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Abstract 
Is blood money like other property regarding inheritance right or a different system 

governs it? There are controversial views among the jurists regarding this matter and 

the Iranian Criminal Legislator has been affected by the different views in the 

different periods after the Islamic Revolution of Iran. The Iranian Legislator has 

accepted for the first time, under the note to the Article 452 of the Islamic Penal 

code (1392), the opinions of the jurists that hold that the maternal relatives as a 

whole are deprived of the right to inherit the blood money (despite other property). 

Nonetheless, the absolute and detailed interpretation of the said note faces some 

juridical and legal problems, Because according to other reliable legal views, the 

deprivation of maternal relatives requires that they accompany their paternal 

relatives. In addition, according to other strong views, maternal relatives are not 

deprived of the right to inherit the blood money in the cases when the blood money 

replaces retaliation. This view, apparently, can be generalized to the note to the 

Article 551 of the New Islamic Penal Code (regarding the excess of the blood 

money of the woman that can be paid by the state personal injury fund). The present 

text tries to review and criticize the different legal approaches to the blood money 

inheritance right and to make clear the real path of the note to the Article 452 of this 

rule through presenting a critical and analytical method. 
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 چكیده

بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقهاا   آیا دیه از نظر قواعد ارث

عاد از انقا     گاذاری ب  هاای مختلاف قاانون    های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره مختلف هستند و تفاوت دیدگاه

آرای فقهاایی را   1932قاانون مجاازات اسا می     212تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصارۀ ماادۀ   

حاال تفسایر مقلا  و     . با ایان داند یمبرخ ف سایر اموال( محروم ) همۀ بستگان مادری را از ارث دیه ظاهرپذیرفت که در 

ی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهای دیگار،   و حقوقهای فقهی  از اشکال یا پارهموسع تبصرۀ مذکور با 

محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری اسات. همنناین بار اسااا آرای قاوی دیگاری، بساتگان        

 ظااهرا  رث دیه محاروم نیساتند کاه    ، از ادشو یمتبعی)بدل از قصاص( مورد حکم واقع  صورت بهمادری در مواردی که دیه 

قانون جدید مجازات اس می )در مورد مازاد دیۀ زن که از صندوق خسارات بادنی   111این نظریه را به تبصرۀ مادۀ  توان یم

شدنی است( نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متناوع فقهای در ماورد ارث دیاه و      دولت دریافت

 .ای تحلیلی و انتقادی است قانون مزبور با ارائۀ شیوه 212سیر واقعی تبصرۀ مادۀ روشن کردن م

   واژگان کلیدی

 .ارث، خویشان مادری، دیه، قصاص
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 مقدمه

در موضوع ارث، راجع به افرادی است که مستح   حقوقی اخت فی -یکی از مسائل فقهی 

باری هماۀ    ضامنی نظریاۀ ارث   بری از دیۀ مقتول هستند و اخت ف مزبور، با پاذیرش  ارث

یا پذیرش نظریۀ محرومیات خویشاان    1911ٌعلیه در قانون مجازات اس می  خویشان مجنی

قانونگاذار کیفاری ایاران را تحات تاأثیرقرار داده       1932قانون مجازات اس می  مادری در

های قبلی، در تبصارۀ   برخ ف سکوت ضمنی در قانون 1932 در سالعبارتی مقنن  است. به

موجب آن بستگان مادری را  یکی از موانع ارث دیه را، نوعی از خویشاوندی و به 212 ادۀم

ی ادلۀ فقهی و شرعی استوار شاده اسات کاه    ا پارهاین تلقی بر  داند. از ارثِ دیه محروم می

و ع وه بر این، در زمینۀ محدودۀ  پیرامون آن نظریات و تفاسیر مهم دیگری نیز وجود دارد

که مسکوت است و تبیین آن بر اساا  شود مزبور، چند سؤال مهم مقرح میشمول تبصرۀ 

مبانی و ادلۀ فقهی مرتبط برای نظام قضایی و اصحا  دعوی ضروری خواهد بود. از جمله 

توان نتیجه گرفت که بستگان مادری از ح  قصاص نیز محروم  اینکه آیا از تبصرۀ مزبور می

ز ح  قصاص، آیا محرومیت مذکور در تبصرۀ ماده هستند و بر فرض عدم محرومیت آنها ا

شود یا دیاۀ   گیرند که دیه در آنها اصلی و ابتدایی محسو  می تنها جنایاتی را دربر می 212

گیرد؟ آیا تمامی بستگان مادری از ارث محروم هساتند   بدل ناشی از قصاص را نیز دربر می

اخوه و اخوات ماادری(  )روایی یا محرومیت مزبور، مختص بستگان مادری مصرح در ادلۀ 

صورت مقل  از ارث دیه محروم هستند یا اجرای این تبصره، به همراهی  است و آیا آنها به

وجود حاجب( منوط است؟ آیا بستگان ماادری تاا ساقف دیاۀ     ) آنها با بستگان ذکور نسبی

یاۀ  تاا یاک د  ) یک زن )نصف دیه مرد( از ارث دیه محروم هستند یا فراتر از سقف مزباور 

وسایلۀ   قانون مجازات اس می به 111کامل مرد( که در حال حاضر و بر اساا تبصرۀ مادۀ 

 211از شمول تبصرۀ مادۀ  1گیرد، ٌعلیه زن تعل  می صندوق خسارات بدنی )دولت( به مجنی

در زمینۀ ارث دیاه، هفات نظریاۀ مهام برداشات       با تدقی  بر آرا و اقوال فقها خارج است؟

                                                                                                                                        
 از مارد  یاۀ د ساقف  تاا  هیا د تتفااو  معادل ست،ین مرد هیعل یٌمجن که یاتیجنا یۀکل در به موجب تبصرۀ مذکور: .1

 .شود یم پرداخت یبدن یها خسارت نیتأم صندوق
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از ایان نظریاات، دارای مساتندات شارعی و فقهای هساتند و  ارح و        شود که هر یک  می

و  ارزیابی و انتخا  نظر برتر، موضوع نوشتار حاضر است. لذا ابتدائا  هفت نظر مزبور  رح

شود و در مرحلۀ بعد قاوتت و ضاعف    پرداخته می اعتنا قابل ترین نظریات سپس به ادلۀ مهم

تاوزین و ارزیاابی و در    تندات شارعی و عقلای،  هر یک از نظریات از نظر ابنتای آن بر مس

 الاذکر،  گاناۀ فاوق   نهایت نظریۀ مختار این مقاله، با ذکر ادلۀ مکفی و پاسخ به ساؤاتت ساه  

 بخش این نوشتار خواهد بود. پایان

 گانه در مورد افراد برخوردار از ارث دیه هفت نظریات

در تمامی جنایات )عماد،   زیاو ندیۀ برند، از  از سایر اموال مقتول ارث می . همۀ وراثی که1

قانون کیفاری   ظاهرا (. 111 - 112: 1212 وسی، ) برند ارث می (عمد و خقای محض شبه

اس می، تحت تأثیر این نظریاه باوده    ایران از ابتدای انق   تا قبل از قانون جدید مجازات

 است؛

ن مادری از این حکم برند، لیکن خویشاوندا . همۀ وراث سببی و نسبی از دیه ارث می2

که قانون مجاازات اسا می    رسد یم(. به نظر 922 - 921: 1211ادریس،  )ابن هستند مستثنا

 متأثر از این نظریه است؛ 1932

برناد   نمای  خواه اباوینی و خاواه امای( مقلقاا  از دیاه، همانناد قصااص ارث       ) . زنان9

، نجفاای، 21: 1221،یغاارو ؛211، الرسااائل العشاار: 1212؛  وساای،  12 :1211)ساابحانی، 

 (؛ 229: 22 ج، 1212

برند که از هر دو  رف پدری و ماادری )اباوینی(    یم. فقط خویشاوندانی از دیه ارث 2

)غاروی،   برناد  ینما رسند و خویشان ابی و امی، خواه ذکور و خواه اناث ارث  یمبه مقتول 

 (؛21: 1221

بارادران و خاواهران    جاز  برناد، باه   . همۀ خویشاوندان سببی و نسبی از دیه ارث مای 1

 آنهاجز افراد مذکور نداشته باشد،  که فرد وارثی به مادری و خواهران پدری، البته در صورتی

 (؛11: 1211)سبحانی، رسد  برند و دیه به امام نمی ارث می

بارادران و خاواهران    جاز  برناد، باه   . همۀ خویشاوندان سببی و نسبی از دیه ارث می1 
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جز افراد مذکور نداشته باشد و مولی  که فرد وارثی به و در صورتی مادری و خواهران پدری

