حقوق بشردوستانه در اسلام
علياکبرعليخاني
دانشیار و عضو هیئت علمي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

چكيده
حقوق بشردوستانه بينالمللی یكی از مهمترین شاخههای دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد تا اگر به رغم تلاشهاای
پيشگيرانه ،مخاصمه مسلحانهای آغاز شد ،آن را هر چه محدودتر سازد ،از آثار مخربش بكاهاد و تاابم مقارران ک ادی ت ياين
دیدگاههای ادیان ،به ویژه اسلام به ع وان یكی از مهمترین ادیان جهان معاصر که متأسفانه گاه حتی از ساوی پياروانش ماورد
کجفهمی و سوء تفسير قرار گرفته است ،اهميت ویژهای داردی مقالة حاضار تلاشای اسات در ایان جهات و باا اسات اد باه آیاان و
روایان ،دیدگاههای اسلامی درباره قواعد و مقرران حاکم بر روابط طرفين ،پيش و پس از مخاصمان مسلحانه را ارائه میک دی
واژگان کليدی :حقوق بشردوستانه؛ اسلام؛ مخاصمان مسلحانه؛ مخاصمان داخلی و بين المللی؛ کرامت انسانیی

مقدمه
با پيشنهاد «هانري دونان» بازرگان سوئيسي طي کتابي به نام «خاطرات سولفرينو» در سال
 2381ميلادي و با تشکيل جلسه کشورهاي اروپايي در ژنو ،سازمان بينالمللي صليب سرخ شکل
گرفت که هدف آن کمک به آسيبديدگان جنگ بدون توجه به مسائل جانبي نظير مسائل سياسي،
نظامي و مليتي بود .در معاهده لاهه در سال  2311ميلادي اين حمايت به نيروهاي دريايي،
مجروحان و مصدومان ،بيماران و کشتي شکستگان تعميم يافت .پس از جنگ جهاني دوم و در
سال  2111ميلادي  ،چهار معاهده در ژنو در خصوص ) 2 :وضعيت مجروحان جنگهاي زميني؛
 )1وضعيت مجروحان و غرقشدگان جنگهاي دريايي؛  )8رفتار با اسراي جنگي؛  )1حمايت از
غيرنظاميان در طول جنگ به تصويب رسيد .اين معاهدات در خصوص جنگهاي داخلي سکوت
کرده بودند تا اينکه در سال  2111طي کنفرانسي در ژنو دو پروتکل به عنوان پروتکلهاي الحاقي به
معاهدات چهارگانة فوق تصويب شد که با هدف حمايت از غير نظاميان ،اولاً :با شاخصهاي دقيقي
رزمنده را از غيررزمنده تفکيک کرد و ثانياً :حمايتهاي موجود در معاهدات چهارگانه را به شورشهاي
داخلي نيز تعميم داد .چهار معاهده و دو پروتکل الحاقي فوق داراي  866ماده است که شامل قواعد و

حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان.11 -8 ،)1811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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قوانيني است که «حقوق بشردوستانه» 2بينالمللي ناميده ميشود (محقق داماد .)18-18 :2838 ،دغدغة
اصلي اين بحث اين است که در اسلام ،حقوق بشردوستانه چه جايگاهي دارد.
نامه مفيد  /شماره

اسلام
بشردوستانه
هشتم /درمهر و
حقوق سی و
امروزه2831
آنچه آبان
حقوق بشردوستانه ناميده ميشود و هدفش حفظ جان ،مال و حيثيت

غيرنظاميان ،مجروحان ،اسرا و کساني است که در جنگ شرکت نکردهاند از آغاز مورد توجه اسلام
بوده است و دين اسلام اين هدف انساني را به طور جدي مدنظر داشته است .شايد مهمترين مبناي
حقوق بشردوستانه در اسلام اين باشد که اگر لاجرم) قرار است جنگ و خشونتي رخ دهد بيفتد
عادلانه باشد 1.سيره رسول اکرم (ص) در پرهيز از جنگ و خشونت روشن است و اين حديث
ناظر به زماني تم
است که به ناچار بايد جنگي رخ دهد .توجه به اين حقوق انساني در صدر اسلام در
سه فرآيند و نُه مرحله قابل تحليل است .فرآيند اول قبل از شکلگيري زمينههاي جنگ و خشونت؛
نامه مفيد /
فرآيند دوم بعد از شکلگيري زمينههاي جنگ و خشونت و قبل از آغاز مخاصمات مسلحانه و
شماره سي و هشتم
فرآيند سوم پس از آغاز مخاصمات مسلحانه را شامل ميشود که به توضيح آنها ميپردازيم.
2ی فرآی د ق ل از شكلگيری زمي ههای مخاصمان مسلحانه
مفيدلازم /در اين مرح له تلاش براي پيشگيري از بروز زمينه هاي خشونت و جنگ
اقدامات
مهم ترين نامه
سوي تنش پيش ميرود و هر روز با عميقتر شدن اختلافها ،تنشها تشديد
ميباشد .وقتي
شرايطو بههشتم
شماره سي
خشونت و آغاز جنگ را در آينده پيشبيني کرد .مهمترين وظيفه افراد و
ميشود؛ /ميتوان
وقوع آبان
مهر و
2831نفوذ و از جمله بازيگران سياسي اين است که با توسل به هر شيوهاي از رسيدن طرفها
سازمانهاي ذي
به اين نتيجه که راهي جز جنگ نيست جلوگيري کنند .خداوند تعالي در قرآن به مسلمانان دستور
ميدهد که چنانچه دشمن شما به صلح راغب بود شما نيز صلح را بپذيريد 8و اگر در اثناي جنگ دشمنان
شما از شما دو ري کردند و ديگر با شما پيکار نکردند و به شما پيشنهاد صلح دادند؛ در اين صورت
خداوند به شما اجازه جنگ و مبارزه نميدهد 1.مهمترين راههايي که امام علي (ع) براي پيشگيري از
بست اول اداي حقوق و تن دادن به خواستههاي طرف مقابل بود ـ تا حدي که از چارچوب
جنگ به کار تم
قانون و عدالت خارج نشود ـ و راه دوم گفتوگو بود تا بتوانند تنشها را کاهش دهد يا دست کم در
همان سطح نگه دارد .حضرت علي (ع) وقتي به حکومت رسيد آزاديهاي سياسي مخالفان خود را
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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محدود نساخت و بزرگاني را که از بيعت با آن حضرت خودداري کردند ،مجبور به بيعت نکرد 5و حتي
حقووووق مات يوووم و نظوووم

کارآمد ندارم ،مردم خواستند او
بازارهايضامني
از يکي از آنها خواست که ضامني بياورد که اغتشاش نميکند و او گفت
را بکشند ولي امام مانع شد و فرمود :من خود ضامن او هستم .8در خصوص ساير مخالفان و دشمنان مثل:
حقووووق مات يوووم و نظوووم

مروان بن حکم و برخي از افراد ذينفوذ بني اميه که احتمال جنگ و درگيري از سوي آنان ميرفت ،امام
بازارهاي کارآمد

علي (ع) هم شيوه گفت وگو و استدلال را در پيش گرفت تا بتواند با روش اقناعي آنها را متقاعد سازد و
ت و نظم بازارهاي کارآمد

