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  تلیاک
رده است و مسلماً است قرار و ادامه اجتماع محتاج ک می یزندگ یجتماعدارد بصورت ا انسان تا بخاطر -1

  نامند.می ن قواعد را علم حقوقید، مجموعه ایم نماین افراد را تنظیه روابط بکاست  يبقواعد
م بهر جهت تا یالطبع بدان یم و چه انسان را مدنیبدان یبر قرارداد اجتماع یرا چه مبتن يل جوامع بشرکیاساس تش

   خواهد ماند. ین علم باقیبماند ا یبوده است علم حقوق بوده است و تا باق بشر
ه در کن تفاوت یمحسوب داشت منتها با ا یوانات اجتماعید از گروه حیبا ین انسان را در وضع فعلیبنابرا
ن یدر ا .تزه اسیبر غر یانه، زنبور عسل و مورچه اساس جامعه و روابط افراد مبتنیمور مانند یوانات اجتماعیح

فه یار وظکند و آنان بطور خودک می نییتع فه فرد فرد اعضاء جامعه رایق وظیوتر دقیامپک یکزه مانند یجوامع غر
ز یونها سال قبل نیلمی ه درکعسل همان است  يندوکا یانه و یجامعه مور يمقررات امروز .دهند می را انجام

  ز تفاوت ندارد.یمتر نیلمی دهم یک یه حتیاول يندوکبا  يامروز يندوکوجود داشته است و 
ن یه مقررات اکن خود اوست یرده باشد بهرجهت اکزه و چه قرارداد او را باجتماع وادار یدر انسان چه غر
  ند.کمی لیمکر داده و تیید و مرتباً آنها را تغینمامی ب و اجرایاجتماع را تصو

  
  مبناي بوجود آمدن قواعد حقوقی در جوامع بشري

د مختلف را تحت دو یعقا یلکتوان بطور  می ن موضوعیست؟ در ایچ یبوجود آمدن قواعد حقوق يمبنا -2
  ).يا حقوق فطری( یعیتب حقوق طبکم -2حقوق  یخیتب تارکم -1آورد  تب گردکم
عت یا طبی -یبحث (قرارداد اجتماع م بایرمستقین باره بطور غید مختلف علماء در ایو عقا يبند مین تقسیا

  در ارتباط است. )یاجتماع
در هر زمان  یه قواعد حقوقکو طرفدار آن است معتقد است کیسنته مک حقوق یخیتب تارکم - الف

و علم  ،افته استیر ییامل و تغکعمر خود بارها ت یجاد شده و در طیان اکاج زمان و میبرحسب احت
 ن مشاهدهیبنابرا .ستده ایجاد گردیاست متدرجاً ا يو قرارداد یعصنو ت يه امرکحقوق مانند زبان 

ه در جامعه مجاور نه تنها از کدارد  یخاص یخود مقررات حقوق يبرا يالهیه هر ملت و قبکم ینکمی
  ند.ک می ومتکامالً متضاد بر جامعه آنها حک ياه چه بسا قاعدهکخبرند بلیآن ب

م یم مشاهده خواهینکتوجه  یا بردگیت و خانواده و کیمال - مثالً عقود یحقوق ياز نهادها یکبه هر 
رده ک یت فراوانارییخ تغیتار ینه بوجود آمده و در طکاز ام یانکاز زمان و در م ياه در لحظهکرد ک

م خلقت آن و سپس تطورش بنحو ینیبمی موجود باشد يگریاست. همان نهاد اگر در حقوق ملت د
  بوده و متفاوت است. يگرید
اء بوده یعت امور و اشیبر طب یقواعد حقوق مبتن هکمعتقد است  1يا فطری یعیتب حقوق طبکم - ب

علم حقوق وجود دارد و  یکت یتمام بشر يه براکست بلیمتعدد ن ین حقوق واقعیاست و بنابرا
ثابت  عدالت يشناخت بجا می د: اگر انسان عدالت رایگو می ه استین نظریه طرفدار اکال کپاس

                                           
1 - Droit natural 
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 يرو يشورهاکدر تمام  یقیو عدالت حقداد یقرارنمسرمشق وضع قانون  ارا ها ژرمنیها یرانیقه ایسل
ه بواسطه کست ین یا ظلمی یچ عدالتیم هینیبمی هیکدر حال .بودمی مفرماکن و در تمام ازمنه حیزم
عدالت و  يه دستگاههایلکه کشود  می سبب یائیت ندهد، سه درجه عرض جغرافیر ماهییم تغیر اقلییتغ

 عوض ین اساسیدارد، قوان یقت اثر قطعیحق یدر چگونگروزبر شود و نصف النهار یقضاوت ز
  دارد. ياشود حق هم دوره می

قت و ین طرف جبال حقیدر ا ... سازد می ا محدودیآن را متوقف و  ياه رودخانهکاست  یبیواقعاً عدالت عج
  در آن طرف خطاست ...

و  یها قواعد مذهبیبعض .تتب مختلف اسکن مین ایقه معتقدیه و سلیبرحسب نظر ين حقوق فطریا يمبنا
ص یتشخ يگر مفهوم عدالت را مبناید یو بعض یها قواعد اخالقیرند، بعضیپذمی را یها مقررات عقلیبعض

ه بطور مطلق قابل استناد کار مبهم یاست بس یبر استعمال اصطالحات کیمت ین مبانیاما ا .دانندمی یعیقواعد طب
 یه مدعک ياهیجه نظرینه و ازمنه متخلف متفاوت است و بالنتکرحسب اما اخالق بیا عدالت یمثالً عقل  .ستین
م یهرا بخوا يتب حقوق فطرکباشد اگر م می ز متفاوتیبودن علم حقوق است خود ن يه بر ثبات و فطرکیت

  شاند.ک می حقوق یخیتب تارکما را به م یم استدالل منطقیریبطور مطلق بپذ
  

  ابینانتقاد بردو مکتب فوق و نظریه بین
 یخیتب تارکا میبودن و  يه فطریاز دو نظر یدارد و مخلوط ن قرارینابیب قاز علماء حقو ياریه بسینظر -3

  حقوق است.
دهد گرچه قواعد و  می بما نشان یقیه مطالعات تطبکحقوق وارد است آن است  یخیه تاریه بر نظرک يانتقاد

از نهادها در  ياریبس یه اصلیشود ما می ا غالباً مشاهدهابند معهذیمی و تحول ریینه تغکازمنه و ام یمقررات ط
ت) کیا مالیاء (یو حق تسلط بر اش ،ارکم یتقس ،مثالً مسئله خانواده .نه مختلف واحد استکطول زمان و در ام
  افته است.یر و تحول ییم قواعد آن تغیشه و همه جا موجود بوده است منتها تنظیهم یاء مصرفیولو نسبت به اش

تب کن میا یم استدالل منطقیه گفتکرا همانگونه یرد زکتوان بطور مطلق قبول نمی زیحقوق را ن يفطرتب کم
شاند و از طرف کمی حقوق یخیتب تارکمبه متفاوت باعث شده و ما را  یرا برحسب مبان یقبول نظرات متفاوت

است.  یهیبد يرات مختلف امرها و مقرامل و تفاوت فاحش حقوقکر و تییبر تغ یما مبن ینیگر مشاهدات عید
 يق را بنحوین تلفیاآنها از  یکهر  یدارند ول می انیتب بکاز دو م یقیتلف ياهیحقوق نظر يهذا غالباً علمایعل

  دهند.  می انجام
ه از کدارند  وجود یقواعد اصول یبعضه کم ینکمی ن نحومشاهدهیب را در قواعد حقوق اسالم بدکین تریا
  ن قواعد است.یشود انسان همانند تمام جانداران تابع ا می دهیء و امور زائایت اشیعت و ماهیطب

 يزه موظف و عالقمند به بقایات دارد هر نوع جاندار از لحاظ غریاج به غذا دارد و حق حیمثالً هر جاندار احت
َفطََر   ِفْطَرَت اللَِّه الَّتيزد و ... یگر بگریبار استثمار جاندار د ریه از زکد نسل است هر جاندار حق دارد ینوع و تول
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م گردند، ین و تنظیتدو يد تحت قواعدیه باکر هستند یین اصول تغیا 3َو َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبديالً  ،2النَّاَس َعَلْيها
ان آنها را تحت نظم درآورد و کزمان و م یه برحسب مقتضکاست  »عقل«زه دست یم قواعد غریدر انسان تنظ

توان گفت انسان از لحاظ  می نیبنابرا .دهد می ا آن مقررات قرارین یا يه را روکیات تین مقتضیحسب همباز بر
شه و ین محدوده همیداخل ا او را يو یات اجتماعیمحدود است و ح يقواعد فطر يت و اطاعت معدودیرعا
...  اخالق و ر گرفتن عدالت ونظ ه با درکشه آزاد است ین محدوده بشر همیند اما خارج از اک می ا ملزمج همه
ند و عرف و کوضع  یباشند مقررات يش و آزادیشتر در آسایه انسانها هرچه بک يامنظور فراهم ساختن جامعهب

آن از قواعد  یات و جدائیص دامنه و سمت فطریان مستقر سازد منتها در تشخکعادات متناسب با زمان و م
  خورد.می ه چشمب ظرالزم است و اختالف ن یقیدق یموضوعه بررس

  
  حقوق علم است یا فن

ا یه آکد یآمی شین بحث پیر ابراز شده است اکسابق الذ يهانهیه در زمکات گوناگون ینظر یبا بررس -4
  ا فن؟یحقوق علم است 
ه ک يا بنحوینون وجود دارد که هم اکافتن قواعد و اصول روابط انسانها است بدان نحو یه کنیحقوق به اعتبار ا

ه اخالق و اقتصاد و جامعه یه بر پاک یاست از زمره علوم اجتماع یبخشد علممی تحقق يآل بشر دهیتر به ابه
حقوق  ين راه بعهده علمایوشش در اک .ر علوم مربوط به انسان استوار شده استیو سا یو روانشناس یشناس

  شود. می مین تنظیترکار آنان بصورت دکجه یه نتکاست 
ه یم قضکرده و حکرا بر روابط جامعه منطبق  ین قواعد موجود حقوقیان معکه هر زمان و مکنیحقوق به اعتبار ا

 یه قضائیار آنان بصورت روکه محصول کن تالش بعهده قضات محول است یند فن است و اک می را استنتاج
  شود. می نیتدو
آل  دهیبه ا یه قضائید و رووجود نظر ندارمن بوضع یترکه دکف توهم شود ین تعرین است از اکنجا ممیدر ا

نده بهم یو گذشته و حال و آ ه جامعه در زمان امتداد داشته و داردکنیاما با توجه به ا .د استکمتوجه نبوده و را
   دهد. می ار علم قراریدر اخت ات خود رایجه تجربیرساند و فن نتمی کمکمرتبط است علم حقوق به فن حقوق 

  
  روش علمی و منطق حقوقی

اجات روزمره مردم و هم با یه هم با احتکند کارائه  ید راه حلهائیوق خواه علم باشد و خواه فن باحق -5
ن یقه متخصص آن و همچنیرا از جنبه فن بودن مسلماً ذوق و سلیز .شتر مطابق باشدیبشر هرچه ب يها آل دهیا

عدالت مطمئن سازد و از  يه اجراد بحال جامعه بوده و آنان را بیار مفکه محصول کان اقتضا دارد کزمان و م
 یاختصاص یو روح يرکات فیخصوص يدارا یکه هر کجنبه علم بودن چون موضوع آن افراد انسان است 

د با یبا می افتین هم وجود نخواهد یچگاه دو انسان عین بوده و هیه انسانها بر خالف ماشکنیباشند و توجه با می

                                           
   .فطرتى است که خدا همه را بدان فطرت بیافریده است. 30سوره روم، آیه  -  2
  .و در سنت خدا دگرگونى نخواهى یافت. 23. سوره فتحآ آیه 62سوره احزاب، آیه  -  3
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ه در ک یند. روش علمکاراده مستقل مسائل را حل  يتار و دارااست مخ یوانیه انسان حکدر نظر گرفتن آن
 یات و صورتیتوان بهمان خصوصنمی چگاهیه .ستیسازگار ن یاضیشود هرگز با منطق ر می ار بردهکحقوق ب

ارگر ساده در ک 6بنا و  3ه کرا  يام (خانهیوارد شو یل حقوقیم در مساینکا جبر را حل ی یهندس يایه قضاک
را یساعت خواهند ساخت) ز 4ارگر در ک 720بنا و  360سازند قطعاً  می ارکساعت  8 يبا روزروز  6مدت 
ت یر علیه مسکاست  ین عاملیار مهمتریدر انسان اراده و اخت هستند اما یمنطق یلکتابع قواعد  یاضیر يفرمولها

  ت مطلقه نباشد.یو عل یاضیرمنطق له علم حقوق تابع کم ینکد دعا یائیبدانشمند  دهد و بقول آنمی رییامور را تغ
د به روش استقراء متوسل یه غالباً باکتوسل جست بل یاس منطقیتوان صرفاً و همه جا به قنمی یدر امور حقوق

توان زد  می هک یمثال جالب .ندکمی یانیشا کمکن راه یدر ا یر علوم اجتماعیشد و مراجعه به آمار و قواعد سا
ش بمراتب یاقتصاد یاست قدرت و توانائ يگریه آن دو برابر موسسه دیسرما هک يموسسه اقتصاد یکه (کآن
  است). يش از دو برابر آخریب

  
  مطالعات تطبیقی در قدیم

مختلف  يهاستمیتفاوت س یام به بررسیم االیه غالباً حقوقدانان از قدکات بوده است کن نیتوجه به هم -6
لسوف در بحث از جامعه یف یکا ارسطو هم بعنوان یالطون اف یالمثل حت یاند و فداشته يعالقمند یحقوق
ا یو  یمقنن اسپارت 5گورگیا لی یمقنن آتن 4سلن دهند.می ر جوامع را مورد مطالعه قراریمقررات سا يبشر
ستم یدر س .در دست داشتند یحقوق يهار نظامیاز سا یز اطالعاتین 7نین یو ژوست 6ن رم مثالً اگوستیمقنن
تاب کالمثل  یق حقوقها معمول بوده و فیو تطب یز روش همسنجیاتب مختلف آنان نکم اسالم و یحقوق

در « ز آورده است.یگر را نیمذاهب د يرده و اقوال فقهاکر کرا ذ یچندهزار مسئله فقه یخ طوسیش »خالف«
مذهب گر بهتر از یاز مذاهب د یکیه راه حل کد یتوان دنمی مورد یک یتمام چندهزار مسئله مطروحه حت

ق قواعد مختلف باالخره خود راه حل مناسب یبعد از تطب یه هر حقوقدانکد توجه داشت یاما با 8».سنده باشدینو
توان او نمی ندکده است گردآورد و از آن دفاع یرا برگز ین آرائیمجموعه ا یند و اگر حقوقدانانیگزمیرا بر

چگاه راه حل یه هکد باشد یآنقدر در ترد یهر عالم ایرا اگر حقوقدانان یرد زکه و طنز تخطئه یناکرا بطور 
ه هرگز کد باشد یهم در دفاع از نظر خود چنان در ترد ا پس از قبول راه حل مناسب بازیند کانتخاب ن یقاطع

د از راه حل مورد نظر یحقوقدان با .نخواهد داشت يجامعه بشر يبرا یند ارزشکا نتواند از آن دفاع ینخواهد 
  ند.کز بشنود و ضبط ید مخالف را نیعقا ید ولیخود دفاع نما

با  يا ابن راوندی يه مثالً ابوالعالء معزک یرد و در مدتیگ می م انجامیبه مدد عقل سل یاستنباط مسائل حقوق
نش یان آزادانه گزکام یخ طوسیش ياند براوجود مخالفت با مذهب همواره جزء علماء و دانشمندان معزز بوده

ه علت کست بلین مذهب نیاز ا يرویمعلول پ يمذهب جعفر ياز راه حلها یخ طوسیدفاع شمذهب بوده است، 

                                           
4 - Solon (638 BC–558 BC) 
5 - Lycurgue 
6 - Auguste 
7 - Justinien 

 .نقل از کتاب کلیات حقوق تطبیقی دکتر حسین افشار -  8
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  آنست.
  

  موانع پیشرفت حقوق تطبیقی
  وجود دارد. یشرفت آن موانعیموجود است در راه پ یقیه در مطالعات تطبک يدیبا وجود فوا -7

است گاه از تعصب  یاز تعصب مذهب يش داورین پیدر ذهن محقق گاه ا يشداوریاستقرار پ - الف
را بشنود  لهمه اقوا » الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَيَتَِّبُعوَن َأْحَسَنه« 9د مصداقیبا یمحقق واقع .یو مرام کیمسل

م یر سلکباالخره ف ینش اگر خالصانه باشد ولو در اول اشتباه باشد ولین گزیند و این را برگزیو بهتر
  ابد.یمی ار تر حیمحقق مخلص راه صح

ر یق خود در عبارات و تفسیردن تحقکو منحصر  یاعتقاد محقق به ظواهر عبارت قانون - ب
آن است  ین روشیچن يمبنا .ح استیبودن) مانع استنباط صح یآن (باصطالح مال نقط یاللفظ تحت

ت را صرفاً و مجرداً از ین نید و ایت مقنن برآین يد در جستجویه محقق سخت معتقد است باک
ردهکه نیدرست توج یت مقنن را بمعنیدر ن ه قاعده جستجوکم ینیبمی لذا .ندکات قانون استنباط عبار

 1908شور فرانسه کوان یس دیئه بقول رکاند و حال آنقرار داده یاللفظ ر تحتیرا مستند تفس اند و آن
صد سال قبل چه بوده د تا بفهمد فرضاً نظر قانونگذار در ید درصدد برآی... نبا«حقوقدان  10وپرهب بالو

د قانونگذار از آن یرس می بیتصوه ن قانون در عصر حاضر بیه هرگاه اکد یق نماید تحقیه باکاست بل
  »د داشته باشد.یچه منظور با

د راه یالت جدکگانگان و عدم برخورد با مشیب يبا محدود بودن جوامع و بسته بودن در آن برو - ج
ن عدم یشد و انمی د احساسیجد يافتن راه حلهایه ب يازیو ن بود یافک يآباء و اجداد یسنت يحلها

  ن راه بود.یدر ا كاز مانع تحرین
  

  جهات پیشرفت اخیر حقوق تطبیقی
مطالعه در ه بشر او را ب یو علم جوئ ياوکنجکد حس یگردمی فیا تضعیه موانع برطرف شد و کمتدرجاً  -8
  گرفت. می رونق یقیداشت و مطالعات تطبیوامر جوامع یسا

م قدرت کم کبود  یه قبلیه متضمن اثبات ناروا بودن نظرکه یجاد هر نظریشرفت علوم و ایبا پ - الف
تب کالمثل قانون ناپلئون م یت فید و با سست شدن اعتقاد به خلود و ابدیف گردیها تضع يداور شیپ

  شد. می فیبودن) ضع ی(مالنقط یاللفظ ر تحتیتفس
گر یدیکدم با هم عمالً مرزها برداشته شد روابط جوامع و افراد با ع مریسر يان تماسهاکبا ام - ب

افته یتوسعه  یفکیو چه از لحاظ  یمکچه از لحاظ  ياقتصاد يازهاین نیافت و هم چنیتوسعه 
را بوجود آورده  يدیجد ياز به راه حلهاین عوامل احساس نیساخت و ا یرا متجل ياالت تازهکمش

  است.
                                           

  .کنند دهند و از بهترین آن پیروى مى کسانى که به سخن گوش مى. 18سوره زمر، آیه  -  9
10 - Ballo Beaupre 
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ه کند ک می دولتها را وادار یجهان ياحتراز از جنگ و بخصوص جنگهااز به حفظ صلح و ین - ج
ه ک یررسمیو غ یوشند و موسسات رسمکها بیو بلند ین بردن پستیح و از بیشتر در راه تسطیهرچه ب
  آورد.می ببار آورده و يج سودمندیبوده و نتا یقیشرفت مطالعات تطبیل شده مشوق پکین راه تشیدر ا

  
  بیقیموضوع مطالعات تط

گر  ر جلوهیال زکن است باشکمتفاوت است و از لحاظ توسعه دامنه مطالعات مم یقیموضوع مطالعه تطب -9
  شود.

ا چند رشته را یرشته خاص از علم حقوق بوده و  یکدر مورد  یقین است مطالعات تطبکمم - الف
 یابط خصوصرو یکه از نزدک یحقوق خصوص يهان مطالعات در مورد رشتهیرد، اصوالً ایدربرگ

  .یحقوق عموم يهاده بوده است تا رشتهید فایان داشته و مفکشتر امیند بک می میمردم را تنظ
...) بوده و  ایخانواده یا ت کیخاص (مثالً مال ینهاد حقوق یکن است شامل کمم یقیمطالعات تطب - ب
الً مورد مطالعه قرار ک را یالمثل حقوق مدن یرد و فیدربرگ را یرشته حقوق یک يه تمام نهادهاکنیا ای

  دهد.
المثل مسئله  یدهد و ف را مورد نظر قرار یان خاصکا میزمان  یقین است مطالعات تطبکمم - ج
ه کنیا ایند ک یم مختلفه بررسیآنها را در اقال يرا در دوران رنسانس به بعد و تفاوتها یت اراضکیمال

ه تحت ین مثالً در روسیشور معک یکمختلف در  يمهایازمنه مختلف و رژ یهمان مسائل را در ط
  مطالعه قرار دهد.