رساد   اماام مای   صورت دیه باه  رسد و در غیر این یا ضامن جریره داشته باشد، دیه به او می

 (؛11: 2تا، ج  بی ی، مفتاح،عامل؛ 12 :1211ی، )سبحان

مناوط باه    ،یبساتگان ماادر   جاز  به ،برند یمارث  هیاز د یو سبب ینسب شانیخو ۀهم. 1

 ی)ناشا ی مجازات اصل عنوان به هید ایداشته باشد  یاب ای ینیابو شانیاز خو یفرد وارث نکهیا

 لیتباد  از یناش)ی و فرع یتبع یۀد از یناش نه و باشد( محض یخقا و عمد شبه اتیاز جنا

 .مقاله( نیا اریمورد اخت یۀ)نظر (11: 1211 ،ی)سبحان (هید به قصاص

ترین نظریات  ای از آنها، در ادامه مهم ی مربوط و ضعیف بودن پارهبا توجه به کثرت آرا

 اعتنا، تبیین و نقد خواهند شد. فقهی قابل

 بری همۀ خویشاوندان نظریۀ موسع مطلق: ارث

بعضی از فقهای امامیه با استناد به ا  ق و عموم ادلۀ قرآنی و روایای کاه در ذیال خواهاد     

اجزای ماترک متوفی است. بناابراین تماام افارادی کاه از     معتقدند که دیه همانند سایر  آمد،

و در این زمیناه باین خویشاان     برند، از دیه نیز ارث خواهند برد سایر اموال متوفی ارث می

ترتیاب خویشاان پادری،     ایان  (. باه  222: 1211شاهید ثاانی،   )تفاوتی نیست  نسبی و سببی

دیاه ارث خواهناد بارد. قاانون     عنوان خویشاان ساببی، از    خویشان مادری و زوجین هم به

 متاأثر از  1932از ابتدای انق   تا قبل از تصاویب قاانون مجاازات اسا می      کیفری ایران

 دیدگاه مزبور بود. ادلۀ قائ ن دیدگاه فوق عبارت است از:

 ادلۀ قرآنی

نساا::  ) «ی أَهْلِهِإِلمُسَلَّمَةٌ  ةٌیَدِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ رُیفَتَحْرِوَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً »موجب آیۀ شریفۀ  به

شود و کسای   ( ظاهرا  اهل در آیۀ شریفه شامل همۀ وراث و از جمله خویشان مادری می32

 از آن استثنا نشده است. 

( منظور از ولی مقتاول  99اسرا:: ) «فقد جعلنا لولیه سلقانا»همننین بر اساا آیۀ قرآنی 

اتل، از حیث درخواست قصاص یا اخاذ دیاه )بعاد از    که واجد اختیار در مورد سرنوشت ق
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عبارتی آیۀ مزبور  تواف  با مقتول( است، همۀ خویشان )از جمله خویشان مادری( هستند. به

ای هم بر تخصیص  تعداد خاصی از آنها را و هیچ قرینه اراده کرده است و نه همۀ وراث را

القاول هساتند، زوج و زوجاه     آن متف احتمالی موجود نیست. تنها استثنایی که همۀ فقها بر 

 .(921: 9 ج 1221ایروانی، )است 

 ادلۀ روایی

کلینای،  )برناد   تمامی ورثه از دیاه ارث مای   )ع(ای از امام علی . بر اساا روایت صحیحه1

 (؛192: 1211

کتا  فرائض را به من نشان  )ع(گوید: امام صادق وی می»موجب روایتی از زراره:  . به2

تقسایم دیاه در باین    » لۀ مواردی که در آن مرقوم شده بود، این جملاه باود:  دادند و از جم

. بعضی از فقهاا حادیث مزباور را از    «برند پذیرد که از اموال میت ارث می کسانی انجام می

 (؛119: 1211کاشانی، )اند  این حیث که با قرآن مقابقت دارد، صحیح دانسته

: رسول خدا فرمودند هرگااه  )ع(مام صادقبن عمار از ا اسحاق . بر اساا روایت موث 9

)کاشاانی،   1شاود  در جنایت عمدی، دیه اخذ شد، مانند سایر اموال میت با آن برخاورد مای  

 2(؛911،: 3 ج، 1211؛  وسی، 112: 1211

دیه بین افارادی کاه وارث تلقای     )ع(نیرالمؤمنیامی از العبدعمر ابو . بر اساا روایت2

 ؛(12: 1 ج، 1921،  وسی) 9شود شوند، تقسیم می می

  نقل شده و در واقع بیان یاک  )ع(نسبت  وتنی که از امام حسن . بر اساا روایتی به1

 لحه و زبیر را در جنگ )جمل( شکست دادند  )ع(امام علی که زمانی»رویتۀ قضایی است: 

                                                                                                                                        
ی فهالعمد فصارت مات  ۀیدو آله قال إذا قبلت  هیعلی اللّه صلّالست م ان رسول اللّه  هیعلو موثقۀ عمار عن جعفر  .1

 «2»األموال  کسائر راثیم

 .معا المال و ۀیالد رثی من رثهی القود و المال رثی من رثهای ۀیفالد .2

 .األول یعند یاألقو و خ ف هیف و النسا: دون الرجال من العصبات رثهی قوم قال واألکثر  مذهب هذا

 .راثیالمی من أحرز علتقسم  ۀیالد .9
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ای در راه برخاورد نمودناد. زن از    نشینی نمودناد، باه زن حاملاه    خوردگان عقب و شکست

، نیجنا جنین گردیاد. بعاد از ساقط      نها دچار ترا و وحشت گردید و دچار سقطدیدن آ

دچار اضقرا  و تشنج گردید و فوت نمود و مادرش نیز ب فاصله بعاد از او فاوت نماود.    

و اصحابش از آن  ری  عبور نموده و با این صحنه مواجه گشته و از موضاوع   )ع(امام علی

ام سهم زوج را از ارث زوجه داده و باقیماندۀ آن را سؤال نمودند. بعد از کشف حقیقت، ام

کنند به ا  ق عبارت خویشان  می این روایت استنادبه  کسانی که«. دادندبه خویشان زوجه 

اند که از جملاه، بساتگان    در این روایت استناد کرده اعم از بستگان پدری و مادری()زوجه 

 (.221: 1 ج، 1213، ی، صدوق)قم شود مادری را نیز شامل می

آیاات قرآنای و روایاات     ، باید گفت که هرچناد گفته شیپراجع به دتلت ادلۀ فوق بر نظریۀ 

دارای ا  ق و بدون قید هستند؛ از نظر قواعد حاکم بر اصول فقهی و حقوقی، اساتناد   الذکر فوق

صایص  پذیر است که ادلۀ متقن شرعی دیگری، آن موارد را تخ به ا  ق مزبور در صورتی امکان

هاای شارعی دارای    منظاور روایات   نزده باشد. مخالفان تمسک به ا  ق ادلۀ مذکور معتقدند که

در زمیناۀ وارث دیاه، تبیاین ایان نکتاه       (از نظر سندی با اشکالی مواجه نیست ظاهرا که ا  ق )

و همانند جنایت بر میت نیست که باه   دشو یمجزو اموال میت محسو   الجمله یفاست که دیه 

ها به قید عمد مقید شده است. ولی این به آن مفهوم نیسات   ان او نرسد. لذا بعضی روایتخویش

شود. لذا موضوع روایات مزبور، ناظر باه ارث رسایدن    یی به ارث برده نمیخقادیۀ قتل  که مث  

برند. در نتیجه تفسیر عام و بادون قیاد از    دیه است و نه در مورد تعیین وراثی که از دیه ارث می

ی خاص را )کاه از نظار ساندی نیاز صاحیح و      ها تیرواوایات مربوط، تا  مقاومت در برابر ر

  (.23: 2 جتا،  تعداد آن بیشتر و وافی به مقصود هستند( ندارد )عاملی، بی

تنها امری که در زمینۀ تقیید و تخصیص باید لحاظ شود، اعتبار روایی و استنادی متنای  

در صورت اثبات صحت ساند   .دشو یمو مقل  شرعی است که موجب تقیید یک دلیل عام 

اعام از قرآنای و   ) روایی و کفایت محتوای آن در تخصیص عماوم و ا ا ق ادلاۀ شارعی    

 از تمسک به آن چشم پوشید. توان ینمروایی(، 

و ایان امکاان    روایت مرتبط با قتل جنین و مادر او نیز، به یک قضیۀ خارجیه مرباوط اسات  
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. در هار صاورت   اند بودهو مادر یا برادران و خواهران ابوینی  او پدران وجود دارد که خویشاوند

 تاوان  ینما ، نامشخص است و لاذا  اند بردهمصادی  خویشاوندانی که در قضیۀ مذکور از زن ارث 

را بار اماری بناا کارد کاه مجهاول و نامشاخص اسات          بر ارثاستدتل مربوط به خویشاوندان 

گرفته توسط نویسندگان این جستار مشاخص   قی  صورت(. همننین در تح11: 1211 )سبحانی،

شد که اولین روایت صحیحۀ منقول در این نظریه که بعضای از فقهاا همانناد شایخ  وسای در      

روایات   و ناه ، در واقع همان روایت مربوط باه دیاۀ جناین)   اند دهکتا  خ ف به آن تمسک کر

 ظااهرا  ی مذکور )بدون اینکه اه تیروادر مجموع  مستقل دیگری( بوده است که نقد آن گذشت.

