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 چکيده

ها یا شعبات حقوق یکی از شاخه عنوانبهکیفری  المللینبو حقوق اسالمی  یبشردوستانهحقوق 

در خصوص کرامت و حمایت از شخص مقام و موقعیتی حساس و برجسته و مُستقل، الملل عمومی بین

امروزه بدون تردید  الملل انسانی دارند،اسی در حقوق بینیکی از محورهای مهم و اس عنوانبهانسان 

اسالمی و حقوق  یبشردوستانهحقوق  ازجمله المللنیبی انسانی و حقوق ی جهانی، جامعهجامعه

 کرامتو نقش هدف اصلی این پژوهش، بررسی انسانیت است. اخالق مشحون از اصول کیفری  المللینب

 کیفری المللبیناسالمی و حقوق  یبشردوستانهحقوق  اشتراک ینقطه عنوانبه یانسان و اخالق

تحلیلی است در این روش ضمن توصیف عینی و  –. در این پژوهش روش انجام تحقیق توصیفی باشدیم

ی نظری مرتبط هاانیبنبه آن و با مراجعه به  منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطالعات موجود راجع

در جهت قضایی  هاییهروآیات قرآن و روایات و به با استناد  ،یاکتابخانه ییوهشبا موضوع پژوهش به 

اسالمی و  یبشردوستانه) هر دو نظام حقوقی اشتراک ینقطه عنوانبه یانسانو اخالق  کرامتبررسی 

 .گرددیم تالش یکدیگربا  کیفری(

الملل بشردوستانه، الملل عمومی، حقوق بینحقوق بین ،انسانی اخالق :يديکل واژگان

 .یکیفرالملل ی اسالمی، حقوق بینحقوق بشردوستانه
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 2 ميثم نوروزي، 1 بهزاد رضوي فرد

 .حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائیی دانشیار دانشکده 1
 .الملل عمومی، دانشگاه عالمه طباطبائیینبدانشجوی دکتری حقوق  2

 

 ه مسئول:نام نویسند
 بهزاد رضوي فرد

 یاسالم يبشردوستانهحقوق  اشتراک ينقطه یانساناخالق 
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 مقدمه
، زیستیطاز محمربوط به حمایت  مسائل، المللنیبجدیدی از مسائل شامل تجارت  هایزمینه درعمومی  المللنیبحقوق امروزه 

در مطالعات و فنون تاریخی بر اساس تحوالت زمانی  المللنیبسنتی حقوق  طوربه. 1نموده استحقوق بشر و اکتشافات فضای بیرونی رشد 

به سنتی جنگ )حقوق زمان جنگ(  المللنیبی حقوق شدهتیتقوو  افتهیتوسعهبشردوستانه، شکل  المللنیب. حقوق 2استو درک  فهمقابل

 ی عموم و خصوص وجود دارد.حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات و حقوق بشردوستانه رابطه بینیقتدر حق؛ دیآیم شمار

بشردوستانه را به ابزاری برای  المللنیبکیفری، حقوق  المللنیبی نمود عینی از حقوق لهمنزبهالمللی کیفری تأسیس دیوان بین

 د، مُجهز نمود.شیمیی واقع اعتنایبو اغلب مورد  دیرسیمی نظام کنونی که ناکافی به نظر هایکاسترفع نقایص و 

و  ستا هاتیحاکم موردقبولموضوعی که  عنوانبه المللنیبعمومی با ایجاد حقوق  المللنیبحقوق  گذارانانیبنو سایر  3گروسیوس

و  گرفته استرضایت کشورها، راه را برای پذیرش حقوقی هموار کردند که ابعادی جهانی به خود  وذاردن اساس آن بر مبنای رویه گانیبنبا 

، این هانری وجودنیباا. بوده استنگ و تمدن و عالوه بر آن قادر به عبور از مرز فره شدهاعمالچه در زمان صلح و چه در زمان جنگ 

-ی بشردوستانه در دوران مُعاصر شد. دونان در جستالمللنیبقرن نوزدهم بود که پیشگام حقیقی حقوق  شیاندژرفعالم بصیر و  4دونان

ی همهحمایت از مجروحان و  منظوربهو « باشد نقضرقابلیغی که در قالب یک کنوانسیون ضمانت اجرا داشته و المللنیباصولی »وجوی 

 بودند، باعث پیشرفت اساسی در حقوق بشردوستانه شد. هاآنکمک به  درصددی که کسان

ی اخالقی هانحلهریشه در مکاتب الهی و  تواندی است که میادوستانهنوعی اخالقی و هاآموزهاین اصول،  بخشالهامهرچند که منبع 

 .شودیممحور، نقطه عطفی محسوب  -ین قواعد در نظام حقوقی دولت، اما تصریح و پذیرش اداشته باشد

و  هاتالشوضعیت و حالتی که باید تمام  عنوانبهصلح را اسالمی  یبشردوستانهحقوق  باألخصاز سوی دیگر حقوق اسالمی 

و هر وضعیت  گرددیمای است که از سوی نصوص اصلی شرعی تأیید یعاد. این تنها حالت کندیممتوجه تحقق آن باشد، قلمداد  هاکوشش

، ص 13۳3داماد،  )محققی حقوق اسالمی ناب، الزم است نادیده انگاشته شودیا عمل مخالفی، باید امری استثنایی تلقی گردد و در مطالعه

ی هاتیمحدودآزاد نبوده؛ بلکه تابع  هاجنگدر دشمن  ، استفاده از هر ابزاری برای غلبه بریاسالم یبشردوستانه. در نظام حقوقی (101

ی سالحی که موجب رنج و آسیب ریکارگبهکه ی مهم در کاربرد سالح رعایت شود: اصل اول اینی باید دو ضابطهطورکلبهخاص است و 

به  هاجنگدر آن زمان وجود داشته و در  یی کههاسالحبا توجه به نوع  صدر اسالمدر  مثالعنوانبهدر قربانی شود، ممنوع است.  ازحدشیب

، شمشیر هاسالحاین  ازجمله. اندکردهیم، رعایت این ضابطه برای سربازان امری الزامی بوده و معموالً فرماندهان به آن امر است رفتهیمکار 

در  ازحدشیبموجب درد و رنج  کهاینرا به دلیل  هاسالحی آغشته به سم و زهر بوده که حاکمان اسالمی استفاده از این نوع هازهینو 

. دومین اصل از اصول مهم حاکم در نبردهای صدر اسالم تفکیک میان افراد و (1۳1) همان، ص اندکردهیم، ممنوع است شدهیمقربانیان 

 قائلو افراد یی که ذاتاً تفکیکی بین اهداف هاسالحاسالمی استفاده از  یبشردوستانهدر حقوق  رونیازا. بوده استی رنظامیغاهداف نظامی از 

) همان، شده استاعالم، ممنوع شودیمی یاد کشتارجمع هایسالح عنوانبه هاآنامروزه از  کنندیم دارخدشهرا  هایانسانکرامت و  شوندینم

 (.1۳2ص 

حقوق  اشتراک ینقطهی انسانو اخالق  کرامتحال با توجه به شرح موارد فوق اهمیت موضوع پژوهش حاضر بررسی و تبیین 

 ایگستردهتب و مقاالت . در این پژوهش با توجه به موضوع حاضر در این عرصه کُباشدمیکیفری  المللبیناسالمی و حقوق  یبشردوستانه

حقوق  یحوزهدر دو اک اشتر یحوزهمُستقیم به این  طوربهاما منبعی که  شودمیبه زبان فارسی و انگلیسی در راستای موضوع یافت 

بنابراین در این پژوهش با توجه به موضوع و اهمیت این حوزه  ؛گرددنمیکیفری اشاره نماید یافت  المللبین اسالمی و حقوق یبشردوستانه

اسالمی و حقوق  یبشردوستانهحقوق  اشتراک ینقطه عنوانبهچگونه  یانسانو اخالق  کرامت :که گرددمی اصلی پرداخته سؤالبه این 

و اهداف با توجه به ماهیت که  نهیمیمپژوهش را بر این امر  ییهفرضاصلی،  سؤال؟ حال با توجه به این شودیمکیفری شناخته  المللینب

 هاسانان کرامتعمومی حفظِ  المللینبمهم و مستقل از حقوق  یدوشاخه عنوانبه، کیفری المللینباسالمی و حقوق  یبشردوستانهحقوق 

 و کرامتمفاهیم در این پژوهش ابتدا به . باشدیمهر دو نظام حقوقی در اشتراک  ینقطه عنوانبه المللیینبدر مخاصمات اعم از داخلی و 

 .شودیمپرداخته  المللیینب قضایی ییهروحقوقی و سپس در اسناد و  یحوزهدو  در هرانسانی 

 

 

                                                           
1. Malcolm Shaw, International Law, (Cambridge University Press, Sixth edition, 2008), p  45.  

2. Ibid, p 54.  

3 .Hugo Grotius. 

