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جستاری در

حقوق بشر اسالمی

برداشت روز در رصد خانه مجمع جهانی صلح اسالمی تهیه می گردد.
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گاهنامه برداشت روز

گاهنامــــه تخصصــــی «برداشــــت روز» بــــا رویکــــرد تحلیلــی نســبت بــه مســــائل روز در مجمــع جهانــی صلــح اســــامی تهیــه مــی گــردد.
لــزوم شــناخت دقیــق علمــی و صادقانــه نزدیــک بــه واقعیــت ،در رابطــه بــا مســائل ،رویدادهــا و جوامــع مختلــف مــا را بــر آن داشــت
تــا بــه واکاوی و تحقیــق و ترجمــه متــون در ایــن زمینــه همــت گامریــم .بــی شــک اینگونــه شــناخت نســبت بــه مســائل و رســیدن بــه
یــک چرایــی و چگونگــی ایمــن نیازمنــد اقداماتــی اســت کــه توجــه و پاالیــش نظــرات و تجربیــات نخبــگان و اندیشــمندان ایــن حــوزه
ازمهمرتیــن آنهاســت .از این رو گاهنامه برداشــت روز بــا واکاوی ،ترجمــه و تدویــن و تحلیــل کارهــای تحقیقاتــی علمــی میدانــی اندیشــمندان
و متخصصــان در حیطــه موضــوع مربوطــه و ســپس ارائــه تحلیــل و برداشــت نهایــی درصــد تولیــد و ارائــه ایــن نــگاه کامــل و جامعــه بــر
آمــــده اســــت تــــا آن را در خدمت نهادهــــا و نخبــــگان داخلــی و خارجــی قـــرار دهــد و گام مثبتی برای خدمــت به حقیقت و بازمنایــی آن و
مامنعــت از ترویــج برداشــت ناصحیحی از مسائل و نیز اعتـلـای اندیشــه انســانی بــردارد حامیــت شــام برای ما رسمایه ای ارزنده خواهد بود.

آغاز سخن

(دو نگرش به حقوق بشر)

دکتر زینب عامری
مفهــوم حقــوق بشــر از آن دســت ارزشــهای واالی انســانی اســت کــه کشــورهای غربــی
ماننــد بســیاری ارزشــهای مثبــت دیگــر چــون دموکراســی و جمهوریــت (مــردم) ،آزادی و...
از آن بهــره بــرداری کــرده و بــا درک نادرســت و سواســتفاده سیاســی و ابــزاری در راســتای
اهــداف خــاص ،آن را از مســیر راســتین  ،فطــری و الهــی خــود دور کــرده انــد .ایــن در حالــی
اســت کــه داعیــه دار اصلــی ایــن ارزش و مفهــوم مهــم جهانــی « فطــرت آدمــی» و «دیــن»
خصوصــا دیــن مبیــن اســام اســت و نــه الزامــات غــرب و نظــام ســرمایه داری .اســتناد ایــن
ســخن آنجاســت کــه کشــورهای غربــی بــا توجــه بــه محوریــت ســود و هزینــه مــادی ،فــی
المثــل برخــی رفتارهــای ناپســند و مضــر اجتماعــی را نیــز بــه نــام احتــرام بــه حقــوق
انســان(و در واقــع بــر اســاس همــان منفعــت گرایــی محــض مــادی) مــورد پذیــرش قــرار
مــی دهنــد و ســایر ملــل را نیــز بــه ســمت آن فــرا میخواننــد؛ چــرا کــه منافــع جهانــی
ایــن نظــم برخاســته از نظــام ســرمایه داری ،آن را اقتضــا میکنــد کــه حتــی گاه از فطــرت
و ســامت انســان نیــز بــه نفــع چرخیــدن چــرخ همیــن سیســتم شــبه ماســونی عبــور مــی
کنــد .در حالیکــه در نگــرش توحیــدی و دیــن اســام حقــوق انســان(چه در قالــب حقــوق
عامــه و حقــوق بشــر چــه در قالــب حقــوق داخلــی و شــهروندی) از آن دســت مواهبــی اســت
کــه خداونــد بــه او عطــا کــرده و افــراد نمــی تواننــد آن را واگــذار نماینــد یــا از آن صــرف
نظــر نمــوده و آن را ضایــع نماینــد .از ایــن رو هــر رفتــاری کــه بــه خــود فــرد یــا اجتمــاع
آســیب بزنــد ،از منظــر اســام و نگــرش توحیــدی نــه تنهــا در راســتای احتــرام بــه انســان و
حقــوق او نیســت کــه بــر خــاف مســیر آن اســت و اینجــا وظیفــه افــراد آگاه و نهادهاســت
کــه بــه آن فــرد یــا جامعــه در راســتای درمــان ناهنجــاری هــا کمــک کــرده و او را حقیقتــا
در ریــل حقــوق و کرامــت و شــان انســانی اندازنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه امــروزه
متخصصیــن روانشناســی و جامعــه شناســی و دیگــر علــوم انســانی نیــز در جهــان بســیار
بــر آن تاکیــد دارنــد و خــود گویــای آن اســت اگــر علــم در خدمــت حقیقــت باشــد بــا روح
دیــن قرابــت بســیاری خواهــد داشــت.به طــور کل مفاهیــم ،بســته بــه اینکــه در دایــره نــور
حقیقت(توحیــد)درک شــوند یــا در دایــره ظلمات(غیرتوحیــدی) برداشــتهای متفــاوت ایجــاد
مــی کننــد .اســام همــان بــزرگ تریــن دایــره توحیــدی اســت کــه در قالــب آن بــه درک
حقیقــت حقــوق انســان و دیگــر ارزشــهای عمومــی و فطــری مــی تــوان دســت یاقــت .از ایــن
منظــر مفهــوم حقــوق انســان در اســام(زن ،مــرد ،کــودک و  )...را مصــداق حقیقــی و کامــل
و درســت ایــن ارزش الهــی و جهــان شــمول مــی دانیــم .در ایــن شــماره برداشــت روز نیــز
بــا روش دلفــی و تطبیقــی بیــن حقــوق بشــر اســامی و حقــوق بشــر در غــرب بــرآن شــدیم
برداشــت صحیحــی از آن گــرد آوریــم.

صاحب امتیاز :مجمع جهانی صلح اسالمی
مدیر مسئول :داوود عامری
شورای رسدبیری :محسن پاک آئین  ،علی صادقی ،زینب عامری

فهرست
آغاز سخن(دو نگرش به
حقوق بشر)

2

تفاوت حقوق بشر از منظر
اسالم و غرب چست؟

3

مفهوم حقوق بشر در تعالیم
اسالمی

13

نگاهی نو به حقوق بشر
اسالمی

16

حقوق بشر از بیانیه تا عمل

18

آمریکا و غرب ؛ ناقضان اصلی
حقوق بشر

21

قیاسی بر حقوق بشر اسالمی
و حقوق بشر غربی

22

گاهنامه برداشت روز

3

تفاوت حقوق بشر از منظر اسالم و غرب چیست؟
آیت الله جوادی آملی ؛ عارف و مفرس قرآن
مبحث اول :ویژگیهای حقوق بشر اسالمی
در «منطـق» بیــان شــده اســت کــه بهتریــن و فراگیرتریــن
تعریــف آن اســت کــه از زیرســازهاى داخلــى ،فاعلــى و
غایــى شــىء مــورد تعریــف خبــر دهــد  .همیــن ســخن
در بــاب «نظــام حقــوق بشــر» نیــز صــادق اســت .
بهتریــن نظــام حقوقــى آن اســت کــه ایــن هــر ســه
زیرســاز در آن تعریــف شــده باشــند و نیــز ایــن تعریــف
از صالبتبرخــوردار باشــد  .اگــر تنهــا زیرســاز داخلــى در
تعریــف گنجانــده شــود ،یعنــى فقــط بــه مــاده و صــورت
یــک چیــز بــراى تعریــف و شناســاندن آن توجــه شــود،
چنیــن تعریفــى کــم فایــده و ناتمــام اســت  .ایــن از آن
روســت کــه حقیقــت هــر چیــز در پیونــدش بــا علــت
فاعلــى و غایــى خــود تجلــى مىیابــد  .اگــر پدیــد آورنــده
یــک چیــز و هدفــى کــه آن چیــز پیــش رو دارد ،شــناخته
نشــود ،نمىتــوان بــه حقیقــت آن پــى بــرد  .بــر همیــن
قیــاس« ،حــد تــام» و تعریــف اســتوار یــک نظــام حقوقــى
آن اســت کــه هــم از زیــر ســاز داخلــى آن نظــام و هــم از
زیرســازهاى فاعلــى و غایــىاش خبــر دهــد ،البتــه منظــور
تعریــف ماهــوى بــا جنــس و فصــل نیس ـتبلکه مقصــود،
تعریــف مفهومــى اســت .
ایــن گونــه تعریــف را قــرآن کریــم ،در عمــل ،بــه مــا
آموختــه اســت  .آنــگاه کــه قــرآن از شــناخت جهان ســخن
مىگویــد ،هــم پدیدآورنــده آن را بــه مــا مىشناســاند
و هــم هــدف آن را معرفــى مىکنــد و هــم ســاختار
درونــىاش را تبییــن مىســازد  .بــراى نمونــه بــه ایــن
آیــه توجــه کنیــد تــا چگونگــى ســخن گفتــن از زیرســاز
فاعلــى نظــام هســتى را بنگریــد .
«اهلل الــذی خلــق ســبع ســماوات و مــن االرض مثلهــن
یتنــزل االمــر بینهــن لتعلمــوا ان اهلل علــى کل شـیء قدیــر
و ان اهلل قــد احــاط بــکل ش ـیء علمــا»
یعنــى :خداســت آن کــه هفــت آســمان را آفریــد و زمیــن
را نیــز همســان آنهــا ســاخت  .امــر خــدا در هفــت آســمان
و زمیــن فــرود مىآیــد تــا بدانیــد کــه او بــر هــر چیــزى
تواناســت و دانــش او همــه هســتى را فــرا پوشــانده اســت .
بــر اســاس ایــن آیــه ،خداونــد زیرســاز فاعلــى نظام هســتى

اســت و امــر او زیرســاز نظــام داخلــى ،و نیــز معرفــت
انســانها بــه قــدرت و علــم پــروردگار ،زیرســاز غایــى نظــام
هســتى اســت  .زیرســاز فاعلــى در نظــام حقــوق بشــر
اســام ،فرمــان پــروردگار و راهنمایىهــاى قــرآن و عتــرت
اســت; بــر خــاف حقــوق بشــر مکتبهــاى غیرالهــى کــه
خــود را بىنیــاز از فرمــان خداونــد و راهبــران الهــى
دانســته و تمامــا بــر منابــع بشــرى ماننــد عــرف ،آداب،
آراى حقوقدانــان و اراده دولتهــا تکیــه کردهانــد .
در جنبــه زیرســاز داخلــى نظــام حقــوق بشــر نیــز نظــام
اســامى برتــر اســت  .زیرســاز داخلــى نظــام حقــوق بشــر
در اســام ،عبــارت اســت از قواعــد تنظیمگــر روابــط فــردى
و اجتماعــى انســانها  .در ایــن نظــام ،بســیارى از تکالیــف
و وظایــف فــردى در حــوزه مســائل حقوقىانــد ،امــا نظــام
غیــر الهــى ،بســیارى از تکالیــف و وظایــف فــردى را از
حیطــه مســائل حقوقــى بیــرون مىشــمارد و آنهــا را تنهــا
امــورى اخالقــى مىدانــد کهتصمیمگیــرى دربــاره آنهــا
بــر عهــده خــود فــرد یــا جامع ـهاى اســت کــه در حــوزه
نیازهــا و روابــط فــردى تصمیممىگیــرد .
هــدف و زیرســاز غایــى نظــام حقــوق بشــر در نظــام
حقوقــى اســام ،نورانــى ســاختن جامعــه انســانى اســت،
البتــه ســالک ایــن راه ،در میانــه مســیر ،از منزلــگاه عــدل
و قســط هــم مىگــذرد و  -بــه تعبیــر پیشــین  -عــدل
هــدف متوســط ایــن نظــام اســت ،امــا زیرســاز غایــى نظــام
حقــوق بشــر در غــرب  -اگــر خوشــبینانه بــدان بنگریــم -
ایــن اســت کــه انســانها از «اســتاندارد» هــا و هنجارهــاى
مطلــوب یــک زندگــى متمدنانــه بهــره گیرنــد  .و تعییــن
کننــده ایــن «میــزان» هــا و «هنجــار» هــا چیــزى جــز
آرزوهــا ،خواســتها ،بلندپروازىهــا ،رغبتهــا و در یــک واژه
«هــوس» هــا نیســت .
بــراى نمونــه ،مىتــوان برترىهــاى نظــام حقــوق بشــر
اســامى را در مســاله تکالیــف و احــکام خانوادگــى
نگریســت; امــورى همچــون میــراث بــرى ،نفقهپــردازى،
همدلــى بــا همســر و رعایتحقــوق او ،همــه از مســائل
فردىانــد ،امــا کامــا حقوقــى بــه شــمار مىآینــد و
تصمیمگیــرى پیرامــون آنهــا در زمــره اختیــارات دادگاه
اســامى ،براســاس مــواد حقوقــى الهــى اســت; یعنــى
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«خانــواده» در نظــام حقــوق بشــر اســامى یــک بنیــاد اصیــل
اســت و همــه آن احــکام در خدمــت ایــن بنیادنــد .
در کــدام نظــام حقوقــى ،مىتــوان روابــط دو شــریک را
چنیــن بهنجــار و باشــکوه  -کــه از آن ،بــه «حــق شــفعه»
تعبیــر مىشــود  -یافــت؟ در کــدام نظــام ،روابــط همســایگان،
میزبانــان و مهمانــان ،حاضــران در صحنههــاى مختلــف
اجتماعــى و  . . .تــا ایــن انــدازه متیــن ،بایســته و شایســته،
آن هــم در قالــب تعالیــم حقوقــى تنظیــم شــده اســت؟
بــا مقایســه نظــام حقوقــى اســام و نظــام حقوقــى غیردینــى
مىتــوان دریافــت کــه زیرســاز داخلــى حقــوق غیــر دینــى تــا
چــه انــدازه سســت اســت و چگونــه بســیارى از امــور انســانى
از حیطــه حقــوق بیــرون مىرونــد  .ایــن ،خــود ،برخاســته از
همــان برتــرى نظــام حقوقــى اســام در زیرســازهاى فاعلــى
و غایــى اســت  .هنگامــى کــه تعالیــم الهــى مبنــاى حقــوق
باشــد و نورانــى ســاختن جامعــه هــدف آن ،آنــگاه خــود
بــه خــود زیرســاز داخلــى آن نظــام نیــز کامــا برتــر جلــوه
مىکنــد .
گفتار دوم :برهان پذیرى
برتــرى دیگــر نظــام حقــوق بشــر در اســام ایــن اســت کــه
قابلیــت و زمینــه برهــان پذیــرى را داراســت  .نظــام حقوقــى
برهانپذیــر آن اســت کــه بتــوان بــر ســودمند یــا زیانبــار
بــودن آن ،برهــان اقامــه کــرد ،البتــه هنگامــى ایــن برتــرى
کامــل اســت کــه برهــان اقامــه شــده ،برهانــى عقلــى باشــد
نــه تجربــى .
ســر برهانناپذیــرى نظــام حقــوق بشــر غیــر الهــى ،ایــن
اســت کــه حقوق بشــر غربــى مجموعـهاى از قواعــد و مقررات
اعتبــارى اســت کــه هرگــز در امــور واقعــى و تکوینــى ریشــه
ندارنــد  .پیداســت کــه امــور قــراردادى و اعتبــارى ،بــه تــار
مــوى انتــزاع متصلنــد و هرگــز نمىتــوان بــا اســتدالل در
پــى اثبــات آنهــا برآمــد  .چــه بســا در جایــى و زمانــى ،چنیــن
انتزاعــى ،حــق و پذیرفتــه شــده تلقــى شــود و در جــا و زمــان
دیگــر ،نــه ،امــا حقــوق بشــر اســامى مجموع ـهاى اســت از
قوانینــى کــه داراى ریش ـههاى تکوینىانــد  .ایــن قوانیــن از
اصالــت و واقعیتبرخوردارنــد و تنهــا زاییــده انتــزاع در یــک
یــا چنــد شــخص حقیقــى یــا حقوقــى نیســتند  .هــر چیــز
کــه خــود ،تکوینــى باشــد یــا ریشــه در تکویــن و جهــان
واقعیــت داشــته باشــد ،برهانپذیــر اســت .
از دیگــر ســو ،برهــان آنــگاه کارآمــد و بسزاســت کــه عقلــى
باشــد ،نــه تجربــى  .برهــان تجربــى همــواره مىتوانــد
دســتخوش بهانههــا و معاذیــر گوناگــون شــود; مثــا اگــر
بــراى بطــان یــک قانــون ،برهــان تجربــى آورده شــود،
ممکــن اســت کســانى بگوینــد ایــن قانــون ،خــود ،ســودمند
و شایســته اســت ،امــا کارگــزاران نتوانســتهاند در عمــل آن
را بــه شایســتگى اجــرا کننــد  .از ایــن رو ســودمند نیفتــاده
اســت ،امــا در برهــان عقلــى ،جایــى براى چــون و چــرا و بهانه

