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  چكيده

هاي اجتماعي و  زمان با جنبش يعني هم 1970 ويژه از اوايل دهه   در سه دهه اخير، به
هاي مسلمان،  جويانه بين گروه گري مذهبي ستيزه سياسي در دنياي اسالم و افزايش افراطي

ه وافري به اصول اعالميه جهاني حقوق بشر و سازگاري آن با اسالم مشاهده شده عالق
گراي  ها و مقاالتي به زبان عربي و فارسي توسط مفسران برجسته سنت كتاب. است

اهللا جعفر سبحاني تبريزي بين ايرانيان  ها و آيت چون محمد غزالي بين مصري اسالمي هم
ها تأييدي است بر توجه و عالقه مستندات  ي از آنا نوشته شده است كه ذكر تنها پاره

المللي به طرفداران سنت اسالمي، اگرچه انتقاد اصلي جهان اسالم از اين اعالميه در  بين
چنين . باشد هاي متفاوت فلسفي يا مذهبي مي توزي نسبت به ايده مورد سكوالريسم و كينه

ناپذير  به اصل الينفك و جدايي شود كه اساس سكوالريستي اعالميه براي توجه تصور مي
ها در مورد  شايد نكته مهم در سخنراني. حقوق بشر از استحكام چنداني برخوردار نيست

دان را نيز تحريك كرده، انفصال  پردازان مسلمان حقوق حقوق بشر سكوالر، كه نظريه
شر هر چيز مذهبي است كه به اعتقاد آنان مانعي بر سر راه توسعه و پيشرفت حقوق ب

  1 .باشد مي
  

  واژگان كليدي
  .بنيادهاي اخالقي، اخالق زيستي، حقوق بشر، سكوالريسم
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 بنيادهاي اخالقي حقوق بشر

ها،  گراي آن اشتباه است اگر تصور كنيم انديشمندان اسالمي، حتي گروه سنت
منظور حمايت از شأن و كرامت انسان و  مخالف نياز براي حقوق بشر جهاني به

ترين مخالفان اعالميه جهاني حقوق بشر  حتي سرسخت. لهي او باشندال مقام خليفه
عنوان امپرياليست و از نظر فرهنگي به عنوان   كه به اسناد از لحاظ اخالقي به

كنند، اين حقيقت را باور دارند كه موجودات انساني حقوقي  نژادپرست نگاه مي
  2.ها است گرفته از انسانيت آن دارند كه نشأت
خواهي سكوالري  بشر، زباني جديد است و اساساً ريشه در آزادي زبان حقوق

كند اما خواستار  دارد كه به حقوق شهروندان توجه داشته و آنان را حمايت مي
جدايي مذهب از قلمرو عمومي است تا بدين طريق پيشرفت سياست مستقل از 

شناسي  انمحوري در حوزه عمومي در انس دين اين بي. پذير سازد مذهب را امكان
صورت افراد مستقل و جدا از  موجودات انساني به. قضايي و ديني جايي ندارد

اند كه بتوانند معنويت را از غير معنويت جدا كنند و مانع از  يكديگر خلق نشده
بنابراين سكوالريسمي كه اعالميه . خود شوند  دخالت معنويت در زندگي روزمره
نيست، اصطالحات اسالمي را بدون طرح نصيب  جهاني حقوق بشر نيز از آن بي

تر از آن، بر  برد و مهم سؤال جدي درباره رابطه مذهب با سياست به كار نمي
استقالل فردي با يك استاندارد اخالقي مستقل كه مافوق اختالفات مذهبي و 
فرهنگي است تأكيد دارد تا حقوق بشر را بدون در نظر گرفتن قيد و بندهاي 

هاي مرتبط با  خالف تأكيدات سنت اسالمي روي جامعه و جنبه هاي متفاوت جريان
  .موجوديت انسان مطالبه نمايد

بار سياسي و ضد  اي كه تسلط زيان اكنون انتقادهاي جهان اسالم عليه اعالميه
اين . مذهبي آن بر بشر است، بر مبناي رد درخواست جهاني اخالق سكوالري است
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المللي كه طبق  و متافيزيكي پيرامون اسناد بين ها با نگاه به موارد فلسفي انتقاد
با وجود موارد . تواند بهترين برخورد با اعالميه باشد تعاليم اسالمي فلسفي است مي

انگيز، مشاجره صريح و صادقانه درباره مباني اخالقي و جهاني حقوق بشر  بحث
اعالميه  بودن محور دين بي عليه گيري جبهه درخصوص مسلمانان بينش اصالح باعث
نظر در شيوه برخوردشان با  گرا به تجديد تعهد محققان اسالمي سنت. شود مي

كه افشاگري  طلبي روي اصطالحات خودشان به منظور شناخت اين  اعالميه و مبارزه
اسالمي و اين اعالميه زمينه اخالقي مشتركي را براي حمايت افراد در مقابل ظلم و 

است در جهت دستيابي به هدف كلي جهاني  كند، كمكي ستم و تعدي ايجاد مي
  .يه براي تحقق آن در دنياي اسالمكردن اسناد سكوالر در پشتياني از اعالم

كارگيري افرادي كه با اين اصول و كاربردهاي آن در حوزه فرهنگ  بدون به
مخالفند، حقوق بشر جهاني فاقد مشروعيت الزم براي تحقق در دنياي اسالم 

كه معيار مباني اخالقي و متافيزيكي حقوق بشر واضح و  اينبه محض . باشد مي
مبرهن نباشد، به راحتي كنار گذاشته خواهند شد تا تمهيدات ديگري براي 

