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 Although the conflict of obligations in jurisprudence and law 

is considered as a secondary issue and jurisprudence and law 

is a barrier to prevent such conflicts, at the same time today, 

conflicting transactions is one of the problems of 

jurisprudence and law, increasing the volume of cases. 

Conflicts of recent actions with previous obligations in 

criminal cases have doubled the need for analysis of the 

treatment of such conflicts. And the law of remediation has 

examined the conflict of past obligations and new practices 

radically, the findings of which are: 

1. The term conflict in jurisprudence is not true of the conflict 

of obligations, but it has been said to be a conflict. Conflict in 

jurisprudence is mostly related to the conflict of evidence and 

conflict in law is considered to be related to the conflict of 

laws.3. Conflict of obligations arising from evidence, laws and 

litigation documents are placed in the form of jurisprudential 

and legal conflicts.4. The treatment of the conflict between 

recent actions and previous obligations has also been analyzed 

based on the conflict resulting from the mentioned cases. Most 

conflicts are initial and are treated according to the rules of 

apparent conflict resolution and antitrust preferences. 
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 چکیده

تعارض تعهدات در فقه و حقوق به عنوان موضوع  نکهیبا وجود ا
از  یریگشیدر نظر گرفته شده است و فقه و حقوق در سدد پ یثانو

 یکیحال امروزه معامالت معارض  نیها است، در عنوع تعارض نیا
 یها حجم پرونده شیافزا رود،یاز معضالت فقه و حقوق به شمار م

ضرورت  یفریک یسابق در دعاو هداتتعارض اعمال متأخر با تع
 قیتحق نیتعارضات را دو چندان کرده است، ا نگونهیعالج ا لیتحل

تعارض در فقه و  یهانهیزم یبا بررس یفیو توص یلیبا روش تحل
با استفاده از قواعد رفع تعارض  ح،یصح لیحقوق با هدف ارائه تحل

به  د رایدر فقه و حقوق عالج تعارض تعهدات گذشته و اعمال جد
 قیتحق یها افتهیقرار داده است که  یمورد بررس یاشهیصورت ر
 :عبارتند از

 یو ل ستی. تعارض مصطلح در فقه بر تعارض تعهدات صادق ن1
ناظر به  شتری. تعارض در فقه ب2مسامحتا تعارض گفته شده است.
انسته د نیناظر به تعارض قوان شتریتعارض ادله و تعارض در حقوق ب

 یو مستندات دعاو نیاز ادله، قوان ی. تعارض تعهدات ناش3شده است.
. عالج 4داده شده است. یجا یو حقوق یفقه یهادر قالب تعارض

بر اساس تعارض  زیسابق ن یاعمال متأخر و تعهدها انیم تعارض
 ییها ابتداتعارض شتری. ب5شده است. لیاز موارد ذکر شده تحل یناش

و مرجحات باب تزاحم  یقواعد رفع تعارض ظاهر بوده بر اساس
 عالج شده است.

 
 .تعهدات،اعمال، فقه و حقوق ل،یتعارض، تحل :هاکلیدواژه

 
 01/10/1398تاریخ دریافت: 
 05/12/1398 تاریخ پذیرش:

  

 

 مقدمه
های واژهمندی تحقیقات ساختارمند در بدو امر به رسم نظام

پرکاربرد و مهم هر تحقیق، تحت عنوان چهارچوب مفهومی تحقیق، 
شود، تا پیشاپیش در قالب معنای لغوی و اصطالحی توضیح داده می

نسبت به واژگان پرکاربرد ابهام زدائی شده باشد و هم اینکه از 
تکرار پرداخت به معنای لغویی و اصطالحی در جاجایی تحقیق 

ن اساس مفاهیم اساسی این تحقیق که نیاز به جلوگیری گردد، برای
 توضیح و تبیین دارد.

 بیان مسأله
با تعهدات سابق در  یبحث تعارض اعمال حقوق نکهیبا وجود ا

گسترش قلمرو معامالت،  لیبه دل یمطرح بوده است ول زیگذشته ن
را  یاز دعاو یبخش ،یاز مشکالت مهم حقوق یکیامروزه به عنوان 

با  یبه خودش اختصاص داده است، خود عنوان تعارض اعمال حقوق
چون  باشد،یبحث م نیا مروتعهدات سابق بازگو کننده وسعت قل

 اش اکثراست، گستره قاعاتیکه شامل تمام عقود و ا یاعمال حقوق
اعمال با تعهدات  نیرا در بر دارد، تعارض ا  یاراد یمعامالت حقوق

 نیا عیاز گستره وس تیاست، حکا یعتریوس رهیدا یسابق که دارا
 یاسمسأله اس کیبه  لیآنرا تبد یبحث وقت نیبحث دارد. توجه به ا

 یهانهینموده، زم ریقانون را درگ یکه قانونگذار و مجر کندیم
 و یابهامات قانون ،یبردارحقوق، کاله عییتض ،یعدالتیاجحاف، ب

نوشتار با  نیا ت.را به وجود آورده اس ییمحاکم قضا یسردرگم
رفع تعارض  یرا برا ییتعارض، راهکارها تیاز ماه حیصح لیتحل

 ع،یبر مباحث ب دیاحکام با تأک یو ظاهر یواقع یهابر اساس مالک
اعمال و  انیو رفع تعارض م دهدینکاح  و طالق مورد توجه قرار م

ر ب یحقوق یو مبان یفقه یدرست از قواعد کل لیتعهدات را در تحل
 .دهدیو مالکات احکام  مورد توجه قرار م الحاساس مص

 تعارض
تَعَارُض مصدر باب تفاعل است که در آن معنای وابستگی به دو 

و شود که وابسته به دگرفته میطرف نهفته است و در جایی بکار 
، «ةتعارض البین»شود و ، گفته می«تَعَارُضُ الْبَیِّنَاتِ»طرف باشد، لذا 

 (.1) جایز نیست
، به معنای اظهار، ابراز و آشکار کردن «عَرَضَ»در لغت: از ریشه 

(، و به معنای تمانع، 3(، در برابر و مقابله گرفته شده است )2)
تخالف، )دو امر مخالف و مانع یکدیگر( است، براین اساس وقتی 

، معنایش منع و مخالف و ممانعت «البیناتتعارض»شود، گفته می
(. و به معنای 1یّنه از نفوذ و تأثیر بیّنه دیگر است )هرکدام از دو ب

چه وقتی رود، چنانمقابله و در برابر یکدیگر قرارگرفتن نیز بکار می
شود که دو اسب در وقتی گفته می« عَرََض الفرس فی» شود:گفته می

 (.4یک مکان برای مقابله باهم جمع شوند )
نظر فقهاء،  تعارض در اصطالح: معنای اصطالحی تعارض از

 شود که عبارتند از:دانان ذیال بیان میها و حقوقاصولی
-.معنای تعارض از نظر فقهاء عبارت است از تنافی دو دلیل، به1

ای که یکی از دو دلیل در یک زمان و یک مکان، امری را گونه
(. تعارض عبارت است از اینکه 5کند )را نفی میاثبات و دیگر آن
دلیل لفظى باهم تنافى داشته باشند؛ بدین معنا که مدلول دو یا چند 
طور مستقیم یا به مالزمه، نفى مدلول دیگرى باشد، مدلول هریک به

 (.6پذیر نداند )اى که عرف، جمع بین آن دو را امکانگونهبه
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ها در معنای تعارض ها: در اصطالح اصولی.تعارض از نظر اصولی2
ها مانند شیخ انصاری تعارض اختالف وجود دارد، بعضی از اصولی

(. 7) «مدلولی الدلیلین...التعارض هو تنافی »گونه تعریف کرده: را این
بدین معنا که تعارض را تناقض و تضاد میان مفهوم و مدلول دو دلیل 
دانسته براین اساس تعارض از اوصاف مفهوم دو دلیل خواهد بود؛ 

 «االدلة بحسب الداللههو تنافی الدلیلین او »اما آخوند تعارض را 
(، تناقض، تضاد و ناسازگاری دو دلیل یا چند دلیل از نظر داللت 8)

دانسته است، که تعارض از اوصاف دلیل است نه از اوصاف مفهوم 
 مدلول.

که: دو قانون از هر .تعارض از دیدگاه حقوق: عبارت است از این3
ن دو قانوجهت مخالف مدلول یکدیگر باشند، در این صورت بین آن 

(، قانون آیین دادرسی تعارض 3(. براساس ماده )9« )را تعارض نامند
در قانون آنست که دو قانون از نظر مفاد با یکدیگر اختالف، تناقض 

 (.10و تضاد داشته باشند )
تعارض عبارت است از تکاذب و انکار دو امر نسبت به یکدیگر، 

همدیگر و یا انکار  یا انکار و نفی تمام جزئیات و قلمروی معنایی
و نفی بعضی اجزاء و قلمرو دیگری است به نحوی که هیچکدام با 
وجود دیگر چه از نظر اعتبار و چه از نظر عملیاتی شدن قابلیت 

رسد، مراد از تعارض در این به نظر می .(11تحقق را نداشته باشد )
تر باشد، هرچند که تعارض در این نوشتار با این تعریف سازگار

باشد، چون شامل مواردی تر از این تعریف مینوشتار یک امری عام
شود ولی در واقع بینشان تعارضی که در بدو امر متعارض دیده می

ن نوشتار اعم از شود، به عبارت بهتر تعارض در اینیست نیز می
 تعارض واقعی و ظاهری است.

 عقد
ای عربی و مصدر است: به معنی بستن چیزی به چیزی عقد کلمه

است در اصل از طوق دور گردن گرفته شده است و به معنای عهد 
(. عقد، جمع آن عقود در مقابل حل، گشودن و فصل است 4باشد )می

(. و نیز به 12است )که به معنانی محکم بستن هر چیزی بکار رفته 
معنای گره زدن و بستن جوانب یک شیء و بیتشر در اجسام سخت 

رود مانند بستن تناب، سپس این کلمه در معنای عقد بیع و بکار می
در پی که (. عقد به دوختن پی13عهد به استعاره گرفته شده است )

گردد و عقد به معنای مفعولی رساند اطالق میشدت استحکام را می
 (.14رود )بکار می« مقعود» و

به ضم عین به « عقد»بکسر عین و « عقد»ای ای عقد از مادهواژه
ط ای عقد مرتبمعانی قالده گردن، گره و محل بستن با معنای استعاره

د و باشارتباط نیست، بنابراین در لغت عقد به معنای گره میبی
ه گرفته بگردد معنای وصفی متناسب با آنچه که بدان اضافه می

 معنای معقود خواهد بود.
 عقد در اصطالح

معنای اصطالحی عقد در فقه و حقوق با اندک اضافاتی به معنای 
لغوی آن بکار رفته است، هرچندی که تعاریف در ظاهر متعدد ولی 

باشند که ذیال به برخی از تعاریف ای واحدی میدر واقع دارای ریشه
 گردد:اشاره می

ربط خاص در ریسمان، که برای اینکه ارتباط عقد عبارت است از 
خاصی که در عقود بین ایجاب و قبول وجود دارد بخاطر آن لزوم 

شود؛ پس عقد که براى ارتباط خاص در اى ایجاد مىو ارتباط ویژه
 (.15شده است ) ریسمان بوده براى عقود اعتبارى به کار گرفته

امری نمایند و امری عقد در فقه آنست که یک یا چند نفر تعهد بر 
(. در اصطالح فقهى عقد عبارت از صیغة 16را برعهده گیرند )

مقصدى از مقاصد از قبیل اى است که در مقام انشاء مخصوصه
باشد یکى رود و داراى دو طرف مىزوجّیت و... بکار مى -ملکیت 

طرف ایجاب و طرف دیگر قبول که هر دو از ارکان عقد بوده، هر 
باشد و عقد در مقابل ایقاع که دارای یگرى منشأ اثر نمیکدام بدون د

باشد یک یکطرف و جانب ایجاب بدون قبول است، قرار دارد می
طرف بیشتر ندارد و آن هم جانب ایجاب است و امّا قبول در آن 

 (.17مطرح نیست همانند باب طالق و عتق )
 بیع

یوع( جمع آن )بشود و بیع در لغت: بیع اسم است که بر مبیع واقع می
(. بیع به معنای فروش 4به بیعان به فروشند و مشتری گفته می شود )

آمده است و در معنای خرید نیز بکار می رود . بیع دادن مثمن )کاال 
(. گرچه بیع در لغت به هردو 13و متاع( و گرفتن ثمن )بهاء( است )

معنای خرید و فروش گرفته شده است ولی بیشتر به معنای فروش 
 بکار رفته است.
 بیع در اصطالح

از نظر اصطالحی برای بیع تعاریف متعددی از سوی فقهاء ذکر شده 
 است که در اینجا برای آشنای با چند تعریف ذکر می شود: 

 (.18کند )میبیع عبارت است از لفظی که بر نقل ملک داللت 
 کندبیع عقدی است زمینه استحقاق تصرف در مبیع را فراهم می

(19.) 
بیع در اصطالح مرادف معنای عرفی و لغوی آن به معنای بیع تملیک 

 (.7در مقابل عوض است که به مبادله عین به مال منحل می گردد )
بیع عبارت از انشاء نقل ملک بایع به مشتری و انشاء قبول مشتری 

 (.20در برابر عوض معلوم است)
افه ظهور و بروز بیع عبارت است از اعتبار نفسانی)انشاء( به اض

خارجی )نقل و انتقال(. بیع عبارت است از مجموع فعل بایع و مشتری 
(21.) 

