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  دهیچک

 ،خصوصی یعنی تابعیت الملل نیبحقوق  ،ژهیبه واسالمی و  الملل نیبمباحث حقوق 
فقه اسالمی ر با همین عناوین د ،وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین ،اقامتگاه

دایش این گمان گردد که فقه اسالمی له سبب پیأچه بسا این مسو مطرح نشده است 
 نسبت به این مباحث ساکت است.

 نیتر یاصلو  نیتر مهمی  دربارهدر پی آن است تا نادرستی این پندار را پژوهش این 
به همین منظور و نشان دهد » تعارض قوانین«خصوصی یعنی  الملل نیبموضوع حقوق 

پیدایش گمان ادلّۀ انین تالش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قو
ی تطبیقی تعارض قوانین،  مطالعهبه عنوان مدخلی بر و نقد کند و مذکور را بررسی 

روابط خصوصی «یعنی وجود ، ی پیدایش تعارض قوانین نهیزمت یا علّ نیتر یا هیپا
 را از دیدگاه فقه اسالمی تبیین و ترسیم کند.» یالملل نیب

 
 الحیت ها، ص دادگاهتعارض  ،تعارض قوانین ،خصوصی الملل نیبحقوق  :ها کلید واژه
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، دیآ یمی به شمار خصوص الملل نیبی حقوق اصل، موضوع کشورها ۀی حقوق همها دانشکده
عنوان مطالعـه   نیهمذیل ی را خصوص الملل نیب، حقوق کشورهای از ا پارهدر  کهی ا گونهبه 
 که ، چناندهند یممورد مطالعه قرار  ،مه و لوازم بحثها را از باب مقدّ موضوع گریدو  کنند یم

ـ خصوصـ  الملـل  نیبخود از حقوق  فیتعری هم برخ اسـتوار   نیقـوان اسـاس تعـارض   ر ی را ب
 ).٢٥ـ ١/٢٢، این ارفع؛ ١/٤٢ ؛ سلجوقی،٨٥پژوه، شناسه حقوق،  : دانشـ نک( سازند یم

در فقـه و حقـوق اسـالم و سـپس      نیقـوان تعارض عدم وجود مبحث  اوجود ی درباره
ی وجـود  متفـاوت ی هـا  دگاهیـ دها، بلکه  ی آن ـ با فرض وجود ـ احتمال  چگونگی و ستیچ

 نیـ ادر  دیـ بارا  هـا  دگاهیداختالف  نیا ۀعمد لیدلوجود داشته باشد.  تواند یم اداشته ی
و  شـود  ینمـ  دهیـ دی فقهعنوان در منابع و متون  نیای با مبحث که کردجو و جست قتیحق
ی سـادگ  نیبـد  ،ی استهیبد. کند تیتقوی برخرا در نگاه  انکار دگاهیدله أمس نیهمبسا  چه
ی خاص در اصطالحی ریکارگ بهفقدان سابقه در  که داد، چرا حیترجرا  انکار دگاهید توان ینم

نان چ ؛شود ینمی بر عدم طرح مباحث مربوط به آن اصطالح، لیدلفقه و حقوق اسالم، لزوماً 
ا اصـل  ، امّشود ینم دهیدی حقوقی و فقه اتیادبواژه در  نیااگرچه  زین تیتابعدر مبحث  که

ی از آغاز مطرح بوده اسالمسلب آن؛ در فقه  ای کسبی چگونگی آن و ارهایمعو  تیتابعنهاد 
 پـژوه،  : دانـش ـ اند (نک و نهاد مواجه بوده دهیپد نیااز روز نخست با  زینی اسالمی ها دولتو 
 به بعد). ٨٠خصوصی، الملل نیبحقوق و سالم ا

مفهوم تعارض قوانین و چند  دیباخست ن و قضاوت بهتر، قتیحق کشفی برا نیبنابرا
شـد و   ادآوردر حقوق معاصـر را یـ   نیقوانتعارض  شیدایپاصطالح مرتبط دیگر و عوامل 

 . کردبررسی را در فقه و حقوق اسالم  ها آنعدم  اسپس وجود ی
فقه ر د نیقوانتعارض  شیدایپعوامل  نیتر مهم ا، فقدان همه یبررسی نیا ۀجینتاگر 

 دگاهیدباشد،  معکوس جهینتا اگر ، اثبات خواهد شد، امّانکار دگاهیدو حقوق اسالم باشد، 
معتقد است تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالم وجود  که دیرسمقابل به اثبات خواهد 

 تعارض پرداخته باشد. ی دیگر به حلّا وهیشالمی با فقه اسر گرچه ممکن است دا دارد،
 

ی و عوامـل  مـاد قواعد  ،تعارض ، قواعد حلّنیقوانگفتار نخست: مفهوم تعارض 
 نپیدایش تعارض قوانی

بـه   کـه ی حقـوق  ۀرابط کی یعنی، یخصوص الملل نیبحقوق  ۀرابط کی ۀهرگاه دربار
یی در دعوامربوط شود،  کشور چند ای در آن به دو یخارجچند عنصر  ای کوجود ی لیدل

ی کشـور قانون چه  کهاست  نیا شود یممطرح  کهی پرسش نینخستدادگاه اقامه گردد، 
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ی هـا  دولـت از  کیـ کدام اساس قانون ر ب دیبای قاضاست؟ و  حاکمی حقوق ۀرابط نیابر 
مثالً (ی ثالث کشوری در پاکستان کی و یرانیا ک؟ مثالً اگر یکندی دگیرس هیقضمرتبط با 

 ادولت خواهد بود؟ یـ  کدامو آثار آن تابع قانون  نکاح نیا، کنند نکاحاقدام به عقد  )هند
، عیبـا به موجب آن  کهی انجام دهند عیبی در عربستان لبنانی تاجری با رانیای تاجراگر 
و  عیب نیابر  کشور کدامدهد، قانون  لیتحوی مشتربه  هیترکرا در  هیسورواقع در  عیمب

). ٤١و  ٤٠مقدمه علم حقـوق،  ؛٨٧ ،پژوه، شناسه حقوق ؟ (دانشکند یم حکومتآثار آن 
 که شود یمی مطرح قاضی برای دگیرسدر هنگام  کهی را منطقی و پرسش سرگردان نیا

 ٢.نامند یم» نیقوانتعارض «ی قرار دهد، اصطالحاً دگیرسی مبناباید ا ر کشور کدامقانون 
 ۀبـار دریافـت پاسـخ آن، بایـد نخسـت در    و  ا قاضی پیش از پرداختن به ایـن پرسـش  امّ

زیرا بـا فـرض عـدم     ؛صالحیت یا عدم صالحیت خود، اظهار نظر کند (صالحیت قضایی)
اگـر خـود را صـالح بدانـد،     لکن  ؛رسد ینمدیگر نوبت پرداختن به قانون صالح  ،صالحیت

 گذاری).  ن(صالحیت قانود پاسخ دهح قانون صالاینباره پرسش بنیادین در ه باید ب
بر موضوع دعوا،  حاکمقانون  نییتعپرسش و  نیاپاسخ  افتنی در یقاض ،ی استهیبد

 ؛کنـد  ینمعمل  کشورها نیای از کاش به ی نوع عالقه ای یشخص لیماساس خواست و ر ب
دسته  نیا. شوند یماو را به قانون صالح رهنمون  که کند یمی عمل قواعداساس ر ب بلکه