گري بر جوامع اسالمي از طريق تضعيف فرهنگ و سيستم مبتني بر اصول  سلطه
مي در عالوه همزمان با افزايش آگاهي سياسي اسال به. اسالمي آنها، انديشيده شود

دوره فرااستعماري، نويسندگان مسلمان به داليل گوناگون اين معيار را قانوني 
يافتند تا تسليم برخي بندهاي اعالميه جهاني حقوق بشر كه برچسب امپرياليستي يا 

وقتي ضوابط حكمفرما شود، اين . ها زده شده است نشوند فرهنگ اروپايي به آن
توجه است  هاي فرهنگي ويژه مسلمانان بي زشاعالميه به اين دليل كه نسبت به ار

ويژه وقتي صحبت از حقوق افراد و ارزش جمعي و  گيرد به مورد بازبيني قرار مي
  .شود ها در جوامع اسالمي مي خانوادگي آن
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 اساس بودن حقوق بشر؟ ـ بي1

هاي حقوق بشر، نمونه خوبي از اين  هر متني بافت و سياق خاصي دارد؛ اعالميه
هاي  زباني كه در بحبوحه استعمارگري اروپا روي ويرانه. دهند ظر ارائه مياظهارن

هاي جهاني و فجايع صورت گرفته توسط انسان عليه انسان به  بر جا مانده از جنگ
هاي مختلف مثالً برتري گروهي از مردم بر گروه ديگر به داليل نژادي يا  بهانه

اخالقي و معنوي استعمارگران  مذهبي شكل گرفت نتوانست بدون تعمق در ميراث
تكامل پيدا كند؛ زمينه ) 1940  هاي سياسي دهه خورده مداران و شكست قدرت(

تاريخي اين دوره اين امكان را براي بحث و تبادل نظر محققين حقوق بشر فراهم 
ساخت تا به بيان مباني اخالقي و فلسفي بپردازند كه سرانجام زبان قضاوت 

اگرچه اصطالح حقوق بشر ممكن . ها و جهانيان را ارائه داد نگالمللي ميان فره بين
است جديد باشد، نتواسته است در خأل فلسفي و الهي نمايان شود چرا كه بررسي 

ها را به زبان جهاني يعني زبان مورد نياز براي متحد كردن  جدي در نظراتي كه آن
در مقابل شهروندان و مردم دنيا در تعهداتشان به منظور جبران خطاهاي ارتكابي 

نويس اعالميه را  افرادي كه پيش. دهد صورت نگرفته است گناه سوق مي ناظران بي
ها براي زندگي در كنار هم با  تهيه كردند كامالً به جوامع سنتي و توانايي آن

كارگيري زبان  دانستند اتحاد اين جوامع به اجماع و اتفاقِ نظر آگاهي داشتند و مي
شمار و انهدام زندگي و محيط زيست  هاي بي گيري از كشمكش يشمنظور پ را به

ها در جستجوي زبان جهاني  بعد از جنگ جهاني، ملت. بشر تحميل كرده است
هدف و تعدي ضد يهودي بودند  درستي براي حمايت بشر در مقابل خشونت بي

  .جر به پيمان وحشتناك هلوكاست شدكه من
گوهاي ضروري بين مدعيان  و نه براي گفتمطالعاتي به منظور ايجاد زبان نمو

داند  ها را صرفاً انسان مي سكوالر و مذهبي با توجه به معيارهاي جهاني كه انسان
اين مطالعات باعث طرح  .)Morsink, 1999 & Ignatieff 2001 (صورت گرفته است 
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سؤاالتي از اين : شود سؤاالتي شده است كه حتي امروزه نيز به بحث گذاشته مي
بيل كه آيا تنها يك بنياد اخالقي براي حقوق بشر وجود دارد كه گسترش و ق

  فرهنگي را به همراه داشته باشد؟ –ها و مباني علمي اخالقي  پيشرفت فرهنگ
كنم كه اين اعالميه بدون يك اخالق جهاني كه بتواند با همه افراد و   تصور مي

در جامعه جهاني قابل اجرا  با هر شخصي بر اين كره خاكي ارتباط برقرار نمايد،
كه اعالميه در راستاي حمايت از  مدافعان اعالميه به منظور تضمين اين. نخواهد بود

حقوق الينفك بشر است نيازمند آنند كه پايه و اساس محكم اخالقي و جهاني 
اعالميه را بيان و گوشزد كنند كه اعالميه اين توانايي را دارد كه با مردمي از 

ها، در صدد موقعيتي  هاي مختلف صحبت كند و بدون انكار آن سنت ها و فرهنگ
اوج . براي اثبات يا انكار نظريه مذهبي و فراگير جهاني كردن حقوق بشر باشد

نويس اعالميه را موشكافانه و با  حمايت براي اعالميه جهاني حقوق بشر پيش
كند  رسيم ميهاي خاصي از مرحله تفكر تا ظهور زبان جهاني به وضوح ت ظرافت

.  ديدگان، فقرا و ضعفاي سياسي در دنيا معطوف گرداند تا توجه جهان را به ستم
توانست خاص  كار برده بودند كه مي هاي مذهبي و بشردوستانه واژگاني را به سنت

پرستي عليه اعالميه با پيشنهاد مذاكراتي  اتهام قوم  به 3مورسينك. اعالميه باشد
پرستانه يا مختص گروه خاص  دهد تا از هرگونه زبان قوم پيچيده و كامل پاسخ مي