اما راجع باه   ی وراث از دیه دتلت دارند؛بر ارثعام، بر  صورت بهبا اشکال سندی مواجه باشند( 

اند. در نتیجه اگر ادلۀ ماتقن روایای دیگاری،     ، سکوت اختیار کردهندشو یمکه وارث تلقی  کسانی

شاود   ماتقن شارعی پذیرفتاه مای    یک تفسایر   عنوان بهدایرۀ شمول وراث را محدود کرده باشد، 

حال قلیلی از فقها، بدون توجه به امکان تخصیص ادلاۀ   با این (.129: 2، ج 1212ی، وریس)حلی 

بار اسااا ا ا ق موجاود در ادلاۀ ماذکور، باه         صرفا وسیلۀ ادلۀ خاص شرعی و  عام مربوط به

 اند. بری همۀ خویشان متوفی قائل شده ارث

 آرای فقهی

تمامی وراث است و هیچ تفاوتی از نظر افاراد   دیه متعل  به  بسوط،بر اساا نظر صاحب م

ٌعلیه وجود نادارد. وی ایان رأی را باه اکثریات فقهاا       مشمول ارث دیه با سایر اموال مجنی

کند ) وسای،   نسبت به نظریۀ مخالف آن ارزیابی می را یک نظریۀ قوی دهد و آن نسبت می

کناد و هار    قلمرو وارثان دیه از قصاص پیاروی مای  یۀ این دیدگاه، بر پا(. 121: 1 ج، 1921

برد، در صورت تبدیل به دیه، از آن نیز ارث خواهد برد. با این  قصاص ارث می کسی که از

زیارا باه    تحلیل، نسبت منققی دو ح  قصاص و دیه از لحاظ ارث، تسااوی خواهاد باود؛   

بارد، از حا  قصااص نیاز      اتفاق فقها، هر کسی که از اموال مقتول ارث می  اعتقاد قریب به

                                                                                                                                        
 .معا المال و ةیالد رثی من رثهی القود و المال رثی من رثهای ةیفالد .1

 .األول یعند یاألقو و خالف هیف و النساء دون الرجال من العصبات رثهی قوم قال واألکثر  مذهب هذا
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ارث خواهد برد و بر این م زمه، تنها یک استثنا در ماورد زوجاین وارد اسات. زوجاین از     

برند، البته اگر تراضی بر دیه واقاع   برند، اما از سایر اجزای ماترک ارث می قصاص ارث نمی

: 1213؛ حلای،  21 – 21: 1212شود، آنها نصیب خود را از دیه خواهند برد )شاهید ثاانی،   

 (.922 - 921: 1211ادریس  ؛ ابن221 – 229

دلیل فقهی، نظار شایخ  وسای در کتاا  خا ف باشاد کاه         ترین که متقن رسد یمبه نظر  

: 1221غروی، ؛ 112: 2، ج 1211ی اخوه امی را به اکثر فقها منتسب کرده است ) وسی، بر ارث

ی از ریرپاذ یتأثباا   ظااهرا  نهایاه )و  در کتا  دیگر خاود باه ناام     حال این فقیه بزرگ با این  (.21

ک لاه را از ارث دیاه    صاراحتا  روایات موث  شرعی( بر خ ف نظر ماذکور در کتاا  خا ف،    

مقل  گفته شده است کاه   صورت به(. در کتا  مبسوط هم 119: 1211) وسی،  داند یممحروم 

و لاذا باه    (12: 1، ج 1921دیه نیاز ارث خواهاد بارد ) وسای،      ، ازبرد یمهر کس از مال ارث 

: 12 ج، 1212صراحتا  نظر مخالف را به آن مستند کرد )حاائری،،   توان ینم عقیدۀ بعضی از فقها،

حتی بر فرض بعید که این نظریه دارای شهرت فقهی باشد، اعتبار آن به انقباقش باا ادلاۀ   (.  222

یی کاه  فقهاا  حاال نظریاات   (. با ایان 921: 1 ج ،1211ی، نجف یمرعششرعی معتبر منوط است )

دسات نیسات کاه در اداماۀ ایان       مواف  محرومیت بعضی از وراث از ارث دیه هستند نیز، یاک 

 نوشتار مقرح خواهند شد.  

 نظریۀ محرمیت خویشان مادری از ارث

ی را از اما ۀ ک لا ، دشاو  یمای که اینجا بیان  قائ ن این نظریه با در نظرداشت روایات صحیحه

کن نسبت به تفسیر و دایارۀ شامول روایاات مزباور اتفااق نظار       ؛ لیدانند یمارث دیه محروم 

ی نظریات متفاوتی در این زمینه شده اسات. باا توجاه باه     ریگ شکلندارند و همین امر سبب 

اینکه مستند اصلی فقهای قائل به محرومیت بعضی از خویشان از ارث دیه و به تبع آن تبصرۀ 

دایرۀ ضی  یاا گساتردۀ ایان نظریاه( روایاات      از  نظر صرفقانون مجازات اس می ) 212مادۀ 

خاواهیم پرداخات. ادلاۀ روایای ماذکور در       آنهامرتبط با این موضوع است، در ابتدا به  رح 

ی الْقَتْلَ   ثِی  مَوَارِ»مثال در کتا  کافی در بَا ُ  عنوان بهاند.  ی مهم شیعه بیان شدهها کتا غالب 

 (:192: 1 ج، 1211روایات ذیل آمده است )کلینی، « رِثُیَوَ مَنْ لَا  ةِیَالدِّمِنَ  رِثُوَ مَنْ یَ
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اول( دیۀ مقتول بعد از تصفیۀ دیون بر اساا کتا  خدا و میزان سهامی که برای آنها مقادر شاده   

 1؛برند ینمارثی  گونه چیهبرداران و خواهران مادری که از دیه  جز به، رسد یماست، به ورثۀ مقتول 

 ؛ 2برادران و خواهران مادری است جز بهث دوم( دیه متعل  به همۀ ورا

 گوناه  چیهبرادران و خواهران مادری که از دیه  جز به، برند یمسوم( دیه را ورثه به ارث 

   9؛برند ینمارثی 

برادران مادری که از دیاه   جز به، دشو یمبین وراث تقسیم  ضیفراچهارم( دیه بر اساا 

   2؛برند ینمارثی  گونه چیه

 (؛ 121: 1 ج، 1211)کلینی،  1برند ینمارثی  گونه چیهمادری از دیه م( برادران پنج

شد که آیا برای بارادران ماادری چیازی از دیاه اسات؟       سؤال )ع(ششم( از امام صادق

 1فرمودند خیر.

