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Abstract
There are many potentials in Islamic countries legal systems to pace
toward legal integration. One of them is common resources of law which can
be used to have “Common Legislation”. Common Legislation can take place
in forms of inter-governmental (treaties) or internal (approved acts by
parliaments). The main question here, is that whether the Muslim States can
take common legislative measures on humanitarian law? Various Islamic
schools (Mazaheb) have communal resources, regulations and verdicts in the
realm of humanitarian law which can be used to have a common legislation.
In result, this article is to analyze the common legislation of Islamic
countries on humanitarian law: necessity, possibility, barriers and normative
challenges facing in this regard. According to this article, Common
legislation in the Islamic countries and Muslim world, yields many benefits
specially to frustrate Islam phobia. According to this article, common
legislation in Muslim World on humanitarian law would be necessity any
also available because of many possibilities such as common history,
culture, resources and removability of barriers or reducing their influence.
Key words: Humanitarian Law, Common Legislation, Islamic Umma, legal
Integration, War Law.
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چكيده
کشورهای اسالمی به دلیل وجود اشتراکات فرراوا درمارابا المرا بخر ،ممیاره
بالقوه ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند .یکی ام این موارد همگرایری
ام طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه « تقاین مشترک » می باشد .تقاین مشرترک
می تواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانو مصوب پارلما ) صرورت
پذیرد .مسأله اصلی در نوشتار پی ،رو عبارت است ام این که آیا کشورهای اسالمی
می تواناد در ممیاه حقوق بشردوستانه اقدا تقایای مش ترکی بامایاد؟مذاهب مختلرف
اسالمی در ممیاه احکا و فتاوای مربوط به مما جاگ و رفتار نظامیرا نسربت بره
افراد اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند .ایرن اشرتراکات برهگونرهای
است که می توا بر پایه آ اقدا به تقاین مشترک نمود .در این مقاله برا تأکیرد برر
وحدت ماابا حقوقی کشورهای اسالمی و سایر ممیاههایی که وجودشا در وصرو
به تقاین مشترک یاری میرساند موانا پری،رو بره ویرژه در رابهره برا شرال،هرای
هاجاری نیز بررسی شده است .بر اساس این نوشرتار تقارین مشرترک در موضرو
حقوق بشردوستانه ضمن رفا خرال حقروقی داخلری کشر ورهای اسرالمی ( برهدلیرل
نداشتن آیین های قانونماد برای رفتار نظامیا ) مارافا متعرددی را در عرصره حقروق
بین الملل نصیب ایشا میگرداند .همچاین خاثینمرود تبلیارات نادرسرت در ممیاره
احکا اسال و مسألهی اسال هراسی نیز ام نتایج ایرن اقردا برهحسراب مریآیرد .در
نتیجه ب ا توجه وحدت تاریخ فرهاگ و ماابا حقوقی و امکا رفا یا کاه ،اثرگذاری
موانا موجود با توجه به وجود برخری سراموکارهای رسرمی و غیررسرمی دم در
ی مشرترک در ایرن رابهره بره عاروا یر نیرام ضرروری و
جما اسال قانو گذار ِ
دست یافتای ارمیابی میگردد.
واژگان کلیدی :حقوق بشرد وستانه تقاین مشترک امت اسرالمی همگرایری حقروقی
احکا جاگ.

استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) Email: a.habibnezhad@ut.ac.ir

دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب – سال سوم – شماره چهارم – زمستان 5931

تقنین مشترککشوراهیاسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

13


مقدمه
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تحوالت حقوق در عصر کنونی بسیار پرشتاب و متنوع است؛ به گونهای کهه نمهی تهوان بهر
ثبات پدیده های حقوقی و آثهار ناشهی از آن ،اعتمهاد کهرد .بها آنکهه قهانون گهذاری بهه وسهیله
پارلمان ،یکی از ویژگیهای اخ تصاصی حاکمیت دولتها بهشمار مهیآیهد امها بها ایهن حهال،
تحوالت یادشده موجب شهده اسهت کشهورهای مختله

بهه شهیوهههای گونهاگون اقهدام بهه

«قانون گهذاری جمعهی» نمای نهد؛ بههعبهارت دیگهر ،در قلمهروههای بسهیاری ،دوران اختصها
قانون به یک کشور خها

رو بهه پایهان اسهت ( )Wessel, 2010: 1و ابتکهار و نههاییسهازی

قوانین ،به سازوکارهای فراملی و بینالمللی سپرده شهده اسهت؛ دورانهی کهه تهیهه هنجارههای
حقوقی بر پایه زیست مشترک صورت میپذیرد و گونههای از « تقنهین بهینالمللهی و فراملهی»
به وقوع میپیوند ( .)Ibidهرچند که هنوز تفاوتهها و تابوههای فرهنگهی در جوامه گونهاگون
مان یکسانشدن قوانین هستند اما با این تفاصیل ،همین تفاوتها خود عهاملی بهرای رجهوع بهه
قوانین یکسان برای تسههیل فعالیهتهها وهمهاهنگی بیشهتر میهان کشهورها ارزیهابی مهیگهردد.
()Menkel-Meadow, 2013: 99
یکی از مهمترین قلمروهای حقوق بینالملل که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری فراوانی از/بهر
حقوق داخلی دارد قلمرو حقوق بشردوستانه است .حقهوق بشردوسهتانه ،کهه بهه دنبهال حهاکم
نمودن هنجارهای اخالق در زمان جنه

و حراسهت از افهراد و امهاکن یرنظهامی اسهت ،در

حههال حا ههر بههه دلمش ه ولی بس هیاری از صههاحبنظههران یرحقههوقی نی هز تبههدیل شههده اسههت
( .)Ticktin, 2014: 277تعههدد جن ه
جن

هههای فرامل هی و ظهههور انههواع جدی هد جنگجویههان و

افزارها ،حقوق را بر آن وادار مینماید که بههصهورت کارآمهد و روزآمهد ،پاسهخگهوی

نیازهای بشری کنهد .یکهی از ابزارههای ایهن پاسهخ گهویی ،اسهتفاده از ظرفیهت قهانونگهذاری
داخلی و انعقاد معاهدات بینالمللی در این زمینه است.
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1. International Legislation.

