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 قلمرودرباره  یکاوش
 المللی نبی معاهدات فقه اصول  و

  کریم  نقرآ ازمنظر
  *زاده ابراهیم موسی   ___________________________________________________________  

 چکیده
و جبـران   يجـار  يها نظام لیو تکم میتتم جهتدر ینید نیبر فقه و مواز یمبتن يساز نظام

 نیتـر  مهـم از  یکـ ی. اسـت  یاسـالم  نیاز الزامـات تمـدن نـو   ، موجود يها یخألها و کاست
نوبه خود بـر   به زینظام ن نیکشورهاست که ا انیدر م يو روابط جار الملل بیننظام ، ها نظام

در  اسـاس  بـراین  باشـد؛  مبتنـی مـی   و کشـورها هـا   دولت انیو معاهدات منعقده م دهاقراردا
 یالمللـ  بـین فقـه معاهـدات    یقلمرو و اصـول قرآنـ   نگاه به ،یموضوع اصل، حاضر پژوهش

پرسـش   نیـ و در پاسخ بـه ا  یلیـ تحل یفیاز روش توص گیري با بهرهپیش رو نوشتار . است
برخـوردار   ییاز چـه اصـول و قلمروهـا    یالمللـ  بـین فقه معاهدات ، میقرآن کر ازمنظر«که 

فقـه معاهـدات    کریم قرآن ازمنظرحاضر،  نوشتار هیفرضمطابق . شکل گرفته است »؟است
 سـازي  از نظـام  یدر بخشـ  برخوردار است کـه توجـه بـه آنهـا     یاز قلمرو و اصول یالملل بین
 یالمللـ  بیندر حوزه معاهدات  سازي نظام شرط پیش. مؤثر باشدتواند  می یاسالم یالملل بین

بـا   ارهبـ  درایـن اسـت کـه    یالملل آمیز بین مسالمت یستیهمز، یقرآن األحکام آیاتبا ابتنا بر 
و اصـول  » عـدالت « همچـون  یفقهـ فرا بر نقل مصرح و عقل مبرهن و رکون بر اصول هیتک

 نیاحکام و مـواز  ،»کفار تیوال نفی« و» معاهداتبودن  الوفا الزم« ،»لیسب ینف« مانند یقرآن
 یمعاهـدات اسـالم  « همچـون » یاسـالم  یالمللـ  بـین معاهـدات  « را به قلمرو یو اسالم ینید

  .داد يتسرتوان  می» یالملل بین

  .ساز نظامفقه ، عدالت، کفار تیوال ینف، لیسب ینف، الملل بیننظام : کلیدي واژگان
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  مقدمه
و مسـائل و   سـازي  بـا نظـام   ،دانشِ عظیم فقه از همان مراحل اولیه تکوین و تدوین

ولـی   ،عجـین و همـراه بـوده اسـت     سیاسـی و حکـومتی  ، موضوعات کـالن اجتمـاعی  
اسـالمی و   امـري اسـت کـه بـا پیـروزي انقـالب      ، ربارمبتنی بر فقه غنی و پ سازي نظام

اي  وارد مرحلـه  خمینی امام رأس آنها الشان و در عظیم مجاهدت علمی و عملی فقهاي
تئوري کامل اداره انسـان و جامعـه   ؛ فقه« تحقق آرمانِ جهتدرجدید و کاربردي شده تا 

مبتنی بر فقـه بـه امـري جـاري      سازي نظام ،)289ص ،1378 ،خمینی» (از گهواره تا گور
بـر  ، موجـود  هـاي  در تتمیم و تکمیل نظام جاري و جبـران خألهـا و کاسـتی    ه،بدل شد

؛ مسـتحکمی برداشـته شـود    هاي گام، فقاهت و اصول و موازین دینی هاي اندیشه اساس
ربـوط  مگونـاگون   هـاي  رفتار جامعه در عرصهبه » ساز نظامفقه « ازآنجاکهو  اساس براین

ـ  بینهاي داخلی و  توجه به نظام ،)16ص ،1393 ،اراکی( باشد می  هـاي  ی در عرصـه الملل
از  آنهـا  تـدوین و تفریـع احکـام فقهـی     ،اجتماعی و حقوقی و اسـتنباط ، متعدد سیاسی
و معاهـدات   الملـل  بـین نظـام   هـا،  ینِ حـوزه تـر  مهمیکی از . است ساز نظامالزامات فقه 

تبیـین فقهـی ـ اسـتداللی      نیـز  الملـل  بـین ی است که منظـور از فقـه معاهـدات    الملل بین
است هرچند روابط حـاکم بـر نظـام    گفتنی . باشد میی دولت اسالمی الملل بینمعاهدات 

ـ  بـین تبع آن نظـام   ی کشورها و بهالملل بین ی دولـت اسـالمی بـه معاهـدات و فقـه      الملل
ـ  بـین تـوان نظـام    میولی ، نیستمنحصر معاهدات  ی کشـورها را نظـام حاصـل از    الملل

ـ  بـین زیرا مبنـاي نظـام    ؛)Merrills, 2013, p.84( معاهدات نامید حتـی منشـور    ،یالملل
عضـویت در  یـا   سازمان ملل متحد مبتنی بـر معاهـدات و رعایـت رضـایت در الحـاق     

ن قواعـد حقـوقی در   کـرد  که قـراردادي  گونه همان ؛)Guzman, 2011, p.246( ستآنها
م در نظـام حقـوقی اسـالم    اصلی قابل قبول و مسلّ ،»أیمان« و» ایمان« دو طریقاسالم از 

بـه   باتوجـه شـود و قـرآن    مـی  خوانده» أیمان« پیمان با مردم ،در منطق اسالم زیرا ؛است
دهـد اهـل کتـاب را بـه      مـی  دسـتور  بـه پیـامبر  ، آمیز ضرورت تفاهم در زندگی صلح
ـ ب و نَنَـا یکلمـۀٍ سـواء ب    أَهلَ الْکتَابِ تَعـالَوا إِلَـى   ایقُلْ : «مشترکات قابل قبول دعوت کند » نَکمی

جـدال احسـن را    ،و براي رسیدن بـه اهـداف خـویش در ایـن دعـوت     ) 64: عمران آل(
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 یتجـادلْهم بِـالَّ   ربک بِالْحکمۀِ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِ و لِیسبِ  ادع إِلَى: «کند می سرآغاز تفاهم معرفی
نُ یهسقلمرو وسیعی را براي مشارکت و تعاون باز  باره همچنین دراین .)125: نحل» (أَح

و   الْبـرِّ والتَّقْـوى   و تَعـاونُواْ علـى   ...«: کنـد  مـی  م تشریحمسلّاي  صورت قاعده آن را به کرده،
لىنُواْ عاولَاتَع  اتَّقُواْ اللَّهانِ وودالْعإِنَّالْاثْمِ و شَد قَابیاللَّهالْعاصلی که  مسئله بنابراین ؛)2: مائده(»  د

تعیین گسـتره و مبـادي اصـلی فقـه     ، تبیین آن شکل گرفته است جهتدرحاضر نوشتار 
  .باشد میی الملل بینمعاهدات 

قــرآن و  ازمنظــرایــن اســت کــه پرســش اصــلی و مشــخص پــژوهش پــیش رو 
ـ  بـین چه اصول و قلمروهایی براي فقه معاهدات ، مربوطه األحکام آیات ی ترسـیم  الملل

فقـه  ، کـریم  قـرآن  ازمنظـر مبتنـی اسـت کـه    امـر  فرضیه پژوهش بر ایـن  ؟ شده است
در بخشـی   که توجه به آنهاباشد  میی از قلمرو و اصولی برخوردار الملل بینمعاهدات 

ژوهش نیز در این امـر  ضرورت پ. مؤثر باشدتواند  میی اسالمی الملل بین سازي از نظام
همـه   ازآنجاکـه کـه دارد و  اي  بـه گسـتردگی ویـژه    باتوجـه نهفته است که دانش فقه 

، آملـی  يجـواد ( شود می زندگی بشر را شامل هاي رد و کالن و همه عرصهنظامات خُ
این امروزه  ،توسعه و تزایدند درحالپیوسته ، و چون موضوعات فقهی) 23ص ،1391
امـروزه   جهـت  درهمـین . منطقی مباحث است بندي و طبقه بندي نیازمند موضوعدانش 

