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  پيشگفتار

ارث از نهادهـــای وابـــسته بـــه احـــوال شخـــصيه اســـت و مقـــررات آن اساســـًا از آداب، رســـوم،

به این دليل مقررات راجع بـه آن کـًال از فقـه اماميـه. اعتقادات قومی و مذهبی برخاسته است

اقتباس شده و برخالف فصول مربوط به تعهدات، در وضع مواد راجع به ارث، قوانين بيگانـه مـورد

  .وجه قرار نگرفته استت

 ایـن قـانون بـه٩۴٩ تـا٨۶١مـسائل و احکـام ارث را در مـوادنویسندگان قانون مدنی ایـران،

با این وصف چنانکـه در. شيوه ای ظریف و جالب و با تکيه بر عقاید مشهور فقهی بيان کرده اند

خـورد کـه ازاین کتاب بررسی شده است، در برخی از مواد قانونی، اشتباهاتی به چشم می

  .دقت در محتوای سایر مواد مشخص می گردد

اگرچه مقررات ارث به ریاضيات در سطح عادی آن، بـه عنـوان یـک دانـش کـاربردی، وابـسته

مباحث آن و دست یابی به تسلط بر مسائل آن، بخصوص با کمک گـرفتن از قواعـد ارث،است،

بدیهی است مطالعه،. ی نيستبرای دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق هرگز کار سخت

ــواب حقــوق مــدنی، زمــانی کارســاز و تــدریس و برگــزاری امتحانــات درس ارث، ماننــد ســایر اب

ارزشمند خواهد بود که به صورت طرح مسائل و با تکيه بر نيروی اسـتنباط انجـام شـود، نـه بـه

  .صورت حفظ مسائل

 فروض مختلـف ارث محاسـبهدر این کتاب پس از طرح مباحث شرایط، موانع و چگونگی ارث،

  .سهام وراث طبقات سه گانه بيان شده است

هرچند مطالعـه تطبيقـی در مقـررات مربـوط بـه احـوال شخـصيه معمـول نيـست در مـواردی

سـودمند بـه نظـرمحدود تطبيق مسائل ارث قانون مدنی ایران با مقـررات ارث کـشور فرانـسه،

  .رسيده و انجام شده است

ارث به طور جداگانه مطرح شده و به ترتيب دامنـه شـمول آنهـا مـورددر فصل چهارم، قواعد

در پایان کتاب نيز مسائلی از ارث همـراه بـا پاسـخ آنهـا بـرای مطالعـه و. بررسی قرار گرفته اند

  .تمرین دانشجویان آورده شده است

اضافه می کند که در این چاپ مطالب دیگری و از جمله دو فصل در مورد حقـوق بـين الملـل

خصوصی ارث و نيز گواهی حصر وراثت از مقررات امور حـسبی پـس از مـسائل ارث بـه مطالـب

  .افزوده شده است

  

  مقدمه

ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوقی به جـا مـی مانـد و در -تعریف ارث

  .داصطالح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکيت اموال ميت پس از فوت به وارث او می باش

اصل انتقال اموال شـخص از لحظـه فـوت او بـه خویـشاوندان -ریشه سنتی و فطری ارث

نزدیکش بسيار قدیمی است که در جوامع مختلف و نزد اقوام گوناگون نيز پذیرفته شـده اسـت

و ریشه در تمدنهای ابتدایی انـسان دارد از زمـانی کـه خـانواده بـه مفهـوم نخـستين آن شـکل
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لکيت و تصرف اموال یـک عـضو خـانواده، بـر اثـر فـوت او بـه اعـضای دیگـرگرفته است، انتقال ما

  .خانواده، یک اثر حقوقی و اعتباری قابل درک و شناسایی بوده است

بـــرای انتقـــال امـــوال بـــه خویـــشاوندان نزدیـــک متـــوفی مـــی تـــوان ریـــشه ای در فطـــرت انـــسان

ــرد ــه و احــساس. جــستجو ک ــه طــور طبيعــی موجــب ایجــاد عالق ــشاوندی ب ــينخوی روحــی ب

خویشاوندان است و خویشاوندان نزدیک متوفی در زمان حيات او یار و مددکارش هستند، پـس

ــری ــر شــخص دیگ ــوال از ه ــت آن ام ــه دســت آوردن مالکي ــوال او و ب ــصرف درآوردن ام ــه ت در ب

در نتيجه برای ارث باید ریشه ای فطری و سـنتی قائـل شـد کـه در نتيجـه تحـول و. سزاوارترند

  . فطری فراهم آمده استتکامل ریشه

اگرچه اصـل ارث پدیـده ای الهـام. تأثر مقررات ارث از آداب و رسوم و اعتقادات قومی

گرفتـــه از فطـــرت اســـت، امـــا نـــزد اقـــوام مختلـــف و تحـــت تـــأثير شـــرایط زنـــدگی و آداب و رســـوم و

يـزاعتقادات متفاوت قومی، قـرار گرفتـه و متناسـب بـا ایـن عوامـل، گـسترش یافتـه و تـاکنون ن

تفاوتهـای سيـستمهای حقـوقیبرخالف تأسيسات حقوقی دیگـر، نظيـر تعهـدات و قراردادهـا،

زیادی در خود حفظ کـرده ومتنوع را در اندیشه ها و پندارهای خاص قومی و قبيله ای، تا حدود

  .به نمایش گذارده است

ه ارث کـهبنابر آنچه ذکر شد، اختالف نسبتًا عميق سيستمهای حقوقی در مقررات مربوط بـ

از مقررات راجع به احوال شخصيه است نباید موجب شگفتی باشد و یا وجود یـک حکـم خـاص

ارثی در یک سيستم حقوقی که در بدو امر دور از ذهن مطالعه کننده مـی نمایـد، نبایـد سـبب

ر یـابنابراین، مثًال محروم ماندن برادر و خـواهر از ارث بـراد. خرده گيری و جواز انکار و رد آن شود

خواهر متوفایشان به سود پدر و مادر زن یا پدر و مادر شوهر متـوفی در یـک سيـستم حقـوقی

نباید حکمی عجيب و ناپذیرفتنی تلقی گـردد، بلکـه بایـد همـراه بـا مطالعـه مبـانی اعتقـادی و

رســـوم آن جامعـــه بررســـی شـــود، نـــه جـــدای از آن و براســـاس دریافتهـــای خـــاص ذهـــن مطالعـــه

  . تحت تأثير اعتقادات و آداب و رسوم خاص آن اجتماع قرار نداشته استای که هرگزکننده

نخستين اصلی که در مقـررات ارث سيـستمهای حقـوقی گونـاگون -اصل نخستين وراثت

خودنمایی می کند و به عنوان ضابطه اصلی تقسيم ترکه متـوفی معرفـی شـده، اصـل وراثـت

  .است) اقربيت(براساس نزدیکتر بودن به متوفی

 همـــه سيـــستمهای حقـــوقی، ترکـــه متـــوفی بایـــد بـــين خویـــشاوندان نزدیکتـــر او و  بـــر پایـــهدر

خویـشاوندان دورتـر متـوفیوراثـتتقسيم شود و خویشاوندان نزدیکتر، مانع» االقرب فاالقرب«

باشند؛ اما سيستمهای حقوقی در معرفی ضابطه نزدیکتـر بـودن و تعيـين مـصادیق خویـشاوند

ی مثال در مقررات سيستم حقوقی ایران که از فقـه اماميـه اقتبـاس شـدهبرا. نزدیکتر متفاوتند

است، در بين خویشاوندان نسبی، پدر و مادر و فرزندان متـوفی از نظـر نزدیکـی بـه متـوفی در

 قانون مـدنی٧٣١یک طبقه و درجه قرار گرفته اند، در حالی که در حقوق فرانسه بر طبق ماده

طبقه نخستين خویشاوندان و پدر و مادر او، در طبقه بعـدی قـراراین کشور، فرزندان متوفی در

  . دارند
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 اصـل وراثـت-چنانکـه بعـدًا خـواهيم دیـد–در سيستم حقوقی ایران، جز در موارد اسـتثنایی

در. خویشاوندان نزدیکتر، مطابق ضوابط معرفی شده، همواره اصلی ثابت و الزم الرعایـه اسـت

ویشاوندان نسبی برای متوفی نيز اشخاص دیگری به عنـوانمواردی خاص و در صورت نبودن خ

  .والیت، اموال او را به ارث می برند

مقـررات ارث از مقـررات آمـره اسـت و بـه اراده اشـخاص تغييـر -امری بـودن مقـررات ارث

امـــوال بـــه جـــا مانـــده از متـــوفی بـــه طـــور قهـــری بـــه خویـــشاوندان نزدیکتـــر او منتقـــل. کنـــدنمـــی

ث و مورث در زمان حيات خود این انتقـال را اراده کننـد، خـواه عـدم انتقـال راخواه وراشود،می

پـس ارث امـوال مـورث نـوعی حـق تمتـع اسـت کـه وارث. بخواهند و خواه دخالتی در آن نکنند

ــدنمــی ــد آن را از خــود ســلب کن همچنــين هــيچ یــک از مــورث و وارث.) م. ق٩۵٩مــاده( توان

 ميـزان سـهام وراث ایجـاد کننـد تـا آن کـه پـس از فـوت مـورثبا توافـق، تغييـری درتوانندنمی

. م. ق٨٣٧در همـين بـاره مـاده. ضابطه توافق شده به وراث انتقـال پيـدا کنـداش مطابقترکه

اگر کسی به موجب وصيت یک یا چند نفر از ورثـه خـود را از ارث محـروم کنـد،«: مقرر می دارد

در یـک سـوم از امـوال خـود بـرای پـس ازتوانـدمورث نيز فقـط مـی. »وصيت مزبور نافذ نيست

فوتش تصرف و مصرف آن را طبق وصيت تعيين کند و تصرف و وصيت او نسبت بـه مـازاد بـر یـک

از نظـر منـشأ تـاریخی ارث در. نافذ نيست مگـر بـا اجـازه وراث. م. ق٨۴٣سوم ترکه طبق ماده

  . عرفی وجود داردحقوق کشورهای غربی دو سيستم متفاوت در حقوق نوشته و حقوق

در سيستم حقوق نوشته که از کد ژوستينين اخذ شده است، هر شخص در درجه نخست

باید خودش به وسيله وصيت، تکليف اموالش را برای پس از فوت تعيين کنـد و چگـونگی انتقـال

آن را به اشخاص مشخص سـازد و فقـط در مـواردی کـه متـوفی نـسبت بـه انتقـال امـوال خـود

باشـد، قـانون سـهم وارث متـوفی را براسـاس نزدیکـی خـونی بـا متـوفی تعيـينوصيت نکـرده

  . کندمی

برعکس، در سيستم حقوق عرفی، حقوق و سهم االرث وراث به وسيله قـانون تعيـين مـی

شود و به وسيله وصيت منحصرًا بخشش و تمليک رایگان مال ميسر است؛ ولـی هرگـز امکـان

  .  بردن از شخص اعطا شودندارد که به یک بيگانه، امتياز ارث

قانون مدنی فرانسه در مورد ارث از روش متعادلی پيروی کرده است؛ یعنی در عين حال که

از کد ژوستينين الهام گرفته، حقوق عرفی نيـز در تنظـيم مقـررات ارث ایـن قـانون تـأثير داشـته

الت مربـوط بـهتحـو. در این قانون امتياز مسنتر و مذکور بـودن وارث حـذف گردیـده اسـت. است

 در مراحـل زیـر واقـع١٨٠۴حقوق ارث فرانسه از زمان تنظيم قانون مـدنی ایـن کـشور در سـال

  : ه استشد

در طول قرن نـوزدهم، تئـوری آزادی اراده در ارث بـه طـور گـسترده ای جریـان داشـت کـه. ١

ونی از ترکهقرار دارد و موصی له همانند وراث قان» ارث قانونی«در کنار» ارث وصيتی«طبق آن

، به زیان والـدین، حقـوق همـسر١٨٩١به همين دليل قانونگذار در سال. متوفی سهم می برد

  .بازمانده و به زیان نسل مشروع، حقوق فرزندان طبيعی را افزایش داد
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در پایان قرن نوزدهم، تحت تأثير اندیشه سوسياليزم، مبانی حقـوق ارث متزلـزل و دولـت. ٢

  . شد که در عمل، این امر منتهی به افزایش بسيار ماليات بر ارث گردیدنيز جزء وراث محسوب

ایـن جریـان قاعـده. سالها بعد، جریان تازه ای برای تحکيم و باروری خانواده شکل گرفـت. ٣

 -بـه ویـژه در امـور روسـتایی–تساوی ارث بران را به منظور تأمين و حفـظ بهـره بـرداری صـحيح

مقررات ماليات بر ارث شد و حقوق همسر بازمانده را افـزایشمخدوش کرد و موجب تخفيف در

  .داد

بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول، نقش تأسيسات حقوقی سنتی را در تقـسيم ترکـه. ۴

  .به منظور حفظ تساوی در بين فرزندان از بين برد

حقوق همـسر بازمانـده و فرزنـدان،١٩۵۵ و١٩۵۴کميسيون اصالح قانون مدنی در سال. ۵

نامشروع را اصالح و مقررات تقسيم ترکه را ساده کـرد و از آن زمـان تـاکنون فقـط حقـوق ارثـی

اکنون در قـانون مـدنی فرانـسه، در صـورت نبـودن. فرزند خوانده با قانون جدید تغيير یافته است

  .وصيت خاص، وراث متوفی را به وسيله قانون تعيين می کنند

مباحـث و مـسائل کتـاب را در چهـار فـصل کـه هـر یـکاز بيان مطالب باال،پس -طرح کلی

موجبـات، شـرایط و موانـع ارث؛: فـصل نخـست: دربرگيرنده چند مبحث است مطرح مـی کنـيم

  . قواعد مهم ارث: سهم االرث وراث؛ فصل چهارم: حجب و نوع وراثت؛ فصل سوم: فصل دوم

  

  فصل نخست

  موجبات، شرایط و موانع ارث

منظـور از موجـب ارث، منـشأ انتقـال. ، شرایط و موانعی داردارث، موجبات -تفکيک مباحث

ایـن انتقـال قهـری و. قهری اموال متوفی به وارث است که در مبحث نخست مطرح مـی شـود

تحقق ارث، نياز به شرایطی دارد که وجود هرکدام برای ارث ضـروری اسـت و در صـورت فقـدان

همچنـين ارث،.  دوم بررسی مـی شـودرایط در مبحثهریک، ارث منتفی خواهد بود که این ش

ایـن موانـع موضـوع. موانعی هم دارد که در صورت وجود هریـک از آنهـا ارث منتفـی خواهـد بـود

  . مبحث سوم این فصل را تشکيل می دهد

  

  موجبات ارث: مبحث نخست

. »نـسب و سـبب: موجب ارث دو امـر اسـت«: مقرر می دارد. م. ق٨۶١ماده -طرح مبحث

 اصل وراثت براساس نزدیکتر بودن به متـوفی، امـوال بـه جـا مانـده از ميـت،گفته شد که طبق

بنابراین می توان گفت که به طور کلی خویشاوندی بـه. قهرًا به خویشاوندان او انتقال می یابد

  .معنی اعم کلمه مبنای توارث است

رخویشاوندی، خود براساس منشأ به دو گونـه خویـشاوندی نـسبی و سـببی یـا بـه اختـصا

. نسب و سبب تقـسيم مـی شـود کـه هـر یـک از آن دو یـک موجـب ارث معرفـی شـده اسـت

اسـت و خویـشاوندیخویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انـسان دیگـر
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سببی، آن خویشاوندی است که منشأ آن تولد انسانی از انسان دیگر نيست و از عقد ناشـی

کـر شـد، هـر یـک از ایـن دو نـوع خویـشاوندی در دو بخـشبا در نظـر گـرفتن آنچـه ذ. می گردد

  . بخش نخست، نسب؛ بخش دوم، سبب: جداگانه مطرح می شود

  

  نسب: بخش نخست

طبيعی بـين افـراد انـسان اسـت کـه نتيجـهپيوستگیمقصود از نسب، -تعریف و تقسيم

هبـه خویـشاوندی نـسبی، خویـشاوندی خـونی هـم گفتـ. تولد انسانی از انـسان دیگـر اسـت

خویشاوندی نسبی به دو گونه خویشاوندی طولی یا عمودی و خویشاوندی عرضی. شودمی

  . یا درخط اطراف تقسيم می گردد

ایـن خویـشاوندی بـين دو شخـصی کـه یکـی از -خویشاوندی طـولی یـا عمـودی) الف

. ددیگری بدون واسطه یا با واسطه تولد یافته باشد، وجود دارد، ماننـد خویـشاوندی پـدر و فرزنـ

این گونه خویشاوندی را نيـز مـی تـوان بـه خویـشاوندی طـولی صـعودی یـا عمـودی صـعودی و

  .خویشاوندی طولی نزولی یا عمودی نزولی تجزیه کرد

خویشاوندی طولی صعودی یا عمـودی صـعودی آن خویـشاوندی اسـت کـه پـدر و مـادر و. ١

مادر خویـشاوند طـولی صـعودی فرزنـداجداد، نسبت به اوالد و اوالِد اوالد خود دارند، مثًال پدر و

  . خود هستند

یـا اوالِد اوالد،خویشاوندی طولی نزولی یا عمودی نزولی آن خویشاوندی است کـه اوالد. ٢

نسبت به پدر و مادر و اجداد خود دارند، مثًال فرزند، خویشاوند عمودی نزولی پـدر یـا مـادر خـود

  . است

 خویـشاوندی بـين دو شخـصی کـه ازایـن -خویشاوندی عرضی یـا در خـط اطـراف) ب

شخص دیگر با واسطه یا بدون واسطه، متولد شده باشند، برقرار می شود، مانند خویشاوندی

همچنـين. متولـد شـده انـدبين برادر و خواهر که هر دو از یک پدر و یک مادر یا یـک پـدر و مـادر

واسـطه از شـخص دیگـراست خویشاوندی عمو با برادرزاده که یکی بدون واسطه و دیگری بـا

  .متولد شده اند

در شکل زیر خویشاوندی حـسن و سـعيد و مـسعود یـا زهـرا و سـعيد و مـسعود، همچنـين

خویشاوندی حسن یا زهرا با پروانه و اکبر، خویشاوندی عمودی یا طولی و خویشاوندی سـعيد

  . و مسعود با پروانه و اکبر، خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف است

  

  

  

  

  

  

  حسن                 زهرا
  
  

        سعيدپروانه                            
  
  

                       اکبر                                  مسعود
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بت شخص با خویشاوند نـسبی او بایـدبرای تعيين اندازه قرا -بطه تعيين اندازه قرابتضا

ضـــابطه ای وجـــود داشـــته باشـــد تـــا بـــا درنظـــر گـــرفتن آن بتـــوان مـــشخص کـــرد کـــه کـــدام یـــک از

تعيـين انـدازه قرابـت بـا دو ضـابطه. خویشاوندان نسبی به شخص نزدیکتر و کـدام یـک دورترنـد

  . درجاتی و دیگری ضابطه طبقاتی و درجاتیانجام می شود، یکی ضابطه

در ضابطه درجاتی، اندازه نزدیکی نـسبی شـخص بـا خویـشاوندان -ضابطه درجاتی) الف

به وسيله درجه مشخص می شود و هر زایش یا نسل، معرف یک درجه است و تعـداد درجـات

صل مـی کنـد،قرابت شخص با شخص دیگر از تعداد زایشها یا نسلهایی که آن دو را به هم متـ

مثًال پدر و فرزند یا مادر و فرزند و فرزند خویشاوند طـولی نزولـی هـر یـک از. مشخص می گردد

همچنين هر یک از پدر بزرگ و مـادر بـزرگ بـا نـوه خـود خویـشاوندی. آن دو محسوب می شود

  .درجه دو دارد؛ زیرا فرزند نسل نخست و نوه نسل دوم است

بای در خط اطـراف نيـز بایـد شـمارش نـسلها را از یکـی ازبرای تعيين درجه خویشاوندی اقر

خویشاوندانی که تعيين قرابت او با خویشاوند دیگر مورد نظر است، شـروع کـرد و تـا شخـصی

که خویشاوندان عرضی از او تولد یافته اند و جاع نسب ناميده می شود، رسـيد و سـپس از او

يـين درجـات خویـشاوندی جمـشيد و رضـا کـهمثًال برای تع. به سمت خویشاوند دیگر نزول کرد

پسرعمو هستند، از جمشيد تا پدر جمشيد یـک درجـه و از او تـا پـدر بـزرگ جمـشيد دو درجـه

محاسبه می گردد که بـه ایـن ترتيـب خویـشاوندی جمـشيد و رضـا را بایـد خویـشاوندی درجـه

  .چهارم معرفی کرد

تفاده قرار نگرفته و ضـابطه طبقـاتی واین ضابطه در فقه اماميه و قانون مدنی ایران مورد اس

  .درجاتی برای تعيين اندازه نزدیکی دو خویشاوند نسبی برگزیده شده است

در این  ضابطه ابتدا خویـشاوندان نـسبی بـه سـه طبقـه -ضابطه طبقاتی و درجاتی) ب

تقسيم می شوند و سپس نزدیکی خویشاوندان داخل در هر طبقه با درجات مختلف مـشخص

و مقررات مربوط دیگر طبقات سه گانه خویـشاوندان. م. ق٨۶٢ با در نظر گرفتن ماده.می گردد

  :نسبی به شرح زیر مشخص شده است

  پدر و مادر و اوالِد اوالد تا هر اندازه که پایين روند؛:  طبقه نخست-

ا هـرتا هر قدر که باال روند و بـرادر و خـواهر و اوالد ایـشان تـ) جد و جده(اجداد:  طبقه دوم-

  اندازه که پایين روند؛

و اوالد ایشان تا هر قدر کـه پـایين) دایی و خاله(و اخوال) عمه و عمو(اعمام:  طبقه سوم-

روند و اعمام و اخوال پدر و مادر و اوالد ایشان و سپس اعمام و اخوال جد و جده تا هر قـدر کـه

به همـين ترتيـب، اعمـام و اخـوال. ن روندباال روند و اوالد این اعمام و اخوال تا هر اندازه که پایي

  .ایشان برای نسل باالترندهر نسل و اوالد ایشان مقدم بر اعمام و اخوال و اوالد

و اوالد فرزند اناث اسـت و در طبقـهدر طبقه نخست، اوالد اوالد، دربرگيرنده اوالد فرزند ذکور

و نيـز پـدر مـادر و مـادِر مـادردوم، اجداد شامل جد و جده اسـت و شـامل پـدر پـدر و مـادر پـدر

  .شودمی
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درجات بعدی اجداد شامل پدر و مادر جد و جده و جد  جده جد و جده تا هرقدر که باال رونـد،

همچنين برادر و خواهر شامل برادر و خواهری است که با متوفی از پدر و مادر و یا فقـط. است

  .می نامند» اخوه امی«ته دوم راو دس» اخوه ابوینی«از مادر یکی باشد که دسته نخست را

در طبقه سوم، عمو برادر پدر و عمه خواهر پدر و دایی یا خال برادر مادر و خاله خـواهر مـادر

. هستند، خواه اینان با پدر و مادر متوفی از پدر و مادر و فقط از پدر یا فقـط از مـادر یکـی باشـند

حسوب می شود و برادر ابی پـدر متـوفی،مثًال برادر ابوینی پدر متوفی عموی ابوینی متوفی م

  .عمومی ابی متوفی است

در مورد طبقه سوم قانون مدنی، نامی از اعمام و اخوال پدر و مادر و اعمام و اخوال اجـداد و

اوالد این اعمام و اخوال به عنوان وارث نبرده و فقط به ذکـر اعمـام و اخـوال متـوفی و اوالد ایـن

تا هـر درجـه کـه– چون در فقه، اعمام و اخوال پدر و مادر و اجداداعمام بسنده کرده است؛ اما

 و اوالد آنان، به لحاظ تقدم اعمـام و اخـوال و اوالد ایـشان بـرای هـر نـسل نـسبت بـه-باال روند

نسل باالتر، از خویشاوندان طبقه سوم معرفی شده اند و با لحـاظ ایـن کـه در مـوارد سـکوت و

نبع اقتباس آن، یعنی فقه اماميه مراجعه کرد، اعمام و اخوال پـدر وابهام قانون مدنی، باید به م

  .مادر و نسلهای باالتر و اوالد این اعمام و اخوال را نيز بای از وارث طبقه سوم محسوب کرد

افراد هـر طبقـه مقـدم، وارث. م. ق٨۶٣مطابق اصل وراثت خویشاوند نزدیکتر، به حکم ماده

. ی را از ارث محروم می کنند و ایـن قاعـده هـيچ اسـتثنایی نـداردمتوفی بوده و افراد طبقه بعد

همچنين در هر طبقه هر خویشاونِد درجه مقدم، وارث متوفی بوده و مانع ارث بـردن خویـشاوند

مثًال هرگاه در زمان. درجه مؤخر می شود که این قاعده دو استثنا دارد که بعدًا ذکر خواهد شد

ر و از طبقات بعدی برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خالهفوت متوفی از طبقه نخست، ماد

او زنده باشند، تمام اموال او به مادر می رسد و هيچ یک از خویـشاوندان طبقـه دوم و سـوم او

همچنين اگر متـوفی هنگـام فـوت فرزنـدی داشـته باشـد و نيـز نـوه ای از فرزنـد. ارث نمی برند

 کرده است، تمام اموال او به فرزندش می رسد و نوه اودیگرش که در زمان حيات متوفی، فوت

به همين ترتيب، اگر متوفی یک برادر یـا یـک خـواهر و تعـدادی بـرادرزاده و. از ارث محروم است

خواهرزاده و عمـو و عمـه و دایـی و خالـه داشـته باشـد، تمـام امـوال او بـه تنهـا بـرادر یـا تنهـا

  . رث محروم خواهند بودخواهرش می رسد و سایر خویشاوندان از ا

در طبقه اول، پدر و مادر و اوالد بالواسطه، درجه اول از طبقه اول هستند و اوالد اوالد، درجه

دوم از طبقه اول محسوب می شوند و به همين ترتيب برای هر نسل بعـدی یـک درجـه اضـافه

  . می شود

درجه دوم قرار مـی گيرنـد ودر طبقه دوم، جد و جده در درجه اول و پدر و مادر جد و جده در

همچنـين بـرادر و خـواهر در. به همين ترتيب برای هر نسل باالتر، یک درجه افـزوده مـی شـود

درجه نخست و اوالد ایشان در درجه دوم از طبقه دوم قـرار دارنـد و بـرای هـر نـسل بـه همـين

  . ترتيب یک درجه افزوده می شود
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ء درجه نخستند و اوالد ایـشان در درجـه دوم ودر طبقه سوم، عمو و عمه و دایی و خاله جز

  . به همين نحو برای هر نسل بعدی یک درجه خویشاوندی اضافه می شود

به طوری که مالحظه می شود در نظام درجاتی، مثًال برادر و خواهر خویشاوندان درجـه دوم

یـک ازخویـشاوند درجـهمحسوب می شوند؛ در صورتی که در نظام طبقـاتی و درجـاتی، آنـان

  .طبقه دوم هستند

وراثـت نزدیکتـر در طبقـهاصل -استثنائات اصل وراثت براساس نزدیکتر بودن در درجه

هيچ استثنایی ندارد و هميشه هـر خویـشاوند طبقـه مقـدم، خویـشاوند طبقـه مـؤخر را از ارث

محـــروم مـــی کنـــد؛ ولـــی اصـــل وراثـــت نزدیکتـــر در درجـــه دو اســـتثنا دارد کـــه یـــک اســـتثنای آن در

  .ویشاوندان طبقه اول و دوم و استثنای دیگر در خویشاوندان طبقه سوم وارد شده استخ

بـه اشـتباه دو اسـتثنای مـذکور را مربـوط بـه اصـل وراثـت نزدیکتـر در طبقـه. م. ق٨٨٨ماده

ضـابطه حجـب از اصـل ارث،«: دانسته است؛ زیرا ماده مذکور در بيـان ایـن امـر مقـرر مـی دارد

بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محـروم مـی نمایـد،.  استرعایت اقربيت به ميت

 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در ایـن٩٣۶مگر در مورد ماده

در صورتی که همانطور که بيان شد و توضيح داده خواهـد شـد دو. »صورت هر دو ارث می برند

  .وط به اصل وراثت نزدیکتر در درجه استاستثنای مذکور فقط مرب

برای روشن کردن موقعيت این دو استثنا الزم است ابتدا وراث هر یـک از سـه طبقـه از نظـر

  .نوع خویشاوندی مشخص شوند

خویشاونداِن داخل در طبقه نخست و دوم دو گروه و در طبقه سوم یکم -نوع خویشاوندی

  .گروه هستند

وه یعنی پدر و مادر خویشاوندان طولی یـا عمـودی صـعودی ودر طبقه نخست یکی از دو گر

در. گروه دیگر، یعنی اوالد و اوالِد اوالد، خویشاوندان عمودی نزولی متوفی محسوب می شوند

طبقه دوم، یکی از دو گروه، یعنی اجداد، خویشاوندان عرضی یا در خط اطراف هـستند؛ امـا در

جـود دارنـد کـه ایـشان فقـط خویـشاوندان در خـططبقه سوم فقـط یـک گـروه از خویـشاوندان و

اطرافند، ليکن در طبقه سوم می توان اعمام و اخـوال متـوفی و اوالد ایـن اعمـام و اخـوال را در

مرتبه نخست قرار داد و برای اعمام و اخوال هر نسل باالتر متوفی و اوالد این اعمـام و اخـوال،

  .یک مرتبه در نظر گرفت

ی وارد بر اصل وراثت نزدیکتر در خویـشاوندان طبقـه اول و دوم یـااستثنا -استثنای نخست

وراثت به عنوان قائم مقامی به این معنی اسـت کـه در: استثنای مربوط به وراثت قائم مقامی

داخـــل هـــر طبقـــه ارث، افـــراد هـــر نـــسل بـــه قـــائم مقـــامی کـــسی کـــه بـــه وســـيله او بـــا متـــوفی

ی هـر نـسل سـهم کـسی را مـی بـرد کـه بـهخویشاوندی پيدا می کنند، ارث مـی برنـد؛ یعنـ

به این ترتيب، در تقسيم ترکه بين افراد نسلهای پس. وسيله او با متوفی خویشاوند می شود

از نسل اول هر طبقه، ابتدا سهم خویشاوندان نسل اول، یعنی افـراد درجـه نخـست آن طبقـه

 سه هر یـک بـه قـائممحاسبه می شود که در صورت زنده نبودن ایشان، در زمان فوت متوفی،
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٩

مـثًال هرگـاه متـوفی دارای اوالِد بالواسـطه نباشـد، ولـی. مقامی به فرزندان او داده می شـود

 بـوده و دارایـی او- دو ذکور و یک اناث از یک پسر و یـک نـوه انـاث از دختـر خـود-دارای چهار نوه

تـدا ترکـه را بـه سـههنگام فوت سی ميليون ریال باشد، برای تقسيم ترکه بين نوه ها، بایـد اب

قسمت تقسيم کرد و دو قسمت، یعنی بيست ميليون ریال برای فرزنـدان پـسر و یـک قـسمت

که به این ترتيب بـه هـر نـوه ذکـور هـشتیعنی ده ميليون ریال، برای تنها فرزند دختر، قرار داد

يليـون ریـال دادهميليون ریال و به نوه اناث از پسر چهار ميليون ریال و به نـوه انـاث از دختـر ده م

می شود؛ در صورتی که اگر قرار بود ترکه بـين نـوه هـای پـسری و دختـری بـدون رعایـت قـائم

مقامی تقسيم شـود، بـه هـر نـوه ذکـور ده ميليـون ریـال و بـه هـر نـوه انـاث پـنج ميليـون ریـال

  . رسيدمی

اول و دوم ووراثت به عنوان قائم مقامی در هر سه طبقه ارث وجود دارد؛ اما فقـط در طبقـه

بـه ایـن. در روابط بين دو گروه، استثنایی بر اصل وراثت خویشاوند نزدیکتر را تشکيل مـی دهـد

شرح که در طبقه نخست، طبق قاعده اوليه با وجود پدر و مـادر و نبـودن اوالِد بالواسـطه بـرای

صـورتی کـهدرمـادر دورترنـد نبایـد ارث ببرنـد،متوفی، نوه های متوفی کـه یـک درجـه از پـدر و

ایشان استثنائًا به قائم مقامی از فرزندان بالواسطه متوفی با پدر و مادر متوفی در ارث شریک

بدیهی اسـت در صـورت وجـود اوالد بالواسـطه نـوه هـا و در صـورت وجـود نـوه هـا،. می شوند

وراثدر بـين«: در این مورد مقرر مـی دارد. م. ق٨٨٩ماده. ها از ارث محروم خواهند بودنتيجه

ميت اوالدی نباشد، اوالد اوالد او هر قدر که پـایين برونـد قـائم مقـام پـدر یـاطبقه اول اگر برای

و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد، ارث می برند ولی در بـين اوالد، اقـربمادر خود بوده

  » .به ميت، ابعد را از ارث محروم می نماید

، در صورت وجود جد و جده و نبودن خواهر  بـرادر بـرایهمچنين در طبقه دوم، مطابق قاعده

متوفی، اوالد خواهر و برادر که یک درجه دورتر از جد و جـده انـد بایـد از ارث محـروم باشـند، در

اسـتثنائًا بـه قـائم مقـامی از بـرادر و خـواهر متـوفی بـا جـد و جـده شـریکصورتی کـه ایـشان

  . شوندمی

در ایـن بـاره. وفی، اوالد اخـوه را از ارث محـروم مـی سـازدمعلوم است که برادر و خواهر متـ

در بـين وراث طبقـه دوم اگـر بـرای متـوفی بـرادر یـا خـواهر«: اعالمی می کنـد. م. ق٨٩٠ماده

هـر یـک از اجـدادنباشد، اوالد اخوه هر قدر که پایين بروند قائم مقام پدر یـا مـادر خـود بـوده بـا

کن در بين اجداد یا اوالد اخوه، اقرب به متـوفی، ابعـد را ازمتوفی که زنده باشد ارث می برند؛ ل

  .»مفاد این ماده در مورد ارث طبقه سوم نيز مجری می باشد. ارث محروم می کند

بنابراین، استثنای نخست، در هر یک از دو طبقه اول و دوم فقط در روابط بين افـراد دو گـروه

ع ارث بردن افراد گروه دیگر نخواهند بـود، هرچنـد ازوجود دارد، یعنی افراد هر یک از دو گروه مان

لحاظ درجه نزدیکتر باشند؛ اما در روابط بين افـراد هـر یـک از دو گـروه، درجـه نزدیکتـر مـانع ارث

  .بردن درجه دورتر می شود
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١٠

استثنای دوم مربوط به طبقه سـوم اسـت و آن در صـورتی اسـت کـه وراث -استثنای دوم

عموی ابوینی و یـک عمـوی ابـی باشـد کـه در ایـن صـورت بـرخالفمتوفی منحصر به یک پسر

قاعده وراثت نزدیکتر، پسر عموی ابوینی، با این که یک درجه دورتر از عموی ابـی اسـت، ترکـه

بـرای حکـم مـذکور در فقـه ادعـای. و عموی ابـی را از ارث محـروم مـی کنـدمتوفی را می برد

با وجود اعمـام یـا اخـوال، اوالد آنهـا«:  می گویددر این باره. م. ق٩٣۶ماده. اجماع شده است

ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابـی تنهـا کـه

عمو را از ارث محروم می کند؛ لکن اگر با پسر عموی ابوینی خالفقط در این صورت پسر عمو،

  . »ها، پسر عمو ارث نمی بردیا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تن

ماده مذکور، عموی ابی و پـسر عمـوی ابـوینی را جـزء وارث شـمرده اسـت، در صـورتی کـه

طبق حکـم مـذکور در مـاده، عمـوی ابـی وارث نيـست و بهتـر بـود بـه جـای وارث از خویـشاوند

درهمان طور که از مقررات ماده مذکور استفاده می شود ایـن اسـتثنا فقـط. استفاده می شد

صورتی تحقق می یابد که خویشاوندان متوفی منحصر بـه عمـوی ابـی و پـسر عمـوی ابـوینی

باشد و در صورتی که عالوه بر این دو شخص خویشاوند دیگری کـه هـم درجـه یکـی از ایـن دو

است، موجود باشد، استثنای مزبور جاری نخواهد شد و طبـق قاعـده، ترکـه بـه خویـشاوند یـا

  . می رسد و فرد یا افراد درجه دورتر از ارث محروم می شوندخویشاوندان درجه مقدم

، در بيـــان مـــوارد خـــارج از اســـتثنا، یعنـــی مـــوارد مـــشمول قاعـــده وراثـــت٩٣۶هرچنـــد در مـــاده

نزدیکتر، فقط مورد وجود خال یا خاله و اعمام متعدد، ذکر شده است، اما با تکيه بر عبارت صدر

کـه» ...به یک پسر عموی ابوینی با یک عمـوی ابـی تنهـامگر در صورت انحصار وارث...«: ماده

برای استثنا، حالت انحصار وراث به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی را ذکر کرده است،

می توان استنباط کرد که در صورت وجود خویشاوند دیگر هم درجه با ایشان نيز استثنا منتفی

درجـهدان درجه اول باشـد و خـواه از خویـشاوندانخواهد بود، خواه خویشاوند دیگر از خویشاون

بنـــابراین مـــی تـــوان گفـــت کـــه در هـــر یـــک از فـــروض زیـــر طبـــق قاعـــده کلـــی،. دوم طبقـــه ســـوم

  : خویشاوند درجه مقدم خویشاوند درجه مؤخر را از ارث محروم می سازد

یهرگاه خویشاوندان متوفی یک عموی ابی و یک عمه ابی یا یک عموی ابی و یـک دایـ. ١

یا خاله یا دایی و خاله یا یک عمه ابی تنها یا یک عمه ابی و یک عموی ابی یا دایی یا خاله یـا

دایی و خاله یا یک عمه ابی تنها یا یک عمه ابی و یک عموی ابی یا یک عمه ابی و یک دایـی

قیا خاله، یا دایی و خاله، با یک پسر عموی ابوینی باشند، مطابق قاعده، ترکـه متـوفی متعلـ

  .به خویشاوندان درجه اول خواهد بود و پسر عموی ابوینی از ارث محروم می شود

و یک دختر عمـوی ابـوینی یـا دو پـسرهرگاه خویشاوندان متوفی یک پسر عموی ابوینی. ٢

عموی ابوینی یا یک پسر عموی ابوینی و یک پسر یا دختـر عمـه ابـوینی، یـا یـک پـسر عمـوی

دایی یا خاله یا دایی و خاله با یـک عمـوی ابـی باشـند، بـاز هـمابوینی و یک پسر یا یک دختر

طبق قاعده کلـی، ترکـه بـه خویـشاوند درجـه مقـدم یعنـی عمـوی ابـی متعلـق خواهـد بـود و

  .خویشاوندان درجه مؤخر از ارث محرومند
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١١

طبـق. طبقـه، جهـت و درجـه: سه عامل، وضعيت ارث را تنظيم مـی کنـدحقوق فرانسهدر

طبقه نخـست، شـامل فرزنـدان و: مدنی این کشور، وراث دارای سه طبقه اند قانون٧٣١ماده

اوالد ایشان تا هرقدر که پایين بروند، طبقه دوم در برگيرنده خویشاوندان عمودی صعودی یعنی

هر یک از خویـشاوندان ایـن. و طبقه سوم شامل خویشاوندان در خط اطرافپدر و مادر و اجداد

ر خویشاوندان طبقه بعدی و حاجب ایشان هـستند؛ ولـی بـر ایـن امـرطبقات به ترتيب، مقدم ب

همچنين طبق مقـررات موضـوعه جدیـد، خویـشاوندان در خـط. استثنائاتی هم وارد شده است

  .اطراف، در صورت وجود همسر بازمانده از ارث ممنوع خواهد بود

طبقـه دوم وغير از خویشاوندان طبقه نخـست، در سـایر خویـشاوندان، یعنـی خویـشاوندان

همچنـين درجـه خویـشاوندی نيـز معـرف. سوم دو جهت خویشاوندی پدری و مادری وجود دارد

تقدم و تـأخر خویـشاوندان در ارث اسـت، یعنـی اصـوًال هـر درجـه مقـدم، درجـه مـؤخر را از ارث

  .محروم می کند

ارثبا مالحظه مواد بعدی قانون مدنی فرانسه می توان گفت کـه در حقيقـت چهـار طبقـه و

و خویـشاوندان ممتـاز در خـط اطـراف یعنـیپدر و مـادر) ٢فرزندان و اوال ایشان،) ١: وجود دارد

خویشاوندان معمولی در) ۴خویشاوندان عمودی صعودی،) ٣برادران و خواهران و اوالد ایشان،

  . خط اطراف

  

   سبب-بخش دوم

در اثر عقد نکـاح خود نوعی خویشاوندی است کهسبب در معنی اخص -تعریف و تقسيم

زوجـين کـه زوجيـت آنهـا«: مقـرر مـی دارد. م. ق٩۴٠ماده. دائم بين مرد و زن به وجود می آید

سبب در معنی اعـم شـامل عقـد» .دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند

  .نکاح دائم و والء است

 و نيـز تـسلط شخـصی بـروالء به فتح واو، در لغت به معنـی دوسـتی و نزدیکـی دو شـخص

در اصطالح فقهـی مربـوط بـه ارث، رابطـه حقـوقی خاصـی اسـت کـه براثـر. شخص دیگر است

تحقق یک عمل حقوقی یا به حکم قانون بين دو شخص برقرار می گردد و سبب می شود کـه

یکی از آن دو که مولی ناميده می شود، در نتيجـه فـوت دیگـری، در صـورتی کـه بـرای متـوفی

  .ی یا نسبی و سببی نباشد، از او ارث ببردوارث نسب

براین مبنا خوشاوندی سببی را در معنی اعم باید نوعی رابطه و قرابـت شـخص بـا شـخص

  . دیگر دانست، خواه منشأ آن، قرارداد نکاح دائم باشد و یا والء سه گانه

ایـده عملـیفمقررات والء امروزه در روابط اجتماعی متروک مانده و بحـث دربـاره مقـررات آن

والء«مربوط به برده داری است که در روابـط امـروزی وجـود نـدارد و» والء عتق«زیرادربر ندارد؛

نيز با اصل شخصی بودن جرم و مجازات متـضاد اسـت و در حـال حاضـر در عمـل» ضمان جریره

هم به علت عدم حضور امام منصوص، موضوعًا منتفی است و» والء امامت«تحقق نمی یابد و

بنـابراین در حـال حاضـر. امر ترکه متوفای بال وارث مربوط به حـاکم اسـت. م. ق٨۶۶طبق ماده
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١٢

بـا وجـود ایـن،. باید وراث سـببی را منحـصر بـه طـرفين نکـاح دائـم یعنـی زوج و زوجـه دانـست

بررسی مقررات مربوط، خالی از فایده نيست و به این دليل در ادامه به طور اختصار به بررسـی

  . ازیمآن می پرد

از جمله اشخاصی«:  با عبارت٨۶۴ارث نامی از والء نبرده، ولی در مادهمدنی در بابقانون

  .به آن اشاره کرده است» ...که به موجب سبب ارث می برند

والء به عنوان سبب در معنـای اعـم بـه والء عتـق، والء ضـمان جریـره و والء امامـت تقـسيم

  . شودمی

بطه ای حقوقی است که براثر آزاد کردن برده به وسيله مالک او بين این والء را-والء عتق. ١

به وجود می آید و براساس آن، در صورت فـوت بنـده آزاد) معَتق(و آزاد شده) ِمعتق(آزاد کننده

والء مزبـور در صـورتی. شده و نبودن وارث نسبی برای او، آزاد کننده وارث امـوال او خواهـد بـود

اد کننده در آزاد کردن برده قـصد تبـرع داشـته باشـد و از ضـمان جریـرهمحقق خواهد شد که آز

بنـابراین اگـر آزاد کـردن. برده، یعنی مسئوليت نسبت به جرایم ارتکابی او، تبری نجسته باشد

برده در برابر دریافت مالی باشد یا این که آزاد کننده ضـمان جریـره بـرده را از خـود سـلب کـرده

وراثت والء مزبور، یکطرفـه اسـت و فقـط مـوالی بـرده از بـرده ارث. هد بردباشد از برده ارث نخوا

می برد، ولی برده در صورت فوت آزاد کننده، از او ارث نخواهد برد هر چنـد کـه آزاد کننـده هـيچ

  .وارثی نداشته باشد

 جریره به معنای جنایـت اسـت و والء ضـمان جریـره رابطـه ای حقـوقی-والء ضمان جریره. ٢

 از قرارداد منعقد بين دو شخص ناشی می شود که یکی از ایشان بی وارث و دیگریاست که

با تو قرارداد مـی بنـدم: دارای وارث است و در یک نوِع آن یکی از دو طرف چنين ایجاب می کند

که مرا یاری دهی و من تو را یاری دهم و تجاوز اشخاص را از من بـازداری و مـن آن را از تـو بـاز

 عاقله من باشی و من عاقله تـو باشـم و تـو از مـن ارث ببـری و مـن از تـو ارث ببـرم ودارم و تو

شخص بـدون وارث، چنـيندر نوع دیگر این قرارداد،. طرف دیگر مفاد این ایجاب را قبول می کند

با تو قرارداد می بندم که مرا یاری دهی و جلو تجاوز به مـن را بگيـری و عاقلـه: ایجاب می کند

  . و از من ارث ببری و طرف دیگر، مفاد این ایجاب را قبول می کندمن باشی

جریره این است که مـسئوليت ناشـی از جریـره طـرف بـدون وارث برعهـدهاثر قرارداد ضمان

طرف دیگر قرار می گيرد و در عوض، در صورت فوت طرف بی وارث، و نبودن ولی عتـق، ترکـه او

د از نوع اول و بين دو شـخص بـی وارث منعقـد شـود،اگر قراردا. به طرف دیگر منتقل می شود

. هریک از ایشان، مسئول جریره دیگری و نيز وارث او در صورت نبودن ولی معتق بـرای او اسـت

هرگاه قرارداد از نوع دوم و بين یک شـخص بـی وارث و شـخص بـا وارث منعقـد گـردد، طـرف بـا

و در صـورت نبـودن ولـی عتـق بـرای اووارث، مسئول جریره شخص بدون وارث بوده و نيز وارث ا

  .است
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در والء جریره، مسئوليت و توارث منحصر به طرفين است و وراث طرفين قرارداد در ایـن مـورد

ولـی«به طرفی که مـسئول جریـره دیگـری اسـت، در اصـطالح. قائم مقام ایشان نخواهند بود

  .گفته می شود» ضمان جریره

یعنی یکی از امامان–ی است بين شخص و امام منصوص والء امامت رابطه ا-والء امامت. ٣

 که طبق آن، اموال شخص بـی وارث و بـدون ولـی عتـق و ولـی ضـمان-شيعه) ع(دوازده گانه

جریره بر اثر فوت او به امام منتقل می گردد و در صورت غيبت امام، طبق نظریه مشهور، امـوال

  . مزبور به نيازمندان و مساکين داده می شود

در حقوق فعلـی،. رخی از احادیث امام به عنوان وارث من ال وارث له معرفی شده استدر ب

  .ترکه متوفای بدون وارث به خزانه دولت تسليم می شود. ح.ا. ق٣٣۵طبق ماده

  

   اجتماع چند موجب ارث در شخص واحد-بخش سوم

ورتدر ایـن صـ. چند موجب ارث در یـک وارث جمـع شـودممکن است -تعدد ارث یک وارث

وارث مزبور به موجب هر یک از آنها از مورث خود ارث می برد و سهم مربوط به هـر یـک، بـه آن

  .وارث تعلق پيدا می کند

اگـر در شـخص واحـد موجبـات متعـدده ارث جمـع شـود بـه«: مقرر می دارد. م. ق٨۶۵ماده

ه در ایـنجهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر ایـن کـه بعـضی از آنهـا مـانع دیگـری باشـد کـ

  . »صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد

: در ماده مذکور، دو صورت از اجتماع خویشاوندیهای متعدد در شخص واحد ذکر شـده اسـت

 خویشاوندی متعددی است که از نظر نزدیکی با متوفی در یک سطح قرار دارنـد ویکی اجتماع

، اجتمـاع خویـشاوندیهای متعـددیبرخی از آن خویشاوندیها مانع بعض دیگر نيست و مورد دوم

است که بعضی مانع وراثت بعض دیگر است که در حقيقت این مـورد را نمـی تـوان از مـصادیق

اجتماع موجبات متعدد ارث دانست؛ زیرا در این مورد موجب ارث در حقيقت همـان موجـب مـانع

  .می باشد و خویشاوندی دیگر، موجب ارث محسوب نمی شود

ایـن حالـت دو. خویشاوندی متعددی که در یک ردیـف قـرار دارنـداجتماع: مورد اول

  . صورت دارد، یکی اجتماع موجبات متعدد نسبی و سببی و دیگر اجتماع موجبات متعدد نسبی

مانند این که زوجه متوفی، دختر دایی یا -اجتماع موجبات متعدد نسبی و سببی) الف

خویشاوندی در طبقـه اول و دوم و در درجـهدختر عمه او هم باشد که در این فرض اگر متوفی

اول طبقه سوم نداشته باشد، زوجه او، هم به عنوان خویشاوندی سببی، یعنی زوجيت و هم

بـدیهی. به دليل خویشاوندی نسبی، یعنی دختر دایی یا دختر عمه متوفی بودن، ارث می برد

بـه دليـل خویـشاوندیاست در صورت وجود خویشاوندی در طبقه یا درجـه مقـدم، زوجـه فقـط

  . سببی، یعنی زوجيت، ارث خواهد برد

اجتماع موجبات متعدد نسبی ممکن است با جتماع -اجتماع موجبات متعدد نسبی) ب

  .دو خویشاوندی و یا بيش از آن در شخص واحد محقق شود
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مانند این که شخصی هم خـواهرزاده و هـم. اجتماع دو خویشاوندی یا دو موجب نسبی. ١

مـثًال هرگـاه طبـق تـصویر زیـر، از ازدواج حـسن و زهـرا، احمـد و از. اده ابی متوفی باشـدبرادرز

ازدواج حسن و پروانه، سعيد و از ازدواج پروانه و اکبـر، رفعـت و سـپس از ازدواج رفعـت و احمـد

محمود متولد شـود، هرگـاه سـعيد فـوت کنـد و خویـشاوندی در) که از پدر و مادر جدا هستند(

 درجه نخست از طبقـه دوم نداشـته باشـد، محمـود بـه دو علـت از سـعيد ارثطبقه نخست و

محمود فرزند رفعت است کـه رفعـت(یکی از جهت اینکه خواهرزاده امی سعيد است: بردمی

و دیگر این که بـرادرزاده ابـی سـعيد اسـت) و سعيد از طریق مادر یعنی پروانه خواهر و برادرند

  .) برادر پدری سعيد محسوب می شودمحمود فرزند احمد است که او(

  

  

  

  

  

  

  

از سوی دیگر در این مثال، هرگاه محمود فوت کند و خویشاندی در طبقه اول و دوم نداشـته

یکی به این دليـل کـه عمـوی ابـی محمـود: باشد، سعيد نيز به دو علت از محمود ارث می برد

سـعيد(ایی امـی محمـود اسـتو دیگر این که د) سعيد برادر احمد است و از یک پدرند(است

  ).برادر مادی محمود یعنی رفعت است و از یک مادرند

مانند این که شخصی دختر عمـوی امـی و دختـر. بيش از دو خویشاوندی نسبیاجتماع. ٢

مـثًال هرگـاه مطـابق تـصویر زیـر از. عمه ابی و دختر دایی ابی و دختر خاله امی متـوفی باشـد

