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قراردادهای بين المللی ،شرایط و لوازم آن در فقه اسالمی


سید محمدحسین علم الهدی ،سید محسن رزمی ،مصطفی رجائی پور
(تاریخ دریافت9316/03/22 :؛ تاریخ پذیرش)9316/05/24 :

چکیده
نمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسالمى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد باا فااار ت ات تاأمین صاح  ،امنیات،
روابط تجاری و امثال م وتود دارند فه مىتواند ال ام بخش حکومت هاى اسالمى قرار گیرند .قراردادها درنظاام حقاوقی اساالمی باه دو
دسته ی فحی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مىشوند .قراردادهای بین المححای ،بایاد قواعادی نظیار
قاعده ی "سحطنت"" ،المؤمنون عند شروط م" و غیره را مورد لحاظ قرار دهند .در نظام حقوقى اسالمی ،عمدتا بر شرایط صاحت و یاا
بطالن قراردادها تافید شده اما ،تنظیم قالب و اترای آن ها به شرایط خاص "موضوع"" ،تعقل بشری" و یا "عار اتتمااعی" ،واگاذار
شده و تابع توافق طرفین قراردادها باشد .طرفین قراردادهای بین المححی می توانند با استااده از "شرط ضمن عقد" و یا "عقد صاح " آن
ها را تنظیم نموده و همچنین ،انتخاا و تعیاین "قاانون حاافم بار قارارداد" مجااز و معترار خواهاد باود .همچناین ،ماااهیمی چاون
"داراالسالم"" ،دارالکار" و "دارالع د" و پیمان هایی مانند استیمان ،هدنه ،عقد ذمه و امثال م پایه های روابط بین المححای میاان دولات
های اسالمی با دیگر دول را درت ت تامین منافع طرفین را ترسیم می نماید.

کلیدواژگان
صحت ،فقه اسالمی ،قراردادهای بین المححی.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،دانشکده الهیات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
رایانامهsaeedjonaidi@gmail.com :

 استادیار ،دانشکده الهیات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 استادیار ،دانشکده الهیات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
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مقدمه
براساس ماده ی  83از مقررات اساسی دیوان عدالت بین الملل ،از این حیث

کثه قرادادهثای بثین

المللی ،درواقع پیمان های بین المللی می باشند انها را تابع قواعدی دانسته که دولثت هثای طثر
قرارداد ،آن را صریحا می پذیرند .ازطرفی ،همین ماده ،الیحه ی مربوط به دیوان عدالت بین الملثل
را نیز به منشور سازمان ملل متحد افزوده و ازین طریق ،تمام دولت های امضاکننده ی آن را ملثزم
به تعهد و اجرای آن دانسته است( .محمد حافظ غانم ،مبادی القانون الدولی العام ،ص . )201
همین قاعده در نظام حقوقی اسالم نیز رعایت شده و پیمثان هثای منعقثده میثان مسثلمانان بثا
پیروان دیگر مذاهب براساس آموزه های قران کریم و سنت پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله) و ائمه
ی معصومین (علیهم السالم) به انجام رسیده است .به گونثه ای کثه ،قثرآن کثریم و سثنت نبثوی،
بخوبی جنبه های کلی مشروعیت پیمان ها با دوستان ،دشمنان و غیردشمنان (گثروه هثا و جوامثع
بیطر ) را چه در وضعیت جنگ و چه در زمان صلح معین می کنند .به عنوان نمونه ،مثواردی را
میتوان در آیات شریفه زیر مورد بررسی قرار داد:
 « . . .و از آنها یاور و دوستی نباید اختیار کنید ،مگر کسانی که به قومی که بین شثما بثا آنهثاعهد و پیمانی است در پیوسته باشند یا (بر این عهد نزد شما آیند) که از جنگ با شما و بثا
قوم خودشان (که دشمنان شما هستند) هر دو خودداری کنند و از جنگ دلتنگ باشثند( ،بثا
این دو طایفه از کافران که در حقیقت به شما پناهنثدهانثد نبایثد قتثال کنیثد ).و اگثر خثدا
میخواست آنها را بر شما مسلط میکرد تا با شما قتال میکردند ،پس هر گاه از شما کنثاره
گرفتند و با شما نجنگیدند و تسلیم شما شدند خدا برای شما راهی بر علیثه آنهثا نگشثوده
است( ».9.نساء)80 -38 :
 «  . . .ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت اسالم مدد خواستند ،بثر شماسثت کثه آنهثا راصريا( )98إََِّل الَّ ِذ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
اق أَو جاءوُكم ح ِ
ِ
ورُه ْم أَ ْن يُ َقاتِلُوُك ْم أ َْو يُ َقاتِلُوا
صَر ْ
ت ُ
ين يَصلُو َن إ َ َٰل قَ ْوم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم ميثَ ٌ ْ َ ُ ْ َ
ص ُد ُ
َ
َ . . . .2وََل تَتَّخ ُذوا مْن ُه ْم َوليًّا َوََل نَ ً
اَّللُ لَ ُك ْم َعلَْي ِه ْم ََِ ًيً ()٠٩
السلَ َم فَ َما َج َع َل َّ
قَ ْوَم ُه ْم ۚ َولَ ْو َشاءَ َّ
اَّللُ لَ َسلَّطَ ُه ْم َعلَْي ُك ْم فَلَ َقاتَلُوُك ْم ۚ فَِإ ِن ْاعتَ َزلُوُك ْم فَلَ ْم يُ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا إِلَْي ُك ُم َّ
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یاری کنید .مگر آنکه ،با قومی که با شما عهد و پیمان (مسثالمت) بسثتهانثد بثه خصثومت
برخیزند .و خدا به هر چه میکنید بیناست( »2.انفال)21 :
 «لیکن با آن مشرکان که در مسجد الحرام عهد بستهاید تا زمانی که آنها بر عهد خود پایدارندشما هم عهد آنها را بپایید( »1توبه)2 :
 « خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین بثا شثما پیکثارنکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمیکند؛ چرا که خداوند عثدالتپیشثگان را
دوست دارد( »8ممتحنه)3 :
امام علی (علیه السالم) در نامه ای به مالک اشتر نخعی چنین فرموده اند:
«هرگز صلحی را که از جانب دشمن پیشنهاد می شود و رضای خثدا در آن اسثت،
رد نکن که در صلح برای سپاهت ،آسایش و تجدید نیرو و برای خودت ،آرامش از
غم ها و برای ملتت امنیت است .اما زنهار! پس از صلح ،از دشمنت سخت بر حذر
باش! چرا که دشمن گاهی نزدیک می شود که غافلگیر سازد .بنابراین ،دوراندیشثی
به کار گیر و روح خوش بینی را در این موارد کنار بگذار.