  
  تطبیقی اتنحوه مطالع

  ن است:کمم یقینحوه مطالعه تطب - 10
 ير حقوقهایانگر تصویدر واقع نما یاسکند و مانند عکتفا کمختلف ا يستمهایف سیبه تعر - الف

  مختلف باشد.
ر نهادها یخ با سایتار یتباط آن را در طا اریرده و کان یخچه هر نهاد را بین است تارکه ممکنیا ای - ب

سه نموده و تفاوتها را یگر مقاید يهاستمیدر س ین مجموعه را با مجموعه مشابهیند و سپس اک یبررس
  ق انجام دهد.یز قواماً با تطبیخ حقوق را نیان دارد و در واقع مطالعات تاریب
ز بعمل آورده ین یابیمختلف از آنها ارز يهانظام يان تفاوتهایسه و بین است بدنباله مقاکز ممین و - ج

  د.یبهتر را انتخاب و اعالم نما يو راه حلها
  

  هدف مطالعات تطبیقی
  ن باشد:یریز يهدفها ين است داراکدهد مم می را انجام یقیه مطالعات تطبک یهر مرجع ایشخص  - 11

ن امر ید و ایبعمل آ اد دانشیسب اطالع و ازدکصرفاً بمنظور  یقین است مطالعات تطبکمم - الف
مأمور وابسته  يا سازمانهاید و ینند بعمل آکمی ارکه انفراداً ک یو علمائ ا از طرف افرادین است کمم
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انجام آن مبادرت ورزند ه المثل وابسته به سازمان ملل) ب یف( یالملل نیا موسسات بیا ملتها و یبدولتها و 
  ان بگذارند.ار عالقمندیخود را در اخت یو سپس اسناد بررس

گر است یدیکبا سه آنها یا نهادها ومقایح نهاد یننده تشرکا موسسه مطالعه یهدف شخص  یگاه - ب
 یا سازمانی یفه شخصیداشته باشد صرفاً بعنوان انجام وظ یمورد خاص نظر و هدف یکه در کنیبدون ا
از ختم آن معلوم و  گر هدف مطالعه قبلیدارد بعبارت د می سه اعالمیات خود را بدنباله مقاینظر

  ست.یمشخص ن
می انجام یقیآن هدف مطالعات تطبه مورد نظر است و بمنظور وصول ب یهدف خاص یگاه - ج
ق یرد و آنان با مطالعه و تطبکن ییتع یخاص يونهایمسکالملل دوم  نیمثالً حبشه بعد از جنگ ب .ردیگ
ه کحبشه نوشتند  يقانون جزا برا و ین مدنیمجموعه قوان یو جزائ ین مختلف مدنیستمها و قوانیس

  باشد. می فن يعلما یات علمین نظریمستند آخر
  

  طرز کار در مطالعه تطبیقی
  رد:کان ین بیتوان چن می را یقیار و مراحل مطالعه تطبکطرز  - 12

ن ترجمه آن را یحتریرد و صحک يآور ستم را جمعیهر سه مربوط ب كد اسناد و مداریبدواً با - الف
  داشت.ار یدر اخت

ه ید به رویه باکدانست بل یافکمورد نظر را  كو مدار یتوان استناد به ترجمه متون حقوقنمی - ب
را با توجه به  كن اسناد و مدارین توجه داشت و این عرف مردم آن سرزمین و همچنیترکو د یقضائ

نبوده و اطفال  یقانون د در دفاتر مخصوص به ثبت برسد و االّیه ازدواج بایکمثالً در تر .ردک یآنها معن
مردم ازدواج  یه اعتقادات مذهبکا در عمل مشاهده شده است ام .متولده زنازاده محسوب خواهند شد

 امالً باکح یاح و نسب صحکن تصور مردم از نیبنابرا ،را یداند نه ازدواج قانون می يرا ضرور یمذهب
نمی دانسته و آن را به ثبت یافکرا  یه ازدواج شرعک یسانکارند یمتفاوت است، و بس یتصور قانون
ب شده و یتصو یبار قانونیکه چند سال کشوند می ادیآنقدر ز یه زنازادگان قانونک يرسانند بنحو

 یسکران در نظر یا یا اصل دوم متمم قانون اساسی .ندک می حیع و تصحیتشر د راینگونه موالینسب ا
  11ند.ک می جادیران ایستم ایاز س یعران نباشد تصورات خالف واقیه وارد به حقوق اک

                                           
س شوراي ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر مجلس مقد: «اصل دوم، .ه. ق 1325شعبان  29مورخ ، متمم قانون اساسی -  11

عجل اهللا فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم خلداهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالمیه کثراهللا امثالهم و عامه ملت ایران 
موضوعه حضرت خیراالنام  تاسیس شده است باید در هیچ عصري از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانین

معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهده علماي اعالم  صلی اهللا علیه و آله و سلم نداشته باشد و
و مقرر است در هر عصري از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین  اهللا برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً ادام

حجج اسالم مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر  فقهاي متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علماي اعالم و
پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضاي عصر اعضاي  .از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شوراي ملی بنمایند

شود به دقت  فاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان میمجلس شوراي ملی باالت
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 .ش اعتبار داردیخو یه در نظام حقوقکد بهمان اندازه معتبر دانست یرا با یهر متن نوشته حقوق - ج
قانون  يد اول به جستجویبا یهر مطلب حقوق یبررس يحقوق نوشته برا يستمهایران و سیمثالً در ا

را اصل در یو عرف را در نظر گرفت ز یه قضائیافتن قانون و مطالعه آن رویمربوطه رفت و پس از 
 يد اول به جستجویانگلستان با مانند یحقوق عرف يستمهایاست اما در س یستمها مقررات قانونین سیا

آمده  یر مقررات عرفییتغ ين مورد برایدر ا ینا قانویه آکرد کرفت و سپس جستجو  یه قضائیرو
ب قانون یب نشده باشد و اصوالً تصویتصو یاصالً قانونامور  يارین است در بسکرا ممیز ،ا نهیاست 
  ا استثناء بر عرف است.ینسخ عرف  يستمها براین سیدر ا
 مختلف يستمهایر سکصرف ذه ب .ردکد آنها را با هم مطابقه یبامی كمدار يبعد از جمع آور - د

ر یا در ارتباط با ساد هر جزء از اختالف ریه باکق انجام گرفته است بلیه تطبکشد  یتوان مدعنمی
ن یرد و با توجه به علل و جهات اکگر مطابقه یستم دیا مشابه خود در سی یاجزاء آن رشته حقوق

  نمود. یابیاختالف ارز
  

  اخالق و حقوق
هدف علم  -یحقوق يستمهایعلم اخالق در س - 13

المثل  یه فکاخالق افراد بشر است  یو تعال یاخالق ترق
 یت خود شانه خالیل و مسئولبار قو ریاز ز يچ فردیه
گران را یش دیند راحت و آساکانت نیخو  يند دزدکن

ن بوده و کاو مم يه خالف آن رفتار براکنیبخواهد ولو ا
  د باشد.یمف یحت

ه کبرقرار سازد  ياه جامعهکن است یهدف علم حقوق ا
روش  یا عدم دسترسیترس و  يوه افراد از رکند کنمی ین علم تفاوتیا يانت در آن نباشد اما برایو خ يدزد
  نگونه باشند.یا اخالقً اید و نح داشته باشیصح

داشته و منطقه  دام منطقه مستقل به خودکه هرکنند ک می هیره متقاطع تشبیقلمرو حقوق و اخالق را بدو دا
را علم اخالق ثار و انفاق یا .نندکمی حیمثالً سرقت و قتل نفس را هم اخالق و هم حقوق تقب .ز داردین کیمشتر
المثل انعقاد  یه فکنیا ایبه آنها ندارد  يارکه علم حقوق کد و حال آنینما می یرا نه یند و بدقولک می هیتوج
  تفاوت است. ین مورد بیداند اما اخالق در ا می یمامه شخص ثالث را علم حقوق الزیب

س کا بالعیرده کدا یپ یحقوق يراضمانت اج یخ قواعد اخالقیتار یدر ط ین دو متفاوت است و گاهیقلمرو ا
  اند.دهیوارد قلمرو اخالق گرد یمقررات حقوق یبعض

                                                                                                                         
رد نمایند که عنوان  ه باشد طرح وتمذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داش

عصر عجل  تتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجماع و قانونیت پیدا نکند و رأي این هیات علماء در این باب مط
  ».اهللا فرجه تغییرپذیر نخواهد بود

  منطقه
  مشترك

  وققح اخالق 
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ن حقوق یدر تدو ی) اخالق نقش بارز قاطعیمذهب يستمهایا (بجز سیموجود دن یحقوق يستمهایه سیلکدر 
از  یاملکعبارت است از مجموعه  یستم اسالمین نقش متفاوت است، سیز این یمذهب يستمهایندارد و در س

ستم خاص یه سکنین ای...) در ع ا فنون مربوط به اداره اجتماع (اخالق، حقوق، اقتصادیتمام شعب علوم 
وشد سطح اخالق ک می ندکر عدالت حفظ یخواهد نظم جامعه را در مس می و سازدمی برقرار یو حقوق ياقتصاد
 يخواهد ظرف بنحو می یستم حقوقین سیت افراد ایترب يه براکجامعه بمنزله ظرف است  .را باال برد يفرد

ثر فراهم نموده و کرا به حدا یروح یانات تعالکه امکانات فشار را به حداقل برساند بلکه نه تنها امکباشد 
  ر باشد.ین مسیا یافراد در ط كمحر

  
  هاي حقوقیاقتصاد در سیستم

 يهار برحسب نظامیتأث نیدرجه ا کرا حائز است معذال يان حقوق نقش عمدهیگروه اقتصاد در تدو - 14
شتر توجه دارند قسمت اعظم یه به اصالت فرد بک یاتبکو م یغرب يهاستمیدر س .مختلف متفاوت است یحقوق

ه از حدود تجاوز نشود و در کند ینمامی نییتع يو فقط حدود نندک می را به عرف واگذار يمقررات اقتصاد
  ند.ک می وضع يقواعد اقتصاد »عقود ياراده افراد و آزاد يآزاد« داخل محدوده غالباً

است و  یستیالیسوس يدر واقع هدف علم حقوق استقرار و حفظ نظام اقتصاد یستیالیسوس يهادر نظام اام
ستمین سیه در اکم ینیبمی ن جهت مثالًیو قاطع دارد، بهم یاساس ین حقوق نقشیدر تدو يهذا مسائل اقتصادیعل
 یت داخلیه امنیم علیم غالباً بعنوان جراینگونه جرایو ا ن دارد.یبس سنگ یتهائه اقتصاد مجازایم بر علیجرا يها
  ده است.یگرد یت تلقکممل

  

  یمختلف حقوق يگروهها يم بندیتقس
افراد جوامع و  يازهایم و نیات اقلیبرحسب مقتض یه قواعد حقوقکنیه گفته شد و اک یبا توجه به مقدمات - 15

 یستم حقوقیس يتوان گفت به تعداد جوامع بشر می ابدیمی تلف تفاوتنه مخکن برحسب ازمنه و امیهمچن
ه بر جهات تشابه، به جهات افتراق توجه کیشود با ت می یستمها سعین سیا یان بررسکام يوجود دارد اما برا

ر را یز يهايبند میتوان تقس می ث بنا به اعتبارات مختلفین حیقرار داد از ا يرده و آنها را موجب گروه بندک
  معمول داشت.

  
  حقوق پیرو و پیشرو

  رد.کم یرو تقسیا پیشرو و یپبه توان حقوق را  می ن حقوقیاز جهت نقش اراده افراد در تدو - 16
سپارد و مردم می مهکئت حاین و استقرار حقوق را بدست هیار تدویه اختکشرو یحقوق پ - الف

ن گروه حقوق یامل اکند و نمونه یطاعت نمااعالم داشتند ا یموظفند آنچه را آنان بنام قواعد حقوق
ن یاز ا یاملکز در بدو انقالب نمونه ین يه شوریست است، حقوق روسیفاش يایتالیو ا يآلمان ناز



١۵  

 یستیالید سوسیش و رسوخ دادن عقایبا استقرار قدرت خو یستیالیومت سوسکگروه بود اما متدرجاً ح
  افت.یرده نرمش کعدول  یه قبلیاز رو يدر اذهان مردم تا حدود

از  یغرب يشورهاکحقوق  .ردیپذمی الً بپسندند بعنوان حقوقکه مردم کرو هرچه را یحقوق پ - ب
فرانسه اراده  »نوشته«داند و حقوق می انگلستان عرف مردم را معتبر یحقوق عرف .ن نمونه استیا

  ند.ک می بیهمگان را بصورت قانون تصو
   دارد. یز برمیغرا يگروه دوم مهار عقل را از رو يستمهایرد و سمنافات دا يه با آزادیاول يستمهایس
  

  حقوق نوشته و حقوق عرفی
حقوق نوشته شامل تمام  .باشد می ه بعمل آمده است حقوق نوشته و حقوق عرفک يگرید يبند میتقس - 17
شورها را ک ه حقوق آنک یقائیفرآو  یائیآس يشورهاکه) و غالب ی(بجز انگلستان و روس یاروپائ يشورهاک

 يشورهاکه نقش کشود  می نام برده 12یژرمن یستم رومیستم در اروپا بنام سین سیااز  .شود می اندداده مدل قرار
  دهد. می ل آن نشانکیدر تش را یو ژرمن ینیالت
از طرف  یه بطور رسمکاست  ین و مقرراتیها معتقدند علم حقوق منحصر به عبارات و مواد قوانستمین سیدر ا
ه کوجود دارد بخاطر آن است  يگریعلم حقوق منابع د يده است و اگر هم برایب گردیجع صالحه تصومرا

  ده است.یار بخشیآن منابع اختبه قانون 
ه باشد بمی اندر آنها بودهیه تحت تأثکشورها ک یا و بعضیکمرآه شامل انگلستان و ک یستم حقوق عرفیس

 .گردد می مدون یه توسط آراء مراجع قضائکداند  می جموعه عرفدهد و حقوق را منمی تین قانون اهمیتدو
  شود.می بیردن بر عرف تصوکاستثناء وارد يا براین عرف و یاه ه بکیت يقانون فقط برا

  
  هاي حقوقی برحسب تاریخ ایجادتقسیم بندي سیستم

ائل قر یمات زیم به تقسیانتو می میقرار ده يبند میتقس كستمها را مالیه سیل اولکیتش یخیاگر مبدا تار - 18
  :میباش

ومت فقط بصورت حقوق کح یل بوجود آمد و بعد از مدتیاسرائ یه با ظهور و استقالل بنکهود یحقوق 
  د.یظاهر گرد يل دومرتبه تا حدیومت اسرائکدر ح هکنیماند تا ا ین نژاد باقیدر روابط افراد ا یخصوص

آن بر اصول  يده و مبنایل و مدون گردکیتش ها پاپ یتومکو سلطه ح یاسیه با استقرار سکت یحیحقوق مس
  م. ینک می مشاهده یحیدر حقوق ملل مس ت اعالم شده است و آثار آن رایحیمس

د و سپس با حقوق ین و اگوست مدون گردین یژوست يم بوجودآمد و با امپراطوریه در رم قدکحقوق رم 
  گر است. جلوه یق اروپائدر لباس حقو کنیق شده و ایتلف یت و ملل اروپائیحیمس

 کنیشود و ا می ل شده ویمکوشش حقوقدانان ارزشمند آن تکه با ظهور اسالم بوجود آمد و باکحقوق اسالم 
ت قرار گرفته یز در درجه اول اهمین یاسالم يشوهاکر یومت دارد و در ساکشور حکدر چند  یبه طور نسب

  است.
                                           

12 - Romanio Germanique 
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  باشند.می ص خود را داراات مختیه خصوصکن یز حقوق هند و ژاپن و چیو ن
  

  تقسیم بندي سیستمهاي حقوقی برحسب نژاد و ملیت
ملتها در معرض  م (گرچه امروز نژاد خالص نمانده است ویقرار ده يبند میتقس يت را مبنایا ملیاگر نژاد  - 19
   :ل شدئر را قایز يهاستمیتوان س می )اندل بودهیر و تبدییتغ

  رد.ک می ومتکن نژاد حیت ایافراد اقل یه در روابط خصوصکهود یحقوق  •
ل شد) کیتش یسین انگلیه در درجه اول از مهاجرکا (یکمرآه در انگلستان و کسون کحقوق انگلوسا •

  ند.ک می ومتکح
  باشد. می و حقوق رم یاز عرف محل یه مخلوطکن یالت يشورهاکحقوق  •
  باشد. می و حقوق رم یب عرف محلکیجه تریه نتکژرمن  يشورهاکحقوق  •
  است. یحقوق عرفاز  ياه نحوهکحقوق اسال و •
در قلمرو خود  یدتیداند و وحدت عقنمی زیت را موجب تمایگرچه اسالم نژاد و مل ،حقوق اسالم •

ز یاز آن ن يم بندین تقسیبرگرفته است در ارد مختلف را يتها و نژادهایمعهذا چون مل ،سازد می برقرار
  د نام برد.یبا

  
  یقیحقوق تطب یارزش عمل

از موارد  ياریز وجود دارد. در بسین یارزش عمل یقیحقوق تطب يبرا یو مطالعات علم ير از جنبه نظریغ - 20
  مطلع باشند. یش ناچارند از حقوق خارجیفه خویانجام وظ يقضات و حقوقدانان برا

احوال ه بث مسائل مربوط یران از حیا كم در خایدارد اتباع خارجه مق می ران مقرریا یقانون مدن 7ماده 
ن و مقررات دولت مبتوع یع قوانیه در حدود معاهدات مطیث حقوق ارثین از حیت خود و همچنیه و اهلیشخص

  خود خواهند بود.
قرارداد معامله به آن  يه اجراکوجود دارد  یخارج یحقوق يستمهایب به اتفاق سیت قریثرکن ماده در ایر اینظ

  مهم جهان قرارداد متقابل دارد. يشورهاکران با غالب یول است و اکمتقابل مو
ب شده یتصو 1312ه در سال ک »عهیرشیان غیرانیه ایت احوال شخصیقانون اجازه رعا«ن ماده واحده یو همچن

ت یه مذهب آنان برسمکعه یرشیان غیرانیت ایه و وصیه و حقوق ارثینسبت به احوال شخص«دارد  یم است مقرر
ه مقررات قانون ک يت مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردد قواعد و عادایم باکشناخته شده محا

  »... ندیت نمایل رعایق ذیباشد بطر یراجع به انتظامات عموم
  گران است.یحقوق د اطالع ازه ناچار ب یحقوقدان و قاضنگونه موارد یه در اک

د برحسب مذهب صاحب یچار بادادن نا يعه قضات در موقع رأیرشیان غیرانیه ایت احوال شخصیرعا يبرا - 21
ن مورد یدر ا .ا مذاهب اربعه اهل سنت اطالع داشته باشندیو  یحیمس ،يهودی ،یستم حقوق زردشتیدعوا از س

م معموالً توسط آنان از مقررات حقوقشان کتها وجود دارد محایاقل يران برایدر ا یها و مراجع رسمچون انجمن
  ست.یگانه موضوع به سهولت قابل حل نیشور بکحقوق  اما در مورد اطالع بر ؛گردند می مطلع
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د از یبامی ا دادرس خودیه آکد یآیش مین مبحث پیا یداخل يدر دعو یدر مورد اعمال حقوق خارج - 22
د و از آنها بپرسد؟ در صورت اول یتوسل جو یا به مراجع رسمید یحقوق خارج مطلع شده وآن را اجراء نما

  د مطلع شود؟یچگونه با
ز ین صورت نیدر ا و .دیرا اعمال نما یتواند قانون خارجنمی راد نشودیا يا اصوالً تا از طرف اصحاب دعویو 
آگاه سازد؟ در  یاز مقررات حقوق خارجرا نه از طرف قانون دادرس یه در موعد معکنفع است یا بعهده ذیآ
  وجود دارد. یگوناگون يستمهاین موضوع سیا

ه باشد یالرعا ه الزمک یرا در موقع یآلمان مقررات حقوق خارج یوقستم حقی: سروش آلمانها - الف
د بدون یند و لذا دادرس باکد بر طبق آن حل یه را بایم قضکح یقاض یعنی .داند می یمکاز امور ح

حاً و آن هم در ین صریه طرفکنید مگر ایرا اعمال نما یرأساً قانون خارج يراد اصحاب دعویا
  ند.یانصراف خود را اعالم نما یقانون خارج ياشد از اجراه قانون آمره نبک يموارد
د ینفع بایمه ذکدر هر محا یعنیدارد  یجنبه موضوع یدر انگلستان قانون خارج :روش انگلستان - ب

را بر  یقاض ید شخصاً موجبات آگاهیاست با یهیند و بدکاستناد  یقانون خارجه ب ینیدر موعد مع
 یهیه در موارد روشن و بدکن اصل وارد شده است آنیه بر اک یثنائو است .فراهم سازد یقانون خارج

 يشورهاکن یمثالً قوان .ندک می شناسد رأساً آن را اجراء می را یه دادرس حقوق خارجک
قمار  13ارلوک ه در مونتکباشد  می ن بر همه جهان واضحیار اوست و همچنیالمنافع در اخت كمشتر

  آزاد است.
االت یب شده است ایاالت تصویه در تمام اک یروش است و موجب قانون نیهم يز دارایا نیکآمر
  د.نینمامی ساً اجراأگر را ریدیکن یقوان
ه کداند  نمی م فرانسه صادر شده است قضات را موظفکه از محاکآراء مختلف  :يروش فرانسو - ج

ن امر یساً دادگاه به اأه رکهم  یند اما در صورتیافته و آن را اجراء نمایاطالع  یرأساً از قانون خارج
  دارد. ینینابین روش بیا بنابر ،داند می حیمبادرت نمود آن را صح

ند کرا اجراء  یقانون خارج يراد اصحاب دعویساً موظف است بدون اأدادرس دادگاه ر :رانیدر ا - د
امور  و وزارت يله وزارت دادگستریحاً انصراف خود را اعالم دارند) و بوسیه آنان صرکنی(مگر ا

  د.یال نماؤگانه مقررات الزم االجراء را سیشور بک یخارجه از مراجع رسم
  

  سیستم حقوق اسالم
 یعنیتاب کرمسلمانان اهل یغ .رمسلمانیشوند مسلمان و غ می میگونه تقس بر دو یاسالم يشورهاکن ینکسا - 23
توانند بر مذهب  می باشند می سلف غمبرانیاز پ یکیتابع  یند ولکد و نبوت با اسالم مشتریه در اصل توحکآنان

ت و ین حمایا يبرا یات خاصیه مالکنیرند مشروط بر ایز قرار گین یومت اسالمکباشند و تحت ح یخود باق
 یاسالم يتهاایه از شمول پرداخت مالیجز ياست با ادا یهیبد .ندیگو می هیه آن را جزکنند کپرداخت  يآزاد

                                           
١٣ - Monte Carlo - اي مشهور در کشور موناکو واقع در اروپاي غربی. منطقه 



١٨  

  نان را اهل ذمه نامند.یا .باشند می .) خارجو فطره .. اتکن (خمس و زیمخصوص مسلم
 .دیآمی ر افراد مسلمان به حسابیه معاف شده و مانند سایتاب اسالم آورد از پرداخت جزکاز اهل  یکیهرگاه 

 یومت اسالمکدر ح .یومت اسالمکم است به حیو تسل ،زبانه است اسالم آوردن افراد اقرار است ب یهیبد
  ند.کق یه در صحت اقرار تحقک) وجود ندارد 14ونیسیزید (انگیش عقایدادگاه تفت

رو نظام جامعه ید پیاست با یمره اسالمآن یقوان ،و اخالق حسنه بوده یاهل ذمه در آنچه مربوط به نظم عموم
ت اسالم کبا دشمنان ممل ،نندکدر مالء عام شرب خمر ن ،نندکن يمثالً در ماه رمضان تظاهر به روزه خوار .باشند

  ... . قرار نسازند وروابط بر
ن اعمال تحت ینند و در اکش را آزادانه اعمال یه مقررات مذهب خوکن حدود آنان آزادند یخارج از ا

  قرار دارند. تومکح یمست ریحما
  

  دادرسی اهل ذمه در حقوق اسالم
مقررات ش را بر طبق یخو ينند و دعاوکمراجعه  یدادرس يخود برا یاهل ذمه حق دارند به مراجع مذهب - 24

حق ندارد از  یمسلمان رجوع نمودند آن قاض یت به قاضیاما اگر هر دو بارضا .صله دهندیش فیمذهب خو
آن شده ين قانون تن داده و خواستار اجرایومت اکرا آنان خود به حید زیم امتناع نماکو صدور ح یدگیرس

  م خواهد داد.کحدر مورد آنان  ین اسالمین صورت دادرس مسلمان بر طبق قوانیاند در ا
  

  احوال شخصیه
خواهد  يبود بر طبق آن رأ يه عالم به مذهب اصحاب دعویدر مورد احوال شخص یه قاضک یدر صورت - 25
مثالً اگر زن و  .ح خواهد بودیان صحکماکحاً انجام شده است یه بنابر مذهب متبوعه افراد صحک یاعمال .داد

ه کنیشود مگر ا می ح شمردهیاح سابق صحکهمان ن تند وسید نیاح جدکمسلمان گردند محتاج به ن يشوهر
ا خاله با خواهرزاده) یو خال ،ن آنان برحسب مقررات اسالم موجود نباشد (مثالً عمو با برادرزادهیاح بکان نکام

 یزاده تلق حالل ین ازدواجیست فرزندان چنیح نیه اصل ازدواج در اسالم صحک ين موردیدر چن یاما حتّ
اگر زن مسلمان شود و مرد از  .ح بوده استین صحیانعقاد نطفه آنان برحسب مذهب متبوعه زوجشوند چون  می

  اح آنان باطل است.کن ١٥»َلْن َيْجَعَل اللَُّه لِْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيالً «ق اد بمصدینما مسلمان شدن ابا
  

  مرز حکومت اسالمی
بنا نهاده شده است و منطقاً  یاسالم يدئولوژیا يه بر مبناکت واحد اس یومتکدر اصل ح یومت اسالمکح - 26

