مطالعات فقه و حقوق اسالمي
سال  9ـ شماره 71ـ پاییز و زمستان 99
صفحات  81تا 101

اثر تفاوت دین مورّث و وارث در توارث
بیژن حاجی عزیزی /نگین غالمی

چکیده
تقسیم ارث بین وراث متوفّی ،امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی
در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند .در قوانین کشور ایران نیز در
راستای احترام به پیروان ادیان الهی ،قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به
رسمیّت شناخته شده است .اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای
غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی ،ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد.
در این صورت ،از طرفی طبق ماده  881مکرّر ق.م .و برابر قواعد اسالمی ،صرفنظر
از آئین متوفّی ،وارث مسلمان ،حاجب ورّاث غیر مسلمان است و تمامی ارث به
وارث مسلمان داده می شود .از سوی دیگر ،طبق قوانین خاصّ دیگر ،مالک تقسیم
ارث ،آئین متوفّی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تأثیری در
چگونگی تقسیم ارث داشته باشد .با تحلیل ارتباط بین قوانین ،نگارندگان قائل به
حکومت قوانین خاصّ ،و نه ماده  881مکرر بر این موضوع هستند.
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 -7مقدمه
یکی از ویژگی های نظام های متمدّن امروزی به رسمیّت شناختن اعتقادات و
رسوم اقلیت های دینی و مذهبی است .در این راستا اقدامات متفاوتی برای حفظ حقوق
و کرامت انسانی آنها صورت میگیرد .این اقلیت ها باید از تمامی حقوق شهروندی به
مانند اکثریت جامعه برخوردار بوده و از این حیث تبعیضی بین آنها وجود نداشته باشد.
دارای نمایندگانی در مجالس قانونگذاری باشند تا از حقوق آنان دفاع کرده و
مشکالتشان را به گوش حاکمیت برساند .فراتر از تمامی اینها در انجام مراسمات دینی
و مذهبی خود آزاد باشند و با هتاکان آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
خوشبختانه در قوانین نظام جمهوری اسالمی نیز تمامی موارد فوق برای حفظ
حقوق اقلیت ها لحاظ گردیده است و همین امر سبب شده که علی رغم وجود
مردمانی با اعتقادات دینی و مذهبی متفاوت در قلمرو این سرزمین ،زندگی صلح آمیز
و سازگارانهای بین آنها در جریان باشد.
قانون اساسی ایران به عنوان برترین قانون موجود در کشور به صراحت به لزوم
حفظ حقوق دینی و شهروندی اقلیتها تاکید نمود است.اصل  10قانون اساسی در این
راستا مقرر داشته« :دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این
اصل الی االبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی،
مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام
مراسم مذهبی  ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه
(ازدواج ،طالق ،ارث و وصیّت) و دعاوی مربوط به آنها در دادگاهها رسمیت دارند و
در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ،مقررات محلی
در حدود اختیار شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پیروان سایر
مذاهب ».همچنین اصل  11ق.ا .که اشعار داشته« :ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها
اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند
و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ».در ادامه اصل

 28ــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  9ـ شماره  71ـ پاییز و زمستان 99

 11ق.ا .نیز با استناد به آیات قرآنی دولت و مسلمانان را مکلّف به رعایت اخالق حسنه
و قسط و داد نسبت به افراد غیر مسلمان و رعایت حقوق انسانی آنها می نماید .عالوه
بر این ،قوانین خاص دیگری نیز وجود دارند که همگی در جهت تأمین حقوق اقلیت
ها هستند و ما در ادامه بدانها خواهیم پرداخت .از جمله قانون اجازه رعایت احوال
شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب  1110و نیز قانون رسیدگی به دعاوی مطروح راجع
به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب . 1130
علیرغم صراحت موجود در مواد قانونی یاد شده ،وجود مواد قانونی دیگری
نظیر ماده  881مکرر قانون مدنی در این موضوع گاهی باعث ایجاد تعارض بین مواد
قانونی شده ،و دادرس در مقام اعمال آنها با تردیدهایی مواجه میشود .موضوع
پژوهش حاضر ،بررسی حدود و ثغور ماده  881مکرر قانون مدنی و بررسی تعارض آن
با مواد و اصول قانونی یاد شده در سطور قبل این مقدمه است.
الزم به ذکر است در جهت رفع تعارض موجود بین مواد قانونی یاد شده،
نمایندگان مجلس با ارائه طرحی در جهت الحاق یک تبصره به ماده 881مکرر قانون
مدنی در صدد رفع ابهام موجود برآمدند که متأسفانه تاکنون به تصویب مجلس محترم
نرسیده و در شرایط کنونی با تحلیل حقوقی نویسندگان و قضات از مواد قانونی موجود
باید به دنبال یافتن راه حلّی بود که در عین رعایت عدل و انصاف ،منطبق با موازین
فقهی و قانونی و نیز مصالح کشور و نظام باشد .پیش از ورود به بحث ،چند مطلب
مقدماتی ذکر می شود.

 -8موانع ارث
موانع ارث عبارتند از «اموری که وجود هر یک از آنها به رغم وجود شرایط
وراثت ،یعنی فوت مورّ ث و وجود وارث و ترکه برای مورث ،مانع از تحقق ارث می-
شود( ».ارث )31/یکی دیگر از حقوقدانان در توضیح مفهوم موانع مقرر داشته« :اصطالح
مانع جایی به کار میرود که عاملی از نفوذ مقتضی جلوگیری کند :یعنی ،باید اسباب و
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شرایط چنان فراهم آید که اگر مانعی نباشد خودبخود به انتقال ترکه به وارث منتهی
شود» (شفعه،وصیت ،ارث.)008/

