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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. 
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ستاهن     ق بشردو حقو ی اسالمی رد حوزه   تقنین مشترک کشوراه
1نژادسیداحمد حبیب  

2محمدصالح تسخیری
 

 چكيده 
بخر،  ممیاره    دلیل وجود اشتراکات فرراوا  درمارابا المرا     کشورهای اسالمی به

یکی ام این موارد  همگرایری  . ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند بالقوه
تقاین مشرترک  . باشد می« تقاین مشترک»ویژه زارهای حقوقی بهام طریق کاربست اب

صرورت  ( قانو  مصوب پارلما )یا داخلی ( معاهده)المللی  تواند به دو صورت بین می
رو عبارت است ام این که آیا کشورهای اسالمی  مسأله اصلی در نوشتار پی،. پذیرد
ترکی بامایاد؟مذاهب مختلرف  تواناد در ممیاه حقوق بشردوستانه  اقدا  تقایای مش می

اسالمی  در ممیاه احکا  و فتاوای مربوط به مما  جاگ و رفتار نظامیرا  نسربت بره    
ای  گونره  ایرن اشرتراکات  بره   . افراد  اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند

ر در این مقاله  برا تأکیرد بر   . توا  بر پایه آ   اقدا  به تقاین مشترک نمود است که می
هایی که وجودشا  در وصرو    وحدت ماابا حقوقی کشورهای اسالمی و سایر ممیاه

هرای   ویرژه در رابهره برا شرال،     رو بره  رساند موانا پری،  به تقاین مشترک  یاری می
 بر اساس این نوشرتار  تقارین مشرترک در موضرو     .  هاجاری نیز بررسی شده است

دلیرل   بره )ورهای اسرالمی  حقوق بشردوستانه  ضمن رفا خرال  حقروقی داخلری کشر    
  مارافا متعرددی را در عرصره حقروق     (های قانونماد برای رفتار نظامیا  نداشتن آیین

نمرود  تبلیارات نادرسرت در ممیاره     همچاین خاثی. گرداند الملل نصیب ایشا  می بین
در . آیرد  حسراب مری   هراسی نیز ام نتایج ایرن اقردا   بره   ی اسال احکا  اسال  و مسأله

ا توجه وحدت تاریخ  فرهاگ و ماابا حقوقی و امکا  رفا یا کاه، اثرگذاری نتیجه  ب
موانا موجود  با توجه به وجود برخری سراموکارهای رسرمی و غیررسرمی دم  در     

گذارِی مشرترک در ایرن رابهره بره عاروا  یر  نیرام ضرروری و         جما  اسال   قانو 
 .گردد یافتای ارمیابی می دست

وستانه  تقاین مشترک  امت اسرالمی  همگرایری حقروقی     حقوق بشرد :یدیواژگان کل
 .احکا  جاگ

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

 الملل، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران ی دکتری حقوق بیندانشجو  

  1/01/95 پذیرش  تاریخ  -   1/05/95   دریافت تاریخ
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 مقدمه
 بهر  تهوان  یکهه نمه   یا گونه به ؛است متنوع و پرشتاب اریبس یکنون عصر در حقوق تحوالت

 لهیوسه  بهه  یگهذار  قهانون  کهه آن بها . کهرد  اعتمهاد  آن، از یناشه  آثهار  و یحقوق یها دهیپد ثبات
حهال،   نیه امها بها ا   دیه آ یمه  شمار به ها دولت تیحاکم یتصاصاخ یها یژگیاز و یکی پارلمان،
اقهدام بهه    گونهاگون  یهها  وهیمختله  بهه شه    یکشهورها  اسهت  شهده  وجبم ادشدهیتحوالت 

 اختصها   دوران ،یاریبسه  یهها  قلمهرو  در ،گهر یعبهارت د  بهه  نهد؛ ینما «یجمعه  یگهذار  قانون»
 یسهاز  یینهها  و بتکهار او ( Wessel, 2010: 1) اسهت  انیه پا بهه  رو خها   کشور کی به قانون
 یهنجارهها  هیه کهه ته  یسپرده شهده اسهت؛ دورانه    یالملل نیو ب یفرامل یبه سازوکارها ،نیقوان
  «یو فرامله  یالملله  نیبه  نیتقنه »از  یا گونهه و  ردیپذ یمشترک صورت م ستیز هیبر پا یحقوق
ونهاگون  در جوامه  گ  یفرهنگه  یو تابوهها  هها  تفاوتهرچند که هنوز (. Ibid) وندیپ یوقوع م به
رجهوع بهه    یبهرا  یها خود عهامل  تفاوت نیهم ل،یتفاص نیبا ا اما دهستن نیقوان شدن کسانیمان  
 .گهردد  یمه  یابیه ارزکشهورها   انیه م شهتر یب یوهمهاهنگ  هها  تیه فعال لیتسهه  یبرا یکسان نیقوان
(Menkel-Meadow, 2013: 99) 

 بهر /از یفراوان یرگذاریتأث و یریرپذیتأث که الملل نیب حقوق یها قلمرو نیتر از مهم یکی
کهه بهه دنبهال حهاکم      ،حقهوق بشردوسهتانه  . حقوق بشردوستانه است قلمرودارد  یحقوق داخل
در  اسهت،  یرنظهام یدر زمان جنه  و حراسهت از افهراد و امهاکن       اخالقهنجارهای نمودن 

شههده اسههت  لیتبههد زیههن یرحقههوقینظههران   از صههاحب یاریبسهه یحههال حا ههر بههه دلمشهه ول 
(Ticktin, 2014: 277 .) و  انیههجنگجو دیههو ظهههور انههواع جد یفراملهه یههها تعههدد جنهه

 یگهو  پاسهخ  روزآمهد،  و کارآمهد  صهورت  بهه  که دینما یم وادار آن بر را حقوق افزارها، جن 
 یگهذار  قهانون  تیه اسهتفاده از ظرف  یی،گهو  پاسهخ  نیه ا یابزارهها  از یکه ی. کنهد  یبشر یازهاین

 .است نهیمز نیا در یالملل نیب معاهداتو انعقاد  یداخل

                                  
1. International Legislation.  
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 یکشهورها  در متعهدد  یهها  جنه   وقوع به توجه با که پردازد یم مهم نیا به رو شیپ مقاله
 حقهوق در ) یمشهترک  یگهذار  ن قهانو  بهه  تهوان  یمه  ایه آ آنهها،  وقهوع  یچگهونگ  تنوع و مسلمان
نوشهتار بهه    نیه در ا ،گهر یبهه عبهارت د   ؟افتی  دست نهیزم نیا در( یالملل نیب و یفرامل ،یداخل
ههها و  چههالش ،«بشردوسههتانه حقههوق حههوزه در یاسههالم یکشههورها مشههترک نیقنههت»مسههأله 
 بههه توجهه  بهها مو هوع  نیهها تیه اهم. شههود یمه  پرداختهههآن،  یهها  سههتهیو با دیه ههها، فوا فرصهت 
 . نماید یم دوچندان یالدیم   0  از پس انیسال یفرامل و یداخل یها یریدرگ
 