ه کندارد بل يدر اسالم اعتبار يو نژاد ینیزم مرز رایز یاسالم يومتهاکوجود دارد نه ح »یومت اسالمکح« یک

                                           
14  - Inquisition -  هاى تفتیش عقاید گفته  به دادگاه . ولیستو بازجویى دقیق و رسیدگى قضایى ا تحقیقبه معنى تفحص و
 .شد دست راهبان و رجال دینى اداره مى توسط پدران روحانى مسیحى تأسیس شد و به ي قرون وسطیشود که در اروپا مى

 . خداوند براي کافران بر مؤمنین راهی قرار نداده است.141سورة نساء، آیۀ  -  15



١٩  

  ومت دارد.کح ١٦»ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ «ز یاست و در داخله مرز ن يرکو ف یدتیمرز عق
شود و خارج از آن محدوده اهل  می نییتب اسالم تعکو اخالق حسنه بر طبق م ین مرز نظم اجتماعیدر داخله ا
  باشند. می مذهب خود آزاد يرویذمه در پ

ون را در یتوالسیاپکاز طرق استدالل استعمارگران بود تا  یکی ،ن اصل بصورت مسخ شده آنیبه ا کتمس
ل کیومت تشکداخل ح یومتکش حیخون یسازند و به بهانه اطاعت از قوانبرقرار  یاسالم کداخل غالب ممال

 یاسالم کدر داخل ممال ییانتهایا خیآنان و چه بسا جهل و ضعف  يو رند کیرید گفت زیمتأسفانه با .دهند
  ون بوده است.یتوالسیاپکموجب استقرار 

  
  کاپیتوالسیون و تفاوت آن با دادرسی اهل ذمه

  ن تا آسمان فرق دارد. یون زمیتوالسیاپکاهل ذمه با  ید دادرسدر مور یمقررات اسالم
د یبا یتابع قانون اسالم یت اسالمکن مملینکو اخالق حسنه تمام سا یدر مورد مسائل نظم عموم -اول
  ن گروه است.یالً از اک یمقررات جزائ .باشند
بنام  یات خاصیمال هک آنان یعنیاز مذهب متبوعه خود مخصوص اهل ذمه است  يرویاجازه پ -دوم
  پردازند.می هیجز
و دادرس  یگر قاضیگانه بعبارت دیشور بکروان مذاهب است نه اتباع ین اجازه مخصوص به پیا - سوم
است نه  یومت اسالمکتابع ح یدهد گرچه خود از اهل ذمه است ول می مکه در مورد اهل ذمه حک
  .گر باشدید یت دولتیمکاصل حا يگانه و مجریه تبعه بکنیا

  
  رعایت قانون خارجی و محدودیت آن

ت از کممل یه مقررات عمومکشود می اجرا یدر صورت »شورکت در یمذهب اقل«ا مقررات یگانه یحقوق ب - 27
اجراء  ین عمومیو قوان یمقررات حقوق داخل نباشد و االّ ینظم عموم ن آمره و راجع به اخالق حسنه ویقوان

  حقوق وجود دارد. يستمهایست در تمام ین محدودیو ا ،خواهد شد
  

  اخالق حسنه و نظم عمومی
  متفاوت است. یمختلف حقوق يهاستمیدر س یمفهوم اخالق حسنه و نظم عموم

  
  ینظم عموم

ن موارد غالباً به یشوند و ا می تیت رعاکممل یکاز موارد در داخله  ياریدر بس ین خارجیه قوانکم یدید - 28
مسئله  یجهان با انعقاد قراردادهائ يت ارتباط دارد و دولتهایرث و وصا ت و خانواده ویه اهلیاحوال شخص

                                           
  تر شما نزد خداوند پرهیزگارتر شماست. . همانا با کرامت13سوره حجرات، آیه  -  16



٢٠  

ه کته توافق دارند کن نیدر ا یحقوق يستمهایاند. تمام سرفتهیش پذیت خوکدر ممل را یقانون خارج ياجرا
ت و اخالق حسنه مورد قبول ملت منافات داشته باشد قابل اجراء کممل یبا نظم عموم یهرگاه قانون خارج

  ت.سین
   رد. یقرار گ یو اخالق حسنه مورد بررس ید مسئله نظم عمومیبا یحقوق خارج يدر مبحث اجرا

ه کح ین توضیبد .ز مورد لزوم استیاز حقوق ن يگرینه دیو اخالق حسنه در زم یمفهوم نظم عموم كدر - 29
 ز درینران یا یمدنباشد و قانون می عقود مورد قبول حقوقدانان يآزاد جهان اصل آزاد يشورهاکدر غالب 

ه مخالف ک یاند در صورته آن را منعقد نمودهک یسانکنسبت به  یخصوص يقراردادها«دارد  می مقرر 9ماده 
 .ستیز نیاز آن جا یه به تخطکباشد  می ن آمرهین ماده قوانیمنظور از قانون در ا .»ح قانون نباشد نافذ استیصر

ا یو  ین خارجیتواند قوان نمی مهکمح«دارد  می مقرر 975 ماده یعنیران یا یاز قانون مدن يگریماده د
ا یدار نمودن احساسات جامعه  حهیا بواسطه جریه بر خالف اخالق حسنه بوده و کرا  یخصوص يقراردادها
 يآزاد یلکن دو ماده اصل یدر ا »موقع اجراء گذارده شود ب می محسوب یگر مخالف با نظم عمومیبعلت د

  د شده است.یعقود تجد
  

  اصل آزادي عقود و محدودیت آن
 گر افراد مردمیرد و از طرف دکتوان نمی راه)ک(ا يه افراد را ملزم به قبول تعهدکاصل بر آن است  - 30
ه بوده و جمعاً کس یک يدو رو هن دو قاعده به منزلیو ا ند.یه بخواهند منعقد نماکرا  يتوانند آزادانه هر عقد می
  دهند. می لکیموسوم است تش »دعقو يآزاد«ه بنام کرا  یاصل

شتر یهرچه ب يتب اصالت فرد به آزادکموجود است طرفداران م یعقود اختالف نظرهائ يدر قلمرو اصل آزاد
ندانسته مقنن و جامعه را  زیرا جز در موارد نادر و معدود جا ين آزادیت ایمعتقدند و محدود ياراده فرد
ن یتب اصالت جامعه اکس طرفداران مکگام بردارند و بالعت ین محدودیمتر در اکدانند هرچه  می موظف
  رند.یه در انعقاد عقود مصالح جامعه را در نظر گکدانسته و افراد را ملزم بدانند  یرا فرع يآزاد

 يت آزادیرعا ياست برا یتیو اخالق حسنه محدود یت نظم عمومیه اصل رعاکبر آنند  یبهرجهت همگ
ه هر کن جهت است ین امر را از نظر دور نگه دارند از ایش حق ندارند ایخو يو مردم در قراردادها يفرد

  دانند. می و اخالق حسنه مخالف باشد باطل یه با نظم عمومکرا  يقرارداد
  ند.ک می دایدر دو مورد ضرورت پ یمفهوم نظم عموم كبنابر آنچه گفته شد در

  .یللالم نیقلمرو روابط ب یعنی یقانون خارج ياول در مورد اجرا
. و بر یدر حقوق داخل یعنیجامعه  یکن افراد یمنعقده ب يا بطالن قراردادهایدوم در مورد صحت 

سازند:  می را در دو سلسله مطرح یمربوط به نظم عموم يهایف و بررسیتعار يبند مین تقسیهم يمبنا
نه یر دو زمه در هک یالملل نیدر روابط ب ینظم عموم یو بررس یدر حقوق داخل ینظم عموم یبررس
  ابراز شده است. یات مختلفینظر

  



٢١  

  فلسفه تقدم نظم عمومی و اخالق حسنه
 یخصوص يا قراردادهایت قانون خارج یز تقدم آن را بر رعایو اخالق حسنه و ن یت نظم عمومیفلسفه رعا - 31
  رد:که ین توجیتوان چن می

 يبگردن دارند و دارا یفیست در آن جامعه تعهدات و وظایجامعه بصرف ز یکه افراد یلکاوالً 
قرارداد «تب که طرفداران مکتوان همانگونه  می ف راین حقوق و وظایا .باشند می زین یحقوق
توان  می هذایعل .جامعه وجود دارد یکه افراد یلکن یه بکدانست  یجه قرارداد فرضیقائلند نت »یاجتماع

د (اساس ینما می جامعه منعقد یکه افراد یلکبا  یه شخص از بدو تولد بطور ضمنک يگفت قرارداد
 يند مقدم است بر قراردادکت یقواعد را رعا یه بعضکو اخالق حسنه)  یل جامعه و نظم عمومکیتش

 ین عقود شخصیدر انعقاد ا يو يد آزادیا چند شخص خاص منعقد نمای یکه بعداً و با ک يانفراد
  گردد. می (نظم، اخالق) محدود یعموم يدر برابر قراردادها

حفظ  يه براکاست  یو اخالق حسنه مقررات یتوان گفت نظم عموم می یالملل بیننه روابط یاً در زمیانث
ت یجامعه مقدم است بر رعا یک یاتیت مصالح حیهذا رعایجامعه ضرورت دارد و عل یک يو بقا

  ند.ک می ستین جامعه زیه بطور موقت در اکگانه یب يمنافع فرد
موارد قدرت آن از قانون  ید در بعضیه شاکرف مردم آن قدر سلطه دارد از مقررات و ع ياریثالثاً بس

ا آنقدر قبول عامه ین عرف یل است و این قبیو اخالق حسنه از ا یمفهوم نظم عموم .شتر باشدیز بین
ه کامالً مدون نشده است کا هنوز ید و یدرآ یست تا بصورت عبارات قانونین يازیه نکافته است ی

  ه است.یالرعا هرجهت الزمه اما ب ،دیبصورت قانون درآ
 یرد و گاهیگ می گر از اخالق حسنه جامعه سرچشمهیمردم به عبارت د يآلها دهیات و ایعرف معموالً از روح
ت آن با عواطف منطبق است ین رعایبنابرا .قانون ير عبور اخالق است بسویعرف مس .دیآیبصورت قانون درم

  و ضرورت دارد.
  

  در حقوق داخلی یمفهوم نظم عموم
  رد.یقرار گ ید مورد بررسیمتفاوت حقوق با يهانهیاتب مختلف و در زمکبرحسب م یمفهوم نظم عموم - 32

تواند یه اراده افراد نمکاست  يه قواعدیلکاز دانشمندان شامل  ياه عدهیبنابر نظر ینظم عموم یدر حقوق داخل
ه توافق افراد ولو با آن مخالف باشد قابل قبول است ک يگریند (قواعد آمره) در مقابل قواعد دکآن را نقض 
  ).یضیا تعوی يری(قواعد تفس

 یدر حقوق داخل یاز مقررات نظم عموم یط ازدواج و طالق در حقوق داخلیا شرایت ین مربوط به اهلیقوان
ه ک است یاست) دارد و مجموعه مقررات ينده ویه نماکمه ملت (توسط دولت کبه اساس قدرت حا یوابستگ

ن است کموارد مم ياریبس .شود می و اخالق حسنه وضع یت عمومیحفظ سلطه ملت و نظام جامعه و امن يبرا
ه کوجود ندارد  یمثالً در عقد ازدواج گرچه ماده قانون .ه محتاج به قانون نباشدکشود  یتلق یهیآنقدر بد

ن یه وجود چنکاست  یهیبد یولن دو جنس مخالف قابل تحقق است یه از آن فقط بیازدواج و تعهدات ناش
  ات عقد است.یاز ضرور یشرط



٢٢  

  
  المللی روابط بیندر  مفهوم نظم عمومی

مقررات  یه در حقوق داخلکموارد  ياریبس یدارد و حت يمحدودتر يمعنا ینظم عموم یالملل بیندر روابط 
ست ین یرات نظم عمومنه تنها جزء مقر یالملل بینشود در روابط می محسوب یمربوطه بدان جزء نظم عموم

ه کت یت قرار دارد، مانند مقررات ازدواج و طالق و اهلیدر درجه اول اهم یت قانون خارجیلحاظ رعا ه ازکبل
 ين مورد اجرایمهمتر ینه اصلیزم یالملل بیندر روابط  یشود ول می یتلق یجزء نظم عموم یدر حقوق داخل

  است. یقانون خارج
 يگر دارد و مجموعه قواعدیبه اساس استقالل ملت در برابر ملل د یوابستگ یلالمل بیندر روابط  ینظم عموم

 .سازد می ر ملل لطمه واردیت ملت در برابر سایثیبه استقالل و ح یالملل بینت آنها در روابط یه عدم رعاکاست 
 ملت یکت یه وابسته به اساس تمدن و در واقع هوکاست  یحقوق يگر مجموعه قواعد و نهادهاید یبعبارت
ت یت و شخصیرا هویست زیز نیجا یت قانون خارجیت آنها ولو به احترام رعایه عدم رعاک يباشد بنحو می

  اندازد.می ملت را بخطر
  

  در مورد نظم عمومی نظریه منسوب به پیله
  ت.یعموم - 2دوام  -1دو صفت هستند  ين دارایه قوانکل است ئن قایچن یدر مورد نظم عموم - 33

 یهیبد .ت اجراء داردیت قابلکم در قلمرو مملیه افراد مقیلکه در مورد کاست  ین معنین بدیقوانبودن  یعموم
ت بدون استثناء کن مملینکد در مورد همه سایشود با می تصور یان و مظهر نفع عمومیقانون بعنوان ب یاست وقت

  اجراء گردد.
در د تا نسخ نشده است یشود با می اد وضعت افریرعا يه چون قانون براکن معناست ین بدیبودن قوان یدائم

  ند.کافمی هیجا رود قانون مانند چتر بر سر او ساکهر ه گر فرد بیبعبارت د .اجراء گردد يمورد و
نگونه یا .ت را از دست بدهدیند و عمومکد دوامش را حفظ یت از فرد باشد بایقانون حما یکهرگاه هدف از 

باشد  یت اجتماعیو هرگاه هدف از قانون غا ت اجراء دارندیقابل تکه در داخل مملکاست  ین خارجیقوان
  ت نسبت به همه افراد بدون استثناء اجراء شود.کد در داخله مملیبا ین قانونیچن
  

  ایرادات بر نظریه پیله
  ه بموجب آن.کن است یرند ایگ می هین نظرین بر ایه مخالفک يرادیا

و دشوار  یفرض ين نقطه نظر امرین از ایقوان يبند میو تقسص منافع افراد از منافع جامعه یاوالً تشخ
است (ازدواج و طالق) مقنن آن  يه ظاهراً مربوط به نفع فردک ين است امورکمم یگاه یاست و حت

  ند.ک یتلق یرا جزء نظم عموم
ه کل بدان است یه حقوق امروز متماکشده است و حال آن یاصل تلق یتب نظم عمومکن میاً در ایثان
ران اعم ینه اکه سیلکدارد  می مقرر یقانون مدن 6ران ماده یدر حقوق ا .گردد یاستثناء تلق یم عمومنظ

  رده باشد.ک ءه قانون استثناک يران خواهند بود مگر در مواردین ایع قوانیاز اتباع داخله و خارجه مط
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 .شوندینم یتلق ینظم عموم الزاماً جزء یالملل بینباشند در روابط  يه درون مرزک ینیه قوانیلکثالثاً 
گانگان مقررات خود یه در مورد اموال بکهستند حال آن يمثالً قواعد راجعه به اموال مسلماً درون مرز

  گردد. می آنها اجراء
  

  نظریه من چینی در مورد نظم عمومی
 یاصل شخص هکا و حقوقدان معتقد است یتالیر امور خارجه ایوز یاسیمرد س -ینیه منسوب به من چینظر - 34

ن آنان را یگانگان قوانید در مورد بیبا ینند و قاضک می ه اشخاص را دنبالین چون سایلذا قوان ،ن استیبودن قوان
و  یت جزائین مسئولیهمچون قوان ین مربوط به نظم عمومیل قوانیاز قب یمگر در موارد استثنائ .دیت نمایرعا
ن آنان یب یخصوص يم اسناد قراردادهایقررات مربوط به تنظم ره ویو غ ین مربوط به حقوق عمومیو قوان یمدن
 یش آن را به منزله قانون خاصیاند و در روابط خوبسته يرا با اراده آزاد قراردادیاند (زردهکه آن را منعقد ک

  ن است).ین طرفیقرارداد قانون ب ین قاعده حقوقیبنابرا ،اندمقرر داشته
ه نظم کاند و حال آنار بردهکرا ب یالملل بین یو نظم عموم یمل یومحقوقدانان اصطالح نظم عم یبعض - 35

است منتها  یهمواره مل یند وجود ندارد و نظم عمومکومت کسان حیکه بر همه ملل ک یالملل بین یعموم
  باشد. یالملل بین یه نظم عمومکنیند نه اکمی دایضرورت پ یالملل بیندر روابط  یاستناد بآن گاه

 یه نظم عمومکبرند و حال آن می ارکب ینظم عموم کیکرا در مورد تف یاصطالح مطلق و نسبگر ید ياعده
صلح قلمرو آن محدودتر است و  يان و زمان متفاوت است و در دورانهاکاست و نسبت به م یهمواره نسب

  دارد. يدارد قلمرو محدودتر يشتریشان ثبات بیت داخلیه امنک یشورهائکن در مورد یهمچن
  

  نظم عمومی قلمرو
ت از افراد و حفظ منافع یرا حما يه هدف جوامع بشرکتب اصالت فرد کده میبنابر عق یقلمرو نظم عموم - 36
  گردد.می نیین تعیداند چن می آنان

  استثناء است نه اصل. یاوالً نظم عموم
 ینیش بیآن را پ ید قانون خاصیه باکرد و بلکواگذار  یتوان بنظر قاضین استثناء را نمیاً استقرار ایثان
  ند.ک

امالً کند ثابت است و فقط مقنن در موارد کمی را محدود ياراده فرد يآزاد یثالثاً چون نظم عموم
  ر دهد.ییتواند آن را تغ می يضرور

بدن و  یک يه هدف جامعه را حفظ جامعه دانسته و افراد را بمنزله سلولهاکتب اصالت جامعه کده میبنابر عق
  شود: می فین تعرین قلمرو چنیداند ا می نجامعه را مثل بد
ه تمام مقررات راجعه به نظم کن است یحفظ منافع جامعه است اصل بر ا يچون مقررات برا - اوالً
  .اصل است نه استثناء یباشد و نظم عموم می یعموم
  ست.یاج به وجود قانون خاص نیاحت یص نظم عمومیتشخ يبرا -اًیثان

اراده افراد ثابت و  يه آزادکر است همانگونه ییان قابل تغکوده و با زمان و مثابت نب ینظم عموم -ثالثاً
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  ست.ینامحدود ن
  

  شمردن قوانین نظم عمومی و بحث در این مورد
م یظتنمحسوب است  یه بزعم آنها جزء نظم عمومکن یاز قوان یستیه لکاند دهیوشکسندگان ینو یبعض - 37
ه آرزو دارد دول با انعقاد عقود کنیبر ا یه خود را مبنینظر 1910ر سال د الملل بینموسسه حقوق  یند و حتینما
ه قلمرو کنینند اعالم نمود، اما بعلت اکن ییحاً تعیرا صر ین روشن قلمرو نظم عمومیب قوانیبا تصو یالملل بین

ما که نمود، یته یست مشخصیتوان لیل است نمیر و تبدییات زمان در معرض تغیبرحسب مقتض ینظم عموم
 1346مقررات ازدواج مثالً تعدد زوجات قبل از سال  یفات طالق و بعضیران مقررات و تشریه در اکنیا

عه در مورد یرشیان غیرانیمد و اآیبه حساب نم ین نظم عمومیت خانواده) جزء قوانیب قانون حمای(تصو
نان دستور داده شده بود اما ت مذهب خود آیه رعاکنبوده بل یمقررات حقوق خانواده تابع مقررات قانون مدن

مقررات آن قانون  يدادگستر یم و مراجع مشورتکه محایت خانواده بر طبق نظریب قانون حمایبعد از تصو
  گردد. می زین یمذهب يتهایمحسوب شده است و شامل اقل یجزء نظم عموم
  دانست مثالً ین را جزء نظم عمومیقوان یتوان بعض می یط فعلیمعهذا در شرا

ن ینکه سایلکبوده و  ین نظم عمومیت مسلماً جزء قوانکممل یو خارج یت داخلین راجعه به امنیقوان .1
  ند.یه آن را اجراء نماکموظفند 

ن یسرزم کنفین اموال جزء الیرا ایاست ز یرمنقول جزء مقررات نظم عمومین راجعه به اموال غیقوان .2
 ت و استقالل ملت.کیاست از حق مال یاست و سلطه بر آن جزئ

 م سند است.یط محل تنظیبوده و صحت اسناد مشروط به شرا ینیل اسناد سرزمکن راجعه به شیقوان .3

است نه در  یجزء مقررات نظم عموم یه فقط در حقوق داخلیت و احوال شخصین راجع به اهلیقوان .4
 .یالملل بینروابط 

 شوند. می یتلق یجزء نظم عموم ین جزائیقوان .5

  
  نظریه تشابه تمدن دو کشور بعنوان ضابطه نظممبناي رعایت قانون خارجی و 

جامعه در  یکاراده ه ه بکاست  یمجموعه مقررات یه نظم عمومکن جهت یاز دانشمندان از ا یگروه - 38
ه اصول کداند  می ت مجازکرا در ممل یقانون خارج ياجرا یمورد طرز اداره اجتماع مربوط است در صورت

  دهند. نمی يان اجازهیر موارد چنیباشد و در سا كرتمدن و اساس تمدن در دو جامعه مشت
ا یکمرآ یامالً مشابه وجود ندارد و حتکو جامعه دا یقابل قبول بوده اما امروز در دن ين امر گرچه از نظر تئوریا
 ه فرانسه وکنیا ایبا انگلستان دارد  یامالً متفاوتکل شده است تمدن و اصول کیه تشیاول یسین انگلیه از مهاجرک
ا هستند، فرانسه مدتهاست یبه هم دارند در مسئله طالق متفاوت بوده  یکنزد یه هر سه تمدنکا یا و اسپانیتالیا

ا هنوز آن را یرفته است و اسپانیه آن را پذکست یش از چند سال نیا بیتالیه اکداند و حال آن می زیطالق را جا
  ست.یداشته و عمالً قابل اجرا ن ينبه تئوره فقط جین نظریه اکم ینیبمی ن نحویبد .دهدیاجازه نم
ا یه در مسئله طالق کم ینکم و مثالً توجه یجداگانه مطرح ساز یرا در هر نهاد حقوق يتئور ین همبستگیاگر ا
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در  یخود مجاز دانند اصالح كگر را در خایدیکقانون  يدارند اجرا كده مشتریه با هم اک یازدواج جوامع
  د.یآمی ه فوق بعملینظر
 یتلق یص نظم عمومیل جامعه و تضمن و ضابطه تشخکیتش یل اساسیگر از دانشمندان مساید یگروه - 39
الت خانواده را کیاصول تش یاساس يهایآزاد یت انسانیثیات و حیت از حین مربوط به حمایاند و مثالً قوان ردهک

ل جامعه و کیجزء اساس تش يه چه امورکنیدارد و از ا يز جنبه تئوریه نین نظریاند، اما ادانسته یجزء نظم عموم
   شود اتفاق آراء وجود ندارد.می تمدن محسوب

  
  نسبیت قلمرو نظم عمومی

بطور مطلق  یر است و دم زدن از نظم عمومیان متغکو برحسب زمان و م یاست نسب يامر ینظم عموم - 40
  ست.یح نیصح

در فرانسه وجود نداشت  1884ه طالق تا سال کنیا امکابد یمی رییات مردم تغیر زمان و روحییبا تغ ینظم عموم
طالق واقعه  یآمد و مراجع صالحه فرانسه حتمی بشمار یت عقد ازدواج جزء مقررات نظم عمومین ابدیو بنابرا