باشد که بیع در لغت بمعنى فروش است و در مقابل آن شرى می
ود شبمعنى خرید آمده است و گاه به خریدوفروش نیز بیع گفته می

 (.10و اصطالح حقوقى از معنى لغوى تجاوز ننموده است. )
 نکاح

باشد و بصورت کاح مصدر نکح ینکح در لغت به معنای وطی مین
(، در نقطه مقابل بعضی 22مجاز در عقد تزویج استعمال شده است )

اهل لغت معتقدند به اینکه اصل نکاح برای عقد بوده است، بدان 
های جماع به خاطر قباحتشان به صورت کنایی جهت که تمام اسم

(. 13جماع به عاریه گرفته شده است )اند، نکاح نیز برای بکار رفته
تناکحت االشجار، اذا انضم »نکاح به معنای ضم و انضمام مانند 

د که شویعنی تعبیر به تناکح درختان زمانی می« بعضها الی بعض
درختان به هم پیوسته باشند، همچنین به معنای اختالط نیز بکار 

گاه یعنی هر« بهانکح المطر االرض اذا اختلط بترا»رفته است مانند: 
(. اهل لغت در تعریف نکاح اختالف 1درختان بهم پیوسته باشند )

دارند، یک دیدگاه نکاح را حقیقت در عقد و دیدگاه دوم نکاح را 
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مشترک در عقد و وطی و دیدگاه سوم نکاح را حقیقت در معانی 
 (.23اند )دیگر و مجاز در عقد و وطی دانسته

 نکاح در اصطالح
خی اند که به بررای نکاح تعاریف متعددی را ذکر کردهفقهاء نیز ب
شود: نکاح به معنای عقد است ولی نه به معنای عقدی که اشاره می

وجود لفظی انشنائی دارد، بلکه به معنای عقد و سلطنت زوج بر بضع 
زوجه است. نکاح در نزد مشهور علماء فقط به معنای عقد است. 

ت بیشتر به معنای وطی استعمال (. هرچند که لفظ نکاح در لغ24)
(. 24 23شده است ولی در شرع بصورت مطلق انصراف به عقد دارد )

نکاح عبارت از رابطة حقوقى است که بوسیلة عقد بین مرد و زن 
دهد که تمتع جنسى از یکدیگر ها حق میگردد و به آنحاصل می

عناى زبان، )نکاح( به م(. در اصطالح حقوقدانان فارسى10ببرند )
رود و به ندرت به معناى نزدیکى جنسى )وطى( ازدواج به کار مى

 (.25شود )زن و مرد به کار گرفته مى
در شرع نکاح به معنای عقد است هرچند که بعضی از فقهاء در 

اند، تا تعریف نکاح عالوه بر عقد بودن اموری دیگری را افزوده
 کندکفایت میسلطه مرد را بر بضع زن شامل شود ولی همان عقد 

زیرا هر عقدی به حسب خودش اقتضائاتی دارد که چه در عقد نکاح 
بعضی از لوازم و اقتضائات تصریح بشود یا نشود خود عقد نکاح آن 

 اقتضائات را به دنبال خواهد داشت.
 طالق

 طالق در لغت
شود و به حال خودش رها شده است طالق به شتری که دوشیده نمی

به معنای بازگشایی، آزاد کردن راه زن است . شود. طالق گفته می
طالق از طلَّق به معنای رها کردن همسر توسط مرد است که به این 

(. اصل طالق به 22شود )عمل طالق و به زن طالق و طالقه گفته می
معنای رهایی از گرو و عهد است که به شتری رهانیده شده بدون 

ق نیز استعاره از همن باب شود و طالقید و بند طالق و طلق گفته می
 (.13شود )است که به رهایی زن از پیمان نکاح گفته می

 طالق در اصطالح
های: آزادی، رهایی و امرش به طالق از الفاظ کنایی است که واژه

عهده خودش و امثال آن درش نهفته است. به رهایی زن از نکاح 
ز آن شمرده شده ا شود و طالق در نزد فقهاء کنایه)خلیه(، گفته می

(. طالق در اصطالح شرعی عبارت است از ازاله قید نکاح 19است )
 (.22بدون عوض با صیغه طالق و شبهه آن )

لفظ طالق اسم برای )تطلیق یا اطالق(، به معنای برداشتن قید است 
(. طالق 26که در شریعت به برداشتن قید نکاح اختصاص یافته است )

)نکاح( با لفظ طالق است. معنای طالق عبارت از فک این عالقه 
برداشتن قید نکاح و قطع سلطنتی است که بوسیله نکاح ثابت شده 

 (.20است )
 ای استطالق در فقه به معنای باز کردن پیمان ازدواج و قطع رابطه

که به وسیله نکاح به وجود آمده است، از معنای باز کردن افسار 
بکار گرفته شده است با  شتر بصورت کنایی در رها کردن همسر

این تفاوت که در این معنا قصد انشاء و ایجاد جدایی بین زن و شوهر 
 جزء مقومات معنایی طالق شمرده شده است.

 فسخ
واژه فسخ بر نقض، شکستن و از بین بردن امری داللت دارد . به 

ه شود، فسخ در بیع بجابجا شدن مفصل از جایگاهش فسخ گفته می
کستن است . فسخ بیع، اراده، تصمیم و نکاح به معنای معنای نقض و ش

(. در جایی گفته 22نقض، شکستن و برگشتن )از این امور( است )
که قابلیت پذیرش نقض، شکستن و « فَسَخْتُ البیعَ بینهما»شود:می

 (.4برگشت درش بوده باشد )
 فسخ در اصطالح

 ل به مِلکفسخ عبارت از باز کردن عقد است که در اثر آن تمام ما
(، فسخ باز کردن مفاد عقد است و 27گردد )مالک )اول( برمی

بازگرداندن آنچه در نزد خریدار و فروشنده به صاحب آن است، 
(. آنچه بین صاحبان فضل 28فسخ به این معنی از هنگام عقد است )

معروف است فسخ عبارت از گشودن عقد است که در صورت وجود 
(. معنای فسخ 29گردد )شان برمیلیعوض و معوض به جایگاه او

بازگشایی این عقد، در وضعیت اول قرار دادن عقد، بازگشت مال به 
(. فسخ در 30مالک اول و خراب کردن آنچه انجام شده است )

اصطالح حقوقى فسخ عبارت است از: پایان دادن به هستى حقوقى 
خ را فسقرارداد به وسیلة یکى از دو طرف یا شخص ثالث. بنابراین، 

 (.25توان یکى از اسباب سقوط تعهد به شمار آورد )مى
تحلیل تعارض تعهدات سابق با اعمال فقهی در بیع، نکاح، فسخ و 

 طالق

با توجه به اینکه بیشترین تعارضات میان تعهدات و اعمال فقهی در 
این مباحث مطرح گردیده است در این قسمت به صورت خاص به 

گونه شود، همانچهارگانه پرداخته می تعهدات متعارض در مباحث
ها در مباحث چهارگانه از که قبال توضیح داده شد بیشترین تعارض

سه حالت خارج نیستند یا ناشی از تعارض ادله اجتهادی و فقاهتی 
هستند یا ناشی از مستنداتی است که برای اثبات موضوعات مانند 

رض در مقام اجراء شود و یا ناشی از تعاملکیت و زوجیت ارائه می
های فقهی از ها مثالاست که در اینجا بصورت تطبیقی در قالب

مباحث چهارگانه بیع، نکاح، طالق تعارض تعارض میان تعهدات 
 گیرد:مورد تحلیل قرار می

 های از تعهدات متعارض در بیعمثال
موارد متعددی در بیع وجود دارند که حکایت از تعارض میان 

گردد و در ها نوعا به تعارض بدوی برمیین تعارضتعهدات دارند، ا
شود حتی تعارض بدوی نیز مواردی هم مسامحتا تعارض گفته می

های بین برخی از این تعهدات وجود ندارد، در اینجا صرفا به مثال
 شود:از این دست تعارض در بیع اشاره می

الف( تعارض میان تعهد به ضمانت قهری و تعهد ارادی؛ یکی از 
هایی که در بیع فضولی ذکر شده است و امروزه نیز در خرید مثال

های فضولی خیلی کاربرد دارد آن است که شخصی بصورت و فروش
فضولی ملک، خانه یا کاالیی را که مال دیگری است به چند نفر 

فروشد ضمن اینکه این معامله چندتا بدون اطالع صاحب ملک می
ها بصورت یک جا چنانجه تمام بیعتعهد متعارض را دربر دارد اگر 

و مقارن انجام شده باشند، مشتمل بر تعهد قهری و تعهد ارادی است، 
به این معنا که تصرف مالکانه در مال دیگری انجام داده است، ضامن 

ألنّه تصرّف فی مال الغیر بالتملّک أو اإلتالف بغیر إذنه و »است: 
هده بایع در گرو تعهدی (. از سوی دیگر ع26« )رضاه، فکان ضامناً
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است که با مشتری انجام داده است، براساس عمومات چون وفای به 
 عهد تسلیم کاال بر بایع واجب است.

-ب( تعارض بین دو تعهد قهری در بیع: در مثال بیع فضولی درصورتی

که مالک بیع فضولی را امضاء نکند، مالک به فروشنده مراجعه 
ل از مراجعه مشتری به مالک وی در کند و بنابر مبنایی که قبمی

برابر مشتری ضامن است، در اینجا تعارض بین دو تعهد قهری است، 
یعنی تعهد قهری فرووشنده نسبت به مالک و مشتری. البته بنابر 
مبنایی که قبل از مراجعه مشتری فروشنده تعهدی نسبت به وی 

 (.31ندارد، طبعا چنین تعارض متصور نیست )
تعهد به لحاظ موارد استناد: مثالهای این قسمت ج( تعارض دو 

مواردیست که تعارض میان دو یا چند تعهد ناشی از تعارض اماره 
با اماره، ید با بینه و اقرار با بینه، تعارضات میان اصول عملیه و یا 

 تعارض میان اصل و ظاهر در بیع باشد.
عقود و . تعارض بین تعهدات در نکاح: در نکاح نیز مانند سایر 2

های که میان تعهدات و تعهد سابق با عمل متأخیر عقدالبیع تعارض
توانند ناشی از تعارض میان دو دلیل قطعی، دو دلیل ظنی، دو اصل، می

ال گونه که قباصل باظاهر و صرفا تعارض در مقام امتثال باشد، همان
به صورت کلی مباحث کلی حل تعارض میان دو تعهد مطرح شد 

های تعارض تعهدات در نکاح اشاره رفا برخی از مثالدر اینجا ص
 شود: می

 یکی: معطوف به از دواج با یو اراد یتعهد قهر انیالف( تعارض م
تعهد  نبی تعارض ها¬از آن یکیاز دو خواهر در فرض دخول به 

 یاگر چنانچه دخول به خواهر د،یآیم شیپ یو تعهد اراد یقهر
 بر هیمهر یو ادا یصورت گرفته است که در عقد اوست، تعهد اراد

همسر انجام شده  ریغ خواهربا  یواجب است، اگر همخواب یو
 .مشغول خواهد بود یبه تعهد قهر یاست، ذمه و

از تعارض اصل صحت و استصحاب: تعارض  ی( تعارض تعهد ناشب
عنا است، م نیاز تعارض دو اصل به ا یصحت و فساد عقد، ناش نیب

 دایاختالف پ گریکدیدر مورد صحت و فساد عقد  عیو با یکه مشتر
 ینافت نیفساد عقد باشند، ا یمدع یگریصحت و د یمدع یکیکنند، 
براساس  شود،یم یدو اصل صحت و اصل استصحاب ناش نیب یاز تناف

 حیبصورت صح نیمسلم نیب یعقود نکهیو ا هیاصالت الصح انیجر
براساس اصل  شود؛یحکم به صحت عقد م گردد،یم یجار