او . عمل آورد كه بسياري از اهداف اعالميه را نقش بر آب كرده است ممانعت به 
فكري درباره  زبان اعالميه را با اين فرض كه ارتباطي بين اعالميه و عصر روشن

مطالعه قرار كند مورد بررسي و  اخالق جهاني و در عين حال سكوالر برقرار مي
محوري، با توجه به ماهيت و دليلش كه دو جزء قابل احترام  دين اما اين بي. دهد مي

كردند كامالً هم غير  در ارتباط و نزديكي با خدايي است كه از او اطاعت مي
  .مذهبي نبود
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  گرايي و سكوالريسم حقوق بشر، نسبيتـ 2
فيلسوفانه به حقوق طبيعي فكرانه به انسانيت، نشأت گرفته از نگرش  ديد روشن

ها و  ها را صرفاً به دليل انسانيت آن ها و حقوق الينفك آن است كه برابري انسان
نويس اعالميه در  كنندگان پيش اگرچه تهيه. نه به دليل ديگري قبول دارد

ها،  جستجوي يك اخالق جهاني براي حمايت از حقوق بشر در برابر سنت
كردند و زبان اعالميه را فارغ از اصطالحات مذهبي محوري كامل را دنبال  دين بي

ها خدا را از ماهيت و دليل جدا كردند و  كه، آن نكته قابل توجه اين. نگه داشتند
محور  دين شمولي از طريق بي كه، در حالي كه تحقيق براي جهان تر اين عجيب

ايانه گر بودن ضوابط و معيارهاي حقوق بشر، راه را براي منابع اخالقي كثرت
  .ها نيز شد هموار كرد، منجر به نسبيت غير قابل اجتناب آن

گرايي در مضمون استانداردها و ارزش نهادن بر حقوق بشر  مشكل نسبيت
هاي متفاوت،  تجربه علمي زندگي در جوامعي با فرهنگ. موضوع ديگري است

ز المللي در خصوص استانداردهاي قضاوت ا هاي بين گرايي در بحث ريشه نسبيت
 هاي رغم همه تالش درست است بگوييم كه علي. روي مرزهاي دولتي بوده است

نظر روي استانداردهاي   جهاني، اتفاق اخالق كامل كردن محور  دين خردمندانه در بي
رقابت كامل انسان در مجامع جهاني اگر نه غير ممكن اما سخت  مشترك براي

منظور سازگار  مالحظات اساسي به به عالوه، جدا كردن اخالق جهاني از. بوده است
اي براي ناديده گرفتن  هاي مختلف و جوامع ملي، متأسفانه بهانه كردن فرهنگ

هاي سياسي  ضربه جهاني اسناد حقوق بشر به كشورهاي مسلماني است كه قدرت
اند تا عدم تعهد براي برقراري برخي  ها استفاده كرده از نسبيت فرهنگي آن

  .مانان و شهروندان را توجيه كنندچنين غير مسل نان، همها براي مسلما آزادي
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هاي سكوالر بيان شده  اصالح فوري اين مشكل، مستلزم ايجاد ارتباط بين ارزش
هاي الينفك از  ها ويژگي اين فلسفه. بود 18گرانه قرن  هاي روشن در اسناد و فلسفه

ن محور اصول چني چنين موضوعاتي هم. شخصيت انسان را تحت تأثير قرار داد
گراي مسلمان بود و افراد  مداران سنت اخالقي مسلمانان و قابل قبول براي قدرت

هاي  نويس اعالميه به حمايت حقوق بشر در برابر تجربه كننده در تهيه پيش شركت
عام قربانيان جنگ جهاني دوم و  تاريخي و فرهنگي خود توجه داشتند و به قتل

گونه كه مورسينك  همان. دادند پاسخ مي 1940 هاي دهه هلوكاست در اوايل سال
دهد، هر نكته اعالميه پاسخي به نيازهاي فوري در راستاي  با ذكر جزئيات نشان مي

ها و  ي و سياسي ملتهايش در موارد اجتماع حمايت شخصيت انساني در تمام جلوه
  .ها بود دولت

د و هيچ تالش كامالً روشن است كه شركت مسلمانان در اين فرآيند حداقل بو
هاي اسالمي فراگير و ايجاد حس سنتي بودن نكات  واقعي براي گسترش نظريه

عالوه بر آن، نمايندگان مختلف از كشورهاي مسلمان . خورد مختلف به چشم نمي
كننده مثل عربستان سعودي، پاكستان، سوريه و ديگر كشورهاي مسلمان،  شركت

جع به حقوق بشر در منابع اساسي سنت كرده و سكوالر بودند كه را افرادي تحصيل
اسالمي آموزش كمي ديده بودند يا اصالً آموزش نديده بودند و نتوانستند به اندازه 

شد بيان  هاي فراگير اسالمي را كه باعث تقويت مذاكرات مي كافي تأثير نظريه
كنندگان  در واقع، جميل بارودي، نماينده عربستان در كميته تهيه. كنند
، يك لبناني مسيحي و حتي فاقد شرايط اسالمي ابتدايي براي سخن نويس پيش

  .هاي الهي اسالم مقتدر بود گفتن در خصوص جنبه
گرايانه از عقايد مذهبي  هاي مختلف در تفسيرهاي سنت مذاكرات، تمام گرايش

هدف تفسير . شد حتي تصورات دنياي مسيحي غرب را در اين زمينه شامل نمي
در مذاكرات حقوق بشر در مراحل اوليه، يك تصميم سياسي  گرايانه اسالمي سنت
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هاي استعمارگر  زماني كه اغلب كشورهاي اسالمي زير سلطه قدرت. بوده است
ها ديدي منفي به سمينارهاي مسلمان داشتند؛ چرا كه  غربي بودند، اين قدرت