با دقت در متون فقهی شیعه و سنّی می توان دریافت که درباره شمارش انواع
موانع ارث و تعداد آن ،اختالف نظر چشمگیری بین فقها بروزکرده است .در یک
برداشت حقوقی از آن چه که علمای حقوق اسالم درباره موانع ارث بیان کرده اند می
توان ادّعا کرد که بسیاری از موانع مذکور ،مانع اصطالحی در حقوق نمی باشد چراکه
منتسب بودن وارث به مورّث به واسطه نسب یا سبب ،و وجود وارث در طبقه خاصّ
خود بدون وجود وارثی مقدّم بر ایشان که از قاعده «االأقرب یمنع األبعد» پیروی می
کن د از جمله احکام اولیّه توارث بین دو نفر بوده و جزو قواعد عمومی ارث محسوب
می شود ،از اینرو ذکر آنها به عنوان مانع ارث ،چندان صحیح و منطقی به نظر نمی رسد
(مسجدسرائی« ،بازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطایی از ارث».)113/

قانون مدنی فصل سوم از باب ارث را به بحث موانع ارث اختصاص داده است.
عنوان این فصل «در شرایط و جمله ای از موانع ارث» نهاده شده و اینگونه به ذهن
متبادر می شود که موانع ارث ،محدود و محصور به موارد مصرّح در این قانون نیست.
دلیل این نحو بیان قانونگذار آن است که در زمان تدوین این قسمت از قانون مدنی
علیرغم استفاده از کتب فقهی معتبر به عنوان منبع قانوننگاری در این زمینه و با وجود
اینکه در این کتب ،موانع متعددی به عنوان موانع ارث آورده شده است؛ قانونگذار
تنها سه مورد قتل ،لعان و زنا را به عنوان موانع ارث وارد قانون مدنی کرد و وضعیّت
مواردی چون کفر را با وجود اجماعی که بین فقها در خصوص آن وجود دارد به
سکوت برگزار نمود .تا این که در سال  1131در راستای تطبیق مقررات قانونی با
مقررات شرعی ،کفر نیز جزو موانع ارث به موانع ارث موجود در قانون مدنی اضافه
شد .ماده ( )881مکرر قانون مدنی که ابتدا به موجب قانون آزمایشی «اصالح موادی از
قانون مدنی» مصوب  8دی ماه  1131کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسالمی و
سپس به موجب ماده ( )13قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب  11آبان 1130
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مجلس شورای اسالمی به قانون مدنی الحاق گردید .لذا اکنون کفر نیز به عنوان یکی از
موانع ارث در کنار سه مانع پیشین قرار گرفته که در صورت وجود هر یک از این
عوامل ،انتقال ترکه ای بین مورّث و وراث صورت نخواهد گرفت.

 -8مفهوم کفر
در کتب فقها به تعاریف مشابهی از کفر برمی خوریم که مضمون همه آنها به
این ختم می شودکه کفر حالتی است که شخص ،منکر وحدانیّت خدا یا رسالت پیامبر
اکرم (ص) و یا بعضی از ضروریات دین (نماز ،روزه ،خمس و ) ...باشد
البهیه083/1/؛ شرایع االسالم11/1/؛ تحریراالحکام الشرعیه،)01/1/

(الروضه

یا تعریف دیگری که کفر را

عبارت میداند از« :انکار چیزی که به ضرورت آمدن آن از جانب رسول اسالم (ص)
معلوم باشد بسان شهادتین و ارکان عبادات و مانند آن» (جواهر الفرائض .)33/این تعاریف
توسط حقوقدانان نیز در کتابهایشان مورد استفاده قرار گرفته است

(حقوق مدنی003/1/؛

ارث)81/؛ با این تعریف ،هر شخصی غیر از مسلمان ،کافر تلقّی می شود اعم از این که
پیرو یکی از ادیان الهی باشد مانند مسیحی و یهودی ،یا نباشد و اعم از این که کافر
اصلی باشد یا تبعی یا مرتدّ

(جواهرالکالم11/3/؛ مسالک االفهام101/1/؛ حقوق مدنی ،003/1/شفعه،

ارث ،وصیّت.)01/

 -8طرح اشکال
ماده  881مکرر قانون مدنی که مقرر می دارد« :کافر از مسلم ارث نمی برد و
اگر در بین ورثه متوفّای کافری ،مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ
طبقه و درجه ،مقدّم بر مسلم باشند ».ابتدا به موجب قانون آزمایشی «اصالح موادی از
قانون مدنی» مصوب  8دی ماه  1131کمیسیون امور قضایی مجلس به صورت آزمایشی
به قانون مدنی الحاق گردید .طبق این ماده و با توجه به تعریفی که از مفهوم کفر در
قسمت قبل ارائه شد باید گفت که اگر یک نفر ایرانی غیر مسلمان فوت کند در
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صورتی که بین اقارب و خویشاوندان وی یک نفر مسلمان وجود داشته باشد دادگاه ها
با استناد به این ماده و درخواست شخص مسلمان باید تمامی ارث را به مسلمان دهند و
باقی ورّاث از ارث محروم خواهند بود.
پس از آن و در پی اختالف نظرهایی که در این زمینه بین برخی دادگاهها به
وجود آمد در تاریخ  1131/3/13دیوان عالی کشور رأی وحدت رویّه شماره  13را
صادر کرد و در آن با استناد به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
مصوب  1110بر حاکمیّت قواعد دینی ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون
اساسی در مورد پیروانشان تأکید کرد.