4. Henri Dunant.  
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 اسالمی يبشردوستانهحقوق  و حقوق بشردوستانهحقوق جنگ؛ 

داشته ل بدوی یسیاسی و نظامی قبا یهاشهیحقوقی بوده که ریشه در اعماق تاریخ و حتی در اند یشاخه نیتریمیحقوق جنگ قد

 و سفرامصونیت  وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند اعالم جنگ، حکمیت، افتهیسازمان نهادیکسومریان  ی. در میان قبیلهاست

الواح  بنامقوانین و مقررات خود  یمجموعه حمورابی پادشاه بابل در .داشته استنمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود 

 .(14۳، ص 11، ش [تابی])محقق داماد، کندیحمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره م

 و موجب اختتام و یا پایان قواعد تنها، جنگ نهاعتقاددارندنظران مسائل سیاسی و حقوقی بر آن برخی از صاحب آنچهبرخالف 

ها به نظم کشیدن و یا آنقوانین و مقررات جدید نیز است که هدف  یوجودآورندهبهاز موارد،  یالکه در پارهب ؛شودینم یالمللنیمقررات ب

المللی است که قوانینی را در جنگ بین قوانین از بخشی الملل جنگ،بین حقوق کردن جنگ است. قانونمند کردن رفتار متخاصمان و انسانی

 المللی وبین قوانین جنگ دوم جهانی آغاز در. شود انجام باید غیرنظامیان و با زندانیان چگونه رفتاری جنگ زمان که دراین و کندتعیین می

 یاعالمیه و جنگ قانون از جدیدی ینبود و نسخه موردبحثبنیادین  اساسی حقوق پذیرفتن عدم مورد المللی جنگی دربین هاینامهتوافق

 نکرد سعی 1۳41 سال تا المللی نیزبین یجامعه. پذیرفت صورت ملی هایسوسیالیست توسط کشینسل و جنگ از پس تنها بشر حقوق

 .1نپذیرفت صورت قانونی خأل یک در دوم جهانی جنگ وجودینباا ببرد. نام را جنگ از اجتناب هایروش و شرایط

های مسلحانه را تحت نظم حقوقی درآورده و با انسانی کردن حقوق جنگ متضمن قواعدی است تا بتواند راهبردها و هدایت درگیری

، دارعهدهی انسانی کردن مخاصمات را بر تا حد ممکن بکاهد. رسالت آن بخش از حقوق جنگ که وظیفه بارشانانیزاز آثار مخرب و  هاآن

 .تاس بشردوستانهحقوق 

 اجبار یبرا زوربه توسل) عنوانبهجنگ  2نیست؛ در توصیف کالوزویتس آورالزامو  شدهرفتهیپذتعریف جنگ  المللنیبدر حقوق 

همچنین تنظیمات قواعد مربوط به  المللنیبحقوق  1زوربه. در اشاره به حقوق حاکم به توسل 4شودیم شناخته (3ما خواست انجام به دشمن

 کارکناندر مناطق اشغالی، بیماران،  انیرنظامیغ. این اصول حاکم برای مثال شامل رفتار با اسیران جنگی، 6کندیممخاصمات را دنبال 

 .7است ی جنگی و حقوق بشر در زمان مخاصماتهاوهیشو ممنوعیت  زخمی

الملل عمومی مقام و موقعیتی حساس و برجسته دارد و یکی از ها یا شعبات حقوق بینیکی از شاخه عنوانبه بشردوستانهحقوق 

 المللنیبی انسانی و حقوق ی جهانی، جامعهالملل انسانی است؛ زیرا امروزه بدون تردید جامعهمحورهای مهم و اساسی در حقوق بین

الشمول برای افراد و ست. حقوق بشردوستانه متضمن قواعد حمایتی و تعهدات عامحقوق بشردوستانه، مشحون از اصول انسانیت ا ازجمله

 میرمستقیغی مستقیم یا نوعبهالملل است که ی هر تابعی از تابعان حقوق بینطورکلبهالمللی و های بینهای انسانی، کشورها و سازمانگروه

                                                           
1 . Rainer Huhle, Tobias Ackermann, Und andere, Krieg und Menschenrechte , (Beispiele Praxis, Padagogische 

hadreichun, Gräbersuche Online, 2017), Seite 9 .  

2 . Clausewitz. 

3 . An act of force to compel our enemy to do our will. 

4 . Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: international humanitarian law in war, (Cambridge University 

Press, 2010), p 21.  

5 .  Jus ad bellum. 

6   .  Jus in bello. 

7 . Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: international humanitarian law in war, (Cambridge University 

Press, 2010), See e.g. Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 

Cambridge, 2004; Les Nouvelles Fronti`eres du Droit International Humanitaire (ed. J.-F. Flauss), Brussels, 2003; 

T.Meron, The Humanization of International Law, The Hague, 2006; UK Ministry of Defence, Manual on the 

Law of Armed Conflict, Oxford, 2004; L. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd edn, 

Manchester, 2000; I. Detter, The Law of War, 2nd edn, Cambridge, 2000; G. Best, Humanity in Warfare, London, 

1980, and Best, War and Law Since 1945, Oxford, 1994; A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester, 

1996; Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict (ed. D. Fleck), Oxford, 1995; Studies and Essays on 

International Humanitarian Law and Red Cross Principles (ed. C. Swinarski), Dordrecht, 1984; The New 

Humanitarian Law of Armed Conflict (ed. A. Cassese), Naples, 1979; G. I. A. D. Draper, ‘The Geneva 

Conventions of 1949’, 114 HR, p. 59, and Draper ‘Implementation and Enforcement of the Geneva Conventions 

and of the two Additional Protocols’, 164 HR, 1979, p. 1; F. Kalshoven, The Law of Warfare, Leiden, 1973; M. 

Bothe, K. Partsch and W. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflict, The Hague, 1982, and J. Pictet, 

Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Dordrecht, 1982. See also Documents on the Laws of War 

(ed. A. Roberts and R. Guelff), 3rd edn, Oxford, 2000; Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier and A. Pellet, Droit 

International Public, 7th edn, Paris, 2002, p. 962; T. Meron, ‘The Humanisation of Humanitarian Law’, 94 AJIL, 

2000, p. 239, and C. Rousseau, Le Droit des Conflits Arm´es, Paris, 1983. 
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هستند. قلمرو اجرایی  باالی آستانهی داخلی با یا آشوب مسلحانه ی مسلحانه و حتی در مواردی درگیر یک شورشدرگیر یک مخاصمه

 (23، ص 13۳2، بیگدلی )ضیائیشودرا نیز شامل می طرفیبحقوق بشردوستانه حتی کشورهای غیر مُتخاصم یا 

ینه دارد، تدوین آن در دو بدین ترتیب گرچه حقوق بشردوستانه به دلیل ریشه داشتن در باورهای اعتقادی و اخالقی ملل قدمت دیر

ی طرفین درگیر در یک تساوی برای همه طوربهبشردوستانه  المللنیبحقوق  .(217، ص 131۳)کاظمی، گرفته استی اخیر صورت سده

یا خیر و این  بوده استی مخاصمه هکنندشروعکه طرف از این نظرصرف؛ شودیم کاربردهبه (یالمللنیب –اعم از داخلی )مخاصمه مسلحانه 

 .1شودیم کاربردهبهحقوق تماماً در حمایت از اشخاص در مخاصمات مسلحانه 

ی طورکلبه بشر وواال و کرامت انسان و تضمین حق حیات و حقوق اساسی شأن احترام به  نیتأمهدف از حقوق بشردوستانه  هامروز