نیازهـاي جامعـه اسـالمی و     بـر اسـاس  فقـه   بندي جنبش جدیدي در تبیین و موضوع
مباحث فقهی به شکلی متناسب با نیازهاي  بندي که تغییر دستهاست جهانی آغاز شده 

مباحث  ،احث فقهجدید مب بندي در دسته. توان انکار کرد نمی ضروري جامعه فعلی را
مهـم فقـه    هـاي  یکی از گرایش. نادیده گرفتتوان  نمیفقه حکومتی و فقه سیاسی را 

که از صدر اسالم قواعد و احکـام  بوده » یالملل بینو معاهدات  الملل بینفقه «، سیاسی
که اسالم اي  گونه ؛ به)36ص، 1389، شیبانی( آن شکل گرفته استدرباره متعدد فقهی 

لَاتَنْقُضُـوا   و: «گیـرد  می کار ي به معاهدات بهبند پايرا براي حفظ و  همه تالش خویش
  .)91  :نحل» (دهاکیمانَ بعد تَویالْأَ

 گیـري  و فرضیه تحقیق و با بهرهپرسش پژوهش و  مسئلهبا درنظرگرفتن اساس  براین
 یالمللــ بــینشناســی فقــه معاهـدات   بــه مفهـوم نخســت ، از روش توصـیفی ـ تحلیلـی   
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المللـی   جایگـاه فقهـی و انـواع معاهـدات بـین      ،پردازیم که در این قسمت به مفهـوم  می
ـ  بیننمایاندن قلمرو و اصول مشترك معاهدات  منظور به شـود. سـپس    مـی  ی اشـاره الملل

البته منظـور   ؛کنیم می قرآن کریم تبیین ازمنظری را الملل بینقلمرو و اصول فقه معاهدات 
) مبـانی ( فقهـی فرا حقـوقی و فرا قواعد فقهـی و اصـول   شامل ،»اصول« ازحاضر نوشتار 

  .رسد می سامان بهپژوهش  ها، با دستیابی به نتایج و یافتهشود. درنهایت  می

  شناسی مفهوم. 1
ـ  بـین در این قسمت به مفهوم و انواع معاهـدات   ی و جایگـاه فقهـی معاهـدات    الملل

  .شود می ی پرداختهالملل بین

  یالملل بینمعاهدات  .1ـ1
، 1377، ابراهیمـی ( الملـل  بینین منبع حقوق تر مهم عنوان بهی الملل بینمعاهدات 

ـ  بین هاي توافق يامعن به) 262ص ی اسـت کـه میـان دو یـا چنـد تـابع حقـوق        الملل
و مشـمول حقـوق    شـود  مـی ن منعقـد  حصول آثار حقـوقی معـی   منظور به الملل بین
مـه   23عهدنامه ویـن مـورخ    حاضر درحال .)Shaw, 1994, p.634( است الملل بین

اوت  23عهدنامه وین در زمینـه جانشـینی کشـورها بـر معاهـدات مـورخ        ،م1969
 هـاي  م و عهدنامه وین در زمینه حقـوق معاهـدات میـان کشـورها و سـازمان     1978

ین تـر  مهـم  ،م1986مارس  21ی با یکدیگر مورخ الملل بین هاي ی یا سازمانالملل بین
مجموع قواعد منـدرج در ایـن   . شوند می ی محسوبمللال بینمنابع حقوق معاهدات 

دهنـد کـه    مـی  ی را تشکیلالملل بینحقوق معاهدات ، منابع عرفی دیگرو ها  عهدنامه
 عمومی محسوب شده، الملل بینحقوق  هاي ین شاخهتر مهمیکی از  عنوان بهامروزه 

عمـومی اسـت کـه حـاکم و نـاظر بـر        الملـل  بـین عبارت از مجموعه قواعد حقوق 
ـ  بـین  هـاي  یعنـی کشـورها و سـازمان    الملل بینمعاهدات میان تابعان حقوق  ی الملل

  .)19ص ،1377، زاده موسی /8ص ،1385، ی بیگدلیضیای( باشد می
، 1379، میرعباسـی ( رایـج  هاي عرف سازي ی در کنار مدونالملل بینحقوق معاهدات 
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تابعـان   دیگـر بر روابط قـراردادي میـان کشـورها و     با ابداع و نوآوري خاصی ،)54ص
 ی در زمینـه الملل بینو هدف آن تعیین قواعد و قانونگذاري  استحاکم  الملل بینحقوق 

ـ  بینمعاهدات و قراردادهاي  کـه ایـن قواعـد شـامل تعریـف معاهـده        باشـد  مـی  یالملل
آثـار  ، عاهـدات تصـویب و اجـراي م  ، امضـا ، مراحل و نحوه انعقاد معاهدات، یالملل بین

 ,Wallace, 1995( شـود  مـی  و تعلیـق معاهـدات   گیـري  کناره، اختتام، بطالن، معاهدات

p.228(.     ـ  بـین نظر به اینکه بسیاري از این عناصر منـدرج در تعریـف معاهـدات ، یالملل
دین اسالم نیز این عناصر و  ردتمدن انسانی دا هاي سنّت ریشه در است وعقالیی  يامر

ایـن تعریـف در فقـه    ، ده اسـت با احکام و نصوص خود تکمیل کـر و برخی را  را امضا
و منشأ الـزام   ضمانت اجرا، منابع، به تفاوت در مبانی باتوجهالبته  ـی  الملل بینمعاهدات 
در روایتی از حضـرت   .)136ص، 1418، ابراهیم الدیک( قابل پذیرش است ـ معاهدات

  :فرماید میاست که آمده جایگاه عرفی معاهدات  مورددر رسول اکرم
لَقَد  تشَهِد یف اللَّهدبارِ عبن د  لَو أُدعى بِه  ،بِه حمرَ النَّعمِ یجدعانَ حلْفًا ما أُحب أَنَّ ل و

اإلسالم یف تبانعقاد پیمانی را شاهد بودم که آنقدر در خانه عبداهللا بن جدعان : ألَج
براي من دوست داشتنی است که خوش ندارم آن را با ارزشمندترین امـوال عـرب   

هشـام،   (ابـن  اجابت خواهم کـرد  ،مبادله کنم و اگر در اسالم هم بدان دعوت شوم
  .)134، ص1ج

  یالملل بینانواع معاهدات  .1ـ2
بـا داشـتن قلمـرو و اصـول      هریککه  شود میی به انواعی تقسیم الملل بینمعاهدات 

گرفتن این اصـول  الزم است با درنظر. دارندقلمرو و اصول مشترك نیز ، به خود مختص
ی الملل بینمعاهدات  هرحال به. داشته باشیماي  به انواع معاهدات اشاره، و قلمرو مشترك
 ؛)Harrrey, 2000, p.15( کـرد  بنـدي  تـوان طبقـه   مـی  و متعـدد گوناگون را از منظرهاي 

، یقضـای ، فرهنگـی ، سیاسـی ، بـه معاهـدات اقتصـادي    ،جهت موضوعرا ازآنها  که چنان
 و دائمــی) موقــت( دار بــه معاهــدات مــدت ،مــدت ازجهــتیــا  و... ســرزمینی، امنیتــی

را به آنها  ،طرفین و اطراف معاهدهلحاظ  بههمچنین . کرد بندي طبقهتوان  می) غیرموقت(
اعـم از  ( معاهدات دولت با اشخاص حقیقی و معاهـدات دولـت بـا اشـخاص حقـوقی     
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 .)42ص ،1370، عنایـت ( کرد بندي تقسیمتوان  می )و... یالملل بین هاي سازمان ها، دولت
ــدات را  ــهمعاه ــاظ ب ــدات   لح ــه معاه ــمون ب ــت و مض ــده« ماهی ــ معاه ــانون ـ و  »ق

 نخست،معاهدات نوع  .)Slomanson, 2003, p.352( اند تقسیم کرده »قرارداد ـ معاهده«
 ,Bindschedler, 1990( ی مربوط اسـت الملل بینو به روابط اساسی در سطح ساز  قانون

p.485 (الزم استها  ی براي دولتالملل بینمانند یک قانون و رعایت آن ه )ماري دوپو ،
آداب و رسوم ، این نوع معاهدات را که ریشه در عرف جهانی بنابراین؛ )328ص، 2008

