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چکیده

اين مقاله ميخواهد بررسي نمايد كه آيا همگراييهاي فرهنگي و ديني در بين
كشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمي بهاندازهاي مؤثر بوده است كه دستكم
در باب گفتمان حقوق بشر بر واگراييهاي سياسي و اقتصادي فايق آمده و اين
كشورها بتوانند راهبرد واحدي را در تعامل با نظام بينالمللي حقوق بشر اتخاذ
نمايند؟ انگارة نويسنده آن است كه در دوران تدوين و شکلگيري نظام بينالمللي
حقوق بشر كشورهاي اسالمي هيچگونه راهبرد منسجمي نداشتند؛ بهدليل شرايط
سياسي حاكم بر جامعة بينالمللي اين كشورها بين دو اردوگاه شرق و غرب پراكنده
شده و در گفتمان حقوق بشر سياستهاي مختلفي اتخاذ كرده بودند .حال آنکه در
دوران توسعه و تحول اين نظام ،كشورهاي اسالمي به هويت فرهنگي متفاوت خود
پي برده و با تشکيل اردوگاه اسالمي كوشيدند راهبرد منسجمي اتخاذ نمايند.
واژگان كلیدي

جهان اسالم ،حقوق بشر ،همگرايي فرهنگي ،سازمان ملل متحدد ،سازمان كنفرانس
اسالمي

 رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در آتن ،يونان

mh.mozaffari@yahoo.com
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مقدمه

جهان اسالم 1منطقة جغرافيايي بسيار وسيعي را شامل ميشود .چنانچه همگرايي ديني
آنها را به كناري نهيم ،از لحاظ تاريخي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي ،ناهمگوني و
واگرايي بسياري در اين منطقه ديده ميشود .در دوران تدوين و تصويب اعالمية جهاني

حقوق بشر 2وجود اين واگراييها و نيز فضاي سياسي حاكم بر جامعة بينالمللي در
پايان جنگ جهاني دوم ،مانع مهمي در برابر كشورهاي اسالمي بود تا اين كشورها
بتوانند موضع واحد و هماهنگي را دربارة نظام بينالمللي حقوق بشر اتخاذ كنند .جهان
اسالم با جمعيتي در حدود يك ميليارد و نيم ،يكچهارم جمعيت جهان را تشکيل
ميدهد و منطقة جغرافيايي وسيعي را شامل ميشود كه از شرق آسيا و اقيانوس آرام تا
غرب آفريقا و اقيانوس اطلس امتداد دارد.
آنچه اين مجموعة عظيم انساني را به هم پيوند ميدهد ،هويت فرهنگي و ديني

مسلمانان است .صرفنظر از اين هويت فرهنگي ،كشورهاي اسالمي 3از سال 1191
ميالدي با تأسيس سازمان كنفرانس همکاري اسالمي كوشيدند هويت فرهنگي و تمدني
خود را در قالب يك سازمان منطقهاي سامان دهند .اين سازمان در بين سازمانهاي
سياسي و اقتصادي منطقهاي وضعيتي استثنايي دارد كه بر مبناي ديني ايجاد شده است؛
زيرا تمامي سازمانهاي بيندولتي بر مبناي منافع اقتصادي و سياسي مشترك شکل
گرفتهاند .بااينحال ،واگراييهاي موجود در بين كشورهاي اسالمي از جنبههاي مختلفي
اين همبستگي ديني را به مخاطره انداخته است .از نظر گرايشات سياسي در عرصة
بينالمللي و نوع نظام سياسي حاكم اختالفات گستردهاي بين كشورهاي اسالمي ديده
ميشود .در يك سو ،كشوري مانند تركيه است كه در پيمان نظامي ناتو عضويت دارد و
قانون اساسي آن يکي از سکوالرترين نظامهاي سياسي را ايجاد كرده است و در ديگر
سو ،كشور عربستان سعودي قرار دارد كه قانون اساسي مدوني ندارد .حتي كشورهاي
ايران ،پاكستان و موريتاني كه عنوان جمهوري اسالمي را براي نوع نظام سياسي خود
انتخاب كردهاند ،تفاوتهاي مهمي در نظام سياسي آنها ديده ميشود .از لحاظ
اقتصادي نيز شکاف بين كشورهاي اسالمي بسيار گسترده است .كشورهاي قطر ،كويت،
برونئي ،دارالسالم و امارات متحد عربي در رديف كشورهاي با رشد اقتصادي و قدرت
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خريد سرانة بسيار باال قرار دارند .درمقابل ،كشورهاي سومالي ،نيجر و افغانستان
در رديف كشورهاي داراي كمترين رشد اقتصادي و قدرت خريد سرانه مشاهده
ميشوند .با اندكي تفاوت همين وضعيت در خصوص گزارش توسعة انساني نيز قابل
تعميم است.
اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا همگراييهاي فرهنگي و ديني در
بين كشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمي بهاندازهاي مؤثر بوده است كه دستكم
در باب گفتمان حقوق بشر بر واگراييهاي سياسي و اقتصادي فايق آمده و اين كشورها
بتوانند استراتژي واحدي را در تعامل با نظام بينالمللي حقوق بشر اتخاذ نمايند؟ به نظر
ميرسد در پاسخ به اين سؤال ميتوان دو مقطع زماني شکلگيري نظام بينالمللي
حقوق بشر و توسعة آن را از جهت نبود يا وجود راهبرد واحد جهان اسالم در قبال
حقوق بشر از يکديگر تفکيك نمود .بنابراين ،در بخش اول اين مقاله وضعيت دوران
نبود راهبرد را مطالعه خواهيم كرد و در بخش دوم ،چگونگي شکلگيري راهبرد
كشورهاي اسالمي و تحول و تغييرات آن را بررسي و در پايان ،نتايج و يافتههاي
تحقيق را ارائه خواهيم كرد.
 .1نبود راهبرد

در زمان شکلگيري نظام بينالمللي حقوق بشر در دهة  1191ميالدي ،وضعيت سياسي
و فضاي حاكم بر روابط بينالملل بهگونهاي بود كه كشورهاي اسالمي نتوانستند در
تدوين و طراحي اين نظام مشاركت داشته باشند .بسياري از جوامع اسالمي در آن
دوران تحت استعمار قرار داشته و كشورهاي مستقل مسلمان نيز مانند ديگر كشورهاي
جهان سوم بين دو اردوگاه شرق و غرب تقسيم شده بودند .در نتيجه ،اين امکان براي
كشورهاي اسالمي وجود نداشت كه بتوانند در قالب يك گروه فرهنگي يا اردوگاه
سياسي ،در گفتمان حقوق بشر موضع متحد و يکپارچهاي اتخاذ كنند .افزون بر اين،
تركيب اعضاي كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي بهگونهاي بود كه كشورهاي غربي
اكثريت الزم را در اختيار داشتتند و به همين علت ،نمايندگان اين كشورها در موقعيتي
قرار داشتند كه قادر بودند هرگونه طرحي را مطابق نظر خود تصويب كنند .حتي
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مخالفت كشورهاي بلوك شرق و سوسياليست و پيشنهاد آنها براي انجام اصالحاتي در
متن پيشنويس هيچ تأثيري بر روند تصويب اعالمية جهاني حقوق بشر بر جاي
نگذاشت .نمايندگان كشورهاي مسلمان بين دو گزينة دشوار متحير بودند؛ يا بايستي به
پيروي از غربيان به اعالمية جهاني رأي مثبت دهند يا با كشورهاي سوسياليست همراه
شوند.

• سياست پذيرش مشروط :افغانستان ،پاكستان ،مصر ،سوريه ،عراق
• سياست دنبالهروي غرب :ايران ،لبنان ،تركيه

• سياست ردّ حقوق بشر :عربستان سعودي و يمن

نمودار شماره  .1سیاست كشورهاي اسالمي در مواجهه با حقوق بشر

افزون بر اين ،در اين دوران كشورهاي اسالمي به هويت فرهنگي متفاوت خود پي
نبرده و به همين علت ،در مذاكرات حقوق بشر در اركان مختلف سازمان ملل
ديدگاههاي متفاوت و گاه متبايني را به نمايش گذاشتند .بيشتر كشورهاي اسالمي در
مذاكرات كميتة سوم و مقدماتي عاليمي از نگراني نسبت به ويژگيهاي فرهنگي
ملتهاي خود بروز دادهاند ،اما در رأيگيري نهايي فقط دو كشور يمن و عربستان
سعودي بر اساس اين مالحظات اقدام كردند .در نتيجه ،وابستگي سياسي اين كشورها
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به دولتهاي غربي موجب گرديد كه در عمل آن مالحظات ديني و فرهنگي را ناديده
گرفته و به اعالمية جهاني رأي مثبت دهند.