حقوق بشردوستانه درصدد تعیین مشروعیت یا عدم  .مسلحانه استناظر بر منازعات  المللنیبتعمیم هنجارهای حقوق بشری به حقوق 

باید اذعان داشت که حقوق طور عمده محدود ساختن آثار مخرب جنگ است. مشروعیت جنگ نیست؛ بلکه هدف آن در ابتدا و به

و عملکرد نیروهای نظامی حاکم  هادولت المللیبیناست که در هنگام مخاصمات مسلحانه بر روابط  المللبینبشردوستانه بخشی از حقوق 

است، حمایت از حیات، سالمت و کرامت  آمده المللیبینبشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد  المللبین. هدف اصلی حقوق شودمی

حقوق بشردوستانه نیز در  .(12، ص 2، ش 13۳1)فقیه حبیبی، باشدمی، اندکردهدرگیری را ترک  درصحنهو رزمندگانی که  غیرنظامیان

)عباسی، ورای اختالفات فرهنگی و هنجاری است هاملتهمه  تائیدزمره هنجارهای حقوقی است که اعتباری عام و جهانی دارد و مورد 

 .(13، ص 10، ش 13۳1

ز جنگ را تشکیل حقوق بشردوستانه در اسالم، مجموعه قواعد فقهی و حکومتی اسالم است که سه مقطع زمانی پیش، حین و پس ا

که شامل کتاب، در اسالم  المللبینمنابع حقوق جنگ در اسالم، همان منابع حقوق از سویی . هایندآنو مسلمانان موظف به رعایت  دهدمی

 .(140، ص 13۳2، بیگدلی )ضیائیباشدمی اهل سنت قیاس ینظریهو در  سنت، اجماع، عقل

شرایط در تاریخ بشر و  نیزتریانگغمو  نیترکیتارچهارم و پنجم میالدی از  یهاقرن، شرایط زندگی مردم در میدانیم که گونههمان

است.  رفتهیمعادی به شمار  یجزء کارهامنازعات مسلحانه بوده است و ویرانگری و وحشیگری و مثله کردن اجساد  ینهیزمدر  خصوصبه

و هیچ حمایتی از زنان، کودکان، پیران و بیماران وجود نداشت. هیچ محدودیتی  شدینم گذاشته انیرنظامیغهیچ فرقی میان رزمندگان و 

نوعی انحطاط و فساد معنوی  یورطه. زیرا جهان به شدینمجهت نابودی و ویرانی اهداف و اشیاء از هیچ نوعی وجود نداشت. قوانین مراعات 

وضع دردناک جوامع آن روز  بود که جهتازآنم ظهور کرد. رسالت آن در گسترش تمدن در چنین روزگاری بود که اسال .و مادی افتاده بود

اسالم  یبشردوستانهکند. شیوه انسانی و  ، پربرندیماخالقی و حقوقی را که مردم در جوامع مذکور در آن به سر  خألرا بهبود بخشد و این 

حقوق مدرن مربوط به جنگ  یبندصورتو  یریگشکلدر  یاکنندهنییتعمربوط به منازعات مسلحانه گذارد و نقش  روتأثیر زیادی بر ام

بسیار  یهاتیمحدود. ضرورت و نیاز با مفاهیمی چون انسانیت و فتوت تعدیل گردید، ضرورت برای اولین بار تابع و مقید به نمودایفاء 

 .دن به انجام رسید و تأثیر آن باعث ظهور و تولد مجدد تمدن در جهان گردیدگسترده شد. رسالت اسالم در گسترش تم

ی امتیازات و اقتدارات مشروعی است که اسالم در جنگ برای دشمن کلیه اسالمی یبشردوستانهدر حقوق اسالم مقصود از حقوق 

و  هاساختمانحمایت از اموال،  میرمستقیغصورت قرار دهد و یا به تیموردحمارا  هاانسان. این حقوق ممکن است مستقیماً شناخته است

 .(147، ص 13۳3)بیگدلی، عهده گیرد حتی حیوانات را بر

 بر رفتارمختلف از قرآن کریم،  یاتدرآ. خداوند شدینمپیش از اسالم حقوق بشردوستانه وجود داشت، اما چندان توجهی به آن 

سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ  وَ قاتِلُوا فی. »دیفرمایم تأکیدردوستانه انسانی با دشمن و رعایت حقوق بش

در تفاسیر مکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.  تجاوز و جنگندیمکه با شما  یباکسانخدا قتال کنید  درراه، (1۳0)بقره: «الْمُعْتَدینَ

است که بر اساس آیه مذکور، مواردی مانند جنگ قبل از مصالحه بر سر حق، جنگ ابتدائی، کشتار  شدهدادهنشان  یخوببهنیز این مطلب 

اسالمی  یهاآموزهممنوعه جنگ است و مورد رضای  ز مصادیقبه دشمن ا جنگاعالنزنان و کودکان، نیز حمله و کشتار قبل از 

فراریان  کشتار ،شدگانمیتسلشکنجه و آزار دشمن، کشتار  مانندپس در حقوق اسالم مبادرت به اعمالی . (61، ص 13۳0)طباطبایی، نیست

 یراهبرد یرغی هاهدفجسد دشمن، تخریب و انهدام  مثله کردندشمن، کشتار مجروحان و اسیران جنگی،  آورندگاناسالماز جنگ، کشتار 

علیه دشمن، تعرض به  بارانیزی اقتصادی دشمن، استعمال سم و مواد شیمیایی ی دشمن، کشتار حیوانات اهلی دشمن، محاصرهرنظامیغو 

 .(111، ص 13۳3)بیگدلی، کلیساها و معابد دشمن برای مسلمانان نسبت به دشمنان در جنگ ممنوع خواهد بود

                                                           
1 .Dieter Fleck, The handbook of international humanitarian law, (Second edition, Edited by:, Oxford University 

Press). p 1.  
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بین اقسام جنگ یا مخاصمات مسلحانه نوین  یبشردوستانه المللنیبهمانند حقوق  موردنظرباید توجه داشت که مفهوم اسالمی 

در  هاآنتمامی منازعات مسلحانه را بدون توجه به ماهیت نوین  یبشردوستانه المللنیبقواعد حقوق  مانندبهلذا این قواعد  .گذاردینمفرق 

 بر می گیرد.

که هرگز از  کندیم، امر جنگندیمخدا با دشمنان  درراهاسالمی، به مؤمنانی که  یبشردوستانهیکی از قواعد اساسی مفهوم حقوق 

ه ب قرآن و دستورات پیامبر بقره به بعد از سوره  10۳حدود عدالت و انصاف خارج نشوند و گام در طریق استبداد و ستمگری نگذارند آیات 

 31 یمادهالهه و نیز در  1۳07که در مقررات « سنمارت شرط »معروف به عرفی  یقاعدههمان  درواقعاین قاعده  ؛ کهنیروهای خود (

مفهوم اسالمی  .باشدیم ؛گنجانیده شده استبشردوستانه  المللنیبژنو در خصوص حقوق  1۳4۳ یهاونیکنوانسنخستین پروتکل الحاقی به 

. تمامی داردیممانند اطفال، زنان، پیران، افراد مریض و راهبان مقرر  یرنظامیغاز بعضی طبقات  یاژهیو یهاتیحما بشردوستانهحقوق 

 11چنین افرادی صورت گیرد. بدیهی است که مصداق ماده  هیبرعلکه خصومت نباید  دارندیمو خلفا صراحتاً اعالم  دستوران پیامبر خدا 

 .افرادند گونهنیهم 71و  77و  471ژنو و همچنین مواد  1۳4۳ن پروتکل الحاقی به کنوانسیو

که در میان  وجود دارداست، شواهدی  بشردوستیشارع مقدس اسالم در حوزه حقوق و تکالیف طرفین محاربه از پیشروان اندیشه 

قبایل جزیره العرب پیش از اسالم و نیز در متون سیاسی و حقوقی هند و چینی نیز قواعدی برای جلوگیری از رفتارهای وحشیانه در جنگ 

یکی از عناصر ذاتی و اصول بنیادین نظام حقوقی اسالمی است: مفهومی  بشردوستانه المللبینمفهوم اسالمی حقوق  .وجود داشته است

