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Abstract 

Commitments and agreements have long been used in various societies, 

and cultural, political, social principles and standards and relationships 

between governments and political systems have also affected the situation of 

commitments and agreements. Considering the social approach of Islam to 

categories such as commitments and agreements, the purpose of this study is 

to examine the principles and criteria expressed from the perspective of 

Islamic international law in the field of commitments and agreements 

emphasizing Shiite jurisprudents’ viewpoint. Therefore, a kind of approach of 

Quranic research and study of jurisprudential texts and sources in the field of 

economic and social issues can be seen in this article as for this reason, the 

descriptive – analytical method has been used. The question is: What are the 

principles and criteria of the Quran from the perspective of Islamic 

international law in the field of commitments and agreements? The findings of 

the present study indicate that Islamic international law derived from the 

verses of the Quran, by raising the issue of loyalty and obliging the parties to 

comply with the terms of the commitments and agreements, denial of hardship 

and seizure (u’sr wa haraj) and negation of domination (sabeel), no foreign 

domination on Islamic society in terms of commitments and agreements, 

fulfillment of covenants and fulfillment of obligations, expresses a special 

approach in the field of commitments and agreements. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

  اصول و معیارهای قرآنی تعهدات و قراردادها اصول و معیارهای قرآنی تعهدات و قراردادها 
  1افشین جعفری

 چکیده
تفاده بوده و اصـول و معیارهـای فرهنگـی، تعهدات و قراردادها از دیرباز در جوامع مختلف مورداس

های سیاسی نیز بـر وضـعیت تعهـدات و قراردادهـا ها و نظامسیاسی، اجتماعی و ارتباطات میان دولت
اثرگذار بوده است. با توجه به رویکرد اجتمـاعی دیـن اسـالم نسـبت بـه مقـوالتی ازجملـه تعهـدات و 

الملـل اسـالمی یی است که از منظر حقـوق بـینقراردادها، هد  پژوهش حاضر بیان اصول و معیارها
کید بر دیدگاه فقهای شیعی صورت می گیرد؛ بنـابراین نـوعی رویکـرد درزمینه تعهدات و قراردادها با تأ

پژوهی و بررسی متون و منابع فقهی درزمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی در نوشـتار حاضـر دیـده  قرآن
شده ایـن اسـت:  شده است. سؤال مطرح تحلیلی استفاده -یشود که بر همین اساس از روش توصیفمی

الملـل اسـالمی درزمینـه تعهـدات و قراردادهـا شـامل چـه اصول و معیارهای قرآن از منظر حقوق بین
الملـل اسـالمی برگرفتـه از آیـات دهد که حقوق بـینهای پژوهش حاضر نشان میمواردی است  یافته

طرفین تعهدات به رعایت شروط مطروحه در توافـق و تعهـد، نفـی  قرآن، با طرح مسئله وفاداری و الزام
عسر و حر  و نفی سبیل، عدم تسلط بیگانه بر جامعه اسالمی در مفاد تعهدات و قراردادهـا، وفـای بـه 

 کند.عهد و عمل به تعهدات، رویکرد خاصی درزمینه تعهدات و قراردادها بیان می
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 مقدمه
شده در قـرآن، روایـات و سـیره  دین اسالم دینی جامع و کامل است و بررسی شرایط و قواعد مطرح

های مختلف هستند. به همین الملل اسالمی در زمینهشاکله حقوق بین و معصومین رسول اکرم
المللـی مطـرح دادها و تعهدات که در عرصه داخلـی و بـینمنظور، در موضوعات مختلف ازجمله قرار

المللـی حـائز های مختلف زندگی بشـر ازجملـه در قواعـد بـینشوند، نقش آیات و روایات در دورهمی
الملل نیز دارای شرایط و قواعـدی اسـت کـه طور مشخص، دین اسالم در عرصه بین اهمیت هستند. به

سیاسی در حوزه روابط تجاری، اقتصـادی، اجتمـاعی و ... اسـت.  های ها و نظامناظر بر فعالیت دولت
جهت، بیان شرایط و قواعد الزم در عرصه تعهدات و قراردادها امری مهم و ضـروری اسـت؛ زیـرا  ازاین
الملـل بـر رعایـت شـرایط و قواعـد بـرای برقـراری روابـط های اسالمی که در عرصه حقوق بـینآموزه

مابین نیـز توجـه نشـان داده و  کنند، بر امر قراردادها و تعهدات فی أکید میها تآمیز میان دولت مسالمت
 کنند. آداب و شرایط الزم را بیان می

با توجه به اینکه رعایت اخالق و دوری از امور نامشروع، بخش مهمی از تأکیدهای قرآن کـریم در 
ت و قراردادهـا نیـز امـری اولی، رعایت این قواعد در حیطه تعهـدا طریق موضوعات مختلف هستند، به

ای باشند که هم اصل عدالت در  گونه بایست بهمثال، قراردادها و تعهدات می عنوان شایان توجه است. به
هـای  ها و نظام آمیز میـان انسـان ساز گسترش اخالق، روابـط مسـالمتآن لحاو شود و هم اینکه زمینه

ها باشد. در همین راستا و با توجـه  مه انساندهنده مسیر سعادت و خوشبختی برای ه سیاسی و هم نشان
ها، در نظر گرفتن اصول و معیارهـای قرآنـی  ضرورت وجود تعهدات و قراردادها در روابط میان دولت به

 ها و اصول پرداخته است. حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به این ضرورت

 .مبانی نظری قرارداد و تعهد در قرآن و فقه1
عاد اعجاز قرآن که امروزه بیش از گذشته بدان توجه شده اســت، اعجــاز قـرآن ترین اب یکی از مهم

جاز حقـوقی قـرآن و تعیـین  نثاری و قمرزاده، اع گذاری و وضع قوانین حقوقی است )جان درزمینه قانون
ــه آیت ــریعی در اندیش ــاز تش ــا اعج ــبت آن ب ــی،  نس ــل لنکران ــه فاض ــن 051: 0277الل ــی از ای (. یک

مسائل مرتبط با حقوق قراردادها و تعهدات است. در فقه امامیـه تعـاریف مختلفـی در  ها، گذاری قانون
عقـد بـه شـوند. است که غالبًا با اصطالح عقد توضیح داده می شده  تبیین ماهیت حقوقی قراردادها ارائه

خود از یکـدیگر جـدا  خودی نوعی کـه بـه معنای گره زدن و بستن چیزی به چیز دیگر اسـت، بسـتن بـه
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زدن یک طناب و یک ریسمان به طناب و ریسمانی مثل خـودش و الزمـه گـره  شوند، مانند بستن و گرهن
خوردن این است که هر یک مالزم دیگری باشد و از آن جدا نباشد و این لوازم در گـره خـوردن دو چیـز 

دند. مـثاًل در های معنوی نیز معتبـر شـمرها را در گره محسوس در نظر مردم معتبر بوده و سپس همه این
ها کلمه عقـد را عقد معامالت از خریدوفروش و اجاره و سایر معامالت معمول و نیز در عهدها و پیمان

ها نیز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از: لـزوم  اطالق کردند، چون اثری که در گره زدن هست، در این
های الهی و دینی کـه خـدا از همه پیمانآن پیمان و التزام در آن. درواقع عقد همان عهد است که شامل 

شود و نیز شامل ارکان دین و اجزای آن چـون توحیـد، نبـوت و معـاد و سـایر اصـول بندگانش گرفته می
 شود. عقاید و اعمال عبادتی و احکام تشریعی و امضایی و از آن جمله شامل عقد معامالت و... می

ی  آَمُنوا أورو آیه  ازاین (؛ داللت بر این دارد که قرآن کریم دستور مؤکد 0)مائده/ فُوا ا رلُعُقود  یر أی َهر ا ُّه
شود و هـر چیـزی بر وفا کردن به عقود داده و ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می

گیرد. بنابراین عمل به عقـود  که در عر  عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در برمی
ها به یکدیگر و اطمینان از عمل بـه  خود باعث تقویت اعتماد عمومی، اعتماد انسان خودی و تعهدات به

