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شدگان و قاعده کلی ارث یک استثنا دارد و آن بحث توارث بین غرق هدف: و زمینه 

امکان تسری حکم مذکور به سایر موارد  مهدومان است. هدف مقاله حاضر تبیین

 مشابه غرق و هدم در صورت جهل به تاریخ فوت دو نفر یا چند نفر است.

مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش  ها:روش و مواد

ها، با مراجعه به آوری دادهخته و جمعای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداکتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

باید قائل به عدم خصوصیت فوت ناشی از غرق یا هدم بود، زیرا مناط حکم  ها:یافته

اشتباه و جهل در تقدم و تأخر موت است. همچنین علت توارث در دو عنوان غرق و 

وت و احراز تقدم و تأخر آن در میان وارثان ساختن اثر جهل به تاریخ فهدم، برطرف

کند در سایر موارد مشابه نیز است، لذا علتی که توارث در غرق و هدم را ایجاب می

وجود دارد و به صورت قاعده باید در اسباب شایع امروزی که دفعتاً سبب مرگ 

 شود نیز رعایت گردد.متوارثان می

ژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت در تمام مراحل نگارش پ مالحظات اخالقی:

 متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

قانون مدنی و استثنائات  ۸73قانونگذار محترم نگاهی اصالحی به ماده  گیری:نتیجه

وارد بر آن داشته باشد یا حداقل قضات محترم در تفسیر مفهوم غرق و هدم، 

موارد مشابه غرقی و مهدوم  پذیری بیشتری نشان داده و در صدور رأی درانعطاف

 علیهم حکم به توارث دهند و به تحقق حق بر ارث وراث کمک نمایند.
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 مقدمه. 1

اِرث استحقاق مال یا حقی است که با مرگ یا حکم به موت 

شود. وارثان پس از ادای حقوق و دیگری برای وارث حاصل می

خود را مالک  االرثدیون متوفی، طبق طبقات ارث سهم

امل نسب )رابطه از طریق والدت( و شوند. در فقه دو عمی

سبب )رابطه بر اساس ازدواج و والء( از موجبات ارث معرفی 

یکی از ابواب کتاب میراث بحث ارث غرق و . (1)شده است 

باشد که آیا باشد که محل اختالف نظر فقها میمهدوم می

حکم توارث بین غریق و مهدوم از یکدیگر در سایر موارد 

مشابه هم جریان دارد؟ گروهی از علما که معتقد به عدم 

گونه احتجاج باشند، اینسرایت این حکم به موارد مشابه می

سرایت این قاعده در موارد مشابه خالف اصل اولیه »کنند: می

ای که خالف اصل باشد، به در باب ارث است، لذا در قاعده

قانون مدنی بحث  ۸73ماده  .(2)« شودمورد یقینی اکتفا می

توارث هنگام جهل به زمان مرگ را طبق نظر مشهور فقها فقط 

اگر تاریخ فوت اشخاصی که »در مورد غریق و مهدوم پذیرفته: 

یک معلوم  برند، مجهول و تقدم و تأخر هیچاز یکدیگر ارث می

، مگر آنکه موت برندنباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی

به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر 

خود، طبق  توارث وارث از مورثبه عبارتی شرط « برند.ارث می

بودن وارث، در حین فوت مورث قانون مدنی، زنده ۸75ماده 

است، حتی اگر بعد از موت مورث، برای مدتی کوتاه زنده 

طه توارث وجود داشته باشد و باشد، لذا هرگاه بین افراد راب

تاریخ فوت یکی مقدم و دیگری مؤخر باشد، مؤخر از مقدم 

برد. همچنین اگر تاریخ فوت یکی از متوارثین معلوم و ارث می

برد، اما در دیگری مجهول باشد، مجهول از معلوم ارث می

بودن تاریخ تقدم و تأخر فوت متوارثین، رابطه با مجهول

قانون مدنی، حکمی را مبنی بر، عدم  ۸73 قانونگذار در ماده

توارث این افراد از هم بیان کرده است و در ذیل آن، 

ها، غرق یا هدم باشد، استثنا نموده هایی را که سبب آنمرگ

شود، این است که عنوان مسأله مطرح می است. آنچه به

قانون مدنی، حکم  ۸73 قانونگذار، بر چه مبنایی در صدر ماده

عدم توارث، بنا نهاده است و در ذیل آن، دو مورد غرق و را بر 

هدم نیز بر چه مبنایی استثنا شده است. به خصوص توجه به 

این نکته که، پیشرفت جوامع بشری و تکنولوژی، سبب 

الشعاع ها را تغییر داده و شمول استثنا را تحتبسیاری از مرگ

تفسیری از ترتیب اهمیت اینکه چه خود قرار داده است، بدین

شود. اسداله لطفی، در موارد استثنا بشود، بیشتر نمایان می

شدگان ای، استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرقمقاله

علی محامد نیز در  .(3)و زیر آواررفتگان را بررسی کرده است 

شدگان و زیر آوارماندگان ای، به بررسی میراث غرقمقاله

در این مقاله، اما تالش شده حق بر ارث در  .(4)پرداخته است 

پرتو بازخوانی قاعده هدم بررسی شود. بر همین اساس، در این 

گان در پی بحث و بررسی در خصوص حکم پژوهش، نگارند

لیات و تعریف قانون مدنی و ک ۸73قانونگذار، در خصوص ماده 

های ها و همچنین، بیان دیدگاهغرق و هدم و دایره شمول آن

مختلف فقهی در خصوص حکم غرقی و مهدوم علیهم و 

باشد. سؤال اساسی که در این ها با حقوق امروز میتطبیق آن

توان این آیا می شود، این است کهخصوص مطرح و بررسی می

مانند حوادث رانندگی و حکم را به موارد مشابه مهدوم و غریق 

شدن تاریخ فوت دو نفر یا بیشتر هر سببی که موجب مجهول

شود، حتی اگر مرگ طبیعی باشد سرایت داد؟ مصادیق نوین 

اند؟ به منظور بررسی موارد مورد اشاره ابتدا به حق آن کدام

شود، سپس قاعده هدم و ارث و شرایط تحقق آن پرداخته می

ادامه از قابلیت تعمیم قاعده هدم و شود و در غرق تبیین می

 شود.مصادیق نوین آن بحث و بررسی می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

 

 ها. مواد و روش3

وش ز رامقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده 

آوری ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته و جمعانهکتابخ

 ست.ها، با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته اداده
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 ها. یافته4

وت با استناد به ادله یادشده، باید قائل به عدم خصوصیت ف

ر دناشی از غرق یا هدم بود، زیرا مناط حکم اشتباه و جهل 

مچنین علت توارث در دو عنوان تقدم و تأخر موت است. ه

ساختن اثر جهل به تاریخ فوت و احراز غرق و هدم، برطرف

تفای ان تقدم و تأخر آن در میان وارثان است تا از این طریق با

 شرط اساسی و قاعده کلی باب ارث، حیات وارث بعد از موت

ه کتر به نظر آید، لذا علتی مورث، علت توارث منطقی و معقول

 کند در سایر موارد مشابهغرق و هدم را ایجاب می توارث در

ی روزنیز وجود دارد و به صورت قاعده باید در اسباب شایع ام

 شود نیز رعایت گردد.که دفعتاً سبب مرگ متوارثان می

 