اگر پیمانی بین تو و دشمنت بسته شد و یا تعهد نمودی که به وی پناه دهی ،به عهد خثود وفثا
کن و تعهدات خود را محترم دان و جان خود را سپر تعهدات خویش قرار ده; زیثرا هثیچ یثک از
فرایض الهی نیست که همچون وفای به عهد و پیمان ،مردم جهثان بثا تمثام اختالفثاتی کثه دارنثد
نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند( ،حتی مشرکان زمان جاهلیت عالوه بر مسلمانان) آن را رعایت
می کردند; چرا که عواقب پیمان شکنی را آزموده بودند.
ٍ
صري (وإِ ِن اَت ْنصروُكم ِِف ِِّ
 .2وإِ ِن اَت ْنصروُكم ِِف ِِّ
ِ
ِ
اق ۗ و َّ ِ
الدي ِن فَ َعلَْي ُكم الن ْ ِ
َّصُر إََِّل
الدي ِن فَ َعلَْي ُك ُم الن ْ
اَّللُ ِبَا تَ ْع َملُو َن بَ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َْ َُ ْ
َّصُر إََّل َعلَ ٰى قَ ْوم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم ميثَ ٌ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ ِبَا تَ ْع َملُو َن بَصريٌ) (انفال)27 :
اق ۗ َو َّ
َعلَ ٰى قَ ْوٍم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم ميثَ ٌ
اْلرِام ۖ فَما اَت َقاموا لَ ُكم فَ ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
يموا ََلُْم ۚ( " . . .توبه)2 :
ين َع َ
اه ْد ُُْت عْن َد ال َْم ْسجد ََْ َ ْ َ ُ ْ ْ
اَتَق ُ
 . . ..1إََّل الذ َ
اَّلل ع ِن الَّ ِذين ََل ي َقاتِلُوُكم ِِف ِِّ
ِ ِ
ِِ
ني (ممتحنه)9:
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم ۚ إِ َّن َّ
اَّللَ ُُِي ُّ
ََّ .8ل يَْن َها ُك ُم َُّ َ
ب ال ُْم ْقسط َ
الدي ِن َوََلْ ُيُْ ِر ُجوُكم ِّمن د ََي ِرُك ْم أَن تََِ ُّر ُ
َ ُْ
ْ
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پس هرگز پیمان شکنی نکن و در عهد خود ،خیانت روا مدار و دشمنت را فریثب مثده; زیثرا
غیر از جاهل و شقی ،کسی بر خداوند گستاخی روا نمی دارد .خداوند عهد و پیمانی را که بثا نثام
او منعقد می شود ،با رحمت خود ،مایه آسایش بندگان و حریم امنی برایشان قرار داده است تا بثه
آن پناه برند و برای انجام کارهای خود ،به جوار او متمسک می شوند.
بدین روی ،فساد ،خیانت و فریب در عهد و پیمان راه ندارد .هرگز پیمانی را منعقد مکن که در
تعبیرات آن جای گفت وگو باقی بماند و پس از تاکید و عبارات محکثم ،عبثارات سسثت و قابثل
توجیه به کار نبر (که اثر آن را خنثی می کند ).هرگز نباید قرار گرفتن در تنگنا (به سبب الزام هثای
الهی پیمان ها) ،تو را وادار سازد که برای فسخ آن از راه ناحق اقثدام کنثی; زیثرا شثکیبایی تثو در
تنگنای پیمان ها ،که امید گشایش و پیروزی در عاقبت آن داری ،بهتثر از پیمثان شثکنی و خیثانتی
است که از مجازات آن می ترسی; همان پیمان شکنی که موجب مسؤولیتی از ناحیه خداونثد مثی
گردد که در دنیا و آخرت نمی توانی پاسخ گوی آن باشی( ».نهج البالغه ،ج  ،8ص )251
اعتبار قراردادهاى بین المللى از دیدگاه آیات و روایات
الف) آیات

درقرآن کریم ،آیات متعددى دال بر تنفیذ و اعتبار توافقات و قراردادها وجود دارند ازجملثه آنکثه:
قرآن کریم دریک دستورعمومی به تمام مؤمنان دستور رعایت تعهدات و قراردادها را مثورد اشثاره
قرار داده و فرموده است :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،به عقود (قراردادها) خویش وفادار باشثید

9

اصطالح «العقود» دراین آیه جنبه ی مطلق داشته وتمام جنبههاى فطری ،فردی و اجتماعی را شامل
می گردد .ازجمله :پیمانهاى فطرى و توحیدى تا قراردادهای فی مابین مردم درحیات اجتمثاعی و
بین المللی (مکارم شیرازى ،2821 ،ص.)152
َ« .2ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود» (مائده)2 :
ُ
َ َ
َ َ ْ
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همچنین ،درآیه ای دیگر نیز این موضوع با تأکید بیشترى مورد اشاره واقع شده و مثی فرمایثد:
پیمان ایشان را (مشرکان) تا زمان اتمام مدت محترم شمارید ،خداوند پرهیزگاران را دوسثت دارد.2
در جایی دیگر نیز قرآن کریم مىفرماید :هرگاه پیمانی منعقد ساختید ،به عهد خثویش بثا خداونثد
وفا کنید و هیچگاه پیمانهاى تان را پس از آنکه محکم نمودید نقض نکنید؛ آنگاه که خداوند را بر
عهدتان ضامن و وکیل قرار داداید؛ چراکه ،خداوند بر آنچه که می کنید ،آگاه است.1
اعتبارقراردادها تا اندازه ای مورد تاکید بوده است که حتى درمواردى کثه مسثلمانان هثمکثیش
احتیاج به مساعدت دارند ،چنانچه این یاری مالزم هرگونه تخطی نسبت به مفاد عهدنامه ای دیگثر
باشد ،این وظیفه از ایشان ساقط خواهد بود .چنانچه ،ایه ی شریفه می فرماید :درصورتی که ایشان
(مسلمانان) از شما در امری دینی درخواست یارى کردند ،باید یارى شان نمایید ،مگثر درصثورتی
که این عمل ،منوط به اقدامی علیه هم پیمانان تان باشد .8البته ،بدیهی اسثت کثه ایثن وفثاداری تثا
هنگامی است که ایشان نیز برعهد خویش استوار مانده باشند .چنان که فرموده اسثت :مثادامی کثه
طر

