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The effect of disbelief and murder in a will for the testator and the 

possibility of relying on analogy in deriving its sentence 

Zahra sadat mirhashemi1, farinaz sadat khatibi Qomi 2 

Abstract 

The legislator's effort is to anticipate issues and find appropriate solutions 

to solve them. But sometimes the legislature's efforts to do so are not as 

effective as they should be, and the rulings on some issues remain unsaid. 

In such a situation, judges, when faced with such unanswered questions, 

are obliged to find a verdict because they have no duty but to administer 

justice. One of these issues, the ruling of which is not explicitly included in 

the law, is the effect of Mousa Leh's infidelity and Mousa's murder by him 

in the discussion of wills. This issue is included in this article as an 

example of cases of silence in the law, the possibility of inferring its 

sentence by analogy in Iranian law is examined; Because, what is being 

questioned is that according to the issues of lack of authority of analogy in 

general in Imami jurisprudence, in what framework can the ruling on 

issues of silence in law be extracted with the help of analogy? This 

research, in a descriptive and analytical way and using the library study 

method, has clarified that although there are no conditions mentioned in 

jurisprudence regarding Mousa Leh, unlike the heir. However, considering 

the distinct position of analogy in jurisprudence with rights, with certain 

criteria, while considering the position of analogy in jurisprudence, the 
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prohibition mentioned in the jurisprudential texts and the text of the law on 

the heir can be extended to the testator and he can be killed only in case of 

murder. Nor did he know that he was an infidel deprived of a will . 

Keywords: analogy, infidelity, murder, inheritance, will, testament. 
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  در استنباط  اسیو امکان تمسک به ق لهی موص  یبرا ت یاثر کفر و قتل در وص
 آن حکم 

 2قمی  خطیبیفریناز سادات ، 1زهرا سادات میرهاشمی 
 

 23/11/1400تاریخ پذیرش:      12/06/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 
قانون  و    ینیبش یپ  گذارتالش  برا  یپاسخ  افتنیمسائل  گاه  ی مناسب  اما  است.  آن  ا  یحل  انجام  مهم   نیدر 

 ی وضع  نی. در چنماندی م  یناگفته باقمسائل    یو احکام برخ  افتدی مؤثر نم  دیبا  که  گونهآن   گذارقانون  یهاتالش 

حکم   افتنیجز تحقق عدالت ندارند، ملزم به    ی فیاز آنجا که تکل  پاسخ،ی مسائل ب  لیقب  ن یقضات هنگام مواجهه با ا

هستند.   ا  یکیمسئله  به   نیاز  آن  حکم  که  موصصرمسائل  کفر  اثر  است،  نشده  وارد  قانون  در  قتل   لهی احت  و 

از موارد مسکوت  یاعنوان نمونه رهگذر به  نیز انوشتار  ا نیمسئله در ا نیاست. ا تیتوسط او در بحث وص یموص

آنچه    را،یشود؛ ز  یبررس  رانیدر حقوق ا  اسیق  قیافته است که امکان استنباط حکم آن از طریدر قانون اختصاص  

  ه، ی در فقه امام  لهالجمیصورت فبه   اسی ق  تیاست که با توجه به مباحث عدم حج  نیا  شود،ی رسش واقع ممورد پ

صورت به   قیتحق  نیاستخراج کرد؟ ا  اسیحکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک ق  توانیم  یدر چه چارچوب

تحل  یفیتوص کتابخانه  یلیو  مطالعه  روش  از  استفاده  با  موص  یاو  درخصوص  هرچند  که  است  کرده    له ی روشن 

با  توانی با حقوق، م در فقه  اسیق  زیمتما  گاهیوجه به جاذکر نشده است. اما با ت  ی شروط زیبرخالف وارث، در فقه ن

جا  یضوابط به  توجه  ف  اسیق  گاهیمشخص، ضمن  ممنوع  قه، در  فق  ت یحکم  متون  در  قانون    یه مذکور  نص  و 

 دانست. بهی داد و او را صرفاً درصورت قاتل و نه کافر بودن، محروم از موص ی تسر زین لهی به وارث را به موصراجع
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 .لهی وصم ت،یکفر، قتل، ارث، وص اس،یق دی:واژگان کلی
 

 مقدمه  -1

؛ هستندگرفته از خصوصیت وارث  تئنش  هستند و  محصور و مشخص   در فقه و حقوق ایران،  موانع ارث

شود و ...  ممنوع از تملیک ترکه می   به این معنا که وارث با دارا شدن وصفی همچون کفر، قتل، رقیت و

واسطه کافر یا قاتل  به   و  استقتل    ر وازجمله این موانع، کفآورد.  ید میگاهی این مانعیت را خودش پد

 در ارث از منظر فقیهان اتفاقی است و قانون مدنی  کفر و قتلد. موانع  شو حروم از ارث میبودن، وارث م

  از وجود چنین   880و    881ه پیروی از نظر فقها در مواد  گذاری شده است، بکه بر پایه فقه امامیه قانون 

 ، صفات و موانع متنعم شدن هامیان نیامده است، ویژگیاره آن سخنی به دهد. اما آنچه دربموانعی خبر می 

است.  له  موصی وصیت  قانون از  توجه  عدم  از  نشان  نقصی  چنین  حاالت وجود  و  موارد  تمام  به  گذار 

مسائل مسکوت   در راستای تبیینبه تالش قضات  منجرهمین نقص  باشد.  می گوناگون در مباحث مختلف  

وجود  شده البته  اجتناباختالف  است.  امری  مسیر  این  در  مینظر  فقها، ناپذیر  و  حقوقدانان  چراکه  باشد. 

دهند. اما آنچه مبرهن  می  حل متفاوتی برای آن ارائهکنند و راهمی  هریک مسائل را از زعم خود بررسی

ظر عدالت مدنحکم حق و  چیزی جز    ،ضاییدر رویه قچه از منظر فقیهان و چه    ، این است که قطعاًاست

و   همّحقوقفقها  تمام  نیست.  قضات  و  نیز  دانان  قضات  و  حقوقدانان  غم  بهتر    و  هرچه  قوانین اجرای 

این   در  و  است  نمی  زمینه عادالنه  فروگذار  چیزی  هیچ  روش از  ازجمله  از  کنند.  که  استفاده هایی    آن 

فقه ندارد. پس نباید گیری با موارد معتبر آن در  ه چشم. کاربرد قیاس در حقوق فاصلاست   کنند، قیاس می

منظور یافتن پاسخی در توان در موارد مسکوت قانون، به می   از نظر فقها در تمامی مسائل غافل شد. اینکه 

اهمیاین نه،  یا  شد  متوسل  قیاس  چون  ابزاری  به  مسائل  یک گونه  ذیل  را  موضوع  تبیین  و  بررسی  ت 

ایج مستقل  پژوهشی  اهمیت تحقکند. عالوهمی  ابعنوان  آن  رابر  یافتن  می  یق  به  دادرسان  التزام  توان 

نمی قاضی  موجود،  نواقص  تمام  با  زیرا  دانست.  آن  در  عادالنه  را حکمی  موضوع  بهانه  این  به  تواند 

نزند آن  به  گریزی  و  کند  رها  پاسخ  بدون  آئقان  3ماده  )  همچنان  مدنی(؛  ون  دادرسی  دعاوی  زین  یرا 
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کند می  مشخص شود. چنین ضرورتی ایجاب  راحتصبهوفصل و تکلیف اشخاص  بایست حلمی  مطروح

چراکه در غیر این    ؛که حکم این قبیل مسائل تبیین گردد و حیطه استعمال قیاس در حقوق مشخص شود

شود. می  نتیجه رهارود و بسیاری از دعاوی بیمی  از ابهام فروای  هاله  صورت احکام بسیاری از مسائل در

پ   ذکر شده مسائل   انجام  ایجاب  ضرورت  این زمینه  را در  این سکرژوهشی  بر  مبتی  آیا ؤد.    ال اصلی که 

از موصی به    ،کفریا    مورث  را نیز همچون وارث درصورت قتل  موصی  قاتلیا  له کافر و  توان موصیمی

امامیه چه پاسخی به آن له  ئ مس  ،سش مذکوردهند؟ در پاسخ به پرمی  محروم کرد؟ حقوقدانان و فقهای 

افی توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی با تطبیق احکام ناظر بر قیاس در فقه طی یک پژوهش اکتش

پرداخته و   و حقوق ایران  فقه شیعه  نخست به تبیین معنا و کاربرد قیاس در  رواینازد.  شومی  شیعه بررسی

به   پس امکان از ذکر کفر و قتل  به  ارث،  موانع  قتپذیعنوان  نبودن قیاس در کفر و  یا  بودن  و ل وارث  ر 

خواهد شد.  موصی پرداخته  یا   شایانله  مقاله  کتاب،  تاکنون  پژوهش  این  موضوع  درخصوص  است  ذکر 

مقاالتی در حوزه قیاس و تبیین جایگاه آن در حقوق   فاًای به رشته تحریر درنیامده است و صرنامه پایان

اما  به است.  رسیده  چاپ  به  کلی  موردبهصورت  این  همچون  مصداقی  نگرفته ب  ،صورت  صورت  ررسی 

 از جهت بیان حکم این مسئله، نخستین پژوهشی است که به رشته تحریر درآمده است. رواینازاست. 