ن یرفت در ایه فرانسه طالق را پذکخ ین تاریرفتند اما بعد از ایپذیمسلمان را هم نم يشورهاکن تبعه ین زوجیب
در  1912) قبل از سال 17یعیا طبی( یرشرعیغنسب ن اثبات یهمچن .دیگانه را بالمانع دیقانون ب تیمورد رعا

رفت برخالف نظم ین امر را پذیه فرانسه خود اکخ ین تاریشد اما از ا می یتلق یفرانسه خالف نظم عموم
  شد.ینم یتلق یعموم
 دولت متبوعه شوهر) اجراء و ثبت ا قانونیران طالق را محاضر بر طبق مذهب شوهر و (ین در ایهمچن
الزم از دادگاه در حقوق  یب شد ارائه گواهیت خانواده تصویه قانون حماک 1346اما از سال  .ردندک می
  آمد.در یجزء مقررات نظم عموم یداخل
 یتلق یجامعه مخالف نظم عموم یکه در ک يار است و مسئلهیز متغیان نکدر م ین قلمرو نظم عمومیهمچن
ت را نداشته باشد مثالً در فرانسه تعدد زوجات بر خالف نظم ین خصوصیگر اید ين است در جاکد ممشو می

  س فرانسه.کاست بع یران بر خالف نظم عمومیرمشروع در ایا اثبات نسب غیران و یس در اکاست بع یعموم
  

  مرجع تشخیص نظم عمومی
 یا قانون خارجیه آکد ینما یظف است بررسند موکرا قصد دارد اجراء  یه قانون دولت خارجک یمرجع - 41
گردد  می مطرح یا نه و در صورت بروز اختالف چون اختالف در مراجع قضائیمنافات دارد  ینظم عموم با

  مربوطه است. ین امر قاضیص ایمراجع تشخ
ن و یه روح قوانب ص نظرین تشخیوجود ندارد مرجع مسئول ا یح و قاطعیصر ير شد چون مبناکه ذکهمانطور 

وجود نداشته باشد و  یحیه قانون صرکنیص مختار است ولو این تشخیدر ا یو سازمان حقوق داخل ینه اصلیزم
  ح نداشته باشد.ین موجود تصریا قوانی

 ین قانونیه چنکنیا رده باشد گوکت نیاطالع عامه از قانون رعا يالزم را برا يهامهلت یمثالً اگر قانون خارج
                                           

17  - Naturelle 
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و  یعدالت ینظر به ب ین قانونیگانه به چنیب یقاض یداشته باشد ول یاعتبار قانون یشور اصلکن است در کمم
  داند. می یمناف یسته و آن را با نظم عمومینگر ياعتبار یب
تسبه افراد را کت حقوق میعطف به ماسبق شده و رعا یاسیت مصالح خاص سیعار ا اگر مقررات قانون بنابری
  ت گردد.یرعا یگانه بعنوان قانون معتبر خارجیشور بکدر  ینونن قایه چنکد است یرده باشد بعکن
  ص را دارند.ین تشخیار ایده قضات است و آنان اختهبع یخص نظم عمومیهرجهت عمالً تشه ب

  
  تعارض دو نظم عمومی

گانه تعارض باشد مسلماً یشور بک یک یشور با نظم عمومک ین نظم عمومیاگر ب -یتعارض دو نظم عموم - 42
متأهل در  یرانیا یکمثالً به  .شود نمی تین مورد رعایدر ا یمقدم است و قانون خارج یداخل یومنظم عم

را تعدد یز ،دهد می را يان اجازهیران به او چنیرد گرچه قانون ایبگ يگریشود زن د نمی فرانسه اجازه داده
ا تعدد زوجات و طالق وجود ندارد و یه در اسپانکنیمنافات دارد و با توجه به ا یزوجات در فرانسه با نظم عموم

 یائیه از شوهر اسپانک يست اگر زن فرانسویح نیاند صحه با طالق از هم جدا شدهک ینیازدواج مجدد زوج
مطرح سازد  يدر مراجع فرانسو یتیاکدرآمده است ش يگریت شخص دیزوجه خود طالق گرفته و ب

دولت  یعنیا یه در اسپانکخواهند دانست و حال آن را معتبر يازدواج دوم زن فرانسو يفرانسو يدادگاهها
ن مرد در حقوق یرد ازدواج دوم ایبگ یائیزن اسپان یرانیا اگر مرد متاهل ایدانند نمی متبوعه شوهر آن را معتبر

  ران معتبر است.یا
  

  اخالق حسنه
ندارد  يارکبه اخالق ه کنیه حقوق گو اک ین معنیدارد به ا یاز نظم عموم ياخالق حسنه دامنه محدودتر - 43

ند ک می د و واضح به اخالق حسنه را طردیمردم است معهذا لطمه شد يامور جار يو هدفش گردش عاد
و اخالق حسنه نسبت به هم عموم  ین نظم عمومیا است و بنابر یاز حقوق نظم عموم یکیت اخالق حسنه یرعا

  و خصوص مطلق دارند.
امور (مثالً مقررات  ین است بعضکشود اما مم می محسوب یعمومهرچه جزاء اخالق حسنه است مسلماً نظم 

باشد اما در قلمرو اخالق حسنه  یت مقررات...) جزء نظم عمومیشور بدون رعاکخروج از  -کیو گمر يارز
   .نباشد

  
  قلمرو اخالق حسنه

ه در زمان ک يمران متفاوت است و چه بسا اکبرحسب زمان و مو امالً مبهم است کز یقلمرو اخالق حسنه ن - 44
ا یبا اخالق حسنه باشد مثالً ازدواج عمو عمه  یگر منافیان دکا میدر زمان  ین مجاز شناخته شده ولیان معکا می

 يشورهاکدر حقوق  یآزاد است ول یطیشرا یبرادرزاده با خاله و خالو با خواهرزاده در حقوق فرانسه ط
ران با یوع در ایل شیا استعمال مواد مخدره در اوایارد و مطلقاً با اخالق حسنه منافات د يارکن یچن یاسالم

  داند. می ران آن را خالف اخالقیعرف مردم ا کنیا یشد ولنمی یتلق یاخالق حسنه مناف
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ه قواعد کاست  یواقع مانند پل ملت است و عرف در یص اخالق حسنه با عرف متداول و قطعیتشخ یلکبطور 
ما کآورد یمدون درم یجاً آن را بصورت قانونیند و چه بسا تدرک می لیرا بر علم حقوق تحم یمسلمه اخالق

  داند. می ون را جرمیه استعمال افکران مدتها است یه در مثال سابق مقنن اکنیا
  

  منشأ اخالق حسنه
امالً ک ین مبدأ در مسائل جنسیص ایاست و تشخ یآن در واقع قاعده مذهب يه اخالق حسنه و مبنایمنشأ اول - 45
ه یلکنامشروع در  یشود مثالً مسئله ارتباط جنسمی رابیه اخالق حسنه از مقررات مذهب سکشن است رو
 یالمثل در بعض یف .در قواعد حقوق دارد ین امر آثار فراوانیا .شود می یتلق یبا اخالق حسنه مناف کممال
العمل  سکه و عانشنشدت عمل  نیاست ا یهیبد .هبه مال به معشوق قابل ابطال است یشورها مانند فرانسه حتک

نگونه یا مبتالي ي% مردان متأهل فرانسو65ه اقالً که آمارگرها معتقدند کنیما اک .هاست نگونه ارتباطیا يفور
 ،شود می ی) مخالف اخالق حسنه تلقیغرب يشورهاکر ین تعدد زوجات در فرانسه (و سایها هستند همچن ارتباط

ن حد باال برده است چه در یزان آمار را تا امی» مامنع یص عليان حر االنس«م کان به حکن امید سلب ایشا
بطور  یدام (و حتکچیمجاز است تعدد زوجات و ارتباط نامشروع ه یطیه تعدد تحت شراک يشورهاک

  رسد.نمی چند ين صدیمجموع) به ا
  

  قرارداد مخالف با اخالق حسنه
هر دو صورت باطل است.  ه درکق حسنه باشد ا هدف مخالف اخالین است بلحاظ موضوع کقرارداد مم - 46

ن مورد یه در اکقرار دهد  يگریا آن شخص را برده دیرا بفروشد و خود  يگریا دیخود  يآزاد یسکمثالً 
د، یر نمایا قمارخانه دایخانه  ه فاحشهکنیا يند براکخانه را اجاره  یسکه کنیا ایار است کبطالن از خود عقد آش

ر نشده کاست اما اگر جهت عقد ذ حر شده باشد بطالن آن واضکعقد در قرارداد ذ ن صورت اگر جهتیدر ا
  دهد.می را ين قراردادیاجازه ابطال چن یداند اما حقوق فرانسه به قاضنمی ران آن را باطلیباشد حقوق ا

  

  الملل بینو مجامع  یقیحقوق تطب
  جامعه ملل و سازمان ملل

 يد و بنایگر احساس گردیدیکدول و تماس مداوم آنان با  يارکبه هم ازیاول ن الملل بینبعد از جنگ  - 47
س یتأس »الهه يوان داورید«وابسته به آن در الهه به عنوان  یحقوق ين سازمانهایجامعه ملل گذاشته شد و همچن

قش داشت نتوانست ن یاسیگر صرفاً جنبه سیبوده و از طرف د یاجرائ يروین سازمان فاقد نیاما چون ا .دیگرد
ن ید و جامعه ملل از بیور گرد سال از خاتمه جنگ اول جنگ دوم شعله 21ند و بعد از کفاء یرا ا یچندان مهم

  رفت.
ز دادگاه یام نیبنا نهاده شد و مقارن همان ا یل سازمان ملل فعلکیاساس تش یبعد از خاتمه جنگ دوم جهان
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مله جاز حقوقدانان مشهور جهان و من ياه عدهکل شد کیاران جنگ تشکمه تبهکمحا ينورنبرگ برا یالملل بین
  بنا نهادند. الملل بین يبعنوان حقوق جزا یت داشتند و اساسکدر آن شر 18وابر دو ویدند

ه از کد یوشکد یشود و با نمی گر مسائل حلیدیکصرف تماس دول با ه ه بکرد کد توجه یسازمان ملل جد
 يد تا بشر به سویوشکآنان  يمعنو یکینزده ناساند و بگر شیدیکه فرهنگ ملل را ب يهاجهات مختلف جلوه

ردند و کرا آغاز  يعتریت وسیوابسته به سازمان ملل فعال ين جهت سازمانهایهمه وحدت گام بردارد و ب
ل داد تا جنبه ضمانت کیبعنوان صلح تش یروئین در موارد مختلف نیهمچن .ل دادندکیتش يدیجد يسازمانها
صلح در  يرویه نکم یبر می را نام نایس يتنام و صحرایو -نگوکبعنوان نمونه  .ت باشندمایاز تصم یبعض یاجرائ

  دند.یآن مستقر گرد
  

  المللی و هدف آنها فهرست اسم سازمانهاي بین
  ن سازمانها بطور خالصه عبارتند از:یا - یالملل بینمختلف  يسازمانها - 48

ن یا یحقوق یمبان .ندک می ن دول اظهار نظریت بو اختالفا يه در مورد دعاوک :الهه يوان دادگسترید .1
  رد.یگ می وان بعداً مورد بحث قرارید

ن یبدان ارجاع گردد و همچن يدر امر ين داوریطرف یتراضه ه بک یدر صورت :الهه يوان داورید .2
  د.ینمامی و اظهار نظر یدگیآن مقرر شده باشد رس يداوره ب ارجاع امر يدر متن قرارداد یوقت

د: یگو می ح هدف سازمانیه و تشریتوج ين سازمان برایدر مقدمه اساسنامه ا: ارک یالملل بینسازمان  .3
 تیفقر و محروم یعدالت یاز افراد موجب ب يادیعده ز يار براکط موجود یه شراکنینظر با
  . ... باشد می

 یه در راه وحدت دادن به حقوق خصوصک یوحدت حقوق خصوص يبرا :رم یالملل بینموسسه  .4
ه یته یهائنه دارد طرحین زمیدر ا يشتریب یه آمادگک یحقوق خصوص يهانهید و در زمیوشک می

  نموده است.
از یارشان نکر ینند و مسلماً در مسک می ارک یه در راه وحدت حقوقکدارند  ین موسسات صرفاً جنبه حقوقیا

ه مسلماً بطور کجود دارد ز وابسته به سازمان ملل وین يگریموسسات د .دارند یقیبه حقوق تطب يوافر
ستم یملت س یکن جلوه فرهنگ و تمدن یارترکرا آشیاز دارند زین یقیم به حقوق تطبیمستق یم و گاهیرمستقیغ

  سسات عبارتند از:ؤن میاعم ا .شور استکم بر آن کحا یحقوق
و  ه در شناساندن فرهنگک:وابسته به سازمان ملل متحد یو فرهنگ یعلم یتیسازمان ترب :وکونسی .1

  ند.ک می ارکگر یدیکتمدن ملل به 
صلح و بهداشت ه ب یاتم يش خدمات انرژیع و افزایه هدف آن تسرک :یاتم يانرژ یالملل بینآژانس  .2

  و رفاه است.
و  يشاورزکه و بازده یذغه هدف آن باالبردن سطح تک :جهان يشاورزکسازمان خوار و بار و  .3

                                           
18 - Donnedieu de Vabres 
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  است. ین مبارزه با گرسنگیهمچن
  جهان است. که ممالیلکامل سطح بهداشت در که هدف آن تک :یجهان سازمان بهداشت .4
شرفت یم رشد و پک يشورهاکهدف آن مساعدت به توسعه  :عمران و توسعه یالملل بین کبان .5

  است. ياقتصاد
  است. ينه مبادالت ارزیدر زم یالملل بین يهایارکهدف آن باالبردن سطح هم :پول یالملل بینندوق ص .6
ن قواعد یو تدو یالملل بین یل و حمل و نقل هوائیبمنظور تسهالمللی:  بین يشورک یمائیسازمان هواپ .7

  د.یل گردکیه دول تشیلکمورد قبول 
  است. ین دولتها در مورد مبادالت پستیامل بک يارکجاد همیهدف آن ا :یجهان یه پستیاتحاد .8
ل کین امر تشیقواعد ا نیل مخابرات از راه دور و تدویمخابرات: بمنظور تسه یالملل بینه یاتحاد .9

  د.یگرد
در برابر  ین و آمادگیره زمک يشتر از وضع جویهرچه ب یبمنظور آگاه :یجهان یسازمان هواشناس .10

ن ین دول ضرورت دارد و ایامل بک يارکعت همیشتر از طبیعت با استفاده هرچه بیطب يحوادث قهر
  د.یل گردکین منظور تشیسازمان بد

ن یجاد تأمیو ا يانوردیدول در امر در يارکل همیهدف آن تسه :یائیرد یمشورت ین الدولیسازمان ب .11
  .یائیشتر در برابر خطرات دریهرچه ب

ن برحسب ید و همچنیل گردکیشورها تشکدر داخل  یسسات ملؤسسات وابسته به سازمان ملل مؤر از میغ - 49
اروپا ... بوجود  كبازار مشترو  کاوپ - ناتو -ل سنتویاز قب یخاص يهاهین چند دولت اتحادیوحدت منافع ب

هستند و اصوالً  یقیاز حقوق تطب یم روابط خود و مقررات سازمان محتاج به آگاهیه آنان در تنظیلک .آمد
وجود داشته  یاسیه بنام مرز سک یوار فرضیگردد د می تر شده و آسان ترعیهرچه دامنه رفت و آمد و روابط وس

 یند و در هر قلمروئک نمی ها وجود مرز را حسنهیزم يارین بشر در بسنوکه اک يشود بطورمی ترکو دارد ناز
تر خواهد  نکتر و مم سهل ین مقررات مورد قبول همگانیتدو تر بشود حیتر و صرمرز واضح یه حذف عملک

  گردد. می به سهولت از طرف همگان مورد قبول واقع یالملل نیپست بیا  یالملل بین يبود. مثالً قواعد هوانورد
  

   منابع حقوقی مستند دادگاه الهه - المللی هاي بین دادگاه
  ند.کمی رکن ذیمعتبردر آن دادگاه را چن یالهه منابع حقوق يدادگستر یوان دائمیاساسنامه د 38ماده  - 50

  اند.ردهکحاً قبول یمنعقده صر يه دول طرف اختالف در قراردادهاک يقواعد .1
  یالملل بینعرف  .2
  اند.متمدن قرار گرفته يرد قبول ملتهاه موک یحقوق یلکاصول  .3
  مختلف يشورهاکبزرگ حقوق در  يعلما یده شخصین عقیو همچن یمات قضائیتصم .4
  م.ینکم یتقس یلکم آن را بدو گروه یتوان می ن منابعیا یبا بررس

مصداق قاعده ه ح قرار گرفته و بیتوافق و قرارداد مورد قبول صربرحسب  هک ياصول و قواعد -اول
حل  يبرا یمنبع اساس »ن استیمنزله قانون الزم االتباع در روابط متعاقده قرارداد ب یکمقررات « یلک
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  رد.یگمی اختالف قرار
تواند با  می یالملل بیناند اما مرجع ردهکح نین آنها را تصریه گرچه طرفک ياصول و قواعد -دوم

  د.یمختلف آنها را استنتاج نما يحقوقهاه مراجعه ب
  است. یقیبه حقوق تطب یگروه محتاج به آشنائ هر دو یبررس

  
  المللی بعنوان مستند دادگاه الهه معاهدات بین

 .رسد مسلماً ارزش و اعتبار قانون را داردمی ب پارلمانیشوها به تصوکچون در تمام  یالملل بینمعاهدات  - 51
ر دول یران و ساین دولت ایب یساسه بر طبق قانون اک يمقررات عهود«دارد  می ران مقرریا یقانون مدن 9ماده 

باالتر  یارزش یالملل بینمعاهدات  يبرا یحقوق يهاستمیس یبعض ی. حت»م قانون استکمنعقد شده باشد در ح
 یهیبد .دهد می را یخود بدان اعتبار قانون اساس 55فرانسه در ماده  یقانون اساس .باشند می قائل ياز قانون عاد

گردد اما  می الکمتر دچار اشکمقررات آن  يصراحت داشته باشد اعالم و اجراه قرارداد ک ياست در موارد
ر یش تفسیشور خوک یلند آن را بر طبق اصول حقوقین مایاز طرف یکن معاهدات مسلماً هر یر ایدر مورد تفس

رداد ر قرایا تفسیش در موقع انعقاد یشتر منافع خویحفظ هرچه ب يشور براکند و مسلماً حقوقدانان هر ینما
  داشته باشند. یز آگاهیگر قرارداد نیطرف د یستم حقوقیه به سکازمندند ین

  
  منابع استنتاجی دادگاه الهه

در  یالملل بینه عرف کنیص ایح است و تشخیرصریار مهم و غیبس یالملل بینعرف  -یالملل بیناول عرف  - 52
ه روابط کمتدرجاً  ید ولیا جلب نماتواند اتفاق آراء ر نمی هکل کاست مش يارکا نه یوجود دارد  يامر
ن مورد قبول ین قوانیو تدو یان هماهنگکه امک یشود و به خصوص در قلمرو مسائلمی ادتریز یالملل بین

و  يهوانورده شتر خواهد بود مانند مسائل مربوط بیب یالملل بینجاد عرف یان اکشتر است امیهمگان ب
  ... یهواشناس

 .ردیگ می امور مورد استناد قرار ياریتر گشته و در بس صول متدرجاً مدونن ایا - یحقوق یلکاصول  -دوم
ه آنها را باستخدام کاز دارند یارشناسان نکارمندان و کالمثل سازمان ملل و تمام موسسات وابسته بدان به  یف

د یباشد و با يشورکچ یتواند تابع مقررات ه نمی ارمندانکن یاست روابط سازمانها با ا یهیبد .ش درآورندیخو
  رد.یمورد عمل و حل فصل قرار گ یاصول و قواعد خاص

ن ین در ایمصنف یشود و بعض يآور جمع یحقوق یلکنه بعمل آمده است تا اصول ین زمیدر ا ياریوشش بسک
اصل  ،ردنک یمل ،ت دولتهایمکت حایمن جمله اصل رعا .اندردهکر کرا بعنوان اصل قابل قبول ذ يراه قواعد

ت و احترام یاصل رعا ،ت حق دفاع مشروعیاصل لزوم رعا ،نیریت دولت در قلمرو روابط با سایمکد حایتحد
  اصالت الصحه... ،يت و حقوق بشریثیاصل احترام به ح ،منعقده يتسبه و قرادادهاکحقوق م

ده و ار دانشمندان شکد افرشود موجب برخو می لکیه تشک یالملل بینو  یو دولت یو مجامع مل -ونهایمسکسوم 
 يدول و سازمانها يصادره راهنما يهارد و قطعنامهیگ می قرار یبه جوامع مختلف مورد بررسل مبتالئمسا
چون مسبوق  یالملل بینن آراء صادره از مراجع ید و همچنیبوجود آ یالملل بیند یشود تا اصول جد می یالملل بین
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 یاصل مورد قبول واقع شده است و بعداً جزء مباناست خود به عنوان سابقه و  يادیز یو فن یعلم يهایبه بررس
صادره در مورد  ینهائ ين رأین خواسته و همچنیتأم الهه قرار یالملل بینات دادگاه یاز اهم نظر .ردیگ می قرار

  س بود.یران و انگلیت سابق نفت اکران و شریاختالف ا
  

  (پیوند) استفاه از حقوق تطبیقی براي تکامل حقوق داخلی
را  یواقص حقوق داخلن ياریق بسین طریمختلف استفاده شده از ا يق حقوقهایز از تطبین یحقوق داخلدر  - 53
ه کرد که یتشب ینکتوان به نوراف می را یقیحقوق تطب .ندینمامی وارد ید حقوقیجد يا نهادهاینند و ک می رفع

  سازد.می مشخص ساخته و روشندهد و نواقص آن را  می يشتریآن را جلوه ب یبر حقوق داخل ینکبا پرتو اف
دانند استفاده از حقوق  می یم و منطق حقوقیرا عقل سل یه منشأ استنتاج قواعد حقوقکاز حقوق دانان  یگروه
و  یخیو تار ین محلیوکته ه بکز یحقوق ن یخیتب تارکم .دانندنمی الزم یامل حقوق داخلکرا در ت یقیتطب

 ر قابل استفادهیگانه را غیان معتقد است حقوق بکزمان و مرحسب ب ت آنین نسبیحقوق و همچن یجیتحول تدر
 .ابندیز اطالع یگانه نیه از مقررات بکاند دهیوشکد ین مقررات جدیتدو يداند، معهذا همواره حقوقدانان برا می
  بوده است. یقیز مسبوق به مطالعات تطبیناپلئون ن يدهاک یآتن و رم و حت ،ن اسپارتیه قوانیته

 یک یر حقوقکمشخص ف يخاص و نهادها يه در قلمروکن صورت است ه آب یفاده از حقوق خارجاست - 54
 ،هدف از مجازات«ه یه نظرکنیمانند ا .شود می يآن قانونگذار يمورد قبول واقع شده و بر مبنا یستم خارجیس
ورد قبول واقع م »ت شخص استیز بهبود و تربیحفظ جامعه و ن ،ینیهدف از اقدامات تأم؛ ت مجرم استیترب

ناً ترجمه یع یشور خارجکبطه تده مقررات مریه بعد از قبول اکا آنید و یوضع گرد یآن مقررات يشود و بر مبنا
ستم ین است سکز ممین ینامند. گاه 19یوند جزئین نحوه استفاده را پید ایدرآ یشده و بعنوان مقررات داخل

 20ینیوند تقنیا پی یلکوند یه آن را پکاعمال شود  يشورکد در یجد یالً بعنوان نظام حقوقک ياگانهیب یحقوق
  نامند. می
ن است مورد قبول جامعه قرار کهمراه باشد مم ینیب چنانچه با دقت نظر و روشن یوند جزئیپ - یوند جزئیپ - 55