9

نمودار شماره  .4وضعیت آراء كشورهاي عضو ملل متحد در تصویب اعالمیة جهاني

ويژگي بارز اين دوره اين است كه كشورهاي اسالمي از هويت فرهنگي متفاوت
خود آگاهي نداشته و به همين علت نتوانسته بودند با تشکيل گروه كشورهاي اسالمي،
راهبرد مشخص و يکپارچهاي در گفتمان حقوق بشر اتخاذ نمايند .مراجعه به اسناد
رسمي سازمان ملل و ساير منابع موجود به ما نشان ميدهد كه كشورهاي اسالمي در
تدوين اعالمية جهاني حقوق بشر هيچ نقش مؤثري نداشتند؛ زيرا اعالمية جهاني در
فضاي حاكم بر جامعة بينالمللي در پايان جنگ جهاني دوم تصويب شد كه بخشهاي
وسيعي از جهان اسالم در سلطة استعماري بود و كشورهاي مسلمان عضو ملل متحد
نيز عمدتاً از جملة حاميان غرب بودند .بهعلت آنکه جامعة بينالمللي از لحاظ
ايدئولوژي به دو اردوگاه شرق و غرب تقسيم شده بود ،براي نمايندگان كشورهاي
اسالمي ممکن نبود كه در گفتمان حقوق بشر موضع يکپارچه و مستقلي اتخاذ نمايند؛
بنابراين ،با در نظر گرفتن شرايط يادشده ،كشورهاي اسالمي در دورة تدوين راهبرد
مشخصي نداشتند و در بين ردّ و تصويب اسناد حقوق بشر متحير مانده بودند و لذا
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رأي مثبت چند كشور اسالمي به اعالمية جهاني حقوق بشر در سازمان ملل بيانگر
راهبرد آنها در پذيرش اعالميه و حاكي از پذيرش محتواي اعالميه از طرف كشورهاي
اسالمي بهعنوان يك گروه نيست.

نمودار شماره  .9تعداد كشورهاي اسالمي و سایر كشورها در سازمان ملل

ناكامي مسلمانان در داشتن هرگونه سهمي در تدوين اعالمية جهاني كه در واقع
ساختار كلي و شالودة نظام حقوق بشر را طراحي كرده بود ،آنان را از امکان مشاركت
در شکلگيري اين نظام يا احتمال تأثير بر آن نااميد كرد .از طرفي ،شرايط حاكم بر
جامعة بينالمللي نيز تغيير چنداني نکرده بود و فضاي جنگ سرد هم چنان بر آن
حکمفرما بود .بااينحال ،در دهههاي بعدي جامعة بينالمللي تحوالتي روي داد كه
اندكي وضعيت را به نفع كشورهاي اسالمي رقم زد؛ عامل نخست ،تعداد كشورهاي
مسلمان بود كه در اثر نهضت استعمارزدايي در دهههاي  1191و  1191رشد فزايندهاي
يافت ،تعداد كشورهاي مسلمان عضو ملل متحد از ده عضو در زمان تصويب اعالمية
جهاني به بيست و يك عضو در هنگام تصويب ميثاقهاي حقوق بشر رسيد.
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نمودار شماره  .2تعداد كشورهاي اسالمي عضو سازمان ملل متحد در سالهاي  1912و 1938

به نظر ميرسد در سالهاي پس از تصويب اعالمية جهاني دربارة تأثير غرب بر
نظام بينالمللي حقوق بشر ،چند نکتة مهم قابل تشخيص است :نخست آنکه بهتدريج
تسلط غرب در تدوين معيارهاي حقوق بشر كاهش يافته است؛ ديگر آنکه به نظر
ميرسد خود غرب نيز در مسائل راجع به حقوق بشر ديگر انسجام گذشته را ندارد؛
سوم آنکه كشورهاي در حال توسعه با انگيزههاي جديتر و شمار فزونتري به اين
گفتمان وارد شدند؛ عامل مهم ديگر ،سرشت ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر بود .اين
ميثاقها به لحاظ آنکه معاهده محسوب ميشدند ،بايستي به تصويب دولتها برسند تا
عضو ميثاق به شمار آيند .در نتيجه ،اين بار كشورهاي مسلمان عزم خود را جزم كرده
بودند تا شايد بتوانند بعضي از ناكاميهاي گذشته را جبران كنند.
مباحثي كه در مراحل مختلف تدوين اعالمية جهاني روي داد ،نشان داد كه
كشورهاي اسالمي هنوز نتوانسته بودند به هويت فرهنگي خاص خود پي برده و موضع
يکسان و سياست واحدي را در زمينة حقوق بشر در پيش گيرند .كشورهاي اسالمي در
اين دوران بهعنوان يك هويت ديني و فرهنگي يا سياسي متفاوت از گروهبنديهاي
موجود در سازمان ملل در مباحث مشاركت نداشتند بلکه هريك از كشورهاي اسالمي
بهعنوان عضوي از جامعة بينالمللي در برنامههاي ملل متحد شركت كرده و در مباحث
حقوق بشر از موضع كشور خود ابراز عقيده ميكردند؛ در نتيجه ،صرفنظر از عربستان
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سعودي كه با رأي ممتنع و يمن كه با عدم حضور در رأيگيري عدم موافقت خود را با
اعالمية جهاني اعالن كردند ،آراي ساير كشورهاي اسالمي در عمل در اختيار دولتهاي
غربي قرار گرفت.
ديدگاههاي تدوينكنندگان اعالميه تا حدودي به هم متجانس بود و كشورهاي
غربي در مجمع عمومي اكثريت داشته و از رويکردهاي سنتي غرب دربارة حقوق
حمايت ميكردند .بهرغم برخي اختالفنظرهايي كه بين مردمساالريهاي غربي
و دولتهاي سوسياليستي اروپاي شرقي رخ داد ،تصويب اعالمية جهاني با مخالفت
مهمي مواجه نگرديد.

ميثاقهاي حقوق بشر 9در فضاي دوران جنگ سرد تصويب شدند و كشورهاي

مسلمان همچنان در بين اين دو اردوگاه پراكنده بودند .در خصوص مباحث حقوق
بشر ،دولتهاي غربي موفق شدند با تقسيم قواعد حقوق بشر به دو بخش حقوق
سياسي و مدني ،و حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،بر دستة نخست پاي فشارند.
بسياري از كشورهاي درحالتوسعه از جمله كشورهاي اسالمي همراه با بلوك شرق با
تفکيك منشور حقوق بشر به دو بخش جداگانه مخالفت كردند .اما باز هم به اين
مخالفتها توجهي نشد و با اصرار شماري از كشورهاي غربي دو ميثاق براي حقوق
بشر تدوين گرديد .بههرحال ،با در نظر گرفتن ماهيت اين دو ميثاق كه در واقع دو
معاهده بينالمللي محسوب ميشدند ،برخي از كشورهاي اسالمي توانستند با پايداري
در مواضع خود تغييرات اندكي را در عبارت مواد معيني از ميثاق حقوق سياسي و مدني
ايجاد كنند كه به گمان آنها با احکام شريعت اسالمي مغايرت داشت.
در سالهاي پاياني دهة  1191ميالدي شمار نمايندگان كشورهاي مسلمان در
سازمان ملل روندي فزايندة يافت كه شرايطي به وجود آمد تا كشورهاي اسالمي
دستكم در باب حقوق بشر گروه اسالمي را تشکيل داده و به نيروي مؤثري در
مذاكرات حقوق بشر تبديل شوند .نمايندگان دولتهاي غربي تنها از طريق مصالحه با
گروه اسالمي توانستند اعالمية رفع ناشکيبايي ديني را تصويب نمايند .به همين دليل،
اين گروه توانست با كسب امتياز تغييرات مهمي را در مقررات اعالمية ناشکيبايي ديني
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ايجاد كند كه ضمن عدول از اسناد سابق ،به الگويي براي تدوين اسناد الحق حقوق
بشر تبديل شد.
اين مصالحه براي گروه كشورهاي غربي بسيار نااميدكننده بود؛ زيرا با پذيرفتن
اصالحات مورد نظر كشورهاي اسالمي نهتنها آثار شکست در پيکر بلورين منشور
حقوق بشر ظاهر شده بلکه مسير آيندة اين نظام نيز تغيير كرده بود .صرفنظر از اين
اصالحات و انجام تغييرات در متن اسناد حقوق بشر ،آنچه در قضية مشاركت
كشورهاي اسالمي بهعنوان نقطة عطف محسوب ميشود ،اين است كه از دهة 1191
ميالدي با شکلگيري گروه اسالمي در ملل متحد ،زمينه براي همگرايي كشورهاي
اسالمي در گفتمان حقوق بشر و تدوين راهبرد واحدي توسط اين كشورها فراهم شده
بود .در مباحث آتي اين تحوالت را كه به شکلگيري و تحول راهبرد كشورهاي
اسالمي در گفتمان حقوق بشر انجاميد ،بحث خواهيم كرد.
 .4راهبرد جایگزیني