1

مجدداً در تاریخ  11آبان ماه  1130به موجب ماده  13قانون اصالح موادی از
قانون مدنی ،ماده  881مکرر ،به صورت دائمی به مواد قانون مدنی اضافه شد .نهایتاً در
تاریخ  1130/1/1قانونی با عنوان قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال
شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی» توسط مجمع تشخیص
مصلحت نظام (با استناد به بند هشت اصل صدو دهم ق.ا ).به تصویب رسید که چنین
 -1الزم به تذکر است که رأی وحدت رویه مذکور در پی اختالف نظر بین دادگاه ها در خصوص تنفیذ وصیت-
نامه پیروان ادیان دیگر در ایران  ،صادر شده و نه اختصاصاً تقسیم ارث بین وراث غیرهم کیش متوفّی غیر
مسلمان .منتها داد گاه ها و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود این رأی وحدت رویه را در
موضوع مبحوث عنه نیز مورد استناد قرار میدهند.
البته یادآوری این نکته الزم است که از نظر اصول حقوقی ،اینکه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور بتواند
ناسخ قانون مصوب مجلس باشد با ایراد جدّی روبروست و از اینرو ،تفسیر این آراء و استناد بدان ها نباید به گونه
ای باشد که عمالَ به معنای نسخ قانون مجلس توسط دیوان عالی کشور باشد.
در موضوع مورد بحث ما نیز می توان اینگونه استدالل کرد که با تصویب ماده 881مکرر به قانون مدنی این
تردید به وجود آمده که اوالً ،آیا این ماده قانونی ،قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه را در این
موضوع خاصّ تخصیص زده و ثانیاً ،در مورد اقلیّت های به رسمیّت شناخته شده در قانون اساسی نیز مجری
هست یا خیر؟ که دیوان عالی کشور در راستای رفع ابهام موجود و تعارض بین قوانین چنین رأیی را صادر کرده
و اقلیّت های دینی را همچنان مشمول حکم قوانین خاصّ و نه قوانین عامّ از جمله ماده  881مکرر دانسته است .لذا
رأی صادره کامالً در چهارچوب قانون و در راستای وظایف تعریف شده دیوان عالی کشور بوده است.
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مقرر می دارد« :رأی وحدت رویه شماره  13مورخ  1131/3/13هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ،عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و این که به موجب
ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب
مرداد ماه  1110نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که
مذهب آنان به رسمیّت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در
مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی
باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در
رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیّت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلّمه در
مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام
خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده  11قانون امور حسبی و ماده  1از
مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه  1113برای دادگاه ها
در موارد مشابه الزم االتباع است».
مفاد قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1110/1/11
که در رأی وحدت رویّه و به تبع قانون فوق مورد استناد قرار گرفته نیز چنین است:
«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به
رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز
در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت
نمایند.
 -1در مسائل مربوط به نکاح و طالق و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که
شوهر پیرو آن است.
 -0در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب
متوفّی.
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 -1در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلّمه متداوله در
مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است».
با توجه به دو قانون اخیر الذکر ،روشن است ایرانیانی که مذهبی غیر از تشیع و
یا دینی غیر از اسالم دارند از حیث احوال شخصیه و از جمله مسائل مربوط به ارث،
تابع احکام مقرر در دین و یا مذهب خود هستند .در نتیجه ،اگر مثالً شخصی مسیحی یا
کلیمی فوت کند بر طبق قواعد موجود در دین ایشان تقسیم ارث انجام می شود و
مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث اساسا نباید تأثیری در ماهیت موضوع داشته باشد.
ولی آیا به راستی چنین است؟
به عبارت دقیقتر ،سؤال اصلی این است که در صورت فوت شخص ایرانی غیر
مسلمان ،که یک یا بعضی از ورّاث او مسلمان هستند ،باید ماده  881مکرر ق.م .را
اعمال نمود یا ماده واحده رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و
تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی؟
قدر متیقّن آن است که قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال
شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی» در مواردی که هم متوفّی
و هم ورّاث او غیر مسلمان هستند اعمال میشود ،اما در صورتی که برخی از ورّاث
متوفّی غیر مسلمان ،مسلمانند آیا می توان گفت ماده  881مکرر قانون مدنی ،ماده
واحده مذکور را تخصیص زده و ماده واحده ،منصرف از چنین مواردی (وجود وارث
مسلمان در بین ورّاث) است؟ یا این که بر عکس ،باید گفت که ماده واحده ،ماده 881
مکرر قانون مدنی را تخصیص زده است؟ بدین معنی که با وجود قوانین خاصّ در مورد
پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده در ایران ،ماده  881مکرر قانون مدنی منصرف از
این پیروان بوده و در مورد اشخاصی است که دین آنان در ایران به رسمیت شناخته
نشده است؟
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 -8سابقه فقهي حقوقي موضوع
چگونگی توارث بین مسلمان و کافر که شامل بررسی امکان یا عدم امکان ارث
بردن کافر از مسلمان و نیز مسلمان از کافر می باشد از موضوعاتی است که فقهای
زیادی در خصوص آن به بحث و استدالل پرداخته اند
الخالف01/1/؛ مفاتیح الشرائع111/1/؛ تحریر الوسیله.)131/0/

(المقنعه300/؛ جواهرالکالم11/13/؛

عدم توارث کافر از مسلمان امری

است که مورد اتفاق فقهای مختلف از مذاهب پنجگانه اسالمی است و برای آن دالیل
متعددی ذکر کرده اند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت .اما پیش از ورود به این
بحث الزم به توضیح است که در خصوص توارث مسلمان از کافر ،بین مذاهب
مختلف اسالمی اتفاق نظر وجود ندارد .در حالیکه فقهای امامیه معتقد به ارث بردن
مسلمان از کافر هستند فقهای مذاهب چهارگانه تسنّن ،هرگونه رابطه توارث بین
مسلمان و کافر را نفی کرده و معتقدند همان گونه که کافر از مسلمان ارث نمی برد
مسلمان نیز از ارث کافر محروم است .به عبارت دیگر ،از دیدگاه آنان ،چیزی که به
عنوان مانع ارث مطرح است بحث کفر نیست ،بلکه اختالف دو دین

است (المبسوط10/؛

شرح الزرقانی110/؛ األمّ ،03/المغنی.)013/

اما دالیلی که برای مانعیّت کفر آورده شده عبارتند از -1 :اجماع -0 ،آیه نفی

سبیل -1 ،روایات.
 اجماع :با توجه به اتفاق نظر فقهای اسالم در خصوص مانعیّت کفر ،برخی از فقهایشیعه بر این مسأله ادعای اجماع نموده اند