ه کآن ممزوج شود  ير اجزاء و نهادهایخته شده با سایت آمکممل یستم حقوقیگرفته و بعد از مدتها چنان با س
از  يند و آثار مضرک می جامعه آن را طرد ین صورت بعد از مدتیر ایغ آن محسوب گردد و در يتجزایجزء ال
به دانش و مهارت و  یبستگ یت عملیه موفقکبه بدن انسان  یضو خارجوند عیماند مانند پمی ادگاریآن ب
  :شود می رکنبوده است بعنوان نمونه ذا ید بوده یه مفک یموارد جزئ یالً بعضیذ .دارد کجراح و پزش ینیب روشن
ران یرمنقول در حقوق ایاموال را به منقول و غ يبند مین تقسیاز مصنف یگرچه بعض - مؤثر يوندهایپ - الف

 يبند مین تقسیا یخذ فقه اسالمأن میتر میست و در قدیح نین نظر صحیدانند اما ا می یمقتبس از حقوق اروپائ
  مترتب است. يبند مین تقسیره بر ایهم االرث زن و غسذ به شفعه و ل اخیاز قب يمشهود است و آثار

  چندمثال از پیوند مؤثر
احوال از  و ثبت ع اربعه مقررات آماریالزام به ثبت وقا -تکیو صدور سند مال كمسئله ثبت امال .1

                                           
19 - Greffe partielle 
20 - Greffe législatif 
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ده و یران وارد گردیزمان و احساس ضرورت در حقوق ا ياقتضابرحسب  هکاست  يدیقواعد مف
  داشت. يدیفج مینتا

ن یاقتباس نمود و همچن یکو نرخ آن را حقوق فرانسه از بلژ يشاورزکمسئله غبن در محصوالت  .2
 ئت دارنده شیمسئول« یاصل حقوق ناپلئون) و دکفرانسه ( یقانون مدن 1384از ماده  یر قضائیتفس
 رفت.یپذ یکبلژ یه قضائیجان) را فرانسه از رو یب

 ینه اجتماعیبه زم ینندگان حقوق داخلک هیته یتوجه یعلت به ب ی است کهیوندهایپ -رمؤثریغ يوندهایپ - ب
موجب  یر اجزاء مجموعه حقوقیه عدم تناسب نهاد و مقررات وارده با ساکنیا ایاثر باشد و  ین است بکامر مم

  :المثل یطرد آن گردد، ف
  چند مثال از پیوند غیر مؤثر

ب شده و عمالً یو مستاجر در شهرها تصو کمال م روابطیتنظ يران برایه در اک يمقررات متعدد .1
 یجه نامطلوبیم روابط عرضه و تقاضاست نتیدر تنظ ياقتصاد يو قصورها یوتاهکبمنظور جبران 

ن مقررات راجع یرده است همچنکو حقوق مربوط بآن را فلج  ين قسمت از اقتصاد شهریده و ایبخش
عرف ه بدون توجه ب یر حقوق اروپائیتحت تأث 1353و  1346دو قانون در  یه طکت خانواده یبه حما

د یت زنان است اما در عمل نه تنها مفیحما يب شده گرچه بصورت ظاهر برایران تصویمردم ا یمیقد
ن ین قوانیشتر بدوش زنان است، ایوس داشته و مضرات حاصله از آن بکجه معیامالً نتکه کنبوده و بل
  نند.کن یرا تأمزن و خانواده  یاند مصلحت واقعنتوانسته

در  يمقنن فرانسو .ار اموالش بدست شوهرش بودیدر فرانسه محجور بود و اخت 1936زن شوهردار تا  .2
ار کجه یه نتک یه زن شوهردار در مورد اموالکرد کب یتصو يناویاندکاز حقوق اس یسأبه ت 1907
د نبود یوند مفین پیاما ا .ن قلمرو از او رفع حجر شودیت داشته و در ایو اهل اریخود اوست اخت یشخص

ار مطلق اموالش بدست شوهر بود یشود و اخت می یر اموال خود محجور تلقیرا چون زن در مورد سایز
ه مورد آن ک یا مالیه آکند کق ید تحقیبامی داشت یه با زن شوهردار ارتباط مالکس کهذا هر یعل

ا نه؟ چون یآن معامله محجور است در مورد انجام  يا ویا نه و آیباشد  می زن یمعامله است شخص
ه اموال اجازه شوهر را یلکاطاً در مورد یاو دشوار بود احت يبرا یو اختصاص کیاموال باشترا کیکتف

  رد.کمی مطالبه
  

   پیوند کلی (تقنینی)
جه تفوق یشه نتیوند همین پیا .گر استیشور دکشور به ک یکحقوق  یلکت یعبارت از سرا ینیوند تقنیپ - 56
ا یتوان حقوق رم و  می خ بعنوان نمونهیباشد. در تار می يا معنوی یاسیدنباله تصرف سه و ب يا معنوی یاسیس نظام

  اسالم را نام برد.
  

  پیوند کلی اولیه حقوق رم
 یشور مغلوب مقررات حقوقکه افت ضمن بردن ارتش بیمی هرجا راهه ب يم و ارتش قویا تمدن عظبرم 
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 ومت داشت آن مقررات اجراءکبرد و تا ح می آنجاه دانست ب می هر عدالته نمونه و مظکز یش را نیخو
حقوق  .بست میرخت بر هه با خاتمه و سقوط دولت رم حقوق رم از منطقیست و بالنهاکاما با هر ش .دیگرد می
 - وهاي حقوقی رومان بعداً نیز بصورت اصلی و اولیه خود باقی نماند و فعالً فقط آثاري از آن در سیستمرم 

آن اعتقاد به  يبنا و حمله ارتش است و یاسیس يروزیپرسد. منشاء پیوند کلی حقوقی رم  ژرمانیک بنظر می
  ن است.یریآن بر سا يعظمت رم و برتر

  
  پیوند کلی اولیه حقوق اسالم

نجا بود و نه آبد یستم حقوقین سیبردن ا کشور بود و در واقع هدف اسالم از فتح ممالکاسالم حقوق بدون 
است  »تب اسالمکم« يه معتقد به برترکبل ،ل باشدیست تا تفاوت قایت نیاسالم معتقد به نژاد و مل .یاسیفوق ست

م در ینیبمی هکن است یچن .همگان آزاد است ين امت برایورود به ا .نهدمی يو امت اسالم را بر همه برتر
ردند اما از آن منطقه به مشرق کفتح  را يتا شهر ر یعنیران ین قسمت مغرب ایمسلم یدوران خالفت اسالم

رد تا در مقابل آن کمی یه فتوحاتکا عجم نبود ین عرب یرا ایه اسالم را توسعه داد زکان بود یرانیاقبال خود ا
ومت عرب که حومت اسالم را بکه تعصب خلفاء حک یاز دوران .س العمل بوجود آمده و مقاومت شودکع

ه با حفظ کها آنگاه ن نهضتیا .ج گرفتضران نیمنجمله ار همه جا و ها دنهضتو  ها رد مقاومتکل یتبد
الت یه تماکز یاز افراد ن ياریان بسین جریروز شد اما در ایر عجم) بود پی(تحق ينژاد ياسالم و مخالفت برتر
ه یوحنان چون عقالء از ریه اکگذاشتند  ارد و مخالفت با اسالم ین جدید يم بود مبناأتو یآن ها با خودخواه

شاندند و بعد از کعرب را به مبارزه با اسالم  يرده و مبارزه با تعصب برترکسوء استفاده  یرانیضد تعصب ا
از آنان نماند و  ياز آثار عمدهیخ نیدر تار ین رفتند و حتیبدست آورند از ب یه نتوانستند قدرتک یوتاهکدوران 
 یجائیهمگان برخوردار نبودند غلط و تعصب ب یبانیته در دوران خود از پشک ین نهضتهائیجا از چنیل بیتحل

  ه ناروا بودن آن بهمان اندازه ناروا بودن تعصب ضد عجم است.کاست 
 یکیدئولوژیه اکن فتح یه از اکنیمغلوب بدون ا يهارا ملتیننمود ز ینیرد عقب نشکه فتح کجا را کاسالم هر 

ه نبودند، بجز یل به تجزیز مایم شدند و بعداً نین تمدن عظیرفتند و جزء اید اسالم را پذنیبود احساس حقارت نما
  ن موجب عقبگرد اسالم شد.یان و قتل عام مسلمیحیمس یها و همدست ه فساد دستگاهکا یدر اسپان
ده شده بود ید ناپلئون نامکرده بود و بنام که یه تهکرا  ییدهاکشور کناپلئون با فتح هر  :یوند ناپلئونیپ .1

  نمود.می لیمشور مغلوب تحکبر 
ه قهراً حقوق کا یکتشاف آمرکد االیها به قاره جد یسیمانند مهاجرت انگل :مستعمرهیک ل کیوند تشیپ .2

 ا.یا زالندنو و استرالیانگلستان به آن منطقه برده شده و 

 ادهیه دولت استعمارگر با فتح مستعمره و تسلط بر آن حقوق خود را در آنجا پک :یوند مستعمراتیپ .3
 ند.ک می

ن آلمان و یه چندبار دست بدست بک لورن و ساووا الزاس و یت حقوقیمانند وضع :یوند متصرفیپ .4
 فرانسه گشته است.

آن در  يهارا نمونهیدهند ز می يوند خاوری(غالباً بدان نام پ یا غرب زدگی :)يي (خاوردیوند تقلیپ .5
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غرب را  یحقوق يستمهایس ناًین عیه با محو شدن در برابر تمدن مغرب زمکن وجود دارد) یمشرق زم
 ردند.کد یتقل

  
 پیوند ناپلئونی

ن مهم در یشدند اما ا یم قانون مدنیو تنظ یدگیمتعدد مأمور رس یونهائیمسکر فرانسه یبکبعد از انقالب  - 58
ه ک یدولت يل بود در غالب جلسات شوراین امر قایا يبرا یت فراوانیه اهمک يد و ویگرد یدوران ناپلئون عمل

ن یر وحدت اروپا بود و مهمترکچون عالقمند و طرفدار ف يافت ویمی ن قانون بود شخصاً حضوریتدومشغول 
ز به یش را نیرفت قانون خو می هکهذا به هر جا یدانست عل می یجاد وحدت حقوقیرا در ا یاسیعامل وحدت س

د یه شاک( یکرد و بجز بلژک ینینش ز عقبیماً قانون او نأست خورد توکه ناپلئون شکبعداً  یبرد ول می سوغات
ه تا حد کردند کب یتصو يگرین دیقوان کر ممالیرد ساکلم به زبان فرانسه) قانون ناپلئون را حفظ کبمناسبت ت

ردند کرا حفظ  یه متن قانونک يز با وجودین یکدر بلژ .باشد می قانون ناپلئون ير معنویتحت نفوذ و تأث يادیز
 یمتن و ماده قانون یکفرانسه متفاوت است و از  یه قضائیموارد با رو یشور در بعضکآن  یه قضائیاما رو

و عناد  یاستقالل طلب يآن زمان جنبشها يایکمرآدر  .اندشور دو استنباط متفاوت نمودهکحقوقدانان دو 
ه قانون ناپلئون کموجب شد  یائین اسپانین وجود مهاجریشور مادر (انگلستان) و همچنکبا  يایکمرآن یمهاجر

  ماند. ياز آن بجا یراتیاورد و فقط تأثیبدست ن یقطع يروزینائل گردد اما پ یشرفتهائیدر آنجا به پ
  

  پیوند تشکیل مستعمره
ا و پرتغال) بسمت یس و فرانسه و اسپانی(و بخصوص از انگل ین اروپائیا مهاجریکشف قاره آمرکبعد از  - 59
 ن خود رایماب یشور مادر عادت داشتند اختالف فکه در کنه همانگو یسین انگلیمهاجر .راه افتادنده ن قاره بیا

طرف نداشتن قضات و  یکمنتها از  ،ندیشد رفع نما می خود حل یه در وطن اصلکگونه  همانه خواستند ب می
ن بوجود آمده بود یات نویمقتضبرحسب  هک يدیجد يازهایگر عرف و عادت و نیمجرب و از طرف د يالکو
 ادتر شد و درین زیه متدرجاً عده مهاجرکنیتوانست فراهم سازد تا انمی آنان يا برار یمشخص یستم حقوقیس
گر دولت انگلستان آنجا را یردند و از طرف دکا مهاجرت یکمره آز بین یمجرب يالکان آنان قضات و ومی

  افتاد.از یمورد ن یستم مشخص حقوقیرده و تحت نظارت درآورد و لذا سک ید خود تلقیبعنوان مستعمره جد
ه مظاهر انگلستان و حقوق آن یلکبا  یخاص یس عناد و دشمنیاستقالل و مبارزه با دولت انگل يبعد از جنگها

 و دیخواهان جهان گردیفرانسه موجب جلب آزاد یخواهیات آزادیام نظرین ایدر هم یجاد شد و از طرفیا
شش به کلذا  .رفتند می يدیجد یستم حقوقیدنبال سا بیز با قطع رابطه و مبارزه با اسپانیا نین اسپانین مهاجریهمچن

نمی خود مشغول بوده و یم و اداره وضع داخلیتنظبه اما چون دولت فرانسه  .دا شدیسمت حقوق نوشته پ
ا همه از انگلستان یکمرآگر حقوقدانان ملت یدا بپردازد و از طرف یکمرآتوانست به توسعه حقوق خود در 

 امن الوکن قرار گرفته بود حقوق ینش یسیاالت انگلیار این ثروت عمده در اختیرده بودند و همچنکمهاجرت 
ن یحفظ ا يمنتها برا .دیگرد ین تفوق قطعیانفصال ا يدر جنگها یاالت شمالیا يروزیافته و با پیتفوق 
و  نیمختلف مهاجر يهاالت گروهیت تمایاستقالل و انفصال فراهم شده بود رعا يجنگها هه بواسطک یهماهنگ
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ل یاالت تحمیات آن بر همه ایمعمول در انگلستان با تمام خصوص امن الوکاالت یا یحفظ و استقالل داخل
ستم حقوق یبطور مجموع گرچه فعالً س .فرانسه مشهود است یستم حقوقیاالت اثر سیا يارید و در بسینگرد

ستم یار با سکآش یا تفاوتهائیکمرآامن الو کستم یدارند اما س می امن الو محسوبکا را جزء گروه یکمرآ
د کم یمنتها قبل از تنظ .افتینوشته تفوق  یستم حقوقیس 21اناداکن ینش يانگلستان دارد، در قسمت فرانسو

ر یانادا تحت تأثکن ید و قوانیگرد يجمع آور یس بعنوان مجموعه قانونیعادات پار انادا عرف وکناپلئون در 
  شته قرار گرفت.ستم حقوق نوین عرف مدون شده بصورت سیا

  د.یامن الو مستقر گردکستم حقوق یبودند س یسین انگلیره مهاجیلکا چون یاسترال و در زالندنو
  

  پیوند مستعمراتی
ن امر از طرف یننده اک هیتسلط بر مستعمره و توج يچون بهانه استعمارگران برا -یوند مستعمراتیپ - 60

 يرکجه فیت نتکهر ممل دارند لذا با تصرف و تسلط بر يرکه بر مردم مستعمرات تفوق فکن است آ استعمارگر
 لشما يشورهاکه فرانسه با تصرف کن است یچن .ردندک می لیش را بر آن تحمیخو یستم حقوقیس یعنیخود 

ه در کوند نوع سابق یس پکل نمود، بعیر داده و فرهنگ خود را تحمییها را تغقا تمام فرهنگ و سنن ملتیفرآ
وند یشد در پ می ل انجامیوند بدون تحمیوجود نداشته است و پ ین گفت ملت و حقوقتوا می محل مهاجرت

ن یا .شود یم ریه استعمارگر تحقیه از ناحکوجود دارد  یدر محل مستعمره ملت و تمدن و حقوق یمستعمرات
بود به  یرسم ه زبانکردند و زبان فرانسه را کم یتنظ يدیش حقوق جدیخو يافتند و برایملتها متدرجاً استقالل 

 یه مردم بومکن است یجالب ا یقی... اما از لحاظ حقوق تطب«تر افشار: کاما بقول د .ل نمودندیتبد یزبان عرب
نسبت  يدیبه عالقه شد ند و تظاهردر بوین فرانسه نفوذناپذیقوانه ها بيه در زمان تسلط فرانسوکها  نین سرزمیا

عرف و سنن قبل از  ياجرا يبرا یچوجه رغبتیهه تقالل بسب اسکنمودند پس از  می به حقوق و عرف خود
ستم یگمان جزء س ید حقوق فرانسه و بیر شدیشورها تحت تأثکن یا يند و حقوق امروزداستعمار نشان ندا
  .»... حقوق نوشته است

ته ر نوشیه راجع به مبارزات مردم الجزاک یتبکدر  يریروانشناس و مرد مجاهد الجزا ناس وش جامعه 22انونف
جه یاما غالباً نت .ندک می یاز مبارزه آنان معرف یان را نسبت به عادات و رسوم اشغالگر جزئیبوم يریاست نفوذناپذ

مبارزه را  يآمد تا رهبرمی ر استعمارزده جلوترکهمان استعمارگر قشر روشنف کمکه با کن مبارزات آن بود یا
داالستقالل را یشد و مستعمره جد می میبان تسلطل گرفت آنگاه استعمارگر بدرخواست استقالل می بدست

غرب فشار استعمار را  يالگوبرحسب  يام جامعهینان با تنظیسپرد و امی رانکن گروه روشنفیبدست ا
زده  ر غربکن مغز هر روشنفکن و شیبقول فانون در چ .دادند می رده و خشونت آن را نرمشکنامحسوس 

ر چون با مبارزه یه الجزاکن است یسازد، چن می ازین یارگر را از قشون برد و استعمیگمی سرباز استعمار سنگر
جان و جنبش ین مصر مقارن هیمتر است و همچنکت در آن ین خصوصیاستقالل بدست آورد ا يدتریشد
و  یر عرف محلیشتر از سابق تحت تأثیه بکد یازیدست  يدین جدیه قوانیتهه ب 1948از  یو فرهنگ یاسیس

                                           
21 - Quebec 
22 - Frantz Fanon (1925 – 1961). 
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  دهنده تمدن استقالل و مبارزات آن ملت است. لت نشانم یک یتحوالت حقوق .تحقوق اسالم اس
  

  پیوند متصرفی
می رییز هر بار دچار تغین یگشت از لحاظ حقوقمی ها دست بدستجنگ یه طکاالت و ملتها یاز ا یبعض - 61
در  خود رااست حقوق  یاسیوحدت س ضامن یه وحدت حقوقکن اعتقاد یا يرا دولت غالب بر مبنایز .شد

ومت حقوق واحد در تمام کز حین یه از جنبه علمکبخصوص  .گذاشتمی مرحله اجراه ب یمنطقه متصرف
س و یه در نکن است یو چن داشته باشد ياالت مستقالً وضع جداگانهیا یکه کتر از آن است  ن آسانیسرزم

ن فرانسه و آلمان دست یبعد بارها به ب 1871ه از کز یلون ن د، الزاس ویحقوق فرانسه اجراء گرد 1960ساووا از 
از  یند منتها بعضک می ومتکد فعالً حقوق فرانسه در آنجا حیگرد یبه دست گشته هر بار دچار سرگردان

  ت شناخته شده است.یبرسم یعادات و رسوم محل
  

  پیوند تقلیدي (خاوري)
 یپس از جنگ جهان .ردکون را لغو یتوالسیاپکطرفه  یکاول بطور  الملل بینقبل از جنگ  یدولت عثمان - 62

ن یون قوانیتوالسیاپکه در مقابل لغو کرد که در موقع انعقاد صلح لوزان تعهد کید تریدولت جد یه عثمانیو تجز
ا را فلج کرده افکن رخنه یه مدتها بود در مشرق زمک یزدگ ه غربین تعهد باضافه روحیند. اکرا قبول  یاروپائ

ل نمود و رابطه ین تبدیز به التیه خط خود را نکآنجا راند ه ه را بکیتر ید و حتساخته بود دست بدست هم دا
ه کبخرج داد ياچنان عجله ین اروپائید و ترجمه قوانیه در تقلکیرد، ترکشان قطع ملت را با گذشته یفرهنگ

ز فرانسه و قانون س و قانون تجارت را ایاز سو یرات جزئییو تعهدات خود را با تغ یقانون مدن .سابقه است یب
رغم عرف و عادات یعل یرز اسالمبم يو با داشتن حقوقدانها رده و ترجمه نمودکا و ... اقتباس یتالیجزا را از ا
در جنگ  یاسیست سکاثرات آن از ش يه از لحاظ معنوکرد کل یرا بر آنان تحم يدیجد یستم حقوقیمردم س
  تر بوده و خواهد بود. مداوم
ون در یتوالسیاپک 20ل قرن یو اوا 19دارد، در اواخر قرن  یخچه مفصلیتار یحقوق يهاتمسیز از لحاظ سیمصر ن

  د.یگرد می لکیتش یمختلط يمصر برقرار بود و دادگاهها
ن یکلها بوده ن دادگاهیعمل و استناد ا كه مالکه نمود یته یمجموعه قانون يفرانسو يل دادگسترکیو 23يمنور

توانست  مین مجموعه فقط یا هکبود  يه شده بود و فقط شامل مواردیاپلئون تهد نکر یامالً تحت تأثکمجموعه 
 يرکه ذیت ازدواج و احوال شخصیل اهلیاز قب یمسائلاز هذا یرد و علیمختلط قرار گ ياستفاده دادگاههامورد 

  نشده است.
آراء صادره از ه حاً بین صرین مجموعه قوانیر ایدر تفس یه دادگاهها حتکبود  يطره حقوق فرانسه بحدیس

  ردند.کمی م فرانسه استنادکمحا
ه ه دارد بکیشتر از سابق به حقوق اسالم تیه بکمصر  یقانون مدن 1948د و در یگرد یون ملغیتوالسیاپک 1937در 
  ز مدل قرار گرفت.یه و عراق نیسور ين قانون بعدها براید و ایب رسیتصو
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طره یگردد. اصوالً قبول سمی ایت حقوق خاص ملت احت ملیشخص يایز همزمان و همگام با احیدر مصر ن
  ملت است. یکت یت و هویو محو شدن در برابر آن علت و معلول ضعف شخص یحقوق خارج

  

  معاصر یحقوق يهاخانواده در نظام
  م. ینکمی مختلف مطرح يدر حقوقها نمونه اهم مسائل مربوط به خانواده را وانبعن کنیا

  
  طبیعت غریزي ازدواج

نوع است، در تفوق هر  يانت نفس و بقایزه صیوانات (و منجمله انسان) غریه حیلکز موجود در یاهم غرا - 63
دانسته و  يانت نفوس را اقویزه صیغر یمتفاوت گفته شده است. گروه یاتینظر يگرید ن دو بریاز ا یک
د یوان به تولیند اگر حیوگ یم دانند و می بشر یم بر زندگکزه است حاین غریه جزء اکزه جلب لذت را یغر

ش عالقمند است و فرزند را بمنزله دنباله وجود یات خویه به ادامه حکن نظر است یند از اک می نسل اقدام
  ند.ک می خود را زنده حس يو يش دانسته و با بقایخو

به وجود  ند و اگر جانداریگو می دانند می عتیر طبیتغیقانون ال ينوع را اقو يزه حفظ بقایگر غرید یگروه
او دستور ه عت بینوع از طرف طب يه حفظ و بقاکند از آن نظر است ک می را حفظ ش عالقمند است و آنیخو

ل یتحم يعت برایه طبکمعتقد است  24زه حفظ نوع است. شوپنهاوریانت نفس از اجزاء غریداده شده است و ص
ن یده است به ایچ ياسهینند دسکحمل ه مشتقات آن را تکنیردن جانداران به حفظ نسل و اکنظر خود وادار 

