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ABSTRACT 

Good faith is the principle that not only assists in the implementation of the 

subject of the treaty and the achievement of the desired goal but also the 

interpretation of the treaty is done in the light of good faith. In this research, 

good faith in Quranic verses has been studied by examining interpretive 

sources. Differences in concept, its different function in conventional laws, 

the existence of non-exclusive instances of this principle, etc., necessitate the 

significance of dealing with this issue in contracts. The verses denote 

subjective fairness and honest behavior with execution commitment with a 

lack of malice. This denotes not only in the implementation but also in the 

pre-agreement stage, and this point indicates the comprehensive dimensions of 

the Quran in this regard; Because on the one hand, the Quran requires and 

emphasizes the fulfillment of the obligation and considers the parties of the 

contract to be responsible for the obligation, and on the other hand, it allows 

the termination of the agreement in case of treacherous behavior towards the 

agreement or malice in implement. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

    المللالملل  بینبین  حقوقحقوق  وو  قرآنقرآن  دردر  معاهداتمعاهدات  اجرایاجرای  ضمانتضمانت  وو  نیتنیت  حسنحسن
 3جعفر زنگنه شهرکی 2محمد قربانزاده 1فاطمه زند اقطاعی

 چکیده
کننـده  د  مطلوب کمکتنها در اجرای موضوع معاهده و رسیدن به ه نیت، اصلی است که نه حسن

گیـرد. در ایـن پـژوهش بـا بررسـی منـابع  نیت صورت می است، بلکه تفسیر معاهده نیز در پرتو حسن
اخـتال  در مفهـوم، کـارکرد متفـاوت آن در شـده اسـت.  نیت در آیات قرآن پرداخته تفسیری، به حسن

ه ایـن موضـوع در حقوق معاهدات، وجود مصادیق غیرمنحصر از ایـن اصـل و... اهمیـت پـرداختن بـ
آیاتی که داللت بر حسن فاعلی، رفتار صادقانه همراه با تعهد در اجـرا و نماید.  ضروری میرا معاهدات 

تنها در اجرا که در مرحله پیش از انعقاد معاهـده نیـز مطـرح اسـت و ایـن امـر  کند، نه نبود سوءنیت می
سو وفای بـه عهـد را الزم و بـر آن  قرآن از یکبیانگر ابعاد گسترده و جامع قرآن در این زمینه است؛ زیرا 

شناسـد و از سـوی دیگـر در صـورت احـراز  کند و طر  معاهده را نسبت به تعهد مسئول می تأکید می
 داند. رفتار خائنانه نسبت به معاهده یا سوءنیت در اجرا، فسخ معاهده را جایز می

 
 .تعهد، رفتار صادقانه نیت، معاهده، حسنحقوق بین الملل،  قرآن، واژگان کلیدی:
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 264-235 :، ص1044بهار و تابستان ، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
 الملل بین حقوق و قرآن در معاهدات اجرای ضمانت و نیت حسن

 و همکاران  فاطمه زند اقطاعی

 مقدمه
ها هستند. تعهـد و التـزام بـر موضـوعی  معاهدات عامل مهمی در توسعه ارتباطات انسانی و دولت

های زنـدگی  کند که حـائز اهمیـت اسـت و از ضـرورت خا  نوعی اعتماد در روابط انسانی ایجاد می
بب نظم و عدالت اجتماعی اسـت. قـرآن س  مند نمودن آن رو نظام آید؛ ازاین حساب می اجتماعی بشر به

کریم دارای آیات متعددی در حوزه معاهدات است که الزم است، این نظام از قرآن دریافـت شـده و بـه 
در این پژوهش با روش مطالعات تفسیری به بررسـی و تحلیـل جوامع اسالمی و بشریت معرفی گردد. 

 شده است نیت در معاهدات پرداخته اصل حسن
( معیار ارزیـابی شـرایطی اسـت کـه در آن، Good faith/Good will/bona fides bonne foiت )نی اصل حسن

 (؛009/ 0273المللـی، ضیایی بیگدلی، حقـوق معاهـدات بینکنند ) کشورها به تعهدات خود عمل می

البته این اصل ازنظر ورود و توسعه در مباحث حقوق در طول زمان دچار تحوالتی شده است. با ظهـور 
یحیت، عقیده به باطن نیکو عامل مهمی در گرایش به مسیحیت در حقوق روم بود. بعدها این اصـل مس

عنوان  نیت بـه ( بـه حسـنthomistic philosophyکه فلسفه تومیسـتیک ) طوری در حقوق طبیعی راه یافت. به
ظهور این اصـل  کند. غیر از تأثیرات مذهبی، عنوان حکم تمام قوانین توجه می دستور حقوق طبیعی و به

بر روابط متقابل متعاقدین و رؤیای مبادله منصفانه و... گرایش محاکم را به سمت ایـن اصـل گسـترش 
 (.27 - 29: 0270نیت در قراردادها،  ر.ک: جعفری، اصل حسنداد )

اصل مذکور باآنکه غـایتی اخالقـی دارد، صـرفًا اصـلی اخالقـی نیسـت؛ بلکـه جزئـی از حقـوق 
الملـل  شود. به اذعان برخی این اصلی کلی بر همه مقررات حقوق بین محسوب می الملل موضوعه بین

فلسـفی، کنـد ) المللـی حکومـت می هـای عضـو جامعـه بین سیطره دارد و بر تمام روابط متقابل دولت
 (.015: 0270الملل معاهدات،  حقوق بین

موردبررسی الملل  بینات نیت؛ ابتدا این مفهوم در حقوق معاهد رو جهت تبیین ماهیت حسن ازاین 
های موجود در آن برشمرده شده است؛ سپس با مراجعه به آیات و مطالعات تفسیری،  قرارگرفته و چالش

 نیت معاهدات تبیین شده است. نگاه قرآنی در حسن
نیت معاهدات در قـرآن چگونـه اسـت   ترتیب سؤال اصلی پژوهش این است، جایگاه حسن این به 

نیت )حسن فاعلی( و حسـن  رآن کریم با بیان مسئله وفای به عهد و لوازم آن، حسنمدعا این است که ق
فعلی را در مرحله پیش از ورود به معاهده، رفتار و کردار مسـلمانان در مرحلـه اجـرا و تفسـیر معاهـده 
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نیت به معنی اجـرای تعهـدات از روی انصـا  و صـداقت باشـد،  رو اگر حسن تبیین نموده است. ازاین
رساند و اگر به معنی تفسیر معاهده در نظر گرفته شود نیز تعهـدی در  ز مفهوم وفای به عهد را نمیبیش ا

 شود. رو اثر آن در سوءنیت محرز می تبیین محدوده معاهده است، نه خار  از آن؛ ازاین

 المللی نیت و کارکرد آن در معاهدات بین . حسن1 

 نیت یک. مفهوم حسن

داننـد کـه  نیت متعدد است و دلیل آن را ماهیـت ایـن اصـل می حسن تعریف نویسندگان حقوق از
نیت را رفتاری صادقانه،  کند. برخی حسن ای ذهنی، کیفی و مبهم است که تعریف آن را دشوار می مقوله

دانند که طرفین در قرارداد خود از یکـدیگر حتـی از اشـخا  ثالـث کـه مشـمول  عاقالنه و معقول می
ابراهیمی، مطالعه تطبیقـی مفهـوم و کنندة انتظار دارند ) اقبًا با قرارداد ارتباط پیدا میقرارداد بودند یا متع

