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یده  چ
رهیافت  .الن در حقوق بین الملل وجود دارددر خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت ک

سان و کرامت ذات انسان ها، قائل به  حقوق بشر  جهان شمولنخست به سبب فطرت و حیثیت ی

بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیت و فرهنگ در  تأکیدرهیافت دوم با  ،است. در مقابل

رهیافت اسالم  ،گرایی حقوق بشر است. در این میانمعتقد به نسبی  ،د حقوق بشروضع قواع

ها و محوریت فطرت و طبیعت انسان انسان یحقوق بشر، نظر به دعوت عام اسالم خطاب به کلیه

ایت از  ،در وضع قواعد طریق  ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً  دارد و ملیت شمولجهانح

ر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولتبرای بازشناس دی های اسالم در  افراد از ی

اند. گردیدهگرایی حقوق بشر همسو بین اسالم با رهیافت نسبیبین الملل به رغم جهان یعرصه

رد اسالم ارزیابی م نماید. یدولت ها حاضر رویه یمقاله   اسالم را در تطابق با روی
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، استادیار  -٢ ان) حقوق بین الملل عموم اه آزاد اسالم واحد اصفهان (خوراس   .، اصفهاندانش

ان)، اصفهانادانشجوی دکتر -٣ ، واحد اصفهان (خوراس اه آزاد اسالم ، دانش   .ی حقوق بین الملل عموم
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  مقدمه
در  .سه گفتمان متفاوت متجل شده است حقوق بشر مفهوم است که در قالب

گفتمان نخست خاستگاه حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است که همانا کرامت، منزلت و 

شود، انسان  حیثیت ذات انسان است. در این تلق که گفتمان نظری حقوق بشر نامیده م

فارغ از هر وصف ذی حق تلق م شود. در گفتمان دوم قاعده و تعهد حقوق است که 

در کانون توجه قرار دارد. در چنین برداشت الزام شدن ارزش های نظری منوط به تدوین 

الملل است و از این رو به گفتمان قانون حقوق بشر موسوم  در شاکله منابع حقوق بین

اجرایی است و زمان مطرح م شود که اجرای  یسوم ناظر به مرحله است. گفتمان

اک م یابد؛ لذا به آن  موازین و تعهدات حقوق بشری با سیاست های حاکمیت اصط

، سیاس گفته م شود  -گفتمان اجرایی  تعاریف ارائه شده از  ).٩-٨، ١٣٩٠(شریف طرازکوه

هر سه گفتمان حقوق بشر  یکه دربرگیرندهچنان عموم و شمولیت دارد  حقوق بشر غالباً

م شود. به عنوان نمونه در مفهوم موسع م توان اذعان داشت که حقوق بشر مطالبات 

مین آزادی برابر برای أحقوق و سیاس انسان است در مقیاس جهان که هدف از آن ت

     ).Bielefeldt, 1995, P. 589(بشریت است 

یل در میان سه گفتمان مطروح ر را تش   ه آن چه سنگ بنا و اساس دو گفتمان دی

 آن چه که هستم دهد، بی تردید گفتمان نظری حقوق بشر است. چرا که این گفتمان به 

انتزاع م کند. بر این اساس مالک و معیار قرار گرفتن حق  هسترا از  بایدتوجه دارد و 

دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع  حقوق بشر در این امر نهفته است که انسان به یدر زمره

زارع (و احوال متغیر اجتماع یا میزان قابلیت و صالحیت فردی از آن برخوردار است 

نظر به گفتمان های سه گانه مزبور، به منظور تلق حق به عنوان  ).٣٧، ص. ١٣٩٠هدک، 

 -ان نظریدر گفتم-شمول جهان حق اساساً- ق بشر وجود شرایط الزم است: اولحقو

در -آن یاعمال ضمانت اجرای حق مزبور و قابلیت مطالبه-دوموجود داشته باشد؛ 

  حق مورد نظر در حقوق -سوماز جانب هر دولت مقدور باشد؛ -گفتمان اجرایی

  ).Skorupski, 2010, P. 369( ت شناخته شده باشدبه رسمی - یعن در گفتمان قانون-بین الملل 

ردهای متفاوت از حقوق بشر را ترسیم نموده است: گفتمان نظری حق وق بشر روی

یت خصوص  رد غربی که بر حقوق مدن و سیاس و حق مال رد  تأکیدروی دارد؛ روی
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رد تأکیدسوسیالیست که بر حقوق اجتماع و اقتصادی  در حال دولت ها  م نماید؛ روی

، م ورزد  دتأکیتوسعه که بر حق تعیین سرنوشت و توسعه اقتصادی   ).٩٣، ص ١٣٨٠(دانل

رد مورد بحث  بستر ساز تدوین اسنادی در  -به منزله گفتمان نظری  -هر ی از سه روی

حقوق بین الملل گردیده و گفتمان قانون حقوق بشر را در پی داشته است. به عنوان نمونه 

رد نخست، میثاق حقوق اقت١٩۶۶میثاق حقوق مدن و سیاس ( صادی، ) برآیند روی

رد دوم و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ١٩۶۶اجتماع و فرهنگ ( ) حاصل روی

رد سوم است. ریشه های گفتمان سیاس  ی) زاییده١٩٨١( اجرایی حقوق بشر که  - روی

  جانبه، حق شرط ها و ... قابل احراز است را نیز  از مواضع دولت ها، اعالمیه های ی

ظری تصور نمود. در نتیجه در حوزه حقوق بشر اسناد و رویه نم توان خارج از گفتمان ن

  همواره تال و پیرو نظریه هستند.

رد اسالم حقوق بشر  ردهای موجود در گفتمان نظری حقوق بشر، روی از جمله روی

انه انه یاست که بر فطرت ی دارد. گفتمان  تأکیدجوامع انسان  یانسان و ماهیت ی

رد در  ) تجل ١٩٩٠اسالم حقوق بشر ( یسطح بین الملل در اعالمیهقانون این روی

های های حقوق بشری شامل حق شرطاسالم در قبال کنوانسیون یهادولت م یابد. رویه

یل نهادهای ها دولت این بر اسناد مزبور و اقدامات مل و منطقه ای آن ها جهت تش

رد اسالم اجرایی این رو-بیانگر گفتمان سیاس ،حقوق بشری رد است. در نتیجه روی ی

تبی اسالم به مقوله رد م -قانون و سیاس یحقوق بشر در مرتبه یحقوق بشر یا روی

  بین الملل در ارتباط تام است. یهای اسالم در عرصه اجرایی با رویه دولت

رد و رویه یمقاله ه دولت های اسالم یا گفتمان های س یحاضر بر آن است تا روی

و نسبی گرایی حقوق بشر واکاوی  جهان شمولگانه حقوق بشر اسالم را در خصوص 

تبی  رد م نماید. بر این مبنا مسائل اساس مطروحه در نوشتار حاضر آن است که آیا روی

ان بوده یا محدوده های جغرافیایی و فرهنگ های  اسالم به حقوق بشر فرازمان و فرام

  اسالم در مواجهه با موازین  یدولت ها یم کاهد؟ رویهمختلف از نفوذ قواعد آن 

یا نسبی گرایی مطابقت  جهان شمولبین الملل حقوق بشر با کدام ی از دو دیدگاه 

ر منطبق هستند؟  یهادولت یدارد؟ آیا رویه دی   اسالم و نظرگاه اسالم در این زمینه بر ی
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یی را در حقوق بین الملل موجود و نسبی گرا جهان شمولنوشتار حاضر ابتدا مفاهیم 

رد اسالم و رویه ، مسألهاسالم به این  یدولت ها یتبیین نموده و سپس با بررس روی

رد اسالم در  یدولت ها یمغایرت رویه   این خصوص را تحلیل م نماید.اسالم با روی

  

  و نسبی گرایی حقوق بشر در نظریه و اسناد  شمولجهان -١
انه  حقوق شمولجهان بشر مبتن بر این برداشت است که نظر به فطرت و ذات ی