باید آن را در چارچوب حقیقی خود قرار  بشردوستانهبرای پی بردن به ارزش ذاتی مفهوم اسالمی حقوق  ه و مستقل و جذاب است،سنجید

، تنها بر منازعات مسلحانه نورددیدرمتاریخی بررسی کنیم زیرا مشی اسالمی که ماهیتاً جهانی است و زمان و مکان را  اندازچشمدهیم و در 

تکی بر اعتقادات مسلمانان و ماهیت نظام حقوقی اسالمی و برداشت آن از رابطه بین جهان اسالم و جهان خارج نیز مُ مبتنی نیست بلکه

نظام حقوقی اسالمی ماهیتاً نظامی  کهنیااول  .حقوقی معاصر نیست یهانظامشابه دیگر است. نظام حقوقی اسالم دو ستون اصلی دارد که مُ

بلکه دارای منشأ الهی و مقدس است و عبارت است از اعمال ایمان اسالمی به نحوی مشخص در مورد روابط این جهانی یا دنیوی نیست، 

روابط آنان در جامعه است. در اسالم، ایمان  یدهندهشکلیکی از ادیان، بلکه مجموعه قواعدی حاکم بر رفتار مؤمنین و  تنهانهانسانی، اسالم 

نظام  کهنیادوم  .که در آن، ایمان منشأ و مصدر و نظم حقوقی مکمل آن است کنندیمدرست  یریناپذهیتجزدینی و نظم حقوقی، کل 

جداگانه تقسیم  یهاشاخه، به باشندیمحقوقی معاصر که شامل حقوق خصوصی و عمومی  یهانظاماغلب  برخالفحقوقی اسالمی 

: قواعدی است دارای منشأ الهی باشدیمو مقوم کلیتی خطاب به هر شخصی در هر زمان و مکان  شدهگرفته. قواعد آن از قرآن گرددینم

، برای افراد از حیث فرد بودن و نیز برای اجتماعات و جوامع به هر شکل و نوع و دارای هر ساختاری که باشند. خداوند از طریق پیامبر خود

و قواعدی را جهت اداره و تنظیم رفتار وی در جامعه و هدایت او در زمینه اعتقادات و  دهدیمو بدون تمایز مخاطب قرار  یطورکلبهانسان را 

و شامل  باشدیم. بنابراین در اسالم فقط یک خدا و یک قانون وجود دارد. این قانون خطاب به همه بدون تمایز و تبعیض داردیمایمان مقرر 

هر چه باشد، پایه و  هاآنو تمامی مناسبات انسانی است. ماهیت این روابط و تنوع  لفروابط مخت یهیکلمجموعه قواعدی حاکم و ناظر بر 

 المللنیب حقوق کهیدرحالاسالم در قرن هفتم میالدی ظهور کرد،  .(220، ص 2۳، ش 1372داماد، )محققاساس آن قواعد یکی است

 دوم قرن بیستم هنوز شکل نگرفته بود. یمهینتا قبل از به شکل امروزین  بشردوستانه

 شئون. زور در تمامی کردیمو جهل حکومت  یداربرده، رقیب، ییجوسلطهاسالم در قرن هفتم هنگامی ظهور کرد که جنگ، 

از این  ساخت اجتماعی یا اقتصادی نداشتند یا حداکثر گونهچیهداشت. جوامع آن دوران  دوشرطیقیبو کیفیت  کردیم اندامعرضزندگی 

، ارتباطات و اطالعات یا وجود نداشتند یا افتهیسازمانحیث در حد بسیار ضعیفی بودند. مفاهیم دولت، سرزمین، مرز، تابعیت، روابط 

و متمدن کردن بشر و غرض از آن به  یدارنیدتاریک را پر نماید، اساس رسالت اسالم  خألناشناخته بودند. هدف اسالم این بود که این 

مسلط بر  ستیبایم بعدازآنکه  یاجامعهنوین برای ایجاد انسجام و ورود به صحنه عمل بود،  یاجامعهظهور رسانیدن خواست  یمنصه

 .از سه منبع قرآن، سنت و اجتهاد عطا شد گرفتهنشئتنوین، دینی مبتنی بر توحید و نظامی حقوقی  یجامعهسرنوشت خود باشد. به این 

اسالم  یبشردوستانهدر اسالم شامل برخی قواعد است که کیفیت بنیادین دارند و سراسر نظام حقوقی  بشردوستانه المللنیبمفهوم حقوق 

به جهت داشتن اسالمی  یبشردوستانهحقوق  باألخصد اذعان داشت که حقوق اسالمی یالبته با (222-221ت )همان، ص هاسآنمتأثر از 

کنونی  یبشردوستانهاز حقوق  ترغنیبسیار  شودمیبررسی تحقیق مه اقرآن در اد درآیاتدر خصوص کرامت انسانی که  احکام بشردوستانه

 ، ذیل چکیده(13۳1)فقیه حبیبی، استدر عصر حاضر 

 

 یالمللنيبیا حقوق کيفري کيفري  المللنيبحقوق 
های متعدد و دارد و در اندرون خود دانشی ارشتهانیمای مستقل از دانش حقوق است که ماهیتی شاخه یفریک المللبین حقوق

 المللنیبحقوق  .است دادهیجاالملل در خود المللی و روابط بینهای بینتا حقوق سازمانی فریکحقوق  و المللبین حقوقمتنوعی را از 
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حقوق کیفری نوعی ممنوعیت در برابر برخی از اعمال بر اشخاص است که در  کهدرحالی؛ است 1هادولتنوعی حاکم بر حقوق و مسئولیت به

تحمیل  درواقعکیفری  المللنیبی نهاد حقوق توسعه. 2گرددیمی کیفری توسط دولت بر اشخاص اعمال هامجازاتصورت نقض آن 

 .است ی اخیرهاسدهی در المللنیبی هاسمیمکانطریق  از صورت گرفتهی نقض هامجازاتمستقیم بر اشخاص و  طوربهمسئولیتی 

که ممکن  شدهلیتشک، استو حقوق کیفری داخلی  المللنیبی حقوقی که شامل حقوق رشتهاز ترکیب دو  کیفری المللنیبحقوق 

نظم و انضباط  تواندینمقاطع این عناصر حقوق کیفری داخلی  طوربه، ترسیم شود، اما المللنیباست از عناصر حقوق کیفری در علم حقوق 

 .3بستگی دارد المللنیبکیفری را تشکیل دهد؛ بلکه وجود آن به منابع و فرایند حقوق  المللنیبحقوق 

 ییجهدرنتشناسی است که مجموعه مسائل و مشکالت حاصل ی از حقوق جنایی، جزا و جرماشاخه 4یالمللنیبحقوق کیفری 

. مسائل و مشکالت حاصل در اثر ارتکاب جرم 1کندیم وفصلحلدهد و ی قرار میموردبررسی را المللنیبارتکاب یک جرم در سطح 

کیفری  تیمسؤولی، تعیین المللنیبی جرم عناصر سازنده توانیمی بسیار متنوع و گوناگون هستند که از آن جمله المللنیب یدرصحنه

 ی صادره را نام برد.هامجازاتی و المللنیب

 

 حقوقی نظام دودر هر  یانسانو اخالق کرامت 

، )معیناست« و... بزرگی ورزیدن، جوانمرد گردیدن، بزرگواری، جوانمردی، بخشندگی»در فرهنگ لغت فارسی کرامت به معنای 

و کیفری برخوردارند و قواعد حقوق  بشردوستانه هایحفاظتها و خاطر انسان بودنشان از حقوق، حمایت ها بهانسان .(2۳2۳، ص 1311

از قواعد مذکور  دودستهی اساسی و نهایی تعهد در هر . حمایت از انسان و انسانیت پایهاندبرخاستههر دو از وجدان عمومی  بشردوستانه

صریح یا ضمنی به  طوربهو یوگسالوی سابق  روآندای کیفری، المللنیبدیوان  ینامهاساسدر  یژهوبهکیفری  المللنیباست. در اسناد حقوق 

در مثال  طوربه. شده استاشارهاست،  Dignity یسیانگلی یا کرامت هر شخص که معادل درست و گویای واژه «کرامت انسانی»ي واژه

