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 )ECCE) E-Collaborative for Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی در
ایاالت متحده آمریکا ،تحت  501c3است که از فنآوری اطالعات و ارتباطات برای
آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان ،اشتیاق عمیق مشترکی داریم که
شکلدهنده ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند ،دانش شهروندی،
مسئولیت و وظیفهشهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها
برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستند ECCE .دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر
به تأمین طیف کاملی از آزادیهای شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان
و امنیت برابری و عدالت میداند .ما دموکراسی را مجموعهای از ارزشها ،نهادها
و فرایندها میدانیم که مبشر صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامع
شایستهساالر که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند ،است.
ما پروژۀ اصلی  ECCEیعنی «آموزشکد ه توانا :آموزشکده مجازی برای جامعۀ
مدنی ایران» را در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارائه منابع و
آموزش در دنیای مجازی در ایران ،یک نهاد پیشرو است .توانا با ارائ ه دورههای
آموزشی زند ه در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان ،به یک جامعۀ
آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده است .این دروس
در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت دیجیتال ،حقوق زنان،
وبالگنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری ارائه میشوند .آموزشکده
توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی را با برنامههایی مثل مطالعات موردی
در جنبشهای اجتماعی و گذارهای دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران،
دستورالعملهای خودآموزی ،کتابخانۀ مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی
برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان
تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعۀ تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین
متفکران ایرانی و صداهای محذوف است .به همین ترتیب ،به دنبال انتشار و ارتقای
ی هستیم که ایدههای آنان توسط جمهوری اسالمی
آثار مکتوب روشنفکران ایران 
ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجم ه متون کالسیک دموکراسی و مقاالت
جامعه مدنی ،حقوق بشر ،حاکمیت

معاصر در این باره و نیز ترجم ه آثار مرتبط با
قانون ،روزنامهنگاری ،کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات است .امید ما این
است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای
دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
اکبر عطری
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مقدمه
خوانندگان هوشمند دقت خواهند کرد که عنوان این کتاب اسم بیمسمايی است.
عنوان دقيقتر میتوانست چيزی باشد شبیه «مقايسهای از صورتبندیهای برگزيده
حقوق مدنی و سياسی در قانون بينالمللی در طرحهای واقعی و پيشنهادی حقوق بشر
که مدعی انعکاس اصولی اسالمی هستند ،با ارزيابی انتقادی این طرحها با ارجاع به قانون
بينالمللی ،انديش ه در حال تحول اسالمی و روشهای مرتبط دولتی در خاورميانه ».عنوان
واقعی کتاب تنها از اين رو به اين شکل است که به نوعی سرفصلی است که مردم هنگام
جستوجو برای مطالب مربوط به حقوق بشر در فضاهای مسلمان به آن مراجعه میکنند.
يعنی اين عنوان تنها به داليل عملی انتخاب شده است ولو چندان آگاهیبخش نيست.
اين کتاب صرفا به این دلیل بر خاورميانه تمرکز دارد که عاليق پژوهشی من متمرکز بر
اين منطقه است.
ارجاع به «اسالم» در اين کتاب بالقوه گمراهکننده است چون نگارنده اين ديدگاه
رایج را رد میکند که اسالم به خودی خود تعيينکنند ه ديدگاههای حقوق بشری رايج در
خاورميانه است .يکی از مدعيات محوری اين کتاب اين است که در اسالم هيچ اجماعی
بر سر فلسف ه حقوق بشر اسالمی وجود ندارد .اصول اسالم ،مانند مسيحيت ،هندوييسم،
يهوديت و ساير اديانی که واجد سنتهای بلند و پيچيده هستند ،مستعد برداشتهايی
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هستند که میتوانند هم تعارضهايی ميان عقايد دينی و حقوق بشر ايجاد کنند و میکنند
و هم باعث آشتی ميان این دو میشوند .حتی در جاهايی که بحث محدود است ،مانند
اينجا ،برای مسلمانانی که در منطقهای زندگی میکنند که از شمال آفريقا تا پاکستان
گسترده است ،طيفی از رويکردهای مسلمانان را میبينيم که از طرد محض و مطلق تا
استقبال صميمانه از حقوق بشر را در بر دارد.
هر چند حقوق بشر در بسياری از فضاهای مسلمان با تعابير صرفا سکوالر بحث
میشوند ،با سربرآوردن تجديد حيات اسالمی ،مسائل حقوق بشر ،مانند بسياری از مسائل
بزرگ سياسی پيش روی جوامع مسلمان را نمیتوان به آسانی از بحثها و نزاعهایی جدا
کرد که دربار ه پيامدهای قوانين و احکام اسالمی برای مسائل معاصر جريان دارند.
بسياری از مسلمانان چه قدرت دولتی داشته باشند و چه در اپوزيسيون باشند،
متوسل به تفسيرهایی از منابع اسالمی میشوند تا مواضعی را ايجاد کنند که مدافع یا
محکومکنند ه حقوق بشر باشد .اين نکته به نحو شگفتانگيزی در ايران آشکار است که
در آن روحانيون حاکم و روحانيون معترض و مخالفی که با تئوکراسی ستمگر مخالف
هستند ،هر دو در مواضعشان به اتوريت ه اسالم ارجاع میدهند .در اين شرايط« ،اسالم» هم
به ابزاری برای اعتراض سياسی عليه رژيمهای دموکراتيک تبديل میشود و هم توجيهی
میشود برای سرکوبی که اين رژيمها انجام میدهند و اغلب همزمان منعکسکننده
آرزوی دموکراسی و برابری و ارائ ه توجيه است برای حرکتهايی که آزادیهای
دموکراتيک را سرکوب میکنند یا الگوهای کهن تبعيض را استمرار میبخشند.
تمرکز اين کتاب بر دور ه پس از پديدار شدن نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد
است که در اين دوره آ ن چه که در اين کتاب طرحهای حقوق بشر اسالمی ناميده
میشوند پديدار میشوند به معنای تلفيق عناصری که از حيث طراحی به هم مرتبط
هستند .چنانکه نشان داده خواهد شد ،اين طرحها برای این تهيه شدهاند که هم از قانون
بينالمللی تقلید کنند و هم حفاظتهايی را مخدوش کنند که قانون حقوق بشر بينالمللی
ارائه میکنند .اين طرحها تلفيقهایی فوقالعاده گزينشی و گاهی با همسازی بسیار اندک
را نشان میدهند که وامگيریهای مفصل اما بيانناشدهای از حقوق بشر بينالمللی و
اصول حقوق مندرج در قوانين اساسی غرب دارند .اين طرحهای دوپيوندی ،حقوق
بشری دمبريده و رقیق را ارائه میکنند که بخشهای بزرگی از جهان مسلمان که قانون
حقوق بشر بينالمللی را تايید میکنند آنها را به شدت رد میکنند.
چنانکه نشان داده میشود ،اين طرحها را میتوان به چند شيوه نقد کرد از جمله به
خاطر سادهسازی و قالبواره کردن عقايد اسالمی و اذعان نکردن به الگوهای واقعی
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نقش حقوق بشر در خاورميانه و پاسخ ندادن به آنها ،درک ضعيف از اصول حقوق بشر
بينالمللی ،تصويرسازیهای نادرست از تاريخ حقوق تطبيقی ،روششناسیهای حقوقی
نادقيق و استفاد ه تعمدی از صورتبندیهای گريز پا و مبهم .اين عيوب را بايد به خود
نويسندگان نسبت داد نه اسالم به طور خاص.
بسیاری از مطالب و ادبيات ثانوی ه دربار ه ارتباط ميان اسالم و حقوق بشر به طریق
مشابه معيوباند و باید با دقت استفاده شوند .بسیاری از آثار ،رهیافتی غيرانتقادی را نشان
میدهند که نقش کمی در فهم مسأله دارند .از بسياری جهات ،ويرايش نخست اين کتاب
الهامگرفته از آرزويی بود برای اصالح نقايص رايج ادبيات ثانويه ،و این نقايص را بايد
خالصه کرد.
بسیاری از نويسندگان معیارهايی که برای تعيين اينکه چه چيزی در زمر ه «احکام
اسالمی» است و چه چیزی نيست را تحلیل نمیکنند و توضيح نمیدهند که اين اصطالح
معانی بالقو ه فراوان و گستر دهای دارد .با مواردی برخورد میکنيم که تمايزهای الزمی در
خصوص مقولههای مورد بحث صورت نگرفته است ،مثل اصولی که به صراحت در منابع
اسالمی در مقابل الگوهای تاریخی تفسيرهای متضاد از اين منابع آمدهاند و به مرور زمان
تغيير کردهاند .نويسندگان ممکن است توجه نامتناسبی به نظري ه کالسيک منابع مورد
استفاده از فقهای پیشامدرن داشته باشند و نتوانند توضيح بدهند که چه شد که طرحهای
حقوق بشر اسالمی سرشار از اصطالحات و مفاهيمی هستند که از حقوق بينالمللی وام
گرفته شدهاند.
بعضی از نويسندگان با صلب و منجمد تلقی کردن احکام اسالم و ريشهدار دانستن
آنها در فقه پيشامدرن ،ممکن است موضوعيت درک جديد از منابع را رد کنند،
گويی که منظرهای پيشرو و اصالحگرای مسلمانان معاصر در شمار نمیآيند يا ضرورتا
مشروعيت کمتری نسبت به مقررات و احکامی دارند که سنت اسالمی کهن آنها را
تصويب میکند .با اعتبار بيش از حد دادن به اين عقيد ه کهن و رايج که در اسالم دین و
دولت یکی هستند ،مردم ممکن است وجود گرايشهايی در انديش ه اسالمی را که مدافع
حوز ه عمومی سکوالر هستند ،ناديده بگيرند و تصور کنند که منظرهای سکوالر با هر
جهانبینی اسالمی تضاد دارند.
مقايسههای معیارهای حقوق بشر اسالمی با همتاهای بينالمللیشان ،اگر انجام هم
شود ،اغلب توسع ه چندانی پيدا نکرده است با يک ميل مشترک به کمينه کردن ميزان
وامگيری ط رحهای حقوق بشر اسالمی از حقوق بينالملل و عدول از آن .نوشتن در اين
زمينه اغلب پرده از ناآشنايی با نحو ه شکلگيری حقوق بشر بينالمللی و ناآگاهی از نحوه
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مشارکت مسلمانان در صورتبندی آن بر میدارد .طرفه آن است که اصول حقوق بشر
که در ابتدا توسط نمايندگانی از کشورهای مسلمان ترويج شده بودند به اشتباه در زمره
ارزشهای غربی شناخته میشوند.
تحلیلهای خاص از نحو ه ارتباط و همعنانی روشهای اسالمیسازی با نقضهای
حقوق بشر که به دست دولتهای خاورميانه انجام میشوند ،معموال غايباند .نويسندگان
طرحهای حقوق بشر با در نظر نگرفتن اينکه مردم چه اندازه از استبدادهای فاسد رنج
میکشند ،ممکن است بخواهند در چشماندازهايی از جوامع متوازن غرق شوند که در
آن اعضای جامعه همگی بر سر روحي ه اسالمی مشترکی اتفاق نظر دارند و تصور میکنند
که مسلمانان به طوع و رغبت به سياستهای رسمی که مدعی داشتن اصالت و سنديتی
اسالمیاند احترام میگذارند .ممکن است تمایل ریشهدار به کم اهمیت جلوه دادن میزان
اشتیاق مردم خاورمیانه به حقوق و آزادیها اکنون پس از عظمت خی زشهای بهار عربی
سال  ۲۰۱۱که نشان میداد مردم در این منطقه چه اندازه از محبوس بودن در چنگ
دیکتاتورهای خودکامه حاکم بیزارند ،کمتر شده باشد.
در پژوهش حاضر ،من منتقد ادعاهای دولتی و ايدئولوژيکی هستم که به اين قائلاند
که اتوريت ه اسالمی مستلزم انکار حقوق بشر است هر چند میفهمم که بعضی از مسلمانان
به طور فردی ممکن است آزادانه تفسيرهايی از منابع اسالمی را بپذيرند که احکام اسالم
را در تعارض با قانون حقوق بشر بينالمللی قرار میدهند .حق مسلمانان برای اینکه
شخصا چنین عقايدی داشته باشند بايد محترم شمرده شود .اما وقتی اين ادعا که احکام
اسالم بايد فوق قوانین حقوق بشر بينالمللی باشند با هدف محروم کردن ديگران از
حقوق بشری ارائه میشود که آنها آرزومند برخورداری از آن هستند و تحت قوانین
بينالمللی حق برخورداری از آنها را دارند ،وضع فرق میکند .اينجا از عقايد دينی
شخصی سخن نمیگوييم بلکه از طرحهایی در قلمرو حقوق و سياست سخن میگوييم.
در بحث از طرحهای حقوق بشر اسالمی ،کوشش کردهام هم ه منابع و مدعيات را
بیطرفانه ارزيابی کنم؛ اما به اين معنا نيست که خود را ملزم به امتناع از داوری کردن يا
سرکوب عقیده و نظر خود بدانم .نظرهای خود من  -با تکیه بر ادل ه پشتيبان  -در جاهای
مختلف اين کتاب بيان شدهاند .در زمین ه مسائل حقوق بشر ،فکر نمیکنم ممکن باشد یا
حتی بتوان توصيه کرد که از هر نوع داوری دربار ه موضعگیریهايی که در خور هستند
خودداری کرد .در توضیح میگويم که میتوان دربار ه مسائل بردهداری و شکنجه به
شکلی جدی و منصفانه سخن گفت بدون اينکه موضعی خنثی دربار ه اينکه بردهداری
و شکنجه نهادهایی ماليم یا درخور شماتت هستند ،داشته باشيم يا بدون اينکه هر گونه
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داوری اخالقی و اعتقاد فلسفی خود را دربار ه آنها بپوشانيم.
من به خصلت هنجاری و ارزشی اصول حقوق بشر و جهانشمولیشان معتقدم که
در قانون بينالمللی آمده است .من با باور داشتن به اينکه قانون حقوق بشر بينالمللی به
نحو جهانشمولی صادق است ،به طور طبیعی این باور را نیز دارم که مسلمانان نیز حق
برخورداری از تمامی ابزارهای حفظ حقوق بشر که در قوانین بینالمللی آمدهاند را دارند.
اين باعث میشود که من منتقد هر سياست عملی يا پيشنهادی باشم که در آن حقوق بشر
بینالمللی نقض میشوند از جمله در اعمال و سياستهای دولت آمريکا که بر منطقهی
خاورميانه اثر میگذارند و در تعارض با اين قانون هستند.
من از پديد آمدن حمایت از حقوق بشر اصولی در کشورهای خاورميانه و گرايش
رو به رشد به تفسير منابع اسالمی به شيوهای که احکام اسالم را با قانون حقوق بشر
بينالمللی سازگار کنند استقبال میکنم .تاکيد بر جنبههای پيشرو و انسانگرايان ه انديشه
معاصر اسالمی به ويژه در دورهای که شاهد سر برآوردن اسالمهراسی دشنامگو و
متعصب هستيم مناسب به نظر میرسد .حاميان متعصب اين گرايش ،اسالم را به مثابه
يک میراث دينی چندوجهی با پيچيدگی گسترده از استفادههای سياسی از اسالم توسط
رژيمهای فاسد و درشتخو و گروههایی که سر سپرد ه ايدئولوژیهای نفرتپراکن و
برنامههای تروريستی هستند تميز نمیدهند و اسالم را با تصوير آن به صورتی که تنها
واجد گرايشهای سرکوبگرانه و خشن است ،تحريف میکنند .در عين حال ،میفهمم
که من يک ناظر بيرونی هستم که دربار ه تحوالتی در يک سنت ديگر نظر میدهم که در
آن ديدگاههای من ممکن است هيچ ارزش هنجاری يا تجویزی نداشته باشد .در نتيجه،
من بر هيچ قرائت خاصی از عقايد اسالمی صحه نمیگذارم و از خیال هم نمیگذرد که
اشاره کنم کدام تفسيرها را مسلمانان بايد معتبر بشمارند.
از آنجا که عقايد مدافعان مسلمان حقوق بشر تحت حمالت دائم نيروهای قدرتمند
و توانگری است که عزم مشروعيتزدايی از برنامههای آنان را دارند ،مواضع در اقليت
و زير هجوم قرار گرفت ه آنان نمیتواند از واقع شدن در معرض دقتورزیهای انتقادی
و حمالت به شدت خشن در امان بماند .در پاسخ به اين نوع عدم توازن ،فکر میکنم
مناسب باشد که انتقادهایم را بر پروژههايی متمرکز کنم که با حقوق بشر ضديت دارند.
در زمانهای که مضامين و اصطالحات اسالمی غالبا گفتمانهايی سياسی را در جوامع
مسلمان شکل میدهند ،هم برای داخلیها و هم برای بيرونيان به يک اندازه دشوار است
که ميان آنچه به درستی در زمر ه مسائل سياسی قرار دارد و آنچه که بايد مسائل دينی
تلقی شود تمايز قايل شوند .اما فارغ از اينکه به چه وسعتی از اسالم استفاده میشود،
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تحليل نشان میدهد که حرکتهای دموکراسیخواهی و برابریخواهی که در خاورميانه
جريان دارند مشابه حرکتهای جمعيتهای ناآرام جاهای ديگر است .وقتی دولتهای
ضد دموکراتيک قائل به توجيهی اسالمی برای الگوهای آشنای نقض حقوق بشر
میشوند ،اين توجيهات آنها را از بررسیهای انتقادی مصون نمیکند.
در واکنش به اهريمنسازی نامنصفانه و اغلب بیتناسب از اسالم در غرب ،بعضی
مايلاند که هر گونه ديدگاه انتقادی را به قدرت گرفتن اسالم سياسی نسبت دهند و نقض
حقوق همراه با آن را به تعصبهای زشت غربی نسبت دهند .واقعيت اين است که تفاوت
بزرگی وجود دارد ميان مطالعاتی که در پی روشن کردن جايگاه اسالم در جنجالهای
معاصر حقوق بشر در خاورميانه است و تالشهای معاصر اسالمهراسان در غرب برای
تصوير اسالم به مثاب ه يک دين ذاتا توحشآمیز که مخالف با حقوق و آزادیهاست،
که موضعی ناآگاهانه و تعصبآميز است .کاربرد همساز و بیطرفان ه معیارهای حقوق
بشر نشان خواهد داد که نقض حقوق بشر میتواند در کشورهای خاورميانه که در آنها
احکام اسالم عمدتا به تعليق درآمدهاند و حرکتهای دينی به شدت سرکوب میشوند
به همان انداز ه جاهايی شديد باشد که در آنها احکام اسالم ،دستکم به طور رسمی،
هنجار قانونی تلقی میشود .به اين ترتيب  ،مثال کارنام ه حقوق بشر ليبی و سوريه دقيقا به
همان اندازه هولناکاند که کارنام ه کشورهايی مثل ايران و عربستان سعودی .اما از آنجا
که در اينجا مقصود مقايس ه طرحهای حقوق بشر اسالمی با قانون حقوق بشر بينالمللی
است ،نقض حقوقی که تحت لوای اجرای احکام اسالم رخ نمیدهند ،چندان مورد توجه
نخواهند بود.
تمرکز اين کتاب بر جنبههای حقوقی مشکالت حقوق بشر خواهد بود و پرسشهايی
را در چارچوب قانون تطبيقی و تاريخ حقوقی تطبیقی بررسی میکند .اما قصد اين نيست
که تلويحا گفته شود که اسالم يک سنت منحصرا حقوقی است يا اينکه تاريخ حقوقی
تطبيقی تنها راه درست پرداختن به اين موضوع است .در مطالع ه جامعتری از رابط ه ميان
اسالم و حقوق بشر ،ممکن است غايت آرمان ما شامل تحليلهايی باشد دربار ه اينکه
چطور اصول الهیاتی اسالمی  ،فلسفه و اخالق با برخورد با حقوق بشر مرتبط هستند .اين
کار ما را به حوزههايی ورای تحليلهای تطبيقی حقوقی از حقوق مدنی و سياسی در
قانون حقوق بشر بينالمللی و طرحهای حقوق بشر اسالمی میکشاند که دغدغ ه واحد
اين کتاب است.
به منظور ارائ ه توضيح و برای پيشين ه بحث ،به موضوعاتی سر خواهيم زد خارج از
حقوق تطبيقی .تحوالت سياسی مربوط در کشورهای مختلف خاورميانه به طور کلی
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تصوير خواهند شد .به خاطر کمبود جا و برای پوشش دادن تحوالت اخير در خاورميانه،
در متن ويرايشهای قبلی حذفهای متعددی صورت گرفته است و بخشهایی از متن
پيشين به طرز قابل توجهی خالصه شده و از نو تنظيم شد ه است .اميد اين است که
کتابشناسی محشای جديد تا حدودی جای تعمق نکردن بيشتر در مسائل مربوط را پر کند.
بحثهای کوتاه دربار ه مؤلفههای اجتهاد پيچيدهای که علمای دانشور اسالم در دوره
مدرن پديد آوردهاند ارائه خواهند شد تا تبار مواضع مختلفی که در طرحهای حقوق بشر
اسالمی ارائه میشوند نشان داده شود .اشاراتی هم به جريانهای اصالحگرا در انديشه
اسالمی و منظرهای جديدی خواهد شد که طی دهههای اخير که مسلمانان جويای
پاسخهای اسالمی به چالشهای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی پيش روی جوامعشان
شدهاند ،پدیدار گشتهاند ]۱[.با تغييری که جهانی شدن و نيروهای ديگر در شرايط
مسلمانان پديد آوردهاند و پيشفرضهای کهن را واژگون کردهاند ،گرايشهای تازهای
در انديش ه اسالمی مطرح شدهاند .میتوان مشاهده کرد که صورتبندیهای واکنشی
و ارتجاعی از تعاليم اسالمی در برابر قرائتهای فوقالعاده پيشرو از منابع اسالمی َعلم
میشوند.
بحثها دربار ه اسالم و حقوق بشر با ناآرامیهای سياسی در جهان عرب و باال گرفتن
جناحبندیهای مختلف اسالمگرا ،نيروی پيشرانندهی تازهای پيدا میکنند که چشمانداز
طرح قانونهای اساسی تازهای را پديد میآورند که عطف به برتری احکام اسالمی و
تضمين حقوق بشر هر دو مدافعان خود را در آن خواهند داشت .اينکه چگونه ميان اين
عناصر توازن را بايد برقرار کرد ،مسألهای فوقالعاده مهم برای آيند ه خاورميانه میشود
و اين کتاب پژوهشی را ارائه میکند درباره اینکه تجربه در مورد پيامدهای قرار دادن
حقوق بشر در ذيل معيارهای اسالمی چه چيزهايی میتواند به ما بياموزد.
آن اليزابت ماير
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مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
چندين دهه پيشتر ،به نظر میرسید اسالم و حقوق بشر موضوعی باشد که بيشتر
دلمشغولی دانشگاهی و نظری است تا اينکه واجد اهميت عملی .اما با گذشت زمان،
تحوالت خاورميانه و شمال آفریقا بارها نشان داد ه است که اين حوزه کانون تمرکز
تنشهای سياسی است .مدافعان اسالمیسازی میخواهند آن دسته از احکام اسالمی
را که در تعارض با حقوق بشر هستند به رغم خشم نيروهای ليبرالی که هدفشان
دموکراتيزاسيون و آزادیهای گسترده است ،در قوانين ملیشان داخل کنند .با اقبال
فراوان يافتن جنبشهای اسالمگرا و کنشگریهای حقوق بشری و تمسک آنها به
اهدافی متعارض ،کشمکشها نیز باال گرفتهاند.
با شيوع گسترده ناآرامیهای مردمی در سراسر بسياری از کشورهای عربی در دوره
پر تالطمی که از سال  ۲۰۱۱آغاز شد ،يکی از پرسشهای محوری که برای جوامع درگير
با اين مسائل پیش آمده این است که نقش اسالم و حقوق بشر در هر يک از قانونهای
اساسی تازهای که پيشنهاد میشود چه بايد باشد .البته شرکتکنندگان در بحثهای
مربوط به اسالم و حقوق بشر اغلب نگاهشان به ايران بوده که در آن از سال  ۱۳۵۷حقوق
بشر به نام حفظ اسالم به شدت نقض شده است .کارنام ه اسالمیسازی ايران و نقضهای
بعدی حقوق بشر عاملی بود که باعث شد ليبرالهای عرب از رشد گروههای اسالمگرا
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بهراسند و با برنامههای اسالمیسازی برای نظامهای حقوقیشان مخالفت کنند1.در نزاعها
بر سر قانونهای اساسی ،مدافعان عرب اسالمیسازی خصومتشان را نسبت به اصول
حقوق بشری نشان دادند که میتوانست مانع اجرای احکام اسالمیای شود که حقوق
زنان ،اقليتهای دينی و آزادی بیان و دین را محدود میکنند .حتی در تونس نيز که
نفوذ سياسی ليبرالهای تحصيلکرده به نسبت زياد است ،پس از سرنگونی «بن علی»،
ديکتاتور سکوالر ،کشمکشهای شديدی بر سر تمهيدات پيشنهادی حقوق بشر در قانون
اساسی بروز کرد .کوششها برای پر کردن شکاف ميان جناحهای لیبرال و اسالمگرا در
سال  ۲۰۱۴منجر به قانون اساسیاش شد که تمهيداتاش در الفاظ صورتبندیهایی
دارد که بازتاب مصالحهها و سازشهای ناگواری میان جناحهايی است که خواستار
تضمينهای قوی حقوق بشری هستند و کسانی که میخواهند اولویت احکام اسالم را در
قانون اساسی وارد کنند .مثال ماد ه  ۶هم از تضمین دولتی آزادی وجدان و عقيده سخن
میگوید و هم مقرر میدارد که دولت باید به عنوان متولی دين ،حافظ امور مقدس و
بازدارنده از تعرض و توهین به مقدسات عمل کند .اين ماده میگويد «:دولت ،متولی دين
است .دولت آزادی وجدان و عقيده ،آزادی عمل به عبادات دينی و بیطرفی مساجد و
مکانهای عبادی را نسبت به استفاد ه ابزاری جناحی تضمين میکند .دولت خود را متعهد
به نشر ارزشهای اعتدال و مدارا برای حفاظت از مقدسات و منع هرگونه تعرض و توهين
به آنها میداند .دولت همچنين خود را متعهد به منع از و مبارزه با توسل به تکفیر و
2
تشويق به خشونت و نفرت میداند».
با مشخص کردن تعارضهای بالقو ه میان تعابيری که خواستار حفاظت از آزادیهای
ديگر و موارد ديگری که خواهان حفظ مقدسات اسالمی میشوند ،میتوان دريافت کرد
که اين ماده را لیبرالها و اسالمگرايان میتوانند به شکلهای مختلفی قرائت کنند .ليبرالها
بر حفظ آزادیهای دينی تأکيد خواهند کرد و اسالمگرايان مستمسکی برای سانسور و
مجازات بيانی پیدا میکنند که باعث جريحهدار شدن عواطف و احساسات دينی شود.
 .1مثال بنگريد به:

Khaled al-Berry, “Why Egypt is in a spiral of despair: A battle for the judiciary between
the old guard and the Muslim Brotherhood is adding ever more layers of pessimism
to my country's future,”theguardian.com, April 2, 2014, http://www.theguardian.com/
commentisfree/2014/apr/02/egypt-spiral-despair-battle-judiciary-muslim-brotherhood/

 .2بنگرید به:

Amna Guellali.“The Problem with Tunisia’s New Constitution”,World Policy Journal,
February 3, 2014, http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problem-tunisia-s-new-constitution

اسالم و حقوق بشر

 23

از سال  ،۲۰۱۴ايران همچنان یکی از جالبترین کشورها برای مطالعهی رابطه ميان
اسالم و حقوق بشر در نظامهای دولتی مدرن است چون تصويری ارائه میدهد از دههها
سلط ه مستمر روحانیونی که متعهد به اسالمیسازی به بهای حقوق بشر هستند .نمونهی
ايران همچنين به ياد ما میآورد که دولتهایی که اسالمیسازی را به بهای حقوق بشر
دنبال میکنند از افشا شدن میزان نقض حقوق بشرشان در برابر نگاه انتقادی جهان عصبی
هستند.
ايران وقتی که در مجامع حقوق بشری بینالمللی و گزارشهای حقوق بشری آماج
انتقاد واقع میشود ،نشانههای شرمندگی را از خود بروز میدهد .دولت ايران وقتی که
کارنام ه تاريک حقوق بشریاش زير ذرهبین قرار میگيرد ،مردد است که سياستهایاش
را چگونه ارائه کند .ايران گاهی دفاعهای بیمحابايی از احکام اسالمی که در تعارض
با حقوق بشر هستند ارائه میکند و انتقادها را به اهداف سياسی بدخواهان ه غربی نسبت
میدهد .در بسياری از موارد ،ايران هنگام مشخص کردن اينکه در خصوص حقوق
بشر چه موضعی دارد ،سردرگمی و دوگانگی نشان میدهد .در بيشتر اوقات ،حاکمان
تئوکراتيک ايران ترجيح میدهند که بکوشند خصومت بنيادين خود را با حقوق بشر
مخفی کنند و بگويند که آنها قائل به نسخ ه بهتری از حقوق بشر نسبت به نسخ ه سازمان
ملل هستند.
در جهانی که ابزارهای سازمان ملل بيانيههای مرجعی دربار ه حقوق بشر دارند که به
منزل ه برخورداری هم ه انسانها در هر جای ديگری تلقی میشوند ،ايران گله میکند که
نظام سازمان ملل متضمن ارزشهايی «غربی» است و حق دارد که از يک نظام مجزای
به زعم خودش اسالمی از حقوق بشر تبعیت کند 1.در روايتی اخير ،بيانیههای رسمی
همچنين متمسک به ملیگرايی فرهنگی ایران به مثاب ه بهانهای برای عدم همراهی با قانون
حقوق بشر بینالمللی شدهاند .مثال «محمد جواد الريجانی» ،دبیر شورای حقوق بشر ايران،
در ژانوی ه  ۲۰۱۴مدعی شد که ايران حقوق بشری را که دولتهای غربی تأيید میکنند و
در تضاد با سبک زندگی در ايران است ،رد میکند .او مدعی شد که جمهوری اسالمی
برای حقوق بشر اهمیت قائل است و به حقوق بشر دلبسته است  -اما اين دلبستگی ريشه
 .1بنگريد به:

Joshua Levitt, “Official: Iran Doesn’t Accept Western Human Rights Criteria,” The
Allgemeiner, January 14, 2014, http://www.algemeiner.com/2014/01/14/official-irandoesnt-accept-western-human-rights-criteria/
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در احکام اسالمی و اصول فرهنگی ایرانی دارد.
به رغم مسلمانان مترقی که اسالم را مشتمل بر ارزشهايی میدانند که مدافع اصول
اعالمی ه جهانی حقوق بشر است ،سياستهای تئوکراسی ایران منجر به اسالمی میشود
که با نقض حقوق بشر همعنان است .اما باید به ياد داشت که روحانیون يکسره با حقوق
بشر خصومت نداشتهاند؛ روحانيون برجستهای مانند رييس جمهور سابق ایران ،محمد
خاتمی ،همدلی خود را با آرمانهای همگناناش برای برخورداری از حقوق بشر نشان
داده است .انتخاب رييس جمهور حسن روحانی در سال  ۱۳۹۲روحانی ديگر را بر مسند
رياست جمهوری نشاند که همدل با جناحی بود که با اهداف لیبرالتر همدلی داشتند و
به نظر میرسید که آماد ه ترميم و بهبود نقضهای حقوق بشر هستند .رييس جمهور حسن
روحانی در آستان ه سفرش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ،که جویای به
جا نهادن تأثيری مثبت بود ،باعث آزادی شماری از زندانیان سياسی شد از جمله مدافع
برجست ه حقوق بشر« ،نسرين ستوده» که يکی از بسياری از مدافعان حقوق بشر ايرانی است
که با آنها رفتاری همچون جنايتکاران میشود .پیداست که روحانی اميد داشت که با
اين راهکارها اين پیام را منتقل کند که رژيم او از گذشته فاصله گرفته است و به نسبت
سلف او ،رييس جمهور محمود احمدینژاد ،کمتر سرکوبگر خواهد بود .اما تا امروز،
روحانیون ليبرالتر ایرانی هرگز نتوانستهاند اهرمهای الزم قدرت را برای تغيير جهت
گرايشهای استبدادی در جمهوری اسالمی به دست بگيرند .تاکنون ،آيتاهلل خامنهای،
باالترين مرجع قدرت کشور ،هرگز به ليبرالها اجازه نداده است که اصالحات مهمی را
انجام دهند که تضمينکنند ه پيشرفت در قلمرو حقوق بشر باشد.
نمونهای از اينکه چطور هنوز در سال  ۱۳۹۳بخشهایی از قانون ايران همچنان ريشه
در عقایدی مرتبط با احکام قدیمی اسالمی دارد اين است که به رغم اعتراضهای شديد
زنان ،به تبعيت از فقه کهن اسالمی ،دی ه یک زن همچنان نصف دي ه يک مردم است.
اصرار ايران بر اجرای مجازات اعدام برای افراد نابالغ نيز مرتبط است با نظر روحانيونی
که غرقه در متون سدههای میانهای هستند که ديدگا ه اين متون به طبقهبندی اسالمی بلوغ
شرعی مرتبط است که به زعم آنها برای دختران در سن  ۹سالگی و برای پسران در
 ۱۵سالگی فرا میرسد .در اين شرایط ،عجیب نیست که ایران در جهان پيشگام اعدام
1

 .1بنگريد به:

“Official Slams West's Biased Interpretation of Human Rights,”Tasnim, January 14,
2014, http://www.tasnimnews.com/English/Home/Single/249520
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مجرمان نابالغ (زیر  ۱۸سال) در جهان باشد 1.ايران که ظاهرا به خاطر انتقادهای به شدت
منفی اعمال مجازات اعدام برای افراد نابالغ معذب است ،در سال  ۲۰۱۲تغييراتی جراحانه
در قانون جزا اعمال کرد که به نظر میرسيد قصدش کاهش دادن دامن ه مجازات اعدام
برای افراد نابالغ باشد .اما در واقع ،تمهيدات جديد همچنان جا را برای اعدام افراد نابالغی
2
که متهم به ارتکاب جرايمی در تخلف از احکام اسالم میشوند باز میگذارد.
رفتار ظالمان ه ایران با همجنسگرایان نیز مشهور است و اين رفتار به دیدگاههای
روحانيون مسلمان بر میگردد .به عقيد ه تئوکراتهای ايرانی ،رفتار جنسی متضمن توافق
طرفين در ميان افراد بالغ همجنس هم تخلف از احکام اخالقی اسالم است و هم جرمی
جدی است و همجنسگرايان را در برابر تعقیب و مجازات جزايی شدید ،از جمله به
دار آویخته شدن قرار میدهد .مقامات ايرانی در پی این بودهاند که همجنسگرايی را
در زمر ه جرايمی علیه اسالم قرار دهند مانند شيطانگرايی و شيطانپرستی .خطرات پيش
روی همجنسگرايان در واقع هولناکتر هم شد ه است؛ متمم قانون جزايی سال ۲۰۱۲
ایران میگويد که شریک فاعل رابط ه همجنسگرايانهی متضمن توافق اگر مجرد باشد
باید صد ضربه شالق بخورد ولی شريک مفعول این رابطه فارغ از وضعیت تأهل باید
3
اعدام شود.
در ایران استمرار حکم اعدام برای ارتداد از اسالم يا بيان عقيدهای که کفرآميز تلقی
میشود ذيل عنوان مجرمانهی مبهم دینی «محاربه با خدا» نشان ه ديگری است از اینکه
چطور عناصر فقه سدههای ميانی اسالمی همچنان حفظ شدهاند .عالوه بر این ،فتوای قتل
مشهوری که آيتاهلل خمينی برای مجازات «سلمان رشدی» ،نويسند ه بريتانيايی ،به خاطر
نشر رمانی با عنوان «آيات شيطانی» صادر کرد ،که گفته میشود «علیه اسالم» بوده است،
 .1بنگريد به:

Human Rights Watch, “Iran Leads the World in Executing Children: New Executions
Highlight Arbitrary Nature of Iranian Justice,” June 20, 2007, http://www.hrw.org/
news/2007/06/19/iran-leads-world-executing-children

 .2بنگريد به:

Kamali Dehghan, “Iran 'misleading international community' with death penalty claims:
Experts question claims that a new Iranian penal code bans the death penalty for juveniles and stoning for adulterers,” theguardian.com, February, 13, 2012, http://www.
theguardian.com/world/2012/feb/13/iran-misleading-death-penalty-claims

 .3بنگريد به:

Saeed Kamali Dehghan, “Iran arrests 'network of homosexuals and satanists' at birthday
party. Revolutionary guards raid hall in city of Kermanshah where group was dancing, taking away at least 17 people,” theguardian.com, October 10, 2013, http://www.theguardian.
com/world/2013/oct/10/iran-arrests-network-homosexual-satanists/
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همچنان توسط روحانيون ايرانی و بنیاد  ۱۵خرداد معتبر است .در فوري ه سال ،۲۰۱۴
«احمد خاتمی» ،از روحانیون برجست ه حاکم ،در نماز جمع ه تهران اعالم کرد که فتوای
1
قتل رشدی همچنان نافذ است.
در عين حال ،ایدئولوژی رسمی اسالمی ایران به اين معناست که اقليتهای دینی
همچنان گرفتار تبعيض و تعقيب هستند .اما اين را نيز باید در نظر داشت که کارنامه
ثبتشدهای وجود دارد که رژيم ظاهرا نگران آن است و بیم دارد که بيان اينکه احکام
اسالمی به شکلی هستند که مردم را صرفا به مستمسک دینی مجازات میکند ،باعث شود
سياستهای ايران واکنشی به نظر برسند .تئوکراتها که تمايل ندارند به تبعيض و تعقيب
پايان دهند و همچنین تمايل ندارند که اذعان کنند سياستهای آنها چقدر واکنشی
است ،تصمیم گرفتهاند متوسل به دروغگويی شوند .مثال هر چند رژیم گستاخانه به
تعقيب بهاييان میپردازد ،تئوکراتهای ایران از قبول اينکه بهاييان در ظل حکومتشان
چه وضع ناگواری دارند ،امتناع میکنند .به جای آن ،رژيم دربار ه کارنام ه واقعیاش
دروغ میگويد و تظاهر میکند که بهاييان عمدتا خوشرفتاری میبینند و تنها به خاطر
2
جرايم متعارف سکوالری مثل ارتکاب جاسوسی مجازات میشوند.
«آيتاهلل صادق الريجانی» ،رييس قو ه قضايي ه ايران با وارد کردن اتهامات درشتی به
اتحادي ه اروپا و دفاع از ايران ،عصبی بودن ایران را در خصوص آشکار شدن نقضهای
حقوق بشریاش و خشماش را از اینکه در آوریل  ۲۰۱۴پارلمان اتحادي ه اروپا موارد
مستمر نقض حقوق بشر ایران را محکوم کرد ،نشان داده است .او به شدت اتهامات
اتحادي ه اروپا را مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی افراد نابالغ را اعدام میکند رد کرد و
اصرار داشت که گزارشهای مبنی بر اعدام افراد زیر  ۱۸سال دروغ هستند .او همچنين
اين اتهام را رد میکند که بهاييان به خاطر عقايد دينیشان زندانی شدهاند و به همان
دیدگاه معمول متمسک میشود که بهاييان زندانیشده جرايمی از قبيل جاسوسی دارند.
الريجانی با پاسخ گفتن به شيوهای که به زحمت برای انتقال رويکرد مداراآمیز دينی
محاسبه شده بود ،ادعا کرد که «دین بهايی ساخت ه غرب است برای دخالت در کشورهای
1. Mia De Graaf, “Iranian mullah revives death fatwa against Salman Rushdie over
Satanic Verses 25 years after it was issued,” Daily Mail, February 16, 2014, http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2560683/Iranian-mullah-revives-death-fatwa-againstSalman-Rushdie-Satanic-Verses-25-years-issued.html#ixzz2zHkSXZgM

 .2بنگريد به:

“Senior MP: Iran Holds Documents Proving Baha’is Spying for Mossad, CIA,” Farsnews,
February 18, 2014, http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13921129001276
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مسلمان به رغم اينکه هيچ فرد بهايی در ایران فقط به خاطر بهايی بودن تحت تعقیب
نيست ».از سوی دیگر ،در خصوص مجازات همجنسگرايان در ايران ،الريجانی به هیچ
رو توجيهگری نمیکند؛ او مدعی است که اروپايیان «میخواهند بیبند و باری جنسی را
عادی و همجنسگرايی را بر ما تحميل کنند ولی این رفتارها با فطرت انسانی و سبک
1
زندگی اسالمی سازگار نيست».
ایران سخت از اينکه بعضی از موارد نقض حقوق بشر زير ذرهبين برود و ذهنیت
قرون وسطايی روحانيون حاکم را آشکار کند ،احساس شرمساری میکند ولی وقتی
پای تبليغات دربار ه شريرانه قلمداد کردن همجنسگرايی میرسد واکنش متفاوتی دارد.
ايران مشتاقانه مخالفت خود را با اجماعی که در سازمان ملل پدید آمده است به رخ
میکشد که بنا به آن جرم قلمداد کردن رابط ه همجنسگرايانه ميان افراد بالغ رضايتمند
ناقض حقوق بشر است .ايران که در کنار خود بسياری از کشورهای مسلمان را دارد و از
حمایت کشورهای غیر مسلمانی مثل روسيه ،يکی از قویترین حامياناش برخوردار است
تالش میکند که حقوق بشر بینالمللی را به شکلی تصویر کند که گويا لک ه رویکردهای
درخور سرزنش غربی را بر دامن دارد و به قوت از جرم قلمداد کردن همجنسگرايی
دفاع میکند .ایران مدعی است که اين کار نشانهای است از دفاع مبارزانهاش از اخالق
و خانواده در برابر نيروهايی که آنها را همعنان رواج بیاخالقی و فروپاشی خانوادهها
میداند .ايران به همراه متحداناش در دفاع از آنچه در حال حاضر «ارزشهای سنتی»
در بحثهای سازمان ملل دربار ه حقوق بشر خوانده میشود ،تنبيه کردن اين رفتار
همجنسگرايان ه اخيرا آزادشده در غرب را وسيلهای میداند برای قرار دادن غرب
در موضع دفاع و کند کردن تیغ انتقادهای غربی علیه عملکرد ماللتبار حقوق بشری
خودش .عالوه بر اين ،ایران با همعنان قلمداد کردن پذيرش قانون حقوق بشر بینالمللی
با پذيرش همجنسگرايی ،اميدوار است که تصويری منفی از کل نظام حقوق بشری
سازمان ملل ارائه دهد و از باورهای رايج عامه بهرهبرداری کند و همجنسگرايی را امری
نامتعارف و گناهآلود قلمداد کند.
بسیاری از نقضهای جدی حقوق بشر در ایران محصول وفاداری به اسالم يا فرهنگ
ایرانی نيست .بلکه ،این رفتارها مرتبط با همان گرايشهای استبدادی ،نفرت از حاکميت
قانون ،بیاعتنایی به اصول پاي ه عدالت جزايی مدرن ،نابردباری در برابر کثرتگرايی
1. “Chief judge condemns EU 'interference' in human rights as arrogance: Ayatollah
Sadeq Larijani denies Iran executes juveniles or persecutes Bahá'ís and accuses west of
spreading promiscuity,” the.guardian.com, April 9, 2014, http://www.theguardian.com/
world/iran-blog/2014/apr/09/chief-judge-condemns-european-interference/print
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و خصومت بنيادين با آزادیهاست که در ميان رهبران کشورهای غير دموکراتيک
غير مسلمانی مثل چین و روسیه نیز میبینيم که کشورهايی هستند که فرهنگهایشان
ريشههای متفاوتی دارند و از لحاظ تاريخی با اسالم رابط ه دوستانهای نداشتهاند .مهم اين
است که این دو کشور ذکر شده اغلب بر سر مسائل حقوق بشر در سازمان ملل با ايران هم
رأی هستند چون دالیل مشابهی دارند برای اينکه خواستار در هم شکستن مطالبات برای
تقويت دموکراسی و پاسخگويی باشند .به اين ترتیب ،مثال وقتی که شورای حقوق بشر
سازمان ملل در مارس  ۲۰۱۴رأی به تمديد دورهی نظارت برای بررسی عملکرد حقوق
بشری ايران داد ،چين و روسیه از مخالفت ایران حمايت کردند و علیه اين تمديد رأی
دادند که در همراهی با بسياری از دالیل ايران بود برای مخالفت با نظارت سازمان ملل
بر عملکرد حقوق بشری خودشان و حاکی از تمایلی بود برای حمله به نقدهای سازمان
ملل از عملکرد حقوق بشریشان که به زعم آنها بازتاب آلت دست شدن سازمان ملل
1
توسط آمريکاست.
ايران با چين و روسیه از حیث شیوع فساد هولناک نزديکی دارد به این معنا که
رهبراناش منافع مالی خويشتنپرستانهای برای سرکوب هر گونه دموکراتيزاسيونی دارند
ی آنها را برای استمرار انباشت ثروتهای بادآورده
که بتواند سيستم را باز کند و تواناي 
تهديد کند .در «فهرست تصورات از فساد» سال « ۲۰۱۳شفافيت بینالمللی» ،ايران در
رتب ه  ۱۴۴قرار داشت که بسيار پايينتر از چين بود  -که هماکنون در رتب ه  ۸۰است  -و
ايران را در رديف بعضی از فاسدترین کشورهای جهان مانند کامرون ،قزاقستان ،نيجريه،
روسيه و اوکراين قرار میدهد 2.فارغ از اينکه اينها گرايش اسالمی داشته باشند يا نه،
حاکمان اين بهشتهای تحصيل مال نامشروع داليلی فوری دارند برای سرکوب اعتراض
و تحميل سانسور .در نتيجه جای هيچ تعجبی نيست اگر رسانهها و دسترسی به اینترنت
دستخوش سانسورهای سختگيرانه در ايران ،درست مانند چين و روسيه باشند.
يکی از تجليات اينکه چطور محاسبات سياسی نوعی رژيمهای استبدادی پيشراننده
سرکوب در ایران هستند ،در نحو ه رفتارش با معترضان برجست ه ليبرال ديده میشود که
در مورد ايران به خصوص به رفتار با رهبران معترض جنبش سبز مانند مهدی کروبی (که
”1. Somini Sengupta,“U.N. Extends Term of Human Rights Monitor, Angering Iran,
New York Times, March 28, 2014, http://www.nytimes.com/2014/03/29/world/middleeast/United-Nations-Iran.html?_r=0
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خود روحانی است) و ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد ،بر میگردد .نکت ه مهم
اين است که هر سه نفر از اساس از حاميان برجست ه انقالب اسالمی بودند؛ و فقط وقتی که
با بیدادگری جمهوری اسالمی ايران مواجه شدند به خود آمدند ،و خود را با نيروهایی
همسو کردند که خواستار دموکراتيزاسيون بودند .موسوی که حمايت بسياری از ايرانيان
را دارد ادعا کرد که برند ه انتخابات رياست جمهوری سال  ۱۳۸۸شده است اما نتایج
دستکاری شدهاند تا احمدینژاد در قدرت باقی بماند و پس از بروز جنبش سبز ،اين
امر منجر به اعتراضهای وسيع مردمی شد که به شکل خشنی مورد سرکوب قرار گرفت.
این چهرههای برجسته پس از اينکه از ايرانیان خواستند که در تظاهراتهای عمومی در
بهمن  ۸۹شرکت کنند تا حمايتشان را از نيروهای خواهان دموکراتيزاسيون در جريان
بهار عربی نشان دهند ،گرفتار حصر خانگی شدند .پيداست که روحانيون حاکم ایران
هراس داشتند که هر جنبشی که باعث بسيج ايرانيانی شود که با عربها برای قیام در
برابر استبدادهای عربی همدل باشند ،میتواند سلطه آنها بر قدرت را ناپايدار کند و
باعث شد که با خشونتی مرگبار به سرکوب اين اعتراضها بپردازند .اين نوع سرکوب در
کشورهای غیر مسلمانی که زیر سلط ه رژيمهای سکوالری هستند که خواهان خفه کردن
هم ه چالشهای سياسیاند نيز شايع است.
هاشمی رفسنجانی ،رييس جمهور سابق و عضو نهادهای روحانيت ،که خود از
استوانههای انقالب اسالمی است ،رويگردانی خود از اين وضع را در مارس  ۲۰۱۴نشان
داد و علنا جانب مخالفان سياسی را در سال  ۸۸گرفت و انتخابات رياست جمهوری آن
سال را دستکاری شده دانست .عالوه بر اين ،او نشان داد که منصب پيشنهادی رياست
قو ه قضاييه را نخواهد پذيرفت ولی در صورت قبول هم بيشتر زندانيان را آزاد خواهد
1
کرد؛ او همچنین روش ظالمان ه حبس انفرادی زندانيان را در ایران محکوم کرد.
به این ترتیب ،در ارزيابی اينکه تجرب ه ایرانیها چه تأثيری بر رابطه اسالم و حقوق
بشر میتواند داشته باشد ،بايد محتاط بود .درست است که رژيم مرتب اسالم را بهانه
میکند تا سياستهای حقوق بشریاش را توجيه کند و ادعا کند که مدافع ارزشهای
اسالمی در برابر دشمنان اسالم است ،اما بسياری از ايرانيان قبول دارند که سياستهای
ایران بازتاب دغدغههای پيشپاافتادهای است مانند مقاومت در برابر تغيير در مقابله با
نارضايتی گسترد ه عمومی يا حفظ انحصار قدرت و امتياز از سوی روحانيون حاکم و
1. “Iran: Rafsanjani Says 2009 Presidential Election Was Rigged,” EA WorldView, March
19, 2014, http://eaworldview.com/2014/03/iran-rafsanjani-says-2009-presidential-election-rigged/
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شبکههای حمايتی که به عوامل و عزيزدردانههایشان سود میرسانند.
به نظر میرسيد رييس جمهور حسن روحانی وقتی که رأی رياست جمهوری
را کسب کرد مايل بود مسير تازهای را ترسيم کند و خود را با مواضع مثبت حقوق
بشری همسو کند .یکی از نخستين اقدامات او این بود که در نوامبر  ۲۰۱۳منشور
حقوق شهروندی را صادر کند که تالشی بود برای نشان دادن همدلی او با شکايتها و
نارضايتیهای ايرانيان 1.رييس جمهور حسن روحانی ادعا کرد که هدف اين منشور اين
است که «هم ه ايرانيان احساس کنند بخشی از يک ملت ،يک هويت و زير يک چتر
هستند که بتوانند به آن مباهات و افتخار کنند 2».اما روحانی نتوانست با ابراز گسستی
جدی از مقررات قانون اساسی ايران خشم افراطيون روحانی را به جان بخرد؛ او ناچار
بود که برادران تندروتر خود را مطمئن کند که همهی حقوق همچنان مقيد و مشروط به
موازين اسالمی باقی خواهند ماند.
برای فهم محدوديتهای اين منشور ،بايد به یاد داشت که اين منشور تحت قانون
اساسیای کارکرد دارد که اصل  ۴آن مقرر میدارد که موازين اسالمی  -که به معنای
قوانين اسالم به تفسیر روحانيون حاکم ایران است  -فوق قانون اساسی است .نسخه
حقوق بشر ايران محدوديتهای اسالمی را نيز در خود دارد و به طور مشخص در اصل
 ۲۰قانون اساسی به آن اشاره شده است .يعنی فارغ از اينکه چقدر تمهيدات منشور
روحانی ممکن است در ابتدا مترقيانه به نظر برسند ،قرائت روحانيون از موازين اسالمی
دربار ه حقوق میتواند آن را تضعیف کند .با نافذ بودن اين محدوديتها ،اين منشور
بيشتر به مثاب ه نمايشی برای افکار عمومی اهميت پيدا کرد تا اينکه راهکاری باشد برای
گسترش حفاظتهای حقوق بشر .در واقع ،اين منشور به صراحت در ماد ه ۱ـ ۱اعالم
میکند که تأثيری بر حقوق ،قوانين و تکاليف موجود يا معاهدات بينالمللی موجود
نخواهد داشت.
نقش اسالم به مثاب ه عامل محدود کنند ه حقوق در درون خود منشور تأکيد نشده است.
منشور واجد بسیاری از ارجاعات اسالمی در مطالب مقدماتی خود است از جمله ارجاع
 .1بنگريد به:

Hadi Ghaemi, “President Rouhani’s New Rights Charter,” The Iran Primer, USIP,February
10, 2014, http://iranprimer.usip.org/blog/2014/feb/10/president-rouhani%E2%80%99snew-rights-charter
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به شریعت اسالمی راستين ،قرآن ،حضرت علی و آيتاهلل خمينی ولی به نظر میرسد که
اینها بيشتر ذکر مناسکی مقدسات اسالمی باشند که به منشور جلوهای اسالمی میبخشند
تا اینکه موازين اسالمی قابل اجرا برای حقوق بشر را تعریف کنند.
نکت ه مهم اين است که نويسندگان منشور در عين ارجاع به اسالم و فهرست کردن
محدوديتهای اسالمی ،تصميم گرفتهاند که شرايط مختلفی را بر حقوق تحميل کنند
که بيشتر سکوالر به نظر میرسند  -از قبيل قرار دادن حقوق در چارچوب قانون ،حقوق
عمومی يا قانون اساسی .مثال ماد ه ۱۱ـ ۳آزادی عقيده ،بیان و مطبوعات میگويد:
«ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادي اﺑﺮاز ،ﺗﺮوﯾﺞ و
اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و غیره ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن است ».روحانيون حاکم بر ایران مرتبا برای
توجيه سانسور سختگيرانه و انکار حق آزادی عقيده و بیان متوسل به اسالم میشوند
ولی این منشور محدوديتهای اسالمی را که بر حقوق اثر میگذارند در اين ماده برجسته
نمیکند و ترجيح میدهد صورتبندی بیطرفانهتری داشته باشد .اين در تعارض صریح
با قانون اساسی ايران است که در آن زمينههای اسالمی سانسور نقش برجستهای در اصل
 ۲۴دارند که آزادی بیان را در صورتی «که مخل مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد»
مقيد میکند .تمايل به کمرنگ کردن ميزان محدودسازی اسالم برای حقوق بشر نشان
میدهد که روحانی دوست نداشته که اسالم به مثاب ه مانعی بر سر راه حقوق بشر ديده
شود.
همهی تمهيدات این منشور شامل تبصرههای صريح نيستند .نمون ه آن ماد ه ۱۰۱ـ۳
است که مقرر میدارد که زنان «ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ» دارند .به نظر میرسد که اين ماده منع
بیابهام تبعيضی است که بر حقوق زنان در سطح دانشگاه اثر میگذارد و به اين معناست
که مستقيما با مقرراتی که در سال  ۲۰۱۲توسط رييس جمهور احمدینژاد وضع شد تضاد
دارد که مانع از تحصيل زنان در هفتاد و هفت رشته شده بود 1.اين یکی از بخشهای
نادر این منشور است که به مسألهای واقعی به شکلی میپردازد که میتوان نشان ه بهبود
واقعی در حقوق بشر باشد .اين ماده همچنين تمهیدی است که تعارض با احکام اسالمی
سدههای ميانه نيز ندارد چون فقهای سدههای ميانه رقابت زنان را با مردان در سطح
دانشگاهی در نظر نداشتهاند و به اين ترتيب احکامی را برای منع زنان دانشجو برای
1. Curbs on Iran female students take effect: International rights groups protest as 36 universities across Iran begin to ban women from 77 different majors,” Al-Jazeera, September
22, 2012, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201292211424417429.
html
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تحصيل در هيچ رشتهی خاصی در نظر نگرفته بودند.
در مواردی که پای حقوق زنان در ميان است ،به نظر میرسد که روحانی مايل است
بر تفاوتاش با تندروها تأکيد کند .در  ۱۹آوريل  ،۲۰۱۴آيتاهلل خامنهای در محکوميت
ديدگاههای غربی دربار ه برابری جنسيتی سخنانی گفت و پيشنهاد داد که زنان در خانه
بمانند و برای مردان و فرزندان فضايی آرام و صلحآميز فراهم کنند .درست روز بعد از
آن ديدگاهی خالف آن را طرح کرد که زنان شايست ه «فرصتهای برابر ،امتيازهای برابر
و حقوق اجتماعی برابر هستند ».او با حضور زنان در حوزههای علوم ،مدرسه ،کار و
اشتغال ابراز موافقت کرد .روحانی به ايرانيان يادآور شد که ديدگاههای روحانيون درباره
نقش زنان در اسالم تفاوت دارد و به طور مشخص خواستار اين شد که اسالم را از اين
اتهام تبرئه کند که مانع پيشرفت زنان است و مصرانه گفت « :آنهایی که از حضور زن و
تعالی زن میترسند و چنین ایده و اعتقادی دارند لطفا این اعتقاد غلط را پای اسالم ،دین
1
و قرآن ننویسند».
یکی از موارد خاصتر ماد ه ۱۰۷ـ ۳است که مقرر میدارد زنان باید از هر فرصتی
برای بهره بردن از انتخاب آزاد پوشش مناسب بر حسب موازين اسالمی و ايرانی
برخوردار باشند و دولت مسئول فراهم کردن شرايطی برای ترويج چنين پوشش مناسبی
است .البته اين مادهای است که هرگز در هيچ منشور متعارف حقوق شهروندی یافت
نمیشود چون نظامهای حقوقی عادی مجازاتهای سختگيران ه جزایی را بر زنانی
که پوشششان سازگار با موازين جزمانديشان ه دولتی نباشد وضع نمیکنند .رژيمهای
استبدادیای که چنين میکنند  -مانند افغانستان دور ه طالبان ،عربستان سعودی و کر ه
شمالی  -حکومتهايی متمایز هستند از حيث ايدئولوژیهای متصلب .ماد ه ۱۰۷ـ۳
بازتاب کوششی پر زحمت است برای یافتن راهی برای آشتی دادن ايدئولوژی رسمی
اسالمی -که زنانی را که متمسک به مقررات پوشش رسمی اسالمی زير عنوان حجاب
نيستند محکوم و مجازات میکند  -با نياز محسوس به رسیدگی به روگردانی گستردهای
که اجرای مهاجمانهی مقررات پوشش در ایران باعث آن میشود.
روحانيون ايران که پيوند تنگاتنگی با اين مفهوم دارند که پوشش متحدالشکل
اسالمی وجود دارد که هم ه زنان بايد به مثاب ه نماد انقيادشان در برابر اتوریت ه اسالمی
بپوشند ،حجاب زشت و دردسرآفرين چادر را به صورت الگوی آرمانی حجاب تصويب
1. Arash Karami, “Khamenei, Rouhani clash on women’s role in society,” Iran Pulse,
April 20, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/khamenei-rouhaniclash-women-issue.html#
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کردند در حالی که با غرغر تن به بعضی از تغييرات مثل پوشيدن روسری و لباس بلند
دادند .هر کسی که شاهد صحنههای خیابانی ايران بوده باشد از تصویر غريب مردان
ايرانی که مدرنترین پوششهای غربی را به تن دارند و در کنار زنانی راه میروند که
حتی در گرمترین روزها پيچيده در چادری سياهاند يا روسری و لباس بلند به سر دارند،
تعجب میکند .تفاوت ميان آزادی فراهم شده برای مردان و محدودیتهای آمرانهای که
بر زنان تحمیل شده است تصویری است که بسیاری از مدافعان ارزشهای اسالمی آن را
ناراحتکننده میدانند چون آشکارا نمادی از انقیاد زنان ايرانی است.
رييس جمهور روحانی ممکن است آرزو داشته باشد که مقررات اسالمی پوشش
را که مای ه بیزاری گسترده است ماليمتر کند  ،ولی منشور او تنها تمهيداتی ضعيف را
در خود دارد .اگر زنان قرار باشد از مقررات پوشش اسالمیای که از زمان انقالب
دامنگير آنها شده است رها شوند ،باید همان آزادی انتخاب پوشش دينی يا سکوالری
را داشته باشند که مردان از آن برخوردارند .وقتی انتخاب زنان محدود شود به آنچه
از نظر «موازين اسالمی و ايران»« ،مناسب» قلمداد میشود ،زنان هيچ حفاظتی در برابر
گشت ارشاد که زنان را به خاطر تخطی از مقررات پوشش ايران آزار میدهند و دستگير
میکنند ندارند و گشت ارشاد میتواند هر جور بخواهد اين اخالقيات را تفسير کند.
چنانکه ذکر آن رفت ،اين منشور اسالم را به مثاب ه عاملی محدودکنند ه حقوق
کمرنگ میکند و ماد ه ۱۰۷ـ ۳فرض میگيرد که موازين ملی ایرانیای نيز حاکم بر
پوشش زنان است .اين فاصله گرفتن از قانون اساسی یکی از بسیاری از نشانههایی است
که منشور میکوشد این برداشت را رقیق کند که اسالم به خودی خود مانع راه آزادی
است .در عوض ،ماد ه  ۲۱قانون اساسی میگويد که حقوق زنان منوط به رعايت موازين
اسالمی تضمين شده است .به اين ترتيب بايد گفت که هر چند قانون اساسی اسالم را
مستمسک محدود کردن حقوق زنان میداند  -از جمله حق انتخاب پوشش  -منشور
با افزودن معيارها و موازين ايرانی بهانههای محدود کردن پوشش زنان را گستردهتر
میکند« .بهانه» ناميدن اينها موجه است به خاطر دلبخواهی بودن محدوديتهايی که
رژيم برای نوع پوشش زنان قائل میشود .برساختهی پوشش «اسالمی» يا «ايرانی» یکسره
مصنوعی است .نه تنها هيچ سبک پوشش واحدی وجود ندارد که بتوان آن را اسالمی
ناميد؛ بلکه هرگز هيچ سبک متحدالشکل پوشش برای زنان ايرانی نيز وجود نداشته است.
درست مانند ساير کشورهای بزرگ ،پوشش زنان ايرانی همواره تفاوتهای گستردهای
داشته است بسته به شرايط و پيشینههای مختلف زنان.
ماده ۹ـ ۳نشان میدهد که نويسندگان منشور دريافتهاند که واکنشهای منفی
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به احکام اسالمی که به شدت دامن ه فرصتهای مجاز هنری و تفريحی را محدود
میکنند برای ايرانيان در مقطعی که دسترسیشان به اينترنت به آنها دامن ه وسيعی را از
فرصتهايی را يادآوری کرده است که مردم کشورهای ديگر دارند ،آزاردهنده است.
اين ماده میکوشد تا ايرانيان را متقاعد کند که رژيم روحانی دلزدگی شهروندان را از
ی کردن زندگی مردم
مقرراتی که مانع فعاليتهايی میشود که باعث ايجاد عالقه و غن 
میشود درک میکند .اين ماده میگويد« :دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداری از وﺿﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻔﺮح و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،اﻗﺎﻣﺖ
در ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ارزان ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ذوﻗﯽ،
ادﺑﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ».
ماد ه ۹ـ ۳در عمل اذعان میکند که ايرانیها تشن ه فرصتهایی برای بیان خود و
تفريحاتی هستند که مردم در کشورهای دموکراتيکتر مفروض میدانند.
روحانی به سرعت کشف کرد که حتی اين کوششهای متواضعانه برای اجازه دادن
به ایرانیها برای برخورداری از آزادیهای بیشتر تهديدی برای منافع روحانیون قدرتمند
به شمار میآیند که دلبست ه تحمیلهای متصلبان ه ايدئولوژی رسمی اسالمی هستند .پيشتر
از این آيتاهلل خامنهای در نوزدهم دی ماه  ۱۳۹۲علنا پیشنهاد روحانی برای کاهش
مداخل ه در امور فرهنگی به «ميزان حداقلی» را رد کرد و تأکيد کرد که مقررات و
رهنمودهايی دولتی الزم است و گفت« :ما مسئولیت شرعی داریم ،مسئولیت قانونی
داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور 1».در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۳
خامنهای هشدار داد که «مسئوالن فرهنگی ،باید با حساسیت و هوشیاری مراقب رخنههای
بسیار خطرناک فرهنگی باشند ».او ادعا کرد که آزادی يکی از مهمترين مبانی جمهوری
اسالمی است ولی گفت« :حساسیت مسئوالن درباره رخنهها و انحرافات فرهنگی هیچ
منافاتی با آزادی ندارد ،چرا که آزادی به عنوان نعمت بزرگ الهی با ولنگاری ،بیتفاوتی
و رهاسازی کامال متفاوت است 2».یعنی ایرانیها تنها اجاز ه برخورداری از «آزادی» را در
محدود ه قیودی دارند که نهاد روحانيت تحميل میکند که شهره است به هراس و نفرت
1. Arash Karami, “Ayatollah Khamenei rejects lax cultural policy proposed by
Rouhani,” IranPulse, December 12, 2013, http://iranpulse.al-monitor.com/index.
php/2013/12/3461/khamenei-rejects-lax-cultural-policy-proposed-by-rouhani/
2. “Leader highlights importance of economy and culture in new year,” TehranTimes
On Line, April 4, 2014, http://www.tehrantimes.com/component/content/article/94headline/114827-leader-highlights-importance-of-economy-and-culture-in-new-year
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از نفوذ فرهنگی غرب؛ ايرانیها اگر جلوی هشدارهای روحانيت برای احترام گذاشتن به
اين محدوديتها بايستند ،متهم به «فساد» میشوند.
اگر در مواضع «پوتين» ،رييس جمهور روسيه ،دقت کنيم که کوشيده است خالء
ايدئولوژيک ناشی از سقوط کمونيسم را با ستايش کليسای ارتدوکس روسيه پر کند،
میتوانیم ببينيم که چطور ایران همکاری پرثمری با روسیه در ائتالفی دارد که هدفاش
تضعيف حقوق بشر مبتنی بر سیاستهای مشترکشان در اولویت دادن به حفظ فرهنگ
و اخالق است .پوتین و رهبران ایران اکنون هر دو خود را درگير نبردی با فساد غربی
تصوير میکنند که از نظر آنها نتیج ه مستقیم تحمل بيش از حد آزادی است.
زير نظر پوتين نسخ ه پیشنويس متنی با عنوان «بنيانهای سياست فرهنگی دولت» تهيه
شد که تأيید میکند که «روسيه باید به عنوان يک تمدن منحصر به فرد و اصيل دیده
شود ».بنا به اخبار درز کرده در آوریل  ،۲۰۱۴این سند با گرفتن اين موضع که «روسيه
اروپا نيست» بيان میکند که راه روسيه بايد با «نفی اصولی چون چند فرهنگیگرايی و
مدارا» مشخص شود .این متن مقرر میدارد که «آزادی خالقانه» و «اصالت ملی» نمیتوانند
توجيهی برای رفتاری باشند که بنا به «نظام ارزشی سنتی روسيه» قابل قبول نيست 1.اين
ماجرا پس از سخنرانی سپتامبر سال  ۲۰۱۳پوتين بود در برابر متخصصان و روزنامهنگاران
خارجی که غرب را محکوم میکرد به خاطر «انکار اصول اخالقی و هم ه هويتهای
سنتی  -ملی ،فرهنگی ،دينی و حتی جنسی [ -و] اجرای سياستهايی که خانوادههای
ک شدن افرادی از جنس موافق يکی میگیرد و اعتقاد به خدا را با
بزرگ را با شري 
اعتقاد به شيطان برابر میداند ».او با زبانی که میتواند از گفتار روحانيون تندروی ايرانی
وام گرفته شده باشد ،غربیهایی را که «مهاجمانه میکوشند این الگو را به سراسر جهان
صادر کنند» محکوم کرد و این اعتقاد خود را تکرار کرد که «این امر راه مستقیم تباهی و
2
بدویگری را باز میکند که منجر به بحران جمعيتی و اخالقی عميق میشود».
موضع سختی که آيتاهلل خامنهای در سال  ۱۳۹۳گرفته است و آزادیها را مساوی با
تهديد علیه اخالق و فرهنگ میشمارد ،درست وقتی گرفته میشود که او روی حمايت
روسيهی پوتين حساب میکند .با توجه به شباهتهای سياستهای ایران و روسیه که
متضمن ترویج خط مشی ضد غربی و ستایش از اخالق مرتبط با دین در برابر حقوق بشر
1. Leonid Bershidsky, “Putin's Rejection of the West, in Writing,” Bloomberg, April 4, 2014,
http://www.bloombergview.com/articles/2014-04-04/putin-s-rejection-of-the-west-in-writing
2. Masha Lipman, “Vladimir’s Version,” New Yorker, April 18, 2014, http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2014/04/vladimirs-version.html
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است ،این بیم وجود دارد که در مقطعی که دو کشور داليل دیگری نیز برای اتحاد در
برابر غرب دارند ،يکديگر را تقویت کنند .هر چند خامنهای ممکن است از برخورداری
از حمایت پوتین احساس راحتی کند ،نمیتوان واقعگرایانه اميد داشته باشند که پايان
بحثها بر سر رابط ه بین اسالم و حقوق بشر را شاهد شوند .شکاف ميان جناحهای درگير
گسل مهمی در سياست ایران باقی خواهد گذاشت و حل و فصل نهايی بحثهای ایران
میتواند تأثير مهمی بر جاهای ديگر منطقه داشته باشد.
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سپاسنامهها
وقتی در سال  ۲۰۱۱دربار ه اسالم و حقوق بشر مینوشتم ،ميخکوب تحوالت خاورميانه
بودم و اميدوار بودم که انقالبها در مصر ،ليبی و تونس و بقي ه جاها باالخره نشان ه پايان
حبس بالفعل مردم آن منطقه باشد .چنانکه نوشتههای من در طی دهههای اخير به خوبی
نشان میدهد ،دير زمانی است که دغدغ ه وضع تاسفبار حقوق بشر حاکم در منطقه
خاورميانه را دارم .در جريان سالها بحثها و پژوهش ،چيزهای بسياری دربار ه اشتياق
مردم خاورميانه به حقوق بشر و دموکراسی آموختهام .سعی کردهام به مخاطبان غربی اين
نکته را منتقل کنم که مردم خاورميانه چه اشتياق شديدی به آزادی دارند و خودکامگان
فاسدی که به قدرت چسبيدهاند تنها با استفاده از هولناکترين صورتهای نقض حقوق
بشر چه آسيبهایی وارد کردهاند .من از محیط خفقانآوری که دیکتاتوری سبوعانه
ب وحشيانهای که تئوکراتهای
«معمر قذافی» در لیبی ايجاد کرده بود به انداز ه سرکو 
حاکم بر ايران ايجاد کردهاند پريشان و مضطرب بودهام.
چنانکه در ويرايشهای پيشين نيز گفتهام ،به شدت وامدار مردم خاورميانه هستم
به خاطر آنچه به من آموختهاند .اما اگر به خاطر همنشينی من با آنها و تشويق و
انگيزهبخشیشان به من نبود ،کار علمی من احتماال هرگز حوز ه حقوق بشر را در بر
نمیگرفت .به خاطر تالطمها و خطرات مستمر فکر میکنم که شرط احتياط آن است که
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از کسی نام نبرم اما ِدين من به آنها واقعی است .همچنين میخواهم از انتشارات «اوشيانا»
تشکر کنم به خاطر لطفی که کردند و به من اجاز ه بازنشر بخشهايی از ترجمهشان از
1
قانون اساسی ايران را دادند.
آ .ا .م.

 .1توضیح مترجم :بخشهای ضميمه متن قانون اساسی ايران در کتاب حاضر برگرفته از متن اصلی قانون
به زبان فارسی است.
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فصل اول
برگرفتن حقوق بشر در خاورمیانه
پيشينه :دوپيوندی حقوقی در خاورميانه

در خاورميان ه مسلمان ،بازخوردهای قوی اما مختلفی در برابر قانون حقوق بشر بینالمللی
وجود داشته است .اين بازخوردها شامل توليد به اصطالح «طرحهای حقوق بشر اسالمی»
است که به شدت از قانون حقوق بشر بینالمللی گرتهبرداری میکند ولی همزمان افکار
و قواعدی را نیز از ميراث اسالمی به خدمت میگيرد.
طرحهای حقوق بشر اسالمی را میتوان یکی از جنبههای واکنش منفی گسترده در برابر
سکوالریزاسیون قوانين دید .در جريان روندهای دشوار مدرنيزاسيونی که هم ه خاورميانه
از اواخر قرن نوزدهم از سر گذرانده است ،قوانين و نهادهای اسالمی عمدتا جا به جا شده
و به حاشيه رانده شدهاند  -و عربستان سعودی کشوری است که بيشترين مقاومتها را
در برابر اين تغييرات دارد .حرکت يکدستی به سوی سکوالريزاسيون نظامهای حقوقی
تنها جزيرههای کوچکی از مقررات مايهدار و خودبنياد اسالمی در زمينههايی مانند قانون
خانواده به جای گذاشته است که در عمل چيزی نيستند جز نظامهای حقوقی مدرنی بر
سبک و سياقی اروپايی .در واکنش به اين روند سکوالريزاسيون ،در ده ه  ۱۹۷۰مطالباتی
مردمی برای اسالمی کردن رشد کرد و چندين کشور از برنامههای اسالمیسازی حمایت
کردند اما بدون بازگشت به الگوی حکومت اسالمی ،که باعث تضعيف انحصار قدرت
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دولت میشد .الگوی اسالمی امت ،يعنی باهمستان اسالمی يکپارچهای از مؤمنان ،آرمانی
است که هنوز جاذبهای قوی در صورت مجرد و انتزاعیاش دارد ولی در جهانی از
دولتها که مرزهایشان سخت و صلب شدهاند و پیمانهای سياسی در ه م شکستهای
دارند و رهبرانشان مايل نيستند که قدرت را به موجوديتی فراملی واگذار کنند ،عملی
نبودناش ثابت شده است.
الگوی وارداتی دولت-ملت اکنون در جهان مسلمان ،به همراه بسياری از لوازماش
از جمله قوانين اساسی و نهادهای مدرن قانونگذاری و قضايیاش ،همهگير شده است.
چنانکه در نمون ه جمهوری اسالمی ايران میتوان ديد که مقررات اسالمی در عرصههایی
مثل قوانين جزايی و حقوق بشر تحميل شدهاند ولی خود دولت و نهادهای مرتبط با آن،
همچنان مبتنی بر الگوهای فرانسوی هستند که قبل از انقالب اسالمی وارد شد ه بودند؛ و
اگر برگرفتن اصل واليت فقيه را نادیده بگيريم ،ساير حوزهها از اسالمیسازی جان به
در بردهاند.
زيستن در ظل دولت مدرن با قدرت عظیم مرکزیاش مشکالت تازهای را در
خاورميانهای درست کرد که در آن دولتها نشان دادهاند که مايل به سرکوب حقوق
مدنی و سياسی هستند .اينکه چگونه باید چنين «لوياتانی» را محدود کرد در آثار
کالسيک فقه اسالمی انديشيده نشده بود و بسیاری از مسلمانان طبيعتا به اين سو رفتند که
اصول حقوقی را که ابتدا در غرب پرورده شده بودند برای محدود کردن قدرت دولت
اتخاذ کنند .در عين حال ،عدهای ديگر در پی استقرار قانون اسالمی برای مستحکم
کردن قدرت دولت به بهای از دست رفتن حفظ حقوق بودند .در چند ده ه اخير ،شماری
ن دولتی همکاری اسالمی (يا OIC؛ اين سازمان قبل از تغيير
از دولتها و سازمان بی 
ناماش در ژوئن سال  ،۲۰۱۱مشهور به سازمان کنفرانس اسالمی بود) اصرار ويژهای بر
پیشبرد طرحهای حقوق بشر اسالمی داشتهاند که در آنها تقويت حق انحصاری دولت به
بهای از دست رفتن حقوق و آزادیهای فردی تصادفی نيست .اين طرحهای حقوق بشر
اسالمی معيارهايی اسالمی را تحميل میکنند که اگر نگويیم حقوق مدنی و سياسی را
خنثی میکنند ،دستکم آنها را تضعيف میکنند.
اين گونه طرحهای حقوق بشر اسالمی هدفشان اين است که میزان و درج ه حقوق
بشر را درست در همان مقطعی از تاريخ کاهش دهند که آگاهی نسبت به حقوق بشر در
ميان مردمان خاورميانه رونق فراوانی يافته است .کنشگری در حمايت از دموکراتيزاسيون
و حقوق بشر به رغم هم ه خطرات باليده است ]۱[.مدتها پيش از خيزشهای چشمگير
سال  ۲۰۱۱علیه نظامهای خودکامه و ديکتاتوری در بهار عربی ،جمعيتهايی که مدتها
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رنج کشيده بودند ،حقوق بشر را چشماندازی میديدند برای رهايی از خودکامگی
اختناقآور در خاورميانه.
طرحهای حقوق بشر اسالمی را باید در بستر مبارزات سياسی برای دموکراتيزاسيون
در خاورميانه و همچنين در نسبت با اختالف نظرهای تئوریک مسلمان بر سر اينکه
آيا قوانين اسالمی و قوانين حقوق بشر بينالمللی همساز هستند يا در تعارض ،بررسی
و سنجشگری کرد .یک نمونه از اينکه چطور اسالم در دام کشمکشهايی بر سر
دموکراتيزاسيون میافتد را میتوان در عربستان سعودی در بهار سال  ۲۰۱۱ديد .پيش از
اينکه پادشاهی سعودی ترکيبی از قدرت عریان و تطميع مالی را برای خاموش کردن
اعتراضهای محلی الهامگرفته از ناآرامیهای کشورهای همسایه به کار گيرد ،مفتی
اعظم عربستان سعودی ،فتوايی صادر کرد که مدعی بود اسالم اعتراضهای خيابانی
را ممنوع کرده است و اين پيام در سراسر پادشاهی در خطبههای نماز جمعه طنینانداز
شد ]۲[.بنا به اين حکم ،سعودیهایی که برای طرح مطالباتشان برای دولتی دموکراتيک
و پاسخگو به خيابانها میرفتند ،خالف قوانين اسالم عمل میکردند  -يعنی خالف منافع
پادشاهی مطلقهای که مساوی با برقراری مقررات اسالمی بود.
مسلمانان عقايد متفاوتی دربار ه حقوق بشر داشتهاند  -از اين ادعا گرفته که قوانین
حقوق بشر بینالمللی همان ارزشهایی را تکرار میکنند که پيش از این در تعالیم اسالمی
مندرج بودهاند تا این ادعا که حقوق بشر بینالمللی را باید به مثاب ه معارضه با اسالم رد
کرد چون شامل ارزشهای مضر غربی است .در بين دو سر اين طيف ،میتوان گسترهای
از موضعهای مصالحهگرانهای را يافت که در عمل بر اين باورند که اسالم بسياری از
جنبههای حقوق بشر بينالمللی را میپذیرد اما نه هم ه آنها را يا اينکه اسالم حقوق بشر
را در کنار تبصرههای مهمی که طبق ادعا از لوازم قوانين اسالمیاند ،تصویب میکند.
چنان که در فصلهای پیش رو خواهيم ديد ،دغدغ ه اصلی در اينجا طرحهای حقوق
بشر اسالمی است که مواضعی مصالحهگرانه دارند .ادعای اين طرحها اين است که
يک الگوی بديل اسالمی از حقوق بشر ارائه میکنند که از صورتبندیهای بینالمللی
گرتهبرداری شدهاند ولی آنها را به شکلی تدوين کردهاند که در آنها حقوق محدود
میشوند و تبصرههايی اسالمی بر آنها تحميل میشود .هیچ يک از اينها مؤيد به اجماع
جهانشمول اسالمی يا چيزی شبیه به همهپرسی دموکراتيک نيستند؛ در عوض ،این
الگوها را دولتهايی غيردموکراتيک و ايدئولوگهای مختلف با ديدگاههايی مخالف با
حقوق و آزادیهای [افراد] ترويج کردهاند .تمرکز بر اين ديدگاههای مصالحهجويانه به
اين معنا نيست که اصالت اسالمی بيشتری از ديدگاههای مربوط به رابطه اسالم و حقوق
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بشر دارند .اینها زمينههای جذابی را برای پژوهش ارائه میکنند چون منعکسکنند ه
گرايشهای متضادی هستند که در حال حاضر بر آنچه که رهيافت به اصطالح اسالمی
به حقوق بشر هستند ،اثر میگذارند.
حقوق تطبيقی ،چارچوب این مطالعه بر روی جنجالهای معاصر بر سر چگونگی
رابط ه اسالم و حقوق بشر است .قوانين حقوق بشر بينالمللی به منزل ه معيار استفاده میشود
و طرحهای حقوق بشر اسالمی متناسب با آن ارزيابی میشوند تا روشن شود که آیا با
يکديگر همگرايی دارند يا واگرايی و همچنين برای اينکه مشخص شود آیا طرحهای
اسالمی متوسل به اصطالحات و تعابیر مبهم و سردرگمکنندهای میشوند که تماميت اين
انحرافها را مخفی میکنند يا نه.
ابهام در اين طرحها برجسته خواهد شد .اينها ارتباط همزمانی دارد با اينکه چطور
دولتهای خاورميانه بيشتر اوقات در پی حفظ ظاهر در احترام به قوانين حقوق بشر بودهاند
و در عين حال در پی از درون تهی کردن آن بودهاند .اين دولتها که میخواهند در
سيستم سازمان ملل تاثير داشته باشند ،اين انگيزه را دارند که سعی کنند در ظاهر بيش از
واقع در برابر حقوق بشر دوستانه رفتار کنند .نتيجه اين میشود که اين دولتها تمايل دارند
طرحهايی را برای حقوق بشر اسالمی ارائه کنند که اصولی را مقرر میکنند که تنها به
شکلی سطحی تقليدی از قوانين حقوق بشر بينالمللی هستند هر چند واجد نشانههايی هستند
که طوری دستکاری و دلخواهسازی شدهاند که در درون چارچوبی اسالمی جا بگيرند
و در عين حال تضعیفکنند ه حقوقی هستند که به ادعای خودشان به رسميت میشناسند.
وجه تاکید بر مواضع حقوق بشری که دولتها مبلغ آن بودهاند از اين روست که
دولتها نقشی محوری در شکل دادن به ابزارهای حقوقی بينالمللی از زمان آغاز نظام
حقوق بشری سازمان ملل داشتهاند .دولتها يا ابزارهای حقوق بشر بینالمللی را با رأی
اکثریت تصويب کردهاند  -مثل اعالمي ه جهانی حقوق بشر ،که در  ۱۰دسامبر  ۱۹۴۸در
مجمع عمومی سازمان ملل تايید شدـ يا آنها را با تعدادی کافی تصويب کردهاند و در
نتيجه باعث الزم االجراء شدن آنها شدهاند مثل میثاقها و کنوانسیونهای بعدی .امروز،
دولتهايی در خاورميانه به همراه دولتهای ديگری که با این حقوق مخالف هستند
برای تضعیف اين نظام حقوق بشری کوشش میکنند.