 . بحث5

 ارث و حق بر ارث .1-5

فی ارث از نظر لغوی از مصدر ورث به معنای انتقال مال متو

بردن، مال و دارایی شخص میراث (5)بدون سبب عقدی 

گ مانده از میت، متروکات، مرده ریمتوفی را داراشدن، برجای

 .(6)باشد چیزی نیز می و باقیمانده ه معنای بقیهو همچنین ب

 چه قانونگذار ارث را تعریف نکرده است، اما حقوقداناناگر

ث، اند. از دیدگاه برخی ارتعاریف متعددی از ارث ارائه کرده

و از  (7)جا مانده است ترکه و اموالی است که از متوفی به 

 اییدیدگاه برخی دیگر، ارث استحقاق بازماندگان شخص بر دار

ارث  به هر ترتیب، از دیدگاه قانونگذار کسی که .(۸)او است 

ر دبرد وارث و متوفی، موّرث است و اموال و دارایی متوفی می

فعال در فقه میراث بر وزن م. (9)حین فوت وی ترکه نام دارد 

نای مع که اصل آن از موارث بوده که با توجه به واژه موروث به

مفعولی، یعنی آنچه که انسان به سبب فوت دیگری مستحق 

شود، آمده است. در نهایت میراث مالی است که انسان به می

علت رابطه خویشاوندی سببی با نسبی که با متوفی دارد، 

کند و شامل شدن آن مال را پیدا میاحباصالتاً استحقاق ص

عنوان  در قانون ایران از ارث به .(10)شود مطلق سهام می

سبب تملک قهری نام برده شده است )قانون مدنی، ماده 

140.) 

، در یک پیشینه کوتاه و گویا در قلمرو فقه و حقوق اسالم

توان در سه مرحله و یک ترتیب چگونگی تعلق ترکه را می

ان ـ استحقاق ارث بری بر اساس ضم1طولی مد نظر قرار داد: 

قط ، فجه به اینکه در دوران جاهلیت پیش از اسالمجریره با تو

ـ استحقاق ارث بری بر اساس برادری 2بردند؛ مردان ارث می

ابت و ـ استحقاق ارث بری بر مبنای قر3بین مهاجرین و انصار؛ 

 .(11)مصاهرت 

نسبت به داراشدن  در واقع ارث استحقاقی است که هر شخص

ر ی داز ترکه مورث در قالبی قانونی حمایت شده دارد )جانشین

نف داراشدن ترکه و حقوق متعلق آن( از این منظر، ارث از ص

رث احقوق است نه از تکالیف و احکام. بنابراین وجوه مختلف 

 مانندی هرا باید به دقت ارزیابی و تفکیک نمود تا بتوان مقوالت

. (12)ازشناسی نمود ردن، توارث، ترکه و... را بببری، ارثارث

ر اهمیت این بحث صرفاً نظری نیست، بلکه در عرصه عمل و د

 میدان حقوق کاربردی عنایت به اینکه ارث حق است نه حکم

رث م ادارای اهمیت فراوانی است. به عنوان مثال هرگاه بپذیری

توانیم صاحب این حق، یعنی حق است نه حکم آنگاه دیگر نمی

بری و گذار و تحقق ارثز فوت ارثوارث را حتی پیش ا

اش در حق اعتباری خویش منع دادن ارادهبردن از دخالتارث

ع شار چون ارث از احکام و مجعوالت»کنیم و اعالم نماییم که: 

 توانند با قراردادن شرط آن را وضع و رفعاست و افراد نمی

رط کنند و با حقوق وراث دیگر هم ارتباط پیدا کنند، این ش

ن آو یا معتقد بر  (13)« ارث در نکاح منقطع( باطل است)تو

 ض باشرط توارث در نکاح منقطع نیز به دلیل تعار»باشیم که: 

ن آ. از محاسن این تعاریف (14)« قواعد امری ارث باطل است

ی است که به راستی مفهوم ارث در معنای استحقاق و شایستگ

 معرفی کرده و آن را به عنوان یک حق بیان نموده است.

 

 شرایط تحقق حق ارث .2-5

شود که جهت انتقال شرایط تحقق ارث به عواملی گفته می

این  .(6)ترکه از متوفی به ورّاث الزم است وجود داشته باشد 

بودن وارث حین ـ زنده2ـ فوت موّرث؛ 1اند از: عوامل عبارت

 ـ وجود ترکه.3فوت موّرث 
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 . فوت مورّث1-2-5

و  والک با دارایی پس از مرگ قطع شده و ناگزیر، امرابطه مال

فًا البته صر، (۸)شود دارایی به اشخاص دیگری منتقل می

شود. صدور حکم موت فرضی نیز مرگ باعث انتقال دارایی نمی

ین ابر . (15)از عوامل انتقال اموال و دارایی به ورثه است 

اساس، چنانچه شخصی برای مدت زمان طوالنی در محل 

زندگی و اقامت خویش حضور نیابد و امکان کسب خبر از 

ن پذیر نباشد، ورثه وی دارای ایوضعیت وی به هیچ وجه امکان

حق هستند که تحت شرایط خاص از دادگاه صالح تقاضا 

 ستته الزم انمایند، اموال وی بین وراث او تقسیم شود، الب

 غایب مفقوداالثر صادر شده باشد. حکم موت فرضی

 

 بودن وارث حین فوت مورّث. زنده2-2-5

بودن در حین این قانون، شرط وراثت، زنده ۸75ماده طبق 

فوت مورث است و اگر مورث، حمل باشد، در صورتی ارث 

هم متولد الموت منعقد بوده و زنده برد که نطفه او حینمی

مقرر  ۸76بر اساس ماده گرچه فوراً پس از تولد بمیرد. شود، ا

شده است که با شک در حیات، حین والدت حکم وراثت 

قانون مدنی آمده است که در  ۸77در ماده  .(9)شود نمی

صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای 

، ۸7۸طبق ماده اثبات نسب مقرر است، رعایت خواهد شد. 

هرگاه در حین موت مُورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت 

شود، متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می

آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل تقسیم ارث به عمل نمی

ها بخواهند مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن

مساوی ای که ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل، حصه

حصه )سهم( دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصه 

د. موضوع هر یک از وراث مراعاست تا حال حمل معلوم شو

قابل توجه در مورد این شرط، آن است که حتی جنینی که 

او، حین فوت مورّث منعقد بوده باشد، از ترکه ارث  نطفه

مذکور در فوق، به آسانی  این نکته عالوه بر ماده .(16)برد می

قانون مدنی قابل برداشت است. در این ماده  957از ماده 

گردد، حمل از حقوق مدنی متمتع )برخوردار( می»خوانیم: می

و یکی از این حقوق مدنی، « مشروط بر اینکه زنده متولد شود

 بردن است.حق ارث

 

 . وجود ترکه3-2-5

 یکی دیگر از شرایط تحقق ارث این است که مورّث در زمان

توضیح که ورثه هرگز بدین ،(17)فوت، دارایی داشته باشد 

 ۸69 برند، لیکن به استناد مادهدیون متوفی را به ارث نمی

 مامق.م، ایشان باید قبل از تقسیم اموال متوفی بین خود، ت

 یونیدحقوق و »دیون و واجبات مالی او را از ترکه بپردازند. 

 گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداکه به ترکه میت تعلق می

ـ قیمت کفن میت و حقوقی که 1قرار ذیل است:  شود، از

 متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است؛

رکه ـ وصایای میت تا ثلث ت3ـ دیون و واجبات مالی متوفی؛ 2

دنی )قانون م« هابدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن

 (.۸69ایران، ماده 

 

 تحقق ارث . اثر قبول یا رد ترکه در4-2-5

وارث باید در مهلت معین در قانون، ترکه را قبول یا رد کند. 

 طور صریح یا ضمنی واقع گردد. به این قبول ممکن است به

قانون امور حسبی، قبول صریح آن است که  242حکم ماده 

وارث به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه 

رث در ترکه تصرفاتی اطالع دهد. قبول ضمنی آن است که وا

نماید که حاکی از قبول ترکه و ادای دیون از آن باشد، مثل 

 250 آنکه بخشی از ترکه را به دیگری بفروشد. به حکم ماده

ق.ا.ح )قانون امور حسبی( در صورتی که ورثه بیش از یک ماه 

یافتن از فوت مورث، در مورد قبول یا رد ترکه پس از اطالع

این سکوت، قبول ضمنی ترکه محسوب اعالم نظر نکنند، 

وارث در  لیکن نباید چنین پنداشت که اراده ،(1۸)شود می

تحقق ارث مؤثر است، چراکه تملک ترکه قهری است و به 

دار پذیرد. اثر اصلی قبول ترکه، در عهدهحکم قانون صورت می

شدن دیونی است که بر ذمه مورث بوده و همراه ترکه از او به 

توضیح که ورثه با قبول در حقیقت جای مانده است، بدین

پذیرند. رد ترکه نیز باید در مهلت معین به مدیریت ترکه را می

اطالع دادگاه برسد، البته رد ترکه به معنی رد تملک ترکه 
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نیست. رد ترکه به معنی خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت 

 مدیریت آن است.

 

 . قاعده هدم و غرق3-5

 شود.بررسی می قاعده هدم و غرقدر این قسمت، 
 

 هوم قاعده هدم. مف1-3-5

دانشمندان  .(19)ت بردن ساختمان اسهدم به معنی از بین

« شدهخانه ویران»با فتح دال و سکون را به « هدم»لغت عرب 

آنچه از لبه چاه خراب شده و به داخل چاه ریخته »و  (20)

اند. آنچه که از این تعاریف به دست تعریف کرده (21)« باشد

آید، این است که عنوان هدم تنها به تخریب شدن یک می

 گردد.ساختمان یا اجزای یک بنا مانند دیوار اطالق می

تواند از بنابراین مثالً افتادن درخت یا ریزش بهمن نمی

 مصادیق انهدام باشد.

ز ه اکدو یا چند نفر  حاالت قاعده هدم از قرار زیر است: اگر

 هـ هم1برند با هم بمیرند سه حالت متصور است: یکدیگر ارث می

با هم در یک لحظه بمیرند که در این صورت هیچ کدام از 

بودن و تقدم و تأخر آن زمانـ در هم2برند؛ یکدیگر ارث نمی

نبودن معلوم زمانـ هم3شک است و تاریخ آن معلوم نیست؛ 

 تأخر هیچ کدام مشخص نباشد. باشد، ولی تقدم و

 

 . مفهوم غرق2-3-5

است، « غرق»از ریشه « غریق»غرقی در زبان عربی جمع 

که جمع مریض است. بزرگان لغت عرب « مرضی»مانند 

غرق با کسر را یعنی در »اند: گونه تعریف کردهرا این« غریق»

 .(22)« رفتهشده و زیر آبآب فرورفتن و غریق، یعنی غرق

غرق در اصل واردشدن »همچنین در تعریفی دیگر آمده است: 

ای که منافذ آن را پر کند و غرقی آب در سوراخ بینی تا اندازه

در زبان فارسی  .(23)« شدن گروهیجمع غریق، یعنی غرق

شدن، آب از سر در آب فرورفتن و خفه»نیز غرق به معنای 

تعریف شده است. از مجموع تعاریفی که از  (24)« گذشتن

شود که در تحقق مفهوم لغوی غریق به عمل آمده دانسته می

عنوان غرق وجود دو قید شرط است: فرورفتن در آب و دیگری 

بنا . (7)میرد شود و میمردن، یعنی کسی که در آب غرق می

بر آنچه که گفته شد، اگر کسی در حال نوشیدن آب به علت 

توان عنوان غرق را به او اش خفه شود، نمیورود آب در ریه

حاصل آنکه ظهور عرفی عنوان غرق نیز مؤید این »نسبت داد. 

شود که خفگی باشد، زیرا در عرف به کسی غریق اطالق میمی

رارداشتن در یک اش در حالت قاو به سبب ورود آب در ریه

 .(7)« آیدمکان عمیق به وجود می

ر به تعبیر دیگر، غرق طبق ظهور عرفی به خفگی در آب که د

شود و انسداد های ریوی میاثر ورود آب به ریه و بستن دریچه

شود و معموالً در یک محوطه گردد، اطالق میهوا حاصل می

 فگیخعمیق دارای آب بسیار اتفاق می افتد. بنابراین به صرف 

ان مک ون رخداد آن دردر اثر ورود آب به ریه و ایجاد خفگی بد

شدن تلقی نخواهد شد، و محلی آن چنینی که ذکر شد، غرق

د مثل اینکه کسی در اثر سرعت مصرف آب از لیوان باعث ورو

شدن به آن اطالق آب به ریه و خفگی ایجاد نماید، غرق

 شود.نمی

 

 . شرایط توارث بین غریق و مهدم4-5

قابل بررسی  شرایط توارث بین غریق و مهدم به صورت زیر

 است: 

بردن شود، وجود داشته باشد، مانند ای که سبب ارثـ رابطه

اینکه پدر و فرزندی با هم غرق شوند و تاریخ مرگشان مجهول 

کند که ای پیدا میباشد. اثبات تاریخ فوت زمانی اهمیت ویژه

اند، حالت توارث باشد، یعنی هر میان اشخاصی که فوت کرده

برد، به طور ری زنده بماند از او ارث میکسی که بعد از دیگ

اند و هر ای فوت کردهمثال، پدر و فرزندی که در یک حادثه

ها نیز وارثان دیگری دارند. در این صورت، اگر فرزند یک از آن

برد و آنچه را قبل از پدر فوت کرده باشد، پدر از فرزند ارث می

گذارد و یا یکه به ارث برده است، برای وارثان خود به جا م

برعکس این حالت نیز ممکن است، به طور مثال، هرگاه پدر 

برد و میراث او به وارثان فرزند زودتر بمیرد، فرزند از او ارث می

رسد. در حالت نخست که فرزند زودتر از پدر مرده است، او می

را نباید در زمره وارثان پدر به حساب آورد، زیرا بنا به فرض، 

زنده نبوده است، در نتیجه ترکه پدر به وارثان  هنگام فوت پدر
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 رسد، مثالً اگر فرزند دیگری دارد، به آن فرزنددیگر او می