 

 قیاس -2

منظور، ؛ ابن5۷5  :1408با چیز دیگر )طریحی،    یا سنجیدن چیزی  اندازه گرفتنمعنای  قیاس در لغت به

(. قیاس در اصطالح علوم  1382  :13۷1اح،  )سی  ستکار رفته اتشبیه و پیروی نیز به  (. تمثیل،186  :1405

هایی دارند. نزد اصولیین قیاس عبارت مختلف معانی متفاوتی دارد. در اصطالح علم منطق و اصول تفاوت

دان با فقیه و حقوق   که  کم در علت حکم شرعیالحالحکم با شیء معلوماست از همانندی شیء مجهول

هو اثبات "از دیدگاه فقه  عبارت دیگر،  بهکند.  می  را استنباطم  الحکحکم شیء مجهول  ،ستفاده از آنا

العله بتلک  آخر  محل  فی  لثبوته  بعله  محل  فی   علتیبه   محلی  در  حکم  اثبات  ،یعنی  ؛"حکم 
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 ،دیگرمعنای  به.  (195  :تابی   مظفر،)  است  ثابت  علت  همان  با  دیگری  محل   در   حکم  آن  اینکه   دلیلبه

در اصل  اجرای حکم  یعنی  به   قیاس  ثبوت حکفرع  که سبب  علتی  اشتراک  استدلیل  اصل شده  در   م 

 (.  ۷۷ :1303)قمی، 

 

 و اعتبار آن در فقه امامیه قیاس شرایط -1-2

برای   از  اصولیان  قیاس هریک  فرع، حکم، جامع(،  ارکان  برشمرده  )اصل،  را   :1418  )آمدی،  اندشروطی 

اصل  . چنان(2۷2 باشد.که  ثابت  و  دارای حکم شرعی  نمی  باید  به حکم شرع منسوخ  قیاس یعنی  توان 

نباید به قیاس بر اصل دیگر ثابت شده باشد و نموده و دلیل حکم نیز باید دلیل شرعی باشد. حکم اصل  

ید ع نیز با( و فر483  تا:رازی، بی)  نیز داللت کندد نباید بر حکم فرع  کنمی  که بر حکم اصل داللت  یدلیل

با علت اصل مشترک   یا جنساً  باشد و علتی که در آن وجود دارد عیناًثیر علت  عاری از بعضی موانع تأ

و بر حکم فرع نصی وجود نداشته جنس یا مقدار اختالف نداشته  از لحاظ    حکم فرع با حکم اصلباشد.  

 (. 2۷3 :1418)آمدی،  فرع بر حکم اصل تقدم ننماید باشد و حکم

 

 معتبر از نظر امامیه اساقسام قی -2-2

قی معتبر  های مورد قبولاس ازجمله  اما   و  فقه  اولویت ومیه، منصوص نزد  مناط است.   العله، قیاس  تنقیح 

دلیل عدم وصول به قطع، نزد  شوند. دیگر انواع به می زیرا تنها این اقسام هستند که به نتایج قطعی منتهی

 (. 212 : 1414)حلی،  امامیه اعتباری ندارند

 
 العله  منصوصالف( 

صراحت یا به اشاره  در اختیار مجتهد قرار گیرد و در آن نص، علت حکم نیز به اه نص معتبر  هرگاه حکمی از ر 

قیاس   قیاسی  چنین  به  برآید،  فرع  به  اصل  تسری حکم  قیاس درصدد  با تشکیل  و مجتهد  باشد  بیان شده 
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با اشاره    ریح یا ع علت حکم موضوعی را با لفظ ص بیان دیگر قیاسی است که شار گویند. به می   العله منصوص 

 (.  218  : 1414)حلی،    االتباع است جت و الزم العله ح (. پس قیاس منصوص 311:  1418حکیم،  )   بیان کرده باشد 

 

 قیاس اولویت ب(

که علت تر از علت در حکم اصل باشد، بنابراین در مواردی قیاسی است که علت در فرع آشکارتر و قوی 

د باشد، حکم اصل نیز به طریق اولی به فرع بار شده و تر از اصل موجوصورتی قویدر فرع به حکم اصل  

 (. 519 :1428شیرازی، )مکارم کندمی  یترابه آن س

 

 تنقیح مناط  ج(

 علم به متعلق حقیقی حکم و استنباط آن از درون نصوص با استفاده از قرائن است. مقصود از تنقیح مناط،

ش فقهای  میان  اولین  یعی،در  برای  حلی  اصطالمحقق  به بار  که  کرد  استنباط  را  مناط  تنقیح  تدریج ح 

 (. 191 :142۷ آملی، )جوادی کار رفترعی بهمد در استنباطات شراعنوان روشی کابه

از این    ،بودن محتوای آنعلت ظنیالعله نیز وجود دارد که بهعنوان مستنبط  باالبته نوعی دیگر از قیاس  

که از راه دلیل ظنی ثابت   باشدمی  بسته به وجود علتی استثنا شده است. اعتبار این قیاس واقاعده کلی  

 /، نجم36/یونس  شده است. اگر دلیلی بر اعتبار آن در دست باشد، از شمول آیات ناهیه عمل به ظن )

ا28 یا    م در دلیل حکم اصل زیرا قیاسی است که در آن علت حک  (؛246  : 1419)انصاری،    ست(. خارج 

بیان نشدهصورت ضوضوح یا به دلیل دیگر به   دست بلکه فقیه و حقوقدان، آن را از راه استنباط به   ،منی 

نماید. دیدگاه عالمان شیعه می  آورد و فرع را بر اصل به جهت اشتراک در علت استنباط شده قیاس می

به از  نسبت  نوع  به  این  است.  منفی  ققیاس،  از  ناشی  از ظن  شارع  منع  احادیث دلیل  از  پیروی  با  یاس 

ام از  به  که  )ع(   امانرسیده  مخالف  آغاز  احکاز  در  قیاس  الهی  کارگیری  ؛ 41  :1412)حرعاملی،    بودندام 

در    در  (،250-243  :1408نوری،   قرآنی  آیات  وجود  روایات،  به  استناد  به این  کنار  نیز   طور خاص زمینه 
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واقع در   در  ،آن ظنی باشد  أ یرا قیاسی که منشز  ؛(322  :1418)حکیم،    منع کرده استعمل به قیاس را  

قرار  ظنون  به  عمل  از  نهی  زمانی  روایناز گیرد.  می   جرگه  در تا  مذکور  قیاس  بر حجیت  معتبر  دلیل  که 

 دست نباشد، حداقل اعتبار و حجیت آن مشکوک است. مجرد شک نیز برای عدم اعتبار آن کافی است. 

 

 نع ارث و اسباب آن موا -3

ارث، به ضرورت، موانع ارث   آن با سایر موارد مانع  موضوع مقاله از طریق قیاس تشخیص حکم    منظوربه

 گذرانیم.می طور خالصه از نظررا به

 
 تعریف مانع ارث -1-3

او از اصل    آن،  نتیجۀزند که درب  سر  صفتی داشته باشد و یا عملی از او   مانع عبارت است از این که وارث

جایی اثرگذار است   (. مانع در65  :1385؛ شهیدی،  58:  1363لنگرودی،  عفریج )  یا بعض ارث محروم شود

سبب انجام فعل و یا بروز صفتی که شخص وارث از ابتدا تمامی شرایط اقتضای وارثت را دارا باشد. اما به 

که در طبقه و درجه ارث، ازجمله وارثان مورث بوده  شود. درحالیمی  در او، به حکم شرع از ارث محروم

ترکه   ،بود(. اما اگر مانع نمیا508تا:  حلی، بی)  شودمی   ی گرفته قتضاست که با حصول مانع، جلوی این م

 (.  228 :1393)کاتوزیان،  چون که تمام اسباب انتقال ارث فراهم بود ،شدمی  به وارث منتقل

قابل  مس نکته  این  در  مهم  و  که  ئتوجه  است  این  نبله  مانع،  وجود  در  آن درصورت حصول شک  به  اید 

  شود   صحیح وارث با متوفی به او دادهسببی یا نسبی  موجب رابطه  د ترکه به اعتنایی کرد و همچنان بای

به؛ همچنان( ۷5  :1393کاتوزیان،  ) موضوعی  یقینی  احراز  عدم  درصورت  را که  آن  باید  نیز،  مانع  عنوان 

 نادیده گرفت.
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 اسباب و عوامل مانع ارث -2-3

بر    ارث  موانع  میان  هستند از  حقیقی  مانع  دیگ   ، خی  برخی  به اما  حقیقی  موانع  جزو  نمی ر  آنچه  شمار  آیند. 

