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  ها المللی: چشم اندازها و دشواري پذیرش هنجارهاي حقوق بشر اسالمی در نظم حقوقی بین

  

  چکیده:

بـوده  ارتباط میان قواعد حقوق بشري و فقه اسالمی همواره یکی از موضوعات مورد بحث در سطح بـین المللـی   
ویـژه در  است. این بحث از دو جهت می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد: یکی از جهت حقوق داخلی، به

هابه نحوي تحت تأثیر قواعد اسالمی قرار دارد. و دیگر از جهت حقـوق بـین  کشورهایی که حقوق داخلی دولت
اسالمی هماهنگی یا احیانا تناقض وجـود دارد.  الملل و آن اینکه تا چه مقدار میان هنجارهاي حقوق بشري و فقه 

الملـل در آغـاز بـه عنـوان     مقاله حاضر با نگاهی تاریخی به موضوع، به این نکته بپردازد کـه اگرچـه حقـوق بـین    
تواند مانعی براي سازش نظـري  تالشی براي جدایی دین از سیاست مطرح گردید، ولی این حقیقت تاریخی نمی

قوق بشر باشد. بررسی محتوایی میان هنجارهـاي خـاص حقـوق بشـري در حقـوق بـین       میان هنجارهاي دینی و ح
الملل نشان می دهد که میان این هنجارها بیش از نود درصد همگرایی وجود دارد. با این حال در مواردي شـاهد  

حـاکم بـر   وجود مبانی متفاوت میان اسـالم و نظمـی بـه نـام نظـم       نوعی اختالف میان این دو دسته قواعد هستیم.
این اخـتالف  تواند در آینده از میزان  آنچه می المللی وجود این تفاوت حداقلی را ناگزیر ساخته است.جامعه بین

و حقوقـدانان    ندانیک گفتگوي پایدار میان علماي فقه اسالمی و اندیشـم یا دو سویی کم کند، ضرورت وجود 
  می باشد. یالمللبین
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  مقدمه 

 اي که هد به گونهرا تشکیل می د المللی ی از موضوعات جدي سیاسی روابط بینامروزه یکمساله حقوق بشر 
الملل با هنجارهاي  نله چالش حقوق بیمسأ کشورهاي اسالمی به نوعی با آن درگیر هستند. ویژهتمام کشورها، به

بدانجا رسیده است  این چالش تا ه است.حقوقی اسالمی یکی از مباحث داغ در محافل سیاسی و آکادمیک بود
اسالم و  که حتی برخی از محاکم تخصصی حقوق بشر در مغرب زمین عمالً به جدایی و عدم انطباق میان احکام

» حزب رفاه«اند. براي مثال دادگاه اروپایی حقوق بشر در رأي معروف خود در قضیه  حقوق بشر غربی نظر داده
  1انطباق با کنوانسیون حقوق بشر اروپا اعالم کرده است.عمالً اسالم و شریعت اسالمی را غیر قابل 

بینی میان اسالم و حقوق بشر آنچنانکه امروزه در مغرب زمین شناخته شده و مورد  از نگاه فلسفی تفاوت جهان 
دانجا پیش رفته است که ها گاه تا ب ین تعارض دیدگاهفلسفی دارد. ا-اي تاریخی ، ریشهاست گرفتهارپذیرش قر

فرهنگ مغرب زمین » محور غرب«مفهوم جهانی حقوق بشر را مفهومی بدانند که محصول نگاه   اًساسبرخی ا
وجب شده است تا هاي فرهنگی در جهان بی توجه بوده است. همین نگاه در موارد متعدد م است و به تفاوت

بنگرند و به هنگام تصویب اسناد حقوق بشري  الملل دیده تردید به هنجارهاي حقوق بینبا  کشورهاي اسالمی 
در مقام تحدي خود گاه   در صحن سازمان هاي بین المللی نسبت به این هنجارها از حق تحفظ استفاده نمایند و

 2تهیه کنند. "حقوق بشر اسالمی"تحت عنوان  را اي اسناد ویژه

                                         
1 CEDH, Affaire Refah partisi et autres c. Turquie, 31/07/2001, available in :  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["702044"],"itemid":["001-64174"]} 
 

  براي نمونه در مورد این اسناد می توان به موارد زیر اشاره کرد:  2
  1979رح اعالمیه حقوق بشر و تعهدات بنیادین انسان در اسالم، تهیه شده از سوي اتحادیه جهان اسالم در سال ط-
  1980آوریل  12اعالمیه جهانی اسالم، تهیه شده از سوي شوراي اسالمی لندن مورخ -
  به یونسکو ارائه گردید. 1981بر سپتام 19اعالمیه جهانی اسالمی حقوق بشر که توسط شوراي اسالمی لندن تهیه گردید و در -
  در طائف ارائه گردید. 1981پیش نویس سند راجع به حقوق بشر در اسالم که در جریان اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی در -
  تهران به تصویب رسید. 1989دسامبر  پیش نویس سند راجع به حقوق بشر که در پنجمین نشست حقوق بشر در-
  در قاهره تهیه گردید. 1990ه حقوق بشر در اسالم که توسط وزراي خارجه اعضاي سازمان کنفرانس اسالمی در اوت پیش نویس اعالمی =
  تهیه شد. 1982پیش نویس منشور عربی حقوق بشر که توسط کشورهاي عضو اتحادیه عرب در سال -
  به تصویب رسید. 1986طرح منشور حقوق بشر و مردم در جهان عرب که در دسامبر -
  توسط لیبی به تصویب رسید. 1988ژوئن  12کتاب سبز حقوق بشر در عهد جماهیري که در -
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المللی حقوق بشري  پذیرش هنجارهاي بیناین وضعیت می تواند این نیاز اساسی را مطرح کند که چگونگی    
بدان اشاره  باید اي که پیش از طرح این مطلب نخستین مسأله از نگاه اسالمی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

شود، توجه به این حقیقت است که بسیاري از اندیشمندان اسالمی در تحلیل مفهوم حقوق بشر، آنچه به عنوان 
از نگاه این متفکران،  3حقوق بشر شناخته می شود را در مبانی و اصول، امتداد فکري تمدن غربی می دانند.

باشد و همین امر تفاوت کمی و کیفی میان دو  بی آن میفلسفه حقوق بشر اسالمی به طور کل متمایز از مبانی غر
رسد.  نظر نمی این نظر در نگاه نخست چندان پر بیراه به برداشت غربی و اسالمی از حقوق بشر ایجاد نموده است.

باید یادآور گردید که اوالً در حقوق بشر اسالمی، این شاخه از حقوق مانند تمام دیگر ابعاد  در این چارچوب
قی جنبه الهی دارد و از سوي شارع آسمانی وضع گردیده است. ثانیاً مبانی این حقوق باید در کنار تکالیفی حقو

که بر انسان تحمیل شده است، باید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین چارچوب الزم است به این نکته توجه شود 
ح پنج گانه اي بنیاد نهاده شده است که که در اسالم هر گونه قانونگذاري و تشریع در جهت حمایت از مصال

شالوده حمایت از فرد و جامعه را تشکیل می دهند. این مصالح پنج گانه عبارتند از نفس، دین، عقل، عرض و 
همین تفاوت کلی در تحلیل مبانی حقوق بشر  توانسته است تا شکافی نظري میان مبانی اسالمی و غربی  4مال.