 موجود یها نهيزم .1
مشهترک در حهوزه    یِگهذار  کهه قهانون   شود یله پرداخته ممسأ نیبه ا ،مقاله اول قسمت در

 نیه در ا توانهد  یکهه مه   دارنهد  ینقها  مببته   چهه  یاسهالم  یکشورها انیحقوق بشردوستانه در م
 کههه نیه ا یبهرا  ،تههر وایشه  انیه بهه ب . شههود یجمعه  یهها  تیه فعال  یو تسههر لیتسهه  هیه ما نهه، یزم
 د،بشهو  ریپهذ صهورت  دوسهتانه بشر حقوق رامونیپ یاسالم یکشورها در یمشترک یگذار ن قانو
( مو هوعات  ریسها  بهه  نسهبت ) یشتریب یِهدف را آسان نیوجود دارد که وصول به ا ییها نهیزم
 یبهرا  یو بهه ابهزار   یابهد مهی بخهش   و وحهدت  یاسه یس یکهارکرد  ،حقوق نجایدر ا بخشد؛ یم

 ,Burley and Mattli) شهود  یمه  لیتبهد   «یحقهوق  یهی همگرا»بها عنهوان    ییتحقق هدف واال

 .گردددر زیر توصی  و تحلیل می ها نهیزم نیا(. 44-45 :1993

 و فرهنگ مشترک خیتار .1-1
بهه شهکل قهانون    )قهانون   یبند که به صورت از آن شتریب ،مشترک یگذار قانون در تیموفق
 اشهتراک  جهه ینت باشهد  وابسته ،یحقوق عمل کی وقوع و( یالملل نیعرف ب ایمعاهده  ای یداخل
 ,Wessel)اسهت   یو فرهنگه  یخیتهار  یهها  نهه یدر زم ،قهانون  آن یجرم یها دولت و ها ملت

در  یخیکهه بهه صهورت تهار     یرفتار یِساز نو مدوّ یبخش انتظام ،گرید عبارت به(. 255 :2011
 خواسهته  کهه  نیه تا ا ،است ریپذ امکان یشتریب یراحت با است شده نهیفرهن  چند کشور نهاد

معاههده بهر اتبهاع کشهورها اجبهار نمهود        ایه قانون  الزام قیرا از طر یدیجد یقواعد رفتار شود
(Carbonneau, 1987: 54 .)بازرگانهان   انیه در م کسهان ی یِتکهرار فرهنه  تجهار    ،مبال رایب

معاههده جهام  و موفهق در     کیه بهه   یابیدسهت  یبرا یعاملبه  یی،کایو آمر ییایتانیبر ،یفرانسو

                                  
1. Legal Integration. 
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در  یخیتهار  یطهوالن  نهیشه یاز پ یبرخهوردار  لیه کهه بهه دل   یا معاههده   .دمبدّل ش یداور نهیزم
 ی، جنبهه معاههدات تجهار   رینسبت بهه سها   یشتریب یِو آسان یعضو، با روان یفرهن  کشورها

 (Koh, 2006: 747) .یافت ییاجرا
بهه قهانون    یابیدسهت  یبهرا  یو اشتراکات فرهنگ یخیتار یها نهیوجود زم تیاهم ،جهینت در
بنهابر آنههه   (. Biddle, 2007: 27) گهردد  یمه  یابیزمهم ار اریبس ی،الملل نیب یا معاهده ایواحد 
 لیه بهه دل  یاسهالم  یخواههد آمهد، کشهورها    لیبه تفصه  «مشترک یحقوق مناب » وانعن لیکه ذ
 یواحد، در حوزه حقهوق جنه  و حقهوق بشردوسهتانه و فرهنه  اجتمهاع       نیاز د پذیریثرا

عامهل، نقههه    نیه ا رسهد  یمه  نظهر  بهه  از ایهن رو، . دارنهد  گریکدیبه  یاریمتأثر از آن، شباهت بس
 .استبشردوستانه  حقوقمشترک در حوزه  نیتقن نهیدر زم یقوت

 مشترک یمنابع حقوق .1-2
-صهورت مهی   ییدر مهورد هنجارهها  ( یالملله  نیبه  ایه  یداخل)مشترک  یگذار قانون یگاه

افهراد در داخهل کشهورها بهوده      عمهلِ  مهورد  خ،یتهار  طهول  در و شهده  سیتأس قبل از کهگیرد 
 یحقهوق  ینهادهها  و هنجارهها  سیتأس و  یتعر به اقدام ها دولت زین یگاه ان که؛ همهناست
 یشهتر یب تیه بها موفق ( هنجهار  ینیشیوجود پ)دو فرض، فرض اول  نیا از میان .کنند یم دیجد
 یافزود که وحهدت منهاب  حقهوق    دیبا ،نکته نیا لیتکم در(. Wessel, 2010: 9) استروبرو 
 نیتهر  مههم  هسهتند، و یکپهارچگی تقنینهی    کسانیذ مقررات که خواهان اتخا ییکشورها انیم

 رسههاند یاریهه رابهههه نیهها در اهدافشههان بههه وصههول در را آنههها توانههد یمهه کههه اسههت یعههامل
(Carbonneau, 1987:51-2 .)کهه   شهود  یمه  افهت ی یاریموارد بسه  ،الملل نیب حقوق تجربه در
آن معاههده در   یاجهرا  ،یداخله  یقوقبا نظام ح یالملل نیاسناد ب ایعدم تهابق معاهدات  لیبه دل
 (Wessel, 2011: 257) .دانان و قضات روبرو شده است با اعتراض حقوق کشور داخل
 تیه بها محور  ی کهه احکهام  ؛است یفرامل احکام یدارا اسالم بشردوستانه، حقوق نهیزم در
 ،یعهال  اههداف  یاصل جنه  بهرا   و زیآم مسالمت رفتار اصل اساس بر گرفتهشکل یها ارزش

مههذاهب و  یِفقههه و یههیروا متههون در نیهمهنهه(. Al-Zuhili, 2005: 270)انههد  صههادر شههده
 یفراوانه  یهها  حقوق حاکم بهر رفتهار رزمنهدگان، شهباهت     نهیدر زم ،یمدارس مختل  اسالم

یِ مهذهب انیه م هها و اشهتراکات    شهباهت  نیه دربهاره ا  یکتهب مختلفه   یا گونهه  بهه  ؛شود یم افتی