ِ
 کاربست قانون حقوق بشر بینالمللی به مثابه
سوء برداشتهایی درباره
خدمت به امپریاليسم

حوزه کاری دانشگاهی است

حقوق تطبیقی ،که تکيهگاه اصلی تحلیلهای زیر است،
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که در آن به ندرت با جنجالهای داغ سياسی برخورد میکنيد .چنانکه يکی از زبدگان
حوز ه کارهای تطبیقی گفته است ،حقوق تطبيقی به مناسبات ميان نظامهای حقوقی و
مقرراتشان اعتنا دارد و در نهايت توجهاش به شباهتها و تفاوتهای نظامهای حقوقی
و مقرراتشان در بافت روابط تاریخی است ]۳[.به طور کلی ،دانشوران میتوانند انتظار
داشته باشند که اين پژوهشها برای متخصصان جالب باشد و میتوانند فرض کنند که
هر جنجالی که اين بحثها ايجاد کند ،متمرکز بر مسأل ه دانشوری و پژوهش است نه
منازعات انباشته از موضعگيریهای ايدئولوژيک سياسی .اگر محققان و دانشوران
مثال قوانين آلمانی و ژاپنی را مقایسه کنند ،انتظار ندارند که همرديفان و همکاران
ِ
صرف اين مقايسهها را محکوم کنند .آنها اگر بیطرفانه شباهتها و
دانشگاهیشان
تفاوتهايی را که کشف کردهاند ثبت کرده باشند يا بيان کنند که چه جنبههایی از يک
سيستم به طور تاريخی از ديگری اخذ شده است ،هيچ دليلی ندارد که هراس داشته باشند
که کارشان را به عنوان اينکه از لحاظ سياسی سالمت ندارد ،محکوم کنند .در نتيجه،
اگر نشان بدهند که قانون ژاپن به شدت از قانون آلمان وام گرفته است اما مشخصههايی
دارد که آن را از قانون آلمان متمايز میکند ،انتظار ندارند که کسی آنها را محکوم
کند که مروج ديدگاه برتریجويانه غربی باشند يا در پی موجهسازی امپريالیسم غربی
در آسيا .کسانی که در حوز ه تاریخ حقوق تطبیقی مینويسند عادت به کار در حوزهای
دارند که در آن نتيجهگيریهایشان را بیان میکنند بدون اينکه آنها را در قامت و
لباس يک ارتودوکسی ايدئولوژيک مسلط سازگار کرده باشند.
در زمانهای که اجماع بينالمللی حامی نظام حقوقی بینالمللی سازمان ملل است ،نباید
هيچ مانعی برای ارزیابی طرحهای حقوق بشر اسالمی و راهکارهای اسالمی کردن که بر
حقوق بشر اثر میگذارند وجود داشته باشد که با ارجاع به قوانين حقوق بشر بينالمللی
که از آنها وام گرفتهاند در پی تغيير آنها هستند .ارزيابی و سنجش طرحهای حقوق
بشر اسالمی با توجه به پيشینههای بینالمللیشان به نظر نمیرسد که قدم نهادن به يک
ميدان مين ايدئولوژيک باشد .در واقع ،محقق غربی کشف میکند که ارجاع به قوانين
بینالمللی برای ارزیابی انتقادی طرحهای حقوق بشر اسالمی اغلب باعث واکنشهای
خصمانه و حمالت گزندهای میشود .کسانی که عزمشان را برای مشروعیتزدایی از
ارزیابی انتقادی طرحهای حقوق بشر اسالمی جزم کردهاند ،در توسل به تحريفهای
غريب يا نشر بطالنهای رسوا برای بیاعتبار کردن نويسندگان اين ارزیابیها ،ترديد
نمیکنند ]۴[.اين محيط خطرخيز شاید توضیح بدهد چرا ارزيابیهای انتقادی از اين
دست به آهستگی پديدار میشوند]۵[.
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با توجه به اطالعات نادرستی که منتشر شده ،ضروری است که پاسخی مقدماتی به
تالشهای متعارفی داده شود که برای بیاعتبار ساختن انتقادها از طرحهای حقوق بشر
اسالمی انجام میشود .خصومت با مقايس ه علمی انتقادی قوانين حقوق بشر بينالمللی و
طرحهای حقوق بشر اسالمی ،معموال نشاندهند ه پيشفرضهای بیپايه است .بسياری از
اسالمشناسان و ساير دانشجويان مطالعات خاورميانه چنان در فضاهای دانشگاهی خود
میآموزند که به اين نتیجه میرسند که اين مقايسهها ذاتا ردکردنی هستند .آنها ممکن
است به شيوهای غيرانتقادی افکاری را جذب کنند که بسياری از سخنگوهای گروهها و
نهادهای خاورميانهای که جهانشمولی حقوق بشر را رد میکنند ،مطرح میکنند .شايد
وقتی که اين افراد سخنانی را بیان میکنند که ظاهرا اعتراضهای فرهنگ-محور به نظام
حقوق بشر سازمان ملل است ،آنها تحت تاثير قرار میگيرند و باورهای حقوق بشری را
متاثر از مفاهيم غربی میدانند که در تضاد با سنت اسالمی هستند .محققانی که با جديت
در پی فهم رويکردهای خاورميانهای هستند شايد در استفاده از معيارهای برگرفته از
قوانين حقوق بشر بينالمللی گريزان باشند از بيم اينکه انجام اين کار ممکن است مانع
فهم و شناخت جوامع خاورميانهای بر مبنای معيارهای خودشان باشد.
اين تلقی که استفاده از قوانين حقوق بشر بینالمللی در برخورد با مشکالت دولتهای
مسلمان نامناسب است ،به داليل متعددی برداشت خطايی است و محوریترين اين داليل
اين است که اين دولتها پذيرفتهاند که ملزم به همان اصولی باشند که اکنون میخواهند
از آنها عبور کنند .عالوه بر اين ،ارجاع دادن مرتب به مفاهيم حقوق بشر بينالمللی ،حتی
از سوی مسلمانانی که با آنها مخالفاند ،نشان میدهد که اين مفاهيم هماکنون آرامآرام
بخشی از گفتار و اصطالحاتی میشود که در درون جوامع مسلمان هنگام بحث درباره
قوانين و سياستها به کار میروند .چهرههای برجست ه سياسی در خاورميانه مرتبا به حقوق
بشر در سخنرانیهایشان ارجاع میدهند و آنها را در نظامهای بينالمللی مدرن مفروض
میگيرند .از ده ه  ،۱۹۸۰مسلمانان ادبیات مفصلی در زمين ه مقايس ه قوانين اسالمی ،از جمله
قوانين اسالمی جاری در کشورهایشان ،و حقوق بشر بينالمللی توليد کردهاند.
مردم ممکن است به انتقادهای گزينشی دولتهای غربی به نقض حقوق بشر در
خاورميانه ،واکنشی منفی داشته باشند .مردم ممکن است با هدف رسيدن به رهيافتی
متوازن ،به طور واکنشی بحثهای دانشگاهی درباره کوتاهیهای رژيمهای خاورميانهای
را تحت عنوان تالش برای منحرف کردن توجهها از پیشين ه فاحش نقض حقوق بشر در
تاریخ خود غرب ،از جمله در زمین ه شکنجه ،نسلکشی ،تعقیب و آزار دينی ،نژادپرستی،
تبعيض جنسی و بردهداری و همچنين برخورد توهينآميز با مسلمانان را در دور ه استعمار
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ببينند .بعضی ،انتقادها از طرحهای حقوق بشر اسالمی را لزوما برخاسته از اين میل میبینند
که نشان داده شود سلط ه غرب بر خاورميانه در گذشته سودآور بوده است و به مداخلههای
فعلی غرب مشروعیت داده شود.
بسیاری فرض میکنند که رابطهای ضروری ميان پژوهشهای دانشگاهی منتق ِد
نقصانهای حقوق بشر در خاورميانه و استفاد ه لفاظان ه آمریکا از گفتار حقوق بشر برای
موجهسازی اقداماتی از قبيل حمله به افغانستان و عراق وجود دارد .پيش از این حمالت،
بيانيههای دولتی آمریکا از نقض حقوق بشر توسط طالبان و صدام حسین ابراز خشم کرده
بودند و از اينها رسما برای توجیه ادعای آمريکا برای پرداختن به گسترش دموکراسی
و حقوق بشر در منطقه استفاده شده است .ادعاهای آمریکا مبنی بر اينکه اقدامشان به
خاطر نگرانی از حقوق بشر جمعيتهای مظلوم افغانستان و عراق بوده است ،تو خالی از
آب در آمدند چون آمریکا نقضهای هولناک حقوق بشر از سوی دولتهايی در منطقه
را که با راهبردهای سياست خارجیاش همکاری میکردند ناديده گرفته است؛ اقدامات
نظامی آمریکا و سوء مديريتها به هزين ه گزاف مرگ انسانهايی در ميان همين مردم
«آزادشده» تمام شد و زندانيان گرفتار آزارهای تکاندهندهای در اردوگاههايی شدند که
بدون حتی ابتدايیترین حفاظت از حقوقشان گرفتار حبس شده بودند .پس از فصل
ديگری در تاریخ غرب که با طعن و ريشخند به نقصانهای حقوق بشر در کشورهای
خاورميانه برای توجيه مداخالتشان در منطقه اشاره میکنند ،ناظران شاید بیاراده تمامی
نوشتههای دانشگاهی مربوط به نقصانهای حقوق بشر در خاورمیانه را با سياستهای کاخ
سفید مرتبط کنند.
این همراهسازیها نا به جا هستند .حتی وقتی که دولت آمريکا  -مانند بسياری
دولتهای ديگر  -با ريشخند و طعن از زبان و گفتار حقوق بشر استفاده میکنند ،نباید
مانع از این شد که محققان و دانشوران غربی ،اگر از استانداردهای واحدی و به طور
سازگاری برای هم ه طرفها از جمله آمريکا استفاده میکنند ،به ارزيابی مسائل حقوق
بشر در جوامع خاورميانه بپردازند .باالخره ،اگر قرار باشد پژوهش محققان دربار ه حقوق
بشر در سایر کشورها صرفا به خاطر اينکه سياستهای خارجی کشور خودشان رياکارانه
بوده است از اعتبار ساقط شود ،باید بيشتر اين مطالعات را منع کرد.
اين استدالل که انتقادهای خصوصی از نحو ه برخورد با حقوق بشر در محيطهای
مسلمان همراستا با سياستهای رياکاران ه دولتی است ،استداللی است به ويژه سست
دربار ه اين پژوهش چون شامل انتقادهايی از استفاده از اسالم برای انکار حقوق بشر
توسط رژيمهايی میشود که يا متحد آمريکا بودهاند يا هستند .در خصوص اينها ،اياالت
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متحد ه آمریکا ریاکارانه عمل کرده است نه به معنای قضاوت چندان سختگيرانهاش
دربار ه کارنام ه آنها بلکه درست برعکس  -دولت آمريکا نقضهای حقوق بشر را
توسط دولتهايی که اهميت استراتژیک برایاش داشتهاند يا دوستاش بودهاند يا با آن
همکاری کردهاند ،ناديده گرفته است.
واشينگتن معموال در قبال محکوم کردن علنی نقضهای حقوق بشر که ذيل عنوان
اجرای قوانین اسالم توسط عربستان سعودی ـ که از ارزشمندترين متحدان آمريکاست ـ
انجام میشود ،سکوت میکند .اياالت متحد ه آمريکا قویترين پشتيبان نظامی و اقتصادی
رژيم «ضياء الحق» در پاکستان از زمان کودتای او در سال  ۱۹۷۷تا زمان مرگاش در سال
 ۱۹۸۸بود و به نقضهای حقوق بشری که در برنام ه اسالمیسازی او صورت میگرفت،
اعتنای چندانی نمیکرد .در مورد سودان ،آمریکا يکی از تکيهگاههای استوار دولت
«جعفر نمیری» بين سالهای  ۱۹۸۳تا  ۱۹۸۵بود زمانیکه نميری حرکت اسالمیسازیاش
را آغاز کرده بود که آمادگیاش را برای تحمل نقض حقوق بشر را نشان میداد .دولت
«ريگان» حتی استقبال گرمی از رييس جمهور نميری در بهار سال  ۱۹۸۵در کاخ سفيد
داشت آن هم درست پس از اينکه نميری دستور اعدام يک رهبر مذهبی صلحطلب
هفتاد و شش ساله را به عنوان کافر داد .برنام ه اسالمیسازی بار ديگر در سال ۱۹۸۹
پس از اينکه اسالمگرايان و «ژنرال عمر البشير» به دسيسهای دولت منتخب را سرنگون
کردند ،از سر گرفته شد .کارنام ه تاریک عمر البشير در زمين ه نقض حقوق بشر ،از رژيم
او رژيمی منفور ساخت تا وقتی که اظهار تمايل کرد که در جنگ عليه ترور همکاری
کند که خود منجر به گرم شدن روابط ميان ديکتاتور سودانی و دولت بوش دوم شد که
مایل بود روشهای واپسگرای اسالمیسازی و فجايعی مانند نسلکشی و تجاوزهای
دستهجمعی را در ازای تامين همکاری سودانیها نادیده بگيرد.
عالوه بر این ،وقتی گروههای افغان با نیروهای شوروی میجنگيدند و هدفشان
ايجاد افغانستانی با دولتی اسالمی بود ،به حقوق بشر بیاعتنایی نشان دادند ،همچنان
حمايت آمريکا از حرکتشان ادامه پیدا کرد .به رغم نقضهای هولناکی که در پوشش
اجرای قوانين اسالم توسط طالبان انجام میشد ،طرحهای خط لول ه  UNOCALکه در
سراسر قلمرو افغانستان قرار بود ايجاد شود و سایر دغدغههای استراتژیک باعث انفعال
و سکوت آمريکا در قبال محکوم کردن طالبان شد ]۶[.اين وضع پس از یازدهم سپتامبر
 ۲۰۰۱که اين رژيم متهم به حفاظت از تروريستهای القاعده شد ،تغيير کرد.
مواردی از اين دست به ما يادآوری میکنند که ادعاهايی مبنی بر اينکه دولت
آمريکا در زمين ه نقضهای حقوق بشر مرتبط با اجرای قوانين اسالمی سختگيری
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ويژهای میکند ،بیاساس است؛ سياست آمريکا اغلب کماهميت جلو ه دادن اين
نقضها بوده است مادامی که رژيم درگير در خدمت منافع آمريکا باشد .در نتيجه ،نقد و
ارزيابی همساز از کارنامههای حقوق بشری به دشواری در راستا و مرتبط با سياستهای
آمريکاست که در قبال نقض حقوق بشر در خاورميانه به شيوهای سياسی عمل کرده
است.
هوشياری دربار ه ارتباط ميان ارزيابیهای انتقادی از نهادهای اسالمی و پروژههای
امپرياليستی زير نفود موثر اثر بنيادين «ادوارد سعيد» ،يعنی «اورينتاليسم» ،شدت پيدا کرده
است ]۷[.سعید ،در اين کتاب استدالل میکند که بيشتر پژوهشهای غربی دربار ه شرق،
يعنی خاورميان ه مسلمان ،با روحيهی پژوهش علمی انجام نشده است بلکه مبتنی بر فرضی
نژادپرستانه از برتری بنيادين غرب و حقارت شرقیهاست .از نظر سعید ،اورينتاليستها،
با ايجاد تمايزی نازدودنی ميان شرق و غرب ،بشریت مشترک انسانها در غرب و شرق
را به پرد ه ابهام راندهاند و در نتيجه شرقیها را به شيوهای انسانيتزدايی کردهاند که در
خدمت اهداف امپرياليسم غربی باشد.
ادوارد سعید حقوقدان نبود و پژوهشهای گسترده اروپاییان را روی حقوق اسالمی
در هنگامی که امپرياليسم اروپايی در اوج قدرتاش بود ،بررسی نکرده بود ،اما دستياران
و همفکران او اغلب استداللهای او را گسترش دادهاند تا شامل حوز ه پژوهش حقوقی
نيز بشود .اثر سعید لوازم و پيامدهايی برای مطالع ه حقوق در کشورهای مسلمان دارد -
اما نه لزوما نتايجی که به طور معمول از آنها گرفته میشود ]۸[.هر چند سعيد هرگز
تظاهر نکرده است که تمامی بررسیهای انتقادی از نهادهای اسالمی آلوده به تعصبات
اوريناليستی هستند ،شاگردان و مريدان او اغلب تمايل دارند که اين نتيجه را از کتاب
او بگيرند .پیامد اين وضع اين است که آنها ممکن است شتابزده تحلیلهای تطبيقی
از حقوق اسالمی و قوانين بينالمللی را محکوم کنند  -که اين آخری با غرب مترادف
دانسته میشود  -و نتيجه بگیرند که راهنمای اين طرحها ،تعصبات و جانبداریهای
اورينتاليستی است.
واقعیت اين است که جهانشمول دانستن حقوق بشر بینالمللی ،مسلتزم اين نکته
است که مردم در غرب و شرق همگی بشریت واحد و مشترکی دارند و همه به يک
اندازه سزاوار داشتن حقوق و آزادیهای برابر هستند .چنانکه انتقاد تند بينالمللی از
روشهای برخورد فوقالعاد ه آمریکا و سوء برخورد آمریکا با مسلمانانی که به ظن دست
داشتن در تروريسم يا شورش نشان داده است ،میتوان به قوانین حقوق بشر بينالمللی
در برابر قدرتهای غربی که منکر حقوق بشر مسلمانها هستند ،اتکا کرد .عالوه بر اين،
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اعتقاد داشتن به اينکه حقوق بشر بینالمللی ذاتا در تضاد با ارزشهای جوامع مسلمان
است به معنای پذيرفتن اين تصور گوهری اورينتاليستی است که مفاهيم و مقولههايی
که در غرب برای فهم جوامع و فرهنگها استفاده میشوند ،در شرق بالموضوع و فاقد
کاربرد هستند .باور داشتن به اينکه اسالم «شرقیها» را از ادعا کردن همان حقوق و
آزادیهای مردم غرب کنار میگذارد ،مترادف است با متعهد ساختن خود به استمرار
همان چيزی که ادوارد سعید آن را اصلی اورينتاليستی میديد که مبنی بر آن اسالم يک
نظام صلب و يکدست است که بر جامع ه شرقی سلطه دارد و يکپارچگی و استمرار آن
نباید با مداخلههايی خارجی مثل افکار دموکراتيک و حقوق بشر به خطر بیفتد ]۹[.کسانی
که اعالم میکنند که مقايس ه حقوق بينالمللی و قوانين اسالمی در ارتباط با حقوق بشر
اورينتاليستی هستند ،تلويحا همان موضع نخبهگرا را به عنوان نسبيتگرايانی فرهنگی
تصویب میکنند که در زير بررسی میشود؛ و مغز اين مدعا اين است که حقوق بشر
بینالمللی حق انحصاری اعضای جوامع غربی است .در نتيجه ،اين عده اين پیام سعيد را
که نبايد اجازه داد مقولههايی مثل «اسالم» و «شرقی» بشریت مشترک انسانها در شرق و
غرب را تحتالشعاع قرار دهد ،تحريف میکنند]۱۰[.
خوشبختانه ،با گذشت زمان ،فضايی که مانع از این میشد که پژوهش دانشگاهی
حقوق بشر بينالمللی را در جوامع خاورميانه نيز دارای موضوعیت بداند ،بهبود پيدا کرده
است ]۱۱[.اکنون که شمار بيشتری از مسلمان فرياد آزادیخواهی دموکراتيک سر دادهاند
و حکومتهایشان را به نقض قوانين حقوق بشر بینالمللی محکوم کردهاند ،این استدالل
که انتقاد از استفاد ه دولتها از منطق اسالمی برای شانه خالی کردن از تعهداتشان تحت
قوانين حقوق بشر بينالمللی مترادف با ترويج ایدئولوژیهای اورينتاليستی و خدمت به
امپرياليسم غربی است ،سختتر شده است.

نسبيتگرايی فرهنگی

کانون بسياری از تالشها برای مشروعیتزدايی از مقايس ه قوانين اسالمی و قوانين
بينالمللی باورهايی است مبنی بر اینکه چنين مقايسههایی ناقض ارکان نسبیتگرايی
فرهنگی است .هم ه نسبيتگرايان فرهنگی به شيوهای مشابهی با مسأله برخورد نمیکنند،
اما به طور کلی تمايل دارند که بر اين فکر صحه بگذارند که تمام ارزشها و اصول
مقيد به فرهنگاند و هیچ معيار جهانی وجود ندارد که ورای اختالفها و شکافهای
فرهنگی جاری و صادق باشد .در نتیجه آنها منکر مشروعيت استفاده از معيارهای بيگانه
برای داوری دربار ه يک فرهنگ هستند و به طور مشخص هر گونه استفاده از معيارهای
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برگرفته از فرهنگ غربی را برای قضاوت دربار ه نهادهای فرهنگهای غير غربی رد
میکنند .برای نسبیتگرايان فرهنگی ،مقایسههای سنجشگرانه از آنچه که تحت لوای
فرهنگ اسالمی رخ میدهد با استفاده از حقوق بشر بینالمللی ناروا شمرده میشوند.
آدمی با اين ادعاها برخورد میکند که قوانين بينالمللی آلوده به «چشماندازهای
سختگیرانه و انحصاری غربی» هستند ]۱۲[.مردم ممکن است بر اساس اين نوع
ی  -حقوق بشر با ارزشهای مميز ه غربی،
مساویسازی  -يا در واقع سوء مساویساز 
با اين فکر که حقوق بشر بینالمللی باید جهانشمول باشد مخالفت کنند ]۱۳[.بنا به باور
نسبیتگرايان فرهنگی ،تحميل اصول برگرفته از اعالمي ه جهانی حقوق بشر بر جوامع
غير غربی متضمن «شوونيسم اخالقی و جانبداری قوميتمحور است ]۱۴[».مشوق اين
ديدگاهها ،اين واقعیت است که بسياری از دولتهای خاورميان ه صريحا خاصگرايی
فرهنگیشان را به عنوان مبنای عدم همراهیشان با قوانين حقوق بشر بینالمللی ذکر
کردهاند.
در جاهايی که نسبیتگرايی فرهنگی منجر به تمکین به ادعاهايی میشود که
خاصگرايی فرهنگی توجيه عدم همراهی با حقوق بشر است ،تحليل دچار سردرگمی
میشود .از يک جهت ،نسبيتگرايی فرهنگی مفهومی نيست که توسط متخصصان
حقوقی در زمينههايی تدوين شده باشد که قوانين توسط دولتهای مدرن اعالم میشوند.
نسبیتگرايی فرهنگی اصلی است که از حوزههايی مثل مردمشناسی فرهنگی و فلسفه
اخالق برآمده است ]۱۵[.اين توجيه محل شک و ترديد است که تعميم نسبیتگرايی
فرهنگی به حوز ه به چالش گرفتن قوانين بینالمللی با مشارکت دولتهای عضو سازمان
ملل در اطراف جهان ايجاد شده است.
افرادی که گرايش نسبیتگرايی فرهنگی دارند از اظهاراتی از قبيل بيانات «سعيد
رجايی خراسانی» ،نمايند ه وقت ایران در سازمان ملل در سال  ،۱۹۸۴احساس راحتی و
آرامش میکنند که خاصگرايی فرهنگی ايران را سپری برای جمهوری اسالمی در برابر
اتهامات نقض حقوق بشر ذکر کرد .استدالل او مبنی بر اينکه معيارهای بینالمللی را
نمیتوان برای داوری دربار ه کارنام ه حقوق بشر ايران به کار برد ،به صورت زير بازنويسی
شده است:
نظم جديد سياسی ...در هماهنگی و توازن کامل به عميقترین اعتقادات اخالقی
و دينی مردم بود و در نتیجه بهترین نمايند ه عقايد سنتی ،فرهنگی ،اخالقی و
دينی جامع ه ایران .اين نظم سياسی هیچ اتوريتهای را جز قانون اسالم به رسميت
نمیشناسد ...کنوانسيونها ،اعالميهها و قطعنامهها و تصميمهای سازمانهای
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بینالمللی که مغاير با اسالم باشند ،هيچ اعتباری برای جمهوری اسالمی ايران
ندارند ...اعالمي ه جهانی حقوق بشر که نمايند ه درک سکوالر از سنت يهودی-
مسيحی است ،توسط مسلمانان قابل اجرا نيست و مطابق با نظام ارزشی به رسمیت
شناخته شده از سوی جمهوری اسالمی ايران نيست؛ در نتيجه ،کشور او ترديدی
در عدول از تمهیدات آن ندارد]۱۶[.
میتوان مشاهده کرد که رجايی خراسانی چگونه موضع رژيم ايران را در انکار
اتوريت ه قانون حقوق بشر بینالمللی مترادف با برقراری قانون اسالمی و ارزشها و فرهنگ
سنتی ايران میداند .او طوری سخن گفته است که وقتی مسأله سياست دولت است ،انگار
پای عقايد دینی ايرانيان در میان است .بيانیههای مشابهی که به خاصگرايی فرهنگی
ارجاع میدهند توسط سخنگويان دولتی ديگر در مکانهای بینالمللی در تالش برای
دفاع از کارنام ه دولتی در استنکاف از موازين حقوق بشر استفاده شده است و همه فرض
میکنند که نقض حقوق بشر اگر ذيل تجليات خاصگرايی فرهنگی باشد ،ورای نقد
است]۱۷[.
مخاطبانی وجود دارند که از ادعاهايی از قبیل ادعاهای رجايی خراسانی استقبال
میکنند و حاضرند بپذیرند که روشهای دولتی که زیر عنوان اجرای اسالمی پياده
میشوند ،نباید به عنوان نقض حقوق بشر محکوم شوند .نمونهای از آن را میتوان در
مقالهای از سال  ۲۰۰۱يافت که در آن مکاتباتی ایميلی از بحثی آنالين دربار ه مقررات
پوشش اسالمی مقامات ايرانی در ميان مردمی بازنشر شده است که به منطق ه خلیج فارس
عالقه دارند و پيشينههايی مختلف دارند ]۱۸[.بحثها  -که در نسخ ه منتشرشدهشان به
شدت ويرايش شدهاند  -وقتی درگرفتند که يکی از مفسران ادعا کرده بود که دولت
ايران مروج حقوق زنان است و استدالل کرده بود که مقررات پوشش اسالمی دولتی
منعکسکنند ه گزين ه مرجح و مقبول زنان ايرانی است .اين اظهار نظر و بسياری ديگر
در اين گفتوگوها شواهد فراوانی را ناديده میگرفت مبنی بر اينکه حاکمان ايران با
حقوق زنان دشمنی دارند و مقررات پوشش اسالمی با مقاومت سخت بخش بزرگی از
زنان ايرانی مواجه میشود تا جايی که افراطيون مجبور به توسل به روشهای سختگيرانه
پليسی و تنبيههای جزايی سخت برای بازدارندگی در برابر عدول از اينها میشوند.
همانطور که این گفتوگوها نشان میدهد ،بسياری از متخصصان زبد ه خاورمیانه
تنها به ظاهر ادعای رژيم ايران اکتفا کردهاند که سياستهای تحميلشده و اجباریشان
نمايند ه عقايد اسالمی و فرهنگ ايرانی است؛ انگار واکنشها و مقاومت زنان مسلمان
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ايرانی به حساب نمیآيد .اين موضع که بروز سرپيچی زنان ايرانی از اجبار به تبعیت از
پوشش دولتی را هنگام ترک منزلشان کم اهميت تلقی میکند ،با اين تمايل عمومی
مرتبط است که به طور خودکار به تصويری که دولتها از فرهنگ میدهند تمکين کنند
و آرمانهای مردم خاورميانه را برای برخورداری از حقوق بشر به انداز ه ساير مردم جهان
دستکم بگیرند]۱۹[.
ناظرانی که به آسانی ادعاهای دولت ايران را میپذيرند که برای سياستهایاش
مستند اسالمی دارد و سياستهایاش منعکسکنند ه باورهای مردمی است ،اين نکته را
در نظر نمیگيرند که چرا برای اجرای این سياستها ،ایران باید متوسل به راههایی از
قبيل تهديد ،کتک زدن ،جریمه ،زندان ،شکنجه ،قتلهای فرا-قضایی و اعدام شود .در
جاهایی که دولتها باید بر روشهای سختگيرانه و خشونت برای تنفيذ مقررات و
معيارها متوسل شوند ،این معيارها نمیتوانند منعکسکنند ه سنت اصيل باشند .سنت اصيل
به استناد و اصالت خودش خود را تحميل میکند و امری هنجاری است چون خود واجد
اتوريته است ]۲۰[.به اين ترتيب ،سنت اصيل به طور خودکار اینگونه تلقی میشود؛
چنانکه در خاورميانه میتوان ديد که پوشش سنتی به طور داوطلبانه توسط بسياری از
مردان و زنان به عنوان تجلی هويت فرهنگیشان استفاده میشود .در مقابل ،مقررات
اسالم رسمی ايران ،که برای الزم االجرا بودن متکی بر روشهای پليسی دولتی است،
بيشتر نزدیک به «سنتگرايی» يا ايدئولوژی سنت است.
موضع دولتهای خاورميانه تکامل پيدا کرده است؛ اين دولتها از تبيين مواضعی
از قبيل مواضع رجايی خراسانی که صراحتا حقوق بشر را تحقير میکند فاصله گرفتهاند
و در عوض در پی متقاعد کردن جامع ه بينالمللی به اين نکتهاند که درخواست آنها
برای احترام به فرهنگ اسالمی سازگار با تمسک به قوانين حقوق بشر بینالمللی است.
در کنفرانس جهانی حقوق بشر سال  ۱۹۹۳در وين ،ايران و عربستان سعودی بر پذيرفتن
ديدگاههای اسالمی دربار ه حقوق بشر اصرار کردند؛ اما به جای تاکید بر خاصگرايی
فرهنگی ،نوعی جهانشمولی مبهم و موجه از حقوق بشر را پيشنهاد کردند.
مثال هنگام صحبت کردن در کنفرانس ،وزير خارج ه سعودی گفت که قوانين اسالم
«يک نظام جامع از حقوق بشر جهانشمول» را تمهيد میکند .او گفت که میپذيرد که
اصول و اهداف حقوق بشر «ماهيتی جهانشمول» دارند ،و صرفا اين پيشبينی احتياطی
را افزود که در کاربرد آنها الزم است که «به تنوع جوامع توجه شود و پيشينههای
مختلف تاریخی ،فرهنگی ،دينی و حقوقی آنها در نظر گرفته شود ]۲۱[».او تالش نکرد
که از مواضع واقعی عربستان سعودی دفاع کند که متضمن اين ادعاهاست که اسالم
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تايیدکنندهی مطلقگرايی سلطنتی است ،تبعيض جنسيتی را الزم میداند و مجازات اعدام
را برای برخورد با جادوگری روا میداند.
رييس هيأت ايرانی در کنفرانس نيز پشتيبانی لفظیاش را از اصل جهانشمولی ابراز
کرد و منکر اين شد که تعالیم دينی ارزش افراد را در پای رفاه جامعه قربانی میکند .او
استدالل کرد که رهيافتی چندوجهی به حقوق  -يعنی رهيافتی که معيارهای اسالمی را
نیز مورد توجه قرار دهد  -میتواند «زمين ه بهتری را برای تحقق کامل حقوق بشر فراهم
کند» و استدالل کرد که «با تکيه بر غنا و تجرب ه هم ه فرهنگها و به ويژه آنها که مبتنی
بر ادیان الهی هستند ،منطقا میتواند به غنای مفاهيم حقوق بشر کمک کند ]۲۲[».به اين
ترتيب ،هيأت ايرانی ادعا کرد که گنجاندن اصول اسالمی به سود حقوق بشر خواهد بود.
پس از بحثهایی بر سر جهانشمولی حقوق بشر ،اعالمي ه وين و برنامهی عملی که در
پايان کنفرانس صادر شد ابراز داشت که «ماهيت جهانشمولی اين حقوق و آزادیها فوق
چون و چراست ».اما اين اعالميه تبصره مبهمی را نيز درج کرده است که توصيه میکند
که «اهميت ويژگیهای خاص ملی و منطقهای و ساير پيشينههای تاريخی ،فرهنگی و
دينی را نيز بايد مد نظر داشت ».اين ابهام در اعالمي ه نهايی بايد ماي ه خشنودی بسياری از
کشورها مثل ايران و عربستان سعودی شده باشد ،که ظاهرا به این نتيجه رسيده بودند که
قانون حقوق بشر بینالمللی آن مايه از مشروعيت را فراهم کرده بوده که دستکم وقتی با
مخاطبانی بينالمللی مواجه میشود ،اين کشورها ناگزیر به پنهان نگه داشتن خصومتشان
میشوند و اسالم را مکمل جهانشمولی حقوق بشر اعالم میکنند .اين يعنی باورمندان
به نسبيتگرايی فرهنگی که تاييد سخنانشان را در نظرهای خصمان ه رجايی خراسانی در
سال  ۱۹۸۴میديدند اکنون باید با بيانيههايی دولتی سر شاخ شوند که بسيار سنجيدهتر و
مفصلتر هستند.
اخيرا ،دولتهایی که در پی استفاده از فرهنگها به عنوان مستمسکی برای عدم
تکمين به قوانین حقوق بشر بینالمللی بودهاند به ائتالفهایی پيوستهاند تا با راه انداختن
حرکتهايی تضمین کنند که در نظام حقوق بشر سازمان ملل وزن بيشتری به ارزشهای
سنتی داده شود ـ اما بر مبنای ادعاهايی که انجام چنين کاری باعث تقویت حقوق بشر
میشود .سازمان همکاری اسالمی ،که به طور فزايندهای در پی ترویج مواضعی در
سازمان ملل بوده است که مواضعی اسالمی تصوير میشوند ،هماهنگکنندهی مواضعی
بوده است که دولتهای عضوش ،که اکنون به طور معمول در يک بلوک رأی میدهند،
اتخاذ کردهاند .در سال  ،۲۰۰۹جناح سازمان همکاری اسالمی در شورای حقوق بشر
سازمان ملل از قطعنامهای حمایت کرد که توسط روسيه پیشنهاد شده بود و خواستار
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ترویج مطالع ه «ارزشهای سنتی» بود و ادعا میکرد که «فهم بهتر از ارزشهای سنتی نوع
بشر که شالود ه هنجارها و معيارهای حقوق بشر بينالمللی هستند ،میتواند در پيشبرد و
حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی سهم داشته باشد]۲۳[».
با توجه به اينکه اين قطعنامه را روسيه پيشنهاد کرده است ،کشوری که در آن
ِ
ارتودوکس از نو قوت يافته از حقوق بشر انتقاد کرده و آن را مغاير با ارزشهای
کلیسای
دینی خوانده است ،و اينکه اين قطعنامه مورد حمايت بسیاری از کشورهايی است
که مشهور به انزجار از حقوق بشر هستند ،میتوان پيشبينی کرد که ارزشهای سنتی
میتوانند علیه حقوق بشر به کار گرفته شوند .خطرات بالقوهای که این قطعنامه میتواند
داشته باشد در اظهارنظرهای سازمان غيردولتی حقوق بشری زنان« ،زنانی که تحت قوانین
مسلمانی زندگی میکنند» )WLUML( 1برجسته شدهاند که گروهی است با تجربه و
تخصص در زمين ه تمسک به اسالم برای انکار حقوق بشری زنان .اين سازمان متذکر
شده است که:
ترويج ارزشهای سنتی لزوما به معنای دفاع از هنجاری پدرساالرانه نيست؛
مدافعان حقوق زن/انسان دير زمانی است که در پی بازپسگيری سنتها و
فرهنگها از خوراکدهندگان ايدئولوژیهای بنیادگرا و واکنشی بودهاند .اما
اين قطعنامه فرض میکند که «ارزشهای سنتی» ناگزیر سهمی مثبت در حقوق
بشر دارند؛ در اين قطعنامه به هيچ رو اذعان به اين نکته نيست که از «ارزشهای
سنتی» مکررا برای توجيه نقض حقوق بشر استفاده میشود.
روسيه هنگام ارائه پيشنويس قطعنامه ،از تعریف «ارزشهای سنتی» يا توضيح
معنای آنها امتناع کرد .تنها ما نيستيم که بيم آن داريم که اين «ارزشهای سنتی»
ممکن است که مستمسکی شوند برای تعرض به زنان ،اقلیتهای جنسی و ساير
گروههای آسيبپذير .در واقع ،بسياری از ابزارها و قطعنامههای سازمان ملل
اين نکته را به رسمیت میشناسند که ممکن است از سنت و فرهنگ برای نقض
حقوق جهانی بشر استفاده شود]۲۴[.
دولتهای خاورميانه به اين نتيجه رسيدهاند که بايد کوشش کنند تا تبديل به
بازيگرانی مهم در نظام حقوق بشر سازمان ملل شوند و از درون برای دستکاری آن
کار کنند .برای رسيدن به اين هدف ،دولتهايی که کارنام ه حقوق بشری تاسفباری
دارند مثل ایران و عربستان سعودی ،کوشش کردهاند که در لباس احترام به حقوق بشر
1. Women Living under Muslim Laws
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ظاهر شوند تا در شورای حقوق بشر سازمان ملل کرسیهایی به دست بياورند .ديپلماسی
در مورد عربستان سعودی موفق بود و سعودیها را قادر ساخت که يک کرسی به دست
بياورند و سالها آن را حفظ کنند ،اما ايران با مقاومتهای زيادی مواجه شد و در آوريل
سال  ۲۰۱۰شاهد شکست تالشاش بود .در سال  ،۲۰۱۰در یک موضعگیری حيرتآور
مغاير با موضع سال « ،۱۹۸۴محمد جواد الريجانی» ،دبير کل شورای عالی حقوق بشر
ايران ،به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ايران مروج و مدافع حقوق بشر است
و انتقادهای غربی از کارنام ه ايران بیاساس است ]۲۵[.چنانکه پيچ و خمهای تصويری
که ايران از نحو ه اثرگذاری فرهنگ اسالمی بر برخوردش با حقوق بشر نشان میدهد،
مواضع دولتی دربار ه اسالم و حقوق بشر به نظر میرسد که محصول محاسبات متغير
سياسی دولت است و نباید مترادف با فرهنگ انگاشته شود.

مسلمانان نسبيتگرايی فرهنگی را به چالش میگيرند

نسبیتگرایان فرهنگی تمايل دارند که مواضع مسلمانانی را که از جهانشمولی حقوق
بشر دفاع میکنند و اعتراض میکنند که از اسالم سوء استفاده میشود تا آنها را از
حقوقشان محروم کند ،قبيح بشمارند .در عين حال ،اين مواضع روز به روز با قوت
پيشتری مطرح میشوند و ناديده گرفتن آنها دشوارتر شده است.
ش حقوق بشری رو به رشد در جهان مسلمان نشان داده است ،بسياری
چنانکه جنب 
از مسلمانان معتقدند که اسالم و حقوق بشر میتوانند با موفقيت ممزوج شوند و حتی این
موضع را میگيرند که اسالم مقوم و مؤيد حقوق بشر است ]۲۶[.مسلمانانی که از تعابير
و اصطالحات مدرن حقوق بشری استفاده نمیکنند اغلب رويکردهايی را نشان میدهند
که پرده از باورشان به آرمانهای بنيادی آن بر میدارد که معتقد است عدالت ،برابری و
احترام به جان و کرامت آدمی چنان در زمر ه اصول اسالم هستند که نظامی که نتواند برای
اينها احترام قائل شود ،نمیتواند سازگار با اسالم باشد.
کنشگران حقوق بشر در خاورميانه سرسختانه طرفدار تمسک به قانون حقوق بشر
بينالمللی بودهاند .يک نمونهاش ،اعالمي ه کازابالنکاست که توسط « نخستين کنفرانس
بينالمللی جنبش حقوق بشر عرب» تولید شده است که در کازابالنکا مراکش ،از  ۲۳تا
 ۲۵آوریل  ۱۹۹۹برگزار شد .اين اعالميه شامل بيانيهای بود که منعکسکنند ه ديدگاههای
کنشگران حقوق بشر خاورميانه است با این مضمون که «تنها مرجع مورد اشاره» قانون
حقوق بشر بینالمللی است و بر جهانشمولی حقوق بشر تاکيد دارد .عالوه بر اين ،اين
اعالميه «هر گونه تالشی را برای استفاده از مختصات تمدنی يا دينی برای به چالش گرفتن
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جهانشمولی حقوق بشر» رد میکند]۲۷[.
مطالبات برخورداری از حقوق بشر تمهيد شده در قانون بينالمللی در کنفرانسی
در سال  ۲۰۰۳در بيروت مطرح شدند که توسط مؤسس ه مطالعات حقوق بشر قاهره
( )CIHRSبا همکاری «انجمن دفاع از حقوق و آزادیها» ،تدارک ديده شده بود .در
اين کنفرانس شرکتکنندگان متنوعی از ميان سازمانهای غيردولتی عرب و بینالمللی،
دانشگاهيان و متخصصان ديگر و نمايندگانی از نهادهای دولتی و بينالمللی خاورميانه و
اروپا حضور داشتند .نتيج ه این کنفرانس «اعالمي ه بيروت دربار ه حفاظت منطقهای حقوق
بشر در جهان عرب» بود که بر جهانشمولی حقوق بشر تاکيد داشت و اصل  ۳آن ،شامل
نفی بیقيد و شرط هر گونه استفاده از «فرهنگ» يا «اسالم» برای محدود و مقيد کردن
حقوق بشر بود و ابراز میداشت که:
مختصات و ويژگیهای تمدنی يا دينی نباید به عنوان بهانه و مستمسکی برای
تردیدآفرينی دربار ه جهانشمولی حقوق بشر و زير سوال بردن آن به کار برده
شود« .ويژگیها»يی که سزاوار ارج نهادن هستند ،مواردی هستند که باعث
میشود يک شهروند حس کرامت و برابری داشته باشد و باعث غنای فرهنگ و
زندگیاش شوند ،و مروج مشارکت او در امور عمومی کشورش شوند .تاکيد بر
اصول روادار اسالم و اديان به طور کلی نباید در تعارض کاذبی با اصول حقوق
بشر قرار داده شود .اين کنفرانس نسبت به تمسک به برداشتهای کهن از اسالم
هشدار میدهد که اسالم را تحريف میکنند و به مسلمانان توهين میکنند و
منجر به نقض حقوق بشر میشوند به ويژه وقتی که زنان را جدا میکنند و مانع
آزادی انديشه ،باور ،هنر خالق ،ادبیات و پژوهش علمی میشوند]۲۸[.
حقوقدان برجست ه حقوق بشر ايرانی« ،شیرین عبادی» ،نیز که به خاطر کار شجاعانهاش
در شرايطی خطرخيز برای پيشبرد حقوق بشر ،جايز ه صلح نوبل در سال  ۲۰۰۳را دريافت
کرد ،افکار مشابهی دارد .در جريان مصاحبهای که در سال  ۲۰۰۴با او انجام شده است،
او مدعی سازگاری بين اسالم و حقوق بشر است و توضيح میدهد که هدف او اين است
که نشان دهد که دولتهایی که حقوق بشر را به نام اسالم نقض کردهاند از اسالم سوء
استفاده میکنند ]۲۹[.وقتی از او دربار ه اين ادعا که قانون حقوق بشر بينالمللی «غربیتر»
از آن است که با پذيرش مسلمانان مواجه شود میپرسند ،عبادی پاسخ میدهد:
فکر نسبيتگرايی فرهنگی چيزی نيست جز بهانهای برای نقض حقوق بشر.
حقوق بشر حاصل تمدنهای مختلف است ...کسانی که به نسبيتگرايی فرهنگی
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تمسک میجويند در واقع دارند از آن به عنوان مستمسکی برای نقض حقوق
بشر استفاده میکنند و میکوشند نقابی فرهنگی بر چهر ه کاری که میکنند
قرار دهند .آنها استدالل میکنند که نسبیتگرايی فرهنگی مانع از این میشود
که ما حقوق بشر را پياده کنيم .اين بهانهای بيش نيست .حقوق بشر ،معياری
جهانشمول است و جزيی از هم ه اديان و تمدنهاست]۳۰[.
نسبيتگرايان فرهنگی ممکن است ديدگاههای مسلمانانی مثل عبادی را رد کنند
که از حقوق بشر بینالمللی دفاع میکنند و آنها را بيش از اندازه غربزده تلقی کنند
يا حتی خيلی شديدتر ،دفاع آنها را خيانت فرهنگی بنامند .نسبيتگرايان فرهنگی با اين
کار به تمايالت اورينتاليستی خود پشت میکنند که ،چنانکه در باال ذکر آن رفت ،باعث
میشود که مردم شرق و غرب را واجد طبيعتهايی ذاتا متفاوت بدانند و چنين فکر کنند
که برگرفتن عقايد و نهادهای مدرن توسط افرادی که شرقی طبقهبندی میشوند به نحوی
نامتناسب و غيرطبيعی است]۳۱[.
ذهنيت نسبيتگرايی فرهنگی بسياری از غربيان را شرطی میکند که فرض
کنند «بوميان» به نظامهايی که غربیها ظالمانه میدانند راضی و قانع هستند .چنانکه
ناظری آرژانتينی دربار ه رويکردهای نسبيتگرايان فرهنگی متذکر شده است ،موضع
نسبيتگرايان فرهنگی تلويحا میگويد که:
شايد بشود کشورهايی را که از دل سنت غربی بر نيامدهاند از تمکين کردن به
قانون بينالمللی حقوق بشر معذور داشت .اين نظري ه نخبهگرايان ه حقوق بشر بر اين
باور است که حقوق بشر برای غرب خوب است ولی برای بيشتر دنيای غيرغربی
خوب نيست .حيرتآور اينکه اين نظري ه نخبهگرايان ه حقوق بشر در غرب
دموکراتيک بسيار محبوب است نه تنها در حلقههای محافظهکاران بلکه حتی،
و چه بسا بيشتر ،در میان گروههای ليبرال و راديکال.موضع نسخ ه راستگرايانه
نخبهگرايی ارتباط تنگاتنگی با استعمارگری دارد ،که مردم عقبافتاده نمیتوانند
بر خودشان حکومت کنند و دموکراسی تنها برای فرهنگهای فرادست جواب
میدهد .نسخ ه چپگرايانهاش ،که اغلب از سوی ليبرالهایی تبيين میشود که
نماينده حقوق مدنی در کشورهای غربی هستند ولی حامی ديکتاتوریهای
چپگرا در خارجاند ،اين باور را بازتاب میدهد که ما بايد در برابر هويت
فرهنگی و حق تعيين سرنوشت سياسی کشورهای جهان سوم با راوداری و احترام
برخورد کنيم (هر چند البته به ندرت خود مردم تصميم میگيرند که ديکتاتور
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داشته باشند و اغلب ديکتاتورها به جای آنها تصميم میگیرند).
موضع دانشوران نسبيتگرايی که مدافع حقوق بشر هستند ،نمونهای بليغ از
نخبهگرايی نقابدار را نشان میدهد .چنين افرادی خود را بر سر دو راهی محالی
میبينند .از يک سو نگران تبيين يک معيار حقوق بشر بينالمللی هستند و از سوی
ديگر میخواهند به خويش فرمايی فرهنگهای خاص احترام بگذارند .نتيجهاش
ت محورگرايی» است ،و پيشنهادهايی با نيت خير که
هشداری مبهم عليه «قومي 
نسبت به دولتهای استبدادی با ماليمت و احترام برخورد میکند و در برابر
رنج انسانی نگرانی کافی ندارد .از آن رو که پيامد هر نسخه از اين نخبهگرايی
اين است که بعضی گروههای ملی یا قومی خاص به نحوی کمتر از ديگران حق
برخورداری از حقوق بشر را دارند ،اين نظريه از بنياد ،غيراخالقی و سرشار از
بنمايههايی نژادپرستانه است]۳۲[.
در مواردی که ارزشهای سنتی به طور گزينشی برای اهداف سياسی توسط دولتها
استفاده و دستکاری میشوند ،سخنان «جک دانلی» 1شایسته توج ه است .او هشدار
داده است که «در کنار به رسميت شناختن ادعاهای مشروع حق تعيين سرنوشت و نسبيت
فرهنگی ،بايد نسبت به دستکاری ريشخندگران ه يک فرهنگ گذشتهی در حال احتضار،
از دست رفته يا اساطيری نيز هشيار باشيم» و پيشنهاد کرده است که آنچه به عنوان
فرهنگ «سنتی» تصوير میشود چه بسا در واقع بازتاب دوپيوندی سردرگمکنندهای باشد:
امروزه در جهان سوم ،بسيار بيش از آنچه که نبايد رخ بدهد ،شاهد جوامعيی
دوگانه هستيم و روشهايی چهلتکه که در زمينهسازی در هم آميختن شيوههای
آشتیناپذير قديم و جديد هستند .به جای مقاومت فرهنگ سنتی در برابر
مداخالت مدرن ،يا حتی پديد آمدن فرهنگها و ارزشهای تلفيقی ،معموال
به جای آن شاهد يک غربزدگی مختلکننده و ناتمام ،سردرگمی فرهنگی يا
استقبال شورمندانه از روشها و ارزشهای «مدرن» هستيم]۳۳[.
به نظر میرسد که نسبيتگرايان فرهنگی به این نکته توجهی نکردهاند و وضعیتهايی
را تصور میکنند که يک غربی قوميتمحور درگير محکوم کردن سنتهای«وحشيانه» در
ميان مردم به اصطالح «بدوی» در جوامعيی است که به شيوههای کهن زندگی چسبيدهاند.
در واقع ،اين نوع از نسبیتگرايی فرهنگی که خواهان اين است که مردم در جوامع
توسعهيافته از توهين به جوامع سنتی با فرهنگ نادر بازمانده از قديم که نمیتوانند از
1. Jack Donelly
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حقوق بشر بر اساس معيارهای مدرن بينالمللی دفاع کنند بپرهيزند ،به نظر موجه میرسد.
دليل زیادی وجود ندارد برای اينکه کسی بخواهد آن توازن تا هماکنون به مخاطره
ی شدن مقاومت
افتاد ه چند جامعه معدود را که تاکنون توانستهاند در برابر هجوم جهان 
کنند و در پی این بودهاند که ميراثهای متمايز خود را حفظ کنند بر هم بزند .نظامهای
اجتماعی در روستاهای دور افتاده در کوهستانها یا اعماق جنگلها ،سلسلهمراتب یک
سکونتگاه دورافتادهی واحهای ،یا مراسم قبايل بادیهنشينی که تقال میکنند در شرایط
دشوار تنها زنده بمانند ممکن است با آرمانهای اعالمي ه جهانی حقوق بشر سازگار
نباشد ،اما اين جوامع ممکن است محیط انسانیتر بهتری را برای اعضایشان فراهم کنند
تا جوامع دولتی بزرگتر پیرامون آنها .وقتی طرحهای حقوق بشر اسالمی را بررسی
میکنيم وضع يکسره متفاوت است چون در آنها دغدغه ارزیابی هيچ یک از چند
فرهنگ سنتی بازمانده و جان به در برده نيست بلکه ارزیابی نسخههای دستکاری شده
از قانون حقوق بشر بینالمللی است که به سياستهای دولتی گره خوردهاند و نخبگان
حاکم ،آنها را به شکلی طراحی کردهاند که تقویتکننده اختیارات و امتيازهای خاص
دولت به بهای قربانی کردن حقوق شهروندان کشور باشد.
يکی از راههايی که نسبيتگرايان فرهنگی برای به چالش گرفتن جاذب ه حقوق بشر
ممکن است اختيار کنند ،اشاره به حمايت مردمی از جنبشهای مروج اسالمگرايی در
خاورميانه است .آنها ممکن است ادعا کنند که اين خود ثابت میکند که اسالم ،نه
حقوق بشر ،از جاذبه مردمی گسترده برخوردار است در حالی که حقوق بشر را نخبگان
حمايت میکنند .واقعيت اين است که هم اسالم و هم حقوق بشر نشان دادهاند که دارای
جذابيت مردمی قدرتمندی هستند .گروههای حقوق بشری و جنبشهای اسالمگرا روز
به روز برای به دست آوردن وفاداری جمعیتهای سرخوردهای که از نظامهای فاسد و
استبدادی بيگانه شدهاند و سخت در پی زندگیهای بهتری هستند رقابت میکنند و گاهی
جاذب ه آنها برای اين مردم مضامين مشترکی دارد]۳۴[.
در بسیاری از کشورهای مسلمان ،برنامههای پيشنهادی اسالمیسازی از محبوبيت
مردمی بسياری برخوردارند دقيقا به اين دلیل که اسالم تبديل به قویترين زبان برای
اعتراض سياسی عليه رژيمهای ستمگر شده است .اين نکته را بايد به خاطر داشت که
حمايت مردمی از گروههايی که خواهان «اسالمیسازی» در موقعيتهايی هستند که
در برابر رژيمهای منفور به پا میخيزند ،شايد نشان ه نيت واقعی برای حمايت از موارد
مشخص برنامههای اسالمیسازی که اين گروهها پس از به قدرت رسيدن در پی آن
هستند نباشد .چنانکه در جای دیگر نيز متذکر شدهام ،وقتی مدافعان اسالمیسازی در
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جايگاه اپوزيسيون هستند و همچنان خواهان جلب حمايت برای برنامههایشان هستند،
اسالمیسازی را به مثاب ه نوشدارویی برای هم ه آفات و عوارض سياسی  ،اقتصادی و
اجتماعی تلقی میکنند ]۳۵[.گروههای اسالمگرا در حين تالش برای جلب حمايت،
بر معانی مثبت اسالم تکیه میکنند و در عين حال توصیفهایی مبسوط از برنامههای
واقعیشان دارند به اين معنا که مردم میتوانند از برنامههای اسالمیسازیشان چيزی را
بخواهند که دوست دارند آنها ارائه کنند]۳۶[.
پس از اينکه رژيمها برنامههای اسالمیسازیشان را پياده میکنند و مردم در میيابند
که مقتضای آن چیست ،وضعيت فرق میکند .تجربه نشان داده است که رژيمهای
اسالمگرا آمادگی برگزاری انتخابات آزاد را ندارند تا بيازمايند که آيا رأیدهندگان
همچنان پس از سالها تجربهی روشهای واقعی اسالمیسازی آنها را تصويب میکنند
يا نه .مردم خاورمیانه که شاهد خصلت ضد دموکراتيک رژيم تئوکراتيک ايران بودهاند
و خواهان برخورداری از حقوق و آزادیها هستند ،اکنون از اسالمیسازی میهراسند.
مثال بسياری از شرکتکنندگان در قيامهایی که منجر به سرنگونی ديکتاتوریهای «زین
العابدين بن علی» و «حسنی مبارک» در تونس و مصر شد ،ابراز نگرانی کردهاند که در
انتخاباتهای بعدی اسالمگرايانی که سازماندهی خوبی دارند ،خواهند توانست که به
قدرت برسند و در نتيجه هر نوع مخالفتی را مغلوب و قوانينی سرکوبگرانه را تحمیل
کنند .در پاسخ ،اسالمگرايان معتدل در هر دو کشور کوشش کردهاند تا اين نگرانیها را
کاهش دهند و مردم را متقاعد کنند که بر اساس مقررات دموکراتيک رفتار خواهند کرد
و به حقوق بشری هم ه شهروندان احترام خواهند گذاشت .حتی رييس حزب اسالمگرای
تندروی مصر ،یعنی «حزب نور» ،سخت تالش کرد که اين پيام را منتقل کند که حزب
خود را وقف دموکراسی ،حاکمیت قانون و حقوق بشر خواهد کرد ]۳۷[.با ظاهر شدن
قدرتمند احزاب اسالمگرا در انتخاباتهای اواخر سال  ،۲۰۱۱حسن نيت آنها در بوت ه
آزمون است.
اينکه ادعا کنیم حمايت از حقوق بشر در خاورميانه رو به رشد است به اين معنا
نيست که اگر حقوق بشر را به همهپرسی بگذارند ،اکثريت رأیدهندگان تمام ابعاد اليحه
بينالمللی حقوق بشر را تصویب خواهند کرد .بخشهایی از جمعیت ممکن است به
مقرراتی اسالمی ملتزم بمانند که با قانون حقوق بشر بینالمللی تضاد دارند .عالوه بر این،
اولویتهایی که در کشورهای مختلف خاورمیانه بيان میشوند ممکن است همگرايی
بسیار داشته باشند ،حتی وقتی که ديدگاههای آمریکا و کانادا در زمين ه بسیاری از مسائل
حقوق تفاوت داشته باشند ،به رغم اينکه دو کشور از حيث تاریخ و ميراث حقوقیشان
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ارتباط نزدیکی با هم دارند .بسياری اين واقعيت را ناديده میگیرند که در غرب همچنان
اختالف نظرهايی در زمین ه مفاهيم حقوق و حفاظت از حقوق وجود دارد .اين نکته حتی
در داخل اتحادیه اروپا نيز صادق است که مفهوم «حاشيهی پذيرفتن» 1را برای تمهيد
رهيافتهای مختلف ملی به حقوق بشر برگرفته است]۳۸[.
التزام به قانون حقوق بشر از همه کشورها نمیخواهد که رهيافتهای مشابهی اتخاذ
کنند .اما الزمهاش اين است که حقوق بشر به شيوهای که سازگار با اصول بينالمللی باشد
تعريف و حفاظت شود.

دغدغههای واقعی حقوق بشر در خاورمیانه

شکافی عمیق بين تمرکز آرمانگرايان ه مدافعان اسالمیسازی ،که عمدتا قانون اسالمی
را به مثابه راه حل آرمانی هم ه مشکالت میبینند و تمرکز کنشگران مسلمان حقوق بشر
وجود دارد که دغدغهشان فائق آمدن بر موانع دموکراتيزاسیون و ايجاد را ه حلهای
ملموس و عملی است که چشماندازهايی واقعگرايانه برای پايان نقض حقوق ارائه
میکنند .گزارشهای بحثی ميان اسالمگرايان و کنشگران حقوق بشر تايید میکند که
چطور اسالمگرايان بر فضايل اصول اسالمی به صورت مجرد و انتزاعی تاکيد دارند در
حالی که کنشگران حقوق بشر مسلمان بر نياز به رسیدگی به جزييات روندهای اصالحات
و چارچوبهای نهادی و مؤسساتی تاکيد دارند]۳۹[.
تقابل چشمگیری وجود دارد ميان سکوت طرحهای حقوق بشر اسالمی در قبال
نقض حقوق بشر مردم خاورميانه و نقد حسابشده و استثنائاً صريح وضعيت حقوق
بشر در جهان عرب که علنا توسط گروهی از روشنفکران عرب در جلسهای در تونس
در سال  ۱۹۸۳صادر شده است .اين نقد روشنفکران عرب ،که پيشگويانه بسياری از
مشکالتی را که بعدا منجر به خيزشهای بهار عربی شد شناسايی کرده بود ،يکی از سلسله
ارزیابیهای انتقادی از آفاتی بود که دامنگير جوامع عرب بود و اين روشنفکران عرب
به روشنی پيامدهای منفی فقدان آزادی را که در منطقه شایع بود میديدند .بخشهایی
از نقد سال  ،۱۹۸۳که با تغيیر بخشهايی که نیاز به تغيير دارد ،درباره معضالت حقوق
بشر در کشورهای غير عرب منطقه نيز صادق است و به شکل زير بازنويسی شده است.
این نقد مدعی است که به بهانههای مختلفی  -از جمله نياز به سوسياليسم ،توسعه ،تحقق
اتحاد پان عربی ،حفظ حاکميت ملی و مبارزه با اسراييل  -مطالبات دموکراسیخواهانه
رد شدهاند .مدعای نقد اين است که آزادی ،جدای از فايد ه اجتماعی آن ،به خودی خود
1. margin of appreciation
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ارزش است؛ ارزشی که عربها تشنه آن هستند و تمام رژيمها آن را انکار میکنند.
عربها نه تنها از بيان آزاد و مشارکت در تعيين سرنوشتشان منع میشوند ،بلکه مدام
در معرض سرکوب واقع میشوند .ترس از زندان ،قتل ،قتل دستهجمعی و شکنجه بر
زندگیهایشان سايه افکنده است .مردم عرب چنان تحقير شدهاند ،حوز ه آزادیهای
فردیشان چنان محدود است ،و صداهایشان چنان خفه شده و به ذلت کشيده شده
است که در آستان ه يأس و نوميدیاند و يکسره از کار افتاده میشوند .اين نقد روشهای
سرکوبگرانه و همچنين دادگاههای اضطراری و تاکتيکهای پليسی-دولتی را محکوم
میکند و خواستار اجرای محاکمات بر اساس قانون است .در بيشتر کشورهای عرب،
بنا به ادعای این نقد ،اتوريته مبتنی بر انقياد شهروندان است .پيامدهای آن سردرگمی
در ارزشها و هنجارها و غيبت تفکر انتقادی است .يک سيستم با ساختار يکدست و
بستهی «هرمسی» از اتوريته ،يکهتاز صحنه است و هیچ فضايی برای کثرتگرايی سياسی
یا عقالنی يا برای توسعهی فرهنگ واقعی باقی نمیگذارد .این نقد از دولتهای عرب
میخواهد که به حقوق مدنی احترام بگذارند و از تعرض به آزادیهای فردی که در
اعالمي ه جهانی حقوق بشر تضمين شده است پرهيز کنند .نخستين اولويت به تاييد اين
نقد برخورد برابر با هم ه شهروندان فارغ از باور ،تبار يا جنسيت است .اين نقد خواستار
تضمين برای آزادیها ،به ويژه آزادی عقيده ،آزادی نظر و بيان ،آزادی مشارکت ،آزادی
تجمعات ،و آزادی برای تشکيل سازمانها و اتحاديههای سياسی است .تضمينهايی برای
حقوق زنان و اقليتها و دستگاه قضایی مستقل نيز درخواست شده است]۴۰[.
اين نقد و ساير نقدهايی که در پی آن آمدند ثابت میکند که روشنفکرانی که حقيقتا
در پی پيشبرد حقوق بشر در خاورميانه هستند ،آمادهاند که با صدای بلند الگوهای واقعی
نقض حقوق بشر را محکوم کنند و ترديدی ندارند که در نقدهایشان به قانون حقوق
بشر بینالمللی ارجاع دهند.
در سال  ،۲۰۰۲متخصصان عرب که برای برنام ه توسع ه سازمان ملل کار میکردند،
ارزيابی انتقادی سختی از وضع عقبماند ه توسعه در جهان عرب ارائه کردند .در اين
گزارش ،که نخستين گزارش از اين سلسله بود ،به اين نتیجه رسيده بودند که منطقه
عرب ،يکی از هفت منطق ه جهان ،پايينترین رتبه را از حیث آزادی دارد .با استفاده
از شاخصهايی که ابعاد روند سياسی ،آزادیهای مدنی ،حقوق سياسی و استقالل
رسانهها را میسنجد ،نويسندگان کمبود هولناکی از آزادی را تصوير کردند .عالوه بر
اين ،اين گزارش تبعيض شدیدی را که زنان عرب دچار آن هستند برجسته کرد که
مشارکت سياسی و اقتصادی آنها را پايينترين رتبه در جهان نشان میداد ]۴۱[.عمق و
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شفافيت اين نقد ،تحسين مدافعان عرب حقوق بشر و دموکراتيزاسيون را برانگيخت]۴۲[.
شرکتکنندگان کنفرانسی در ژوئن سال  ۲۰۰۴که بيش از صد روشنفکر و سياستمدار
عرب بودند « ،اعالميه دموکراسی و اصالحات دوحه» را صادر کردند که الگوهای
مشخص کشورداری غيردموکراتيک حاکم در جهان عرب را به سخره میگرفت و
بهانههايی را که رژيمها برای به تعويق انداختن اصالحات دموکراتيک استفاده میکنند،
نفی میکرد]۴۳[.
اين نقدها تايید میکنند که رژيمهای خودکام ه خاورميانه فقط و فقط بر حسب
معيارهای غربی محل اشکال نیستند ،بلکه مردم داخل اين جوامع نيز همين درک را دارند.
آنها نشان میدهند که مردم دموکراسی مشارکتی را تجملی غربی و عجیب و غريب
نمیدانند؛ بلکه بسياری از مشکالت و عوارضی را که دامنگير جوامعشان هستند معلول
فقدان آن میدانند.
از سوی ديگر حيرتآور است که طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اين کتاب
بررسی میشوند بر کمال مطلق آرمانهای مجرد و انتزاعی اسالمی اصرار دارند و به طور
کلی از عملکرد به شدت ضعيف حقوق بشری دولتهای خاورميانهای چشم میپوشند.
این طرحها حقوق بشر اسالمی را به گونهای تصوير میکنند که گويی اين حقوق از
اتوريت ه بیچون و چرايی برخوردارند و به صرف خاستگاه الهیشان تاثير خود به خود
دارند و به خاطر آن هیچ دولتی جسارت دستکاری آنها را ندارد .مثال اعالمي ه جهانی
حقوق بشر اسالمی ،در مقدمهاش میگويد« :به اعتبار خاستگاه الهیشان ،اين حقوق را
مقامات ،مجالس يا سایر نهادها نه میتوانند محدود و نسخ کنند يا ناديده بگيرند و نه
میتوان از آنها دست کشيد يا آنها را مغفول گذاشت ]۴۴[».وزیر خارج ه عربستان
سعودی ،هنگام ارائه اعالمي ه قاهره در کنفرانس جهانی سال  ۱۹۹۳حقوق بشر در وين به
عنوان بياني ه الزم االجرای حقوق اسالمی ،اصرار داشت که در قانون اسالمی ،حقوق بشر
صرفا اندرزها و نصايحی اخالقی نيستند بلکه «دستوراتی قانونی» هستند که شامل «همه
متنهای حقوقی الزم برای تضمين اجرا و نافذ بودن آن هستند ]۴۵[».در نتيجه ،او قانون
اسالمی و اعالمي ه قاهره را تمهيد مؤثر حفاظت از حقوق تصوير کرد .پژوهشی جديد
که اعالمي ه قاهره و حقوق بشر اسالمی را تصويب میکند به طور کلیتر دربار ه موضع
سعودی به تفصيل حرف زده است ،و استدالل میکند که تکيه بر اصول اسالمی برای
تضمين رژيم فضيلت ،توازن و احسان کفايت میکند]۴۶[.
مدافعان طرحهای حقوق بشر اسالمی میپذيرند که دولتهای خاورميانه هيچ
احترامی برای حاکميت قانون ،از جمله قانون اسالمی ،قائل نيستند چون اين کار مستلزم
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پذيرفتن اين نکته است که تبار دينی قوانين اسالمی به این معنا نخواهد بود که در عمل نیز
به آن احترام بگذارند .به این ترتيب ،مطلوبهای آرمانشهریای که به همراه طرحهای
حقوق بشر اسالمی پيشنهاد میشوند به شکلی طراحی شدهاند که مشکالت شديد حقوق
بشری پيش روی مسلمانان در خاورميانه را بپوشانند.

پديد آمدن قانون حقوق بشر بینالمللی

مدافعان حقوق بشر بینالمللی حامی اين فکرند که حقوق نه تنها در تمهیدات حقوق
قانون اساسی بلکه در قانون بینالمللی نیز باید تضمین شوند و برای هم ه ملتها الزم
االجرا باشند .پس از جنگ جهانی دوم ،سازمان ملل متحد ،به عنوان برجستهترین سازمان
بینالمللی ،نقشی پيشرو در تبيين حقوقی داشت که پیش از اين به تقنين محلی و داخلی
کشورها واگذار شده بود .منشور سال  ۱۹۴۵سازمان ملل خواستار احترام به حقوق بشر و
آزادیهای اساسی شد اما اين تکليف دشوار را به عهده نگرفت که مشخص کند اينها
شامل چه چيزهايی میشود .درآم ِد اعالمي ه جهانی حقوق بشر که مجموع عمومی در
سال  ۱۹۴۸آن را پذيرفت ،خواستار اين شد که اعضا در پی ايجاد نظم نوينی جهانی
بر مبنايی محکمتر باشند که در آن «به رسمیت شناختن کرامت ذاتی و حقوق برابر و
انفکاکناپذیر اعضای خانواد ه بشری مبنای آزادی ،عدالت و صلح در جهان باشد».
ِ
پشت برنام ه سازمان ملل اين است که آن
یکی از راههای نگاه کردن به ذهنيت
را در ارتباط تنگانگ با وضعيت خاصی که جامع ه جهانی پس از جنگ جهانی دوم
داشت ببينيم که در آن مردم سراسر جهان دربار ه فجايع جنگ فکر میکردند و پيشنهاد
میکردند که احترام به حقوق بشر بايد به عنوان سنگری در برابر تکرار اين فجايع تضمین
شود .در نتيجه ،جملهبندی درآم ِد این اعالميه را میتوان چنین فهمید که بيانگر «يک
تفسیر سياسی ،جامعهشناختی و تاریخی از شرايط تاریخی جامع ه جهانی پس از جنگ
جهانی دوم» است ]۴۷[.يعنی ،اعالمي ه جهانی حقوق بشر را میتوان پاسخ اعضای سازمان
ملل به یک تجرب ه تاریخی مشترک ديد به این معنا که مایهی الهام آن مستقل از هر
چارچوب الهياتی يا متافيزیکی خاص است .اگر از اين منظر به آن نگاه کنيم ،قانون حقوق
بشر بینالمللی ،حتی در جاهايی که از صورتبندیهای برگرفته از سنت غربی استفاده
میکند ،نقطه عزیمت متفاوتی دارد که ريشه در يک عقالنيت اخالقی ژئوپلتيک مشخص
دارد ]۴۸[.بنيان آنها در نهايت بينشی مشترک است برای جهانی بهتر از «آزادی ،عدالت
و صلح» چنانکه در درآمد ذکر شده است .اگر اين ديدگاه را بپذيریم ،اين واقعيت که
تمهيدات مايهدار اعالمي ه جهانی حقوق بشر پيشينههايی دارند که نخستين بار به روشنی در
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بافتی غربی تبيين شدهاند ،به اين معنا نيست که نظام جدیدی که با اعالمي ه جهانی حقوق
بشر آغاز شده است ،اصولی را بيان میکند که منحصرا متعلق به غرب است.
بسياری از ابزارهايی که حقوق بشر بينالمللی را صورتبندی میکنند ،بعدا تحت
اشراف سازمان ملل صادر شدند که دامن ه قانون حقوق بشر را بسيار گستردهتر کردند.
هر چقدر اعضای سازمان ملل با در برگرفتن کشورهايی از جنوب جهانی بيشتر شد،
اعالميهها و کنوانسيونهای مهم زيادی نيز با مشارکت نقاط مختلف جهان توليد شدند از
جمله از سوی کشورهای خاورميانه که در سال  ۱۹۴۸عضو سازمان ملل نبودند.