یی می تفاوتی که اگرچه در نگاه نخست قابل اعتنا به نظر می رسد، در تحلیل نها حقوق بین الملل ایجاد کند.
با مبانی کنونی حقوق بین الملل دست یابد. (گفتار اول) با این همه صرفنظر از  تواند به سازشی هر چند نسبی

یگر در تعارض تفاوت مبانی حقوق بشر در اسالم و نظم کنونی حقوقی، محتواي این دو گفتمان چندان با یکد
دولتی و بین دولی در این راستا تنظیم گردیده  قرار ندارند. تحلیل محتواي اسناد منطقه اي که در سازمان هاي غیر

هاي شکلی و محتوایی  هر چند تا حل نهایی تعارض است را می توان دلیلی بر این همخوانی محتوایی دانست.
  (گفتار دوم)  قرار دارد. رو در پیش وعه راه طوالنیالملل موض میان نظم هنجاري اسالمی و حقوق بین

  

  

  

  گفتار اول: مبانی حقوق بشر در اسالم و نظم حقوقی بین المللی: از تعارض تا سازش

                                                                                                                               
  در مورد  بررسی تفصیلی این اسناد نگاه کنید به:

-MOTILLA, A (ed.), Islam y Derechos Humanos, Madrid, Trotta, pp. 27-52. 

  
  88للطباعه و النشر و التوزیع، ص. محمد عماره، معرکه المصطحات بین الغرب و االسالم، نهضه مصر  3
  89همان، ص.  4
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نشان دهنده دو مسیر مجزا در اسالم و نظم حقوقی ی ثابت و الیتغیر براي انسان تحلیل مبانی وجود حقوق
الملل در سیر تدوین اروپایی و مدرن خود، بیش از هر چیز  نظم حقوق بینالمللی می باشد. در هر حالی که  بین

تالش نموده است تا از هنجارهاي از پیش تعیین شده ماوراءالطبیعه فاصله بگیرد و تدوین هنجارهاي خود را بر 
روردگار توجیه انجام دهد، تفکر اسالمی اساساً هر گونه تشریع را بر مبناي الهی و خواست پ» انسان محور«مبنایی 

به سود » تفاهم موضوعی«به » تعارض نظري«این تقابل می تواند در تحلیل نهایی از  ،می کند. (الف) با این همه
  حمایت از انسان تبدیل شود. (ب)

  

  

  تقابل مبانی حقوق بشر موضوعه و اسالم - الف

بررسی سیر تاریخ حقوق بین الملل مدرن قبل از هر چیز بیانگر نوعی گسست و جدایی است؛ جدایی حقوق 
الملل شالوده و بناي این نظم حقوقی را  . در جهانی که نخستین واضعان حقوق بینآسمانیاز  هنجارهاي 

جهان بود. اینگونه  ذهبیم عبور از قدرت پاپ به عنوان فرمانرواي ،ریزي نمودند، شاید مهمترین چالش پی
می داند که صاحب زمین  "روحانی"، حقوقدان مسیحی اسپانیایی پاپ را تنها حاکمی »ویتوریا«بود که 
در راستاي همین رویکرد است که استقالل و تولد حقوق بین  قدرت زمینی او باید انکار گردد. نیست و

هاي بعد توجیه گردیده است. در این خصوص علماي  ها و دهه الملل به عنوان یک نظم مستقل در سال
در تحدید قدرت پاپ و جدا کردن قدرت آسمانی » ویتوریا«الملل مدرن متفق القولند که اندیشه  حقوق بین

الملل را از  ر زمان راه را براي نویستدگان بعد باز کرد تا به مرور زمان حقوق بیناز قدرت زمینی به مرو
مسیري که توسط ویتوریا در  5مذهب جدا سازند و آن را به صورت علمی مستقل و غیر مذهبی درآورند.

د و ، حقوقدان هموطن ویتوریا، دنبال ش»سوارز«تکوین حقوق بین الملل گشوده شد، در سالهاي بعد توسط 
آلبریکوس «به باروري کامل رسید. در تکوین تاریخ حقوق بین الملل، اندیشه » جنتیلی«در قالب اندیشه 

المللی می دانند که خود را فارغ از هر اندیشه دینی داراي استقالل  را نقطه نهایی تکوین حقوق بین» جنتیلی
الحظه اجماع دارد که اهمیت جنتیلی در الملل امروز بر این م تئوري کالسیک تاریخ حقوق بین  6داند. می

ین الملل از آن جهت است که وي توانست مذهب را از حقوق بین الملل مجزا نماید. ا تکوین حقوق بین
  شود: الملل نامیده می نماینده خاستگاه و طبیعت نظمی است که امروزه حقوق بین ،التین جنتیلی جملۀ

                                         
  364، ص. 1383المللی، تهران،  ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل عمومیپرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین 5

6 Diego Panizza, Politica e Religione nell’opera di Alberico Gentili, in: Alberico Gentili nel quatro centenario della 
morte, Giuffré, 2008, p. 644. 
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"Silete theologi in munere alieno "7  

در بسیاري از عقائد خود از جنتیلی الهام الملل یاد می کنند و  گروسیوس که از او به عنوان پدر حقوق بین
که حقوق اساساً داراي دو مبنا گرفته بود نیز سیر جدایی دین و حقوق را تکمیل می کند. او معتقد است 

  باشد: حقوق طبیعی و حقوق ارادي. می

تواند آن را  نیست و حتی اراده خداوند نیز نمیاراده هیچ کس  د و زاییدةعی از طبیعت ناشی می شوحقوق طبی
تواند مخالف آن را خلق  تغییر دهد. زیرا خداوند خود خالق طبیعت است و هر قدر قدرتش الیتناهی باشد، نمی

ناشی از اراده می آید  تواند بود.... اما حقوق ارادي چنانکه از نامش بر کند. چنانکه جمع دو و دو جز چهار نمی
بشر  که منبعش ارادة شود و دیگر حقوقی است و بر دو گونه می باشد: حقوقی که از اراده الهی ناشی می

است.گروسیوس حقوق الهی را همان چیزي می داند که در کتاب مقدس آمده است  و در مقابل حقوق ارادي 
   8الملل. حقوق بین کند: حقوق مدنی، حقوق خانوادگی و بشري را به سه قسم تقسیم می

الملل امري متفاوت از اراده الهی است و موضوعی است که قدرت خود را از  در همین چارچوب حقوق بین
اي است که حق را  چنین تعریفی نقطه مقابل اندیشه دست می آورد. اراده کلیه دول یا تعداد زیادي از آنها به

  صرفاً ناشی از اراده باري تعالی می داند.

حق  دارايآمده است که تنها خداوند  پرستی  عنوان یک آئین الهی و مبتنی بر یکتا به تحلیل اسالمی ع دردر واق
و این  9»حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست«در دیانت اسالمی گفته شده است که  .تشریع است

تمام نظام آفرینش از آن خداست و دستگاه عظیم خلقت همه از او نظام یافته «اعتقاد مبتنی بر آن است که 
راند و او بهترین  به تعبیر بهتر در دستگاه الهی اسالمی، فرمان از آن خداوند است و به حق حکم می 10»است.