آورى نیســت; مثــا هــم اینــک برخــى از مارکسیســتها
بهانــه مىآورنــد کــه اگــر قوانیــن مارکســیزم بــه درســتى
اجــرا مىشــد ،هرگــز کــوس رســوایى آن در جهــان نواختــه
نمىشــد .
ســخن دیگــر ایــن اســت کــه گــر چــه نظــام حقوقــى
برهانپذیــر ،نظامــى اســتبرتر ،امــا ایــن برتــرى هنگامــى
افــزون مىشــود کــه آن برهــان عقلــى« ،برهــان لمــى»
باشــد ،آن هــم برهانــى کــه در حــد وســط آن ،علــت فاعلــى
یــا علــت غایــى رخ بنمایــد  .زیرســاز درونــى  -علــت مــادى
یــا صــورى  -نیــز مىتوانــد در حــد وســط قــرار گیــرد،
ولــى هرگــز در بردارنــده فایــده قابــل وصــول از طریــق قــرار
گرفتــن علــل فاعلــى و غایــى در حــد وســط نیســت  .زیــرا
علــل مــادى و صــورى تضمیــن کنندههــاى ماهیتنــد (علــل
قــوام) در حالــى کــه علــل فاعلــى و غایــى عهــدهدار تامیــن
وجودنــد (علــل هســتى  ).بــا عنایتبــه ایــن کــه اصالــت از آن
هســتى اســت نــه ماهیــت ،علــل فاعلــى و غایــى نیرومندتــر
و ســودمندتر از علــل مــادى و صورىانــد  .از ایــن گذشــته،
همــه موجــودات جهــان داراى مــاده و صــورت نیســتند ،در
حالــى کــه جــز خداونــد ،همــه موجــودات ،نیازمنــد دو مبــدا
فاعلــى و غایىانــد; مثــا اندیشــهها ،فرشــتهها ،ارواح و جــز
آنهــا داراى مبــدا مــادى نیســتند ،ولــى همــه اینهــا مبــدا
فاعلــى و غایــى دارنــد  .بــه ایــن ترتیــب ،اگــر ایــن دو ،در
حــد وســط یــک برهــان قــرار گیرنــد بــر عمــق و کارآیــى آن
مىافزاینــد .
نظــام حقــوق بشــر اســامى از ایــن نظــر نیــز برتــر اســت کــه
برهــان اقامــه شــده در اثبــات آن ،داراى حــد وســطى ایــن
چنیــن اســت  .تدوینگــر اصلــى و مبــدا فاعلــى ایــن نظــام،
پــروردگار و علــت غایــى آن نیــز لقــاى بــارى تعالــى اســت
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 .خداونــد متعــال مبدئــى اســت کــه هیــچ فاعلــى پیــش از
او نبــوده و پــس از او نخواهــد بــود  .نیــز هیــچ کــس جــز او
غایتبالــذات نیســت  .همــان گونــه کــه فاعلهــاى بالعــرض
بایــد بــه فاعــل بالــذات منتهــى شــوند ،غایتهــاى بالعــرض
نیــز بایــد بــه همــان غایتبالــذات انتهــا یابنــد .
در برابــر ،نظــام حقــوق بشــر غیــر دینــى هرگــز از ایــن
مزیتبرخــوردار نیســت  .مبــدا فاعلــى ایــن نظــام ،خواســت
و میــل بشــر اســت و علــت غایــى آن ،برقــرارى نظامــى
ســاختگى و بــىروح در جامعــه اســت  .از ایــن رو هرگــز
نمىتــوان در اثبــات درســتى و شایســتگى ایــن نظــام
حقوقــى ،برهــان عقلــى اقامــه کــرد ،چــه رســد بــه ایــن کــه
آن برهــان از ویژگىهــاى مزبــور برخــوردار باشــد .
گفتار سوم :برخوردارى از ضمانت اجرا
یکــى از برجســتهترین امتیــازات نظــام حقــوق بشــر اســامى
ایــن اســت کــه بــر خــاف مکاتــب و نظامهــاى آرمــان
خــواه غربــى و شــرقى ،در محــدوده کتابهــا و مقــاالت باقــى
نمىمانــد و ضمانــت اجــراى آن بــه همراهــش پیشبینــى
شــده اســت  .شــرح ایــن ســخن در دو بخــش ارائــه مىشــود:
الف) بنیانهاى ضمانت اجرا
ضمانــت اجــراى هــر قانــون و قاعــده حقوقــى بــر دو بنیــان
اســتوار اســت :یکــى هــراس از شــرمندگى نــزد دیگــران; و
دیگــرى بیــم از کیفــر ،امــا اگــر در برخــى از مــوارد ،هیــچ
یــک از ایــن دو یافــت نشــود ،انگیــزهاى بشــرى بــراى اجــراى
قانــون باقــى نمىمانــد  .قانــون شــکنى اگــر در پنهــان صورت
پذیــرد ،قانــون شــکن خــود را از نــگاه نقدآمیــز جامعــه و
شــرمندگى عمومــى رهــا مىشــمارد  .نیــز اگــر قانــون شــکن
داراى اقتــدار و نفــوذ اجتماعــى باشــد ،مىتوانــد از کیفــر بــر
کنــار بمانــد و بــا تــوان خویــش راه مجــازات را ببنــدد  .گــر
چــه ایــن دو بنیــان اساســى همــواره مهمتریــن تضمینهــاى
اجــراى قانــون بودهانــد ،امــا نمونههــاى فــراوان حاکــى از
آننــد کــه اســتثنائات قاعــده مزبــور چنــدان کمیــاب نیســتند
.
اکنــون ایــن ســؤال پیــش مىآیــد کــه اگــر آن دو بنیــان
مفقــود شــوند ،ضمانــت اجــراى قانــون در چیســت؟ چــه
انگیــزهاى مىتوانــد در پنهــان ،بازدارنــده قانــون شــکنى
باشــد؟ چــه عاملــى مىتوانــد افــراد زورمنــد و صاحــب نفــوذ
را از قانــون شــکنى بــاز دارد؟ پیداســت کــه اجــراى قانــون
انگیــزه مىخواهــد  .طبعــا قانــون شــکنى در نظــر انســان
ســودمند اســت; زیــرا منافــع شــخصى ،غرایــز و لذتهــا و
خــوى جــاه خواهــى او را تامیــن مىســازد  .از دیگــر ســو،
نظــام حقوقــى بــدون ضمانــت اجــرا ارزش نــدارد; زیــرا کافــى
اســت راه تخلــف بــاز شــود تــا آنــگاه همــه جــا و همــه کــس
را در بــر گیــرد .
در ایــن میــان ،نظــام حقوقــى اســام داراى افتخــار آمیزتریــن
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کارنامــه اســت  .زیــرا کــه همــه شــریعتهاى آســمانى و بویــژه
اســام ،بــه انســان چنیــن پیــام دادهانــد کــه اجــراى قانــون
کارى استبایســته کــه تنهــا بــا نیــت نزدیکــى بــه پــروردگار
و در همــه جــا و همــه دم بایــد بــدان وفــادار بــود; زیــرا آن
کــس کــه شــرمندگى نــزد وى بســیار رنـجآور استخداســت;
و نیــز آن کــس کــه گناهــکاران را کیفــر جاویــد مىدهــد
خداســت  .و چنیــن شــاهد منتقمــى در همــه جــا و همــه
گاه ،انســان و کارهایــش را مىنگــرد و در شــمار مــىآورد:
«هو معکم اینما کنتم و اهلل بما تعملون بصیر»
یعنــى :هــر جــا باشــید ،او بــا شماســت  .و خداونــد بدانچــه
انجــام مىدهیــد بیناســت .
بــر ایــن پایــه ،هرگــز کســى بــراى اجــراى قانــون ،بىانگیــزه
نخواهــد بــود و همــواره ایــن صــداى پیچیــده در جهــان
هســتى را مىشــنود:
«الم یعلم بان اهلل یرى»
یعنى :آیا ندانست که خدا مىبیند؟
بنیــان دوم (بیــم از کیفــر) نیــز در نظــام حقــوق بشــر اســام
اســتوار اســت  .در تفکــر اســامى ،هرگــز کســى را نمىتــوان
یافــت کــه بــدان پایــه و مایــه از قــدرت دسـتیابد کــه تــوان
جلوهنمایــى در برابــر قانــون الهــى را داشــته باشــد یــا خــود
را از کیفــر قانــون شــکنى برهانــد  .در ایــن نظــام ،هیــچ کــس
بــه جایگاهــى نمىرســد کــه از قلمــرو حکومــت پــروردگار
بیــرون باشــد; گــر چــه خــدا فراموشــان چنیــن پندارنــد:
«و ال یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم ال یعجزون»
یعنــى :کافــران هرگــز مپندارنــد کــه پیــش رفتهانــد و در
قبــال اراده الهــى ســبقت گرفتهانــد  .بــه راســتى ،آنــان تــوان
ایســتادن در برابــر حــق را ندارنــد .
بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه سرکشــى و قانــون شــکنى از میــان
مــىرود و کســى بــه گمــان رهایــى از کیفــر ،بــه قانــون
شــکنى روى نمــىآورد و همــواره بــه یــاد دارد کــه:
«ان ربــک لبالمرصــاد» یعنــى :بــه راســتى ،پــروردگارت بــر
کنــاره کمینــگاه اســت .
ب) جایگاه اخالق در پایبندى به قانون
گفتــه شــد کــه هــر دو بنیــان نهادیــن ضمانــت اجــراى
قانــون ،در نظــام حقوقــى اســام اســتوار شــدهاند  .اکنــون
بنگریــد کــه چگونــه در نظــام حقــوق بشــر اســام ،از رهگــذر
پایبنــدى بــه ارزشــهاى اخالقــى ،ضمانــت اجــراى قوانیــن
حقوقــى تامیــن مىشــود .
قــرآن کریــم رهنمودهــاى اخالقــى را برتریــن ضامــن اجــراى
احــکام الهــى مىشــمارد  .هــر گاه قــرآن مســالهاى اخالقــى
را طــرح مىســازد ،از آرمانهــاى اخالقــى نیــز یــاد مىکنــد:
«لعلکــم تذکــرون» یعنــى :بدیــن امیــد کــه یــادآور شــوید  .و
نیــز« :لعلکــم تفلحــون» یعنــى :باشــد کــه رســتگار گردیــد .
ایــن گونــه یادکردهــاى اخالقــى ،همــراه بــا همــه دســتورهاى
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قــرآن و از جملــه رهنمودهــاى حقوقــى ،بــه چشــم مىخورنــد  .اکنــون نقــش ایــن آرمانجویــى اخالقــى را در تضمیــن اجــراى
قانــون ،ضمــن مثالــى بــاز مىگوییــم:
یکــى از واالتریــن بخشــهاى زندگــى اجتماعــى انســان ،اقتصــاد و گــردش مــال در جامعــه اســت  .بســیارى از مقــررات حقوقــى
نیــز بــراى تنظیــم همیــن بخــش بــر نهــاده شــدهاند  .قــرآن کریــم ،آنــگاه کــه از ایــن بخــش ســخن مىگویــد ،بــاز از فــاح
و رســتگارى ســخن مىگویــد:
«و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون»
یعنى :آنان که از بخل ورزى نفس خویش رهایى یابند ،رستگارند .
ایــن کــه فــاح انســان در ایــن زمینــه چیســت ،خــود ،در قــرآن کریــم تبییــن شــده اســت  .ســیر ایــن تبییــن را بســیار کوتــاه
عرضــه مىداریــم تــا روشــن شــود کــه چگونــه پایبنــدى بــه ارزشــهاى اخالقــى ،فــرد را بــه ســوى اجــراى قانــون هدایــت و
خــود بــه خــود ضمانــت اجــراى قانــون را تامیــن مىکنــد .
قــرآن ،نخسـتبه انســانها پیــام مىدهــد کــه خداونــد از آنــان مىخواهــد تــا زمیــن را آبــاد کننــد و آن را زیــر امــر خویــش
در آورنــد  .آنــگاه مىفرمایــد کــه روزى انســانها در چهــار فصــل قــرار داده شــده اســت:
«و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام»
یعنى :خداوند روزىهاى زمین را طى چهار فصل در دل آن قرار داد .
ســپس در ســومین بخــش  -و در ادامــه همــان آیــه  -ایــن حقیقــت را بیــان مىکنــد کــه امــکان بهرهبــردارى از نعمتهــاى
زمیــن بــراى همــگان بــه یکســان مقــرر شــده اســت« :ســواء للســائلین» یعنــى :و آن بهرههــا بــراى همــه جوینــدگان
یکســانند  .ایــن ســخن قــرآن بدیــن معناســت کــه خداونــد در نعمتبخشــیدن هیــچ کــس را بــر دیگــرى برتــرى نــداده
اســت  .اگــر تفاوتــى در بهــرهورى از نعمتهــا بــه چشــم مىخــورد ،از آن روســت کــه یکــى بهتــر و فراتــر «ســؤال» مىکنــد
و روزى مىجویــد; و دیگــرى در ایــن کار ،اســتعدادى فروتــر دارد  .ایــن قاعــده در همــه جــا جــارى اســت و همــه موجــودات
نیــاز خــود را از ایــن راه بــر مىآورنــد .
بنابرایــن جهــان ،بســتر یــک جســتجوى همگانــى اســت ،امــا جســتجوگران یکســان نیســتند  .روایــت نقــل شــده از مرحــوم
«کلینــى» نشــانگر همیــن تفــاوت اســت:
«الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة»
یعنى :مردم معدنهایىاند همانند معادن زر و سیم .
همانگونــه کــه در نهــاد زمیــن ،معدنهــاى گوناگــون نهــاده شــدهاند ،در دلهــاى مــردم نیــز معــادن گوناگونــى قــرار دارنــد .
اســتعداد هــر کــس بــا دیگــرى متفــاوت اســت و پیامبــران آمدهانــد تــا ایــن اســتعدادهاى متفــاوت را شــکوفا کننــد و از دل
هــر معــدن گنجــى بــه تناســب آن ،بیــرون کشــند:
«و یثیروا لهم دفائن العقول» یعنى :تا گنجینههاى عقلهاشان را بشوراند و برانگیزد .
برآمــد همــه ایــن پیامهــاى قــرآن ایــن اســت کــه انســان بایــد بــا تــاش اقتصــادى در همــه زمینههــا در جســتجوى
نعمتهــاى خداونــد برآیــد تــا بــه قــدر اســتعداد خویــش بهــره گیــرد  .هنگامــى کــه چنیــن اســت ،پــس انســان وظیفــه دارد
کــه بلنــد همــت و ســرافراز باشــد و چنیــن فــردى همــواره در پــى دهــش بــه دیگــران اســت و نــه کاهــش از ایشــان .
هنگامــى کــه کار بدیــن جــا رســد ،آنــگاه فــروغ احســان و بخشــش همــه جــا را فــرا مىگیــرد  .وقتــى انســان دریابــد کــه
وظیفــه اقتصــادى او چیســت و بدانــد کــه همــه ایــن تالشــها و خیزشــهاى مالــى و مــادى ،بایــد در خدمــت هــدف بلند باشــند،
مــال انــدوزى و افــزون خواهــى و زیادهجویــى را بــه دهــش و بخشــش تبدیــل مىکنــد  .ایــن پیونــد میــان اخــاق و حقــوق،
ضامــن اجــراى همــه تعالیمــى اســت کــه قانونگــذاران تاریــخ ،عمــر خــود را بــر ســر آن صــرف کردهانــد تــا انســان بــه حــق
دیگــران چشــم آز نــدوزد و حقــوق دیگــران را محتــرم شــمارد .
انســان مســلمان بــا دریافــت پیامهــاى قــرآن و دل بســتن بدانهــا ،خــود بــه خــود ،بــه همــه آن تعالیــم حقوقــى گــردن
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مىنهــد; و البتــه تــا بســى واالتــر از ایــن منزلگاههــا نیــز
پــر مىگشــاید  .بــراى چنیــن انســانى ،آن همــه تذکــرات در
نکوهــش دنیــا و ثروتهــاى آن بــه درســتى تفســیر مىشــوند
 .و آنــگاه روشــن مىشــود کــه چــرا از یــک ســو انســان بــه
جســتجو ترغیــب و از دیگــر ســو ،ثــروت ،پیشــواى ظالمیــن
[ «یعســوب الظلمـة» شــمرده شــده اســت  .همیــن شــناخت
مرزهــاى ثــروت مطلــوب و ثــروت منفــور ،پشــتوانه انســان
در پایبنــدى بــه قانــون و تعهــدات حقوقــى مربــوط بــه ایــن
بخــش اســت; چنــان کــه در بخشــهاى دیگــر حقوقــى نیــز
اخــاق و معرفــت اخالقــى همیــن نقــش را دارد .
گفتار چهارم :سازگارى و هماهنگى
برتــرى دیگــر نظــام حقــوق بشــر در اســام ایــن اســت کــه
از انســجام و تناســب برخــوردار اســت  .جلــوه فرازیــن ایــن
هماهنگــى را مىتــوان در قــرآن کریــم یافــت و از رهگــذر
آن ،پــى بــرد کــه چــرا نظــام حقوقــى اســام از ایــن ویژگــى
برخــوردار اســت  .قــرآن کتابــى اســت کــه در زمانــى بــا
نشــیب و فرازهــاى گوناگــون فــرود آمــده اســت  .در طــول
دوران نــزول قــرآن ،مســلمانان در وضعیتهــاى بســیار متفاوت
مىزیســتند  .گاه در تنگدســتى بىماننــد و گاه بــر اریکــه
حکومــت; گاه زیــر فشــار خویــش و بیگانــه و گاه محبــوب
قلبهــاى همــگان ،امــا بــا ایــن همــه تفــاوت ،قــرآن کریــم
از همگونــى و هماهنگــى ویــژهاى برخــوردار اســت  .قــرآن،
خــود ،راز ایــن انســجام را بــاز مىگویــد:
«و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»
یعنــى :اگــر قــرآن کتــاب خــدا نبــود ،بىتردیــد در آن
ناهماهنگىهــاى فــراوان مىیافتنــد .
از ایــن «قیــاس اســتثنایى» مىتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــر
چــه از خــدا باشــد ،داراى هماهنگــى; و هــر چــه از ســوى
دیگــران طراحــى شــود ،دچــار آشــفتگى و پریشــانى اســت .
ایــن قاعــده در بــر گیرنــده همــه شــکلهاى گویــش ،نــگارش،
رفتــار ،و هــر گونــه کنــش دیگــر اســت .
نظــام حقــوق بشــر نیــز چنیــن اســت  .نظــام بــر گرفتــه
شــده از اندیشــه و خواســتهاى متفکــران بشــرى یــا دولتهــا
و ملتهــا همــواره داراى اختــاف و ناســازگارى درونــى اســت
 .آنچــه در طــول چنــد دهــه اخیــر از ســوى «ســازمان ملـل»
و ارکان آن صــدور یافتــه ،هرگــز از هماهنگــى و یکدســتى
برخــوردار نبــوده اســت; و همیــن ،یکــى از برجســتهترین
دالیــل شکســت و ناکامــى آن بــه شــمار مــىرود .
گذشــته از ایــن برهــان کوتــاه و فشــرده ،برهانــى گســتردهتر
نیــز در اثبــات هماهنگــى نظــام حقــوق اســامى مىتــوان
یافــت  .در قــرآن و آثــار عتــرت علیهــم الســام ،میــان عقاید،
اخــاق ،احــکام و حقــوق نوعــى اثرگــذارى متقابــل بــه چشــم
مىخــورد  .نــه تنهــا هــر یــک از ایــن واحدهــا بــا یکدیگــر
هماهنگــى و تناســب دارنــد بلکــه زیرســازهاى هــر واحــد نیــز
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از همیــن ویژگــى برخوردارنــد  .نمونــه ایــن هماهنگــى همــه
جانبــه را مىتــوان در تاثیــرات نمــاز نگریســت  .قــرآن کریــم
مىفرمایــد:
«ان الصالة تنهى عن الفحشاء و المنکر»
یعنــى :همانــا نمــاز بــاز دارنــده انســان از زشــتى و بــدکارى
اســت .
تفــاوت نــدارد کــه ایــن زشــتى و بــدکارى در حیطــه اخالقــى
باشــد یــا عقیدتــى یــا حقوقــى یــا رفتــارى; زیــرا هنگامــى
کــه قــرآن ویژگىهــاى نمازگــزاران را بــاز مىشــمارد،
از شایســتگىهایى ســخن مىگویــد کــه بــه هــر چهــار
زمینــه مربوطنــد  .در آیــات نوزدهــم تــا ســى و پنجــم از
ســوره «معــارج»  ،برخــى از ویژگىهــاى زشــت طبیعــت
انســان آمدهانــد  .آنــگاه نمازگــزاران از ایــن میــان اســتثنا
شــدهاند و برترىهــاى آنــان ذکــر شــده اســت  .از مطالعــه
ایــن نمونــه مىتــوان دریافــت کــه عبــادت یــک نمازگــزار
بــر همــه جنبههــاى دیگــر زندگــىاش اثــر مىگــذارد  .بــه
همیــن ســان ،آلــوده شــدن بــه کژىهــا و پســتىها نیــز
انســان را از توفیــق عبــادت و نمازگــزارى محــروم مىســازد
 .همانگونــه کــه بــاور درســت و عقیــده شایســته ،بــاز دارنــده
انســان از گنــاه اســت ،بــر کنــارى از گنــاه هــم انســان را بــه
بــاور درســت مىرســاند  .ایــن حقیقتبــه شــکلى زیبــا در
ایــن آیــه بیــان شــده اســت:
«کان عاقبة الذین اساءوا السوءى ان کذبوا بایات اهلل»
یعنــى :ســرانجام گناهــکاران ایــن بــود کــه نشــانههاى
خداونــد را دروغ پنداشــتند .
ایــن تاثیــر گــذارى دو جانبــه در همــه ابعــاد شــریعت لحــاظ
شــده اســت; مثــا بــه مــا هشــدار داده شــده اســت کــه اگــر
کســى بــه حــق دیگــران تجــاوز کنــد ،خداونــد دعایــش را
نمىپذیــرد و نیــازش را پاســخ نمىگویــد  .بــه بیــان دیگــر،
اگــر کســى حقــوق دیگــران را محتــرم شــمارد ،در زمینــه
عبــادت نیــز توفیــق مىیابــد  .بــه همیــن ســان ،اگــر کســى
از عابــدان باشــد ،در اجــراى قوانیــن حقوقــى نیــز موفقتــر
اســت .
از مطالــب پیشــین بــه دســت مىآیــد کــه اســام بــا پیونــد
دادن زمینههــاى گوناگــون زندگــى ،و بویــژه عبــادت و
حقــوق ،بــر آن اســت کــه بــا ایجــاد انســجام و ســازگارى
درونــى ،نظــام حقوقــى خــود را پیراســته و اســتوار ســازد
 .در ایــن جــا مىتــوان مفهــوم آن روایتشــکوهمند امــام
صــادق علیــه الســام را فهمیــد کــه فرمــود :پــروردگار در
همــه رفتارهــا و حــاالت یــک انســان وظیفــه شــناس تجلــى
مىکنــد; انســانى کــه بــه حقــوق دیگــران احتــرام گــذارد:
«و مــا یتقــرب الــى عبــد مــن عبــادى بشــىء احــب ممــا
افترضــت علیــه و انــه لیتقــرب الــى بالنافلــة حتــى احبــه فــاذا
احببتــه کنــت اذا ســمعه الــذى یســمع بــه و بصــره الــذى
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یبصــر بــه و لســانه الــذى ینطــق بــه و یــده التــى یبطــش
بهــا ،ان دعانــى اجبتــه و ان ســالنى اعطیتــه ».
یعنــى :هیــچ بنــدهاى از بنــدگان مــن بــا چیــزى دوســت
داشــتنىتر از انجــام واجباتــى کــه بــراى او معیــن کــردهام،
بــه مــن نزدیکــى نمىجویــد  .و همانــا بنــده مــن بــا انجــام
«مســتحبات» آن قــدر بــه مــن نزدیــک مىشــود کــه او را
دوســت مــىدارم  .و آن گاه کــه او را دوســتبدارم ،خــود،
گــوش او مىشــوم کــه بــا آن مىشــنود; چشــم او مىشــوم
کــه بــا آن مىبینــد; زبــان او مىشــوم کــه بــا آن ســخن
مىگویــد; و دســت او مىشــوم کــه بــا آن مىگیــرد  .هــر
گاه مــرا بخوانــد ،اجابتــش مىکنــم و هــر گاه خواهــش کنــد
روا مىســازم .
گفتار پنجم :تناسب و دوام ابزار سنجش
از دیگــر ویژگىهــاى برجســته نظــام حقــوق بشــر
در اســام ایــن اســت کــه انســان را در میــان
انبوهــى از کلیــات حقوقــى ،بــدون ابــزار
ســنجش و تشــخیص رهــا نکــرده اســت
 .انســان در هــر عرص ـهاى نیازمنــد
ابــزارى براى تشــخیص درســت
از نادرســت و حــق از باطــل
اســت  .بهتریــن نظــام
حقوقــى آن اســت
کــه ابــزار ایــن
تشــخیص را بــه تناســب
مختصــات خــود برگزینــد و
بــه پیروانــش عرضــه کنــد  .اگــر
ایــن تناســب رعایــت نشــود ،ارائــه
آن ابزارهــا چنــدان کار ســاز نخواهــد
بــود  .از ایــن گذشــته ،چنیــن ابــزارى
هنگامــى ســودمند و کارگشاســت کــه همــواره
و در هــر وضعیتــى بــا انســان همــراه باشــد  .شــاید
بتــوان بــراى برخــى از تشــخیصها از ابزارهــاى پیشــرفته
و نوســاخته کمــک گرفــت ،امــا چــه ســود هنگامــى کــه
بشــر آن ابزارهــا را همــواره در اختیــار نداشــته باشــد؟ آیــا
مىتــوان یــک نظــام حقوقــى را تنهــا مقیــد بــه همــان
لحظههایــى کــرد کــه بشــر آن ابزارهــا را در اختیــار دارد؟
قــرآن کریــم و عتــرت علیهــم الســام ابــزار ســنجش در نظام
حقــوق بشــر اســامى را بــه انســان معرفــى کردهانــد  .نظــام
حقوقــى بــا روح و جــان انســان پیونــد دارد  .از ایــن رو ابــزار
شــناختحق از باطــل بایــد از روح آدمــى ریشــه گیــرد .
نیــز بایــد در هــر حــال ،بتــوان از آن بهــره بــرد  .ایــن ابــزار
عبــارت اســت از «پســند و ناپســند خــود»  .بــا ایــن میــزان،
انســان ،کــه خواســتار لذتهــا و خیــرات بــراى خــود اســت،
همانهــا را بــراى دیگــران هــم مىخواهــد; و نیــز ســتم و

