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درآمدی بر سلسله نوشتارهای حقوق بشری
سید مهدی رضوی فرد1

چکیده
حقوق بشر یکی از مهمترین محصوالت مدرنیته و از موثرترین جریانات حقوقی معاصر برشمارده شده 
است. گستره مباحث پیرامون سازمان های مربوط به آن و جهت دهی و تأثیرات گسترده آنها در سیاست 
جهانی، نشــان این اهمیت و تأثیرگذاری اســت. ریشه داربودن این حقوق در جهان سنتی همواره محل 
بحث بوده است اما طبیعی است که مانند هر جریان فکری دیگری دارای مبانی فلسفی و تاریخی باشد. 
در این سلسله نوشتار تالش مان بر آن است که تا حد امکان به تبیین و تعریف حقوق بشر و ارکان و مبانی 
آن بپردازیم و مصادیق آن را به شــکلی که به وکالی دادگســتری نیز دیدگاهی بخشــد، با دیدگاهی تحلیلی 

مرور کنیم. در این شماره بیشتر به تعریف و تاریخ حقوق بشر پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، حق، آزادی، برابری، صلح، اومانیسم

مقدمه
در ابتدای امر شــاید این موضوع برای وکال چندان کابردی به نظر نرســد. البته که از ملزومات اولیه یک 
وکیل دادگســتری تســلط بر حقوق بشــر نیســت، اما واقعیت آن اســت که عدم آگاهی از آن یا طرد آن ـ  آن 
چنــان کــه در ایــران رایج اســتـ  نه تنها بر دیدگاه حقوقــیـ  اجتماعی ما تأثیر قابل توجهــی می گذارد بلکه 

گاهی سبب تضییع حقوق افراد جامعه و از جمله موکلین ما وکال خواهد شد. 
حقوق بشر با اخالق پیوند وثیقی دارد و نگارنده بر این گمان است که وکالت منهای اخالق خودبرانداز 
اســت. وکالتی که صرفًا جهان را از چشــم مادیات ببیند و هیچ گوشــه چشــمی به عدالت و آزادی و حقوق 
شهروندان )که اصول اخالقی و تشکیل دهنده حقوق بشرند( نداشته باشد، با هدف غایی خود درافتاده 
است. از این رو آگاهی از مبانی حقوق بشر و مصادیق آن ـ ولو نه چندان عمیق ـ الزمه حقوق دانی و البته 

1. دکتری ادبیات فارسی، وکیل پایه یک دادگستری
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وکالت اســت. بســیاری از وکال این تجربیات را داشــته اند اما یک نمونه تجربه ِی عملی شــخصی نگارنده 
آن بــود کــه چندی پیش وکالت مردی افغانســتانی را به عهده داشــتم که با هشــت ســر عائلــه کارگاهی راه 
انداختــه بــود و امرار معاش می کرد. طرف مقابل ایرانی اش، از ســر رقابت با سوءاســتفاده از تبعه بودن او 
اقداماتی کرده بود و با تخلفاتی که از مأمورین ســر زده بود، کارگاه و تمام دســتگاه های او پلمپ و توقیف 
شــده بود. روز بازجویی وقتی پس از موکل وارد شــعبه شــدم از سرباز و مأمور کالنتری گرفته تا ... آن چنان 
رفتار توهین آمیزی با این پیرمرد داشــتند که در روزگار معاصر دیدنش برایم حیرت انگیز بود. طبعًا قانون 
اساســی)اصل14( و آیین دادرســی کیفری حفظ حرمت همه افراد انسانی را به شکلی برابر لحاظ داشته و 
همه ایشــان را در برابر قانون برابر انگاشــته، اما اگر در چنین موقعیتی یک وکیل بر اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر)مواد23و7( یــا مفــاد میثاقین )مــواد10، 12، 14، 16و26 میثــاق بین المللی  حقوق  مدنی  و سیاســی  و 
مواد 6و7 میثاق  بین المللی  حقوق  اقتصادی ـ  اجتماعی و فرهنگی( تســلط داشــته باشد یا از کلیات مفاد 
کنوانسیون های بین المللی از قبیل “کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های 
آنان2 “ آگاه باشــد در اســکات خصم زبان برنده تری خواهد داشــت. ضمن آن که وکال می توانند با مطالعه 
اسناد بین المللی و استناد به آنها در جهت تقریب ذهن و ضمیر بازوان سیستم قضایی کشور با این اسناد 
جهانی قدمی بردارند و در آن صورت نظام قضایی نیز خواه و ناخواه خود را ملزم خواهد دانست که با این 
اسناد مواجه شود و به سادگی از آنها روی برنتابد؛ آن چنان که در سال های اخیر برخی از قضات فاضل و 

جوان در این راستا حرکت کرده اند.
حقوق بشر چیست؟ 

مجموعــه حقوقــی کــه انســان بماهو انســان دارای آن اســت، فــارغ از رنگ، زبــان، ملیت، نــژاد، طبقه، 
دین، جنسیت یا هر عارض دیگر.3  گفتنی است که “سن” هماره از مستثنیات این عرضیات بوده است.
}هانت،2016: 139{ یعنی انســان پس از ســنی خاص از این حقوق به شــکل مطلق برخوردار خواهد شد. 
بنابراین تعریف حقوق بشر به “مجموعه حقوقی که با زاده شدِن انسان متولد می شود”، تعریف مقبولی 

نخواهد بود. 
تعریفی که در باال آوردیم تعریف مشهور حقوق بشر است، تعریفی که آِرنت به شدت در آن تردید داشت. 
او چیــزی حــدود دو دهــه بــدون تابعیت آلمــانـ  یعنی زادگاهشـ  زیســت و حتی معشــوقش یعنی هایدگر 
بــه خاطــر عشــق به نازیســم او را طرد کرد.4 }دگویــر و دیگران، 1397: 21{ به همیــن خاطر تأکید می کرد که 
حقوق بشــر نداریم، آن چه وجود دارد حقوق شــهروند اســت، حقوق تابع، یعنی کســی که از تابعیت یک 
نظــام سیاســی برخوردار باشد.}پیشــین{ امــروز هم که به عناویــن خبرهای مهــم روز می نگریم مهاجرین 

 2International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families  

3. برای مشاهده انواع تعاریف از حقوق بشر نک:اردشیر ارجمند)مصاحبه(،1386: 28/نیز: سیدفاطمی)مصاحبه(،1389: 138و...

