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  1احد خدابنده لو

  
  چكيده

يني حاكميـت در بـاب   امروزه تحديد اصل سـرزميني بـودن قـوانين و عقـب نشـ     
سيسـتم   .رسـد  احوال شخصيه اتباع خود امـري منطقـي و پذيرفتـه شـده بـه نظـر مـي       

حقوقي و قانونگذاري ايران نيز به خوبي از ديرباز به اين مهم توجه داشته به طوريكه 
از ابتداي شكل گيري مجلس قانونگذاري قوانيني با اين مضمون به تصويب رسانده 

ي ايرانيان غيـر شـيعه مصـوب     ي رعايت احوال شخصيه ون اجازهكه از جمله آنها قان
رسـد و   اما مشكل با تصويب اين قوانين به پايان نمي. ش است.ه 1312مردادماه سال 

ماند و آن سؤال ايـن اسـت كـه در صـورتيكه در بـين ايـن        سؤالي بي پاسخ باقي مي
وع آن گـروه  گروه خاص پيرو يك مذهب يك نفر مسلمان باشد باز هم قـانون متبـ  

در احوال شخصيه نافذ و معتبـر اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر آنچـه از قـانون مـذكور و         
ي افراد تابع يك مذهب خـاص   آيد ناظر به موردي است كه كليه قوانين مشابه برمي

غير از شيعه اثني عشري باشند و در صورت تعارض رعايت احوال شخصيه با حقوق 
اين اطالق زمينه اظهـار نظرهـاي مختلـف     شخصي يك مسلمان قانون اطالق دارد و

  .در اين زمينه را فراهم كرده است

                                                                                                                  
 انشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و قاضي دادگستريد. 1
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از يك سو با بررسي و مداقّه در منـابع و مبـاني قـوانين مربـوط بـه حـوزه ارث و       
وصيت به نظر مي رسد اطالق قوانين راجع به اجازه رعايت احوال شخصـيه ايرانيـان   

لمان در تعارض قرار بگيرد و غير شيعه منصرف از حالتي است كه با حقوق يك مس
  در اين فرض اولويت با حقوق مسلمان خواهد بود 
نظريات مشورتي اداره حقـوقي   از سوي ديگر با نگاهي به برخي از قواعد فقهي،

المللي كه به جهت پيوستن جمهوري اسالمي ايران به  ي بين ها قوه قضائيه و عهد نامه
مي رسد كه اطالق قوانين مـذكور بـا اراده   حكم قانون تلقي مي شود به نظر  آنها در

مؤخّر قانون گذار ايران در اين زمينه مرتفع شده و ديگر نمي توان به اطـالق قـوانين   
  . مرتبط در اين حوزه براي اولويت بخشي مسلمان بر غير مسلمان تمسك كرد

  
  وصيت، قاعده الزام، قاعده نفي سبيل، ميثاقين احوال شخصيه،: واژگان كليدي

  
  مقدمه
دادگـاه عمـومي حقـوقي     25ي آغاز اين پژوهش از دعـوايي كـه در شـعبه     نقطه

ي يك خانم زرتشتي دادخواستي مبني  شود كه در آن ورثه تهران اقامه شد ناشي مي
كنند در مقابل يكي از ورثه كه از  ي مادرشان به دادگاه ارائه مي بر تنفيذ وصيت نامه

د سند رسمي نكاح با يك فرد مسلمان به ديـن مبـين   ساليان قبل از فوت مادر به استنا
يده بود در قالـب دعـواي تقابـل ضـمن درخواسـت بطـالن وصـيت نامـه         واسالم گر
به خـاطر محروميـت وي از تركـه تقاضـاي اصـالح گـواهي حصـر وراثـت          ،موصي

كند كه دادگاه بدوي نيـز بـه اسـتناد مـاده      منحصراً به نام خودش از دادگاه تقاضا مي
برد و اگـر در بـين    كافر از مسلم ارث نمي«دارد  ر قانون مدني كه اشعار ميمكر 881

برند اگرچـه از لحـاظ طبقـه و     ورثه متوفي كافري مسلم باشد، وراث كافر ارث نمي
ديـوان   37و همچنين به استناد رأي وحدت رويه شـماره   »باشد درجه مقدم بر مسلم
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ن وصـيت نامـه موصـي و    عالي كشور ضمن رد دعوي اصلي حكـم بـر اعـالم بطـال    
  .نمايد اصالح گواهي حصر وراثت به نام تنهاوارث مسلمان صادر مي