تحوالتي كه در نظام سياسي برخي از كشورهاي مسلمان به وجود آمده بود و شمار
فزايندة نمايندگان كشورهاي مسلمان در سازمان ملل ،شرايطي را به وجود آورد كه
مسلمانان ،دستكم در باب حقوق بشر گروه اسالمي را تشکيل داده و به نيروي مؤثري

تبديل شوند .در نتيجه ،هنگامي كه در سال  1191اعالمية امحاء تمامي اشکال
ناشکيبايي ديني 7به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد ،نمايندگان دولتهاي غربي
تنها از طريق مصالحه با گروه اسالمي توانستند اعالمية رفع ناشکيبايي ديني را تصويب
نمايند .به همين دليل ،اين گروه توانست با كسب امتياز تغييرات مهمي را در مقررات
اعالمية ناشکيبايي ديني ايجاد كند كه ضمن عدول از اسناد سابق ،به الگويي براي
تدوين اسناد الحق حقوق بشر تبديل شد.
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نمودار شماره  .8رشد فزاینده تعداد كشورهاي اسالمي عضو سازمان ملل

كشورهاي اسالمي در ابتداي امر در جايگاهي نبودند كه در تعيين محتوا و
چارچوب آن مؤثر باشند .ساختار و محتواي نظام حقوق بشر بدون كسب نظر آنها
طراحي شد و اعالمية جهاني حقوق بشر بهرغم مخالفت بعضي از كشورهاي اسالمي
تصويب شد .آنها همواره در بين دو گزينة دشوار مخير بودهاند و ميبايست از بين نفي
و اثبات يکي را برگزينند ،در نتيجه ،رأي مثبت بعضي از كشورهاي اسالمي به اعالمية
جهاني بدون ارزش واقعي است .اما بهتدريج همان مخالفتهاي انفرادي به تشکيل
گروه كشورهاي اسالمي در سازمان ملل متحد انجاميد و اين گروه توانست در دهههاي
بعد ،تغييرات اندكي را در برخي از مقررات اسناد الحق ايجاد كند .سرانجام با پيوستن
به ساير كشورهاي در حال توسعه ،به حركتي نيرومند تبديل گرديد و اين حركت
امروزه اعتبار جهانشمول قواعد حقوق بشر را به چالش ميخواند.
بسياري از كشورهاي اسالمي همواره ادعا كردهاند كه قواعد و معيارهاي كنوني
حقوق بشر محصولي غربي است و در نتيجه ،با فرهنگ اسالمي هماهنگي و انطباق
ندارد ،اما شمار بسياري از آنها ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر را تصويب كردهاند.

9

شمار اندكي از كشورهاي اسالمي نيز پروتکل اختياري ميثاق حقوق سياسي و مدني را
پذيرفتهاند و فقط يك كشور در جهان اسالم يعني عربستان سعودي است كه حتي يك
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پيماننامة حقوق بشري امضاء يا تصويب نکرده است (.)Monshipouri, 1998, p.306

1

بااينحال ،شواهد مختلفي نشان ميدهد كه تصويب رسمي اين اسناد بدون ارزش
واقعي است .آدامانتيا پولس در تبيين اين وضعيت استدالل قانعكنندهاي دارد:
براي بسياري از كشورها تصويب اسناد حقوق بشر اشارهاي نمادين از عضويت
آنها در جامعة جهاني است ،اما از لحاظ محتوايي بدون هرگونه ارزش است
(.)Pollis, 1998, p.9
بنابراين ،آن دسته از كشورهاي اسالمي كه معيارهاي بينالمللي را مردود
ميشمارند ،در جستجوي طرحهايي بديل و جانشين با عنوان حقوق بشر اسالمي
درصدد برآمدند تا رهيافتي اسالمي طراحي كنند كه با آموزههاي ديني و ارزشهاي
فرهنگي آنها انطباق داشته باشد .حقيقت آن است كه طرحهاي حقوق بشر اسالمي از
ابداعات دوران معاصر هستند و پس از تدوين اصول حقوق بشر در اسناد بينالمللي از
قبيل اعالمية جهاني پديد آمدهاند .همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم ،ادبيات موجود
در باب حقوق بشر اسالمي ادعا ميكند كه اسالم از همان زمان ظهورش در قرن هفتم
ميالدي ،معيارهاي حقوق بشر خاص خود را ارائه كرده است.

نمودار شماره  .8تحوالت نظام بینالمللي و جهان اسالم در ارتباط با حقوق بشر

نخستين نشانهها از عالقه و تمايل جوامع اسالمي براي تدوين اعالميه حقوق بشر

اسالمي در دهة  1191ميالدي آشکار گرديد 11.اعالمية حقوق بشر اسالمي در سال
 1191توسط شوراي اسالمي اروپا تدوين شد و در جريان آييني در مقرّ يونسکو در
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پاريس با حضور مقامات چند كشور اسالمي مانند احمد بن بال از الجزاير ،مختار ولد
ددّاه از موريتاني ،محمد الفيصل شاهزادة سعودي و مشاور ضياءالحق رئيس جمهور
پاكستان به سازمان علمي ،آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) ارائه گرديد .گفته
ميشود شوراي اسالمي اروپا به مجمع جهان اسالم (رابطة العالم االسالمي) كه يك
سازمان بينالمللي و غيردولتي است ،وابستگي دارد

(1991, p.27

 .)Mayer,اعالمية

حقوق بشر اسالمي صرفاً مبيّن ديدگاههاي اسالمي دربارة مفاهيم حقوق بشر بوده و
داراي ارزش معنوي است .اين اعالمية ميكوشد تا مفاهيمي از قبيل تکليف را كه در
اعالمية جهاني ناديده گرفته شده است ،با قواعد حقوق بشر پيوند زند.

11

بااينحال ،اعالمية حقوق بشر اسالمي بدون هرگونه ارزش و اعتبار حقوقي است؛
زيرا هيچ كشور مسلمان يا سازمان بينالمللي آن را تصويب نکرده و در نتيجه ،از نظر
كشورهاي اسالمي بدون هرگونه ارزش حقوقي است .از طرفي ،تدوينكنندگان اين
اعالميه هرگز ادعا نداشتند كه ميخواهند آن را جانشين اعالمية جهاني حقوق
بشر نمايند .اعالمية حقوق بشر اسالمي تجلي واقعي رويکرد سنتي به مفاهيم
نوين حقوق بشر است و منفعالنه ميكوشد مفاهيم موجود در اعالمية جهاني را بر متون
ديني تحميل نمايد.
با پيروزي انقالب اسالمي ايران ،در اوايل دهة  1191ميالدي در سطح اقدامات
رسمي و دولتي نيز شواهد و نشانههايي از تصميم رسمي دولتهاي اسالمي در
مخالفت با نظام بينالمللي حقوق بشر علني گرديد .شايد نخستين اظهارات رسمي در
مخالفت با نگرش غالب به حقوق بشر و مخالفت با معيارهاي بينالمللي حقوق بشر،
سخنان رجايي خراساني نمايندة جمهوري اسالمي ايران باشد كه در سال  1193مواضع
رسمي جمهوري اسالمي ايران را در سازمان ملل به اين شرح اعالن كرد:
«پيماننامهها ،اعالميهها و قطعنامهها يا تصميمات سازمانهاي بينالمللي كه
بر خالف اسالم باشد ،از نظر جمهوري اسالمي هيچ اعتباري ندارند....
اعالمية جهاني حقوق بشر كه تبلور برداشتي سکوالر از سنتهاي مسيحي و
يهودي است ،براي مسلمانان قابل اجرا نخواهد بود» (
.)/39/SR.65, 95, 1993-1994, p.316

UN Doc. A/C.3
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شايد در ابتدا اين تصور در بين كشورهاي غربي مطرح شده بود كه اين اظهارات
اتفاقي بوده و نبايستي آن را بهعنوان ديدگاه رسمي جمهوري اسالمي ايران در قبال نظام

بينالمللي حقوق بشر تلقي كرد .اما در كمال شگفتي و ناباوري غربيان ،رجايي
خراساني در  7دسامبر  1199در كميتة سوم مجمع عمومي ضمن اشاره به اظهارات
يادشده ،بار ديگر بر اين موضع رسمي كشورش تأكيد كرد:
«از نظر اين نمايندگي ،مفهوم حقوق بشر در اعالمية جهاني حقوق بشر
محدود نميگردد .انسان موجودي با منشأ الهي است و كرامت آدمي را
نميتوان در مجموعهاي از قواعد سکوالر فروكاست ....بعضي از مفاهيم
مندرج در اعالمية جهاني حقوق بشر بايستي اصالح گردد .ايران هيچ
مرجعيت و حاكميتي غير از خداوند و هيچ سنت حقوقي جز حقوق اسالمي
را به رسميت نميشناسد .همانطور كه اين نمايندگي پيش از اين در اجالس
سي و ششم مجمع عمومي اعالن كرده است ،پيماننامهها ،اعالميهها و
قطعنامهها يا تصميمات سازمانهاي بينالمللي كه بر خالف اسالم باشد ،از
نظر جمهوري اسالمي هيچ اعتباري ندارد ....اعالمية جهاني حقوق بشر كه
تبلور برداشتي سکوالر از سنتهاي مسيحي و يهودي است ،براي مسلمانان
قابل اجرا نخواهد بود».

