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  یلالملنیب و یمل حقوق در زمان در نیقوان تعارض
  »زانیالم« فیشر ریتفس در
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  07/05/1393ـ پذیرش: 23/11/1392دریافت: 

  دهيچک

 روابـط ۀعرصـ دو در کـه اسـت »زمـان در نیقـوان تعـارض« مبحث ،یحقوق ةدیچیپ نسبتاً و قیدق مهم، مباحث از یکی
 يدسـتاوردها از بحـث نیـا بـه پـرداختن کـه شود تصور نیچن است ممکن گرچه. دهدیرخ م یالمللنیب و یمل یحقوق

، آن منبـع نیتـرمهـم و نینخست و یاسالم فقه در بحث نیا که است آن تیواقع اما است، ریاخ قرن چند یحقوق ۀشیاند
  .باشد نشده ادی آن از خاص نعنوا نیا با هرچند ؛دارد شهیر میکر قرآن یعنی

 ۀچیدر از صرفاً بلکه ست،ین »زمان در نیقوان تعارض« ةدربار یفقه و یحقوق جامع بحث کی ۀارائ ،همقال نیا هدف
 اهللاتیآ مرحوم يهاشهیاند حد در و براساس وشوند ین بحث مربوط میم به ایطور مستقباً بهیکه تقر یۀ قرآنیچند آ
 نیـا نکـهیا با دهد نشان تا پردازدیم بحث طرح به »زانیالم« فیشر ریتفس در ییاطباطب نیدمحمدحسیس عالمه

 و مسئله به یاالحکاماتیآ و یفقه صرفاً ریتفاس از ياریبس از شیب یحت ست،ین یفقه و یحقوق ریتفس کی ر،یتفس
  .است پرداخته آن فروع

 مکتسـبه، حقـوق یالمللـنیب ییشناسا و احترام اصل زمان، در نیقوان تعارض ،یالمللنیب حقوق و یمل حقوق :هاهواژدیکل
  .گذشته در قانون ریتأث عدم اصل قانون، يفور اثر اصل
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۱۲۲      ۱۳۹۳هار و تابستان ، ب۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

  مقدمه
در زمـان اسـت. » نیتعـارض قـوان«، مبحـث یدة حقـوقیچیق و نسبتاً پیمهم، دق يهااز بحث یکی

 یبـا دو نظـام حقـوق ایـطور هـم زمـان بـا دو قـانون  به یحقوق يهاتیکه روابط و موقع یهنگام
گـاه رسد؛ اما آنیبه نظر نم ن قانون صالح و حاکم بر آنها، چندان دشوارییمختلف ارتباط دارند، تع

مختلـف ارتبـاط  یا با دو نظام حقـوقیزمان با دو قانون  یدر توال یت حقوقیک رابطه و موقعیکه 
ط اعمـال قـانون یصالح و شـران قانون صالح و حاکم، حدود و قلمرو حکومت قانون ییابد، تعییم

از  یکـین پرسـش در یـشود. پاسخ سـاده بـه ایرو مروبه یو حقوق یمنطق يهایدگیچیصالح، با پ
که  یت حقوقیرابطه و موقع یعنیافته است؛ ی یتجل» حقوق مکتسبه ییشناسا« یعنین بحث، یعناو

ز بـه یـن یا قـانون داخلـیـجاد شده، از منظر قانون الحـق یا یا قانون خارجیبر اساس قانون سابق 
ا یـدر قـانون الحـق  یت حقـوقیـنکه ممکن است آن رابطـه و موقعیشود، با ایت شناخته میرسم

  ف نشده باشد.یو تعر ییاصوالً شناسا یداخل یستم حقوقیس
در  ییمرحـوم عالمـه طباطبـادگاه یـاز د» ن در زمـانیتعارض قـوان« ین مقاله بررسیموضوع ا

آن وجـود  يبـرا يانهیشـین سـطور، پیـکه در حد اطالع راقـم ا یبحث است؛ زانیالمف یر شریتفس
چنـد نکتـه  يادآوریـو  بحـث يهـافـرضشیپـ و اصطالحات نییتب بهمنظور نخست نیندارد. بد

 يبـرا ضـرورت حـد در ،را آن احکام و زمان در نیقوان تعارضم؛ سپس مفهوم یپردازیم یمقدمات
دگاه یـگـاه، دآن. م دادیح خـواهیتوض زانیالم فیشر ریتفس در ییطباطبا عالمه يهاشهیاند به ورود

و  م کـردیخـواه ین در زمـان بررسـیدربـارة تعـارض قـوان زانیـالمر یتفسـ دررا  عالمه سخنانو 
 یاصـل منبـع هرچنـدم پرداخـت. یخـواه یکل يریگجهیو نت يبندبه جمع یانیسرانجام در سخن پا

قول نقـل يبـرا زانیـالم ۀترجمـل اسـتفاده فـراوان از یدلهب اما است، زانیالم ریتفس متن ،ن نوشتاریا
بـودن  یل فقهـیـات، بـه دلیـکـه در ترجمـۀ آ؛ همچناناسـت شده ادناست زانیالم ۀترجمم به یمستق

  .، مورد استناد قرار گرفته استيرازیاهللا مکارم شتیه، آیک فقیبحث، ترجمۀ 

  اصطالحات يشناسمفهوم. ۱

  آن يهاشاخه و يالمللنيب و يمل حقوق. ۱ـ۱

 حقـوق« باشد نداشته حضور يایخارج عنصر چیه آنها، بر حاکم قواعد و یحقوق روابط در هرگاه
» یالمللـنیبـ حقـوق« ،باشـد داشته حضور یخارج عنصر کیکم دست هرگاه و است مطرح» یمل



   ۱۲۳ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 ،دشـویم میتقس »یخصوص« و» یعموم« ۀشاخ دو به حقوق گرید يسو از ازآنجاکه .ردیگیم شکل
  :دیآیم دیپدب یترتنیبد حقوق یاصل ۀشاخچهار 
  ؛خود شهروندان و حکومت روابط انندم ؛یعموم یمل حقوق. 1
 طـالق، نکـاح، همچـون گر،یکـدی بـا دولـت کی شهروندان روابط انندم ؛یخصوص یمل حقوق. 2

  ؛اجاره و عیب ت،یوص
  ؛یالمللنیب يهاسازمان با و گریکدی با هادولت روابط انندم ؛یعموم المللنیب حقوق .3
 بـا مختلـف يهـادولـت شـهروندان یخصوصـ روابـط اننـدم ؛یخصوصـ الملـلنیب حقوق .4

ژه یو، بـه94-26صــ الـف، 1391پژوه، (دانش آن مانند و گانگانیب با اتباع نکاح همچون گر،یکدی
ا یـ یمالملـل عمـونین مقدمۀ علـم حقـوق، حقـوق بیکه با عناو ییهار کتابیز ر.ك: سای؛ ن29ص

  .)اندهنگاشته شد یالملل خصوصنیحقوق ب

  گانگانيب و اتباع ت،يتابع. ۱ـ۲

 يبنـدمیتقسـ نیـا اریـمع. شـوندیمـ میتقسـ گانگـانیب و اتبـاع گروه دو به ،يکشور هر ساکن تیجمع
 آن احکـام و یسـتیچ ت،یـتابع از بحثگاه یجا. است دولت آن »تیتابع« از ينابرخوردار ای يبرخوردار

 از ياریبسـ در و» یعمـوم الملـلنیبـ حقـوق« ،»یاساسـ حقـوق« مباحث سلسله در یحقوق اتیادب در
 بحـثموضوع  مستقل، صورت به گاه واست » یخصوص المللنیب حقوق« در ران،یا جمله از و کشورها

ان یـم يمعنـو و یاسـیس ،یحقـوق ۀرابط نوع آن ،تیتابع: شودیم فیتعر گونهنیا اجماالً ورد یگیقرار م
 باشـد دولـت آن دهنـدهلیتشـک تیـجمع در فـرد تیعضو ةدهندنشان که است نیمع یدولت و فرد کی
  .)197- 195و 30- 27، ص1381، پژوهدانش(

  يخصوص المللنيب حقوق در »نيقوان تعارض«. ۱ـ۳

 هرگـاه ،در آن وجـود دارد یک عنصـر خـارجیـکم که دست یخصوص المللنیب حقوق روابط در
 رانیـا در خـود یآلمـان شـوهر هیـعل يفرانسـو ۀزوجـنمونـه  ي(بـرا شود امهاق دادگاه در ییدعوا
 کشـور سـه از کیـکـدام قـانونِ کـه دیـآیم شیپ پرسش نیا یقاض يبرا )،کند مطرح نفقه يدعوا

 ـ آن پاسـخ از فـارغ ــ پرسـش نیـا بـه. ردیـگ قـرار یدگیرسـ يمبنا دیبا آلمان، و فرانسه ران،یا
  .)3ص، 1368، ی(الماس شودیم گفته »نیقوان تعارض« اصطالحاً
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  هافرضشيپ. ۲

  ياصل فرضشيپ. ۲ـ۱

 عناصـر بـا اسـت یدولتـ يدارا عمـل، در هـم و يتئـور در هـم اسـالم که است نیا یاصل فرضشیپ
 رگـید همچـون ،یاسالم دولت تیجمع انیم نیا در .تیحاکم و حکومت ت،یجمع ن،یسرزم :چهارگانه

 بـدون احتمـاالً هرچنـد( یاسـالم دولـت تیـتابع از يبرخوردارنـا ایـ يبرخـوردار براسـاس ،هادولت
 اتبـاع ذمـه، اهـل و مسـلمانان :شوندیم میتقس گانگانیب و اتباع گروه دو به )اصطالحات نیا يریکارگهب

 ردیبپـذ را اسالم که ياگانهیب هر نیبنابرا. شوندیم محسوب گانهیب ،کفار و ندیآیم شماربه یاسالم دولت
 قلمـداد آن ۀتبعـ و کـرده کسـب را یاسـالم دولت تیتابع ،کند منعقد یاسالم دولت با را ذمه دقراردا ای
  .)93- 87ص، 1381 ،پژوهدانش( گرددیم

  يفرع فرضشيپ. ۲ـ۲

 بـه گانگـان،یب بـا و گریکدی با یاسالم دولت اتباعان یم یحقوق روابط در که است نیا یفرع فرضشیپ
  روابـط جملـه از ؛اسـت تصـور قابـل یگونـاگون يهاحالت ،آنها تیبعتا و نید منظر از و یمنطق لحاظ

  .یانیاالدنیبـ یالمللنیب روابط و ینیددرون ـیالمللنیب روابط ،یانیاالدنیب ـیمل روابط ،ینیددرون ـیمل

