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توارث در فرض اختالف مذاهب


مریم کهنسال ،سید مهدی میرداداشی ،محمد صادقی
(تاریخ دریافت2017/30/21 :؛ تاریخ پذیرش)2017/35/12 :

چکیده
تقسیم ارث بین وراث متوفی ،امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خداص خدود را
دارن  .با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختالفاتی وجود دارد ،به طور مثال برخی نهادها مانند عدول و تعصدیب در فقده مدا
مسموع نیست ،در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی ،قواع ارث آنان در خصوص پیروانشدان بده
رسمیت شناخته ش ه است .اما مشکل اصلی در جایی است که بین مورث و وارث و یا وارثین متوفی ،اختالف مذهب وجود داشدته باشد .
به طور مثال متوفی سنی مذهب و وارث شیعه و یا بالعکس باش .در اینجا ایدن پرسد مطدر میشدود کده در فدر اخدتالف مدذهب
متوارثین و با توجه به تفاوت احکام ارث در مذاهب اسالمی ،مالک عمل ک ام مذهب خواه بود؟
در پاسخ پرس فوق بای بیان کرد :با توجه به ماده واح ه اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشدیعه مصدو  2021و صدراحت بند
دوم این ماده واح ه ونیز به استناد نظرات مشورتی که در این خصوص صادر گردی ه و تحلیل دیگر ادله که در این پژوه به آنها اشداره
ش ه ،حتی اگر اح ی از وارثین شیعه باش  ،این قانون اجرا خواه ش .

کلیدواژگان
احوال شخصیه ،ارث ،مذاهب خمسه ،موانع ارث ،موجبات ارث.

 مسئول مکاتبات :دانش آموخته کارشناسی ارشد ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهKohansal.m62@yahoo.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
این مقاله برگرفته از پایان نامه است.
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مقدمه
مباحث مربوط به ارث غالبا در آیات قرآن آمده و تقسیماات آن در اسیال طبی آییات و رواییات
صورت ممگمرد .اختالفاتی در مسائل مربوط به ارث در میااب

اسیالمی وجیود دارد کیه احتایا

مربوط به ابهاماتی است که مرتبط با تفسمر این آیات و احادیث و برداشت از آنهیا ممباشید .قیانون
اساسی جاهوری اسالمی ایران این تفاوت را محتر شارده و مطاب اصول۲۱و:۲۱
«ایرانمان غمرشمعه در احوال شخصمه (ازدواج ،طالق ،ارث ،وصمت) بر طب مااب
خودشان عال ممکنند».

و نمزوجود برخی قواعد عا در حوزه بحث توارث مانند :االقرب مینعرامیاالد ر (آنکس که نسبت به
ممت نزدیکتر است ،ارث بردن دورتر از خود رد مانع ممشود)
و نمز قواعدی مثل آیه «للذکبمیمثلمیحظمیاالنثینی» (ذکور دو برابر اناث ممبرند)
آنچه که در این پژوبش دغدغه ذبنی ما قرار گرفته فرض اختالف ماب
این معنی که به طور مثال ماب

متوفی اماممه و ماب

این مثال.باید ببمنمم مالک تقسمم ترکه کدا ماب

متوارثمن اسیت ،بیه

وراث شافعی یا حنبلی است و ییا عکیس

است.

بر چند ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمرشمعه  ۲۱۲۱به این موضوع اشیاره
دارد ،با وجود این نکته مبهای که در این بحث وجود دارد این است که آیا این قانون صیرفا نیارر
به جایی است که طرفمن غمر شمعه باشند و یا در مواردی که یکطرف شمعه و طرف دیگر غمرشمعه
باشد نمز جریان دارد؟ و این نکته مجهول باید مورد کاوش قرار گمرد.
از اینگونه پرونده با در محاکم بسمار مطرح شده .به طور مثال:فرد مسیلاانی بیه قتیل رسیمده،
بستگان وی عبارتند از :پسر ،دختر ،باسر ،خوابر و برادر.فرزند پسر به جهت قتل از عیداد وراث
خارج گردیده ،حال چنانچه ماب

مقتول ،خوابر و برادرش واحد و ماب

ماببی دیگر باشد ،مالک تعممن ورثه حمن الفوت و اولمای د کدا ماب

باسر و فرزندان نمیز
ممباشد؟
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بررسي قواعد حل تعارض در ارث ایرانیان غیر شیعه
تعارض قوانمن که تعریف آن پمشتر گاشت ،به دونوع تعارض قوانمن داخلی و تعارض قوانمن بمن
الاللی قابل تقسمم است که در بر نوع تعارض قوانمن ،وجود سه عامل ذیل برای تحقی تعیارض
قوانمن ضروری است.
عامل اول :توسعه روابط و مباد ت بمن الاللی و بمن الااببی ،تعارض قوانمن زمانی به وجیود
می آید که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور یا دو یا چند ماب

ارتباط پمدا کند.

عامل دوم :اغااض قانونگاار ملی یا ماببی و امکان اجرای قانون خیارجی :از جالیه شیرایط
ضروری برای وجود تعارض قوانمن آن است که قانون یک کشور یا ماب
کند که قانون کشور دیگر یا ماب

در پاره ای موارد قبول

دیگری را در قلارو خود اجرا کند.

عامل سوم :وجود تفاوت بمن قوانمن داخلی کشوربا یا تفاوت در مااب
یک مساله حقوقی قوانمن کشوربای مختلف یا مااب

است :یعنیی اگیر در

گوناگون احکا متفاوتی نداشته باشند و راه

حل آن با یکسان باشد دیگر تعارض قوانمن به وجود نخوابد آمد( .ممرداداشی )۲۱ ،)۲۱۳۱( ،البته
در حقوق بمن الالل خصوصی این که آیا تعارض داخلی قوانمن ،داخل در قلارو تعیارض قیوانمن
مصطلح است یا خمر؟ بمن علاای حقوق بمن الالل خصوصی اخیتالف اسیت .سیاوینی حقوقیدان
آلاانی و نمز حقوقدانان آمریکایی و انگلمسی بر این باورند که با توجه به شبابت فی مابمن ایین دو
حوزه تفاوتی بمن آن دو وجود ندارد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که باید بمن آن دو فرق
گااشت چه این که تعارض قوانمن مصطلح در واقع تعارض بمن حاکامتهاست بر خیالف تعیارض
داخلی( .الااسی)۲۱ ،)۲۱۳۱( ،
شروط تحقق تعارض داخلي قوانین
 .9وجود عامل بیگانه

