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  ؛به تعهدات و قراردادها ياصل وفا
  الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بينمقايسه حقوق بين
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  ارشد معارف اسالمي و علوم سياسي، دانشگاه امام صادقكارشناسيدانشجوي آرام / محمدرضا  m.aram@isu.ac.ir  
  30/2/1394: پذيرشـ  20/10/1393: دريافت

  دهكيچ
الملـل معاصـر سـازگار و هـاي حقـوق بينهاي اصيل اسـالم و آموزهبا فطرت، آموزه ،پايبندي به تعهدات و قراردادها

اي اسـت كـه شـرط الزم دينـداري و گونههمسو است. اهميت اصل وفاي به تعهدات و قراردادها، در تعاليم اسالم به
م، تنها با رعايت اين اصل، الملل معاصر هشود. در حوزة حقوق بينهاي نظريه اسالم خوانده ميترين پايهيكي از مهم
ها در طـول تـاريخ ها و جنگطور سازنده با يكديگر تعامل كنند؛ زيرا يكي از عوامل مهم درگيريتوانند بهكشورها مي

كريم، كشورهايي را كه بـه هـيچ يـك از تعهـدات خـود بوده است. در اسالم از نظر قرآن» عدم پايبندي به تعهدات«
المللي است. با مقايسـه رويكـرد اسـالم و رويكـرد وانده و خواستار نابودي آنها در عرصه بينخ پايبند نيستند، مستكبر

هاي رويكرد اسالمي در گستره اين اصل و ضمانت إجـراي آن توان به برتريالملل معاصر به اين مهم، ميبين حقوق
عنوان مرجع و مبنايي بهتر و كارآمدتر بـه ههاي اسالم را بتوان آموزهدر مراحل مختلف پي برد. با فهم اين برتري، مي

  .الملل عرضه نمودحقوق بين

  قرارداد.، مانيپ، عهدي، الملل اسالمنيحقوق ب، المللنيحقوق ب: هاكليدواژه
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  مقدمه

الْمَالئِكَـةِ وَالْيَـوْمِ الْـĤخِرِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ «
 آن نيكوكـارى؛ )177(بقـره:  »الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا... أُولئِـكَ هُـمُ الْمُتَّقُـونوَالنَّبِيِّينَ ... وَالْكِتابِ وَ

 و خـدا بـه كسى كه است آن نيكى بلكه، بگردانيد مغرب] يا[ و مشرق سوى به را خود روى كه نيست
 عهد به، بندند عهد چون كه آنان ... و آوَرَد ايمان پيامبران و] آسمانى[ كتاب و فرشتگان و بازپسين روز
  .پرهيزگارانند همان آنان وفادارانند... و خود

و حقوق  يالملل اسالمنياصول مورد اهتمام حقوق بترين مهم از ، يكيحقوق تعهدات و قراردادها
، شـوديالناس بزرگ محسوب محقّ يكنه تنها ي، در معارف اسالم، ن مهميباشد. ايالملل معاصر منيب
ن يـبـه ا، بر عهده اوست. خداوند متعال مرگة تا هنگام يخلقت آدمابتداي ه از كاست  يهالله حقكبل

 ال أَن ءَادَمَ بَنىِا يَ إِلَيْكُمْ أَعْهَدْ أَلَمْ« گونه اشاره نموده است:نيم ايركها در قرآن انسان يمان تماميعهد و پ
ن يتـرييو ابتداترين مهم از توان گفت: يكي). بنابراين، مي60 س:ي(» مُّبِين عَدُوٌّ لَكمُ إِنَّهُ الشَّيْطَانَ تَعْبُدُواْ
و  »عهـد«مفهـوم ، او دارد يو فطـرت الهـ كشه در سرشـت پـايه بشر با آن آشنا گشته و رك يميمفاه

  باشد.يبه آن م يبنديو لزوم پا »مانيپ«
باشـد. امـروزه و پـس از هـاي حكـومتي ميتـرين حوزهالملل، يكي از مهمحوزه حقوق بين

اي در اين كشور شكل گرفته است كه گذشت سه دهه از آغاز انقالب اسالمي ايران، نظام سياسي
قي خود، يا حـداقل امكـان ابتنـاي دار اسالمي بودن تمامي احكام سياسي، اجتماعي و حقوداعيه

ها المللي مبتني بر آموزهتوان حقوق بينرو، مياين احكام، بر اساس آيين مبين اسالم است. ازاين
  و اصول اسالمي بنا ساخت.

بـه  يبنـديحقوق قراردادها و لزوم پا«اصل ، الملل معاصرنياصول مورد اهتمام حقوق بترين مهم از
داشته  يقانون يو ضمانت اجرا يحقوق ةه صبغكش از آنيها پمدت، امر در اسالمن ياد. باشيم »تعهدات

حقـوق كم دروني داشته است. بر همين اسـاس، مستح يبا ضمانت اجرا يو شرع يصبغه اخالق، باشد
از مباحث خود را بنا ساخته اسـت و بـه  ياريشالوده بس ،و اسالمن اصل يبا الهام از ا يالملل اسالمنيب
  داده است. ياسالمي، صبغه حقوقها آموزهن يا

در حقـوق  يگـاهيچـه جا، حقوق تعهدات و قراردادهااست: ن سؤال ين مقاله درصدد پاسخ به ايا
  گفت:گر پاسخ يد چهار سؤال فرعيبه ، بايد ن سؤاليپاسخ به ا يبرا؟ دارد يالملل اسالمنيب

  ملل اسالمي، از منظر قرآن كريم داراست؟الحقوق تعهدات و قراردادها، چه جايگاهي در حقوق بينـ 



   ۸۵ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

و  ياز منظر سنّت نبـوي، الملل اسالمنيدر حقوق ب يگاهيچه جا، حقوق تعهدات و قراردادهاـ 
 دارد؟ ت عصمتيره اهل بيس

 ؟ستا ياگسترهي، داراي الملل اسالمنيحقوق تعهدات و قراردادها در حقوق بـ 
 به تعهدات چگونه است؟ يبنديقراردادها و پا الملل معاصر به اصلنيرد حقوق بيكروـ 

، در عرصـه الملل معاصـرنيسه با حقوق بيدر مقا يالملل اسالمنيحقوق بـ نقاط اشتراك و افتراق 
  است؟كدام تعهدات و قراردادها 

  م:يه دهيم مورد نظر ارايمفاهترين مهم مختصر از يفينجا الزم است تعريدر ا
المللي خود اصول و قواعدي است كه دولت ها به عنوان اعضاي اصلي جامعه بينمجموعه الملل: . حقوق بين1

ـامل كنند. عالوه بر اين، حقـوق بيندانند و در روابط با يكديگر اجرا ميرا ملزم به رعايت آنها مي الملـل ش
گر و بـا ها را با يكـديالمللي و روابط اين سازمانهاي بينقواعدي است كه طرز تشكيل و وظايف سازمان