مالک، حکم  یاستصحاب اصل عدم عقد در گذشته و بقاء ملک برا
با اصل  حیاصل عدم عقد صح نکهی. مگر اشودیم یبه فساد عقد جار

 یکنند و اصل صحت بدون معارض جار دایتعارض پ سدعدم عقد فا
 (.26شود )

دو تعهد که از  نیو منکر در عقد نکاح: تعارض ب ی( تعارض مدعج
 نیزوج اول و دوم است، به ا نینزاع ب شود،یم ناشی دو¬مستند آن

طالق داده شده است و به عقد مرد  یکه خانم با طالق رجع انیب
یمنازعه م گریدوم در آمده است، شوهر اول با شوهر دوم با همد

رجوع  یشوهر دوم یعده را دارد ول امیا ررجوع د یادعا یاول کنند،
نداشته  نهیب یشوهر اول که¬نیبنابرا کند،یشوهر اول را انکار م

باشد و شوهر دوم از قسم امتناع کرده قسم را به شوهر اول برگرداند 
 نکهیعده بخورد، بنابرا امیو او با ضرس قاطع قسم به رجوع در ا

و دعوا  شودیاول مقدم م رشود، قول شوه رفتهیپذ نهیب یقسم به جا
 (.32) ابدییخاتمه م

( تعارض ظاهر مستند به عرف با اصل در عقد نکاح: هرگاه چنانچه د
دچار اختالف  هیدر مورد قبض مهر نیزوجه، زوج نیبعد از تمک
را توسط زوجه داشته  هیقبض مهر یمعنا که زوج ادعا نیبشوند به ا

نفقه را داشته باشد، اگر عرف بر  افتیعدم در یباشد و زوجه ادعا
یزوج قرار م اریاز قبض مهر در اخت سباشد که زن خودش پ نیا

اصل  انیبراساس جر یول شودیصورت قول مرد مقدم م نیدر ا دهد
خالف عادت و عرف است،  نیا نکهیبا وجود ا هیعدم پرداخت مهر

 گردد،یبر ظاهر  مقدم م یسخن زن به خاطر موافقت اصل با و
: انددهرا بر اصل مقدم کر موارد ظاهر گونه¬نیاز فقها در ا یجمع

قال بعضهم القول قول الزوج، ألن الظاهر یشهد له، فان العرف أنها »
ر اند به خاطبعض فقهاء گفته« ما سلمت نفسها حتى قبضت المهر

اند، چون عرف بر آن است شهادت ظاهر سخن زوج را مقدم کرده
ر زوج قرا ارینکند، خودش را در اخت افتیکه زن تا مهرش را در

 .)32) دهدینم
تعارض  یاز تعارض اصل و ظاهر در عقد نکاح: گاه ی( تعارض ناشح
 ردیگیاصل و ظاهر نشأت م انیاز تعارض م یتعهد و عمل فقه نیب

است  یاند، شوهر مدعکه مسلمان شده یزن و شوهر نکهیمانند ا
 یاش ادامه زن و شوهر جهیاند که نتکه هر دو همزمان مسلمان شده

زودتر از شوهر مسلمان شده است که  کهخانم ادعا دارد  یاست ول
خ بقاء تعهد نکاح و فس نیانفساخ عقد نکاح است، تعارض ب شیمعنا

 یاست؛ برا یتعهد سابق و عمل فسخ قهر نیآن، هرچند تعارض ب
از  یدر واقع تعارض ناش تیفسخ زوج ای تیاثبات موضوع زوج

تقدم قول زوجه بر زوج از باب  رایاصل و ظاهر است، ز نیتعارض ب
است که مسلمان شدن هر  نیتقدم ظاهر بر اصل است چون ظاهر ا

شود زن بر  رفتهیدو همزمان نباشد، اگر تقدم ظاهر بر اصل پذ
 گردد،می دو¬آن انیو حکم به انفساخ عقد م خوردیقسم م شیادعا

 از باب تقدم نیقول زوج بر زوجه مقدم شود، ا که¬نیبنابرا یول
است که عدم تقدم اسالم  نیچون اصل ا باشدیاصل بر ظاهر م

 شیصورت زوج بر ادعا نیاست، در ا یگریهرکدام از آن دو بر د
 .)33) شودیو حکم به ادامه ازواج م خوردیقسم م

. تعارض تعهدات و اعمال در طالق: در طالق نیز اقسام تعارض 3
تعارض بین دو تعهد تواند وجود داشته باشد با این تفاوت که می

صرف نیست، مانند اینکه خانم با طالق رجعی طالق داده شده است 
و به عقد مرد دوم در آمده است، شوهر اول با شوهر دوم با همدیگر 

کنند، اولی ادعای رجوع در ایام عده را دارد ولی شوهر منازعه می
نه بیکه شوهر اولی کند، بنابرایندومی رجوع شوهر اول را انکار می

نداشته باشد و شوهر دوم از قسم امتناع کرده قسم را به شوهر اول 
برگرداند و او با ضرس قاطع قسم به رجوع در ایام عده بخورد، 
بنابراینکه قسم به جای بینه پذیرفته شود، قول شوهر اول مقدم 

(. این از موارد تعارض بین 32شود و دعوا خاتمه می یابد.)رکمی
 عقد ازواج است.ایقاع و تعهد به 

تعارض تعهدات و اعمال فقهی در فسخ: چنانکه قبال بیان گردید  -4
شود بین فسخ از مواردی که در نگاهی سطحی تعارض دیده می

معامالت و عقدها است چون فسخ خالف مقتضای عقد و از بین 
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شود باشد، از این رو بین این دو همواره تعارض دیده میبردن آن می
فقه مواردی از این قبیل تعارضات بیان شده است: هرگاه چنانکه در 

مشتری و فروشنده به آنچه برایشان منقل شده است )مشتری به کاال، 
فروشنده به بهاء( تصرف کنند، این به معنای پایبندی هر دو به 

شان بوده است، )مشتری معامله است، یا اگر هر دو به آنچه در دست
( تصرف کنند، این به معنای فسخ معامله به بهاء و فروشنده به کاال

توسط طرفین است؛ ولی اگر هر دو نفر در یکی از موارد معامله 
بهاء یا کاال تصرف کردند، در این صورت تعارض میان التزام به 
تعهد که بقاء معامله باشد و اعمال فقهی و فسخ معامله بوجود 

 آید.می
 فسخ تعارض تعهدات حقوقی در بیع، نکاح، طالق و

هرچند در گفتار اول این فصل به صورت کلی تعارض میان قوانین 
و انوع تعارض تعهدات مطرح گردید که به لحاظ ساختاری جایگاه 
تعارض تعهدات را در مباحث موردنظر را در حقوق مشخص 

گونه که مالحظه گردید به اقتضای مطالب مطرح کرد، همانمی
الب بطور مستقیم با تعهدات شده تمام موارد ذکر شد، که تمام مط

ارتباط نداشت؛ لذا در این گفتار به مباحث تعارض تعهدات در بیع، 
شود و طبعاً همان تقسیم تعارضات نکاح، طالق و فسخ پرداخته می

تعهدات ارادی و غیرارادی که در گفتار اول فصل دوم مطرح شد در 
ود و صرفاً شاینجا به جهت پرهیز از تکرار به آنجا ارجاع داده می

هایی از تعارض حقوقی در مباحث بیع، نکاح، در اینجا به نمونه
 گردد:طالق و فسخ اشاره می

 تعارض تعهدات حقوقی در بیع
تعارض در بحث تعارض تعهدات فقهی، مصادیقی از تعارض تعهدات 
ذکر شد که همان مصادیق در تعارض تعهدات حقوقی نیز مطرح 

بیع دارای قلمروی وسیعی است، شامل است، تعارض میان تعهدات در 
شود که بخش قابل تعارض میان تعهدات ارادی و غیرارادی می

توجهی از تعارض تعهدات در هر دو بخش به تعهدات سابق و اعمال 
حقوقی ارتباط دارد که غالبًا تعارض تعهدات ارادی از تعارض ادله 

ر حال ای دگیرد مانند اینکه مالک خانهاثبات دعوا نشأت می
فروشد، پس از ساخت را براساس سند رسمی به شخص دیگر می

مدتی همان خانه را برای شخص ثالثی براساس سند عادی بفروش 
رساند، این از موارد تعارض تعهدات سابق با عمل حقوقی جدید می

و از نوع تعارض تعهدات است که از دو دلیل اثبات دعوا ناشی شده 
ت غیرارادی است به این معنا که است؛ بخشی از تعارض تعهدا

تعارض میان تعهد سابق و عمل حقوق جدید ارادی نبوده و خارج از 
قصد و اراده عامل هر دو تعهد است، مانند اینکه کسی براساس 
تعهدی در قالب خرید و فروش کاالیی را خریداری کرده است، قبل 

خت دیه، اش به تعهدات قهری مانند: پردااز تأدیه بهای کاال، ذمه
خسارت ، جرائم قانونی و مانند آن مشغول شود یا عکس آن در هر 
صورت از مصادیق تعارض میان تعهد سابق و تعهد جدید است که 

 گردد.ها براساس منشأ تعارض ذکر میهایی از تعارضذیالً نمونه
 تعارض تعهدات حقوقی در نکاح

 اند متعددتوتعارض تعهدات در نکاح با توجه به منشأ تعارض می
تواند تعارض تعهد ناشی از اختالف در عقد، باشد، به این معنا که می

عده و طالق متعدد باشد که مجالی ذکر تمام تعارض تعهدات نیست، 

جا با توجه به آنچه در مورد تعارض تعهدات فقهی ذکر شد در این
 شود:به مواردی از تعارض تعهدات اشاره می

زوجین ناشی از عقد: در اثر اختالف بین . تعارض تعهدات میان 1
عقد تعارض تعهدات در « انقطاع»و « دوام»زوج و زوجه در مورد 

آید، چنانچه مورد نفقه، ارث، تمکین و حقوق دیگر پیش می
عقدنامه بدون ذکر مدت وجود داشته باشد، زوجین اختالف داشته 

، از باشند یکی مدعی عقد دائم و دیگری مدعی عقد منقطع باشند
تعهدات مرد و زن در عقد منقطع پرداخت مهریه و تمکین است 

اند: بنابراین و اولویت مستنبطه از مادۀ ذیل، چنانکه حقوقدانان گفته
تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر خود را زن در نکاح منقطع می

تواند از تأدیه مهر خوددارى کند دریافت دارد و همچنین شوهر می
تواند تا زن می»قانون مدنی  1085او تمکین نماید. مادۀ تا زن از 

مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد 
امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط 

که در عقد دائم چنین نیست، (، درحالی34« )حق نفقه نخواهد بود
قد دائم و منقطع تعارض تعهد بین مرد حال در صورت اختالف در ع

آید، زیرا یکی خودش را متعهد به تعهدات عقد و زن به وجود می
اند، بین ددائم و دیگری خودش را متعهد به تعهدات عقد منقطع می

تعهدات عقد دائم و منقطع نیز تفاوت اساسی وجود دارد مثاًل در 
برخالف عقد  عقد دائم وجوب پرداخت نفقه از لوازم عقد است،

منقطع که به مجرد عقد مرد هیچ تعهدی نسبت به نفقه زن ندارد. 
تعارض ناشی از اختالف در بعض موارد موجب تعارض میان عمل 

گردد، چنانچه با وجود اختالف در مورد جدید و تعهد سابق می
دوام و انقطاع عقد، زوجه با شخصی دیگر ازدواج نماید بنابر اینکه 

عقد بوده باشد تعارض عقد جدید با تعهد سابق و  زوجه مدعی دوام
 آید.زوجیت شوهر قبل پیش می

. تعارض تعهدات ناشی از عوامل خارجی یا داخلی: گاهی تعارض 2
تعهدات زوجین به خاطر عاملی خارجی است که در درون قلمرو 
قوانین یک کشور وجود دارد، چنانکه در مبحث تعارض قوانین در 

ل تحت عنوان تعارض قوانین متأثر از عوامل بیگانه گفتار اول این فص
داخلی از آن یاد شد، تعارض ناشی رسمیت دین، مذهب و آداب و 

آید که در داخل یک کشور هایی پیش میرسوم پیروان اقلیت
کنند، به عنوان مثال اگر یک خانم اهل سنت ایرانی، با زندگی می

را پدر شوهر براساس مرد شیعه ایران ازدواج کنند و مهریه خانم 
کند، وقتی تعارض و تزاحم تعهد بین زن و عقد ضمان، ضمانت می

آید که بین زوجین اختالف ایجاد شود براساس شوهر پیش می
مذهب امامیه که عقد ضمان نقل ذمه به ذمه است، چنانکه فقهاء 