گان به دادگاه تجديد استان تهران  رأي مذكور پس از تجديد نظر خواهي خواند
قـانون   13شود و اين دادگاه ضمن نقـض دادنامـه بـدوي بـه اسـتناد اصـل        ارسال مي

 6مـومي ديـوان عـالي كشـور، مـاده      هيئـت ع  137اساسي، رأي وحدت رويه شـماره 
قانون مدني و مـاده واحـده قـانون رسـيدگي بـه دعـاوي مطروحـه راجـع بـه احـوال           

 3/4/1372شخصيه و تعليمات دينـي ايرانيـان زرتشـتي، كليمـي و مسـيحي مصـوب       
نامـه موصـي صـادر     مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به تنفيـذ و صـحت وصـيت   

  .كند مي
ي بدوي و تجديـدنظر از حيـث مـواد     هر دو دادنامه صرف نظر از ايراداتي كه به

قانوني مورد اسـتناد وارد اسـت كـه مجـال نقـد آن در ايـن مقالـه نيسـت بـه راحتـي           
توان فهميد صورت مسئله براي هيچ يك از دو محكمه بخـوبي تبيـين نشـده چـه      مي

. باشـد  يمآنكه قوانين مورد استناد آنان كامالً با نتيجه راي و حكم صادره بي ارتباط 
قـانون اساسـي و قـانون رعايـت احـوال شخصـيه ايرانيـان         13در اينكه مطـابق اصـل   

امـا قـوانين و رأي وحـدت     يستغيرشيعه وصيت زرتشتيان معتبر و نافذ است شكي ن
اند نه در جـايي   كه همگي غير مسلمان بوده باشد ميناظر به حالتي  37 2رويه شماره 

                                                                                                                  
ا و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت .ق 13نظر به اصل  ديوان عالي كشور37راي وحدت رويه شماره . 1

نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت  1312احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 
ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در 

در مقام رسيدگي به امور   ها جز در موارديكه مقررات راجع به انتظامات عمومي باشدتصريح گرديده لذا دادگاه  ها دگاهدا
مذكور و همچنين در رسيدگي به در خواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان 

  » بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايندجز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي 
در بعضي موارد وصيت نامه تنظيم شده از طرف پيروان   ها دادگاه مدني خاص تهران در مقام تنفيذ وصيت نامه.  2

مذاهب غير شيعه را تنفيذ و در برخي ديگر به استناد اينكه موصي تابع مقررات اسالم است وچون در جمهوري اسالمي 
يران زتدگي مي كند بايد اين مقررات را پذيرا باشد از تنفيذ خودداري مي كنند لذا معاون وقت دادستان كل با تقديم ا
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منافع يك مسلمان يـا شـيعه در تعـارض قـرار      كه رعايت احوال شخصيه غير شيعه با
قانون مدني كه در بـاب ارث آمـده نيـز كـامالً      881همچنين استناد به ماده . گيرد مي

بر سـر   اختالفمسأله به ارث ربطي ندارد و  ارسد چه آنكه ابتد بي ارتباط به نظر مي
صورت  بنابراين شايسته بود محاكم محترم با تبيين صحيح. صحت وصيت نامه است

غيـر  ) وصـيت (ي  كردند كه در صورت تعـارض احـوال شخصـيه    مسأله مشخص مي
توان ادعا كرد  امري كه مي. وجه ترجيح با كدام يك از آنها است شيعه با كافر ذمي

اي نشده تـالش   در هيچ يك از قوانين مصوب مجلس قانونگذاري ايران به آن اشاره
  .نظر صائب را برگزينداين مقاله در اين است كه با ارزيابي ادله 

قلمرو رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شـيعه تـا جـايي اسـت      ؛ديدگاه اول
كه با حقوق مسلمان در تعارض قرار نگيرد كه در اينصورت اولويت و حق تقدم بـا  

توان به اين شكل تبيـين   داليل اين ديدگاه را مي. مسلمان است اگرچه يك نفر باشد
  :نمود
مكـرر قـانون    881قانون مدني ناظر به ماده  837ه استناد به ماد -1
اگر كسي به موجب وصيت نامه يك يـا چنـد   «قانون مدني  837مطابق ماده : مدني