دانسـت  توان  مین با دعوت اسالم به مشترکات همسا ،ی داردالملل بین هاي ملل و ارزش
و ) 61: انفـال » (إِن جنَحوا للسلْمِ فَـاجنَح لَهـا   و«همچون که در اطالق و عموم برخی آیات 

در مقابـل  . داردریشـه  ) 64: عمران آل» (نَکمیب و نَنَایکلمۀٍ سواء ب  أَهلَ الْکتَابِ تَعالَوا إِلَى ایقُلْ «
براي طـرفین آن در انجـام   صرفاً معاهده قرارداد یا معاهده خاص هست که ، معاهدهاین 

، 2001، ابوالوفـاء  /186ص، 2008، بیطـار ( کند یا عدم انجام امري تعهد متقابل ایجاد می
، بازرگــانی هــاي ایــن نــوع معاهــدات روابــط گونــاگون کشــورها را در حــوزه .)64ص

» بالعقود أوفوا« این قسم از معاهدات بر اساس اصل. کند می تنظیم و... اقتصادي، آموزشی
تَعـاونوا   و ــ  تعـاون ، تفـاهم  همچونی الملل بینقواعد  دیگر چهارچوبو در ) 1: مائده(

 درمجمـوع . کنـد  مـی  براي دولت اسـالمی تعهـد ایجـاد    و... ـ )2: مائده( البِرِّ والتَّقوى علَى
 عهد و شبه تعهدات دولت اسالمی را نیزی و الملل بینمعاهدات ، بر جهات مذکورافزون 

معاهـده   ماننـد » نمعاهدات معی« در فقه اسالمی بهآنها  ذکر نام و عنوان لحاظ بهتوان  می
 بـه  ،نیامده استآنها  که در فقه عنوان خاصی برايصلح و ذمه و ازلحاظ این، هدنه ،حیاد

»152ص ،1418، الدیک ابراهیم( نامگذاري کرد» نمعاهدات نامعی(.  
در تعمیم  ،کنیم بندي ی را از هر حیث و جهاتی که طبقهالملل بینمعاهدات  درهرحال

نبایـد   دلیل برخـورداري از قلمـرو و اصـول مشـترك     بهآنها  بر العقود فقهقواعد عمومی 
رعایـت قواعـدي همچـون اصـل صـالحیت و اهلیـت در انعقـاد        بنـابراین  ؛ تردید کرد
، به عهـد یـا احتـرام بـه عهـود      ياصل لزوم وفا، اصل رضایت و آزادي اراده، معاهدات

، تبـار  اسـماعیل ( قابل تردید استم و غیرامري مسلّ ،مشروعیت موضوع و جهت معاهده
معاهداتی که با رعایت تمامی  دیگر عبارت به .)96ص، 1387، زاده توازنی /62ص، 1378
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بنـا بـه اصـل    ، گردنـد  مـی  منعقـد » العقـود  فقـه « شرایط و قواعد عمـومی ، ارکان، اصول
اصـل   بـر اسـاس  و  معتبرنـد ، مشروعیت و عدم مغایرت با موازین شرع و اصل صحت

کـه صـحیح   اي  هرگونـه معاهـده  زیـرا  ؛ االجرا هسـتند  صحیح و الزم، لزوم وفاي به عهد
  .خواهد بود آور الزام، منعقد شود و شرایطش حاصل شود

  یالملل بینجایگاه فقهی معاهدات . 1ـ3
 ،1998، فهـداوي (قواعد فقهی مستقلی دارد ی الملل بینه معاهدات دین اسالم در زمین

یکـی از   الملل بینروابط کردن  ي که قرارداديا گونه به ؛)249ص، 2010، یوسف /12ص
. ورزد مـی  بنیادي است که اسالم در مباحث فقهی بر آن اصـرار  هاي حل ن راهتری اصولی

خـوردن ایـن روش    شکست درصورت، اسالم ازدیدگاهاست که به آن اندازه این اصرار 
عمید ( ماند نمی هیچ راه حلی جز مخاصمات مسلحانه باقی، یالملل بیناصولی در روابط 

فقه اسالمی نیـز مشـتمل بـر قواعـد مهمـی در تعریـف       بنابراین ؛ )4ص ،1379 ،زنجانی
ـ انواع معاهدات و ، شرایط عمومی معاهدات، آیین انعقاد آن، یالملل بینمعاهده  ت درنهای

اطـالق   اسـتناد  بـه  .)69ص ،1389، بسـول ( باشـد  موجبات بطالن و اختتام معاهدات می
ـ قَـومٍ ب   إِلَـى  صلُونَی نَیإِلَّا الَّذ« ،)61: انفال(» إِن جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لَها و« شریفهآیات   و نَکمی

یبمنَه 90: نساء» (ثَاقٌیم،( »نَ نَیإِلَّا الَّذم دتُماهشْرِک عنَیالْم) «لَ ایقُلْ «، )4: توبها    أَهـالَوالْکتَـابِ تَع
و معاهـده صـلح حدیبیـه کـه پیـامبر گرامـی        )64عمران:  (آل» نَکمیب و نَنَایکلمۀٍ سواء ب  إِلَى

مخاطب اسالم نیز فقـط   ،معاهده بست ـ که اهل کتاب نبودند ـن مکه  با مشرکا اسالم
بخـش   مخاطـب محتـواي نـورانی و جـان    ، بلکه همه بشریت و جهان ،مسلمانان نیستند

ولی کسانی کـه در   ،ن ابراز برائت کرده استهرچند خداوند از مشرکازیرا  ؛اسالم است
ـ    أَوفُـوا بِالْعهـد إِنَّ   و« اطالق سـخن  بوده، ، مستثناندا نمعاهده با مسلمانا سـد کـانَ مهوالًئالْع «

به معاهدات را نسبت بـه همـه واجـب     يداللت دارد که خداوند متعال وفا) 34: اسراء(
ـ « همـه مـردم را بـاعنوان   ، بسـیاري قرآن کریم در آیات  دیگر ازسوي. کرده است هـا  یا أَی

1: نساء(» النَّاس (ی« ونیا ب مآد) «کـردن   و بـا متوجـه  دهـد   میمورد خطاب قرار ) 60: یس
و  للنَّاسِ«ها  شامل همه انسان سعادت را، ادیان دیگرنحل و پیروان ، ملل، خطاب به اقوام
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لْعالَمدانسته است) 90: انعام /185: بقره» (نَیل.  
اسالم از طریق انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه میان افراد و آحاد ملت که قرارداد بـا  

قواعـد  کردن  ارداديسعی در قر، شود می تعبیر) 91: نحل» (أیمان« مردم است و از آن به
همه تالش خویش را بـراي حفـظ   ) 1: مائده(» بِالْعقُود أوفوا« اسالم با. فقهی خویش دارد

گیـرد و شکسـتن معاهـده را نقـض عهـد       مـی  کـار  بهي به معاهدات بند پايقراردادها و 
 وصـلَ و ی أَنْ بِـه  اللَّـه قْطَعـونَ مـا أَمرَ  ی ثَاقـه و یم بعد منْ نْقُضُونَ عهداللَّهینَ یالَّذ: «داند می وندخدا

ض اسـالم و  یي به معاهدات از فرابند پايوفاي به عهد و  ).27: بقره(» الْأَرضِ یفْسدونَ فی
ـ  بـین اجتماعی و ، ین اصول روابط سیاسیتر مهمعالمت تقوا و ایمان و از  ی اسـالم  الملل

ارتباط وثیقی میـان   اساس ؛ براین)177: بقره( »بِعهدهم إِذَا عاهدواوالْموفُونَ «: رود می شمار به
 گـردد تـا احکـام فقهـی ایـن معاهـدات       مـی  ی برقـرار الملل بینفقه اسالمی و معاهدات 

 منصه عمـل و اجـرا برسـد    د و بهواستنباط و تبیین ش ،اصول و موازین اسالمی اساس بر
  .)149ص ،1391، جوادي آملی ر.ك:(

  یالملل بینقلمرو فقه معاهدات  .2
ـ  بـین در این قسمت به گستره شمول احکام فقهی نسبت بـه معاهـدات     لحـاظ  بـه ی الملل