4. برای مطاله بیشتر نک: راجرز،تامپسون، فیلسوفان بدکردار،1397: 237
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یــا به عبارت دقیق تر در راه ماندگان و ابن الســبیِل کشــورهای جهان ســومی در جزایــری هم چون جزیره 
“مانوس5”  مانده اند و حتی از حِق داشــتن دســت شــویی ســالم و بهداشــتی هم محروم اند. این همان 
چیــزی اســت کــه ناقدان حقوق بشــر هم چــون آرنت را به بغــض می انداخت تا بگویند: “حقوق بشــر یک 
مفهوم زیســتـ  سیاســی است و حیثیت ذاتی انســان وجود خارجی ندارد. اگر دغدغه حقوق بشر، انسان 
بماهــو انســان بــود آن روزهــا که ما و امثــال ما هیچ بودیــم به دادمان می رســید. آن روزها مــا مطلقًا هیچ 
نداشــتیم، نه شناســنامه، نه مال، نه حیثیت، مثل یک ســگ،  آری درســت مثل یک ســگ!” }دگویر و 

دیگران، 1397: 113{
سخن آرنت نقد مهمی است و امروزه هم دستاویز بسیاری شده است)خصوصا در نظام های توتالیتر( 
تا حقوق بشــر را به ســخره بگیرند. در کشــور خودمان نیز بســیاری حقوق بشر معاصر را پوششی می دانند 
برای فشار آوردن بر کشورهای ضعیف و سوءاستفاده های سیاسی ابرقدرت ها. این قلم نیز پیش از آن که 
مطالعه و تأمل پژوهش گرانه بر این جنبش عظیم معاصر را آغاز کند با آن زاویه داشت و چندان احساس 
خوبی به آن نداشت. هماره آن را ابزاری برای بازی های سیاسی قدرتمندان و قدرت طلبان دیده بودم. 
شعارهای انسان دوستانه ای که در تقابل با منافع آن کسی که فریادش می کرد، پشیزی ارزش نداشت و به 
سادگی فراموش می شد. دیده بودم که دکانی است برای گرگانی و دیده بودم کسانی را که از آزادی اش فقط 
من بارگی اش را می خواستند و تن بارگی اش را. اما از یک دهه پیش که به پژوهش در این راستا پرداختم 
کم کم دیدگاهم گشوده شد و روزها گذشت تا فهمیدم چه خون ها ریخته و چه بهایی داده است انسان، 
تا بر ســر همین چند ســطر، که من ســاده از کنارش می گذشــتم و کوچکش می شماردم، به تفاهمی دست 
و پا شکسته برسد، هرچند در وادی نظر و بر اوراق کاغذ؛ تفاهمی از قبیل برابری ادیان یا برابری صاحبان 
ادیان، برابری آدمیان فارغ از عرضیات، آزادی بیان و رهایی انســان از چنگال اســتبداد و... . حقیقت آن 
اســت که نقد کســانی چون آرنت به ســاز و کار اجرایی حقوق بشر است نه خود آن. سخنان اوـ  که بسیاری 
مخالفت با حقوق بشر انگاشته اندـ  اتفاقًا باوری عمیق به آن را در خود نهفته است و التماسی است برای 
فراگیری هرچه بیشــتر آن. آرنت می خواســت انســان ها حتی بدون تابعیت و شهروندی، انسان به شمار 
آیند6  و کرامت، حریت و حقوق شــان پاس داشــته شــود، اما چه می شــود کرد که همواره آرمان ها بر روی 
کاغــذ رژه مــی رونــد و همــاره تشــریف عمل بــر اندام نظریه ها کوتاه اســت.7  حقوق انســان ها بــا یکدیگر در 
تعارض است و انسان  که غرور، خودبینی و خودخواهی و بیشترخواهی، الینفِک وجود اوستـ  نمی تواند 

در عمل به این همه تعهد اخالقی و حقوقی که برای خود تراشیده، پایبند بماند.
مشــهور بر آن اند که مخاطب حقوق بشــر و گزاره های حقوق بشــری دولت ها هســتند و اساســًا آنها را 

5Manus Island  

6.  در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود..}جعفری لنگرودی،1384: 231/مدخل حقوق بشر{

7.هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست     ورنه تشریف تو برباالی کس کوتاه نیست )حافظ(
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مجموعه حقوق سکنه یک کشور در برابر دولت می دانند.}جعفری لنگرودی،1384: 231/مدخل حقوق 
بشر{ بنابراین تعریف اینها الزاماتی است که دول بایستی آنها را پاس بدارند و چه در تقنین و چه در سیاست 
گذاری های خود حد و مرزهای تبیین شده حقوق بشری را ارج بنهند. البته که این چنین است اما تأکید 
بر مخاطب بودِن دول نباید ما را به فراموشی بیافکند که اینها آرمان هایی  است که فرد فرد جامعه انسانی 