شود. در این صورت، عقد عبارت است از هر فعل و قولی که معنای عقد لغـوی  ها می تعهدات و پیمان
یز و چیز دیگـر، را مجسم سازد و آن معنای لغوی عبارت است از: برقرار کردن نوعی ارتباط میان یک چ

که بسته به آن شود و از آن جدایی نپذیرد، مانند عقد بیع که عبارت است از نـوعی ربـط ملکـی  طوری به
که مشتری بعد از عقد بتواند در آن کاال به هر جـوری کـه بخواهـد تصـر   طوری بین کاال و مشتری، به

یگر نتواند در آن کاال دخل و تصر  کنـد ای که قباًل فروشنده با آن کاال داشت قطع شود و دکند و عالقه
 (.307-0/309: 0007)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

هـا را حفـظ کـرد و دقیقـًا  شود که باید آنهایی میدر عر  و اصطالح، قرارداد و عهد، شامل پیمان
عـالوه بـر ایـن،  (.301 :0270 القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی،گویند )رعایت شوند که به آن عهد می

نگاه قرآن نیز به این موضع نگاهی آشکار و صریح بوده و پیوسته مسلمانان را به لزوم وفـای بـه عهـد در 
تمام امور اجتماعی و در تعامل با دیگران توصیه کرده است. آیات متعـددی در قـرآن وجـود دارنـد کـه 

مـر ضـروری حکایـت دارد کـه عنوان یـک ا عهدی مسـلمانان بـه صراحت از وفای به عهدی و خوش به
ْم َو یَو ا ُّه نشانگر توجه قرآن کریم به تعهدات و قراردادهاست. ازجمله در آیات شریفه زیر:  مرنارت ه 

َ
َ  ُهْم ْل 

َاُعونَ  ه ْم  ْهد  ََ ( /؛ 23؛ معـرا / 7مؤمنـون)«ت یـهـا و عهـد خـود را رعا ه امانتکـهـا )مؤمنـان(  و آن
ْوفُوا ا رلُْعُقود  فرماید:  ی؛ یا در آیه دیگری که م«نند.ک یم

َ
یَ  آَمُنوا أ ی َهر ا ُّه

َ
مـان یاهـل ا یا»(؛ 0)مائـده/  یر أ
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 «د.یمان خود وفا کنید( به عهد و پی)هر عهد که با خدا و خلق بست
شوند که بر لزوم وفاداری و تعهد نسـبت بـه تعهـدات و قراردادهـا آیات دیگری نیز در قرآن دیده می

شـود، گسـترش ها حاصل میعنوان نتیجه تعهد به عقود و پیمان همین اساس، آن ه بهکند. بر تأکید می
فضای اعتماد نسبت به یکدیگر و عمل به تعهدات از منظر شرعی و اخالقی است. هم نان که خداوند 

ل ُهت لَُکم اَ فرماید: در سوره مبارکه مائده می ی  آَمُنوا أوفُوا ا رلُعُقود  أح  هیَمه  اْلنعرم  إ ّ  مر یُامىل َعلَایُکم یر أی َهر ا ُّه
ید  َو أنُمم ُحرُم  أ ن ُه اهلل ُهَ حَیُکم  مر یُریاد   (؛ این آیه ازجملـه آیـاتی اسـت کـه در مباحـث 0)مائده/ َغَی حُم ىلل ال  ُه

اصالۀ اللزوم فی »کنند و یک قاعده مهم فقهی با عنوان حقوق اسالمی در سرتاسر فقه به آن استدالل می
ای درباره اشـیاء و یـا کارهـا میـان دو نفـر گردد؛ یعنی هرگونه پیمان و معاهدهاز آن استفاده می« لعقودا

 (.300: 0270 القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی،االجرا است ) منعقد گردد، الزم
فقها با استناد به نصو  شرعی، کتب لغت و مراجعه به عر ، مفهوم اصطالحی عقد و قـرارداد را  

ایجـاب »شود که عقد )قـرارداد(  اند. از آثار قدما و متأخران فقهای امامیه چنین استنباط می رسی کردهبر
(. بـر 007/ 0: 0275الغطاء، تحریر المجلـه،  کاشف  )آل « مرتبط با قبول یا ایجاب مقترن با قبول است

فین در قالـب ایجـاب و این اساس حقیقت عقود، اقوال است و صورت بیرونی عقد که با ابراز اراده طـر
شوند. عالوه بر آن عقد به معنای التزام نیست یابد، تحت عنوان قرارداد و عقد شناخته می قبول تحقق می

و التزام فقط الزمه عقلی و شرعی عقد و به تعبیر دیگر حکمی از احکام عقد است. بدین ترتیب هر جـا 
د است که در اصطالح امروزی مورداسـتفاده قـرار شود، مراد همان قراردا از عقد سخن به میان آورده می

 گیرد. می
عقد عبارت است از گفتـه طـرفین عقـد یـا گفتـه یکـی و فعـل »فرماید:  نیز می صاحب جواهر

 یالم فـک)نجفی، جواهر ال« ای که شارع اثر مقصود را بر آن بار کرده است گونه دیگری است، آن هم به
عقـد، »فرماینـد:  رخی دیگر از زعمای شیعه در تعریف عقد می(. ب0/ 33: 0297شرح شرائع االسالم، 

قرار دیگر است و عهد به معنای التزام نفسانی و جعل و  حیثیت ارتباط هریک از دو تعهد و ربط قراری به
؛ خویی، محاضـرات فـی 07/ 0: 0005)ر.ک: طباطبایی یزدی، حاشیۀ المکاسب، « قرار معاملی است

 (.19 /3: 0291الفقه الجعفری،  
هرچند که در تعاریف فقهای امامیه درباره عقـد، اختالفـاتی وجـود دارد؛ امـا بـه اعتقـاد برخـی از 

وتحلیل  جمع باشـند و بـا تجزیـه چنان ه تعاریف فقها را به نحوی تفسیر کنیم که با هم قابل»محققان، 
گـردد و اخـتال   میدهنده ماهیت عقد را در برگیرند، دیدگاه فقهـا یکسـان  درست، همه عناصر تشکیل
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شده درواقع اختال  در تعبیر خواهد بود، نه اختال  در دیدگاه. گفتنی است که منشأ تفاوت ایـن  مطرح
تعاریف این است که در مورد تعریف عقد و بیان ماهیت آن، دو رویکـرد متفـاوت در بـین فقهـا وجـود 

داند و در این صورت، عقـد بـه  داشته است: نخست، رویکردی که فقیه، عقد را سبب ایجاد حقوقی می
کنـد و در  شود؛ دوم، رویکردی که فقیه به اثر و نتیجه عمل حقـوقی توجـه می ایجاب و قبول تعریف می

« شـود و مانند آن تعریف می« التزام در مقابل التزام یا ربط دو التزام»، «عهد مؤکد»این صورت عقد به 
 (.11: 0277حقوق قراردادها در فقه امامیه، )محقق داماد، 

توان گفت: رویکرد مـذهب تشـیع و مشاهده است، می با توجه به تعاریف فوق که در فقه شیعه قابل
را  یمختلفـ یها ه حوزهکران است کیگسترده و ب ییایحقوق برگرفته از آن درباره تعهدات و قراردادها، در

فـراهم کـرده  یو اسـالم یسـانثر محققان علـوم انکا یق را برایت و تحقیداده و مجال فعال در خود جای
است. فقه شیعی، منحصر در احکام مربوط به عبادات و طهارات و از این قبیل احکـام نبـوده و در طـی  

گذرد، همواره سعی داشته است، پویایی خود را حفظ کرده و همگـام بـا  پانزده قرن که از آغاز اسالم می
های مـادی و  را حفظ نماید و برای پرسشمسائل روز و مستحدثات جامعه حرکت علمی و عملی خود 