مقاله پیش رو به این مهم میپردازد که با توجه به وقوع جنه

ههای متعهدد در کشهورهای

مسلمان و تنوع چگهونگی وقهوع آنهها ،آیها مهی تهوان بهه قهانو ن گهذاری مشهترکی (در حقهوق



داخلی ،فراملی و بین المللی) در این زمینه دست یافت؟ بهه عبهارت دیگهر ،در ایهن نوشهتار بهه
فرصهتههها ،فوایهد و بایسههتهههای آن ،پرداختههه مهیشههود .اهمیهت ای هن مو هوع بهها توجهه بههه
درگیریهای داخلی و فراملی سالیان پس از

 0میالدی دوچندان مینماید.

 .1زم ي نههای موجود

در قسمت اول مقاله ،به این مسأ له پرداخته میشود کهه قهانونگهذاریِ مشهترک در حهوزه

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

مسههأله «تقنههین مشههترک کشههورهای اسههالمی در حههوزه حقههوق بشردوسههتانه» ،چههالشههها و

حقوق بشردوستانه در میان کشورهای اسهالمی چهه نقها مببتهی دارنهد کهه مهی توانهد در ایهن
زمینهه ،مایهه تسههیل و تسههری فعالیهتههای جمعهی شههود .بهه بیهان شهیوا تههر ،بهرای ایهن کههه
قانو ن گذاری مشترکی در کشورهای اسالمی پیرامون حقوق بشردوسهتانه صهورتپهذیر بشهود،
زمینه هایی وجود دارد که وصول به این هدف را آسانیِ بیشتری (نسهبت بههسهایر مو هوعات)
میبخشد؛ در ای نجا حقوق ،کهارکردی سیاسهی و وحهدتبخهش مهییابهد و بهه ابهزاری بهرای
تحقق هدف واالیی بها عنهوان «همگرا یهی حقهوقی» تبهدیل مهیشهود ( Burley and Mattli,

 .)1993: 44-45این زمینهها در زیر توصی

و تحلیل میگردد.

 .1- 1تاریخ و فرهنگ مشترک

موفقیت در قانون گذاری مشترک ،بیشتر از آنکه به صورتبندی قهانون (بهه شهکل قهانون
داخلی یا معاهده یا عرف بینالمللی) و وقوع یک عمل حقوقی ،وابسته باشهد نتی جهه اشهتراک
ملتها و دولتهای م جری آن قهانون ،در زم ی نههههای تهاری خی و فرهنگهی اسهت ( Wessel,

 .)2011: 255به عبارت دیگر ،انتظامبخشی و مدوّنسازیِ رفتاری کهه بهه صهورت تهاریخی در
فرهن

چند کشور نهادینه شده است با راحتی بیشتری امکانپذیر است ،تا ایهن کهه خواسهته

شود قواعد رفتاری جدیدی را از طریق الزام قانون یها معاههده بهر اتبهاع کشهورها اجبهار نمهود
( .)Carbonneau, 1987: 54برای مبال ،تکهرار فرهنه

تجهاریِ یکسهان در میهان بازرگانهان

فرانسوی ،بریتانیایی و آمریکایی ،به عاملی برای دسهتیابی بهه یهک معاههده جهام و موفهق در

1. Legal Integration.
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زمینه داوری مبدّل شد .معاههدهای کهه بهه دلیهل برخهورداری از پیشهینه طهوالنی تهاریخی در
فرهن

کشورهای عضو ،با روانی و آسانیِ بیشتری نسبت بهه سهایر معاههدات تجهاری ،جنبهه

اجرایی یافت)Koh, 2006: 747( .
در نتیجه ،اهمیت وجود زمینههای تاریخی و اشتراکات فرهنگی بهرای دسهتیابی بهه قهانون
واحد یا معاهدهای بینالمللی ،بسیار مهم ارزیابی مهیگهردد ( .)Biddle, 2007: 27بنهابر آنههه
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

که ذیل عنوان «مناب حقوقی مشترک» به تفصهیل خواههد آمهد ،کشهورهای اسهالمی بهه دلیهل
اثرپذیری از دین واحد ،در حوزه حقهوق جنه

و حقهوق بشردوسهتانه و فرهنه

اجتمهاعی

متأثر از آن ،شباهت بسیاری به یکدیگر دارنهد .از ایهن رو ،بههنظهر مهیرسهد ایهن عامهل ،نقههه
قوتی در زمینه تقنین مشترک در حوزه حقوق بشردوستانه است.
 .2- 1منابع حقوقی مشترک

گاهی قانون گذاری مشترک (داخلی یها بهینالمللهی) در مهورد هنجارههایی صهورت مهی -

گیرد که از قبل تأسیس شهده و در طهول تهاریخ ،مهورد عمهلِ افهراد در داخهل کشهورها بهوده
است؛ همهنان که گاهی نیز دولتها اقدام به تعری

و تأسیس هنجارهها و نهادههای حقهوقی

جدید میکنند .از میان این دو فرض ،فرض اول ( وجود پیشینی هنجهار) بها موفقیهت بیشهتری
روبرو است ( .)Wessel, 2010: 9در تکمیل این نکته ،باید افزود که وحهدت منهاب حقهوقی
میان کشورهایی که خواهان اتخاذ مقررات یکسان و یکپهارچگی تقنینهی هسهتند ،مههم تهرین
عههاملی اسههت کههه م هی توانههد آنههها را در وصههول بههه اهدافشههان در ای هن رابهههه یههاری رسههاند
( .)Carbonneau, 1987:51-2در تجربه حقوق بینالملل ،موارد بسهیاری یافهت مهیشهود کهه
به دلیل عدم تهابق معاهدات یا اسناد بینالمللی با نظام حقوقی داخلهی ،اجهرای آن معاههده در
داخل کشور با اعتراض حقوقدانان و قضات روبرو شده است)Wessel, 2011: 257( .
در زمینه حقوق بشردوستانه ،اسالم دارای احکام فراملی است؛ احکهامی کهه بها محوریهت
ارزش های شکلگرفته بر اساس اصل رفتار مسالمتآمیز و اصل جنه

بهرای اههداف عهالی،

صههادر شههدهانههد ( .)Al-Zuhili, 2005: 270همهن هین در متههون روایههی و فقه هیِ مههذاهب و
مدارس مختل

اسالمی ،در زمینه حقوق حاکم بهر رفتهار رزمنهدگان ،شهباهتههای فراوانهی

یافت میشود؛ بههگونههای کتهب مختلفهی دربهاره ایهن شهباهتهها و اشهتراکات م یهانمهذهبیِ
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1. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York,
1958).

