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الملل کیفری اسالمی و حقوق بین بشردوستانهحقوق  اشتراک نقطه   
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 مقدمه
جدیدی از  های زمینه درعمومی  الملل نیبامروزه حقوق 

از مربوط به حمایت  مسائل، الملل نیبمسائل شامل تجارت 

زیست، حقوق بشر و اکتشافات فضای بیرونی رشد  یطمح

در مطالعات و فنون  الملل نیبسنتی حقوق  طور به. نموده است

 استو درک  فهم قابلتاریخی بر اساس تحوالت زمانی 

(Shaw, 2008: 54) . شکل  بشردوستانه، الملل نیبحقوق

حقوق )سنتی جنگ  الملل نیبحقوق  شده تیتقوو  افتهی توسعه

بین حقوق جنگ یا  یقتدر حق؛ دیآ یم به شمار( زمان جنگ

عموم و  رابطهحقوق مخاصمات و حقوق بشردوستانه 

 .خصوص وجود دارد

مستقل از دانش  یا شاخه توان یمرا  یفریک الملل نیحقوق ب

دارد و در اندرون خود  یا رشته انیم یتیکه ماه دانستحقوق 

و حقوق  الملل نیرا از حقوق ب یمتعدد و متنوع یها دانش

در  الملل نیو روابط ب یالملل نیب یها تا حقوق سازمان یفریک

ی حاکم بر حقوق و نوع به الملل نیبحقوق  .است داده یخود جا

است  (Jennings & Watts, 1994: 6) ها دولتمسؤولیت 

 مسؤول رسیدگی و یفریک الملل نیب نهاد حقوقدر حالی که 

 یالملل نیب یها سمیمکان قیبر اشخاص از طر تیمسؤولاعمال 

المللی  درحقیقت تأسیس دیوان بین. است ریاخ یها در سده

کیفری و  الملل نیبمنزله نمود عینی از ادغام حقوق  بهکیفری 

بشردوستانه و نیز ابزاری برای رفع نقایص و  الملل نیبحقوق 

 .ی نظام کنونی استها یکاست

عمومی با  الملل نیبحقوق  گذاران انیبنو سایر  گروسیوس

 موردقبولموضوعی که  عنوان به الملل نیبایجاد حقوق 

 وذاردن اساس آن بر مبنای رویه گ انیبنو با  ستا ها تیحاکم

رضایت کشورها، راه را برای پذیرش حقوقی هموار کردند که 

و چه در زمان صلح و چه  ه استگرفتابعادی جهانی به خود 

و عالوه بر آن قادر به عبور از مرز  شده اعمالدر زمان جنگ 

 1هانری دونان، این وجود نیا با. بوده استفرهنگ و تمدن 

قرن نوزدهم بود که پیشگام حقیقی  شیاند ژرفعالم بصیر و 

دونان در . ی بشردوستانه در دوران ُمعاصر شدالملل نیبحقوق 

ی که در قالب یک کنوانسیون الملل نیباصولی »ی وجو جست

حمایت  منظور بهو « باشد نقض رقابلیغضمانت اجرا داشته و 

بودند،  ها آنکمک به  درصددی که کسان همهاز مجروحان و 

هرچند که . باعث پیشرفت اساسی در حقوق بشردوستانه شد

ی اخالقی و ها آموزهاین اصول،  بخش الهاممنبع 

ریشه در مکاتب الهی و  تواند یمی است که ا دوستانه نوع

، اما تصریح و پذیرش این قواعد داشته باشدی اخالقی ها نحله

 .شود یممحور، نقطه عطفی محسوب  -در نظام حقوقی دولت

 بشردوستانهحقوق  باألخصاز سوی دیگر حقوق اسالمی 

وضعیت و حالتی که باید تمام  عنوان بهاسالمی صلح را 

. کند یممتوجه تحقق آن باشد، قلمداد  ها شکوشو  ها تالش

ی است که از سوی نصوص اصلی ا یعاداین تنها حالت 

و هر وضعیت یا عمل مخالفی، باید  گردد یمشرعی تأیید 

حقوق اسالمی ناب،  مطالعهامری استثنایی تلقی گردد و در 

در . (013 :0868محقق داماد، ) شودالزم است نادیده انگاشته 

اسالمی، استفاده از هر ابزاری برای  بشردوستانهنظام حقوقی 

آزاد نبوده؛ بلکه تابع  ها جنگغلبه بر دشمن در 

مهم  ضابطهی باید دو طورکل بهی خاص است و ها تیمحدود

ی ریکارگ بهکه  اصل اول این: در کاربرد سالح رعایت شود

در قربانی شود،  ازحد شیبسالحی که موجب رنج و آسیب 

با توجه به نوع  صدر اسالمدر  مثال نوانع به. ممنوع است

به کار  ها جنگیی که در آن زمان وجود داشته و در ها سالح

، رعایت این ضابطه برای سربازان امری الزامی است رفته یم

این  ازجمله. اند کرده یمبوده و معمواًل فرماندهان به آن امر 

ی آغشته به سم و زهر بوده که ها زهین، شمشیر و ها سالح

 که اینرا به دلیل  ها سالححاکمان اسالمی استفاده از این نوع 

، ممنوع است شده یمدر قربانیان  ازحد شیبموجب درد و رنج 
                                                           
1- Henri Dunant 



یفریالملل ک نیو حقوق ب یاسالم بشردوستانهحقوق  اشتراک نقطه ی؛انسانکرامت و اخالق  08/ نوروزی و همکار  

 