پاسخ مسلمانان به نظام حقوق بشر سازمان ملل و مشارکت آنها در آن

با توجه به تاريخ ،تالشهايی که دولتهای خاورميانه برای توجيه بيرون آمدنشان از
تعهداتی که قانون حقوق بشر بين المللی ايجاد میکرد به بهان ه ملزم بودن با اصول اسالمی
که با آنها تعارض دارد ،ممکن بود تناقضآميز به نظر برسد .دولتهای مسلمان ،بدون
استثنا ،به سازمان ملل پيوستند و با این کار پذيرفتند که ملزم به قانون بينالمللی باشند.
نکت ه مهم اين است که مدتها بعد از اینکه اين کشورهای مسلمان به استقالل رسيدند،
همهی آنها به صورت يک بلوک رسما دوباره خود را متعهد به نظام حقوقی سازمان
ملل کردند .در منشور سال  ۱۹۷۲سازمان همکاری اسالمی ،سازمانی بینالمللی که همه
کشورهای مسلمان به آن تعلق دارند ،به صراحت منشور سازمان ملل و حقوق اساسی بشر
را تصویب کرد و آنها را سازگار با ارزشهای اسالمی تلقی کرد .در درآم ِد اين منشور،
دو بند مجاور هم بيان میکند که اعضا:
متعهدند به حفظ ارزشهای اسالمی معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و اقتصادی که يکی
از مهمترین عوامل دستيابی با پيشرفت برای نوع بشر باقی خواهد ماند؛
تعهد ديگربارهشان را به منشور سازمان ملل و حقوق اساسی بشر تايید میکنند که
اهداف و اصول آن مبنای همکاری موثر ميان همه مردم است.
کشورهای مسلمان در صورتبندی قانون بينالمللی از طريق مشارکت فعالشان در
سازمان ملل و سازمانهای مرتبط سهم داشتند و در تهي ه پيشنويس ابزارهای حقوق بشر
بينالمللی از اعالمي ه جهانی حقوق بشر به بعد نيز شرکت کردهاند .در تحولی مثبت،
تعدادی از پژوهشهای اخير دربار ه شکلگيری نظام حقوق بشر بينالمللی نشان داده
است که چطور نقش سازند ه کشورهای مسلمان بر ابزارهای بنيادين حقوق بشر سازمان
ملل اثر گذاشتهاند .در مقابل ،کشورهای غربی مثل اياالت متحد ه آمريکا سهمی نسبتا
فرعی ايفا کردهاند .البته ،رهبری فردی «الینور روزولت» در به پيش راندن طرح حقوق
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بشر در سازمان ملل نقشی حياتی داشته است ،اما «رنه کا َسن» 1حقوقدان فرانسوی،
«شارل ملک» ،2دولتمرد لبنانی و «پنگ چون چانگ» 3ديپلمات چينی نقش موثرتری
در پيشنويس اعالمي ه جهانی حقوق بشر داشتند ]۴۹[.چانگ که حقوق بشر را مطلقا از
لحاظ فرهنگی بیگانه نمیدانست ،خود متخصص آيين کنفوسيوس بود و باور داشت که
آن فلسفه ،شالود ه حقوق بشر را پی نهاده است ]۵۰[.چنانکه «مری آن گلندون» 4متذکر
میشود ،اين مرد عميقا فرهيخته قالبواره ساختن از شرق و غرب را به مثاب ه قالبهايی
صلب و جدا که هر يک فرهنگ يکپارچ ه خود را داشته باشد ،رد میکرد .چانگ بر اين
باور بود که «از لحاظ فرهنگی «شرقها» و «غربها»ی بسياری وجود دارند و اينها به
هيچ رو الزاما قابل تحويل و فروکاست به يکديگر نيستند]۵۱[».
جالب است که دستيار کاسن ،دانشجوی ايرانی او «فريدون هويدا» بود که بعدا
ديپلمات شد و به عنوان مردی اديب شهرتی به دست آورد .از روايتهای افراد نزدیک به
او بر میآيد که آن زمان در ده ه  ،۱۹۴۰کشورهای مسلمان کمتر مايل بودند که اعالمي ه
جهانی حقوق بشر را بر مبنايی دينی رد کنند تا اينکه آن را به خاطر ماهيت غيرواقعگرا
و آرمانگرايانهاش مشکلآفرين بدانند .برای آنها تصور پياده شدن آن در کشورهای
خودشان دشوار بود ولی به همان اندازه نمیفهميدند که چطور میشد از کشورهای غربی
انتظار تمسک به آن را داشت ]۵۲[.البته ريشخندگران میتوانستند ادعا کنند که کشورها
دقیقا به اين دلیل آماد ه تصويب آرمانهای متعالی اعالمي ه جهانی حقوق بشر بودند که
تصورشان اين بود که اینها چيزی جز حرف تو خالی و کلماتی روی کاغذ نخواهند بود.
مسلمانانی که میخواهند قانون حقوق بشر بينالمللی را بیاعتبار سازند به اين تصور
دامن میزنند که مسلمانان از روند توليد اين قانون کنار گذاشته شده بودند و اليه
بينالمللی حقوق بشر  -شامل اعالمي ه جهانی حقوق بشر و دو کنوانسيون مهمی که از آن
مشتق شدند ،يعنی معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی( 5)ICCPRو معاهد ه بينالمللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( ،6)ICESCRبه طور مشخص بيانکنند ه ارزشهای
غربی هستند .پژوهش «سوزان والتز» بیدقتی اين تصورها را ثابت کرده است و نشان
1. Reneé Cassin
2. Charles Malik
3. Peng Chun Chang
4. Mary Ann Glendon
5. International Covenant on Civil and Political Rights
6. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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میدهد که نمايندگان کشورهای مسلمان سهم مايهدار و مهمی در اينها داشتهاند]۵۳[.
در سالهای نخستین سازمان ملل ،به نظر نمیرسد که نمايندگان کشورهای مسلمان
صراحتا ادعا کرده باشند که فرهنگ اسالمی مانع پذيرش اصول پيشنهادی حقوق بشر
باشد .اما گهگاهی تالش کردهاند که جلوی بعضی از تمهيدات خاص را که احتماال
تضاد با قانون اسالمی مبنای مخالفتشان بوده ،بگیرند مانند مخالفتشان با آزادی تغيير
دين يا برابری زنان .اما تمايل با چنین اعتراضها و مخالفتهايی محدود به يک جناح
نبوده است؛ سایر نمايندگان نيز با تمهيدات مختلف حقوق هم در اعالمي ه جهانی حقوق
بشر و هم در معاهدههای بعدی مخالفت کردهاند.
در روايتهای غربی از شکلگيری اعالمي ه جهانی حقوق بشر ،مخالفتها و
شکايتهايی که نمايند ه عربستان سعودی« ،جميل بارودی» ،1کرده است اغلب مورد
توجه قرار گرفتهاند که منجر به تعميمهایی دربار ه چالشهای «اسالمی» در برابر
جهانیشمولی حقوق بشر یا دشمنی «اسالمی» با اعالميهی جهانی حقوق بشر شده است.
[ ]۵۴در واقع ،سابق ه اين امر پيچيدهتر است .دست بر قضا ،بارودی نه سعودی بود و نه
مسلمان بلکه يک مسيحی سوری بود .بارودی با گنجاندن عبارتی دربار ه «آزادی تغيير
دين» مخالفت کرد که در نهايت در ماد ه  ۱۸اعالمي ه جهانی حقوق بشر گنجانده شد و
بعضی از ناظران آن را به اسالم نسبت دادهاند ولی او صراحتا از اسالم به عنوان دلیل
مخالفتاش ياد نکرده است« .جوهانس مورسينک» 2متذکر میشود که مخالفت بارودی
با ماد ه  ۱۸شامل ارزيابی او مبنی بر این نکته بود که گفتار مربوط به آزادی تغيير دين حشو
و زائد است و فراهم کردن حق تغيير دين به عنوان بخشی از آزادی دين داشتن وقتی که
هيچ تمهيد متناظری برای تضمين حق تغيير موضع در تمهيدات مربوط به آزادی انديشه
و وجدان وجود ندارد ،ناسازگار است ]۵۵[.بعضی از هيأتهای ديگر از مخالفت بارودی
حمايت کردند و هم ه آنها هم از کشورهای مسلمان نبودند ]۵۶[.به این ترتیب ،استفاده
از اظهارات بارودی برای تعميم دادن يک خصومت «اسالمی» فرضی با اعالمي ه جهانی
حقوق بشر بالوجه و بیاساس است.
افغانستان ،مصر ،عراق ،پاکستان و سوریه در ابراز بعضی اعتراضها دربار ه ماد ه  ۱۸با
بارودی همراه شدند ،ولی چنانکه «والتز» متذکر شده است ،يک جا « ِسر محمد ظفراهلل
خان» ،3که از طرف هيأت پاکستانی سخن میگفت ،اصرار کرد که قرآن خود مدافع
1. Jamil Baroody
2. Johannes Morsink
3. Sir Muhammad Zafrullah Khan
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آزادی دين است ]۵۷[.نکت ه مهم اين است که در واقع هنگام به رأی گذاشته شدن نهايی
ماد ه  ۱۸هيچ کشور مسلمانی علیه آن رأی نداد که نشان میدهد که اعتراضها هر چه
بودهاند آنقدر مهم نبودند که بخواهند مخالفتشان را با آن ثبت کنند.
چنانکه والتز متذکر شده است ،بعضی از مخالفتها در خصوص ماد ه  ۱۶اعالميه
جهانی حقوق بشر دربار ه ازدواج و خانواده ثبت شدهاند .در ميان مسائل ديگر ،اين ماده
میگويد که همسران حقوق برابری در ازدواج دارند و ازدواج تنها بايد با رضايت آزادانه
و کامل طرفین انجام شود و زنان و مردان حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکيل
دهند «بدون هيچ گونه محدوديتی بر اساس نژاد ،ملیت يا دين ».عناصری از اين ماده با
قوانين اسالمی خانواده که در بسياری از کشورهای مسلمان جاری بود تضاد داشت .مصر،
عراق ،عربستان سعودی و سوریه در میان مخالفان مادهی  ۱۶بودند .هيأت مصری استدالل
کرد که محدوديتهای دينی دربار ه اينکه چه کسی میتواند با چه کسی ازدواج کند
باید مورد قبول واقع شود ]۵۸[.يکی از پيشنهادهای بارودی اين بود که با توجه به داشتن
حقوق برابر ،زنان باید برخوردار از «حق کامل به صورتی که در قوانين کشورشان تعريف
شده» باشند  -و اين پيشنهاد با مخالفت شدید هيأت پاکستانی بر اين مبنا مواجه شد که
جملهبندی بارودی «به کشورهايی که قوانين تبعيضآميز علیه زنان دارند اجازه میدهند
که همچنان اين قوانين را اعمال کنند ]۵۹[».يک بار ديگر ،ميان کشورهای مسلمان در اين
زمينه اختالف وجود داشت .در عين حال ،هم ه کشورهای غربی با ماد ه ۱۶موافق نبودند؛
اياالت متحد ه آمريکا که در آن جرم شمردن ازدواجهای بین نژادی به طرز گستردهای
جاری بود ،با پيشنهادی برای منع محدوديت ازدواج بر مبنای تبار ،مليت يا دین مخالفت
کرد ]۶۰[.نکته مهم اين است که چنين مخالفتی ،که نشان میداد آمریکا تمايل ندارد
يکی از ابتدايیترین آرمانهای حقوق بشری را تمهيد کند ،عمدتا در روايتهای مربوط
به بحثهای منجر به اعالمي ه جهانی حقوق بشر ناديده گرفته میشود.
بارودی شکايتی کرد که انزجارآميز به نظر میرسید و سخناش این بود که
نويسندگان ماد ه  ۱۶عمدتا از معيارهايی استفاده کردهاند که در تمدن غربی به رسميت
شناخته شده است و «تمدنهای باستانیتر» را ناديده گرفتهاند .بارودی حق کميته برای
«مقرر ساختن معيارهايی يکدست برای هم ه کشورهای جهان» يا اعالم «برتری يک
تمدن» نسبت به سایر تمدنها را به چالش گرفت ]۶۱[.اين چالش که جنبههايی از
بحثهای ارزشهای آسيايی را در ده ه  ۱۹۹۰پيشبینی میکند ،به نظر میرسد که طنین
زیادی نداشت .هيچ کشور مسلمانی علیه ماد ه  ۱۶رأی نداد و هيچ کدام به طور مشخص
بر اين مبنا مخالفت نکردند که برابری زنان در مسائل ازدواج با اسالم تعارضی دارد .يعنی
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هيأتهای کشورهای مسلمان به نظر میرسد که از شکايت علیه ماد ه  ۱۶بر مبنای تضاد
با قانون اسالم دور شد ه بودند.
هر چند بارودی زمين ه نزاع با چندين پيشنهاد را داشت ،مخالفت او یک موضع
مخالفت مطلقگرا نبود .بارودی ،با فاصل ه بسیار از اصرار بر اينکه اعالمي ه جهانی حقوق
بشر باعث برخورد جبرانناپذير فرهنگها میشود ،پيشنهاد کرد که هر چند اعالميه «به
کرات با الگوهای فرهنگ کشورهای شرقی تفاوت دارد ،به اين معنا نيست که در تعارض
با آنهاست حتی اگر با آنها سازگار نباشد ]۶۲[».عالوه بر اين ،تاکيد ويژه بر عیبجويی
بارودی در ادبيات ثانويه تصویری متعادل را به دست نمیدهد ،چون کشورهای مسلمان
عموما از اجماع پشت اعالمي ه جهانی حقوق بشر حمايت کردند .اين کشورها ،در کنار
طيفی از کشورهای کوچک و متوسط همچنان درگير روند پيشنويس کميت ه سوم بودند
که برای نهايیسازی متن تالش کردند .در مقابل ،تا آن مرحله ،قدرتهای بزرگ عمدتا
مشارکتشان را متوقف کرده بودند]۶۳[.
وقتی که اعالمي ه جهانی حقوق بشر به طور کلی به مجمع عمومی تقديم شد ،هيچ
کشور مسلمانی علیه آن رأی نداد و عربستان سعودی تنها کشور مسلمانی بود که رأی
ممتنع داد و تنها آفریقای جنوبی و بعضی کشورهای بلوک شرق به عربستان پيوستند.
روی ه م رفته ،این ادعای نادقیقی است که وقتی بنيانهای نظام مدرن حقوق بشر سازمان
ملل پی نهاده میشد ،کشورهای مسلمان دشمنان جهانشمولی حقوق بشر بودند .در واقع،
در آن زمان ،هيأت سوری از اعالمی ه جهانی حقوق بشر تقدیر کرد و هنگام تصویب
آن ابراز کرد که «تمدن به آهستگی پيشرفت کرده است ،از دل قرنها تعقیب و آزار و
بیداد تا اينکه نهايتا اعالمي ه حاضر تهيه شده است ...اکنون باالخره مردم جهان به صدای
بلند خواهند شنيد که سازمان ملل متحد هدف آنها را محقق کرده است ]۶۴[».هيأت
پاکستانی نيز با لحن مشابهی اعالم کرد که پاکستان به طور کامل از برگرفتن اين اعالميه
حمايت میکند چون ضروری است که مردم جهان وجود آدابی از رفتار متمدنانه را به
رسمیت بشناسند که نه تنها در روابط بینالمللی بلکه در امور داخلی نيز جاری است]۶۵[.
چنانکه والتز نتيجهگيری کرده است ،پس از تصويب اعالمي ه جهانی حقوق بشر،
نمايندگان شماری از دولتهای مسلمان نقش موثر و عمدتا سازندهای در کار کردن در
کميت ه سوم در تحوالت بعدی دو معاهد ه مهم پس از آن يعنی معاهد ه بینالمللی حقوق
مدنی و سياسی ( )ICCPRو معاهد ه بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
( )ICESCRايفا کردند .هر چند اعتراضهای مدامی از سوی بعضی از کشورهای
مسلمان دربار ه بعضی از جوانب آزادی تغيير دين و حقوق زنان در ازدواج و طالق
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مطرح بود ،هم ه کشورهای مسلمان اين کميته به نفع معاهدهها رأی دادند  -حتی عربستان
سعودی .در همين حال ،اياالت متحد ه آمریکا  -که غرق در مرحلهای از انزواگرايی و
شک به نهادهای بینالمللی بود  -به طور کلی از روند پيشنويس معاهدهها بيرون رفت و
در سال  ۱۹۵۳قصدش را برای تصویب نکردن هر دو معاهده اعالم کرد ]۶۶[.تنها مدتها
بعد ،در سال  ۱۹۹۲بود که آمریکا معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRرا
تصويب کرد و تازه آن وقت هم با مالحظات و تبصرههايی که تاثير آن را خنثی میکرد.
در دورهای که به طور نسبی ايدئولوژیهای ملیگرای پيشرو تاثيرگذار بودند،
چندين کشور خاورميانهای  -از جمله عراق ،ليبی ،مراکش و پاکستان  -زنان را در
هيأت نمايندگی برای کار روی حقوق بشر به سازمان ملل فرستادند .يکی از برجستهترین
مشارکتکنندگان در شکلگيری دو معاهده نمايند ه عراقی« ،بديعه افنان» بود که اصرار
داشت برابری زنان باید بدون قید و شرط تصویب شود و زنان به خاطر تمهيدات قوی
برابری زنان در ماد ه سوم هر دو معاهده مديون او هستند ]۶۷[.در بحثهای بر سر حقوق
زنان در معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( ،)ICCPRنمايند ه ليبی يکی از مدافعان
پرشور برابری حقوق زوجين در ازدواج بود ]۶۸[.اين واقعيت که حمايت قوی از برابری
زنان عمدتا ناديده گرفته شده است در حالی که مواضع مشکلآفرينتر بارودی مورد
تاکيد قرار گرفته است ،نشان ه ديگری است از اينکه روايتها از شکلگيری اليحه
بینالمللی حقوق بشر چطور به پيشفرضها دربار ه خصومت فرضی يک اسالم ذاتگرا
با ارزشهای حقوق بشر دامن زده است.
چنانکه از بخشهای مختلف پژوهش والتز بر میآيد ،کشورهای مسلمان متمسک
به يک موضع اسالمی صلب و واحد نبودند بلکه مواضعی متفاوت دربار ه مسائل حقوق
بشر در کاری که منجر به تولید اليح ه بینالمللی حقوق بشر شد ،داشتند .آنچه ميان
هم ه آنها مشترک بود تمايل به همذاتپنداری با قربانيان نقض حقوق بشر بود .اين
کشورها که از دل دورههای انقياد در برابر قدرتهای اروپايی برآمده بودند ،به طور
طبیعی مدافع اصول حق تعيين سرنوشت بودند و همگی در محکوم کردن نقض حقوق
بشر که استعمارگران اروپايی مرتکب شده بودند و رياکاری دولتهای اروپايی ،که تنها
از حقوق بشر حمايت لفظی میکردند و مايل نبودند اين حقوق را برای جمعيتهای
زیردستشان در مستعمراتشان به رسميت بشناسند ،متحد و يکصدا بودند ]۶۹[.مواضع
کشورهای مسلمان دربار ه حق تعيين سرنوشت و عيوب استعمارگری به تصويب مؤکد
اکثريت اعضای سازمان ملل درآمد و در بسياری از اسناد حقوق بشر بینالمللی گنجانده
شد .در مقابل ،مواضع کشورهای غربی هميشه همسو با فلسف ه مدافع حقوق بشرنبود؛ آنها
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گاهی خود را با دولتهايی همسو میکردند که مخالف با حقوق اقليتها ،روشهای
اجرای مؤثر حقوق بشر و منع تبعيض بودند]۷۰[.
کشورهای مسلمان کارنامهای ناهموار در تصویب معاهدههای مهم حقوق بشری
دارند .بعضی از کشورها بيشتر معاهدهها را تصويب کردهاند و بعضی ديگر تنها شمار
اندکی از آنها را تصويب کردهاند ولی همین ناهموار بودن و عدم شباهتها در الگوهای
تصويب ،يادآور این است که از منظر دولتها ،هيچ اجماعی بر سر يک مجموع ه اسالمی
از اصول الزم االتباع حقوق بشر وجود ندارد]۷۱[.
به رغم تالشهای فزايند ه اخير برای قانع کردن جهان به اینکه يک روحيه اسالمی
متمايز وجود دارد که تعيينکنند ه مواضع در قبال حقوق بشر است ،در سالهای پس از
تولید اليح ه بينالمللی حقوق بشر ،مواضع کشورهای مسلمان نسبت به حقوق بشر اغلب
همراستا با کشورهای مختلف غير مسلمانی بوده است که تمايل داشتهاند که مواضعی
بگيرند که همراستا با حفظ ساختارهای سنتی خانواده و رسوم جنسی محافظهکار بوده
است .در این زمينه ،کشورهای مسلمان اغلب در ائتالف با واتيکان قرار میگيرند ،و
دولتهايی مثل دولتهای آمریکای مرکزی با جهتگيریهای محافظهکاران ه کاتوليک
و گاهی نیز در کنار اياالت متحد ه آمریکا واقع میشوند .اياالت متحد ه آمریکا وقتی
ف کشورهايی پيوسته است که
تحت رهبری جمهوریخواهان بوده ،اغلب به ائتال 
مخالف حقوق زنان ،کودکان و همجنسگرايان بوده است و حقوق آنها را افکاری
افراطی و توهينآميز نسبت به دين و اخالق 1تلقی کرده است]۷۲[.
بعضی از کشورهای مسلمان با دولتهای غيرمسلمان آسيايی در جريان بحثهای
ارزشهای آسيايی که در ده ه  ۱۹۹۰باال گرفت متحد شدند که در آن ادعا میشد قانون
حقوق بشر بینالمللی بيش از حد غربی است و نیاز به تطبیق و تمهيد اولويتهايی مربوط
به فرهنگ آسيايی دارد .به نظر موجه نمیرسد که در ده ه  ۱۹۹۰ناگهان دولتهای
آسيايی دريافته باشند که فرهنگهایشان مانع پذيرش اصول حقوق بشری است که
بسياری از نمايندگاناش در ايجاد آن سهم داشتند .یکی از توضيحهای ممکن برای
زمان این کوششهای ديرهنگام دولتها برای رها شدن از تعهدات نسبت به قانون
حقوق بشر بينالمللی بر مبنای خاصگرايی فرهنگی ادعايیشان چه بسا واکنش آنها
به تاثير بیثباتیآفرين جهانیشدن باشد .يکی از تاثيرهای جهانیشدن ،قوت گرفتن
فزايند ه قانون حقوق بشر بینالمللی و چالشهای قدرتمند در برابر حاکميت ملی بود
1. Morality
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که بسياری از دولتها تهديدآميز تلقیشان میکردند .چنانکه تحليل «کارن ا ِ َ
نگل»
نشان میدهد ،وقتی که «فرهنگ» در برابر جهانشمولی حقوق بشر علم میشود ،فرهنگ
میتواند واسطه و سپری باشد برای بسياری دغدغههای ديگر از جمله حفظ حاکميت
ملی ،اولويتبندی حقوق اقتصادی و اجتماعی ،حفظ حقوق توسعه در برابر حقوق مدنی
و سياسی ،يا مخالفت با معيارهای دوگان ه غربی در اعمال حقوق ]۷۳[.به این ترتيب،
مطرح کردن فرهنگ آسيايی به عنوان بهانه و مستمسکی برای عدول از قانون حقوق
بشر بينالمللی ممکن است برآمده از دغدغههای گستردهتری باشد و فرهنگ آسيايی
ممکن است چيزی جز يک برچسب يا چتر نباشد که گروهی از کشورها جايی بر سر
آن به عنوان الگوی مشترک توافق کردند که تحت آن میتوانستند در کنار هم عدم
رضایتشان را از گرايشهای مختلف بينالمللی ابراز کنند.

1

خالصه

چنانکه تا اينجا بررسی شده است ،مواضع مصالحهگرانه دربار ه اسالم و حقوق بشر که
در طرحهای حقوق بشر اسالمی گنجانده شدهاند ،بيانهايی قطعی از عقاید اسالمی نيستند
اما نیازمند توجهاند به خاطر اهميتشان در خاورميان ه معاصر که فشارهای اسالمیسازی
قدرتمند هستند و دولتها از طرحهای حقوق بشر اسالمی دفاع میکنند .چنانکه ذکر
شد ،ارزيابی طرحهای حقوق بشر اسالمی بر حسب معيارهای بينالمللی قوانين حقوق
بشر يک طرح دانشگاهی موجه و مشروع است ،اما به معنای ورود به قلمروهايی نیز
هستند که با پيشفرضهايی نادرست و کاربرد غلط نسبیتگرايی فرهنگی مواجه
میشويم که میتوانند باعث اعتراضهای بیاساسی شود که بر اساس آن این پروژه
آلوده به رويکردهای برتریجويان ه غربی است و در خدمت اهداف امپرياليستی غربی
است .به اميد پرهيز از سوء فهمها و روشن کردن مبنای تحليلهای تطبيقی حقوقی که
انجام خواهد شد ،بعضی از ابعاد و سوابق سياسی این بحثها بررسی خواهند شد .به
عالوه ،مشارکت مهم مسلمانان در ايجاد نظام حقوق بشر سازمان ملل و شواهدی از
محکوم شدن نسبيتگرايی فرهنگی از سوی مسلمانان که آنها را از حفاظت حقوق
بشری محروم میکند ،مؤکد شدهاند .بررسیها نشان میدهند که مواضع دولتی درباره
اينکه اسالم چطور بر حقوق بشر اثر میگذارد ،واجد نشانههای محاسبات سياسی هستند
ی دستخوش
که این مواضع ،عالوه بر اینها ،به مرور زمان به همراه تغيير محاسبات سياس 
تغيير میشوند .در نتيجه ،هنگام ارزيابی روایتهای دولتی از اينکه سنت اسالمی چه
1. Karen Engle

72 

اسالم و حقوق بشر

اثری بر مسأل ه حقوق دارد ،بايد رهيافتی انتقادی را اتخاذ کرد و سياست نهفته در پشت
آنها را بررسی کرد.
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فصل دوم
حقوق بشر در نظامهای بينالمللی و خاورميانهای
منابع و بسترها
حقوق بشر بینالمللی :پيشينه

در انديش ه غربی ،صورتبندیهايی از آنچه در حال حاضر حقوق بشر مینامیم نسبتا تازه
است ،هر چند میتواند سابقههای خاصی از آن را در دوران باستان نيز يافت .بذر مفاهيم
مربوط به حقوق بشر را گرايشهايی در دور ه رنسانس در اروپا و رشد همپای انديشهی
خردگرا و انسانگرا پاشيد که منجر به نقط ه عطف مهمی در تاریخی عقالنی غرب شد:
دست کشيدن از عقايد پيشامدرن تکليفهای انسان و برگرفتن اين ديدگاه که حقوق
انسان باید در نظريهی سياسی محوری باشند ]۱[.در طی عصر روشنگری اروپا ،حقوق
انسان مشغل ه فلسف ه سياسی و مبنای عقالنی حقوق مدرن مدنی و سياسی شد.
متفکران بریتانيایی و فرانسوی قرن هجدهم پرچمدار افکار مدرن حقوق بشری بودند
و بر تمهيدات اعالمی ه استقالل آمریکا در سال  ،۱۷۷۶اعالمي ه حقوق ويرجينیا در سال
 ۱۷۷۶و الیح ه حقوقی که در سال  ۱۷۹۱به قانون اساسی آمریکا اضافه شد اثر گذاشتند.
مهمترین الگوی برگرفته از این دوره ،اعالمي ه «حقوق انسان و شهروند» 1سال  ۱۷۸۹بود
که در زمان انقالب فرانسه تدوين شد .صورتبندیهای به کار رفته در این الگوها تاثير
1. Déclarations des droit de l’homme et du citoyen
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تاريخی عظيمی داشتهاند.
زمين ه مشترک فلسفههای حقوق بریتانيايی و فرانسوی اين فکر است که حقوق افراد
واجد برترین اهميت است .محققی در مروری بر تکامل تاریخی مفاهيم حقوق اهميت
دغدغ ه حقوق را چنين تصوير کرده است که «مفهوم حقوق فردگراست به اين معنا که
ديدگاههای پايين به باال از اخالق است تا ديدگاهی از باال به پايين و برآمده از اين واقعيت
مرتبط که معموال مدعيات و مطالبات جزء را نسبت و در برابر کل بيان میکند]۲[».
مدتها پيش از پديدار شدن قانون حقوق بشر بینالمللی ،مشروطهخواهی و
قانونخواهی ابزاری برای تامين حقوق مدنی و سياسی ،حقوق سلبی که بر قدرت دولتها
قيد و محدوديت مینهاد ،ديده میشد .قانون اساسی آمريکا و قوانين اساسی بعدی
اروپايی الگوهایی تاثيرگذار شدند .کانون همهی اين قوانين اساسی محدود کردن قدرت
دولتی و تضمينهايی برای آزادی فردی است که باید از تعرض و مداخل ه دولتی مصون
بمانند .مقرراتی که اين محدودیتها را برقرار میکنند منعکسکنندهی واکنشهایی
به تجربههای ستم و سوء حکمرانی است و برای اصالح این آفات و عوارض طراحی
شدهاند .تهیهکنندگان پيشنويسهای قانون اساسی ،با به رسمیت شناختن اين نکته که
گاهی حقوق فردی الزم است که با خاطر منافع عمومی يا در شرايط فوقالعاده محدود
شوند ،در پی تعريف و محدود کردن توجيههايی که دولتها میتوانستند برای محدود
کردن حقوق بياورند ،رفتند .اهداف مشابهی زيربنای قانون بينالمللی حقوق مدنی و
سياسی است که شدیدا متکی بر صورتبندیهايی است که ابتدا در غرب سر برآوردند.
حتی با تمرکز محدودتری بر حقوق مدنی و سياسی ،طیف منابع بالقو ه قانون حقوق
بشر بینالمللی گستردهتر از آن است که در اين کتاب بتوان پوشش داد .برای مقایسههايی
که اينجا انجام شده است ،اليح ه حقوق بشر بینالمللی محوری خواهد بود .الیح ه حقوق
بشر بينالمللی متشکل است از اعالمي ه جهانی حقوق بشر سال  ،۱۹۴۸معاهد ه بينالمللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )ICESCRسال  ۱۹۶۶و معاهد ه بینالمللی حقوق
مدنی و سياسی ( ،)ICCPRباز هم در سال  ۱۹۶۶به همراه پروتکل اختياری معاهده
بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( .)ICCPRمعاهدههای سال  ۱۹۶۶در سال  ۱۹۷۶به
اجرا درآمدند .اعالمي ه جهانی حقوق بشر به مرور زمان اهميت قانون بینالمللی متعارف را
پيدا کرده است و به اين معنا برای تمام کشورها الزم االجراست فارغ از اينکه هيچ يک
از معاهدهها را تصويب کرده باشند يا نه.
بسیاری از کشورها از تصويب يک يا هر دوی معاهدههای اصلی امتناع کردهاند.
در ميان کشورهای مسلمان خاورميانهای که معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی
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( )ICCPRو معاهد ه بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )ICESCRرا
تصويب نکردهاند ،عربستان سعودی و امارات متحدهی عربی را میبینيم .از سوی ديگر،
کشورهای متنوعی مثل افغانستان ،الجزيره ،مصر ،ايران (اينجا بدون شک مهم است که
مسألهی تصويب اين معاهدهها در ايران قبل از انقالب اسالمی پيش آمده است) ،عراق،
اردن ،کويت ،ليبی  ،مراکش ،پاکستان  ،سودان (طی سالهای  ۱۹۸۵تا  ،۱۹۸۹دور ه کوتاه
دموکراسی بين دو رژيم نظامی متعهد به اسالمیسازی) ،سوريه و تونس اين معاهدهها را
تصويب کردهاند]۳[.

حقوق بشر اسالمی :منابع

مطالبی که نویسندگان مسلمان نوشتهاند به منظور تعريف اينکه اسالم حقوق بشر را
میپذیرد ،چنان گسترده است که تنها بخش کوچکی از ادبیات را میتوان در اينجا
بررسی کرد .تمهيدات برگزيدهای دربار ه حقوق مدنی و سياسی در اينجا بررسی خواهند
شد و قانون جزايی و روندهای آن به خاطر محدوديت جا به حاشيه فرستاده خواهند شد.
تمهيدات حقوق در چندین قانون اساسی که در آنها اسالم نقش مهمی ايفا میکند،
بررسی خواهند شد .برخورد با حقوق بشر در اين قانونهای اساسی مهم است چون قانون
حقوق بشر بينالمللی قرار است که الگوهايی را مقرر کند و متکی بر قوانين ملی برای
پيادهسازی است]۴[.
کارهايی که قرار است بررسی شوند توسط مسلمانانی از سنتهای سنی و شيعی از
چندين کشور تالیف شدهاند .هم ه آنها از خاورميانه هستند و اينجا برای در نظر گرفتن
شمال آفریقا ،و کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی گنجانده شدهاند که در آن
کشورهای خاورميانهای نقشی مهم ايفا میکنند .تاکيد بر اصولی است که دولتها اختيار
کردهاند يا توسط نهادهای مهم اسالمی و چهرههای تاثيرگذار ارائه شدهاند .استثنای اين
موارد کارهای «سلطان حسين تابنده» است که هرچند چهرهای نسبتا فرعی است ولی به
خاطر واکنشهای صريحتر و به ظاهر کمتر ديپلماتيکاش به تمهيدات مختلف اعالميه
جهانی حقوق بشر مهم است .در نتيجه ،طیف کارهايی که در اينجا مرور شدهاند آنقدر
گسترده است که اجازه بدهد بعضی تعميمها را صورت دهيم.
به عنوان مسألهای مقدماتی ،بايد در نظر داشت که تمایزهايی گسترده میان
دیدگاههای مسلمانانی برقرار خواهد شد که مدافع حقوق بشرند و ديدگاههای آنها
که با حقوق بشر مخالفاند .از آنجا که هدف ،مقايس ه ديدگاههای مسلمانانی است
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که در هر کدام از طرفين نزاع دربار ه حقوق بشر واقعاند ،و به منظور اين پژوهش ،از
دو مقول ه اصلی استفاده میشود .اينجا اصطالحات « ليبرال» و «محافظهکار» به معنای
فرهنگ لغتیشان استفاده میشوند :ليبرال در اين بستر به معنای ديدگاههايی است که
مدافع حقوق بشر و پيشرفت به سوی دموکراسی هستند  -و «پیشرو» به معنای حمایتگری
مرتبط با آنهاست ،و محافظهکار به معنای ديدگاههايی است که خواهان حفظ سلسله
مراتب و نهادهای مستقری هستند که با حقوق بشر تضاد دارند و دموکراتيزاسيون را
کنار میگذارند .اصطالحات «واکنشی» و «واپسگرا» به معنای ديدگاههایی هستند که
خواهان معکوس کردن پيشرفت و برپاسازی دوبار ه نهادهايی از دورههای پيشين هستند.
پيداست که بسیاری از تمايزهای ظریف را نیز باید در نظر داشت ،ولی این کار باعث
نهادن بار اضافه بر دوش کاری است که هماکنون با بحثهايی دربار ه تمايزهای بسیار
خاص سنگين شده است.
يکی از اسنادی که در اينجا ارزيابی میشوند «نظر مذهبی به اعالمیه حقوق بشر»
نوشته سلطان حسين تابنده است .این جزوه در سال ( ۱۹۶۶چاپ اول در ارديبهشت
سال  ۱۳۴۵شمسی) به زبان فارسی نوشته شده است 1و در سال  ۱۹۷۰ترجم ه انگليسیاش
منتشر شده است .تابنده ،متولد شمال شرق ايران در سال  ،۱۹۱۴وارث رهبری سلسلهای
از صوفيان نعمتاللهی مرتبط با شيعيان دوازهامامی است .او در دانشگاه تهران و دانشکده
تربيت معلم تهران تحصيل کرده است و سفرهای فراوانی در جهان مسلمان و داخل اروپا
نيز داشته است .او تفسيرش دربار ه حقوق بشر را به نمايندگان کشورهای مسلمان که در
کنفرانس بینالمللی حقوق بشر در تهران در سال  ۱۹۶۸شرکت کرده بودند ارائه کرد.
هدفاش اين بود که آنها را از مواضعی که بايد در قبال تمهيدات اعالمی ه جهانی حقوق
بشر بگيرند آگاه سازد .او اين مواضع را از منظر احکام اسالمی بررسی کرده بود .در
سخنان تابنده میتوان واکنشهای يک رهبر محافظهکار سلسلهای دينی را ديد .او که
ظاهرا بيمی از مالحظات سياسی ندارد ،در ابراز نارضايتیاش از حقوق بشر ،با صراحتی
بسيار بيشتر از همقطاران محافظهکارش سخن میگويد.
جزوهای با عنوان «حقوق بشر در اسالم» که به قلم رهبر دينی سنی مذهب شبه قاره،
«ابوالعال مودودی» ،نوشته شده است نيز بررسی خواهد شد.
 .1توضیح مترجم :مقدمه چاپ اول این کتاب نکته ظریفی دارد که شاید نویسند ه کتاب حاضر به آن
اعتنای کافی نکرده باشد .تابنده در مقدمه چاپ اول میگويد که «در بعض موارد احساسات غلبه نموده
عنان قلم را در اختيار گرفت و به تندی پيش رفت ولی نظری جز خدمت به ديانت و مذهب نداشته ».این
اذعان تابنده به مغلوب احساسات و عواطف شدن ،حاشيهی ظریفی است بر کل کتاب.
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محور اين جزوه که نخستينبار در سال  ۱۹۷۶منتشر شده است ،ترجمهای انگليسی
است از سخنرانی مودودی در سال  ۱۹۷۵در الهور پاکستان .در سال  ،۱۹۴۱مودودی
گروهی سياسی را پايهگذاری کرد به نام «جماعت اسالمی» که اعضایاش خود را متعهد
با احيای دوبار ه قانون اسالم و ايجاد حکومت اسالمی در پاکستان میدانستند؛ اين گروه
و جناحهای متحد با آن همچنان در سياست پاکستان در طی چندين ده ه گذشته فعال
بودهاند .مودودی قبل از مرگاش در سال  ،۱۹۷۹به تفصيل دربار ه استفاده از اسالم برای
حل مشکالت امروزی نوشته است و آثار او از طريق ترجمه انتشار وسيعی داشته است.
در تقدير از آنچه که خدمات برجست ه او به اسالم تلقی میشود ،عربستان سعودی «جايزه
ملک فيصل» را به او داد .مودودی که از آموزش سنتی دينی علمای نامدار دانشآموخته
برخوردار نبود ،هدفاش را اثر گذاشتن بر مخاطبان مردمی گسترده قرار داد و سخنان
او در ميان مسلمانانی که چون او از سلط ه غربیان سخت منزجر بودند ،مقبول افتاد .او
موضعی تهاجمی در برابر غرب گرفت که جامع ه و فرهنگ غربی را به خاطر انحطاط و
مادیگرايیاش به باد انتقاد میگرفت و استدالل میکرد که تمدن اسالمی بسی برتر از
همتای غربیاش است .جزو ه حقوق بشر او نمايند ه رويکردهايی جدلی است که شالوده
آثار او را به طور کلی تشکيل میدهند.
1
اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی ( )UIDHRسال  ۱۹۸۱نيز در اینجا بررسی
خواهد شد .اين سند که توسط نمايندگانی از مصر ،پاکستان ،عربستان سعودی و ساير
کشورها تحت اشراف شورای اسالمی ،که سازمانی خصوصی و مستقر در لندن بود
که با «مسلم لیگ» جهانی ،مستقر در عربستان سعودی ،مرتبط بود ،تهيه شده است.
اين اعالمي ه با تبليغات عمومی پر سر و صدايی به سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
سازمان ملل متحد (يونسکو) در پاريس ارائه شد .اگر این سند را خیلی سرسری بخوانيم،
نسخه انگليسی آن شباهت زیادی به اعالمي ه جهانی حقوق بشر دارد ،ولی بسياری از
شباهتها گمراهکنندهاند .نسخه انگليسی تفاوتهای زيادی با نسخه عربی آن دارد که
اصولی را بيان میکند که انحراف چشمگيری از اعالمي ه جهانی حقوق بشر دارد .هر
چند اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی به طورکلی نمايند ه عقايد محافظهکاران ه مسلمانان
است ،ابهامات و طفرهرویهای اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی نشان میدهد که
نويسندگاناش نتوانستهاند ميان خودشان دربار ه اين تمهيدات به اجماعی برسند.
تمهيدات حقوق ارائه شده در «پيشنويس قانون اساسی اسالمی» توسط آکادمی
پژوهشهای اسالمی قاهره ،مرتبط با دانشگاه االزهر ،معتبرترین نهاد آموزش عالی
1. Universal Islamic Declaration of Human Rights
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اسالمی سنی و مرکز انديشههای اسالمی محافظهکار ،تهيه شده است .اين قانون اساسی
پيشنويس که در سال  ۱۹۷۹در «جلد  ۵۱مجله االزهر» منتشر شده است ،نمايند ه يکی از
مواضع اسالم سنی در قبال حقوق بشر است .پيشنويس االزهر که در مقطعی منتشر شده
است که رهبری شيعی ايران بعد از انقالب اسالمی در جهان سنی دنبالهرو به دست آورده
بود ،میتواند به مثابه تالشی تلقی شود که نشان دهد اسالم سنی دارای منابعی است برای
ایجاد قانونی اساسی برای دولتی مدرن.
تمهیدات حقوق در قانون اساسی ایران سال  ۱۹۷۹که بنا به درآمدش «مبتنی بر اصول
و ضوابط اسالمی است» نيز بررسی خواهند شد ]۵[.قانون اساسی ایران نمونهای است از
کوششی برای نشان دادن اينکه در رژیمی تئوکراتيک که شالودهاش تشيع اثنیعشری
است ،چه حقوقی در ظل آنجای دارند.
اعالمي ه حقوق بشر در اسالم قاهره در کنفرانس جهانی حقوق بشر سال ۱۹۹۳
وین توسط وزير خارج ه عربستان سعودی ارائه شد ]۶[.او مدعی شد که اين اعالميه
منعکسکنند ه اجماع مسلمانان جهان بر سر مسأل ه حقوق است ]۷[.این اعالميه اهميت
خاصی یافته است از اين رو که بازتاب گرايشهايی است که پیش از اين در طرحهای
قبلی حقوق بشر اسالمی مقرر شده است و به خاطر اينکه در ماه اوت سال  ۱۹۹۰توسط
وزرای خارج ه سازمان همکاری اسالمی که بعدا آن را بياني ه محوری اسالمی درباره
حقوق بشر قلمداد کرده ،تصویب شده است .به نظر میرسيد که اين بيانيه دستکم
به طور سطح واجد اجماعی کلیتر  -البته تنها در سطح دولتی  -است از اینکه اسالم
چگونه بر حقوق اثر میگذارد .در عمل ،مواضع واقعی بعضی از کشورهای عضو سازمان
همکاری اسالمی در زمين ه حقوق و تبيين حقوق در قانونهای اساسیشان که پس از
صدور اعالمی ه قاهره به همان گستردگی گذشته اختالف داشت ،حفظ ظاهر اجماع را
بد جلوه داد .سازمان همکاری اسالمی اعالم کرد که اعالمیه قاهره با منشور حقوق بشر
سازمان همکاری اسالمی جايگزین خواهد شد ،اما اين منشور پيشنهادی هنوز منتشر نشده
است .در همین حين ،سازمان همکاری اسالمی نقشی فعال در نظام حقوق بشر سازمان
ملل پيدا کرده ،اعالمي ه قاهره را ترويج کرده و در پی متقاعد کردن سازمان ملل است تا
به آنچه دغدغههای اسالمی در حوز ه حقوق بشر تلقی میکند وزن بيشتری بدهد.
کنفرانس جهانی حقوق بشر سال  ۱۹۹۳در وين نیرويی رانشگر را برای کشورهای
مسلمان فراهم کرد تا موضعشان را دربار ه حقوق بشر تعريف کنند .کشمکشها بر سر
اينکه آيا حقوق بشر به نحو جداییناپذيری با فرهنگ غربی مرتبط است و آيا حقوق
بشر باید جهانشمول باشد یا نه ،مشغل ه اصلی این کنفرانس بود ]۸[.در دور ه پيش از
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برگزاری کنفرانس ،عربستان سعودی و ايران از حامیان مهم اعالمي ه سال  ۱۹۹۰قاهره
بودند .در مقطعی ،عراق نيز برای فشار آوردن به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
برای قبول اعالمي ه قاهره به مثاب ه جايگزینی اسالمی برای حقوق بشر بینالمللی به ايران
پيوست ]۹[.اينکه اين رژيمها با فلسفههای به شدت مغاير همديگر مروج سندی بر
مبنای تعهد با ارزشهای مشترک اسالمی باشند ،فوقالعاده نامحتمل است .اسالم وهابی
رسمی عربستان سعودی که معتقد به حاکميت پادشاهی مطلقه است و تعصب ضد شيعی
شدیدی دارد از سوی ایران محکوم شده است« .صدام حسين» ،ديکتاتور عراق ،به شدت
مورد انتقاد آيتاهلل روحاهلل خمینی بود .صدام حسين که متعلق به اقلیت سنی عراق بود،
متمسک به بعثیگری ،ایدئولوژی ملیگرای سکوالر عرب ،بود و به سرکوب و تعقيب
ی دینیشان با هم
اکثریت ناآرام شيع ه عراق میپرداخت .هر چقدر هم که سياستها 
تفاوت داشت ،هر سه رژيم شيو ه مشابهی در محروم کردن شهروندانشان از حقوق و
آزادیها داشتند و متوسل به شيوههايی تند و شدید برای سرکوب و حذف مخالفان
و منتقدانشان میشدند .هر سه دولت محاسبه میکردند که از ترويج قانون حقوق بشر
بینالمللی جايگزینی که در آن از معيارهای اسالمی بر رقيق کردن حقوق استفاده میشد،
سود میبرند .به مناسبت جلس ه سازمان همکاری اسالمی در تهران در دسامبر سال ،۱۹۹۷
ايران و ساير اعضای سازمان همکاری اسالمی همچنان بر اين فکر اصرار داشتند که نظام
فعلی حقوق بشر سازمان ملل به شدت غربی است و نيازمند تغيير برای گنجاندن فرهنگ و
ارزشهای دينی کشورهای مسلمان است و«کوفی عنان» ،دبير کل سازمان ملل که اصرار
داشت حقوق بشر جهانشمول هستند اين موضع را رد کرد]۱۰[.
در کتاب حاضر ،قانون پاي ه عربستان سعودی (نظام ا ُ ّسی) که در اول مارس سال
 ۱۹۹۲صادر شده است نيز بررسی خواهد شد ]۱۱[.بر خالف ايران ،پاکستان يا سودان،
عربستان سعودی در پی اسالمیسازی نبود و به جای آن تصمیم گرفته بود که در بيشتر
زمینهها قانون اسالمی پيشامدرن را به همان شکلی که در رسالههای فقهی به عنوان قانون
سرزمين آمده بود ،حفظ کند .در عوض ،عربستان سعودی با تاخير ،برنامهای از اصالحات
آزمايشی را آغاز کرد به شکلی که بيشتر کشورها تا اوايل قرن بيستم انجام داده بودند.
قانون پايه سال  ،۱۹۹۲هر چند بسيار ابتدايی است ،نزدیکترین چيز به يک قانون اساسی
بود که تا آن زمان عربستان سعودی داشت .ادعا میشد که تمهيدات قانون پايه از اسالم
برگرفته شدهاند و برای تاسيس دولتی بودند که به همان قياس برگرفته از اسالم اعالم
شده بود ]۱۲[.اختالف ميان حقوقی که قانون پایه ارائه میکرد و حقوق اعالمي ه قاهره که
عربستان سعودی علنا تصويب کرده بود ،فقدان يکپارچگی در سياستهای حقوق بشری
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عربستان سعودی را آشکار میکند.
قانونهای اساسی تازهی افغانستان و عراق نیز در فصلهای بعدی بررسی میشوند.
اين اسناد پس از سرنگونی رژيمهای قبلی در حمل ه نظامی آمریکا تهيه شدهاند و در نتيجه
مشاوران آمریکایی سهمی مهم در روند تهيه پيشنویس قانون اساسی داشتهاند .اما در هر
دو کشور ،مسألهی اینکه چگونه بين مدعيات رقیب اسالم و حقوق بشر توازن برقرار
شود ،تبديل به کانون اصلی نزاع شد ،مثل بسیاری از کشورهای مسلمان ديگر .عناصری
از برنامههای اسالمیسازی در پاکستان و سودان و همچنين انتشاراتی ديگر که به اسالم و
حقوق بشر میپردازند نيز از باب مقايسه بررسی خواهند شد.
الزم به تکرار است که اينکه طرحهای حقوق بشر اسالمی را با برچسب «اسالمی»
در اینجا ياد میکنيم به این معنا نيست که اصولی که در آنها آمدهاند نمايند ه مواضع
قطعی عقايد اسالمی در زمين ه مسائل حقوق است و به اين معنا هم نيست که همه يا حتی
اکثريت بيش از يک ميليارد مسلمان جهان آنها را تايید میکنند .مسألهی اينکه چطور
حفاظت از حقوق بشر با سنت اسالمی مرتبط است همچنان در سراسر جهان اسالم به
شدت محل نزاع است.
اسناد حقوق بشری اسالمی که اينجا بررسی میشوند از بسياری جهات نشانگر
مواضعی مصالحهگرانه و سازشکارانه است که ادعا میکنند که اسالم حقوق بشر را -
مادامی که اين حقوق بشری در ظل و قید معيارهای اسالمی نباشند  -نمیپذيرد .نتيجه
ملقمه  -و اغلب ملقمهای ناجور  -از قانون بینالمللی با مفاهيمی است که از ميراث
حقوقی اسالمی برگرفته شدهاند يا واجد نسبنامهای اسالمی قلمداد میشوند.
ادبیات مربوط به مواضع مصالحهگرانه تصویری خيرهکننده به دست میدهند از
اینکه وقتی جنبههایی از نظامهای حقوقی نامشابه در هم آميخته میشوند و ترکیبی
میسازند که هيچ پیشينهی تاریخی ندارد ،چه اتفاقی میافتد .دست بر قضا ،اين ديدگاه
مصالحهگرانه که اسالم به نوعی برای حقوق بشر تمهيدی دارد ولی شرايط و قیودی را بر
آنها مینهد نيز ديدگاهی است که اهمیت سياسی فوقالعادهای دارد.

تاثير اسالمیسازی بر قانونهای اساسی و عدالت
پدیدار شدن ديرهنگام طرحهای حقوق بشر اسالمی در خاورمیانه مرتبط است با الگوی
فشارها برای اسالمیسازی قوانين .مروری مختصر بر بعضی از روشهای اسالمیسازی
دولتی که بر حقوق اثر میگذارند در اینجا الزم است .اگر واقعگرا باشيم ،نمیتوان
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روشهای پياده کردن قانون و ايدئولوژی اسالمی در بعضی کشورهای خاص را از
سياست محلی منسلخ کرد .لذا ،مثال موارد خاص برنامههای اسالمیسازی در ايران
و همسايهاش پاکستان تفاوتهای شگرفی دارند و اين دو الگو به نوب ه خود با نسخه
اسالمیسازیای که در کشور همسايهشان ،افغانستان ،تحت حکومت طالبان دنبال
میشود ،تفاوت دارد .اسالمیسازی در سودان آشوبناک و جنگزده نيز مختصات
خود را دارد .اما برنامههای رسمی اسالمیسازی در هم ه کشورها تناسب نزدیکی با بدتر
شدن وضع حقوق بشر و تضعيف شديد نهادهايی دارد که میتوانند حاکمیت قانون را
تامین کنند.
رژیم خودکام ه شاه سابق ايران مسير سريع غربیسازی را دنبال میکرد و مواجهه
ديرهنگامی با توانمندی اسالم سياسی به مثاب ه ابزاری برای بسیج اعتراضهای سياسی
داشت .انقالب اسالمی سال  ۱۹۷۹در ايران به صورت يک انقالب مردمی گسترده آغاز
شد ولی يک جناح روحانی نهايتا سلطه بر دولت را به دست آورد و نيروهای سکوالر و
ليبرال را از میان برد .برنامه اسالمیسازی ايران که پس از ناآرامیهای انقالبی مهمی رخ
داد و توسط روحانيان محافظهکار تدبیر شده بود ،طبيعتا گستردهتر بود و بيشتر نماينده
رويکردهای روحانیون بود تا نسخههای اسالمیسازیای که در جاهای ديگر پیاده میشد.
اسالمیسازی ایران از لحاظ نظری طوری طراحی شده بود که قانون و اجرای عدالت
را با معيارهای شریعت ،يا قانون اسالمی ،سازگار کند .در جریان برنامههای اسالمیسازی،
ِ
حسب ادعا الهامگرفته از
بسياری از مقررات برگرفته از شريعت پيشامدرن ،يا دستکم
اصول شريعت ،تبديل به قانون شدند و معيارهای پيشين غربی کنار گذاشته شدند .نه
تنها قوانين مايهدار بلکه دادگاهها و روشهای تنفيذ قانون نيز به شکلی تغيير يافتند که
منعکسکنند ه چيزی باشند که رسما مقررات اسالمی توصيف میشدند .کانونهای وکال
و دادگستری که همساز با معيارهای مدرن اروپايی بودند ،سد راه اجرای قوانين اسالمی
شمرده شدند .اعضای کانون وکال که ديدگاههای افراد حرفهای آموزشديده را داشتند و
متاثر از ارزشهای ليبرال بودند و همراه با حقوق بشر ،اغلب برایشان دشوار ،اگر نگوييم
غيرممکن ،بود که مسئوليتهای حرفهایشان را در شرايط تازه انجام دهند .ايران نهايتا
در سال  ۱۹۸۱و  ۱۹۸۲اقداماتی را برای برچيدن و به طور کلی از میان بردن کانون وکال
انجام داد]۱۳[.
با تمام هياهو بر سر احيای دوبار ه قانون اسالمی ،انتظار میرود که قانون اساسی پس از
انقالب زاويهای شديد با گذشته داشته باشد ،ولی واقعيت اين است که قانون اساسی تازه
نمايند ه امتداد قابل توجه نخستين قانون اساسی ايران بود که در سالهای  ۱۹۰۶و ۱۹۰۷
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تهيه شده بود .نخستین قانون اساسی مشروطه همزمان حاوی عناصر سکوالر و اسالمی
بود و نمايند ه مصالحهای شکننده ميان جناحهای ليبرال و محافظهکار بود ]۱۴[.این قانون
اساسی به شدت مديون تاثيرات فرانسوی بود ،همچون فرهنگ حقوقی ايران به طور
کلی ،و اين تاثيرات حتی پس از انقالب اسالمی نيز ادامه پيدا کردند.
پس از سرنگونی شاه ،نسخ ه پيشنويسی از قانون اساسی در بهار سال  ۱۹۷۹تهيه شد
که دورهای بود که در آن چپگرایان و نيروهای سکوالر هنوز نفوذ داشتند .مانند قانون
اساسی  ،۱۹۰۷-۱۹۰۶اين پيشنویس اوليه شامل اصول سکوالر و اسالمی بود ،اما در
مقايسه با قانون اساسیای که بعدا برگرفته شده ،وقع بسيار کمتری به افکار و آرزوهای
روحانيون محافظهکار مینهاد .پس از اينکه توازن قدرت به نفع روحانيون محافظهکار
تغيير کرد و پس از انتخاباتی که گروههای سياسی سکوالر آن را غيرعادالنه خوانده
و محکوم کردند ،در ماه اوت سال  ،۱۹۷۹شورای خبرگانی تشکيل شد که اکثريت
اعضایاش روحانیون محافظهکار شيعی بودند .قانون اساسی جديد که از طریق همهپرسی
در دسامبر سال  ۱۹۷۹تصويب شد ،منعکسکنند ه استقرار سلط ه روحانيون بود .این قانون
اساسی واجد بعضی از مشخصههای پيشنويس قبلی و مشتمل بر عناصری بود که از
الگوهای فرانسوی گرفته شده بودند ولی بی هيچ ابهامی برتری و واليت قانون اسالمی
را بر حقوق بشر تايید کرد و قدرت روحانیون شيعه را در دولت و نظام حقوقی قوت
بسياری بخشید .در نتيجه ،قانون اساسی فعلی ايران محصول دههها مبارزه است برای
اينکه تعريف شود قانون اسالمی و روحانيون شيعه چه نقشی باید در نظام حقوقی و
دولت ايفا کنند .اين قانون اساسی به جای حل کشمکشهای کهن ،به آنها دامن میزند.
در ماه ژوئیه سال  ،۱۹۸۹اصالحات قابل توجهی در قانون اساسی انجام شد تا مکانيزمی
برای حل این کشمکشها در آن گنجانده شود ولی هيچ چشماندازی برای پايان آنها
ديده نمیشد]۱۵[.
ناآرامیهای انقالب ایران ماي ه هراس رژيمهای سکوالر بيشتری شد .روشهای
پيشدستانهی سختگيرانهی دولتهای ديکتاتوری در کشورهايی مثل الجزيره ،مصر،
عراق (قبل از حمل ه آمریکا) ،سوريه ،ليبی و تونس حرکتهای گروههای مخالف
خواستار اسالمیسازی را متوقف کرد .رژيمهای ديگر تالش کردند از طريق دادن
امتيازهایی به مطالبات احيای قانون اسالم با حرکتهای اسالمیسازی راه بيايند .چنانکه
در زير بررسی میشود ،در پاکستان و سودان ديکتاتوریهای نظامی تصميم گرفتند راه
دوم را در پیش بگيرند.
روی هم رفته ،تغييرات سیستمی در ظل برنام ه اسالمیسازی در پاکستان ،ايران و
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سودان سهم زیادی در فرسايش حاکميت قانون از طريق سياسیسازی شديد اجرای
عدالت و به خطر انداختن استقالل قضايی داشتند .پیگيری اسالمیسازی نیز مصادف
شد با تغييراتی در الگوی نقض حقوق بشر ،که از جمله منجر به اجرای بعضی تنبيهات
جزايی وحشيانه ،گسترش تبعيض علیه زنان ،و حمایت از تعقیب و آزار خشنتر اقليتها
و مخالفان دينی شد .اهميت تغيیر کلی در نقض حقوق بشری که به همراه برنامههای
اسالمیسازی از راه رسيدند به تفصيل توسط ناظران معتبر بسياری و همچنين سازمانها و
نهادهای بینالمللی نگران حفاظت از حقوق بشر ثبت شد ه است]۱۶[.
به طور کلی ،رژيمهايی که در پی اسالمیسازی هستند هنگام مواجهه با اتهام
نقض حقوق بشر واکنشهای دفاعی و خشمگينانه نشان میدهند و حتی ادعا میکنند
که سياستهایشان مبتنی بر اسالم است .این نشان میدهد که به طور کلی و به رغم
ادعایشان مبنی بر اينکه قانون اسالمی توجيهکنند ه نقض حقوق بشر است ،دولتها
قانون حقوق بشر بينالمللی را هنجاری و ارزشی میدانند و از انتقاد به خاطر نقض آن
بيم دارند.
هنگام پیگيری اسالمیسازی ،دولتهای ایران ،پاکستان و سودان نگران بودند که
بدتر شدن وضع حقوق منجر به چالشهای خجالتآوری در برابر قانون اساسی میشود.
در نتیجه ،راهبردهای مختلفی برای رفع اين چالشها تمهيد شدند از جمله بازنويسی
تمهيدات قانون اساسی به شکلی که حقوق را از درون تهی کند يا صرفا آنها را به
تعلیق در آورد .در هر سه کشور ،اسالمیسازی منجر به سلطه فلسفههايی شد که با
مشروطهخواهی و قانونگرايی ضديت دارند.
در ایران ،رهيافت اساسی این بود که قانون اسالمی را فوق قانون اساسی سال ۱۹۷۹
بنشانند و تبصرههای اسالمی مبهمی بر تمهيدات حقوق قانون اساسی بيفزايند .اين
تبصرههای اسالمی به تفصيل بيشتر در فصلهای چهارم تا نهم بررسی خواهند شد .هر
چند افزودن تبصرههایی به تمهيدات حقوق کشمکشهای ميان رفتار دولت و بعضی
تمهيدات قانون اساسی ايران را به طور کامل نزدود ،اما توجیهاتی کلی برای تعرض به
حقوق را فراهم کرد .مثال اصل  ۴قانون اساسی ايران زمينه را برای استفاده از معيارهای
ق کردن حقوق فراهم میکند که تعريف ناشده باقی
اسالمی به عنوان مستمسکی برای رقي 
مانده بودند .اين اصل میگويد« :کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی،
اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این
اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و
تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است ».اين فقها ،کسانی هستند که بنا به
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اصل  ۱۱۰قانون اساسی توسط رهبری کشور نصب میشوند .فقهای شورای نگهبان مرجع
نهايی تصميمگيری دربار ه انطباق قانون با اصول و احکام اسالمی هستند.
در نتيجه ،حتی تضمينهای حقوق در قانون اساسی نيز نمیتوانند در صورت
تشخيص فقها مبنی بر ناسازگاریشان با اصول اسالمی نافذ باشند ،اما اينکه اين اصول
اسالمی شامل چه چيزهايی هستند و چطور بر حقوق در قانون اساسی اثر میگذارند
هرگز روشن نشدهاند .نخبگان روحانیت ،بسياری از عناصر نظا ِم عمدتا فرانسوی-پايهی
حقوقی را برچيدهاند ولی به جای آن چارچوب محکمی از قانونیت را بر حسب معيارهای
اسالمی قرار ندادهاند و ايران را در وضعيتی از تعليق قانونی وانهادهاند .بنا به ادعای يکی
از گزارشهای حقوق بشری دربار ه ايران ،روحانیون ايران حاکميت قانون را در کشور
با در انحصار گرفتن تفسير اصول ايدئولوژيک محوری ،به شدت تضعيف کردهاند]۱۷[.
به جای نشان دادن دغدغهای سختگيرانه برای قانونی بودن آنچه که از سوی فقهای
ارشد انتظار میرود ،روحانيون حاکم بر ايران اغلب رفتاری خشن و قلدرمآبانه و مخالف
قانون از خود نشان دادهاند .يک نمونه از اين ذهنيت را میتوان در سال  ۱۹۹۷در واکنش
«آيتاهلل محمد يزدی» ،1رييس قو ه قضايیه ايران ،به اعتراض «آيتاهلل حسينعلی منتظری»
به والیت فقهی آيتاهلل علی خامنهای نشان داد ،مشاهده کرد .منتظری که زمانی جانشين
برگزید ه خمينی بود ولی بعدا از منتقدان دلير سوء رفتارهای رژيم شد ،از جانشينی
کنار گذاشته شد و حصر خانگی شد .برای تنبيه منتظری به خاطر زیر سوال بودن رکن
نظام حاکم روحانيت در ايران ،ماموران رژيم به خان ه او حمله بردند و راهپيمايیهای
تهديدآميزی توسط اراذل و اوباشی خشن بر پا شد .آيتاهلل يزدی که خشونتها و
تهديدها را به قدر کافی مرعوبکننده نديده بود ،علنا هشدار داد که اگر منتظری ساکت
نشود« ،عاقبت حتی سختتری» خواهد داشت ]۱۸[.يعنی در پاسخ به اظهارات انتقادی
يک روحانی برجسته ،رييس قو ه قضايي ه ايران به جای پاسخ دادن به نکاتی که او طرح
کرده بود ،مانند رييس گروهی از جانيان رفتار کرد که برای جلب رضايت طرف عادت
به تهدید به خشونت دارند.
نظام تئوکراتيک ايران چيزی را ارائه کرده است که باید «قانون سياسی» نامیده شود
که حاصلاش سيستمی است که در آن قانون  -از جمله آنچه قانون اسالم خوانده
میشوند  -مراحل دادرسی همه مقيد به سياستاند ]۱۹[.تاثیر ايدئولوژی اسالمی رسمی
بر نقض حقوق بشر را به روشنی میتوان در نقض حقوق زندانيان سياسی و سيستمهای
 .1توضيح مترجم :نويسنده در متن اصلی به اشتباه از محمد تقی مصباح يزدی نام برده است که اشتباه
است .مصباح يزدی هيچ وقت سمت قضایی نداشته است.
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خاص شکنجهای که در زندانهای ايران به کار گرفته میشوند ،ديد]۲۰[.
پيش از اينکه روحانيون حاکم بر ايران به اين نتيجه برسند که ابراز نکردن انزجارشان
از حقوق بشر کاری ديپلماتيک است ،میشد سخنان نفرتآميز آنها را شنيد .آیتاهلل
خمينی گفته بود که« :چیزی که اينها حقوق بشر مینامند جز مجموعهای از مقررات
فاسد نیست که صهيونیستها درست کردهاند برای نابودکردن هم ه ادیان راستين».
علی خامنهای رييس جمهور وقت ايران که هنوز به والیت فقیه نرسيده بود ،گفته بود:
«وقتی میخواهيم ببينيم چه چیزی درست است و چه چيزی نادرست ،سراغ سازمان ملل
نمیرويم؛ سراغ قرآن میرويم .برای ما ،اعالمي ه جهانی حقوق بشر چیزی نيست جز
مشتی الطائالت پيروان شيطان]۲۱[1».
بحثهای داغ دربار ه اسالم و حقوق بشر در ایران نشان دادهاند که اختالف روحانيون
ایران دربار ه ارتباط اسالم و حقوق بشر چقدر شدید است .بسياری از روحانيون بسيار
محبوب و معتبر ايرانی با صدای بلند خواستار گسترش حقوق و آزادیها شدهاند و روش
رسمی استفاده از اسالم برای توجیه استبداد را محکوم کردهاند  -و هم ه اينها به رغم اين
است که رژيم با خشم خاصی اعتراض روحانيون را مجازات میکند]۲۲[.
جنجالها بر سر اسالم و حقوق بشر در انتخاباتهای سال  ۱۹۹۷و  ۲۰۰۱به آزمون
گذاشته شدند .پس از مدتها کنار گذاشتن هر نامزدی که ممکن بود به هر نحوی
چالشی در برابر حاکميت باشد ،نخبگان روحانيت در ايران در سال  ۱۹۹۷دچار خطای
محاسبه شدند و به «محمد خاتمی» ،روحانی ليبرال ،اجاز ه شرکت در انتخابات رياست
جمهوری دادند .خاتمی با پشتوان ه عظيمی رييس جمهور شد و موفقيتاش در انتخابات
سال  ۲۰۰۱هم تکرار شد .پيروزی او با وعد ه پيشبرد حقوق بشر ،دموکراسی ،حاکميت
قانون و پايان استفاده از اسالم برای توجيه ستمگری به دست آمد ]۲۳[.ايرانيان ،به ويژه
جوانان ،پاسخ شورمندانهای به وعدههای ليبرالسازی او دادند و بسياری از روحانيون
و روشنفکران به دفاع از حقوق بشر و محکوم کردن استفاد ه روحانيون از اسالم برای
سرکوب آزادیها برخاستند]۲۴[.
محافظهکاران توانستند تالشهای اصالحطلبان ه او را خنثی کنند و حتی سرکوبشان
را شدت بخشيدند .خاتمی مایهی ایستادگی در برابر افراطیون سرسخت را نداشت و
هنگامی که در سال  ۲۰۰۴با مهندسی آراء در انتخابات مجلس ،نامزدهای محافظهکار را
به مجلس فرستادند ،دور ه آزمايشی ليبراليزاسيون به پايان رسيد« .محمود احمدینژاد»،
 .1کوشش مترجم برای يافتن اصل عبارات آيتاهلل خمينی و آيتاهلل خامنهای به زبان فارسی به جایی
نرسید .ناگزیر از ترجمه انگلیسی آن برای برگرداندن جمله به فارسی استفاده شد.
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شهردار تهران و مريد آيتاهلل خمينی ،در ژوئن سال  ۲۰۰۵پس از اینکه شورای نگهبان
فهرست نامزدها را چنان فیلتر کرد که امکان انتخاب اصالحطلب کاریزماتيک ديگری
مثل محمد خاتمی رد شود ،به رياست جمهوری رسيد .پيروزی احمدینژاد باعث
فشارهای بيشتر بر حقوق بشر به نام اسالم شد .وقتی احمدینژاد بار ديگر وارد مبارزات
رياست جمهوری سال  ۲۰۰۹شد ،نه تنها با مخالفت مردم رنجديد ه ايران بلکه با مخالفت
روحانيون ليبرال نيز مواجه شد که با صدای بلند نقض حقوق بشری را که در دولت او
ادامه پيدا کرده بود ،محکوم کردند .پس از پيروزی احمدینژاد در انتخاباتی که از دید
بسیاری تقلبآمیز بود ،اعتراضهای مردمی گستردهای پا گرفت که مشهور به «جنبش
سبز» شد و تنها با توسل رژيم به خشونتهای مرگبار سرکوب شد .در طی اعتراضها،
روشن شد که جوانان ايران از دستکاری در آراء به خشم آمدهاند و میخواهند که دوره
استبداد دينی به پايان برسد.
در سودان و پاکستان راه ديگری در پيش گرفته شد :قانونهای اساسی آنها در عمل
در طی برنامههای اسالمیسازیشان به تعليق در آمد .تاريخهای پرفراز و نشيب و پيچيده
هر دو کشور بررسی هم ه وقايع مرتبط را غير ممکن میسازد ولی به بعضی از جنبههای
ارتباط بین اسالمیسازی و نقض حقوق بشر که توسط رژيمهای سودان و پاکستان انجام
شدهاند ،در اينجا اشاره میشود.
رييس جمهور «جعفر نميری» که پس از به دست آوردن قدرت در ماه می ۱۹۶۹
بر سودان حاکم شد ،در سال  ۱۹۸۳تصمیم گرفت که برای استقرار رژیم به شدت
نامحبوباش تالش کند که ائتالفی با اخوان المسلمين سودانی که مدتها پرچمدار
اسالمیسازی بودند ،ايجاد کند .او يک برنام ه جاهطلبانه ولی اتفاقی اسالمیسازی را
آغاز کرد که منجر به بروز دوبار ه جنگ داخلی ميان عربها و مسلمانان شمال و مهمتر
از همه آنيميستهای  1آفريقايی يا مسيحيان جنوب شد ]۲۵[.در سال  ،۱۹۸۴نميری به
دنبال بازنويسی قانون اساسی سودان رفت تا خود رهبر سياسی و دينی ارشد کشور شود
ولی با مخالفت جدی مواجه شد .به جای آن ،برای پيش بردن برنام ه اسالمیسازیاش
در عين پرهيز از اين اتهام که سعی در نقض قانون اساسی دارد ،در  ۲۹آوريل ۱۹۸۴
وضعيت اضطراری اعالم کرد و اصرار کرد که اين وضع برای حفظ اسالم در برابر
دشمناناش ضروری است ]۲۶[.هر چند وضعیت اضطراری رسما در پاييز سال  ۱۹۸۴با
فشار ديپلماتيک آمریکا لغو شود ،ولی در عمل حقوق قانون اساسی تا زمان سرنگونی
نميری در سال بعد به همان وضع تعليق باقی ماند .پيداست که اسالمیسازی سودانی
1. animists
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ارتباط تنگاتنگی با تعليق قانون اساسی داشت.
پس از سرنگونی نميری طی انقالبی مردمی در سال  ،۱۹۸۵دورهای از حاکميت
توسط رژيم کفیل نظامی به وجود آمد که طی آن قانون اساسی سال  ۱۹۷۳سودان با يک
قانون اساسی موقت جايگزین شد ]۲۷[.سودان در آوریل سال  ۱۹۸۶به يک نظام آزاد
دموکراتیک بازگشت .پس از به راه افتادن برنامههايی در بهار سال  ۱۹۸۹برای منسوخ
کردن قوانين اسالمی نميری ،رهبران نظامی متحد با جبههی ملی اسالمی (« 1)NIFحسن
الترابی» کودتا کردند که منجر به برقراری يک ديکتاتوری نظامی در ژوئیه سال ۱۹۸۹
تحت رهبری« ژنرال عمر البشير» شد که در آن ترابی نقش عنصر کلیدی مهمی را داشت
تا زمانی که در سال  ۲۰۰۱با البشیر اختالف پيدا کرد .رژيم البشیر که شورمندانه متعهد
به اسالمیسازی بود بالفاصله قانون اساسی موقت را منسوخ اعالم کرد و هم ه حقوق و
آزادیهايی را که سودانیها در دور ه کوتاه دموکراسی از آن برخوردار شده بودند به
تعليق درآورد .در پی آن بساط نقض فاحش حقوق بشر پا گرفت که در آن ديکتاتوری
ستمگر نظامی و انکار سيستمی حقوق و آزادیها همپای پیگیری اسالمیسازی شمرده
میشدند ]۲۸[.رژيم باالخره در سال  ۱۹۹۷اعالم کرد که يک قانون اساسی جدید برقرار
خواهد شد]۲۹[.
واکنشهای مقامات رسمی سودانی به ناظران مستقل حقوق بشر افشاگرانه بود .در
واکنش به گزارش سال  ۱۹۹۴کميسيون حقوق بشر سازمان ملل توسط «کاسپار بیرو»2که
به اين نتيجه رسيده بود که قانون سودان ،از جمله قوانين اسالمیاش ،ناقض قوانين
بينالمللی هستند ،هيأت سودانی در کميسيون گفت که اين يافتهها مستلزم حمله به اسالم
هستند ]۳۰[.دادستان کل سودان ادعا کرد که گزارش بيرو «شيطانی» است و بيرو را
«دشمن اسالم» خواند و به خاطر انتقاد از قوانين اسالمی سودان متهم به «کفر» کرد]۳۱[.
تحت فشار خارجی ،خارطوم باالخره در ژانوي ه  ۲۰۰۵توافق صلحی با شورشيان
جنوب امضا کرد که منجر به پا گرفتن قانونی اساسی شد که در  ۹ژوئیه  ۲۰۰۵امضا شد.
قانون اساسی جديد از تصويب اسالمیسازی که باعث بدتر شدن کشمکشها با سودان
شده بود عقبنشينی کرد و از بازسازی و آشتی از طريق به رسميت شناختن تنوع نژادی،
دينی و فرهنگی سودان استقبال کرد ]۳۲[.اين ژست آشتیجويانه هم بسيار اندک بود
و هم بسيار دير .نقضهای حقوق بشر با ادام ه جنگ داخلی بيشتر شد و با کشتارها و
نسلکشی ادامه يافت و در سال  ۲۰۰۹منجر به اين شد که دادگاه جنايی بینالمللی حکم
1. National Islamic Front
2. Caspar Biro
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جلبی برای بازداشت عمر البشير برای ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشریت صادر
کند .پس از سالها ستم بیرحمانه توسط رژيمهای خارطوم که با ايدئولوژیهای اسالمی
پيوند داشتند ،سودانیهای جنوب با رأی قاطع جدا شدند و باالخره در ژوئیه سال ۲۰۱۱
به استقالل رسيدند.
شباهتهای قابل توجهی بین اسالمیسازی در سودان تحت حکومت نميری و در
پاکستان در دور ه  ۱۹۷۷تا  ۱۹۸۸وجود دارد که در هر دو مشروطهخواهی و قانون اساسی
ضعيف شدند .رييس جمهور «محمد ضياء الحق» ،پس از سرنگون کردن دولت منتخب
رييس جمهور «ذوالفقار علی بوتو» ،تا زمان مرگاش در سانحهای هوايی در اوت ،۱۹۸۸
ديکتاتور نظامی پاکستان باقی ماند .ضيا پس از به قدرت رسیدن اعالم حکومت نظامی
کرد که تا دسامبر  ۱۹۸۵برقرار بود .اما پايان رسمی حکومت نظامی در سال  ۱۹۸۵در
عمل منجر به بازسازی تضمينهای قانون اساسی برای حقوق اساسی نشد .در پاکستان،
مانند سودان دور ه نمیری ،پروژ ه پيشنويس يک قانون اساسی اسالمی که قرار بود
جايگزين قانون اساسی سال  ۱۹۷۳شود ،در نهايت به جايی نرسيد.
ضيا پیگیری اسالمیسازی را توجيهی برای حفظ قدرتهای ديکتاتوری خود و
تعلیق حقوق قانون اساسی قلمداد کرد .در سخنرانی مهمی در سال  ،۱۹۸۳در حالی که
هم ه حقوق بنيادين در قانون اساسی رسما به تعلیق درآمده بودند ،ضيا جايگاه خود را به
عنوان حاکم ارشد حکومت نظامی با یک امير ،يا شاهزاد ه سنتی مقايسه کرد ]۳۳[.ضيا
اشاره کرد که مخالفت را تحمل نخواهد کرد:
يکی از نکات اساسی که از مطالع ه آيات قرآن و احاديث پيامبر بر میآيد اين
است که تا زمانی که امير يا رييس دولت از دستورات خدا و پيامبرش (صلی اهلل
علیه و سلم) تبعیت میکند ،اطاعت از او بر رعايا يا مردماش واجب است فارغ از
نفرت شخصی افراد از امير يا اعمال او .نه تنها به نظر من بلکه به عقيد ه متخصصان
حقوق و علما ،دولت من نيز يک دولت مشروطه است که بر اساس اصول اسالم
عمل کرده است .ما مسلمانانی معتقد هستيم .من میپذيرم و به آن افتخار میکنم
که دولت حاضر يک دولت نظامی است]۳۴[.
ضيا اين فکر را از انديش ه اسالمی پيشامدرن وام گرفته بود که مسلمانان باید از
هر کس که قدرت دارد تبعيت کنند تا زمانی که دستوری که به آنها داده میشود
معصيتآمیز نباشد .اما ضيا اين ادعای حيرتآور را نيز کرد که ديکتاتوری او دولتی بر
مبنای «قانون اساسی» است هر چند به متخصصان سخت فشار آورده بودند که تمهيدی از
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قانون اساسی در دفاع از موضع ضيا نقل کنند .در سال  ،۱۹۸۵او قانون اساسی را اصالح
کرد تا اطمينان حاصل کند که از مصونيت ويژه برای فرار از مسئولیت مدنی و جزايی
پس از پايان حکومت نظامی برخوردار است.
در همان سال ،ضيا قانون اساسی را اصالح کرد تا مشخصههای اسالمی آن را با
گنجاندن «قطعنام ه اهداف پاکستان» تقويت کند که خود بيانيهای بود که پيش از اين به
عنوان بخشی از اصول اجرايی قانون اساسی تلقی نمیشد .اين قطعنامه اصل -۲الف را
داخل قانون اساسی کرد و يکی از بخشهای آن مبنايی را فراهم میکرد برای راههای
بيشتر اسالمیسازی از طریق اين ادعا که پاکستان کشوری است که «در آن مسلمانان
قادر خواهند بود که در حوزههای فردی و جمعی بر حسب تعالیم و مقررات اسالم که
در قرآن کریم و سنت آمده است نظم دهند ».اين ادبيات در پروند ه «ظهيرالدین» نقل
شده بود ،و در فصلهای هفتم و نهم بررسی میشود ،و برای تهی کردن قانون اساسی از
تضمينهای آزادی دينی به کار میرفت.
ضيا سعی کرد که ائتالفاش را با روحانیون اسالمی همدل ،از طریق گماشتن آنها
به منصب قضاوت تثبیت کند .در نتيج ه اين سياست ،بسیاری از افرادی که آموزش کافی
نديده بودند به منصب قضاوت گماشته شدند که منجر به تغييراتی شد که باعث به خطر
افتادن سالمت و استقالل دستگاه قضايی پيش از این برجستهی پاکستان شد .اسالمیسازی
مدتها پس از مرگ ضيا نيز اثرات خود را داشت]۳۵[.
سياستمداران برجست ه پاکستانی« ،بینظير بوتو» و «نواز شریف» درگير مبارزاتی تلخ
شدند که مانع از فوايد بسیاری شد که به دنبال بازگشت دموکراسی پس از مرگ ضيا
از راه رسيدند .در اکتبر سال « ،۱۹۹۹ژنرال پرویز مشرف» قدرت را به دست آورد و
خود را در ژوئن سال « ۲۰۰۱رييس جمهور» خواند و این موقعیت رسما در انتخاباتی
مشکوک در سال  ۲۰۰۲تاييد شد .مشرف ،که در عمل به عنوان ديکتاتوری نظامی بر
کشور حکمرانی کرد ،چند سا ل قانون اساسی را تا هنگام برقراری دوبار ه آن در سال
 ۲۰۰۳به تعليق درآورد .او که از اساس يک افسر نظامی سکوالر بود ،مشغلهاش روابط
دشوار بینالمللی پاکستان و ناآرامیهای جدی داخلی بود؛ برای او ،پايان دادن به نقض
حقوق بشر که در ميراث روشهای اسالمیسازی ضيا قابل مشاهده بود ،اولویت بااليی
نداشت .مشرف که از هر سو تحت فشار بود در سال  ۲۰۰۸استعفا داد و «آصف علی
زرداری» که چهرهای منفور بود ،به دنبال ترور همسرش بینظير بوتو در سال  ،۲۰۰۷به
عنوان رييس جمهور جانشين مشرف شد .با دامنگستر شدن نارضايتی بر سر فساد وسيع و
بروز گسترد ه خشونتهای ميان گروهی و تروريسم شهری ،پاکستان به آشوب افتاده بود
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و فاقد رهبری قدرتمندی برای رسيدگی به مشکالت متعدد بود .با درافتادن پاکستان از
بحرانی به بحران ديگر و بروز کشمکشها در منطقه و مزمنتر شدنشان ،پيشبینی آينده
اسالمیسازی در آن کشور دشوار شد.