یعنی اسباب و موجبات    ؛ شود مانع حقیقی باشد، آن است که مقتضی وراثت در وارث حاصل باشدمی   موجب 

اعم  باشد ارث  موجود  شروط  سایر  و  سبب  و  نسب  (.  89  : 1363رودی،  لنگ جعفری   ؛ 6۷  :1340)امامی،    از 

در سه عامل کفر، قتل و رقیت است. دیگر مذاهب اسالمی نیز بر  ی امامیه معتقدند موانع ارث منحصر  فقها 

ای تعداد موانع را بیش از  (. اما میان فقیهان امامیه عده ۷3 : 1382)طوسی،   نظر دارند عوامل اتفاق مانعیت این  

مینی، )خ  مانع هستند   5در مجموع قائل به    اند. ا نیز اضافه کرده دانند و )والدت از زنا و لعان( ر می   سه مورد 

در کتاب دیگر  ایشان  اما    ، مورد در کتاب لمعه معرفی کردند   ۷(. برخی همچون شهید اول در ابتدا  364  : تابی 

موانع، خاطر وجود اختالف در تعداد  (. به 235  : تا ، بی شهید اول )   مورد اشاره کردند   20دروس، به  نام  به خود  

را    صرفًا و کفر  دانسته قتل  موانع حقیقی  ای از  از  به اند و  را  قتل  نیز  دائ ن دو  مانع  به عنوان  آوردند می    شمار 

میان فقها اختالفی نیست و مورد    بودن قتل از درخصوص مانع (.  113  تا: ؛ شهید اول، بی ۷:  13۷2)بندرچی،  

ن وجود دارد که قتل  عقیده بر ای   (. متفقًا36۷  : تا؛ خمینی، بی 23  : 1398،  نجفی است )   اتفاق تمامی مذاهب 

متوفی باشد و قاتل از ماترک و دیه می   محرومیت او از ارث مورث خود سبب ز سوی قاتل،  عمدی به ناحق ا

هرکس دیگری  فرمایند:  می   )ص( نقل شده که   (. روایتی از پیامبر 22-30:  1409حلی،  )محقق   برد ارثی نمی 

د او یا پدرش ل نداشته باشد. حتی اگر مقتول فرزناگرچه مقتول وارثی جز قات   ،برد از او ارث نمی را بکشد  

قتل از موانع  "دارد:  می   مقرر  880(. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه در ماده  56۷  : 1412،  عاملی )   باشد 

را عمدًا بنابراین کسی که مورث خود  او ممنوع   ،بکشد   ارث است.  ارث  . "...  شود می   از 

یا   از دیگر موانع ارث رقیت  ت نداشتن در عصر حاضر از  دلیل موضوعی آید که به می   شمار به   همان بردگی 

 عدم   و   کافر   از   مسلمان   بردن   ارث   سیدمرتضی   ارث،   از   کفر   مانعیت   درخصوص د.  شو می   توضیح آن خودداری 

  قانون   مکرر   881  ماده و    ( 58۷  : 1415  الهدی، علم )   داند می   امامیه   مفردات   ازجمله   را   مسلمان   از   کافر   توارث 
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  مسلم   کافر،   متوفی   ورثه   بین   در   اگر   و   برد  نمی   ارث   لمان مس   از   کافر "  : است مانعیت کفر    بر   عر مش   نیز   مدنی 

 ."باشد  مسلم   بر   مقدم   درجه   و  طبقه   لحاظ   از   اگرچه   ، برد نمی   ارث   کافر   وارث . باشد 

 

 کفر در وارث و لهموصی قیاس -4
 کافرشناخت  -1-4

کند، می  ن را پنها  یزیکه چ  یطور کامل؛ و کسه پنهان کردن ب  ایکفر در لغت عبارت است از: پوشاندن،  

 . مرتد ،یذم ،یشود: حربمی می(. کافر به چند دسته تقس234 :136۷ ر،یاث)ابن شودمی  دهیکافر نام

با مسلمانان   یمان یپ  و  نوع عهد  چیکه ه  یانجام گرفته است. ازجمله: کفار  یاز کافر حرب  یاد یز  فیتعار

حرب  ندارد، ذمیک  اما    .(۷63  :1395  ،یشاهرودیهاشم )  شودمی   گفته  یکافر  که    افر  است  در شخصی 

اسالمی قرار   د ذمه با حکامتحت قرارداهای اسالمی  و با زندگی در سرزمین  کافر حربی قرار دارد مقابل

 (. 4۷0 :1393)مشکینی،  دارند

ازگرداندن است. ارتداد معنای بباشد. مصدر باب افتعال از ماده )ردد( به می  معنای برگشتن ارتداد در لغت به

فقهای متقدم در معنای   بیشتر(.  450  :1414)زبیدی،    شودمی  اسالم اطالق  به برگشت از  طور مطلقبه

شود  می  دانند که با روی آوردن به آن از اسالم خارجمی  اصطالحی کفر اختالفی ندارد و مرتد را شخصی

برمی و کفر   )را  نراقی،  343  :1413،  حلی؛ عالمه815  :1409حلی،  محققگزیند  را از (. مر18  :1413؛  تد 

کرده  تقسیم  قسم  دو  به  ارتدادش  چگونگی  بوده    -1اند:  حیث  کافر  ابتدا  در  که  است  کسی  ملی:  مرتد 

مرتد فطری: شخصی که از پدر و  مادر مسلمان و    -2  سپس مسلمان شده و دوباره به کفر بازگشته است.

طور که پیش از همان(.  183  :1389)حلی،    کفر روی آورده استه  یا تنها پدر مسلمان متولد شده سپس ب

باشد. از این جهت تفاوتی در نوع کفر وارث می  انتقال ترکه به ورثه کافراین بیان داشتیم، کفر سد راه  

اما مسلمان از کافر    ،برداختالفی کافر از مسلمان ارث نمی  عقیده شیخ طوسی بدون هیچوجود ندارد. به

 (. ۷9 :138۷)طوسی،  ا مرتد، اصلی باشد یچه حربی باشد چه ذمی برد.می ارث
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 ترکه تملیک  در کفر مانعیت -2-4

(. 56۷  )شهیدثانی، همان:  ذاهب اسالمی استد اتفاق تمامی مبحث ممنوعیت ارث کافر از مسلمان مور

ن ترکه کافر مسلمان در ارث برد  (.311  فیض کاشانی، همان:)  فقه شیعه بر آن ادعای اجماع کرده است

وارثان، شخص یا اشخاص مسلمان میان    که اگر درایگونهبه  ،باشدمی  سلمانمقدم بر سایر وراث غیرم 

بود.  مسلمان خواهد  به  متعلق  ترکه  تمام  و  ارث محروم هستند  از  کافر  دیگر وراث  باشد،  داشته  حضور 

اما اگر وارث (.  3۷4  :1403حلی،  ؛  9:  1396توکلی،  هرچند نسبت مسلمان دورتر از کافر به متوفی باشد )

شود. البته اگر از نظر  می  اسالم آورد، ارث را مالک  هاز تقسیم ترک  پیشاز فوت مورث و  باشد و پس    مرتد

و وارث تنها باشد، ارث را   طبقه ارث با دیگر ورثه مساوی باشد. اما اگر پس از تقسیم ترکه اسالم آورد

 حسابگامی مانع به توجه داشت که کفر هنباید    (814-815  :4و3، ج1413حلی،  )محقق  شودمالک نمی

آن حاصل  می تقسیم  و  ارث  زمان تحقق  در  و  شوآید که  ترکه  تملک  از  بعد  اگر وارثی  از   پیشد. پس 

مکرر نیز مشعر   881قانون مدنی در ماده    .(444  :1395)بیات،    م از ارث نیستتقسیم آن کافر شود، محرو

این مسئله است: م  ورثه متوفی کافر، مسل   برد و اگر در بیناز مسلمان ارث نمیکافر  "  بر 

نمی ارث  کافر  وارث  مسلم  ،بردباشد.  بر  مقدم  درجه  و  طبقه  لحاظ  از   . "باشد  اگرچه 

لن یجعل اهلل للکافرین علی  "یید آن یاد شده است. آیه  جمله آیات و روایات بر تأمستنداتی نیز از

ممنوعی(. تحت ع141  ،نساء)  "المومنین سبیال بر  مستندی  نفی سبیل  آیه  از نوان  کافر  بردن  ارث  ت 

مسلمان مسلمان  باشدمی  مورث  بر  کافر  از طرف  منجربه گشایشی  عملی که  زیرا هر  نهی شده .  شود، 

   :کنیممی  موجود در این باب به چند نمونه اشاره هایاست. از روایت

 ،برندمی: یهودی و نصرانی از مسلمانان ارث نگویندمی )ع( روایت کرد که  محمد بن قیس از امام باقر   -1

 (. 6۷ :1390طوسی، ) بردمی ان از یهودی و نصرانی ارثولیکن مسلم

)ع( عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم   یونس عن زرعه عن سماعه قال سالت ابا عبداهلل  -2

المسلم المشرک  الیرث  همان:)  و  سماعه345  حرعاملی،  از  می  (.  فرد  گوید:  به  نسبت  )ع(  صادق  امام 
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س آیا  ؤمسلمان  که  کردم  ارثال  مشرک  نمیمی  از  ارث  مسلمان  از  مشرک  ولی  بلی  فرمود  برد. برد؟ 

صراحت بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان جموع در داللت اجمال ندارند و بهدر م  مذکور  هایروایت

عمدتاً سند  حیث  از  همچنین  دارند.  هستند.    داللت  اکثراًمستند  گشته  و  توثیق  آن  مامقانی، )  اندراویان 

طور که گفته شد از آرای اختصاصی امامیه، ارث بردن مسلمان از کافر و عدم توارث (. همان98  :1352

(. دلیل چنین تقدمی برای مسلمان این است که خداوند 58۷  :1415الهدی،  علم)  باشدمی  کافر از مسلمان

رده  تل حرام ککه ارث را بر قا  همچنانمحروم کرده  کیفر کفرشان باشد  متعال میراث را از آن جهت که  

بودنش،به قاتل  عقوبت  را سلب    دلیل  بردن  ارث  عقوبت  به کدامین  و  به چه جرمی  مسلمان  از   دکناما 

 (.  243 :1404ق، صدو)

ئم وعی نمایندگی و قااست و نه عهدی. زیرا وصیت عهدی ن  مقصود از وصیت در اینجا، وصیت تملیکی

تمل بحث  و  است  از سوی موصی  نیست.  مقامی  مطرح  آن  در  که  ک  آنجا  ارث  از  تملیک   نیز صرفاًدر 

مورد اعمال  انجام  نه  و  است  عهدی هیچمطرح  پس وصیت  مورث،  که  گنظر  ندارد  ارث  با  شباهتی  ونه 

ه ذکر بله از موصیموصیبحث وصیت برخالف ارث، شروطی برای برخورداری    قیاس با آن باشد. درقابل

له  وان برخی شروط وارث را برای موصیدلیل شباهت این دو عقد، شاید بتاین حال به نشده است. اما با  

 نیز درنظر گرفت. 