 (.19: 0277نیت در انعقاد تفسیر و اجرای قرارداد،  آثار حسن
صداقت واقعـی در »( این اصل عبارت است از 0-350در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا )ماده 

نیز تعریفی از آن ذکر نشده، ولی حقوقدانان دو معنای کلـی بـرای آن ؛ در حقوق فرانسه «رفتار یا معامله
طور خا  در قراردادهایی که مورد اعتماد است و  ؛ به«درستکاری در اعمال حقوقی»اند:  در نظر گرفته

ر.ک: انصاری، مفهوم منزله یک حق موردحمایت واقع شده است ) که به« اغماض تصور اشتباه و قابل»
 (.31 - 30: 0277ت در حقوق ایران و فرانسه، نی و معنای حسن

. اعتقاد خـال  واقـع 0دانند:  برخی به کارکرد این اصل اشاره کرده و آن را دارای دو مفهوم مجزا می
نیت است که  که یا ناشی از جهل است یا ناشی از ظاهری فریبنده؛ این مفهوم بیانگر بعد حمایتی حسن

. صداقت در عمل بیانگر بعد الزامی است که در 3ه جاری است؛ در فرض اشتباه از جانب طر  معامل
: 0270نیت در قراردادهـا،  جعفـری، اصـل حسـنرود ) انعقاد و اجرا و تفسیر اعمال حقوقی به کار می

31.) 
کننـد: منصـف بـودن، رفتـار  الملل این اصل را درمجموع چنـین معنـا می هم نین در تجارت بین

ار  بودن، معیارهای متعار  رفتار منصفانه، صـداقت در عمـل و واقـع، منصفانه داشتن، منطقی و متع
(. کلی و مـبهم 001: 0270الملل، نیت در تجارت بین )جعفرپور، حسن رفتار شایسته، وجدان اخالقی

پـذیر بـودن ایـن اصـل و  توان بـه ایـن مـوارد انعطا  شود. البته می بودن در این تعریف نیز مالحظه می
افزود. برخی آن را یک حالت ذهنی مبتنی بر صداقت در عقیده یا هد ، پایبندی بـه چندبعدی بودن را 
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تعهد و التزام در مقابل دیگری، رعایت استانداردهای تجاری متعار ، رفتار منصفانه در یک تجارت یـا 
کننـد  یم یکسب و پیشه معین و یا فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخال  وجدان معرفـ

(Garner قراردادی؛ با مطالعـه  ی پیش نیت و پیامدهای آن در دوره به نقل از باریکلو و خزایی، اصل حسن
 (.00: 0275تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، 

 المللی نیت در معاهدات بین دو. حسن 

کنوانسـیون بیـع  9مـاده  0متحـد، بنـد  منشـور ملل 0مـاده  3الملل در بند  این اصل در حقوق بین
کنوانسیون حقوق معاهدات در حوزه اجرا و تفسـیر ذکـر شـده  20و  31(، ماده 0775المللی کاال ) ینب

هـای آن تعهـدآور اسـت و بایـد  االجرایـی بـرای طر  هر معاهده الزم»آمده است:  31است. در ماده 
 «نیت اجرا گردد. ها به حسن توسط آن

متعـدد قـانونی و تمسـک بـه آن در آرای  الملل با وجـود کـاربرد ایـن اصـل در مـواد در حقوق بین
حقـوق  07المللی، تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. حقوقدانان این حوزه با تمسک به ماده  بین

معاهدات، این اصل را به معنی خودداری از هر عملی که مقصود آن، ایـن باشـد کـه موضـوع و هـد  
(. تعریـف از 0717کنوانسیون حقوق معاهـدات  07ر.ک: ماده کنند ) معاهده را زایل سازد؛ تعریف می

این اصل گسترده و مبهم است؛ زیرا خصوصیت وجه مقابل آن )مفهوم مخالف( را که سـوءنیت باشـد، 
کوشش تقلب نسبت »ای باشد که هرگونه  گونه نیت باید به کند. اجرای حسن اندازه کافی مشخص نمی به

طور اثباتی وفاداری و صداقت نسبت به تعهدات  کرده و به و هرگونه نیرنگ را از تعریف خار « به قانون
ایـن تعریـف نیـز  (.203 - 200: 0273الملـل عمـومی، نگوین کک و آلن پله، حقوق بینرا الزام کند )

؛ ضـیایی بیگـدلی، حقـوق 203همـان: المللی روشن شود ) کاماًل انتزاعی است و باید توسط رویه بین
نیت را بایـد بـا توجـه بـه اعمـال  دیگر حد واقعـی حسـن عبارت به (.007: 0273المللی،  معاهدات بین

المللی دادگستری عمل به منطوق معاهده را چنان ه آن عمل روح  ها معین کرد، چنان ه دیوان بین دولت
: 0270الملـل معاهـدات،  فلسـفی، حقـوق بیننیت ندانسـته اسـت ) معاهده را نقض کند، مبین حسن

002.) 
نیت به رفتار طرفین و منتسب کردن ویژگی اصل عمومی به آن  توسعه قلمرو حسن درواقع با توجه به

تواند منشأ تعهـدات اضـافی باشـد یـا بـا توجـه بـه تفسـیر مضـیق از  الملل این اصل می در حقوق بین
های مشـابه ماننـد  نیت منشأ تعهد اضافی نباشد. دیدگاه اخیر )تفسیر مضیق( در تفسیر کنوانسیون حسن

 02: 0270نیت در قراردادها،  جعفری، اصل حسنشود ) المللی کاال و... تقویت می ن بیع بینکنوانسیو
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- 00.) 
هـا آن را اجـرا کننـد و  بنابراین معاهده با هر ترکیب و ساختاری که باشد، لزومش اقتضا دارد، طر 

تلزم تفسـیر نیت اجـرا شـود. اجـرای آن نیـز مسـ سازد که با حسن این زمانی هد  معاهده را محقق می
کنوانسیون حقوق معاهدات به آن اشاره شده است. از سـوی دیگـر اثبـات  20معاهده است که در ماده 

شناختی اوست. در صورت ظهور، فقط بـر  نیت به دلیل درونی بودن، تابع حقوق یا رفتار روان این حسن
خود وضع ثابتی ندارند و اثبات است که  هایی قابل هایی حقوقی و قضایی و به کمک اماراه اساس مالک

(. 010 - 002: 0270الملل معاهدات،  فلسفی، حقوق بینکنند ) تناسب تحوالت اجتماعی تغییر می به
نیت با ویژگی انتزاعی، کلی و ارزشی بودن از رفتار صـادقانه و اعتقـاد یـا تصـور ناشـی از  درواقع حسن

مسک به صـداقت، اجـرای شـرافتمندانه و کند و با ت جهل و ظاهر فریبنده در روابط حقوقی حمایت می
نیت در حقـوق ایـران بـا مطالعـه  ر.ک: حسن، محسنی، اصل حسـنداند ) صادقانه تعهدات را الزم می

انجـام وظـایف »انـد:  (. برخی نیز آن را در حوزه قراردادهـا چنـین تعریـف کرده323: 0270تطبیقی، 
یا اشخا  ثالث مرتبط با قـرارداد از یکـدیگر  صورت صادقانه، منصفانه و معقول که دو طر  قرارداد به

انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونـه سـوءنیت و فریبکـاری 
در ایـن تعریـف  (20 - 22: 0272نیت در فقه امامیه،  نقیبی، تقی زاده و باقری، جایگاه حسن« )است.