مقابل بر پیمان خویش وفادار مانده است ،شما نیز وفادارى پیشه کنید که خداوند پرهیزگاران

را دوست می دارد.1
ب) روایات

در این زمینه ،روایات بسیار زیادى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که برخى از آنها عبارتند از:
اَّلل» یعنی :مسلمانان در گرو قرارها و پیمثانهثاى خثود
ث «املسلمون عند شروطهم اَلِّ ما خالف کتاب ِّ
هستند ،جز مواردى که مخالف کتاب خدا باشد (مجلسى ، 2881 ،ج  ،1ص 122؛ ج ،208
ص )282
« .2فَأَِِتُّواْ إِلَي ِهم عهدهم إِ ََل مدَِّتِِم إِ َّن اَّلل ُُِي ُّ ِ
ني» (توبه)1 :
ب ال ُْمتَّق َ
ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َِّ
ِ
ِ
« .1وأَوفُواْ بِعه ِد ِ
ِ
ِ
َّ
اَّللَ يَ ْعلَ ُم َما تَ ْف َعلُو َن» (نحل)82 :
ن
إ
ً
ي
ف
ک
م
ک
ي
ل
ع
اَّلل
م
ت
ل
ع
ج
د
ق
و
ا
ه
يد
ک
و
ت
د
ع
ب
ن
ا
َْی
أل
ا
ْ
ُ
َ
دُت َوَلَتَن ُق ُ
اه ُّْ
اَّلل إِ َذ َ
ضواْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َِّ َ ْ ْ َ ً ِّ
اع َ
َ ْ َ ْ ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اق» (انفال)21 :
يث
م
م
ه
ن
ي
ب
و
م
ک
ن
ي
ب
م
و
ق
ى
ل
ع
َل
إ
ر
َّص
الن
م
ک
ي
ل
ع
ف
ن
ي
الد
ی
ف
م
ِّ َ ََْ ُ ُ ْ ُ ََ َ ْ َْ َ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ٌ
َ « .8وإِن ْ
اََت َ
نصُروُک ْ
« .1فَما اَت َقامواْ لَ ُکم فَاَت ِقيمواْ ََلم إِ َّن اَّلل ُُِي ُّ ِ
ني» (توبه)2 :
ب ال ُْمتَّق َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َِّ
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ث «َل دين ملن َل عهد له» یعنی :کسى که به عهد خویش پایبند نباشد ،دین ندارد (مجلسثی،2881 ،
ج  ،25ص .)81
ث «املؤمنون عند شروطهم» یعنی :مؤمنان در گرو پیمان خویش اند (نوری ،ج  ،1ص .)128
ث «من ظلم معاهدا او کلِّفه فوق طاقته فاان حجيجه ي وم القيام ه» یعنی :آنکه به هم پیمان خویش ستم روا
داشته و یا تکلیفی بیش از توان وی بر او تحمیل نمایثد ،در روز قیامثت مثن بثا او طثر
حساب خواهم بود .القیامه (قرطبى ،1001 ،ج  ،3ص )225
ِبَّلل و اليوم اآلخر فليف اذا وعد»؛ (کافى ،ج ،1ص )811یعنثی :آنکثه بثه خداونثد و
ث «من کان يؤمن ِّ
روز جزا ایمان آورده است ،باید به وعده ى خویش وفا نماید.
نظیر این جمالت در روایات ماثوره از دیگر معصومین نیز به وفور یافت می شود که ذکر همثه
آنها از ظرفیت این مقاله خارج است.
ج) سیره عملى معصومین (علیهم السالم)

درجای جای سیره ی اولیای الهی شواهدی از پایبندی به تعهدات و یا توصثیه ی بثه آنهثا وجثود
دارد که اجماال به برخی از آنها اشاره می شود:
در دوران جاهلیت نیز ،اعراب جهت دوری جستن از تجاوز قتل و دیگر تهدیثدات ،پیمانهثایی
دوجانبه و یا چند جانبه بسته بودند که ازجمله می توان به حلف االحال  ،حلف المضیبین ،حلف
الفضول و اشاره کرد .پیامبر گرامی اسالم (ص) درمورد این پیمان ها می فرمودند :هر پیمانی که در
دوران جاهلیت برقرار بوده دین مبین اسالم نیز بر آنها پایبند

است.

حلفالفضول :قراردادى است که در دوران پیش ازبعثت رسول اکرم (ص) منعقد گردیده کثه
پیامبر اکرم (ص) درآن حضور داشته و فرموده اند« :من هرگثز نمثی پثذیرم کثه ایثن پیمثان را بثا
بسیاری از شتران گرانبها معاوضه نمایم » (ابن اثیر ،2822 ،ص )581
منشور مدینه :محتوای این قرارداد که به منظور تنظثیم روابثط داخلثى و بیثرون مدینثه تنظثیم
گردیده است ،حاکی از پایبندی به اصول قرارداده است( .همان ،2822،ج  ،1ص  ، 212ص .)531
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قرارداد صلح حدیبیه :این قرارداد بمنظور برپثایی امنیثت و صثلح بسثته شثده و طثرفین ایثن
قرارداد نسبت به کنار گذاردن خصومت به مدت ده سال متعهد گردیدند( .هشام ،2881 ،ص.)285
قرارداد با مسیحیان نجران :برمبنای این قرارداد ،مقرر شد تا مسیحیان نجران در ازای پرداخثت
جزیه ،از امنیت کامل برخوردار شوند (بالذرى ،2851 ،ص .)123
قضیه ابوجندل و ابوبصیر" :پیمان صلح حدیبیثه " ،درسثال ششثم هجثری بثین مسثلمانان و
مشرکان مکه بسته شد .ازطرفی ،ابوجندل وابوبصیر که گرفتار مشرکان مکه بودند ،خود را بثه نثزد
پیامبر اکرم (ص) رسانده و ازایشان تقاضای پناهنثدگى نمودنثد .پیثامبر(ص) بثه ایشثان فرمودنثد:
«برگردید ،چرا که ما با آنها پیمان بسته و شایسته نیست که آن را نقض کنیم( ».ابن اثیر ،2822 ،ص
 )813دراین مورد نیز توجه به مقدم داشتن "اصل وفاى به عهد" بر"اصل نفى سلطه" نشان دهنثده
ی اهمیت وفای به پیمان هاست.
همچنین ،درنامه ی تاریخی امام علی (ع) خطاب به مالک اشثتر چنثین آمثده اسثت :هیچگثاه،
لطفی را که بدان متعهد شده ای کوچک مشمار ،ولو آنکه نثاچیز باشثد ونیثز فرمودنثد" :التحقثرن
لطفا تعاهدتم به وان قل" هرگز قرارداد صلحی را که دشمنت تثو را بثه آن مثی خوانثد و رضثای
خداوندی در آن است ،آن را رد مکن (نهج البالغة  ،ص .)111
اسالم ،روابط خارجي و قراردادهای بین المللي
درحقوق اسالمی ،از معاهدات بین المللی تحت نام کلی «عقود» یادشده اسثت .قثرآن کثریم ،عقثد
قرارداد با اقوام ،ملل و حکومت های غیراسالمی رامجاز دانسثته و از آنهثا بثه عهثد ،میثثاق ،عقثد،
ایال