بر دعوا بسنده  حاکمقانون صالح  نییتعی و قاضیی راهنما صرفاً به کهی را حقوقاز قواعد 
 )١٧و  ١٦، یالماسـ ( اند دهینام» تعارض قواعد حلّ« کند یمی را حل قاضی ذهنو تعارض 

دانــان عــرب، آن را  و حقــوق دیـ نام زیــن» قواعــد راهنمــا«را  هـا  آن تــوان یمــ کــهچنـان  
ی قاضقانون صالح،  نییتع. پس از )٥١؛ ممدوح، ٢٣، ظةیحفاند ( نام نهاده» االسنادقواعد«
ـ   خواه داخلی یـا خـارجی   ـ  داده شده صیتشخ دار تیصالح کهی کشوراساس قانون ر ب

ی قـرار  ماهوی دگیرسی مبنا کهرا  نیقواندسته از  نیا. کند یمی را آغاز ماهوی دگیرس
 ).٢٣، ظةیحف؛ ١٧و  ١٦ی، الماساند ( نام نهاده »یاساس ای یمادقواعد « رندیگ یم

مربـوط بـه احـوال     نیقـوان « رد:دا یمـ ر مقـرّ  کـه ی مدنقانون  ٦ماده  ،به عنوان مثال
، ولـو  رانیـ ااتبـاع   ۀیـ کلّاشخاص و ارث، در مورد  تیاهلو طالق،  نکاح لیقب، از هیشخص

                                                                                                                                                                             
در اینجـا، یعنـي در حقـوق    » تعـارض قـوانین  «شـود کـه مقصـود از اصـطالح      خوبي روشن مي از توضیح متن به. ٢

الملل خصوصي، غیر از مفهوم تعارض قوانین در حقوق داخلي است که به معناي ناسازگاري دو قانون است،  بین
لحاظ مفهومي و حکمي، متوافـق بـا   ه ها ب که سرگرداني قاضي قبل از بررسي محتوایي دو قانون و اینکه آن چرا

ن دلیل، برخي نویسندگان اصطالحات صالح به رسیدگي است. به همی ،اند، در این است که کدام قانون متعارض
 .)٤٣دراز، (اند  دیگري را پیشنهاد کرده
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 بیـان داشـته:   کهقانون  نیهم ٧ماده  او ی» باشند، مجرا خواهد بود در خارج میمق نکهیا
 تیـ اهلو  هیشخصـ مسائل مربوط بـه احـوال    ثیحاز  رانیا کخادر  میمق ۀاتباع خارج«

رات دولت و مقرّ نیقوان عیمط، در حدود معاهدات، هیارثحقوق  ثیحاز  نیهمچنخود و 
 ۀدربار آنکهبدون  رایز ؛تعارضاند ی از قواعد حلّروشنی ها نمونه، »متبوع خود خواهند بود

 هیشخصـ بر احـوال   حاکمقانون صالح  نییتع، صرفاً به کنندی صادر حکم هیف متنازعموضوع 
با  نکاح: «مقرّر داشته کهی مدنقانون  ١٠٤٥ا مثالً ماده . امّاند کردهبسنده  انیخارج ای انیرانیا

 ١٠٥٩مـاده   او یـ » زنا باشد... اممنوع است، اگرچه قرابت حاصل از شبهه ی لیذی نسباقارب 
 ای یماد نیقوانی از روشن قیمصاد» ستین زیجامسلم  ریغمسلمه با  نکاح« :دارد یمر مقرّ که

تعـارض و هـم    هم قواعد حلّ ،اگرچه که شود یمفوق روشن  حاتیتوض. با باشند یمی اساس
سـبب   کهتعارض از آنجا  ا قواعد حلّ، امّشوند یمی وضع داخلگذار  نی، توسط قانومادقواعد 

ـ  ۀ، صبغشوند یمی حقوق ستمیسارتباط چند  و در واقـع بخـش    کـرده  دایـ پ زیـ ن الملـل  نیب
 .دهند یم لیتشکرا  کشور کی یداخل نیقوان الملل نیب

ی از برخرا، فارغ از مناقشه در  نیقوانتعارض  شیدایپعوامل  توان یماز آنچه گذشت 
 ، عبارت دانست از:ها آن

شـناخته   تیرسـم ی بـه  معنای، به خصوصحقوق  ۀدر عرص الملل نیب. وجود روابط ١
زمینه و سنگ بنای نخست تعارض قوانین؛ چرا که بدون ایـن   به عنوان ،روابط نیاشدن 

 .رسد ینمعامل، نوبت به عوامل بعدی و پیدایش تعارض قوانین 
ـ ی در دادگاه حقوقیی دعوا. طرح ٢ ؛ تـا امکـان   مـذکور روابـط   ۀی دربـار داخلـ ی و ملّ

 پیدایش منطقی پرسش از قانون صالح برای قاضی فراهم شود.
زیرا در صورت فقدان صالحیت ؛ یدگیرسی برای دادگاه رییتخ ای یالزام تیصالح. ٣

 .ماند ینمدر نتیجه پرسش از قانون صالح، باقی و قضایی، جایی برای رسیدگی 
ی بـه  داخلـ  نیقـوان ی شگیهمی اجرای از پوش چشمی با خارجی قانون اجرا امکان. ٤

ـ دعـاوی   ۀعنوان عامل اصلی پیدایش تعارض قوانین؛ زیرا اگر در همـ  ی، نظیـر  لمللـ ا نیب
دعاوی داخلی، همیشه قانون داخلی صالح باشد، دیگـر پرسـش از قـانون صـالح مطـرح      

 نخواهد شد.
برخی عامل پنجمی را با عنوان اختالف قوانین داخلی کشورها نیـز مطـرح    ،این میانر د
عـاملی اصـلی    ،رسد ینمو به نظر  ـآن اختالف دیدگاه وجود دارد   ۀکه البته دربارـ  اند کرده

 موجب تشدید تعارض خواهد بود.  صرفاًبرای پیدایش تعارض قوانین باشد، بلکه 
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در فقـه و   نیقوانهاي متقابل درباره تعارض  گفتار دوم: تبیین و ارزیابي دیدگاه
 محقوق اسال

ـ  نیـ ای اصـل مه گفته شـد، هـدف   در مقدّ کهطور  همان وجـود روابـط    نیـی تب، همقال
 ۀنـ یزمی اسـت تـا   اسـالم فقه و حقـوق   دگاهیدز ی، اخصوصحقوق  ۀی در عرصالملل نیب

 کـه ی کسـان اشاره به سـخن   ،از آن شیپا ، امّنشان داده شود نیقوانی بحث تعارض اصل
آنـان  ادلّـۀ  و نقـل و نقـد    کرده انکاردر فقه و حقوق اسالم را  نیقوانوجود بحث تعارض 

 .رسد یمبه نظر  دیمف
 

 نیمنکرادلّۀ ی بررسو  نییتبمبحث اول: 
مطـرح  » نیقـوان تعـارض  «در فقه و حقوق اسالم، مبحث  که اند دهیعق نیابر  کهی کسان

 :اند کردهـ استناد  لیذ لیدلاز جمله چند  ای ـ ادلّهی خود، به عامدّی اثبات برانشده است 
 

 در اسالم الملل نیبفقدان روابط و حقوق . ١
تـا نوبـت بـه     ناسـد ش ینم تیرسمی را به اسالم ریغی ها دولتی، اسالماصوالً دولت 