12

اين اظهارات و موضعگيريها بايد با توجه به پيشينه و زمينة تاريخي آن مطالعه
گردد .اهميت اعالن چنان رويکردي در قبال نظام بينالمللي حقوق بشر توسط
جمهوري اسالمي ايران هنگامي آشکار ميشود كه بدانيم اين اظهارات يك رويداد
متفرّد از سوي يك كشور اسالمي نبوده است .اين بيانيهها بايد در چارچوب راهبرد
كلي كشورهاي اسالمي ارزيابي گردد كه در شکل اعالميههاي حق شرط در هنگام
تصويب معاهدات حقوق بشر تجلي يافته بود .با توجه به اين راهبرد است كه ديده
ميشود كشورهاي اسالمي در سال  1111ميالدي اعالمية حقوق بشر اسالمي را
تصويب كرده و منويات خود را آشکار ساختند.

13
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نمودار شماره  .8راهبرد جایگزیني كشورهاي اسالمي در مواجهه با حقوق بشر (غربي)

اعالمية حقوق بشر اسالمي در  9اوت  1111در نوزدهمين اجالس وزيران امور
خارجة سازمان همکاري اسالمي (اجالس صلح ،همبستگي متقابل و توسعه) در قاهره
تصويب شد .اين اجالس در پي نشست كميتة مشاوران حقوقي كه در روزهاي 29-29
دسامبر  1191در تهران برگزار شده بود ،تشکيل گرديد .اعالمية حقوق بشر اسالمي
سرانجام در  1دسامبر  1111براي تصويب به اجالس سران كشورها و رؤساي
دولتهاي عضو كنفرانس اسالمي كه در داكار (سنگال) برگزار شده بود ،تقديم گرديد.
گام بعدي در كنفرانس  1113حقوق بشر وين برداشته شد و در اين كنفرانس،
كشورهاي اسالمي به رهبري ايران براي پذيرش اعالمية حقوق بشر اسالمي بهعنوان
رهيافت جهان اسالم راجع به اعالمية جهاني بسيار كوشيدند .شواهد چندي وجود دارد
كه نشان ميدهد سرانجام اركان مختلف سازمان ملل متحد و از جمله كميسيون حقوق
بشر و كميسارياي عالي حقوق بشر نيز متقاعد شدند كه ديگر نميتوانند در برابر اين
امواج سهمگين مقاومت كرده و قواعد حقوق بشر را در چارچوب فکري گذشته حفظ
نمايند .بنابراين ،مقامات و اركان مختلف ملل متحد نيز همراه با كشورهاي در حال
توسعه به متزلزل شدن اركان نظام بينالمللي حقوق بشر اذعان كرده و راه چاره را در
آن ديدند كه براي حفظ اعتبار اين نظام ،امکان ارائة تفسيرهاي مختلف از قواعد حقوق
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بشر را بپذيرند .با تصويب اعالمية حقوق بشر اسالمي ،كشورهاي اسالمي در گفتمان
حقوق بشر ،اين اعالميه را معيار و اصل راهنما و مبناي عمل قرار دادند؛ براي مثال،
«سيروس ناصري» ،سفير جمهوري اسالمي ايران در ژنو ،در پاسخ به پرسشهاي كميتة
حقوق بشر در  31اكتبر  1112اعالم كرد:
«بايستي در نظر داشته باشيم كه بعضي از كشورهاي اسالمي اعالمية جهاني
حقوق بشر را نپذيرفته و شمار بيشتري نيز ميثاق حقوق سياسي و مدني را
تصويب نکردهاند .براي اين عدم الحاق داليلي وجود دارد .اين استدالل كه
نمايندگان كشورهاي اسالمي در مباحثاتي كه منجر به تصويب اعالمية
جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي حقوق بشر گرديد ،مشاركت داشتهاند،

بهآساني قابل ردّ است؛ زيرا واضح است كه در آن دوران – مانند امروز-

كشورهاي اسالمي منزلت سياسي شايستة خود را به دست نياورده بودند .با
توجه به اين امور بود كه كشورهاي اسالمي اعالمية اسالمي حقوق بشر را
تصويب كردند».

19

بااينحال ،شماري از كشورهاي اسالمي با اين دستاورد مهم قانع نشده و اينك
آماده بودند كه گام بعدي را برداشته و درصدد اصالح مهمترين سند نظام بينالمللي
حقوق بشر يعني اعالمية جهاني برآمدند .در واقع ،اين دولتها اعتقاد داشتند كه
صرفنظر از اينکه ميتوان تفسيرهاي متفاوتي از قواعد حقوق بشر ارائه كرد و با
رهيافتي اسالمي به نظام بينالمللي حقوق بشر نگريست ،بايد سند بنيادين و الهامبخش
اين نظام ،يعني اعالمية جهاني ،را مورد بازنگري قرار داد تا مباني مشروعيت نظام
بينالمللي حقوق بشر تقويت گردد .بنابراين ،در  17مارس  1119در آيين جشن زرين

كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعالمية جهاني حقوق بشر برگزار شده بود ،سيد كمال
خرازي ،وزير امور خارجة وقت جمهوري اسالمي ايران ،خواستار بازنگري در اعالمية
جهاني حقوق بشر گرديد (.)UN summary record E/CN.4/1998/SR.2, para.9
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 .9راهبرد استحاله

در خصوص طرحهاي حقوق بشر اسالمي مسائل چندي در خور توجه است .از نظر
منطقي اين امکان وجود دارد كه جهان اسالم نيز بتواند مانند ساير مناطق جهان ترتيبات
منطقهاي خاص خود را داشته باشد .انديشة اسالمي معاصر ميتواند نظامي را طراحي و
ايجاد نمايد كه بر مباني فلسفي و اخالقي متفاوتي مبتني باشد و نتايج و دستاوردهاي
مختلفي را ارائه نمايد .تدوينكنندگان اين اعالميهها با انتقاد از اعالمية جهاني آن را
سندي موضوعه ميدانند كه بدون هرگونه مبناي فلسفي است؛ حال آنکه حقوق بشر در
اعالمية اسالمي بر مباني روشن و حقيقي استوار شده است .در مقدمة اعالمية حقوق
بشر در اسالم ميخوانيم:
«دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي با ايمان به اهلل پروردگار جهانيان
و آفريدگار كائنات و بخشنده نعمتها ،خداوندي كه انسان را به بهترين
وجه آفريد و به او كرامت داد و وي را خليفة خود در زمين گرداند،
خداوندي كه آباداني و اصالح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت تکاليف
الهي را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمين است ،همگي را تحت
تصرف وي قرار داد».
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به نظر ميرسد تدوينكنندگان اعالميههاي اسالمي حقوق بشر با انتقاد از روند
شکلگيري نظام بينالمللي حقوق بشر ،اعتقاد دارند كه اعالمية جهاني بهعنوان سند
بنيادين اين نظام از مباني فلسفي و نظري حقوق طبيعي كه در انديشههاي فيلسوفان
عصر روشنگري مطرح شده بود ،منقطع گشته و اين سند مهم را در حدّ حقوق وضعي
تنزّل داده است .بنابراين ،اعالمية جهاني كه بر اساس ارادة مجمع عمومي سازمان ملل
متحد ايجاد شده ،از مباني و پيشينة خود گسسته و از اعتبار آن كاسته شده است .حال
آنکه حقوق بشر در اسالم بر بنيانهاي واقعي استوار است:
«حقوق بشر در اسالم جايزه يك پادشاه يا حاكم يا بيانية صادرهشده از
قدرت منطقهاي يا سازمان بينالمللي نيست بلکه به حکم الهي بودن منبع
آن ،الزامآور است و امکان لغو ،نسخ و تعطيل آن وجود ندارد و كسي
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اجازه تجاوز به حريم آن يا بيتوجهي و اهمال در حق آن را ندارد» (الغزالي،