باید در تحقق آن به شکلی موثر اقدام نمایند.8  از این منظر سخن آرنت تأکیدی است بر این مهم.
تا دو قرن پیش شــاید همین مهاجرت ها و تبعات آنها که مورد اشــاره قرار گرفت این چنین بســامدی 
نداشت و اگر هم انسانی تلف می شد انگار نه انگار، چند جانور دو پا کمتر. نه کسی خبردار می شد و نه اگر 
کسی خبردار می شد صدایش درمی آمد؛ نهایتًا تنی چند که انسانیت را ارج می نهادند شعری و فسانه ای 

می گفتند و در خواب می شدند.9 
حداقــل چیــزی که حقوق بشــر بــه منزله یک مکتب یــا نظریه یا نهاد یا هــر چیز دیگر برای انســان امروز 
به ارمغان آورده زبان اعتـــــــراض به این ســتم های آشــکار اســت. امروز دســت کم نهادهای حقوق بشــری 
سیاســت های ضد مهاجرتی را غیرانســانی می خوانند و آن را در ســطح جهان مخابره می کنند، تا آنجا که 
کسی هم چون بهروز بوچانی، مهاجر محبوس در جزیره ای مأیوس، جایزه ملی بیوگرافی استرالیا را از آن 
خود کرد و صدای جهانی این در راه ماندگان  شد. حقوق بشر همین قدر هم کار کرده باشد پاس داشتنی 

است. کم نیستند اتفاقات نیکی که وام دار اوییم. 
حقوق بشــر از عناصری برخوردار اســت هم چون حق، آزادی، برابری. مجموعه مواد اعالمیه ی حقوق 
بشر را ـ به عنوان مهمترین مرجع حقوق بشر معاصر ـ که زیر و رو کنید در مقام تبیین حقوق و آزادی های 
انســان به شــکلی برابر اســت.10  پیش از آن که عناصر حقوق بشــر را تبیین کنیم مطابق مالوف به تاریخ آن 

می پردازیم:

تاریخ حقوق بشر
پژوهشگران این حوزه در بررسی تاریخ حقوق بشر معمواًل تا لبه رنسانس پیش می روند اما نگارنده به 
پیروی از برخی صاحب نظران این حوزه، حقوق بشــر را ریشــه دارتر از این می داند. توضیح آن که اساســًا 
برخــی حقــوق بشــر را پدیده ای کاماًل مدرن می انگارند و چندان به ریشــه های تاریخــی آن باوری ندارند. 
تأکید برخی از اندیشمندان بر تفاوت معنای واژگانی چون آزادی، برابری و عدالت، حقوق، خدا، جهان، 

8. ایگناتف نیز وقتی در تبیینی مدرن از حقوق طبیعی، حقوقی ذاتی بشر را با حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، کتک نخوردن 
گلین،1388: 275{ غ از اینکه در نظام حقوقی دولت ها آمده باشد یا نه آنها را دارای اعتبار می داند.}ال و گرسنگی نکشیدن برابر می داند، فار

کمال شمع اصحاب شدند  که محیط فضل و آداب شدند          در جمع  9. آنان 
ره زین شب تاریک نبردند برون                گفتند فسانه ای و در خواب شدند  }منسوب به خیام{

که  که در ذیل عنوان حق قابل بررسی است. اشاره را همین بس  کنم  10. به مالکیتـ  که برخی به شکلی مستقل بدان پرداخته اندـ  اشاره نمی 
کید قرار گرفته و بایستی محترم شمارده شود. مالکیت نیز مفهومی است که در اعالمیه مورد تا
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اختیار، وطن و... هرچند در ریشه شناسی تــــــاریخی و بررسی دقیق تاریخ نقش بسزایی دارد اما گـــــــاهی 
به بیگانه سازِی انسان مدرن از تاریخش می انجامد. با عینک بـــــــرخی از این اندیشمندان که می نگریم 
انســــــان گذشــته ـ به شــکلی مطلق ـ نه وزن را می فهمیده نه اندازه را، نه عدد و شــمارش را و نه فاصله و 
جهات را. وقتی آزادی در نظرشان با آزادی امروزی ما زمین تا آسمان فرق دارد و از وطن هیچ تصوری در 
ذهن نداشته اند، بنابراین استقالل نیز برایشان نامفهوم است و ملی گرایی نیز برایشان معنایی ندارد. اگر 
هم شــاعری از مام میهن و عشــق به ســرزمینش ســخن می گوید، آنها ســخن او را تنها به معنای عشق به 
زادگاه می انگارند. آزادی قدما در منظر ایشــان صرفًا به بحث کهن جبر و اختیار فرو می کاهد و اســتقالل، 
مفهوم مخالف بردگی اســت و بس. جهان ماقبل صنعتی در نظر ایشــان تنها جهان تکلیف اســت و حق 
معنایی جز معنای امروزین دارد و اندیشه حقوق انسانی در نظر ایشان مثل خطوط مبهمی است که روی 
دیواره غارها کشــیده شــده اســت. مالکیت نیز در آن جهان معنایی نداشته است. درک تکثر، زاده جهان 
مدرن است و مردمان گذشته درکی از تکثر نداشته اند و فقط سرشان به دین و آیین خودشان گرم بوده 
اســت. همان طور که برای ابن تیمیه اســم دیگری جز بنیادگرا به کار می برند، بنیادگرایی را زاده مدرنیته 
می داننـــــد}شبستری، فـــــرهادپور،صدری، نشریه کیان،ش28: 9ـ 8{ و هر شباهتی را در بین پدیده های 
تاریخــی گمــراه کننده مــی انگارند. فرد معنا ندارد و فردیت و حریم خصوصی مفهومی ناشــناخته اســت و 
فردگرایی زاده ساختارهای نوین. درون نگری و کاویدن درون خود نیز امر تازه ای است که جهان گذشته 
فاقد آن بوده است.}کرون،1395: 208{ همان طوری که جهان ماقبل صنعتی دولت ندارد و در آن جهان 
دولتـ  ملت بی معناســت، آزادی خواهی، ظلم ســتیزی و براندازی نظام ستم گر به طور کل رنگ دیگری 
دارد. اگر کاوه بر ضحاک می شورد، صرفًا داغ فرزند دارد و مردم نیز شورشی می کنند که کرده باشند؛ انقالب 
یک پدیده مدرن است. محیط زیست هم مفهومی است که انسان مدرن آن را درک می کند و قدما صرفًا 
غم میوه های درخت خودشــان را داشــته اند و غم کاه و یونجه حیوانات  آغل خودشــان را. این بخشی از 
تصویری است که با یک مطالعه ای گسترده از نوشته های ایشان به دست می آورید؛ جهانی به طور کل 