معنا و مفهو عامل بمگانه در حقوق داخلی به عنوان یکی از شروط تعارض داخلی ،غمر از مفهو
آن در حقوق بمن الالل خصوصی است .مفهو عامل بمگانه در حقوق بمن الالل خصوصی بر
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کشوری با معمار پدیده مرز (سماسی ،طبمعی یا قیراردادی) سینجمده مییشود ،در حالی که منشأ
بمگانگی در حقوق داخلیی غمیر از آن اسیت کیه ماکین اسیت عواملی از قبمل عامل اعتقادی
(دین و ماب ) ،عامل صفاتی (رنیگ و پوسیت) ،عامل اجتااعی(قوممت و زبان) یا مرزبای
داخلی(در نظا بای فدراسمون) باشد( .فدوی)۱۱ ،)۲۱۳۱( ،
مثالً وجود دین و ماب

رسای کشور که عده ای به آن اعتقاد داشته و عیده ای بیه آن اعتقیاد

ندارند باعث گردیده تا گروه اخمر از این نظر نسبت به مرز اعتقادی اکثریت جامعه به عنوان اقلمت
تلقی شوند .این منظور را می توان به عمنه در قانون اساسی ایران جستجو کرد.
با توجه به این مرزبندی ماکن است در ایران ،اتباع ایرانی یافت شوند که داخیل در مرزبنیدی
دین و ماب

رسای و اکثریت یاد شده نباشند .در آن صیورت وضیعمت آن دسیته از افیراد از دو

حال خارج نمست یا اعتقاد آنان از منظر قوانی ایران به رسامت شناخته شده است یا خمر.
در صورتی که دین و ماب

آنان به رسامت شناخته شده باشد ،در آن صیورت از موابی

آن

بهره مند خوابند شد ،در غی راینصورت تابع قواعد و مقررات عاومی کشور خوابند بود( .فدوی،
()۱۱ ،)۲۱۳۱
 .9اغماض قانونگذار

چشم پوشی و اغااض قانونگاار از دیگر شرایط به وجودآمدن تعارض قوانمن است کیه البته این
چشم پوشی قانونگاار در صحنة بمن الاللی و داخلی متفاوت است؛ زییرا در صحنة بمن الاللی،
چشم پوشی و نادیده انگاشتن قانون گاار مقر دادگاه ،نسبت بیه قوانمن خود به منظور اعاال قانون
خارجی در کشور مقر دادگاه است ،در حالی که چشم پوشی و نادیده انگاری قانونگاار در
تعارض داخلی به معنای به رسامت شناختن دین و ماب
رسامت شناختن دین و ماب

معمنی به عنوان ماب

اقلمت است و به بامن دلمل زمة به

اقلمت ،مسامحه و اغااض قانونگاار نسبت

به اعاال و اجرای مقررات مربوط به اکثریت است که این موضوع در اصل دوازدبم و سمزدبم
قیانون اساسی جاهوری اسالمی ایران بمان شده است .البته روشن است که چنمن حقی با توجه به
جامعة ایرانی به وجود می آید و مطاب مواد قانون مدنی ایران (بند  ۲و بند  ۱ماده )۳6۲این ح به
اتباع ایرانی اختصاص دارد.
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با به رسامت شناخته شدن دین و ماب

اقلمت ،مفهو اغااض قانونگاار تحق یافته است.

زیرا زمه به رسامت شناختن دین و ماب

معمن (به عنوان اعتقاد اقلمت) مسامحه و اغااض

نسبت به قواعد و مقررات اکثریت خوابد بود و این موضوع در اصول  ۲۱و  ۲۱قانون اساسی
ایران و نمز در قانون ماده واحده رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه مصوب  ۲۱۲۱به وضوح
معمن شده است.
اصل  ۲۱قانون اساسی مبتنی بر به رسامت شناختن مااب

دیگر اسالمی نظمر حنفی ،شیافعی،

حنبلی مالکی و زیدی می باشد( .فدوی)۱۱ ،)۲۱۳۱( ،
 .3یکسان نبودن محتوای قواعد حقوقي

در تعارض بمن الاللی قوانمن ،اختالف در محتوای قواعد حقوقی کشوربای مختلف است نه یک
کشور ،در حالی که یکسان نبودن محتوای قواعد حقوقی به عنوان شرطی از شروط تحق تعارض
داخلی ،به معنای تفاوت و اختالف در قوانمن یک کشور است؛ زیرا در آن کشور برای گروه بای
خاصی از اشخاص ،قواعد و مقررات خاصی به رسامت شناخته شده است.
احوال شخصیه در حقوق ایران
در ادبمات حقوقی بر کشوری ،مصادی احوال شخصمه متفاوت است.
در قرارداد اقامت بمن دولت بای اییران و سیوئمس مصیوب  ،۲۱۲۱بیدون تعرییف از احیوال
شخصمه موارد احوال شخصمه بر «ازدواج ،ترتم

اموال زوجمن ،طیالق ،افتیراق ،جهمزییه ،ابیوت،

نس  ،فرزند خواندگی ،ابلمت حقوقی ،بلوغ ،و ییت ،قمومیت ،حجیر ،حی وراثیت بیه موجی
وصمتنامه ،تصفمه و تقسمم ما ترک و یا اموال ،کلمه مسائل مربوط بیه حقیوق خیانوادگی" مشیتال
گردیده است( .الااسی)۱۱۳-۱۱۳ ،)۲۱6۳( ،
برخی از حقوقدانان معتقدند که احوال شخصمه دارای دو مفهو عیا و خیاص میی باشید کیه
احوال شخصمه در مفهو عا شامل ارث و وصمت می گردد لمکن در مفهو خیاص خیود ایین دو
مصداق از مشول احوال شخضمه خارج می گردند( .لنگرودی )۲۳ ،۲۱۳۱ ،برخی به جیای تعرییف
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احوال شخصمه ،مبادرت به تعممن مصیادی دسیته ارتبیاطی احیوال شخصیمه نایوده انید( .امیامی،
()۱۱۱ ،)۲۱66
مصادی احوال شخصمه در حقوق ایران به طور کامل احصا نشده است در مواد  6و  ۳قانون
مدنی و اصل بای  ۲۱و  ۲۱قانون اساسی نکاح ،طالق ،ارث ،وصمت و ابلمت از مصادی احوال
شخصی شارده شده و در ماده واحده ای که اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه داده
شده ،فرزند خواندگی نمز به عنوان یکی از مصادی احوال شخصمه تعممن گردیده است.
اصل  ۲۱قانون اساسی جاهوری اسالمی ایران دین رسای کشور را اسال و ماب
کشور را ماب

رسای

جعفری دوازده امامی اعال داشته است .لمکن برابر اصل  ،۲۱دیگر مااب

اسالمی و اقلمت بای رسای کشور (زرتشتی ،کلمای ،مسمحی) در انجا مراسم دینی خویش آزاد
بستند و در احوال شخصمه باید قوانمن باان ماب

را به اجرا در آورد.