 ،1199ص.)23
راشد الغنوشي معتقد است كه اختالف اساسي بر سر مفاهيم و واژگان نيست بلکه
اختالف در بنيانهاي فلسفي و اهداف آن است .اعالمية جهاني بدون مباني نظري
مشخصي است و اين امر حقوق را از عمق و غايتگرايي و انگيزههاي قوي براي التزام
به آن محروم ميسازد .اما حقوق بشر در اسالم از يك اصل اعتقادي اسالمي سرچشمه
ميگيرد و آن اينکه انسان در وجود خود حامل كرامت الهي و جانشين خداوند در
جهان است و اين امر براي او حقوقي را به دنبال دارد كه هيچكس نميتواند آنها را
ناديده بگيرد (الغنوشي ،1119 ،ص.)231
در نتيجه ،اسالم چهارده قرن پيش به حقوق بشر توجه كرده و هر انساني را از هر
جنسيت ،دين و مليت داراي كرامت دانسته است (القرضاوي ،بيتا ،ص .)13آنچه كه
غربيان آن را حق ميدانند ،اسالم آن را واجب و تکليف به شمار ميآورد و البته واضح
است كه اين امر مطمئنتر و قابل اعتمادتر است؛ زيرا انسان ميتواند از حق خود دست
بردارد ،اما بر او الزم است كه به واجباتي كه خداوند بر او فرض كرده است ،التزام
داشته باشد ،آنها را رعايت كند و در اداي آنها كوتاهي نکند (القرضاوي ،1119 ،ج،2

ص .)199محمد عماره نيز معتقد است كه «اسالم در زمينة ايمان به انسان و تقديس
حقوق او به منزلتي رسيده است كه از مرتبه «حقوق» گذشته و اين حقوق را «ضرورت»
دانسته و آن را در چارچوب واجبات قرار داده است» (عماره ،1191 ،صص.)17-13
مشاهده ميشود كه اين نويسندگان بنيان تکليفگراي گفتمان حقوق بشر اسالمي
را از امتيازات آن تلقي ميكنند و همين ديدگاهها در اعالمية حقوق بشر در اسالم تجلي
يافته و اين اعالميه مفاهيمي كامال بديع از قبيل مسئوليت ،معنويت ،خانواده و شريعت
را به قلمرو حقوق بشر وارد كرده است .افزون بر اين ،مفاهيم بديع ،اعالمية اسالمي
ميكوشد مفاهيم حقوق بشر را از زير بار سنگين فرديت و ليبراليسم غربي رهايي
بخشد و مهمتر آنکه از هرگونه اشارهاي به اعالمية جهاني اجتناب ورزيده است .در بند
الف مادة  1از كرامت و مسئوليت برابر انسانها سخن گفته است:
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بشر بهطور كلي يك خانواده ميباشند كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندي
نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همة مردم در اصل كرامت انساني و تکليف و
مسئوليت برابرند ،بدون هرگونه تبعيضي از لحاظ نژاد ،يا رنگ يا جنس يا اعتقاد ديني يا
وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غير آن.

نمودار شماره  .1راهبرد استحاله كشورهاي اسالمي در مواجهه با حقوق بشر (غربي)

اين اعالميه شريعت اسالمي را بهعنوان يگانه منبع مورد استناد كشورهاي اسالمي
در زمينة حمايت از حقوق بشر معرفي و در نتيجه ،برتري مطلق آن را بر اعالمية جهاني
اعالم كرده است .در مقدمة اعالمية حقوق بشر اسالمي آمده است كه اين اعالميه
بهعنوان راهنماي كلي براي دولتهاي عضو سازمان همکاري اسالمي در زمينة حقوق
بشر خواهد بود و دولتهاي عضو اين سازمان با تأكيد بر نقش تاريخي و تمدني امت
اسالمي و با استناد به اينکه خداوند آنان را بهترين امت قرار داده ،تمدني جهاني و
متوازن به بشريت تقديم كرده است.
با توجه به اين نکات است كه بسياري از متفکران نوگرا و نويسندگان غربي از
تدوين اعالميههاي حقوق بشر اسالمي انتقاد كرده و آن را فروكاستن از قدر و منزلت
حقوق بشر ميدانند .اليزابت ماير يکي از حقوقدانان غربي است كه در آثار متعدد خود
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بهتفصيل به انتقاد از رهيافتهاي اسالمي حقوق بشر پرداخته است .وي عقيده دارد كه
براي فهم مشکالت و مسائل حقوق بشر در چارچوب طرحهاي اسالمي بايد به تحول
تاريخي حقوق بشر اشاره كرد؛ زيرا اصول و قواعد حقوق بشر بينالمللي پديدهاي نوين
است كه از غرب سرچشمه گرفته و در مباني فکري و فلسفي انديشههاي يونان باستان
ريشه دارد .ازاينرو ، ،تدوين اصول و معيارهاي حقوق بشر در دورههاي اخير و بر
اساس انديشههاي عقالني و اومانيستي صورت گرفته و به تکامل مباني فکري و نظري
حقوق بشر در عصر روشنايي اروپا انجاميده است .اين انديشه نقطة عطفي در تاريخ
فلسفة سياسي به شمار ميرود؛ زيرا نظريههاي سنتي و گذشته دربارة تکاليف بشر در
قبال خداوند را كنار نهاده و حقوق بشر را در مركز نظرية سياسي جاي داده است.
بنابراين ،انديشة حقوق بشر بر اين مباني فکري استوار شده است و نميتوان آن را از
اين بنيانهاي نظري و مباني فلسفي جدا كرد (.)Mayer, 1991, p.43
متفکران انگليسي و فرانسوي قرن هيجدهم مايههاي فکري حقوق بشر را مطرح و
تأثير شگرفي در تدوين اعالميههاي ويرجينيا و استقالل آمريکا ( )1779و نيز منشور
حقوق پيوست به قانون اساسي  1711آمريکا داشتند .در بين انديشههاي اين فيلسوفان،
يك موضوع مشترك ديده ميشود و آن تأكيد بر حقوق فرد در نظام سياسي است .نقطة
عطف در تحول اين انديشه در جايي ظاهر ميشود كه در نظام سياسي دغدغة قانون
جاي خود را به دغدغة حقوق ميدهد و حقوق فردي از قاعدة جامعه برميآيد و
بهسوي باال ره ميسپارد .به همين علت است كه اين حقوق در قانون اساسي بهصورت
حقوق منفي تدوين شده تا از حقوق فردي در مقابل مداخلة دولت حمايت نمايد .نظام
بينالمللي حقوق بشر در قرن بيستم بر اساس اين سنتهاي غربي مبتني بر فردگرايي،
عقالنيت ،اومانيسم و اصول حقوق فردي شکل گرفته است؛ بنابراين ،نميتوان اين
مباني را طرد كرد و در عين حال ،حقوق بشر را پذيرفت ( .)Mayer, 1991نويسندگاني
كه زحمت تدوين اعالميههاي اسالمي حقوق بشر را بر خود هموار ساختهاند،
نميخواهند به صراحت اعالم كنند كه پيروي از معيارهاي اسالمي بهمنزلة ترك قواعد
حقوق بينالملل است (.)Mayer, 1991, p.198
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با توجه به همين نکات بود كه آداما دينگ ،دبير كل مسلمان كميسيون بينالمللي
حقوقدانان ،در فورية  1112خطرهاي تصويب اعالمية اسالمي را يادآوري و تأكيد كرد
كه اين اعالميه تهديدي براي اجماع بينفرهنگي محسوب ميشود كه مبناي اسناد
بينالمللي حقوق بشر را تشکيل ميدهد