ـ و از جمله حقـوق   الملل نیبی حقوقی روابط چگونگبحث از  ی و بـه  خصوصـ  الملـل  نیب
ی، اسـالم  ریـ غی هـا  دولـت ی بـا  اسالمروابط دولت  بلکهبرسد،  نیقواندنبال آن تعارض 

تعارض  شیدایپی اساسگروه، عامل  نیا دگاهیداز  ،گریدی است. به عبارت جنگی ا رابطه
ی خصوصـ حقوق  ۀیی شده، در عرصشناساو  فیتعر الملل نیبود روابط ی وجعن، ینیقوان

ی عنصـر ی همـراه بـا   حقـوق ی ا رابطـه  ،در خارج اناًیاحی ندارد و اگر خارجاسالم، وجود 
. شـود  ینمیی شناسای اسالمفقه و حقوق  ۀیناحرابطه از  نیای وجود داشته باشد، خارج

وجـود   ،بر آن برسد. بـه عنـوان مثـال    کمحاقانون  نییتع اآن و ی حکم نییتبتا نوبت به 
 ریـ غی در دارالحـرب و متقـابالً   قـانون  بـه طـور  مسلمانان  که شود یمی سبب جنگ ۀرابط

تعـارض   نهیزم که الملل نیبی خصوصو روابط  نکرده دایپمسلمانان در داراالسالم حضور 
 ).٢٠٣: دراز، ـ (نک ردینگ شکلاست  نیقوان
ـ مبحث دوّر د مستقالًیادی بودن آن، عا، به دلیل بنو ادّ لیدل نیا ه قـرار  م، مورد توجّ

 در اینجا الزم است: مختصر چند نکتهی ادآوریا امّ ،خواهد گرفت
ی منسـوخه، لزومـاً   دیتوح انیادی حتّو  شرکو  کفری و نامشروع بودن نادرست ؛الًاوّ

ی هـا  یگـار ن نامـه . شـود  ینم دارالکفرهای و اسالم ریغی ها دولتیی شناسای بر عدم لیدل
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ی آن اسـالم  ریـ غی ها دولت)، خطاب به سران لّی اللّه علیه و آله(صم ی اسالگرام امبریپ
از  تیـ حکا، »میعظ«و » یکسر«ی ـ آنان همچون  شخصی ـ و نه  استیرروزگار و با عنوان 

). بـه عبـارت   ٧٧/ ٢ی،عقـوب ؛ ی٣٨٠و  ٣١٦/ ٢ی، انجیـ می احمـد ( کند یمیی شناسا نیا
اسـت و بـا آن   » کشـور دولـت ـ   «یی شناسـا از عـدم   ریـ غ، حکومتنامشروع بودن  ،گرید

 میـ رژ، رانیـ ای اسالمی جمهوری دولت وقتی ندارد. به عنوان مثال در روزگار ما، مالزمت
 کبـه عنـوان یـ    بلکـه ی، جعلـ ی و لـ یتحم تیـ واقع کگر قدس را، نه به عنوان یـ  اشغال

گـو بـا سـران آن    و و گفت مکاتبهی برایی جا، کند ینم ییشناسا ی،رسم» کشور ـ دولت«
 گـر یدنسـبت بـه    کـه ی حـال ، در ماند ینمی باقدولت  کی یرسمبه عنوان مقامات  میرژ
ـ    هـا  آن ،حکومـت است  ممکن، اگرچه »کشورها ـ دولت« ا اصـل آن  را مشـروع ندانـد، امّ
 بشناسد. تیبه رسمرا » کشور ـ دولت«

در  بلکـه ، سـت ینی جنگـ  ۀطـ و لزومـاً راب  شـه یهم، دارالکفـر داراالسالم و  ۀرابط ؛اًیثان
انعقـاد  پـس از وقـوع جنـگ و     ای، و یـ جنگـ  گونـه  چیه شیدایپی از مواقع، بدون اریبس

ـ  حاکم زیآم مسالمتی و جنگ ریغی ا رابطهی پس از آن، ها عهدنامه  نیـ ااسـاس  ر است. ب
 زیـ آم مسـالمت  ۀو رابطـ  شـود  یمـ  میتقسـ ، به انواع مختلـف  دارالکفر کهمعاهدات است 

خسرو پژوه و  (دانش گردد یم، بسته به نوع معاهده، متفاوت ها آناز  کی ا هرداراالسالم ب
 ).١٢٠ـ١١٨، یشاه

ی از تـابع  شـه یهمی، لزومـاً و  خصوصـ  الملل نیبی در قلمرو حقوق حقوقروابط  ؛ثالثاً
ـ ی عن. یستینی عموم الملل نیبروابط حقوق  داراالسـالم و   ۀرابطـ  آنکـه ی بـا فـرض   حتّ

بـه  را  دارالکفـر ی باالتر، دولـت داراالسـالم،   حتّ ای باشد و یجنگی ا هرابط، صرفاً دارالکفر
ی خـارج ی عنصـر ی افراد، خصوصاست در روابط حقوق  ممکننشناسد، باز هم  تیرسم

 نیقـوان مبحـث تعـارض    ۀنـ یزمو  افتـه ی تحقق یخصوص الملل نیبو حقوق  افتهحضور ی
، در آنجا بـا  دارالکفری به فرتمسااست دو مسلمان در  ممکن ،فراهم شود. به عنوان مثال

 کـافر دو  بـرعکس  او یـ  کننـد ی منعقـد  قرارداد نیسرزمآن  ساکنبا مردم  او ی گریکدی
 ابا اتباع مسلمان ی او ی گریکدبا ی اند افتهامان در داراالسالم حضور ی مانیپبا  کهی ا گانهیب
 رشیپـذ بـا   گانـه یبو  کافر نیزوج ای انجام دهند و یا معاملهی اسالممسلمان دولت  ریغ

دولت متبوع سابق خود  ای نید نیقوانی درآمده و از شمول اسالمدولت  تیتابعاسالم به 
حقوق  ،موارد نیا ۀدر هم و ...ی گردند اسالماسالم و دولت  نیقوانخارج شده و مشمول 

و در صورت بروز اخـتالف و مراجعـه بـه دادگـاه دولـت       افتهق یی تحقّخصوص الملل نیب
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دولت ـ   کداماساس قانون ر ب که دیآ یم دیپدپرسش  نیای قاضی برا، دارالکفر ای یاسالم
 ؟کندی دگیرسـ  دارالکفرداراالسالم با 

 
 دادگاه دولت اسالمی و صالحیت قضایی ها دادگاهفقدان تعارض  .٢

و پرسـش از صـالحیت    هـا  دادگـاه پیش شرط پیدایش تعارض قوانین، وجود تعارض 
ر تصـوّ  گونـه  نیاجعه در رسیدگی به دعوا است. حال ممکن است قضایی دادگاه مورد مرا

، ابدی ینمق ی دولت اسالمی تحقّها دادگاهشده و گفته شود که چنین پیش شرطی برای 
ار (بیگانگان) نیسـت  ف به استماع و رسیدگی به دعاوی کفّزیرا دادگاه دولت اسالمی مکلّ

حیت اجبـاری یـا اختیـاری دادگـاه     بـا نفـی صـال    ،و با نفی این وظیفه و به عبارت دیگر
تعـارض قـوانین، یعنـی    مسألۀ ی دارد، الملل نیبی  جنبهاسالمی نسبت به این دعاوی که 

 منتفی خواهد بود. گذاری، موضوعاً نسرگردانی و پرسش از قانون صالح و صالحیت قانو
 ه داشت که: باید توجّ اجماالًا ، امّطلبد یمپاسخ تفصیلی مجالی دیگر 

ـ     ؛الًاوّ ی ا لهأمسـ ار، عدم تکلیف دادگاه اسالمی در استماع و رسـیدگی بـه دعـاوی کفّ
قاضـی   ،ی از مـوارد ا پـاره اقل در حـدّ  ،خواهد آمـد  چنان کهقطعی و مطلق نیست، بلکه 

پرسـش از   ف و یا دست کم مختار در رسیدگی است و بـا فـرض رسـیدگی، منطقـاً    مکلّ
 قانون صالح برای او مطرح خواهد شد.

