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چکیده
اخالق در پایبندی به معاهدات بین الملل ،همواره میان فالسففه ،دانشمندان و فقیهان ،بویژه در تاریخ
معاصففر ایران ،به عنوان یک ضففرورت عقلی و ال لوالز لند ی سففالم اعیماعی مطرح بوده اسففت دولتها
منطقا تمایل به ماند اری سرمایههای مادی و معنوی خویش ،بویژه اعیبار و وعهه بین المللیشان هسیند؛
و اخالقِ تعهد و مسففلولیت ،کمک شففایانی به افزایش سففرمایه مزبور خواهد نمود بنابراین رعایت اخالق
معاهده غالبا به عنوان راهی برای قانونمند سفففاخین افراد در عوام بوده و به یک تضفففمین نامحسفففو
مسیحکم در طول تضمینهای قانونی و سیاسی ،تبدیل ردیده که با بررسی آن در فقه و حقوق ،عالوه بر
تبیین میزان پفایبنفدی دولتها به معاهدات و پیماننامهها بویژه در عرصفففه بین الملل که همواره دغدغه
دولتها در تاریخ ملل بوده است میتواند مورد توعه دسیگاههای دیپلماسی کشور نیز قرار یرد ال این رو،
در این مقاله با بررسفی نقش اخالق در لزوز پایبندی به معاهدات بین الملل به عنوان یکی ال اصول روابط
خارعی دولت اسالمی و مبنای اخالق اسالمی در معاهدات ،وعه تمایز و اشیراک اخالق و حقوق ،با اسیناد
به آیات ،روایات ،عقل و عرف بینالملل ،در پی راهکارهای اسففاسففی ،به وظیفه اخالق در حقوق معاهدات
بین الملل در تاریخ معاصر ایران پرداخیه میشود چراکه نگارنده بر این باور است که ا ر عایگاه اخالق در
اینگونه مراودات حسففا

بین المللی و رعایت آن به درسففیی تبیین ردد ،بدان دسففت خواهند یالید این

نوشففیار به روش توصففیفی تحلیلی با ابزار کیاب انهای و تجزیه و تحلیل مضففامین فیش برداری شففده و
اسینیاج زارههای فقهی حقوقی ،صورت پذیرفیه است

کلیدواژه :اخالق ،فقه و حقوق بین الملل ،معاهده ،تاریخ معاصر
 - 0دانشجوی دکیری ت صصی فقه و مبانی حقوق ،واحد دامغان ،دانشگاه آلاد اسالمی ،دامغان  ،ایرانAo6060@yahoo.com
 - 6دانشیار ،روه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه تهران پردیس فارابی ،تهران ،ایران (نویسنده مسلول)madiby@tu.ac.ir
- 0اسیادیار ،روه حقوق بین الملل ،واحد دامغان ،دانشگاه آلاد اسالمی ،دامغان  ،ایرانaliamiri20@yahoo.com
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مقدمه
آمولههای اسفالز منحصر به عقیده و عبادات وض نشده بلکه شامل مجموعهای ال تعالیم اخالقی
نیز هست که روابط انسان را با خویشین و همنوعش نظم میب شد
فرامین اخالقی ،ال ابعاد و اعزاء ضروری دین اسالز است و مسلمان واقعی باید فردی اخالقی باشد
و مطابق با مجموعه تعالیم اسففالز رفیار کند ،چنانکه حضففرت محمد (ص) به عنوان الگویی تماز عیار
مورد سیایش قرآن قرار دارد که« :همانا تو دارای اخالق بسیار بزر ی هسیی» (قلم)26/
در ادوار م یلف تاریخ بشفر ،بویژه تاریخ معاصر ،رعایت اخالق و رفیار در عامعه ال مهمترین حوله
هایی هسفیند که بشفر همواره در مسفیر لند یاش به آن محیاج بوده است و با رشد و توسعه لند ی
اعیماعی و بین المللی ،مسفلله اخالق هم شکل سیردهتر و پیچیدهتری به خود رفیه است و تعریف
اخالقی روابط انسفانها در عامعه ،مشفکل تر شفده اسفت و تش یم مصادیق اخالقی ال غیر اخالقی
دشففوارتر ردیده اسفففت همچنین در دورههای م یلف ،فرمانروایان و حاکمان با این مقوله حیاتی به
ونهای میفاوت برخورد نمودهاند به طوری که پیامدهای آن عامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است
بر اسفا

این نگرش اخالق عکس العملی است نسبت به موان همکاری در میان دولیها ،افراد یا

روههای رقیب؛ و هدف آن فرو نشففاندن نزا هایی اعیماعی اسففت عالوه بر اخالق ،اعمال قدرت نیز
راهی اسففت برای داوری در مقاز تنال  ،ولی اخالق با اعمال قدرت فرق میکند« :اخالق به اصففول و
قواعدی ال عمل میمسک میشود که قانونی موعه به شمار میآیند؛ یعنی در نماد خود با نوعی وعاهت
و تایید همراهند که بالقوه مورد قبول آحاد عامعهاند » (بهاالدین خرمشاهی)2 -5 :0030
بنابراین با توعه به اینکه ،مالک و معیار فعل اخالقی در مکاتب و فرهنگ کشورها یکسان نیست
و اندیشفههای انسفان ها و رویدادهای سفیاسی ال اهمیت باییی برخوردار است؛ چه بسا یک رویداد بر
سفرنوشت بسیاری ال ملتهای تاثیر بگذارد و یک اندیشه نیز سرنوشت ملتها را تغییر دهد ،لذا اخالق
غالبا به عنوان راهی برای قانونمند سفاخین افراد در عوام  ،پنداشیه شده است چراکه قوانین بهتنهایی
نمیتواند روابطی در اعیما سفامان بدهد و راه و شفیوه عمل و رفیار و منش را در مناسبات بین الملل
تعیین نماید؛ بلکه اخالق به نوبه خود نقش اسفاسفی را در این خصوص بالی میکند و ضمانت اعرای
فرمانهای اخالقی تا حد لیادی بر مکانیسففمهای درونی اسففیوار اسففت و ال این رو ،ال قانون میمایز
می ردد (على رضفا شفایان مهر )02 :0039و اخالق میتواند «کردار انسان را راهنمایی و مهار کند » (
مرتضى مطهرى)00 :0036
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لذا اخالق ،به مجموعه اعیقادات ذهنی ،باورها و ارلش داوری های انیزاعی محدود نمیشففود بلکه
نحوه خاصفی ال لند ی اسفت ،رفیارهای اخالقی در واق شفیوه معینی ال لیسففین است در نظاز های
اخالقی برای ارلش داوری ،مالکها و ترالوهای م یلفی وعود دارد این مالکها ،مالک نهایی اخالق
است
هیچ قفانون فذاری نباید بدون توعه به ارلشفففهای اخالقی عامعه ،به وضففف قانون مبادرت کند،
نظامهای حقوقی داخلی میأثر ال اخالقاند و در ب شهای م یلفی خود ترعمان اخالق هسیند ،و همین
آمی یگی اخالق و حقوق اسفت که اندیشمندان فلسفه اخالق و حقوق را به تأمل وا داشیه است و اه
در مقاز عدایی ،تمایز و تحدید حدودها هسیند و اه آمی یگی و اخیالط را پیش رو مینهند ،ا رچه در
حقوق بین الملل اصفل تأثیر اخالق و پایبندی به آن مورد تردید اسفت ،اما نقش اخالق در پایبندی به
معاهدات بین المللی ،ال نظر دانشفمندان و فقهاء ،یک ضفرورت عقلی انکارناپذیر میباشد که به روابط
سالم دولتها کمک میکند ،این مسلله انگیزه شد تا به نقش اخالق در معاهدات بین الملل پرداخیه و
پاسففخ آن را در این تحقیق در اخییار دانشففجویان و دانشپژوهان قرار دهیم؛ با بررسففی آن در فقه و
حقوق ،و با مراععه به آیات و روایات به شیوه اسیدیل فقهی است؛ به نقش اخالق در لزوز پایبندی به
معاهدات بین الملل به عنوان یکی ال اصفول روابط خارعی دولت اسفالمی و مبنای اخالق اسالمی در
معاهدات و وعه تمایز و اشیراک اخالق و حقوق و نیز مولفههای اخالق معاهدات نیز پرداخیه میشود
یافیههای ما در این تحقیق این اسفففت که حقوق معاهدات بین الملل مبینی بر مجموعهای قواعد
اخالقی اسفففت و اخالق در ایجاد قواعده معاهدات بین الملل نقش مهمی دارد ،و معاهدات بین الملل
میفأثر ال اخالق میباشفففد و در موارد میعددی ال عمله حقوق عنگ ،حقوق بیگانگان و نقش اخالق
مشففاهده می ردد و بسففیاری ال قواعد اخالقی به عنوان قاعده حقوقی درآمده اسففت و بسففیاری ال
دانشمندان حقوق معیقدند با پیشرفت عوام  ،حقوق به اخالق نزدیگیر میشود
 :1مفهوم شناسی
الف) مفهوم شناسی معاهدات
معاهدات عم مُعاهَده ال ماده «عهد» اسففت ،مهمیرین معانی آن« :قول ،تعهد ،رعایت کردن ،نگاه
داشین و شرط بسین» میباشد (ده دا علی اکبر)00519 :0030
عهد به معناى الیزاز خاص در مقابل ش ف م بر انجاز امرى میباشففد (مصففطفوی حسففن:0065
 ،)602الیزاز در مفهوز مصفدری به معنای عهده دار شفدن کاری ،پذیرش مسلولیت و تکلیف ،موظف
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شفدن و خویشین را به انجاز کاری مجبور ساخین است (فرهنگ لغت عمید ،ذیل واژه الیزاز ) و ثابت
کردن امری بفه نحو محکم بفه عهده خود به ونهای که همراه و ماللز او باشفففد (فیومی ،احمد بن
محمد )550 :0000در عین حال روهی ال مفسفففرین آن را به معنای «الیزاز به چیزی و عقد قلبی به
آن» ( طباطبایی ،0036ص ) 250دانسفیه اند و نیز الیزاز خاص در مقابل خداوند یا شف صی ،بر امری
م صوص» (عوادی آملی ،0063 ،ص ) 505معنا شده است
و در عرف حقوقی و سفففیفاسفففی در مورد تعهدات بینالمللى به کار مىرود ،در بند (الف) ماده06
اسففاسففنامه دیوان ،ال «کنوانسففیون بین المللی عاز یا ویژه پدیدآورنده قواعد مورد پذیرش دولت های
در یر» سف ن رفیه اسفت کلمه کنوانسیون به معنی معاهده است و در حقوق بین الملل و روابط بین
الملل تنها به همین معنی به کار میرود واژه معاهده ،دارای مفهوز عاز و همگانی است
تعهفد با قط نظر ال عنبه خلقی آن ،عنبه الهی دارد که مورد مسفففلولیت قرار می یرد ،به عبارتی
معنای آن قضیهای که میتوان به عنوان اصل کلی ال اسالز انیزا نمود این است که هر حق الناسی،
دارای بُعد حق الهی نیز میباشد یعنی ال مسلولیت الهی مردز درباره تعهدها میتوان اثبات کرد که این
مورد هم یکی ال روشنترین مصادیق تاللز حق النا