 

 نفع کافروصیت به -3-4

  این میان فقها   در خورد.  می   چشم تهافت آرا در میان نظرات فقها به نظر و  پیرامون وصیت برای کافر اختالف 

دانند. مطابق این قول وصیت مسلمان  می   جایز   ای حکم وصیت را مطلقًادسته   -1اند:  نظر شده   قائل به دو 

همه حاالت نافذ و جایز است.   خویشاوند یا غیرخویشاوند در   یا مرتد،   برای کافر چه ذمی باشد و چه حربی 

 اند.ده منع کر   مطلقًا  خویشاوند یا غیرخویشاوند از  م ای وصیت برای کافر را اع اما در مقابل عده   -2
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 تملیکی   کفر در صحت وصیت ه عدم مانعیتقائالن ب الف(

عمل شود  شده  طبق آنچه وصیت  درهرحال باید  و  نظر این گروه چنین وصیتی محکوم به صحت استبه

الن به  (. قائ6۷1  :1412)مفید،    له کافر باشدر موصی. حتی اگدشوله تسلیم  و مال مورد وصیت به موصی

وند، حربی یا ذمی، فطری یا ملی و مرد یا زن ه کافر خویشاوند یا غیرخویشالموصی  این نظر تفاوتی میان

م(.  186  :1410ادریس،  )ابن  گذارندنمی کافر،  برای  نیز راطالق صحت وصیت  کفر  اقسام  دیگر  به    بوط 

کنند که وصیت در واقع می  مدعای خود چنین استداللبرای اثبات    شود و تفاوتی از این حیث نیست.می

ه در صحت آن نیت قربت شرط نیست و ارتباطی با قبل و بعد نوعی هبه و عطیه برای بعد فوت است ک

 رواینازتواند صحیح باشد، هبه بعد فوت نیز صحیح است.  می  طور که هبه قبل فوتاز فوت ندارد. همان

ابن  )  د کروصیت    او  توان برایمی   د قربت در آن شرط نیست. بنابراینوصیت برای کافر هبه است که قص

 اند: روایاتی نیز اشاره کرده و آیه موافقان با این نظر به (. 186 :1410ادریس، 

که در امر خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی"ه:  ممتحن  8آیه    -1

. تقریب استدالل به آیه  "کندبیرون نراندند نهی نمی دیارتان  با شما پیکار نکردند و از    دین

کافر جایز است. به این دلیل که برای کافر ذمی توصیه به نیکی شریفه به این نحو است که وصیت برای  

 . (59 :1405)خوانساری،  آیدمی حسابسان و کمک مالی بهو احسان شده است و وصیت هم نوعی اح

امام صادق  -2 از  را  )  محمد بن مسلم  اموالش  راه خدا وصع( روایت کرده است که فردی  یت کرده  در 

پاسخ  است. در  موصی فرمایمی  حضرت  برای  که  مالی  بدهیدند:  او  به  را  او    ،له وصیت شده  اگر  هرچند 

مف تغییر  و  تبدیل  جواز  عدم  بر  قرآن  در  خدا  سخن  زیرا  باشد،  مسیحی  یا  وصیتیهودی  استاد   نامه 

 (. 33۷ :1409)حرعاملی، 

ن تقسیم مؤاین مال را در میان افراد فقیر م  در روایت دیگری آمده است که فردی وصیت کرده است،  -3

کند که خواهر من برای نصاری مالی را می  الؤ)ع( س  کنید که از اصحاب شما باشند. فردی از امام رضا

)ع( فرمودند:   امام رضا خواهم آن را برای گروهی از مسلمانان صرف کنم.  می   اما من   ،وصیت کرده است
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گناه    :اب خود فرموده استزیرا خداوند در کت  ،یدکنه است، عمل  همان صورت که وصیت شدوصیت را به

  (.343 :1409)حرعاملی،  آن را تغییر دهند کسانی است که آن بر

کسی که  ی هر)ع( این است که امام فرمودند: مال را برا روایتی دیگر در این زمینه منقول از امام باقر -4

 (. 345 :1416)حرعاملی،  ودی یا مسیحی باشدیه حتی اگر ،نفع او وصیت شده است اعطا کنیدبه

مال موصی به از اشیایی نباشد که کافر اهلیت تملک آن    که   دهند می   برخی تنها به شرطی حکم به صحت 

به است و چون کافر در  اهلیت تملک موصی له،  زیرا از شروط موصی   (. 96  تا: ندارد مانند قرآن )خمینی، بی را  

 متعلق به مسلمان است.  قرآن صرفًا.  ، پس توانایی تملیک قرآن را ندارداسالم از عیون نجاست است 

 

 تملیکی قائالن به مانعیت کفر در صحت وصیت ب( 

با ارث است.چنین دید در   پس  ،آیدمی  حسابمانع به ارث    در کفر  چون    گاهی برخاسته از قیاس وصیت 

پذیرفته را  نظر  همین  نیز  وصیت  گروهاند.  بحث  نمی  وصیت  مطلقاً  این  صحیح  را  کافر  و برای  دانند 

موصیمعت بودن  کافر  درصورت  است  لهقدند  منقضی  مرتد   (.106  :1406براج،  ابن)  وصیت  میان  برخی 

دانند. مرتد می  اند. وصیت برای مرتد ملی را برخالف فطری، صحیحفطری و ملی قائل به تفصیل شده

وصیت به  قول منع از    (.134  تا:شهید اول، بی)  نظر این دیدگاه ملحق به کافر حربی شده استفطری به

زیر دالیل  بر  مبتنی  آن  پیروان  است، است  اعتقاد  شده  نهی  کفار  با  دوستی  از  که  روایاتی  و  آیات   .

 کنیم: می اشاره ای از آیات و روایاتترین این ادله هستند. در ذیل به پاره مهم

ابن خنیس نام  )ع( است که شخصی به  امام صادق  شده از سوی مخالفان، روایتی منقول ازروایت ارائه  -1

 پس قطعاً  ،دکن)ع(: هرکس دشمنی از دشمنان ما را سیر    کند که امام فرمودندمی  )ع( نقل  از امام صادق

استدوست را کشته  ما  از  اما  365  :1412)صدوق،    ی  بهبیشت(.  فقها وصیت  نادرستر  را  کافر حربی   نفع 

اند و کافر حربی مرتد را نیز اضافه کرده (. در کنار  324  :تابی)شهید اول،    داگر خویشاند باشحتی    ،دانندمی

 (.  486 :138۷)فخرالمحققین،  تنددو قائل به عدم صحت وصیت هس برای هر
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را چنین ذکر کرده   -2 منع  دلیل  او در حکم انبرخی  اموال  این است که  مالکیت کافر حربی  د که: عدم 

برای مسلمین هست. پس وصی نیستفییء  او صحیح  برای  مالکیت کافر استزیرا وصیت مست  ،ت   لزم 

؛ 161:  13۷1)لنگرودی،    به استملیک موصیله فاقد اهلیت الزم برای ت(. و موصی59  تا:خوانساری، بی)

 (.  161 :13۷1داماد،  محقق؛ 58تا: خوانساری، بی

  یابی که بادارند نمیهیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت  "  22سوره مجادله آیه    -3
و   خدا  کنند.  دشمنان  دوستی  و رسولش  برادران  یا  فرزندان  یا  پدران  هرچند 

همین  اند. بهدمی  الجمعمحبت خدا و دشمنان خدا را مانعه   مذکور. آیه  "...  ها باشندخویشاوندان آن

 هار دوستی با وی از آنجا که وصیت برای کافر مصداقی از اظ.  ستی مسلمانان با کفار حرام استعلت دو

 (. 520 :1405)بحرانی،  ای کافر صحیح نیستوصیت بر رواینازباشد، می

اید، دشمن من و دشمن خویش را دوست  که ایمان آورده ای کسانی "  1ه آیه  سوره ممتحن   -4
که به آنچه از حق برای  درحالی   ، کنید می   ها اظهار محبت گیرید، شما نسبت به آن می   خود 

 . "اند ده شما آمده کافر ش 

قائالبه منظر  به  آیان  آیه  نع،  با  گفته شده  و ممتحن  8ت  دوستی  به  آیه  این  در  زیرا  است.  تعارض  در  ه 

اند و گفتند این آیه به کمک یه زدهن دست به توجرو قائالشده است. ازاینسفارش  رعایت عدالت با کفار  

است خورده  تخصیص  آیات  این154  :تابیخوانساری،  )  سایر  یا  کفار، که  (.  با  مودت  و  دوستی  از  نهی 

به عنبه تکلیفی  حکم  استمی  شماروان  کفار  با  دوستی  مصادیق  از  که  وصیت  پس  علت به   ،آید،  همین 

که خرید و ( حکمی وضعی است. چنان8ه )ولیکن حکم صحت وصیت در آیه ممتحن  حرمت تکلیفی دارد.