منفک از جهان معاصر.
به نظر این صاحب نظراِن جدا ِانگار که صدای بلندی نیز دارند و اسم و رسم شان طمطراقی دارد که هر 
اندیشه ورزی را به کنِج تردید می کشاند، یا صرفًا بر خطوط محدودی از کتاب های تاریخ بسنده کرده اند 
یا در دام ســطحی نگری افتاده اند. به طور مطلق با این گزاره ها مخالف نیســتیم اما نتیجه نهایی سخن  
اینــان ناگزیــر بــه جهانی می رســد خالی از معنــا. خالی از معانی شــکل دهنده به جهانی انســانی. عجیب 
بودن این سخنان وقتی آشکار می شود که برای مثال لحظاتی را عمیقًا به دنیایی بدون مفهوم مالکیت 

بیاندیشیم و این جهان را تصور کنیم.)ادعایی که برخی از ایشان مطرح کرده اند.(
نمــی تــوان جهــان مــدرن را بدون گذشــته تصور کرد. جهان فکرِی انســان هــا در طول تاریخ و در بســتر 
اقلیمشان متفاوت است اما نه به آن معنا که هیچ مساله مشترکی با ما نداشته باشند و ما هیچ چیزشــــان  124
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را نفهمیم. نمی توان انکار کرد که ســاختار اجتماعی و سیاســی رایِج گذشته اجازه بروز نظریه منسجمی از 
حقوق را نمی داده است. آن چنان که مفهوم حقوق و ایده حق هیچ گاه مانند امروز ابزاری برای خواست 
تغییرات سیاسی نبوده است}فاگان، دانشنامه اینترنتی فلسفه: 6{11  اما این که عناصر و ارکان حقوق بشر 

هم چون آزادی و برابری و... به طور کل بی معنا و بی سابقه بوده اند، غیرقابل پذیرش است.
حقوق بشــر شــکل نوینی از نظریه حاکمیت قانون اســت. حاکمیِت قانونی که حتی حمورابی دوســت 
داشت با الواح سنگی اش، به قدر امکان خویش بفهمد و آن را بفهماند. البته هیچ شاه و سلطانی به این 
الواح سنگی پایبند نماند، همان طور که هیچ ِلویاتانی12  به این الواح کاغذین پایبند نمانده است. نقض 

حقوق بشر نفی حقوق بشر نیست. 
هرچند استفاده از واژه حقوق بشر به 60 سال مذاکره بین المللی پیش از تأسیس سازمان ملل متحد باز 
می گردد و قلمرو آن از سال 1945 به بعد تشریح شده و مدت کوتاهی است که این مفهوم به محور ساخت 
جامعه بین المللی نفوذ کرده است؛ اما این مفهوم دارای ریشه های ژرف و عمیق تاریخی است و خاستگاه 

آن را باید در البه الی مباحث فکری و فلسفی جست که در خالل قرن ها تکامل یافته اند.
در تاریــخ حاکمیــت قانــون از قانــون حمورابی کــه بگذریم در کنار متــون مذهبی، متــون و الواحی چون 
فرمان کوروش کبیرـ  که گاهی از آن با عنوان اولین منشور حقوق بشری یاد می شودـ  قابلیت بررسی دارد؛ از 
جمله سخن قابل توجه کوروش در جهت برانداختن رسم دیرینه ی بردگی )یا اگر نگوییم بردگی دست کم 

باید گفت برانداختن بیگاری13 ( که یکی از آرزوهای کورش در این فرمان مشهور است.14 
از ســیر قـــــــــانون گذاری در دوران باســتان و خصوصًا یــــــــونان که بگذریم با تمرکز بر مباحث حقوق بشِر 

سده های اخیر باید از رنسانس به این طرف را در چند بند از نظر بگذرانیم.

11The Internet Encyclopedia of Philosophy  

کمه انگاشت. 12. اژدهایی اساطیری که نام آن در کتاب مقدس آمده است و توماس هابز)م1679م( آن را استعاره¬ای از دولت و قوه حا
13servitude  