(جواهر الکالم11/13/؛ الخالف01/1/؛ مفاتیح الشرائع/1/

 ،)111اینان معتقدند که هرچند آیات قرآنی در باب ارث مطلق هستند و تمایزی بین
وارث کافر و مسلمان قائل نشده اند اما اجماع به عنوان یک دلیل قطعی ،اطالق این
آیات را از بین برده و باعث خروج بعضی افراد عامّ از شمول آن می شود.
 آیه نفي سبیل :دلیل دیگری که برای ممنوعیّت ارث کافر از مسلمان آورده شده،آیه شریفه «لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیال» (نساء )111 :است که به قاعده
نفی سبیل معروف می باشد .بعضی از فقها معتقدند که چون ارث بردن کافر از مسلمان
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باعث ایجاد نوعی سلطه و سبیل کافر بر مسلمان می شود لذا مشمول ممنوعیّت آیه
شریفه فوق می گردد.
 روایات :مهم ترین دلیلی که در باب ممنوعیّت ارث بردن کافر از مسلمان مورداستناد قرار می گیرد روایاتی است که در این خصوص از پیامبر یا یکی از امامان نقل
شده است و فقها نیز در کتب خویش بدانها استناد کردهاند

(وسائل الشیعه10/03/؛

الکافی111/3/؛ من الیحضره الفقیه .)111/1/مهم ترین این روایات عبارتند از:
الف) جمیل و هشام در مورد روایتی که از پیامبر نقل شده که ایشان فرموده -
اند« :دو ملّت از یکدیگر ارث نمی برند» از امام صادق (ع) نقل کرده اند که ایشان
فرمودند« :ما از آنها ارث می بریم ولی آنها از ما ارث نمی برند .به راستی که اسالم در
حق او جز شدّت و سختگیری را زیاد نکرده است» .البته بعضی از فقها مضمون
قسمت اخیر این روایت را چنین آورده اند که «به درستی که اسالم عزّت را در حق او
(مسلمان) زیاد کرده است»؛ به هرحال ،قسمت نخست روایت نقل شده از امام صادق
که فرموده اند« :آنها از ما ارث نمی برند» در خصوص ممنوعیّت ارث بری کافر از
مسلمان صراحت دارد.
ب) محمد بن قیس از امام باقر(ع) نقل کرده اند که ایشان فرمودند« :نصرانی و
یهودی از ما ارث نمی برند ولی ما از آنان ارث میبریم».
ج) عبدالرحمن بن اعین از امام محمد باقر (ع) نقل کرده اند که ایشان در پاسخ
به سؤالی در مورد توارث متوفّای مسیحی که دارای فرزند مسلمان بوده است فرمودند:
خداوند بلندمرتبه با اسالم جز عزّت ما را زیاد نکرده ،پس ما از آنها ارث می بریم ولی
(کفّار) از ما ارث نمی برند.
د) ابی والد نیز از امام صادق (ع) نقل کرده اند که ایشان فرمودند :مرد مسلمان
از همسر ذمّی خود ارث می برد ولی همسرش از او ارث نمی برد.
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این روایات در کنار روایات و نصوص دیگری که وجود دارد به عنوان یکی از
دالیل ممنوعیّت ارث بردن کافر از مسلمان در فقه امامیّه است .در فقه عامّه نیز روایات
نقل شده بر ممنوعیّت توارث بین مسلمان و کافر داللت دارد .به عبارت دیگر،
برخالف فقه امامیّه که روایات را تنها دلیل ممنوعیّت ارث بری کافر از مسلمان می -
دانند و نه مسلمان از کافر؛ در فقه عامّه صِرف اختالف دین و آئین ،سبب ممنوعیّت از
ارث است و مسلمان از کافر ،و نیز کافر از مسلمان ارث نمی برند.
حقوقدانان نیز به تبع فقها در آثار خود ،در بخشی از مباحث مطرح در باب
ارث به موانع ارث و از جمله موضوع کفر پرداخته اند

(ارث81/؛ حقوق مدنی درس هایی از

شفعه ،وصیت ،ارث013/؛ حقوق مدنی .)001/1/متأسفانه در اغلب این آثار ،به بحث تعارض بین
مواد قانونی مربوطه اشاره ای ن شده و تنها در برخی آثار که اخیرً منتشر شده ،به این
موضوع پرداخته شده است (ارث تطبیقی ،)110/و در این آثار هم به تبعیت از منابع فقهی در
صورت وجود وارث مسلمان بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ،ماده  881مکرر قانون
مدنی را حاکم بر موضوع دانسته و قوانین خاصّ در مورد اقلیت ها را در چنین مواردی
مجری نمی دانند.

 -9تحلیل بحث
همان طور که پیشتر گفته شد در بین آثاری که در خصوص ارث به رشته
تحریر درآمده است به ندرت می توان موردی را یافت که در خصوص این موضوع،
مطلبی را نگاشته و استداللی ارائه نموده باشند .از اینرو ،نگارندگان ضمن اشاره به همان
موارد محدود ،ناگزیر از طرح دیدگاه های احتمالی در این زمینه هستند تا نهایتاً با
تحلیل آنها دیدگاه برگزیده ارائه گردد.
دیدگاه اول :در پاسخ به سؤال مطرح شده ،یک دیدگاه می تواند این باشد
که ماده واحده ،ماده  881مکرر ق.م .را تخصیص زده است .دالیلی که برای این نظر
می توان ارائه کرد عبارتند از:
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 -1ماده واحده در سال  30به تصویب رسیده و از نظر ترتب زمانی ،مؤخر بر
تصویب ماده  881مکرر قانون مدنی بوده ،لذا آخرین اراده قانونگذار است و در
صورت تردید باید بدان عمل کرد.
 -0مفهوم کفر در قانون مدنی ،مفهومی عامّ است و عنوان کافر شامل هر کسی
می شود که به وحدانیّت خدا و ضروریات اسالم اعتقاد نداشته باشد .پس ماده 881
مکرر ق.م .شامل تمام اشخاص غیر مسلمان می شود؛ اعم از این که پیرو دین خاصّی
باشند یا نباشند.اما موضوع ماده واحده ،گروه خاصّی از غیر مسلمانان یعنی زرتشتیان،
کلیمیان و مسیحیان را شامل می شود .لذا با توجه به خاصّ بودن موضوع آن ،که تنها
در خصوص مسیحیان ،زرتشتیان و کلیمیان است می توان گفت که این قسم از کفّار،
از شمول قانون مدنی خارج بوده ،و تابع قانون خاصّ خود هستند .به عبارتی ،خاصّ
الحق ،عامّ سابق را تخصیص زده است .در نتیجه ،قسمت اخیر حکم مندرج در ماده
 881مکرر شامل این گروه از افراد نمی گردد.
 -1قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب  1110نیز به
خوبی مؤیّد این ادعاست .چرا که در قانون مذکور در مسائل مربوط به ارث و وصیّت
به طور مطلق مذهب متوفّی را به عنوان معیار و مبنای تقسیم معرفی کرده است و بر دین
و مذهب ورّاث و موصی له و وصی در این رابطه اثری مترتّب نیست.
 -1رأی وحدت رویه شماره  13مورخ  1131/3/13دیوان عالی کشور1نیز
مستند قانونی دیگری برای این دیدگاه میتواند باشد.

