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چکیده
واقعیتـی کـه هـم از منظـر نهادهـا، مفـاهیم و       . کـار اسـت  واقعیتـی غیـر قابـل ان   ،جهانی شـدن حقـوق  

حقوق کشورهاي اسـالمی  . هاي حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداري تقنینیارزش
هـاي  مبنـاي اعتبـار قواعـد و مفـاهیم حقـوقی در نظـام      . تواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهدنمی

بی، عقالنیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهـانی شـدن از منظـر مـاهوي     اروپایی و به طور کلّی غر
تواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسـالمی عقالنیـت انسـان    براي حقوق کشورهاي اسالمی می

ه توان بـ رسد میبا این حال، به نظر می. ها، مفاهیم و نهادهاي حقوقی نیستگرایانه، مبناي تام اعتبار ارزش
جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تـدوین قـانون مـدنی واحـد اسـالمی بـا تأسـی از حرکـت         

اي از توانـد نمونـه  گذاري واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپـا، مـی  اتّحادیه اروپا به سمت قانون
ایـن  . روبـرو اسـت  هـایی حال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسالمی بـا چـالش  با این. این فرصت باشد

.هایی را براي رفع آنها ارائه داده استها، راهپژوهش با تحلیل این چالش
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مقدمه
هـاي  هـاي سـال اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از آرمـان        لتقریب مذاهب و وحدت اسالمی، سا

هـاي سیاسـی، مـذهبی،    آرمانی که، اگـر تحقـق یابـد، بسـیاري از چـالش     . شوداسالمی مطرح می
تواند نقـش مهمـی   حقوق می. سازدفرهنگی و اقتصادي میان جوامع مختلف اسالمی را مرتفع می

تـدوین  . ایجاد وحدت اسـالمی باشـد  در این وحدت بخشی ایفاء کند و یا به عبارت دیگر موتور 
قانون مدنی واحد اسالمی، راه کار عینی و مشخص حقوق، براي برقـراري ایـن وحـدت اسـت و     
البته، ایرادي هم ندارد که این راهکار، متأثّر از جهانی شدن شکلی حقـوق باشـد؛ جهـانی شـدنی     

اروپـا، نمـاد آن   که یکنواخت سازي حقوق و آزمایشگاه ایـن یکنواخـت سـازي، یعنـی اتحادیـه     
شود؛ چرا که یکنواخت سـازي اروپـایی حقـوق، مـورد اقتبـاس بسـیاري از کشـورها یـا         تلقی می
.   هاي سیاسی قرار گرفته استاتحادیه

توانـد از مسـیر انتقـال    جهانی شدن حقوق یک واقعیت خارجی و اجتناب ناپذیر اسـت و مـی  
حقوقی، منجر به یکنواخـت سـازي حقـوقی    ) قانون(هاي هاي حقوقی و نیز قالبمفاهیم و ارزش

رسد در رابطه با حقوق اسالمی و براي حقوق اسالمی، جهـانی شـدن   حال، به نظر میبا این. شود
جهانی شـدن مـاهوي حقـوق    . تواند یک تهدید و در عین حال یک فرصت تلقی شودحقوق می

راي نظـام حقـوقی   هاي حقوقی، ممکن است تهدیـدي بـ  یعنی همان جهانی شدن مفاهیم و ارزش
هاي حقوقی اسـت  ها و مفاهیم حقوق بشر در رأس این مفاهیم و ارزشاسالمی باشد؛ زیرا ارزش

بـر عقالنیـت انسـان گرایانـه اسـت و در تطـابق       و همانطور که می دانیم، حقوق بشر غربی، مبتنـی 
کلی یـا  حال، تردیـدي نیسـت کـه جهـانی شـدن شـ      با این. کامل با حقوق بشر اسالمی قرار ندارد

صوري، فرصتی براي حقوق اسالمی است؛ نباید فرامـوش کـرد کـه تحـت تـأثیر و بـا اقتبـاس از        
شـود و بـه اتحـاد    اعالمیه جهانی حقوق بشر است کـه اعالمیـه حقـوق بشـر اسـالمی تـدوین مـی       

کند؛ اعالمیه اخیر، نماد الگو بـرداري شـکلی از اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر       اسالمی کمک می
گذاري واحد نیز، نماد جهانی شـدن شـکلی اسـت و اتحادیـه اروپـا بسـتر یکنواخـت        قانون. است

گذاري واحد است و ایـن یکسـان سـازي، از آنجـا کـه مـورد اقتبـاس        سازي حقوق از نوع قانون
حال، حرکـت بـه   با این. کندتواند به جهانی شدن حقوق کمک گیرد، میدیگر کشورها قرار می

بعیت از عقالنیت صوري به عنوان میراث جهـانی شـدن حقـوق، بـه     سمت تدوین قانون واحد یا ت
هاي مختلف زبانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، ساختاري و اجرایـی  آسانی میسر نیست و چالش

اتحادیه اروپا، به سـمت تـدوین طـرح قـانون مـدنی واحـد اروپـا حرکـت کـرده و          . نمایدرخ می
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مـدنی واحـد اسـالمی را از همـین طـرح اروپـایی       کند که فکـر تـدوین قـانون    نگارنده اذعان می
هـایی کـه در مـورد آن صـورت گرفتـه، بـه خـوبی        اما، طرح اروپایی و بحث. اقتباس کرده است
تردیدي نیست که تـدوین قـانون مـدنی واحـد اسـالمی      . هاي اشاره شده استگواه وجود چالش

انسـت، بـه منزلـه فرصـتی     توان آنرا متأثر از همین عقالنیت صوري جهانی شـدن حقـوق د  که می
ولـی، تـدوین قـانون مـدنی واحـد      . براي کشورهاي اسالمی و در جهـت وحـدت اسـالمی اسـت    

گـذاري  ها، ذاتـی قـانون  این چالش. هاي پیش گفته، کم و بیش روبرو استاسالمی نیز، با چالش
. سـت واحد بوده و کمتر متأثر از تفاوت نگرشی و ماهوي بین حقوق اسالمی و حقـوق اروپـایی ا  

کنــد تــا بــا رویکــردي تحلیلــی و البتــه تطبیقــی، در ایــن پــژوهش، صــاحب ایــن قلــم تــالش مــی
هاي تدوین قـانون مـدنی واحـد اروپـا و قـانون مـدنی واحـد اسـالمی را بـاز شناسـد و راه           چالش

به سخن دیگر و از منظر راقـم سـطور، جهـانی شـدن     . ها ارائه دهدهایی براي رفع این چالشحل
ــ ــوق را بایس ــیر     حق ــوري آن، در مس ــت ص ــاس از عقالنی ــا اقتب ــرد و ب ــی ک ــت تلق ــک فرص تی ی

کنـد، حرکـت کـرد و اگـر در ایـن      گذاري واحد اسالمی که به وحدت اسالمی کمک میقانون
بدین منظور، . هاي مختلفی وجود دارد، در جهت بازشناسی و حل آنها گام برداشتمسیر چالش

مـدنی واحـد اروپـا و قـانون مـدنی واحـد اسـالمی        هـاي تـدوین قـانون   در ابتدا به تحلیـل چـالش  
.ها را مطالعه خواهیم کردهاي حل این چالشپرداخته و سپس راه

هاي تدوین قانون مدنی واحدچالش-1
هاي مشـترك تـدوین قـانون مـدنی     توان به چالشهاي تدوین قانون مدنی واحد را میچالش

در ابتـدا  . اختصاصی هـر یـک تقسـیم کـرد    هايواحد اروپا و قانون مدنی واحد اسالمی و چالش
.کنیمهاي اختصاصی را مطالعه میهاي مشترك و سپس چالشچالش

اروپا و قانون مدنی واحد اسالمیهاي مشترك تدوین قانون مدنی واحدچالش-1-1
هاي مشترکی که در رابطه با تدوین قانون مدنی اروپا و قانون مدنی واحـد  در این بند، چالش

.گیردبا آن مواجه ایم، مورد تحلیل قرار میاسالمی

حقوق و چالش انتخاب زبان واحدپیوند زبان و -1-1-1
ــت      ــی اســ ــت بخشــ ــراي هویــ ــزاري بــ ــه و ابــ ــویت در جامعــ ــاري از عضــ ــان معیــ زبــ
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محســوب زبــان حقوق،بخشــی از هویــت زبــانی جامعــه  "ازایــن منظــر،). 111،ص1380برتــون،(
ــا تحــوالت  زیــرا،.(Collins,2008,p143)"شــودمــی حقــوق و زبــان، هــر دو متــأثر و در تعامــل ب

رسد، یکنواخت سـازي  به نظر می). Lopez,2004,p1211(اند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و غیره
قانون مدنی اروپا یا قانون مدنی واحد اسالمی، مستلزم وحدت زبان است؛ ولی، اینکه زبان واحد 

تواند چالشی در برابر قانون مدنی واحد باشـد؟  میچرا ضرورت دارد؟ و چگونه عدم زبان واحد 
هایی هسـتند کـه در ایـن    توان مشکل مطروحه را  حل کرد؟ پرسشو در نهایت به چه طریقی می

.ها پاسخ دادمقال بایستی بدان
زبان رسمی است؛ از آغاز شـکل گیـري، اهمیـت تنـوع زبـانی را      23اتحادیه اروپا متشکل از 

ــتفاده  ــته، اسـ ــان داشـ ــت    اذعـ ــناخته اسـ ــمیت شـ ــه رسـ ــه را بـ ــر جامعـ ــاص در هـ ــانی خـ از زبـ
)Cf.Schmid,2012,p276(.رسـد جمـع قـانون مـدنی واحـد و تنـوع زبـانی        حال، به نظـر مـی  با این

23امکان پذیر نیست؛ زیرا، در غیراینصورت، قانون مدنی واحد، بایـد، همزمـان، بـه تمـامی ایـن      
شود؛ نخسـت،  ولی با دو مشکل اساسی روبرو میزبان ترجمه شود واین امر اگرچه ممکن است، 

هـاي مختلـف، بیـانگر معنـاي واحـد و      هـاي ترجمـه شـده بـه زبـان     توان مطمئن بود که نسخهنمی
کننـد  یکسانی باشند؛ چرا که در هر زبان، مفاهیم و به ویژه مفاهیم حقوقی، داللت بر معنـایی مـی  

تـر  دانان اروپایی، براي حل سریعاینکه حقوقمشکل دوم . کندکه لزوما با زبان دیگر برابري نمی
. ها و مسائل حقوقی و براي مثال در حوزه حقوق قراردادها، نیـاز بـه زبـان مشـترك دارنـد     چالش