هم حقوق و خواسته هاي آنان مثل امنيت را ادا کرد و توهمات ناامني آنان را از بين برد (البلاذری،
حقووووق مات يوووم و نظوووم

بازارهايوکارآمد
خشونت نزنند .همچنين بايد
 )781 :4141تا آنان احساس ظلم و ناامني نکنند و دست به جنگ

حقوق سياسي  -اجتماعي مخالفان و دشمنان را ادا کرد تا زمينهاي براي بروز جنگ و خشونت نشود؛ چنانکه
امام علي (ع) حقوق سياسي ـ اجتماعي خوارج را ادا کرد .1تمام اين اقدامات امام علي (ع) را ميتوان
تلاشهايي در جهت پيشگيري از شکلگيري زمينههاي خشونت و مخاصمات مسلحانه ارزيابي کرد.
1ی فرآی د بعد از شكلگيری زمي ههای مخاصمان مسلحانه و ق ل از آغاز آنها
اگر در فرآيند اول ،تلاشهاي مسالمتجويانه به هر دليلي نتيجه ندهد و طرفهاي منازعه يا
يک طرف به اين نتيجه برسند که راهي جز جنگ و درگيري وجود ندارد ،فرآيند دوم آغاز ميشود.
شروع اين فرآيند ،نيت و تصميم براي جنگ و پايان آن اولين اقدام عملي خشونتآميز در ميدان
نبرد خواهد بود .اين فرآيند داراي چهار مرحله به شرح زير خواهد بود:
1-2ی عدم تعرض به محيط زیست ،اماکن و افراد غيرنظامی

وقتي طرفين تصميم به جنگ ميگيرند ،به جمعآوري نيرو و تجهيزات و آماده ساختن ادوات
و امکانات مي پردازند و احتمالاً به سوي موضعي که قرار است درگيري در آن رخ دهد حرکت
ميکنند .در خلال اين اقدامات و در مسير اين آمادهسازيها ،مردماني قرار دارند که در مناقشات
دخيل نيستند و تمايلي هم به شرکت ندارند ولي گاهي از آنجا که لاجرم در مسير حرکت نظاميان
يا در محل يا نزديکي درگيريها قرار گرفتهاند ،ممکن است خواه ناخواه مورد تعرض سهوي يا
عمدي طرفهاي درگير قرار گيرند .به خصوص در زمانهاي قديم عرف اينگونه بود اگر لشکري
به سوي ميدان جنگ حرکت ميکرد ،شهرها و روستاهاي مسير حرکت موظف بودند تمام مايحتاج
لشکر را تأمين کنند و اغلب در قبال آن چيزي پرداخت نميشد و در صورت استنکاف از تأمين
نيازهاي سپاه با شمشير روبهرو بودند و با غارت مواجه ميشدند .گاهي نيز مزارع و تأسيسات مورد
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تعرض و تخريب لشکريان قرار ميگرفت .در حکومت امام علي (ع) وقتي لشکري در حال عبور
بود ،امام به واليان و مردم آن شهرها نامه مينوشت که لشکريان حق ندارند کوچکترين آزار و
مردممفيد /
ضرري به نامه
شماره اگر تخلفي مشاهده شد به امام گزارش کنند تا خاطيان مجازات شوند.3
برسانند و
سی و هشتم  /مهر و

همچنين هر گونه تعرض به تجار ،زارعان ،مبلغان و پيشوايان ديني ممنوع است 1.منظور از
آبان 2831

روحانيون مذاهب که در متون اسلامي به آنها تصريح شد؛ چهار گروه يهوديان ،مسيحيان ،زرتشتيان
و صابئين هستند که اهل کتاب محسوب ميشوند .البته تمام اين گروهها در صحنه جنگ حضور
ندارند و محي ط زيست و تأسيسات و اماکن غيرنظامي نيز در عمليات نظامي دخيل نيستند .در
اينجا بحث بر سر اين است که لشکر جنگي چه در طي حرکت به سوي جنگ و چه پس از پيروزي
و فتح مناطق جديد در هيچ صورت مجاز به تعرض به غير نظاميان ،پيشوايان مذهبي و سوء
تم
استفاده از محيط زيست نيست .اين ممنوعيتها در طول مخاصمات مسلحانه نيز وجود دارد يکي
آغاز /مخاصمات نيز ما اين ممنوعيتها را قائل ميشويم اين است که امکان
از دلايلي که قبل
نامه ازمفيد
محدوديتها ،اساساً مخاصمهاي شکل نگيرد يا يکي از طرفها منصرف شود؛ زيرا
دارد به دليل
شمارهاينسي و هشتم
سوء استفاده از محيط زيست و تعرض به مردم و مصادره اموال آنها ميتواند لشکري را قدرتمندتر
سازد و تمايل او را به نبرد بيشتر و اين ممنوعيتها ممکن است او را منصرف سازد.
انصراف /از درگيری مسلحانه
1-1ی مذاکره برای
نامه مفيد

هشتم منازعه ،نيرو ،تجهيزات و ادوات نظامي و جنگجويان خود را آماده نبرد
طرفهاي
شمارهآنکه
پس از
سي و
مناطقي مستقر شدند و همه چيز براي يک نبرد آماده شد؛ بايد مذاکرات جدي
ساختند و /احتمال
مهراً درو آبان
 2831از شروع جنگ آغاز شود .امام علي (ع) در طول بيش از چهار سال حکومت خود ،سه
براي جلوگيري
جنگ بزرگ را پشت سر گذاشتند .در هر سه جنگ پس از آنکه تلاشهاي مراحل اوليه براي
پيشگيري از جنگ نتيجه نميداد و دو لشکر در مقابل هم صفآرايي کرده و آماده جنگ ميشدند،
افراد با نفوذ و سفيراني ميفرستاد تا براي انصراف از جنگ مذاکره کنند و اين مذاکرات را نه از منظر
نگرش و منافع خود بلکه از منظر نقاط اشتراک دو لشکر پي ميگرفت و بر مسائلي تأکيد ميکردند
هر دو طرف بود .در اين تلاشها امام علي(ع) به يک بار و دو بار يا يک سفير بسنده
که مورد قبول تم
نميکردند و افراد مختلفي را به عنوان ميانجي بارها براي مذاکره ميفرستادند (الجوزی ،بیتا 96 :و

نهجالبلاغه ،خطبة  )411 :411و اين در حالي بود که خودشان يکي از طرفهاي درگير بودند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

حقوق بشردوستانه در اسلام

7

ت و نظم بازارهاي کارآمد

1-8ی آغاز نكردن به ج گ تحت هر شرایط

حقووووق مات يوووم و نظوووم

کارآمدبر اين امر استوار است
بازارهايباشد ـ
سيره امام علي(ع) ـ که به اجماع شيعه بيانگر ديدگاه اسلام مي
که هيچ گاه آغاز کننده جنگ و خشونت نباشد .امام علي (ع) پس از آنکه رفت و آمدها و
حقووووق مات يوووم و نظو
نبودوومدست از
مذاکرات قبل از شروع جنگ نتيجه نميداد و طرف مقابل تحت هيچ شرايطي حاضر
بازارهاي کارآمد

نبرد بردارد به لشکريان خود ميفرمود :شما بنشينيد و جنگ را آغاز نکنيد 26.اين بدان معني است
ت و نظم بازارهاي کارآمد