 6زیرآمیتحقرفتار موهن و  ژهیوبهجنگی به تجاوز به کرامت شخص،  جرائمدر خصوص  b( 2) 1در مواد  ی کیفریالمللنیبدیوان ی نامهاساس

در  61ی و یا در ماده گرددیمجنگی به همین مورد هم دقیقاً اشاره  جرائمدر خصوص  1ی ماده cقسمت . همچنین در کندیماشاره 

 .1دینمایم اشاره هاآن 7شأندادرسی به کرامت و  در مراحلخصوص حمایت از قربانیان و شاهدان و شرکت آنان 

ی همین کیفری دانست. بر پایه المللنیبو حقوق اسالمی  یبشردوستانهحقوق مبنای نظام  ترینمهم توانیمکرامت انسانی را 

کرامت »است که بر  رو ینهم. از گرددیمکیفری توجیه  المللنیبو حقوق اسالمی  یبشردوستانهی مندرج در قواعد هاحقکرامت انسانی؛ 

. شده است تأکید حقوقی نظام دواشتراک در هر  ینقطه مثابهبهکیفری  المللنیبو حقوق عام  طوربهدر اسناد حقوق بشردوستانه  «انسانی

در قاموس قرآن نیز کرامت به . باشدیمی قرآنی اواژهاست،  Dignity یسیانگلی از سوی دیگر کرامت که معادل درست و گویای واژه

 .(103، ص 6، ج 1376)قرشی بنابی، و مانند آن آمده است بزرگواری و شرافت، بخشندگی و سخاوت، ارزشمند بودن و عزیز بودنمعنای 

 :اندآوردهجوادی آملی در بیان معنای کرامت  اهللآیت

است. کریم غیر از کبیر و عظیم است. کریم معنایی دارد که شاید در فارسی معادل بسیط  فرومایگیکرامت همان نزاهت از پستی و 

. باید چند کلمه را کنار هم بگذاریم تا معنای کریم روشن لمه کریم را به فارسی ترجمه کنیمنداشته باشد؛ لذا اگر ما خواسته باشیم ک

 .(21، ص 1316 )شود...

                                                           
1 . Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, (9th edition from Oxford University 

Press, London, 1994), pp  5–7. 

2 .Glanville Williams, ‘The Definition of Crime’ ( Oxford Journals Law Current Legal Problems, (1955) 8 

Current Legal Problems), p 107. 

3 . Ilias Bantekas, Susan Nash, International Criminal Law, (Published in the United States by Cavendish 

Publishing c/o International Specialized Book Services, 5824 NE Hassalo Street, Portland, Oregon 97213–

3644,USA, Second Edition,  2003,) P 1.   

4 . International criminal law .  

5 . Alland ( Denis) et Rials ( Stephane) , " Dictionnaire de la culture Juridique " , Édition limitée – Editeur : 

Presses Universitaires de France - PUF (30 août 2003) , PP: 515-516 .   

6 . Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment . 

7 . Dignity. 

8 . Article 68:  Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedings , The Court shall 

take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of 

victims and witnesses. 
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گفت: معنای اصطالحی کرامت انسانی عبارت است از اینکه انسان به ماهو انسان، عزیز و شریف و ارجمند  توانمیبه عبارت بهتر 

رنگ،  چون، مالحظات انسان است از آن حیث که انسان است، نه معیارهای قرارگرفتهاست؛ و نیز در تدوین حقوق بشر، آنچه معنای اصلی 

 اعتقاد دینی و...نژاد، زبان، جغرافیا، طبقه اجتماعی، 

لَقَدْ کَرََّمْنَا بَنِی  وَ" :فرمایندمی و دانندمی هاانسان هسوره االسراء کرامت را شامل هم 70 یآیهدر قرآن کریم و در  متعال خداوند

و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی "کَثِيرٍ مَِّمََّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالًفَضََّلْنَاهُمْ عَلَى  رَزَقْنَاهُم مَِّنَ الطََّي َّبَاتِ وَ الْبَحْر  وَ حَمَلْنَهُمْ فِی الْبَر َّ وَ آدَمَ وَ

لوقات خود برتری را روزی دادیم و بر بسیاری از مخ هاآنرا به مرکب خشکی و دریا سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه  هاآنداشتیم و 

 .در اسالم است موردنظرمت انسانی معنای کرا هکنندتوصیف. این آیه، به بهترین وجه ممکن، و فضیلت بخشیدیم

 به دادن اختصاص تکریم از مقصود داردمیصاحب تفسیر المیزان در خصوص معنای تکریم در آیه مذکور و تفاوت آن با تفضیل بیان 

متفاوت  «تفضیل» با «تکریم»معناى  که نکته است توجه به همین با و نباشد دیگران در که است خصوصیتى به دادن شرافت و عنایت

 بشود، کرامتى و شرافتى داراى که است موردنظر موردتکریم شخص تنها بلکه نیست، غیر به کارى و نفسى است معنایى تکریم ؛ زیراشودمی

 مشترک عطیه آن اصل در دیگران با او کهدرحالی یابد، برترى دیگران از تفضیل مورد شخص که است این آن از منظور که تفضیل خالف به

فخر رازی نیز با نگاهی فلسفی به این آیه بیان داشته است انسان جوهری مرکب از نفس و بدن است که  .(116، ص 13۳0)طباطبایی، است

موجود در عالم سفلی است. به همین جهت است آدمی از کرامت خاصی برخوردار شده است.  هایبدننفس او اشرف نفوس و بدن او اشرف 

صدرالمتالهین شیرازی نیز کرامت انسانی  .(372، ص 21، ج 1420)فخر رازی، کندمیخویش استداللی تقریباً مفصل ارائه وی بر این سخن 

عوامل  عنوانبهکه در وجود انسان نهاده شده است. به باور او، سایر مواردی که گاهی اوقات  داندمیرا به وجود قوه تعقل و نیروی شناخت 

توهمی بیش  -وجود قوایی مانند غضب و شهوتاز قبیل زیبایی ظاهری و جسمانی، فراوانی مال و مکنت،  -شودمیکرامت انسانی شمرده 

 .(131، ص 1360)صدرالدین شیرازی، نیست

و انسان را  دهدیمبه تعبیری در اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، آورده شده خداوند که اکرم است، از راه قلم تعلیم کرامت 

یعنی درس کرامت از سوی خداوند به انسان داده "معَلَّمَ الْانسَانَ مَا لَمْ یَعْلَ *مالَّذِى عَلَّمَ ب الْقَلَ*اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَکْرَمُ ": کندیمکریم 

یَا أَیَُّهَا النََّاسُ إ نََّا " 13حجرات، آیه مبارکه  یسورهدر ، شودیم ی هم که بر پیامبر نازلاهیآتا وی را کریم کند و در آخرین  شودیم

تقوا را محور کرامت ، "قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إ نََّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللََّهِ أَتْقَاکُمْ إ نََّ اللََّهَ عَلِيمٌ خَب يرٌ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ خَلَقْنَاکُم مَِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَ

از اعطای کرامت به ابناء بشر سخن  ،70اسراء، آیه  یسورهدر  کریم در قرآنی کرامت نیست مگر به تقوا. خداوند : چیزی مایهکندیمبیان 

است و کرامت به معنی عزت، منزلت واال و شرف. از دیدگاه ادیان الهی  بزرگداشت. تکریم به معنی "آدَمَ بَنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَ"، گفته است

ی این عطیه تواندینم کسچیهو  فرموده استی مقدسی است که خداوند به انسان عنایت ی است. عطیهتعالحقی کرامت انسانی تجلی اراده

ی، نه به نام نظم عمومی و نه روچیهبهاست که تجاوز به آن را  ریناپذخدشهالهی را از بشر سلب کند. حرمت و کرامت انسانی حقی مطلق و 

 یبشردوستانهقاعده اساسی در مفهوم حقوق  نیترمهمبنابراین،  ؛(16، ص 1317نیا، )قربانجایز دانست توانینمی دیگری به هیچ بهانه

. در دینمایمبا دشمن را منع  زیرآمیتحقرفتار  از گریداسالمی مربوط به ارزش و کرامت انسان است و رسماً مثله کردن و شکنجه و هر شکل 

دیگر رایج و عادی بود، اما اسالم  یانهیوحش یهاوهیشبه  هاآنیا مثله کردن  شدندیمکشته  درنبردآن زمان بریدن قضیت افراد دشمن که 