تردید، این دو مشکل، مانع رسیدن به اهداف قانون مدنی واحد، از جمله، تشکیل بـازار واحـد   بی
ولـی،  . سـازد انتخاب زبانی واحد را ضروري میبنابراین، تحقق این اهداف،  . اروپایی خواهدشد

تواند، به عنوان زبان واحد، انتخاب شود ؟چه زبانی می
المللـی داد وسـتد تجـاري    امـروزه، انگلیسـی، زبـان بـین    « دان ایتالیـایی  از منظر گایدو،حقوق

بـا ایـن   در کنار زبان انگلیسی، فرانسه در ادارات دولتـی اروپـا پرکـاربردترین زبـان بـوده،      . است
البته غالب شدن انگلیسی بخاطر قدرت  انگلـیس نیسـت؛   . وجود، زبان انگلیسی، زبان غالب است

.بلکه بخاطر قدرت اقتصادي و سیاسی ایاالت متحده،کاربردي بودن و سادگی گرامـر آن اسـت  

جمـه  رسـد، تر هر چند، به نظر مـی . تواند زبان قانون مدنی واحد اروپا باشدبنابراین، انگلیسی، می
.)Guido,1999,p12(» به زبان کشورهاي عضو، حداقل در اوایل تدوین، اجتناب ناپذیر باشد 

شـود؟ مزیـت زبـان واحـد، در عمـل،      حال، آیا چالش زبان، با انتخاب زبان، منتفـی مـی  با این
تواند از زبانی کـه درآن  ولی آیا تفکر حقوقی به آسانی می. یکپارچگی تجارت و مبادالت است
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دان حقـوق (Hondius)دان دانمارکی و هوندیوحقوق)(Lopezرفته است، جدا شود؟ لوپزشکل گ
. )s,2010,p20Hondiu;Lopez,2004,p1211(آلمانی، بر پاسخ منفـی بـه ایـن پرسـش تأکیـد دارنـد      

دان فرانسوي نیزمعتقد است که نتیجه استفاده از انگلیسـی بـه عنـوان زبـان     ، حقوق(Supiot)سوپیو
تـر  الي انگلیس و نگران کنندههاي حقوقی کامنمدنی اروپا، این است که اروپا، راهواحد قانون 

از انگلیس،آمریکا را بپذیرد و بدین ترتیب،حقوق مدنی که ریشه در حقوق رم دارد، بـه تـدریج   
هایی که در ترجمـه ممکـن اسـت    به همین دلیل و با توجه به دشواري. اصالتش را از دست بدهد

کند که قانون مـدنی اروپـا، بـه سـه زبـان انگلیسـی، فرانسـه و آلمـانی         توصیه میرخ دهد، سوپیو
.حال، مشکل تنوع زبانی باقی خواهد ماندبا این. )Supiot, 2003,pp 290, 291(تدوین شود 

. کشورهاي اسالمی نیـز بـدلیل پراکنـدگی در چهـار قـاره، بـا مشـکل تنـوع زبـانی روبـرو هسـتند           
مسیر انتخاب زبان واحد مطرح است، اما، به دالیلـی کـه در مـورد اتحادیـه     رغم مشکالتی که در علی

اروپا به آنها اشاره شد، تدوین قانون مدنی واحد در سازمان همکاري اسالمی نیـز جـز از مسـیر از بـین     
بـا الهـام از دیـدگاه سـوپیو، و از آنجـا کـه سـازمان همکـاري اسـالمی،          . گـذرد بردن تنوع زبانی نمـی 

سـایت رسـمی   . رك(هاي رسـمی پذیرفتـه اسـت،    بی، فرانسه و انگلیسی را، به عنوان زبانهاي عرزبان
توان پیشنهاد داد که قانون مدنی واحد اسالمی بـه سـه زبـان پـیش گفتـه      می) سازمان همکاري اسالمی

اما، وجود سه زبان رسمی، مشکل تنوع زبانی را که مانع رسیدن به اهـداف قـانون مـدنی    . تدوین گردد
.کندد است، حل نمیواح

قانون و چالش انعطاف ناپذیري آن-1-1-2
هاي مهم قـانون مطلـوب اسـت؛ قـانونی کـه از لحـاظ مـاهوي و        انعطاف پذیري از شاخصه

هاي سازگاري با تحوالت و متغیرهاي اجتمـاعی را نداشـته باشـد،    شکلی ایستا بوده و مکانیسم
رود و کارکرد خود را از دسـت  ز به حاشیه میقانون مطلوب و کاملی نیست و به مرور زمان نی

تـرین  یکـی از مهـم  . قانون مدنی واحد اروپا و یا اسالمی نیز از این امر مسـتثنی نیسـت  . دهدمی
نقدهایی که براي تدوین قانون مدنی واحد مطرح شده، عدم پویایی چنین قـانونی اسـت؛ چـرا    

آن، به آسـانی میسـر نخواهـد بـود؛ زیـرا      که تغییر آن یا تفسیر متناسب با تحوالتی اجتماعی از
کشـور عضـو سـازمان    57کشـور اروپـایی و یـا    27نوعی توافق براي این تعبیـر یـا تفسـیر بـین     

همکاري اسالمی ضرورت خواهد داشت؛ توافقی که در کوتاه مدت بـه دسـت نخواهـد آمـد     
)Schmid,2012,p 284(.
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لشی براي اجراي قانون مدنی واحدچامرجع قضاوتی تضمین اجراي قانون مدنی واحد؛- 3- 1- 1
کارایی قانون مدنی، صرفاً وابسته به قوه مقننه نیست؛ بعد از تدوین قانون مدنی واحد اسالمی 
یا اروپایی، باید دید در صورت بروز اختالف در اجراي این قانون و یا در تفسیر آن، چـه نهـادي   

ه مرجعی قضـایی، هـم در سـطح اتحادیـه     مسئول رسیدگی به اختالف است؟ در این راستا، نیاز ب
اروپا و هم در سطح سازمان همکـاري اسـالمی وجـود دارد؛ مرجعـی کـه قـدرت کـافی جهـت         
دستیابی به اهداف قانون مدنی واحد را داشته و با تصـمیماتش بتوانـد درکارآمـدي هرچـه بیشـتر      

.این قانون تأثیرگذار باشد
هـاي ارجـاعی بـه ایـن مرجـع      زیاد پرونـده حال مشکلی که وجود خواهد داشت، حجمبا این

وانگهـی، تجربـه امـروز اتحادیـه     . باشددلیل آن هم وسعت جغرافیایی این قانون می. قضایی است
هـاي عضـو، بـا    دهد که چنین مراجعی، براي اعمـال قـدرت در مواجهـه بـا دولـت     اروپا نشان می

.)Schmid,2012,pp 284-285(مشکالت متعددي روبرو هستند

عدم امکان جامعیت قانون مدنی، چالشی ساختاري-1-1-4
جامعیت و انسجام به ایـن  . دو ویژگی اصلی قانون مدنی مطلوب، جامعیت و انسجام آن است

هـاي خاصـی   معناست که تمامی مسائل مربوط به حقوق مدنی را در برگیرد و منحصر بـه بخـش  
و یــا قــانون مــدنی واحــد اســالمی، آیــا قــانون مــدنی واحــد اروپــا.)Hesselink,2002,p1(نباشــد

تواند از جامعیت و انسجام گفته شده برخوردار باشد؟می
. رسد قانون مدنی واحد نتواند همانند قانون مدنی، ملی بوده و جامعیت داشته باشـد به نظر می

هایی که در قوانین ملی وجود دارد، حقوق خانواده و ارث و یا به عبـارتی احـوال   یکی از قسمت
چـرا کـه   . تواند ایـن مجموعـه را در خـود جـاي دهـد     یه است، ولی قانون مدنی واحد نمیشخص

حقوق خانواده و ارث نماد ارتباط حقوق با فرهنگ، مذهب و تاریخ یـک ملـت اسـت و هویـت     
با فقـدان  .)Ardeleanu,2013,pp53-54;Chloros,1968,p 853(ملی در این حقوق بیشتر نمود دارد 

ام مورد انتظار قانون مدنی واحد اروپا و یا قانون مدنی واحـد اسـالمی نیـز    ویژگی جامعیت، انسج
.تأمین نخواهد شد

اختصاصی تدوین قانون مدنی واحدهايچالش-1-2
هـاي  هاي اختصاصی قانون مدنی واحد اروپا پرداخته و سپس چالشدر ابتدا به مطالعه چالش

: ی دهیمتدوین قانون مدنی اسالمی را مورد بررسی قرار م
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صی تدوین قانون مدنی واحد اروپاهاي اختصاچالش-1-2-1
گی تدوین قانون مدنی واحد اروپاضرورت تعامل حقوق و فرهنگ، چالش فرهن-1-2-1-1

فرهنــگ "، مــردم شــناس انگلیســی)(Edward Burnett Taylorاز منظــر ادوارد برنــت تــایلر
هـا، هنرهـا وباورهـا    هـا و شناسـائی  دانسـتنی اي اسـت از مجموعه آمیختـه و پیچیـده و نظـام یافتـه    

هـا و بسـیاري چیزهـا کـه انسـان از جامعـه خـویش        ها،حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبیوآیین
.)48،ص1382پهلوان،.رك("کسب کرده است

توانـد تهدیـد   چه ارتباطی بین فرهنگ و حقوق وجود دارد؟ و چگونه قانون مدنی واحد، مـی 
تـوان گفـت، ابزارهـاي     ب شود؟در زمینه ارتباط فرهنگ و حقـوق مـی  براي تنوع فرهنگی محسو

هـاي جامعـه مؤثرنـد و از سـوي     حقوقی، در شکل گیري، تغییـر وتثبیـت ارزش  ) نهادها و قواعد(
گذارند؛ براي تدوین قوانین، نـاگزیر  ها و هنجارهاي فرهنگی نیز، بر حقوق تأثیر میدیگر، ارزش

بنـابراین،  ). 19،ص1391عـالی پنـاه و فضـلی،   (گـی جامعـه هسـتیم    از توجه به عقاید و افکار فرهن
مشـکل مهمـی کـه در رابطـه بـا تـدوین قـانون        . ارتباط حقوق و فرهنگ، ارتباطی دوسویه اسـت 

هـاي فرهنگـی کشـورهاي عضـو     ایم، روبروشدن قانون مـدنی بـا تفـاوت   مدنی واحد با آن مواجه
.است

نبایـد از ایـن واقعیـت    "بی بدان تصـریح دارد  دان آمریکایی به خوهمانطور که اشمید،حقوق
غافل شد که هویت اصلی اتحادیه اروپا به شباهت و یکنواختی وابسته نیست؛ بلکه، در احترام بـه  

اتحـاد درعـین   "هـا و شـاید حتـی قـانون اسـت،که بـه خـوبی در شـعار         کثرت زبان هـا، فرهنـگ  
Schmid,2012("بیان شده است1"تنوع ,p275(.