و حق اهلل است.

لذا پایبندی و الیزاز به عهد و پیمان را یک وظیفه اخالقی و شفرعی دانسیه و در این لمینه تفاوتی
بین اینکه مورد عهد چه باشفد و شف صفی که با او پیمان بسیه میشود چه کسی باشد نمی ذراد ،هر
عهد و پیمانی که بر خلففففاف احکاز الهی بسفیه نشده باشد عمل به آن واعب بوده و پیمان شکنی و
نقض عهد ناه و خالف اخالق حسنه محسوب میشود
ب) مفهوم شناسی اخالق معاهدات
اخالق به معنای خوی ،سرشت ،طبیعت باطنی یا سرشت درونی انسان است (ده دا ،ج )0565 :5
و تعریف شفده است به «مجموعه قواعد و دسیورات» (محمد تقی مدرسی ،ش  )2 :05و «مجموعهی
صفات روحی و باطنی» (ناصر مکارز شیرالی  033ج « )60 :0که انسان را به کمال مطلوب و سعادت
میرساند» (مجله معرفت0030ش 0 :05ف )03
غزالی می وید« :حالیی که در نفس رسفو یافیه و ال آن حالت یا ملکه افعال به سهولت و آسانی
صادر میشود و نیالی به فکر و تدبیر ندارد » (غزالی ،ابوحامد محمد0060ج)0:01
مرحوز عالمه طباطبایی در این مورد می وید« :خُلق عبارت اسففت ال ملکه نفسففانیهای که ال آن
افعال به سفهولت و راحیی صفادر می ردد که البیه این مطلب خود به دو ب ش فضففیلت و رذیلت منقسم
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می ردد فضففایل اخالقی عبارتند ال ملکات پسففندیده مفل عفت و شففجاعت ،و رذائل اخالقی عبارتند ال
ملکات ناپسفند ،مفل هرل ی و تر

البیه هنگامی که اخالق و یا خلق اسفیفاده میشود ،در مرحله اول ال

آن ،خلق نیکو و فضائل فهمیده میشود (سید محمد حسین طباطبایی0096ج  ) 29 :09پارهای ال حکیمان
علم اخالق را عبارت ال علم لیسین یا علم «چگونه باید لیست» دانسیهاند (مطهری)052 :0026

در میون حقوقی نیز قواعد اخالقی را چنین تعریف نموده اند« :مجموعه قواعدی اسففت که یلمه
نیکوکاری و رسیدن به کمال است؛ یعنی به وسففیله اخالق ،ما معیاری به دست میآوریم که چه کاری
خوب و چه کاری بد اسفت» (کاتولیان ،ناصر )66 – 0062:65و همچنین «اخالق ،دسیگاهی ال عقاید
عاری در عامعه درب اره منش و رفیار افراد آن است درباره این که افراد آن عامعه چه رفیار و منشی باید
داشفیه باشفند» (آر اف اتکینسفو )02 :0031در کشفاف اصفطالحات الفنون ،اخالق «علم معاشرت با
خَلق» تعریف شده است (احمدنگری ،عبدالنبی)0095 ،
در حقوق بین الملل نیز اخالق چنین تعریف شفده است« :مجموعه قواعدی که وعدان بشر به آن
تمایل دارد و اخالق بر دولتها واعب می سفالد که به منظور حف مصال و مناف مشیرک و بدون هر
ونه الزاز قانونی بدان عمل نمایند » (ابوهیف ،علی صففادق0996ز )33:و نیز تعریف شففده اسففت به
«مجموعهای ال قواعد است که وعدان پاک و آلاد انسانی بدان حکم میکند و کشورها بدون هیچ ونه
الزاز قانونی بدان عمل میکنند و در صففورت نقض ،هیچ مجالاتی به عز فشففار افکار عمومی ،به خطر
افیادن مصفال و کاهش کرامت و اعیبار نقض کننده بر آن میرتب نیست ال مصداقهای روشن اخالق
بین المللی عبارت اسفت ال وفا به معاهدات و بسیاری ال این قواعد اخالقی سرانجاز به صورت قانون
در میآیند و در واق اخالق مبنای وض مقررات حقوق قرار می یرد ،همچون عهدنامههای بین المللی
ژنو در خصوص رفیار با اسیران و نیز تحدید تسلیحات در عنگ» (عطیة اهلل ،احمد0926ز« )60:اخالق
بین الملل در واق تعهدی است فراتر ال تعهدات کشورها نسبت به یکدیگر به موعب قانون و قرارداد »
(ماهربک ،علی0920ز )65 :ال عمله اصول اخالق بین المللی عبارتاند ال احیراز دولتها به عهدنامهها
و رعایت آنها و توعه به روح عدالت و شفرف و کمک به دولت ضعیف و اسیفاده ال رأفت و عطوفت در
عنففگ و نظففایر آن ال چیزهففایی کففه اخالق و وعففدان پففاک بر آن حکم میکنففد (ابوهیف ،علی
صففادق0996ز )33:قانون اخالقی ایجاب میکند که دولتها رفیاری صففادقانه و مبینی بر خیرخواهی
داشفیه باشفند (کینیا ،مهدی )00 :0001بنابراین همچنان که سفزاوار است که در حقوق داخلی ،بین
مقررات قانونی و قواعد علم اخالق سفال اری اندالیم ،همچنین در حقوق بین الملل نیز شفایسیه است
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اخالق بین الملل که مظهر وعدان بشفری است ،مورد توعه قرار یرد و بین مقرارات اخالقی و قواعد
حقوقی هماهنگی باشففد و حقوق بین الملل کامالً در مسففیر اخالق بین المللی توسففعه و تکامل یابد
(ماهربک ،علی0920ز)62:
رابطه اخالق و حقوق:
الف) وجوه اشتراک
اخالق اهفداف حقوق را تفأمین کرده و به مصفففال دنیوی افراد نیز توعه دارد و حقوق هم اهداف
اخالق را مدنظر دارد بر قانونگذار روانیسففت که که ال قواعد اخالقی غفلت ورلد؛ لیرا قانون چهرهای ال
چهرههفای اخالق اسفففت و هر نظفاز حقوقی در کنفار خود نظاز اخالقی دارد که همگاز با آن حرکت
میکند (منصففور ،محمد حسففین )00 ،0995 :با پیشففرفت عوام بشففری ،حقوق نیز به اخالق نزدیگیر
میشففود؛ چه آنکه هر قاعده اخالقی را که مفید به حال عامعه تشفف یم داده شففود به منزله قانون
مینشانند (عالیه ،سمیر)061 :0992 ،
«قضفایا و قواعد اخالقی ،مربوط به رفیار اخییاری انسففان میباشففند»( ،مصففباح یزدی ،محمدتقی
ج -609 :0دانشپژوه ،مصففطفی )26 – 23 : 0091هر رفیار اخییاری که در عهت کسففب فضففیلت یا
رذیلت باشد« ،فعل اخالقی» (به مفهوز عاز) است؛ هر چند در مفهوز خاص ،تنها به کارهای پسندیده
فعل اخالقی فیه میشففود (دانشپژوه ،مصففطفی ) 23 :0091لذا قدر مسففلم وعه مشففیرک قواعد و
قضفایای حقوقی و قواعد و قضفایای اخالقی این اسفت که موضفو هر دو ،رفیارهای اخییاری انسان
است و به همین دلیل هر دو نو قواعد ،ماهییی دسیوری دارند؛ در واق میان آنها ،نه «ال حیث ماهیت
و مورد ،و نه ال عهت مقصففد و نییجه اخالقی ،تفاوتی نیسففت؛ لیرا حقوق برای فعلیت دادن به عدالت
اسففت و عدالت نیز یک مفهوز اخالقی اسففت» (ریپر ،ژرژ؛ ص 9به نقل ال عوان ،موسففی ،بی تا) و نیز
بسیاری ال قواعد حقوقی ال عمله قواعد و مقراراتی که تجاول به عان و مال و نامو