  .)7، ص1380زاده، كند (موسيها و همچنين در بعضي موارد حقوق و تكاليف افراد را تعيين ميدولت
 ياثر حقـوق يه دارادار در موضوعي خاص، كند طرف صالحيتا چين دو يقرارداد: هر نوع توافق ب. 2

  .)5ص، 1388همو، ( دينام »قرارداد«توان يم، باشد
كه براي ايجاد آن اراده دو طرف الزم است. دو يا چند نفر بايد توافق كنند است ي حقوقي عمل. عقد: 3

  .)246، ص1316تا از توافق اراده آنها عقد بوجود آيد(مدني، 
ايجاد ست و تعهد ين يواجد جنبه الزام »يقرارداد«هر ، تفاوت عقد با قرارداد: در فقه و حقوق اسالم. 4

ه كـيحالدر. ف استيلكا تير حق يياسقاط و تغيي، از قراردادها شناسا يه موضوع برخكبل، ندكينم
رو، مفسـران نشاء همراه است. ازاينشود و با قصد اميجاد تعهد واقع ياالصول به منظور ايعل »عقد«
  ).151ص، 1372اند (طبرسي، تفسير كرده» عهد مشدّد«و فقها آن را به » أوكد العهود«را به » عقد«

ا انتقـال حـق يا اسقاط و ير ييتغ، جاديايي، توافق به منظور شناسا ي: عبارت از نوعيالمللنيب قرارداد. 5
  .)467ص، 1388عميد زنجاني، ( شوديمنعقد م يالمللنيا سازمان بيا چند دولت ين دو يه بكاست 

  يچارچوب نظر

(بـالمعني االعـم) و حقـوق در اين قسمت ابتدا به اثبات عقالني و اصولي حقوق تعهدات و قراردادها 
پردازيم، سپس به بيان انواع و اقسـام قراردادهـا مي المللي (بالمعني االخص)تعهدات و قراردادهاي بين

و تعهـدات در اديـان و مكاتـب مختلـف  پرداخته و در نهايت هم به ضرورت پايبنـدي بـه قراردادهـا
  اي خواهيم نمود.اشاره
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  االعم) يو قراردادها(بالمعن حقوق تعهدات يو اصول ياثبات عقالن

شناسد و پايبندي به آن را نيكو و عـدم اصلي است كه نوع بشر آن را مي» پايبندي به قراردادها و تعهدات«
دهد كه پس از انجام فـالن كـار، عنوان نمونه، كسي كه به كودكي قول ميداند. بهپايبندي به آن را ناروا مي

ك كار خود را به درستي انجام دهد، اما او از وفاي به عهد خويش امتنـاع دهد؛ اگر اين كودبه او جايزه مي
  دانند.ورزد، همگان عمل او را زشت دانسته، چنين فردي را مستحق مالمت و سرزنش مي

 نقـض قبح و عهد به وفاى حسن«ند: يفرمامي ه انعامكسوره مبار 1ه ير آيل تفسيذ، ييعالمه طباطبا
» آن نيسـت بـه وفـاى و عهد از نيازيب اجتماعى و فردى زندگى در انسان و است بشر فطريات از عهد

  نويسند:مين مدعا يح ايشان در توضيا). 259ص، 5 ج، 1374ئي، (طباطبا
 فـرد نيست؛ نه عهد به وفاى و عهد از نيازبى هرگز اشزندگي در بشر كه است اين مطلب اين ريشه و علت
 بشـر اسـت، دقيـق خاص بشر، كه اجتماعى زندگى در اگر انسان، و مجتمع نه است، و نيازبى آن از انسان

 همـه كنـيم، ومـى اسـتفاده خود اجتماعى زندگى از و مجتمع از كه مزايايى تمامى كه ديد شويم، خواهيم
 عقدهاى و عمومى اجتماعى عقد اساس يابيم، برمى آرامش حقوق آن تأمين با كه ما اجتماعى زندگى حقوق
 ديگـر هاىانسـان بـراى خـود از نـه مـا است. پـس استوار عمومى عهدهاى آن بر مترتب جزيى و فرعى

 عهدى كه زمانى شويم، مگرمى چيزى مالك خود براى هاانسان آن از نه شويم، ومى چيزى مالك اجتماعمان
 زبـان چـون نكنيم؛ جارى زبان با را عهد اين كه بگيريم، هرچند اجتماع از عهدى بدهيم، و اجتماع به عملى
 كـه همـين ما كنيم. پس بيان ديگران براى را خود عملى عهد بخواهيم كه كندمى پيدا دخالت جايى در تنها
 مبادلـه خـود جامعه افراد بين هايىپيمان و عهدها حقيقت در داديم، تشكيل اجتماعى و شده جمع هم دور
 از بعـد شـود، ونمـى تشكيل اجتماع نباشد، هرگز مبادله اين باشيم. اگر نياورده زبان به كه ايم. هرچندكرده

 به يا شود، و ما جلوگير تواندنمى كسى زورمنديم، و اينكه مالك به يا كه دهيم اجازه خود به اگر هم تشكيل
ايـم، شكسـته كـه را چيـزى بشكنيم، اولين را عملى هاىپيمان ايم، اينتراشيده خود براى كه عذرى خاطر
 و اسارت خطر از انسانى هر كه است پناهگاهى است، و ما جامعه ركن است، كه خودمان اجتماعى عدالت
  ).259ص، 5، ج1374شود (طباطبايي، مى پناهنده ركين ركن آن استثمار، به و استخدام

شـمرد و بـا قبـول  يرا اصل واحد »به تعهدات ياحترام و وفا«و  »ش به تعهداتيگرا« شهيد ريپس با
انسـان بـه  يفطـر يز از احساسات عـاليبه عهد را ن ياصل وفا، ش به تعهداتيبودن حس گرا يفطر

  ).31ص، 1388ي، دزنجاني(عم شمار آورد

  االخص) ي(بالمعن يالمللنيب يحقوق تعهدات و قراردادها يو اصول ياثبات عقالن

آميز اسـت متالملـل، صـلح و همزيسـتي مسـالاگر معتقد باشيم كه اصل و قاعـده در روابـط بين
آميز ميان كشورها، در حالت عادي، الزم و ضـروري )، و ايجاد روابط صلح169ص، 1390(ورعي، 

است، بايد قبول كرد كه تمامي اسباب و عللي كه منجر بـه ايجـاد اصـل صـلح و حكومـت آن در 



   ۸۷ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

» قراردادهـاتعهـدات و «ترين اين اسـباب الملل شود، الزم و ضروري است. يكي از مهمروابط بين
آميز اسـت. بنـابراين، بـراي باشد كه مقدمة تمهيد و استقرار شرايط صلح و همزيستي مسـالمتمي

  المللي، صيانت از تعهدات و قراردادها الزم و ضروري است.دوام صلح بين
ايد: فرمدر تعاليم اسالمي، بر اين امر مُهر تأييد و صحت نهاده شده است. خداوند متعال در قرآن كريم مي