: 0270شریعت در پرتو مصلحت،  آبادی، کننده و کارآمد ارائه نماید )زنگی های قانع معنوی بشر، پاسخ
ها، مبحث قراردادها و عقود است که در رویکردهای فقهی جدیـد نیـز  (. یکی از موضوعات و حوزه30

 خوبی موردتوجه قرارگرفته است. به
المللـی  هایی نظیـر قراردادهـای جدیـد و بین تواند در حوزه ین اندیشه که فقه اسالمی نمیدرواقع، ا

گـاهی از جنبـه واردشده و راهبردها را تعیین نماید، اندیشه های  ای ناصواب بوده و بعضًا حاکی از عدم آ
نظور م متنوع و کارآمد فقـه اسـالمی اسـت. فقهـای مسـلمان همـواره در مباحـث مبتالبـه جامعـه و بـه

ویژه در بحـث معـامالت، فقـه  انـد. بـه رفت از تنگناها، راهکارهای مشروع و معتبـری ارائـه نموده برون
سنجی، امور را راهبری کرده است. اکثـر فقهـای متـأخر معتقـد  اسالمی همواره پویا بوده و با مصلحت

ان معـامالتی نیسـت هستند که باب معامالت در فقه، توقیفی نیست؛ به این معنا که معامالت فقط همـ
شده شارع نیز مبنا و جهـت عقالیـی دارد. امـروزه  که در صدر اسالم صورت گرفته است و احکام تعیین

 و امامان معصـوم ها روا  دارد که در عصر و زمانه پیامبر  عقود و قراردادهایی میان مردم و دولت
ائـل بـه تـوقیفی بـودن عقـود و کـه برخـی از فقهـا کـه ق-متعار  نبوده و همین امر موجب شده است 

هرحال در  چنین قراردادهایی را ازنظر ماهوی و شرعی معتبر ندانند؛ امـا بـه -قراردادها در اسالم هستند
های مخالفی نیز وجود دارد و اکثریت فقهای متأخر با این نظر هم عقیده هسـتند  مقابل این نظر، دیدگاه
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رع نباشند، دارای اعتبار فقهی و حقوقی هستند. با این که عقود مستحدثه و جدید نیز چنان ه مخالف ش
المللی، اصول و معیارهایی را تعیین کرده است کـه توجـه  استدالل که فقه شیعه درزمینه قراردادهای بین

منظور شـناخت هرچـه  المللی شناخته شـود. بـهتواند رویکرد حقوقی جدیدی در عرصه بینبه آنان می
بـاره  فقه اسالمی، پی بردن به حقیقت قراردادها و بررسـی دیـدگاه فقهـا دراینبهتر قراردادهای جدید در 

 اهمیت دارد.
گیری مسـلمانان از تعامـل بـا دیگـران آیات و روایات زیادی درباره پایبندی به تعهدات و قراردادها و لزوم بهره

شـود. در ایـن آیـه ر شـناخته مـیعنوان اصـلی کلـی و فراگیـ شود. ازجمله در آیه شریفه سوره مائده که بهدیده می
وْفُوا ا رلُْعُقود  خداوند متعال فرموده است: 

َ
یَ  آَمنُوا أ ی َهر ا ُّه

َ
مان )هـر عهـد کـه بـا خـدا و یاهل ا یا»(؛  0)مائده/  یر أ

بسـیاری از فقهـای اسـالمی در مـورد حقیقـت قراردادهـا نظـرات « د.یمان خود وفا کنید(، به عهد و پیخلق بست
مثال شـیخ انصـاری در بحـث از  عنوان گنجـد. بـه هـا در ایـن مجـال نمی اند که بیان همه آن رائه نمودهمبسوطی ا

« اوفـوا بـالعقود»گاهی به عموم قول خداوند »گوید  چیستی قرارداد به ذکر یک احتمال بسنده کرده است. وی می
ه در صـحیح عبداللـه بـن سـنان آمـده شود، بنا بر اینکه منظور از عقد، مطلق عهد باشد، ماننـد آن ـ استدالل می

هرحال عقـد مخـتص  است. بـه است و مراد از عقد، عهد محکم و مؤکد باشد، مانند آن ه از اهل لغت نقل شده  
پـذیرد،  به قرارداد لفظی نیست و معامالت بدون لفظ و یا همراه الفاظی که صیغه خا  قرارداد بـه آن تحقـق نمی

 (.20/ 0: 0270 ح المطالب،یتشر؛ ذهنی، 0000کتاب المکاسب، شود )ر.ک: انصاری  نیز شامل می
هسـتند و عقـد را   عقیـده الله خویی در ایـن نظـر بـا شـیخ هم برخی از فقهای معاصر هم ون آیت

عقد عبارت است از بستن و محکم کردن یکی از دو التزام و گـره زدن آن »است:  چنین تعریف کرده  این
/ 3: 0291الفقه الجعفری،  )خویی، محاضرات فی« میان باشد و چه نباشدبه التزام دیگر، چه لفظی در 

نخست، عهد به معنای وصـیت »فرماید:  نیز برای عهد، دو معنا بیان می (. حضرت امام خمینی19
  )موسـوی« اسـت« تعهد»و « عاهد»است و دوم، جعل و قرار در ذمه و عهده که فعل آن در زبان عربی 

 (.90/ 0: 0007خمینی، کتاب البیع، 
عقد دقرارداد  همان ارتباط »توان گفت:  بندی آراء فقهای معاصر در مورد عقد و قرارداد می در جمع

هاست. عقد خـودش نقـل  آن (0)«فضای اعتبار»دادن بین قرار یکی از دو طر  قرارداد با قرار دیگری در 
هی مفاد قرار در عقد، خود التزام است؛ ماننـد ها. بله گا یا انشاء و یا اتمام است، نه التزام به یکی از این

اجیر شدن شخصی برای کاری؛ زیرا واقع آن، التزام اجیر به انجام کار در مقابل دریافت مـال )اجـرت( 
است. این قرارداد گاهی موردپذیرش عر  اسـت کـه درنتیجـه، صـحیح عرفـی خواهـد بـود و گـاهی 
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بود؛ بنابراین در صدق عنـوان عقـد، مقبولیـت  موردپذیرش شارع است که ازنظر شرعی صحیح خواهد
سـاختار کلـی نظـام  تهرانـی، )هادوی « عرفی یا شرعی معتبر نیست، اگرچه در صحت آن دخالت دارد

(. بنابراین عقود و قراردادهای جدید نیز درواقع همان پیوند یک اراده 9: 0277اقتصادی اسالم در قرآن، 
شود و ادله شرعی نیز بر صحت ایـن قراردادهـا  عقالیی محقق می  ندهبا اراده دیگر است که با هر ابرازکن

گیـرد داللت دارند. رویکردهای جدید نیز با تفسیر رویکردهای پیشین درباره شرایط عقود صـورت مـی
دانند. ازجمله اینکه عقـد که هرکدام نقش تعهدات و قراردادها را در بهبود زندگی روزمره قابل توجیه می

ام و فراگیـر اسـت. دارای مضـمونی سیاسـی اسـت و دربـاره مصـالحه در امـور مـالی و صلح بسیار ع
(. بنـابراین 30/005: 0297شـرح شـرائع االسـالم،  یالم فکرود )نجفی، جواهر الاقتصادی به کار نمی

تواند مبنایی برای نگرش فقه جدید شیعه نسبت به تعهدات و گیری از چنین رویکردی امروزه نیز میبهره
المللی از منظر سیاسی و تعامل با سایر کشورها تلقی شود. هم نین در نـوع دیگـری از اردادهای بینقر

استفاده باشد، قرارداد ارضی است. قـرارداد ارضـی کـه فقهـا از آن  تواند قابلتعهدات و قراردادها که می
فـی شـرح القواعـد، اند )عاملی کرکی، جامع المقاصـد  عنوان نوعی صلح بر روی سرزمین ذکر کرده به

0007 :0 /079.) 
الله حائری یزدی درباره ارتبـاط سـرزمین و حقـوق و تعهـدات توان به رویکرد آیتدر این زمینه می