 شـود  ینمـ ار با یکدیگر محدود ی به دعاوی کفّالملل نیبی دعاوی خصوصی  همه ؛اًیثان
ـ      ی که با فرض نفی لزوم استماع و رسیدگی به دعاوی آنان، تعـارض قـوانین بـه طـور کلّ

مسـلمان   -چـه خواهـان و چـه خوانـده     -منتفی گردد، بلکه ممکن است یک طرف دعوا
ی رسـیدگی   فـه یوظاسالمی صالحیت و دادگاه دولت  ،بدون تردید ،باشد، در این صورت

ی باشد یا مسـتأمن و چـه موضـوع بـه احـوال      چه طرف دیگر (کافر)، ذمّ ؛خواهد داشت
شخصیه مربوط باشد یا غیر آن. به عنوان مثال ممکن است قراردادی بین یک مسلمان و 
یک کافر مستأمن در دار الکفر منعقد شود و در اختالف حاصـله بـین طـرفین، یکـی از     

مـرد کـافری    مثالًیا هردو طرف در دادگاه دولت اسالمی طرح دعوا کنند و یا آنکه  ها آن
ی خواهرش گرفته و پس از آن مسـلمان و   اندازهرا به  خود رثاإل مستأمن و بیگانه، سهم

خواهان دریافـت مـا    ،ی دولت اسالمی گردد و آنگاه پس از این تغییر دین و تابعیت تبعه
خود شود. بدیهی است در ایـن دو مـورد بـرای قاضـی مسـلمان       فاوت سهم االرثبه التّ

دولـت   ـدادگاه دولت اسالمی این پرسش قابل طرح است کـه بـر اسـاس کـدام قـانون       
 له رسیدگی کند.أباید به مس ـاسالمی اسالم یا دارالکفر 
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 یاسالم نیقوانی بودن مرزی و درون نیسرزم. ٣
ی خـارج ی هـا  دادگاهمراجعه به  ی، حقّاسالماتباع دولت  ،طرف کاز ی شود یمگفته 
ی مطـرح  اسـالم در دادگـاه   کـه یی دعواهـا  ۀیـ کلّدر  ،گـر یدی سورا ندارند و از  دارالکفر

ـ ، ردیـ گ یمی قرار دگیرسی مبناو  اریمعی اسالم عتیشر نیقوانالزاماً  شود یم ی اگـر  حتّ
 تیصـالح و یی قضـا  تیصـالح  نیب ،گریدباشند و به عبارت  دارالکفراصحاب دعوا اتباع 

و  کرده تیصالحاصوالً اعالم عدم  ای یاسالمی دادگاه عنی، الزاماً تقارن وجود دارد؛ یقانون
در صـورت اعـالم    او یـ  کنـد  یمـ ی خـوددار ی اسـالم  ریـ غی قـانون  مبنای بر دگیرساز 

تعـارض   ،جـه یدر نتو  کنـد  یم حکمی اسالم عتیشر نیقواناساس ر ، منحصراً بتیصالح
ی دعـاو ی بـه  دگیرسـ بـا فـرض    رایـ ز ؛ردیـ گ ینمـ  شکلی آن طالحاصی معنابه  نیقوان

ی اغمـاض  عنـ ، ینیقـوان تعارض  شیدایپی، شرط چهارمِ اسالمی ها دادگاهی در الملل نیب
در  گـاه  چیهـ ی اسالمی دادگاه قاضی است و منتفی، قانونی اجرا امکانی و ملّگذار  نقانو

 ).٣٠٥ز، (نک: درا کند ینمی سرگردانانتخاب قانون صالح احساس 
 :کهه داشت توجّ دیبا لیدل نیادر پاسخ به 

و بـه آن   کـرده  تیصـالح ی اعالم الملل نیبی دعاوی از اریبسی در اسالمدادگاه  ؛الًاوّ
 .کردی خواهد دگیرسی دعاو

ـ اسـالم  عتیشـر به دسـتور   زینی دعاوی از اریبسدر  ؛اًیثان  ریـ غ عتیشـر اسـاس  ر ی، ب
 تیصـالح ی عنـ ، ینیقـوان تعارض  شیدایپشرطِ  . پس هر دوکردی خواهد دگیرسی اسالم
ی پوش چشماغماض و  زینی و خصوص الملل نیبی حقوق دعوا کی به یدگیرسی برایی قضا
بـه نظـر    کـه ی ا گونـه ی، وجود دارد. بـه  خارجی قانون اجرا امکانی و داخلی قانون اجرااز 
ـ ا حقوق ب سهیمقای در اسالمو مقررات  نیقوانانعطاف و اغماض در  نیا رسد یم  الملـل  نیب

ـ حقـوق   ۀتنهـا در عرصـ   نه کهی وجود دارد تا آنجا بارزتری و معاصر به نحو عرف  الملـل  نیب
ی مشـاهده  انعطـاف  نیچنـ ی حدودتا  زینی فریک الملل نیبحقوق  ۀدر عرص بلکهی خصوص

ی مشـاهده  زیـ چ نیچنـ  بـاً یتقری و معاصر عرفی حقوقی ها نظامدر  کهی حالدر ؛ شود یم
 او یـ  شـود  ینمـ ی جاری بر آنان اسالمی از جرائم، حدود ا پارهدر  ،عنوان مثال . بهشود ینم

 حکـم و رسـومات خودشـان    نییآتا طبق  سپرند یمخودشان  انیقاضمجرم را به عالمان و 
مصـر   حـاکم  ۀ) بـه نامـ  السّالم لیه(ع یعلحضرت را در پاسخ  هیقض نیاروشن  ۀ. نمونکنند

بود، حضرت فرمود: بـر   کردهپرسش  هیکتابی زنلمان با ی مسمردی زنااز  که افتی توان یم
بسـپرند تـا    نشـان یدی علمـا را بـه   هیـ کتاب هیزانی شود و جاری اسالممرد مسلمان حدود 
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 .)٢٨/١٥٢عاملی،  رّ(ح کنند استشیس دانند یم کهگونه  هر
 
 یاسالمتعارض در فقه و حقوق  فقدان قواعد حلّ. ٤

ـ ی دعاوی اسالمه دادگاه دولت اگرچ کهر شود تصوّ نیچناست  ممکن ی را المللـ  نیب
 ریسـا در  کهی ـ  داخل نیقوانی مبنامنحصراً بر ، ی همدگیرس نیاو در  کند یمی دگیرس

نـاظر بـر    کـه  کنـد  یمی دگیرسی نیقواناساس ر ا ب، امّکند ینماست ـ عمل   حاکمموارد 
ی ماد نیقوانه است: ی دو گوناسالمدولت  نیقوان، گریدی است. به عبارت الملل نیبروابط 
 کـه » یالمللـ  نیب ـ یماد« نیقواناست و  حاکمی داخلی حقوقبر روابط  کهی، داخل کامالً