دومین اصل از اصول . (181: 1383محقق داماد، ) اند کرده یم

مهم حاکم در نبردهای صدر اسالم تفکیک میان افراد و 

در حقوق  رو نیازا. بوده استی رنظامیغاز  اهداف نظامی

یی که ذاتًا تفکیکی ها سالحاسالمی استفاده از  بشردوستانه

ها را  یانسانو کرامت  شوند ینم قائلبین اهداف و افراد 

 های سالح عنوان به ها آنکنند امروزه از  یم دار خدشه

محقق ) شده است اعالم، ممنوع شود یمی یاد کشتارجمع

     .(187: 1383داماد، 

حال با توجه به شرح موارد فوق اهمیت موضوع پژوهش 

 اشتراکنقطه ی انسانو اخالق  کرامتحاضر بررسی و تبیین 

الملل کیفری  اسالمی و حقوق بین بشردوستانهحقوق 

در این پژوهش با توجه به موضوع حاضر در این . باشد می

به زبان فارسی و انگلیسی  ای عرصه ُکتب و مقاالت گسترده

طور ُمستقیم  شود اما منبعی که به در راستای موضوع یافت می

اسالمی  بشردوستانهحقوق  حوزهاشتراک در دو  حوزهبه این 

بنابراین  گردد؛ الملل کیفری اشاره نماید یافت نمی بین و حقوق

در این پژوهش با توجه به موضوع و اهمیت این حوزه به این 

ی انسانو اخالق  کرامت: گردد که می پرداختهسؤال اصلی 

اسالمی و  بشردوستانهحقوق  اشتراک نقطهعنوان  چگونه به

شود؟ حال با توجه به این  یمالملل کیفری شناخته  ینبحقوق 

نهیم که با  یمپژوهش را بر این امر  هیفرضاصلی،  سؤال

اسالمی و حقوق  بشردوستانهتوجه به ماهیت و اهداف حقوق 

مهم و مستقل از حقوق  دوشاخه عنوان بهلملل کیفری، ا ینب

در مخاصمات اعم از  ها انسانالملل عمومی حفِظ کرامت  ینب

اشتراک در هر دو نظام  نقطه عنوان بهالمللی  ینبداخلی و 

 و کرامتدر این پژوهش ابتدا به مفاهیم . باشد یمحقوقی 

 هیروحقوقی و سپس در اسناد و  حوزهدو  در هرانسانی 

 .شود یمالمللی پرداخته  ینب قضایی

 

 بشردوستانهحقوق  و حقوق جنگ؛ حقوق بشردوستانه -1

 اسالمی

شاخه حقوقی بوده که ریشه در  نیتر یمیحقوق جنگ قد

ل یسیاسی و نظامی قبا یها شهیاعماق تاریخ و حتی در اند

 نهاد یکسومریان  لهیدر میان قب. بدوی داشته است

وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند  افتهی سازمان

مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و   اعالم جنگ، حکمیت،

حمورابی پادشاه  .احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است

مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به  بابل در

محقق داماد، )کند  یبخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره م

0857: 046). 

نظران مسائل سیاسی و حقوقی  برخالف آنچه برخی از صاحب

 موجب اختتام و یا پایان قواعد تنها بر آن اعتقاددارند، جنگ نه

از موارد،  یا بلکه در پاره ؛شود ینم یالملل نیت بمقررا و

ها  وجودآورنده قوانین و مقررات جدید نیز است که هدف آن به

ی به نظم کشیدن و یا قانونمند کردن رفتار متخاصمان و انسان

 قوانین از بخشی الملل جنگ، بین حقوق .کردن جنگ است

که  این و دکن یمالمللی است که قوانینی را در جنگ تعیین  بین

 باید غیرنظامیان و با زندانیان چگونه رفتاری جنگ زمان در

 المللی و بین قوانین جنگ دوم جهانی آغاز در. شود انجام

 حقوق پذیرفتن عدم مورد المللی جنگی در بین یها نامه توافق

 قانون از جدیدینسخه نبود و  موردبحثبنیادین  اساسی

ی کش نسل و جنگ از پس تنها بشر حقوق هیاعالم و جنگ

جامعه . پذیرفت صورت ملی یها ستیالیسوس توسط

 یها روش و شرایط نکرد سعی 1842 سال تا المللی نیز بین

 در دوم جهانی جنگ وجود ینا با .ببرد نام را جنگ از اجتناب

 .نپذیرفت صورت قانونیخأل  یک

حقوق جنگ متضمن قواعدی است تا بتواند راهبردها و 

های مسلحانه را تحت نظم حقوقی درآورده و  هدایت درگیری

تا حد  بارشان انیزاز آثار مخرب و  ها آنبا انسانی کردن 
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 فهیوظرسالت آن بخش از حقوق جنگ که . ممکن بکاهد

 بشردوستانه، حقوق دار عهدهانسانی کردن مخاصمات را بر 

 آور الزامو  شده رفتهیپذتعریف جنگ  الملل نیبدر حقوق . است

زور  به توسل) عنوان بهجنگ  1کالوزویتسنیست؛ در توصیف 

 شود یم شناخته 7(ما خواست انجام به دشمن اجبار یبرا

(Solis, 2010: 21) . در اشاره به حقوق حاکم به توسل

همچنین تنظیمات قواعد مربوط به  الملل نیبحقوق  3زور به

این اصول حاکم برای مثال  4.کند یممخاصمات را دنبال 

در مناطق اشغالی،  انیرنظامیغشامل رفتار با اسیران جنگی، 

ی جنگی و ها وهیشو ممنوعیت  زخمی کارکنانبیماران، 

 .(Solis, 2010: 23) است حقوق بشر در زمان مخاصمات

ها یا شعبات حقوق  یکی از شاخه عنوان به بشردوستانهحقوق 

الملل عمومی مقام و موقعیتی حساس و برجسته دارد و  بین

الملل انسانی  یکی از محورهای مهم و اساسی در حقوق بین

انسانی و  جامعهجهانی،  جامعهاست؛ زیرا امروزه بدون تردید 

حقوق بشردوستانه، مشحون از اصول  ازجمله الملل نیبحقوق 

حقوق بشردوستانه متضمن قواعد حمایتی و . انسانیت است

های انسانی، کشورها و  الشمول برای افراد و گروه تعهدات عام

ی هر تابعی از تابعان حقوق طورکل بهالمللی و  های بین سازمان

درگیر یک  میرمستقیغی مستقیم یا نوع بهالملل است که  بین

مسلحانه و حتی در مواردی درگیر یک شورش یا  همخاصم

قلمرو اجرایی . هستند باال آستانهداخلی با  مسلحانهآشوب 

 طرف یبحقوق بشردوستانه حتی کشورهای غیر ُمتخاصم یا 

 .    (28 :0862، یگدلیب یائیض) شود یمرا نیز شامل 

بدین ترتیب گرچه حقوق بشردوستانه به دلیل ریشه داشتن در 

باورهای اعتقادی و اخالقی ملل قدمت دیرینه دارد، تدوین 

 :0836کاظمی، ) گرفته استاخیر صورت  سدهآن در دو 

                                                           
1-Clausewitz 

2- An act of force to compel our enemy to do our will 
3- Jus ad bellum 

4- Jus in bello 

تساوی برای همه  طور بهبشردوستانه  الملل نیبحقوق . (205

؛ شود یم کاربرده بهطرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه 

یا  بوده استمخاصمه  کننده شروعکه طرف  از این نظر صرف

گفتنی است که این حقوق تمامًا در حمایت از اشخاص . خیر

 :Fleck, 2008) شود یم کاربرده بهدر مخاصمات مسلحانه 

1). 