                                  
1. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 

1958). 
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 و معاههدات  کهه  منههق  نیه ا بها (.  9:  99  ،یلهفه ) اسهت  مدهدرآ ریتحر رشته به ینیددرون
 ریتفسه  اتخهاذ  بها  کشهورها،  مشهترک  یهنجارهها  از برخواسهته  و کننهده  نمدوّ یِالملل نیب اسناد
ایفها   یجامعهه انسهان   یاههداف واال  شبردیپ در یهمواره نقش مهم ،هیرو وحدت جادیا و واحد
 منهاب   وحهدت  از یبرخهوردار  لیه دل به یاسالم یکشورها که کرد دایپ اعتقاد توان یماند کرده
 یسهاز  کسهان یبهه سهمت    مهدت،  انیدر م توانند یم بشردوستانه حقوق نهیزم در یحقوق و یفقه
 .بردارند گام یحقوق یابزارها قیطر از خود رفتار
 یهها  نهه یزم تیه  فلهت از اهم  یمعنها  به ،مشترک یحقوق مناب  وجود بر نوشتار نیا دیتأک
حهداقل عهدم    ایه و  یقهانون فرامله   کیه نسهبت بهه مفهاد     یعمهوم  رشیلکه پذب یستن یاجتماع

 :Cotterrell, 2012) گهردد  یمفهاد مه   ایهن  ی درسهت  اجهرا  بهه  منجهر  هها، مقاومت در برابهر آن 

 ریه درگ یهها  مسهلمانان، همهواره طهرف    یاعتقادات مذهب لیبه دل ی،اسالم یکشورها در(. 505
 ینه یرجهوع بهه منهاب  د    از این رو،. ود بخشندبه عمل خ یمذهب یرنگ کنند یدر جن  تالش م

رجهوع   ،واقعیهت  نیه ا یِعمله  جهه ینت. شودقلمداد می ریزناپذیگر یرزمندگان، امر هیتوج یبرا
 یکشههورها انیه در م ینظهام  کسههانِی رفتهار  یریه گ شههکلو  یاسهالم  مشهترک   یِنههیبهه منهاب  د  

جهر بهه تعههدد   متنهوع و متعهدد من   هایریتفسه  بهه  رجهوع  کهه  چنهد هر اسهت؛  یمختله  اسهالم  
 یاسهالم  عتیشهر  یِامها رو  کل ه   ،شود یم آشکار هایتناقضپدیداریِ  زین یعملکردها و گاه

 ( 9:  99  ،یلهف) .است انینما هاآن یتمام انیدر م
 یاسهت برخه   افتهه ینگاه اسالم به حقوق بشردوستانه نگهارش   پیرامون مو وعکه  یمتون در
کهه بهه    یمفههوم  نیاول. اند گرفته قرار دیتأک مورد ،عمل واحد مسلمانان یعنوان مبنا به میمفاه

 ،مفههوم  نیه ا. اسهت  یواحهد اسهالم    «امهت » مفههوم  بخشد، یم یفرامل تیماه ،یحقوق اسالم
 رونیههب ییایپساوسههتفال دوران در گرفتههه شههکل یهها  ملههتدولههت سهههح ازنگهاه مسههلمانان را  

 نیدومه (. Grillo, 2004: 866) کنهد  یمه  اعهها  آن بهه  یفرامله  و یفرادولته  یمفههوم  و دآورَ یمه 
 یاسهالم  یبهرادر  و  «اخهوت » رد،یه گ قهرار  مستمسهک  نهه یزم نیه ا در تواند یم که مهم مفهوم
در  یفر ه  یبرداشهتن مرزهها   یبهرا  یعهامل  ی،اسهالم  اخوت(. Al-Zuhili, 2005: 272) است
 زیه ن را آنهها  عملکهرد  در دنیبخشه و وحهدت  دیه آ یحسهاب مه   بهه  یاسالم یاتباع کشورها انیم
مسهلمانان نسهبت بهه     انیه اتحهاد عمهل م   بخهش  نهه یفوق کهه زم  یعالوه بر مبان. بخشد یم لیتسه

                                  
1. Umma. 

2. Islamic Brotherhood. 
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بخهش مسهلمانان نسهبت بهه      که به عنوان منهاب  الههام   افتیرا  ییها نهیزم توان یم است گریکدی
کهردن   امکهان کمهک   ،مبهال  عنهوان  بهه . شهود  یم شناخته بشردوستانه یها نهیزم در رمسلمانانی 
 بههه کمهک  یبههرا ییمبنها عنههوان   بهه  «لیالسهب  ابههن» یها   «مانههده در راه»افهراد  و احسهان بههه   یمهال 

 ,Krafess)نظهران قهرار گرفتهه اسهت      صهاحب  یبرخ یپرداز هیمورد نظر  ،یجنگ پناهندگان

 یو عمله  ینظهر  شهمارِ  یبه  یهها  تیوجود ظرف باشد یممدنظر  جا نیآنهه که در ا(. 334 :2005
آنهها   بهه  یلیتفصه پرداختن  ، کهباشد یم جن  حقوق نهیزم در مسلمانان یاست که مقبول تمام

 .است یگرینوشتار مبسو  د ازمندین

 مسأله یالملل نيو ب یفرامل تيماه .1-3
و  یفراملهه یگههذار مسههأله، قهانون  کیههنسههبت بهه   کنهد  یکهه اقتضهها مهه  یجملهه مههوارد  از
(. Carbonneau, 1987: 53)اسهت   بهودنِ ماهیهت آن مقولهه   یالملله  نیبه  ،انجام یابد یالملل نیب

 او یه  دارنهد  یالملله  نیبه فراملهی و حتهی    تیه ماه ایه  نهد وندیپ یوقوع م به امروزهکه  ییها جن 
بهه   0 0  یهها سهال  در کهه  آنهه(. Sassòli, 2006: 4) دنهمراه دار به یالملل نیآثار ب کمدست

 ههای جنه   ایه ( یالملله  نیمخاصهمه به  ) یدولته  انیه م یها صورت جن  بعد در جهان اسالم به
 وشهده   لیتبهد  یالملله  نیمسهالل به   نیتهر  از مههم  یکه ی  است بهه  وقوع و تنازعدر حال  یداخل
 تحلیهل و  یبررسه را  هها این جن  یایزوا خود دگاهید از یالملل نیب نهاد وسازمان  هرامروزه 
انهواع و  منازعهات،   نیه ا تیه ماه ،ردیگ انیب به(. Human Rights Council, 2014: 4) دکن یم

 نیه ا ، (یفرامله  ینظهام  یهها  گهروه )مبارزان  تیتابع یو حت ،ریدرگ یها طرف تارهای رفشیوه
 لیتبهد  یالملله  نیو به  یفرامله  ههایی بها ماهیهت   به بحران ی،ا منهقه ای یداخل نوعها را از  جن 