تعــدى را کــه بــراى خــود نمىپســندد ،بــراى دیگــران نیــز
روا نمــىدارد  .امــام امیرالمؤمنیــن علیــه الســام ایــن معیــار
را بــراى فرزنــدش حســن بــن علــى علیهمــا الســام چنیــن
بــاز مىگویــد:
«اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک»
یعنــى :خواس ـتخود را در روابــط میــان خویــش و دیگــران
معیــار قــرار ده .
ایــن بــدان معناســت کــه هــر چــه را بــراى خویــش
مىپســندى ،بــراى دیگــران نیــز بپســند; و هــر چــه را بــراى
خــود دوســت نمــىدارى ،بــراى دیگــران هــم دوســت مــدار .
ایــن معیــار بهتریــن ابــزار ســنجش حــق و باطــل حقوقــى
اســت  .بــر همیــن مبناســت کــه قــرآن کریــم انســانها را فــرا
مىخوانــد تــا همــواره «خــود» باشــند و از «خــود» نرونــد
و بداننــد کــه معیــار تشــخیص حــق و باطــل حقوقــى،
همــان «خــود» آنهاســت:
«علیکــم انفســکم» یعنــى :بــر شــما بــاد کــه
«مواظــب خــود» باشــید .
مبحــث دوم :نگاهــى بــه
اعالمیــه جهانــى حقــوق
بشــر
گفتــار اول :اعالمیــه
جهانــى حقــوق
بشــر و دلیــل
نا کا مىهــا
الــف) گسســتگى از خــدا
در تدویــن و اجــرا
ممکــن اســتبرخى گمــان کننــد
کــه ریشــه ناکامــى حقوقدانــان غربــى و
تنظیــم کننــدگان «اعالمیــه جهانــى حقوق
بشــر» در نادرســتى مــواد حقوقــى منــدرج در
آن اعالمیــه اســت  .گــر چــه نمىتــوان ایــن علــت
را نادیــده گرفــت ،ولــى دلیــل اصلــى ایــن ناکامــى را
بایــد در منابــع و مبانــى حقــوق بشــر غربــى و الحــادى
جســتجو کــرد  .از ایــن رو ترجیــح مىدهیــم کــه عمــده
ایــن مبحــث را بــه نقــد آن اعالمیــه از بعــد فلســفه حقــوق
اختصــاص دهیــم; بویــژه کــه بررســى مــواد حقوقــى بــدون
توجــه بــه منابــع و مبانــى حقوقــى کارى بىثمــر اســت .
آنــگاه کــه از ایــن بعــد بــه نقــد «اعالمیــه جهانــى حقــوق
بشــر» بپردازیــم ،در مىیابیــم کــه اساســىترین عامــل
ناکامــى آن ،گسســتن از آفریــدگار هســتى و فاصلــه گرفتــن
از فطــرت الهــى انســانها در تدویــن و اجراســت  .ایــن فاصلــه
ســبب شــده اســت کــه حقوقدانــان بــا تفکــرى مــادى بــه
جســتجوى منابــع و مبانــى حقــوق بپردازنــد و در ایــن میــان،
توجــه خویــش را بــه امــورى ناپایــدار ،مــورد اختــاف ،و گاه
واهــى معطــوف دارنــد  .روشــن اســت کــه اگــر بــراى تنظیــم
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روابــط حقوقــى انســانها ،بــه عناصــر اصلــى روح انســان و مختصــات تکوینــى وى توجــه نشــود و تعالیــم آفریننــده و پــروردگار
جهــان فرامــوش شــود ،هرگــز نبایــد انتظــار داشــت کــه قواعــد حقوقــى در عرصــه نظــرى و عملــى پیــروز و ســرافراز شــوند .
ب) تراضى بر غیر محور فطرت
معمــوال در کتــب فلســفه حقــوق ،یکــى از منابــع حقــوق بشــر بــا عنــوان «تراضــى ملتهــا» معرفــى مىشــود  .گــر چــه
گفتیــم کــه تراضــى ملتهــا نیــز نمىتوانــد منبعــى شایســته و در خــور بــراى تدویــن مبانــى و مــواد حقــوق بشــر باشــد ،ولــى
بایــد گفــت کــه همیــن ادعــاى حقوقدانــان غربــى نیــز واهــى و بىپایــه اســت  .در حقیقــت ،آنچــه منبــع حقــوق غربــى
اســت ،تراضــى دولتهاســت نــه ملتهــا; آن هــم دولتهایــى کــه بــا نیــروى ســاح یــا نیرنــگ بــر مــردم خویــش چیــره شــدهاند
 .ایــن دولتهــا بــه همــان ســان کــه زورمندانــه حاکــم شــدهاند ،زورمندانــه نیــز کرســى آراى ســازمانهاى بیــن المللــى را در
اختیــار گرفتهانــد و بــه نــام مــردم خــود ،گــرد هــم مىنشــینند و توافــق خــود را بــر جهــان تحمیــل مىکننــد .
در برابــر ،اســام بــه تراضــى ملتهــا در دایــره حکــم خــدا احتــرام مىنهــد  .بــه همیــن نحــو ،در روابــط حقوقــى« ،تراضــى»
یــک پایــه مهــم بــه شــمار مــىرود ،امــا در ایــن جــا نیــز ســامت ارکان تدویــن حقــوق بــه جــاى خــود باقــى اســت; یعنــى
بایــد مــواد حقوقــى درســت و شایســته را شــناخت تــا ســپس در مــورد آنهــا تراضــى کــرد  .گیریــم کــه واقعــا ملتهــا بــر
نظــام کنونــى حقــوق بشــر تراضــى کــرده باشــند ،امــا آیــا آنهــا مىداننــد حــق کــدام اســت و باطــل کــدام ،تــا مــواد
حقوقــى شایســتهاى تنظیــم کننــد؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه اکنــون دنیــاى غــرب بــه دلیــل تراضــى و توافــق نادرســت و
کاال پنداشــتن روح انســان ،بــه ایــن ورطــه تباهــى افتــاده اســت؟ آیــا مىتــوان نامــوس و شــرافتیک خانــواده را امــرى
بىبهــا پنداشــت و تراضــى انســانها در مــورد آن را کافــى دانســت؟ همانگونــه کــه در مســائل مالــى ،جــز «تراضــى» شــرطى
دیگــر (تجــارت) نیــز در کار بــود ،در ایــن جــا نیــز تنهــا تراضــى کافــى نیسـتبلکه بایــد دیــد کــه مســاله مــورد تراضــى در
حیطــه تصــرف کیســت  .آیــا انســان مىتوانــد روح خــود را بــا توافــق ،بــه دیگــران بفروشــد؟ آیــا جــز ایــن اســت کــه اینــک
بــا همیــن تراضــى ،زورمنــدان جهــان ،مظلومــان را زیــر تازیانــه گرفتهانــد و نــام آورتریــن متمدنــان دنیــا ،وحشــیانهترین
جنایتهــا را انجــام مىدهنــد؟ بــارى; تراضــى در قلمــرو «فطــرت» امــرى ارزشــمند و معتبــر اســت ،امــا در بیــرون از آن ،هیــچ
انســانى حــق تراضــى بــا دیگــرى را نــدارد .
ج) شباهت ظاهرى مواد حقوقى مکتبها و تفاوت در تفسیر
در بررســى «اعالمیــه جهانــى حقــوق بشــر» و میثاقهــاى تدویــن شــده در ایــن بــاب ،چــه بســا مــواد خوشــنما و زیبــا
چهــرهاى را بیابیــم کــه در ظاهــر ،بــا مــواد حقوقــى اســام یکســان باشــند; مثــا آنــگاه کــه ســخن از آزادى ،امنیــت عمومــى،
رفــاه ،آمــوزش و پــرورش و ماننــد آنهــا بــه میــان مىآیــد ،دیــده مىشــود کــه بعضــى از مــواد حقوقــى آن اعالمیــه بــا
تعالیــم اســام ظاهــرا همنــوا و هماهنگنــد  .همــه مکاتــب حقوقــى بــه ظاهــر مىخواهنــد کــه انســان آزاد و ســرافراز زندگــى
کنــد و در جامعــه نظــم و آســایش حکمفرمــا شــود و انســانها بــه ســعادت و کامرانــى دس ـتیابند  .بســى کمیابنــد کســانى
کــه جــز ایــن نظــر داشــته باشــند .
امــا نبایــد بدیــن صــورت فریبــا دل بســت  .بایــد دیــد وراى ایــن واژههــا ،چــه اندیشــهها و مفاهیمــى تعبیــه شــدهاند
 .بایــد نگریســت کــه تفســیر هــر مکتــب از آزادى و ســعادت و رفــاه چیســت؟ آیــا تنظیــم کننــدگان «اعالمیــه جهانــى
حقــوق بشــر»  ،همــان مفهــوم را از آزادى و نظــم اراده مىکننــد کــه قانونگــذار آســمانى اراده مىکنــد؟ روشــن اســت کــه
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ایــن اختــاف برداشــت ،در ناهمگونــى واژههــا ریشــه نــدارد
 .هرگــز نمىتــوان بــا یکپارچــه ســاختن دســتمایههاى
صــورى فرهنــگ ،از قبیــل زبــان و آداب و رســوم ،بــه تفاهــم
فرهنگــى دســتیافت  .ایــن اختــاف تفســیر ،در چنــد
گونگــى جهــان بینىهــا ریشــه دارد .
هنگامــى کــه تفســیر آزادى متفــاوت باشــد ،پیداســت کــه
دو مــاده حقوقــى همشــکل ،در عرصــه اجــرا آنقــدر تفــاوت
مىیابنــد کــه هرگــز نمىتــوان آن دو را از یکدیگــر بــاز
شــناخت  .از همیــن روســت کــه برخــى از اندیشــه وران
اســامى ،در معبــد باورهــاى غربــى بــه کرنــش در مىآینــد،
بدیــن خیــال پــوچ کــه ســخن غــرب بــا ســخن وحى یکســان
اســت و بــا ایــن ادعــا کــه اگــر تعصــب کنــار نهــاده شــود،
تفاوتــى در میــان نیســت  .اینــان غافلنــد کــه در گیراگیــر
تفــاوت دو جهانبینــى ،جــز بــا فــدا شــدن آرمانهــاى اصیــل
یــک مکتــب ،تفاهــم حاصــل نمىشــود .
بدیــن ســان ،در بررســى «اعالمیــه جهانــى حقــوق بشــر» و
نمونههــاى همتــراز آن بایــد بــه هــوش بــود کــه ظاهــر مــواد
حقــوق مــا را نفریبــد  .بایــد دانســت کــه یــک مــاده حقوقــى
بــراى اجــرا ،پیــرو تفســیر و برداشــت هــر مکتــب اســت  .بســا
کــه از رهگــذر تفســیرهاى گوناگــون ،دو تطبیــق متضــاد از
یــک مــاده حقوقــى صــورت پذیــرد .
گفتار دوم :از ادعا تا عمل
در مطالعــه حقوقــى ،مىتــوان در ســه جایــگاه از حــق
ســخن گفــت :ســخنپردازى ،قانــون نویســى و اجــرا  .دو
مرحلــه نخستبســیار ســادهترند  .مىتــوان بســى زیبــا و
دلپذیــر از ویژگىهــاى دلربــاى حــق ســخن گفــت و آنــگاه
بــا واژگانــى خیــره کننــده آن ویژگىهــا را در بســتر مــواد
حقوقــى جــارى نمــود  .در «اعالمیــه جهانــى حقــوق بشــر»
 ،بــه گونــهاى دلپذیــر از حــق آزادى قلــم و آزادى بیــان،
حــق اســتفاده از مســکن مناســب ،حــق اســتفاده از منابــع
طبیعــى و از ایــن قبیــل حقــوق انســانى ســخن رفتــه اســت،
امــا آیــا قانونگــذاران بینالمللــى بــه هنــگام اجــراى ایــن
مــواد ،همیــن گونــه زیبــا و دلپذیــر رفتــار مىکننــد یــا
ایــن کــه جهــان را بــه بــوى تعفــن عملکــرد زش ـتخویش
مىآالینــد؟
بایــد هشــیار بــود کــه واژگان زیبــا و گوشنــواز ،انســان را
نفریبنــد  .خداونــد متعــال بــه پیامبــر گرامــى مىفرمایــد:
«و اذا رایتهــم تعجبــک اجســامهم و ان یقولــوا تســمع
لقولهــم»
یعنــى :آنــگاه کــه بدیشــان مىنگــرى ،پیکرهاشــان تــو را بــه
شــگفتى وا مــىدارد; و هــر گاه کــه ســخن مىگوینــد ،بــه
گفتارشــان گــوش فــرا مــىدارى .
ایــن نشــان مىدهــد کــه منافقــان و ملحــدان نیــز در عرصــه
حــرف ،توانــى سرشــار و شــگفتىزا دارنــد و گفتارشــان چنــان

دلرباســت کــه گــوش آدمــى را بــه اســتماع جــذب مىکنــد .
از همیــن رهگــذر مىتــوان فهمیــد کــه چــرا گفتهانــد بــراى
آزمــودن انســان عالــم و تشــخیص آموختگىهــاى یــک فــرد،
بایــد بــه عمــل او نگریســت  .بــا ایــن میــزان مىتــوان فهمیــد
کــه آیــا کســى مطلبــى را بــه راســتى آموختــه اسـتیا خیــر
 .و نیــز بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر جــا ســخن از دانــش
اســت ،از نــور و هدایــت نیــز اثــر هســت  .علــم و دانــش،
بىفــروزش چــراغ عمــل صالــح ،تاریــک اســت و تاریکــى
افــزا .
گفتــار ســوم :کاســتىهاى بنیادیــن اعالمیــه جهانــى حقــوق
بشــر بــا شــرحى کــه گذشــت ،روشــن شــد کــه ایــن اعالمیــه
داراى ناراســتىها و کاســتىهاى اساســى اســت کــه ریشــه
در انحرافهــاى فکــرى مکاتــب غیــر دینــى دارنــد  .اکنــون بــه
برخــى از آن کاســتىها اشــاره مىگــردد .
الف) گسستن از فطرت
قانونگــذاران بیــن المللــى تنهــا بــه «طبیعــت» بشــر نظــر
کردهانــد و «فطــرت» انســان را نادیــده گرفتهانــد  .بــراى
تبییــن ایــن ســخن ،ناگزیریــم کــه خطــوط اصلــى روابــط
حقوقــى را بــر اســاس فطــرت ترســیم کنیــم  .ایــن خطــوط
ســه گانــه عبــارت اســت از :حــق بهــرهورى معتدل و ســازمان
یافتــه از مزایــا و نعمتهــاى جهــان; وظیفــه عــدم تجــاوز بــه
حقــوق دیگــران; و وظیفــه پاســدارى از حقــوق دیگــران .
قانونگــذاران بیــن المللــى در رهنمودهــا و میثاقهــاى حقوقــى
خــود ســاخته ،دو خــط نخســت را کــم و بیــش ترســیم
کردهانــد ،امــا از خــط ســوم ســخنى بــه میــان نیاوردهانــد
 .آنچــه در بعضــى از مــواد ایــن اعالمیــه ،بــراى نظــارت بــر
روابــط حقوقــى آورده شــده ،در حقیقــت تاکیــدى اســتبر
خــط اول ،در ایــن اعالمیــه و همانندهــاى آن ،ســخنى از
حفــظ حقــوق دیگــران و نبــرد در ایــن راه ،بــه عنــوان یــک
وظیفــه ،نیســت  .ایــن غفلــت ،برخاســته از کنــار نهــادن
«فطــرت» و غــرق شــدن در «طبیعــت» اســت .
در تفکــر دینــى ،حمایــت از مظلــوم بــه عنــوان یــک وظیفــه
عینــى یــا کفایــى مطــرح شــده اســت  .اگــر کســى بدانــد
کــه مظلومــى زخــم خــورده اســت ،بایــد زخــم او را التیــام
بخشــد و بــه فراخــور تــوان ،دشــمن وى را ســرکوب کنــد .
در نظــام طبیعــت ،ضعیــف پایمــال توانمنــدان اســت ،امــا در
نظــام فطــرت ،بــر توانایــان الزم اســت همــواره از ناتوانــان
حمایــت کننــد:
«و مــا لکــم ال تقاتلــون فــی ســبیل اهلل و المســتضعفین مــن
الرجــال و النســاء و الولــدان الذیــن یقولــون ربنــا اخرجنــا
مــن هــذه القریــة الظالــم اهلهــا ». . . .
یعنــى :چــه شــده استشــما را کــه در راه خــدا و مــردان و
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زنــان و کــودکان ناتــوان نبــرد نمىکنیــد; همانهــا کــه مىگوینــد« :پــروردگارا ،مــا را از ایــن ســرزمین ســتمگران بیــرون
ببــر  ». . .؟
اصــوال در نظــام فطــرت ،خیــر و برکــت در وجــود همیــن مســتضعفان ریشــه دارد و بایــد آنهــا را تکریــم کــرد  .پیامبــر گرامــى
صلــى اهلل علیــه و آلــه در یکــى از عرصههــاى نبــرد ،بــه لشــکریان اســام گفــت:
«اوال تعلمــون انکــم تنصــرون بضعفائکــم؟» یعنــى :مگــر نمىدانیــد کــه خداونــد شــما را بــه برکــت افــراد ناتوانتــان یــارى
مىبخشــد؟
بــه راســتى ،آیــا نظــام «طبیعـت» کــه بــر روابــط حقوقــى منــدرج در ایــن اعالمیــه حکــم مىرانــد ،هیــچ شــباهتى بــا ایــن
تفکــر برتــر دینــى دارد؟ کــدام جلــوه حقوقــى زیباتــر از ایــن بیــان حضــرت «مســیح» علیــه الســام اســت کــه« :التــارک
لشــفاء المجــروح شــریک لجارحــه ».
یعنى :کسى که در اندیشه بهبود یک زخم خورده نباشد ،با زخم زننده وى همدست است .
ب) غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش
مکتبهــاى غیــر الهــى نتوانســتهاند رابطــه انســان و جهــان آفرینــش را بــه درســتى ارزیابــى کننــد  .ایــن مکتبهــا غافــل
از آننــد کــه انســان گاه بــا برخــى از کارهایــش رابطــه خویــش را بــا جهــان تیــره مىکنــد و گاه نیــز وضــع جهــان را بــه
ســامان مــىآورد  .ایــن غفلتســبب شــده اســت کــه قانونگــذاران بیــن المللــى بــراى رفــع آلودگىهــاى مــادى احســاس
مســؤولیت کننــد ،امــا بــر آلودگىهــاى حقیقــى جهــان چشــم بــر بندنــد; آلودگىهایــى کــه حاصــل ســیاهکارىها و
گناهــان خــود انســانند  .بدیــن ترتیــب« ،اعالمیــه جهانــى حقــوق بشــر» بــراى آلودگــى محیــط زیســت و حتــى اعمــاق
دریاهــا دل مىســوزاند  -کــه البتــه ایــن ،بــه جــاى خــود شایســته اســت  ، -ولــى تاثیــر رفتــار ســوء انســان را در جهــان
نادیــده مىگیــرد .
قرآن کریم همواره به ما هشدار مىدهد که به این رابطه عمیق انسان با جهان ،هوشیارانه توجه کنیم:
«و ان لو استقاموا على الطریقة السقیناهم ماء غدقا»
یعنى :اگر مردم در راه درست پایدارى کنند ،ایشان را از بارانى سرشار بهرهمند مىسازیم .
ایــن پیونــد میــان پدیدههــاى آفرینــش و رفتــار آدمــى ،از ســوى آنــان کــه دیــده حــق بیــن ندارنــد ،قابــل درک نیســت .
ایــن رابطــه در همــه شــریعتهاى الهــى مــورد عنایتخــدا اســت ،امــا قانونگــذاران بیــن المللــى کــه بعضــا مدعــى پیــروى از
کتابهــاى آســمانىاند ،از ایــن پیونــد ،سراســر غافــل ماندهانــد و بــه همیــن ســبب ،نتوانســتهاند در تدویــن مــواد حقوقــى،
بــه گون ـهاى تدبیــر کننــد کــه تیرگىهــاى حقیقــى جهــان را روشــنى بخشــند و آلودگىهــاى پایــدار و مرگــزا را از پیکــر
هســتى بشــویند .
ج) غفلت از رابطه انسان با خداوند
از دیگــر کاســتىهاى بنیادیــن «اعالمیــه جهانــى حقــوق بشــر» ایــن اســت کــه انســان را در برابــر خــدا آزاد پنداشــته اســت
 .ثمــره چنیــن پنــدارى آن اســت کــه مثــا در مــاده ســىام ،بــه انســان حــق داده اســت هــر کــه را کــه مىخواهــد ،بــه