ـيم السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ تَوَكل عَلىَوَ لهَا فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُواْ إِنوَ«  صـلح بـه دشـمنان )؛ و اگـر61(انفـال: » الْعَلِ
داناست. طبق اين آيه، خداوند متعـال بـه  و شنوا او يقيناً كن كه توكل خدا بر گراى، و صلح به هم گرايند، تو

دهد كه با دشمناني كه تمايل به صلح دارند، چه رسد به غير دشمنان، صلح كن دستور مي نبي مكرّم اسالم
دانيم، فعل امر در زبـان عـرب ظهـور در وجـوب دارد. پـس صـلح گونه كه ميو ايشان را پذيرا باش. همان

انعقاد پيمـان كه مقدمه يا مقدمات واجب، واجب است، ازآنجابا چنين دشمناني واجب و الزم است.  پيامبر
ترين اسباب براي ايجاد صلح اسـت، واجـب و ضـروري ترين و مورد قبولصلح، كه يكي از بهترين و رايج

) بايـد 1(احزاب: » حَسَنَة أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فىِ لَكُْم كاَنَ لَّقَدْ« ةخواهد بود. حال، ما طبق قاعدة اُسوه يعني كريم
  را به عنوان يك اصل مستمر پذيرا باشيم.اقتدا كنيم و اين  به حضرت رسول

  قرآن و سّنت)هاي الملل اسالمي(متناسب با آموزهاهميت پايبندي به تعهدات و قراردادها در حقوق بين

هيچ اصل مهم و فراگيري همچـون  ،در دين اسالم و حقوق اسالمي، در حوزة مسايل اجتماعي و سياسي
 ،). اهميت اين اصـل192ص، 1387د ندارد (احمدي طباطبايي، اصل پايبندي به تعهدات و قراردادها وجو

مـي  گونه كه پيامبرگراميشود. همانداري و ايمان شمرده ميهاي ديناي است كه يكي از مالكبه گونه
)؛ در 2147صق، 1416شـهري، (محمـدي ري» الدين لمن العهد لـه«؛ »حسن العهد من االيمان«فرمايند: 

هاي ايمان بيان شده و در روايت دوم، براي كسـي كـه بـه عنوان يكي از نشانهبه ،روايت اول وفاي به عهد
  ديني مطلق آمده است.هيچ عهد و پيماني پايبند نيست، وصف بي

نجـا بـه يشده اسـت. در ابيان  يمان در موارد متعدديمطلق به عهد و پ يبنديلزوم پا ،ميركدر قرآن 
  م.ينكيم وضوع اشارهن ميات مرتبط با ايآترين مهم از يبرخ

  ند: يفرمامي هين آير ايل تفسيذ ،عالمه طباطبايي ).1: ه(مائد» بِالْعُقُودِ أَوْفُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيُّهَا«
 در »عقود« ةكلم كه است آن ترصحيح و ترمناسب است، الجرم الم و الف به محلى جمع »العقود«لفظ  چون
  .)258ص، 5، ج 1374است(طباطبائي،  صادق آن بر عقد عنوان كه چيزى هر بر كنيم حمل را آيه

 و آن معـانى همـه در و را عهد رعايت و، كرده كيدأت دارد كه معانى همه به ،عهد به وفاء در كريم قرآن
 و عهـد كـه كسـانى و، شودنمى آن از شديدتر كه كيدىأت، فرموده شديد كيدأت دارد كه مصاديقى همه
 و، نمـوده تهديـد خشن لحنى و عنيف وجهى به و، فرموده مذمت بيان شديدترين به شكنندمى را پيمان
  ).همانكرده ( ثنا و مدح بسيار آياتى در خويشند عهد به وفاى بنديپا كه را كسانى

۸۸    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

 كـرده، چـه رعايـت اطالق طورهب را آن به وفاى وجوب و عهد حرمت اسالم، اينكه كالم جان
 ديگـر شخصـى بـا كـه كسى او. آرى ضرر به چه باشد، و عهد صاحب نفع به آن رعايت اينكه

 و كند عمل خود پيمان به بايد اسالم نظر از كه بداند بندد، بايدمى پيمان باشد مشرك كه هرچند
از  تـرواجـب تـر، والزم اجتماعى عدالت جانب رعايت اينكه نبندد، براى پيمان اول از آنكه يا

 اىعاليـه تعاليم از يكى اين كه سوگند خودم جان به و است... فرد يك نشدن متضرر يا و منافع
 خـود بشـرى فطـرت سـوى به هاانسان هدايت منظور به و بشر براى را آن اسالم دين كه است

يابـد، نمـى تحقـق آن به جز اجتماع نظام كه را اجتماعى عدالت كه است مهمى عامل و آورده،
  ).262ص(همان،  كندمى نفى جامعه از را استثمار و استخدام مظلمه و كندمى حفظ

دو نوع داللت دارد: داللت انطباقي و داللت التزامي. مدلول مطابق اين آيه شريفه ايـن  ،اين آيه
است كه طرفين بر وفاي به عهد ملتزم باشند (عقد ايجابي). مدلول التزامي آن نيز اين است كـه 

عقــد را نقــض كننــد (عقــد ســلبي)  ،بــدون اذن طــرف مقابــل ،يــك نتواننــدهيچ ،از دو طـرف
  ).193ص، 1، ج1386(عميدزنجاني، 

؛ و همه به عهد خود بايد وفا كنيد كه البته (در قيامت) از عهـد »مَسْئوال كاَنَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ أَوْفُواْوَ«
  ند: يفرمامي عالمه طباطبايي). 34 (اسراء: و پيمان سؤال خواهد شد

 شـامل هـم ،كـرده مـذمت را آن نقـض و مدح را عهد به وفاى كه آياتى غالب مانند شريفه آيه اين و
، است امتى و قومى و اىقبيله بين و اجتماعى عهدهاى شامل هم و، است نفرى دو بين و فردى عهدهاى

 عدالت اينكه براى. است فردى عهدهاى به وفاى از ترمهم اجتماعى عهدهاى به وفاى اسالم نظر از بلكه
  ).259ص، 5 ج، 1374ئي، (طباطبا است ترعمومى ىيبال آن نقض و ترمهم اجتماعى

 يل است در لزوم وفايدل، ر ادلّهيه و ساياطالق آ«ند: يفرمايه مين آيل ايذ اهللا جوادي آمليآيتن يهمچن
  .)115ص، 1389ي، آملي(جواد» در عهد با خلق خدا يبه عهد مطلقاً حت

 ،يـاًثان. گاه هدف نبـودهچيا قدرت هيدر اسالم حفظ منافع و  ،كه اوالًشود يم يامر از آنجا ناشن يا
چـون نقـض  يله نامشروعيگاه وسچيه، ه هدف استكن هم يجامعه مسلم ياسيحفظ سامان و نظام س

  ند.كيه نميقرارداد را توج
وكُمْ لَمْ ثُمَّ الْمُشْرِكِينَ مِنَ عاهَدْتُمْ الَّذِينَ إِلَّا أَلِيمٍ بِعَذابٍ كَفَرُوا الَّذِينَ بَشِّرِوَ «... يْئاً،  يَنْقُصـُ  لَـمْوَشـَ
و كـافران ) 4ـ3(توبه:  ؛»الْمُتَّقِين يُحِبُّ اللَّهَ مُدَّتِهِمْ، إِنَّ إِلى عَهْدَهُمْ إِلَيْهِمْ أَحَداً، فَأَتِمُّوا عَلَيْكُمْ يُظاهِرُوا

هد بسـتيد، و چيـزى از آن را مگر كسانى از مشركان كه با آنها عرا به مجازات دردناك بشارت ده! 
تشان مودند پيمان آنها را تا پايان مدشما تقويت نن فروگذار نكردند، و احدى را بر ضدشما  در حق

  محترم بشمريد زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد!