اسالمی در این مورد صراحت  یبرجستهو اجتهاد فقهای  اً پیروان خود را از انجام این کارها منع کرده است. آیات قرآن و سنت پیامبر رسم

که عمویش در همان زمان  مثله کنند، پیامبر  مثلبهمقابلهاز نبردها تصمیم گرفته شد که اسرا را برای  یکیدر کهیهنگامدارند. برای مثال 

مثله شده بود، این دستور صریح را به مؤمنین صادر کرد که حتی یک سگ را هم مثله نکنید. فرماندهان همیشه در تعلیمات خود به 

 شدهوضع. از این قاعده اساسی که سیزده قرن قبل برای مبارزه با عملی رایج در آن زمان انددهیگنجانیم سربازان مسلمان این دستور را

ژنو را استنباط )اجتهاد( کرد. این استنباط که به نظر ما استنباطی منطقی  1۳4۳ یهاونیکنوانسامی تضمینات اساسی تم توانیماست، 

قابل  است، کامالً در چارچوب پنج اصل بنیادی قرآنی )عدالت، مساوات، شور، عمل متقابل به توجه به اخالقیات و احترام به تعهدات قبلی

و  بازشناختتوجیه است و باید اضافه کرد که کامالً با احترام به حقوق بشرمالزمه دارد که نظام حقوقی اسالم نخستین نظامی بود که آن را 

 .(221، ص 2۳، ش 1372داماد، )محقق(به آن اختصاص داد پر احترامجایگاهی 

به یاد را  6ابراهیم آیه  یسورهدر ، کافی است کالم خداوند را در قرآن هاآندر خصوص کرامت  در مورد رفتار با اسرای جنگی

یُذَب َّحُونَ  لْعَذَاب  وَإ ذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ إ ذْ أَنجَاکُم مَِّنْ آل  فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ ا وَ":دیفرمایمبیاوریم که 

 "فِی ذَلِکُم بَالء مَِّن رََّب َّکُمْ عَظِيمٌ یَسْتَحْيُونَ نِسَاءکُمْ وَ وَ أَبْنَاءکُمْ

آورند... برای رضای خدا به  یجابه... آنان عهد و پیمان خود را نوشندیمبنوشند که مجاهدان خدا از آن  یاسرچشمهصالحان باید از 

انسان از جایگاه بسیار واالیی در منطق قرآن کریم  (221) همان، ص (کنندیمنگهداری  هاآن)از  دهندیمفقرا، یتیمان و اسرا طعام 
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إ ذْ قَالَ رَبَُّكَ لِلْمَالَئِکَة  إ نَِّی جَاعِلٌ فِی األَرْض  خَلِيفَةً قَالُواْ  وَ" :است شدهبیانجانشین خداوند در زمین  درجاییبرخوردار است؛ چنانکه 

و یا در ( 30)بقره:  "نُقَدَِّسُ لَكَ قَالَ إ نَِّی أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ نَحْنُ نُسَب َّحُ ب حَمْدِکَ وَ یَسْفِكُ الدَِّمَاء وَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن یُفْسِدُ فِيهَا وَ

 مسجود مالئکه است. روح خداوند در انسان دمیده شده و او"فَإ ذَا سَوََّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رَُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاج دِینَ" 2۳سوره حجر آیه 

کرده است. برخی از تعالیم  تأکیدمکرر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانی در مقابل دشمنان  صورتبهقرآن کریم 

دین  دیگرعبارتبه. باشدمیو یا طرف درگیر نیستند،  اندنکردهگسترده اسالم در مورد اشخاص و افرادی است که در جنگ و نبرد شرکت 

در زمان جنگ قائل  وزنانرا برای کودکان  ایویژههمچنین اسالم حقوق  ، خواهان امنیت و سالمتی کامل شده وغیرنظامیاسالم، برای افراد 

به قتل  ،کنندمیزندگی  هابیغولهو رهبانان را که در غارها و  ، عابران: پیران، زنان، اطفالفرمایدمیثی پیامبر گرامی اسالم شده است. در حدی

آمده است که:  36نساء آیه  یسورهدر همچنین  .(14، ص 13۳1)فقیه حبیبی، اندکردهنیز نقل  )ع(. شبیه این حدیث را، امام صادقنرسانید

 الْجَار  الْجُنُب  وَ الْجَار  ذِي الْقُرْبَى وَ الْمَسَاکِين  وَ الْيَتَامَى وَ ب ذِي الْقُرْبَى وَ ب الْوَالِدَیْن  إ حْسَانًا وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَالَ تُشْر کُواْ ب هِ شَيْئًا وَ"

شریک او  چیزهیچخدای را بپرستید و  ."مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إ نََّ اللَّهَ الَ یُحِبَُّ مَن کَانَ مُخْتَاالً فَخُورًا ابْن  السََّب يل  وَ الصََّاحِب  ب الجَنب  وَ

مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان 

 د.خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندار هرآینهخود نیکی کنید 

الشََّهْرُ الْحَرَامُ ب الشََّهْر  ": نمایدمیاشاره  صورتبدین ورزى حتی در زمان جنگلزوم عدالتبه  1۳4بقره در آیه  یسورهدر  نیز

این ماه  "عَلَيْکُمْ وَاتََّقُواْاللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتََّقِينَالْحَرَام  وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن  اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ ب مِثْل  مَا اعْتَدَى 

بر او تعدی  اشتعدیحرام را قصاص است، پس هر کس بر شما تعدی کند به همان اندازه  هایماهحرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن 

 .کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با پرهیزگاران است

 1نساء آیه  یسورهدر است.  همنوعانکریم نیکو سخن گفتن و برخورد شایسته در قبال  قرآنآینهاز دیگر موارد کرامت انسانی در 

قُولُواْ لَهُمْ  اکْسُوهُمْ وَ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ  الَ تُؤْتُواْ السَُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الََّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِيَاماً وَ وَ"است:  شدهاشارهبه احترام به سفیهان 

سفیهان مدهید ولی از آن هزینه و لباسشان دهید و با آنان سخن  دست بهاموالتان را که خدا قوام زندگی شما ساخته است،  "قَوْالً مََّعْرُوفًا

الَ تَطْرُدِ الََّذِینَ  وَ": نمایدمیاشاره  گونهایندر نزد خداوند به  مؤمنینبه ارزش و احترام  12االنعام آیه  یسورههمچنین در  .به نیکی گویید

مَا مِنْ حِسَاب كَ عَلَيْه م مَِّن شَیْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ  الْعَشِی َّ یُر یدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَاب ه م مَِّن شَیْءٍ وَ یَدْعُونَ رَبََّهُم ب الْغَدَاة  وَ

نه چیزی از  .او هستند، طرد مکن خشنودی خواستارو  خوانندمیکسانی را که هر بامداد و شبانگاه پروردگار خویش را  "الِمِينَمِنَ الظََّ

 .را طرد کنی، در زمره ستمکاران درآیی هاآنبر عهده توست و نه چیزی از حساب تو بر عهده ایشان اگر  هاآنحساب 

 وَ مَعْرُوفٌ قَوْلٌ": فرمایدمینیازمندان چنین  برخورد بادر  گفتاریخوشو  رفتاریخوشدر سوره مبارکه البقره نیز در خصوص 

 هایخشونت از گذشت و) عفو و (نیازمندان برابر در) پسندیده گفتار( 263)بقره: "حَليمٌ غَنِیٌّ اللَّهُ وَ أَذىً یَتْبَعُها صَدَقَةٍ مِنْ خَيْرٌ مَغْفِرَةٌ

 .است بردبار و نیازبى خداوند، و است؛ بهتر باشد، آن دنبال به آزارى که بخششى از ،(هاآن

 نوع هیچ که زیبا و نیکو کالمى یعنى شدهگفته« قول معروف»ذیل آیه مذکور اقوال مختلفی در خصوص  البیانمجمعدر تفسیر 

 سؤال از را تو خدا بسازد، برایت خدا :بگوید اینکهمثل نیکو دعایی یعنى گویندمی بعضى. کند رد را فقیر و سائل آن، با و ندارد همراه زشتى