تواند آن آید، ولى کسى مىاند: اگر چه مهریّه بر ذمّة زوج مىگفته
نت کند که به صورت نقل ذمّه به ذمّه است، نه ضمّ ذمّه بر را ضما
 (.35ذمّه )

این نحو از  . تعارض تعهدات در نکاح ناشی از عوامل خارجی:3
تعارض در حقوق ناشی از عامل خارجی است بدین معنی که زن و 

 باشند با هم از دواج کنند ممکنشوهر که دارای دو تابعیت جدا می
اخته زن شن یحق نفقه را برا یناز طرف یکیوع است قانون دولت متب

ح کارا بر عقد ن یاثر ینچن یگرقانون دولت متبوع طرف د یباشد، ول
ر شوه یاستحق ر ،شوهر یکه قانون مل ینا یانکرده باشد  مترتب

 یحق ینچن ،زن یباشد و حال آن که قانون مل یرفتهبر خانواده را پذ
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لی شوهر اطاعت، تمکین و ، قانون مباشد ناختهشوهر نش یرا برا
خارج نشدن زن را بدون اجازه شوهر به رسمیت شناخته ولی قانون 
زوجه چنین حقوقی را برای شوهر به رسمیت نشاخته باشد تعارض 
تعهدات بین زوجین بوجود خواهد آمد، مرد خودش را متعهد به 

داند و زوجه نیز باید متعهد به پذیرش ریاست دای نفقه و مهریه می
که قانونی زوجه او هر، تمکن و اطاعت از شوهر باشد درحالیشو

داند و زوجه نیز هیچ تعهدی را در این امور را ملتزم به این امور نمی
ه آید، کپذیرد، در نتیجه تعارض تعهدات بین زوجین پیش مینمی

 تعارض تعهدات حقوقی در طالق نیاز به عالج دارد.
و شوهر در موارد متعدد مانند  در طالق نیز تعارض تعهدات بین زن

اختالف در نوع طالق، مسائل مالی مثل نفقه، مهریه، اجرت، عده، 
عوامل خارجی و اختالف قوانین کشورها ناگزیر است، به تبع 
تعارض در هر کدام از این موارد، تعارض تعهدات بین زوجین پیش 

شند، آید، مانند اینکه زن و مرد در نوع طالق اختالف داشته بامی
گوید طالق بائن بوده گوید طالق رجعی بوده است و مرد میزن می

قانون مدنی یکی از آثار  1109است، در طالق رجعی براساس ماده 
که در طالق حالیطالق رجعی پرداخت نفقه برای زوجه است، در

بائن مرد چنین تعهدی ندارد، باز هم از موارد تعارض تعهدات در 
شود، له دادگاه شوهر به اجبار طالق میطالق آن است که بوسی

که طالق حالیذکر شده است، در 1145های بائن در ماده طالق
اجباری توسط دادگاه جزء آن موارد ذکر نشده است، لذا تعارض 
در تعهدات زن و مرد در حق رجوع و تعهد به نفقه و عدم آن پیش 

 آید. می
 تعارض تعهدات حقوقی در فسخ

که فسخ عملی حقوقی است که در زمره ایقاعات به با توجه به این
تواند با تعهدات عقدی تعارض پیدا کند رود، در مواردی میشمار می

مانند تعارض فسخ با لزوم بیع، تعارض فسخ با خیار تبعض صفقه، یا 
تعارض ناشی از اختالف طرفین معامله مبنی ادعای استفاده از خیار 

تفاده از خیار در زمان مشخص، گاهی فسخ در زمان خیار، و انکار اس
تواند ناشی از ابهام هم تعارض تعهدات میان فسخ و وفای به عقد می

 قوانین باشد.
 عالج تعارض و قواعد حاکم بر آن در فقه

 تحلیل تعارض غیرمستقر و قواعد حاکم بر آن
های متعددی ذکر شده است حلبرای عالج تعارض و تنافی بدوی راه

جمع عرفی در جایی کار ها جمع عرفی است، حلین راهترکه از مهم
برد دارد که تعارض در نظر عرف غیرمستقر باشد، به این صورت 
که یکی از دو دلیل حمل بر قرینه بودن از تفسیر مقصود شارع نسبت 

شود، مقصود از قرینه کالم متکلم است که برای به دلیل دیگر می
در شده است، وجه قرینه بودن تفسیر کالم دیگر از جانب متکلم صا

رگاه شود هآشکار است برای اینکه وقتی دو کالم از متکلم صادر می
دوتا کالمی که ظاهر یکی با ظاهر کالم دیگر منافات دارد از شارع 
صادر گردد که یکی از دو تا سخن از سوی متکلم تفسیر کالم 
 دیگرش شمرده شود، براساس فهم مقصود متکلم از مجموع کالم

 رود مقدموی، باید ظاهر آنچه که تفسیر کالم متکلم به شمار می
 (.36) شود

جمع عرفی به معنای مالئمت، آشتی دادن و جمع بین دو دلیل است 
مانند اینکه یکی از دو دلیل نص و دیگری ظاهر، یکی اظهر دیگری 

ای که در نگاه عرف ظاهر، یکی قرینه برای دیگری باشد به گونه
ارض نباشد بتوان ظاهر را بر اظهر، نص را بر ظهور حمل دو دلیل متع

(. براین اساس برای جمع بین آنچه که در ظاهر متعارض 31کرد )
هایی ذکر شده است که بصورت حلباشند، راهبوده و قابل جمع می

 گیرد: مختصر مورد اشاره قرار می
. تخصیص: تخصیص اصطالحى در اصول فقه است، و حقیقت آن 1

اى که اگر دلیل گونهکردن بعض افراد از شمول عام است؛ بهخارج 
(، به 6خاص )مخصّص( نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود )

عنوان مثال براساس عموم وفای به عهد بایع و مشتری باید به تمام 
عهدها وفا کنند ولی براساس این عموم در برخی معامالت تعارض 

ساس عقد البیع بین مشتری و فروشنده شود مانند اینکه براایجاد می
ای ایجاد شده که برای مشتری یا فروشنده این معامله غبنی معامله

ای دو طرف ملتزم است، براساس وفای به عقد باید به چنین معامله
باشند، و از طرفی دلیل عام دیگری )الضرر( التزام به این معامله را 

ل الضرر تعارض بدوی به کند بین دلیل وفای به عهد و دلینفی می
که مدرک خیار غبن غیر آید، عموم وفای به عقد بنابر اینوجود می

خورد که معامله (، تخصیص به مواردی می15از دلیل الضر باشد )
 غبنی نباشد و در صورت احراز غبنی بودن وفای به عقد لزوم ندارد.

خروج حقیقى چیزى از موضوع دلیل: تخصص خارج و . تخصّص 2
ن وجدانی و تکوینی یک شیء از تحت موضوع دلیل است، مانند شد

اینکه علم وجدانی به حکمی که از تحت ادله امارات و اصول خارج 
(. واژۀ تخصّص در برابر تخصیص از اصطالحات علم 37شود )می

اصول فقه و عبارت است از خروج حقیقى و وجدانى چیزى از 
از دلیل وجوب اکرام  موضوع دلیل دیگر، مانند خروج زید جاهل

عالمان )اکرم العلماء( براساس عموم وفای به عقود، وفای به عقد 
گردد بر همین اساس در یکسری از شامل عقدهای الزم و جایز می

شود به این معنا که عموم عقدها مانند عقود اذنیه تعارض دیده می
گردد و وجوب وفای وفای به عقد شامل عقدهای الزم و جائز می

داند و از طرفی با توجه به ماهیت عقد را در هر دو الزم می به
گونه عقدها ای که بر عدم لزوم و جواز اینعقدهای جایز و ادله

دانند، در این موارد داللت دارند این عقدها را واجب و الزم نمی
ها استفاده از تخصص است که مورد توجه قرار گرفته حلیکی از راه

قدند عقود جایز به نحو تخصّص از شمول آیه برخى نیز معت»است: 
خارج است؛ زیرا مراد از عقود در آیه، عقود عهدیّه )تعهّدآور( است، 

 (.6« )شوندنه عقود جایز که عقود اذنیه نامیده مى
. حکومت: با توجه به اقسامی که حکومت دارد، حکومت  3

یل لنظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن است، به د
 شود، اینمفسر و ناظر )حاکم( و به دلیل دیگر محکوم گفته می

ود شنظارت یا موجب تضییق دلیل محکوم و یا موجب توسعه آن می
ای و تضیقی تقسم (. حکومت به دو قسم حکومت توسعه38)

 شود:می
ای که ناظر و مفسر دلیل محکوم بوده دلیل یک( حکومت توسعه

وضوع یا متعلق آن توسعه و گسترش محکوم را از ناحیه افراد م
دهد. مانند اینکه براساس ادله نکاح با محارم نسبی حرام است می
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دلیل دیگر آمده نکاح سببی به نکاح سببی خاص رضاعی توسعه داده 
گونه که نکاح با محارم حرام است نکاح با رضاعی کانه است همان

 گونه کهماننازل منزله نکاح با محارم نسبی قرار گرفته است، ه
ازدواج با پدر و مادر، برادر و خواهر نسبی حرام است، همین طور 
ازدواج با پدر، مادر، خواهر و برادر رضاعی نازل منزله محارم نسبی 

 (.39قرار داده شده است )
دو( حکومت تضیقی به معنای نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم 

اد موضوع یا متعلق آن و تفسیر آن از راه ایجاد تضییق در ناحیه افر
اموالهم(، مالک است، مثال بر اساس عموم دلیل )الناس مسلطون علی

به شخصی اجازه تصرف در ملکش را داده باشد،  ولی آنشخص در 
را بفروشد، دلیل سلطه این این ملک تصرف مالکانه انجام داده آن

گیرد ولی دلیل دیگری حاکم بر این دلیل است مورد را در بر می
کند و آن دلیل عبارت است از دلیل: )البیع موم این دلیل تضییق میع

اال فی ملک(، فروش آنچه که در مالکیت شخص نیست جایز نیست 
 این دلیل بر دلیل سلطه حکومت دارد.

برای عالج تعارض میان عمل فقهی و تعهد سابق از حکومت تضییقی 
ر ی که بابهره برد، کسی ملک کسی را امانت گرفته طبق سلطه

ملک پیدا کرده است، آنرا از جانب خودش برای شخص طبق عمل 
فروشد، اینجا تعارض بین دو تعهد است تعهد فقهی عقد البیع می

استیالی صرف و عمل تصرف مالکانه، اینجا حکومت تضییقی از 
 کند.تعارض به وجود آمده رفع تارض می

ولی گونه که مالحظه شد حکومت یک نوع تخصیص است همان
دوتا تفاوت اساسی میان این دو وجود دارد آن دوتا تفاوت عبارت 
است از: الف( خروج تخصیصی به صورت تخصیص حکمی است 
ولی تخصیص در حکومت موضوعی است. ب( تخصیص همیشه 

شود ولی در حکومت دلیل حاکم دلیل محکوم باعث تضییق عام می
 (.40تواند تضییق یا توسعه بدهد )را می

ود: به خروج وجدانی و حقیقی دلیل از موضوع دلیل دیگر به . ور4
 شود که نفس تعبد موجبخاطر تعبد شرعی به حکم شارع گفته می

شود مانند ادله تعبدی برائت، احتیاط و خروج مورد از موضوع می
تخییر که صرف تعبد به این ادله بیان، مؤمن و رفع تحیر از مکلف 

به اصول عقلی که موضوعش عدم  است این نوع ادله تعبدی نسبت
(. 37شود )بیان و عدم تحیر و عدم تخییر است از باب ورود مقدم می

تفاوت ورود با تخصص در این است که ورود نیز همچون تخصّص، 
خروج حقیقى چیزى از موضوع دلیل دیگر است، با این تفاوت که 

اوی (. در دع6خروج، در تخصّص، وجدانى و در ورود، تعبّدى است )
حقوقی در تعارض میان بینه و ید، هرگاه بین دو نفر خصومتی به 
این صورت رخ دهد که یک طرف از طریق بینه مالکیتش را اثبات 

کند و دیگر براساس ذوالید بودن مدعی مالکیت است، در این می
حالت اگر چنانجه بینه شهادت بر ملکیت سابقه بدهد که عهده دار 

که مشاهده در نزد وی اتفاق افتاده است،  اجراء این اصل کسی باشد
عبد که بینه براساس تولی ید حکایت از ملکیت فعلی دارد، بنابراین

شرعی و اجراء اصل باشد، بر یَد که تعبد شرعی نیست مقدم گردد، 
 این از باب ورود خواهد بود، بینه وارد است و ید مورود.