14. توضیح این که برخی با استناد به ترجمه های بازاری و نامعتبر مطالبی را به استوانه کوروش نسبت می دهند که جز تعصب ناسیونالیستی 
 sarma’sunu خام، مبنای دیگری ندارد. اما عبدالمجید ارفعی که در زبان های باستان شخصیت معتبری است در ترجمه بند 26 از استوانه واژه
را به »بردگی« ترجمه نمی کند و معنای آن را »بیگاری« می داند: »..]پس از ورود به بابل[.. درماندگی هایشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری 
که واژه محل اختالف از لحاظ قاموسی دارای چندمعنا بوده و یکی از معانی محتمل »بردگی« است.  برهانیدم..«. اما این قابل تامل است 
گراِن ایران باستان این ترجمه را نپذیرفته اند،  کسانی چون ارفعی و دیگر پژوهش  گر  بنابراین سخن مترجمان دیگر فاقد مبنا هم نیست. اما ا
کنیز و  کار)یا همان  که به دست آمده، نشان وجود بردگی موجود است و از خرید و فروش خدمت  که در الواح دیگری  استدالل شان آن است 
برده( سخن به میان آمده است و حتی در شهری نزدیک تخت جمشید یعنی شهر متًزیش)Matezzish( بازار برده فروشان برقرار بوده است. گویا 
گرفته اند و از ترجمه واژه به »بردگی« شانه  کوروش، جانب احتیاط را  ایشان بنابر همین استدالل در میان ابهام اسناد و تک سندی بودن لوح 
خالی کرده اند. اما این را نیز باید اضافه کرد که این نکته قابل تامل است که واژه به کار رفته در الواح رقیب که دلیل تردید ارفعی شده است، واژه 
که هرچند  که در این بررسی با آنها مواجه شد به این نظر تمایل دارد  گزار« است. نگارنده از بین نظرات مختلفی  »برده«  نیست بلکه »خدمت 
کورش نتوانسته چنین سنتی)برده داری( را از جامعه خود براندازد اما در اندیشه او چنین آرزویی موجود بوده است. به عبارت دقیق تر حتی 
گرفته شدن است، این  گر در ترجمه معنای »بیگاری« را برای واژه مدنظر برگزینیم، با توجه به اینکه یکی از مولفه های مهم بردگی به بیگاری  ا

پادشاه، آرزوی این را داشته که بتواند جامعه ای بسازد که دست¬کم برخی رفتارها نسبت به بردگان از آن رخت بربسته باشد. 
**برای مطالعه بیشتر نک: فرمان کوروش بزرگ به کوشش عبدالمجید ارفعی، فرهنگستان ادب و هنر ایران،ش9، 1366 و نیز: کتاب ایرانیان در 

بابل هخامنشی نوشته محمد داندامایف، ترجمه جعفری دهقی، نشر ققنوس، 1391
125
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انکارناپذیــر اســت که حاکمیت قانون بــه نوبه خود به نظریه های حقوق فطــری و باورهاِی مذهبی بی 
ارتباط نیست، از این رو برخی، متون مذهبی که مشتمل بر قواعد و مقررات حاکم بر رفتار جامعه بودند را  
بنیان حقوق بشر می دانند.}اسمیت، 1388: 2ـ11{ به ادعای این گروه مبانی اخالقی حقوق بشر و حتی 
برخــی از مصادیــق آن را می تــوان آشــکارا در میان متون مذهبی کهن مشــاهده کرد. بــرای مثل ده فرمان 
وحی شده به موسی که بر منع قتل، تجاوز، ظلم، کودک کشی، زنا، سرقت و... تاکید دارد از همین قبیل 

است.}کتاب مقدس،خروج: باب20/ تثنیه: باب 5{
بررســی ســیر اندیشــه حقوق طبیعی15 ، مباحث پیرامون مالکیت، برابری، شکل گیری نظریه کیفری و 
آیین دادرســی عادالنه و... در قرون وســطی و هم چنین بررســی اندیشه آباء کلیسا و متفکران مسیحی از 
جمله سنت پل)پولس(، آگوستین و بعدها توماس آکوییناس و..ـ  که بخش زیادی از پژوهش های تاریخی 
حقوق را به خود اختصاص داده. همگی سرچشمه های حقوق بشر در متون و اندیشه مسیحی را نشان 

می دهد.}نک: کلی، 1388: 245-138{
تاریخ حقوق بشــر در اســالم نیز دامن درازی دارد و پرداختن به آن خود مجالی مســتقل می طلبد. اما 
هرچه هست تناقض جالب توجهی در این میان وجود دارد. برخی از علمای اسالمی به استخراج احکام 
انسانی از متون اسالمی پرداخته و آن را موافق حقوق بشر بلکه مبنای حقوق بشر معاصر دانسته اند16  و 
برخی دیگر هم چون موسوی بجنوردی در پی برابر دانستن شـــــرع با اخالق، احکام حقوق بشری را همان 
احکام اســالمی خوانده اند. از ســوی دیگر روشــنفکران بســیاری خصوصًا روشــنفکران دینی با خوانشــی 
هرمنوتیکی از اســالم و متن قرآنی در ســده گذشــته در راســتای تبیین حقوق بشــری از اســالم برآمده اند؛ 
کسانی چون طالقانی، بازرگان، شریعتی و در حال حاضر سروش، مجتهد شبستری، کدیور و ملکیان و... 
.17 در مقابل برخی باور به وجود هرگونه نشــانه دال بر حقوق بشــر در تاریخ اســالم را منکرند و هر تالشی در 
این راستا را به سخره گرفته اند. دیگرانی نیز استدالل کرده اند که هرچند حقوق بشر برای اسالم مفهومی 

“اندیشه ناشده” بوده است اما “اندیشه ناپذیر” نیست.}حقیقت، ش2، پاییز و زمستان 91: 54{ 
نگارنده گمان می کند تالش برخی از اسالم شناسان هم چون برخی از روحانیان شیعه و برخی از روشن 
اندیشان متأخر اسالمی هم چون محمد غزالی)م 1996م(18  به نظر شگفت آور و نوعی پیرایه بندِی واهی 

15.  تعریف حقوق طبیعی خود بحث مفصلی است و بسیار مناقشه برانگیز است اما برای اشاره همین بس که حقوق طبیعی را حقوقی ذاتی، 
گیر باشد، دانسته اند.  برخواسته از دل طبیعت و فطرت آدمی که بسته به فرهنگ و مکان و زمان تغییر نکند و همگانی و فرا

16.  برای مثال نک: عمید زنجانی،عباسعلی، تاریخچه حقوق بشر در اسالم، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش27، 
1370

17. برای مثال نک: رهبری، مهدی، قربان پور، محمد، رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر، نشریه حقوق بشر،ج6، ش1، بهار و تابستان90/ 
نیز: کدیور، محسن، نسبت حقوق بشر و فقه شیعه، گفت وگو، اتحاد برای ایران، ش4، 20 آبان 1395  

که از احکام اسالمی داشت مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر را الفبای مکتب اسالم و  که با تفاسیر خاصی  18. از اسالم شناسان معاصر مصری 
تکرار وصایای رسول اسالم)ص( می دانست.