واال و شأن احترام به  نیتأمامروزه هدف از حقوق بشردوستانه 

 بشر وکرامت انسان و تضمین حق حیات و حقوق اساسی 

 الملل نیبی تعمیم هنجارهای حقوق بشری به حقوق طورکل به

حقوق بشردوستانه درصدد  .مسلحانه استناظر بر منازعات 

تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ نیست؛ بلکه هدف 

گ عمده محدود ساختن آثار مخرب جن طور بهآن در ابتدا و 

باید اذعان داشت که حقوق بشردوستانه بخشی از . است

الملل است که در هنگام مخاصمات مسلحانه بر  حقوق بین

ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم  المللی دولت روابط بین

الملل بشردوستانه که در غالب  هدف اصلی حقوق بین. شود می

ت، است، حمایت از حیا المللی آمده معاهدات و اسناد بین

سالمت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که درصحنه 

. (32 :0867فقیه حبیبی، ) باشد یماند،  درگیری را ترک کرده

حقوق بشردوستانه نیز در زمره هنجارهای حقوقی است که 

ها ورای  اعتباری عام و جهانی دارد و مورد تائید همه ملت

 .(08 :0867عباسی، )اختالفات فرهنگی و هنجاری است 

حقوق بشردوستانه در اسالم، مجموعه قواعد فقهی و 

حکومتی اسالم است که سه مقطع زمانی پیش، حین و پس 

دهد و مسلمانان موظف به رعایت  از جنگ را تشکیل می

از سویی منابع حقوق جنگ در اسالم، همان منابع . هایند آن

 الملل در اسالم که شامل کتاب، سنت، اجماع، عقل حقوق بین

 :0862، یگدلیب یائیض)باشد  اهل سنت قیاس می هینظرو در 

041).     
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 یها ، شرایط زندگی مردم در قرنمیدان یم گونه که همان

شرایط  نیزتریانگ و غم نیتر کیچهارم و پنجم میالدی از تار

منازعات مسلحانه بوده  نهیخصوص در زم در تاریخ بشر و به

است و ویرانگری و وحشیگری و مثله کردن اجساد جزء 

هیچ فرقی میان . است رفته یعادی به شمار م یکارها

و هیچ حمایتی از  شد یگذاشته نم انیرنظامیرزمندگان و غ

هیچ محدودیتی . زنان، کودکان، پیران و بیماران وجود نداشت

از هیچ نوعی وجود  جهت نابودی و ویرانی اهداف و اشیاء

زیرا جهان به ورطه نوعی . شد یقوانین مراعات نم. نداشت

در چنین روزگاری . انحطاط و فساد معنوی و مادی افتاده بود

رسالت آن در گسترش تمدن . بود که اسالم ظهور کرد

وضع دردناک جوامع آن روز را بهبود بخشد  بود که جهت ازآن

مردم در جوامع مذکور در و این خأل اخالقی و حقوقی را که 

شیوه انسانی و بشردوستانه اسالم . کند ، پربرند یآن به سر م

مربوط به منازعات مسلحانه گذارد و نقش  رتأثیر زیادی بر امو

حقوق مدرن  یبند و صورت یریگ در شکل یا کننده نییتع

ضرورت و نیاز با مفاهیمی چون . نمودمربوط به جنگ ایفاء 

دیل گردید، ضرورت برای اولین بار تابع و انسانیت و فتوت تع

رسالت اسالم در . بسیار گسترده شد یها تیمقید به محدود

گسترش تمدن به انجام رسید و تأثیر آن باعث ظهور و تولد 

 .مجدد تمدن در جهان گردید

 هیکلاسالمی  بشردوستانهدر حقوق اسالم مقصود از حقوق 

امتیازات و اقتدارات مشروعی است که اسالم در جنگ برای 

 ها انساناین حقوق ممکن است مستقیمًا . شناخته استدشمن 

حمایت از  میرمستقیغ صورت بهقرار دهد و یا  تیموردحمارا 

ضیائی ) ردیگو حتی حیوانات را بر عهده  ها ساختماناموال، 

 .(045 :0868بیگدلی، 

دوستانه وجود داشت، اما چندان پیش از اسالم حقوق بشر

یات مختلف از قرآن کریم، درآخداوند . شد ینمتوجهی به آن 

 تأکیدانسانی با دشمن و رعایت حقوق بشردوستانه  بر رفتار

الَّذیَن یقاِتُلوَنُکْم َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ َسبیِل اللَِّه   َو قاِتُلوا فی». دیفرما یم

خدا قتال کنید  درراه) (188/بقره) «اللََّه ال یِحبُّ اْلُمْعَتدیَن

مکنید که خدا  تجاوز و جنگند یمی که با شما باکسان

ی خوب بهدر تفاسیر نیز این مطلب (. تجاوزکاران را دوست ندارد

، مواردی مانند است که بر اساس آیه مذکور شده دادهنشان 

جنگ قبل از مصالحه بر سر حق، جنگ ابتدائی، کشتار زنان و 

به دشمن از  جنگ اعالنکودکان، نیز حمله و کشتار قبل از 

ی ها آموزهمصادیق ممنوعه جنگ است و مورد رضای 

پس در حقوق اسالم . (90 :0861طباطبایی، )اسالمی نیست 

شکنجه و آزار دشمن، کشتار  مانندمبادرت به اعمالی 

 آورندگان اسالمفراریان از جنگ، کشتار  کشتار ،شدگان میتسل

جسد  مثله کردندشمن، کشتار مجروحان و اسیران جنگی، 

ی رنظامیغی و راهبرد یرغی ها هدفدشمن، تخریب و انهدام 

اقتصادی  محاصرهدشمن، کشتار حیوانات اهلی دشمن، 

علیه دشمن،  بار انیزیایی دشمن، استعمال سم و مواد شیم

تعرض به کلیساها و معابد دشمن برای مسلمانان نسبت به 

 :0868بیگدلی، ضیائی ) بوددشمنان در جنگ ممنوع خواهد 

070). 