را عرز میشمارند

و همچنین قاعده وفای به عهد و عدز عوال دارا شدن غیر عادینه ،قواعد اخالقی نیز محسوب می ردد
و همچنین اصففول و قواعدی که سففبب ایجاد نظم عمومی بین المللی هسففیند ،با اخالق نیز در ارتباط
میباشفد ال عمله قواعد آمره و اصفل توسفل به لور که در بند 0ماده 6منشور سالمان ملل آورده شده
اسففت و اصففول بنیادین مندرج در اعالمیه ملل میحد راع به اصففول حقوق بین الملل در باب روابط
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دوسیانه و همکاری بین کشورها ،مصوب  0931که به عنوان عزئی ال نظم عمومی بین المللی توصیف
شده است
ب) وجوه افتراق
تفاوت بین حقوق و اخالق به عهت؛ اخیالف در منشففأ ،اخیالف در موضففو و قلمرو ،اخیالف در
ضمانت اعرا میباشد:
0

به عهت خاسیگاه

منشفففا اخالق ،مذهب یا وعدان فردی یا اعیماعی یا عقل اسفففت ،ولی در حقوق ناشفففی ال إراده
قانونگذار میباشد فلسفه اخالق بین احکاز حقوقی و احکاز اخالقی تفاوت است:
« هر دو مربوط به فعل اخییاری انسفان است و ضرورتش در رابطه با هدف است؛ فقط هدفها در
حقوق و اخالق تففاوت دارد حقوق هفدفش ال تفأمین نیالهای عامعه تجاول نمیکند و لذا بایعبار هم
میتواند انجاز بگیرد فقط منظور ،انجاز اهداف است اما در حکم اخالق ،هدفی منظور است که عز با
نیت خاصی انجاز نمی یرد و لذا در احکاز اخالقی حیماً باید نیت باشد» (مصباح ،محمدتقی)0090
قواعد اخالقی بدون نیال به دخالت دولیها ،بالوعدان مورد احیراز و پذیرش است و «حقوق به نوعی
وسفیله اعمال قدرت ال طرف دولت میباشد؛ ولی اخالق با اعمال قدرت فرق میکند :اخالق به اصول
و قواعدی ال عمل میمسففک میشففود که قانونی موعه به شففمار میآیند؛ یعنی در نماد خود با نوعی
وعاهت و تایید همراهند که بالقوه مورد قبول آحاد عامعهاند» (خرمشاهی)2 -5 :0030
6

به عهت موضو و قلمرو

قلمرو اخالق ال قلمرو حقوق وسی تر است؛ منب اخالق و حقوق ال هم عداست؛ چراکه هنجارهای
اخالقی تکالیف الهی ،نهادهای وعدان فردی یا عمعی را شفامل میشود ولی حقوق پیرامون تکالیف و
مسفائل اعیماعی اسفت و روابط اعیماعی را تنظیم میکند اخالق شفامل هنجارهایی میشود که هم
لند ی فردی و هم لند ی اعیماعی انسان ال آنها تأثیر می پذیرد و تاب آنهاست دامنه تکالیف اخالقی
ال یک سو ریشه در مذهب دارد و ال طرفی با لمینههای آداب و رسمها خویشاوند است ،بسیار سیرده
اسففت ،ولی شففعا کارکرد هنجارهای حقوقی محدود به پیوندهای اعیماعی اشفف اص و رفیار بیرونی
آنهاست (قرباننیا ناصر)65 :0090 ،
خواعه نصفیرالدین طوسفی ،حکمت عملی را به دو قسم فردی و اعیماعی تقسیم میکند و اخالق
در حکمت عملی را به سفه قسفم تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و سفیاسفت مدن تقسیم میکند در قسم
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سوز انسان را موعود «مدنی بالطب » میداند ،لذا فطرتاً محیاج به اعیما است که قسم اول مربوط به
اخالق و دو قسففم دیگر ناظر به روابط اعیماعی و حقوق و مبنای قواعد حقوقی اسففت (نصففیرالدین
طوسی محمدبن محمد )5 :0000هرچند در این دسیه بندی نامی ال حقوق برده نشده است ،ولی آنچه
را که حکما ت دبیر منزل و سففیاسففت فیه اند مبنای قواعدی اسففت که در حقوق ال آنها بحث میشفود
(کاتولیان ،ناصر)0059 ،
0