قدرت يافتن طالبان در افغانستان و پيامدهای آن
افغانستان گرفتار فاجعهها ،کشمکشها و ناآرامیهای مستمر از زمان حمله روسيه در
سال  ۱۹۷۹بود که منجر به جنگ داخلی طوالنی و ويرانگری شد و در نهایت روسيه در
سال  ۱۹۸۹از افغانستان بيرون رفت ]۳۶[.طالبان گروهی از اسالمگرايان متعصب پشتون
بودند و در سال  ۱۹۹۶بيشتر کشور را به تصرف در آوردند که منجر به پيادهسازی نسخه
فوقالعاده سرکوبگری از اسالمیسازی شد .اسالم رسمی طالبان نماينده رويکردهايی
از دستههایی خشن و متاثر از عقايد اسالم «ديوبندی» بودند که روايتی متصلبانه و نابگرا
از اسالم بود که در پی بازگشت به الگويی فرضی از امت اولي ه اسالم بودند و سعی در رد
هم ه تاثيرات غربی داشتند.
در اکتبر سال  ،۱۹۹۷طالبان کشور را به «امارت اسالمی افغانستان» تغيير نام داد و
اميرشان فردی بسيار تندرو به نام «مال محمد عمر» بود که بدون هيچگونه نهاد مدرن
کشورداری مثل قانو ن اساسی حکمرانی میکرد .تحت برنام ه اسالمیسازی طالبان،
نقض حقوق بشر ابعاد حيرتآوری پيدا کرد .پس از اينکه طالبان قوانين اسلوب غربی
افغانستان را به بهان ه بازگشت به شریعت کنار گذاشتند ،حاکميت قانون که پيش از آن
هم متزلزل بود بيش از پیش تضعيف شد .سوء رفتارهای طالبان شامل قتل دلبخواه مردان،
زنان و کودکان بسيار بود؛ و بازداشت اعالمنشد ه هزاران نفر که توسط گروههای مختلف
مسلح سياسی ربوده شده بودند؛ و شکنج ه افراد غيرنظامی؛ تجاوز به زنان؛ تعقیب و آزار
وحشيان ه شيعيان و گروههای قومی غيرپشتون؛ و بدرفتاری مرتب با افرادی که مظنون به
تعلق به جناحهای رقیب سياسی بودند .زير عنوان اجرای قانون اسالم ،نسخهای فوقالعاده
واپسگرا از تبعيض جنسيتی نيز نهادينه شد]۳۷[.
هر چند بسیاری از افغانها از سرنگونی رژيم طالبان در اواخر سال  ۲۰۱۱توسط
نيروهای مهاجم آمريکايی ابراز خرسندی کردند ،دولت ضعيف مرکزی که بعدا سر کار
آمد تنها به شکل صوری دموکراتيک بود .افغانها که در کشوری درهمشکسته زندگی
میکنند که سرشار از فساد و جنگساالری است ،همچنان بر سر مسائل بنيادین عميقا
اختالف دارند از جمله بر سر قبول کردن حکومت رژيمی در کابل که پاسخگوی سفارت
آمريکا باشد .به خاطر خشونت و تروريسم لجامگسيختهای که کشور را فراگرفته است،
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روشن نيست که آيا قانون اساسی سال  ۲۰۰۳افغانستان که تمهيداتاش بالقوه میتوانند
برای مقاومت در برابر اسالمیسازی به کار روند ،تاثير مهمی خواهد داشت يا نه.

عربستان سعودی در برابر فشارها برای اصالحات و ليبراليزاسيون
مقاومت میکند

برخالف کشورهايی که در پی اسالمیسازی میروند ،عربستان سعودی هدفاش
مقاومت در برابر فشارها برای تغيير است .پادشاهی عربستان تالش کرده است تا ميان
نيروهای رقيب توازن برقرار کند؛ در همان حالی که بسیاری از سعودیها خواستار
اصالحات عمده برای پيشبرد دموکراتيزاسيون و حقوق بشر هستند ،نيروهای محافظهکار
قدرتمند و روحانيون تندرو به ضعيف شدن احکام اسالمی و ماليم شدن کنترل
نيروهای امنيتی اعتراض شديد دارند .اين پادشاهی نظامی نامتعارف چون فقه اسالمی
پيشامدرن اتوريتهاش را حفظ کرده است .هر چند قانون اسالم جايگزين قانون سکوالر
در زمينههايی شده است که روابط تجاری و اقتصادی مستلزم تغييراتی بوده است ،مثل
وقتی که اين پادشاهی در پی عضويت در سازمان تجارت جهانی ( )WTOدر سال ۲۰۰۵
رفت ،در زمينههای مهمی مثل قانون خانواده و قانون جزايی ،قانون اسالمی همچنان
استوار باقی مانده است.
از ده ه  ،۱۹۹۰عربستان سعودی برنام ه اصالحات معتدلی را آغاز کرده است که شامل
اعالم قانون پايهی سال  ۱۹۹۲است ]۳۸[.اين قانون پس از این برگرفته شد که بخشهای
ليبرال و محافظهکار جامع ه سعودی ناشکيبايیشان را در برابر حاکميت خودکام ه خاندان
سعودی ،نقصانهای دستگاه قضايی و عدم احترام به حقوق و آزادیهای اساسی را نشان
دادند ]۳۹[.قانون پایه وضع تاسفبار حقوق بشر کشور را تغيير نداد و ماهيت مطلقگرای
پادشاهی سعودی را تاييد کرد و بر حاکميت قبيل ه سعودی به گونهای صحه نهاد که گويی
ريشه در منابع اسالمی دارد« ]۴۰[.ملک فهد بن عبدالعزيز» برای دفاع از عدم تضمين هر
گونه حقوقی برای سعودیها که مشروطهخواهی به طور معمول در اختيار شهروندان
میگذارند به «عقايد اسالمی» متمسک شد:
سيستم دموکراتيک حاکم در جهان برای مردم منطق ه ما مناسب نيست .ترکیب
مردم ما و ويژگیهای يگان ه آنها با بقي ه جهان تفاوت دارد .ما نمیتوانيم
شيوههايی را که مردم در ساير کشورها به کار میبرند وارد کنيم و برای مردم
خودمان از آنها استفاده کنيم .ما عقايد اسالمی خودمان را داريم که که يک
نظام کامل و کامال يکپارچه را تشکيل میدهد .به نظر من ،دموکراسیهای غربی
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میتوانند برای کشورهای خودشان مناسب باشند ولی برای کشورهای ما مناسب
نيستند]۴۱[.
حمالت تروريستی یازدهم سپتامبر  ۲۰۱۱به آمریکا و سرريز شدن خشونت به قلمرو
سعودیها وضع موجود را به هم ريخت .در سالهای بعدی ،عريضههايی دست به دست
شدند برای درخواست اصالحات و مطالب ه يک قانون اساسی واقعی .پادشاهی عربستان گه
گاه به کسانی که خواستار تغيير میشدند حمله میکرد .مرگ ملک فهد بيمار و ناتوان
در سال  ۲۰۰۵و به مسند نشستن «ملک عبداهلل» اين امکان را پديد آورد که پادشاهی
خردمند پاسخ دادن به منتقدان ليبرال را به نفع رژیم ببيند .ملک عبداهلل اصالحات
معتدلی را آغاز کرد ،از جمله کارهايی برای بهبود کيفيت دادگاهها کرد و به زنان اجازه
تحصيل حقوق داد ولی اين کارها پاسخگوی مطالبات مردمی برای دموکراتيزاسيون
و پاسخگويی نبودند .محدوديت بر سر راه کنشگری حقوق بشر ،و مقاومت در برابر
مطالبهی رسيدگی به فسادی که نظام را سخت آفتزده کرده ،همچنان استوار است .عزم
راسخ قبيل ه سعودی برای حذف هر گونه تهديدی علیه قدرتاش در سال  ۲۰۱۱آشکار
شد که نيروهای عظيمی در جریان بهار عربی ابتدا برای سرکوب تظاهرات در عربستان
سعودی و سپس با خشونت بسيار بيشتری برای سرکوب اعتراضهای اقليت ناآرام شيعه
در کشور همسايهاش بحرين گسيل شدند.

خالصه

به عنوان پيشينهای برای هر بحثی دربار ه طرحهای حقوق بشر اسالمی ،پيامدهای
برنامههای اسالمیسازی برای حقوق بشر سزاوار مالحظه و بررسی دقيق هستند .پیگيری
اسالمیسازی  -يا در مورد عربستان سعودی ،چسبيدن رژيم به فقه و نهادهای پيشامدرن
اسالمی  -ارتباط تنگاتنگی به الگوهای بیاعتنايی به حقوق بشر و سياستهای مخالف
با حاکمیت قانون دارد .تاکنون ،نمیتوان دولتی را يافت که مدعی برتری دادن به قانون
اسالم بوده باشد و فکری به حال حفظ حقوق بشر به شکلی که در قانون بينالمللی مقرر
شده است کرده باشد .از طرف ديگر ،همانطور که میتوان از رژیمهايی که کارنامه
ضعيفی در بسياری از شاخصهای کشورداری دارند انتظار داشت ،سياستهای آنها
ارتباط تنگاتنگی با تضعيف حقوق بشر و شکست قانونگرايی و مشروطهخواهی دارد.
وقتی به ياد داشته باشیم که رژيمهايی مثل رژيم ايران و عربستان سعودی هستند که
پيشرو ترويج طرحهای حقوق بشر اسالمی هستند ،میتوان درک کرد که فرهنگهای
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مرتبط سياسی به اين معنا هستند که در اين طرحها ،معيارهای اسالمی به شيوهای استفاده
میشوند که با حقوق بشر خصومت دارند.
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فصل سوم
سنت اسالمی و واکنشهای مسلمانان به حقوق بشر
ميراث پيشامدرن اسالمی

مفاهيم بسیاری را میتوان ديد که ريشههای حقوق بشر را در منابع اسالمی و در آثار
فقهای پيشامدرن نشان میدهد اما هر چند میراث اسالمی منابع بالقوهای را برای تبيين
حقوق بشر ارائه میکنند ،اين قابلیت نهفته باقی مانده است .این تاخير در تبيين حقوق را
باید به حساب آورد .عوامل و شرايط مختلفی مانع پديد آمدن حقوق بشر در چارچوبی
اسالمی شده که به اين معنا بوده است که طرحهای حقوق بشر اسالمی مدتها پس از
پديدار شدن قانون حقوق بشر بینالمللی به وجود آمدهاند.
فردگردايی که ويژگی تمدن غربی است يکی از مؤلفههای اساسی در شکلگيری
حقوق مدنی و سياسی بود .در مقابل ،اولويت بخشیدن به فرد از ويژگیهای مشخصه
جوامع مسلمان يا فرهنگ اسالمی نبوده است .اين بدين معنا نيست که فردگرایی به طور
مطلق غايب بوده است چون تصوف یا عرفان که از مؤلفههای مهم سنت اسالمی است
واجد عناصری از فردگرايی است ]۱[.سایر ويژگیهای سنت اسالمی به طریق مشابه
میتوانند زمينه را برای رهيافتی فردگرايانه به حقوق فراهم کنند]۲[.
از لحاظ تاريخی عقايد اسالمی در جوامع سنتیای به وجود آمدهاند که در آنها
نمیتوان انتظار شکلگیری اصولی فردگرايانه را داشت .رويکردهای غيرفردگرايانه
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و حتی ضد فردگرایانه در جوامع سنتی مشترک هستند که در آنها افراد در موقعيتی
مفروض در بستری اجتماعی واقع میشوند و مؤلفههايی از ساختار خانواده يا جامعه
تلقی میشوند تا موجوداتی خودمختار و جدا که حق تعيين مسير زندگی خودشان را
داشته باشند .به این ترتيب ،اينکه بگوييم فردگرايی در عقايد اسالمی تبيين شده توسط
متفکران مسلمان در گذشته وجه و جايگاهی نداشته است به معنای مالحظهای است که
بيشتر به بسترهای تاریخی توليدی این عقايد برمیگردد تا به اسالم به مثاب ه يک دين .این
پيشينه توجيه مدعياتی نيست که میگويند اسالم ذاتا ناتوان از تمهيد فردگرايی است یا
ضرورتا با آن خصومت دارد .چنانکه «خالد ابوالفضل» متذکر شده است« :فقهای مسلمان
پيشامدرن مدعی بينشی همهجانبه از حقوق نبودند چنانکه قايل به بينشی فردگرايانه از
حقوق نيز نبودند ]۳[».به رغم اين ،چنانکه بسیاری از مثالهای اين کتاب نشان میدهند،
مدافعان طرحهای حقوق بشر اسالمی عمدتا دفاع از ارزشهای اسالمی را مساوی با رد و
نفی فردگرايی گرفتهاند و به اصولی قائل شدهاند  -مثل منع دينگردانی از اسالم  -که به
گونهای طراحی شدهاند که از جمع در برابر فرد حمايت میکنند.
در ميان ميراث وسيع تمدن اسالمی ،با مفاهيمی فلسفی ،ارزشهايی انسانگرايانه و
اصولی اخالقی برخورد میکنيم که به خوبی با برساختن اصول حقوق بشر سازگارند.
[ ]۴اما عوامل تاريخی ،مثل قدرت گرفتن سياسی يک فلسفه يا الهيات ارتودوکس که
مخالف با انسانگرايی يا خردگرايی بوده است  -و در نهايت دشمن آرمانهای لیبرال
همراه با حقوق بشر  -مروجان چنين ارزشها و اصولی را در موضعی عموما ضعيف يا
تدافعی نگه داشته است .اگر شرايط به قائالن به جریانهای خردگرا و انسانگرا اجازه
میداد که قدرت و نفوذ سياسی بيشتری پيدا کنند ،این متفکران ممکن بود اندیش ه اسالمی
را به سویی برانند که میتوانست فضايی مساعدتر برای پدیدار شدن زودتر عقايد حقوق
بشری فراهم کند .به رغم اين موضع اقلیت ،ديدگاههای متفکران خردگرا و انسانگرای
مسلمان قطعا ريشه در سنت اسالمی دارند.
بعضی از فيلسوفان برجست ه اسالمی مثل «فارابی» (م )۹۵۰ .و«ابن رشد» (م )۱۱۹۸ .به
اين موضع نزدیک شده بودند که بگويند خرد آنچه را که درست و حق است تعيين
میکند و دين به موضع خرد گردن مینهد ]۵[.اين موضع استثنا بود؛ متکلمان ارتودوکس
اسال ِم سنی ،عمدتا اعتمادی به خرد انسانی نداشتند و هراسشان اين بود که مسلمانان از
حقيقت وحی دور شوند و به گمراهی بيفتند .ميان گرايشهای فيلسوفان مسلمان ،که
فلسفه مسلط داوطلبیگرايی اخالقی

بسياری از آنها متاثر از فلسف ه يونانی بودند ،و اصول
تنشی مستمر وجود داشت .بر اساس اين مکتب فکری تاثيرگذار ،هر آنچه خدا اراده
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کند ،فینفسه عادالنه است .بنابراين ،عدالت کامل تنها زمانی محقق میشود که هم ه
مخلوقات خداوند ،از حاکمان گرفته تا رعایا ،تنها از فرمان خداوند که در قوانين اسالم
متجلی است تبعيد کنند .در نتيجه ،دیدگاه ارتودوکس اين بود که مسلمانان بايد بدون
چون و چرا به حکمت الهی متجلی در عقايد اسالمی احترام بگذارند ]۶[.غلب ه اين ديدگاه
ِ
تحقق نسخهای اسالمی از «عصر خرد» را دشوار میکرد.
يکی از مهمترین جريانهای خردگرای انديش ه اسالمی ،جريان فکری معتزله بود که
تاثیر قائالناش در جهان سنی در قرن نهم به اوج خود رسيد و از آن پس عمدتا سرکوب
شدند ]۷[.معتزله خواستار تفسیری خردگرايانه از منابع اسالمی بودند و مدعی بودند که
اسالم در عرصههای سياست و اجتماع امر به عدالت میکند .جامعه میبایست دولت را
کنترل کند نه اينکه کورکورانه تن به اتوريت ه دولت بدهد و لذا آزاد است که در برابر
دولتهايی که آزادیهای اساسی را منکر میشدند قيام کند ]۸[.متفکرانی اسالمی که
رهيافت معتزلی را اختيار کردند ،آشکارا قائل به برتری خرد بر وحی بودند و خواستار اين
بودند که قوانين تن به مفاهيم انسانی از عدالت بدهد .این گروه هميشه از سوی مدافعان
سرسخت اين ديدگاه که نه اسالم و نه قانون الهیاش را نمیتوان با خرد انسانی سنجيد،
در معرض اتهام کفر بودند.
هر چند متفکران خردگرا عمدتا در محيطهای مسلمان از زمان سرکوب معتزله به
حاشيه رانده شدهاند ،جریانهای خردگرا هرگز به طور کامل از ميان نرفتند و در اسالم
شيعی اثنیعشری اين عقايد همچنان قدرتمند باقی ماندند .نمونهی «نصر حامد ابوزید»
که در فصل نهم بررسی میشود ،و عقايد «عبدالکريم سروش» نشاندهند ه استمرار
موضوعيت مباحث پرجنجالی هستند که با امتناع معتزله از گردن نهادن خاضعانه به
ارتودوکسی غالب به حرکت در آمدند .سروش ،استاد ايرانی فلسفه ،برداشتی از اسالم را
عرضه میکند که عاری از محدوديتهايی است که ويژگی ايدئولوژی اسالمی حاکم
است و به صراحت مواضع معتزلی را تايید میکند ]۹[.سروش ،از جمله ،با جسارت به
طور علنی مدعی است که عدالت مقدم بر اسالم است و قوانين اسالم بايد به معيار عدالت
گردن بنهند .هر چند روحانيون حاکم در ایران به او به خاطر داشتن عقاید کفرآمیز
حمله کردهاند ،سروش در تعظیم اصول عدالت بر فلسفهای خردگرا صحه میگذارد که
ريشههایی کهن در سنت شيعی دارند که بر اساس آن مسلمانان حق دارند که از گردن
نهادن بی چون و چرا به آنچه به آنها به عنوان عقاید اسالمی تعلیم داده میشود امتناع
کنند و از عقل برای تعيين اينکه آيا اين عقاید عادالنه است يا نه استفاده کنند .سروش
به خاطر انتقادهای دلیرانهاش از مصادر ه اسالم توسط حکومت ايران برای محدود کردن
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حقوق و آزادیها دچار سانسور و محدودیتهای خشونتآمیزی شد که برای ساکت
کردن او به راه انداخته شد و تحت آماج خشونتها و تهديدهای فيزیکی قرار گرفت که
نهايتا او را مجبور کرد که مدتی دراز در خارج از کشور پناه بجوید.
قدرت گرفتن داوطلبیگرايی اخالقی و ضعف نسبی جريانهای خردگرا در اسالم
سنی پيامدهای مهمی داشت .انديش ه اسالمی عمدتا بر حقوق انسانها تاکيد میکرد
تا تکالیفشان نسبت به اطاعت از قانون کامل الهی که به طبع قرار است باعث ايجاد
توازن آرمانی در جامعه شود .امروز نيز همچنان میتوان اين تکيه بر تکالیف را ديد .مثال
آيتاهلل خمینی اصرار داشت که آدمی واجد هيچ حق طبيعی نيست و مومنان باید تسليم
اوامر الهی باشند]۱۰[.
از آنجا که مسلمان پارسا صرفا قرار بود که از اوامر الهی درک و اطاعت کند،
مطالب ه آزادیهای فردی برای ذهن ارتودوکس آشکارا براندازانه به نظر میرسید .از اين
مطالبات اينگونه برداشت میشود که افراد خود را ملزم به تسلیم در برابر اوامر قانون
اسالم و متوليانی که مسئول اجرای آن بودند نمیدانند و فرضشان اين است که از قوه
خرد خطاپذير انسانی برای به چالش گرفتن برتری تعالیم دینی استفاده میکنند]۱۱[.
محققان احکام اسالمی به طور سنتی بر اين نکته تمرکزی نداشتند که برای محدود
کردن حاکمان و مانع شدن از ستم چه نهادها و روندهایی الزم است ،در عوض،
بيشتر بر اساس سناريوهايی فکر میکردند که در آن حاکمان مسلمانانی پارسا بودند
که مشتاق اطاعت از فرمان خدا و پياده کردن «شريعت» هستند ]۱۲[.در نتيجه ،عقاید
مبتنی بر «شريعت» بسيار آرمانخواهانه باقی ماندند و با اين ديدگاه بسط پیدا نکردند که
مکانيزمهای نهادينهای را ارائه کنند که بتوانند محملهایی قانونی فراهم کنند برای وقتی
که دولتها به طور سيستماتيک به رعايایشان ستم میکنند و آنها را استثمار میکنند.
[ ]۱۳تنها استثنا در زمین ه حقوق مالکيت است که در آن شریعت تمهيداتی را ارائه میکند
که افرادی که به ظلم ،از اموالشان محروم شدهاند متوسل به اقدام رسمی شوند]۱۴[.
این خصلتهای تفکر اسالمی مانع رشد مفاهيم حقوق فردی میشد که با تکیه بر
آنها میشد در برابر تعرض دولتها ايستاد اما هرگز به طور کامل باعث به محاق رفتن
ديدگاههای ديگری نشد که گرايش بيشتری به توليد حقوق داشتند .میتوان جريانهای
انسانگرا را در آغاز مرحل ه اولي ه انديش ه اسالمی ديد که تا زمان حال نیز ادامه داشته است.
[ ]۱۵عالوه بر این ،تفکر اسالمی دورههای نخست شامل مضامین اوليهی فکر آزادی
سياسی نيز میشود ]۱۶[.مفاهيم دموکراسی را میتوان بسيار شبیه آنچه در نظامهای
سياسی مدرن داريم ،در نخستين دورههای تاریخ اسالم در افکار «خوارج» يافت که از
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جریان اصلی اسالم در قرن هفتم جدا شدند به اين دلیل که جامعه اين اصل فکری خوارج
را نپذيرفت که جانشينان حضرت محمد باید توسط جامعه انتخاب شوند ]۱۷[.خوارج به
خاطر دیدگاههای غير ارتودوکسشان طرد شدند و ادبيات آنها برای ديگر مسلمانان
آشنا نيست؛ اما همچنان میتوان گفت که سنت اسالمی از همان ابتدا شامل عقايدی بود
که بعضی از اصول دموکراتيک را که زيربنای حقوق بشر مدرن است پيشبینی میکند.
هنگام کاوش در نوشتههای فقها ،متکلمان و فيلسوفان پيشامدرن برای يافتن عقايدی
که یا تمايل به تمهید اصول حقوق بشر دارند يا مانع پذيرش آنها در سنت اسالمی
میشوند ،با انبوهی از روایتها مواجه میشويم که پيامدهای متضادی برای حقوق
دارند .پس از بررسی تاريخ عقالنی پيشامدرن اسالمی ،میتوان دريافت که هيچ عقیده
اسالمی محرزی دربار ه حقوق یا صورتهای اولی ه آن در آن دوره وجود ندارد ،و فقط
جریانهايی از فکری وجود دارد که مبنايی کمابيش مساعد را برای جذب مفاهيم مدرن
حقوق بشر در چارچوبی اسالمی فراهم میکنند.
هر چند جريانهای مسلط در ميراث اسالمی پيشامدرن فضايی مساعد را برای پرورش
اولي ه مفاهيم حقوق بشر فراهم نمیکردند ،از همان مراحل نخستين ويژگیهايی وجود
داشتند که قابلیت ادغام موفقيتآميز زمينههای حقوق بشر مدرن را داشتند .در نتيجه،
کسانی که از اسالم به مثاب ه سنگرگاهی در برابر دموکراتيزاسیون و حقوق بشر استفاده
میکنند تنها از يک جنبه از ميراث چندوجهی اسالم استفاده میکنند .چنانکه یکی
از اعضای سابق «سازمان حقوق بشر مصر» متذکر شده است« :طرحهای خودکامه و
ستمگرانه به انبوهی از روايتها ،تصاوير و نمادهايی ارجاع میدهند که در هر فرهنگ
انسانی وجود دارند .طرحهای آزادیگرا بر سنتهای مقاومتی و رهايیبخشی تکیه
میکنند که به همان اندازه در هر فرهنگ انسانی وجود دارند ]۱۸[».مسلمانانی که سنت
خود را برای يافتن رهنمودهایی برای نحو ه برخورد با ابعاد حقوق بشری مشکالت معاصر
میکاوند ،زمينههای فراوانی را برای رد و نفی سنديت تفسيرهايی پيدا میکنند که اسالم
را به مثاب ه مانعی برای پيشرفت در حوز ه حقوق بشر قلمداد میکنند]۱۹[.

واکنش مسلمانان به مشروطهخواهی غربی

نظام مدرن حقوق بشر که در قانون بينالمللی گنجانده شده است بايد در تمهيدات
حقوق موجود در قانونهای اساسی و قوانين ملی کشورها پياده شوند تا ضمانتهای
قانونی مؤثری برای اين حقوق فراهم شود .همانطور که هیچ موضع اسالمی واحدی
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دربار ه مزایای خردگرايی يا انسانگرايی وجود ندارد ،هيچ موضع واحدی هم دربار ه
نظر اسالمی در خصوص مشروطهخواهی که نهادی است که ارتباط تنگاتنگی با توسعه
حفظ قانونی حقوق دارد ،وجود ندارد .واکنش مسلمانان به مشروطهخواهی مدرن ،که
به روشنی در کسوت پيوندی حقوقی از غرب به خاورمیانه آمده است ،به طور تاریخی
با طیفی گسترده از واکنشها از تايید و تصويب شورمندانه گرفته تا رد خصمانه مواجه
شده است]۲۰[.
نخبگان مسلمان در قرن نوزدهم با عقايد غربی دربار ه قانون و کشورداری آشنا
شدند .ضعف نسبی کشورهای خاورميانه که قادر به ایستادگی در برابر قدرتهای
اروپايی نبودند ،مالزم با ناکامیشان در برقراری و حفظ آزادیهای سياسی تلقی شد.
وقتی مسلمانان در پی ابزارهای قانونی برای محدود کردن حاکمان خودکامه رفتند،
به الگوهای اروپايی رو آوردند نه سنت اسالمی .مشروطهخواهی در خاورميانه معموال
توسط مدافعان جنبشهای ملیگرای سکوالر ترويج میشد و پرچمداراناش اغلب
نخبگان تحصيلکرده و حقوقدانان درسآموخته در غرب بودند ]۲۱[.مشروطهخواهان
اوليه به سوی برچيدن نابرابریهای حقوقی تحميل شده بر شهروندان رفتند و به جای
جامع ه دينی ،ملت کانون دلبستگی و سرسپردگی سياسیشان شد]۲۲[.
مسلمانانی که مدافع مشروطهخواهی بودند اغلب علمای محافظهکار را در زمره
دشمنان سرسخت خود میيافتند .علما غالبا به نام حفظ اسالم به ستيز با مشروطهخواهی
میپرداختند چون بر اين باور بودند که اصول مشروطهخواهی در تعارض با احکام
شريعت است ]۲۳[.الگوی تاریخی مقاومت علما با مشروطهخواهی بيشترین دوام را در
عربستان سعودی داشت که کشوری مسلمان بود که در آن علمای محافظهکار سنی
بيشترين تاثير سياسی را داشتند .به رغم دههها تالش اعضای ليبرال نخبگان سعودی برای
جا انداختن مفهوم مشروطهخواهی ،هيچ قانون اساسی مشروطهای هنوز برگرفته نشده
است .قانون پايهای که باالخره در سال  ۱۹۹۲پذيرفته شد ،بسيار عقبتر از به رسميت
شناختن معيارهای مشروطهخواهی مدرن است]۲۴[.
علمای بسياری نیز بودهاند که همکاری تنگاتنگی با جنبشهای لیبرال و اصالحطلب
داشتهاند که مروج مشروطهخواهی بر اسلوب غربی بودند« .محمد عبده» (م)۱۹۰۵ .
اصالحگرای ذینفوذ مسلمان که مفتی اعظم مصر نيز بود ،از نمونههای برجست ه آن است.
عبده که از فقيهان مسلمان درسآموخت ه االزهر بود ،مدافع سرسخت ملیگرايی مصری و
مشروطهخواهی بود .او و ساير فقهای اصالحگرای همفکرش هيچ تعارض الينحلی میان
مشروطهخواهی و وفاداری به اسالم نمیديدند .خالصه اینکه میتوان گفت روحانيون
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و علمای مسلمان در اين زمینه اختالف دارند و اين اختالف همچنان باقی است که آیا
مشروطهخواهی ،که نهادی است که برای حفاظت از حقوق بشر اهمیت محوری دارد،
با شريعت سازگار است يا نه .جنجالها در اين زمينه وقتی باالتر گرفت که برنامههای
معاصر اسالمیسازی نسبت مستقيمی با افول مشروطهخواهی پیدا کردند؛ قوانين اساسی
به تعليق در آمدند؛ يا در مورد طالبان ،مشروطهخواهی يک فکر بيگان ه غربی قلمداد شد
و به طور کامل طرد شد.

سماجت اولویتها و ارزشهای سنتی

مدافعان طرحهای حقوق بشر ،به جای اينکه در پی مولفههايی در ميراث اسالمی بگردند
که مکمل حقوق هستند ،مايلاند که به عقايد و رويکردهای ارتودوکسی سنتی بچسبند
مثل داوطلبیگرايی اخالقی ،برتری وحی الهی و خصومت با خردگرايی و انسانگرايی.
در نتیجه تصمیم گرفتهاند که به همان چارچوب عقالنی مسلطی متمسک شوند که به
طور تاريخی مانع از پا گرفتن مفاهيم حقوق بشر شده است و پيامدهایاش در تحليلها از
تمهیدات حقوق بشر در فصلهای چهارم تا نهم به تفصيل آمدهاند.
در بهترين حالت ،ممکن است بخواهيم کل مواضع فلسفی نويسندگان را که به هر
يک از اين طرحها ضميمه شدهاند مطالعه کنيم تا بتوانيم این فلسفهها را به طور مستقيم
با تمهيدات آمده در هر يک از اين طرحها مرتبط کنیم .متاسفانه ،اين نويسندگان چنين
تفصيل فلسفیای ندارند .در غياب چنين چيزی ،همچنان زمينههایی وجود دارد برای پيدا
کردن مشخصههای ارزشها و اولويتهای آنان.
تا جایی که اين طرحها به شکل صريح اولويتهایشان را مشخص میکنند ،بر
اولويت وحی در برابر خرد تاکيد دارند؛ هيچ يک از اينها خرد را به مثاب ه منبع قانون یا
هدايت اخالقی تلقی نمیکنند .در این طرحها ،هر چالشی در برابر قانون اسالم مبنی بر
اينکه مخالف حقوق بشر تضمينشده در قانون بينالمللی است از همان ابتدا رد میشود؛
خرد انسانی برای نقد آنچه که اوامر الهی تلقی میشود ناکافی دانسته میشود .اين نکته
مؤيد اين ديدگاه ارتودوکس است که اصول شريعت کامل هستند و عادالنه چون نماينده
اراد ه خالقاند و برگرفته از وحی الهی و الگوی پيامبر که ملهم از وحی خداوند است.
مثال در دیباچ ه نسخ ه انگليسی «اعالمي ه حقوق بشر اسالمی» این موضع را میبینيم
که وحی الهی «چارچوب قانونی و اخالقی برقراری و تنظیم نهادها و روابط انسانی»
را فراهم کرده است .این فکر در سراسر متن نسخ ه عربی که سرشار از آياتی از قرآن
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و روايتهایی از سنت پيامبر است ،به تلويح آمده است .پيداست که برای نويسندگان
اعالمي ه حقوق بشر اسالمی ،متون مقدس به عنوان منبع قانون اولويت دارند .جايگاه خرد
بر همين قياس فروکاسته میشود .در بندی ديگر در همین ديباچه اعالمي ه حقوق بشر
اسالمی ،نويسندگان به صراحت در نسخ ه عربی اعالم میکنند که معتقدند که عقل بشر،
مستقل از هدايت الهی و وحی ،برای ارائ ه بهترین برنامه برای زندگی بشر ناکافی است.
در بخش متناظر نسخ ه انگليسی ،پس از بيان اينکه «خردگرايی به خودی خود»
نمیتواند «راهنمای مطمئنی در امور بشر باشد» ،عقيد ه خود را بیان میکنند که «تعالیم
اسالمی نمايند ه اساس و گوهر هدايت الهی در صورت نهايی و کامل آن است ».اين
رويکردها تضاد شديدی با بنيان اساسی «اعالمي ه جهانی حقوق بشر» دارد که در اصل
یکم آن تبيين شده است و تاکید دارد که هم ه انسانها «دارای خرد و وجدان هستند».
در طرحهای حقوق بشر اسالمی که مودودی و تابنده به آن قائل هستند ،تکي ه مشابهی
بر نقل قولهای مفصلی از منابع اسالمی هست که نشان میدهد آنها تابع اين ديدگاه
سنتی هستند که راهنماهای قطعی برای نحو ه تقنين ،متون وحی و سنتهای پيامبر هستند
نه خرد انسانی.
برتری و اولويت احکام اسالم در ايران در تمهيدات مختلف در قانون اساسی سال
 ۱۹۷۹ايران آمده است مضاف بر اصل  ۴که هم ه قوانين را مبتنی بر اصول اسالمی
میخواهد .در اصل يکم بر اولويت قرآن تأکيد میشود و گفته میشود که حکومت
بايد مبتنی بر حقیقت و عدالت قرآنی باشد .و در اصل  ۲بيان میکند که جمهوری ایرانی
ی الهی و نقش
بر پاي ه ايمان به حاکميت خدا و ضرورت اطاعت از اوامر اوست و بر «وح 
بنیادی آن در بیان قوانین» و «عدل خدا در خلقت و تشریع» تاکيد میکند .همچنين بر
اساس اصل  ،۲اين اهداف از طريق «اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب
و سنت معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین» محقق میشود .به اين ترتيب ،قانون اساسی
ايران ،از جمله تمهيدات حقوق آن ،متکی بر اصولی است که برگرفته از وحی الهی
است.
به طریق مشابه ،بنا به درآمد اعالمي ه حقوق بشر در اسالم قاهره« ،حقوق اساسی و
آزادیهای بنيادين در اسالم بخشی ضروری از دين اسالم هستند» و «در کتب وحی الهی
آمدهاند و از طریق پيام آخرین پیامبر خدا فرستاده شدهاند ».يعنی وحی از لحاظ نظری
برای اين طرح حقوق بشر نيز محوری است .به همين ترتيب ،اصل  ۷قانون پایه عربستان
سعودی تايید میکند که قرآن و سنت پیامبر فوق قانون پايه و ساير قوانين دولت هستند و
در نتيجه به روشنی حقوق را در ذيل وحی اسالمی و سنت پيامبر قرار میدهد.

سنت اسالمی و مسلمانان

 103

در نسخ ه پيشنويس قانون اساسی اسالمی االزهر ،شواهد به این اندازه روشن نيستند.
اما میتوان از تاکيد مشابهی بر وحی اسالمی در تمهیدات منفردی که از زبان و مفاهيم
قرآنی استفاده میکنند ،و در مقررات اصل  ۱۲و  ۱۳که خواستار حفظ قرآن در مدارس
و آموزش سنتهای پيامبر هستند و بر اساس تمهيدات اصل  ۱۱که میگويد تعالیم دینی
باید موضوع اصلی آموزش باشند ،استنباط کرد و نتيجه گرفت که دستورات و متون دینی
محور و مبنای دانش و معرفتاند.
عالوه بر دادن نقشی محوری به وحی در طرحهای حقوق بشر اسالمی ،به نظر
نمیرسد که نويسندگان آن عبور از تاکيد بر تکاليف انسان را با تاکيد بر حقوق فردی
انسان ،که مشخص ه انديش ه مدرن دربار ه حقوق است ،قبول داشته باشند .در بندی از
نسخ ه انگليسی درآمد «اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی» که هيچ همتای روشنی در
نسخ ه عربیاش ندارد ،نويسندگان متذکر میشوند که «بر اساس ميثاق ازلیمان با خداوند،
تکاليف و وظايف ما بر حقوق ما اولويت و تقدم دارند» و در نتيجه به تاکيد دوباره بر اين
عقيد ه سنتی نزديک میشوند که اسالم تکاليف مومنان را تجويز میکند نه حقوق فردی
را .لذا روشن است که از همان ابتدا اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی تاثير انکار حقوق
را در لباس برقراری تکاليف اسالمی خواهد داشت .اگر اعتراض و شکايتی در برابر اين
موضع باشد ،دفاع حاضر و آماده اين است که اسالم در پی تامين حقوق فرد نيست بلکه
به دنبال تامين اطاعت از اوامر الهی است.
در نسخ ه پيشنويس قانون اساسی االزهر ،دغدغ ه مشابهی را نسبت به تحقق وظايف
و تکاليف اسالمی میتوان ديد .در اصل  ،۱۲دولت ملزم است که فرایض را به مسلمانان
بياموزد .از سوی ديگر ،بند چهارم نسخ ه پيشنويس که با حقوق و آزادیهای فردی سر
و کار دارد (که فوقالعاده محدود هم شدهاند) ،هيچ سخنی از ضرورت آموزش حقوق
و آزادیها به مسلمانان نيست.
اعالمي ه قاهره به وظايف و تکاليف اشاره میکند و بر فرودستی آدميان در برابر خالق
تاکيد دارد .مثال اصل یکم در بند الف میگويد که هم ه انسانها «در تسلیم در برابر
خداوند يکسان هستند» و «از جهت کرامت پاي ه انسانی و تکاليف و مسئوليتهای پایهشان
يکسان و برابرند» و در بند ب بيان میکند که هم ه انسانها «عيال» خداوند هستند .به طريق
مشابه ،پس از اينکه در اصل یکم گفته شده که دولت اسالمی است و در اصل  ۵میآيد
که دولت ،دولتی پادشاهی است که در خاندان سعودی مستقر است ،قانون پاي ه سعودی
در اصل  ۶وظيف ه تبعيت از پادشاه را ماهيتا دينی میداند و مدعی است که شهروندان باید
با پادشاه بیعت کنند « و بر اساس قرآن کريم و سنت پيامبر ،تسليم و اطاعت بياورند» و در
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نتيجه اطاعت از پادشاه را مترادف با اطاعت از امر خدا میداند .قابل توجه است که بخش
پنجم ،با عنوان «حقوق و وظايف» شمار اندکی از حقوق ارزشمند را داراست.
«ا .ک .بروهی» ،از وزرای سابق احکام و امور دينی در پاکستان ،مطالبی درباره
حقوق بشر در اسالم نوشته است و فلسفهای از حقوق را ارائه میکند که مشابه مواردی
است که در طرحهای تحت بررسی در اينجا آمده است .بروهی آنقدر در این زمینه
برجسته است که به عنوان سخنران اصلی يک کنفرانس بينالمللی مهم در زمين ه حقوق
بشر در اسالم انتخاب شد .اين کنفرانس در سال  ۱۹۸۰در کویت با حمایت «کميسيون
بینالمللی فقها ،دانشگاه کويت و اتحادي ه حقوقدانان عرب» برگزار شد ]۲۵[.سخنرانی
بروهی نکاتی را از نو بر میشمارد که در مطالبی پيشين از او دربار ه اسالم و حقوق بشر
آمده است و در گزارش پروند ه حقوقی رسمی پاکستان در سال  ۱۹۷۶منتشر شده است
 که دورهای است که ذوالفقار علی بوتو ،نخستوزیر وقت بود و پس از کودتا توسطرييس جمهور ضیاء الحق اعدام شد ]۲۶[.نکت ه مهم اين است که همين موارد در مقالهای
در گزارش پروند ه حقوقی رسمی در زمانی گنجانده شد که رژيم حکومت نظامی رييس
جمهور ضيا و برنامههای اسالمیسازی بیشترین قوت را داشتند و نشان میدهد که رژيم
ديدگاههای او را مناسب قلمداد میکرد ]۲۷[.بخشهایی از اين سمينار و مقاله نشان
میدهد که چطور بروهی شالودههای فلسفی حقوق بشر را رد میکند و رويکردهايی
را نشان میدهد که در ميان نويسندگان محافظهکار مسلمانی رایج است که میخواهند
میان حقوق اسالمی و حقوق مدنی و سياسی به شکلی که در غرب فهمیده میشود فرق
بگذارند .او اسالم را ذاتا ضد فردگرايی معرفی میکند:
وظايف و حقوق انسانی به قوت تعريف شدهاند و پيادهسازی بهقاعدهی آنها
وظيف ه کل جوامع سازمانيافته است و اين تکليف به طور خاص به نهاد اجرای
قانون دولت واگذار شده است .اگر الزم باشد فرد باید قربانی شود تا زندگی
انداموار جامعه نجات داده شود .در اسالم ،جمعگرایی قداست ويژهای دارد]۲۸[.
منظر انسان غربی را میتوان روی هم رفته انسانمحور خواند به اين معنا که در
آنجا انسان معيار همه چيز تلقی میشود چون او نقطه شروع هر انديشه و عملی
دانسته میشود .از سوی ديگر ،منظر اسالم خدامحور است يعنی خداآگاهی ،که
در آن امر مطلق باالترين اهميت را دارد؛ در اينجا انسان فقط در خدمت آفريننده
خويش است[...در غرب] حقوق انسان در فضايی ديده میشوند که هيچ ارجاعی
به رابطهی او با خدا ندارند  -و به نوعی حقوق جداییناپذير او از بدو تولد دانسته
میشوند ...هر بار که ادعای حقوق بشر میشود ،برای تامين به رسميت شناخته
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شدن آنها از سوی اتوريتهای سکوالر مانند دولت يا قدرتی شاهانه است]۲۹[.
[در اسالم] «حقوق بشر» يا «آزادیها»ی مقبول برای آدمی به معنايی که انديشه،
باور و عمل انسان مدرن آنها را میفهمد وجود ندارد :در اصل ،مومن تنها در
برابر خدا تکليف و وظیفه دارد فقط از اين رو که از او خواسته میشود از قانون
الهی اطاعت کند و این حقوق بشری که از او خواسته میشود بپذيرد تنها منبعث
از وظيف ه نخستين اوست برای اطاعت از خدا]۳۰[.
لذا به نظر میرسد که به يک معنا انسان هیچ حقوقی در منظر خدامحور ندارد؛
او تنها در برابر آفرينندهاش مکلف است .اما اين تکاليف به نوب ه خود راه را برای
هم ه حقوق ،از جمله حقوق بشر به معنای مدرن آن ،هموار میکنند ...بنا به مُر
نظري ه قانون و احکام اسالمی ،هيچ تضادی نمیتواند ميان اتوريت ه دولت و فرد
جود داشته باشد چون هر دو بايد از قوانين و احکام الهی تبعيت کنند]۳۱[.
حقوق بشری که از منظرهای انسانمحور گرفته شدهاند از سوی متفکران غربی به
گونهای قلمداد میشوند که گويی چيزی بيش از حالتی مصلحتانديشانه برای
حفاظت از فرد در برابر تعرضهای احتمالی به او از سوی اتوريت ه قدرت آمرانه
دولت نيستند  -يعنی از سوی قانونی ظالمانه که ممکن است از سوی مقامات
دولتی تحميل شوند تا از طريق قدرت قانونگذاری اقليتهای خشن مانع از اين
شوند که آدمی امکان پرورش خويش را پيدا کند .از سوی ديگر ،اسالم دقيقا
همين حقوق را با القاء اين ميل در افراد که از قانون خدا تبعيت کنند ،مقرر داشته،
تعريف میکند و حفظ میکند ...و از طريق ابراز اطاعت در برابر «اولوا االمر» در
قلمرويی که آنها خود ملزم به اطاعت از قانون خدا هستند ...عالوه بر اين ،تايید
اين حقوق به معنای اين است که انسان قادر شود که نه تنها شرايطی را مقرر کند
که بر اساس آن پيشرفت بشر به عنوان فرد بر روی زمين ميسر شود بلکه بتواند
آدمی را قادر سازد که در باطن و در ظاهر از احکام و قوانین الهی تبعيت کند...
آدمی با پذيرفتن زندگی در قيد بندگی قانون الهی میآموزد که آزاد باشد]۳۲[.
میتوان ديد که در طرح بروهی تاکيد بر يکپارچگی جامعه است و تکاليفی که
فرد در برابر دولت دارد .نیاز به معيارهای حقوق بشر برای حفاظت از فرد در برابر ستم
دولت بر مبنای همان فرضی رد میشود که راهنمای بينشهای آرمانگرايان ه متفکرانی
اسالمی است که حاکمان و رعايا به يک اندازه در وفاداری به اسالم متحدند ،که خود
جهتگيریای است که مانع توسع ه مفاهيم مدرن حقوق مدنی و سياسی شده است .مانند
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نظريهپردازان پيشامدرن از حکومت اسالمی ،بروهی فرض میکند که دولتها ضرورتا
از احکام شريعت تبعيت میکنند و حفاظت از حقوق افراد بالموضوع میشود چون
شريعت خود منعکسکنند ه بهترين راه به نظم در آوردن جامعه است.
در تلقی بروهی از حقوق ،میتوان تاکيد فراوان بر اين فکر را ديد که فرد مقید به
وظيف ه اطاعت است و به همراه آن بیدقتی را میبينيم در خصوص اينکه فرد اين اطاعت
را در برابر چه کسی يا چه چيزی باید داشته باشد .میبينيم که بروهی گاهی از اطاعت در
برابر خدا و احکام اسالم سخن میگويد که در سنت اسالمی سخت الزم است ،اما گاهی
اوقات مقصود او اطاعت فرد از جوامع سازمانيافته ،يک کليت ،مقامات سياسی يا دولت
است .در خصوص اين مورد آخر ،در روايات اسالمی تصريح فاقد ابهامی در توجيه
اينکه اين اطاعت الزم است بسيار کمتر ديده میشود .به نظر نمیرسد که از نظر بروهی
ضرورت اسالمی مقرر کردن تکلیف فرد در خصوص اطاعت از اوامر خدا ضرورتا
مستلزم تکليف شهروندان دولت مدرن برای اطاعت محض از اوامر دولتهایشان باشد
و اینها دولتهايی هستند که اين روزها هم بسيار فاسد و هم به شدت ستمگر تلقی
میشوند.
مانند بسياری از محافظهکاران ،بروهی برای اين نکته وزنی قائل نيست که الگوی
يکپارچگی باهمستانی که در جوامع سنتی در جهان مسلمان میتوان يافت به هيچ رو
منحصرا اسالمی نيست بلکه منعکسکنند ه ويژگیهايی است که مشترکا در جوامع یافت
میشود که هنوز اختاللهای صنعتی شدن و شهری شدن را تجربه نکرده و خود را با آن
تطبیق ندادهاند .بروهی ظاهرا اين را در نمیيابد که فقدان حقوق و آزادیهای فردی در
جوامع سنتی همان پيامدهای شنیعی را که فقدان حفاظت از حقوق فردی تحت دولتهای
مدرن دارد ،نداشته است .بروهی از توصيفی از روشهای گذشته ،يعنی تسليم فرد در برابر
منافع جامعه ،به اين نتيجهگيری بیوجه میرسد که عقاید اسالمی مستلزم این است که فرد
اين تسليم را در شرايط به شدت متفاوت جوامع دولت مدرن نيز بپذيرد ]۳۳[.بروهی اين
نکته را قبول ندارد که ضرورتا ميان منافع متضاد افراد و دولت در يک دولت-ملت مدرن
تعارضهایی وجود خواهد داشت .این تصور او که در نظامی اسالمی نمیتوان فرد را از
دولت جدا کرد ،نمايند ه تمسک به ديدگاه فقهای پيشامدرن است که حاکمان و رعايا در
کنار هم هستند و همه وظايفی يکسان در اطاعت از شريعت دارند .جايی که چنين تکیهای
بر اين ديدگاههای زمانپریشانه وجود داشته باشد ،طبيعتا وزنی به اين واقعيت داده نمیشود
که رژيمهای ضد دموکراتيک حقوق فردی را سرکوب میکنند.
عالوه بر این ،میبینيم که بروهی تاکيد میکند که انديش ه اسالمی پيشامدرن
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انسانمحور نبوده است .او از این واقعيت تاریخی به این نتيج ه بیبنياد جهش میکند که
يک منظر انسانمحور ضرورتا مباین با اسالم است و برگرفتن چنين منظری ناقض اصول
اسالمی است و اين موضع او را به دشمن انسانگرايی تبديل میکند.
با نشان دادن عقايدی مشابه ،به نظر میرسد که دغدغ ه سياسی اصلی مودودی در
خصوص تکاليف اين است که چطور قدرت دولت حفظ شود و اطمينان حاصل شود که
به اوامر آن گردن نهاده شود .مودودی در کتاب «احکام و قوانین اساسی اسالم» نقل قولی
نادقيق از پیامبر دارد که به مسلمانان میگويد از اوامر الهی اطاعت کنند و آن را اينگونه
روايت میکند که به مسلمانان میگويد که مسلمان بايد از «دولت» (که در روايت اصلی
سخنی از آن نيامده است) «اطاعت کنند ،در دشواری و راحت ،چه خوشايند باشد و چه
ناخوشايند» و به این شکل سخن را بسط میدهد:
به عبارت ديگر ،امر دولت ،چه خوشايند باشد چه ناخوشايند ،آسان باشد يا
دشوار ،تحت هر شرايطی باید اطاعت شود[.مگر در مواردی که در نافرمانی از
خدا باشد] ..فرد باید صادقانه و وفادارانه از صميم قلب خير ،راه و بهبود دولت
را بخواهد و برای آن کار کند و نبايد هيچ چیزی را که زيان احتمالی برای منافع
دولت دارد بخواهد ...همچنين بر شهروندان دولت اسالمی فرض است که با تمام
وجود با دولت همکاری کنند و از جان و مال برای آن ايثار کنند تا حدی که اگر
خطری دولت را تهديد کند ،کسی که آگاهانه جان و مالاش را برای دفع آن
خطر ایثار نکند ،در قرآن منافق خوانده شده است]۳۴[.
پيداست که اين تالشی برای ارائ ه توجيهی اسالمی برای انقياد مطلق فرد در برابر
دولت است  -هر چند اين فرض که پيامبر به چنين دولت مدرنی مثل جمهوری پاکستان
اشاره کرده است ،هم نادقيق است و ه م زمانپريشانه .میتوان دید که چطور صورتبندی
مودودی از تکليف فرد برای اطاعت از دولت نعل بالنعل بيان رييس جمهور ضيا در
توجيه ديکتاتوری نظامیاش در پاکستان است (بنگريد به فصل  .)۲تنها توجيه برای
سرپيچی از دولت در مواردی است که اطاعت از آن مستلزم نقض احکام اسالم باشد
که منجر به نافرمانی از امر خدا شود .البته دولتی که مدعی است از احکام اسالم تبعيت
میکند ،چنانکه رييس جمهور ضيا مدعی بود ،نمیپذيرد که به شهروندان به هيچ وجه
توجیهی برای نافرمانی بدهد .در واقع ،بسياری از اعضای جمعيت سياسیای که مودودی
پایهگذاری کرد از تکيهگاههای مهم حمایت از برنام ه اسالمیسازی رييس جمهور ضيا
بودند و از دست رفتن حقوق و آزادیها تحت ديکتاتوری ضيا را میپذيرفتند.
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اين عقايد پرده از انزجاری بنيادين از حقوق بشر بر میدارند .اگر تعريف «رونالد
دورکين» را بپذيریم که حق ادعايی است که دولت اجازه ندارد فرد را از آن محروم
کند هر چند به طور کلی به مصلحت باشد ،میتوان گفت که برای نويسندگانی که چنين
ديدگاههايی دارند ،استقبال از حقوق بشر غيرممکن است چون آنها همواره منافع کليت،
جامعه يا دولت را در اولويت میدانند .در مقابل ،در قانون بینالمللی ،حقوق مدنی و
سياسی به حقوق فرد اولويت میدهند و از آنها در برابر تعرض ،خصوصا از سوی دولت
و همچنين از سوی جامعه حمايت میکنند ]۳۵[.از نويسندگانی که به جهانبينیهايی
باور دارند که اين اندازه در تضاد با حقوق هستند انتظار میرود که بگويند حقوق بشر
در چهارچوب اسالمی که در آن تکاليف مسلمانان اين اندازه محوری است جايی ندارد.
اما میبينیم که میکوشند ضد فردگرايی سنتی ،اولويتهای جامعهگرا و قدرت حاکم را
حفظ کنند و در همان حال ،به شيوهای تناقضآمیز میکوشند که اين پروژهها را به مثابه
حقوق مدنی و سياسی قلمداد کنند.
کسی که با تاریخ خاورميانه ناآشنا باشد ممکن است فکر کند که شرايط خاص یا
نهادهای منحصر به فرد تمدن اسالمی توانستهاند اين فقدان تضمينهای رسمی حقوقی
برای حقوق و آزادیهای فردی را جبران کنند و اين فقدان پيامدهای چندان نامطلوبی
برای مسلمانان به انداز ه جوامع غربی در دور ه پيش از اعمال محدوديتهای قانونی بر
دولت برای حفظ مردم تحت حکومتشان از تعرض و ستم نداشته است .واقعيت اين
است که در خاورميانه فقدان حفاظت قانونی از حقوق بشر متناسب و همعنان بوده است
با الگوهای سوء حاکميت ،بیعدالتی ،فساد و ستم حاکمان خودکامه که شبيه همان
مواردی است که در تاريخ غرب تجربه شده است .هر کس با تاریخ خاورميانه آشنا باشد
درمیيابد که طرحهای آرمانخواهانهای که در آن هم حاکمان مسلمان و هم رعايای
مسلمان همه به صورت متفق به قانون الهی گردن مینهند در عمل محقق نشده است و
ناآرامیهای بهار عربی تاييد میکند که نظامهای ستمگری که در منطقه مسلط هستند
همچنان مشکلآفريناند.
هر چند بعضی از مسلمانان خواهند گفت که امکان الگوی اسالمی را میتوان در
همکاری هماهنگ حاکمان و رعايا در دور ه پيامبر و در زمان بعضی از جانشين بالفاصله
پس از او دید  -و شيعیان به اين میافزايند دورهای را که تحت حکومت امامان معصوم
بودهاند  -چنين گزارشهایی از حاکمان پارسا در نخستين دورههای تاریخ اسالم
به هيچ وجه نشان نمیدهد که احکام پارسايان ه اسالمی برای ممانعت از گرايشهای
خودکامگان و محدوديت سوء استفاد ه حاکمان از قدرت کفايت میکرده است .هر
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چند حاکمان مسلمان مکانيزمهایی برای جلب اطاعت در اختيار داشتهاند ،بعضی از رعايا
راههای اندکی برای به چالش گرفتن سوء حاکميت ستمگرانه و استبدادی به غير از شيوه
خطرخيز شورش علنی داشتهاند .واقعیت اين است که افراد و دولت در جهان مسلمان
منافع متضادی داشتهاند که اغلب به بهای از دست رفتن حقوق و آزادیهای فردی حل و
فصل شدهاند .نويسندگان اين طرحهای حقوق بشر اسالمی باید آگاه باشند که اين الگو
پيامدهای مضری داشته است .اما اين نويسندگان هيچ وزن و اعتباری به نیاز به حفظ افراد
در برابر قدرت نمیدهند.

پيامدهای بنيانهای فلسفی نامطمئن

چنانکه اشاره شد ،طرحهای حقوق بشر اسالمی مبتنی بر بينشهايی آرمانی از هماهنگی
و توازن اجتماعیاند به رغم اين واقعیت که تجربه طوالنی به روشنی نشان داده است که
اين بينشها تناسبی با نحو ه حکومت در جوامع خاورميانهای نداشتهاند .به خاطر تمرکز
اين نويسندگان بر جهان ديگر ،هیچ عجيب نيست که اين نويسندگان طرحهای حقوق
بشر اسالمی به نحوی با حقوق مدنی و سياسی برخورد کنند که با معيارهای قانون حقوق
بشر بینالمللی به شدت ناکافیاند.
نويسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی که فلسفهی حقوق بشر يکپارچهای ندارند
در بعضی از موارد صرفا عقايدی را از متون احکام اسالم و اخالق اسالمی برگرفتهاند و
به گونهای به آنها برخورد کردهاند که گويی اين متون بيانيه يا موضعی دربار ه حقوق
بشر هستند ،فارغ از اينکه آيا اين عقايد متضمن اصولی هستند که بتوانند جبرانکننده
مشکالت اصلی باشند يا اصال شأن حقوق مدنی و سياسی را دارند يا نه .نتيجه گنجانده
شدن بسياری از مفاهيم سبکسرانهی برخورداری« ،حقوق» پيشپاافتاده يا بیمعنايی در
قوانین بينالمللی است که به سطح حقوق بشر هم نمیرسند .قانون اساسی ايران استثنای
قابل توجهی در اين زمينه است .به نظر میرسد که سنت جاافتاد ه مشروطهخواهی ايران،
مانع از اين شد که تهيهکنندگان پيشنويس آن از مقولههای آشنای حقوق مدنی و
سياسی زياد دور شوند.
در جاهای ديگر ،میبينيم که تمهيداتی در نظر گرفته شده است برای این «حق»
که جسد فرد مثله نشود ،]۳۶[.که به نظر میرسد در آن پيشبینی شده که حفظ حقوق
بشر بايد به جسد نيز تعمیم داده شود هر چند حقوق بشر به طور طبیعی فرض میکنند
که مدعی حقوق زنده است نه مرده ]۳۷[.ساير «حقوق»ی که از منابع اسالمی برگرفته
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شدهاند شامل اين میشود که زنان این حق را دارند که اعضای مذکر خانواده سرزده
بر آنها وارد نشوند ]۳۸[.وقتی به لوازم حفظ زنان در برابر ورود سرزد ه مردانی که در
خانهشان زندگی میکنند فکر میکنيم ،در میيابیم که به جای حفظ آزادیها ،تلويحا
محدوديتهایی را برای حقوق زنان فرض میکند .اين «حق» تنها زمانی معنی دارد که
دنيا از لحاظ جنسی تفکيکشده باشد و زنان در انزوا و دور از مردان در خانه باشند.
اين جداسازی گويا چندان گسترده است که حتی اعضای مذکر خانواده از حجر ه زنان
بيرون میمانند مگر اينکه نخست هشداری داده باشند تا زنان بتوانند پوشش مناسب برای
خود فراهم کنند .اين تمهيد تلويحا میگويد که حتی در خلوت خانهها ،انزوا و حجاب
زنان برقرار است که به نوب ه خود مرتبط با وظيفه و تکليف زن است برای پرهيز از رفتار
ناشايست .به اين ترتيب« ،حق» با هيچ حق بشری معنیداری مرتبط نيست بلکه پيوند دارد
با آنچه محافظهکاران وظيفه و تکليف زن برای جدا بودن ،در انزوا بودن و در حجاب
بودن تلقی میکنند.
بعضی تمهيدات «حقوق» که در این طرحهای حقوق بشر اسالمی آمدهاند به تاليفات
حقوق بشر تعلق ندارند چون مربوط به جرايم مجرمان خصوصی است که با قانون
شبهجرايم يا جزایی بهتر قابل حل هستند .به نظر میرسد که بعضی از صورتبندیهای
ناکافی ناشی از اين است که نويسندهای با برداشتهای پراکنده از منابع اسالمی به اين
نتيجه رسيده است که بعضی از رفتارها درخور سرزنش يا مجرمانه هستند و به اين نتيجه
رسيدهاند که انسانها «حق» دارند که در معرض چنين رفتارهایی واقع نشوند .به اين
ترتیب ،حقوق بشر اسالمی شامل «حق» تمسخر نشدن يا به نام زشت خوانده نشدن است.
ين آ َمن ُوا َل يَ ْسخَ ْر قَ ْو ٌم
[ ،]۳۹که به روشنی از آي ه  ۴۹:۱۱قرآن گرفته شده است« :يا أَي ُّ َها ال َّ ِذ َ
مِّن قَو ٍم َعسى أَن ي ُكون ُوا خَ يرا مِّن ْ ُهم َ ...و َل تَل ْ ِم ُزوا أَن ُفس ُكم َو َل تَنَاب ُزوا ب ْ َ
ِالل ْ َق ِ
اب ».همچنين
َ
َ
َ ْ
ْ
ْ َ
ًْ
با اين «حق» برخورد میکنيم که فرد قبل از کشته شدن بسته نشود ،]۴۰[.و اين «حق» که
زنده زنده سوزانده نشود ]۴۱[.و «حق» زندگی  -که در بستر خودش معنایاش اين است
که آدمی به قتل نرسد]۴۲[.
به عنوان نتيجهی پدید آمدن اين «حقوق» که آدمی دستخوش رفتارهای سرزنش
شده در منابع اسالمی واقع نشود ،رفتاری که در منابع اسالمی صواب يا مناسب قلمداد
میشود ممکن است «حق» مرتبطی ايجاد شود« .حقوق»ی که در این طبقه واقع میشوند
شامل «وظيف ه مومنان است برای اينکه جسد فرد متوفی احترام درخور ببيند ]۴۳[».که
باز هم حقی ديگر برای اجساد قائل میشود و «حق» امنيت زندگی  -که معنایاش اين
است که مردم باید به کمک کسی که در شرايط اضطرار يا خطر است بيایند ]۴۴[.گويا
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اينجا حقوق بشر با وظايف قانونی که در قانون جزايی يا شبه جرم مقرر میشوند تا مانع
از برخورد نامناسب با اجساد يا عدم تالش برای نجات فرد در خطر يا کمک رساندن به
افراد مضطر میشود ،خلط شده است .به طريق مشابه ،منع ربا ،که ارجاع به منع قرآنی
استفاده از بهر ه ربوی است ،حقوق بشر تلقی شده است ]۴۵[.با استفاده از اين مفهوم به
اصطالح حقوق بشری اسالمی ،بانکی که به نرخ بازاری وامی داده باشد ممکن است
متهم به نقض حقوق بشر شود.
طرحهای حقوق بشر اسالمی «حق»ی را برای زن مقرر میدارند که به عفاف او
احترام گذاشته شود و در همه حال از آن حفاظت شود ]۴۶[.حق احترام به عفاف زن
تعبيری است بسيار مبهم چون در بستر خاورميان ه معاصر ،حفاظت از عفاف زن اغلب
مالزم است با رژيمهای جداسازی جنسيتی و انزوای زنان و حجاب داشتن ،و اين روشها
بر اين مبنا توجیه میشوند که برای حفاظت از عفاف زن ضروری هستند .به عبارت ديگر،
به جای اينکه ارائ ه حفاظتهايی معنیدار برای آزادی افراد ،اين «حقوق» اسالمی را
میتوان برای محروم کردن زنان از آزادیها به کار برد.
يک «حق» بیاهميت مشابه ديگر حق افراد مطلقه است برای اينکه همسر سابقشان
در خصوص اطالعاتی که ممکن است برای آنها مضر باشد ،رازداری محض و مطلق
داشته باشد ]۴۷[.اين مورد متعلق به حوزهی امتياز مدارک يا دعاوی شبه جرايم خصوصی
که به طور معمول در حوز ه قانون حقوق بشر نيست.
یک «حق» ديگر که مقرر شده حق کافران است  -که مقولهای است که خود از
اساس مشکلدار است  -که جسد ياران خود را که در نبرد با مسلمانان کشته شدهاند بدون
پرداخت هزينهای بازپس بگيرند ]۴۸[.مسأل ه اينکه آيا باید در اين شرايط از کافران،
مبلغی مطالبه کرد يا نه ،مقولهای است که مدافعان جدی حقوق بشر در خاورميانه به
زحمت آن را در زمر ه مشکالت فوری حقوق بشر قرار میدهند.
این مقوله از حقوق که هیچ همتای بینالمللی ندارد شامل «حق» تعاون (برای خير
 گويا خير اسالمی) و عدم تعاون (برای اثم و عدوان  -گويا به همان شکلی که دراسالم تعريف شده) ]۴۹[.و «حق» نشر و تبليغ پيام اسالم نيز میشود ]۵۰[.اين «حقوق» با
هنجارهای بينالمللی تفاوت دارند که در آن آزادیهای دينی حفاظت شدهاند فارغ از
اينکه فرد چه دينی داشته باشد؛ اينجا به نظر میرسد که تنها مسلمانان از اين «حقوق»
برخوردار میشوند.
پس از بررسی مفاهيم تکچهره و مغشوشی که نويسندگان حقوق بشر اسالمی در
نظر میگيرند ،میتوان دريافت که آنها فاقد درک درستی از دغدغههای واقعی حقوق
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بشر هستند .اين موارد شامل تمهيداتی است که در طرحی که زمينههای فلسفی مشترکی
با قانون حقوق بشر بینالمللی در خصوص حقوق مدنی و سياسی دارد ،از اساس نا به جا
هستند.