که از پدر و–از ازدواج حسن و پروانه، مریم از ازدواج پروین و احمدازدواج حسن و زهرا، احمد و

مادر جدا هستند جعفـر و از ازدواج حـسن و پروانـه، مـریم و از ازدواج اکبـر و پروانـه، پـروین و از

کـه از پـدر و مـادر جـدا–ازدواج اکبر و زهرا، رضـا متولـد شـود و سـپس از ازدواج پـروین و احمـد

فاطمه متولـد شـود و جعفـر فـوت -زدواج رضا و مریم که از پدر و مادر جدایندهستند جعفر و از ا

کند، در صورت نبودن خویشاوند طبقه اول و دوم و درجه اول از طبقه سوم برای جعفـر، فاطمـه

نخـست بـه ایـن علـت کـه دختـر خالـه امـی جعفـر اسـت: به چهار جهت از جعفر ارث می برد

، دوم)خواهر امی است از طریق پروانه-جعفرمادر–ا پروینفاطمه دختر مریم است که مریم ب(

پـدر فاطمـه یعنـی رضـا از طریـق پـدر یعنـی(از این نظر که فاطمه دختر دایی ابی جعفر اسـت

؛ سوم به این دليل که فاطمه دختر عموی امی جعفر اسـت)اکبر، برادر پروین مادر جعفر است

، چهارم بـه ایـن جهـت کـه) مادر یعنی زهرا، برادرندرضا پدر فاطمه با احمد پدر جعفر از طریق(

پـدر–مریم مادر فاطمه از راه پدر یعنی حسن، خواهر احمد(فاطمه دختر عمه ابی جعفر است

  ).  است-جعفر

  زهرا+ حسن+ پروانه                                 پروانه+ اکبر
  
  
  

  احمد)    متوفی(         رفعت                                   سعيد
  
  

  
                                 محمود
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اجتمـــاعایـــن گونـــهدر. اجتمـــاع خویـــشاوندی متعـــدد در ردیفهـــای متفـــاوت: مـــورد دوم

ــدیهی اســت کــه در ایــن صــورت فقــطخویــشاوندی، بعــضی از آنهــا حاجــب بعــض د ــد و ب یگرن

ماننـد ایـن کـه. خویشاوندی حاجب ارث می برد و خویشاوندی دیگر، از ارث محروم خواهـد بـود

مـثًال هرگـاه از ازدواج علـی و پـروین، پروانـه و زهـرا متولـد. پسرخاله او هم باشدبرادر متوفی،

رضـا و، رضـا متولـد گـردد،)یا طالقشوند، سپس از ازدواج حسن  و زهرا، از هم به علت فوت

حال اگر احمد فوت کند و خویـشاوندی. احمد با هم برادر ابی و نيز پسرخاله ابوینی می شوند

در طبقه اول و بـرادر یـا خـواهر ابـوینی در طبقـه دوم نداشـته باشـد، رضـا از او فقـط بـه عنـوان

رد، نه به دليل پسرخاله بودنبرادری که یک خویشاوند درجه اول از طبقه دوم است، ارث می ب

  :که یک خویشاوندی درجه دوم از طبقه سوم است، مانند شکل زیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  شرایط ارث: مبحث دوم

 .ه تحقـق آنهـا بـرای ارث ضـروری اسـتمنظور از شرایط ارث امـوری اسـت کـ -طرح مبحث

این. فی خواهد بودبنابراین در صورت تردید در تحقق هر یک از این امور به حکم اصل، وراثت منت

مانع ارث که در مبحث سوم خواهد آمد، امری اسـت. برخالف وضعيت موانع ارث استوضعيت

که وجود آن مانع تحقق ارث است و در صورتی که در وجود آن تردید شـود، ارث محقـق خواهـد

پس برای تحقق ارث الزم است که اجتماع شرایط احراز گردد، ولی کافی اسـت کـه وجـود. بود

  .هيچ یک از موانع اثبات نشود

  زهرا+ حسن+ پروانه                            پروانه+ اکبر+   زهرا
  
  
  

         رضا    پروین                                       مریم      احمد
  
  

  
) متوفی(عفر             فاطمه                                  ج

  علی+ پروین
  
  
  

  حسن+ پروانه                                   زهرا+        حسن
  
  

  
) متوفی(                                       احمد             رضا   
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هر یک از این شرایط. موت مورث، وجود وارث و وجود ترکه: شرایط تحقق ارث عبارت است از

  . را در بخشهای جداگانه بررسی می کنيم

  

  موت مورث: بخش نخست

برای تحقق ارث، فوت مورث ضروری است؛ زیرا ارث در مفهوم حقـوقی آن بـا -طرح مطالب

  . تقال قهری اموال او به خویشاوندانش تحقق می پذیردموت انسان و ان

در. مـوت حقيقـی و مـوت فرضـی: موت شخص به عنوان یکی از شرایط ارث، دوگونه اسـت

ارث به موت حقيقی یا به مـوت فرضـی مـورث تحقـق«: مقرر می دارد. م. ق٨۶٧این باره ماده

داگانــه مــورد بحــث قــرارهــر یــک از مــوت حقيقــی و فرضــی را در گفتــاری ج» .پيــدا مــی کنــد

  . دهيممی

  

  موت حقيقی: گفتار نخست

معنی اعتقـادی آن، ازروح به. از بدن تعریف شده استدر فقه، موت به زهاق روح -تعریف

موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شود و به این علت نمی توان وجـود آن را

 تعریف مذکور مبهم است و برای تشخيص تحقـقبنابراین. در تن یا خروجش را از تن ادراک کرد

یا عدم تحقق موت نمی توان به آن تکيه کرد؛ زیرا هرچند زهـاق روح را بایـد از آثـار مـادی مـرگ

ليکن آثار زهاق روح دقيقًا معلوم نيست و به این سبب تعریـف دقيـق و جـامعی نـه ازشناخت،

چنـــين بـــرای حيـــات نمـــی تـــواننظـــر حقـــوقی و نـــه از لحـــاظ زیـــست شناســـی، بـــرای مـــوت و هم

موت یا زهاق روح با از کار افتادن دستگاه قلب و عروق واقع می گـردد یـا دسـتگاهشناخت؛ آیا

تنفس یا دستگاه مغز و اعصاب یا با از کار افتادن هر سه دستگاه مذکور؟ ممکـن اسـت گـاهی

 باشـد، همچنانکـهدستگاه قلب و عروق از کار بایستد، ولی مغز و اعصاب تا چند ثانيه حساس

اما قلب همچنان تپش داشته باشد و خون را درگاهی ممکن است مغز و اعصاب از کار بيفتد،

در زمانهای گذشته و نيز گاهی در زمان حاضـر افـراد عـامی بـرای تـشخيص. عروق جریان دهد

یينـهموت شخص، آیينه را در مقابل دهان او می گرفتند اگر بخاری از دهان او برمی خاسـت و آ

را کدر می کرد، او را زنده و اگر آیينه کدر نمی شد او را مرده می دانستند اما روشن است که

  . این عالمت از نظر علمی ارزشی ندارد

امروزه از نظر پزشکی مرگ را با توجه به از کار افتادن دستگاه مغز و اعـصاب تـشخيص مـی

هم، حقيقت شرعيه ای نمی توان یافتدهند؛ اما هرچند در فقه برای مرگ جز همان تعریف مب

و به نظر می رسد معنی حقيقی موت، همان واقعه ای اسـت کـه در عـرف خـاص پزشـکی بـا

بـا ایـن حـال معلـوم نيـست ضـابطه از کـار افتـادنوسائل مخصوص تـشخيص داده مـی شـود،

اسـتاتفاق افتاده. دستگاه مغز و اعصاب، برای تشخيص موت، دارای جامعيت و مانعيت باشد

که حتی تمام دستگاههای اصلی بدن شخص از کـار افتـاده اسـت، ولـی بـا ایجـاد یـک شـوک

الکتریکی یا مکانيکی یا حتی بدون ان عوامـل و تحـت تـأثير عامـل یـا عوامـل نـامعلومی دوبـاره
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سلولهای قلب کار خود را آغاز کرده و به حرکـت درآمـده و خـون را تلمبـه کـرده و دسـتگاههای

در این وضعيت آیا باید گفـت آن شـخص پـس از. یج فعاليت خود را از سرگرفته انددیگر بدن بتدر

مردن، مجددًا زنده شده است یا این که بـا وجـود ایـستادن دسـتگاههای اصـلی بـدن، شـخص

اگر معتقد. مزبور نمرده بوده است؟ معلوم است هر یک از این دو فرض آثار حقوقی خاصی دارد

زنـده شـدهاز ایستادن دستگاههای اصـلی بـدن مـرده و مجـددًاشویم که آن شخص در زمان ب

همان لحظه ایستادن دستگاههای مذکور، بـه عنـوان مثـال، امـوال اواست، باید پذیرفت که در

قهرًا به وارث موجود او در آن زمـان انتقـال یافتـه و رابطـه زوجيـت او بـا همـسرش قطـع گردیـده

افتادن تمام دستگاه های اصلی بدن، هنوز زنده بـودهاست و اگر بگویيم که آن شخص با از کار

است، پس مرگ با چه امری حادث خواهد شد و از چـه واقعـه ای مـی تـوان تـشخيص داد کـه

شخص مرده است، آیا می توان گفت که مرگ زمانی واقـع مـی شـود کـه تمـام دسـتگاههای

ای بدن او بميرنـد، بـهاصلی بدن شخص از حرکت باز ایستد و نيز تمام یا قسمت عمده سلوله

  طوری که با شوک و عوامل دیگر هم دستگاههای مذکور، به حرکت درنيایند؟

همين ابهام متقابًال در تعریـف حيـات و زنـدگی وجـود دارد؛ مـثًال آیـا از نظـر حقـوقی در مـورد

طفلی که پس از تولد فقط یک بار قلبش به تپش درآمده، یـا فقـط یـک حرکـت از او دیـده شـده

 بدون این که تنفس کرده و یا حساسيت عصبی از خود نشان داده باشد می تون گفـتاست،

که زنده متولد شده است؟ در هر حال تشخيص مرده و زنده باید به وسيله کارشناسان مربوط،

 انجام شود؛ اما در هر مـورد کـه مـرگ شـخص مـشکوک-به عنوان عرف خاص–یعنی پزشکان

  . شدن مرگ استصحاب می گرددباشد، حيات او تا زمان مسلم

  

  موت فرضی: گفتا دوم

مـــوت فرضـــی مرگـــی اســـت کـــه بـــه منظـــور جریـــان آثـــار حقـــوقی مـــوت، بـــرای غایـــب. تعریـــف

مفقوداالثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود، عادتًا نمی تواند زنده باشـد، بـدون ایـن

  .که موت حقيقی او مسلم باشد

االثر، نمی تواند برای هميشه بالتکليف بماند و بایـد پـساموال و روابط حقوقی غایب مفقود

از سپری شدن مدتی که غایب پس از آن مدت عادتًا زنده نمی مانـد و در آن مـدت خبـری از او

بـــه دســـت نيامـــده اســـت، وضـــعيت مالکيـــت امـــوالش روشـــن شـــود و تکليـــف و موقعيـــت و روابـــط

انون پيش بينی کـرده اسـت کـه دربه همين دليل ق. حقوقی او با اشخاص دیگر مشخص گردد

برخی شرایط، حکم موت فرضی غایب به وسيله دادگاه صادر شود تا آن آثار حقـوقی کـه بـرای

  .موت شخص مقرر گردیده است، بر آن مترتب شود

در صورتی که فوت و نيز تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مـسلم شـود،. م. ق١٠١۶مطابق ماده

امـا اگـر مـسلم شـود کـه غایـب. ن المـوت او تقـسيم مـی شـوداو بين وراث موجـود حـياموال

ــاده ــق م ــوم نباشــد، طب ــوت او معل ــاریخ ف ــی ت ــرده اســت، ول ــوت ک ــوداالثر ف .: م. ق١٠١٧مفق

در ایـن صـورت امـوال. او در آن تاریخ محقق بوده، معين کنـدمحکمه باید تاریخی را که فوت...«
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. م. ق١٠١٨طبق مـاده» .ند، تقسيم می شودغایب بين وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده ا

 یعنی لزوم تعيين تاریخ فوت و انتقال اموال متوفی به خویشاوندان موجود او در١٠١٧مفاد ماده

  .این تاریخ، در موردی که حکم موت فرضی غایب صادر شود نيز باید رعایت گردد

کم مـوت فرضـی غایـبدر ادامه مطالب، اشخاص ذی نفعی که می توانند از دادگاه صدور ح

را تقاضا کنند و دادگاه صالح برای رسيدگی به این درخواست و نيز موارد صـدور حکـم و شـرایط

  . صدور آن و اثر مالی این حکم را به ترتيب بررسی می کنيم

اشـخاص زیـر مـی تواننـد از دادگـاه«.: ح.ا. ق١۵٣مطـابق مـاده -اشخاص ذی نفـع) الف

  : ایب را بنماینددرخواست صدور حکم موت فرضی غ

  ورثه غایب؛. ١

  »وصی و موصی له. ٢

اشخاص مزبور ذینفع در تقاضای صدور حکم موت فرضی می باشند؛ زیرا ورثه به عنوان قائم

مقام قهری، مالک ترکه غایب مفقوداالثری هستند که فوت او مفروض مـی شـود و موصـی لـه

 می یابد و وصی نيـز عهـده داراو انتقالشخصی است که مورد وصيت پس از فوت موصی، به

  .اجرای وصایای مالی موصی است

برای روشن شدن وضـعيت زوجـه غایـب مفقـوداالثر، مقـررات خاصـی را در. م. ق١٠٢٩ماده

  .نظر گرفته است که با مقررات صدور حکم موت فرضی متفاوت است

زن اوشـد،هرگاه شخصی چهارسـال تمـام غایـب مفقـوداالثر با«: ماده مزبور مقرر می دارد

. » حاکم او را طـالق مـی دهـد١٠٢٣در این صورت با رعایت ماده. می تواند تقاضای طالق کند

مطابق ماده مزبور، برای قطـع رابطـه زوجـه غایـب مفقـوداالثر، نيـازی بـه فـراهم شـدن شـرایط

و شرایطی که در آن شرایط، غایب عادتًا زنده نمـی مانـد، نيـست و. م. ق١٠٢٠مذکور در ماده

ر صورت غيبت همسر او به مدت چهار سال و بدون آن که اثری از او باشد، زوجه می توانـد ازد

در این صورت رابطه زوجيت این زوجه بـا همـسر غـایبش بـه وسـيله. دادگاه تقاضای طالق کند

 کـه در١٠٢٣منظور از رعایت ماده. طالق منحل از وراث غایب مفقوداالثر محسوب نخواهد شد

آمده است، منتشر کردن اعالن مربوط به دعـوت اشـخاص بـا خبـر از وضـعيت. م.ق١٠٢٩ماده

غایب در روزنامه محلی و روزنامه کثيراالنتشاری در تهران و انتظـار کـشيدن در مـدت یـک سـال

  .مقرر در آن ماده است

و پيش از انقضای عـده، غایـب مراجعـتاگر پس از وقوع طالق مزبور. م. ق١٠٣٠طبق ماده

بت به این طالق حق رجوع خواهـد داشـت، ولـی پـس از انقـضای مـدت مـذکور، حـقکند، نس

  .رجوع ندارد

–دادگاه صالح برای رسيدگی بـه درخواسـت صـدور حکـم مـوت فرضـی -دادگاه صالح) ب

دادگاه شهرستان محلی که آخرین اقامتگاه غایب بوده است، صـالحيت. ح.ا. ق١٢۶طبق ماده

امـروزه بـا. ثر و از جمله صدور حکم مـوت فرضـی غایـب را داردرسيدگی به امور غایب مفقوداال

مــصوب(دادگاههــای عمــومی و انقــالبدرنظــر گــرفتن مقــررات مربــوط بــه قــانون تــشکيل
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می توان دادگاه عمومی حوزه ای را که آخرین اقامتگاه غایب بوده است، به جای               ) ١٣٧٣/١۵/۴

  . ر حکم موت فرضی دانستدادگاه شهرستان، صالح برای رسيدگی به درخواست صدو

در صورتی که آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشـد، دادگـاه              . ح.ا.ق ١٢٧مطابق ماده   

  .صالحيتدار برای رسيدگی به امور غایب، دادگاه آخرین محل سکونت غایب در ایران است

یـا محـل    در صورتی که غایب در ایران اقامتگـاه یـا محـل سـکنی نداشـته باشـد یـا اقامتگـاه                       

دادگاه محـل اقامـت یـا سـکنای ورثـه           . ح.ا. ق ١٢٨سکنای او در ایران مجهول باشد، طبق ماده         

غایب، صالحيت رسيدگی به امور غایب را دارد و در صورت یکی نبودن محل اقامـت یـا سـکنای                    

وراث غایب، به دليل عدم امکان ترجيح یکی بر دیگری، دادگاه محل اقامت یا سکنای هر یـک از                   

  . ان را باید صالح دانستوارث

هرگاه اقامتگاه یا محل سکنای ورثه غایب در ایران معلوم نباشد، یا معلوم باشد کـه ایـشان                  

دادگـاه محـل وقـوع مـال غایـب          . ح.ا. ق ١٢٩مقيم یـا سـاکن ایـران نيـستند، طبـق ظـاهر مـاده                

  .د صالحيت رسيدگی به وضعيت غایب را دار-اعم از منقول یا غيرمنقول–مفقوداالثر 

 می توان استفاده کـرد کـه اگـر یکـی از وراث غایـب در ایـران       ١٢٩ و ١٢٨مقررات ماده   از روح   

اقامتگاه یا محل سکنی دشته باشـد و وراث دیگـر در خـارج از ایـران اقامتگـاه یـا محـل سـکنی                         

داشته باشد، دادگاه محل اقامـت یـا سـکنای وارثـی کـه اقامتگـاه یـا محـل سـکنایش در ایـران                         

همچنين اگر غایب وارثی نداشته باشد، دادگاه .  رسيدگی به امور غایب را دارداست، صالحيت

  .محل وقوع مال غایب صالحيت خواهد داشت

حکـم مـوت فرضـی غایـب در         . م. ق ١٠١٩طبق مـاده     -موارد صدور حکم موت فرضی    ) ج

از گذشته باشد که پس     صورتی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبر مربوط به حيات او مدتی               

  .این مدت، غایب عادتًا زنده نمی ماند

مواردی را به عنواِن از جمله مواردی که غایب زنده فرض نمـی شـود و نـه                  . م. ق ١٠٢٠ماده  

به عنوان موارد انحصاری، ذکر کرده است که به نظر می رسد غير از موارد مذکور، موارد دیگری                  

 که عادتًا غایب در این مـوارد زنـده   نيز برای صدور حکم فوت فرضی می تواند وجود داشته باشد 

موجـود بایـد بـا عـرف باشـد و مـاده             نمی ماند و تشخيص این موارد با توجه به قراین و شـواهد              

  .نيز برخی از این موارد را ذکر کرده است. م. ق١٠٢٢

  :برشمرده عبارت است از. م. ق١٠٢٠مواردی که ماده 

ات غایب گذشته و در پایان ایـن مـدت سـن            وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبر حي         . ١

  .غایب از هفتاد و پنج گذشته باشد

و در زمان جنگ مفقود شده و سه سـال از تـاریخ   وقتی که غایب جزء قشون مسلح بوده      . ٢

انعقاد صلح یا پنج سال از تاریخ پایان یافتن جنگ بگذرد، بدون این کـه خبـری از او در ایـن مـدت                        

  .رسيده باشد

 کشتی حامل غایب در یک سفر دریایی تلف شـود و سـه سـال تمـام از تـاریخ                     زمانی که . ٣

  .تلف شدن کشتی مزبور گذشته باشد، بدون این که در این مدت خبری از غایب رسيده باشد
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 ٢٠

برای تعيين زمان تلف شدن کشتی، ضابطه متفاوتی را نسبت به دریاهای . م. ق ١٠٢١ماده  

کور، اگـر از ابتـدای حرکـت کـشتی ظـرف مـدتهای              مطابق مـاده مـذ    . مختلف مقرر داشته است   

مذکور در آن، کشتی به مقصد نرسيده باشد یا در صورتی که حرکت کشتی مقـصدی نداشـته                  

کشتی به بندر مبدأ حرکت برنگشته باشد و نيـز از وجـود آن خبـری نباشـد، کـشتی در                     است،  

  : پایان آن مدتها تلف شده محسوب می گردد

  ر و خليج فارس یک سال؛برای مسافرت در دریای خز .١

) مدیترانـه (برای مسافرت در دریـای عمـان، اقيـانوس هنـد، دریـای سـرخ، دریـای سـفيد                .٢

 دریای سياه و دریای آزوف دو سال؛

 .برای مسافرت در سایر دریاها سه سال .٣

با بيانی کلی، موارد دیگر را برای صـدور حکـم مـوت فرضـی در نظـر گرفتـه                    . م. ق ١٠٢٢ماده  

ذکر . م. ق١٠٢٠ ماده ٣ و ٢ده، اگر کسی بر اثر حادثه ای غير از آنچه در بند طبق این ما. است

مفقـود شـده   شده است، در برابر خطر مرگ قرار گرفته و مفقـود شـده و یـا در هواپيمـا بـوده و            

باشد و از تاریخ بروز خطر پنج سال بگذرد، بدون این که در این مدت از زنـده بـودن غایـب خبـری        

  . اه به تقاضای اشخاص ذی نفع، حکم موت فرضی او را صادر می کندرسيده باشد، دادگ

، در مورد مـواد     .م. ق ١٠٢٣ماده  طبق  . شرط صدور حکم موت فرضی و اثر مالی آن        ) د

دادگاه پيش از صدور حکم موت فرضی باید اعالنی در سـه دفعـه متـوالی                . م. ق ١٠٢٢ تا   ١٠٢٠

 و یکـی از روزنامـه هـای کثيراالنتـشار تهـران             هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محلـی          

از اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت شـود تـا             منتشر کند که در آن      

در صـورتی کـه ظـرف یـک سـال از تـاریخ اولـين                . اگر از او خبری دارند به اطالع دادگـاه برسـانند          

  .او را صادر خواهد کرداعالن، زنده بودن غایب ثابت نشود، دادگاه حکم موت فرضی 

، در نتيجه صدور حکم موت فرضی غایـب،        .م. ق ١٠١٧ناظر به ماده    . م. ق ١٠١٨مطابق ماده   

  .اموال او بين وراثی که در تاریخ موت فرضی او موجود باشند، تقسيم می گردد

اگر غایب پس از صدور حکم موت فرضـی پيـدا شـود، اشخاصـی کـه                 . م. ق ١٠٢٧طبق ماده   

باید اعيان آن اموال یا عـوض آنهـا و نيـز منـافع آنهـا را       ه عنوان وراثت تصرف کرده اند       اموال او را ب   

در ایـن مـاده نـامی از اسـترداد        . که هنگام پيدا شدن غایب موجود باشد، به غایب مسترد کنند          

موصی به که پس از صدور حکم موت فرضی به تـصرف موصـی لـه درآمـده بـرده نـشده اسـت،               

می توان نسبت به لزوم استرداد اموال و عوض و منـافع موجـود آن               مالک  ولی با تکيه بر وحدت      

  .حکم کرد

  

  وجود وارث: بخش دوم

وارث بـرای متـوفی در زمـان فـوت او از شـرایط تحقـق ارث اسـت؛ زیـرا                     وجود   -طرح مطالب 

همان طور که گفته شد، مقصود از ارث انتقال قهری مال متوفی به وارث او است و بدون وجـود                    

  .نتقال مال قابل تصور نيستوارث ا
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با لحاظ شرط بودن وجود وارث برای تحقق ارث، باید گفت که در صورت تردیـد در وجـود وارث،

در این باره. ارث منتفی خواهد بود؛ زیرا برای حکم به تحقق مشروط، احراز شرط ضروری است

است و اگـر حملـیشرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث«: مقرر می دارد. م. ق٨٧۵ماده

باشد در صورتی ارث می برد که نطفـه او حـين المـوت منعفـد بـوده و زنـده هـم متولـد شـودف

  . »اگرچه فورًا پس از تولد بميرد

شرط موجود بودن وارث را باید برای مرحله به وجود امـدن وارث و نيـز مرحلـه بقـای وارث بـه

  . وجود آمده تا زمان فوت مورث بررسی کرد

طالب این بخش را در مورد ارث حمل و نيـز ارث غایـب مفقـوداالثر و سـپس ارثبدین علت م

در سـه گفتـار جداگانـه مطالعـه) متـوارثين(اشخاصی که با هم خویشاوندی قابل وراثت دارنـد

  . می کنيم

  

  ارث حمل: گفتار نخست

قبه طور کلی برای حمل اهليت دارا بودن حقو. م. ق٩٧۵ماده -اهليت تمتع و ارث بردن

نيز در مورد وراثـت حملـف. م. ق٨٧۵ماده. را، به شرط این که زنده متولد شود، شناخته است

شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملی باشد در صـورتی«: مقرر می دارد

ارث می برد که نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فورًا پس از تولـد

  ».دبمير

یکی انعقاد نطفـه: باتوجه به مقررت ماده مذکور، برای وراثت حمل دو موضوع باید ثابت گردد

حمل در زمان فوت مورث و دیگری زنده متولد شدن او، که در ادامه مطالب پس از بررسـی ایـن

  .دو امر، سهم االرث حمل را مطالعه می کنيم

 عبـارت اسـت از قـرار گـرفتن سـِرانعقـاد -انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مـورث) الف

اسپرماتوزویيد در اوول که در انسان پس از مـدت کوتـاهی از زمـان ورود نطفـه مـرد در رحـم زن

تحقق می پذیرد و از آن زمـان بـه بعـد تقـسيم و تکثيـر سـلولی و مراحـل تکامـل جنـين شـروع

  .شودمی

گـاه نطفـه حمـل پـس ازو شرط مزبور، باید گفـت کـه هر. م. ق٨٧۵با مالحظه مقررات ماده

انعقـاد نطفـه پـس از فـوت مـورث دوگونـه. فوت مورث منعقد گـرددف از ارث محـروم خواهـد بـود

یکی در صورت تحقق فوت مورث در فاصـله زمـانی ورود نطفـه مـرد در رحـم زن و انعقـاد: است

نطفه حمل و دیگری در موردی که نطفه گرفته شده مرد پس از فوت مـورث بـه طـور مـصنوعی

خل رحم زن گردد؛ مانند این که نطفه پدر که در زمـان حيـات او گرفتـه شـده اسـت، تـا زمـاندا

  .فوت او نگهداری شود و پس از فوت او به همسرش تلقيح شود

 قانون مدنی این کشور شخصی که نطفه اش در زمان٧٢۵در حقوق فرانسه نيز طبق ماده

  .شودفوت مورث منعقد نشده است نمی تواند وارث شناخته
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هرچند حملی که نطفه اش پس از فوت پدرش منعقـد شـده اسـت نيـز بـه معنـای حقيقـی

فرزند متوفی است و محروم ماندنش از ارث پدر، با حساسات و عواطف سازگار نيـست، امـا بـا

در مورد شرط بودن انعقـاد نطفـه حمـل بـرای وراثـت او، پـذیرفتن. م. ق٨٧۵وجود صراحت ماده

  .ی قانونًا ممکن به نظر نمی رسدارث برای چنين فرزند

 در–انعقاد نطفه و وجود حمل هنگـام فـوت مـورث ممکـن اسـت از راه آزمایـشهای پزشـکی

در ایـن. صورتی که مدت زیادی از آن نگذشته باشد و یا با استفاده از امارات قانونی احراز گردد

د نطفه، امارات قانونی کهدر صورت اختالف در زمان انعقا«: مقرر می دارد. م. ق٨٧٧مورد ماده

منظور از امارات قانونی اثبـات نـسبت، تولـد. »برای اثبات نسب مقرر است، رعایت خواهد شد

 و مـواد١١۵٨طفل در فاصله شش تا ده ماه از تاریخ نزدیکـی شـوهر بـا زن اسـت کـه در مـاده

 او متولد شدهبعدی قانون مدنی آمده و اماره اثبات نسب طفل با شوهِر زنی است که طفل از

طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شـوهر«: نيز اعالم داشته است. م. ق١١۵٨ماده. است

است، مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تـا زمـان تولـد کمتـر از شـش مـاه و بيـشتر از ده مـاه

در حقوق فرانسه نيز انعقاد نطفه حمل شـرط وراثـت او دانـسته شـده اسـت. »نگذشته باشد

  .). م. ق٧٢۵دهما(

زنده متولـد شـدن حمـل شـرط دیگـری. م. ق٨٧۵طبق ماده -زنده متولد شدن حمل) ب

حمل اگر مرده به دنيا بياید از ارث محروم خواهد شد، اگرچه ثابت شود تـا. برای وراثت او است

شـرط دارا شـدن. م. ق٩۵٧زنـده متولـد شـدن حمـل طبـق مـاده. لحظه تولد زنده بوده اسـت

  .ع و برخورداری از حقوق مدنی استاهليت تمت

هرچند زنده متولد شدن حمل شرط وراثـت او اسـت، ولـی مبـدأ وراثـت حمـل، زمـان انعقـاد

مقرر می دارد، حمل در صورتی ارث. م. ق٨٧۵نطفه او است نه زمان پس از تولدش؛ زیرا ماده

نـابراین بایـد گفـتب. می برد که نطفه اش هنگام فوت مورث منعقد بوده و زنده هم متولد شود

زنده متولد شدن حملی که نطفه اش در زمان فـوت مـورث منعقـد بـوده اسـت، در حکـم شـرط

متأخری است که با تحقق آن کشف می شود انتقال مالکيت ترکه به حمل، از زمان فوت مورث

در صورتی حمِل متولد شده ارث می برد کـه حيـات او پـس از تولـد یعنـی. حاصل گردیده است

حيات حمل پس از تولد حتی در یک آن برای ارث بردن او کافی. ل کامل از مادر اثبات گرددانفصا

و یا عادتًا اسـتعداد بقـا نداشـته باشـد،.) م. ق٨٧۵ماده(است، هرچند پس از تولد فورًا بميرد

مانند طفلی که ریه ناقص دارد و از نظر پزشکی مـرگ او در یـک مـدت کوتـاه مـسلم و غيرقابـل

باشد که در این صـورت پـس از فـوت طفـل، سـهم االرث او بـه وراث زمـان فـوت او انتقـالتردید

  . یابدمی

به نظر فقهای اهل تسنن و برخی از فقهای اماميه فقط زنده متولد شدن طفل شرط کـافی

برای وراثت او نيست، بلکه الزم است عالوه بر زنـده متولـد شـدن، اسـتعداد بـاقی مانـدن هـم

ایـن کـشور اسـتعداد زنـده مانـدن. م. ق٧٢۵ر حقوق فرانسه نيز مطـابق مـادهد. داشته باشد

  .طفل از شرایط وراثت است
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در صورتی که حيات طفل تا لحظه تولد مسلم باشـد، ولـی در حيـات او پـس از تولـد، تردیـد

وجود داشته باشد، طفل مزبور ارث نمی برد؛ زیرا تردید در زنده بودن طفـل پـس از تولـد، تردیـد

 وجود شرط وراثت حمل است که به حکم اصل عدم وجود شرط و در نتيجـه تحقـق مـشروطدر

البته با استفاده از استصحاب بقای حيات طفل تا زمان پـس از. یعنی وراثت، منتفی خواهد بود

تولد، نمی توان به وراثت او حکم کرد؛ زیرا همان طور کـه مـی دانـيم وجـود متـيقن و مـشکوک

تصحاب است و در مسأله مورد بحث، متيقن و مستصحاب، حيات جنـينشرط اصلی جریان اس

به. و وابسته به مادر طفل است، در صورتی که مشکوک، حيات مستقل و جدای از مادر است

بــا شــک در حيــات حــين والدت، حکــم وراثــت«: مقــرر مــی دارد. م. ق٨٧۶همــين دليــل مــاده

  » .شودنمی

 نمی بـرد، ماننـد ایـن کـه پـس از خـروج سـر و گـردن وهرگاه طفل در اثنای تولد بميرد، ارث

سينه و دستها و پيش از خروج شکم و باسن و پاها، بميرد؛ زیـرا وقتـی مـی تـوان گفـت طفـل

زنده متولد شده که پس از خروج تمام بدن زنده باشد و تولد طفل بر خـروج قـسمتی از بـدن او

  .از شکم مادر صدق نمی کند

ن جنينی زنده باشـد و هنگـام تولـد نيـز دارای حيـات باشـد ولـیدر صورتی که حمل در دورا

برای زنده متولد کردنش، قسمتی از اعضای بدن او که هنوز خارج نشده است، بریده شود، در

صورتی که قسمت جدا شده قسمت مهم ارگانهـای بـدن باشـد کـه عرفـًا بتوانـد بـرای زمـانی

اهد بود؛ زیرا عرفًا صـدق مـی کنـد کـه حمـلهرچند کوتاه دارای حيات باشد، این حمل ارث خو

زنده متولد شده است، مانند این که حمل هنگام خروج از رحم مادر هر دو پـایش از محـل لگـن

  .قطع گردد

هرگاه در حين فوت مـورث حملـی«: مقرر می دارد. م. ق٨٧٨ماده -سهم االرث حمل) ج

ضی از وراث دیگـر مـی گـردد، تقـسيمباشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع ارث تمام یـا بعـ

ارث به عمل نمی آید تـا حـال او معلـوم شـود و اگـر حمـل مـانع از ارث هـيچ یـک از سـایر وراث

نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند باید برای حمل حصه ای که مـساوی حـصه دو پـسر

  » .حال حمل معلوم شوداز همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا

در این ماده سه فرض مورد توجه قرار گرفته است که حکم هر یک را بایـد جداگانـه بررسـی

  : کرد

حمل اگر قابل وراثت متولد شود، مانع ارث تمام خویـشاوندان گـردد، ماننـد ایـن کـه. ١فرض

زمـان فـوت او اززوجه موقت متوفی هنگام فوت او باردار باشد و خویشاوندان موجود متـوفی در

خویشاوندان طبقه دوم، مثل برادر و خواهر باشند که در این صورت اگر حمل زنده متولـد شـود،

در این فرض، تا. وارث تمام اموال پدر خواهد بود و خویشاوندان دیگر را از ارث محروم خواهد کرد

ود، هـيچ یـک اززمان تولد حمل، تقسيم ترکه به عمل نمی آید؛ زیرا اگـر حمـل زنـده متولـد شـ

به خویشاوندان موجود او در زمان فـوت نمـی رسـد و در ایـن وضـعيت دادن امـوالاموال متوفی

  . متوفی به ایشان در حقيقت تسليم اموال متعلق به حمل به آنان خواهد بود
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حمل اگر قابل وراثت متولد شود مانع ارث بعضی از وراث شود، مانند این که متوفی. ٢فرض

دارای پدر و مادر و نوه باشد و همسر او نيـز در ایـن زمـان بـاردار باشـد کـه در ایـنهنگام فوت،

صورت اگر حمل مذکور زنده متولد شود، فقط بعضی از خویشاوندان متوفی، یعنی نـوه هـای او

در. را از ارث محروم خواهد کرد ولی پدر و مادر و همسر دائم متوفی را از ارث محروم نمی کنـد

. تا معلوم شدن وضعيت حمل تقسيم ارث به عمل نمی آیـد. م. ق٨٧٨ طبق مادهاین فرض نيز

به نظر می رسد که بعضی از موارد این فرض مانند مثال باال مانعی در دادن سـهم االرث پـدر و

مادر را که هر یک از ایشان یک سدس از ترکه را می برند و نيز زوجه دائمه او کـه
1
8

. مـی بـرد

  .می توان تفکيک کرده و به ایشان تسليم کرد

در ایـن. حمل ارگ قابل وراثت متولد شود، مانع ارث هيچ یـک از سـایر وراث نباشـد. ٣فرض

. فرض اگر ورثه بخواهند ترکه را تقسيم کنند باید برای حمل به اندازه حصه دو ذکور کنار بگذارند

فی یک پسر و یک دختر بـوده و همـسر دائـم متـوفیمانند این که وراث موجود حين الفوت متو

 واحـد باشـد کـه در ایـن فـرض پـس از جـدا۵۶نيز در زمان فوت او باردار باشد و دارایی متـوفی

کردن
1
8

 واحد معادله٢٨ واحد برای زوجه، به اندازه حصه دو پسر یعنی٧ ترکه یعنی
4
7

باقی

حال اگر حمـل مـرده بـه دنيـا بيایـد حـصه کنـار گـذارده. ترکه برای حمل کنار گذاشته می شود

شده مجددًا بين یک پسر و یک دختر که در زمان فوت موجود بوده اند تقسيم مـی شـود و اگـر

زنده متولد شود و یک پسر یا یک دختر یا یک پسر و یک دختر باشد مازاد از حـصه کنـار گـذارده

از این مازاد چيزی بـه. مجددًا بين فرزندان به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم خواهد شدشده

زیرا سهم زوجه فرض است و بـا وجـود اوالد، فـرض زوجـه در هـرزوجه دائم متوفی نمی رسد؛

حال یک هشتم ترکه است که قبًال باید بـه او داده شـود و زنـده یـا مـرده متولـد شـدن حمـل و

  . زند اناث یا ذکور بودن حمل تأثيری در ميزان سهم معين او نخواهد داشتیکی یا دو فر

در صورتی که حمل بيش از دو پسر باشد، مانند این کـه سـه پـسر یـا دو پـسر و یـک دختـر

باشد، به نظـر مـی رسـد آنجـه بـه وراث موجـود در زمـان فـوت اضـافه داده شـده اسـت، قابـل

  .استرداد است

در صـورتی کـه جنـين ولـی یـا وصـی. ح.ا. ق١٠٣ ماده١ابق بنداداره سهم االرث جنين مط

١٠۵این گزینش که قبًال طبق مـاده. نداشته باشد، با امين است که انتخاب آن با دادگاه است

با دادگاه شهرستان محل اقامت مادر جنين بود، با تغييرات تـشکيالتی مراجـع قـضایی،. ح.ا.ق

کـه(دادستان. ح.ا. ق١٠٧طبق ماده. ان مزبور استامروز در صالحيت دادگاه عمومی شهرست

و نيز اقربای جنين و از جمله مادر او می توانند) امروزه رئيس دادگاه عمومی صالحيت او را دارد

در این صورت داشتن صـالحيت بـر دیگـران مقـدم خواهـد. از دادگاه درخواست تعيين امين کنند

اند شخص یا اشخاصی را به عنوان ناظر بر اعمـالهمچنين در موارد مقتضی دادگاه می تو. بود

  .امين معن کند
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سمت امين پس از تولد طفل از بين می رود و در این صورت برای طفل طبـق مقـررات مقـيم

  . معين می شود

  

  ارث غایب مفقوداالثر: گفتار دوم

باگـر بـين وراث، غایـ«: اعالم می دارد. م. ق٨٧٩ماده. تعيين و حفظ سهم االرث غایب

صورتی کـه محقـقدر. مفقوداالثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود

گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به سایر وراث بر می گردد واال بـه خـود او یـا بـه ورثـه او

ممکن است در بين ورثه متوفی، غایب مفقوداالثری باشد که در این صورت، غيبت» .می رسد

مانع از تقسيم ترکه بين سایر وراث می شود و نه موجب محروميت او از ترکه؛ زیرا ادامـهاو نه

شرکت و اشاعه تا مراجعت غایب به ضرر سایر وراث است و تعيين سهم غایب ضرری بـرای او

مادام که حکم مـوت فرضـی او صـادر نـشده اسـت، سـبب–دربر ندارد و صرف غيبت غایب هم

غایـب مفقـوداالثر کـسی. م. ق١٠١١ شود؛ چـه ایـن کـه طبـق مـادهمرده تلقی کردن او نمی

  .است که از غيبت او مدت نسبتًا زیادی گذشته باشد و در این مدت از او هيچ خبری نباشد

مقـرر داشـته اسـت کـه سـهم االرث غایـب مفقـوداالثر تـا. م. ق٨٧٩بنا به دالیل باال، مـاده

ل اگـر معلـوم شـود پـيش از مـورث مـردهحـا. مشخص شدن وضعيت او کنار گـذارده مـی شـود

است، سهم او بين سایر وراث توزیع می گردد و در غير این صورت، حصه مزبور پس از مراجعت

  .به خود غایب و در صورت فوت به ورثه او داده خواهد شد

در صورتی که غایب، تکليفی برای اداره اموال خود معين نکـرده باشـد و کـسی هـم نباشـد

. م. ق١٠١٢تصدی امور او باشد، سهم االرث غایب مانند سایر اموال او، طبـق مـادهکه قانونًا م

به شخص امينی که دادگاه تعيين خواهد کرد، تـسليم مـی شـود تـا آن را بـرای غایـب حفـظ و

تقاضای تعيين امين مطابق ماده مزبور، بایـد از طـرف دادسـتان و اشـخاص ذی نفـع،. اداره کند

  ) .ح.ا. ق١٣١ و١٣٠مواد. (و اشخاص واجب النفقه، به عمل آیدمانند وراث، طلبکاران

وراث غایب مفقوداالثر می توانند پيش از صـدور. ح.ا. ق١٣۶و ماده. م. ق١٠٢۵مطابق ماده

حکم موت فرضی غایب از دادگاه تقاضا کنند که دارایی غایب به تصرف ورثه داده شود به شرط

ال خود معين نکرده و از آخرین خبر غایب دو سال گذشـتهاین که غایب کسی را برای اداره امو

در این مـورد نيـز ماننـد مـورد صـدور حکـم. بدون این که زنده بودن یا مرگ او معلوم شود. باشد

موت فرضی، قبًال باید غيبت غایب و دعوت از اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشـته

یکـــی از جرایـــد محـــل و یکـــی از روزنامـــه هـــایدادن وضـــعيت بـــه دادگـــاه درباشـــند بـــرای اطـــالع

در ایـن صـورت. کثيراالنتشار تهران در سه دفعه متوالی هر یک به فاصله یک ماه منتـشر شـود

اگر پس از گذشت یک سال از تاریخ اولين اعالن، حيات غایب ثابت نـشود امـوال غایـب بـا اخـذ

ت غایـب و یـا ثبـوت حـق اشـخاصضامن و یا تضمين کافی دیگر دایر بر این که در صورت مراجع

برعهده غایب، وراث از عهده اموال و یا حقوق مربوط برآیند، به ایشان داده می شـود و مطـابق
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تضمينات مزبور تا صدور حکم موت فرضی غایب باقی می ماند و پس از صدور. م. ق١٠٢۶ماده

  .حکم مزبور زایل می شود

  

اوندی قابل ورثت دارندارث اشخاص متوفی که با هم خویش: گفتار سوم

  )متوارثين(

که با هم خویشاوندی قابل وراثـت دارنـد کـسانی هـستند» اشخاص متوفی« -طرح گفتار

که فوت کرده اند و رابطه خویشاوندی ایشان نسبت به هم منشأ وراثـت ایـشان اسـت؛ یعنـی

ان، آنرابطه خویشاوندی ایشان نسبت به هم به نحوی است که در صورت فوت هر یک از ایش

  .دیگری که زنده است، ارث می برد

آنچه در این گفتار مورد بررسـی قـرار مـی گيـرد وضـعيت وراثـت متـوارثينی اسـت کـه همـه

  .ایشان فوت کرده اند

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول«: مقرر می دارد. م. ق٨٧٣ماده

ور از یکدیگر ارث نمی برنـد، مگـر آن کـه مـوتو تقدم و تأخر هيچ یک معلوم نباشد اشخاص مزب

نيـز. م. ق٨٧۴ماده» .به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند

اگر اشخاصی که بين آنها توارث باشد بميرند و تاریخ فوت یکی از آنهـا معلـوم«: اعالم می دارد

ن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگـریو دیگری از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آ

با توجه به مقررات این دو مـاده مـی تـوان صـور مختلـف فـوت متـوارثين و احکـام» .ارث می برد

  : مربوط به آن را از حيث وراثت ایشان به شرح زیر بررسی کرد

اگـر تـاریخ -معلوم بودن تاریخ فوت یا معلوم بودن تقدم و تأخر فـوت متـوارثين) الف

 اشخاصی که از هم ارث می برند، معلوم یا تقدم و تأخر فوت ایشان نسبت به هم معلـومفوت

باشد، هریک از آنان که پس از دیگری فوت کرده است از آن دیگری، ارث می برد، خـواه ایـشان

در یک حادثه فوت کرده باشند، مانند این که در یک حادثه رانندگی ابتدا پدر و سپس فرزند فوت

ا در حادثه های متفاوت، ماننـد ایـن کـه ابتـدا پـدر براثـر بيمـاری و سـپس فرزنـد در یـککنند و ی

  . تصادف فوت کنند

معلوم بودن تاریخ فـوت یکـی از متـوارثين و مجهـول بـودن تقـدم و تـأخر فـوت) ب

اگر تاریخ فوت یکی از متوارثين معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول و تقـدم و تـأخر فـوت. ایشان

بت به هم نيز نامعلوم باشد، به حکم اصل تأخر حادث، فـوت بـدون تـاریخ نـسبت بـهایشان نس

فوت دارای تاریخ، مؤخر فرض می گردد و کسی که تـاریخ فـوتش مجهـول اسـت از کـسی کـه

به عبارت دیگر حيـات کـسی کـه تـاریخ فـوتش مجهـول. تاریخ فوتش معلوم است، ارث می برد

مـثًال اگـر پـدر و.  معلوم اسـت استـصحاب مـی گـردداست تا زمان فوت کسی که تاریخ فوتش

از ظهـر فـوت بعـد٢فرزندی بر اثر حادثه رانندگی فوت کنند و معلوم شود که فرزنـد در سـاعت

کرده، ولی تاریخ فوت پدر مجهول باشد و معلوم نباشد که او پيش از فرزند فوت کـرده اسـت یـا

  .فرزند ارث می بردبعد از او، پدر از
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اگـر تـاریخ فـوت متـوارثين. بودن تاریخ فوت و تقدم و تـأخر فـوت متـوارثينمجهول) ج

مجهول باشد و تقدم و تأخر فوت هيچ یک از ایشان نسبت به دیگری معلوم نباشد، هـيچ کـدام

از دیگری ارث نمی برد و اموال هر یک از آنها به وارث دیگر ایشان منتقل می شود؛ زیـرا در ایـن

یعنـی تحقـق شـرط وراثـت بـرای هـيچ یـک از–ک در زمان فوت دیگریصورت، زنده بودن هيچ ی

ایشان معلوم نيست و اصل تأخر حادث در مورد هر یک از ایـشان بـا اصـل تـأخر حـادث در مـورد

. دیگری متعارض است که نتيجه آن تساقط هر دو اصل یـا در حقيقـت عـدم جریـان آن دو اسـت

ندگی در یک روز فوت کنند، ولی تاریخ فوت هـيچ یـکمانند این که پدر و فرزند، در یک حادثه ران

از ایشان در ساعات آن روز معلوم نباشد و تقدم و تأخر فوت ایشان نيـز نـسبت بـه هـم مجهـور

باشد که در این صورت هيچ یک از ایشان از دیگـری ارث نمـی بـرد و امـوال هـر یـک بـين سـایر

  .خویشاوندان تقسيم می گردد

یـک اسـتثنا، فـوت. ثنا دارد که مستند هـر دو حـدیث فقهـی اسـتاین حکم دو است: استثنا

در صـورتی کـه متـوارثين کـه تـاریخ. دیگری فوت ایشان بر اثر غرق اسـتمتوارثين بر اثر هدم و

فوت ایشان مجهول و تقدم و تأخر فوت ایشان نسبت به هم نيز نامعلوم است، در اثـر هـدم یـا

ارث بردن ایشان از یکـدیگر بـدین نحـو اسـت کـه. برندغرق فوت کرده باشند از یکدیگر ارث می

در ایـن صـورت امـوال هـر یـک،. فرض می شود هر یک از ایشان بعد از دیگری فوت کرده اسـت

بين وراث آنان و از جمله کسی که با او فوت کرده تقسيم مـی شـود و سـهم االرث هـر یـک از

د، ولی هيچ یک از آنـان از امـوالی کـهمتوارثين از دیگری به سایر وراث آن متوارث داده می شو

مثًال اگر پـدر و پـسری در یـک حادثـه زلزلـه فـوت. دیگری از ایشان ارث برده، سهمی نمی برند

نشود و پدر غير از پسری که در زلزله با اوکنند و تقدم و تأخر فوت ایشان نسبت به هم معلوم

شته باشد و پـسر نيـز دارای مـادر و واحد ترکه دا۵٧۶فوت کرده، یک همسر دائم و یک دختر و

 واحد ترکه باشد، تقسيم ترکه هر یک از ایـشان بـه شـرح زیـر٧٢٠یک زوجه دائم و یک پسر و

  : انجام می شود

ابتدا باید فرض زوجه را که. تقسيم ترکه پدر. ١
1
8

  .  از کل ترکه است محاسبه کنيم

576                                                                                  سهم زوجه     8 72÷ =  

سپس سهم زوجه را از ترکه کم می کنيم و باقيمانده را بين یک پـسر و یـک دختـر تقـسيم

  : می کنيم

876                                                                                   باقی ترکه 72 504− =  

504                                                       سهم دختر از ترکه اختصاصی پدر 3 168÷ =  

بعد از آن، سهم پسری را که با پدرش فوت کرده است به دست آورده، کنار مـی گـذاریم تـا

پسر تقسيم شود و پس از آن سهم پدر را از ترکه پسر محاسبه مـی کنـيم کـهبين وراث دیگر

  : عبارت است از

168                                            سهم پسری که با پدرش فوت کرده است 2 336× =  
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720                                                                     سهم پدر از ترکه فرزند 6 120÷ =  

  :سهم زوجه پدر را نيز از سهم االرث پدر از پسر به دست می آوریم

120                                                    سهم زوجه از سهم االرث پدر از پسر 8 15÷ =  

  : ه اختصاصی پدر جمع می کنيماو از ترکو آن را با سهم االرث

72                                           مجموع سهم االرث زوجه پدر از کل ترکه پدر 15 87+ =  

  : زوجه را کم می کنيماز سهم االرث پدر از پسر، سهم

120                                                   سهم دختر از سهم االرث پدر از پسر 15 105− =  

  :و مجموع سهم االرث دختر از کل ترکه را به دست می آوریم

168 105 273+ =  

ابتدا مجموع ترکه اختـصاصی و سـهم پـسر از ترکـه پـدر را بـه دسـت. تقسيم ترکه پسر. ٢

  : وریممی

720                                                                            کل ترکه پسر 336 1056+ =  

  : و سپس سهم زوجه او را محاسبه می کنيم

1056                                                             سهم زوجه از کل ترکه پسر 8 132÷ =  

1056                                                              سهم مادر از کل ترکه پسر 6 176÷ =  

بعد از آن، مجموع سهام فرضی زوجه و مادر را از کل ترکه پـسر بـه اضـافه فـرض پـدر از کـل

  : ترکه اختصاصی پسر به دست می آوریم

132                                            مجموع سهام فرضی از ترکه پسر 176 120 428+ + =  

و آنگاه مجموعه سهام فرضی را از کل ترکه پسر کم می کنيم که باقيمانده متعلق به فرزند

  .پسر خواهد بود

1056سهم پسر پسر                                                                           428 628− =  

 در–در صـورت وقـوع فـوت ایـشان در غـرق و هـدماز فقهای اماميه متوارثين را حتیبرخی

یا مؤخر نيـزبودن تقدم و تأخر فوت ایشان با فاصله زیاد و مجهول بودن فوت مقدممعلومصورت