   ۸۹ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

  ند:يفرمايم» ..عاهَدْتُمْ. الَّذِينَ إِلَّا«ه ير آيل تفسيذ عالمه طباطبايي
 مسلمين با كه مشركينى از عبارتند استثناشدگان و، مشركين از برائت عموميت از است استثنايى جمله اين

 البتـه. انـدنشكسته غيرمستقيم نه و مستقيماً نه را آن و، اندبوده وفادار خود عهد به نسبت و داشته عهدى
، 1374ئي، (طباطبا بردن پايان به را آن مدت آمد سر تا و شمردن محترم است واجب را كسانى چنين عهد
  .)201ص، 9 ج

 عهـد بـه وفـاى وجوب علت بيان مقام در جمله اين«دهند: مي ادامه »الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ« ليسپس ذ
 مصاديق از يكى خود نكند نقض دشمن كه صورتى در آن شمردن محترم و عهد به وفاى اينكه و است
  .)همان(» است تقوا

 لَعَلَّهُـمْ لَهُـمْ أَيْمَـانَ لَا إِنَّهُمْ الْكُفْرِ أَئمَّةَ فَقَاتِلُواْ دِينِكُمْ فىِ طَعَنُواْوَ عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِّن أَيْمَانَهُم نَّكَثُواْ إِنوَ«
با  دهند،هاى خود را پس از عهد خويش بشكنند، و آيين شما را مورد طعن قرار و اگر پيمان؛ »يَنتَهُونَ

  )12(توبه:  ت عمل) دست بردارند!آنها پيمانى ندارند شايد (با شد كهپيشوايان كفر پيكار كنيد چرا
  ند:يفرمايه مين آيل ايذ آملياهللا جواديآيت

ل نبرد يدلترين مهم هين آيلذا طبق ايثاق است. و نقض م ينكشمانيپ، باركاست يق مهم خوياز مصاد يكي
، آنان يمانيايرا نه به جهت ب ين اشخاصيم مبارزه با چنيركقرآن  شان است.يا ينكشمانيپ، برانكبا مست

نهـا افـراد يا يعنـي(بـه فـتح همزه)؛» لَهُمْ أَيْمَانَ لَا«داند و لذا فرمود: يشان الزم ميتعهديل بيه به دلكبل
بـا  يولـ، ز نمـوديآممسالمت يتوان زندگيم »مانيإ يافر بك«قابل اعتمادند. با ريلذا غ. هستند يدتعهيب
  .)115ص، 1389ي، آملي(جواد ستين نكهرگز مم» مانيأيبر بكمست«

عالوه بـر قـرآن . شده استپرشماري بيان مان در موارد يمطلق به عهد و پ يبنديلزوم پا ات هميدر روا
بـه لـزوم رّر كـطور مبه، ميركقرآن  يقيبه عنوان قرآن ناطق و مفسران حق ناحضرات معصوم، ميرك
  اند.د آن پرداختهيت و فوايو به اهم ،ردهكها اشاره مانيبه عهد و پ يبنديپا

  در زمان جنگ يبه تعهدات حت يبنديضرورت پا

  ت شده است:يروا از امام صادق سكونياز 
رُوا قَوْمـاً مِـنَ قَالَ لَوْ أَنَ جَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ« لِمِينَ حَاصـَ يْشاً مِنَ الْمُسـْ

أُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَـاهُمُ الْأَمَـانَ وَجَـبَ وَحَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ  الْأَمَانَ الْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي
عـرض  : بـه امـام صـادقيـدگوي ميراو. )31ـ30ص، 5 ج، ق1407ي، نيلك(» عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ

مسلمانان با هم برابرند و خونشـان بـا هـم همسـنگ اسـت و : «ه فرمودكامبر ين سخن پيا يمعن ردم:ك
  ست؟يچ ،»سازدمي ذمه آنها را متعهد، ن فرد آنانيمترك

۹۰    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

ه ان را بـه محاصـركاز مشـر ياز مسلمانان گروهـ يه اگر سپاهكاست  ين معنيبه احضرت فرمود: 
تـا بـا فرمانـده شـما ، ديـمرا امـان دهيد: از آنان خود را نشان دهد و بگو يسپس مرد، آوردندخود در

وفا ، به او امان دهد، ركن مسلمان حاضر در لشيترن رتبهييپا اگر، ن هنگامينم و در اكمالقات و گفتگو 
  واجب است. ركن شخص آن لشيبر واالتر، ن امانيردن به اك

يـن مفهـوم موافـق آن ا هكـچرا؛ دهدمي طور مطلق نشانبه تعهدات را به يبنديپالزوم يت، ن روايا
ط يشرا يدر تمام يق اوليبه طر، است يبه تعهدات الزم و ضرور يبنديدر جنگ پا يه حتكحال است: 

  است. يبه قراردادها الزم و ضرور يبنديپا
  شتر:ا كبه مال يحضرت عل ةنام
 يه بـه وفـايتوصـ مالكبه وف است، معر ياست اسالميبه منشور سه كن نامه يدر ا نيرالمؤمنيام
  پردازند:يممسئله ن يت اينند و به ابعاد و اهمكيعهد م
و...؛  ] عَدُوِّكَ عُقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّـةً فَحُـطْ عَهْـدَكَ بِالْوَفَـاءِبَيْنَ [عَدُوٍّ لَكَوَبَيْنَكَ  عَقَدْتَ إِنْوَ«
 وفـادار خويش عهد دادي، به امان را او خود پناه در گرديد، يا منعقد دشمن و تو بين پيماني اگر حال

 از يـكهـيچ زيـرا؛ گردان خود پيمان سپر را خود جان باش، و دارامانت گرفتي برعهده آنچه باش، و
 و افكـار در كـه اختالفـاتي تمـام بـا جهـان مـردم همه كه نيست عهد به وفاي همانند الهي واجبات
 بـا كه پيماني و عهد به جاهليت زمان نامشرك تاآنجاكه. باشند داشته نظر اتفاق آن دارند، در تمايالت
 شـكنپيمـان هرگـز پـس، آزمودند را شكنيپيمان ناگوار آينده كه زيرا؛ بودند وفادار داشتند مسلمانان
 خـدا بـدكار، بـر نـادان جـز كسـي زيـرا؛ مده فريب را دشمن مكن، و خيانت خود عهد در مباش، و
 آسـايش ةمايـ خود رحمت با گيردمي شكل او نام با كه پيماني و عهد خداوند. داردنمي روا گستاخي
. بياورنـد روي آن امـن حـريم به همگان است، تا داده قرار آورندگانپناه براي امني پناهگاه بندگان، و