رسد؛ در حالت دوم نیز که پدر زودتر مرده است، در زمره می

وارثان فرزند جایگاهی ندارد و میراثی که از او به فرزند رسیده 

فرزند زنده  رسد که در زمان مرگاست به بازماندگانی می

اگر »دارد: ق.م. مقرر می ۸73اند. در همین راستا، ماده بوده

برند، مجهول و تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می

تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر 

برند، مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود ارث نمی

ق.م. نیز  ۸74ماده « برند.ث میکه در این صورت از یکدیگر ار

ها توارث باشد بمیرند اگر اشخاصی که بین آن»دارد: اعالم می

ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و و تاریخ فوت یکی از آن

تأخر مجهول باشد، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن 

 برد.دیگری ارث می

ی که مال ـ مالی وجود داشته باشد، حتی از یک طرف تا فرد

ندارد از او ارث ببرد، حال اگر فقط یکی از آنان مالی داشته 

رسد و از او به باشد، آن مال به کسی که فاقد مال است، می

دار چیزی شود و ورثه شخص مالوارث زنده وی منتقل می

برند و دومی از آنچه که اولی از او ارث برده است، ارث نمی

کم داللت دارند و اگر وارث دوم برد، زیرا روایات بر این حنمی

نیز مالی را که از خود او به وارثش منتقل شده است، به ارث 

بودن آن آید که عادتاً محال است، محالببرد، تسلسل الزم می

بودن او را پس از مرگش فرض به این دلیل است که باید زنده

بردن وارث اول مقتضی این است که وارث کنیم، چراکه ارث

مرده فرض کنیم، در این استدالل اشکالی از جانب  دوم را

گویند اگر وارث دوم از آنچه وارث شیخ مفید وارد شده و می

ای در اول از او به ارث برده است، چیزی به ارث نبرد فایده

شهید  .(25)کردن فرد اول در ارث بردن وجود ندارد مقدم

داشتن دهد که اوالً ما قبول نداریم مقدمگونه پاسخ میثانی این

کسی که سهم او کمتر است واجب باشد، بلکه آن را مستحب 

شدن کسی که سهم دانیم؛ ثانیاً بر فرض اینکه بپذیرم مقدممی

برد؛ برد، واجب باشد کسی که سهم کمتری میکمتری می

االرث این دو وارث با هم یکی باشد، که سهمثالثاً در صورتی 

مانند اینکه دو برادر پدری با هم غرق شوند، دلیل شیخ مفید 

کردن شخصی کند. بنابراین مقدمو سر ادعای آنان را ثابت نمی

ود و مال هر یک از شاالرث او کمتر است، منتفی میکه سهم

 .(26)رسد آن دو به ورثه دیگری می

کی ـ جهل به زمان مرگ هر دو داشته باشیم، زیرا اگر مرگ ی

بودن فرد معلوم و دیگری مجهول باشد، استصحاب زنده

مجهول در زمان مرگ دیگری که زمان مرگش معلوم است، 

 شود. جاری می

 متوارثان تنها در یک حادثه فوت کرده باشند، مثالً  اگر همه

نه غیان رودخالزله، یا طسوزی، زاهالی روستایی که در اثر آتش

اند، شوند، فرض قانونگذار این است که همه با هم مردهتلف می

 پس هیچ کدام از متوارثین نسبت به مرگ همدیگر زنده فرض

ند: شوند تا از همدیگر ارث ببرند. گروهی از فقیهان معتقدنمی

 مردن، هرچه باشد، توارث میان مردگان رامبنای فرض با هم»

 .(27)« سازدناممکن می

ای که هر یک بردن از یکدیگر ممکن باشد، به گونهـ باید ارث

ایط ها بتواند از دیگری ارث ببرد. بنابراین اگر این شراز آن

دو  آن فراهم نباشد، مثل اینکه دو برادر غرق شوند و هر یک از

رث فرزندی داشته باشد، در این صورت میان آن دو برادر توا

 .(2)شود برقرار نمی

 

 مشابه عمیم قاعده هدم به سایر مواردت. ادله قابلیت 5-5

برخی از فقها با تعمیم قاعده هدم به سایر موارد مشابه مخالف 

تند. به عنوان مثال آنچه از ظاهر کالم شهید اول در کتاب هس

رسد، این است که در این موضوع لمعه دمشقیه به نظر می

و  (26)داند دادن حکم را به موارد مشابه جایز نمیسرایت

کند و البهیه این مطلب را اضافه میشهید ثانی در الروضه

گوید، علتی برای سرایت این حکم به سایر موارد مشابه می

کند که این حکم خالف اصل اولیه در وجود ندارد و اضافه می

باب ارث است و در جایی که حکمی خالف اصل است، باید به 

باشد د نص جایز نمیمورد یقینی اکتفای رمود و تجاوز از مور

گوید: همچنین مالاحمد نراقی در رسائل و مسائل می .(2۸)

مطالبی که در باب غریق و مهدوم بیان شده است، حکم »

کند، اما در غیر آن دو توارث در غریق و مهدوم را ثابت می

ها و مرگ طبیعی حکمی را بیان مورد، یعنی موارد مشابه آن

همچنین کسانی دیگری هم هستند که این . (29)« کنندنمی
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دانند که سیدجواد عاملی حکم را در موارد مشابه جاری نمی