با توجه به مـاده  » ي خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست نفر از ورثه
متوفـاي   ي برد اگر در بـين ورثـه   كافر از مسلم ارث نمي«دارد  م كه مقرر مي.ق 881

برند اگرچه از لحاظ طبقـه و درجـه مقـدم     مسلم باشد وراث كافر ارث نمي ،كافري
ي اخير موصي زرتشتي با وصيت خود گـويي فرزنـد    در فرض مسئله» بر مسلم باشند

ي اموال  بود كليه مسلمان خود را از ارث محروم كرده چه آنكه اگر اين وصيت نمي
اند و كافر ذمي  ثه كه هنوز بر آيين زرتشت ماندهرسد و باقي ور به فرزند مسلمان مي

                                                                                                                  
ي مدني خاص تقاضاي طرح مسئله در هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد  ها دو برگ آراء متضاد از دادگاه
چاپ روزنامه رسمي   1363صادره به مجموعه قوانين سال براي مشاهده آراء متضاد . وحدت رويه قضايي مي نمايد

  كشور مراجعه شود
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لـذا وصـيت   . روم بودنـد حـ م از ارث م.مكـرر ق  881شوند بـه حكـم م    محسوب مي
ي متــوفي  مزبــور بــه خــاطر محروميــت وارث مســلمان از ارث نافــذ نيســت و تركــه 

دقت شود كه بطـالن وصـيت   . رسد زرتشتي منحصراً به فرزند مسلمان او به ارث مي
م از باب بطالن وصيت محـروم كننـده از حقـوق    .ق 837زبور به استناد ماده ي م نامه

م و تقـدم مسـلم بـر    .مكـرر ق  881ارثي بوده است نه مستقيماً و ابتداً به اسـتناد مـاده   
كافر درتوارث چه آنكه ابتدا بايد تكليف وصيت مزبور روشن بشود و سپس بحـث  

م در لفـظ كـافر شـامل هـر دو     .مكرر ق 881همچنين اطالق ماده . ارث بررسي شود
در پاسـخ بـه ايـن اسـتدالل بايـد گفـت،       . شود نوع يعني كافر ذمي و كافر حربي مي

م محروم كردن از تمام سهم االرث است نـه بخشـي از آن لـذا    .ق 837مقصود ماده 
  .در اين پرونده وجهي براي تمسك به آن وجود ندارد

  
قـانون   167اصـل   مسئله از موارد سكوت قانون بوده و مجـراي  -2

با توجه به اينكه مورد از موارد سـكوت قانونگـذار اسـت بـه اسـتناد      : اساسي است
قانون اساسي بايد به منـابع معتبـر و فتـاواي مشـهور در فقـه شـيعه مراجعـه         167اصل 
صرف نظر از اينكه با توجه به نص قانون اساسي تقدم در مراجعـه بـه دو منبـع    . كنيم

يا نه به اين ترتيب كه ابتدا بايد به منابع معتبر مراجعه كـرد و   اخير الزم الرعايه هست
اگر حكم قضيه در منابع يافت نشد آنوقت به فتاوا رجوع كرد كه تا حدودي منطقي 

شهيد ثـاني در كتـاب   . رسد نگاهي به برخي منابع فقه شيعه خواهيم داشت به نظر مي
بـرد   كافر از مسلم ارث نمي«: گويد الميراث شرح لمعه در ذيل عنوان موانع ارث مي

برد و وراث كـافر را   خواه كافر حربي باشد خواه كافر ذمي و مسلم از كافر ارث مي
  1.كند اگرچه وراث كافر اقرب و وارث مسلم ابعد باشد از ارث منع مي

                                                                                                                  
 427ج پنجم ص  -انتشارات مجد -لطفي... به كوشش دكتر اسد ا -شهيد ثاني -مباحث حقوقي شرح لمعه . 1
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كـافر از مسـلمان   «فرماينـد   شيخ طوسي در كتاب المبسوط في الفقه االماميـه مـي  
برد خواه كافر حربي باشد خواه  د شيعه مسلمان از كافر ارث ميبرد و در نز ارث نمي
والكـافر يرثـه المسـلم و    ... «عالمه حلـي در مختصـر المنـافع فرمـوده      1»...كافر ذمي