که اگر طرف مقابل جنگ را شروع نميکرد ،هيچگاه جنگي اتفاق نميافتاد .همچنين به فرزندش
حقووووق مات يوووم و نظوووم

دعوتکنندة به مبارزه ظالم
امام حسن (ع) فرمود« :هرگز کسي را براي مبارزه دعوت نکن
چونکارآمد
بازارهاي
است» (المجلسی4117 ،ق ،ج  411:76و العقاد2838 ،ق.)48 :
8ی فرآی د پس از آغاز مخاصمان مسلحانه
با اولين اقدام خشونتآميز يکي از طرفها ،با شليک اولين تير و يا حمله که به واسطه آنها
درگيريها آغاز ميشود ،مناقشات وارد مهمترين مرحله خود ميگردد .چنانکه مراحل قبل نشان داد
در تفکر سياسي اسلام اين مرحله به ناچار و از سوي طرف مقابل شروع ميشود و طرفهاي
مسلمان ضرورتاً مجبور به دفاع از خود هستند .در فرآيند درگيريها ،اسلام حقوق و مسائل انساني
را طي چند مرحله مورد توجه قرار داده است که به آنها ميپردازيم:
8-2ی م م نكردن دشمن از نيازهای اوليه انسانی

هيچ طرفي حق ندارد طرفهاي ديگر را از دستيابي به آب ،غذا ،دارو و نيازهاي مشابه باز
دارد يا آنها را مسموم و غير قابل استفاده سازد ،اگر چه از آن مشرکان باشد 22.در جنگ صفين،
ابتدا معاويه و لشکريانش بر سر آب رسيدند و افرادي گماردند تا مانع استفاده لشکريان امام از آب
شوند .امام قاصدي نزد معاويه فرستاد و به او اعلام کرد که آب جزء مواهب الهي براي بندگان و
چهارپايان است و کسي حق ندارد مانع استفاده سايرين از آب شود ولي معاويه قبول نکرد؛ لشکر
امام با حمله نظامي و به سختي آب را آزاد کردند .امام به آنها دستور داد که آب مورد نياز خود را
بردارند و آن را براي استفاده لشکر معاويه آزاد بگذارند ،دوباره لشکر معاويه بر آب مسلط شد و
مانع استفاده ياران امام گرديد .براي بار دوم با حمله نظامي و مشقت ياران امام ،آب آزاد شد ولي باز
امام علي (ع) دستور داد که آب را آزاد بگذارند و اين اتفاق براي بار سوم هم تکرار شد و ياران و
لشکريان امام علي (ع) به شدت اعتراض کردند که چرا او هم رفتاري همانند معاويه ندارد ولي امام با
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غير اخلاقي تلقي کردن اين عمل آنرا نپذيرفت (المنقری 146-111 :4711،و  157و الجوزی،

بیتا .)88 -86 :همچنين وقتي امام توسط ابن ملجم ضربت خورد در مورد قاتل خود سفارش کرد
نامه مفيد  /شماره

که مبادا او گرسنه و تشنه بماند (اثیر 461-468 :2835 ،و المجلسی ،4117 ،ج .)188 :11
سی و هشتم  /مهر و

 2831کشتههای خود و دشمن
8-1ی به حداقلآبانرساندن

اگر نهايتاً به هر دليل قرار شد انسان هايي يکديگر را بکشند؛ از نظر اسلام بايد تلاش
کرد که کشته هاي هر دو طرف به حداقل ممکن برسد .اينکه هر طرف سعي کند خسارات
جاني خود را به حداقل برساند امر پذيرفته شده اي است و هميشه مورد توجه بوده است اما
اينکه يک طرف تلاش کند کشته هاي دشمنش نيز به حداقل برسد متناقض مي نمايد .مگر نه
هدف از جنگ و حاضر شدن در ميدان نبرد کشتن طرف مقابل است؟ پس تلاش
اين است که تم
براي کمتر شدن کشته هاي آنان چه معني مي تواند داشته باشد؟ اين امر با منطق اسلام و
مفيد /
امام علي (ع) نامه
دارد .از آنجا که اصل جنگ به ناچار و از روي اکراه واقع شده است و
سازگاري
شماره سي
هشتموقوع آن به نتيجه نرسيده است؛ پس در خلال جنگ هم کماکان آن
برايوعدم
تمام تلاش ها
اکراه و ناچاري وجود دارد .تلاش براي عدم وقوع جنگ به خاطر خسارت هاي جاني ناشي از
آن بود ،حال که به ضرورت اتفاق مي افتد ،خسارت هاي جاني و کشتن انسان ها مشروعيت
مفيد /
پيدا نمي کند ونامه
اوليه به اشتياق تبديل نمي شود؛ بلکه همچنان بايد در طول جنگ تلاش
کراهت
هشتم
کرد که شماره
ضرورت کشته شوند و حتي کشته هاي دشمن به حداقل برسد .اين امر
انسان هاسيدرو حد
همچنين  /مهر
آبان از سلاح هاي کشتار جمعي را نشان مي دهد و استفاده از سلاح هاي
ممنوعيتواستفاده
2831تعداد بيشتري از انسان ها را به کام مرگ ميفرستد را ضد اخلاقي و غيرمجاز
مرگباري که
مي داند .قرآن کريم به مسلمانان دستور مي دهد :با آنان که با شما به جنگ و ستيز برمي خيزند
جنگ کنيد اما از حدود و موازين معين تجاوز نکنيد 21.يعني در جنگ با دشمني که او آغاز
کننده است نبايد زياده روي کرد .همچنين پيامبر اکرم (ص) تصريح کرده است :قومي که
غالب شود و از پيروزي خود سوءاستفاده کند براي هميشه مورد خشم خداوند واقع خواهد شد
(الشیبانی ،تم
 ،4658ج  . )85 :1امام علي (ع) در جنگ صفين به لشکريان خود سفارش کرد
که دعا کنند خداوند آنها و دشمن را از کشته شدن برهاند و جانشان را حفظ کند و ميان آنها
صلح و سازش برقرار سازد (نهج البلاغه ،خطبه .)111 :119
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

حقوق بشردوستانه در اسلام

8-8ی درگير شدن ره ران مخاصمه و کاستن ج گجویان پيرامونی
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ت و نظم بازارهاي کارآمد
حقووووق مات يوووم و نظوووم

گيرندگان و مدعيان اصلي
تصميم
هر منازعهاي يک کانون اصلي رهبري دارد که فرماندهان،
کارآمد
بازارهاي
مخاصمه در آن قرار دارند .حلقه اول ،نزديکان اين کانون را تشکيل ميدهند و حلقه دوم تمام
حقووووق مات يوووم و نظوووم
حمايت از
افرادي هستند که به طرفداري از آنها دست به سلاح بردهاند يا به گونههاي مختلف در
بازارهاي کارآمد

آنها در منازعات دخيل ميباشند .معموالًً هر چه از کانون تصميمگيري منازعه دورتر شويم ،حاميان
ت و نظم بازارهاي کارآمد

و افراد دخيل در حلقههاي بعدي افراد بيگناهي هستند که بيشترين قرباني را ميدهند و کمترين
حقووووق مات يوووم و نظوووم