دروندینی به رشته تحریر درآمده اسهت (لهفهی .)9 : 99 ،بها ایهن منههق کهه معاههدات و
اسناد بین المللیِ مدوّنکننهده و برخواسهته از هنجارههای مشهترک کشهورها ،بها اتخهاذ تفسهیر



واحد و ای جاد وحدت رویه ،همواره نقش مهمی در پیشبرد اههداف واالی جامعهه انسهانی ایفها
فقهی و حقوقی در زمینه حقوق بشردوستانه می توانند در میان مهدت ،بهه سهمت یکسهانسهازی
رفتار خود از طریق ابزارهای حقوقی گام بردارند.
تأکید این نوشتار بر وجود مناب حقوقی مشترک ،به معنهای فلهت از اهم یهت زمینههههای
اجتماعی نیست بلکه پذیرش عمهومی نسهبت بهه مفهاد یهک قهانون فراملهی و یها حهداقل عهدم
مقاومت در برابهر آنهها ،منجهر بهه اجهرای درسهت ایهن مفهاد مهیگهردد ( Cotterrell, 2012:

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

کردهاند می توان اعتقاد پیدا کرد که کشورهای اسالمی بهدلیهل برخهورداری از وحهدت منهاب

 .)505در کشورهای اسالمی ،به دلیل اعتقادات مذهبی مسهلمانان ،همهواره طهرفههای درگیهر
در جن

تالش میکنند رنگی مذهبی به عمل خود بخشند .از این رو ،رجهوع بهه منهاب دینهی

برای توجیه رزمندگان ،امری گریزناپذیر قلمداد میشود .نتی جهه عملهیِ ایهن واقعیهت ،رجهوع
بهه منهاب دی ن هیِ مشهترک اسهالمی و شههکلگ یهری رفتهار یکسههانِ نظهامی در م یهان کشههورهای
مختله

اسهالمی اسهت؛ هرچنهد کهه رجهوع بهه تفسهیرهای متنهوع و متعهدد من جهر بهه تعههدد

عملکردها و گاهی نیز پدیداریِ تناقضهای آشکار میشود ،امها رو کلهیِ شهریعت اسهالمی
در میان تمامی آنها نمایان است( .لهفی)9 : 99 ،
در متونی که پیرامون مو وع نگاه اسالم به حقوق بشردوستانه نگهارش یافتهه اسهت برخهی
مفاهیم به عنوان مبنای عمل واحد مسلمانان ،مورد تأکید قرار گرفتهاند .اولین مفههومی کهه بهه
حقوق اسالمی ،ماهیت فراملی میبخشد ،مفههوم «امهت» واحهد اسهالمی اسهت .ایهن مفههوم،
نگهاه مسههلمانان را از سهههح دولههتملههتههای شههکلگرفتههه در دوران پساوسههتفالیایی بی هرون
مهیآورَد و مفههومی فرادولتهی و فراملهی بههآن اعهها مهیکنهد ( .)Grillo, 2004: 866دومهین
مفهوم مهم که می تواند در ایهن زمینهه مستمسهک قهرار گیهرد« ،اخهوت» و بهرادری اسهالمی
است ( .)Al-Zuhili, 2005: 272اخوت اسهالمی ،عهاملی بهرای برداشهتن مرزههای فر هی در
میان اتباع کشورهای اسالمی بههحسهاب مهیآیهد و وحهدتبخشهیدن در عملکهرد آنهها را نیهز
تسهیل میبخشد .عالوه بر مبانی فوق کهه زمی نههبخهش اتحهاد عمهل میهان مسهلمانان نسهبت بهه

1. Umma.
2. Islamic Brotherhood.
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یکدیگر است میتوان زمینههایی را یافت که به عنوان منهاب الههامبخهش مسهلمانان نسهبت بهه
یرمسلمانان در زمینه های بشردوستانه شناخته میشهود .بههعنهوان مبهال ،امکهان کمهککهردن
مهالی و احسهان بههه افهراد «در راهمانههده» یها «ابههنالسهبیل» بهه عنههوان مبنهایی بههرای کمهک بههه
پناهندگان جنگی ،مورد نظر یه پردازی برخی صهاحبنظهران قهرار گرفتهه اسهت ( Krafess,

 .)2005: 334آنهه که در اینجا مدنظر میباشد وجود ظرفیتههای بهیشهمارِ نظهری و عملهی
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

است که مقبول تمامی مسلمانان در زمینه حقوق جن

میباشد ،که پرداختن تفصهیلی بههآنهها

نیازمند نوشتار مبسو دیگری است.
 .3- 1ماهيت فراملی و بينالمللی مسأله

از جملهه مههواردی کهه اقتضهها م هیکنهد نسههبت بهه ی هک مسههأله ،قهانونگههذاری فرامل هی و
بینالمللی انجام یابد ،بهینالمللهیبهودنِ ماهیهت آن مقولهه اسهت (.)Carbonneau, 1987: 53
جن

هایی که امروزه به وقوع میپیوندنهد یها ماهیهت فراملهی و حتهی بهینالمللهی دارنهد و یها

دستکم آثار بینالمللی بههمراه دارند ( .)Sassòli, 2006: 4آنهه کهه در سهالههای  0 0بهه
بعد در جهان اسالم بهصورت جن