اين استنباط بـراي شخصـي كـه يكبـار بـه       2»اليرثه الكافر اال اذالم يكن وارث مسلم
ت كـه در بـاب ارث رويكـرد    منابع فقهي نگاهي مختصر انداخته باشد قابل تأييد اس

اسالم ترجيح مسلمان بر كافر اعم از ذمي و حربي است تا جايي كه شـهيد ثـاني در   
و اخبـار   3مسالك در مورد اين ادعا در بين مسـلمين ادعـاي اتفـاق و اجمـاع نمـوده     
روي . شود زيادي در تأييد اين مطلب را فهرست كرده كه به برخي از آنها اشاره مي

ان االسالم لم يزده اال غـرا فـي    يرثهم و اليرثوانا، «: انه قال) ص(نبياالصحاب عن ال
قسمت اخير حديث نبوي به نظر يك مبنا در تفسير قواعد و احكام مسلمين و  4»حقه

كفار خواهد بود لذا در مقام تعارض بـين حقـوق مسـلمانان ولـو يـك نفـر باشـد بـا         
سلمين و ترجيح آنان بـر كفـار   حقوق غير مسلمانان، سياست اسالم تكريم و تعزيز م

يهـودي و نصـراني از مسـلمين ارث    «روايـت شـده   ) ع(همچنـين از امـام بـاقر   . است
كـه پرواضـح اسـت كـه      5»برنـد  برند ولي مسلمين از يهودي و نصراني ارث مـي  نمي

گيـرد چـه آنكـه     يهودي و نصراني از باب تمثيل است و زرتشـتي را هـم در بـر مـي    
لـذا بايـد گفـت از روح    . با ايـن مضـمون كثيـر اسـت    مالك مشترك است و اخبار 

 ،بحث تعارض قـوانين  درتوان به اين نتيجه رسيد كه سياست اسالم  احكام فقهي مي
رسـد كـه مراجعـه بـه فتـاواي مشـهور هـم         البته به نظر مي. حمايت از مسلمانان است

                                                                                                                  
 79كتاب الفرائض و المواريث ص  -4جلد  -شيخ طوسي -المبسوط في الفقه االماميه . 1

 263ص  -2جلد  -عالمه حلي -فقه االماميهالمختصر النافع في  .2

 20ص  -13جلد  –مسالك االفهام الي تنقيح شرايع االسالم  .3

 142ص  -7ج  -الكافي .4

 143ص  -7ج -همان . 5
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ابع و مبـاني  اي مشابه داشته باشد چه آنكه مراجع عظام تقليد نيز با توجـه بـه منـ    نتيجه
  .شود به فتاواي مشهور نيز مراجعه كنيم كنند كه تالش مي اقدام به صدور فتوا مي

سوره مباركه نسـاء   141مبناي قاعده مذكور آيه شريفه : قاعده نفي سبيل -3
خداوند براي كفـار  «للكافرين علي المؤمنين سبيال ... لن يجعل ا«فرمايد  است كه مي

و اين آيه با حرف لن نفي ابد را به » يتي قرار نداده استنسبت به مؤمنين سلطه و وال
ي مسـلمانان   دنبال دارد لذا ترجيح وصيت زرتشتيان كه در تعـارض بـا حقـوق ارثيـه    

قرار گرفته به نوعي مسلّط كردن كافر بر مسـلمان اسـت صـاحب تفسـير الميـزان در      
خـرت دانسـته و   ي شريفه، مفهـوم نفـي سـبيل را اعـم از تسـلط در دنيـا و آ       ذيل آيه

شـوند و نـه    ي خداوند را بر اين دانسته كه كفّار نه در دنيا مسلّط بر مومنين مـي  اراده
به اذن خدا دائماً غالبند البته مادام كه ملتزم به لوازم ايمان خـود   ؤمنيندر آخرت و م

و حال بايد پرسيد اگر محروم كردن مسـلمان از سياسـت حمـايتي اسـالم در      1باشند
تـوان   قرآن نيز مي تلذا به آيا! ر مصداق تسلط در دنيا نباشد پس چيست؟مقابل كفا

ضـمن اينكـه اگـر شـوراي نگهبـان در      . در ترجيح مسلمان بر كافر ذمي استناد كـرد 
مورد قوانين رعايت احوال شخصـيه ايرانيـان غيـر شـيعه احتمـال چنـين ترجيحـي را        