به عهت ضمانت اعرا

ال این عهت اخالق« ،تنها دارای ضمانت اعرای درونی و وعدانی دانسیه و فقط وعههی مسلولیت
در برابر خدا یا خود انسفففان یا وعدان اوسفففت و ضفففمانت اعرای حقوقی ندارد» (ععفری لنگرودی،
محمفدتقی )206 :0036و برخی نیز آن را بفه «قابلیت مدح و ذز مردز دانسفففیه اند و در مواردی نیز
اینگونه تفسفیر شفده اسفت که مجالات و کیفر اخروی دارد» (مصباح ،محمدتقی -0060احمد حسین
شفریفی ،تهران بی تا  )061:ولی حقوق ال ضفمانت اعرایی بیرونی برخودار اسفت (موسفسفه آمولشی
پژوهشفففی امفاز ج)90:9؛ یعنی نیرویی اعیمفاعی مففل دولفت ،مردز را به رعایت آنها الزاز میکند و
می لفان را کیفر میدهد
بنابراین میتوان فت :اخیالفات پیرامون امور حقوقی را میتوان در داد اه مطرح کرد ولی الزاز به
اعرای قواعد اخالقی را ال داد اه یا یک مقاز دولیی نمیتوان درخواست کرد
 :2دالیل و مبانی جایگاه اخالق در پایبندی به معاهدات بین المللی
وظیفه اخالق در حقوق داخلی و معاهدات بین الملل
بنابر آنچه فیه شففد روشففن می ردد که اخالق به عنوان منب حقوقی در بسففیاری ال نظازهای
حقوقی من عمله حقوق کشففور ما کارکرد بسففیار مرثری دارد؛ به عنوان نمونه در قانون مدنی ایران در
سه مورد به «اخالق حسنه» تصری شده است:
الف) ماده « :935محکمه نمیتواند قوانین خارعی و یا قراردادهای خصفففوصفففی را که بر خالف
اخالق حسففنه بوده و یا به واسففطه عریحهدارکردن احسففاسففات عامعه یا به علت دیگر م الف با نظم
عمومی محسوب میشود بموق اعراء ذارد ا رچه اعراء قوانین مزبور اصویً مجال باشد »
ب) ماده «:921هیچکس نمی تواند ال خود سلب حریت کند و یا در حدودی که م الف قوانین و یا
اخالق حسنه باشد ال اسیفاده ال حریت خود صرفنظر نماید »
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ج) ماده « :0695محاکم ایران به اسفناد تنظیم شده در کشورهای خارعه همان اعیباری را خواهند
داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط براینکه مفاد آنها
م الف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد »
د) مفاده  2قفانون آیین دادرسفففی مفدنی :عقود و قراردادهایی که م ل نظاز عمومی یا بر خالف
اخالق حسفنه اسفت ،در داد اه قابل ترتیب اثر نیسفت » این ماده در مجمو قوانین سایر کشورها نیز
پیش بینی شده است و قراردادهای مغایر اخالق را اعرا ن واهند کرد
بفا توعفه بفه موارد فوق :ال طرفی ،در قراردادهای داخلی و خارعی اخالق دارای نقش تعیینکننده
میبفاشفففد و قراردادها تا لمانی اعیبار دارند که با اخالق برخورد نکنند ،هرچند در قانون تنها این چند
مورد برای حاکمیت اخالق در حقوق آمده است ،اما دامنه اخالق در حقوق ،محدود به این موارد نبوده
و سیردهتر ال این موارد مصرح میباشد
اما در عرصفه معاهدات بین الملل با این سفوال مواعه هسییم که آیا اخالق وظیفهای در معاهدات
دارد یا نه؟ دو دید اه در این لمینه وعود دارد:
دید اه اول که بر رفیه ال اندیشفه ماکیاولی ،اسپینولا ،هابز تا هگل میباشد ،رابطه بین کشورها را
تنها تحت حاکمیت قدرت میداند و اخالق دخالیی ندارد ()Bosanquet B:1927
دید اه دوز بر این عقیده هسفیند که اخالق نقش مهمی در عامعه دارد ،و همواره به اصول حق و
عدالت در یادداشفیهای دیپلماتیک ،معاهدات و دیگر وسفایل ارتباطی میوسفل میشفوند ( Ker Mral

 )standard 1948:225و نیز دولیهایی که به داد اههای بین المللی توسفففل میعویند ،غالبا موافق
هسیند که اخیالفات آنان با تمسک به حقوق و انصاف یعنی مطابق با اصول کلی عدالت که ال سیسیم
خاص حقوق میفاوت اسففت ،حل و فصففل ردد و به موعب آن به داد اهها اعاله میدهند که همانند
حقوق بین الملل به اصول اخالق بین الملل نیز اسیناد عویند ()Hull. C 1938:320
در نییجه ا ر اصفول اخالقی بر رفیار اشفحاص حکومت کند ،باید اصول اخالقی بر رفیار کشورها
نیز حاکم باشففد () Alexandre. S 1906:17و کشففورها به عنوان اشف اص حقوقی تلقی شففوند که
دارای اراده و خواسفففت عمومی هسفففیند و قادرند که نیک و بد انجاز دهند ،و اخالق و مذهب همانند
قواعد الزاز آور حقوقی ،رفیار کشفورها را کنیرل کند ،همچنان که رفیار انسفانی را در لند ی خصوصی
آنان تحت کنیرل دارد ()Kent. J. 1891: 3
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تبیین رابطه اخالق با حقوق و معاهدات بین الملل
میفان اخالق با حقوق و معاهدات بین الملل در بین حقوقدانان اتفاق نظری وعود ندارد چراکه در
این رابطه ،اخالق عهانی مدنظر اسفت که برخالف اخالق داخلی عوام م یلف ،بویژه عامعه اسالمی
است ،اما دید اههای م یلف بررسی می ردد:
اخالق و حقوق دو عامل محدود کننده و بالدارنده رفیار انسان میباشند و در رشد و توسعه حقوق
بین الملل موعود خدمت میکند ( )Adler1944:178و در تکامل حقوق بین الملل نقش مهمی ایفا
میکند بنابراین در حقوق بین الملل هر انداله در نقش اخالق تاکید شففود ،بر قدرت لور بیشففیر تاکید
می ردد ()Pound R1926:4
رابطه اخالق در حقوق قابل انکار نیسفت چنانکه دانشفمند فرانسفوی اخالق را عامل اصلی حقوق
دانسفففیفه و می ویفد« :اخالق چنفان در حقوق عریفان دارد کفه خون در بدن و قدرت طبقه حاکم
فرمانروای مطلق نیست» (ریپر ،ژرژ )090 :رعایت اخالق موعب تعدیل قواعد حقوقی و نزدیکساخین
آنها به عدالت میشفود اخالق چنان مبنایی عمل میکند که سمت و سوی حقوق به وسیله آن تعیین
می شففود بنابراین اخالق بر حقوق مسففلط اسففت ولی این بدان معنای نیسففت که وظیفه حقوق همان
محقق داشففین اخالق اسففت ،حقوق آن حداقل اخالق را نشففان میدهد که امکان دارد ال طریق اعبار
تحمیل ردد (همان )030:قانونگذار در ماده  935قانون مدنی ایران آورده است که قراردادهایی که بر
خالف «اخالق حسفنه» باشفند ،قابلیت اعرا را ن واهند داشت و به تعبیری باطل هسیند« ،قوانینی که
اخالق عمومی در آن نادیده انگاشیه شوند ،در عمل اعرا نمیشود ا ر قاعدهای با هدف اخالقی عامعه
موافق باشد اعرای آن به آسانی ممکن است ،ولی قانونی که با اخالق عمومی سال ار نباشد ،به درسیی
اعرا نمیشفود و تحمیل بر مردز سففبب انحراف اخالق و ایجاد هدف دیگری خواهد شففد » (کاتولیان،
ناصفر ،فلسفه حقوق ،ج ،0انیشارات دانشگاه تهران ،0056 ،ص )001ا ر هدف اخالق را تامین سعادت
بشففر بدانیم ،هدفی اسففت مبینی بر اخالق ،چراکه هدف اخالق تأمین سففعادت بشففر در عامعه اسففت
(دوپاکیه ،کلود)062 :0006 ،
در حقوق معاهدات ،اصفففول و قواعدی بنیادینی وعود دارند که دارای مبنای اخالقی هسفففیند که
نقض آن موعب بطالن قرارداد اسفت در حال حاضر این قواعد اساسی به عنوان مصادیق بارل «قاعده
آمره» توسففط عامعه بینالمللی مورد پذیرش و شففناسففایی عامعه بین الملل قرار رفیهاند که رد پای
اخالق را مشاهده میکنیم ال عمله :الف) اصل وفای که به عهد یا احیراز به عهود ب) اصل حسن نیت
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در انعقاد و اعرای معاهدات بنابراین «هر معاهدهای که در لمان انعقاد ،مغایر و معارض با یکی ال آن
قواعد باشفد ،آن معاهده باطل است (ماده ،50عهدنامههای حقوق معاهدات) و نیز «دیوان داد سیری
بین المللی» در رأی  06دسففامبر 0900خود چنین اظهار نمود« :دیوان نمیتواند بر اسففا