 مخالفت آنان با سلطه فرهنگي و سياسي استعمارگران توانست صداي ضد سنتي و
گرچه عدم شركت جدي . محوري مذاكرات حقوق بشر را خاموش كند دين  بي

اي  مسلمانان، سايه طوالني از شك و ترديد روي نماي فرهنگي و سياسي اعالميه
  .دهد عصب سكوالر غربي را نشان ميبوده است كه بدون شك ت

 ها در دومين مطالعه و بررسي رويارويي اسالمي با حقوق بشر گيري اين جبهه
» پرستي عنوان خط مشي و بت حقوق بشر به«در كتاب  4ايگناتيف. روشن است

كار عملي براي حقوق بشر را به بحث گذاشته  درمان اين چالش اسالمي و نيز راه
فرض است كه  خواهانه و سكوالري وي مبتني بر اين پيش موضع آزادي. است

داده و يا پنهان هاي يك اعتقاد راسخ مذهبي در يك طبقه قرار  وقتي ويژگي
ابزار «عنوان   او حقوق بشر را به. شوند، بايد نامي مشترك و عاقالنه بر آن نهاد مي

شان  كه بخواهند در اعالميه كند كه بهتر است قبل از اين تلقي مي» عملي سياست
داليل مذهبي، در ارزيابي سكوالري . تر باشند، خواستار مؤثر بودن باشند جامع

حمايت . شود مؤثر و درستي در مباحث حقوق بشر محسوب نمي كار اينگاتيف راه
. در قبال خشونت عليه بشريت و تحقير رفتار بايد هدف حقوق بشر را تشكيل دهد
ها  عالوه بر اين، طبق نظر ايگناتيف، پذيرفتن حقوق بشر به اين معنا نيست كه آن

ر ابزار مهمي براي ما بايد باور كنيم كه حقوق بش. مستقل از اهداف انساني هستند
رو، ديگر  از اين. حمايت از موجودات انساني عليه خشونت، تعدي و تحقير است

نيازي به باور كردن و اصرار روي يك منبع الهي يا طبيعي براي حقوق بشر 
كند تا مبادا  ايگناتيف حقوق بشري را كه هيچ پايگاه مذهبي ندارد انكار مي. نيست

  .سرچشمه پرستش انسان شود
  



  1386سال اول، شماره اول، تابستان              فصلنامه حقوق پزشكي/   121 

دينا
اشا

ز س
عزي

دال
عب

جمه
 تر
،

 :
يان

باس
ن ع

الد
ي، 

باس
د ع

مو
مح

  

ها و  اي كه بسياري از فرهنگ اگرچه، انكار اصل اخالقي مجرد يا چندگانه
گرايان  ها براي حقوق بشر از خود درآوردند اين گمان را در چرخه سنت سنت

تر از استمرار استعمار مباحث  مسلمان ايجاد كرده كه اعالميه چيزي بيش
كند نيست، اما  ياش را از طريق حقوق بشر تحميل م اي كه خواسته طلبانه سلطه

اي دارد كه به طرق گوناگوني  شكي در اين نيست كه حقوق بشر اهداف چندگانه
عنوان تعدد   ها نيز به هاي مختلف، بلكه درون خود آن نه تنها ميان جوامع و فرهنگ

  .ارزيابي اخالقي از نمايندگي بشر قابل توصيف است
، بايد ثابت كرد كه چرا به منظور دفاع از حقوق بشر در جوامع سنتي و مذهبي

موجودات انساني در نخستين جايگاه حقوقي قرار دارند؟ در فرهنگ اسالمي، 
انسان . كه ذكري از حقوق به ميان آيد ها است بدون اين تأكيد روي مسؤوليت

مند صرفاً وظايف او را در  براي زنـدگي هدف مشـخصي دارد و اين عامل هدف
ينان حاصل شود كه عدالت در تمام تكاليف انساني كند تا اين اطم جامعه تعيين مي

ادعا در خصوص كرامت انسان يا احترام به شأن و كرامت انسان . فرما است حكم
. گيرد تر و نه مستقل از آن مورد بررسي قرار مي به سختي در امور اجتماعي بزرگ

در  هاي اسالمي در مورد خلقت برابر موجودات انساني، شراكت درعين حال نظريه
به انسان صحبت » ابناء بشر«مند  اصل و نسب، دادن مقام با افتخار و ارزش

  .كنند مي
در . رهنمود ايگناتيف، ريشه در صرف نظر كردن از مباحث اساسي دارد

هاي فلسفي و اخالقي مرتبط  كرامت انساني، اهداف الهي، قانون طبيعي و ايده
وامع اسالمي عمل خواهد كرد؛ وگو در ج عنوان عامل بازدارنده بحث و گفت  به

جايي كه حقوق بشر با ادعا درباره كرامت انساني و خلقت برابر موجودات انساني 
ها با دليل باطني و  انسان. تر مورد حمايت قرار خواهد گرفت وسيله خدا بيش

براي . شوند تا درست را از نادرست تشخيص دهند ظرفيت فطري خاصي خلق مي
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رابطه بين . يازمند هدايت دائم از جانب خداوند هستندايفاء درست مسؤوليت ن
مند بشريت است تا  اهللا و كرامت انساني دليل خلقت هدف عنوان خليفه  انسان به

با اجتناب از چنين . هدف ايجاد يك نظم عمومي از طريق انسان به تحقق بينجامد
اسي براي تحقق گرايانه و سي عنوان ابزاري واقع  مباحث اساسي به اين دليل كه به