  يمقدمات نکات. ۳

  قانون دو مختلف روابط. ۳ـ۱

 یهمـاهنگ و يسـازگار ۀرابط نوع دو از یکی شوند، سهیمقا و یبررس ییمحتوا لحاظ به قانون دو هرگاه
 عنـوان بـا آن از تـوانیمـ که رابطه يسازگار. داشت خواهد وجود آنها نایم یناهماهنگ و يناسازگار ای
 يهماننـد و وحـدت ترادف، قانون، دو ۀرابط درواقع که است کامل صورت به ای ،کرد ادی »نیقوان توافق«

 ظـاهر يدیـتأک و يدییـتأ دیـمق و مطلـق ای خاص و عام صورت به که است ینسب صورت به ای ،است
  .دنباش یمنف ای مثبت قانون دو هر که آنجا شود،یم

 ادیـ آن عیوسـ مفهـوم به »نیقوان تعارض« عام عنوان با آن از توانیم که رابطه يناسازگار
 صورت به شتریب ینسب تعارض. است تحقق و تصور قابل کامل و ینسب صورت دو به زین کرد
 ای و باشد یمنف يگرید و مثبت یکی که شودیم ظاهر يدیمق و مطلق ای خاص و عام قانون دو
 احکام با و ،لیذ صورت دو از یکی به کامل تعارض اما ؛گرددیم ظاهر یجزئ نسخ صورت به
  :است گریکدیبا  متفاوت يآثار و



   ۱۲۵ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 وضـع زمـانهم دو هر اما بوده، ناسازگار گریکدی با صددرصد قانون دو که ییجا: یواقع تعارض. 1
  ؛است تساقط نظران،صاحبشتر یب نظر طبق نجایا در هیاول ةقاعد که ،باشند معتبر و شده

 و وضـع زمـان لحاظ به ناسازگارند، گریکدی با صددرصد قانون دو هر اگرچه که ییجا :یکل نسخ. 2
 مقـدم، قـانون و معتبـر و ناسـخ ونقان خر،ؤم قانون نجایا در که است موخر يگرید و مقدم یکی اعتبار،
  .)57صژه یوبه ،88- 55ص، ـ ب1391، پژوهدانش( دیآیم شمار به نامعتبر و منسوخ قانون

» یواقعـ تعـارض« از ریـغ »زمـان در نیقـوان تعـارض« اوالً کـه است آن نکته نیا يادآوری از هدف
 یخصوصـ الملـلنیبـ حقـوق مفهوم در »نیقوان تعارض« از ریغ کهچنان ؛استادشده ی مفهوم به نیقوان

 یکلـ نسـخ زیـن و نسـخ، مبحـث بـا اگرچـه زمـان، در نیقـوان تعـارض اًیـثان؛ شد انیبتر شیپ که است
  .است متفاوت زین آن با ،آمد خواهد که یحیضتو به دارد، یکینزد و يشاوندیخو

  زمان در قانون ياجرا قلمرو. ۳ـ۲

 قلمـرو از پرسـش رند،یمیم یزمان و شوندیم متولد یزمان که ن،یقوان از ياریبس محدود عمر به توجه با
 یزمـان چـه از قـانون، ياجرا نکهیا است؛ یمنطق و یعیطب کامالً یپرسش قانون، ياجرا یزمان ةمحدود و

 یموضـوعات چـه بـر یزمـان لحـاظ بـه گـر،ید عبـارت به و ردیپذیم انیپا یزمان چه در و شودیم آغاز
  کند؟یم حکومت

 یزمـان قلمـرو )ییاسـتثنا و خـاص موارد در جز( که است آن یمنطق ةقاعد پرسش، نیا به پاسخ در
 قابـل قاعـده سـه به یمنطق ةقاعد نیا. ردیپذ انیپا آن مرگ با و شود آغاز آن تولد با باًیتقر قانون، ياجرا
 و جـراا آغـاز به یکی که یسلب ةچهر با یفرع ةقاعد دو و یجابیا ةچهر اب یاصلة قاعد کی :است لیتحل

  :بیترتنیبد ؛شودیم مربوط قانون ياجرا انیپا به يگرید
 و يفـور اثـر( کنـدیم حکومت آنها ۀهم بر البته و ،خود اعتبار زمان موضوعات بر فقط قانون هر .1

  ؛)قانون مستمر
 در قـانون ریتأث عدم( کندینم حکومت خود اعتبار و تولد زمان از شیپ موضوعات بر یقانون چیه .2

  ؛)نیقوان نشدن ماسبق به عطف اصل ای گذشته
 اصـل( کنـدینمـ حکومـت خود اعتبار زوال و مرگ از پس موضوعات بر يایحقوق ةقاعد چیه .3
  ).ندهیآ در منسوخ قانون حکومت عدم

 یبعضـ بر قانون است ممکن یعنی ؛دنباش داشته ییاستثناها است ممکن چهره سه نیا از کیهر البته
 موضـوعات از یبعض بر ای) قانون يفور اثر اصل ياستثنا( نکند حکومت خود راعتبا زمان موضوعات از
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 از یبرخـ بر ای) نیقوان نشدن ماسبق به عطف اصل ياستثنا( باشد کماح خود اعتبار و تولد زمان از شیپ
 قـانون حکومـت عـدم اصـل ياسـتثنا( کنـد حکومت خود اعتبار زوال و مرگ زمان از پس موضوعات

 از یمشخصـ نـوع ورود بـر ياژهیـو عـوارض و تعرفـه 1370 سال در اگر مثال يبرا. )ندهیآ در منسوخ
 فقـط اسـت، یهیبـدشـته اسـت، گ نسـخ 1380 سـال در قـانون نیـا وشده  وضع یخارج هايخودرو
 سـال از شیپـ کـه هـاییخودرو و هسـتند قـانون نیـا مشمول اندشده وارد دهه نیا در که هاییخودرو
، 225- 211ص، 1389، پـژوهدانش( سـتندین قـانون نیا مشمول د،اندهش اردو 1380 سال از پس ای 1370

  ).325- 262ص، 2ج، 1377ان، ی؛ کاتوز88- 25ص، ـ ب1391؛ همو، 212صژه یوبه

  يخارج قانون ياجرا در آن نقش و يعموم نظم حق، يوجود مراحل. ۳ـ۳

  حق يوجود مراحل. 3ـ3ـ1

 تـا .حـق ياثرگـذار دوم ؛حـق جـادیا و يریـگشکل ستنخ: دارد وجود مرحله دو یحق هر يبرا منطقاً
 یبرخـ ای( حق آثار گاه ،یزمان لحاظ به. رسدینم آن آثار بروز و ظهور به نوبت اصوالً نشود، جادیا یحق
 ۀفاصـل ،آثـار آن تحقـقجاد حق و یاان یم گاه و ابدییم تحقق حق، يریگشکل با زمانهم باًیتقر )آن آثار
  .افتدیم یزمان

  یعموم نظم. 3ـ3ـ2

 صـحبت آن از یداخلـ حقـوق در شـتریب کـه عـام، مفهـوم رد: دارد خاص و عام مفهوم ود یعموم نظم
 آن بـرخالف و سـتین زیجـا آن نقض که است ـیلیتکم نیقوان برابر در ـ آمره قواعد يمعنا به شود،یم

 الملـلنیبـ حقوق در که آن، خاص مفهوم در یعموم نظم اما ؛)یاتیمال نیقوان مانند( کرد توافق توانینم
 بـا چنـانآن کـه شـودیمـ مربـوط آمره قواعد از بخش آن به تنها د،یآیم انیم به سخن آن از یخصوص

 ماننـد( سـتین تحمـل قابـل آن ضنقـ وجهچیهبه که اندخورده وندیپ جامعه نیادیبن يهاارزش و اصول
  .)45ص ،ـ ب1391 پژوه،دانش( )رانیا در محارم با نکاح تیممنوع

  یخارج قانون ياجرا در یعموم نظم ریتأث. 3ـ3ـ3

 و یدگیرسـ و اجـرا يبنـام یخـارج قـانون گاه ،یخصوص المللنیب حقوق به مربوط یحقوق روابط در
 مخالفـت عـدم ،یخـارج قانون ياجرا ةاجاز يبرا یاصل شرط ،موارد نیا در. ردیگیم قرار حکم صدور
 در. شـود اجـرا جامعـه آن در خواهدیم یخارج قانون که ستا ياهجامع یعموم نظم با یخارج قانون

. دشـویم متفاوت حق يوجود مراحل به بسته یخارج قانون ياجرا در یعموم نظم نقش يموارد نیچن
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 رد،یـگ قـرار اسـتفاده مـورد حـق جـادیا ۀمرحلـ در است یعموم نظم مخالف که ،یخارج قانون آن اگر
 ةاجـاز یخارج محارم بهنمونه  ي(برا شودینم داده حق يریگشکل و یخارج قانون ياجرا ةاجاز اصوالً

 قلمـرو درقـبالً  کـه اسـت یحق آثار ةدربار یخارج قانون ياجرا اگر اما ؛)شودینم داده رانیا در ازدواج
 ینرمـ بـا یخـارج قـانون ياجـرا در یعموم نظم با مخالفت ریتأث نجایا در ،انددهش جادیا یخارج قانون

 براسـاس و خود کشور در یمحرم گانگانیب اگر ـمثال حد در فقطـ و  المث يگذارد. برایم ریتأث يشتریب
 ایـ نیتمکـ خواهـان خود، نیقوان استناد به رانیا در اکنون و ندنک ازدواج حیصح ياگونهبه و خود نیقوان
 ةدربـار امـا ؛شـودینمـ اجـرا یعمـوم نظم با مخالفتش لیدل به نیتمک ةدربار یخارج قانون گردند، نفقه
، آن بخـش از یفقهـدگاه یدرسد از یبه نظر م. گرددیم اجرا ،یعموم نظم با مخالفتش عدم لیدل به نفقه،

باشـند، مصـداق نظـم  يا تـرك آن مسـاویـمسـلمان در انجـام ریغعت که مسلمان و ین شریادیاحکام بن
 براسـاس یز حتـیـمسـلمان نریغکـه  ،مسلمان تنهانهرا یز ؛)151ص، 2003د (جمال، یآ شمار به یعموم

 یرضـیمـا ال ( بـارهایندر  هـانید عبـارت فقیو شـا ،را نـدارد ینظم عمومش حق مخالفت با ین خوییآ
ن مفهـوم یاز موارد ناظر به همـ يادر پارهکم دست) و مانند آن، 372ص، 2ج، 1418، ی(مراغ )الشارع به
  باشد. ینظم عموم

  آن ماحکا و زمان در نيقوان تعارض مفهوم. ۴
 کـمدسـت ایـ واحـد قـتیحق از یالمللنیب حقوق و یمل حقوق در زمان در نیقوان تعارض آنکه رغمبه