همانند حقوق  باید توجه داشت که مفهوم اسالمی موردنظر

بین اقسام جنگ یا مخاصمات نوین  بشردوستانه الملل نیب

قواعد حقوق  مانند لذا این قواعد به .گذارد یمسلحانه فرق نم

تمامی منازعات مسلحانه را بدون نوین  بشردوستانه الملل نیب

 .گیرد یها در بر م توجه به ماهیت آن

یکی از قواعد اساسی مفهوم حقوق بشردوستانه اسالمی، به 

که  کند ی، امر مجنگند یمؤمنانی که درراه خدا با دشمنان م

نصاف خارج نشوند و گام در طریق هرگز از حدود عدالت و ا

بقره به بعد از سوره  188استبداد و ستمگری نگذارند آیات 

این قاعده  ؛ که(به نیروهای خود قرآن و دستورات پیامبر

که در « سنمارت شرط»معروف به عرفی  قاعدههمان  درواقع

نخستین پروتکل  32الهه و نیز در ماده  1884مقررات 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=190
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=190
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=190
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ژنو در خصوص حقوق  1848 یاه ونیالحاقی به کنوانس

مفهوم . باشد یم ؛گنجانیده شده استبشردوستانه  الملل نیب

از بعضی  یا ژهیو یها تیاسالمی حقوق بشردوستانه حما

مانند اطفال، زنان، پیران، افراد مریض و  یرنظامیطبقات غ

و خلفا  تمامی دستوران پیامبر خدا. دارد یراهبان مقرر م

چنین افرادی  هیکه خصومت نباید برعل دارند یصراحتًا اعالم م

پروتکل  21بدیهی است که مصداق ماده . صورت گیرد

 40و  44ژنو و همچنین مواد  1848الحاقی به کنوانسیون 

 .افرادند گونه نیهم

شارع مقدس اسالم در حوزه حقوق و تکالیف طرفین محاربه 

ه ک وجود دارداست، شواهدی  بشردوستیاز پیشروان اندیشه 

در میان قبایل جزیره العرب پیش از اسالم و نیز در متون 

سیاسی و حقوقی هند و چین نیز قواعدی برای جلوگیری از 

مفهوم  .رفتارهای وحشیانه در جنگ وجود داشته است

یکی از عناصر ذاتی و بشردوستانه  الملل بیناسالمی حقوق 

 مفهومی سنجیده و: اصول بنیادین نظام حقوقی اسالمی است

برای پی بردن به ارزش ذاتی مفهوم  مستقل و جذاب است،

اسالمی حقوق بشردوستانه باید آن را در چارچوب حقیقی خود 

انداز تاریخی بررسی کنیم زیرا مشی  قرار دهیم و در چشم

، نوردد یاسالمی که ماهیتًا جهانی است و زمان و مکان را درم

اعتقادات  تنها بر منازعات مسلحانه مبتنی نیست بلکه بر

مسلمانان و ماهیت نظام حقوقی اسالمی و برداشت آن از 

نظام . تکی استرابطه بین جهان اسالم و جهان خارج نیز ُم

 یها شابه دیگر نظامحقوقی اسالم دو ستون اصلی دارد که ُم

نظام حقوقی اسالمی  که نیاول ا .حقوقی معاصر نیست

ه دارای منشأ ماهیتًا نظامی این جهانی یا دنیوی نیست، بلک

الهی و مقدس است و عبارت است از اعمال ایمان اسالمی 

تنها یکی از  نحوی مشخص در مورد روابط انسانی، اسالم نه به

ادیان، بلکه مجموعه قواعدی حاکم بر رفتار مؤمنین و 

در اسالم، ایمان دینی . دهنده روابط آنان در جامعه است شکل

که در آن،  کنند یست مدر یریناپذ هیو نظم حقوقی، کل تجز

دوم  .ایمان منشأ و مصدر و نظم حقوقی مکمل آن است

حقوقی  یها نظام حقوقی اسالمی برخالف اغلب نظام که نیا

، به باشند یمعاصر که شامل حقوق خصوصی و عمومی م

قواعد آن از قرآن . گردد یجداگانه تقسیم نم یها شاخه

در هر زمان و شده و مقوم کلیتی خطاب به هر شخصی  گرفته

قواعدی است دارای منشأ الهی برای افراد از : باشد یمکان م

حیث فرد بودن و نیز برای اجتماعات و جوامع به هر شکل و 

خداوند از طریق پیامبر . نوع و دارای هر ساختاری که باشند

 دهد یو بدون تمایز مخاطب قرار م یطورکل خود، انسان را به

نظیم رفتار وی در جامعه و هدایت و قواعدی را جهت اداره و ت

بنابراین در اسالم . دارد یاو در زمینه اعتقادات و ایمان مقرر م

این قانون خطاب به . فقط یک خدا و یک قانون وجود دارد

و شامل مجموعه قواعدی  باشد یهمه بدون تمایز و تبعیض م

روابط مختلف و تمامی مناسبات انسانی  هیحاکم و ناظر بر کل

ها هر چه باشد، پایه و  اهیت این روابط و تنوع آنم. است

اسالم . (221 :0852داماد،  محقق) اساس آن قواعد یکی است

 الملل نیحقوق ب که یدر قرن هفتم میالدی ظهور کرد، درحال

دوم قرن بیستم  مهیتا قبل از نبه شکل امروزین بشردوستانه 

 .هنوز شکل نگرفته بود

ظهور کرد که جنگ، اسالم در قرن هفتم هنگامی 

زور در تمامی . کرد یو جهل حکومت م یدار ، بردهییجو سلطه

 دوشرطیق یو کیفیت ب کرد یاندام م ون زندگی عرضؤش

ساخت اجتماعی یا  گونه چیجوامع آن دوران ه. داشت

اقتصادی نداشتند یا حداکثر از این حیث در حد بسیار ضعیفی 

مفاهیم دولت، سرزمین، مرز، تابعیت، روابط . بودند

، ارتباطات و اطالعات یا وجود نداشتند یا افتهی سازمان

هدف اسالم این بود که این خأل تاریک را پر . ناشناخته بودند

و متمدن کردن بشر و  یدار نینماید، اساس رسالت اسالم د

نوین  یا غرض از آن به منصه ظهور رسانیدن خواست جامعه
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که  یا برای ایجاد انسجام و ورود به صحنه عمل بود، جامعه