 تحلیل تعارض مستقر
شود مکن به تعارض بین دو دلیل منتهی میهای موقتی ثبوتا تمام فرض

از دو  توان یکیشود، بطوری که نمیبه این تعارض مستقر گفته می

دلیل را برای دیگر قرینه بشمار آورد، به صورت کلی همواره برای 
حل تعارض دوتا راهکار کلی مورد توجه فقهاء و اصولیین بوده 

گر مراجعه به است، یکی از نظر دلیل حجیت قاعده تساقط و دی
 اخبار عالجیه است.

در اینجا متناسب با بحث تحلیل فقهی تعارض میان تعهدات بیشتر 
هایی که ارتباط مستقیم با این بحث دارد مورد توجه قرار حلراه

گرفته به موارد ضروری از قاعده تساقط متعارضین و اخبار عالجیه 
 گردد:اشاره می

عارض اخبار، در تعارض مستقر قاعده اولی تساقط: در غیر از ت -1
بین اجماع منقول، بینه و اماره ید یا اقرار و تعارض میان دو شهرت 

شود، هرچند تساقط در گونه موارد این قاعده جاری میفتوایی و این
ها نیست ولی بیشتر بلکه مشهور این موارد مورد پذیرش تمام اصولی

کل  تعارضین متبعة فیقاعدۀ تساقط الم»اند: اصولیین قائل به تساقط
حاالت التعارض بین األدلة، و لکن قد یستثنى من ذلک حالة التعارض 
بین الروایات الواردۀ عن المعصومین علیهم السالم، إذ یقال بوجود 

(، 36« )دلیل خاص فی هذه الحالة على ثبوت الحجیة ألحد الخبرین
ت تبعیدر تمام حاالت تعارض بین ادله از قاعده تساقط متعارضین 

ز سوی اند که اشود، تنها روایاتی از این کلیت تساقط استثنی شدهمی
معصومین )ع( دلیل خاص برای اثبات حجیت یکی از دو روایت 

 متعارض ذکر شده است.
استداللی عقلی که از سوی اصولیین به عنوان اصل اولی در تعارض 

ارضین متعمستقر ذکر شده این است که تعارض باعث سقوط یکی از 
گردد، چون صرف وجود تعارض، موجب کذب یکی از دو امر می
شود که بصورت قطع کذب و عدم حجیت یکی و صدق و حجیت می

کند ولی به خاطر احتمال صدق و کذب در دیگری را اثبات می
هریک از دو مورد، نه کاذب معین است و نه صادق، به دلیل اینکه 

یچ کدام از متعارضین نسبت بصورت کلی حجیت معین نشده است ه
دو به مؤدایش حجت نیستند، باوجود اینکه در واقع یکی از آن

توان عمل کرد و هر دو حجت است، بنابراین به هیچ کدام نمی
(. براساس همین منطق است که فقهاء در موارد 11کنند )تساقط می

اند: مقصود از تعارض که مرجحات روایی ندارد قائل به تساقط شده
کاذب صریح )تعارض مستقر(، آن است که قابلیت جمع نداشته و ت

تأویل سودی نداشته باشد، مانند اینکه یک بینه بر قتل کسی شهادت 
بدهد و بینه دیگر در همان زمان بر حیات آن شخص شهادت دهد 
یا یک بینه شهادت بدهد که ملک معین مال زید است و بینه دیگر 

این ملک مال عمر است، در چنین در همان زمان شهادت بدهد که 
توان جمع و تأویل کرد اند، نمیموردی که تکاذب دو دلیل صریح

چون ترجیح هرکدام به خاطر اعمال تکاذب از سوی یکدیگر، 
توان شود، به خاطر اینکه به هیچ وجه نمیموجب ابطال هریک می

به مؤدای دو دلیل عمل کرد، ساقط کردن هر دو، عمل به هر دو 
در مورد دو نفر که ادعای  (.33« )األقوى عندی التساقط» است

و لو شهدت بینتان لکل »اند: مالکیت مالی را دارند فقهاء فرموده
اگر چنانچه دو بینه بر سابق بودن « منهما بالسبق احتمل التساقط

(، آیدمالکیت، هر کدام شهادت بدهند )تعارض بین دو بینه پش می
ینه وجود دارد، چون هر دو بینه طوری به احتمال تساقط هر دو ب

باهمدیگر تنافی دارند که هم عمل به هر دو ممتنع است هم به 
(. چنانچه 41توان به یکی عمل کرد )خاطر فقدان مرجح نمی
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 88  ...با تعهدات یرفع تعارض اعمال حقوق یو بررس لیتحل  
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فروشنده مالی به دو نفر فروخته است هرکدام از دو نفر ادعای 
ل سبقت در خرید آن مال را دارند، عالج تعارض تعهد سابق و عم

الحق بستگی به ادله متنازعین دارد، چنانچه دلیل هیچ یک از دو 
طرف ترجیح بر دیگری نداشته باشد در حکم تعارض مسقر بوده 

 شود.هردو دلیل ساقط می
قاعده ثانویه در تعارض بین رویات متعارضه مراجعه به اخبار  -2

عالجیه است: برای تحلیل تعارض بین روایات و اخبار صادر شده 
مبناى مرحوم »اند: توان به دلیل عقل تمسک جست، لذا فرمودهینم

آقاى خوئى در متعارضین آن است که اگر عبارات دو روایت را در 
کالم واحد جمع کنیم اگر خالف عرف و تناقض نبود، این جمع 
عرفى دارد و داخل در متعارضین و اخبار عالجیه نیست ولى اگر 

و « ال بأس»عالجیه است مثالً عرف متناقض دید داخل در اخبار 
« ، عرفاً متناقض است پس داخل در اخبار عالجیه است«فیه بأس»
(، باید براساس دستوراتی که در روایات بیان شده است عمل 42)

کرد. از آنجائی که این بخش از تعارض ادله در بحث تعارض میان 
ه بتعهدات و اعمال فقهی کاربرد اندکی دارند، بصورت فهرست وار 

شود، اخباری که درباره روایات عناوین اخبار عالجیه اشاره می
 باشند:اند چند دسته میمتعارض وارد شده

یک( روایاتی اخبار مرجوح را مخالف و اخبار راجح را موافق قرآن 
و یا اخبار مرجوح را موافق عامه و اخبار راجح را مخالف عامه 

 اند.کرده ذکر
ض بین روایات بصورت مطلق بر تخییر دو( اخباری که در تعار

 (.36داللت دارند )
سه( اخباری که در تعارض بین روایات بصورت مطلق بر توقف 

 داللت دارند.
چهار( اخباری که بر لزوم ترجیح براساس معیارهایی مانند: موافقت 
با کتاب، سنت، اعدل، اصدق، افقه، اورع و اوثق بودن روایات راجح 

 (.8داللت دارند )
 عالج تعارض در تزاحم

در تزاحم به مجرد اینکه مکلف از انجام دوتا واجب ناتوان باشد، 
این یعنی از نظر عقلی هر دو تکلیف در حق مکلف فعلیت ندارد، 
چون گفته شده که تزاحم در مقام امتثال است نه در مقام جعل و 

حل عالج تزاحم اینکه ترجیح باشد یا تخییر تشریع، برای همین راه
 در گرو حکم عقل است:

. یکی از مرجحات باب تزاحم این است که یکی از دو واجب 1
موسع است و دیگری مضیق باشد، مانند تزاحم ازاله مسجد با 
وجوب نماز در اول وقت وجوب ازاله با فردی از افراد وجوب 
صالۀ که در اول وقت باشد تزاحم پیدا کرده است، این فرد از نماز 

با ازاله که مقتضی فوریت است تزاحم دارد و به خاطر تزاحم 
وجوب ازاله به خاطر وجود مقتضی بر نماز در اول وقت که بدون 

(.بر اساس این دسته از مرجحات 37گردد )مقتضی است، مقدم می
بخشی از تعارض تعهدات سابق و اعمال قابلیت تحلیل دارد چنانکه 

صی را برای شخ اشدر فصل دوم گفته شد چنانکه کسی عمل یکساله
دیگر اجاره داده است، در وسط سال این شخص مستطیع شود، در 
زمان انجام مراسم حج بین تعهد سابق و ادای مناسک حج تعارض 

 توانآید، بر اساس تقدیم واجب مضیق بر واجب موسع میپیش می

چنین تعارضی را عالج کرد، یعنی واجب مضیق که انجام مناسک 
شود، یا در ع انجام کارهای غیر مقدم میحج باشد بر واجب موس

تواند جریان پیدا کند، آنجا که یکی از دو طرف تزاحم حقین می
معامله در زمان فسخ معامله را فسخ کرده است ولی طرف مقابل 
معامله را فسخ نکرده تلقی به قبول کرده، بعد از زمان فسخ در مورد 

ضاء که در واقع معامله تصرف نموده است، تزاحم بین فسخ و ام
باشد، ترجیح با طرفی است که در زمان فسخ تزاحم بین دو حق می

از این حق استفاده کرده است، تقدیم تکلیف به مضیق در زمان 
 شود.محدود فسخ بر امضاء که نسبت به آن موسع است مقدم می

. تقدیم آنچه مشروط به قدرت عقلی است بر مشروط به قدرت 2
امر به وفای دین بر امر به حج، ذکر قدرت در شرعی: مانند تقدیم 

دلیل حج نشان دهنده دخیل بودن قدرت در مالک حکم است، در 
حالی که در وجوب وفای دین، قدرت در دلیل ذکر نشده است این 
بدین معنا است که مالک حتی در صورت فقدان قدرت وجود برای 

شود همین اشتراط قدرت عقلی بر اشتراط قدرت شرعی مقدم می
های (. نفقه و مهریه همسر بر وجوب حج نیز یکی دیگر مثال43)

این قسم باشد به این معنا است که اگر چنانچه وجوب پرداخت 
نفقه یا مهریه همسر با وجوب انجام حج تزاحم پیدا کند، وجوب 

شود، به دلیل اینکه قدرت در نفقه و پرداخت مهریه مقدم می
ولی در پرداخت نفقه و  وجوب )استطاعت(، شرط شده است

 پرداخت مهریه قدرت عقلی است.
شود، به این معنا . واجبی که دارای بدل و جایگزین نیست مقدم می3

که هرگاه تزاحم بین دو واجب وجود داشته باشد که یکی از دو 
واجب دارای بدل و جایگزین است ولی دیگر جایگزین ندارد دومی 

قدار آب به اندازه وضوء دارد گردد مانند اینکه مکلف ممقدم می
ای جانش به خاطر تشنگی در خطر است، از طرفی هم نفس محترمه

در چنین فرضی نجات نفس محترمه که بدل ندارد مقدم بر وضوء 
 گردد.که دارای بدل و جایگزین مانند تیمم است می

توان از این مرجح در تعارض میان تعهد سابق و عمل الحق نیز می
ها نانکه شوهر با همسرش تعهد کرده است که شببهره گرفت چ

ند کدر خدمت عیال و فرزندانش باشد، ولی بعدا کاری را انتخاب می
ها برایش امکان حضور در منزل وجود ندارد، یا به کاری که یا شب

شود، اینجا تعارض بین تعهد سابق و عملی است که شبانه مشغول می
که دارای بدیل و جایگزین نیست  بعدا انجام داده است، اینجا واجبی

شود، طبعا سرپرستی شوهر و مقدم بر واجب دارای جایگزین می
تواند حضور وی در خانه جایگزین ندارد ولی کار کردن می

 شود.جایگزین داشته باشد، بر این اساس تعهد سابق مقدم می
. تقدیم آنچه اهمیتی بیشتر دارد: سوای مرجحات گذشته یکی از 4

احم دارای چنان اهمیتی است که باید مقدم بر دیگری بشود، دو متز
این تقدم به معنای این است که از نظر مولوی مکلف از امتثال 

(، در اینکه چه کسی این اهمیت 37تکلیف دیگر عاجز شده است )
دهد و مقیاس اهمیت احساس مجتهد است که یکی را تشخیص می

ند اینکه مجتهد براساس تر تشخیص بدهد مانرا از نظر شارع مهم
الصالۀ بحال(، در مقام تزاحم نماز با هر واجب دیگر دلیل )التترک

(. در تعارض تعهدات این مرجح در عالج 43کند )نماز را مقدم می
قهری که بعدا متوجه مکلف  تعارض میان تعهدات سابق و ضمان
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اش هیتواند داشته باشد، کسی که سرماشود، بیشترین کاربرد را میمی
را قبال معامله کرده است ولی بعدا بر اساس ضمان قهری ملزم به 
پرداخت دیه شده است، طبیعی است که پراخت دیه به عنوان دین 

 شود.از اهمیت بیشتری برخوردار است و مقدم بر تعهد سابق می

. تقدیم سابق زمانی بر متأخر زمانی در مقام امتثال: چنانچه دو 5
اهمیت مساوی باشند ولی یکی از نظر زمانی حکم از نظر مقدار 

سابق است، مانند اینکه نماز ظهر و عصر باهم تزاحم پیدا کرده 
(، یا در تزاحم 43شود )باشد، سابق زمانی بر متأخر زمانی مقدم می

میان تعهدات سابق بر عقد اگر چنانچه قبل از عقد فروشنده با دوتا 
ود، شست کدام مقدم میمشتری در مورد شرایط فروش سخن گفته ا

براساس این معیار مشتری که از نظر زمانی زودتر آمده است مقدم 
 است.