12

گاهنامه برداشت روز

همســرى برگزینــد  .در ایــن دیــدگاه ،انســان در انتخــاب راه شــخصى خــود آزاد فــرض مىشــود ،امــا در دیــن الهــى ،میــان
دو مفهــوم آزادى فــرق نهــاده شــده اســت  .هــر گاه انســان را در قلمــرو دیــن و حفــظ رابطـهاش بــا خداونــد جهــان آفریــن،
بنگریــم ،او را آزاد مىبینیــم ،امــا آنــگاه کــه او را در برابــر خــدا مالحظــه کنیــم ،در مىیابیــم کــه یــک بنــده محــض اســت .
یکــى از برتریــن نمونههــاى ایــن آمیختگــى آزادى و بندگــى ،امــام على علیه الســام اســت  .آن امــام بزرگ در شــکوهمندترین
ســخنان ،ســه گونــه آزادى اخالقــى ،عرفانــى و حقوقــى را تبییــن و ترویــج فرمــوده اســت  .بــه این ســخن با شــکوه بنگرید:
«اال حر یدع هذه اللماظة؟»
یعنى :آیا آزادهاى نیست که از این «خرده طعام مانده در میان دندانهاى نسل پیشین» درگذرد؟
اگــر بــه ایــن ســخن نیــک بنگریــم ،در مىیابیــم کــه آغــاز آن ،آزادى اخالقــى و فرجامــش ،آزادى عرفانــى  -وارســتگى و
گسســتگى از همــه بندهــا و دامهــاى جهــان  -اســت  .در همــه صحنههــاى زندگــى ،بویــژه بــراى مــا کــه نســل پیشــین
را در هــواى ظلمــت آلــوده طاغــوت پهلــوى تجربــه کردهایــم ،ایــن ســخن جــارى اســت  .ایــن ریاســتخواهىها و دنیــا
جویىهــا کــه برخــى در پــى آننــد ،همــان خــرده طعامــى اســت کــه البــاى دندانهــاى آن نســل مانــده اســت  .آزاد ،کســى
اســت کــه بدانــد داراى چــه مایــه از ارج و عــزت اســت و خــود را بدیــن پــس مانــده بوینــاک و عفــن مشــغول نــدارد  .اگــر از
ایــن مرحلــه فراتــر رویــم ،ســرانجام راه ،همــان آزادى عرفانــى و بریــدن از همــه تعلقــات فرومایــه اســت .
بــه ایــن ترتیــب ،قانونگــذاران بیــن المللــى حتــى بــراى اجــراى مــواد حقوقــى بــه ظاهــر عادالنــه نیــز راه را بــر جهــان
بســتهاند و بــا ابــزارى بــه نــام حــق «وتــو»  ،آخریــن روزنهــاى روشــنایى را کــور کردهانــد .
پیداســت کــه در چنیــن وضعیتــى ،از تشــکیالت وابســته «ســازمان ملــل متحــد» و دیگــر نهادهــاى بینالمللــى کــه بــر
همــان ســیاق رفتــار مىکننــد ،نمىتــوان انتظــار خیــر داشــت.
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مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسالمی
دکرت محسن داوری ؛ پزوهشگر و استاد دانشگاه
قــوم هســتی اوســت ،چنیــن نیســت کــه پــس از اثبــات
ایــن جایــگاه بــرای وی آن اعتبــار را کنــار گــذارد و خــود
محــور قــرار گیــرد ،چــه اینکــه خلیفــه بایــد مســتظهر
مســتخلفعنه باشــد ،یعنــی هــر چــه خلیفــه دارد ،در
پرتــو خالفــت او از مســتخلفعنه اســت و باالســتقالل او
چیــزی نــدارد ،حــال کــه چنیــن اســت آیــا میتــوان ایــن
شــخص را بــدون توجــه بــه آنکــه او از وی خالفــت دارد
تکیــهگاه قــرار داد؟
پــس نبایــد فرامــوش کــرد کــه خلیفــه خــدا مصــدر هیــچ
جــزم علمــی و عــزم عملــی نخواهــد بــود ،مگــر آن کــه
مبســوق بــه اراده تشــریعی خــدا و حکــم صــادر از ناحیــه او
باشــد و در مــورد هیــچ انســانی تصمیمــی نمیگیــرد ،مگــر
اینکــه او را از منظــر خلیفــه خــدا بنگــرد و هیــچ کاری
را دربــاره فــرد یــا جامعــه انجــام نمیدهــد ،مگــر آنکــه
مقصــد آن جلــب منافــع و مصالــح و دفــع مضــار و مفاســد
از او باشــد و بــا ایــن تقریــر هــم خدامحــوری محفــوظ
میمانــد و هــم انســان محــوری چــرا کــه کرامــت انســان
نتیجــه خالفــت اوســت و ویژگــی خلیفــه در ایــن اســت کــه
همــه شــؤون علمــی و عملــی او مبســوق بــه حکــم خــدا
و رضــای الهــی باشــد .پــس انســان محــوری در مدینــه
فاضلــه بــدون خــدا محــوری فــرض صحیــح ندارد(.جــوادی
آملــی ،1380 ،ج  ،3صــص)141-142
ارتباط انسان با جهان هستی

مســیر و رســیدن بــه کمــال و ســعادت یــاری میرســاند و
اگــر اعمالــش ناصالــح باشــد ذرات عالــم در جهــت نابــودی
و تباهــی در هماهنگــی خواهــد شــد(.جوادیآملی،1385 ،
صــص )100-103لــذا بشــر دارای رابطــهای اصیــل بــا
جهــان اســت ،کــه مبانــی اصلــی آن بــا تفــاوت زمانهــا و
مکانهــا دگرگــون نمیشــود و حقــوق وی نیــز بــر همیــن
رابطــة پایــدار اســتوار اســت.
بــا دقــت در آنچــه گفتــه شــد ،پــر واضــح اســت کــه بــا
صِ ــرف پیبــردن بــه برخــی علــل پیدایــش حــوادث بــدون
آگاهــی بــر ُکنــه ارتبــاط و تأثیــر و تأثــر ذرات عالــم از
یکدیگــر صالحیــت وضــع حقــوق و تکالیــف بــرای
کســی اثبــات نمیشــود .چــرا کــه کیســت کــه از بایــد
و نبایــدی کــه وضــع میکنــد ،مطلــع باشــد ،کــه ایــن
کار او در کجــای عالــم چــه تأثیــری دارد و آیــا عالــم را بــا
ایــن دســتور او هماهنــگ میکنــد تــا رســیدن بــه منــزل
فــاح بشــر را پیــش بــرد یــا خیــر؟ آری تنهــا کســی کــه
صالحیــت چنیــن کاری دارد کســی اســت کــه بــر ملــک و
ملکــوت و کل هســتی احاطــه دارد همــو که« َو َمــا ت َْس ـ ُق ُط
ض َوالَ
مِــن َو َر َقــ ٍة إ ِ ّالَ یَ ْعلَ ُم َهــا َوالَ َح َّبــ ٍة فِــی ُظ ُل َمــاتِ األَ ْر ِ
ـن»[ ]27و کســانی کــه
َر ْطـ ٍ
ـس إ ِ ّالَ فِــی ِک َتــابٍ ُّمبِیـ ٍ
ـب َوالَ یَابِـ ٍ
او ایشــان را از ایــن حقایــق واقــف ســاخته اســت.
غایت انسان

بــا تأمــل در آیــات قــرآن کریــم چنیــن بــر میآیــد،
بــا دقــت در آیاتــی چون« َول َـ ْو أَ َّن أَ ْهـ َ
ـرى آ َم ُنــوا ْ َواتَّ َقــوا ْ همانگونــه کــه انســان ماهیــت از او دارد ،یعنــی مبــدأ
ـل ال ْ ُقـ َ
ض َول َ ِکــن َک َّذبُــوا ْ فاعلــیاش خداســت ،ماهیــت بــه ســوی اوئــی نیــز دارد.
ـماء َواألَ ْر ِ
ـر َکاتٍ ّ ِمـ َ
السـ َ
ـن َّ
ل َ َف َت ْح َنــا َعلَ ْی ِهــم بَـ َ
َ
ــق (مطهــری ،1372 ،ج ،2ص )16یعنــی مبــدأ غائــی او
ــع ال ْ َح ُّ
ــب َ
ون»[َ «]24ول َ ِو اتَ َّب َ
َفأ َخ ْذن َا ُهــم ب َِمــا َکان ُــوا ْ یَ ْکسِ ُ
ات َوال ْْر ُ
ــن»[ ]25نیــز خداســت ،چــه اینکــه فرمود؛«إِن َّــا ِ ّل َوإِن َّــا إِل َ ْیــ ِه
ــما َو ُ
ــم ل َ َف َس َ
ض َو َمــن فِی ِه َّ
الس َ
أَ ْه َواء ُه ْ
ــدتِ َّ
َ
عــون»[]28
ــب ْت أَیْــدِی َراجِ
َ
ــر ال ْ َف َســا ُد فِــی ال ْ َبــ ّ ِر َوال ْ َب ْحــ ِر ب َِمــا َک َس َ
«ظ َه َ
ــاس»[ ]26چنیــن هویــدا میشــود کــه انســان کــه
ال َّن ِ
الجــرم بــا نظــام هســتی در ارتبــاط اســت بــر ایــن نظــام لــذا بایــد حیــات خــود را که اول و آخــرش از او و به ســوی
اثــر گذاشــته و از آن نیــز متأثــر میگــردد و همه حــرکات و او اســت ،بــه گون ـهای پیــش بــرد ،کــه بــه او نیــز منتهــی
ســکناتش بــا ســایر اجــزای ریــز و درشــت هســتی پیونــدی شــود .از همیــن رو اســت کــه قــرآن کریــم حیــات معمولــی
عمیــق و جــدا ناشــدنی دارد بــه گونـهای کــه اگــر حــرکات را مــاده خــام حیــات واقعــی میدانــد کــه انســانها بایــد
و ســکناتش صالــح و هماهنــگ بــا حقیقــت عالــم باشــد آن را بــه دســت آورنــد ،پــس فلســفه هــدف حیــات خــود
ایــن نظــام هســتی و جــزء بــه جــزء اجزایــش او را در طــی همــان حیــات اســت کــه از مرحلــه معمولــی تجــاوز
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میکنــد و مراحــل عالیتــر میرســد و بــاز بــه تکاپــو و
عبــور خــود از مراحــل واالتــر ادامــه میدهــد ،تــا بــه حــوزه
جاذبــه ربــوی واصــل گردد(.جعفــری ،1375 ،صــص-135
 )134و ایــن نیــز ممکــن نیســت مگــر اینکــه انســان خــود
را عبــد خــدا بدانــد و خــود را تحــت فرمــان معبــود و مــوالی
ـن
خویــش قــرار دهــد ،چــه اینکــه فرمودَ «:و َمــا َخلَ ْقـ ُ
ـت الْجِ ـ َّ
ون»
ـس إ ِ َّل ل َِی ْع ُبـ ُ
ـد ِ
َو ْالِنـ َ
و مســلماً مــراد از لیعبــدون صــرف عبــادات خاص(خــم و
راســت شــدن) نیســت چــرا کــه آیاتــی داریــم کــه نشــان
میدهــد نــه تنهــا انســان بلکــه همــه ذرات عالــم در حالــت
ض إ ِ َّل آت ِــی
ــما َواتِ َوال ْْر ِ
الس َ
عبادتانــد«:إِن ُک ُّل َمــن فِــی َّ
َ
َ
ض
ـما َواتِ َواأل ْر ِ
الر ْح َمـ ِ
السـ َ
ـن َع ْب ًدا»[َ «]30ول َـ ُه أ ْسـلَ َم َمــن فِــی َّ
َّ
َ
َط ْو ًعــا َوک ْر ًهــا»
کــه بــا چنیــن عبــادت عامــی اســت کــه آن هــدف غایــی
و حیــات حقیقــی حتــی در ایــن دنیــا حاصــل میشــود،
بــه گون ـهای کــه حتــی تیــری کــه انســان در میــدان نبــرد
ـت
پرتــاب میکنــد ،کأنّــه خــدا آن را انداختــه اســت« َو َما َر َم ْیـ َ
ـن ّ
الل َر َمــى»
إ ِ ْذ َر َم ْیـ َ
ـت َول َ ِکـ َّ
حقوق بشر در اسالم
پــس از آنکــه مفهــوم حــق و دیــدگاه اســام نســبت به بشــر
تبییــن شــد ،حــال بایــد وارد بحــث حقــوق بشــر از دیــگاه
اســام شــد و ایــن مهــم را مــورد بررســی قــرار داد ،کــه از
منظــر اســام بشــر چــه حقــوق و تکالیفــی دارد .قبــل از
پرداختــن بــه ایــن امــر الزم اســت کــه اشــارهای بــه تعریــف
و دیــدگاه غــرب نســبت بــه حقــوق بشــر داشــته باشــیم.
حقوق بشر در غرب
ســازمان ملــل متحــد در تعریــف خــود از حقــوق بشــر چنیــن
آورده است:
«حقــوق بشــر بــه طــور کلــی بــه عنــوان حقوقــی قابــل
تعریــف بــوده کــه از ذات مــا جــدا ناشــدنی و بــدون آن
نمیتوانیــم بــه عنــوان انســان زندگــی کنیــم ،حقــوق
بشــر و آزادیهــای اساســی ایــن امــکان را بــرای مــا فراهــم
میســازد ،تــا صفــات انســانیمان ،عقلمــان ،اســتعدادمان و
وجدانمــان را بــه طــور کامــل پــرورش داده و بــه کار بریــم و
نیازهــای روحــی و دیگــر نیازهــای انســانی را برآورده ســازیم،
آنهــا مبتنــی بــر خواســته روزافــزون بشــر بــرای یــک زندگی
اســت ،کــه در آن شــأن ذاتــی و ارزش انســانی از احتــرام و
حمایــت برخــوردار باشــد»(.غمامی ،1387 ،ص )124