ی حکمی تکلیف  ،باشد. حرمتمی  ود، صحیحاما اگر انجام ش  ،فروش در روز جمعه به وقت نماز حرام است

و مخالفت با آن عقوبتی در پی توجهی به آن معصیت است. اما صحت حکمی وضعی است  بی  است که

 شود. می وسیله تعارض ظاهری رفع(. بدین523 :1405بحرانی، ) ندارد
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ی با کفار و جواز یا عدم ای میان نهی از دوست توان گفت که هیچ مالزمهمی هااما در پاسخ به استدالل آن

ندارد. برای آنجواز وصیت   آنان  با  با عدم دوستی  تناقضی  مالی مختلف  نیست. چراکه داشتن روابط  ها 

روایاتی که قائل به حرمت دوستی با کفار هستند، دلیل روشنی بر عدم جواز وصیت برای بنابراین آیات و  

و مودت با کفار   یات که درباره عدم دوستیثانی برخی آ  (. در156  :تابیخوانساری،  )  شودکافران تلقی نمی

ان شود.  مقابل آن  ثیرپذیری درکه چنین دوستی سبب جذبه روحی و تأآمده است، مربوط به هنگامی است  

به  پیامدی  چنین  اگر  صرفاًاما  و  باشد  نداشته  معاشرت  در   همراه  از حد  دور  به  روابطی  و  اجتماعی   های 

گرفته است.   قرارد تشویق دین اسالم نیز  جایی که مور  باشد، مانعی ندارد. تا  خودباختگی دینی مسلمانان

این مسئله    . بنابراین تعارضی درکه دعوت به نیکی و احسان با کفار شده است  8ه  ازجمله سوره ممتحن

)ع(   )ص( و ائمه  سیره پیامبر  ،این  شود. افزون بربرخالف نظر قائالن به عدم جواز وصیت، مشاهده نمی

دارد که به انجام این    ها، اطعام به مستمندان کفارصدقه به آن   یعطاان از داشتن رابطه نیک با کفار، انش

اما  می   اعمال نیز تشویق ا  که ظاهراً  هاییروایتکردند.   کافر داللت داردطعام و احسان به  به عدم جواز 

 : 1416حرعاملی،  )  سلمانان استمعنای ممانعت از خدشه به شخصیت دینی م( به345  :1403)بحرالعلوم،  

بلکه نسبت به    ،تنها منعی ندارداال داشتن رابطه دوستانه از این حیث که مخلوق الهی هستند، نه  ( و245

 شویق نیز صورت گرفته است. آن ت

 

 تملیکی  نقد قائالن به مانعیت کفر در صحت وصیت

قانون مدنی، درمی به  نگاهی  با وصی  یابیم کهبا  مرتبط  برای کاکرت  مطلبی    اما  ،فر ذکر نشده استدن 

ت را مانع نفوذ وصی   قانون مدنی کفر  بیان شده است.  قانون مدنی  880سلمان در ماده ارث کافر از م  حکم

مقام وارث قائم  ،ارث  اند که درله ذکر نکرده است. اما در فرق میان ارث و وصیت گفته یا از شروط موصی

مقامی و تملیک در نه قائم  ،ستتواند باشد. اما وصیت تملیک ام نمیمقام مسلشود و کافر قائممی  موصی

م )روابط  ندارد  اشکال  غیرمسلم  نظر (.  281  :13۷1  لنگرودی،جعفریسلم و  فقها  اهلیت تملک که  عدم 
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به داده  بر کافر حربی  اثبات عدم جواز وصیت  برای  دلیلی متقن  نبوده و  بر هیچ اصلی  حساب اند مطابق 

دالیل جواز وصیت   روایناز.  شودحربی مشاهده نمیکافر  انون نیز منع صریح برعدم تملک  ق  آید. درنمی

شود که این  می   صورت مطلق ترجیح دادههمین علت قول به جواز به شود. بهمی  بر کافر، شامل حربی نیز

(. چنین  342ن:  بحرالعلوم، هما)  قائل به جواز مطلق بودند  قول مبتنی بر نظر آن دسته از فقیهانی بود که

وجو ارث  در  تنها  دربرنمیبحثی  را  و وصیت  دارد  به د  ارث  زیرا حکم  قانون   نظرگیرد.  ده  گذاری ششارع 

الیتغیر و  این می  است  به  وصیت  بحث  اما  اختالفباشد.  گرچه  نیست.  درگونه  و   نظرها  است  زیاد   آن 

فتوایی صادر کرده به روایتی  استناد  با  اقرب    ،اندهریک  آنچه  اجرای وصیت موصی اما  به صواب است، 

  در   کافر کتابی  عنوانادیانی که بهها غیرمسلمان باشد.  باشد. حتی اگر درمیان آن می  لهمتمام موصیبرای  

به  به دارای حقوقی شناخته  ،آیندمی  حسابکشور  آن طوریشده هستند.  برای  مسلمانی  اگر  ها وصیت که 

کشور   که مذهب آنان درمیگذار هنگازیرا براساس اراده قانون   له وجود ندارد.کند، مانعی در تملک موصی

در   طرفی اگر ما احکام ارث را دقیقاً  شان را رد کرد. ازمالکیت  توان همچنانشود، دیگر نمیمی  پذیرفته

درحالی نیست.  قیاس  جز  امر چیزی  این  کنیم،  اجرا  این  وصیت  در  عقد  دو  این  میان  قیاس  شرایط  که 

از سایر    گذاری ودر ارث با دلیل خاص قانون  شرط عدم کفرحکم برقرار نیست.    هت دربرای مشاب  فرض،

بدون حالت کفر    درتوان دیگر عقود را به صرف تملیکی بودن  اسباب مالکیت استثنا شده است. پس نمی

  همچون که مقررات حقوقی  در جایی ها درنظر بگیریم.دلیل به ارث سرایت دهیم و حکمی مشابه برای آن

هستندارث   شرع  از  برگرفته  ند  ،مستقیماً  راهی  قیاسی  استدالل  دیگر  به  شاید  هم  آن  البته  باشد.  اشته 

مورد مذکور نیز فهم علل آن دور از ادراک شرطی که به هیچ روی فهم بشری علل آن را دریافت نکند.  

 مبتنی بر نظر شارع است.  زیرا تماماً ،بشر است
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 ل  در قت له و وارثقیاس موصی -5

به قتل برساند، از   تل از موانع ارث است. همین که مورث خود را عمداًق  قانون مدنی  880براساس ماده  

انگیزه ارث بردن او دارد و قاتل نمیمی  ارث محروم اثبات کند و باشد. زیرا نشان از  تواند خالف آن را 

 (. 149 )بیات، همان: ثیری نداردأز تدرصورت اثبات نی

 

 عنوان مانع ع قتل بهنحوه وقو -1-5

 دو شرط مهم الزم است:  ،قتل موجب منع وارث از ارث باشداینکه برای 

 

 عمدی بودن  الف(

از مباشرت و تسبیب. اعم  ،بلکه یکی از شروط آن، عمدی بودن قتل است  ،قتل در همه حال مانع نیست 

وسیله عمل مادی و واه بهمعنای لطمه به حیات دیگری وارد ساختن است. خکه در اصطالح قتل بهچنان

وسیله ترک فعل. مانند اینکه مادری به طفل شیرخوار خود که تحت حضانت اوست خواه به  ،باشدزیکی  فی

به بمیرد.  او  تا  ندهد  درشیر  باشد.  داشته  قصد  باید  غیرعمدی  هرحال  قتل،  صورت  این  است   غیر 

به582:  13۷1  لنگرودی،)جعفری عمدی  قتل،  آنکه  برای  قصد   ،آیدحساب  (.  هم  و  فعل  قصد  هم  باید 

معنای انجام ارادی فعل و قصد نتیجه یعنی فاعل از فعل ارادی خویش، نتیجه تیجه داشت. قصد فعل بهن

(. 56تا:  )خوئی، بی  دانندمی  نتیجه  ای بر قصدخواهد. برخی فقها استفاده از آلت قتاله را امارهمی  قتل را

ب و  ظالمانه  قتلی  ارتکاب  درصورت  ناپس  محه  بر  اسالمی  مذاهب  جمیع  ارث حق،  از  قاتل  بودن  روم 