 تی و الزامی قرارداد تأکید شود.نیز سعی شده است، به جوانب حمای

رسد، با توجه به کارکرد این اصل آن ـه در حقـوق معاهـدات موردتوجـه باشـد، همـان  به نظر می 
صداقت و درستکاری است که نتیجه آن التزام طرفین به معاهده است؛ هم نین اهمیـت ایـن اصـل در 

زیربنای ایجاد و تداوم یـک رابطـه  معاهداتی که دارای ماهیت مستمر هستند، بیشتر آشکار است؛ چون
نیت در معاهدات  رو برای شناخت حسن مستمر قراردادی بر عهده طرفین یا اطرا  معاهده است. ازاین

 شود. به ارتباط آن با وفای به عهد که خود نیز اصلی مهم در حقوق معاهدات است، اشاره می

 نیت با وفای به عهد سه. ارتباط حسن

ای که دو وجـه  گونه دانند، به ن دو اصل را مکمل و به یکدیگر بسته و پیوسته میبرخی حقوقدانان ای 
؛ 205: 0273الملـل عمـومی،  نگوین کک و آلن پله، حقوق بیندهند ) مکمل یک اصل را تشکیل می

ایـن  0717حقوق معاهـدات  31(. در ماده 009: 0273المللی،  ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین
ار یکدیگر ذکر کرده است و تالش دارد، محتـوای معاهـده بـه بهتـرین شـکل صـورت دو اصل را در کن

 اجرایی یابد و نهایت استحکام را در حفظ معاهده از ابتدا تا اتمام اجرا کند.
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المللی دادگستری، قواعدی مانند وفای به عهد را برگرفته  برخی نیز بر اساس رویه قضایی دیوان بین 
الملـل در پرتـو  نیت در حقـوق بین لهویی نظری و محمدی، تحلیل ابعاد حسنادانند ) نیت می از حسن

)ر.ک:  داننـد نیت را برگرفته از وفای به عهـد می (. برخی نیز برعکس، حسن055: 0270رویه قضایی، 
Connor’O  ،مطالعهقراردادی؛ با  ی پیش نیت و پیامدهای آن در دوره اصل حسنبه نقل از باریکلو و خزایی 

نیت و وفای به عهد در  وجود ارتباط عمیق بین حسن (.00: 0275، ی در حقوق انگلیس و فرانسهتطبیق
کند، از بعد ذهنی و عینی. در بعد ذهنـی،  معاهده، تعریف آن را در حقوق معاهدات از دو بعد تبیین می

مبنـی بـر معنای حسن فاعلی و صداقت در انجام تعهد داشته باشـد؛ و در بعـد عینـی، رفتـار صـادقانه 
کـه هـد   طوری دیگر، متعهد به اجرای موضوع معاهـده باشـد، به عبارت اجرای معاهده داشته باشد. به

شـود. در  معاهده حفظ و به آن نائل آید؛ هم نین این معنی در تفسیر و تحلیل معاهدات نیز اعمـال می
بـق بـا معنـای نیت و منط یـک معاهـده بـه حسـن»کنوانسیون حقوق معاهـدات آمـده اسـت:  20ماده 

ای که باید به اصطالحات آن در سیاق عبارت و در پرتـو موضـوع و هـد  معاهـده داده شـود،  معمولی
 «تفسیر خواهد شد.

بنابراین وجود رابطه عموم و خصو  مطلق یا عموم و خصو  من وجه بنا به دیدگاه حقوقدانان در 
نیت از این  باید به دو جنبه اساسی در حسن دهد، هر یک از این دو اصل و نبود تباین بین آن دو نشان می

رابطه توجه داشت: نخست، رفتار صادقانه طر  معاهده حاکی از عملکرد او نسبت به معاهـده اسـت؛ 
پذیری او در عمل به تعهد است. درواقع از  دوم، تعهد او نسبت به حسن اجرای معاهده بیانگر مسئولیت

بل احراز نباشد، بلکه عملکـرد متناسـب بـا هـد  و موضـوع ای ذهنی نیست که قا سو رفتار، مقوله یک
معاهده است؛ و از سوی دیگر، تعهد به اجرا نیز امری خارجی نیست، بلکـه التـزام درونـی و وجـدانی 

نیت  دهنده حسـن توان نتیجه گرفت، رفتار صادقانه به همـراه تعهـد تـوأم تشـکیل است. از این رابطه می
 است.

نیت بـا ایـن  شود بلکه حسـن ده اثری از این تعهد و بیان رفتار آن دیده نمیوجود در خود معاه بااین
صورت شرط ضمنی مقرر در همـه معاهـدات ذکـر شـده اسـت.  معنا بر معاهده سایه افکنده است و به

نیت را  شود که در مواد حقوقی متعددی که در باال اشاره شـد، حسـن ضرورت این امر زمانی آشکار می
 گنجانده است.
 نیت در اجرای معاهده تار صادقانه + نبود سوءنیت = تعهد وجدانی به اجرا حسنرف

 نیت در تفسیر معاهده نبود سوءنیت + تعهد به تفسیر مطابق قانون = حسن



 

 

 

244 

Academic Journal of the Qur’an and Science, Spring and summer 2021, 11(22), P: 210-235  
A Quranic Approach in Examining the Principle of Good Faith in International Agreements 

Fatima Zand Eqtaee et al 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 و حدیث مجتمع آموزش عالی قرآن

 

 نیت در معاهدات از منظر قرآن . اصل حسن2
سـن ح»صراحتًا در قرآن ذکر نشده است. در روایات مواردی با عبارت صریح « نیت حسن»عبارت 

/ 0 : 0290ر.ک: برقـی، المحاسـن، در باب العبادة یا باب النیة منابع حـدیثی ذکـر شـده اسـت )« النیة
در فقه در بحث عبادات، حسن فاعلی مطرح شده اسـت؛ زیـرا  (. 70/ 3 : 0059، یافکنی، الیلک؛  310

اطاعت خداونـد دیگر نیت شرط است و این نیت در نیکوترین وجه،  عبارت در عبادات قصد قربت یا به
 و عمل برای اوست.

انـد. عبـاراتی  در باب معامالت نیز مصطلح فقهی نبوده و فقها آن را در مباحث خـود مطـرح نکرده
عنوان معیار اخالقی و  (؛ به325: 0007رازی، الفقه و القانون، ینی شیحس« ) لی المعاملة یالداع»مثل 

، داعـی یـا انگیـزه در لـزوم و صـحت معاملـه شرعی در معامالت مطرح شده است. به نظر برخی فقها
(؛ اما در نگـاه برخـی دیگـر، بحـث 07/ 30 : 0003نی روحانی قّمی، فقه الصادق، یحستأثیری ندارد )

ر.ک: دهنـد ) قصد و نیت سرفصلی برای مباحثی در فقـه اسـت کـه پشـتوانه آن را روایـات تشـکیل می
 (.000: 0031وارالفقاهه، ؛ مکارم شیرازی، ان07/ 0: 0297انصاری، المکاسب، 

توان بـه مـواردی اشـاره کـرد کـه فقـه بـه عمـل مکلـف جنبـه حمـایتی داده اسـت.  درمجموع می
طورکلی سـوءنیت شـمرده  دیگر، اگر عمل مکلف ناشی از خیانت، فریب، حیله، خدعه یـا بـه عبارت به

مود. مباحثی مانند عـدم شود، با توجه به موضع مطرح شده، شارع جنبه حمایتی را از او لحاو خواهد ن
خیانت امین در فرض خیانت، عمل مضطر و مکره؛ و در بحـث عقـود مبـاحثی ماننـد پرهیـز از غـش، 