از منظــر غــرب انــکار حقــوق بشــر و آزادیهــای اساســی
نــه تنهــا یــک تــراژدی فــردی و شــخصی اســت ،بلکــه
موجــب اوضــاع نــاآرام اجتماعــی و سیاســی میگــردد و
تخــم خشــونت و تخاصــم را در درون اجتماعــات و ملتهــا
و در بیــن آنهــا مــیکارد .همانطــور کــه جملــه نخســت
اعالمیــة جهانــی حقــوق بشــر اعــام مینمایــد :احتــرام
بــه حقــوق بشــر و شــأن ذاتــی انســانی ،زیــر بنــای آزادی،
عدالــت و صلــح در جهــان میباشــد.
حقــوق بشــر را میتــوان حقوقــی بنیادیــن و انتقالناپذیــر
نــام بــرد ،کــه بــرای حیــات نــوع بشــر اساســی تلقــی
میگــردد از جملــه حــق حیــات ،حــق کرامــت ،حــق تعلیــم
و تربیــت ،حــق آزادی ،حــق مســاوات در برابــر حقــوق و
قوانیــن.
از آزادیهــا و مصونیتهــا و مزایایــی کــه بــر طبــق ارزشهای
پذیرفتــه شــدة معاصــر ،کلیــه انســانها بایــد بتواننــد بــه
عنــوان حــق از اجتماعــی کــه در آن زندگــی میکننــد ادعــا
نماینــد ،بــه عنــوان حقــوق بشــر یــاد شــده اســت(.غمامی،
 ،1387صص)122-124
حقوق بشر از منظر متون اسالمی
پــس از آشــنائی بــا مفهــوم حــق و حقــوق و نیــز انســان از
منظــر اســام ،چنیــن در تعریــف حقــوق بشــر آمــده اســت،
کــه« :حقــوق بشــر آن امــور ثابــت و پایــدار و مشــترک در
همــه انسانهاســت کــه هــر انســانی بــه جهــت انســان بــودن
بایــد آن را دارا باشــد و آن را داراســت و ایــن حــق را خالــق
انســان در آغــاز تولــد بــرای او قــرار داده اســت».
آنچــه تحــت عنــوان امــور ثابــت و پایــدار در ایــن تعریــف
بیــان شــد پــر واضــح اســت ،کــه برآمــده از مفهــوم حــق
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اســت کــه قبـ ً
ا شــرح آن گذشــته اســت ،اینکــه از حقــوق بشــر بــه عنــوان امــر مشــترک در بیــن همــه انســانها یــاد شــده
اســت ،نیــز بــی دلیــل نیســت چــرا کــه از منظــر اســام؛ همانطــور کــه قب ـ ً
ا ذکــرش رفــت؛ انســان ماهیتــی دارد مرکــب
از فطــرت و طبیعــت کــه در همــه بشــر مشــترک اســت و اینکــه در نهایــت ایــن تعریــف اشــاره بــه ایــن شــده اســت کــه
ایــن حــق را خالــق انســان در آغــاز تولــد بــرای او قــرار داده اســت بــه دلیــل دفــع ایــن شــبهه مقــدر اســت کــه ممکــن اســت
مطــرح شــود کــه در بحــث حقــوق بشــر و طبیعــی و فطــری کاری بــا خالــق آن نداریــم و بعــد از آن را بررســی میکنیــم .چــه
اینکــه بــدون ایــن قیــد ایــن اشــتباه ممکــن اســت رخ دهــد کــه ایــن حقــوق را طبیعــت بــه بشــر داده اســت حــال آنکــه
طبیعــت خــود مخلــوق اســت و از خــود چیــزی نــدارد تــا بتوانــد بــه دیگــری عطــا کند(.جــوادی آملــی ،1385 ،ص)240
بــا عنایــت بــه آنچــه از مفهــوم حــق و انســان شناســی و تعریــف حقــوق بشــر بیــان شــد ،حــال بایــد قضــاوت کــرد کــه آیــا
بــا صــرف تدویــن قــرارداد میتــوان بــرای بشــر حقــی را مطــرح کــرد و بایــد و نبایــد و تکلیفــی متوجــه او کــرد یــا اینکــه
تعییــن ایــن بایدهــا و نبایدهــا بایــد ریشــه در آن هسـتها داشــته باشــد تــا بتــوان بــه آن نــام حــق بشــر را داد؟ و آیــا خــود
انســان ایــن تــوان را دارد کــه ایــن هسـتها را بشناســد و بــر اســاس آن بایدهــا و نبایدهــا و حقــوق خویــش را تعییــن کنــد؟
یــا اینکــه هســتی آفریــن و انســان آفریــن اســت کــه ایــن صالحیــت را دارد؟ و آیــا وی کــه صالــح اســت ایــن حــق و حقــوق
را تعییــن کــرده اســت یــا خیــر؟
پــر واضــح اســت ،کــه تعییــن حقــوق از منظــر اســام وظیفــه صاحــب شــریعت اســت و در قــرآن کریــم و ســنت
رسولصلیاهللعلیهوآلهوســلم حقــوق انســانی بــه صــورت مشــروح آمــده است(.شــعرانی1298 ،ق ،.ص )84پــس طــرفدار
و عهــدهدار حقــوق بشــر فقــط قــرآن مجیــد اســت ،کــه منطــق وحــی اســت و جوامــع روائــی از نهجالبالغــه و صحیفــه
ن بــوده و بــه یــک معنــی قــرآن
ســجادیه و بحــار و کافــی و دیگــر اصــول و مســندهای اســامی همــه از شــؤون و شــعوب قــرآ 
متنزلاند(.حســنزادهآملی ،1369 ،صــص )110-112
بــه عبــارت دیگــر مســلماً تبییــن اصــول و طــرق تکامــل انســان و حقــوق وی بایــد ماوراءالطبیعــی و الهــی باشــد و ایــن کار
ـن دینـاً
ـن أَ ْح َسـ ُ
توســط ارســال شــرائع مختلــف صــورت گرفتــه ،متــن اصلــی همــه ایــن شــرائع دیــن ابراهیمــی اســتَ « .و َمـ ْ
ـذ َّ
ـم َخلی ـ ً
ا»[ُ « ]33قـ ْ
ـم َحنیف ـاً َو اتَ َّخـ َ
ـل إِن َّن ـی َهدان ـی
ـن أَ ْس ـلَ َم َو ْج َه ـ ُه ِ َّل َو ُه ـ َو ُم ْحسِ ـ ٌ
م َِّمـ ْ
ـن َو اتَ َّبـ َ
الل إِبْراهیـ َ
ـع ِملَّ ـ َة إِبْراهیـ َ
َ
ً
َ
ّ
ً
ً
ً
ُ
ْ
ُ
َ
ـن ال ُمشْ ـ ِرکین»[َ « ]34و قالــوا کونُــوا ُهــودا أ ْو ن َصــارى
کان ِمـ َ
ـم َحنیفـا َو مــا َ
َرب ّ ِــی إِلــى صِ ــراطٍ ُم ْسـ َت ٍ
قیم دینـا ق َِیمـا ِملـة إِبْراهیـ َ
ـل بَـ ْ
ـدوا ُقـ ْ
ـن ال ْ ُمشْ ـ ِرکین»[ ]35کــه قــرآن بــه آن فراخوانــده و ســزاوارترین افــراد و
تَ ْه َتـ ُ
کان ِمـ َ
ـم َحنیف ـاً َو مــا َ
ـل ِم ّلَـ َة إِبْراهیـ َ
شــرائع بــه دیــن ابراهیمــی کــه دیــن حنیــف اســام اســت ،پیامبــر مــا و پیــروان او هســتند .امــروزه از نظــر اســام و قــرآن،
دیــن اســام شایســتهترین دیــن بــرای تبییــن حقــوق انســان اســت(.جعفری ،1370 ،صــص )83-88
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نگاهی نو به حقوق بشر اسالمی
دکرت الهام امین زاده ؛استاد دانشگاه
حقــوق بشــر ،حفــظ کرامــت انســانی و ســاز وکارهــای منطقه
ای و بیــن المللــی حمایــت از آن ،از جملــه دغدغــه هــای
جهانــی اســت کــه نــه تنهــا ســازمان هــای بیــن المللــی،
بلکــه بســیاری از کشــورها و حتــی نهادهــای غیردولتــی را
بــه اســتیفای آن برانگیختــه اســت.
اگرچــه توجــه بــه حقــوق انســانها از بــدو خلقــت بشــریت
موضوعیــت داشــته و بــه تدریــج بــا ظهــور پیامبــران توحیدی
و ابــاغ آیینهــای زندگــی همــراه باحفــظ حقــوق دیگــران
شــکل قانونمنــد بــه خــود گرفــت و در برهــه هــای مختلــف
مکاتــب اخالقــی ،فلســفی هــم حقــوق بشــر را مــورد توجــه
قــرار دادنــد ،لیکــن بــا ترســیم مرزهــا و اســتقرار
دولتهــا ،در زوایــای قوانیــن اساســی و
قوانیــن عــادی هرکشــورتوجه بــه
حقــوق مــردم گنجانــده شــد
شــد.
ضمانــت اجراهایــی بــرای
نقــض حقــوق ملــت پیــش
بینــی شــدند کــه بــا توجه
بــه درجــه مردمســاالری
موجــود در سیســتم
حکومتــی هــر کشــور ایــن
ضمانــت اجراهــا قابلیــت
اجــرا پیــدا مــی کردنــد.
بــا تشــکیل ســازمانهای بیــن
المللــی ایــن کشــورهای کمتــر
توســعه یافتــه بودنــد کــه بــر نــگاه
جــدی بنیانگــذاران ایــن ســازمانها بــه
حقــوق بشــر تاکیــد داشــتند.
نهایتــا حقــوق بشــر در قالــب اســناد بیــن المللــی تدوین شــد
و بــه شــکل غیــر الــزام آوری مــورد توصیــه قــرار گرفتنــد.
لکــن ایــن امــر نــه تنهــا بــه تقویــت حقــوق بشــر نیانجامیــد
بلکــه دولتهــای اقتدارگــرا در عرصــه ی بیــن الملــل بــا
اســتفاده هــای ابــزاری از مقولــه حقــوق بشــر و بــا توجــه بــه
شــکافهای سیاســی و ایدئولوژیــک اعضــای ســازمانهای بیــن
المللــی ،حقــوق بشــر را در فضایــی از بیــم و امیــد و ابهامــات
مختلــف قــرار دادنــد تــا حــدی کــه بــه نــام دفــاع از حقــوق
بشــر و حمایــت از دمکراســی بــر علیــه حقــوق بشــر ملتهــا
اقدامــات ناقــض قواعــد بیــن الملــل را مرتکــب شــدند.

امــروزه حقــوق بشردســتاویزی سیاســی بــرای ســلطه گــری
از طریــق مداخلــه در امــور داخلــی مــی باشــد .دولتهایــی
کــه بــه ســلطه بــر دیگــران مــی اندیشــند بــه ضمانــت اجــرا
بــرای کاهــش نقــض حقــوق بشــر نمــی اندیشــند .حتــی
در مخاصمــات جدیــد ،بجــای رودرویــی نظامــی مســتقیم
و پرهزینــه  ،از حقــوق بشــر بــه عنــوان تضعیــف و نهایتــا
اضمحــال یــک کشــور مســتقل اســتفاده مــی شــود.
در ایــن میــان اســناد بیــن المللــی بــه دلیــل ضعــف در
مکانیســمهای بــی طرفانــه واقعــی در حمایــت از حقــوق
بشــر گاهــی بــدون اســتفاده و گاهــی بــا اســتفاده گزینشــی و
جهــت دار مــورد بهــره برداریهــای غیــر حقــوق بشــری
مــی شــوند .دیــده نشــدن خاســتگاههای
بومی-ملــی و ســنتی کشــورها وتــاش
بــرای ازالــه ملتهــا از ارزشــهای ملــی
خــود بــه نــام حقــوق بشــر از
جملــه مشــکالت اجــرای ایــن
اســناد مــی باشــد.
از جملــه هجمــه هــای حقــوق
بشــری در دهــه هــای اخیر به
نظــام حقوقــی اســامی بــوده
اســت .وانمــود کــردن فاصلــه
میــان ایــن سیســتم حقوقــی
بــا معیارهــای حقــوق بشــری
سیاســت روزمــره کشــورهای
ســلطه طلــب شــده اســت .
ایــن در حالــی اســت کــه در زمــان
طلــوع اســام معیارهــای حقــوق بشــری
آن بــود کــه جهــان تاریــک و جاهــل و ظالــم آن
زمــان را روشــنی بخشــید ودانــش و فرهنــگ را بســط داد،
بــه نظامهــای بــی دادگــر و ظالــم پایــان داد ،اخــاق نیکــو را
ترویــج داد و بــه طــور کلــی تعلیماتــی حیــات بخــش را در
جهــت خــروج از ســیطره نظامهــای خودکامــه بــه راه انداخت.
هــدف پیامبــر اســام (ص) ایجــاد یــک تمــدن اســامی بــود.
ریشــه حقــوق بشــر اســامی در نــگاه خــاص ایــن نظــام
حقوقــی بــه انســانها اعــم از مســلمان و غیــر مســلمان از
هرنقطــه از جهــان مــی باشــد .حقــوق بشــر اســام عــاوه
بــر کرامــت ذاتــی انســانها بــه کرامــات اکتســابی و تــاش
بــرای علــو ویژگیهــای اخالقــی و علمــی ارزش قائــل اســت.
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بســیاری از آمــوزه هــای قرآنــی و ســیره نبــوی در زمانهایــی شــکل گرفــت کــه مدعیــان حقــوق بشــر امــروز در غــرب در
جهــل و تاریکــی بســر میبردنــد.
اندیشــمندان اروپــا چــون گالیلــه و کریســتف کلمــب بــه جــرم تفکــر آزاد و علمــی زندانــی مــی شــدند .امــا در طــول زمــان
حکومتهــای اســامی نقــش خــود را در گســترش ،ارتقــا و نهادینــه شــدن حکومتهــای اســامی بــه خوبــی ایفــا نکــرده و بــا
فاصلــه گرفتــن از آمــوزه هــای حیــات بخــش اســام و تاســی از پیامبــر اکــرم(ص) و رویــه ائمــه اطهــار در پاسداشــت حقــوق
انســانها ،دچــار خودکامگــی و وابســتگیهایی شــدند کــه کشــورهای اســامی را تبدیــل بــه نظامهایــی بیگانــه بــا حقــوق بشــر
نمودنــد.
در اینجــا وظیفــه ســازمان کنفرانــس اســامی و ســایر ســازمانهای اســامی اســت کــه بــا ســر لوحــه قــرار دادن حقــوق بشــر
اســامی و حفــظ ارزشــهای دینــی ،جوامــع اســامی را از ســردرگمی ،ظلــم و ارائــه الگوهــای غربــی بــرای روابــط بیــن مــردم
کــه امــروزه خــود کشــورهای غربــی بــا آثــار ســوء آن در گیــر هســتند بــه تشــویق ارتقــاء نظامهــای حقــوق بشــر اســامی در
کشــورهای اســامی بپردازنــد.
بــدون شــک احتــرام بــه حقــوق انســانها بــا حــس مســئولیت بیشــتر در بیــن مســئولین و آحــاد مــردم بــا بســط فرهنــگ
حقــوق بشــر اســامی بــه راحتــی نهادینــه مــی شــود.
تفکیــک رفتارهــای ضــد حقــوق بشــری برخــی از متولیــان اداره کشــورهای اســامی از اســام نــاب محمــدی نیــز از جملــه
ضروریــات اســت کــه نســلهای فعلــی و آتــی ،رفتارهــای دون شــان انســانی را بــه پــا ی نظــام حکومتــی واداری اســام
نگذارنــد .و ایــن امــر نیازمنــد اهتمامــی ویــژه در ســطح منطقــه ای و بیــن الملــل مــی باشــد.
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حقوق بشر از بیانیه تا عمل
دکرت داوود عامری؛ دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی

برخــی از حاکــان کشــورهای اســامی کــه از امضاءکننــدگان اعالمیــه
حقــوق بــر اســامی هســتند ،خــود ایــن مــوارد را نقــض کــرده و عامــل
جنایــت علیــه برشیــت و بــه ویــژه برخــی از مســلامنان بیدفــاع
هســتند.
موضــوع حقــوق بــر از جملــه مباحثــی اســت کــه در جهــان پــس از
انقــاب کبیــر فرانســه مطــرح شــد و بــه گفتامنــی جهانــی بــا تصویــب
اعالمیــه حقــوق بــر در آمــد .بــه طــوری کــه دولتهــا پــس از مدتــی
ملــزم بــه رعایــت آن و مســئولیتپذیری در قبــال مــردم خــود در زمینــه
حقــوق بــر شــدند .در حــال حــارض اســناد زیــادی مبنــی بــر رعایــت
حقــوق بــر در دنیــا تنظیــم و تدویــن شــده اســت ،امــا موضــوع
حقــوق بــر اســامی مفهومــی اســت کــه در دهههــای اخیــر بــا توجــه
بــه چالشهــا و تضادهایــی کــه در رعایــت حقــوق بــر جهانــی دیــده
میشــود ،مطــرح شــده اســت .حقــوق بــر دارای دو لفــظ «حــق» و
«بــر» اســت .بدیــن معنــی کــه هــر فــردی در برابــر حکومتــی کــه در
آن زندگــی میکنــد و ســایر افـراد جامعــه دارای حــق و حقوقــی اســت
کــه نبایــد مــورد تجــاوز قــرار بگیــرد .ایــن حــق میتوانــد مثبــت یــا
منفــی باشــد .یعنــی مجموعــه اقداماتــی را دولتهــا بایــد بــه تحقــق
برســانند و مجموعــه حقوقــی هــم وجــود دارد کــه افــراد در برابــر
حکومتهــا دارنــد؛ نظیــر آزادی بیــان ،وجــدان ،اندیشــه و ....
بــا ایــن وجــود حقــوق بــر و کرامــت انســانی بــا موازیــن الهــی از
موضوعاتــی اســت کــه همــه انســانهای آزاداندیــش و پــاک فطــرت
بـرای تعالــی جامعــه انســانی خواهــان آن هســتند .اگــر چــه بــه خاطــر
تفاســیر مغرضانــه و عــدم نــگاه جامــع بــه متــام انســانها بــا نواقــص
فراوانــی روبــرو اســت کــه گاهــی نیــز حقــوق بــر ابــزار اهــداف
غیرانســانی کشــورهای اســتعامری قــرار میگیــرد .بنابرایــن بــا توجــه
بــه اینکــه  ۱۴مردادمــاه در تقویــم رســمی کشــور بــه عنــوان «روز
حقــوق بــر اســامی و کرامــت انســانی» نامگــذاری شــده اســت ،بــا
دکــر داود عامــری دبیــرکل مجمــع جهانــی صلــح اســامی در زمینــه
رونــد شــکلگیری اصطــاح حقــوق بــر و جایــگاه ایــن مفهــوم در
دیــن اســام و بــه تبــع آن چرایــی شــکلگیری حقــوق بــر اســامی
گفتوگــو کردیــم کــه در ادامــه میآیــد:
هرچنــد اصطــاح حقــوق بــر پــس از جنــگ جهانــی دوم و تأســیس
ســازمان ملــل متحــد در ســال  ۱۹۴۵وارد ادبیــات علمــی ،سیاســی و
بیناملللــی شــده اســت ،امــا حقــوق بــر قدمتــی دیریــن و تاریخــی بــه
عمــر خلقــت و پیدایــش انســان دارد .حقــوق بــر ،حقــوق بنیادیــن و
پایـهای اســت کــه هــر انســان از آن جهــت کــه انســان اســت ،فــارغ از