عهدنامه یا

قراردادی که موضفو آن مغایر با اخالق حسفنه است ،حکم نماید» ( شریفی ،طرال کوهی ،بیتا)609:
یکی ال دسفیورات وفای به وعده اسفت و این دسیور با قاعدهای که به دست دادیم سال ار است ،یعنی
میتوان خواسففت که وفای به وعده قاعده کلی باشففد ،چراکه ا ر نباشففد و خلف وعده را اخالقاً عایز
بدانیم ،دیگر وعده دادن معنا ن واهد داشفففت و کسفففی نمیتواند به وعده کسفففی دل ببندد (فروغی،
محمدعلی)050 :0035
اخالق در شفریعت اسفالمی دارای اهمیت فراوانی اسفت در قرآن و بیانات معصفومین ( ) صفات
نیکوی اخالقی آمده اسففت و بر مسففلمانان واعب اسففت که صفففاتی همچون عدالت خواهی ،وفای به
عهد ،امانت داری ،نوعی دوسففیی و مدارا و ال خود دور کنند بنابراین میتوان فت بال شففت تمامی
مبانی به اخالق اسفت و حقوق بین الملل اسفالمی بر پایه اخالق و رعایت معیارهای آن اسیوار است
(رک :لیفدان0966ز )01:اینفک بفا نقش اخالق در پفاینبدی به معاهدات بین الملل با تکیه به آیات و
روایات و عقل و عرف بین الملل بررسی می ردد:
ادله:
دلیل اول :آیات
عامعه اسالمی (وضعاً و تکلیفاً) مجال به بسین معاهدات و پیمان همکاری و یا ترک م اصمه حیی
با عوام کافر و غیرمسفلمان میباشد (نساء 9و انفال )52و بسین معاهده عدز تعرض میان مشرکان و
مسلمانان عایز ،و عمل به مفاد آن را صحی دانسیه است (توبه )0-06 ،لذا در صورت ارائه پیمان عدز
تعرض ال سفوی آنان حیی بهرغم روحیه سفییزهعویی و پیمانشکنی آنان ،به نظر میرسد که پذیرش
پیمانهای ارائه شده در قالب عدز تعرض و صل  ،یلز و واعب است ،چراکه پایبندی به پیمان ،عالوه
بر الزاز افکار عمومی ال تضفمینات مهمی برخوردار اسفت و چنان این اصل ال اهمیت باییی برخوردار
اسففت که قرآن رعایت آن را وظیفهای برای مسففلمانان میداند (توبه )0و به وفای به عهد و پیمان و
اعرای تعهدات پیوسفیه تأکید فرموده اسفت (نحل )90و پیمانی که مسففلمانان میبندد ،نه تنها او را در
برابر مردز و افکار عمومی مقید میسالد ،بلکه در پیشگاه آفرید ار نیز برای وی ایجاد تکلیف مینماید؛
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به این دلیل که مسفلمان به هنگاز بسین پیمان ،خداوند را به شهادت میطلبد و او را ضامن قراردادها
و تعهدات خود قرار میدهد
ال نظر قرآن پیمانشفکنان و ناقضان معاهدات بین الملل ،انسانهای میجاول (توبه )01فاقد تقوای
عقالنی (انفال ،)52 ،فاسفق و منحرف ال مسفیر حق (توبه )6 ،و خیانیکار (انفاق )56 ،هسیند برخی ال
مفسران فیهاند« ،خداوند خیانت را حیی در حق کافران نیز دوست ندارد» (الرالی المشهور بالجصاص،
ابی بکر احمد بن علی0006 ،ه )321 :6 ،عالمه طباطبایی فرموده اسفففت ،مراد ال خیانت نقض عهد و
پیمان و امانت و مانند آن است (الطباطبایی ،العالمة السید محمدحسین ،بی تا)000 :9 ،
بنابراین مسفللهای که در اخالق و حقوق مسلم است و خداوند درباره آن تاکید فرموده است ،وفای
به عهد و پیمان میباشفففد که با توعه به آیات «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده )0/و «وَ أَوفُوا
بِالعَهدِ إنَ العَهدَ کانَ مَسلُولف فاً» (اسراء )00/به عنوان اصل اخالقی ،هر دو طرف ملزز و ملیزز به انجاز
تعهدات پیمان میباشفند و «هیچ کسی نمیتواند به هیچ دلیلی ال تعهدی که در برابر غیرمسلمانان بر
ردن رفیه اسففت سففرپیچی کند» (حمیداهلل ،محمد )005 :0030چراکه با نادیده رفین آن یک نظاز
حقوقی و آیین اخالقی پایدار ن واهیم داشت:
عقد یکی ال اسففباب ایجاد تعهد اسففت و «تعهد یکی ال ارکان اصففلی اخالق در هر عامعه اسففت»
(یقین لو )0066 ،و « تعهد به معنی پایبندی به اصفول و فلسففه یا قراردادهایی است که انسان به آنها
معیقد است و پایدار به آنها میباشد» (اسماعیلی)0061 ،
قاعده لزوز وفای به تعهدات ،یکی ال قواعد مطرح در فقه شففیعه (پژوهشففکده فقه و حقوق:0039
 )622 ،603 ،600کاربردهای فراوانی در مسففائل بین المللی و معاهدات دارد «مبنای خصففوصففیت یا
نیروی الزاز حقوق معاهدات ،اصفل وفای به عهد یا احیراز به عهود میباشد این ویژ ی غالباً به منزله
نوعی «قانون قوانین» شففناخیه شففده اسففت قانونی که ال حیث سففاخیار عنبه آمره دارد» (بیگدلی،
محمدرضا)0095 ،
برخی با تکیه بر اصل لزوز عمل به تعهدات تاکید میکنند که عمل به قراردادهای بین المللی پس
ال الحاق به آنها یلز است ،حیی ا ر در مقطعی به ضرر کشور باشد (عمید لنجانی ،0062ج)020 :0
لذا آیات شفریفه ،پایبندی به عهد و پیمان را یک وظیفه شفرعی و اخالقی دانسیه و در این لمینه
تفاوتی بین اینکه مورد عهد چه باشد و ش صی که با او پیمان بسیه میشود چه کسی باشد نمی ذارد
بنابراین هر عهد و پیمانی که بر خلفففاف احکاز الهی بسیه نشده باشد عمل به آن واعب بوده و پیمان
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005

ن
خداوند میعال میفرماید« :إِنَّ العَهدَ کا َ

مَسلُولفاً» یعنی (قطعا ال پیمان سرال میشود)
بنابراین هر معاهده یلز ایعرائی برای طرفهای آن تعهدآور اسفت و باید توسط آنها با حسن نیت
اعرا ردد و بند  0ماده  00کنوانسفففیون  0929وین «یک معاهده به حسفففن نیت و منطبق با معنای
معمولی که باید به اصطالحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضو و هدف معاهده داده شود ،تفسیر
خواهد شفد »)همین معاهده در ماده 62خود نیز یادآور شفده است که«هر معاهده یلز ایعرا طرفین
خود را میعهد میسفففالد ،ال این روی باید با حسفففن نیت به اعرا در آید» و همچنین ماده 00آن مقرر
نموده است که «هر معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود »
واژه «حسفن نیت» در قانون مدنی فرانسفه شامل مفاهیمی همچون صداقت ،درسیکاری ،امانت و
اعیماد اسفففت (بند  0ماده  )0000قانونگذار فرانسفففوی این قاعده اخالقی را که به یک قاعده حقوقی
تبدیل شده ،یکی ال ارلشهای اخالقی در اعمال و روابط حقوقی ،مورد توعه قرارداده است
این اصل که به نوعی وعدان کاری را شامل می شود یکی ال اصول مهم حقوق معاهدات است که
اهمیت ویژه ای دارد ،تا عائیکه میتوان فت امروله اصل حسن نیت ،دارای ماهییی اخالقی– حقوقی
شده و به عنوان یکی ال اصل های بسیار مهم در تماز لمینه ها ال عمله تفسیر معاهدات میبایست به
آن توعه کرد (ماده  62کنوانسیون  0929وین) و به سط نهادی اعیال یافیه که بر مجمو روابط بین
المللی حاکم ردیده ،اعیبار و برعسففیگی ویژهای در حقوق معاهدات کسففب ردیده اسففت (بیگدلی،
محمدرضا)0095 ،
اصففل حسففن نیت در همه لمینههای روابط بین الملل حاکم میباشففد اعیبار این اصففل را همگان
مورد تایید قرار دادهاند ،ال عمله مجم عمومی سفالمان ملل میحد در اعالمیه مربوط به اصول حقوق
بین الملل درباره روابط دوسیانه و همکاری میان ملیها بر اسا