 .(30)الکرامه اکثریت آنان را ذکر کرده است در کتاب مفتاح

میم تع اما دیدگاه دیگری در میان فقها وجود دارد که بر امکان

ر دقاعده هدم به سایر موارد مشابه داللت دارد. شیخ مفید 

گوید: هنگامی که، گونه در این باب سخن میالمقنع این

برند، غرق شوند یا دیواری بر گروهی که از یکدیگر ارث می

ها فرود آید، پس از آن ها خراب شود یا سقفی روی آنروی آن

ر بمیرند یا در میدان جنگ کشته شوند و مانند این، اگر د

ها وضعیتشان مشخص نباشد و اینکه آوردن آنزمان بیرون

هر کدام از یک قبل از دیگری مرده است، ندانیم که کدام 

برند، پس کسی که مال کمتری دارد، در دیگری ارث می

شود و کسی که مال بیشتری بردن مقدم بر دیگری میارث

شیخ طوسی نیز در  .(25)شود بردن مؤخر میدارد، در ارث

 کند هنگامی که گروهی از یکدیگر ارثکتاب النهایه بیان می

ها فرو ریزد برند، در یک زمان غرق شوند یا سقفی روی آنمی

ده و آنچه شبیه این موارد است و ندانیم کدام یک زودتر مر

از  گریبرند نه از آنچه دیاست، از یکدیگر از اصل ترکه ارث می

ر او به ارث برده است، شیخ طوسی در کتاب النهایه نظرش ب

رق اند و ذکر مهدوم و غاین است که این موارد بر اساس قاعده

مزه در همچنین ابن ح. (31)باشند فقط به عنوان مثال می

زمانی که دو نفر یا بیشتر در »گوید: گونه میکتاب الوسیله این

ای بر یک زمان واحد غرق شوند یا در آتش بسوزند یا خانه

 ها خراب شود و یا کشته شوند، در اینجا سه حالت بهروی آن

دانیم موتشان در یک زمان واحد بوده است آید: یا میوجود می

ا از یم مرگ یکی مقدم بر دیگری بوده است و دانیو یا می

ها کدام اطالعی نداریم، پس در حالت اول بین آنمرگ هیچ 

توارثی که موجب پرداخت ارث گردد، وجود ندارد، لذا از 

برند؛ در حالت دوم کسی که مرگش متأخر از یکدیگر ارث نمی

ث ار فرد دیگر است از فرد اول که مرده است، به اندازه سهمش

ها از اصل ترکه دیگری برد، اما در حالت سوم هر کدام از آنمی

، در برد، نه آنچه از خود او به فرد دوم ارث رسیده استارث می

تر کسی که سهم کمتری دارد، در این حالت بنا بر قول قوی

 .(32)« شودبردن مقدم میارث

گونه شرح نصیرالدین طوسی نیز در جواهرالفرائض اینخواجه

شدگان دهد. اگر تقدیم و تأخیر معلوم نباشد، به سان غرقمی

ها ممکن ها و توارث میان آنو زیر آوارماندگان و مانند آن

 .(33)برند باشد، از یکدیگر ارث می

بردن غریق الصالحین مسأله ارثسیدابوالقاسم خوئی در منهاج

دهد اگر دو یا چند نفر غرق شوند گونه شرح میو مهدوم را این

ها از یکدیگر با ها آوار شود، هر یک از آنای رو آنیا خانه

ها با یکی برند: اول اینکه برای آنوجود این سه شرط ارث می

ها نسب یا سببی وم بین آندشد؛ ها مالی وجود داشته بااز آن

شود وجود داشته باشد ها از یکدیگر میبردن آنکه موجب ارث

ها داشته باشیم، پس با و در نهایت اینکه جهل به مرگ آن

ها در زمان فوت فرد دیگر وجود این سه شرط هر کدام از آن

برد، اما شود و سهم خود را از اصل ترکه او میزنده تصور می

شدن در ت مرگ چیزی غیر از غرق و هدم مانند کشتهاگر عل

ها باشد، در اینکه آیا سوزی و هر چیزی شبیه اینجنگ، آتش

شود یا نه دو قول است که قول ها برقرار میتوارث بین آن

 .(34)شابه است تر سرایت به موارد مقوی

 سیدجواد عاملی حکم غرق و هدم را به موارد مشابه غرق و

داند ها جاری نمیداند، ولی در مرگ طبیعی آنهدم جاری می

امام خمینی )ره( در باب ارث غرق و مهدوم بیان  .(30)

ها بر اگر هر دو بمیرند و معلوم باشد که یکی از آن»کند: می

دیگری مقدم است، ولیکن در اینکه کدام یک مقدم است شک 

ت، باشد و تاریخ هر دو مجهول باشد، اقوى رجوع به قرعه اس

یا هر دو ها، شدن یا غیر آنخواه سبب آن، غرق باشد یا خراب

 .(35)« بمیرد ها به مرگ طبیعییا یکی از آن

 انیثهمانطور که بیان شد، مالاحمد نراقی، شهید اول و شهید 

دهند این حکم را به صراحت به سایر موارد مشابه سرایت نمی

ی دانند، برخالف امام خمینو تجاوز از مورد نص را جایز نمی

)ره(، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن حمزه، سر، خواجه 

ی که در این ا... خوئنصیرالدین طوسی، سیدجواد عاملی، آیت

 گویند غریقمورد نظرشان سرایت به موارد مشابه است، لذا می

 و مهدوم در این حکم فقط از باب مثال ذکر شده است.

گان با توجه به پیشرفت جوامع بشری و سایر دالیلی که نگارند

در ادامه خواهد آمد در پی گسترش حکم غرقی و مهدوم 
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باشد. وارد مشابه میعلیهم و تعمیم و انطباق آن به سایر م

دالیلی که حاکی از جواز تعمیم و باعث استحکام حکم توارث 

شود که در غرقی و مهدوم علیهم به سایر موارد مشابه می

ها نیز تقدم و تأخر زمانی مرگ متوارثان نامعلوم است در آن

 شود.ادامه بررسی می

 

 . ضعف روایت1-5-5

ها به و زیر آواررفته هاشدهدر مورد مشروعیت حکم توارث غرق

عنوان استثنایی بر قاعده عمومی باب ارث عموماً به روایت زیر 

ام کلثوم، دختر على امیرالمؤمنین )ع( و »شود: استناد می

پسرش زید بن عمر بن خطاب در یک زمان مردند و دانسته 

نشد که کدام یک زودتر مرده است. هیچ یک از دیگری ارث 

آنچه که مسلم است . (36)« خوانده شدنبرد و به هر دو نماز 

استناد به روایت فوق بیانگر این است که اکتفا به قدر متیقن 

شده است. برخی از روایات خاصه، علت تامه یا دلیل قاطعی 

ها مبنی بر عدم برای قول مشهور است و ناظر به فتوای آن

های جواز تعمیم حکم توارث غرقی و مهدومان به سایر مرگ

ل است، زیرا از حیث سند و محتوا، باشد، محل تأمدار میسبب

روایت، با اشکاالتی مواجه است. روایت با ارسالش به منزله 

باشد و آنچه را که روایت مرسل، در زمره روایات ضعیف می

ضعف سند با شهرت قابل »برخی از فقهای امامیه معتقدند: 

تواند تام و کامل باشد، زیرا ضعف نمی ،(37, 29)« جبران است

سند در صورتی با شهرت قابل جبران است که روایت مذکور، 

مستند فتوای جمع کثیری از فقها قرار گرفته باشد، واال صرف 

باشد. در کننده ضعف سند نمیمطابقت فتوا با روایت، جبران

مسأله حاضر نیز اوضاع، به همین شکل است، زیرا مشاهده 

کنیم که، فتوای مشهور فقهای امامیه مبنی بر عدم جواز می

تعمیم حکم غرقی و مهدومان به سایر موارد مشابه، به دلیل 

باشد، لذا به آنچه که بودن آن با قاعده اولیه باب ارث میمخالف

اند. در نصوص آمده اکتفا شده و حکم به عدم توارث داده

بود، به ای اعتبار میبنابراین اگر روایت مذکور، نزد آنان دار

گونه گرفت، اما اینطور حتم مستند فتوایشان قرار می

باشد. افزون بر این، روایت یادشده از حیث محتوا نیز نمی

داللت صریحی بر مدعای مشهور ندارد، زیرا ممکن است علت 

های یمامه، حکم به عدم توارث میان کسانی که در جنگ

جهت عدم اجتماع شرایط صفین و حره، به قتل رسیدند، به 

 .(24)تر شرح آن گذشت، بوده باشد گانه که پیشسه

 

 نبودن حکم غرق و هدم. انحصاری2-5-5

 آنچه که در نصوص، فرع بر حکم غرق و هدم قرار داده شد،

باشد که این امر جهل و اشتباه به تقدیم و تأخیر موت می

باشد، فقط بیانگر آن است که آنچه هدف اصلی مسأله می

م علیهم نیست و همانطوری که در مخصوص غرقی و مهدو

از  تصریح به این دو در نصوص»کتب برخی از فقها آمده است، 

« صارباب تمثیل بوده و اشاره به فرد غالب دارد نه بیان انح

یکی از حقوقدانان، بیانگر همین . همچنین ظاهر عبارت (3۸)

های سنتی مفاد غرق و هدم را محدود به مصداق»باشد: امر می

ه بر اساس آنچه گفته شد، در نصوص اشاره ب .(39)« نکردیم

بودن حکم غرق و هدم داللت حصاریفرد غالب داشته و بر ان

 ندارد.