بهره است (. نسبت به قتل عمد، قاتل هم از ماترک و هم دیه بی36۷:1368)ابن مرتضی،    نظر دارنداتفاق

توان روایت نبوی )ال میراث می   (. مستند آن را نیز 390  :13۷۷  حلی،)محقق  بردکدام ارث نمیو از هیچ

پس قتل    ،شودان شد، قتل غیرعمد مانع تلقی نمیطور که بی(. همان38۷  :1364وسی،  )ط  للقاتل( دانست

همین سبب، محروم از ارث شود و به می  علت فقدان قصد در حکم قتل خطایی دانستهصغیر و مجنون به 
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 وع از ارثکه صغیر ممیز به جهت داشتن قصد و قوه تمییز، درصورت ارتکاب قتل، ممننیستند. درحالی

 (.  552 :1412ینی، خم)ت اس

اینکه آیا قتل    تاکنون گفته شد صرف قتل عمدی را مدنظر بود و به قتل خطائی پرداخته نشد. در  اما آنچه 

کند و از مابقی می  کلی مانعیت از ارث را در پی دارد و یا تنها از دیه محرومخطائی نیز همچون عمدی به

 نظر است. شود، اختالفاموال محروم نمی

گوید قاتل خطائی نیز از  می   ابن ابی عقیل  -1  :د قول وجود داردقتل خطائی چن  گوید: درمی  مه حلیعال

برد. شیخ طوسی و  می   گوید: از همه اموال منقول ارثمی  ارث محروم است. شیخ مفید و شاگردش سالر

(. قول مشهور 145 :1416)حرعاملی،   بردمقتول ارث نمیسید مرتضی و جمعی دیگر معتقدند: فقط از دیه 

ا این  نیز  ارثامامیه  متوفی  ماترک  از  قاتل  که  قتل،    ،بردمی  ست  از  ناشی  دیه  از  است   محرومولی 

 (. 221 :1368مرتضی، )ابن

 

 نامشروع بودن  ب(

ولی اگر نامشروع و به ناحق   ،گاهی اوقات قتل مشروع است که در این حالت مانعیتی برای ارث نیست 

حکم قانون و مشروع باشد، قاتل ممنوع از ارث   کند. اما اگر قتل به می  جلوگیری  بریاز ارث  قطعاً  ،باشد

به  را  خود  مورث  که  سربازی  همچون  بود.  قتلنخواهد  به  دشمن  صف  در  بودن  ولی   ،رساندمی  دلیل 

با مجوز و به  ،شودمحروم از ارث نمی ؛ 36:  1398)نجفی،  است    او را به قتل رساندهصورت قانونی  زیرا 

آثار کیفری و56  :1385ی،  شهید کند، فقدان عنصر معنوی قتل یا می  مدنی قتل عمد را خنثی  (. آنچه 

صورت گیرد، باز همچون مورد   صورت دفاع مشروعتجاوز عمدی به جان دیگری است. اگر قتل عمد به

نمی قرار  به قبل تحت عموم حکم  دفاع درصورتی مشروع است که  برابر حمله  گیرد.  در  حسب ضرورت 

(. همچنین کشتن  ۷8 :1343)باقری،  ری مرتکب قتلی شویمیا دیگمنظور نجات خود نامشروع شخصی به

ساب یا  مرتد  همچون  مهدورالدم  توارثاشخاص  عدم  در  خللی  نمی  النبی  مشروع ایجاد  باید  قاتل  کند. 
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اثبات کند. را  از دیگر قتل  بودن قتل  نیز  بهقتل در فراش  چون دیگر  آید که هممی  حسابهای عمدی 

نخواهد   مانع  قبل  استموارد  گرفته  صورت  قانون  اجازه  و  حکم  به  اما  است  عمدی  قتل  گرچه   ،بود. 

به  روایناز نمیغیرشرعی  بهحساب  ببیندایونه گآید.  اجنبی  با  زنا  درحال  را  خود  همسر  مردی  اگر   ،که 

تن  ق کشما اگر زن مکره باشد، تنها حتواند آنان را به قتل برساند. امی  که علم به تمکین زن دارد، درحالی

 (.  63 :1343)باقری،  مرد را دارد 

یعنی برای دفاع   ؛نداشته باشدقاتل اگر قتل را از روی عمد انجام دهد و هدف مشروعی نیز برای کار خود  

یا به  که قتل بالمباشره  از اینبرد. اعماز خود و یا برای اجرای حدود الهی نبوده باشد، ارثی از مقتول نمی

اجتماعی او را شایسته دست   دیگری انجام دهد. درهرحال اخالق  با مشارکت  و یا  تسبیب باشد و منفرداً

نون برای جلوگیری از چنین اقدامی، وارث قاتل را از ارث مورث مقتول  قابنابراین  بیند.  یافتن به ترکه نمی

ره  بهمام یا بعض ارث، سببی برای بی به گفته برخی حقوقدانان قتل حاجب چه حاجب از تداند.  می  محروم

شدن از ترکه است. مثال قتل حاجب از تمام ارث حالتی است که کسی پدر خود را بکشد تا جانشین او 

مند گردد. قاتل حاجب از بعض ارث نیز همچون حالتی است درصورت فوت جدش شود و از ترکه او بهره 

درصورت   خود،  منحصر شوهر  فرزند  با کشتن  زوجه  زوجکه  ببرد   ، فوت  را  ترکه  از   :1364  مامی،)ا  ربع 

نه ثمن200 با  ؛(  را  ،ود فرزندوج  زیرا  ادنی خود  م  أمنش برند.  می  زوج و زوجه نصیب  منوعیت ارث حکم 

)ص( نقل شده است که زن از شوهر و شوهر از همسر خود تا   . روایتی از پیامبراست؛  بردن قاتل روایات

نباشد،زمانی دیگری  قاتل  یکی  از  در  .  (132  : 1419)شهیدثانی،    برندمی  ارث  که  نقل  به  دیگری  حدیث 

است  )ع(  امام صادق با هم":  آمده  از مسلمانان  طائفه  آن  ،جنگندمی  دو  از  و  یکی  یاغی  ها 
در  یدیگر  را  از خویشاوندان خود  یکی  است. در چنین درگیری، شخصی  طول   عادل 
این مورد حضرت )ع( فرمودند    ،کشدمی  جنگ ارثاما در  قتلی    ،بردمی   که  زیرا چنین 

لم و شود که به عمد و از روی ظمی  طور که گفته شد تنها قتلی مانع شناخته. همان"انع ارث نیستم

رو مصلحت ستم برای رسیدن هرچه زودتر به مال مورث باشد. زیرا او برای ارث بردن عجله دارد. ازاین 



دراستنباطحکمآناسیوامکانتمسکبهقلهیموصیبراتیاثرکفروقتلدروص122

با او برخوردو برخالف خواستهشود  کند که چنین قاتلی از ارث محروم  می  ایجاب ثانی، شهید)  شود   اش 

اثر  جلوگیری از قتل و بی  شود،می  آنچه برداشت   ،قانون مدنی  880با توجه به حکم ماده    (.146  :1419

خود  مالی  خواسته  به  زودهنگام  رسیدن  در  وارث  پلید  نیت  پلیدی می   کردن  به  حقوق  جایزه  باشد.  ها 

انگیزه دنمی را در  قاتل  و  نامشروعیستدهد  به چنین خواسته  این صورت   کند. دریاری نمی  یابی  غیر 

کنند و در مقابل او را صاحب می  یک طرف قاتل را محکوم به اعدامشاهد دوگانگی خواهیم بود. چون از  

قرار خویشاوندان  سایر  حاجب  و  مورث  هرمی  ارث  وجود  که  درکنار  دهند  امر  ندارد   دو  معنایی    هم 

خواری کیفری است، جلوگیری از تحقق هدف میراث (. پس آنچه سازگار با عدالت  113  :1393  )کاتوزیان،

 به ناحق است. 

 

   اس قتل در وصیت با قتل در ارثقی -2-5

اگر موصی نیز  بحث وصیت  بزند،در  قتل  به  دست  وارث  بهمی  له همچون  برخورد گونه بایست  او  با  ای 

نمی سابق  همچون  دیگر  زیرا  مشود.  را  او  بیتوان  موصیالک  چرای  و  تلقی  چون  انگیزه    کرد.به  زیرا 

به  له هم چیزی جز دستموصی نیز همچون بحث کفر  .نیستبه  موصییابی زودهنگام  این بخش   ،در 

مقابل شرایط اجرای   ؛ گروهی نیز درمحرومیت از تملک هستند ای موافق این نوع قیاس و درنتیجه  عده

 دانند. قیاس را مهیا نمی

 

 فقان صحت قیاس موا الف(

موصاگطورکلی  به قتل موصی کند،یر  به  اقدام  است  دو  له  متصور  از وصیت، موصی   :حالت  الف( پس 

له وصیت نفع موصیاز فوت، موصی به   پیشرسد. ب( پس از اقدام به قتل و  می  له به قتلتوسط موصی

در کم  کند.  تردید  آن  نفوذ  در  دوم  استحالت  موصی  ،تر  خود  زیرا  میل  قاتل  به  به  را   بخشدمی   مالی 

احتمااًل  ؛( 35:  1393ان،  )کاتوزی گرفته  که  صورت  جانی  از  حاصل  تهدید  درنتیجه  تکمیل    ؛وصیت  زیرا 
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به با حرمان موصیالوقوع است.  وسیله جانی قریبجنایت  از تملک موصیله  پس  مانع می   ،بهقاتل  توان 

 یا مورث، رصورت به قتل رسیدن موصی  میان وصیت و ارث د  تحقق هدف او گشت. وجود وصفی مشابه

چون علت در هر دو مورد مشترک است،   ،ه است. به دیگر سخنشدحکمی مشابه    تبعیت هر دو از  سبب

توجهی به اشتراک اوصاف غیر این صورت و با بی  درعدالت اقتضای یکسان بودن در احکام را نیز دارد.  