 تعـارض در اصـل، و هیـپا ان،یم نیا در ازآنجاکه و دارند گریکدی با زین ییهاتفاوت برخوردارند، یمشابه
 در نیقـوان تعـارض نییتب به سپس و آن نییتب به نخست است، یداخل و یمل حقوق در زمان در نیقوان

  .میپردازیم یالمللنیب حقوق در زمان

  يداخل حقوق در زمان در نيقوان تعارض. ۴ـ۱

  آن یچگونگ و ییچرا زمان، در نیقوان تعارض مفهوم. 4ـ1ـ1

 آن مـرگ با و شودیم آغاز قانون تولد با قانون، ياجرا یزمان قلمرو که شد گفته یمقدمات ۀنکت نیدوم در
 زمـان یحقوق يهاتیموقع و روابط ها،دهیپد بر صرفاً ،ییاستثنا موارد در جز، قانون هر و ردیپذیم انیپا

 اکنـون. نـدارد حکومـت د،یـآ وجـود بـه بعـداً ای آمده وجود به ترشیپ آنچه بر و کندیم حکومت خود
 يهـاتیـموقع و روابـط هـا،دهیپد از یبرخ يریگشکل انیپا و آغاز است ممکن که است نیا در سخن
 زمـان بـا بلکـه نشـود، محـدود یحقـوق ةقاعد کی حکومت و اتیح زمان به آنها آثار تحقق ای یحقوق
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. گـردد زمـانهـم )ناسـخ قـانون و نسـوخم قانون شخصاًم و( الحق و سابق قانون دو حکومت و اعتبار
 و خناسـ قـانون ایـ میقـد و منسـوخ قـانون اسـت؟ حاکم یقانون چه موارد نیا در که است نیا پرسش

 وجـود بـا رایـز( نـدارد وجود یتعارض یواقع يبه معنا منسوخ قانون و ناسخ قانونان یم نکهیا با د؟یجد
 و یحقـوق تیـموقع دراز عمـر لیـدل به موارد، نیا در اما ،)رسدینم منسوخ قانون به نوبت ناسخ، قانون

 ؛رسـدیمـ نظر به یمنطق حاکم، قانون نییتع از پرسش د،یجد و میقد قانون دو هر با آن ارتباط و آن آثار
 بـه زمـان یتوال در یحقوق يادهیپد رایز ؛است گرفته نام »زمان در نیقوان تعارض« اصطالحاً که یپرسش

 در دیـبا را یداخلـ حقـوق در زمان در نیقوان تعارض شیدایپ علت نیبنابرا .است افتهی ارتباط قانون دو
  :کرد جووتجس تیواقع دو وجود
  ؛یکل نسخ قالب در ژهیوهب آنها، رییتغ و نیقوان از یخبر محدود عمر. 1
  .موارد یخرب در مرحله دو آنان یم یزمان ۀفاصل و حق ۀدوگان مراحل وجود .2

 زمـان در آنهـا آثار تحقق و یحقوق يهاتیموقع و روابط ها،دهیپد ۀهم يریگشکل اگر آنکه حیتوض
 ۀمسـئل هرگـز افـت،ییمـ انیـپا و شدیم آغاز ـمیقد قانون چه و دیجد قانون چه ـ قانون کی حکومت
 آنهـا از یبرخـ به که موارد، بعضی در که است نیا تیواقع یول ؛شدینم مطرح زمان در نیقوان تعارض

  :ستین نیچن م،یکنیم اشاره
 قانون زمان در یحقوق تیموقع اگر :آن بر مترتب آثار و یحقوق تیموقع انیم یزمان ۀفاصل الف)

 یکسـ اگر مثال يبرا کرد؟ خواهد حکومت یقانون چه شود، جادیا دیجد قانون زمان در آن آثار و ،میقد
 اعمـال و حکـم صـدور و جـرم آن به یدگیرس یول شود یجرم مرتکب م،یقد قانون حکومت زمان در

 ؟بود خواهد حاکم قانون کدام باشد، دیجد قانون زمان در مجازات،
 دو حکومـت امیا و زمان طول در ،یحقوق تیموقع کی رب مترتب آثار است ممکن :مستمر آثار ب)

 پـس مثـال يبـرا بود؟ دنخواه قانون کدام محکوم آثار گونهنیا. باشد داشته استمرار میقد و دیجد قانون
 آثـار از اسـتیر نیـا و ردیـگیمـ قرار مرد ةعهد بر خانواده استیر ،تیزوج ۀعلق جادیا و نکاح عقد از

 کنـد، جـادیا يرییـتغ مـرد اسـتیر یچگونگ ای اصل در دیجد قانون فرضاً اگر حال .است نکاح مستمر
 کرد؟ خواهد حکومت خانواده نیا استیر بر قانون کدام

؛ هسـتند الحصـولیجیتدر ،یحقوق يهاتیموقع آثار از يگرید ةپار :الحصولیجیتدر آثار ج)
 روزها، ۀنفق از مستقل سال، و هما هفته، روز، هر ۀنفق که ازدواج، عقد ۀجینت در نفقه استحقاق مانند
 نفقـه یچگـونگ و اصـل در يرییـتغ د،یـجد قـانون اگر حال. است گرید يهاسال و هاماه ها،هفته
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 در همچنان و افتهی تحقق میقد قانون زمان در که یازدواج از حاصل ۀنفق بر قانون کدام کند، جادیا
 ؟ردک خواهد حکومت دارد، استمرار و ادامه دیجد قانون زمان

 و ازدواج مجـازات، ياجرا و جرم( آن آثار و یحقوق تیموقع اگر موارد نیا ۀهم درکه  است یهیبد
 انیـپا و شـدیمـ آغاز م،یقد قانون حکومت یزمان بستر در صرفاً) نفقه و ازدواج خانواده، بر مرد استیر
 قـانون چراکـه بـود؛یمـ حاکم هیقض بر میقد قانون تنها و شدینم مطرح یپرسش نیچن اصالً گرفت،یم

 یزمـان بسـتر در صـرفاً آن، آثار و مزبور یحقوق يهاتیموقع ،برعکس اگر .بود نشده متولد هنوز دیجد
 ممکـن نجـایا در اگرچه رایز ؛است حاکم هیقض بر دیجد قانونتنها  ،دنابی انیپا و دنوش آغاز دیجد قانون
 وشـده  منسـوخ میقـد قـانون کـه سـتا آن مفروض یول ،دارد وجود میقد قانون که شود فرض است
  .است حاکم دیجد قانونتنها  پس. ندارد ياعتبار

 قـانون حکومت یزمان بستر در حق يریگشکل اعتبار به و ییسو از کهگفته شیپ فروض در اما
 آثـار از یبخش ای تمام تحقق اعتبار به و گرید يسو از و دانست حاکم را میقد قانون توانیم م،یقد

 کـرد، فـرض حـاکم را دیـجد قـانون تـوانیمـ د،یـجد قـانون حکومت یزمان بستر ردمزبور  حق
؛ 120-88ص، ـ ب1391؛ همو، 231-225ص، 1389پژوه، (دانش است؟ حاکم قانون دو از کیکدام

  .)324-262، ص2، ج1377ان، یکاتوز
  یداخل و یمل حقوق در زمان در نیقوان تعارض بر حاکم ةقاعد. 4ـ1ـ2

 کـه اسـت شـده مطـرح يپرشـمار يهـاحـلراه زمـان، در نیقـوان تعارض ةگر گشودن يبرا
 یزمـان قلمروة دربار دوم ۀنکت در که ياگانهسه ياهقاعده بر آنها نیتریمنطق و نیتریرفتنیپذ
 سـه هـر بـه اسـتناد بـا است شده کوشش حل راه نیا در. است استوار شد، انیب قانون ياراج

 در منسـوخ قـانون حکومـت عدم و گذشته در قانون ریتأث معد قانون، يفور اثر( قاعده ةچهر
 نیـیتع و تعـارض حـل بـه ياگونهبه آنها از کی هر قلمرو نییتع و آنها قیدق لیتحل و) ندهیآ

 نـه و دیـآ الزم گذشته در قانون ریتأث نه ـییاستثنا موارد در جزـ که شود پرداخته حاکم قانون
 يهـاتیـموقع و روابـط هـا،دهیـپد بر صرفاً یقانون هر بلکه ؛ندهیآ در منسوخ قانون حکومت

 صـرفاً یزمـان مقطـع هر در زین یموضوع هر جهینت در و باشد حاکم خود اعتبار زمان یحقوق
 از دسـته آن بـه گانـهسـه قواعد ياجرا نگاه، نیا از. باشد زمان همان در معتبر نیقوان محکوم

 اختصـاص ابنـد،ییم انیپا و تحقق قانون دو از یکی حکومت مقطع در یکلبه که ییدادهایرو
 در و اندشده آغاز سابق و منسوخ قانون زمان در که شودیم زین ییدادهایرو شامل بلکه ؛ندارد
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 که آن آثار و یحقوق دادیرو از مقدار هر اساسنیبرا. دارند استمرار دیجد و ناسخ قانون زمان
 آن ةدربـار دیجد قانون و است قانون همان ابعت افته،ی تحقق میقد قانون زمان در کامل طوربه
 حال در دیجد قانون زمان در که مقدار هر و ،)گذشته در دیجد قانون ریتأث عدم( است ریتأثیب

 قـانون حکومـت عـدم( نـدارد ياثـر آن رب میقد قانون و است قانون نیهم تابع است، تحقق
  .)230و  296، 230- 227، 115- 97ص(همان،  )ندهیآ در منسوخ
 میقـد قـانون اعتبـار زمـان يهانفقه زین و ازدواج اصل نفقه، به مربوط مثال در نمونه يبرا

 در اگر پس. بود خواهد قانون نیهم تابع د،یجد قانون اعتبار زمان يهانفقه و قانون همان تابع
 دیـجد قـانون اعتبـار زمـان از فقـط زوجـه شـود، افزوده نفقه قیمصاد به يزیچ دیجد قانون

 قـانون بیتصـو از قبـل زمـان ۀنفقـ ةدربار را آن تواندینم و بود خواهد مصداق نیا مستحق
 اسـتناد بـه توانـدینم زین شوهر کهچنان ؛)گذشته در دیجد قانون ریتأث عدم( کند طلب دیجد

ــانون ــد ق ــا پرداخــت از میق ــانون حکومــت رةدو در مصــداق نی ــد يخــوددار د،یــجد ق   کن
  ). دهنیآ در منسوخ نقانو حکومت عدم(

  يخصوص المللنيب حقوق در زمان در نيقوان تعارض. ۴ـ۲

  آن یچگونگ و ییچرا ،یخصوص المللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض مفهوم. 4ـ2ـ1