از آنجایی که غالب تعهدات متعارض در قالب معامالت صورت 
گیرد، بدین معنا که شخصی قبال معامله و تعهدی را انجام داده می

است، دوباره عملی را متناقض با بخش یا کل تعهد سابق انجام 
دهد، مثال بارزش اینست که ملکی را قبال مهریه همسرش قرار یم

است، چنین ملکی را  داده یا فروخته، یا اجاره داده و یا هبه کرده
دوباره بفروشد، اجاره دهد، مهریه قرار دهد و یا وقف کند تعارض 
بین تعهد سابق و عمل الحق پیش آمده است، بر اساس مرجح تقدم 

زمانی تعارض قابل عالج است، یعنی تهدات  سابق زمانی بر متأخر
 سابق زمانی مقدم بر تعهدات الحق خواهد بود.

این مورد  ها مرجحات تزاحم را شش تا ذکر کردهبعضی از اصولی
اند: تقدیم معین بر مخیر: کسی که آزادی کردن بنده را نیز افزوده

 صورت ای نیز بهای را نذر کرده است و از سوی دیگر کفارهمؤمنه
روزه روز گرفتن و اطعام شصت  تخییری بین آزاد کردن بنده، شصت

فقیر بر او واجب شده است، در حالی که یک برده بیشتر در اختیار 
ندارد، در اینجا وفای نذر به دلیل تعیینی بودن مقدم بر وجوب 

 (. 43است)شدهتخییری
 عالج تعارض تعهدات حقوقی در بیع، نکاح، طالق و فسخ

 عالج تعارض تعهدات حقوقی در بیع
با توجه به مباحثی که در گفتار پشین مطرح گردید، در اینجا صرفاً 

 شود:هایی از عالج تعارض میان تعهدات در بیع اشاره میبه نمونه
 عالج تعارض تعهدات ناشی از ادله اثبات دعوا

عالج تعارض تعهدات در گرو شناخت منبع و منشأ تعارض است، 
ه به اینکه بیشترین تعارض میان تعهدات ناشی از ادله اثبات با توج

دعوا، عالج تعارض تعهدات نیز با توجه به رفع تعارض ادله اثبات 
باشند، با توجه به آنچه که در مباحث فقهی عالج دعوا متفاوت می

تعارض تعهدات بیان شد، در اینجا تنها به برخی از راهکارهای 
 گردد: اشاره میقانونی برای رفع تعهدات 

 عالج تعارض تعهدات ناشی از اسناد:
تعارض تعهدات ناشی از تعارض میان اسناد، براساس دو نوع سند 
رسمی و عادی قابل تحلیل است، چنانکه در بحث تعارض تعهدات 

تواند رخ دهد ناشی از سند بیان شد، تعارض اسناد به سه صورت می
ی از تعارض میان اسناد تعارض تعهدات ناش -1که عبارتند از: 

 -3تعارض تعهدات ناشی از تعارض میان اسناد عادی؛  -2رسمی؛ 
تعارض تعهدات ناشی از تعارض اسناد رسمی و اسناد عادی که 

هرکدام از این تعهدات متعارض نیاز به راهکارهای جداگانه برای 
 عالج تعارض دارند.

با وجود اینکه عالج تعارض تعهدات ناشی از تعارض اسناد عادی:  -2
خورد که تعارض تعهدات ناشی از اسناد عادی بیشتر به چشم می

قانون در مورد رفع تعارض میان اسناد عادی سخنی به میان نیاورده 
اعتبار اسناد رسمی  1292و  1291است، اسناد عادی که براساس ماده 

را دارد طبعاً مانند اسناد رسمی براساس قوانین اسناد رسمی رفع 
 46شوند ولی اسناد عادی دیگر که خارج از مواردی مواد ض میتعار

های غیرمنقول نسبت به عقود و معامالت امالک و دارایی 47و 
باشند، در مقابل اسناد عادی دیگر معتبر بوده و نیازمند رفع می

ها باشند، این اسناد هم توسط عرف و هم توسط دادگاهتعارض می
قانون ثبت به سند  117چنانکه ماده  قابل رفع تعارض خواهند بود.

الصدور، عادی نیز تصریح شده است که چه سند رسمی یا عادی مقدم
هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا »مقدم است 

منفعت مالی )اعم از منقول یا غیر منقول(، حقی به شخص یا اشخاصی 
د رسمی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سن

معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید، به حبس جنایی در 
 «.سال محکوم خواهد شد درجه یک از سه تا ده

عالج تعارض ناشی از تعارض اسناد رسمی و اسناد عادی: این نوع  -3
ای در حال از تعارض تعهدات نیز شایع است، مانند اینکه خانه

ی که در گرو بانک است، ساخت با وام بانکی براساس سند رسم
صاحب ملک تمام یا بخش از خانه را براساس سند عادی به شخص 

فروشد،. به صورت کلی غیر از اسناد عادی که به موجب دیگر می
گوید: که می 1292اند، براساس ماده شدمعتبر شناخته  1291ماده 

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد، انکار و »
تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور ردید مسموع نیست و طرف میت

کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور، به جهتی از جهات قانونی، از 
، در مقابل اسناد رسمی اعتبار ندارند. طبق این ماده «اعتبار افتاده است

اعتباری تعهدات نا معتبر در برابر یکی از راهکارهای رفع تعارض بی
 معتبر است. تعهداد

 عالج تعارض ناشی از تعارض سند و شهادت
گونه که در بحث تعارض میان سند و شهادت مالحظه گردید، همان

ها این بود که سند بر شهادت مقدم است، چون سند یکی از تحلیل
چه عادی و چه رسمی یک نوشته است که از نظر دادرسی، در 

گر قرار دارد و جهان خارج تحقق یافته است و در دست طرف دی
ه کبرد درحالیاو آن را به عنوان دلیل اثبات دعوای خود به کار می

 1285شهادت، یک اعالم شخصی است، به همین جهت ماده 
(. طبق این برداشت میان سند 44شهادت نامه را سند ندانسته است )

آید و طبعاً تعهدات معارض ناشی از و شهادت تعارض بوجود نمی
 آید.وجود نمیسند و شهادت ب

 تعارض تعهدات ناشی از اختالف در علت پرداخت:
لی افتد مانند اینکه کسی مااین نوع تعارض تعهدات نیز زیاد اتفاق می

یکی  آیدرا به دیگر داده است، پس از مدتی اختالف بینشان پیش می
گوید پول پرداخت شده تبرعاً و مجاناً بوده است، ولی صاحب می

پرداخت شده، امانت بوده یا بابت خرید فالن کاال  گوید پولپول می
در نزد طرف مقابل بوده است، در این گونه موارد که تعارض تعهد 

گذار ناشی از اختالف در علت پرداخت به وجود آمده است، قانون
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ر است، چنانکه دبینی و رفع تعارض کردهبراساس مواد قانونی پیش
ر پرداختی مستلزم وجود دینی ه»گوید: گذار میقانون 1235ماده 

 «است، اگر چیزی بدون وجود دین پرداخت شود، قابل استرداد است
پرداخت مال به دیگری امارۀ آن است »گوید: می 265یا در ماده 

«. که پرداخت کننده قصد نداشته، آن را، تبرعاً، پرداخت کند
-نبراساس این دو ماده تعارض تعهد ناشی از اختالف در پرداخت ای

شود کسی که به دلیل تبرعی دانستن پول دریافتی خود گونه حل می
دانسته، ماده مذکور وی را متعهد به را متعهد به پرداخت آن نمی

 شود.باز پرداخت آن کرده است، از این طریق تعارض تعهد حل می
 تعارض تعهدات ناشی از تعهدات عقدی و قهری

دارای قلمرو وسیعی است، تعارض تعهدات ناشی از تعهدات قهری 
جبران خسارت،  غصب، تسبیب، شامل تعهدات قهری مانند اتالف،

ناشی از انواع تضامن و... دیه، غرامت، جرائم قانونی، ادای ضمانت 
 شود:شود که در اینجا به دو مورد به اختصار اشاره میمی
گونه موارد . رفع تعارض ناشی از تعهدات عقدی در قوانین: در این1

که تعارض تعهدات ناشی از تعارض قانونی است، مانند بحث ضمان 
با عقد ضمان ذمه مضمون عنه  698که در قانون مدنی براساس ماده 

ای قانون تجارت با عقد ضمان ذمه 403شود، ولی طبق ماده بری می
شود، مضمون له به مضمون عنه نیز حق رجوع مضمون عنه بری نمی

نای فقه امامیه که عقد ضمان را نقل ذمه که بر مب 698دارد، ماده 
قانون تجارت  403که ماده باشد، درحالیبه ذمه دیگری دانسته می

(. براین 45خالف این مبنا برمبنای ضم ذمه به ذمه دیگری است )
اساس ماده مذکور قانون تجارت خالف مبنا بوده از درجه اعتبار 

جات از این محذور ای از حقوقدانان برای نساقط خواهد بود؛ عده
اند که ماده مذکور را به عنوان استثناء در راه چاره را در این دیده

اند، چون معتقدند هدف طلبکار از انعقاد حقوق تجارت ذکر کرده
عقد ضمان رسیدن به طلبش بوده تا در هر صورت توان وصول طلب 

اند رجوع به بدهکار اصلی برای خویش را داشته باشد و حتی گفته
(. چون در خود قانون تجارت در تعریف 45لبکار اولویت دارد )ط

گونه تغییر ضمان که همان نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن است هیچ
داده نشده است، بلکه استثنا بر حکم کلی است که افراد برخالف 

قانون مدنی در حین عقد تراضی کنند که طلبکار حق  698ماده 
ن و ضامن یا ضامنین مجتمعاً و یا داشته باشد طلب خود را از مدیو

 (.46به هر نحو که بخواهد مطالبه کند )
. رفع تعارض تعهدات ناشی از تعهدات قهری: قسمتی از تعارض 2

تعهدات ناشی از غصب مربوط به بیع فضولی است، چنانکه در بحث 
فقهی تحت عنوان بیع فضولی بیان شد، عالج تعارض تعهد فروشنده 

ا تعهد به برگرداندن مال، منوط به اجازه مالک فضولی به مشتری ب
بیع فاسد اثرى در تملیک »گوید: که می 36براساس ماده  شده است و

، نه تنها تعارض تعهدات قبلی را با تعهدات قهری در بیع «ندارد
فضولی کرده است که تمام تعهدات قهری ناشی از غصب حل شده 

اینکه ناشی از بیع فضولی  است و براساس این ماده، تعهد دوم اعم از
یا غصب باشد، در صورت اجازه نکردن مالک، کان لم یکن دانسته 
است و از این طریق تعارض میان تعارض تعهد قبلی با تعهدات قهری 

 حل شده است.