منشور ملل میحد (همان) لذا روهی

ال حقوق دانان نیز معیقدند که حسفففن نیت مفهومی ثابت و مسفففیقل ندارد و باید در هر معاهده ای با
توعه به اصفول و قواعد و شفرایط حاکم بر آن سفنجیده شفود (میرقاسفم ععفرلاده و حسین سیمائی
صفراف )009 ،002 :0060لذا در تعریف حسفن نیت دسفت حقوقدانان بال ذاشفیه شده است تا در هر
لمان مطابق با آنچه اوضا و احوال اقیضا میکند آن را تعریف نمایند بطور کلی روهی حسن نیت را
اصلی بنیادین می دانند که ال قاعده ی لزوز وفای به عهد و دیگر قواعد حقوقی که با صداقت و انصاف
در ارتباط هسیند ،اخذ شده است
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در نییجه در صففورت فقدان قانون حاکم در معاهدات بین المللی ،میتوان با اسففیناد به این اصففول
اخالقی که وارد عرصه حقوق شدهاند ،اخیالفات را حل نمود
دلیل دوم :روایات
ضففرورت وفای به عهد و میعهد به قول و قرارها بودن ،ال اصففول فطری و قوانین عهانی و احکاز
مشفیرک ادیان آسفمانی است رهایی ال اسیفمار و ظلم و اسیقرار عدالت اعیماعی بدون رعایت عهد و
میفاق و قراردادهای اعیماعی امکان پذیر نیست و پیمان شکنی ،با تقوا و پارسایی سال ار نیست
یکی بارلترین شفاخصفههای اخالقی فرد مسفلمان و امت اسالمی پایبندی و وفاداری به شروط و
تعهدات فطری و اعیماعی اسففت سففیره پیامبر اکرز و اهل بیت پیامبر (ص) کامال بر الیزاز به عهد و
پیمان دیلت دارد؛ حضفرت در موارد لیادی به این مطلب اشفاره فرموده است ،برای روشن این مطلب
روایاتی را بررسی مینمائیم:
س ُن ُک ْم ُخلْقا َو
َصفدَقُکُمْ لِلْحَدیثِ وَ اَداکُمْ لِالَمانَةِ وَ اَوْفاکُمْ بِالْعَ ْه ِد َو َا ْح َ
«اَقْرَبُکُمْ غَدا مِنی فِی الْمَوْقِفِ ا ْ
اَقْرَبُکُمْ مِنَ النا ِ » (محمد باقر بن محمد تقی المجلسی0960 - 0010ج )36:90
در این روایت حضفرت معیار ارلیابی انسفانها و نزدیکی آنان به خود را راسیگویی ،امانت داری ،و
وفاداری نسففبت به عهد و میفاق بر میشففمارد در حدیفی دیگر نیز ال تعبیر«فَلْیَفِ اِذا وَعَدَ» اسففیفاده
نموده اسفففت که مومن به قیامت به وعده خویش وفا میکند (المجلسفففی ،محمد باقر بن محمد تقی
0960 - 0010ج  )090 :30اماز صففادق ( ) فرموده اسففت « :وَالْوَفاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَالْفاعِرِ » اموری
همچون :راسفیگویی ،امانیداری ،وفاداری به پیمانها و حسن خُلق و احیراز به حقوق انسانها ،ال اصول
عقلی و فطری و قوانین فرا مذهبی است (مجلسی0010هف ق ،ج)010 :09
در رواییی که انس بن مالک ال پیامبر اعظم (ص) نقل نمودهاند پیامبر (ص) کسففی که را به پیمان
پایبند نباشففد را بی دین معرفی میکند« :ی دینَ لِمَنْ ی عَهْدَ لَهْ» (محمدی ری شففهری محمد بی تا،
ج )909 :6همچنین شرط ایمان را تعهد به شروط بر شمرده است« :المومنون عند شروطهم» (مجلسی
 0960 - 0010ز ،ج)92 :36
در حدیفی ال اماز علی ( ) آمده اسففت که اصففل دین دو چیز اسففت :ادای امانت و پای بندی به
میفاقها« :اَصْلُ الدِّینِ اَداءُ ایَمانَةِ وَالْوَفاءُ بِالْعُهُودِ » (محمدی ری شهری محمد بی تا ،ج ،5ص )002لذا
ادای «امانت» الهی و مردمی و وفاداری به «پیمانهای الهی و مردمی» عصاره اسالز است
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در تاریخ اسفالز ،نمونه هایی بسفیار ال رعایت اصفل وفای به عهد است چنانچه در قضیه ابوعندل
بعد ال صففل حدیبیه و فرار وی ال مکه به مدینه و اسففیرداد آن ال طرف پیامبر (ص) به مشففرکین مکه
نوعی واضف ال رفیار سفیاسفی پیامبراعظم (ص) مشاهد می شود (ابن هشاز ،عبدالملک بن هشاز بن
ایوب الحمیری0035هف)006 :0 ،
در سیره عملی پیامبر اکرز (ص) توعه و مراقبت حضرت به اخالق را مییابیم ،رسول رامی (ص)
نه تنها وفاداری به قول و قرارهای بین مسفلمانان را ضروری میشمرد ،بلکه نسبت به پیمان شکنی و
نقض قرارداد با کفار نیز هشفدار میدهد و خود را مداف یکایک آنان میشمارد« :قالَ رَسُولُ الله صلی
اهلل علیه و آله  « :مَنْ ظَلَمَ مُعاهِدا اَوِانْیَقَصَهُ اَوْ کَلَّفَهُ فَوْقَ طاقَیِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَیْلا بِغَیْرِ طیبِ نَفْسٍ مِنْ ُه فَا َنا
حَجیجُهُ یَوْزَ الْقِیامَةِ» (میزان الحکمه )6003 :هر کس بر «معاهدی» سففیم کند ،یا حق او را ندهد ،یا
بیش ال توان بر عهده وی باری تحمیل کند و به نارضفاییی چیزی ال وی بسیاند ،رول قیامت من طرف
حساب و شاکی او خواهم بود »
فقهای امامیه با اسفیناد به اینکه اخالق و وعدان ،خیانت را ناپسند میداند ،و نیز اسیناد به روایات،
خیانت به غیر مسفلمان را مجال ندانسفیهاند ،مفال نمیتوان کسی را به عنوان امان اعاله ورود و اقامت
در کشور اسالمی داد و پس ال ورود ،وی را به قیل رساند (رک :النجفی ،محمد حسن)36 :60 ،0026
در نییجه وفای به عهد و پایبندی به میفاقها ال فضففیلیهایی اسففت که در روایات و سففیره عملی
پیامبر (ص) بر آن تأکید شفده اسفت و همه به آن اتفاق نظر دارند ،لذا پیمان شکنی ،خیانت در امانت،
دروغ پردالی و اخالل در قول و قرارها و تعهدات (چه شفففاهی و چه کیبی) توسففط هر کداز ال اطراف
قراردادها ،برخالف اخالق میباشففد و روابط بین المللی را با مشففکل بی اعیمادی و بدبینی و شففک و
تردید مواعه میسفففالد و توقف هر کداز ال چر دنده ها ،ماشفففین تولید و تولی و خدمت و عدالت را
میوقف میسفالد قط امید و سلب اعیماد ،بزرگ ترین عامل توقف و رکود فعالییهای مفبت در عوام
بشری است
دلیل سوم :عقل
حقوق بین الملل اسفالمی ال دید برخی بر عقل و منطق اسفیوار نگردیده است تا اینکه با مصلحت
عویی آدمی هفدایت شفففود ،بلکه مبنای اخالقی آن همچنان ال موالین د ر ونی ناپذیر قرآن مجید و
سنت است (حمیداهلل ،محمد)000 :0030
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اما در اسالز ،دین و عقل و اخالق همواره با هم هسیند چنانکه در روایت آمده است عقل و دین و
حیا (اخالق) همراه با هم هسفیند (الکلینی )00 :0 ، 0025اصول اخالقی به ویژه اصول بنیادین اخالق
ال نظر اسففالز همان دینداری و بلکه عقالنیت اسففت و کسففی که اخالق ندارد عقل و دین ندارد ،باید
ففت که کسفففی که به تعهدات خود عمل نمیکند ،دین و عقل ندارد ،چراکه پیامبر (ص) میفرماید:
«آن کس که وفای به عهد و پیمان نکند ،دین ندارد» (المجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی- 0010 ،