 بـا و مطـرح یخصوصـ المللنیب حقوق در شتریب که ـ المللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض
 یالمللـنیب ریتـأث« و »مکتسـبه حقوق یالمللنیب ییشناسا« ،»متحرك يهاتعارض« همچون ینیعناو

، یاالسـالمخی؛ ش162ص، 1362، ي؛ عـامر103ص، 1368، ی(الماسـ شـودیم ادی آن از زین »حقوق
 لحـاظ بـه ــ )137و 136ص، 2، ج1386، ی؛ سلجوق131، ص2، ج1367ا، ین؛ ارفع195ص، 1348

 و یداخلـ حقوق در زمان در نینقوا تعارض هیشب ياریبس حدود تا یچگونگ و ییچرا مفهوم،
 ،»دیـجد قـانون« ایـ »میقـد قـانون« تیـحاکم از پرسش يجا به نجایا در آنکه جز است، یمل

 قـانون( بـوده مـرتبط آن بـا یحقـوق ۀرابطـ »ماًیقد« که است یدولت قانون تیحاکم از پرسش
 .)یداخلـ انونقـ( اسـتافته ی ارتباط آن با یحقوق ۀرابط »داًیجد« که یدولت قانون ای) یخارج

 قانون(شخص  متبوع دولتقانون  ،هیشخص احوال بارةدرکه  رانیا نیقوان براساس و مثال يبرا
 ازدواج فرانسه در يفرانسو نفر دو اگر ،)یمدن قانون 7و 6 مواد( داندیم دارتیصالح را )یمل

 و طـالق نکـاح، بـر فرانسـه قانونتنها  رند،یبگ طالق کشور همان در سال چند از پس وکنند 
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 پس و دنکن ازدواج رانیا در یرانیا نفر دو اگر متقابالً و ،)یخارج قانون( است حاکم آنها ۀنفق
 اما. است حاکم آنها ۀنفق و طالق نکاح، بر رانیا انونق تنها رند،یبگ طالق رانیا در سال چند از

 با آن يثرگذارا ۀمرحل در و باشد مرتبط یخارج دولت قانون با آن لیتشک مرحله در حق، اگر
  ؟یداخل قانون ای یخارج قانون ؛ن حاکم خواهد بودقانو کدام ،یداخل قانون
 ،ازدواج از پـس سـال پـنج و کننـد ازدواج فرانسه در ،زبورم يفرانسو دو اگر ،ادشدهی مثال در

 هکـ یدولتـ قـانون ایـآ کنند، اقامه نفقه سر بر ییدعوا رانیا دادگاه در سپس و رندیبگ یرانیا تیتابع
 قـانون ای است حاکم دعوا بر) فرانسه=  یخارج قانون( بوده مرتبط آن با یحقوق ۀرابط نیا »سابقاً«

 نیبنـابرا ؟)رانیـا=  یداخلـ قـانون( اسـتافتـه ی ارتبـاط آن با یحقوق ۀرابط نیا »الحقاً« که یدولت
 دیـآیم دیدپ گاهآن یخصوص المللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض ای »متحرك يهاتعارض«

 در و باشـد مـرتبط دولـت کی قانون با حق لیتشک ۀمرحل در زمان یتوال در یحقوق رابطه کی که
  .ابدی ارتباط يگرید دولت قانون با حق ياثرگذار ۀمرحل

  یخصوص المللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض بر حاکم ةقاعد. 4ـ2ـ2

 ،گذشـت یداخلـ حقـوق در زمان در نیقوان تعارضبحث  درحش یتوض که ياقاعده از استفاده با
 پرداخـت یخصوصـ الملـلنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض بر حاکم ةقاعد نییتب به توانیم
 شـکل یخـارج قـانون بسـتر در کـه آن آثـار از مقـدار هر و هشد لیتشک حق اصل: گفت نیچن و

 شـکل یداخلـ قـانون بسـتر رد کـه آن آثـار از مقـدار هـر و است یخارج قانون همان تابع ،گرفته
 قـانون براسـاس ،يفرانسـو دو نکـاح ینادرسـت و یدرست نیبنابرا. است قانون نیهم تابع رد،یگیم

 بـر زیـن نینخسـت سـال پـنج ۀنفقـ آنها، نکاح صحت فرض با و شودیم یابیارز) فرانسه( یخارج
 براسـاس انـدهکرد کسـب یرانیا تیتابع که ییهاسال ۀنفق اما ؛شودیم یدگیرس قانون نیهم يمبنا

 در زمـان در نیقـوان تعـارض ةسـاد صورت شد، گفته آنچه. دشویم محاسبه) رانیا( یداخل قانون
 تیـکفا بحـث اصـل بـه ورود يبـرا کـه اسـت آن بـر حـاکم ةقاعد و یخصوص المللنیب حقوق

دشـوار  اریسـب ،هـاآن بـر حاکم قانون نییتع که دندار وجود زین يادهیچیپ اریبس صور وگرنه ؛کندیم
 يادآوریـ بـهتنها م و یزیپرهیم آن به پرداختن از ،ندارد یارتباط ما بحث به ن مسئلهیا چون .است

 یداخلـ یقاضـ یدگیرسـ يمبنـا یصـورت در یخـارج قـانون کـه میکنـیم بسنده نکته نیا بارةود
  ).یمدن نقانو 975 ماده( نباشد یعموم نظم مخالف ،یخارج قانون آن که ردیگیم قرار) یرانیا(
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  زانيالم ريتفس در عالمه کالم در ،زمان در نيقوان تعارض. ۵

  بحث طرح. ۵ـ۱

 ،یفقهـ ،یاخالق ،یکالم ،یفلسف ،یعلم کتاب کی دیتردیب است، تیهدا و نور کتاب اگرچه میکر قرآن
 نیبنـابرا. سـتین آن یاصـطالح يمعنا به ،یحقوق و یفقه یحت و یشناختروان ،یشناختجامعه ،یحقوق

 يانتظـار ک،یـآکادم و یلیتفصـ صـورت به میکر قرآن در »زمان در نیقوان تعارض« مباحث افتنی نتظارا
 عالمـه مرحوم آنکه با توجه به گر،ید يسو از .ستین یخفم یپژوهقرآن چیه بر ن مطلبیست، و انابجا

ش یگـرا ،زانیـالم فیشـر ریتفسـ در زیـن و دان،حقـوق و هیفق کی تا است مفسر و لسوفیف کی شتریب
 یحقـوق و یفقهـ يهـاشـهیاند اسـت یهیبـد ،یـ حقوقیفقه شیگرا تا غالب است یا فلسفی یاجتماع
 صـرفاً بلکـه سـت،ین عالمـه مرحوم یحقوق و یفقه يهاشهیاند ۀهم ،يریتفس کتاب نیا درافته یبازتاب

 انـدازه و حـد در و انـدداشـته یحقوق و یفقه تیماه و صبغه که یاتیل آیذ ست کهاو ۀشیاند از یبخش
 مباحـث افتنیـ انتظـار جهـت نیهمـ به. اندشده مطرح )یحقوق و یفقه بحث نه و( يریتفس بحث کی
 در ،یحقـوق کتـب در مـذکور یِلیتفصـ صـورت بـه هم آن عنوان، نیهم با و »زمان در نیقوان تعارض«

  .نابجاست يانتظار ،زانیالم فیشر ریتفس
 سـخنان سـپس و ،کشـف را بحـث بـه مربـوط الًمحـتم ای قطعاً اتیآ نخست دیبا ریناگز پس
 طـوربـه عالمـه مرحـوم شـود روشـن تـا کـرد لیـتحل و مطالعه اتیآ آن لیذ در را عالمه مرحوم

 عالمـه سـخنان ۀمالحظـ و اتیـآ نیا کشف با نه؟ ای دارد یسخن بارهاین در میرمستقیغ ای میمستق
 بحـث کیـ انـدازه و حـد در عالمـه مرحـوم که شودیم روشن )آمد خواهد کهچنان( آنها لیذ در
 یالمللـنیب و یملـ ۀعرصـ دو هـر در »زمـان در نیقـوان تعـارض« بحـث اصل به یخوببه يریستف

اسـت.  داده حیتوضـ را آن ،دنـک اسـتفاده بـاب نیا در جیرا اصطالحات از آنکهیب و است پرداخته
 القـرآن فقـه همچـون انـد،هپرداختـ االحکـاماتیـآ به یفقه ۀصبغ با که يریتفاس از راه نیا رد يو

 همچـون دارنـد یفقهـ ۀصبغ عمدتاً که يریتفاس ای و يوریس مرحوم العرفان کنز و يرواند مرحوم
 دهنـد،یمـ تیـاهم یفقهـ و یحقوق مباحث طرح به که يریتفاس ای و یقرطب القرآن حکامألِ الجامع

  .است تهگرف یشیپ و ربوده را سبقت يگو ،یلیالزح ۀوهب ریالمن ریالتفس همچون
  مرتبط اتيآ. ۵ـ۲

 تـا 275 اتیـآ د،نباشـ مربـوط دنتوانیم ایاند طمرتب »زمان در نیقوان تعارض« بحث با که یاتیآ جمله از
 اتیـآ چون ،انیم نیا در .هستند انفالة سور 38 و مائده ةسور 95 نساء، ةسور 23 و 22 بقره، ةسور 279
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 شـتریب و ندارنـد »زمـان در نیقوان تعارض« مبحث با ینروش و قیوث چندان ارتباط انفال، 38 و مائده 95
 گـر،ید يسـو از و شوندیم مربوط »نیقوان نشدن ماسبق به عطف« یعنی آن، یجانب يهابحث از یکی به

 از را آنهـا ،است اوردهین ،باشد مربوط مقال نیا موضوع به که یسخن اتیآ نیا لیذ در زین عالمه مرحوم
 بقـره 279 تـا 275 اتیآ لیذ در عالمه مرحوم دگاهید طرح به صرفاً و میکنیم خارج خود ۀمطالع قلمرو

، عالمـه مرحـوم نظـر بهتـر افـتیدر يبـرا و آن از شیپ اما ؛میکنیم بسنده نساء 23 و 22 اتیآ سپس و
  :میفکنیبادشده ی اتیآ به ینگاه ،»زمان در نیقوان تعارض« ۀچیدر از است ستهیبا
  م ربایدربارة تحر بقره ةرسو 279 تا 275 اتیآ .5ـ2ـ1