صورت  حقوق بشر از اهميت خاصي برخوردار نيستند، اين اعالميه خود را به 
كند كه سرانجام هر فرهنگ  دهد و پيشنهاد مي اي نشان مي گرايي ناخواسته نسبيت

چه سازگار با احكام  اللّهي انسان را درك كنند و از آن اي ارزش خليفه و جامعه
  .عمل آورند هها است پشتيباني ب اخالقي آن
دهند كه چندين منبع  روشني نشان مي نويس اعالميه به كنندگان پيش تهيه

چه باعث  آن. كليدي براي نوشتن نكاتي كه اكنون در اسناد محفوظند وجود داشت
ها بود نه حمايت از يك سنت  ظهور زبان ميانجي حقوق بشر شد، يكپارچگي آن

هاي نوين و سكوالري  زمينه ارزش گرچه برخي مسلمانان در. فرهنگي يا فلسفي
دهند به بحث و تبادل نظر  كه اساس ضوابط حاكم بر حقوق بشر را تشكيل مي

گيري مباحث در مورد  امري رايج است كه فرض كنيم كه جهت. پرداختند
اهللا بودن بشر، كرامت انساني و قانون طبيعي بدين سمت است كه كامالً  خليفه

ن است چنين فرض شود كه اهميت كــاربري آن فلسفي باشد و بنابراين ممك
هاي حقوق بشر  هدف در تعيين پايه. اما چنين فرضي عجوالنه است. ظر نيستمدن

مشروعيت زياد حقوق بشر است كه انديشمندان مذهبي مـسلمان نيز در مورد آن 
حقوق بشري كه به اين نكته توجه داشته و در مورد آن اجماع و . كنند صحبت مي

هاي فرهنگي و فلسفي  سنتتوافق نظر صورت گرفته باشد، با احترام براي بسياري 
براي . رأي و متحدند، سازگارتر است كه در حمايت از يك چنين حقوق بشري هم

هاي بشرگرايانه اسالمي و سكوالر كامل نيست اما راجع  مثال، همگرايي بين سنت
  .به حقوق بشر از درون يك سنت فرهنگي يا فلسفي مدرن و سكوالر يكسان است
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رباره ضرورت يك پايه متافيزيكي براي حقوق منشأ ترديدهاي ايگناتيف د
شر از يك اها ببشر در پاسخ به ادعاهاي مبهم درباره انسان است؛ بر اساس اين ادع

باشد و بر  اي طبيعي و ارزشمند مي مند است كه هديه كرامت ذاتي يا طبيعي بهره
ايگناتيف معتقد است اين ادعاهاي مبهم براي پيشرفت . اين اساس مقدس است

انگيز و مضر است و ممكن است استحكام حقوق بشر را دچار  قوق بشر بحثح
هاي اساسي بهتر است  تزلزل كند و به منظور صرف نظر كردن از اين نوع بحث

براي ايجاد و حمايت حقوق بشري تالش كنيم كه مبتني بر چيزي است كه چنين 
  .دهند حقوقي در حال حاضر براي انسان انجام مي

هاي  ها بايد براي حل جنبه المللي كه تالش هايي در سطح بين بحثاساساً چنين 
هاي  فرهنگ ميان نظر اتفاق و همگرايي ايجاد و اعالميه اخالقي هاي پايه برانگيز بحث

ها در اين  ها و دولت هاي متافيزيكي باشد تا همكاري كامل ملت مختلف و موقعيت
ي از مشكالت عمده پيش روي به عالوه يك. راستا به تحقق انجامد نادرست است

استاد سكوالر حقوق بشر از ديدگاه اسالم، اتهام نسبيت در مقابل منابع اروپامحور 
اعتنا بود و تنها روش غلبه بر آن، شناخت  نبايد نسبت به اين اتهام بي. اعالميه است

تر مذهبي يا سكوالر است؛ هدف نهايي  هاي جامع ضرورت مكالمه با مدعيان نظريه
اللّهي انسان و كرامت انساني  مكالمه رسيدن به يك اجماع درباره مقام خليفهاين 
  .عنوان مشخصه بارز انسان است كه نام حقوق بشر الينفك به آن داده شده است  به

هاي مختلف و تنوع زياد  ماند كه فرهنگ ايگناتيف در فهم اين مطلب ناكام مي
چنين موضوعاتي كه زندگي خوب هاي اساسي درباره  رغم مخالفت ها، علي تمدن

عدالتي اعمال شده وسيله قدرتمندان در قبال ديگر  سازد، هرگز وجود بي بشر را مي
كه، تقابل مفاهيم مذهبي در قلمرو عمومي  تر اين مهم. اند ها را انكار نكرده انسان

ساز است، به هيچ طريقي نقش دليل عمومي در ايجاد اجماع و توافق  اگرچه مشكل
  .)Stout, 2004( گيرد وامع چندگانه را ناديده نمير جنظر د
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بازبيني بنيادي متافيزيكي براي سرشت بشر كه منجر به شناسايي زمينه 
تواند اعتبار  شود به واقع مي هاي متفاوت فرهنگي مي مشترك اخالقي بين گروه

ها به جهت برابري در خلقت مستحق آن  حداقل شأن و كرامتي كه همه انسان
انگيز در  بر اين اساس اصول مذهبي متنوع و گاهي تفرقه. شند را افزايش دهدبا مي