(Release, 1991, paras. 17-20

 .)Pressبسام

طيبي نيز اعتقاد دارد كه مسلماناني كه حقوق بشر را بهعنوان محصولي غربي مردود
ميدانند و آنان كه در پي طرحهاي حقوق بشر اسالمي هستند ،هيچ تفاوتي با يکديگر
ندارند؛ زيرا هر دو گروه در نهايت محتوا و ماهيت حقوق بشر را نپذيرفتهاند
( .)Tibi, 1994, p.287چنانچه مسلمانان بخواهند معيارهاي بينالمللي حقوق بشر را از
صميم قلب بپذيرند ،الزم است به اصالحات ديني و فرهنگي در اسالم نه بهعنوان يك
دين ،بلکه بهمثابة نظام حقوقي و فرهنگي نائل شوند .حقيقت آن است كه اسالم يك
نظام فرهنگي متمايزي است كه جماعت در محور جهانبيني آن قرار گرفته است و نه
فرد؛ حال آنکه انديشة حقوق بشر به تعبير درست اليزابت ماير ،فردمحور است و ادعاي
جزء ضد كل -فرد ضد ساختار سياسي -را مطرح ميسازد .در دكترين اسالمي فرد
عضوي از جماعت مؤمنان و امت اسالمي محسوب ميگردد .افزون بر اين ،حقوق با
تکاليف يکي نيستند و در انديشة اسالمي نميتوان از حقوق فردي سخن گفت بلکه
تکاليف فرد در قبال امت مطرح ميشود (.)Tibi, 1994, p.289
اين نويسندگان عقيده دارند كه جهان جديد جهان حقمدار است؛ در تقابل با
جهان پيشين كه جهان تکليفمدار بوده است .در گذشته آدميان بهمحض آگاهي از
خويشتن ميپرسيدند كه تکاليف ما چيست و مسئوليتهاي ما كدام است؟ اما در جهان
جديد و پس از تولد انسان مدرن ،آن پرسش كهن جاي خود را به پرسش تازهاي داده
است :ما از چه حقوقي برخورداريم (سروش ،1399 ،ص)197؟ افزون بر اين ،انديشة
حقوق بشر بر برابري انسانها استوار شده و در شريعت اسالمي احکام چندي بر
نابرابري حکم كرده است:
ميخواهيم ببينيم آيا بين حقوق بشر و تکاليف ديني تعارضي وجود دارد و
اگر زماني اين تعارض آشکار شد ،چه بايد كرد؟ در اينکه بين حقوق بشر
موجود و تکاليف ديني ،بهويژه تکاليف فقهي در قرائت كنوني ،تعارضهاي
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بسيار وجود دارد ،جاي ترديد نيست :عدم تساوي در حقوق بين زن و مرد،
عدم تساوي در حقوق بين مسلمان و غيرمسلمان ،عدم تساوي در حقوق
بين برده و ارباب ،يعني عبد و موال ،جزء مسلمات فقه اسالمي است و شيعه
و سني هم ندارد ....اين سه عدم تساوي منافي با حقوق بشر قلمداد
ميشود ....تفاوتها ،تناقضها و تعارضهاي جدي بين حقوق بشر اسالمي
و حقوق بشر جهاني وجود دارد (سروش ،1399 ،ص.)192
محمد ارغون با اشاره به اعالمية اسالمي  1191مصوب يونسکو اعتقاد دارد كه اين
اعالميه در بيشتر موارد از اعالمية حقوق انسان و شهروند فرانسه تقليد كرده است .به
نظر ميرسد لحن و بيان مقدمه و چارچوب كلي اعالميه با اوضاع كنوني جهان اسالم و
جدال آن بر ضد غرب تناسب دارد .آنان قرآن را تفسير ميكنند و در توازي با حقوق
بشر اروپايي و غربي آن را بهصورتي به كار ميگيرند كه با نياز اين جوامع براي تدوين
حقوق بشر اسالمي تناسب داشته باشد .البته اينگونه تمايل به اثبات وجود خويشتن و
ريشه دواندن در بستر اصالت و سنت با توجه به شرايط جدلانگيز و آكنده از چالش
جهان معاصر قابل فهم است (ارغون ،1119 ،صص.)339-311
بنابراين ،تدوينكنندگان اعالميه ادعا ميكنند كه حقوق بشر به مفهوم جديد و
متعارف آن ،صدها سال پيش در اسالم بهصورت كامل وجود داشته است .اسالم
چهارده قرن پيش يك قانون عالي و بيمانند را دربارة حقوق بشر ارائه كرده و اين
حقوق ريشه در اين اعتقاد راسخ دارد كه تنها خداوند عزّوجلّ پديدآورندة حقوق و
اصل و اساس هرگونه حقوق بشر است .در نتيجه ،بسياري از مفاهيم و ارزشهاي
مدرن را بر فضاي متن قرآني تحميل ميكنند و به اين وسيله بيش از آنکه به جنبة ديني
شخص بشري كه جوهر رسالت قرآني و روح آن را تشکيل ميدهد ،نزديك شوند ،به
زبان اعالمية  1791حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعالمية جهاني  1199نزديك
ميشوند (ارغون ،1119 ،صص.)321-311
بسيار بعيد مينمايد كه تدوينكنندگان اعالميههاي اسالمي از مباينت مباني و
مفاهيم مندرج در آنها با مفاهيم اعالمية جهاني آگاهي نداشته باشند .گويا كشورهايي
كه در ابتدا در انديشة ردّ و انکار حقوق بشر برآمده و به جابهجايي آن با طرحهاي
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اسالمي ميانديشيدند ،سرانجام با پذيرش حقوق بشر و تصرف در مفاهيم آن استراتژي
خود را تغيير داده و بر آن شدند كه اين مفاهيم را استحاله نمايند.
 .2راهبرد تکمیلي

انصاف آن است كه سخن گفتن از بازنگري و اصالح اعالمية جهاني در شرايطي كه
اختالفات فرهنگي و سياسي در بين كشورهاي عضو سازمان ملل متحد روندي فزاينده
يافته است ،اقدامي افراطي و غيرعملي محسوب ميشود .بايد اذعان كرد كه در جهان
اسالم نيز آمادگي الزم براي مشاركت در اين امر مهم فراهم نشده است .بنابراين،
مناسب همان است كه در اين مرحله كشورهاي اسالمي در چارچوب همکاري اسالمي
ترتيبات منطقهاي خاص خود را تدوين و اجرايي كرده و با استفاده از تجربههاي آن
بتوانند در زمان مقتضي با مايههاي فکري و تجربي الزم در تدوين نظام نوين بينالمللي
حقوق بشر مشاركت نمايند.
ازاينرو ،بسياري از كشورهاي اسالمي در مقابل راهبرد جايگزيني ،راهبرد ديگري
را مطرح كردند كه بر اساس آن طرحهاي اسالمي حقوق بشر براي نظام بينالمللي
جنبة تکميلي دارد .با استناد به اين راهبرد ،اقداماتي بهمنظور رسميت يافتن رويکرد
اسالمي دربارة اعالمية جهاني و تحکيم رهيافت اسالمي بهعنوان برداشت كشورهاي
اسالمي از حقوق بشر در قالب اركان سازمان ملل متحد صورت گرفت .اين هدف
بسيار مهم در سال  1117محقق گرديد و بهرغم تعارض ظاهري اعالمية حقوق بشر
اسالمي با اعالمية جهاني حقوق بشر ،در دسامبر  1117دفتر كميسارياي عالي حقوق
بشر در جلد دوم اسناد حقوق بشر ،اعالمية اسالمي را منتشر و اعتبار آن را از نظر اركان
سازمان ملل متحد به رسميت شناخت .جلد اول در دو بخش حاوي اسناد بينالمللي
حقوق بشر و جلد دوم حاوي اسناد منطقهاي آن است (

Human Rights…, 1997,

.)Volume II, pp. 478-484
همچنين ،كشورهاي اسالمي در آيين جشن زرين كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد
صدور اعالمية جهاني حقوق بشر برگزار گرديد ،تالشهايي را بهمنظور يافتن
راهکارهايي براي مشروعيت بخشيدن به نظام حقوق بشر بر اساس رهيافتهاي اسالمي
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انجام دادند .اركان سازمان ملل متحد گمان داشتند كه اين اقدامات زمينه را براي
مشروعيت حقوق بشر در جهان اسالم فراهم كرده و كشورهاي اسالمي از مخالفت با
اصل نظام بينالمللي حقوق بشر دست خواهند كشيد؛ ازاينرو ،در نوامبر 1119
همايشي تحت نظارت دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر در مقرّ سازمان ملل متحد در

ژنو برگزار شد .اين رويداد مهم تحت عنوان «تقويت جهانشمولي حقوق بشر:
رهيافتهاي اسالمي دربارة اعالمية جهاني حقوق بشر» در پيجويي اين هدف مهم بود.
در دعوتنامة  21اكتبر  1119مري رابينسون ،كميسر عالي حقوق بشر ،كه براي
تمامي اعضاي اركان مبتني بر معاهدات حقوق بشر ،كارگروهها ،كميتههاي فرعي و
گزارشگران ويژه ارسال شده بود ،اهداف اين همايش مهم بيان و اعالم شده بود كه اين
همايش به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعالمية جهاني و بهعنوان بخشي از روند ايجاد
رهيافت اسالمي دربارة اعالمية جهاني حقوق بشر برگزار ميشود .براي تحقق اين
روند ،من اين مسئوليت را در پاسخ به دعوت وزير امور خارجة جمهوري اسالمي ايران
كه در جريان سخنراني وي در اجالس پنجاه و چهارم كميسيون حقوق بشر در سال
 1119مطرح شده بود ،پذيرفته و اعتقاد دارم اين روند به اعتالي تفاهم و احترام بين
ملتها كمك خواهد كرد.
با توجه به همين نکته است كه سند نهايي اجالس سوم فوقالعادة سران سازمان
همکاري اسالمي كه در روزهاي  7-9دسامبر  2119در مکة مکرمه برگزار گرديد،
خواستار تدوين ترتيبات منطقهاي و ايجاد يك ركن مستقل و دايمي براي ارتقاي حقوق
بشر در كشورهاي عضو شده است .اين سند مهم دربارة نظام بينالمللي حقوق بشر پيام
روشني دارد:
كنفرانس -دولتهاي عضو را -به بررسي امکان تأسيس يك ركن مستقل و
دايمي براي ارتقاي حقوق بشر در كشورهاي عضو و نيز امکان تدوين
منشور اسالمي حقوق بشر را مطابق با مقررات اعالمية قاهره راجع به حقوق
بشر در اسالم ،در همکاري متقابل با سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي
بينالمللي فراميخواند.
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بررسي اين شواهد ميتواند ما را به اين نتيجه برساند كه كشورهاي اسالمي نيز
مانند ساير اعضاي سازمان ملل متحد ،ميتوانند برداشت و تفسير خاص خود را از
اسناد بينالمللي حقوق بشر داشته باشند و اين برداشت و تفسير خود را در قالب
اعالميههاي حق شرط بيان و سرانجام مانند ديگر مناطق جهان ،اعالمية حقوق بشر
خاص منطقة خود را تصويب كردهاند .بنابراين ،مطابق اين رهيافت ميتوان اعالمية
اسالمي را سندي تکميلي براي اعالمية جهاني به شمار آورد .ازاينرو ،به مناسبت روز
حقوق بشر در دسامبر  2117نمايندة پاكستان در شوراي حقوق بشر اعالم كرد كه
اعالمية  1111قاهره راجع به حقوق بشر در اسالم كه توسط  99كشور عضو سازمان
همکاري اسالمي تصويب شده است ،بديل و جانشيني براي اعالمية جهاني نخواهد
بود بلکه اين اعالميه جنبة تکميلي دارد .او كه در اين رويداد مهم و تاريخي از
طرف سازمان كنفرانس اسالمي سخن ميگفت ،با اشاره به مشاركت كشورهاي اسالمي
در تدوين اعالمية جهاني و ميثاقهاي حقوق بشر اعالم كرد كه اعالمية حقوق بشر
در اسالم رهيافتي رقيب و جانشين اعالمية جهاني نيست بلکه سندي تکميلي
محسوب ميشود كه با توجه به خصوصيات فرهنگي و ديني كشورهاي اسالمي تدوين
شده است.