 کدر آن یـ  کـه ی خصوصـ ی آن دسته از روابط حقـوق  عنی، یالملل نیبی حقوقبر روابط 
 ایـ  نکاح تیوضع کهی نیقوان ،. به عنوان مثالکند یم حکومتی حضور دارد، خارجعنصر 

ا امّ ،ندیآ یمبه شمار » یداخلی ماد« نیقوان، کنند یم نییتبرا  گریکدنان با یطالق مسلما
، کند یم حیتشررا  کفّار ریسا ای کتابطالق مسلمانان با اهل  ای نکاح تیوضع کهی نیقوان
بـه   گـر ید ،نیقـوان دسـته از   نیـ او با وجود  شوند یممحسوب » یالملل نیبی ماد« نیقوان

یی راهنمـا و به قانون صـالح   درآوردهی سرگردانو  ریّتحی را از قاض کهتعارض  قواعد حلّ
ی از قواعد تعارض مشاهده اثردر فقه و حقوق اسالم  لیدل نیهمو به  ستینی ازین کند
تعـارض   ، قواعد مربوط به حـلّ نیقوانتعارض  شیدایپاصل محور  کهی حال، در شود ینم
 قواعـد حـلّ  «اسـت و بـا فقـدان     مفروض عدم آن در فقه و حقوق اسالم کهاست  نیقوان

 .دهد یمخود را از دست  تیموضوع ،نیقوان، مبحث تعارض »تعارض
 :کهاست  نیاپاسخ 

ی و عرفـ تعارض ـ همانند آنچـه در حقـوق     ی، قواعد حلّاسالمدر فقه و حقوق  ؛الًاوّ
 ادامه به آن اشاره خواهد شد.ر د کهمعاصر وجود دارد ـ موجود است، 

 ریّتح ی وسرگردان، عبارت است از نیقوانتعارض  قتیحقگذشت،  کهطور  همان ؛اًیثان
 نیـ اتعارض و رفع  نیاا حلّ ، امّکند حکومتبر دعوا  کهی صالحی در انتخاب قانون قاض

قواعـد  «، گاه از راه وضـع  کند دایپق ی، تحقّمختلفی ها صورتاست به  ممکنی سرگردان
 کـه اسـت   نیاآنچه مهم است ». یالملل نیبی ماد نیقوان«و گاه از راه وضع » تعارض حلّ
ـ ی خصوصـ ی حقـوق  دعـوا بـر   حـاکم ی، قانون صالح قاض و از  کنـد  دایـ پی را المللـ  نیب

، چنـدان مهـم   ابـد مطلـوب دسـت ی   نیای به راهاز چه  نکهیاا ی خارج شود، امّسرگردان
واحـد   حـلّ  اسـت راه  ممکـن تعارض،  نیا ی حلّها راهی  درباره ،گریدو به عبارت  ستین
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خاص خود عمـل   ۀویشی، به حقوق ستمیسی وجود نداشته باشد و هر الملل نیبی و هانج
 نیـ ای بـا  قاضـ و  شـود  یمـ ی مطـرح  الملل نیبیی دعوای اسالمی در دادگاه وقت. پس کند

، دو کنـد ی دگیرسـ اسالم ـ   ریغ ای ـ اسالم ی قانونبر طبق چه  که شود یمپرسش مواجه 
او را بـه   کـه تعارض،  ی استناد به قواعد حلّکی :ستی شده انیب شیپی او براحل  نوع راه

 نیقـوان اسـتناد بـه    گـر یدو  کند یمیی راهنمای خارج ای یداخلی صالح مادی قانون سو
و  ردیگ یمی به دعوا قرار دگیرسی مبنای ماهوو به صورت  ماًیمستق کهی الملل نیبی ماد
ی و تجـارت  بازرگـان  ۀدر عرصـ  نیقـوان در تعـارض   راًیـ اخ کـه ی اسـت  زیـ چ نیـ افاقاً اتّ
اسـاس آن در  ر ه قرار گرفته است و بمورد توجّ» میمستق قیطر«ی، تحت عنوان الملل نیب

تعـارض، دنبـال    با استناد به قواعد حـلّ  کنندتالش  آنکهاز  شیبی، الملل نیبی ها یداور
 یماد نیقوان هیشبی زیچبا استناد به  ماًیمستق کنند یمی سعی صالح بگردند، مادقانون 

 ).١٠٢یی، صفا؛  ٣٨٣و  ٣٨٢، انیکالنتری قرار دهند (دگیرسله را مورد أی مسالملل نیب
 

 یاسالم ریغی و حقوق اسالمی رتبي حقوق برابرنا. ٥
ی قـانون  اجـرا  امکـان  جـه یدر نتو  نیقـوان تعـارض   طیشـرا ی از کی کهگفته شده است 

ن است. به ی از تمدّرداربرخو درجهی به لحاظ حقوقی ها ستمیسی همانندی و برابری، خارج
ی قرار دگیرسی مبنا ،دادگاه مقرّ کشوردر  کشورهای آن دسته از خارج نیقوان ،گریدعبارت 

آن دسـته از   نیقـوان ی ولدادگاه باشند  مقرّ کشوری همتان تمدّ ۀاز جهت درج که ردیگ یم
 نیقـوان س، مـثالً  اسا نیااجرا ندارند. بر  تیقابلی فروتر قرار دارند، تیموقعدر  کهیی کشورها

یی قابل اسـتناد و اجـرا   اروپا شرفتهیپی کشورهایی در ایآسیی و قایآفری کشورهای از اریبس
ی نسبت اسالم عتیشری اجرایی از اروپای ها دادگاهی از اریبس لیدل نیهمبه  دیشاو  ستین

ی حتّبسا  چهو  دهند ینمم را اجازه ازدواج دوّ ها آنو مثالً به  کنند یمی خودداربه مسلمانان 
 به بطالن آن دهند. حکمی، ازدواج نیچندر صورت وقوع 

، گـر یدی سواز  بلکهی ندارد، غرب شرفتهیپی کشورهای اختصاص به نگاه نیچنالبته 
و بـا   دارند یمم مقدّ عیشراو  نیقوان ۀی را بر هماسالم عتیشر نیقوان زینی اسالمعالمان 

دو  نیـ ا ۀجـ ینتو بدیهی اسـت   دهند ینمرا  عیشراو  نیقوان ریسای اجراوجود آن اجازه 
ـ ی خصوصـ در روابط حقوق  نیقوانی بودن تعارض منتفنگاه چیزی جز  ـ ی المللـ  نیب  نیب

 ).٣٠٤نخواهد بود (دراز،  دارالکفرداراالسالم و 
 :کهه داشت توجّ دیبادر پاسخ 
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ظ درجـه  ی به لحاغربی کشورهای از ا پارهی نسبت به اسالمی ها دولتاگر فرضاً  ؛الًاوّ
 گـر یدی اسـالم  ریـ غی کشـورها ی از اریبسـ باشد، با  تر نییپاو توسعه،  شرفتیپن و تمدّ
دسـته از   نیـ ا. پس نسـبت بـه   شوند یمی نداشته و هم درجه و هم رتبه محسوب تفاوت
 .کند دایپمصداق  تواند یم نیقوانها تعارض  دولت
ـ و نـه اصـل تعـارض    ی  عمومها، در مبحث نظم  شرط وحدت رتبه تمدّن دولت ؛اًیثان