جستجوي يك باور مشترك كه چيستي موجود انساني و پيدايي هنجارهاي شناخته 
شده در جوامع مختلفي كه موافق حفظ كرامت انساني هستند مضر و بازدارنده 

اني موجود در حقوق بشر كند كه تعهدات جه اگرچه، ايگناتيف بيان مي. باشد نمي
شمولي  هاي جامع را دارد كه جهان تنها در صورتي قدرت سازگاري با ديگر نظريه

  .خودآگاهانه باشد 5»حداقلي«كار رفته در اعالميه  به
» ضعيف و حداقلي«المللي كه در خصوص توصيف  اين مطلب در جوامع بين

. ساز است اند مشكل سيدهجوامع مختلف به توافق نر 6»قوي و حداكثري«وابسته به 
هاي آن جاي بحث  ها و شكست عنوان يك جامعه جهاني كه موفقيت   مسلمانان به 

توانند در  كنند و مي دارد تا حدي به مباحث اروپامحور حقوق بشر كمك مي
شمولي كردن  توسعه حقوق بشر شركتي فعال داشته باشند و نيروهايشان را صرف 

بتوانند آن را به جوامع معتقد در دنيا و نيز جامعه  اگر. نمايند» ماليست ميني«
المللي كه نظريه اسالم يا هر نظريه مذهبي جامع ديگري را با اين عنوان كه  بين

گرا است، و هيچ تأثيري در توسعة حقوق بشر ندارد، لذا آن را  نظر يا نسبت تنگ
  .كنند، نشان دهند رد مي

  
  اسالم و كرامت انساني ـ3

المللي اخالق و مقام  هاي اسالمي در قرآن و سنت، زبان بين نظريهمنابع اصلي 
در جهان . كند باشد تأييد مي جانشيني انسان را كه مشتمل بر كرامت انساني مي

عنوان اهانت به بينش جهاني خدامحوري دربارة   اسالم مشروعيت اين اعالميه به
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شود  ه چالش كشيده ميعواميت جانشيني انسان و نيز شأن و مقام واالي انسان ب
. حتي اگر، تعصب و جانبداري در حمايت از حقوق بشر قرباني نيز داشته باشد

هاي مختلف دنيا با  تصوير سياه حمايت گزينشي غرب از حقوق بشر در بخش
هاي مختلف، باعث  دار در قبال گروه پايان و ريشه حذف ديگران و خشونت بي

ميان مسلمان دارد شده و نيز تحقق حقوق نابودي حداقل مشروعيتي كه حقوق بشر 
  .گروه اقليت يا زنان در جهان اسالم را ميسر شناخته است

نفوذان سنتي  توانند كرامت انساني خود را بدون حمايت صاحب ها نمي انسان
گرايان به سردمداران دولتي كه دائماً حقوق ديگران را ضايع  سنت. حفظ كنند

اگر مشخص شود كه . دهند المللي مشروعيت مي بين رغم نظر مجامع اند، علي كرده
كند،  باشد تأييد مي» حداكثري«تعاليم اسالمي، جهاني بودن حقوق بشر را اگرچه 

زمينه مكالمه واقعي بين تصورات اسالمي و سكوالري در خصوص جانشيني انسان 
هم ها بدرفتاري شده است فرا و مقام واالي وي براي حمايت از افرادي كه با آن

هاي اساسي حقوق بشر،  بدون اين گام اوليه و اصلي نظري در جنبه. خواهد شد
تر خواهد شد و اين باور  المللي و جهان اسالم عريض فاصلة صداقت بين اسناد بين

توانند حداقل فهمي از توانايي  كه افراد در جوامع سنتي با روابط اجتماعي قوي مي
ها داشته  هاي حاكم و نمايندگان آن قدرت شان در قبال خود براي حمايت از حقوق

  .باشند دور از ذهن است
همه، مطالب  كند تا به خود كمك كنند؛ با اين حقوق بشر مردم را ياري مي
خواهي غربي در افراد مختاري است كه در يك  ارائه شده مبتني بر جسارت آزادي
كنند و آن را به  اند و حمايت از خود را درك مي سيستم سياسي آزاد پرورش يافته

كس حداقل فهمي از  بدون يك سيستم قانوني دموكراتيك هيچ. گيرند عهده مي
درست است كه حقوق . شود ندارد چه جنگيدن براي حقوق شهروندي ناميده مي آن

عدالتي حمايت  توانند از خود در قبال بي بشر زبان اختيار فردي است و افراد مي
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كند؛  ياسي افراد در جامعه دموكراتيك صحبت ميكنند، اما ايگناتيف از توسعه س
عدالتي نسبت به تجربه فرد قابل درك است كه برخي حقوق اصلي  جايي كه بي

توانند با اين  عنوان مثال، چگونه مردم در دارفور مي  به. كند شهروندي را تضمين مي
ند اي در اين خصوص ندار نوع اختيار از خود حفاظت كنند، وقتي كه هيچ تجربه

ها جانشين خدا هستند و ابزار مهمي را كه همان قدرت آنها است براي  كه آن
  دفاع از خود و حقوقشان در اختيار دارند؟

المللي، تحميل مفهوم غربي از  پرهيز از چنين مالحظات اساسي در سطح بين
فردگرايي را به همراه خواهد داشت حتي اگر شخصي آن را در معناي فردگرايي 

ادعاي فردگرايي اخالقي . كند به كار گيرد از تنوع فرهنگي حمايت مي اخالقي كه
. كنند هاي مختلفي است كه افراد در زندگي خود انتخاب مي براي احترام به شيوه