وارث نمی شناسند و به اطالق عبارات حدیث مربوط به استثنای مذکور عمل نمی کنند؛ ولـی

.  به پيروی از اکثریت فقهـا اسـتثنای مـذکور را بـه طـور مطلـق مقـرر داشـته اسـتقانون مدنی

بـه سـبب دیگـری ماننـدهمچنين بعضی دیگر از فقها متوارثينی را ولو آن که وقوع فوت ایـشان

آتش سوزی و جنگ باشد، وارث هم می دانند؛ اما قانون مـدنی در ایـن مـورد نيـز بـه پيـروی از

  .را به مورد غرق و هدم محدود ساخته استاکثریت، استثنای مذکور

 انهدام عبارت است از متالشی شـدن یـک مجمـوع مرکـب–حکم مصادیق مشکوک استثنا

بنـابراین. که عرفًا ظهور در خراب شدن یک ساختمان یا اجزای یـک سـاختمان ماننـد دیـوار دارد

  . نمی توان از مصادیق انهدام دانستمثًال ریزش بهمن را
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در حالـت قـرارهور عرفی، عبارت است از خفگی که بـه علـت ورود آب در ریـهغرق، طبق ظ

بنابراین اگر شخصی در حال نوشيدن آب، به. داشتن در یک محوطه عميق آب حاصل می شود

  . صدق نمی کند» غرق«خفه شود، نسبت به او عنوانعلت ورود آب در ریه اش،

صورت تردید باید به حکم اصل عـدم تـوارث،شمول استثنا در هر مورد باید مسلم باشد و در

محروم از ارث یکـدیگرمتوارثينی را که تقدم و تأخر فوت ایشان نسبت به یکدیگر معلوم نيست،

 در مورد استثنا این است که فوت متـوارثين بـه علـت یـک٨٧٣مثًال ظاهر عبارات ماده. دانست

یکی از متوارثين بر اثـر غـرق و دیگـری بـرحادثه انهدام یا غرق صورت گرفته باشد و هرگاه مثًال

اثر هدم یا یکی بر اثر انهدام ساختمان و دیگری بر اثر انهدام دیوار سـاختمان دیگـر فـوت کنـد و

تاریخ و تقدم و تأخر فوت ایشان نسبت به هم معلوم نباشد، از یکـدیگر ارث نمـی برنـد؛ بـا ایـن

ردید کنـيم، اصـل عـدم تـوارث از یکـدیگر درحال حتی اگر در شمول استثنا نسبت به این مورد ت

  . مورد ایشان حاکم خواهد بود

اگر همزمان بودن فوت متوارثين معلوم باشـد، -معلوم بودن همزمانی فوت متوارثين) د

هيچ یک از ایشان از دیگری ارث نمی برد؛ زیرا در این صورت هيچ کدام شرط وراثـت را کـه زنـده

مانند این که پدر و پسری به علت محکوميت به اعدام با. داردبودن در زمان فوت دیگری است ن

  . یک جریان الکتریکی اعدام شوند

هرگـاه تـاریخ فـوت متـوارثين یـا -مشتبه شدن تاریخ یا تقدم و تأخر فوت متـوارثين) هـ

یکی از ایشان با تقدم فوت فـرد مشخـصی از ایـشان نـسبت بـه دیگـری یـا تقـدم و تـأخر فـوت

هم به طور کلی معلوم بوده است، ولـی بعـدًا اشـتباه شـده باشـد، بـه نظـرایشان نسبت به

ای از فقها برای تعيين کسی که باید از دیگری ارث ببرد از اسـتقراع اسـتفاده مـی شـود؛عده

زیرا در این مورد همزمان نبودن و تقدم فوت یکی بر دیگری معلوم است و این که فوت کدام یک

شتبه و تـشخيص آن مـشکل شـده و قرعـه بـرای هـر امـر مـشکلمقدم بر فوت دیگری بوده م

که از نظر اکثریت فقهـا تبعيـت کـرده. م. ق٨٧٣مادهتجویز شده است؛ ولی با توجه به اطالق

نيز هيچ یک از ایـشان از دیگـرین ماده باید گفت در این مورداست یا با تکيه بر وحدت مالک ای

مورد پيشين، تاریخ فوت ایشان در حال حاضر مجهول بودهارث نمی برند؛ زیرا در این مورد مانند

و تقدم و تأخر فوت هيچ یک نسبت به دیگری معلوم نيست و استفاده از قرعـه کـه داللتـی بـر

مصرح قانونی مانندواقعيت ندارد و صرفًا به منظور رفع اختالف تأسيس شده است جز در موارد

ن حـصه هـر یـک از شـرکاء از طریـق اسـتقراعکـه در آ.) م. ق۵٩٨مـاده(تقسيم مال مـشترک

  .مشخص می شود، جایز نيست و تعيين وارث با قرعه نيز در قانون پيش بينی نشده است

  

  وجود ترکه: بخش سوم

یعنی دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فـوت او، یکـی دیگـر ازوجود ترکه -دارایی مثبت

شد، ارث انتقال اموال بـه جامانـده از متـوفی،شرایط تحقق ارث است؛ زیرا همان طور که بيان

  .دارایی شامل اموال عينی، منفعت، طلب و کليه حقوق مالی دیگر است. به وارث او است
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بنـابراین اگـر. پيدا نمی کند، مگـر بـه تبـع امـوال متـوفیدیون متوفی هرگز به ورثه او انتقال

نمـی برنـد وو دیـون مـورث را بـه ارثاو تعهـداتهيچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثـه

مسئوليتی نسبت به پرداخت آنها ندارند، هرچنـد کـه ممکـن اسـت بعـضی از وراث تحـت تـأثير

عواطف و افکار دینی به انگيزه آزاد کردن مورث از دین و از مسئوليت معنوی تعهدات او را، بدون

ورثـه ملـزم«: مـی داردمقـرر. ح.ا. ق٢٢۶مـاده. این که مالی از او ارث برده باشـند، ایفـا کننـد

نيستند، غير از ترکه چيزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشـد،

ترکه مابين تمام بستانکاران به نسبت طلب آنهـا تقـسيم مـی شـود، مگـر ایـن کـه آن را بـدون

بایـد اضـافه» ...اهند بـود مسئول خو٢۴۶شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده

کرد که بستانکاران حق مطالبه عين ترکه را در صورت آماده بودن ورثه بـرای ادای دیـن ندارنـد و

ورثه می توانند دیون را از مـال خـود ادا کننـد و عـين ترکـه را بـرای خـود. ح.ا. ق٢٢٨طبق ماده

  .بردارند

اث یـا تحقـق ارث منحـصر بـه مـوردی انتقال مالکيت ترکه بـه ور-مالکيت ورثه نسبت به ترکه

کـه. م. ق٨۶٨مطابق مـاده. نيست که متوفی دینی نداشته یا دارایی او بيش از دیونش باشد

مالکيت ورثـه نـسبت بـه ترکـه متـوفی مـستقر نمـی شـود، مگـر پـس از اداء«: اعالم می دارد

رای متوفی باشدپس از فوت مورث اگر اموالی ب. »حقوق و دیونی که به ترکه ميت تعلق گرفته

این اموال قهرًا به وارث او انتقال می یابد، خواه مـورث دینـی برذمـه داشـته باشـد یـا خيـر و در

صورت وجود دین، اعم از این است که دین مزبور مستغرق ترکه او باشد یا این که ترکه بيش از

به همـين. می کنددیون و حقوق متعلق به ترکه، متزلزل است و پس از ادای آنها استقرار پيدا

تصرفات ورثه در ترکه نافذ نيست، مگـر بعـد. م. ق٨٧١و ماده. ح.ا. ق٢٢٩علت به موجب ماده

  .از اجازه بستانکاران یا ادای دیون متوفی

بنابراین حتی اگر دیون مورث بيش از دارایی او باشد، مالکيت متزلـزل ترکـه بـه وارث منتقـل

 دین بـه تـأخير نمـی افتـد، هرچنـد کـه ترکـه وثيقـه طلـبخواهد شد و این انتقال تا زمان ادای

برخی از فقها عقيده دارند که اگر دین مستغرق ترکـه باشـد، ترکـه بـه وراث. بستانکاران است

باقی می ماند و اگر مستغرق ترکه نباشـد، مـازادانتقال پيدا نمی کند، بلکه در حکم مال ميت

ابـر دیـن قـرار مـی گيـرد در حکـم مـال ميـت بـاقیبر دین منتقل به ورثه می شود و آنچـه در بر

  . ماندمی

به منظور حفظ و رساندن ترکه به صاحبان حقوق، اقداماتی مانند مهـر -امور راجع به ترکه

  .). ح.ا. ق١۶٢ماده(و موم و تحریر ترکه و اداره آن و نظایر این امور باید انجام شود

ومی است کـه جانـشين دادگـاه بخـش سـابقامور راجع به ترکه در حال حاضر با دادگاه عم

دادگاه صالح برای این امـر، دادگـاه آخـرین اقامتگـاه متـوفی و یـا در صـورت نداشـتن. می باشد

اقامتگاه در ایران، امـور ترکـه در صـالحيت دادگـاه حـوزه آخـرین محـل سـکنای متـوفی در ایـران

  .است
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یک از ورثـه یـا نماینـده ایـشان و یـادادگاه مزبور به تقاضای هر. ح.ا. و بعد ق١۶۶طبق ماده

متـوفی کـه دارایموصی له، در صورتی که مورد وصيت جزء مشاع از ترکه باشد و نيـز طلبکـار

سند رسمی طلب یا حکم قطعی نسبت به آن باشد و وصی متوفی فورًا و با ابالغ وقت مهـر و

. و مـوم ترکـه مـی کنـدموم به اشخاص ذینفع، به وسيله خود یا نماینـده خـود، اقـدام بـه مهـر

رفع مهر و موم ترکه نيز مانند انجام مهر و موم به وسيله همـان. ح.ا. و بعد ق١٩۴مطابق ماده

دادگاه صالح برای رسيدگی به امور ترکه و به تقاضای همان کسانی که حق درخواست مهـر و

  .موم را دارند انجام خواهد شد

دادگاه به تقاضای ورثه و وصی، اقـدام. ح.ا. ق و بعد١٠۴پس از رفع مهر و موم، مطابق مواد

مقـصود از تحریـر ترکـه تعيـين مقـدار ترکـه و«،.ح.ا. ق٢٠۶مطابق ماده. به تحریر ترکه می کند

  . »دیون متوفی است

 ممکـن اسـت در مـواردی وارثـی-که وارث او معلوم نيست و متوفـای بـالوارثترکه متوفایی

 وارثی نداشته باشد؛ در این صورت اقدامات زیر نسبت بـهبرای متوفی معلوم نباشد، یا متوفی

  . اموال به جا مانده از او انجام می شود

، ظرف یک هفته از تاریخ درخواسـت،.ح.ا. ق٣٢٧برای اداره ترکه چنين متوفایی، طبق ماده

به وسيله دادگاه مدیر معين می شود، البته پـيش از تعيـين مـدیر ترکـه، مرجـع قـضایی مکلـف

در صـورتی کـه متـوفی، وصـی معـين کـرده. اقدامات الزم برای حفظ ترکـه را انجـام دهـداست

  .باشد، اداره ترکه و اجرای وصيت بر عهده وصی خواهد بود

در صورت نبودن وصی، اداره ترکه به شخص مورد اعتماد دادگاه واگذار مـی شـود و ترکـه در

  .اختيار او جهت اداره قرار می گيرد

صی باید مطالبات متوفی را وصول و در نگهداری اموال مواظبت کند و به طورمدیر تصفيه یا و

 و بعـد بـا لحـاظ مـاده٢۶۵مـواد. (کلی هر اقدامی که برای اداره ترکه الزم است بـه عمـل آورد

  .) ح.ا. ق٣٣٣

. باید اقدام به تحریر ترکه کند و سپس دیـوان و واجبـات مـالی متـوفی را ادا نمایـدمدیر ترکه

  .ن باید مورد وصيت را از ترکه اخراج کندهمچني

 سال وارثـی بـرای متـوفی معلـوم گـردد، ترکـه بـه او١٠در صورتی که از تاریخ تحریر ترکه تا

 سال باقيمانده ترکه به خزانه دولـت تـسليم مـی شـود و در ایـن١٠تسليم خواهد شد پس از

  . نخواهد شدوضعيت ادعای حقی از کسی نسبت به ترکه به هيچ عنوان پذیرفته

تمام اموالی که در معنی اعـم ملـک مـورث بـه هنگـام مـوت او -ترکيب اموال قابل وراثت

ایـن امـوال، اعيـان. محسوب می شود، به عنوان ترکه، با فوت او، به وراث وی منتقل می گردد

معين مانند خانه، باغ، وسيله نقليه، اثاث، اعم از مفروز و مشاع، منافع و اعيـان کلـی مـستقر

بدهکار یا متوفی یعنی اموال موضوع مطالبات متـوفی و کليـه حقـوق وابـسته بـه عـيندر ذمه

مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق تحجير و هرگونه حق مالی نظيـر حـق فـسخ عقـد و حـق
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شفعه و حقوق معنوی نظير حق اختراع و حق التأليف و سهام شرکتها را به استثنای حقـوقی

  .ورث بوده است، مانند عمری به مدت عمر مورث، دربر می گيردکه وابسته به شخص م

در این ميان پاره ای از اموال وجود دارد که با فوت مورث فعليت پيدا می کنـد و پـيش از فـوت

بحث در مورد این گونه اموال از این جهت زمينه طرح پيدا می کنـد کـه ایـن. مورث، تحقق ندارد

نيـــست کـــه منـــشأ اســـتحقاقراث قـــرار دارد، امـــا معلـــومامـــوال در هـــر حـــال مـــورد اســـتحقاق و

بازماندگان متوفی، ارث است یا عامل حقوقی دیگر و برخی از این اموال از حيـث آثـار حقـوقی،

  .چهره ای دوگانه دارد

این بحث آثار حقـوقی متعـدد در زمينـه هـای نحـوه تقـسيم ایـن امـوال بـين وراث و مقـررات

  .مالياتی و امور دیگر دارد

  .  زیر ماهيت و وضعيت مصادیق بارز این گونه اموال بررسی می شوددر

بازماندگان کارکنان دولـت و حقـوق ناشـی از قـانون تـأمين اجتمـاعی ومستمری

حقوق مستمری که پس از فوت به بازماندگان کارکنـان دولـت پرداخـت مـی شـود، -بيمه عمر

ت و تقسيم آن نيز مطـابق مقـرراتجزء ترکه متوفی محسوب نمی گردد و تابع احکام ارث نيس

این مستمری حقی است که به. ارث انجام نمی شود، بلکه تابع مقررات خاص خود خواهد بود

منظور تأمين زندگی بازمانـدگان درجـه یـک از طبقـه اول مـستخدمين دولتـی، یعنـی همـسر و

بنـابراین دیـون. فرزندان او، پرداخت می شود و در واقع منشأ مستقيم آن قـانون اسـت نـه ارث

همچنين طبق بنـد. متوفی و نيز ثلث مورد وصيت او از محل این مستمری قابل پرداخت نيست

در قـانون مالياتهـا،.  قانون مالياتهای مستقيم، ماليات بر ارث به آن تعلق نمی گيرد١٨٣ ماده١

طبق مادهوجوه مزبور به عنوان اموال معاف از ماليات معرفی شده است، که به نظر می رسد

 قانون مالياتهای مستقيم، که موضوع آن اموال باقی مانده از متوفی معرفی شـده اسـت،١٧۴

اموال مذکور در باال موضوعًا از شمول مقررات ماليات بـر ارث خـارج اسـت، نـه ایـن کـه در اصـل

مشمول ماليات بر ارث بوده و از موارد معاف از ماليات شمرده شود که ظهـور در شـمول اصـلی

  .مقررات ماليات، نسبت به آن دارد

حقوق ناشی از قانون تأمين اجتماعی نـسبت بـه بازمانـدگان بيمـه شـده متـوفی جزئـی از

متوفی نيست و مطابق مقـررات ارث بـين بازمانـدگان او تقـسيم نمـی شـود بلکـه طبـقميراث

قـانون٨٣همـاد. مقررات خاص خود بين خویشاوندان درجه اول از طبقه اول او توزیـع مـی گـردد

و سـهم% ٢۵و سـهم فرزنـد بيمـه شـده را تـا% ۵٠مذکور سهم همسر بيمه شده متوفی را

مقرر داشته است که در صورت فوت هر یـک از ایـن مـستمری% ٢٠هریک از پدر و مادر او را تا

  .بگيران سهم او به سایرین تعلق می گيرد نه به وراث متوفای مستمری بگير

می توان گفت که چون از یک طرف حقوق اشخاص ذینفع در بيمه اعمدر مورد بيمه عمر نيز

از این که از وراث ترکه بيمه گذار و از طرف دیگـر، حقـوق ناشـی از بيمـه مطـابق ماهيـت بيمـه

پـس هرچنـد. عمر، موضوع استحقاق اشخاص ذینفع قرار داده می شود نه شخص بيمـه گـذار

هرگز نمی تواند جزء ترکه بيمه گـذار متـوفی تلقـیبيمه از اموال بيمه گذار خارج می شود اما
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در تحليل ماهيت چنين بيمه ای باید گفت که قرارداد بيمه           . گردد و به ارث به ذینفع منتقل شود       

است که استحقاق ) مشابه وصيت تمليکی بر فرض عقد بودن آن(عمر یک قرارداد معلق در اثر     

ارث باشند یا وارث بيمه گذار، وجود ندارد اشخاص ذینفع در بيمه شخص یا اشخاص معين غير و     

حقوق ناشی از قرارداد بيمه، تابع مفاد قرارداد است و اگـر وضـعيت خاصـی                و درهر حال، توزیع     

زیـرا مقـررات تقـسيم      . در قرارداد مزبور مقرر نشده باشد، سهم اشخاص ذینفع برابر خواهد بود           

 ارث و اسـتحقاق ناشـی از قـرارداد،          ترکه، مخصوص ارث است و نمی تـوان آن را بـه مـورد غيـر               

تسری داد و نيز ظاهر از تخصيص حقی به اشخاص متعدد اگرچه ایشان از وراث بيمه گـذار نيـز                    

باشند، استحقاق برابر ایشان نسبت به حق مزبور است، مگر این کـه در قـرارداد بيمـه، ميـزان               

  .دیگری معين شده باشداستحقاق هر یک از ایشان براساس مقررات تقسيم ترکه یا به گونه 

از جهت نحوه تقسيم، حقوق بيمه مذکور دارای همان مالک تقسيم مورد وصيت بر اشخاص 

ایـشان توزیـع مـی شـود        متعدد و از جمله وراث موصی است که مورد وصيت با سهم برابر بين               

  .مگر این که به نحو دیگری مقرر شده باشد

رکه مقتـول و     دیه از این جهت که آیا جزء ت        در مورد ماهيت   -دیه قتل و زیان ناشی از جرم      

او مطابق مقررات ارث مـی باشـد یـا اینکـه جـزء ترکـه نيـست، بلکـه مـالی            قابل انتقال به وراث     

داده مـی شـود، هرچنـد کـه بـه           است که به عنوان عوض از دست دادن مورث به بازماندگان او             

بایـد  .) ا.م. ق ٢٩۴لـویحی مـاده     داللـت ت  (حکم قانون در هر حال داخل در اموال وارث می شود،            

رد وصـيت و    گفت در صورتی که دیه جزء ترکه متوفی محسوب شود، مانند سایر ارقام ترکه، مو              

اگر دیه جزء ترکه محـسوب نـشود، مـورد وصـيت و ادای دیـون      . می گردددیون از آن نيز پرداخت   

  . وراث می گرددمورث از آن خارج نمی شود، بلکه آن مالی است که مستقيمًا داخل دارایی

عده ای که در اقليت هستند، دیه را جزء ترکه نمی داننـد و آن را مـال مـورد انتقـال بـه ورثـه             

ليکن نظر مشهور این است که دیه جـزء ترکـه اسـت و              . تلقی می کنند که احکام ترکه را ندارد       

ویـشاوندان  مانند سایر ارقام ترکه، مطابق مقررات ارث، بين ورثه مقتول توزیع مـی شـود، امـا خ           

  .مادری از آن محروم است

با مالحظه منابع استنباط فقهی مربوط که در تأليفات حدیثی و فقهی آمده است و نيازی به          

نقل آن در این کتاب نيست و نيز با در نظر گرفتن جنبه تحليلی موضوع، بـه نظـر مـی رسـد کـه            

 از حيـث اخـراج مـورد وصـيت و           دیه را باید جزیی از ترکه متوفی به حساب آورد و احکام ترکـه را              

بـه شـخص   هرچنـد   زیـرا   . دین متوفی و چگـونگی تقـسيم آن بـين وراث بـرای آن ثابـت دانـست                 

مصدوم، تا زمانی که وفات نيابد، عرفًا مقتول گفتـه نمـی شـود و دیـه قتـل بـر ذمـه قاتـل ثابـت                 

 شـود،  گردد، اما از یک طرف از زمان ارتکاب عملی که منتهی بـه فـوت مجنـی عليـه مـی          نمی

دیه مربوط به همان اندازه صدمه ای که پيش از فوت به او وارد شده است بر ذمه مرتکب عمل                    

مزبور ثابت می شود که بی تردید این مقدار از دیه جزء اموال مجنی عليـه و ترکـه او بـوده و بـا                         

سئله فوت او در ردیف اموال دیگر، به وراث او انتقال می یابد از طـرف دیگـر بـا کمـی دقـت در مـ              

روشن می شود که آنچه در حقيقت عمل جانی و مصداق فعل قتل محسوب مـی شـود و نيـز                     
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منشأ استحقاق مجازات جانی است، عملی است که سبب مرگ مجنی عليه شده است نـه

زیرا. فوت این شخص و فوت مجنی عليه را نمی توان عمل جانی تلقی کرده و به او نسبت داد

نـی عليـه در اختيـار جـانی نيـست تـا بتـوان آن را جزیـی از عمـلپس از ارتکاب جنایت فوت مج

بنابراین، آنچه در حقيقت موجـب انتـساب جنایـت قتـل بـه قاتـل. ارتکابی جانی به حساب آورد

است صرفًا عمل یا اعمالی است که سبب فوت مجنی عليه شده است، نه فوت او، منتهـا بـا

  . صفت قتل می شودفوت مجنی عليه، عمل یا اعمال مذکور متصف به

کاشـف از ارتکـاب فعـل قتـل، از سـویبه عبارت دیگر می توان گفت که فوت مجنـی عليـه،

قاتل حتی پيش از فوت مجنی عليه است که پس از فوت مجنی عليه تحقق آن آشکار و اثبـات

پس باید گفت فعل قتل عبارت است از عملـی اسـت کـه سـبب فـوت مجنـی عليـه. می گردد

 مزبور به انضمام مرگ مجنی عليه، پس مرگ مجنی عليه جزیی از فعل قتـلشود نه فعلمی

  . به حساب نمی آید، بلکه فعل ارتکابی را به قتل توصيف می کند

براساس تحليل باال باید پذیرفت که عمل ارتکابی جانی ماهيتًا همـان قتـل اسـت و چـون در

ق خود مجنی عليه نسبت بـهزمان حيات مقتول تحقق یافته است در حقيقت، موجب استحقا

دیه خواهد بود که با فـوت او دیـه مزبـور ماننـد سـایر امـوال او بـه وراث او طبـق مقـررات انتقـال

  . یابدمی

آنچه بيان شد مقتضای تحليل اسـت لـيکن نظـر مـشهور فقهـا ایـن اسـت کـه خویـشاوندان

ستناد پـاره ای از روایـاتدر توضيح این موضوع برخی از ایشان به ا. مادری از دیه ارث نمی برند

مادری را به عنوان خویـشاوندان محـرومفقهی، در بين خویشاوندان مادری، برادر و خواهرهای

  .در این موضوع نظرات دیگر فقهی نيز ابراز شده است. از ارث معرفی کرده اند

بـهدیه مالی اسـت کـه«: که مقرر می دارد. ا.م. ق٢٩۴درحقوق ایران با لحاظ عبارات ماده

بـا لحـاظ» سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی عليه یا به ولی یا اولياء دم او داده می شـود

اطالق عنوان ولـی یـا اوليـاء دم کـه همـه وارث را دربـر مـی گيـرد و فقـدان اسـتثناء نـسبت بـه

خویشاوندان مادری، باید دیه را متعلق به همه وراث و حتی خویـشاوندان مـادری مقتـول بـا در

  . رفتن قاعده االقرب فاالقرب و ضوابط مربوط به طبقه و درجه دانستنظر گ

 منظور از ضرر و زیـان ناشـی از قتـل، خـساراتی اسـت کـه در اثـر-ضرر و زیان ناشی از قتل

 قانون مسئوليت مدنی، اعـم٣ و٢ و١ارتکاب قتل به وراث مقتول وارد می شود و مطابق مواد

 این گونه خسارات که با فوت مقتـول تحقـق مـی یابـد،عوض. از خسارت مادی و معنوی است

جزیی از ترکه متوفی محسوب نمـی شـود و بـه صـورت مقـررات ارث نخواهـد بـود، بلکـه بـدون

  .ترجيح بعضی از وراث نسبت به بعضی دیگر به تساوی بين ایشان تقسيم می گردد

وارد بـر اشخاصـی کـهخسارات مادی وارد به وراث مقتول در اثر ارتکاب قتل، مانند خـسارت

مقتول عهده دار انفاق به ایشان بوده اسـت و خـسارات معنـوی ناشـی از قتـل، مثـل صـدمات

  .روحی و فشارهای روانی وارد بر وراث در اثر از دست دادن مورث خویش
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مسئوليت قاتل نسبت به پرداخت دیه قتل مانع مسئوليت او به جبران ضرر و زیان ناشـی از

حکمی که مسئوليت قاتل را نـسبت بـه مقتول نيست زیرا در مقررات مربوط،قتل در برابر وراث

  .ضرر و زیان نفی کرده باشد وجود ندارد

تعهدات و دیـون متـوفی بـه دو گونـه تقـسيم -اقسام و وضعيت تعهدات و دیون متوفی

تعهدات و دیونی که وابسته به شخص متـوفی بـوده اسـت و مباشـرت متـوفی قيـد: می شود

  .بور بوده است و تعهداتی که مقيد به مباشرت متوفی نبوده استتعهد مز

تعهدات نوع نخست با فوت متعهد از بين می رود و متعهد له نمی تواند ایفـای آن را از ورثـه

یا از محل ترکه متوفی درخواست کند؛ زیرا با فوت متهد، اصوًال ایفای این گونه تعهـد غيـرممکن

  .می گردد

 پس از فوت متعهد از بين نمی رود؛ ولی مستقيمًا به ذمـه ورثـه منتقـلاما تعهدات نوع دوم

نمی شود، بلکه به ترکه متعهـد وابـسته مـی گـردد، یعنـی ترکـه متعهـد از راه ارث بـه وراث او

  .منتقل می شود، ولی در عين حال وثيقه طلب بستانکاران متوفی خواهد بود

مقـرر داشـته. ح.ا. ق٢٣١ترکـه، مـادهفبه منظور فراهم شدن شرایط تقسيم و تعيين تکلي

زیـرا اگـر دیـون مؤجـل حـال نـشود،؛»دیون مؤجل متوفی بعد از فوت او حال می شود«: است

 مالکيت ورثه نسبت به ترکـه مـستقر نمـی شـود، مگـر پـس از ادای٨۶٨چون با توجه به ماده

دین در ترکه تصرف کننددیون و حقوق وابسته به ترکه، پس وراث نباید تا زمان فرا رسيدن اجل

  .و ترکه تا آن زمان بالتکليف خواهد ماند که این وضعيت مستلزم تضرر ورثه خواهد بود

پس از فوت مورث، امـوال او هميـشه در -تصفيه ترکه و حقوق و دیون وابسته به ترکه

. ترکـهمالکيت ایشان در آن استقرار نمی یابد مگـر پـس از تـصفيهاختيار وراث قرار نمی گيرد و

مقصود از تصفيه ترکه، تعيين دیون و حقـوق متـوفی و ادای دیـون او و. ح.ا. ق٢۶٠مطابق ماده

  . نيز اخراج مورد وصيت از ترکه است

تصفيه ترکه به تقاضای هر یـک از ورثـه و وصـی متـوفی از طریـق دادگـاه کـه در حـال حاضـر

یر تصفيه منـصوب از طـرفاست و به وسيله مد) جانشين دادگاه بخش سابق(دادگاه عمومی

در صـورت تعيـين وصـی بـرای اداره امـوال بـه وسـيله. دادگاه و با نظارت دادگاه انجام می شود

پس از تعيين مـدیر تـصفيه، ترکـه بـه.) ح.ا. ق٢۶۴ماده. (متوفا تصفيه ترکه با وصی خواهد بود

 باشـد بـه ورثـهمدیر تصفيه تسليم می شود که پس از ادای دیون متوفی اگـر بـاقی مانـده ای

. تحریـر مـی شـود. ح.ا. بـه بعـد ق٢٠٧تسليم گردد و اگر ترکه تحریر نـشده باشـد طبـق مـاده

وصول مطالبات و جمع آوری و حفظ اموال و عواید آن و فروس اموال ضایع شدنی و به طور کلی

لبکـاران وپس از تحریر، مدیر تصفيه، ورثـه، ط. اداره اموال مزبور به عهده مدیر تصفيه خواهد بود

اساسـًا فـروش. سایر اشخاص ذینفع را دعوت می کند و دیون وابسته به ترکه را ادا می کننـد

  .اموال متوفی به وسيله مدیر تصفيه باید از طریق مزایده انجام شود

تـصفيه ترکـه او تـابع مقـررات. ح.ا. ق٢٧۶که متـوفی بازرگـان باشـد، طبـق مـادهدر صورتی

  .ف استتصفيه امور بازرگان متوق
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حقوق و دیونی که به ترکه ميت تعلق می گيرد و باید قبل«: اعالم می کند. م. ق٨۶٩ماده

  : از تقسيم آن ادا شود از قرار ذیل است

قيمت کفن ميت و حقوقی که متعلق است بـا عيـان ترکـه مثـل عينـی کـه متعلـق رهـن. ١

  است؛

  دیون و واجبات مالی متوفی؛. ٢

  .»رکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنهاوصایای ميت تا ثلث ت. ٣

 ذکـر شـده اسـت دارای اولویـت٨۶٩در مـادهحقوق و دیون وابسته به ترکه بـه ترتيبـی کـه

  :است

 به ذکر١هرچند در هزینه ردیف. هزینه کفن و دفن و تجهيز و سایر هزینه های ضروری) الف

این هزینه ها شامل هزینه کفـن و. ح.ا.ق٢٢۵قيمت کفن بسنده شده است، ولی طبق ماده

دفن و تجهيز متوفی مثل غسل او به ميزان واجب شـرعی و نيـز هزینـه هـای ضـروری اوليـه از

  .قبيل هزینه حفظ و اداره ترکه او است

منظـور از ایـن دیـون تعهـداتی اسـت کـه وابـسته بـه عـين. دیون وابسته به اعيان ترکـه) ب

، پس از هزینه کفـن.ح.ا. ق٢٢۶طبق ماده. انند دین دارای وثيقهمعينی از اعيان ترکه باشد، م

  .و دفن و تجهيز ميت، این گونه دیون حق تقدم دارند

پس از ارقام باال نوبت به سایر دیون متوفی، می رسد؛ اما در عين حال دیون. سایر دیون) ج

م بـر بعـض دیگـرطبقه بندی شده و به شـرح زیـر بعـضی مقـد. ح.ا. ق٢٢۶مادهمزبور نيز طبق

  .است

منظـور از خدمـه. حقوق خدمه خانه نسبت به مدت سال آخر قبل از فـوت) ١. طبقه نخست

خانه، اشخاصی هستند که عهده دار انجام خدمتی در داخل خانه بوده اند، از قبيـل نظـافتچی

) ٣. حقـــوق خـــدمتگزاران بنگـــاه متـــوفی نـــسبت بـــه مـــدت شـــش مـــاه پـــيش از فـــوت) ٢و آشـــپز؛

. کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گيرند نـسبت بـه مـدت سـه مـاه قبـل از فـوتدستمزد

  .منظور از کارگر، شخصی است که در قانون کار به همين عنوان تعریف گردیده است

مطالبات اشخاصی که مال آنها به عنـوان والیـت یـا قيمومـت تحـت اداره متـوفی: طبقه دوم

اولویـت ایـن. مـدیون شـده اسـتحيث والیت یا قيمومـتبوده، نسبت به ميزانی که متوفی از

یـادیون نسبت به دیون طبقـات بعـدی در صـورتی اسـت کـه فـوت ولـی یـا قـيم در دوره والیـت

قيموميت و یا ظرف یک سال پس از این دوره واقع شده باشد، در غير ایـن صـورت، دیـون مزبـور

  .در ردیف دیون طبقه پنجم خواهد بود

ــوفی وطلــب پزشــ: طبقــه ســوم ــه مــداوای مت ــوط ب ــات مرب ک و دارو فــروش و ســایر مطالب

  . اش در ظرف یک سال پيش از فوت، مانند مطالبات بيمارستان و هزینه عمل جراحیخانواده

هـزارمهریـه زن تـا ميـزان ده. ٢ قـانون مـدنی؛١٢٠۶نفقه زن مطابق مـاده. ١: طبقه چهارم

  . ریال
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 نفقـه گذشـته او طلـب ممتـاز اسـت و در صـورتطلب زوجه از بابـت. م. ق١٢٠۶طبق ماده

  . افالس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر سایر بستانکاران خواهد بود

مهریه زن تا ميزان ده هـزار ریـال، جـزء مطالبـات طبقـه چهـارمماده مذکور،» ب«مطابق بند

  .است و مازاد بر آن از مطالبات طبقه پنجم یعنی مطالبات عادی است

اهيت پول و این که از امور اعتباری است، به نظر می رسد که می توان مبلغـیباتوجه به م

از مهریه زن را که امروزه ارزش اقتصادی آن معادل ارزش اقتـصادی ده هـزار ریـال در زمـان وضـع

  .مقررات مذکور در باال باشد، از دیون ممتازه طبقه چهارم محسوب کرد

 مطالبات عادی ناميده می شود که پـس از ایفـایاین مطالبات،. سایر مطالبات: طبقه پنجم

  . مطالبات باال نوبت به آن می رسد

دعوی بر ميت. ح.ا. ق٢٣٧ و٢٣٢مطابق ماده -دعوی طلب از ميت و دعوی طلب ميت

 در مواردی-اعم از دین یا منفعت اصوًال باید به طرفيت ورثه یا نماینده قانونی ایشان و نيز وصی

ترکه در ید وراث نباشـد،دیون متوفی تعيين شده است اقامه گردد؛ اگرچهکه وصی برای ادای

  . ولی مادام که ترکه به دست وراث نرسيده است ایشان مسئول ادای دین نخواهد بود

مبنای حکم مزبور این است که ترکه متوفی با فوت او قهرًا به ورثه منتقل مـی شـود و ورثـه

سئوليت ایشان محدود به اموالی است کـه از متـوفیدر حقيقت مالک آن خواهند شد؛ ولی م

  . در اختيار ایشان قرار می گيرد و خود مستقًال و شخصًا مسئوليتی ندارند

در صورتی که ترکه به مقدار دیون متوفی در ید ورثه نباشد،. ح.ا. ق٢٣۵همچنين طبق ماده

دعی اسـت کـه مـالی ازبستانکار متوفی می تواند عليه کسی که او را مدیون می دانـد یـا مـ

در این صورت، اگر طلب از متوفی مسلم نباشد، طبق ماده. ترکه در ید اوست اقامه دعوی کند

مدعی باید طلب خود را در دعوی مطروح عليه ورثه اثبات کند و سپس دعوی خود. ح.ا. ق٢٣۶

نيـز مـیرا عليه کسی که او مدیون متوفی یا متصرف در مال متـوفی مـی دانـد، اقامـه کنـد و

  . تواند عليه هر دو در یک دادخواست طرح دعوی کند

.). ح.ا. ق٢٣٨مـاده(شـوددر مورد متوفای بالوارث، طلب باید بـه طرفيـت مـدیر ترکـه اثبـات

در دعاوی مربـوط بـه عـين مـال، طـرف دعـوی کـسی اسـت کـه مـال. ح.ا. ق٢٣٩مطابق ماده

مگـر ایـن کـه متـصرف اقـرارغير وارث؛مذکور در تصرف او است، خواه این شخص وارث باشد یا

کند که مال مزبور جزء ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات حق خود عليـه تمـام

  . وراث اقامه دعوی کند

.) ح.ا. ق٢٣٨مـاده(طلب باید بـه ظرفيـت مـدیر ترکـه اثبـات شـودوارث،در مورد متوفای بال

بـه عـين مـال، طـرف دعـوی کـسی اسـت کـه مـالدر دعاوی مربـوط. ح.ا. ق٢٣٩مطابق ماده

مذکور در تصرف او است، خواه این شخص وارث باشد یا غير وارث؛ مگـر ایـن کـه متـصرف اقـرار

کند که مال مزبور جزء ترکه است که در این صورت، مدعی باید برای اثبات حق خود عليه تمـام

  .ورثه اقامه دعوی کند
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 برای اثبـات طلـب یـا حقـی بـرای مـورث خـود، اقامـهورثه می توانند. ح.ا. ق٢٣۴طبق ماده

دعوی کنند، اگرچه پس از ثبوت طلب یا حق مزبور، چيزی عایـد آنهـا نـشود، ماننـد مـوردی کـه

دیون متوفی مستغرق ترکه او باشد؛ زیرا وراث قهرًا مالک اموال و حقوق متعلق به مـورث خـود

  . هستند

عيت مــالی متـــوفی و حقـــوق وراث وبـــه منظـــور حفـــظ و تـــشخيص وضــ: مهـــر و مـــوم ترکـــه

هـر یـک از ورثـه یـا نماینـده قـانونی. ح.ا. ق١۶٧و بستانکاران از متـوفی طبـق مـادهلهموصی

شان و موصی له در صورتی که موصی به جزء مشاع از ترکه باشد و نيـز طلبکـار متـوفی کـهای

 دارای وثيقه وطلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، در صورتی که طلب

تأمين نباشد، می تواند از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه کند که این عمل مطابق مقررات مواد

انجام خواهد شد که بعدًا به تقاضای هر یک از اشخصا مزبـور، مهـر. ح.ا. و مواد بعدی از ق١۶٧

  . و موم از ترکه با تنظيم صورت، تحریر ترکه برداشته خواهد شد

بـا توجـه بـه -ا عدم مسئوليت ورثه در فرضهای مختلف قبول یا رد ترکـهمسئوليت ی

بـه قبـولمطالب گذشته، مسئوليت یا عدم مسئوليت ورثه در برابر بـستانکاران متـوفی، منـوط

  .) ح.ا. ق٢۴٠ماده(مطلق ترکه یا قبول مشروط به تحریر ترکه، یا رد ترکه از سوی وراث است

٢۴٨ و٢٢۶که را بدون شـرط قبـول کـرده باشـند، طبـق مـادهاگر ورثه تر. قبول ترکه) الف

اعم از این که دارایی متوفی بيشتر از دیونمسئول پرداخت تمام دیون متوفی هستند،. ح.ا.ق

او باشد یا کمتر از آن؛ مگر این که ثابت کنند دیون بيشتر از ترکه بوده است که البته اثبـات ایـن

ا قبول بـدون شـرط تحریـر ترکـه بـه وسـيله وراث کـه معمـوًالامر پس از قبول، آسان نيست؛ زیر

نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد، ظهور در این دارد که اموال باقيمانـده از متـوفی در حـدی

  .است که تکافوی دیون او را می کند که این ظهور جز با وجود دليل خالف از بين نمی رود

ه تنظيم سند رسمی یا عادی انجام شود و یا بهقبول ترکه ممکن است به طور صریح و از را

طور ضمنی، یعنی از راه انجام دادن عملياتی در ترکه که کاشف از قبول آن باشد، ماننـد بيـع و

  .). ح.ا. ق٢۴٢ماده(صلح ترکه

ورثه در مواردی که نسبت به ميزان دیون یـا دارایـی. قبول ترکه به شرط تحریر ترکه) ب

ارندف می توانند قبول ترکه را منوط بـه تحریـر آن کننـد کـه پـس از تحریـرمتوفی اطالع کامل ند

مسئوليت ورثه محدود به ميزانی خواهد بود که در صورت تحریـر. ح.ا. به بعد ق٢٠۶ترکه، طبق

  . و بيش از آن مسئوليتی ندارند.) ح.ا. ق٢۵۵ماده(ترکه انعکاس یافته است

ترکـه مزبـور در حکـم ترکـه. ح.ا. ق٢۵۴، طبـق مـادهاگر ورثـه ترکـه را رد کننـد. رد ترکه) ج

 بـه بعـد قـانون امـور حـسبی، ترکـه مزبـور بـه٣٢٧متوفای بال وارث خواهد بود که مطابق مـواد

وسيله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می شود، اداره و حفظ و تصفيه می گردد و اگر

  .متعلق به ورثه خواهد بود. ح.ا. ق٢۵٨پس از ادای دیون چيزی از ترکه بماند، طبق ماده
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مالکيت ورثه نسبت به ترکه اسـتقرار پيـدا نمـی کنـد،. م. ق٨۶٩ و ماده٨۶٨به داللت ماده

مگر این که عالوه بر دیون او، قيمت کفن ميت به ميزان واجـب شـرعی واجبـات مـالی او و نيـز

  .وصایای او تا حد ثلث ترکه ادا گردد

در. ح.ا. ق٣٠٠مطـابق مـاده.  نوبت به تقسيم ترکـه مـی رسـدپس از طی مراحل یاد شده

صورت تعدد ورثه هـر یـک از ایـشان مـی تواننـد از دادگـاه تقـسيم ترکـه و تعيـين سـهم خـود را

هم چنين ولی و وصی و قيم وارثی که محجور است و نيز امين غایب و جنـين. درخواست کنند

عضی از ورثه به ایشان انتقال یافته اسـتو موصی له و وصی و نيز اشخاصی که سهم االرث ب

 و٣٠٠برای انجام تقسيم مقـررات مـواد.). ح.ا. ق٣٠١ماده. (حق تقاضای تقسيم ترکه را دارند

  . اجرا خواهد شد. ح.ا.بعد ق

  

  موانع ارث: مبحث سوم

ارث اموری است که وجود هر یک از آنها بـه رغـم وجـود شـرایط وراثـت،موانع -طرح مبحث

بـرای حکـم بـه.  مورث و وجود وارث و ترکه برای مورث، مانع از تحقق ارث مـی شـودیعنی فوت

محروميت خویشاوند متوفی از ارث او الزم است که وجود مانع اثبات گردد و در صـورت شـک در

  .وجود مانع، کسی که دارای خویشاوندی قابل وراثت با متوفی است، از او ارث خواهد برد

صاحب شرایع آن است و برخی از فقها تا بيست مانع شمرده اند؛ اماموانع ارث در فقه زیاد

این موانع در قـانون. را سه مانع مشهور دانسته است که عبارت است از قتل، کفر و برده بودن

قتل، کفر، لعان و والدت از زنا که هر یک از آنها را در: مدنی چهار مانع است که عبارت است از

  .می کنيمیک بخش مستقل مطالعه

  

  قتل: بخش نخست

 انگيزه شدید مادی و گرایش زیاد به امور مالی، ممکـن اسـت بعـضی از وراثوجود -مقدمه

را که دارای ضعف اخالقی و اعتقادات معنـوی هـستند، بـه ارتکـاب قتـل مـورث خـود برانگيـزد و

 خنثـی کـردنقانون بـرای. ایشان را وسوسه کند تا با ارتکاب جنایت به اموال مورث دست یابند

و جلوگيری از ارتکاب این جنایـت، قتـل را از موانـع ارث مقتـول معرفـیچنين انگيزه مجرمانه ای

اعـالم. م. ق٨٨٠مـاده. حکمت مزبور در کتب فقهی نيز انعکاس پيـدا کـرده اسـت. کرده است

نـوعبنابراین کسی که مورث خود را عمدًا بکـشد از ارث مم. قتل از موانع ارث است«: می دارد

می شود، اعم از ایـن کـه قتـل بالمباشـره باشـد یـا بالتـسبيب و منفـردًا باشـد یـا بـه شـرکت

اگـر حمـل در نتيجـه جرمـی«: در باب وصـایا مقـرر مـی دارد. م. ق٨۵٢همچنين ماده. »دیگری

  » .سقط شود موصی به به ورثه او می رسد، مگر این که جرم مانع ارث باشد

اگر عملی که موجب سقط جنين. یق قتل مورث ذکر شه استدر این ماده نيز یکی از مصاد

و مرگ حمل شـده اسـت، بـه وسـيله شخـصی کـه موقعيـت وارث حمـل را دارد ارتکـاب شـده

مانند ایـن. باشد، این شخص از ارث موصی به که متعلق به حمل بوده است محروم می گردد

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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.  جنـين و مـرگ او شـود        ضربه ای به شکم هسمر باردار خـود سـبب سـقط           که پدر حمل با زدن      

ماده مذکور هرچند در باب وصيت جانی را از ارث موصی به محروم کرده اسـت، ایـن محروميـت                    

  . اختصاص به موصی به ندارد و جانی مطلقًا از ارث جنين محروم می شود

باید دانست که هرچند حکمت جلوگيری از ارتکاب جنایت و مبارزه با انگيزه قاتل، منشأ وضع                

 بوده است، این انگيزه را نمی توان مالک حقوقی حکم مزبور دانست و اثبات یـا      ٨٨٠ حکم ماده 

بلکـه حکـم ممنوعيـت قاتـل از ارث          نفی حکم را وابسته به وجود یا عدم انگيـزه قاتـل دانـست،               

بنابراین وارثی که مورث خود را بدون انگيزه دستيابی به اموال او            . مقتول از این حيث عام است     

ند و مثًال محرک او در ارتکـاب قتـل صـرفًا انتقـامجویی یـا کينـه شـدید باشـد از ارث            به قتل برسا  

مورث مذکور، محروم خواهد بود؛ زیرا حکمت وضع حکم با علت مـصرح حکـم ایـن تفـاوت را دارد                     

که علت مصرح از طرف قانونگذار به عنوان مالک حکم معرفی می شود تا در هر مورد که علـت                    

 از  -به عنوان علت حکـم    –بوت حکم استنباط شود، ولی حکمت وضع حکم         مزبور موجود باشد، ث   

  .طرف قانونگذار معرفی نمی شود، بلکه ذهن در برخورد با حکم آن را استنباط می کند

گفتار نخست شرایط مانع بودن قتـل از        : مطالب مربوط به قتل مورث را در دو گفتار می آوریم          

  . بيقیارث؛ گفتار دوم تحدید شرایط و حقوق تط

  

  شرایط مانع بودن قتل از ارث: گفتار نخست

مـانع بـودن قتـل از ارث، عـواملی اسـت کـه بایـد در فـرض                   منظور از شرایط     -تحليل شرایط 

بنـابراین، بحـث در مـورد       . تحقق عنوان قتل موجود باشد تا قتل مزبور مـانع ارث محـسوب شـود              

پـس اگـر مـثًال      . مـل وارث باشـد    شرایط مذکور، مربوط به موردی است که مرگ مورث، نتيجـه ع           

را به قصد قتل مجروح کند، ولی پدر در جریان مداوا، بر اثر زلزله یا تصادف فـوت                  فرزندی پدر خود    

  .کند، براین مرگ پدر عنوان قتل صدق نمی کند و اصوًال موضوع شرایط مزبور منتفی خواهد بود

شـرح زیـر   ی توان ذکـر کـرد بـه    شرایطی که برای مانعيت قتل از انتقال قهری اموال مقتول م  

  : است

برای این کـه قتـل مـانع ارث و           -مقتول باید هنگام قتل در مقام مورث قاتل باشد        ) الف

انتقال قهری اموال مقتل به قاتل باشد باید نسبت به کـسی ارتکـاب شـود کـه در مقـام مـورث                       

بـور وارث او    قاتل باشد، بـه طـوری کـه اگـر مقتـول بـدون دخالـت قاتـل فـوت مـی کـرد، قاتـل مز                          

  : شود بنابراین می

هرگاه موصی له موصی را به انگيزه دست یافتن زودتر به موصی بـه بـه قتـل برسـاند، از                     . ١

موصی به محروم نخواهد شد و پس از مرگ موصی مـی توانـد بـا قبـول وصـيت، موصـی بـه را                         

وعيـت  تملک و تصرف کند؛ زیرا موصی له وارث و موصی، مورث محسوب نمی شود و حکم ممن                

شخص از ارث مقتول مورث، حکمی استثنایی است کـه نمـی توانـد بـه مـورد قتـل موصـی بـه                       

و نصوص فقهی مالکی کلی کـه       . م. ق ٨٨٠وسيله موصی له تسری پيدا کند و از عبارات ماده           

  .شامل مورد قتل موصی به وسيله موصی له باشد به دست نمی آید
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ند به این انگيزه که با فوت او اموالش به پدر           هرگاه شخصی پدر بزرگ خود را به قتل برسا        . ٢

قاتل انتقال پيدا کند تا پس از مرگ پدر، اموال مزبور به قاتل منتقل گردد، این جنایت مانع وراثت                   

پدر قاتل از مقتل یا وراثت قاتل از پدر خود نخواهد شد و پس از فوت مقتول اموال او نـسبت بـه                       

 از فـوت پـدر بـه شـخص قاتـل منتقـل خواهـد شـد؛ زیـرا                  سهم مقرر قانونی، به پدر قاتل و پـس        

مقتول در مقام مورث قاتل و یا قاتل در مقام وارث مقتول نبوده است تا عنوان قتل مورث بر ایـن                     

  .جنایت صادق باشد

هرگاه شخصی پدر خود را کـه فرزنـد منحـصر پـدربزرگ او اسـت بـه قتـل برسـاند بـه ایـن             . ٣

وارث او شـود، از ارث پـدر بـزرگ خـود محـروم نخواهـد شـد،                  انگيزه که پـس از فـوت پـدر بـزرگ،            

هرچند که از ارث پدر خود محروم می گردد و ترکه مقتول چيزی به قاتـل نمـی رسـد؛ زیـرا قتـل                  

مزبور، نسبت به پدر بزرگ قتل مورث محسوب نمی شود، هرچند کـه نـسبت بـه مقتـول، قتـل                     

  .مورث به وسيله وارث است

ر مورث خود را که ممکن است در صـورت فـوت مـورث شـریک                اگر شخصی خویشاوند دیگ   . ۴

ارث او بشود به قتل برساند تا اگر مورث فوت کند، سهم بيـشتری از امـوال او بـه قاتـل برسـد،                        

ماننـد ایـن کـه شخـصی        . قتل مزبور مانع انتقال سهم بيشتر از ترکه مورث به قاتل نخواهد شد            

ر، سهم بيشتری از ترکه بـه او منتقـل شـود؛ زیـرا              برادر یا خواهر خود را بکشد تا پس از فوت پد          

قتل مورث به وسيله وارث مقتول در این مورد وجود ندارد و با قياس یا تـشبيه نمـی تـوان حکـم                       

  .کرد که قاتل از ارث سهم بيشتری از ترکه محروم می شود

 اوالد باید اضافه کنيم که قاتل از ارث مقتول محروم می شود، ولی ایـن قتـل مـانع ارث بـردن       

بنابراین اگر مقتول خویشاوندی در درجه مقدم نسبت بـه اوالد قاتـل             . قاتل از مقتول نخواهد بود    

  .) م. ق٨٨۵ماده . (نداشته باشد، اوالد قاتل از مقتول ارث می برد

یعنـی  . برای این که قتـل مـانع ارث باشـد، بایـد عمـدی باشـد                -قتل باید عمدی باشد   ) ب