  اتی. متن و ترجمۀ آ5ـ2ـ1ـ1

 إِنَّمَـا قَـالُواْ نَّهُمْأبِـ ذَلِکَ الْمَسِّ مِنَ طَانُیالشَّ تَخَبَّطُهُی يالَّذِ قُومُی کَمَا إِأل قُومُونَی أل الرِّبَا أْکُلُونَی نَیالَّذِ
لَفَ مَـا فَلَـهُ یفَـانتَهَ رَّبِّهِ مِّن مَوْعِظَۀٌ جَاءهُ فَمَن لرِّبَاا وَحَرَّمَ عَیالْبَ اللّهُ حَلَّأوَ الرِّبَا مِثْلُ عُیالْبَ َ  مْـرُهُأوَ سـ
دَقَاتِ یرْبِـیوَ الْرِّبَـا اللّـهُ مْحَـقُی  خَالِدُونَ هَایفِ هُمْ النَّارِ صْحَابُأ وْلَـئِکَاُفَ عَادَ وَمَنْ اللّهِ یإِلَ َّ  الصـ

الِحَاتِ وَعَمِلُواْ آمَنُواْ نَیالَّذِ إِنَّ  مٍیثِأ کَفَّارٍ کُلَّ حِبُّی أل وَاللّهُ َّ لوةَ قَـامُواْأوَ الصـ َّ  الزَّکَـوةَ وَآتَـوُاْ الصـ
 مَـا وَذَرُواْ اللّـهَ اتَّقُـواْ آمَنُـواْ نَیالَّذِ هَایأ ای  حْزَنُونَی هُمْ وَأل هِمْیعَلَ خَوْفٌ وَأل رَبِّهِمْ عِندَ جْرُهُمْأ لَهُمْ

نَ بِحَـرْبٍ فَـأْذَنُواْ تَفْعَلُواْ لَّمْ فَإِن  نَیمُّؤْمِنِ کُنتُم إِن الرِّبَا مِنَ یبَقِ ولِهِ اللّـهِ مـِّ ُ  فَلَکُـمْ تُبْـتُمْ وَإِن وَرَسـ
زنـد مگـر یخیامت) برنمـیخورند، (در قیکه ربا م یکسان ؛تُظْلَمُونَ وَأل تَظْلِمُونَ أل مْوَالِکُمْأ رُؤُوسُ

 یتواند تعـادل خـود را حفـظ کنـد؛ گـاهینه شده (و نموایطان، دیکه بر اثر تماس ش یمانند کس
داد و ستد هـم ماننـد ربـا «ن، به خاطر آن است که گفتند: یزد). ایخیپا مهب یخورد، گاهین میزم

را یـز( ع را حـالل کـرده، و ربـا را حـرام!یکه خدا بیدرحال .»ست)یان آن دو نیم یاست (و تفاوت
 ي) خـودداريبه او رسـد، و (از ربـاخوار یاندرز اله یکس و اگر .ار است)ین دو، بسیان ایفرق م

ن حکـم، یـم] به دست آورده، مال اوست (و ایکه در سابق [قبل از نزول حکم تحر ییکند، سودها
امـا  د)؛یاو را خواهد بخشـ هشود (و گذشتیو کار او به خدا واگذار م ؛گردد)یگذشته را شامل نم

 .ماننـدیشـه در آن مـیند و همان گناه شوند)، اهل آتشیب اگر مرتکیکه بازگردند (و بار د یکسان
چ انسـان ناسـپاس یدهـد! و خداونـد، هـیش مـیکند؛ و صدقات را افـزایخداوند، ربا را نابود م

مان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نمـاز را برپـا یکه ا یکسان. داردیرا دوست نم يگنهکار
ن یبر آنهاست، و نه غمگ ین نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسداشتند و زکات را پرداختند، اجرشا

د، و آنچه از (مطالبات) ربا یزید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیامان آوردهیکه ا یکسان يا .شوندیم
کـار ید خدا و رسولش، با شـما پید، بدانیکنین) نمیاگر (چن !دیمان دارید؛ اگر ایمانده، رها کن یباق

ه، بدون سود]؛ نـه سـتم یاصل سرماشما، از آن شماست [ يهاهیسرما د،یاگر توبه کنخواهند کرد! و 
  ).می، ترجمۀ قرآن کريرازی(مکارم ش شودید، و نه بر شما ستم وارد میکنیم
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  دی. تمه5ـ2ـ1ـ2

 .اسـت کـرده حرام را ربا و حالل را عیب سبحان، خداوند که کندیم اعالم میکر قرآن ات،یآ نیا در
 بـه تنهـا و وانهنـد اسـت، مانـده یبـاق گذشـته يرباها از را آنچه مؤمنان، که دهدیم ردستو سپس
 و )یمل( یداخل حقوق کِیتفک به زمان، در نیقوان تعارض دگاهید از. کنند بسنده هیسرما يریگبازپس
 عالمـه مرحومسخنان  براساسرا  آنها حکمد یبا که است، تصور قابل ییهافرض یالمللنیب حقوق
  .میکن کشف و جووجست

  یمل و یداخل حقوق در زمان در نیقوان تعارض الف)

 ازپـس  چـه و شـدن مسـلمان از شیپـ چـه( اتیآ نیا نزول ازاز شیپ مسلمانان، که را ییرباها گمانیب
 از پـس متقـابالً، کـهچنان ؛سـتین اتیآ نیا مشمول اند،کرده افتیدر کامل و تمام طوربه )شدن مسلمان

 فاقـد يقـرارداد نیچنـ اقـدام، صـورت در و ندارند يربو قرارداد انعقاد حق وجهچیهبه اتیآ نیا نزول
 بازپرداخـت و اندشـده منعقـد هیآ نزول ازش یپ که يربو عقود اما ؛شودینم منعقد و است صحت شرط
 رد زمـان در نیقـوان تعـارض مصـداق دنـتوانیم دارد، ادامه اتیآ نزول از پس همچنان آنها، يربو سود

 لحـاظ بـه و) ربا تیعدم ممنوع( سابق قانون اب ،حق لیتشک ۀمرحل لحاظ به چراکه ؛دنباش یداخل حقوق
  .اندطارتبادر ) ربا تیممنوع( الحق قانون اب ،حق ياثرگذار ۀمرحل

  یالمللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارضب) 

ش یپـ ورد یـبگ شکل اتیآ نزول از پس یحت دارالکفر میمق مسلمانریغ دوان یم که يربو ۀرابط دیتردیب
 اتیـآ و یاسـالم نیقـوان با یارتباط چیه و است دارالکفر قانون مشمول شود، تمام نآنا شدن مسلمان از

 قـرارداد انعقـاد حـقآنـان  ومزبور است  اتیآ مشمول شدن مسلمان از پس متقابالً کهچنان. ندارد ورمزب
 از پـس یولـ ،سـازند منعقـد يربـو يقـرارداد شدن، مسلمان زا شیپآنان  اگرن حال یبا ا. ندارند يربو

 ادامـه يربو يسودها پرداخت همچنان ،یاسالم دولت تیتابع کسب از پس قتیحق در و شدن مسلمان
ۀ مرحلـ در يربـو ۀرابط نیا چراکه ؛دینمایم رخ المللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض باشد، داشته
 ياثرگـذار ۀمرحلـ در و ادامـه در اما ،است بوده مربوط) الکفر دار( یجخار دولت قانون به ،حق لیتشک
  .است افتهی ارتباط) االسالم دار( یداخل دولت قانون به حق

  عالمه سخن .5ـ2ـ1ـ3

 یحقـوق و یفقهـ یتخصصـ کتـاب ،زانیـالم فیشـر ریتفسـ نه و میکر قرآن نه نکهیا بر بارهود دیتأک با
 مفهـوم از تـرگسـترده بـس یمفهـوم ،بحـث موضوع اتیآ که استسته یبا زین نکته نیا به اشاره ست،ین



   ۱۳۵ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 موضـوع حـال هـر بـه امـا ؛دارنـد آن یحقـوق و یفقهـ یاصطالح يمعنا در »زمان در نیقوان تعارض«
 یمصـداق دنـتوانیمـ زین یالمللنیب حقوق در چه و یمل و یداخل حقوق در چه ،زمان در نیقوان تعارض

 سـخنان از بخـش آن تنهـا نیـیتب انـاًیاح و نقل به ،ادامه در نیبنابرا .دنباش مذکور اتیآ ةگسترد مفهوم از
  .دنشویم مربوط زمان در نیقوان تعارض به که میکنیم بسنده عالمه

 زمان در نیقوان تعارض ةدهندنشان: اتیآ نزول شأنالف) 

 کـه پردازدیم یاتیروا به جمله از ،»ییروا« بحث ضمن در ات،یآ نیا ریتفس انیپا در عالمه مرحوم
 همـان ةدربـار اتیآ نیا نزول که دندهیم نشان یخوببه و دندار اختصاص اتیآ نیا نزول شأن به
 نیا اگرچه .شودیم گفته »زمان در نیقوان تعارض« آن به امروزه یحقوق اتیادب در که است يزیچ
 شـأن د،نـکنیمـ نیـیتب اشیالمللنیب و یمل نوع دو هر در را »زمان در نیقوان تعارض« حکم اتیآ

 ،عالمه مرحوم هرحالبه. استتر کینزد المللنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارض به ات،یآ نزول
  :دیگویم تیروا چند ذکر از پس

 ه،یـآ اجماالً که است نیا د،یآیبرم یسن و عهیش اتیروا از آنچه و است اریبس امعن نیا در تیروا
 طلـب) طائف مردم( فیثقیبن از) مکه مردم از یدودمان( رهیمغیبن که شده نازل يربو اموال درباره

 اسالم که گاهآن گرفتند،یم ربا و دادندیم قرض جنس ای پول آنان به تیجاهل زمان در چون داشتند،
 را خود طلب ةماندیباق و] کردند کسب را امبریپ یاسالم دولت تیتابع اسالم، رشیپذ با آنان و[ آمد
. بـود دهیکشـ يربو معامالت بر بطالن خط اسالم چون. ندادند فیثق مردم نمودند، مطالبه شانیا از

، 2جتا، ی، بیهمدان ي(موسو شد نازل هیآ نیا پاسخشان در. بردند خدا رسول نزد را دعوا ،نیطرف
  .)426، ص2تا، جی، بیی؛ طباطبا654ص

 ۀمرحلـ در و یجـاهل حقـوق نظـام بـه يریـگشـکل و انعقـاد ۀمرحل در ورزبم يربو ۀرابط بیترتنیبد
 دو از کیـکـدام کـه دیـآیمـ شیپ پرسش نیا و افتهی ارتباط یاسالم حقوق نظام به آثار ۀادام و استمرار

  .است مطرح زمان در نیقوان تعارض مبحث در که یپرسش ؛است حاکم رابطه نیا بر قانون

  »هگذشت در دیجد قانون ریتأث عدم« ةقاعد به عالمه حیتصرب) 

 یفَـانتَهَ رَّبِّهِ مِّن مَوْعِظَۀٌ جَاءهُ فَمَن« یعنی ات،یآ از بحث موضوع بخش نینخست حیتوض در عالمه مرحوم
 بـه شـوند،ینمـ ماسـبق به عطف احکام نیاکند که یم حیتصر آنکه نیع در» اللّهِ یإِلَ مْرُهُأوَ سَلَفَ مَا فَلَهُ