درآورده است تا آنان بقصد رفع  یشخص ازیوانات بصورت لذت و نیت را در نر و ماده حیه رابطه جنسک یمعن
  ند.کل یله قانون خود را تحمینوسیعت بدیو طب شوند یکگر نزدیدیکش به یخو یاز جنسین

زند و آن را در  می زه مهاریعقل بر غر يرویو فقط به ن ستین وانات جدایر حیزه از سایت غریثیز از حیانسان ن
جا در راه اعمال آن مخالف با یت بیا محدودیزه و مبارزه با آن و یردن غرکنابود  برد و االّ می راه یر عقالئیمس

  ات) است.یمصلحت (ح
ز زمان خلقت ا راوانات استخواندینوع است و در حقانون حفظ  يوانات ضامن اجرایدر ح يزه مادریغر - 64
می امل به حسابکدر ت یار مهمیخورد ظهور آن مرحله بس می زه به چشمین غریامل اکسلسله ت يها ن حلقهیاول
  د.یآ
ه مادر در کشود آنگاه می جانداران مشاهده یق در زندگیست و با مطالعه دقیوانات نیدر تمام ح يزه پدریغر

ازمند به یه نوزان تا مدتها نک یدر جانداران ایت است یرضاع محتاج به حما ای يو نگهدار يدوران باردار
 یه جلوه خارجکشتابد  می يزه مادریغر کمکار به کشود و بعنوان مدد می جادیزه این غریباشد ا می مراقبت

  بنام خانواده است. يارکن همیا
اند را بعهده داشتهاً ادامه نسل که پدر و مادر مشترکانسان از بدو خلقت بصورت خانواده بوده است  یزندگ

                                           
24 - Schopenhauer 
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  خ متفاوت است.یتار یمنتها نحوه مقررات آن در ط
زه یم جزء فطرت و غرکل خانواده مستحکیتش -2د نسل و حفظ نوع یتول - 1ه کشود  می ن دو مقدمه روشنیاز ا

عت یف آن باشد برخالف طبین دو قانون بوده و موجب تضعیر مخالف با ایه در مسک یانسان است و هر مقررات
  ت.اس
  

  ماهیت اجتماعی ازدواج
آنان  یمساع كزن و مرد و اشترا یآئ ل خانواده از گردهمکیت آن تشیازدواج و اهم یت اجتماعیماه - 65

 ش گردیو هوس مطلق خو يل و هومی ه بهکاند امالً آزاد نبودهک ياچ جامعهیه شود، اما زن و مرد در می شروع
ل و اداره و انحالل آن کیهمواره در تش یه جامعه انسانکهم جدا شوند بل بتوانند از يازهیانگ هره ا بیند و یهم آ

  افراد مجاز نبوده است. يه تخلف از آن براکداشته است  يامهکنظر بوده و مقررات حایذ
بصورت مقررات  یقواعد اخالق یمتدرجاً بعض .بوده است ین مقررات بدواً بر عرف و عادات اخالقیا يمبنا

 ین اخالق و عادات بر اعتقادات مذهبیا يمبنا .رده استکدا یپ یاجتماع يضمانت اجرادرآمده و  یحقوق
 ین رفتن ارزش مذهبیردن ازدواج موجب از بک یعرف«سد: ینو می در مبحث ازدواج 25رییر استوار است، ژرژ

ت قواعد یرعا د صرفاً باین وصلت بایه احترام اکدهد  می ت قراریر را در درجه اول اهمکن فیشود و ا می آن
ش یتا آنجا پ یت قواعد اخالقین را در رعایتواند زوجنمی هرگز یه و اخالقین نظرین گردد اما چنیتام یاخالق
  .»... ندینما يارکه نسبت به هم فداکببرد 

دچار  ین اخالق روابط جنسینند در راه تامکاقرار  یت و نفوذ عامل مذهبیاهمه ه نخواهند بک ین مدنیقوان«
  »... خواهد شد التکمش
   »ان خانواده در معرض خطر است.یاند بنمتزلزل شده یه قواعد سنتک یشورهائکما در ا«

ن ید آخریاال با و يباشد مانند شورومی ر دور شدن از مذهبیاز مس یردن ازدواج دنباله انقالبک ین عرفیبنابرا
ن کر یفات مذهبیز گرچه انجام تشرین یکالئ یحقوق يهاستمیگردد، در س می ه عوضکباشد  ینهاد اجتماع
  ن شرط الزم است.یا يفاینند اکن انجام آن را شرط یست اما اگر زوجیازدواج ن

  
  ماهیت حقوقی ازدواج

 ش اعالمیشکخود را در ازدواج به  ین قصد هماهنگیه زوجک ین معنیاست بد 26سیسا تقدیلکدر حقوق  - 66
تنهائی قصد و اراده به  یاعالم قطع .دهد می وندیهم په خداوند ببه نام  را ه آن دوکش است یشکن ینند و اک می
ن علقه یابد ا يه براکباشد  می تیه خالق علقه زوجکس است یست و تقدین یافکت یتحقق علقه زوج يبرا

 ین و حتیمغرب زم یحقوق يستمهایآن است. در س يز جزء مقتضاین يهمسر کد و تینمامی جادیر را ایفناناپذ
 يدولت و بجا یمور رسمأش میشک يه بجاکح ین توضیت را قبول دارند منتها با این ماهینگلستان همه و ایروس
دولت حاضر شوند و  یمور رسمأد نزد مین باین زوجیا اند و بنابرردهکن یگزیس دفتر ثبت ازدواج را جایتقد

                                           
  .293صفحه  ،جلد اول ،حقوق مدنیژرژ ریبر،  -  25
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ند و از لحظه ثبت زن و شوهر ینماالزم نام خود را بعنوان زن و شوهر در دفتر ثبت  يهاتهیل فرمالیمکبعد از ت
 يا بعد از آن برایقبل از ثبت  یبه مقررات مذهب ين بلحاظ عالقمندین است زوجکمم .شوند می محسوب

 .نه شرط صحت است و نه عدم آن موجب بطالن یازدواج شرع یش حاضر شوند ولیشکنزد  یازدواج شرع
رمعتبر اعالم نمودند و ثبت ازدواج را یرا غ یمذهبازدواج  1917بموجب فرمان صادره در  27يه شورویدر روس

 ثبت ازدواج را الزم 1944ها تا سال یجمهور یردند معهذا بعضکن و شرط صحت اعالم کر یدر دفاتر رسم
ن ییها ثبت ازدواج را شرط صحت آن تعیه جمهوریلکب شده و در یتصو ین سال قانونیدانستند اما در انمی
  ردند.ک

حقوقدانان  یتحقق ازدواج است بعض يو الزم برا یصورت شرط اساس هره ن بیطرف یتراضه کنیبا توجه به ا
 یه با تراضکار دارند یه ازدواج نهاد است منتها زن و مرد اختکثراً معتقدند کا یدانند ول می ازدواج را عقد

  ن نهاد قرار دهند.یشتن را مشمول مقررات ایگر خویدیک
ر شده یتعب »هیعصمت الشرع«ر عقود تفاوت بارز دارد و از آن بعنوان یا ساه بکاست  يدر اسالم ازدواج عقد

ر عقود شخصاً یدر انعقاد آن مانند سا .دهند خود را مشمول مقررات آن قرار يعقد ین حق دارند طیاست زوج
ر یط سایابا توجه به شر »جاب و قبولیغه ایص يادا«له یت قاطع و هماهنگ منحصراً بوسیار دارند و اعالم نیاخت

  است. یافکتحقق آن  يعقود برا
رده است تنها ثبت در دفاتر کب یه معمول به ملت است تصوکرا  ین قسمت مقررات اسالمیران در ایحقوق ا
 یچوجه در صحت ازدواج خللیاما عدم ثبت به ه .داند می نموده و زوج متمرد را مستحق مجازات یرا الزام
  سازد.نمی وارد

  
  دن ازدواجانتشار و علنی بو

ه ک یسانکشود تا  می ن قبل از انجام عقد ازدواج مشخصات نامزدها اعالمیمغرب زم یحقوق يهاستمیدر س - 67
 ه ازدواج ثبتکن یند و در روز معیباشند آن را اعالم نما می ا از موارد بطالن عقد ازدواج مطلعیدارند  یاعتراض

د باز باشد تا همگان یمور انعقاد ازدواج است باأه مک ياا ادارهیمحل  يسالن بخشدار يورود گردد در می
 يارکان هرگونه تقلب و سوء استفاده پنهان که امکن است یفات این تشریا يفلسفه برقرار .ابندیبتوانند حضور 

  ند.کرا سلب 
دواج از يه براک يت و عظمت و جنبه قدس معنویدر حقوق اسالم به خود افراد اعتماد شده است با توجه به اهل

ت افراد را ین اعتماد حس شخصیا .رود نمی سربزند یبا مصالح اجتماع یه خالفکن یل شده است توهم ایقا
 يریگران جلوگیوع خبر آن و تزلزل اعتقاد دیسرزده باشد از ش یگر هرگاه خالفیرده و از طرف دکت یتقو
ه اثر مضر آن کآورد می ببار يرکعمل ناروا تزلزل ف یکهمگان بر  یآگاه یل خانوادگیرا در مسایشود ز می

اثبات زنا و  يط الزم براینم تحقق شرایبمی هکن فلسفه است یهمه شتر است و لذا با توجه بیاز خود امر خالف ب
  ن است زنا قابل اثبات باشد.که به ندرت ممکل است کردن حد آنقدر مشک يجار

                                           
 متن قبل از فروپاشی شوروي نوشته شده است. این -  27
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دانند  می صحت عقد الزم يه و تحقق آن را براان عقد دانستکدر فقه اهل سنت حضور دو شاهد عادل را از ار
حام رن جشن و دعوت دوستان و ایمستحب است و همچن یست ولیعه حضور شاهد شرط نیاما در فقه ش

  .بمناسبت انجام عقد استحباب دارد
  داند. نمی بودن را شرط یحضور شهود و علن ياز فقه جعفر يرویز به پین قسمت نیران در ایا یقانون مدن

  
  ازدواجسن 

ت ازدواج تفاوت دارد مثالً در فرانسه سن یبا سن قابل ین سن رشد در امور مالیستمها مغرب زمیه سیلکدر  - 68
ده است و ین گردییسال تع 15زن  يسال و برا 18مرد  يسال است اما سن ازدواج برا 21زن و مرد  يبر براک

ا مرد یزن ه ب یب مرجع قانونیتوان با تصو می رد (منجمله حامله شدن زن)کاقتضا  یل و مصلحت مهمیاگر دل
  بدون داشتن شرط سن اجازه ازدواج داد.

زن در  يو برا یبر قانونکهمان سن  یعنیسال است  18مرد  يسن ازدواج برا يشورو يهایثر جمهورکدر ا
 یه مصالحک یرحال در صورته ن شده است و بهییسال تع 16گر ید یسال و در بعض 18ها یجمهور یبعض
  ا مرد داد.یزن ه ها دو سال قبل از سن مقرر اجازه ازدواج بیجمهور یسال و در بعض یکتوان  می ندک ءاقتضا
  سال رساندند. 14سال و  12ل دادند و به یه آن را به حداقل تقلکسال بود  21و  18ا سن ازدواج یتالیدر ا
 يسال و برا 18مرد  يسن مقرر برا یون مدنقان 1041سال است، بر طبق ماده  18 یبر در امور مالکران سن یدر ا
 ه در هر دو مورد زن تا دو سال و مرد تا سه سال قبل از بلوغکن شده بود و اجازه داده شده بود ییسال تع 15زن 
ت یر حمایند. اما قانون اخیل نمایت از شرط سن تحصیب دادستان و دادگاه شهرستان معافیتوانند با تصو می

زن  يبرا یسالگ 16ت شرط سن را از یرد و فقط معافکن یسال مع 18سال و سن زن را  20خانواده سن مرد را 
  مقرر داشت.

ه مرد و زن به سن بلوغ کن یده است و همید نگردیه امور سن مشخص قیلکرشد در  يدر حقوق اسالم برا
ن ینظر متخصصالقاعده با عرف و عادت محل و اظهار  ین سن علیص ایان ازدواج دارند، تشخکدند امیرس
  است. یعلم

  
  بررسی و نقد مسئله سن ازدواج

ه استعداد کنیه دو جنس مخالف همکشود  می ه تحت مطالعه بشر قرار دارند مشاهدهکدر جانداران  - 69
ز یدر انسان ن یبطور منطق .ندیآیجفت برم يدند در جستجویبلوغ مقرر رسه ل شد و بیمکآنها ت یجسمان

ت بعد از بلوغ را هرچه ینده متناسب است اقتضا دارد دوران محدودیآ يمت نسلهاه با سالکن روش یتر یعیطب
  اهش دهند.کشتر یب

ند کز تامل یبعد از بلوغ ن یا الاقل مرد مدتیه هر دو جنس کند ک می ضاتدر انسان اق یو اجتماع يمصالح اقتصاد
د ین امور و عوارض ازدواج نبایاما ا .اموزدیا جامعه را ببق یتطب يرده و تا حدکم ینده را تنظیآ یو برنامه زندگ

ت یر انداختن ازدواج و محدودیتاخ يبجا .دو جنس مخالف را ببندد يه دست و پاکده باشد یچیآنچنان پ
  رده است عوض نمود.کش فراهم یه بشر بدست خوکرا  ینامطلوب يو اقتصاد یط اجتماعید شرایبا ید سنیشد
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ا ی 18در  یو روس يا مرد فنالندیم متفاوت است و اگر زن یات اقلیتضمقبرحسب  یو عقالن یسن بلوغ جسمان
د یش جراین چند سال پیان داشتن اوالد دارد و همکام یدر نه سالگ یقائیفرآشوند اما زن می بالغ یسالگ 20

 يرهاشوکقا و یفرآردن قانون فنالند و نروژ در کاده یپ .ردندکرا درج  یقائیفرآساله  9زن  یکخبر مادر شدن 
 لت را تباهم یکنده یآ يز از ازدواج را در بردارد و نسلهایو رواج ارتباط آزاد و گر یر خطر فساد اخالقیگرمس
  سازد.می
ن ازدواج یه تأمکح یصح یو اجتماع يم روابط اقتصادیش از تنظیاقرار به عجز خو يه بجاک یشورهائک

نند و ید آموزش ببین بایند طرفیگومی نند وک می جادیت در سن ازدواج ایسعادتمند را در برداشته باشد محدود
است  يفطر يل خانواده و ازدواج امرکیه تشکتوجه ندارند  .ندیرا اداره نما یخانوادگ یاموزند چگونه زندگیب

س کلو يو اقتصاد یاجتماع يهاه وسوسهکاز به آن دارد یه فقط نکاز به آموزش ندارد بلیو مانند غذا خوردن ن
بد و از یس آنان را نفرین دسایند تا اکط دور یشود از مح می جاد شده ویه اکره را یتصاد مصرف و غ، اقیپرست

  .ندشون ت در راه ازدواجیت و ممنوعیمحدودو  ندکفطرت دور ن
ه یقصد دارد اتحاد یسیانگل یپروس یک -تریلندن رو« :جالب توجه است 25/8/54هان کیخبر روزنامه 

 »یو اجتماع یتفاهم جنس يان برایوحدت روسپ«ه ین اتحادیل دهد و اکین خود تشاراکل از همکمتش يارگرک
بدست آوردن  يه براکخواسته است  -زن و مرد  -انیگر روسپیبا از دیز یروسپ یکنام خواهد داشت... 

  »نند...کخود مبارزه  یحقوق انسان
گر روزنامه چاپ سنگاپور ید يسووجود دارد، از  یه در انگلستان صد و پنجاه هزار روسپکشود  می گفته

انه با یخاورم يشورهاکبه فحشاء  يرا برا یدختران اروپائ »گناه« یالملل بین يایکسند یکه کگزارش داد 
باالبردن  .ا و فرانسه هستندیتالیو ا یس و آلمان غربیاهل انگل يباروین دختران جوان و زیا .ندک می ما حملیهواپ

ت و ضعف و انحطاط کت مملیجه جمعید و بالنتیمتر شدن تعداد موالکزدواجها م شدن تعداد اکسن ازدواج در 
  دارد. ینسل اثر مثبت

   
  ازدواج(موانع) حرمت 

اعم از  یو نزول يعودصم یدر خط مستق ين ازدواج با اقربایستم حقوق فرانسه و مغرب زمیدر س :محارم - 70
ن یست، همچنیز نیو اوالد آنها در نسب مشروع جا ز برادر خواهریا نامشروع باشد و نیه والدت مشروع کنیا

از  یست اما با اجازه خاص حرمت ازدواج ناشیح نین و برادر و خواهر صحیازدواج فرزند خوانده با ابو
قرابت  .گرددمی ا خالو و خاله با خواهرزاده لغویا برادرزاده بن عمو و عمه ین ازدواج بیو همچن یفرزندخواندگ

 .اح باشدکن رفتن نیاز دو همسر موجب از ب یکیه مرگ کنیم موجب حرمت است مگر ایدر خط مستق یسبب
ا فرزندان همسر خود یتواند با پدران و مادران و  نمی از آنان یکچیاز هم طالق گرفتند ه يمثالً اگر زن و مرد(

ن صورت یر اه دکا مرد فوت شده باشد یه زن کنیند مگر اک) ازدواج يگریاست فرزند از همسر د یهی(بد
م و یقدر خط مست یو سبب ینسب يمحارم اقربا يدر حقوق شورو .ست)ین یتین ممنوعیهمسر بازمانده مشمول چن

در خط  یا سببیو  ینسب يران محارم عبارتند از اقربایز در حقوق ایباشند. در حقوق اسالم و ن می برادر و خواهر
اما  .است یخود باق يه از زنا باشد حرمت بجایوالدت ناشن اگرچه یهمچن ،برادر و خواهر و اوالد آنها يعمود
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وجود  يگرید يست اما حرمتهایور نکن نام مذیبد یستم وجود ندارد حرمتین سیچون در ا یفرزندخواندگ
س کازدواج دوم با هر يهمسر کت يهاستمیاست در س یهیبد .ستیموجود ن یغرب يهاستمیه در سکدارد 

  ست.یح نین ازدواج صحید بر عدد معیها زاستمیسر یست و در سایح نیباشد صح
   

  حرمتهاي خاص حقوق اسالم و ایران
  رانیستم حقوق اسالم و ایخاص س يحرمتها - 71

بعد از  مادر ریه شکار مهم است و دانشمندان معتقدند یبس یشناس ستیمسئله رضاع از لحاظ ز :رضاع .1
 يجامعه شناس فرانسو .ت طفل استیخصل دهنده روح و جسم و شکین عامل تشینطفه و رحم مهمتر

ش و بزرگ یردادن فرزند خویاز ش يبر خوددار یغالب مادران مبن یه روش فعلکمعتقد است  28لئوته
با  .يرکانحرافات ف ياریبس يد براینسل جد یاست در آمادگ یعامل مهم کر خشیبا ش يردن وک

شود در حقوق می را باعث یو روح یجسم یکیز مانند نسب نزدیه رضاع نکنیته و اکن نیتوجه به ا
هر وه از رضاع (مرضعه مادر طفل و شیرضاع حاصل شود قرابت ناش يط مقرره برایران هرگاه شرایا

  د.ینمامی جاد حرمتیا یناً مانند قرابت نسبیگردد) عمی از اوست پدر محسوب یر ناشیه شکاو 
ا حرمت یواحد همسر دو خواهر باشد  تواند در آنِنمی مرد یکه ک :ن دو خواهریحرمت جمع مطلق ب .2

تواند برادرزاده و  نمی يچ مردیه هک ین معنیا خواهرزاده بدیا برادرزاده ین عمه و خاله یب یجمع نسب
  .رد مگر با اجازه همسر خودیا خواهرزاده همسرش را بگی

  .اح نه طالقه بطور ابدکن :اح سه طالقه مگر با محللکن .3
  .یقانون مدن 1056مورد ماده ز یو ن :با زن شوهردار يزنا .4
د طبق مقررات یده است اما نتواند اثبات نمایه زن خود را در حال زنا دکباشد  یمرد مدع یعنی :لعان .5

  شود. می جادیا يشوند و حرمت ابد می از هم جدا یخاص
  .اح در حال احرامکن .6
  .ولو مسلمان باشد) یجو تبعه خار یرانیرمسلمان (زن ایاح زن مسلمان با مرد غکا نی كاح با مشرکن .7

  
  قصد و رضاي طرفین در ازدواج

ده و ین گردیه فرمول و مقررات آن قبالً تدوک يران ازدواج عقد است منتها عقدیدر حقوق اسالم و ا - 72
ز ازدواج گرچه بنظر ین نیدر حقوق مغرب زم .ر مقررات آن را ندارندییحق تغ ین جز در قلمرو مشخصیزوج
ن نقطه نظر عقد ین بوده و از ایت طرفیرضاه ب ت بناین وضعیشود اما انتخاب امی محسوب »نهاد« یبعض

  شود.می محسوب
ه ک يدر موارد ین است و حتیزوج يقصد و رضا یحقوق يستمهایط ازدواج در تمام سیمسلماً اهم شرا

 یبر و رشد مالکب را بلوغ هم موجیز ،شودنمی ن در اسالم مطرحیاند (ادهینرس یبر قانونکن هنوز به سن یزوج
  اح است.کصحت عقد ن یط اساسیشخص آنها از شرا يهم قصد و رضا ت ازدواج) بازیاست و هم موجب قابل

                                           
28 - Léauté 
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  ازدواج مجنون

در حقوق  .تواند باشدنمی حیصح يقصد و رضا يدارا يرا ویست زیح نین ازدواج مجنون صحیا بنابر - 73
در دوران افاقه حق ازدواج دارد و اما  يرانسه مجنون ادواردر حقوق ف .مجنون مطلقاً حق ازدواج ندارد يشورو

م یا قی يقهر ید اما چنانچه ولیتواند عقد منعقد نمانمی ران خود مجنون چون فاقد قصد و رضاستیدر حقوق ا
 مقرر یقانون امور حسب 88د و ماده یاو عقد را منعقد نما يتواند بجا می مجنون مصلحت او را در ازدواج دانست

  ند.کاو همسر انتخاب  يتواند برا می مید بداند قیرا الزم و مف رجوحازدواج م کدارد چنانچه پزش می
ن یه ازدواج در عک ین معنیرا مطرح ساخته است بد يتر حینجا اعتقاد به عقد بودن در حقوق روش صحیدر ا
می ز محسوبیافراد ن يراب یو روان یبدن ينفع است امریل آن ذکیو جامعه در تش یاست اجتماع يه امرکنیا

مانند  یندارند ول یه گرچه سالمت روانکرا  يل خانواده افرادکیبهانه نظارت در تشه شود و جامعه حق ندارد ب
 یا جنسیو  یا وادار به فحشاء اخالقیز محروم سازد و یغرا يدارند از ارضا یو جسمان یروان يازهایهر بشر ن

حال به ل خانواده هم کیشتر سرپرست و جامعه ضرورت دارد تا تشینظارت ب ين موردید. منتها در چنینما
  ها در اجتماع بزرگ شوند.ر خانوادهیه از آن مانند ساید باشد و هم فرزند ناشین مفیزوج
اح کن صورت طبق مقررات فسخ نیر اینده او برسد و در غیاطالع همسر آه د حجر شخص بیاست با یهیبد
  طرف حق مقرر است. يبرا
  

  د خواندگیفرزن
 ين فرزندیه زوجک ین معنیوجود دارد بد ین مسئله فرزندخواندگیمغرب زم یحقوق يستمهایه سیلکدر  - 74
ت یتحت حما یبعنوان فرزندخواندگ یط و مقررات خاصیست تحت شرایخودشان ن یانون خانوادگکه از کرا 
پس از  .شده است ینیب شیقانون پتوسط  مرفات انجام ایط طفل و تشرین و شرایط زوجیرند. شرایگ می شیخو
ن آنان مانند یف بیگردد و تعهدات و وظا می ن صادریعنوان فرزند آن زوجه ب كودکن امر شناسنامه یت ایقطع