سان  ها، حقوق انسان آن انسان ها در هر نقطه از جهان و تحت سیطره هر فرهنگ باید ی

، خواه در ادیان و خواه در حقوق بین  جهان شمولباشد. مبنای  خواه در حقوق طبیع

ر مقابل نسبی گرایی حقوق بشر مبتن الملل معاصر کرامت و حیثیت انسان بوده است. د

ان است. واقعیت موجود در  بر آن است که حقیقت امری نسبی و وابسته به زمان و م

جهان معاصر که حاک از ادیان و مذاهب، فرهنگ ها و قومیت های متفاوت است، 

 ت را معطوف به خود نموده و نظریه نسبی گرایی فرهنگ حقوق بشراندیشه نسبی

)Cultural Relativism of Human Rights(  را دامن زده است. به طور کل گرایش به

فلسف در این  یاندیشهنسبی گرایی در جهان پسامدرن ناش از این واقعیت است که 

   ١.ه استدوران، قطب و محور واحد را برنتابیده و کثرت را بر وحدت ترجیح داد

  

  نظریه هاو نسبی گرایی حقوق بشر:  ان شمولجه -١- ١

حقوق بشر مشتمل بر دو رکن است: نخست آن که هر انسان محترم،  جهان شمول

مقدس و غیر قابل تعرض است و دوم آن که به سبب محترم بودن هر انسان امور معین 

ری باید در مورد هر انسان  نباید در مورد هیچ انسان روا داشته شود و امور معین دی

حقوق بشر هر دو این ارکان را به چالش م کشد. چالش موجود رعایت شود. نسبی گرایی 

                                                                                                                                               

عت یا حقوق حقوق ریشه در طبی جهان شمولآن بود که مبادی  غالببه طور کل تا پیش از مدرنیته اندیشه .  ١

در فرایند ذهن فردگرایی ادغام گردید. در نگرش پسامدرن  جهان شمولطبیع دارد. در مقابل در فلسفه مدرن 

بشری بر اساس واقعیت حتم و بدیه عقالنیت خود آن ها را م پذیرند، ده به وجود اصول که تمام افراد عقی

  ).Dellavalle, 2010, p. 773ی خیال است ( صرفاً
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در خصوص رکن اول، به ادعای محترم بودن هر انسان معترض است. چرا که پس از 

 هابرمن یو پس از سقوط متافیزی در اندیشه )Nietzsche( مرگ خدا در دیدگاه نیچه

)Huberman(،  ر که معطوف به محترم بودن انسان نم تواند مسلم باشد. وفق چالش دی

رکن دوم است، چه هر انسان محترم باشد یا نه، هیچ چیزی وجود ندارد که نباید در مورد 

ید در مورد هر انسان رعایت هیچ انسان روا داشته شود و هیچ چیزی وجود ندارد که با

شمول  نسبیت حقوق بشر هیچ حق و هیچ باید و نبایدی جهان یشود. لذا در اندیشه

  ).Perry, 1997, P. 462(نیست 

حقوق بشر حاک از مطلق انگاری است؛ بدین  جهان شمولبرداشت غالب از مفهوم  

معنا که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یا زمان خاص نداشته و از این 

 نم توان معتقد بود که استانداردهای جهان ،منظر غیر مقید است. بر اساس این نظریه

  مول حقوق بشری تعلق به فرهنگ خاص دارند. این استانداردها ترجمان حقوق ش

های اخالق هستند که تمام فرهنگ های انسان م توانند در پرتو آن نمو داشته ارزش

باشند. ادعای اختصاص این هنجارها به فرهنگ خاص از ی سو اهانت به سایر 

ر اعطای اعتباره فرهنگ و حیثیت مضاعف به آن فرهنگ خاص  ا است و از سوی دی

، (است  وفق این تعبیر حقوق بشری در مقیاس جهان  ).١٧١-١٧٧ صص ،١٣٨٨قاری سید فاطم

به  جهان شمولدولت ها معتبر و الزام آور است. بنابر این  یموجود است که برای کلیه

  ). Donnelly, 2007, p. 282( مثابه اعتبار و قابلیت اعمال جهان است

مفهوم مردم شناسانه و جامعه شناسانه است که بدون  ن نسبیت فرهنگ اساساًل

نسبی گرایی فلسف و اخالق مد نظر قرار گرفته است. تصور این  یدقت الزم در نظریه

است که فرهنگ ها مبین مجموعه ای گسترده و متفاوت از اولویت ها، اصول اخالق و 

م توان اصول حقوق بشر را بدیه و قابل پذیرش در ارزشیابی ها هستند که وفق آن ها ن

ان دانست  این دیدگاه متضمن آن است که  ).Shestack, 1998, P. 232(هر زمان و م

ان  ارزش ها متناسب با جامعه ای است که فرد در آن پرورش یافته و مختص زمان و م

نداشته و هر كشور  بشر وجود  شمول از حقوق جهان فیتعر ویژه ای است. از این نگاه
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ن حقوق یاز مواز اختصاص فیخود، تعر فرهنگ یها ژگیحق دارد با در نظر گرفتن و

  .)٨١، ص ١٣٨۶جاوید، ( بشر ارائه دهد 

  

  و نسبی گرایی حقوق بشر در اسناد بین الملل جهان شمول -٢- ١

نسبی گرایی یا  جهان شمولاسناد بین الملل متعددی اعم از معاهدات و اعالمیه ها، 

) در بند ١٩۴۵حقوق بشر را وارد گفتمان قانون حقوق بشر نموده اند. منشور ملل متحد (

تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های «ی از اهداف ملل متحد را  ،١ یماده ٣

قلمداد نموده است. وفق  )Charte of the United Nations, 1945, Art. 1(» اساس برای همه

تمام افراد بشر آزاد و دارای حیثیت برابر ) «١٩۴٨جهان حقوق بشر ( یاعالمیه ١ یماده

در این راستا  ).Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art. 1(» به دنیا م آیند

متعاهد را دولت ها  ١ ی) نیز وفق ماده١٩۶۶میثاق بین الملل حقوق مدن و سیاس (

اسالم حقوق بشر  یحیات نموده است. همچنین اعالمیه متعهد به تضمین ذات

به  ۴ یمردم در اصل شرافت انسان و در ماده یبه برابری همه١ ی) در ماده١٩٩٠(

ایی حقوق و تکالیف بشر ( یحیثیت انسان اشاره م نماید. اعالمیه ) هم در ١٩۴٨آمری

  دیباچه به برابری منزلت انسان اشاره دارد. ١بند 

جهان به طور خاص مبین  ١٩۴٨جهان حقوق بشر  یمیان اسناد مذکور اعالمیهدر 

معیار عام «حقوق بشر بوده و در مقدمه اهمیت جهان این حقوق را با عنوان  شمول

قرار م دهد. تصویب اعالمیه جهان از  تأکیدمورد  )Ibid(» پیروزی برای کلیه افراد و ملل

، نکته ای أمتنوع بدون هیچ ر گ های نسبتاً جانب دولت های گوناگون از فرهن ی مخالف

ن غیبت برخ از جمله برخ دولت های اسالم در دولت ها  حائز اهمیت است؛ ل

تواند حمل بر مواضع ایدئولوژی اسالم و مل داشته و مأجریان تصویب اعالمیه جای ت

ن تصویب اعالمیه مزبور هم در زمادولت ها  گردد. بسیاریدولت ها  تاثیر آن بر رویه این

، (یند تدوین و تصویب مشارکت نداشتند آمستعمره بوده و در فر ، صص ١٣٨٨قاری سید فاطم

 -ثیر اعالمیه بر جمل سازمان های بین الملل و نیز بر ترتیبات منطقه ای أت). ١٦٩- ١٦٨

ایی حقوق بشر، اعالمیه  از جمله سازمان وحدت افریقا، شورای اروپا، موافقتنامه آمری

از  -)، میثاق عربی حقوق بشر و اعالمیه اسالم حقوق بشر قاهره ١٩٧۵هلسینک (
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ر دالیل  ن اعالمیه و برنامه عمل  ).۵۶-۵۴، صص ١٣٨١(ذاکریان، آن است  جهان شمولدی ل