126



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

به اســالم اســت19،  اما حقیقتًا انکار  کلی وجود برخی مبانی حقوق بشــری در اســالم رســم انصاف نیست. 
هرچند برخی از شعارهای اسالمی مانند کرامت انسانی و برابری و مساوات تمام نتایج خود را به رسمیت 
نشناخته و در سیر تاریخ به نقض خویش برآمده است20  اما نمی توان طرح تئوریک برخی از این مبانی را 

از سوی اسالم در این بخش از جهان منکر شد. 21
با تمرکز بر غرب، از قرون وسطای اروپا که دل بکنیم با تغییرات سیاسی و اجتماعی، رابطه شاه و رعیت 
در مسیر تازه ای قرار گرفت. در انگلستان” اعالمیه حقوق” اولین دست آورد جدی این تحوالت بود22  که 
در ســال 1689 به تصویب رســید}کلی،1388: 351{ و به مواردی در آن اشــاره شد از جمله انتخاب آزادانه 
اعضــای پارلمــان، بدون منع بودن آزادی بیان، شناســایی حق دادخواهــی در مراجع صالح برای تمامی 

افراد مملکت و... 
این تحوالت در انگلستان به مستعمرات خود انگلیس هم رسید و ایاالت آمریکا را به اتحادی رساند تا 
گامی برای استقالل خویش بردارند. اعالمیه حقوق سال 1776 متنی است که واسطه تأثیر اندیشه های 
جان الک بر اعالمیه استقالل آمریکا)1776( بود. آن چه در این اعالمیه  بیش از هر چیز برای ما مهم است 
دیباچه حقوق بشــری آن اســت که با تأثیر از اندیشــه های الک، ارکان حقوق بشر معاصر در آن شناسایی 
شــده اند هم چون حق حیات، آزادی، برابری و کســب ســعادت و خوشــبختی که غیرقابل سلب و انتقال 

19.برای مطالعه بیشتر نک: بحرانی،مرتضی، علوی پور،محسن، بازخوانی انتقادی نگاه غزالی به اصول اعالمیه حقوق بشر، حقوق بشر،ج5، 
ش2، پاییز و زمستان 89

20.  کرامت انسانی در حقوق بشر معاصر تا حد بسیاری استثناناپذیر است اما در بخش قابل توجهی از فقه اسالمی آن قدر با قیود مختلف 
کثر دچار می شویم. تفاوت احکام در رابطه با اقلیت های دینی، عبد و کنیز، کفار، ترک کنندگاِن واجب و...  تخصیص می خورد که به استثنای ا
آن قدر تاریخ فقه را اشباع کرده که گمان نمی کنم به مثال نیاز باشد. البته این وصف استثناناپذیری را نیز نمی توان به شکلی مطلق پذیرفت و 
باید به شکلی طیفی بدان باور داشت. چرا که کرامت انسانی در حقوق بشر امروز و در بیشترینه مکاتب حقوقی مدرن نیز با استثنائاتی روبروست. 
برای مثال اقدامات مجرمانه از عواملی است که کرامت انسانی فرد را مخدوش می سازد و مجازات او و در نتیجه سلب حق حیات)در مواردی(، 
سلب آزادی و سلب مالکیت فرد را موجه می سازد. بنابراین دقیق تر آن است که بگوییم در نظریه حقوق بشر معاصر کرامت انسانی حقوق بشری 

استثنائات کمتری دارد و سایه گسترده تری بر زندگی انسانی افکنده است.

کاسته شدِن بردگان و برده داری اشــــاره رفته است)هرچند  کلیســــا در  21.  رای مثال در بررسی تاریخی تئوری حقوق در غرب همواره به نقش 
گیری حقوق بشر مورد توجه قرار داده اند.  گاه برده داری امر مذمومی دانسته نشده است(. بسیاری نیز این را در سیر تاریخی شکل  هیچ 
با این وجود برخی مصرانه نقش اسالم و احکام اسالمی و خلق رسول و.. را در مواجهه با برده داری و بردگان یکسره به تیغ طرد می رانند و 
کلی مردود و مذموم  گاه به طور  “خودخوارانگارانه” به این سابقه می نگرند! باری برده داری در اسالم وجود داشته و مانند مسیحیت هیچ 
دانسته نشده اما نمی توان انکار کرد که قرآن برای آنان نظامی حقوقیـ  ولو کم رنگـ  در نظر گرفت و برابری ذاتِی ایشان را در برابر خدا مورد تصریح 
قرار داد. در سیره نبوی نیز توصیه های اخالقی بسیاری را در رفتار با ایشان شاهدیم؛ از رفتار مهرآمیز و تغذیه و پوشش شایسته گرفته تا آزاد سازی 
ایشان به بهانه های مختلف. ادعای لغو برده داری از سوی اسالم ادعای گزافی است اما بهبود وضع حقوقی ایشان انصافا غیرقابل انکار است.