قانون اساسی مشروطه به عنوان مهاترین و یکی از قدیای ترین قانون بای مدون ایران به
شموه امروزی مقررات خاصی در مورد چگونگی رعایت احوال شخصمه بمگانگان یا اقلمت بای
ماببی نداشته و تنها در اصل  6قانون اساسی به ذکر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقمم
ایران اکتفا شده بود و در بند سو اصل  ۱۳متام قانون اساسی تشکمل دو نوع محکاه شرعمه،
عرفمه ،پمش بمنی شده بود که البته مربوط به اقلمت بای ماببی و بمگانگان نبود.
با این حال در احوال شخصمه اقلمت بای ماببی تا قبیل از تصیوی

جلید دو قیانون میدنی،

دادگاه با در احوال شخصمه طب قوانمن ماببی جعفری حکم می کردنید .امیامی۲۱۱- ،)۲۱۱۳( ،
)۲۱۱
منطق کلي حاکم بر تعارض در آموزه های فقهي
از بررسی مجاوع ابواب فقه می توان به این نتمجه کلی رسمد که در فقه اماممه مشخصاً غمر شمعمان
در حوزه احوال شخصمه تابع دین و ماب
اتفاق بمن مااب
امر ممباشد.

خویش دانسته شده انید ،در واقیع ایین مطلی

و فرق اسالمی است منتها پایرش قوانمن و مقررات دیگر میااب

میورد

منیوط بیه دو
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 .۲عد مخالفت آن مقررات با نظم عاومی و اخالق حسنه :برای مثال :اگیر قواعید و مقیررات
ماببی ازدواج با محار را جایز بداند این حکم چون مخالف اخالق حسینه و باعیث جریحیه دار
شدن احساسات جامعه است معتبر تلقی نخوابد شد( .موسوی خامنی)6۱۳ /۱ ،)۲۱۲۱( ،
ولی اگر قاعده ماببی مخالف نظم عاومی نباشد مانند آنکه مقیرر دارد کیه در ارث خیوابر و
برادر به یک ممزان ارث می برند ،دادگاه مطاب آن عال خوابد کرد.
 .۱عد مخالفت آن مقررات با مصالح اجتااعی یا فیردی مسیلامن :فیرض کنیمم ،میرد شیمعه،
باسر غمر شمعه خود را طالق دبد و وی قبل از انقضای عده با میرد غمیر شیمعه دیگیری ازدواج
کند ،در اینجا قاضی حکم به عد صحت ازدواج می کند چرا که ایین ازدواج باعیث تضیممع حی
شمعه در رجوع به باسرش می شود( .متولی)6۱ ،)۲۱۳۳( ،
به بر حال از حضرت اممر «علمه السال » نقل شده که:
«اگر کرسی قضاوت برای من گااشته شود ،ممان ابل تورات بر اساس توراتشان
ممان ابل انجمل بر اساس انجملشان ابل زبور به زبورشان و ابل قرآن به قرآنشان
داوری خوابم کرد» (شمخ طوسی)۱۱۱ ،)۲۱۲۱( ،

عالوه بر این از منظر قاعده الزا که از قواعد منصوص فقه جعفری است نمز می توان به بامن
نتایج دست یازید.
بررسي فتاوای صادره

با بررسی موضوع در بمن فتاوای صادر شده مشابده می شود که بعضیی مراجیع عظیا نظیری بیر
خالف ماده واحده اجاره رعایت شخصمه صادر ناوده اند.
بمن فتاوای صادر شده و ماده واحده تفاوت وجود دارد که قابل تأمل و بررسی است.
بنابر تصریح اصل ( )۲6۳قانون اساسی ،قاضی به بنگا دعاوی ممیان اشیخاص موریف اسیت
حکم بر مورد را در"قیوانمن مدونیه" در غمیر ایین صیورت ،حکیم موضیوع را در "منیابع معتبیر
اسالمی" یا "فناوری معتبر" بمابد« :قاضی مورف است کوشش کند حکم بر دعیوی را در قیوانمن
مدونه بمابد و اگر نمابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فناوری معتبر حکم قضمه را صادر نااید».
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این مسأله که "قاضی در کدا موارد ممتواند به غمر از قوانمن مدونیه اسیتناد ناایید؟" و میوارد
مبهای باچون" :مالک اعتبار منابع و فناوری اسالمی و  "...موضوع بحثبای فراوانی است.
پمش از این ،بنابر تجویز ماده ( ) ۱قانون آیمن دادرسی ،مصوب  ،۲۱۲۳آن گاه که قانونگاار در
قال

قوانمن مدون راه کاری ارائه نامداد ،قاضی ممبایست نظر بر روح جاری در قوانمن و نمز عرف

و عادات مسلم ،حکم قضمه را مممافت .نتمجه چنمن رویهای او ً :شناسایی نقش تطبم دبنده و نمز
تعدیل کننده قضاوت و داوری در ممان قواعد حقوقی و جامعه بود .ثانماً :در صورت عد وجود
قانون یا عد صراحت و  ...ارجاع او به کنه قوانمن ،عادات و رویه جاریه اجتااعی بود .ثالثاً :عد
تعطمل برداری جریان دادرسی بود که به بر حال رسمدگی به دعاوی بنابر قاعدبای که نماز به
تصریح قانونگاار بم ندارد ،به بمچ روی تعطمل بردار نمست .چنمن انتظاری از دادگابها در جای
جای قوانمن به چشم ممخورد.
از مفهو "اجاال و ابها " نمز می توان چنمن تعریفی ارائه داد که اجاال عبارت است از این که
"کالمی مختصر باشد؛ بدین جهت "کال مجال و مبهم" تعبمر دیگری از کال مختصر اسیت و«از
آن جا که سخن موجر انسان ،ابهیا دارد اجایال را مجیازاً در ابهیا بیه کیار بیرده انید» (جعفیری
لنگرودی)۲/۱۱۳ ،)۲۱6۳( ،
لاا ابها و اجاال در قانون زمانی است که عبیارت قیانونی در د لیت خیود از وضیوح کیافی
برخوردار نبوده و شخص مخاط

را در فهم به خطا بماندازد.