  .پردازیم می فقه معاهدات ازمنظری دولت اسالمی الملل بینبه ابعاد روابط  نیزماهیت آنها و 

  یالملل بینی اسالمی و معاهدات اسالمی الملل بینمعاهدات . 2ـ1
ن نسـبت آنهـا   کرد تبیین درست مسائل مربوط به هر رشته علمی و مشخص منظور به

، حسب ماهیت موضوع و غایت حاکم بر آن مسـائل  مرسوم است که بر، مسائل دیگربا 
 ؛کننـد  مـی  بنـدي  معیارهاي تقسیم منطقی یا اعتبـاري بـه انـواعی طبقـه     بر اساسآنها را 

 الملـل  بینحقوق «و  »الملل بینحقوق جزاي «تقسیم آن به  ،که در حقوق جزا گونه همان
در حقـوق  یـا   )18ـ17ص ،1393، خالقی /20ـ19ص ،1386، میرمحمدصادقی( »ییجزا

 »قـرارداد  ــ  معاهـده «و  »قـانون  ــ  معاهـده «تقسیم معاهـدات بـه   ، یالملل بینمعاهدات 
)Slomanson, 2003, p.352( مبناست برهمین.  
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ـ  بـین از معاهـدات   هریـک غایـت و حکـم شـرعی    ، مبنا ازآنجاکه ی اسـالمی و  الملل
ایـن   شناسـایی ، در فقه معاهـدات  ،متفاوت است یکدیگری با الملل بینمعاهدات اسالمی 

اسـالمی کـه در عصـر کنـونی عضـو       هـاي  کشور. نماید می دو دسته از معاهدات ضرور
 شـریعت اسـالم تنظـیم    همحـدود  بـر اسـاس  معاهدات خویش را ، سازمان ملل متحدند

هـا   این کشور .تعارض نداشته باشد» اصول اسالم« که آن معاهدات بااي  گونه به ؛دکنن می
کـه  گونـه   آن کننـد؛ را منعقـد  آنها  د یاونی عضو شالملل بینحق دارند در انواع معاهدات 

هرگاه در این معاهدات مصلحتی باشـد   .مصالح دین و دنیاي مردم آن کشور محقق شود
گردد و مفاد قرارداد نیز با اصول شریعت اسالمی  ن بازمیاناکه منفعت آن به عموم مسلم

ـ  بـین عنـوان معاهـدات    ذیلانعقاد آن معاهدات ، و روح آن مغایرت نداشته باشد ی الملل
ی اسالمی تابع اصول و مبانی الملل بینمعاهدات  بنابراین؛ اسالمی امري جایز خواهد بود

احکـام  « و» شرعی تأسیس« ی تابعالملل بینمعاهدات اسالمی  ولی، باشد میوضعی خود 
 اسالم آن را معتبـر  ،ی که با شریعت اسالم مغایرت داشته باشددرصورتاست و » اسالمی

 و معاهدات گفتهها  ی اسالمی به آن دسته از پیمانالملل بینمعاهدات  درهرحال. داند نمی
صـدر اسـالم   نیز در تاریخ اي  و سابقهنیست عنوان خاصی در فقه آنها  شود که براي می

عضـویت یـک یـا چنـد دولـت اسـالمی        دلیل به اینباوجود .یافت نشده استآنها  براي
 سـازي  اسـالمی  جهـت درمعاصر در آن معاهدات و جرح و تعدیل مفاد و مـوادي از آن  

 هاي اعضا و طرف وسیله دیگر بهاسالمی  هاي دولت و دولت» حق شرط« یا پذیرشآنها 
مغـایرتی بـا مـوازین اسـالمی     یافته، هدات جنبه اسالمی مقررات و مفاد آن معا، معاهده
، کنوانسـیون حقـوق دریاهـا   ، تـوان بـه کنوانسـیون حقـوق کـودك      مـی  ازجمله ؛ندارند

مربوط به حمل و نقل اشاره کرد که بر اساس تجارب و نیازهاي بشـري   هاي کنوانسیون
عضـوي از   عنـوان  بـه پیشبرد اهداف خـویش و   جهتدردول اسالمی نیز  اند. شدهایجاد 

عمال حق شـرط عـدم التـزام بـه مفـاد      و با ا اند درآمدهآنها  عضویت ی بهالملل بینجامعه 
معاهـدات اسـالمی   ، در مقابـل  اند. آن را اسالمی کرده، مغایر با موازین و اصول شریعت

راي هستند که در فقه و تاریخ اسـالم دا  هایی و قراردادها  نوع خاصی از پیمان یالملل بین
یـا   مـوازین اسـالمی امضـا    وسـیله  بـه نیز آنها  شرایط و آثار ،نام و عنوان مشخصی بوده
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 غیراسالمی هاي ر دولتدیگ یافته،ی الملل بینمرور جنبه جهانی و  بهو  است شده تأسیس
تـوان بـه معاهـدات     مـی  جملـه  ازآن ؛کنند می نیز از مفاد و موازین این معاهدات استفاده

عقد ذمه و (ها  معاهده حمایت از اقلیت 1،)معاهده جوار( پناهندگان مربوط به حمایت از
قلمرو فقه معاهدات شـامل هـردو دسـته از معاهـدات     . و معاهده هدنه اشاره کرد) امان

و  »انـد  شـده آنهـا   اسـالمی عضـو   هـاي  ی کـه دولـت  الملل بینمعاهدات « ازجملهمذکور 
ـ  است، فقه اسالمی بودهآنها  معاهداتی که مبدع«همچنین  جنبـه جهـانی و    هامـروز ی ول

  شود. می »ی به خود گرفته استالملل بین
  :از اند عبارتی الملل بینبرخی انواع معاهدات اسالمی  درهرصورت

 اآلخـرِ و  ومِیالَ بِـالْ  ؤْمنُـونَ بِاللّـه و  ینَ الَیقَاتلُواْ الَّـذ «شریفه  آیه استناد به: ذمه همعاهد )الف
ۀَ عـن  یعطُواْ الْجِزْیتَاب حتَّى کنَ أُوتُواْ الْیالَّذ الْحقِّ منَ نَینُونَ دیدیالَ رسولُه و اللّه و حرَّمحرِّمونَ ما یالَ
اهل کتاب  هاي به معاهدات دولت اسالمی با افراد و دولت ،)29: توبه( »هم صاغرُونَ د وی

  .)70ص، 1410، عبداهللا( اختصاص دارد
ـ ب قَومٍ إِلَى صلُونَینَ یإِلَّا الَّذ«شریفه آیه  استناد به: حیاد همعاهد )ب ـ ب م وکنَی  أَو ثَـاقٌ ینَهم مّی

م یکأَلْقَوا إِلَ م وکقَاتلُویم فَلَم کفَإِنِ اعتَزَلُو ... قَاتلُوا قَومهمیم أَو کقَاتلُویم حصرَت صدورهم أَن کجاءو
 لَملَالسعا جلَ فَم لَکاللَّهع بِیمس منظور بهاست که مابین کشورها اي  معاهده ،)90: نساء( »لًایهِم 

ضـمره منعقـد    بـا بنـی   پیمـانی کـه پیـامبر    ؛ مانندگردد طرفی منعقد می بی رعایت اصل
ــا]، [بــی ،ابوعطیــه /227ص ،1998، فهــداوي /115ص، 1391، میرمحمــدي( ســاخت  ت

تـوان   مـی معاهـده حیـاد را    ،ممتحنه همبارک هسور 8 هاز آی ،مذکور هبر آی افزون .)53ص
رُّوهم و  ارِکمیمن د خْرِجوکمیلَم  و نِیالد یف قَاتلُوکمیلَم  نَیالَّذ اللَّه عنِ نْهاکمیلَا: «کرداستنباط  أَن تَبـ 
ـ  کـریم  همچنین قرآن  .»هِمیتُقْسطُوا إِلَ ا  « هشـریف  هبـا آی ـ قَـومٍ ب   علَـى إِلـَّ ـ ب و نَکمی » ثَـاقٌ یم نَهمی

  .کند می طرفی را تأیید بی حیاد و اصل همعاهد ،)72  :انفال(
متعدد  همهادن ،مبانی قرآنی. جنگ است هبس و متارک آتش يامعن به: هدنه همعاهد )ج

ا  و« هشریف هتوان به آی می ازجملهاست که  لَهـ نَحلْمِ فَاجلسوا لنَحاسـتناد  ) 61: انفـال ( »إِن ج
                                                      

1 .»نَ وم دشْرِک إِنْ أَحنَیالْم ك فَأَجِرْهارتَج6(توبه: » اس(. 