يجه مرتکب قتل شده باشد و در غير این صورت از ارث مقتول محروم              قاتل با آگاهی از عمل و نت      

مثًال هرگاه شخصی در حال رانندگی به طور ناخواسته با مورث خود تصادف کند و               . نخواهد شد 

همچنين هرگاه قتل به وسـيله مجنـون   . مورث بر اثر این تصادف فوت کند، از مقتول ارث می برد 

تـل محـروم از ارث نخواهـد شـد؛ زیـرا ایـن اشـخاص فاقـد تميـز                    یا صغير غير مميز واقع شـود، قا       

هستند و عمد در عمل ایشان وجود ندارد؛ اما اگر قاتل صغير مميز باشـد از ارث مقتـول محـروم                

در این  . خواهد شد؛ زیرا با وجود تميز در این قاتل، قتل عمد به وسيله او می تواند ارتکاب گردد                 

قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مـورث خـود را   «: دمقرر می دار. م. ق ٨٨٠مورد ماده   

عمدًا بکشد از ارث او ممنوع می شود، اعم از ایـن کـه قتـل بالمباشـره یـا بالتـسبيب و منفـردًا                

برای تحقق عمـد الزم نيـست حـصول نتيجـه یعنـی مـرگ مقتـول،                 . »باشد یا به شرکت دیگری    

 به نتيجه مذکور مرتکب قتل شده باشد، بلکه         خواسته قاتل باشد و قاتل به منظور دست یافتن        

برای عمدی بودن قتل صرفًا آگاهی قاتل بر فعل قتل و نتيجه حاصـل از آن کـه مـرگ بـر ماهيـت                    

عمل و نتيجه آن وجود ندارد و خواستن نتيجه جز ارتکاب فعل با آگاهی بر ماهيت عمل و نتيجه                   
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این امر اختصاص به قتل و مسأله . يستآن وجود ندارد و خواستن نتيجه در مفهوم عمد داخل ن

و صرف آگاهی شخص بر عمل مجرمانه و نتيجه ای که از عمـل مزبـور                مانعيت قتل از ارث ندارد      

مثًال هرگاه شـخص فقـط بـه منظـور          . حاصل می شود، تشکيل دهنده عنصر معنوی جرم است        

یگری را نشانه بگيـرد و  نشان دادن مهارت خود در تيراندازی با سالح گرم بين دو ابروی انسان د         

شليک کند و آن شخص در اثر اصابت گلوله کشته شود، عمل شليک کننده، بـدون تردیـد قتـل                    

عمد محسوب می شود، هرچند که مرگ مـصدوم مطلـوب او نباشـد و او مـصدوم را نـشناسد؛                     

زیرا شخص مزبور با آگاهی بر این که عمل او قتل است و منتهی به مـرگ انـسان مـورد هـدف                       

  . گردد، شليک کرده استمی 

بعضی از فقها قتل مورث را مطلقًا مانع ارث قاتل دانسته اند، اعم از این که عمدی باشـد یـا              

مستند ایشان روایات ضعيفی اسـت کـه بـه همـين دليـل مـورد توجـه اکثـر فقهـا قـرار                        . خطایی

  .نگرفته است

 مـورث مـانع ارث      بـرای ایـن کـه قتـل        -قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد        ) ج

 ٨٨١مـاده  . قانون و یا برای دفـاع نباشـد واال قاتـل از مقتـول ارث خواهـد بـرد                 باشد باید به حکم     

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یـا بـرای         «:  می گوید  ٨/١٠/١٣۶١اصالحی  . م.ق

بـر مانعيـت   در ماده مزبـور بـرای اسـتثنای وارد      ».دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود       

یکی قتل عمدی بـه حکـم قـانون و دیگـری قتـل عمـدی                : قتل از ارث، دو عنوان ذکر شده است       

  . برای دفاع

قتل عمدی به حکم قـانون مـانع ارث نيـست و در صـورتی کـه                 . قتل عمدی به حکم قانون    . ١

ماننـد ایـن کـه فرزنـد        . شخص به حکم قانون مرتکب قتل مورث شود، از مقتول ارث خواهـد بـرد              

خص محکوم به اعدام، مأموری باشد که به دستور مقامات صالحيتدار، پدر خود را اعدام کنـد     ش

در حقيقت در این مورد موجب      . که در این صورت قاتل از ارث پدر مقتول خود محروم نخواهد شد            

  . قتل مورث قانون و دادگاه است و فعل قتل به معنای حقيقی به فرزند منتسب نمی شود

عنـوان دفـاع بـه طـور مطلـق آورده شـده و از               . م. ق ٨٨١در مـاده    . برای دفـاع  قتل عمدی   . ٢

معلوم نيست که آیا منظور از دفاع مذکور در ایـن مـاه             . موضوع دفاع ذکری به عمل نيامده است      

همچنين آیـا دفـاع     . فقط دفاع از جان است یا شامل دفاع از عرض و ناموس و مال نيز می شود                

  ال دیگری هم مشمول عنوان دفاع مذکور خواهد شد یا خير؟ از جان و عرض و ناموس و م

 شخـصی را کـه در مقـام دفـاع از            ١٣٧٠ قانون مجازات اسـالمی مـصوب مـرداد مـاه            ۶١ماده  

نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری جرمی مرتکب شـود، در صـورتی کـه دفـاع بـا                         

 باشـد، غيـر قابـل تعقيـب و مجـازات            تجاوز و خطر متناسـب باشـد و عمـل ارتکـابی در حـد الزم               

 ١٣۶٢ مرداد   ١٨مصوب  ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمی     ٩٢همچنين ماده   . معرفی کرده است  

قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود «: و تبصره آن مقرر می دارد

نمـی شـود، مـشروط بـر        مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات             

  .متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده استاین که دفاع 
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  » .در مورد دفاع از مال غير استمداد صاحب مال شرط است: تبصره

یـا. ا.م. ق۶١را نمی توان با اسـتناد بـه مـاده. م. ق٨٨١مفهوم و موارد دفاع مذکور در ماده

٨٨١مـذکور در مـاده» دفاع«عيين کرد و معتقد گردید که عنوانمذکور در باال، ت. ا.م. ق٩٢ماده

شامل دفاع از نفس و عرض و نـاموس و مـال دفـاع کننـده و دیگـری نيـز مـی شـود؛ زیـرا. م.ق

کيفری مذکور، صرفًا تعيين اقسام دفاعی که تعقيب و مجازات را منتفـیمنظور از وضع مقررات

که بر آن آثار متعـددی» دفاع«است، نه تعيين معنایمی سازد به اعتبار موضوع و متعلق بوده

نـسبت بـه همـه. م. ق٨٨١مـذکور در مـاده» دفاع«بنابراین برای شمول عنوان. مترتيب است

موارد دفاع به اعتبار متعلق، مستندی جز اطالق عنوان مـذکور کـه یـک اطـالق ضـعيف بـه نظـر

ير قابل تعقيب و مجازات بودن قتـلاز طرف دیگر، مالزمه ای بين غ. در دست نيسترسد،می

در مقام دفاع و ارث بردن قاتل از مقتول در مقررات قانونی وجود نـدارد و در نتيجـه مرجـع تعيـين

اسـت؛ امـا بـا تـوج بـه. م.ق٨٨١حدود استثنای وارد بر مانعيت قتل، از حيث دفاع، مفاد مـاده

 که طبق قاعـده، مطلـق منـصرفنسبت به همه موارد مذکور و این» دفاع«ضعف اطالق عنوان

به فرد بارز و اجمل است و این که فرد بارز دفاع، عرفًا دفاع از نفس و ناموس است و با در نظـر

گرفتن اصل مانع بودن قتل از ارث، حکم به وراثت شخصی که در مقـام دفـاع از عـرض یـا مـال،

  .مرتکب قتل مورث شده است، خالی از اشکال به نظر نمی رسد

  

  تحدید شرایط و حقوق تطبيقی:  دومگفتار

در مانع بودن قتل از ارث، تفاوتی بين این کـه. م. ق٨٨٠مطابق ماده -تحدید شرایط) الف

ایـن کـه خویـشاوند مزبـور بـاماننـد(قتل با مباشرت خویـشاوند دارای موجـب ارث انجـام شـود

شخـصی دیگـر رامثـل ایـن کـه(یـا بـا سـببيت او) شليک طپانچه شخصًا مورث خـود را بکـشد

وجـود) تحریک بر قتل مورث خود کند و این شخص تحت تـأثير تحریـک مزبـور مرتکـب قتـل شـود

همچنين تفاوت نمی کند که شخص به تنهایی مورث خود را بکشد یا با شـرکت شـخص. ندارد

  .یا اشخاص دیگر

ب ارثبرای وقوع قتل مانع ارث، کافی است که قتل مورث، عرفـًا بـه خویـشاوند دارای موجـ

نسبت داده شود، خواه مورث بالفاصله پس از ارتکاب فعل منتهی به مرگ فوت کند یـا ایـن کـه

  .فوت او به تأخير بيفتد و پس از مدتی معالجه، در نتيجه عمل قاتل بميرد

ــع ارث محــسوب -حقــوق تطبيقــی) ب ــورث یکــی از موان ــل م ــز قت ــسه ني در حقــوق فران

شور، اشـخاص زیـر شایـستگی ارث بـردن را از دسـتاین ک. م. ق٧٢٧مطابق ماده. شودمی

  : می دهند

کسی که به علت قتل عمدی مورث خود یا به دليل کوشش در قتل وی، محکوميت یافته. ١

  .است
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اگر قاتل به هر علتی مانند فوت او در اثنای رسيدگی یا به علت عدم تميز او در ارتکاب قتـل

همچنــين ارتکــاب قتــل مــورث براثــر. نمــی شــودمحکوميــت پيــدا نکنــد، از ارث مقتــول محــروم

  .موجب محروميت قاتل از ارث مقتول نخواهد گردیداحتياطیبی

کسی که مورث خود را متهم به ارتکاب جرم بزرگ کرده باشد که طبق رأی قضایی، افتـرا. ٢

م در ضـمندر مانعيت این اتهام از ارث تفاوتی بين این که، ایـراد اتهـا. بودن این اتهام ثابت گردد

  . طرح شکایت باشد یا در ضمن ارائه گواهی، وجود ندارد

برای مانعيت این اتهام الزم است که موضوع اتهام بزرگ باشـد یعنـی طبيعتـًا موجـب اعـدام

  .باشد

قـضاییایـن واقعـه را بـه مقامـاتشخص کبيری که با وجود آگـاهی از قتـل مـورث خـود،. ٣

 سـال١٨زم است ک شـخص مزبـور، کبيـر یعنـی دارایبرای تحقق این مانعيت ال. اطالع ندهد

. محروميت این اشخاص از ارث مورث سبب محروميت فرزندان ایشان نخواهـد شـد. تمام باشد

بنابراین و مثًال هرگاه وارث متـوفی منحـصر بـه بـرادر متـوفی و فرزنـدی باشـد کـه او را بـه قتـل

 برنـد و بـرادر مقتـول را از ارث محـرومرسانده، فرزندان قاتل از پـدر بـزرگ مقتـول خـود ارث مـی

  . کنندمی

  

  کفر: بخش دوم

الحاقی در هشتم دی ماه هـزار دو سيـصد و شـصت و. م. مکرر ق٨٨١ماده -طرح مطالب

کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بين ورثه متوفای کـافری، مـسلم«: یک مقرر داشته است

  » .ظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشندباشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحا

در ایـــن بخـــش ابتـــدا تعریـــف مـــسلمان و کـــافر و ســـپس مـــانع بـــودن کفـــر از ارث، در دو گفتـــار

  . جداگانه بررسی می شود

  

  تعریف مسلمان و کافر: گفتار نخست

مـسلمان کـسی اسـت کـه بـه -مسلمان و کافر مستقل و تبعی، کافر اصلی و مرتد

غمبر اسالم و ضروریات دین اعتقاد داشته باشد و کافر کـسی اسـت کـهپيیگانگی خدا و نبوت

مـسلمان یـا کـافر بـه دو دسـته. منکر خدا یا نبوت پيغمبر اسالم یا یکی از ضروریات دین باشـد

مسلمان مستقل کسی است که در دوران بلـوغ مـسلمان. مستقل و تبعی تقسيم می شود

 زمان انعقاد نطفه اش، یکی از ابوین او یا هـرمسلمان تبعی انسان صغيری است که در. باشد

دو نفرشان مسلمان بوده اند، خواه پس از انعقاد نطفه، ابوین در اسالم باقی بمانند یا یکـی از

کافر شدن ابوین پس از انعقاد نطفـه، تغييـر در وضـعيت دیـن صـغير. ایشان یا هر دو کافر شوند

 مسلمان تبعی باقی می ماند و پس از بلوغ اگـرایجاد نمی کند و صغير تا رسيدن به سن بلوغ

  .به دین خود باقی باشد مسلمان مستقل خواهد بود
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کافر مستقل کسی است که در حال بلوغ، کافر باشد و کافر تبعی کسی است که در زمان

هرگـاه پـس از انعقـاد نطفـه و پـيش از بلـوغ،. انعقاد نطفه او هم پدر و هم مادرش کافر باشـند

بوین او مسلمان شوند، صغير نيز مـسلمان تبعـی محـسوب خواهـد شـد واال تـا زمـانیکی از ا

از بلـوغ نيـز کـافر باشـد، کـافر مـستقل محـسوببلوغ، کافر تبعی باقی می ماند که اگـر پـس

  .کافر اصلی و کافر مرتد: کافر از جهت سابقه دینی دو دسته است. گرددمی

ه تا زمان بلوغ او در یکـی از والـدینش سـابقهکافر اصلی کسی است که از زمان انعقاد نطف

  .اسالم وجود نداشته باشد و خود او نيز پس از بلوغ مسلمان نشود

کافر مرتد کسی است که یکی از ابوین او یا هر دو ایشان در زمان انعقاد نطفه یا پـس از آن

 و سپس از اسـالماز بلوغ مسلمانمسلمان بوده اند یا خود او پستا زمان بلوغ او در یک زمان

  . شده باشدخارج

  . ملی تقسيم می شودکافر مرتد نيز به دو قسم مرتد فطری و مرتد

مرتد فطری کسی است که در زمان انعقاد نطفه او یا پس از انعقاد نطفه اش تا زمان بلـوغ،

س ازیکی از ابوین او یا هر دو مسلمان بوده اند و او پيش از بلوغ مسلمان تبعی بوده است و پ

  . رسيدن به سن بلوغ از اسالم خارج شده باشد

مرتد ملی کسی اسـت کـه از زمـان انعقـاد نطفـه او تـا رسـيدن بـه سـن بلـوغ هـيچ یـک از

  . ابوینش مسلمان نبوده اند و خود او پس از بلوغ مسلمان شده و بعدًا اسالم را رها کرده باشد

  

  مانع بودن کفر از ارث: گفتار دوم

در بيـان مانعيـت کفـر بـه ذکـر. م. ق٨٨١مـاده -ع بـودن کفـر از ارثمتفاوت مـانفروض

به این که در مـوارد اجمـال، احکـام را بایـد از ولی با توجهاحکام نخستين آن اکتفا کرده است؛

نصوص فقهی به دست آورد، با در نظر گرفتن قانون مدنی و منابع فقهی تا آنجا کـه الزم اسـت

   .احکام مربوط را شرح می دهيم

وارث کافر هرگز از مورث مسلمان ارث. م. مکرر ق٨٨١طبق ماده. مسلمان بودن مورث) الف

  : نمی برد، بنابراین

هرگاه در بين خویشاوندان متوفی بعضی مسلم و بعض دیگر کافر باشند ترکه متوفی بـه. ١

ــشاوندان ــهوارث مــسلمان داده مــی شــود و خوی ــد ک ــود، هرچن ــد ب ــافر از آن محــروم خواهن ک

  .خویشاوندان کافر از نظر طبقه یا درجه از خویشاوندان مسلمان به متوفی نزدیکتر باشند

هرگاه پس از فوت مورث مسلمان، خویشاوندان کافر او مسلمان شوند دو فـرض قابـل تـصور

  .است

اگر وارث مسمان یـک نفـر باشـد، اسـالم آوردن خویـشاوندانی کـه کـافر بـوده انـد،. ١فرض

ارث نمی دهد؛ زیرا بر اثر فوت مورث، اموال او قهرًا به وارث مـسلمان انتقـالتغييری در وضعيت

یافته و اسالم آوردن بعدی خویشاوندان کافر نمی تواند موجب انتقال تمام یا قسمتی از امـوال

  . مزبور از وارث مسلمان به وارث کافر شود
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  .ل تصور استمتعدد باشند، در این فرض دو حالت قاباگر وارث مسلمان. ٢فرض

. خویشاوند یا خویشاوندان کافر پيش از تقسيم ترکه مـسلمان شـده باشـند: حالت نخست

مسلمان باشند، تمام ترکـه را بـهدر این حالت، اگر ایشان از حيث وراثت مقدم بر خویشاوندان

ارث می برند و حاجب خویشاوندان مـسلمان از ارث خواهنـد بـود و اگـر همردیـف خویـشاوندان

ن باشند، با ایشان شریک می شوند و طبق مقررات، سهم االرث خود را می برند؛ زیـرامسلما

پيش از تقسيم، مالکيت خویشاوندان مسلمان نـسبت بـه ترکـه بـه طـور مفـروز تحقـق نيافتـه

احتمال این که خویشاوندان کافر به طمع دست یافتن به ترکه، مـسلمان شـده باشـند،. است

  . هد داشتتأثيری در ارث ایشان نخوا

در این حالـت هـيچ تغييـری. خویشاوندان کافر پس از تقسيم ترکه اسالم بياورند: حالت دوم

در وضعيت ارث حاصل نخواهد شد و ایشان از ترکه هيچ سهمی نمی برند؛ زیرا پس از تقسيم

 وترکه مالکيت هر یک از خویشاوندان متوفی به طور مفروز بر هر یک از ارقام ترکه ثابت گردیـده

اسالم آوردن بعدی خویـشاوندان کـافر، موجـب انتقـال ایـن امـوال از خویـشاوندان مـسلمان بـه

برای این تفکيک و تفاوت بين دو حالت اسالم آوردن پيش از تقسيم ترکه و. ایشان نخواهد شد

بعد از آن مبنای تحليلی به نظر نمی رسد؛ زیرا پيش از تقسيم ترکه نيز اموال به طور مشاع به

  .بنابراین مبنای تفکيک دو حالت مذکور صرفًا روایت و اجماع است. لکيت ورثه در می آیدما

اگر همه خویشاوندان مورث مسلمان کافر باشند، ایشان هيچ سهمی از ترکه نمی برنـد. ٢

و در صورت فقدان ولی معتق و ولی ضمان جریره، تمام ترکه در اختيار حاکم قرار مـی گيـرد کـه

  .هور به نيازمندان و مساکين داده شودبنا بر نظر مش

اگر مورث کافر باشد، در صورتی که عده ای از خویشاوندان او مسلمان. کافر بودن مورث) ب

و عده ای دیگر کافر باشند احکام مربوط مشابه موردی است که مورث مـسلمان باشـد و فقـط

وند مسلمان است و دیگـرییکی در صورت فقدان خویشا: دو تفاوت بين این دو مورد وجود دارد

بنـابراین احکـام. مربوط به موردی است که مـورث مرتـد باشـد و وارث مـسلمان نداشـته باشـد

  : مربوط به شرح زیر بررسی می شود

هرگاه در بين خویشاوندان کافر، مسلمانی وجود داشته باشد، تمـام ترکـه متعلـق بـه او. ١

گرچه خویشاوندان کافر از حيث طبقـه و درجـهخواهد بود و او حاجب خویشاوندان کافر است؛ ا

  . نزدیکتر از خویشاوند مسلمان باشند

  : اگر پس از فوت کافر خویشاوندان کافر او اسالم بياورنده دو فرض وجود دارد

اگر وارث مسلمان، یک نفر باشد، اسـالم آوردن خویـشاوندانی کـه کـافر بـوده انـد،. ١فرض

  .کندتغييری در وضعيت ارث ایجاد نمی

  :اگر وارث مسلمان متعدد باشند، دو حالت قابل تصور است. ٢فرض

ر بوده اند؛ پيش از تقسيم ترکـه مـسلمانخویشاوند یا خویشاوندانی که کاف: حالت نخست

در این حالت، اگر ایشان از حيث وراثـت مقـدم بـر خویـشاوندان مـسلمان باشـند، تمـام. شوند
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ــش ــد و حاجــب خوی ــی برن ــه ارث م ــه را ب ــفترک ــم ردی ــر ه ــود و اگ ــد ب ــسلمان خواهن اوندان م

  .خویشاوندان مسلمان باشند، با ایشان در حدود سهام خود شریک می شوند

خویشاوند یـا خویـشاوندانی کـه کـافر بـوده انـد پـس از تقـسيم ترکـه مـسلمان: حالت دوم

ارثایـشان از ترکـه. در این حالـت هـيچ تغييـری در وضـعيت ارث بـه وجـود نخواهـد آمـد. گردند

  . برندنمی

  .اگر همه خویشاوندان متوفای کافر، کافر باشند، دو فرض وجود دارد. ٢

اگر متوفی کافر اصلی باشد، ترکه او بين وراث کافر او تقسيم می شـود و اخـتالف. ١فرض

دین وراث کافر تأثيری در وراثت ایشان نخواهد داشت؛ زیرا در فقه اسـالم، تفـاوتی بـين پيـروان

  ). الکفر مله واحده( وجود نداردسایر ادیان

اگر متوفی مرتد باشد تمام ترکه او در اختيـار حـاکم قـرار مـی گيـرد کـه بـه مـصرف. ٢فرض

نيازمندان و مساکين برسد و خویشاوندان کافر او هيچ سهمی از ترکـه نمـی برنـد و بنـابر نظـر

شخص مرتد یعنی بازگشتزیرا ارتداد. تفاوتی بين مرتد فطری و مرتد ملی وجود نداردمشهور

  .او از اسالم معتبر شناخته نمی شود

  

  لعان: بخش سوم

 در لغت مصدر باب مالعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت بـهلعان -تعریف

یکدیگر است و در اصطالح عبارت اسـت از مباهلـه و اظهـار لعـن و نفـرت بـين زوجـين بـا صـيغه

 محصنه دادن شوهر به همسر خود یا انکـار فرزنـدی کـسیمخصوص که منشأ آن نسبت زنای

وقوع لعان بين زوجين در زمانهای گذشته سابقه دارد، ولی. ملحق به او استاست که شرعًا

مطالب مربوط به لعـان را در گفتارهـای زیـر. امروزه این اقدام حقوقی متروک و غيرمعمول است

  :می آوریم

آثـار لعـان گفتـار: تشریفات لعان گفتار سوم:  گفتار دوم.اقسام و شرایط لعان: گفتار نخست

  رجوع از لعان: چهارم

  

  اقسام و شرایط لعان: گفتار نخست

لعان از حيث سبب و منشأ بـه -لعان به سبب قذف زوجه و لعان به سبب انکار فرزند

  . لعان به سبب قذف و لعان به سبب انکار فرزند: دو گونه تقسم می شود

ذف زوجه، در صورتی واقـع مـی شـود کـه شـوهر نـسبت زنـای محـصنه بـهلعان به سبب ق

  . همسر خود بدهد و ادعا کند که این عمل را مشاهده کرده است

لعان به سبب انکار فرزند در صورتی واقع می شود که شوهر، فرزنـدی را کـه در فـراش او از

  . زوجه دائمش پس از نزدیکی متولد شده است، از خود نفی کند

وج نسبت زنا به همسر خود بدهد و نيز فرزند را از خود نفی کنـد و بينـه بـر ارتکـاب زنـااگر ز

  .حد قذف از او ساقط می شود؛ ولی فرزند از او نفی نمی شود مگر به وسيله لعاناقامه کند،
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  : برای صحت لعان شرایط زیر ضروری است

لعـان مجنـون وشـند و بنـابراینشوهر و زن مورد مالعنه باید بـالغ و عاقـل با. بلوغ و عقل. ١

عدالت و اسالم شرط صـحت لعـان محـسوب نمـی شـود و لعـان شـخص. صغير صحيح نيست

  .غيرعادل و کافر نيز بنا به نظر مشهور صحيح است؛ زیرا مستندات لعان از این حيث عام است

ن ورابطه زوجيـت بـين طـرفين مالعنـه بایـد دایـم باشـد و لعـان بـين ز. دایم بودن زوجيت. ٢

  .شوهری که زوجيت موقت دارند صحيح نيست

در مورد شرط بودن دوام زوجيت در لعان به سبب نفی ولد، ادعای اجماع شده است، ولـی

  .در لعان به سبب قذف زوجه، شرط دوام زوجيت با نظر مشهور فقها منطبق است

 پـيش ازبرای صـحت لعـان الزم اسـت کـه زوجـين. وقوع نزدیکی بين زوجين پيش از لعان. ٣

شـرط بـودن نزدیکـی در لعـان بـه سـبب.  نزدیکی کرده باشند واال لعان صحيح نخواهد بودلعان

انکار ولد، اجماعی است؛ زیرا اگر نزدیکی واقـع نـشده باشـد، الحـاق فرزنـد بـه شـوهر ممکـن

نيست تا برای نفی او، نياز به لعن باشد و همان طور که خـواهيم گفـت یکـی از شـرایط لعـان،

شرط بودن نزدیکی در لعان به سبب قذف، با نظـر مـشهور. فرزند به شوهر است الحاقامکان

  .انطباق دارد

برای صحت لعان الزم است که زوجه مورد مالعنه کر و الل نباشد و. نبودن زوجهکر و الل. ۴

  . قادر بر تکلم و شنوایی باشد و در غير این صورت لعان صحيح نخواهد بود

برای صحت لعان به سـبب قـذف الزم اسـت زوج. در لعان به سبب قذفادعای مشاهده. ۵

  .ادعای مشاهده ارتکاب زنا کند واال الن محقق نخواهد شد

برای صحت لعـان بـه سـبب نفـی ولـد، الزم اسـت،. امکان الحاق فرزند در لعان نفی ولد. ۶

ضوعًا منتفی خواهدالحاق فرزند به شوهر، بر طبق امارات قانونی ممکن باشد واال نفی ولد مو

الحاق فرزند وقتی ممکن است که او در فاصله بـين شـش مـاه و ده مـاه از تـاریخ نزدیکـی. بود

و اگر پيش از شش ماه یا پس از ده ماه از تـاریخ نزدیکـی.) م. ق١١۵٨ماده(متولد شده باشد

  . متولد شود، ملحق به شوهر نخواهد بود

برای صحت لعان نفـی ولـد الزم اسـت. لعان نفی ولدنبودن سابقه اعتراف به فرزندی در. ٧

شوهر قبًال اعتراف به فرزندی کسی که لعان برای انکار نسب او انجام می شود، نکرده باشـد

سـکوت زوج در زمـان تولـد فرزنـد اعتـراف تلقـی. و در غير این صورت لعـان صـحيح نخواهـد بـود

  .زیرا سکوت اعم از اعتراف استشود؛نمی

ها فقدان بينه را شرط دیگری برای صحت لعان قـذف شـمرده انـد؛ امـا ایـن نظـربعضی از فق

  .مورد قبول اکثریت قرار نگرفته است

در صورتی که در قذف یعنی نسبت زنا دادن به زوجه، شرایط لعان جمع نباشد، لعان محقق

فـر قـذفدر این وضعيت اگر شوهر برای ادعای خود بينه اقامه نکند، استحقاق کي. نخواهد شد

را خواهد داشت، مگر این که همسر او در ارتکاب زنا شهرت داشـته باشـد کـه در ایـن صـورت،

  .شوهر تعزیر می گردد
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  چگونگی لعان: گفتار دوم

لعـــان بایـــد در حـــضور حـــاکم یـــا کـــسی کـــه از طـــرف حـــاکم منــصوب. و تـــشریفات آنلعـــان

  .انجام گردد در غير این صورت لعان محقق نخواهد شدشود،می

زوجـينلعان این گونه انجام می گيرد که پس از نسبت دادن زنا به زوجه، به وسيله شوهر،

خداوند را گـواه مـی گيـرم کـه در: در برابر حاکم می ایستند و سپس زوج چهار مرتبه می گوید

لعنـت: سـپس یـک مرتبـه مـی گویـد. نسبتی کـه بـه زوجـه ام داده ام، از راسـتگویان هـستم

خداونـد را گـواه: سـپس زن نيـز چهـار بـار مـی گویـد.  اگر از دروغگویان باشـمخداوند بر من باد

در نسبتی که بـه مـن داده اسـت از دروغگویـان اسـت و بعـد از ایـن یـکگيرم که شوهرممی

  .غضب خداوند بر من باد اگر شوهرم از راستگویان باشد: مرتبه می گوید

ولد باشد، نه نسبت دادن زنا، مرد بایـدبه عقيده برخی از فقها اگر لعان فقط به سبب نفی

خداوند را گـواه مـی گيـرم کـه: به جای گواه گرفتن خداوند در نسبت دادن زنا چهار مرتبه بگوید

در نفی ولد از راستگویان هستم؛ زیرا نفی ولد مالزمه با نسبت دادن زنا نـدارد و ممکـن اسـت

 منظور شوهر نفی ولد به دليل ارتکابدر صورتی که. فرزند منفی از شبهه به وجود آمده باشد

خداونـد را: زنا از سوی همسرش باشد، باید جمله مربوط به گواه گرفتن خداوند را چنين بگویـد

  .گواه می گيرم که در اظهار این که این فرزند ز زناست از راستگویان هستم

  

  آثار لعان: گفتار سوم

  .  قانونی زیر تحقق می یابدلعان، آثار شرعی وپس از -آثار حقوقی و سقوط حد

  انحالل نکاح و از بين رفتن رابطه زوجيت؛. ١

؛ به طوری که ایشان دیگـر هـيچ زمـان.)م. ق١٠۵٢ماده(حرمت ابدی نکاح مجدد ایشان. ٢

  نمی توانند با هم ازدواج کنند و اگر اقدام به عقد نکاح با هم کنند، عقد مزبور باطل خواهد بود؛

 حد زنا از زوجه ساقط خواهد شد؛ زیرا با نسبت دادن زنا به زوجـه، حـدحد قذف از زوج و. ٣

همچنـين بـا نـسبت. قذف برای شوهر ثابت می شود و با لعان او حد مزبـور سـاقط مـی گـردد

به وسيله شوهر، اگر زن اقرار به آن کند یا این که از دادن پاسخ خودداری کنـد،دادن زنا به زن،

ی شود و با انجام یافتن لعان به وسيله زن، حد مذکور نـسبت بـهحد رجم نسبت به او ثابت م

  او منتفی می گردد؛

منتفی شدن انتساب فرزند به شوهر مالعنه در صورتی که لعان به سبب نفی ولد انجام. ۴

  .شود

از تاریخ لعان نفی نسب، انتساب فرزند نسبت به شوهر و خویشاوندی او با کـسان شـوهر

بنـابراین.  کسان فرزنـد منفـی، ماننـد اوالد ایـن فرزنـد، زایـل مـی گـرددو خویشاوندی شوهر با

فرزند منفی از شوهر زن و شـوهر زن از فرزنـد مزبـور و نيـز هـيچ یـک از ایـن دو از خویـشاوندان

در ایـن مـورد. م. ق٨٨٢مـاده. ارث نخواهنـد بـرددیگری و بالعکس و خویشاوندان ایشان از هم
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ن زن و شـوهر از یکـدیگر ارث نمـی برنـد و همچنـين فرزنـدی کـه بـهبعد از لعا«: مقرر می دارد

سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد ليکن فرزند مزبور از مادر و خویشان

  » .مادری خود و همچنين مادر و خویشان مادری از او ارث نمی برند

یـرا نفـی نـسب فرزنـد بـه وسـيلهبا لعان، نسب فرزند منفی و مـادرش قطـع نمـی شـود؛ ز

شوهر، هرچند با نسبت دادن زنا به زوجه انجام شود، اثبات نمی کند که فرزند مزبور در واقع از

زنـــا بـــه وجـــود آمـــده اســـت؛ چـــرا کـــه بـــه وســـيله لعـــان، زنـــا ثابـــت نمـــی شـــود و در نتيجـــه رابطـــه

ين فرزند با خویشان مـادرخویشاوندی مشروع بين فرزند و مادر و بين خویشان فرزند با مادر و ب

و بين خویشان هر یک از این دو با هم برقرار خواهد مانـد و آثـار حقـوقی ایـن خویـشاوندی و از

در صورتی که منفی دو فرزند توأم باشند، اخوت بين ایشان از. جمله توارث جریان پيدا می کند

یـا خـواهر یـا بـرادررطرف پدر منتفی می گردد، ولی از طرف مادر ایشان نـسبت بـه هـم، بـراد

  .خواهر مادری خواهند بود

دعوی نفی نسب اگر همراه با لعـان نباشـد، مـی توانـد بـه صـورت سـایر دعـاوی معمـولی؛

مطرح و مورد رسيدگی قرار گيرد که در این صـورت. م. ق١١۶٣ و١١۶٢مطابق مقررات دو ماده

اقامه کند واال دعوی او رد خواهدمدعی باید برای اثبات ادعای خود و اسقاط اماره فراش، دليل

  .شد

  

  رجوع از لعان: گفتار چهارم

رجوع ار لعان به این نحو تحقق می یابـد کـه شـوهر یـا. چگونگی رجوع از لعان و آثار آن

   .زن اظهار خود را تکذیب کنند

بر اثر رجوع شوهر از لعان، حقوقی که برای فرزند دارای نسب مـشروع و کـسان او در برابـر

مالعنه کننده وجود دارد ثابت می شود؛ ولـی ایـن رجـوع آثـاری بـه سـود شـخص مالعنـهمرد

کننده یا خویشاوندان او و نيز آثاری به سود فرزند، نسبت بـه خویـشاوندان مـرد مالعنـه کننـده

بنابراین پس از رجوع، فرزند از او ارث می برد ولـی فرزنـد از خویـشاوندان پـدر و. نخواهد داشت

مبنـای حکـم. د و خویشاوندان او و خویـشاوندان ایـشان از یکـدیگر ارث نخواهنـد بـردپدر از فرزن

مزبور اقراری است که در رجوع از لعان به وسيله مالعنه کننـده نـسبت بـه نـسب فرزنـد وجـود

  . دارد و طبق قاعده، اقرار به زیان مقر مؤثر است، نه به زیان دیگران و یا به سود مقر

 از لعان ثابت نمی شود و حرمت ابدی منتفی نمی گـردد و اظهـر ایـنرابطه زوجيت با رجوع

  . است که حد بر شوهر جاری نمی شود

زوجيت اعاده نمی گردد و حرمـت ابـدیاگر زن از لعان رجوع کند و اظهار خود را تکذیب کند،

هزایل نمی شود و حد زنا نيز نسبت به او اجـرا نمـی شـود؛ زیـرا هـر چنـد ایـن تکـذیب اقـرار بـ

  .زناست، زنا با یک اقرار ثابت نمی شود و برای ثبوت آن چهار اقرار الزم است
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  والدت از زنا: بخش چهارم

ولـدالزنا از«: اعـالم مـی دارد. م. ق٨٨۴مـاده. از موانع ارث، والدت از زناستیکی -مقدمه

 اسـت نـسبتپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لکن اگر حرمت رابطه ای که طفـل ثمـره آن

به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقـط از ایـن

  » .طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس

زنا. »طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود«: که مقرر می دارد. م. ق١١۶٧طبق ماده

توراث بين زانی و فرزند ناشی از زنا یکـی ازمانع تحقق نسب مشروع و قانونی است و فقدان

  .نتایج منتفی بودن نسب است

 قـانون مجـازات اسـالمی۶٣قانون مدنی تعریفی از زنا بـه دسـت نـداده اسـت، ولـی مـاده

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی کـه«:  زنا را این گونه تعریف کرده است١٣٧٠مصوب مرداد

بـا مالحظـه مقـررات. »ر دبر باشد، در غير موارد و طی بـه شـبههبر او ذاتًا حرام است، گرچه د

مربوط و منابع فقهی، به نظر می رسد که تعریف بـاال، صـحيح و جـامع نيـست؛ زیـرا بـه عنـوان

مثال، برای تحقق زنا، جماع الزم نيست و با ادخال آلت مرد هرچند به قـدر حـشفه زنـا محقـق

همچنين حرمت ذاتـی زن نـسبت بـه مـرد. ق نباشدبر آن صاد) جماع(می شود، اگرچه عنوان

حرمتی است که هرگـز زایـل نخواهـد شـد،شرط تحقق زنا نيست؛ زیرا متبادر از حرمت ذاتی،

به نظر می رسد که منظـور نویـسندگان ایـن مـاده، وقـوع رابطـه جنـسی،. مانند حرمت محارم

د بـا زوجـه خـود را دربدون وجود سبب قـانونی حلّيـت بـوده و خواسـته انـد رابطـه جنـسی مـر

مواردی که موقتًا ممنوع است، مانند دوران عادت ماهيانه یا در حال احرام، از شمول تعریف باال

ترتيب به نظر می رسد مناسب اینبه این. خارج کنند و در تنظيم عبارات اشتباه رخ داده است

  .آورده می شد» اصالتًا«کلمه» ذاتًا«بود که به جای کلمه

زنا عبارت است از این کـه مـرد بـالغ و:  به مقررات مربوط، زنا را باید چنين تعریف کردبا توجه

عاقل، آلت خود را به اندازه حشفه یا بيشتر در آلت زنی که با او رابطه زوجيت ندارد، با اختيار و

  .بدون اشتباه داخل کند

را در دو گفتـار مجـزاپس از ذکر مقدمـه بـاال، شـرایط تحقـق زنـا و والدت از تلقـيح مـصنوعی

  .آوریممی

  

  شرایط تحقق زنا: گفتار نخست

در نظر گرفتن تعریف باال، باید گفت برای این کـه زنـا واقـع گـردد الزمبا -شرایط هشتگانه

  :است شرایط زیر جمع باشد

بنـابراین زنـا بـا. یکی از شرایط تحقق زنا این است که مرد با زن بيگانه جماع کند. اجماع. ١

 و نظایز آن واقع نمی شود و حد زنا بر فاعل جاری نمی شود، هرچند تعزیـر مـی گـردد وتفخيذ

اگر طفلی از تفخيذ و نظایر آن ناشی شود، فرزند متولد از زنا محـسوب نمـی شـود؛ اگرچـه در

  .حکم، مشابه فرزند ناشی از زنا خواهد بود

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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ن کمتـر از حـشفه صـورت        اگـر دخـول بـه ميـزا       . دخول آلت به ميزان حشفه و بيشتر باشد       . ٢

گيرد، زنا واقع نخواهد شد، یعنی حد زنا بـر فاعـل جـاری نمـی گـردد؛ هرچنـد کـه فاعـل تعزیـر                          

و اگر طفلی از این رابطه متولد شود ولدالزنا محسوب نمی شود و نسب طفل مزبـور     شود   می

  .در حکم نسب ناشی از زنا خواهد بود

اگر مرد آلت خـود     .) ا.م. ق ۶٣ماده  ( خواه در دبر     جماع مرد با زن مزبور؛ خواه در قبل باشد        . ٣

  .را در موضع دیگری از زن قرار دهد، زنا محقق نمی شود

اگر رابطه زوجيت دایـم یـا موقـت         . بين زن و مرد رابطه زوجيت دایم یا موقت موجود نباشد          . ۴

 عمـل  بين مرد و زن مزبور، وجود داشته باشد، با نزدیکی ایشان زنا محقق نمی شـود، هرچنـد             

  .جنسی به علت بودن زن در عادت ماهيانه یا بودن در حال احرام، ممنوع باشد

اگر نزدیکی بـه وسـيله صـغير انجـام          . واقع می شود که فاعل آن بالغ باشد       زنا در صورتی    . ۵

  .شود، عمل نسبت به او زنا نخواهد بود

جنون ارتکاب شود، به بنابراین اگر رابطه مذکور به وسيله م. فاعل عمل مذکور عاقل باشد. ۶

اگر عمـل بـه وسـيله مجنـون ادواری در           . علت فقدان آگاهی و مسئوليت زنا محقق نخواهد بود        

  .حال افاقه انجام شود، زنا تحقق خواهد یافت

در صورتی که زن در حال ارتکاب عمل مذکور مجنون و مرد عاقل باشد، عمـل مـذکور نـسبت          

  .در حکم شبهه استبه مرد زنا محسوب می شود و نسبت به زن 

در صورتی که عمل مزبور با اکراه انجام گـردد، نـسبت            . عمل جنسی با اختيار انجام شود     . ٧

مانند این که بر اثر تهدید به قتل، زنـی حاضـر شـود بـا مـردی                  . به مکره زنا تحقق پيدا نمی کند      

  .رابطه جنسی برقرار کند

در صورتی که مرتکب    . داشته باشد مرتکب در اشتباه نباشد و بر حرمت فعل خود آگاهی           . ٨

فعل مذکور هنگام ارتکـاب عمـل در اشـتباه باشـد و ندانـد عمـل ارتکـابی نـسبت بـه او ممنـوع                          

رابطـه، ولـد بـه شـبهه ناميـده          زنا واقع نمـی شـود و در ایـن صـورت طفـل متولـد از ایـن                    است،  

اشـتباه  .  بـوده اسـت، دارای نـسب قـانونی خواهـد بـود            و با شخـصی کـه در اشـتباه        شود   می

  .  موضوعی و اشتباه حکمیمذکور دو نوع است اشتباه

اشتباه موضوعی در موردی است که شخص می داند که ارتکاب عمل نزدیکتر بـا زن بيگانـه                  

ممنوع است، ولی به اشتباه، طرف رابطه جنسی را همسر خود و عمل جنسی را مجاز تـصور                  

را با همسر خویش اشـتباه کـرده و     خود  می کند مانند این که شخصی خواهر دو قلوی همسر           

با او عمل جنسی انجام دهد یا این که رابطه جنسی بين مرد و زن واقع شود به این تصور غلط 

  .به عقد نکاح یکدیگر درآورده اندکه وکيلهای آن دو، ایشان را 

ممنـوع  اشتباه حکمی وقتی واقع می شود که شخص مرتکـب بـر حکـم شـرعی و قـانونی                    

جاهل باشد، مانند این که بدون اطالع بر این که زن مطلقـه بایـد عـده نگـاه             بودن عمل جنسی    

  .دارد با زن مذکور ازدواج کند و با وی عمل جنسی انجام دهد
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اگر طرفين رابطه در شبهه باشند، عمل نـسبت بـه هـيچ یـک از ایـشان زنـا نيـست و طفـل                         

 ١١۶۵در این مـورد مـاده   . هد بودخوامتولد از این رابطه، دارای نسب قانونی با هر دو در ایشان           

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شـود کـه در                «: اعالم می دارد  . م.ق

 ١١۶۶ماده  » .اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود                 

بـوین طفـل باطـل باشـد،       هرگاه به واسطه وجـود مـانعی نکـاح بـين ا           «: نيز مقرر می دارد   . م.ق

نسبت طفل به هر یـک از ابـوین کـه جاهـل بـر وجـود مـانع بـوده مـشروع و نـسبت بـه دیگـری                              

  » .در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است. نامشروع خواهد بود

فرزند متولد از شبهه در صورتی در حکم متولد از نکاح صحيح است و با شخص دارای شبهه                  

ی خواهد داشت که نتيجه رابطه جنسی بين محارم نباشد واال طفل با هيچ یـک از                 نسب قانون 

اگرچه در قانون مدنی حکم مزبور را نمی توان یافت، چون      . طرفين نسب قانونی نخواهد داشت    

در موارد ابهام و سکوت براساس مقررات قانون اساسی باید به موازن فقهـی مراجعـه کـرد، در                   

لحاق فرزنـد مزبـور را بـه محـارمی کـه مرتکـب رابطـه جنـسی شـده انـد،                      حقوق ایران نيز باید ا    

  .منتفی دانست

امروزه برخی از زن و شوهرها که نمی توانند یا نمـی خواهنـد               -والدت از تلقيح مصنوعی   

از راه طبيعی دارای فرزند شوند یا برخی از زنان بـی شـوهر کـه مـی خواهنـد بچـه دار شـوند،                         

کنند که در این صورت با تلقـيح مـصنوعی، نطفـه شـوهر در رحـم                 اقدام به تلقيح مصنوعی می      

همسرش قرار داده می شود و یا این که نطفـه مـرد بيگانـه بـه زن تلقـيح مـی گـردد و بـه ایـن                   

  . طریق زن باردار شده و بچه ای از او متولد می شود

ین مسائل  ا-سابقه طرح ندارندعمدتًا – مسائل مربوط به تلقيح مصنوعی و احکام قانونی آن  

بـه وسـيله نگارنـده مـورد بررسـی          » تلقيح مصنوعی انـسان   «در مقاله ای جداگانه تحت عنوان       

اما آنچه برای طرح در این کتاب مناسب اسـت، بررسـی مـسائلی اسـت کـه      . قرار گرفته است  

مربوط به نسبت وارث طفل متولد از تلقيح مصنوعی است، آیا فرزنـد متولـد از تلقـيح مـصنوعی            

   نطفه، خویشاوندی و رابطه توارث خواهد داشت یا خير؟ با صاحبان

در قانون مدنی ایران به علت تازه بودن این واقعه، مقرراتی که متضمن بيان احکام مربوط بـه             

تلقيح مصنوعی باشد وجود ندارد؛ اما احکام مزبور را می توان با توجه به قواعد و اصول حقوقی   

  .و به کمک تحليل مناسب استنباط کرد

برای بررسی این امر، مقدمتًا الزم است متـذکر شـویم کـه نـسب حقيقـت شـرعيه نـدارد و                      

شرعًا بر رابطه هایی اطالق می شود که عرف براثر تکّون انسانی از نطفه انسان دیگر، بين آن 

دو می شناسد؛ اما فقط در موردی که رابطه مزبور طبق موازین مقرر، ناشی از زنا باشد، شرع 

ب مزبور را مـردود دانـسته، طفـل متولـد از زنـا را بـه زانـی ملحـق نمـی کنـد و آثـار                            و قانون نس  

بنـابراین در اثبـات نـسب بـين دو          . قانونی و شـرعی را بـر چنـين رابطـه ای مترتـب نمـی سـازد                 

بـه عـالوه در شـرع و قـانون          . شخص، جز در مورد زنا، قانون و شرع از عرف پيـروی کـرده اسـت               

ممکن است جلوی ازدیاد افراد مجهول النسب گرفته شـود و در            سعی شده است تا آن جا که        
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مـواد  –نظام اجتماعی اشخاص بـه خـانواده ای معـين وابـسته باشـند و امـارات قـانونی نـسب                      

  . به همين منظور وضع گردیده است-.م. ق١١۶۶ و مواد ١١۶٠ تا ١١۵٨

 از حيـث نـسب و      پس از ذکر مقدمه باال، مسائل و احکام مربوط به تلقيح مـصنوعی انـسان،              

  : توارث، در صورتهای متفاوت زیر مطالعه می شود

در ایـن صـورت     . بسته شدن نطفه فرزند از تلقـيح مـصنوعی نطفـه شـوهر بـه همـسرش                . ١

 قـانونی بـين طفـل و زن و شـوهر وجـود نـدارد؛ زیـرا طفـل ملحـق بـه                        تردیدی در برقراری نسب   

مزبور زنا نيست تا موجب     عالوه عمل   به  . کسانی است که از نطفه ایشان به وجود آمده است         

  .منتفی شدن نسب باشد

. تولد فرزند از تلقيح مصنوعی نطفه مرد به زنی که بين ایشان رابطه زوجيت وجـود نـدارد                 . ٢

در این فرض بعضی از حقوقدانان بين موردی که تلقيح با اطالع مرد و زن یا بدون اطـالع ایـشان                     

ولد از تلقيح مصنوعی را در صـورت اطـالع مـرد و زن، در             انجام شود، تفاوت قائل شده و طفل مت       

  .حکم فرزند ناشی از زنا و در صورت جهل ایشان، در حکم ولد شبهه دانسته اند

عقيده مذکور در باال پذیرفتنی به نظر نمی رسد و به عقيده ما در این صورت نيز در هـر حـال                  

 مزبـور شـرعًا و قانونـًا مجـاز          طفل با صاحبان نطفه نسب قـانونی خواهـد داشـت؛ اگرچـه عمـل              

نيست، زیرا از یک طرف همان طور که در مقدمه ذکر شد، در قانون و شرع برای نـسب معنـای                     

خاصی تعيين نگردیده و در انتساب فرزند به پدر و مادر، از رویه عـرف متابعـت شـده اسـت و در                       

ز طرف دیگر، فرزنـد     عرف، فرزند به شخصی ملحق می شود که از نطفه او تّکون یافته است و ا               

مذکور را نمی توان از مصادیق ولدالزنا محسوب داشـت؛ زیـرا طبـق تعریـف فقـه و قـانون، بـرای                      

تحقق زنا یا چيزی که در حکم زناست نوعی رابطـه جنـسی الزم اسـت کـه معلـوم اسـت ایـن                        

ن در تلقيح مصنوعی منتفی است و بنابراین تلقيح مصنوعی زنا نيست و طفل متولـد از آ                رابطه  

به عالوه حکم تکليفی حرام و ممنوع بودن تلقيح نطفه مرد بيگانه    . را نمی توان ولدالزنا دانست    

. به زن، مالزمه با حکم وضـعی قطـع نـسب فرزنـد متولـد از ایـن عمـل، از صـاحبان نطفـه نـدارد                    

بنابراین فرزند ناشـی از تلقـيح مـصنوعی، ولـدالزنا نيـست و دارای نـسب قـانونی بـا مـرد و زن                         

در ثبوت حکـم مزبـور، تفـاوتی بـين زن بـی شـوهر و زن شـوهردار بـه نظـر                       .  نطفه است  صاحب

  . رسد نمی

  

  بحثهای تفصيلی

  

  ١بحث 

در این بحث مطرح می شود، این است که بـا          مسأله ای که     -وضعيت زوجه ميت فرضی   

. م. ق ١٠٢٩اگر زوجه غایب مفقوداالثر طبق ماده       . م. ق ١٠٢٩و ماده   . ح.ا. ق ١۵٣مالحظه ماده   

تقاضای طالق نکند در صورت صدور حکم موت فرضی غایب، جـزء وراث غایـب محـسوب خواهـد      

شد و به این جهت می تواند در صورت فراهم بودن شرایط صدور حکـم مـوت فرضـی بـه عنـوان                       
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ذی نفع و وارث غایب مفقوداالثرف تقاضای صدور حکم موت فرضی کند که پـس از صـدور حکـم

اموال غایب به وارث و از جمله زوجه او زوجيت زوجه با غایب در اثـر فـوتمزبور، عالوه بر انتقال

  .زوج منحل می گردد

١٠٢٩منحـصر بـه وقـوع طـالق طبـق مـادهبنابراین، راه انحالل نکاح زوجه غایـب مفقـوداالثر

نيست و زوجه پس از گذشتن چهار سال از غيبت زوج مفقوداالثر خود، می تواند تقاضای. م.ق

و در صورت تقاضا نکردن طالق می تواند تا فراهم شدن شرایط تقاضای صـدور حکـمطالق کند

  .موت فرضی و صدور حکم مزبور صبر کند تا با صدور حکم مزبور، نکاح او بر اثر فوت منحل گردد

قانون مدنی وضعيت اموال غایب مفقوداالثر را که در نتيجه حکم موت فرضی به وراث او داده

 مراجعت غایب تعيين کرده و مقرر داشته است که پس از مراجعت غایبشده است، در صورت

همچنـين وضـعيت انحـالل نکـاح زوجـه را کـه پـس از. باید امـوال موجـود او بـه او مـسترد گـردد