نمی مختلف،  مسائل  بهمیان  را  توان  موضوعات  و  خوبی  کنیم  راهتبیین  منطدرنتیجه  برای حلی  قی 

های ظاهری مانع جریان حکم ممنوعیت و تسهیل  رسد این تفاوتمی  نظرآنچه به رویارویی با آنان بیابیم.  

به چه  قاتل  موصیمقصود  نعنوان  وارث  یا  و  قابلیستله  امور  نیز  عدالت  و  اجتماعی  مزایای  در .  توجه 

نظریه  ارائانتخاب  و  حقوقی  قواهای  عادال ه  هستند عد  روش   (.350  :1393  )کاتوزیان،  نه  از  های یکی 

رکن    دهنده دومیان دو موضوع که تشکیل شباهت احراز شده  اعتماد برای انتخاب نظر صحیح، همان  قابل

 ها را شبیه یکدیگر و به همین دلیل آن  گیردمی  مبنای قیاس قرار)اصل و فرع( هستند و    اصلی قیاس 

شبا(.  98  :1393یان،  )کاتوزگویند  می این  احراز  عقد با  دو  این  اشتراکات  دقیق  شناخت  که حاصل  هت 

اوصمی  است، این  انتخاب  البته  گرفت.  درنظر  دو  هر  برای  را  مشابه  حکمی  برقراری   منظوربه اف  توان 

ت که  ماد اساعتاز میان اوصاف، تنها وصفی قابل  معنا که  مند پیروی کند. به اینقاعده  قیاس باید از روش 

توان  می  مشترک راعلت    جامع یا علت مشترک نام دارد.  چنین علتی قدر  منزله علت برای حکم باشد.به

مشخص و   های علت،از ویژگیجلوگیری از رسیدن به هدف شوم قاتل و برخورداری او از مال دانست.  

ا آن  بودن  ویژگیمنضبط  تشخیص  و  علت  زیرا حصول  ارکان  ست.  از  آن  قیاس های  . باشدمی  اساسی 

او به  پس  د.  کنشد که با تغییر افراد و حاالت، دگرگون نشود و حقیقت خود را حفظ  ای باگونه علت باید به 

ا از تملیک شود و  عقوبت کاری که مرتکب شده  باید محروم  را بهنمیست  سادگی توان چنین شخصی 

موصی  یا  ورثه  دیگر  بههمچون  مستحلهم  و همچنان  آورد  محساب  دریافت  دانست. وصیق  ترکه  یا  به 

م به   شابه قتل در هر وجود وصف  را هموارخوبی  دو مسئله  به  می  جریان قیاس  بتوان  این طریق  تا  کند 

 ارائه حکمی عادالنه دست یافت. 
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 مخالفان صحت قیاس 

و تفاوت ماهیت وصیت و ارث که  عدم وجود نص در وصیتدلیل اند بهای در انتفای این نظر گفتهاما عده 

توان حکمی همانند را در هر دو جاری کرد و قواعد نمی  ست،و دومی واقعه حقوقی الی عمل حقوقی  او

به  دیگری  در  را  باآن  این  در  نیز  قضایی  رویه  بست.  راه کار  ارائره  مشخص  نمیحلی   کنده 

تل، چنین قیاسی جای ندارد. زیرا در بحث قنظر فقهای معاصر نیز  حتی به   (.۷  :13۷1لنگرودی،  )جعفری

دل همان  که  دارد  وجود  موارددلیل خاص  بقیه  با  آن  در حکم  تفاوت  بمی  یل سبب  فلسفه  ه شود.  عالوه 

)موصی( به اختیار و انتخاب خود    شخص مالکحکم مزبور نیز با وصیت متمایز است. چراکه در وصیت،  

(. 1398  :شیرازیمکارم)  رث قصد مطالبه ورثه را به زور داردکند. اما در ارث، وامی  فردی را مالک مالش

میم بگیرد که در چه مواردی تفسیر محدود کند و یا دامنه قانون را توسعه دهد. باید تبیین باید تص  قاضی

 رای(. ب432  :1393ین قاعده است )کاتوزیان، د که کدام ماده چهره استثنایی و خالف اصل دارد و کدامکن

الزوم( )اصالۀ   ا فسخ کردتوان آن ربه آن پایبند بود و نمی  اولیه در قراردادها این است که باید  مثال قاعده 

اما بهقانون مدنی  219اده  م قانون.  پس   ،گذار اجازه فسخ را در موارد خاصی داده استصورت استثنایی 

اولی است.    خیارات، برای  به مواردی معینی محدود کرد. نمی  رواین ازاستثنایی  را  آن  از باید  را  آن  توان 

 قانون مدنی  861  اده م  .است  د فسخ نکاح و طالق نیز چنینیاس به دیگر موارد گسترش داد. موارطریق ق

نس توارث داشته است.نیز  را مطلقاً شرط  بیان   ،قانون مدنی  884  اده م  ب  استثنا کرده است و  را  ولدالزنا 

ه طریقی غیر از زنا صاحب برد. حال اگر زن و مردی بها ارثی نمیا از پدر و مادر و اقوام آن داشته ولدالزن

شو مصنوعی  ند،فرزندی  تلقیح  نمی  ،همچون  اما  است.  ساکت  طفل  این  حکم  درباره  این  قانون  توان 

تثنایی و حکمی اس  884  ادهزیرا م  ،کودک را به ولدالزنا قیاس کرد و حکم آن را درباره او جاری دانست

ین چن   (.243:  1395  مشابه نیست )قافی،  جریان در دیگر مواردهمین علت قابلبه  ،برخالف قاعده است 

توان از این مورد تجاوز نمی رواینازموردی نیز بنابر نظر این دسته، حکمی استثنایی و خالف قاعده است. 

)سرخسی،   صیصی نبودن آن استتخ  از شرایط حکم اصل،د و حکم آن را به بقیه موارد تسری داد.  کر
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به  یاحکام(.  151  تا:بی تخصکه   قرار  اس یق  یمبنا  وانندتینم،  اندشده  خارج  عام  شمول  از  صی موجب 

فلسفه    .است  باطل  اس یق  یبرا  آن  لیتعل  بوده،ن  یص یتخص  حکم  آن   شود   ثابت  کهی زمانتا    .رندیگ زیرا 

به  احکام حکم  اختصاص  جز  چیزی  اگر استثنایی  چراکه  نیست.  خاص  مورد  بقیه می   همان  به  توانستیم 

گذاری شدن توسط شارع، با  علت قانونبحث ارث بهگشت. می معناثنایی بیارد گسترش دهیم، لفظ استمو

آدمیان خارج حیطه فهم  خصوصیتی در آن متصور بوده که از    بقیه عقود متفاوت و متمایز است. زیرا حتماً

 .همین علت قیاس هم که ساخته ذهن بشری است، در آن راه ندارداست. پس به

 

 نقد مخالفان صحت قیاس 

حقوقپذیر در  قیاس  استعمال  و  فق  ش  بههمچون  است.  شرایطی  و  ضوابط  تابع  نمیایگونهه  توان که 

را اجرا کرد. بلکه با توجه به  همواره در موضوعات مختلف، حکمی مشابه صادر کرد یا در همه حال قیاس  

از این در  رو باید شرایط اعمال قیاس را بررسی و سپس درصورت وجود همه معیارها که پیشمسئله پیش 

به قیاس عمل کرد. همانقسمت شرایط قیاس ذکر کر پیداست، حکم طور که در موضوع پیش دیم،  رو 

از عمل    رواینازشرایط اجرای قیاس مهیا نبود.    یکی از موارد را به کمک قیاس یافتیم. اما در مورد دیگر

و قواعد کلی حقوق و پیشینه و توجه صرف به قانون بدون مدنظر قرار دادن اصول    باز زدیم.  به آن سر

بر قاضی استبه حکمی عادالنه نمیمنجر  به موضوع مربوطه قطعاًقضایی راجعرویه   میان   شود.  از  که 

صحیح مرتبط با قضیه باشد تا با ارائه تفسیر، بهترین تصمیم را بگیرد.   دنبال اصل اصول متعدد موجود به 

اصل، قضیه  حکم  در  مشابه  وصف  کمک  مسکوت توان  می  با  قضیه  در  را  مذکور  جاری الحکم  حکم 

 ینیبش یدر پ  قانون گذار  ییو مهم بودن آن ممکن است سبب عدم توانا  یبودن قواعد حقوق  یکلساخت.  