به این . مسلط بر سرنوشت خود باشد ستیبا یبعدازآن م

جامعه نوین، دینی مبتنی بر توحید و نظامی حقوقی 

مفهوم  .و اجتهاد عطا شدگرفته از سه منبع قرآن، سنت  نشئت

بشردوستانه در اسالم شامل برخی قواعد  الملل نیحقوق ب

است که کیفیت بنیادین دارند و سراسر نظام حقوقی 

: 1347محقق داماد، )ت هاس بشردوستانه اسالم متأثر از آن

البته باید اذعان داشت که حقوق اسالمی  (777 -771

داشتن احکام  اسالمی به جهت بشردوستانهباألخص حقوق 

بشردوستانه در خصوص کرامت انسانی که درآیات قرآن در 

تر از حقوق  شود بسیار غنی ادامه تحقیق بررسی می

 :0867فقیه حبیبی، )کنونی در عصر حاضر است  بشردوستانه

8). 

مفهوم کرامت و اخالق انسانی در حقوق بشردوستانه و  -7
 حقوق بین الملل کیفری

بزرگی ورزیدن، »کرامت به معنای  در فرهنگ لغت فارسی

است « ...و جوانمرد گردیدن، بزرگواری، جوانمردی، بخشندگی

خاطر انسان بودنشان  بهها  انسان. (ذیل کلمه کرامت ،نیمع)

و کیفری  بشردوستانه های حفاظتها و  از حقوق، حمایت

هر دو از وجدان  بشردوستانهبرخوردارند و قواعد حقوق 

اساسی و  هیپاحمایت از انسان و انسانیت . اند برخاستهعمومی 

در اسناد . از قواعد مذکور است دودستهنهایی تعهد در هر 

ی الملل نیبدیوان  نامه اساسیژه در و بهکیفری  الملل نیبحقوق 

صریح یا ضمنی به  طور بهو یوگسالوی سابق  روآنداکیفری، 

عادل درست یا کرامت هر شخص که م «کرامت انسانی» واژه

. شده است اشارهاست، « Dignity» یسیانگل واژهو گویای 

 0در مواد  ی کیفریالملل نیبدیوان نامه  اساسدر مثال  طور به

(7 )b  جنگی به تجاوز به کرامت شخص،  جرایمدر خصوص

همچنین در . کند یماشاره  1زیرآمیتحقرفتار موهن و  ژهیو به

                                                           
1- Committing outrages upon personal dignity, (particularly 
humiliating and degrading treatment) 

جنگی به همین مورد هم  جرایمدر خصوص  3 ماده cقسمت 

در خصوص حمایت از  93 مادهو یا در  گردد یمدقیقًا اشاره 

دادرسی به  در مراحلقربانیان و شاهدان و شرکت آنان 

 3.دینما یم اشاره ها آن 7شأنکرامت و 

مبنای نظام حقوق  ترین مهم توان یمکرامت انسانی را 

 هیپابر . کیفری دانست الملل نیباسالمی و حقوق  بشردوستانه

 بشردوستانهی مندرج در قواعد ها حقهمین کرامت انسانی؛ 

 ینهماز . گردد یمکیفری توجیه  الملل نیباسالمی و حقوق 

در اسناد حقوق بشردوستانه  «کرامت انسانی»است که بر  رو

اشتراک در  نقطه مثابه بهکیفری  الملل نیبعام و حقوق  طور به

از سوی دیگر کرامت که . شده است تأکید حقوقی نظام دوهر 

است،  «Dignity» یسیانگل واژهمعادل درست و گویای 

در قاموس قرآن نیز کرامت به معنای . باشد یمی قرآنی ا واژه

بزرگواری و شرافت، بخشندگی و سخاوت، ارزشمند بودن و 

. (018: 0859قرشی بنابی، )و مانند آن آمده است  عزیز بودن

 :اند جوادی آملی در بیان معنای کرامت آوردهاهلل  آیت

کریم غیر از . کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی است»

کریم معنایی دارد که شاید در فارسی معادل . کبیر و عظیم است

بسیط نداشته باشد؛ لذا اگر ما خواسته باشیم کلمه کریم را به 

ذاریم تا معنای باید چند کلمه را کنار هم بگ. فارسی ترجمه کنیم

            .(20 :0839 جوادی آملی،) «کریم روشن شود

معنای اصطالحی کرامت : توان گفت به عبارت بهتر می

انسانی عبارت است از اینکه انسان به ماهو انسان، عزیز و 

شریف و ارجمند است؛ و نیز در تدوین حقوق بشر، آنچه 

از آن حیث که معنای اصلی قرارگرفته، مالحظات انسان است 

انسان است، نه معیارهای چون رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا، 

 ....طبقه اجتماعی، اعتقاد دینی و

                                                           
2- Dignity 
3- Article 68: Protection of the victims and witnesses and their 

participation in the proceedings, The Court shall take appropriate 

measures to protect the safety, physical and psychological well-
being, dignity and privacy of victims and witnesses. 