 

 . تنقیح مناط3-5-5

ها و شدهای که در شأن اثبات حکم توارث غرقاز جمله ادله

ای خاص ها به سایر موارد مشابه که در حادثهزیر آواررفته

نحو که باشد، تنقیح مناط است، بدینصورت گرفته است، می

ر زمانی مرگ حکم توارث را در جاهایی که تقدم و تأخ

متوارثان، مجهول است از طریق تنقیح مناط روایات مخصوص 

باب غرق و هدم، به دست بیاوریم؛ با این بیان که در روایات 

ها که داللت بر توارث غرقی و مهدوم علیهم مذکور و مشابه آن

توان با تنقیح مناط قطعی و الغای خصوصیت به دارند، می

دار های سبببه سایر مرگمناسبت حکم و موضوع، حکم را 

تعمیم داد و روایات را دلیل بر حجیت حکم توارث در این 

موارد نیز دانست، زیرا روایات، ظهور در آن دارد که مناط 

باشد. توارث غرقی و مهدوم صرف مخصوص غرق و هدم نمی

الغرقی و المهدوم یکی از فقها در کتاب خود در باب میراث

ن به این ادله اعتقاد پیدا کرده که علیهم، به طور قطع و یقی

شدگان و زیر آوارماندگان در مورد اشخاصی حکم توارث غرق

شدن در میدان جنگ و امثالهم سوزی و کشتهکه به دلیل آتش
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وضعیت مشتبه داشته باشند و تقدم و تأخر فوتشان نامعلوم 

باشد، با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، ثابت و استوار 

 .(37)باشد می

تنقیحی که در بحث حاضر به عنوان دلیل مدعای ما قرار 

 لتاً یح مناط ظنی و گمانی نیست که اعتبار آن سهوگرفته، تنق

به چالش کشیده شود تا همانند قیاس مستنبط العله مورد 

 مخالفت قرار گیرد و مردود اعالم گردد، بلکه تعمیم حکم

ه کور توارث غرقی و مهدوم علیهم به سایر موارد مشابه، همانط

 ستا با دالیل یادشده ثابت گردید با مناط قطعی، منقح گشته

 باشد.و مطابق با مبانی اصولی از اعتبار برخوردار می

 اللبه عالوه، احتمال دیگری مبنی بر، اشکال بر صغرای استد

ه وجود دارد، با این توضیح که برخالف مشهور فقهای امامی

های ناشی از غرق و هدم قائل توان خصوصیتی برای مرگنمی

وع ر مرگ را موضشد، لذا عموم اشتباه و جهل به تقدم و تأخ

ر آن است که بنابراین این امر بیانگ .(24)داند حکم توارث می

ان استظهار اشکال واردکنندگان، مستظهر به قول مشهور فقیه

و در مقابل استظهار نگارنده است که او نیز، برای خود 

 طرفدارانی از اکابر و فحول فقیهان امامیه دارد.

 

 . قیاس اولویت4-5-5

کم توارث غرق احراز ح هایی که براییکی دیگر از مکانیزم

ها در سایر موارد مشابه، مورد استفاده ها و زیر آواررفتهشده

 گیرد، مکانیزم قیاس اولویت است، به این تقریر کهقرار می

تر بیان شد، آنچه برای ثبوت توارث در دو همانطور که پیش

موضوع غرق و هدم الزم بود و مورد پذیرش قرار گرفت، 

بودن تقدم و تأخر به عبارت دیگر، مجهولبودن و یا نامعلوم

مرگ است و حال آنکه مالک حکم در سایر موارد مشابه از 

یدان باشد، زیرا مثالً مرگ افراد در مقوت بیشتری برخوردار می

جنگ به سبب اصابت گلوله به نواحی حساس و غیر حساس و 

 یکییا موت متوارثان در اثر گاز گرفتگی بر حسب موقعیت فیز

به  سمی فرد، احتمال جهل و اشتباه به تقدم و تأخر موت،و ج

 الکمراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین با تحقق شرط و وجود م

 ابتدر موارد مشابه باید تحقق مشروط )حکم توارث( را نیز ث

 دانست.

 العلهالعله و مستنبط. قیاس منصوص5-5-5

هم  کند، علت آن حکم راهرگاه شارع در حکمی که بیان می

به بگوید، اگر از این علت استفاده کنند و سایر موارد مشا

د موضوع این حکم را هم داخل در موضوع آن حکم کنند، مانن

کر ؛ خمر چون مسالتشرب الخمر ألنه مسکر»اینکه گفته شود: 

بودن خمر که ، در اینجا چون علت حرام«است حرام است

العله صوصهمان مسکربودن است، آمده است، آن را قیاس من

باشند اند، لذا آن را به سایر موارد مشابه که سکرآور مینامیده

دهند، مانند آب جو، نبیذ و هر چیزی که مست هم سرایت می

 کننده باشد. دلیلی که دال بر حرمت قیاس است، شامل این

شود و دلیلی که العله، قیاس اولویت( نیز میدو )منصوص

العله ود ندارد. قیاس منصوصموجب استثنای این دو باشد، وج

اند، ولی استثنا از قیاس محسوب و قیاس اولویت هر دو حجت

ز اشوند، چون این دو در واقع از نوع قیاس نیستند، بلکه نمی

ها از باب حجیت ظواهر است و نوع ظواهرند، پس حجیت آن

 کند که اگر از نص دلیل صادرشده از جانبدر ادامه بیان می

د که علت حکم محصور در مدلول کالم نیست شارع روشن شو

کند، مانند مثال شرب خمر بدون و حکمی، عام را بیان می

شود و حکمش به آن سرایت شک اصل، فرع را نیز شامل می

کند و در حقیقت با ظهور نص در اینکه علت عام است، می

شود، به موضوع از اینکه حکم مختص به آن باشد، منقلب می

 حکم، هر چیزی است که این علت در آن باشد.اینکه موضوع 

شود و شامل معلل )موضوع حکم( و غیر پس موضوع عام می

گردد و معلل، از قبیل مثال برای یک قاعده عام آن می

شود. نه اینکه موضوع حکم، خصوص معلل باشد و ما از آن می

حکم فرع را به جهت علت مشترک، استنباط کنیم تا اینکه 

حمل )فرع بر اصل( و قیاس باشد و به این  مدرک ما صرف

 اخذ به حکم در فرع از باب اخذ به ظاهر»شود: جهت گفته می

 جیتعموم است و اصالً از باب قیاس نیست تا اینکه قول به ح

العله استثنایی از عمومات نهی از قیاس تعلیل در منصوص

 .(40)« شمرده شود

اما قیاس مستنبط العله قیاسی است که علت حکم در آن ذکر 

شود و همان شود و از استنباط خود فقیه حاصل مینمی

باشد که به دلیل مشابهت دو موضوع، حکم تمثیل منطقی می
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کند، مانند حکم یک موضوع به موضوع دیگر سرایت پیدا می