(. در دوران معاصـر 0770های ساکن آن توجه نمود )ر.ک: حائری یزدی، حکمـت و حکومـت، انسان
هـا را  اسـالمی بـا سـایر دولت ، ُبعـد سیاسـی عقـود و قراردادهـای دولـتنیز حضرت امام خمینی

کیـد تر نموده است. ایشان بر شرایط رعایتی که به وابستگی به دولـت برجسته هـای بیگانـه نینجامـد، تأ
های اسالمی، اموال و یا سـرزمین مسـلمانان را  کردند. ایشان هرگونه پیمانی که استیالی بیگانه بر دولت

دانند )موسـوی خمینـی، کرده و انعقاد آن را باطل می موجب شود و یا به وابستگی بینجامد، حرام تلقی
 (.230: 0273تحریر الوسیله، 

برخی دیگر از نواندیشان حوزه فقه و حقوق نیز بر این باور هستند که اگر درزمینه عقود و تعهدات با 
وی سایر کشورها، شرایط الزم داصول موردنظر اسالم  رعایت نشود، آن قرارداد باطل خواهد بود )موسـ

 (.030: 0271 القواعد الفقهیه،بجنوردی، 
درنهایت اینکه امروزه مفسران زیادی با استناد به همین آیه، حقیقت قرارداد، اسباب و لوازم آن را در 

در آیه شریفه مذکور، « عقود»اسالم موردتوجه قرار دادند. مفسران جدید بر این نظر هستند که اصطالح 
های فطری و گیرد. ازجمله پیمان های فطری، فردی و اجتماعی را در برمی جنبه مطلق داشته و تمام جنبه
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مکـارم شـود )المللـی را شـامل مـیمابین مردم در حیـات اجتمـاعی و بـین توحیدی تا قراردادهای فی
 (.009: 0270 القواعد الفقهیه، شیرازی،

و صـدر اسـالم گویـای  پردازان عرصه سیاست نیز بر این باور هستند که تاریخ فقاهتبرخی نظریه
المللی است که تحت عنـاوینی هم ـون: مهادنـه، موادعـه، توجه دین اسالم به عقود و قراردادهای بین

ها منعقـد شـده اسـت )عنایـت، اندیشـه سیاسـی در  عقد ذمه و... میان حکومت اسالمی و سایر ملت
م و فقه شـیعه محـل توجـه (؛ بنابراین نخست اینکه، حقیقت قرارداد در اسال09: 0295اسالم معاصر، 

ها نیز با توجه بـه آیـات و روایـات، بـر  ها و دولت است؛ و دوم اینکه، شرایط و نحوه تعامل با سایر ملت
 پایه اصول خاصی استوار است.

 المللیالملل اسالمی و قراردادهای بین.حقوق بین2
مطرح است، هرگـاه در داخـل ت و ... در فقه کمنظور تجارت، مشار ه بهک یین و قراردادهایعقود مع
 یاز حقـوق داخلـ یرد، جزئـیـموردبحـث قـرار گ یاز حقـوق مـدن یصورت بخش و به یجامعه اسالم

از حقـوق  یالملـل مطـرح گـردد، جزئـ نین عقود در سطح روابط بیاگر هم یمحسوب خواهد بود، ول
 یالمللـ نیو ب یه دو شعبه داخلز بیترتیب عقود و قراردادها در فقه ن این الملل به شمار خواهد آمد. به نیب

ن یـشـده اسـت. البتـه در ا طورکلی پذیرفته در حقوق اسالم به یالملل نیب یتقسیم است و قراردادها قابل
ها وجود نـدارد و بـه  ن آنیب یسان است و تفاوتکیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یماه یبند میتقس
ن قـرارداد یت طـرفیـل تفـاوت تابعیـست و صرفًا به دلا یلکجنبه ش یدارا یبند مین تقسین لحاو ایهم

قواعـد فقـه، شـود )عمیـد زنجـانی،  یقراردادها اعمال م یرد و در هر دو مورد قواعد عمومیگ یانجام م
ــد کــه در مباحــث فقهــی، قراردادهــا10: 0277الملــل،  بخــش حقــوق بین ــ نیب ی(. هرچن را  یالملل

وان اذعان داشت که فقه اسـالمی بـه ایـن امـر توجـه داشـته و ت سو، می اند؛ اما از یک نکرده یبند میتقس
رمسلمانان که در یمیان مسلمانان با غ یها مانیقراردادها را پذیرفته و هم نین با مطالعه پ یقواعد عموم

ا چندجانبـه یـتـوان بـه اصـل اعتبـار و لـزوم عقـود و معاهـدات دو  صدر اسالم منعقد شده اسـت، می
در حوزه قراردادها در فقه اسالمی شد که البته مقبـول فقهـا  یبند میئل به یک تقسالمللی پی برد و قا بین

 د:کرم یب ذیل تقسین نوع قراردادها را به ترتیتوان ا ی، میبند مینیز بوده است. با فرض چنین تقس

 نیمع یالملل نیب ییک. قراردادها

ط ینام و عنوان مشـخص و شـرا هکخا  هستند  یاز قراردادها ین، نوعیمع یالملل نیب یقراردادها
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بـه آوردن حقـوق و  یازیـه نکـآن ین نـوع قراردادهـا بیـآثار مخصـو  بـه خـود را دارنـد. در انعقـاد ا
ن قرار یموردتوافق طرف یاست قرارداد یافکن عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد، یطرف یها تیمسئول

 یه آثار حقوقیلکن صورت، قهرًا یه در اکند کا دیط مقرر تحقق پیعقد با مراعات شرا یان اصلکرد و اریگ
االسـالم مقارنـة  از عقد مترتب خواهد بود )ر.ک: زحیلی، العالقات الدولیـة فی یناش یها تیو مسئول

المللی معین در فقه اسالمی  ترین قراردادهای بین (. ازجمله مهم009: 0037الحدیث،  بالقانون الدولی
 د:توان به موارد ذیل اشاره کر می

تـاب دارد )نجفـی، کعه اختصا  بـه قـرارداد بـا اهـل یش یعقد ذمه؛ این عقد ازنظر فقها .0
 (؛005/ 30: 0297شرح شرائع االسالم،  یالم فکجواهر ال

ا یـ کیمسلمان با  کین یه بکمان است یت(؛ نوعی قرارداد و پیمان )قرارداد مصونیعقد است .3
افتنـد تـا بـه ی حربی اجازه رسمی می ا اشخا یشد و مطابق آن، شخص  چند حربی منعقد می

 (؛005ـ  73/ 30داراالسالم وارد شوند )ر.ک: همان: 
المللی ازنظـر حقـوق اسـالمی  نیگر از قراردادهای رسمی بیی دکیقرارداد ُهدنه )مهادنه(؛  .2

ن )طوسی، المبسـوط یه عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی معکاست 
 (؛05/ 3: 0279یه، االمام فی فقه 

انـد نجفـی،  دهینام« ِم األمـاِن کُح  یعقُد الَعهِد َعلَ »از فقها این عقد را  یم؛ برخیکعقد تح .0
ای اسـت  (؛ درواقع، این عقد، معاهده005/ 30: 0297شرح شرائع االسالم،  یالم فکجواهر ال

آن حکم امـان  موجب ها یا افراد غیرمسلمان است که به میان حکومت اسالمی با دیگر سرزمین
 شود؛ از جنگ به این افراد داده می

یـا  یمصـالحه در امـور مـال یآن نه عقد صلحی که بـه معنـا یاسیعقد صلح؛ به معنای س .0
 (؛002: 0053 المختصر النافع فی فقه االمامیه، است )ر.ک: حّلی، یاقتصاد

امـون آن بحـث ن بیـان کـرده و پیریصلح بر سـرزم ی؛ فقها این قرارداد را نوعیقرارداد ارض .1
 (؛079/ 0: 0007اند )ر.ک: عاملی کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،  کرده