دارای فرهنگ ها دولت ها  با چنین وضعیت مواجه نبوده و با حضور نمایندگان ١٩٩٣وین 

ردهای مت شمول بودن حقوق بشر تصریح  نوع تدوین م گردد. این اعالمیه بر جهانو روی

 ۵م کند، گرچه به صراحت از احترام به فرهنگ های مختلف سخن به میان م آورد. بند 

، جدایی ناپذیر، وابسته و  حقوق بشر تماماً«بخش اول اعالمیه مقرر م دارد:  جهان

رند... اما  عمیقاً دی ، فرهنگ و مذهبی و ویژگمرتبط با ی های منطقه ای و تنوع تاریخ

، اقتصادی و فرهنگ ناش از آن ویژگ ها را نم توان نادیده گرفت. با  نظام های سیاس

موظف به ارتقاء و حمایت از تمام حقوق و آزادی های بنیادین دولت ها  وجود این تنوع،

عل رغم به  ).Vienna Declaration and Programme of Action, 1993, Sect. 5(» م باشند

دانان رسمیت شناخته شدن فرهنگ ها و مذاهب مختلف در این ماده برخ حقوق

-معتقدند که قسمت اخیر ماده مبن بر حمایت از آزادی های بنیادین بدون توجه به نظام

ایت از  ، ح ، اقتصادی و فرهنگ  ).Perry, Op Cit., P. 504(دارد  جهان شمولهای سیاس

ها و تفاوت ها در تدوین هنجارها م تواند بیانگر  با این وجود مد نظر قرار دادن تنوع

  گرایی حداقل باشد. نوع نسبی

ر از اسناد بین  یاشاره به اهمیت تنوع فرهنگ در مقوله حقوق بشر در برخ دی

 Universal( ٢٠٠١ تنوع فرهنگ جهان یهیاعالم١ یالملل نیز مشهود است. ماده

Declaration on Cultural Diversity, 2001( ت اعالم یبشر کراث مشتریرا م تنوع فرهنگ

در  آن را عامل ٣ ید و در مادهینما د میكأت بر تكثر فرهنگ ٢ ید و در مادهینما م

هیچ کس نم تواند تنوع  ۴ یدر عین حال به موجب مادهشمارد.  جهت توسعه م

لیل بر نقض یا محدود نمودن حقوق بشر بین الملل مورد استناد قرار فرهنگ را به مثابه د

و در ادامه ایدهد.   یج تنوع نمادهایت و ترویون حمایب كنوانسین روند، با تصویونس

ر در ید گام) UNESCO Convention on Cultural Expressions, 2005( ٢٠٠۵ فرهنگ

ل عنوان اصل یون ذین كنوانسیا ٢ یاز ماده ٢برداشت. بند  ت تنوع فرهنگیاهم ییشناسا

ن الملل، در یها بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بدولت«دارد:  ت مقرر میحاكم

 یج تنوع نمادهایت و ترویخود به منظور حما یهااستین اقدامات و سینه تدویزم
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از  ٣بند  ).Ibid, Art. 2(» برخوردارند تیخود از حق حاكم نیدر قلمرو سرزم فرهنگ

 یكرامت برابر همه یی، پیش فرض شناسافرهنگ یج تنوع نمادهاین ماده در مقام ترویهم

  فرهنگ ها را مد نظر قرار م دهد.

  

تبی اسالم به مقوله -٢ رد م   یا نسبی گرایی؟ جهان شمول :حقوق بشر یروی
رد دولت های اسالم به مس قوق و نسبی گرایی ح جهان شمول یلهأمقصود از روی

مسلمانان و دولت های اسالم قابلیت  یبرای کلیه بشر، باید نقطه نظرات باشد که اوال 

یعن  - وجودی این مجموعه  یبا عامل وحدت بخش و فلسفه پذیرش داشته باشد و ثانیاً

رد - دین اسالم  اسالم در نوشتار  یدولت ها در تطابق کامل باشد. از این رو مراد از روی

تب همه جانبهحاضر همان  تب حسب دیدگاه ها و آثار اسالم یم -اسالم است. در این م

و حقوق بشر به طور  -یا نسبی گرایی حقوق به طور عام  جهان شمولشناسان، موضوع 

  به همراه مبادی آن تا اندازه ای مورد بحث قرار گرفته است. - خاص 

  

  بینش فلسف اسالم  یو نسبی گرایی قواعد اسالم در آینه شمولجهان -١- ٢

نسبیت حقیقت مباحث گسترده ای را به خود اختصاص  یاسالم مقوله یدر فلسفه

یده مری که قضیه ذهن از آن مباحث مزبور آن است که واقع و نفس األ یداده است. چ

. واقعیت های خاص مادی در عالم  ن است موقت باشد یا دائم ایت م کند، مم ح

در حال تغییر است. ول نوع  آن دائماً یا ماده و روابط اجزازیر ؛خارج موقت است

واقعیت های مستمر و ابدی نیز در طبیعت موجود است مانند واقعیت حرکت که به موجب 

این است که آیا حقایق یعن مطابقت مفاهیم  سؤالآن ماده همواره در حرکت است. حال 

؟ و محتویات ذهن با واقعیات خارج (خواه موقت و  ) موقت است یا دائم خواه دائم

حت اگر محتوای ذهن بیانگر ی واقعیت متغیر و مربوط به لحظه ای خاص از زمان 

باشد، مطابقت آن محتوای ذهن با واقع ابدی است و اختصاص به ی لحظه معین از 
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 بودلذا ی مفهوم ذهن یا اصال حقیقت نیست و غلط است و یا اگر حقیق  ١زمان ندارد.

ایت کرد، همیشه مطابق با آن واقع است   ). ١٤٥- ١٤٤ صص ،١٣٨٥مطهری، ( و از ی واقع ح

اسالم این امر را مربوط به علوم حقیق دانسته اند که در علوم اعتباری  یالبته فالسفه

در مورد قوانین یا آداب اجتماع که مصداق عین و خارج ندارند و  جاری نیست. مثال

ن است برای ی مدت محدود چیزی حقیقت نونتابع اعتبار قا گذاران هستند، مم

شناخته شود و با تغییر شرایط، آن حقیقت از بین برود. اما به لحاظ فلسف این امور در 

زمره حقایق به شمار نم روند. لذا موقت بودن قانون اجتماع دلیل بر موقت بودن 

ایت مردم ی ز یخواسته ).١٤٥ ص همان،(حقایق نیست  مان از ی حقیقت بیرون ح

ایت م کند  نم کند، لذا نسبیت آن مانع ندارد؛ ول اندیشه از ی واقع بیرون ح

  ).١٧٨-١٧٧ صص، ١٣٨٣مطهری، (

مردم است:  یبرخ به غلط م پندارند که مالک حقیقت بودن مطابقت با سلیقه

ن است در  ده نمیكه امروز بشر نام یموجود به  ؛ده شودیر بشر نامید یادوره  شود مم

 م ا رد مردم بریرد به قبول یگ در مفهوم بشر قرار م داخل  یزیكه چه چ نیر، ایر دیتعب

ن است در گذر زمان دست كه چه  نیر شود. اییتغ خوش گردد و البته اقبال مردم مم

موسوی (ن است ییقابل تع شناختمعن ق ین طریز به همیجزو حقوق بشر است ن یموارد

 ، ن باید دانست که در فلسفه ).١٢ ص ،١٣٩١اردبیل مردم در پذیرش  یاسالم سلیقه یل

موجودی به عنوان انسان، چنانچه با واقعیت خارج مطابقت داشته باشد، حقیقت بوده و 

  در غیر این صورت خال از حقیقت است.