 البین ذات اصالح اندگفته نیز برخی و انددانسته( نیکو وعده) را آن معناى دیگر بعضى .آن مانند و کند زیاد را تو روزى خداوند کند، نیازبى

 .(641، ص 2، ج 1372)طبرسی، است

 

 یالمللنيبدر اسناد  یانسانو اخالق کرامت 
 گردد:میها اشاره آناز  یانمونهکه در ذیل به  قرارگرفته است تأکیددر اسناد متعددی مورد تصریح و « کرامت انسانی»ی واژه

عضو ایمان خود را به حقوق اساسی انسان، کرامت او و ارزش شخصی انسانی  هایدولتی منشور سازمان ملل متحد، در مقدمه .الف

 .اندنمودهاظهار 

 .قراردادهاست موردتوجه، کرامت انسانی را مؤکد، به نحو 1۳41دسامبر سال  10ی جهانی حقوق بشر مُصوب اعالمیه .ب

جهانی زن بر مقام و منزلت و حقوق یکسان  اجالسی ی کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان و نیز اعالمیهدر مقدمه .پ

 .شده است تأکیدو ضرورت احترام به شخصیت بشر  هاانسان

یکی از اصولی که  عنوانبهی رفع هر نوع تبعیض نژادی در آغاز مقدمه بر اصل حیثیت و کرامت ذاتی انسان المللنیبکنوانسیون  .ت

 .(11۳، ص 1317نیا، )قرباناست یدهورز تأکیددر منشور ملل متحد بر آن مبتنی است، 
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 .گرددیمپرداخته  المللیینبآراء کیفری در کرامت انسانی در ذیل به اهمیت 

 

 یالمللنيبکيفري  آراءدر  یانسانو اخالق کرامت 
و مقام و منزلت واالی  قرارگرفتهی هم المللنیبی باقی نمانده؛ بلکه مورد استناد قضات المللنیبی کرامت انسانی تنها در اسناد ایده

ی هاونیکنوانسکه متهمان را به اتهام نقض افزون بر اینالمللی کيفري براي یوگسالوي سابق دادگاه بين. آورده استبه دست  خود را

علیه بشریت محاکمه نمود که بسیاری از موارد  جرائمی و ارتکاب کشنسلجنایات جنگی،  ارتکابعرفی،  المللنیبژنو، نقض حقوق  1۳4۳

؛ شوندیمی از مصادیق روشن اهانت به کرامت انسانی محسوب کشنسلعلیه بشریت و  مجرائی ژنو، جنایات جنگی، هاونیکنوانسنقض 

 و 2کارادزیچ وانیرادعلیه  1در قرار آنچه. برای مثال نموده استجرمی مستقل توجه  عنوانبهمشخص نیز به اهانت به کرامت انسانی  طوربه

 طوربه هرچند؛ خوردیمی روشن نقض کرامت انسانی به چشم هانمونه، استآمده علیه بشریت  جرائمدو متهم به ارتکاب  3راتکومالدیچ و

 .4(133، ص 1317نیا، )قرباننشده استصریح از آن یاد 

ی و المللنیب: ذات نظام بشردوستانه داردیم خود مقرر 1۳۳1دسامبر  10دیوان یوگسالوی در حکم مورخ  کنندهیدگیرسی شعبه

ی و المللنیبنیز نظام حقوق بشر، حمایت از کرامت انسانی است. اصل عام احترام به کرامت انسانی اساس و فلسفه وجودی نظام بشردوستانه 

ی جرم اهانت به کرامت درباره 2001ی فوریه 22ی دیوان باز در حکم مورخ کنندهیدگیرسی . همچنین شعبه1نظام حقوق بشر است

عرفی است. حقوق  المللنیبی از حقوق جزئی ژنو، ی چهارگانههاونیکنوانسمشترک  3ی این جرم در چارچوب ماده: »کندیمشخص مقرر 

جنگ را موجب تحقق مسئولیت کیفری برای شخص مرتکب به  هایعرفمشترک و نقض حقوق و  3ی عرفی، نقض مفاد ماده المللنیب

 6«.دیآیمشدید به شمار  جرائمی این عنوان در زمره دیتردیب. آوردیمشمار 

کار جنگی، مخالف و اصل کرامت انسانی مقتضی است که فرد انسانی از هر طبقه، گروه، فرقه، نژاد یا زبانی که باشد؛ حتی اگر جنایت

 ی دشمن در حال جنگ باشد،ا حتی تبعهی تبعه یرغاعدام، بیگانه،  بهمحکومو منفور،  مشمئزکنندهمعاند سیاسی، جاسوس، خائن، قاتلی 

ی و آزاد از مداخله طرفیبیک انسان به او نگریسته شود. او مُحق است برای احقاق حقوق خود به یک مرجع قضایی مستقل،  عنوانبهباید 

محاکمه وی باید در یک دادگاه عادالنه و با رعایت تشریفات قانونی و اصول عدالت کیفری صورت گیرد که ناشی  کهچناندولت مراجعه کند. 

 (142، ص 1317نیا، )قرباناستاز اهمیت کرامت انسانی 
 
 گيرييجهنت

مسلحانه ی حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات افتهیتکاملشکل توسعه و اسالمی  یبشردوستانهو حقوق الملل بشردوستانه حقوق بین

گردد. به ها میدر جنگ هاخشونتشود و سبب محدود کردن شدت بین طرفین مخاصمه حاکم میو جهاد اسالمی که در زمان جنگ  است

ان را مبنای شخص انسو اخالق حمایت از انسان، انسانیت و کرامت اسالمی  یبشردوستانهو حقوق الملل بشردوستانه عبارتی حقوق بین

الملل کیفری و در و حقوق بیناسالمی  یبشردوستانهحقوق بشر، بشردوستانه،  المللیدهد که در تمامی اسناد بینتعهدات خود قرار می

 .است شدهیحتصرطور صریح و ضمنی ، هم بهاستها ی کار آنها سرلوحهالمللی کیفری که حمایت از انسانهای بینی قضایی دادگاهرویه

که نظر از اینالمللی( به وقوع پیوسته باشد، صرفاز انسان و انسانیت درجایی که مخاصماتی اعم از )داخلی و بینو کرامت حمایت  درواقع

اسالمی،  یبشردوستانهو بشردوستانه حقوق گیرد. به عبارتی قرار می موردتوجهعنوان متجاوز و کدام دولت متجاوز نباشد، کدام دولت به

المللی نخواهد های مخاصمات اعم از داخلی و بیندهد و کاری با دیگر جنبهدر مخاصمات قرار می هااز انسانو کرامت اصل را بر حمایت 

                                                           
1 . award. 

2 . Radovan Karadžić. 

3 . Ratko Mladić. 

ی رنظامیغی شده، اشخاص کشنسلی خود مرتکب هافعلافعال و ترک  لهیوسبهشده در خاک جمهوری بوسنی و هرزه گوین،  برده ناماین دو متهم .  4

ی، قتل، تجاوز جنسی، رقانونیغکیفری مسئول بازداشت  ازلحاظ. آنان انددادهمسلمان و کروات را به دالیل ملی، سیاسی و مذهبی مورد آزار و اذیت قرار 

رهبران سیاسی، روشنفکران و  قرار دادنی، هدف رنظامیغی با اشخاص رانسانیغتهاجم جنسی، شکنجه، کتک زدن، سرقت مقرون به آزار و تهدید و رفتار 

، تخریب منازل و رمنقولیغ، تصاحب و غارت اموال منقول و انیرنظامیغی رقانونیغ، بمباران انیرنظامیغی رقانونیغی، اخراج و انتقال احرفهصاحبان مشاغل 

  مراکز تجاری و تخریب اماکن مذهبی بودند .

1 . ICTY; Case NO. IT  - 96, 17 / 1, 10  December  1998 , paras . 162- 183.  