ح قرآنی وجود دارد که بیانگر این وجه از دین حکمفرمایان است. در این رابطه مجموعه اي است از آیات صری
  حنیف اسالم است:

  )57ان الحکم اال هللا یقص الحق و هو خیر الفاصلین (سوره انعام/-

                                         
 »خاموش باشید و به موضوعی که در قلمرو شما نیست، وارد نشوید. روحانیان!اي  «7

 :  در همین رابطه و براي تحلیل اندیشه جنتیلی در تکوین اندیشه غیر دینی حقوق بین الملل مدرن نگاه کنید به

-Giovanni Minnucci, Silete Theologi in munere alieno. Alberto Gentili tra diritto, teologia e religione, 
Monduzzi, 2016. 

  392-393پرویز ذوالعین، پیشین، صص.  8
  )40ان الحکم اال هللا امر ان التعبدوا اال ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس الیعلمون. (یوسف / 9

  )126و هللا ما فی السوات و ما فی االرض و کان اهللا بکل شیء محیطا (نساء/   10
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  حکمی جز حکم خداوند نیست که حق را می گوید و او بهترین داوران است.

صراحت اشاره دارد که ) که به 26واسمع ما لهم من دونه من ولی و الیشرك فی حکمه احدا (سوره کهف/-
  هیچکس جز خداوند ولی مردم مردم نیست و هرگز کسی را در حکومت به شریکی خویش برنگزینند.

  )12فالحکم هللا العلی الکبیر (سوره مومن/-

  حکم تنها از آن خداوند برتر بلند مرتبه است.

  ز سوي خداوند وضع گردیده باشد:داند که ا در همین راستا نیز قدرت بهترین قانون را براي جامعه، قانونی می

  / 50ومن احسن من اهللا حکما لقوم یوقنون (مائده( 

  )م قانونگذاري بهتر از خداوند است؟(براي ملتی که به خدا ایمان دارد، کدا

تواند در این حکم کلی تغییري ایجاد نماید چرا که بنا  از بعد زمانی و مکانی نیز گذشت زمان  و تغییر مکان نمی
عتقاد اسالمی، این توسط حضرت محمد براي تمام مردم جهان و تا روز رستاخیز فرستاده شده است، چنانکه  بر ا

  )19(سوره انعام/ "و اوحی الی هذا القرآن ألنذرکم به و من بلغ"در قرآن آمده است، 

ي با اعتدال کامل البته باید اذعان نمود که مطابق اندیشه اسالمی، قوانین اسالم چنان طبق سرشت و فطرت بشر
  .ها باشند جا راهنماي انسان طرح و تنظیم شده اند که می توانند براي همیشه و در همه

اي تقابل در مبانی راجع به وضع  ترتیب آنچه در نگاه اول می تواند مورد توجه قرار گیرد آن است  که گونه بدین
و » کرامت انسانی«باشد. با این همه توجه به  میالملل ملحوظ  و تحلیل قواعد حقوقی در اسالم و حقوق بین

تواند زمینه را براي نزدیکی و تقارب موضوعات حقوق بشري در  جایگاه برتر انسان در این دو نظام هنجاري می
  الملل موضوعه فراهم نماید. بین اسالم و حقوق 

  

  

  

  

  انساندر حمایت از موضوع مشترك: » تفاهم موضوعی«تا » تعارض نظري«از  - ب
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سیر جریان جدایی اروپاي پس از عصر رنسانس از تفکر دینی به عنوان مبناي قانونگذاري موجب 
  گردید: روشنفکري به سوي دو جنبش فکري 

تمایل به توجه به مظاهر خارجی و مادي ( به تعبیر بهتر نوعی ماتریالیسم) که به درجات متفاوت خود  - الف
  مغرب زمین نشان می دهد. خود را در آثار اکثر فالسفه متأخر

  در محور مشروعیت براي قانونگذاري.» انسان«دادن تالش براي قرار -ب

دارد که نقش مهمی در تکوین  "گرایی انسان"یا  "اومانیسم"این تمایل به طور مشخص ریشه در جریان عام 
یشه اومانیسم با اعتقاد که الملل امروز ایفا نموده است. اند جامعه اروپاي مدرن به عنوان خاستگاه حقوق بین

تواند زمینه شکوفایی هر چه  اعتقاد که انسان داراي توانایی هاي متعدد است و با آگاهی و مسؤولیت می
هر قانونگذاري تاکید داشت. در این تفکر مفاهیمی  "محور انسان"بیشتر خود را فراهم نماید، بر جایگاه 

ز اندیشه دیگران و کنجکاوي براي درك مستقل جهان مفاهیم چون اراده آزاد، تسامحآ استقالل، استقبال ا
انسان و "ها خود ساخته یک مفهوم کلیدي بود و آن اینکه  دادند. این ارزش بنیادین خود را تشکیل می

  11"گیرد. هاي وابسته به او فوق تمامی دیگر اعتبارات قرار می ارزش

گرایی  اومانیسم یا انسان"در این سیاق تاریخی و در ارتباط با مفهوم خلق و تفسیر هنجارهاي اجتماعی، مفهوم  
مفسران حقوق وسطی تلقی شده  "گراي شکل"ها  گردد که نوعی انقالب در برابر اندیشه متولد می "حقوقی

ق الهی مسیحی تمام تالش خود را است. در حالی که مفسران و حاشیه نویسان قرون وسطی با تکیه بر حقو
و سیاق » انسان«در نظر برآمد تا با توجه به  "گرایی حقوقی انسان"نمودند،  صرف تفسیرهاي شکلی از نصوص می

ی در نزد اصحاب و یها شرایط زندگی او به حقوق رومی بازگشت نماید. این جریان که البته داراي تفاوت
توصیف کرد به دلیل بازگشت به خرد » همگون«وان آن را یک جریان باشد و به دشواري می ت پیروان آن می

  انسانی داراي اهمیت است. همین جریان در در شکل گیري حقوق بین الملل نقشی اساسی بازي کرده است.

امروزه تردیدي نیست که گروسیوس و دیگران پدران حقوق بین الملل در شیوه استدالل خود به شدت تحت 
و » خردگرایی«اند و از اینجاست که می توان گفت که دو ویژگی  بوده» عت انسانیحقوق طبی«تاثیر 

این دو ویژگی که خود معلول توجه به  الملل به یادگار مانده است. بندي حقوق بین در استخوان» گرایی انسان«
و خطرناك  الملل از مسیر پر پیچ و خم رغم عبور حقوق بین است، باعث شده است تا علی» کرامت انسانی«

                                         
  مارتی در تعریف مفهوم اومانیسم غربی به کار برده است. در این مورد نگاه کنید:-این تعبیري است که پروفسور میرِي دلماس 11

-Mireille Delmas-Marty, L’humanisme juridique entre Mythe et Utopie, available in; http://www.tout-
monde.com/sites/mireille-delmas-marty---l27humanisme-juridique-entre-mythe-et-utopie.pdf  
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نقطه مشترکی میان حقوق بین الملل و تفکر حقوقی اسالمی قابل مشاهده می شود که  "پوزیتیویسم حقوقی"
  دفاع از کرامت انسانی. رسالت عبارت است از

در حقیقت در بین مخلوقات، انسان از ویژگی هاي بسیار  کرامت انسانی داراي جایگاه ویژه اي است.   در اسالم
سوره “(لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ ” ردار است که به احسن التقویم خطاب شده است: متمایزي برخو

  ).4التین: 

  یقینا ما انسان را در (مقام) احسن تقویم (نیکوترین مراتب صورت وجود) بیافریدیم.