طـالق داده شـده اسـت،. م. ق١٠٢٩مفقود االثـر طبـق مـادهگذشتن چهار سال از غيبت زوج

ر مـدت عـده حـق رجـوع شـناخته اسـت؛ ولـی بـرایتعيين کرده و برای زوجه پس از مراجعه د

از. انحالل نکاح براثر موت فرضی، در صورت مراجعه غایب مفقوداالثر، حکمی تعيين نکرده است

این وضعيت نمی توان استنباط کرد که اثر موت فرضی منحصر به انتقال اموال ميـت بـه وارث او

ت فرضی تلقـی کـرد؛ زیـرا مقـررات مـوتاست و انحالل نکاح او را با همسرش نمی توان اثر مو

فرضی در قانون امور حسبی اطالق دارد و حق درخواست صدور حکم مـوت فرضـی بـرای ورثـه

بـه طـور مطلـق شـناخته شـده اسـت کـه زوجـه را نيـز بـی تردیـد. ح.ا. ق١۵٣غایب، در مـاده

هرگـز تأسـيس خاصـی اسـت کـه١٠٢٩به عالوه مقررات مـاده. احد از وراث دانستتوانمی

داللت بر انحصار راه انحالل نکاح زوجه غایب به وقـوع طـالق نـدارد و بـرای تعيـين تکليـف زوجـه

غایب پيش از فراهم شدن شرایط صدور حکم موت فرضی پيش بينی شـده اسـت کـه از زمـان

زوجـه مکلـف اسـت عـده وفـات نگاهـدارد، نـه عـده. م. ق١١۵۶وقوع طالق مزبور، طبـق مـاده

  .طالق

ه به نظر می رسد که هرگاه زوج غایب پس از صدور حکم موت فرضی مراجعـتمطابق قاعد

کند، کشف می گردد که رابطه زوجيت او با همسرش باقی است و منحـل نگردیـده اسـت کـه

  .در صورت شوهر مجدد اختيار کردن زوجه مزبور، نکاح دوم او را باید فاقد اعتبار تلقی کرد

  

  ٢بحث

این است کـه مـورد مـاده. م. ق٨٧٧توجه در مودر مادهابل قمطلب. م. ق٨٧٧مورد ماده

مزبور فقط اختالف در زمان انعقاد نطفـه اسـت، نـه اخـتالف در نـسب؛ ولـی نویـسندگان قـانون

مدنی خواسته اند از امارات مقرر در مورد اثبات نسب برای تعيين زمـان انعقـاد نطفـه اسـتفاده

ر مـــوارد مختلـف معلـــوم مـــی شـود کـــه چنـــينکننـد، در صـــورتی کـه بـــا کمـــی دقـت و مطالعـــه د

  : در این جا امکان ندارد؛ زیراایاستفاده
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در مورد وراثت طبقه نخست، اختالف در زمان انعقاد نطفه در مورد نطفه فرزند، پـيش ازاوًال،

فوت یا پس از فوت پدر، اختالفی قابل تصور نيست تا استفاده از امـارات قـانونی نـسب برطـرف

 که مورد تلقيح مصنوعی زن با نطفـه شـوهر هرگـز مـورد نظـر نویـسندگان قـانونشود؛ چه این

مدنی نبوده است تا احتمال انعقاد نطفه فرزند پس از فوت پدر با تلقيح مصنوعی مطرح باشـد؛

اما در مورد باردار شدن زن به وسيله رابطه طبيعی نزدیکی، انعقـاد نطفـه فرزنـد از پـدر پـس از

ا با استفاده از امارات قانونی نسب بتوان پيش از فوت یا پس از فوت پدرفوت او ممکن نيست ت

بنابراین هرگاه فرزند در فاصله ده ماه از تاریخ فوت شـوهر. واقع شدن انعقاد نطفه را تعيين کرد

به دنيا بياید، ملحق به شـوهر اسـت و در ایـن صـورت بایـد پـذیرفت کـه نطفـه او در زمـان فـوت

احتمال این که در صورت تولد طفـل پـس از مـدت مـدت شـش مـاه از. ستپدرش منعقد بوده ا

تاریخ فوت پدر، نطفه او پس از فوت پدر منعقد شده باشد به ایـن نحـو کـه پـدر پـس از نزدیکـی

بالفاصله فوت کرده و نطفه فرزند پس از فوت او منعقد شده باشد بسيار بعيد و مـورد مـذکور از

یرا نطفه در فاصله کوتاهی پس از نزدیکی منعقد می گردد و بـهموارد استثنایی و نادر است؛ ز

کوتاهترین و بلندترین مدت حمل شـش مـاه و ده مـاه از تـاریخ. م.ق١١۵٨همين دليل در ماده

نزدیکی محاسبه شده است و مدتی هرچند کوتاه برای فاصله بـين نزدیکـی و انعقـاد نطفـه در

کوتاه و بلند حمل در حقيقـت عبـارت از فاصـله بـيننظر گرفته نشده است؛ در صورتی که دوره

  .انعقاد نطفه و تولد طفل است

در صورتی که طفل پس از انقـضای ده مـاه از تـاریخ نزدیکـی یـا انحـالل نکـاح بـه دنيـا بيایـد،

هرچند ثابت می شود که نطفه او پس از فوت شوهر منعقد شده است، اصـوًال انتـساب طفـل

انتساب یا عدم انتساب مطـرحبدین علت در این مورد مسأله. دبه شوهر غير ممکن خواهد ش

  . خواهد شد، نه تقدم یا تأخر انعقاد نطفه طفل نسبت به زمان فوت صاحب نطفه

در مورد وراث طبقه دوم، اختالف در انعقاد نطفـه خویـشاوندان عمـودی صـعودی یعنـیثانيًا،

 در انعقـاد نطفـه خویـشاوندان در خـطاجداد، برای ارث بردن ایشان منتفی اسـت؛ امـا اخـتالف

اطراف یعنی اخوه و اوالد ایشان نيز یـا اساسـًا منتفـی اسـت و یـا در صـورت وجـود، تـأثيری در

مسأله توارث ندارد تا با استفاده از امارات قـانونی نـسب بتـوان وراثـت یـا عـدم وراثـت حمـل را

متوفی پيش از فـوت او یـا بعـد از فـوت اوتعيين کرد؛ زیرا اختالف در این که نطفه برادر یا خواهر

در صورتی که قابل تصور است که پدر و مادِر برادر یا خواهر متوفی، یعنی درمنعقد شده است

حقيقت پدر و مادر خود متوفی، پس از فوت او نيز زنده باشـند تـا زمينـه تردیـد در انعقـاد نطفـه

ن کـه در صـورت وقـوع فـوت پـدر یـا مـادربرادر یا خواهر پس از فوت متوفی فراهم گردد؛ چـه ایـ

متوفی پيش از فوت متوفی، دیگر تردیدی در انعقاد نطفه برادر یـا خـواهر پـيش از فـوت متـوفی

  .باقی نمی ماند و در نتيجه اختالف در این مورد قابل تصور نخواهد بود

 خواهر منتفیحال اگر پدر یا مادر متوفی بعد از فوت متوفی زنده باشند، موضوع ارث برادر یا

خواهد بود؛ یعنی اثر ارثی بر اختالف در مورد زمان انعقاد نطفه ایشان مترتب نخواهد بـود؛ زیـرا

با وجود پدر یا مادر متوفی که از خویشاوندان طبقه نخست هستند، نوبت ارث به برادر و خواهر
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ادر یـا خـواهراحتمـال انعقـاد نطفـه بـر. متوفی که از خویشاوندان طبقه دوم هستند نمی رسد

متوفی، در فاصله بين نزدیکی و فوت پدر و فوت متوفای مورد نظـر در مـورد اخـوه ابـی، بـه ایـن

صورت که پدر پس از نزدیکـی بـا همـسر خـود کـه مـادر متـوفی نيـست، بالفاصـله فـوت کنـد و

سپس متوفی وفات یابد و پس از آن نطفـه بـرادر یـا خـواهر منعقـد شـود، احتمـالی اسـت کـه

آن را نمی توان با امارات مربوط به نسب روشن ساخت؛ زیرا امـارات مزبـور، همچنانکـهوضعيت

مبدأ دوران حمل را زماندر باال گفته شد، به علت کوتاه بودن مدت بين نزدیکی و انعقاد نطفه،

بـه عـالوه مـورد مـذکور کـامًال اسـتثنایی و نـادر. نزدیکی معرفی کرده اند، نه زمان انعقاد نطفه

  . را نمی توان ناظر به آن دانست. م. ق٨٧٧و مادهاست

همين وضعيت در مورد تعيين زمان انعقـاد نطفـه بـرادرزاده یـا خـواهرزاده نيـز موجـود اسـت؛

یعنی اگر برادر و خـواهر متـوفی هنگـام فـوت او وجـود نداشـته باشـند بایـد پـذیرفت کـه نطفـه

بـوده اسـت، پـس احتمـال انعقـاد نطفـهبرادرزاده و خواهرزاده متـوفی در زمـان فـوت او منعقـد

ایشان پس از فوت متوفی، منتفی خواهد بود و اگر برادر و خواهر متوفی در زمان فـوت متـوفی

زنده باشند، اختالف در انعقاد نطفه بردارزاده و یا خواهرزاده در زمـان فـوت متـوفی، هـيچ اثـری

 متـــوفی، بـــرادرزاده و خـــواهرزاده ارثنـــدارد؛ زیـــرا بـــا وجـــود بـــرادر و خـــواهروراثتـــی بـــر اوالد اخـــوه

  . برندنمی

نمی تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد؛ زیـرا. م. ق٨٧٧ثالثًا، در مورد وراث طبقه سوم نيز ماده

در مورد تعيين تاریخ انعقاد نطفه هر یک از اعمام یـا اخـوال متـوفی، اگـر پـدر یـا مـادر اعمـام یـا

اشند، ارث اعمام یـاتند در زمان فوت متوفی زنده باخوال که در حقيقت جد یا جده متوفی هس

اخوال متوفی منتفی خواهد بود؛ زیرا اجداد متوفی از خویشاوندان طبقه دوم هـستند و اعمـام

و اخوال از خویشاوندان طبقه سوم و معلوم است که بـا وجـود خویـشاوندان طبقـه دوم، یعنـی

و اخوال نمی رسد و اگر پدر یا مادر اعماماجداد، ارث به خویشاوندان طبقه سوم، یعنی اعمام

یا اخوال متوفی، در زمان فوت او زنده نباشند پس باید پذیرفت که نطفه اعمام یا اخوال متـوفی

پيش از فوت متوفی منعقد شده است که در این صورت اختالفی در این که زمـان انعقـاد نطفـه

  .خواهد آمدایشان پيش یا بعد از فوت متوفی بوده است به وجود ن

همين وضعيت در مورد تعيين زمان انعقاد نطفه اوالد اعمام و اخوال نيـز وجـود دارد؛ زیـرا اگـر

خود اعمام و اخوال در زمان فوت متوفی موجود باشند، ارث متـوفی بـه علـت یـک درجـه دورتـر

اریخبودن اوالد اعمام و اخوال نسبت به متوفی، به ایشان نمی رسـد و در نتيجـه اخـتالف در تـ

اعمـام و اخـوال در زمـان فـوت متـوفی زنـدهانعقاد نطفه ایـشان فاقـد اثـر وراثتـی اسـت و اگـر

بنـابراین. نباشند، مسلمًا نطفه اوالد اعمام و اخوال پـيش از فـوت متـوفی منعقـد شـده اسـت

زمينه ای برای استفاده از امارات قانونی نـسب بـرای اثبـات ایـن کـه نطفـه خویـشاوند متـوفی

  . س از فوت او منعقد شده است وجود نداردپيش یا پ
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با توجه به مطالب مذکور در باال، در هيچ یک از طبقات سه گانه ارث، نمی توان موردی برای

 و استفاده از امارات قانونی نسب بـرای تعيـين تـاریخ انعقـاد نطفـه حمـل، بـه٨٧٧اجرای ماده

  .طوری که مؤثر در وراثت یا عدم وراثت باشد، پيدا کرد

می تواند به طـور مـؤثری در تعيـين زمـانو امارات قانونی نسب،. م. ق٨٧٧موردی که ماده

انعقاد نطفه حمل قابل استناد باشـد، مـورد وصـيت بـر حمـل اسـت کـه موصـی بـه مـی توانـد

موصی له باید در زمان وصيت موجود. م. ق٨۵٠طبق ماده. مستقًال به سود حمل وصيت شود

 در صورتی محقق می گردد که نطفه او در زمان وصيت منعقـد شـدهباشد و موجود بودن حمل

در این وضعيت، زمان انعقاد نطفـه ممکـن اسـت مـشکوک و مـورد اخـتالف باشـد کـه بـا. باشد

استفاده از اماره قانونی نسب می توان اثبات کرد که نطفه موصـی لـه در زمـان وصـيت منعقـد

 ماه از تاریخ وصـيت متولـد شـود،۶دتی کمتر ازمثًال اگر حمل، ظرف م. شده بوده است یا خير

می توان به وجود او یعنی انعقاد نطفه او در زمان وصيت اطمينان یافت؛ ولی اگـر حمـل پـس از

 متولـد گـردد، نمـی تـوان اطمينـان یافـت کـه- ماه از تـاریخ وصـيت٧ ماه مثًال۶بيش از–مدتی

شـرط صـحت وصـيت مـورد تردیـد قـراراش در زمان وصيت منعقد شده بوده است و چوننطفه

  .می گيرد باید حکم به بی اعتباری وصيت داد

را بـرای اثبـات و نفـی نـسب حمـل بـه. م. ق٨٧٧از نویسندگان قـانون مـدنی، مـادهبعضی

در حالی که ایشان در باب وصيت برای اثبات انعقـاد. شوهر زن حامل مورد استناد قرار داده اند

اسـتناد. لـه در زمـان وصـيت نيـز بـه همـين مـاده اسـتناد کـرده انـدیا عدم انعقاد نطفه موصی

 صـرفًا٨٧٧نخست صحيح به نظـر نمـی رسـد؛ زیـرا همـان طـور کـه قـبًال ذکـر شـد مـورد مـاده

استفاده از امارات قانونی نسب برای تعيين زمان انعقاد نطفه حملی است کـه نـسب او مـورد

در زمينـه.  فقط زمان انعقاد نطفـه حمـل اسـتتردید و اختالف نيست و موضوع تردید و اختالف

 و مواد بعـدی قـانون مـدنی، حـاکم١١۵٨اختالف در نسب، همان امارات قانونی مذکور در ماده

نبوده است تا قانونگذار خـود را نـاگزیر بـه وضـع. م. ق٨٧٧خواهد بود و دیگر نيازی به ذکر ماده

معلوم می شود. م. ق٨٧٧ صراحت عبارت مادهبه عالوه با توجه به. این ماده در باب ارث بداند

  . که موضوع ماده مذکور، فقط اختالف در زمان انعقاد نطفه است، نه اختالف در نسب

  

  ٣بحث

در مـورد مانعيـت قتـل از ارث مقتـول، ایـن مـسأله بـه ذهـن -قتل پـدربزرگ دارای فرزنـد

حـصر بـه فـردی باشـد بـهرسد که اگر شخصی پدربزرگ خود را که دارای فرزند بالفـصل منمی

قصد قتل، مجروح کند و سپس فرزند مقتول در فاصله مجروح شدن تا مرگ او بـر اثـر حادثـه ای

  .فوت کند، آیا قاتل از ارث پدربزرگ محروم می شود یا خير

ممکن است استدالل شود که چون فعل قاتل که منتهی به مرگ مقتـول گردیـده در زمـانی

ر موقعيت مورث قاتل نبوده است، زیرا در آن زمان فرزنـد بالفـصلارتکاب شده است که مقتول د
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که یک درجه به مقتول نزدیک تر بوده زنـده بـوده اسـت، بنـابراین قتـل مـذکور، از مـصادیق قتـل                     

  .مورث نبوده است، پس قاتل از ارث پدربزرگ محروم نخواهد شد

جـرح بـه    زمـان ایـراد   اما تحليل دیگری نيز در مسأله ممکن اسـت مطـرح شـود و آن ایـن کـه          

پدربزرگ، قتل واقع نشده و قتل زمانی تحقق یافته که پدربزرگ فوت کرده و چـون در ایـن زمـان                     

فرزند منحصر پدربزرگ زنده نبوده است، پس پدربزرگ مورث قاتل بوده و عنوان قتل مورث تحقق                

  .می یابد که نتيجه آن محروميت قاتل از ارث پدربزرگ خواهد بود

حکم باال، حکم نخست مرجح و استدالل مربـوط بـه آن اقـوی بـه نظـر مـی رسـد؛        در بين دو   

توصـيف  ) قتـل (زیرا، هرچند پيش از مرگ پدربزرگ قتل تحقق نمی یابـد و فعـل قاتـل بـه عنـوان                     

، پدربزرگ به علت فوت فرزند      )قتل(نمی شود و در زمان مرگ پدربزرگ یعنی زمان تحقق عنوان            

 اما با این حال چون مرگ پدربزرگ نه از افعال قاتل است و نه               منحصرش، مورث قاتل می باشد،    

) قتـل (جزیی از اجزاء قتل، بلکه صرفًا قيدی است که تقّيد به آن، همان فعل جـرح را بـه عنـوان               

پس فعل جرح توصيف شده به عنوان قتـل در زمـانی ارتکـاب شـده اسـت کـه                   . توصيف می کند  

بـه عـالوه در     . زبور قتل مورث محـسوب نمـی گـردد        پدربزرگ مورث قاتل نبوده است، پس فعل م       

صورت تردید در وراثت قاتل باید حکم به وراثت او کرد؛ زیرا اصـل وراثـت نـوه از پـدربزرگ اسـت و                        

ممنوعيت از ارث به علت قتل حکمی استثنایی است که باید به مـورد مـسلم بـسنده شـود و                     

وان در ایـن مـسأله قاتـل را محـروم از            در نتيجه نمی ت   . نمی تواند به موارد مشکوک تسری یابد      

  .ارث مقتول دانست

مسأله رابطه مرگ با فعل جرح که به وسيله قاتل ارتکاب می شـود، از لحـاظ تعيـين زمـان و                     

در صـورتی کـه   . مکان وقوع جرم قتل و از جهات مربوطه دیگر، در حقوق جزا نيز قابل طرح است           

حيث زمان و مکان فاصله باشـد، زمـان و مکـان            بين ارتکاب جرح و مرگ مجروح به علت جرح، از           

وقوع قتل کدام است، زمان و مکانی که فعل جرح منتهی به مرگ مجروح در آن انجام شـده یـا                     

  زمان و مکانی که مرگ مجروح در آن واقع گردیده است؟ 

با لحاظ تحليلی که در باال به عمل آمد باید زمان و مکان وقـوع جـرم قتـل را، زمـان و مکـانی                         

انست که فعل جرح در آن واقع گردیده است؛ زیرا مرگ مجروح نقشی در تحقـق عنـوان قتـل،                    د

ندارد، پس در حقيقت قتل همان فعل جرح منتهی به فوت ) قتل(جز توصيف فعل جرح به عنوان     

  .است که زمان و مکان وقوع آن باید زمان و مکان قتل محسوب گردد

 نتـایج متعـددی در حقـوق جـزا اسـتنتاج کـرد کـه از                 از تحليل باال و طرح این مسأله می توان        

  .موضوع این کتاب خارج است و به همين جهت از ادامه بحث در این مورد خودداری می شود

  

  ۴بحث 

طور که ذکـر شـد، در یـک بيـان کلـی، عمـد عبـارت                 همان   -مفهوم عمد در قتل مانع ارث     

طلبـی کـه قابـل طـرح بـه نظـر            در تحليـل مفهـوم عمـد، م       . است از آگاهی بـر فعـل و نتيجـه آن          

این است که برای تحقق قتل مانع از ارث، عمد و آگاهی قاتل چه حدودی دارد؟ و آیـا    رسد   می
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صرفًا آگاهی بر این که عمل او قتل یک انسان است برای تحقـق مفهـوم عمـد در قتـل عمـدی

قتـول خویـشاوندمانع ارث کافی است یا خير؟ به عبارت دیگر اگر قاتل بدون آگاهی بر این که م

و مورث او است، مرتکب قتل شود یا هنگام ارتکاب قتل، خویشاوند و مـورث خـود را بـا شـخص

  دیگری اشتباه کند از ارث محروم خواهد شد یا خير؟

به طرح این مسأله در کتب فقهی و حقوق مدنی مورد مطالعه برنخوردیم؛ امـا از یـک طـرف

و نيـز در» ...بـشکدکـسی کـه مـورث خـود را عمـدًا...«. م. ق٨٨٠وجود اطالق در عبارت ماده

» رجل قتل اّمه ایرثها قال ان کان خطًا ورثها و ان کان عمدالم یرثها«نصوص فقهی مانند عبارت،

، در تأليفـات»الورث من االرث اذا کان عمدًا ظلماو اما القتل یمنع«در یک روایت صحيح و عبارت

بر فعل کسی کـه مـورث» قتل عمد«ند که چون عنوانفقهی ذهن را به این اندیشه می کشا

خود را اشتباهًا به جای دیگری می کشد، نيز منطبـق اسـت، پـس موضـوع حکـم ممنوعيـت از

ارث مذکور در قانون مدنی و نصوص فقهی، در مسأله مورد بحث فراهم شده و در نتيجـه حکـم

ور که از تـأثير حکمـت خنثـی کـردناز طرف دیگر، توجه به روح حکم مزب. مزبور، ثابت خواهد بود

که حکمت مزبور را نمی توان اثباتًا یا نفيـًا مـدارهرچند–خواسته مادی گرایانه قاتل دور نيست

 در مواردی به عنوان نوعی تأیيد بر نظریه لزوم عمد در قتل مانع ارث، مورد توجـه-حکم دانست

مذکور قانونی و فقهی در وجود آگـاهیبه عالوه، گونه ای ظهور عبارات. فقها قرار گرفته است

قاتل بر خویشاوند و مورث بودن مقتول، این فکر را القا می کند که عبارات مذکور، ناظر بـه اکثـر

موارد قتل است که در آن قاتل معموًال با آگاهی بر هویت مقتول خود، مرتکب قتل مـی شـود و

ر نتيجـه قتـل ارتکـاب شـده بـه وسـيلهموارد اشتباه در هویت مقتول استثنایی و نادر است و د

شخصی که هنگام قتل، اشتباه در هویت مقتـول کـرده اسـت، مـانع ارث نبـوده و قاتـل مرتکـب

این فکر با استناد به این که وراثت خویشاوندان، طبق. اشتباه از ارث مقتول محروم نخواهد بود

 است و در مـوارد مـشکوک وضوابط مقرر، یک قاعده است و محروميت از ارث، استثنا بر قاعده

 نمی توان مورد استثنا را گسترش داد و از-اگر تردیدی وجود داشته باشد–از جمله مورد بحث

  .قاعده دست کشيد، تقویت می شود
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  حجب نقصانی: بخش دوم

  .بخش ابتداد طرح مطالب و سپس موارد حجب نقصانی بيان می شوددر این

انی نسبت به وراثـی قابـل تـصور اسـت کـه سـهم االرث اونقصحجب -طرح مطالب) الف

همواره نسبت معينی از ترکه است و اندازه این نسبت در دو صورت مختلف تفاوت می کند کـه

این دو نسبت را اصطالحًا نصيب باال و نصيب پـایين نيـز مـی گوینـد؛ ماننـد زوجـه کـه در صـورت

ن اوالد بـرای متـوفی یـک چهـارم از ترکـه راوجود اوالد برای متوفی یک هشتم و در صورت نبود

  .می برد

حجب از بعض فـرض در مـوارد«: در مورد حجب نقصانی چنين مقرر می دارد. م. ق٨٩٢ماده

  : ذیل است

در این صورت ابوین ميت از بودن بيش از یک. وقتی که برای ميت اوالد یا اوالد اوالد باشد. ١

 که ممکـن اسـت هـر یـک از ابـوین بـه٩٠٩ و٩٠٨سدس محروم می شوند، مگر در مورد ماده

عنوان قرابت یا رد بيش از یک سدس ببـرد و همچنـين زوج از بـردن بـيش از یـک ربـع و زوجـه از

  بردن بيش از یک ثمن محروم می شود؛

در این صورت مادر ميت از برن بـيش از یـک. وقتی که برای ميت چند برادر یا خواهر باشد. ٢

  : ، مشروط بر این کهسدس محروم می شود

  اوًال، الاقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

  ثانيًا، پدر آنها زنده باشد؛

  ثالثًا، از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل؛

  » .رابعًا، ابوینی یا ابی تنها باشند

پـدر،: ه اسـتمحجوب به حجب نقصانی را چهار شـخص معرفـی کـردماده مذکور، اشخاص

  .مادر، زوج و زوجه

  .به طوری که خواهيم دید این ماده از نظر بيان موارد حجب نقصانی جامع و مانع نيست

  : مطابق ماده مذکور، موارد حجب نقصانی عبارت است از -موارد حجب نقصانی) ب

بـاالی زوجفـرض. زوج دارای دو فرض اعلی و ادنـی اسـت. حجب نقصانی نسبت به زوج. ١

1
2

 ترکه است و آن در صورتی است که برای زوجه متوفات اوالدی نباشد در صورتی که متوفات

در زمان فوت اوالد داشته باشد، فرض زوج از
1
2

 به
1
4

پـس اوالد حاجـب.  کاهش پيدا می کنـد

  .عض فرض زوج استنقصانی یا حاجب از ب

زوجه نيز همواره فرض بر است و فرض او در صورت نبودن. حجب نقصانی نسبت به زوجه. ٢

اوالد برای زوج متوفی
1
4

 و در صورت وجود اوالد
1
8

پـس اوالد حاجـب نقـصانی یـا.  ترکـه اسـت

  .حاجب از بعض فرض اعالی زوجه است
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در صـورتی کـه متـوفی در زمـان فـوت دارای اوالد نباشـد،                . حجب نقصانی نسبت بـه پـدر      . ٣

سهم پدر متوفی باقيمانده ترکه پس از اخراج فروض خواهد بود که در این صورت پدر بـه قرابـت                    

ارث می برد و اگر برای متوفی اوالدی باشد، سهم پـدر بـه               
1
6

ضـی اسـت،     ترکـه کـه سـهم فر       

. این کاهش در نتيجه وجود حاجب نقصانی یعنی اوالد برای متوفی است           . کاهش پيدا می کند   

مثًال اگر متوفی در زمان فوت، فقط پدر، مادر و زوجه داشته باشد،      
1
3

ترکه متعلق به مـادر و   
1
4

 

لق به زوجه اسـت بـه فـرض و باقيمانـده ترکـه متعلـق بـه پـدر                    متع) به استثنای عرصه  (از ترکه   

است به قرابت که سهم پدر بيش از   
1
6

 ترکه خواهد بـود؛ زیـرا اگـر فـرض کنـيم در ترکـه عرصـه        

وجود نداشته باشد، مجموع سهم مادر و زوجـه          
7

12
 مـی شـود کـه پـس از کـسر مقـدار               

7
12

 از  

مجموع ترکه، باقيمانده 
5

12
 می شود که بيش از 

1
6

یا  
2

12
  :  است که متعلق به پدر خواهد شد

                                                           مجموع سهم مادر و زوجه
1 1 4 3 7
3 4 12 12

+
+ = =  

                                                                                        سهم پدر
12 7 5
12 12 12

− =  

متوفی دارای اوالد باشد، سهم پدر به حداقل یعنـی           ولی اگر   
1
6

مـی کنـد،     ترکـه تنـزل پيـدا        

کـه ممکـن اسـت در صـورت اضـافه بـودن ترکـه از مجمـوع         . م. ق٩٠٩ و   ٩٠٨مـاده   مگر در مـورد     

بـه  ) به نسبت سهم او به سهم سایر ورثـه از فـرض           (سهام فرضی، از مازاد ترکه مقداری دیگر        

پدر رد شود مانند انحصار وراث به پدر و یک دختر که در این فرض کًال سهم پدر 
1
4

 و سهم دختر 

3
4

 ترکه خواهد بود؛ زیرا اگر فرض پدر 
1( )
6

 را با فرض دختر 
1( )
2

  :  جمع کنيم، خواهيم داشت

1 1 1 3 4
6 2 6 6

+
+ = =  

 نماینـده سـهم   ٣در و عـدد   نماینده سـهم پـ   ١مالحظه می شود که طبق صورت کسر، عدد         

بنابراین سهم پدر از فرض      . دختر است 
1
3

سهم دختر و یا سهم دختر سه برابر سهم پدر است  

و باقيمانده که عبارت از      
1
3

 ترکه است، به همين نسبت یعنی یک بـری پـدر و سـه بـرای دختـر       

دد؛ یعنی تمام ترکه به چهار قسمت تقسيم شده، یـک قـسمت بـه               بين ایشان تقسيم می گر    

  : پدر و سه قسمت به دختر داده می شود

6 4 2 1
6 6 6 3
− = =  
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حجب نقصانی نسبت بـه مـادر در. م. ق٨٩٢مطابق ماده. حجب نقصانی نسبت به مادر. ۴

ن حاجـب مـادر قـراردو صورت ممکن است تحقق پيدا کند که در صورت، دو گـروه از خویـشاوندا

  . یکی اوالد و گروه دیگر اخوه: می گيرند

در صورتی که متوفی در زمان فوت اوالد نداشته باشـد،. حجب نقصانی به وسيله اوالد: اول

سهم مادر از ترکه
1
3

 است؛ مانند این که وراث متوفی مادر، پدر و زوجه باشند که سـهم مـادر

1
3

 و سهم زوجه
1
4

متـوفی اوالد داشـته باشـد، سـهماگـر.  و باقی ترکه متعلق به پـدر اسـت

مـــادر
1
6

کـــه در صـــورت اضـــافه بـــودن ترکـــه از. م. ق٩٠٩ و٩٠٨ خواهـــد بـــود، مگـــر در مـــورد مـــاده

 از مـازاد ترکـه-مادر حاجب از گروه دیگر نداشـته باشـدبه شرط این که–مجموع سهام فرضی

مقداری دیگر و به نسبت سهم مادر به سهم سایر ورثه از فرض بـه مـادر رد مـی شـود؛ ماننـد

انحصار وراث به مادر و یک دختـر کـه در ایـن حالـت سـهم مـادر کـًال
1
4

 و سـهم دختـر
3
4

ترکـه

خواهد بود؛ زیرا اگر
1
6

 فرض مادر را با
1
2

  :  فرض دختر جمع کنيم، خواهيم داشت

1 1 1 3 4
6 2 6 6

+
+ = =  

 نماینـده سـهم دختـر٣ نماینده سهم مـادر و عـدد١چنانکه می بينيم در صورت کسر، عدد

 از فرضبنابراین سهم مادر. است
1
3

 سهم دختر و یا سهم دختر سه بربر سـهم مـادر اسـت و

باقيمانده که
1
3

 ترکه است به همين نسبت، یعنی یک برای مادر و سه برای دختر، بين ایشان

 قـسمت بـهتقسيم می گردد که در نتيجه ترکه کًال به چهار قسمت تقـسيم مـی شـود و یـک

  : مادر و سه قسمت به دختر داده خواهد شد

6 4 2 1
6 6 6 3
− = =  

پس وجود اوالد سبب می شود که سهم مادر از نسبت حـداکثر مقـرر یعنـی
1
3

 بـه نـسبت

حداقل یعنی
1
6

 یا
1
6

  .ان رد کاهش پيدا کند به اضافه ميز

در صورتی که. م. ق٨٩٢ماده» ب«مطابق بند. حجب نقصانی به وسيله اخوه متوفی: دوم

متوفی دارای چند برادر یا خواهر با شرایط زیر باشد، مادر از بردن بيش از
1
6

  :  محروم می شود
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 یـا یـک بـرادر و دو خـواهر، یـا چهـار خـواهراوًال، برادر و خواهرهای متـوفی حـداقل دو بـرادر،

باشند؛ ثانيًا، پدر آنها زنده باشد؛ ثالثًا، از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل؛ رابعًا، ابوینی یا

  . ابی تنها باشند

  .: م. ق٨٩٢بنابر مقررات ماده

 مـادراگر متوفی کمتر از حد نـصاب مقـرر بـرادر و خـواهر داشـته باشـد، ایـشان حاجـباوًال،

  . شوندنمی

اگر متوفی به جای برادر و خواهر، برادرزاده و خـواهرزاده در حـد نـصاب مقـرر داشـته باشـد،

برادر و خواهر، در صورتی حاجب مادر می شوند کـه در زمـان. ایشان حاجب مادر نخواهند شد

حجـببنابراین اگر یکـی از ایـشان در ایـن زمـان حمـل باشـد،. فوت متوفی، متولد شده باشند

نمی شود؛ زیرا به حمل عرفًا برادر یا خواهر گفته نمی شود تا با اجتمـاع حمـل بـامادر محقق

  .برادر و خواهرهای دیگر متوفی، حد نصاب حاجب فراهم گردد

نمی توان استفاده کرد که حمـل از نظـر حاجـب بـودن نيـز ماننـد انـسان،. م. ق٩۵٧از ماده

ور، تمتـع از حقـوق مـدنی را بـرای حمـل نيـز ماننـد مـذک٩۵٧موجود مستقل است؛ زیـرا مـاده

انسان متولد شده، شناخته است و حاجب شدن نـسبت بـه مـادر مـصادیق حقـوق مـدنی بـه

قيـاس حاجـب. شمار نمی آید؛ چه این که در این نوع حجب سـودی بـرای حاجـب وجـود نـدارد

  .عتبار حقوقی استشدن به بهره مندی از حقوق مدنی، به منظور اثبات حکم حجب نيز فاقد ا

همچنين برای تحقق حجب الزم است که حيات برادر و خواهرها در حد نصاب مقـرر در زمـان

فوت شخص مسلم باشد و در صورتی که زنده بودن یکی از ایشان مشکوک باشد یا همزمانی

 .م. ق٨٧٣از ماده. فوت مورث و یکی از برادر یا خواهرها معلوم باشد مادر محجوب نخواهد شد

نمی توان استنباط کرد که اگر فوت شخصی با برادر یا خواهر او بر اثر غرق یا هدم واقـع شـود،

آن برادر یا خواهر بتواند همراه دیگر برادران یا خواهران متـوفی، حاجـب مـادر شـود؛ زیـرا شـرط

وجود برادر و خواهر در حد نصاب مقرر در زمـان فـوت مـورث اسـت و در. م. ق٨٩٢مقرر در ماده

، حکـم تـوارث در٨٧٣صورت شک در وجود شـرط، اصـل عـدم آن اسـت و مـورد اسـتثنای مـاده

  .صورت غرق و هدم است و قياس حجب به توارث اعتبار حقوقی ندارد

بـرادر وثانيًا، اگر هنگام فـوت متـوفی، پـدر اخـوه کـه پـدر متـوفی نيـز هـست، زنـده نباشـد،

خواهرها حاجب مادر نمی شوند و مادر بيش از
1
6

  . از ترکه ارث می برد

با این حال به نظر می رسد که چون. حکمت روشنی برای وضع حکم حجب نمی توان یافت

در موارد مقرر پدر عهده دار انفاق به برادران و خواهرهای متوفی است بـر اثـر حجـب، از سـهم

  .مادر کاسته شده، به سهم پدر افزوده می شود

گر یکی از برادر یا خواهرها به سبب غير قتل یعنـی بـه سـبب کفـر یـا والدت از زنـا یـاثالثًا، ا

باشد، نمی تواند در تـشکيل) در صورت فقدان خویشاوند طبقه اول(لعان ممنوع از ارث متوفی
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حد نصاب مقـرر بـرای حجـب مـادر مـؤثر باشـد؛ ولـی اگـر بـه سـبب قتـل ممنـوع از ارث باشـد،                             

  .وه حاجب محسوب گردداز نفرات اختواند  می

رابعًا، اگر برادران و خواهرها، با متوفی فقط از یک مـادر باشـند، ایـشان نمـی تواننـد حاجـب                      

مادر قرار گيرند؛ ولی اگر بعضی از ایشان با متوفی از پدر و مادر و بعضی دیگر فقط از پـدر یکـی             

 ایـن اسـت     ٨٩٢ماده  » ب«باشند، می توانند حاجب مادر شوند؛ زیرا منظور از شرط چهارم بند             

که برادران و خواهرها بـا متـوفی از پـدر یکـی باشـند، خـواه از یـک مـادر باشـند یـا از مادرهـای                  

  .متفاوت و منظور این نيست که ایشان همگی یا ابی و یا ابوینی باشند

 در حالت وجود اوالد برای متوفی، رد مازاد ترکه را از مجموع سهام به پـدر               ٨٩٢بند الف ماده    

ادر، قرابت ناميده است، در صورتی که مادر هميشه و پدر در این حالت فقـط بـه فـرض و رد                      و م 

در ایـن   » قرابـت «بنـابراین، تعبيـر بـه       . ارث می برند و هيچ یک از ایشان به قرابت ارث نمی برند            

  .ماده تعبير صحيحی نيست

  

  بحثهای تفصيلی

  

  ١بحث 

ره به فرض ارث می برند منحصر به مـادر          که هموا  وراثی   ٨٩۶در ماده    -اشتباه قانونگذاری 

و زوج و زوجه شده و نامی از خویشاوندان امی طبقه دوم و سوم برده نشده اسـت؛ در عـوض                     

، کالله امی در بين وراثی به شمار آمده اند که گاهی به فرض و گاهی بـه قرابـت                    ٨٩٧در ماده   

  .ارث می برند

ا به این علت گاهی قرابت بر معرفی کرده  قانونگذار خویشاوندان امی در طبقه دوم و سوم ر        

ــه        ــه ب ــه، تمــام ترک ــن دو طبق ــی در ای ــا اب ــوینی ی ــشاوندان اب ــودن خوی ــه در صــورت نب اســت ک

خویشاوندان امی منتقل خواهد شد و در این صورت سهم معينی برای این خویشاوندان وجـود                

گذار اشـتباهی رخ داده و      ندارد؛ اما این تصور صحيح نيست و در وضع این دو ماده، از طرف قانون              

قانونگذار ارث بردن به فـرض و رد را بـا ارث بـردن بـه قرابـت اشـتباه کـرده اسـت، در حـالی کـه                             

خویشاوندان امی، همواره فـرض بـر هـستند؛ لـيکن در صـورت انحـصار وراثـت بـه خویـشاوندان                      

 فـرض رد  از ترکه پس از کسر مجموع سهام فرضی باقيمانده به صـاحبان    بر و باقی ماندن      فرض

می شود و بنابراین خویشاوندان امی در این صورت فرض و رد بر هستند، نه قرابت بـر؛ زیـرا بـا                      

مطالعه مقررات مربوط به ارث، معلوم می شود که ضابطه فرض بری و قرابت بری در مـورد یـک                    

 وارث این است که این وارث همراه وراث دیگر در یک حالت به فرض و در حالـت دیگـر بـه قرابـت                       

(ارث ببرد، مانند پدر که رد صورت وجود اوالد برای متوفی، فرض بر            
1
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و در صـورت نبـودن   )  ترکـه 

مانند  این که وراث متوفی مادر، پدر، زوجه یا زوج باشند؛ در       اوالد برای متوفی، قرابت بر است؛       

دوم و سـوم وجـود نـدارد و         صورتی که چنـين وضـعيتی در خویـشاوندان امـی متـوفی در طبقـه                 
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ایشان در همه حاالت فرض بر هستند و انتقال تمام ترکه به ایـشان در صـورت انحـصار وراث بـه               

این اشخاص، نباید موجب شود که ایشان را در این صورت قرابت بر معرفی کنـيم؛ چـه ایـن کـه      

ارث بردن بـه    . م.ق ٩٠۵انتقال تمام ترکه به وراث فرض بر در صورت نبودن وارث دیگر طبق ماده               

فرض و رد محسوب می شود، نه ارث بردن به قرابت و بـا ایـن کـه ایـن وضـعيت در مـورد سـایر                           

نيز ممکـن اسـت محقـق شـود و وارث، منحـصر بـه               ) در طبقه نخست  (وراث فرض بر مانند مادر      

ح بنـابراین صـحي   . مادر باشد، به اعتبار این حالت، هرگز مادر وارث قرابت بر معرفی نشده است             

 ذکـر   ٨٩۶این بود که کالله امی در بين اشخاصی که همواره به فـرض ارث مـی برنـد، در مـاده                      

  . م. ق٨٩٧می شد، نه در ماده 

  

  ٢بحث 

، صاحب فرض شخـصی اسـت کـه سـهم او از ترکـه               .م. ق ٨٩۴ماده  مطابق   -مکرر تعارض 

این اخـوال   بنـابر . ، سهم یک یـا چنـد نفـر اخـوال ثلـث ترکـه اسـت                ٩٣۵معين باشد و طبق ماده      

و سهم اخوال منفرد نيز مانند اخوال متعدد         بر هستند    فرض
1
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، .م. ق ٨٩٧ ترکـه اسـت و مـاده         

کالله امی را در بـين اشخاصـی نـام بـرده اسـت کـه گـاهی بـه فـرض و گـاهی بـه قرابـت ارث                              

  . برند می

، نيز کالله امی متعدد را صاحب فرض    .م. ق ٩٠٣ماده  
1
3

 فـرض  ٩٠۴ معرفی کرده و مـاده  
1
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حال با توجه به مطالـب بـاال، اگـر منظـور از کاللـه               . را برای کالله امی منفرد مقرر ساخته است       

، معنایی اخص و صرفًا اخوه باشند، در این صورت معلوم           .م. ق ٩٠۴ و   ٩٠٣ و   ٨٩٧مذکور در مواد    

خوال بين فرض برها و یا بين اشخاصی که گاهی به فرض و گـاهی بـه قرابـت ارث                    نيست چرا ا  

از یـک طـرف و      . م. ق ٩٣۵ و   ٨٩۴می برند ذکر نشده اند که در این صورت تعـارض بـين دو مـاده                 

که داللت بر وارث قرابت بر بـودن اخـوال دارد، تعـارض آشـکار مـی شـود؛ و اگـر           . م. ق ٨٩٧ماده  

 اعم و شامل اخوه و اعمام و اخوال باشد، در این صورت، تعارض بين               معنایی» کالله«مقصود از   

، که سـهم دایـی و خالـه منفـرد را ماننـد اخـوال متعـدد                   .م. ق ٩٣۵ماده  
1
3

از ترکـه مقـرر کـرده        

که فرض   . م. ق ٩٠۴ و   ٩٠٣است، از یک طرف و ماده       
1
3

می متعدد و     را برای کالله ا    
1
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 را بـرای    

  . کالله امی منفرد تعيين کرده استف ظاهر می گردد

  : با مراجعه به منابع فقهی معلوم می شود

قانون مدنی در بيان وراث فرض بر و قرابت بر و وراث قرابت بر از فقه اماميه الهام گرفتـه              -اوًال

ی اشخاصی که فقط به فرض ارث می برند، منحصر به مـادر           است و در فقه نيز مانند قانون مدن       

بـه  . و زوج و زوجه گردیده و کسانی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت بـر معرفـی شـده انـد                   

این ترتيب اگر منظور از کالله امی، فقط اخـوه امـی باشـند همچنانکـه بعـضی از فقهـاء عقيـده                       
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ی در بين اشخاصی که گاهی به فرض و گـاهی           دارند، نامی از اخوال در بين فرض برها و یا حت          

به قرابت ارث می برند، برده نشده است، در حالی که به نظر فقهـاء، سـهم اخـوال معـين و در           

صورت انفراد یا تعدد، ثلث ترکه است و پس از اخراج سهم ایشان و سهم زوج یـا زوجـه، بـاقی                      

 را مـی برنـد کـه ایـن وضـعيت            مانده ترکه به اعمام داده می شود و اخوال سـهم مـادر متـوفی              

اگر مقصود از کالله امی در فقه، اخوه و اخوال باشـند،  . نشان دهنده فرض بر بودن اخوال است 

تعيين  
1
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 به عنوان سهم کالله امی منفرد بـا معرفـی            
1
3

 بـرای دایـی یـا خالـه منفـرد، در کتـب              

  .دفقهی تعارض دار

هم بـه اخـوه و هـم بـه خویـشاوندان طبقـه سـوم          ) کالله( در پاره ای کتب فقهی، واژه        -نانيًا

معنــای اعمــی هــم ) کاللــه(بنــابراین بایــد بــرای . یعنــی اعمــام و اخــوال، اطــالق گردیــده اســت

  .شناخت

  

  ٣بحث 

بيان شد، حجب نقصانی در مورد      همان طور که سابقًا      -حجب نقصانی و سهم االرث پدر     

ی ممکن است پيش آید که هميشه فرض بر بوده، سهم االرث او همواره نسبت معينـی از               وارث

ترکه باشد و نسبت مزبور در دو حالت متفاوت باشد که این دو نسبت را اصطالحًا فـرض اعلـی                    

. م. ق٨٩٧و فرض ادنی ناميده اند؛ در صورتی که پـدر هميـشه فـرض بـر نيـست و طبـق مـاده                        

در صورت وجود اوالد برای متوفی، پدر فرض بر و          . قرابت ارث می برد   گاهی به فرض و گاهی به       

فرض او   
1
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ترکه است و در صورت نبودن اوالد، پدر قرابـت بـر خواهـد بـود کـه باقيمانـده ترکـه را               

بنابراین در این حالت سهم االرث پدر نسبت معينی از ترکه           . پس از کسر سهام فرضی می برد      

. م. ق٨٩٢مـاده  » الـف «پس برخالف آنچه در بنـد    . يست تا این نسبت را نسبت بيشتر بناميم       ن

بـه عـالوه، در     . آمده است، حجب نقصانی را نبایـد نـسبت بـه سـهم االرث پـدر در نظـر بگيـریم                    

متوفی دارای اوالد نباشد سهم پدر از        ای موارد که     پاره
1
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 بلکه معـادل      ترکه بيشتر نيست،   
1
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است؛ مانند این که متوفی دارای مادر و زوجه و پدر باشد که در این صورت، پدر قرابت بر بـوده،      

باقيمانده ترکه را پس از خارج ساختن فرض مادر     
1( )
3

 و فـرض زوج  
1( )
2

ن  خواهـد بـرد کـه بـه ایـ     

ترتيب جمع فرض مادر و زوج 
5
6

  :  می شود

1 1 3 2 5
2 3 6 6

+
+ = =  

و  
1
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 از ترکه برای پـدر بـاقی مـی مانـد کـه مـساوی بـا فـرض او در صـورت وجـود اوالد بـرای                             

  : متوفی است
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6 5 1
6 6 6
− =  

  

  ۴بحث 

 مــوارد دیگــری از حجــب ٨٩٢غيــر از مــوارد مــذکور در مــاده  - نقــصانیمــوارد دیگــر حجــب

نقصانی می توان یافت که در آن وجود وارثی سبب می شـود کـه فـرض وارث دیگـر بـه حـداقل            

  .تنزل پيدا کند

سهم دختر . م. ق٨٩٩در صورتی که فرزند متوفی هنگام فوت یک دختر باشد، طبق ماده  . ١

1
2

فـرض  . م. ق٩٠٢دو یا چند دختر باشند، مطـابق مـاده   ترکه است؛ ولی اگر فرزندان متوفی،        

پس در  . هر یک از دخترها کمتر از نصف خواهد بود و فرض دو ثلث بين ایشان تقسيم می گردد                 

صورتی که دخترها دو نفر باشند، هر یک از ایشان را می توان حاجب نقـصانی دیگـری معرفـی                    

یک از ایشان   کرد که فرض هر     
1
2

 به 
1
3

 تنزل می یابد و یـا اگـر بـيش از دو نفـر باشـند، مجمـوع       

ایشان، منهای یک نفر را می توان حاجـب آن یـک نفـر دانـست؛ زیـرا سـهم دختـر و دخترهـا در          

  . ترکه استصورت نبودن اوالد ذکور برای متوفی، در هر حال نسبت معينی از

در طبقه دوم اگر خویشاوندان ابوینی یا ابی منحصر به یـک خـواهر باشـد، فـرض او     همچنين  

) مانند یک دختر در طبقه نخست     (
1
2

 ترکه است و اگر خواهرهای ابوینی یا ابی متعدد باشـند،            

فرض همه ایشان    
2
3

پـس  . ه بين ایشان به طور مـساوی تقـسيم مـی گـردد        ترکه خواهد بود ک    

  .وجود خواهر یا خواهرها را می توان حاجب نقصانی هر یک از خواهرها دانست

  

  فصل سوم

  

  سهم االرث وراث نسبی و سببی

موجب ارث نسب و سبب است و خویشاوندان نسبی دارای      گفته شد که     -تفکيک مباحث 

طبقه نخست شـامل پـدر، مـادر،        . ت مختلف هستند  سه طبقه و در داخل هر طبقه دارای درجا        

ــه ســوم      ــه دوم شــامل اجــداد، اخــوه و اوالد اخــوه اســت و طبق اوالد و اوالد اوالد اســت؛ طبق

  .دربرگيرنده اعمام، اخوال و اوالد اعمام و اخوال می شود

وجود هر خویشاوند نسبی در هر طبقه مانع ارث بردن خویشاوندان طبقه بعدی است و نيـز                 

ویشاوند درجه مقدم در داخل هر طبقه مانع ارث بردن خویشاوند درجه بعدی اسـت؛ مگـر                 هر خ 

  : در مورد دو استثنا
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 ٦٩

استثنای وراثت براساس قائم مقامی که مربوط به طبقه نخست و دوم و در روابط بين دو                 . ١

 در  گروه ارثی این دو طبقه است که طبق آن اوالد اوالد با پدر و مـادر در طبقـه نخـست شـریک                      

همچنـين  . هرچند ایشان در درجه بعدی و پدر و مادر در درجه مقدم قـرار دارنـد               . ارث می شوند  

هر یک از دو گروه اجداد پدر و مادر و اجداد اجداد که در درجات بعدی نسبت به اخوه قرار دارنـد                       

ا اجـداد  با اخوه ارث می برند و نيز اوالد اخوه که در درجـات پـس از اجـداد متـوفی قـرار دارنـد، بـ           

  .متوفی در ارث شریک می شوند

استثنای مربوط به طبقه سوم که عبارت است از تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابی                . ٢

در صورت انحصار خویشاوندان به ایشان، در حالی که پسر عمو در درجـه بعـد از عمـو قـرار دارد              

  .).م. ق٨٣۶ماده (

 و زوجـه در ازدواج دایـم کـه هـر یـک از               خویشاوندان سـببی بـه معنـی اخـص عبارتنـد از زوج            

و سـهم هـر یـک از ایـن دو در صـورت نبـودن       ایشان با خویشاوندان هر سه طبقه ارث می برنـد           

اوالد برای متوفی حداکثر دو نسبت مقرر یعنی         
1
2

بـرای زوج و      
1
4

 بـرای زوجـه در صـورت وجـود          

قل دو نسبت مذکور یعنی اوالد، حدا
1
4

 برای زوج و 
1
8

  . برای زوجه است

اکنون در این فصل سهم االرث خویشاوندان هر یک از سه طبقـه را بـه تفـصيل در صـورتهای                     

بحث چهارم و گوناگون در سه مبحث جداگانه و نيز ارث خنثی وارث زوج و زوجه را به ترتيب در م          

پنجم بررسی می کنيم و سرانجام در مبحث ششم، وضعيت ترکه متوفای بی وارث را مطالعـه      

  .خواهيم کرد

  

  سهم االرث خویشاوندان طبقه اول: مبحث نخست

مطالـب ایـن    . خویشاوندان طبقه اول نزدیکترین خویـشاوندان متـوفی هـستند          -طرح مبحث 