 0960ز ،ج )656 :60در بیانی وفاداری به پیمانها ،و حسفن خلق و احیراز به حقوق انسانها ،ال اصول
عقلی و فطری دانسیه شدهاست (همان0010 ،ه ق ،ج)010 :09
بنابراین وفای به عهد و میفاق عزء امور عقلی اسففت که حسففن و ضففرورت عقلی آن را می توان
درک کرد که بقای عامعه بشفری بدان وابسفیه اسفت ،و ا ر اسالز به آن دسیور میدهد ،حکم مولوی
نیست ،بلکه ارشاد به حکم عقل است؛ و بر الیزاز و پایبندی به تعهدات دیلت دارد ،لذا این مسأله یک
مسففألهی اخالقی ،انسففانی و همگانی اسففت و تماز ملتها احیراز به عهد و میفاق را تحسففین و نقض
پیمفان را تقبی مینمایند قانونی که اخالق عمومی را نادیده بگیرد در عمل اعرا نمیشفففود برخی ال
فقیهان ،این قاعده را به بنای عقال ثابت می دانند و اسففیدیل می کنند که عقال ،پیمان شففکن را به
دلیل پیمان شففکنی سففرلنش می کنند این نکیه را می توان مرید عقلی بودن این قاعده دانسففت و
سرلنش عقال را به درک عقلی قب پیمان شکنی اسناد داد
دلیل چهارم :عرف بین الملل
معفاهفده ال دید اه عرف ،عبارت اسفففت ال هر ونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به
منظور حصففول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل عرف بشففری این اسففت که طرفین
پیمان موظف اند در اعرای پیمان خویش ال هیچ کوششی دریغ نورلند و در این راه کمال دقت و امانت
را به کار ببرند (قرباننیا ،ناصر)006 :0090
عرف در حقوق بین الملفل نقش و عایگاه میمایز ال عرف در حقوق داخلی دارد« .در حقیقت عرف
منب اول حقوق و ن سففیین مظهر آن ،و یکی ال مناب ارلشففمند و مهم حقوق بین الملل اسففت که در
اسففاسففنامه دیوان بین المللی داد سففیری به آن اشففاره ردیده اسففت» (ممیال ،عمشففید و رنجبریان،
امیرحسین ،0060به نقل ال ژان ماری هنکارت)
«اصففل در قواعد و قراردادها ،الیزاز و پایبندى و وفاى به عهد اسففت و دولتها موظفاند قواعد و
مقررات بینالمللى و ال آن عمله تعهدات ناشى ال قراردادها و معاهدات را محیرز شمرده و بدانها پایبند

نقش اخالق در پایبندی به معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران

009

باشفند بىشفک قاعده لزوز دولتها به رعایت قراردادها یک قاعده عرفى در روابط داخلى و در سط
بینالمللى است که اسالز بر آن صحه ذارده و تأکید نموده است » (عمید لنجانی ،عباسعلی)0066 ،
بنابراین اغلب معاهدات بین الملل ،بالتاب و تدوین رفیارهای عرفی اسففت که در ذشففیه ال سوی
کشفورها بدان عمل میشد و ب ش لیادی ال حقوق بین الملل را قواعد عرفی تشکیل میدهد چنانکه
مفاده « »660قانون مدنی در این لمینه مقرر میدارد« :الفاظ عقود محمول اسفففت بر معانی عرفیه»
عرف و ظهور عرفى تنها مرع صففالحیت دار براى شففناخت و تعیین مقصففود وینده اسففت در این
خصفففوص دانش اصفففول براى تبیین روش عرف به ارایه ى اصفففولى عرفى همچون اصفففالة الظهور،
اصالةایطالق ،اصالة العموز و اصالة الحقیقة دستیالیده است
و همچنین در بند اول ماده « »06اسفاسنامه داد سیری بین المللی آمده است« :رسوز بین المللی
را به منزله دلیل یک معمول به عمومی که مفل اصل حقوقی قبول شده است » در اصل  9کنوانسیون
 0961وین نیز تصفففری شفففده اسفففت« :طرفین ملزز به رعایت هر ونه عرف وعادت مورد توافق و
همچنین کلیه رویه ها یی که بین خود تاسیس و تصدیق کرده اند میباشند».
بنابراین در فرض عدز وعود توافق مبنی بر تعیین تعهدات ،با توعه به ماده  9کنوانسفففیون ،بدون
تردید عرف و رویه معمول ،تعیین کننده تعهدات خواهند بود لذا عرف در تاریخ معاصفر یکی ال مسائل
مهم در لند ی بشفر می باشفد که همانطوری که در ضفمن مباحث آوردیم با پیشرفت علم و صنعت و
توسعه روابط بین الملل ،نیال بشر به رعایت موالین اخالقی در معاهدات افزایش یافیه است و عرف به
عنوان یکی ال مناب  ،ال اهمیت باییی برخوردار است
در عرصفه تاریخ معاصفر نیز مسفاله اخالق ایجابا یا سفلبا و تاثیرات وضعی مشهود رعایت و عدز
رعایت آن در حیطه روابط بین الملل بویژه در لمینه قراردادها و پیمان نامه ها ،مطرح بوده و هسففت
کمیرین پیامد عدز رعایت اخالق در سطوح روابط کالن ملل و دول ،ثبت ذهنیت و تصویری نامطلوب
در حافظه تاری ی ملت هاسففت ال اینرو عهدنامههای یک طرفه ترکمان چای و لسففیان ،به عنوان
پیمان نامه های ننگین در تاریخ کشففور ایران ،تلقی میشففوند و ذائقه را تلخ مینمایند و سففبب سففلب
اعیماد عمومی نسبت به طرف قرارداد ،در طول تاریخ معاصر شدهاند نا فیه نماند عهدنامههای مزبور،
قراردادهای به اصفطالح صلحی بودند که میان ایران و روسیه تزاری ،در  60فوریه  0666میالدی و با
وسفاطت دولت انگلیس منعقد ردید (امینی ،علیرضا؛ و حبیب اهلل ابوالحسن شیرالی 0691 ،هففففق-
 0061هفففف ش) ،ا ر چه دوره عنگهای اول میان ایران و روسفیه تزاری با انعقاد عهدنامه لسیان و
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وا ذاری ب ش هایی ال خاک ایران به روسیه پایان یافت اما برخی بندهای این عهدنامه ابهاز داشت؛ ال
عمله این که تعیین خط مرلی در عهدنامه لسیان (هر کشوری تا هر عا که تصرف کرده بماند) مبهم
بود؛ ال این رو نمفاینده ایران برای حل بحران مرلی و حل اخیالفات به روسفففیه رفت اما عواب دربار
روسفیه به شفرح ذیل اسفت « :بالد میصرفی به قهر و غلبه نبوده بلکه حکاز هر محل با کمال رغبت
حکومت روسیه را پذیرفیند( »...شمیم ،علی اصغر )22 :0006و بعد ال آن با روابط خدعهآمیز و به ظاهر
مسالمت آمیز سیاسی روسها باعث شد ایران نیواند خود را تجهیز کند و به دفا در مقابل رو
و ولیعهفد خسفففیفه ال عدز حمایتهای مالی ،عنگ در مقابل رو

بپردالد

را لود پایان داد و عهدنامه ننگین

دیگری به ناز عهدنامه ترکمنچای در سال پنجم شعبان  0600ق  /دهم فوریه  0666به ایران تحمیل
شد (خداپرست ،یونس )0090با توعه به مفاده عهدنامه عزت و اسیقالل ایران نادیده رفیه شد ،چراکه
در صورت ارتکاب عرز توسط اتبا رو

در ایران ،داد اههای ایران حق کوچکیرین دخالیی را نداشیند

(امینی ،علی رضففا و حبیب اهلل ابوالحسففن شففیرالی ،پیشففین )016 :ال دیگر مفاد این عهدنامه تحمیل
عهدنامه تجاری بر ایران بود که طبق فصل اول آن «اتبا رو

در همه عای ایران میتوانند تجارت

کننفد و در صفففورت وفات ،اموال منیقله و غیرمنیقله آنها ،بدون هیچ مانعی ال احکاز وییات میعلق به
دولت رو

است (لسان الملک سپهر ،محمدتقی؛ به اهیماز عمشید کیانفر)099-011 :0033 ،

و همچنین در برعاز نقض ،بدعهدی ،تأخیر ،تعلل و ت طی ال اعرای برعاز توسط دولت آمریکا به
عنوان یکی ال طرفهای معاهده انجاز شفففد و همه اصفففول اخالقی در این قرارداد را نادیده رفت و
ولارت امور خارعه بیان داشفففیند در برعاز دو ونه نقض عهد وعود دارد :عدز اعرای تعهدات (non-

) performanceو عدز اعرای فاحش تعهدات )( (significant non-performanceهفیمین زارش
ولارت خارعه  62تیر الی  62مهر  )0092رهبر معظم انقالب میفرمایند« :عمهوری اسففالمی تا مدت
طوینیای به همهی آنچه تعهد کرده بود ،بر اسفا