 .کرده است

 یاسالم یکشورها ازين .1-4
 حقهوق  هنه یزم در یفرامله  یمیتصهم  اتخهاذ  سمت به یاسالم یکشورها کننده قیتشو آنهه
اسهت؛   قلمهرو  نیه در ا یگهذار  بهه قهانون   ایهن کشهورها  فهراوان   ازین درس یم نظر  به بشردوستانه

 ظههور  نیهمهنه . اسهت کشهورها   نیه در ا یو داخل یالملل نیکه معلول وجود منازعات ب یازین
 هها  جنه   نیه ا در 9یردولتی  انیجنگجو از یدیجد دسته عنوان به «یفرامل ینظام یها گروه»

 یطرفهه کیه  تعههد  در تهوان  یمه  را مسهأله  نیه ا لیدل. است شده بحران ترشدنِ  رنجب به منجر

                                  
1. Wayfarer/The Passing Stranger. 

2. Transnational Armed Group. 

3. Non-State Parties. 
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 در تعههد  عهدم  احسهاس  و بشردوسهتانه  حقهوق  یها ونیکنوانس و معاهدات یاجرا در ها دولت
 یهها  جنه   در(. Human Rights Council, 2013: 4) کهرد  جسهتجو  یردولته ی  گرانیبهاز 
 بشردوسهتانه  حقهوق  نظهام  بهه  توجهه  بهدون  یمرکهز   هددولت  ینظهام  یهها  گهروه  که یداخل
 یابیه ارز طرفهه کیه  تعههدات  در داخهل  را خهود  و برنهد  یم  بهره آن یایمزا از صرفاً یالملل نیب
 :ICRC, 2003) شهوند  یمه  ر بت یب بشردوستانه حقوق  به عمل از زین ها دولت عمالً کنند، یم

 اسههت  افتهههیمکههان بههروز ا ینظههام یههها کههه در قالههب گههروه  یفراملهه سههمیترور مسهأله (. 19
 تیه کفا کهه  شهود  یمه  یابیه ارزسهر    بیصهل  یالملله  نیبه  تهیکم و وع و چالشِم نیدتریجد
 (Ibid) .است دهیکش چالش به را 999  ژنو چهارگانه معاهدات مانند یاسناد وجود
 درعمهل   مهالک  تهوان  یمه را  یتشهکل نظهام   کی یِافتگی سازمان زانیم و اختالف تیماه

گهروه  »عنهوان   بهه  یفرامل یستیترور یها گروه دنینام ،رو نیا از و دانست مسلحانه مخاصمات
 شهود  یابیه ارزتعهدات حقوق بشردوستانه بهه آنهها    لیدر چارچوب تحم دیبارا  یفرامل «ینظام
(Sassòli, 2006: 12 .)هها رسهماً    گهروه  نیه افراد ا -  :ستا عبارت ها گروه نیا یکل  شاخصه
 -9 ؛کننهد  ینمه  کیه تفک مهردم  از را خهود  هها  گروه نیا افراد - ؛ تعلق ندارند یدولت خاص به
-هبهه الملههل نیبهه حقههوق در کههه بخههشیآزاد مبهارز  یههها نهضههت عنههوان بههه را ههها گههروه نیه ا

 یاسهالم  یکشهورها  ازیه ن ،کهه  آن کالم برآمد(. Ibid: 17) گنجاند توان ینم اند شناخته تیرسم
 ؛سهت ین هها  حهوزه  ریسها  بهه  آنها ازین از رکمت ،بشردوستانه حقوق حوزه در واحد سند نیتدو به
 .است رابرخورد یفراوان تیّفور و شدّت از حا ر حال در مسأله نیا که تفاوت نیا با

 

 مشترک یگذار موانع قانون .2
 حقهوق  نهه یزم در مشهترک  نیتقن در یاسالم یکشورها یرو شیپ موان  به ،قسمت نیا در

 نیهمه  بها  مهرتب   یها چالش از که ستا آن بر یعس و شود یم پرداختهالمللی بین بشردوستانه
 .دیآ انیم به سخن خا ، قلمرو

 ها دولت تيحاکم .2-1
 امتنهاع  بشردوسهتانه  حقهوق  نهه یزم در کننهده  محهدود  مقهررات  قبول ای و اتخاذ از ها دولت
 روبهرو  هها  دولهت  تیه حاکم بها تهنش   چهالش  بانیز معموالً  یالملل نیب تعهدات البتههم و دارند
 قیه طر از هرچنهد  یکسهان،  یاسهتانداردها  و مالک به ها دولت تعهد ،گرید عبارت به. ندشو یم

                                  
1. Transnational Terrorism. 
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 دگیهر  یمه  قهرار  تعهارض در  ها دولت تیحاکم با همواره ردیپذ صورت یالملل نیب یها سازمان
(Wessel, 2010: 2 .)دیههجد تعهههدات رشیپههذ ازدر بسهیاری مههوارد،   ههها دولههت نیهمهنهه 
 ,Human Rights Council) دارنهد  زیه گر یفرامله  یوکارهاساز و الملل نیب حقوق موجب به

 .ندیجو یدور آن از کنند یم تالش و( 2 :2013
 از یبخشه  یفرامله  دیه جد توافقهات  هرچنهد  کهه  است ، آنمقاله نیاتوجه در قابل مو وع
 و یداخله  حقهوق  نظهام  بها  معاههدات  تههابق  عدم اما نمایدحدود میم را ها دولت عمل استقالل
 ,Carbonneau) دیه افزا یمه چهالش   نیه ا شهدت  بهر همهواره  کشهورها   یاع داخلاجتم رشیپذ

 داخهل  در کهه  باشهد  برخهوردار  یتیمهاه  از مو هوع  کیه  اگهر  ،گهر ید انیه ب به(. 55-56 :1987
 تیه حاکم بها  تعهارض  چهالش  ،جهینت در ،باشد یعموم اجماع ای رشیپذ مورد عضو یکشورها
بهر   رگهذار یبا توجهه بهه منهاب  مشهترک تأث    . (Cotterrell, 2012: 522) ابدی یم کاهش کشورها

بهه سهمت    رعجوالنهه ی و  یداشهت کهه حرکهت منهقه     نیه بهه ا  دیه ام تهوان  یرفتار مسلمانان مه 
 یمحتهوا  بهه وصهول  ) یمهاهو  تیه موفق ،حقهوق بشردوسهتانه   نهه یمشهترک در زم  یگذار قانون
را محقهق   مهدت  انیه م در( ههدف  نیه ا بهه  وصهول  یسهازوکارها توانمنهد  ) یشهکل  و( مشترک
 .نماید