17

البته نميتوان انکار كرد كه تعارض بين بعضي از مفاهيم موجود در اعالمية
اسالمي و اعالمية جهاني اين گمان را مطرح كرده است كه كشورهاي اسالمي اعالمية
حقوق بشر در اسالم را بهعنوان بديل و جانشيني براي اعالمية جهاني تصويب كردهاند.
اليزابت ماير در اين خصوص گفته است:
بررسي معمولي متن انگليسي اعالمية اسالمي گوياي آن است كه اين اعالميه
از الگوي اعالمية جهاني حقوق بشر پيروي كرده است؛ حالآنکه
مطالعة دقيقتر نشان ميدهد كه بيشتر اين شباهتها گمراهكننده است .افزون
بر اين ،در مواردي بين متن عربي و انگليسي اختالفاتي ديده ميشود
(.)Mayer, 1991, p.27
چنانچه با رويکردي نظري و فلسفي به بنيانهاي اعالميههاي اسالمي و جهاني
بنگريم ،بايد اذعان كنيم كه مباني اين دو اعالميه با يکديگر تعارضات اساسي دارند.
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انصاف آن است كه بپذيريم اصوالً مباني فلسفي و بنيانهاي نظري اعالمية جهاني با
رويکرد اسالمي انطباق ندارد .همچنين ،ميدانيم كه اعالمية حقوق بشر در اسالم هيچ
اشارهاي به اعالمية جهاني نکرده است و در مواد  29و  29با صراحت تمام اعالم
ميكند كه حقوق و آزاديهاي مقرر در اعالميه تابع شريعت اسالمي است و شريعت
يگانه منبع مورد استناد براي تفسير و تبيين هريك از مواد اعالميه خواهد بود.

پذیرش تکثر
راهبرد تکمیلي

فرهنگي در گفتمان

تقابل و تعامل با

حقوق بشر

نظام بینالملل

بینالملل

نمودار شماره  .3راهبرد تکمیلي كشورهاي اسالمي در مواجهه با حقوق بشر (غربي)

اما اين رويکرد هرگز كمکي براي حل مسئلة مشروعيت نظام بينالمللي حقوق
بشر نخواهد كرد و جهان را با تعارضات بيشتري مواجه خواهد كرد؛ حالآنکه
واقعگرايي ايجاب ميكند كه با رويکردي پراگماتيك به مسئله بنگريم و راه حلي عملي
ارائه دهيم .با استناد به رويکرد واقعگرا ميتوان اعالم كرد كه تا زمان شکلگيري نظام
جهانشمول حقوق بشر ،مناسب آن است كه هريك از مناطق جهان و از جمله جهان
اسالم ترتيبات منطقهاي خاص خود را داشته باشد؛ زيرا در اين تحقيق دانستيم كه اين
تعارض از آنجا سرچشمه گرفته است كه كشورهاي غربي و تدوينكنندگان نظام حقوق
بشر با استفاده از موقعيت خاص خود در آن دوران و داشتن اكثريت آراء در مجمع
عمومي سازمان ملل اعتنايي به جلب نظر ساير اعضاي سازمان ملل متحد نداشتند؛ زيرا
مطمئن بودند متن اعالمية جهاني با رأي اكثريت تصويب خواهد شد و بهجاي تالش
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براي جلب موافقت منتقدان و مخالفان ،برداشت خود از مفاهيم حقوق بشر را بر
كشورهاي ديگر تحميل كردند .چنانکه تالشهاي بيوقفة كشورهاي سوسياليست براي
ايجاد تغييرات و اصالحاتي در متن اعالمية جهاني ناكام ماند و با استهزاي نمايندگان
دولتهاي غربي مواجه شد

( Official Records of the General Assembly …, 1948, part

.)I, pp.923-933
از طرفي ،تسلط رويکرد صورتگرايي در اركان ملل متحد مانع از مقبوليت فراگير
و جهانشمول نظام بينالمللي حقوق بشر شده است؛ بنابراين ،منطق و خرد حکم
ميكند كه اين دو واقعيت ،يعني تعارض مباني فلسفي دو نظام را با واقعيت ديگر ،يعني
وجود تنوع فرهنگي و نيز سيطرة رويکرد غربي بر گفتمان سنتي حقوق بشر ،در كنار
هم قرار دهيم تا فرصت براي گفتگوي مثبت بينفرهنگي و تحول و تکامل نظام
بينالمللي حقوق بشر فراهم آيد.
از طرفي ،بايد در نظر داشت كه اين كشورهاي اروپايي بودند كه نخستين اقدام را
براي ايجاد ترتيبات منطقهاي اتخاذ كرده و با تفکيك حقوق سياسي و مدني از
دستههاي ديگر حقوق بشر ،در راه تضعيف نظام بينالمللي حقوق بشر گام برداشتند.
نبايد از ياد برد كه اصرار كشورهاي اروپايي و نمايندگي اياالت متحد آمريکا بود كه در
ساختار يکپارچة اين نظام شکست ايجاد كرد و در نتيجه ،حقوق بشر مندرج در اعالمية
جهاني به دو ميثاق جداگانه تقسيم شد .چنانچه وجود برداشتهاي اروپايي يا آمريکايي
و آفريقايي از حقوق بشر پذيرفته شود ،ديگر دليلي ندارد كه از ظهور برداشت اسالمي
از حقوق بشر اظهار شگفتي كرد و آن را بديلي براي نظام بينالمللي حقوق بشر
محسوب نمود .بنابراين ،امروزه اقدامات مستمر كشورهاي اسالمي در باب حقوق بشر
و در چارچوب سازمان همکاري اسالمي به مرحلة جديدي وارد شده و سرانجام در
دسامبر  2117اكمالالدين احسان اوغلو ،دبير كل سازمان كنفرانس اسالمي ،در پيامي به
مناسبت روز حقوق بشر ،شکلگيري ترتيبات منطقهاي كشورهاي اسالمي را به مناسبت
شصتمين سالگرد اعالمية جهاني اعالم كرد .در بخشي از اين پيام آمده است:
احترام به حقوق بشر از طريق حمايت مؤثر و اعتالي برابري ،آزاديهاي
مدني و عدالت اجتماعي اساس برنامة عمل دهسالة سازمان كنفرانس اسالمي
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را تشکيل ميدهد .براي اين منظور ،دبير كل سازمان كنفرانس اسالمي
تأسيس يك ركن مستقل و دائمي را براي اعتالي حقوق بشر در كشورهاي
عضو مطابق با اعالمية قاهره راجع به حقوق بشر در اسالم و نيز تبيين منشور
سازمان كنفرانس اسالمي راجع به حقوق بشر را مدّنظر قرار داده است.