بررسي قاعده الزام

الزا در لغت یعنی وادار کردن شخصی به امری.
مفاد قاعده الزا  :اگر اشخاص اعاال حقوقی و ارادی را منطب با احکا ماب
خود انجا دادند مااب

و مکت

فکری

دیگر علی رغم اختالف در صحت و مشروعمت آن اعاال ،آن را معتبر

دانسته و شخص را به پایرش آثار اعاالش ملز کنند که به نظر در این حد قاعده الزا مورد اتفاق
فقها است واختالف آنها بمشیتردر ایین موضیوع است که آیا مفاد قاعده الزا حکم واقعی است یا
حکم رابری به معنای اباحه؟ مدرک این قاعده روایات متعددی است از جاله :روایت علی بن
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ابی بازه بطائنی از اما کارم«ع» که فرمودند« :الزموهم میمبا میالزموا میانفسهم» (حرعاملی،)۲۱۴۳( ،
)۱6/۲۱۳
ابل سنت ،زوجه ی ممت از جامع مال ممتواند ارث ببرد «چیه منقیول و چه

بنابر ماب

غمرمنقول» بر خالف مشهور در ماب

شمعه که معتقدند زن از غمرمنقیول ارث نامبرد حال اگرمرد

ابل سنتی از دنما برود و زوجه ی شمعه داشته باشید ایین زوجیه علمرغم حکم ماببش ممتواند به
حکم قاعده الزا از جامع اموال زوج حتیی غمیر منقول ارث ببرد .اما نکته ی قابل توجیه کیه از
قاعیده الیزا فهامیده میی شیود التیزا طرفمن و اشخاص ثالث در به رسامت شناختن اعاال
حقوقی و اراده پمروان مااب

و اقلمتها است یعنی اگرپایرفتمم که اراده وانشاء آنیان در ایجیاد

ییک عقید میثالً نکاح یا وصمت معتبر است به حکم قاعده الزا باید تبعاً بپایریم که ما نمز مجبور
بیه احترا و به رسامت شناختن عال حقوقی آنیان بسیتمم .از ایین گفتیه بیای اخمیر بیه قاعده
التزا تعبمر کرده اند یعنی پایرش و الزا آنان به اعایال حقوقمشیان کیه ییک تکلمف است ،حقی
را نمیز بیرای آنیان بیه دنبیال دارد و آن او ً اقیرار واعتیراف بیه درستی و صحت انشاء و اراده
آنها و ثانماً ترتم
احکا ماب

اثردادن براعاال حقوقمشان وثالثیاً امکان قضاوت و فصل خصومت بر اساس

خودشان است .لیاا برخیی استد ل کیرده انید کیه وقتیی بیه ایرانمیان غمیر شیمعه

اجیازه داده شید تیا در احیوال شخصمه خود مثل وصمت طب ماب

خود آزاد باشند باید کلمه

آثار آن را نمیز به رسامت شناخت و ایین زمیه اعتبیار و عایل بیه قیانون اجیازه رعاییت
احیوال شخصمه ی ایرانمان غمر شمعه و از آن مهاتر اصل  ۲۱قانون اساسی اسیت .بیه عبیارت
دیگر باید گفت در روابط ممان مرد بر حقی تکلمفی را نمز بیه دنبیال دارد وبایمن طور بر
تکلمفی متضان حقوقی می باشد .قاعده پایرفته شیده در احیوال شخصیمه ی ایرانمان غمر شمعه
مشروعمت احکا آنها در امور مربوط به احیوال شخصیمه از جالیه وصمت است و در موارد
تردید نمز باید اصل را بر صحت گااشته و مورد رابرمبنای قاعده الزا تفسمر کنمم( .خدابنده لو،
()۱۱ ،)۲۱۳۱
آنچه به نظر می رسد این است که قاعده الزا شامل مواردی که ابل کتاب بر طب احکا دیین
خود عال حقوقی انجا داده اند.
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به موج

این قاعده عال حقوقی ایشان که بر اساس دین خودشیان مجیاز و ز ا جراسیت

باید مورد احترا مسلاانان نمز باشد ،در روایات نمز این امر مورد توجه قرار گرفته است.
یا در باب ارث ،که ابل سنت قابل به تعصم

است اگر بر اساس این قاعیده ،میالی بیه شیمعه

برسد او می تواند مال ماکور را اخا کند.
قاعده الزا بر چند قاعده ای است فقهی ولی موارد کاربرد آن در مبحث احوال شخصمه
گسترده است .برخی فقها اعتقاد دارند قاعده مربوط به مسلاانان غمر شمعه است و شامل غمر
مسلاانان نای شود .قاعده مخصوص موردی است که التزا ایشان به آنچه مورد اعتقادشان است به نفع
ابل تشمع است به عنوان مثال در ماب
ماب

ابل سنت شابد گرفتن جزو شرایط صحت ،نکاح است ولی در

اماممه چنمن شرطی نمست یعنی نکاحی که بر آن شابد نگرفته اند صحمح است .بنابراین اگر مردی

از ابل سنت بدون گرفتن شابد ازدواج کند ازدواج او از نظر ابل سنت باطل است ولی از نظر شمعه
درست است( .پروین)۱۳۱ ،)۲۱۳۳( ،
استثنا ایرانیان غیر شیعه در قانون ملي
مطاب ماده  6قانون مدنی ،تاا ایرانمان از حمث حقوق و مقررات مربوط به احیوال شخصیمه تیابع
قانون ایران یعنی مقررات مربوط به قانون مدنی که برگرفته از فقه اماممه است ،می باشند.
دشواری در اجرای قانون ملی زمانی آغاز می شود که ایرانی ماب