دم به حکم وجوب زکات برنج نیز سرایت پیدا وجوب زکات گن

کند، با این استنباط که گندم در آن زمان غذای عمومی مردم 

بوده است و االن برنج غذای عمومی مردم است، لذا زکات برنج 

باشد، این نوع قیاس از نظر شیعه باطل است و هم واجب می

صرف مشابهت دو موضوع را دلیلی برای سرایت حکم یک 

 دانند.به موضوع دیگر نمی موضوع

حال که فرق این دو قیاس روشن شد و بیان شد که قیاس 

العله، تخصص و نه تخصیصأ از موضوع قیاس خارج منصوص

ر یافتن حکم غریق و مهدوم به سایاست باید بیان شود، سرایت

سوزی از کدام نوع است، آیا موارد مشابه مانند قتل و آتش

م عام است یا رود و دلیل حکالعله به شمار میمنصوص

توان از آن حکمی عام را استخراج العله است و نمیمستنبط

ه ع بکرد، آنچه برای اثبات این مطلب در ابتدا الزم است رجو

اند تا از روایاتی است که حکم غریق و مهدوم را بیان کرده

 داللتشان موضوع روشن شود.

ها آوار ای بر روی آنامام صادق )ع( درباره مرد و زنی که خانه

اند: زن از باشد، فرمودهشده است و مرگ هرکدام مجهول می

فرمایند: معنای برد و میبرد و مرد از زن ارث میمرد ارث می

بردن زوج از زوجه این است که از آنچه اصل ترکه زوجه ارث

ه ارث برد، نه از آنچه زوجه از او باست در نوبت دوم به ارث می

 .(41)برده است 

ت همچنین علی بن مهزیار با واسطه از امام صادق )ع( روای

ای که بر روی اهالی آن خانه آوار شده کند درباره خانهمی

ها زودتر از دیگری مرده و معلوم نیست کدامین از آن است

ها از یکدیگر ارث آن»است، پرسیدم، پس امام )ع( گفتند: 

 برند، سپس گفتم که ابوحنفیه چیزی را به آن اضافه کردهمی

 تم:است، امام )ع( فرمودند: چه چیز را اضافه کرده است، گف

، یکی از شونددرباره دو برادری که بر یک کشتی سوار می

ها صد هزار درهم مال دارد و دیگری مالی ندارد، سپس آن

یک زودتر مرده است، شک  شوند و در اینکه کدامغرق می

شود، گفته است ورثه کسی که مالی ندارد از کسی که صد می

 برند، امام )ع( فرمودند: اینهزار درهم مال دارد، ارث می

 .(42)« چنین است

عبدالرحمن بن حجاج بجلی که از اصحاب و محدثان بزرگ 

لی حجاج گوید: از امام ع»کند: است از امام صادق )ع( نقل می

شوند یا )ع( درباره جماعتی که سوار در کشتی غرق می

میرند، اما معلوم شود و میب میها خراای بر روی آنخانه

ام ها ابتدا مرده است، سؤال کردم. امنیست که کدام یک از آن

شیخ  .(42)« برند)ع( در پاسخ فرمودند: از یکدیگر ارث می

همین عبارت با سند ابن محبوب از  صدوق هم روایتی به

همچنین شیخ حر عاملی  .(43)عبدالرحمن حجاج نقل کردند 

مام عبداهلل از ابه سند أبان بن عثمان از عبدالرحمان بن أبی

 .(44) صادق )ع( مشابه همین روایت را آورده است

اند، این احادیث و اکثر احادیثی که در این باب وارد شده

همگی در مقام پاسخ به سؤال کسی بوده است که حکم را 

بر خصوصیت موارد  ز این احادیث داللتپرسیده و برخی امی

د کنند، لذا اگر داللتی بر خصوصیت داشتند بایبیان شده نمی

ها را از عمومیت شد تا آنها متنی واحد بیان میدر مورد آن

پرسیده، خارج کند نه اینکه در پاسخ کسی باشد که سؤال می

لذا در اینجا مفهوم وصف حجت نیست تا گفته شود در غیر 

 شود کهر نیست. از این بیان روشن میغرق و هدم توارث برقرا

د کننده( از حکمی، شبیه به غریق و هدم مانناگر عامی )سؤال

کرد، باز هم جوابی متناسب با این سوزی استفاده میآتش

 شنید. می

بر اساس آنچه گفته شد، مصادیق قاعده هدم در باب ارث قابل 

تعمیم به سایر موارد مشابه است. شکی نیست که در 

ها و یا سوزیهایی مانند حوادث طبیعی از قبیل آتشگمر

آیند و هایی که پدید میحوادث غیر طبیعی، مانند جنگ

شوند و معلوم نیست کدام، قبل از دیگری ای کشته میعده

کشته شده، مصداق قاعده هدم است و همیشه حکم دائرمدار 

 علت است و در حقیقت باید گفت که مسأله در اینجا از قبیل

ه است که مورد قبول مشهور فقها امامیه العلمنصوصقیاس 

ْمرَ التَّهُ مُسْکِرُهُ»است، چنانکه در مورد حکم  « لَاتَشْرَبِ الْخَ

است و مثل آن فقاع هم « اسکار»گوییم که علت حکم، می

شود. آیا عرف فرق موجود است و حکم به حرمت شرب آن می

و بین اینکه اگر « التَّهُ مُسْکِرُهُ لَاتَشَْربِ الْخَْمرَ»گذارد بین می

انسان و یا جماعتی در دریا غرق شوند و یا ساختمان بر سر 
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ها توارث هم وجود داشته باشد و ها خراب شود و بین آنآن

ها از یکدیگر ارث ها معلوم نباشد؟ اینتقدم و تأخر مرگ آن

م ه است. ما عقیده داریببرند، به علت اینکه مرگ آنان مشتمی

گوید که منظور این است که عرف فرقی قائل نیست، بلکه می

که هر کس بر اثر علتی از علل طبیعی و یا غیر طبیعی بمیرد 

و اشتباه هم در کار باشد، توارث ثابت است و منع علیت 

مذکور و صرف احتمال اینکه علت اختصاص دارد به اشتباه در 

الف با ظواهر مورد مرگ غرقی و مهدوم، بدون دلیل است و مخ

اخبار غرق و هدم است، چون این اخبار در مقام بیان علت 

 توارث است.