ــده برخ  ــه عقی ــی و     ب ــت مل ــر حاکمی ــدي در براب ــایی، تهدی ــاي اروپ ــدرت نهاده ــعه ق ی،توس
از این منظر، پروژه قانون مدنی واحد، اگر چه به ایجاد بـازار  . شودهاي ملی محسوب میفرهنگ

انجامد، اما منجر به حـذف قابـل تـوجهی از مرزهـاي ملـی شـده و ایـن فراینـد         واحد اروپایی می
.)Collins,2008,pp124-125(گی اروپا باشد تواند چالشی براي تنوع فرهنمی

تواند منشاء نگرانی مربوط به از بین گذاري در اتحادیه اروپا، میمروري سریع بر سابقه قانون
وقتـی قـوانین ملـی    : هاي محلی، به دنبال تدوین قانون مدنی واحد، را روشنتر سـازد رفتن فرهنگ

وضـع شـدند، در زمـان    ) 1900(قانون مدنی آلمان و) 1804(مانند قانون مدنی ناپلئون در فرانسه 
حـال،  بـا ایـن  . وضع با این چالش عمده روبرو بودند که ممکن است تنوع فرهنگی را از بین ببرند

توانست داشـته باشـد   کردند، این چالش اهمیت زیادي نمیاز آنجا که وحدت ملی را تقویت می
1Unified in Diversity; Cf. Boll, 2008,p 90
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)Collins,2008,p130(.تر جلـوه خواهـد   انون مدنی واحد اروپا پررنگاما، این چالش، در مورد ق
.کرد؛ زیرا تدوین این قانون در راستاي ملی گرایی و ایجاد همبستگی ملی نیست

شایان ذکر است که چالش فوق، در مورد قانون مدنی واحد اسالمی کمتر قابل طرح بـوده و  
در . اروپـا دانسـتیم  به همین دلیل، چالش فرهنگی را، چالش اختصاصی تدوین قانون مدنی واحد

اي دو سویه باشـد، یکطرفـه   رسد، رابطه نظام دینی و فرهنگ، بیش از آنکه رابطهواقع، به نظر می
هـاي دینـی   اي از همـان ارزش به عبارت دیگر، در نظام و ساختار دینی، فرهنـگ مجموعـه  . است

تـرین  ن و مهـم دهد؛ توحید یا جهان بینـی الهـی نخسـتی   است که مفهوم فرهنگ دینی را شکل می
و همـین توحیـد یگـانگی عقیـده، قـانون و      ). 48،ص1352صـدر، (شالوده  فرهنـگ دینـی اسـت    

وانگهـی،  ). 46،ص1371نـدي، انـور ج (شـود  اخالق و همینطور وحدت فرهنگـی را موجـب مـی   
سازد تا این فرهنـگ بـا تغییـر زمـان و     هاي فرهنگ دینی را انسان متأثر از زمان و مکان نمیمؤلفه

بنابراین، قانون مدنی واحد اسـالمی، نـه تنهـا    ). 51صدر، همان، ص(تخوش تحول شود مکان دس
کند بلکه در راستاي فرهنگ اسالمی که وحدت، مؤلفه آن اسـت نیـز   چالش فرهنگی ایجاد نمی

زیـرا نظـام حقـوقی دینـی چیـزي جـز بیـان عینـی همـان          . )54-62صدر، همان، صص(قرار دارد 
بدین ترتیب، برخالف آنچـه کـه در ابتـدا    ). 2، ص1377مصدق،(فرهنگ و نظام اعتقادي نیست 

هـاي  ششـود، تـدوین قـانون مـدنی اسالمی،آسـیبی بـه مبـادي اعتقـادي و ارز        به ذهن متبادر مـی 
کنـد؛ وحـدت از مبـادي اعتقـادي اسـالمی      هاي عضو سازمان همکاري اسالمی وارد نمـی دولت
. است

هاي حقوقیوع مفاهیم، نهادها و ارزشهاي حقوقی و چالش تنتنوع نظام-1-2-1-2
هـاي حقـوقی، یـا متعلـق بـه سیسـتم       توان از منظر سیسـتم کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را می

بدین ترتیب، این پرسش قابل طرح ). 21،ص1375رنه داوید،(ال دانست ژرمنی و یا کامن-رومی
هـاي حقـوقی   وع سیسـتم خواهد بود که آیا براي تدوین قانون مدنی واحـد، بـا چـالش جـدي تنـ     

شود که به شاخصـه نانوشـته بـودن نظـام     مواجه نیستیم؟ اهمیت این چالش وقتی بیشتر آشکار می
.ال توجه داشته باشیمحقوقی کامن

، از نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا، تدوین قانون مـدنی  (Dirk Staudenmayer)استادن مایر
تضـاد بـا تنـوع سیسـتماتیک حقـوقی موجـود در       واحد اروپـا را موجـب یکنواخـت سـازي و در     

.Cf(کنـد  اتحادیه اروپـا کـه بایـد محتـرم باشـد، ارزیـابی و بـه همـین دلیـل بـا آن مخالفـت مـی            

Anthony,2006,pp15-16(.



79 ...تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسالمی

، اسـتاد حقـوق تطبیقـی دانشـگاه تیلبـورگ، پـروژه قـانون        (pierre legrand)از نظر پیرلگراند
هـاي بـین آلمـان و فرانسـه در موضـوع      که یادآور تـنش سیاسی-مدنی واحد، تنش هاي حقوقی

وي . )Legrand,1997,pp 51-52(کنـد  اقتبـاس آلمـان از قـانون مـدنی فرانسـه اسـت، را احیـا مـی        
، حمایــت از همــان تفکــري اســت کــه معتقــد اســت کــه حمایــت از تــدوین قــانون مــدنی اروپــا

Reimann,1999, pp(نـد خواسـت قـانون مـدنی نـاپلئون را در سرتاسـر اروپـا حـاکم ک       می 1337,

هاي منفی در ، با واکنش1804می دانیم که تدوین و تصویب قانون مدنی فرانسه در سال ).1338
دانـی  حقـوق . گذار مکتب تاریخی مواجـه شـد  آلمان و به ویژه از جانب کارل فون ساوینیی بنیان

محصـول اراده  که بـا مکتـوب کـردن قواعـد حقـوقی مخـالف بـود و اعتقـاد داشـت حقـوق نـه            
) و نه ایجـاد (اي جز شناسایی گذار که حاصل نظم خودجوش است و علم حقوق نیز وظیفهقانون

ال قصد آن نداریم که نظـام حقـوقی کـامن   ). 149ص،1377،1/127کاتوزیان، (این قواعد ندارد 
وقی رسد، نسبت این نظـام حقـ  هاي مکتب تاریخی تحلیل کنیم؛ ولی به نظر میرا بر اساس آموزه

با قانون مدنی واحد اروپا، یادآور نسبت قانون مدنی فرانسه و اندیشه هاي مکتـب تـاریخی باشـد    
)Zimmermann,2012,p396(.

ال، قانون مدنی واحد، به جـایگزینی بـراي رویـه قضـایی نظـام حقـوقی       دان کامنبراي حقوق
مانـد و چالشـی   ه قانون، میال و روش آن، یعنی بررسی موردي پرونده بدون نیاز به استناد بکامن

از این منظر، قانون مدنی واحد، نظام منابع قاعـده حقـوقی را بـه    . براي روند صدور احکام قضایی
؟)Collin,2008,p147(زند هم می

هـاي حقـوقی خـاص هـر سیسـتم حقـوقی نیـز بـا         قانون مدنی واحد در سطح مفاهیم و ارزش
هـاي آن  ، درکـی خـاص از مفـاهیم و ارزش   دانان هر سیسـتم حقـوقی  حقوق. چالش مواجه است
هـاي حقـوقی   به عبارت دیگر، معناي تنوع سیستمی، تنوع در مفاهیم و ارزش. نظام حقوقی دارند

بایسـتی  .شـود هاي حقوقی را موجـب مـی  هم است و قانون مدنی واحد تقابل این مفاهیم و ارزش
Hesselink(تبـدیل شـده انـد    هـا، بـه سـنتهاي ملـی    توجه داشت که برخی از این مفاهیم و ارزش

W,2004p9(,)Rémy,2004,p5(.
دان آلمانی، پروژه قـانون مـدنی اروپـا را بـه دلیـل تنـوع فعلـی        حقوق. )C.Van Dam(فان دام

کند که سیستم هاي حقـوق خصوصـی اروپـا در    کند و تاکید میسیستم حقوق خصوصی رد می
بنابراین، معرفی قانون مدنی اروپا کـه همـه   .)Collin,2008,p146(اند حال حاضر متنوع و متفاوت

هـاي عضـو   هاي عضو را ملزم کند ممکن نیست؛ چرا کـه ایـن الـزام، بـراي بعضـی دولـت      دولت
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با تغییر نظام حقوقی، هر وکیـل،  "از نظر اشمید،. معنایی جز الزام به تغییر نظام حقوقی شان ندارد
شـود کـه طـرز فکـر     وکار دارد، ملـزم مـی  قاضی، استاد، دانشجو و هرکس دیگر که با حقوق سر

هاي حقوقی شکل گرفته کارکرد و فایده خـود را از دسـت   ها و سنترویه. جدیدي را یاد بگیرد
اند اما فهم حقـوقی  شان با حقوق روبرو نشدهبه عالوه، مردمی که در زندگی روزانه. خواهند داد

نه تنها  مدت . قوق می دانند، می شونداي دارند، محکوم به یادگیري مجدد هرآنچه که از حپایه
کشد که سیستم جدید پذیرفته شود و به خـوبی سیسـتم قبلـی، بـه آن عمـل      زمان زیادي طول می

اي حقـوقی و تغییـر سیسـتم آموزشـی بـه سـمت سیسـتم        شود، بلکه آموزش مجدد مسـائل حرفـه  
.)Schmid,2012,pp277-278("جدید، خیلی پرهزینه خواهد بود

چالش، در مورد کشورهاي عضو سازمان همکـاري اسـالمی و قـانون مـدنی واحـد      البته، این
توان همه آنها را، به ویژه در حوزه حقـوق خصوصـی،   چرا که می. اسالمی کمتر قابل طرح است

تردید، نظـام حقـوقی اسـالم، در درون    بی). 1،1374/2امین،(در ذیل نظام حقوقی اسالم قرار داد 
متعددي روبرو است کـه هـر کـدام، نقـش چـارچوب نگرشـی نظـام        هاي حقوقیخود، با مکتب