قرآن در آغاز به خلقت انسان و سیر طبیعی آفرینش او اشاره می شود که چگونه انسان به دنیا آمد بعد از آن به  
 :آفرینش زمین و آسمان اشاره می شود، این مطلب اشاره می نماید که

در حقیقت از میان مخلوقات گوناگون الهی، این انسان است که داراي ویژگی هاي ممتازي است که مقام 
خلیفه الهی را در میان موجودات از آن خود کرده است. اگرچه در این جا خالفت الهی براي نخستین انسان، 
یعنی حضرت آدم(علیه الصلوه و السالم) ثابت شده، اما منحصر در ایشان نبوده است و عمومیت داشته و شامل 

  .انسان هاي بعد از او نیز می شود

 
 :تـوان بـه آیـه دیگـري در ایـن بـاره اشـاره کـرد کـه خداونـد مـی فرمایـد            براي عمومیت این منظـور الهـی مـی    

ــأَرضِ    ” ــی الْــــــــــ ـــــــــ فـ فــائ ــم خَلَــــــــــ ــذي جعلَکُــــــــــ ـــــــــ ــو الـَّ  .“ هــــــــــ

  (و اوست آن ذاتیکه گردانید شما را جانشینان در روي زمین)

م و ایمان و عمل البته در این مورد که چه کسانی از فرزندان آدم می توانند به این مقام برسند، آنهایی که عل 
 .بدان را دارا بوده و به آن متصف گشته اند؛ هم چون پیامبران الهی، ائمه دین، اولیاء اهللا و صالحین

عالوه بر مقام خالفت الهی، خداوند به انسان عظمت، شرافت و کرامت دیگري نیز بخشیده و او را بر سایر 
   .مخلوقات روي زمین مسلط گردانیده است

یات نورانی قرآن کریم نیز به عین مفهوم استعمال شده است؛ خداوند در کتاب آفرینش از اعطاي این معنا در آ
  »و لَقَد کرَّمنَا بنی آدم.«کرامت به ابناء بشر سخن می گوید

آید آن است که وجود محتواي مشترك در خصوص کرامت انسانی می نتیجه منطقی که از این مقدمه برمی
شترکی براي حمایت از انسان منجر گردد. همین مساله در تحلیل اسناد حقوقی اسالمی حمایت از تواند به نتایج م

 حقوق بشر به نحو برجسته قابل مشاهده است.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

9 
 

9 

  

  

  

  

  گفتار دوم: همخوانی محتوایی حقوق بشر در اسالم و حقوق بین الملل موضوعه

  

اند،   اي تدوین گردیده که در سطح منطقه در  این گفتار ضمن بررسی محتوایی اسناد خاص حقوق بشر اسالمی
المللی مورد بررسی قرار خواهیم داد.  (الف) موارد احتمالی تعارض حقوق بشر اسالمی را در نظم حقوقی بین

 (ب)

 

 

  الملل بررسی محتوایی اسناد خاص حقوق بشر اسالمی در بستر حقوق بین - الف

  

اخر دهه هفتاد قرن گذشته میالدي، جوامـع مسـلمان اسـناد    همچنانکه پیشتر گذشت به دلیل خاص فرهنگی، از او
اند کـه مهمتـرین آنهـا عبـارت اسـت از سـند قـاهره یـا          تدوین نموده »حقوق بشر اسالمی«خاصی را در ارتباط با 

در مقدمه این اعالمیه به صراحت مبناي دینی  تدوین گردیده است. 1990اعالمیه حقوق بشر اسالمی که در سال 
  در واقع در این اعالمیه آمده است که:ها به رسمیت شناخته شده است.  انسان براي کرامت

 
دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی با ایمـان بـه اهللا پروردگـار جهانیـان و آفریـدگار کائنـات و بخشـنده        «

نعمتها ، خداوندي که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وي را خلیفه خود در زمین گردانـد ،  
امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهـاده و آنچـه   خداوندي که آبادانی و اصالح زمین را بر عهده بشر گذارده و 

در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وي قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صـلی اهللا علیـه و آلـه    
که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وي را رحمتی براي جهانیان ، و آزادگري براي بردگان 

ي طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبري که برابري را میان همه بشریت اعالم نموده و و شکننده اي برا
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هیچ اولویتی براي کسی بر دیگري جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میـان مـردم برچیـد ، مردمـی     
ــه خداونــــــــــــــد آنــــــــــــــان را از روح واحــــــــــــــد آفریــــــــــــــده اســــــــــــــت .       کــــــــــــ

توحید ناب که ساختار اسالم بر پایه آن استوار شده است ، عقیده اي که بشریت را فرا و با در نظر گرفتن عقیده 
خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی براي او قائل نشوند واحـدي را بـه عنـوان خـدا بـه جـاي اهللا       

ه و رهـایی انسـان از   نگیرند ، عقیده اي که پایه راستین آزادي مسئوالنه بشریت و حیثیت آنان را پی ریـزي کـرد  
ــت .   ــوده اســـــــــــــــــــــــــ ــالن نمـــــــــــــــــــــــــ ــی را اعـــــــــــــــــــــــــ  بردگـــــــــــــــــــــــــ

و براي تحقق اموري که در شریعت جاودان اسالمی آمده است از جمله پاسداري از دین و جان و خرد و ناموس 
و مال و نسل ، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روي در کلیه مواضع و احکـام ، ایـن شـریعت معنویـات و     

آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجـود آورد و بـین   ماده را با هم در 
حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهاي قسط را میان طرفهـاي ذیـربط برقـرار کـرد تـا      
ــانی .   ــه زیـــــــــــــ ــانی باشـــــــــــــــد و نـــــــــــــ ــه نـــــــــــــــه طغیـــــــــــــ  ایـــــــــــــــن کـــــــــــــ

داوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسالمی که خ
جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمـان را بهـم   
بپیوندند . لذا از چنین امتی امروزه انتظار می رود که به هدایت بشریت گمراه در امـواج و مسـلک هـایی کـه در     

ــال ر ــد .      ح ــه ده ــادي ارائ ــزمن تمــدن م ــکالت م ــراي مش ــایی ب ــوده و راه حله ــدام نم ــتند اق ــاد هس ــت متض  قاب

کـه هـدفش حمایـت     -حقـوقی   -و به جهت ایفاي سهم خود در تالشهاي بشري که مربوط به حقوق بشر است 
که بـا شـریعت    بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادي و حقوق او در حیات شرافتمندانه اي دارد