و ذمه اشاره شده است .در تاریخ فقاهت و صدر اسالم نیز قراردادهثایی بثا عنثاوینی چثون

مهادنه ،موادعه ،عقد ذمّه و غیره میان حکومت اسالمی و سایر ملل منعقد گردیثده اسثت (عنایثت،
 ،2820ص .)22
شاید به دلیل محدودیت روابط میان حکومت ها درصدر اسالم ،عدم وضع دانشثی تحثت نثام
"حقوق و روابط بین الملل" و یا وجود دوران های کوتاهی از حکومت پیامبر گرامی اسالم و ائمه
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ی هدی (علیم السالم) ،طبقه بندی مشخصی براساس "قراردادهای بین المللی" دیده نمی شود امثا
قواعد عمومی مربوط به پیمان ها که همواره مورد تایید و تاکید آیات کریمه و حضرات معصومین
(علیهم السالم) قرار گرفته ،به اصل اعتبار و لزوم تعهد نسبت به این گونه پیمان هثای دوجانبثه یثا
چند جانبه موید آن است .همچنین ،انعقثاد پیمثان هثایی میثان "داراالسثالم" و "دارالکفثر" ماننثد
استیمان ،هدنه ،عقد ذمه و امثالهم درعصر پیامبر گرامی اسالم (ص) همثواره مثورد اشثاره و تاییثد
فقها بوده است.
برخی از نویسندگان در حوزه ی حقوق بین الملل نیز معتقدند مفهوم "دارالعهثد" بنیثاد روابثط
بین المللی میان هر دولت اسالمی با بقیه ی دول درجهت تامین منثافع و مصثالح و حثل و فصثل
مناقشات سیاسی است (وهبة الزحیلی  ،2110ص  )82و احتماال ،نثوعی تفکثر رومثی (بثا تفثاوت
هایی) ،در تقسیم بندی جهان به دو بخش عمده ی "داراالسالم" و "دارالحرب" دخیثل بثوده انثد.
چراکه ،حقوق رومی نیز مردم را به دو گروه "هموطنان" رومثی و "بیگانگثان" تقسثیم مثی کثرده
است .گروه "بیگانگان" در زمره ی دشمنان تلقی شده و عمدتا از ساکنان سرزمین های مجاور و یا
بیگانگانی هستند که حاضر به امضای هیچ عهدنامه ای با روم نشده و از این روی .رومیان خثویش
را محق می دانستند تا بر سرزمین ایشان تسلط یابند( .بدراوی ،2851 ،ص .)83
و این گونه بود که براساس حقوق روم ،جهان به سه حوزه تقسیم می شد:
 .2سرزمین های رومی
 .1سرزمین دشمنان
 .8سرزمین هم پیمانان
بر اساس همین نگاه و تفکر نیز یونانیان به دیگران به چشم دشمن نگریسته و ایشان را "بربثر"
می خواندند .بربرها دشمنانی تلقی می شدند که هیچ دلیلی برای موجودیت شثان جثز بردگثی" و
"خدمت" برای یونانیان متصور نبود ..بنابراین ،از هیچ حقوق و حرمت قانونی هم در نثزد یونانیثان
برخوردار نبودند( .حامد سلطان ،2821 ،ص)121
ازطرفی ،تقسیم دوگانه ی جهان تحت نام های "داراالسالم" و "دارالحرب" ،چیزی جز اجتهاد
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فقهی علمای سلف نیست که بدلیل اوضاع خاصی که درزمانه ی ابتدای تسلط اولین دولت اسالمی
پس از زمان هجرت پیامبر اکرم (ص) و فتوحات پس از ایشان روی داده ،حادث شده است .همین
تقسیم بندی موجب ادامه ی چنین نگرشی از "تقسیم جهان" تا امثروز شثده اسثت .گرچثه ،ایثن
مالزمه حاصل تعمیم یک مفهوم فقهی است( .عقیل سعید ،2838 ،ص .)215
دار سوم (دارالعهد)

درواقع ،براساس این نظریه فقهی ( مبتنثی برشثرایط سیاسثی موجثود در سثرزمین هثای اسثالمی)
"داراالسالم" همان سرزمین هایی را شامل می شوند که آداب و احکام اسالمی بر آن حاکم بوده و
مسلمانان به همراه اهل ذمه در آن زیست نموده و در امان هستند .بالطبع" ،دارالحرب" نیثز مکثانی
است که چنین احکامی در آن رواج ندارد.
در بینش فقهی اسالمی،عالوه بر تقسیم بندی دوگانه ی فوق ،به دار سومی نیز اشاره شثده کثه
مسلمانان بر آن چیره نشده ،اما اهالی آن سرزمین ها با مسلمانان پیمان صلح و مودت دارند تثا بثه
مسلمانان خراج پرداخت نمایند .همچنین ،از ایشان جزیثه نیزدریافثت نمثی شثود ،چثرا کثه اهثل
"داراالسالم" هم نیستند .ازطرفی ،جزو "دارالحرب" هم نبوده اند چرا که هثیچ جنگثی بثا ایشثان
صورت نمی گیرد (ماوردی ،2108 ،ص .)122
این سرزمین ها که زیرتسلط مسلمانان نیستند ،دربرخی ازشرایط خاص ،با مسلمانان هم پیمثان
بوده واما ،خود نیز دارای شریعت ،احکام و نظام حقوقی خاص خود هستند .برخثی از دانشثمندان
علم حقوق بین الملل معتقدند" :دارالعهد" مانند دولت هایی هستند که بواسطه برخی پیمان هثا ،از
استقالل کامل برخوردار نیستند .گرچه همه علمای دیگر نیز با این ایثده موافقثت ندارنثد (نجیثب
االرمنازی ،2880 ،ص.)823
معیار اختالف «دار» در فقه اسالمي