هاي حال، اشتراك در مبانی و سنتبا این. حقوقی جاري در کشورهاي مختلف اسالمی را دارند
تـوان تحـت عنـوان یـک نظـام حقـوقی       حقوقی زیاد است و به همین دلیل همه این مکاتب را می

. قرار داد

قانون مدنی واحد اسالمیی تدوین هاي اختصاصچالش-1-2-2
ري تدوین قانون مدنی واحد اسالمیتنوع مذاهب اسالمی؛ چالش محتوایی و تفسی-1-2-2-1

آیـد  هاي مذهبی حقوق به میان میاگر چه در رویکرد غربی به حقوق، هنوز صحبت از ریشه
ک و پروتسـتان  رسد بتوان تنوع مذهبی و براي مثال کاتولیشود، اما به نظر نمیو بر آن تأکید می

زیرا حقوق غربی در قالب همان گفتمـان  . هاي تدوین قانون مدنی واحد اروپا دانسترا از چالش
ــاد مبتنــی اســت؛ عقالنیتــی کــه یــادآور اندیشــه کســانی چــون      ــر عقالنیــت خــود بنی مدرنیتــه، ب

.گروسیوس، هابز، الك و دیگران است
واعـظ زاده  ( زنـد  تعصبی که بدان دامن میرسد تنوع مذهبی با توجه به حال، به نظر میبا این
، چالشی براي تدوین قانون مدنی واحد اسـالمی باشـد و بایسـتی بـراي     )236،ص1373خراسانی،

در هر حال، در نظام حقوقی اسالمی، مبناي اعتبار قواعـد و هنجارهـاي حقـوقی    . رفع آن کوشید
از مبناي اعتبار هنجارهاي حقوقی اراده  الهی است و هر کدام از مذاهب اسالمی، تفسیر و فهمی 
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اندکه داراي نظام اجتهادي منسـجم و  مقصود از مذاهب اسالمی، آن دسته از مکاتب فقهی. دارند
شاید شیعه و سـنی را بتـوان دو   . )218-219،صص1383تسخیري،(مستند به کتاب و سنت هستند 

عمیـد  (مامـت دانسـت   تـرین اخـتالف آن دو را نیـز در مسـأله ا    مذهب مهم جهـان اسـالم و مهـم   
مساله امامت از این جهت اهمیـت دارد کـه حـداقل در رویکـرد شـیعی،      ). 27،ص1391زنجانی، 

تردیـد، تنـوع   از این منظر، بـی . شودمبناي اعتبار بسیاري از هنجارهاي حقوقی و رفتاري تلقی می
بـراي رفـع   . شودمذهبی در حقوق اسالمی چالشی مهم براي تدوین قانون مدنی واحد قلمداد می

اول اتخـاذ مـذهب واحـد؛ دوم تاکیـد     : رسـد  این چـالش، سـه راه حـل در بـدو امـر بـه نظـر مـی        
نظر کـردن از مسـائل مـورد اخـتالف و سـوم بازگشـت بـه        برمشترکات مذاهب اسالمی و صرف

دوران صحابه و طرد کلیه مذاهب پس از آن دوران به عنوان مبناي هنجاري قواعـد قـانون مـدنی    
؟واحد اسالمی

راه حل اول و سوم، با اصول مندرج در منشور وحدت اسالمی و از جملـه اصـل مهـم آزادي    
) منشـور وحـدت اسـالمی   9اصـل  6و5و4و بنـدهاي  4اصل نهم، اصـل  7بند ( انتخاب مذهب 

به موجب این اصول، احترام به مذاهب واختالفات که بعضاً نتیجه تنـوع اجتهادهـا   . مطابقت ندارد
بـا وجـود تنـوع در اجتهـاد چگونـه      . نمایداتخاذ راه حل دوم نیز آسان نمی. رداست، ضرورت دا

تردیـد، تنـوع و اخـتالف در اجتهـاد     توان به سمت تدوین قانون مدنی واحد حرکت کرد؟ بیمی
در برخـی از مـذاهب  و بـراي مثـال مـالکی،      . ناشی از تنوع و اخـتالف در منـابع اجتهـادي اسـت    

اسـت و در برخـی دیگـر هماننـد شـیعه و شـافعی، استحسـان اعتبـاري         استحسان منبع مهم اجتهاد 
).133و129، صص1391عمید زنجانی، (ندارد 

هاي سیاسی تدوین قانون مدنی واحد اسالمیچالش-1-2-2-2
اجتماعی-لگو پذیري نامناسب سیاسیدولت؛ نماد ا-ملّت.  الف

، »دولـت -ملت«بر پایه الگوي اجتماعی حاکم بر بسیاري از کشورهاي اسالمی،-نظام سیاسی
این الگو با توجـه بـه   . هاي کسانی چون هابز، روسوو دیگران تدوین شده استبرگرفته از اندیشه

اي و قـومی و از  نافع ملـی و طایفـه  ماهیت سکوالر یا نیمه سکوالر خود، هر وحدتی را از زاویه م
بـا فرهنـگ   » ملـت ـ دولـت   «نظـام رسـد،  ه نظـر مـی  ب.می نگرندپیش گفتهدیدگاه فلسفه سیاسی 

علت اصـلی بحـران   امر واین )75هادي، بی تا،ص(شمولی اسالمی متناقض بودهسیاسی و جهان
ــومتی  ــی و حک ــروعیت سیاس ــالمی مش ــدت اس ــران در وح ــادران، (و بح در ، )261، ص1388ن

نظام سیاسی بـا نظـام حقـوقی جامعـه مـرتبط      ). 117، ص1388موالنا،(است هاي اسالمی سرزمین
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و از ) 106، ص1388مریجـی، ( حقـوقی اسـت   -هر سـاختار سیاسـی  نت وقانون نیز جزء بنیادیاس
توان به سمت تدوین قانون مدنی واحد این منظر، این پرسش مهم قابل طرح است که چگونه می

اسالمی حرکت کرد؟ شایان ذکر است که تدوین قانون مدنی واحد اروپا نیز در ساختار اتحادیـه  
ملـت، آنگونـه   -خواهد بود؛ ساختاري که در آن، بایستی پذیرفت، مفهوم دولـت اروپا قابل طرح

که براي مثال ناپلئون به دنبـال آن بـود و قـانون مـدنی خـود را نیـز بـر پایـه ي آن بنیـان گـذارد،           
. جایگاهی ندارد و از آن عبور شده است

-در ظرفـی سیاسـی  تـر از آن اجـرا را دارد کـه   قانون مدنی واحد زمانی امکان تدوین و مهـم 
. ملت باشد-تواند از نوع دولتتردید، نمیاین ساختار، بی.  حقوقی متناسب تدوین و اجرا گردد

متفـاوت در  ضرورت ارتباط ساختار سیاسی و حقـوقی و چـالش سـاختارهاي حکـومتی    . ب
کشورهاي مختلف اسالمی

طرف و سـاختار حقـوقی از   همانطور که اشاره شد، ارتباط معناداري بین ساختار سیاسی از یک 
معنا، مفهـوم و کـارکردي کـه قـانون در نظـام سیاسـی دموکراتیـک دارد،        . طرف دیگر وجود دارد

هـاي  در اولی قـانون، ابـزار بیـان ارزش   . بسیار متفاوت از قانون نظام سیاسی براي مثال سلطنتی است
هـاي سیاسـی   اجـراي ارزش برآمده از اصل مهم آزادي فردي است و در دومی قانون، ابزار ایجاد و

توان گفـت، قـانون معنـا و کـارکرد یکسـانی در دو نظـام دموکراسـی لیبـرال و         حتی، می. حاکمیتی
هـاي فـردي و در دومـی قـانون،     در اولی قانون، ابزار تضـمین آزادي . دموکراسی سوسیال نیز ندارد

.هاي فردي استابزار دنبال کردن منافع سیاسی اجتماعی، در کنار آزادي
در اتحادیه اروپا، نظام سیاسـی حـاکم بـر کشـورها، اصـوال دموکراسـی اسـت و بـدلیل ایـن          

توانـد در مسـیر   همسانی، صرفنظر از ایراداتی که در این ساختار وجـود دارد، نظـام سیاسـی نمـی    
درسـازمان همکـاري اسـالمی،    . یکنواخت سازي قانون مدنی به عنوان چالش در نظرگرفته شـود 

بـه  ... و) ترکیـه (، سکوالر )عربستان(، سلطنتی)ایران(سیاسی جمهوري اسالمی انواع ساختارهاي 
حتی بین کشورهاي ایران، پاکستان و موریتانی که عنوان جمهـوري اسـالمی را   . چشم می خورد

شـود  براي نوع نظام سیاسی خود انتخاب کرده اند، تفاوت هاي مهمی در نظام سیاسی یافـت مـی  
ها این است که مفهـوم یکسـانی از قـانون و کـارکرد     این تفاوتمعناي). 82، ص1391مظفري،(

آن در بین کشورهاي اسالمی وجود ندارد و معلوم نیست قانون مـدنی واحـد اسـالمی، بـا کـدام      
اهمیت تفـاوت  . کارکرد و معنا، بناست در بین کشورهاي سازمان همکاري اسالمی پذیرفته شود

شـود کـه آنـرا    تر میقانون مدنی واحد، زمانی روشنساختار سیاسی به عنوان چالش براي تدوین
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اي که بین برخی از کشورهاي اسـالمی وجـود دارد، قـرار    در کنار روابط و مناسبات غیر دوستانه
تواند، بـه عنـوان چالشـی مکـانیکی، مـوثرتر از تفـاوت سـاختار        این روابط غیر دوستانه می. دهیم

. ون مدنی واحد اسالمی عمل کندحکومتی، به عنوان یک چالش براي تدوین قان

تدوین قانون مدنی واحد اسالمی هاي اقتصاديچالش-1-2-2-3
دي، بستر تدوین قانون مدنی واحدبازار مشترك اقتصا. الف

، برنده  جایزه نوبل اقتصادي، بـه قـانون و کـارکرد آن بنگـریم،     )Hayek(اگر از منظر هایک 
از دیدگاه هایـک،  . شودین قانون مدنی واحد نمایان میاهمیت بازار مشترك اقتصادي براي تدو

ــزار مهــم تضــمین ارزش  ــازار آزاد، از جملــه ارزش مالکیــت  قــانون، اب هــاي خودجــوش نظــام ب
از دیـد او، از آنجـا کـه قـانون ابـزاري دولتـی اسـت،        . خصوصی و ارزش آزادي قراردادي است