، خـالف نظـم   گریکـد ی یکشـورها ، در هم رتبهدولت  نیقوانی عنـ مطرح است. ی  نیقوان
 ممکـن  کـه ، تـر  نییپـا ن تمدّ ۀیی با درجکشورها نیقوان، برخالف شود ینمی تلقّی عموم
از اجرای  ه،جینتی و در ی تلقّعموم، خالف نظم تر شرفتهیپی کشورهاآن در  نیقواناست 

 تـر  نییپـا ی کشورها نیقوانی کلّ به طور که ستین نیامعنای آن ا شود. امّداری آن خود
ی عمـوم خالف نظـم   ،نیقوان نیااست  ممکنبسا  چه رایز ؛ی باالتر اجرا نشودکشورهادر 

 قابل استناد و اجرا باشد. جهینتنبوده و در 
نتقاد ا ی موردبه درستی، عمومدر بحث نظم  ها ی دولتنتمدّشرط وحدت رتبه  ؛ثالثاً

 ).١٣٤و  ١٣٣ی، الماسقرار گرفته است ( انکارو  دیشد
 

 تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالمو ی الملل نیبمبحث دوم: تبیین روابط 
و م در فقه و حقـوق اسـال   یالملل نیبی روابط ها هیپای اجمال نییتبدر این مبحث به 

اساس تعارض قوانین  تا نشان دهیم که بر این ،گیری آن خواهیم پرداخت چگونگی شکل
، طـرح باشـد  م یی متفـاوت، ها حلبا راه  احتماالًاگرچه  ،حقوق اسالمیو در فقه  تواند یم
ی به نگـاه اسـالم بـه انسـان،     ا اشارهدر آغاز  ستیبا یممنظور  نیای برانان که هست. چ
سیاسی آدمیان داشته تا بتوانیم و بندی دینی  ی و تقسیماسیسی و انسانی ایجغراف ،نید

 سپس تعارض قوانین را تبیین کنیم.و ی الملل نیبانواع روابط 
 

 نیدالف) انسان و 
خَلَقَکُـم   یالَّـذِ  «...اند:  شده دهیآفری واحد قتیحقها از  انسان ۀاسالم، هم دگاهیداز 

ا إِنَّ ...«ی دارنـد:  واحد) و پدر و مادر ٦مر/زّال؛ ١٨٩/عرافألا؛ ١ /ساءنّال...» (مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
ی از اصـل  برخـوردار در  ،جهـت  نیهمـ ) و بـه  ١٣حجرات/ال» (...یخَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَ

ـ اگرچـه ناخواسـته    انیآدمهستند.  مشترکی همه انسان تیهو ، از شیخـو  اریـ اخت یو ب
 نیـ او اسـالم   هسـتند  متفاوتو زادگاه و مانند آن  لهیقبجهت نژاد، تبار و نسب، قوم و 
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ی و ارزشـ ا هرگـز از منظـر   شناخته، امّ تیرسمبستر تعارف نه و تفاخر به ها را در  تفاوت
ی اکتسـاب ی و اریـ اخت کرامـت اسـاس  ر را ب انیآدماست و ارزش  ستهیننگری بدان حقوق

اللَّـهِ   عِنـدَ إِنَّ أَکْـرَمَکُمْ   وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...«(تقوا) استوار ساخته است: 
ی و الهـ  انیاد، اعتقاد به کرامت نیا کسب لیاصمنطقاً راه  که) ١٣حجرات/ال» (...قَاکُمْأَتْ
 ۀهمـ  مشـترک جهـت، جـز در قلمـرو حقـوق      نیهماست. به  ها آنی از دستورات رویپ

بودن  نیّمتداست  ممکن شود یم ادامروز، با عنوان حقوق بشر از آن ی کهو آنچه  انیآدم
ی، اجتمـاع ی، آثـار  اخـرو  ــ  یفرداعتقاد او، افزون بر آثار  موضوعِ نیدی و آدمنبودن  ای

ی نـ یداز منظـر   انیـ آدم میتقسـ ی بـه  ا اشاره ،ور نیاداشته باشد. از  زینی ویدنی و حقوق
 :رسد یمی به نظر ضرور
ـ  ایـ  انـد  مشرک اخود ی نانیّمتدو  نیّمتد ای اند نید یب ای انیآدممنظر  نیااز  د و موحّ
 او یـ  انـد  عهیش اخود ی زینمسلمان. البته مسلمانان  ای) یکتاب( اند مسلمان ریغ ادان یموحّ

 از موضوع بحث خارج است. که …و عهیش ریغ
 ایـ  انیآدمگفت:  توان یم میدهی اسالم قرار مبناآن و بر  تیغای را از بند میتقساگر 
 ایـ  انیـ بکتا ریـ غی و کتـاب  ریغ ای اند یکتاب امسلمانان ی ریغمسلمان و  ریغ ای اند مسلمان

ی اسالمی ها علقهها و  اساس آموزهر ب کهی وقت. آحاد مسلمانان نیّمتد ریغ او ی اند نیّمتد
بـه   کـه و آنگاه  آورند یم دیپدت مسلمان را دهند، امّ لیتشکی را اجتماعو  ندیآهم د گر

ی اسـ یسدهند، جامعه  لیتشکمستقل  تیحاکمی با حکومتی داده و اسیسخود سازمان 
پژوه،  (دانش اند کردهرا بنا  »داراالسالم«ی فقه جیرای و در اصطالح اسالملت دو ای یاسالم

 ).٩٠خصوصی،  الملل نیبحقوق و اسالم 
 
 یاسیسی و انسانی ایجغرافب) 

ـ  زیـ نی اسـ یسی ایـ جغرافو  نیزم میتقسدر  بلکه، انیآدم میتقستنها در  اسالم نه ر ب
 است. کرده(اسالم) عمل  نیداساس 
» دارالکفر«و » داراالسالم«اي موجود، در دو گروه ه»کشور ـ دولت« عۀمومج ،نظرن ماز ای

ی به اسیسبه لحاظ  سو کاز ی زینمردم جهان  ،جهیدر نت) و ٢١١و  ٨٨(همان،  رندیگ یمقرار 
به لحاظ اقامتگاه، به دو دسته افراد  گریدی سوو از  دارالکفردو گروه اتباع داراالسالم و اتباع 

 ).٨٨(همان،  شوند یم میتقس دارالکفر میمقو داراالسالم  میمق
ـ  ا، اتباع داراالسالم را در درجه نخسـت، مسـلمانان یـ   تیتابعبه لحاظ  ت مسـلمان  امّ
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 (همـان،  نکننـد ی زنـدگ ی از آنـان در داراالسـالم هـم    برخـ ی اگر حتّ، دهند یم لیتشک
ی بـه شـمار   ماسـال اتباع دولـت   زینه آنان، اهل ذمّ کناربعد و در  ) و در درجۀ١٠٧ـ١٠٣

آنـان   ریـ غ) و ١٤٦در داراالسالم اقامت داشته باشند (همان،  که، مشروط به آن ندیآ یم
در  ای کنندی زندگ، خواه در داراالسالم شوند یمی تلقّ گانهیبی اسالمهمه نسبت به دولت 

ی (مسـلمان) و  مـان یااتباع داراالسالم به دو گـروه اتبـاع    نیبنابرا) ٢١٢(همان،  دارالکفر
ی و نـ ید، هم به لحاظ زین گانگانیب) و ٩٥(همان،  شوند یم میتقس) ها یذمّی (مانیپباع ات