کارآمد بايد تلاش کرد هر چه
است که
سود را مي برند .بحث ما بر اساس تفکر سياسي امام علي (ع) اين
بازارهاي
بيشتر صحنههاي عملي منازعه به کانون تصميمگيري و فرماندهي طرفهاي منازعه نزديکتر شود
و افراد پيراموني دخيل و درگير در منازعات کمتر شوند تا جايي که رهبران و مدعيان اصلي در
ميدان جنگ به نبرد بپردازند .در خلال جنگ صفين ،امام علي (ع) بارها به معاويه پيغام داد که اين
همه لشکر را من و تو به اين صحرا آوردهايم و اين همه انسان به سبب من و تو کشته ميشوند ،بيا
من و تو که فرمانده دو لشکر هستيم با هم نبرد کنيم؛ هر که پيروز شد برندة جنگ خواهد بود و از
ريخته شدن خون مردمان جلوگيري ميشود ولي معاويه هر بار نميپذيرفت )نويري ،ج  218 :5و
المنقري 51 :2816 ،و  181و .)586
8-4ی عدم تعرض به مجروحان ،اسرا ،فراریان و اجساد

اين موضوع از نگاه اسلام و تفکر سياسي امام علي (ع) مسلم است که نبايد به مجروحان
تعرض کرد ،اسيران را نبايد کشت و فراريان دشمن را نبايد تعقيب کرد و تمام اينها در جهت
کاستن خشونت و اداي حقوق انساني در شرايط تلخي است که ناچاراً پديد آمده است .در هر
جنگي امام علي (ع) ميفرمود که منادي ندا دهد و به گوش همگان برساند که علاوه بر موارد فوق
هيچ کشتهاي را مثله نکنيد ،چون به محل سکونت و اردوي دشمن رسيديد هيچ پردهاي را پاره
نکنيد ،بدون اجازه وارد هيچ خانهاي نشويد و چيزي از اموال خانهها را نگيريد 28.همچنين کشتن
اسيران يک امر ضد اخلاقي تلقي ميشود .در جنگ جمل تعدادي از سران دشمن و دشمنان با سابقه
و کينهتوز امام علي (ع) مثل مروان و وليد را اسير کرده و نزد امام آوردند .اينان تا لحظاتي قبل
ميجنگيدند و براي همگان به آساني قابل پيشبيني بود که دست از دشمني برنميدارند و در آينده
_ و هر زمان که فرصت بيابند _ دوباره با امام خواهند جنگيد ولي امام علي (ع) آنها را آزاد
کرد )الشيخ المفيد 881 :2121 ،و نهجالبلاغه ،خطبة  55 :18و العقاد .)166 :2838 ،همچنين
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اجساد دشمن نبايد مورد تعرض و بياحترامي قرار گيرد .چنانکه در بحث کرامت انساني گذشت
حتي جسد بي جان انسان نيز از نظر اسلام داراي حرمت است و تشييع و دفن آن تابع مناسک و
شمارهبه همين دليل به هيچ وجه جايز نيست اجساد دشمن مورد بياحترامي قرار
مفيد /است.
نامهخود
احکام خاص
سی و هشتم  /مهر و

گيرد يا مُثله شود (نهجالبلاغه ،نامه  812 :11و نامه .)136 :21
آبان 2831

8-5ی عدم تعرض به زنان ،کودکان و سالخوردگان

سيره پيامبر بزرگ اسلام در جنگها اين بود که در امانت ،خيانت نکنيد و زنان و کودکان را
نکشيد (ابن هشام .)661 :4145 ،همچنين از دستورات اکيد امام علي (ع) در جنگها اين بود که
تحت هيچ شرايطي به زنان تعرض نکنيد حتي اگر به شما و فرماندهان و بزرگانتان دشنام دهند
(نهجالبلاغه ،نامهتم )136 :21و خود امام علي (ع) نيز در مواجهه با موارد مشابه ،هيچگونه تعرضي به
زنان روا نميداشت .پس از جنگ جمل ،صفيه مادر طلحه امام را به شدت و به طور مکرر مورد دشنام
نامهوليمفيد
امام /اعتنا نکرد و از واکنش تند اطرافيانش نيز جلوگيري کرد (طبری،4616 ،
و توهين قرار داد
يکيو ازهشتم
شمارهدرسي
وقايع ،تعدادي کودک کشته شد .حضرت رسول اکرم به خشم آمد و فرمود:
ج .)511 :7
«چرا عدهاي آنقدر ستيزهجو شدهاند که به قتل کودکان دست ميزنند» (احمد بن محمد بن حنبل،

 ،4141ج  .)14 :8موارد متعددي در سيره پيامبر اسلام (ص) وجود دارد که از کشتن زنان و
مفيد /
کودکان نهي نامه
فرمودند21.
بسياري از مفسران نيز کشتن زنان و کودکان را ظلم ميدانند و معتقدند
شماره سي
هشتم در آيه قرآن که ميفرمايد« :در جنگ با دشمن تعدي نکنيد» 25نکشتن
تجاوزو از حد
منظور از عدم
آبان
و
مهر
زنان و /
28
کودکان بوده است .اگر چه برخي از فقها معتقدند اگر زنان و کودکان در جنگ عليه مسلمانان
2831کشتنشان جايز است ولي اکثر فقهاي شيعه کشتن زنان و کودکان را مطلقاً ممنوع
شرکت کنند،
ميدانند ،حتي اگر در جنگ شرکت کنند (محقق حلی ،9831 ،ج  893 :9و النجفی ،9139 ،ج .)07 :39
همچنين کشتن سالخوردگان در صورتي که در جنگ شرکت نکرده باشند ،ممنوع است21.

8-6ی عدم خدعه و خيانت

پيامبر اسلام (ص) هر گونه خيانت را طي جنگها غيرمجاز ميشمرد و به جنگجويان خود
تم
ميفرمود « :بجنگيد ولي فريب ندهيد ،نقض امانت نکنيد و نسبت به هيچکس خيانت روا نداريد» (ابن
هشام .)661 :4145 ،گفتني است خدعه جنگي که مجاز شمرده شده با خيانت و فريبکاري تفاوت
اساسي دارد و خيانت با دشمن در اثناي جنگ جايز نيست23.

حقوق

مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

حقوق بشردوستانه در اسلام

8-7ی استمرار مذاکران در طول درگيریها
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ت و نظم بازارهاي کارآمد
حقووووق مات يوووم و نظوووم

درگيريها باز ايستاد .امام
دادن به
در طول نبرد و درگيريها ،لحظهاي نبايد از تلاش براي پايان
کارآمد
بازارهاي
علي (ع) با اينکه خود به عنوان يکي از طرفهاي درگير بود ولي در طول جنگ با فرستادن سفيران و
حقووووق مات يوووم و نظوووم

ميانجيگراني هميشه در پي راههايي بود تا بتواند به درگيريها پايان دهد (حسنی 149 :4717 ،و
بازارهاي کارآمد

جعفریان.)191 :4111 ،
مخاصمان داخلی و بينالمللی

ت و نظم بازارهاي کارآمد
حقووووق مات يوووم و نظوووم
بازارهاي کارآمد

اساساً نگاه اسلام به مسائل و موضوعات ،يک نگاه انساني و جهانشمول است .در خصوص
مناسک ،احکام و برخي قواعد حقوقي ميتوان تفاوتهايي بين مسلمانان و غيرمسلمانان مشاهده
کرد که امري مطلوب است ولي در خصوص موضوعات و مسائل انساني از جمله :کرامت انساني،
اداي حقوق ،رعايت عدالت ،پايبندي به اصول اخلاقي و به خصوص حقوق بشردوستانه هيچ تفاوتي
بين مسلمانان و غيرمسلمانان ديده نميشود .تمام مباحثي که تا اينجا مطرح شد اگر چه بيشتر
شواهد تاريخي و استنادات آن مربوط به جنگهاي داخلي مسلمانان بود ولي در خصوص
غيرمسلمانان و خارجيان نيز کماکان همين حقوق و قوانين جاري و معتبر است .چنانکه پيامبر
اکرم (ص) نهي فرمود از اينکه در شهرهاي مشرکان سم پراکنده کنند (الکلینی ،4791 ،ج :5