های میهاندولتهی (مخاصهمه بهینالمللهی) یها جنه

ههای

داخلی در حال وقوع و تنازع است بهه یکهی از مههم تهرین مسهالل بهینالمللهی تبهدیل شهده و
امروزه هر سازمان و نهاد بینالمللی از دیدگاه خود زوایای این جن هها را بررسهی و تحلیهل
میکند ( .)Human Rights Council, 2014: 4بهبیان دیگر ،ماهیهت ایهن منازعهات ،انهواع و
شیوههای رفتار طرفهای درگیر ،و حتی تابعیت مبارزان (گهروهههای نظهامی فراملهی)  ،ایهن
جن

ها را از نوع داخلی یا منهقهای ،به بحرانههایی بها ماهیهت فراملهی و بهینالمللهی تبهدیل

کرده است.
 .4- 1ني از کشورهای اسالمی

آنهه تشویق کننده کشورهای اسالمی به سمت اتخهاذ تصهمیمی فراملهی در زمی نهه حقهوق
بشردوستانه به نظر میرسد نیاز فهراوان ایهن کشهورها بهه قهانونگهذاری در ایهن قلمهرو اسهت؛
نیازی که معلول وجود منازعات بینالمللی و داخلی در ایهن کشهورها اسهت .همهنهین ظههور
«گروه های نظامی فراملی» به عنوان دسته جدیدی از جنگجویان یردولتی  9در ایهن جنه

هها

منجر به ب رنج ترشدنِ بحران شده است .دلیل ایهن مسهأله را مهی تهوان در تعههد یهکطرفههی
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1. Wayfarer/The Passing Stranger.
2. Transnational Armed Group .
3. Non-State Parties.

دولت ها در اجرای معاهدات و کنوانسیون های حقهوق بشردوسهتانه و احسهاس عهدم تعههد در
بهازیگران یردولتهی جسهتجو کهرد ( .)Human Rights Council, 2013: 4در جنه

ههای



داخلی که گهروه ههای نظهامی هددولت مرکهزی بهدون توجهه بهه نظهام حقهوق بشردوسهتانه
میکنند ،عمالً دولتها ن یز از عمل به حقوق بشردوستانه بیر بت مهیشهوند ( ICRC, 2003:

 .)19مسهأله تروریسههم فرامل هی کههه در قالههب گههروههههای نظههامی امکههان بههروز یافتههه اسههت
جدیدترین مو وع و چالشِ کمیته بهینالمللهی صهلیب سهر ارزیهابی مهیشهود کهه کفایهت
وجود اسنادی مانند معاهدات چهارگانه ژنو  999را به چالش کشیده است)Ibid( .
ماهیت اختالف و میزان سازمانیافتگیِ یک تشهکل نظهامی را مهی تهوان مهالک عمهل در

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

بین المللی صرفاً از مزایای آن بهره میبرنهد و خهود را داخهل در تعههدات یهکطرفهه ارزیهابی

مخاصمات مسلحانه دانست و از این رو ،نامیدن گروههای تروریستی فراملی بههعنهوان «گهروه
نظامی» فراملی را باید در چارچوب تحمیل تعهدات حقوق بشردوستانه بهه آنهها ارزیهابی شهود
( .)Sassòli, 2006: 12شاخصه کلی این گروهها عبارت است - :افراد ایهن گهروههها رسهماً
به دولت خاصی تعلق ندارند؛  -افراد این گروههها خهود را از مهردم تفکیهک نمهیکننهد؛ - 9
ایهن گههروهههها را بهههعنههوان نهضههتهههای مبهارز آزادیبخههش کههه در حقههوق ب هینالملههل ب هه -

رسمیتشناختهاند نمی توان گنجاند ( .)Ibid: 17برآمد کالم آن کهه ،نیهاز کشهورهای اسهالمی
به تدوین سند واحد در حوزه حقوق بشردوستانه ،کمتر از نیاز آنها بهه سهایر حهوزه هها نیسهت؛
با این تفاوت که این مسأله در حال حا ر از شدّت و فوریّت فراوانی برخوردار است.
 .2موانع قانونگذاری مشترک

در این قسمت ،به موان پیش روی کشورهای اسالمی در تقنین مشهترک در زمی نهه حقهوق
بشردوستانه بینالمللی پرداخته میشود و سعی بر آن است که از چالش های مهرتب بها همهین
قلمرو خا  ،سخن به میان آید.
 .1- 2حاکميت دولتها

دولت ها از اتخاذ و یا قبول مقهررات محهدود کننهده در زمینهه حقهوق بشردوسهتانه امتنهاع
دارند و همالبته تعهدات بین المللی نیز معموالً با چهالش تهنش بها حاکم یهت دولهتهها روبهرو
میشوند .به عبارت دیگر ،تعهد دولت ها به مالک و اسهتانداردهای یکسهان ،هرچنهد از طریهق

1. Transnational Terrorism.
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سازمان های بین المللی صورت پذیرد همواره با حاکمیت دولتها در تعهارض قهرار مهیگیهرد
( .)Wessel, 2010: 2همهن هین دولههتههها در بسهیاری مههوارد ،از پههذیرش تعهههدات جدی هد
بهموجب حقوق ب ینالملل و ساز وکارهای فراملهی گریهز دارنهد ( Human Rights Council,

 )2013: 2و تالش میکنند از آن دوری جویند.
مو وع قابل توجه در این مقاله ،آن است کهه هرچنهد توافقهات جدیهد فراملهی بخشهی از
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

استقالل عمل دولت ها را م حدود مینماید اما عدم تههابق معاههدات بها نظهام حقهوق داخلهی و
پذیرش اجتماع داخلی کشهورها همهواره بهر شهدت ایهن چهالش مهیافزایهد ( Carbonneau,

 .)1987: 55-56به بیهان دیگهر ،اگهر یهک مو هوع از مهاهیتی برخهوردار باشهد کهه در داخهل
کشورهای عضو مورد پذیرش یا اجماع عمومی باشد ،در نتی جه ،چهالش تعهارض بها حاکمیهت
کشورها کاهش مییابد ( .)Cotterrell, 2012: 522با توجهه بهه منهاب مشهترک تأثیرگهذار بهر
رفتار مسلمانان مهی تهوان امیهد بهه ایهن داشهت کهه حرکهت منهقهی و یرعجوالنهه بهه سهمت
قانون گذاری مشهترک در زمینهه حقهوق بشردوسهتانه ،موفقیهت مهاهوی (وصهول بهه محتهوای
مشترک) و شهکلی ( توانمنهد سهازوکارهای وصهول بهه ایهن ههدف) در میهان مهدت را محقهق
نماید.
 .2- 2اختالف دولتهای اسالمی