ز ین آنان نیگردد و توارث بمی ز برقراریم حرمت ازدواج نیردکر که ذکهمانطور  ،شود می برقرار ینسب واقع
  شود.می مقرر

ن از یه خاص مشرق زمیو عادت و روح ه مقتبس از اسالم است به تناسب عرفکران یا یاما در نظام حقوق
ت یرسمه ب یدارند فرزندخواندگ يقرابت بالنسبه دور یه حتک ين افرادیب یق خانوادگیعم یلحاظ وابستگ

  شود.نمی شناخته
ن نهاد حقوق یه قبول اید طالیه شاکد یب گردیران تصویسرپرست در ا یان بکودکت یبنام حما یراً قانونیاخ

 ط مقرریه فرزند ندارند با احراز شراک ینیمقرر شده است تا زوج یفات خاصین قانون تشریدر ا .باشد یفرنگ
از مضمون ماده  یاسم برده نشده است ول كودکحاً از شناسنامه یرا بعنوان فرزند بردارند و گرچه صر کیودک

اح کحرمت ن ین سرپرستیشود گرچه ا می و مادر خوانده صادر بنام پدر كودکه شناسنامه کگردد  می استنباط
ث وراثت یشود بعدها از ح می ند معهذا چون شناسنامه بنام پدرخوانده و مادرخوانده صادرکنمی جادیو توارث ا

  را باعث خواهد شد. يادیز يدارد محتمالً دعاو ه به نسب ارتباطکت یل تولیاز قب يامورو اح کحرمت نو 



۴۴  

  
  شروعنسب نام

ه از رابطه نامشروع حاصل شود ک يهرگونه فرزند یمران مقتبس از فقه اسالیا یمدن یح قانونیصره بناب - 75
اند فرزند ت نداشته و در اشتباه بودهین ه سوءکدام کروابط نامشروع زن و مرد هر در .شود می زنازاده محسوب

نسب نامشروع  .شودنمی یصوالً طفل زنازاده تلقاو نسب مشروع دارد و اگر هر دو در اشتباه بودند اه نسبت ب
ه در اشتباه بوده ک یباشد مگر نسبت بهمان طرفنمی برد و مشروعنمی ست و زنازاده ارثیموجب توارث ن

اح با زن را کد و آن مرد حرمت نیدرآ يمرد يبه همسر يا زن شوهرداریدر حال عده  یمثالً اگر زن .است
ن پدر و یبرد و ب می به مادر زنازاده است اما نسبت به پدر مشروع بوده و نسبت مطلع نباشد فرزند آنان نسبت

  گردد. می احکنسب نامشروع موجب حرمت ن .شودمی فرزند توارث برقرار
ه بعنوان اضرار کن را نه باعتبار واجب بودن نفقه بلید بتوان زوجین اطفال با دولت است و شایا ينه نگهداریهز
 ار یچوجه نسبیه به ن نبوده وکنسب نامشروع مم یاما شناسائ .نمود یف به پرداخت خرجخزانه دولت موظه ب
  دهد. می ن امر به ناروا بودن ادامهیتوان مشروع نمود و انمی ه نامشروع استک

خود  یسند ازدواج فرزند قبل یتوانند ط می نندکازدواج  ين اگر زن و مردیفرانسه و مغرب زم یدر نظام حقوق
ه آثار نسب مشروع بر آن مترتب یلکن صورت یدر ا د ونت بشناسیرسمه ده شده است بینامشروع زائه کرا 

 ؛ندینمامی دانند غالباً در ثبت واقعه ازدواج مسامحهمی را معتبر یه چون مردم ازدواج شرعکیا در تریاست، 
بار زنازادگان یکداند هرچندگاه می ه از آن را نامشروعیازدواج (ثبت نشده) را باطل و تبعاً فرزند ناش ،قانون
ن یتوان گفت در واقع امر ا می .ندک می ن نسبها را معتبر اعالمیگذرد و امی یشوند ناچار قانون می ادیز یقانون
  داند. می ه آن را برخالف عرف و عادت مردم نامشروعکیها از اول مشروع است منتها قانون ترنسب

و توجه  يتحوالت بعد یشد ولمی یسان تلقیکنسب مشروع و نامشروع ل انقالب یدر اوا يدر حقوق شورو
  نند.کبازگشت  یه به وضع قبلکام خانواده موجب شد کبه استح

بعداً با الهام از  یند ولکتوانست اثبات نسب نمی یسکنداشت و  يچ آثاریدر فرانسه بدواً نسب نامشروع ه
 یپس از اثبات آثار نسب واقع ،ه نسب نامشروع اثبات شودک مورد اجازه داده شد پنج در يناویاندکن اسیقوان

  بر آن مترتب گردد.
  ام.یربودن دختر و انعقاد نطفه مقارن آن ا .1
 وعده ازدواج. ت ویومیا قیت و یارانه و سوء استفاده از قدرت والکب میفر .2

 اقرار مرد. .3

 ار.کمعشوقه داشتن آش .4

 دارد. در جامعه پدر با فرزند ه عرفاًک يروابط و رفتار .5

  است. ین دعوائیتوان گفت اصل بر قبول چنمی هکمورد را توسعه داد  پنجن یدر عمل چنان ا یه قضائیرو
  

  تفاوت نسب مشروع و نامشروع
 كودکه به نسب کصفت  نیست؟ ایا نامشروع چین فرزند مشروع یه فرق بکشود  می گرچه استدالل - 76
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ق ین استدالل عمیشد اما اکن چرا او مجازاتش را بیا بنابر ار خود او نبوده است ویشود تحت اخت می اضافه
  ست.ین

د روابط خارج از آن مقررات ممنوع گردد و آثار یاز نظر جامعه ارزش دارد با یام روابط خانوادگکاگر استح
م یقائل نباش ین زنازاده و حالل زاده تفاوتیعلم حقوق خارج باشد، هرگاه ب یادر رسمکالمقدور از  یآن حت

جه را بدست ین نتیبا تجربه ا يه شورویه روسکم یدیم و دیز فرق نگذارین ازدواج و روابط آزاد نید بیهراً باق
ل خواهد یز تقلیمتر باشد آن تفاوت نکن تفاوت یاندازه ا هره رد بکه انقالب را عوض یآورد و مقررات اول

تر خواهد شد، سرنوشت عده  ده متزلزلام خانواکمتر شده و اساس استحکافت تفاوت ازدواج و روابط آزاد ی
ه کنفع اجتماع و سالمت روابط جامعه گردد بهتر ازآن است  يان محدود فرضاً فداکدر زمان و م يمعدود

 یاول یکدام کد فدا گردد، یاز دو گروه با یکینجا یدر ا .گردد يعده معدود ينده آن فدایآسالمت جامعه و 
  است؟

  
  تعدد زوجات

ا یه هر خانواده ک ياد افراد داشته است بطوریازده از فراوان بین یجاد جوامع ابتدائیلقت و ابشر در بدو خ - 77
رش تعداد یاد انسان همانند همه جانداران نظیازد يمبنا .تر بودند یتر و غن يشتر داشتند قویه افراد بک يالهیقب

ز داشت بپردازد و بطور ین یسود اجتماعه جنبه ک يفه فطرین وظیبه ا یه هر فرد اناثکنیا يبرا .جنس اناث است
  ده شده است.ید یخ روشهائیتار یباشد در ط یحد اعله انجام آن به قاطع قادر ب

د یه امروز شاکمورد قبول بوده است  يستم چندشوهریم سیقد يل در دورانهایقبا یند در بعضیگو می .1
ت در یفکین یا«سد ینومی يرل دورانت در مورد رسم چندشوهیو ا نمونه ندارد.یدن بتوان گفت در

ر الحسن جهانگرد یسد ابوالظهینو می وکیمنتس 29.»ل تبت قابل مشاهده استیقبا یتودا بعض يهالهیقب
 نام ریبنام نائ يالهیاز قب يرده آنگاه وکن رسم برخورد یاه ن بیل مرز هندوستان و چیعرب در قبا

د یه چون مردان باکداند  می امر را آن در آن معمول بوده است و سپس علت يه چندشوهرکبرد  می
ن رسم برقرار شده است و عالقه خانواده و زن و فرزند در مردان یرند ایفه دفاع را بعهده بگیوظ
  ار آنان نگردد.کف باشد و مانع یضع

ار یاست و زن اخت مستقر يستم مادرساالری) سير مالنزیجزا یل وحشیل (و منجمله قبایقبا یدر بعض .2
 يد بزودیشده و شا كمترو يو بخصوص اقتصاد یز به دنباله تحوالت اجتماعین نظام نیا .تسلط دارد

  ن برود.یاز ب
توان  می هکحفظ تعادل خود به خود  یعین روش بوده است قانون طبیه آخرکستم تعدد زوجات یس .3

ستم ین سیگذارد قهراً ذهن بشر را متوجه ا می ز اثریجاد عرف و عادت نیو ا يرگفت در جوامع بش
ن یو متداول ب يعاد يت داشتند تعدد زوجات را امریاد جمعیاز به ازدیه نک يشتریب ينموده تمدنها

استه شد عرف و عادت آن را از نظر دور داشت و کاز ین نیه از اکاما متدرجاً  ؛همگان نموده بودند
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اجازه وجود  نیه اکهم  کیه امروز در ممالک يگر ساخت بطور نامطلوب جلوه يم بصورت امرک مک
اما منع  .نگرندنمی يبا نظر عاد ينند و عامه به مردان چندهمسرکمی دارد مردان بندرت از آن استفاده

مخالف است و بعالوه بمصداق  ین منعیزه با چنیرا غریدارد ز یمطلق تعدد زوجات مضرات فراوان
ه برخالف مقصود ب يآثار )ص استیممنوعه حر يزهایانسان نسبت به چ( »منع ما یص علياالنسان حر «
% مردان متأهل روابط نامشروع 65ه تعدد ممنوع است کمنتشره در فرانسه  يطبق آمارها .آوردمی بار
ه اجازه تعدد داده شده است تعداد مردان چندهمسر به اضافه تعداد ک کیز دارند، اما در ممالیگر نیبا د

ه ک 30يمطهر یمرتض يبقول آقا ز نرسد.یرصد ند به ده دیه رابطه نامشروع دارند شاک یمردان متأهل
 يان رهبرین مدعیا«د یگو می ر مصوبه انگلستان درباره جرم نبودن عمل لواطیبعد از اشاره به قانون اخ

ند اگر مرد یخواهند بگومی ن قانونیب ایدانند با تصو می تیه تعدد زوجات را خالف انسانکت یبشر
ندارد اما اگر از جنس اناث باشد جرم است و خالف  یقانون الکور هوو آورد اشکاز جنس ذ یمتأهل
 .»قانون

  
  نکاح منقطع

 يمردان را برا یتراش ن امر بهانهیز شد و ایرم تجوکاح منقطع در زمان رسول اکبن اح منقطعکا نی :متعه - 78
رد کن استدالل یچن يد و ویدستور او متعه منع گرده فه دوم و بیاهش داد. در زمان عمر خلکمت به جهاد یعز
 ز نسخیامالً بحالت متضاد درآمده است لذا متعه نکه کرده بلکع متعه نه تنها فرق یات تشریه چون مقتضک
ن یبنابرا ؛رفتیت را نپذین ممنوعیدهد انمی غمبر رایر دستورات پییس اجازه تغکچیه چون به هیشود، فقه امام می

ر ین نهاد هم از جانب سایز وجود دارد. بر ایران نینون اعه است ودر قاین نهاد حقوق مختص فقه شیفعالً ا
ن زمزمه یدوم ا الملل بینبعد از جنگ  .نیشود و هم از جانب حقوق مغرب زم می رادیاسالم ا یاتب فقهکم

ب یولو موقت تصو ینیه قوانکاز متخصصان فن معتقد شدند  ياریو بس دا شدیبخصوص اول بار در آلمان پ
 یسیو دانشمند انگل  31يندزیبن ل یائیکآمر یاجازه داده شود، بعد قاض یشیاح آزماکو نت یگردد و تعدد زوج

شنهاد یپ یشیرا بنام ازدواج آزما ینحوه ازدواج یاجتماع يتهایز با مطالعه در وضع جوانان و موقعیبرتراندراسل ن
 .نندکگر ازدواج یدیکبا  یشیبعنوان آزما یمدت يابد و یازدواج قطعه م بیقبل از تصم يه زن و مردکردند ک

  رده است ازدواج موقت اجازه داده شود.کشنهاد یپ لم وان لونیو یائیکگر آمریاستاد د
ه کهم مانند فرانسه  ییشورهاکدهند و در  می ن را اجازهیزوج یطالق به تراض یغرب يشورهاکامروز در غالب 
 موجب طالق یه عمالً تراضکرده است ک را اتخاذ یچنان روش یه قضائیرند رویپذنمی را یطالق به تراض

گردد چه  ياز هم جدا شوند و طالق جار یشود با تراض می ن اجازه دادهیه به زوجک ید گفت وقتیشود با می
ن انقعاد یرده و حکان یرا در اول امر ب ین تراضیهم یعنیدر اول عقد ازدواج باشد  ین تراضیه اکدارد  یمانع

اح محدود به کاح منقطع نکاز هم جدا شوند گرچه غالباً معتقدند ن ینیر موعد معه دکنند کعقد ازدواج توافق 
ه چون تعداد زنان به چهار کز معتقدند ین یبعض ید ولیتواند متعه نما می باشد و مرد هرچند نفر بخواهدنمی عدد
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تواند داشته باشد نمی نش از چهار نفر زیمرد جمعاً ب یک یعنیشود می زین تعداد شامل متعه نینفر محدود شده ا
ت عدالت دانسته یول به استطاعت و رعاکت خانواده گرفتن همسر مجدد را مویچه دائم و چه منقطع. قانون حما

ن عدالت و استطاعت یرود و همچن می ارکه همتراز مرد است بکزوجه دائم  يفو در معناکاست و لغت همسر 
 اح منقطعکت شامل نیاح دائم است و ممنوعکقانون در مورد ن هذا ظاهریم است نه منقطعه علیدر مورد زوجه دا

فات مقرره یت و تشریز مشمول ممنوعیاح منقطع را نکه نکل بر آن دارد یتما یه قضائیگردد اما عمالً رو می
  بداند.

  
  روابط خارج از ازدواج

 ربا يچگونه آثاریشروع هران بر روابط نامیز حقوق ایستم حقوق اسالم و نیدر س :روابط خارج از ازدواج - 79
مغرب  يشورهاکمتعه در  یرد، منع تعدد زوجات و نبودن نهاد حقوقیگمی ه مورد مجازات قرارکشود و بلنمی
ه نظر کتر آنشتر باشد عمدهیرده است و چه بسا تعداد آن از ازدواج بکن روابط خارج از ازدواج را فراوان یزم

اند و ردهکه ازدواج نکرا  ينگرد و زن و مرد می نگونه روابطیبه ا يشتریز متدرجاً با اغماض بیجامعه و مردم ن
می تیبرسم ياناً تا حدودیاح یح ننموده و حتینند چندان تقبکمی یبا هم زندگ یستیا همزیو  یبعنوان دوست
نسب مورد آن را درباره شناختن  یکه کند ک می تیز سراین یستم حقوقیبه س یگاه یحت ین شناسائیشناسد، ا

  شود. می رکالً ذیگر آن ذیم و مثال دیدینامشروع در حقوق فرانسه قبالً د
جه یرد و بالنتک می یزندگ 32نکمس یم دادگاه بصورت جدائکخود مجزا بود و بح یه از همسر رسمک يمرد

ن یا .پرداختمی نه او رایان داد و هزکاس یگرفت و او را در جائ يانسبت به زوجه نداشت معشوقه یتعهد مال
ب قرار گرفت زن و معشوقه او هر دو یل تحت تعقیفوت شد و راننده اتومب یلیمرد در اثر تصادف با اتومب

را نفقه او بر یه زن را بعنوان متضرر از جرم نشناختند زیاول يه از جرم نمودند. دادگاههایخسارت ناش يتقاضا
نه یهز یه عمالً مرد متوفکن استدالل یشناختند باان محق یمطالبه ضرر و ز يعهده شوهر نبود اما معشوقه را برا

ه ک یروابط«شور گفت کوان یرد و دکر ییه تغین رویگرچه بعداً ا نمود.می رده و پرداختکآن زن را تقبل 
 يأن ریمعهذا ا .»ردیقرار گ كتواند مال می قانون باشد یت رسمیت شناخته شده و مورد حمایقانوناً برسم

 ین قانونیاز عرف رسماً چن يرویستم حقوق فرانسه به پیس يرساند و چه بسا روزمی ه و روش جامعه رایروح
   د.انگذر

  
  خانوادهواحد مسائل تشکیل 

د یگردد و بعدها شامی لکیو مرد تش زن يه از اتحاد معنوکاست  يدیواحد جد یکواقع  خانواده در - 80
ر یرا بشرح ز يدین واحد مسائل جدیل اکیشن واحد اضافه گردد تیاه ه فرزندان باشند بک يدیجد ياعضا
  :سازد می مطرح
ستم ین شود در سیین آنان تعیب یتراضبا د ین باین زوجکمس يستم حقوق شوروی: در سنین زوجکمس .1

 یا حتین گردد و ییتع یتراضبا ن است در بدو ازدواج کن ممکه مسیران مقتبس از فقه امامیحقوق ا
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دانند)  می ن حق را به زوجه باطلیاسالم دادن ا ياز فقها ید (گروهزن داده شوه ن بکن مسییار تعیاخت
ن با که مسیته یحقوق غرب يهاستمیدر س .ن با مرد استکن مسییار تعید اختیایبعمل ن یاما اگر تراض

  مرد است.
لهیستم حقوق اسالم گرچه فرزند ملحق و منسوب به پدر است معهذا چون رسم قبیدر س :كودکنام  .2

توان گفت  می اسم و رسم مجزا دارد يست و هر نوزادیا ملت مطرح نیل و نژاد یاه ب و تعلق يا
 یعنیران و مدل آن یستم حقوق ایدر س .است يانتساب طفل از لحاظ نام پدر و مادر بطور تساو

ه ب یا ثالثیا زن ی ن نام مردیزوج یتراضه ب يدر شور .شود می ل پدر به پسر منتقلینام فام یحقوق غرب
  است. یمحل یشود و در صورت اختالف حل موضوع امر راجع حل اختالف خانوادگ می ل دادهطف

واج دران ازیحقوق جهان و ا يستمهاین جهت در غالب سیااز ت شوهر است و یهمان تابع :ت زنیتابع .3
   .ستیز نیرمسلم جایا غیت ازدواج مسلمه ین ممنوعیران گذشته از ایگانه ممنوع است، در ایزن با مرد ب

شوهر  يتقاضابرحسب  هکنیداشته باشد مگر ا ياه شغل جداگانهکاست زن مختار و آزاد  :شغل زن .4
ل انقالب مقرر یچون در اوا يدر شورو .ار ممنوع گرددکاز اشتغال به آن  یدر موارد مصرحه قانون

شته و ار مطلق دایآورند اختمی ردن بدستکارکش و آنچه از یخو یه زن و مرد در اموال شخصکشد 
ار خارج داشته کل بودند یانون عالقه نداشته و ماکماندن در ه آن هستند لذا زنها ب يانفراد کمال

ن امر هم یسپردند و امی یسسات دولتؤمه لذا فرزندان خود را ب ،نندکسب ک يا شخصاً درآمدیباشند 
لذا مقرر  ،شدمین ینحو دلخواه عمله ت اطفال بیرد و هم تربکمی ادینه و زحمت دولت را زیهز
ن نحو یبد .ن آنان باشدیب كآورند مشترمی ت بدستین در زمان زوجیه زوجک یه اموالیلکد یگرد

ق به ماندن در خانه ینند او را تشوکجاد یزن مانع ا يه در راه اشتغال خارج از خانه براکنیبدون ا
  ردند.ک

  
  رژیم مالی ازدواج در حقوق مغرب زمین و انواع آن

ه ه بکنند ک می و اداره اموال خانواده قبالً نامزدها قرارداد منعقد یروابط مال يبرا یغرب يستمهایه سیلکدر  - 81
 یغرب يشورهاکر یدر ساو ن قرار است یها از امین رژیدر حقوق فرانسه ا ،شود می دهیازدواج نام یم مالینام رژ

   :وجود دارد يمختصر ين مقررات با تفاوتهایز همین
اموال خاص مرد و اموال خاص  :شودمی میم به سه نوع تقسین رژی: اموال خانواده در ایکم اشترایرژ .1

ار اداره و انتفاع و یهرجهت در دوران ازدواج اخته اما ب .است كه مشترکزن و اموال زمان ازدواج 
بر  اًیزن و مرد هر دو متساو يدر شورو س خانواده است.یه رئکانتقال هر سه گروه اموال با مرد است 

  ار دارند.یحق و اخت كاموال مشتر
  ندارد. کیاموال اشترا یعنیفقط گروه سوم  ،م سابق استیهمان رژ :كم بدون اشترایرژ .2
دام مستقالً حق نقل و کن مجزاست و هریاز زوج یکاز اول ازدواج اموال هر  :اموال یم جدائیرژ .3

ا قصور یانت و یدنباله خه ادگاه و بم دکحه ب کیم اشتراین است رژکمم انتقال و استفاده را دارند.
  نامند.می یقضائ یم جدائیه آن را رژکاموال شود  یم جدائیرژه ل بیشوهر تبد
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ار یردن آن در اختک) و گرچه اداره یم قبلیاموال خاص زن مستقل است (مانند رژ :هیزیم جهیرژ .4
 نند.کن بازداشت ید يازا توانند آن را درنمی ان شوهریشوهر است اما شوهر حق انتقال ندارد و د

  
  طرز انتخاب رژیم

 33ها بصورت اساسنامهمین رژیا ین است ولیزوج یول به تراضکها مومین رژیاز ا یکیگرچه انتخاب  - 82
از آنها را  یکیتواند  می نیه زوجکرد، بلکم یل خود تنظیمه ه بتوان همه مقررات را بکاست نه قرارداد صرف 

ن مورد بسته نشد یدر ا يهرگاه قبل از ازدواج قرارداد .نندیط از مقررات آنها برگزمخلو یمیا رژینند کانتخاب 
ن تابع آن خواهند یه زوجکاز طرف مقنن مستقر شده است  »یقانون کیم اشترایرژ«نام ه ب يگریم خاص دیرژ

  بود.
ز یث زوج نین حیا و اموال زن مستقل است و به خود او تعلق دارد از یران و اسالم دارائیستم حقوق ایدر س
 عهده مرد است زنه خانواده ب يهانهیه هزیلکدر اموال زوجه ندارد و چون  یگانه حق دخالت قانونیمانند ب
د، معهذا اجازه داده یردادن فرزندان خودش مطالبه مزد نمایش يبرا یند و حتک می هک یهر خدمت يتواند برا می

فه یعقد مخالف نباشد (وظ يه با مقتضاک يونه تعهدمقرر شود و هرگ یه ضمن ازدواج شروطکشده است 
  ن مقرر گردد.ین طرفیدانست) ب عقد يتوان از اصول مقتضا می ... را ن زنکیانفاق و تم ،اداره خانواده

تعهد به پرداخت خسارت در  ،خانه يارهاکدستمزد  یزان بعضمی ای ،ن نوع منزلییتع ،زنه ن بکار مسیاخت
طالق چه بطور مطلق و  يالت دادن به زن براکار ویاخت ،يگریهرگونه عمل مجاز دا ی ،گر گرفتنیصورت زن د