باشد  یتمام روز  اجتماع  رایز  ،مسائل  است  یتحوالت  اتفاق  درحال  سرعت  تفس  ،به  درنظر    ریاما  بدون 

عدالت، ب  گرفتن  ناد  ینظمی منجربه  مگرفت  دهیو  افراد  حقوق   یابزارها   یریکارگبه در    ن یبنابرا  .شودین 

قانون  ی،ریتفس اهداف  نزدتالش در جهت کشف  به عدالت است )ف  کیگذار و  (. ۷8:  1394  ،ضی شدن 
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مع م  یارها یعدالت  جستجو  را  جامعه  افراد  پُ  پس  کند،یمختلف  نقش  رس  یررنگعدالت  به    دنیدر 

ت  ی قاض   دارد،  یاجتماع  یها ضرورت مقتضا  ریفسبه کمک  را  یآنچه  است   ، ان ی)کاتوز  ندیآفرمی  عدالت 

حاصل از قیاس، به قضاوت برای او چنین حقی را قائل شد تا بتواند بر پایه ظن  د  بای  روایناز  .(89:1385

کارگیری آن موجود نیست. زیرا رسیدن به قطع و یقین در تمامی بپردازد. زیرا برخالف فقه رادعی در به 

اما منظور هرگونه تفسدعاوی تکلیفی م آزاد و خارج از چارچوب ضابطهاالیطاق است.  و   یستمند نیری 

نباید آن را به حساب قیاس گذاشت. بلکه قیاس درصورت دارا بودن شروط صحت، اجرای آن پذیرفته و 

 شمار نظر است. پس اگر در مواردی به داللت قطعی و یا ظنی معتبر حکمی را الزمه اراده مقنن به مطمع

که به چنین  ر مواردییاس باشد، در اعمال آن تردیدی نیست. اما دآوریم و مبنای روشی برای عمل به ق

 ای جز خاتمه دعوا و صدور حکم براساس طرق ظنی نیست. ل نشویم، چاره وبی نائمطل

در   گونه کهواحوال خاص همان مورد صادر کنند. به اینتوجه به اوضاع  قضات باید حکم هر مسئله را با 

نباید خود را محدود   ای همچون قتل  مسئله   به حکمی مشابه در تمامی مسائل کرد. اگر درامر قضاوت 

کارگیری آن در بقیه مسائل نیست. زیرا هر معنای بهموصی یا مورث شرایط اجرای قیاس فراهم است، به

رو دانست. ائل پیش شود طریقی مشابه برای قضاوت در تمامی مسبحثی متمایز از دیگری است. پس نمی

 ه است. ین دادرسی مدنی نیز به این مطلب اشاره کردقانون آئ 4ماده 

یابی زودهنگام به مال  طلبی و تمایل به دستهیچ توجیه دیگری به غیر از منفعتقتل موصی یا مورث  

دریافت   پوشی کرد و همچنان او را مستحقتوان از چنین جرمی چشمبه هیچ صورتی نمی  رواینازندارد.  

دانست.موصی ترکه  یا  و  نمی  به  را  عمد  قتل  نادجرم  حالتی  هیچ  در  با  توان  قاتل  زیرا  گرفت.  یده 

الهی را که نفس  ارزش  اولیای دم نیز  . به است  از مقتول گرفته باشد را  ترین عطیه  همین علت حتی اگر 

توان به  می  جود این حکمپس با و  د.شوند، جنبه عمومی آن باید پاسخ داده شود و کیفر اجرا  کنگذشت  

گذار حکمی در به محروم ساخت. زیرا قانوناو را از موصی  قانون مدنی  880  ادهالک از مکمک وحدت م

شود از . چراکه نمییستله قاتل نبه موصی  انصاف نیز حاضر به تملیک مال   این مورد ندارد و عدالت و



1400127زمستان،هفتمۀسالدوم،شمار،حقوقیۀاندیشۀفصلنام  

ود این  او را مستحق دریافت ارث دانست. وج  به اعدام و از طرف دیگرله قاتل را محکومیک سوی موصی

 انصاف و رویه معمول قضایی است.  دو درکنار هم دور از

حالت کفر، شخص کافر سوءنیتی در این فرض نداشته است. از طرفی نیز با این عمل تنها به خود    اما در

بدانیم. ارتداد و کفر او  بهموصی اید او را محروم از تملیکو اعتقاداتش لطمه زده است. پس به چه دلیلی ب

تنها حریشه در   دارد و  اعتقادی  الهی می  حساباهلل بهقعللی  به حقوق دیگر بندگان  این عمل  با  آید و 

به انگیزه تملیک هرچه زودتر مال دست به چنین    آسیبی وارد نشده است. اما در بحث قتل، قاتل صرفاً

ا در ارتباط با کفر، جا و صحیح است. ام بهحالت کامالً اجرای قیاس در این رواینازعمل شنیعی زده است. 

 گسترش داد.  به دیگر موارد حکم آن را  توانابراین نمیتنها ارث با دلیل خاص استثنا شده است. بن

قیاس   رواین ازگیری شده است.  ناگفته نماند که چنین قیاسی با استنباط از ادله موجود در این بحث نتیجه

طور که گفته همان  (.253  :1390)طوسی،یاسی در فقه  عدم پذیرش چنین ق  با وجودام دارد.  العله نمستنبط

منظور یافتن حکم ملزم به اجرای چنین قیاسی هستیم. از طرفی گاهی بهسبب تمایز فقه با حقوق،  به  ،شد

قرار مدنظر قضات  قیاس  اعمال  در  آنچه که  تضییعمی  تنها  از  و جلوگیری  عدالت  رعایت  حقوق   گیرد، 

های بایست ضمن احترام به نظر فقها، به استعمال قیاس می  ام این مهم. پس گاهی برای انجاست  افراد

نظرهایی در فکه گفته شد، تفاوت فقه و حقوق سبب چنین اختالچنانزیرا  مردود در فقه امامیه پرداخت.  

 . است  قی، رجوع به قیاس مسائل حقو که گاهی تنها راه یافتن پاسخشود. به این دلیل می  این باب

 

 گیری نتیجه

برای کشف حکم حل  کارگیری نظر فقها پیرامون عدم حجیت قیاس، گاهی تنها راهبهضمن توجه و    .1

حقوق، در  بهمی  قیاس   موضوعی  را  قیاسی  هر  نیز  حقوقدانان  که  نماند  ناگفته  نمیباشد.  بلکه  کار  برند. 

امر که  توجه به این  و اندیشمندان حقوق برابر است. ضمن  های معتبر از نظر فقهای امامیه  وارد قیاس م

توان با حقوق مقایسه کرد. اما با این حال تمامی بزرگان علم حقوق از پایه  استعمال قیاس در فقه را نمی
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امامیه  فقه  همانا  که  حقوقی  نظام  اساس  نبوده می   و  غافل  چارچوب باشد،  در  را  خود  آرای  تمامی  و  اند 

 دهی کردند. نی ساماننظرات عالمان دی

ایران،  قیاس های استعمال  از نمونه  .2  له دروارث و موصی  مبحث برابری در حکم ممنوعیت  در حقوق 

خصوصیتی در وارث نیست که حکم را تنها منحصربه او حالت قتل    درباشد. چراکه  می  برخالف کفرقتل  

بنابراین،بدانیم علتبه   ؛  در  تساوی  مذکور  می  دلیل  حکم  موصی توان  به  گسترش  را  نیز  علت له  داد. 

موصی و  ترکه  از  آن محرومیت  شوم  تحقق هدف  از  جلوگیری  موصیبه،  و  مورث  قتل  در  منظور به   ،ها 

قوانین عادالنه مجوز چنین امری را صادر نخواهد کرد و آنان را در   قطعاً.  است  رسیدن زودهنگام به اموال 

نمی همراهی  مسیر  درنظر  این  از  گذشته  شایسکند.  جرمی،  چنین  برای  مجازات  نگرفتن  که   یستته 

له حکم مشابهی بایست وارث و موصیمی  رواینازبه بدانیم.  له را همچنان مستحق دریافت موصیموصی

 درصورت قتل داشته باشند.

زیرا    ذکر شده است؛  فر از مسلمان صراحتاًجای نصوص فقهی عدم وراثت کاجای  درحالت کفر نیز در  .3

براساس قواعدی   شک چنین چیزیباشد که بیمی   سلمانمال مسلمان به نوعی فتح طریقی بر متملیک  

ت کفر از تملک علهمان  بهرا  له  توان موصینمی  ،اما در بحث وصیتپذیرفته نیست.    همچون نفی سبیل

رایط توجه به ش  با همه حال راهگشا نخواهد بود و باید هر مورد    چراکه قیاس در  موصی به محروم کرد؛

زیرا شرایط اجرای   ،توان حکمی ثابت برای موارد متعدد درنظر گرفتنمی  روایناز د.  شوخاص خود بررسی  

در در  قیاس  برخی  اگرچه  است.  متفاوت  مختلف  موصی  حاالت  کردهاستحقاق  مخالفت  کافر  اما    ،اندله 

نیست.   با وصیت   ین چنین حکمیبه این دلیل که فلسفه تعی وجهی برای پذیرش این مخالفت  در ارث 

 .گرفتها درنظر نباید حکمی مشابه برای آن  اینبنابرمتفاوت است. 
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