. رفع تعارض تعهدات ناشی از اتالف: از موارد تعارض تعهدات 2
ث ایجاد قهری تعارض سبب و مباشر است، چنانکه دو نفر باع

خسارت به دیگری بشوند که یکی سبب خسارت و دیگری به عنوان 
مباشر در ایجاد خسارت باشند، هر دو تعهد با یکدیگر تزاحم دارد، 

هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را »گوید: که می 332براساس ماده 
ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤل 

نکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتالف است نه مسبب مگر ای
با وجود اینکه براساس این ماده در تعارض بین « مستند به او باشد

دو تعهد، تعهد به جبران مباشر مقدم دانسته شده است ولی تلویحاً 
گونه موارد به عرف نیز توجه شده است، برای رفع تعارض در این

ر اتالف اقوی تشخیص در این مورد خاص چنانچه عرف سبب را د
دهد جبران خسارت متوجه سبب خواهد بود، مانند اینکه مأمورین 
شهرداری بنایی را به دستور شهرداری خالف قانون خراب کنند، 
مسؤلیت آن به عهدۀ شهرداری است نه مأمورین، چون مأمورین 

اند و تشخیص قانونی بودن یا قانون نبودن اطاعت دستور کرده
وظیفه مأمورین نبوده و وظیفه شهرداری بوده تخریب ساختمان 

است، یا صاحب اتومبیل ماشینش را به انسان مجنون بفروشد و او 
(. یا 34داند )باعث خسارت به دیگری شود، عرف سبب را اقوی می

نس شود، فروشنده جاینکه جنسی توسط بایع به مشتری فروخته می
آید، برای بر نمی را توسط کارگر تازه وارد که از عهده این کار

گردد، فرستد که ناشی بودن کارگر باعث اتالف جنس میمشتری می
در اینجا باز هم در مورد تعارض تعهد مباشر و سبب، سبب را اقوی 

 شود.دانسته از این طریق رفع تعارض می

 عالج تعارض تعهدات حقوقی در نکاح
تواند میعالج تعارض تعهدات در نکاح با توجه به منشأ تعارض 

متفاوت باشد، با عنایت به ذکر برخی از موارد تعارض تعهد بین 
زوجین در عقد نکاح در مباحث رفع تعارض فقهی همین نوشتار، در 
اینجا صرفاً به عالج مواردی از تعارض تعهدات که در گفتار دوم 

 شود:فصل چهار بیان شده است، اشاره می
: گاهی تعهدات ناشی از . عالج تعارض ناشی از اختالف در عقد1

کنند، به این عقد دائم با تعهدات عقد منقطع باهم تعارض پیدا می
معنا که زوجین در اثر اختالف در مورد اینکه عقد دائم بوده است 
یا موقت تعهدات هریک از زوجین متعارض با تعهدات دیگری 
است، مثالً اگر چنانچه زن مدعی عقد دائم و مرد مدعی عقد موقت 

شد، طبعاً تعهدات هر دو در نفقه، تمکین، ارث، مهریه و... در برابر با
ه توان بیکدیگر متفاوت است؛ برای حل تعارض در چنین موارد می

تمسک جست که برای عقد منقطع مدت معین را بیان  1075ماده 
توان دوام چنین عقدى را استنباط کرد کرده است، از ماده مذکور مى

ن اگر در عقد مدّت ذکر نشود از شمول نکاح نه بطالن آن را، چو
گردد، به اضافه شود ولى اطالق نکاح شامل آن میمنقطع خارج مى

اینکه بعضی از حقوقدانان با تمسک به اصل معتقدند اصل، دوام 
نکاح است و مدّعى خالف آن باید آن را ثابت کند . یکی از آثار 

ت، د به نگهداشتن عده اساشتباه یا اختالف بین عقد دائم و منقطع تعه
که نکاحى منحل گردد، ولى زن نداند دائمه یا منقطعه درصورتى

بوده است، و همچنین در موارد اختالف بین زوجین حکم دوام که 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

https://quranmed.com/article-1-473-fa.html


  و همکاران     رضا پوررضا  91

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

گردد، زیرا در باشد نسبت به عده جارى میمدت عدۀ آن بیشتر می
 (.34گردد )مورد تردید در خروج از عده، بقاء آن استصحاب می

عالج تعارض تعهدات نکاح ناشی از عامل خارجی و داخلی: . 2
گونه که در تعارض تعهدات نکاح گفته شد، یکی از عوامل همان

های دینی تعارض تعهدات به رسمیت شناخت ادیان، مذاهب اقلیت
است، به این معنا که ازدواج بین پیروان ادیان و مذاهبی که تبعیت 

که هرکدام براساس حالییک کشور را دارند ناگزیر است، در
اعتقاداتی که دارند به تعهدات خاصی در زندگی مشترک خودشان 

دانند، گاهی این تعهدات با یک دیگر تعارض و یا را متعهد می
که دو تبعه ایرانی یکی سنی و دیگری کنند، چنانتزاحم پیدا می

شیعی باشند باهم ازدواج کنند و مهریه را شخص ثالث براساس عقد 
ن به عهده بگیرد، این در حالی است که در عقد ضمان بین فقه ضما
سنت و شیعه اختالف وجود دارد، براساس فقه اهل سنت اگر  اهل

تواند به شوهر مراجعه کند چنانچه ضامن مهریه را نپردازد زن می
از وی مطالبه کند، ولی براساس فقه امامیه در صورت عدم پرداخت 

را ندارد؛ یا در مورد ازدواج زن و ضامن زن حق رجوع به شوهر 
کند، زن و مردی که دارای مذهب شیعی مردی که مذهبشان فرق می

کنند، در ضمن عقد و مذهب شافعی یا حنبلی هستند باهم ازدواج می
کند که مرد حق منع وی از اشتغال را ندارد. از نکاح زن شرط می

برخی از  نظر فقیهان امامی شرط مزبور نافذ است، لکن در فقه
مذاهب اسالمی چون شافعیه و حنفیه چنین شرطی باطل و فاقد اثر 

ها، بیرون رفتن زن برای از نظر شافعیه و برخی از حنفی است، حتی
اشتغال چه با اجازه و چه بدون اجازه شوهر مسقط حق نفقه وی 

(، در مورد نفقه و تعهد به شرط تعارض تعهدات 47) خواهد بود
ین مواردی که تعارض تعهد میان زن و شوهر وجود دارد، در چن

آید، قانون عالج تعارض را طبق مبنایی که انتخاب کرده، می پیش
بیان کرده است، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان 

شمسى و کمیسیون  1312تیر ماه  31غیرشیعه در محاکم مصوب 
ت به احوال نسب»قوانین عدلیه، مادۀ واحده چنین بیان داشته است: 

شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان 
به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله 
در مذهب آنان را جز در مواردى که مقررات قانون راجع به 

در مسائل  -1انتظامات عمومى باشد، بطریق ذیل رعایت نمایند:
عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبى  مربوط به نکاح و طالق،
(. چون مبنای قانون جمهوری اسالمی 34« )که شوهر پیرو آن است...

ایران براساس فقه، پذیرش ریاست مرد در امور خانواده است، از 
 این رو قانون مذهبی مرد مقدم را مقدم داشته است.

ته قبالً گفکه . عالج تعارض تعهدات ناشی از قوانین کشورها: چنان3
شد تعارض یا تزاحم تعهدات در نکاح ناشی از تعارض قوانین یا 
عوامل خارجی در موارد متعددی مانند مهریه، نفقه، تمکین و موارد 

دهد به عنوان مثال در بحث نفقه در قوانین برخی از دیگر رخ می
کشورها برای تعیین کردن نفقه مالک وضعیت و قدرت مالی زوج 

قانون احوال شخصیه  17که ماده ده است، چناندرنظر گرفته ش
های عراق نیز براساس آن عمل را بیان کرده و دادگاهعراق آن

اند، ولی در قوانین ایران مالک تعیین میزان نفقه وضعیت کرده
براساس تعارض قوانین میان تعهدات زوجین  (.47زوجه است )

نتظار دارد که آید، در پرداخت نفقه زن تعهدی را اتعارض پیش می

مطابق شأن وی باشد و مرد نیز تعهدی را که مناسب وضعیت وی 
باشد انتظار دارد؛ برای عالج تعارض تعهدات میان زن و شوهر ناشی 
از تعارض قوانین کشورها در مورد ازدواج، چنانچه در مرحله ایجاد 
حق اعمال قوانین ملی زن و مرد پذیرفته نشود، به خاطر غیرقابل 

گیرد، پس در دن بین دو قانون، رابطه زوجیت شکل نمیجمع بو
مرحله اعمال هر دو قانون عالجی وجود ندارد، تنها راه عالج در 

المللی حق است که قانون ملی یکی از زوجین حاکم مرحله تأثیر بین
گونه تعهدات را به یکی قرار داده شود، حقوقدانان نیز تعارض این

کشورها یعنی قانون اقامتگاه یا قانون از دو شیوه رایج در قوانین 
 اند.دولت متبوع حل کرده

 عالج تعارض تعهدات حقوقی در طالق
با عنایت به اینکه تعارض در قوانین و تعهدات یک امری استثنائی 

رود، خالف اصل است، عالج تعارض تعهدات نیز در به شمار می
م برای هر موردی تحلیل خودش را دارد، براین اساس در طالق ه

عالج تعارض در هر مورد باید براساس منشأ آن تحلیل گردد در 
اینجا صرفا جهت آشنایی با شیوه تحلیل تعارض تعهدات مواردی از 

 تعارض تعهدات با توجه به منشأ تعارض ذکر شده است: 
. عالج تعارض تعهدات ناشی از عوامل متعدد داخلی: مقصود این 1

وانین خارجی نیست، بلکه تعارض است که منشأ تعارض ناشی از ق
 به خاطر اختالف، ابهام قانون و امثال آن باشد.

الف: عالج تعارض تعهدات ناشی از اختالف زن و مرد: با توجه به 
گونه موارد که آنچه که در تعارض تعهدات در فقه گذشت، در این

ند کنتعارض تعهدات ناشی از مستنداتی است که طرفین ارائه می
رض نیز در گروه تحلیل ادله و مستندات طرفین است، عالج تعا

که تعارض تعهدات ناشی از اختالف در نوع طالق باشد چون چنان
رجعی و بائن برگرفته از فقه است اگر در قانون راهکار عالج 
تعارض یافت نشود باید به سراغ فقه رفت، راهکار اولیه برای حل 

ادله و مستندات طرفین  تعارض تعهدات هم در فقه و هم در قانون،
است، چنانچه ادله دو طرف از نظر اعتبار در یک سطح باشد که 
هچ ترجیحی وجود نداشته باشد برمبنای قاعده )مدعی و منکر(، 

شود و امثال آن عالج تعارض صرفاً دلیل از سوی مدعی پذیرفته می
شود، اگر چنانچه هر دو طرف هیچ دلیلی نداشته باشند، فقهاء می
اند چنانکه در تعارض ساس اصل به عالج تعارض پرداختهبرا

تعهدات ناشی از اختالف زن و مرد بین طالق و عدم طالق قول کسی 
اند که موافق اصل باشد، اصل را بر عدم طالق جاری را مقدم کرده

توان از همان اصل استفاده کرد و جا نیز می(، در این32اند )کرده
ق بائن کرد، هم از این جهت که اصل طالق رجعی را مقدم بر طال

در طالق رجعی است هم اینکه فقهاء در فرق طالق رجعی و بائن 
(. کأنه تعارض 21اند )طالق رجعی را ملحق به زوجیت کرده

تعهدات ناشی از طالق رجعی و بائن به تعارض بین بقاء زوجیت و 
 هگردد، براساس استصحاب بقاء زوجیت قول زوجعدم بقاء آن برمی

سان تعارض شود، بدینکه مدعی طالق رجعی است بر زوج مقدم می
 گردد.تعهدات میان زوجین عالج می

ب( تعارض تعهدات در طالق ناشی از ابهام قانون: گاهی به دلیل 
بالتکلیفی قانونی، تعارض تعهدات به وجود بیایید مانند اینکه زوج 

که طالق دادگاه یبه اجبار دادگاه خانمش را طالق داده است، درحال
مشخص نشده است جزء کدام یکی از انواع  1145براساس ماده 
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(، از این رو میان تعهدات زن و مرد تعارض پیش 34طالق است )
 آید.می

 عالج تعارض تعهدات حقوقی در فسخ
فلسفه قرار دادن فسخ در معامالت برای یک طرف یا طرفین معامله، 

احتمالی است که در اثر جهل، فریب گیری از ضرر و زیان برای پیش
ه گردد، با توجکاری و معیب شدن کاال و امثال آن متوجه طرفین می

به فلسفه فسخ معامله گاهی تعارض بین فسخ به عنوان یک عمل 
آید که باعث تعارض تعهدات طرفین معامله حقوقی با عقد پیش می

، انین استگردد، گاهی تعارض فسخ معامله یا ناشی از تعارض قومی
شود، مانند که بازهم باعث تعارض تعهدات دو طرف معامله می

اینکه مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعضی دیگر را براساس 
بیان اوصاف و یا از روی نمونه خریداری کند، بعداً معلوم شود که 
آن بعضی دیده نشده خالف اوصاف و نمونه بوده است، طبق مادۀ 

-خیار تبعض صفقه وقتى حاصل می»گوید: که می قانون مدنى 441

شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتى از جهات باطل باشد، 
در این صورت مشترى حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به 
نسبت قسمتى که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتى 

 «.که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند
 تواند به تعهدش وفا کند و اینتری نسبت به بعضی دیده شده میمش

که وفای به تعهد طرف به معنای تبعض در معامله است درحالی
فروشنده نسبت به بعضی از معامله باعث ضرر و زیان فروشنده 