ن دیگری نیز در فقه اسالمی مطرح شده یسایر عقود؛ عالوه بر عقود معین مذکور، عقود مع .9
ر یت، اجاره، صلح، رهـن و نظـاکگردد؛ مانند عقد تجارت، شر مطرح می یو بیشتر درزمینه مال

هـای دیگـر نیـز  هـا و دولت ان ملتیدر روابط م یاسالم یها نیه بر اعتبار در سرزمکه عالو  آن
 اعتبار دارد.
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 نینامع یالملل نیب یدو. قراردادها

اند و عنـوان  ای نداشـته خ اسالم سـابقهیه در تارکای است  گونه به یالملل نیب یای از قراردادها دسته
نـدارد؛ امـا  ین در فقـه عنـوان خاصـینوع عقـد نـامع نیشود. گرچه ا افت نمییآن در فقه  یبرا یخاص

ه آثـار و حقـوق و یـلکانـد، بـه  عقـد موظف یها ا طر ین یقراردادهاست و طرف یمشمول قواعد عموم
ه در مـتن کـ یط و تعهدات خاصیز به همه شرایگرفته و ن ه انجامک یاز التزام به عقد یناش یها تیمسئول

بـه عهـد و قاعـده  یوفـا ین مـوارد، اصـل الزامـیـرا تمـامی ایـد؛ زاند، ملتزم و متعهد گردن عقد آورده
کیـد قـرار می یناگسستن قواعـد فقـه، بخـش حقـوق  دهنـد )عمیـد زنجـانی، بودن قراردادها را مورد تأ

ط صـحت و آثـار ین و شرایمتقدم در خصو  عقود نامع ی(. با وجود اینکه فقها10: 0277 الملل، بین
از التـزام و عقـد را تنهـا در مـورد  یف ناشـیالکاند و همواره حقوق و ت دهرکها مباحثی ارائه ن آن یحقوق

سـنجی  انکمتأخر و بحث در مـورد ام ین توسط فقهایاند؛ اما بیان عقود نامع ن صادق دانستهیعقود مع
ده کـه آراء فقهـای متقـدم یـقراردادها بر عقود نـامعین سـبب گرد یم قواعد عمومیها و هم نین تعم آن

قراردادها را  یتوان قواعد عموم ه که میی، این نظر(3)عقود یشده و با استناد به ادله عموم واقعموردتردید 
اسـت. بـا وجـود ایـن  افته و مورد تأیید فقهـای مسـلمان قـرار گرفتـه یم داد، قوت یبر عقود نامعین تعم

بـه برخـی از الملل اسـالمی درزمینـه قراردادهـا، اصـول و معیارهـایی دارد کـه  توضیحات، حقوق بین
 شود.ترین آنان پرداخته می مهم

 الملل اسالمی .اصول و معیارهای تعهدات و قراردادها در حقوق بین۳
الملل اسالمی جنبه بیرونی و ارتباط با دیگران داشـته طورکلی، قراردادها و تعهدات در حقوق بین به

شده است. قواعد مزبور برگرفته از است که با توجه به اهمیت آن، برخی قواعد فقهی در این راستا طرح 
 شود:ترین آنان پرداخته میآیات و روایات هستند که به برخی از مهم

 یک. نفی سبیل

المللی، قاعده نفی سبیل است. انعقاد تمامی قراردادها یکی از قواعد فقهی مرتبط با قراردادهای بین
اید عالوه بر حفظ چارچوب قواعد عمومی المللی میان کشور اسالمی با سایر کشورها ب و معاهدات بین

ای در سیاسـت  حقوقی، نافی هرگونه تسلط بیگانگان بر امت و حکومت اسـالمی باشـد و چنـین رویـه
َعاَد َیْ َو لَاْ  فرماید:  صراحت می خارجی حکومت اسالمی، برگرفته از آیه شریفه قرآن کریم است که به

«  افران را بر مؤمنان مسلط نکرده اسـت.کو خداوند هرگز »(؛ 000)نساء/ ال  یَسب نیَ َ  ََعَ الُْمْؤم نیف رفاهلل ُهُ ل لْ 
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دانند که معنای عمومیت را  می« اق نفییره در سکن»ل یدر آیه شریفه را از قب« لیَسب»لمه کمفّسران قرآن، 
اسـی، یر نظـامی، سه ازنظکتنها ازنظر منطق، بل افران نهکه کشود  یه استفاده میکند؛ بنابراین از آ افاده می

مکـارم ره نخواهند شد )یمان دو امت اسالمی  چیچ نظر بر افراد با ایفرهنگی و اقتصادی و خالصه از ه
 (.091/ 0 : 0270 القواعد الفقهیه، شیرازی،

ای باشـند کـه  گونـه یکی از اصول و معیارهای اساسی در تعهدات و قراردادها این است که نبایـد به
نگان و کافران بر مسلمانان و جامعه اسالمی گردند. حتی برخـی از مفسـران از آیـه ساز تسلط بیگازمینه

ّفـار بـر که راه نفـوذ کـوآمـد و قـراردادی هر طرح، عهدنامه، رفـت»اند که  گونه استنباط کرده مزبور این
اسـی، نظـامی، اقتصـادی و ید در تمـام جهـات سیـند، حرام است؛ پس مسـلمانان باکمسلمانان را باز 

 (.001/ 3: 0270 تفسیر نور، )قرائتی،« امل برخوردار باشندکنگی از استقالل فره
شود کـه  المللی و تشریع اسالمی، حکمی جعل نمی بر اساس قاعده نفی سبیل، در قراردادهای بین

بر پایه آن، کافر بتواند بر مسلمان سلطه یابد. هرگونه فعالیت اقتصـادی و قـراردادی کـه مسـتلزم تسـلط 
شـود.  ی اسالمی یا فرد کافر بر مسلمان باشد، ازنظـر شـرعی نـامطلوب بـوده و نفـی می جامعه کفار بر

آشنایی بـا اقتصـاد  تر مفاد قاعده و محدوده آن، در گرو بررسی مستندات آن است )ایروانی، تعییِن دقیق
ْ یف ارفَعاَد اهلل ُهُ ل لْ َیْ َو لَْ  (. ظاهر آیه شریفه 92: 0272 اسالمی، آن  (؛000)نسـاء/ ال  ی َسابنیَ ُماْؤم نَ  ََعَ ال

کند که موجب سـلطه کـافر بـر مسـلمان  گاه خداوند در عالم تشریع حکمی را جعل نمی است که هیچ
کـه در برخـی روایـات  باشد؛ بنابراین آیه ناظر به نفی غلبه و سلطه در خار  و عالم تکوین نیست، چنان

کنند. برای  ای است که احکاِم واقعی را بیان می م بر ادله اولیهرو، آیه حاک ای به آن وجود دارد. ازاین اشاره
مثال بر اساس ادله اولیه، پدر و جد پدری بر فرزند والیت دارند، ولی اگر پدر و جد کافر باشند، والیت 

 (.077 -0/079: 0271 القواعد الفقهیه،موسوی بجنوردی، حکم آیه، منتفی است ) آنان به
توان آیات دیگری را نیز بیان کرد که بر حفظ عزت جامعه فته از آیه مزبور میدر راستای مباحث برگر

ةُ َول َرُساوهل   َول لُْماْؤم ننیفرماید: مثال در آیه شریفه زیر چنین می عنوان کنند. بهاسالمی تأکید می  َوهلل  ُه  الْع ز ُه
بر اساس ایـن آیـه، شـر  و « منان است.و عزت از آِن خدا و از آِن پیامبر او و از آِن مؤ»(؛ 7منافقون/»)

موسـوی کند، حکمی جعل نشود که موجب ذلت مسلمان و عـزت کـافر گـردد ) عزت اسالم اقتضا می
(. خواه این حکم ناظر بر رفتار و رابطه میان مسلمانان باشـد 0/073: 0271 القواعد الفقهیه،بجنوردی، 