در تقسیم بندی فقهی فوق الذکر ،هیچ اشاره ای به نصی از قرآن کریم و یا سنت نشده ،هرچند کثه
اجماع فقها بر آن قرار گرفته است .برخی معتقدند که این تقسیم بندی ،ممکن است با اختالفاتی از
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تفکر رومی دال بر تقسیم بندی مردم به هم وطنان رومی و بیگانه (دشثمن) ،نشثات گرفتثه باشثد.
دشمنان نیز کسانی از سرزمین های مجاور و یا بیگانگانی بوده اند کثه بثا روم قثراردادی را منعقثد
نکرده اند (بدراوی ،2851 ،ص .)123بدین سان ،حقوق رومی ،جهثان آن دوران را بثه سثه بخثش
تقسیم می نمود:
 .2سرزمین روم
 .1قلمرو دشمنان
 .8سرزمین هم پیمانان
برهمین منوال ،یونانیان هم بجز خودشان ،دیگران را به دیثده ی دشثمن نگریسثته و ایشثان را
"بربر" می خوانده و ازهیچ حرمت قانونی برخوردار نبوده و جثان ومثال شثان مبثاح بثوده اسثت
(حامد سلطان ،2821 ،ص.)112
قواعد فقهي قراردادها با کفار غیر حربي و دول خارجي
قاعده سلطنت

قاعدهى " تسلط" یا "تسلیط" ،که درکالم فقها به قاعده سلطنت معرو
هر مالکى بر مال خویش تسلّط کامل داشته ومىتواند هرگونه تصر

است ،بیانگر آن است کثه
مباح تکوینى یثا تشثریعى در

آن را به انجام برساند و احدی بدون مجوز شرعى نمى تواند وی را از چنین تصرفاتی مانع شود.
قاعده "المؤمنون عند شروطهم"

شرط در لغت به معناى عهد و پیمان بوده و معنای این قاعده ،الزام به وفای به شرط و پیمان است.
ضمن تطبیق این قاعده در فروعات ،میتوان به پیمان هایی چون مضاربه ،عاریه ،برگرداندن امانثات،
قاعده ی حرمت ربا ،قاعده اعانه براثم و عدوان (یاری کردن کسی بر گناه و دشثمنی) اشثاره کثرد.
این قواعد ازجمله قواعد مهم و اساسی در تبیین نوع روابط میان مسلمانان با بیگانگان هستند.
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شرایط شکلي و محتوایي صحت فقهي قراردادها
از لحاظ شکلی قرارداد ها باید به صورت مکتوب تدوین شوند تا از اعتبار ،دوام برخوردار بثوده و
سندیت کافی جهت استناد داشته باشند .کما اینکه ،پیمان های منعقده در دوران رسثالت و پثس از
ان نیز به صورت مکتوب انشاء و مورد امضاء قرار گرفته است .در نظام حقثوق بثینالملثل ،بثرای
اولین بار در کنواسیون وین ( )2818اصل "کتبى بودن»" از ویژگىهاى اصلی یک معاهده محسوب
شد (رجوع شود به کنواسیون وین  2818راجع به حقوق معاهدات ،بند  2ماده .)1
همچنین ،دارا بودن "اهلیت" یا سزاوارى و شایستگى انعقاد پیمان از دیگر شرایط آن است کثه
در دانش حقوقی درواقع ،همان صالحیت قانونى همان استحقاق اعمال حثق یثا "اهلیثت اسثتیفا"
خوانده شده است (محمّدجعفر جعفرى لنگرودى ،2888 ،ص  .)82درحقثوق اسثالمی نیزنماینثده
قانونى همان شخص امام یا نمایندگان ایشان بوده و این امر مورد اتفاق فقهاى اسالم اسثت (وهبثه
الزحیلى ،ص .)112
"مشروعیت" نیز ازجمله ی دیگر شروط صحت پیمان هثا بثوده و در نظثام حقثوق اسثالمی،
واضع اصلی قانون همان خداوند متعال بوده و منشأ اعتبار قراردادها نیزهمان "تشریع" الهی اسثت.
بنابراین یک قرارداد ،چه ازجهت "موضوع" و چثه از بثاب "محتثوا" و"روش اجرایثی" نبایثد بثا
اصول شرع مقدّس مخالفتی داشته باشد .مثال :هرگونه پیمثانی کثه اسثتیالى بیگانگثان بثا بثر دول
اسالمى ،اموال و یا سرزمین مسلمانان را موجب شده و به وابستگى ایشثان بیانجامثد ،حثرام تلقثی
شده و انعقاد آن باطل است (خمینى ،2881 ،ص .)812
ضمنا" ،تجاوز از صالحیت" یعنی عدول نماینده از حیطه و میزان اختیاراتی کثه در اختیارنامثه
مشخص شده جایز نبوده و اگر از آن حدود تجاوز نماید ،قرارداد نافذ نخواهد بود و به نظر برخثی
از فقها نیز چنین پیمانی قابل ابطال است (قاضى بن البراج ،2101 ،ص .)281
درباب "اشتباهات" نیز اگراشتباه در"موضوع" صورت پذیرفته باشد ،9اگر موضثوع مثورد نظثر
 .2بر اساس قاعده ی "کل ما قصد وقع و کل ما َل يقصده فهو غري واقع"
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محقق نشود ،آن قرارداد باطل خواهد بود (ناصر مکارم شیرازى .)2838 ،کما اینکه ،مقتضاى قاعثده
ی مهم «العقود تابعه للقصود» نیز موید آن است (موسوى بجنوردى ،2831 ،ص .)212
و اما ،اگر اشتباه در"حکم" واقع گردد ،درحقوق اسالمى فاقد اعتبار است؛ چراکه هر قراردادى
که با توافق و رضایت طرفین منعقد شود دارای آثثارحقوقى اسثت .درواقثع ،اراده در اصثل ایجثاد
پیمان نقش داشته ولی در تحقق "آثار" آن نقشى ندارد .همچنین" ،اجبار" نیز ازجمله مثوارد مخثل
اراده و قصد محسوب گردیده است .یعنی قراردادى که با اکراه و اجبار منعقد گردیده ،اساسا فاقثد
اعتبار است .هرچند برخى از فقها قائل به بطالن (محقثق کرکثى ،2122 ،ص  )232بثوده و برخثی
دیگرعقود اجبارى را غیر نافذ دانسته اند (عظیمى شوشترى ،2832 ،ص.)813
اقدامات متقلبانه که درحقوق اسالمى تحت عنوان «غثرور» (ازجملثه سثکوت نسثبت بثه بیثان
واقعیت ،پرداخت رشوه به نماینده و توسل بثه دیگثر اقثدامات فریبنثده و سثوء اسثتفاده از جهثل
نماینده) و «تدلیس» (مانند اظهار وصف کمال و یثا سثکوت از اظهثار عیثب از روى علثم جهثت
ترغیب انگیزه ها برای بستن قرارداد) نیز ازجمله موارد مخل به شمار می اید (جعفثرى لنگثرودى،
 ،2888ص.)851
بدون تردید ،معاهدات و مواثیق بین المللی یکی ازمنابع حقوق بین الملل است کثه قطعثا مثورد
تأیید منابع اسالمی نیز قرار دارد ودولت اسالمی میتواند در روابط خود با دولت های غیراسثالمی
به این منبع اعتماد ورزد .معاهدات بینالمللثی همثواره مثورد توجثه کشثورها بثوده و از زمانهثای
پیشین ،روابط متقابل کشورها به وسیله تعهدات قراردادی که عموما معاهده نام داشثتند برقرارشثده
است .حقوق بینالملل نثوین نیثروی الثزامآور معاهثدات را هماننثد آنچثه کثه بثرای قراردادهثای
خصوصی تحت حقوق داخلی مقرراست به رسمیت میشناسد (بای ،2881 ،ص .)181
انعقاد معاهده درعرب جاهلی قبل از اسالم نیز شثناخته شثده بثود .قبایثل عثرب پیمثان هثای
مختلف اتحاد و قرارداد کمک متقابل (مانده) ویا صلح وعدم تجثاوز (موادعثه) منعقثد مثیکردنثد
( .)Sobhi Mahmassani, 1966, p 221ظهور اسالم با ارائه مذهب جهانی و طرح اخوت و بثرادری
انسانی به جای پیوستگی محدود قبیلهای موجب گسترده شدن دامنه انعقاد معاهدات شد .الثزامآور
بودن معاهدات و قداست آن دربسیاری ازآیات قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است.
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واژه ی "قرارداد" درواقع ترجمه ی «عقد» در زبان عربى اسثت کثه بثه معنثاى «بسثتن» بکثار
میرود .اصطالحا" ،عقد" عبارت است از تعهد بر امرى توسط یک یا چند نفر در مقابثل یکثدیگر
به گونه ای که مورد قبول آنها نیز باشد ».به هرحثال ،برمبنثای قثرارداد ،بثین دو طثر  ،رابطثه ای
حقوقى شکل می گیرد (امامى ،2831 ،ص .)221
مفهوم "قرارداد" درنظام حقوق بینالملل دارای اطالق عام بوده و انواع گونثاگونی از توافقثات
بینالمللى را به که به صورت های میثاق ،منشور ،عهدنامه ،موافقتنامه ،اعالمیه پیمان ،کنواسیون و
غیره می باشند را شامل می گردد .چنین توافقاتی ،به شکل "قرارداد" میان تابعان حقوق بثینالملثل
درقالب موضوع یا موضوعات خاص به منظور کسب آثار حقوقى مشثخص مثن عقثد مثی شثوند.
قراردادها ،درقالب آنچه که "حقوق بینالملل اسالمى" نامیده می شود داراى دو نوع شرایط خاص
و شرایط عام هستند:


شرایط خاص :مختص به موضوعات و شرایط معین و مشخص می باشد.



شرایط عام :نیز شرایطی هستند که رعایت آنها در همه قراردادها الزم االجرا بوده و شثامل
دو گروه"شکلى" و "ماهوى" می باشند.

الف) شرایط شکلى

شرایط کلی مربوط به نحوه ی تنظیم و تدوین را شرایط شکلى قراردادهثا مثىنامنثد .ایثن شثرایط
عبارتند از:


کتبى بودن :قرارداد باید به صورت مکتوب تنظیم شود تا ازجهت اعتبثار ،اسثتحکام ،دوام و
سندیت مورد تضمین واقع شده و قابل استناد باشثد .بثراى نخسثتین بثار کنواسثیون ویثن
( )2818اصل «کتبى بودن قرارداد» را مورد تاکید قرارداد .در حقوق اسالمی نیز ،کتبى بثودن
قراردادها مورد عنایت شارع مقدس گردیده است.



صراحت :قرارداد دارای درجه ای از صراحت باشد که حقوق تمثام طثر
اشاره واقع شده باشد.

هثای آن مثورد
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ساختار قرارداد :ساختار قرارداد باید با نظر طر

های آن و براساس اوضاع و شرایط تنظیم

گردد.
قراردادهاى بینالمللى دریک تقسیمبندى به دو دسته خاص (معین) وعثام (نثامعین) بثه شثرح
زیرتقسیم مىشوند:
 .3قراردادهاى بینالمللى خاص (معین)

درفقه اسالمى قراردادهایى که داراى عناوین ،شرایط و آثار خاص مىباشند" ،قثرارداد خثاص" یثا
معین نامیده شده اند .درچنین قراردادهایی ،با توافثق بثر روی عنثوان قثرارداد ماننثد "قراردادهثای
"ذمّه"" ،9استیمان" ،"2هدنه " ،"3تحکیم "4و سایرقراردادهاى مالى معین ،شرایط و ارکان اصلى آن
نیز تحقق پیدا می کند (نجفی ،2811 ،ص .)218
 .7قراردادهاى بین المللى عام (نامعین)

اینگونه قراردادها که در فقه اسالمى عنوان خاصی ندارند ،عمدتا از اصول کلثی قراردادهثا تبعیثت
می کنند.
 .2ذمه قراردادی است که میان دولت اسالمی حاکم و اهل کتاب منعقد میشود و براساس آن دو طر