ــت .   ــگ اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالمی هماهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با اعتقاد به این که بشریتی که در باالترین درجات علم مادي رسیده است ، پیوسته و در هـر زمـان نیازمنـد تکیـه     
ــویش مــی باشــد .            ــده از حقــوق خ ــل حمایــت کنن  گــاهی ایمــانی جهــت پاســداري از تمــدن خــودو عام

مومی در اسالم جزیی از دین مسلمانان است ، پس هیچ احـدي  و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهاي ع
به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفـی کـه   
خداوند از راه کتابهاي خود نازل نموده و خاتم پیـامبرانش را فرسـتاده و بـه وسـیله ي او پایـان و اختتـامی بـراي        

آسمانی بعمل آورده است ، ندارد . بنابراین مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهی از آنهـا یـا تجـاوز بـر      رسالت
آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد ، مسؤول پاسداري و اجراي آن است و امت به گونـه اي هماهنـگ در   

  »دارد . تضمین (مشترك) در قبال آنها ، مسؤولیت

  دمه باید به چند نکته توجه داشت:با عنایت به این مق 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

11 
 

11 

الملل سنتی که به لحاظ تاریخی در تقابل با مقامات مذهبی کلیسـا ایجـاد گردیـد،     اول آنکه برخالف حقوق بین
تفکر اسالمی نمی تواند مبناي حقوق بشر را جز در داخل تعالیم اسالمی پیدا کند. متن اعالمیه قاهره نیز به خوبی 

سـفی، ارزش و کرامـت   مبـانی فل با استفاده از نخستین منبع فقه اسالمی یعنی قـرآن تـالش کـرده اسـت، فـارغ از      
  12اسالمی را در قرآن مورد توجه قرار دهد.

دوم آنکه در اسالم مسأله حقوق و تکالیف در کنار یکدیگر مورد عنایـت قـرار گرفتـه اسـت. در واقـع براسـاس       
تواند خارج از مساله مسوولیت خود را مطرح نماید. لذا این حقیقت به عنوان یک مبانی اسالمی هیچگاه حق نمی

  13کلیدي مورد عنایت واضعان اعالمیه قاهره قرار گرفته است. نکته

سوم مسأله مبانی حقوق بشري در قالب عدالت اجتماعی نیز مورد توجه واقع شده اسـت. در واقـع در حـالی کـه     
هاي بعدي در حقـوق  حقوق بشر نسل هاي متفاوتی را پشت سر نهاده است و امروزه مساله نسل سوم و حتی نسل

گردیده است، واضعان اعالمیه قـاهره تـالش دارنـد تـا ایـن نکتـه را تبیـین نماینـد کـه مسـاله عـدالت            بشر مطرح 
اجتماعی در مسائل حقوق بشري حقیقتی است که نباید مورد بی اعتنایی قرار گیرد و همین مسـاله در اسـالم نیـز    

 14مورد توجه بوده و هست.

سه بخش تقسیم نمود. در درجه اول حقوق فردي انسانی مـورد  بر این اساس محتواي اعالمیه قاهره را می توان به 
توجه قرار گرفته است. این حقوق در درجه اول با عنایت با مبانی آنها مورد تشریح و تبیین واقع شده است. امري 
که در اسناد مشابه حقوق بشري کمتر به چشم می خورد. در درجه دوم رابطه انسان و جامعه و آثار حقوق بشري 

مورد عنایت قرار گرفته است و در نهایت ارزش هاي اسالمی و دینی به عنـوان ارزش هـایی فـی نفسـه داراي      آن
قیمت تعبیر شده اند که نمی توانند مورد خدشه قرار گیرند. این بخش سوم را شاید بتوان نوعی تقابـل بـا حقـوق    

هـاي دینـی را   و می توانـد حتـی ارزش  بشر غربی دانست. در حقوق بشر غربی انسان فی نفسه داراي ارزش است 
زیر سوال ببرد، حال آنکه در اسالم آنچه به انسان کرامت داده است، خود خداوند اسـت و طبیعـی اسـت کـه او     

  15هاي دین او را زیر سوال ببرد.نتواند خالق و ارزش
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  آن با انسان به ویژه بنگرید به: براي تبیین مبانی عدالت اجتماعی در اسالم و ارتباط 14
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Islam, International Institute of Islamic Thought, 2000. 

  .12، ص. 2012السالم، نقد مقال علمانی، الطبعه الثانیه، ناشرون، بیروت، لبنان، المختار محمد التمسمانی، حد الرده، من ثوابت االحکام فی ا 15
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  حقوق فردي و کرامت انسانی در اعالمیه قاهره - 1

 
ارتباط تنگاتنگ جامعه انسانی مورد عنایت قرار گرفته است. در این ماده آمـده  در ماده اول از این اعالمیه مساله 

بشر به طور کلی ، یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندي نسبت بـه آدم آنهـا را    است که
ز لحـاظ  گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بـدون هـر گونـه تبعیضـی ا    

ــره .            ــاعی و غی ــع اجتم ــا وض ــی ی ــتگی سیاس ــا وابس ــی ی ــاد دین ــا اعتق ــنس ی ــا ج ــان ی ــا زب ــگ ی ــا رن ــژاد ، ی  ن

همه مخلوقات به  در واقع  ضمنا عقیده صحیح ، تنها تضمین براي رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد . 
آنان به همنوع خود است . و هیچ احدي بر منزله عائله خداوندي هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین 

  دیگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نیکو .

 
زندگی موهبتی است  "در عین حال در ماده دوم مبناي حیات بشري نیز به عنوان مبنایی الهی توصیف شده است 
متها واجب است که از الهی و حقی است که براي هر انسانی تضمین شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکو

این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزي علیه آن ایستادگی کنند وجـایز نیسـت کشـتن هـیچ کـس بـدون       
  "مجوز شرعی

بر ایتن اساس اگرچه اعدام در سالم مجاز است، اما مبانی آن کامال تشریح شده و محدود است: در ماده دوم از  
ــت کــــــــــــــــــــــه :     ــه آمــــــــــــــــــــــده اســــــــــــــــــــ ــن اعالمیــــــــــــــــــــ  ایــــــــــــــــــــ

استفاده از وسیله اي که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد ، ممنوع اسـت  ب ) «...
. 

 ج) پاســداري از ادامــه زنــدگی بشــریت تــا هــر جائیکــه خداونــد مشــیت نمایــد ، وظیفــه اي شــرعی مــی باشــد . 

جایز نیست لمـس کـردن آن   د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که 
  »مگر با مجوز شرعی . و بر دولت است حمایت از این امر .

ــه:            ــه از ایــن اعالمی ــاده س ــب م ــع بــه موج ــداق دارد. در واق ــگ نیــز مص ــانی جن ــان مب ــین نکتــه در جری  هم

الف ) در صورت بکارگیري زور یا کشمکش هاي مسلحانه ، نباید آنانی را کـه در آن مشـارکتی نداشـته انـد      "
همچون پیرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بیماري حق مداوا، و اسرا حق خـوراك و پناهگـاه   

و فیمابین خانواده هایی که اوضـاع جنـگ   و لباس دارند . و مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله 
ــد .    ــل آیــــــــ ــدارهایی بعمــــــــ ــت ، دیــــــــ ــده اســــــــ ــان شــــــــ ــدایی آنــــــــ ــث جــــــــ  باعــــــــ
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ب) قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دامها یـا تخریـب سـاختمانها و مؤسسـات کشـور دشـمن بـه وسـیله ي         
  "بمباران یا موشک باران و غیره ؛ جایز نمی باشد .