 بـه عطـف یمقتضـ ،عـام منطـق اگرچـه گر،ید عبارت هب. کندیم اشاره زین شدن ماسبق به عطف امکان
 و حقـوق منطـق در نیـا و کندیم هیتوص را شدن ماسبق به عطف خاص منطق گاه است، نشدن ماسبق
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ــ ب، 1391پـژوه، (ر.ك: دانش شـد اشـارهتـر شیپ کـهچنان ؛اسـت شده رفتهیپذ يامرز ین يگذارقانون
  :است نینچ بارهاین در عالمه سخن حال هر به. )47- 40ص

 آمـدن از قبـل يهـايربـاخوار شامل حرمت، حکم که است نیا» سَلَفَ مَا فَلَهُ« فرمود نکهیا از منظور و
 هیـآ نزول از قبل که يافراد که است نیا »اللّهِ یإِلَ مْرُهُأوَ« فرمود نکهیا از منظور و ،ستین ربا حرمت قانون
ـئِکَاُفَ عَادَ وَمَنْ« ۀجمل یعنی ه،یآ لیذ از که يابد عذاب آن اند،بوده يرباخوار به مبتال ارِ صْحَابُأ وْلَ » النـَّ

 منـدبهـره تواننـدیمـ اندآورده دستهب ربا راه از تاکنون که آنچه از بلکه ست،ین شانیبرا د،یآیم دست به
 آزادشـان احکـام یبعض در و سازد شانیرها خدا است ممکن بساچه است،خد دست به امرشان و گردند
 نـدینما جبـران را خـود یقبل يخطا فیتکل آن به عمل با که بدارد مقرر شانیبرا یفیتکل بساچه و گذارد
  .)417ص، 2جتا، ی، بیی؛ طباطبا640ص، 2تا، جی، بیهمدان ي(موسو

 و اسـت، گفتـه سـخن صـراحت بـه »گذشته در قانون ریتأث عدم« اصل از عبارت، نیا در عالمه مرحوم
 از یالتزامـ و ییاقتضـا داللـت بـهن اصـل، یا نکرده، حیتصر »قانون يفور ریتأث« اصل به نجایا در اگرچه
  .کندیم حیتصر زین اصل نیا به ندهیآ در البته و است افتیدر قابل او کالم

 نشـدن، ماسـبق بـه عطـف یعنـی حکـم، نیـا که کندیم حیتصر عالمه مرحوم سخنان، نیا دنبال به
 دیـجد یمـیتحر نیقوان جمله از و محرماتگر ید و ندارد اختصاص ارب به اند،پنداشته یبرخ که گونهآن
  :ردیگیم دربر زین را

 یکلـ یحکم ،..».مَوْعِظَۀٌ جَاءهُ فَمَن« جمله میگفت نکهیا يبرا؛ است بیعج بس ه،یآ نیا امر که دانست دیبا
 آنهـا همـه ةدربـار و شـودیمـ رهیکب گناهان یتمام شامل ؛ندارد ربا مورد به اختصاص و کندیم انیب را
 و) همـان( »شودینم مؤاخذه اسالم در باشد، کرده يارهیکب گناه شدن مسلمان از قبل که یکس«: دیفرمایم

 ياموعظـه اثـر در کـس هـر که است نیا فهیشر ۀیآ يمعنا پس: کندیم دیتأک مجدداً يبندجمع مقام در
 مـردم، حقـوق دربـاره ای بوده خدا قوقح درباره چه اشگذشته گناهان بردارد، خود زشت کار از دست
  ).417و 641ص ،ان(هم شودینم مؤاخذه گناهان آن نیع به نسبت

 ماسـبق بـه عطـف اصـل« ةقاعـد که دهدیم حیتوض» اللّهِ یإِلَ مْرُهُأوَ« عبارت به توجه با و آن دنبال به اما
 مصـلحت و منطق اگر و دبندینم را ـگذارقانون دست د،یجد یحقوق مباحث در و ـ خدا دست ،»نشدن

  :شودیم عمل گونههمان به کند، اقتضا را يگرید زیچ
 بـا یکس نیچن امر بلکه شود، رها یکل طوربه گناهان آن ناگوار یوضع آثار که ستین هم چنان... 

 مـثالً .دیـفرما مقـرر شـده، فـوت آنچه جبران يبرا یفیوظا است ممکن بخواهد، او اگر .خداست
 حـدود بـه راجع اشگذشته گناهان اگر و کند واجب او بر را شده فوت يمازهان و هاروزه يقضا

 را احکـام آن ياجـرا اسـت، حـبس و قشال و ریتعز مورد اگر ای ،سازد واجب او بر يحدّ است،



   ۱۳۷ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 رد ،اسـت مانـده نـزدش يربـو ای یغصب مال نیع و است الناسحق اگر و کند واجب اشدرباره
 بـر را يزیـچ توبـه، از بعد و کندیم عفو را او بخواهد اگر و ندک واجب صاحبش به را آن نمودن

 ییهـاالنـاسحـق و هااهللاحق از یعنی کرده، نیچن نیمشرک مورد در کههمچنان. کندینم واجب او
 گناهانشـان کـه یمسلمانان مورد در زین و است فرموده عفو بودند، شده مرتکب شرك زمان در که

 خـدا کـرده، توبـه بعـد و شـدهیمـ مرتکـب لهـو و خوردهیم شراب ثالًم دارد، اهللاحق ۀجنب تنها
 مـورد، دو نیـا ریـنظ يگـرید مـوارد و سازد واجب او بر يزیچ نکهیا بدون رد،یپذیم را اشتوبه
 منحصـر و اسـت مطلق میگفت که طورهمان ،..».یفَانتَهَ رَّبِّهِ مِّن مَوْعِظَۀٌ جَاءهُ فَمَن« جمله نکهیا يبرا
 چـه و اسالم صدر نیمؤمن چه( نیمنؤم و کفار شامل هم و شودیم او شامل هم ست،ین واررباخ به
  (همان). )بعد اعصار مسلمانان و نیتابع از گرانید

  »دیجد قانون يفور اثر« ةقاعد به عالمه حیتصرج) 

 کُنـتُم إِن الرِّبَـا مِـنَ یبَقِـ مَـا واْوَذَرُ اللّـهَ اتَّقُواْ آمَنُواْ نَیالَّذِ هَایأ ای( 278 ۀیآ مفهوم نییتب در عالمه حضرت
  :دیگویکند و میم دیتأک »دیجد قانون يفور« اثر بر )نَیمُّؤْمِنِ

 را مطلـب نیـا و دیـزیبپره خـدا از دهدیم دستور آنان به و داده قرار مخاطب را نیمؤمن هیآ نیا
 نـزد ربـا از آنچـه از یعنی ،»الرِّبَا مِنَ یبَقِ مَا وَذَرُواْ«: دیبفرما دنبالش تا آوردیم ینیچنهیزم عنوانبه

 عهـد در نیمـؤمن یبعضـ کـه دیآیم دستهب نیچن انیب نیا از و ؛دیکن نظرصرف مانده، بدهکاران
 از: دیـفرمایمـ لذا .اندداشته طلب خود بدهکاران از ییایبقا و گرفتندیم ربا هنوز ات،یآ نیا نزول
 بِحَـرْبٍ فَـأْذَنُواْ تَفْعَلُـواْ لَّمْ فَإِن«: دیفرمایم ،نموده دیتهد ار آنان سپس و دیکن نظرصرف مانده آنچه
  .)422و 647ص، (همان »وَرَسُولِهِ اللّهِ مِّنَ

 اصـل تحقـق و میقـد قـانون ياجـرا به دنیبخش انیپا ،»قانون يفور اثر« اصل ياجرا ۀالزم است یهیبد
  .است »ندهیآ در منسوخ قانون حکومت عدم«

  »گذشته در دیجد قانون ریتأث عدم اصل« ةقاعد براره دوب دیتأک د)

 تَظْلِمُـونَ أل مْوَالِکُمْأ رُؤُوسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ وَإِن( 279 ۀیآ یانیپا قسمت مفهوم حیتوض در عالمه مرحوم
  »گذشـته در دیـجد قـانون ریتـأث عـدم« ةقاعـد بـر ،یضـمن طوربـه هرچند گر،ید بار )تُظْلَمُونَ وَأل
  :دیگوید و مکنیم دیتأک

 اسـالم از بعـد کـه اسـت نیمؤمن از یبعض به هیآ در خطاب میگفت که را ما ۀگذشت انیب» تُبْتُمْ وَإِن« ۀکلم
 نیـا» مْـوَالِکُمْأ رُؤُوسُ فَلَکُمْ« جمله يمعنا و کندیم دییتأ بودند برنداشته يرباخوار از دست هنوز آوردن
 کـرده یظلم ربا گرفتن با نه ،»تَظْلِمُونَ أل« د،یکن رها را هاهرهب و دیریبگ بدهکار از را مالتان اصل که است

  ).423و 649ص، همان( باشد شده یظلم شما به پولتان اصل نگرفتن با نه و ،»تُظْلَمُونَ وَأل« د،یباش
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 خواهر دو جمع و محارم ،ينامادر با نکاح تیممنوع ةدربار: نساء ةسور 24 تا 22 اتیآ. 5ـ2ـ2

  اتیآ ۀترجم و متن .5ـ 2ـ2ـ1

 کُمْیعَلَـ حُرِّمَـتْ  الًیسَبِ وَسَاء وَمَقْتًا فَاحِشَۀً کَانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَدْ مَا إِأل النِّسَاء مِّنَ آبَاؤُکُم نَکَحَ مَا تَنکِحُواْ وَأل
عْنَکُمْأ یتِـالأل مَّهَـاتُکُمُاُوَ خْـتِاالُ وَبَنَاتُ خِاأل وَبَنَاتُ تُکُمْوَخَاأل وَعَمَّاتُکُمْ خَوَاتُکُمْأوَ وَبَنَاتُکُمْ مَّهَاتُکُمْاُ َ  رْضـ
 فَـإِن بِهِنَّ دَخَلْتُم یتِالأل نِّسَآئِکُمُ مِّن حُجُورِکُم یفِ یتِ الأل وَرَبَائِبُکُمُ نِسَآئِکُمْ مَّهَاتُاُوَ الرَّضَاعَۀِ مِّنَ خَوَاتُکُمأوَ
 مَـا ألأ نِیخْتَاالُ نَیبَ تَجْمَعُواْ نأوَ بِکُمْصْألأ مِنْ نَیالَّذِ بْنَائِکُمُأ ئِلُوَحَأل کُمْیعَلَ جُنَاحَ فَأل بِهِنَّ دَخَلْتُم تَکُونُواْ لَّمْ
 حِلَّاُوَ کُمْیعَلَ اللّهِ کِتَابَ مَانُکُمْیأ مَلَکَتْ مَا إِأل النِّسَاء مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ  مًایرَّحِ غَفُورًا کَانَ اهللاَ إِنَّ سَلَفَ قَدْ