ان همه چیز در ای که گاه به صورت فلسف مطرح م شود آن است که در جه مسأله

نواخت باق نم ماند. اجتماع بشر نیز از این قاعده  تغییر است و هیچ چیز ثابت و ی

ن نیست که ی سلسله قوانین طبیع برای همیشه ثابت بماند. به  مستثن نیست و مم

                                                                                                                                               

وییم  مثال . ١ متغیر طبیعت  ی، ی از اجزا»ارسطو در قرن چهارم پیش از میالد شاگرد افالطون بوده است«اگر ب

را بیان کرده ایم، زیرا این امر مربوط به ی قطعه خاص از زمان است. اما این حقیقت که در فکر ما آمده همیشه با 

که ارسطو در قرن چهارم قبل از میالد شاگرد افالطون بوده واقع خود مطابقت دارد و در همه زمان ها صادق است 

  است.
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لحاظ فلسف پاسخ واضح است؛ آن چیزی که همواره در تغییر است، مواد و ترکیبات 

ن قوانین جهان ثابت هستند. مثالمادی این جهان اس موجودات زنده طبق قوانین  ت؛ ل

  خاص تکامل پیدا م کنند، اما خود قوانین تکامل ثابت هستند. در این بحث تفاوت 

ن  نم کند قوانین مورد نظر قوانین طبیع باشند یا قوانین وضع و قراردادی؛ چرا که مم

مطهری، (بیعت و فطرت سرچشمه گرفته باشد است ی قانون وضع و قراردادی نیز از ط

  ). ٨٩، ص ١٣٨۴

وضع قواعد اسالم نیز جدای از جهان بین فلسف اسالم نبوده و اعتقاد به این 

ان و فرازمان م شود. به منظور  جهان ان وضع قواعد ثابت، فرام بین منجر به ام

قرار گرفته است. از جمله ها ویژگ هایی مد نظر  دستیابی به چنین قواعدی در وضع آن

ل زندگ که وابستگ تام به میزان دانش  این ویژگ ها آن است که قواعد اسالم به ش

ه مربوط است به روح و هدف زندگ و بهترین راه که بشر  بشر دارد، نپرداخته است، بل

هدف و  باید برای نیل به آن هدف ها پیش گیرد؛ لذا علم نم تواند بدل آن باشد. علم نه

  روح زندگ را عوض م کند و نه راه مناسب تری به سوی هدف های زندگ ارائه 

ه علم همواره وسائل بهتر و کامل تری برای پیمودن راه وصول به هدف های  م نماید. بل

زندگ در اختیار قرار م دهد. اسالم با قرار دادن هدف ها در قلمرو خود و واگذاشتن 

ل ها در قلمرو علم و فن از هر گونه تالق با توسعه فرهنگ و تمدن پرهیز نموده است  ش

  ). ١٠٣همان، ص (

ر آن که قواعد اسالم در قالب قضایای حقیقیه تدوین شده اند. در علم  ویژگ دی

خارجیه در عین این که کل  یقضیه بر دو قسم است: حقیقیه و خارجیه. قضیه ،منطق

م نسبت به آن افراد بیان م شود؛ مانند است، ول افراد معین در نظر گرف ته شده و ح

م نه به  این قضیه که مردم ایران در حال حاضر مسلمان هستند. اما در قضایای حقیقیه ح

افراد که به ی عنوان کل تعلق م گیرد و لذا هر چه ذیل آن عنوان قرار گیرد، همواره 

م خواهد بود؛ مانند آن ک ه هر مثلث دارای قاعده و ارتفاع دارای خاصیت مذکور در ح

است. علمای اسالم بر این عقیده اند که اسالم در وضع قانون قضایای حقیقیه را به کار 

از جمله نتایج انعطاف پذیری قواعد اسالم آن  .)١٣-١١، صص ١٣٨۶مطهری، (برده است 

ان های مختلف و حت گاه در ی زمان ان فرق  است که استنباط ها در زمان ها و م و م
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ان رغم بینش جهان م کند. بدین ترتیب عل شمول اسالم در خصوص حقوق بشر و ام

، جوانب متغیر زندگ بشر نیز تا اندازه ان و فرازمان ای در وضع قوانین وضع قواعد فرام

  شوند.اسالم لحاظ م

  

ال چندگونه - ٢-٢ انه و اش   جوامع انسان در بینش اسالم  یماهیت ی
م فطرت اجتماع نیز هست. روح انسان برای  انسان نوع واحد است، نه انواع و به ح

وسیله ای است که  یآن که به کمال برسد، گرایش اجتماع دارد. روح جمع نیز به منزله

ت انسان است که مسیر نوع انسان را به کمال نهایی خود م رساند. با این وجود این نوعی

ر تکیه گاه روح جمع نیز روح فردی یا همان روح جمع را تعیین م  کند. به بیان دی

فطرت انسان است و چون انسان نوع واحد است، جوامع انسان نیز طبیعت و ماهیت 

انه دارند. بنابر نظریه انه شدن و در  یی اصالت فطرت، تمدن ها و فرهنگ ها به سوی ی

ر ادغام شدن سیر م کنند دی انه مد  ).٥٣-٥٠، صص ١٣٨٩، مطهری( نهایت در ی فرهنگ ی

.   نظر اسالم نیز در واقع فرهنگ بشری است نه فرهنگ مل

اه فرهنگ ها، قومیت ها و ملیت ها در راستای احراز  از نظر اسالم تعیین نقش و جای

انه برای جوامع میسور است. در این خصوص الزم به ذکر است که به  ماهیت و فرهنگ ی

. مخاطب ایدئولوژی های انسطور کل ایدئولوژی ان ها بر دو گونه هستند: انسان و گروه

های گروه طبقه یا گروه یا قوم خاص است. ایدئولوژی نوع انسان و مخاطب ایدئولوژی

 فطرت مدار اسالم از نوع نخست بوده و مخاطب اسالم ناس یا عموم مردم هستند

   ).١٩-١٨ ، صص١٣۶٨مطهری، (

اسالم چنانچه چیزی متعلق به ی فرهنگ یا قومیت یا ملیت از این رو در نگرش 

انه و اجنبی محسوب برای سایرین خاص، رنگ آن ملت خاص را داشته باشد،    بی

م شود؛ مانند نازیسم آلمان و صهیونیسم یهود که رنگ ملیت خاص را دارند. اما اگر 

سان باشد، یعن موضوع مورد بحث رنگ مخصوص نداشته و نسبتش با همه ملت ها  ی

، عموم و انسان باشد، آن موضوع اجنبی شمرده نم شود. مثال  ایرانیان  شعارهایش کل

جهان حقوق بشر مشارکت نداشته اند؛ با این وجود احساسات مل  یدر تنظیم اعالمیه
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م سابقه م این که این اعالمیه از خارج از  یایجاب نم کند که به ح تاریخ و به ح

موضوع مورد بحث رنگ  ت گرفته، با آن مبارزه شود. مالک این است که آیا اوال أا نشمرزه

آیا ملت آن را با میل و رغبت پذیرفته  ملت خاص را دارد یا عموم و جهان است و ثانیاً 

  ). ٦٠-٥٨، صص ١٣٨٨مطهری، ( است یا با زور و اکراه

که امروزه میان مردم مصطلح در دین اسالم ملیت و قومیت و فرهنگ مل به معنایی 

  است، هیچ اعتباری نداشته و این دین همه اقوام و ملل مختلف جهان را به ی چشم 

ه و اوایل بعثت بوده و در عین  م نگرد. در قرآن مجید آیات هست که نزول آن ها در م

این قرآن همانا «تکویر که م فرماید  یسوره ٢٧ یحال جنبه جهان دارند. برای نمونه آیه

ر آن که «سباء که  یسوره ٢٨ ییا آیه ؛»تذکری برای تمام جهانیان است تو را نفرستادیم م

ای مردم «سوره اعراف که  ١۵٨ ییا آیه ؛»برای همه مردم بشارت دهنده و بیم دهنده باش

. همچنین اسالم نه تنها به احساسات تعصب آمیز و »من فرستاده خدا بر همه شما هستم

ه به شدت با  تفاخر  ١٣ یآن مبارزه کرد. قرآن کریم در آیهبه قبیله و نژاد اعتنایی نکرد، بل

ای مردم ما همه شما را از ی مرد و ی زن «سوره حجرات در کمال صراحت م فرماید 

ر را بشناسید دی   .»آفریدیم و شما را گروه ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله ی