 -1نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت
احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه  1110نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیّه و
وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیّت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در
مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا
دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیّت نامه ملزم به رعایت
قواعد و عادات مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام
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 -1تو جه به اصل سیزده قانون اساسی و لزوم احترام به پیروان ادیان دیگر ساکن
در ایران که زمینه ساز ایجاد حسّ مودّت و دوستی بین ایرانیان پیروان ادیان دیگر با
ایرانیان مسلمانان است؛ لزوم اتخاذ چنین دیدگاهی را بیش از پیش آشکار می سازد.
 -3اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات متعددی که در این خصوص ارائه
نموده بر این امر صحّه گذاشته که در چنین مواردی قانون حاکم بر موضوع ،همان
قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی
ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی است .از جمله در نظریات مشورتی شماره 3/1033
مورخ  11133/0/01و نظریه شماره  3/3110مورخ 01138/10/01و نیز نظریه شماره
 3/1038مورخ .1133/0/11

1

دیدگاه دوم :نظر دیگری که می توان در خصوص ارتباط دو ماده یاده شده ابراز
داشت این است که بر خالف دیدگاه نخست این ماده واحده نبوده که ماده  881مکرر

خود را بر طبق آن صادر نمایند .این رأی برابر ماده  11قانون امور حسبی و ماده  1از مواد اضافه شده به قانون
آییندادرسی کیفری مصوب مرداد ماه  1113برای دادگاه ها در موارد مشابه الزماالتباع است.
 « -1مستندا به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی
و مسیحی مصوب  1130/1/1مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  ...چنان چه احد از ورّاث متوفّای غیر
مسلمان ،مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود ،تقسیم ماترک وی فقط بر اساس قواعد مسلّمه حین الفوت متوفّی به
عمل می آید و مقررات ماده  881مکرر قانون مدنی در مورد متوفّای مسلمان یا غیر مسلمانی است که مشمول
قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم نباشد».
 « -0بنا بر اصل سیزدهم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی
ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی مصوب  1130مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجّهاً به ماده واحده قانون
رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب  ،1110در اینگونه موارد باید قواعد و عادات مسلّمه
متداوله در مذهب آنان رعایت شود .بنابراین چنان چه احد از ورّاث متوفّای غیر مسلمان ،مسلمان باشد یا بعداً
مسلمان شود تقسیم ماترک وی براساس قواعد مسلّمه حین الفوت متوفّی به عمل می آید».
« -1ماده  881مکرر قانون مدنی ،مصوب  1130مجلس شورای اسالمی است و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه
و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب  1130مجمع تشخیص مصلحت نظام است .لذا در
موارد مغایرت بایستی طبق مصوبه مؤخّرالتاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل شود».

اثر تفاوت دین مورّث و وارث در توارث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 98