 .)18مهم ترين استدلال در اين خصوص بر اين آيه شريفه قرآن مبتني است که به مسلمانان اجازه
ميدهد در مقابل غيرمسلمانان فقط به همان صورت و همان اندازه که مورد تجاوز قرار ميگيرند از
خود دفاع کنند و به آنها اجازه زيادهروي يا ظلم و تعدي نميدهد 21.استاد «محقق داماد» بر مبناي
حقوق اسلامي و با قائل شدن به سه اصل :محدوديت کاربرد سلاح ،پايبندي به اصول اخلاقي در
حين نبرد و رفتارهاي اخلاقي و انساني با اسراي جنگي در مخاصمات بينالمللي معتقد است که
طبقات خاصي مثل :زنان و کودکان؛ سالخوردگان؛ تجار و کشاورزان؛ عابران غيرنظامي؛ روحانيون
و مروجين اديان و مذاهب مختلف مطلقاً از مصونيت و حمايت برخوردارند و انجام اقدامات زير از
نظر اسلام مطلقاً طرف منازعه از هر دين و مذهبي که باشد) ممنوع است:
 )2کشتار دستهجمعي دشمن؛  )1سلب حق تسليم (کشتن اسيران)؛  )8انجام اعمال
انتقامجويانه؛  )1تعرض و بياحترامي به مجروحان؛  )5محروم ساختن دشمن از آب و غذا؛ )8
انهدام تأسيسات و ساختمانها؛  )1انهدام درختان و محيط زيست (محقق داماد.)55-51 :4787 ،
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نتيجهگيری
تلاقی کرامت انسانی و حقوق بشردوستانه
نامه مفيد  /شماره

نگرشهاي هر انساني ،رفتارهاي او را شکل ميدهد و از رفتارهاي هر کس ميتوان به
سی و هشتم  /مهر و

 2831اين قضيه در مورد اديان و مکاتب نيز صادق است .هر ديني متناسب با
پي برد.
نگرش هاي او
آبان
نگرشي که نسبت به انسان دارد براي او حقوقي در نظر گرفته است و حقوق بشر يا حقوق
بشردوستانه در هر ديني به اندازة ارزشي است که آن دين براي انسانها قائل شده است .يک گزاره
که بدون هيچگونه ترديد مورد تأکيد و تصريح اسلام است و همچنين تمام دانشمندان مسلمان در
طول تاريخ روي آن اتفاق نظر داشتهاند اين است که «خداوند از روح خودش در انسان دميده
است» .16انسانتمداراي دو بُعد است که يک بُعد از آن الهي است و رو به سوي معنويت و عالم بالا
دارد و در هيچ صورت اين بُعد الهي انسان از بين نميرود؛ چون جزء ذات و ماهيت اوست.
بناب راين بسيارنامه
روشنمفيداست /که با موجودي که نيمي از او الهي است چه رفتاري بايد داشت .مثل
سي و
هشتم روبهرو شدهايم که بخشي از وجود او بخشي از خداوند است؛ به عبارت
موجودي
شمارهما با
اين است که
ديگر بخشي از خداوند روبهروي ما قرار دارد و اين ما هستيم که تصميم ميگيريم چگونه رفتاري
با او داشته باشيم .حقوق بشردوستانهاي که اسلام مدنظر دارد و امام علي (ع) بدان پايبند بود و
حقوقي/است متناسب با شأن موجودي که نفخه الهي در او دميده شده و نيمي از
جامة عمل پوشاند
نامه؛ مفيد
هشتم است.
خداوندو تعالي
وجود او روح
شماره سي
جملات امام علي (ع) ميتواند به خوبي نگرش ايشان ـ و اسلام ـ را به انسان
يکي ازو آبان
تحليل مهر
/
2831حقوق انساني روشن سازد .امام به حاکم مصر فرمود ...« :و قلب خود را مملو از
و به تبع آن
رحمت و مح ت و مهربانی نس ت به مردم کن ،چه مردم دو دستهاند :دستهای برادر دی ی تو
هست د و دستة دیگر در آفری ش با تو همان د» (نهجالبلاغه ،نامه  .)818 :58يعني صرفاً انسانند و
ممکن است هر دين و آئيني داشته باشند يا اساساً بدون دين باشند .بايد اذعان کرد که جملهاي
غريب از خامة حضرتش تراوش کرده است .اگر ميفرمود برادران ديني خود را دوست داشته باش،
تم ميفرمود غيرمسلمانان را که صرفاً در آفرينش با تو همانند هستند ،احترام کن يا
عجيب نبود؛ اگر
به آنان کمک کن يا حقوقشان را ادا نما باز هم غريب نمينمود؛ چون تمام اين امور شدني است
بدون اينکه نيازي به محبت داشته باشد .باز هم اگر ميفرمود اينها را دوست داشته باش شايد به
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
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سختي ـ قابل پذيرش بود .اما اينکه انسانهايي را بدون اينکه قرابت و تعلق خاطري نسبت به آنها
حقووووق مات يوووم و نظوووم

کارآمد داشته باشد و قلبش را
بازارهايدوست
داشته باشد و وجه مشترک آنها صرفاً انسان بودنشان باشد ،عاشقانه
مملو از رحمت و محبت و لطف به آنها بنمايد امري است که چندان آسان نمينمايد .دشواري امر
حقووووق مات يوووم و نظوووم

از آنجا ناشي ميشود که عشق ورزيدن و دل را مملو از محبت نسبت به کسي يا کساني کردن نه
بازارهاي کارآمد

امري ارادي و نه دفعتاً امکانپذير است «سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل» .وانگهي عشق و
ت و نظم بازارهاي کارآمد

محبت به دلايل ،ريشهها و اقتضائات خاص خود نياز دارد پس چگونه ميتوان چنين عشق و محبتي
نسبت به چنين انسانهايي به صورت دفعي ايجاد کرد؟