تَمْتَعْتُم فَمَـا نَیمُسَافِحِ رَیغَ نَیمُّحْصِنِ مْوَالِکُمأبِ تَبْتَغُواْ نأ ذَلِکُمْ اءوَرَ مَّا لَکُم ْ ـنْهُنَّ بِـهِ اسـ  جُـورَهُنَّاُ فَـآتُوهُنَّ مِ
که پدران شـما  یزنان با ؛مًایحَکِ مًایعَلِ کَانَ اللّهَ إِنَّ ضَۀِیالْفَرِ بَعْدِ مِن بِهِ تُمیتَرَاضَ مَایفِ کُمْیعَلَ جُنَاحَ وَأل ضَۀًیفَرِ

ن حکـم) انجـام شـده یش از نزول ایگذشته (پ د! مگر آنچه دریاند، هرگز ازدواج نکنبا آنها ازدواج کرده
حرام شده است بـر شـما، مادرانتـان، و  .است یزشت و تنفرآور و راه نادرست ین کار، عملیرا ایاست؛ ز

کـه شـما را  یادر، و دختران خواهر شما، و مـادرانها، و دختران برها، و خالهدختران، و خواهران، و عمه
شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش  یاند، و خواهران رضاعر دادهیش
ـته یزش جنسـیـو چنانچه بـا آنهـا آم ـد یاداشته یزش جنسیکه با آنها آم یاند از همسرانافتهی د یـانداش

ـتند (نـه  ين) همسرهایو (همچن ـ ندارد یمانع شما يبرا ،(دختران آنها) پسرانتان کـه از نسـل شـما هس
ـته واقـع شـده؛ یان دو خواهر کنیز حرام است بر شما) جمع میها) و (نپسرخوانده د؛ مگر آنچـه در گذش

و زنان شوهردار (بر شما حرام است)، مگـر آنهـا را کـه (از راه  ؛خداوند، آمرزنده و مهربان است چراکه
است که خداونـد بـر شـما  ینها احکامیا .را اسارت آنها در حکم طالق است)ی(ز دیامالک شده اسارت)

شما حالل است که با اموال خود آنـان را  ينها (که گفته شد)، برایر از ایگر غیمقرر داشته است. اما زنان د
کـه متعـه [ازدواج موقـت] را  یو زنـان ؛دیینما يد و از زنا خودداریدامن باشپاك کهیدرحالد، یار کنیاخت

گر یکـدین مهر، بـا ییست در آنچه بعد از تعیبر شما ن یو گناه ؛دید، واجب است مهر آنها را بپردازیکنیم
  م اسـتیخداونـد دانـا و حکـ .د)یـاد کنیـا زیـد بـا توافـق آن را کـم یـتوانی(بعـداً م دیاتوافق کرده
  م).ی، ترجمۀ قرآن کريرازی(مکارم ش

  دی. تمه5ـ2ـ2ـ2

 با نکاح که است یکسان شمارش مقام در داست،یپ شانظاهر از کهگونه مانهمزبور،  اتیآموعه مج
 ۀیآ در و کندیم اعالم ممنوع را ينامادر با نکاح ،22 ۀیآ درسبحان  خداوند .است باطل و حرام آنها
 و را خواهر دوان یم جمع انیپا در و را محارم گرید و خواهران دختران، مادران، با نکاح نخست ،23
 22 اتیآ یانیپابخش  در حال نیع در؛ اما کندیم اعالم ممنوع را شوهردار زنان با ازدواج ،24 ۀیآ در
 آنها تیممنوع عیتشر و اتیآ نیا نزول از شیپ که را ییهاازدواج ،»سَلَفَ قَدْ مَا ألأ« عبارت با 23 و



   ۱۳۹ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 تعـارض« ۀمسئل که است شده موجب ،ااستثن نیا. سازدیم خارج حکم نیا شمول از ،اندهشد واقع
 اصـل نیـیتب از پـس عالمه مرحوم که شود مطرح یالملل نیب و یمل ۀعرص دو در» زمان در نیقوان

 ؛است پرداخته آن به )اختصاربه هرچند( یخوببه 23 ۀیآ ریتفس در ها،نکاح نیا تیممنوع و حرمت
 عدم« زین و »دیجد قانون يفور اثر« یعنی آن، حکم هم و »زمان در نیقوان تعارض« موضوع هم یعنی

 یالمللنیو حقوق ب ی، که هر دو عرصۀ حقوق ملاست داده حیتوض را »گذشته در دیجد قانون ریتأث
  د:نریگیم بررا در
  یمل و یداخل حقوق در زمان در نیقوان تعارضالف) 

 نیـا نـزول از قبـل و هکرد ازدواج ادشدهی محارم با اتیآ نیا نزول ازش یپ که یکسان است یهیبد
 بـا یارتبـاط است، افتهی انیپا که نکاحشان آثار از بخش آن زین و اندشده جدا گریکدی از هم اتیآ

 از پـس متقـابالً و اسـت سـابق قـانون همـان مشـمول و ددارن محارم با نکاح میتحر دیجد قانون
 نـزول ازش یپـ کـه یکسـان اام ؛ندارد رامزبور  محارم با ازدواج حق ،یمسلمان چیه اتیآ نیا نزول

 قـانون دو بـا ،دارد ادامـه همچنان آنان تیزوج ۀرابط و اندهکرد ازدواجادشده ی محارم با ،اتیآ نیا
 ياثرگـذار ۀمرحلـ قـانون و) نکـاح جـواز( حق لیتشک ۀمرحل قانون :دارند سروکار الحق و سابق
  ).نکاح تیممنوع( حق
  یلالملنیب حقوق در زمان در نیقوان تعارضب) 

 از شـدن مسـلمان از قبـل و کـرده ازدواج گریکـدی بـا دارالکفـر در کـه یمسلمانریغ محرم دو دیتردیب
 خودشـان قانون مشمولازدواجشان  باشد، اتیآ نیا نزول از پس شاننکاح اگرچه ،اندشده جدا گریکدی

 گریکـدی بـا بخواهند دنش مسلمان از پس اگر متقابالً کهچنان ؛ندارد یارتباط چیهزبور م اتیآ با واست 
  .ندارند یحق نیچن یاسالم قانون استناد به ،کنند ازدواج
 بـا سـپس وکننـد یم ازدواج خـود محـارم بـا شـدن مسلمان ازش یپ که یرمسلمانانیغ اما

 نکـاح تیوضـع شوند،یم مواجه دیجد قانون با یاسالم دولت تیتابع کسب و اسالم رشیپذ
 قـانون( حـق لیتشـک ۀمرحل قانون یعنی سابق، قانون ولمشم همچنان ایآ است؟ چگونه آنان

 قـانون( حـق ياثرگـذار ۀمرحل قانون یعنی الحق، قانون مشمول ای هستند، )الکفر دار یخارج
 رخ یالمللـنیب حقـوق در زمـان در نیقـوان تعـارض که نجاستیا در )؟االسالم دار و یداخل

 در و) الکفـر دار( یخـارج دولـت نقـانو بـه حق لیتشک ۀمرحل در نکاح نیا چراکه ؛دهدیم
  .شودیم مربوط) االسالم دار( یداخل دولت قانون به حق ياثرگذار ۀمرحل
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  . سخن مرحوم عالمه5ـ2ـ2ـ3

  یعموم نظم بر دیتأک و میتحر موارد نییتبالف) 

  :دیگویم 22 ۀیآ ریتفس لیذ در عالمه مرحوم
 اهـل: گفـت که اندکرده تیروا عباسابن از منذرابن و ریجرابن: آمده] المنثور الدر[ کتاب همان در زین و

 اسـالم در و ؛را خـواهر دو نیبـ جمع و پدر زن جز به دانستندیم حرام بود، کرده حرام را آنچه تیجاهل
» نِیخْتَـاالُ نَیبَـ تَجْمَعُواْ نأوَ«ۀ جمل یدوم ةدربار و» النِّسَاء مِّنَ آبَاؤُکُم نَکَحَ مَا تَنکِحُواْ وَأل« ۀیآ یاول ةدربار
  .)260، ص4تا، جی، بیی؛ طباطبا413و 412، ص4تا، جی، بیهمدان ي(موسو شد نازل

  :سدینویم 23 ۀیآ ریتفس در نیهمچن يو
 و است حرام يهاازدواج اقسام یتمام انیب مقام در میگفت که طورهمان بحث، مورد اتیآ حال هر به
 نهایا جز» (ذَلِکُمْ وَرَاء مَّا لَکُم حِلَّ اُوَ« ۀجمل ظاهر ده،اورین يدییتق و یصیتخص چیه آنها، بودن حرام در
 محرمات که است نیهم زین آمده، محرمات شمردن از بعد که ،)است حالل تانیبرا همه م،یبرشمرد که
، 4جتـا، ی، بیهمـدان ي(موسـو شـوندینم حالل یحال چیه در و اندحرام يدیق چیه بدون بردهنام
  ).362و 416ص

 که يموارد در جز احکام نیا که دارد آن از نشان احکام، نیا دییتق و صیتخص عدم بر عالمه دیأکت
 بـرخالف توافق وستند یر نیپذنقض وجهچیهبه شوند،یمربوط م یعموم نظم به حقوق اصطالح در

ن یچن را» نِیتَخْاالُ نَیبَ تَجْمَعُواْ نأوَ« یعنی ،23 ۀیآ یانیپا فراز ،عالمه مرحوم سپسست. ین مجاز آنها،
  :کندیم نییتب

 در ه،یـآ عبـارت نیبنابرا و اوست بودن زنده و زن يهمسر يبقا با ازدواج میتحر انیب جمله، نیا از مراد
 یحـالت به است منصرف اطالقش عبارت نیا البته. است عبارت نیترکوتاه و نیباتریز مطلب، نیا رساندن

 اول یشخصـ کـه شـودینم مورد آن شامل نیبنابرا و ردیبگ را خواهر دو زمان کی در بخواهد انسان که
 در يجار یقطع ةریس .کند نکاح را گرید خواهر مردنش، ای و او دادن طالق از بعد و ردیبگ را خواهر کی
(همـان،  اسـت بـوده برقـرار خـدا رسول زمان از رهیس نیا چون است، آن جواز لیدل زین نیمسلم نیب

  .)265و 422ص

  زمان در نیقوان تعارض شیدایپ و حق ياثرگذار و حق لیتشک ۀمرحل ود کیتفک نییتب ب)