رنــگ ،نــژاد ،زبــان ،ملیــت ،جغرافیــا و اوضــاع و احــوال متغیــر اجتامعــی
یــا می ـزان قابلیــت و صالحیــت ممتــاز و فــردی و هــر عنــوان عارضــی
دیگــر بــر او بــا پیدایــش خلقــت ،از خداونــد دریافــت کــرده اســت.
زیباتریــن نــگاه بــه حقــوق ارشف مخلوقــات یعنــی انســان را در
دیــدگاه اســامی میبینیــم .تعابیــر زیبــای قــرآن و بیانــات نورانــی امئــه
معصومیــن (ع) گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه وقتــی خداونــد مــی
فرماینــد« :إِ َّن أَک َر َم ُکــم ِعن ـ َد اللَّ ـ ِه أَتقی ُکــم» (ســوره حج ـرات :آیــه ،)۱۳
بــا تقواتریــن فــرد انســانی حامــل و حافــظ همــه کرامتهــای انســانی
اســت و باالتریــن حافــظ حقــوق بــر ،انســانهای دســتپرورده
اســام هســتند.
رســول گرامــی اســام (ص) نیــز ضمــن تأکیــد بــر رعایــت حفــظ حقــوق
ـاس ،أَ َل إِ َّن َربَّ ُک ـ ْم َو ِ
اح ـ ٌد،
و کرامــت انســانی میفرماینــد« :یَــا أَیُّ َهــا ال َّنـ ُ
َوإِ َّن أَبَاکُ ـ ْم َو ِ
ـی َعـ َـى
ـیَ ،و َل لِ َع َج ِمـ ٍّ
ـی َعـ َـى أَ ْع َج ِمـ ٍّ
اح ـ ٌد ،أَلَ لَ فَضْ ـ َـل لِ َع َر ِبـ ٍّ
ـیَ ،و َل ِلَ ْح َمـ َر َعـ َـى أَ ْسـ َو َدَ ،ولَ أَ ْسـ َو َد َعـ َـى أَ ْح َمـ َر إِ َّل بِالتَّ ْقـ َوى» مــردم
َع َر ِبـ ٍّ
آگاه باشــید کــه پروردگارتــان یکــی اســت و پدرتــان نیــز یکــی اســت.
بنابرایــن بدانیــد کــه نــه عربــی را بــر عجــم و نــه عجمــی را بــر عــرب
و نــه رسخپوســتی را بــر سیاهپوســتی و نــه ســیاه پوســتی را بــررسخ
پوســتی برتــری اســت؛ مگــر بــه تقــوا و پرهیــزکاری (خطبــه آن حــرت
در حجةالــوداع).
از ســوی دیگــر ،یکــی از مبانــی و مســتندات حقــوق بــر ،کرامــت ذاتی
انســان اســت و بــه همیــن دلیــل در اســناد مختلــف حقــوق بــری بــر
کرامــت انســان تأکیــد شــده اســت .کرامــت بــه معنــی عــزت ،منزلــت
واال و رشف کــه هــر انســانی ذاتـاً و فطرتـاً از آن برخــوردار اســت و در
هیــچ حالتــی قابــل ســلب نیســت.
در دیــن مبیــن اســام نیــز مکــرر تأکیــد شــده اســت کــه انســان ذات ـاً
دارای کرامــت اســت؛ کرامتــی کــه ذاتــی و منســوب بــه خداونــد اســت:
« َو لَ َقـ ْد کَ َّر ْمنــا بَ ِنــی آ َد َم» .همــه انســانها از آن رو کــه انســان هســتند،
دارای کرامــت یکســان و قابــل احرتامانــد .بنابرایــن دیــن اســام همــه
انســانها را رصف نظــر از دیــن ،نــژاد ،رنــگ ،زبــان و ملیــت صاحــب و
واجــد نوعــی کرامــت ذاتــی میدانــد؛ امــا از پــس ایــن کرامــت ،او را بــه
کرامــت اکتســابی نیــز فـرا میخوانــد و معیــار آن را نزدیکــی و ارتبــاط
بــا خداونــد و دیــن بــاوری در او میدانــد.
علیرغــم اذعــان همــگان بــه حقــوق ذاتــی و فطــری بــر و لــزوم
حفــظ کرامــت انســانی ،در جهــان معــارص شــاهد افزایــش تنــش،
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تــرور ،جنــگ و جنایــات ســازمان یافتــه ملــی و بیناملللــی هســتیم کــه حقــوق اولیــه
و ذاتــی انســانها را دچــار خدشــه و آســیب ســاخته اســت .همیــن عوامــل ســبب
شــده اســت کــه در جهــان امــروز بحــث و گفتوگــو پیرامــون حقــوق بــر و میثــاق و
پیامننامههــای بیناملللــی ناظــر بــر رونــد ایــن حقــوق ،بیــش از دورانهــای گذشــته
رضورت یافتــه اســت.
در جهــان معــارص شــاهد افزایــش تنــش ،تــرور ،جنــگ و جنایــات ســازمان یافتــه هســتیم
کــه حقــوق اولیــه انســانها را دچــار خدشــه و آســیب ســاخته اســت
در همیــن رابطــه بایــد گفــت ،هــر چنــد بســیاری از ایدههایــی کــه محــرک رعایــت
حقــوق بــر و اعالمیــه جهانــی آن بودنــد ،پــس از جنــگ جهانــی دوم شــکل گرفتنــد؛
امــا وضعکننــدگان اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر خــود افـرادی هســتندکه تاریــخ نشــان
داده نــه تنهــا حقــوق بــر را محــرم منیشــمرند ،بلکــه از نخســتین نقضکننــدگان آن
نیــز هســتند و هــرگاه بخواهنــد و منافعشــان ایجــاب کنــد از آن بــه عنــوان ســاحی
کــه دارای ظاهــری قانونــی اســت علیــه دیگـران مخصوصـاً کشــورهای اســامی اســتفاده
میکننــد.
کرامت انسانی در بُعد جهانی تبدیل به ابزار شده است
مــوارد آشــکار سوءاســتفاده از حقــوق بــر توســط غــرب را امــروز در مواجهــه بــا
کشــورهایی مختلفــی همچــون فلســطین ،بحریــن ،یمــن ،ســوریه ،ع ـراق ،افغانســتان،
ایـران ،ونزوئــا و دههــا کشــور اســامی و غیــر اســامی دیگــر شــاهد هســتیم .هــر چنــد
هــان حقــوق بــری کــه غربیهــا خــود بــر آن تأکیــد دارنــد ،نگاهــی جامــع و کامــل
نــدارد و کرامــت انســانی و تکلیــف انســانی در آن بــه خوبــی منظــور نشــده اســت .امــا
بــه همیــن هــم کــه میگوینــد پایبنــد نبــوده و عمـاً از بیانیــه حقــوق بــر بــه عنــوان
اب ـزاری سیاســی علیــه دولتهــا و ملتهایــی کــه بــا آنهــا هم ـراه نیســتند ،اســتفاده
میکننــد .بنابرایــن ،حقــوق بــر از موضوعاتــی اســت کــه کشــورهای اســتعامرگر و
صاحــب قــدرت از آن بــه عنــوان حرب ـهای ب ـرای ســلطه بــر کشــورهای دیگــر اســتفاده
میکننــد.
جــای بســی امیــدواری اســت کــه برخــی از متفک ـران جهــان اســام بــا پذیــرش اصــول
اعــام شــده در اعالمیــه جهانــی درصــدد تطبیــق آنهــا بــا موازیــن اســامی برآمدنــد و
کوشــیدند ثابــت کننــد کــه ایــن اصــول و حقــوق بــه نحــو کاملتــر و بهــری در اســام
وجــود دارد و بعدهــا بــا الگوگیــری از اعالمیــه حقــوق بــر بــر آن شــدند اصــول و
قواعــد حقــوق بــر را کــه در آموزههــای اســامی وجــود دارد ،بــه صــورت متنــی مــدون
بــه جامعــه جهانــی ارائــه دهنــد.
اعالمیــه حقــوق بــر اســامی کــه در ســال  ۱۹۹۰میــادی در شــهر قاهــره بــه تصویــب
رســید ،دســتاورد ایــن تــاش اســت .ایــن اعالمیــه در اجــاس  ۲۱ژوئیــه تــا  ۵اوت ۱۹۹۰
میــادی (  ۱۰تــا  ۱۵مــرداد مــاه  ) ۱۳۶۹در قاهــره در نوزدهمیــن اجــاس وزرای خارجــه
کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی بــه تصویــب رســید .البتــه ایــن اعالمیــه
هنــوز نیازمنــد کار علمــی و فرهنگــی و تبیینــی خردمندانــه اســت کــه در ایــن رابطــه
علــا و حقوقدانــان جمهــوری اســامی نیــز کارهــای درخــور و شایســتهای انجــام
دادهانــد ،امــا مجــال ظهــور پیــدا نکــرده و امیدواریــم راه خــود را بــه مجامــع جهانــی و
اســامی بــاز کنــد.
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اعالمیــه حقــوق بــر اســامی هامننــد اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،بــر رشافــت و کرامــت ذاتــی انســان تکیــه کــرده و برخــی از اصولــی کــه بــه
عنــوان حقــوق آزادیهــای اساســی در اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر آمــده در ایــن اعالمیــه نیــز گنجانــده شــده اســت .برخــی از حقــوق هــم کــه در
اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر نیامــده ،در اعالمیــه اســامی مــورد توجــه و ترصیــح قـرار گرفتــه اســت؛ مثــل ممنوعیــت اســتعامرگری و حــق مبــارزه
بــا آن یــا حــق مقابلــه بــا تجــاوز بــه حیــات انســان و نیــز حــق زندگــی در محیــط پــاک و دور از مفاســد اخالقــی و داشــن امنیــت دینــی عــاوه بــر
امنیتهــای مربــوط بــه جــان و خانــواده و نامــوس و نیــز اشــاره بــه لــزوم حفــظ حرمــت انســان حتــی پــس از حیــات او.
یکــی از ارزشــمندترین خصایــص اعالمیــه حقــوق بــر اســامی توجــه بــه نکاتــی اســت کــه در اعالمیــه جهانــی بــدان توجــه نشــده اســت .ایــن
اعالمیــه بــا حامیــت از حقوقــی کــه بیتردیــد در زمــره حقــوق مســلم بــر ق ـرار دارنــد ولــی در اعالمیــه جهانــی مــورد غفلــت واقــع شــدهاند،
جایــگاه خــود را بــه عنــوان اعالمی ـهای بــا مضامیــن بدیــع در مقابــل جهانیــان بــه اثبــات رســاند و ارزش و اهمیــت حقــوق بــر در دیــن اســام را
منایــان کــرد.
از جملــه اینکــه ،اعالمیــه مذکــور بــا ممنــوع شــناخنت اســتعامر و اســتعامرگری ،حــق مبــارزه بــا ایــن موضــوع را بـرای همــه افـراد بــر قائــل شــده
اســت و بــه رصاحــت انــواع گوناگــون اســتعامر را بــه عنــوان بدتریــن نــوع بردگــی تحریــم میکنــد .اعالمیــه حقــوق بــر اســامی ،حــق رهایــی و
تعییــن رسنوشــت را ب ـرای متــام ملتهایــی کــه از اســتعامر رنــج میبرنــد بــه رســمیت شــناخته و متــام دولتهــا و ملتهــا را موظــف بــه یــاری
رســاندن بــه قربانیــان اســتعامر در جهــت نابــودی ایــن پدیــده مخــرب دانســته اســت.
نکتــه مهــم دیگــر در حقــوق بــر ایــن اســت کــه ،هنــوز ســکوت و بیتفاوتــی برخــی دولتهــای اســامی را در برخــورد بــا ظلــم و تجــاوز و بـی
عدالتــی در جهــان شــاهد هســتیم و حتــی برخــی از حاکــان کشــورهای اســامی کــه از امضاءکننــدگان اعالمیــه حقــوق بــر اســامی هســتند ،خــود
ایــن مــوارد را نقــض کــرده و عامــل جنایــت علیــه برشیــت و بــه ویــژه برخــی از مســلامنان بیدفــاع هســتند .ماننــد آنچــه امــروز در یمــن و توســط
رژیــم ســعودی انجــام میشــود .یــا هــم اکنــون در برخــی کشــورهای اســامی ماننــد بحریــن ،شــاهد رسکــوب شــدید اعرتاضــات مردمــی ،شــکنجه،
آزار و زندانــی شــدن و قتــل و کشــتار و اعــدام شــهروندان توســط حکامشــان هســتیم.
بــه نظــر میرســد نخبــگان ،اندیشــمندان و ســازمانهای مردمنهــاد جهــان اســام هامنگونــه کــه تالشــی ارزشــمند را ب ـرای تدویــن و تأکیــد مــوارد
حقــوق و ذاتــی ارائــه شــده در دیــن اســام و ق ـرار دادن آن در اعالمیــه حقــوق بــر انجــام دادنــد و تأکیــد کردنــد کــه حقــوق بــر اســامی بــه
دلیــل جامعیــت و حاکمیــت دیــن بــر نــگارش آن ،دســت برتــر را بــر اعالمیــه حقــوق بــر غربــی دارد ،امــروز نیــز بایــد بــر اجـرای آن بــه ویــژه در
کشــورهای اســامی همــت گامرنــد و بــا ابـزار و روشهــای مختلــف آن را دنبــال کننــد و برخــی حــکام منطقــه نیــز میبایســت بــه حقــوق انســانی
و اســامی شــهروندان خــود و دیگــر کشــورهای اســامی احـرام بگذارنــد تــا چهــره واقعــی اســامی کــه نــور محــض اســت بــه دنیــای غــرب منایانــده
شــود.
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آمریکا و غرب ناقضان اصلی حقوق بشر
محسن پاک آئین؛ دیپلامت و عضو شورای راهربی مجمع جهانی صلح اسالمی

سالهاســت کــه کشــورهای غربــی و بخصــوص آمریــکا بــا اعــال جنــگ روانــی علیــه مــردم ایران  ،جمهــوری اســامی را بــه نقــض
حقــوق بــر متهــم مــی کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه آمریــکا و کشــورهای غربــی در زمــره اصلــی تریــن ناقضــان حقــوق بــر بــوده و
جنایــات گذشــته غــرب در مســتعمرات خــود بویــژه در آفریقــا و جنایــات فعلــی آنهــا از جملــه همدســتی بــا رژیــم صهیونیســتی
در قتــل عــام مــردم فلســطین و مشــارکت بــا حــکام ســعود ی در کشــتار مــردم یمــن ،از مصادیــق بــارز نقــض حقــوق بــر اســت.
از بدیهــی تریــن مصادیــق نقــض حقــوق بــر توســط آمریــکا کــه بــه گفتــه رهــر انقــاب ،ســازمان ملــل نیــز بایــد محکومیــت آنهــا را دنبــال کنــد،
مســئلهی آتــش زدن مرکــز داوودیهــا در زمــان ریاســت جمهــوری کلینتــون اســت .در آن مقطــع ارتــش آمریــکا بــی رحامنه بــه اعضای فرقهای وابســته
بــه مســیح ّیت کــه در یــک خان ـهای اجتــاع کــرده بودنــد حملــه کــرد و دههــا نفــر زن ،مــرد ،کــودک را در ایــن آتشســوزی زندهزنــده ســوزاندند.
جنایات افرسان و رسبازان آمریکائی در زندان بگرام افغانستان پس از اشغال این کشور هم در نوع خود بی سابقه است.
رسبــازان آمریکائــی در ایــن زنــدان انگشــتان دســت قربانیــان خــود را مــی بریدنــد و از آنهــا بــه عنــوان مهــره هــای بــازی اســتفاده مــی کردنــد .آنهــا
از رسهــای بریــده مــردم بیگنــاه افغانســتان بــه عنــوان تــوپ فوتبــال اســتفاده کــرده و از آزار جنســی زندانیــان در مقابــل خانــواده هــای آنــان لــذت
مــی بردند  .مشــابه مشــابه همیــن جنایــات نیــز بارهــا در زنــدان ابوغریــب عـراق رخ داد .شــکنجههایی کــه در ایــن زنــدان انجــام گرفــت از نــوع
آزارهــای قــرون وســطائی اســت کــه توســط ارساییــل علیــه مــردم فلســطین اعــال مــی شــود و در دوران پهلــوی نیــز در ایـران ســابقه داشــته اســت.
فجایــع زنــدان گوانتانامــو کــه از دیگــر مــوارد بــارز نقــض حقــوق انسانهاســت نیــز بــر کســی پوشــیده نبــوده و تصاویــر رقــت انگیــز آن در فضــای
اینرتنــت قابــل دسرتســی اســت .در زنــدان گوانتانامــو آمریکاییهــا بــدون محاکمــه مخالفیــن خــود را در بدتریــن رشایــط زیســتی زندانــی کــرده و
حتــی جنــازه هــای آنهــا را بــه خانــواده هایشــان منــی دادنــد .رفتــار نژادپرســتانه و غیرانســانی پلیــس و ارتــش آمریــکا بــا رنگیــن پوســتان کــه بــا قتــل
جــرج فلویــد بــه اوج خــود رســید نیــز بــدون تردیــد در مغایــرت بــا حقــوق بــر اســت.
آمریکا و غرب ناقضان اصلی حقوق برش امروز رنگین پوستان آمریکا که قربانیان اصلی حقوق برش آمریکایی هستند ،در مبارزات خود ساختار
غیرعادالنه آمریکا را نشانه گرفته و جهت تغییر این ساختار برای ادامه مبارزه مصمم هستند.
ایجاد گروه های تروریستی همچون داعش و النرصه و دادن ماموریت به آنان برای جنگ نیابتی از سوی آمریکا علیه سوریه و عراق نیز در کارنامه
حقوق برشی آمریکا وجود دارد.
در واقع آمریکا در متام جنایات سفاکانه داعش علیه مردم بی دفاع کشورهای غرب آسیا رشیک است.
حامیت آمریکا از رژیم صهیونیستی برای کشتار بیرحامنه مردم فلسطین که منونه اخیر آن را در غزه دیدیم نیز از مصادیق برجسته نقض حقوق
برش توسط کاخ سفید است .به این قبیل جنایات باید حامیت آمریکا از حکام سعودی در جنگ یمن را افزود و متاسفانه متام این جنایات در
جلوی چشم سازمان ملل متحد و رئیس کمیساریای حقوق برش یعنی خانم باشله انجام می شود.هر انسان منصف و عدالت طلبی با مشاهده آمار
و اطالعات موجود به این نتیجه می رسد که هیچ دولتی در دنیا به اندازه آمریکا ناقض حقوق برش نبوده است .اگرچه نقض حقوق برش توسط
فرانسه ،انگلیس ،کانادا و رژیم صهیونیستی چه در گذشته و چه حال ،امری بدیهی و دارای مصادیق روشن است و متاسفانه کشورهائی که پرچم
حامیت از حقوق برش را در دست دارند ،خود از ناقضین اصلی حقوق انسانها بوده و هستند.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه جنایــات آمریــکا در نقــاط مختلــف جهــان ،هــر روز را مــی تــوان روز نقــض حقــوق برش توســط آمریکا دانســت.
دســتگاههای ذیربــط ماننــد قــوه قضائیــه ،وزارت امورخارجــه ،وزارت دادگســری و ســازمان هــای غیردولتــی بایــد بــا انســجام و برنامــه ریــزی ،افشــا
و محکومیــت نقــض حقــوق بــر توســط کشــورهای غربــی خصوصــا آمریــکا را در دســتور کار قـرار داده و مطالبــه راهــردی رهــر معظــم انقــاب
را جامــه عمــل بپوشــانند.
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قیاسی بر حقوق بشر اسالمی و حقوق بشر غربی
دکرت نرصالله ابراهیمی ،عضو هیات علمی دانشگاه
حقــوق بــر چــه در مفهــوم غربــی و یــا در مفهــوم اســامی از
چنــان اهمیــت و جایگاهــی برخــوردار اســت کــه امــروزه دولتهــا
مرشوعیــت و مقبولیــت خــود را در وضــع قوانیــن و مقــررات حقــوق
بــری و حامیــت و پشــتیبانی از حقــوق بــر میبیننــد .بــه بیــان
دیگــر ،امــروزه حقــوق بــر علــی رغــم وجــود برخــی نارســاییهای
مفهومــی و اختــاف نظرهــای مبنایــی و فقــدان ضامنــت اجرایــی
کافــی و موثــر در آن ،کــاکان بــه عنــوان یکــی از مهمرتیــن عنــارص
گفتــان حقوقــی و سیاســی دولتهــا و جوامــع برشی در حقــوق بین
امللــل مطــرح اســت ،و لــذا نادیــده گرفــن آن در نظــام حقوقــی منجــر
بــه چالــش کشــیده شــدن کارآمــدی و مرشوعیــت نظــام سیاســی در
حقــوق داخلــی میشــود و اعــال محدودیتهــا و موانــع متعــددی
در حقــوق بیــن امللــل خواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس ،دولتهــا
بـرای حفــظ تــداوم حیــات سیاســی و انجــام تعهداتــی کــه بــه واســطه
حقــوق داخلــی و خصوصـاً حقــوق بیــن امللــل پذیرفتــه انــد ،ملــزم بــه
رعایــت حقــوق بــر هســتند.
در تقویــم رســمی جمهــوری اســامی ایـران ،روز چهاردهــم مردادمــاه
روز «حقــوق بــر اســامی و کرامــت انســانی» نامگــذاری شــده
اســت .بــر ایــن اســاس در ایــن نوشــتار درصــدد آن هســتیم کــه
بازخوانــی مناســبی از مبانــی ،اصــول و موضوعــات حقــوق بــر
اســامی در مقایســه بــا حقــوق بــر غربــی داشــته و در نــگاه
تطبیقــی مولفههــای آن را در مقایســه بــا یکدیگــر بررســی مناییــم.
قدمت حقوق برش غربی در مقایسه با حقوق برش اسالمی
موضــوع حقــوق بــر بــا فرهنــگ شــکل گرفتــه در حقــوق بیــن
امللــل غــرب از ســابقه دیرین ـهای برخــوردار نیســت ،بلکــه بــه قــرن
هجدهــم یعنــی ســال ۱۷۸۹میــادی برمــی گــردد کــه اولیــن اعالمیــه
حقــوق بــر ،پــس از انقــاب کبیــر فرانســه ،در یــک مقدمــه و ۱۷
مــاده منتــر شــد .ایــن در حالــی اســت کــه حقــوق بــر اســامی
ریشــه در دوران آغازیــن حکومــت اســامی و شــکل گیــری حکومــه
النبــی پــس از هجــرت پیامــر اســام از مکــه و تشــکیل حکومــت
اســامی در مدینــه دارد .موضوعــات عدیــدهای حقــوق بــری نظیــر
اح ـرام بــه کرامــت و حیــات انســانی ،حــق آزادی و تعلیــم و تعلــم،
رعایــت حقــوق اقلیتهــای مذهبــی ،حفــظ حقــوق ارسای جنگــی،
عــدم تبعیــض نــژادی و برابــری انســان هــا ،عدالــت اجتامعــی،
رفتــار مســاوی بــا شــهروندان و ...همگــی از حقــوق بــری حکایــت
میکنــد کــه از صــدر اســام مطــرح بــوده اســت.