راجع به تفسیر گسترۀ بستگان مادری محروم از ارث، با در نظر گرفتن ادلۀ فاوق، باین   

 آن را در قالب نظریات ذیل بیان کرد.  توان یمارد که فقهای امامیه اخت ف نظر وجود د

 قول محرومیت مطلق خویشان مادری

کاه بار محرومیات تماامی      الاذکر  فاوق راجع به صحت روایات  بر اساا این نظریۀ فقهی،

غاروی،  شک و تردیدی وجاود نادارد )   گونه چیهخویشان مادری از ارث دیه دتلت دارند؛ 

کثیری از فقها بار اسااا ظااهر روایاات     در واقع  (. 221: 12 ج، 1212؛ حائری، 22: 1221

                                                                                                                                        
 کُ نْ اللَّ هِ وَ ِِ هَامِهِ ْ إِاَا لَ  ْ یَ    کِتَابِی عَلَالْوَرَثَةُ  رِثُهَاالْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَ ةِیَدِی فِ)ع( نَیالْمُؤْمِنِ رُیأَمِی قَضَی عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ: أَبِ .1

 .ئاًیْشَ تِهِیَدِی رِثُونَ مِنْ الخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُ ْ إِلَّا الْإِ نٌیْدَی الْمَقْتُولِ عَلَ

 .الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ رِثُهَایَ ةَیَالدِّ)ع( أَنَّ نَیالْمُؤْمِنِرُیأَمِی قَضَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ  .2

 .ئاًیْشَ ةِیَالدِّمِنَ  رِثُونَالْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُ ْ لَا یَ رِثُهَایَ ةَیَالدِّ)ع( أَنَّ نَیالْمُؤْمِنِرُیأَمِی قَضَأَبُوعَبْدِاللَّهِ)ع(  .9

 .ئاًیْشَ ةِیَالدِّمِنَ  رِثُونَلْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُ ْ لَا یَإِلَّا ا ثِیالْمَوَارِی فَرَائِضِ عَلَالْوَرَثَةُ  رِثُهَایَ ةُیَالدِّی جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ: أَبِ .2

 .ئاًیْشَ ةِیَالدِّالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ  رِثُاللَّهِ)ع( قَالَ: لَا یَ ی عَبْدِأَبِ .1

 قَالَ لَا. ءٌ یْشَ ةِیَالدِّی عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ: َِأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ أَبِ .1
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موجب تفاسیر ذیل،  مذکور)با وجود اینکه تنها به اخوه و اخوات امی اشاره کرده است( و به

 .  اند دادهی همۀ خویشان مادری حکم بر ارثبه عدم 

 الغای خصوصیت 

ی ا ژهیا وخصوصایت   هگونا  چیهبرادران و خواهران مادری،  )ع(در دیدگاه معصومین ظاهرا 

ندارند که محرومیت از ارث دیه را تنها شامل آنها بدانیم و سایر خویشان مادری )در  بقاۀ  

کنیم. بلکه اوت  این دو گاروه در احکاام شارعی ارث مسااوی      مستثناسوم( را از این قضیه 

فارع   فرزندان اخوه یا خال و خاله، نسبت به اخوه و اخوات مادری در حکام  ا یثانهستند و 

در برابر اصل هستند. لذا وقتی اصل، محروم از ارث است، به  ری  اولی فارع نیاز از ارث   

اخاوه و اخاوات ماادری در     که یزمان(. به عبارتی  111: 1211محروم خواهد بود )کاشانی، 

 بقۀ دوم، از ارث دیه محروم باشند؛ به  ری  اولی سایر خویشان مادری )اعمام و اخاوال(  

. شاوند  یما سوم ارث )و دورتر( نسبت به میت قرار دارند، از ارث دیه محاروم  که در  بقۀ 

 ج، تاا  یبا ؛ بحرانای،  292: 1222یی، خو؛  91: 2ج، 1211 ی،ثان دیشه؛ 221: 1211)کاشانی، 

حاال   اند، باا ایان   لذا با وجود آنکه روایات مذکور تنها به اخوۀ امی تصریح کرده  (. 211: 12

 اناد  دادهران خویشان مادری، از جمله جد و جاده و اخاوال سارایت    اکثر فقها آن را به سای

(. البته راجع به تسری حکم به جد و جده، یک توجیه فقهی خاص نیز 291: 1222یی، خو)

ارائه شده است. به موجب توجیه مزبور، در روایات بسیار زیادی جده و جده از نظر قواعد 

اند و هر حکمی که راجع به خواهر و برادر  شده منزلۀ خواهر و برادر تلقی حاکم بر ارث، به

 (. 291: 1222)خویی، 1آمده، به جد و جده نیز تسری داده شده است.

از نظر عرف زمانی که  بقۀ دوم محروم از ارث باشند،  بقۀ ساوم نیاز از    ظهور عرفی:

 (.221: 22، ج 1212نجفی، ارث محروم هستند و ظهور عرفی مزبور دارای حجیت است )

                                                                                                                                        
 یأب   ع ن  ِ نان  ب ن  اللّ ه  عب د  یرو فق د  األج داد  و األخ وة  راثیم أبواب من 1 با  112: 21 ، جالوِائل راجع .1

 الج دّة  أن: »أحدهما)ع( عن ةیمعاو بن دیبر یرو و «ِواء نهمایب المال: »قال جدّ و ألب أخ عن ِألته: قال عبداللّه)ع(

 .«األخوة من حدوا مثل األب من األخوة مع
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: حکم مزبور راجع به متقربین امی است و افراد مذکور)اخوه و ناسب حکم و موضوعت

. در نتیجاه حکام مزباور مخاتص     اند دهعلت وضوح بیشتر بیان ش اخوات( از با  مثال و به

، دشاو  یما افراد مذکور در روایت نیست، بلکه هر کسی که از  رف ماادر باه میات وصال     

، الذکر فوق(. در هر حال بر اساا نظر 291: 1222یی، خومشمول حکم مزبور خواهد بود )

. و در فقدان آنها، دیه به امام و حاکم جامعاۀ  برند یمتنها خویشان ابوینی یا ابی از دیه ارث 

 (. 12: 1211سبحانی، ؛  912: 2 ج، 1211)حلی اسدی،  رسد یماس می 

 نظریۀ محرومیت نسبی خویشان مادری )برادران و خواهران امی(

یدگاه همانند نظر مشهور بر پایۀ عمومات ارث، همۀ خویشان نسبی را در دیه شاریک  این د

قدر متیقن از روایات مربوط به محرومیت خویشان مادری، محرومیات   با اکتفا به  داند و می

اخاوه و  »؛ زیارا در روایاات، فقاط از    دادهرا صرفا  به خواهران و برادران مادری اختصاص 

شده است. ظاهرا  ایان نظریاه از میاان اقاوال مختلاف، در باین فقهاا         استفاده « اخوات امی

مشهورتر است و صاحب جواهر هم ایان دیادگاه را قاول مشاهور در میاان فقهاا معرفای        

صاورت   مستندات دیدگاه مزبور به(. 19: 1221؛ سبحانی، 21: 93،ج 1212نجفی، )کنند  می

 خ صه عبارت است از: 

حقاوقی کاه دارای    -: بر اساا یک اصل فقهای  قاعدهاکتفای به نص در موضوع خالف 

کاربرد و استنادات زیادی است، در مواردی که حکمی برخ ف قاعده باشد، تنها به ماورد ناص   

و از تسری آن به سایر موارد خودداری خواهد شد. محرومیات بعضای از ورثاه از     دشو یماکتفا 

ا تنها در مورد خاواهران و بارادران امای    شود؛ لذا این استثن دیه، امری خ ف قاعده محسو  می

(. 77: 1221شاود )سابحانی،    جاری خواهد شد و از تسری آن به اخوال و اجداد خودداری مای 

شاد کاه از اصاق ح     بود، مای  خویشان  بقۀ سوم نیز گفته شیپاگر منظور روایات  ع وه بر این

(. بار  199: 1219ود )اراکای،  برای بیان ممنوعیات مزباور اساتفاده شا    « متقربین مادری»تر  جامع

اساا این رویکرد، در مواردی که حکمی خ ف اصل باشد، قیااا اولویات نیاز فاقاد کااربرد      

شود و راجع به افارادی کاه ذکاری از آنهاا نشاده اسات، باه         است و تنها به مورد نص اکتفا می

 (. 211: 12 ج، تا یبکنند )بحرانی،  یمعمومات کتا  و سنت تمسک 
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از روایات مزبور، نظریۀ اجماع پیراماون   الذکر فوقبا توجه به تفاسیر  قهی:نفی اجماع ف

شده نیست. البته اوتد اخوه و اخوات ماادری،   نظریۀ تجمیع )مقل  خویشان مادری( ثابت 

مقاام والادین    کنند؛ زیرا آنها قاائم  حکم مربوط به والدین خود در قضیۀ مزبور تبعیت می از

حکمی دربارۀ ارث والدین اثبات شود، تجرم فرزندان نیاز   و هر ندشو یمخویش محسو  

علت مخالفت با عموم ادلۀ  مأخوذ به همان حکم خواهند بود. در نتیجه روایات مذکور را به

 (. 199: 1219کنیم )اراکی،  قدر متیقن آن تفسیر می ارث، به 

دری کاه  شایان ذکر است که بعضی از فقها در مورد محرومیت  بقۀ سوم خویشاان ماا  

  (.222: 22 ج ،1219اناد )سابزواری،    اند، قائل به احتیاط شاده  موضوع صریح روایات نبوده

تر، بر استثنای همۀ خویشان مادری از ارث دیه دتلات دارد؛ باه    عبارتی هرچند رأی قوی به

علت عدم تصریح روایات در غیر از اخوه و اخوات باید احتیاط کرد. با وجود این، فقهاای  

آنهاا   اند. شاید منظور آنها از احتیاط این باشاد کاه   منظور از احتیاط را توضیح ندادهمذکور 

 دیه را با مصالحه و رضایت سایرین به ارث ببرند یا با رضایت، از ارث بردن محروم شوند.  