ثر ؤاجتماع نقش م اسالم اصل انشعابات قوم را از این که در تکوین ،هبر اساس این آی

داشته باشند، ملغ ساخت. عامل اصل این انشعابات دو چیز است: ی زندگ اجتماع 

ری اختالف منطقهقبیله جغرافیایی. این عوامل اگرچه چیزی است که طبیعت  یای و دی

بر ضد مقتضای فطرت انسان است که ایجاب انسان را به سوی آن سوق داده است، اما 

، (م کند نوع انسان به صورت ی کل و ی واحد زیست نماید    ). ١٣٢، ص ١٣٨٣طباطبائ

از نگرش فلسف اسالم به معیار حقیقت و خطا و نیز نقش شرایط زمان  ،در مجموع

 یدر وضع قواعد اسالم و سب و سیاق وضع قاعده در اسالم که به صورت قضیه

حقوق بشر مبتن  یحقیقیه است، این گونه استنباط م شود که رهیافت اسالم به مقوله

بین اسالم موضوعیت نداشته و است. فرهنگ و قومیت نیز در جهان شمولجهانبر 

  ت حقوق باشد.ت دارد؛ در نتیجه نم تواند دستاویزی جهت نسبیطریقی صرفاً
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  اسالم یهادولت یقوق بشر در رویهو نسبی گرایی ح شمولجهان - ٣

رد جهان  یدولتها یشمول اسالم به موضوع حقوق بشر، بررس رویهپس از احراز روی

رد فراهم م آورد.  ان ارزیابی رویه را در مقایسه با روی اسالم در حوزه حقوق بشر، ام

میراث  تعریف کنون حقوق بشر را به مثابه بخش ازها دولت امروزه بسیاری از

اند که غرب با تحمیل  مزبور مدع یدولت ها ایدئولوژی تمدن غربی تلق م نمایند.

مفاهیم حقوق بشری خود بر آن ها در امور داخل ایشان مداخله م نماید. دولت هایی 

، میانمار، پاکستان،  زی چون چین، کلمبیا، کوبا، اندونزی، ایران، عراق، لیبی، مالزی، م

بخش  ).Cerna, 1994, PP. 740-741(یه، ویتنام و یمن از این دسته اند سنگاپور، سور

حقوق بشر غربی مرهون  شمولجهانموجود در خصوص مقابله با  یمعتنابه از رویه

اسالم است که بیانگر گونه ای نسبی گرایی  یدولت ها اقدامات و موضع گیری های

تبی رد م   دارد. جهان شمولمزبور گرایش به  یدولت ها است؛ گرچه روی

رد شمولجهان اسالم حقوق  یاسالم را در اعالمیه یدولت ها حقوق بشر در روی

جهان حقوق بشر معترف به حیثیت ذات  یبشر م توان مشاهده نمود که همچون اعالمیه

یت یا کلیه اعضای خانواده بشری بوده و به منع تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس

اعالمیه بر مطابقت حقوق و  تأکیدچند  تصریح نموده است. هر) ١ ی(ماده اعتقاد دین

    زمینه ساز برداشت هایی شده که رنگ نسبی گرایی دارد.) ٢۴ ی(ماده ها با شریعت اسالمآزادی

  

  جهان حقوق بشر و میثاقین یاسالم در خصوص اعالمیه یدولت ها مواضع -١- ٣

حقوق بشری عام در  ی) به مثابه نخستین اعالمیه١٩۴٨ن حقوق بشر (جها یاعالمیه

اسالم  یدولت ها یند تدوین و تصویب و چه پس از آن از انتقاداتآقرن حاضر، چه در فر

ی مخالف أی مثبت و بدون رأجهان با چهل و هشت ر یمصون نمانده است. اعالمیه

ت اسالم از اعضاء ملل متحد نیز تصویب م گردد که در میان آراء موافق هشت دول

وجود دارند: افغانستان، مصر، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، سوریه و یمن. عربستان 

-سعودی در کنار آفریقای جنوبی و شش عضو بلوک کمونیست یعن بالروس، چ

، لهستان، اکراین، جماهیر شوروی و یوگسالوی از ر ی دادن امتناع نمود. سفیر أاسلواک
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مزبور  یاعالمیه اعتراض نمود. ماده ١٨ یبستان سعودی در سازمان ملل متحد، به مادهعر

هر کس دارای حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب است، این حق شامل «مقرر م دارد 

اعتراض مورد بحث بر  ).Arzt, 1990, P. 216(» آزادی تغییر اندیشه و مذهب نیز م شود...

عراق، سوریه یر دین منع م نماید. افغانستان،ریم مسلمان را از تغیاین اساس بود که قرآن ک

را ١٨ یو پاکستان نیز در ابتدا همچون عربستان سعودی تقاضای حذف این بخش از ماده

ی داده بود، انتقاد کردند. با این وجود این دولت ها أنمودند و به لبنان که به این بند ر

  ). Ibid( اعالمیه را تصویب نمودند متعاقباً

نسبت به میثاق های بین الملل حقوق دولت ها  قائل شدن حق شرط توسط بسیاری از

ید ؤدولت) م تواند م ٣۵دولت) و اقتصادی، اجتماع و فرهنگ ( ٣۴مدن و سیاس (

میثاق حقوق مدن و  ١٨ یماده). ٣۵٢-٣۵١، صص ١٣٧۴(مهرپور، نسبی بودن این اسناد باشد 

آزادی دارا بودن یا پذیرش ی دین یا عقیده «اعالمیه است و ١٨ یدهسیاس مطابق با ما

) International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 18(» بنا به انتخاب خود

 ی، نماینده١٩۶٠و  ١٩۵۴را مقرر م دارد. در خالل بحث در مورد میثاقین در سال های 

این ماده «به این مقرره را بر این اساس تکرار نمود که  عربستان سعودی، اعتراض خود

» تردیدهایی در ذهن مردم عادی که دین برایشان روش زندگ است، ایجاد م نماید

)Arzt, Op Cit., P. 217.( میثاق حقوق اقتصادی، اجتماع و  ٩ یدر خصوص ماده

ربستان با این استدالل که ع یمین اجتماع برای افراد نیز نمایندهأفرهنگ ناظر به حق ت

شریعت پیشاپیش از طریق زکات وظیفه دستگیری از نیازمندان را مقرر داشته است، از 

متعهد نمودن دولتش در قبال مفهوم غربی تامین اجتماع خودداری نمود. با این وجود از 

ودان، های افغانستان، مصر، ایران، عراق، اردن، لبنان، لیبی، مغرب، سدولت ١٩٨٨اواخر 

سوریه، تونس و یمن عمده دولت های اسالم بودند که میثاقین را مورد تصویب یا 

عرب پروتکل الحاق به میثاق حقوق مدن و  یدولت ها هیچ ی از ١پذیرش قرار دادند.

                                                                                                                                               

ال کلیه محو الملل بین کنوانسیون وجود این با . ١  جهان در ای گسترده حمایت )،١٩٦٥( نژادی تبعیض اش

 مسلمان جمعیت دارای که تونس و سیرالئون سنگال، نیجریه، گینه، گامبیا، مصر، است. آورده دست به عرب

  اند. نموده تصویب را مردم و بشر حقوق آفریقایی منشور هستند، میتاه حائز
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ایات افراد قربان نقض های حقوق بشر  سیاس را که به کمیته حقوق بشر در خصوص ش

  ). Arzt, Op Cit., pp. 217-218(ب ننموده اند اعطاء صالحیت م کرد، تصوی

عرب تاکنون هیچ  یدولت ها ذکر این نکته خال از لطف نیست که حداقل ی سوم

 یدولت ها ی از این معاهدات اساس حقوق بشر را تصویب ننموده اند. حت آن دسته از

ابقت دادن حقوق بشری را تصویب نموده اند، به منظور مط یعربی که معاهدات عمده

گذاری مل خود با تعهدات بین الملل اصالحات جدی به عمل نیاورده اند. قانون

عرب از ارائه گزارش های دوره ای به موجب کنوانسیون های حقوق  یدولت ها همچنین

عرب  یدولت ها خیر انداخته اند. برای نمونه نیم ازأبشری اجتناب نموده یا آن را به ت

، علعضو میثاق بین الملل رر، از ارائه به موقع   حقوق مدن و سیاس رغم تذکرات م

  ). Abdullahi, 2001, Pp. 709-710(گزارشات خود استنکاف نموده اند 

اسالم نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری به  یدولت ها به طور کل مواضع

مبان و چه  ثر از قواعد اسالم است. چرا که محتوای حقوق بشر اسالم چه درأشدت مت

در قواعد تفاوت های غیر قابل انکاری با حقوق بشر غربی دارد. این امر موجب م شود 

رد اسالم در مورد  اسالم در  یدولت ها حقوق بشر در رویه جهان شمولکه روی

  سطح بین الملل مجال بروز نیابد. 