دیگری غمر از اسال داشته

باشد یا مسلاان شمعه نباشد یا در خارج ایران مقمم باشد یا بمگانه ای در ایران (اقامتگاه خود) فوت
کند ،یا قانون حاکم بر ارث تغممر کند واین تردید ایجاد شود که حکومت با قانون جدید اسیت ییا
قدیم.
به بمان دیگر اشکال انتخاب قانون زمانی رخ می نااید که دادرس با تعیارض دو قیانون روبیرو
شود .خود این تعارض نتمجه برخورد قانون خارجی و داخلی باشد ییا در اثیر انتقیال حکومیت از
قانون قدیم به جدید( .کاتوزیان)۲6 ،)۲۱۳۱( ،
وضع حقوقی ایرانمان غمر شمعه دارای چهره بمن الاللی نمست و عامل «حاکامت ملی» در تاممز
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قانون حاکم بر قواعد ارث سهای ندارد .با وجود این در حقوق ما دادرس گاه بیا تعیارض قیوانمن
روبرو است.
با توجه به مطال

یاد شده قاضی ایرانی در حقوق داخلی به ویژه در بنگامی که موضوع

مطروحه ،فاقد وصف تعارض قوانمن بمن الاللی باشد ،دشواری چندانی در صدور حکم نخوابد
داشت .قاضی ماکور با توجه به آموخته بای حقوقی خود مبادرت به صدور دادنامه حصر و
وراثت بر اساس قانون مدنی ایران ناوده و ممزان سها ورثه (اعم از فرض بر و قرابت بر) را نمز
معمن می دارد.
موضوع یاد شده زمانی در حقوق داخلی با پمچمدگی باراه خوابد بود که موضیوع ارث یکیی
از اقلمت بای دینی ماببی ایرانی در نزد محاکم ایرانی مطرح گردد .در این صورت وجیود فیرض
بر و قرابت بر ،تقد تصفمه حساب صاحبان فرض بر افراد قرابت بر و بحث رد یا عید رد ترکیه،
بستگی تا به مقررات متداوله و مسلاه دین و ماب
قواعد مسلاه و متداوله دین و ماب

متوفی خوابد داشت و قاضی ایرانی مطیاب

متوفای اقلمت ایرانی ،معمن خوابد ناود .و بنا به حکم قانون

ماده واحده رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه در محاکم مصوب  ،۲۱۲۱مکلف است قواعید
و مقررات متدواله و مسلاه مندرج در دین و ماب

متوفی را به موقع اجرا گاارد مگر اینکه مقیررات

ماکور مغایر با انتظامات عاومی ایران باشد( .فدوی)۱۳۲ ،)۲۱۳۱( ،
ماده واحده «قانون اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمیر شیمعه در محیاکم»مصیوب دبیم
مردادماه  ،۲۱۲۱حقوق ارثی ایرانمان غمر شمعه را که ماب
تابع قواعد و عادات مسلم متداول در ماب

آنان به رسیامت شیناخته شیده اسیت،

متیوفی میی دانید .ایین قاعیده در دو اصیل  ۲۱و ۲۱

قانون اساسی جاهوری اسالمی ایران نمز تایمد شده( .فدوی)۱6 ،)۲۱۳۱( ،
ادای این قاعده در مقابل اصل (ماده  ۱ق مدنی) استثنایی است که شرایط رعایت آن بیه شیرح
ذیل است:
 .۲این حکم ویژه مواردی است که ماب

متوفی به رسامت شناخته شده باشد ،مطاب مااببی

که به صراحت در اصل  ۲۱ق اساسی بمان شده اعم از حنفی ،شافعی ،میالکی ،حنبلیی و زییدی .و
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نمز روشن است که مقصود از ماب
غمر از مااب

تشمع «ماب

حعفری اثنی عشری» و در موارد تردید مااببی

مصرح) به اصل رجوع شده و ماده  ۱قانون مدنی اعاال خوابد شد.

 .۱قاعده توارث ایرانمان غمر شمعه در صورتی اجرا می شود که مخالف نظیم عایومی نباشید و
اخالق عاومی را جریحه دار نسازد( .ماده  ۳۳۱قانون مدنی)
در ماده  ۱۱واحده مصوب  ۲۱۲۱نمز مقررات قانون مراجع به انتظامات عاومی به از حکم مربوط به اجرای
قواعد احوال شخصی ایرانمان غمر شمعه استناد شده است منتها اصطالح «قوانمن راجع به انتظامات» به نادرسیت
است و باید از آن پربمز کرده زیرا منبع نظم عاومی منحصر به قانون نمست و مفهو آن گسترده تر از انتظامات
عاومی است ،ماکن است قاعده ای مخالف نظم عاومی باشد ولی انتظامات را بر بم نیزد( .فیدوی،)۲۱۳۱( ،
)۱۳
 .۱حکم تنها در موردی قابل اعاال است که قاعیده ،میاببی مسیلم و متیداول باشید پیس در
صورتی که قاعده مورد اختالف است یا قاعده متداول نمست ،این تردید به ممان میی آیید کیه آییا
قانون مدنی حاکم است یا فتوای غال

و مشهور در باان ماب ؟

پاره ای از استادان نظر به حکومت قانون مدنی داده اند( .امامی)۱/۲۱۱ ،)۲۱66( ،
این نظر در مورد لزو تداول قاعده فقهی ،منطقی است و درباره نبودن قاعده متروک را نباید به
عنوان ماببی وسمله ترک قانون رسای کشور ساخت .ولی ،دربیاره نبیودن اخیتالف انیدکی زییاده
روی است .به بمهودگی حکم استثنایی توارث در اقلمتهای ماببی میی انجامید .زییرا کاتیر حکیم
فقهی است که درباره اعتبار آن اتفاق نظر باشد .در واقع ،اختالف در اسیتنباط از میوازین و قواعید
کلی زمه اجتهاد است و نباید به بهانه چنمن نزاعی از اصل قاعده چشم پوشمد .پس باید پیایرفت
که مقصود اعتبار و شهرت قاعده ای است که دادگاه بر پایه آن حکم می دبد چنانچه در اصیل ۳6
قانون مدنی بامن معمار برای امکان استناد به فتاوای معتبر در فقه اماممه نمیز رعاییت شیده اسیت.
(کاتوزیان)۲۱۱ ،)۲۱۳۳( ،
ماده واحده قانون موسو به «اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمیان غمرشیمعه» مصیوب تمرمیاه
 ۲۱۲۱دادگاه با را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصمه اقلمتهای میاببی ایرانیی (منظیور
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اقلمتهایی است که دارای مااب
قواعد و عادات ماب

اسالمی غمر شمعه بستند مانند ابل تسنن و باچنمن ابیل کتیاب)

آنان را اجرا ناایند.