 نقد ادلۀ محرومیت بعض یا مطلق خویشان مادری

از دیاد بعضای از فقهاا،     راوی روایت پنجم، شخصی به نام سهل باوده کاه   اشکال سندی:

 دانناد  ینما حال بعضی از فقها نیز وی را چندان قابال اعتمااد    مورد ا مینان است و در عین

(. البته روایت مذکور از شخصی به نام حصین نیاز نقال شاده     222: 12 ج، 1212حائری، )

قابل  ذکرال فوق؛ در نتیجه اشکال سندی دانند یموی را مورد اعتماد و ا مینان  فقهااست که 

 (. 222: 12 ج، 1212اعتنا نیست)حائری، 

بن عماار، دیاۀ ماأخوذ همانناد ساایر اماوال محساو          بر اساا روایت موث  اسحاق 

کناد، تعاارض خواهاد     مای  مستثناامی را  شود. در نتیجه این روایت با روایاتی که ک لۀ  می

شوند و بعد ازتساقط  می هر دو روایت متساقط« اذا تعارضا تساققا»اساا قاعدۀ  یافت و بر

(. جوا  این اشکال  23: 2 جتا،  شود )عاملی، بی ادلۀ مزبور، به عموم آیات ارث مراجعه می

آن است که تعارض مزبور از نوع تعارض عام و خاص اسات کاه در ایان ماوارد خااص،      

ات کند. در بین فقها ظاهرا  شیخ  وسی بعد از ذکار روایا   مؤخر بر عام مقدم ترجیح پیدا می
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مذکور )دال بر محرومیت خویشان مادری( آن را امری اخت فی و فاقد اجماع مشاخص در  

حال در کتا  وسائل، روایات خاص حمال بار تقیاه شاده اسات       داند. در عین بین فقها می

(. لیکن حمل روایات مزبور بر تقیه در صورتی صحیح است که 921: 9 ج، 1221)ایروانی، 

معارضی وجاود نادارد    ظاهرا  که یحال درعارض موجود باشد، در موضوع مزبور، روایات م

 (. 921: 9 ج، 1221)ایروانی، 

ی هاا  تیا رواصریح به روایات خاصای، بعضای از     ۀهمننین بعضی از فقها بدون اشار

که مساتند آن غیرواضاح    اند دهنظریۀ محرومیت خویشان مادری از ارث دیه را شاذ تلقی کر

ی ریا گ جاه ینتشاود و چناین    مستند بودن آن اشاره دیده مای  است و تنها در کتا  شرایع به

که روایت مزبور مرسل است و ظرفیت مقاومت در برابر عمومات کتا  و سنت را  اند دهکر

وجود این، چنانکه بیان شد بر نظریاۀ محرومیات خویشاان     (. با  221: 12 جندارد )حائری، 

که با خدشۀ سندی بعضی از آنها، ایان  مادری از ارث، تنها یک یا چند روایت دتلت ندارد 

 اعتبار شود. نظریه بی

ی افاراد باه   وابساتگ گفت که از نظر عرفی، تعل   توان یمدر مجموع و با تحلیلی عقلی 

خویشان پدری و مادری یا پدری، بیشتر از تعل  آنها به وابستگان ماادری اسات کاه دارای    

د بار عهادۀ پادر خواهاد باود، لاذا       فرزندانی از یک شوهر ثانویه است. همننین نفقاه فار  

)خویشاوندان( پدری که نفقۀ فرزندان خود را داده است، در صاورت قتال یکای از آنهاا و     

، در اناد  داشتهتعهدی در مورد پرداخت نفقه  گونه چیهاخذ دیه نسبت به خویشان مادری که 

 اولویت هستند.

 محرومیت خویشان مادری: مشروط به وجود حاجب 

دیه محروم است یا محرومیت آنها باه وجاود عصابه     از ارثصورت مقل   ی بهام آیا ک لۀ 

ایان برداشات در    بری مقل  آنها باشایم،  که قائل به عدم ارث منوط خواهد بود؟ درصورتی

زیارا در   ( در تنافی اسات، 11)انفال: « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُ ْ أَوْلی ببعض»با آیۀ شریفۀ  ظاهر

 الماال  تیبی از اموال متوفی، نسبت به حکومت و مند بهرهنسبی در زمینۀ  هر حال خویشان

پذیرش قول محرومیت برادران و خواهران مادری با استناد  لذا بر فرضدر اولویت هستند. 
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شادنی اسات کاه در  بقاۀ دوم یاا ساوم        ، ایان حکام در صاورتی اجارا    گفتاه  شیپۀ ادلبه 

ر صورت انحصار وراث به برادران و خاواهران  خویشاوندان ذکور نسبی موجود باشد؛ اما د

برند. فحوای روایات مزبور نیاز   امی، این افراد بر اساا ا  ق و عموم ادلۀ شرعی ارث می

زیرا در غالب روایات مزبور، محرومیات خاواهران و بارادران     بر همین نظریه دتلت دارد؛

شده اسات و مفهاوم مخاالف     امی از ارث دیه، به اجتماع آنها با خویشان ذکور نسبی منوط

آن است که در صورت عدم خویشان ذکور نسبی، دلیلی بر تخصایص ا ا ق و    این سخن

ی، سابحان عموم ادلۀ مربوط به ارث و محروم کاردن افاراد ماذکور از ارث وجاود نادارد )     

1211 :11 .) 

 محرومیت مطلق زنان از ارث

شاود،   نمای  زیرا کسی که عاقله محسو رسد،  دیه به عصبه می )ع(بر اساا روایتی از امام علی

از  موجاب روایتای   . باه ( 12: 1211و خواهر )سابحانی،   برد، همانند زوج، زوجه از دیه ارث نمی

نیز زنان در زمینۀ عفو یا قصاص فاقد اختیار هستند، بلکه این ح  به عصبه تعلا    )ع(امام صادق

راث منحصار باه آنهاا یاا خویشاان امای       برند و اگر و ارث نمی بر این اساا زنان ابی نیز 1دارد.

 (.21: 1221غروی،  ؛211، الرسائل العشر: 1212رسد ) وسی،  می المال تیبباشند، دیه به 

موجب ایان قاعاده،    به .است« من له الغنم فعلیه الغرم»ۀ فقهی قاعد بانظریۀ فوق منقب  

به آن موضوع بار   و زیان متعل  ها نهیهزغنیمت و سود هر موضوعی به کسی تعل  دارد که 

 (. 222: 1221عهدۀ اوست )مصقفوی، 

شوند کاه از   وجود این، روایات مورد استناد نظریۀ مزبور، روایات شاذی محسو  می با 

اند که دارای شهرت فقهای هام    نظر سندی فاقد اعتبار و جزو روایات مرسله محسو  شده

ع منقول و متاواتر را ندارناد   نیستند و تا  مقاومت در برابر عموم آیات ارث، سنت و اجما

 . (21 :1221غروی، )

                                                                                                                                        
و  هل للنساء قود أو عفو؟ قال: ال»السالم(:  أنه قال للصادق )علیه« 1»العباس  یأببن فضال بسنده عن  بن الحسن یعل .1

 .«للعصبة االک
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 از تالزم ارث قصاص و دیه تا تفارق 

آیا محرومیت بستگان مادری از ارث دیه، مستلزم محرومیت آنان از ارث قصاص اسات یاا   

ی وجود ندارد و محرومیت از ارث دیه به محرومیات از ارث  ا م زمه گونه چیهبین این دو، 

 212موجب وضوح محدودۀ شامول ماادۀ    سؤال؟ پاسخ به این کند ینمقصاص تسری پیدا 

ی از بار  ارثی از قصاص باه  بر ارثدر کافی، مقنعه و خ ف آمده،  آننهبر اساا . دشو یم

این قضیه را  توان یماما به نظر صاحب جواهر  (.112: 1 ج، 1211ی،  وس) دیه منوط است

زمیناۀ قصااص دارای اساتحقاق     دردید و کسی را مستح  دریافت دیه دانست که  برعکس

ح  قصاص و دیه را از یکادیگر تفکیاک    توان یموی عقیده دارد که  مجموع دراما ؛ است

در مجماوع ساه    .( 222: 22 ج، 1212نجفای،  کرد و آنها را وابسته به یکدیگر تلقی نکارد ) 

 رویکرد فقهی در این زمینه وجود دارد.