با شـرع مقـدس پديـدار    را ر داد قطعاً واكنش خود مبني بر مخالفت قوانين مذكو مي
كرد و به نظـر طرفـداران ديـدگاه اول عـدم واكـنش شـوراي محتـرم نگهبـان را          مي
  .توان حمل بر بديهي بودن جواب مسئله ي مورد بحث دانست مي

  
استناد به اصل رفتار متقابل در حقوق بين الملل  با عنايت به مـاده   -4

فتـار متقابـل امـروزه در    ر :آيين نامه احوال شخصـيه زرتشـتيان ايـران    62
ي مختلـف مـورد    هـا  حقوق بين الملل به عنوان يـك اصـل پذيرفتـه شـده در حـوزه     
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اصوالً در مقام تفسير و حل تعارض به نفع   ها به اين معني كه حاكميت. استفاده است
كنند و از احكام حقوقي خود عقـب نشـيني نمـي كننـد مگـر در       اتباع خود عمل مي

متياز به بيگانگان به نظم عمومي و اخالق حسنه لطمه اي نزند و دادن ااوالً صورتيكه 
طرف ديگر نيز به اقتضاء اصل رفتار متقابل رفتار  ثانياًحاكميت را خدشه دار نكند و 

لذا بـا توجـه بـه مفهـوم مخـالف ايـن       . موده و در مقام تفسير به اين اصل عمل كندن
مـي رسـد مـي تـوان اسـتدالل       قاعده كه حالت شرط گونه دارد و منطقي هم به نظر

كرد كه اگر سياست تقنيني در يك حاكميت يا مذهبِ خـاص سياسـت حمـايتي از    
بر اساس اصل رفتار متقابل در عمل بايد حمايت از پيـروان و اتبـاع    پيروان خود بود،

بر اين اساس مي توان گفت از آنجايي كه در آيـين  . خود را در دستور كار قرار داد
چنانچه يكـي از ورثـه   « مقرر داشته 62يه ايرانيان غير شيعه در ماده نامه احوال شخص

مذكور در اين آيين نامه تا هنگام موت مورث زرتشـتي خـويش و يـا پـس از آن از     
لذا در مسئله اخير كـه رعايـت   » ارث به او تعلق نمي گيرد دين زرتشتي خارج شود؛

احوال شخصيه زرتشتيان يعني وصيت موصيِ زرتشتي با قواعد آمـره يكـي از وراث   
مسلمان تعارض پيدا كرده بايد به نفع مسلمان تفسير و از حقوق مالي وي با استناد به 

  اصل رفتار متقابل دفاع كرد 
ايــت احــوال شخصــيه ايرانيــان غيــر شــيعه و اطــالق قــوانين رع ؛ديــدگاه دوم

هاي مذهبي شامل فرضي كه يك يا چند نفر مسلمان هـم در بـين آنهـا باشـد؛      اقليت
ها در احوال شخصيه است و در موارد ترديد  شود و اصل، احترام به حقوق اقليت مي

  :داليلي كه براي اين ديدگاه بيان شده چنين است .بايد به اين اصل رجوع كرد
مفـاد  . الزام در لغـت يعنـي وادار كـردن شخصـي بـه امـري      : ه الزامقاعد -1

اگر اشخاص اعمال حقوقي و ارادي را منطبق با احكام مذهب و مكتب : قاعده الزام
فكري خود انجام دادند مذاهب ديگر علي رغم اختالف در صحت و مشروعيت آن 

كنند كـه بـه نظـر     اعمال، آنرا معتبر دانسته و شخص را به پذيرش آثار اعمالش ملزم
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در اين حد قاعده الزام مورد اتفاق فقها است و اختالف آنها بيشـتر در ايـن موضـوع    
است كه آيا مفاد قاعده الزام حكم واقعي است يا حكم ظاهري به معناي اباحه؟ كـه  

مدرك اين قاعده روايات متعددي است از جمله روايت علي . 1محل بحث ما نيست
» 2الزمـوهم بمـا الزمـوا انفسـهم    «اند  كه فرموده) ع(امام كاظم بن ابي حمزه بطائني از 