در مورد اجرای ماده واحده باید توجه داشت که بر گاه عادات و قواعد مسلاه متداوله ماببی
روشن و معمن نباشد و یا عادت و قاعده مسلای نسبت بیه میوردی وجیود نداشیته باشید بایید از
اجرای این قانون که جنبه استثنایی دارد خودداری کرد و قوانمن عاومی مالکتی را اجرا ناود .نکته
دیگری که باید متاکر شویم آن است که بر گاه در کشوربای خارجیه موضیوع احیوال شخصیمه
ایرانمان غمر شمعه مطرح شود چون خود قانون ایران آنان را از قانون عایومی مسیتثنا کیرد .بیدیهی
است که در آنجا بامن قانون استثنایی را درباره آنان اعاال خوابند کرد( .الااسی)۲۱6 ،)۲۱۳۱( ،
استثنا قاعده اعمال قانون ملّي نسبت به احوال شخصي
 .9نظم عمومي

برگاه اجرای مقررات مربوط به اقلمتهای دینی و ماببیِ بیه رسیامت شیناخته شیده ،برای نظا
حقوقی اکثریت غمر قابل تحال باشد ،قاضی بایید ازاعایال آن مقیررات بیه استناد نظم عاومی
خودداری کند؛ زیرا تبعمت اقلمتهای دینی و ماببی از عیادات مسلّاه و متداولة خود تا حدی مجاز
است که مخالفتی بیا مصالح اجتااعی اکثریت نداشته باشد .البته باید بمن مفهو موسع نظم عاومی
و مفهو مضم نظم عاومی در تعارض داخلی قوانمن تفاوت قائل شد؛ زیرا جایی که قانونگیااران
از نظم عاومی با واکنش شدید مانند بطالن عال حقوقی به انضاا مجازات مرتکبان حااییت
میکنند (مثل نکاح با محار ) ،بهنظر ممرسد قضات کاتر بتوانند قاعدة مابوی و قواعد مسیلّاة
ادیان و مااب

رسای اقلمتها را به موقع اجرا گاارند ،ولی در بقمة موارد ماننید عید وجود مهر

جهت انعقاد رابطة نکاحی در دین زرتشت ،قاضی با بررسی دقمی موضیوع حقوقی مطروحه ،با
توجه به تعارض داخلی قوانمن و با تفسمر مضم از مفهو نظم عاومی باید در حد امکان و با دید
مثبت ،اجازة رعایت قواعد مسلّاه و متداولة ادیان و مااب
()۱۳ ،)۲۱۳۳

اقلمتی را صادر کند( .ممری نس ،
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 .9نسب

ماکن است در یک دعوی ،موضوع نس

فرد صغمری که دین و ماب

مطرح شود .در این وضعمت چون احراز دین و ماب
است و تا زمانی که اثبات نس

نس

او مورد تردید است

خاصی برای این فرد ،منوط به صحت

در دادگاه به عال نمامده است ،دین و ماب

است .بنابراین ،در این صورت ،اعاال مقررات مربوط به دین و ماب

فرد نامشخص

اقلمتی خاص ،ما را با دور

منطقیی مواجه ممسازد که این امر نمز غمرماکن است .پس در این وضعمت قاضی باید به ناچار
مطاب قوانمن و مقررات رسای (اکثریت) ،به دعوی مطرح شده در موضوع نس

رسمدگی کند.

(ممری نس )۱۳ ،)۲۱۳۳( ،
 .3اهلیت

ابلمت نمز یکی از موضوعات مربوط به احوال شخصمه در معنای عا است کیه باانند وضعمت،
اصو ً تابع مقررات دین و ماب
پمرو ادیان و مااب

متبوع اتباع اقلمتی است ،ولی از این قاعدة کلی که ابلمت افراد

اقلمتی تابع مقیررات و قواعید مسیلّاة دیین و ماب

آنان است ،دو مورد

استثناء شده است :یکی ابلمت دربارة ترک تابعمت است و دیگری ابلمت معاملی است( .ممری
نس )۱۳ ،)۲۱۳۳( ،
 .9تغییر دین و مذهب به صورت متقلبانه

نظر به اینکه دین و ماب

افراد در تعارض داخلی قوانمن نقش موثری دارد ،ماکن اسیت افیرادی

برای فرار از مقررات خاص مربوط به یک ماب

به صورت متقلبانه به دین و میاب

دیگیری در

ایند تا برای خود وضعمت جدیدی فرابم سازند که در نتمجه آن اقیدا بتواننید از مقیررات خیاص
ماب

و دین دو خود استفاده کنند.

در حقوق ایران ،تقل

و نتایج آن در رشته بای مختلف حقوقی پمش بمنی نشیده اسیت ،ولیی

متاسفانه این موضوع در تعارض بای داخلی مطرح شده است.
البته پی بردن به سوء نمت و حسن نمت در امور مربوط به عقمده ،امری دشوار است زیرا
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مقتضای دستمابی به آن ،معترض شدن به متن روابط انسان با خداوند خویش است و این در حالی
است که برای قاضی پی بردن به عا آن روابط ماکن نمست به بامن دلمل است که محکاه
تجدید نظر مصر اعال داشته است که تغممر دین ،ماب

یا طایفه ،امری است از امور مربوط به

ازادی عقمده که قاضی نای تواند از انگمزه بای او برای تغممر آیمنش ،فحص و جستجو کند ،بلکه
باید فقط به رابر حال او اکتفا کند( .منشاوی)۱۳ ،)۱۴۴۲( ،
نحوه حل تعارض در صورت اختالف مذهب
با توجه به مفاد قانون اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه و نظر به اصل سمزدبم قانون
اساسی جاهوری اسالمی ایران ،روشن است ایرانمانی که ماببی غمر از تشمع دارند از حمث احوال
خود بستند.