 تالزم حق قصاص و دیه

وارث حا    توانناد  یما اساتثنایی   گونه چیهاعم از ذکور و اناث بدون  تمامی خویشان نسبی

قصاص باشند. این امر مورد اجماع فقها بوده و اجماع مذکور نیز، مستند به عموم ادلۀ ارث 

صاراحت از حا     تنها کساانی کاه باا    در آیۀ شریفه اولی اترحام و سایر ادلۀ مرتبط است.

از حا    صاراحت  باه این افراد  نکهیا وجود باند. ، زوج و زوجه هستاند هقصاص محروم شد

قصاص باه   که یصورت در، همین افراد به نص صریح روایات مربوط اند دهش مستثناقصاص 

خویشان امی از حا  قصااص محاروم     که یحال در. لذا برند یمدیه تبدیل شود، از آن ارث 

ن محاروم شاوند؟   ح  قصاص باه دیاه تبادیل شاود، از آ     که یصورت درنیستند، چرا نباید 

ی هماۀ خویشاان   بر ارثبر همین اساا ع مه حلی معتقد به (. 229: 22ج  ،1911)نجفی، 

 (.11و  2: 2 ج، تا یبحلی، است ) بر آنو دیۀ مترتب  زوج و زوجه( جز قصاص )بهاز 

استثنای خویشان مادری از ارث دیه، باه جنایااتی مرباوط     زیجواهر نبه عقیدۀ صاحب 

عماد   شبه عبارتی آنها از دیۀ ناشی از جنایات و ابتدایی آن دیه باشد. بهاست که حکم اصلی 

نصوصی که بستگان مادری را از ارث دیه محروم  اوت و خقای محض محروم هستند، زیرا 

 ا یا ثان و و ابتدائا  مستوجب پرداخت دیاه هساتند   اصالتا ، ظهور در جنایاتی دارند که اند دهکر
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 قادر   باه ت از ارث با عموم ادلۀ قرآنی و روایای، آن را تنهاا   علت مخالفت حکم محرومی به

قصااص و دیاۀ ناشای از آن، از شامول ادلاۀ       جاه ینت درمتیقن از روایات اختصاص داده و 

ارث  کام ح باه حکام ارث دیاه را    تاوان  ینما با این حسا   شود. یمخاص مربوط خارج 

 .( 21: 11 ج، 1211 ملی،قصاص با ادعای برابری آن دو در آثار )حقوقی( تسری داد )عا

، از حیث اهمیات فاقاد   دشو یمی اثبات رعمدیغی که باتصاله در جنایت ا هیدهمننین 

: 1221اولویت )نسبت به دیۀ بدل از قصاص( جهت تسری حکم مربوط اسات )لنکرانای،   

، بین هماۀ  دشو یمقصاص اخذ  مستوجبتبعی در قتل عمد  صورت بهی که ا هید(. لذا 231

ی یاا قتال عماد    رعماد یغیۀ اصلی )ناشای از قتال   د باخواهد شد و حکم آن  وراث تقسیم

. بر اساا این رویکرد، ح  قصااص و دیاۀ مترتاب بار آن، از     مستوجب دیه( تفاوت دارد

 قانون مجازات اس می خارج است 212شمول تبصرۀ مادۀ 

 تبعیت ارث قصاص از دیه() تیاولوممنوعیت ارث قصاص با تمسک به قیاس 

از ارث  آنهاا ی بار  ارثی مقتضای عادم   اولا   یا  ر بهی خویشان مادری از ارث دیه، بر ثارعدم 

، 1211،سیا ادر ؛ ابان 111: 1222یی، خوآن نسبت به دیه است ) تر افزونعلت اهمیت  قصاص به

ی بار  ارثقهاری عادم    صورت بهی افراد مزبور از دیه، بر ارثبا اثبات عدم واقع  در .(921: 9 ج

باا  آنهاا ) حا    عتاا  ی باگر ح  قصاص برای آنها اثبات شود،  ، زیرادشو یمت آنها از قصاص اثبا

 دربر اخذ بادل ناشای از قصااص نیاز اثباات خواهاد شاد.         استناد به نصوص روایی و اجماع(

ی خویشان مادری از ارث دیه، مستلزم این است کاه  بر ارثدال بر عدم  التزام به روایات که یحال

کارده باشایم )بحرالعلاوم،     م بدانیم تا به ا  ق روایات مزباور عمال  آنها را از قصاص نیز محرو

 (.211: 2 ج، 1219

عبارتی با توجه به اثبات محرومیت اخوۀ امی از دیاه، افاراد ماذکور از قصااص نیاز ارث       به

آن از دیه که بادل   تبع بهی از ح  قصاص را برای ایشان ممکن بدانیم، بر ارثزیرا اگر ؛ برند ینم

ی خویشاان ماادری از ارث دیاه، اجمااع و     بر ارثز، باید ارث ببرند و در زمینۀ عدم آن است نی

نصوص معتبر دتلت دارد؛ زیرا ارث قصاص مستلزم ارث دیه است و به ناگزیر بایاد باا انتفاای    

قانونگاذار   عبارتی . به( 212: 2 ج، 1219بحرالعلوم، )دیه( برسیم ملزوم )قصاص( به انتفای تزم )
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آن حکام باه    تباع  باه ح  قصاص را برای بستگان ماادری منتفای فارض کارده اسات و      ابتدائا  

 ازاند. ع وه بار ایان    قانون مذکور صادر کرده 212محرومیت آنها از مقل  دیه را در تبصرۀ مادۀ 

 دری دیاه باوده اسات،    بار  ارثشارع مقدا در مقام تبیاین و روشان کاردن موضاوع      که آنجا

؛ دکار  یما را از حکم اصلی خود استثنا کرده بود، بایاد آن را بیاان   دیۀ بدل از قصاص  که یصورت

 زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است و ارتکا  کار قبیح، از شارع بعید است.  

ی خویشاان ماادری دتلات    بار  ارثخویی نیز از روایاتی که بر محرومیات   اهلل یتآعقیدۀ  به

باا  از ارث قصاص نیاز برداشات کنایم. همنناین      را آنهاتوان به  ری  اولی محرومیت  یمدارد، 

توجه به نبود روایات معارض و وجود اجماع ققعی، ضرورتی وجود ندارد که روایات مزباور را  

ی از اولا   یا  ر  باه ی از ارث دیاه محاروم هساتند،    ام ۀ ک ل که یوقتحمل بر تقیه کنیم. در نتیجه 

 کناد  یما نیز دتلات   گفته شیپالعباا  یباقصاص نیز محروم هستند، بر این مقلب روایت معتبرۀ 

 (.111 -  111: 1222 )خویی، داند یمخویی آن را روایت معتبری  اهلل تیآ که

 نه قصاص )نظریۀ تفارق( هیاز دمحرومیت 

گروهی از فقها، ضمن پذیرش ح  قصاص برای بستگان مادری، آنها را از ارث دیۀ مترتب 

، برناد  ینما دیاه ارث   از مقلا  . لایکن  برند یمارث اخوه از قصاص . دانند یمبر آن محروم 

؛ 21: 9 ج 1229واجاب شاده باشاد )نجفای،      اصاالتا  خواه دیه بدل از قصاص باشد یا دیه 

 (.211: 2، ج 1219بحرالعلوم، 

کاه   گفات  تاوان  یما  حاال  نیا بای بستگان مادری از دیه مخدوش شود، بر ارثلذا اگر 

 آنهامتعرض محرومیت  اصوت از ارث دیه است و  هاآندتیل مزبور تنها در مورد محرومیت 

موضوع قصاص از دتیلی که بستگان ماادری را از دیاه    جهینت دراند.  از ارث قصاص نشده

 صورت متعرض آن نشده است. در این اصوت ، خروج موضوعی دارد و دکن یممحروم تلقی 

و  ماناد  یما خاود بااقی    ی همۀ خویشان از ارث قصاص، به قوتتبر ارثدتیل عام و مقل  

یی بر ادلۀ مزبور تخصیص وارد نکرده است. همننانکه فقها اعتنا قابلدلیل معتبر و  گونه چیه

ۀ محرومیت از ارث قصاص، در مواضع مختلاف و زیاادی تنهاا باه زوج و زوجاه      نیزم در

  .( 221: 22 ج، 1212)نجفی،  اند دهاشاره کر
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برناد؛ اماا در صاورت     تول، از قصاص ارث مای توان گفت که بستگان مادری مق همننین می

حاال   قصاص برای تشفی خا ر است و نه دیاه. باا ایان    زیرا تنها برند؛ تبدیل آن از دیه ارث نمی

و  های تشفی خا ر نیز، بعد از عدم اجرای قصاص، شااید اخاذ دیاه    باید گفت که یکی از شیوه

آنهاا   دیۀ بدل از قصاص محروم بدانیم، ع وه بر این اگر بستگان مادری را از غرامت مالی باشد.