 0410  زمستان ،چهارم، شماره اولدوره ، الملل بینجزای  حقوقفصلنامه / 97 

 

سوره االسراء کرامت  51 هیآخداوند متعال در قرآن کریم و در 

و ما فرزندان » :فرمایند می دانند و ها می را شامل همه انسان

مرکب خشکی و دریا سوار ها را به  آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن

ها را روزی دادیم و بر  کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آن

این آیه، به . «بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم

کننده معنای کرامت انسانی  بهترین وجه ممکن، توصیف

 .موردنظر در اسالم است

کور صاحب تفسیر المیزان در خصوص معنای تکریم در آیه مذ

 تکریم از دارد مقصود و تفاوت آن با تفضیل بیان می

 است خصوصیتی به دادن شرافت و عنایت به دادن اختصاص

معنای  که نکته است توجه به همین با و نباشد دیگران در که

 معنایی تکریم شود؛ زیرا متفاوت می «تفضیل» با «تکریم»

 شخص تنها بلکه نیست، غیر به کاری و نفسی است

 بشود، کرامتی و شرافتی دارای که است موردنظر موردتکریم

 مورد شخص که است این آن از منظور که تفضیل خالف به

 در دیگران با او که درحالی یابد، برتری دیگران از تفضیل

فخر . (079 :0861طباطبایی، )است  مشترک عطیه آن اصل

رازی نیز با نگاهی فلسفی به این آیه بیان داشته است انسان 

جوهری مرکب از نفس و بدن است که نفس او اشرف نفوس 

به . های موجود در عالم سفلی است و بدن او اشرف بدن

همین جهت است آدمی از کرامت خاصی برخوردار شده است 

کرامت صدرالمتالهین شیرازی نیز . (852 :0421فخر رازی، )

داند که در  انسانی را به وجود قوه تعقل و نیروی شناخت می

به باور او، سایر مواردی که . وجود انسان نهاده شده است

 -شود عنوان عوامل کرامت انسانی شمرده می گاهی اوقات به

از قبیل زیبایی ظاهری و جسمانی، فراوانی مال و مکنت، 

نیست  توهمی بیش -وجود قوایی مانند غضب و شهوت

 .(083 :0891 ،صدرالدین شیرازی)

به تعبیری در اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، آورده 

و  دهد یمشده خداوند که اکرم است، از راه قلم تعلیم کرامت 

مبارکه  سوره 13همچنین آیه . کند یمانسان را کریم 

کرامت  هیماچیزی »: کند یمتقوا را محور کرامت بیان  حجرات،

اسراء، آیه  سورهکریم در  در قرآنخداوند . «نیست مگر به تقوا

تکریم . گفته استاز اعطای کرامت به ابناء بشر سخن  ،48

است و کرامت به معنی عزت، منزلت واال  بزرگداشتبه معنی 

 ارادهاز دیدگاه ادیان الهی کرامت انسانی تجلی . و شرف

اوند به انسان مقدسی است که خد هیعط. ی استتعال حق

الهی را از  هیعطاین  تواند ینم کس چیهو  فرموده استعنایت 

حرمت و کرامت انسانی حقی مطلق و . بشر سلب کند

ی، نه به نام رو چیه بهاست که تجاوز به آن را  ریناپذ خدشه

 دانستجایز  توان ینمدیگری  بهانهنظم عمومی و نه به هیچ 

قاعده اساسی در  نیتر مهمبنابراین،  ؛(39 :0835نیا،  قربان)

مفهوم حقوق بشردوستانه اسالمی مربوط به ارزش و کرامت 

از  گریانسان است و رسمًا مثله کردن و شکنجه و هر شکل د

در آن زمان بریدن . دینما یبا دشمن را منع م زیرآمیرفتار تحق

یا مثله کردن  شدند یقضیت افراد دشمن که درنبرد کشته م

دیگر رایج و عادی بود، اما اسالم  انهیوحش یها وهیها به ش آن

آیات . رسمًا پیروان خود را از انجام این کارها منع کرده است

قرآن و سنت پیامبر و اجتهاد فقهای برجسته اسالمی در این 

از نبردها  یکیدر که یبرای مثال هنگام. مورد صراحت دارند

مثل مثله کنند،  به اسرا را برای مقابلهتصمیم گرفته شد که 

که عمویش در همان زمان مثله شده بود، این دستور  پیامبر

صریح را به مؤمنین صادر کرد که حتی یک سگ را هم مثله 

فرماندهان همیشه در تعلیمات خود به سربازان . نکنید

از این قاعده اساسی که . اند دهیگنجان یمسلمان این دستور را م

قرن قبل برای مبارزه با عملی رایج در آن زمان سیزده 

تمامی تضمینات اساسی  توان یشده است، م وضع

این . کرد( اجتهاد)ژنو را استنباط  1848 یها ونیکنوانس

استنباط که به نظر ما استنباطی منطقی است، کاماًل در 

عدالت، مساوات، شور، عمل )چارچوب پنج اصل بنیادی قرآنی 

قابل  به اخالقیات و احترام به تعهدات قبلیمتقابل به توجه 
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توجیه است و باید اضافه کرد که کاماًل با احترام به حقوق 