 یاسالم یها دولت اختالف .2-2
ه شهد کمرنه    یگهاه  و هدیرسه  اوج بهه  یخیتهار  یهها  برههه  یبرخه  در که یبزرگ مشکل
اسهت   یا آنها بهه قهدرت متنهوع فرامنهقهه     یو دلبستگ یاسالم یها اختالف مناف  دولت است
 یهها  دولهت  انیه م قهدرت  ها بر سهرِ تنازع ،گرید عبارت به .( 9 : 999  ،یریو تسخ یمشهد)

 و آرام از زمهان،  در مقهاطعی  ،مقامهات  و سهران  رییه ت  با بلکه رسد،نمی اوج به همواره یاسالم
 اتخهاذ  یبهرا  زمهان  نیبهتهر  دوران نیه ا و شهود  یمه  حهاکم  شهان، یا انیه م در یمقبهول  مفاهمه با
 نوشهتار،  نیه ا نگهارش  زمهان  در. درو یمه  شهمار   بهه  گوناگون یها نهیزم در مشترک ماتیتصم
اسهتفاده از   ،جهه یهسهتند و در نت  یدولته  انیه و م یداخل یها  رق در جن  ،یسالما یکشورها
روبهرو نخواههد    قیه در حال حا ر بها توف   یاسالم یها یهمانند سازمان همکار ییسازوکارها

 تهاکنون بعهد   بهه  0 0  یهها  سهال  یهااز جن  یبار ناشاس  یها تیو ع رسد ینظر م به. شد
 سهمت  بهه  یاسهالم  یکشهورها  جنه ،   بار دنیخواب از پس که است کرده فراهم را یهیشرا

                                  
 .بود« های اسالمی سازمان همکاری»نام سابق این سازمان، .  
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 ،یاسهالم  نظهران  صهاحب  کهه  است ستهیشا و بردارند گام( مختل  سهو در ) مشترک نیتقن

 .ندیآن دوران، آماده نما یخود را برا
 

 مشترک یگذار قانون دهیفا .3
 شهود  احسهاس  یحقهوق  یهها  نهه یزم در یشهکل  ایه  یمهاهو  خهال   کهه  ییها حوزه در اصوالً
(. Carbonneau, 1987: 53) نهد ینما یمه ( یالملله  نیب ای یداخل) یگذار ها اقدام به قانون دولت
 ،یاسهالم  یکشهورها  یبهرا  ریه ز یها نهیزم در بشردوستانه حقوق یها حوزه در مشترک نیتقن
 :آورد یم فراهم را یتوجه قابل یحقوق مناف 
 نیه ا: «یفرامله  ینظهام  یهها  گهروه »بهه   موسهوم  یها گروه به نسبت یحقوق خال  رف ( ال 
 (.Sassòli, 2006: 3)اند  قرار نگرفته یداخل گذاران قانون توجه مورد عمدتاً ها گروه
 مهورد  در( یاخالقه  یکُهدها ) یاخالقه  یهها  نیهی نسهبت بهه فقهدان آ    یرف  خال  حقوق( ب
در   «یمقرراته  یآشهفتگ » بهه  منجر نه،یزم نیا در ی رور مقررات  یتعر عدم: انینظام رفتار
 (Sachs, 2009: 1845) .شده است ی حین مخاصمات و مرتب  با مخاصماترفتارها
جهام  و   نیقهوان  وجهود : یالملل نیب و یداخل محاکم در استناد یبرا یحقوق خال  رف ( پ
 کنهد  یمه  روبهرو  لیتسهه  بها  را یداخله  قضهات  کهار حقوق بشردوستانه نهه تنهها    نهیدر زم یکاف
 :Boister, 2003( )شهود می یداخل قانون به ینیسرزمفرا تیصالحموجب ایجاد  کههرچند )

 ییمراجه  قضها   ریو سها  یفهر یک الملهل  نیبه  وانیه د یله یتکم تیبلکه در برابر صهالح ( 962-3
 .کند یم جادیا یحقوق یمشابه، سدّ
 یحقهوق  یهها تیه ظرف یدارا کهه  ینه ید عنوان به اسالم: هراسانهاسالم  اتیتبل با مقابله( ت
 یبرخه  ناشایسهت  عملکهرد  لیه دل بهه  اسهت  بشردوسهتانه  حقهوق  حهوزه  در یمهمه  و ی نه  اریبس

 ،جهه ینت در. اسهت  گرفتهه  قهرار  ی هات یتبل فهراوان  هجمهه  مهورد  ،ینظهام  یهها  گهروه  و ها دولت
 یاسه یس و یحقهوق  یهی همگرا جهاد یا بر عالوه مشترک، نیتقن قالب در اسالم احکام ییبازگو
(Burley and Mattli, 1993: 44-45 ) شهود  یمبهارزان مه    یرفتارهها  دنکهر یانسهان  موجهب 
(Ticktin, 2014: 275)ی، از حجهم و  افکهار عمهوم   بخشهی بهه  آگهاهی کهه  همن    یا مسهأله  ؛

                                  
1 . Regulatory Turbulance. 

2 . to Humanize Warfare. 
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بهه   توانهد  یمه  اقهدام  نیه ا ،بهه عهالوه  . کاهد یم یوارده بر جوام  اسالم یفشارها سختی و دامنه
 .ردیار گمورد توجه قر ،یمذهب یها نهیبر زم یمبتن یالملل نیعمل ب دیجد یعنوان الگو
از . رسهاند مهدد مهی   الملهل  نیب حقوق و یداخل حقوق انیم خال  کاهش به مشترک، نیتقن
 انتقهال  بها  ،ببهرد  رنهج  االجهرا  الزم یِحقهوق  مسهتندات  کمبود از یداخل حقوق کجا هر این رو،
؛ دههد  یشهکاف را کهاهش مه    نیه ا ،یداخله  حقهوق  بهه  الملهل  نیبه  حقوق از االجرا الزم هنجار

بها انتقهال از    ،وجهود داشهته باشهد    ینقه  حقهوق   یالملله  نیدر عرصهه به  هم اه هرگ همهنان که
 :Menkel-Meadow, 2013) کنهد  یرا جبران مه  یالملل نیاسناد ب تیعدم کفا ،یحقوق داخل

110) 
 

 یهنجار یها چالش .4
 نیتهر  مههم  از یکه ی بشردوسهتانه،  حقهوق  بهاب  در مشهترک  نیتقنه  نهیزم در رسد یم نظر به
 بهه  یابیدسهت  رایه ز اسهت؛  واحهد  مفاد ای اصول به وصول یبرا یهنجار یها چالش رف  مسالل،
 یمحتهوا  بلکهه  سهت ین یفاتیتشهر  و یشهکل  امهر  کیه  صهرفاً  ،یفرامله  و یالملل نیب توافق کی

-مقالهه  مو هوع  در محتمهل  یهنجار یها چالش(. Ibid: 103) دارد یتر فزونا تیاهم توافق،