قانون مدنی را تخصیص زده بلکه بر عکس ماده  881مکرر قانون مدنی ،مخصّص ماده
واحده است .با این توضیح که بر طبق ماده واحده و نیز قانون اجازه رعایت احوال
شخصیه ایرانیان غیر شیعه ،در امور مربوط به ارث پیروان ادیان دیگر ،باید تقسیم ارث و
تنفیذ وصیّت بر طبق مقررات شرعی آنان باشد مگر این که در بین ورّاث متوفّی غیر
مسلمان شخصی مسلمان وجود داشته باشد که در این صورت بر طبق ماده  881مکرر
قانون مدنی باید ارث تنها به همان یک وارث داده شود گرچه از حیث درجه و طبقه نیز
دورتر از سایر وراث باشد .دالیلی که برای تقویت این نظر می توان ذکر کرد عبارتند
از:
 -1گرچه ماده واحده از لحاظ زمان تصویب مؤخر بر تصویب ماده  881مکرر
قانون مدنی بوده است اما باید توجه داشت که ماده  881مکرر نیز به موجب ماده ()13
قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب  11آبان ماه  1130به قانون مدنی الحاق شده
است .یعنی از نظر زمانی فاصله بسیار کمی بین این دو قانون وجود دارد به گونه ای که
نمی توان گفت قانونگذار با تصویب ماده واحده درصدد نسخ ضمنی حکم ماده قانونی
ای بوده که یک سال پیش از آن به قانون مدنی الحاق شده است.
 -0ماده  881مکرر در حالی به قانون مدنی الحاق گشته که قانون اجازه رعایت
احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب  1110در نظام حقوقی ما وجود داشته و
قانونگذار با علم و اطالع از وجود چنین قانونی ،ماده مذکور را به قانون مدنی الحاق
نموده است .پس از آن نیز ،علیرغم صدور رأی وحدت رویّه مذکور در سال ،1131
مجدداً در تاریخ  1130و از طریق ماده  13قانون اصالح قسمتی از قانون مدنی ،بر
ضرورت وجود حکم ماده  881مکرر در مواد ق.م .اصرار نشان داد .پس در چنین
حالتی نمیتوان برای تعیین دامنه شمول ماده  881مکرر به چنین قوانینی استناد نموده و
مدّعی شد که ماده  881مکرر از پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده در ایران منصرف
است.
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 -1در ماده  881مکرر ،مفهوم کفر به معنای فقهی آن و به صورت مطلق آمده
است .قانون گذار در مقام بیان بوده و در صورتی که بنا بر خروج پیروان ادیان الهی از
شمول این ماده بود قطعاً نباید ماده به این شکل تنظیم می شد و با این عمومیّت و اطالق
بیان می گردید ،یا حداقل با قید تبصره ای پیروان این ادیان از شمول آن خارج می
شدند .با توجه به این که قانوگذار عمل لغو انجام نمی دهد پس حتماً از انتخاب این
نحو بیان ،منظوری داشته و نخواسته چنین استثنایی را برای کفّارکتابی قائل شود.
 -1رأی وحدت رویه شماره  13مورخ  1131/3/13نیز چیزی بیش از قانون
اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بیان نمی دارد و این دو در خصوص
موضوع مورد بحث (وجود وارث مسلمان در بین ورّاث غیر مسلمان متوفّای غیر
مسلمان) دربردارنده حکمی نیستند و موضوع آنها تنها چگونگی تقسیم ارث ایرانیان
پیرو ادیان و مذاهب دیگر در بین خودشان است .در حالیکه موضوع ماده  881مکرر
قانون مدنی ،اجتماع کافر و مسلمان در بحث ارث است .پس موضوع آنها اساساً
متفاوت از موضوع ماده  881مکرر ق.م .است و نمی توانند در این موضوع متنازع فیه
مورد استناد قرار گیرند.
« -1اجرای قانون ملی ایران که طبق ماده  1ق.م .همه اتباع کشور را دربر می-
گیرد ،یک اصل است و موارد خروج از اصل ،دلیل می خواهد و در صورت شکّ در
وجود استثناء ،اصل بر عدم خروج است؛ بنابراین موارد قطعی که از حکومت قانون
ملی خارج شده فقط جایی است که متداعیین هر دو غیر مسلمان باشند و اگر یکی از
آنان مسلمان باشد باز قانون ملی حاکم خواهد بود» (ارث تطبیقی.)110/
 -3بدیهی است که نظریات اداره حقوقی هم به دلیل الزم االتباع نبودن نمی-
توانند به عنوان مستند و مستمکی در جهت تقویت دیدگاه مخالف مورد استفاده قرار
گیرند.
برای تحلیل و ارزیابی دو دیدگاه و انتخاب دیدگاه برگزیده ابتدا باید به بررسی
مبنای ممنوعیّت ارث پرداخت .باید دید که آیا آن مبانی ،جزو منابع تعبّدی هستند به
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گونه ای که امکان عدول از آنها وجود نداشته باشد یا اینکه می توان با توجه به تغییر
شرایط جامعه و تأمین ضرورت های جدید ،آن مبانی را کنار گذارد و حکمی جدید
صادر کرد؟
مبانی ای که برای توجیه ممنوعیّت آورده شده بود عبارت بودند از :اجماع،
قاعده نفی سبیل و روایات  .در مورد اجماع همانگونه که نویسندگان حقوقی هم بدان
تصریح کردهاند اوالً« ،اتفاق مذاهب اسالمی بر ممنوعیّت ارث بردن کافر از مسلمان،
اجماع به معنای اصطالحی آن نیست ،چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در
مذاهب اهل سنّت اختالف مفهومی و ماهوی دارد؛ نمی شود دو دیدگاه از اجماع را
یک اجماع دانست بلکه باید گفت که این اتفاق ،اتحاد در نظریه ممنوعیّت ارث بردن
کافر از مسلمان می باشد که از ادلّه دیگر به ویژه از اشتراک مفاد برخی از روایات
حاصل شده است» (اسالم و مسلمانان ،توارث مسلمان و کافر )13/حتی در مورد اجماع بین فقهای
امامیه نیز گفته شده که «نسبت به اجماعی که در خصوص این حکم ادعا شده است
محتمل است این اجماع از سنخ اجماع مدرکی باشد که در این مورد ،نفس اجماع
معتبر نیست زیرا نمی توان رأی معصوم را از آن به دست آورد .افزون بر همه این
موارد ،در نحوه کاشفیّت اجماع مدرکی از رأی و نظر معصوم و امکان وقوع آن در
جوامع اسالمی بین فقها اختالفنظر فراوان وجود دارد»

(همان.)00/

در مورد قاعده نفی سبیل نیز باید گفت که این نفی ،مربوط به جایی است که
امکان تسلّ ط کفار بر مسلمین وجود داشته باشد و ارث بردن کافر از مسلمان متوفّی را
نمیتوان از مصادیق ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان دانست خصوصاً آن که این
مبنا مورد پذیرش همه فقها قرار نگرفته و تنها برخی از آنان بدان استناد کردهاند
(السرائر.)003/1/

اما روایات به عنوان مهم ترین مبنای ممنوعیّت ارث کافر از مسلمان هستند که
در قسمت قبل به برخی از آنان اشاره شد .فقها در کتب مختلف مربوط به علم رجال،
وثاقت و اعتبار راویان این احادیث را تأیید نموده