که در آن به منع آزار و اذیت افراد، احضار، بازجویی، منع آزار و  کرد  22.  البته پیش از آن می توان به  دادخواست حقوق)سال 1628( نیز اشاره 
اذیت افراد از سوی صاحب منصبان لشگری و کشوری، منع توقیف کردن افراد مگر به حکم قانون، منع اجبار به دادن وام، باج و مالیات بدون 
مجوز قانون و... اشاره رفته است. رفتار نامطلوب چارلز اول نسبت به مردم و برخورد تحقیرآمیز او با پارلمان که بر اطاعت مطلق مردم از پادشاه 
کید می کرد و در نهایت پارلمان را منحل کرد، زمینه ساز بحرانی سیاسی شد و نهایتا به خاطر افزایش نارضایتی های مذهبی و سیاسی در 1628  تا
کرد و دوباره پارلمان را  گزیر از پذیرش این سند شد. البته این دادخواست دیری نپایید و چارلز بدون تصویب پارلمان اقدام به اخذ مالیات  نا
منحل کرد. پس از اعدام چارلز اول مقام پادشاهی لغو و جمهوری مشترک المنافع تشکیل شد اما پس از فراز و نشیب های فراوان دوباره استبداد 
حکم فرما شد و در دوران حکومت جیمز دوم )سال 1685( اختالفات مذهبی باال گرفت و با اختالفات مذهبی و سیاسی فضای انقالبی به وجود 

آمد که به انقالب بزرگ موسوم است. سلطنت مشروطه و اعالمیه حقوق دست آورد همین دوران است.
127
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ناپذیرند.23}تاموشات، 1391: 86{ 
در فرانســه نیز در همان دوران همین تحوالت را شــاهدیم اما می توان گفت تا حدی مســتقل از جریان 
های انگلیس و امریکا. در نتیجه ی انقالب و تشــکیل مجلس به دســتور لویی شــانزدهم در سال 1789م 
اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه به تصویب رسید که از مهمترین اسناد حقوق بشری تاریخ است.24 

}پیشین: 87{
هرچند بسیاری این اعالمیه را متـــــأثر از اعالمیه استقالل امـــــریکا دانسته اند اما تـــأثیرگذاری روسو بر آن 
تفاوت های قابل توجهی را میان آن دو به پیش چشم می کشــــد. حقوق مشتمل در این اعالمیه از این 
گونه اند: آزادی، مالکیت، امنیت، برابری منزلت انسان ها، آزادی عقیده و بیان، حاکمیت ملت بر تعیین 

سرنوشت و...
تاریخ حقوق بشر داستان بلندی دارد که طبعًا بیانش در این مجال نمی گنجد اما در نگاه کلی و از منظر 
فکری باید دانســت که اومانیســم25  یکی از مبادی نظری حقوق بشــر معاصر و یکی از موثرترین آنهاســت. 
جریانــی ادبــیـ  آموزشــی در مغــرب زمیــن کــه در رنســانس )ق15م( اوج گرفت. پیوند عمیق حقوق بشــر با 
اومانیســم به خاطر شــاخصه ها و بنیادهایی نظری اســت که از دل آن بیرون آمد و در ادامه راِه رشــد، در 
دوران روشــنگری آن چنــان قــوت گرفــت که در آمیــزش با دیگر جریــان های تاریخی، فرهنگی، سیاســی و 
اجتماعی با قلم اندیشــمندانی چون الک، روســو، کانت و... مســیر خود را باز کرد و با جاگیرشدن در ذهن 
شــخصیت های سیاســی و موثــری چون جفرســون در آمریکاـ  که به شــدت متأثــر از الک بود}کلی،1388: 
259{ـ  و سپس اندیشمندان اروپایی در فرانسه که متأثر از روسو بودند و بعدها در جریانی منسجم تر  پس 

از جنگ جهانی، حقوق بشر امروزی و اعالمیه جهانی را شکل داد.  26
قدرت اندیشه اومانیستی آن چنان بود که در پیوندی تاریخی و فکری با نواندیشان پروتستان جهان 
مســیحیت را زیــر و رو کــرد و دوران طالیــی حکم رانی کشیشــان و پاپ هــای کاتولیک راـ  بــا آن اقتدار قرون 
وســطایی شــان ـ پایان بخشــید. اصالحات مذهبی، انســان مدرن را از زیر یوغ کشــیش و کلیســا درآورد و 
قرار شــد که خودش برای زندگی خودش تصمیم بگیرد، زندگی این جهانی که در مســیحیت تاریخی مورد 
اعتنــا نبــود.27  ایــن آزادی به دســت آمــده برای تعیین سرنوشــت در این جهان گویا یک برادر کم داشــت. 

23. در دیباچه این اعالمیه آمده است: »ما این حقایق را از بدیهیات می دانیم که تمام انسان ها برابر خلق شده اند و خالق یکتا برای آنها پاره ای 
از حقوق غیرقابل سلب، مانند حق حیات، آزادی و حق کسب خوشبختی قائل شده و حکومت ها از بین افراد انسان برای تضمین این حقوق 

برخاسته اند و قدرت آنها باید ناشی از رضایت مردم باشد.« 

24.  برای مطالعه بیشتر: هاشمی،1384: 139 - 113

Humanism   .25: جریان یا جنبشی فکری که به انسان اصالت می داد و انسان را مرکز جهان می دانست.

26.   نک: اعالمیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، گلن جانسون، ترجمه مجمد جعفر پوینده، تهران،نشر نی،چ2، 1377

کتاب “ اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری” تاثیر باورهای پروتستانی را در بهبود اقتصادی مناطق مختلف مورد توجه  کس وبر در  27. ما
قرارداده و مشخصا آن را مفید برآورد می کند. 128
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“برادری” که نطفه اش در اندیشــه های اخالق مدار نمو یافت و آوای نرم برابری طلبی انســانی را به یک 
فریاد خاموش ناشــدنی تبدیل کرد. تا جایی که در اندیشــه تام پین مدارا را جایگزین تعصب مذهبی کرد 
و صاحبــان ادیــان را برابــر دانســت.}پین،1381: 78{ ایــن برابری طلبی اگرچه در اندیشــه جــان الک برده 
داری را لغو نکرد}موحد،1384: 457{ اما کسانی چون منتسکیو، ولتر و روسو را به مخالفت با تجارت برده 
برانگیخت و به منع تجارت برده در فرانسه)1794( و انگلیس)1807( انجامید. در آمریکا هرچند این برابری 
طلبــی در اندیشــه توماس جفرســون28  عمال به انســان آفریقایی تســری نمی یافت}هانــت،2016: 21{ اما 
این موج آمریکا را نیز در بر گرفت و با دست لینکلن به تجارت برده مهر غیرقانونی بودن زد )1865(. نکته 
قابل توجه این که تجارت برده با برده داری متفاوت است و تا سال ها بعد در آمریکا رایج بود و نهایتًا  این 