  : مبحث را در چهار بخش زیر می آوریم

 نخــست، کليــات؛ بخـش دوم، صــورتهای گونــاگون سـهام وارث؛ بخــش ســوم، عــول و   بخـش 

  . تعصب، بخش چهارم، حبوه

  

  کليات: بخش نخست

: خویشاوندان طبقه اول عبارتند از دو گـروه        -مختصات کلی ارث خویشاوندان طبقه اول     

یين برونــد ، و اوالد و اوالد اوالد تــا هــر قــدر کــه پــا )خویــشاوندان عمــودی صــعودی(پــدر و مــادر 

  ).خویشاوندان عمودی نزولی(

به طوری که مالحظه می شود در طبقه اول، گروه نخست فقط شامل یک نسل مـی شـود                 

که عبارت است از پدر و مادر، و خویشاوندان عمودی صعودی نسلهای باالتر که اجدادند، داخل                

 اول یـک درجـه   بنـابراین گـروه خویـشاوندان عمـودی صـعودی طبقـه          . در طبقه دوم خواهنـد بـود      
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بيشتر ندارند؛ اما گروه دوم یعنی اوالد و اوالد اوالد شامل نسلهای متعدد عمودی نزولی است                

  .و بنابراین دارای درجات متعدد خواهد بود

در بين وراث این طبقـه، مـادر هميـشه بـه فـرض و پـسر همـواره بـه قرابـت و پـدر و دختـر و                              

  .ی برنددخترها گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث م

  : وراثت خویشاوندان این طبقه به شرح زیر است

مادر هميـشه بـه فـرض ارث مـی بـرد و فـرض او در صـورت بـودن اوالد بـرای متـوفی یـک                            . ١

ششم ترکه و در صورت نبودن اوالد برای متوفی یک سوم            
1( )
3

ترکـه اسـت مگـر ایـن کـه مـادر             

ن حاجب داشته باشد که سهم او هما
1
6

  .).م. ق٩٠٩ماده ( خواهد بود 

پسر و اوالد پسر همواره به قرابت ارث مـی برنـد و باقيمانـده ترکـه پـس از اخـراج سـهام                        . ٢

  .). م. ق٨٩٨ماده (فرضی به ایشان داده می شود 

 ٨٩٧ه  ماد(پدر و دختر و دخترهای متوفی گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند                 . ٣

اگر متوفی اوالد داشته باشد، پدر به فرض ارث می برد که فرض او               .) م.ق
1
6

 ترکه است و اگـر      

  .اوالد نداشته باشد، پدر به قرابت ارث می برد

دختر و دخترها در صورتی که متوفی فرزند ذکور نداشته باشد، فرض برند و فرض ایشان بـه                  

ترتيب  
1
2

 و   
2
3

 ترکه است و در صورتی که متوفی فرزند ذکور داشته باشد، دختـر و دخترهـا بـه               

  .قرابت ارث می برند

در صورت نبودن اوالد، اوالد اوالد به قائم مقامی اوالد ارث می برند و هر نسل حـصه کـسی                    

 اوالد و اوالد اوالد به قاعده ذکور دو برابر اناث ارث .را می برد که به واسطه او به ميت می رسد

  . می برندف هرچند اوالد اوالد از فرزند اناث متوفی باشند

  

  صورتهای گوناگون سهام: بخش دوم

در صورتی که وراث متوفی منحصر به پدر یـا           -انحصار وراث به پدر و مادر     : صوت نخست 

  .عيين می شود سهم االرث ایشان به قرار زیر ت،مادر باشند

اگر متوفی فقط مادر داشته باشد او تمام ترکه را می برد؛ یعنی یک سوم بـه                 . مادر تنها .  ١

  .). م. ق٩٠۵ و ٨٩۶ با لحاظ مواد ٩٠۶ماده (فرض و باقيمانده را به رد 

بـا  . م. ق٩٠۶ماده . اگر وراث منحصر به پدر باشد، تمام ترکه را به قرابت می برد     . پدر تنها . ٢

  ) ٨٩٧ماده لحاظ 

اگـر وارثـان متـوفی پـدر و مـادر باشـند، یـک سـوم ترکـه بـه فـرض بـه مـادر و                         . پدر و مـادر   . ٣

اخوه با شرایط مقرر    (مگر این که مادر حاجب داشته باشد        . باقيمانده به قرابت به پدر می رسد      

که در این صورت یک ششم ترکه به فرض به او می رسـد و بقيـه ترکـه بـه     .) م. ق ٨٩٢در ماده   
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در این صورت اگر هر یـک از  .). م. ق٨٩٧ و ٨٩۶ با لحاظ مواد  ٩٠۶ماده  (پدر تعلق خواهد داشت     

زوجين با پدر یا مادر باشند به علت نبودن اوالد برای متوفی، حداکثر سـهم خـود یعنـی شـوهر                     

1
2

 و زوجه    
1
4

مـثًال اگـر وراث عبـارت باشـند از مـادر و پـدر و                .) م. ق ٩١٣ماده  ( ترکه را می برند      

زوج،  
1
2

 ترکه متعلق به زوج،      
1
3

 متعلق به مادر و باقی ترکه که         
1
6

 است، متعلق به پدر خواهـد     

  . بود

ی که وراث متوفی منحصر به اوالد او باشـد،          در صورت  -انحصار وراث به اوالد   : صورت دوم 

  : سهم االرث ایشان به شرح زیر مشخص می شود

ماده ( اگر متوفی فقط یک پسر داشته باشد، او تمام ترکه را به قرابت می برد                 -پسر تنها . ١

  ) ٨٩٨با لحاظ ماده . م. ق٩٠٧

تمـام ترکـه بـه قرابـت         اگر وراث متوفی منحصر به دو یا چند پسر باشـند،             -دو یا چند پسر   . ٢

  .) م. ق٨٩٨ با لحاظ ماده ٩٠٧ماده (بين ایشان به تساوی تقسيم می شود 

 اگر وراث منحصر به یک دختر باشد، نصف ترکه به فرض به او داده مـی شـود و                    -یک دختر . ٣

  .). م. ق٩٠۵ و ٨٩٩ با لحاظ ماده ٩٠٧ماده (نصف دیگر ترکه نيز به او رد می شود 

 اگــر وارث منحــصر بــه دو یــا چنــد دختــر باشــند، تمــام ترکــه بــه ایــشان  -ردو یــا چنــد دختــ. ۴

رسد؛ یعنی    می
2
3

 ترکه به فرض و      
1
3

 ٩٠٧مـاده  (باقيمانـده بـه رد بـه ایـشان داده مـی شـود                

  ). ٩٠۵ و ٩٠٢ماده با لحاظ . م.ق

حصر به اوالد ذکور و انـاث باشـند، تمـام ترکـه بـه قرابـت بـه        اگر وراث من  -اوالد ذکور و اناث   . ۵

 ٨٩٧ با لحاظ ماده ٩٠٧ماده (ایشان می رسد که به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم می شود  

  .). م.ق

 اگر متوفی اوالد نداشـته باشـد و وارثـان او منحـصر بـه اوالد اوالد باشـند، هـر                      -اوالِد اوالد . ۶

بـا  . که به واسـطه او بـه متـوفی مـی رسـد، سـهم او را مـی بـرد                   مقامی کسی   نسل به قائم    

 ٩١٢ و   ٩١١مـاده   (ارث محـروم مـی کنـد        رعایت این قاعـده کـه نزدیکتـر بـه متـوفی، دورتـر را از                 

در (در تمام حاالت این صورت هر یک از زوجين به علت وجود اوالد، کمترین سهم خـود را      .) م.ق

می برند که عبارت است از ) بين دو فرض
1
4

 برای زوج و 
1
8

  . برای زوجه

اگر وراث منحصر   : بهتر است برای حالت اجتماع نوه ها و خوشاوند سببی مثالی آورده شود            

به زوجه و چهار نوه، یک ذکور و یک اناث از یک پسر و یک ذکور و یک اناث از یک دختـر باشـند و                          

  :  د باشد، سهام وراث به این شرح خواهد بود واح٧٢ترکه 

                                                                                 سهم االرث زوجه
172 9
8

× =  

72                                                    ترکه پس از اخراج فرض زوجهباقيمانده  9 63− =  
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                                   سهم دختر متوفی که بين اوالد او تقسيم می شود
163 21
3

× =  

                                                                                 سهم دختر دختر
121 7
3

× =  

7                                                                                  م پسر دخترسه 2 14× =  

63                              سهم پسر متوفی که بين فرزندان او تقسيم می شود 21 42− =  

                                                                       سهم دختر پسر متوفی
142 14
3

× =  

14                                                                       سهم پسر پسر متوفی 2 28× =  

 و1xو سهم پـسر دختـر راy و سهم دختر پسر راxبه بيان دیگر، اگر سهم پسر پسر را

 و نـسبت سـهم دختـرa و نـسبت سـهم پـسر متـوفی راA و ترکه را1yسهم دختر دختر را

  :  بناميم، سهام هر یک چنين خواهد بودbفی رامتو

                                                                           پسر پسرسهم
2 ( )
3 8

Ax a A= −  

                                                                          سهم دختر پسر
1 ( )
3 8

Ay a A= −  

1                                                                         سهم پسر دختر
2 ( )
3 8

Ax b A= −  

1                                                                         دختر دخترسهم
1 ( )
3 8

Ay b A= −  

در چنين صورتی سهام ایشان به قرار زیـر -وراث پدر و مادر و اوالد باشند: صورت سوم

  : است

اگر وارثان، مادر یا پدر با یک دختر باشند،. پدر یا مادر با یک دختر. ١
1
6

 ترکه متعلق است به

مادر یا پدر و
1
2

 آن متعلق به دختر است به فرض و باقيمانده ترکـه بـه مـادر یـا پـدر و دختـر بـه

نسبت
1
4

 برای مادر یا پدر و
3
4

؛ زیـرا جمـع نـسبت.)م. ق٩٠٨مـاده( برای دختر رد مـی شـود

  : سهام می شود

1 1 3 1 4
2 6 6 6

+
+ = =  

که از ترکه
1
3

  :  باقی می ماند

6 4 2 1
6 6 6 3
− = =  
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و این باقيمانده به نسبت
3
4

 برای دختر و
1
4

اگـرمـثًال.  برای مادر یا پـدر تقـسيم مـی شـود

  :  واحد باشد، چنين خواهيم داشت١٢ترکه

                                                                        ر از فرضسهم مادر یا پد
112 2
6

× =  

                                                                              سهم دختر از فرض
112 6
2

× =  

6                                                                                       جمع دو فرض 2 8+ =  

12                                          باقی ترکه که به مادر یا پدر و دختر رد می شود 8 4− =  

                                                                             سهم مادر یا پدر از رد
14 1
4

× =  

2                                                             جمع سهم مادر یا پدر از فرض و رد 1 3+ =  

                                                                                   سهم دختر از رد
34 3
4

× =  

6                                                                مجموع سهم دختر از فرض و رد 3 9+ =  

 مـادر یـا پـدر ویعنی به طور کلی تمام ترکه به چهار قسمت تقسيم شده، یـک قـسمت بـه

  . سه قسمت به دختر داده می شود

باید به نسبت فرض پدر وپس از اخراج فرضها–به این که مابقی ترکه. م. ق٩٠٨مادهتعبير

مادر و دختر بين ایشان تقسيم شود صحيح نيست؛ زیرا تقسيم به نسبت فرض یعنی تقـسيم

به نسبت
1
2

و
1
6

ترکـه که این امر مستلزم تکرار محاسبه است و صحيح این اسـت کـه بـاقی

باید به نسبت سهم فرضی ایشان به یکدیگر، یعنی به نسبت
1
4

 برای مـادر یـا پـدر و
3
4

 بـرای

  . دختر تقسيم گردد

و یک دختـر باشـند،ر وارثان ميت پدر و مادراگ. پدر و مادر با یک دختر. ٢
1
6

 ترکـه متعلـق بـه

پدر و
1
6

مادر ومتعلق به
1
2

 آن متعلق به دختر خواهد بود و باقی ترکه به نـسبت
1
5

 بـه پـدر و

1
5

 به مادر و
3
5

  : ؛ زیرا جمع نسبت سهام می شود.)م. ق٩٠٨ماده( به دختر رد می شود

1 1 1 1 1 3 5
6 6 2 6 6

+ +
+ + = =  

و از ترکه
1
6

  :  آن باقيمانده

6 5 1
6 6 6
− =  
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که به نسبت
1
5

 برای پدر و
1
5

 برای مادر و
3
5

 برای دختر به ترتيـب مـذکور در حالـت پيـشين

تقسيم می شود؛ یعنی به طور کلی تمام ترکه به پنج قسمت تقسيم شده، یـک قـسمت بـه

ر صـورتی کـه مـادر حاجـبد. مادر و یک قسمت به پدر و سه قسمت به دختر داده مـی شـود

  .). م. ق٩٠٨ماده(داشته باشد، از باقی مانده چيزی نمی برد

اگر وارثان عبـارت باشـند از پـدر و مـادر و چنـد دختـر،. با چند دخترپدر و مادر. ٣
1
6

 ترکـه بـه

فرض به پدر و
1
6

 آن به فرض به مادر و
2
3

 آن به فـرض بـه دخترهـا بـه تـساوی داده مـی شـود

و از ترکه چيزی باقی نمی ماند؛ یعنی مجموع سهام با ترکه مساوی است؛.) م. ق٩٠٩ماده(

  . زیرا جمع نسبت سهام، یک می شود

1 1 2 1 1 4 6 1
6 6 3 6 6

+ +
+ + = = =  

 این که تصور شده است که دراشتباهی در محاسبه رخ داده است و آن. م. ق٩٠٩در ماده

مادر با چند دختر پس از خارج کردن فرض پدر و مادر و دخترهـا از ترکـه ممکـنفرض وجود پدر و

است چيزی باقی بماند که به صـاحبان فـرض رد شـود کـه در صـورت وجـود حاجـب، مـادر از رد

نـد  چيـزی از آنمحروم گردد، در حالی که در این حالت مجموع سهام فرضی، ترکه را پر می ک

نمی ماند تا به وراث رد شود؛ زیرا یکی از شرایط حجب برای مادر وجود پدر در بـين وراث اسـت

کــه در ایــن حالــت جمــع ســهام دخترهــا و پــدر و مــادر ترکــه تمــام ترکــه را در بــر مــی گيــرد و

  . ای قابل تصور نيستباقيمانده

وجود اوالد کمتـرین نـسبت سـهم خـود رادر تمام حاالت مذکور در باال، زوج یا زوجه به علت

می برند که عبارت است از
1
4

 برای زوج و
1
8

  .  برای زوجه

اگـر وراث عـده ای صـاحبان فرضـی باشـند کـه. صاحبان فرض با جمع فرض بيش از واحـد. ۴

رکـه بـه یـک یـا چنـد دختـر تحميـل مـیمجموعه سهام فرضی آنها بيش از واحد است، نقص ت

و این وضعيت هنگامی واقع می شود که زوج یا زوجـه در بـين صـاحبان.) م. ق٩١۴ماده(شود

  : به این ترتيب وضعيت مذکور در سه مورد قابل تصور است. فرض باشند

بيش از یک است؛ زیـرا درمجموع فرضهای وراث. زوج و پدر و مادر و چند دختر: نخستمورد

  : ین مورد مجموع نسبت سهام به این صورت استا

1 1 1 2 6 4 4 16 30 15
4 6 6 3 24 24 12

+ + +
+ + + = = =  

  : را کوچک کنيم، خواهيم داشتو اگر صورت و مخرج

12 3 11 1
15 12 4

= + = +  
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صـورت ترکـهکه در این
1
4

از مجمـوع فـروض کمتـر اسـت کـه ایـن نقـص بـر چنـد دختـر وارد

یشان به جایو به اشودمی
16
24

 یا
8

12
 ميزان

5
12

  .  از ترکه داده می شود

در این مورد نيز مجموع فـروض بـيش از واحـد اسـت؛. زوج و پدر و مادر و یک دختر: مورد دوم

  : زیرا مجموع نسبتهای سهام می شود

1 1 1 1 3 2 2 6 13 11
4 6 6 2 12 12 12

+ + +
+ + + = = +  

که ترکه
1

12
کسری خواهد داشت و این نقص به سهم دختر وارد می شود و بـه جـای

6
12
،

5
12

  . ترکه به او داده می شود

م فرضی بيش از یکدر این مورد نيز مجموع سها. زوجه و پدر و مادر و چند دختر: مورد سوم

  . است؛ زیرا مجموع نسبتهای سهام می شود

1 1 1 2 3 4 4 16 27 3 11 1
8 6 6 3 24 24 24 8

+ + +
+ + + = = = + = +  

که ترکه
1
8

فروض است و این نقص بر چند دختر وارد می شود و بـه ایـشان کمتر از مجموع

به جای
16
24

 ميزان
13
24

  . از ترکه تعلق می گيرد

  

  عول و تعصيب: بخش سوم

عول و تعصيب دو تأسيس حقوقی اسـت کـه اختـصاص بـه فقـه اهـل تـسنن دارد و در فقـه

  .اماميه پذیرفته نشده است

عول در لغت به معنای زیادی افراد تحت تکفل شـخص، زیـادی سـهام و ارتفـاع -عول) الف

ترکه که به علت زیادتی سهام نـسبتع کسریسهام و در اصطالح فقهی عبارت است از توزی

در فقه اماميه و قانون مـدنی ایـران. به آن حاصل شده است، به نسبت مساوی بين تمام ورثه

این نوع تقسيم ترکه پذیرفته نشده است و همان طور کـه در مـوارد یـاد شـده در صـورت سـوم

بـه سـهم یـک دختـر و چنـدگفته شد، در موارد اضافه بودن سهام نسبت به ترکـه نقـص ترکـه

مثًال هرگـاه. دختر وارد می شود و سایر فرض برها، فرض خود را به طور کامل دریافت می کنند

وراث عبارت باشند از زوج، پدر، مادر و دو دختر مجموع سهام فرضی ایـشان مـی شـود
31

12
+

که
3

12
  : استواحد ترکه بيش از

1 1 1 2 3 2 2 8 15 31
4 6 6 3 12 12 12

+ + +
+ + + = = = +  
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همان طور که سابقًا بيان شد در فقه اماميه کسری که ترکه به سهم دو دختر                در این حالت    

وارد می شود و به جای       
8

12
، به ایشان    

5
12

در صورتی که در فقـه اهـل تـسنن           داده می شود؛     

همه ورثه به نسبت مساوی توزیع می شود و در مثال باال به جای آن کـه ترکـه                   نقص ترکه بين    

، تقـسيم مـی گـردد       ١۵ قسمت تقسيم شود، به مجموع ارقام صورت کسر، یعنی عـدد             ١٢به  

که طبق ارقام مجزای صورت کسر باال، از ترکه متوفی، به زوج             
3

15
 به جای    

3
12

 و بـه هـر یـک از    

پدر و مادر 
2

15
 به جای 

2
12

 و به دخترها 
8

15
 به جای 

8
12

  .  داده می شود

از ریشه عـصب، بـه معنـی محکـم کـردن و عـصبه از                تعصيب مصدر باب تفعيل      -تعصيب) ب

در اصطالح فقهـی،    . مين ریشه و به معنی خویشاوندانی است که شخص را احاطه کرده اند            ه

تعصيب عبارت است از اختصاص دادن باقيمانده ترکه ميت پس از اخراج فروض، به خویشاوندان               

ذکور که بدون واسطه یا با واسطه ذکوری خویـشاوند ميـت هـستند؛ ماننـد پـسر پـسر و بـرادر                       

عصبه در اصطالح فقهی خویشاوندان ذکوری هستند       بنابراین  . و و پسر عمو   ابوینی یا ابی و عم    

مـی شـوند و ایـشان را بـه ایـن            که بدون واسطه یا واسطه ذکوری خویشاوند متوفی محسوب          

اطراف شخص بوده و از او حمایت می      دليل عصبه می گویند که در زندگی قبيله ای گذشته در            

  . کرده اند

 از اخـراج فرضـهای خویـشاوندان صـاحب فـرض، از ترکـه چيـزی                 اهل تسنن، اگر پـس    در فقه   

اضافه مزبور به عصبه درجه و طبقه بعد داده می شود؛ اما تعصيب در فقه اماميه و  باقی بماند،

به تبع آن در قانون مدنی نيز پذیرفته نشده و همان طور که در صور سه گانه بيان شد، مطـابق                     

مگـر در صـورت نبـودن وارثـی         (به استثنای زوج و زوجه      –  اضافه ترکه به صاحبان فرض     ٩٠۵ماده  

  . و به نسبت سهام ایشان به یکدیگر از فرض رد می شود) غير از زوج

اگر وراث یک دختر و مادر باشند مجموع سهام ایشان : مثال
4
6

  : می شود 

                                                             مجموع سهام مادر و دختر
1 1 3 1 4
2 6 6 6

+
+ = +  

و پس از کسر آن از واحد ترکه 
2
6

                                          باقی می ماند 
6 4 2
6 6 6
− +  

اماميه به نسبت    که در فقه    
3
4

 و    برای دختر  
1
4

 برای مادر تقسيم می شود؛ در حالی که در          

باشـد، یـا در     فقه اهل تسنن اگر متوفی در طبقه دوم یک یا چند بـرادر ابـوینی یـا ابـی داشـته                      

طبقه سوم عمو یا پسر عمو داشته باشد، اضافی مذکور به برادر یا بـرادران ابـوینی یـا ابـی یـا                       

  .  می شودعمو یا پسر عمو داده
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  حبوه: بخش چهارم

، در لغت عرب به معنی عطيه یعنی مالی است که           »ح«با فتح و ضم و کسر       حبوه   -تعریف

بخشيده می شود و در اصطالح عبارت است از بعضی اموال اختـصاصی پـدر کـه بـا فـوت او بـه               

کـه ميـت    انگـشتری   «: اعـالم مـی دارد    . م. ق ٩١۵مـاده   . بزرگترین فرزند ذکور او داده می شود      

استعمال می کرده و همچنين قرآن، رختهای شخـصی و شمـشير او بـه پـسر بـزرگ او                  معموًال  

می رسد بدون این که از حصه او از این حيث چيزی کسر شود، مشروط بر این کـه ترکـه ميـت                       

  » .منحصر به این اموال نباشد

یات زیادی در مـورد    حبوه به پسر بزرگ از احکام اختصاصی فقه اماميه است و روا           دادن اموال   

بـه نظـر   . آن وارد شده است، به طوری که عده ای آن را از ضروریات مذهب اماميه دانـسته انـد               

می رسد حکـم مزبـور ریـشه در زنـدگی قـومی و قبيلـه ای گذشـته دارد معمـوًال در ایـن گونـه                           

 اداره  زندگی اجتماعی، پس از فوت رئيس قبيله پسر بزرگ او جانشين او در ریاست بر قبيلـه و                 

امور آن می شـده و بـرای حفـظ موقعيـت اجتمـاعی و سياسـی خـود در قبيلـه طبـق عـادات و                           

  . رسوم قومی از اموال مزبور به عنوان مظاهر جانشينی از پدر استفاده کرده است

مدنی از حيث شـمول آن نـسبت بـه          باید اضافه کنيم که هرچند کلمه ميت، مذکور در قانون           

با لحاظ نصوص فقهی که بایـد در مـوارد سـکوت و اجمـال اعمـال شـود،                   پدر و مادر اطالق دارد،      

منظور از ميتی که حبوه او به پسر بـزرگش داده مـی شـود، پـدر اسـت و حکـم مزبـور در مـورد                           

  . اموال مادر جاری نيست

در این گفتار، ابتدا اموال جبوه و سپس عنوان پـسر بـزرگ و سـرانجام احکـام حبـوه بـه طـور                        

  . ی شودجداگانه بررسی م

امـوال حبـوه، عبـارت اسـت از انگـشتری، قـرآن،         . م. ق ٩١۵طبـق مـاده      -اموال حبوه ) الف

در بعضی روایات فقهی به جای لبـاس، زره از امـوال حبـوه    . رختها و شمشير اختصاصی متوفی  

  . به شمار آمده است

اخـل آن و    در برخی دیگر از روایات، بر چهار قسم مذکور، سالح، زره، کتب، مسکن و اثاثيـه د                

  : نيز مرکب اضافه شده است

انگشتری حلقه ای است با نگين که متوفی معموًال در انگشت خود می کرده              . انگشتری. ١

اگـر انگـشتری هـایی کـه ميـت          . است خـواه نگـين آن پـر ارزش باشـد، ماننـد برليـان یـا نباشـد                  

عنـوان مـذکور در     استعمال می کرده متعدد بوده است، همه آنها جزء امـوال حبـوه اسـت؛ زیـرا                  

است که اسـم جـنس بـوده و شـامل انگـشتریهای متعـدد خواهـد بـود؛ امـا اگـر           » خاتم«روایت  

متوفی کلکسيونی از انگشتر داشته باشد هـر یـک از آنهـا را کـه معمـوًال اسـتعمال مـی کـرده                        

  . حبوه است و باقی جزء اموال حبوه حساب نمی شود و متعلق به همه ورثه خواهد بود

 رسد که حلقه بدون نگين را نمی توان از اموال حبوه دانست؛ زیرا متبادر از کلمه        به نظر می  

که در روایات فقهی آمده است، حلقه با نگين است و چـون اختـصاص امـوال حبـوه بـه                     » خاتم«

پسر بزرگ، حکمی استثنایی و مخالف با قاعده انتقال تمام ترکه به همـه وراث متـوفی اسـت،          
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بـه نظـر    . ان مالی را مشمول حکم استثنا و از امـوال حبـوه بـه شـمار آورد                در وارد تردید نمی تو    

عده ای در صورت تعدد انگشترها فقط یکی از آنها که بـه انتخـاب ورثـه یـا بـه قيـد قرعـه تعيـين            

  .متعلق به پسر بزرگ استشود،  می

کـه بـه    قرآن نيز مانند انگشتری در صـورتی جـزء امـوال حبـوه محـسوب مـی شـود                    . قرآن. ٢

تبرک یا اسـتناد بـه آیـات آن بـا خـود             توفی اختصاص داشته و معموًال آن را می خوانده یا برای            م

گـران قيمـت باشـد ماننـد قـرآن خطـی بـا              همراه می برده است، خـواه از نظـر ارزش اقتـصادی             

  . خطوط مذهب و دارای جلد نفيس، خواه معمولی و ارزان قيمت

اشد، همه آنها از اموال حبوه بـه حـساب آمـده،    اگر قرآنهای اختصاصی متوفی، متعدد بوده ب   

متعلق به پسر بزرگ خواهد بود، ولی برخی معتقدند که از بين قرآنها فقط یکی به انتخاب ورثه                  

اگر متوفی مجموعه ای از قرآنها را به عنوان کلکسيون . داده می شودبه پسر بزرگ یا به قرعه 

  .  و به همه ورثه تعلق خواهد داشتداشته باشد، این قرآنها جرء اموال حبوه نيست

ــزرگ    . رختهــای شخــصی. ٣ رختهــای اختــصاصی متــوفی نيــز جــزء امــوال حبــوه بــه پــسر ب

و شامل کـاله    منظور از رختها، لباسهای زیر و رو است که تن شخص را می پوشاند               . رسد می

وفی و جوراب نيز می شود، خواه گرانقيمت باشد یـا ارزان قيمـت، لبـاس معمـولی و عـادی متـ                     

  . باشد یا لباس رسمی یا لباس کار

لباسی که برای متوفی دوخته شده، ولی او آن را هنـوز نپوشـيده باشـد، جـزء امـوال حبـوه                   

خواهد بود؛ زیرا عرفًا به این لباسها نيز لباسهای شخصی متوفی گفته می شود؛ ولـی پارچـه                  

ه شـده یـا نـشده باشـد،         ای که برای لباس او تهيه شده و هنوز دوخته نشده است، خواه برید             

اطــالق » لبــاس«پارچــه اگــر چــه بریــده هــم شــده باشــد، عنــوان  جــزء حبــوه نيــست؛ زیــرا بــه 

همچنـين بـه نظـر مـی رسـد کمربنـد یـا        . هرچند اختصاص به متوفی داشـته باشـد      گردد،   نمی

مدالهایی که بر روی لباس رسمی نصب می شود جزء اموال حبوه نباشـد؛ زیـرا بـه آنهـا لبـاس          

اگر لباسهای شخصی متعدد و     . می شود و در صورت تردید، اصل، حبوه نبودن آنهاست         اطالق ن 

در مـورد لباسـهای متعـدد    . زیاد باشد، همه آنها به عنوان حبوه متعلق به پسر بزرگ خواهد بود   

به وسيله ورثه یا با قيد قرعه تعيـين         نيز بعضی عقيده دارند که از بين لباسها، یک دست لباس            

  . بزرگ داده می شودشده، به پسر 

منظور از شمشير، سالح آهنی برنده راست یا قـوس داری اسـت کـه در زمـان            . شمشير. ۴

شمشير نيز در صورتی از اموال حبوه به . گذشته در جنگها، عليه دشمن به کار می رفته است     

ن حساب می آید که اختصاص به متوفی داشته باشد و او در دفاع از آن استفاده می کرده یـا آ             

  .را به کمر می بسته است

در تعلق شمشير اختصاصی متوفی به پـسر بـزرگ، تفـاوتی بـين شمـشيرهای معمـولی و                   

نيـست؛ ولـی شمـشير      شمشيرهای گرانقيمت، مانند شمشيرهای دارای قبضه جواهر نشان         

به نظر می رسد که غالف شمشير نيـز ماننـد خـود             . شامل خنجر یا کارد و امثال آن نمی شود        
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خل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است؛ زیرا غالف شمـشير عرفـًا از لـوازم                   شمشير، دا 

  .شمشير است

 ٩١۵اگر شمشيرهای اختصاصی مورد استفاده متوفی متعدد باشد به استناد اطـالق مـاده               

همه آنها جزء اموال حبوه است؛ ولی اگر شمشيرها برای کلکـسيون تهيـه شـده باشـد،          . م.ق

به نظر عده ای در مورد شمشيرهای متعدد نيز         . به همه ورثه خواهد بود    حبوه نيست و متعلق     

  .فقط یکی به انتخاب ورثه یا به حکم قرعه به پسر بزرگ داده می شود

منظور از پسر بزرگ متوفی، بزرگترین فرزند ذکور او است، اعـم از ایـن کـه                  -پسر بزرگ ) ب

گری هم داشـته باشـد و نيـز متـوفی        ر دی فرزند ذکور منحصر باشد یا این که متوفی فرزندان ذکو         

فرزند اناث بزرگتر داشته یا نداشته باشد؛ زیرا در تمام موارد مذکور، عنوان بزرگترین فرزنـد ذکـور     

  . بر او صادق است-که فرزند ذکور بزرگتر از او موجود نيست–

در صورتی که از متوفی دو پسر بزرگ همسن از دو همسر مانده باشد، گفتـه شـده اسـت                    

که حبوه بين ایشان به تساوی تقسيم می شود؛ زیرا هر دو، پسر بزرگ محسوب می شوند و                  

هيچ یک از این دو را نمی توان بر دیگری ترجيح داد؛ ولی به نظر می رسد که هـيچ یـک از ایـن                         

دو استحقاق حبوه را نداشته باشند؛ زیرا ظاهر از عنـوان پـسر بـزرگ، پـسری اسـت کـه فرزنـد         

گتر یا همسن او نباشد و در صورت تردید در استحقاق یا عدم اسـتحقاق آن دو،               ذکور دیگری بزر  

همين حکم در مورد فرزندان ذکـور       . به حکم اصل عدم، حکم استثنایی حبوه جاری نخواهد شد         

توأم نيز ثابت خواهد بود، اگرچه یکی از ایشان به فاصله کوتـاهی زودتـر از دیگـری متولـد شـده            

 بـه او پـسر بـزرگ اطـالق نمـی شـود و عـرف آن دو را همـسن تلقـی                        باشد، چه این کـه عرفـاً      

  . کند می

 متعلق به پسر بزرگ، یعنی فرزند ذکور بالفصل متوفی اسـت و بزرگتـرین نـوه ذکـور یـا                     حبوه

بزرگترین نوه ذکور از نسل پسر بزرگ متوفی در صورت نبودن فرزند ذکـور متـوفی جانـشين پـدر                    

  . رگ نمی شودخود در ارث بردن حبوه از پدر بز

در مورد اختصاص یافتن حبوه به فرزند ذکور منحـصر بـه فـردی کـه هنگـام فـوت مـورث حمـل                        

عـده ای معتقدنـد کـه چـون بـه حمـل             . باشد و زنده متولد شود، در فقه اختالف نظر وجـود دارد           

عـده دیگـر او را      . فرزند ذکور اطالق نمی شود، نمی توان امـوال حبـوه را متعلـق بـه او دانـست                  

ث حبوه دانسته اند؛ با این استدالل که او نيز در واقع هنگام فـوت فرزنـد متـوفی اسـت و بـه         وار

برخـی دیگـر بـين      . همين دليل برای حمل به اندازه سهم االرث دو ذکور کنار گذاشته می شـود              

حملی که هنگام فوت به صورت جنين کامل درآمده و جنسيت او ظاهر شده باشد و حمـل کـه                    

 مضغه باشد، تفاوت قائل شده، فقط حملی را کـه در وضـعيت نخـست باشـد                  در مرحله علقه و   

  .وارث حبوه می دانند

حمـل  . م. ق٩۵٧به حمل عنوان پسر بزرگ، صدق نمی کنـد، چـون طبـق مـاده             هرچند عرفًا   

نيز مانند یک انسان مستقل، از حقوق مدنی برخوردار می شود، به شرط این کـه زنـده متولـد                    

ل حبوه نيز یکی از اقسام حقوق مـدنی اسـت حمـل نيـز اگـر زنـده متولـد                     شود و ارث بردن اموا    



      ارث
----------

٨٠

شود از اموال حبوه ارث می برد و باید اموال حبوه ماننـد سـهم االرث او از سـایر امـوال بـرای او

کنار گذارده شود، اگرچه در زمان فوت مورث به صورت انـسان کامـل در نيامـده و در حـال تکثيـر

  .شدسلولی و علقه یا مضغه با

شرط انتقال حبوه به پسر بزرگ این است که او سفيه یا منکر مـذهببه نظر برخی از فقها

جعفـــری نباشـــد، ولـــی باتوجـــه بـــه اطـــالق ادلـــه حبـــوه و عـــدم تقيـــد آن، دليلـــی بـــر نظریـــه مزبـــور

  . توان یافتنمی

  : در مورد احکام حبوه بررسی مطالب زیر الزم است -احکام حبوه) ج

حبوه بـه پـسر. م. ق٩١۵طبق ماده -وه از سهم االرث پسر بزرگعدم احتساب حب) ١

بنـابراین از ترکـه. بزرگ اختصاص دارد بـدون ایـن کـه از حـصه او از ایـن نظـر چيـزی کـسر شـود

همـهمتوفی، ابتدا حبوه مجزا شده، به پسر بزرگ داده می شود و سپس باقيمانده ترکه بـين

  .شان تقسيم می گرددورثه و از جمله پسر بزرگ به نسبت سهم ای

قانون مدنی در این ماده نظریه اکثریت فقها را کـه نظریـه اقـوی اسـت، پذیرفتـه اسـت؛ زیـرا

ظاهر روایات مربوط که حبوه را ملک پسر بزرگ معرفی کرده انـد، ایـن اسـت کـه ایـن اختـصاص

  .مجانی است و در برابر آن از سهم پسر بزرگ چيزی از ترکه کم نمی شود

یه غيرمشهور بر ایـن کـه معـادل امـوال حبـوه از سـهم االرث پـسر بـزرگ کـسراستدالل نظر

این است که ادله ارث در مورد وراثت عموم ورثه از همه اموال، عام و ادله اختـصاصشود،می

یافتن حبوه به پسر بزرگ خاص است و باید در صورت تردید در مورد خاص مزبور به موارد مسلم

ادل ارزش حبوه از سهم االرث پسر بزرگ، با اختـصاص یـافتن حبـوهبسنده کرد و کسر کردن مع

  .به او منافات ندارد

اختصاص یافتن حبوه به پسر بزرگ. م. ق٩١۵ماده -شرط عدم انحصار ترکه به حبوه) ٢

  . را مشروط به این دانسته است که ترکه متوفی منحصر به اموال حبوه نباشد

ورتی به پسر بزرگ داده می شود که ترکه منحـصر بـهدر فقه این حکم که اموال حبوه در ص

آن نباشد، مورد قبول همه است، زیرا اصـل، وراثـت همـه وراث اسـت و اطـالق ادلـه حبـوه کـه

یعنی مواردی که از متوفی غير از حبوه امـوال دیگـری نيـز بـاقی–منصرف به موارد اغلب است

گر در صورت انحصار امـوال بـه حبـوه، امـوالو به عالوه ا با اصل مذکور تعارض ندارد-مانده باشد

حبوه فقط به پسر بزرگ داده شود به ورثه اجحاف شده است؛ ولی در این که اموال حبوه بایـد

   .چه نسبتی با سایر اموال ترکه داشته باشد، اختالف نظر وجود دارد

یـک ازعده ای معتقدند حبوه در صورتی به پسر بزرگ داده می شود که بيش از سـهام هـر

به نظر عده ای دیگر حبوه زمانی به پسر بزرگ اختصاص می یابد که بيش از ثلـث. وراث نباشد

ترکـــه نباشـــد و بـــه نظـــر برخـــی دیگـــر حبـــوه نبایـــد بيـــشتر از مجمـــوع ســـهام ســـایر ورثـــه باشـــد و

. سرانجام گروهی از فقها نيز معتقدند که حبوه نباشد از سهم فرزند ذکور متوفی بيشتر باشـد

لی که برای توجيه این نظریات اراده شده، ایـن اسـت کـه هرگـاه حبـوه بـيش از مقـادیراستدال
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مذکور باشد، اختصاص دادن آن به پسر بزرگ اجحاف و اضرار بـه سـایر ورثـه خواهـد بـود کـه در

  .شرع منع شده است

سؤاالتی که به ذهن می رسد این است که هرگاه ترکه منحـصر بـه امـوال حبـوه باشـد آیـا

زیی از آن اختصاصًا به پسر بزرگ داده نمی شود و همـه حبـوه بـين همـه ورثـه تقـسيمهيچ ج

می گردد، یا این که قسمتی از آن که مثًال بيش از سهم هر یک از ورثه نباشد، به پـسر بـزرگ

  . داده می شود و باقيمانده بين همه ورثه توزیع می شود

شود، هرچند کـه از عبـارات پـاره ایدر کتب فقهی مشهور تصریحی در این مورد دیده نمی

کتب فقهی به نحوی استظهار می شود که در صورت انحـصار ترکـه بـه حبـوه هـيچ قـسمت از

  .حبوه به پسر بزرگ داده نخواهد شد

قانون مدنی فقط به بيان این که ترکه نباید منحصر به اموال حبـوه باشـد، بـسنده کـرده و در

رکه به اموال حبوه باقی ترکه باید چه ميـزان باشـد و ایـنمورد این که در صورت منحصر نبودن ت

که در صورت انحصار ترکه به اموال حبوه آیا بخشی از حبوه به پسر بزرگ داده می شود یـا نـه،

  .ساکت است

ميزان ترکـه بایـدست به نظر می رسد که در صورت منحصر نبودن ترکه به حبوه،خدر مورد ن

دادن حبوه به پسر بزرگ عرفًا اجحاف بـه سـایر ورثـه محـسوببه اندازه ای باشد که اختصاص

نشود و ضابطه ای که متعارف می نمایـد ایـن اسـت کـه حبـوه بـيش از سـهم هـر یـک از ورثـه

ترکـه بـه حبـوه بایـد سـهمی از ایـندر مورد دوم به نظر می رسد که در صورت انحـصار. نباشد

االرث هر یک از وارثان نباشد؛ زیـرا روایـاتاموال برای پسر بزرگ در نظر گرفت که بيش از سهم

حبـوه بـه پـسر بـزرگ در صـورتمربوط به حبوه اطالق دارد و مبنای اسـتدالل اختـصاص نيـافتن

انحصار ترکه به حبوه، الزم آمـدن اجحـاف در صـورت اختـصاص یـافتن آن بـه پـسر بـزرگ سـت و

 سهم هر یک ار ورثـه باشـد واجحاف به ورثه عرفًا در صورتی قابل تصور است که حبوه بيش از

اگر از حبوه سهمی معادل کمترین حصه افراد ورثه به پـسر بـزرگ داده شـود، اجحـاف بـه ورثـه

داللت کند به نظـربنابراین دليلی که بر محروميت مطلق پسر بزرگ از حبوه. منتفی خواهد بود

  . نمی رسد

 هزینـه تجهيـز ميـت، دیـون وحبوه نوعی ارث است و از حيث ارتباط با -ارث بودن حبوه) ٣

  . ثلث او مانند سایر اموال ترکه است

برخی از فقها عقيده دارند که شرط مالکيت پسر بزرگ به اموال حبوه این است کـه متـوفی

دین نداشته باشد واال دین مزبور در بين تمام ترکه و از جمله حبوه توزیع می شود و به نـسبت

بوه نيز تعلق می گيرد و به ایـن مقـدار مـانع انتقـال حبـوه بـهحبوه به کل ترکه، دین مزبور به ح

  .پسر بزرگ می شود

به نظر عده ای دیگر شـرط انتقـال امـوال حبـوه بـه پـسر بـزرگ ایـن اسـت کـه متـوفی دیـن

مانع انتقال حبـوه مانع انتقال ترکه به وراث از جملهرمستغرق ترکه نداشته باشد واال دین مزبو

  .د و چيزی از ترکه باقی نمی ماند تا به عنوان حبوه به پسر بزرگ برسدبه پسر بزرگ خواهد بو
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اما به نظر مشهور که مورد تابعيت قـانون مـدنی قـرار گرفتـه اسـت، مالکيـت ترکـه حتـی در

صورت وجود دین مستغرق ترکه بـه وراث انتقـال پيـدا مـی کنـد؛ امـا ترکـه وثيقـه دیـون متـوفی

ورثه تا زمـان ادای دیـون و حقـوق متعلـق بـه ترکـه متزلـزلخواهد بود و به همين دليل مالکيت

در این. م. ق٨۶٨ماده. است و پس از ادا، مالکيت ایشان نسبت به ترکه استقرار خواهد یافت

مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شـود، مگـر پـس از اداء«: مورد مقرر می دارد

  .»حقوق و دیونی که به ترکه ميت تعلق گرفته

حقوق و دیونی کـه«: اعالم می دارد. م. ق٨٩۶در مورد دیون و حقوق متعلق به ترکه، ماده

  : به ترکه ميت تعلق می گيرد و باید قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذیل است

قيمت کفن ميت و حقوقی که متعلق است به اعيان ترکـه مثـل عينـی کـه متعلـق رهـن. ١

  . است

  . ی متوفیدیون و واجبات مال. ٢

  » .و زیاده بر ثلث با اجازه آنهاميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثهوصایای. ٣

او درتعهدات، واجبات مالی متوفی و همچنين مورد وصيتبنابراین هزینه تجهيز ميت، دیون،

صورتی که نسبت معينی از ترکه باشد، بين تمام اموال ترکه و از جمله حبوه توزیع می شود و

داخت آنچه از حقوق و دیون و ثلث به حبوه تعلق می گيـرد، مالکيـت پـسر بـزرگ بـه حبـوهبا پر

در صورتی که مورد وصيت، عينی از اعيان ترکه باشد، هرگاه عين مزبور جزء. می شودمستقر

نياز باشد، آن عين در حد ثلث بدوناین که موصی به یک قطعه فرش معينحبوه نباشد، مانند

از ترکه خارج شده، به مصرف مقـرر مـی رسـد و–و بيش از حد ثلث یا تنفيذ ورثهبه تنفيذ ورثه

از این نظر چيزی از حبوه کسر نمی شـود؛ زیـرا عـين مزبـور بـه وسـيله وصـيت در لحظـه فـوت

برعکس اگر عين موصی به از امول حبـوه. موصی مانند مال تلف شده از ترکه خارج بوده است

 انگشتر اختصاصی متوفی باشد آن عين نيز از امـوال حبـوه جـداباشد، مانند این که موصی به

شده، به همان ميزان از سهم اختصاصی پسر بزرگ از حبوه کم می شود و از این حيث چيـزی

از سهم سایر وراث کاسته نمی شود؛ مگر این که موصـی بـه بـيش از ثلـث باشـد کـه در ایـن

  .  بزرگ خواهد بودصورت نفوذ وصيت موکول به تنفيذ آن از جانب پسر

اختصاص حبوه به پسر بزرگ یـک حکـم اسـتثنایی و مخـالف -خالف قاعده بودن حبوه) ۴

قاعده کلی وراثت است و به همين علت، تعلق آن به پسر بزرگ موضوعًا و حکمـًا بایـد مـسلم

ودمثًال هرگاه تردید شـ. باشد و در موارد تردید نمی توان حکم استثنایی مذکور را ثابت دانست

شامل مجلدات مذکور نيز جزو اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ اسـت یـا» قرآن«که آیا عنوان

بایـدخير، به حکم قاعده کلی وراثت و اصل عدم خروج این مجلدات از شمول حکم کلی مزبور،

همچنين هرگـاه ایـن امـر مـورد تردیـد. آنها را خارج از اموال حبوه و متعلق به همه ورثه دانست

رار گيرد که آیا انگشتر موجود در ترکه، معموًال مورد استعمال متوفی قرار می گرفته اسـت یـاق

خير، انگشتر مزبور را نمی توان به عنوان حبوه ملک پسر بزرگ دانست، بلکه مانند سایر ارقـام

  .ترکه متعلق به همه ورثه خواهد بود
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   طبقه سومسهم االرث خویشاوندان: سوممبحث

صورتهای: کليات، بخش دوم: بخش نخست:  دو بخش زیر می آوریممبحث را درمطالب این

  .گوناگون سهام وراث

  

  کليات: بخش نخست

 متوفی در طبقه نخـست و طبقـه دوم خویـشاوندیاگر -مختصات ارث افراد طبقه سوم

دایی(و اخوال) عمود و عمه(نداشته باشد ترکه او به خویشاوندان طبقه سوم او یعنی اعمام

او و در صـــورت نبـــودن اعمـــام و اخـــوال اوالد اعمـــام و اخـــوال تـــا هرقـــدر کـــه پـــایين برونـــد) و خالـــه

و در صورت نبودن ایشان به اعمام و اخوال پدر و مادر متـوفی و در صـورت نبـودن آنهـارسدمی

اوالد اعمـام و اخـوال نـسلهای پيـشين متـوفی بـابه اوالدشان و سـپس بـه اعمـام و اخـوال و

  .اعده اصل وراثت نزدیکتر خواهد رسيدرعایت ق

به این ترتيب خویشاوندان طبقه سوم یک گروهند که همگی از خویشاوندان در خـط اطـراف

نيـز درجـه هـای مختلـفخویشاوندان مذکور رتبه های متفاوتی دارند که در داخل آنها. هستند

یـی و خالـه متـوفی وبه این ترتيب که رتبه نخست عبـارت اسـت از عمـو، عمـه، داوجود دارد،

که پائين بروند و به همين ترتيب رتبه های بعدی شامل اعمـام و اخـوال واوالد ایشان تا هرقدر

  . نزدیکتر خواهد بوداوالد ایشان نسبت به نسلهای باال با رعایت اصل وراثت

 وقانون مدنی در بيان سهم االرث طبقه سوم منحصرًا به ذکـر اعمـام و اخـوال و اوالد اعمـام

اخوال متوفی بسنده کرده و به بيان اعمـام و اخـوال و اوالد اعمـام و اخـوال پـدر و مـادر و بـاالتر

و اجمال باید به منبع اقتباس قانون مدنینپرداخته است؛ اما باتوجه به این که در موارد سکوت

والد اعمـامکه فقه اماميه است مراجعه کرد و در فقه اماميه در صورت فقدان اعمام و اخوال و ا

و اخوال متوفی اعمام و اخوال و اوالد اعمام و اخوال پدر و مادر و نسلهای بـاالتر نيـز بـه ترتيـب

االقرب االقرب ارث می برند، باید پذیرفت که در حقوق مدنی نيز اعمام و اخـوال و اوالد اعمـام و

م و اخـوال خـود متـوفی بـااخوال پدر و مادر و اجداد، در صورت نبودن اعمام و اخوال و اوالد اعما

  .رعایت االقرب فاالقرب ارث خواهند بود

در خویــشاوندان طبقــه ســوم، دو جهــت اصــلی وجــود دارد کــه عبــارت اســت از جهــت

خویشاوندی پدری که در اعمـام وجـود دارد و جهـت خویـشاوندی مـادری کـه در اخـوال موجـود

  .است

ویـشاوندی فرعـی وجـود دارد کـهاز دو جهت مذکور نيز سه جهت خدر خویشاوندان هر یک

که بنابراین جمعـًا) ابی، امی و ابوینی(خویشاوندی پدری، مادری، و پدر مادریعبارت است از

به این ترتيب عمو و عمه کـه بـرادر و. شش جهت خویشاوندی در طبقه سوم قابل تصور است

مو و عمه ابوینی، و اگرخواهر پدر متوفی هستند اگر با پدر متوفی از پدر و مادر یکی باشند، ع

از پدر تنها یکی باشند، عمو و عمه ابی و هرگاه فقـط از مـادر یکـی باشـند، عمـو و عمـه امـی

  .متوفی هستند
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همچنين دایی و خاله که برادر و خواهر مادر متوفی هستند، اگر با مادر متوفی از پدر و مادر

ستند، اگـر بـا مـادر متـوفی از پـدر ویکی باشند، دایی و خاله که برادر و خواهر مادر متوفی هـ

مادر یکی باشند، دایی و خاله ابوینی و اگر از پدر یکی باشند، دایی و خالـه ابـی و در صـورتی

در معنی اعم به اعمـام، کاللـه. که فقط از مادر یکی باشند، دایی و خاله امی متوفی هستند

  .ابی و به اخوال کالله امی گفته می شود

د اعمام ابوینی و اخوال ابـی بـا وجـود اخـوال ابـوینی، ارث نمـی برنـد و دراعمام ابی با وجو

صورت نبـودن اعمـام ابـوینی، اعمـام ابـی حـصه ایـشان را مـی برنـد و در صـورت نبـودن اخـوال

اعمـام امـی، همـواره بـا.). م. ق٩٣٠مـاده(ابوینی، اخوال ابی، سـهم ایـشان را خواهنـد بـرد

ی، با اخـوال ابـی را از ارث محـروم نمـی کننـد و اخـوال ابـوینیاعمام ابوینی یا ابی و اخوال ام

  . حاجب اعمام ابی نمی شوند

خویشاوندان مادری یعنی اخوال همواره به فرض ارث می برند و فـرض. م. ق٩٣۵طبق ماده

ایشان در صورت انفراد و تعدد همواره یک سوم ترکه است و بـاقی ترکـه بـه قرابـت متعلـق بـه

اگر در بين اخوال یک نفر امی باشد.  یعنی اعمام استخویشاوندان پدری
1
6

 از سهم اخوال از

سهم اخوال و اگر متعدد باشند،
1
3

سهم اخوال به ایشان داده می شـود کـه بـه قاعـده ذکـور

ر بين اعمام نيز یک نفر امیاگر د.) م. ق٩٣۵ماده. (مساوی اناث بين ایشان تقسيم می گردد

باشد،
1
3

 از سهم اعمام به ایشان می رسد کـه آن را بـه قاعـده ذکـور مـساوی انـاث تقـسيم

 باقيمانده سهم اعمام به اعمام ابوینی یا ابی داده می شود کـه بـه قاعـده ذکـور دو.کنندمی

بنـابراین در طبقـه سـوم هـيچ گـاه.). م. ق٩٣۵ماده(برابر اناث بين ایشان تقسيم خواهد شد