بشرمالزمه دارد که نظام حقوقی اسالم نخستین نظامی بود 

که آن را بازشناخت و جایگاهی پر احترام به آن اختصاص 

 اسرای جنگیدر مورد رفتار با          .(227 :0852داماد،  محقق) (داد

ها، کافی است کالم خداوند را در قرآن  آندر خصوص کرامت 

 .به یاد بیاوریمرا  0ابراهیم آیه  سورهدر 

بنوشند که مجاهدان خدا از آن  یا صالحان باید از سرچشمه

برای ... آورند یجا آنان عهد و پیمان خود را به... نوشند یم

محقق ) هندد یرضای خدا به فقرا، یتیمان و اسرا طعام م

در منطق قرآن کریم انسان از جایگاه . (223: 0852داماد، 

بسیار واالیی برخوردار است؛ چنانکه درجایی جانشین خداوند 

 78و یا در سوره حجر آیه  (38/بقره) شده است در زمین بیان

روح خداوند در انسان دمیده شده و او مسجود »: دیفرما یمکه 

صورت مکرر بر رعایت عدالت و  بهقرآن کریم . «مالئکه است

تجاوز نکردن از حدود معقول انسانی در مقابل دشمنان تأکید 

برخی از تعالیم گسترده اسالم در مورد اشخاص و . کرده است

اند و یا طرف  افرادی است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده

دیگر دین اسالم، برای افراد  عبارت به. باشد درگیر نیستند، می

می، خواهان امنیت و سالمتی کامل شده و همچنین غیرنظا

ای را برای کودکان وزنان در زمان جنگ  اسالم حقوق ویژه

: فرماید در حدیثی پیامبر گرامی اسالم می. قائل شده است

و رهبانان را که در غارها و  پیران، زنان، اطفال، عابران

ث را، شبیه این حدی. کنند، به قتل نرسانید ها زندگی می بیغوله

. (34 :0867فقیه حبیبی، ) اند کردهامام صادق نیز نقل 

خدای را »: آمده است که 89نساء آیه  سورههمچنین در 

شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان  چیز هیچبپرستید و 

و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یار 

خدا  هرآینهمصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید 

 .«دمتکبران و فخرفروشان را دوست ندار

ورزی حتی  لزوم عدالتبه  184بقره در آیه  سورههمچنین در 

این ماه حرام در مقابل »: دیفرما یماشاره کرده و  در زمان جنگ

حرام را قصاص است، پس هر  های ماهآن ماه حرام و شکستن 

بر او تعدی کنید  اش تعدیکس بر شما تعدی کند به همان اندازه 

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

قرآن کریم نیکو سخن  از دیگر موارد کرامت انسانی در آینه 

 سورهدر . گفتن و برخورد شایسته در قبال همنوعان است

اموالتان را »: است شده اشارهبه احترام به سفیهان  2نساء آیه 

سفیهان مدهید ولی  دست بهخته است، که خدا قوام زندگی شما سا

 .«از آن هزینه و لباسشان دهید و با آنان سخن به نیکی گویید

به ارزش و احترام مؤمنین   27االنعام آیه  سورههمچنین در 

کسانی را که هر » :نماید گونه اشاره می در نزد خداوند به این

 خشنودی خواستارو  خوانند میبامداد و شبانگاه پروردگار خویش را 

بر عهده توست و  ها آننه چیزی از حساب  .او هستند، طرد مکن

را طرد کنی، در  ها آننه چیزی از حساب تو بر عهده ایشان اگر 

 .«زمره ستمکاران درآیی

رفتاری  سوره مبارکه البقره نیز در خصوص خوش 703در آیه 

 :فرماید گفتاری در برخورد با نیازمندان چنین می و خوش

 از گذشت و) عفو و( نیازمندان برابر در) پسندیده گفتار»

 بهتر باشد، آن دنبال به آزاری که بخششی از ،(ها آن های خشونت

البیان  در تفسیر مجمع .«است بردبار و ازین یب خداوند، و است؛

« قول معروف»ذیل آیه مذکور اقوال مختلفی در خصوص 

 همراه زشتی نوع هیچ که زیبا و نیکو کالمی شده یعنی گفته

 یعنی گویند می بعضی. کند رد را فقیر و سائل آن، با و ندارد

 از را تو خدا بسازد، برایت خدا :بگوید اینکه مثل نیکو دعایی

 .آن مانند و کند زیاد را تو روزی خداوند کند، ازین یب سؤال

 نیز برخی واند  دانسته( نیکو وعده) را آن معنای دیگر بعضی

 .(943 :0852طبرسی، )است  البین ذات اصالح اند گفته

https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18393&sr=1&ay=194&rbn=s
https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18393&sr=1&ay=194&rbn=s
https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18393&sr=1&ay=194&rbn=s
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 یالملل نیبکرامت و اخالق انسانی در اسناد  -2-0 