؛ حّلـی، شـرائع 007/  3: 0279ة،یفقه اإلمام یر.ک: طوسی، المبسوط فو... ) تدلیس، نجش، تطفیف
(؛ ظهـور در سـازگاری 35/ 3: 0007ة، یـ؛ موسوی بجنوردی، القواعـد الفقه 311/ 3 : 0057اإلسالم، 

توان قواعد فقهی ماننـد قاعـده احسـان، غـرور و اصـالة  هم نین می نیت با فقه امامیه دارد. اصل حسن
ر.ک: کنـد، ناشـی از ایـن موضـوع دانسـت ) الصحه که اقوال و اعمال مسلمانان را بر صحت حمل می

 (.37: 0030ة، ی، مائة قاعدة فقه؛ مصطفوی 330/ 0009ام، کان قواعد األحیب یام فینراقی، عوائد األ
توان گفت: ابعاد حمـایتی شـارع از مکلـف و درسـتکاری و  دار بودن این مسئله می با توجه به ریشه

نیت از نگاه دین نیز هم  نیت در این مسئله است؛ بنابراین حسن صداقت او در عمل، گواه بر وجود حسن
 ردار باید دیده شود.در بعد نیت، قصد و انگیزه و هم در بعد رفتار و ک

 نیت در معاهده با ضرورت حسن فاعلی یک. حسن

 نیت در معاهده سه مقدمه ضروری است: برای بررسی لزوم و ضرورت حسن
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تنها حسن فعلی مدنظر است، بلکه به حسـن فـاعلی نیـز توجـه شـده اسـت )ر.ک:  . در اسالم نه0
ی نیز ناظر به اثر خارجی نیست، بلکـه (؛ از طرفی حسن فاعل335تا:  شف المراد، بیکمحمدی، شرح 

به نوع ارتباط عمل با فاعل است؛ یعنی برای اینکه کار دارای اثر مفید و موجب سعادت شود، باید فاعل 
رو اگـر  رده اسـت. ازایـنکـت و به چه منظور و هدفی و برای وصول به چه مقصدی اقدام یبداند با چه ن

خبیثانه داشته باشد، در اصطالح علم اصول به آن تجری گویند فعل فاعلی قبیح نباشد، ولی نیت پلید و 
ارزش کار ارادی تابع انگیـزه و نیـت  (؛ پس03/ 0 : 0279همو، شرح رسائل، و تجری قبح فاعلی دارد )

 فاعل است و حسن فعلی بدون حسن فاعلی تأثیری در تکامـل روح و سـعادت ابـدی نخواهـد داشـت
بنابراین مقدمه اول این است کـه بـرای ارزشـمند  (؛295: 0279 )ر.ک: مصباح یزدی، آموزش عقاید،

 بودن و مفید بودن، اجتماع حسن فعلی و فاعلی الزم است.
ه قصد قربـت کعنی آنهائی یات هستند؛ یاند: یا از تعبد . اعمال و افعال از دیدگاه فقهی نیز دو قسم3
ه عبارتند از اعمالی که غرض اصـلی ات هستند کیها معتبر و شرط صحت عمل است؛ یا از توصل در آن
ه به هر قصدی بجا آورده شود، غرض کست، بلیره آن است و قصد مهم نکیها انجام خود عمل و پ در آن

د، به ثواب هم یشود، منتها اگر قصد قربت و امتثال امر نما حاصل شده و امر از دوش انسان برداشته می
انجام خود عمـل و   اتیه هد  در توصلک(. از آنجا 020تا:  شف المراد، بیکمحمدی، شرح رسد ) می

ن و قصـد قربـت و قصـد وجـه ییل قصد تعیخصوصی از قب ت بهیازمند به نیعت عمل است، نیاصل طب
 (.77/ 7 : 0279خ انصاری، یامل رسائل شکعی، شرح یسمنیست )

اهدات آیا . توجه به اینکه در توصلیات قصد قربت شرط صحت عمل نیست، در مواردی مانند مع2
وجود مقاصد دیگر را می توان نفی کرد  یا وجود آنها در ضمن معاهده شرط نیست  در فقه مـواردی را 

مثال اگـر  عنوان توان یافت که معامله با توجه بـه نقـش قصـد، حکـم متفـاوت پیـدا کـرده اسـت: بـه می
توان اقـوال  معامله دارد  می ای کمک به حرام باشد، در اینکه قصد به انجام آن چه تأثیری در این معامله

 فقها را در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد:
/ 3: 0057)ر.ک: حلی، شـرایع االسـالم،  دانند یک. فقهایی که قصد را در حقیقت اعانه دخیل می

؛ 07/ 0: 0297؛ انصـاری، المکاسـب، 00/  0: 0000شـرح القواعـد،  یی، جامع المقاصـد فـکرک؛ 0
شرح قواعد العاّلمـة،  یرامة فکعاملی، مفتاح ال  نیی، حس37 - 25/ 33: 0050، نجفی، جواهر الکالم

 (.303/ 0: 0030  ؛ خمینی، المکاسب المحرمه،030 - 009/ 09: 0007
/ 1: 0291)ر.ک: طوسی، تهذیب االحکـام،  دانند دو. فقهایی که قصد را در مفهوم اعانه دخیل نمی
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 (.091/ 0تا:  یی، مصباح الفقاهه، بی؛ خو202/ 0003الشیعه،  ؛ حلی مختلف293
اند که در نـوع تفصـیل دیـدگاه  سه. فقهایی که در پذیرش یا عدم پذیرش قصد، قائل به تفصیل شده

 متفاوتی دارند:
رو وقتی به وقوع حرام،  نخست: اگر قصد به معنی اراده و اختیار باشد، مالزِم علم معتبر است. ازاین

نده( حرام نیست، چون اعانه بدون قصد صادق نیست و برفرض صـدق ده علم ندارد، فعل معین )کمک
ای مترتب نیسـت؛ امـا اگـر  اعانه حرمتش منجز نیست، چون علم نیست. در نزاع قصد به این معنا ثمره

 قصد به معنی انگیزه و غرض باشد، در اعتبارش اختال  وجود دارد که ظاهرًا این قصد نیز معتبر نیست
 ( ،0003 :09 /099قّمی، فقه الصادق نی روحانییر.ک: حس)

گناه و عزم بـر آن   رسد، این است که اگر مقدمه بعد از اراده تر به نظر می دوم: تفصیل دیگری که مهم
فعل باشد، به عبارتی جزء اخیر علت تامه باشد، مانند دادن تازیانه به ظـالم بـرای زدن، وجـود یـا عـدم 

دمه از مبادی اراده باشد و جزء اخیر علت تامه نباشد، مانند کاشـتن قصد در آن تأثیری ندارد؛ اما اگر مق
ر.ک: فاضـل لنکرانـی، القواعـد ) درخت انگور به قصد درست کردن خمـر، متوقـف بـر قصـد اسـت

کنند، درجایی که  برای همین شیخ انصاری که اعانه را بر مبنای قصد تعریف می(. 000: 0001 الفقهیه، 
انصـاری، المکاسـب، داننـد ) عدم حرمت باشد، احـراز قصـد را الزم می مقدمه مشترک بین حرمت و

0297 :0 /07 - 02.) 
جا آوردن مفاد یا پایبندی به محتـوای آن  مقتضای معاهده با به بنابراین بعد از انعقاد معاهده، توجه به

را بـه انتهـا  شود کـه ایـن امـر گنجد؛ یعنی نقش عملیاتی فاعل آشکار می می« اوفوا بالعقود»در معنای 
کند. با توجه بـه اهمیـت قصـد در معـامالت و  برساند و انگیزه او همان هد  نهایی است که دنبال می