حقووووق مات يوووم و نظوووم

بازارهاي کارآمد

شايد بتوانيم پاسخ به پرسش فوق را با تمثيلي روشن سازيم .امروزه و در گذشته بيشتر ـ در
مدارس ابتدائي و راهنمايي به کودکان ميگفتند «کاردستي» بسازيد و يک زنگ در طول هفته به همين
نام بود .يک کودک يا نوجوان تمام خلاقيت خود را به کار ميبست ،با تمام نيرو از استعدادهايش
بهره ميجست ،تا بيشترين حد ممکن ابزار و امکانات و مواد اوليهاي فراهم ميساخت و در نهايت
يک کاردستي درست مي کرد که برآيند مجموع توان ،استعداد ،خلاقيت ،ابتکار و امکانات او بود؛
سپس با افتخاري آميخته با غرور و رضايت آنرا به مدرسه ميبرد يا به اطرافيان نشان ميداد و
توضيحاتي در مورد کم و کيف آن چيزي که خلق کرده بود ارائه ميکرد .خداوند تبارک و تعالي با
تمام قدرت و عظمتش و با تمام صفات مطلقي که داراست و ما از فهم آنها عاجزيم ،تمام اين
صفات از جمله علم مطلق ،خلاقيت و خالقيت مطلق ،ربوبيت مطلق و  ...را به کار بست و يک
«کاردستي» در بهترين صورت ممکن به نام انسان خلق کرد 12و وقتي به او نگريست به
خودش آفرين گفت که عجب موجودي خلق کردم 11.اگر با استناد به حديث قدسي 18قائل
شويم که دست کم ـ يکي از اهداف خداوند از خلقت انسان آشکار کردن خودش يا بخشي از
خودش بود ،شايد سخن به گزاف نگفته باشيم .همچنين ميتوان گفت خداوند نظام خلقتي آفريد که
هر جزئي از آن ،خود دنيايي پيچيده با کارويژهها و قابليتهاي خاص خود است .بخشي از اين
نظام خلقت که براي ما شناخته شده است کره زمين ،منظومه شمسي و تمام موجودات آنها ميباشد.
به لحاظ پيچيدگي و قابليتها و کارويژهها دنيايي بزرگتر از آن نظام خلقت آفريد و آنرا در
درون انسان جاي داد .11اين انسان ،آميخته از دو بُعد مادي و غيرمادي و يا جسمي و روحي بود.
بُعد جسمي و فيزيکي اين موجود که قابل مطالعه است هماکنون پس از صدها سال مطالعه و
بررسي حيرت دانشمندان را برانگيخته است و هر چه علم بيشتر و عميقتر ميشود بر عمق اين
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حيرت و درک عظمت خالق نيز افزوده ميشود .پيچيدگي و کارکرد هر کدام از اعضاء و جوارح
انسان و بلکه يک سلول از آنها و مهمتر از همه پيچيدگي ساختمان و کارکرد مغز انسان به حدي
مفيد /کهشماره
قابل وصف نيست و اينها مربوط به بخش قابل مطالعه وجود انسان بود.
شگفت انگيزنامهاست
سی و هشتم  /مهر و

بخش ديگر وجود انسان يعني روح او تقريباً از حوزه مطالعه و تحقيق خارج است؛ چون غيرمادي
آبان 2831

است و با ابزارهاي مادي قابل مطالعه نيست .با اين وجود اطلاعات اندکي که از طرق مختلف در
خصوص روح انسان به دست آمده است بر دنياي ديگري دلالت دارد که عظمت و پيچيدگي آن به
مراتب بيشتر از جسم انسان است.
به نظر نگارنده ،فرمايش امام علي (ع) درخصوص عشق ورزيدن به انسانها _ صرفاً به
خاطر انسان بودن آنها _ با اين منطق قابل توجيه است که ما انسان را «کاردستي» خداوند
تم
ببينيم و عظمت خالق را در او مشاهده کنيم .در اين صورت ،تک تک انسانها را موجودات
ساخته /محبوب يکتاي ما هستند و اعضا و جوارح وحتي سلولهاي بدنشان،
عزيزي ميبينيمنامهکه مفيد
هشتمايفا ميکنند که خداوند تعالي مقرر کرده و هيچکس جز او قادر بر چنين
هايي را
شمارهنقش
کار ويژهها و
سي و
خلقي نبوده و نيست .تلاقي کرامت انساني و حقوق بشردوستانه در اين سخن رسول گرامي اسلام
متجلي است که فرمود « :اگر يکي از شما با ديگري به جنگ بپردازد بايد از آسيب رساندن به
صورت او اجتناب نمايد؛ زيرا خداوند چهرة آدم را به تمثال خود آفريد» 15.در اين منطق ،حقوق
نامه مفيد /
انسانها نيز مهم و قابل توجه ميشود و حتي در جنگ و در درگيريهايي که رخ ميدهد کرامت
شماره سي و هشتم
انساني افراد پابرجاست و بايد حقوقي متناسب با اين کرامت انساني براي او در نظر گرفت.
 /مهر و آبان
2831
یادداشتها
1. Humanitarian Law.

 .1فلا یُسرف فیالقتل .اسراء ( /.77 :)41کتب علیکمالقصاص  ...فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الییم .بقیر
( /.418 :)1و قاتلوا فی سبیلالله الذین یقاتلونکم و لاتعتدوا .بقر (.461 :)1
 .7و إن جَنحوا للسِّلم فاجنح لها و توکَل علیالله .انفال (.94 :)8

تم
اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و ألقو إلیکم السَلَمَ فما جَعَل الله لکم علیهم سبیلا .نساء (.61 :)1
 ... .1فَإن
 . 5در عرف سیاسی جامعه زمان امام علی(ع) اینگونه که اگر اغلب مردم مدینه و بزرگیان قباییل بیا حیاکم
بیعت میکردند ،تعداد انگشتشمار بزرگان باقیماند را مجبور به بیعت میساختند تا امنیت تضمین شود.
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نظوووم
ووم
وووقم،مات يو
 . 9ر .ك :عزالدین علی ابن اثیر ،الكامل فيالتاريخ ،بیروت :دار صیادر دار بییروتحقو
ص/ 711
ق،وج ،7
4185
4695
بازارهاي کارآمد

محمد بن محمدبن نعمان الشیخ المفید ،الجمل ،بیروت :دارالمفید 4461 ،م4141 ،ق ،صص  61و .444-441

نهاية الارب
نیویری،
احمید
حقولدین
 .1ابوعبید قاسم بن سلام ،الاموال ،بیروت :دارالفکر 4118 ،ق ،ص  / 169شهابا
نظوووم
يوووم و
وووق مات
کارآمد /147ابوالفیداءالحاف ابین
بازارهاي ،5ص
في فنونالةابب ،ترجمه :محمیود مهیدوی دامنیانی ،تهیران ،امیرکبییر ،4791 ،ج
کثیرالدمشقی ،البداي و النهاي  ،بیروت ،دارالکتاب

نظم .165
-711
بازارهاي کارآمد
العلمیه4145 ،هی  ،جلد  ،1صت و

 .8ر.ك :سید جعفر شهیدی ،نهجالبلاغه ،تهران :انتشارات و آمیوز

نامیهووم ،91ص
انقلیاب
،4714و نظو
اسیلامی ،يوووم
حقووووق مات

کارآمدشهابالدین احمد نویری،
بازارهاي/ 117
 / 715عزالدین ابن ابیالحدید ،شرح نهجالبلاغه ،پیشین ،ج  ،7صص -111
پیشین ،ج  ،5ص  /496نصر بن مزاحمالمنقری ،پیكار صفین ،پروییز اتیابکی ،تهیران ،سیازمان انتشیارات و
آموز

انقلاب اسلامی ،4711 ،صص  115و  /116محمدبن جریر الطبری ،تاريخ الطبری ،بیروت ،موسسیه

الاعلمی للمطبوعات ،4616 ،ج  ،7ص .597
 .6برای دیدن بحث مبسوط و مستند در این خصوص ر.ك :سیدمصطفی محقق داماد ،پیشین ،صص .449-411