شخصمه و از جاله مسائل مربوط به ارث ،تابع احکا مقرر در ماب

در نتمجه اگر به طور مثال شخصی حنبلی یا حنفی فوت کند بر طب قواعد موجیود در میاب
ایشان تقسمم ترکه انجا می شود و شمعه یا غمر شمعه بودن وارث اساساً نبایید تیاثمری در مابمیت
موضوع داشته باشد ولی آیا به راستی چنمن است؟
به عبارت دقم تر ،سوال اصلی این است که در صورت فوت شخص ایرانی غمر شمعه ،که یک
یا بعضی از وراث او شمعه بستند ،باید ماده  6و  ۳قانون مدنی اعاال شود یا ماده واحده رسیمدگی
به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصمه و تعلماات ماب

متوفی؟

قدر متمقن آن است که قانون «اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه» در میواردی کیه
بم متوفی و بم وراث او غمر شمعه بستند اعاال میی شیود ،امیا در صیورتی کیه برخیی از وراث
متوفی غمر شمعه ،شمعه بستند آیا می توان گفت ماده واحده منصرف از چنمن مواردی است ییا بیر
عکس باید گفت که با وجود قوانمن خاص در مورد پمروان مااب
ایران می تواند طب ماب

بیه رسیامت شیناخته شیده در

خویش عال کنند.

در بمن آثاری که در خصوص ارث به رشته تحریر درآمده به ندرت می توان میوردی را یافیت
که در خصوص این موضوع ،مطلبی را نگاشته و استد ل ارائه نایوده باشید .از ایین رو ،نگارنیده
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ضان اشاره به باان موارد محدود ،ناگزیر از طرح استد لهای احتاالی در این زممنه میی باشید تیا
نهایتاً با تحلمل آنها و دیدگاه برگزیده ارائه گردد.
 .۲در قانون اجازه رعایت حوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه مصوب  ،۲۱۲۱در مسائل مربوط بیه
ارث به طور مطل ماب
ماب

متوفی را به عنوان معمار و مبنای تقسمم معرفی کرده است و بیر دیین و

وراث موصی له و وصی در این رابطه اثری مترت

متوفای واحد ،با ماب

واحد ،مااب

نمست ،عالوه بر این چه بسا کیه وراث

گوناگون داشته باشند که در بمن آنها پمرو ماب

باشد و چنانچه بخوابمم در رابطه با وی طب ماب

تشمع نمیز

تشمع عال نایایمم ،تقسیمم ترکیه عایالً غمیر

ماکن خوابد بود.
 .۱رای وحدت رویه شااره  ۱۳مورخ  ۲۱6۱/۳/۲۳دیوان عالی کشور نمز مسیتند قیانونی دیگیر
برای این دیدگاه می تواند باشد.
«نظر به اصل سمزدبم قانون اساسی جاخوری اسالمی ایران و این که به موج

ماده واحده

قانون اجازه رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمر شمعه در محاکم مصوب مردادماه  ۲۱۲۱نسبت به
احوال شخصمه و حقوق ارثمه و وصمت ایرانمان غمر شمعه که ماب
لزو رعایت قواعد و مجازات مسلاه متداوله در ماب

آنان به رسامت شناخته شده

آنان در دادگاه با در مقا رسمدگی به امور

ماکور و باچنمن در رسمدگی به تنفما وصمت نامه و ملز به رعایت قواعد و عادات مسلاه در
ماب

آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عاومی بوده و باید احکا خود را طب

آن صادر ناایند .این رای برابر ماده  ۱۱قانون امور حسبی و ماده  ۱از مواد اضافه شده به قانون
آیمن دادرسی کمفری مصوب مردادماه  ۲۱۱۳برای دادگاه با در موارد شاابه ز ا تباع است»
 .۱توجه به اصول  ۲۱و  ۲۱قانون اساسی و لزو احترا به پمروان مااب و ادیان دیگر که ساکن اییارن
بستند که زممنه ساز ایجاد حس مودت و دوتستی بمن ایرانمان پمرو مااب دیگر با ایرانمان پمرو ماب تشمع
است.
 .۱اداره حقوقی قوه قضایمه نمز در نظریات متعددی که در این خصوص ارائه ناوده بر این امیر
صحه گااشته که در چنمن مواردی قانون حاکم بر موضوع ،احکا ماب

متوفی است.
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البته این نظریات جنبه الزا آور ندارند اما استناد به آنها به عنوان دلملیی فرعیی در کنیار سیایر
د یل و استد ل بای دیگر ،می تواند به نوعی نشان دبنده تااییل نظیا قضیایی بیه ایین دییدگاه
باشد ز ا تباع بمات عاومی)
 .۱اجرای قانون ملی ایران که طب ماده  ۱قانون مدنی باه اتباع کشور را در بر می گمرد ،یک
اصل است و موارد خروج از اصل دلمل می خوابد با این وجود می دانمم که در موارد تعارض
اجرای قانون عادی و قانون اساسی ،اصل تبعمت از قانون اساسی است که باانا در این بحث
تبعمت از اصل  ۲۱قانون اساسی ممباشد.
باچنمن استناد به ماده  ۱قانون مدنی به عنوان قانون ملی که در موارد تردید باید به آن مراجعه
شود به عنوان قاعده حل تعارض ایران در میوارد تعیارض قیوانمن در عرصیه حقیوق بیمن الالیل
خصوصی ،باید به آن استناد کرد و در بحث ما که موضوع حقوق داخلیی و تعیارض بیمن قیوانمن
داخلی است متضان حکای نمست ،چرا که بر دو قیانون میدنی و قیانون اجیاره رعاییت احیوال
شخصمه ایرانمان غمر شمعه ،باگی جزء قوانمن ملی محسوب می شوند و ارجعمت با رعایت قیانون
اساسی است.
 .6و با خره دلمل آخر که در واقع جدی ترین د یل به نظیر میی رسید ایین اسیت کیه وقتیی
قانونگاار در قانون اساسی و مواد قانونی دیگر مکرراً بر لزو رعایت قواعد ماببی موجود در بیمن
پمروان آبا تاکمد دارد ما نمز در تفسمر خود از این مواد قانونی ،باید به گوبه ای عال کنمم کیه ایین
تأکمد تنها در متن قانون نباشد و پمروان این مااب  ،نایود عالیی آن را در زنیدگی خیویش و در
محاکم حس کنند و حس یاس ،بدبمنی و تبعمض را در ممان این مااب
شمعی اسالمی ایجاد نشود .که این امر مفاسد به مرات

نسبت به حکومت و نظیا

با تری در پی خوابد داشت.