نیت جنبه تأکیدی بر قصد خواهـد بـود و احـراز سـوءنیت بـر پایـداری  توان گفت: حسن معاهدات می
ز فسـخ آن را فـراهم توانـد مجـو معامله اثر خواهد داشت، این یعنی بعد سلبی قصد که در معاهـده می

 شود که در قسمت بعد به آثار آن اشاره خواهد شد. رو ضرورت آن در بعد سلبی نمایان می آورد. ازاین

 نیت فاعل با حسن عمل دو. حسن

ْعلَاُم ا َماْ  ُهاَو کم ه  فَاَرب  کَ شار  ْعَمُد ََع ی کل قُْد در قرآن کریم، عمل بر طبق شاکله مطرح شده است: 
َ
ْم أ

ْهااد 
َ
نــی، یلکر.ک: بــه نیــت تفســیر شــده اســت )« شــاکله»(؛ در روایــات واژه 70)اســراء/ الیَسااب  أ

ه بر آن استوار اسـت، یه پاکه و مقّری است یدرواقع برای هر عملی صورت و پا (.01/ 3 : 0059،یافکال
ننـده اسـت ک کننده و مقّر آن شأن عمل ت عملیه آن نیپس سقف عمل عبارت از صورت عمل است و پا
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ه کـت اسـت ید و از شأن عامل داشتن نیآ ت به وجود مییوسیله ن ت است، پس عمل بهیه مقتضی آن نک
ان یر.ک: گنابادی، بت بر شأن عامل استوار است )یت و نیاستقرار عمل بر آن است، چه عمل مبتنی بر ن

 رساند. میرو نیت خیر، حسن عمل فاعل را  ازاین. (307/ 1 : 0293السعادة فی مقامات العبادة، 
َس ََعَ ات ُهْقاو یَّل َتُقْم فکند:  آیاتی که بنای مسجد را بر اساس تقوا مطرح می سل

ُ
د  أ اَدا  لََمْسج 

َ
ل    ه  أ و ُه

َ
م اْ  أ

ْن َتُقوَم فی
َ
َحق  أ

َ
(؛ بنای مسجد بر اساس تقوا به نیت سازندگان آن است، چـون تقـوا 057توبه/ ) ...ه  یْوٍم أ

نیت و  ت؛ برای همین برخی مفسـران بیـان کردنـد: مقصـود مبالغـه در حسـنحاصل نیت پرهیزکار اس
 (.010/ 0 : 0050ر شاهی، ینی، تفسیجرجانی حسان مسجد است )یخلو  عقیده بان

سـوی  توان فهمید، این است که حرکـت انسـان موحـد به نیت می آن ه از آیات قرآن درزمینه حسن 
او وجهه الهی داشته باشد؛ و حسن فعلی و فاعلی او را در این کمال اقتضای آن را دارد که اعمال و نیات 

کند. هم نین زندگی اجتماعی بشر قوانین اخالقی و حقوقی را در کنار هـم الزم دارد و  مسیر کمک می
های فراوان قرآنی گواه بر این است. اگر امر به وفای به عهد دارد، تشویق و ترغیـب نیـز دارد. اگـر  نمونه

داند، محرومیت وجدانی و اخالقی را نیز بـرای او در نظـر دارد. معاهـدات در  مسئول میناقض عهد را 
 قرآن بحث حقوقی صر  نیست، بلکه رویکردهای اخالقی از این قبیل نیز در آن راه دارد.

نیت در تـداوم و رسـیدن بـه هـد  نهـایی  توان به اهمیت حسـن از مجموع آیات مختلف قرآن می 
 آید. عنوان جزئی از شرایط معاهده از طریق آیات به دست نمی و اثبات آن به معاهده را متذکر شد

 سه. صداقت رفتار در عهد

صداقت در رفتار در مقابل آن خیانت، خدعه، تقلب، ایجاد ضـرر بـرای دیگـری اسـت؛ در قـرآن  
ْنُهْم َمْ  قَضه  فَ ی َ جرل  َصَدقُوا مر اعَهُدوا اهلل ُهَ َعلَ نیَ م َ  الُْمْؤم نکریم آمده است:  لُوا یََنَْبُه َو م ْنُهْم َمْ    م  ُر َو مر اَد ُه نَْمظ 

 (.32أحزاب/ ) ال  یَتْبد
ه از آن خبر داده کزی است یا چیر و یت و ضمیکند: مطابقت قول با ن راغب، صدق را چنین معنا می

ن دو شـرط یاز ا یکیت و صدق مورد خبر( و هرگاه یعنی )صدق نین هر دو با هم است؛ یشده است و ا
ا گـاهی بـه یـشـود و  ف نمـییا به صدق توصیه کست؛ بلینباشد و جدا شود، آن سخن به تمامه صدق ن

/ 3 : 0003راغب اصفهانی، مفردات الفـاو قـرآن،شود ) سخن راست و زمانی به سخن دروغ وصف می
از مؤمنـان بـر قدم گروهـی  در ضمن آیه سخن از بحث عهد و پیمان مطرح است و تعهد و ثبات (.272

عهد و نیز اثبات صداقت خـود در ایـن زمینـه نشـانه ایـن اسـت کـه از همـان اول بنـای بـر خیانـت و 
ْجاز َ  اهلل ُهُ ِلل شـود. حتـی در آیـه بعـد  تبیـین می« َصَدُقواْ »شکنی و خدعه نداشتند و این با عبارت  پیمان
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رد ق   ْدق ه منیَ ال  ُه ؤمنان است که نتیجه نیت و عملشان نـزد خـدا روی سخن با همین م (؛30احزاب/ )  ا   
 دارای پاداش باشد.

ه هر کن بود یگویند: مقصود از این عهد ا برخی از مفسران می« ه  یَصَدقُوا مر اعَهُدوا اهلل ُهَ َعلَ »در عبارت 
ر القـرآن، یتفسـ یان فـیـالتب، طوسـیرا تنها نگذارند ) نند و پیامبرکوقت به دشمن برخوردند، فرار ن

نُوا اعَهاُدوا اهلل ُهَ اکَو لََقْد ات پیشین دارد یه آیه موردبحث با آکه محاذاتی است کنیشاهد ا (؛237/ 7 تا:  بی
ََ یم ْ  َقْبُد َّل  ْدار

َ
« ننـد.که پشـت بـه دشـمن نکـرده بودنـد کـقباًل با خـدا عهـد »(؛ 00)احزاب/ َول وَن اْْل

 (.020/ 01 : 0290زان، یر المیطباطبایی، تفس)
در  ه برخی نیز این است: یک، بیعت در عدم فرار از جنگ؛ دو، محافظـت از جـان پیـامبردیدگا

(؛ و نیـز 025/ 05 : 0212، تفسـیر اثناعشـری،مییعبدالعظ شـاه) جنگ؛ سه، پذیرش والیـت ائمـه
امبر یـع جهـات، بـه پیـد از جمیـل اللـه بـوده اسـت. انسـان مسـلمان بایسب یمقصود از عهد، جهاد ف

ه هرگـاه کن بود یا الله ده رسولیی از خصال و صفات پسندکید و چون یو اقتداء نماتأسی  اسالم
ن دسـته از یـرو خـدای سـبحان ا رد. ازایـنکـ بست، به آن وفا مـی گری مییا با دیمانی با خدا، یعهد و پ