توافق مینمایند که

اهل کتاب همچنان بر دین خود باقی بمانند و درعوض یک سری شرایط که دولت اسالمی تعیین نموده است را
بپذیرند .از جمله ی این شرایط میتوان پرداخت جزیه و التزام عملی به احکام اسالم را نام برد .همچنین دولت
اسالمی متعهد میگردد که طر

دیگر قرارداد ذمه را در کنف حمایت خود بگیرد و از آنها دفاع کند (عمید زنجانی،

 ،2811ص.)202
 .1بطورخالصه ،مفاد این قاعده عبارت است ازاین که چنانچه کسی بر مال دیگری (با شرایطی ویژه) ،استیال یابد ،تا زمانی
که تعدی یا تفریط نکند ،ضامن آن نخواهد بود.
 .8درحقوق بینالملل اسالمی و فقه اسالمی ،هدنه قراردادی است مبنی بر ترک جنگ و آتشبس دریک مدت معین با
پرداخت عوض یا بدون آن؛ هدنه جزء قراردادهای معین ،یعنی قراردادهایی است که در فقه اسالم شرایط و مقررات
خاصی برای آنها بیان شده است .بطورکلی میتوان این قراردادها را به  1دسته موقت و دائم تقسیم کرد .امان و هدنه،
 1قرارداد موقت به حساب میآیند و ذمه و صلح ،قراردادهای دائمی به شمار میروند(.ضیایی بیگدلی ،2825 ،ص.)51
 .1حَکَم قرار دادن کسی جهت داوری میان دو طر
جهاد ،نکاح و قضاء سخن رفته است.

متخاصم و متنازع را تحکیم میگویند که از آن به مناسبت در بابهای
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جنبه های فقهي "انتخاب قانون حاکم" بر قراردادهای بین المللي
ازجمله مواردی که درحوزه ی حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و البتثه اخثتال

نظرهثایی

نیز درباره ی آن مطرح می باشد ،موضوع "تعیین قانون حاکم بر قرارداد" هاسثت .تصثورمی شثود
که احکام و آثار مربوط به جنبه های مالی قراردادها عمومثا از نثوع احکثام شثرعی قابثل تغییثری
هستند که طرفین می توانند با استفاده از "شروط ضمن عقد" و یا "عقثد صثلح" آن هثا را تنظثیم
کنند .بنابراین ،در این گونه از موارد ،انتخاب و یا تعیین "قانون حاکم بر قثرارداد" هثا بثا رضثایت
طرفین ،مجاز و از لحاظ حقوقی معتبر خواهد بود (قثافی ،2881 ،ص  .)211درکتثب فقهثی بثرای
صحت شروط ضمن عقد شرایطی مطرح شده است .ازجمله:
احکام امضائي و تأسیسي

بخشی ازاحکام دین مبین اسالم ازجمله تأسیسات شرعی بشمار آمده است مانند عمثده ی احکثام
مربوط به واجبات عبادی .در چنین مواردی عموما مفاد ،توابع ،شثرایط ،ارکثان و آثثار یثک عمثل
عبادی از جانب شارع مقدس وضع شده و رویه ی عر

در آن وجهی ندارد .و امّا ،بخثش عظثیم

دیگری از احکام شرعی عبارتند از احکامی که پیش از ظهثور دیثن مبثین اسثالم درعثر

جامعثه

مرسوم بوده و شارع مقدس آن ها را تأسیس نکرده و همثان رویثه ی عرفثی جثاری و مناسثب را
امضاء و تایید فرموده است .اکثریت احکام در باب معامالت ازجمله انواع تجارت و دادوستد ،بیع،
اجاره ،قرض ،وکالت ،ضمان و نکاح از این دسته اند و اسثالم نیثز همثان صثورت از معثامالت را
امضا و تنفیذ نموده است (عمید زنجانی ،2830 ،ص .)110
به عنوان محل بح  ،می توان به این نکته ی بسیارمهم اشاره کرد که اصل کثه موسثوم بثه بثه
"اصل آزادی قراردادی" در تعابیر حقوقی ،درشریعت اسالمی نیز مورد تأیید و پثذیرش قرارگرفتثه
است .لذا ،افراد ،در انعقاد انواع قراردادهای خصوصی ،عمومی ،سیاسی و بثین المللثی آزاد بثوده و
در همین راستا میتثوان بثه آیثه شثریفه ی "اوف وا ِبلعق ود" (مائثده )2 :وحثدی

مشثهور"املؤمن ون عن د

شروطهم" و قاعده ی فقهی "العقود اتبعه للقصود" استناد کرد (محقق داماد ،2830 ،ص .)281
درمجموع ،دررابطه با موضوع "انتخاب قانون حثاکم برقثرارداد" توسثط متعاقثدین ،مثی تثوان
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اینگونه نتیجه گیری کرد که باتوجه به آنکه باب "قراردادها" و "معامالت" عمومثا از نثوع احکثام
امضائی شرع مقدس بوده و تراضی و توافق ناشثی از اراده ی آزاد طثرفین قراردادهثا بثه رسثمیت
شناخته شده است .همچنین ،با توجه به اینکه تعیین هرگونه شروطی درضمن عقد قراداد و یا حتی
خارج از آن (به شکل شروط ابتدائی) ،پذیرفته شده و الزم االجراست ،مگرآنکثه شثرایطی خثال
احکام و قواعد آمره شرعی مطرح شده باشد .ازسویی دیگثر ،حتثی اگثر تردیثدی درمثورد اینکثه
حکمی شرعی به گونه ای جعل شده است که می تواند قابل تغییر باشد یا نه ،مثی تثوان آن را بثه
کمک شروط و توافقات فی مابین تغییر داده ،اثبات و یا اسقاط نمود.
لذا ،ازدیدگاه فقهی ،اصل بر"انتخاب قانون حاکم برآثار قرارداد" توسط متعاقدین گذارده شثده،
چه آنکه درضمن همان قرارداد ویا به صورت جداگانه انشاء شده باشد .لذا ،چنین توافقثاتی حتثی
درقالب قراردادهای بین المللی عموما صحیح و نافذ تلقی شثده و ازجانثب طثرفین قثرارداد ،داور
ونیز قضات دادگاه های اسالمی الزم الرعایه می باشد (قافی ،2881 ،ص .)112
شروط "نامشروع" و "خالف کتاب"