جمع فرضها از واحد بيشتر نخواهد شد؛ زیرا اعمام در هـيچ حـالتی بـه فـرض ارث نمـی برنـد و

فرض برها، منحصر به زوج و زوجه و اخوال هستند که مجموع فرضها در حالتی به حـداکثر خـود

مجموع فرضهامی رسد که زوج و اخوال با هم باشند که در این حالت نيز
5
6

  :  می شود

1 1 3 2 5
2 3 6 6

+
+ = =  

و
1
6

  . از ترکه باقی می ماند که متعلق به اعمام خواهد بود

حداکثر فرض خـود را مـی برنـد کـه عبـارتزوج و زوجه نيز به علت نبودن اوالد برای متوفی،

است از
1
2

 برای زوج و
1
4

  .) م. ق٩٣٨ماده( برای زوجه

و اخوال با رعایـت قاعـده وراثـت نزدیکتـردر صورت نبودن اعمام و اخوال، ترکه به اوالد اعمام

می رسد و هر نسل سهم کـسی را مـی بـرد کـه بـه واسـطه او بـه متـوفی) االقرب فاالقرب(

  .) م. ق٩٣٧ماده(متصل می شود
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در صورت نبودن اعمام و اخوال و اوالد اعمام و اخوال متوفی، اعمام و اخـوال و اوالد اعمـام و

اخوال پدر و مادر متوفی و در صورت نبودن ایشان اعمام و اخـوال جـد و جـده ابـی و امـی و بـه

  .همين ترتيب تا هرچه باال روند با رعایت قاعده وراثت نزدیکتر ارث می برند

در طبقه سوم نيـز اسـتثنایی بـر اصـل وراثـت نزدیکتـر وارد شـده اسـت و آن عبـارت: استثنا

است از تقدم پسر عموی ابوینی بر عموی ابـی و محـروم شـدن عمـوی ابـی از ارث در صـورت

خویشاوندان به ایشان؛ در حالی که پسر عموی ابـوینی نـسبت بـه متـوفی یـک درجـهانحصار

  .دورتر از عموی ابی است

 باشـند، پـسر عمـو ارث-هرچند ابـی–اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله یا اعمام متعدد

  .) م. ق٩٣۶ماده(نمی برد

  

  صورتهای گوناگون سهام وراث: بخش دوم

اعمام و اخوال خـود متـوفی ودر این بخش سهام ارث اعمام و اخوال و اوالد -طرح مطالب

ت مورد بررسی قرار می گيرد و سپس با لحاظ ضـوابطحالتهای گوناگون آن در سه صورت متفاو

مذکور در صورتهای باال، وراثـت اعمـام و اخـوال پـدر و مـادر متـوفی و فرزنـدان آنهـا نيـز بـه طـور

جداگانه مطالعه می شود و با در نظـر گـرفتن ارث ایـشان، ارث اعمـام و اخـوال و اوالد اعمـام و

  .اخوال اجداد متوفی، مشخص می شود

در صورتی که وراث منحـصر بـه -انحصار وراث به اخوال یا اوالد ایشان: ستصورت نخ

  : اخوال یا اوالد ایشان باشند، سهم وراث در حاالت مختلف به شرح زیر تعيين می شود

منحصرًا یک دایی یا یک خاله داشته باشـد، تمـام ترکـهاگر متوفی. یک دایی یا یک خاله. ١

؛ چون یک سوم به فرض به او داده می شود و باقی ترکـه.)م. ق٩٢٩ماده(متعلق به او است

  . نيز به او رد می شود، خواه ابی باشد یا امی یا ابوینی

اگر متـوفی یـک. یک دایی و یک خاله یا چند دایی و چند خاله همه امی یا ابی یا ابوینی. ٢

یـا ابـوینی باشـند،دایی و یک خاله یا چند دایی و چند خاله داشته باشد که همه ابی یا امـی

یک سوم ترکه به فرض و باقی ترکه به رد به ایشان داده می شود که بين ایـشان بـه تـساوی

  .) م. ق٩٣٣ماده. (تقسيم می شود

اگـر وراث، دایـی یـا. دایی و خاله ابوینی یا ابی و دایی یا خاله امی یا دایی و خالـه امـی. ٣

ایی و خاله امی باشند،خاله ابوینی یا ابی و دایی یا خاله امی یا د
1
3

 ترکه به فرض به ایشان

صـورت انفـراد و یـکداده می شود و باقی به ایشان رد می شود که یک ششم از کل ترکه در

سوم در حالت تعدد به دایی یا خاله یا دایی و خاله امی و باقی ترکه به دایی یا خاله ابوینی یا

داده مـــی شـــود کـــه آن را بـــه تـــساوی تقـــسيم) دن دایـــی یـــا خالـــه ابـــوینیدر صـــورت نبـــو(ابـــی

  . کنندمی

www.Rasagostar.ir

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


      ارث
----------

٨٦

اگر خویشاوندان عبـارت اس اخـوال، بعـضی ابـوینی و بعـضی. ابوینی و ابی و امیاخوال. ۴

ابی و بعضی امی باشند، اخوال ابی از ارث محرومند و یک سوم ترکه به فرض و باقی ترکه بـه

 داده می شود؛ به این ترتيب که از کل ترکهرد به اخوال ابوینی و امی
1
6

 در صورت انفراد و یک

سوم در صورت تعدد اخوال امی به ایشان داده می شود که در صورت تعدد بـه تـساوی سـهم

ذکور ب سهم اناث بين خود تقسيم می کنند و باقيمانده به اخوال ابوینی داده می شود که آن

  .). م. ق٩٣۴ و٩٣٠ماده( قاعده ذکور مساوی با اناث بين ایشان تقسيم می شودنيز به

در صورت انحصار وراث به اوالد اخوال، ایشان به جای اخـوال ارث مـی برنـد و. اوالد اخوال. ۵

نصيب هر نسل از ایشان، نصيب کسی خواهد بود که به واسطه او به ميت متـصل مـی شـود

والد هر دایی و خاله ابوینی یا ابی سهم آن دایـی و خالـه ابـوینی یـا؛ یعنی ا.)م. ق٩٣٧ماده(

  .ابی و اوالد هر دایی و خاله امی سهم آن دایی و خاله امی را می برد

زوج یا زوجه در تمام حاالت مذکور در باال، ایشان نـصيب بـاالی خـود را کـهدر صورت وجود. ۶

عبارت است از
1
2

ی زوج و برا
1
4

  . برای زوجه می برند

در صـورتی کـه وراث منحـصر بـه -انحصار وراث به اعمـام یـا اوالد ایـشان: صورت دوم

  : اعمام یا اوالد ایشان باشد، سهم وراث در حاالت مختلف به شرح زیر تعيين می گردد

ک عمه داشته باشد، تمام ترکـه بـهاگر متوفی منحصرًا یک عمو یا ی. یک عمو یا یک عمه. ١

  .) م. ق٨٩٨ با لحاظ ماده٩٢٩ماده(قرابت به او داده می شود

اگـر ورای منحـصر بـه یـک: یک عمو و یک عمه یا چند عمه همه امی و یا ابی یـا ابـوینی. ٢

تمام ترکه به قرابت به ایشان. عمو و یک عمه یا چند عمه همگی امی یا ابی یا ابوینی باشند

ه می شود، که اگر همه امی باشند، سهم ذکور مساوی سهم اناث و اگر همـه ابـوینی یـاداد

  .) م. ق٨٩٨ با لحاظ ماده٩٣١ماده(خواهد بودابی باشند، سهم ذکور دو برابر سهم اناث

اگـر وراث، عمـو و عمـه. امی یا عمو و عمه امیعمو و عمه ابوینی یا ابی و عمو یا عمه. ٣

عمو یا عمه امی یا عمو و عمه امی باشند، تمام ترکه به قرابت به ایشان دادهابوینی یا ابی و

می شود که
1
6

 آن در صورت انفراد و
1
3

 آن در صورت تعدد به عمـو یـا عمـه امـی یـا بـه عمـو و

در صورت نبودن اعمام(بوینی یا ابیو باقی آن به اعمام ا) به تساوی در حالت تعدد(عمه امی

  .) م. ق٨٩٨ با لحاظ ماده٩٣٢ماده(به قاعده ذکور دو برابر اناث داده می شود) ابوینی

اگـر وراث اعمـام ابـوینی و اعمـام ابـی و اعمـام. اعمام ابوینی و اعمام ابی و اعمام امی. ۴

امی باشند، اعمام ابی از ارث محرومند و
1
6

 ترکه در صورت انفراد و
1
3

 ترکه در صورت تعـدد بـه

اعمام امی داده می شود که در صورت تعدد به قاعده ذکور مساوی انـاث بـين ایـشان تقـسيم

مـاده(و باقی ترکه بين اعمام ابوینی به قاعده ذکور دو برابر اناث تقـسيم مـی شـودمی شود

  .) م. ق٨٩٨عایت ماده با ر٩٣٠ و٩٣٢

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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در ایـن صـورت     . وراث متوفی منحصر به یک عموی ابی و یـک پـسر عمـوی ابـوینی باشـد                 . ۵

 ٩٣۶مـاده   (عموی ابی از ارث محروم شده، تمام ترکه متعلق به پسر عموی ابوینی خواهد بود                

  .این حکم یکی از دو استثنای وارد بر اصل وراثت نزدیکتر است.) م.ق

وراث به اوالد اعمام، ایشان به جای اعمام ارث مـی برنـد و              در صورت انحصار    . اوالد اعمام . ۶

مـاده  . (نصيب هر نسل نصيب کسی خواهد بود که به واسطه او به متـوفی متـصل مـی شـود                   

مثال هرگاه متوفی پسر و دختر عمه از یـک عمـه امـی و پـسر و دختـر عمـو از یـک                    .) م. ق ٩٣٧

ایشان تقسيم مـی شـود؛ بـه ایـن ترتيـب      به قرابت بين عموی ابوینی داشته باشد، تمام ترکه     

که یک ششم ترکه بين پسر و دختر عمه امی به قاعده ذکور مساوی انـاث و بـاقی ترکـه بـين                       

  .پسر و دختر عموی ابوینی به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم خواهد شد

یشان نصيب باالی خـود     در صورت وجود زوج یا زوجه همراه اعمام، ا        . اعمام با زوج یا زوجه    . ٧

(را به فرض می برند      
1
2

 برای زوج و     
1
4

و باقی ترکه به قرابـت بـه اعمـام داده مـی             )  برای زوجه  

  .).م. ق٩٣٨ماده (شود که بين ایشان به شرح حاالت مختلف مذکور در باال تقسيم می گردد 

متـوفی در زمـان فـوت، اعمـام و       اگر   - اعمام و اخوال باشند    وراث متوفی : صورت سوم 

  : اخوال داشته باشد، سهام وراث در حاالت مختلف به شرح زیر تعيين می شود

اگر متوفی یک دایی یا یک خاله با یـک عمـو یـا              . یک کالله امی و یک کالله ابوینی یا ابی        . ١

یک عمه داشته باشد،     
1
3

ه به فرض به دایی یا خاله و باقی ترکه به قرابت به عمو یـا عمـه      ترک 

مثًال اگر . داده می شود، اعم از این که دایی یا خاله و عمو یا عمه ابی یا امی یا ابوینی باشند                 

متوفی یک عموی ابوینی و یک خاله ابی داشته باشد،           
1
3

  ترکه به خاله ابی بـه فـرض و بـاقی           

  .) م. ق٨٩٨ با لحاظ ماده ٩٣۵ماده . (ترکه به قرابت به عموی ابوینی داده می شود

و و اگر خویشاوندان متـوفی عمـ  . عمو و عمه ابوینی یا ابی یا امی و یک دایی یا یک خاله      . ٢

یا عمو و عمـه امـی و یـک    ) در صورت نبودن عمو و عمه ابوینی(ی عمه ابوینی یا عمو و عمه اب    

له باشد،   دایی یا یک خا   
1
3

 ترکه به فرض به دایی یا خاله و باقی ترکه به قرابت به عمو و عمـه                  

در تقسيم سهم اعمـام ابـوینی       . داده می شود، خواه دایی یا خاله ابوینی یا ابی یا امی باشد            

 ٩٣۵مـاده    (یا ابی، ذکور دو برابر اناث و در سهم اعمام امی ذکور مـساوی انـاث ارث مـی برنـد                    

  .) م.ق

اگـر خویـشاوندان متـوفی دایـی و         . دایی و خاله ابی یا ابوینی یا امی و یک عمو یـا عمـه              . ٣

خاله ابی یا دایی و خاله ابوینی یا دایی و خاله امی و یک عمو یا عمه باشند                 
1
3

 ترکه به دایـی  

آن مـساوی انـاث اسـت و بـاقی ترکـه بـه       و خاله داده می شود که در هـر حـال سـهم ذکـور از         

  .قرابت به عمو یا عمه داده می شود، اعم از این که ابوینی یا ابی یا امی باشند
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اگـر خویـشاوندان متـوفی چنـد عمـو و عمـه و چنـد             . چند عمو و عمه و چند دایی و خالـه         . ۴

دایی و خاله باشند،     
1
3

به این نحو که اگر اخوال ابوینی و ابـی و           د؛  ترکه به اخوال داده می شو      

اخوال ابی  امی با هم باشند اخوال ابی از ارث محروم هستند و در صورت نبودن اخوال ابوینی،                 

. به جای ایشان ارث می برند     
1
6

از   
1
3

 سهم اخوال در صورت انفراد و        
1
3

 از  
1
3

 در صورت تعدد بـه  

بـه تـساوی سـهم    اخوال امی داده می شود که در صورت تعدد، هرچنـد بـا اخـتالف در جـنس،           

ذکور با سهم اناث تقسيم می شود و باقی سهم اخوال به دایی و خاله ابوینی داده می شود                   

 جـنس، آن را بـه تـساوی بـين خـود تقـسيم       که ایـشان نيـز در صـورت تعـدد هرچنـد بـا اخـتالف        

و ابـی و امـی      اگر اعمـام ابـوینی      باقی ترکه نيز به اعمام می رسد که در این صورت            . کنند می

باشند، اعمام ابی از ارث محرومند و در صورت نبودن اعمام ابوینی، اعمام ابـی جـای ایـشان را         

می گيرند و از باقی ترکه       
1
6

ر صورت انفراد و      د 
1
3

 در صورت تعدد به اعمام امی داده مـی شـود            

که به رغم اختالف در جنس، ترکه بـين ایـشان بـه تـساوی تقـسيم مـی شـود و بـاقی سـهم                           

در .) م. ق ٩٣۵مـاده   (اعمام نيز بين اعمام ابوینی به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم می گردد               

 یا زوجه سهم باالی ایشان یعنی        صورت بودن زوج  
1
2

برای زوج و    
1
4

 برای زوجـه بـه ایـشان داده         

می شود و آنچه پس از کسر فرض زوجه یا زوج و فرض اخوال باقی می ماند، متعلق به اعمـام       

ا یـک دایـی و یـک خالـه ابـوینی و یـک               اگر در حالت مذکور در باال، زوج همراه بـ         مثًال  . خواهد بود 

دایی و یک خاله امی و یک عمو و یک عمه ابوینی و یک عمو و یـک عمـه امـی باشـند و ترکـه                           

 واحـد   ٣٢۴خاله امی و یک عمو و یک عمه ابوینی و یک عمـو و یـک عمـه امـی باشـند و ترکـه                          

  .): م. ق٩٣٨ و ٩٣۵ماده (باشد، تقسيم ترکه به قرار زیر خواهد بود 

                                                                                       زوجفرض 
1324 162
2

× =  

                                                                               فرض کالله امی
1324 108
3

× =  

                                                                      یسهم دایی و خاله ام
1108 36
3

× =  

                                                           سهم هر یک از دایی و خاله امی
136 18
2

× =  

108                                                                  سهم دایی و خاله ابوینی 36 72− =  

                                                         از دایی و خاله ابوینیسهم هریک 
172 36
2

× =  

162                                                                     مجموع سهام فرضی 108 270+ =  

324                                                                    باقی ترکه سهم اعمام 270 54− =  
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                                                                         سهم عمو و عمه امی
154 18
3

× =  

                                                              سهم هر یک از عمو و عمه امی
118 9
2

× =  

54                                        باقی سهم اعمام متعلق به عمو و عمه ابوینی 18 36− =  

                                                                               وینیسهم عمه اب
136 12
3

× =  

12                                                                            سهم عموی ابوینی 12 24× =  

ر متــوفی اعمــام و اخــوال نداشــته باشــد و اوالد اعمــام و اخــوال اگــ. اوالد اعمــام و اخــوال. ۵

داشته باشد ترکه به اوالد اعمام و اخوال می رسد و هر نسل سهم کسی را می بـرد کـه بـه                       

مطابق قاعده وراثـت خویـشاوند نزدیکتـر،      .) م. ق ٩٣٧ماده  (واسطه او به ميت متصل می شود        

عمـام و اخـوال و وجـود هـر یـک از اخـوال، حاجـب                 وجود هر یک از اعمـام مـانع ارث بـردن اوالد ا            

حرمانی اوالد اخوال و اعمام خواهد بود؛ زیرا اخوال یک درجـه نزدیکتـر از اوالد اخـوال و اعمـام و                      

  . اعمام یک درجه نزدیکتر از اوالد اعمام و اخوال به متوفی هستند

یـک   خالـه امـی،       واحد دارایی و زوجه، یک پـسر و یـک دختـر یـک              ٨۶۴برای مثال اگر متوفی     

پسر و یک دختر یک دایی ابی، یک پسر و یک دختر یه عمـه امـی، یـک پـسر و یـک دختـر یـک                            

عموی ابوینی و یک پسر و یک دختر یک عموی ابی داشته باشد، فرزندان عموی ابی با وجـود                   

  : وراث قرار زیر تعيين می شودفرزندان عموی ابوینی از ارث محرومند و سهام 

                                                                                    سهم زوجه
1864 216
4

× =  

                                                                             سهم اوالد اخوال
1864 288
3

× =  

                                                                         سهم اوالد خاله امی
1288 48
6

× =  

                                                              سهم هر یک از اوالد خاله امی
148 24
2

× =  

288                                                                  سهم فرزندان دایی ابی 48 240− =  

240                                                        سهم هر یک از فرزندان دایی ابی 2 120÷ =  

216                                          فرضهای زوجه و خویشاوندان امیمجموع  288 504+ =  

864                                                             باقی ترکه متعلق به اعمام 504 360− =  

                                                                         سهم اوالد عمه امی
1360 60
6

× =  

                                                    هم هر یک از دختر و پسر عمه امی س
160 30
2

× =  

360                                                                 سهم اوالد عموی ابوینی 60 300− =  
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                                                                  سهم دختر عموی ابوینی
1300 100
3

× =  

100                                                                   سهم پسر عموی ابوینی 2 200× =  

اخــوال و اوالد پــدر و مــادر متــوفی و اوالد ایــشان و اعمــام و  ارث اعمــام و اخــوال 

و اخوال متـوفی،    در صورت نبودن اعمام و اخوال و اوالد اعمام          . اعمام و اخوال اجداد متوفی    

اعمام و اخوال و اوالد اعمام و اخـوال پـدر و مـادر متـوفی و سـپس اعمـام و اخـوال جـد و جـده                             

عایـت قاعـده   متوفی و به همين ترتيب اعمام و اخوال و اوالد اعمام و اخوال نسلهای بـاالتر بـا ر                

به این ترتيب که     . وراثت نزدیکتر ارث می برند    
1
3

 ترکه بـه اعمـام و اخـوال مـادر متـوفی و بـاقی                

از  . به اعمام و اخوال پدر متوفی داده می شود        ترکه  
1
3

سهم اعمام و اخـوال مـادر متـوفی،           
1
3

 

آن به اخوال و باقی به اعمام داده می شود که از سهم اخـوال یـک شـشم در صـورت انفـراد و                       

یک سوم در صورت تعدد به اخوال امی به تـساوی سـهم ذکـور و انـاث داده مـی شـود و بـاقی                

 بـا  ابوینی و در صورت نبودن ایشان به اخوال ابی به تـساوی سـهم ذکـور    سهم اخوال به اخوال     

اعمام و اخوال مادر متوفی پس از کـسر سـهم اخـوال متعلـق بـه                 ی سهم   اناث می رسد و باق    

اعمام است که از آن      
1
6

در صورت انفراد و      
1
3

در صورت تعدد به تساوی سهم ذکـور بـا انـاث بـه           

ورت نبـودن ایـشان بـه       اعمام امی داده می شود و مازاد سهم اعمام به اعمام ابـوینی و در صـ                

اعمام ابی مادر متوفی می رسد که ایـشان نيـز آن را بـه تـساوی سـهم ذکـور و انـاث تقـسيم               

زیرا طبق قاعده، هر وارث جانشين کسی مـی شـود کـه بـه واسـطه او بـه متـوفی                      کنند؛   می

مــادر متــوفی ســهم مــادر متــوفی را کــه  ر نتيجــه، اعمــام و اخــوال درســد کــه  مــی
1
3

 اســت  

همچنانکه اعمام و اخوال پدر متـوفی سـهم پـدر متـوفی را مـی برنـد و خویـشاوندان            برند،   می

باقيمانـده ترکـه پـس از کـسر سـهم           . مارد آن را به تساوی سهم ذکور و اناث تقسيم می کنند           

اخوال بين  ) در صورت بودن هر یک از ایشان      (اعمام و اخوال مادر متوفی و نيز فرض زوج یا زوجه            

و اعمام پدر متوفی تقسيم می شود، به این ترتيب که            
1
3

آن سهم اخوال خواهد بود که از این         

سهم  
1
6

در صورت انفراد و یک سوم در صورت تعدد به تساوی سهم ذکور و اناث به اخوال امی             

 داده مـی شـود کـه آن هـم بـه             -در صـورت نبـودن ابـوینی      –و باقی آن به اخوال ابـوینی یـا ابـی            

تساوی سهم ذکور و اناث بين ایشان تقسيم می شـود و بـاقی سـهم خویـشاوندان پـدری بـه          

عمام پدر داده می شود که       
1
6

 آن در صورت انفـراد و        
1
3

 آن در صـورت تعـدد بـه اعمـام امـی بـه               

در صورت –وی سهم ذکور و اناث می رسد و باقی سهم اعمام پدر به اعمام ابوینی یا ابی                  تسا

  .  به قاعده ذکور دو برابر اناث، داده می شود-نبودن اعمام ابوینی
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مطابق با نظر مشهور فقهاست، ولـی بـه نظـر بعـضی دیگـر از ایـشان اخـوال                 تقسيم مذکور   

رکه و اعمام پدر و مادر باقی ترکه را می برند که ایـن              ابوینی خواه اخوال پدر یا مادر، یک سوم ت        

هر کس نصيب کسی را مـی بـرد کـه           (نظر مخالف با قاعده ارث بردن نصيب خویشاوند واسطه          

  . است) به واسطه او به متوفی متصل می باشد

واحد ترکه داشته باشد و خویشاوندان و زوجه و دایی           ۶۴٨به عنوان مثال جامع، اگر متوفی       

ه امی و دایی و خاله ابوینی و عمو و عمه امی و عمو و عمـه ابـوینی مـادر و نيـز دایـی و                    و خال 

خاله امی و دایی و خاله ابوینی و عمو و عمه امی و عمو و عمه ابوینی پدر باشند، ترکه او بـه                

  : شرح زیر تقسيم می شود

  سهم زوجه متوفی
1648 162
4

× = 

  سهم اعمام و اخوال مادر
1648 216
3

× = 

  سهم اخوال مادر متوفی
1216 72
3

× = 

  سهم دایی و خاله امی مادر متوفی
172 24
3

× = 

  سهم هر یک از دایی و خاله امی مادر متوفی
124 12
2

× = 

72  سهم دایی و خاله ابوینی مادر متوفی 24 48− = 

سهم هر یک از دایی و خاله ابوینی مادر متوفی                               
148 24
2

× = 

216سهم اعمام مادر متوفی                                                              72 144− = 

ه امی مار متوفی                                                 سهم عمو و عم
1144 48
3

× = 

سهم هر یک از عم و عمه امی مادر متوفی                                    
148 24
2

× = 

144                                 سهم عمو و عمه ابوینی مادر متوفی             48 96− = 

سهم هر یک از عمو و عمه ابوینی مادر متوفی                                
196 48
2

× = 

162     مجموع سهام فرضی                                                             216 378+ = 

648باقی ترکه پس از کسر فروض متعلق به خویشاوندان پدر                     378 270− = 

سهم اخوال پدر متوفی                                                              
1270 90
3

× = 

  سهم دایی و خاله امی پدر متوفی 
190 30
3

× = 
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  و خاله امی پدر متوفی سهم هر یک از دایی 
130 15
2

× = 

90  سهم دایی و خاله ابوینی پدر متوفی  30 60− = 

  سهم هریک از دایی و خاله ابوینی پدر متوفی 
160 30
2

× = 

270  سهم اعمام پدر متوفی  90 180− = 

  سهم عمو و عمه امی پدر متوفی 
1180 30
3

× = 

  سهم هریک از عمو و عمه امی پدر متوفی 
160 30
2

× = 

180  سهم عمو و عمه ابوینی پدر متوفی  60 120− = 

  ینی پدر متوفی سهم عمه ابو
1120 40
3

× = 

40  سهم عموی ابوینی پدر متوفی  2 80× = 

  

  ارث خنثی و شخص فاقد عالمت جنسی و انسان دوسر : مبحث چهارم

مـی شـوند کـه هـر یـک از           اصوًال افراد انسان به دو جنس ذکور و اناث تقسيم           . طرح مبحث 

خود هستند، اما در بعضی افراد استثنایی عالئم هردو جـنس ذکـور و              خص  ایشان دارای عالئم    

ممکـن اسـت در بعـضی     . را خنثی نامنـد   اناث یعنی آلت جنسی مرد و زن وجود دارد که ایشان            

همچنــين ممکــن اســت یــک موجــود : دیگــر عالئــم خــاص هــيچ یــک از دو جــنس موجــود نباشــد

  . انسانی، دارای دو سر باشد

در تمـام مـوارد مـذکوره در ایـن مبحـث و دو              «: د خنثی مقرر مـی دارد     در مور . م. ق ٩٣٩ماده  

وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث سهم االرث او         قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله         مبحث  

اگر عالئم رجوليت غالـب باشـد سـهم االرث یـک پـسر از طبقـه                 : به طریق ذیل معين می شود     

شته باشد سهم االرث یک دختر از طبقه خود را مـی بـرد و اگـر                 خود و اگر عالئم اناثيت غلبه دا      

هيچ یک از عالئم غالب نباشد، نصف مجموع سهم االرث یک پسر و یک دختـر از طبقـه خـود را                      

  » .خواهد برد

قانون مدنی در مورد ارث شخص فاقد عالمت جنسی و انسان دو سـر حکمـی مقـرر نکـرده                    

منبع اقتبـاس مقـررات ارث قـانون مـدنی محـسوب            است، اما در بعضی کتب مبسوط فقهی که         

می شود، ارث این اشـخاص مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت کـه مـا در ایـن مبحـث آن را مطـرح                             

بخـش نخـست، ارث     : بنابراین مطالب این مبحـث در سـه بخـش آورده مـی شـود              . خواهيم کرد 

  . خنثی؛ بخش دوم، ارث شخص فاقد عالمت جنسی؛ بخش سوم، ارث انسان دوسر

  

  ارث خنثی: بخش نخست
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پـس. انـسانی اسـت کـه دارای عالئـم رجوليـت و اناثيـت باشـدخنثـی -تعریف و تقـسيم

  . کسی را که فاقد عالمت جنسی باشد خنثی نمی گویند

دارای عالئم جنس ذکور و انـاث اسـت، از نظـر هرچند خنثی-خنثای آشکار و خنثای مشکل

  . آشکار و خنثای مشکل تقسيم می شودوضعيت عالئم مذکور، خنثی به دو گونه خنثای

خنثای آشکار یا خنثای ظاهر، کسی است که عالئم هر یک از دو جنس بر جنس دیگر در او

یکـی از دواز نظر فقهی به استناد شماری از روایات، غلبه هر یک از عالئم. غلبه داشته باشد

 یـا نـوع مجرایـی کـه دفـعجنس بر جنس دیگر و تعيين جنس خنثی از نوع مجـرای دفـع ادرار او

  . دانسته می شودادرار از آن زودتر از مجرای دیگر شروع یا دیرتر پایان می یابد،

خنثای مشکل کسی اسـت کـه هـيچ یـک از عالیـم رجوليـت یـا اناثيـت در او غلبـه نداشـته

  . باشد

سهم االرث خنثای آشکار معادل سهم جنسی است که عالئـم آن در -سهم االرث خنثی

اگر عالئم رجوليت در او بر عالئـم اناثيـت غلبـه داشـته. غالب بر عالئم جنس دیگر استخنثی

باشد، خنثی سهم ذکور هم ردیف خـود را از حيـث درجـه و طبقـه خواهـد بـرد و هرگـاه عالئـم

  . اناثيت غالب باشد، خنثی سهم اناث از خویشاوندان هم ردیف خود را می برد

 باشـد کـه سـهم االرث ذکـور و انـاث او مـساوی اسـتخنثای مشکل، اگر از خویـشاوندانی

  .مانند ایشان ارث می برد

سهم االرث خنثای مشکلی که سهم االرث ذکور خوشاوند هم ردیف او دو برابـراما در مورد

عده ای معتقدند جنس این خنثـی بـا. سهم االرث اناث او است، در فقه اختالف نظر وجود دارد

قـولا که قرعه مشخص می کند به او مـی دهنـد؛ ولـیقرعه مشخص شده، سهم جنسی ر

 قرار گرفته است این است که سهم او نصف٩٣٩مشهور که مورد تابعيت قانون مدنی در ماده

مـثًال اگـر متـوفی دارای همـسر و. مجموع سهم ذکور و اناث خویشاوند هم ردیفش خواهد بود

٩هم زوج یا زوجه بـاقی ترکـه بـهسیک پسر و یک دختر و یک فرزند خنثی باشد، پس از کسر

 قسمت به خنثـی٣ قسمت به دختر و٢آن به پسر و قسمت۴قسمت تقسيم می شود که

همچنين اگر متوفی فقط دارای خویشاوندان طبقه دوم باشـد و وارث او بـرادر و. داده می شود

شـته باشـند،خواهر ابی و یک خنثای هم ردیف برادر و خواهر مزبـور داخواهر امی و برادر و
1
3

 سهم تقسيم می شـود٩ترکه به تساوی بين برادر و خواهر امی تقسيم می شود و باقی به

 قـسمت آن بـه خنثـای هـم ردیـف٣ قسمت آن به خواهر ابی و٢ قسمت به برادر ابی و۴که

مـورد اعمـام ابـوینی یـابه همين ترتيب در طبقـه سـوم در. برادر و خواهر مذکور داده می شود

  . ابی، حکم مزبور جاری خواهد بود

  

  ارث شخص فاقد عالمت جنسی: بخش دوم

www.Rasagostar.ir

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


      ارث
----------

٩٤

منظور از شخص فاقد عالمت جنـسی کـسی اسـت کـه هـيچ یـک از -تعریف و بيان حکم

نظر مشهور در فقه به استناد حدیث،. خاص جنس ذکور و اناث در او وجود نداشته باشدعالئم

 شخص با قرعه تعيين می شود؛ زیرا قرعه برای هر امر مشکل در نظـراین است که جنس این

شده است؛ اما به نظـر مـی رسـد، در صـورتی کـه بتـوان بـه وسـيله متخصـصان جـنسگرفته

  . شخص را تعيين کرد، باید مطابق تشخيص مذکور عمل گردد

  

  ارث انسان دوسر: بخش سوم

ــده -وحــدت و تعــدد شخــصيت ــسان، آفری ــراد ان ــين اف ــبدر ب ــر طبيعــی و عجي  هــای غي

که به رغم شخصيت واحد، دارای اعضایی اضافی هستند و یـا شخـصيتهای متعـددایالخلقه

متصل به یک پيکرند یافت می شوند که بررسـی و تـشخيص موقعيـت حقـوقی ایـشان، جالـب

  . توجه است

ماننـد گـوش، انگـشت یـا دسـت بـه لحـاظ وحـدت–انسانهای دارای اعضای فرعـی اضـافی

هرچند که بـه نـدرت، بحث خاصی را برنمی انگيزد، ولی در بين این انسانها،-يت ایشانشخص

آفریده هایی هستند که دوسر بر یک بدن یا دوسر در دو بدن و بر یک باسن دارند که در این جا

جنـسيت، ایـن گونـهباید پرسيد آیا صرف نظـر. فقط موضوع وضعيت ارث آنها بررسی می شود

وراثت باید یک شخص دانست یا دو شخص متـصل بـه هـم و آیـا ضـابطه ایلحاظانسانها را از

  برای تشخيص وحدت یا تعدد شخصيت این گونه انسانها، وجود دارد؟

شـده و بـهمسأله مربوط به ارث انسان دوسر و دو بدن در یک باسن، در کتب فقهی مطرح

سـت، بيـدار شـدن یـک زمـاناستناد روایتی که ضعف آن با عمل فقهای پيشين جبـران شـده ا

نسان دوسر را پس از خوابيدن، عالمت وحدت و بيدار شدن یکی پيش از دیگری را نشان تعـدد

عالمـــت مزبـــور در حقيقـــت نـــشان دهنـــده وحـــدت یـــا تعـــدد. دانـــسته انـــدشخـــصيت ایـــن موجـــود

بـــر ایـــن مبنـــا بایـــد در بـــين اعـــضای اصـــلی بـــدن، وحـــدت و تعـــدد. سيـــستم مغـــز و اعـــصاب اســـت

امـروزه بـا.  مغز و اعصاب را ضابطه تشخيص وحدت و تعدد شخصيت انسانی دانـستسيستم

پيشرفتهای علمی، تشخيص وحدت این گونه انسانها، با انجام دادن آزمایـشهای تخصـصی بـه

  . آسانی می تواند انجام شود

  

  ارث زوج و زوجه: مبحث پنجم

اسـت هریـکجه عقد نکاحزوجين با یکدیگر خویشاوندی سبببی دارند که نتي -طرح مبحث

مقـرر. م. ق٩۴٠مـاده. از زوجين در نکاح دائم در صـورت فـوت دیگـری، از متـوفی ارث مـی بـرد

ــی ــين«: داردم ــدیگر ارثزوج ــند، از یک ــوع از ارث نباش ــوده و ممن ــی ب ــا دائم ــت آنه ــه زوجي ک

  » .برندمی
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د بررسـیبرای توارث زوجين از هم، اجتماع شرایطی الزم است کـه در بخـش نخـست مـور

سـهم االرث ایـشان در بخـش دوم و امـوال موضـوع ارث ایـشان در بخـش سـوم. قرار می گيرد

  . مطالعه می شود

  

  شرایط توارث زوجين: بخش نخست

زوجيت موجب توارث زن و شوهر نخواهد شـد، بلکـه بـرایصرف وجود رابطه -طرح مطالب

ارت اسـت از دائـم بـودن نکـاح وایـن شـرایط عبـ. ارث بردن ایشان شرایطی دیگر نيز الزم است

بـا اسـتثنا مواجـه شـده اسـت کـهوجود زوجيت هنگام فوت همسر که هر یک از این دو شـرط

عبارت است از محروميت زن از ارث شوهر، در صورت وقوع نکـاح در حـال بيمـاری موجـب مـرگ

است ازکه می توان آن را مربوط به شرط اول دانست و استثنای دوم و سوم که عبارتشوهر

توارث زوجينی که بين ایشان طالق رجعـی واقـع شـده اسـت و ارث بـردن زوجـه از زوج پـس از

  . طالق واقع در حال بيماری شوهر و فوت شوهر ظرف یک سال به علت همان بيماری

ارث را بـين زوجينـی کـه نکـاح. م. ق٩۴٠مـاده -دائـم بـودن نکـاح: شـرط نخـست) الف

بنابراین زن و شوهری که نکاح ایشان موقتی اسـت، از. ه استایشان دائم باشد برقرار دانست

ارث نبردن طرفين نکاح منقطع نظر اقوی و مشهور فقهـای اماميـه اسـت. یکدیگر ارث نمی برند

اسـتدالل مـشهور فقهـا در ایـن نظـر،. که مورد متابعت قانون مدنی ایران نيز قـرار گرفتـه اسـت

  . راثت ایشان استمبتنی بر شماری از روایات و اصل عدم و

برخی از فقيهان مانند قاضی معتقد اسـت کـه در نکـاح موقـت ماننـد نکـاح دائـم تـوارث بـين

  . زوجين همواره برقرار می شود

عده ای دیگـر ماننـد سـيد مرتـضی، نظـر داده انـد کـه زوجـين در نکـاح موقـت از یکـدیگر ارث

  . این که عدم توارث در عقد نکاح شرط شودبرند، مگرمی

ضی دیگر گفته انـد هرگـاه در عقـد نکـاح موقـت ارث بـردن زوجـين از یکـدیگر شـرط شـود،بع

ایشان از هم ارث می برند و در غير این صورت توارث بين ایشان برقرار نخواهد شد؛ زیـرا عـالوه

فقهـی، المـؤ منـون عنـد شـروطهمبر داللت پاره ای از روایات، حکم مزبور را می توان از قاعده

  .داستنباط کر

به نظر ما شرط توارث زوجين در نکاح موقت نمی تواند ایشان را وارث یکدیگر سازد و از حکم

کلی اعتبار شرط ضمن عقد نمی توان اعتبار شرط مـذکور را اسـتنباط کـرد؛ زیـرا از یـک طـرف،

 دائم بودن نکاح را به صورت قيدی برای تـوارث زوجـين ذکـر کـرده اسـت و در٩۴٠قانون در ماده

نصی توارث زوجين نکاح موقت ذکر نشده است و اصل نيـز عـدم تـوارث ایـشان اسـت و ازهيچ

طرف دیگر، مقررات ارث از مقررات مربوط به نظم مالی و اجتماعی و از قوانين آمره است که بـا

اراده اشخاص تغيير نمی کند واال ارث بردن بيگانه نيز از ارث یا تغيير نسبت سهام ورثه حتی بـا

ضمن عقد، در صورتی قانونًا دارای اعتبـارافزون بر آن، شروط. ود ایشان هم اعتبار ندارتوافق خ

  .است که مخالف قانون نباشد
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 ٩٦

زوجين نکاح منقطع می توانند ضمن عقد نکاح وصيت هر یک را به سود دیگری تا ثلـث مـال،              

؛ زیـرا عنـوان     به طور نافذ شرط کنند، ولی شرط توارث را نمی توان محمول بر شرط وصيت کـرد                

توارث با عنوان تملک به وسيله وصيت، از جهت مفهوم و آثار حقوقی متفـاوت اسـت؛ مگـر ایـن                     

که دالیلی باشد که ثابت کند مقصود طرفين نکاح موقت از شرط توارث، تملک هر یک از ایشان                  

  . به وسيله وصيت دیگری بوده است

 پس از نکاح دخول واقع شـده یـا نـشده            در ارث بردن زوجين در نکاح دائم تفاوتی بين این که          

باشد، وجود ندارد؛ زیرا موجب ارث زوجين، عقد نکاح دائمی است که بين ایشان منعقـد شـده                  

  . است و امر دیگری در این حکم دخالت ندارد

استثنای عدم ارث زوجه از شوهر در صورتی که نکاح ایـشان در حـال بيمـاری                 ) ب

اح دائم در صـورتی سـبب تـوارث زوجـين از یکـدیگر              نک. موجب مرگ شوهر واقع شده باشد     

است که نکاح مزبور در حال مرض موجب فوت زوج واقـع نـشده باشـد و در غيـر ایـن صـورت، بـا           

اگـر مـردی در   «: مقرر مـی دارد . م. ق ٩۴۵ماده  . شرط عدم دخول، زوجه از زوج ارث نخواهد برد        

ميـرد، زن از او ارث نمـی بـرد؛ لکـن            حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، قبل از دخول ب             

  . »اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بميرد، زن از او ارث می برد

حکم مزبور حکمی استثنایی و مخالف با قاعده اسـت کـه مـستند آن روایـات متعـدد فقهـی               

ی زوج واقـع    است؛ زیرا مقتضای قاعده، توارث زوجين نکاح دائم است هرچند نکاح در حال بيمار             

  . شده و زوج پيش از دخول فوت کند

محروم بودن زوجه از ارث در مورد باال، با نظر مـشهور فقهـا انطبـاق دارد، همچنانکـه سـقوط                     

  . مهر نيز در این مورد مطابق با نظر مشهور است

نبـردن زوجـه در مـورد       به عقيده برخی از فقها با استناد به ظاهر پاره ای از روایات علـت ارث                 

ذکور، بطالن نکاح واقع در حال بيماری متصل به فوت شوهر است؛ ولی این توجيه مورد قبـول                  م

پـس از نکـاح در    تردید نمی توان داشـت کـه تحقـق رابطـه جنـسی        که مشهور نيست؛ چه این   

  . حال بيماری جایز است، در صورتی که اگر نکاح باطل بود، این عمل نيز باید ممنوع باشد

بر اثـر بيمـاری موجـود در زمـان نکـاح و              می توان چنين گفت که فوت زوج         در جمع بين روایات   

پيش از دخول، کاشف از بطالن نکاح است کـه در نتيجـه آن، هـم مهـر و هـم ارث زن از شـوهر                          

به همين دليل، عده ای معتقد شده انـد کـه اگـر زوجـه در بيمـاری شـوهر،                    . منتفی خواهد بود  

اثـر همـان بيمـاری کـه نکـاح در دوران آن واقـع شـده                 پيش از دخول فوت کند و سپس شـوهر بر         

و تکيـه   . م. ق ٩۴۵است فوت کند، شوهر نيز از زوجه ارث نمی برد، هرچند که باتوجه بـه مـاده                  

  . بر قاعده نمی توان حکم مزبور را پذیرفت

از فقها در مورد مذکور نيز با تکيه بر قاعده اصلی، نظر به ارث بـردن زن از شـوهر                برخی دیگر   

  . ده انددا

  : باشددر صورتی زن از شوهر ارث نمی برد که شرایط زیر موجود . م. ق٩۴۵طبق ماده 
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٩٧

بنابراین اگـر عقـد نکـاح در زمـان سـالمت شـوهر.  نکاح در زمان بيماری شوهر واقع شود-١

  .سپس او پيش از دخول فوت کند، زوجه از او ارث خواهد بردواقع گردد و

ظاهر از این عبارت ماده مذکور آن است که بيمـاری. کاح فوت کند زوج براثر بيماری زمان ن-٢

بنابراین اگر با وجود بيماری مذکور، عامل دیگری سـبب فـوت. زمان نکاح موجب فوت زوج بشود

حادثه ای نظير آتـش سـوزی فـوت کنـد، زوجـه از او ارثزوج شده باشد، مانند این که زوج براثر

  . خواهد برد

پـس اگـر. پس اگر زوج باشـد. ری زمان وقوع نکاح موجب مرگ زوج باشدادامه همان بيما -٣

نـوع بيمـاری فـوت کنـد یـا براثـرزوج از آن بيماری بهبودی یابد و سپس بـا حـدوث مجـدد همـان

  . دخول وفات یابد، زوجه از او ارث خواهد بردپيش ازایحادثه

ز دخول فوت کند، زوجه از او ارثبنابراین اگر او بعد ا.  فوت شوهر پيش از دخول واقع شود-۴

  . می برد

نکـــاح در زمـــان بيمـــاری شـــوهر و فـــوت او پـــيش از دخـــول بـــه ســبب همـــان بيمــاری، موجـــب

کـه یـک حکـم. م. ق٩۴۵ماندن از ارث در مورد مـادهمحروم–محروميت او از ارث زن نمی شود

در دوران بيمـاری زوج،خالف قاعده است منحصر به زوجه است و بنابراین اگر پس از نکاح واقـع

پيش از دخول فوت کند، زوج از او ارث خواهد برد، هرچند زوج نيز بعدًا براثر همـان بيمـاریزوجه

همچنين اگر نکاح در زمان بيماری زوجه واقع شود و او پيش از دخـول براثـر. زمان نکاح فوت کند

  . همان بيمای فوت کند، زوج از او ارث خواهد برد

زوجـين در صـورتی از یکـدیگر ارث -جـود زوجيـت هنگـام فـوت همـسرو: شرط دوم) ج

صورت وقوع طالق پيش از فوتبرند که هنگام فوت هر یک از ایشان، نکاح باقی باشد و درمی

٩۴٠ و٨۶۴هریک از دو همسر، همسر باقيمانده از متـوفی ارث نخواهـد بـرد؛ زیـرا طبـق مـاده

 ارث می برد و هرگاه پيش از فوت یکی از زوجين، بينهریک از زوجين نکاح دائم از دیگری. م.ق

  . ایشان طالق واقع گردد، به آن دیگری که باقی می ماند، زوج یا زوجه اطالق نمی شود

  .استثنائًا در دو مورد پس از وقوع طالق، زوجين از یکدیگر یا زوجه از زوج سابق ارث می برد

 -کی از ایـشان در عـده رجعـیتوارث زوجين در صورت فوت ی: استثنای نخست) د

مطلقـه کنـد، هـر یـک ازاگر شوهر زن خود را به طالق رجعی«: مقرر می دارد. م. ق٩۴٣ماده

فـوت یکـی از آنهـا بعـد ازآنها که قبل از انقضای عده بميرد دیگری از او ارث می بـرد؛ لکـن اگـر

  » .انقضای عده بوده یا طالق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی برند

ابق ماده مذکور اگر هر یک از زوجين در ایام عده طالق رجعی فوت کند، دیگـری از او ارثمط

می برد؛ زیرا در ایام عده رجعی، رابطه زوجيت بين ایشان کامًال قطع نشده است و بـه همـين

در ایام عده رجعی موظف به دادن نفقه زوجه است و مطـابقزوج. م. ق١١٠٩علت طبق ماده

هر می تواند در ایام عده رجعی، به زوجه مطلقه رجوع کنـد کـه در ایـن صـورت، شو١١۴٨ماده

  .رابطه زوجيت بين ایشان دوباره برقرار خواهد شد
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زا یکی از ایشان پستاگر هر یک از زوجين سابق پس از انقضای مدت عده فوت کند، یا فو

هـيچ.) م. ق١١۴۵دهمـا(ز نزدیکـیامانند طالق یائسه یا طالق وقـع پـيش–طالق بائن باشد

یک از ایشان از دیگری ارث نمی برند؛ زیرا در این موارد، رابطه زوجيـت بـين آنهـا بـه طـور کامـل

  .قطع و موجب منتفی شده است

ارث زوجه در صورت وقوع فوت شوهر، ظرف یک سـال پـس از: استثنای دوم) هـ

اگـر شـوهر«:  مـی داردکه اعالم. م. ق٩۴۴مطابق ماده -طالق و براثر بيماری زمان طالق

در حال مرض زن خود را طالق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بميرد، زوجه

در» زن شـوهر نکـرده باشـداز او ارث می برد اگر چه طـالق بـائن باشـد؛ مـشروط بـر ایـن کـه

 از او ارثصورتی که براثر همان بيماری فوت کند و زوجه پس از طالق ازدواج نکرده باشد، زوجه

پس شرایط ارث بردن زوجه در مورد مذکور در بـاال عبـارت. می برد؛ هرچند که طالق بائن باشد

  : است از

قانون وقوع چنين طالقی را باعـث محـروم شـدن.  طالق در حال بيماری شوهر واقع شود-١

کـهعلتی که برای وضع این حکم به نظر می رسد این اسـت. همسر از ارث او ندانسته است

طالق واقع شده در حال بيماری شوهر ممکن است در حال اعتدال روانـی شـوهر واقـع نـشده

در زمان سالمت شوهر واقع شـود و شـوهر ظـرف یـک سـال از تـاریخباشد، بنابراین اگر طالق

  . طالق فوت کند، زن از او ارث نمی برد

  . زوج ظرف یک سال پس از طالق فوت کند-٢

بنابراین اگر شوهر از بيماری زمان طـالق. اری زمان طالق فوت کندشوهر براثر همان بيم -٣

شفا یابد و سپس به همان نوع بيماری یا بيماری دیگر مبتال شود و براثر آن فوت کنـد، زوجـه از

   .او ارث نمی برد

پس اگر زن ظرف یک سال پـس از طـالق و در زمـان. زن پس از طالق شوهر نکرده باشد -۴

سابق شوهر کرده باشد، از شوهر سـابق ارث نمـی بـرد؛ هرچنـد کـه ازدواجزنده بودن شوهر

مذکور، در زمان فوت شوهر سابق به علتی منحل شده باشد؛ زیـرا قـانون شـوهر نکـردن زن را

به طور مطلق در زمان حيات شوهر سابق، شـرط ارث بـردن زن دانـسته اسـت و در ایـن شـرط

  . سابق و انحالل آن تفاوتی نگذارده استبين بقای نکاح دوم زن در زمان فوت شوهر

حکم ارث بردن در مورد باال. در صورت فوت زن، پس از طالق بائن، شوهر او ارث نمی برد -۵

بنابراین اگـر شـوهر در حـال مـرض زن خـود را طـالق دهـد و زن. اختصاص به زوجه مطلقه دارد

؛ هرچند که زوج ظـرف یـک سـالاز تاریخ طالق فوت کند، زوج از او ارث نمی بردظرف یک سال

  . همان مرض پس از زوجه بميرد و زوجه هم پس از طالق شوهر نکرده باشداز تاریخ طالق به

  

  سهم االرث زوج و زوجه: بخش دوم

و زوجه هيچ گاه به قرابت ارث نمی برد، بلکه همواره فرض برنـد؛ امـا درزوج -طرح مطالب

  .  می بردیک حالت استثنایی زوج به فرض و رد ارث
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و نيـز بـدون وجـود ایـشان از          زوج و زوجه با هر یک از خویشاوندان هر یـک از سـه طبقـه ارث                  

در زیر ارث بردن هر یک از ایشان را به طور جداگانه و سپس سـهم االرث                 . متوفی ارث می برند   

  .زوجات متعدد را بررسی می کنيم

  ارث زوج و زوجه با وجود اوالد برای متوفی: صورت نخست

 در صورتی که متوفی زوج و دارای اوالد یا اوالد اوالد در هر درجه باشـد، زوجـه                - ارث زوجه  -١

او  
1
8

بـه ارث مـی بـرد، خـواه اوالد یـا اوالد       . م. ق ٩۴۶ و به شرح ماده      ٩١٣ از ترکه را طبق ماده       

  .اوالد او از همين زوجه باشد یا از زوجه دیگر

ر متــوفی زوجــه و دارای اوالد یــا اوالد اوالد هرچنــد از شــوهر دیگــری باشــد،   اگــ-ارث زوج -٢

شوهر او   
1
4

منظـور از اوالد، اوالد مـشروع متـوفی         .). م. ق ٩١٣ماده  ( ترکه او را به ارث می برد         

 متوفی اعم از اوالد نکاح یا شبهه است؛ اما نسل ناشی از زنا که فاقد نسب مشروع است، از 

  . ارث نمی برد و حاجب زن و شوهر هم نخواهد بود

ــود   : صـــورت دوم ــرای متـــوفی و وجـ ارث زوج و زوجـــه در صـــورت نبـــودن اوالد بـ

  خویشاوند نسبی

در صورتی که متوفی زوج و بدون اوالد و اوالد اوالد در هر درجه باشد، زوجه او                 .  ارث زوجه  -١

1
4

  . به ارث می برد. م. ق٩۴۶ و به شرح ماده ٩١٣ق ماده  ترکه را مطاب

هرگاه متوفی زوجه و بدون اوالد هرچند از شوهر دیگر باشـد، زوج او  .  ارث زوج  -٢
1
2