 .41ابوالحسن علی بن حسنالمسعودی ،مةرو الةب

 ،ابوالقاسیم پاینید  ،تهیران ،شیرکت انتشیارات علمیی و

فرهنگی ،4711 ،ج  ،4صص  197و  /148احمد بن ابی یعقوب ،تاريخ الیعقوبي ،بیروت؛ دار صادر ،بیتیا ،ج ،1
صص  481و  /61نصربن میزاحم المنقیری ،پیشیین ،صیص  571و  171و 111و  155و /15محمیدبن محمید
نعمان الشیخالمفید ،الجمل ،پیشیین ،ص  /766محمیدبن جریرالطبیری ،پیشیین ،صیص  /541-511ابیی حنیفیه
احمدبن داود الدینوری ،الاخبار الطوال ،تحقیق :عبدالمنعم عیامر ،قیاهر  :دار احییاء الکتیب العربییه ،4691 ،ص
 /411ابوجعفر محمدبن عبدالله اسکافی معتزلی ،المعیار و الموازنه ،محمود مهدوی دامنیانی ،تهیران ،نشیر نیی،
 ،4711ص  /411العلامه محمدباقرالمجلسی ،بحارالانوار ،تحقیق و تعلیق :شیخ محمد بیاقر المحمیودی ،طهیران،
وزارةالثقافة و الارشادالاسلامی4118 ،ق ،ج  ،71ص.147
 .44قال علی (ع) :نهی رسول الله (ص) أن یلقی السم فی بلاد المشیرکین (ر.ك :ابیی جعفرمحمیدبن یعقیوب
الکلینی ،فروع کافي ،تهران ،دارالکتبالاسلامیه ،6791 ،ج  ،5ص .)18
 .41و قاتلو فی سبیل اللهالذین یقاتلونکم و لا تعتدوا اِّنَالله لا یحبُ المعتدین .بقر (.461 :)1
 .47ر.ك :شهابالدین احمد نیویری ،پیشیین ،صیص  418و  451-5و  /451ابیی حنیفیه احمید بین داود
دینوری ،پیشین ،ص  /454محمدبن جریر طبری ،پیشین ،ج  ،7ص  /548نهجالبلاغه ،پیشین ،نامیه  41ص
 /181العلامة محمدباقر المجلسی ،پیشین ،ج  ،71ص .147
 .41ر.ك :ابنباجه ،ابیعبداللهمحمدبنیزیدقزوینی ،سنن ،داراحیاءالتراثالعربی 4765 ،هیی ،ج  ،1ص  611و
ج ،1ص  /414الامامابیداودسلیمانبن الاشعثالسجستانیالازدی ،سننابيباوب ،دارالحیاءالسنةالنبویة ،بیتا ،ج
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 ،7ص  /51شیخطوسی ،تهبي الاحكام ،تهران ،دارالکتابالاسلامیه ،4791 ،ج  ،9ص .478
شماره المعتدین .بقر (.461 :)1
مفيدالله /یحب
نامه اِّن
 .45و لا تعتدوا
طباطبایی ،تفسیر المیزان ،پیشین ،ج  ،1ص  /94سید قطب ،في ظلالالقةران ،بییروت
محمدحسین /مهر و
 .49ر.ك :سی و هشتم
 ،4 2831ص  /488ابوعلیالفضلابنالحسنابنالطبرسییییی ،مجمةةةة البیةةةةان ،تهییییران،
 ،4111ج
دارالشییییروق،آبان
مکتبةالعلمیةالاسلامیه ،بیتا ،ج  ،4ص .185
 .41ر.ك :ابییی داود ،سةةنن ،دارالاحیییاء السیینةالنبویة ،بیتییا ،ص  /51شیییخ محمییدبن حسیین حییر عییاملی،
وسائلالشةةیعه ،تحقیییق :عبییدالرحیم ربییانی شیییرازی ،تهییران :مکتبةالاسییلامیة4117 ،ق ،ج  ،44ص / 17
محمدحسنالنجفی ،پیشین ،ص.15
 .48در خصوص تفاوت خدعه جنگی و خیانت و نمونههای آن در صدر اسلام ر.ك :سیید مصیطفی محقیق

تم

داماد ،پیشین ،صص .61 -61
فاعتدوا علیه بمثل ما اِّعتدی علیکم وتقواالله و اعلمیوا اناللیه می المتقین ،بقیر (:)1
علیکممفيد /
 .46فمن اعتدینامه
 /461و قاتلوافیسبیلاللهالذین یقاتلونکم و لا تعتدوا انالله لایحبالمعتدین ،بقر (.461 :)1

شماره سي و هشتم

 .11و نَفَختُ فیهِّ مِّن روحی .حجر (.16 :)45
 .14لقد خلقناالانسان فی احسن تقویم .تین (.1 :)65
 ]...[ .11فتبارك الله احسن الخالقین .مؤمنون (.41 :)17
مفيدتُ/أن اُعرفَ فخلقتُ الخلق لکی اُعرَف .در خصیوص ایین حیدیث و گفتوشینود
نامهاً فَاَحبب
 .17کنتُ کنزاً مخفی

راج به آنشماره
هشتمفروزانفر ،احابيث مثنوی ،تهران :انتشارات دانشگا تهران ،4771 ،ص .16
سي والزمان
ر.ك :بدی
آبان
یی (ع) :أتییزعم أنییک جییرم صیینیر /و فیییک انطییوی الع یالم الییاکبر .قطبالییدین ابوالحسیین
مهربییهوامییام علی
 .11شییعر /منسییوب
2831لحسن بیهقی نیشابوری ،دیوان امام علی (ع) ،تصحیح :ابوالقاسم امامی ،تهران :انتشارات اسو  ،4715 ،ص .179
محمدبنالحسینبنا
 .15ر.ك :اذا ضرب احدکم فلیجتنب الوجه ،و لا تقل قبحالله وجهک و وجه منالشبه وجهک .قال الله تعالی :خلقاللیه آدم
علی صورته .الامام احمد بن حنبل ،المُسند ،بیروت :المکتبالاسلامی ،بیتا ،ج  ،1ص  /154همچنین مشابه این حدیث که
خداوند انسان را به تمثال خود آفرید در :شیخعباسقمی ،سفین البحار ،بیروت :دارالمرتضی ،بیتا ،ج  ،1صص .51-55

م ابم
قرآن کريم

تم

نهجالبلاغه ،سید جعفر شهیدی ،تهران ،انتشارات و آموز

انقلاب اسلامی.4714 ،

ابن باجه ،ابی عبدالله محمدبن یزید قزوینی ،سنن ،بیروت ،دار احیاء الثرات العربی 4765 ،هی .
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ابن هشام ،السیرةالنبوي

ووم و نظوووم
وووق مات
 ،تحقیق مصطفی سقا و آخرون ،بیروت ،داراحیاءالتراثحقو
4145يوهی.
العربی،
بازارهاي کارآمد

ابی داود ،سلیمانبنالأشنثالسجستانیالازدی ،سنن ،دارالحیاءالسنةالنبویة ،بیتا.
ابی یعقوب ،احمد بن ،تاريخ الیعقوبي ،بیروت ،دار صادر ،بیتا.