حقوق بشر اسالمی و ملیگرايی فرهنگی

نيروی پيشرانندهی حرکتهای دفاع از احکام اسالم و کنار نهادن قوانين مرتبط با
ش ملیگرايانهی فرهنگی است که میتواند
دورهی سلطهی غرب متضمن يک واکن 
بعضی از ابهامها و اعوجاجهای طرحهای حقوق بشر اسالمی را توضيح دهد .حرکتهای
اسالمیسازی حقوق بشر مرتبط به نارضایتی و ناراحتیهایی است که در خاورميانه
مسلمان بر سر میزان ضعف منطقه و وابستگی آن به غرب معاصر حس میشود .انزجار
از اين وابستگی میتواند باعث ايجاد تالشهايی شود برای ادعای خودمختاری فرهنگی،
دفاع از نهادهای مرتبط با ميراث فرهنگی مسلمانان در برابر اتهام عقبماندگی و ارائه
الگوهای بديل و ضد عقايد و نهادهای غربی [ ]۵۱نويسندگان همچنين در پی توسل
به احساسات و عواطف ملیگرايی فرهنگی در ميان جمعيتهای بزرگتر برای جلب
حمايت آنها برای حقوق بشری رقيقشده هستند که مدعی داشتن تباری اسالمی است.
در مقايسه با ناراحتی اسالمگرايان وقتی که میبينند چقدر از غرب وام گرفتهاند و
ی شدن و ساير نيروها منجر به انزوای احکام اسالم شدهاند ،ادبيات عالمانه
چقدر جهان 
دربار ه قانون حقوق بشر بينالمللی که توسط متخصصان دانشگاهی تولید شده است به
طور سنتی در خصوص اينکه اين قانون چطور با سنت اسالمی مرتبط است ،بیتفاوت
بود ه است .تا همين اواخر ،احکام و قوانين اسالمی تنها گاه به گاه در نوشتههای
محققانه دربار ه قانون حقوق بشر اسالمی ذکر میشدند و آن وقت هم تنها به صورت
پديدهای حاشيهای و عجيب و غريب تلقی میشدند .پيشفرض اين کار اين بود که
قانون بينالمللی و نهادهای مرتبط با آن واجد اتوريتهای بی چون و چرا بودند و اين
باور وجود داشته که الگوهايی که با قانون بينالمللی تضاد دارند محکوم به نسخاند.
انتقادی که مسلمانان مخالف با قانون حقوق بشر بينالمللی با ادل ه دينی میکردند ،مايه
تعجب يا عالق ه زيادی در ميان محققان غربی قانون بینالمللی نمیشد چون آنها احساس
نمیکردند که مشروعيت قانون بينالمللی به هيچ وجه با این ادعا که اين قانون با مقررات
اسالمی تعارض دارد به خطر بيفتد.
بیتفاوتی نسبی بيشتر تحقيقات و پژوهشهای غربی به منظرهای اسالمی درباره
قانون حقوق بشر بينالمللی حکايت از اين واقعيت دارد که بنيانهای آن قانون ابتدا
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در بستر جايگاههای نابرابر غرب و خاورميانه پس از جنگ جهانی دوم فراهم شدند که
قدرتهای غربی در حال سر برآوردن بودند.
هر چند طی دهههای گذشته اتفاقات زیادی افتاده است که قانون حقوق بشر
بينالمللی را با منظرهايی درآميختند که بازتاب افکاری از سراسر جهان باشد ،وقتی که
از خاورميانه به قصه مینگريم ،اصول حقوق مدنی و سياسی همچنان همعنان با فرهنگ
غربی تلقی میشود که نخستينبار از لحاظ تاریخی با آن تبيين شدهاند .در نتیجه عجيب
نيست که در دورهای که فشارهای اسالمیسازی قانون در خاورميانه غلبه دارند ،واکنش
منفی شديدی در برابر حقوق مدنی و سياسی به مثاب ه واکنشی عمومی به غربی شدن قوانين
ديده شود .اسالمگرایان اغلب اين نظر را بيان میکنند که حقوق مدنی و سياسی متضمن
جابجايی قانون و احکام اسالم به سود توطئههایی امپرياليستی است عليه دولتهای
مسلمان و ميراث اسالمی.
ادعاهای دولت بوش دوم که انگيز ه حمالت آمریکا به افغانستان و عراق ،دغدغه
پايان دادن به نقض حقوق بشر توسط طالبان و صدام حسين بود ،تنها باعث تشويق
گرايش موجود در خاورميانه شد که حمايت غربیها از حقوق بشر را با اهداف پنهان
يغماگرانه همعنان بدانند .در اين رابطه ،تالشهای بسيار آشکار آمريکا برای کاهش
دادن نقش قانون اسالمی در قوانين اساسی افغانستان و عراق ،در عين اصرار برای پذيرفتن
دستور کار محدودی از حقوق بشر در زمين ه بعضی از حقوق مدنی و سياسی ،میتواند
اين اثر را داشته باشد که منجر به تقويت موضع مسلمانانی شود که مدعیاند حقوق بشر
ابزارهای اهداف نهان غربیها برای درنورديدن قوانين اسالماند.
ملیگرایان فرهنگی میخواهند نشان دهند که اسالم و فرهنگ خاورميانهای دارای
نهادهايی هستند که قابل مقايسه با نهادهای غرباند و به همان اندازه «پيشرفته»اند .اما
«پيشرفته» با معيارهای غربی تعريف میشود .به اين ترتیب ،در جریان واکنش نشان دادن
به قانون غربی ،مدافعان اسالمیسازی ضرورتا به هدف دور کردن تاثير و نفوذ فرهنگ
قانونی و حقوقی غرب نمیرسند .اين کار منجر به ابهام و سردرگمی فرهنگی در برآوردن
همتايانی اسالمی برای الگوهای حقوقی و قانونی غربی میشود چون همتایان اسالمی
با ارجاع مداوم به الگوهای غربیای ساخته میشوند که خود به منظور جايگزینیشان
طراحی شدهاند .در اين روند ،شريعت از نو صورتبندی میشد تا در قالب مقولههای
وامگرفته از غرب بگنجد ،مثل تمهيدات حقوق قانون اساسی.
نوشتههای دو نويسندهای که با شدت فراوان غرب را محکوم میکنند ،نمونهای از
اين سردرگمی فرهنگی است .هم ابوالعال مودودی و هم سلطانحسين تابنده از مثالها و
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الگوهايی غربی برای علم کردن مشروعيت مقررات شریعت که محدودکنند ه حقوق بشر
هستند استفاده کردهاند .مثال هنگام انتقاد از الگوی غربی آزادی زنان و درخواست انکار
آن از سوی مسلمانان در کتاباش ،مودودی به شدت متکی بر يافتههای «دانشمندان»،
«متخصصان» و «صاحبنظران» غربی برای اثبات این نکته است که آزادیهای غربی
ی شدهاند  -و نتيجه گرفته است که احکام شريعت دال
منجر به فجايع اجتماعی و اخالق 
بر انقیاد و انزوای زنان معتبر و متين هستند ]۵۲[.تابنده به رغم اينکه ادعا میکند به برتری
احکام شريعت باور دارد ،استداللی قاطع برای دفاع از ادعای خود مبنی بر اينکه بنا به
قوانين شريعت ،زنان باید از سياست بر کنار بمانند يافته است :زنان در سوييس «که از
متمدنترين و کاملترين ممالک جهان است» حق رأی ندارند ]۵۳[.اين استداللها پرده
از بسياری نکات بر میدارند؛ انتقادهايی که از آنها میهراسند از سوی مسلمانانی است
که با الگوهای و رهيافتهای غربی به حقوق آشنا هستند .لذا ،مودودی و تابنده خود را
ناگزير میديدند که توجيهی برای مقررات شريعت مبتنی بر علم  -يا شب ه علم  -غربی
و تجرب ه غربی دست و پا کنند .اما اين توجيهات الهامگرفته از غرب يکسره از موضع و
منظر فقه اسالمی نامربوط هستند و هيچ نقشی در طرحهای حقوقی که در واقع مبتنی بر
منابع اسالمی بودند ايفا نمیکنند.
ملیگرايی فرهنگ همچنين کمک میکند که توضيح بدهيم چرا طرحهای حقوق
بشر اسالمی اصرار دارند که به رغم شواهد فراوان تاریخی در نقض اينکه حقوق بشر
ريشه در اسالم دارد ،به غلط ادعا میکنند که اصول غربی و بينالمللیای که خود به
شدت از آنها وام میگيرند ،قرضی هستند .از آنجا که منابع قوانين و احکام اسالمی،
تاريخشان به قرن هفتم بر میگردد و هم ه احکام اسالمی برگرفته از این منابع هستند،
به نظر میرسد که نويسندگان نتيجه گرفتهاند که بايد نشان داد که حقوق بشر از همان
ابتدای تاريخ حقوقی اسالم مقرر شده است .به اين ترتيب ،اصول حقوق بشر اسالمی را
باید به قرن هفتم فرافکنی کرد  -چنانکه در درآمد اعالمي ه قاهره آمده است ،که آنها را
در متن وحی به حضرت محمد میگنجاند .اینجا از اين واقعيت تاريخی يکسره غفلت
میشود که هر چند تحقيق و پژوهش دربارهی منابع اسالمی ممکن است عقايد و افکاری
را آشکار کنند که سايهای از اصول حقوق بشر داشتهاند ،بيانيههای اسالمی دربار ه اصول
حقوق بشر تا هنگام تولید قانون حقوق بشر بينالمللی پديدار نشده بودند.
پديد آمدن حقوق بشر اسالمی در مقطعی است که بسياری از مسلمانان خواستار
استعمارزدايی در حوز ه حقوق و قوانين هستند که باید در نظر منجر به نابودی پيوند
حقوقی غرب و احيای دوبار ه الگوهای بومی اسالمی شود .مشکل اين است که برنامههای
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اسالمیسازی بر مبنايی غلط قرار دارند :آنها فرض میکنند که در هم ه زمينهها الگوهای
اسالمی بدیلی برای قوانين غربی که در حال رد شدن هستند وجود دارد .اين الگوهای
بديل ممکن است در آينده به وجود بيايند ،ولی در بسياری از زمينهها ،همانطور که
روحانيون حاکم در ايران هنگام پیگيری اسالمیسازی مجبور به اذعان آن شدهاند،
اين الگوها وجود ندارند ]۵۴[.نويسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی مروج اين فکر
هستند که اسالم پيکرهای کامل از اصول حقوق بشر را ارائه میکند ،اما اين مستلزم
انکار اين واقعيت است که مسلمانان دربار ه معنای منابع اسالمی و وامگيری گسترده از
صورتبندیهای حقوق بشر بينالمللی اختالف دارند.
اين نويسندگان در تالششان برای حمايت از اين ادعا که حقوق بشر ريشه در سنت
اسالمی دارد متکی بر قرائتهای موسعی از قرآن يا روايات و سنن پيامبر هستند تا تبارهای
کهن برای حقوق بشر اسالمی فراهم کنند .آنها عباراتی را نقل میکنند که مدعی هستند
اسالم از همان ابتدا واجد معادلهای حقوق بشر بوده است بدون اينکه کاوش کافی در
معنای همان عبارات داشته باشند ]۵۵[.با تمرکز بر زمان پيامبر و فرافکنی اصول حقوق
بشر به آغاز تاريخ اسالم و سپس با جهش بيش از هزار سال به دور ه معاصر ،آنها عمدتا
از ارجاع و اشاره به تاريخ فقه اسالمی پرهيز میکنند؛ اين نکته بسیار مشکلآفرين است.
اگر کسی ادعا میکند که سنت اسالمی مجموعهای بسيار کهنتر از اصول حقوق بشری
نسبت به غرب دارد ،مهم است که نشان بدهد چطور مسلمانان از لحاظ تاریخی منابع
اسالمی را تفسير کردهاند تا اطمينان حاصل شود که آيا آنها را به شيوهای قرائت میکنند
که مروج حقوق بشر هستند يا نه.
برای کشف ديدگاههای سنتی دربار ه حقوق و آزادیها ،يک مورخ حقوقی ابتدا به
رسالههای فقهی مراجعه میکند و شايد به آثار کالمی و فلسفی دور ه پيشامدرن فلسفه
اسالمی  -به ويژه رسالههايی از قرن نهم تا چهاردهم  -و آثاری که هنوز به طور گسترده
به عنوان بيانهايی اصيل و مستند از احکام اسالمی به آنها مراجعه میشود .هيچ اثر
مرجع اسالمی از دور ه پيشامدرن هنوز پيدا نشده است که به طور مشخص و صريح به
مسائل حقوق بشری به آن نحو پرداخته باشد يا مستقيما صورتبندیهای مدرن حقوق را
پيشبینی کرده باشد .در واقع ،اصطالح عربی حقوق بشر« ،حقوق االنسان» ،صورتبندی
تازهای است که هرگز در آن رسالهها يافت نمیشود .اصول حقوق بشر اسالمی به تازگی
وضع شد ه است و بسيار جوانتر از اصول حقوق در غرب هستند.
تمايل به اثبات اينکه غرب برای پيشرفتهايی که به غلط ادعا میکند از آن خو ِد
او هستند ،مديون اسالم است انگيزهی مقدم ه « اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی» است

116 

اسالم و حقوق بشر

که ادعا میکند اسالم «چهارده قرن پيش الگويی آرمانی را برای حقوق بشر به انسانها
داده است» ،و اين را با تقويم قمری اسالمی محاسبه میکنند .در سمينار سال ۱۹۸۰
کويت دربار ه حقوق بشر در اسالم ،نتيجه گرفته شد که «اسالم برای اولينبار حقوق بشر
پايه را به رسميت شناخت و حدود  ۱۴قرن پيش ،تضمينها و راهکارهايی را مقرر کرد
که تنها اخيرا در اعالميههای جهانی حقوق بشر مندرج شدهاند ]۵۶[».در سخنرانی اصلی
همان سمينار ،ادعا شده است که «برای دانشجويان قرآن ،حتی يک کلمه در مقدمه يا
اهداف منشور[.سازمان ملل] و حتی يک اصل در «اعالمي ه جهانی حقوق بشر» ناآشنا به
نظر نمیرسد« ...اعالمي ه جهانی حقوق بشر» بايد از يک نتيج ه ابتدايی پيروی يا تعميم
برنامهای قرآنی پیروی کند» « ]۵۷[.آيتاهلل احمد جنتی» که از ايران در سميناری درباره
قرآن و حقوق بشر در سال  ۱۹۹۷در سارايوو شرکت کرده بود اصرار داشت که اسالم
به بهترین شکل هم ه ابعاد حقوق بشر را تعريف کرده است و حقوق بشری که سازمان
ملل پيشنهاد کرده است تنها تکرار رئوس حقوقی است که بيش از هزار سال پيش بيان
شدهاند ]۵۸[.در مقدم ه اعالمي ه قاهره نیز ادعا شده است که حقوق بشر «اوامری الهی
هستند که در کتب وحی الهی آمدهاند».
تابنده ،با وجود هم ه سرخوردگیهایاش از بعضی مشخصههای اعالمي ه جهانی حقوق
بشر ،ادعا کرد که اسالم تمام تمهيدات اين اعالميه را پيشبينی کرده بود و اين مفاد را
به گذشت ه اسالم فرافکنی کرد و ادعا کرد که اعالمي ه جهانی حقوق بشر «به هيچ وجه
چيز تازهای اعالم نکرده و ابتکاری به خرج نداده است بلکه هم ه آن مواد و هر چه قانون
پسنديده که برای جامع ه بشری الزم و قانونگذاران وضع کردهاند ،به صورت کاملتر
و بهتر از آن در اسالم هست ]۵۹[».هر چند تفسير تابنده از اعالمي ه جهانی حقوق بشر
خصومت فلسفی شديدی با حقوق بشر دارد ،پيداست که تابنده احساس میکند اسالم
اگر نتوانسته باشد اعالمي ه جهانی حقوق بشر را پيشبینی کند ،ناقص به شمار میرود.
مودودی که قائل به افکاری بود که تضادی بنيادين با قوانين حقوق بشر بينالمللی
دارند ،سعی کرد احکام اسالم را نسخهای قديمیتر و کاملتر از حقوق بشر نسبت به
آنچه قانون بینالمللی ارائه میکند ،تصویر کند .او ادعا کرد که حقوق بشر ريشه در
اسالم دارد و در همان حال از غربيان انتقاد کرد که فرض میکنند مبدع حقوق بشر
هستند .او همساز با دغدغ ه عمومیاش برای نشان دادن اینکه اسالم و جوامع مسلمان
از لحاظ فرهنگی به غلط متهم به عقبافتادگی و توسعهنيافتگی هستند ،شکايت میکند
که «مردم غرب عادت دارند که هر تحول مفیدی را در جهان به خود نسبت بدهند]۶۰[».
مودودی پس از ارائ ه فهرست حقوق بشر خود ادعا میکند:
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اين طرح مختصری است از آن حقوقی که  ۱۴۰۰سال پيش اسالم به انسان داد...
اينها اعتقاد و باور ما به اسالم را تجديد و تقویت میکند وقتی ببينيم که حتی
در این دوران مدرن ،که اين ادعاهای بزرگ را دربار ه پيشرفت و روشنگری
دارد ،جهان هنوز نتوانسته است چنين قوانین عادالنه و منصفانهای را نسبت به
قوانين  ۱۴۰۰سال پيش ارائه کند .از سوی ديگر ،اسباب تاسف است که میبينيم
مسلمانان همچنان برای راهنمايی به غرب نگاه میکنند]۶۱[.
مقصود مودودی به روشنی اين بود که مسلمانان را متقاعد کند که باید هم ه ارجاعات
به مفاهيم حقوق غربی وامگرفته را رها کنند و به جای آن به الگوهای اصيل حقوق
اسالمی مورد نظر او مراجعه کنند .نارضايتی او از مسلمانانی که در پی هدايت عقالنی در
غرب هستند نشانی از تعاليم اسالم ندارد ،که عقايد آن هيچ محدودیت جغرافيايی برای
جستوجوی مسلمانان برای حکمت و روشنگری قائل نشده است بلکه به جای آن منظر
ملیگرای فرهنگی خودش را نشان میدهد.
میبينيم که ملیگرایی فرهنگی در پس بعضی از اين سردرگمیها در اين طرحهای
حقوق بشر اسالمی ديده میشود .اگر اين موضع را بگيریم که اسالم تاثيرگذارترين
ابزارهای حقوق بشری جهان پس از جنگ جهانی دوم را پيشبینی کرده بود ،در اين
صورت باید به نحوی بتوان نشان داد که حقوق بشر اسالمی و تمهيدات حقوق مشروطه
شبيه مواردی هستند که در اسناد بينالمللی و قوانين اساسی غربی آمده است .به اين
ترتيب ،ابزارهایی مثل اعالميه جهانی حقوق بشر در عمل تبديل به قالبهايی برای
ی آن طراحی شدهاند و
تصويرهايی از حقوق بشر اسالمی میشوند که برای جايگزين 
منجر به وامگيری گسترده از الگوها و اصطالحات غربی میشود .در چنین تالشی ،هيچ
جایی برای بررسی انتقادی نيست که آيا احکام و اولويتهای شريعت پيشامدرنی که
نويسندگان جويای حفظ آنها هستند در واقع با حقوق بشر سازگارند يا نه .تعارضها و
ناهمخوانیهای درونی نتيج ه ناگزير برگرفتن صورتبندیها و اصطالحات قانون حقوق
بشر بینالمللی توسط اين نويسندگان است.
تاکتيک ديگر نويسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی که نفوذ ملیگرايی فرهنگی
را نشان میدهد ارجاع مکرر به شيو ه غرب (در هر دورهای از تاریخ تمدن غربی) است
که از معيارهای حقوق بشر مدرن عدول کرده است به همراه عدم تمايل به رسيدگی
به مشکالت واقعی حقوق در جوامع معاصر مسلمان .روايتها از عصر طاليی حضرت
محمد و جانشينان بالفاصله پس از او در قرن هفتم الگوی کارکرد عملی حقوق بشر
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اسالمی قلمداد میشوند  -انگار هم ه جوامع مسلمان طی قرنها تن به کمالی دادهاند که
در اعصار دور به شريعت نسبت داده میشود .بررسی نکردن انتقادی وضعيت حقوق
بشر در جوامع مسلمان در سراسر تاريخ کارکرد توجيهگرانه و مدافعهجويان ه اين ادبيات
را نشان میدهد  -تا تمدن غربی را لکهدار کند و به ميراث تمدن اسالمی تعظيم کند به
جای اينکه گریبان مشکالت حقوق بشر پيش روی مسلمانان معاصر و عوامل منجر به
آن را بگيرد.
البته از لحاظ تاریخی ،دولتها در غرب و جهان اسالم به رفتارهايی پرداختهاند که
مصداق نقض هولناک حقوق بشر با معيارهای اليح ه بینالمللی حقوق بشر است .اما به
رغم بسياری از لغزشهای تاسفبار ،کشورهای غربی از قرن نوزدهم به بعد به طور کلی
در جهتی حرکت کردهاند که حفاظت بيشتری از حقوق مدنی و سياسی شهروندانشان
داشته باشند و محدوديتهايی بر توانايی دولتها برای زير پاگذاشتن اين حقوق وضع
کردهاند .امروزه ،حفاظت از حقوق در قوانين دموکراسیهای غربی گنجانده شده است
هر چند تا کامل بودن راه بسيار دارند ولی از جاهای ديگر بهتر توسعه يافتهاند و کشورهای
اسکانديناوی کارنام ه حقوق بشری نمون ه و ممتازی دارند .در مقابل ،وضعيت فعلی حقوق
بشر در جهان مسلمان معموال وضع تاريکی دارد و حتی بدتر از آن چيزی است که در
رژيمهای سنتی استبدادی بود.
حاکميت ستمگران ه رژيمهای ديکتاتوری ،خودکامه و تماميتخواهی که در
خاورميانه شايع است اثری خفقانآور برای آزادی داشته است .اين دولتها به طور
گستردهای دستگاههای امنیتیشان را تقويت کردهاند و تغييرات اجتماعی و اقتصادی
گستردهای ،توانايی جوامع را برای مقاومت در برابر قدرت دولتی را تضعيف کردهاند .به
اين ترتيب ،به جای پيشرفت در جهت تقويت حقوق ،با چند استثنا ،دولتهای خاورميانه
بيشتر به سمت گسترش ستم رفتهاند .انفجار عظيم خشم عمومی و مبارزات دليرانه برای
دموکراسی ،کرامت و آزادی که جهان در طی بهار عربی سال  ۲۰۱۱شاهد بود به خوبی
نشان میدهد که مردم منطقه ،زندگی در ظل اين نظامهای استبدادی را غير قابل تحمل
میدانند .تنها شرارت شديد اين رژیمها و دستگاههای عظيم امنيتیشان مانع از بروز اين
خشم عمومی در سالهای قبل از آن شده بود.
نقضهای هولناک حقوق بشر که دولتهای خاورميانه مرتکب آن میشوند از نظر
نويسندگان طرحهای حقوق بشر دور مانده است .طبيعی است که آنها هيچ ميلی ندارند
به اين بپردازند که چطور برنامههای اسالمیسازی بيشتر باعث انحطاط حقوق شدهاند .به
جای آن ،در جاهايی که اين نويسندگان به مشکالت واقعی حقوق بشر میپردازند ،بيشتر
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تمايل دارند بر نقضهای حقوق بشر غربیها تمرکز کنند تا نشان دهند که حمايتهای
غربی از حقوق بشر ناکافی و بیتاثيرند و غربیهايی که از نقض حقوق بشر در خاورميانه
انتقاد میکنند رياکارند ]۶۲[.وقتی در نظر بگیریم که برای مردمی که در جامع ه غربی
زندگی میکنند چقدر نامحتمل است که سعی کنند نقد از نقضهای حقوق بشر
دولتهایشان را با اشاره به نقضهای جدی حقوق بشری که در کشورهای مسلمان رخ
میدهد پاسخ دهند ،در میيابيم که کدام طرف احساس میکند که به او هجوم وارد شده
و دربار ه پیشرفت رنجور و نحيف حوز ه حقوق بشرش دفاعی رفتار میکند.
اين نويسندگان با اشاره به نقضهای حقوق بشری که در غرب رخ دادهاند به نظر
میرسد فکر میکنند که هم الگوهای حقوق بشر غربی را دارند بیاعتبار میکنند و هم
منتقدان بالقو ه غربی از طرحهای حقوق بشر اسالمی را از کار میاندازند .به اين ترتيب،
کارنام ه نقض حقوق در غرب ،که در سمينار سال  ۱۹۸۰کويت دربار ه اسالم و حقوق
بشر به آن پرداخته شده است ،به نحوی برای فهم مزيتهای تطبيقی حقوق بشر اسالمی
مربوط تلقی میشوند ]۶۳[.در مقابل ،در همان سمينار ادعا شده است که «منصفانه نيست
که شريعت اسالمی را بر حسب نظامهایی سياسی قضاوت کنیم که در دورههای مختلف
تاريخ اسالم غلبه داشتهاند]۶۴[».
اين بيان آخری ،غيراستثنايی بود اگر معنا را داشت که بايد ميان عمل و نظر فرق
گذاشت و تفاوتی ميان رفتار دولتها و تعاليم دين اسالم قائل شد ،ولی خطاست اگر
منظور این باشد که کيفيت کارآمدی تضمينهای حقوق بشر را نمیتوان بر حسب ميزانی
که اين حقوق در عمل رعايت و حفظ میشوند بسنجند .کارنام ه تاريخی قرنهايی که
در آن قانون و احکام اسالمی رسما معيار حاکم بوده است نشان میدهد که حفاظت
از حقوق مانند حفاظتهایی که قانون حقوق بشر بینالمللی ارائه میکند وجود نداشته
است .اما پذيرفتن اين نکته در دورهای که ملیگرايی فرهنگی در پاسخ به شرايطی که به
نظر میرسد مؤيد هژمونی و نخوت غرب است ،دشوار است.

رویکردهای دوگانه به حقوق بشر

يکی از مشخصههايی که منجر به کيفیت سردرگم طرحهای حقوق بشر شده است،
دوگانگی عميق نويسندگان آنها دربار ه طرحشان است .نويسندگان ،حتی هنگامی که
مروج نسخههای اسالمی حقوق بشر هستند ،به نظر میرسد که حقوق بشر بينالمللی را
الگوی نهايی میبينند که هم ه طرحهای ديگر حقوق باید در نهايت با آن سنجيده شوند،
و اين همان الگويی است که آنها نمیخواهند گريزان از آن به نظر برسند .این خود لحن
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دفاعی يا توجيهگرانهای را توضيح میدهد که بيشتر در ادبياتی موج میزند که طرحهای
خاص اسالمی را ارائه میکنند .بر اساس طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اينجا تحليل
شدهاند ،نويسندگان بر سر میل به حفظ و استمرار اصولی دچار سردرگمیاند که مرتبط
با فهم ترجيحی و محافظهکارانهشان از سنت اسالمی است و نگران از اينکه مبادا اگر
اسالم واجد انواعی از نهادهای «پيشرفته» نشان داده نشود که در اسناد سازمان ملل پديد
آمدهاند ،آن سنت عقبمانده و ناقض ارزيابی شود .به اين ترتيب میکوشند که شباهت
صوری ميان طرحهایشان و قانون حقوق بشر بينالمللی را برجسته کنند حتی وقتی که آن
شباهت از حيث سطح واقعی حفظ حقوقی که میخواهند ارائه کنند ،گمراهکننده باشد.
در زمينههايی که هدف گنجاندن اصولی است که از قانون حقوق بشر بينالمللی عدول
میکند و ممکن است باعث واکنش تند و درشت جامع ه بينالمللی شود ،میکوشند اين
هدف را مشوش و در ابهام نگه دارند .چنانکه تحلیل طرحهای حقوق بشر اسالمی نشان
میدهد ،در اين زمينهها تمهيدات حقوق میتوانند در سطح انتزاعی آرمانگرايانه باقی
بمانند و تمهيدات فردی را میتواند به شکلی مبهم ،دوپهلو و گريزپا تقرير کرد.
عزم بر تولید طرحهای حقوق بشری که به نظر برسد متناظر با هنجارهای به
رسميتشناختهشد ه بينالمللی هستند همعنان است با فقدان يکپارچگی در تفکر پشت
طرحهای حقوق بشر اسالمی .اين فقدان يکپارچگی رخ نمیداد اگر نويسندگان در واقع
طرحهای حقوقشان را پس از اينکه ابتدا زمينههای فلسفیشان را شناسايی کرده بودند و
روششناسی اسالمی مناسب آن را اتخاذ کرده بودند ،از الگوهای اسالمی اخذ میکردند.
ايجاد يک طرح حقوق بشر اسالمی به اين شکل ،مستلزم اين بود که نويسندگان تسلط بر
علوم اسالمی الزم برای اين طرحها را میداشتند و همچنين احساس اعتماد به نفس کافی
در کفايت منابع درون سنت اسالمی دربار ه مسأل ه حقوق میداشتند .اين نويسندگان در
واقع اين تسلط يا احساس اعتماد به نفس را ندارند.
چنانکه از تحليلهای طرحهای حقوق بشر اسالمی در فصلهای بعد بر میآيد،
نويسندگان به خودشان زحمت ندادهاند که کار کنند و ببيند که هر نظري ه روشنی از حقوق
در بستر اسالمی چه معنايی باید داشته باشد و روشهای برگرفتن اين محتوا را از منابع
اسالمی به شيوهای سازگار و معقول نيز طراحی نکردهاند .به جای آن ،فقط چهلتکهای از
عقايد و اصطالحات را سر هم کردهاند که از دو فرهنگ کامال متفاوت برگرفته شدهاند
بدون اينکه اصال توجیهی برای اين ملقم ه عناصر اسالمی و سکوالر فراهم کنند يا آن را
به شيوهای طراحی کنند که زمينههای متضاد آنها را آشتی دهد .يعنی ،نقصانها در اصول
حقوق بشر مايهدار اسالمی نتيج ه ناگزير سردرگمی و نقصانهای روششناختی است.
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بايد تاکید کرد که نه اين نقصانهای روششناختی و نه نتايج مشکلدار هيچ يک از
نتایج ناگزیر کار کردن در بسترهای اسالمی نيست .با رهيافتی که مبتنی بر روشنبینی و
دقت روششناختی باشد ،تبيين حقوق بشر بر اساس مبانی اسالمی میتواند مثمر ثمر باشد.
مثال میتواند در آثار «عبداللهی النعيم» این درک را دید که پرسشهای روششناختی
برای حل اين مشکل که موضع احکام اسالم دربار ه حقوق بشر چیست ،محوری است.
النعیم با ارائه کردن روششناسیای که رهيافتی تازه با منابع اسالمی ارائه میکند توانسته
است مجموعهای از اصول حقوق بشر را تهیه کند که برای کسانی که روششناسی
پيشنهادی را میپذيرند نيز مبتنی بر اصول اسالمی است« ]۶۵[.خالد ابوالفضل» با استفاده
از روششناسی ديگری نشان داده است که چطور مسلمانی که درکی عميق از منابع
ميراث اسالمی دارد میتواند آنها را کاوش کند تا حقوق بشری معنیدار را بر حسب
مبانی اسالمی تبيين کند ]۶۶[.در خاورميانه ،ارتودوکسیهای خرفتکنندهای که انتشار
مطالعات اصيل و کاوشگر دربار ه اسالم را خفه میکنند ،متاسفانه باعث شدهاند که
بسياری از متفکران نوآور به غرب نقل مکان کنند و اثر عقايدشان کمتر شود.
قصورهای روشنشناختی که دامنگير طرحهای حقوق بشر اسالمی هستند تنها تجلی
ديگری از مشکالتی هستند که نوعا دامنگير انديش ه اسالمی به طور کلی هستند و توانایی
آن را برای همراه ماندن با تحوالت عقالنی و علمی به شدت تضعيف کردهاند .انتقادهای
ارزشمند از کيفيت ناقص انديش ه اسالمی معاصر را متفکرانی مانند «محمد ارکون» و از
منظرهايی بسيار متفاوت ،کسانی مثل «صادق جالل العظم» و «محمد سعيد العشماوی»
ارائه کردهاند ]۶۷[.مسلمانان معاصر برای جبران این نقصانها ،روششناسیهای قديم
را با چشمانی انتقادی بازنگری میکنند و رهيافتهایی جدید به منابع اسالمی را پيشنهاد
میکنند ]۶۸[.به اين ترتیب ،نقصانهای روششناختی که در اينجا پرده از آنها برداشته
شده است ،نشاندهند ه مشکلی بسيار بزرگتر است که در حال حاضر مشغل ه بعضی از
برجستهترين چهرهها در حوز ه انديشهی اسالمی است.

خالصه

طرحهای حقوق بشر اسالمی بر شالودههایی لرزان قرار دارند .تالشهای نويسندگان
آن برای ايجاد طرحهایی که هم نشاندهند ه مشخصههای بارز اسالمی باشد و هم شبيه
به ابزارهای بينالمللی که در پی ريشهکن کردنشان هستند و مستلزم وامگيری از قانون
بينالمللی است ،باعث سردرگمی و آشفتگی شده است .هيچ بررسی جدیای نشده
است که چه چيزی این طرحهای پيوندی را اسالمی میکند .نويسندگان که بدون فلسفه
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همساز حقوقی عمل میکنند ،ممکن است به طور تصادفی اصولی اسالمی را بگنجانند
که در کسوت مقول ه حقوق بشر جا نمیگیرند .عالوه بر اين ،نشانههایی وجود دارند
دال بر اینکه طرحهای اسالمی حقوق بشر از الگوی گستردهتری تبعيت میکنند که
بنایاش مقاومت در برابر هژمونی غربی و تحوالت زلزلهآوری است که جوامع مسلمان
از سر میگذرانند .و اينها عواملی هستند که ذهنها را از کاوش در ميراث اسالمی برای
راهنمايی جستن در زمين ه حقوق بشر منصرف میکنند .اصرار بر اينکه حقوق بشر در
همان ابتدای تاريخ اسالم در عصر پيامبر وجود داشته و تنها مدتها بعد در غرب وضع
شد ه است ،ديدگاه معوج نويسندگان را نشان میدهد .اين نويسندگان که با ذهنیتی عمل
میکنند که ملیگرايی فرهنگی در آن رسوخ کرده است بيشتر متاثر از نيات و مقاصدی
غربی هستند تا بررسی و سنجش اصولی ميراث غنی و پيچيد ه اسالمی.
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فصل چهارم
قیدهای اسالمی حقوق بشر
تبصرههای مجاز حقوق در قانون بينالمللی

قانون بينالمللی اين نکته را به رسميت میشناسد که حمايت از بسياری از حقوق مطلق
نيست و ممکن است در شرايط استثنايی به تعلیق دربیاید يا مشمول تبصرههايی شود،
مثال در وضعیت جنگها ،شرایط اضطراری عمومی يا حتی در شرایط عادی به خاطر
مالحظات مهمتر ]۱[.در قانون بينالمللی ،انتظار داريم که اين مالحظات مهمتر لغوکننده
ذيل یکی از چند مقول ه جا افتاده باشد .میتوان برای حقوق بشر برای منافع مشترک کلی
و همچنين در جهت سياستهای خاص مشخص تبصرههايی قائل شد ]۲[.مورد آخر
میتواند شامل سياستهایی باشد از قبيل حفظ امنيت ملی ،امنیت عمومی ،نظم عمومی،
اخالقیات ،حقوق و آزادیهای ديگران ،تامین عدالت و منافع عمومی در يک جامعه
دموکراتيک ]۳[.برای اطمينان حاصل کردن از اینکه تمهيدات و فسخها در چارچوب
اتوریته انجام میشوند و از تصميمگیریهای دلبخواهانه و خودسرانه جلوگيری شود،
روشهایی که باعث اعمال اين محدودیتها میشوند باید مطابق با قانون باشند]۴[.
لذا قانون بينالمللی در پی ايجاد توازن بین نياز به حفظ حقوق بشر در برابر ساير
نیازهاست؛ در بعضی موارد ،ممکن است حقوق نسبت به اولويتهای ديگر تأخر داشته
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باشند .اين نکته به رسميت شناخته شده است که جز در مواردی که قيود نهاده شده
بر حقوق بشر به شدت محدود باشند ،حقوق تبديل به مسألهای بیخاصیت و موهوم
میشوند .اما اينکه اعمال محدودیت تا چه حدی مجاز است و دقيقا بر چه اساسی
محدودسازی حقوق موجه است ،همچنان در قانون حقوق بشر بينالمللی محل نزاع است.
اعالمي ه جهانی حقوق بشر بعضی از حقوق را مطلق يا تعليقناپذير 1میداند ،به این معنا
که هيچ توجیهی برای محدود کردن آنها نمیتواند وجود داشته باشد .از این جملهاند
حق آزادی و برابری در کرامت و حقوق؛ حق برابری در پيشگاه قانون و حق حفاظت
يکسان قانونی؛ حق برابری کامل در برخورداری از دادگاهی منصفانه و عمومی توسط
هيأت منصفهای مستقل و بیطرف؛ حق ازدواج و حق داشتن حقوق برابر در ازدواج و
طالق []۵؛ آزادی انديشه ،وجدان و دين که شامل آزادی تغيير دين نیز میشود؛ و حق
کار کردن و انتخابات آزادان ه شغل [ ]۷اعالمي ه جهانی حقوق بشر هيچ معياری را که منکر
اين حقوق شود نمیپذيرد.
اعالمي ه جهانی حقوق بشر شامل بندی است که تعريف میکند چه حدود و قيودی
به طور کلی بر حقوق بشر نهاده میشود .در ماد ه  ،۲۹.۲تمهيدات زیر را میتوان يافت:
«هر کسی برای اعمال حقوق و آزادیهایاش مشمول محدوديتهايی است که توسط
قانون تعيين میشود و اين محدوديتها انحصارا به منظور تامين يا احترام به حقوق و
آزادیهای ديگران و ادای شرايط منصفان ه اخالق شايسته ،نظم عمومی و رفاه عامه در
جامعهای دموکراتيک هستند ».تبصرههايی که در تمهيدات عمومی ماد ه  ۲۹.۲اعالميه
جهانی حقوق بشر مجاز شمرده شدهاند ،دربار ه حقوق تعليقناپذیر مصداق ندارند .در
روند تهي ه پيشنويس اعالمي ه جهانی حقوق بشر ،هيأت شوروی کوشش کرد بندی برای
تعلیق بر آن تحميل کند که با افزودن اين کلمات حقوق بشر را از موضوعيت میانداخت:
«و همچنين [به منظور] الزمههای متناظر دولت دموکراتيک» ،اما اين پیشنهاد شوروی رد
شد]۸[.
در اسناد بعدی حقوق بشر بينالمللی ،محدوديتهايی که میتوانند بر حقوق بشر
اعمال شوند روشنتر شدند چون تبصرههای خاصی در متون تمهيدات حقوق بشر
بينالمللی گنجانده شدند .تمهيدات ضامن اين هستند که حقوقی که تعليقپذیرند تنها به
شيوههای خاصی محدود خواهند شد .لذا ،حقوق را با تبصرههای زير میبینيم:
 .۱آزادی بيان :تنها به شرط تبصرههای قانونی و الزم برای احترام به حقوق و آبروی
ديگران و به منظور حفاظت از امنيت ملی يا نظم عمومی ،يا سالمت و اخالقيات عمومی.
1. non-derogable
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 .۲حق گردهمايی مسالمتآميز :تنها با رعايت قيود «تحميل شده در راستای قانون
که برای يک جامع ه دموکراتيک و به سود امنيت ملی يا امنيت عمومی ،نظم عمومی،
حفاظت از سالمت يا اخالقيات عمومی يا حفاظت از حقوق و آزادیهای ديگر ضروری
باشند».
 .۳آزادی انجمنها :منوط به همان تبصرههای حق گردهمايی مسالمتآميز در باال.
 .۴حق شرکت در اجرای امور عمومی؛ رأی دادن و انتخاب شدن؛ و دسترسی داشتن
برابر به خدمات عمومی «بدون شرايط غيرمعقول]۹[».
شمار ديگری از حقوق اساسی ديگر نيز مشمول تبصره هستند ،از جمله حق حيات
که تبصر ه آن توانايی دولت برای تحميل مجازات مرگ است ،اما تنها برای جرايم بسيار
جدی و منوط به شماری از شرايط ديگر ،و حق آزادی و امنيت فرد ،که تبصرهاش
توانايی دولت برای محروم کردن فرد از اينهاست «منوط به و در راستای روندهايی که
در قانون مقرر شده است]۱۰[».
معاهد ه بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )ICESCRقاعدهای کلی
دارد دربار ه اينکه حقوق مشمول چه تبصرههایی هستند و در ماده 4میگويد که دولتها
«این حقوق را میتوانند مشمول محدوديتهايی کنند که در قانون مقرر شده باشد تنها در
صورتی اين محدوديتها با ماهيت اين حقوق سازگار باشد و تنها به منظور ترويج رفاه
عمومی در جامعهای دموکراتيک».
به این ترتيب ،قانون حقوق بشر بينالمللی دالیل مجاز برای مقيد کردن حقوق بشر
را محدود میکند .صورتبندیهای اين تبصرهها چنان قرص و محکم نيستند که مانع
از هم ه تالشهای دولتها برای دستکاری کردن آنها به بهای از دست رفتن حقوق
افراد شود ،ولی به شکلی طراحی شدهاند که با محدود کردن شرايطی که دولتها
تحت آن میتوانند بر حقوق قيد بگذارند ،به حقوق وزن بيشتری بدهند .چنانکه در
بررسی طرحهای حقوق بشر اسالمی در زير آمده است ،يکی از مهمترین تفاوتهای
ميان طرحهای حقوق بشر اسالمی و قانون حقوق بشر بينالمللی اين است که تبصرههای
اسالمی بر حقوق تعمدا چنان مبهم و قابل تفسير رها شدهاند که به دولتها اجازه
برداشتهای وسيع برای محدود کردن يا خنثی کردن حقوق را میدهند.

فرمولهای اسالمی محدود کردن حقوق

نظر زیربنایی در هم ه طرحهای حقوق بشر اسالمی اين است که حقوقی که در قوانين
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بینالمللی تمهيد شدهاند ،بسيار سخاوتمندانهاند و آنها وقتی قابل قبول خواهند بود
که منوط به قیود اسالمی باشند .عجيب اين است که هيچ تبيین صريحی از اين نظر
وجود ندارد که قانون بينالمللی به مردم حقوقی اضافی داده است .از آنجا که توسل
به اسالم برای از ميان بردن يا محدود کردن اين حقوق از ويژگیهای محوری و متمايز
طرحهای حقوق بشر اسالمی است ،اين نيز عجيب است که به دقت بیان نشده است که
اين محدوديتهای اسالمی بر حقوق مستلزم چه چيزهايی است.
تبصر ه مبهم «اسالمی» که حقوق را محدود میکند شبیه به تبصرههايی است که
بر حقوق بشر در «منشور آفريقايی حقوق بشر و مردم» 1آمده است که به همین طريق
طراحی شدهاند تا حفاظت از حقوق را رقيق و کمرنگ کنند .به اين تبصرهها به عنوان
«بندهای مصلحتی» اعتراض شده است که به دولت اجازه میدهد «مصلحت و تصرف
کمابيش نامحدود» در استفاده از معيارهای قانونی داخلی برای محدود کردن حقوق بشر
تضمینشد ه بينالمللی داشته باشد]۱۱[.
قانون بينالمللی نمیپذیرد که حقوق بشر با ارجاع به ضروريات هيچ دين خاصی
محدود شود  -چه برسد به اينکه به طور دائم آن را ملغی کنند ]۱۲[.قانون بينالمللی
هيچ تضمينی برای محروم کردن مسلمانان از حقوق بشر با اولويت خاص بخشيدن به
معيارهای اسالمی ندارد .به اين ترتیب ،محدود کردن يا رقيق کردن حقوق بشر با ارجاع
به ضروريات شريعت ،تبصره قائل شدن برای حقوق بشری است که ذيل قانون بينالملل
مقرر شده است و بر حسب معيارهايی که مبانی مشروعی برای محدود کردن حقوق تلقی
نمیشوند.
قید نهادن بر حقوق که از اصطالحاتی مثل «شریعت»« ،اصول اسالمی» يا
«محدوديتهای اسالم» برای تبصره قائل شدن برای حقوق بشر استفاده میکنند،
نمیتواند با مراجعه به آثار فقهای پيشامدرن تعريفی خالی از ابهام داشته باشد چون اين
نوع آثار بسيار متنوع هستند .فقه اسالمی پیشامدرن مشتمل بر عقاید چندين مذهب و
بسياری از مکاتب فقهی است .اختالف نظر در میان مکاتب فقهی مهم به طور تاریخی
در اسالم تحمل میشده است و اين وضعيتی است که در مفهوم «اختالف مذاهب» در
شریعت به رسميت شناخته شده است .در واقع ،حتی در درون يک مکتب فقهی ،عقاید
و آراء میتوانند تفاوتهای مهمی در تفسير منابع اسالمی داشته باشند ]۱۳[.عالوه بر اين،
بسياری از فقها در آرایشان با مکاتب مهم اختالف نظر داشتند ولی به رغم اين اختالف
آثارشان بخشی از ميراث شريعت پیشامدرن است .مسلمانان با چنين ميراث غنی و پرباری
1. African Charter on Human and People’s Rights

قیدهای اسالمی حقوق بشر

 127

با حجم عظيمی از آراء متضاد در زمين ه ضروريات اسالم مواجه هستند.
به رغم تکثر فراوان در عقايد فقهی اسالمی ،در بعضی زمينههای اجتهاد فقهی
پيشامدرن به قدر کافی اجماع وجود دارد که مجال محاسب ه معقول را فراهم کند که
چطور به کار بستن اصول اسالمی محتمال بر حقوق اثر میگذارد .اتکا به مقررات شريعت
پيشامدرن برای تعيين حوز ه مجاز حقوق بشر میتواند راه را بر منسوخ کردن احکام در
زمينههايی هموار کند که شريعت به طور سنتی خواستار محدود شدن حقوق میشده
است ،مثل مقرراتی که به زنان و غيرمسلمانان منزلت و جايگاهی فرودست میدهند يا
مقرراتی که دينگردانی از اسالم را ممنوع میکنند .حتی در اين زمينهها هم در پيکره
عقايد فقهی مرتبط آنقدر پيچيدگی و تنوع وجود دارد که به دولت آزادی عمل قابل
توجهی میدهد که تصميم بگیرد چه مقرراتی باید اعمال شود.
در زمین ه موضوعات ديگر مرتبط با حقوق مدنی و سياسی ،که اجتهاد پيشامدرن
توسعهای نيافته است يا معيارهای شريعت بسیار نامطمئن هستند ،توسل به معيارهای
اسالمی بر تبصره قائل شدن برای حقوق نيز میتواند منجر به نتايجی شود که ناسازگار
با حفاظت از حقوق مورد نظر باشند .در مواردی که نظر اسالمی محکمی در عقايد
اجتهادی يا فقهی پيشامدرن يافت نشود ،دولت آزادی عمل فراوانی دارد برای برساختن
ادلهای اسالمی برای محدود کردن حقوق .محافظهکاران هميشه میتوانند سخنگويی
برای اسالم پيدا کنند تا تايید کند که محدوديتهايی که آنها اعمال میکنند سندیتی
اسالمی دارد .قانون سعودی  -که مدعی است مبتنی بر اسالم است  -و میگويد که زنان
نمیتوانند رانندگی کنند ،بهترین نمون ه آن است .اين قاعده مبنای چندانی بر حسب فقه
اسالمی ندارد و در خارج از عربستان سعودی هم يافت نمیشود ولی مقامات سعودی
توانستند چهرهای دينی را پيدا کنند که ضرورت اين قانون را برای حفظ اخالقيات
اسالمی تاييد کند .توانايی دولت برای مهندسی کردن تصویب دینی برای سلب حقوق به
این معناست که محدوديتهای اسالمی بالقوه میتوانند به طور نامحدودی گسترش پيدا
کنند و حقوق متاثر از آنها را از هر مضمون و معنايی تهی کنند- .
درست همانطور که هيچ راهنمای قطعی در شریعت پیشامدرن در خصوص مقرراتی
که محدوديتهايی را برای آن نوع از حقوق بشر مقرر شده در قانون بینالملل قائل
میشوند وجود ندارد ،اگر به انديشه اسالمی معاصر نگاه کنيم ،هيچ اجماعی درباره
نحو ه محدود کردن اين حقوق نیز وجود ندارد .ابهاماتی که در سنت پيشامدرن وجود
داشت با تفسيرهای مختلف مضاعف که جريانهای روشنفکری جديد آن را به پيش
میرانند ،مضاعف نيز شدهاند .تا اواخر قرن نوزدهم ،جنبشهای اصالحگرايی پديدار
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شدند که منجر به فاصله گرفتن زيادی از انديش ه اسالمی پيشامدرن شدند ]۱۴[.اخيرا،
جريانهای تازهای در تفسیرها پديدار شدهاند ]۱۵[.عالوه بر ادبياتی که میکوشد فقه و
الهيات اسالمی را به نحوی پيشرو بازانديشی کند ،میبينيم که از اسالم يک ايدئولوژی
ساخته میشود تا مسلمانان برای واکنش نشان دادن به غرب و فرهنگ غربی ،در آثار
چهرههايی مثل آيتاهلل خمينی ،بسیج شوند ]۱۶[.تفاوتها در رهيافتهای معاصر برای
فهم اسالم در غياب يک اتوريت ه مرکزی که به طورعمومی برای حل موارد اختالف در
عقايد شرعی به رسميت شناخته شده باشد ،مضاعف شدهاند.
طبيعی است که در شرايط حاکم بر خاورميان ه معاصر ،فقدان مقرراتی محکم درباره
نحو ه ارتباط اسالم با حقوق بشر زمين ه بهرهبرداری دولت را فراهم کند و ماجرا به زیان
حقوق بشر فيصله پيدا کند .به اين ترتیب ،محدوديتهای مبهم «اسالمی» برای حقوق بشر
عواقب و پيامدهای ناگواری دارند.

محدوديتها در قانون اساسی ايران

پيش از بررسی قانون اساسی سال  ۱۳۵۷ايران ،بايد صورتبندیهای قبلی ايران را از
تمهيدات حقوق مدنی و سياسی بررسی کرد .تاريخ مشروط ه ايرانی دشواریهای تسهيل
حقوق بشر در چارچوبی اسالمی را نشان میدهد.
بسياری از علمای ایران به شدت با پذيرش قانون اساسی مشروط ه سال ۱۲۸۶ـ ۱۲۸۵
شمسی مخالف بودند و يکی از زمينههای اعتراض آنها مخالفتشان با مفهوم آزادی
بود که آن را خطرناک و مخل اصول و ارزشهای اسالمی میدانستند ]۱۷[.فقها در
محکوم کردن آزادی و مشروطهخواهی ذيل عنوان بیدینی اغلب به شدت سختگير و
سازشناپذير بودند]۱۸[.
احساسات ملیگرايان ه ايران و عزم مردمی برای محدود کردن استبداد شاهان قاجار
در نهايت چندان قوی بود که بر مخالفت علما با قانون اساسی مشروطه فائق آمد .عالوه بر
اين ،بعضی از علما از مشروطهخواهی دفاع کردند و باور داشتند که با اسالم سازگار است.
اما حمايت آنها تا حدودی به اين خاطر بود که به طور کامل اهميت مشروطهخواهی
را در نيافته بودند و مفاهيم آن را به شکلی تفسير میکردند که متناظر با مقولهبندیها و
اصول شریعت بود ]۱۹[.به اين ترتيب ،نخستين قانون اساسی مشروطهایران در محيطی
پديدار شد که در آن نهاد روحانيت دربار ه سازگاری مشروطهخواهی با اسالم اختالف
نظر داشت و مطمئن نبودند مشروطهخواهی چه لوازمی خواهد داشت.
تبصرههايی که در متمم قانون مشروط ه سال  ۱۲۸۶برای حقوق مدنی و سياسی
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گنجانده شدند عمدتا سکوالر بودند اما بعضی از معيارهای دينی نيز برای محدود کردن
حقوق اساسی طرح شدند .اصل  ۲۰برای آزادی نشر تبصرهای قائل شده بود و بيان
میکرد که اين آزادی شامل کتب الحادی و مطالبی که مخل اسالم باشد نیست .اصل ۲۱
تبصرهای برای آزادی تشکيل انجمنها و گردهمايیهای قائل میشود مبنی بر اینکه اين
آزادی تنها دربار ه انجمنها و گردهمايیهای صادق است که مخل نظم دینی نباشند]۲۰[.
پس از انقالب سال  ۱۳۵۷در ايران ،پيشنويس قانون اساسی خرداد  ۱۳۵۸که پيش
از تکميل سلط ه کامل روحانيون تهيه شده بود ،به طريق مشابهی عمد ه اتکایاش بر
تبصرههای سکوالر برای حقوق مدنی و سياسی بود ولی استثناهايی نيز وجود داشت.
اصل  ۲۵قانون اساسی پيشنهادی دربار ه آزادی مطبوعات ،نشر آثاری را که با عقايد دينی
توهين کنند را از داير ه حفاظت خود خارج کرد .اصل  ۲۶با صورتبندی مبهمی نفی
«مبنای جمهوری اسالمی» را در زمر ه داليل و زمينههای دريغ کردن آزادی اجتماعات
قرار داد که فضا را برای تبصرههای دينی باز میکرد .اصل  ۲۸نیز بر آزادی انتخاب شغل
تبصرهای قرار داد با بيان اينکه شغل نباید مخالف با اسالم يا منافع عمومی باشد.
پيشنويس قانون اساسی با انتقادهای بسياری مواجه شد .از جمله گروهی که شامل
انجمن حقوقدانان ايرانی و کميت ه ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بودند پيشنهادهايی
برای بازنويسی پيشنويس دادند .دغدغههای اين گروه شامل اين نکته بود که استقالل
دستگاه قضايی تضمين شود و حقوق فردی و حقوق زنان حفاظت شوند .پيشنهاد آنها
اين بود که اعالمي ه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی گنجانده شود و سازمانهای
بینالمللی حقوق بشری و حقوقدانان بينالمللی بتوانند در دادگاههای ايرانی از سوی افراد
ايرانی مداخله کنند ]۲۱[.اگر اين پيشنهاد پذيرفته میشد ،معنیاش اين بود که حقوق بشر
بینالمللی به مثاب ه بخشی از قانون داخلی ايران تلقی میشد و مدافعان حقوق بشر بینالمللی
ت خودشان دفاع کنند .اين
این توانايی را پيدا میکردند که از افراد ايرانی در برابر دول 
پيشنهاد تلويحا گویای اين نکته بود که اعتمادی به نهادهای داخلی حقوقی ايران برای
فراهم کردن حمايت کافی از حقوق بشر وجود نداشته است.
پيشنويس قانون اساسی از سوی ائتالفی از روحانيان و سازمانهای اسالمی به چالش
کشيده شد که درخواست کردند اين پيشنويس به شکلی بازنويسی شود که ماهيت
اسالمیتری به آن داده شود .آيتاهلل خمينی گفت که میخواهد اين پيشنويس از
منظری اسالمی بازنگری شود تا نتيجهاش يک قانون اساسی اسالمی باشد تا قانونی که
متاثر از روشنفکران تاثيرپذيرفته از خارجیهايی باشد که هيچ اعتقادی به اسالم ندارند.
[ ]۲۳در نهایت ،بازنويسی اين پيشنويس به شورايی از خبرگان وانهاده شد که در آن
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روحانيون اکثريت بااليی داشتند .اين پيشنويس در آذر ماه سال  ۱۳۵۸پس از تغيیرات
سياسی عمدهای که بعد از اشغال سفارت آمريکا در آبان  ۱۳۵۸و به گروگان گرفتن
اعضای ديپلماتيک آن رخ داد ،نهايی شد .نه تنها پيشنهاد گنجاندن اعالمي ه جهانی حقوق
بشر در قانون ايران رد شد ،بلکه تبصرههايی اسالمی نيز به تمهيدات حقوق در پيشنويس
قانون اساسی اضافه شدند .با اين اوصاف ،اعتباری که حقوق بشر داشت به اين معنا بود
که حتی با قدرت گرفتن جناح روحانيون مخالف حقوق بشر ،ارجاع به حقوق بشر از
قانون اساسی حذف نشد .اين ارجاعات در مقدم ه قانون اساسی در اصل  ۱۴و  ۲۰آمدهاند
و حقوق فردی نيز در اصل سه ماد ه  ۱۴ذکر شده است.
برای اينکه حقوق بشر به مذاق روحانیون خوش بيايد ،ناگزیر شدند که به صراحت
ن است که اصل  ۴میگويد که اصول
آن را ذيل معيارهای اسالمی بگنجانند .نکت ه مهم اي 
اسالمی باید بر هم ه اصول قانون اساسی و ساير قوانين و مقررات اولويت داشته باشد که
اشاره میکند که قانون اساسی خود در ذيل و ظل قانون اسالمی قرار دارد .به طريق مشابه،
اصل  ۲۰میگويد« :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم
برخوردارند ».اين اصل حمايت يکسان بعدا به تفصيل بيشتری بررسی میشود ،ولی در
اينجا میتوان ديد که اصل  ۲۰به صراحت بيان میکند که موازين اسالمی بر حقوق بشر
حاکميت دارند.
در اینجا الزم است توضيحی دربار ه اصطالح «قانون» که در اصل  ۲۰و جاهای
ديگر آمده است ارائه شود .در محيطهای اسالمی ،قانون ،مشتق از کلمه يونانی «کن ُن»،1
معموال در ارجاع به قوانين سکوالر استفاده میشود در برابر قوانين مبتنی بر منابع اسالمی
در شريعت .با توجه با اصول مقرر شده در تمهيدات اصل  ۴و اصل  ۲۰که مردم از حقوق
در ايران «با رعايت موازين اسالم» برخوردار هستند ،ارجاع به قانون در اين اصل قانون
اساسی متضمن اين نکته نيست که قانون سکوالر معيارهای قابل اجرا را معين میکند
بلکه قانون سکوالر تنها چارچوب قانونی اجرای اصولی را فراهم میکند که مشمول
ملغی شدن توسط معيارهای اسالمی باشند و قانون اخير نهايتا در زمين ه حقوق بشر دست
باال را خواهد داشت.
تمهيدات مشابه ديگر بیان میدارند که معيارهای اسالمی حقوق را معين میکند با
استفاده از تبصرههايی که در نقل قول زیر برای تاکيد ايتاليک شدهاند:
1. kanon
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اصل ۲۱
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید»
مانند اصل  ،۲۰این اصل نشان میدهد که معيارهای اسالمی حاکميت دارند و در
نتيجه میتوان آن را بالموضوع تلقی کرد .در واقع ،تصريح به اينکه حقوق زنان با
رعايت موازين اسالمی معين میشوند مهم است چون در ايران جاری کردن قانون
سکوالر همعنان با رهايی زنان بوده است و جاری کردن قانون شريعت همعنان با جايگاه
فرودست دادن به زنان .در اين بستر ،مهم است که هيچ تمهيدی برای مقيد کردن حقوق
مردان به موازین اسالمی وجود ندارد .با گنجاندن تمهيداتی مجزا و مقرر کردن اينکه
حقوق زنان باید با رعايت موازين اسالمی انجام شود ،دولت قصدش را برای بازگرداندن
مقررات تبعيضآمیز شريعت که در دور ه شاه اصالح شده بود نشان داده است .پيامدهای
اين امر برای حقوق زنان در فصل ششم بررسی میشوند.
اصل ۲۴
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق
عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین میکند».
اصل ۲۶
«احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی
شناختهشده آزادند ،مشروط به این که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین
اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند».
جايگاه اقليتها به تفصيل بيشتر در فصل ششم و هشتم بررسی میشود ولی در اينجا
شايان ذکر است که اين تمهید حمايت از آزادی اجتماعات را با مقید کردن آن به موازين
اسالمی رقیق نمیکند بلکه به دولت اجازه میدهد که حتی همان آزادیهای شکننده را
از گروههای دينی اقليت صرفا با امتناع از دادن جايگاه «شناختهشده» به جمعيتهای دينی
اقليت از آنها دریغ کند.
اصل ۲۷
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم
نباشد آزاد است.»
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اصل ۲۸
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق
دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،
برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
اصل ۱۶۸
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم
دادگستری صورت میگیرد .نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت منصفه و تعریف
جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معین میکند]۲۴[».
از آنجايی که اصل  ۱۶۸مقرر میدارد که اين موازین اسالمی است که معين میکند
چه چيزی جرم سياسی است ،بنابراین محدوديتی دينی برای آزادی سياسی قائل میشود.
در موارد باال ،اصطالحات حقوق از قوانين اساسی غربی و قانون بينالملل وام گرفته
شدهاند .بعضی از موارد باال شامل تبصرههای سکوالر و اسالمی هستند ولی بعضی ديگر
صرفا تبصرههايی اسالمی دارند .چنانکه اين مثالها نشان میدهند ،در قانون اساسی
ايران ،اسالم مبنای حمايت از حقوق بشر ديده نمیشود بلکه صرفا به منزل ه مبنای محدود
کردن يا سلب آنها ديده میشود.
میتوان به اين نتيجه چنين اعتراض کرد و اين نظر را زير سوال برد که تبصرههای
اسالمی که برای حقوق در نظر گرفته شده ضرورتا بيش از تبص رههای سکوالر آنها را
محدود میکند .هر چند به صورت انتزاعی ممکن است اين اعتراض موجه باشد ،هم
رفتار رژيم و هم بيانيههایاش نشان میدهند که مقامات رسمی ايران اسالم را به عنوان
توجيهکنند ه محدود کردن و سلب حقوق بشر استفاده میکنند نه به عنوان حمايتکننده
حقوق بشر.
دامن ه نامحدود قیدهای اسالمی ايران بر حقوق بشر را میتوان با محدوديتهای
تبصرههايی مقايسه کرد که در اليح ه حقوق آمريکا برای حقوق آمده است ،مثل آزادی
بيان که در متمم اول قانون اساسی تضمین شده است .وقتی افراد در دادگاههای آمريکا
ادعا کنند که دولت برخالف قانون اساسی به حق آزادی بيان آنها تعرض کرده است،
میتوانند به ارائ ه مفصلی از سوابق و اصولی تکيه کنند که توسط دادگاههای مستقل تهيه
شدهاند و به صراحت مانع از توانايی دولت برای محدود کردن آزادی بيان میشود .اگر
دولت تن به محدوديتهايی که دادگاهها مقرر کردهاند ندهد ،ناقض قانون اساسی تلقی
خواهد شد و بيان مورد نظر توسط راهکارهايی مثل احکام يا نسخهای بعضی قوانين
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مرتبط حمايت خواهد شد .دليل قوت تضمينهای آزادی بيان آمريکايی تا حدودی به
خاطر چارچوب قانونی مقرراتی است که به دقت و به طور مشخص زمينههای محدود
کردن يا سلب حقوق را تعريف میکنند و همچنين به خاطر احترام به قوانين و نهادهايی
قانونی است که اعمال دولت را محدود و مقيد میکنند.
در مقابل ،در ايران هيچ سابق ه جاافتاده و محکمی وجود ندارد که توسط دستگاه
قضايی مستقلی بنا نهاده شده باشد و به دقت شرايط تمسک به موازين اسالمی را برای
توجیه محدود کردن یا سلب حقوق مقيد کند .دادگاههای ايران نمیتوانند مجمعی
بیطرف فراهم کنند که بتواند شالودهای اجتهادی و فقهی را برای حمايت از حقوق بشر
مهیا کند .درست بر عکس ،دستگاه قضايی ايران سیاستزده است و در خدمت دولت،
يعنی تبصرههای اسالمی بر تمهيدات حقوق همان محتوايی را خواهند داشت که دولت
تصميم بگيرد به آنها نسبت بدهد بدون اين که هيچ چشمانداز چالش حقوقی از سوی
ایرانيان محروم از حقوق وجود داشته باشد .البته توانايی دولت در تکيه بر اسالم برای
مصون کردن رفتارش از بازنگری قضايی موثر با تباهی حاکميت قانون مرتبط است]۲۵[.
نکت ه مرتبط در اين زمینه اين است که در ايران اسالم نه تنها دین حکومتی است
بلکه ایدئولوژی حکومتی نيز است که در آن حاکمان به ادعای خودشان تجلی برنامهای
الهی برای جامع ه انسانی هستند .از آنجا که دولت قائل است به اینکه مجری اين برنامه
الهی است ،تمايلی درونی به سوی مطلقگرایی ،عدم مدارا و سرکوب شدید اعتراض
و مخالفت وجود دارد .یکی از نشانههای این سرکوبگری درونی ايدئولوژی رسمی
اسالمی را میتوان در دامنه و شدت تعقيبها و آزار روحانيون مخالف شيعه ديد که
بسیاری از آنها پس از زیر سوال بردن ايدئولوژی اسالمی رسمی آماج تالفیجويیهای
سخت شدهاند]۲۶[.
بايد توضیح داد که اينجا ادعا نمیشود که افزودن تبصرههای اسالمی به تمهيدات
حقوق در قانون اساسی به خودی خود منجر به تعرض به حقوق بشر میشود يا اينکه
رژيم هميشه هنگام در پیش گرفتن روشهایی به منظور محدود کردن حقوق متوسل
به موازين اسالمی میشود .بلکه به نظر میرسد که اين ارتباط ظریفتر از اينها باشد.
افزودن معيارهای اسالمی که در عمل دست تئوکراسی را به طور کامل در محدود
کردن حقوق بشر باز میگذارد ،عالمتی از گرايشی عمومی است نسبت به مقيد نبودن به
معیارهايی مانند معيارهای اعالمي ه جهانی حقوق بشر .عالوه بر اين ،تبصرههای اسالمی
نمايندهی خصومت بنيادين نسبت به حقوق بشر از سوی آيتاهلل خمينی و حاميان نظام
تئوکراتيک است.
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نکت ه مهم اين است که رفتار رژيم آشکار کرد که اعتنای چندانی به اصول قانونی
بودن ،فارغ از اينکه این اصول دينی باشند يا سکوالر نداشت و کامال آماده بود که
آشکار اصول پاي ه فقه اسالمی را هنگام تعارض اين اصول قانونی با اهداف سياسیاش
نقض کند ]۲۷[.يعنی دولت ايران در عمل فوق قانون اسالم تلقی میشد .مجمع تشخيص
مصلحت نظام در سال  ۱۳۶۸از طريق بازنگری قانون اساسی در اصل  ۱۱۲به اين منظور
بر پا شد تا نهادی برای ميانجیگری در مواردی باشد که مصلحت عمومی ،که به منافع
رژيم ترجمه میشود ،در تعارض با قوانين اسالمی واقع میشود .اين نشانهای بود از اينکه
رژيم در پی مکانيزمی بود تا از وضعيتهای ناطوری خالص شود که در آنها شورای
نگهبان تحت عنوان تعارض با قوانين اسالمی ،قوانين مطلوب سياسی را مسدود میکرد.
[ ]۲۸يعنی مجمع تشخيص مصلحت میتوانست مهر تايید بر قوانينی بزند که حاکمان
ايران فارغ از تعارضشان با احکام اسالمی مايل به اجرایشان بودند .اين بازنگری یکی از
نشانههای بسياری است دال بر اينکه تئوکراسی ايران رژيمی نبود که سرسختانه متمسک
به احکام اسالم باشد .از زمان تسلط روحانيون بر امور ،رژيم بر اساس تصور خودش از
مصحلت سياسی عمل کرده است گويی هيچ قید احکام اسالمی بر رفتارش نيست و
متوسل به هر روشی شده است که برای حفظ قدرت ضروری تلقی کرده است .در اين
زمينه البته دقیقا مانند بسياری از رژيمهای سکوالر خاورميانه عمل کرده است که لفظا از
ايدئولوژیهای رسمی ملیگرايی يا سوسياليسم دفاع کرده است که وقتی به دقت آنها
را بررسی میکنيم میبینيم که تنها پوششی بوده است برای سياستهای مد نظر نخبگان
برای تصرف انحصاری قدرت در جهت پيشبرد اهداف خودخواهان ه خودشان.
به اختصار ،اين سخنی نادقيق است که بگوييم تبصرههای اسالمی برای تمهیدات
حقوق اساسی به خودی خود باعث نقض حقوق بشری میشوند که در ايران رخ دادهاند.
اما ارتباط مهمی ميان نقض حقوق و ديدگاه رسمی وجود دارد که حقوق بشر را میتوان
به نام حفظ موازین اسالم محدود يا سلب کرد.

محدودیتهای اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی

اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی به نسبت قانون اساسی ايران تاکيد گستردهتر و
صريحتری بر موازين اسالمی دارد .اين الگوی تکي ه وسيع بر شریعت برای تبصره قائل
شدن برای حقوق در نسخ ه عربی آن بسيار آشکارتر است تا در نسخ ه انگلیسی آن .بخش
يادداشتهای توضيحی همراه با نسخ ه انگليسی اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی بیان
میکند که متن عربی «نسخ ه اصلی» است که نشان میدهد که متن عربی را باید به منزله
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نسخ ه قطعی تلقی کرد .ارتباط میان نسخههای عربی و انگليسی بسيار مشکلآفرین است
چون تعارضهای مهمی ميان اين دو نسخه ،عالوه بر ابهامات و دوپهلويیها در نسخه
عربی وجود دارد]۲۹[.
بخش يادداشتهای توضيحی تاکید دارد که «در اعمال و برخورداری از حقوق
فوق الذکر ،هر فردی تنها مقید به محدوديتهایی خواهد بود که قانون به منظور تامين
و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای دیگران و احترام به آنها و تامین شرایط
عادالن ه اخالق ،نظم عمومی و رفاه کلی امت جاری میکند ».با خواندن نسخ ه انگلیسی
برای خواننده اين تصور ایجاد میشود که بسياری از تمهيدات اعالمي ه جهانی حقوق بشر
اسالمی مقید به تبصرههای اعمال شده توسط قوانين سکوالر است چون صورتبندی
کلمات تبصرهها همواره به شکل «بر طبق قانون» است .هر چند نويسندگان اعالمیه
آشکارا کوشيدهاند که خوانندگان نسخ ه اصلی را با پنهان کردن محوريت تبصرههای
اسالمی گمراه کنند ،واقعيت اين است که هيچ شباهتی ميان تبص رههای در نظر گفته شده
در اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی و تبصرههای يافتشده در قانون بینالملل برای
حقوق وجود ندارد .پس از بررسی دقیق ،آشکار میشود که در اعالمي ه جهانی حقوق
بشر اسالمی ،شريعت همان قانونی است که در استفاده از اصطالح «بر طبق قانون» هنگام
قید نهادن بر حقوق مراد است.
برای خوانند ه معمولی نسخ ه انگليسی بالفاصله آشکار نمیشود که «قانون» در اعالميه
جهانی حقوق بشر اسالمی يعنی شریعت .بخش یادداشتهای توضیحی بیان میکنند که
مراد از اصطالح قانون شریعت است که چنین تعريف میشود« :کليت احکام برگرفته
از قرآن و سنت و هر حکم ديگری که از این دو منبع از طريق روشهای معتبر در فقه
اسالمی برگرفته شده باشد ]۳۰[».چنان که اين تعبیر اشاره میکند ،تعريفی از این جنس
به هیچ وجه مشخص نمیکند که اين اصطالح را چطور باید فهمید و چه تبصرههایی بر
حقوق وضع میکند .دستکم« ،شريعت» شامل فقه پیشامدرن است و بسته به اینکه چه
روشهایی «در فقه اسالمی معتبر دانسته میشوند» میتواند شامل بسیاری از تفسيرهای
متأخرتر از اين اصطالح باشد يا نباشد .يعنی با توجه به ادبیات بسيار عظیمی که این
تعريف بالقوه در بر میگيرد ،معيارهای قانونی گنجانده شده در اين تبصره هميشه گشوده
به تفسیر هستند.
بعضی از نمونههای استفاده از شریعت در اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی را در
نظر بگيرید .در نسخ ه انگلیسی این اعالمیه ،بند دوازدهم درآمد مشتمل بر اين تضمین
است که «هيچ کس از حقوقی که بنا به قانون برای او در نظر گرفته شده محروم نخواهد

136 

اسالم و حقوق بشر

شد مگر با استناد به حکم آن قانون و تا حدودی که قانون آن را مجاز بداند ».اگر کسی
در نظر نداشته باشد که قانون یعنی شریعت ،لوازم آن را نمیتوان درک کرد؛ يعنی
لوازم شريعت معين میکنند که مردم در نهايت چه حقوقی داشته باشند .اساسا این سخن
متضمن اين نکته است که شریعت هم حقوق را تضمین میکند و هم آنها را سلب
میکند .جملهبندی بند دوازدهم درآمد در نسخ ه عربی اصل مشابهی را بيان میکند و
میگويد که «هر فرد واجد امنیت ،آزادی ،کرامت و عدالتی است که احکام شریعت خدا
برای حقوق مردم مقرر میکند».
در تمهيدات مشخص اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی (انگليسی) ،میبینيم که شريعت
(قانون) دامن ه حقوق زیر را معین میکند:
 .۱حق جراحت وارد کردن يا مرگ ،در اصل .۱الف
 .۲حق آزادی ،در اصل .۲الف
 .۳حق عدالت و انصاف ،در اصل .۴الف
 .۴حق تصدی منصب عمومی ،در اصل .۱۱الف
 .۵حق بیان و ابراز نظر ،در اصل .۱۲الف  .۷حق نشر اطالعات (که همچنين مقید به
مالحظات امنيت جامعه یا دولت است) ،در اصل .۱۲د
 .۸حق امرار معاش ،در اصل .۱۵ب
 .۹حق پیگیری فعاليتهای اقتصادی (که همچنين مشمول مالحظات منافع جامعه
است) ،در اصل .۱۵ز
 .۱۰حقوق زوجين در ازدواج ،در اصل .۱۹الف
 .۱۱حق زوجه برای طالق ،در اصل  ،۲۰و حق ارث زوجه ،در اصل .۲۰د
نمونهای از اصول مشکلدار ،اصل  ۱۴است .در نسخ ه انگليسی ،به نظر میرسد که
اعالميه نوعی تضمین برای حق آزادی گردهمايیها دارد با تبصرههای متمایز اسالمی -
گردهماییها مجازند منوط به اینکه در راستای امر به معروف و نهی از منکر باشند .اما
هیچ تمهيدی متناظر با اين در نسخ ه اصلی عربی وجود ندارد در نتيجه جايگاه آن مقرون
به تشکيک است ]۳۱[.اصل  ۱۱تمهيدی برای حق مشارکت در زندگی عمومی دارد ولی
اين تمهيد به شيوهای تبصره خورده است که تاثیری تبعیضآمیز بر غیرمسلمانان خواهد
داشت ،چنانکه در فصل پنجم بررسی میشود.
برای بررسی قوتهای تمهيدات حقوق بشری که در اعالمي ه جهانی حقوق بشر
اسالمی آمده است ،باید خود را در جايگاه فردی قرار دهیم که از سوی دولت ايران
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به نام اسالم از حقوقاش محروم میشود .آیا میتوان از اعالمي ه جهانی حقوق بشر
اسالمی استفاده کنيم تا ثابت کنیم که نقض حقوق در ايران همعنان با نقض حقوق بشر
اسالمی است؟ به نظر نمیرسد چنین باشد .اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی اين سخن
را میپذیرد که هم ه حقوق میتوانند مقید به شریعت باشد ولی در عمل دست مقامات را
در تعيين دامن ه تبصرههای اسالمی برای حقوق باز میگذارد؛ يعنی شريعت را چنان وسیع
تفسير میکند که دولتها میتوانند آزادانه اصول «اسالمی» مسلط بر حقوق را انتخاب
کنند .به اين ترتیب ،اگر معیارهای اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی در ايران قابل اجرا
بودند ،به دولت ايران اجازه میداد که دقيقا همان کاری را که انجام داده است ،انجام
دهد :به طور سازگاری احکام اسالمی را طوری تفسير کند که به محدود و مقید کردن
حقوق مشروعیت بدهد .در مقابل ،فردی که از حقوق مدنی و سياسی در ایران محروم
میشود میتواند از قانون حقوق بشر بينالملل استفاده کند تا نشان بدهد که دولت ایران
حقوق بشری او را نقض کرده است.

محدوديتهای سایر طرحهای حقوق بشر اسالمی

سایر طرحهای حقوق بشر اسالمی محدوديتهای قابل مقايس ه اسالمی را بر حقوق
بشر اعمال میکنند .بعضی از نمونهها در این بخش بررسی شدهاند و موارد ديگری که
مشخصا بر وضع زنان ،اقليتها و آزادی دينی اثر میگذارند به تفصيل بيشتر در فصلهای
بعدی بررسی میشوند.
نسخ ه پيشنويس قانون اساسی اسالمی االزهر را باید هم به زبان عربی ،که میتوان
فرض کرد نسخ ه اصلی است ،و هم به زبان غالبا ناهموار ترجم ه انگليسیاش که با آن
همراه است ،بررسی کرد .نسخ ه پيشنويس قانون اساسی االزهر به ويژه تکي ه فراوانی بر
محدوديتهای مبهم اسالمی بر حقوق دارند .اصل  ۲۹آزادی عقيد ه دینی و عقالنی،
آزادی کار ،آزادی بیان ،آزادی تشکيل و پيوستن به انجمنها و اتحاديهها ،آزادی فردی
(الحرية الشخصية) ،آزادی سفر ]۳۲[.و آزادی تشکيل جلسات و مالقاتها را ،همگی
در ذيل حدود شريعت اسالمی تضمين میکند .اصل  ۳۷تضمينکننده حق کار و کسب
معاش در ذيل احکام شریعت اسالمی است .اصل  ۴۳بيان میکند که بر وفق مقاصد
شریعت مردم از حقوق برخوردارند .به استثنای اصل  ،۴۲که شرطهای اضافی سکوالری
برای حقوق قائل میشود ،قانون اسالم به مثاب ه تنها مبنای محدود کردن يا سلب حقوق
تلقی میشود.
هر چند هم ه اين تبصرهها به شکلی سيال و نامعين وانهاده شدهاند ،میتوان به ويژه
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کنجکاو بود که محدوديتهای اسالمی در زمين ه آزادی سفر متضمن چه چيزهايی است.
در هم ه قوانین بينالملل ،اصل  ۱۳اعالمي ه جهانی حقوق بشر برای همه آزادی جابجايی
در ميان مرزهای هر کشور و حق ترک و بازگشت به کشور خود بدون هيچ تبصرهای
را تضمین میکند .معيارهای دینی که در اصل  ۱۳از آنها برای تبصره قائل شدن برای
استفاده از اين آزادی ياد شده است الجرم به ديدگاه محافظهکاران اسالمی اشاره دارد
که زنان نباید خانههایشان را مگر هنگام ضرورت ترک کنند و اگر خانههایشان را
ترک میکنند ،باید در معيت خويشاوندی ذکور از خانه بيرون بروند ]۳۳[.عالوه بر اين،
بعضی از مسلمانان فوقالعاده محافظهکار بر این باورند که اجاز ه رانندگی کردن زنان «غير
اسالمی» است .برخورد عمومی با زنان در قانو ن اساسی االزهر ،که بعدا بررسی میشود،
حاوی اين نتيجهگیری است که «محدودیتهای شریعت» برای آزادی سفر به منظور
توجيه محدوديتها برای تحرک و جابجایی زنان است.
در آثار سلطانحسين تابنده میتوان تبصرههای مشابهی را برای حقوق بشر پیدا کرد.
اما تابنده تبصرهها و قیود اسالمی را به قیود ديگری گره میزند که نشاندهند ه جانبداری
و تعصب نسبت به حفظ نظم و هماهنگی اجتماعی و تحمیل احترام به اتوريته است .در
قانون بینالملل ،اصل  ۳اعالمي ه جهانی حقوق بشر حقوق عمومی حيات ،آزادی و امنيت
فرد را بدون قید و شرط تضمین میکند ولی از نظر تابنده ،این حقوق باید مقید به این
شرط باشند که «بر خالف مقررات اسالمی يا موجب سلب آسايش ديگران» نباشند.
[ ]۳۴طرفه اين است که در ديدگاههای تابنده ،حتی حق حيات نیز به خودی خود مقيد
به تبصرهها و معيارهای اسالمی است .ظاهرا او اجازه میدهد که واکنشهای سوبژکتيو
افرادی که احساس میکنند در آسايششان اخالل وارد شده است ،مای ه سلب حق حيات
فرد ديگر شود .اين معيارها از اصل  ۶معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ()ICCPR
به شدت عدول میکنند ،که میگويد حق حيات بايد توسط قانون محافظت شود و هیچ
کس نباید به طور دلبخواهی از حيات محروم شود .در خصوص آزادی عقيده و بيان،
تابنده میگويد که آزادی در موارد زير ديگر حق نيست« :اگر تهديدی برای نظم عمومی
باشد یا منجر به تمرد از دولت و دين شود ]۳۵[».اين ديدگاه ،ذهنيتی را نشان میدهد
که سالهای نوری با فلسف ه قانون حقوق بشر فاصله دارد که محدوديتهایی را که بیان
منتقدانه از دولت يا دین را مشمول ممنوعيت با تمسک به چنین معيارهای وسیعی کند،
بر نمیتابد- .
ق گونه
چنانکه پيشتر ذکرش رفت ،بحث مودودی از حقوق بشر اسالمی سياهمش 
و ناهموار است و این تصور را ايجاد میکند که او از بعضی مسائل دشوار طفره میرفته
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است .تصويری که او از تبصرههای اسالمی حقوق بشر ارائه میدهد متناظر با همان
بحثاش ،کوتاه و ناقص است .او در طرحاش ،آزادی بيان و گردهمايیها را با تحميل
اين شرط مقيد میکند که چنين آزادیهایی باید سازگار با حکم قرآن در  ۳:۱۰۴در
امر به معروف و نهی از منکر باشد ]۳۶[.اين نشان میدهد که معیارهای اسالمی معروف
برای تعيين اينکه چه چیزی باید بیان شود و چه گردهمايیهايی مجاز است به کار بسته
خواهند شد ولی بدون اينکه معنی دقیقی از این تبصره ارائه شود .شواهد بيشتری نيز
وجود دارد که او حامی استفاده از احکام اسالم برای سلب حقوق در زمينههای ديگر
بوده است که در فصلهای ششم تا هشتم بررسی خواهند شد.
الگوی تحمیل محدوديتهای مبهم اسالمی بر حقوق در اعالميه قاهره ادامه پيدا
میکند که در اصل  ۲۴آمده است« :هم ه حقوق و آزادیهای مقرر در اين اعالميه مقيد
به شريعت اسالمی هستند ».اصل  ۲۵به دنبال آن با تسلسل و اشارهای غيرمفید از لوازم اين
محدوديتها میآيد که میگويد« :شريعت اسالمی تنها مرجع توضيح و تبيين هر يکی
از اصول این اعالميه است».
در اعالمي ه قاهره که شورای همکاری اسالمی آن را ترويج میدهد ،میتوان
محدوديتهای اسالمی مبهم متعددی را برای تمهيدات مشخص یافت .شمار زيادی از
تمهيدات مربوط به حقوق مدنی و سياسی در اين فصل ذکر شدهاند و موارد ديگر بعدا
بررسی خواهند شد .اصل  ۱۶حق برخورداری از ثمر ه توليد علمی ،ادبی ،هنری يا فنی و
حق سود حاصل از آن را مقرر میکند مگر در مواردی که اين تولیدات مخالف اصول
شریعت باشند .اصل ( ۲۲الف) مقرر میدارد که حق ابراز آزادان ه عقايد وجود دارد  -ولی
به شيوهای که مخالف با اصول شریعت نباشد .اصل (۲۲ب) ،با تأمل در دستور قرآنی
( )۳:۱۰۴امر به معروف و نهی از منکر ،میگويد که هر فرد باید حق دفاع از معروف و
نشر آن و نهی از منکر را بنا به هنجارهای شریعت اسالمی داشته باشد .در اصل ( ۲۲ج)،
اعالمي ه قاهره میگويد که از اطالعات «نبايد به شکلی بهرهبرداری و سوء استفاده شود که
باعث هتک حرمت مقدسات و آبروی پيامبران شود ،باعث تضعيف ارزشهای اخالق
يا از هم پاشاندن ،فساد يا آسيب رساندن به جامعه يا تضعيف ايمان شود ».چنانکه در
فصل نهم بررسی خواهد شد ،اين سخن که قانون حقوق بشر بينالملل بايد با گنجاندن
ممنوعيت بیانی که به مقدسات دينی يا حرمت حضرت محمد تعرض میکند ،تغيير داده
شود ،به شدت در سازمان ملل توسط شورای همکاری اسالمی تبليغ و ترويج شده است.
قانون پاي ه سعودی که پيشتر در اصل  ۷بيان داشته بود که قرآن و سنت پیامبر قانون
اعال هستند و در نتيجه فوق قانون پايهاند ،همچنین در اصل  ۲۶میگويد که دولت از
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حقوق بشر بر وفق شريعت اسالمی محافظت خواهد کرد ،بدون اينکه بيش از اين
محدوديتهايی الزم ه آن را تعريف کند .جالب است که هر چند شورای همکاری
اسالمی ارتباطهای بسياری نزديکی با عربستان سعودی دارد ،در پيشنويس قانون
پايهاش ،عربستان سعودی از رونويسی صورتبندیهای اعالمي ه قاهره برای حقوق مدنی
و سياسی امتناع کرد .طايف ه سعودی نياز ويژهای داشت که نظامی بر پا کند که در آن
اسالم ،پادشاهی مطلقه را تايید کند ،که در اين نظام حقوق مدنی و سياسی به دشواری
جايی خواهند داشت .اصل  ۶به شهروندان دستور میدهد که سوگندی سنتی را ادا کنند
که در آن حاکميت پادشاه را بر وفق قرآن و سنت و تسليم و اطاعت بپذيرند و اساسا
ادعا میکند که اسالم از شهروندان سعودی میخواهد که تنها رعيت باشند .عالوه بر
اين ،اصل  ۲۳ادعا میکند که دولت به شريعت اسالمی احترام خواهد گذاشت و آن را
اجرا خواهد کرد ،و امر به معروف و نهی از منکر را به پا خواهد داشت و در نتیجه مبنای
ديگری برای استفاده از احکام اسالمی و ارزشهای اسالمی برای شکل دادن به دامنه
حقوق ارائه میکند.
در ديکتاتوری «عمر البشير» ،سودان نیز به صراحت حقوق را در ذيل اصول اسالمی
قرار داد .سندی دربار ه حقوق بشر در سودان که در هفدهم ژوئیه  ۱۹۹۳در خارطوم منتشر
شده ،اعالم کرده است که اصول فلسف ه سودانی حامی حرمت و حقوق افراد بر حسب
احکام اسالمی است]۳۷[.