  از مرگ نیز ادامھ می یاید:  در تفکر اسالمی کرامت انسان حتی پس

 
ماده چهارم : هر انسانی ، حرمتی دارد و می تواند از آوازه خود در زندگی یـا پـس از مـرگ پاسـداري نمایـد و      «

  »دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداري کند .

ر گرفتـه اسـت. در مـاده پـنجم     در ارتباط با حقوق فردي بحث آزادي ازدواج مورد عنایت خاص این اعالمیه قرا
خانواده به عنوان پایه ساختاري جامعه مورد عنایت واقع شده و در عـین حـال آزادي زنـان در امـر ازدواج مـورد      
ــت:    ــه اســـــــــــــــــــــــــــ ــرار گرفتـــــــــــــــــــــــــــ ــد قـــــــــــــــــــــــــــ  تأکیـــــــــــــــــــــــــــ

ماده پنجم : الف) خانواده ، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد ، بنابراین مردان و زنان 
ازدواج دارند و هیچ قید و بندي که بر پایه نژاد یـا رنـگ یـا قومیـت باشـد ، نمـی تـوان از ایـن حـق آنـان ،           حق 

ــد . ــوگیري کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  »جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسـان و از خـانواده حمایـت    
  .  به عمل آورد

  و در ماده هفتم حقوق کودکان.  مرد مورد عنایت قرار گرفته استدر ماده ششم مساله مهم برابر زن و 

 
ماده ششم : الف) در حیثیت انسانی ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد ، از حقـوق نیـز   «

ــام و نســبت خــویش را دارد .      برخــوردار اســت و داراي شخصــیت مــدنی و ذمــه مــالی مســتقل و حــق حفــظ ن

ــار  ــد    ب) بــــ ــی باشــــ ــرد مــــ ــائف مــــ ــداري آن ، از وظــــ ــؤولیت نگهــــ ــانواده و مســــ ــه خــــ  .  نفقــــ

ماده هفتم : الف ) هر کودکی از زمان تولد ، حقـی بـر گـردن والـدین خـویش و جامعـه و دولـت در محفاظـت         
دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادي و بهداشتی و ادبی دارد . در ضمن باید از جنـین و مـادر نگهـداري    

ــود و  ــود .     شـــــــ ــذول شـــــــ ــا مبـــــــ ــه آنهـــــــ ــبت بـــــــ ــژه نســـــــ ــاي ویـــــــ ــت هـــــــ  مراقبـــــــ

ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربیتی را که براي فرزندان خود می 
ــد .          ــرعی دارنـ ــام شـ ــی و احکـ ــهاي اخالقـ ــو ارزشـ ــان در پرتـ ــده آنـ ــافع و آینـ ــات منـ ــا مراعـ ــد بـ  خواهنـ

  ». بت به والدین خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند .ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نس
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در این چارچوب قواعد حقوق بشر اسالمی به مساله رشد و بالندگی شخصیت افراد از طریـق آمـوزش و پـروش    
  نیز توجه نموده است و موادي را به آنها اختصاص داده است.

 
زام ، از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگـر ایـن شخصـیت از    ماده هشتم : هر انسانی از لحاظ الزام والت«

 بـــــــــین رفـــــــــت یـــــــــا مخـــــــــدوش گردیـــــــــد، قـــــــــیم جـــــــــاي اور ا مـــــــــی گیـــــــــرد .  

ماده نهم : الف ) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بـر جامعـه و دولـت ، و بـر دولـت      
به گونه اي که مصلحت جامعه را بر آورد ، الزم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را 

تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسالم و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را براي خیر 
ــار گیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد .   ــریت بکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب) حق هر انسانی اسـت کـه مؤسسـات تربیتـی و تـوجیهی مختلـف از خـانواده و مدرسـه و دانشـگاه گرفتـه تـا            
بلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوي انسان می نماید ، بـراي تربیـت کامـل و    دستگاههاي ت

متوازن او تالش کنند و شخصیتش را پرورش دهند بـه گونـه اي کـه ایمـانش بـه خـدا و احتـرامش بـه حقـوق و          
 وظـــــــــــــــــــــــــایف و حمایـــــــــــــــــــــــــت از آن فـــــــــــــــــــــــــراهم شـــــــــــــــــــــــــود . 

ونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداري از فقـر یـا جهـل    ماده دهم : اسالم دین فطرت است ، و بکار گرفتن هر گ
 انســــان جهــــت تغییــــر ایــــن دیــــن بــــه دینــــی دیگــــر یــــا بــــه الحــــاد ، جــــایز نمــــی باشــــد .             

ماده یازدهم : الف ) انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدي حق بـه بردگـی کشـیدن یـا ذلیـل کـردن یـا مقهـور         
 ا نـــــدارد ، مگـــــر خـــــداي تعـــــالی .کـــــردن یـــــا بهـــــره کشـــــیدن یـــــا بـــــه بنـــــدگی کشـــــیدن او ر

ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است ، شدیدا تحریم می شود و ملتهـایی  
که از آن رنج می کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیـین کننـد . همـه دول و ملـل نیـز      

یه نـابودي هـر اسـتعمار و اشـغال یـاري نماینـد . همـه ملتهـا نیـز حـق حفـظ            موظف اند از این گروه در مبارزه عل
ــد .       ــی را دارنـــــ ــاي طبیعـــــ ــابع و ثروتهـــــ ــر منـــــ ــود بـــــ ــلطه خـــــ ــتقل و ســـــ ــیت مســـــ  شخصـــــ

ماده دوازدهم : هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل یا خـارج کشـورش را   
ی تواند به کشور دیگري پناهنـده شـود . و بـر آن کشـور پنـاه دهنـده       دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن م

واجب است که با او مدارا کند ، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود . با ایـن شـرط کـه علـت پناهنـدگی بـه       
 »خـــــــــــــاطر ارتکـــــــــــــاب جـــــــــــــرم طبـــــــــــــق نظـــــــــــــر شـــــــــــــرع نباشـــــــــــــد .      
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کـار ، حقـی    روشنی به یکی از ابعاد حقوق اجتماعی افراد یعنی کار می پـردازد.  ماده سیزدهم از اعالمیه قاهره به
است که باید دولت و جامعه براي هر کسی کـه قـادر بـه انجـام آن اسـت ، تضـمین کنـد . و هـر انسـانی آزادي          

ري انتخاب کار شایسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هـر کـارگ  
حق دارد از امنیت و سالمت و دیگر تأمین هاي اجتماعی برخوردار باشـد و نبایـد او را بـه کـاري کـه تـوانش را       
ندارد واداشت یا او را به کاري اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند ؛ و هر کارگري بدون فرق 

اري کـه ارائـه مـی کنـد سـریعا دریافـت نمایـد و نیـز حـق          میان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادالنه در مقابل کـ 
استفاده از مرخصی ها و پاداشـها وترفیعـات اسـتحقاقی را دارد ودر عـین حـال موظـف اسـت کـه در کـار خـود           
اخالص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختالف پیدا کردند دولـت موظـف اسـت بـراي     