ه کـمنان د: بعضی از مؤیفرما ه موردستایش قرار داده و میین آیردند، در اکه به عهد خود وفا کمؤمنان را 
را بعضـی یه با خدا بسته بودند، راستگو درآمدند؛ زکمانی یرجال صدق و صداقت بودند، به آن عهد و پ

ْنُهْم َماْ  قَضا»ردند. که شهادت در راه خدا بود، وفا کشتن یمان خویها به عهد و پ از آن و گـروه « ََنَْباهُ   فَم 
ل و یترین تبـد برنـد و کوچـک نتظار آن به سر میه هنوز وقت شهادتشان فرانرسیده، در اکگری از آنان ید

 (.70/ 01 ق:  0277نجفی خمینی، تفسیر آسان، شتن ندادند )یری در تعهد خوییتغ
رسد، گرچه این آیـه و آیـات قبـل آن دربـاره جهـاد اسـت؛ امـا  با توجه به آن ه گفته شد، به نظر می

هـا جـاری اسـت و در موضـوعی  پیمان توان گفت: عمل به عهد از روی صداقت در همه طورکلی می به
کند. مهم این است که طـر  معاهـده صـدق  مانند جنگ به خاطر اهمیت مسئله اولویت ویژه پیدا می

ها بـین  ها و التزام به آن دیگر اینکه معمواًل در مقابل رعایت پیمان خود را در عمل به اثبات برساند. نکته 
شـوند؛ بنـابراین صـداقت در  شوند یا حداقل مـذمت نمی یها این است که طرفین معاهده مدح م انسان

اینجا معنای عام رفتار متعار  در مقابل معاهده است و نیت صـادقانه در اینجـا نسـبت بـه عهـد جنبـه 
رو  رسـاند. ازایـن ترغیبی و تشویقی دارد و وجود آن در اصل معاهده جز همـان وفـای بـه تعهـد را نمی

مقتضـای معاهـده،  ط معاهده نبوده و بعد از التزام به عهـد و عمـل بهصداقت در عمل و رفتار جزء شرای
رفتار طر  عهد موردستایش قرارگرفته است. هم نین این رفتار حاکی از تعهد عامـل بـه اجـرای عهـد 
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 است.

 چهار. سوءنیت در معاهده

اراده نیت است، به معنی نبود صداقت در رفتار، خدعـه و خیانـت و  سوءنیت که نقطه مقابل حسن 
شده و خائنان را مورد مذمت قرار داده اسـت  سو خیانت در معاهده مطرح متقلبانه است. در قرآن از یک

 داند. و از سوی دیگر این عمل را بر معاهده دارای اثر می
    ر ختَرَ   ُه م   قَْوٍم رنب ْذ إ َِل یَو إ م ُه

ْم ََعَ رنَة  فَ و اگـر از گروهـی »؛ (07)االنفال/ نیَ رمن  ُ  اْلْ حیُ َسوَاٍء إ ن ُه اهلل ُهَ ََّل   ه 
مـان گسسـته یه پکـسان دبداننـد کیطور    به نینداز دتا طرفیشان بیمانشان را  به سویانت داری دپیِم خیب

 «دارد. را خدا خائنان را دوست نمیی ، ز است
راغـب نی در پنهـان اسـت و نقطـه مقابـل آن، امانـت اسـت )کش مانیانت، مخالفت با حّق و پیخ

برخی مفسران منظور از خیانت در آیه را نقض عهد یا  (.100/ 0 : 0003اصفهانی، مفردات الفاو قرآن، 
تر  برخـی آن را عـام (.309/ 05 : 0215ر القـرآن، یتفس یالبیان ف طبرسی، مجمعدانند ) شکنی می پیمان

چـه در امانـت ه قـرارداد شـده باشـد، چـه در عهـد و ککنند که عبارت است از نقض هر حقی  ذکر می
ان تـو و یـه مکـن است: اگر از قومی یرو معنای آیه ا ازاین .(007/ 7: 0290زان، یر المیطباطبایی، تفس)
جهـت بـود  نند و ترس ازاینکرده و آن را بشکانت یه در عهدت خکدی یشان عهدی استوار گشته، ترسیا

ت آن یـن و لغوکنداز و آن را لغو یب شانیشان را نزد ایز عهد ایدی آثار آن در حال ظهور است، تو نیه دک
؛ زمخشـری، 005/ 7 همان: ) یستن عهد برابر هم شوکشان در شین تا شما و اکشان اعالم هم بیرا به ا

(؛ بنابراین ظهور آثـار خیانـت و سـوءنیت در عهـد و پیمـان برخـوردی ماننـد 320/ 3 تا:  شا ، بیکال
 ت.لغویت پیمان دارد و از درگاه الهی هم مطرود اس

نکته مهمی که در این قسمت وجود دارد، این است که وجود سوءنیت در معاهده بر روابـط طـرفین 
گذارد. سوءنیت ممکن است، نسبت به محتوای معاهده و شرایط آن یا نسبت بـه اصـل معاهـده  اثر می

مثل؛ دوم،  بـه توان بررسی کرد نخست، جواز فسخ یا به عبـارتی مقابله باشد و اثر آن را در دو قسمت می
 جانبه معاهده با احراز شرایط. الغای یک

 الف. جواز فسخ
شـده اسـت کـه  سوره انفال که در بحث قبل اشاره شد، موضوع خیانت در معاهده مطرح 07در آیه 

گـاه نیسـت و «نبذ»شکنی است و  ن آیه، پیمانیمنظور از خیانت در ا ، خبـر دادن بـه کسـی اسـت کـه آ
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گـاه به معنای عدل است « سواء» و معنای دیگرش، مساوی بودن در علم است؛ یعنی طـرفین معاهـده آ
: 0215، ر القرآنیالبیان فی تفس ؛ طبرسی، مجمع000/ 0تا:  باشند )طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بی

ر توطئـه و کـه آنـان در فکـگونـه  عنـی همانیمثل اسـت؛  به (. در جای دیگری به معنای مقابله301/ 05
(؛ بنابراین مقصـود آیـه 207/ 0 : 0272د )قرائتی، تفسیر نور، ینکمان را لغو یاند، شما هم پ شکنی پیمان

صـدد خیانـت  اند، پیمـان را بشـکنند و در این است که اگر بیم داشته باشی، قومی که با تو پیمـان بسـته
ای و ازلحـاو  را شکستهآیند، پیمان خود را به روی آنان بیفکن و به آنان اعالم کن که تو هم پیمان آنان  بر

 علم به نقض، یکسان باشید.
جهـت کـه آثـار نقـض در حـال ظهـور  کند: ترس ازاین عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان اشاره می

است؛ تو نیز عهد ایشان را لغو کن و لغویت آن را به ایشان اعالم کن تا شما و ایشـان در شکسـتن عهـد 
مت، مستوی و استوار شوی؛ چون این از خود عـدالت اسـت کـه بـا برابر هم شوید و تا اینکه تو در عال

(؛ بـه تعبیـر برخـی از 107 - 105/ 7: 0290زان، یـر المیمثل کنی )طباطبـایی، تفسـ ایشان معامله به
 (.01/ 2 : 0032ر، یاشانی، زبدة التفاسکمفسران طریقه متعادلی را در دشمنی در پیش گیرند )

شکنان و دستور  مطرح شده است: امر به قتال و برخورد جدی با عهد در دو آیه اخیر دو دستور الهی
به نقض قرارداد که هر دو متضمن حکم جواز مقابله با نقض معاهده است؛ این تضمن، هم از برخـورد 

شود و هم از اینکه در صورت آشکار شدن عالئم نقـض  شکنان فهمیده می قاطع رهبر مسلمانان با پیمان
ن یرا اعالم نماید. با اینکه اصل اولی در عدم نقض معاهـده اسـت؛ امـا ظهـور قـرا باید لغویت معاهده