 بـراي آن در كـه كنـي امضـا را قـراردادي مبادا. ندارد راه پيمان و عهد فساد، خيانت، فريب، در پس
 از قراردادنامـه، دسـت در دقـت و كـاريمحكـم از پـس دارد، و وجـود هـاييراه فريب و دغلكاري

 نهـاده، تـو گردنت بر را آن خدا گرفته، و قرار اتعهده بر كه پيماني مشكالت بردار، مبادا جوييبهانه
 همـراه بـه را آينده در پيروزي اميد كه پيمانها مشكالت در تو شكيبايي زيرا؛ وادارد شكنيپيمان به را

 گـويپاسـخ تـوانينمـي آخـرت و دنيا در ترسي، ومي آن كيفر از كه است شكنيپيمان از دارد، بهتر
  .)443ـ442ق، ص 1414(سيدرضي،  باشي شكنيپيمان

  است:تأمل چند قابل  ياتكن ،ن نامه حضرتياز ا



   ۹۱ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

 ،بند بـه تعهـدات بـوديد پايه باكد يتوان فهميم ،»دُونَ مَا أَعْطَيْتَ جُنَّةًاِجْعَلْ نَفْسَكَ « از عبارت ،اوالً
اگـر  يه حتك ديتوان فهمين عبارت مين از ايحفظ جان! همچن يعنين منفعت يترمت بزرگيبه ق يحتّ
از انعقـاد قـرارداد ش يست پـيبامي هكبل ،ميمان را نداريحق فسخ پ ،يمب خوردين انعقاد قرارداد فريح

  م.يب نخوريتا فر، ميردكيم يتمام جوانب و ابعاد آن را بررس
تَشَتُّتِ آرَائِهِمْ وَءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْ« از عبارت ،ًايثان

مـورد ، به عهـد يبه اندازه وفا ،يگريچ ارزش ديه عمل به هكد يتوان فهميم» ودِمِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُ
  ست.يها ناتفاق نظر انسان

بهره جست. قاعده الزام از اين روايت بهره » قائده الزام«توان از در پرتو اين اصل استوار، مي
)؛ يعنـي 320صق، 1409(حرعـاملي، » مأَنْفُسـَهُ أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِـهِ«فرمايد: جويد كه ميمي

هاي ديني خود را در قالب مواردي كه دشمن هم خود را ملزم به توانند آموزهاينكه مسلمانان مي
خـود هـاي هـا را همچـون آموزهتا ايـن آموزه ،داند (از جمله قرارداد)، بقبوالنندرعايت آنها مي

  .آور بدانندلزاما
الِحَ يَقْبَلُ إِلَّـا الْعَمَـتَعَالَى لَاوَلَّهَ تَبَارَكَ ال إِنَّ«ند: يفرمايم امام صادق يَقْبَـلُ اللَّـهُ إِلَّـا الْوَفَـاءَ لَاوَلَ الصـَّ

اعمـال  يشـرط قبـول، فيث شـرين حـديـطبق ا .)182ص، 1 ج، ق1407ي، نيلك( »الْعُهُودوَبِالشُّرُوطِ 
ل يـبـه دل ،گـريدسوي ها و شروط. از مانيبه پ يوفاياً، عمل صالح و ثان، اوالً: ز استيمنحصر به دو چ

ق تـامّ عمـل ياز مصـاد يكيبه عهد را  يتوان وفايم، به عهد يان عمل صالح و وفايجاد شده ميتناظر ا
  آورد.صالح به شمار 

  :خوانيممى صادق امام از گريحديثى د در
بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَـا أَوْ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ ثَلَاثٌ

ار و كويكست: برگرداندن امانت به نيرفته شده نيپذ ياچ عذر و بهانهيه در آنها هكز است يسه چ ؛فَاجِرَيْنِ
 ار باشـند و چـه فـاجركـويكبه پدر و مـادر چـه ن يكيار و فاجر و نكويكبه عهد در حقّ ن يوفا، فاجر

 ).71ص، 19 جق، 1409ي، (حرعامل

ي، (مصـطفو رده اسـتكدا يش پيبه شهوات گرا ،خارج شده ياله يه از تقواكند يگوي ميسكفاجر به 
مان او ينقض پ يبرا يليچ دليه ،ار بودن فردكفاجر و گناه ،فيث شرين حديا). در 33، ص9ج، 1360

 ،ه اوالًكـن معنـا اسـت يبه ا .ن باب اطالق دارنديث اياحادتوان گفت: ين، ميبنابرا شود.يمحسوب نم
. بـه عهـد داشـت يد در حق او وفايبا ،فاجريا ار كويكن، اعم از باشدچه كسي ست يطرف مقابل مهم ن

 ي به عهد باشد.تواند مانع وفايما نم يمنافع شخص ،اًيثان

۹۲    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

  نيره معصوميدر س

ردنـد. در كيعمـل م يام و دستورات الهكبه اح، گرانيش از ديش از همه و بيپ ،نيحضرات معصوم
تنهـا قـول نـه ،مسـلمانان ياند. براشتاز در عمل بودهيشان پيبه قراردادها و تعهدات هم ا يبندينه پايزم

 يياهـبه نمونه ،نجاياست. در ا يو الگوبردار كت تمام دارد و قابل تمسّيه فعل او هم حجكبل ،معصوم
  شود.يشان اشاره مكات مباريبه قراردادها در دوران ح و ائمه اطهار امبريپ يبندياز پا

  حلف الفضول

ت و دفـاع از يـن امنيبـه منظـور تـأم ،از بعثـتپـيش ه در دوران كاست  ينام قرارداد »حلف الفضول«
 هـا بعـد درسـال، داشتندمان حضور ين پيه در اك ،رمكا امبريد. پيه منعقد گردكل ميان قبايمظلومان م

من  يقدر براه آنكبودم  يمانيه) شاهد پك(از بزرگان م جدعانبنمن در خانه عبداهللا« مورد آن فرمودند:
نم. هرگاه در اسـالم كمت معاوضه يقاز شتران گران يستم آن را با انبوهيه هرگز حاضر نكاست  يگرام

  .)141ص، تايب، (محمّدبن هشام» نمكيدرنگ اجابت ميب، مان دعوت شوميهم بدان پ
و  ياهـداف انسـان يه داراي، كمانيه اسالم از هر نوع پكقت است ين حقيانگر ايب ،امبرينش پكوا