ردن ظلم و اعاده حق و پایبندي به عدل بـدون ایـن کـه بـه نفـع طرفـی عـدول کنـد ،         حل این اختالف و از بین ب
ــد .  ــت نمایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده چهاردهم ، انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران . 
ــد .  ــی باشــــــــــــــــــــ ــوع مــــــــــــــــــــ ــدیدا ممنــــــــــــــــــــ ــا شــــــــــــــــــــ  و ربــــــــــــــــــــ

از راههاي شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت به گونـه   ماده پانزدهم : الف ) هر انسانی حق مالک شدن
اي که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمی توان مالکیت را از کسی سـلب کـرد   
ــه .     ــوري و عادالنــ ــت فــ ــت غرامــ ــل پرداخــ ــافع عمــــومی و در مقابــ ــرورت حفــــظ منــ ــابر ضــ ــر بنــ  مگــ

ــا  ــبط آنهـــــ ــوال و ضـــــ ــادره امـــــ ــرع .   ب) مصـــــ ــق شـــــ ــر طبـــــ ــر بـــــ ــت مگـــــ ــوع اســـــ  ممنـــــ

ماده شانزدهم : هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهاي علمی یا ادبی یا هنري یا تکنولوژیکی خود سود ببرد 
، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید ، مشروط بر ا ین که آن دست آورد (اثر) مغایر بـا  
ــد .   ــریعت نباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــام شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  احکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفدهم : الف) هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاك از مفاسد و بیماري هاي اخالقی به گونـه اي کـه    ماده
بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد ، زندگی کند ، جامعه و دولـت موظفنـد ایـن حـق را بـراي او فـراهم       
ــد .  کننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماعی را از طریـق ایجـاد مراکـز عمـومی     ب) دولت و جامعه موظف اند که براي هر انسانی تأمین بهداشتی و 
ــد .       ــود ، فــــــــــراهم نماینــــــــ ــات موجــــــــ ــب امکانــــــــ ــر حســــــــ ــورد نیــــــــــاز بــــــــ  مــــــــ

ج) دولت مکلف است حق هر انسـانی را در زنـدگی شـرافتمندانه اي کـه بتوانـد از طریـق آن مایحتـاج خـود و         
نیازهـاي اساسـی   خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراك و پوشاك و مسکن و آموزش و درمـان و سـایر   

ــد .   ــمین نمایـــــــــــــــــــــــــــ ــود تضـــــــــــــــــــــــــــ ــی شـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــ
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ماده هجدهم : الف) هر انسـانی حـق دارد کـه نسـبت بـه جـان و دیـن و خـانواده و نـاموس و مـال خـویش ، در            
 آســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودگی زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگی کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .

ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و مـال و ارتباطـات ) اسـتقالل    
وسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایـد از او در مقابـل هـر گونـه     داشته باشد و جاس

 دخالــــــــــــــت زورگویانــــــــــــــه در ایــــــــــــــن شــــــــــــــؤون حمایــــــــــــــت شــــــــــــــود .     

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بـه صـورت غیـر مشـروع وارد آن شـد ، و      
 را آواره نمـــــــــود . نبایـــــــــد آن را خـــــــــراب یـــــــــا مصـــــــــادره کـــــــــرد یـــــــــا ســـــــــاکنینش 

 ماده نوزدهم : الـف ) مـردم در برابـر شـرع مسـاوي هسـتند . در ایـن امـر حـاکم و محکـوم نیـز بـا هـم برابرنـد .              

 ب) مراجعــــه و پنــــاه بــــردن بــــه دادگــــاه ، حقــــی اســــت کــــه بــــراي همــــه تضــــمین شــــده اســــت .   

 ج) مســــــــــــــــــــــــؤولیت در اصــــــــــــــــــــــــل شخصــــــــــــــــــــــــی اســــــــــــــــــــــــت .   

 م شـــــــریعت .د) هـــــــیچ جرمـــــــی یـــــــا مجـــــــازاتی نیســـــــت مگـــــــر بـــــــه موجـــــــب احکـــــــا  

ه) متهم ، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادالنه اي که همه تضمینها براي دفاع از او فـراهم  
ــردد .  ــت گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده بیستم : دستگیري یا محدود ساختن آزادي یا تبعید ، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضاي شرع 
ی یا روحی کرد یا با او به گونه اي حقارت آمیز یا سخت ، یـا منـافی حیثیـت انسـانی ،     . و نباید او را شکنجه بدن

رفتار کرد . همچنین اجبار هر فردي براي آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وي و مشـروط  
قوه اجرائیه چنین اجـازه  بر این که سالمتی و زندگی او به مخاطره نیفتد . همچنین ، تدوین قوانین استثنایی که به 

ــد .  ــی باشـــــــــــــــــــ ــایز نمـــــــــــــــــــ ــز جـــــــــــــــــــ  اي را بدهـــــــــــــــــــــد ، نیـــــــــــــــــــ

 مـــاده بیســــت و یکــــم : گروگــــانگیري بــــه هــــر شـــکل و بــــه خــــاطر هــــر هــــدفی ، ممنــــوع اســــت .  

ماده بیست و دوم : الف ) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصـول شـرعی نباشـد آزادانـه     
ــان دارد .  بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق د   ــانی ح ــر انس ــد .        ب) ه ــوت کن ــالمی دع ــریعت اس ــوابط ش ــق ض ــر طب ــر ب ــی از منک ــر و نه ــراي خی  ارد ب

ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی براي جامعه است و سوء اسـتفاده و سـوء اسـتعمال آن و حملـه بـه مقدسـات و       
کرامت انبیا یا به کارگیري هر چیزي که منجر به ایجاد اخـتالل در ارزشـها یـا متشـتت شـدن جامعـه یـا زیـان یـا          

ــت .  متال ــوع اســــــــــــــ ــود ، ممنــــــــــــــ ــاد شــــــــــــــ ــدن اعتقــــــــــــــ  شــــــــــــــــی شــــــــــــــ

س تبعیض نژادي گردد ، د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزي که منجر به برانگیختن هر نوع ح
  تجایز نیس
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 حقوق عمومی در اعالمیه قاهره - 3
 

اسـت. در  از ماده بیست و سوم به بعد در اعالمیه قاهره مسائل حقوق عمومی نیز مورد توجه قـرار گرفتـه   
والیت ، امانتی است که اسـتبداد   این چارچوب تحت عنوان مفهومی به نام والیت آورده شده است که

ــن راه تضــمین مــی شــود .     ــرا حقــوق اساســی از ای ــوع اســت ، زی ــا ســوء اســتفاده از آن شــدیدا ممن  ی

رکت نمایـد .  ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شـ 
 همچنــــین او مــــی توانــــد پســــتهاي عمــــومی را بــــر طبــــق احکــــام شــــریعت متصــــدي شــــود . 