اسالم و حقوق بشر در قانونهای اساسی جدید افغانستان و عراق

ارتباط جنجالی ميان اسالم و حقوق بشر در کشمکش بر سر نقش هر يک از آنها در
قانونهای اساسی افغانستان و عراق ،که پيشنويسشان پس از حمل ه آمريکا تهيه شده ،به
خوبی نشان داده شده است .هم افغانستان و هم عراق جمعيتهای مسلمانی دارد با مذاهب
مختلف و همچنين ديدگاههای متفاوتی دربار ه نحو ه ربط اسالم با حقوق .تنش ميان
گروههای دينی و اختالف بر سر نقش اسالم در دولت در هر دو کشور بسيار جنجالی
بودند .در نتيجه ،هر اشاره و ارجاع در قانون اساسی به اسالم بیشک ماي ه مناقشه و جنجال
میشد .در هر دو کشور ،مدافعان پرشور اسالمیسازی  -در افغانستان عمدتا ميان سنیها
و در عراق ميان شيعيان  -وجود دارند که در برابر مدافعان نظامهای سکوالرتر ايستادگی
میکنند.
جای تعجب نيست که از آنجا که هر دو کشور همساي ه ايران هستند ،که در آن
اسالم تبديل به دليلی برای سلب يا محدود کردن حقوق شده است ،مدافعان حقوق
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بشر فرض کردهاند که هر چه نقش بیشتری به اسالم در قانون اساسی داده شود ،حقوق
ضعيفتر خواهند شد .يعنی با اسالم و حقوق بشر به شکلی برخورد میشود که گويی دو
نظام ارزشی متضاد و متعارض هستند.
هر دو کشور از لحاظ سياسی ناپایدار و بیثبات هستند و هر دو کارنامهای تکاندهنده
و هولناک در زمين ه نقض حقوق بشر دارند .افغانستان به خاطر رقابت ميان جنگساالران
رقيب بر سر تسلط بر پايتخت و واليتها ويران شده است؛ در عراق ،سياستهای سبعانه
ديکتاتوری صدام حسين باعث وخامت تنشهای ميان کردهای شمال ،سنیهای مرکز
و شيعيان جنوب شده بود .در افغانستان ،زنان در حکومت طالبان سرکوب وحشيانه شده
بودند و کنشگران فمينيست سخت مبارزه میکنند و خواستار حمايت از حقوق زنان
هستند؛ در عراق ،رژيم نسبتا سکوالر بعثی فرصتهای وسيعی در اختيار زنان قرار داده
بود و نسخ ه اصالحشدهای از احکام اسالم را تحميل کرده بود که حقوق زنان را تقويت
میکرد و باعث دلسردی محافظهکاران دینی شده بود که میخواستند احکام اسالم از نو
تحميل شود .حقوق زنان در هر دو کشور موضوع مناقشات داغ بود.
همانطور که از این پيشينه میتوان انتظار داشت ،روند تهي ه پيشنويس قانون اساسی
بسیار شکننده بود .مقامات آمريکايی در کابل و بغداد به جناحهای مدعی فشار آوردند
که به توافق برسند و بر شکل دادن به تمهيدات مايهدار قانون اثر گذاشتند .آنها اغلب
آشکارا از مواضعشان دفاع میکردند و میکوشيدند که توازنی ايجاد کنند ميان نيروهايی
که خواستار اولويت و برتری احکام اسالم بودند.
حل اين مشکل که نقشهای حقوق بشر و اسالم چطور بايد برداشت شود ،مسأله
محوری در تالشهايی بود که پیش از شکلگیری قانون اساسی نوامبر سال  ۲۰۰۳در
جمهوری اسالمی افغانستان و مارس  ۲۰۰۴در قانون اجرايی دوران گذار عراق 1رخ داد.
صورتبندیهای غامض و پيچ در پيچ تمهيدات مربوط به قانون اساسی نشان داد که
اختالف بر سر اينکه چه وزنی باید به دغدغههای اسالم و حقوق بشر داده شود حل نشده
است و تمسک به يک زبان مصالحهکارانه سرهمبندیشده ضروری است.
در قانون اساسی افغانستان ،درآمد قانون با بيانيههايی آغاز میشود که در عمل اسالم
و اعالمي ه جهانی حقوق بشر را به مثاب ه ارکان نظام جديد قرار میدهد ]۳۸[.خط نخست
آن اعالم میکند که قانون اساسی «با اعتقاد استوار به خداوند متعال و با تکیه بر رحمت
او و اعتقاد به دین مقدس اسالم» نوشته شده است .چهار خط پايینتر ،میخوانيم« :و با
رعايت منشور سازمان ملل و احترام با اعالمی ه جهانی ».در بخش هشت درآمد ،حقوق
1. Iraqi Transitional Administrative Law
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بشر در زمر ه اهداف جامع ه افغان مقرر شدهاند  -بدون هیچ ذکری از تبص رههای اسالمی.
اصل  ۷.۱تعهد به اعالمي ه جهانی حقوق بشر را تکرار میکند و مقرر میدارد که دولت
ملتزم به منشور سازمان ملل ،معاهدات بينالمللی و کنوانسيونهای بینالمللی که افغانستان
امضا کرده و اعالمي ه جهانی حقوق بشر است.
عالوه بر اشاره به اعالمی ه جهانی حقوق بشر ،قانون اساسی افغانستان در اصل  ۳نيز
میگويد که هیچ قانونی ناقض عقايد و اصول دين مقدس اسالم نخواهد بود .اين تمهيد
ظاهرا اسالم را معيار قانونيت قرار میدهد ولی این معيار را بدون تعريف باقی میگذارد،
از آنجا که هیچ راه بیطرفانه و مشخصی وجود ندارد برای اينکه محرز شود که
مقولهای مانند «عقايد و اصول» اسالمی به چه معناست .در هر صورت ،راه برای استفاده از
تفسيرهای محافظهکارانهای که در تضاد با حقوق بشر هستند گشوده است.
قانون اجرايی دوران گذار عراق سال  ۲۰۰۴صرفا يک سند موقتی بود ]۳۹[.اين
سند ادعا میکرد که مردم عراق «امروز احترام به قانون بينالمللی را میپذيرند به ويژه
از آنجا که خود از جمل ه بنيانگذاران سازمان ملل متحد بودهاند و تالش میکنند که
جايگاه مشروع خود را در ميان ملتها پيدا کنند ]۴۰[».جايگاه ويژ ه اسالم در اصل .۷الف
تايید شده است ولی به شيوهای که ابهام دارد .اسالم قرار است که يک منبع  -و نه تنها
منبع  -قانونگذاری باشد .هيچ قانونی که در تعارض با اصول جهانی متفق علیه اسالم،
اصول دموکراسی يا حقوق تمهید شده در قانون اجرايی دوران گذار عراق باشد تصويب
نخواهد شد .به اين ترتيب ،قوانين پيشنهادی بايد بر حسب معيارهای اسالمی قابل قبول
باشند و در عين حال سازگار با تمهيدات حقوق و دموکراسی باشند  -بدون اينکه
اولويتی به هيچ کدام از این معيارها بدهد .اين یعنی قانون الزم است که با دو دسته از
معيارهای بالقوه متعارض خود را سازگار کند.
با پيشرفت کار در سال  ۲۰۰۵روی قانون اساسی دايمی عراق ،کميسيون بينالمللی
آزادی دينی آمریکا ( 1)USCIRFاعتراض کرد که تهيهکنندگان پيشنويس از الگوی
قانون اجرايی دوران گذار عراق دور شدهاند .تمهيداتی که در آن مقطع در دست بررسی
بودند ،اجازه میدادند که احکام اسالم فوق حقوق بشر قرار بگيرند .کميسيون بينالمللی
آزادی دينی آمریکا اعالم کرد که میخواهد قانون اساسی تضمينهای بیقيد و شرطی
برای حق آزادی انديشه ،وجدان و دين يا عقيده ،برابری و عدم تبعيض برای اعضای همه
گروهها از جمله زنان قائل شود و مقرر دارد که هيچ قانونی نبايد در تعارض با حقوق
تضمينشده در اليح ه حقوق در قانون اساسی عراق و قانون حقوق بشر بينالملل باشد]۴۱[.
)1. US Commission on International Religious Freedom (USCIRF
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وقتی تهيهکنندگان عراقی پيشنويس اعتراض کردند که اختالفهای آشتیناپذير
مانع از تکميل کارشان میشود ،آمريکا فشار را بر تهيهکنندگان پيشنويس بيشتر کرد تا
قانون اساسی را نهايی کنند ]۴۲[.نسخهای نهايی از پيشنويس به شکلی رفوگری شد و
در نهايت در اکتبر سال  ۲۰۰۵به تصويب رسید ]۴۳[.تهيهکنندگان پيشنويس که نتوانسته
بودند به بيانيهای منسجم دربار ه رابط ه ميان اسالم و حقوق بشر برسند ،تصميم گرفتند
طرحی فراهم کنند مشابه قانون اجرايی دوران گذار عراق و در آن فهرست و ملقمهای
از اصول بالقوه متعارض را در اصل  ۲فراهم کنند بدون اينکه مشخص کنند کدام
يک اولويت دارد .از سوی ديگر ،اين قانون اساسی مقرر میکرد که اسالم «يکی از
منابع اصلی» قانونگذاری خواهد بود  -به جای اينکه «يک منبع یا تنها منبع اصلی»
باشد  -و مقرر کرد که هيچ قانونی از اصول دموکراسی و حقوق و آزادیهای اساسی
تقرير شده در قانون اساسی عدول نخواهد کرد  -بدون اينکه هيچ اشارهای به قانون
حقوق بشر بينالملل بکند .اثر اصل  ۲در نهايت توسط کسانی معين خواهد شد که تفسير
میکنند که احکام اسالم چه لوازمی خواهند داشت .اصل  ۹۰به دادگاه عالی فدرال
اختيار تفسير قانون اساسی را میدهد و اصل  ۸۹میگويد که دادگاه مرکب خواهد بود
از قضات و متخصصان احکام اسالمی -و تصميم دربار ه تعداد و نحو ه انتخاب آنها
را به عهد ه پارلمان میگذارد .اگر محافظهکاران قدرتمند شيعی بر نظام تازه مسلط
شوند ،هر گونه ابهامی مرتفع خواهد شد چون آنها در ايران بودهاند :احکام اسالم فوق
تضمينهای دموکراسی و حقوق بشر خواهد بود« .زلمی خليلزاد» ،سفیر آمريکا ،قانون
اساسی را توازنی میان نيروهایی توصيف کرد که خواستار احکام اسالم هستند و آنها که
خواستار حقوق جهانی بشر هستند .در واقع ،این قانون هیچ توازنی پایدار و مستحکمی
ارائه نمیکند؛ بلکه نمونه ديگری است از تنشهای حلنشده میان اسالم و حقوق بشر.
مهم است که در وضعيتهای افغانستان و عراق ،که در واقع بحثهايی بر سر جايگاه
و نقض اسالم و حقوق بشر در قانون اساسی میان جناحهای مدعی درگرفته است ،نتیجه
یک وضعیت بنبست بوده است  -به رغم فشاری قدرتمند از سوی آمریکا برای باال
بردن جايگاه حقوق بشر .اسالم و حقوق بشر به شيوهای در کنار هم قرار گرفتهاند که
معلوم نيست اولویت با کدام خواهد بود .این در تعارض با جايگاه برتری است که به
احکام اسالم در هم ه طرحهای حقوق بشر اسالمی که بررسی شدهاند داده میشود.

خالصه  

تحميل تبصرههای اسالمی برای حقوق نه تنها زمينه را برای کوچک کردن اين حقوق
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فراهم میکند بلکه بالقوه ماي ه سلب آنها به طور کلی میشود .همانطور که بحث
فوقالذکر نشان میدهد ،کسانی که معيارهای مبهم اسالمی را در اولویت بر حقوق بشر
مطرح میکنند ،رابط ه ميان فرد و دولت را رابطهای خصمانه نمیبينند که در آن طرف
ضعيفتر ،يعنی فرد ،نيازمند ضمانتهايی آهنين در قبال حقوق مدنی و سياسی باشد
تا تمايالت دولتهای مدرن را برای اعمال قدرتشان در برابر افراد خنثی کند .عالوه
بر اين ،گويا آنها اعتقاد دارند که در مواردی که احکام فردی و دينی تعارض پيدا
میکنند ،باید احکام فردی به نفع احکام دينی کنار بروند .از آنجا که معیارهای شریعت
که برای محدود کردن حقوق به کار میروند اينقدر مبهم و غیرقطعی وانهاده شدهاند،
هیچ مرزی معین نشده است که پس از آن محدود کردن حقوق ناروا تلقی شود .يعنی
با وجود این معيارهای اسالمی قابل تفسير و گشوده ،طرحهای حقوق بشر اسالمی هيچ
تضمينی در برابر قوانين و سياستهايی که ناقض قانون حقوق بشر بينالمللی باشند ،ارائه
نمیکند.
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فصل پنجم
تبعیض علیه زنان و غیرمسلمانان
برابری در سنت فقهی اسالمی

جای دادن اصل برابر در يک طرح حقوق بشر اسالمی مستلزم پرداختن به دو جريان پايه
در ميراث اسالمی است ،يکی برابریخواهانه و ديگری سلسلهمراتبی ]۱[.بسياری چیزها
در گرو اين خواهد بود که کدام يک از اين جريانها نمايند ه واقعی ارزشهای اسالمی
تلقی شوند.
بسياری چیزها در منابع احکام اسالمی وجود دارند که فلسف ه برابریخواهانهی
بنيادينی را نشان میدهد .مثال یکی از اصول مهم اسالم اين است که بهترین فرد،
باتقواترين و پارساترین فرد است .روايات مربوط به نخستين حاکمان جامع ه اسالمی،
از جمله روايات زندگی پيامبر ،سرشار از مواردی است که فروتنی و تواضع حاکمان،
روحي ه مساواتجويان ه آنها و دغدغ ه انسانیشان نسبت به حقوق و رفاه هم ه رعايایشان
را نشان میدهد.
متون دیگری در منابع اسالمی میتوانند مبنايی را برای برقراری امتیاز و تبعیض فراهم
کنند .این منابع در چندين زمینه میان حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان ،مردان و زنان ،افراد
آزاد و برده تمايز قائل میشوند .برتری مسلمانان بر غيرمسلمانان ،و افراد آزاد بر بردگان
يک مشخص ه ريشهدار شريعت شد ]۲[.بعضی از نخستین پايهگذاران عقاید اسالمی با
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فراتر رفتن از این تمایزها بر مشخصههايی سلسلهمراتبی در ساختار اجتماعی محلی صحه
گذاشتند و با آنها طوری برخورد کردند که گويی در زمر ه احکام تجويزی اسالمی
هستند .پیامدهای اين تمایزها برای جوامع امروز به شدت محل بحث و نزاع هستند.
هر چند عد ه کمی در شرايط فعلی از مزايای بردهداری دفاع میکنند ،در زمینههای
ف نظرهای شدیدی دارند دربار ه اينکه آيا قوانین باید به
دیگر مسلمانان امروزی اختال 
مقولهبندیهای کهن فقهی احترام بگذارند یا منعکسکنند ه اين فکر باشند که اسالم در
نهايت مقصودش ارائ ه مساوات و برابری میان هم ه انسانها بوده است.
وقتی بحث باز میشود به تصمیمگيری دربار ه اینکه آيا اصل برابری با اسالم سازگار
است يا نه ،میتوان تمایز میان دو رهيافت را در ميان مسلمانانی ديد که خواهان حفظ
احکام شريعت پيشامدرن هستند که بر زنان و غيرمسلمانان اثر میگذارند .بايد پذيرفت
که اصل برابری در تعارض با احکام شريعت است .فقهای محافظهکار مسلمان در گذشته
به صراحت اصل برابری را محکوم کردهاند از آن رو که اين اصل رفتار برابری با کسانی
دارد که در شريعت با آنها رفتار متفاوتی میشود ]۳[.رهيافت دیگر این است که
تظاهر کنیم به پذیرفتن برابری ولی ادلهای بياوريم در توضیح اينکه چرا با حفظ احکام
تبعيضآميز شريعت پیشامدرن که جايگاهی فرودست به زنان و غير مسلمانان میدهد،
اصل برابری نقض نخواهد شد .امروز ،رهیافت دوم رهيافت غالب است.
در تالش برای فهم موضع مسلمانانی که مدعی هستند حفظ احکام تبعيضآمیز
شريعت پيشامدرن منجر به نقض اصل مساوات نمیشود ،باید در نظر داشت که «مساوات»
ممکن است برای بسياری از مسلمانان معنايی متفاوت از معنايی داشته باشد که مردمی
که با فکر برابری مطلق هم ه آدميان رشد کردهاند از آن میفهمند .شرایط اجتماعی نقشی
مهم در نحو ه فهم مردم از اصل مساوات دارد ،چنانکه از تاريخ این اصل در آمريکا بر
میآید .هر چند مساواتجويی اصلی بنيادين در نظم سياسی و قانونی تصور شده در
اعالمي ه استقالل سال  ۱۷۷۶بود ،بسياری از مردان سفيدپوست در دوره پدران بنيانگذار
آمریکا فکر میکردند که اصل برابری با سلب برابری زنان و بردگان سياسی که در فهم
آنها نابرابر آفریده شده بودند ،تعارضی ندارد .به اين ترتیب ،میشد برابری را پذيرفت
و در عين حال رژیمی قانونی را حمايت کرد که بر اساس جنسیت و نژاد اعمال تبعيض
کند .از ده ه  ۱۹۶۰به بعد بود که به تناقض ميان اصل برابری و تحمل تبعیض به نام قانون
عمال با تقنين حقوق مدنی رسيدگی شد که تبعيض بر مبنای جنسيت يا نژاد را ممنوع
میکرد.
به خاطر قيود و شرایط فرهنگی حاکم بر خاورميانه ،برای مسلمانان محافظهکار آسان
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است که فرض کنند تمايز ميان گروههای مختلفی از اشخاص در احکام اسالم بخشی از
نظم طبیعی اشياء است و باور داشته باشند که حفظ احکام اسالمی پيشامدرن به هيچ رو
در تعارض با اصل مساوات نيست .به اين ترتیب ،میتوان مسلمانانی را يافت که استدالل
میکنند که اسالم اصل برابری را به رسميت میشناسد حتی در مواقعی که آنها مقام
و منزلتی فروتر به زنان و غیر مسلمانان میدهند .از منظر آنها ،تبعيض مبتنی بر شریعت
با اصل مساوات سازگار است .اما اين مسلمانان وقتی با معيارهای بینالمللی حقوق بشر
مواجه میشوند که به روشنی بیان میکند که اصل مساوات با تبعیض بر مبنای جنيست يا
دین سازگار نيست ،دچار مشکل میشوند.

مساوات در طرحهای اسالمی حقوق بشر

نويسندگان طرحهای اسالمی حقوق بشر در ابراز صريح انکار برابری دودل هستند و
ترجيح میدهند از صورتبندیهایی استفاده کنند که برای پوشاندن ميزان تسهيل تبعیض
در طرحهایشان فراهم شده است .برای گريز از مسأل ه مساوات در حقوق ،يک ترفند اين
است که دربار ه حواشی موضوع حرف بزنند .مثال قانون پاي ه سعودی از پرداختن به مسأله
مساوات در حقوق طفره میرود و در نتيجه نياز به مقرر کردن انواع برخوردهای نابرابر
و تبعيضآميزی را که نويسندگان قصد حفظشان را دارند ،مرتفع میکنند .يک ترفند
ديگر استفاده از زبان گمراهکننده و حذف طبقات افرادی است که در تمهيدات اسالمی
زيان میبینند .هر چند ابوالعال مودودی در فهرست حقوق بشر اسالمیاش «مساوات
انسانها» را گنجانده است ،]۴[.کاوش در آن آشکار میکند که اين مساوات ،مساواتی
مقيد و مشروط است .او در ادامه ادعا میکند که اسالم تبعیض ميان «مردان»  -نه ميان
«مردان و زنان»  -را بر اساس رنگ ،نژاد ،ملیت يا مکان تولد ممنوع کرده است ]۵[.او
در نظرهایاش دربار ه اصل مساوات در احکام اسالم ،بيان میکند که اسالم همچنين
تبعیض بر اساس طبقه اجتماعی را ممنوع میکند ]۶[.آنچه در روایت او يکسره غایب
است اشاره به تبعيض بر مبنای جنسیت يا دین است که موضوعاتی هستند که در احکام
اسالمی قوانينی تبعیضآمیز برایشان مقرر شده است.
در هر بستر اجتماعی ،يکی از راههای مهم حمايتهای حقوق بشری که توسط قانون
ميسر شده اين است که قانون تا چه حدی قصد بازسازی يا اصالح الگوهای تبعيض
ريشهدار را دارد .در مواردی که قوانین به طور سنتی علیه بعضی از گروهها تبعیض به
خرج داده است ،ضروری است که تمهیدات مساواتجويانه حکم به پايان این تبعيضها
بدهند .در نتیجه ،برای آمریکا رياکارانه بود اگر تبعيض را مثال بر اساس «کاست» ممنوع
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میکرد و تبعيض بر اساس نژاد را ناديده میگرفت ،درست همانطور که در محيطی
هندو معنایی ندارد که تبعیض بر اساس نژاد را ممنوع کنند و تبعیض بر اساس کاست را
ناديده بگيرند .در هر مورد ،الگوی واقعی تبعيض در فرهنگ محلی ناديده گرفته میشود.
در طرحی مانند طرح مودودی ،سخن گفتن دربار ه مساوات بدون پرداختن به مشکالتی
که احکام تبعيضآمیز شریعت در سلب حقوقی که مردان مسلمان از آنها برخوردارند از
زنان و نامسلمان ايجاد میکند ،صادقانه نيست.
اصل  ۱۹قانون اساسی ايران نیز از صورتبندی گریزپای مشابهی برای پرداختن به
اصل مساوات استفاده میکند« :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ]۷[».آنچه مهم
است اين است که اصل  ۱۹به اين مسأله نمیپردازد که آيا مساوات را میتوان بر اساس
جنسيت يا دین ناديده گرفت يا نه؟ تبعيضهای گسترده عليه زنان و نامسلمانان در ايران
پس از انقالب نشان میدهد که حذف اين گروهها از این اصل تعمدی بوده است.
قانون اساسی ايران همچنين تمهيداتی برای مساوات دارد که يادآور موردی در
پيشنويس قانون اساسی است .پيشنويس قانون اساسی در اصل  ،۲۲نخستين اصل از
فصل حقوق ،میگويد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،در برابر قانون مساویاند».
در بخشی از قانون اساسی سال  ۱۳۵۸که اهداف جمهوری اسالمی را مشخص میکند،
میتوان اصل  ۳.۱۴را ديد که میگويد اين اهداف شامل «تامین حقوق همه جانبه افراد
از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
است .حفظ اين تمهيد ليبرال ،هر چند فلسفهای از مساوات را بيان میکند که از اساس
با سياستهای واقعی برآمده از رژيم تئوکراتيک تعارض دارد و با ساير تمهيدات قانون
اساسی ناسازگار است ،نشان میدهد که مفاهيم بینالمللی حقوق بشر تا چه اندازه هنوز
واجد نيرويی ارزشی هستند ،دستکم در روزهای بالفاصله پس از انقالب.
اصل اول (الف) از اعالمی ه قاهره از اعالم اينکه مردم واجد حقوق برابر هستند
طفره میرود و به جای آن میگويد که هم ه انسانها «از حيث کرامت انسانی و تکاليف
و وظايف اساسی ،بدون تبعیض بر اساس نژاد ،رنگ ،زبان ،جنسيت ،عقيدهی دينی،
گرايش سياسی ،جايگاه اجتماعی يا مالحظات ديگر ،مساوی هستند ».با توجه به لغزان و
گریزپا بودن متعارف جملهبندیهای طرحهای حقوق بشر اسالمی ،از اين واقعيت آگاه
میشويم که تقریر نکردن برابری از حيث «حقوق» تصادفی نيست و برابری در «کرامت»
و «تکاليف» قصدش نشان دادن برابری در «حقوق» نيست .اين اعالميه همچنین در اصل
( ۱۹الف) میگويد« :هم ه افراد در پيشگاه قانون برابر هستند ،بدون تبعیض ميان حاکمان و
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حکومتشوندگان ».اگر اين جمله را به طور مجزا بخوانيم ،ممکن است تايیدی بر برابری
ديده شود ولی در بستر متنی که به دقت از تضمین حقوق برابر برای زنان و نامسلمان يا
حمايت مساوی قانونی از آن ها پرهیز میکند ،بايد آن را تنها به اين شيوه خواند که این
قانون به طور يکسان برای حاکم و حکومتشونده جاری است ،يعنی حاکمان فوق قانون
نيستند .به طريق مشابه ،اصل اول (ب) میگويد که افرادی نزد خدا از همه عزيزترند که
برای سایر بندگان او از همه مفیدتر باشند و هیچ کس فوق دیگری نیست مگر بر حسب
تقوا و عمل صالح .اين سخن را اگر در بستر خودش ببينيم باید بیان اين نکته تلقی کرد
که مردم چگونه نزد خدا علو درجات پیدا میکنند که نسبتی با اعطای تضمين قانونی
مساوات و حمایت در برابر تبعيض ندارد .این تمهیدات ضعیف ضرورتا پیشرفتی در
مقايسه با قانون پاي ه سعودی که هیچ تمهيدی از هیچ نوعی در خصوص مساوات در
حقوق ندارد ،به حساب نمیآيد.
سلطا ن حسين تابنده اصل اول اعالمي ه جهانی حقوق بشر را تاييد میکند که میگويد
هم ه انسانها آزاد آفریده شدهاند و کرامت و حقوق يکسانی دارند و اعالم میکند که
اعالمي ه جهانی حقوق بشر نشاندهند ه افکار قرآنی است ]۸[.اما در بحث دربار ه مساوات،
او تنها از ممنوعيت تبعيض بر حسب طبق ه اجتماعی يا نژاد سخن میگويد و هيچ حرفی
از تبعيض جنسيتی نمیزند .او به صراحت ادعا میکند که تفاوتها بر مبنای «دين ،اعتقاد
يا باور» به رسمیت شناخته شدهاند ،که ظاهرا مبتنی بر این باور  -بیبنياد  -است که اصل
اول اعالمي ه جهانی حقوق بشر دربار ه مساوات اجاز ه اين نوع تبعیض دينی را میدهد]۹[.
تابنده در بحث دربار ه اصل  ،۲تمهید کلی ممنوعيت تبعیض در اعالمي ه جهانی حقوق
بشر ،بار ديگر از پرداختن به مسأل ه تبعيض جنسيتی طفره میرود ولی رضايتاش را از
احکام اسالمی که بنا به آنها مسلمانان جايگاهی باالتر از نامسلمانان و افراد آزاد منزلتی
باالتر از بردگان دارند ،ابراز میکند ]۱۰[.او نتيجه میگیرد که اسالم نمیتواند بعضی از
بخشهای اصل  ۲را قبول کند «چون نمیتواند تفاوت ميان مسلمان و غيرمسلمان را انکار
کند ]۱۱[».از امتناع تابنده در ذکر جايگاه زنان در ارتباط با این اصول میتوان دريافت که
فکر برابری زنان به نظر او چندان افراطی به نظر میرسيده که الزم ندانسته به خود زحمت
بدهد و توضيح بدهد که بنا به احکام شريعت اين فکر قابل قبولی نيست.
پيشنويس قانون اساسی االزهر مسأل ه برابری را با پرهيز از بحث مشخص درباره
زمينههای ناروا بودن تبعيض ،دور میزند .اصل  ۲۸میگويد که عدالت و مساوات مبنای
حکم هستند ولی این تمهید مبهم بسيار فاصله دارد از اين تقرير که هم ه افراد واجد حقوق
مساوی هستند.
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در برخورد متفاوت با مساوات در پيشنويس قانون اساسی االزهر و قانون اساسی
ايران میتوان تاثير شرايط بسيار متفاوت تهي ه اين دو سند را ديد .الگوی ايرانی يک قانون
اساسی واقعی است برخالف پيشنويس االزهر که چيزی بيش از برنامهای فرضی نيست
برای صورتبندی حقوق که توسط محافظهکارانی مسلمان تهيه شده است که ناگزير
به رسيدگی به مدعيات مسلمانانی نبودند که خواستار تبعيت از الگوهای مدرن حقوقی
بودند .در ايران در زمانی که پیشنويس قانون اساسی تهيه میشد ،محافظهکاران ناگزير
به گفتوگو با ليبرالها بودند چون هنوز اين گروه سرکوب نشده بودند .روحانيون ايران
همچنين ناگزير به کنار آمدن با واقعيت سياسی بودند که در آن بیان صريح مخالفتشان
با مفاهيم حقوق بشر امری منفور ديده میشد .مهم است که در اين کشمکش دنيای واقعی
که در آن پای ديدگاههای مختلفی دربار ه حقوق بشر در ميان بود ،مسلمانان محافظهکار
قبول کردند که  -دستکم در سطح رسمی  -شماری از اصول بنيادين حقوق بشر مانند
مساوات و حمايت مساوی را قبول کنند که تحت شرايط ديگری ترجيح میدادند آنها
را کنار بگذارند.
در مقايسه ،طرحهای حقوق بشر اسالمی که فاقد هر گونه تصويبی برای مساوات
يا حمایت مساوی هستند از بسترهايی بر میآيند که در آنها نويسندگان مجبور به
پاسخگويی به فشارهای مردمی يا فقهای لیبرال به نیابت از هنجارها و ارزشهای
مشروطهخواهی برای این تمهيدات نبودهاند .اين خود دليل ديگری است برای زیر سوال
بردن این سخن که طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اينجا بررسی شدهاند نماينده
موضع عمومی مسلمانان در خصوص موضوع حقوق است.

حمايت برابر در قانون آمریکا و قانون بينالملل

اصل مساوات در برابر قانون ارتباط تنگاتنگی دارد با اصل حمايت مساوی در برابر قانون.
تاثيرگذارترین صورتبندی اصل حمایت مساوی در برابر قانون در متمم چهاردهم سال
 ۱۸۶۸قانون اساسی آمریکا آمده است که مقرر میدارد «هيچ دولتی حق سلب حمايت
مساوی در برابر قانون را از هيچ کس در قلمرو خود نخواهد داشت».
هدف گزار ه حمايت مساوی آمريکايی پس از جنگ داخلی پايان دادن به رژيم
قانونی تبعيض علیه سیاهان در جنوب بود ]۱۲[.دامن ه اولي ه آن از طريق تفسير قضايی
گسترش پيدا کرد تا به تبعيض بر پايههای ديگری جز نژاد پايان دهد .به طور کلی
میتوان گفت که طبقهبندیها زمانی ناقض حمايت مساوی هستند که به منظور محروم
کردن گروههایی خاص انجام شود ،چنانکه قوانين در جنوب به خاطر نسبت غیرسفيد
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نژادی مانع از رأی دادن افراد میشد .این طبقهبندیها منعکسکنند ه این فکر است که
یک گروه ذاتا پايينتر از گروهی دیگر است یا نشاندهند ه ديدگاههايی يکدست درباره
طبقاتی از مردم است که به طور سنتی قربانی تبعيض اجتماعی بودهاند .اصل حمایت
مساوی آمریکا مبنایی برای اصالح الگوهای واقعی تبعيضی فراهم میکند که منجر
میشود به این که با افرادی که وضعیت مشابهی دارند رفتار متفاوتی شود.
هر چند بسياری از ويژگیهای استنباط حمایت مساوی آمریکا ضرورتا منعکسکننده
موارد خاص تاريخ آمريکاست ،مفهوم پاي ه آن در سایر قوانين دنبال شده است و فکر
حمایت مساوی قانون نیز در قانون بینالملل تصویب شده است .اصل  ۷اعالمي ه جهانی
حقوق بشر مقرر میدارد که «همه در برابر قانون مساوی هستند و بدون هيچ تبعیض حق
حمایت مساوی قانون را دارند .همه حق برخورداری از حمایت مساوی در برابر تبعيض
در نقض این اعالمیه و علیه هر کيفرخواستی اینگونه تبعیضآمیز دارند».
در اصل  ۷اعالمي ه جهانی حقوق بشر میتوان تصويب صريح و خالی از ابهام مساوات
و حمایت مساوی را دید و اصل  ۲اعالمي ه جهانی حقوق بشر عناوين مربوط را مشخص
میکند و میگويد که تبعيض بر مبنای جنسيت ،يا دين ،نژاد ،رنگ ،زبان ،عقيد ه سياسی
يا عقيد ه ديگر ،خاستگاه ملی يا اجتماعی ،مالکيت ،يا تولد يا هر منزلت ديگر مجاز نيست.
اعالمي ه جهانی حقوق بشر حمايت مساوی را تحت قانون بیطرف در نظر میگیرد ،و
قانون بیطرف قانونی است که حقوق را از اعضای ضعيفتر يا مغضوب سلب نمیکند
بلکه با همه به طور يکسان برخورد میکند.

حمایت يکسان در طرحهای حقوق بشر اسالمی

هر چند در احکام اسالمی میتوان عناصری را يافت که به شیوهای مفاهيم مدرن مساوات
را پيشبینی میکنند ،اما معادلی برای اصل حمايت مساوی در ظل قانون را نمیتوان
يافت .برای کسانی که در احکام اسالمی و نه قانون غربی آموزش ديدهاند ،معنای حمايت
مساوی ممکن است گنگ باشد .در گذشته ،وقتی مسلمانان ابتدا میکوشيدند که اصول
مشروطهخواهان ه مساوات را فراچنگ فهم خود آورند ،عدهای تمايل داشتند که فرض
کنند اصل برابری تا زمانی که احکام شريعت ،با حفظ ويژگیهای تبعيضآمیزش ،به طور
يکسان برای هم ه افراد گروههای مختلف اعمال شود ،نقض نمیشود ]۱۳[.يعنی وقتی
پای اختالف در دين در ميان بود ،موضعشان این بود که مساوات در برابر قانون به اين
معناست که هم ه مسلمانان باید در ظل شریعت رفتاری مساوی ببينند و با هم ه نامسلمانان
نيز باید تحت احکام شريعت رفتاری يکسان شود یا حقوقی مساوی تحت قانون داشته
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باشند ]۱۴[.این سردرگمی اولي ه دربار ه معنای اصل مساوات به نظر میرسد که به حمايت
مساوی قانون نيز تسری پيدا کرده باشد.
جای هیچ تعجبی نیست که پيشنویس قانون اساسی االزهر ،اعالمي ه قاهره ،و قانون
پاي ه سعودی هيچ تضمينی برای حمايت مساوی قانون ارائه نمیکنند و جای تعجب هم
نيست که وقتی حمايت مساوی قانون در يکی از طرحهای حقوق بشر که اينجا بررسی
شده گنجانده میشود ،اهميتاش مساوی با اهميت آن در قانون بينالملل نيست .چنانکه
خواهيم ديد ،فکر حمايت مساوی دستکاری میشود تا جا را برای اشکالی از تبعيض باز
کند که سنت و احکام پيشامدرن قانون اسالم بر آنها صحه میگذارد .به عبارت ديگر،
فرض میشود که میتوان تحت قانونی که خود رفتار نابرابر را مجاز میداند ،حمایت
برابر داشت.
در نسخ ه انگليسی اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی ،اصل (۳الف) میگويد که
«همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و برخوردار از فرصتهای مساوی و حمايت
مساوی قانون» که اگر فقط به ظاهر آن نگاه کنيم اين تصور را از نويسندگان اعالميه
جهانی حقوق بشر اسالمی به دست میدهد که میخواستند به تبعيضی که احکام شريعت
در برخورد با زنان و نامسلمانان روا میدارد ،پايان دهند .هر چند خوانند ه ناآشنای غربی
ممکن است فکر کند که نويسندگان اصل حمايت مساوی قانون را پذیرفتهاند ،واقعيت
امر اين نيست.
برای اينکه اهميت اصطالحات را درک کنيم ،باید به نسخ ه عربی اصل ( ۳الف)
اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی مراجعه کنيم که میگويد که افراد در برابر شريعت
مساوی هستند و هيچ تمايزی در اجرای شریعت يا حمايت از آنها ميانشان وجود ندارد.
يعنی مردم تضمين حمایت مساوی در برابر قانونی بیطرف را ندارند ولی «حمايت
مساوی» تحت قانونی دارند که صورتبندیهای پيشامدرن آن واجد تبعيض درونی است
و در نتيجه از قانون بینالملل عدول میکند ]۱۵[.صورتبندی گمراهکنند ه نسخ ه انگليسی
اصل ( ۳الف) که تمايل به گنگ کردن اين تفاوت دارد ،تنها یکی از جنبههای متعدد
اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی است که اشاره دارد به اينکه نويسندگان به دنبال اين
هستند که ميزان فاصله گرفتن احکامشان از قانون بينالملل را بپوشانند.
چنانکه نشان داده خواهد شد ،نسخ ه عربی واجد اشاراتی است دال بر اينکه
نويسندگان باور ندارند که اصل حمايت مساوی در زمانی که تبعيض بر اساس جنسيت يا
دين باشد نقض میشود .بنا به اين شيو ه تفکر ،استفاده از شریعت برای سلب همان حقوقی
که به مردان مسلمان داده میشود از زنان و اقليتهای دينی مشروع است همانطور که
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مثال در نظامهای حقوقی غربی قائل به حمایت مساوی برای برخورد با غیرشهروندان در
مقايسه با شهروندان رفتار متفاوتی میشود.
در اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی در نسخ ه عربی اصل ( ۳الف) میتوان عناوينی
را يافت که بر مبنای آنها تبعيض رواست .پس از اين عبارت که هم ه افراد از حمايت
مساوی شریعت برخوردارند ،در متن عربی اصل ( 3الف) ،نقل قولهايی از پیامبر و «خليفه
ابوبکر» ،نخستين جانشين او ،آمده است .اين نقل قولها اين تصور را حمايت میکنند
که نباید هيچ تبعيضی بر اساس پيشين ه قومی ،رنگ ،موقعيت اجتماعی و ارتباطات سياسی
وجود داشته باشد ]۱۶[.اينها در واقع عناوينی هستند که بر مبنای آنها احکام شريعت به
طور عادی اعمال تبعيض نمیکند .هيچ سخنی از جنسيت و دين در ميان نيست.
میتوان با مقايس ه تمهيدات ،اصلهای مختلف مواضع واقعی نويسندگان اعالميه
حقوق بشر اسالمی را روشن کرد .اين مقايسههای درونی اين نتيجه را تقويت میکنند
که تضمين مساوات و حمايت مساوی در اصل ( ۳الف) به تبعيضهای بر اساس جنسيت
يا دين تسری داده نمیشود چون اين تبعيضها در تمهيدات ديگر تصويب میشوند.
بعضی از اين تمهيدات در فصل ششم وهفتم بررسی میشوند ولی چند مورد از آنها
برای روشن کردن عدم حمايت از حقوق زنان و اقليتهای دینی در اينجا ارائه میشود.
اصل  ۱۱از اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی قائل به حق مشارکت در زندگی
اجتماعی است .مسلمانان محافظهکار عموما ادعا میکنند که شریعت ،مشارکت زنان و
نامسلمانان را در بيشتر مناصب دولتی ـ اگر نگوييم هم ه آنها ـ محروم میداند .در نسخه
عربی ،اصل  ۱۱به نظر میرسد که این موضع را با تبصره نهادن بر حقوق تايید میکند و
مقرر میدارد که هم ه اعضای امت ،يا جامع ه مومنان به اسالم ،که واجد صالحيتهای
شرعی باشند مجاز به اشتغال عمومی و تصدی مناصب عمومی هستند .هر چند نسخه
عربی به طور مشخص میگويد که نژاد و طبق ه اجتماعی نمیتوانند مبنای محروم کردن
مردم از اين مناصب باشند ،اين امکان همچنان فراهم است که احکام تبعيضآمیز شريعت
زنان و نامسلمانان را از مناصب عمومی و اشتغال در آن مناصب محروم کنند بر اين مبنا
که فاقد «صالحيتهای الزم» هستند .عالوه بر اين ،با توجه به اصطالحات و تعابيرش ،اين
اصل به نظر میرسد که هم ه نامسلمانان را از اين حمايتها محروم میداند چون اعضای
امت نيستند.
پرداختن به جزييات مسأل ه برابری ظاهرا مشکالت فراوانی برای نويسندگان اعالميه
جهانی حقوق بشر اسالمی ايجاد کرده است و منجر به تولید صورتبندیهايی به شدت
مغلق و مبهم شده است .از آنجا که اگر واقعا مساوات کامل را تاييد کند بسيار آسان
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است که با استفاده از معيارهای بینالمللی آن را فراهم کنند ،ابهام تمهيدات اعالمي ه
جهانی حقوق بشر اسالمی نشان میدهد که برای نويسندگان سخت بوده است که
صورتبندیهایی را پیدا کنند که به طور صوری این اصل را به رسمیت بشناسند و
در عین حال مساوات را در زمينههایی محدود کنند که تهديدی برای امتيازهای مردان
مسلمان نباشد.
اگر به اصل ( ۳ج) اعالمي ه حقوق بشر اسالمی برگردیم ،میتوان در نسخ ه انگليسی
ذيل عنوان «حق مساوات و منع تبعيض ناروا» تضمين زیر را ديد« :هيچ فردی از فرصت
کار کردن محروم نخواهد شد و به هيچ شکلی علیه او تبعيض اعمال نخواهد شد و در
معرض خطر جسمانی بيشتر به خاطر عقيد ه دينی،رنگ ،نژاد ،پيشينه ،جنسيت يا زبان قرار
نخواهد گرفت».
اين با جملهبندی تمهيد مشابه آن به زبان عربی تفاوت دارد که بدون اعتنا به
يکپارچگی ،هر ارجاعی را به تبعيض در کار حذف میکند .در نسخ ه عربی ذيل عنوان
«حق مساوات» ،بخش متناظر در اصل ( ۳ب) میگويد که هم ه مردم از حیث ارزش
انسانی برابر هستند؛ و از حيث منزلت و شايستگی بر حسب اعمالشان متمایز هستند (در
آخرت و از نظر خدا)؛ و هيچ کس بيش از ديگران نباید در معرض خطر يا آسيب بيشتری
قرار بگيرد؛ و هر فکر ،قانون یا وضع حکمی که اجاز ه تبعيض ميان مردم بر مبنای جنس
(که میتواند معنای ملت ،نژاد يا جنسيت را بدهد)ِ ،عرق (نژاد يا تبار) ،رنگ ،زبان يا دين
را بدهد ،در تعارض مستقيم با این اصل عام اسالمی است .میتوان ديد که ترتیب عناوین
با ترتیبشان در نسخ ه انگليسی فرق دارد و حيران میمانيم که چرا؟
در نتيج ه تفاوت شگرف ميان نسخ ه انگليسی و عربی و ابهام در متن عربی ،نمیتوان
گفت که آيا قصد منسوخ کردن تبعيض بر مبنای جنسيت در زمينههای مورد اشاره بوده
است يا نه ]۱۷[.با توجه با الگوی سيال بودن اعالمي ه حقوق بشر اسالمی ،میتوان فرض
کرد که صورتبندی کلمات اينجا تعمدا مبهم شده است .نسخ ه انگليسی اصل ( ۳ب)
به نظر نمیرسد که تبعيض در فرصتهای شغلی را ممنوع کند ،اما هيچ تمهيد متناظر با
آن در نسخ ه عربی اصل  ۳وجود ندارد .نسخ ه عربی نمیگويد که نباید عليه هيچ کس
«به هيچ نحوی» بر اساس عناوين ذکر شده تبعيضی صورت بگیرد .به جای آن ،اين تمهيد
غامض به نظر میرسد که بيشتر تصويب اين پيشنهاد باشد که نباید علیه مردم تبعيضی روا
داشته شود به اين معنا که به خاطر يکی از اين عناوين در معرض خطر يا آسيب بيشتری
واقع شوند .روشن نيست که قرار داشتن در معرض آسيب يا خطر بيشتر متضمن چه نوع
تبعيضی است ولی به نظر قطعی میرسد که تبعيض مورد اشاره ،دامن ه محدودتری از
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تبعيض مورد اشاره در نسخ ه انگليسیاش دارد.
نسخ ه عربی اصل ( ۳ب) تناسبی با هيچ يک از اصول قانون حقوق بشر بينالملل
ندارد و بيان اينکه اصناف مختلف مردم نباید در معرض خطر يا آسيبی بيشتر از سایر
گروهها قرار بگيرند به مشکالت مهم تبعيض در خاورميانه نمیپردازد .مسأل ه اصلی جای
ديگری قرار دارد .زنان و نامسلمانان شکايت میکنند که در زمينههايی مثل تحصيل،
اشتغال و مشارکت سياسی گرفتار تبعيض هستند .اعتراض آنها اين است که در مواردی
که احکام اسالم قوانين شهادت و قانون جزا را پوشش میدهد ،اين افراد جايگاه و منزلتی
فروتر از مردان مسلمان پيدا میکنند .فمينيستها الگوهای تبعيض جنسيتی را در «قانون
احوال شخصيه» محکوم میکنند و نامسلمانان دربار ه دادن جايگاه و امتياز ويژه به اسالم
ت آزادیهای دینیشان اعتراض دارند.
و محدودي 
نه تنها حمايتهایی که در اصل ( ۳ب) ارائه میشوند بسيار پيشپاافتاده به نظر
میرسند بلکه ساير تمهيدات اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی نشان میدهد که احکام
تبعيضآمیز همچنان حفظ میشوند .در نتيجه ،تقرير نخست مبنی بر اینکه افراد از ارزش
انسانی برابری برخوردارند به نظر میرسد که تجريد و انتزاعی اخالقی باشد نه چيزی
طراحی شده برای برقراری مساوات کامل در برابر قانون.
با توجه به اختالف بيان نسخههای انگليسی و عربی اصل  ۳اعالمي ه حقوق بشر
اسالمی ،شايان ذکر است که به نسخ ه انگليسی ،نه عربی ،اصل  ۳در يک پروند ه دادگاهی
در پاکستان استناد شده است ]۱۸[.در اين پرونده ،شاکی مدعی است که انتصاب زنان به
منصب قضاوت در پاکستان غير اسالمی است .هر چند شاکی نتوانست برای ادعایاش
شاهدی از قرآن يا سنت بياورد ،ولی توانست نقل قولهايی از فقهايی معتبر بياورد که
میگفتند زنان نبايد قضاوت کنند .دادستان کل پاکستان به نوب ه خود فقیهی را پيدا کرد
که نظر مخالف آن را داشت و همچنين استدالل میکرد که فقهای ديگر نتيجهای بسيار
وسیع از روايتی از پيامبر درباره توانايی زنان برای حکم کردن گرفتهاند .هر چند تصميم
دادگاه در نهايت به اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی استناد نکرد ،ولی دادگاه به اصل
 ۳در نسخ ه انگليسی در دفاع از اين حکم ارجاع داد که احکام اسالم ،زنان را از تصدی
منصب قضاوت منع نکرده است« :اين اصل به مساوات در برابر قانون ،برخورداری از
فرصتها و حمایت مساوی در برابر قانون میپردازد و همچنين نخست میگويد که
هم ه افراد باید از دستمزد مساوی برای کار يکسان برخوردار باشند و دوم اينکه هيچ
فردی از فرصت کار کردن محروم نخواهد شد يا به هيچ شکلی تبعيض نخواهد ديد يا
در معرض خطر جسمی بيشتر به خاطر عقيد ه دينی ،رنگ ،نژاد ،خاستگاه يا زبان قرار
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نخواهد گرفت ]۱۹[».پيداست که دادگاه اگر نسخ ه عربی همان اصل را بررسی کرده بود،
برایاش بسيار دشوار میشد که از این سخن دفاع کند که تحت احکام اسالم نبايد در
اشتغال يا تصدی مناصبی مثل قضاوت علیه زنان تبعيضی صورت بگیرد .زنانی که آرزوی
رسيدن به منصب قضاوت در پاکستان را داشتند خوش شانس بودند که در پاکستان تسلط
به زبان عربی چندان شایع و گسترده نيست.
تنها در تمهيدات حقوق بشر اسالمی که به صراحت با مساوات يا تبعيض میپردازند
نيست که زمين ه تبعيضآمیز احکام اسالمی را میبينيم بلکه ممکن است نياز به بررسی
دقيق باشد که تعصبهای تبعيضآمیز در روشهایی را مشاهده کنيم که به مسائل حقوق
ديگر مربوط است .شماری از تمهيدات به ظاهر خنثی با پيامدهای تبعيضآمیز در دو
فصل بعدی کتاب بررسی میشوند ولی اينجا يک مثال ارائه شده است.
ممکن است با خواندن نسخ ه انگليسی ،اصل  ۱۴از اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی
ذيل عنوان «حق گردهمايی آزادانه» اين تصور دست دهد که تاييدکنند ه حق آزادی
گردهمايیها و انجمنهاست .در واقع با خواندن دقيقتر آن آشکار میشود که چنين
نيست .در نسخ ه انگلیسی ،اصل ( ۱۴الف) میگويد« :هر فردی حق دارد به طور فردی
يا جمعی در زندگی دينی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی جامعهاش شرکت کند و نهادها
و سازمانهايی را پايهگذاری کند که قصدشان امر به معروف و نهی از منکر است».
اين سخن مربوط به دستور قرآنی به مسلمانانی است (در آي ه  ۱۰۴سور ه  )۳برای امر به
معروف و نهی از منکر .هر چند لوازم کامل آن روشن نيستند ،اين اصل میتواند آزادی
شرکت در نهادها يا سازمانها را  -که گويا به معنی انجمنها در این بستر است  -محدود
کند به آنها که مروج فضايل اسالمی و ناهی معاصی و منکرات هستند .هيچ حمايتی
برای حق شرکت در انجمنهای ديگر ارائه نمیشود ،يعنی که حق مورد نظر مينيماليستی
است( .همين دستور قرآنی در اصل  ۶پيشنویس قانون اساسی االزهر و نیز اصل  ۸قانون
اساسی ايران آمده است ولی بدون اينکه هیچ ارتباطی ميان آن و حق تجمع برقرار شود).
عنوان نسخ ه عربی اصل  ۱۴يکسره متفاوت است و نشان میدهد که دغدغه در اينجا
«حق دعوت و بالغ» يعنی حق نشر اسالم و پراکندن پيام اسالم است .در ميان متون قرآنی
که در نسخ ه عربی اصل  ۱۴نقل شده است بخشی از آي ه  ۱۲:۱۰۸آمده است « :ق ُ ْل َهـٰ ِذهِ
َ
يرةٍ أَن َا َو َمنِ اتَّبَ َعنِي» ( بگو این راه و رسم من است که به
َسب ِيلِي أ ْد ُعو إِلَى اللَّـ ِه ۚ َعلَىٰ ب َ ِص َ
سوی خداوند دعوت میکنم ،که من و هرکس که پیرو من باشد ،برخوردار از بصیرتیم).
از نسخ ه عربی میتوان دريافت که تنها فعاليتهای مرتبط با نشر اسالم حمايت میشوند؛
هيچ آزادی وسيعتری برای تجمعات در نظر گرفته نشده است .هيچ حقی برای نشر
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اديانی جز اسالم يا انتشار آثاری که مالزم سکوالريسم يا الحاد باشند در نظر گرفته نشده
است .در نتيجه ،نسخ ه عربی اصل  ۱۴راه را بر محدود کردن آزادی بيان و بالقوه آزادی
تجمعات هموار میکند]۲۰[.
تهيهکنندگان پيشنويس قانون اساسی ايران ،چنانکه در فصل چهارم ذکر آن رفت،
تمهيدی برای حمايت برابر در اصل  ۲۰گنجانده بودند که در آن نخستين جمله حمايت
يکسان در برابر قانون ،قانون سکوالر ،ارائه میکرد .اين حمایت برابر در ایران را شبيه با
معیار بينالمللی مقرر شده در اصل  ۷اعالمي ه جهانی حقوق بشر میکند .اما مقصود این
نيست که در نهایت مساوات را برای هم ه افراد در ظل قانون سکوالر برقرار کند .چنانکه
پيشتر به آن اشاره رفت ،جمل ه مهم دوم اصل  ۲۰میگويد که هم ه حقوق انسانی توسط
اصول اسالمی معين شدهاند ،و اصل  ۴اصول عام اسالمی حاکم بر اصول قانون اساسی را
ارائه میکند .اين تمهيدات نشان میدهند که اصول تبعيضآمیز شريعت بر اصل حمایت
برابر سکوالر اولویت دارند.
گنجاندن بند حمايت برابر در اصل  ۲۰نشاندهند ه تاثير ديرپايی است که افکار غربی
و بینالمللی حمايت برابر داشتهاند .امروز ،بند حمايت برابر به نظر میرسد که تبدیل
به بخشی مرسوم از قانونهای اساسی شده باشد در نتيجه اين بند حتی در مواردی که
زيربناهای فلسفی مفهوم حمايت برابر رد میشوند ،گنجانده میشود  -مانند قانون اساسی
ایران .به هر حال ،گنجاندن ناسازگار يک بند حمایت برابر در قانون اساسی ايران کامال
نشان ه دوپيوندی بودن آن و امتزاج ناگوار اصول اسالمی و عناصر ادغامشد ه نايکسان و
ناقص حقوق بشر بينالمللی است.
پرسشی که باقی میماند اين است که نويسندگان قانون اساسی ايران تمهيدات
متضادی را که در متن گنجاندهاند چطور توجيه میکنند؟ در این زمینه ،جالب است که
برخورد با مساوات را در مقالهای به قلم «آيتاهلل يحيی نوری» ،يکی از مدافعان سرسخت
آيتاهلل خمينی ،ببينیم که نقش مهم و فعالی در رژيم پساانقالبی ايفا کرد ]۲۱[.نوری
تالش کرد که ايده مساوات را به شکلی تطبيق بدهد که بتوان آن را در چارچوب احکام
پيشامدرن شريعت که امر به نابرابری میکنند بگنجانند .او استدالل میکند که اصل
مساوات مبنای اسالم است و اسالم نقض حقوق بشر را نفی میکند و بنا به قانون به همه
آزادی میدهد ]۲۲[.اما در فهرست کردن زمينههای ناروای تبعيض ،او تنها عناوين نژاد،
رنگ ،طبق ه اجتماعی« ،ضعف» و فقر را میگنجاند ]۲۳[.اين الگوی حذف کردن عناوين
مهم ،جنسيت و دين ،تا به حال بايد آشنا شده باشد.
آيتاهلل نوری فلسف ه مساواتاش را بسط میدهد و میگويد که اسالم از اين فکر
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حمايت میکند که همه مردم (اينجا حذف زنان احتماال تصادفی نيست) بايد حقوق
سياسی و اجتماعی مساوی داشته باشند ولی با اين تبصره و قيد که «مساوات باید بنا به
قانون برقرار شود و نباید از قانون تجاوز کند ]۲۴[».برای نوری ،قانون ،که مقصودش از
آن شريعت است ،اصالحگری ضروری برای اصل مساوات است که اگر به انداز ه کافی
آن را محدود نکنند ،اثرات نامطلوبی بر جامعه خواهد داشت و لذا به اين صورتبندی
میرسد که «مساوات باید بنا به قانون برقرار شود» اما «نبايد از قانون تجاوز کند ».نوری
با حکم به اينکه مساوات باید محدود به قيود قانونی باشد تا از افراط در مساوات پرهيز
شود ،در عمل میگويد که قانون بايد بعضی از نابرابریها را تحميل کند .صورتبندی
نوری که به منظور تقويت نابرابری قانونی طراحی شده است و در عین حال مدعی حمايت
از آرمان مساوات است ،اساسا خويشاوند نخوت خوکا ِن نخب ه در کتاب مزرعه حيوانات
نوشته «جورج ارول» است ،که بنا بر آن هم ه حيوانات برابرند ولی بعضی برابرترند]۲۵[.
مقايس ه صورتبندی نوری و برخورد با مساوات در طرحهای حقوق بشر اسالمی
نشان میدهد که همه يک فرض مشترک دارند  -که حق مساوات قابل قبول است مادامی
که مردمی که مساوی و برابر دانسته میشوند سر جای مناسب خودشان از طريق حفظ
مقررات مربوط اسالمی قرار بگيرند .در مقايسه ،قانون بينالمللی به شکلی که در اعالميه
جهانی حقوق بشر آمده است ،فرض میکند که در حکم به نابرابری هيچ منفعت مشروع
اجتماعی يا دولتی نمیتواند وجود داشته باشد.

مساوات در قانونهای اساسی جديد افغانستان و عراق

همانطور که نويسندگان قانونهای اساسی جديد افغانستان و عراق ناگزير بر سر نحوه
تاثير احکام اسالم بر حقوق به زحمت افتادند ،با ديدگاههای رقيبی در زمين ه مساوات
حقوقی نيز مواجه شدند .اصل  ۲۲قانون اساسی سال  ۲۰۰۳افغانستان هر نوع تبعيض یا
امتياز ميان شهروندان افغانستان را ممنوع میکند و همچنين میگويد که شهروندان ،مرد
باشند يا زن ،حقوق و تکاليفی مساوی در برابر قانون دارند .اما چنانکه در فصل چهارم نيز
اشاره شد ،اصل  ۳قانون اساسی افغانستان میگويد که هيچ قانونی نبايد از عقاید و اصول
دين مقدس اسالم تخطی کند .به اين ترتيب ،تمهيد مساوات مقيد به حکم اسالم است که
پارامترهای آن را نامطمئن میکند .ممکن است مساوات با ارجاعات به قانون حقوق بشر
بينالمللی در درآمد و اصل  ۷به پا داشته شود ولی میتوان با ارجاع به احکام اسالم آن را
منسوخ کرد .قانون اساسی سال  ۲۰۰۵عراق تضمين برابری قویتری را در اصل  ۱۴ارائه
میکند که مدعی است که «عراقیها در برابر قانون بدون هيچ تبعيضی بر مبنای جنسيت،
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نژاد ،قوميت ،خاستگاه ،رنگ ،دين ،شعار ،عقيده يا نظر ،يا جايگاه اقتصادی و اجتماعی
برابرند ».اما چنانکه در فصل چهارم ذکر آن رفت ،تمهيدات مربوط به اسالم در جاهای
ديگر قانون اساسی ،مثل موارد اصل  ،۲مبنايی بالقوه را برای تحميل معيارهای اسالمی بر
حقوق بشر فراهم میکند .به اين ترتيب ،تنها میتوان حدس زد که آيا اين ضمانتها ،که
بالقوه منوط به تبصرهها و معيارهای اسالمی هستند ،به شيوهای تفسير خواهند شد که به
آنها مضمون و مايهای واقعی بدهد يا نه.

خالصه

میتوان گفت که پيشنويس قانون اساسی االزهر ،اعالمي ه قاهره ،قانون پاي ه سعودی،
الگويی که مودودی و تابنده تاييد میکنند  -که هيچ يک بدون ابهام و با صراحت
اين اصل را تاييد نمیکنند که هم ه افراد برابر هستند و تبعيض بر مبنای دين يا جنسیت
نارواست  -از لحاظ درونی در مقايسه با قانون اساسی ايران ناسازگاری کمتری دارند.
قانون اساسی ايران امتزاجی میشود از اصول حقوق بشر مربوط به مساوات و مدعیاتی
متعارض دربار ه برتری احکام اسالم ،و مشخصههايی مشابه با آن را میتوان در قانونهای
اساسی افغانستان و عراق نيز يافت .توصيف برخورد با مساوات در اعالمي ه جهانی حقوق
بشر اسالمی دشوارتر است به خاطر تدوين شلخت ه آن و ابهامات متعدد و ناسازگاریهای
تمهيدات آن دربار ه برابری و حمايت مساوی.
اگر اين طرحها را در کنار هم ببينيم ،دوگانگی عميقی را آشکار میکنند که
مسلمانان محافظهکار دربار ه اصل مساوات دارند که اصلی است که آنها در محکوم
کردن آشکار آن ترديد دارند ولی میخواهند با طفره رفتنها و حاشيهرویهای مختلف
آن را دور بزنند يا آن را واژگون کنند .چنانکه اين مثالها نشان میدهند ،اصول مساوات
و حمايت مساوی قانون چنانکه در قانون حقوق بشر بينالملل به آن حکم شده است ،در
طرحهای حقوق بشر اسالمی که نويسندگانشان جويای حفظ معيارهای متناقض اسالمی
هستند ،به خطر میافتد.
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فصل ششم
محدودیتهای حقوق زنان
پيشينه

با سر برآوردن جريانهای پويای فمينيسم اسالمی و رشد همزمان جناحهای اعتراضی
واکنشی که توجيهی اسالمی برای محدود کردن حقوق زنان ارائه میکردند ،آنچه
که اسالم دربار ه زنان میگويد نیز تبديل به مباحثی داغ شده است .طرحهای حقوق
بشر اسالمی ،در برابر اين چالشها و منازعات ،تصميم گرفتهاند که از معيارهای اسالمی
برای خنثی کردن يا محدود کردن حقوق بشری زنان استفاده کنند و ديدگاههايی را
تايید کنند که منعکسکنند ه فضاهای اجتماعی-فرهنگی قديمیتری هستند که سرشار از
ارزشهای مردساالرانهای هستند که در ميان جوامع اطراف جهان مشترک است .فلسفه
آنها سازگار با گرايشهای برنامههای اسالمیسازی است که قصدش تنزل دادن زنان
به جايگاه شهروندان درجه دو است و نسخههايی صلب و سخت را سنت اسالمی و
کليشههای جنسیتی در توجيه آن به شهادت میآورند .در همان حال ،با پذيرفتن تلويحی
نيروی ارزشی و هنجاری اصل مساوات ،محافظهکارانی از قبيل آنها که پشت طرحهای
حقوق بشر اسالمی هستند روز به روز تالش میکنند که از تبليغ اهدافشان برای به
خدمت گرفتن اسالم عليه حقوق زنان پرهيز کنند و متوسل به مبهمگويی ،آشفتهگويی و
رياکاری میشوند  -که هم ه اينها بيانگر پذیرفتن تلويحی اتوريت ه برابری زنان به شکلی
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است که در قانون حقوق بشر بینالملل آمده است .چنانکه پيداست ،آنها وقتی در
مجامع بينالمللی سخن میگويند ،حتی کشوری مانند عربستان سعودی ترجيح میدهد
که در مقام حامی مساوات زنان ظاهر شود نه مدافع آپارتايد جنسيتی.

قانون اسالمی و حقوق زنان

طی ده ه گذشته ،یکی از چشمگيرترین تحوالت انديش ه اسالمی پديد آمد ِن نقد
ديدگاههای فقهای پيشامدرن دربار ه جايگاه زنان بوده است که از آنها به سود کنکاش
در منابع اصيل اسالمی ،قرآن و الگوی زندگی پيامبر در سنت او فاصله گرفتهاند و به
سوی درکی رفتهاند از آنچه اسالم ابتدا برای نقش زنان قائل بوده است .احکام پايه
اسالمی که بر حقوق زنان اثر میگذارند برای ارائ ه پيشينهای از اين نقدها باید ارائه شوند.
به خاطر محدوديت جا ،ناگزیر متوسل به برخی تعميمها میشويم ولی باید به ياد آورد
که حتی در يک مکتب واحد فقهی ،تفاوتها در استنباطها و تفسیرهای فقهی فراواناند.
ابداعات قرآنی با توجه به پيشين ه نظام اجتماعی فوقالعاده مردساالر عربستان پيش از
اسالم ،بيشتر در جهان تقويت حقوق زنان و باال بردن جايگاه و کرامت آنها بوده است.
در محیطی که زنان در آن فاقد ارزش شده بودند و کشتن نوزادان دختر شيوهای متعارف
و قابل تحمل بوده است ،قرآن اصالحاتی را ارائه کرد که قتل نوزادان دختر را ممنوع
کرد و به زنان حق ارث داد ،برای چند همسری محدوديت ايجاد کرد ،سوء استفاده از
طالق توسط شوهران را محدود کرد و به زنان مالکيت مهريه را داد يعنی بهای عروسی
را که پيشتر به پدر عروس تعلق میگرفت ]۱[.از آنجا که فشار اصالحات قرآنی در
خصوص جايگاه زنان وضعيت را بهبود میداد ،داليلی وجود دارند ،چنانکه دانشور
ليبرال برجسته «فضل الرحمان» گفته است ،میتوان نتيجه گرفت که «هدف اصلی قرآن
زدودن بعضی از سوء استفادههای خاصی بود که زنان در معرض آنها قرار داشتند]۲[».
اسالم در قرن هفتم به زنان حقوقی را داد که در غرب نسبتا تا همين اواخر زنان
نمیتوانستند به دست بياورند .مثال زنان شخصيت کامل حقوقی داشتند؛ میتوانستند
مالک و مدير اموال و امالک باشند؛ و بنا به بعضی از تفاسير از قرآن از حق طالق به
داليلی بسيار ليبرال برخوردار بودند .روايتهای تاريخی دربار ه جايگاه زنان در دهههای
نخست جامع ه اسالمی تحت رهبری حضرت محمد نشان میدهد که زنان ابتدا آزادی
فراوانی داشتند ،و درون خانواده از حقوقی استفاده میکردند که اسالم به آنها داده بود
تا از منافعشان دفاع کنند و در امور عمومی و دينی با تقريبا پايگاه برابری نسبت به مردان
شرکت کنند]۳[.
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با توجه به اين پيشينه ،طبیعی است که وقتی به مدافعان حقوق زنان اطمینان داده
میشود که اسالم که ابتدا هدفاش از ميان برداشتن ناتوانیهایی بود که زنان در عربستان
پيش از اسالم دچارش بودند ،خواستار نگه داشتن آنها در وضعيتی زيردست و تحت
سلطه است ،با ناباوری با اين روايتها برخورد کنند .آنها از فقهای پيشامدرن انتقاد
میکنند که مقرراتی مفصل را در آثارشان پديد آوردند که تاييدگر مردساالری است و
اغلب حقوق زنان را به شدت محدود میکند و اعتراض میکنند که آنچه شاهدش هستند
تحريف پيام اولي ه اسالم است و آن را برگرفته از فرهنگهای محلی میدانند که نهايتا
آرمانهای قرآنی را در بوت ه ابهام قرار میدهند ]۴[.فضل الرحمان در تحليلی که امروز
عد ه بسيار دیگری نيز با آن همنوا هستند نتيجهگیری میکند که تاثیر شرايط اجتماعی و
تفسير بسياری از سنتهای متنوع فرهنگی منجر به اين شد که جایگاه فرودستی برای زنان
در احکام اسالمی نوشته شود- ]۵[.
رسالههای حقوقی قرنها به مثاب ه تبيين مرجع و اصيل عقيد ه اسالمی تلقی میشدند که
اين عقيده امتياز و قدرت مردان را تاييد میکرد .فقهای پيشامدرن عمدتا زنان را نيازمند
قيموميت و سلط ه مردان میديدند و ناتوانیهای فراوانی را بر زنان تحميل میکردند و
آنها را محدود و محصور به فضاهای خانگی میکردند .فقها ازدواج دختران جوان را
بر خالف ميلشان توسط قيم ذکورشان در امر ازدواج  -که معموال پدرشان بود  -روا
میدانستند .به گفت ه فقها ،زنان بايد تکهمسر میماندند ولی مردان میتوانستند در آن
واحد تا چهار همسر داشته باشند .زنان ملزم به اطاعت از شوهرانشان بودند که حق
نگهداری آنها در خانه و کتک زدن آنها و محروم کردن آنها از نفقه به خاطر نافرمانی
را داشتند .شوهران میتوانستند به تشخيص خودشان فقط با به زبان آوردن لفظ و عبارت
طالق به ازدواج خاتمه دهند ولی زنان به گفت ه بسياری از فقها باید از موانعی دشوار عبور
میکردند تا در برابر مخالفتهای شوهرانشان بتوانند طالق بگيرند .مردان به عنوان ولی
و قيم فرزندان صغير قدرت زیادی داشتند و پس از طالق ،مردان پس از سپری شدن
نوباوگی کودکان حق حضانت آنها را به دست میآوردند .در مورد ارث ،زنان نيمی
از سهم مردان را در وضعيت مشابه ،يعنی مواردی که زن و مرد نسبت يکسانی با متوفی
داشتند ،به دست میآوردند]۶[.
پاسخ قطعی به بسياری از پرسشها دربار ه حقوق و آزادیهای زنان با ارجاع به قرآن
دشوار بود چون راهنمايی اندکی دربار ه موضوعات خارج از قانون خانواده و ارث در
قرآن وجود دارد .به زنان دستور داده میشود که عفيفانه لباس بپوشند ولی بر سر اينکه
عفاف چیست نزاع وجود داشت .در زمينههايی مانند دسترسی به آموزش ،اشتغال و
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مشارکت در فضای عمومی ،اسناد متنی مرتبط يا متعارض بودند يا اندک .عالوه بر اين،
پرسشهای حلناشدهای دربار ه آشتی دادن ميان حقوقی که به زنان داده شده بود ،مثل
حق مديريت اموال و تجارت کردن ،و احکام ديگری که به نظر میرسيد در تعارض
مستقيم با آنها است مثل احکامی که مانع از تماس زنان با مردان خارج از خانواده
میشود و به شوهر اجاز ه کنترل فعاليتهای زن و در خانه نگاه داشتن او و منزوی کردن
زن را از همه به جز اعضای نزديک خانواده میداد.
از اواخر قرن نوزدهم ،نخبگان جوامع مسلمان به تدريج به سوی اين انديشه رفتند که
احکام شریعت پيشامدرن نيازمند اصالح هستند .به جز در عربستان سعودی ،کشورهای
خاورميانه اصالحاتی را برای بهبود وضعيت زنان و از ميان برداشتن بسياری از ناتوانیهايی
که پيشتر تحت عنوان «شريعت» تحميل میشد در پيش گرفتند ]۷[.تا پيش از آنکه
نيروهای اسالمیسازی اينقدر قدرتمند شوند که بتوانند اين گرايش و جريان را
معکوس کنند ،به نظر میرسید که تغييرات در وضعیت حقوقی زنان در جهان در جهت
رسيدن آنها به مساوات بيشتر حرکت میکرد.
تغييرات سياسی ،اقتصادی و اجتماعی و دسترسی وسيعتر به آموزش و تحصيل
افقها را برای زنان گسترش دادند .وقتی زنان به نيروی کار حقوقبگير پيوستند و افکار
فمينيستی در فضاهای شهری شايع شد ،محافظهکاران گرد هم آمدند تا آزادیهای
گسترشيافت ه زنان و خودمختاری آنها را محکوم کنند ]۸[.وضعيت افغانستان که در
زير بررسی میشود ،نمونهای است از اينکه کشمکش ميان آزادی زنان در جوامع
جهانشهری و متکثر شهرها و رسوم فوقالعاده محافظهکار حاکم در جاهای ديگر،
چطور میتواند منجر به برگرفتن تفسيرهای واپسگرا از اسالم شود که خواستار تنزل
جايگاه زنان به وضعيت ملک و مال گردد .در واقع گروههايی مثل فقهای سعودی يا
طالبان ،در صورتبندیهای واکنشی و اعتراضیشان ،اغلب توجيههای اسالمی را برای
محروم کردن زنان از حقوقشان برجسته و پررنگ کردهاند تا زمينههايی را بپوشانند که
جوازهای اسالمی برای انجام اين امور مبهم هستند .توجيههايی اسالمی برای منع رانندگی
زنان ،پوشيدن جورابهای سفيد و خوانندگی و رقص جعل شدند .محافظهکاران استدالل
میکنند که اسالم استفاده از روشهای جلوگيری از بارداری را محدود کرده يا کنار
میگذارد و سقط جنين را ممنوع میکند و در نتيجه ديدگاههای جاافتاد ه فقهای اسالمی
را که عمدتا روشهای جلوگيری از بارداری را میپذيرند و در ماههای اول آبستنی
سقط جنين را مجاز میدانند ،ناديده میگيرند ]۹[.با پذيرفته شدن نهادهای سياسی مدرن،
پرسشهای جدیدی دربار ه نقشی سياسی زنان به وجود آمد که باعث شد محافظهکاران
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استدالل کنند که «اسالم» مانع از مشارکت زنان در سياست میشود و آنها را از رأی
دادن محروم میکند .با رايج شدن اشتغال با حقوق بيرون از خانه و حتی ضروری شدن
آن برای بسياری از زنان شهری ،محافظهکاران ادعا کردهاند که «اسالم» حکم میکند
که زنان بيرون خانه کار نکنند يا محدود به داشتن مشاغلی باشند که به زنان يا کودکان
مربوط باشد .با رشد آموزش عمومی ،پرسشهايی دربار ه ميزان دسترسی زنان به مدرسه
و فرصتهای مطالعات پیشرفته به وجود آمد .محافظهکارانی که به زنان اجاز ه دسترسی
به تحصيل میدهند استدالل میکنند که «اسالم» خواستار جداسازی جنسيتی در مدارس
است و مطالعات زنان را محدود به موضوعاتی میکند که برای زنان مناسب هستند که
عمدتا مواردیاند که زنان را برای زندگیای آماده میکند که جهتگيریاش به سوی
خانه و خانواده است تا اينکه زنان را برای ارائ ه خدمات به ساير زنان آماده کند.
در همين حال ،ساير مسلمانان مبنای احکامی را که زنان را محدود میکنند به
شيوهای انتقادی بررسی کردهاند و نتيجه گرفتهاند که اسالم راستين مدافع اصالحاتی
است که مساوات را برای زنان تامين میکند .انواع محدوديتهایی که محافظهکاران
مسلمان میخواهند بر زندگیهای زنان اعمال کنند عمدتا توسط فمينيستهای مسلمان
رد میشوند از آن رو که آنها را چيزی جز تعصبهای مردانه و ارزشهای منسوخ
مردساالرانهای نمیدانند که در لفاف ه اصول مذهبی قرار گرفتهاند« .فاطمه مرنيسی» ،استاد
جامعهشناسی مراکشی که يکی از اعضای بنيانگذار سازمان مراکشی حقوق بشر است،
نمونهای برجسته از يک فمينيست است که منابع اصيل را از نو بررسی کرده است و نتيجه
گرفته است که اسالم خواهان برابری زنان است ]۱۰[.همانطور که ديدگاهی فمينيستی
تعصبات جنسيتی در الهيات مسيحی و يهودی را به چالش گرفتهاند ،فمينيستهای اسالمی
توجيههای الهياتی را که برای سلب حقوق زنان ارائه میشوند به چالش میگیرند]۱۱[.
معموال مسلمانانی که مدافع برابری زنان هستند تحت عنوان اينکه مقلدان متملق
غرب هستند زير حمله قرار میگيرند .فمينيستها را به عنوان عامالن امپرياليسم فرهنگی
غرب محکوم میکنند که رسوم و اخالقيات درست را میخواهند ويران کنند و از
اصول شریعت فاصله بگیرند ]۱۲[.به اين ترتیب ،ابوالعال مودودی «غربیهای شرقی» را
به ريشخند میگیرد که توصيف تحقيرآمیز او از زنان مسلمانی بود که به فلسفه ،مفاهيم
اخالقی و اصول اجتماعی مدل غربی رو میکنند ]۱۳[.مودودی گله میکند که در آثار
مسلمانانی که از تفسیرهای فمينيستی از منابع اسالمی دفاع میکنند« ،آزادی محدود و
مشروطی که در اسالم در اموری جز امور خانه روا داشته میشود ،به عنوان استداللی
استفاده میشود برای تشويق زنان مسلمان به ترک زندگی در خانه و مسئوليتهای منزل،
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مانند زنان اروپايی و با دويدن در پی فعاليتهای سياسی ،اقتصادی و ساير فعاليتها شانه
به شان ه مردان زندگیهای آنها را تباه میکنند ]۱۴[».به اين ترتيب ،او عزم خود را برای
محدود کردن حقوق زنان زير پوشش ادعای نگرانی برای تامين سعادت و رضايت زنان
پنهان میکند.
همچنين با مسلمانانی برخورد میکنيم که ممکن است باور داشته باشند که برابری
کامل با عقيد ه اسالمی سازگار است ولی همچنان منتقد اصرار محافظهکاران هستند که
اسالم از زنان میخواهد که به طور کامل فرودست و منزوی باشند .بخش زيادی از جامعه
مسلمان به نظر میرسد که قائل به ديدگاههايی دربار ه منزلت و جايگاه زنان است که
موضعی ميانه را تشکيل میدهند]۱۵[.
با توجه به جنجالهای شدید و حلناشدهای که در خصوص حقوق زنان در اسالم
پدید آمده است ،مسلمانان ديگر نمیتوانند متکی به عقيدهای حل و فصل شده در اين
زمینه باشند بلکه باید تصميم بگیرند کدام ديدگاه از ميان طيف ديدگاههای رقيب را
اقناعکننده میبینند .نويسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اینجا بررسی شدهاند
مواضعی محافظهکارانه اختيار کردهاند که در تضاد با قانون بینالملل است .جزييات
طرحهای حقوق آنها و سياستهای مرتبطشان  -يا در مورد مودودی ،اصولی که در
نوشتههای مربوط به زنان خارج از جزو ه حقوق بشر او ارائه شده است  -به قدر کافی
نشان میدهند که آنها میخواهد احکامی تبعيضآمیز را حفظ کنند .شايان ذکر است
که به استثنای سلطان حسين تابنده ،آنها از صورتبندیهايی استفاده میکنند که تالش
در به حداقل رساندن يا پنهان کردن مخالفتشان با برابری زنان دارد .به اين ترتيب ،فقدان
صراحت در صورتبندیهای نويسندگان مزبور در عمل تايید میکند که آنها اتوريته
قانون حقوق بشر بينالملل را برای زنان به رسميت میشناسند هر چند در پی برپاداشتن
احکامی مايهدار هستند که در تضاد با آن است.