و  مشـرک د)، ی (موحّکتاب گانهیبی به نیدی دارند: به لحاظ ماتیتقسهم به لحاظ سیاسی 
ی نخست بـه دو گـروه   اسیس) و به لحاظ ٢١٧ـ   ٢١٥(همان،  شوند یم میتقس نید یب ای

و  گردنـد  یمـ  میتقسـ داراالسـالم)   میمق ریغمستأمن ( ریغو  داراالسالم) میمقمستأمن (
ـ مستأمنان به دو گـروه   ریغسپس  ـ  ریـ غی و حرب بـه   انیـ حرب ریـ غی و پـس از آن  حرب
 میتقسـ ، اهـل اعتـزال، اهـل هدنـه، اهـل موادعـه و...       ادیـ ح: اهل رینظیی چند، ها گروه

 شتریب، انیحرب ریغ ریاخی ها یبند گروه کهی است گفتن). ٢١٥ـ   ٢١٣(همان،  شوند یم
ی و خصوص الملل نیبحقوق  ۀحوزاست و در  رگذاریتأثی عموم الملل نیبحقوق  ۀدر حوز

 ی ندارد.ریتأثچندان  نیقوانمشخصاً بحث تعارض 
نخسـت   داراالسـالم را در درجـۀ   میمقـ ی و غالـب  اصـل  تیـ جمع، زیـ نبه لحاظ اقامتگاه 

متقـابالً   کـه ، چنـان  دهنـد  یمـ  لیکتشه و پس از آن مستأمنان مسلمانان و سپس اهل ذمّ
 آورند یم دیپدی ـ  کتاب ریغی و کتابمسلمانان ـ اعم از   ریغرا  دارالکفری و غالب اصل تیجمع

 دهند. لیتشکآن را  تیجمعی از بخش زینآنان مسلمانان  کناراست در  ممکنو 
 

 حقوق اسالمو و تعارض قوانین در فقه  یالملل نیبج) تبیین روابط خصوصی 
 رابطـۀ  کی یـ عنـ ی، یخصوصـ  الملل نیبحقوق  رابطۀ کی ۀدربارگاه هر کهه شد گفت
مربـوط   کشـور چند  ای در آن، به دو یخارجچند عنصر  ای کوجود ی لیدلبه  کهی حقوق

 مطرح خواهد شد. نیقوانیی در دادگاه اقامه گردد، تعارض دعوا، شود یم
اصـلی   ۀبـه عنـوان زمینـ   ی خصوصـ ی شدن روابط حقـوق  الملل نیب ای بودن یالملل نیب

ـ  ،اختالف در عوامل ارتباط و به عبـارت بهتـر   ۀجینتپیدایش تعارض قوانین،  ق عوامـل  تعلّ
اخـتالف اقامتگـاه    ایـ  تیـ تابعاخـتالف   ،چند دولت است؛ به عنوان مثـال  ای به دو یارتباط
انتسـاب   تیـ قابلی به دو دولت حقوقآن رابطه  که شود یمی سبب حقوق رابطۀ کی نیطرف
ی را بـه  حقوقبا اقامتگاه او، رابطه  نیّمعشخص  کی تیتابعاختالف  کهچنان  ؛ته باشدداش
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. تفاوت دولت متبوع سازد یمدو دولت متبوع شخص و دولت اقامتگاه همان شخص مرتبط 
 اوقـوع مـال یـ    محلّ اد یی تعهّاجرا محلّ اانعقاد قرارداد ی اقامتگاه شخص با دولت محلّ ای

 ی است.خصوص الملل نیبی حقوق رابطۀ شیدایپی برای گریدی ها لمثا زیندادگاه  مقرّ
حقوق اسالم نیز مطرح و پیش گفته در فقه  اختالف در عوامل ارتباطی ،بدیهی است

 است، پس زمینه پیدایش تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالمی نیز وجود دارد.
ـ   ی خصوصی بـین یـک   ا رابطهرگاه ه برای مثال و از منظر تابعیت، ی مسـلمان یـا ذّم

ا یک غیر مسلمان مستأمن یا غیر مستأمن (بیگانـه تبعـه دار الکفـر)    ب (اتباع داراالسالم)
تبعـه  ه ی حقوقی بین دو بیگانـه مسـتأمن (مقـیم داراالسـالم)، کـ     ا رابطهبرقرار شود، یا 

ق یافته و در صورت تحقّ خصوصی الملل نیب، پدید آید، حقوق باشند یمدارالکفرهای متفاوت 
بروز دعوا و مراجعه به دادگاه، قاضی در مثال نخست با این پرسش مواجه خواهد شد که آیا 

الکفر؟ و در مثال دوم با این ر رسیدگی قرار گیرد یا قانون دارقانون داراالسالم باید مبنا و معیا
ـ   ا پرسش روبه رو خواهد شد که قانون حاکم بر دعوا، قانون داراالسالم است یا دارالکفـر؟ و ب

 فرض حکومت قانون دارالکفر، قانون کدام دارالکفر بر دعوا حکومت دارد؟
خصوصـی و تعـارض قـوانین در فقـه و حقـوق       الملل نیباز منظر اقامتگاه نیز حقوق 

اسالم امکان پذیر است، برای مثال در دعوای مسلمان مقیم داراالسالم با مسلمان مقـیم  
ی و قیم داراالسالم) با یک غیر مسلمان غیر ذمّی یا مستأمن (مدارالکفر یا دعوای یک ذمّ

خصوصـی اسـت کـه     الملل نیبغیر مستأمن (بیگانه مقیم دارالکفر)، موضوع دعوا حقوق 
که اگر بنا باشد بر اساس قـانون اقامتگـاه    شود یمسبب پیدایش این پرسش برای قاضی 

د را بای ـ  الم یا دارالکفرداراالس ـحکم کند، قانون اقامتگاه چه کسی را و کدام اقامتگاه را  
 معیار و مبنای رسیدگی قرار دهد؟

افزون بر این، ممکن است گاه طرفین دعوا تابعیت یا اقامتگاه مشترک داشته باشـند  
 هـا  آناقامـت   ی متبوع یـا محـلّ  ها دولتبه دولتی غیر از  ها آنحقوقی  موضوع رابطۀا امّ

در دعـوای دو   مـثالً ی پیـدا کنـد،   المللـ  نیب صبغۀ ها آن ، رابطۀارتباط داشته و در نتیجه
ی تبعه و مقیم داراالسالم بر سر مالی که در دارالکفـر واقـع اسـت، یـا     مسلمان یا دو ذمّ

دعوای دو بیگانه غیر مستأمن بر سر مالی که در داراالسالم قرار دارد، یا دعوای دو بیگانه 
سر مالی که در دارالکفر (ب)  مقیم داراالسالم و تبعه دارالکفر (الف) بر وطن هممستأمن 

ی است و قاضی باید به این پرسش پاسخ دهد که قـانون  الملل نیبقرار دارد، موضوع دعوا 
ی هـا  دولـت ی متبـوع یـا   هـا  دولتکدام دولت را مبنا و معیار رسیدگی قرار دهد؟ قانون 
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روشـنی  تعارض قوانین به  ها مثالاقامتگاه یا دولت محل وقوع مال؟ پس در این موارد و 
 .شود یمدیده 

 
 گیری نتیجه

خصوصـی، بـا ایـن     الملـل  نیببحث حقوق  نیتر مهممبحث تعارض قوانین، به عنوان 
گوی صـریح و  و ی آن گفت درباره ،ی ندارد و به همین دلیلا سابقهعنوان در فقه اسالمی 