صدای لوترکینگ بود که برابری رنگین پوستان را بر کرسی عمل نشاند.
امــا غایــت آزادی و برابری چه می خواســت باشــد جز داشــتن یــک جهان عاری از جنگ و خشــونت که 
همــه برادرانــه و در رفــاه بر گســتره این جهان کروی بزیند؟ در قرن بیســتم جنگ های بزرگ ســبب شــد تا 
بشر به این برسد که صرف تصویب بیانیه های آرمانی سده های پیشینـ  آن هم در سطح ملیـ  خشونت 
انســانی و تبعیــض هــای حیوان مآبانــه او را مهار نمی کند. بــا پایان جنگ جهانی دوم در قرن 20 و کشــف 
زیربنای فکری حاکمان نازی به عنوان عامل اصلی این جنگ ویران گر بود که افکار عمومی بین الملل به 
ضرورت ارتقای جهانی مفهوم حقوق بشر پی برد و در نتیجه تشکیل جامعه جهانی با ایجاد نهادها و سازه 
های مربوطه زمینه ای فراهم آمد که حقوق بشر در سطحی جهانی تبیین شود.}دوزیناس،1396: 9ـ38{ 
چیــزی کــه تــا پیش از آن هرچند در ذهن و اندیشــه بســیاری از متفکران معنا یافته بود امــا اتحاد فکری و 
امکان سخت افزاری آن موجود نبود. این صلح طلبی که در خاک قرن ها ریشه داشت و در اندیشه  جهان 
وطنانه اومانیست ها برگ و بار یافته بود، بشر خسته از جنگ جهانی را در 1948 بر سر میز مذاکره نشاند تا 

زیر این چند برگ را امضا کند.29 }نک:مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر{.
گفتنی اســت که فراهم آمدن امکان ســخت افزاری برای بروز فقط منحصر به نهادهای سازمانی نبود و 
پیشــرفت های علمی نیز تأثیر بســزایی در این تحول داشــته اســت. همین نمونه )حقوق پناهندگان( که 
در ابتدا بدان اشــاره شــد، نشان می دهد که حقوق بشــر خود، وام دار عصر اطالعات است. خبررسانی که 
امروز به لطف شــبکه های اجتماعی، ســرعتی وحشتناک یافته، شــعارهای حقوق بشری را نقل و نقل هر 
مجلســی کرده و گوشــی نیســت که گوشه ای از آنها را نشنیده باشــد. این تحول خود وام دار صنعتی شدن 

28Thomas Jefferson

که اصل برابری حیثیت همه انسان ها صرف نظر از نژاد،رنگ،زبان،طبقه،مذهب،جنسیت و نیز اصل همبستگی  کید بر این اندیشه  29. تا
می تواند زمینه ساز صلح و... باشد. اعالمیه جهانی حقوق بشر 1948 ناشی از این ماجرای عبرت آمیز و به یاد ماندنی است. این اعالمیه در 
سازمان ملل متحد به صورت قطع نامه به تصویب رسید با 48 رای موافق و 8 رای ممتنع. البته با توجه به اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر ارزش 
و اعتبار الزام آور نداشت محتوای آن به صورت معاهده و در دو میثاق به تصویب مجمع رسید: -1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
-2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی. پس از این دوره بود که کنوانسیون ها و معاهدات فراوانی مطرح و تصویب شد که 

از قشر خاصی حمایت نموده اند مانند کنوانسیون منع هرگونه بردگی ، حمایت از پناهندگان، حمایت از زنان و...
129
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جهان است. چاپ شکل َبدوی همین شبکه های عظیم مجازی است. تا همین چندی پیش که رسانه 
و اینترنت به بشر ارث نرسیده بود، فقط باید منتظر روزنامه فردا می ماندیم تا از جهان آگاه شویم اما هرچه 
بود آن روزها هم جابه جایی اطالعات سرعتی داشت. سرعتی که تا چند سده قبل تنها وابسته به صنعت 
نه چندان قدرتمند چاپ بود. این که کســی کتابی بنویســد و تاجراِن گوتنبرگ آن را بر روی کاغذها چاپ 
کنند و در شــهر یا کشــور منتشــر کنند. چاپ سرچشــمه یکی از بزرگترین امواجی بود که انســان را به جهان 
مدرن پرتاب کرد. البته که این فقط یک نمونه اســت. بخار نیز بارانی از دگرگونی را بر ســر انســان فرود آورد. 
کمترین کار صنعت بخار آن بود که جهان را  در توده ای از ِمه کوچک کرد، چه با کشتی و چه با قطار. راه به 
عالوه سرعت یعنی نزدیکی انسانی؛ نزدیکی انسان ها یعنی روبرو شدن با جهان های متفاوت و مواجهه 
با تنوع و تکثر. چشــم در چشــم گوناگونی. آدمی در چشــم رقیب که خیره می شــود آرام آرام به او انس می 
گیرد و این آغاز گفتگو و مدارا است و مدارا ستون میانی خیمه صلح. چیزی که یکی از اهداف غایی حقوق 

بشر است.
در ادامه این سلسله نوشتار با بررسی عناصر حقوق بشر به ارکان اصیل آن خواهیم پرداخت و به شکلی 

کاربردی تر مصادیق آن را بررسی خواهیم کرد.
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