  

  اسالم نسبت به معاهدات حقوق بشری یدولت ها حق شرط های - ٢-٣
ان ایراد شرط م تواند از ی سو مفید و منجر به  در معاهدات حقوق بشری نفس ام

ر سو دستاویزی برای گریز از پذیرش  فراگیرتر شدن گفتمان حقوق بشر شود و از دی

، (حقوق بشر گردد  جهان شمولمعیارهای  های  حق شرط ).٢٢١، ص ١٣٨٨قاری سید فاطم

حقوق بشر را در معرض تهدید قرار  ی در حوزهگسترده هدف کنوانسیون های بین الملل

ل دارند: یا قائل  اسالم غالباً یدولت ها م دهد. چنین حق شرط هایی از جانب دو ش

به اولویت حقوق داخل بوده و یا قواعد شریعت را بر مفاد کنوانسیون مقدم م دارند. هر 

ل مزبور در حق شرط ایران نسبت به کنوانسیون محو تم ال تبعیض علیه زنان دو ش ام اش

دولت جمهوری اسالم ایران حق عدم اعمال هر مقرره یا ماده ای «) وجود دارد: ١٩٧٩(
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از کنوانسیون را که مغایر با قوانین اسالم یا قانونگذاری داخل باشد برای خود محفوظ 

ال تبعیض علیه دولت جمهوری اسالم ایران در مورد الحاق به کنوانسیون می (الیحه» م دارد حو کلیه اش

حق شرط دولت ایران در مورد معاهده حقوق کودک مشابه این عبارت در  ).١٣٨٠زنان، 

تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجلس شورای  یماده واحده() نیز مقرر شده است ١٩٨٩(

 ، دانان غربی چنین حق شرط هایی هدف کنوانسیون های ز دیدگاه حقوقا). ١٣٧٢اسالم

دولت شرط گذار به تنهایی م تواند قلمرو  حقوق بشری را مخدوش م سازند؛ زیرا اوال

ر طرفین کنوانسیون با ادعای ناسازگاری حق شرط با  کنوانسیون را محدود نماید و ثانیاً دی

از نگاه غربی  ).Zemanek, 2000, P. 4(هدف و موضوع کنوانسیون آن را باطل م شمارند 

هایی از این دست،  ه از جانب دولت های اسالم در ثبت حق شرطتوجیه ارائه شد

 ,Bayefsky(هنجارها و خنث نمودن اعمال جهان آن ها است  یمشخص نمودن حیطه

1996, P. 51.( ًمسلمان آن  یدولت ها فلسفه اعمال حق شرط از جانب حال آن که غالبا

، گذار بنا به مصالح از جمله عدم وجواست که دولت شرط د بستر مناسب حقوق داخل

جامعه خود، مناسبات فرهنگ ویژه و... از  یمغایرت با نظم عموم یا اخالق حسنه

زند؛ امری که الملل سر باز ماجرای بخش از تعهدات مندرج در ی کنوانسیون بین

الملل در وجودی حق شرط نبوده و مطابق با کلیات حقوق بین یجدا از فلسفه اساساً

  ت.وص حاکمیت اراده اسخص

اسالم نسبت به اسناد حقوق بشری، مناسب است  یدولت ها به منظور احراز مواضع

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک به اختصار مورد مداقّه قرار 

ال تبعیض علیه زنان ( یگیرد. کنوانسیون محو کلیه ) مورد تصویب یا موافقت ١٩٧٩اش

ی اسالم بنگالدش، مصر، ایران، تونس و جمهوری دموکراتی خلق یمن قرار دولت ها

، با تکیغ کشور ٦کشور اسالم و  ٢١کشور شامل  ٢٧ در مجموع گرفت.  ه بر یر اسالم

، در خصوص  (مهرپور،  ون از حق شرط استفاده نموده اندیکنوانس یماده ٨مبان فرهنگ

 ییون را اعالم م نماید و دربرگیرندهخط مش عموم کنوانس ،٢ یماده ).١٣٩٠

ومیت کل تبعیض علیه زنان و هفت اقدام تعهد آور خاص م شود. حق شرط دولت  مح

را تا جایی اجرا م نماید که در مقابل شریعت  ٢ یمصر متضمن آن است که محتوای ماده

ر مواد را در و دی ٢ یاعالم نمود که مادهاسالم قرار نگیرد. بنگالدش به ضرس قاطع 
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صورت که مغایر با قرآن کریم و سنت باشند، الزام آور تلق نخواهد کرد. عراق خود را از 

 ).Arzt, Op Cit., P. 219(معاف نمود  ٢ ی) مادهG) و زاء (Fملزم شدن به بندهای واو (

 گذاری جهت تغییر یااتخاذ تمام اقدامات مناسب از جمله قانون«بندهای مزبور تعهد به 

نسخ حقوق، مقررات، عرف ها و رویه های موجود که تبعیض علیه زنان محسوب م 

 .Convention to Eliminate all Forms of Discrimination against women, 1979, Art( »شوند

 را )Ibid» (الغاء تمام مقررات کیفری مل که تبعیض علیه زنان محسوب م شوند«و  )2

کنوانسیون به حقوق برابر زنان با مردان جهت تحصیل، تغییر  ٩ یپیش بین م نمود. ماده

یا ابقاء تابعیت خود یا تابعیت فرزندانشان اختصاص دارد. دولت مصر حق شرط وارد 

یری از تحصیل دو تابعیت توسط فرزند، «نمود که تحصیل تابعیت پدر را به منظور  پیش

تجویز م نمود. ) Arzt, Op Cit( »هستندای تابعیت های متفاوت در جایی که والدینش دار

  ).Ibid( اعمال نمودند ٩ یمصر، عراق، اردن و تونس حق شرط هایی کل در مورد ماده

دول عضو باید به مردان و زنان حقوق مشابه در خصوص «١۵ یماده ۴مطابق بند 

ن اعطاء نمایند ان اشخاص و آزادی انتخاب اقامتگاه و مس  Convention to(» تغییر م

Eliminate all Forms of Discrimination against women, 1979, Art. 15.(  اردن بدون توضیح

وارد نمود. تونس نیز حق شرط نسبت به این بند اعمال نمود  ۴حق شرط نسبت به بند 

به گونه ای مورد تفسیر قرار نخواهد گرفت که مغایر با قانون وضعیت «که مفاد آن 

شدیدترین حق شرط ها از  ).Arzt, Op Cit. p. 220(» این موضوع باشد اشخاص تونس در

کنوانسیون وارد گردید که برابری زن و  ١۶ یمصر و ایران نسبت به ماده یدولت ها جانب

ازدواج و روابط خانوادگ مقرر م داشت. وفق  یخاص در زمینه یمرد را در هشت مقوله

پیش داوری در خصوص مقررات شریعت اسالم  بدون«حق شرط ایران مفاد ماده مزبور 

دولت جمهوری اسالم  ی(الیحه »که به زنان حقوق برابر با حقوق همسرانشان اعطا م نماید

ال تبعیض علیه زنان،  اجرا خواهد شد. مصر نیز  )١٣٨٠ایران در مورد الحاق به کنوانسیون محو کلیه اش

ماهیت مقدس عقاید مذهبی متقن است که مزبور جدای از اجرای  یماده«اعالم داشت 

بنگالدش، اردن ). Arzt, Op. Cit(» بر روابط نکاح در مصر حاکم و غیر قابل بحث است...