گردد، براین اساس اگر چنانچه مشتری نسبت به کل معامله به می
شود و اگر فروشنده نسبت یتعهدش عمل کند موجب ضرر مشتری م

به بعض معامله به تعهدش عمل کند موجب ضرروی خواهد بود، 
اینجا تعارض دو تعهد ناشی از تعارض دو ضرر خواهد بود که 

 نیازمند به عالج است.
خیار فسخ  412گونه موارد براساس ماده برای عالج تعارض در این

مام را رد کند و یا تتواند، تمام مبیع برای دفع ضرر است، مشتری می
آن را نگه دارد اگر مشتری به سراغ تبعض صفقه برود ضرر متوجه 

کند، در آید و تساقط میگردد و تعارض دو ضرر پیش میبایع می
تواند تمام مبیع را نتیجه مشتری برای جبران ضرر خودش می

 (.34تواند تمام آن را رد کند )نگهدارد و می
عارض میان اجبار متعهد و فسخ معامله از موارد تعارض تعهدات ت

قانون مدنی براساس اصل لزوم  237-239است، براساس ماده 
قراردادها برای ضمانت اجرای نقض تعهدات اصلی قرارداد، اجبار 

اند: متخلف به جرای تعهد است چنانکه برخی از علمای حقوق گفته
ف دیگر هرگاه یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طر

که نتوان او را تواند اجبار او را به انجام تعهد بخواهد. درصورتىمی
تواند اجبار نمود و دیگرى هم نتواند آن را انجام دهد متعهد له می

های (. اگر اجبار متعهد باعث ضرر و زیان34معامله را فسخ نماید )
به دیگری ناشی از اطاله دادرسی، تأخیر یا عدم امکان انجام تعهد 

د شوالتصرف شدن مشتری و امثال آن گردد، امر دایر میخاطر ممنوع
گوید: قانون می 237که مادهحالیبین اجبار متعهد و فسخ تعهد در

کسى که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد »... 
تواند به حاکم رجوع نموده و در صورت تخلف، طرف معامله می

، براساس این ماده فروشنده «به وفاى شرط را بنماید تقاضاى اجبار

 گیری ازکه اجبار به انجام تعهد برای پیشحق فسخ ندارد درحالی
ید آضرر و زیان فروشنده است، اینجا تعارض بین دو تعهد پیش می

یکی تعهد به بقاء معامله و اجبار متعهد و دیگر پایان تعهد و فسخ 
مذکور فروشنده بدون اجبار مشتری از معامله که با توجه به ماده 

که هم این ماده و هم طریق مجاری قانونی حق فسخ ندارد درحالی
حق فسخ برای این است که از ضرر فروشنده جلوگیری شود که 
نتیجه آن تعارض بین دو ضرر خواهد بود، یکی ضرری ناشی از عدم 

 اجرای تعهد و دیگری ضرری ناشی از عدم فسخ.
این است که اگر متعهد له به مجرد تخلف متعهد  فرق هر دو در

حق فسخ داشته باشد ضررهای بعدی مانند تأخیر و اطاله دادرسی، 
گردد، صرفاً به خاطر عدم ضررهای بزرگتر و... متوجه وی نمی

که براساس ماده مذکور متعهد انجام تعهد متضرر شده است، درحالی
گونه ماده مذکور مورد له بدون اجبار متعهد حق فسخ ندارد، همان

ن مدنى اند: قانوتحلیل برخی از حقوقدانان قرار گرفته، چنانکه گفته
در نظریة مزبور پیروى از قول مشهور فقهاء امامیه نموده که در 
صورت امتناع متعهد از انجام تعهد بطور مطلق حق فسخ را براى 

جبران اند، زیرا حقوق امامیه حق فسخ را براى متعهد له نشناخته
دهد و آن در صورتی است که ضرر ناشى از قرارداد به متضرر می

که نظر طریق دیگرى براى جبران ضرر نباشد )همان( درحالی
مشهور آن است که در صورت تخلف متعهد، متعهد له مطلقاً حق 

 فسخ دارد.
بنابراین دیدگاه و دیدگاهی جمعی از حقوقدانان که در صورت 

گیری از ضرر به امله را به خاطر پیشتخلف متعهد حق فسخ مع
(، تعارض بین تعهد به بقاء تعهد براساس این 48اند )متعهدله داده

 ماده و پایان تعهد و فسخ معامله ناگزیر است.
گونه که مالحظه گردید این تعارض از دیدگاه فقهاء ناشی همان

توان به قواعد حل تعارض در فقه شده است، برای عالج آن نیز می
های مراجعه کرد، چنانکه که در مباحث فقهی گفته شد، یکی از راه

توان از عالج تعارض مرجحات باب تعارض است در خصوص می
قاعده اهم و مهم بهره برد در دوران امر بین وفای به عهد براساس 

گیری از ضرر متعهدله با توجه به قاعده لزوم عقد و فسخ و پیش
 گردد.الضرر فسخ مقدم می

قانون  402هی تعارض تعهدات در فسخ ناشی از قوانین است، ماده گا
دهد مدنی درصورت تأخیر در تأدیه ثمن به بایع حق فسخ می

قانون تجارت در همان وضعیت برای  536و  533که مواد درحالی
فروشنده تنها حق حبس داده شده و سخنی از فسخ برده نشده است، 

هد است ولی فسخ پایان تعهد حبس مبیع به معنای پایبندی به تع
باشد تعارض بین فسخ و وفای به عقد ناشی از مواد قانون مذکور می

 آید.پیش می
رسد تعارضی بین این مواد نباشد، چون مواد قانون تجارت به نظر می

کند، حبس کاال در خیار تأخیر ثمن را منطوقاً و مفهومًا نفی نمی
مان خیار فروشنده تا زمان مواد قانون تجارت اطالق دارد شامل ز

خیار تأخیر ثمن  402فسخ را نیز در بربگیرد به اضافه اینکه ماده 
بینی کرده است که مبیع آن عین ای پیشرا منحصراً در معامله

خارجی و یا در حکم آن باشد در صورتی که مواد قانون تجارت 
 گردد.میالذمه هم مطلق است شامل مبیع کلی فی
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 نتیجه گیری
که: دو قانون از هر تعارض از دیدگاه حقوق: عبارت است از این

جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند، در این صورت بین آن دو قانون 
را تعارض نامند از این رو، تعارض میان تعهدات در بیع دارای 
قلمروی وسیعی است، شامل تعارض میان تعهدات ارادی و غیرارادی 

واند تنکاح با توجه به منشأ تعارض میشود و تعارض تعهدات در می
تواند تعارض تعهد ناشی از اختالف متعدد باشد، به این معنا که می

در عقد، عده و طالق متعدد باشد از این رو،  از جمله راه کارهای 
عالج تعارض در حقوق که مورد توجه قرار گرفته است  قاعده نظم 

الت آمره دارد تعارض عمومی می باشد که بر اساس آن قاعده، که ح
در قوانین، اسناد، تعهدها موجب اخالل در نظم عمومی و خارج از 
روند طبیعی معامالت شمرده شده است. همچنین قاعده عدل و 
انصاف نیز مورد توجه قرار گرفته است، این قاعده ضمن اینکه از 

کند و تعارض ظاهری بین برخی از قوانین پیش گیری می
مقام اجراء و انجام بر اساس این قاعده مردود تعهدات در تعارض

شمرده شده است. از قواعد دیگر که می توانند عالج تعارض در 
های حقوق قلمداد شوند قاعده الزام است، بر اساس این قاعده تعارض

های تعهدات ناشی از عامل خارجی و داخلی را بر حقوقی و تعارض
نکاح، طالق و احوال طرف نموده، در حل تعارض تعهدات در باب 

شخصیه به دلیل قاهره بودن قاعده حائز اهمیت دانسته شده است. 
گیری از تقلب، که بیان داشته است تقلب به از این رو قاعده پیش

عنوان عملی که فاعل آن در صدد لطمه زدن به حقوق یا منافع 
دیگران است، این قاعده تعارض تعهداتی را که ناشی از تقلب، سؤ 

گیرد بر اساس این قاعده در غیر شفافیت است را در بر می نیت و
معامالت معارض متقلبانه مانند بیع فضولی و فروش اموال غصبی 

و زیان به عهده فروشنده است. همچنان که قاعده عدم  تمام خسارت
ری گیاضرار به غیر به دلیل حکومتش بر قواعد اولیه و نقش پیش

تعارض از تعهدات ناشی از ادله،  که دارد، این قاعده موجب رفع
گردد. در همین راستا احکام، قوانین، تعهدات ارادی و غیر ارادی می

قاعده تسبیب و مباشر نیز به رفع تعارض در تعهدات کمک نموده 
شود چون طبق قاعده تسبیب در موارد متعدد باعث رفع تعارض می

و مباشر  های ارادی به عهد مسببجبران خسارت در موارد تعارض
خسارت گذارده شده است. و  قوه قاهره و سلب مسؤلیت نیز از 
قواعدی است که موجب رفع تعارض تعهدات در جاهایی که 

گردد، قاعده تعارض ناشی از عوامل غیر اختیاری و طبیعی باشد می
 کند، موجب رفعبه خاطر سلب مسؤلیتی که از یکی از دو تعهد می

ستا، و با توجه به راهکارهای فقهی و  گردد. در همین راتعارض می
 4قانونی در زمینه عالج و رفع تعارضات، عالج تعارض تعهدات 

گانه به صورت زیر بیان می شود: از منظر فقهی می توان به مواردی 
چون تخصیص که به عنوان اصطالحى در اصول فقه و حقیقت آن 

اگر دلیل  اى کهگونهخارج کردن بعض افراد از شمول عام است؛ به
خاص )مخصّص( نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود، تخصّص 

خروج حقیقى چیزى از موضوع دلیل که به مفهوم تخصص خارج و 
شدن وجدانی و تکوینی یک شیء از تحت موضوع دلیل است، مانند 
اینکه علم وجدانی به حکمی که از تحت ادله امارات و اصول خارج 

ه به اقسامی که حکومت دارد، شود، حکومت که با توجمی
حکومت  نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن است، 

شود، به دلیل مفسر و ناظر )حاکم( و به دلیل دیگر محکوم گفته می
این نظارت یا موجب تضییق دلیل محکوم و یا موجب توسعه آن 

ل شود و ورود که به خروج وجدانی و حقیقی دلیل از موضوع دلیمی
 شود. همچنیندیگر به خاطر تعبد شرعی به حکم شارع تعریف می

از نظر حقوق نیز برای تعارض تعهدات حقوقی در بیع راه کارهایی 
بیان شده است که می توان به مواردی چون  عالج تعارض تعهدات 
ناشی از اسناد، عالج تعارض ناشی از تعارض سند و شهادت، تعارض 

ر علت پرداخت و تعارض تعهدات ناشی تعهدات ناشی از اختالف د
از تعهدات عقدی و قهری اشاره کرد؛ در زمینه نکاح نیز می توان 
راه کارهایی چون عالج تعارض ناشی از اختالف در عقد، عالج 

عالج تعارض تعهدات نکاح ناشی از عامل خارجی و داخلی و 
را مد نظر قرار داشت. از  تعارض تعهدات ناشی از قوانین کشورها

عالج تعارض این رو تعارض تعهدات حقوقی در طالق می توان 
تعارض تعهدات در طالق و  تعهدات ناشی از اختالف زن و مرد

مورد توجه قرار داد و نهایتاً در مورد عالج  ناشی از ابهام قانون
تعارض تعهدات حقوقی در فسخ می توان چنین مد نظر قرار داد که 

ه قرار دادن فسخ در معامالت برای یک طرف یا طرفین معامله، فلسف
گیری از ضرر و زیان احتمالی است که در اثر جهل، فریب برای پیش

ه گردد، با توجکاری و معیب شدن کاال و امثال آن متوجه طرفین می
به فلسفه فسخ معامله گاهی تعارض بین فسخ به عنوان یک عمل 

که باعث تعارض تعهدات طرفین معامله آید حقوقی با عقد پیش می
گردد، گاهی تعارض فسخ معامله یا ناشی از تعارض قوانین است، می

شود، مانند که بازهم باعث تعارض تعهدات دو طرف معامله می
اینکه مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعضی دیگر را براساس 

معلوم شود که  بیان اوصاف و یا از روی نمونه خریداری کند، بعداً
آن بعضی دیده نشده خالف اوصاف و نمونه بوده است، طبق مادۀ 

-خیار تبعض صفقه وقتى حاصل می»گوید: قانون مدنى که می 441

شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتى از جهات باطل باشد، 
در این صورت مشترى حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به 

ع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتى نسبت قسمتى که بی
 «.که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند
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