کلیه حقوق و آزادیهاي مذکور در این سند ، مشروط بـه مطابقـت بـا    در این ارتباط گفته شده است که 
ــت .   ــالمی اســــــــــــــــــــــ ــریعت اســــــــــــــــــــــ ــام شــــــــــــــــــــــ  احکــــــــــــــــــــــ

  اد این اعالمیه است.شریعت اسالمی تنها مرجع براي تفسیر یا توضیح هر ماده از موو لذا   

  

ــی  ــاهده م ــه مش ــر و         آنچنانک ــوق بش ــه حق ــانی  اعالمی ــواد جه ــا م ــه ب ــن اعالمی ــات ای ــیاري از نک ــه بس ــود ک ش
رسـد. بـا ایـن همـه ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه چـه مـواردي             ربط قابل انطبـاق بـه نظـر مـی     کنوانسیون هاي ذي

ــوق بشــر در      ــان حق ــارض الینحــل می ــورت یــک تع ــه ص ــد خــود را ب ــی توان ــالم و حقــوق  م نظــم حقــوقی اس
  الملل خود را مطرح نماید؟ بین

  

  

  

  

  

  موارد محتوایی موارد تعارض میان حقوق بشر اسالمی و نظم حقوقی بین المللی - ب
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آنچنانکه پیشتر گذشت وجود مبناي مشترك کرامت انسانی که به لحاظ تاریخی میان اسالم و اومانیسم اروپایی 
بسیاري را میان این دو نظم مهم هنجاري ایجاد کرده است که عمده آن در  قابل مشاهده است، نقاط مشترك

المللی و  تعارض میان نظم حقوق بشر در نظم حقوقی بین از نظر گذشت. با این همه 1990قالب اعالمیه قاهره 
  باشد: حقوق اسالم درسه محور قابل توجه می

  

تواند مظاهر  د حقوق زنان و کودکان مینظم خاص راجع به حقوق خصوصی افراد که به ویژه در مور - 1
 خارجی به خود بگیرد.

) که در گستره و مفهوم آن اختالف private life/vie privée حقوق راجع به زندگی خصوصی ( - 2
عربی وجود داشته و - هاي اسالمی برداشت اروپایی و غربی از یک سو و عادات و سنتبنیادینی میان 

 دارد.

اي و  ها در فقه اسالمی که منجر به بروز موارد تعارضی میان هنجارهاي منطقه نظم راجع به نظام مجازات - 3
ها به طور مشخص خود را  این تعارضهاي سنتی فقهی گردیده است.  حقوق بشري و دیدگاه  جهانی

ها مانند زنا، لواط و افساد فی االرض جلوه خاصی به خود می  در حیطه نوع و کیفیت برخی مجازات
 گیرد.

  

در این سه حوزه متفاوت بوده است. در حوزه حقوق خصوصی اغلب  هاي اسالمی د و رویکرد دولتعملکر
کشورهاي اسالمی عربی به سمت کاستن تعارض در این حوزه حرکت کرده اند: براي مثال تونس در سال 

وق خانواده یعنی همان سال استقالل از فرانسه مفهوم طالق (یکجانبه) و چند همسري را از قوانین حق 1956
تکلیف تبعیت زن از مرد در حقوق خانوادگی به کلی ملغی گردید. در  1993خود حذف نمود. در سال 

کار تر از  سالهاي بعد این تغییر در کشورهاي الجزائر و مراکش که از نظر سیستم حقوقی، بسیار محافظه
قانون خانواده الجزائر  2005سال قانون خانواده مراکش و در  2004در سال تونس بودند نیز ظاهر گردید. 

تغییر بزرگی در آرایش نظم خانوادگی در این دو کشور آغاز کرد: در این قانون تکلیف به تبعیت . 
فرمانبرداري زن از شوهر حذف گردید و برابري جنسیتی در موضوع حساس و بحث برانگیز انتقال تابعیت 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

19 
 

19 

)، 2004)، مصر (2001در کشورهاي تونس (از سال مادر به فرزندان نیز مطرح گردید. در واقع زنان 
 16.که پدرشان تابعیت این دولتها را ندارد منتقل کنند یتوانند تابعیت خود را به فرزندان ) می2007مراکش( 

در دسته دوم وجود موانع شود.  و سوم مربوط می مبا این همه دشواري مهم در حل تعارض به دو دسته دو   
به  سوم وجود موانع حاکمیتی مهمترین مانع براي رسیدن به یک سازش نسبی بوده است.فرهنگی و در دسته 

طور کلی همچنانکه در اعالمیه حقوق بشر اسالمی مورد توجه واقع شد، تالش شده است تا هر قاعده در 
حقوق  ارتباط با حقوق بشر با استدالل و ذکر مبانی آن مورد توجه قرار گیرد و این امر به ویژه در بحث

عمومی و مشارکت سیاسی افراد نیز مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه دموکراسی به عنوان یک ارزش 
فی نفسه در اسالم سنتی مطرح نبوده است، ولی نحوه استدالل در این اعالمیه نشان می دهد که چندان نیز با 

ها  و نادیده گرفتن حقوق انسان آن تناقضی ندارد. ولی آنچه با اسالم در تناقض است خودسري در حکومت
می باشد، یعنی حقوقی که در مباحق حقوق فردي و اجتماعی وجوب قبول آن براي هر انسان ثابت شده 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  در مورد تغییرات حقوق خصوصی کشورهاي اسالمی در دهه گذشته در زمینه حقوق زنان نگاه کنید به: 16

-Ruiz Almodovar, El Derecho privado en los países árabes. Códigos de Estatuto personal, Granada, 
EUG/Fundación Euroárabe, 2005. 
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  :نتیجه گیري

  در پایان به عنوان نتیجه گیري می توان اظهار داشت که:

 الملل به لحاظ تاریخی و خاستگاه شکل گیري با یکدیگر تفاوت  نظم هنجاري در اسالم و حقوق بین
الملل  در حالی که نظم هنجاري اسالمی بر مبناي الهی بنا شده است، نظم کنونی بینچشمگیري دارند. 

 د مبناي دینی، مبنایی صرفاً مبتنی بر حقائق مادي انسان را به عنوان پایه و اساس برگزیده است.با طر

 وجود برخی عناصر مشترك در تحلیل موجب نزدیکی این دو نظم تفاوت در مبانیرغم وجود  علی ،
 حقوقی شده است.

  بررسی محتوایی اسناد خاص حقوق بشري از نزدیکی مفاهیم حقوق بشري اسالمی و بین المللی
 حکایت دارد.

 ي غیر قابل ها میان این دو نظم هنجار با این همه وجود تعارض نسبی و گاه مطلق در برخی از حوزه
این سه حوزه در سه جایگاه حقوق خصوصی، تنظیم مرزهاي زندگی خصوصی و عمومی انکار است. 

 هاي کیفري خود را نشان داده است. و نظام مجازات

 هاي دولت اسالمی در دو دهه گذشته حکایت از نوعی مصالحه نسبی در حوزه حقوق  رویکرد
هاي  ویژه در دهه هاي درك متقابل فرهنگی به شواريهاي سیاسی و د با این حال تنشخصوصی دارد. 

  اخیر به افزایش تقابل میان این نظم هنجاري در زمینه حقوق بشر دامن زده است.
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