تعلیم اسالز که باید به تعهدات عمل کند ،عمل

کرد؛ بعد وقیی دید که آنها این عوری عمل میکنند ،آن یکی که خارج شففد ،دیگران هم با او همراهی
کردند« ،فَانبِذ اِلَیهم عَلی َسفواء»؛ (انفال )56این هم قرآن است[ ،میگوید] خب تو هم رها کن حای در
عین حفال دولت محیرز ما رها نکردند[ ،بلکه] بیدریج یک مقداری ال تعهدات را عمل نکردند که اینها
قابل بر شت است؛ ا ر آنها به وظایفشان عمل بکنند ،اینها هم قابل بر شت است» ()0099/06/10
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نتیجه گیری
نقش اخالق در پفایبنفدی بفه معفاهدات بین الملل به عنوان یکی ال اصفففول روابط خارعی دولت
اسففالمی میباشففد در ابیدا ضففمن واژه شففناسففی و بیان مفاهیم اخالق و معاهدات با تکیه بر نظرات
دانشففمندان حقوق و سففیر تاری ی آن پیرامون رابطه اخالق و حقوق و وعوه اشففیراک و افیراق آن و
وظیففه اخالق در حقوق داخلی و معفاهفدات بین الملل ،بحث نموده و تاکید و دفا نمودیم که حقوق
معاهدات بین الملل میأثر ال اخالق اسفت و پذیرش تعهدات عاز الشففمول ،قواعد آمره ،اصل انصاف و
حکومفت قفانون بفه عنوان علوههفایی ال اخالق در حقوق بین الملفل میبفاشفففد ،این تأثیر ذاری در
شفاخههای میعدد حقوقی ال عمله حقوق بین الملل معاهدات ،اصل وفای به عهد ،اصل حسن نیت و
قابل مشاهده است
رابطفه اخالق و حقوق معاهدات بین الملل مورد بحث قرار رفت و ضفففمن تبیین رابطه اخالق و
حقوق بفا تکیفه بفه چهار دلیل آیات ،روایات ،عقل و عرف بین الملل ،بر ضفففرورت رعایت اخالق در
معاهدات تاکید شففد و بر مسففلمانان واعب اسففت که به تعهدات خود پایبند باشففند و دولت اسففالمی
میتواند با سایر دولتها معاهداتی را منعقد کند و هیچ کسی نمیتواند به هیچ دلیلی ال تعهدی که در
برابر غیر مسففلمان بر ردن رفیه اسففت سففر پیچی کند ،چراکه اصففل در قواعد و قرادادها ،الیزاز و
پفایبندی و وفای به عهد اسفففت و دولتها موظفاند قواعد و مقررات بین المللی ال عمله آن تعهدات
ناشی ال قراردادها و معاهدات را محیرز شمرده و بدانها پایبند باشند
یافیههای ما در این تحقیق این اسفففت که حقوق معاهدات بین الملل مبینی بر مجموعهای قواعد
اخالقی است و اخالق در طول تاریخ نقش مهمی در ایجاد قواعده معاهدات بین الملل داشیه و دارد ،و
معاهدات بین الملل میأثر ال اخالق میباشد و در موارد میعددی ال عمله حقوق عنگ ،حقوق بیگانگان
و نقش اخالق مشفاهده می ردد و بسفیاری ال قواعد اخالقی به عنوان قاعده حقوقی درآمده است و
بسیاری ال دانشمندان حقوق معیقدند با پیشرفت عوام  ،حقوق به اخالق نزدیگیر میشود
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مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی پژوهشکده فقه و حقوق ()0039
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)0031دروس فلسفه اخالق ،تهران :اطالعات
مصباح ،محمدتقی ( « ،)0030اخالق و عرفان اسالمی ،»0مجله معرفت ،ش 05
مصفباح یزدی ،محمدتقی ( ،)0090آموزش فلسالفه ،قم :انیشفارات مرسفسفه آمولشى و پژوهشى اماز
خمینى
مصباح ،محمدتقی ( ،)0090فلسفه اخالق ،تهران :اطالعات ،چاپ نهم
مطهری ،مرتضی ( )0026آشنایی با علوم انسانی ،قم:دفیر انیشارات اسالمی
ممیال ،عمشففید و رنجبریان ،امیرحسففین ( ،)0060حقوق برالالر دوسالالتانه (مخاصالالمات مسالاللحانه
داخلی) ،کمییه ملی حقوق بشر دوسیانه ،نشر میزان
منصور ،محمد حسین ( ،)0995المدخل الی القانون ،بیروت :الکیاب ایول ،دارالنهضة العربیة
میرقاسفم ععفرلاده و حسفین سفیمائی صفراف (« ،)0060حسن نیت در قراداد های بین المللی :قاعده ای
فرا یر یا حکمی اسیفنائی» ،مجله تحقیقات حقوقی00 ،
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نیونر ،روزنامه همرهری ،تاریخ ( ،)0036 /9 /3ش9 ،636
هنکارت ،ژان ماری « ،پژوهشفی بر حقوق بین الملل بشفر دوسفیانه عرفی :آشنایی و رعایت قواعد حقوق
در یریهای مسلحانه»  ،مجله بین المللی صلی

سرخ ،ترعمه کمییه بین المللی صلیب سر 0.

یقین لو ،مهرانگیز ،عواهر دشفففیی ،فرانک ،خلیلی عراقی ،مریم ( ،)0066اصالالول اخالق حرفه ای از
تدوین تا عمل ،تهران :ماهنامه تدبیر ،انیشارات ،سالمان مدیریت صنعیی ،ش005
لسان الملک سپهر ،محمدتقی؛ به اهیماز عمشید کیانفر ( ،)0033ناسخ التواریخ ،تهران :اساطیر
ب) عربی
ابن هشاز ،عبدالملک بن هشاز بن ایوب الحمیری (0035ه) ،السیرة النبویة ،القاهرة:الطبعة الحلبی
ابوهیف ،علی صادق (0996ز) ،القانون الدولی العام ،الطبعة السابعة عشرة ،مصر :المعارف بایسکندریة
احمدنگری ،عبدالنبی ( ،)0095جامع العلوم فی اصطالحات الفنون (دسیور العلماء) ،بیروت :األعلمی
للمطبوعات
الرالی المشفففهور بالجصفففاص ،ابی بکر احمد بن علی (0006ه) ،احکام القرآن ،بیروت:دار احیاء الیراث
العربی ،موسسة الیاریخ العربی
الکلینی ،الکافی ( ،)0025کتاب عقل و جهل ،تهران:دار الکیب ایسالمیه
المجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ( 0960ز) ،بحار األنوار ،بیروت:ط دارایحیاء الیراث
المجلسفی ،محمد باقر بن محمد تقی ( 0960 - 0010ز) ،مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول،
تهران :دار الکیب اإلسالمیة
النجفی ،محمدحسن ( ،)0026جواهر الکالم فی شر شرایع االسالم ،تهران :دارالکیب ایسالمی
لیدان (0966ز) ،الرریعة االسالمیة ،و القانون الدولی العام ،بیروت :موسسه الرسالة
عالیه ،سمیر ( ،)0992علم القانون و الفقه االسالمی ،بیروت :الموسسة الجامعیه
عطیة اهلل ،احمد ( 0926ز) ،القاموس السیاسی ،الطبعة الفالفة ،القاهره :دارالنهضة العربیه
مصفففطفوی ،حسفففن ( ،)0065التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،طهران :مرکز نشفففر آثار العالمه
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Le rôle de l'éthique dans l'adhésion aux traités internationaux dans
l'histoire contemporaine de l'Iran
omid amigh
Abstract
Ethics in adherence to international treaties has always been considered by
philosophers, scientists and jurists, especially in the contemporary history of Iran,
as a rational necessity and a necessity of a healthy social life. Governments are
logically inclined to maintain their material and spiritual assets, especially their
international prestige; And the ethics of commitment and responsibility will
greatly help to increase that capital. Thus, adherence to the ethics of the treaty has
often been used as a way to legitimize individuals in societies and has become a
solid intangible guarantee during legal and political guarantees.
By examining it in jurisprudence and law, in addition to explaining the extent to
which governments adhere to treaties and treaties, especially in the international
arena, which has always been a concern of governments in the history of nations,
can also be considered by the country's diplomatic apparatus. To take. Therefore,
in this article, by examining the role of ethics in the need to adhere to international
treaties as one of the principles of foreign relations of the Islamic State and the
basis of Islamic ethics in treaties, the distinction and commonality of ethics and
law, citing verses, hadiths, reason And the international custom, following the
basic solutions, deals with the duty of ethics in the law of international treaties in
the contemporary history of Iran. Because the author believes that if the position
of ethics in such sensitive international relations and its observance is properly
explained, they will achieve it.
Keywords: Ethics, jurisprudence and international law, treaty, contemporary
history