  .)128ص، 1390ي، ميند (سلكياستقبال م ،مقدّس باشد

  ريه أبوجندل و أبوبصيقض

عهدنامـه «معروف به ن كه منعقد شد. اين پيماان مكان مسلمانان و مشريم يمانيپي، در سال ششم هجر
خـود را نـزد ، ه بودنـدكـان مكه گرفتار مشـركدو تن از مسلمانان ، ابوبصيرو  ابوجندلاست.  »هيبيحد
ش گفت: پناهنـدگان بـه اسـتناد ينده قرينما سهيلردند. ك يرساندند و درخواست پناهندگ اكرمامبريپ

مـان ين قـوم پيـد مـا بـا ايـبرگرد«به آن دو فرمودند:  امبريه بازگردند. پكد به ميبا، ماده دوم عهدنامه
  .)587ـ586ص، م1965، رين بن االثي(عزالد »مينكست نقض عهد يسته ني. شاميابسته

  يدولرد خالدبنكدر برابر عمل امبرينش پكوا

براي تبليغ  ،بن عامرجزيمة به سوي قبيله وليد خالدبنسپاهي را به فرماندهي  ،پس از فتح مكه پيامبر
ن يش را اين عمويش از ايه پك وليدخالدبنمردم را ندادند. اما بدرفتاري با فرستادند و به او اجازه اسالم 

باعث قتل تعـدادي از آنهـا ه و ردكابتدا آنها را خلع سالح  ،لهين قبيپس از ورود به ا، شته بودندكله يقب
آسمان باال برده و دو مرتبـه  يخود را به سوهاي دست، ديرس امبرين خبر به پيه اك ي. هنگامشودمي

، ق1409ي، (حرعامل» ميجويبرائت م ،ب شده استكمرتخالدبن وليد خداوندا! من از آنچه « فرمودند:



   ۹۳ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

 خالدبن وليـدبرد.  يبه عهد پ يتوان به شدت قبح عدم وفامي پبامبرگرامين رفتار ياز ا). 18ـ17ص
 يمـاناو ، دوم عهـد. بسته بود امبريه با پك يعهد، اول. ندكشيرا م مان خودينجا دو بار عهد و پيدر ا
  داده بود. جزيمة بن عامرله يقب يه به اهالك

  يت توسط حضرت عليمكعدم نقض ح

خواستند تا آن  از حضرت علي ،زماني كه خوارج به اشتباه خود در ماجراي حكميت پي بردند
حضرت، مانند آنها توبه كند و از مواضع گذشته خويش برگردد. آنان تهديد كردند كه اگر ايشان 

هم در پاسخ به اين درخواست  از آن حضرت برائت خواهند جست. حضرت علي ،توبه نكنند
و پيمـان واي بر شما! آيا پس از آنكه به حكميت رضايت داديم و با آنها عهد «خوارج فرمودند: 

و مگـر نفرمـود: » أَوْفُـوا بِـالْعُقُودِ«بستيم، تغيير موضع دهيم؟! مگر خداوند متعال نفرموده است: 
. »تُمُ اللَّـهَ عَلَـيْكُمْ كَفِـيالًقَـدْ جَعَلْـوَال تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ «

از تغيير موضع خودداري كردند. اما خوارج جز خوار شمردن حكميـت و  ،امام علي ،درنتيجه
از ايشان  تبري جستند و امام علي اشكال تراشي در آن كاري نكردند. پس، آنها از امام علي

  ).545ص، 32ق، ج 1403(مجلسي، 
شد و  و خوارج به دليل پايبندي آن حضرت بر عهد و پيمان خويش، آغاز اختالف ميان حضرت علي

دهد كه پايبندي به تعهـدات و نشان مي ،با شهادت ايشان توسط يكي از همين خوارج، به اوج رسيد. اين امر
  حاضر است به خاطر آن، جان خود را از دست بدهد. حضرت علي ،چنان مهم است كهقراردادها آن

ردن كن بود با همراه كمم، ردندكمي رفته شده را نقضيت پذيمكنجا حياگر حضرت در ا ،يكهحالدر
امـا . دادنـدي ميومت اسالمكل حكيرا به دست گرفته و تش يمجدداً زمام جامعه اسالم ،خوارج با خود

ان و يـمتق يشـه مـواليهم يتـا بـرا ردنـدكش يمـان خـويبه عهد و پ يبنديپا ينها را فداياهمة شان يا
 بمانند. يرمؤمنان باقيام

كـه  ،ترين قواعد فقهـياي كه به صورت يكي از مهمبه گونهرح است طدر فقه اسالمي هم اين اصل م
، 72ق، ج 1403(مجلسـي، » المؤمنـون عنـد شـروطهم«درآمده است. قاعـدة  ،حاكم بر احكام فقهي است

بر هر مسلمان و مـؤمني الزم  ،رود. طبق اين قاعدهشمار مي)، يكي از قواعد مهم و مشهور فقهي به96ص
بـراي  ،). در فقـه220ص، 3تا، ج ، بيموسوي بجنورديقدم باشد (يش ثابتاست تا در برابر تعهدات خو

عقـد از  ،طوري كه اگر اين شرايط مراعـات نشـودصحت و درستي هر عقدي شرايطي بيان شده است. به
كند، قدرت عمل به آن را داشته . فردي كه شرطي را تعيين مي1اساس باطل است. اين شروط عبارتند از: 

۹۴    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

. شرط نبايد منعـي 2تواند ضمن عقد مالي را شرط كند كه در تملك او نيست. مونه، فرد نميباشد. براي ن
. 3شرعي داشته باشد؛ به اين معنا كه التزام به آن شرط، مستلزم انجام فعل حرام يـا تـرك واجـب نگـردد. 

. 4). 212ص، 5 ج كلينـي، »رَدٌّ فَهُـوَ اللَّـهِ كِتَابَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ«شرط نبايد مخالف كتاب و سنّت باشد. 
 ،ةيـالفقهر.ك: القواعـد و معلوم باشد(روشن شود، نبايد مجهول باشد، بلكه بايد كامالً شرطي كه انجام مي

اگر عهـد و پيمـاني بـا رعايـت ايـن شـروط منعقـد شـود،  ،). بنابراينالمؤمنون عند شروطهم ، قاعدة3ج
  ).289ص، 3تا، ج موسوي بجنوردي، بيباشد (اإلجرا ميالزم

هـا مانيت قراردادهـا و پيطور مطلق ملزم به رعاد بهيبا ،م اسالميه طبق تعالاست ك يادآوربه يالزم 
 يك از اگر اما. باشد نشده نقض طرف يك از كه است مادامى ،دوجانبه هاىپيمان به يوفا اما لزوم ،بود

 ماهيـت از ،قـرارداد اين ،ن صورتيا ه دركچرا؛ نيست وفادارى به ملزم مقابل طرف، شود نقض طرف
  .)245ص، 4 ج، 1374ي و ديگران، رازيارم شكاست (م افتاده پيمان و عقد