6. ICTY , Trial Chamber , the Prosecutor  v. Kunarac ( Judgment ) 22 feb . 2001 , Case No. IT- 96-23- T, Para . 

408. 
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ی پیشین کمیته رئیسیبناژنو و  1۳4۳ یهای چهارگانهمسئول تدوین کنوانسیون 1پیکتهژان طبق نظر )داشت؛ زیرا بر این عقیده 

ی داخلی و مسلحانه مخاصماتو فرقی بین  "است یکرنگجا به خون هميشه و در همه"سرخ( استوار است که المللی صلیب بین

 المللی وجود ندارد.بین

المللی نقض حقوق جرائم بینبرخی که به مجازات اشخاص حقیقیِ مرتکب ) کیفری المللالملل جوان است و حقوق بینحقوق بین

های مُدرن در ی نوین که امروزه نسبت به تکنولوژیالملل بشردوستانهو حقوق بینپردازد( می اسالمی یبشردوستانه، و بشردوستانه بشر

هنجاری است که همانند حقوق کیفری  یرشتهیکالملل کیفری تر. حقوق بین، جوانآمده استالمللی به وجود ها اعم از داخلی و بینجنگ

جبران شود( شناسایی کند و تحت پیگرد قرار دهد. تواند مُنجر به خسارت عظیم و غیرقابلرا )که می المللیداخلی باید بتواند رفتارهای بین

در حمایت از انسان و انسانیت و کرامت انسانی  تواند در بسیاری از موارد ضامن ثبات و حفظ حاکمیت کیفری ملیبه عبارتی این حقوق می

 .شودیم

الملل کیفری معتقدند باید قدر زمان و مسیر طی شده در وادی حقوق بین 2میشل مَسهوفسور پر ازجملهبرخی از حقوقدانان کیفری 

: دلیل اول داشته استالملل کیفری به دو دلیل پیشرفت اساسی الملل و بالتبع حقوق بینبین را دانست. اینان معتقدند در قرن بیستم حقوق

اند و دیگری عبارت از تأثیراتی است که پرداخته یدگانبزه دی گزاف آن را البته هزینهناشی از فشار حوادث تأثّر برانگیز این قرن است که 

زمان  درگذرو باید « ي جوامع استخواهی موتور محرکهآرمان: »دیگویمپروفسور میشل مَسه  چنانچه. شاید دارندیپاین حوادث در 

داری یا برخی کشورها با لغو مجازات اعدام، آرمان جدیدشان؛ یعنی حقوق برده ای بشر با لغوکه مثالً در دورهتحول شوند. چنانها مُآرمان

 کردند.بشر را معرفی می

شکل ژنو  1۳4۳ی سال طور رسمی در قالب قراردادهای چهارگانهبه 1۳4۳الملل بشردوستانه در سال بنابراین هرچند حقوق بین

رد پای برخوردار است؛ اما از قدمت بیشتری  در قرن هفتم میالدی ظهور کردکه اسالم که با ظهور اسالمی  یبشردوستانهحقوق  گرفت؛ اما

طور رسمی و دائمی و به 1۳46 ویتوکو  1۳41های نورنبرگ در سال الملل کیفری بعد از پایان جنگ دوم جهانی در قالب دادگاهحقوق بین

ی نامههای یوگسالوی سابق و روآندا( در قالب اساسللی( و اختصاصی )دادگاهالمهای با خصلت ملی و بینهای مختلط )دادگاهبعد از دادگاه

یافت، اما گسترش  طور جداگانهبه( نمایان گردید و در مقاطع طوالنی تاریخ و 1۳۳1ی سال ژوئیه 17المللی کیفری در سال )دیوان بین

بوده و کماکان آثار و تعامالت مُتقابلی  یکدیگرکنار موازات و در بهی حمایت و کرامت انسان در خصوصها آن یهمهو اهداف و تحول  توسعه

 اند.بر هم داشته

ی نامهاست؛ یعنی اساس اسالمی یبشردوستانهو  الملل بشردوستانهی حقوق بینتر نیازمند حوزهالملل کیفری بیشحقوق بین

ی میان رابطه حالینبااکنند. های مُخاصمات نیاز دارند و همدیگر را تغذیه، تدارک و تقویت میالمللی کیفری به کنوانسیونهای بیندادگاه

برخی نقض شدید ؛ بدین نحو که تنها وجه استالملل کیفری عموم و خصوص مِن حقوق بیناسالمی با  یبشردوستانهحقوق بشردوستانه و 

الملل کیفری تضمین و حقوق بینخصوص حمایت و کرامت انسانی در در اسالمی  یبشردوستانهو الملل بشردوستانه حقوق بین از قواعد

 گردد.اجرا می

که در  استاجرا  ینحوه برترتیباتی بر نظارت اسالمی  یبشردوستانهو الملل بشردوستانه یکی از معضالت حقوق بینامروزه 

تنها مورد اخیر که این خألها را  .شوددیده نمیاسالمی  یبشردوستانهو بشردوستانه  حقوق درولی  ؛بشری داریمهای حقوق کنوانسیون

 رشیموردپذکه این هم البته  است کیفری المللینبنمود عینی از حقوق  عنوانبه المللی کیفریدیوان بین ینامهاساس ،پرکرده است

 است. برخوردار 3الحیت تکمیلیو از صبسیاری از کشورها واقع نشده 

المللی بین نهادیک عنوانبهبشردوستانه  المللینبنگهبان اصلی حقوق  عنوانبهالمللی صلیب سرخ بین یدر حال حاضر کمیته

حقوق  درواقعوسع از حقوق بشر داشته باشد و سیری مُفدر حال اتخاذ تدابیری است که تی اشتراک هر دو نظام حقوقی غیردولتی و نقطه

هم  واقعبه. البته اگر بخواهیم ؤثر در تضمین آن بداندمُ سمیمکانحقوق بشر در جهت  یرمجموعهیزرا اسالمی  یبشردوستانهو بشردوستانه 

 رمؤثهای مکانیزم ینِتضمتواند در زیر چتر حقوق بشر مورد است و حقوق بشردوستانه می بنگریم حقوق بشر اعم از حقوق بشردوستانه

 تضمین حقوق بشر قرار بگیرد.

                                                           
1 . Jean Pictet. 

2. Michel Masse. 

که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صالحیت  دین معناستب Jurisdiction Complementarity ) (صالحیت تکمیلی . 3 

المللی کیفری اعمال های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بینهای ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاهدیوان با دادگاه

 .جایگزین یا جانشین آنان نیست ، اماتصالحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی اس
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 منابع و مراجع
 .13۳3،تهران: کتابخانه گنج دانش ؛اسالم و حقوق بین الملل بازنگری شده ؛بیگدلی، محمد رضا ضیائی [1]

 .1316،اسراء: : قم، مصحح(. حسینی )سیدابوالقاسم؛بشر حقوق فلسفه ؛عبداهلل ،آملی جوادی [2]

: تهران، 1ج ؛اسرار اآلیات به انضمام تعلیقات حکیم مولی علی نوری ؛ابراهیم بن محمد شیرازی، صدرالدین [3]

 .1360،حکمت

تهران: انتشارات گنج المللی صلیب سرخ و . )کمیته بینالملل بشردوستانهحقوق بین ؛محمدرضا ،بیگدلی ضیائی [4]

 .13۳2 ،دانش

 .13۳0 ،للمطبوعات األعلمی مؤسسة: بیروت  ؛المیزان فی تفسیر القرآن. ؛محمدحسین طباطبایی، [1]

 .1372،خسرو ناصر: تهران ؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن  ؛حسن بن فضل طبرسی،  [6]

  (.1420) ،العربی التراث إحیاء دار: بیروت ؛التفسیر الکبیر  ؛عمر بن محمد رازی، فخر [7]

. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ؛حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ؛ا، ناصرنیقربان [1]

  .1317،اسالمی

 .1376 ،اإلسالمیة الکتب دار: تهران ؛قاموس قرآن  ؛اکبر علی بنابی، قرشی [۳]

 13۳3 ،تهران: مرکز نشر علوم اسالمی  ؛الملل: رهیافتی اسالمیحقوق بین ؛سیدمصطفی داماد، محقق [10]

 1311،(. تهران: فردوس2. )عزیزاهلل علیزاده، مصحح( )ویرایش ویراست فرهنگ فارسی. ؛محمد ،معین [11]

. «ن المللی با تاکید بر کرامت ذاتی و ارزش انسانبی صلح و بشردوستانه حقوق اسالمی ی نظریه»  ؛مجید عباسی، [12]

 .13،ص 13۳1پاییز و زمستان  ،10ش ؛پژوهش های سیاست اسالمی
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