چـه منقـول و   «تواند ارث ببرد  ي ميت از جميع مال مي بنابر مذهب اهل سنت، زوجه
بر خالف مشهور در مذهب شيعه كه معتقدند زن از غير منقـول ارث  » چه غير منقول

ه داشته باشـد ايـن زوجـه    ي شيع برد حال اگر مرد اهل سنتي از دنيا برود و زوجه نمي
تواند به حكم قاعده الزام از جميع اموال زوج حتـي غيـر    رغم حكم مذهبش مي علي

شـود التـزام    ي قابل توجـه كـه از قاعـده الـزام فهميـده مـي       اما نكته. منقول ارث ببرد
طرفين و اشخاص ثالث در به رسميت شناختن اعمال حقوقي و اراده پيروان مذاهب 

يعني اگر پذيرفتيم كه اراده و انشاء آنـان در ايجـاد يـك عقـد مـثالً      ها است  و اقليت
نكاح يا وصيت معتبر است به حكم قاعده الزام بايد تبعاً بپذيريم كه ما نيز مجبور بـه  

هـاي اخيـر بـه     از ايـن گفتـه  . احترام و به رسميت شناختن عمل حقوقي آنـان هسـتيم  
زام آنان به اعمـال حقوقيشـان كـه يـك     اند يعني پذيرش و ال قاعده التزام تعبير كرده

تكليف است، حقي را نيـز بـراي آنـان بـه دنبـال دارد و آن اوالً اقـرار و اعتـراف بـه         
درستي و صحت انشاء و اراده آنها و ثانياً ترتيب اثر دادن بر اعمال حقوقيشان و ثالثـاً  

لـذا برخـي   . امكان قضاوت و فصل خصومت بر اساس احكام مذهب خودشان است
انـد كـه وقتـي بـه ايرانيـان غيـر شـيعه اجـازه داده شـد تـا در احـوال             تدالل كـرده اس

ي آثار آن را نيـز   ي خود مثل وصيت طبق مذهب خود آزاد باشند بايد كليه شخصيه
ي اعتبـار و عمـل بـه قـانون اجـازه رعايـت احـوال         به رسميت شناخت و ايـن الزمـه  

بـه عبـارت   . قانون اساسي اسـت  13تر اصل  ي ايرانيان غير شيعه و از آن مهم شخصيه
                                                                                                                  

  حسن بهاري قواملكي : تأليف» قاعده الزام« اي با عنوان ك مقاله.براي مطالعه بيشتر ر .1
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ديگر بايد گفت در روابط ميان مردم هر حقي تكليفي را نيز بـه دنبـال دارد و همـين    
ي  قاعده پذيرفته شـده در احـوال شخصـيه   . باشد طور هر تكليفي متضمن حقوقي مي

ايرانيان غير شيعه مشروعيت احكام آنها در امور مربوط به احـوال شخصـيه از جملـه    
و در موارد ترديد نيز بايد اصل را بر صحت گذاشته و مورد رابر مبناي  وصيت است

  .قاعده الزام تفسير كنيم
اگرچه مفاد قاعده الزام و همينطـور   ؛در نقد اين استدالل مي توان گفت

التزام تا حدود زيادي منطقي و مورد پذيرش است ولي نبايد از نظر دور داشـت كـه   
ي مـورد بحـث يعنـي     مثبت ادعـاي آنهـا در مسـئله   قواعد فقهي مذكور به هيچ وجه 
ي رعايـت   پر واضح است كه اطالق قـوانين اجـازه  . تعارض با حقوق مسلمان نيست

قـانون اساسـي    13هـا و همچنـين اصـل     ي ايرانيان غير شيعه و اقليـت  احوال شخصيه
منصرف از حالتي است كه با حقـوق ارثيـه و مـالي يـك مسـلمان در تعـارض قـرار        

و اصالً فرض مـذكور يـك حالـت اسـتثنائي دارد كـه قـانون در مـورد آن        گيرد  مي
اطالق دارد و براي وصول به نظر صائب بايد به مباني و منابع اصيل مراجعه شود كـه  

ضمن اينكه نبايـد فرامـوش كـرد كـه احكـام و قواعـد       . نتيجه آن در بخش اول آمد
ي بر خالف آن پذيرفته آمره است و هيچ گونه تراضاز قواعد ارث در حقوق اسالم 