نتیجهگیری و پیشنهادات
با تامل و دقت در مطال

مطرح شده در فصولی کیه گاشیت و تحلمیل بیای ارائیه شیده ،اکنیون

میتوان در پاسخ به پرسش مورد نظر در پژوبش چنمن گفت:
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پ س از ارزیابی احیوال شخصیمه و ارث بیه عنیوان یکیی از مصیادی آن و نمیز بمیان اجایالی
اختالفات مااب

خاسه در رابطه با ارث وبمان و بررسی ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصمه

ایرانمان غمرشمعه مصوب  ،۲۱۲۱نتایج حاصل از این پژوبش در قال

چند قسات به تفکمک ارائیه

ممشود:
 .۲در فرض اختالف مااب

متوارثمن ،مالک عال ،ماب

متوفی خوابد بود که به این امیر در

بند دو ماده واحده ماکور به صراحت اشاره شده است.
 .۱مطاب ماده  ۱از قانون آئمن دادرسی دادگاه بای عاومی و انقالب در امور مدنی:
"قضات دادگاه با مورفند مواف قوانمن به دعاوی رسمدگی کرده حکم مقتضی صیادر و ییا
فصل خصومت ناایند "...و حتی در فرض وجود قانون در یک موضوع قاضی مجتهیدی را
که قانون موصوف را خالف شرع تشخمص دبد از بی توجهی بیه قیانون و صیدور حکیم
خالف قانون برحار داشته و به وی تکلمف ممکند تا پرونده را برای صیدور حکیم موافی
قانون به شعبه دیگری ارجاع دبد.
بنابراین باید گفت وصمت اقلمتهای ماببی به رسامت شناخته شده در حقوق ایران ،نافیا و
معتبر بوده حتی در فرض تعارض با حقوق وارثی که شمعه ماب

است.

تا زمانمکه قانون در رابطه با یک موضوع وجود دارد و خالف شرع بیودن آن نمیز از سیوی
مرجع مربوطه اعال نشده نامتوان از آن چشم پوشی کرد و به منیابع دو و سیو تاسیک
ناود.
 .۱با توجه به چالشهای مطرح شدا در محاکم و فتاوای علاای شمعه که بعضا بر خالف قیانون
صریح ممباشند ،شایسته است قانونگاار به مواردی که در بمن وراث متوفای غمرشمعه ،ییک
یا چند وارث شمعه وحود دارد ،توجه ناوده و در اصالحات آتی ماده واحیده میاکور ،بنید
دو آنرا چنمن اصالح نااید:
"در مسائل مربوط به ارث و وصمت ،عادات و قواعد مسلاه و متداولیه در میاب
(ولو با فرض شمعه بودن احدی از وراث)

متیوفی
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منابع و مآخذ
 .۲الااسی ،نجادعلی ،)۲۱۳۱( ،تعارض قوانمن ،مرکز نشر دانشگابی ،تهران ،چاپ بفتم.
 .۱الااسی ،نجادعلی ،)۲۱6۳( ،حقوق بمن الالل خصوصی ،مرکز نشر دانشگابی ،تهران ،چاپ اول.
 .۱امامی ،سمدحسن ،)۲۱۱۳( ،تحو ت حقوق خصوصی ایران ،ج ،۱دانشگا 6تهران ،تهران ،چاپ اول.
 .۱امامی ،سمدحسن ،)۲۱66( ،حقوق مدنی ،ج ،۱-۳انتشارات کتابفروشی ا سالممه ،تهران ،چاپ اول.
 .۱پروین ،فرباد ،)۲۱۳۳( ،نگابی به قانون احوال شخصمه خارجمان ،مجله حقوقی ،شااره .۱۱
 .6جباری ،مصطفی ،مسجدسرایی ،حامد ،)۲۱۳۳( ،فقه تطبمقی با نگابی به قانون مدنی(احوال شخصمه)،
انتشارات ققنوس ،تهران ،چاپ اول.
 .۳جعفری لنگرودی ،محادجعفر ،)۲۱6۳( ،ترممنولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش ،تهران ،چاپ
چهار .
 .۳حر عاملی ،محاد بن حسمن ،)۲۱۴۳( ،وسائل الشمعه ،ج ،۲۳-۱6موسسه آل البمت علمهم السال  ،چاپ اول.
 .۳خدابنده لو ،احاد ،)۲۱۳۱( ،قلارو رعایت احوال شخصمه ایرانمان غمرشمعه در حقوق ایران ،فصلنامه
نقد رای ،شااره ۱و.۱
 .۲۴طوسی ،محاد بن حسن ،)۲۱۲۱( ،ا مالی ،دارالثقافه ،تهرا ،چاپ اول.
 .۲۲طوسی ،محاد بن حسن ،)۲۱۴۳( ،تهای

ا حکا  ،دارالکت ا سالممه ،تهران ،چاپ چهار .

 .۲۱فدوی ،سلماان ،)۲۱۳۱( ،تعارض قوانمن ،انتشارات طرح نوین اندیشه ،تهران ،چاپ اول.
 .۲۱کاتوزیان ،ناصر ،)۲۱۳۳( ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،نشر ممزان ،تهران ،چاپ دو .
 .۲۱متولی ،سمد محاد ،)۲۱۳۳( ،احوال شخصمه بمگانگان در ایران ،نشر سازوکار ،تهران ،چاپ اول.
 .۲۱منشاوی ،عبدالحامد ،) ۱۴۴۲( ،ا حوال الشخصمه للاصریمن غمر الاسلامن فی شرایع الاسمحمه و
المهودیه ،نشر ملتقی الفکر ،اسکندریه ،چاپ دو .
 .۲6ممرداداشی ،سمد مهدی ،)۲۱۳۱( ،تعارض قوانمن در دعاوی خانوادگی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قم ،چاپ اول.
 .۲۳ممری نس  ،غالمعلی ،)۲۱۳۳( ،مطالعه تطبمقی تعارض بای داخلی نکاح ،نشریه فقه و حقوق ،شااره .۱۴