 ترکـه را  

  .). م. ق٩٣٨ و ٩٢٧ و ٩١٣ماده . (می برد

نـسبی بـرای   ارث زوج و زوجه در صورت فقدان اوالد و خویـشاوندان      : صورت سوم 

  متوفی

در صورتی که متوفی دارای اوالد به هر درجه و خویشاوند نسبی نباشد، زوج متوفی سـهم                 

باالی خود را که     
1
2

 ترکه است به فرض و باقی ترکه را به رد می برد و زوجه متوفی نيـز سـهم                    

باالی خود را که     
1
4

است به فرض می بـرد؛ امـا بـاقی ترکـه            .) م. ق ٩۴۶در حدود ماده    ( از ترکه    

.). م. ق ٩۴٩ و   ٩٠۵مـاده   . (اسـت . م. ق ٨۶۶شوهر، در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع مـاده           

در صورت نبـودن وارث، امـر ترکـه متـوفی راجـع بـه               «: در این باره مقرر می دارد     . م. ق ٨۶۶ماده  

  . »حاکم است

رف باقی ترکه شوهر فاقد خویشاوند نسبی را مشخص نکـرده           قانون مدنی مورد مص   هرچند  

اگر از تاریخ تحریر ترکـه      «:  قانون امور حسبی که مقرر می دارد       ٣٣۵است، اما طبق مالک ماده      

 سال، ورث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشـتن مـدت نـامبرده                     ١٠تا  

د و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی بـه هـر      باقيمانده ترکه به خزانه دولت تسليم می شو       
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استنباط می شود، ترکه متوفای فاقد وارث نسبی جزء اموال» .عنوان که باشد پذیرفته نيست

  .دولت خواهد بود

در صورت تعدد زوجات ربع یا«: اعالم می دارد. م. ق٩۴٢ماده -سهم االرث زوجات متعدد

  » .نان بالسویه تقسيم می شودثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بين همه آ

مطابق مقررات این ماده، اگر زوجات دائم متوفی متعدد باشند، سم زوجه یعنی
1
4

در( ترکه

و) صورت نبودن اوالد برای متوفی
1
8

بـين زوجـات مـذکور) در صورت وجود اوالد برای متوفی( آن

مثًال اگر متوفی هنگام فوت چهار زن دائـم داشـته باشـد، هرگـاه. می شودسيمبه تساوی تق

اوالد هم داشته باشد هریک از زوجات به ميزان
1
32

 از ترکـه را مـی بـرد و هرگـاه اوالد نداشـته

باشد، هر یک از ایشان
1

16
 ممکـن اسـت متـوفی هنگـام فـوتدر مـواردی.  از ترکه را مـی بـرد

بـه ایـن ترتيـب کـه چهـار زن دائـم. بيش از چهار زوجه و حتی هشت زوجه ارث برداشته باشـد

داشته باشد و در حال بيماری چهار زوجه مذکور را به طالق بائن طالق دهد و در همان بيماری

چهـار زوجـه قبلـیبا چهار زن دیگر نکاح دائم کند و سپس دخول کند و ظرف یک سال از طالق

براثر همان بيماری فوت کند، که در این شرایط عالوه بر چهار زوجـه موجـود هنگـام فـوت، چهـار

در ایـن مـورد اگـر متـوفی.) م. ق٩۴۵ و٩۴۴ماده(مطلقه مذکور نيز از او ارث خواهند بردزوجه

اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد، سهم هر یـک از زنهـای ارث بـر
1
64

 از ترکـه قابـل ارث بـردن زن

  : است

1 1 1
8 8 64
× =  

و هرگاه متوفی اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشـد، سـهم هـر یـک از زنهـای ارث بـر
1
32

 ترکـه

  :مذکور خواهد بود

1 1 1
4 8 32
× =  

  و زوجهاموال موضوع ارث زوج: بخش سوم

به پيـروی از فقـه اماميـه بـين ارث زوج و زوجـه نـسبت بـه امـوال مـوردقانون مدنی -کليات

در ایـن. م. ق٩۴۶مـاده.  تفـاوت قائـل شـده اسـت-براساس مصالح قومی و خانوادگی–وراثت

  : زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد؛ لکن زوجه از اموال ذیل«: مورد مقرر می دارد

  نقوله از هر قبيل که باشد؛از اموال م -١

  . » از ابنيه و اشجار-٢

www.Rasagostar.ir
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زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث می برد و نـه از«: اعالم می دارد. م. ق٩۴٧همچنين ماده

که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجـرتعين آنها و طریقه تقویم آن است

  . »تقویم می گردد

  : ارث هر یک از زوجين از اموال ترکه به قرار زیر استمطابق دو ماده مذکور،

زوج از تمام امـوال متعلـق بـه زوجـه متوفـات ارث مـی بـرد اعـم از. اموال مورد ارث زوج) الف

  .زمين، ابنيه، اشجار و اموال منقول

زوجه از عين زمين قيمت آن و عين ابنيه و اشـجار ارث نمـی بـرد،. اموال مورد ارث زوجه) ب

  . قيمت ابنيه و اشجار و سایر اموال زوج ارث می بردبلکه از

نسبت بـه امـوال مـورد ارث زوجـه، عقایـد -نظریات فقهی مربوط به موضوع ارث زوجه

  : متعددی به شرح زیر ابراز گردیده است

برخی مانند اسکافی عقيده دارند که زوجه مانند زوج از همه ارقام ترکه حتـی زمـين ارث. ١

ر با مفاد برخی از روایات فقهـی انطبـاق دارد، ولـی مـورد قبـول اکثریـت قـرارمی برد که این نظ

  .نگرفته است

به نظر بعضی دیگر، مانند سيد مرتضی و ابن زهره، زن از قيمت زمين ارث می بـرد نـه از. ٢

روایاتی که زوجه را محروم از ارث زمين دانسته اند محمول بـر ایـن اسـت کـه زوجـه از. عين آن

  .محروم است نه از قيمت آنعين زمين

عده ای دیگر معتقدند کـه اگـر زوجـه دارای اوالد از همـسر متوفـای خـود باشـد، از همـه. ٣

همسر متوفی اوالد نداشته باشـد، از زمـين ارث نمـیاموال و نيز از زمين ارث می برد و اگر از

  . ان نام برددر بين پيروان این نظریه، محقق صاحب شرایع و شهيد ثانی را می تو. برد

مطابق قولی نادر، زوجه از ارث خانـه و مـسکن محـروم اسـت و از بـاقی ارقـام ترکـه ارث. ۴

  . بردمی

در بين نظریات باال، قول مشهور که مورد متابعت قانون مدنی قرار گرفته این است که زوجـه

  .مطلقًا از ارث زمين و قيمت آن محروم است

ه از ارث زمـين، شـماری از روایـات فقهـی اسـت کـه درمنشأ اظهار نظر به محروم بودن زوج

برخی از آنها ارث نبردن زوجه از زمين چنين توجيه شده است که اگر زوجه متوفی از زمين ارث

ببرد، ممکن است زوجه از قبيله شوهر متوفایش برود و بعدًا با مرد دیگری ازدواج کند و همـسر

کـهانواده شـوهر اول، در مـورد زمـين مـوروثی زوجـهدوم او یا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خ

به این ترتيـب، علـت محروميـت. تعيين کننده قلمرو حاکميت قوم شوهر سابق زن است شوند

زوجه از ارث زمين، پيدایش اختالل در قلمرو حاکميـت قـوم شـوهر سـابق اسـت و حکـم مزبـور

  .ریشه در زندگی قومی و قبيله ای گذشته دارد

با در نظر گرفتن مطالب مذکور در باال، باید پذیرفت که -ل مورد ارث زوجهشرح اموا) الف

بنابراین اموالی که زوجـه از آن ارث مـی بـرد. زوجه از تمام اموال متوفی ارث می برد مگر زمين

  : عبارت است از
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 اموال منقول عبارت است از هر مالی که بدون ایجاد خرابی به خود مـال یـا                  -اموال منقول . ١

مانند اثاث منـزل و وجـه       .) م. ق ١٩ماده  (ل آن بتوان آن را از نقطه ای به نقطه دیگر نقل کرد              مح

همچنين اموالی کـه  . نقد و ماشين آالت نظير اتومبيل و تراکتور و جرثقيل و انواع کشتی و قایق      

 منقول است نيز مورد ارث زوجه قرار می گيرد، مانند دیـون و حـق وثيقـه بـر امـوال                    در حکم مال    

 و نيـز    -هرچند قسمتی از اموال شرکتها غير منقول باشـد        –منقول و سهام شرکتهای بازرگانی      

بـه نظـر    . کلـی هـر حقـی کـه بـر آن مالکيـت زمـين صـدق نکنـد                  حق اختراع و تـأليف و بـه طـور           

که زوجه می توانـد از حقـوق وابـسته بـه زمـين، ماننـد حـق ارتفـاق و حـق انتفـاع و                          رسد   می

ق ناشی از تعهد بر نقل مالکيت زمين هم ارث ببرد؛ زیرا این امـوال زمـين                 مالکيت منافع و نيز ح    

 زمين محسوب نمی شـود و اصـل، وراثـت زوجـه از تمـام                نيست و حقوق مربوط به آنها مالکيت      

  . اموالی است که برای او فایده داشته باشد، مگر زمين

ابنيــه و اشــجار ارث زوجــه از قيمــت . م. ق٩۴۶ مــاده ٢طبــق بنــد  -قيمــت ابنيــه و اشــجار. ٢

هر وضعيت احداث شده در زمين به وسيله        برد نه از عين آنها ابنيه جمع بنا و منظور از آن،              می

بنابراین ابنيـه شـامل سـاختمان از هـر     . انسان است، خواه در زیر زمين باشد و خواه روی زمين      

ينی، انبار آب یـا نفـت و   نوع، استخر، قنات، چاه آب، کانالهای آب و برق، تونلها، راهروهای زیرزم      

بـه نظـر مـی رسـد، تـسطيح زمـين و آمـاده               . غيره و همچنين سنگفرش و نظـایر آن مـی گـردد           

سازی آن برای زراعت یا ساختمان را نيز بتوان از اموالی دانست کـه زوجـه از آن ارث مـی بـرد؛                    

 زوجـه از  زیرا این عمليات نيز احداث وضعيتی است که بر حالت طبيعی زمين عارض می گردد و          

  .ارزش افزوده زمين که براثر تسطيح و آماده سازی آن حاصل شده است ارث می برد

در زمـين اسـت، خـواه بـه وسـيله           مقصود از اشجار، درختهای بـزرگ و کوچـک و نهـال ثابـت               

بذر گياه مزبور به وسيله بـاد یـا         انسان کاشته شده باشد خواه به طور طبيعی و براثر جابجایی            

زوجـه همچنـين از قيمـت گياهـان بوتـه ای کاشـته شـده بـه                  . یگر رویيده باشد  عوامل طبيعی د  

به هرچند که ند بوته زعفران یا گل ارث می برد یا رویيده شده به طور طبيعی مانوسيله انسان 

آنها اشجار اطالق نمی شود؛ زیرا اصل، وراثـت زن از همـه امـوال شـوهر اسـت، مگـر زمـين؛ و                  

د مانند اشجار از اموال غيرمنقول تبعی است، عنوان زمين بر آنهـا             گياهان موجود در زمين هرچن    

صدق نمی کند و آنچه زوجه از ارث عين و قيمت آن ممنوع شده است منحصرًا مـال غيرمنقـول                    

، اموال قابل وراثت بـه وسـيله زوجـه را ذکـر کـرده       ٩۴۶ذاتی یعنی زمين است؛ هرچند که ماده        

  .محروم استاست، نه اموالی که زوجه از ارث آن 

قيمـت گـذاری ابنيـه و اشـجار بـه سـه صـورت قابـل تـصور                    -طرز تقویم ابنيه و اشجار    ) ب

  : است

در .  زمـين تقـویم شـود      در. ابنيه و اشجار بدون حق بقا در زمين تقـویم شـود           : صورت نخست 

این صورت قيمت بنا در حقيقت ارزش مصالح ساختمانی است که پس از خراب شدن آن بـاقی                  

بـدیهی اسـت    . مچنين ارزش اشجار در وضعيت قلع شده از زمين تعيين مـی گـردد             ه. می ماند 

  .ارزش ابنيه و اشجار در این صورت، نسبت به ارزش زمين بسيار کم و محدود خواهد بود
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ابنيه و اشجار با فرض اسـتحقاق بقـا در زمـين بـا پرداخـت اجـرت قيمـت گـذاری: صورت دوم

بنا و قلع اشجار را درخواست کند؛ ولی ماداماند تخریبدر این صورت مالک زمين نمی تو. گردد

که ابنيه و اشجار بـاقی اسـت، مـی توانـد اجـرت المثـل زمـين خـود را از مالـک ابنيـه و اشـجار

در این صورت ارزش ابنيـه و اشـجار از وضـعيت نـسبت بـه ارزش زمـين، رقـم قابـل. مطالبه کند

  .مالحظه ای را تشکيل می دهد

در این. و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين به طور رایگان تقویم گرددابنيه: صورت سوم

صورت نيز ابنيه و اشجار باید در زمين به طور رایگان باقی بماند و مالک زمـين، نـه حـق مطالبـه

در ایـن صـورت ارزش ابنيـه و. رفع آنها را از زمين خود دارد و نه حق مطالبه اجرت المثل زمين را

زیـرا مـادام کـهکثر خود می رسد و قيمت زمين به ميزان زیادی سقوط می کنـد؛اشجار به حدا

ساختمان و اشجار باقی اسـت، زمـين مـذکور مـشغول اسـت و اسـتفاده از آن معمـوًال ممکـن

  .نيست و معلوم نيست پس از چند سال زمين مزبور از اشغال ابنيه و اشجار آزاد می شود

ه از قيمت ابنيه و اشجار ارث می برد و نه از عـين آنهـازوج«: مقرر می دارد. م. ق٩۴٧ماده

بـدون اجـرت تقـویمو طریقه تقویم آن است که ابنيه و اشجار با فرض اسـتحقاق بقـاء در زمـين

  » .می گردد

مطابق این ماده، سهم زوجه
1
4

 یا
1
8

ض استحقاق بقا در زميناز قيمت ابنيه و اشجار با فر

در این صورت قيمت ابنيه و اشجار نزدیـک بـه قيمـت مجمـوع زمـين و. به طور رایگان خواهد بود

برخی از فقها معتقدند که اشـجار بـا فـرض بقـا در زمـين و بـا اسـتحقاق. مستحدثات آن است

  .اجرت المثل برای صاحب زمين قيمت می شود

اعـــالم. م. ق٩۴٨مـــاده -ابـــر ســـهم االرث زوجـــهوثيقـــه بـــودن ابنيـــه و اشـــجار در بر) ج

هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع کنـد، زن مـی توانـد«: داردمی

  » .حق خود را از عين آنها استيفاء نماید

مطابق ماده مذکور، هرچند زوجه از عين ابنيه و اشـجار ارث نمـی بـرد، اعيـان مـذکور وثيقـه

بنابراین در صورت خودداری ورثه از ادای قيمت ابنيـه. رث زوجه از قيمت آنها خواهد بودسهم اال

در ایـن وضـعيت، زوجـه ممکـن. زوجه می توان سهم خود را از عين آنها اسـتيفا کنـدو اشجار،

است مالک عين ابنيه و اشجار شود و از آنها استفاده کند، بـدون ایـن کـه ملـزم باشـد اجرتـی

  . ت اشغال ابنيه و اشجار به مالکان زمين بپردازدبرای زمين تح

برای تعيـين سـهم االرث زوه بایـد -ضابطه قيمت گذاری براساس زمان فوت مورث) د

ارزشی که ابنيه و اشجار در زمان فوت زوج داشته است مشخص گردد نه ارزش زمان تـسليم؛

 و اشجار را پيـدا مـی کنـد نـهزیرا در زمان فوت زوج، زوجه استحقاق دریافت سهم خود از ابنيه

بنابراین افزایش یـا کـاهش ارزش ابنيـه و اشـجار پـس از فـوت زوج تـأثيری در سـهم. زمان دیگر

  .زوجه که در زمان فوت به او تعلق گرفته است نخواهد داشت
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١٠٤

  وضعيت ترکه متوفای بی وارث: مبحث ششم

فـایی کـه منحـصرًامالکيت نسبت به ترکه متوفای بی وارث یا باقيمانده ترکـه متو

اموال متوفای بدون وارث یـا باقيمانـده امـوال متوفـایی کـه فقـط زوجـه دارد، بـدون -زوجه دارد

در مورد اموال متوفـای بـی. به دولت انتقال می یابد. ح.ا. ق٣٣۵مالک نخواهد بود و طبق ماده

اجـع بـه حـاکمدر صورت نبودن وارث امـر ترکـه متـوفی ر«: اعالم می دارد. م. ق٨۶۶وارث ماده

نيز باقيمانده اموال متوفایی را که دارای زوجه بوده است، پس از کسر. م. ق٩۴٩ماده» .است

1
4

  .معرفی کرده است. م. ق٨۶۶ترکه برای زوج، در حکم مال اشخاص بدون وارث و تابع ماده

در اصطالح مطلـق منـصرف بـهبه نظر می رسد که منظور از حاکم، دادرس دادگاه است که

دادگاهی است که صالحيت او در رسيدگی بـه دعـاوی صـالحيت اصـلی اسـت کـه ایـنرئيس

  . عنوان در تشکيالت قضایی موجود در زمان حاضر، منطبق بر رئيس دادگاه عمومی است

ترکه متوفای بـی وارث را در اختيـار حـاکم. م. ق٨۶۶همان طور که مالحظه می شود، ماده

بـا رعایـت نظریـه مـشهور در فقـه اماميـه،. داده، اما مورد مصرف آن را تعيين نکـرده اسـتقرار

امـا بـرخالف آنچـه ذکـر شـد،. این اموال باید به نيازمندان و مـساکين داده شـودتوان گفتمی

 سـال وارث متـوفی معلـوم١٠اگر از تاریخ تحریر ترکـه تـا«: که مقرر می دارد. ح.ا. ق٣٣۵ماده

 به او داده می شود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشـدشود، ترکه

را منتقل به دولت دانسته است که ماننـد سـایر امـوال دولتـی بـه، ترکه مزبور»پذیرفته نيست

  . مصارف عمومی دولت می رسد

 حيـثاز طرف دیگـر چـه از. ح.ا. ق٣٣۵از یک طرف و ماده. م. ق٨۶۶به این ترتيب بين ماده

این اموال، تعارض وجـودشخصی که اموال مزبور را در اختيار می گيرد و چه از نظر مورد مصرف

وضـع شـده اسـت،. م. ق٨۶۶پـس از مـاده. ح.ا. ق٣٣۵دارد؛ اما با در نظر گرفتن این که مـاده

  .و الزم االجرا دانست. م. ق٨۶۶را ناسخ ماده. ح.ا. ق٣٣۵باید ماده

  

  فصل چهارم

  

  م ارثقواعد مه

از قواعد ارث، احکام تقـسيم ترکـه اسـت کـه بـرای موضـوعات کلـیمنظور -تقسيم فصل

مقرر گردیده است و از هر یک از آنها می تـوان احکـام موضـوعات جزئـی مختلفـی را اسـتخراج

مـسائل متعـددی را مـیبنابراین، هر قاعده، کليدی است که با در نظـر گـرفتن آن پاسـخ. کرد

 بنابراین، به نظر می رسد که الزم است قواعد ارث در فصلی جداگانه جمع.توان به دست آورد

شود که با تحليل و سپردن آن به ذهن، نسبت به احکام و مسائل مربوط بـه ارث، حـضور ذهـن

  .فراهم گردد
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١٠٥

نزدیکتـراصل وراثت) ٢انحصار منشأ ارث به نسب و سبب،) ١: قواعد مذکور عبارت است از

) ۴) تقسيم به فرض رد و تقسيم بـه قرابـت(چگونگی تقسيم ترکه) ٣،)ثطبقات سه گانه ار(

کاهش سـهم دختـر و دخترهـا و خواهرهـای ابـوینی و ابـی در صـورت کمبـود ترکـه نـسبت بـه

وراثـت براسـاس قـائم) ۶رد زیادی ترکه نسبت به جمـع فـروض بـه صـاحبان فـرض،) ۵سهام،

 خویـشاوندان ابـوینی در طبقـه دوم و سـوم،محروم بودن خویشاوندان ابی با وجود) ٧مقامی،

فرضی بودن ارث خویشاوندان مادری در طبقه دوم و سوم و نيز خواهر و خواهرهـای ابـوینی) ٨

دو برابر بودن سهم ذکـور نـسبت) ٩و ابی و قرابتی بودن ارث سایر خویشاوندان این دو طبقه،

وی بـودن آنهـا در خویـشاوندان امـیبه سهم اناث در اوالد و خویشاوندان ابوینی و ابی و مـسا

  . فرضی بودن ارث زوج و زوجه) ١٠طبقه دوم و سوم

مطـابق قاعـده مـذکور منـشأ ارث -انحصار منشأ ارث به نسب و سبب: قاعده نخست

نـسب عبـارت اسـت از رابطـه خویـشاوندی خـونی کـه از تولـد. منحصر به نسب و سبب است

مانند خویشاوندی پدر و مادر بـا فرزنـد. جود می آیدانسانی از انسان دیگر، بين دو شخص به و

و برادر با برادر و سبب عبارت از رابطه ای است بـين دو شـخص کـه از قـرارداد یـا قـانون منـشأ

  : خویشاوندی نسبی به اقسام زیر تقسيم می شود. گيردمی

این خویشاوندی خود بـه خویـشاوندی عمـودی صـعودی،. خویشاوندی نسبی عمودی) الف

انند خویشاوندی پدر مادر و اجداد، و خویشاوندی عمـودی نزولـی، ماننـد خویـشاوندی اوالد وم

  .، تقسيم می شود...نوه

ایـن خویـشاوندی شـامل خویـشاوندی اخـوه و اوالد. خویشاوندی نسبی در خط اطـراف) ب

  .و اخوال و اوالد ایشان استایشان و اعمام

جـاتی براسـاس تعـداد نـسل بـين ایـشاندرجات خویشاوندی نسبی دو شخص در نظـام در

مثًال پدر یا مادر و فرزندان بالواسـطه خویـشاوند نـسبی درجـه یـک و اجـداد و. تعيين می شود

خویشاوندان نسبی درجه دوم یکدیگر هستند و به همين ترتيب در برابر هـر نـسل یـکها،نوه

  .درجه به خویشاوندی اضافه می شود

ف، برادر یا خواهر متوفی خویشاوند درجـه دوم متـوفی ودر خویشاوندی نسبی در خط اطرا

فرزندان برادر و خواهر متوفی خویشاوندان درجه سوم او محسوب می شوند؛ زیرا از متوفی تـا

پدر یا مادر او یک درجه و از پدر و مادر تا برادر یا خواهر دو درجه و از بـرادر یـا خـواهر تـا فرزنـدان

  .  داردبرادر یا خواهر سه درجه وجود

همچنين خویشاوندی بين متوفی و عمو و عمه و دایی و خاله او درجه سوم و بين متوفی و

تنظيم درجـات خویـشاوندی، بـه صـورت مـذکور در. فرزندان اعمام و اخوال او درجه چهارم است

طبقـاتی و درجـاتی هرچنـد درجـهباال، مربوط به نظام درجاتی خویشاوندی است؛ اما در نظـام

تعداد نسل تعيين می شود، درجه بنـدی خویـشاوندی محـدود بـه حـدوددی برمبنایخویشاون

مـثًال جـد شـخص در نظـام درجـاتی،. طبقات سه گانه است و در داخـل آنهـا انجـام مـی شـود
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 ١٠٦

خویشاوند درجه دوم شخص محسوب می شود، در صـورتی کـه در نظـام طبقـاتی و درجـاتی،                    

  .خویشاوند درجه یک از طبقه دوم متوفی است

اصـل وراثـت    -)االقرب فاالقرب در طبقـات سـه گانـه ارث     (اصل وراثت نزدیکتر    : قاعده دوم 

نزدیکتر مقتضی است که ترکه متوفی به خویشاوندان نزدیکتر منتقل شود و خویشاوندان دورتر              

بــا وجــود خویــشاوندان نزدیکتــر از ارث محــروم باشــند؛ امــا نزدیکتــر بــودن بــه متــوفی بــا ضــابطه 

به ایـن دليـل،     . اتی و در نظر گرفتن درجات در داخل هر طبقه مشخص می گردد            تقسيمات طبق 

خویشاوندان به سه طبقه زیر تقسيم شده اند کـه خویـشاوندان هـر طبقـه از طبقـه بعـدی بـه              

  .متوفی نزدیکترند

ی دخویـشاوندان عمـو   ( این طبقه شامل دو گروه است که در گروه اول پدر و مادر               -طبقه اول 

) خویـشاوندان عمـودی نزولـی     (روه دوم، اوالد و اوالد تا هرقدر کـه پـائين برونـد،              و در گ  ) صعودی

  .قرار دارند

تا هرقـدر کـه     ) جد و جده  ( این طبقه دو گروه را دربر می گيرد که عبارتند از اجداد              -طبقه دوم 

ن و برادر و خواهر و اوالد ایـشان تـا هـر انـدازه کـه پـائي                 ) خویشاوندان عمودی صعودی  (باال روند   

  ).خویشاوندان در خط اطراف(روند 

 این طبقه یک گروه را شامل می شود که عبارتند از اعمام و اخوال اوالد اعمـام                  -طبقه سوم 

و اخوال متوفی تا هر اندازه که پائين روند و اعمام و اخوال و اوالد اعمـام و اخـوال پـدر و مـادر و                          

م و اخوال و اوالد اعمام و اخوال جد و جـده            اوالد ایشان تا هر اندازه که پائين روند و سپس اعما          

  ).خویشاوندان در خط اطراف(و نسلهای باالتر با رعایت قاعده االقرب فاالقرب 

براساس این قاعده، مادام که فردی از افراد طبقه نزدیکتر موجود باشد، ترکه به افراد طبقـه                 

خویـشاوند درجـه بعـد    بعدی نمی رسد و در داخل هـر طبقـه، خویـشاوند هـر درجـه، مقـدم بـر         

  :قاعده وراثت نزدیکتر دو استثنا دارد. خواهد بود

 وراثت براساس قائم مقـامی در هـر سـه    - وراثت براساس قائم مقامی  -استثنای نخست . ١

طبقه ارث موجود است و منظور از آن جانشين شدن هر نسل نسبت به نسل پيش از خود، در                 

 یـک از فرزنـدان متـوفی بـه جانـشينی آن فرزنـد               در طبقه نخست، اوالد هر    . سهم ارث او است   

در طبقه دوم، اجداد پدر و مادر جانـشين اجـداد خـود متـوفی و اوالد                 . سهم االرث او را می برند     

اخوه جانشين اخـوه هـستند و مـثًال فرزنـدان بـرادر سـهم آن بـرادر و فرزنـدان خـواهر سـهم آن                          

موها سـهم آن عمـو، فرزنـدان هـر یـک از             در طبقه سوم فرزندان هر یک از ع       . خواهر را می برند   

عمه ها سهم آن عمه و فرزندان هر یک از دایيها و خاله ها به ترتيب سـهم آن دایـی و خالـه را                         

می برند؛ اما وراثت براساس قائم مقـامی، فقـط در طبقـه اول و دوم و در ارتبـاط بـين دو گـروه،                        

  .استثنای اصل وراثت نزدیکتر محسوب می شود

ــه نخــست  ــه     در طبق ــوفی، ب ــودن اوالد مت ــا در صــورت نب ــوه ه ــی ن ، اســتثنائًا اوالد اوالد یعن

جانشينی اوالد شریک ارث با پدر و مادر متوفی هستند و پدر و مادر حاجب نوه ها نمی شـود؛                    

هرچنــد کــه نــوه خویــشاوند درجــه دوم و پــدر و مــادر خویــشاوند درجــه یــک متــوفی محــسوب   
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١٠٧

ئينتر، هریک جانشين نسل باالتر از خود شده، همراه همچنين، نتيجه و نسلهای پا.شوندمی

–مثًال اگر متوفی هنگام فوت، پدر و مادر و دو نوه از یـک پـسر. پدر و مادر متوفی ارث می برند

 واحـد ترکـه۵۴ و-یکـی ذکـور و دیگـری انـاث– و دو نـوه از یـک دختـر-یکی ذکور و دیگـری انـاث

 واحـد ترکـه۵۴و– واحد مـی رسـد و باقيمانـده انـاث٩داشته باشد، به هر یک از پدر و مادر او

 واحـد، بـه٣۶ واحد می رسد و باقيمانده ترکه، یعنی٩داشته باشد، به هر یک از پدر و مادر او

 واحد سهم دختر متوفی اسـت کـه١٢سه قسمت تقسيم می شود که یک قسمت آن یعنی

۴ واحد بـه پـسر دختـر و٨ شود، یعنیاو به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم میبين دو فرزند

 واحد، سهم پسر متوفی٢۴ واحد، یعنی٣۶واحد به دختر دختر داده می شود و دو قسمت از

١۶است که بين فرزندان او به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسيم می گردد که سهم پـسر پـسر

  . واحد خواهد بود٨واحد و سهم دختر پسر

ئًا پدر و مادر اجداد بـه قـائم مقـامی اجـداد و نيـز نـسلهای بـاالتر بـهنيز استثنادر طبقه دوم

جانشينی نسلهای نزدیکتر به متوفی، با برادر و خواهر متوفی در ارث شریک می شوند و اوالد

برادر و خواهر متوفی و نسلهای پـائينتر نيـز بـه ترتيـب بـه جانـشينی نـسلهای بـاالتر بـا اجـداد

مثًال برادر زاده متوفی قائم مقـام بـرادر متـوفی و شـریک ارث. ندمتوفی در ارث شریک می گرد

علت این که وراثت به عنوان قائم مقامی را می توان استثنای قاعـده. جد و جده متوفی است

کلی وراثت نزدیکتر تلقی کرد وضعيتی است که در طبقه اول و دوم در ارتباط بـين دو گـروه ایـن

 در طبقه نخست، نوه یا نتيجه در صورت نبودن نسل مقدم خـودیعنی مثًالدو طبقه وجود دارد؛

با پدر و مادر متوفی شریک در ارث می شوند، در حالی که خویشاوندی پدر و مـادر نـسبت بـه

متوفی که درجه اول اسـت، نزدیکتـر از خویـشاوندی نـوه و نتيجـه اسـت و اگـر ترکـه براسـاس

  .در و مادر ترکه به نوه و نتيجه نمی رسيدقاعده وراثت نزدیکتر تقسيم می شد، با وجود پ

خویشاوند درجه یک طبقـه دوم متـوفی و اوالدهمچنين در طبقه دوم با وجود این که اجداد،

طبقه دوم او هستند و قاعدتًا با وجـود اجـداد، اوالد اخـوه نبایـد ارثاخوه، خویشاوند درجه دوم

ک مـی شـوند و بـه عبـارت دیگـر هـيچ یـک ازببرند، اسـتثنائًا اوالد اخـوه بـا اجـداد در ارث شـری

هر یک از دو گروه مانع ارث گـروه دیگـر در داخـل آن طبقـه نخوهـد شـد، اگرچـه ازخویشاوندان

  .گروه دیگر به متوفی نزدیکتر باشند

اسـتثنای دوم مربـوط بـه طبقـه سـوم اسـت و آن.  تقدم پسر عمـوی ابـی-استثنای دوم. ٢

وراث به ایشان؛ هرچندینی بر عموی ابی در صورت انحصارعبارت است از تقدم پسر عموی ابو

  .پسر عموی ابوینی یک درجه دورتر از عموی ابی است

وراثـت). تقسيم به فرض و رد و تقسيم به قرابـت(چگونگی تقسيم ترکه: قاعده سوم

از نظر نحوه تقسيم ترکه به دو دسته وراثت به فرض و وراثت به قرابـت تقـسيم مـی شـود و از

ین حيث وراث نيز به دو دسته وراث فرض بر یا صاحب فرض و وارث قرابت بـر یـا صـاحب قرابـتا

  .منقسم می گردند
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١٠٨

فرض عبارت است از نسبت معينی از ترکه که قانون برای برخی از خویشاوندان معين کـرده

  .است؛ اما در وراثت به عنوان قرابت، نسبت معينی از ترکه در نظر گرفته نشده است

ين وراث متوفی، ابتدا سهم االرث وراث فرض بر تعيـين مـی شـود و آنچـه پـس از اخـراجدر ب

  .  به وراث قرابت بر داده می شود-کم یا زیاد–سهم ایشان باقی می ماند

نسبتهایی که برای صاحبان فرض در نظر گرفته شده است، شـش فـرض اسـت کـه عبـارت

  . ک دوم و دو سومیک هشتم، یک ششم، یک چهارم، یک سوم، ی: است از

یک هشتم فرض زوجه یا زوجات دائـم متـوفی اسـت، در صـورتی کـه متـوفی دارای اوالد -١

٩٠١مـاده(باشد و در صورت تعدد زوجات، یک هشتم به تساوی بين زوجات تقسيم می شـود

  .).م.ق

اول پـدر در صـورت وجـود اوالد بـرای.): م. ق٩٠۴مـاده(یک ششم فرض سه وارث است -٢

  .، دوم مادر در صورت وجود اوالد برای متوفی و سوم اخوه مادری در صورت انفرادمتوفی

متعـدد دایـم، دراول زوجـه یـا زوجـات.) م. ق٩٠٠مـاده(فـرض دو وارث اسـتیک چهارم -٣

صورتی که متوفی اوالد نداشته باشد که در صورت تعـدد زوجـات، یـک چهـارم بـه تـساوی بـين

  .، در صورتی که برای متوفی اوالد باشدایشان تقسيم می شود، دوم زوج

اول مـــادر متـــوفی، در صـــورتی کـــه.): م. ق٩٠٣مـــاده( یـــک ســـوم فـــرض ســـه وارث اســـت-۴

متوفی دارای اوالد نباشد و مادر حاجب از ارث نداشته باشد کـه در صـورت وجـود حاجـب بـرای

ر طبقـه دوم ومادر، او از بردن بيش از یک ششم محـروم خواهـد بـود دوم خویـشاوندان امـی د

اخوه در صورت تعدد و اجـداد در صـورت انفـراد و تعـدد و سـوم اخـوال در طبقـه سـوم در صـورت

  .انفراد و تعدد

اول زوج در صورت نبودن اوالد.): م. ق٨٩٩ماده( یک دوم فرض متعلق به سه وارث است-۵

 خواهر ابـوینی یـابرای متوفات، دوم یک دختر در صورت نبودن اوالد ذکور برای متوفی، سوم یک

  .ابی، در صورت نبودن برادر و جد یا جده برای متوفی

اول چند دختر در صورت نبودن اوالد ذکور برای.): م.ماده ق( دو سوم فرض دو وارث است-۶

  .متوفی، دوم چند خواهر ابوینی یا ابی در صورت نبودن برادر و جد یا جده ابی برای متوفی

ر و دخترها و خواهر و خواهرهـای ابـوینی و ابـیکاهش سهم دخت: قاعده چهارم

در مواردی که مجموع سهام فرضی بـيش از -در صورت کمبود ترکه نسبت به جمع سهام

واحد باشد و ترکه برای ادای همه فروض کفایت نکند، کمبود ترکه در طبقه اول به سهم یک یـا

٩١۴مـواد(ابی وارد خواهد شـدچند دختر و در طبقه دوم به سهم یک یا چند خواهر ابوینی یا

در فقه اهـل تـسنن در.  به طور کامل به ایشان داده می شودو فرض سایر وراث.) م. ق٩٢٧و

این موارد از قاعده عول پيـروی مـی شـود کـه طبـق آن نقـص حاصـل، بـه فـرض همـه وراث بـه

  .نسبت مساوی وارد می گردد

اقل پدر یا مادر و زوج یـا زوجـه دردر طبقه نخست وضعيت مذکور زمانی پيش می آید که حد

  :بين وراث باشند و این وضعيت در چهار حالت قابل تصور است
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١٠٩

وراث عبارت باشند از پدر، مادر، زوج و یک دختر که مجموع سهام فرضـی -١
13
12

 مـی شـود

که در این صورت
1

12
 شود و بـه جـای اضافه از سهم دختر کم می

6
12
،

5
12

از ترکـه بـه او داده

  :می شود

  جمع فروض
1 1 1 1 2 2 3 6 13
6 6 4 2 12 12

+ + +
+ + + = =

  
13 11
12 12

= +

وراث عبارت باشند از پدر یا مادر و زوج و دو یا چند دختر که در این حالت مجمـوع سـهام -٢

فرضی
13
12

 می شود که
1

12
 بيش از واحد است که این مقدار اضافه از سـهم دو یـا چنـد دختـر

کم می شود و به جای
8

12
،

7
12

  :  به ایشان داده می شود

1 1 2 2 3 8 13 11
6 4 3 12 12 12

+ +
+ + = = = +  

ــا چنــد دختــر کــه مجمــوع فــروض آنــان ورا-٣ ث عبــارت باشــند از پــدر، مــادر، زوج و دو ی
15
12

کهشودمی
3

12
  :بيش از واحد است

1 1 1 2 2 2 3 8 15 31
6 6 4 3 12 12 12

+ + +
+ + + = = = +  

مقدار اضافه از سهم دو یا چند دختر کم می شود و به ایشان بـه جـایو بنابراین،
8

12
،

5
12

  .داده می شود

وراث، پدر، مادر، زوجه و دو یا چند دختر باشند که در این حالت مجموع سهم ایشان -۴
27
24

می شود که
3
24

 یا
1
8

 است و باز هم این مقدار اضافه از سهم دو یا چنـد دختـر از واحد بيشتر

کم می شود و به جای
16
24
،

13
24

  : داده می شود به ایشان

1 1 1 2 4 4 3 16 27 3 11 1
6 6 8 3 24 24 24 8

+ + +
+ + + = = = + = +  

راثوضعيت کمبود ترکه در حاالتی اتفاق می افتـد کـه زوج یـا زوجـه در بـين ودر طبقه دوم،

  :باشند و وضعيت مذکور در هشت حالت قابل تصور است
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١١٠

وراث عبارت باشند از زوجه و خویشاوندان متعدد امی و یا جد یا جـده امـی و یـک خـواهر. ١

مجمـوع فـروضابوینی یا ابی که در این حالت
13
12

 یـا
11

12
مـی شـود کـه+

1
12

 بـيش از واحـد

است که ميزان اضافه از سهم یک خواهر ابوینی یا ابی کم می شود و بـه جـای
6

12
 بـه او

5
12

  . داده می شود

1 1 1 13 11
4 3 2 12 12
+ + = = +  

یا جده امـی و چنـد خـواهرعبارت باشند از زوجه و خویشاوندان متعدد امی و یا جدوراث. ٢

ابوینی یا ابی که در حالت مجموع فروض
11

14
می شود که+

1
4

 بـيش از واحـد اسـت کـه یـن

ابوینی یا ابی وارد می شود و بـه جـاینقص نيز به سهم چند خواهر
8

12
،

5
12

 بـه ایـشان داده

  : می شود

1 1 2 3 4 8 15 3 11 1
4 3 3 12 12 12 4

+ +
+ + = = = + = +  

یا خواهر مادری منفرد و دو یا چند خواهر ابوینی یا ابیعبارت باشند  از زوجه، برادروراث. ٣

که در این حالت مجموع فروض
11

12
می شود که+

1
12

کـه ایـن مقـداربيش از واحـد اسـت

اضافه از سهم دو یا چند خواهر ابوینی یا ابی کم می شـود و بـه ایـشان بـه جـای
8

12
،

7
12

  : داده می شود

1 1 2 3 2 8 13 11
4 6 3 12 12 12

+ +
+ + = = = +  

خـواهرعبارت باشند از زوج، خویشاوندان متعدد امـی و یـا جـد یـا جـده امـی و یـکوراث. ۴

ابوینی یا ابی که در این حالت مجموع سهام
11
3

 می شود که+
1
3

 بيش از واحد اسـت کـه

از سهم یک خواهر ابوینی یا ابی کم می شود و به جای
3
6

 به او
1
6

  :  داده می شود

11
3

 یا+
1 1 1 3 2 3 8 21
2 3 2 6 6 6

+ +
+ + = = = +  

وراث عبارت باشند از زوج و خویشاوندان متعدد امـی و یـا جـد یـا جـده امـی و دو یـا چنـد. ۵

خواهر ابوینی یا ابی که در این حالت مجموع سـهام
11
2

 مـی شـود کـه+
1
2

از واحـد بـيش
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١١١

است که باز هم از سهم دو یا چند خواهر ابـوینی یـا ابـی کـم مـی شـود و بـه جـای
4
6

 بـه

ایشان
1
6

  :  داده می شود

1 1 2 3 2 4 9 3 11 1
2 3 3 6 6 6 2

+ +
+ + = = = + = +  

 یا ابـی کـه دروراث عبارت باشند از زوج و یک برادر یا یک خواهر امی و یک خواهر ابوینی. ۶

این حالت مجموع فرضها
11
6

می شود که+
1
6

 بيش از واحد است که این مقـدار اضـافی از

سهم یک خواهر ابوینی یا ابی کسر می شود و به جای
3
6

 به او
2
6

 یا
1
3

  : داده می شود

1 1 1 3 1 3 7 11
2 6 2 6 6 6

+ +
+ + = = = +  

وراث عبارت باشند از زوج و برادر یا خواهر مادری منفرد و چند خواهر ابوینی یا ابی که در. ٧

این حالت مجموع سهام
11
3

می شود که+
1
3

در این حالت هم مقدار بيش از واحد است و

اضافی از سهم چند خواهر ابوینی یا ابی کم مـی شـود و بـه جـای
4
6

 بـه ایـشان
2
6

 یـا
1
3

  : داده می شود

1 1 2 3 1 4 8 2 11 1
2 6 3 6 6 6 3

+ +
+ + = = = + = +  

اهر ابـوینی در ایـن حالـت مجمـوع فـروضوراث عبارت باشند از زوج و دو یا چند خـو. ٨
11
6

+

می شود که
1
6

 از واحد بيشتر است و مقدار اضـافی از سـهم دو یـا چنـد خـواهر ابـوینی یـا

ابی کم می شود و به جای
4
6

 به ایشان
3
6

 یا
1
2

  .  داده می شود

1 2 3 4 7 11
2 3 6 6 6

+
+ = = = +  

در طبقه سوم هرگز اتفاق نمی افتد که مجموع سهام فرضی بيش از واحد ترکه باشد؛ زیرا

حداکثر فرضها در این طبقه
1
2

 برای زوج و
1
3

کـه جمـع آنهـا برای اخوال است
5
6

 مـی شـود

  .که از واحد کمتر است

در مـواردی -رد زیادتی ترکه نسبت به جمع فروض، به صاحبان فـرض:  پنجمقاعده

که ترکه زاید بر مجموع فرضـها باشـد، زیـادی بـه نـسبت سـهام فرضـی ایـشان بـه هـم بـه

 ولـی اگـر متـوفی، غيـر از زوج هـيچصاحبان فرض رد می شود، به اسـتثنای زوج بـه زوجـه؛

در فقـه اهـل تـسنن.) م. ق٩١۴مـاده(وارثی نداشته باشد، زیادی مزبور به او رد می شود
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 ١١٢

مطابق قاعده تعصيب، باقيمانده ترکه به عصبه یعنی خویـشاوندان ذکـور بـی واسـطه ماننـد                 

 داده  -در طبقه بعـد   هر چند   –پدر یا با واسطه خویشاوند ذکور مثل برادر ابوینی یا ابی و عمو              

در بين وراث فرض بر، زوجه هرگز از رد چيزی نمی برد و زوج نيز در صورت                 بنابراین  . می شود 

  .وجود وارث نسبی، هرچند از طبقه سوم باشد، از رد محروم خواهد بود

در هـر سـه طبقـه، وراثـت خویـشاوندان            -وراثت براساس قـائم مقـامی     : قاعده ششم 

اس قائم مقامی صورت می گيرد؛ یعنی هر نسل حصه کسی را درجه دوم و نسل بعد براس

  : بنابراین.) م. ق٩٣٧ و ٩٢۵ و ٩١١ماده (می برد که به واسطه او به متوفی می رسد 

در طبقــه اول، اوالد اوالد قــائم مقــام اوالد و اوالد اوالد قــائم مقــام اوالد اوالد و بــه همــين   -١

پـس  . ن نـسل و درجـه پيـشين خواهـد شـد           جانـشي ) هر نـسل بعـد    (ترتيب، هر درجه مؤخر     

  .فرزندان هر دختر و هر پسر متوفی سهم آن دختر و آن پسر را می برند

در طبقه دوم، قائم مقامی در هر دو گروه یعنی اجداد و اخوه قابل تصور است؛ یعنی پـدر               -٢

هم جد  و مادر اجداد جانشين اجداد می شوند، به این ترتيب که مثًال پدر و مادر جد پدری س                 

پدری و پدر و مادر جد مادری سهم جد مادری را خواهنـد بـرد و بـه همـين ترتيـب هـر نـسل                        

هـر  همچنـين در صـورت نبـودن بـرادر و خـواهر، اوالد              . جانشين نسل پس از خود خواهد شد      

برادر و خواهر، جانشين آن برادر و خـواهر خواهـد بـود و بـه همـين ترتيـب، هـر نـسل بعـدی                    

  .ود خواهد شدجانشين نسل پيش از خ

ایـشان، جانـشين آنهـا مـی شـوند؛          در طبقه سوم، اوالد اعمام و اخوال در صورت نبـودن             -٣

یعنی اوالد هر عمو و هر عمه و هر دایی و هر خاله، قائم مقام آن عمو و آن عمه و آن دایی                       

. و آن خاله می شوند و به همين ترتيب، هـر نـسل جانـشين نـسل قبلـی خـود خواهـد بـود              

ست در مورد اوالد اعمـام و اخـوال پـدر و مـادر و اجـداد متـوفی، در هـر مرتبـه، در                         همچنين ا 

  .صورت نبودن اعمام و اخوال نسل بعد

محـروم بـودن خویـشاوندان ابـی بـا وجـود خویـشاوندان ابـوینی در                 : قاعده هفـتم  

در طبقه دوم و سوم خویشاوندان ابـوینی، خویـشاوندان ابـی را از ارث              -طبقه دوم و سوم   

م می کنند؛ یعنی در طبقه دوم با وجود برادر و خواهر ابوینی، برادر و خواهر ابـی و نيـز     محرو

ــا رعایــت یکــسانی درجــه     اوالد بــرادر و خــواهر ابــی بــا وجــود اوالد بــرادر و خــواهر ابــوینی ب

خویشاوندی ایشان از ارث محروم خواهند شد و خویشاوندان امی با خویـشاوندان ابـوینی و                

در طبقه سوم نيـز  . دن خویشاوندان ابوینی با خویشاوندان ابی ارث می برندنيز در صورت نبو  

اخـوال ابـوینی، اخـوال ابـی و نيـز بـا وجـود اوالد                با وجود اعمام ابوینی، اعمام ابی و با وجود          

اعمام ابوینی، اوالد اعمـام ابـی و بـا وجـود اوالد اخـوال ابـوینی، اوالد اخـوال ابـی بـا رعایـت                          

ندی از ارث محرومند و اعمام امی با اعمام ابـوینی و در صـورت نبـودن              تساوی درجه خویشاو  

ایشان با اعمام ابی و اخوال امی با اخوال ابوینی و در صورت نبودن ایـشان بـا اخـوال ابـی و                       

همچنين اوالد اعمام امی با اوالد اعمام ابوینی و در صورت نبودن ایشان با اوالد اعمام ابـی،     
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والد اخوال ابوینی و در صورت نبودن ایشان با اوالد اخوال ابی با رعایت              و اوالد اخوال امی با ا     

  .درجه ارث می برندتساوی 

فرضـی بـودن ارث مـادر مطلقـًا و پـدر در صـورت وجـود اوالد بـرای                   : قاعده هـشتم  

متــوفی و دختــر و دخترهــا در صــورت نبــودن پــسر بــرای متــوفی، در طبقــه اول و  

 ســوم و نيــز خواهرهــای ابــوینی و ابــی، در خویــشاوندان مــادری در طبقــه دوم و

در طبقه نخـست، مـادر هميـشه و پـدر           . صورت انحصار و قرابتی بودن ارث سایر وراث       

در صورت وجود اوالد برای متوفی و دختر و دخترها در صورت نبودن پسر بـرای متـوفی فـرض                    

ی جـد و جـده      در طبقه دوم نيـز خویـشاوندان مـادری یعنـ          . بند و سایر وراث قرابت بر هستند      

همچنين یک خواهر ابوینی یا ابی یا دو یـا          . فرض برند مادری و برادر و خواهر مادری هميشه        

چند خواهر ابوینی یا ابی در صورت نبودن جد یا جده ابی و برادر ابوینی یا ابی، فرض برنـد و                     

در طبقــه ســوم، خویــشاوندان مــادری یعنــی اخــوال همــواره . بــاقی وراث قرابــت بــر هــستند

  .و باقی وراث قرابت بر محسوب می شوندبرند  ضفر

 است از سهم زوج و زوجه نيز همواره به فرض خواهد بود که عبارت        
1
2

 بـرای زوج و  
1
4

 بـرای  

زوجه در صورت نبودن اوالد برای متوفی و         
1
4

 برای زوج و     
1
8

یـا زوجـات در صـورت        برای زوجـه     

  .وجود اوالد برای متوفی

معين بودن سهم اعمام و اخوال امی در برابر اعمام و اخوال ابوینی و              : قاعده نهم 

اعمام امی، در برابر اعمام ابوینی و ابی و نيز اخوال امی در برابر اخوال ابوینی و ابـی                    -ابی

اعمـام امـی، در صـورت انفـراد     : سهم اعمام و اخوال هستنددارای نسبت معينی از  
1
6

 و در 

صورت تعدد   
1
3

 از سهم اعمام و اخوال امی در صورت انفراد           
1
6

 و در صورت تعـدد       
1
3

 از سـهم    

ی در صـورت انفـراد       اعمام و اخوال ام   
1
6

 و در صـورت تعـدد        
1
3

از سـهم اخـوال را مـی برنـد و            

باقی سهم اعمام متعلق به اعمام ابوینی و در صورت نبودن ایشان متعلق به اعمـام ابـی و                   

لـق بـه اخـوال ابـی        باقی سهم اخوال متعلق به اخوال ابوینی و در صورت نبـودن ایـشان متع              

  .است

دو برابر بودن سهم ذکور نسبت به اناث در اوالد و اجداد ابـی و اخـوه         : قاعده دهم 

ابوینی و ابی و اعمام ابوینی و ابی و تساوی دو سهم پدر و مادر در صورت وجـود             

اوالد متوفی در هـر درجـه کـه باشـند     . اوالد و اجداد و اخوه امی و اعمام امی و اخوال       

و اعمـام   ) در طبقـه دوم   (و نيز اجداد ابی و اخوه ابوینی و ابـی و اوالد ایـشان               ) اولدر طبقه   (

بــه قاعــده ذکــور دو برابــر انــاث ارث  ) در طبقــه ســوم(ابــوینی و ابــی متــوفی و اوالد ایــشان 

و اجـداد و    ) در طبقه اول  (در حالی که پدر و مادر در صورت وجود اوالد برای متوفی             برند؛   می
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در طبقه(و اعمام امی و اخوال مطلقًا و اوالد ایشان) در طبقه دوم(د ایشاناخوه امی و اوال

  . به ضابطه ذکور مساوی اناث ارث می برند) سوم

www.Rasagostar.ir

Telegram.me/Rasagostar

instagram.com/Rasagostar.ir

instagram.com/Rasagostartest

Telegram.me/Rasagostartest

Telegram.me/Rasagostarsoti

Telegram.me/Rasagostarlaw

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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