(الفهرست103/و 118و131؛ رجال النجاشی
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 013/و ،)111و از این حیث باید گفت که حکم مستند به این روایات ،جزو احکام تعبدی
است .لذا در صورت نیاز جامعه و ضرورت های حادث ،نیاز به اجتهادی نو در این
زمینه برای صدور احکامی متناسب است.
البته در این مورد هم می توان گفت که وقتی بعد از انقالب ،علی رغم زدودن
قوانین مغایر با شرع از پیکره نظام حقوقی و قانونی کشور ،قانون رعایت اجازه احوال
شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب  1110همچنان به قوّت خود باقی ماند و پس از آن
هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حفظ مصالح کشور با وضع قانون خاص
رسیدگی به دعاوی مطروح راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،
کلیمی ،مسیحی در سال  ،1130علی رغم الحاق ماده  881مکرر به قانون مدنی مدتی
پیش از آن و در سال  ،1130مجدداً مفاد قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر
شیعه را تأیید و تکرار نمود ،پس به عنوان آخرین اراده قانونگذار در این موضوع باید
آن را بر تمام موارد مرتبط بر احوال شخصیه اقلیت های دینی حاکم دانست و در موارد
تردید و تشکیک ،تفاسیر مرتبط به احوال شخصیه این گروه از غیر مسلمانان به گونه
ای باشد که بر حکومت این قوانین خاص بر احوال شخصیه آنان منتج شود.
توجه به سیر قانونگذاری ایران در این زمینه و تصویب قانون نحوه رسیدگی به
دعاوی احوال شخصیه ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ،مسیحی در سال  1130به عنوان
آخرین قانون تصویبی در این زمینه ،علی رغم وجود قانون اجازه رعایت احوال
شخصیه ایرانیان غیر شیعه ،نیز رأی وحدت شماره  13مورخ  1131/3/13و نظرات
اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص ،همگی مؤید نگرش قانونگذار و جامعه
حقوقی کشور به سمت و سویی است که در آن تقسیم ارث اقلیت های دینی مطابق با
آداب و رسوم به رسمیت شناخته شده در دین آنان باشد .هرچند شاید این نظر ،با مبانی
فقهی موضوع هماهنگی نداشته باشد و از اینرو ورود فقها به این بحث و ارائه اجتهادی
نو در این باب می تواند بسیار راهگشا باشد.
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با این حال و از نقطه نظر حقوقی و در جمع بندی بین دو دیدگاه به نظر
نگارندگان ،دیدگاه نخست با ضرورت جامعه امروزی و اصول قانون اساسی هماهنگ
تر است .دالیل دیدگاه مخالف (دیدگاه دوم) هم به این صورت قابل ردّ است:
 -1در خصوص استدالل اوّل که نظریه نسخ ماده  881مکرر قانون مدنی را به
دلیل فاصله زمانی بین آن دو ردّ می کند باید گفت البته که ماده واحده ،ماده 881
قانون مدنی را نسخ نکرده و کسانی هم که به این ماده واحده استناد می کنند نظر به
نسخ کلّی ماده  881ق.م .ندارند ،بلکه تنها به استناد قوانینی که در این زمینه وجود دارد
به خروج عده ای از مصادیق این ماده از شمول آن معتقدند والّا در خصوص سایر
مصادیق کفّار از جمله اشخاصی که دین و مذهب آنان در ایران به رسمیت شناخته
نشده ،همچنان ماده  881مکرر ق.م .حکمفرماست.
 -0ایراد دوّم نیز به این ترتیب قابل ردّ است :صرف تصویب قانونی با عبارات
عامّ نمیتواند به معنای نادیده گرفتن قوانین خاصّ قبل از آن باشد .به عبارتی ،عامّ
الحق ،ناسخ خاصّ سابق نمی شود خصوصاً آن که قانونگذار پس از الحاق این ماده به
قانون مدنی مجدداً در سال  ،1130قانونی با مضمون قانون رعایت اجازه احوال شخصیه
ایرانیان غیر شیعه به تصویب رساند که مکرراً بر ضرورت اعمال و اجرای مقررات
مربوط به احوال شخصیه ایرانیانی با دین و مذهب متفاوت تأکید کند .اهمیت مصوبه
اخیر و ضرورت تقدّم بخشیدن بدان نسبت به سایر قوانین ،با توجه به تصویب آن توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای حلّ معضل نظام بیش از پیش آشکار می-
گردد.
 -1ایراد مربوط به مطلق و عام بودن مفهوم کفر در ماده  881ق.م .و عدم تقیید
آن نیز به این صورت می توان د رفع گردد که ضرورتی ندارد برای تقیید یک مفهوم
عام ،قید آن حتماً در خود آن قانون بیاید بلکه وجود قانونی خاصّ در خصوص برخی
مصادیق آن عام می تواند به صورت قید و مخصّص آن عام عمل کند ،پس نباید در
تحلیل بحث ،تنها به متن قانون مدنی توجه نموده و قوانین دیگر را نادیده انگاشت.
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چنین امری ،موضوعی مسبوق به سابقه است و نمونه های دیگری در نظام حقوقی ما
دارد.
عالوه بر این ،همان طور که اشاره شد مفهوم کفر در ماده  881مکرر ق.م .در
معنای عام به کار رفته است ،یعنی شامل هر شخصی که مسلمان نباشد می شود؛ اعم از
این که آن شخص ،پیرو دین آسمانی دیگری باشد ،یا پیرو ادیانی دیگر ،و یا این که
اساساً دینی نداشته باشد .اما در خصوص دسته ای از این کفار که در واقع همان پیروان
ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی هستند قوانین خاصی وجود دارد
که آنها را از شمول ماده مذکور خارج ساخته است .بنابراین ،طبق قواعد تفسیر ،نمی-
توان در هنگام تفسیر ماده  881مکرر قانون مدنی به اطالق ظاهری آن بدون توجه به
قوانین مخصّص استناد کرد.
 -1ایراد چهارم که در واقع جدّی ترین ایراد وارد بر دیدگاه نخست است را
بدین ترتیب می توان پاسخ گفت که وقتی قانونگذار در قانون اساسی و مواد قانونی
دیگر مکرراً بر لزوم رعایت قواعد دینی موجود در ادیان به رسمیت شناخته شده در
قانون اساسی بین پیروان آنها تأکید دارد ما نیز در تفسیر خود از این مواد قانونی ،باید به
گونه ای عمل کنیم که این تأکید تنها در متن قانون نباشد و پیروان این ادیان ،نمودِ
عملی آن را در زندگی خویش و در محاکم حسّ کنند .اعطای تمام میراث متوفّای
نصرانی ،کلیمی یا زرتشتی به یکی از اقوام مسلمان او و محروم نمودن باقی ورثه که