مثل را فـراهم  بـه بـرد و جـواز مقابله نقض معاهده، استمرار تعهد طر  مقابل را بـر معاهـده از بـین می
 کند. می

 جانبه معاهده با احراز شرایط ب. جواز الغای یک
تا اتمام معاهده، بر انجـام آن متعهـد باشـند؛ امـا گـاهی کند، طرفین  لزوم وفای به عهد ایجاب می 

تواند معاهده را نقض کند. یکـی از ایـن شـرایط مهـم،  طر  معاهده می شود که یک شرایطی احراز می
 سوره انفال بر آن داللت دارد. 07که آیه  ظهور قرائن نقض معاهده است؛ چنان

های غیر معلـوم )ظنـی(  اخوشایند از روی نشانهواژه خو  در آیه عبارت است از انتظار داشتن امر ن
(. در آیات متعـددی از قـرآن، خـو  در 252: 0003یا معلوم )راغب اصفهانی، مفردات ألفاو القرآن،

گــاهی یــا ظــن قــوی به نی یکاررفتــه اســت کــه امــارات آن آشــکار اســت )ر.ک: حســ معنــای علــم و آ
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 037سوره نسـاء در بحـث نشـوز زن و آیـه  20یه (؛ مانند آ032/ 3 ر اثناعشری: یعبدالعظیمی، تفس شاه
انفال نیز چنین داللـت معنـایی وجـود دارد. قرینـه  07سوره نساء در بحث نشوز مرد و هم نین در آیه 

است که در بحث نقـض معاهـده مطـرح شـده اسـت. دیـدگاه کثیـری از  07متصل آن آیات قبل از آیه 
اسـت یـا امـارت قطعـی بـر نقـض عهـد وجـود دارد  مفسران از خو  در این آیه شریفه بر درک و علم

: 0000، یر الصـافی؛ فیض کاشانی، تفسـ210/ 0 : 0212ر اثناعشری، ی، تفسعبدالعظیمی نی شاهیحس)
(؛ هم نین وجود واژه خیانت در آیـه، قرینـه متصـل 077/ 2 : 0030اشف، کر الی؛ مغنیه، تفس200/ 3 

گاهی از خیانت طر  مق شـکنی  ابل است. خیانت نیز در اینجا به معنی پیماندیگری است و آن علم و آ
ار ختَارَ   ُه »بـر ادات شـرط در « ما»وجود  شود. یا خیانت با نقض عهد روشن می و آیـه قبـل از آن و « َو إ م ُه

ه عهـد و کـترسـی از گروهـی  عنی اگر قطعًا مییملحق شدن نون تأکید جهت مبالغه در لزوم جزاست؛ 
 (.17/ 1 : 0293، تفسیر بیان السعادة فی مقامات العباده،مان بسته بودند )گنابادییپ

گـاهی بـر  وجود قراین متصله نشان می دهد، ترسی که در اینجا وجود دارد، همان ادراک خیانت و آ
گاهی و علم است، مالحظه شود، شیوه مقابلـه  آن است؛ بنابراین اگر آیاتی که در آن ها خو  به معنای آ

دیگر اقـدام عملـی بـرای رفـع آن تـرس ذکـر شـده اسـت. در آیـه  عبارت ست. بهبا آن در آیه بیان شده ا
رنب ْذ إ َِل »موردبحث نیز راهکار مقابله با این ترس یا اقدام عملی در آن وجود دارد و آن با واژه 

آشکار « ه مْ فَ
ه کنان خبرده م داری، پس به آی  ب مانییپ ه با آنان همکنی گروهی دکش مانیانت و پیو اگر از خ»شود:  می

)انصـاریان، « را خدا خائنـان را دوسـت نـداردی  گسسته است؛ ز نیی  به صورتی مساوی دو طرف مانیدپ
 (.070/ 0: 0272ترجمه قرآن، 

 یا ؛ یعنی اگر خو  خیانت از قومی که با ایشان پیمـان بسـته«اّمر خترَ   ُه م  قوم  یرنَه»بنابراین جمله 
اسـت، از اینکـه امـری  ییها ن را نقض کن. منظور از خـو ، ظهـور نشـانهد، با اعالم الغا، پیمایرا دار

(؛ هم نـین 005/ 7: 0290زان، یـر المیاالحتراز در شر  وقوع است )طباطبایی، تفسـ خطرناک و الزم
ها مرتکب  ای است که آن دلیل نخواهد بود. حتمًا در زمینه کنند که این ترس )خو ( بی برخی اشاره می

بند با دشمن و حملـه غافلگیرانـه هسـتند.  و شکنی و زد دهد، در فکر پیمان که نشان می شوند اعمالی می
شده اعالم نماید )مکارم شـیرازی و دیگـران،  پیمان را لغو دهد که پیامبر این مقدار از قرائن اجازه می

و بـه ؛ با اینکه اصل، عدم نقض معاهده است، مگر خو  خیانت باشـد (307/ 9: 0290تفسیر نمونه، 
تـاب کر الیتفس ین فیشود )شبر، الجوهر الثم جانبه معاهده، آشکار می داللت التزامی، جواز الغای یک

(. دیدگاه برخی نیز این است: الزم نیست که دشمن خیانتی را انجام داده باشـد، 21/ 2: 0059ن، یالمب
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معاهـدات ود )مرادخـانی، بلکه اگر احتمال قوی خیانت وجود داشته باشد، الزم نیست تا به آن وفـا شـ
 (.۰۳۷۲، المللی و شرایط و احکام آن بین

جانبه معاهده، در سوره توبه است و آن اعالم بیزاری خـدا و رسـولش  یکی دیگر از موارد الغای یک
ََُسوهل   إ یَل ا ُّه    اهلل ُه    ارامة م  َ »اند:  ها عهد بسته به مشرکانی است که مسلمانان با آن ْ یَو  «.  نیکُمِّْش  َ  اعَهْدُتْم م َ  ال

کید بر حفظ وفای به پیمان، چگونـه بـه پیـامبر دهـد، پیمـان خـود را  اجـازه می اسالم با این همه تأ
 بشکند 

کند که این جواز نقض، به یکی از سه وجـه اسـت: یـک، ایـن  صاحب تفسیر نور الثقلین اشاره می
د؛ دو، یا اینکـه از مشـرکان خیانـت پیمان مشروط بود، به اینکه باقی باشد تا خداوند با وحی آن را بردار
/ 3: 0000،  نیر نور الثقلیزی، تفسیظاهر شد؛ سه، یا اینکه مدت آن پیمان به سر آمده بود )عروسی حو

البیان نیز آمده است که روایت شده مشرکان پیمان خدا را شکستند یا تصمیم بـه  در تفسیر مجمع (.091
البیان فـی تفسـیر  تور داد، آن را بشکنند )طبرسی، مجمعنقض آن گرفتند. خدای سبحان به پیامبرش دس

 (.7/ 0: 0215القرآن،
َ  الُْمِّْش  یإ َّل ُه ا ُّه  استثنایی در آیه  واْ إ َِل کیَظره ُرواْ َعلَ یئر َو لَْم یْم شَ کنُقُ وی ُُمّ لَْم نیَ کَ  اَعَهدت م مل ت م 

َ
ا فَاأ َحد 

َ
اْم ْم أ ه 

ْهَدُهْم إ یلَ  ْم إ ن ُه   ََ ته  (؛ وجود دارد و در آن حفـظ پیمـان گروهـی از مشـرکان را 0)توبه/ نیَ ُ  الُْمم ُهق  حیُ اهلل ُهَ  ُمد ُه
را  ایمان اقدام نکردند؛ پیمان رسـول خـدا ها به جنگ با مردم با آن بود که آن یشود. این برا یادآور می

ْم کیَظاره ُرواْ َعلَایَو لَاْم »ه اند؛ چون اضافه جمل مستقیم عهد را شکسته نقض نکردند و نه مستقیم و نه غیر
ا َحد 

َ
مستقیم؛ مسـتقیم ماننـد  بیان دو قسم نقض است: یعنی مستقیم و غیر« ئریْم شَ کنُقُ ویلَْم »به جمله « أ

زان، یـر المیمستقیم مانند کمک نظامی به کفار بر ضد مسلمانان )طباطبایی، تفس کشتن مسلمانان و غیر
0290 :7 /350.) 