دلیلی بر گذشتن از ح  قصاص و تبدیل آن به دیه ندارند و شاید بر اجرای ح  خاود کاه تنهاا    

در ماوارد بسایار زیاادی از عفاو مجارم       کنناد و در نتیجاه   منحصر به قصاص است، اصرار مای 

ا نسابت باه قصااص او    عفو جاانی ر  کند و این برخ ف رویتۀ شارع مقدا بوده که ممانعت می

 هَ ا یُّأَ او لک   یَ   »مثال در آیۀ   عنوان ترجیح داده و اولیای دم را به این عمل تشوی  کرده است. به

لَ هُ مِ نْ    یَفَمَنْ عُفِ یبِالْأُنْثَ یالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَ یالْقَتْلَ یالْقِصَاصُ فِ کُ ُیْآمَنُوا کُتِبَ عَلَ نَیالَّذِ

بَعْدَ اَلِ کَ   یمِنْ رَبِّکُ ْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَ فٌیبِإِحْسَانٍ اَلِکَ تَخْفِ هِیْفَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَ ءٌیْشَ هِیأَخِ

بِمَ ا   حْکُ  ْ یَةٌ لَهُ وَمَ نْ لَ  ْ   وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ» ( یا171)بقره: «  ٌیفَلَهُ عَذَابٌ أَلِ

( تشوی  به عفو و بخشش در قصاص شده اسات. ایان   21)مائده: « أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُ ُ الظَّالِمُونَ

( از دیۀ ناشای از بادل   ندکن یمامر لوازمی دارد که ارث بردن اولیای دمی )که از قصاص گذشت 

 قصاص، از آن جمله است.

 در قانون مجازات اسالمی گانه سهطباق نظریات ارزیابی و ان

واجاد   قانون مجازات اس می، تنها زوجین از شمول ولایت دم  911موجب صراحت مادۀ  به

منظاور قانونگاذار محرومیات بساتگان ماادری       که یصورت درو  اند هح  قصاص استثنا شد

. شااید در پاساخ   دکار  یما صورت صریح آن را بیان  )همانند زوج و زوجه( نیز بود، باید به

، اناد  دهصراحت از ح  قصاص استثنا شا  زوج و زوجه به 911در مادۀ  گفته شود که هرچند

، اناد  داشاته ی از دیاه خاروج موضاوعی    بار  ارثاز آن جهت که بستگان ماادری در زمیناۀ   

منظاور   کاه  یصاورت  درپاسخ این است که  قانونگذار به تصریح آنها ضرورتی نداشته است.

ی ا ورثاه ضمن استثنای زوجاین، ولایت دم را هماان     911یر فوق بود، در مادۀ قانونگذار تفس

شاد کاه    صورت این نتیجه برداشات مای   . در اینبرند یمکه از دیۀ مقتول ارث  دکر یمتلقی 

ح  قصاص، بر ص حیت قانونی ارث بردن از دیه مبتنی است. از  رفی با اساتثنای زوج و  
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کاه باین دیاه و قصااص، تا زم       دشو یمیجه حاصل زوجه از ح  قصاص و نه دیه، این نت

نیست که وجود یکی به دیگری وابسته باشد؛ بلکه امکاان تفاارق باین آن دو     برقرارکاملی 

اماا باا ایان     وجود دارد و کسی که مستح  دریافت دیه نیست، مستح  ح  قصاص است.

یل قصاص باه دیاه   مبنی بر عدم تمایل بستگان مادری در زمینۀ تبد گفته شیپتفسیر اشکال 

اماا   . حتی بر فرض اینکه بستگان مادری تبدیل قصاص به دیه را انتخا  کنند،دیآ یمپیش 

کاه   دشاو  یممقرح  سؤالاز دیه ارث نبرند، این  212خودشان بر اساا ا  ق تبصرۀ مادۀ 

، توانایی ارث بردن از اند داشتهچرا بستگان مادری که نقش مؤثری در تبدیل قصاص به دیه 

وضوعی که ناشی از اراده و مصالحۀ آنها بوده است را دارا نباشند؟ بنابراین باید گفت کاه  م

ویژه در فرض  ، بهبرند یمخویشان مادری نسبت به عوض مورد تواف  بدل از قصاص ارث 

جای قصاص، با تراضی ایشان  وجود استحقاق ح  قصاص، چرا که تواف  بر اخذ خونبها به

 شده است. ریپذ امکان

کسانی است کاه ولایت    با توجه به اهمیت موضوع، رویتۀ قانونگذار تصریحع وه بر این 

قانون مجازات اسا می باه صاراحت ذکار      911مثال در مادۀ  عنوان به. روند ینمشمار  دم به

شامار   شده است که اگر مرتکب یا شریک در جنایات عمادی از ورثاه باشاد، ولایت دم باه      

. لذا باید گفت کاه  برد ینمارد و ح  قصاص را نیز به ارث و ح  قصاص و دیه ند رود ینم

و در مورد قصاص  برند یماز دیه ارث  تنها راجع به تعیین افرادی است که 212تبصرۀ مادۀ 

ی همۀ وراث نسبی از قصاص و بر ارثسکوت کرده است و با توجه به ادلۀ پیشین و اصل 

باا ایان حساا  بایاد تکلیاف       .برناد  یما دیۀ مترتب بر آن، بستگان مادری از هار دو ارث  

 ی بستگان مادری از مازاد دیۀ زن نیز مشخص شود.  بر ارث

 قانون مجازات اسالمی( 555تبصرۀ مادۀ ) ی بستگان مادری از مازاد دیۀ زنبر ارث

 ۀدیا هاای جزایای،    فقه و قانونمقاب  با  ،شخص ثالث ۀبیم های نوقان در ،1921تا پیش از سال  

دیادگان و   منظاور حمایات از آسایب    مجلاس شاورای اسا می باه     ولیبود. زنان نصف مردان 

هاای بادنی مقارر     خسارت ۀصندوق بیم تأسیسبا تصویب قانون  ،دیدگان حوادث رانندگی زیان

هاایی نظیار    مارد از  ریا  ایان صاندوق )از محال      ۀزن در قیاا با دیا  ۀالتفاوت دی مابهکه کرد 
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اجبااری وساایل    ۀقاانون بیما   ،ساال  همان و در از آن پس ...( پرداخت شود.  نامه و جریمه، بیمه

دیدگان ناشای از   جراحات زیان ۀهای بیمه را مکلف کرد تا دی شرکت ،11در مادۀ موتوری،  ۀنقلی

میازان   تاکنونکامل مرد بپردازند. از آن زمان  ۀتصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دی

در  کاه زنای   بر مبناای ایان قاانون در صاورتی    ان است. حوادث یکس گونه نیدر ا ،زن و مرد ۀدی

تصادفات رانندگی به قتل برسد، دیۀ قابل دریافت توسط وراث، با میزان دیۀ مارد برابار خواهاد    

نصف مبلغ دریافتی به حکام قاانون مجاازات و فقاه عناوان دیاه        که نسبت به بود. واضح است

است؛ یعنی نسبت به نصف مبلاغ   212ۀ مادۀ شود و لذا تابع احکام دیه، از جمله تبصر ا  ق می

پرداختی، خویشان مادری ح  ارث ندارند و محروم هستند، اماا نسابت باه ماازاد نصاف، ایان       

شود که آیا خویشان مادری از کلیۀ خسارت )دیه( محروم هستند یاا اینکاه باا     پرسش مقرح می

کاام ارث در قاانون مادنی    مبلغ دیه در قاانون بیماه، قواعاد و اح    گونۀ ماهیت خسارت توجه به

شاود   برند؟ همین سؤال در مواردی نیز مقارح مای   یعنی خویشان مادری ارث می حکمفرماست؛

 را اجاازه داده اسات.   الماال  تیا بالتفات دیه از صندوق خسارت بدنی یاا   که مقنن پرداخت مابه