حقووووق مات يوووم و نظوووم

کتاب.4711 ،
بازارهاينشر
ابی یعقوب ،احمدبن ،تاريخ الیعقوبي ،ترجمه ابراهیم آیتی ،تهران ،بنگا ترجمه و
کارآمد
العربیی4781 ،
ابیالحدید ،عزالدین ابن ،شرح نهجالبلاغه ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار احیاء التراث
ت و نظم بازارهاي کارآمد
ق4691 ،م.

حقووووق مات يوووم و نظوووم

ق.
4141
البلاذری ،احمد بن یحیی بن جابر ،انسابالاشراف ،بیروت ،دارالفکر 4669 ،م،
کارآمد
بازارهاي
البخاری ،ابیعبدا ...محمدبن اسماعیلبن ابراهیم ،صحیح ،بیروت ،دارالفکر 4111 ،ق.

بیهقی نیشابوری ،قطبالدین ابوالحسنمحمدبنالحسینبنالحسن ،بيوان امام علي (ع) ،تصیحیح :ابوالقاسیم امیامی،
تهران :انتشارات اسو .4715 ،
اثیر ،عزالدین علی ابن ،الكامل فيالتاريخ ،بیروت ،دار صادر دار بیروت 4695 ،م 4785 ،ق.
اسکافی معتزلی ،ابوجعفر محمدبن عبدالله ،المعیار و الموازنه ،محمود مهدوی دامنانی ،تهران ،نشر نی.4711 ،
الطبری ،محمدبن جریر ،تاريخ الطبری ،بیروت ،موسسه الاعلمی للمطبوعات.4616 ،
الکلینی ،ابیجعفر محمدبن یعقوب ،فروع کافي ،تهران :دارالکتبالاسلامیه.4791 ،
جعفری ،محمدتقی ،تحقیق بر بو نظام حقوق جهاني بشر از بيدگاه اسلام وغرب ،تهران ،نشر دفتر خدمات حقوقی
بینالمللی.4711 ،
جعفریان ،رسول ،تاريخ خلفا ،قم ،نشر الهادی.4111 ،
جوادی آملی ،عبدالله ،فلسفه حقوق بشر ،قم ،انتشارات اسراء.4715 ،
الجوزی ،سبط ابن ،تبکرةالخواص ،طهران :مکتبه نینوی الحدیثه ،بیتا.
حر عاملی ،شیخ محمدبن حسن ،وسائلالشیعه ،تحقیق :عبدالرحیم ربانی شیرازی ،تهران ،مکتبةالاسلامیة4117 ،ق.
حسنی ،علیاکبر ،تاريخ تحلیلي و سیاسي اسلام ،تهران ،دفتر نشر زهد اسلامی.4717 ،
الامام احمدبن حنبل ،المُسند ،بیروت :المکتبالاسلامی ،بیتا.
احمد بن محمد بن حنبل ،المسند ،تحقیق :احمد محمد شاکر ،قاهر  ،مکتبةالتراثالاسلامی4141 ،هی.
اخوانالصفا ،رسائل ،بیروت ،الدارالاسلامیه4141 ،هی.
الدینوری ،ابی حنیفه احمدبنداود ،الاخبار الطوال ،تحقیق :عبدالمنعم عامر ،قاهر  ،دار احیاء الکتب العربیه.4691 ،
الریشهری ،محمد ،موسوع الامامعليابنابيطال  ،قم ،دارالحدیث4114 ،ق.
سلام ،ابوعبید قاسم بن ،الاموال ،بیروت :دارالفکر.4118 ،
الشیبانی ،محمدبنالحسن ،کتاب السیرالكبیر ،املاء :محمدبن احمدالسرخسی ،قاهر  ،4658ج  ،1ص .85
قطب ،سید ،في ظلالالقران ،بیروت دارالشروق.4111 ،
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طوسی ،شیخ ،تهبي الاحكام ،تهران :دارالکتابالاسلامیه.4791 ،
طباطبایی ،سید محمد حسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت ،موسسه الاعلمیللمطبوعات.4767 ،

نامه مفيد  /شماره

ابوالفضلابنالحسنابن الطبرسی ،مجم البیان ،تهران ،مکتبةالعلمیةالاسلامیه ،بیتا.

سی و هشتم  /مهر و

عربی ،محیالدین بن ،الفتوحات المكیه ،بیروت ،دارصادر ،بیتا.

آبان 2831

العقاد ،عباس محمود ،عبقري الامام علي (ع) ،بیروت :المکتبة العصریه 4691 ،م 4789 ،ق.
فارابی ،ابونصر محمد ،فصول منتزعه ،ترجمه حسن ملکشاهی ،تهران ،سرو .4781 ،
فروزانفر ،بدی الزمان ،احابيث مثنوی ،تهران.4771 ،
القرطبی ،احمد الانصاری ،الجام لاحكام القرآن ،بیروت ،دارالحیاء التراث العربی4699 ،ق.
القشیری ،عبدالکریم بن هوزان ،الرسال القشیري  ،تحقیق عبدالحلیم محمود و محمود بن الشیری ،،قیم ،انتشیارات

بیدار.4711 ،تم
قمی ،شیخعباس ،سفین البحار ،بیروت :دارالمرتضی ،بیتا.

ابن کثیر الدمشقی،نامه
مفيدالحاف ، /البداي و النهاي  ،بیروت ،دارالکتاب العلمیه4145 ،هی .
ابوالفداء
سي و هشتم
بحارالانوار ،بیروت :موسسه الوفاء 4117 ،هی .
شماره باقر،
المجلسی ،محمد
المجلسی ،العلامیه محمیدباقر ،بحارالةانوار ،تحقییق و تعلییق :شییخمحمدباقرالمحمودی ،طهیران ،وزارةالثقافیة و
الارشادالاسلامی4118 ،ق.
محقق حلی ،شراي الاسلام ،نج ،،مطبعةالااب فیالنج ،الاشرف.4786 ،

نامه مفيد /

محقق داماد ،سید مصطفی ،حقوق بشربوستانه بینالمللي ،تهران ،مرکز نشر علوم اسلامی.4787 ،

ابوالحسنسيعلیو بنهشتم
المسعودی،شماره
حسن ،مرو الب  ،ابوالقاسم پایند  ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.4711 ،
مهر و
آبان صفین ،پرویز اتابکی ،تهران ،سازمان انتشارات و آموز
مزاحم ،پیكار
المنقری / ،نصر بن
محمدتقی ،نظري حقوقي اسلام ،قم ،مؤسسه آموز
مصباح یزدی،
2831

انقلاب اسلامی.4711 ،

و پژوهش امامخمینی.4781 ،

الشیخ المفید ،محمد بن محمدبن نعمان ،الارشاب ،بیروت :دارالمفید 4461 ،م4141 ،ق.
الشیخ المفید ،محمد بن محمدبن نعمان ،الجمل ،بیروت :دارالمفید 4461 ،م4141 ،ق.
النجفی ،شیخ محمدرضا ،جوا ر الكلام ،ج  ،14بیروت ،دارالاحیاءالتراثالعربی.4684،
النجفی ،شیخمحمدحسن ،جوا ر الكلام في شرح شرائ الاسلام ،ج  ،14بیروت ،داراحیاءالتراثالعربی4684 ،م.
نوبهار ،رحیم« ،بين و کرامت انساني» در :مبانی نظری حقوق بشر ،قم ،دانشگا مفید.4781 ،

تم

نویری ،شهابالدین احمد ،نهایةالإرب ،ترجمه :محمود مهدوی دامنانی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.4791 ،

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