جهت لزوم مشروعیت وعدم مخالفت شروط ضمن عقد بثا نصثوص کتثاب و سثنت بثه روایثات
رد» یثا «م ن اش خ ش رطاً فالف اً
بسیاری می توان استناد جست ،ازجملثه« :ک ل ش رخ خ الف کت اب هللا فه و ِّ
لکت اب هللا ع ِّز وج ل فًی وذ عل ی ال ذو اش خ علي ه واملس لمون عن د ش روطهم فيم ا واف کت اب هللا» وهمچنثثین،

«املؤمنون عند شروطهم اَلِّ کل شرخ خ الف کت اب هللا ع ِّز وج ل فًی وذ» (حرعثاملی ،2882 ،ص  )822و نیثز
احل حراماً» (طوسی ،2121 ،ص .)181
« ِّ
فان املسلمني عند شروطهم اَلِّ شرطاً ِّ
حرم حًَلً او ِّ
فقهای عظام معتقدند که احکام به دو گونه جهت موضوعات جعل می شوند:
 .2برخی از احکام به جهت ذات موضوع( ،من حی

هو) ،فارغ از آنکه عنثوان دیگثری بثرآن

عارض می شود یا خیر ،ثابت شده و دراین حالت منافاتی ندارد به واسطه ی عناوینی دیگر
که بر موضوع عارض می شوند ،حکم جدیدی برای آن موضوع ثابت شود.
 .1برخی احکام نیز برای دیگرموضوعات در نظثر گرفتثه شثده و تنهثا بثرای ذات موضثوعی
خاص جعل نشده است مانند اکثر واجبات و محرمات .لذا می فرمایند :اگر شروطی را کثه
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متعاقدین درضمن عقد متعهد می شوند ،مخالف با دسته ی نخست از احکام باشد" ،شثرط
مخالف کتاب" محسوب نمی شود .چراکه ،ادّله ی "وجوب وفا به شرط" ،منافاتی با حکثم
قبلی این موضوعات نخواهد داشت .امّا درصورتی که آن شروط ،با برخی از احکثام دسثته
دوّم مخالف باشد ،ملتزم بودن به چنین شروطی "مخالف کتاب" بشمار آمثده و باطثل مثی
باشد (انصاری ،2110 ،ص .)812
تقسیم بندی احکام شرعی به دو قسم فوق الذکر ،مشابه همان طبقه بندی است که در حوزه ی
حقوق مطرح بوده و قوانین به دو بخش "قوانین امری" یا "قواعد آمره" و "قثوانین تکمیلثی" (یثا
تفسیری) تقسیم می شوند.9
همان گونه که ماده  253قانون مدنی نیز تصریح می نماید ،متعاقدین یک قرارداد می تواننثد بثا
برخورداری از ظرفیت های حقوقی و شرعی "عقد صلح" به نتایج مورد نظرخثود در سثایر عقثود
دست یابند ،بدون آنکه به آثار ،تشریفات ،احکام و شرائط مخصوص آنها مقیثد باشثند .بثه عنثوان
نمونه ،می توانند با تمسک به "عقد صلح" درعوض پرداخت مبلغ مشخصی ،مالثک عینثی شثوند،
فارغ از آنکه به احکام و شرایط "عقد بیع" ملتزم شثده باشثند .از آنجاکثه "عقثد صثلح" موضثوع
معینی نداشته و می تواند درعوض همه ی عقود دیگر (بجز عقد نکاح) ،مورد استفاده قرارگیرد ،به
همین دلیل ،برخی فقها وحقوقدانان ،ازآن عنثوان بثا "سثیدالعقود و االحکثام" (سثرور قراردادهثا)
یادکرده اند (قزوینی زنجانی ،2121 ،ص .)81
الزم به ذکر است که شرایط عمومی صحت قراردادها ،ازجمله اهلیت ،مشروعیت جهت ،قصثد
و رضا از این مسئله مستثنا بوده و ازجمله قواعد آمره ی شرعی و حقوقی بشمارمی آیند .بنثابراین،
 .2قوانین امری ،احکامی هستند که با نظم عمومی در ارتباط بوده و نمی توان برخال

آن توافقی را حاصل نمود .این گونه

از قوانین مشابه دسته دوم از احکام شرعی می باشند که با شروط و توافقات فی مابین قابل تغییر نیستند .درصورتی که
"قوانین تکمیلی" ،مادامی که توافقی برخال
توافق کرد.

آنها صورت نگرفته است الزم االجرا بوده ولی می توان برخال

آن نیز
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هرگونه توافقی بثرخال

آن صثحیح نخواهثد بثود .کمااینکثه ،اگرچثه در "عقثد صثلح" رعایثت

تشریفات سایر قراردادها الزم نیست ،وجود این شرایط بنیادی ،الزم فرض شده است ،چنانکه فقها
تصریح نموده اند که طرفین "عقد صلح" باید قصد تحقق صلح و رضایت را نسبت به آن داشته و
همچنین از اهلیت الزم برخوردار باشند .همچنین ،مورد صلح ،خود نیز ُباید مشروع باشثد (محقثق
کرکی ،2122 ،ص .)182
نتیجهگیری
حقوق پیمان ها و قراردادها در اسالم از جایگاه خاصى برخوردار بوده و عالوه برنصوص نقلى،
سیره ی پیشوایان دینی نیز حکایت از آن دارد که اصل "وفاى به پیمان" و پایبندی به تمامی لوازم
آن ،مبنای روابط بینالمللى اسالمی را تشکیل مىدهد .درصورت رعایت "شرایط صحت
قراردادها" و قواعد اصلی تبیین کننده ی روابط نظیر قاعده ی "سلطنت" و قاعده ی "المؤمنون
عند شروطهم" ،تمامی پیمان ها الزم الرعایه بوده و هرگونه فریب و نیرنگ دراین زمینه هیچ
جایگاهى ندارد .همچنین ،از آنجاکه احکام و آثار مالی قراردادها عموما از نوع احکام شرعی
امضائی بشمار آمده اند که توسط متعاقدین قابلیت تغییر داشته و طرفین میتوانند به وسیله نذر،
قسم و شرط ضمن عقد آنرا تنظیم کنند ،شروط ضمن عقد ،شرط مخالف کتاب محسوب نشده و
مورد تایید و تنفیذ شرع مقدس قرار گرفته اند لذا" ،انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد"
توسط متعاقدین مجاز و معتبر بوده و تعارضی با دیگرموازین شرعی ندارد .همچنین ،قاضی و داور
نیز برهمین اساس آن میان ایشان حکم خواهند

کرد.
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