    ... یالملل نیدرباره قلمرو و اصول فقه معاهدات ب یکاوش
71

 

عدم خیانت دشـمن  یا  ي به این معاهدات تا موعد آنبند پايادامه به . قرآن کریم درکرد
ـ  یلَم  ئًا ویم شَکنقُصوینَ ثُم لَم کیالْمشْرِ نَ عاهدتُّم منَیإِلَّا الَّذ«: دهد می فرمان م أَحـدا  یکظَـاهرُوا علَ

فَانْبِذ  انَۀًیإِما تَخَافَنَّ من قَومٍ خ و«و ) 4: توبه( »نَیالْمتَّق حبی اللَّه إِنَّ مدتهِمهِم عهدهم إِلَى یفَأَتموا إِلَ
  .)58: انفال( »نَیالْخَائن حبیاللَّه الَ سواء إِنَّ  علَى هِمیإِلَ

اختالفـات  آمیـز   مسـالمت معناي توافـق بـراي حـل و فصـل      به: حکمیت همعاهد )د
اقْتَتَلُـوا   نَیالْمـؤْمن  إِن طَائفَتَانِ مـنَ  و« توان بر اساس آیه شریفه هاست که می ی دولتالملل بین

وا بحلایفَأَصممبناي قرآنی آن را نشان داد ،)9: حجرات» (نَه.  

  ی دولت اسالمی در فقه معاهداتالملل بینابعاد روابط  .2ـ2
 چهـارچوب در  لزوماًها  ی دولتالملل بینروابط  ،اوالًباید گفت از بیان موضوع پیش 

تنظـیم روابـط حقـوقی میـان      هرچند معاهدات مصـداق اتـم   ؛گیرد نمی معاهدات شکل
بـا معاهـدات   سـاز   وضعیت عضویت یا الحـاق بـه معاهـدات قـانون     ،ثانیاً ؛کشورهاست

 ناظر بـه معاهـدات قـراردادي    ،قسمتقراردادي متفاوت است که مباحث مربوط به این 
ی دولت اسالمی در فقه معاهدات در الملل بینروابط  درمجموع. است )معاهدات خاص(

رابطـه بـا   ، اسـالمی دیگـر   هـاي  بـا دولـت   هرابطـ  قابل بررسی است که شامل دعچهار ب
و ) غیرمسـلمان و غیرموحـد  ( دول دیگـر رابطـه بـا   ، معتقد به ادیان توحیدي هاي دولت

  .شود می ه با مستکبرانرابط
طراحـی و  ) 10: حجـرات » (إِخْـوةٌ  الْمؤْمنُونَ إِنَّما« اسالمی بر مبناي هاي رابطه با دولت

الَوا إِلَـى    ایقُلْ « آیه استناد بهشود و رابطه با ادیان توحیدي  می ترسیم لَ الْکتَـابِ تَعـۀٍ    أَه مـکل
ب اءونَنَایس و یبخداونـد خطـاب بـه رسـول اکـرم     . گـردد  می تنظیم) 64: عمران آل» (نَکم 

. »بیایید به سوي سخنی که میان ما و شما یکسـان اسـت   !بگو: اي اهل کتاب«: فرماید می
م اللَّـه  کنْهـا یلَا«آیـه   اسـتناد  به، یک از ادیان الهی نیستند افرادي که پیرو هیچ دیگررابطه با 

) 8: ممتحنه» (هِمیتُقْسطُوا إِلَ م أَنْ تَبرُّوهم وکارِیم منْ دکخْرِجویلَم  نِ ویالدّ یم فکقَاتلُوینَ لَم یالَّذ عنِ
و کاري با  که اهل توطئه علیه مسلمانان نیستندکافرانی اگر  ؛ یعنیشود می تنظیم و تبیین

ب محبـو ، ایـن کـار  ، مورد لطف مسلمانان و دولت اسالمی قرار گیرند، مسلمانان ندارند
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همـراه بـا قسـط و    آمیـز   شما مسلمانان زندگی مسالمتامر شده است که  بوده،خداوند 
 اما کافرانی که علیه مسلمانان و اسالم از هیچ تالشی فروگـذار  ،داشته باشیدآنها  عدل با

آمیـز   توانید زنـدگی مسـالمت   نمی با آنان ـ کفارصرفاً نه  ـ ندا مستکبران ءکنند و جز نمی
 و شـما را رهـا   شـمرند  مـی مال و عرض شـما را محتـرم ن  ، خونآنها  زیرا ؛داشته باشید

: فرمایـد  مـی کـریم   قرآن اساس ؛ برهمینشمارند نمی هیچ پیمانی را محترمآنها  .کنند نمی
نـه   ،یعنی با سردمداران ستم و کفر بجنگید ؛)12 :توبه» (لَهم مانَیأَ لَا إِنَّهمفْرِ کفَقَاتلُوا أَئمّۀَ الْ«

  .اهل میثاق و عهد نیستندآنها بلکه ، ایمان ندارند و کافرندآنها  براي اینکه
اگرچـه  ، کـافر . شـود  تفاوت قائل میمیان کافر و مستکبر کریم قرآن اساس  براین

از  یـک  هـیچ ، مستکبر ولی، پذیرد می ولی اصول انسانی را، پذیرد نمی اصول الهی را
 ،شـکنی  پیمـان ، داراي خوي اسـتکبار زیرا ؛ پذیرد نمی اصول انسانی راو اصول الهی 

 هطـرف معاهـد   بنابراین ؛گذارد نمی تحمیل و استعمار است و به هیچ پیمانی احترام
اسـالم نـه دیـن     چراکـه  ؛هسـتند ها  فرق و گروه ههم، جز مستکبران ،دولت اسالمی

؛ گـر اسـت   پـذیر و سـلطه   انزواست تـا جـداي از جهـان زنـدگی کنـد و نـه سـلطه       
، که به مـرز اسـتکبار نرسـد   زمانی هرگونه معاهده و پیمان با کافران تا دلیل  همین به

  .)181ص ،1391، جوادي آملی( امري گرامی است

  یالملل بیناصول حاکم بر فقه معاهدات  .3
کند که دولت اسالمی مکلف است ایـن   می ی از اصولی تبعیتالملل بینفقه معاهدات 
هرچند . مراعات کندها  و ملت ها تدولدیگر و معاهدات خویش با ها  اصول را در پیمان

ایـن   هرسد مخـرج مشـترك همـ    می نظر بهاست، ولی تعداد و مصادیق این اصول متعدد 
از بیان اهـم اصـول حـاکم بـر فقـه       پیش. است» نفی سبیل« آن اصلو یک اصل ، اصول

، تفاد از آیات قرآنی اسـت این اصول مستنبط و مس ازآنجاکه ،اوالًگفتنی است ، معاهدات
ـ  بـین معاهدات  األحکام آیاتبه نخست مناسب است   ،ثانیـاً ؛ داشـته باشـیم  اشـاره  ی الملل

  .است) مبانی( فقهیفرا حقوقی وفرا شاملِ قواعد فقهی و اصول ،»اصول« منظور از
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  الملل بینحکام معاهدات األ آیات. 3ـ1
ابتدائاً مبتنی بر آیات قرآن کـریم  ، ابواب فقهیدیگر همچون  الملل بینفقه معاهدات 

اطـالق و عمـوم برخـی آیـات     . کریم متعددنـد قرآن مرتبط با این بحث در آیات  .است
 نِ ویالـدّ  یم فکقَاتلُوینَ لَم یالَّذ م اللَّه عنِکنْهایلَا« ،)61: انفال» (إِن جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لَها و«مانند 

 ویلَمکخْرِجم نْ دکارِیمو مرُّوهأَنْ تَب طُوا إِلَ میتُقْسا إِلَى « و) 8: ممتحنه» (هِمالَوکتَعب اءوۀٍ سمیلنَنَا و 
کنَیباعـم از  ــ   ی و ایجاد توافقالملل بینروابط کردن  بر اصل قراردادي) 64: عمران آل( »م