رشــد و شــکوفایی آموزههــای حقــوق بــری و توســعه یافتگــی
نهادهــای مبتنــی بــر حقــوق بــری از آغــاز ظهــور اســام ،همگــی
حکایــت از حرکــت تکاملــی حقــوق بــری در اســام بــر اســاس
فطــرت بــری و توســط شــارع مقــدس اســام میمنایــد .بــه ج ـرات
میتــوان ادعــا کــرد کــه شــکل گیــری حقــوق بــر معــارص حتــی در
مفهــوم غربــی آن در ســالهای نــه چنــدان دور بــا تصویــب اعالمیــه
جهانــی حقــوق بــر ،نیــز ریشــه در مجاهدتهــای انســانهای
وارســته و بــه ویــژه انبیــاء و رســوالن الهــی دارد.
تعریف و مفهوم حقوق برش در اسالم و غرب
حقــوق بــر در زبــان فرانســوی  ،Droits de l›hommeو بــه
انگلیســی  Human Rightsو بــه زبــان عربــی حقــوق االنســان
نامیــده میشــود .متاســفانه بایســتی اذعــان کــرد کــه علیرغــم
اســتعامل مکــرر و گســرده اصطــاح حقــوق بــر در ادبیــات حقوقی
دنیــای غــرب ،حقــوق بــر از تعریــف و مفهــوم واحــدی برخــوردار
منیباشــد .گاهــی گفتــه میشــود کــه مقصــود از «حقــوق بــر نــه
بــه معنــای حقوقــی اســت کــه اف ـراد بــر دارنــد ،بلکــه بــه معنــای
آن حقوقــی اســت کــه انســانها بــه دلیــل ایــن کــه انســان هســتند از
آن برخوردارنــد ،یعنــی بـرای برخــورداری از آن حقــوق ،رصف انســان
بــودن کافــی اســت ،فــارغ از رشایــط مختلــف اجتامعــی و نیــز ســطح
اســتحقاق آن هــا ،امــا تعییــن آن بــه وســیله اف ـراد یــا دولــت هــا،
ارتبــاط وثیقــی بــا نگرشهــا و رویکردهــای آنــان از بــر دارد».
برخــی دیگــر از محققــان نیــز اعــام میدارنــد کــه حقوقــی کــه
بــه نــام حقــوق بــر ترشیــح میشــود ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای
اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی جامعــهای کــه از ایــن حقــوق در
آنجــا تعریــف بــه عمــل میآیــد ،شــکل متفاوتــی بــه خــود میگیــرد.
از ایــن رو ،حقــوق بــر هیــچ گاه در چارچــوب یــک تعریــف عــام و
قابــل پذیــرش عمومــی در نظامهــای حقوقــی داخلــی و بیــن املللــی
گنجانیــده نشــده اســت .عــدم اجــاع بــر تعریــف واحــد از حقــوق
بــر و اســتفادههای اب ـزاری از ایــن مفهــوم توســط ایــاالت متحــده
آمریــکا پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن زمــان ،جامعــه حقــوق
بیــن املللــی را در یــک فضــای چندگانگــی بلکــه اســتانداردهای
دوگانــه ( )Dual Standardگرفتــار کــرده اســت و ایــن خــود موجــب
بــروز یــک معضــل قداســت زدایــی بلکــه بــی احرتامــی بــه حقــوق
بــر در نظــام حقــوق بیــن امللــل شــده اســت.
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مفهــوم حقــوق بــر در اســام بــه معنــای آن دســته از حقــوق
بنیادیــن و پای ـهای اســت کــه هــر انســان از آن جهــت کــه انســان
(یعنــی االنســان مباهــو انســان) اســت ،فــارغ از رنــگ ،نــژاد ،زبــان،
ملیــت ،جغرافیــا و اوضــاع و احــوال متغیــر اجتامعــی یــا میــزان
قابلیــت و صالحیــت ممتــاز و فــردی و هــر عنــوان عارضــی دیگــر
بــر او ،از خداونــد دریافــت کــرده اســت .بــر ایــن اســاس حقــوق
بــر اســامی میتوانــد جایــگاه خــود را در ســطح حقــوق جهانــی
بــه درســتی تعریــف میکنــد ،زیــرا ایــن حقــوق ،حــق طبیعــی و
مســلم هــر عضــو خانــواده بــری اســت و هــر فــرد بــر ،در هــر
کجــا بــا هــر نــژاد ،زبــان ،جنــس یــا دیــن کــه باشــد ،از ایــن حقــوق
بهرهمنــد اســت و الزم نیســت انســان ایــن حقــوق را کســب کنــد.
نتیجــه آنکــه اساســا حقــوق بــر بخشــی از حقــوق ذاتــی انســان
اســت کــه موهبــت الهــی بــوده و هرانســان از آن جهــت کــه انســان
اســت از آن متمــع میگــردد ،بــدون آنکــه هیــچ دولــت و یــا مقــام
بــری چنیــن حقوقــی را بــه انســان عطــا کنــد.
حقــوق بــر در مفهــوم اســامی متعلــق بــه انســان بــه مــا هو انســان
اســت کــه ارشف مخلوقــات بــوده و دارای رشف و حیثیــت و کرامــت
ذاتــی اســت کــه بــا حکمــت بالغــه خداونــدی بــه وجــود آمــده و بــر
اســاس «و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون» رهســپار کــال
انســانی در معرفــت الهــی اســت.
متاســفانه عــدم تعریــف جامــع و مانــع از ماهیــت انســان و فلســفه
آفرینــش آن باعــث شــده اســت ،حقــوق بــر ترســیمی بـرای انســان
بــر اســاس تعاریــف سکوالریســتهایی انجــام شــود تــا اشــخاصی
مثــل تومــاس هابــز و ماکیاولــی از آن تعریــف منــوده انــد کــه «انســان
گــرگ انســان اســت» و بــه ایــن نتیجــه برســند کــه هیــچ حقیقــت
ارزشــی در وجــود انســانی واقعیــت نــدارد» .هــان طــور کــه «هــری
اســتیرن» و «فیلیــپ آلســتون» میگوینــد علــی رغــم پذیــرش گســرده
اصــول حقــوق بــر در تدابیــر و طرحهــای ملــی و بیــن املللــی،
توافــق کاملــی دربــاره تعریــف و ماهیــت حقــوق بــر و گســره
اساســی دامنــه آن و مبنــای اعتبــار آن وجــود نــدارد.
تفاوت مبانی شکل گیری حقوق برش اسالمی
با حقوق برش غربی
در حالــی کــه ریشــه شــکل گیــری حقــوق بــر غربــی را میتــوان
عمدتــا در مولفههایــی نظیــر )۱( :در خردگرایــی ،یعنــی بــاور داشــن
بــه توانایــی عقــل انســان و اســتقالل آن در شــناخت همــه ابعــاد
هســتی از جملــه انســان و درک نیازهــای وی رصفــا بــر اســاس
معرفــت علمــی و یافتههــای تجربــی ،و آن هــم عمدتــا بــر پایــه دو
اصــل تجربــه و خطــاء و روشهــای اســتتناج اســتقرایی عمدتا اســتقراء
ناقــص؛ ( )۲در فردگرایــی ،یعنــی اعتبــار بخشــی بــه (عقالنیــت) فــرد
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در طراحــی حیــات فــردی و اجتامعــی و گزینــش روش زندگــی خــود،
بــدون دخالــت رشیعــت الهــی و یــا بهــره گیــری از قضــاوت و یــا
داوری مکاتــب الهــی؛ ( )۳حقــوق طبیعــی ،یعنــی حقــوق ناشــی از
حیثیــت ذاتــی انســان و عمدتــا مبتنــی بــر متایــات و غرایــز بنیــادی
وی نظیــر حیــات ،آزادی ،برابــری و مالکیــت ،بــدون دخالــت دادن بــه
عــوارض حاکــم بــر انســان نظیــر زبــان ،نــژاد ،جنســیت ،و مذهــب؛
و ( )۴ق ـرارداد اجتامعــی ،یعنــی اصــل بــودن فــرد و اعتبــاری بــودن
جامعــه و نقــش منبــع بــودن قراردادهــای اجتامعــی در شــکل گیــری
جوامــع بــری و تنظیــم قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر حیات انســانی؛
جســتجو کــرد ،ریشــه مبانــی شــکل گیــری حقــوق بــر اســامی را
ـاس َعلَ ْی َهــا» پیــدا کــرد.
بایســتی در « ِفطْـ َرتَ اللَّ ـ ِه الَّ ِتــی فَطَـ َر ال َّنـ َ
از ایــن رو حقــوق بــر اســامی ،عــاوه بــر اســتناد بــه حکــم عقــل
بــه عنــوان یکــی از منابــع اربعــه اســتنباط احــکام و اســتفاده الزم
از توامنندیهــای آن در از بــاب «کلــا حکــم بــه العقــل حکــم بــه
الــرع» ،از منابــع دیگــر فقــه نظیــر کتــاب ،ســنت و اجــاع نیــز
اســتمداد میطلبــد .بــدون شــک توســل بــه منابــع وحیانــی از شــارع
مقــدس بــه عنــوان خالــق انســان و آگاه بــه نیازهــای جســانی و
روحانــی حــال و آینــده انســان ،جهــت کشــف حقــوق بــر و وضــع
مقــررات و قوانیــن حاکــم بــر آن میتوانــد مقــررات تنظیمــی در ایــن
خصــوص را بــا اتقــان در عمــل و اطمینــان در نتیجــه مواجــه ســازد.
دیــن مبیــن اســام هامننــد ســایر ادیــان الهــی ،از ابتــدای ماموریــت
خــود در بــه کــال رســاندن انســان در مقــام خلیفــه اللهــی ،بــه
مســئله حقــوق و تکالیــف بــری توجــه ویــژه داشــته و بنیادیتریــن
حقــوق ایــن ارشف مخلوقــات را حقــوق فطــری بــر ق ـرار داد .بــر
ایــن اســاس ،بــر خــاف حقــوق بــر دســت ســاخته مکاتــب بــری،
عــاوه بــر توجــه بــه نیازهــای ناســوتی انســان و اشــباع نیازهــا و
غرایــز جســانی و مــادی وی ،بــه نیازهــا و خواســتههای الهوتــی
انســان نیــز توجــه کــرده و در طراحــی حقــوق بــر صالحیتهــای
معنــوی وی را نیــز در نظــر گرفتــه اســت.
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حقــوق بــر اســامی ،طراحــی خــود را در دو جهــان مــاده و معنــا
بــه جوامــع بــری عرضــه م ـیدارد و برنامــه خــود را ب ـرای بــه کــال
رســاندن ابعــاد توامــان مــادی و معنــوی پیشــنهاد میدهــد .توجــه بــه
عــامل متافیزیــک در کنــار جهــان فیزیــک و مــاده در طراحــی اصــول و
قواعــد حقــوق بــری از توامنندیهــای دیــن مبیــن اســام اســت کــه
نقشــه راه را بــر اســاس آموزههــای وحیانــی و از طــرف خداونــد خالــق
انســانها دریافــت میمنایــد.
بــدون شــک حضــور مســتمر و الینقطــع خداونــد متعــال از زمــان
خلقــت انســان از بــاب « و نفخــت فیــه مــن روحــی» و در اســتمرار
حیــات ناســوتی و الهوتــی انســان از بــاب «نحــن اقــرب الیــه مــن حبــل
الوریــد» و «ان اللــه یحــول بیــن املــرء و قلبــه» ،بــدون طراحــی و وضــع
برنامــه جامــع و منســجم در زمینــه حقــوق فطــری بــر حاکــم بــر
زندگــی انســان معنــی پیــدا نخواهــد کــرد.
در حقیقــت یکــی از تفاوتهــای اساســی حقــوق بــر اســامی بــا
حقــوق بــر غربــی در همیــن مفهــوم نهفتــه اســت کــه واضــع قانــون
در حــوزه حقــوق بــر انســانی دولتهــا نیســتند ،کــه بــر اســاس
مــذاق و ســایق و هزینــه و منفعــت خــود مبــادرت بــه وضــع قوانیــن
بنامینــد ،بلکــه خداونــد خالــق و متعالــی اســت کــه بــر همــه شــئونات
روحــی و جســمی و نیازهــای حــال و آینــده انســان آگاه و مطلــع
اســت؛ بنابرایــن حقــوق بــر اســامی نوشــته دســت بــر عــادی
نیســت کــه رصفــا مصالــح ظاهــری و زودگــذر امــروز خــود را درنظــر
بگیــرد ،بلکــه دیکتــه شــده خالــق قــادر و توامننــدی اســت کــه بــه
همــه مصالــح و مفاســد حقیقیــه و واقعیــه انســانها در طــول اعصــار
متــادی و در دو دنیــای ناســوتی و الهوتــی آگاه اســت.
در حالــی کــه نظامهــای حقوقــی ســکوالر بــا خــرد فــردی خــود ترشیــع
حقــوق بــر را در صالحیــت انســان میداننــد ،نظــام حقوقــی بــری
اســام بــا اعتقــاد بــه جامعیــت دیــن و رابطــه عمیــق انســان باخــدا،
حقــوق بــر را پدیــده درون دینــی و در قلمــرو انتظــارات بــر از
دیــن میدانــد.
بررســیها نشــان میدهــد کــه قوانیــن و مقــررات دســت ســاخته
بــری بــر اســاس اصــول تجربــه و خطــا و هزینــه و منفعــت و یــا بــرد-
بــرد ،خســارات مــادی و معنــوی گســردهای را بـرای انســان و جوامــع
انســانی ایجــاد کــرده کــه هرگــز قابــل ج ـران نخواهــد بــود .جنــگ
هــا ،کشــتارها ،جنایتهــا و جرائــم گســرده و همــه مفاســدی کــه
امــروزه در جامعــه بــری خــواب راحــت را از چشــم انســان گرفتــه
اســت همگــی در رشایطــی بــه وقــوع پیوســته و یــا ایجــاد میشــوند
کــه مجموعــه مقــررات و قوانیــن حقــوق بــری دســت ســاخته بــر
امــروزی ســاری و جــاری میباشــد .ایــن امــر خــود داللــت بــر آن دارد
کــه بــر قــادر نخواهــد بــود مصالــح و مفاســد واقعــی زندگــی خــود را
در قالــب مجموعــه حقــوق بــری موثــر و کارآمــد طراحــی و تدویــن
و اج ـرا منایــد.