مشکل بزرگی که در برخهی برههه ههای تهاریخی بهه اوج رسهیده و گهاهی کمرنه

شهده

است اختالف مناف دولتهای اسالمی و دلبستگی آنها بهه قهدرت متنهوع فرامنهقههای اسهت
(مشهدی و تسخیری .) 9 : 999 ،به عبارت دیگر ،تنازعها بر سهرِ قهدرت م یهان دولهتههای
اسالمی همواره به اوج نمیرسد ،بلکه با ت ییهر سهران و مقامهات ،در مقهاطعی از زمهان ،آرام و
با مفاهمه مقبهولی در م یهان ایشهان ،حهاکم مهیشهود و ایهن دوران بهتهرین زمهان بهرای اتخهاذ
تصمیمات مشترک در زمینه های گوناگون بهه شهمار مهی رود .در زمهان نگهارش ایهن نوشهتار،
کشورهای اسالمی ،رق در جن

های داخلی و میهاندولتهی هسهتند و در نتی جهه ،اسهتفاده از

سازوکارهایی همانند سازمان همکاریهای اسالمی در حال حا ر بها توفیهق روبهرو نخواههد
شد .به نظر میرسد و عیتهای اس بار ناشی از جن

های سهالههای  0 0بهه بعهد تهاکنون

شرایهی را فراهم کرده است که پس از خوابیدن بار جنه
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 .نام سابق این سازمان« ،سازمان همکاریهای اسالمی» بود.

 ،کشهورهای اسهالمی بهه سهمت

تقنین مشترک (در سهو مختل ) گام بردارند و شایسته است کهه صهاحب نظهران اسهالمی،
خود را برای آن دوران ،آماده نمایند.

اصوالً در حوزه هایی کهه خهال مهاهوی یها شهکلی در زمینهه ههای حقهوقی احسهاس شهود
دولتها اقدام به قانونگذاری (داخلی یا بینالمللهی) مهینمای نهد (.)Carbonneau, 1987: 53
تقنین مشترک در حوزه های حقوق بشردوستانه در زمینه های زیهر بهرای کشهورهای اسهالمی،
مناف حقوقی قابل توجهی را فراهم میآورد:
ال ) رف خال حقوقی نسبت به گروه های موسهوم بهه «گهروهههای نظهامی فراملهی» :ایهن

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

 .3فایده قانونگذاری مشترک



گروهها عمدتاً مورد توجه قانونگذاران داخلی قرار نگرفتهاند (.)Sassòli, 2006: 3
ب) رف خال حقوقی نسهبت بهه فقهدان آیهینههای اخالقهی (کُهدهای اخالقهی) در مهورد
رفتار نظامیان :عدم تعری

مقررات روری در این زمینه ،منجر بهه «آشهفتگی مقرراتهی» در

رفتارها ی حین مخاصمات و مرتب با مخاصمات شده است)Sachs, 2009: 1845( .
پ) رف خال حقوقی برای استناد در محاکم داخلی و بین المللی :وجهود قهوانین جهام و
کافی در زمینه حقوق بشردوستانه نهه تنهها کهار قضهات داخلهی را بها تسههیل روبهرو مهیکنهد
(هرچند که موجب ایجاد صالح یت فراسرزم ی نی به قانون داخلی میشهود) ( Boister, 2003:

 )962-3بلکه در برابر صهالحیت تکمیلهی دیهوان بهینالملهل کیفهری و سهایر مراجه قضهایی
مشابه ،سدّی حقوقی ای جاد میکند.
ت) مقابله با تبلی ات اسالمهراسانه :اسالم به عنوان دینهی کهه دارای ظرفیهتههای حقهوقی
بسیار نهی و مهمهی در حهوزه حقهوق بشردوسهتانه اسهت بهه دلیهل عملکهرد ناشایسهت برخهی
دولت ها و گهروهههای نظهامی ،مهورد هجمهه فهراوان تبلی هاتی قهرار گرفتهه اسهت .در نتیجهه،
بازگویی احکام اسالم در قالب تقنین مشترک ،عالوه بر ای جهاد همگرایهی حقهوقی و سیاسهی
( )Burley and Mattli, 1993: 44-45موجهب انسهانیکهردن رفتارههای مبهارزان مهیشهود
()Ticktin, 2014: 275؛ مسهألهای کهه همن آگهاهیبخشهی بهه افکهار عمهومی ،از حجهم و

1 . Regulatory Turbulance.
2 . to Humanize Warfare.
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سختی و دامنه فشارهای وارده بر جوام اسالمی میکاهد .بهه عهالوه ،ایهن اقهدام مهی توانهد بهه
عنوان الگوی جدید عمل بینالمللی مبتنی بر زمینههای مذهبی ،مورد توجه قرار گیرد.
تقنین مشترک ،به کاهش خال میان حقوق داخلی و حقوق بین الملهل مهدد مهیرسهاند .از
این رو ،هر کجا حقوق داخلی از کمبود مسهتندات حقهوقیِ الزم االجهرا رنهج ببهرد ،بها انتقهال
هنجار الزم االجرا از حقوق بهین الملهل بهه حقهوق داخلهی ،ایهن شهکاف را کهاهش مهیدههد؛

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

همهنان که هرگاه هم در عرصهه بهینالمللهی نقه

حقهوقی وجهود داشهته باشهد ،بها انتقهال از

حقوق داخلی ،عدم کفایت اسناد ب ینالمللی را جبران مهیکنهد ( Menkel-Meadow, 2013:

)110
 .4چالشهای هنجاری

به نظر میرسد در زمینه تقنهین مشهترک در بهاب حقهوق بشردوسهتانه ،یکهی از مههم تهرین
مسالل ،رف چالش های هنجاری برای وصول به اصول یا مفاد واحهد اسهت؛ زیهرا دسهتیابی بهه
یک توافق بین المللی و فراملهی ،صهرفاً یهک امهر شهکلی و تشهریفاتی نیسهت بلکهه محتهوای

توافق ،اهمیت افزونتری دارد ( .)Ibid: 103چالشهای هنجاری محتمهل در مو هوع مقالهه -

ی حا ر ،بهطور کلی و اجمالی عبارتند از:
ال ) تعارض میهان فقهه مهذاهب مختله
مختل

اسهالمی :هرچنهد در میهان مهذاهب و مهدارس

اسالمی ،تفاوتهای فقهی فراوانهی مهی تهوان یافهت امها اشهتراکات پرشهماری را نیهز

مهی تههوان در ایهن زمینههه از آنهها اسههتخراج کهرد (لهف هی .) 99 ،از آن جها کههه اسههالم دارای
ارزش های فراملی و فرادینی است می توان با برگزیدن تفسیرها و نظرات فقهیِ نزدیهکبههههم
از مذاهب مختل  ،این چهالش را رفه نمهود ( .)Grillo, 2004: 866ایهن رونهد ،بهار دیگهری
در اراله اعالمیه حقوق بشر اسالمی (اعالمیه قاهره) توسه اندیشهمندان فقههی اسهالمی ،مهورد
امتحان و محک واق شده بود و موفقیت نسبی قابل تحسینی در این زمینه نیز حاصهل گردیهد.
دستیابی به مفاد واحد در زمی نهه حقهوق بشردوسهتانه ،گهام بلنهدی در زمی نهه اتحهاد اسهالمی در
ابعاد مختل

به شمار خواهد آمد.

ب) تعارض با حقوق بین الملل :اولین و ساده ترین پاسخ برای تعارض احتمالی میان مفهاد
اسناد فراملی اسهالمی بها حقهوق بهین الملهل معاصهر ،ارالهه تفاسهیر اسهالمیِ منهبهق بها حقهوق
بینالملل است ( .)Moschtaghi, 2009: 418ایهن راهکهار ،مهلهوبِ سهازمان تعهاون اسهالمی
34

است و همواره مورد عملِ این سازمان قرار میگیرد (.)Sharqieh, 2012: 172

با وجود این ذکر ،عنایت به برخی نکات در ایهن زمینهه ،هروری اسهت :نخسهت آن کهه
نباید تالش برای تفاسیر منهبق با حقوق بینالملل ،منجر به نگهارش مفهادی مهبهم و چنهدپهلو



شود؛ چه ،در ایهن صهورت ،نت ی جههای جهز ناکارآمهدی بههبهار نخواههد آورد ( Carbonneau,

می توان با اراله مفادی با مالک ها و استانداردهای واالتهر و عینهی تهر ،تکامهل مفههومی ایجهاد
کرد .در صورتی که در فرض اخیهر ،تعار هی میهان اسهالم و حقهوق بشردوسهتانه بهین المللهی
پدیهد آیهد ،مهالک حقهوقدانههان و اسهناد بهینالمللهی ،انتخههاب «قاعهده و قهانون مهلهوب تههر»
میباشد( .سادات اخوی) 01- 7 : 915 ،
ت) دامنه حمایت هها :بهه احتمهال زیهاد ،گسهتراندن حمایهت هها بهه جنه

ههای داخلهی و

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

 .)1987: 75دوم آن کهه ،نبایهد لزومهاً بههدنبهال تههابق عینهی بها حقهوق بهینالملهل بهود؛ بلکهه

یربین المللی ،یکی از چالش های دولت های اسالمی در اتخاذ سند یا رویهه واحهد در مسهالل
جن

و پیرامونیِ جن

جن

مسلمان با مسلمان در چارچوب مرزهای بهینالمللهی کنهونی و در خهارج از آن ،وجهود

ندارد و اسالم ،جن

میباشد .شهاید بتهوان بها اسهتناد بهه ایهن کهه در اسهالم تفهاوتی میهان
مسلمان بها مسهلمان را در تمهامی فهروض ،مشهمول حمایهتههای خهود

کرده است نظریهی «گستراندن حمایتهها بهه جنه

ههای یهربینالمللهی» را مهورد پشهتیبانی

نظری قرار داد.
ث) دامنه مو وعات :در این زمینه که تقنین مشترک چهه اههدافی را دنبهال مهیکنهد ههم
چههالشِ هنجههاری وجههود دارد :حمایههت ،پیشههگیری یهها مجههازات .ایههن مسههأله ،بههه لحهها
کیفرگذاری فراملی ،با مشکل بیشتری روبرو خواهد شد)Boister, 2003: 956( .
 .5تقن ين مشترک در حقوق بشردوستانه

همانطور که پیشتر گفته شد ،مفهوم قانونگذاری ،از حالت داخلهی بهه عرصهه بهینالمللهی
منتقهل شهده اسههت .در زمی نهه حقهوق بشردوسههتانه ،بهاور بهه عههدم کفایهت اسهناد و معاهههدات
بین المللی برای مقابله با چالش های نوظهور ،مهورد قبهول صهاحبنظهران حقهوقی قهرار گرفتهه
است ( )ICRC, 2003: 4و ایشان به لزوم «قهانونگهذاری» در ایهن حهوزه تصهریح کهردهانهد
( .)Ticktin, 2014: 275بههنظههر نویسههندگان مقالههی حا ههر ،بهها الههام از حقههوق عمههومی و

1. Legislation.
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حقوق بین الملهل ،مهی تهوان سهه فهرض زیهر را بهرای دسهتیابی بهه تقنهین مشهترک در حقهوق
بشردوستانه میان کشورهای مسلمان و/یا اسالمی مد نظر قرار داد:
ال ) اتخاذ سند یرالزام آور :در نامساعدترین شرای  ،می توان بهعنهوان گهام نخسهت ،بهه