 :از دعبارتنو اجمالی  یکل طور به ی حا ر،
مهذاهب و مهدارس    انیه هرچنهد در م : یاسهالم  مختله   مهذاهب  فقهه  انیه م تعارض( ال 

 زیه را ن یشهمار پرامها اشهتراکات    افهت ی تهوان  یمه  یفراوانه  یفقه هایتفاوت ی،مختل  اسالم
 یجها کههه اسههالم دارا  از آن .( 99  ،یلهفهه)از آنهها اسههتخراج کهرد    نهههیزم نیه در ا تههوان یمه 

ههم   هبه کیه نزد یِو نظرات فقه ها ریتفس دنیبا برگز توان یاست م ینیو فراد یفرامل یها ارزش
 یگهر ید بهار  ،رونهد  نیه ا(. Grillo, 2004: 866)چهالش را رفه  نمهود     نیاز مذاهب مختل ، ا

 مهورد  ،یاسهالم  یفقهه  شهمندان یاند توسه   (قاهرهاعالمیه )اسالمی  بشر حقوق هیاعالم اراله در
. دیه گرد حاصهل  زین نهیزم نیا در ینیتحسقابل یسبن تیموفق و بودواق  شده  ان و محکامتح
 در یاسهالم  اتحهاد  نهه یزم در یبلنهد  گهام  بشردوسهتانه،  حقهوق  نهه یزم در واحد مفاد به یابیدست
 .آمد خواهد شمار  به مختل  ابعاد
 مفهاد  انیم یاحتمال تعارض یبرا پاسخ نیتر ساده و نیاول: الملل نیب حقوق با تعارض( ب
 حقهوق  بها  منهبهق یِ اسهالم  ریتفاسه  ارالهه  معاصهر،  الملهل  نیبه  حقهوق  بها  یماسهال  یفرامل اسناد
 یسهازمان تعهاون اسهالم    مهلهوبِ  راهکهار،  نیه ا(. Moschtaghi, 2009: 418) است الملل نیب

 (.Sharqieh, 2012: 172) ردیگ یسازمان قرار م این و همواره مورد عملِ است
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کهه   نخسهت آن : اسهت  ی هرور  نهه، یزم نیه نکات در ا یبرخعنایت به  ذکر، نیا وجود با
مهبهم و چنهدپهلو    یمنجر به نگهارش مفهاد   الملل، نیمنهبق با حقوق ب ریتفاس یتالش برا دینبا
 ,Carbonneau) آورد نخواههد  بهار  بهه  یناکارآمهد  جهز  یا جهه ینت در ایهن صهورت،   ؛ چه،شود

 بلکهه  بهود؛  لهل الم نیبه  حقهوق  بها  ینه یع تههابق  دنبهال  بهه  لزومهاً  دیه نبا ،کهه  آن دوم(. 75 :1987
 جهاد یا یمفههوم  تکامهل  تهر،  ینه یع و واالتهر  یاستانداردها و ها مالک با یمفاد اراله با توان یم
 یالملله  نیبه  بشردوسهتانه  حقهوق  و اسهالم  انیه م یتعار ه  ر،یه اخ فرض در که یصورت در. کرد

 «تههر مهلهوب  قهانون  و قاعهده » انتخههاب ،یالملله  نیبه  اسهناد  و دانههان حقهوق  مهالک  ،پدیهد آیهد  
 (01 -7: 915  ،یاخو سادات) .باشد یم

 و یداخله  یهها  جنه   بهه  هها  تیه حما گسهتراندن  اد،یه ز احتمهال  بهه : هها  تیحما دامنه( ت
 مسهالل  در واحهد  هیه رو ای سند اتخاذ در یاسالم یها دولت یها چالش از یکی ،یالملل نیربی 

 انیه م یتفهاوت  اسهالم  در کهه  نیه ا بهه  اسهتناد  بها بتهوان   دیشها . باشد یم جن  یِرامونیپجن  و 
و در خهارج از آن، وجهود    یکنهون  یالملله  نیبه  یجن  مسلمان با مسلمان در چارچوب مرزها

 خهود  یهها  تیه حما مشهمول  ض،فهرو  یندارد و اسالم، جن  مسلمان بها مسهلمان را در تمهام   
 یبانیپشهت مهورد   را« یالملله  نیربیه   یهها  بهه جنه    هها  تیگستراندن حما» یهینظر است کرده
 .قرار داد ینظر
 کنهد ههم  مهی دنبهال   چهه اههدافی را   مشترک  نیتقن کهزمینه  نیدر ا: دامنه مو وعات( ث
 لحهها  بههه ،مسههأله نیهها. مجههازات ایهه یریشههگیپ ت،یههحما: دارد وجههود یهنجههار چههالشِ
 (Boister, 2003: 956) .شد خواهد روبرو یشتریب مشکل با ی،فرامل یفرگذاریک
 

 در حقوق بشردوستانه مشترک نيتقن .5
 یالملله  نیبه  عرصهه  بهه  یداخله  حالت از ،یگذار قانون مفهوم ،شدگفته  شتریپ که طورهمان
 معاهههدات و اسهناد  تیه کفا عههدمبهاور بهه    بشردوسههتانه، حقهوق  نهه یزم در. اسههت شهده  منتقهل 
 گرفتهه  قهرار  یحقهوق  نظهران  صهاحب  قبهول  مهورد  ،نوظهور یها چالش با مقابله یبرا یالملل نیب

 انهد  کهرده  حیتصهر  حهوزه  نیه ا در  «یگهذار  قهانون » لزوم به انشیا و( ICRC, 2003: 4) است
(Ticktin, 2014: 275 .) و  ی، بهها الههام از حقههوق عمههوم ی حا ههرمقالهه  سههندگانینظههر نو بهه

                                  
1. Legislation. 
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مشهترک در حقهوق    نیبهه تقنه   دسهتیابی  یرا بهرا  ریه سهه فهرض ز   تهوان  یمه  الملهل،  نیحقوق ب
 :داد رارمد نظر ق یاسالم ای/مسلمان و یکشورها انیبشردوستانه م
  بهه  ،نخسهت  گهام  عنهوان  به توان یم  ،یشرا نینامساعدتر در: آور رالزامی  سند اتخاذ( ال 
-داد کهه فاقهد  همانت    تیر ها  اسهالم  در بشردوسهتانه  حقهوق  نهه یزم در واحهد  یسند اتخاذ

را  یفراوانهه تیه اگرچهه در نگهاه اول، اهم   یآور رالهزام یسههند   چنهین . باشهد  یحقهوق  یاجهرا 
 در  نهرم  حقهوق  کهارکرد  ،یرالزامه ی سهند   کیه مهدت بهه عنهوان    انیه اما در م کند ینم انینما