بعضاً از حیث قرابت ،نزدیک تر به متوفّی هم هستند حسّ یأس ،بدبینی و تبعیض را در
میان این اقلیت ها نسبت به حکومت و نظام اسالمی ایجاد خواهد نمود و این امر مفاسد
به مراتب باالتری در پی خواهد داشت .شاید به دلیل رعایت چنین مصلحت هایی بوده
است که قانون گذار در زمان تدوین مقررات مربوط به ارث در جلد دوم قانون مدنی در
سال  1111و  ،1111علی رغم علم به وجود چنین حکمی در خصوص کفر در منابع
فقهی مورد استفاده ایشان در تدوین مقررات مربوط به ارث ،کفر را جزو موانع ارث
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بیان نکرد .به همین دلیل ،هنگام تفسیر قواعد اینچنینی در کنار توجه به اصول حقوقی
نباید از مصلحت و مبنای قوانین غافل ماند.
همچنین بر طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در موضوع
ارث و وصیّت ،آنچه که باید به عنوان مبنا قرار گرفته ،و مالک تصمیمگیری برای
محاکم باشد مذهب متوفّی است نه وارث ،و دین و آئین ورّاث از این حیث موجد اثر
نمی باشد.
 -1استناد به ماده  1قانون مدنی به عنوان قانون ملی که در موارد تردید باید بدان
مراجعه شود نیز با ایراد جدّی مواجه است ،زیرا ماده مذکور تنها بر لزوم تبعیّت سکنه
از قوانین مصوب ایران در مقابل قوانین خارجی تأکید دارد و استناد به قانون خارجی در
مورد سکنه ایران را یک استثناء شمرده که البته باید در موارد قدر متیقّن بدان استناد
کرد .در واقع ،به عنوان قاعده حلّ تعارض ایران در موارد تعارض قوانین در عرصه
حقوق بین الملل خصوصی ،موضوع آن ،ترجیح قانون داخلی بر قانون خارجی است و
در بحث ما که موضوع حقوق داخلی و تعارض بین قوانین داخلی است متضمّن حکمی
نیست .لذا استناد به این ماده قانونی در مورد چنین تعارضاتی نمی تواند درست باشد؛
چرا که هر دو قانون مدنی و قانون رسیدگی به دعاوی  . . .و نیز قانون اجازه رعایت
احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ،همگی جزو قوانین ملی محسوب می شوند.
 -3در خصوص نظریات مشورتی هم باید گفت که البته این نظریات ،جنبه
الزامآور ندارند اما استناد به آنها به عنوان دلیلی فرعی در کنار سایر دالیل و استدالل-
های دیگر ،می تواند به نوعی نشان دهنده تمایل نظام قضایی به دیدگاه نخست و مؤید
آن باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
با توجه به مباحث مطرح شده در متن مقاله و تحلیلهای ارائه شده ،اکنون می-
توان در پاسخ به سؤال مورد نظر در مقاله چنین پاسخ داد که قانون رسیدگی به دعاوی
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مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی
مصوب  1130مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مخصّص قانونی برای ماده 881
مکرر قانون مدنی به هنگام تفسیر این ماده قانونی اخیر باید مورد توجه قرار گیرد .به
عبارتی ،قواعد ارث پیروان اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی در
هر صورت ،تابع قواعد دینی خودشان خواهد بود و ماده  881مکرر ق.م .منصرف از
آنان بوده و تنها بر پیروان آئین هایی که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده اند
حکومت دارد.
البته ایراد مربوط به تعبدی بودن حکم مندرج در ماده  881مکرر قانون مدنی به
واسطه روایات مبنای آن موضوعی است که همچنان پابرجاست و لذا نیاز به اجتهادی
تازه در این زمینه دارد تا اصالحات احتمالی ماده قانونی مذکور با ایراد مغایرت با شرع
مواجه نشود ،بنابراین شایسته است که در راستای همگام سازی قوانین با یکدیگر و دفع
هرگونه شبهه و اختالف نظر در این مورد ،تبصره ای به ماده  881مکرر ق.م .اضافه
گردد و در آن بر این مهم تأکید ورزد که حکم ماده مذکور در جایی که متوفّی پیرو
یکی از ادیان مسیحی ،یهودی و زرتشتی است مجری نخواهد بود.
همان طور که گفته شد نمایندگان طرحی با عنوان الحاق یک تبصره به ماده
 881مکرر قانون مدنی ارائه دادند که تبصره پیشنهادی آنان چنین است« :اقلیت های
دینی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده اند مشمول
حکم این ماده قانونی نمی باشند .تبصره مذکور به شکل کنونی ،با ایراداتی حقوقی و
فقهی مواجه خواهد بود ،زیرا به طور کلّی ،پیروان ادیان مسیحی ،زرتشتی و کلیمی را
از شمول حکم ماده  881مکرر قانون مدنی مستثنی می داند و استثنا کردن پیروان این
ادیان با این اطالق نمی تواند درست باشد ،زیرا آن چه که محلّ اختالفنظر است و
خود نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح هم در صدد ارائه راه حلّی برای آن بوده اند قسمت
دوم ماده در خصوص حجب وارث کافر از ارث متوفّای کافر به دلیل وجود وارث
مسلمان است ،نه حکم مقرر در صدر ماده!!!؛ با این توضیح که ماده مذکور ،متضمّن دو
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حکم است :حکم نخست ،محرومیّت کافر از ارث مسلمان را مقرر می دارد که هیچ-
گونه استثنایی ندارد و غیر مسلمان از هر دین و آئینی که باشد به دلیل وجود مانع کفر،
محروم از ارث مسلمان خواهد بود .اما در مورد حکم قسمت دوم ماده که وارث
مسلمان را حاجب وراث کافر می داند با دالیلی که در قسمت های قبلی ارائه شد می-
توان به خروج پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از شمول حکم
مذکور قائل بود؛ پس ،تبصره پیشنهادی هم باید به گونه ای تنظیم گردد که مؤید
اختصاص این استثناء بر حکم قسمت دوم ماده  881مکرر باشد ،نه این که به طور کلّی
هر دو حکم ماده قانونی را شامل شود که در این صورت ،قطعاً با ایراد شورای نگهبان
به دلیل مخالفت با مقررات و مسلّمات شرعی مواجه خواهد شد.
پیشنهاد نگارندگان الحاق تبصره ای بدین مضمون است« :در صورتی که
متوفّی ،مسیحی،کلیمی یا زرتشتی باشد حکم مندرج در قسمت اخیر ماده فوق مجری
نخواهد شد».
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