اصول حاکم بر حقوق برش اسالمی و جهانشمولی آن
حقــوق بــر اســامی از اصولــی نظیــر برهــان پذیــری بــاال بدلیــل
همخوانــی بــا فطــرت انســانی؛ ســازگاری و هامهنگــی؛ تناســب و
دوام ،و جامعیــت و مانعیــت و همچنیــن اصــل وحیانــی و الهــی بــودن
برخــوردار میباشــد .همچنیــن حقــوق بــر اســامی بــر اصــول انســان
شناســی حقیقــی؛ هدفمنــد بــودن؛ حــق گ ـرا و تکلیــف مــدار بــودن،
مبتنــی بــودن بــر فطــرت و خلقــت انســانی؛ واقــع نگــر و جامــع و
مانــع بــودن؛ منســجم و هامهنــگ و یکپارچــه بــودن؛ برخــوردار بــودن
از ضامنــت اج ـرای بیرونــی و درونــی؛ اخــاق مــدار و دانایــی محــور
بــودن؛ عــام الشــمول و جهانشــمول بــودن؛ کــال گـرا بــودن بــه جــای
فردگرایــی و یــا جامعــه گرایــی؛ تناســب داشــن در مــدار حقــوق
جنســیتی؛ و در برداشــن حقــوق بــر متناســب در رشایــط اضطـراری،
اســتوار اســت .بنابرایــن ،حقــوق بــر اســامی میتوانــد بــر خــاف
حقــوق بــر غربــی ،جهانشــمولی واقعــی را بــرای انســانهای
همــه اعصــار در حــال و آینــده و بــا هــر ملیــت و نــژاد و قومیــت و
جنیســتی بــه ارمغــان آورد و از طریــق پیشــنهاد گفتــان مشــرک بـرای
همــه برشیــت و نفــی ســلطه ،همزیســتی مســاملت آمیــز بـرای جوامــع
بــری را تأمیــن میمنایــد.
اشرتاکات و افرتاقات حقوق برش اسالمی از حقوق برش غربی
هــر دو نظــام حقوقــی غــرب و اســام ،در درک و پذیــرش پــارهای از
نیازهــای قطعــی انســانها مشــرک هســتند .بــه عنــوان مثــال ،نظــام
حقــوق بــر غربــی بــه حقــوق و تکالیفــی کــه حیــات طبیعــی و حیات
مطلــوب انســان را تأمیــن منایــد توجــه میکنــد .حــق حیــات بــرای
انســان در هــر دو نظــام حقــوق بــری بــه رســمیت شــناخته شــده
اســت و دولتهــا و حکومتهــا متعهــد و مســئول حفــظ و نگهــداری
از ایــن حــق بنیادیــن میباشــند .همچنیــن ،حــق کرامــت و حیثیــت
انســانی ،حــق تعلیــم و تربیــت ،حــق آزادی جــزء آن دســته از حقــوق
بــری هســتند کــه هــر دو نظــام حقــوق بــر اســامی و غربــی بــدان
پرداختــه و دولتهــا را موظــف و مســئول بــرای پاسداشــت ایــن
حقــوق قــرار داده انــد .حــق مســاوات در برابــر حقــوق و قوانیــن؛
عــدم تبعیــض در روابــط اجتامعــی ،ممنوعیــت بــرده داری در هــر دو
نظــام مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه انــد.
عطــف بــه اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر و اعالمیــه حقــوق بــر
اســامی ،میتــوان افرتاقــات حقــوق بــر اســامی از حقــوق بــر
غربــی در مــوارد زیــر قابــل توجــه اســت:
یکــی از افرتاقــات حقــوق بــر اســامی از حقــوق بــر غربــی بحــث
بعــد معنــوی و خدامحــوری اســت .متاســفانه حقــوق بــر غربــی از
توجــه بــه جنبههــای معنــوی انســان غافــل مانــده و نــگاه مــادی را در
اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر در نظــر گرفتــه اســت .در حقیقــت نــگاه
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حقــوق بــر اســامی بــر محــور خداونــد و خالــق هســتی بــه عبارتــی
خدامحــوری اســت ،ولــی نــگاه حقــوق بــر غربــی بــر محوریــت انســان
(اومانیســم) اســت.
اگــر چــه هــر دو نظــام حقوقــی بــه موضــوع کرامــت و حیثیــت انســان
توجــه منــوده انــد ،ولــی فلســفه چنیــن اوصافــی در اعالمیــه جهانــی
حقــوق بــر مشــخص نشــده اســت کــه چـرا انســان دارای ایــن وصــف
شــده اســت ،ولــی در حقــوق بــر اســامی ،بــه اســتناد آیــه رشیفــه
« َو إِ ْذ قـ َ
ـال َربُّــک لِلْ َمالئِک ـ ِة إِنِّــی جا ِعـ ٌـل ِفــی ْالَ ْر ِض َخلِی َفــه» اح ـرام بــه
کرامــت و حیثیــت انســانی ریشــه در خلیفــه اللــه بــودن انســان دارد.
 اگــر چــه توجــه بــه مفهــوم آزادی هــم در حقــوق بــر غربــی و هــمدر حقــوق بــر اســامی مــورد تاکیــد ق ـرار گرفتــه اســت ،ولــی توجــه
بــه آزادی و حقــوق انســانی در مفهــوم غربــی خــود متناســب بــا گریــز
از اندیشــه دینــی صــورت گرفتــه اســت و آزادی انســان را بــه صــورت
مطلــق و یلــه و رهــا دیــده اســت ،در حالــی کــه در حقــوق بــر اســامی
برخــورداری از آزادی مــروط بــه عــدم اخــال در انجــام تکالیــف فــردی
و اجتامعــی ناشــی از حقــوق مــردم جامعــه میباشــد .آزادی بــر و
اح ـرام بــه حقــوق و حیثیــت ذاتــی انســان و دخالــت نــدادن عوامــل
عارضــی از قبیــل نــژاد ،زبــان ،رنــگ ،ملیــت و  ...در اعتباربخشــی و
امتیازدهــی بــه انســان هــا ،از اصــول پایـهای حقــوق بــر اســام اســت.
اســام توجــه زیــادی بــه هدایــت و رشــد صحیــح اخالقــی انســان دارد،
بلکــه هــدف از خلقــت را تکامــل انســان و توجــه او بــه مبــدأ عــامل
ـاس إِنَّــا
میدانــد (ذاریــات .)۵۶ ،اســام وفــق آیــه مبارکــه «یَــا أَیُّ َهــا ال َّنـ ُ
ــل لِتَ َعا َرفُــوا ،إِ َّن
َخلَ ْق َناکُــ ْم ِمــ ْن َذکَــ ٍر َوأُنْثَــىَ ،و َج َعلْ َناکُــ ْم شُ ــ ُعوبًا َوقَ َبائِ َ
أَکْ َر َم ُکـ ْم ِع ْنـ َد اللَّـ ِه أَتْقَاکُـ ْم ،إِ َّن اللَّـ َه َعلِیـ ٌم َخبِیـ ٌر» ،متــام ارزش و اهمیــت
انســان را در یکتاپرســتی و درســت کــرداری و پرهیــزکاری میدانــد و
تنهــا معیــاری کــه بــرای رشافــت و عظمــت و برتــری انســانها قائــل
اســت ،تقــوی و پرهیــزکاری اســت.
ممنوعیــت اســتعامرگری و حــق مبــارزه بــا آن یــا حــق مقابلــه بــا تجــاوز
بــه حیــات انســان و نیــز حــق زندگــی در محیــط پــاک و دور از مفاســد
اخالقــی و داشــن امنیــت دینــی عــاوه بــر امنیتهــای مربــوط بــه
جــان و خانــواده و نامــوس و نیــز اشــاره بــه لــزوم حفــظ حرمــت انســان
حتــی پــس از حیــات او و محــرم شــمردن جنــازه او جــزو آن دســته از
حقوقــی اســت کــه در حقــوق بــر اســامی بــه شــدت مــورد تاکیــد قـرار
میگیــرد ،در حالــی کــه در حقــوق بــر غربــی یــا نســبت بــه آن ســاکت
اســت و یــا ایــن حقــوق را از درجــه اهمیــت انداختــه اســت.
حــق برابــری و عــدم تبعیــض از لحــاظ نــژاد ،رنــگ ،زبــان و جنســیتی؛
حــق حفاظــت و نگهــداری از افــراد بــی گنــاه و زنــان و کــودکان در
هنــگام جنــگ و نـزاع و مــداوای زخمــی هــا؛ حــق حفاظــت و نگهــداری
از اســیران و حرمــت مثلــه کــردن کشــته هــا؛ حــق جنیــن و اطفــال بــر
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گــردن والدیــن خویــش و جامعــه و دولــت در محافظــت دوران بــارداری،
طفولیــت و تربیــت منــودن و تأمیــن مالــی و بهداشــتی و ادبــی ،همگــی
جــزء حقوقــی هســتند کــه در حقــوق بــر اســامی بــدان توجــه ویژهای
شــده اســت؛ اســام در یــک نظــام تعادلــی مبتنــی بــر اصــول «نــه افـراط
و نــه تفریــط» و «خــوف و رجــاء» ،و «مــن لــه الغنــم فعلیــه الغــرم»،
همیشــه «حقــوق» را در کنــار «تکالیــف» قــرار داده و معنــی منــوده
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،حقــوق بــر اســامی زنجیــرهای از حقــوق و
تکالیــف را در جوامــع انســانی ترســیم میکنــد کــه عمــا فضــای مناســبی
را بــرای تعامــل و هامهنگــی در رفتــار افــراد در جامعــه تشــکیل
میدهــد .بــه عنــوان مثــال ،آزادی در اســام بــا ریشــه حــق و تکلیــف
ارتبــاط دارد؛ آزادی بــه ایــن معنــی کــه هــر فــردی دارای حقوقــی اســت
و در برابــر آن تکالیفــی نســبت بــه خداونــد متعــال و دیگــر انســانها
نیــز دارد .همچنیــن آزادی بــا عدالــت و حــق هــم معناســت .بــه ایــن
معنــا کــه نــه بــه کســی ظلــم شــود و نــه کســی ظلــم ببینــد؛ یعنــی در
حــد افـراط و تفریــط چیــزی قـرار نگیــرد و همــه چیــز در حــد اعتــدال
باشــد.
حقــوق بــر اســامی مبتنــی بــر اعتقــاد بــه مرشوعیــت الهــی
حکومــت اســامی اســت کــه بــر اســاس حاکمیــت مطلــق خداونــد و
نفــی حکومتهــای طاغوتــی شــکل میگیــرد ،و مســئولیت پذیــری
زمامــداران و صاحــب منصبــان حکومــت بــر اســاس احــکام رشیعــت
اســامی تعریــف و تعییــن میگــردد .بــدون شــکل حاکمیــت اصــول امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر و همچنیــن اصــل عمومــی «کلکــم راع و
کلکــم مســئول عــن رعیتــه» ضامنــت اجـرای مناســب و مطمئنــی بـرای
تحقــق منویــات و اهــداف و اصــول حقــوق بــر اســامی خواهــد بــود.
در حقــوق بــر اســامی ،حیــات حقــی اســت کــه ب ـرای هــر انســانی
تضمیــن شــده اســت و بــر همــه افـراد و جوامــع و حکومتهــا واجــب
اســت کــه از ایــن حــق حامیــت منــوده و در مقابــل هــر تجــاوزی علیــه
آن ایســتادگی کننــد .در ایــن نظــام حقــوق بــری ،خداونــد متعال کشــن
بــه ناحــق یــک فــرد انســانی را ،کشــن همــه انســانها دانســته اســت.
از منظــر اســام ،حیــات موهبتــی اســت الهــی و حقــی اســت خــدادادی
و ســلب آن بــه غیــر اذن الهــی جایــز نیســت؛ و لــذا در ذیــل بنــد الــف
مــاده دو حقــوق بــر اســامی آمــده اســت« :کشــن هیــچ کــس بــدون
مجــوز رشعــی جایــز نیســت».
تدابیــر اســام در پیشــگیری از نقــض حقــوق بــر در حقــوق بیــن امللــل
بســیار قابــل توجــه اســت .حامیــت از همزیســتی مســاملت آمیــز و صلــح
پایــدار؛ توجــه بــه تامیــن امنیــت فراگیــر بــرای همــه آحــاد جامعــه؛
حاکمیــت عدالــت در همــه شــئوون جامعــه و نهادینــه ســازی گفتــان
عدالــت خواهــی؛ اهتــام بــه تعلیــم و تعلــم و حاکمیــت دانایــی
محــوری و علــم گســری؛ مبــارزه بــا طاغــوت و هــر نــوع از مظاهــر
فرهنــگ ســلطه گــری و اســتکباری؛ مقابلــه بــا تفکــر رباخــواری و رسمایــه
انــدوزی غیرمــروع؛ ارائــه الگــوی حیــات طیبــه در زندگــی بــا معنویــت؛
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تنظیــم روابــط اجتامعــی بــر اســاس اصــل اح ـرام متقابــل؛ توصیــه
بــه گســرش معنویــت و ارتقــای باورهایــی در رعایــت حقــوق
بــر؛ الت ـزام بــه وفــای بــه عهــد از بــاب یــا ایهاالذیــن آمنــوا اوفــوا
بالعقــود؛ مقابلــه بــا مکاتــب و اندیش ـههای الحــادی ،کفــر و ضــد
بــری همچــون نــژاد پرســتی؛ ارتقــای جوهــره اخــاص و معنویــت
در میــان مــردم؛ همگــی از اصــول هســتند کــه در حقــوق بــر
اســامی بســیار مــورد عنایــت و توجــه ق ـرار میگیرنــد.
نقض گسرتده حقوق برش توسط مدعیان حقوق برش
بــا آن کــه ســالها از تصویــب اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر گذشــته
اســت ،نتایــج بــه دســت آمــده توســط ســازمان ملــل متحــد در اجرای
مفــاد اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر از ســوی دولتهــا و گروههــای
حاکــم بــر رسنوشــت جوامــع ،بســیار نامناســب و ضعیــف بــوده
اســت .مفــاد ایــن اعالمیــه توســط خــود حکومتهــا و دولتهــای
امضاکننــده و گاه بــه وســیله ملتهایــی کــه گرفتــار تعصبــات
نــژادی و قومــی هســتند نقــض میشــود کــه منونــۀ
آن در کشــورهای مختلفــی از قبیــل جنــوب
لبنــان ،بوســنی و هرزگویــن و کــوزوو در
یوگســاوی ســابق ،و رسزمینهــای
فلســطین کــه ســالیان متــادی
توســط رژیــم نژادپرســت ارسائیــل
اشــغال شــده اســت مشــاهده
میگــردد.
دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا
کــه خــود را از مدعیــان حقــوق
بــر میدانــد و بــه نــام و در
دفــاع از حقــوق بــر حاکمیــت
داخلــی بســیاری از کشــورها را در
دهههــای اخیــر نقــض کــرده اســت ،بــا
کارنامـهای آکنــده از جنایــت علیــه برشیــت و
نقــض حقــوق بــر در داخــل و خــارج ایــن کشــور،
خــود را محکــی ب ـرای ســنجش حقــوق بــر در کشــورهای دیگــر
میدانــد و بــا همیــن ســنگ محــک کشــورهای غیرهمســو بــا
سیاســتهای واشــنگنت را بــه نقــض حقــوق بــر متهــم میکنــد.
متاســفانه همچنیــن بایســتی اذعــان منــود کــه بــا آنکــه حقــوق
بــر و حفــظ و حراســت از کرامــت انســانی یکــی از مهمتریــن
دغدغههــای حقــوق بــر بیــن املللــی بــه شــار مــیرود ،وجــود
جنایاتــی ماننــد کشــتار جمعــی ،تبعیض نــژادی ،فقــر ،قاچاق انســان،
تحریمهــای ظاملانــه اقتصــادی ،تروریس ـمهای دولتــی و تقویــت و
تجهیــز گروههــای تکفیــری و داعــش و ...همگــی نشــان دهنــدۀ
آن اســت کــه متاســفانه جوامــع انســانی بــه ویــژه در کشــورهای

اســامی همــواره در معــرض نقــض اساســی حقــوق بــر قـرار دارنــد.
بــه عنــوان مثــال ،بــا آنکــه امــروزه در رشایــط شــیوع پاندمــی کویــد
 ۱۹قــرار داریــم ،مشــاهده میشــود کــه حقــوق بــر میلیونهــا
ایرانــی بــا تشــدید تحریمهــای ظاملانــه اقتصــادی آمریــکا نقــض
میشــود و کشــورهای اروپایــی متاســفانه بــه جــای آنکــه نقــض
حقــوق بــر توســط آمریــکا را محکــوم کننــد ،بــا ســکوت بلکــه تایید
تلویحــی و یــا رصیــح خــود نســبت بــه اقدامــات خصامنــه آمریــکا
بــه نقــض حقــوق بــر آمریــکا مرشوعیــت میبخشــند.
بــدون شــک ،بیامرانــی کــه در اثــر تحریــم دارو در معــرض تشــدید
وضعیــت درمانــی خــود قــرار میگیرنــد ،منونــه بــارزی از نقــض
بنیادیــن حقــوق برشدوســتانه هســتند .در ایــن رابطــه پــر واضــح
اســت کــه دو اصــل مهــم حقــوق برشدوســتانه یعنــی اصــل تفکیــک
و اصــل اجتنــاب از رنــج و درد بــر افـراد بــی گنــاه بــا نقــض فاحــش
مواجــه شــده اســت ،ولــی متاســفانه مکانیــزم موثــری بـرای جلوگیری
از نقــض ایــن حقــوق وجــود نــدارد.
حقــوق بــر و چالشهــای نظــام جمهــوری
اســامی ای ـران
موضــوع حقــوق بــر یکــی از
چالشهــای اساســی در روابــط
جمهــوری اســامی ایــران پــس
از شــکل گیــری انقــاب اســامی
ای ـران بــا برخــی از کشــورهای
غربــی بــوده اســت ،بــه
نحــوی کــه هــر چنــد از گاهــی
گزارشهایــی از ســوی مجامــع
داخلــی و بیــن املللــی دنیــای
غربــی در خصــوص نقــض حقــوق
بــر توســط ایــران ارائــه میگــردد
و رفتارهــای نهادهــا و مقامــات ایــران
در ایــن خصــوص را بــا تفســیر یکجانبــه خــود بــه
چالــش میکشــانند .بســیاری از چالشهــای مزبــور نــه ریشــه در
رفتارهــای متفــاوت جمهــوری اســامی ایـران بــا دنیــای غــرب بلکــه
در باورهــا و اعتقــادات متفــاوت و نظامهــای حقوقــی گوناگــون
حاکــم بــر ایــن دو جهــان دارد.
متاســفانه دنیــای غــرب ،بــدون درک مناســب از تفاوتهــای
فرهنگــی و دینــی و ســاختار حکومــت اســامی ایــران و رصفــا
بــر اســاس درک یکجانبــه و وضــع اســتانداردهای دوگانــه خــود،
رفتاریهــای جمهــوری اســامی را زیــر ســوال میبــرد؛ بنابرایــن
نــگاه خصامنــه دنیــای غــرب بــه موضــوع حقــوق بــر در ایـران از
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اولیــن روزهــای نظــام انقــاب اســامی ایـران تاکنــون جــزء ابزارهــای سیاســی و اقتصــادی فشــار بــر دولــت جمهــوری اســامی و مــردم رشیــف
ای ـران بــوده اســت.
بررســی مواضــع غــرب علیــه ای ـران در حــوزه حقــوق بــر نشــان میدهــد کــه حقــوق بــر بــه عنــوان عامــل ایجــاد فشــارهای حقوقــی و
سیاســی بــر ایـران یــا ریشــه در تعــارض مبنــای فلســفه فکــری دینــی ایـران بــا غــرب بــه دلیــل حاکمیــت حقــوق بــر اســامی در ســاختار نظــام
حقوقــی خــود دارد و یــا آنکــه مولــود مخاصــات سیاســی و اقتصــادی غــرب بــا جمهــوری اســامی ایـران میباشــد .در هــر حــال ،اســتفاده از
ســاح گزارشهــای حقــوق بــری بــر علیــه ایـران توســط قدرتهــای بــزرگ بــه ویــژه ایــاالت متحــده امریــکا بهانـهای بـرای بــه زانــو درآوردن
ایـران در مقابــل انتظــارات مــروع و خواســتههای اســتقالل طلبانــه دولــت و مــردم ایـران شــده اســت.
رضورت جهانی سازی حقوق برش اسالمی
در هــر حــال بــه دلیــل عــدم اجــاع واحــد بــر حقــوق بــر غربــی و ابهامــات گســرده در تعییــن مفاهمــی و مصادیــق و ضامنتهــای اجـرای آن
در فضــای بیــن املللــی ،عــدهای در خصــوص جهانــی بــودن اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر مصــوب  ۱۹۴۸تردیــد منــوده انــد .اینــان معتقــد هســتند
کــه الزمــه جهانــی بــودن حقــوق بــر آن اســت کــه نظامــات حقــوق بــری بــه ویــژه اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر بــه همــه فرهنگهــا
توجــه منــوده و یــا دســت کــم ،از قــدر مشــرک همــه نظامهــای حقوقــی منتــج میشــد ،ولــی «هــان طــور کــه برخــی از دولتهــا نظیــر
جمهــوری اســامی ایـران ،هنــد ،چیــن و برزیــل اعــام کــرده انــد ،حقــوق بــر مــورد نظــر غــرب بــر خــاف فرهنــگ و عقیــده آن هاســت و لــذا
در مســائل حقــوق بــر بایســتی بــه فرهنگهــای بومــی توجــه شــود ،و معیارهایــی کــه رصف ـاً بــر مبنــای فرهنــگ و ســنن و فلســفه غربــی
اســت ،نبایســتی جهانــی تلقــی شــود».
بــه همیــن مناســبت از هـزاره ســوم میــادی ،عــدهای از حقوقدانــان جوامــع اســامی و حتــی غیــر اســامی درصــدد برآمدنــد تــا بــا واکاوی در
نظــام حقــوق اســامی ،حقــوق بــر بــا تفســیر اســامی را مــورد کنــکاش ق ـرار داده و بــا بازخوانــی ایــن نظــام طرحــی نــو در آمــوزه حقــوق
بــر جهانــی عرضــه مناینــد .بــه همیــن دلیــل در ســالهای اخیــر مجامــع حقوقــی دانشــگاههای کشــورهای غربــی بیشــر از دانشــگاههای
کشــورهای اســامی بــه بررســی تحلیلــی از حقــوق بــر اســامی و کشــف مشــرکات و اختالفــات آن بــا نظــام حقــوق بــر غربــی پرداختــه،
و در ایــن راســتا آثــار علمــی پژوهشــی گســردهای در خصــوص ماهیــت ،ابعــاد ،اصــول و قواعــد و مقــررات حاکــم بــر حقــوق بــر اســامی
بوجــود آمــده اســت.
نویســنده در ایــن نوشــتار درصــدد آن نبــوده اســت کــه بــه تحلیــل همــه جانبــه حقــوق بــر اســامی و مقایســه آن بــا حقــوق غــرب در ایــن
فرصــت محــدود بپــردازد کــه قطعــا از بــاب ضعــف الطالــب و املطلــوب از عهــده ایــن بــار ســنگین بــه دلیــل کــرت و پیچیدگیهــای مباحــث
مطروحــه در ایــن زمینــه برنخواهــد آمــد .تــاش نویســنده رصفــا گــذاری رسیــع بــر موضوعــات چالشــی قابــل طــرح در دو نظــام حقــوق بــر
اســامی و غربــی بــوده اســت.
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حالیــه کــه بــه علــت نادیــده گرفتــه شــدن ابعــاد معنــوی و دینــی
انســانها و تنهــا پرداخــن بــه جنبههــای رصف مــادی وطبیعــی حیــات
بــری در اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،کشــورهای اســامی بــر آن
شــدند تــا در چارچــوب ســازمان کنفرانــس اســامی قوانیــن و مقرراتــی را
بـرای جنبــه حقــوق بــری بــر اســاس رشیعــت اســام تدویــن و تصویــب
کننــد.
بنابرایــن ،مــن  ۳۲مــادهای منشــور حقــوق بــر اســامی کــه در ســال
 ۱۴۱۰هجــری مطابــق بــا  ۱۹۸۹توســط مناینــدگان دولتهــای اســامی
بــه کنفرانــس تهـران ارائــه شــد ،و متعاقبــا در نوزدهمیــن اجــاس وزرای
امــور خارجــه در  ۱۵مــرداد  ۱۳۶۹مطابــق بــا  ۱۴محــرم الح ـرام ۱۴۱۱
هجــری و  ۵اوت  ۱۹۹۰میــادی در کنفرانــس قاهــره مــورد بحــث ق ـرار
گرفــت و رسانجــام بــا تغییراتــی در  ۲۵مــاده و یــک مقدمــه بــه تصویــب
اعضــای کنفرانــس اســامی رســید ،الزم اســت کشــورهای اســامی در
توســعه پایــدار و بهینــه ســازی اعالمیــه حقــوق بــر اســامی و ضامنــت
اج ـرا بخشــی بــه آن از هــر گونــه تــاش و کوششــی دریــغ ننمــوده و
بتواننــد مکمــل بلکــه جایگزیــن بــی بدلیلــی بــرای اعالمیــه جهانــی
حقــوق بــر گردنــد.
در خصــوص ضامنــت اجـرای حقــوق بــری ،رویکــرد نظــام حقــوق بــر
اســامی عــاوه بــر اعــال ســازوکارهای بیرونــی ،تکیــه خــود را بــر
ابزارهــای درونــی همچــون ایــان ،بــاور و اعتقــادات درونــی ،عدالــت،
خــدا بــاوری و فرجــام بــاوری ،ق ـرار داده اســت.

همچنانکــه از ایــن مقالــه اســتظهار میشــود حقــوق بــر ،رابطــه
مســتقیم بــا انســان شناســی و جهــان بینــی نظامهــای حقوقــی دارد.
نظامهــای حقوقــی ،کــه رویکــرد مــادی دارنــد ،بــا نظــام حقوقــی اســام،
کــه دارای بینــش توحیــدی اســت ،از نظــر ترشیــع حقــوق بــر تفــاوت
اساســی دارد .نظــر بــه اینکــه وضــع حقــوق بــر در اســام بــر اســاس
فطــرت انســان مبــا هــو انســان توســط خالــق خلــق صــورت میپذیــرد،
بنظــر میرســد دســتیابی بــه جهــان شــمولی بـرای حقــوق بــر اســامی
دور نیســت بلکــه میتــوان ادعــا کــرد کــه تعمیــم یافتگی و جهانشــمولی
از خصوصیــات ذاتــی حقــوق بــر اســامی اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا مرجعــی کــه صالحیــت قانــون و ایجــاد مقررات
ب ـرای انســان را دارد ،خداونــد متعــال اســت و از آنجــا کــه خــدا خالــق
فطــرت انســانها بــوده و بــه نیازهــای مــادی و معنــوی وی ارشاف
کامــل دارد و از طرفــی نیــز بــدون هیــچ غــرض و جانــب ورزی مبــادرت
بــه وضــع قوانیــن میمنایــد ،بنابرایــن بهرتیــن احــکام در میــان جامعــه
نیــز طبع ـاً احکامــی خواهنــد بــود کــه از ایــن منبــع عظیــم رسچشــمه
گرفتــه باشــند.
بــا توجــه بــه اســتفاده ابــزاری از حقــوق بــر غربــی ،بــه ویــژه در
مواجهــه غــرب بــا جمهــوری اســامی ایــران ،الزم اســت حقــوق بــر
اســامی بــه توســعه یافتگــی خــود رســیده و ضامنــت اج ـرای الزم را در
پیــاده ســازی در متامــی ســطوح جوامــع انســانی پیــدا منایــد.
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