در واقع، هایک قائل به تقدم ذاتـی  . شودنبایستی به ابزار ایجاد قاعده حقوقی توسط دولت تبدیل 
,Cf. Hayek, 1985,pp 158, 160(حقوق خصوصی یا همان بازار آزاد بـر حقـوق عمـومی اسـت     

بنابراین، اگر از منظر هایک بنگریم، بازار مشترك اقتصادي بستر مناسب و حتی ضـروري  ).162
ادیـه اروپـا نیـز یـک معاهـده      دانیم کـه سـنگ بنـاي اتح   می. تدوین قانون مدنی واحد خواهد بود

.است) Treaty Economic European(اقتصادي، یعنی همان معاهده ي اقتصادي اروپا 
تـرین چالشـی اسـت کـه فـرا راه      وضعیت اقتصادي کشورهاي اسـالمی مهـم  "رسد به نظر می

یکی از شروط اصلی ایجـاد  ). 302، ص1388آقانظري،("شکل گیري بازار مشترك وجود دارد
کشـورهاي  ".هـاي اقتصادي،سـطح بـاالي مبـادالت کشـورهاي عضـو بـا یکـدیگر اسـت         یهاتحاد

اسالمی بـا وجـود اینکـه حـدود یـک سـوم تعـداد کشـورهاي جهـان را تشـکیل مـی دهنـد،ولی             
به عنوان مثال، فقط حدود ده درصد تجـارت خـارجی ایـن کشـورها بـا      . مبادالت چندانی ندارند

کشـورهاي  وانگهی،). 261، ص1388نادران،("مان استیکدیگر و بقیه آن باکشورهاي غیر مسل
عضو سازمان همکاري اسالمی جز کشورهاي درحال توسعه و اکثرا از تولید کننـدگان موادخـام   
می باشند که این موضوع باعث کـاهش سـرعت حرکـت آنهـا بـه سـمت ایجـاد بـازار مشـترك          

).151، ص1381عنانی الموتی،(اسالمی بوده است

قویت بازار مشترك اقتصاديپول واحد و ت. ب
رسد که پول واحد، چالشی براي تـدوین قـانون مـدنی واحـد باشـد؛      در نگاه اول، به نظر نمی
تواند هر نوع پولی باشد و در قانون مدنی نیز بـه پـول واحـد و بـراي     چرا که عوض قراردادي می
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دنی واحد نیز بـه ایجـاد   پس، قانون م. مثال ریال، براي انعقاد قراردادهاي مالی تصریح نشده است
رسـد یکـی دیگـر از قـدم هـایی کـه بایـد در مسـیر         حال، بـه نظـر مـی   با این. پول واحد نیاز ندارد

وحدت و یکنواخت سازي قانون مدنی برداشـته شـود، داشـتن پـول واحـد اسـت؛ چـرا کـه پـول          
صـادي واحد، زمینه و بستر شکل گیري بازار مشترك و در نهایت، موجـب رسـیدن بـه اتحـاد اقت    

.خواهد شدکه هدف قانون مدنی واحد است، 
یکی از گام هاي مهمـی کـه اتحادیـه اروپـا، در جهـت متحدالشـکل سـازي برداشـته اسـت،          
انتخاب یورو به عنوان پول واحد است؛ انتخابی که منجـر بـه متحـد شـدن سیاسـت هـاي مـالی و        

).65،ص1389صالحی،(تقویت و تثبیت بازار مشترك اقتصادي شده است 
هاي اقتصادي و جهت افزایش مبادالت بین کشـورهاي  رسد به دلیل اهمیت فعالیتبه نظر می

. اسالمی و در نتیجه ایجاد بازار مشترك، باید پول واحدي بین کشورهاي اسـالمی انتخـاب شـود   
در دهمین اجالس سران کشورهاي عضـو  مالزيپول واحد اسالمی اولین بار از سوي ایجادایده

المللـی تجـار و   و همچنین در نخسـتین نشسـت اتحادیـه بـین    طرح شدماسالمیهمکاريسازمان 
بازرگانان جهان اسالم، دبیرکل مجمع جهانی تقریب،آیت اهللا اراکی به لـزوم وجـود پـول واحـد     

، تـاریخ  157940:سایت خبرگزاري تقریب، کد مطلب(در میان کشورهاي اسالمی اشاره کردند 
ولـی  ) 1393مـرداد 25:، تاریخ مراجعه به سایت 11:58، ساعت 1393اردیبهشت 13به انتشار، شن

رغم جمعیـت زیـاد و منـابع وسـیعی کـه      متاسفانه کشورهاي عضوسازمان همکاري اسالمی، علی
اند ایده پول واحد را عملی کنند و از طرفی بـه دلیـل متفـاوت بـودن اقتصـاد      دارند، هنوز نتوانسته
اجـراي ایـن طـرح در تمـامی کشـورهاي اسـالمی ممکـن نیسـت و نـه تنهـا           کشورهاي اسالمی، 

.شود، بلکه خسارات جبران ناپذیري را ممکن است وارد کندمثمرثمر واقع نمی

، مانع شکل گیري بازار مشترك اقتصادي به عنوان بستر تدوین پراکندگی جغرافیایی-1-2-2-4
نون مدنی واحدقا

مسـیر عملـی کـردن طـرح تـدوین قـانون مـدنی اسـالمی،         رسد، یکی از مشکالت به نظر می
هـاي اقتصـادي منسـجم بـین     مـانع از همکـاري  پراکندگی جغرافیایی است؛ زیرا این پراکنـدگی،  

و بدین ترتیب، مانع شکل گیري بازار مشترك بین کشورهاي اسـالمی اسـت   کشورهاي اسالمی
داشت که مرزهاي جغرافیایی بایستی توجه. )302، ص1388؛ آقانظري، 263، ص1388نادران، (

هاي حمل و نقـل و دسترسـی آسـان بـه     ترین عامل یکپارچگی میان کشورها و کاهش هزینهمهم
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).54، ص1389حسن پور،(بازار کشورها است 
برخالف اتحادیه اروپا که تمامی کشـورهاي عضـو در یـک قـاره و در یـک محـدوده قـرار        

کشـوري اسـت کـه در طـول چهـار قـاره       57ز انـد، سـازمان همکـاري اسـالمی، متشـکل ا     گرفته
اند؛ آلبانی در اروپا، موزابیک در آفریقا، گویان در آمریکاي التـین و انـدونزي در آسـیا    پراکنده

).20، ص1390پرتو،(

هاي تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحـد  راه حل هاي رفع چالش.2
اسالمی

هاي مشترك تدوین قانون مدنی واحد پرداخته و سـپس  هاي رفع چالشدر ابتدا به مطالعه راه
:کنیم هاي اختصاصی هر یک از دو قانون را تحلیل میچگونگی رفع چالش

اروپا و قانون مدنی هاي مشترك تدوین قانون مدنی واحد هاي رفع چالشراه حل-2-1
واحد اسالمی

آن براي قانون واحد؛ زبان انگلیسی براي قانون مدنی اروپا و زبان قرانتخاب زبان -2-1-1
مدنی واحد اسالمی

قـانون  منظور . تاریخ اروپا، گواه زبان مشترك در تجارت و علم و به طور خاص حقوق است
، یعنی ریشه حقوق مدرن اروپا اسـت کـه بـه زبـان التـین      ) Corpus Iuris Civilis(مدنی ژوستینین

بلکـه،  . نابراین، ایده انتخاب زبان واحد در علم و تجارت نبایستی جدیـد تلقـی شـود   ب. بوده است
).Schmid,2012,p276(بایستی به احیاء آن اندیشید

همانطور که مطالعه شد، سوپیو، استاد فرانسوي، راه حل تدوین قانون مدنی اروپا به سه زبـان  
شان راه حل اتخاذ زبان واحد را با توجـه بـه   در واقع، ای. کنندرا  براي رفع این چالش پیشنهاد می

دانند و اگر این زبان، زبـان انگلیسـی باشـد، قائلنـد     ارتباط بین زبان و فرهنگ حقوقی، زیانبار می
شـود و ایـن هـم زیانبـار     مسیر ورود فرهنگ حقوقی انگلیسی به نظام رومی ژرمنی نوشته بـاز مـی  

و، یعنی تدوین به سه زبـان، نسـبت بـه اتخـاذ زبـان      رسد راه حل سوپیحال، به نظر میبا این. است
وانگهـی، امکـان تـدوین قـانون     . واحد، از منظر ارتباط زبان و فرهنگ حقوقی، زیانبـار تـر باشـد   

مدنی به سه زبان، نشان دهنده این است که ارتباط بین زبان و فرهنگ حقـوقی، بـه انـدازه کـافی     
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).Collins,2008,p144(هم قوي نیست 
گونه هـم اسـت، بـه نظـر     قانون مدنی واحد اروپا بازار مشترك اروپا باشد، که همیناگر بستر 

توان به سمت اتخاذ زبان واحد براي تدوین قانون مـدنی واحـد اروپـا حرکـت کـرد؛      رسد میمی
,Schmid(چرا که تسهیل داد و ستد در بازار اروپایی منوط به همـین زبـان واحـد اروپـایی اسـت      

2012,p276 .(المللـی نیـز   تواند مناسـب باشـد، چـرا کـه زبـان بـین      ین منظر، زبان انگلیسی میاز ا
توانـد مسـیر انتقـال مفـاهیم حقـوقی از یـک       وانگهی، زبان به خودي خود و به تنهایی نمـی . است

سیستم حقوقی به سیستم حقوقی دیگري باشد و نگرانی سوپیو از حاکمیت یک سیسـتم حقـوقی   
اگـر چـالش تنـوع    .) Schmid,2012,p277(بان چنـدان مسـتدل نیسـت    بر سیستم دیگر و از مسیر ز

ال بــر رومــی ژرمنــی حــل شــود، در سیســتمی بــا غلبــه یــک سیســتم و بــراي مثــال سیســتم کــامن
امـا  . تواند و بایـد نقـش تسـهیل ایـن حاکمیـت را برعهـده گیـرد       اینصورت، زبان انگلیسی نیز می

.شودل رفع نمیخواهیم دید که چالش تنوع سیستمی با این راه ح
تـوان بـه سـمت انتخـاب زبـان واحـد       رسد، میدر مورد قانون مدنی واحد اسالمی، به نظر می

ن سراسر جهان، با وجود تفاوت در زبان، اخـالق و آدابشـان، در یـک امـر     مسلمانا. حرکت کرد
زبـان  "). 163-164، صـص 1362،صـانعی (و آن آشنایی به زبان قرآن و سـنت اسـت   اندمشترك