 ه اسالمی با جوامع دیگر باشد.یا اینکه ناظر بر قراردادهای صورت گرفته میان جامع
توان گفت: چارچوب روابط اقتصادی مسلمانان بـا کفـار در آیـاِت ذیـل  با توجه به آیات مذکور می
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وُهْم وَ منعکس است:  ْن َتََب 
َ
ر ُجوُکْم م ْ  د یرَ ُکْم أ

ی   َولَْم ُیْ یَ  لَْم یُقرت لُوُکْم ف  ا ل اْم ُتقْ َّل َیْنهرُکُم اهلل ُهُ َع   ا ُّه ُطوا إ َِلْه  س 

ْ رَُجوُکْم م ْ  د  
َ
ی   وَأ یَ  قرتَلُوُکْم ف  ا ل طنَی إ ن ُهمر َیْنهرُکُم اهلل ُهُ َع   ا ُّه ُ  الُْمْقس  ْن إ ن ُه اهلل ُهَ حُی 

َ
یرَ ُکْم َو رَهُروا ََع إ ْ اراج ُکْم أ

ارل ُمون وئل کَ ُهُم الظ ُه
ُ
خدا شما را از کسانی کـه در دکـار  دیـن بـا »(؛ 7 - 7نه/)ممتح تََول ُهْوُهْم َوَمْ  َیَمَول ُهُهْم فَأ

دارد که با آنان نیکی کنید و بـا ایشـان عـدالت  اند، بازنمی شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده
دارد که در دیـن  دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی بازمی ورزید؛ زیرا خدا دادگران را دوست می

انـد.  پشتی کرده هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر هم کرده و شما را از خانهبا شما جنگ 
 «اند. هرکس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگران

شـوند: گروهـی کـه آشـکارا بـه دشـمنی بـا  بر این اساس، افراد غیرمسلمان به دو گـروه تقسـیم می
زور بیرون کردند. مسـلمانان بایـد  شان به ها را از خانه و کاشانه د و آنمسلمانان پرداخته، با آنان جنگیدن

ای را قطع کنند؛ گروه دیگر کسانی هستند کـه بـا مسـلمانان سـر جنـگ  در برابر این گروه، هرگونه رابطه
گیرند. برقراری  ندارند و در عیِن کفر و انحراِ  عقیدتی، رفتاری خصمانه با جامعه اسالمی در پیش نمی

ها محبـوِب خداونـد  یوند با این گروه و نیکی کردن به آنان منعی ندارد و رعایت عدالت در تعامل با آنپ
منـدی صـحیح درزمینـه بنـابراین، بهـره (؛22 – 30/20 :0292تفسـیر نمونـه،  است )مکارم شـیرازی،

جویی بـر  سـلطه تعهدات و قراردادها، زمانی مفید و مؤثر خواهد بود که در عین برخـورداری از آن، راه
گـردد کـه متولیـان امـر، خردمندانـه از ایـن موقعیـت  قدرتمندان بسته شود و این مهم زمانی محقق می

استفاده کننـد؛ چراکـه خـردورزی و هوشـیاری در ارتبـاط بـا صـاحبان قـدرت، از لـوازم و ضـروریات 
وژی، سرگرمی تـوانگران، تکنول»گوید:  آید. به قول نواز شریف که می حساب می المللی به ارتباطات بین

مـدیریت انتقـال تکنولـوژی و توسـعه، )شـریف، « رویای بینوایان و کلیدی در دست خردمندان اسـت
 المللی، هوشمندانه و خردمندانه عمل کرد. (. باید در رابطه با معاهدات و قراردادهای بین09: 0219

 دو. تعهد و وفای به عهد در تعهدات و قراردادها

-به عهد و تعهد در قراردادها را یکی از اصول و الزامات هر قـراردادی در نظـر مـی قرآن کریم وفای

در قرآن کریم آمده است، شامل هر نوع معاهده و  یالملل نیه درزمینه معاهدات بک یاتیگیرد. مجموعه آ
َ  یاإ َّل ُه ا ُّه   شود. ازجمله آیه: گردد. در ادامه به مهمترین این آیات اشاره می یمشروع م یالملل نیقرارداد ب

لُوَن إ یَل قَْوٍم اَ ی ْو َجرُءویَنُهم مل یْم َوبَ کنَ ی  
َ
ْن کَثرق  أ

َ
َُُهْم أ َْت ُصُدو ْو کَقرت لُویْم َحَص 

َ
َقرت لُوا قَْوَمُهْم َو لَْو َشرَء اهللَ  لََسلََّطُهْم یْم أ

لُوکْم فَلََقرتَلُوکیَعلَ  ََتَ َْ لَْقْوا إ َِل  ْم وَ کَقرت لُویْم فَلَْم کْم فَإ ن  ا
َ
لََم َ َمر َجَعَد اهللَ  لَ کأ ْم َسب  یْم َعلَ کُم الَسّ (؛ 75)نساء/ ال  یه 

آینـد و از پیکـار بـا شـما یـا  سوی شما می ها که به اند، یا آن پیمانان شما پیمان بسته ها که با هم مگر آن»
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ی مبارزه با قوم خود  و اگر خداوند اند؛ دنه سر جنگ با شما دارند و نه توانای پیکار با قوم خود ناتوان شده
گیری کـرده و بـا شـما  کند تا با شما پیکار کنند، پس اگر از شما کنـاره بخواهد، آنان را بر شما مسلط می

 «.دهد که متعرض آنان شوید پیکار نکردند، دبلکه  پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی
شـنهاد صـلح یه و آیات دیگر، پین آیتوجه این است که در ا ته قابلکبه عقیده صاحب تفسیر نمونه، ن

ه کـن مطلـب باشـد یـن است، اشـاره بـه اکه ممکر کرده است کندن صلح( ذکر القاء سالم )افیرا با تعب
اط یـشنهاد صلح را بـا احتیرند و حتی پیگ نند، معمواًل از هم فاصله میکه صلح کش از آنین نزاع، پیطرف

مکـارم « )نـدینما سـوی هـم پرتـاب مـی شـنهاد را بهین پیاند و ا ستادهیاز هم ای دور ینند، گوک طرح می
 (09/ 0 : 0270 القواعد الفقهیه، شیرازی،

 یمستنبط از آیه فوق این است که التزام به قراردادها را تصریح کرده و هرگونه تعرض مخالف مقتضا
عنوان اصـلی فراگیـر درزمینـه  تواند بهزه میرسد مفاد آیه فوق، امرواست. به نظر می قرارداد را منع کرده 

َف یاکتلقی شود. عالوه بر این، آیه سوره توبه نیز بـر ایـن مطلـب داللـت دارد:  یالملل نیب یقراردادها

ََُسوهل   إ َّل ُه ا ُّه  نیَ کوُن ل لُْمِّْش  کی ْنَد  ْنَد اهلل ُه  وَع  ْهد  ع  ََ َارَام  ی 
ْ
د  اْل ْنَد الَْمْساج  ُموا یْم فَرْساَمق  کاَ َمار اْساَمَقرُموا لَ َ  اَعَهْدُتْم ع 

نـار که کـسـانی کان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند بود، مگر بـا کچگونه مشر»(؛ 9)توبه/ لَُهمْ 
 «د.یدار باشیدارند با آنان پاید، پس تا با شما دبر سر عهد  پایا مان بستهیمسجدالحرام پ

کیـد دارنـد و بیـان مـیصراحت بر  برخی از آیات قرآن نیز به کننـد: بـا اینکـه عهدشکنی مشرکان تأ
حـال خداونـد  دهنـد؛ امـا بااین های خود اهمیتی نمی مشرکان و معارضان نظام اسالمی به عهد و پیمان

های خود استوار هستند، مسلمانان نیز در انجام  کند تا جایی که مشرکان بر پیمان مسلمانان را توصیه می
باشند؛ امـا بایـد توجـه داشـت کـه آیـه شـریفه،  یداریپا یالملل نیب یز قراردادهاا یناش یها تیمسئول