ه در کست یاهیقول فقها هده ه هم خاص حقوق اسالم است و بیط مهریشرا یاحراز بعضه ا چه بطور مشروط بی
 یونه ربطچگیه هیمهر .باشد یزندگ ياو برا یانگر آمادگیگردد تا نمامی میبدو ازدواج از طرف مرد بزن تقد

شود و جزء  می تمام مهر کگردد و بعد از زفاف مال می نصف مهر کعقد زن مال ضت ندارد و بمحیزوجه ب
  ندارد. یچ تفاوتیر اموالش هیه با ساکاوست  یاموال اختصاص

  
  وضعیت زن شوهردار

مام زنان ن تیه بکگرفتند می جهین نتیچن یه حتکشد  می شمرده کت زن آن چنان سبیت شخصیحیدر مس - 83
وان دارند و ین انسان و حیب یه زنان حالتیاست و بق یروح خالد و انسان يسالم دارا هایم علیفقط حضرت مر

ه از طرف کبود  ياهیبمنزله هد وجهزدانست و  نمی یت انسانیشخص يزن را دارا م هندوین عرف قدیهمچن
تا مال نداشت  يات جداگانهیخود زن شخص ت او شرط نبود ویشد و لذا رضا می میخاندان عروس به داماد تقد

 یاز لحاظ مال ،ت نداشتیاروپا زن شوهردار اهل یحقوق يهاستمیت در سیحیر حقوق مسیتحت تأث ،داشته باشد
و نبودن طالق در واقع از زن  بودن ازدواج یه اموال او با شوهرش بود با توجه به دائمیلکار یاخت ،محجور بود

 یجدائ«م یرژ 1857انگلستان در  .شدمی ار اموال او به شوهر محولیشد و اداره و اختمی تکیاالبد سلب مال یال
 یطرح 1933فرانسه در  .ت دادیزن اهله ب 1882و  1870دنباله آن در ه رفت و بین پذیرا در روابط زوج »مال
 ينه را برایزم یقانون یکم اشترایجاد رژیمال و ا یم جدائید و با قبول رژیب رسیتصوه ب 1936ه در کرد که یته

                                           
33 - Statut 
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 )ر حقوقدانییر( ين فرانسویمصنف یبعض .ت داده شدیزن اهله ب 1900در آلمان در  ت زن فراهم ساخت.یاهل
) ی(دولت عثمان یه قبلکیه ترکت داد و حال آنیزن اهله س بیسوئ یبا قبول قانون مدن 1921ه در کید تریگو می

  ت.شناخمی با قبول مقررات اسالم زن را مستقل
  

   موارد انحالل نکاح
طالق  یحیون مسیاز روحان یبعض .شد و قابل انحالل نبود می یتلق ياح ابدکت نیحیستم حقوق مسیدر س - 84

ن رفت یز از بیه نین نظریدادند اما در قرون قبل از رفرم پرتستانها ا می اب زنا از طرف زن اجازهکرا در مورد ارت
 یکند یست نمایگر زیدیکتوانستند با نمی نیه زوجکش آمد یپ يمواردعمالً چون  .دیت آن مطلق گردیو ابد

ردند و ک می ین به صورت مجزا از هم زندگیه زوجکشده بود  ینیب شیپ یبدن یبنام جدائ یخاص ینحوه جدائ
ماند پرتستانها می ن آنان برقراریت بیزوج یشدند اما علقه قانون می ت معافیوظائف و تعهدات زوج ياریاز بس

د یشتر توسعه دادند و مقیز بین نیات سابقیموارد آن را از نظر یرفتند و حتیز پذیه نمودند طالق را نک یدر رفرم
 یجدائ ،اح عبارت است از طالقکموارد انحالل ن یفعل يز شورویو ن یحقوق غرب يستمهایدر س .ردندکبه زنا ن

ه است موارد یتابع حقوق امام يادیتا حد زه هنوز هم کران یستم حقوق ایدر س اح.کموارد بطالن ن ،یبدن
ران یدر حقوق ا .اح منقطعکا بذل مدت در نیمدت  يانقضا ،احکفسخ ن ،اح عبارت است از طالقکانحالل ن
توان بعنوان بطالن  می را ياریر نشده است و گرچه موارد بسکاح بصورت مستقل ذکبعنوان بطالن ن يموارد

اح و طالق کن بطالن نیبنابرا ن مطلب عنوان جداگانه بدهد.یحاً به ایصرادآور شد اما مقنن نخواسته است ی
ا بذل یفسخ و انقضاء  ،یغرب ییاروپا يستمهایمختص س یبدن یجدائ .است یحقوق يستمهاین همه سیب كمشتر

 یا طالق در حقوق اروپائیموارد فسخ را بتوان بعنوان موارد بطالن  ید بعضیشا -ران یمدت مختص حقوق ا
  رد.کا دیپ

  
  بطالن مطلق نکاح

تواند بطالن را نمی يچ عمل بعدیست و هیح نیه عقد صحکشود  می اطالق يبطالن مطلق عقد به موارد - 85
ن است مورد استفاده اشخاص ثالث کدر حقوق فرانسه مم ين مواردید. چنیح نمایمحو نموده و ازدواج را تصح

توانند مستقالً بطالن نمی ا دادستانی یران اشخاص خارجیحقوق استم یما در سارد ین قرار گیا طرفیو دادستان و 
قرار  يگرید يدر دعوا یا نفی یاثبات ين بطالن مطلق مبنایه استناد به اکنیقرار دهند مگر ا يمطلق را مورد دعو

و  است یب جزائیبا محارم قابل تعق يا زنایناموس  کرد مثالً ازدواج با محارم چون باطل است بعنوان هتیگ
   ند.ک می اح استنادکبه بطالن ن یب جزائیدادستان ضمن تعق

ران مقتبس از یا یستم حقوقیموارد خاص س، (ر استیاز قرار ز یحقوق يستمهایس كموارد بطالن مطلق مشتر
  :از آن بحث شده است) یمدنه در حقوق کحقوق اسالم همانهاست 

ه قباله ازدواج کند و نداند ک می وجه سند قباله را امضاءبدون ت يا مردی یمثالً زن :فقدان قصد و رضا :الف - 86
دن به ازدواج یام بخشکاز لحاظ استح ،دیجاب و قبول آن را تلفظ نمایغه ایو اثر ص یا بدون توجه به معنیاست 

نند و جزء ک می ردن موارد بطالن مطلق غالباً حقوقدانان فقدان قصد و رضا را بر معلول بودن آن حملکم کو 
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نند ک می آن فرض یجاب و قبول بدون توجه به معانیمثالً در صورت تلفظ ا .دهند می قرار ید بطالن نسبموار
  را معتبر دانستند. يذ بعدیبعلت اشتباه) وجود داشته است و لذا تنف صورت مخدوش (مثالًه و رضا ب قصد

منحل  یبعد از ازدواج اول باطل است و اگر هم يبعد يهاازدواج يهمسر کستم حقوق تیدر س :تعددب:  - 87
ران ازدواج بعد از یا یستم حقوق مدنیو س یستم حقوق اسالمیدر س .شودنمی اء ازدواج باطلیگردد موجب اح

 شدن عدد را باطل ز ازدواج بعد از پریت خانواده نیقانون حما يستم بعدیس .باشد می پر شدن عدد چهار باطل
  شود. می یت آن جرم تلقیه عدم رعاکرا مقرر داشته  یات خاصفیداند و فقط در قلمرو عدد مجاز تشر می
ه ازدواج عمو و کز یستم حقوق فرانسه نیدر س .باطل است یحقوق يستمهایتمام س در :ازدواج با محارم :ج - 88

ه ک یا خالو و خاله با خواهرزاده با اجازه مراجع مخصوص مجاز شمرده شده است در صورتیعمه با برادرزاده 
ران حرمت مطلق جمع یستم حقوق ایدر س .شودنمی ح آنیموجب تصح يزه باشد باطل است و اجازه بعداجا یب
ا خواهر زاده) موجب ی(جمع عمه و خاله با برادرزاده  ین دو خواهر) موجب بطالن مطلق و حرمت نسبی(ب

  است. یموجب صحت ازدواج دوم یهمسر اول ياست و اجازه بعد یبطالن نسب
ن سن آدن به یه با رسکمقرر شده است  یلک یستم حقوق اسالم رشد و بلوغیدر س -یوغ ازدواجعدم بل :د - 89

او با  در دوران صغر کیودک يقهر یشوند و اگر ولمی ر شناختهیبکزن و مرد در تمام اعمال و منجمله ازدواج 
ن را بعد از یت شخص زوجیه رضایرده باشد حقوق امامکمنعقد  یاو عقد ازدواج يت برایار والیاستفاده از اخت

ر شدن) یبک(بعد از  يذ بعدیه محتاج به تنفکاست  یمانند عقد فضول ين عقدیداند و چن می ر شدن الزمیبک
ر یصغر اگر خود صغدانند اما در دوران  می ه همان ازدواج را معتبرکفرق عامه  یس بعضکبع .ن استیزوج

  د مطلقاً باطل است.یمنعقد نما یازدواج
ان کبر است و قبل از وصول به بلوغ ازدواج امکمتر از سن کجهان معاصر سن ازدواج  یحقوق يهاستمیدر س

ت خانواده در یر حمایمعمول در قانون اخ یستم فعلین اجازه ازدواج داده شود (بجز سیه به زوجکآن هست 
 ت از شرط سن اعطایمعاف يمورد چیمرد در ه ين شده است و براییسال تع 20مرد  يه سن ازدواج براکران یا

  شود).نمی
 ین و ولیت شخص زوجیساله در فرانسه) محتاج به رضا 18در حال صغر (مثالً پسر  ین مجاز ولیازدواج در سن

د از یرد گرچه منطقاً باکل یت از شرط سن تحصیتوان معاف می یست ولیه مجاز نک ینیاوست، ازدواج در سن
مراجع را  يدانسته و اجازه بعد یآن را جزء موارد بطالن نسب یقضائ ياههیرو موارد بطالن مطلق باشد اما عمالً

رد بطور مطلق کل یت شرط سن تحصیتوان معافنمی هکرمجاز ین غیدانند اما ازدواج در سنمی دیموجب تنف
  باطل است.

  
  بطالن نسبی در نکاح

  ن قرار است:یاز ا یموارد بطالن نسب - 90
ه بعداً معلوم شود کدر طرف  یر صفتکا ذین اشتباه مؤثر باشد ه آک ينحوه اشتباه در شخص طرف ب .1

  است. یا نه با مراجع قضائیدارد  یه صفت مورد شرط جنبه اساسکنیص ایتشخ .فاقد آن است
  .هدینرس یبر قانونکن به سن یزوج از ه احدک يم در مواردیا قیخاص  یاجازه ول .2
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ت آنها موجب یعدم رعا یداند ول می يفات را ضروریتشر یه قانون انجام بعضکه وجود دارد ک يموارد - 91
  گردد مثال:می ا انتظاری یب جزائین است موجب تعقکمم اناًیه احکست بلی) نیبطالن (نه مطلق نه نسب

   .ارمندان وزارت خارجهک يبرا ) مثالًیا خارجی یرانیعدم اجازه مافوق (ازدواج ا .1
ثبت  یغرب يستمهای(در س ست.یاما موجب بطالن نران عدم ثبت واقعه ازدواج جرم است یدر حقوق ا .2

  .ان است)کاز ار
سردفتر است، در  یب انتظامیران) فقط موجب تعقیده (حقوق ایره رشکعدم اجازه پدر در مورد با .3

  ه مصداق ندارد.ک يموردچنین ن یفرانسه و حقوق مغرب زم
در حقوق  .ستیبطالن ن ا ازدواج در عده (در حقوق فرانسه) موجبیت مقررات انتشار یعدم رعا .4

  ندارد و ازدواج در عده موجب بطالن مطلق است. ران مقررات انتشار وجودیا
ن است بعنوان کمم یغرب یحقوق يستمهاین موارد در سیاز ا یبعض :رانیاح در حقوق اکموارد فسخ ن - 92

ران مطرح است در آن یه در حقوق اک ياح به نحوکفسخ ن یرد ولیا طالق مورد استناد قرار گیموارد بطالن 
اند مدت سابق را ت بودهین نیچن ين دارایه طرفک یاح در صورتکبعد از اعالم بطالن ن ها وجود ندارد.ستمیس

 ن در اشتباه بوده است نسبت به او آن دوران معتبر شناختهیاز طرف یکینند و اگر ک می یعمالً بعنوان ازدواج تلق
ز از یران) نیستم حقوق ایاح (در سکن فسخ نامند.می 34»یازدواج فرض« ن حالت را در حقوق فرانسهیا .شود می
  شود.می ین تلقیث مانند اشتباه طرفین حیا

  
  طالق در حقوق مسیحیت

ن مورد موجود بود و یدر ا ياختالف نظر یحین مسوین روحانیمدتها ب :طالق ممنوع استت یحیدر مس - 93
 ه منع مطلق طالق از قرن هشتمیمتدرجاً نظر یدادند ول می جازهاز آنان طالق را فقط در مورد زنا ا ياعده
ه یان رفرم پرتستانها از نظریشد تا در جر می یتلق یهیبد يمنع آن امر 12از قرن  یرد و حتکدا یتفوق پ يالدمی
  شود. می موارد طالق مجاز شمرده يرایاز نظر آنها در بس کنیز تجاوز نموده و ایم نیقد

جا کا در هر یت طالق ممنوع بود و هروقت یحیاز حقوق مس يرویم به پیدر دوران قد یئاروپا يشورهاکدر 
رد طالق ک می دایا مذهب پرتستان تفوق پیشد و  می جادیاز مذهب ا يدر جهت انحراف و دور یان اجتماعیجر

ست ناپلئون کون و شر فرانسه طالق را اجازه داد. بعد از سلطنت مجدد سلسله بوربیبکانقالب  .شد می اجازه داده
  طالق مجاز شمرده شد. 1884د تا باز در یاً طالق ممنوع گردمجدد

ه یدر روس .راً طالق را مجاز شمردیز اخیا نیتالیا) طالق مجاز است و ایشورها (بجز اسپانکه یلکباً در یامروزه تقر
 بعداً .نندکتند اعالم طالق توانس می نیاز زوج یکهر  .بالفاصله بعد از انقالب طالق آزاد و سهل شد يشورو

ه هرگاه قطع رابطه کدادگاه داد ه ار طالق را بین تحول اختید به ثبت برسد و آخرین طالق بایه اکمقرر شد 
بوده و خانواده نتوانست  یاطفال مناف یستیمونکت یخانواده با ترب يا بقای(طالق) بنظر دادگاه ضرورت داشت 

  شود. می الق دادهم طکد حین نمایرا تأم یتین تربیچن
  

                                           
34 - Putatif 
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  ماهیت حقوقی طالق
ت دادنامه صادره در دفاتر مربوطه یه قطعک نین همیدهد بنابرا می م طالقکچون دادگاه ح یدر حقوق غرب - 94

 یکاز  یعنیقاع است یطالق ا یران مأخوذ از حقوق اسالمیشود اما در حقوق ا می به ثبت رسد طالق حاصل
ن طالق یا بنابر .ن اعالم صرفاً بعهده مرد استیگر ایاست و از طرف د یمطرف مانند عقد محتاج به اعالم رس

نامه  ست و ثبت طالقین يدید در اعتبار آن تردیط صحت آن محرز گردیواقع شد و شرا یه مرد وقتیاز ناح
سازد نمی وارد یت آن موجب تحمل مجازات است معهذا در صحت آن خللیاست و عدم رعا یگرچه الزام

ه قبل از کاند ردهکفقط دفترخانه را موظف  اند ونداده يرییت تغین ماهیز در ایت خانواده نین حمایانن قویهمچن
دادگاه ه الزم ب یاخذ گواه ياند بران موظف شدهیجه زوجیبالنت د.یثبت واقعه طالق اجازه دادگاه را مطالبه نما

  نند.کمراجعه 
  

  طالق در حقوق اسالم
تواند زن را طالق  می عهده مرد است و مرد هر وقت بخواهده ران طالق بیا یمدن قانون در حقوق اسالم و - 95

ه م بکز حاین موارد نیه خود را مطلقه سازد و در اکبه زن اجازه داده شده است  یبدهد در موارد خاص
  ن موارد عبارتست از:یعمده ا .سازد می ياز طرف شوهر ممتنع طالق را جار یندگینما

  ب مفقوداالثر باشد.یه مرد غاک یوقت .1
  انفاق يا عدم قدرت او برایاف شوهر از دادن نفقه کاستن .2
  تیف زوجیر وظایسا يا امتناع از ادایعدم انفاق  .3
  سوء معاشرت .4
  صعب العالج يماریابتالء شوهر به ب .5

له عقد نباشد در قبا يه مخالفت مقتضاک ین موارد اصوالً زن حق دارد در اول ازدواج هرگونه شرطیگذشته از ا
المثل در صورت  یا فین شروط یل شود و در صورت تخلف از ایش قایخو يرا برا ینکد مثالً حق سیدرج نما

ه خود را مطلقه کند کالت بالعزل اعطاء کگر گرفتن و امثال آن مرد به زن ویا زن دین یندادن نفقه در مدت مع
ع یر وسیان تفسکم قباله عقد و امیط ضمن تنظط شرویه زن در تشریارات اولیره اختین با وسعت دایا بنابر .سازد

مشابه ندارد)  یغرب يهاستمیه در سکبارات (مو بخصوص وجود خلع و  یور در قانون مدنکازموارد پنجگانه مذ
ه ک یحقوق يباشد در موارد نهادهامی ازین یت خانواده بینام حماه اثر ب یا الاقل بین مضر یم قوانیمقنن از تنظ

د بهتر است و اگر یاز طرف مقننه بعمل آ یمتر دخالت رسمک...) هرچه  تیت والیرد (زوجدا یعاطف يمبنا
ن یز از ایامل مورد نظر نکواگذار شده و ت یه قضائیعهده اخالق و عرف و روه نگونه موارد بیل در ایحل مسا

    ن شود بهتر است.یر تأمیمس
می موردبرحسب  ر زن و شوهری) در موارد ز8اده مقرر داشته است (م 1354ت خانواده مصوبه یقانون حما - 96

  ند:یان سازش نماکعدم ام یصدور گواه يتوانند از دادگاه تقاضا
  نیتوافق زوج .1
ر یه شوهر ساک ين در موردیدادن نفقه همچنه ان الزام او بکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکاستن .2
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  ن نباشد.کفاء ممیند و اجبار به اکحقوق زن را وفا ن
  ن زن از شوهرکیدم تمع .3
حمل تر قابل یگر غیطرف د يرا برا یه ادامه زندگک ين بحدیا سوء معاشرت از زوجیسوء رفتار و  .4

  د.ینما
گر در یطرف د يبرا یه دوام زناشوئک ينحوه صعب العالج بامراض ن به یاز زوج یکابتالء هر  .5

  مخاطره باشد.
  نباشد.ن کاح ممکه فسخ نک ين در مواردیاز زوج یکجنون هر  .6
ا ی یبا مصالح خانوادگ یه منافک ياا حرفهیار کت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال بیعدم رعا .7

  ا شوهرش باشد.یات زن یثیح
ه بر اثر ک ينقد يا به جزایشتر یا بیسال حبس  5به مجازات  یم قطعکا شوهر به حیت زن یومکمح .8

سال  5به  یه مجموعاً منتهک ينقد يو جزاا به حبس یسال بازداشت شود  5عجز از پرداخت منجر به 
  م مجازات در حال اجرا باشد.کشتر حبس و بازداشت شود و حیا بی

خلل وارد آورد و  یخانوادگ یاساس زندگ ص دادگاه بریبه تشخ هک ياد مضریهرگونه اعته ابتالء ب .9
  ن سازد.کرممیرا غ یزناشوئ یادامه زندگ

عدالت  يص دادگاه نسبت به همسران خود اجرایه تشخا بیند کار یاخت يگریهرگاه زوج همسر د .10
  ند.کن

  با دادگاه است. یخانوادگ یزندگ كص تریند. تشخک كرا تر یخانوادگ ین زندگیاز زوج یکهر  .11
و شئون  یت خانوادگیثیر با حیه مغاک یجرماب کن در اثر ارتیجواز ز یکهر  یت قطعیومکمح .12

است با توجه به وضع و  یت و شئون خانوادگیثیحر با یمغا یه جرمکنیص ایگر باشد، تشخیطرف د
  گر با دادگاه است.ین دین و عرف و موازیت طرفیموقع

در مدت  ین است ولین طالق بایق.م ا 1029ت مقررات ماده یب مفقود االثر با رعایدر صورت غا .13
  باشد.می قابل رجوع یتراضه عده ب

ن از یه زوجک ین در صورتیهمچن گریطرف د يتقاضاه ن بیاز زوج یکیم بودن یدر صورت عق .14
  گر صاحب اوالد شوند.یدیکنتوانند از  یات رسمیجهت عوارض و خصوص

  خورد. می ته بارز به چشمکدر انتقاد از ماده فوق سه ن - 97
توانست  می یوجود داشت غالب موارد فوق را از مقررات قانون مدن يقو یه قضائیچنانچه رو -اول

ند کر هرروزه قانون را تحمل ییتغ يه ضرر معنوکنیتوانست بدون ا می دهد و حقوق خانوایاستنتاج نما
  را استنتاج نموده است. ياریموارد بس یفرانسه از سه مورد قانون یه قضائیج برسد، روین نتایهمه ب

ه سند و بیازدواج بصورت شرط ضمن عقد بنو يهان بوده در قبالهکموارد فوق را مم ياریبس -دوم
بر شرع است متزلزل  ین مورد مبتنیه در اک ین نحو عرف و عادات اجتماعیند تا با انکم ین تفهیطرف

ن یچن 1353ت خانواده مصوبه یه در قانون حماکخانواده از هم نپاشد و حال آن یاد اخالقینشده و بن
نمودن طالق  یکالئ يبسو یرسم یوجود داشت حذف نمود و قدم یه در قانون قبلکرا  ياماده
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  برداشت.
 یست، قانون قبلیز با توافق قابل رجوع نین نیست و طالق باین نیبا یاز لحاظ شرع ین طالقیچن - ومس

ازدواج  یاست و قانون فعل كوکآن مش یه صحت شرعکرا مقرر داشت  یت خانواده طالقهائیحما
ور را بعنوان که اگر موارد مذکز بر آن افزود حال آنی) را نیتراضه ت از رجوع بی(زوج كوکمش

ن گشته و یالت در طالق خلع به زن داده شود تا طالق باکن بود وکگنجاندند مممی شرط ضمن عقد
  فتد.یدست زن به ار رجوع بیاخت

  
  فرانسهطالق در حقوق 

  ستم حقوق فرانسه در سه مورد طالق مجاز است:یامروز در س - 98
نجر شود، توجه شود م یت جزائیومکمه ثابت گردد و به محکه در محک یدر صورت 35محصنه يزنا .1

 را از طرف مرد یشتر از زن است و هر زنائیط تحقق زنا در مورد مرد بیه در حقوق فرانسه شراک
  شود. می یاز طرف زن محصنه تلق ید اما هرگونه زنائینام Adultèreتوان  نمی

  نجهکزجر و ش .2
  دین شدیتوه .3

 ،نشوز زن ،يوفادار كتر ،انفاق كتر ،یهمخوابگ كل تریرده است از قبکر نکه قانون ذکموارد را  ياریبس
ز گرچه ین را نیطرف ید گرفته است و تراضین شدیمنزله توهه ب یه قضائیو ... را رو یمست ،اد مردیحسادت ز

 م طالقکح ين با صحنه سازیه طرفک ین معنیگردد بد می نموده است اما عمالً موجب طالق طرشمقنن 
  رند.یگ می
  در قانونگزاري نقش حقوقدان و علم حقوق - 99

  نظارت و تفوق حقوق بر مسائل اداري و دولتی - 100
  انیپا
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