اي بهتـر از زبـان   بنـابراین، وسـیله  ). 118، ص1383شوشـتري، ("زبان میـراث اسالمیاسـت  عربی،
نبایستی گمـان کـرد   ). 163-164، صص1362،صانعی(عربی، براي وحدت اسالمی وجود ندارد 

شود؛ چـرا  که انتخاب زبان عربی به عنوان زبان واحد، غلبه زبان قومی بر قوم دیگر را موجب می
).231، ص1362واعظ زاده خراسانی،(ن، اعتباري اعتقادي است که اعتبار این زبا

مرجع صالح تدوین و تفسیر و اصالح؛ راه رفع چالش انعطـاف ناپـذیري قـانون    - 2- 2-1
مدنی واحد

تردید، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسالمی نیاز به تصویب مرجعـی  بی
اسالمی خواهد داشـت و اگـر   ريطح سازمان همکاصالح، هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در س

توان گفت صالحیت اصـالح و یـا تفسـیر آن    مرجعی صالحیت تدوین قانونی را داشته باشد، می
. قانون را نیز خواهد داشت و بدین ترتیب چالش انعطاف ناپذیري قانون نیز رفع خواهد شد

هـم اتحادیـه اروپـا ایجـاد بـازار      معاهده ي اروپـا، یکـی از اهـداف م   3ماده ي 3بر اساس بند 
معاهده عملکرد اروپا، اتحادیه اروپا صـالحیت  3ماده ي 1به موجب بند . مشترك اروپایی است
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دارد تا به وضـع قواعـد الزم بـا موضـوع رقابـت بـراي ایجـاد و تقویـت بـازار مشـترك اروپـایی            
می داند تا در راستاي تقریـب  این معاهده نیز، پارلمان و شوراي اروپا راصالح114ماده  . بپردازد

هاي عضو که موضوع و هدفشان به ایجاد و تقویـت بـازار   آن دسته از قوانین ماهوي و فنی دولت
,Barnard(.مشترك اروپایی مرتبط است، اقـدام کنـد و دسـت بـه ایجـاد قواعـد مشـترکی بزنـد        

p.28;Vezyrtzi,2009 ,p14; Schmid,2001,pp 7-8(
الـذکر اسـت و   دوین قـانون مـدنی واحـد اروپـا، منطبـق بـا مسـتندات فـوق        رسد، تـ به نظر می

واقعیـت ایـن اسـت کـه     . تواند در راسـتاي ایجـاد و تقویـت بـازار مشـترك اروپـا تلقـی شـود        می
هاي اروپایی، منجر به افزایش هزینه مبـادالت شـده و نهایتـاً    هاي موجود بین قوانین دولتتفاوت

تجار کوچـک یـا متوسـط    . الشعاع قرار داده استپایی را تحتعملکرد مناسب بازار مشترك ارو
و همچنین مصرف کنندگان ممکن است در اثر هزینه هاي باالي مبـادالت، ارتباطـات فرامـرزي    

از . شـود خود را کاهش دهند و بدین ترتیب عملکرد مناسب بـازار مشـترك بـا مـانع روبـرو مـی      
راجـع بـه سیسـتم حقـوقی قابـل اعمـال بـراي        ها، هزینه بدسـت آوردن اطالعـات  جمله این هزینه
ها و آگاهی نسـبت بـه نظـام حقـوقی طـرف معاملـه اسـت        هاي موجود میان سیستممعامله، تفاوت

)Tilmann,1999,p124.(    در هر رابطه اقتصادي فرامرزي، جهت نیل به نتیجه بهتـر ، نیازمنـد تعیـین
ن، اختالفات احتمالی حاصـله از قـرارداد   ایم که به موجب آقانونی به عنوان قانون حاکم بر رابطه

المللی قـانونی سـت کـه طـرفین تعیـین      قانون حاکم بر قراردادهاي بین. را بتوانیم رتق و فتق کنیم
درصـورت نبـودن قـانونی واحـد کـه حـاکم برکلیـه روابـط         ). 336، ص1383الماسـی، (اند کرده

م اقدام کنند و تعیین آن بـه راحتـی   شوند خود به تعیین قانون حاکاقتصادي باشد، طرفین ملزم می
ممکن نیست و چه بسا مجبور به تعیین قانون کشوري ثالث به عنوان قانون حاکم شـوندکه منجـر   

.شودها میبه افزایش هزینه
البته این توافق زمانی است که طرفین به لحاظ سطح قدرت برابر باشند؛ براي مثـال در رابطـه   

ننـدگان و کسـبه خـرد، قـدرت برتـر، تـوان دیکتـه کـردن         هاي بزرگ و مصـرف ک بین کارخانه
شرایط معامله اعم از زبان، قانون حاکم ودادگاه صـالح را دارد و در نتیجـه مصـرف کننـدگان و     

تواند بازار مشترك اروپـایی را  گیرند و این امر میکسبه خرد از این معامالت فرامرزي فاصله می
.)Tilmann,1999,p124(با چالش همراه سازد

تواند حداقل در میان مدت یـا بلندمـدت   با تدوین قانون مدنی واحد اروپا، هزینه مبادالت می
ــد ــی  . کــاهش یاب ــدنی واحــد م ــانون م ــال، ق ــراي مث ــد امکــان اســتفاده از امالکــی کــه در   ب توان
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انـد را بـه عنـوان رهـن در هرکشـور ثـالثی، تسـهیل کنـد         سایرکشورهاي عضو اتحادیه قرارگرفته
)Schmid ،,2010p273.(

چالش انعطاف ناپذیري در مورد قانون مدنی واحـد اسـالمی مـاهیتی متفـاوت دارد؛ واقعیـت      
ي قاعـده ي حقـوقی اسـت و بنـابراین     این است که در رویکرد دینی، تنها خداونـد ایجـاد کننـده   

تدوین و اصالح و یا تفسیر منعطف یا منطبق با مقتضیات زمان و مکان از قـانون مـدنی واحـد، از    
بایستی توجه داشت که در رویکرد اسالمی، اجتهـاد بـیش   . رسداساس با مشکل مواجه به نظر می

از آنکه نقش تشریعی داشته باشـد، کـارکرد اسـتنباطی دارد؛ رویکـرد عبـد الوهـاب شـعرانی، از        
علماي معتزلی مسلک مصـري کـه قائـل بـه اجتهـاد تشـریعی اسـت، در هـر حـال، اسـتثناء تلقـی            

تـوان  رسد مـی حال، به نظر میي این مقاله است؛ با اینموضوع خارج از حوصلهتفصیل . شودمی
با تأکید بر مکانیسم یا چارچوب نظري مورد اتفاق در بین مذاهب مختلف اسـالمی بـه راه حلـی    

براي مثال، شاید، نظریه منطقه الفراغ در فقه شیعه که در فقه اهل سنت تحت عنوان منطقـه  . رسید
بتواند چارچوب نظري مناسبی هم براي تدوین قانون مدنی واحـد اسـالمی   ، شودیالعفو شناخته م

شـایان  . و هم براي اصالح و تفسیر آن توسط نهاد صالح در سازمان همکاري اسالمی تلقی شـود 
ذکر است که ورود قانون مدنی واحد اسالمی بـه حـوزه احـوال شخصـیه، بـا توجـه بـه تعصـبات         

بات فرهنگـی و عرفـی کـه در مـورد احـوال شخصـیه اروپـایی نیـز         تر از آن، تعصمذهبی و غلیظ
از این منظر، پذیرش نظریه منطقه الفراغ یا منطقه العفو بـه  . مطرح شد، به مصلحت نزدیک نیست

در واقع، قـانون مـدنی واحـد اسـالمی بـا تکیـه بـر بـازار         . نمایدعنوان چارچوب نظري آسانتر می
هاي اسالمی نیز تأکید زیادي بـر  ي، که سازمان همکاريمشترك اسالمی به عنوان بستر کارکرد

.الذکر قرار گیردتواند در چارچوب نظري فوقشکل گیري و تقویت آن دارد، به خوبی می

دادگاه اروپایی حقوق بشر و نهاد داوري؛ دو الگوي مرجع قضاوتی براي اجـراي  -2-1-3
واحد اسالمیقانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی

طلبـد کـه نـه در    دیدي نیست که قانون مدنی واحد اروپا، نهاد قضاوتی خاص خـود را مـی  تر
دادگاه اروپایی حقـوق بشـر   . هاي اسالمی شاهد آن نیستیماتحادیه اروپا و نه در سازمان همکاري

تواند الگوي تأسیس مرجع قضاوتی بـراي قـانون مـدنی واحـد اروپـا و      تجربه وزینی است که می
توان به نهاد داوري با توجه بـه توسـعه آن و تناسـب بهتـر     بر آن، میعالوه. می باشدهمینطور اسال

وجـود ایـن دو نهـاد    .آن با ساز و کار بازار مشترك اروپایی و بازار مشترك اسالمی توجه داشت
هـاي آغـازین   هـاي حقـوقی در سـال   قضاوتی و داوري در کنار یکدیگر، مشکل کثـرت پرونـده  
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حال، ذکر ایـن نکتـه هـم    با این. )Schmid,2012,p285(کندتا حدودي حل میتدوین قانون را نیز 
هاي اسالمی بر خالف اتحادیه اروپا نه ساز و کـار تقنینـی دارد و   الزم است که سازمان همکاري

تري را بـراي تـدوین قـانون مـدنی واحـد در      نه ساز و کار قضاوتی و به همین دلیل مسیر طوالنی
.وپا در پیش داردمقایسه با اتحادیه ار

قـانون مـدنی   بازار مشترك اروپا و بازار مشترك اسالمی و توجیه عدم جامعیـت  -2-1-4
واحد اروپا و اسالمی

عدم پرداختن قانون مدنی واحد اروپا و اسالمی به موضوع احوال شخصیه، نبایستی به عنـوان  
رداختن بـه موضـوع   چالش ساختاري و عدم جامعیت قانون مدنی واحـد تلقـی شـود؛ چـرا کـه پـ      

. توانـد بـه چـالش بکشـد    احوال شخصیه، همانطور که اشاره شد، اصل قانون مـدنی واحـد را مـی   
بدین ترتیب، با تکیـه بـر بـازار مشـترك بـه      . احوال شخصیه، ریشه در فرهنگ وتاریخ مردم دارد

. باشـد عنوان بستر کارکردي قانون مدنی واحد، بهتر است این قانون محدود به روابـط اقتصـادي  
گـذاري  مالحظه کردیم که هم معاهده  اروپا و هم معاهده  عملکرد اروپا، با تبیـین محـور قـانون   