 سات، ین مرد هیعل یٌمجن که یاتیجنا یۀدر کلکه دارد  یمق.م. اس می مقرر  111مثال مادۀ  عنوان به

، حاال  شود یم پرداخت یبدن یها خسارت نیتأم صندوق از ،مرد یۀد سقف تا هید تفاوت معادل

 یا خیر؟ کند یمالتفات هم سرایت  به این مابه 212آیا حکم استثنایی مادۀ 

قانون بیمه و ماادۀ   نسبت به مرد که در اجرای التفات دیۀ زن رسد که مبلغ مابه نظر می به

عنوان اصق حی دیه مقدر شارعی را نادارد،    شود، انون مجازات اس می پرداخت میق 111

دیادگان )نظریاۀ    ای دارد که مصالح اجتماعی و حمایت از آسایب  گونه بلکه ماهیت خسارت

لذا همۀ وراث قانونی مقتول از جملۀ خویشاان   1کرده است. ریپذ هیتوجآن را ( تضمین ح 

                                                                                                                                        
همین استدتل در مورد دیۀ صلحی بدل از قصاص)که در قسمت پیشین این نوشتار گذشت( هم جاری اسات،   .1

بر مازاد یا مادون بر دیۀ مقدر تواف  کنند و تزم نیست مقدار آن به میزان دیۀ اصلی باشاد.   دتوانن یمعبارتی افراد  به

الخصوص در فرض وجود اساتحقاق   ، علیبرند یمپس خویشان مادری از عوض مورد تواف  بدل از قصاص ارث 

 است. پذیر شده جای قصاص با تراضی ایشان امکان ح  قصاص، چرا که تواف  بر اخذَ خونبها به
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چنین ساهمی را دارا   متوفی، در سایر ترکۀ گونه که همان مادری در آن خسارت سهم دارند،

حتی برخی از حقوقدانان معتقدند در قانون بیمۀ شخص ثالث، دیه را باید خساارت   هستند.

علت مخالفت با نظم عمومی، اساسا  تحت پوشش بیمه  تعریف کرد، زیرا مجازات کیفری به

فا  دارای جنباۀ مادنی و جباران    و دیۀ مزباور بارای حاوادث راننادگی، صار      دشو ینمواقع 

گر باید در چاارچو  مسائولیت    وسیلۀ شرکت بیمه خسارت است، بنابراین دیۀ پرداختی به

 (.212 و 22 ،2 :1921 مدنی بررسی شود )کاتوزیان،

گر، مبناای تاوجیهی دیگاری     وسیلۀ بیمه گونۀ مبلغ پرداختی به جدای از ماهیت خسارت

گاذار و   ماابین بیماه   الزام ارادی توافا  فای   شود و آن می التفاوت متصور برای پرداخت مابه

مثاباۀ   در نتیجاه باه   افزایاد و  در ضمن قرارداد، مالی را به دارایی متوفی می گر است که بیمه

قاعده نیز این است که تمام  مشمول قواعد ارث سایر اموال خواهد بود. متوفی سایر دارایی

 نیاز بیماۀ مسائولیت مادنی     حقوقادانان  برند. یوراث سببی و نسبی از ماترک متوفی ارث م

کاتوزیاان،  )اناد   تحت قانون بیمۀ شخص ثالث را از آثار تعهد به نفع شخص ثالاث دانساته  

 (.913 - 912: 9 ج ،1911

اصا حیۀ   همین ماهیت متفاوت مبلغ مازاد بر دیۀ شرعی زن سابب شاد کاه مقانن در    

 دیه کند و محل پرداخت مازاد را قانون موصوف، عبارت خسارت را جایگزین کلمۀ 1932

در ایان   1932قانون بیمۀ شاخص ثالاث مصاو      11از محل بیمۀ حوادث قرار دهد. مادۀ 

خساارت   ،تعهدات مندرج در این قانون یگر مکلف است در ایفا بیمه» دارد: زمینه مقرر می 

رداخات  ناماه پ  دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهادات بیماه   وارده به زیان

موضاوع ایان    ۀی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بار دیا  یمراجع قضا. کند

  «.حوادث درج کنند ۀعنوان بیم ماده را به

 گیری نتیجه

نظری که همۀ بساتگان ماادری )در  بقاۀ     فقهی راجع به وارثان دیه، در بین نظریات متنوع

داند، باا   محروم می عمد و خقای محض( هدوم و سوم ارث( را از دیه )ناشی از جنایات شب
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گفته ارجحیت دارد. هرچند که در روایات ماذکور، تنهاا باه     استناد به ادلۀ متقن شرعی پیش

برادران و خواهران مادری اشاره شده است، با تمسک باه دتیال محکمای همانناد قیااا      

تند یاا در  بقاۀ   عرض هس سایر ورثۀ مادری را که هم توان نمی ...اولویت و ظهور عرفی و 

از ارث خارج کرد. ع وه بر ایان، نظریاۀ بعضای از     بعدی قرار دارند، از شمول محرومیت

بری  بقۀ سوم مادری و جد و جده نیز، عا وه بار    فقها مبنی بر لزوم احتیاط در زمینۀ ارث

شاود،   اینکه فاقد صراحت و مبهم است، در عالم حقوق که عالم امر و نهای محساو  مای   

بر فرض که منظور این دسته از فقها، مصالحۀ سایر وراث با بساتگان   چندانی ندارد.کاربرد 

بری یا عدم آن باشد، اگر آنها به این مصالحه راضی نشدند، حکم قضیه  مادری مبنی بر ارث

مبنی بر محرومیت  1932قانون مجازات اس می  212نامشخص است. از  رفی تبصرۀ مادۀ 

صورت مقل  و در تمامی موارد موجب محرومیت خویشان  اید بهبستگان مادری از ارث، نب

مادری از ارث شود. بلکه با توجه به اینکه محرومیت از ارث دیه امری خ ف اصل بوده و 

قدر متیقن اکتفا و تنهاا باه ماواردی      با عموم و ا  ق ادلۀ شرعی در تعارض است، باید به

وراث مقتاول، باه    کاه  یصاورت اماا در   ند؛بستگان ابوینی حاجب آنهاا باشا   محدود شود که

بستگان امی محدود باشد و هیچ وارث دیگری غیر از بستگان مادری نباشد، آنهاا مساتح    

رسد. ع وه بر ایان باا    المال یا امام نمی صورت دیه به بیت بری از دیه هستند و در این ارث

هی که تبیین آن در ایان  قانون مجازات اس می و نظریات متقن فق 911توجه به ا  ق مادۀ 

عناوان   نوشتار گذشت، محرومیت بستگان مادری از دیه به مواردی مربوط است که دیاه باه  

 عبارتی تبصرۀ فوق با توجه به دتیل متقن مقروح به شود. واکنش اصلی و نه تبعی معین می

دل از تبع آن محرومیت آنان از دیۀ ب معنای محرومیت بستگان مادری از ارث قصاص و به به

زیرا اوت  محرومیت بستگان مادری در روایات مربوط، تنها به دیاه منحصار    قصاص نیست؛

شده است و ثانیا  در صورت تسری این ممنوعیت به ارث دیۀ ناشای از قصااص، سابب از    

شاود؛   مای  بین رفتن انگیزۀ بستگان مادری در زمینۀ گذشت از قصاص و تبدیل آن باه دیاه  

در قتال عماد تعاارض دارد.     و مصاالحه مبنی بار تشاوی  باه عفاو      امری که با رویتۀ شارع

 کاه  یاتیا جنا یاۀ در کل 1932قاانون مجاازات اسا می     111همننین بر اساا تبصرۀ مادۀ 
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 یهاا  خساارت  نیتأم صندوق از ،مرد یۀد سقف تا هید تفاوت معادل ست،ین مرد هیعل ٌ یمجن

مبلاغ دریاافتی از صاندوق تاأمین      ،گفتاه  شیپا با عنایت به استدتل  .شود یم پرداخت یبدن

و خویشان ماادری باه    ردیگ ینماین قانون قرار  211ی بدنی مشمول تبصرۀ مادۀ ها خسارت

ۀ گانا  سه. پیشنهاد در این جستار، تصریح نتایج برند یمنسبت سهم خود از مبلغ مزبور ارث 

تاقال صادور   یاا   1932قانون مجازات اس می مصو   211در ادامۀ تبصرۀ مادۀ  الذکر فوق

رأی وحدت رویته برای جلوگیری از تهااتف آرای قضاایی و پیشاگیری از تضاییع حقاوق      

 خویشان مادری در زمینۀ ارث دیه است.
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