 تیه از اهم تهوان  ینم(. Menkel-Meadow, 2013: 111) خواهد کرد فایا را الملل نیب حقوق
 نیه ا چهون  ؛(Sassòli, 2006: 41) بهود   افهل  بشردوسهتانه  حقوق اهداف شبردیحقوق نرم در پ
تشهریک مسهاعی    من  واق ،بههمراه ندارد اما  به تیِ سخحقوق، هرچند الزام حقوقسهح از 
 یهها  نیدکتهر و  ها هیرو جادیدر انقش بسزایی  ،خا  نهیزم کیدر  یوفاق حقوق جادیابرای 
 شهمندان یمهورد عمهل اند   یحقهوق بشهر اسهالم    هیه در اعالم ،رونهد  نیهمه  .کننهد  یمه  فایفق اوم

 یاسهالم  یهها  دولهت  یبهرا  یعمله  یبهه اصهول راهنمها    میدان عمل،و در  ،مسلمان قرار گرفت
 (Hakala and Kettis, 2013: 6)شد  لیتبد
بهه دنبهال     الملهل  نیبه  حقهوق  در کننهده  منه   یهها  نظام: یدولت انیم یا معاهده بیتصو( ب
 مهثثر  یاجهرا  بها  همانت   ،هستند که در صهورت ارتکهاب   یا بالقوه یحذف رفتارها ایکاهش 
 معاهههدات توفیهق انعقههاد  بههه یابیدسههت(. Boister, 2003: 954) مواجهه شههوند ( فههریک یحته )
 مکهرر  یهها  تهالش  بها  امها  دیه نُما یم فرسا طاقت و سخت اریبس اگرچه نه،یزم نیا در یالملل نیب

. اسهت  یالملله  نیبه  دانهان  حقهوق  توجهه  مورد متحد، مللسازمان  همانند یالملل نیب یها سازمان
 اسهناد  مختله ،  ملهل  از مشهترک  یحقهوق  قواعهد  و هها  سهنت  برگهرفتن  بها  متحد ملل سازمان
 ,UNODC) اسهت  بهوده  برخهوردار  ینسهب  قیه توف از نهه یزم نیه ا در و کند یم اراله را یواحد

2004: XV .)بهه   تهوان  یمه  ی،اسهالم  یکشهورها  انیه م یاسیمساعد س یفضا وجود صورت در
 .ابندیدست  یدولت انیم یا حقوق بشردوستانه، به معاهده نهیداشت که در زم دیمسأله ام نیا

 حقهوق  نهه یزم در دیه جد یا معاههده  وجهود  بهه  یازیه ن ایه آ کهه  رسد ذهن به نکته نیا دیشا
 999  ژنهو  چهارگانهه  اسهناد  بهه  یاسهالم  یهها  دولت التزام ایآ و ؟شوداحساس می بشردوستانه

 دیههتأک مههورد ،دیههجد معاهههدات بیتصههو لههزوم گفههت دیههبا پاسههخ در کنههد؟ ینمهه تیههکفا

                                  
1. Soft Law. 

2. International Prohibition Regimes . 
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 نیه و ا( Human Rights Council, 2013: 6) سهت ا بشردوسهتانه  حقوق عرصه نظرانِ صاحب

 یسهند یهک   بیتصهو  ،که نیا اول: برد ینکته بهره م سهاز  یاسالم یمسأله در مورد کشورها
اسهت   یا و فرامنهقهه  یا منهقهه  یها معمول در سازمان یا مسأله ،یبا مو وع تکرار یالملل نیب

 دوم آن. اسهت  یحقهوق  یهی همگرا به به منظور نیلتر  کامل یکار، اراله الگوها نیو هدف از ا
 مههم،  یاسهالم  یکشهورها  سهر ،  بیصهل  یالملله  نیبه  تهه یکم یتارنمها  یطبق اعالم رسهم  ،که
 ،مبههال یبههرا. وسههتندینپ هنههوز بشردوسههتانه حقههوق حههوزه در یمهمهه معاهههدات بههه کیهههر
و   (جنه   زمهان  بها مهرتب   ) یهه یمح ستیو قهر به معاهدات ز یعربستان سعود یها دولت
و در  انهد  وسهته ینپ  یبه معاهدات حفاظت از اموال و اماکن فرهنگه  یارات متحده عربدولت ام

و جهام ، نهه    دیه جد یا معاههده  بیتصهو . باشند یمند م بهره یالملل نیب اتاز فقدان تعهد جهینت
 نهوع  رییه ت  بها  ،کهه  آن سهوم . اسهت  ریناپهذ اجتنهاب  یبلکه  هرورت  ستیتنها تکرار مکررات ن

 حقهوق ، (یفرامله  ینظهام  یهها  گهروه هماننهد  ) جنگجهو  دیه جد یهها  گهروه  ظههور  و ها جن 
 یِتیحمها نظهام   در ههم  و یسهاختار نظهام   در ههم  ل،یتکم به یشتریب ازین یالملل نیب بشردوستانه
 دیه جد معاههدات  بیتصهو  ازمنهد ین لیتکم نیا و( Sassòli, 2006: 42)کند یخود احساس م

 .است یروزتر به و
 مختله   یکشهورها  یگهاه (: یجمعه ) مشهترک  اصول ساسا بر یداخل یگذار قانون( پ
 مشههابه و کسههانی صههورت بههه خههود یِگههذار قههانون مجههالس در ،یجمعهه توافههق اسههاس بههر
معاههده   کیه صهورت   بهه  یتوافهق گهاه   نیه ا(. Boister, 2003: 975) نهد ینما یم یگذار قانون
(. Wessel, 2010: 5-9) شهود  یحاصهل مه   9یررسهم ی  یروندهادر  زین یو گاه کند یم یتجل
 رفتهه یپذ الملهل  نیبه  حقهوق  در یتسهن   صهورت  بهه  آنهه از ری  یروند به معنای یررسمی  روند
 قواعهد  و اصهول  قبهول  بها  ها دولت فرض، نیا در(. Wessel, 2011: 260) باشد، میاست شده
 یگهذار  قهانون  خهود  یهها  پارلمهان  در قواعهد،  و اصول نیا با منهبق تا کنند یم توافق ،9کسانی
 (Carbonneau, 1987: 68) .ندینما
 

                                  
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 May 1954. 