طبق نظر ايگناتيف، در اين طرز تفكر، حقوق بشر تنها يك دستور جلسه 
اي است كه  له، ابزاري مقابل ظلم و تعدي و وسي»آزادي منفي«سيستماتيك از 

تر باورهاي فرهنگي و مذهبي، آزاد  افراد بايد در استفاده از آن در قالب وسيع
اما در جوامع اسالمي كه مردم به طور سنتي فرديت خود را در زندگي . باشند

هاي فردي  ه عنوان گرو  اند، حقوق بشر بايد از افراد به مشترك و جمعي باور كرده
هاي فردي بايد براي ايجاد تعادل بين فرد و جمع  روهحمايت به عمل آورد و نيز گ

  .تالش كنند
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  نتيجه
ويژه در دوره جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، مهم  در دوره فرا استعماري و به

است كه شك و ترديد درباره جهاني بودن حقوق بشر با پرداختن جدي به 
د تا مشخص گردد هاي متافيزيكي و ضوابط حاكم بر حقوق بشر برطرف شو پايه

توانند اساساً بر پايه عقايد مذهبي در خصوص كرامت انساني و  كه اين ضوايط مي
تعاليم مذهبي اين پتانسيل را دارند كه . آزادي اراده مقرر از جانب خدا استوار باشد

مباحث فرمايشي اعالميه بايد به خاطر فرض جهاني . نتوانند آن را ناديده بگيرند
هاي  ي در پرتو مباحث الهي كه راهنما و الگويي براي ارزشدرباره فطرت بشر

  .اخالقي و حقوقي زندگي رايج است مورد نقد و بررسي مجدد قرار گيرد
اينتر معتقد است كه در جوامع سنتي سخن از عدالت جهاني است و اين  مك

اند در حالي كه ديگران از  جوامع روي اصل همزيستي بين خودشان كار كرده
هاي  قبل از نوگراهاي سكوالر دربارة تئوري زندگي جمعي كه سياستها  مدت

گذار  عنوان مثال پايه  به. )Macintyre,1981(كنند  جديد را شكل داده صحبت مي
عنوان بخشي از مسؤوليت فرد به رسميت   اسالم، نه تنها حيات زودگذر دنيوي را به

نظور تحقق بخشيدن به بينش هاي نهادي ثابت و جهاني را به م شناخت بلكه ساختار
تجربه اسالم با دنياي زودگذر از لحاظ . نظم عمومي تحت هدايت الهي ايجاد كرد

  .شمول بود شناسي كلي و جهان شناسي و زبان جامعه
هاي اخالقي و حقوقي براي ارائه معياري  اسالم كه سنت را باور دارد، در حوزه

فرهنگي كه بينش  قومي و چند داعتقادي، چن ثابت به منظور ايجاد جامعه چند
جا كه اين قرائن  از آن. محور نسبت به جامعه جهاني دارند رهنمودهايي دارد عدالت

اخالقي، ذاتاً كلي بود نياز به پذيرش بينش نظم عمومي براي سازگار كردن ديگر 
در واقع، مشكلي در تأييد موضع اخالقي رايج كه مبتني . جوامع هرگز ظاهر نشد
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هاي مشخص جهاني از استقالل فردي بود، وجود نداشت و لطف  بر گزارش
دريغ و يك استاندارد اخالقي ذاتي كه هديه الهي بود فراسوي اختالفات مذهبي  بي

  .)The Islamic Roots of Democratic Pluralism, 2000( قرار داشت و فرهنگي
پردازان  هبحث در مورد مباني اعالميه اجازة توافق و سازگاري را با نظري

سكوالر حقوق بشر كه با اجتناب از مباحث متافيزيكي و مذهبي نظريه كرامت 
انساني، قانون طبيعي و اهداف الهي براي بشريت فعاالنه از انسان حمايت به عمل 

المللي يعني حمايت از  اي كه هدف واقعي اسناد بين به گونه. آورند داده است مي
يك . فاده، تعدي و خشونت از بين نرفته استموجودات انساني در مقابل سوءاست

ها اين است كه كرامت  حقيقت بديهي است كه تكرار كنيم نگراني سكوالريست
مشاجرات دانشگاهي دربارة مباني اخالق جهاني، . انساني در معرض خطر قرار دارد

با . دهد رضايت خاطر اخالقي را نسبت به حمايت از حقوق بشر فردي افزايش مي
جويانه اعالميه،  پرستانه و سلطه   ه، غفلت منتقدان مسلمان در مورد اهداف قومهم اين

اگرچه به تحقق نينجاميد، خطر ناديده گرفتن حقوق بشر در دنياي اسالم را جامة 
  .پوشاند عمل مي

مشكلي كه حاميان مسلمان اعالميه با آن مواجهند اين است كه بدون در نظر 
، حمايت از جوامع اسالمي براي توسعه و گسترش گرفتن منابع مذهبي يا فلسفي

. ابزار حقوق بشر كه تأثير الزم را در تحقق موارد اعالميه داشته باشند سخت است
مذهبي بودن اعالميه لزوماً منتهي به  – در نتيجه، تأكيد روي دوگانگي سكوالر

هاي انتقادي بين  اساسي خواهد شد كه در حال حاضر بحث ايجاد مدل بي
 - به عالوه، تضاد اسالمي. كند گرا را سركوب مي پردازان سكوالر و سنت يهنظر

خواه به جهت نياز به اجماع  خواه و غير آزادي غربي در روابط جوامع آزادي
هاي اساسي مانند آزادي وجدان و آزادي مذهب  المللي درباره حمايت از آزادي بين
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  .بار است زيان
تيك، ذاتاً با مفهوم اصلي از كرامت ملل اسالمي براي چندگانگي دموكرا