دیپلماسـی و حقـوقی و مـآالً     ،گسـترش روابـط سیاسـی    منظـور  بـه  ـ  شفاهی و مکتوب
ی داللـت  الملل بینروابط کردن  نیل به قراردادي منظور بهها  مستندسازي مذاکرات و توافق

ـ   گفتنـی اسـت اگرچـه   . دارند » بیـنَکم  تَعـالَوا إِلَـى کلمـۀٍ سـواء بینَنَـا و     « هشـریف  هظـاهر آی
، داللـت دارد  ـ بشریت هنه هم ـالمللی با اهل کتاب   بر روابط بینصرفاً  )64 عمران: (آل

ا خَـالَ ف    و«همچون آیاتی  استناد بهاهل کتاب  ،باید گفت اوالًولی  » رٌینَـذ  هـا یإِن منْ أُمـۀٍ إِلـَّ
شـامل همـه   ، دانـد  نمـی  کتاب و رسـول ، که هیچ بشر و امتی را بدون پیامبر) 24: فاطر(

 ،ثانیـاً  ؛)27ص ،1397، جوادي آملـی (اختصاص ندارد و به نصارا و یهود است بشریت 
داللـت دارد کـه معاهـده در اصـطالح     ، توجه به تعریف معاهده در معناي خاص فقهـی 

 /363ص، 1392، صـفهانی راغـب ا ( همان قرارداد مسلمانان با مشـرکان اسـت  ، فقهی آن
األَیمانَ بعد اتنقضوا لَ« چوني آیات دیگر، بر آیات مذکورافزون  .)154ص، 1389، شیبانی
فَما استَقاموا لَکُـم  « همچوناي  بر اصل لزوم معاهدات و آیات شریفه ،)91: نحل» (اتَوکیده

. بـر رعایـت متقابـل مفـاد و محتـواي معاهـدات داللـت دارنـد        ) 7: توبه» (فَاستَقیموا لَهم
 الملـل  بینند که از آنها اصول فقهی معاهدات ا مضامینی ههمچنین برخی آیات دربردارند

اللّـه   و لَـنْ یجعـلَ  « شـریفۀ  هآی استناد به» نفی سبیل« توان به اصل می؛ مثالً شود می نباطاست
ـ  اسـتناد  بـه » نفی والیت کفار« اصل ،)141: نساء» (الْمؤْمنینَ سبیالً للْکافرینَ علَى  هشـریف  هآی

» نفـی رکـون  « اصـل  ،)28: عمـران  آل» (الْمـؤْمنینَ  ایتَّخذ الْمؤْمنُونَ الْکافرینَ أَولیـاء مـنْ دونِ  لَ«
و آیات و اصول فقهـی متعـدد   ) 113: هود» (نَ ظَلَموایالَّذ نُوا إِلَىکلَاتَرْ و« هشریف هآی استناد به

  .)8ص ،1392، عمید زنجانی ر.ك:( دکردیگري اشاره 
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  یالملل بینمعاهدات  شرط آمیز، پیش اصل همزیستی مسالمت. 3ـ2
آیـاتی کـه مسـلمانان را    مانند برخی با استناد به آیاتی از قرآن کریم و روایات وارده 

 ،)123: توبـه » (فَّارِکالْ م منَکلُونَینَ ینَ آمنُوا قَاتلُوا الَّذیها الَّذیا أَی« خواند: فرامیبه جهاد با کفار 
» تَــدعوا إِلَــى الســلْمِ و فَلَــاتَهِنُوا« دارد: مــیرا از سســتی و دعــوت بــه صــلح برحــذر آنهــا 

رینَ  کایتَّخـذ المؤمنـونَ ال  لَ« کنـد:  مـی مسلمانان را از دوستی با کفار مذمت  ،)35 :محمد( فـ
یاءتوبـه  همبارکـ  هسور 5با استناد به آیه یا  )28: عمران آل» (اَول: »    رُمرُالْحـلَخَ الْأَشْـهفَـإِذَا انس

اصـل   نـد و معتقد دنـ گوی مـی از اصالت جنگ و جهاد در اسالم سخن  ،»نَکیفَاقْتُلُوا الْمشْرِ
نـه قـرارداد و    ،جنگ و پیکار استوار اسـت ، جهاد، نخستین در رابطه با کافران بر مبارزه

  .)47ص ،1385، ابوزهره( معاهده
 زیرا؛ استمحض انصافی  بی، ی به اسالمهای دادن چنین برداشت نسبت رسد می نظر به

. باشد میاثبات اصالت جنگ و جهاد در روابط دولت اسالمی با دول دیگر بسیار دشوار 
گونه نیست که مسلمانان و دولت اسالمی مأمور باشند در هر شرایطی و همـواره بـا    این

از اتمام حجت بر کـافران و دعـوت آنـان     پیش عنوان هیچ اسالم به. کفار در جنگ باشند
 بـه جهـاد  ، عقد و پیمان میان مسـلمانان و کفـار   باوجودو ) جدال احسن( نیکو هبه شیو
، میزان ضـرورت  بهو ضرورتی است که در مواقع خاص  ،جهاد حقیقتدر. کند نمیاقدام 

اگر دولت اسالمی و مسلمانان به تالش و مجاهدت بـراي بسـط   . گردد می ناپذیر اجتناب
 هکنـد کـه اصـل و قاعـد     نمی داللت، ندا موظفبخش اسالمی  عدل اسالمی و نواي روح

، عمید زنجـانی ( جنگ و جهاد است، اولی در روابط دولت اسالمی با هر دولت دیگري
 :دارنــدداللــت کــه بــر جهــاد  آن بخــش از آیــات و روایــات همچنــین .)4ص ،1379

کـافر  « هـاي  بـر وجـوب جهـاد بـا دولـت      ،)12: توبه( »مانَ لَهمیإِنَّهم لَا أَ فْرِکالْ أَئمّۀَ فَقَاتلُوا«
؛ پیمـان و غیرمتخاصـم   هـم  هـاي  نه جهاد بـا دولـت  ، کند میو متخاصم داللت » مستکبر

ـ  بـین اولی در روابط  هاصل و قاعد، فقه کالن اسالم ازمنظراساس  براین جنـگ و  ، یالملل
 چهـارچوب در آمیـز   همزیسـتی مسـالمت  ، اولی و مالك اصلی هبلکه قاعد، یستجهاد ن

 مشـارکت و عـدم تخاصـم   ، تعـاون ، مصالح اسالمی و اصول و قواعدي همچون تفـاهم 
تفصیل بحث شـده اسـت و از تکـرار آنهـا      این موضوع در منابع علمی دیگر به باشد؛ می
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  .)179ص ،1391، جوادي آملی /بعد به 65ص، 1390، ورعی ر.ك:(شود  می خودداري

  اصل نفی سبیل. 3ـ3
کـافر بـر    هاصل نفـی سـبیل یـا نفـی سـلط     ، فقه اسالمیدر بااهمیت یکی از مسائل 

در سیاسـات و اقتصـادیات و نیـز در    خصـوص   ، بـه مسلمان است که در باب معامالت
در روابط فردي مسـلمانان بـا    یااسالمی و جوامع غیرمسلمان  هروابط میان جامعتمامی 
  .قواعد و قوانین حاکم است دیگربر  صورت قانونی کلی به ،کافران

ین اصول راهبردي سیاست خارجی نظام سیاسی تر مهمن یکی از فی سبیل مبیاصل ن
توجه بـه ایـن نکتـه     ،براي بررسی اهمیت این اصل و محدوده کاربرد آن. است اسالمی

حفـظ   ،نحفظ تمامیت ارضی، آزادي مسلمانا، منع نفوذ، که اصل استقاللکند  کفایت می
ظهِــرَه یل« :آرمــان پیــروزي اســالمعــزت و کرامــت جامعــه اســالمی و درنهایــت تحقــق 

» نُ للَّــهیالــدّ ونَیکــ ونَ فتْنَــۀٌ وکتَالَــ« :و هــدف نهــایی جهــاد) 33: توبــه» (لّــهک نِیالــد علَــى
اصـلی   ؛روابط و مناسبات بسـتگی دارد  تمامیبه اجراي دقیق این اصل در  ،)193 :بقره(