اشی خرابی ن»برخی از نویسندگان حقوقی بر این اعتقادند که 

 از بمباران، افتادن درخت، سقوط هواپیما در اثر برخورد

و ا دیموشک با زمین، برخورد و تصادم دو اتومبیل یا دو قطار 

بنابراین . (39)« های هدم عرفی استهواپیما از مصداق

 هورظهمانطوری که برخی از محققان نیز بر این نظرند، اگرچه 

لغوى هدم ناظر به خرابی و آوار ساختمان و بنای خانه 

مصادیق آن از ظهور  هدم و دایره شود، ولی ظهور عرفیمی

تر است و عبارت است از ویران و متالشی لغوى آن گسترده

شدن یک شدن یک مجموع مرکب که عرفاً ظهور در خراب

 .(24)ساختمان یا اجزای آن مانند سقف دارد 

مراد از ارث مجموعه قواعدی است که سهم هر  در مجموع،

هم کند. در این قواعد سحقان را از ماترک تعیین مییک از ذی

هر یک از وراث از ترکه بیان شده است تا وراث بدانند که هر 

یک به چه میزان در دارایی متوفا حق دارند. ارث در این معنی 

حقی است مالی که وراث در دارایی مورث دارند. در حقیقت، 

این معنی از ارث، اثر مالی نهاد ارث برای وراث است و از 

یف فقهی به معنای در تعر« ارث»رود. حقوق به شمار می

استحقاق مال )دارایی( یا حقی )مانند حق خیار و شفعه( است 

که با مرگ دیگری یا آنچه در حکم مرگ است )موت فرضی( 

شخصی را که مستحق ارث است . (36)شود حاصل می

« مورِّث»و کسی را که از او ارث باقی مانده است « وارث»

« تَرَکِه»نامند و به مال و حقی که از میت باقی مانده است می

عدم تعمیم مصادیق مورد اشاره  .(45)گویند می« میراث»یا 

 قانونی مدنی عمالً نقض حق ارث است. ۸74در ماده 

 گیری. نتیجه6

پس از بررسی احادیث مربوط به مسأله ارث غریق و مهدوم و 

که دو نفر  توان بیان کرد: در صورتینظرات برخی از فقها می

ها مجهول باشد، اگر سبب مرگ غرق مرگ آن بمیرند و زمان

کند و این یا هدم باشد، نص و اجماع بر این مطلب داللت می

باشد و در این مقام کسی که مال کمتری امری مفروغ عنه می

برد، سپس فرد دیگر از اصل ترکه فرد دارد، در ابتدا ارث می

است، اما برد نه از آنچه فرد اول از او به ارث برده اول ارث می

اینکه بتوان حکم غریق و مهدوم را به سایر موارد مشابه از 

سوزی و موارد قبیل حوادث رانندگی، سقوط هواپیما، آتش

شبیه این و حتی مرگ طبیعی سرایت داد، محل اختالف 

است. برخی مانند شهید اول، شهید ثانی، شیخ مفید، 

شابه جایز سیدجواد عاملی، سرایت این حکم را به سایر موارد م

گویند این قاعده خالف اصل است و در جایی دانند و مینمی

که حکمی خالف اصل است باید به مورد یقینی اکتفا نمود، لذا 

توارث را فقط در مورد نص وارد شده که غرق و مهدوم 

دانند، اما فقیهانی همچون امام خمینی باشد، جاری میمی

خوئی جریان این حکم  ا...)ره(، شیخ طوسی، ابن حمزه و آیت

را در سایر موضوعات مشابه نیز بدون اشکال دانستند، لذا 

گویند ذکرکردن غرق و هدم در روایات فقط از باب مثل می

ها وجود ندارد، اما برای باشد و دلیلی بر انحصار در آنمی

شدن نظر صحیح از میان این دو قول بررسی اینکه این روشن

العله العله است یا منصوصمستنبط دادن از نوع قیاسسرایت

باشد، لذا پس از بررسی احادیث دلیلی بر انحصار ضروری می

ها متبادر از آن یابیم، بلکه عمومیتذکرشده نمیها در موارد آن

العله است شود. بنابراین این نوع حکم از نوع قیاس منصوصمی

باشد، یعنی شود و حجت میکه در نهایت به علم منجر می

اینکه حکم جهل به فوت دو نفر مختص به موضوع خاصی 

باشد، بلکه هر موضوعی که در آن جهل به زمان فوت پیدا نمی

خواهد غرق باشد، حال چه میشود، داخل در این حکم می

باشد، هدم باشد، سقوط هواپیما باشد و یا حوادث رانندگی 

 کند درباشد، لذا حکمت توارث غرقی و مهدومان ایجاب می

سایر موارد مشابه، مانند تحقق مرگ با اسبابی چون جنگ، 

سوزی، سقوط هواپیما در آب، زلزله، تصادف وسایل نقلیه، آتش
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ریزش تونل و... نیز وجود دارد و با توجه به پیشرفت جوامع و 

شدن آن، سبب تکنولوژی، تغییر در نحوه زیستن و مدرنیزه

عصر صدور روایات ها تغییر کرده است که در بسیاری از مرگ

وجود نداشته و مطرح نبوده است. بر این اساس، حکمت 

مذکور به صورت قاعده، باید در اسباب شایع امروزی که دفعتًا 

شوند، رعایت شود که این امر با اصل سبب مرگ متوارثان می

عملی احتیاط نیز منطبق است، زیرا در اینجا نیز، علم اجمالی 

برد، ولی به د از دیگری ارث میداریم که یکی از این افرا

شناسیم و احتیاط اقتضا دارد که برای بری تفصیل او را نمی

ها از یکدیگر ارث شدن، چنین حکم کنیم که همه آنالذمه

شود، قانونگذار به عنوان ببرند. بر این اساس پیشنهاد می

ق.م. نگاهی اصالحی داشته باشد و با  ۸73متولی امر به ماده 

ع در حکم توارث غرقی و مهدوم علیهم، صدر و تفسیر موس

ذیل ماده را یکسان در نظر بگیرد و حکم توارث را با وجود 

 شرایط، در همه موارد مشابه، تعمیم دهد.

 

 . تقدیر و تشکر7

نویسندگان از کلیه اشخاصی که در راه گردآوری و تهیه 

 .نداند، کمال تشکر و قدردانی را دارپژوهش حاضر یاری رسانده

 

 . سهم نویسندگان8

 له:نگارش، تألیف، راهنمایی، مشاوره و نظارت بر نگارش مقا

 عباس مقدری امیری و مهدی فالح خاریکی.

نویسندگان از پژوهش معیارهای استاندارد نویسندگی بر 

المللی ناشران مجالت پزشکی را اساس پیشنهادات کمیته بین

 دارا هستند.

 

 . تضاد منافع9

 اد منافع ندارد.پژوهش حاضر تض
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Background and Aim: The general rule of inheritance has one exception, 

and that is the issue of inheritance between the drowned and the 

downtrodden. The purpose of this article is to explain the possibility of 

extending the sentence to other similar cases of drowning in case of 

ignorance of the date of death of two or more people. 

Materials and Methods: The article is descriptive-analytical and uses the 

library method to study the subject and data collection has been done by 

referring to documents, books and articles. 

Results: It should be considered that death is not characteristic of drowning 

or drowning; Because the meaning of wrong judgment and ignorance is in 

the precedence and delay of death. Also, the cause of inheritance in the two 

titles of drowning and drowning is to eliminate the effect of ignorance on the 

date of death and to establish its precedence and delay among the heirs. 

Therefore, the cause that requires inheritance in drowning and mourning is 

also present in other similar cases. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Conclusion: The esteemed legislator should take a corrective look at Article 

873 of the Civil Code and the exceptions to it, or at least the esteemed 

judges should show more flexibility in interpreting the concept of drowning 

and demolition Assist the realization of the right to inheritance of heirs. 
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