ها در احوال شخصـيه   نيست لذا بايد گفت محدوده آزادي ايرانيان غير شيعه و اقليت
و بـالتبع مسـلمانان در    اسـالمي ي حكومـت   خود تا جايي است كـه بـا قواعـد آمـره    

  .تعارض نباشد و به نظم عمومي و اخالق حسنه لطمه نزند
  

دي از اداره حقوقي قوه ي متما ها نظريات مشورتي متعدد در سال -2
  :كند قضائيه كه صراحتاً ديدگاه دوم را تأييد مي

 23/2/1379اداره حقوقي قـوه قضـائيه مـورخ     1076/7نظريه شماره : ازآن جمله
مسـلمان باشـد    چنانچه احد از وراث متوفاي غيرمسلمان،...«مي باشد كه مقرر داشته 
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قواعـد مسـلمه حـين الفـوت      يا بعداًمسلمان شود تقسيم ماترك وي فقـط بـر اسـاس   
م در مورد متوفـاي مسـلمان يـا    .مكرر ق 881متوفي به عمل مي آيد و مقررات ماده 

غير مسلماني است كه مشمول قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شـيعه  
 مقرر داشـته  26/9/1377مورخ  5159/7همچنين در نظريه شماره » ر محاكم نباشدد
از دادگـاه دائـر بـر    )احد ورثه(قررات ياد شده در خواست فرد مسلمبا توجه به م... «

حذف نام بقيه فرزندان و عيـال متوفـاي زرتشـتي از گـواهي حصـر وراثـت صـادره        
وجاهت قانوني ندارد و به وصيت متوفي هم طبق مقررات دين زرتشـتي بايـد عمـل    

  .گردد
مـورد   7430/7و  5112/7ي  هـا  ي ديگري بـه شـماره   ها دقيقاً همين نظر در نظريه

ي مخـالف ايـن    ها تأكيد قرار گرفته و اداره حقوقي در نهايت براي اينكه باب تفسير
مصـوبه مجمـع    11298/7نظر را از جهت استناد به قانون مدني ببندد در نظريه شماره 

كـه مصـوب مجلـس    ) مكـرر 881مـاده  (تشخيص مصلحت نظام را بـر قـانون مـدني    
سته و ديگر زرتشتيان،كليميان و مسيحيان را از شمار شوراي اسالمي است مرجح دان

  م خارج كرده است .مكرر ق 881كفّار ماده 
بـا توجـه بـه     المللي حقوق مدني و سياسـي  استناد به ميثاق بين -3
دسـامبر   16المللي حقوق مدني و سياسي مصـوب   ميثاق بين: قانون مدني 9ماده 
شمسي مجمع عمومي سـازمان ملـل   هجري  25/9/1345ميالدي مطابق با  1966سال 

آنـرا امضـاء كـرد و در ارديبهشـت      15/1/1347باشد كـه دولـت ايـران در     متحد مي
قـانون مـدني بـه آن اعتبـار      9ش از تصويب مجلس گذراند و به استناد ماده .ه 1354

در مواضع مختلف و كثيري از اين ميثـاق بـه تعهـد دول عضـو در لـزوم      . قانوني داد

                                                                                                                  
مجلس شوراي اسالمي است و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال  1370م مصوب .مكرر ق 881ماده  . 1

لذا در . ظام استمجمع تشخيص مصلحت ن 1372شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،كليمي و مسيحي مصوب 
 موارد مغايرت بايستي طبق مصوبه مؤخّرالتاريخ مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل شود
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ها اشاره شده و دولتهـا را موظـف بـه تضـمين      حقوق و آزادي اقليتاحترام و تأمين 
هـر دولـت   «براي مثال در بند دوم از ماده دوم ميثاق آمـده  . حقوق آنان ساخته است

شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقـررات ايـن    طرف اين ميثاق متعهد مي
ير آن به منظور تنفيـذ حقـوق   ي اتخاذ تدابير قانونگذاري و غ ميثاق اقداماتي در زمينه

االجرا  شناخته شده در اين ميثاق كه قبالً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر الزم
ميثاق  27و  26همچنين به داللت اقوي و صراحت اكمل در مواد » نشده بعمل آورد

ي اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و قانون بايد هر گونه تبعـيض   كليه«آورده 
ي اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً  منع و براي كليهرا 

از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر اصل و منشـأ  
  .ملي يا اجتماعي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين كند