انحطـاط و   ،زبونی ،منشأ خفتیا  ناناسرفرازي و پیروزي مسلم ،که پایه و اساس عزت
  .ن استانانابودي مسلم

ـ  بین هاي دولت اسالمی موظف است در انعقاد معاهدات و پیماناساس  براین  ،یالملل
ـ . شکست و استیالي بیگانگـان بـر مسـلمانان نگـردد    باعث که کند عمل اي  گونه به  هآی

 و حدیث معروف نبـوي  )143: نساء( لًاینَ سبِیالْمؤْمن نَ علَىیافرِکجعلَ اللَّه للْی لَنْ و« هشریف
» : اسالم برتر از همه چیز و هـیچ چیـز برتـر از اسـالم نیسـت     هیعلَى علَیلَا و علُوی اإلسالم«
مفهـوم  . مبناي این اصل است، آیات و روایات دیگربرخی  و) 334ص ،1404، صدوق(

 که بـه صـاحب آن اجـازه و مشـروعیت    والیت و اختیارداري است ، سلطه نوعی ،سبیل
  .)353ص، 1429، مراغی( عمال اقتدار نمایدبرتري و ا ،دهد نسبت به طرف مقابل می

زیـرا   ؛توانـد مشـمول اصـل مـذکور باشـد      نمـی  است سبیل متوازن و متعادلگفتنی 
از اي  درجـه  ،گیرد که هردو طرف می طرفینی است و توافق زمانی شکل یتوافق ،معاهده

کافر  هعمال اصل نفی سبیل و نفی سلطا دیگر ازسوي. دیگر بپذیرندنسبت به یک سبیل را
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کـه نـوعی    شـود  میاي  بلکه شامل سلطه نیست،حق مشروع  گونهمعناي نفی هر هرگز به
پیـامبر   اساس ین؛ برهمداشته باشددنبال  بهجانبه و بدون مصلحت را  تفوق و استیالي یک

مفـاد   نیزبود و آمیخته با میزانی سلطه  غم آنکه ظاهراًر بهپیمان صلح حدیبیه را  اسالم
 ولـی  ،)118ص، 1391، میرمحمـدي ( آن با مخالفت تنی چند از یاران نزدیک همراه شد

در جنگ خنـدق نیـز پیشـنهاد داد     پیامبر. پذیرفت ،بودهمراه اینکه با مصلحت  دلیل به
عمیـد  ( گـردد منجـر  مدینه به دشمن داده شود تا به مصـالحه   هبخشی از محصول سالیان

  .)71ص، 1379، زنجانی

  عدالت. 3ـ4
صورت دوجانبه و در معاهدات و  بلکه به ،جانبه طور یک عدالت نه به، در دین اسالم
، مـورد تأکیـد و توصـیه اخالقـی    ، ضرر خود شخص باشـد  که بهآنجا  قراردادها و حتی

ـ  بـین در معاهدات  مبنا ینهمبر. استفقهی و حقوقی قرار گرفته  ، ی دولـت اسـالمی  الملل
در این  تنها حق ندارد اقدامات غیرعادالنه است و دولت اسالمی نه اصل بر نفی روابط و

لَاتَظْلمونَ : «ستمگري نیز باید اجتناب ورزد هرگونهبلکه از ، پذیري تن دهد روابط به ستم
ونَ ومـذموم و ممنـوع   ، پـذیري  همچون سـلطه  در اسالمگري  سلطه .)279: بقره» (لَاتُظْلَم

نـوعی   کـردن  ین سـتم همـ ، اگر انسان به کسی آسیب برساند کریم قرآن ازمنظر. باشد می
ـ  بِمـا  بعضًـا  نَیالظَّـالم  بعـض  ینُولّ کلذَک و: «شدن است درخواست براي مورد ظلم واقع  انُواک

کنیم تـا ایـن    می ظالمی را بر وي مسلط، کسی ستم کرد یعنی اگر ؛)129: انعام» (سبونَیک
کسی ظلـم   دهد نمی با همان معیاري که اجازه دین اسالم. مظلوم ظالم دیگر بشود، ظالم
 کـریم  بنـابراین آنچـه را قـرآن    ؛پذیر باشـد  کسی ظلم دهد نمی با همان معیار اجازه، کند

 فرعـون  چنین بـر  ی است و اینغالب و مغلوب و ارباب و رعیت هنفی رابط ،کند می مطرح
 دیـن اسـالم مبتنـی و مسـتند بـر     . )24(نازعـات:  » أناَ ربّکُم األعلـی : «کشد می خط بطالن

 را حتـی در برابـر  هـا   پیمـان  هـم ي بـر معاهـدات و عـدم تعـرض بـر      بند پاي ،»عدالت«
ـ ب قَومٍم النَّصرُ إِلَّا علَى یکنِ فَعلَیالدّ یم فکإِنِ استَنْصرُو: «شمارد می الزم» مسلمانان« ـ ب و مکنَی  نَهمی
شـما حـق   ، اگر طرف درگیر با شما میثاق عدم تعـرض بسـت   یعنی ؛)72: انفال» (ثَاقٌیم
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 ولـی ، واجـب اسـت   يمسلمان امـر کردن  یاري درحقیقت؛ مسلمان را یاري کنید ندارید
  .ی استالملل بینرعایت میثاق ، از آنتر  واجب

جبران خسارات احتمالی طرف پیمان و پرداخت دیـه بـه   ، عدالت پایهبر  براین افزون
 ؛امري الزم و ضروري اسـت  ـ حتی اگر طرف پیمان مسلمان نباشد ـ  بازماندگان مقتول

ـ ب إِنْ حکمـت فَـاحکم   و« :پیمانـان کـافر   ی در میان همیکه رعایت عدالت قضا چنان آن  نَهمی
طسلَاتَ« :و رعایت برادري و برابري انسانی) 42: مائده(» بِالْق لَکوعاً ضَارِیونَنَّ عبس یهِم  ماً تَغْتَـن

الزم ) 53نامـه   ،البالغه نهج» (الْخَلْقِ یف کرٌ لَینِ و إِما نَظیالد یف کإِما أَخٌ لَ: فَإِنَّهم صنْفَانِ، لَهمکأَ
  .و واجب است

ـ   ، یالملل بینمستند بر عدالت و لزوم رعایت آن در معاهدات   هرعایـت روابـط عادالن
؛ بـر نظـام اسـالمی واجـب اسـت     ، غیراسالمی با کشورهايرویارویی اقتصادي حتی در 

 ،داشـته باشـد   غیراسـالمی  محصـولی بـه کشـور   قصد صدور اسالمی  ياگر کشور یعنی
دولـت   هحتی رابط ـروابط   هاسالم همیرا ز؛ تواند در معامله غبن یا گرانفروشی کند نمی

  .کند می را بر اساس قسط و عدل تنظیمـ   اسالمی با دولت کفر
 ).2: مطففین» (نَیلٌ للْمطَفّفیو: «کند می صورت مطلق تحریم فروشی را به کم قرآن کریم

 گونـه بلکـه هر اختصاص ندارد، کاال  هآیات دیگري است که به مبادل، از این آیهتر  جامع
 .)85: هود /85: اعراف /183: شعراء(» اءهمیأَشْ التَبخَسوا النَّاس و: «شود می رابطه را شامل

چیـز از   هـیچ : فرمایـد  مـی  خداونـد . نانه مؤمنآید،  میان می به» ناس« در این آیه سخن از
در حق هـرکس   این است که عدم رعایت عدالت، کس کم نکنید که ظاهر این آیات هیچ
کنـد   می تنظیم قسط و عدل بر اساسمعاهدات خود را  پس اسالم ؛حرام است ،باشدکه 

  .)48ص، 1391، جواد آملی( شود نمی دیده میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتیو هیچ 

  معاهداتبودن  الوفا الزم. 3ـ5
کلیـد و   چراکه ؛شود می بنیادین و مادر محسوب، این اصل در مقایسه با اصول دیگر

کـه از  مـورد بحـث   اصـل  . اسـت  رمزِ گشایش روابط قراردادي و استقرار و استمرار آن
و رد ریشـه قرآنـی دا  ، عالوه بر مبناي عقلـی و فطـري   و استاصول کلی حقوق طبیعی 
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 /1: مائـده ( در آیـات متعـددي مـورد تأکیـد واقـع شـده اسـت       » بـالعقود  أوفـوا « عنوانبا
دشمنان نیز  موردبلکه در رد،ندا اختصاص جامعه اسالمی ن وبه مؤمناصرفاً  ،)34 :اسراء
ـ  حبّی اللَّه إِنَّ مدّتهِمهِم عهدهم إِلَى یفَأَتمّوا إِلَ: «بودي معاهدات بند پايباید  تَّق4: توبـه » (نَیالْم(. 