اروپایی، به نوعی، احوال شخصیه را خارج از سیاست تقنینی اتحادیه قرار داده است؛ ایـن محـور   
وع در حقوق اسـالمی نیـز موضـ   .)Ardeleanu,2013,pp53-54(همان بازار مشترك اروپایی است 

یکنواخت سازي احوال شخصیه به ویژه در زمینه ي ارث، بـین اهـل سـنت و شـیعیان، بـه شـدت       
.مورد اختالف است

هاي اختصاصی تدوین قانون مدنی واحدهاي رفع چالشراه-1-2
هاي اختصاصی تدوین قانون مدنی واحد اروپا هاي رفع چالشراه حل-2-2-1
پایی و رفع چالش تنوع فرهنگی اروهاي حقوقی مشترك ارزش-2-2-1-1

تردیدي نیست که پذیرش قانون مدنی واحد اروپا توسط مردم کشورهاي مختلـف اروپـایی،   
منوط به این است که این قانون، تنوع فرهنگی در سطح اتحادیه را تا حـدي بـه رسـمیت شـناخته     

همـانطور  . ر اسـت حال، نبایستی گمان کرد که ایجاد وحدت فرهنگی به سادگی میسبا این. باشد
وانگهـی، بسـتر ایجـادي و    . گیـرد که اشاره شد، قانون مدنی اروپا احـوال شخصـیه را در بـر نمـی    

. اجرایی این قانون بازار مشترك اروپایی است که مورد تأکید معاهدات مختلـف اروپـایی اسـت   
توانـد  مـی هاي مشترکی وجود دارد که قانون مدنی اروپا بـا تکیـه بـر آنهـا    در نهایت اینکه ارزش

منظور اصول مهم حقوق بشر است که در رابطـه بـا قـانون مـدنی دو اصـل مهـم آن       . شکل بگیرد



90
1394تابستان، یازدهمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

می دانیم کـه  . توانند مورد توجه باشندیعنی اصل آزادي قراردادي و اصل مالکیت خصوصی می
تواننـد  همـین اصـول مـی   . دو اصل پیش گفته، محورهاي اصلی شکل گیري بـازار مشـترك انـد   

فسیر سایر اصول و براي مثال اصل حسن نیت و سایر مفاهیم حقـوقی و از جملـه تعهـد    راهنماي ت
حال، بایستی توجـه داشـت کـه حفـظ و تقویـت ایـن میـراث مشـترك در حـوزه ي          با این. باشند

تــوان ســندي بــراي آن باشــد، منــوط بــه تربیــت  تعهــدات کــه اصــول قراردادهــاي اروپــایی مــی 
.)Schmid,2012,pp 280-281(ه ملی بیاندیشند دانانی است که اروپایی و نحقوق

و رفع چالش هاي مختلف حقوقی میراث مشترك، تعامل ماهوي و شکلی بین نظام-2-1-1-2
هاي حقوقیتنوع نظام

هـاي زیـادي دارنـد، امـا     ال تفـاوت اگر چه دو نظام بزرگ حقوقی رومن و ژرمنـی و کـامن  « 
هـاي مشـترکی دارند،کـه بـه     دو سیستم تـاریخ و ریشـه  توان از این نکته هم غافل شد که ایننمی

عالوه بر . )Von caemmerer,1964,p320(» گرددحقوق رم و حقوق بازرگانی قرون وسطی برمی
هـایی کـه   این و به ویژه در ساختار مدرنیته حقوقی، مبنایی جـز عقالنیـت انسـان گرایانـه و ارزش    

تردیـد، ارزش آزادي  ن دو سیستم حقوقی یافت؛ بـی توان براي ایاند، نمیبرآمده از این عقالنیت
فردي بسیار کمک کرده است که مفهوم مالکیت جان الك، در هر دو سیستم حقـوقی کامـل ال   

ال زیـاد تأکیـد داشـت و تفـاوت     نباید بر نوشته نبودن نظام کامن. و رومن و ژرمنی پذیرفتنی باشد
ال، وانگهی، رویه  قضایی و دکتـرین کـامن  . کردآنرا با نظام رومن و ژرمنی، از این منظر برجسته 

روشـن  . توان از آن غافـل شـد  امروزه قانع شده است که قانون، مزایاي قابل توجهی دارد که نمی
بودن، انسجام و قابل پیش بینی کردن نتیجه رفتار حقوقی از جمله ایـن مزایاسـت و از ایـن منظـر     

می دانـیم کـه   . )Guido,1999,p12(تقبال روبرو باشد تواند با استدوین قانون مدنی واحد اروپا می
انگلستان از نیمه دوم قرن بیستم میالدي، به سمت تدوین حقوق قراردادهـا حرکـت کـرده اسـت     

)Hondius,2010,p10; Von Bar,1999,p134(.
دان فرانسوي، بر خالف لگراند، که بـا تأکیـد بـر حـس     ، حقوق)Andrea Pinna(آندرا پینا 

و تفاوت نیروهـاي سـازنده حقـوق در کشـورهاي مختلـف اروپـایی و بـراي مثـال         ملّی گرایی
، )عقالنیـت فطـري حقـوق طبیعـی مـدرن     (و فرانسـه  ) نظم خودجوش مکتـب تـاریخی  (آلمان 

دانـد، اعتقـاد دارد کـه بایسـتی از گذشـته عبـور       تدوین قانون مدنی واحد را چالش برانگیز می
ري حقوق کشورهاي اتحادیـه اروپـا از یکـدیگر افـزایش     کند که تأثیر پذیپینا تأکید می. کرد

ال و رومـن و ژرمنـی نیـز از منـابع     دانـان کـامن  توان گفت حتـی حقـوق  اي که مییافته به گونه
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؛ تجربـه اي  )Pinna, Andrea, 2002,p 343; Cf.Osajda, pp. 15-16(یکسانی استفاده مـی کننـد   
لوییزیانا و کبک اتفاق افتاده و مثال خوبی براي هاي که قبل از اتحادیه اروپا، در حقوق ایالت

هاي حقوقی متفاوت چگونگی هماهنگ سازي حقوق خصوصی در یک سیستمی که فرهنگ
بنا نیست قانون مـدنی واحـد، جـایگزین    .)Reimann,1999,pp1345-1346(شود دارد، تلقی می

.یک نظام حقوقی شود

نون مدنی واحد اسالمیهاي اختصاصی قاهاي رفع چالشراه حل-2-1-2
یمنابع اساسی مشترك دوین قانون مدنی واحد اسالمی و رفع چالش تنوع مذهب-2-1-2-1

رسد که منظور از تدوین قانون مدنی واحـد اسـالمی، ادغـام مـذاهب و یـا توحیـد       به نظر نمی
از حتی در نگـاه کـالن نیـز، وقتـی سـخن     . اعتقادي باشد تا تنوع مذهبی چالشی فراروي آن باشد

، 1362مطهـري،  (آید، منظور حصر مذاهب بـه مـذهب واحـد نیسـت     وحدت مذاهب به میان می
چــرا کــه در غیــر اینصــورت بــرخالف آزادي اختیارمــذهب کــه مــورد تأکیــد منشــور ). 384ص

).84، ص1385حسینی،(وحدت اسالمی است، خواهد بود 
توانـد مـانع و   رتی مـی در رابطه با تدوین قانون مدنی واحد اسالمی، تنـوع مـذاهب در صـو   

چالش جدي قانون مدنی واحد باشد که این تنوع به منـابع اساسـی تـدوین قـانون نیـز سـرایت       
گـذاري اسـالم عبارتنـد از    منشور وحدت اسالمی منـابع اساسـی قـانون   2کند؛ به موجب اصل 

کـه همـه مـذاهب اسـالمی،برحجیت و حقانیـت ایـن دو       )ص(قرآن مجید و سنت شریف نبوي
ایـن وحـدت   . داننـد فاق نظر دارند و اعتبار سایر منابع را برگرفته و مستند به این دو میمنبع، ات

ایـن بـه   . تواند سنگ بناي خوبی براي حرکت به سمت تدوین قانون مدنی واحد باشدمنابع می
واعـظ  ( گـذارد  معناي انکار اختالف در باورهاي کالمی و فقهی که بـر اجتهـاد نیـز تـأثیر مـی     

توانـد نقطـه   بلکه سنگ بنا و مرکز ثقلـی اسـت کـه مـی    . نیست). 371حکیم،ص؛ 151زاده،ص
شود که همـراه  وانگهی، اختالفات علمی وقتی زیانبار می. آغاز تدوین قانون مدنی واحد باشد

با اختالفات سیاسی و تاریخی باشد و اگر جنبه صرف علمی داشته باشد، همانطور که آیت اهللا 
تواند جدي تلقی شـده مـانع از تـدوین    نمی). 41واعظ زاده،ص(بروجردي بر آن تأکید داشت

هـاي  همانطور که خواهیم دیـد، راه حـل رفـع بسـیاري از ایـن چـالش      . قانون مدنی واحد باشد
رسـد سـازمان   ملت به مفهوم امت است و به نظـر مـی  - سیاسی و تاریخی، عبور از مفهوم دولت

.همکاري اسالمی نقطه آغاز این عبور باشد
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عبــور از مفهــوم ملــت بــه امــت و رفــع : )Ummah-building(امـت ســازي  -2-1-2-2
تدوین قانون مدنی واحد اسالمیهاي سیاسیچالش

هاي سیاسی تدوین قانون مـدنی واحـد یعنـی سـاختارهاي سیاسـی      رسد منشأ چالشبه نظر می
هـوم بـه مفهـوم    متنوع و الگوي نامناسب سیاسی، تأکید بر مفهوم ملت است و بـا عبـور از ایـن مف   

هـایی کـه بـا اصـطالح     رغم شـباهت اصطالح امت، علی. ها عبور کردتوان از این چالشامت می
اي از جامعه، در اصطالح، گروه سـازمان یافتـه  . هاي محسوسی نیز با آن داردجامعه دارد، تفاوت

خـود را  افراد است که در سرزمین مشترکی زندگی و با همکاري با یکدیگر، نیازهاي اجتمـاعی  
بـر  بر اشتراکات عینی که مبتنیامت نه مبتنی). 121؛ موالنا، ص142مساواتی، ص(کنند فراهم می

منادي نظمی است که ایـن نظـم سیاسـی و اجتمـاعی     "از این منظر، اسالم. وحدت اعتقادي است
. در امتــی واحــد تجلــی مــی یابــد و گســتره آن محــدود بــه ســرزمین جغرافیــایی خاصــی نیســت 

تواند مبنا و اصلی مشترك بـراي  جوهره اصلی امت، حاکمیت خدا است و می).37صافضلی،("
سـوره  (هاي داخلی کشورهاي اسالمی و اجراي قوانین اسالمی به دسـتور قـرآن   ماهیت حکومت