هاي نـژادي، مـذهبي يـا زبـاني وجـود دارنـد،        در كشورهايي كه اقليت« 27ماده 
توان از اين حق محروم نمود كه مجموعـاً   هاي مزبور را نمي اشخاص متعلق به اقليت

با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دين خود متدين بوده 
همانطور كه اشاره شد بـه نظـر   . »و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند

 ثي مـور  وم كـردن وراث زرتشـتي از تركـه   رسد بطالن وصيت زرتشتي و محر مي
خود مصداق بارز محروم كردن از عمل طبق دين و احكام زرتشتيان است و بر ايـن  

بي نصيب كرد ضمن اينكـه    اساس نبايد وصيت را باطل و اكثريت وراث را از تركه
. ميثاق ممنـوع اسـت   26تبعيضي بودن آن نيز بديهي بوده و از حيث مخالفت با ماده 

قـانون   9راين با توجه به اينكه ايران به اين ميثاق پيوسـته و ايـن ميثـاق طبـق مـاده      بناب
ي مورد بحث سـاكت   توان ادعا كرد قانون در مسئله مدني در حكم قانون است نمي
قانون اساسي است چه آنكه بـا وجـود ميثـاق و     167است و مجراي تمسك به اصل 

وصيت يك زرتشتي حتي در صورت ماند كه  جاي هيچ ترديدي نمي 27و  26مواد 
خـورد زيـرا    اي نمـي  تعارض با حقوق يك مسلمان صحيح بوده و به اعتبار آن لطمـه 
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توانـد بـا اسـتناد بـه مـواد       منطبق با قانون انشاء شده است و قاضي دادگستري هم مـي 
بـا نگـاهي منصـفانه    . المللي حقوق مدني و سياسي رأي مقتضي صادر كند ميثاق بين

مند بوده و به نظر  داشت استدالل اخير از چارچوب متقن و استواري بهرهبايد اذعان 
  . ي پيش گفته را دارا است توان مقابله و حتي رد ادله

  
  نتيجه گيري

ي عمومي و انقالب در امور مدني  ها از قانون آيين دادرسي دادگاه 3مطابق ماده 
ي كرده حكـم مقتضـي   به دعاوي رسيدگ قوانينموظف اند موافق   ها قضات دادگاه«

و حتي در فرض وجود قانون در يـك موضـوع   » ...صادر و يا فصل خصومت نمايند
قاضي مجتهدي را كه قانون موصوف را خالف شرع تشخيص دهد از بي توجهي به 
قانون و صدور حكم خالف قانون بر حذر داشته و به وي تكليف مي كند تا پرونده 

همچنين مراجعـه بـه   . 1عبه ديگري ارجاع دهدرا براي صدور حكم موافق قانون به ش
منابع معتبر اسالمي و فتاواي معتبر و اصول شرعي را مقيـد بـه وجـود يكـي از چهـار      

  شرط ذيل نموده است
 اًرابعـ قوانين متعـارض باشـند    اًثالثقانون صريح نباشد  اًثانيقانون كامل نباشد  اوالً

قانون مـدني   9 وجه به صراحت مادهدر حاليكه با ت فقدان قانون در مسئله مورد بحث
ميثاقين در حكم قانون بلكه فراتر از قانون عادي تلقي مي شود و با اين وجـود هـيچ   

  موضعي براي مراجعه به منابع فقهي و فتاوا باقي نمي ماند
هاي ديني به رسـميت شـناخته شـده در حقـوق      بنابراين بايد گفت وصيت اقليت
اين حيث قابل  ق مسلمانان نافذ و معتبر بوده و ازايران حتي در فرض تعارض با حقو

كننـد   شايد براي افرادي كـه در فضـاي حقـوق اسـالمي تـنفس مـي      . باشد ميابطال ن
                                                                                                                  

چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه «قانون آيين دادرسي مدني 3تبصره ماده .1
  »ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد
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پذيرش اين نظر كمي دشوار باشد اما بايد گفت تا زماني كه قانون در رابطه با يـك  
شـده  موضوع وجود دارد و خالف شرع بودن آن نيز از سوي مرجع مربوطه اعـالم ن 

  .نمي توان از آنها چشم پوشي كرد و به منابع درجه دوم و سوم تمسك كرد
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