در  ).Ibid( وارد نمودند ١۶و تونس نیز حق شرط هایی ماهوی به بندهای مختلف ماده 
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صورت به اسالم با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نه  یهادولت مجموع برخورد

ل پذیرش نسبی و همراه با گزینش بوده است.  پذیرش مطلق و بی چون و چرا که به ش

یل داده است. بدیه است که مهم تبی اسالم تش رد م   ترین معیار در چنین گزینش را روی

ری است که شایسته١٩٨٩کنوانسیون حقوق کودک ( بررس م باشد.  ی) مورد دی

فریقایی و آسیایی حق شرط هایی بر کنوانسیون حقوق کودک آ یدولت ها شمار زیادی از

وارد نمودند. برای نمونه کویت بر تمام مقررات کنوانسیون که مغایر با حقوق شریعت 

اسالم و قوانین داخل باشد، حق شرط وارد نمود. به همین ترتیب افغانستان، مصر، ایران، 

 جهت اجرای کامل عنوان مانع اردن، مالدیو، پاکستان و قطر به حقوق اسالم به

مقررات کنوانسیون استناد نمودند. برخ دولت ها مانند جیبوت متعهد شدند تا جایی به 

عضویت کنوانسیون درآیند که مقررات و مواد آن مغایر با قواعد مذهبی و سنت ها نباشد. 

ری نظیر اندونزی به هنگام تصویب اعالم داشتند که اقدام به  تصویب به دولت های دی

معنای پذیرش تعهدات خارج از محدوده قانون اساس نبوده و همچنین متضمن پذیرش 

هیچ تعهدی که حق فراتر از حقوق تعیین شده در قانون اساس ایجاد نماید، نم باشد. 

چند دولت غربی (فنالند، ایرلند، آلمان، نروژ، پرتقال و سوئد) به حق شرط های مزبور از 

 ,.Cerna, Op Cit( ایر با موضوع و هدف کنوانسیون است، اعتراض نمودنداین جهت که مغ

P. 749.(  

 اسالم بر کنوانسیون های حقوق بشری از جمله مهم یدولت ها حق شرط های وارده

جهان ترین مستندات است که رویه این گروه از دولت ها را در خصوص نسبی گرایی یا 

 انسیون های حقوق بشری منه های فوق از کنومنعکس م نماید. با بررس نمو شمول

توان اذعان داشت که دولت های اسالم در ایراد حق شرط همواره مالحظات شرع را 

 مطمح نظر قرار داده و لذا در رویه خود گونه ای از نسبیت حقوق بشر را رقم زده اند.

  

  و پیشنهاد نتیجه

اخیر دستخوش دو رهیافت  یسدهآن در  یمفهوم حقوق بشر و تعیین گستره یتوسعه

حقوق بشر که دستاورد  جهان شمولو نسبی گرایی.  شمولجهانعمده قرار گرفته است: 
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و قائل به  رددا تأکیددوران مدرن است بر وحدت فطرت و وجدان انسان در سراسر جهان 

سان و مشابه برای جمل ابناء بشر در اقص نقاط کره خاک است. ن سبی حقوق بشری ی

پسامدرن است بر کثرت فرهنگ ها و قومیت ها در  یهگرایی حقوق بشر که رهاورد دور

اقص نقاط جهان اتکاء نموده و حقوق بشری را نظر به تفاوت های مزبور میان انسان ها 

  متکثر و نسبی م انگارد. 

تبی اسالم و به خصوص در قالب فلسفه اسالم بحث گسترده ای  یدر نگرش م

اصول  در نهایت،یا نسبی گرایی ارزش ها و قواعد موجود است که  جهان شمولن پیرامو

شمول دارای اصالت تلق شده و ارزش ها و اصول کل انسانیت وجهه  ثابت و جهان

ن موجودیت آن ها  جهان شمول دارد؛ هرچند که امور نسبی نیز مردود تلق نشده، ل

تبی اسالم شمنوط به وجود و پذیرش اصول ثابت و جهان مول تلق م شود. این بینش م

دعوت که مطلق انسان را مخاطب قرار م دهد، در مرتبه  یعالوه بر ایفای نقش در مرحله

ام و حقوق عام را رقم زده است که از ابتناء أوضع قواعد اسالم نیز بی ت ثیر نبوده و اح

ل متغیر زندگ مب   ری است. بر مصادیق و ش

عقیدت و  یرغم دارا بودن این پیشینه اسالم عل یهادولت  مع الوصف

   حقوق بشر از جانب جهان شمول یشمول، در مواجهه با داعیه ایدئولوژی جهان

که آن هم نظریه ای دارای  - نسبی گرایی فرهنگ حقوق بشر  یغربی با نظریه یدولت ها

  ب اتخاذ موضع ادعایی غر جهان شمولهمسو گردیده و علیه  -ریشه غربی است 

ایدئولوژی حقوق بشر اسالم کمترین  شمولجهاننموده اند. از آنجا که در مورد 

مسلمان در این زمینه بنا  یدولت ها گرایانهنسبی یتردیدی وجود ندارد، خط مش یا رویه

 یدولت ها ها قابل توجیه نبوده و م تواند از جانبشمول آنبه صبغه ایدئولوژی جهان

تبی و غربی  اه م و حت جریان روشنفکری دین در معرض این ایراد قرار گیرد که با پای

  ایدئولوژی اسالم تطابق و سازگاری ندارد.

حقوق بشر در  یعلت این ناسازگاری را م توان در سیاس و امنیت شدن مقوله

   موضعاسالم را به اتخاذ موضع مغایر با  یها دولت سالیان اخیر تلق نمود که
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اسالم صرف  یهادولت غربی که به دنبال تحمیل اصول حقوق بشر غربی بر یهادولت

نظر از باورهای مذهبی ایشان هستند، واداشته است. در توجیه و تحلیل خط مش اتخاذی 

اسالم و به منظور نف ایراد مبتن بر مغایرت این خط مش با  یدولت ها کنون

، م توان اظهار داشت که این ایراد از این رو وارد نیست که دیدگاه  ایدئولوژی اسالم

 ذهن و خط مش اتخاذی این یاسالم دارای جنبه یدولت ها ایدئولوژی اسالم برای

عین دارد و جدایی این دو قلمرو ایراد مزبور را مرتفع م نماید. به بیان  یجنبهدولت ها 

رد اسالم و رویه ر در ارزیابی روی ، دو مرحله پدیدار یولت هاد یدی شناسانه و  اسالم

ر متمایز نمود. مرحله پدیدار پدیدار غیر دی شناسانه، ی پدیده را  شناسانه را باید از ی

نماید و در از آن جهت که در حیات یا روابط انسان بروز و ظهور یافته کاوش م صرفاً

مرحله غیرپدیدارشناسانه نماید؛ حال آن که خصوص صدق و کذب نظری آن داوری نم

دهد. در موضوع مورد بحث صدق و کذب و معقولیت مبان نظری را مورد کاوش قرار م

تبی اسالم جنبه پدیدار یاسالم جنبه یدولت ها یرویه رد م  غیر یشناسانه و روی

   ردتوان از این تفکی فراتر رفته و اظهار داشت اگر رویشناسانه دارد. همچنین م پدیدار

گرا تلق شده است، آن اسالم نسبی یدولت ها شمول و رویه اسالم جهان یدولت ها

رد ناظر به ی نظام حقوق بشر و این رویه متوجه نظام حقوق بشر متفاوت است.  روی

رد جهان شمول اسالم به نظام حقوق بشر اسالم و اصول و موازین  یدولت ها در روی

تب اسالم نظأمورد ت ها به حقوق گرایی در رویه این دولتر دارد؛ حال آن که نسبییید م

ای است غیر غرب و برآمده از جغرافیا، فرهنگ و اندیشه ویژه ییدهیبشری نظر دارد که زا

  ها و مناطق. ها، قومیتنگقابل تسری به همه فره

ه به عالوه مراد دولت های اسالم از نسبی گرایی حقوق بشر، نسبیت حقوق است ک

در مواردی با فرهنگ و پیشینه عقیدت غربی ممزوج گردیده و به سبب دارا بودن رنگ و 

را از دست داده است. این امر منافات  جهان شموللعاب ی فرهنگ خاص، قابلیت 

ندارد با آن که بخش از حقوق بشر موجود که صبغه فرهنگ غربی را ندارد و به فطرت 

شمول پذیرفته شود. بی تردید  صول و قواعدی جهانانسان متک است، به عنوان ا
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چنانچه به جای موازین غربی حقوق بشر، موازین اسالم حقوق بشر حاکم بر مناسبات 

تغییر مسیر م داد و  جهان شمولاسالم به سوی  یدولت ها یبین الملل بود، رویه

اسالم  یدولت ها ر رویهرویه در تطابق با نظریه قرار م گرفت. لذا نسبی گرایی موجود د

  اصالت نداشته و معطوف به ارزش های غالب نظام بین الملل حقوق بشر است. 