توان از عموم آیـه، پایبنـدی  هرحال می دستوری کلی داده و قرارداد خاصی را مدنظر نداشته است؛ اما به
 0آیه شود، استنباط نمود. ازجمله در  المللی را که با کشورهای غیرمسلمان منعقد می به قراردادهای بین

وا إ َِل سوره توبه چنین بیان شده است:  ت م 
َ
ت ه مْ فَأ ْهَدُهْم إ یَل ُمد ُه ََ ْم  مـان ینان )مشرکان( بـه پیبا ا»(؛ 0)توبه/ ه 

 «د.ینکان مدتش وفا یش تا پایخو
ه منظور از مشـرکان در آیـه کشود  ن استفاده مییهرچند که از گفتار مورخان و بعضی از مفسران چن

هـا  مخاصـمه آن کمـان تـریه ُنه ماه از مدت پکبودند « بنی ضمره»و « نانهک بنی»فه یز طافوق، گروهی ا
ت نداشـتند، کت دشـمنان اسـالم شـریـمان وفادار مانده بودند و در تقویمانده بود و چون به مواد پ باقی

ن، ر القـرآیتفسـ یان فـیـمانشان وفـادار مانـد )طبرسـی، مجمـع البیان مدت نسبت به پیتا پا امبریپ
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توان از عموم این آیه شریفه نیز استنباط کرد که وفاداری به عهد و پیمانی کـه در  (؛ اما می09/ 00: 0275
آن تعیین وقت صورت گرفته است، الزامی اخالقی و عرفی در تعهـدات و قراردادهـا از جانـب حقـوق 

مـاِن یس پکـبـا هـر »د: فرمایـ بـاره می نیز دراین الملل اسالمی است. چنانکه امیرالمؤمنین علی بین
« دیـمدت است، چهار مـاه مهلـت ده س بیکمان هرید و به پید، تا آن مدت وفادار بمانیا دار بسته مدت

 (.375/ 0: 0032)کلینی، اصول کافی، 
 یتعهدات و قراردادها در فقه شیعه و دین اسالم بر پایه آیه شریفه مشهور است: 

َ
ْوفُوا یَهر ا ُّه  یر أ

َ
َ  آَمُنوا أ

عالمه طباطبایی در « د.ینکاید به قراردادها دی خود  وفا  مان آوردهیه اکسانی کای »(؛ 0)مائده/ رلُْعُقود  ا  
ه خـدا کـنی یهای الهی و د مانیچون عقد )همان عهد( شامل همه پ»فرماید:  می« العقود»تفسیر کلمه 

ر اصـول یو نبوت و معاد و سـا دین و اجزای آن چون توحیان دکز شامل اریشود و ن از بندگانش گرفته می
شـود و  ره مییی و از آن جمله شامل عقد معامالت و غیعی و امضایام تشرکعقاید و اعمال عبادتی و اح

لمـه که کتر آن است  حیتر و صح است، الجرم مناسب (2)جمع ُمحّلی به الف و الم« العقود»چون لفظ 
ه کـشـود  ان روشـن مـییـن بیم. با اینکت، حمل ه عنوان عقد بر آن صادق اسکزی یه را بر چیعقود در آ

لـی از یهـا دل از آن کیـچ یست و بر هیح نیاند، صح ردهکه بعضی از مفسران برای عقد کمعنای خاصی 
ز مطلـق یـرساند و ن ت را مییه ظاهر جمع محلی به الف و الم عمومکنیست، عالوه بر ایه نیه لفظ آیناح

سـازد )طباطبـایی، المیـزان فـی  ن وجـوه نمـییـشـود، از ا ه در عر  شامل همه عقود مـیکآمدن عقد 
دهـد کـه خداونـد  (؛ بنابراین، تمسک به عموم این آیه نیز به مـا نشـان می307/ 0 : 0007تفسیرالقرآن، 

کید دارد و این مورد می  المللی نیز باشد. تواند شامل قراردادهای بین متعال به وفای به عهد تأ

 سه. قاعده نفی عسر و حرج

الملل اسالمی درزمینه تعهدات و قراردادها، دوری کـردن  دیگر از اصول مندر  در حقوق بین یکی
سختی و عسرت از طرفین تعهد و قرارداد است. قاعده فقهی مرتبط بـا ایـن اصـل، قاعـده نفـی عسـر و 

عامی است کـه در (؛ که ازجمله قواعد فقهی 97)حج/    م ْ  َحَرٍج یا  ّ  ْم ف  کیَو مر َجَعَد َعلَ حر  است 
شـود  عرصه مسائل اقتصادی نیز کاربرد دارد. مطالِب مربوط به این قاعده ضمن چنـد نکتـه بررسـی می

 (.10: 0272آشنایی با اقتصاد اسالمی،  )ایروانی،
(؛ بـه معنـای تنگنـا، 0/231 ق: 0057العین، ، )فراهیدی، «یسر»در لغت نقطه مقابل « عسر»واژه 

نیـز در اصـل بـه « حـر »اسـت.  ( آمده 0/012ق:  0005ر، لسان العرب، منظو شدت و دشواری )ابن
آمده و سپس بـه مناسـبت بـه  -هم ون محل پردرخت -معنای جمع شدن و ضیق و تنگِی ناشی از آن 
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 ؛ جـوهری،00–3/07ق:  0050 معجـم مقـاییس اللغـه، فارس، کاررفته است )ابن معنی تنگنا و گناه به
 (.0/250ق:  0059لعربیه، الصحاح تا  اللغه و صحاح ا

مستند قاعده همانند سایر قواعد فقهی در آیات بیان شده است. در همین راستا، برای اثبات قاعـده  
 شود: به آیات اشاره می

0 .ی   م اْ  َحاَرج هرد ه ُهَو اْجَمبرُکْم َومر َجَعَد َعلَْیُکْم ف  ا ل ر راه و د»(؛ 97)حـج / وَجره ُدوا ف  اهلل ُه  َحق ُه ج 
که حق جهاد ددر راه  اوست جهاد کنید. اوست که شما را دبرای خود  برگزیده و در دیـن بـر  خدا چنان

ترین ادله اثبات این قاعده است، بدین معنا که خداونـد بـر  این آیه از مهم« شما سختی قرار نداده است.
در اصل حکم باشد یا حرجـی  مؤمنان منت نهاد و هرگونه حرجی را در دین از آنان برداشت، خواه حر 

المیزان فـی طور اتفاقی بر آن عارض گردد؛ چراکه شریعت اسالم، سهل و آسان است )طباطبایی،  که به
هـا در ادامـه خواهـد  (. ضمن اینکه در چندین روایت نیز که برخی از آن003/ 00: 0007تفسیرالقرآن، 

ت. هم نین، در روایتی بر تعمیِم نفی حـر  در آمد، برای نفی تکالیِف حرجی به این آیه استناد شده اس
(. بـدین 3/399ق:  0052آیه نسبت به عبادات و امور خیر تأکید گردیده است )مجلسی، بحاراالنوار،  

ای است که در عقود و قراردادهـا هرگونـه سـختی و عسـرت را  گونه ترتیب اصول منبعث از آیات قرآن به
 دهد. طرفین مورد تأیید قرار نمی

3 . َُْْجلَُکم ُکْم وَأَ یَُکْم إ یَل الَْمراف ق  وَاْمَسُحوا ا ُرُؤس  یْد 
َ
لُوا وُُجوَهُکْم وَأ الة  فَرْغس   إ یَل الَْکْعَبنْی  َوإ ْن إ ذا ُقْمُمْم إ یَل ال  ُه

ُموا ... مر یُ  ُروا َوإ ْن ُکْنُمْم َمْرِض ... فَلَْم ََت ُدوا مرء  َ َمَیم ُه
ه ُه اْ  یُریاُد ُکْنُمْم ُجُنبر  فَرط ُه َْجَعَد َعلَْیُکْم م ْ  َحاَرٍج َولک  ریُد اهلل ُهُ ِل 