  الملل معاصرينبه تعهدات و قراردادها در حقوق ب يبنديت پاياهم

المللي اسـت. ديـوان يك اصل مقبول و مورد اهتمام بين ،طور كه اشاره شد، حقوق تعهدات و قراردادهاهمان
هاي ميان كه ارگان قضايي سازمان ملل متحد است، اولين منبع در حل و فصل اختالف ،المللي دادگسترينبي

المللـي، نظيـر عـرف بين ،ي). منابع ديگرخصوص يدعاو نهيدر زم يحتكند (معرفي مي» قرارداد«ها را، دولت
در مراتـب بعـدي از جهـت اعتبـار قـرار دارنـد  ،دانـاناصول كلي حقوقي، رويه قضايي و دكتـرين حقـوق

المللـي ترين روش ايجاد قواعد بينهاي بين المللي، رايجنامهانعقاد توافق). 192ص، 1387طباطبايي، (احمدي
هـا) نمايـانگر تلفيـق هـا، مصـوبهها، پروتكـلها(قراردادها، كنوانسيوننامهشود. تمامي اين توافقمحسوب مي

ـينالمللي، به منظور تنظيم منافعچند تابع بينهاي دو يا اراده المللـي هستند(كاسسـه، شـان از طريـق قواعـد ب
الملل معاصر است و بيـان العاده و اوليه قراردادها در حقوق بيننشانگر اهميت فوق ،اين امر). 232، ص1385
  مللي هستند.الهاي بينها و وفاقكند كه قراردادها منبع بسيار خوبي براي ايجاد دوستيمي

  الملل معاصر نسبت به حقوق تعهدات و قراردادهاالملل اسالمي بر حقوق بينبرتري رويكرد حقوق بين

و حقـوق  يالملل اسـالمنيدر حقوق ب كمشتر ياصل ،به تعهدات و قراردادها يبنديه پاكدرست است 
بـه  ،نجـايست. در ايسان نيكرد يكدر دو رو ،ن الزاميردن اكم كحا يهاا روشام، الملل معاصر استنيب

  پردازيم:مياسالم آن در  يهايبرترها و مزيتاز  يبرخ
كيد اوليه بر دروني كردن لزوم پايبندي به قراردادهاست. اگـر از درون، أدر رويكرد اسالمي ت. 1



   ۹۵ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

تر و فرد ملزم به رعايت قراردادها و تعهدات شـود، عـالوه بـر اينكـه ضـمانت اجرايـي مسـتحكم
هاي قانوني و حقوقي نيسـت. افـزون بـر ايـن، اسـالم دارد، ديگر نياز چنداني به مراقبتتري دقيق

عنوان يك اصل و رويكرد اولي. شاهد اين مدعا، با انـدك پذيرد؛ امّا نه بهرويكرد حقوقي را هم مي
روس  توان در قراردادهاي ايران وآيد. نمونة بارز آن را ميتأمل در تاريخ گذشته ايران به دست مي

عالمـه در دوران قاجاريه و همچنين قراردادهاي ايران و انگلـيس در دوران پهلـوي اشـاره نمـود. 
  نويسد:در اين زمينه مي شهيد مطهري

 و كردندمى منتشر ايران هاىروزنامه وقت يك و است نوشته دوم المللبين جنگ تاريخ در كه كتابى آن در چرچيل
ـاايراني با ما اگرچه: «گويدمى ،كندمى نقل را ايران به متفقين حمله كه وقتىرا خواندم،  آن از مقدارى من ـان ه  پيم
دهـد، مـى جواب خودش به خودش بعد. »كرديممى كارى چنين نبايد قرارداد طبق و داشتيم بوديم، قرارداد بسته
 همـديگر با وقتى نفر است. دو درست كوچك هاىمقياس پيمان، در به وفاى و پيمان ،معيارها اين ولى: «گويدمى
ـاحرف آيد، ايـنمى ميان در ملت يك منافع پاى كه سياست، وقتى در اما، است درست گذارندمى قرار و قول  ه
 كه بپوشم چشم است، اخالق ضد كار اين اينكه عنوانبه كبير بريتانياى منافع از توانستمنمى من. است موهوم ديگر
 در اساسـاً هاحرف اين. است انسانيت اصول برخالف پيمان نقض و ايمبسته پيمان ديگر كشور يك با ما

  ).79ـ78ص، 16، ج 1368نيست!(مطهري،  درست وسيع خيلى هاىشعاع در و كلى هاىمقياس
ه در كحال آن. االجراستمعتبر و الزم يشفاه يقراردادها يحت ،يرد اسالميكن در رويشيپ يطبق مبنا. 2

ه كـازآنجا يفقهـ يهاتابكدر افزون بر اين، معتبر است.  يتبك يتنها قراردادها ،معاصرالملل ينحقوق ب
را  يو درون يقلب يتوان قراردادهايم )،العقود تابعة للقصود(اندردهكف يتعر يعقود را در زمره امور قلب

العقد هـو العهـد «اند: ردهكف يگونه تعرنيعقد را ا ،شناسان عرباز زبان يبعضدانست. االجرا هم الزم
مـان هـم از يو پ، م و اسـتواركاست مح يمانيپ، عقد؛ يإن كان له مبرّز خارجو يّالعهد امرٌ قلبوالمؤكد، 
 يموسـو( »داشـته باشـد و چـه نداشـته باشـد يچه بـروز و ظهـور خـارج، است يو درون يامور قلب
، وانهيه فرد دك يمانيه پكن معنا يبه ا ؛ن قاعده هم صادق استيس اكع). 116ص، 3 جتا، ، بييبجنورد
  .)همانباطل است (، نندكين افراد منعقد ميمست و امثال ا، خواب
از ، طرف مقابل قرارداد يه اگر زمانك ين معنيمستحب است؛ بد »مانيإقاله پ« يرد اسالميكدر رو. 3

شده بيان  يان اخروآن پاداش فراو يبرگرداندن قرارداد مستحب است و برا، مان شديانعقاد قرارداد پش
 ه،يـبابوابـن( ؛»اللَّهُ عَثْرَتَـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـة أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِي الْبَيْعِ أَقَالَهُ: قَالَ الصَّادِقُ«: است
ن مشـروع يجانبه را از طرف مسلميكه فسخ كنين ايقانون اسالم در ع ،ني. بنابرا)19ص، 3ج ،ق1413

 به طرف متعهد اجازه، ت موقت (امان)يمان مصونياز قراردادها مانند قرارداد ذمّه و پ يادر پاره، داندينم
سـازد  ين و منتفـيكـأن لـم كـن را يمـابيف قـرارداد ،ناناقلمرو مسلم كه هرگاه بخواهد با تركدهد مي
  .)490ص، 3 ج، 1367ي، دزنجاني(عم
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. در مواردي كه مصالح مسلمين الغاي قراردادي را ايجاب نمايد و يا پيمان صـلح بـه جهـت تغييـر 4
خالف مصلحت مسلمين گردد، و يا تحوالتي در مورد مقام زعامت و اوضاع و شرايط، فاقد مصلحت يا بر