 تأکیددر اسناد متعددی مورد تصریح و « کرامت انسانی» واژه

اشاره  ها آنی از ا نمونهکه در ذیل به  قرارگرفته است

 :گردد یم

عضو  های دولتمنشور سازمان ملل متحد،  مقدمهدر  .الف

ایمان خود را به حقوق اساسی انسان، کرامت او و ارزش 

 .اند نمودهشخصی انسانی اظهار 

دسامبر سال  18جهانی حقوق بشر ُمصوب  هیاعالم .ب

 قراردادها موردتوجه، کرامت انسانی را مؤکد، به نحو 1840

 .ستا

کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان و نیز  مقدمهدر  .پ

جهانی زن بر مقام و منزلت و حقوق یکسان  اجالس هیاعالم

 .شده است تأکیدو ضرورت احترام به شخصیت بشر  ها انسان

ی رفع هر نوع تبعیض نژادی در آغاز الملل نیبکنوانسیون  .ت

یکی از  عنوان بهمقدمه بر اصل حیثیت و کرامت ذاتی انسان 

 تأکیداصولی که در منشور ملل متحد بر آن مبتنی است، 

در ادامه به اهمیت          .(006 :0835نیا،  قربان) است یدهورز

 .گردد یمالمللی پرداخته  ینبکرامت انسانی در آراء کیفری 

 یالملل نیبکرامت و اخالق انسانی در آراء کیفری  -2-2 

ی باقی نمانده؛ بلکه الملل نیبکرامت انسانی تنها در اسناد  دهیا

و مقام و منزلت  قرارگرفتهی هم الملل نیبمورد استناد قضات 

المللی کیفری  دادگاه بین. آورده استبه دست  خود راواالی 

که متهمان را به اتهام  برای یوگسالوی سابق افزون بر این

 الملل نیبژنو، نقض حقوق  0646ی ها ونیکنوانسنقض 

 جرایمی و ارتکاب کش نسلجنایات جنگی،  ارتکابعرفی، 

بسیاری از موارد نقض علیه بشریت محاکمه نمود که 

علیه بشریت و  جرایمی ژنو، جنایات جنگی، ها ونیکنوانس

ی از مصادیق روشن اهانت به کرامت انسانی کش نسل

مشخص نیز به اهانت به کرامت  طور به؛ شوند یممحسوب 

برای مثال . نموده استجرمی مستقل توجه  عنوان بهانسانی 

دو متهم  3راتکومالدیچو  7کارادزیچ وانیرادعلیه  1در قرار آنچه

ی روشن ها نمونه، آمده استعلیه بشریت  جرایمبه ارتکاب 

صریح  طور به هرچند؛ خورد یمنقض کرامت انسانی به چشم 

4.(088 :0835نیا،  قربان)نشده است از آن یاد 
         

 18دیوان یوگسالوی در حکم مورخ  کننده یدگیرس شعبه

ذات نظام بشردوستانه : دارد یم خود مقرر 1880دسامبر 

ی و نیز نظام حقوق بشر، حمایت از کرامت انسانی الملل نیب

اصل عام احترام به کرامت انسانی اساس و فلسفه . است

 2.ی و نظام حقوق بشر استالملل نیبوجودی نظام بشردوستانه 

 77دیوان باز در حکم مورخ  کننده یدگیرس شعبههمچنین 

جرم اهانت به کرامت شخص مقرر  درباره 7881 هیفور

ی ها ونیکنوانسمشترک  3این جرم در چارچوب ماده »: کند یم

حقوق . عرفی است الملل نیبی از حقوق جزئژنو،  چهارگانه

مشترک و نقض حقوق و  3عرفی، نقض مفاد ماده  الملل نیب

جنگ را موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای شخص  های عرف

شدید  جرایم زمرهاین عنوان در  دیترد یب .آورد یممرتکب به شمار 

 0.«دیآ یمبه شمار 

اصل کرامت انسانی مقتضی است که فرد انسانی از هر طبقه، 

کار جنگی،  گروه، فرقه، نژاد یا زبانی که باشد؛ حتی اگر جنایت

و  مشمئزکنندهمخالف و معاند سیاسی، جاسوس، خائن، قاتلی 

دشمن  تبعهیا حتی  تبعه یرغاعدام، بیگانه،  به محکوممنفور، 

یک انسان به او نگریسته  عنوان بهباید  در حال جنگ باشد،

او ُمحق است برای احقاق حقوق خود به یک مرجع . شود
                                                           
1- Award 

2- Radovan Karadžić 

3- Ratko Mladić 

گوین و نیز  کشی در خاک بوسنی و هرزه به ارتکاب جنایت نسلاین دو متهم  -4
 لحاظ از. ی به دالیل ملی، سیاسی و مذهبی بودندرنظامیغآزار و اذیت اشخاص 

 کیفری اتهامات این افراد شامل قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیرقانونی، شکنجه
 .بود... و

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

183. 

6- ICTY, Trial Chamber, the Prosecutor v. Kunarac (Judgment) 22 

Feb. 2001, Case No. IT – 96, 23- T, Para. 408. 
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. دولت مراجعه کند مداخلهو آزاد از  طرف یبقضایی مستقل، 

محاکمه وی باید در یک دادگاه عادالنه و با رعایت  که چنان

تشریفات قانونی و اصول عدالت کیفری صورت گیرد که 

  .(042 :0835نیا،  قربان) استناشی از اهمیت کرامت انسانی 

 گیری یجهنت
اسالمی،  دوستانه بشرالملل بشردوستانه و حقوق  حقوق بین

حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات هستند  افتهاشکال توسعه ی

و سبب محدود  شود یمکه در زمان جنگ بین طرفین حاکم 

به عبارتی این دو شاخه از . گردد می ها خشونتکردن شدت 

حقوق بین الملل حمایت از انسان، کرامت و اخالق انسانی را 

؛ قواعدی که در تمامی اسناد اند دادهمبنای قواعد خود قرار 

طور صریح و ضمنی  عم از کیفری و بشردوستانه بهالمللی ا بین

بشر و حقوق در واقع . است شده یحتصرنسبت به آنان 

در  ها اسالمی، اصل را بر حمایت از کرامت انسان بشردوستانه

های  مخاصمات مسلحانه گذاشته و کاری با دیگر جنبه

المللی نخواهد داشت؛ زیرا  مخاصمات اعم از داخلی و بین

 مسلحانه مخاصماتی آنها، هیچ تفاوتی بین مطابق مبان

از سوی دیگر، حقوق . المللی وجود ندارد داخلی و بین

از  یالملل نیجرایم ب انکه به مجازات مرتکبالملل کیفری  بین

، ضامن ثبات و حفظ پردازد ینقض حقوق بشر مجمله 

حاکمیت کیفری ملی در حمایت از انسان و انسانیت و کرامت 

برخی از حقوقدانان کیفری معتقدند باید قدر . شود یمانسانی 

الملل کیفری را  زمان و مسیر طی شده در وادی حقوق بین

الملل در قرن بیستم به دو دلیل  بین دانست چرا که حقوق

دلیل اول ناشی از فشار حوادث تأّثر : داشته استپیشرفت 

یدگان د بزهگزاف آن را  نهیهزکه البته )برانگیز این قرن است 

و دیگری عبارت از تأثیراتی است که این حوادث ( اند پرداخته

ی ها تفاوتگفتنی است که علی رغم . داشته اند یپدر 

ساختاری حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری، 

گرو حمایت از اخالق و کرامت انسانی در ها  تحقق اهداف آن

میان حقوق بشردوستانه و حقوق  که رسد یمبه نظر . است

. وجود داردوجه الملل کیفری، رابطه عموم و خصوص ِمن  بین

نگهبان  عنوان المللی صلیب سرخ به بین تهیدر حال حاضر کم

نهاد  یک عنوان بهالملل بشردوستانه  ینباصلی حقوق 

در اشتراک هر دو نظام حقوقی  نقطهالمللی غیردولتی و  بین

وسع از حقوق بشر سیری ُمفحال اتخاذ تدابیری است که ت

 بشردوستانهو داشته باشد و درواقع حقوق بشردوستانه 

ؤثر در ُم سمیمکانحقوق بشر در جهت  رمجموعهیرا زاسالمی 

هم بنگریم حقوق  واقع بهالبته اگر بخواهیم . تضمین آن بداند

است و حقوق بشردوستانه  بشردوستانهبشر اعم از حقوق 

ی ها زمیمکانیِن تضمد تواند در زیر چتر حقوق بشر مور می

 .تضمین حقوق بشر قرار بگیرد مؤثر

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط صورت مشترک  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .نویسندگان انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی : تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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