 اسـتثنا نیا طرح ۀفلسف به ـپرداخت میخواه آن به بعداً کهـ »سلف قد ما االّ« نییتب از پس ،عالمه مرحوم
  :کندیم کیتفک گریکدی از را »حق ياثرگذار« و »حق لیتشک«ۀ مرحل دو ،آن ضمن در و پرداخته

ـته اسـت یزمان نکهیا با ت،یجاهل زمان در پدر زن با ای و خواهر دو با ازدواج ننبود حرام  امـروز و گذش
ـته، اسـت یعملـ کـه جهـت نیا از ها،نکاح آن بخشودن و ستین مردم يابتال مورد گرید  هرچنـد گذش



   ۱۴۱ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 یباق هاازدواج آن از امروز که یعمل آثار جهت از کنیول شودینم مترتب آن بر ياثر و لغو است یحکم
 جهت از شده، انجام اسالم از قبل که هاازدواج گونهنیا تر،ساده یعبارت به و. ستین دهیفا از یخال مانده،
 ایـآ که جهت نیا از یول شده واقع حرام، چه و حالل چه بوده، هرچه ست،ین ابتال مورد گرید عمل اصل
 گونـهنیا بر قرابت احکام ایآ و زاده؟حرام ای دارند را زادهحالل حکم ،ییبسترها نیچن از متولد فرزند مثالً
  ).266و 422ص(همان،  ابتال مورد است يامسئله ،نه ای هست مترتب شاوندانیخو

  »دیجد قانون يفور اثر« ةقاعد نییتب ج)

 شدن مسلمان از شیپ یکس اگر اما ندارد، راادشده ی محارم با ازدواج حق یمسلمان چیه است یهیبد
 ازدواج زمانهم طوربه خواهر دو با ای ينامادر با ژهیوهب آنها، از یکی با یراسالمیغ نیقوان براساس و

 یاسالم قانون با او يهاازدواج ،یاسالم دولت تیتابع یعمل کسب و اسالم رشیپذ با سپس و کند
 از محارم، با نکاح تیممنوع چون ،عالمه مرحوم نگاه از ست؟یچ هاازدواج نیا فیتکل ،ابندی ارتباط
 افراد نیا یعنی ،ابندی ارتباط) اسالم( دیجد قانون با هاازدواج نیا کهنیهم است، یعموم نظم قیمصاد

 منفسـخ خـودخودبـه هـاازدواج آن آن، براسـاس وگـذارد یم اثر فوراً د،یجد قانون شوند، مسلمان
  :ابندیینم ادامه گرید و شوندیم

ـته مـرد آن و باشند شده نامزد مرد، کی يبرا خواهر دو تیجاهل در میکن فرض اگر  از بعـد باشـد، خواس
 اثناست را فرض نیا ،بحث مورد ۀجمل کند، یعروس آنها با و اوردیب خانه به را خواهر دو آن ه،یآ نیا نزول

 کـهچنـانهم ؛اسـت خـواهر دو نیب یعمل جمع نیا رایز ؛آن از منع بر دارد داللت فهیشر ۀیآ بلکه کرده،ن
 آن در چـون ؛دارد داللـت منـع نیـا بـر زین..» .آبَاؤُکُم نَکَحَ مَا تَنکِحُواْ وَأل« ۀیآ ریتفس رد گذشته اتیوار

 پسـر نکـهیا با انداخت، ییجدا آنان ۀارفتیازدن شوهر فرزندان و زنان نیب ،خدا رسول که میدید اتیروا
  ).365و 422ص، (همان بود کرده خود همسر هیآ نیا نزول از قبل را خود پدر زن یمتوف

 زیـن اکنـونهـم بلکـه ست،ین اسالم صدر زمان مخصوص آن حکم و مسئله نیا که داستیپ ناگفته
 مسلمان است، کرده ازدواج شیخو ينامادر با که یرمسلمانیغ اگر مثال يابد. برای مصداق تواندیم

 دیـجد قـانون شـدن، مسـلمان از پسدرنگ یب یعنی ؛است يجار زین او ةدربار احکام نیهم شود،
ــار) اســالم( ــ اجــرا او ازدواج ةدرب ــر( شــودیم ــور اث ــانون يف ــ منحــل او ازدواج و )ق ــرددیم   گ
  .)ندهیآ در منسوخ قانون حکومت عدم(

  »گذشته در دیجد قانون ریتأث عدم« ةقاعد نییتب د)

 ؛سـتین »گذشته در قانون ریتأث عدم« ةقاعد ياجرا و رشیپذ یناف »دیجد قانون يفور اثر« ةقاعد بر دیتأک
 زین شآثار از بخش آن وشود یم منحل نکاح ۀرابط شدن مسلمان لحظه از قاعده، آن استناد بهگرچه  یعنی
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 تیرسم به شدن مسلمان ۀلحظ تا انعقاد زمان از نکاح اصل د،گردیم یمنتف است، یعموم نظم مخالف که
  :ابدییم استمرار و ادامه زین ست،ین یعموم نظم مخالف که آن آثار از بخش آن و شودیم شناخته

نَ آبَاؤُکُم نَکَحَ مَا تَنکِحُواْ وَأل: «فرمودیم و بود 22 ۀیآ در که رشینظ مانند ،»سلف قد ما االّ« جمله اما و  مـِّ
 از بعـد را خود پدر زن هم بوده، معمول تیجاهل عرب نیب در آنچه به است ناظر ،»سَلَفَ قَدْ مَا إِأل النِّسَاء

 و تیـجاهل زمان در آنچه: دیفرمایم مورد دو نیا در و کردندیم جمع خواهر دو نیب هم و گرفتندیم پدر
 و سـتین حیصـح نیا گر،ید یعبارت به.. .گرفته قرار یاله عفو مورد د،یاداده انجام اتیآ نیا نزول از قبل
ـثالً ؛کنـد خود از قبل يهاازدواج متوجه را تیحل و حرمت اسالم که ندارد معنا  در کـه ییاهـازدواج م

 آن از یکـی ای خواهر دو نکهیا با کند، حرام ای و حالل را، شده انجام خواهر دو جمع صورت به تیجاهل
ـتن لغو و] دانستن حیصح[ کردن حالل کنیول ؛باشند شده مطلقه دو هر ای مرده دو  در هـاازدواج آن ندانس

 یزادگـحـالل و مولـد طهـارت به محکوم ییهاازدواج نیچن از متولد فرزندان که دارد را اثر نیا امروز
 محـارم با ازدواجشان و برندیم ارث آنان از شاوندانیخو و برندیم ارث خود شاوندانیخو از و ندوشیم

 در کـه یحکمـ و اثـر هـر نیهمچن و بود خواهد حرام آنان با محارمشان ازدواج و حرام شاوندانیخو از
ـت نیا با است خواسته اسالم] نیبنابرا.. [.دشویم بار قرابتشان و آنان نیب هست، قرابت  هـاازدواج آن نا،ثاس

 آن از نیمتولـد مولد طهارت به حکم شمرده، معتبر را بوده ریدا گرید يهاامت نیب اسالم طلوع از قبل که
ـتند یزادگحالل به محکوم اند،شده حق نید و اسالم داخل آنکه از بعد: دیبفرما و دیبنما هاازدواج  و هس
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  يريگجهينت
 ،عالمه مرحوم ست،ین یحقوق و یفقه یتخصص کتاب ،زانیالم فیشر ریتفس که جهت آن از هرچند

 نپرداختـه »زمـان در نیقـوان تعارض« بحث به حقوق، در جیرا نیعناو و اصطالحات يریکارگبا به
 ةقاعد سه به وجه نیبهتر به ،ممنوع يهانکاح زین و ربا به بوطمر اتیآدربارة  بحث ضمن در است،
 است، يجار و يسار زین زمان در نیقوان تعارض بحث در که قانون، ياجرا یزمان قلمرو به مربوط
 کتابک ی با متناسب( را آن یالمللنیب و یمل ۀعرص دو هر در زمان در نیقوان تعارض و کرده استناد

 آثـار زین وگرفته شکل ۀممنوع يهانکاح ای يربو روابط ییوس از یعنی ؛ستا داده حیتوض )يریتفس
 آنهـا يریـگشـکل زمان قانون تابع را، افراد شدن مسلمان از شیپ ای اتیآ نزول از شیپ ۀافتیتحقق
 را افراد شدن مسلمان ای اتیآ نزول ۀلحظ تا آنها ۀافتیتحقق آثار و گرفتهلشک یحقوق روابط ،دانسته

 نیقـوان یمنف ریتأث شعاع از را آنها و )مکتسبه حقوق ییشناسا و احترام اصل( شماردیم تیمرس به
 آثـار استمرار ای مذکور روابط ۀادام گرید يسو از .)گذشته در قانون ریتأث عدم(داند یم دور یاسالم



   ۱۴۳ »زانيالم« فيشر ريتفس در يلالملنيب و يمل حقوق در زمان در نيقوان تعارض

 اثـر( دانـدیمـ) اسالم( دیجد قانون تابع ،افراد شدن مسلمان ای اتیآ نزول از پس بالفاصله را، آنها
 فرزنـدان دانسـتن مشـروع و زادهحالل استمرار مانند( ییاستثنا موارد در جز و) دیجد قانون يفور
 عدم: «بخشدیم انیپا یحقوق ۀرابط يریگشکل بر حاکم قانون حکومت به) سابق يهانکاح از یناش

تباط آنها با قـانون ۀ ارلحظ از و »ندهیآ در سابق، دولت قانون حکومت عدم منسوخ، قانون حکومت
 ست،ین يزیچ مطالب نیا و کندیم اعالمر یناپذپرداخت را يربو يسودها و منحل را هانکاح ،دیجد
 در و» یانتقـال حقـوق« ایـ »زمـان در نیقوان تعارض« عنوان با یداخل و یمل حقوق در که نچهآ جز

 از »مکتسبه حقوق یالمللنیب ییشناسا« ای »متحرك يهاتعارض« نوانبا ع یخصوص المللنیب حقوق
ر یگـر کتـب تفسـیش از دیار بـیبسـ عالمـه مرحـومشود یروشن م گونهنیبد واست  شده ادی آنها

 فقـه القـرآن، یلـیمحقق اردبمرحوم  انیالب ةزبد، همچون یو حقوق ی، فقهیاالحکاماتیآ یِتخصص
 ۀوهبـ ریـر المنیالتفسـو  یقرطبـ الجامع الحکام القرآن، يوریسمرحوم  کنز العرفان، يراوند مرحوم

 يریتفسـ کتـاب کیـ اندازه و حد در مباحث نیا ةعهد از یخوببهن بحث پرداخته و یبه ا یلیالزح
  .باشد کرده حیتصر نیعناو نیا به آنکهیب؛ است برآمده
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