 نَیوالَّـذ « و) 177: بقـره » (عاهدوا والْموفُونَ بِعهدهم إِذا«همچون: آیات مربوط به وفاي عهد 
و هِمانَاتأَمل مونَ هاعر مدههبـا   بنـدگان  که حکـم عهـد و پیمـان    گونه مانه ،)8: منونؤم» (ع

خـداي   دلیـل  همـین  و بـه گیرد  میرا نیز دربرها  انسان هاي پیمان، دارد می خداوند را بیان
فرمایـد:   می جمله ازآن کند؛ می درباره حفظ عهد و وفاي به آن سفارش اندازه سبحان این

» إِنَّ أوفواو دهؤُلًا بِالْعسکانَ م دهمانند غالب آیاتی که وفاي بـه  هشریفه آیه  .)34: اسراء» (الْع
 شامل عهدهاي فردي و بین دو نفري اسـت  ،اند و نقض آن را مذمت کرده ،عهد را مدح

ازنظـر   شود؛ حتـی  میمتی و قومی و ااي  شامل عهدهاي اجتماعی و بین قبیلههمچنین و 
عـدالت   ؛ زیرااز وفاي به عهدهاي فردي است تر مهموفاي به عهدهاي اجتماعی  ،اسالم

  :فرماید می رمکا ینب. استتر  ی عمومییو نقض آن بال تر مهماجتماعی 
النِّفَـاقِ   ه خَصلَۀٌ مـنَ یانَت فکه خَصلَۀٌ منْهنَّ یانَت فکمنْ و  انَ منَافقًا خَالصاکه ینَّ فکأَربع منْ 

س کهـر  :إِذَا خَاصم فَجـرَ و  إِذَا عاهد غَدرو  ذَبکإِذَا حدثَ و  إِذَا اؤْتُمنَ خَانَ: دعهایحتَّى 
از آنهـا   یکـی س در او کمنافق خالص اسـت و هـر  ، ده شودین چهار خصلت در او دیا
، 1385(قرائتـی،   نـد ک كه آن را تـر کـ  یمگر زمان ،خصلت از نفاق دارد ، یکده شودید
  ).57، ص5ج

 انـت یخ، بـه او سـپرده شـود    یهرگاه امانت .1: از اند عبارتشده،  اشارهچهار خصلت 
 مـانش را یپ، ببنـدد  یمانیاگر عهد و پ .3 ؛دیگو می دروغ، ردنک هنگام صحبت. 2 ؛ندک می
  .دیگو می دهد و ناسزا می دشنام هنگام دعوا .4 ؛ندکش می

، کنـد  نمـی  کسی که به عهـدش وفـا   :الدینَ لمن العهد له«: فرماید می يی دیگریدر جا
  .)96ص ،75ج ،1360، مجلسی( »دین ندارد

  اصل نفی والیت کفار .3ـ6
را  غیراسالمی هاي انعقاد قرارداد و بستن پیمان با کشورها و دولتقرآن کریم اگرچه 

به مسـلمانان  ولی  ،)55ص ،1391، ابوعید /106ص ،1418، الدیک ابراهیم( کند امضا می
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راه دهند و پیوند  نیزجان و دل خود  هدهد این رابطه و قرارداد را در محدود نمی دستور
روابـط   ، بلکـه راه دهنـد  خـود  محبت آنان را به درون جـان  باشند یا قلبی با آنان داشته

ی بـا  یـ و پیوند قلبـی و وال  جداگانهامري  ،سیاسی و بازرگانی با کفار، اقتصادي، حقوقی
نَ آمنُـوا  یها الَّـذ یا أَی: «کند می دومی را نهیو است که اولی را اسالم امضا  يآنان امر دیگر

وننْ دذُوا بِطَانَۀً مکلَاتَتَّخ118 :عمران آل( »م(.  
و التـزام بـه اجـرا و     غیراسالمی ی با کشورهايالملل بینانعقاد معاهدات  اساس براین

کـه  گونـه   همـان  ؛معناي حقانیـت و مشـروعیت آنـان نیسـت     هرگز به، آن معاهداتآثار 
ــه ــان   ب ــت آن ــاي نفــی اصــل موجودی ــرا ؛ نیســتمعن ــان حکومــت حضــرت زی در زم
ممکن است کسانی اسالم را نپذیرند و همچنان برخی پیـروان ادیـان    نیز )عج(عصر ولی

 و )14: مائـده » (الْقیامۀِ یومِ  بینَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلىفَأَغْرَینا : «به دین خود باقی بمانند ،دیگر
ما میان یهودیـان  : فرماید خداوند می .)64: مائده» (امۀِیالْق ومِی  والْبغْضاء إِلى نَهم الْعداوةَینا بیأَلْقَ«

 قیـد . اغـراء کـردیم   القـاء و  اختالف را تا روز قیامـت  و مسیحیان در اثر سوء رفتارشان
اصـل   ؛ یعنیشوند نمی کن ریشه نیزدهد که آنان در عصر ظهور  می نشان» روز قیامت تا«

 ،1378، ییرهـا ( هرچند مشروع و حقانی نیسـتند  ؛شان تا آن زمان باقی است موجودیت
  .)165ص ،1391، آملی يجواد /116ص

 نتیجه

و تبیـین   المللـی و انـواع آن  شناسی از معاهدات بین ، پس از مفهومحاضر در نوشتار
بـه شـاکله    ،کردن ابعاد و مبـانی قرآنـی آن   المللی و مشخصمعاهدات بین یفقه جایگاه

  حاصل اینکه: ؛الملل پرداخته شدقلمرو و اصول حاکم بر فقه معاهدات بین
مصالح جامعه اسـالمی و مبتنـی    چهارچوبی در الملل آمیز بین همزیستی مسالمت  .1

عدم تخاصم و ، مثل مقابله به، تعاون، تفاهم، د همزیستی همچون دعوتبر اصول و قواع
ی در عرصه الملل بینبستر فقه معاهدات  سازي فراهم شرط پیش، عدم رکون بر مستکبران

  .جهانی است
ـ  بـین قدر مشترك اصول حاکم بر فقه معاهدات » نفی سبیل« اصل  .2 و  اسـت ی الملل
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  .باشد می یالملل بیناصول معاهدات دیگر  کننده تضمین، مثابه مخرج مشترکی به
3.  حیـاد ، هدنـه ، صلح، ذمه همچون ینفقه معاهدات با برخورداري از معاهدات معی 

 شـرایط و استفاده از عقل مبرهن و نصوص مصرح براي ارزیابی و ترسیم اصـول و   و...
اسالمی و  یالملل بینگیرد که شامل معاهدات  میقلمرو وسیعی را دربر، نمعاهدات نامعی

  .شود می یالملل بینمعاهدات اسالمی 
ي بنـد  پايو مالك برتري ایمان در » بالعهود أوفوا« و» بالعقود أوفوا« اصول بر اساس. 4

و آیات  استاز مشروعیت قرآنی برخوردار ها  میان افراد و ملت هاي پیمان، به معاهدات
و حتـی در   فرمایـد  مـی امر ها  میثاقي به بند پايبر الزام بر عهد و کریم متعددي از قرآن 

پرداخت امتیاز به طرف پیمـان را  ، مصالح حاکم بر جامعه اسالمی بر اساسبرخی موارد 
  .داند می براي استمرار معاهده امري مشروع

باید یـادآور شـد ایـن اصـل     ، اهمیت صریح و روشن لزوم وفاي به عهد باوجود. 5
هـا   قراردادهـا و پیمـان   ، اسـتثنائاتی دارد؛ فـال سـوره مبارکـه ان   58آیـه   استناد به ازجمله

  .اند قابل نقض ي،خیانت ویا  مقابل ازطرفعدم رعایت مفاد آن  درصورت
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