3. Informal. 

4. Using Fixed Legislature Rules. 



         
         

         
       

هم ژپ
فصلنا

ب
و رغ

الم 
س ق ا

حقو تطبیقی  ش 
ه و

 
 

 

 

33 

 
 یفرامل ینهادها .6

 ارالههه بها  کهه  دارنههد وجهود  الملهل  نیدر حقهوق بهه  یاریبسه  یالمللهه نیبه  و یفرامله  ینهادهها 

 نیه ا. شهوند  یمه  یداخله  مقهررات  و هها  دولهت  رفتهار  شدنکسانی موجب واحد، یاستانداردها

 یِبها تنهوع مو هوع    نهد یآ یحساب م به یدولت انیم یِالملل نیب یها سازمان  جز عمدتا که نهادها

 ینهادهها  یبرخه  ،یاسهالم  مشهترک  نیتقنه  کیه  بهه  وصهول  نهه یزم در. روبهرو هسهتند   یفراوان

 و نهادهها  نیه ا. شهوند  یمعرفه  مسأله نیا یرسم سازوکار عنوان به توانند یم یالملل نیبو  یفرامل

 :از عبارتند یالملل نیب و یفرامل یها سازمان

 لیه دل بهه  یاسهالم  یهها  یهمکهار  سهازمان  هرچنهد :  یاسهالم  یهها  یهمکار سازمان( ال 

 لیه دل بهه  امها  بهرد  یمه  رنج یناکارآمد از ها، آن از یاریبس یوابستگ و اعضا انیم دیشد اختالف

 ،یتخصصهه یههها نهههیزم در وابسهته  و یفرعهه ارکههان از سههازمان نیه ا توجههه قابههل یبرخهوردار 

 سهازمان  نیه ا یبهرا  الماسه  جههان  در یحقهوق  یهی همگرا بهه  وصهول  در را یمهم نقش توان یم

سههازمان از کارشناسههان   نیهها ،عههالوه بههه(.  9 - : 999  ،یریو تسههخ یمشهههد) شههد قالههل

 شهده  موجهب  عنصهر  نیهم که است مند بهره یاسالم ملل زبان و فرهن  به آشنا ومتخص  

( یالملله  نیو به  یداخله )منازعهه   کیه خهود بهه دو طهرف     یها حلبا اراله راه ،در زمان واحد تا

 سهازمان  نیه ا ی،ربحرانه ی   یشرا در نیهمهن(. Sharqieh, 2012: 172)کند  فایا یمنقش مه

 (.Ibid: 177) کند استفاده خود اهداف شبردیپ در اسالم جهان رهبران تیظرف از تواند یم

  بهه  توانهد  یمه  ینه یچننیه ا در مسهاللِ  ژهیه صهورت و  سازمان که به نیمهم ا یاز نهادها یکی

 ییمجمه  کهه محهل گردهمها     نیه ا. اسهت  «یاسهالم  فقه مجم » ود،ش لمبدّ رگذاریأثت یمحفل

و  «یاجتههاد جمعه  »محهل   واق ،، بهاست یمسلمان از مذاهب و مدارس مختل  اسالم یعلما

و  ریارالهه تفاسه  . دیه آ یحسهاب مه   به پدیدو نو یبر سر مسالل علم یاسالم یکشورها یشور فقه

 المجمه   یاالسهالم  العهالم  رابههه )است  ینهاد فرامل نیا ژهیکارو ،یفقه یراهگشا یها قرالت

 (.1: 009  ،یاالسالم الفقه

                                  
1. Islamic Cooperation Organization.  



    
ستاهن ردو

بش وق 
حق وزه 

ح ی رد 
م سال ی ا

وراه
کش رک 

مشت تقنین 
 

 

 

33 

 
 نهههیدر زم یفراوانهه یههها هیههدر حههال حا ههر، اتحاد: یاسههالم المجههالس نیبهه هیههاتحاد( ب

حفههص صههلح و   یههها، تههالش بههرا  آن یشههکل گرفتههه و در تمههام   یپارلمههان یههها یهمکههار

 (.Biddle, 2007: 29)سهت  شهده ا  تیه تبب یعنوان هدف مشهترک  در منازعات به یگر یانجیم

بههرخالف سههازمان   «یاسههالم یهمکههار سههازمان عضههو یکشههورها المجههالس نیبهه هیههاتحاد»

بهر   ،سهازمان  نیه ا بنیهان عملکهرد  و  بهرد  یتر بههره مه   تشنجکم ییاز فضا ،یاسالم یها یهمکار

ابعهاد مختله     هیه بهر پا  یاسهالم  میو توسهعه مفهاه   جیجا که ترو از آن. استاستوار  یپلماسید

 اههداف  از یبرخه  تنازعهات،  کهاهش و  الوگیه و توسهعه گفتگهو و د   یسالم و تمهدن اسهالم  ا

در مسهالل حقهوق بشردوسهتانه     توان یم جهیخود اختصا  داده است در نت را به هیاتحاد یاصل

 (Hakala and Kettis, 2013:8)نمود  ژهیبه آن توجه و یگذار بخصو  در بُعد قانون

 

 جهينت

 حقهوق  در مشهترک  نیتقنه  بهه  توجهه  لهزوم  و تحلیهل شهد،   دازشپهر  نوشهتار  نیا در آنهه

 ی دسهتیابی کننهده  لیتسهه  یهها  نهه یزم یبررس  من. بود یاسالم یکشورها توس  بشردوستانه

 قهرار  و بحه   توجهه  مهورد  زیه ن آن به یابیدست ینیع موان  و یهنجار یها چالش هدف، نیا به
 و بشردوسهتانه  حقهوق  نهه یزم در ی نه  یاسهالم  احکهام  وجود به توجه با رسد یم نظر به. گرفت

 نوشهتار،  نیه ا در اشهاره  مهورد  اتیه تجرب بهه  توجهه  با احکام، از یمیعظ بخش به مسلمانان عمل

 .گذاشت سر پشت ،مدت انیم  دورهیک  در یساز تیظرف با توان یم را ادشدهی یها چالش

 جههان  در یلملله انیبه  و یداخله  مسلحانهبا توجه به ظهور منازعات  رسد ینظر م به نیهمهن

 سههح  در یفرامله  یاقهدام  لهزوم  جن ، در ریدرگ یها گروه و ها دولت تعدد و تنوع و اسالم

 در مشهترک  نیتقنه  یبهرا  تهالش  رو نیه ا از. است ریناپذاجتناب ی رورت ،یاسالم یکشورها

 یامهر  یاسهالم  یکشهورها  یبهرا  ت،یاز موفق انداره هر با ادشده،ی یگانه سه سهو  از کی هر
 و ینخبگهان  سههح  در چهه  - اسهالم  جههان  ازیه ن به توجه با. شود یم یابیرزا یو  رور مهلوب

 افهراد،  بهه  نسهبت  انیه نظام رفتهار  بهه  یاسهالم  اخالق ییحکمفرما به - مردم عموم سهح در چه

                                  
1. The Interparliamentary Union of the OIC Member States. 
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 ازیه ن نیه ا بهه  پاسهخ  جهت در راهکار اراله یبرا یکاف یآمادگ دیبا ی،رنظامی  اهداف و اماکن

 .دیآ راهمف یحقوق یابزارها با
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