واکنشهای کشورهای مسلمان به کنوانسيونهای زنان

کنوانسيون رفع هم ه انواع تبعيض علیه زنان ( ،1)CEDAWکه به «کنوانسيون زنان» نيز
مشهور است ،در سال  ۱۹۸۱به اجرا در آمد .در مقايسه با معيارهای اين کنوانسيون ،رفتار
با زنان در طرحهای حقوق بشر اسالمی و سياستهای مرتبط با آن در قانونهای ملی در
کشورهای خاورميانه سخت ناکافی به نظر میرسد .اصل اول تبعيضها را به اين شکل
تعريف میکند که شامل «هر تمايز ،کنار نهادن يا محدوديت بر مبنای جنسيت است که
1. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
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تاثير يا منظور آن صدمه وارد کردن به يا خنثی کردن به رسميت شناختن ،برخورداری
يا بهرهمندی زنان ،فارغ از وضعيت تاهلشان ،بر مبنای برابری مردم و زن ،از حقوق بشر
و آزادیهای اساسی در زمينههای سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی يا هر
زمين ه ديگری باشد ».اصل ( ۲و) کنوانسيون از دولتها میخواهد که هر اقدام الزم را
برای از بین بردن هم ه قوانين ،مقررات ،رسوم و روشهای تبعيضآمیز علیه زنان انجام
دهند .کنوانسيون زنان بسياری از انواع تبعيض جنسيتی را که باید از ميان برداشته شوند
فهرست میکند .مثال اصل  ۱۶خواستار از میان بردن هم ه تبعيضها ميان زنان و مردان در
خانواده است و اطمينان حاصل میکند که مردان و زنان از حقوق و تکاليف برابری در
طی ازدواج و هنگام انحالل آن برخوردار باشند.
بسياری از دولتهای مسلمان ،کنوانسيون زنان را بدون هيچ مالحظهای تصویب
کردهاند که نشان میدهد که اصول آن را استثناناپذير میدانند .بعضی کشورها اصال
آن را تصویب نکردهاند ،از جمله ايران و سودان .کشورهای مسلمان معموال کنوانسيون
زنان را به شرط مالحظاتی مهم تصويب کردهاند که تبصرههایی برای تمسک به آن قائل
شدهاند .بسياری از کشورهای غير مسلمان نيز در تصويب کنوانسيون زنان مالحظاتی را
دخيل کردهاند اما اغلب اين مالحظات به مسائل نسبتا حاشيهای مربوط است .کشورهای
مسلمان از اين جهت به چشم میآيند که بسياری از مالحظاتشان منجر به امتناع از بيشتر
تمهيدات محوری کنوانسيون زنان میشود مثل اصل  ۲و اصل  ۱۶و بسياری از آنها
مشخصا احکام اسالم را دليل در نظر گرفتن اين مالحظات اعالم میکنند]۱۶[.
دولتهای مسلمان با تبصره قائل شدن برای تمسکشان به کنوانسیون زنان از طریق
تحميل مالحظات اسالمی از روش طرحهای حقوق بشر اسالمی تبعيت میکنند و احکام
اسالم را مقدم بر قانون بینالملل میدانند .در عمل ،آنها با احکام اسالم به گونهای
برخورد میکنند که گویی يک حکم دینی فراملی الزم به اطاعت است که تغییر آن فوق
قدرت آنهاست .اما در عمل احکام اسالمی که هنگام در نظر گرفتن مالحظات برای
کنوانسيون زنان دغدغ ه آنهاست مشتمل بر احکامی در نظامهای قانونی ملی مختلف
است .اين احکام به صورت احکام فوقالعاده متنوع و ناسازگار وجود دارند که توسط
دولتهای ملی خاص جاری میشوند و به اراد ه آنها اصالح میشوند .گاه به گاه ،اين
احکام متممهايی در قضاوتهایی که در دادگاههای ملی انجام میشوند میپذیرند .اينکه
هيچ حکم اسالمی فراملی وجود ندارد که به آن ارجاع شود چنين نشان داده میشود که
کشورهای مسلمان مالحظاتی اسالمی را در تمهيدات کنوانسیون زنان داخل میکنند که
نشان میدهد دیدگاههايی متباين دربار ه نحو ه تعارض اصول کنوانسيون زنان با احکام
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اسالم دارند .عالوه بر اين ،کشورهای مسلمانان ممکن است بعدا تصميم بگيرند احکام
«اسالمی» را در قوانين داخلیشان تغيير دهند و مالحظاتشان را دربار ه کنوانسيون زنان
پس بگيرند ]۱۷[.دولتها در برابر فشارها برای پس گرفتن مالحظاتشان ،با تصميمهایی
که بيشتر ريشه در سياست محلی دارند مخالفت میکنند تا اينکه بازتاب عقيد ه اسالمی
ال در سال  ،۲۰۰۴وزارت امور خارج ه مصر پس گرفتن چندين مالحظه درباره
باشد .مث 
کنوانسيون زنان را بررسی کرد اما برنامههایاش را وقتی که با مقاومت االزهر مواجه شد
که سخت با حقوق بشر بينالمللی زنان مخالف بود و وزارت هم در مخالفت با آنها
ترديد داشت ،پس گرفت]۱۸[.
عالوه بر اين ،بسياری از مالحظات کنوانسيو ن زنان توسط دولتهايی مسلمان بر
مبنای قوانين داخلی تبعيضآميز در نظر گرفته شدهاند که هيچ ارتباطی با احکام اسالم
ندارند  -از قبيل احکامی دربار ه به دست آوردن شهروندی که نشان میدهد تمايل دارند
الگوهای موجود دربار ه تبعيض جنسيتی را حفظ کنند فارغ از اينکه ريشه در سنت
اسالمی داشته باشد يا نه ]۱۹[.يعنی واکنش کشورهای مسلمان به کنوانسيون زنان شاهدی
است بر اينکه عواملی جز احکام مقررات اسالمی به خودی خود ،چيزهايی هستند که
مواضع کشورهای مسلمان را دربار ه حقوق بشر بينالمللی زنان تعریف میکنند.

عقايد تابنده

سلطان حسين تابنده در ادعای صريحاش مبنی بر اينکه اسالم مخالف برابری زن و مرد
ن نکته حاصل فقدان
است چهرهای استثنايی است .ممکن است صراحت او دربار ه اي 
پيچيدگی و عمق سياسی عمومی او باشد .او خود میگويد« :نگارنده وارد در سياست
نبوده و به امور سياسی آن اعالمیه آگاه نيستم و فقط از نظر مذهبی و آنچه ارتباط با
ديانت مقدس ه اسالم و مذهب شيعه دارد به بحث میپردازم ]۲۰[».تابنده پيشنهاد میکند
که در مواردی که احکام اسالم از اعالمي ه جهانی حقوق بشر فاصله میگيرد ،اين اعالميه
جهانی حقوق بشر است که بايد از نو نوشته شود تا با اسالم سازگار بيفتد ]۲۱[.يعنی ،بر
خالف نويسندگان معمول طرحهای حقوق بشر اسالمی ،او در ارائ ه خصلتی قطعی و
الزامآور از احکام اسالم اعتماد به نفس دارد و ترديد به خود راه نمیدهد که آنچه را از
نظر او با قانون بينالملل منافات دارد بيان کند.
تابنده مخالفتاش را با مفهوم برابری زن و مرد که در اصل  ۱۶اعالمي ه جهانی حقوق
بشر اعالم میکند « :اگر مقصود تساوی طبيعی است که بر اثر آن بايد کارها و اختيارات
هم در هر دو مساوی باشد ،هر عقل سليمی به بطالن آن حکم میکند ]۲۲[».و با آن
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مخالف است .او میگويد که زن بايد از شوهرش اطاعت کند ،و به خواستههای او توجه
کند ،بدون اجاز ه او از خانه بيرون نرود ،از اموال او مواظبت کند ،مراقب تجهيزات خانه
باشد ،مهمان را تنها با توافق همسرش به خانه دعوت کند ،نام نيک خانواده را حفظ کند
و آبروی شوهرش را در حضور و غياب او حفظ کند ]۲۳[.عالوه بر اين ،تابنده میگويد
که اسالم مانع اين است که زنان «در سياست دخالت کنند]۲۴[».
ذهنيت تابنده ذهنیت متعارف محافظهکاران مسلمان است .فرض میشود که همه
زنان ازدواج خواهند کرد در نتيجه تعيينکنند ه عمد ه زندگی يک زن بالغ رابطهاش
با شوهر اوست .در اين رابطه ،او فردی وابسته حساب میشود که باید تسليم اتوريته
شوهرش باشد .از او انتظار میرود که زندگیاش در خانه و در راستای ادای وظايف
خانگیاش سپری شود .هيچ دغدغهای نسبت به حمايت از نيازهای زنان برای پيشرفت به
عنوان افرادی با هويتها و توانايیهای متمایز وجود ندارد تا به شیوهای تحصيل کنند که
متناسب با استعدادهای خاصشان باشد؛ و بتوانند معیشت خودشان را تامین کنند؛ یا نقشی
در نهادهای اجتماعی ،اقتصادی يا سیاسی ايفا کنند که سرنوشت آنها را شکل میدهد.
هر چند وقتی که به صورت ماجرا نگاه میکنیم ،ساير نویسندگان صراحت تابنده را
ندارند ولی میتوان فلسفههای مشابهی را یافت.

عقايد مودودی

ابوالعال مودودی در رسال ه حقوق بشرش از موضوع زنان پرهيز میکند .بر خالف تابنده،
مودودی سياستمداری زیرک است که به نظر میرسد درک میکند که اگر اذعان کند
که هدفاش مخالفت با حقوق اساسی نيمی از مردم است ،به اعتبار طرح حقوق بشرش
آسيب میرسد .مانند نويسندگان قانون پاي ه سعودی که تعمدا از هر اشارهای به زنان پرهيز
میکنند ،او ترجيح میدهد که در تبيين محدوديتهای حقوق زنان که او قصد حفظ
آنها را دارد پرهيز کند .اما ديدگاههای مودودی دربار ه زنان در ساير نوشتههای او ثبت
شده است و اين ديدگاه مشابه با ديدگاههای تابنده است با اين اسثنا که مودودی اعتقاد
دارد که زنان بايد بتوانند به داليل لیبرال برای طالق به دادگاه بروند]۲۵[.
مودودی در کتاباش در دفاع از «پرده»  ،که رسم محجبه و منزوی نگه داشتن زنان
است ،فساد غرب را بینهای میداند بر اينکه پرده ضروری است .او فهرستی از مبانی جامعه
غربی را به عنوان اصول برابری زن و مردم ،استقالل اقتصادی زن و «اختالط آزادان ه زن و
مرد» میآورد ]۲۶[.او سپس انزجار خود را از اين اصول اعالم میکند و استدالل میکند
که اينها منجر به تضعيف بنيان خانواده ،پايين آمدن ميزان زاد و ولد ،بیاخالقی ،بیبند
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و باری ،انحراف و فساد اجتماعی میشوند ]۲۷[.به گفت ه مودودی ،مردم غرب «هميشه در
وضعيتی تبآلود به خاطر تصاوير برهنه ،ادبيات سخيف ،ترانههای تهييجکننده ،رقصهای
شهوتانگيز عاطفی ،فيلمهای عاشقانه ،صحنههای بسيار ناراحتکنند ه مستهجن و امکان
هميشه حاضر برخورد با جنس مخالف به سر میبرند ]۲۸[».او مسلمانان را متهم میکند به
حمايت از حقوق «غربی» برای اينکه زنان «حس آبرو ،عفاف ،سالمت اخالقی ،وفاداری
در زناشويی ،فرزندان پاک و حالل و فضايل مشابه» را ترک کنند]۲۹[.
مودودی شايد با دريافتن اينکه عجيب به نظر میرسد اگر هيچ حقی در جزو ه حقوق
بشرش برای زنان ذکر نکند ،احترام به عفاف زنان را به عنوان يکی از «حقوق پاي ه بشر»
ذکر میکند ]۳۰[.چنانکه در بسياری از کشورهای خاورميانه به قدر کافی نشان داده شده
است ،اين وسواس نسبت حفظ عفاف زنان میتواند توجيهکنند ه محبوس کردن زنان در
خانههایشان باشد و مودودی اشاره میکند که او حفظ عفاف را مقارن با محدود کردن
زنان در خانه میداند .به اين ترتيب ،تنها «حق»ی که مودودی برای زنان قائل میشود،
يعنی احترام به عفاف آنها ،اصلی است که برای محدود کردن آزادی زنان استفاده
میشود .مودودی که عزماش برای تحقير غرب جزم است ،میکوشد که غرب را در
جرایمی که عليه عفاف زنان رخ میدهد متهم کند:
اين مفهوم قداست عفاف و حمايت از زنان را جای ديگر جز اسالم نمیتوان
يافت .ارتشهای قدرتهای غربی به دختران کشورهای خودشان برای ارضای
ذائق ه شهوانیشان حتی در کشورهای خودشان نياز دارند ،و اگر دست بر قضا
کشوری ديگر را تسخير کنند ،سرنوشت زنان آن کشور را به جای توصيف
کردن بهتر میتوان تصور کرد.
اما تاريخ مسلمانان ،به جز در لغزشهای معدودی ،هميشه عاری از اين جرايم
عليه زنانگی بوده است .چنين اتفاقهايی هرگز پس از تسخير و تصرف کشوری
خارجی رخ نداده است و ارتشهای مسلمانان هرگز به دنبال تجاوز به زنان مردم
مغلوب نرفتهاند يا در کشور خودشان دولت هرگز برای آنها روسپی فراهم
نکرده است]۳۱[.
به نظر میرسد که انزجار مودودی از غرب او را وادار کرده است که آشکارا اتهامات
کذبی را وارد کند که هيچ نظام حقوقی ديگری جز «شريعت» زنان را در برابر آزار،
تعرض و تجاوز جنسی حفاظت نمیکند ]۳۲[.عالوه بر اين ،بر خالف الفزنیهای او،
هيچ شاهدی وجود ندارد که ارتشهای مسلمان در تاريخ در برخورد با زنان آسيبپذير
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بهتر از همتايانشان در جوامع ديگر عمل کرده باشند .اينها باعث میشود که بپرسيم چرا
اين ادعای عجيب مخالف با واقع در جزو ه حقوق بشر مودودی آمده است.
اظهار نظرهای مودودی پس از یک تجاوز گروهی پر سر و صدا و بدنام بیان شد که
توسط ارتش پاکستان در جريان جنگ داخلی سال  ۱۹۷۱رخ داد که در شرق پاکستان
اتفاق افتاد و منجر به تجزیه کشور و استقالل بنگالدش شد ]۳۳[.در اين خصوص ،اصرار
مودودی مبنی بر اينکه يک ارتش مسلمان هرگز به زنان تجاوز نکرده است دستکم
دو کارکرد داشت .اين سخنان به منظور آرامش بخشيدن به مخاطباناش بود که هنوز
زخمديدهی محکوميت بينالمللی پس از تجاوزهای گروهی در بنگال بودند و منکر
اين بود که ارتشهای مسلمان ممکن باشد که دست به تجاوز بزنند ]۳۴[.این سخنان به
این منظور تدارک ديده شده بود که با متهم کردن غرب به استثمار سيستماتیک جنسی
و بدرفتاری با زنان در دور ه جنگ آن را در موضع دفاعی قرار بدهد .اين با درونمايه
عمومی نوشتههای مودودی دربار ه احکام اسالم تناسب دارد که آميخته به روحيهای
جدلی و ضد غربی است.
با توجه به ذهنيت مودودی ،از او نمیشد انتظار داشت که اذعان کند که چطور
لفاظی دربار ه ارزشهای اسالمی و حفاظت عفاف زنان نه تنها میتواند با تجاوز در
پاکستان همزيستی داشته باشد بلکه میتواند مشوق آن نيز باشد .اما در واقع ،پس از
اسالمیسازی ضيا ء الحق ،تجاوز اغلب با معافيت از مجازات در پاکستان رخ داده است
و گاهی حتی به طور سيستماتيک به عنوان ابزاری برای سلطه بر زنان و تقويت دوباره
زیردست بودن گروههای محروم استفاده شده است]۳۵[.
به هر حال ،موضع مودودی باعث بروز ترديدهايی میشود که آيا او اصوال درک
میکند که حقوق مدنی و سياسی بينالمللی ،مخاطبشان مقامات مدعی التزام به قانون
و نهادهای دولتی هستند يا نه .قانون حقوق بشر بينالملل به همان اندازه برای حفاظت از
عفاف در برابر تعرضهايی مثل تجاوز به عنف طراحی شده است که برای حفظ مردم از
سرقت ،قتل يا کالهبرداری( .البته در مورد تجاوز گروهی موقعی که ارتکاب آن ابزاری
برای سياستهای دولتی باشد ،مثال وقتی که از آن به عنوان ابزار تصفي ه قومی استفاده
شود ،قانون بینالمللی ممکن است آن را در ذیل مسائل جنايی بررسی کند) .به اين
ترتيب ،حق عفاف مودودی به مشکلی میپردازد که خارج از قلمرو حقوق بشر است.

اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی

اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی با هدف ارائ ه حقوق بشر اسالمی به صورتی ديپلماتيک،
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تعمدا مسائل مهم را در بوت ه ابهام قرار میدهد .بسياری از تمهيداتی که نقشی فرودست
به زنان میدهد اين کار را به شکل غير مستقيم انجام میدهد و با سبکی غامض نوشته
میشوند که اهميت آن برای خوانندگان آشکار نباشد؛ و به ويژه برای خوانندگان نسخه
انگليسی متن.
مثال در اصل ( ۱۹الف) از نسخ ه انگليسی ،یکی از بندها به شکل زير آغاز میشود:
«هر فرد حق ازدواج ،تشکيل خانواده و بزرگ کردن فرزنداناش بر اساس دين ،سنت
و فرهنگ خود دارد» اين را باید به دقت با جملهبندی همتای بينالمللی آن یعنی اعالمیه
جهانی حقوق بشر ،در اصل  ۱۶.۱مقايسه کرد« :مردان و زنانی که به سن بلوغ رسيده
باشند ،بدون هيچ محدوديتی به خاطر نژاد ،مليت يا دين ،حق ازدواج و تشکيل خانواده
را دارند».
در قانون بينالملل  ،آزادی ازدواج هيچ قيد و تبصرهای ندارد .اما اصل ( ۱۹الف)
اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی برای حق ازدواج تبصرهای قائل میشود؛ تبصره
«بر اساس دين ،سنت و فرهنگ خود» به اين معناست که احکام «شريعت» میتوانند
محدودیتهایی را اعمال کنند از جمله منع زنان مسلمان از ازدواج با غيرمسلمانان]۳۶[.
عالوه بر اين ،يک مرد مسلمان اجازه دارد که تنها با زنی ازدواج کند که یا مسلمان باشد
يا از اهل کتاب باشد .عالوه بر اين ،احکام اسالمی ديگری میتوانند مثال مانع ازدواج
بين افرادی شوند که ارتباط رضاعی با هم داشتهاند يا مانع ازدواج مسلمانان و مرتدان
شوند ]۳۷[.بنابراين تمهيد اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی در تعارض مستقيم با اصل
اعالمي ه جهانی حقوق بشر است که در آن مردان و زنان بايد اجازه داشته باشند بدون هيچ
محدوديت دینی همسر خود را اختیار کنند.
اصل ( ۱۹الف) نسخ ه انگليسی اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی در ادامه میگويد:
«هر يک از زوجین برخوردار از حقوق و امتیازها و مکلف به تکاليفی هستند که بنا به
قانون مقرر شده است ».اين زبان را باید با حکم بينالمللی در اعالمی ه جهانی حقوق بشر در
اصل  ۱۶.۱مقایسه کرد« :آنها برخوردار از حق برابر برای ازدواج ،در طی ازدواج و هنگام
انحالل آن هستند ».اينجا هيچ اشارهای به حقوق برابر در نسخ ه انگيسی اعالمی ه جهانی
حقوق بشر اسالمی نشده است  -تنها حقوقی که «بنا به قانون مقرر شده است ».در اعالميه
جهانی حقوق بشر اسالمی« ،قانون» يعنی شريعت؛ به اين ترتيب هم ه احکام تبعيضآمیز
شريعت پيشامدرن را میتوان بر پا داشت .آيات قرآن که در نسخ ه انگليسی اصل ۱۹
(الف) نقل شدهاند در نسخ ه چاپی نفيس بخش ارجاعات در پشت متن آمدهاند که در آن
منابع اسالمی ذکر شدهاند ولی متن اين آيات در هيچ جای ديگری در متن نيامدهاند]۳۸[.
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در نسخ ه عربی اصل ( ۱۹الف) اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی ،لوازم حقوق در
ازدواج و طالق بسيار روشنتر هستند چون منابع اسالمی در متن گنجانده شدهاند .يکی
از آيات نقل شده از قرآن که میتوان از آن نابرابری زن و مرد را برداشت کرد ،فرض
زيربنايی اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی است .آي ه  ۲۲۸سور ه  ،۲میگويدَ « :ول َ ُه َّن مِث ُْل
ال َّ ِذي َعلَي ْ ِه َّن ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
وف ۚ َولِل ِّر َجا ِل َعلَي ْ ِه َّن َد َر َج ٌة» (و زنان را بر مردان حقی است همچنانکه
مردان را بر زنان ،و مردان را بر آنان به میزانی برتری است) .اين يکی از متونی است که
به طور سنتی محافظهکاران برای تايید برتری مردان بر زنان با استناد به اسالم آن را تفسير
میکنند]۳۹[.
نسخههای انگليسی و عربی اصل ( ۱۹ح) تصويرهای متفاوتی ارائه میکنند .در نسخه
انگليسی آمده است که «درون خانواده ،مرد و زن در تکاليف و مسئوليتهایشان بر
حسب جنسيتشان ،وضعيت طبيعیشان ،استعدادها و تمایالتشان شريک هستند با در
نظر گرفتن تکاليف مشترکشان در قبال فرزندان و خویشاوندانشان ».اين نسخ ه انگليسی
میگويد که مرد و زن تکاليف و مسئوليتهای خانوادگی مشترکی دارند هر چند بر شیوه
اشتراک به طور مشکلآفرينی تبصره میزند .تمهيداتی که به زبان انگيسی آمدهاند بسته
به اينکه از این تبصرهها چه برداشتی شود ممکن است به معنای تقسيم نسبتا برابر تکالیف
در خانه ميان زن و شوهر باشد يا نباشد ،به ویژه از اين رو عواملی غير از همبستری در
تعيين تکاليف و مسئوليتهای زوجين فهرست شدهاند.
نسخ ه عربی اصل ( ۱۹ح) ،که میتوان فرض کرد نسخ ه اصيل است ،به موضوعی
ديگر میپردازد .اين اصل میگوید که مسئوليت خانوادگی شراکتی است ميان اعضای
خانواده که هر یک بر حسب ظرفیت و طبيعت شخصيتاش سهمی ايفا میکند و اين
مسئوليت ورای دایر ه والدین و فرزندان است و شامل خويشاوندان نزديک و اقارب و
ذوی االرحام نيز میشود .در مقايسه با نسخ ه انگليسی این اصل ،نسخ ه عربی حق برای
یاری و حمايت طلبيدن از اعضای خویشاوندان دورتر نيز قائل میشود  -حقی که در
قانون بينالملل به رسميت شناخته نشده است .اين اصل بالقوه تکاليف پشتيبانی الزامآور
را بر عهد ه افرادی میگذارد که فقط با هم نسبت دور دارند آن هم بر حسب نظام تکاليف
متقابل ميان اعضای دور خانواده که در احکام «شريعت» پيشامدرن مقرر شده است]۴۰[.
ناسازگاری شديد میان نسخههای انگليسی و عربی نشان میدهد که نسخ ه انگليسی به
نحوی از نو بازنويسی شده است تا آن را برای مخاطب در غرب جذابتر کند در آنها
خانوادههای هستهای هنجار و قاعده هستند و فشار مالی حمايت از خويشاوندان دور
سنگین است و از آن استقبال نمیشود .برای چنين مخاطبانی ،اصل بيان شده در اصل ۱۹
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(ح) به عربی جذابیت زیادی نخواهد داشت.
اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی حفظ احکام شريعت پيشامدرن را در نظر دارد
که ناتوانیهایی را بر زنان تحمیل میکند .یک استثنای مهم تمهید اصل ( ۱۹ط) است
که میگوید هیچ کس نباید بر خالف میلاش ازدواج کند .احکامی که بعضی از فقها به
خصوص در «مکتب مالکی» تدوين شدهاند به ولی دختران اجاز ه شوهر دادن آنها در
هر سنی و بدون رضايت آنها را میدهد ]۴۱[.رسوم جوامع مسلمان نيز اجازه میدهد
که دختران به محض اينکه به سن بلوغ برسند وادار به ازدواج شوند .امروز در بسياری
از نقاط خاورميانه ،والدین همچنان دخترانشان را وادار میکنند که تا هنوز بسيار جوان
هستند شوهر کنند و سالمت دختران را به خطر میاندازند و باعث دلشکستگی زنان
جوانی میشوند که ناگزير به ازدواج با مردانی هستند که از آنها نفرت دارند  -و اغلب
دهها سال از خودشان بزرگترند  -و آرزوهای ادام ه تحصيل و تحقق آرزوی شغل پيدا
کردنشان را رها میکنند.
بسياری از مسلمانان احکام پيشامدرن جبر یا اجبار به ازدواج را منسوخ و ناسازگار با
آرمان ازدواج به عنوان اتحادی با رضايت آزادان ه دو طرف میدانند و اصالحات قانونی
در بيشتر کشورهای خاورميانه رسما حق سنتی ولیِ ازدواج را برای وادار کردن متولی
علیه به ازدواج از میان برداشتهاند ]۴۲[.اما هنوز بعضی از مسلمانان باور دارند که ازدواج
اجباری دختران جوان از تصويب اسالم برخوردار است .از آنجا که شيو ه ازدواج
اجباری هنوز متوقف نشده است ،اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی با تصريح به اينکه
هیچ کس نباید مجبور به ازدواج شود ،خدمتی کرده است .اين يک نمون ه نادر در ادبيات
مورد بحث است که در آن یک مشکل حقوق بشر واقعی در خاورمیانه با چالش کشيده
میشود ،فقه پيشامدرن نفی میشود و تفسيری روشناندیشانه از ضرورت اسالمی آن
ارائه میشود.
در عین حال ،قربانيان در برابر بیعدالتیها و آسیبهایی که ازدواج اجباری به آنها
وارد میکند شورش میکنند .در سال  ،۲۰۰۸در یمن ،دختری ده ساله به دادگاه رفت و
پس از اينکه مجبور به ازدواج شد تقاضای طالق کرد و به دنبال او دختری ديگر پس از
ازدواج اجباری در سن هشت سالگی ازدواجاش را به چالش کشيد .مدافعان حقوق بشر
از اين اقدامات استقبال کردند ولی نيروهای محافظهکار این فکر را که کودک دختری
بتواند اعتبار چنين ازدواجی را به چالش بکشد  ،محکوم کردند]۴۳[.
مفصلترين تمهيد اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی که به زنان میپردازد در اصل
 ۲۰آمده است .عنوان اصل  ۲۰در نسخ ه انگليسی اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی
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«حقوق زنان متاهل» است .مهم است که در اين متن هيچ تمهيدی برای حقوق زنان
ازدواج ناکرده انديشيده نشده است  -همانطور که هيچ تمهيدی برای حقوق مردان
متاهل يا مجرد وجود ندارد .با توجه به ماهيت متن ،میتوان داليل متعددی را برای اين
امر مفروض گرفت :از هم ه مردان مسلمان انتظار میرود که ازدواج کنند ،پس وضعيت
یک مرد مجرد مهم نيست .مردان متاهل فرض میشود که از حقوق و امتيازات شوهری
برخوردارند که همتای تکلیف زن به اطاعت از شوهر و خدمت به اوست .با توجه به
ماهيت توجيهگرانه و مدافعهجويان ه اين کار ،قابل فهم است که نویسندگان نخواسته باشند
که اصلی مجزا را در تفصيل حقوق شوهر مسلمان بیاورند .انجام این کار کامال روشن
میکرد که آنها بر يک نظام سنتی مردساالر صحه میگذارند که در آن قانون از قدرت
مرد در مسائل ازدواج و طالق حمايت میکند .مثال اگر نويسندگان کتک زدن زن
نافرمان ،داشتن همزمان چهار زن ،و رابطه جنسی بدون ميل زن ،مگر در مواردی که عذر
شرعی موجهی برای نپذيرفتن شوهر داشته باشد را در فهرست حقوق شوهر میآوردند،
تصويری واپسگرا از کل طرحشان میساخت که آنها از آن پرهيز دارند.
وجود زنان مستقل و خودمختاری که پاسخگوی اتوريت ه مردان نيستند ،در اين طرح
در نظر گرفته نشده است در نتيجه نيازی به مشخص کردن حقوق زنان ازدواج نکرده
وجود ندارد .با سخن گفتن انحصاری دربار ه حقوق زنان متاهل ،نويسندگان اعالميه
جهانی حقوق بشر اسالمی آشکار میکنند که نظامی مد نظرشان نيست که در آن زنان
هرگز از سيطره و قيمومیت مردان بگريزند.
مهم است که به ناسازگاری مهمی در اينجا دقت شود .در طرحهای حقوق بشر
بينالمللی ،تمرکز بر حقوق افراد است فارغ از وضعيت تاهلشان .از آنجا که زوجين از
حقوق برابر در قانون بينالمللی برخوردار هستند ،هر چند تمهيدات خاصی برای حقوق
در امر ازدواج وجود دارد ،وضعيت تاهل نمیتواند تعيينکنند ه اصلی حقوق بشر به
شيوهای باشد که در اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی ديده میشود.
«حقوق زنان متاهل» که در نسخ ه انگليسی اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی آمده
است چ ه هستند؟ اصل  ۲۰مقرر میدارد که هر زن متاهل حق دارد که:
الف .در خانهای که همسرش زندگی میکند زندگی کند.
ب .اسباب الزم برای تامين سطحی از زندگی را دريافت کند که دون شأن
همسرش نباشد و در صورت طالق در مدت زمان عده ،نفقهای مناسب با استطاعت
شوهرش ،برای خودش و فرزندانی که از آنها مراقبت يا نگهداری میکند داشته باشد،
فارغ از وضعيت مالی خودش ،درآمد يا اموالی که خودش ممکن است داشته باشد؛
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ج .خواستار انحالل ازدواج (خلعه) بر حسب قانون شود .اين حق اضافه بر حق او
برای تقاضای طالق از طريق دادگاه است؛
د .از شوهر ،والدين ،فرزندان و ساير خويشاونداناش بنا به قانون ارث ببرد؛
ه .رعايت سختگيران ه امور محرمانهاش از سوی زوج ،يا اگر طالق بگیرد از
سوی همسر سابق ،در خصوص اطالعاتی باشد که ممکن است شوهر درباره او به
دست آورده باشد و افشای آن به منافع او زيان برساند .مسئوليت مشابهی در خصوص
شوهر يا شوهر سابق نيز بر ذم ه زن است.
اين طرح محروميتهای زنان را تقویت میکند .نسخه انگليسی اصل ( ۲۰ب) در
واقع توانایی زن مطلقه را برای ادعای پشتیبانی و حمايت محدود میکند .در طی دوران
عده ،پس از طالق (يا سه ماه ،یا اگر زن مطلقه باردار باشد تا هنگام تولد فرزند) ،فقهای
پيشامدرن بر اين اعتقادند که شوهر بایستی از زن مطلقهاش حمايت کند ولی اين تکلیف
در پايان عده به اتمام میرسد .در دورهای که شبکههای اعضای دورتر خانواده قوی بوده
است ،انتظار این بوده که زن مورد حمايت بستگان يا همسر بعدیاش قراربگیرد.
در شرايط معاصر ،اين قطع شدن تکاليف حمایتی میتوان زن مطلقه را به تهیدستی
و فقر بکشاند .معضالت اقتصادی زنان مطلقهای که به استقالل ثروتی ندارند يا اشتغال
درآمدزايی ندارند اکنون که شهرنشينی و تغييرات اقتصاد مبرم شده است ،خانواده
گسترشيافته را تضعيف کرده و باعث کاهش توانايی زن مطلقه برای تامين پشتيبانی
از سوی بستگان شده است .برای تامين اين زنان در برابر تهیدستی ،اصالحات قانون
خانواده در بسياری از کشورهای خاورميانه تکاليف حمايتی شوهر را فراتر از آنچه
که در شریعت پيشامدرن بوده است گسترش داده است .در نتيجه ،شايان ذکر است که
اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی به دشواری مالی زنان مطلق ه تهیدست توجهی نمیکند
ولی تکالیف و تعهدات مالی شوهر را به دور ه عده محدود میکند .در چارچوب خود،
اين امر مستلزم نفی موضع اصالحگرايانه است و بیتفاوتی به رنجهای مالی بسياری از
افراد مطلقه را نشان میدهد.
در نسخ ه انگليسی اصل ( ۲۰ب) هيچ ذکری از آي ه قرآنی  ۳۴ :۴نمیآید که در نسخه
عربی همان اصل آمده است .آي ه نقل شده کنترل مردان بر زنان را به نفقهای که مردان
به زنان میپردازند مرتبط میکند« :ال ِّر َجا ُل قَ َّوامُونَ َعلَى الن ِ َّسا ِء ب ِ َما فَ َّض َل اللَّـ ُه ب َ ْع َض ُه ْم َعلَىٰ
ب َ ْع ٍ
ض َوب ِ َما أَن َف ُقوا مِ ْن أَمْ َوال ِ ِه ْم» (مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضی
از انسانها را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است ،و نیز از آن روی که مردان از اموال
خویش[.برای زنان] خرج میکنند) .مسلمانان محافظهکار اين آيه را برای توجيه برتری
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بخشيدن به حقوق مردان ذکر میکنند ]۴۴[.مهم است که اين آيه در متن نسخ ه عربی
اصل ( ۲۰ب) آمده است ،که بخشی فرعی از اصلی است که بنا به ادعا با حقوق زنان
متاهل مربوط است .نقل آن در این بستر اين فکر را تقویت میکند که برتری مردان
ناشی از اين است که از لحاظ اقتصادی زنان را حمایت میکنند .وابستگی مالی زنان به
مردان به نوب ه خود نتيج ه احکام ديگر شريعت است که زنان را در خانه محبوس میکند.
با گنجاندن اين آي ه قرآنی در متن عربی ،تصور بسيار متفاوتی از آنچه که متن انگليسی
منتقل میکند حاصل میشود.
به طريق مشابه ،اصل ( ۲۰د) در نسخ ه انگلیسیاش بیضرر به نظر میرسد چون بیان
میکند که زن متاهل حق ارث بردن از شوهر و ساير خویشاوندان را برحسب قانون
دارد .اما اين قانون ارث شريعت است ،که برای زنان به طور کلی قائل به تبعيض است،
و به آنها اجازه میدهد که تنها نیمی از سهم مردان وارث را در همان وضعيت ببرند،
و به ويژه بر زنان بيوه سخت میگیرد .در نسخ ه عربی اين اصل ،تاثير شریعت بر توانایی
ارث بردن زنان آشکارتر است .آي ه قرآنی  ۴:۱۲در این بستر نقل میشود که به زن بيوه
(حداکثر) يک چهارم اموال شوهرش در صورت نبودن فرزند و (حداکثر) يک هشتم
اموال در صورت داشتن فرزند تعلق میگیرد .سهمهای قرآنی حداکثر قانونی ارث بردن
زن را مشخص میکند چون بنا به عقيد ه غالب ،احکام اسالم اجازه نمیدهد که همسر
بازمانده (مرد يا زن بيوه) سهمی بيش از سهم قرآنی ببرد ]۴۵[.عالوه بر اين ،شريعت به
شوهران مسلمان اجازه میدهد که همزمان چهار همسر داشته باشند و اگر شوهر بميرد و
بيش از يک زن داشته باشد ،بيوهها باید يک چهارم يا یک هشتم سهم را تقسيم کنند که
به تنها همسر میرسد ،و در اين مورد سهمهای آنها بسيار کاهش پيدا میکند .عالوه بر
اين شوهر بيوه شده ،نیمی از اموال را در غیاب فرزندان و يک چهارم آن را در صورت
داشتن فرزند به دست میآورد که سهمی است که الزم نيست با هيچ يک از وراث ديگر
سهيم شود .به اين ترتيب ،با گنجاندن معیارهای قرآنی برای ارث توسط همسر بازمانده،
اصل ( ۲۰د) بار دیگر مقررات تبعيضآميز ارث شريعت را تاييد میکند و حق زن برای
ارث بردن از شوهرش را به شيوهای محدود میکند که بسیار به زيان اوست .اين اصل
هيچ حمایتی را برای هيچ حق بشری که در قانون بينالملل فهميده میشود قائل نیست و
تالش هم نمیکند که طرح ارث را به شکلی تنظیم کند تا جبرانکنند ه فرسايش و از میان
رفتن شبک ه خانواد ه گسترده باشد که بنا به آن طرح با تکيه بر اصلی قرآنی معيشت زن
بیوه در صورت کم بودن سهم او از اموال شوهر تأمین میشود.
در خصوص طالق ،خوانند ه نسخ ه انگليسی اصل ( ۲۰ج) ،که در باال نقل شده است،
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ممکن است بيان آن را به اين شکل تفسير کند که معنایاش اين باشد که زنی که خواستار
پايان ازدواجاش میشود میتواند طالق را به عنوان يک حق ادعا کند .اين اصل بيان
میکند که زن «حق دارد در پی انحالل ازدواج رفته و آن را به دست بیاورد» (تاکيد به
آن اضافه شده است) ،که حقی است که گفته میشود «مضاف بر حق پیگيری طالق از
طريق دادگاه است ».اين اشاره دارد به اينکه حق طالق برای زنان تضمين شده است که
در حقيقت درست نيست .وقتی به متن اصيل عربی نسخ ه اصل ( ۲۰ج) مراجعه میکنيم،
میبينيم که چنين حقی ارائه نشده است .نسخ ه عربی میگويد که زن میتواند از شوهرش
«بخواهد» با انحالل ازدواجشان از طريق پايان دادن اجماعی توافق کند ،که مشهور به
خُ لع است ،يا میتواند از قاضی در چارچوب احکام شريعت (فی نطاق احکام الشريعة)
خواهان انحالل ازدواج شود .وقتی پيامدها و لوازم این جملهبندی را بررسی میکنيم،
در میيابيم که «حق» چندانی برای زن در نظر گرفته نشده است که از شوهرش بخواهد
به ازدواج خاتمه دهد يا از دادگاه خواستار انحالل آن بر حسب شريعت شود .بنا به
شريعت ،شوهر هيچ تکليفی برای پذيرفتن درخواست او ندارد و مگر در عقايد مکتب
فقهی مالکی ،زن تنها با مواجه شدن با شرايط دشوار میتواند از قاضی با رغم مخالفت
شوهرش تقاضای طالق کند .هدف از تمهیدات نسخ ه عربی اعالمي ه جهانی حقوق بشر
اسالمی اطمينان بخشيدن به مخاطبانی عمدتا مسلمان بوده است که در آن بنا به احکام
شريعت امتیاز مردان حفظ میشود در حالی که نسخ ه انگليسی به شکلی طراحی شده
است که احکام تبعيضآمیزی را که حق زن نسبت به طالق را محدود میکند ،پنهان کند.
سایر «حقوق»ی که برای زن متاهل در اصل  ۲۰قائل شدهاند صرفا بازيگوشانه يا
بیمعنا هستند .مثال در اصل  ،۲۰زن حق زندگی در خانهای را دارد که شوهرش در آن
زندگی میکند .به نظر میرسد که این راه حلی برای مشکلی است که در شرايط فعلی
در خاورميانه وجود ندارد ،به ويژه در مناطق شهری که به سرعت در چند ده ه گذشته
رشد کردهاند .امروز کمتر مردی قادر است که از پس داشتن محلهای اقامت جداگانه
برای همسراناش برآيد حتی اگر بخواهد جدا از آنها زندگی کند .در کشورهايی مثل
مصر ،که فشار جمعیت فراوان است و اسکان شهری به طرز تاسفباری ناکافی است،
برای شوهر متوسط تقريبا غيرممکن است که دو محل اقامت پيدا کند و استطاعت آن را
هم داشته باشد تا جدا از همسرش در خانهای دیگر زندگی کند .در واقع ،کمبود مسکن
در بعضی از مناطق شهری چنان جدی است که حتی زوجهايی که از هم طالق گرفتهاند
ممکن است مجبور باشند در همان مکان همچنان با هم زندگی کنند  -چون هيچ يک از
دو همسر سابق نمیتوانند مسکن ديگری که استطاعتاش را داشته باشند پيدا کنند .عالوه
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بر اين ،چون اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی چند همسری را ملغی نمیکند ،این «حق»
ممکن است به اين معنا تفسير شود که همسران متعدد نمیتوانند خواستار اين شوند که
شوهر مسکن مجزايی برایشان فراهم کند ،همانطور که با احکام «شريعت» پيشامدرن
میتوانست این کار را بکند ،اما مجبور میشوند که در خان ه مشترکی با شوهرشان زندگی
کنند .سودبرنده از اين «حق» شوهر خواهد بود که از هزين ه تامين چند همسر در مکانهای
جدا خالص میشود.
اصل ( ۲۰ه) مدعی است که به زن حق میدهد که هر اطالعات بالقوه زيانباری
دربار ه او که شوهرش ممکن است از آن باخبر باشد محرمانه نگه داشته شود ولی همان
حق را هم دربار ه اطالعات محرمانهای که زن از شوهرش بداند به او میدهد .به اين
ترتيب ،فهرست کردن اين حق با حقوق زنان متاهل گمراهکننده است اينجا هيچ تفاوتی
مهمی بين نسخههای عربی و انگليسی نيست ولی هيچ کدام از موارد تمهيد فراهم شده
مؤدی به اهميت حقوق بشر نيست .يک جنب ه معماگونهی اين اصل اين است که احکام
فقهی اسالم مانع از اين میشود که زوجين اطالعات مضر دربار ه يکدیگر را افشا کنند؛
درست بر عکس ،شوهر ممکن است الزم باشد اين کار را برای فسخ کردن ازدواج انجام
دهد و زن نيز ممکن است برای فسخ ازدواج يا طالق این کار را بکند .بسته به شرايط،
قادر بودن بر آشکار کردن شواهدی دربار ه عیوب ،ناکامیها و سوء رفتار شوهر ممکن
است تنها راهی باشد که يک زن مسلمان برای خاتمه دادن به ازدواج در اختیار داشته
باشند ]۴۶[.در نتيجه ،چنين میتوان تصور کرد که چنين حکمی مانع از اين میشود که
زن بتواند در مقابل مخالفت شوهرش در برابر ممنوع دانستن شهادت زن دربار ه شواهد
مرتبط ،مانند بيماری يا عقيم بودن شوهر ،به ازدواج خاتمه دهد .از آنجايی که اين تمهید
هيچ حق مهمی را برای زن متاهل قائل نيست ،گنجانده شدن آن ممکن است به خاطر
تالشی باشد برای حاشيه فراهم کردن بر فهرست محدود حقوقی که در طرح اعالمیه
جهانی حقوق بشر اسالمی برای زنان ارائه شده است.

اسالمیسازی در ايران و قانون اساسی ايران

قانون اساسی سال  ۱۳۵۸ایران به صراحت به زنان جايگاه شهروند درجه دوم نمیدهد و
تمهیداتی را فراهم میکند که اگر آنها را به تنهايی ببينيم ،ممکن است بيانگر اين باشد
که حقوق برابر زنان را تصويب میکند .بخشی از مقدم ه قانون اساسی با عنوان «زنان و
قانون اساسی» انقالب را به عنون دلسوز حقوق زنان تصوير میکند و میگويد که پس
از سرنگونی شاه ،مردم هويت اصيل خود و حقوق انسانیشان را بازخواهند يافت و در
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نتيجه ،زنان «بايد از افزايش قابل مالحظ ه حقوقشان بهرهمند شوند ]۴۷[».اصل  ۳.۱۴شامل
فهرستی از اهداف جمهوری اسالمی است« :تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و
ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ».اصل  ۲۱.۱خواستار
«ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» است.
میتوان تمهیداتی از نوع بسيار متفاوتی را نيز ديد که بسيار همنوا با طرحهای حقوق
بشر اسالمی است که در اينجا بحث شدهاند .پيشتر متذکر شديم که قانون اساسی ايران
در اصلهای  ۲۰و  ۲۱میگوید که حقوق شهروندان مقيد به معيارها و موازين اسالمی
است و حقوق زن به طور خاص نيز مشمول همين تبصرهها هستند .پيامد منفی اين تبص رهها
بايد تاکنون آشنا باشند.
آن بخش از ديباچه که دربار ه زنان و قانون اساسی است اشاره میکند که کارکرد
زنان عمدتا زاييدن فرزندانی است که متعهد به ايدئولوژی رژيم باشند .بخشی از ديباچه
میگويد:
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق
عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلی حركت تكاملی و رشد
يابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين
مقصود از وظايف حكومت اسالمی است ،زن در چنين برداشتی از واحد خانواده،
از حالت (شی بودن ) و يا (ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرفزدگی و
استثمار ،خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری در پرورش
انسانهای مكتبی پيشآهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهای فعال حيات است
و در نتيجه پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و
كرامتی واالتر خواهد بود.
اگر به اين عبارات در سياق خودش نگاه کنيم ،تاکید بر خانواده و نقش زنان در
پرورش فرزندان اشارهای است به هدف بازگشت زنان ايرانی به نقش خانگیشان پس
از دهههايی که در زمين ه آموزش ،اشتغال و حرفههای مختلف و خدمت دولتی پيشرفت
کردهاند .اين مضمون خانواده در اصل  ۱۰قانون اساسی در کنار اين ادعا تکرار شده است
که احکام اسالم و اخالق باید بر آن حاکم باشد« :از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه
اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن
تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و
اخالق اسالمی باشد».
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اينکه اينها به چه معنا بود در يکی از نخستين اقداماتی که آيتاهلل خمینی در
بهمن  ۱۳۵۷انجام داد ديده میشود که اليح ه حمایت از خانواد ه سال  ۱۳۴۶را که در
سال  ۱۳۵۴اصالح شده بود کنار گذاشت .اليح ه حمایت از خانواده يکی از دو مورد
اصالحات پيشرو در قانون احوال شخصي ه اسالمی بود که در خاورميانه در نيم ه آخر قرن
بيستم اجرا شد (مورد ديگر قانون احوال شخصي ه سال  ۱۹۵۶تونس بود) .اين اليحه شامل
قوانينی بود که الزم میدانست هم ه اقدامات مربوط به طالق در برابر دادگاه انجام شود
(و در نتيجه حق شوهر برای طالق فراقانونی با جاری کردن لفظ طالق از ميان میبرد)؛
که به نحو مهمی زمينههای درخواست طالق را برای زنان گسترش میداد؛ حضانت را
بر حسب منافع فرزند اعطا میکرد (به جای اينکه حضانت را به طور خودکار پس از
دو سالگی برای پسران و پس از هفت سالگی برای دختران به پدر بدهد)؛ و مرد متاهل
را ملزم میکرد که پیش از اختیار کردن همسر دوم اجاز ه دادگاه را بگيرد که تنها در
صورتی داده میشد که میتوانست دادگاه را متقاعد کند که استطاعت رفتار عادالنه با
هر دو همسر را دارد ]۴۸[.خمينی و ساير روحانيون با ادعای اينکه اين اصالحات ناقض
احکام شریعت هستند ،اليح ه حمایت از خانواده را محکوم کردند .در مورد ديگری از
آشکار شدن رويکرد آنها ،نهاد ازدواج موقت را که نهادی اختصاصا مربوط به شيعه
دوازده امامی بود ترويج دادند که بنا بر آن مرد میتواند به مدتی محدود از خدمات
جنسی يک زن متمتع شود ]۴۹[.اين نهاد را فمينيستهای ايرانی به شدت محکوم کرده
و آن را ماي ه انحطاط زنان میدانند و مسلمانان سنی آن را نوعی از روسپیگری میدانند.
ممکن است تعجب کنيم که چطور فکر ارتقای نقش زنان در اصل  ۱۰با اصل ۲۸
سازگار است که در بخشی از آن آمده است که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان
مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ».برای فهم
بهتر تمهيدات اصل  ۱۰و اصل  ،۲۸مفید است که اسنادی را بررسی کنيم که نشان میدهد
که ايران پساانقالبی سعی کرد که زنان را به نقش خانگیشان عقب براند .با محصور
کردن زنان در وظايف مادری در اولين فرصت ،رژيم مشوق ازدواج زودهنگام دختران با
پایين آوردن سن ازدواج از  ۱۸سالگی به نه سالگی شد ]۵۰[.البته ،اينکه دختران در سن
پايين ازدواج کنند به معنای محروم کردن بسياری از آنها از ادام ه تحصيلشان و آماده
شدن برای شغل بوده و در نتيجه چشمانداز خودکفايی آنها را محدود میکرد.
در ادام ه هدف در خانه نگه داشتن زنان ،در سالهای پس از انقالب ،فرصتهای
آموزشی زنان به شيوههای مختلفی محدود شدند ،زنان از طيف زيادی از مشاغل مهم
اخراج يا کنار گذاشته شدند و از اشتغال در رسانهها و صنایع سرگرمی کنار نهاده شدند
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و زنان در عمل از جهان سياست و دولت حذف شدند .زنان از تصدی شغل قضاوت در
دادگاهها منع شدند  -و به اين ترتيب از نقش داشتن در حکم قانونی که خواستار تنزل
مقام آنها بود کنار گذاشته شدند]۵۱[.
در تالشی دیگر برای محدود کردن زنان به فضای خانه ،رژيم سياستهای شديد
توليد نسل را در پيش گرفت .رژيم با سرخورده شدن به خاطر ناتوانیاش در رسيدگی به
مشکل رشد سرسامآور جمعيت که در پی آن پديد آمد ،اين جريان را معکوس کردن و
بسياری از محدوديتها را برای مشارکت زنان در نيروی کار محدود کرد و با قوت در
پی کنترل زاد و ولد رفت]۵۲[.
معيارهای اسالمی که دربار ه زنان ايرانی اعمال شده بود حق آنها را برای انتخاب
نوع پوشش از ميان برداشت .حاکمان روحانی ايران به شدت ،البته به طرز ناهمسانی،
ی آنها برای حفظ اخالق ضروری
مقررات پوشش اسالمی را الزام کردند که به ادعا 
بود .زنان تحت فشار قرار گرفتند که سر تا پا یا چادر بپوشند يا پوششی سياه یا با رنگهای
مرده داشته باشند و به خاطر تخلفهای جزيی از رعايت پوشش مزبور مجازاتهای
جزايی سختی میديدند .زنان ايران در برابر اين وضعيت ایستادگی کردند و کوشيدند
با پوششهای بازتر موی سر و وارد کردن تنوع رنگ در لباسشان ،با ريسک دستگير
شدن و شالق خوردن به خاطر مبارزهجويیشان ،از این تحمیل بگريزند ]۵۳[.رژيم که
از مقاومت زنان در برابر مقررات حجاب عصبانی بود در سال  ۱۳۷۵مجازات تخلف را
گسترش داد و حکم زندان و جريمه را نيز به مجازات زنانی افزود که به خاطر پوشش
«غير اسالمی» دستگير میشدند]۵۴[.
گشت ارشاد نيز به طور سيستماتيک به ارعاب و آزار زنان میپرداختند تا آنها را
از ظاهر شدن در مالء عام با مردانی که با آنها نسبتی ندارند دلسرد کنند .عالوه بر اين،
توانايی زنان برای ورزش کردن نيز با مقرراتی که حکم میکرد فعاليتهای ورزشی زنان
در مکانهايی دور از نگاه مردان انجام شود ،به شدت محدود شد و هنگام حضور در
مکانهای عمومی زنان میبايست لباسهای گشاد پر دردسری میپوشيدند حتی در موقع
شنا يا اسکی.
اما ایران با ایجاد اين سياستهای واکنشی مراقب نيز بود که تصويری مترقیتر در
مجامع بينالمللی ارائه کند .پس از سالها منع حضور زنان در بازیهای المپيک و فرستادن
تيمهای تماما مرد ،که از رژه رفتن در استاديومهای المپيک پشت سر زنان کشور ميزبانی
که پالکاردهای نام ايران را حمل میکردند امتناع میکردند ،ايران به چند زن ورزشکار
اجازه داد که در بازیهای المپيک آتالنتا شرکت کنند .هر چند زنان ورزشکار ايران تنها
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در مراسمی رقابت میکردند که میتوانستند لباس اسالمی گشاد و پوشاننده به تن کنند،
يک زن ايرانی با لباس سپيد زيبايی که سر تا پایاش را پوشانده بود پرچم ايران را حمل
کرد و جلوی آنها در استاديوم حرکت کرد .ايران اعالم کرد که هدف اين نمايش اين
بوده است که «تبليغات مسموم دربار ه جايگاه زنان در ایران را خنثی کنند ]۵۵[».يعنی
همان وقتی که در داخل به سرکوب میپرداختند ،روحانیون حاکم تصمیم گرفتند که
احکام مقدس پوشش اسالمی را میتوان به نحو مهمی در شرایطی که تحميل پوشش
کامل زنان ماي ه انتقاد و ريشخند بينالمللی عليه ايران میشد ،کنار بگذارند.
زيگزاگ رفتن در سياستهای مربوط به حقوق زنان در ايران در چند ده ه پس از
انقالب نشان داده است که حتی دولتی تئوکراتيک میتواند تفسيرهایاش از احکام اسالم
را در پاسخ به محاسبات سياسی تغيير دهد .مثال پس از اينکه احیای احکام پيشامدرن
شریعت که تکاليف حمایتی شوهر را محدود میکرد ،منجر به بيچارگی زنان بيوه شد،
و باعث تحريک شديد افکار عمومی شد ،دولت احکام اسالمی را کنار گذاشت و به
زنان توانايی بيشتری داد که از شوهرا ن سابقشان تقاضای حمایت کنند ]۵۶[.اين نشان
داد که به رغم رويکردهای واکنشی ،حداقل بعضی در اين تئوکراسی به قدر کافی
عملگرا بودند که تطبيق احکام پيشامدرن را که در نظر بگيرند که باعث میشد تصويری
عقبمانده يا بیتفاوت به نيازهای فقرا از رژیم بسازد.
ايران که بسيار از اعتماد به نفس درباره توجيهها و بهانههایش برای عدم همراهی
با قانون بينالمللی فاصله داشت ،اغلب نشان شرمندگی فراوانی به خاطر آشکار شدن
نقشاش به عنوان ناقض حقوق زنان نشان داده است و رهبران ايران با استيصال ادلهای
ارائه کردهاند و ادعا کردهاند که سياستهایشان دربار ه حقوق زنان با قانون بينالملل
سازگار است ]۵۷[.حاکمان تئوکراتیک ایران به شدت از طالبان که ضد شیعی بودند،
نفرت داشتند .ايران مشتاقانه از تفاوت ميان سياستهای نسبتا مالیماش در قبال زنان و
سياستهای به شدت عقبماند ه طالبان در کشور همسايهشان افغانستان بهرهبرداری کرد.
در سال  ،۱۳۷۵آيتاهلل جنتی آشکارا طالبان را محکوم کرد« :چه چیزی بدتر از ارتکاب
خشونت ،تنگنظری و محدود کردن حقوق زنان و وهن اسالم هست؟»[ ]۵۸در عين حال
که سياستهای عقبماند ه طالبان را محکوم میکردند ،رژيم همچنان محدوديتهای
اسالمی را بر زنان اعمال میکرد که ايدئولوژی واکنشی آن را نشان میداد .آيتاهلل
خامنهای ،فقيه حاکم بر ايران ،زنان ايرانی را به خاطر استقبال از عقايد فمينیستی غربی
مالمت کرد و اصرار داشت که این عقايد باعث بیبند و باری جنسی میشود و زنان
ايرانی باید از «الگوی اسالمی» برابری جنسی تبعيت کنند]۵۹[.
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نکت ه مهم اينکه پس از آنکه مجلس ايران رأی به تصويب کنوانسيون زنان داد،
تصويب پيشنهادی در  ۲۱مرداد  ۱۳۸۲به حکم شورای نگهبان رد شد و ادعا شد که
اين مصوبه هم مغاير با احکام اسالم است و هم مغاير با قانون اساسی .به اين ترتيب،
کوشش نمایندگان منتخب مردم ايران برای تصويب قانون حقوق بشر بينالملل زنان
توسط روحانيون با استفاده از تمهيدات قانون اساسی که قائل به اولويت احکام اسالمی
است خنثی شد و روشن کردند که تبصرههای اسالمی دربار ه حقوق زنان در قانون اساسی
مانع برابری زنان است .پس از آن ،کنشگران حقوق زنان ايرانی بسيج شدند و خواستار
تغيير قانون اساسی شدند و ادعا کردند که شرايط قانون اساسی مانعی مهم بر سر راه بهبود
حقوق زنان است]۶۰[.
دشمنی رژيم با حقوق بشری بينالمللی زنان در تعقيب و محاکم ه «مهرانگيز کار»
خودش را نشان داد که به همراه همکار وکيلاش شيرين عبادی  -که بعدا جايز ه نوبل
را گرفت  -يکی از مدافعان برجست ه حقوق زنان است به شکلی که در قانون بينالمللی
آمده است .کار در سال  ۱۳۷۹بازداشت شد و در دادگاهی که مشخصهاش به طور طبيعی
فقدان روند مناسب دادرسی بود متهم به اتهاماتی از قبیل نشر اکاذيب علیه رژیم ،نفی
احکام شريعت و نقض مقررات پوشش اسالمی ايران شد .او در نهايت در سال ۱۳۸۰
محکوم شد ]۶۱[.کار توانست اجاز ه خروج از ايران را به خاطر معالج ه فوری سرطان
بگيرد و تصميم گرفت در تبعید باقی بماند و در خارج از کشور همچنان به نوشتن ادامه
دهد و در آثارش گفت که جدايی دين از دولت شرط رسيدن زنان ايرانی به برابری است.
[ ]۶۲تالفیجویی رژيم عليه کار شديد بود؛ وکيلی ناسازگاری ميان حقوقی که احکام
اسالمی ايران برای زنان قائل میشد و حقوق در قانون بینالملل آمده را آشکار کرده
بود و اين تهدیدی جدی از سوی رژيمی تلقی میشد که همزمان میخواست عليه زنان
تبعيض روا دارد و هم اين توهم را حفظ کند که سياستهایاش دربار ه زنان مترقی است.
سرکوب بیرحمانهای که عليه کنشگران کمپين یک میليون امضا در سال ۱۳۸۵
رخ داد نشانگر خشم حاکمان ايران بود که مجبور شده بودند با يک کمپين عظیم برآمده
از متن مردم رو به رو شوند که هدفاش واژگون کردن قوانينی بود که برابری را از
زنان سلب میکرد .در اين کمپين ،کنشگران حقوق زنان جويای آموزش دادن به مردم
دربار ه قوانين تبعيضآمیز شده بودند و يک ميليون امضا از ايرانيان مختلف در عريضهای
جمعآوری کردند که خواستار برابری زنان بود .رژيم تالشهای آنان برای بسيج کردن
حمايت عمومی برای مساوات زنان را جرمی بزرگ تلقی کرد و به دنبال خفه کردن اين
جنبش از طريق دستگيریها و زندانی کردن گسترد ه اين کنشگران رفت]۶۳[.
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جمهوری اسالمی در ادام ه سياستهای تنزل زنان به مقام درج ه دوم ،زنان را از
نشستن در استاديومها برای تماشای برنامههای ورزشی منع کرده است .زنان ايرانی بارها
اين ممنوعيت را به چالش کشيدهاند .در نيم ه اسفند سال  ۱۳۸۴دو حادثه نشانگر سرکوب
بودند .در يکی ،مأموران امنيتی به زور صدها تماشاگر زن را از استاديومی در تهران که
در آن مشغول تماشای تورنمنت جام جهانی ژيمناستيک بودند بيرون کردند .در ماجرای
دوم ،دهها زن جوان که بليط شرکت در مسابق ه فوتبال بين ايران و کاستاريکا را گرفته
بودند اجاز ه ورود به استاديوم آزادی تهران را پيدا نکردند .زنان پس از اينکه اجازه
ورود به استاديوم را پيدا نکردند ،تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند که باعث شد مقامات
تظاهرکنندگان را در صورت متفرق نشدن تهديد به دستگيری و فرستادن به زندان بدنام
اوين کنند« ]۶۴[.آفسايد» ،يک فيلم تاثيرگذار طنز در سال  ، ۱۳۸۵دربار ه دخترانی ساخته
شد که نوميدانه میکوشيدند برای تماشای مسابق ه تعيين کنند ه جام جهانی وارد استاديوم
شوند .اين فیلم که در ايران سانسور شد به کارگردانی کارگردان مشهور بينالمللی «جعفر
پناهی» ساخته شد و خارج از کشور توزيع شد .پناهی به خاطر ساختن این فيلم و فيلمهای
دیگر که در چشم تئوکراتهای ايران براندازانه میآمد ،در نهايت محکوم به شش سال
زندان در آذر سال  ۱۳۸۹شد و به مدت بيست سال از کارگردانی ،سناريونويسی ،انجام
مصاحبه و ترک ايران محروم شد]۶۵[.
پس از دههها محدود کردن خشونتآمیز فرصتهای زنان برای مشارکت در ورزش،
وقتی در ژوئن سال  ۲۰۱۱فدراسيون بينالمللی فوتبال ،فیفا ،مانع از شرکت تيم فوتبال
زنان در مسابقات تعيينکنند ه المپيک به خاطر پوشيدن لباسی اسالمی شد که از مقررات
صريح فيفا برای لباس ورزشکار تخطی کرده بود ،رژيم واکنشی خشمگينانه نشان داد.
فیفا تغييراتی اعمال کرد و اجاز ه پوشيدن روسری مخصوصی را داد که به زنان ورزشکار
مسلمان اجاز ه شرکت میداد ولی ايران تيمی را فرستاد که کاله به سر داشتند و اين کالهها
پوشش مجاز برای سر نبودند .رييس جمهور احمدینژاد به مقامات فيفا حمله کرد و آنها
را «ديکتاتورها و استعمارگرانی خواند که میخواهند سبک زندگیشان را به بقيه تحميل
کنند ]۶۶[».البته ،به خاطر اينکه رژيم او هم ه زنان ايرانی را ،از جمله ورزشکارانی را که
پوشش مناسب دستوری تئوکراسی را نداشتند ،تنبيه میکرد ،اعتراضهای احمدینژاد
نمونهای از دوگانگی شديد بود .عالوه بر اين ،اگر از ديد رژيم فیفا سبک زندگی مربوط
به استعمارگری غربی را تحميل میکرد ،برای ايران معنایی نداشت که اصرار داشته باشد
که تيم زناناش در مسابقات فیفا شرکت کنند و در اين مسابقات باید با تيم بريتانيای کبير
هم بازی میکردند که خود يک قدرت استعماری تمامعيار بود .ناسازگاریهای شديد
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و سردرگمی در لفاظیهای ايران با دشواریهایش برای حل جاهطلبیهایش برای اينکه
به مثاب ه کشوری محترم با او برخورد شود که در فعاليتهای بينالمللی در کنار ساير
کشورها شرکت میکند ارتباط دارد در حالی که در همان حال به مقرراتی واپسگرا
چسبیده بود که حکم به فرودست بودن زنان و محدوديتهای پوشش سختگيرانه میداد.
در فروردين  ،۱۳۸۹نشانهای از عزم ايران برای به دست آوردن نقشی برجسته در
زمين ه حقوق بشر زنان در سازمان ملل رخ داد .ايران توانست حمايت آسیاییها را برای
تالشاش برای پيوستن به کمیسيون تاز ه سازمان ملل دربار ه وضعيت زنان مهندسی کند.
اين کمیسیون مشهور به «زنان سازمان ملل» است ،نهادی که قرار است استانداردهای
برابری زنان را به پيش ببرد .پيداست که ايران به دنبال اين نقش در سازمان ملل بود تا
اهميتاش را تقويت کند و در همان حال حمايت از حقوق بشر در صحن ه داخلی را
سرکوب کند .به خاطر مخالفت شديد ،ايران نهايتا در رأیگيری برای کشورهای که قرار
بود نمايند ه آسيا در کميسيون باشند ،در نوامبر  ۲۰۱۰باخت ]۶۷[.اما جاهطلبیهای ايران
برای اينکه بازيگری در نهادهای سازمان ملل مرتبط با حقوق بشر زنان باشد همچنان
ق خاص
ادامه دارد که نشانی است از دورويیای که جای اصرار پرخاشجويانهاش بر ح 
بودن اسالمیاش به زيان حقوق بشر را گرفته است.

پيشنويس قانون اساسی االزهر

پيشنويس قانون اساسی االزهر ويژگیهايی دارد که مشابه با مواردی است که در قانون
اساسی ايران يافت میشوند هر چند پیشنويس االزهر متنی بسيار کوتاهتر است .اصل
 ۷در مورد مقررات حاکم بر «جامع ه اسالمی» میگويد که خانواده پاي ه اجتماع است و
بنيانهای خانواده عبارتاند از دين و اخالق ،و اصل  ۸میگويد که حفظ خانواده یک
وظيف ه دولتی است .همانطور که اشاره رفته است« ،حفظ خانواده» عباراتی است اشارهای
که محافظهکاران مسلمان برای ياد کردن از نظامی از آن استفاده میکنند که مستلزم
فرودست بودن زنان در برابر مردان و محدود شدن آنها به فضای خانه است.
در پيشنويس االزهر ،اصل  ۸میگويد که دولت باید مشوق ازدواج زود هنگام
باشد و فراهمکنند ه «اسبابی باشد که با تکيه بر آن زن بتواند از شوهرش اطاعت کند و
مراقب فرزنداناش باشد و حفظ خانواده را نخستين وظيف ه خود بداند ».اين نشان میدهد
که چقدر در اين طرحها ،دولت به عنوان مجری ارزشهای ادعایی سنتی قلمداد میشود
آن هم در زمانی که تغييرات اجتماعی و اقتصاد خانواد ه سنتی را سست کردهاند .این
نشاندهند ه انزجار شيوخ االزهر از واقعيت فعلی مصر است که در آن زنان زيادی تحصيل
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کردهاند و شغلهای تمام وقت دارند و به اين وسيله استقالل به دست آوردهاند و از
حصر خانه فرار کردهاند .قدرت امرار معاش زنان کنترلی را که شوهرانشان قبال از آن به
عنوان تنها نانآور برخوردار بودند سست کرده است که سازگار با پيشفرضهای قانون
خانواد ه اسالمی نيست .بنابراين ،پيشنويس االزهر برنامههايی دولتی را در نظر میگيرد
که هدفشان معکوس کردن اين تغييرات است و اطمينان از اينکه زن به وظايفاش به
عنوان مادر و کدبانو اولويت بدهد و به شوهرش احترام بگذارد.
عالوه بر تمهیدی که تضمينی عمومی دربار ه حق کار در اصل  ۳۷قانون اساسی
االزهر ارائه میکند ،تمهیدی مجزا در اصل  ۳۸وجود دارد که میگويد زنان حق کار
کردن در محدود ه احکام شریعت اسالمی را دارند .مهم است که در اين زمينه هیچ تبصره
اسالمیای بر حق کار کردن مردان اعمال نشده است  -که بيانگر اين نکته است که
امکان ندارد که انتخاب شغل مرد مخالف اصول شریعت باشد .با جمعآوری ساير موارد
میتوان فرض کرد که زنان برای کار کردن به اجاز ه همسرشان نياز دارند و تنها اجازه
دارند شغلهای محدودی داشته باشند که برای زنان مناسباند و آنها را در مجاورت
نامناسب با مردان قرار ندهند.
برجستهترین تمهید پيشنویس قانون اساسی االزهر اصل  ۱۴است که در نسخه
انگليسی میگويد« :پوشيدن لباس پر زرق و برق ممنوع است و رعايت احساسات
ديگران يک وظيفه است .دولت باید قانونی تصويب کند و تصميماتی بگيرد برای حفظ
احساسات مردم در برابر هرزگی بر اساس احکام شريعت اسالمی ».ترجم ه انگليسی اصل
 ۱۴صادقانه به نظر نمیرسد .خوانند ه اصل ممکن است درنيابد که این منع پوشيدن لباس
پر زرق و برق درخواستی از دولت است برای در پيش گرفتن راههايی برای وادار کردن
زنان به پوشاندن خود در فضاهای عمومی و دلسرد کردن آنها از ترک خانههایشان
يا معاشرت با مردانی خارج از حلق ه خانواده .استفاده از اصطالح «هرزگی» در اين بستر
گمراهکننده است چون اين تصور را ايجاد میکند که نگرانی محدود کردن عياشی به
طور کلی است ولی در واقع فقط رفتار «بیشرمانه» زنان است که مورد نظر است .در
نسخ ه عربی اصل  ،۱۴کلم ه معادل به آنچه «لباس پر زرق و برق» آمده است  ،عبارت
«تبرج» است .این اشاره به دستور قرآنی در سور ه  ۳۳آي ه  ۳۳است که میگويدَ « :و َل
تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج ال ْ َجا ِهلِيَّ ِة ْالُولَىٰ ]۶۸[».این آيه به اين شکل تفسير میشود که یعنی زنان نبايد
لباس گشوده و تحريکآمیز بپوشند و زينتهایشان را آشکار کنند و محافظهکاران
اسالمی آن را به معنی حجاب سنگين و نداشتن هيچ نوع آرايشی برای زنان هنگامی
که در معرض نگاه مردان خارج از خانواده قرار میگيرند تفسير میکنند ]۶۹[.گنجانده
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شدن ممنوعیت «تبرج» زنان در تمهيدات بنيادین اولي ه نسخ ه پيشنويس قانون اساسی
االزهر ذهنیت نويسندگاناش ،اولويتهای اجتماعی و رويکردشان را نسبت به حقوق
زنان آشکار میکند.
در نسخ ه عربی اصل  ،۱۴پس از ممنوعيت تبرج ،سخنانی آمده است مبنی بر اينکه
حفظ آبرو وظيفهای واجب است .اين را میتوان توجيهی برای حفظ مفهوم آبروی
عربی دانست که به طور سنتی برای توجيه جداسازی و منزوی کردن زنان و تحميل
مجازاتهای خشن برای زنان (نه مردان) به خاطر شکستن تابوهای جنسی استفاده
میشود ]۷۰[.پيشنویس االزهر همچنین میگوید که دولت بايد قوانینی صادر کند که
مانع از تعرض به حس نجابت عمومی بر اساس احکام شریعت اسالم شود .بنا به تجربه،
میتوان فرض کرد که اين قوانين ممکن است شامل مجازاتهایی برای زنان به خاطر
خارج شدن از خانه بدون همراهی يک مرد و به خاطر نپوشيدن حجاب باشد.