شاید بتوان نظر به گفتمان های سه گانه حقوق بشر اذعان داشت که اگرچه هر ی از 

رهیافت های اسالم و غربی حقوق بشر گفتمان نظری متعلق به خود را دارد، اما در 

غرب تدوین شده است، گفتمان قانون حقوق بشر با گرایش به فرهنگ شرایط حاضر که 

اسالم جهت گیری متفاوت از گفتمان نظری  یدولت ها اجرایی- گفتمان سیاس

در خصوص گفتمان قانون میان دو اسالم اتخاذ نموده است. از این رو نیل به تفاهم 

مطابق با گفتمان نظری اسالم  اسالم و غربی و تدوین هنجارهایی مورد اتفاق و یجبهه

اسالم را بدل به  یدولت ها اجرایی -م تواند نسبی گرایی موجود در گفتمان سیاس 

  آن نیازمند مقدمات بنیادی است. نماید؛ امری که تحقق  جهان شمول

  

  فهرست منابع

  قرآن کریم.

اری فلسف در فهم حقوق  حقوق بشر در عصر پسامدرن، انتقاد)، ١٣٨۶جاوید، محمد جواد، (پائیز  از شاه

،، ذهن ده حقوق و علوم سیاس   .٩۶تا  ۶٣ صفحات ، ٣ ی، شماره٣٧ یدوره فصلنامه حقوق، مجله دانش

) ، ، ج حسین شریف  :لیف و ترجمهأحقوق بشر (نظریه ها و رویه ها)، ت ،نظریه های حقوق بشر)، ١٣٨٠دانل

، چاپ اول، تهران اه تهران. یدهانتشارات دانش :طرازکوه   حقوق و علوم سیاس دانش

اه تهران. :، چاپ اول، تهرانجدید یحقوق بشر در هزاره)، ١٣٨١ذاکریان، مهدی، (   موسسه چاپ و انتشارات دانش

  کتاب آوا.    :چاپ اول، تهران حقوق بشر توسعه پایدار،)، ١٣٩٠زارع هدک، محمد و معصومه، (

، حسین، (   نشر میزان. :چاپ اول، تهرانحقوق بشر (ارزش ها و واقعیت ها)، )، ١٣٩٠شریف طرازکوه

، سید محمد حسین، ( ، چاپ ٤، جلد یجلد ٢٠محمد باقر موسوی،  مترجم: تفسیر المیزان،)، ١٣٨٣طباطبائ

  .دفتر انتشارات اسالم: سوم، قم



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهش ديدگاه-ی علم فصلنامه /٢١٤
  
 

، سید محمد، ( م ٢حقوق بشر در جهان معاصر، )، ١٣٨٨قاری سید فاطم  :، چاپ دوم، تهراندفتر، دفتر ی

  مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش. یموسسه

ال تبعیض علیه زنان،  یالیحه آذر  ٢٧دولت جمهوری اسالم ایران در مورد الحاق به کنوانسیون محو کلیه اش

 در: قابل دسترس، ١٣٨٠

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4146&urlId=1386. 

،  یواحدهماده   در:  قابل دسترس، ١٣٧٢دی  ١٩تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجلس شورای اسالم

http://mehrkhane.com/fa/news/8513,1383. 

) ، : ، چاپ بیست و چهارم، تهران٢و  ١، جلدهای یجلد ٢ اسالم و نیازهای زمان،)، ١٣٨٧مطهری، مرتض

  انتشارات صدرا.

) ، انتشارات  :، چاپ دوازدهم، تهران١، جلد یجلد ٥، صول فلسفه و روش رئالیسما)، ١٣٨٥مطهری، مرتض

  صدرا.

) ،   انتشارات صدرا.: ، چاپ هفدهم، تهرانخدمات متقابل اسالم و ایران)، ١٣٨٨مطهری، مرتض

) ،   انتشارات صدرا. :، چاپ یازدهم، تهرانشناخت یلهأمس)، ١٣٨٣مطهری، مرتض

) ،   انتشارات صدرا. :چاپ چهارم، تهران ت اسالم،مشخصا)، ١٣۶٨مطهری، مرتض

) ، انتشارات  :، چاپ بیستم، تهران: جامعه و تاریخ٥مقدمه ای بر جهان بین اسالم )، ١٣٨٩مطهری، مرتض

  صدرا.

) ،   انتشارات صدرا. :، چاپ نوزدهم، تهرانمنظام حقوق زن در اسال)، ١٣٨۴مطهری، مرتض

، سید مسعود، (پنجم د رد فلسف به  چرا حقوق بشر جهان)، ١٣٩١ی موسوی اردبیل شمول نشد؟ تبیین روی

  .٢۵٧٧شماره  اعتماد، یروزنامه، مفهوم حقوق بشر

 :چاپ اول، تهران حقوق بشر در نظام بین الملل و موضع جمهوری اسالم ایران،)، ١٣٧۴مهرپور، حسین، (

 انتشارات اطالعات.

 رویت شده در:  ه زنان،یض علیع تبعون رفیشدن و کنوانس جهانمهر پور، حسین، 

http://www.vista.ir/?view=context&id=233668 (1390). 

Abdullahi, A. An-Na’im, (2001), Human Rights in the Arab World: A Regional 

Perspective, Human Rights Quarterly, Vol. 23, Pp. 701-732. 



  ٢١٥/  گرایی حقوق بشر... شمول و نسبی جهان
، سیدطه موسید س ، لیال رئیس  ی میرکالئوباقر میرعباس

   
  

 

Arzt, Donna E., (1990), The Application of International Human Rights Law in 

Islamic States, Human Rights Quarterly, Vol. 12, Pp. 202-230. 

Bayefsky, Anne F., (1996), Cultural Sovereignty, Relativism and the International 

Human Rights: New Excuses for Old Strategies, Ratio Juris, Vol. 9, No. 1, Pp. 42-59. 

Bielefeldt, Heiner, (1995), Muslim Voices in the Human Rights Debate, Human 

Rights Quarterly, Vol. 17, Pp. 587-617. 

Cerna, Christian M., (1994), Universality of Human Rights and Cultural Diversity: 

Implementation of Human Rights in Different Socio-Cultural Context, 

Human Rights Quarterly, Vol. 16, Pp. 740-752. 

Charte of the United Nations, Adopted 26 June 1945, Art. 1. 

Convention to Elliminate all Forms of Discrimination against women, 18 Dec. 1979, Art. 

15. 

Dellavalle, Sergio, (2010), Beyond Particularism: Remarks on Some Resent 

Approaches to the Idea of a Universal Political and Legal Order, The European 

Journal of International Law, Vol. 21, No. 3, Pp. 765-789.   

Donnelly, Jack, (May 2007), The Relative Universality of Human Rights, Human 

Rights Quarterly, Vol. 29, No. 2, Pp. 281-306. 

European Convention on Human Rights, adopted 4 Nov. 1950, Art. 1. 

Internatinal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Adopted 16 Dec. 1966.  

Perry, Michael J., (1997), Are Human Rights Universal? The Relativist Challenge 

and Related Matters, Human Rights Quarterly, Vol. 19, Pp. 461-509.  

Shestack, Jerome J., (1998), The Philosophic Foundations of Human Rights, Human 

Rights Quarterly, Vol. 20, Pp. 201-234. 



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهش ديدگاه-ی علم فصلنامه /٢١٦
  
 

Skorupski, John, (2010), Human Rights, in Besson, Samantha and John Tasioulas, The 

Philosophy of International Law, First Published, Oxford University Press, Pp. 357-

373. 

UNESCO convention on cultural expression - 2005.  

Universal Declaration of Human Rights, Adopted 10 Dec. 1948, G.A. Res. 217A (III).  

Universal Declaration on Cultural Diversity, Adopted by the General Conference of the 

UNESCO at its thirty-first session on 2 November 2001. 

Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993. 

Zemanek, Karl, (2000), New Trends in the Enforcement of Erga Omnes 

Obligatios, Max Planck Yearbook of United Nations Law, No. 4, Pp. 1-52. 

  