19

جمعبندي

با توجه به مطالب يادشده ميتوان نتيجه گرفت كه در دوران شکلگيري و تدوين نظام
بينالمللي حقوق بشر كشورهاي اسالمي به هويت فرهنگي مستقل و متفاوت خود پي
نبرده و بهعلت فضاي سياسي حاكم بر جامعة بينالمللي از تدوين يك راهبرد منسجم و
مشي مستقل خود بازماندند ،اما اين فرضيه در دوران توسعه ،تحول و تکامل نظام
بينالمللي حقوق بشر صادق نيست؛ زيرا در اين دوران بسياري از كشورهاي اسالمي
توانستند خود را از يوغ استعمار كشورهاي اروپايي رها كرده و همراه با ساير
كشورهاي اسالمي به هويت مستقل و منافع خاص خود پي ببرند و استراتژيهاي
مشخصي را در گفتمان حقوق بشر اتخاذ كنند.
در نتيجه ،كشورهاي اسالمي كه در دورة تدوين و توسعة حقوق بشر راهبرد
مشخصي نداشتند و در بين ردّ و تصويب مذبذب بودند ،آن سياست مذبذب را رها
كردند و شماري از آنها با اتخاذ راهبرد جابهجايي درصدد تدوين و تصويب طرحهاي
حقوق بشر اسالمي برآمدند .آن دسته از دولتهاي عضو كنفرانس اسالمي كه قواعد
حقوق بينالمللي بشر را مردود ميدانستند ،با راهبرد جابهجايي اعالمية حقوق بشر در
اسالم را تصويب كردند .شمار ديگري از كشورهاي اسالمي كه با سياستي محافظهكارانه
و احتياطآميز معاهدات بينالمللي حقوق بشر را تصويب كرده بودند ،با وارد ساختن
تحفظات فراوان و حق شرطهايي مغاير با هدف و موضوع اين معاهدات آنها را
استحاله كردند و از درون متالشي ساختند.
برآيند اين دو راهبرد بلندپروازانه در درون سازمان كنفرانس اسالمي دو پيامد
خطير داشت :از سويي ،كشورهاي اسالمي را در تقابل با نظام بينالمللي حقوق بشر
قرار داده بود و از ديگر سو ،اعتبار و جهانشمولي اين نظام را به مخاطره انداخته بود.
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كميسارياي عالي حقوق بشر در سازمان ملل متحد كه خود را براي برگزاري جشن
زرين و پنجاهمين سالگرد صدور اعالمية جهاني حقوق بشر آماده ميكرد ،بهدرستي اين
چالشهاي سخت را دريافته بود .در نتيجه ،تمايل خود براي تعامل با جهان اسالم اعالم
كرد .در فرجام كار ،اتخاذ راهبرد تکميلي از سوي كشورهاي اسالمي ثمرة نهايي و پيامد
قطعي اين تقابل و تعامل بوده است.
یادداشتها
 .1جهان اسالم يك مفهوم كامالً روشن و مشخص نيست .در اين مقاله ،منظور ما از عبارت
«جهان اسالم» يك هويت تمدني است .اين هويت ممکن است از هويتهاي قومي ،ملي و
فرهنگي اعم باشد يا با برخي از آنها همپوشي داشته باشد؛ بنابراين ،جهان اسالم از نظر اين
مقاله با هيچيك از مفاهيم «داراالسالم» يا «امت واحدة اسالمي» انطباق ندارد.
 .2اعالمية جهاني حقوق بشر طي قطعنامة  217مجمع عمومي در تاريخ  11دسامبر 1199
تصويب شد.
 .3در اين مقاله ،كشور اسالمي به كشوري اطالق ميشود كه در حال حاضر در سازمان
همکاري اسالمي عضويت داشته باشد ،هرچند قلمرو زماني و دورة مورد مطالعه دورههايي
تاريخي را شامل ميشود كه در قلمرو معيني از آن هنوز سازمان كنفرانس اسالمي تشکيل
نشده بود .در نتيجه ،با اين معيار بهسهولت ميتوان شمول يا عدم شمول اين تعريف را
دربارة هر كشور احراز كرد و عضويت فعلي آنها را به گذشته و به دوران قبل از تشکيل
سازمان كنفرانس اسالمي نيز تسرّي داد .كشورهاي اسالمي عضو ملل متحد در دهه 1191
عبارتاند از :ايران؛ افغانستان؛ پاكستان؛ تركيه؛ سوريه؛ عراق؛ عربستان سعودي؛ لبنان؛ مصر و
يمن .رك.
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 .9آراء مثبت :آرژانتين ،اتيوپي ،افغانستان ،استراليا ،اروگوئه ،اكوادور ،السالوادور ،ايران ،ايسلند،
اياالت متحد آمريکا ،بريتانيا ،بلژيك ،بوليوي ،برزيل ،برمه ،پاكستان ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو،
تركيه ،تايلند ،چين ،دانمارك ،جمهوري دومينيکن ،سوئد ،سوريه ،شيلي ،فرانسه ،فيليپين،
عراق ،كانادا ،كلمبيا ،كاستاريکا ،كوبا ،گواتماال ،لبنان ،ليبريا ،لوكزامبورگ ،مصر ،مکزيك،
نيوزلند ،نيکاراگوئه ،نروژ ،هائيتي ،هندوستان ،هلند ،ونزوئالو يونان؛
آراء ممتنع :اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ،بالروس ،چکسلواكي ،لهستان ،اوكراين،
يوگسالوي ،آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي؛
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و غايبان :يمن و هندوراس.
 .9ليبي ( 19دسامبر  ،)1199مراكش ( 12نوامبر  ،)1199سودان ( 12نوامبر  ،)1199تونس (12
نوامبر  ،)1199سنگال ( 29سپتامبر  ،)1191كويت ( 19مه  ،)1193نيجر ( 21سپتامبر ،)1191
سومالي ( 21سپتامبر  ،)1191چاد ( 21سپتامبر  ،)1191مالي ( 29سپتامبر  ،)1191مالديو (21
سپتامبر .)1199
 .9ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي در تاريخ  19دسامبر  1199در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شدند.
ميثاق حقوق مدني و سياسي در  23آبان سال  1391در مجلس شوراي ملي تصويب شد و
در  17ارديبهشت  1399بدون هيچ حق شرطي در مجلس سنا تصويب شد .ميثاق بينالمللي
حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نيز در آذر  1391در مجلس شوراي ملي و در
ارديبهشت  1399بدون هيچ حق شرطي در مجلس سنا تصويب شد.
7. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief, G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR
Supp (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981).
8. Status of Ratification of the Principal International Human Rights Treaties,
Office of theUnited Nations High Commissionerfor Human Rights.
http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf

 .1گفتني است كه عربستان سعودي در دهة  1111ميالدي از اين سياست دست كشيد و بعضي
از معاهدات بينالمللي حقوق بشر را با حق شرط تصويب كرد .اين كشور در  29فورية
 1119به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد .همچنين ،در  23اكتبر  1117به كنوانسيون
منع تبعيض نژادي و كنوانسيون ممنوعيت شکنجه پيوست .در  7اكتبر  2111نيز كنوانسيون
زنان را تصويب كرد؛ رك.
;Status of Ratification of the Principal International Human Rights…, 2004
op.cit.
10. Universal Islamic Declaration of Human Rights 21 Dhul Qaidah 1401 19
September 1981.

 .11تأكيد بيش از اندازة اعالمية جهاني بر حقوق بشر و ناديده گرفتن تکاليف و مسئوليتها در
غرب نيز منتقداني داشته و سرانجام در سپتامبر  1117گروهي از رهبران سابق كشورها با
صدور بيانيهاي از سازمان ملل درخواست كردند تا «اعالمية تکاليف جهاني بشر» را نيز
تصويب نمايد .براي آگاهي از متن اين پيشنهاد بنگريد:
Netherlands Human rights quarterly; Vol.4, 1997.
12. A/C.3/39/SR.65, paras. 91-95.
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13. Cairo Declaration of Human Rights in Islam; The Nineteenth Islamic
Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and
Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram
1411H (31 July to 5 August 1990), Adopted by the Organization of the Islamic
Conference in 1990, reprinted in U. N. Doc. A/Conf. 157/PC/62/Add.18 (1993).
also available at:
http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm
14. Official Records of the Human Rights Committee 1992-93, CCPR/12
(International Covenant on Civil and Political Rights), New York/Geneva: UN
(ICCPR), 1996, Volume I, 46th session, 1196th meeting, par.s 55-59.
. براي آگاهي از متن فارسي اعالمية حقوق بشر در اسالم رك.19
http://www.unic-ir.org/hr/declaration-islamic.htm (last visited on 15/09/2008).
16. Final Communique of the Third Extraordinary Session of the Islamic Summit
Conference "Meeting the Challenges of the 21st Century, Solidarity in Action"
5-6 DhulQa'adah 1426 H (7-8 December 2005).
17. Cf. Primacy of the Universal Declaration of Human Rights, available
at:http://www.iheu.org )last visited 25/5/2008).
18. Message of the Secretary General on the Occasion of the Human Rights Day,
Organization of the Islamic Conference, on December 10, 2007, available at:
http://www.oic-oci.org/oicnew/topic_detail.asp?t_id=708
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