ُم م ُه ن ْعَمَمُه َعلَْیُکْم لََعل ُهُکْم تَْشُکُرونَ  َرُکْم َوِل  َُطهل چـون بـه دعـزم  نمـاز برخیزیـد، صـورت و »(؛ 1)مائـده/ ِل 
دو پا  مسح کنیـد و اگـر  هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین دهر دست

ُجُنب آید، خود را پاک کنید دغسل نمایید  و اگر بیمار بودید،... و آبی نیافتید، پس تیّمم کنیـد،... خـدا 
خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گردانـد، باشـد کـه  خواهد بر شما تنگ بگیرد، ولی می نمی

خواهد حکمی را که موجِب سختی و حر  باشـد،  نمی بر اساس این آیه، خداوند« سپاس داو  بدارید(.
صـورت اتفـاقی باشـد،  جعل و تشریع نماید، خواه اصل حکم حرجی باشد یا برخـی از مصـادیق آن به

(. به این آیـه 0/325: 0007طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، نیز بیانگر این نفی است )« من»حر  
جای وضو و غسل به هنگام دشـواری اسـتعمال  کرد: تشریِع تیمم به توان استدالل ای دیگر نیز می گونه به

یا فقدان آب و تسهیل در کیفیت تیمم، به این سبب است که خداوند در دین حرجـی قـرار نـداده و ایـن 
 (.35: 0250ام القرآن، کأح یان فیدستورات صرفًا با هد  تطهیر صادر شده است )اردبیلی، زبدة الب
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2 . َا َوَّل یُریاُد ا ُکاُم الُْعْْساَوَمْ  اکَن م َ اَر یُریاُد اهلل ُهُ ا ُکاُم الْیُْْسَ
ُ
ی ُهارٍم أ

َ
ة  م ْ  أ ْو ََع َسَفٍر فَع د ُه

َ
)بقـره/  ریضر  أ

و کسی که بیمار یا در سفر است دباید به شمارة آن،  تعدادی از روزهای دیگر درا روزه بـدارد . »(؛ 070
یُریاُد ظاهر آیه این است که جملـه « خواهد.دشواری نمیخواهد و برای شما  خدا برای شما آسانی می

پس از نفی وجوب روزه از بیماران و مسافران، علت برای این حکـم  اهلل ُهُ ا ُکُم الْیُْْسَ َوَّل یُریُد ا ُکُم الُْعْْس 
د ها، برای دیگـر مـوار سان دیگر علت (؛ و به007: 0250ام القرآن، کأح یان فیاست )اردبیلی، زبدة الب

 (.010-0/010: 0270 القواعد الفقهیه، حرجی شایسته استدالل خواهد بود )مکارم شیرازی،
0 .ب ُهنار ََ یَ  م ْ  َقْبل نر  ْد َعلَْینر إ ْْصا  َکمر َحَلَْمُه ََعَ ا ُّه ب ُهنر َوَّل ََتْم  ََ /پروردگـارا، هـیچ بـار »(؛ 371)بقـره

در « اصر»واژه « کسانی که پیش از ما بودند، نهادی.گرانی بر ددوش  ما مگذار، هم نان که بر ددوِش  
لغت به معنای بستن و گره زدن دو چیز به یکدیگر است و سـپس بـه مناسـبت همـین معنـا، بـه معـانی 

؛ 007–9/009ق:  0057العــین، ســنگینی، ضــیق، حــبس و عهــد نیــز بــه کاررفتــه اســت )فراهیــدی، 
 (.0/33ق:  0005منظور، لسان العرب،  ابن

به معنای عهـد اسـت؛ یعنـی « اصر»ر این بخش از آیه دو دیدگاه وجود دارد: نخست اینکه در تفسی
به معنای سنگینی است و مؤمنـان از « اصر»که  عهدی بر ما قرار نده که از عهده آن عاجز مانیم؛ دوم این

گـردد، خداوند تقاضا دارند آنان را از تکالیِف سنگین که گاه موجِب تخّلـف از اطاعـت پروردگـار مـی
(؛ توجه به سـیاق آیـه و نیـز معنـای لغـوی 3/270تا:  معا  دارد )طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بی

(؛ و ازآنجاکـه آیـه در 3/052: 0292تفسیر نمونه، کند )مکارم شیرازی،  ، تفسیر دوم را تأیید می«اصر»
شده به معنای اجابت و تأیید آن مقام امتنان بر امت اسالمی در مقایسه با سایر امم است، درخواسِت یاد

عالوه، در روایات نیز برای رفع مسئولیِت ناشی از نسیان و خطا و تکالیف خار  از حَد توان به  است. به
(؛ درنتیجه ایـن آیـه نیـز بیـانگر تشـریع 3/012ق:  0059این آیه استشهاد شده است )کلینی، الکافی، 

بایسـت موردتوجـه قـرار ه در تعهدات و قراردادها مـینشدِن تکالیِف سخت و سنگین در اسالم است ک
 عنوان یک اصل و معیار ناظر بر تعهدات و قراردادها باشد. گیرد و به

 نتیجه
های اسالمی ازجمله آیات و روایات که در فقه بیان شده اسـت، مجموعـه کـاملی از قواعـد و آموزه

باره  به تعهدات و قراردادها نیز اشاره کرد. دراین تواندهند که ازجمله میها را نشان میروابط میان انسان
توان به شرایط و قواعد قرآنی ازجمله آیات و روایات اشاره نمود که هم وجود تعهدات و قراردادهـا و می
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کید قرآن کریم بـر وفـای بـه عهـد در  هم شرایط آن را برای عموم مسلمانان و سایرین بیان کرده است. تأ
دهنده آن است که دین اسـالم، ابعـاد مختلـف نفی عسر و حر  و نفی سبیل نشانتعهدات و قراردادها، 

 دهد.ها را موردتوجه قرار میزندگی اقتصادی و اجتماعی انسان
الملل اسالمی، درزمینه تعهدات و قراردادهـا شـامل طور مشخص، اصول و معیارهای حقوق بینبه

شود. وفاداری  ها، نفی عسر و حر  و نفی سبیل میولتوفاداری به تعهدات و قراردادهای میان افراد و د
به عقود و تعهدات نشانگر صداقت و ثبات در معامالت است که آنـان را بـه شـکل معـامالت جـدی و 

هـا اعـم از انتقـال تکنولـوژی،  تواند در معامالت و قراردادهای میان دولت کند که می آور تبدیل می الزام
کاال، انرژی و ... موردتوجه باشد. هم نـین بـر اسـاس قاعـده نفـی سـبیل، انتقال کاال، تعامل و تبادل 

ساز تسلط دشمنان بر جامعه اسـالمی نباشـند؛ ای باشند که زمینه گونه بایست به تعهدات و قراردادها می
 گرفتن مفاد قراردادها و تعهدات ممکن است، برخی دشمنان با افکار سوء و بهـره زیرا در صورت نادیده

ز قواعد پی یده حقوقی و در قالب تعهدات و قراردادهای دیپلماتیک بر جامعه اسالمی مسـتولی گیری ا
تر اینکه، نفی عسر و حر  نیز مانع پـذیرش سـختی و دشـواری درزمینـه بـر عهـده گـرفتن گردند. مهم

 شود.تعهدات و قراردادها می

 نوشت: پی
گردد کـه  روعیت یک موضوع فقهی ارائه میای است که برای اثبات مش منظور از فضای اعتبار، ادله .0

فضـای اعتبـار دو طـر   -0است که عبارتند از:  در این مبحث، سه فضای اعتبار در نظر گرفته شده
 فضای اعتبار شرع. -2فضای اعتبار عقال؛  -3قرارداد؛ 

و حدیث نبـوی  (0)مائده/« اُوفُوا ارلُعقود  »برخی از ادله عمومی عقود در فقه اسالمی عبارتند از: آیه  .3
روِطِهم» وِمنوَن ِعنَد ش   «.الم 

 صیغه جمعی که الف و الم در اولش در آمده باشد ُمحلی به الف الم گویند. .2
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