و با جایگزینی آن به جاي ) 183-184ادیب، صص(باشد ) 44و سوره مائده آیه 57انعام، آیه ي 
هـاي  زیـرا نقـش دولـت   . دوین قانون مدنی واحد فراهم خواهد آمـد ملت، امکان ت-مفهوم دولت

بایستی توجه داشت که تشکیل اتحادیه اروپـا نیـز بـدون    . دهدملی را در تدوین قانون کاهش می
مـی دانـیم کـه بقـاء     . ملت و تأکید بر اروپاي واحد امکان پذیر نبوده است-عبور از مفهوم دولت

هادهــاي اروپــایی اســت کــه داراي نــوعی حاکمیــت نســبت بــه اتحادیــه اروپــا نیــز، امــروزه، بــه ن
.هستندهاي ملیدولت

هاي اقتصاديرفع چالش-2-1-2-3
هاي متعددي که در سازمان همکاري اسالمی باهدف تشکیل بازار مشـترك  رغم نشستعلی

ی اسالمی برگزار شده و گذشت سه دهه از ایجاد سازمان، سهم تجارت بین اعضا پیشرفت شـایان 
نداشته؛ بدین ترتیـب، ماهیـت سـازمان، بیشـتر سیاسـی بـاقی مانـده ومنجـر بـه تقویـت همکـاري            

بـه نظـر   . اقتصادي و گسترش روزافزون سطح روابط تجاري بین کشورهاي اسالمی نشـده اسـت  
نکتـه  اول  . رسد براي تقویت بازار مشترك اقتصادي اسالمی باید به چند نکتـه توجـه داشـت   می

ــوري   ــق تئ ــه طب ــراینک ــت و   )Jacob Viner(واین ــاز، تقوی ــاددان کانادایی،آغ ــودآوري اقتص س
اتحاداقتصادي موکول به آن است که کشورهاي عضو، داراي اقتصـاد مکمـل باشـند تـا تقویـت      

انـد و اگـر   هایی منجر شـود کـه سـایرین ازآنهـا بـی نصـیب      بنیه تولیدي هریک از آنان به فعالیت
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اش تحادي بوجود آورند، حمایـت هرکشـور ازتولیـد داخلـی    کشورهایی با زمینه تولیدي مشابه، ا
مانـــد و حرکـــت در مســـیر کـــاهش موانـــع گمرکـــی بـــا مشـــکل روبـــه رو         بـــاقی مـــی 

بنـابراین، کشـورهاي   ). 306آقـانظري، ص Lipsey,1957,p40; Strielkowski,2013,p12;(شـود می
. م کننداسالمی، مبناي همکاري اقتصادي خود را باید بر اساس اقتصاد مکمل تنظی

نکته دوم اینکه براي تحقق اندیشه بازار مشترك اسالمی، مقـدماتی چـون حـذف یـا کـاهش      
اي مشترك هاي موجود در روابط تجاري بین کشورهاي اسالمی، اتخاذ رویکردهاي تعرفهتعرفه

در قبال کشورهاي دیگر و اجازه جابجایی آزاد نیروي کار، سرمایه و تولید بین اعضا، نیاز اسـت  
).160نانی الموتی، صع(

سوم اینکه، وجود کشورهایی با سطح اقتصادي متفاوت در سازمان همکاري اسالمی، امکـان  
کند و برخی اعضاي بـا سـطح   ورود همگی اعضا به بازار مشترك در ابتداي امر را غیرممکن می

ار درآمد پایین و مقروض، حل مشکالت داخلی خود را بر فـراهم کـردن مقـدمات ورود بـه بـاز     
بنابراین، کشورهاي اسالمی در ابتدا باید مشکل اقتصـاد داخلـی خـود    . مشترك ترجیح می دهند

را حل نمایند و سپس براي نمایش قدرت سازماندهی براي کـل امـت اسـالمی اقـدامات الزم را     
. انجام دهند

هـاي اقتصـادي، موقعیـت جغرافیـایی    نکته آخر اینکه از آنجا که علت مهم موفقیـت اتحادیـه  
آنها بوده است، لذا بهتر است کشورهاي اسالمی به چند زیرمجموعه به لحاظ جغرافیـایی تقسـیم   
شوند؛ یعنی ایجاد چند بلوك اقتصـادي جزیـی در بـین بلـوك اصـلی سـازمان همکـاري وبـراي         

هاي موجـود رو آورد، ازجملـه اکو،کـه متشـکل از کشـورهاي      توان به اتحادیهتحقق این امر می
-264نـادران، صـص  ... (ه و آسیاي میانه است، یا شوراي همکاري خلیج فارس وشمال خاورمیان

هـاي  توان در ابتدا، ایـن همگرایـی را از سـطح کـوچکتري آغـاز کـرد؛ در بـین شـکل        می). 263
اي همکاري اقتصادي کشـورهاي اسـالمی، جـامع تـرین آنهـا،گروه هشـت مـی        همگرایی منطقه

وجـود، بهتـر اسـت هسـته اولیـه اعضـا بـازار مشـترك را از         بنابراین، بدلیل کثرت و تنـوع م . باشد
ترین شکل همکاري آغاز کرد و با افزودن عربستان سعودي به عنوان اینکـه عضـویت آن   مناسب

وجودکشوري باقـدرت اقتصـادي برتـر در سـطح منطقـه، ماننـد آلمـان در        (تاثیر همه جانبه دارد 
، )254نـادران، همـان، ص  (ي اقتصـادي دارد  هـا اتحادیه اروپا، نقش مهمی در توان رقابت بلوك

توان امیدوار بود که هسته اولیه اعضا این بازار بتوانند نقش خـود را در راسـتاي شـکل گیـري     می
.بازار مشترك ایفا کنند
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پیشنهاد پول واحد نیز مانند هر پروژه ي دیگـر قبـل از اجرا،بـه طـور کامـل قابـل پـیش بینـی         
براین اسـاس، الزم اسـت طـرح واحـد     . شودیب آن آشکار مینیست و در مسیر اجراست که معا

از جملـه ایـن   . پول اسالمی را در ابتدا در کشورهایی که اقتصاد نزدیـک تـري دارنـد،پیاده کـرد    
اند که نفت جـز منـابع عمـده درآمـد آنهـا اسـت وبـدین        کشورها، کشورهاي حوزه خلیج فارس

واحـد را بـه تمـامی کشـورهاي اسـالمی      صورت بعد از اجرا، ظهور مشکالت و رفـع آنهـا، پـول   
حال، پرسشی که ممکن است مطـرح شـود، ایـن اسـت کـه کـدام واحـدپول،        با این. تعمیم دهیم

شایستگی عنوان پول واحد اسالمی را دارد؟
. توان مطرح کرد، انتخاب دینار به عنوان واحد پـول مـی باشـد   پیشنهادي که در این رابطه می

لب شدن وقدرتمند بودن برخی کشورها، بلکـه بـدلیل مبنـاي اسـالمی و     این انتخاب نه به دلیل غا
تواند موجب متقاعد شدن کشـورهاي اسـالمی   سابقه کاربردش در اسالم است و براین اساس می

.در این راستا و در نهایت وحدت آن شود

چالش پراکندگی جغرافیاییعبور از مفهوم دولت ملت به مفهوم امت و رفع -2-1-2-4
صورت دستیابی به مفهوم امت واحد، چالش پراکندگی جغرافیایی نیـز حـل خواهـد شـد؛     در

است و با قبول این نظـام، در تـدوین و   ... زیرا امت،همانطور که گفته شد،فراتر از جغرافیا، زبان و
.اجراي قانون با مشکل مواجه نخواهیم بود

گیرينتیجه
المللـی یکنواخـت سـازي حقـوق     نیکنواخت سازي حقوق خصوصی با تأسـیس مؤسسـه بـی   

وجه دیگري یافته و تشکیل اتحادیه اروپا به تقویت این یکنواخـت سـازي   ) Unidroit(خصوصی 
هـم مؤسسـه و هـم اتحادیـه اروپـا، از آنجـا کـه مـورد اقتبـاس دیگـر           . کمک بسیار نمـوده اسـت  

حقـوق  . رنـد داگیرند، در مسیر جهانی شدن ماهوي و شکلی حقوق گام بـر مـی  کشورها قرار می
. تفـاوت باشـد  تواند بـی کشورهاي اسالمی، در مواجهه با این دو نهاد بین المللی و آثار آنها، نمی

واقعیت این است که حقوق اسـالمی از ایـن تحـوالت تـأثیر پـذیري نیـز داشـته اسـت و تشـکیل          
بـا  . انـد اي از ایـن تـأثیر پـذیري   سازمان همکاري اسـالمی و اعالمیـه حقـوق بشـر اسـالمی نمونـه      

هـا و مفـاهیم حقـوق جهـانی بـر      حال، جهانی شـدن مـاهوي حقـوق بـا توجـه بـه ابتنـاء ارزش       این
تواند تهدیدي براي حقوق اسالمی تلقی شـود؛ ولـی، در عـین    عقالنیت محض انسان گرایانه، می
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توانـد فرصـت نـادري    حال، جهانی شدن حقوق اگر از منظر عقالنیت صوري نگریسته شود، مـی 
المی از ایـن منظـر بسـیار اهمیـت     المی تلقی شود و تدوین قانون مدنی واحـد اسـ  براي حقوق اس

تحلیـل  . تواند از حیث تقریب مـذاهب، بـه اتحـاد و همگرایـی اسـالمی منجـر شـود       یابد و میمی
دهـد کـه   هاي تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسالمی نشان میتطبیقی چالش

هـا، در اتحادیـه اروپـا بـه     دشواري است؛ اما، علی رغم این دشـواري یکنواخت سازي حقوق امر 
شود و حتی فراتر از قانون مدنی واحد اروپا بـراي تـدوین قـانون اساسـی     صورت جدي دنبال می

. توان به سمت تدوین قانون مدنی واحد اسالمی نیـز حرکـت کـرد   می. شودواحد اروپا تالش می
ملـت بـه   -سـت و محـور اساسـی آن عبـور از مفهـوم دولـت      بستر مهم آن بازار مشترك اسالمی ا

این دو گـام مهـم در اتحادیـه اروپـا برداشـته شـده       . مفهوم امت در حوزه ي حقوق اسالمی است
است و از این جهت اتحادیه اروپـا در مسـیر تـدوین قـانون مـدنی از سـازمان همکـاري اسـالمی         

ي حقوق خصوصی بایسـتی ایـن دو   در تفکر حقوقی اسالمی و براي یکنواخت ساز. جلوتر است
.   گام مهم را برداشت
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