المللـي بينهـاي جانبـه پيماندار اسالمي قادر بر فسخ يكپيشوايي مسلمين رخ دهد، هيچ مقام صالحيت
المللي جديد است؛ زيراكـه در يكي ديگر از مزاياي حقوق اسالم در برابر حقوق بين ،نخواهد بود. اين مورد
  ).489صالملل تجويز شده است (همان، المللي در حقوق بينجانبه قراردادهاي بينموارد متعدد، فسخ يك

  فسخ قرارداد و عوامل آن

 يامـر ،به عهـد يبه قراردادها و وفا يبنديه پاكنيبا ا ،هكن است يشود و آن ايسؤال مطرح ماين حال 
هـا اقـدام بـه فسـخ ا گروهيافراد  يچرا برخي است، اجتماع يزندگ يبقا ةو الزم يقانوني، عقلي، فطر

  نند؟كيخود م يهامانيبه عهد و پ يقراردادها و عدم وفا
بـه  ،سـپسيم. نـكرا روشن » يالمللنيب يقراردادهافسخ «ي د معنايابتدا باين سؤال، پاسخ به ا يبرا

  م.يپردازيست مين اقدام ناشايشناسانه اعوامل روانترين مهم از يان برخيب

  يالمللنيب يفسخ قراردادها

ها با مانيپ، ن اصليابا جانبه است. يكت قرارداد به صورت ينسخ و عدم رعا يبه معنا ،»فسخ قرارداد«
 يهمچنان بـه قـوت و احتـرام خـود بـاق، طياوضاع و شرا يم و دگرگونكحات ئيا هير شخص و ييتغ

 ين جامعه اسالميطور مشروع ببه ه قبالًكرا  يا ابطال قرارداديل و يتبد حق يزمامدار بعد. خواهد ماند
ا يـو  يمـيدا، اعم از در مورد هر نوع معاهده ،ن مطلبيا. ندارد ،ده استيگر به امضا رسيدهاي و گروه
  .)488صهمان، ( سان صادق خواهد بود، يكو موقت محدود

  عوامل فسخ قراردادها

 يهالتيرد. فسخ قراردادها از رذكخالصه  يل اخالقيانحرافات را در وجود رذا يتوان آبشخور تماميم
  از: ل فسخ قراردادها عبارتنديدالترين مهم از يبرخ. رديتواند سرچشمه بگيم يمختلف ياخالق

  د.سبر يبندد تا به منافعمي مانيمان را نداشته و به دروغ پيمتعهّد از ابتدا قصد انجام پفرد  دروغ:. 1
ه كـنياما بـه محـض اي به قرارداد خود را داشته، بنديه فرد از ابتدا قصد پاكاست  يدر موارد منافع:. 2

  ند.كيقرارداد را فسخ م، رديگيمنافع او در تعارض با قرارداد قرار م
  .يا فراموشير يتدب چون سوء يعواملدليل فسخ قرارداد به  غفلت:. 3
يا توجيه فسـخ قـرارداد، بـه  ،مهم بودن قراردادهايي همچون كوچك يا غيري: بهانههاي جزيگيريبهانه. 4

  ).211 -  209ص، 2، ج 1392السالم، هنري سبل قرارداد (موسسه فرهنگيدليل سوء سابقه طرف مقابل 



   ۹۷ الملل معاصرالملل اسالمي و حقوق بين؛ مقايسه حقوق بينبه تعهدات و قراردادها ياصل وفا

  يريگجهينت

اإلجـرا در تمـام و اصـلي الزم ،مبين اسالم، شرط الزم دينداريدين پايبندي به تعهدات و قراردادها در 
 المللي راالملل معاصر هم تعهدات و قراردادهاي بينشئون فردي، اجتماعي و سياسي است. حقوق بين

قراردادي وجود دارد، به ساير المللي داند و تا زماني كه در يك مسأله بينميخود مهمترين منبع  اوّلين و
  كند.منابع مراجعه نمي

 ؛ياسـت علـوي.س1 م:ينـك يياسـت شناسـايرا در عـالم س يمداراستيوه سيتوان دو شيم ي،لبه طورك
  ؛ياست اُمويس		.2
دن بـه يرسـ يفـرد هرگـز بـرا ،جهيدر نت. ندكيه نميله را توجيگاه هدف وسچيه ي،است علوي. در س1

بـه  ياو توسل به ابـزار نامشـروع را حتـ، سكه بعكبل، دانديرا روا نم ياركهر ، قدرت و حفظ آن
  داند.يز نميز جايح نياز دست دادن قدرت صح يبها

ص هـدف و بـه دسـت آوردن آن از هـر راه يتشخ«كه هدف آن عبارت است از:  يامو استي. در س2
 ييهاشـان خواسـتهيه اكـنياز مـردم بـه ا يريـثكبا معتقد نمودن گروه  ياسيثر رهبران سكا؛ »نكمم
شـهري، محمـدي ري؛ 222ص، 1370، آورند (اگنريمناصب خود را به دست م، دوستانه دارندبشر

  .)24ـ22ص، 4، ج 1382
كنند، وصفي است متناسب براي سياست اموي، نه سياسـت سياستي كه عموم مردم آن را شيطاني خطاب مي

  در سياست علوي، اصل وفاي به تعهدات و قراردادهاست. هاي پذيرفته شدهترين مؤلفهعلوي. يكي از مهم
را  ياسـت علـويگفتمـان س يهاهيـپاترين مهم از يكي ،به تعهدات و قراردادها يبندياصل لزوم پا

ر شئون يو ساي، آزاد، تيامن، رخت بربندد يااز جامعه، ثاقيت مياگر رعا«ه ك يطوربه .دهديل مكيتش
ماً وارد گفتمـان يو مـا را مسـتق) 115ص، 1389ي، آملي(جـواد» رفـتان خواهـد يز از ميت آن نيمدن
 ياجـرا ،از منظر اسالم. ستيرا نينقض پذ يرا برا ياچ عذر و بهانهيه ،ن اصليند. اكيم ياست اُمويس
رد يكـروي. ا قـويـ ،ف اسـتيه طرف مقابل ضعكند كيمنتوجه فرازماني و فرامكاني است؛ ن اصل يا

  ن اصل است.يامل و مطلق اك يخواهان اجرا ياسالم
ه اصـل كـشده است موجب امر . اين دانندين اصل ميت اياتب خود را ملزم به رعاكثر مكاگرچه ا

الملـل نيوصـل حقـوق ب يهاحلقـهتـرين مهم از يكـيل به يتبد ،به تعهدات و قراردادها يبنديلزوم پا
هايي از جمله ضمانت اجرايـي داراي برتريا رويكرد اسالمي، د. امالملل معاصر شوحقوق بينبه  ي،اسالم
 كند.طور مطلق فداي هيچ هدفي نميباشد تا جايي كه اين اصل را بهتر براي دوام اين اصل ميقوي
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