همـان   ،پرداخـت. بـا ایـن حـال     ها آنمستقیمی وجود ندارد تا بتوان به تبیین و بررسی 
ـ   راًیاخمقدار که  دو  توانـد  یمـ  ،ه قـرار گرفتـه اسـت   به طور ضمنی یا مستقل مـورد توجّ

دیدگاه (قول یا فرضیه) انکار و اثبات تعارض قوانین را در برابـر هـم قـرار دهـد، کـه در      
 ـ مجموع از نقد و بررسی دیدگاه انکار، وجود تعارض قـوانین در فقـه و حقـوق اسـالمی      

 ثابت گشت. ـ اگر چه بدون این عنوان
ماننـد:   هـا  المعـارف در برخی از دائرة » اریناختالف الدّ«یا » اراختالف الدّ«نگارش مدخل 

اخـتالف  «ی مربوط به ها بحثو یا طرح » موسوعة الفقه اإلسالمی«و »  الفقهیه  الموسوعة«
و یـا نگـارش    )٥٣١ و ٤٢٣زیـدان،  (در برخی از کتب فقهـی و حقـوقی اخیـر    » الدارین
ارین و اثـره فـی المناکحـات و    اخـتالف الـدّ  «مثـل کتـاب    ارهبخاص در این  ییها کتاب

که تأثیر اختالف اقامتگاه و اختالف تابعیـت را بـر روابـط حقـوق خصوصـی      » المعامالت
قــرار داده اســت و یــا تصــریح برخــي از بررســی ) مــورد قراردادهــاو ه (احــوال شخصــی

 ضه در حقوق اسالميز احکام مفوّدر ضمن بحث ا» تعارض قوانین«دانان به مبحث  حقوق
 ).٤٥(کریمی،  کند یمدیدگاه اثبات را تأیید 

ی تعارض قوانین در فقه و حقـوق   دربارهبرای ورود به یک بحث جامع  ،بر این اساس
ـ اسالمی، نخست باید به تبیین و ترسیم انواع روابط حقوقی خصوصی  ی و نیـز  المللـ  نیب

ـ پرداخت و سپس از صالحیت قضـایی  بین االدیانی در فقه و حقوق اسالمی  ی المللـ  نیب
سالمی از اجـرای احکـام   موارد اغماض شریعت ا ،دادگاه اسالمی سخن گفت و پس از آن

بـرای   ،اجرای شریعت و قـانون غیـر اسـالمی را بررسـی کـرد و در نهایـت       خود و اجازۀ
 ه عدم سابقۀب هبا توجّ ـی تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالمی  ها حلیابی به راه  دست

ی و بین االدیانی را در تک تک موارد مثل اهلیت، الملل نیبباید روابط حقوقی  ـ  این بحث
نکاح و آثار آن، طالق و آثار آن، وصیت و وصایت، میراث و توارث، امـوال و مالکیـت و...   

 مورد مطالعه قرار داد و سپس به استنتاج پرداخت.  



 ١٣٩٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و تابستان  ٧٠

 هرست منابعف
 قرآن کریم.]. ١[
 آیین دادرسي مدني.]. ٢[
 ، قم، دارالحدیث.٢. جسولمکاتیب الرّم). ١٩٩٨احمدي میانجي، علي؛ (]. ٣[
 ، تهران، انتشارات آگاه.١. جالملل خصوصي حقوق بین). ١٣٦٩نیا، بهشید؛ ( ارفع]. ٤[
 . تهران، مرکز نشر دانشگاهي.تعارض قوانین). ١٣٦٨الماسي، نجادعلي؛ (]. ٥[
ـ ق). ١١٠٤دبن الحسن؛ (الحر العاملی، محم]. ٦[ آل  ، قـم، موسسـۀ  ٢٨. جیعهوسائل الشّ

 البیت.
الموجز في القانون الدولي الخـاص: الکتـاب االول،   م). ٢٠٠٣د الحداد؛ (حفیظه، السیّ]. ٧[

 . بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیه.المباديء العامة في تنازع القوانین
قم و تهران، پژوهشـگاه حـوزه و    .علم حقوق ۀممقدّ). ١٣٨٩دانش پژوه، مصطفي؛ (]. ٨[

 دانشگاه و سازمان سمت.
. قـم و تهـران: پژوهشـگاه    الملل خصوصي اسالم و حقوق بین). ١٣٨١؛ (----------]. ٩[

 حوزه و دانشگاه و وزارت امور خارجه.
. قم و تهران، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و    شناسه حقوق). ١٣٩١(؛ ----------]. ١٠[

 انتشارات جنگل.
آموزشي  ۀ. قم، مؤسسحقوق ۀفلسف). ١٣٨٢ه؛ (اللّ خسروشاهي، قدرت؛ ----------]. ١١[

 و پژوهشي امام خمیني.
 ، تهران، نشر میزان.١. جالملل خصوصي حقوق بین). ١٣٨٦سلجوقي، محمود؛ (]. ١٢[
. فکـرة تنـازع القـوانین فـي الفقـه االسـالمي      م). ٢٠٠٤دراز، رمزي محمد علـي؛ ( ]. ١٣[

 ارالجامعة الجدیدة للنشر.االسکندریه، د
 جا.  . بين و المستأمنین فی دار االسالمیّحقوق الذمیّزیدان، عبدالکریم؛ (؟). ]. ١٤[
هـای  مقاالتی دربـاره حقـوق بـین الملـل و داوری    ). ١٣٧٥صفایی، سید حسین؛ (]. ١٥[

 . تهران، نشر میزان.المللی بین
 قانون مدني.]. ١٦[
هـاي   دیـدگاه  ۀ. مجلـ »ضه در حقوق اسـالمي حکام مفوّا). «١٣٧٦کریمي، عباس؛ (]. ١٧[

 حقوقي، شماره هشتم، دانشکده علوم قضایي و خدمات اداري.



 ٧١ تعارض قوانین در فقه و حقوق اسالم از انکار تا اثبات

. های حقوقی داوری در جهـان بررسی مهمترین نظام). ١٣٧٣کالنتریان، مرتضی؛ (]. ١٨[
 المللی جمهوری اسالمی ایران. تهران، دفتر حقوقی بین

ــانی، اســماعیل؛ ( ]. ١٩[ ــی فت ــدّق). ١٤١٨ـ    م١٩٩٨لطف ــی اخــتالف ال ــره ف ارین و اث
ـ . القاهرة، دارالمناکحات و المعامالت شـر و التوزیـع و الترجمـة،    باعـة و النّ الم للطّالسّ

 الطبعة الثانیة.
جـزء الرابـع.   مجلس االعلی للشـؤون االسـالمیة؛ (؟). موسـوعة الفقـه االسـالمی: ال     ]. ٢٠[

  جمهوریة مصر العربیة.
. عمـان،  لي الخـاص: تنـازع القـوانین   القـانون الـدوّ  م). ٢٠٠٥ریم؛ (ممدوح، عبدالک]. ٢١[

 زیع.التوّ شر ودارالثقافة للنّ
الموسوعة الفقهیة: الجـزء  ق). ١٤٢٤ـ م  ٢٠٠٤وزارة االوقاف و الشؤون االسالمیة؛ (]. ٢٢[

 الکویت. الثانی. 
 صادر.، بیروت، دار ٢. جتاریخ الیعقوبيیعقوب؛ (؟).  بن ابي یعقوبي، احمد]. ٢٣[



 ١٣٩٢مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و تابستان  ٧٢

 