اتخاذ سندی واحهد در زمی نهه حقهوق بشردوسهتانه در اسهالم ر هایت داد کهه فاقهد همانت -
اجهرای حقهوقی باشهد .چنهین سههند یرالهزامآوری اگرچهه در نگهاه اول ،اهم یهت فراوان هی را
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نمایان نمیکند اما در م یهانمهدت بهه عنهوان یهک سهند یرالزامهی ،کهارکرد حقهوق نهرم در
حقوق بینالملل را ایفا خواهد کرد ( .)Menkel-Meadow, 2013: 111نمی تهوان از اهمیهت
حقوق نرم در پیشبرد اهداف حقوق بشردوسهتانه افهل بهود ()Sassòli, 2006: 41؛ چهون ایهن
سهح از حقوق ،هرچند الزام حقوقیِ سخت بههمراه ندارد اما به واق  ،من تشهریک مسهاعی
برای ای جاد وفاق حقوقی در یک زمینه خا  ،نقش بسزایی در ای جاد رویهها و دکتهرینههای
موفق ایفا مهیکننهد .همهین رونهد ،در اعالم یهه حقهوق بشهر اسهالمی مهورد عمهل اندیشهمندان
مسلمان قرار گرفت ،و در میدان عمل ،بهه اصهول راهنمهای عملهی بهرای دولهتههای اسهالمی
تبدیل شد ()Hakala and Kettis, 2013: 6
ب) تصویب معاهده ای میاندولتی :نظامههای منه کننهده در حقهوق بهینالملهل بهه دنبهال
کاهش یا حذف رفتارهای بالقوهای هستند که در صهورت ارتکهاب ،بها همانتاجهرای مهثثر
(حتهی کیفههر) مواجهه شههوند ( .)Boister, 2003: 954دسههتیابی بههه توفیهق انعقههاد معاهههدات
بین المللی در این زمینه ،اگرچه بسیار سخت و طاقت فرسا مینُمایهد امها بها تهالش ههای مکهرر
سازمان های بینالمللی همانند سازمان ملل متحد ،مورد توجهه حقهوقدانهان بهینالمللهی اسهت.
سازمان ملل متحد بها برگهرفتن سهنت هها و قواعهد حقهوقی مشهترک از ملهل مختله  ،اسهناد
واحدی را اراله میکند و در ایهن زم ی نهه از توف یهق نسهبی برخهوردار بهوده اسهت ( UNODC,

 .)2004: XVدر صورت وجود فضای مساعد سیاسی م یهان کشهورهای اسهالمی ،مهی تهوان بهه
این مسأله امید داشت که در زمینه حقوق بشردوستانه ،به معاهدهای میاندولتی دست یابند.
شاید این نکته به ذهن رسد کهه آیها نیهازی بهه وجهود معاههده ای جدیهد در زمی نهه حقهوق
بشردوستانه احساس میشود؟ و آیا التزام دولت ههای اسهالمی بهه اسهناد چهارگانهه ژنهو 999
کفای هت نم هیکنههد؟ در پاسههخ بای هد گفههت لههزوم تصههویب معاهههدات جدی هد ،مههورد تأکیههد
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1. Soft Law.
2. International Prohibition Regimes .

صاحبنظرانِ عرصه حقوق بشردوسهتانه اسهت ( )Human Rights Council, 2013: 6و ایهن
مسأله در مورد کشورهای اسالمی از سه نکته بهره میبرد :اول این که ،تصهویب یهک سهندی



بین المللی با مو وع تکراری ،مسألهای معمول در سازمانهای منهقههای و فرامنهقههای اسهت
که ،طبق اعالم رسهمی تارنمهای کمیتهه بهینالمللهی صهلیب سهر  ،کشهورهای اسهالمی مههم،
هری هک بههه معاهههدات مهمههی در حههوزه حقههوق بشردوسههتانه هنههوز نپیوسههتند .بههرای مبههال،
دولت های عربستان سعودی و قهر به معاهدات زیست محیههی (مهرتب بها زمهان جنه

) و

دولت امارات متحده عربی به معاهدات حفاظت از اموال و اماکن فرهنگهی نپیوسهتهانهد و در
نتیجه از فقدان تعهدات بینالمللی بهرهمند میباشند .تصهویب معاههدهای جدیهد و جهام  ،نهه

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

و هدف از این کار ،اراله الگوهای کاملتر به منظور نیل به همگرایهی حقهوقی اسهت .دوم آن

تنها تکرار مکررات نیست بلکه هرورتی اجتنهابناپهذیر اسهت .سهوم آن کهه ،بها ت ییهر نهوع
جن

ها و ظههور گهروهههای جدیهد جنگجهو (هماننهد گهروه ههای نظهامی فراملهی) ،حقهوق

بشردوستانه بین المللی نیاز بیشتری به تکمیل ،ههم در نظهام سهاختاری و ههم در نظهام حمهایتیِ
خود احساس میکند ( )Sassòli, 2006: 42و این تکمیل نیازمنهد تصهویب معاههدات جدیهد
و بهروزتری است.
پ) قانون گذاری داخلی بر اساس اصول مشهترک (جمعهی) :گهاهی کشهورهای مختله
بههر اسههاس توافههق جمعههی ،در مجههالس قههانونگههذاریِ خههود بههه صههورت یکسههان و مشههابه
قانونگذاری مینماینهد ( .)Boister, 2003: 975ایهن توافهق گهاهی بههصهورت یهک معاههده
تجلی میکند و گاهی نیز در روندهای یررسهمی  9حاصهل مهیشهود (.)Wessel, 2010: 5-9

روند یررسمی به معنای روندی یر از آنهه بههصهورت سهنتی در حقهوق بهینالملهل پذیرفتهه
شده است ،میباشد ( .)Wessel, 2011: 260در این فرض ،دولتها بها قبهول اصهول و قواعهد
یکسان  ،9توافق میکنند تا منهبق با این اصول و قواعهد ،در پارلمهان ههای خهود قهانون گهذاری

نمایند)Carbonneau, 1987: 68( .

1. Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental
modification techniques. New York, 10 December 1976.
2. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The
Hague, 14 M ay 1954.
3. Informal.
4. Using Fixed Legislature Rules.
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 .6نهادهای فراملی

نهادههای فراملهی و بهینالملل هی بسهیاری در حقهوق ب هینالملهل وجهود دارنههد کهه بها ارالههه
استانداردهای واحد ،موجب یکسانشدن رفتهار دولهت هها و مقهررات داخلهی مهیشهوند .ایهن
نهادها که عمدتا جز سازمان های بین المللیِ میان دولتی بهحساب میآینهد بها تنهوع مو هوعیِ

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

فراوانی روبهرو هسهتند .در زمینهه وصهول بهه یهک تقنهین مشهترک اسهالمی ،برخهی نهادههای
فراملی و بینالمللی می توانند بهعنوان سازوکار رسمی این مسأله معرفهی شهوند .ایهن نهادهها و
سازمانهای فراملی و بینالمللی عبارتند از:
ال ) سازمان همکاریههای اسهالمی  :هرچنهد سهازمان همکهاریههای اسهالمی بهه دلیهل
اختالف شدید میان اعضا و وابستگی بسیاری از آن ها ،از ناکارآمدی رنج مهیبهرد امها بههدلیهل
برخهورداری قابههل توجههه ایهن سههازمان از ارکههان فرع هی و وابسهته در زمینههههههای تخصص هی،
می توان نقش مهمی را در وصهول بهه همگرایهی حقهوقی در جههان اسهالم بهرای ایهن سهازمان
قالههل شههد (مشهههدی و تسههخیری .) 9 - : 999 ،بهههعههالوه ،ایههن سههازمان از کارشناسههان
متخص

و آشنا به فرهن

و زبان ملل اسالمی بهره مند است که همین عنصهر موجهب شهده

تا در زمان واحد ،با اراله راهحلهای خهود بهه دو طهرف یهک منازعهه (داخلهی و بهینالمللهی)
نقش مهمی ایفا کند ( .)Sharqieh, 2012: 172همهنین در شرای

یربحرانهی ،ایهن سهازمان

می تواند از ظرفیت رهبران جهان اسالم در پیشبرد اهداف خود استفاده کند (.)Ibid: 177
یکی از نهادهای مهم این سازمان که بهصهورت ویهژه در مسهاللِ ایهنچنی نهی مهی توانهد بهه
محفلی تأثیرگذار مبدّل شود« ،مجم فقه اسهالمی» اسهت .ایهن مجمه کهه محهل گردهمهایی
علمای مسلمان از مذاهب و مدارس مختل

اسالمی است ،به واق  ،محهل «اجتههاد جمعهی» و

شور فقهی کشورهای اسالمی بر سر مسالل علمی و نوپدید بهحسهاب مهیآیهد .ارالهه تفاسهیر و
قرالت های راهگشای فقهی ،کارویژه این نهاد فراملی است (رابههه العهالم االسهالمی المجمه
الفقه االسالمی.)1 : 009 ،
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1. Islamic Cooperation Organization.

ب) اتحادی هه ب هینالمجههالس اسههالمی :در حههال حا ههر ،اتحادی هههههای فراوان هی در زمینههه
همکههاریهههای پارلمههانی شههکل گرفتههه و در تمههامی آنههها ،تههالش بههرای حفههص صههلح و



میانجیگری در منازعات بهعنوان هدف مشهترکی تببیهت شهده اسهت (.)Biddle, 2007: 29
همکاریهای اسالمی ،از فضایی کم تشنج تر بههره مهیبهرد و بنیهان عملکهرد ایهن سهازمان ،بهر
دی پلماسی استوار است .از آنجا که ترویج و توسهعه مفهاهیم اسهالمی بهر پایهه ابعهاد مختله
ا سالم و تمهدن اسهالمی و توسهعه گفتگهو و دیهالوگ و کهاهش تنازعهات ،برخهی از اههداف
اصلی اتحادیه را به خود اختصا
بخصو

داده است در نتیجه می توان در مسهالل حقهوق بشردوسهتانه

تقنین مشترک کشوراهی اسالمی رد حوزه حقوق بشردوستاهن

«اتحادی هه ب هینالمجههالس کشههورهای عضههو سههازمان همکههاری اسههالمی» بههرخالف سههازمان

در بُعد قانونگذاری به آن توجه ویژه نمود ()Hakala and Kettis, 2013:8

نت يجه

آنهه در این نوشهتار پهردازش و تحلیهل شهد ،لهزوم توجهه بهه تقنهین مشهترک در حقهوق
بشردوستانه توس کشورهای اسالمی بود .من بررسی زمی نهه ههای تسههیلکننهدهی دسهتیابی
به این هدف ،چالش های هنجاری و موان عینی دستیابی به آن نیهز مهورد توجهه و بحه

قهرار

گرفت .به نظر میرسد با توجه به وجود احکهام اسهالمی نهی در زمینهه حقهوق بشردوسهتانه و
عمل مسلمانان به بخش عظیمی از احکام ،با توجهه بهه تجربیهات مهورد اشهاره در ایهن نوشهتار،
چالشهای یادشده را می توان با ظرفیتسازی در یک دوره میانمدت ،پشتسر گذاشت.
همهنین به نظر میرسد با توجه به ظهور منازعات مسلحانه داخلهی و بهینالمللهی در جههان
اسالم و تنوع و تعدد دولت ها و گروه های درگیر در جن

 ،لهزوم اقهدامی فراملهی در سههح

کشورهای اسالمی ،رورتی اجتنابناپذیر است .از ایهن رو تهالش بهرای تقنهین مشهترک در
هر یک از سهو سه گانهی یادشده ،با هر انداره از موفقیت ،بهرای کشهورهای اسهالمی امهری
مهلوب و روری ارزیابی میشود .با توجه به نیهاز جههان اسهالم  -چهه در سههح نخبگهانی و
چه در سهح عموم مردم  -به حکمفرمایی اخالق اسهالمی بهه رفتهار نظام یهان نسهبت بهه افهراد،

1. The Interparliamentary Union of the OIC M ember States.
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 باید آمادگی کافی برای اراله راهکار در جهت پاسهخ بهه ایهن نیهاز،اماکن و اهداف یرنظامی
.با ابزارهای حقوقی فراهم آید
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