کنـد و در ادامـه اشـاره دارد کـه  سوره نحل در ابتدا امر به لـزوم معاهـده می 70 هم نین فحوای آیه
اوا ا َعْهاد  اهلل ُه  ها را بعد از محکم شـدن نقـض نکنیـد:  َایمان، عقدها و پیمان

ْوفُ
َ
إ ذا اعَهاْدُتْم َو َّل َتْنُقُضاوا   َو أ

 
َ
هریکمرَن َبْعَد تَوْ یاْْل شکنی آن اسـت  هی کرده و مقصود از پیمانشکنی ن (؛ خداوند از پیمان70)نحل/...د 

ــی،  ــد )طبرس ــان باش ــای پیم ــال  مقتض ــه خ ــد ک ــاری کن ــوگند، ک ــا س ــردن ب ــم ک ــد از محک کــه بع
 (.097/ 7: 0293ان السعادة فی مقامات العبادة، ی؛ گنابادی، ب05/ 00: 0215البیان، مجمع

یک از طرفین نقض عهد  هیچ کند تا مدتی که معاهده برقرار است، بنابراین وفای به عهد ایجاب می 
هشـداری اسـت بـر «  نَّ الله ال یحبُّ الخاِئنین»نکنند و نیرنگ و خیانت به کار نبرند. تعلیل انتهایی آیه 
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طرفین معاهده؛ هم کسانی که شروع به نقض کردند و هم کسانی که بدون اعالم، معاهده را الغا کردند. 
 پسندد. را دوست ندارد و عملشان را نمی کاران )ناقضان عهد( رو خداوند خیانت ازاین

 نتیجه
المللی پذیرفته شده است و در کنار اصل وفـای بـه  نیت، در اجرا و تفسیر معاهدات بین اصل حسن

الملل رفتار و عملکـرد خـود را  اند تا تابعان حقوق بین گنجانده 0717عهد کنوانسیون حقوق معاهدات 
 بر این پایه قرار دهند.

نیت  نیت در معاهدات موردبررسی قـرار گرفـت: حسـن ن ه از آیات قرآن درزمینه حسنبا توجه به آ
رفتار و عملکرد صادقانه و عاقالنه طرفین نسبت به اجرا و تفسیر معاهده است. درواقع اصـلی تأکیـدی 

 کند و بر شدت لـزوم و ها را بیشتر می آوری در پایبندی به معاهده از سوی طر  است؛ یعنی قدرت الزام
حساب آیـد. در صـورت رفتـار خائنانـه  افزاید؛ بدون اینکه تعهد اضافی و شرط به استحکام معاهده می

تواند زمینه فسـخ معاهـده را فـراهم آورد. هم نـین ایـن  نسبت به معاهده یا احراز سوءنیت در اجرا می
مداری قرآن در  رو رویکرد اخالق اصل تأکیدی بر تفسیر معاهده بر مبنای مصلحت طرفین است. ازاین

تنها در اجرا که در مرحله پیش از انعقاد معاهده  نیت نه حوزه تشریعات و قوانین نیز جاری است و حسن
کنـد، بلکـه  نیز مطرح است. از سوی دیگر لزوم پایبندی به معاهده تعهد اضافی نسبت به آن ایجاد نمی

 ورزد. بر وفای به همان عهد تأکید می
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المللی معاهـدات، فرهنـگ نشـر نـو، تهـران: چـان سـوم،  فلسفی، هدایت الله، حقوق بین .31

0270. 
ن اعلمی، انتشارات الصدر، تهـران: یق حسیتحق ر الصافی،یاشانی، مال محسن، تفسکض یف .39

 .0000چان دوم، 
کرکــی )محقــق ثــانی(، علــی بــن حســن، جــامع المقاصــد فــی شــرح القواعــد، مؤسســه  .37

 .0000:  ، قم: چان دومتیالب آل
 .0032اد معار  اسالمی، قم: یر، بنیاشانی، مال فتح الله، زبدة التفاسک .37
 ق.  ه 0059ة، تهران: چان چهارم، یتب اإلسالمک، دار الیافکعقوب، الینی، محمد بن یلک .25
الله  ان السعادة فی مقامات العبادة، ترجمـه: رضـا خـانی، حشـمتیگنابادی، سلطان محمد، ب .20

 .0293نور، تهران:  امیاضی، انتشارات دانشگاه پیر
، نشریه حقوق تطبیقی، «نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی اصل حسن»محسنی، حسن،  .23
 .0270 ،0شماره 



 

 

 

251 

Academic Journal of the Qur’an and Science, Spring and summer 2021, 11(22), P: 210-235  
A Quranic Approach in Examining the Principle of Good Faith in International Agreements 

Fatima Zand Eqtaee et al 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 و حدیث مجتمع آموزش عالی قرآن

 

 تا. شف المراد، دارالفکر، بیروت: بیکمحمدی، علی، شرح  .22
 .0279ــــــ، شرح رسائل، دارالفکر، قم:  .20
خـرداد  ۰۹المللی و شـرایط و احکـام آن، روزنامـه کیهـان،  مرادخانی، حسن، معاهدات بین .20
۰۳۷۲ 

ه ة، دفتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـیمصطفوی، سید محمدکاظم، مائة قاعدة فقه .21
 . ه 0030ه، قم: چهارم، ین حوزه علمیمدرس

 .0030ة، تهران: یتب اإلسالمکاشف، دار الکر الیه، محمدجواد، تفسیمغن .29
 0290ة، تهران: یتب اإلسالمکر نمونه، دارالیرازی، ناصر و دیگران، تفسیارم شکم .27
  ه 0039، قـم: طالـب المعار  فقه مقارن، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی ــــــ، دائرة .27

 ق.
 ق. 0277ر آسان، انتشارات اسماعیلیه، تهران: ینجفی خمینی، محمدجواد، تفس .05
نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، مصحح: عبـاس قوچـانی و علـی  .00

 0050آخوندی، داراالحیاء التراث العربی، بیروت: 
غـات اسـالمی یشـارات دفتـر تبلام، انتکـان قواعد األحیب یام فینراقی، مولی احمد، عوائد األ .03

 ق.  ه 0009ه،  قم: یحوزه علم
الملـل عمـومی، ترجمـه: حسـن حبیبـی،  نگوین کک، پاتریک دینه و آلن پلـه، حقـوق بین  .02

 .0273انتشارت اطالعات، تهران: 
الملل در پرتو  نیت در حقوق بین تحلیل ابعاد حسن»، حمید؛ محمدی، عقیل، نظریالهویی  .00

 .0270، 02المللی، شماره  قوقی بین، مجله ح«رویه قضایی
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