اسالمي و حق مسلم فرد در تعيين سرنوشت معنوي خويش بدون دخالت شخص 
تر خواهد  در جوامع مسلمان اعمال حقوق بشر حتي جدي. ديگر ناسازگار نيست

كند بتواند ارزش ذاتي خودش را  بود؛ اگر شخصي كه از مدل اصلي استفاده مي
حقوق بشر، مفهومي . ذهب به بحث و مشاجره بپردازدكسب كند و براي آزادي م

  .شود  هايش اسالمي غربي است كه بايد در تمام شاخص
تواند تنها خارج از  كه آزادي مي خواهي سكوالري مثالً اين هاي آزادي نظريه

محوري سنت ديني بر اساس تجربه تاريخي  دين مذهب تداوم داشته باشد و نيز بي
خواهي به  راه حل آزادي. اسالم استحكام چنداني نداشتمسيحيت شكل گرفت، در 

نخورده و مقاوم  وضوح، جدا كردن عام و خاص بود تا تضمين كند كه مربع دست
ارزش آزادي بايستي در مقابل شيوع مذهبي مسيحيت افزايش يابد به . خواهند ماند

 عبارت ديگر خصوصي كردن مسيحيت سكوالر به كاهش قوانين مذهبي و كليسا
  .كمك كرد و بنابراين چندگانگي در حوزة عمومي را ممكن ساخت

كنند  هاي اساس حقوق بشر بحث مي تجربه مذهبي افرادي كه به خاطر تئوري
ارزش اين را دارد كه در ذهن بماند؛ به ويژه وقتي چنين ارزيابي منفي از مذهب به 

تضمين حقوق بشر اساس با  هاي بي تئوري. شود تاريخ جوامع مسلمان بسط داده مي
عنوان بشر   ها به هاي اساسي با ارزش اخالقي همه انسان بنيادي و تطابق آزادي

داري  بايد اطمينان حاصل كرد كه در پرتو شكوفايي وحشتناك دين. مرتبط است
افراطي و استبداد اخالقي نگراني وجود داشت و حتي تا به امروز نيز باقي مانده 

  .است
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لمانان چيزي متفاوت بود؟ نتيجتاً متفاوت بود و به نظر آيا تجربه تاريخي مس
رسد كه منبع يك حقوق بشر جايگزين الگوي ارائه شده وسيلة مدافعان مسلمان  مي
شود بحث از توانايي و  چه در اين الگوي جايگزين ناديده گرفته مي آن. باشد

است كه به  پردازان سكوالر حقوق بشر قابليت سنت اسالمي براي مكالمه با نظريه
هاي انساني در حفظ رفاه عمومي  منظور ايجاد تصوري از حقوق بشر با مسؤوليت

  .هاي وجوديش نابود شده است بشريت در تمام نواحي و قلمرو
چه ضروري است، بحث نظري قابل توجه از مفهوم كلي و اساسي حقوق  آن

اً وسيله گراي جهان اسالم كه ظاهر پردازان سنت بشر است و توسل به نظريه
هاي روحاني و  ها ويران كردن پايه هاي سكوالري كه باور هدف آن ايدئولوژيست

خواهي و سكوالري  هاي آزادي اخالقي جامعه جهاني و ساختن اتاقي براي ايده
توانست  تئوري اساسي حقوق بشر مي. شوند حقوق بشر الينفك است تهديد مي

باشد كه به طور كلي وسيلة   گ اسالميهاي چندگانه از اسالم و فرهن مبتني بر جلوه
  .گرايان مسلمان و مباحث بنيادگرايانه ناديده گرفته شد سنت

سنت اسالمي با وفاداري به چندگانگي حقوقي براي حفاظت از آزادي در قبال 
طلبي قانوني يا سياسي، به ويژه در هدف خودداري از تأسيس  هرگونه قدرت

و معرفي و گسترش تعاليم الهي در كره زمين هرگونه نهاد انساني نظير كليسا، 
به عالوه عدم چندگانگي، ابزاري در جهت حفظ همزيستي نسبتاً . كرد تالش مي
هاي مختلف تحت سلطة سياسي  آميز ميان مردمي با اعتقادات و فرهنگ مسالمت
شناخت درست دنياي مادي و معنوي نيز ابزاري است در ايجاد توافق . اسالم بود
هاي جوامع چنداعتقادي و  هــاي عمومي و رسيدن به خواست ي ارزشاصولي رو

فرهنگي دنياي اسالم براي تنظيم روابط انساني بين مردمي كه اعتقادات و  چند
بنابراين، تجربه غربي از جدايي مذهب و سياست با . هاي مختلفي دارند فرهنگ
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  .تجربه سياسي اسالمي كامالً بيگانه است
كند كه آيا  ريخي غرب و اسالم اين سؤال را ايجاد مياختالف در تجربه تا

ها را  تواند استانداردهايي جهاني ارائه كند كه همه فرهنگ الگوي سكوالر مي
تري از مدافع حقوق بشر  پوشش دهد؟ الزم است به الگوي اسالمي كه فهم جامع

م تواند و نبايد وارد حري مذهب نمي. كند نظري انداخت بودن را پيشنهاد مي
دهد و  خصوصي شود چرا كه در نهايت تأثيرش را در وجدان انساني از دست مي

المللي جامعه جهاني با نگرش خلق به جامعه  ضروري است براي توسعه مفهوم بين
  7.آل جوي عمومي ايجاد كرد ايده
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