اعالميه قاهره و قانون پايه سعودی

چنانکه ذکر آن رفت ،اعالمي ه قاهره به دقت تدوين شده است تا از ارائ ه تمهیداتی برای
برابری حقوق زنان پرهيز شود  -همانطور که از سندی که توسط عربستان سعودی
تصويب شد انتظار میرود ،که در آن تبعيض جنسيتی يک سياست دولتی است .اصل ،۶
با صورتبندی سيالی میگويد که زنان با مردان در «کرامت انسانی» برابرند و هيچ چيزی
دربار ه برابری در حقوق نمیگويد .اما اصطالح «حقوق» بعدا در همان اصل به کار رفته
است و مقرر میدارد که يک زن «حق برخوردای از حقوق را دارد و همچنين وظایف
و تکاليفی نيز دارد ».تکاليف نامعين رها شدهاند و تنها سه حق به اين شکل برشمرده
شدهاند :حق زن برای داشتن شخصيتی حقوقی ،مالکيت و مديريت اموالاش ،و حفظ نام
و نسباش .دو مورد اول ،در زمر ه بهبودهای مهم در زمين ه حقوق زنان است که اسالم
بيش از هزار سال پیش ارائه کرده است ،ولی امروز چندان مهم نيستند ،چون اين حقوق
حداقلی امروز مفروض تلقی میشوند« .حق» سوم باعث پيشرفت موقعيت زنان در جوامع
خاورميانه نمیشود که در آنها زنان به طور سنتی نام خانوادگیشان را پس از ازدواج
حفظ میکنند .اصل  ۶همچنين وظيف ه پرداختن نفقه به ز ن را به مرد برای مراقبت از
خانواده تحميل میکند و در نتيجه رابط ه زناشويی سنتی را استمرار میبخشد که در آن
شوهر هم ارباب و هم نانآور خانواده تلقی میشود و زن ملزم به اطاعت کردن از اوست.
عالوه بر این ،به نظر میرسد که اعالميه قاهره استفاده از معیارهای اسالمی را مد نظر
قرار میدهد تا آزادی تحرک زنان و اشتغال آنها را محدود کند .اصل  ۱۲میگوید که
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هر کسی حق دارد که در چارچوب شریعت ،آزادی تحرک داشته باشد .اگر به احکام
سنتی شریعت ارجاع داده میشد ،اين تمهید ظاهرا خنثی محدوديتهایی را برای تحرک
زن در نظر میگرفت و مانع از این میشد که زنان جز با اجاز ه شوهرانشان از خانه خارج
شوند و تنها با همراهی مردی از خویشاوندانشان سفر کنند .هر چند اصل  ۱۳میگوید که
زن و مرد حق دستمزد منصفانه برای کارشان بدون تبعيض دارند  -که گامی مثبت است
 محدود کردن زمينههايی که در آن زنان اجاز ه کار دارند را ممنوع نمیکند .به جایآن ،میگويد که هر کسی آزاد است که شغلی را انتخاب کند که برای او مناسب است و
در «جهت منافع او و جامعه باشد» و فرد «نمیتواند به کاری فوق طاقتاش گماشته شود».
اين شرايط به مقامات اجازه میدهند که زنان را از کار کردن به دلیل نامناسب بودن
برخی کارها که فوق طاقتشان است برکنار کنند يا منافع جامعه اقتضای بر کناری آنها
را دارد .اين تخطی از اصل  ۲۳.۱اعالمی ه جهانی حقوق بشر است که تضمين میکند که
هر کسی حق کار کردن دارد و میتواند آزادانه شغلاش را انتخاب کند .اصل  ۲۳اعالمیه
قاهره میگويد که شريعت حق تصدی منصب عمومی را معين میکند که میتواند توسط
محافظهکارانی استفاده شود که مخالف مشارکت زنان در دولت هستند.
اعالمي ه قاهره هيچ تضمينی برای حق ازدواج همسر انتخابی فرد قايل نمیشود و در
اصل  ۵تنها میگويد که حق ازدواج نبايد «محدوديتهایی ناشی از نژاد ،رنگ يا ملیت»
داشته باشد و به اين ترتیب احکام قدیمی شريعت را که مانع از ازدواج با نامسلمانان
میشود را حفظ میکند .اما با يکی از معیارهای اعالمي ه جهانی حقوق بشر در اصل ۱۶.۱
فاصله دارد که تضمين میکند که هم مردان و هم زنان حق ازدواج بدون هيچ محدودیتی
به خاطر دین را دارند.
قانون پاي ه سعودی هيچ تمهید مستقيمی ندارد که به حقوق زنان بپردازد .اما در اصل
 ۱۰میگوید که دولت بايد «در پی تقويت پيوندهای خانواده باشد» و حفظ «ارزشهای
عربی و اسالمی» تمهیداتی در اصل  ۹آمده است که اعضای خانواده باید با عقيد ه اسالمی
و اطاعت از خدا ،پيامبر و صاحبان امر پرورش پيدا کنند  -که صاحبان امر در اين سياق
حاکمان قبيل ه سعودی هستند  -و همچنین به قانون کشور احترام بگذارند و به آن عشق
بورزند .اگر اینها را کنار هم بگذاريم ،نشان میدهد که رژیم به توسل به ارزشهای
اسالمی خانواده ،سنت عربی و ملیگرايی سعودی متمسک میشود تا ساختار پدرساالرانه
خانواده را حفظ کند و زنان را زيردست نگه دارد و محصور در خانههایشان .به عبارت
دیگر ،قانون پايه نظام آپاراتايد جنسيتی سعودی را تسهیل میکند .جای تعجب نيست که
عربستان سعودی يکی از سه کشوری است که مایل به داشتن روابط کامل ديپلماتيک با
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دولت طالبان در افغانستان بود ،رژیمی که تقريبا هم ه کشورها از به رسميت شناختن آن به
خاطر نقض هولناک حقوق در آن و به ويژه آپارتايد جنسيتی امتناع کردند]۷۱[.
نکت ه تناقضآميز این است که عربستان سعودی در سال  ۲۰۰۰کنوانسيون زنان
را تصويب کرد البته با مالحظاتی که نشان میداد نسخ ه احکام اسالمی سعودی بر
کنوانسيون اولويت خواهد داشت و بیان میکرد که «در موارد تعارض میان هر يک از
بندهای کنوانسيون و هنجاری قانون اسالمی ،پادشاهی هيچ وظيفهای برای رعايت بندهای
متعارض کنوانسيون ندارد ]۷۲[».البته ،احکام اسالمی که در عربستان سعودی جاری هستند
زنان را در نظامی بسته از جداسازی جنسيتی و فرودست بودن محصور میکند که یکسره
ناسازگار با برابری زنان است .چنانکه کسانی که با ذهنيت رسمی سعودی آشنا باشند
انتظار دارند ،پس از تصويب کنوانسيون ،قوانین واکنشی سعودی که وضعيت فرودست
بودن زنان و حفظ کنترل مردساالرانه بر زندگیهایشان را اجرا میکنند ،همچنان نافذ
باقی ماندند ]۷۳[.روشهای ضعیفی مثل انتصاب چند زن به عنوان مشاور در سال ۲۰۰۶
در شورای مشورتی بیخاصيت و طرحهايی برای اجازه دادن به زنان برای رأی دادن در
انتخابات شهرداری سال  ،۲۰۱۵نمونههایی از حداقلگرایی سعودی است.
مانند ايران ،عربستان سعودی تصميم گرفته است سعی کند نقشی هم در نظام حقوق
بشر سازمان ملل ايفا کند و ثروت عظيم و نفوذ سياسیاش آن را قادر کرده است که
مناصبی را به دست بياورد که هيچ کشور با اين کارنام ه حقوق بشری واجد صالحيت
به دست آوردن آن در صورتی که انتخابات سازمان ملل مبتنی بر شايستگیهای نامزد
باشد ،نيست .عربستان سعودی که جايگاهی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل به
دست آورده و حفظ کرده است ،بعدا با موفقيت کمپينی را انجام داد برای به دست
آوردن کرسیای در هيأت زنان سازمان ملل و در ناباوری و نوميدی زنان مدافع حقوق
بشر موقعيتی را پيدا کرد که میتواند در دستور کار سازمان ملل که بر زنان اثر میگذارد
ذینفوذ باشد- .
به عنوان بخشی از کمپيناش برای به دست آوردن نفوذ در نظام حقوق بشر سازمان
ملل ،عربستان سعودی تصميم گرفت که ژست کشوری مدافع قانون حقوق بشر بينالمللی
را بگيرد که به حقوق بشر زنان احترام میگذارد .گزارش سال  ۲۰۰۷عربستان سعودی به
«کميت ه کنوانسيون زنان» ( )CEDAWمتوسل به تصويرسازیهای به شدت ناراست شد
که حاوی ادعاهايی تکاندهنده بود مبنی بر اينکه قوانین و سياستهای سعودی برابری
حقوق زنان را تامین میکنند و به طور کامل در راستای «کميسيون زنان» هستند ]۷۴[.اين
گزارش ،که استدالل آن بسيار از همگسيخته بود و در آن عناصری از يکپارچهسازیهای
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جنسيتی ديده میشد در مقاطع مختلف پديدار شد و طوری مطرح شد که گويی فقهای
سعودی از پيشرفتهترين اصول فمينیسم اسالمی استقبال کردهاند .اين واژگونهنمایی
تکاندهنده از سوی کشوری بود که «گزارش شکاف جنسیتی جهانی مجموعه اقتصادی
جهان در سال  1»۲۰۱۰آن را در رتب ه  ۱۲۹از  ۱۳۴قرار داده بود و تنها کشوری بود
که رتبهاش در تواناسازی سياسی زنان صفر بود ]۷۵[.با توسل به اين واژگونهنماییهای
فاحش درباره نحو ه رفتار با زنان سعودی ،پادشاهی عربستان در عمل اتوريت ه اصول حقوق
بشر برابری زنان و دفاعناپذيری محض الگوهای ريشهدار سعودی را در سلب حقوق زنان
حتی در زمين ه ابتدايیترين حقوق و آزادیها قبول کرد.
عربستان سعودی به زحمت از مالحظاتی که در کنوانسيون زنان هنگام تصويب آن
در سال  ۲۰۰۰وارد کرده دفاع کرده است .در گفتوگوهايی در سال  ۲۰۰۶با کمیته
کنوانسیون زنان ،نمایندگان سعودی اصرار داشتند که این مالحظات به این معنا نیستند
که احکام اسالم در تعارض با کنوانسيون زنان هستند يا پادشاهی برای برقراری احکام
اسالم تعهدات کميسيون زنان را نقض خواهد کرد .نمايندگان سعودی که خود را در
محاصره میديدند ،در نهايت متوسل به بهانههای افراطی برای گنجاندن مالحظات شدند
و ادعا کردند که اين مالحظات عمدتا به عنوان راهی احتياطی عليه تفسيرهای احتمالی
از کنوانسيون زنان در آينده بوده که ممکن است با قانون سعودی تضاد داشته باشد]۷۶[.
اينکه رژيم سعودی احساس کرده مجبور است دفاعی ضعيف و مغلق از مالحظاتاش
درباره کنوانسيون زنان ارائه کند نشانگر دشواریهايی است که در حال حاضر پيش روی
دولتهايی است که ترجيح میدهند زنان را فرودست نگه دارند ولی همزمان میخواهند
وانمود کنند که مدافع حقوق بشر بينالمللی زنان هستند.
گفتوگوی جالبی پس از اينکه کميت ه کنوانسیون زنان مشاهده کرد که گزارش
سعودی دربار ه ممنوعيت رانندگی زنان سکوت کرده است رخ داد .پاسخ سعودیها با
بیصداقتی عجيبی اين بود«:هيچ تمهید قانونی برای منع زنان از رانندگی وجود ندارد]۷۷[».
اگر کسی «تمهيد قانونی» را به معنای حکم قانون بگيرد ،اين سخن ظاهرا درست است
چون اين منع اساسا منعی مرسوم بوده است که فتوايی که پس از رانندگی اعتراضی يک
زن در سال  ۱۹۹۰در طی نخستين جنگ خليج صادر شد آن را تقويت کرد .اما البته اين
انکار منجر به انحراف هيأت سعودی شد چون زنان سعودی که هنگام رانندگی بازداشت
شده بودند در معرض دستگيری و تنبيه قرار داشتند و مشکل ادامه داشت به خاطر اينکه
کنشگران حقوق زنان همچنان به منع رانندگی بیاحترامی میکردند]۷۸[.
1. World Economic Forum Global Gender Gap Report
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در گرماگرم روزهای بهار عربی سال  ، ۲۰۱۱زنان سعودی تصميم گرفتند که در برابر
منع رانندگی ايستادگی کنند .يکی از سازماندهندگان کمپين« ،منال الشريف» ،در مه
 ۲۰۱۱بعد از به نمايش گذاشتن رانندگیاش به زندان افتاد و اين تنبيه ظاهرا به اين منظور
طراحی شده بود که زنان ديگر را از مشارکت در اعتراض رانندگی گروهی که برای ۱۷
ژوئن  ۲۰۱۱تدارک ديده شده بود بازدارد .او  ۹روز در زندان بود و تنها وقتی از زندان
آزاد شد که اظهار ندامت کرد و توبهنامهای امضا کرد که کمپین را رها خواهد کرد.
[ ]۷۹روشن بود که در عمل مقامات سعودی همچنان رانندگی زنان را عملی مجرمانه
میدانستند  -فارغ از بيانيههای به شدت گمراهکنند ه که به کميت ه کنوانسيون زنان داده
بودند .عدم صراحت در اين مقطع نشانهای از يکی از ويژگیهای بنيادين طرحهای حقوق
بشر اسالمی بود که مرتبا متوسل به طفرهرفتن و حاشيه رفتن برای پنهان کردن کارهايی
میشد که به منظور تسهيل سلب حقوق بشر بينالمللی زنان طراحی شده بودند.

حقوق زنان در پاکستان

وضعيت به شدت پيچيد ه پاکستان توصيفناپذیر است .هر چند پاکستان يکی از معدود
ت وزيری رسيده است ،جناحهای
کشورهای مسلمانی است که در آن يک زن به نخس 
قدرتمند اسالمگرا پيوسته در تقال هستند که محدوديتهایی بر حقوق زنان اعمال
کنند و بسياری از آنها از الگوی زير سلطه آوردن زنان توسط طالبان دفاع میکنند.
فمينيستهای مدعی پاکستان ،از جمله وکالی برجست ه حقوق بشری« ،اسما جهانگير» و
«هنا گيالنی» ،مردم را بسيج میکنند و به دادگاهها میروند تا پيشنهادهای اسالمیسازی
بيشتر را خنثی کنند و احکام و روشهای تبعيضآميز را به عقب برگردانند .در عین حال،
مقامات کارنامهای از روا دانستن تجاوز به عنف ،تحمل حوادث فاحش خشونت خانگی،
سوء استفاده از زنان در بازداشت ،و مجازات نکردن متهمان قتلهای ناموسی دارند .اما
مهم است که توجه کنيم که بسياری از حوادث بدنام خشونت عليه زنان در پاکستان هيچ
ارتباطی با اسالم ندارند ،و در عوض ريشه در رسوم محلی عقبمانده و ذهنیتهايی دارند
که سرشار از سکسيزم بدوی است.
جای تعجب نيست که بحثهای داغی در بگیرد بر سر اينکه آيا پاکستان بايد
کنوانسيون زنان را تصويب کند يا نه .در نهايت سازشی صورت گرفت؛ گفته شد که
تصويب اين کنوانسيون در سال « ۱۹۹۵منوط به مالحظات قانون اساسی پاکستان» است.
چون همانطور که پيشتر ذکر آن رفت ،قانون اساسی از مسلمانان میخواست که بتوانند
«بر حسب تعاليم و احکام اسالم زندگی کنند» ،آنچه که در ظاهر مالحظ ه «قانون اساسی»
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ی بود که کشورهای مسلمان ديگر وارد کرده
ديده میشد ،بالقوه معادل مالحظات اسالم 
بودند.
دادگاه فدرال شريعت پاکستان ،با عبوری حيرتانگيز از الگوی معمول استفاده از
احکام اسالم برای محدود کردن حقوق و آزادیها از زمان تاسيس برنام ه اسالمیسازی
پاکستان در سال  ۲۰۰۶در ابراز نظری ،هم به منابع اسالمی و هم به قانون بينالمللی مراجعه
ض روا
کرد و اعالم کرد که بند  ۱۰اليح ه شهروندی پاکستان در سال  ۱۹۵۱عليه زنان تبعي 
میدارد ]۸۰[.مقررات شهروندی به يک زن خارجی اجازه میداد که با مردی پاکستانی
ازدواج کند تا شهروندی پاکستانی بگيرد ولی مرد خارجی نمیتوانست با زن پاکستانی
ازدواج کند .وقتی اين احکام به چالش گرفته شدند ،دولت اين موضع را گرفت که
از سوی مردان کشورهای ديگر تهديدی وجود دارد که از فرصت گرفتن شهروندی
پاکستان از طريق ازدواج سوءاستفاده میکنند ،به خصوص آوارگان افغان و مهاجرانی
غيرقانونی بنگالی و ساير کشورهای جنوب آسيا .دولت هشدار داد که اگر زنان بتوانند
برای شوهرهای خارجیشان شهروندی بگيرند ،اين افراد نامطلوب ممکن است با زنان
پاکستانی ازدواج کنند و پس از گرفتن شهروندی آنها را طالق بدهند ]۸۱[.دادگاه تحت
تاثير قرار نگرفت و دربار ه آن بند قانون گفت که:
تبعيضآمیز است و نافی مساوات جنسيتی و در تعارض با اصل -۲الف (قطعنامه
عينی) و ( ۲۵مساوات شهروندان) قانون اساسی است و همچنين مخالف با تعهدات
بينالمللی پاکستان و مهمتر از همه وهن قرآن کريم و سنت است]۸۲[.
از جمله دادگاه همچنين ادعا کرد که «آخرين خطب ه پيامبر اکرم اولين منشور حقوق
بشری است که در آن انسانها برابر اعالم شدهاند ]۸۳[».يعنی در اين اظهار نظر نامتعارف
و پيشروی دادگاه ،دادگاه شريعت راه متفاوتی را برای فکر کردن دربار ه اسالم و حقوق
بشر ارائه کرد و منابع اسالمی را مدافع قانون بينالملل و قائل به برابری زنان دانست و به
اين ترتيب به پاکستانیها يادآوری کرد که اسالم الزم نيست حکم به جايگاه فرودست
زنان بدهد .اينجا از اسالم به عنوان ابزاری استفاده شده است تا قانون تبعيضآميز سکوالر
را بیاعتبار کند .دادگاه از رييس جمهور خواست که قانون را ظرف شش ماه اصالح
کند .متاسفانه ،پس از سالها ،هنوز اين تغيير در قانون رخ نداده است]۸۴[.

قانونهای اساسی جديد افغانستان و عراق

در پيشنويس اخيرترين قانونهای اساسی افغانستان و عراق ،فشارها برای اسالمیسازی
با مطالباتی برای حفظ حقوق زنان مواجه شد ه است .در دور ه پس از حمله ،نفود مقامات
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آمريکايی در هر دو کشور عامل تازهای را به مقاومت در برابر اسالمیسازی افزود .اما
عناصر اسالمی در هر دو سند گنجانده شدند که میتوانند برای محدود کردن حقوق زنان
مورد بهرهبرداری قرار بگيرند.
در سالهای پرتالطم و جنگزد ه سالهای درست قبل از تصرف طالبان ،جناحهای
مختلف برای قدرت گرفتن در افغانستان رقابت میکردند .در طی اين دوره ،زنان گرفتار
آدمربايی ،آوارگی ،آزار ،شکنجه ،تجاوز و کشتار شدند ]۸۵[.هم ه اينها تنها مقدمهای
بر سرکوبهايی سختتر و آزارهای گستردهتری بودند که توسط طالبان رخ دادند که
موفق به گسترش سلط ه خود بر بيشتر کشور در سال  ۱۹۹۶شدند .آنها مجريانی سرسخت
را برای روايت واپسگرایشان از اخالقيات اسالمی رها کردند تا مردم را با ارعاب به
تسليم بکشانند .طرفه آنکه قانون پوشش اسالمی آنها به نسبت سايرین کمتر تبعيضآميز
بود چون مردان نيز مانند زنان ملزم به داشتن پوشش مصوب اسالمی بودند .زنان بايد به
طور کامل در پوشش برقع هنگام حضور در انظار عمومی پنهان میشدند و تحرک آنها
به شدت محدود بود ،چون اجازه نداشتند بدون همراهی يکی از مردان خويشاوندشان
بيرون بروند .سياستهای طالبان منجر به رژيمی از آپارتايد جنسيتی شد که مانع هر نوع
تحصيل زنان و تقريبا همه نوع اشتغال خارج از خانه میشد و حتی دسترسی زنان به
مراقبت بهداشتی را نيز مسدود میکرد]۸۶[.
مقامات طالبان که ظاهرا به خاطر همنوایی محکومیتهای بينالمللی و امتناع بيشتر
کشورها در به رسميت شناختن رژيمشان ترکيه شده بودند منکر اتهام زير پا گذاشتن
حقوق بشر زنان شدند ]۸۷[.انکار آنها ثابت کرد که اعتبار حقوق بشر به حدی رشد
کرده است که حتی رژيمهایی که عقبافتادهترين برنامههای اسالمیسازی را دارند
احساس اجبار میکردند که اين اتهامات نقض حقوق را از خود دور کنند.
زنان افغان با برنام ه طالبان مبارزه میکردند و بسيج میشدند تا از مخالفان حمايت
کنند ]۸۸[.بسياری سقوط طالبان را در سال  ۲۰۱۱و اتخاذ سياستهای تاز ه توسط دولت
را در دفاع از حقوق زنان جشن گرفتند .زنان سخت فشار آوردند تا حمايت از حقوقشان
در قانون اساسی افغانستان در سال  ۲۰۰۳نوشته شود  ،ولی از روند دشوار تهي ه پيشنويس
تنها با پيروزیهای محدودی بيرون آمدند؛ قانون اساسی مشخصههایی دارد که هم
نگرانکنندهاند و هم مثبت .اين قانون در اصل  ۳میگوید که هیچ قانونی نباید از عقايد
و اصول دين مقدس اسالم تخطی کند که میتوان از آن برای منع قوانين پيشبرد حقوق
زنان استفاده کرد .در عين حال ،اصل  ۲۲میگوید که شهروندان چه زن و چه مرد حق
مساوی و تکاليف مساوی در برابر قانون دارند که میتواند باعث ممنوعيت تبعيض عليه
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زنان شود اگر «قانون» مزبور خود تبعيضآميز نباشد .عالوه بر اين ،دولت پس از طالبان
کنوانسيون زنان را در سال  ۲۰۰۳بدون تحميل هيچ مالحظ ه اسالمی تصويب کرد که
گامی مثبت به نظر میرسد.
در عين حال ،زنان افغان پس از حمل ه آمریکا مجبور به کنار آمدن با آشوب و
خشونت شدند چون يک دولت مرکزی ضعيف ناکامانه میکوشيد که بيرون از پايتخت
کنترل را به دست بگيرد و بقايای طالبان را در کشور جنگزده و از لحاظ اقتصادی به زانو
در آمده ريشهکن کند ]۸۹[.تا سال  ،۲۰۱۱افغانستان در يک نظرسنجی خطرناکترين
کشور برای زنان رتبهبندی شد ،حتی خطرناکتر از کنگو و سومالی ]۹۰[.در اين شرايط
وعد ه از ميان برداشتن تبعيض عليه زنان و بهبود زندگی آنها چيزی بيش از توهمی
آرمانگرايانه نيست و الف زدن دربار ه مأموريت آمريکا برای «نجات» زنان افغان تنها
میتواند لفاظی دورويان ه «فمينيسم استعماری جديد» باشد]۹۱[.
وضع در عراق نیز به طرز مشابهی آشوبزده بود .هر چند تاخت و تازهای استبداد
صدام حسين بر هم ه عراقیها اثر گذاشته بود ،زنان در ديکتاتوری او در مقايسه با
خواهرانشان در ايران و افغانستان وضع بهتری داشتند .نسخ ه اصالحشده از احکام
اسالمی در زمين ه احوال شخصيه حاکم بود و بسياری از فرصتها به روی زنان باز بودند.
حمل ه آمريکا سلط ه حاکمیت بعثی صدام را ريشهکن کرد و نيروهای شيعی را که دير
زمانی تحت سرکوب بودند به قدرت رساند و وضعيت تازهای را ايجاد کرد که در آن
افراطيون اسالمگرا میتوانستند به زنان فشار بياورند تا حجاب داشته باشند و به فضاهای
خانگی عقبنشينی کنند .جناحهای مختلف شيعی و سنی و گروههای سکوالرتر و
کردها ،سخت مبارزه میکردند ولی بینتيجه و عاقبت به اهدافی متضاد دست يافتند.
افزايش عظيم جرايم و خشونت تروريستی در آشوبی که پس از آن رخ داد خطراتی
را برای زنان ايجاد کرد که بسياری احساس کردند که ناگزير به حبس در خانههایشان
هستند تا اينکه آواره و پناهنده به کشورهای ديگر شوند.
آمريکا آشکارا به تهيهکنندگان پيشنویس قانون اساسی عراق فشار میآورد تا
ضمانتهای صریحی برای برابری زنان در قانون اساسی بگنجانند( ]۹۲[.تا حدودی به
خاطر فشارهای آمريکا ،قانون دوران گذار عراق ،در اصل  ،۱۲قبال تبعيض «بر مبنای
جنسيت» را ممنوع کرده بود) .اما تمهیداتی مبهم در قانون اساسی سال  ۲۰۰۵عراق حقوق
زنان را در بوت ه تردید قرار داد .اصل  ۱۴میگويد که هم ه عراقیها در برابر قانون بدون
تبعيض بر اساس جنسيت ،نژاد ،قوميت  ،خاستگاه ،رنگ ،دين ،عقيده  ،باور يا نظر يا
جايگاه اقتصادی و سياسی برابر هستند و اصل  ۲۰به شهروندان مرد و زن حقوق سياسی
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از جمله حق رأی و تصدی منصب دولتی میدهد .در تمهيدات اصل  ۲تصويری ديگری
ايجاد میشود که میگويد هيچ قانونی نباید در تعارض با احکام بالمنازع اسالم باشند و
قانون اسالم يکی از منابع مهم قانونگذاری است .اين تمهيدات راه را برای به کار بستن
معيارهای اسالمی که در تضاد با حقوق زنان هستند باز میگذارد .عالوه بر اين ،اصل
 ۳۹تمهیدی مبهم دارد که به عراقیها اجازه میدهد در امور احوال شخصيه تابع قانون
دينی باشند .اين به مردان اجازه میدهد که از دادگاه بخواهند که فقه پيشامدرن اسالمی
را با تمام مشخصههای مردساالرانهاش جاری کنند که نتيجهاش فمينيستهای عراقی را به
دلهره میاندازد .با کنار هم نهادن اينها ،اين تمهيدات نشان میدهند که قانون اساسی جا
را برای استفاده از احکام اسالم به بهای از دست رفتن حقوق زنان عراقی به ويژه در امور
احوال شخصيه باز میگذارد.

تاثير قالبوارهسازی سکس

کنوانسيون زنان میپذیرد که قالبوارهسازی سکس مانعی بر سر راه تحقق برابری کامل
زنان است و از دولتها میخواهد که به رويکردها و روشهایی که از زنان به عنوان
افرادی فرودست قالبوارههايی میسازد که آنها را از برخورداری از آزادیها در
رديف مردان محروم میکند ،حمله کنند .اصل ( ۵الف) هم ه گروهها را ملزم میکند
که «الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان را با ديد دست يافتن به از ميان
برداشتن تعصب و هم ه روشهای مرسوم و روشهای ديگری تغيير دهند که مبتنی بر فکر
فرودست بودن يا فرادست بودن هر يک از جنسيتها باشد يا نقشهايی قالبواره برای
مردان و زنان قائل میشود».
اينجا هیچ دغدغهای نسبت به استعال یا از ميان برداشتن قالبوارهسازی سکس در
طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اینجا بررسی شدهاند نمیبینيم؛ درست بر عکس،
اين قالبوارهسازیها بخشی محوری از اين طرحهاست ،حتی اگر گاهی فقط تلويحا
وجود داشته باشند .اين اعتقاد که مرد و زن طبيعتی ذاتا متفاوت دارند و به این ترتيب
حقوق و تکاليفی متمايز دارند در مالحظات رسمی برای کنوانسيون زنان ( )CEDAWدر
چندين کشور مسلمان عنوان شده است که ترکيب از ارجاع به اسالم و فرضهايی است
دال بر اينکه زنان و مردان نقشهای متفاوت و مکملی ايفا میکنند ]۹۳[.به گفته مروجان
تز مکمل بودن نقشها ،هدف بايد مساواتی باشد که تفاوت ميان زن و مرد را به رسميت
میشناسد نه تفاوت ميان حقوقی که این تفاوتها را نادیده بگيرد.
سلطا ن حسين تابنده آزادانه دیدگاههای قالبوارهساز خود دربار ه زنان را در جريان
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توضيح اینکه چرا حقوق بشری که به زنان در اعالمي ه جهانی حقوق بشر داده میشود
با اسالم ناسازگارند ،توضيح میدهد .زنان به گفت ه تابنده زودرنج و شتابکار ،دمدمی
مزاج و بیاحتیاط هستند .زنان عموما سادهلوحتر و زودباورتر از مردان هستند .ميل جنسی
زنان آنها را شکاری آسان برای چربزبانیهای افراد شهوتپرست میکند ]۹۴[.به نظر
تابنده ،زنان برای «آشپزی يا لباسشويی يا تهی ه وسايل زندگانی » ساخته شدهاند و مراقبت
از فرزندان .در مقابل ،مردان برای «کارها و امور شاق ه پرزحمت مانند کشاورزی یا جنگ
یا فعالیتهای شاق ه زندگانی» ساخته شدهاند ]۹۵[.زنان در عقلی که برای «رسيدگی به
مسائل بزرگ و مهم» الزم است نقصان دارند؛ آنها دستخوش خطا کردن میشوند و
فاقد چشمانداز درازمدت هستند .به اين دليل ،به گفت ه او ،زنان باید از سياست دور بمانند.
[ ]۹۶زنان نمیتوانند بجنگند چون «ضعف قلبی» و ضعف جسمانی دارند و ممکن است
بترسند و فرار کنند- ]۹۷[.
ابوالعال مودودی موضع مشابهی دارد هر چند نه در آثارش دربار ه حقوق بشر .در
کتاباش دربار ه «پرده» ،او استدالل میکند که طبيعت مرد و زن را برای نقشهای
متفاوتی طراحی کرده است ،و قاعدگی ،آبستنی و شير دادن را ناتوانیهايی فلجکننده
توصيف میکند ]۹۸[.زنان به ادعای او برای زاييدن و پرورش فرزندان ساخته شدهاند.
آنها لطيفاند و اغلب حساس ،نرم ،فرمانبر ،تاثيرپذير و ترسو .آنها استواری و اتوريته،
«سرد مزاجی» ،اراد ه قوی ،توانایی داوریهای بیطرفانه و تعصب را ندارند ]۹۹[.مردان
خشن ،سخت و پرخاشگر هستند که آنها را مناسب تصدی نقشهایی مثل سرداران
لشکر ،دولتمردان و مديران میکند .لذا آموزش مردان بايد به منظور تربيت آنها
به شکلی باشد که حامی و مدافع خانواده باشند در حالی که زنان بايد تربيت شوند
برای پرورش فرزندان ،مراقبت از امور خانه و تبديل خانه به مکانی «شيرین ،لطیف و
صلحآميز- ]۱۰۰[».
«آيتاهلل جواد باهنر» ،روحانیای که موقتا پيش از ترورش متصدی نخستوزيری
ايران بود  ،نیز نظرات مشابهی دارد .باهنر يکی از دستياران نزديک خمینی بود و تفکر او را
میتوان نمايند ه فکر روحانیون برجسته در رژيم خمینی دانست .در مقالهای دربار ه اسالم
و حقوق زنان در مجلهای به زبان انگليسی که در غرب توسط رژيم توزيع میشد ،باهنر
میگويد که مردان درشتتر و قویتر هستند و مغزهای بزرگتری دارند و بخش بزرگتر
مغزشان «به تفکر و مباحثه میپردازد ]۱۰۱[».بخش نسبتا بزرگتر مغز کوچکتر زنان
«مربوط به عواطف» است و زنان بيشتر از احساسات و عواطف عميق لطيف برخوردارند
که مناسب با مراقبت و نگهداری از کودک است .احساسات و عواطف زنان آنها را برای
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پرداختن به امرار معاش نامناسب میکند که نیازمند دورانديشی ،پشتکار ،قدرت ،تحمل،
خونسردی ،توانایی برنامهريزی ،سختدلی ،اغماض و خصایصی از این دست است که
زنان فاقد آن هستند .مردان بنا به طبيعت طوری طراحی شدهاند که با «تالطمهای زندگی»
سر و کار دارند تا در میدان نبرد بجنگند و امور دولت و جامعه را مديريت کنند]۱۰۲[.
یادداشتی در انتهای مقاله آماری از فرودستی جسمانی زنان ارائه میکند از جمله نظری
که میگوید این است« :مغز مردان  ۱۰۰گرم سنگينتر از مغز زنان است ».باهنر شواهدش
را اينگونه خالصه میکند و میگوید که «تفاوت در ساختار جسمانی در ظرفيتها و
تواناییهای ذهنی دو جنس متجلی است]۱۰۳[».
با وجود این روايت از نقصانها و ناتوانیهای زنان ،باهنر در پی اين توهم بود که
اسالم رسمی ايران از حقوق زنان دفاع میکند و مدعی بود که «اسالم زن و مرد را تا
جایی که به حقوق بشری اوليهشان مربوط است مساوی میداند ]۱۰۴[».هر چند باهنر،
موارد متعددی از يکسان بودن تکاليف دينی و اخالقی زن و مرد نقل میکند  -هر دو
بايد نماز بخوانند ،مومنان فرمانبردار باشند ،امر به معروف و نهی از منکر کنند  ،نگاهشان
را به زمين بدوزند و به خاطر گناهانشان عقوبت شوند  -تنها دو حق را ذکر میکند که
هر دو جنس در آن برابر هستند« :حق مالکيت و استفاده از اموال و حق ارث ]۱۰۵[».در
مورد اخير ،او از ياد برده است که بگويد هر چند زنان حق ارث دارند ،تنها نيمی از سهم
مردان را در وضع مشابه میبرند.
مطالعهای دربار ه قالبوارهسازیهای اخير سکس در سال  ۲۰۰۳در گفتمان دینی
ایران ،نشان داده است که مفروضاش اين است که مردان و زنان خصوصياتی متضاد
دارند .مردان از جمله منطقی و منظم توصيف میشوند و زنان سردرگم و فاقد نظم؛ مردان
شجاعاند و زنان شکننده؛ مردان مستبد و مستقلاند ،زنان فرمانبردار و نيازمند حمايت؛ و
مردان تحمل دشواری جسمانی را ندارد و زنان میتوانند بدرفتاری جسمانی شوهرانشان
را تحمل کنند]۱۰۶[.
از آنجا که سنت فقهی اسالمی در فضاهای سنتی مردساالر پديد آمده است و به
خاطر اينکه آثار اصيل و مرجع دربار ه وضعيت حقوقی زنان در اسالم انحصارا توسط
مردان نوشته شدهاند ،جای تعجب نيست که قالبوارهسازیهای مردان از زنان در آنها
آمده است و اينها به عنوان بخشی از طرحهای حقوق بشر اسالمی حفظ شدهاند .در
مقابل ،در منابع اصيل اسالمی چيز زيادی میتوان يافت که حامی این قالبوارهسازیهای
باشد و عالوه بر اين ،هيچ چیز مشخصا اسالمی دربار ه ارزيابیهای منفعتجویان ه شخصی
و متعصبانه دربار ه ويژگیهای ذاتی زنان نيز ارائه نمیکنند .در واقع ،قالبوارهسازی
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سکس که در سنت اسالمی ديده میشود شبيه قالبوارهسازیهايی است که در ساير
بسترهای فرهنگی و دینی ديده میشود .مثال منع رانندگی زنان در عربستان سعودی که
همعنان با اصول اسالمی محافظهکارانه ديده میشود ،همتايی تاريخی در آمريکا در
اوايل قرن بيستم دارد که قالبوارهسازی جنسی برای توجيه ممنوعيت رانندگی زنان به
کار میرفت]۱۰۷[.
ی سکس در
کليسای کاتوليک تنها يکی از مذاهبی است که در آن قالبوارهساز 
دفاع از ديدگاه روحانيون کليسا ـ که همه مرد بودهاند  -به کار رفته است مبنی بر اينکه
زنان بايد به خاطر حقارت «طبيعی»شان زير دست مرد باشند .در ميان ويژگیهایی که
آباء کليسا به زنان نسبت میدهند ،دمدمیمزاجی ،کم عمق بودن ،وراجی ،ضعف ،کندی
فهم ،و بیثباتی ذهن است« ]۱۰۸[.سنت آگوستين» مدعی بود که در مقايسه با مردان ،زنان
عقل کمی دارند ]۱۰۹[.در کتابی در سال  ۱۹۶۶که تدوين شده بود تا زنان کاتوليک را
متقاعد کند که به خاطر جنسيتشان« ،تمام روانشناسی آنها مبتنی بر گرايش ازلیشان
به عشق ورزيدن است» ،دو کشيش مدعی شدند که مغز يک زن «معموال سبکتر و
سادهتر از مغز مرد است]۱۱۰[».
«پاپ پيوس دوازدهم» که برای جمعی از زنان در سال  ۱۹۴۵سخن میگفت،
«حساسیت و لطافت احساس خاص زنان» را وصف کرد «که ممکن است او را به
سوی عواطف بکشانند و در نتيجه روشنی و وسعت ديدگاهاش را مخدوش کنند که
میتواند برای بررسی آرام عواقب آينده مضر باشد ]۱۱۱[».او مدعی بود که زنان به خاطر
خصوصياتشان مناسب وظايفی در زندگی هستند که نيازمند «مهارت ،احساسات لطيف
و غريز ه مادری هستند تا صالبت مديريت]۱۱۲[».
یکی از فمینیستهای مهم و منتقد عقاید کاتولیک اشاره کرده است که
قالبوارهسازیهای سکس که مردان در سلسله مراتب کليسا به آن قائل هستند ارتباط
تنگاتنگی با تعالیم کاتوليک پيدا کرد که خواهان فرودستی زنان شده است« :نفس رهايی
زنان که ثابت کرد زنان به طور طبیعی ناقص نيستند از آنها به نام نقصانی که ادعا میشد
طبيعی و خداداده است دريغ میشد]۱۱۳[».
همين پيشفرضها را درباره خصوصيتهای ذاتی زنان هم در سنت اسالمی و هم در
سنت مسيحی میتوان ديد .پرسشی که باقی میماند اين است که آيا قالبوارهسازیهای
سکس که مقارن با عقيد ه دینی هستند در واقع متکی به منابع اصيل هستند يا صرفا برداشت
از تعاليم دينی توسط مفسران مرد با تعصبات مردساالرانه هستند.
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برابری ندادن به زنان در حقوق به نظر میرسد که یکی از راههای طرحهای حقوق
بشر اسالمی برای طفره رفتن شورمندانه از قانون حقوق بشر بينالملل است .قصد فراهم
کردن احکام تبعیضآمیز تحت شرایط مبهم اسالمی که بر حقوق زنان اعمال شده ،پنهان
میشود که ممکن است برای ناظری که سرسری مینگرد بیضرر به نظر برسند ،ولی بسته
به اینکه چگونه تعبیر شوند ،این قابلیت را دارند که حقوق زنان را ملغی کنند .پس از
ناآرامیهای بهار عربی ،شماری از کشورها درگير صورتبندی تمهیدات حقوق بشری
در قانونهای اساسیشان بودهاند .با رشد پرشور نيروهای سياسی اسالمگرا ،این امکان
کامال وجود دارد که زنانی که در کنار مردان در مبارزات خطرناک جنگيدهاند و ايثار
کردهاند تا ديکتاتوریها را شکست بدهند ،به بسیج شدن مجبور شوند تا با پروژههايی
مبارزه کنند که هدفشان محدود کردن حقوق آنها ذيل عنوان برقراری احکام اسالم
است .آنها با دانستن اينکه چطور شرايط اسالمی برای حقوق بشر در متونی مانند قانون
اساسی ايران با تالشهای رسمی برای تنزل زنان به مقام درج ه دوم مرتبط هستند ،از
لوازم و پيامدهای تمهيدات قانون اساسی که به حفظ احکام اسالم اولويت میدهند آگاه
خواهند شد .مای ه هشياری است که ببينيم پس از دهها کمپين برای تامين برابری ،زنان در
خاورميانه هنوز دليل برای نگرانی دارند که مبادا شاهد تکرار از دست رفتن آزادیهایی
شوند که زنان ايرانی پس از انقالبی تحمل کردند که بسیاری اميد داشتند طليع ه عصر
تازهای از آزادی باشد.
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فصل هفتم
طرحهای حقوق بشر اسالمی و اقلیتهای دینی
پیشينه تاریخی مسائل پيش روی اقلیتهای دينی

مسأل ه حقوق اقلیتهای غيرمسلمان در خاورميانه پيشین ه تاريخی خاصی دارد که بر هر
بحث يک ناظر غربی سايه میاندازد .ارزیابیهای انتقادی از برخورد تبعيضآمیز با
غيرمسلمانان بسياری اوقات در ذهن مردم با پی گرفتن اهداف امپریاليستی يا نوامپريالیستی
غربی مرتبط است .پروژههای بازسازی آمریکا پس از حمله به افغانستان و عراق ،که
شامل پشتيبانی از حفظ اقليتهای دینی و آزادی دينی بود ،بسياری اوقات اين ارتباط
را تقويت میکنند .جنبههایی از پيشين ه تاريخی ماجرا اينجا به اختصار آمده است تا
تمایزی حاصل شود ميان دور ه اوج امپرياليسم اروپايی که در آن راهبردهايی کالن در
پی گسترش سلطه بر خاورميانه از طريق بهرهبرداری از مسأل ه رفتار با اقلیتهای غير
مسلمان بود ،و درخواستهای امروز ه سازمانهای غيردولتی بينالمللی و ساير ناظران
مستقل برای کاربرد يکدست و مساوی قانون حقوق بشر بينالمللی .موارد اخير معنای
متفاوتی دارند  -يا باید داشته باشند .اين انتقادها از بدرفتاری با اقليتهای دینی را میتوان
با استفاد ه گزينشی و منفعتجويان ه از حقوق بشر توسط دولتهای غربی برای توجيه
مداخالتشان در خاورميانه مقايسه کرد.
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جايگاه غیر مسلمانان را در خاورميانه ،قرنها قانون شريعت معين میکرد که منزلتی
فرودست به آنها میداد .در قرن نوزدهم ،قدرتهای اروپايی با جاهطلبیهای امپرياليستی
برای پيشبرد حقوق غير مسلمانان مداخله میکردند و اين مدعيات را تقويت میکردند که
به غير مسلمانان به مثاب ه بهانهای برای مداخله در سياست خاورميانه ،ستم میشود .سالطين
عثمانی در پاسخ به فشارهای اروپايیان قوانين خاصی را در سال ۱۸۳۹و  ۱۸۵۶وضع
کردند که رسما به رعايای عثمانی غیر مسلمانشان جايگاهی برابر میداد]۱[.
وقتی اروپايیان بر بيشتر خاورميانه تسلط پيدا کردند ،ناگزیر از اقليتهای غیر
مسلمانان جانبداری کردند و نياز به حفاظت از غیر مسلمانان در برابر ستم اکثریت
مسلمان را به عنوان منطق حکمرانیشان بیان کردند ]۲[.تحول مهمی که اتفاق افتاد اين
بود که بريتانيای کبیر از قيموميتاش بر فلسطین برای پشتيبانی از ايجاد سرزمينی يهودی
استفاده کرد ]۳[.وقتی مسلمانان خاورميانهای آرزوهای خود را برای برخورداری از حق
تعيين سرنوشت نشان دادند ،اروپاييان با آن همدلی نشان ندادند و بيان نگرانیشان برای
غير مسلمانان به طور طبیعی همعنان با معيارهای دوگانه ديده شد .فعاليتهای تبشيری
مسيحی در خاورميانه که هنگام تسلط اروپايیان بر منطقه رونقی يافته بود ،نشان داد که
توطئهای برای وارد کردن مسلمان به مدار اروپايی از طريق تغيير کيش آنها به مسيحيت
در جریان است.
در نهايت ،کشورهای خاورميانه از سلط ه اروپاييان رها شدند و عمدتا در دوره
جنگ جهانی دوم استقالل يافتند .هر چند بسياری از اعضای اقليتهای غير مسلمان از
کشورهای تازه استقالل يافته مهاجرت کردند ،بعضی از جوامع مسيحي قديمی مصر و
هالل حاصلخیز عمدتا دستنخورده باقی ماندند .روی هم رفته ،نسبت غیر مسلمانان
در خاورميانه کاهش يافت و نتيجهاش جمعيتی تقليليافته شد که امروز متاثر از احکام
«شريعت» هستند که بر رفتار با غير مسلمانان حاکميت دارد.
وقايع پس از جنگ جهانی دوم ،به ويژه حمايت قوی غربیان از اسراييل ،بيشتر باعث
بغرنجتر شدن بيزاری و بدبينی مسلمانان نسبت به سياست غربیها در خصوص رفتار با
اقليتهای غير مسلمان شد .مسلمانان از اينکه بريتانيای کبیر و فرانسه حق تعيين سرنوشت
جمعيت فلسطینی بومی را ناديده گرفتند تا اهداف سياسی جامع ه يهودی را که ديرزمانی
تحت تعقيب و آزار مسيحيان اروپايی بودند تسهيل کنند ،سخت برآشفته شدند .حق
تعيين سرنوشت فلسطينيان در سياستهای حقوق بشر در منطقه تبدیل به نگرانی محوری
شد که در متن اعالمي ه سال  ۱۹۹۹کازابالنکا که توسط نخستين همايش بینالمللی جنبش
حقوق بشر عرب اتخاذ شد خود را نشان میدهد:
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اين همايش حمايت کامل خود را از حق تعيين سرنوشت مردم فلسطينی اعالم
میکند ...حقوق مردم فلسطينی معياری مناسبی برای سنجش يکپارچگی مواضع
بینالمللی در قبال صلح عادالنه و حقوق بشر است .جنبش حقوق بشر عربی از
اين معيار در رابطهاش با سازمانها و فعاالن بينالمللی استفاده خواهد کرد]۴[.
حمايت مستمر آمریکا از حقوق بشر اقلیتهای دينی معموال با حمايت آمریکا از
اسرايیل مرتبط تلقی میشود آن هم در بستری که بیتفاوتی آمریکا به معضل فلسطينیها
زمينهساز خشم است .به اين ترتيب ،بسياری در منطقه ،اقلیتهای دينی را پيادهنظام راهبرد
ريشخندگران ه آمريکا برای دستيابی به سلطه بر خاورميانه میبينند که يکی از جنبههایش
کنار گذاشتن احکام اسالمی است]۵[.
مسلمانان اغلب هر بحثی دربار ه جايگاه غیر مسلمان در خاورميانه را مرتبط به اين
پیشين ه تاریخی خاص میبینند .بیتفاوتی سنگدالن ه غربیها در قبال سرنوشت مسلمانان
در طی تجزي ه يوگسالوی به انزجار مسلمانان دامن زده است .مسلمانان از مشاهده
بیتفاوتی اروپا هنگامی که صربها جمعيت مسلمانان بوسنی را نابود میکردند ،عصبانی
بودند .با اين پيشينه ،شکايتهای غربیها دربار ه رفتار با اقلیتهای غير مسلمان در
خاورميانه طعنهگرانه ديده میشود.
اقدامات سياسی اخير آمریکا ،از جمله تصويب اليحه بينالمللی آزادی دينی سال
 ۱۹۹۸و تاسيس کميسيون آمريکايی آزادی بينالمللی دين ( 1)USCIRFکه مسئوليت
رسيدگی به آزادی دينی در سراسر جهان را دارد ،نيز باعث دامن زدن به اين تمايل
شده است که اين ارزيابیهای انتقادی همعنان با طرحهای نوامپرياليستی ديده شوند.
[ ]۶اين کميسيون ساالنه گزارشی را دربار ه آزادی بينالمللی دينی 2منتشر میکند که
به صورت آنالين در دسترس است .گزارشهای ساالنه اطالعاتی مفصل دربار ه آزادی
دينی و اقليتهای دينی در کشورهای اطراف جهان منتشر میکند ،و بخشهایی مربوط
به خاورميانه را میتوان نقل کرد ،که بحثهای مختصری را که در اينجا ارائه شدهاند
تقويت میکند.
اين برنامههای آمريکایی حاصل دغدغ ه آزادی دين به طور مجرد نيست؛ بلکه نتيجه
ائتالفی است از سياستمداران و البیگرانی که ظاهرا خواستار به دست آوردن حمايت
مسيحيان اوانجليست هستند .هر چند دامن ه این قانونگذاری بعدا گسترش پيدا کرد و
1. US Commission on International Religious Freedom
2. Report on International Religious Freedom
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شامل اقليتهايی چون بهاييان و بودايیان شود  -و ظاهرا هدف پرهيز از اتهام تعصب
فرقهگرایانه بود  -تمرکز اصلی بر کمک کردن به مسيحيان و گروندگان به مسيحيت
بود ]۷[.تحت اليح ه بینالمللی آزادی دینی ،نقض حقوق اقليتهای دينی میتواند
باعث وضع تحریمهای آمریکا علیه کشورهای متخلف شود .افرادی که خاورميانه را
میشناسند و حقيقتا نگران رفاه مسيحيان تحت آزار و ساير اقلیتهای دينی در خاورميانه
هستند ،دریافتند که همعنان شدن خواست بهبود جايگاه اقلیتهای دينی با مداخالت
پرخاشگرانهی آمريکا به نيابت از آنها تنها به تمايل مسلمانان دامن میزند که اقليتهای
دينی را پيادهنظام منافع غربی ببينند.
با اين پيشينه ،میتوان درک کرد که وقتی حقوق داده شده به غير مسلمانان را در
طرحهای حقوق بشر اسالمی ارزيابی میکنيم ،باید با مسائلی دست و پنجه نرم کنيم که
توسط سياستها و رفتار آمریکا سياستزده شدهاند ،هر چند تحلیل بیطرفانه با استفاده از
قوانين حقوق بشر بینالمللی در اين دسته جای نمیگيرد .امروزه ،قوانين رفتار با اقليتهای
دينی نه تنها برای افرادی که به گفت ه خودشان غير مسلمان هستند بلکه برای افرادی که
در داخل جوامع مسلمان زندگی میکنند و ممکن است به خاطر گرايشات فرقهایشان
از تبعيض و تعصب رنج ببرند ،موضوعيت دارد .در این رابطه ،تمايل به تلقی اسالم به
مثاب ه ايدئولوژی حکومت بسیاری اوقات باعث وخیمتر شدن عدم تحمل عقاید مسلمانان
معترض شده و عواقب شومی برای اقلیتهای دينی مسلمان داشته است .اعضای اقليت
سنتی عراق اين نکته را هنگامی خوب درک کردند که شاهد سر بر آوردن روحانيون
شيعه پس از سرنگونی رژيم سکوالر بعثی صدام و جابجايی نخبگان سنی حاکم بودند؛ در
دور ه صدام شيعيان را وحشيانه آزار داده بودند .سنیها در طی روند تدوين قانون اساسی
سرسختانه با برنامههای اکثريت شيعه برای گنجاندن نقش محوری تشيع و روحانيون
شيعه در قانون اساسی جديد مبارزه کردند .آنها فقط کافی بود که به رفتار تبعیضآميز
با سنیها در کشور همسايهشان ايران نگاه کنند تا به ياد بياورند که ترکیب اسالمیسازی
با حاکميت روحانيون شيعه چطور با سرکوب اقليت سنی نسبت دارد .در همین حين،
تنشهای فرقهای در عراق در نتيج ه خشونتها و ضد خشونتهای مرگبار ميان جوامع
سنی و شيعه به نقط ه جوش خود رسيده بود .اين وضعيت مشابه تجرب ه پاکستان در دوره
اسالمیسازی بود با اين تفاوت که در مورد افغانستان شيعيان در اقلیت بودند و آنها بودند
که آماج بدترین تعرضها و آزارها با قوت گرفتن اسالمیسازی بودند .با توجه به این
ت برای اعضای مذاهب مسلمان اهميتی رو به رشد دارند ،اکنون
واقعیت که حقوق اقلی 
وقت این است که ديگر به طور خودکار هر نقدی از احکام «شریعت» را که بر اقلیتهای

طرحهای حقوق بشر اسالمی و اقلیتهای دینی

 205

دينی اثر میگذارند ،مترادف با اهداف نوامپرياليستی و تالش برای تامين امتيازهایی برای
غیر مسلمانان ندانيم.

معيارهای بینالمللی در منع تبعيض دينی

تحت قوانين بینالمللی حقوق بشر ،تبعيض بر مبنای دين مجاز نيست .اين اصل در ماد ه
 ۲اعالمي ه جهانی حقوق بشر و ماد ه  ۲و  ۲۶معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی
( )ICCPRگنجانده شده است .اعالمي ه حذف تمام صورتهای عدم تحمل و تبعيض بر
مبنای دين يا عقيده  ،که توسط شورای عمومی سازمان ملل در  ۲۵نوامبر  ۱۹۸۱اعالم شد،
این اصل را در ماد ه  ۲مورد تايید قرار داد و در ماد ه  ۲.۲در بسط آن ،تبعيض ناروا را به
اين صورت تعريف کرد« :هر گونه تمايز ،محروميت ،محدودید يا رجحانی که مبتنی بر
دین يا عقیده باشد و هدفاش یا تأثیرش خنثی کردن یا ناقص کردن به رسميت شناختن
حقوق بشر يا آزادیهای اساسی بر مبنایی برابر ،برخورداری از آنها يا اعمال آنها باشد».
ماد ه  ۴.۱از همه دولتها میخواهد که اقدامات مؤثری برای جلوگيری و حذف تبعيض
بر اساس دين انجام دهند .ماد ه  ۴.۲از دولتها میخواهد که گامهای مؤثری برای از ميان
برداشتن الگوهای تبعيض و حذف تعصب دينی بردارند« :هم ه دولتها هر گونه تالشی
را انجام خواهند داد تا قوانينی را جاری يا در هر موردی که الزم باشد ملغی کنند تا مانع
هر گونه تبعيضی از اين دست باشد و هم ه اقدامات مناسب را انجام دهند تا با عدم تحمل
بر مبنای دين يا عقیده در این زمينه مبارزه کنند».

احکام شریعت و حقوق غیر مسلمانان

احکام پيشامدرن شريعت که بر جايگاه غير مسلمانان اثر میگذارند توسط فقيهانی
مسلمان در دورهای اوليه از تاريخ جامع ه مسلمان صورتبندی شدهاند و منعکسکننده
شرایط آن دوره هستند .جامع ه نوپای آن زمان ،جامع ه ضعيف و زير هجوم بود و با کار
دشوار جذب جوامع غير مسلمان در قلمروهايی دست به گریبان بود که تازه تسخير
کرده بودند و در عين حال با تهديدهای نظامی دشمنان غير مسلمان نيز رو به رو بودند.
[ ]۸جهاد ،یا جنگ مقدس مسلمانان ،هم برای گسترش قلمروهای زیر تسلط مسلمانان
بود و هم برای نشر دين اسالم ]۹[.بر خالف تصویر غربیان از کشورگشايان مسلمان که
مردم مغلوب را مختار به گرويدن به اسالم يا تن به تيغ سپردن نشان میدهد ،مسيحیان و
يهوديان مغلوب ،که اهل کتاب شناخته میشوند ،اجازه داشتند که بر باور و عقید ه خود
باقی بمانند .در اسالم ،اين اديان مبتنی بر وحی الهی پیشين تلقی میشدند که نهايت این
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پیامها در وحی واپسين خدا به حضرت محمد دیده میشد.
هر چند عقايد پیشامدرن «جهاد» همچنان بخشی از ميراث فرهنگی اسالمی هستند و
«جهاد» را میتوان در بسترهای مختلف نظامی و سياسی توسط رهبران معاصر اعالم کرد
 درست همانطور که «صليب» را رهبران کشورهای غربی در دور ه جنگ يا درگیریعلم میکردند  -دولتهای کشورهای مسلمان اذعان دارند که تحت قوانين بینالمللی
نمیتوانند پای عقاید دينی را برای توجيه کردن حمالت نظامیشان برای تسخير جهان
غير مسلمان به ميان بکشند .در عمل ،بسياری از عقايد پیشامدرن مربوط به جهاد و رفتار با
غير مسلمانان کنار گذاشته شدهاند و در شرايط معاصر زمانپريشانه ديده میشوند :جامعه
مسلمان اکنون بيش از يک ميلیارد مومن دارد و وجودش ديگر دستخوش تهديد و خطر
نيست ]۱۰[.البته ،تندروهای اسالمگرايی که به دنبال بسيج کردن مسلمانان هستند برای
چیزی که به گفت ه آنها نبرد دورانساز علیه غرب است ،ممکن است آزادانه متوسل به
ايد ه جهاد شوند ولی الگویی که تندروها و افراطیون به کار میگیرند در اينجا دغدغهی
ما نيست.
بعضی از احکام شریعت برای وضعیت و جايگاه غير مسلمانان امروزه هم موضوعيت
دارند .در کشورگشايیهای اولي ه اسالمی ،حاکمان مسلمان مجبور بودند دربار ه نحوه
رفتار با مسیحيان و يهودیانی که بر عقيد ه کهن خويش اصرار میورزيدند تصمیمی
بگیرند ]۱۱[.به يهوديان و مسيحيان که تحت حکمرانی مسلمانان بودند جايگاه ذمی داده
میشد يعنی در ازای تسليمشان به حاکميت مسلمانان و پذیرش شرایط آن ،آنها را
تحمل میکردند ]۱۲[.اهل ذمه باید مالیات مخصوصی را پرداخت میکردند که مشهور
به «جزيه» بود و ذميان از خدمت در سپاه معاف بودند چون به عنوان غير مسلمان نمیشد
از آنها انتظار داشت در نبردهايی برای اسالم بجنگند .بسته به نظر فقيهان ،ذميان يا به طور
کل از خدمت در دولت کنار گذاشته میشدند يا از تصدی مناصب عالی دولتی محروم
میشدند« .ذميان» به طور کلی مشمول احکام «شريعت» بودند ،ولی اجازه داشتند که از
احکام شخصی ه خود مگر در مواردی که پای افرادی از دين ديگری در ميان بود ،تبعیت
کنند.
علیرغم تبعيضها و بروز بدرفتاری با غير مسلمانان ،انصاف آن است که بگويیم
حاکمان مسلمان ،وقتی با معيارهای امروزه آنها را میسنجيم ،به طور عمومی مدارا
و انسانيت بسيار فراوانتری در رفتارشان با اقليتهای دينی نشان میدادند تا حاکمان
اروپايی با اقلیتها ]۱۳[.به طور خاص ،رفتار با اقلیت يهودی در جوامع مسلمان رفتاری
منصفانه و روشنانديشانه است وقتی با کارنام ه تیر ه تعقيب و آزار يهوديان طی قرنها از
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سوی مسیحيان اروپایی مقايسه میشود]۱۴[.
با سر برآوردن ملیگرايی سکوالر در جهان مسلمان در قرن نوزدهم ،به نظر
میرسيد که اهميت تمایز ميان مسلمانان و غير مسلمان محکوم به زوال است ]۱۵[.هر
چند ممنوعيتهای شرعی در خصوص ازدواجهای مختلط همچنان ادامه داشت و بيشتر
کشورهای مسلمان قانونا الزم میشمردند که رييس دولت مسلمان باشد ،با پذيرفته شدن
مفاهيم مدرن شهروندی ملی ،از بسیاری جهات غير مسلمانان وضعيت و جايگاه شهروند
کشور را همپاي ه مسلمانان پيدا کردند.
اکنون با جوشش ملیگرايی سکوالر و رشد نفوذ اسالم به مثاب ه يک ايدئولوژی
سياسی ،مسائل پیرامون جايگاه غير مسلمانان ،که حل شده به نظر میرسيدند ،اخيرا از
نو باز شدهاند .بعضی از مروجان اسالمیسازی آشکارا خواستار برقراری دوبار ه احکام
جايگاه ذمی در جوامع معاصر خاورميانه شدهاند .در مصر ،قدرت گرفتن احزاب سياسی
اسالمگرا در آخر سال  ۲۰۱۱باعث هراس عميق اقليت قبطی از آيندهشان در برخورداری
از حق شهروندی مساوی شد ]۱۶[.سخنگوی سلفيان ،جناح اسالمگرای تندرو ،کوشش
کرد قبطيان را مطمئن سازد که پس از برنامههای اسالمیسازی هیچ آسيبی به آنها
نخواهد رسيد ]۱۷[.اما وقتی تجليات خصومتهای گذشت ه اسالمگرايان را در برابر اقلیت
قبطی میبینيم ،که شامل مطالب ه فرودست کردن مسیحيان و حمله به کلیساهای آنهاست،
بسياری از قبطیان زمينههای فراوانی میديدند که بیمناک بروز بدترين حوادث باشند]۱۸[.
آن نوع هواداری سرسختانه و استخواندار از حقوق بشر را که در ترويج فمينيسم
اسالمی امروزه میبينيم چندان در بحثهای مسلمانان دربار ه حقوق مساوی غیر مسلمانان
دیده نمیشود .اما میتوان مسلمانانی را يافت که نمايند ه انواع جریانهای انديشه اسالمی
هستند و اين موضع را گرفتهاند که اسالم رفتار برابر با غير مسلمانان را تسهیل میکند.
مثال «صبحی محمصانی» ،دانشور لبنانی ،در آثارش دربار ه اسالم و حقوق بشر میگويد
که در يک نظام اسالمی هيچ تبعیضی بر اساس دين نمیتواند وجود داشته باشد]۱۹[.
فرض رهيافت او اساسا این است که بايد ميان اسالم و قانون بينالمللی همنوایی وجود
داشته باشد که تلويحا مستلزم سرکوب يا ترک کردن هر مشخصهای از شريعت است
که ناسازگار با حقوق بشر بینالمللی باشد .محمصانی تاکيد فراوانی بر جنبههايی از منابع
اصیل و نمونههايی از تاريخ اولي ه اسالم دارد که جريانهای مداراگر و برابریخواهی را
نشان میدهد که از آغاز مؤلفههایی مهم از سنت اسالمی بودند]۲۰[.
اين اعتقاد که باید قرابتی طبیعی بين اسالم و اصول قانون حقوق بشر بينالمللی باشد
باعث شده است که مسلمانان ديگر هم برابری کامل هم ه شهروندان را سازگار با اسالم
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قلمداد کنند« ]۲۱[.طارق البشری» ،متفکر مصری ،که نگران وضعیت قبطيان مصر است و
اصرار دارد که آنها باید از مساوات برخوردار باشند ،از متخصصان درخواست کرد که
این برابری را با احکام اسالم آشتی دهند و ابراز اطمينان کنند که در سنتی انعطافپذیر
و مساواتجو مانند اسالم ،چنين کاری نباید مشکل بزرگی ایجاد کند ]۲۲[.البشری
همچنين متذکر شده است که ماهیت دولت مدرن هيچ تفاوتی با آن نوع دولتی که مد
نظر نظریهپردازان اسالمی سدههای ميانه بود ندارد که میگويد محدوديتهای شريعت
برای تصدی مناصب عالی سياسی برای غير مسلمان ديگر منطقا اعتباری ندارند]۲۳[.
«عبداللهی النعيم »،با استفاده از افکار «محمود محمد طه »،بين آیاتی که برای
حاکميت بر جامع ه نخستین اسالمی بودند و آياتی که اعتباری ديرپا دارند تمایز قائل
میشود و اصولی اسالمی را پيشنهاد میکند که جايگاه ذمی را ملغی میکنند و خواستار
پايان دادن به هم ه انواع تبعیض بر اساس دین میشود]۲۴[.
از سوی ديگر ،حتی در مواردی که طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اينجا
بررسی شدهاند به صراحت جایگاهی فرودست به غیر مسلمانان نمیدهند ،اين طرحها
ن شدهاند که تسهيلکنند ه استمرار استفاده از احکام تبعيضآمیز از
تعمدا به شکلی تدوي 
شریعت پيشامدرن هستند .در طرحهای حقوق بشر اسالمی غير مسلمانان مشمول شریعت
هستند ولی قانون حقوق بشر بینالمللی فرضاش اين است که یک قانون بیطرف و غير
تبعيضآمیز شامل هم ه شهروندان يک کشور میشود و نمیپذيرد که فردی به خاطر
احکام تبعيضآمیز دينی از حقوقاش محروم شود ]۲۵[.به استثنای تابنده ،نويسندگان
طرحهای حقوق بشر اسالمی دربار ه مقاصدشان چندان صراحت ندارند .آنها تمهيدات
و تبصرههایی را دربار ه غير مسلمانان به شکلی صورتبندی میکنند که قصدشان برای
تمهيد تبعيض علیه غير مسلمانان آشکار نيست .يعنی ،درست مانند رفتار گريزپایشان
دربار ه جايگاه زنان ،نويسندگان تردید دارند که صراحتا بیان کنند که افکارشان چقدر با
اصل برابری به شکلی که در قانون بينالمللی فهميده میشود زاويه دارند.

عقايد تابنده

سلطا ن حسين تابنده به صراحت اذعان میکند که به نظر او شریعت برابری میان مسلمانان
و غير مسلمانان را نمیپذيرد .تابنده وقتی که دربار ه اصل اول اعالمي ه جهانی حقوق بشر،
تضمين برابری ،سخن میگويد اصرار دارد که اصل برابری وقتی پای تفاوت دين ،ايمان
يا عقيده به میان بیايد ،موضوعيتی ندارد .اين از آن روست که «مزيت و شرافت و فضيلت
را برای معتقدين به خداوند يکتا و پيروان احکام آسمانی قرار داده است ».به گفت ه تابنده،
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اهل کتاب سزاوار احترام هستند به خاطر عقيدهشان ،اما «چون ايمان آنها به ديانت به
مرحل ه کمال نرسیده ...از اين رو در بعض احکام شرعيه با مسلمين فرق دارند و با آنها
در يک مرتبه و درجه نيستند]۲۶[».
تابنده از کسانی که خدای يکتا را نپذيرفتهاند بیزار است؛ آنها را «از رتب ه انسانيت
خارج» میداند ]۲۷[.اين ديدگاه با شریعت پيشامدرن سازگار است که بر این باور بود
که جز «اهل کتاب» ،غير مسلمان حق جايگاه اشخاص مشروع را ندارند .اين نظر تعارض
حادی دارد با معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRکه در ماد ه  ۱۶مقرر
میدارد که هر فردی حق دارد که همه جا به عنوان شخص در برابر قانون به رسميت
شناخته شود.
تابنده احکام پيشامدرن شریعت را که به طور مطلق مانع از ازدواج مسلمانان با مشرکان
میشود تاييد میکند ]۲۸[.او همچنين به اين حکم پیشامدرن شریعت باور دارد که مانع از
این میشود که زنی مسلمان به ازدواج فردی مسيحی يا يهودی در بيايد ولی مرد مسلمان
اجازه دارد با زنی از دينی ديگر ازدواج کند ]۲۹[.در اينجاست که در ادل ه تابنده میتوان
ديد که نزد محافظهکاران مسلمان جايگاه فرودست زنان و جايگاه فرودست غير مسلمان
با هم ارتباط دارند .تابنده میگويد:
طبق آي ه شريف ه الرجال قوامون علی النساء يعنی مردان قائم به حقوق زنان و
قيمومیت نسبت به آنان دارند و از طرفی زن باید اطاعت از شوهر خود بکند ولی
اگر با غیر مسلم ازدواج کند موجب تسلط کافر بر صاحب ایمان است و اسالم
به هیچ وجه آن را اجازه نفرمود که در سور ه نساء آخر جزء پنجم میفرماید :لن
يجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبي ً
ال يعنی خداوند به هیچ وجه راهی برای
تسلط کافرين بر مومنين قرار نداده يعنی اجازه نفرموده که مومن خود را تحت
تسلط و قيموميت قرار دهد ...هم ه امتيازات در اسالم ملغی شده جز امتياز دينی و
ايمانی و از این رو اسالم و اهل اسالم باید مافوق کفار بوده نگذارند که ديگران
بر آنها مسلط شوند]۳۰[.
تابنده نسبت به حقوق مرد و زن مسلمانی که بخواهند به رغم تفاوت دينشان ازدواج
کنند بیتفاوت است .به جای دغدغهای که در قانون حقوق بشر بينالمللی دربار ه آزادی
فرد مورد نظر داریم اينجا نگرانی دربار ه حفظ آبروی جامع ه مسلمان است و اگر يکی از
اعضای آن زیر تسلط عضوی از گروه فرودست ،يعنی غير مسلمانان در آيد ،اين آبرو
از دست رفته تلقی میشود .اینجا فرض اين است که همانطور که مسلمانان فوق غير
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مسلمان تلقی میشوند ،مردان نيز فوق زنان هستند – در نتیجه زنان مسلمانی که با فردی
ذمی ازدواج میکنند احکام جایگاه تعيين شده برای گروههای مزبور را نقض کردهاند.
تابنده حق مشارکت در دولت و آزادی بيان را برای غير مسلمانان رد میکند و اين
حقوق برای هم ه افراد فارغ از دینشان در قانون بینالمللی تضمين شدهاند .او میگويد
که غير مسلمانان باید به طور کامل از قو ه قضا ،دستگاه قانونگذاری و کابینه کنار گذاشته
شوند ]۳۱[.عالوه بر این ،هيچ «تبليغی» برای دين غير مسلمان مجاز نیست]۳۲[.

اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی

نويسندگان اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی در تصریح به موارد مشخصی که احکام
تبعيضآمیز بر غير مسلمانان مورد نظر اثر میگذارد ،رو راست نيستند .اعالمي ه جهانی
حقوق بشر اسالمی در ماده  ۱۰به وضعیت غير مسلمانان میپردازد ولی برابری اقليتهای
دينی را تضمين نمیکند .ماد ه .۱۰الف بيان میکند که حقوق دينی اقلیتهای غير مسلمان
مشمول اصل ال اکراه فی الدین است ( .)۲:۲۵۶تفسير سنتی از اين آيه اين است که ذمیان
را نباید وادار به گرويدن به اسالم کرد که تفاوت بسيار دارد با گفتن اينکه هر گونه
تبعيض علیه ذميان يا غير مسلمانان ممنوع است.
آنچه مد نظر اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی است ،نظام ملت است که تحت
امپراتوری عثمانی رونق يافت .در ظل این نظام ،اعضای جوامع مختلف غير مسلمان تحت
حاکميت قوانين دينی خودشان در امور داخلیشان و دعاوی حقوقی که در آن پای
اعضای افراد يک دين در میان بود ،بودند ولی در پروندههای مختلف و هم ه مسائل ديگر
مشمول شریعت بودند .در بيشتر کشورهای مسلمان امروز بازماند ه اين نظام همچنان پا
میفشارد.
در نسخ ه انگليسی ماد ه .۱۰ب« ،اقلیتهای دینی» حق دارند که در مسائل احوال
شخصيه يا مدنی یا تحت احکام اسالم باشند يا تحت احکام خودشان .هر چند نسخه
انگليسی ماد ه .۱۰ب ظاهرا شامل هم ه غیر مسلمانان میشود ،نسخ ه عربی همان تبصره
تمايزهای کهن ميان مسيحیان و يهودیان را از یک سو و ساير غير مسلمانان از سوی ديگر
زنده میکند و نشان میدهد که تنها مردم اهل کتاب از اين حق برخوردارند .در يک
مورد صورتبندی خاص ،نسخ ه عربی ماد ه .۱۰ب میگويد که غير مسلمانان میتوانند
برای قضاوت به مسلمانان مراجعه کنند ،اما اگر چنين نکنند باید از قوانين خودشان تبعیت
کنند منوط به اينکه آنها (ظاهرا غير مسلمانان) باور داشته باشند که این احکام منشأيی
الهی دارند .ظاهرا معنایاش اين است که در مواردی که غير مسلمانان تصميم بگیرند که

طرحهای حقوق بشر اسالمی و اقلیتهای دینی

 211

تحت قوانين شريعت نباشند ،اعتقاد درونی آنها مبنی بر اينکه احکام جوامع خودشان
منشأيی الهی دارند منجر به اين میشود که احکام خودشان دست باال را داشته باشند .اما
ارجاعات همین تبصره به آي ه  ۵:۴۷قرآن که مربوط به نصاری است و آي ه  ۵:۴۲که مربوط
به پیروان تورات است ،داللت بر اين باور دارند که این حق اقلیتهای دینی در تبعیت از
احکام دينی خودشان تنها به اقلیتهای مسيحی و يهودی بر میگردد .يعنی ،در شریعت
پيشامدرن ،هيچ تمهيدی در نظر گرفته نشده است که به غير مسلمانانی که مسيحی يا
يهودی نيستند اجازه داده شود که از احکام دینی خودشان در مسائل مدنی و احوال
شخصیه استفاده کنند .این امر جای سوال را در خصوص جايگاهی که این اعالمیه برای
غير مسلمانان مفروض میدارد باز میگذارد که خارج از داير ه اهل ذمه هستند و ممکن
است به عنوان غي ِر شخص طبقهبندی شوند.
اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی در مادهای ديگر همان مضمونی را که مودودی در
جزو ه حقوق بشرش آورده است نشان میدهد .مودودی میگوید که اسالم به مسلمانان
اجازه نمیدهد که از گفتار درشت و توهینآمیزی که منجر به جريحهدار کردن عواطف
دينی غير مسلمانان شود استفاده کنند ]۳۳[.اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی در ماده
.۱۲ه میگويد که هيچ کس حق ندارد عقايد دينی ديگران را مورد استهزاء يا انزجار قرار
دهد .به نظر میرسد که هر دوی اين اصول توصيههايی اخالقی عملی هستند تا احکامی
که بیانگر قوانين حقوقی الزماالجراء باشند .باز هم ،طرحی حقوق بشر اسالمی از قوانين
واقعی يا اعمال دولتی که در خاورميانه اغلب به غير مسلمانان جايگاه فرودست میدهد
رو میگردانند و به جای آن به رفتار خصوصی افراد میپردازند که به نظر میرسد تاثير
بسيار کمتری بر زندگی غير مسلمانان داشته باشد.
ماد ه .۱۲ه اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی این فکر را بسط میدهد و بيان میکند
که «مردم» نباید باعث تحریک خصومت علیه غیر مسلمانان شوند .این یک اصل اخالقی
ستودنی و اقدامی درخور تحسين از سوی شورای اسالمی است .اما برای اينکه اين اصل
موسع ضمانت اجرايی و قدرت قانونی داشته باشد ،نيازمند تصریح بيشتری است مبنی بر
اينکه چه چيزهايی در داير ه اين تحريکهای غير مجاز است .ماد ه .۱۲الف مقرر میدارد
که هر بیانی در محدودهی شريعت آزاد است  -که خود معیاری مبهم و گشوده به تفسير
است  -برای روشن ساختن آن فايد ه چندانی ندارد.

قانون اساسی ايران

آن اصل قانون اساسی ايران که به اقليتهای دينی میپردازد به نظر میرسد که الگويی
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شبيه نظام ملت دارد که در آن دو رده از اشخاص را داریم ،مسلمانان و اهل کتاب،
که با توجه به سنت محلی ايران زرتشتيان را نيز در آن میگنجاند .اصل  ۱۳میگويد:
«ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود
قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق
آیین خود عمل میکنند ]۳۴[».يعنی جدای از اعمال و آداب دینی و آموزش و مسائل
احوال شخصيه ،اهل کتاب مشمول قانون ايران هستند .چنانکه پيشتر بررسی شد ،تحت
اصل  ۴قانون اساسی ،هم ه قوانين ايران مقید به احکام اسالم هستند .به رسميت نشناختن
اقليتهای دینی ديگری جز اهل کتاب در این نظام مبتنی بر شريعت آنها را از حمايت
قانون اساسی محروم میکند.
ناتوانیهايی که تحت رژيم پس از انقالب بر غير مسلمانان تحميل شده است شديد
بودهاند و در بسياری از موارد از حدی که در شريعت پيشامدرن نيز در نظر گرفته شده
است فراتر میرود .با توجه به ذهنیت تعصبآلود بعضی از روحانيون ايرانی که آن
اندازه ذهن روشنی ندارند ،جای تعجب نيست .مثال در نوامبر سال  ،۲۰۰۵آيتاهلل احمد
جنتی ،از نزديکان آيتاهلل علی خامنهای ،در يک سخنرانی گفت که غير مسلمانان انسان
نيستند بلکه حيوانهايی هستند که روی زمین راه میروند و به فساد میپردازند و اين
نشان میدهد که خصومت يک روحانی نسبت به غير مسلمانان طی اين سالها کاهش
نيافته است ]۳۵[.البته ،نمايندگان ايران وقتی میخواهند جويای حمایت از مواضع حقوق
بشریشان در سازمان ملل شوند ،از چنين شخصيتسازیهای ناپسندی اجتناب میکنند.
از آنجايی که در ايران پس از انقالب تشيع اثنیعشری به مثاب ه يک ايدئولوژی تفسير
میشود ،اين واقعيت که غير مسلمانان افرادی هستند که بنا به تعریف از ايدئولوژی رسمی
ايران تبعيت نمیکنند زمين ه بيشتری را برای تبعيض علیه آنها فراهم کرده است .ايران
برای متقاضيان اشتغال عمومی آزمونهای صدق ايدئولوژيکی را تحميل کرده است که
در عمل باعث محروميت غير مسلمانان میشود ]۳۶[.عالوه بر اين ،مسلمانانی که پيرو
مذاهب ديگری جز آن نسخ ه ايدئولوژيک خاص از اسالم که مورد حمايت رژيم است
نيز کنار گذاشته میشوند.
نمونهای از عواقب ايدئولوژیسازی اسالم در ايران را میتوان در امتحان کسانی
ديد که میخواهند در نیروهای نظامی ايران خدمت کنند .مطالع ه دقیق اصل  ۱۴۴نشان
میدهد که غير مسلمانان از خدمت در نظام محروماند همانطور که ذمیها در تمدن
اسالمی پيشامدرن از اين کار محروم بودند .این اصل میگويد« :ارتش جمهوری اسالمی
ایران باید ارتشی اسالمی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را
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به خدمت بپذیرد که به اهداف انقالب اسالمی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند».
پيداست که اقليتهای غير مسلمان ايران هيچ جايی در ارتش اسالمی که تحت اين
شرايط تشکيل شده باشد ندارند]۳۷[.
در اين رابطه باید از مودودی ياد کرد که اعتقاد داشت که اسالم باید ايدئولوژی
رسمی کشورهای مسلمان باشد و نشان داده است که از نظر او تبعيض علیه افرادی که به
اين ايدئولوژی باور ندارد کامال به جاست ]۳۸[.اما مودودی به عنوان يک سنی معتقد ،به
هيچ رو از عواقب ايدئولوژیسازی تشيع ايرانی خشنود نمیشود که منجر به الگويی از
تبعيض و حتی تعقيب عليه مسلمانان سنی شده است .اعضای اقليتهای قومی در ايران
تا حد زیادی سنی هستند که معنایاش اين است که ممکن است هم به خاطر قوميت و
هم به خاطر مذهبشان دچار تبعيض و بدرفتاری شوند .پس از انقالب ،ايران به خاطر
بدرفتاری با اقلیتهای دینی و قومیاش تنبیه شده است و چندین چهر ه برجست ه سنی
اعدام شدهاند يا در شرايط مشکوکی از دنیا رفتهاند]۳۹[.
این الگو به نظر میرسد که تصوير آينهای از گرایشهای کشور همساي ه ايران،
پاکستان ،پس از برنام ه رسمی اسالمسازی باشد که تعصب سنیگرایی شدیدی داشت.
اقلیت بزرگ شيع ه پاکستان روز به روز زير هجوم قرار گرفته و در معرض تهدید و تعرض
بودهاند و خشونتهای مرگبار فرقهای بارها بروز کرده است .یک گروه سنی ستيزهجو
در دفاع از قوانينی فعاليت کرده است که به شيعيان برچسب بدنامی میزند و خواستار
این شده است که پاکستان يک دولت سنی اعالم شود مانند ايران که دولتی شيعی اعالم
شده است ]۴۰[.این تاریخ اخیر نشان میدهد که وقتی دولتی نسخهای ايدئولوژیزده از
اسالم را ارائه میکند ،تعصبی فرقهای خواهد داشت و مسلمانانی که با این ايدئولوژی
مخالفت کنند ممکن است رفتاری ببينند مانند رفتار با اقلیتی منفور و در معرض تعقیب
و آزار واقع شوند.
بخشی از اصل  ۱۴قانون اساسی ایران میگويد« :دولت جمهوری اسالمی ایران و
مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل
نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند ».اينجا «عدل اسالمی» یعنی اينکه حقوق غير
مسلمانان بر اساس قانون شریعت شکل میگیرد .قانون اساسی بر خالف حمايتهايی که
به غیر مسلمانان برای داشتن حقوقی که تحت قانون بينالمللی از آن برخوردارند ،اين
اصل را تقويت میکند که حقوق بشر آنها مقید به موازین اسالمی است.
ساير عبارات اصل  ۱۴نشان میدهند که تدوينکنندگان فرض گرفتهاند که غير
مسلمانان تمايل به اقدام علیه اسالم دارند و مايل به توطئه علیه جمهوری اسالمیاند .البته
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با توجه به تعصب اسالمی در نظام ،چنین مخالفتی ممکن است طبیعی باشد .اصل ۱۴
با وعده دادن عدل اسالمی به غير مسلمانان میگويد« :این اصل در حق کسانی اعتبار
دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند ».به عبارت ديگر،
حقوق بشر محدودی که غير مسلمانان از آ ن برخوردارند در مواردی که علیه کشور
توطئهای در جریان باشد از دست میرود  -که معياری است مبهم و زمين ه موسعی را
برای توجيههای بالقوه برای محدود کردن حقوق آنها فراهم میکند .نکت ه مهم اين است
که اين اصل زمينههای خاصی را برای محروم کردن غير مسلمانان از حقوق بشر عالوه
بر محدوديتهایی که در اصل  ۲۶آمده است فراهم میکند که دولت را قادر میسازد
تا فعاليتهای گروهها ،شامل انجمنهای «اقليتهای دینی» را در صورتی که « موازین
اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض» کنند محدود کند .اصول  ۱۴و  ۲۶در کنار
يکديگر مبنای محروم کردن اقلیتها از حقوق و آزادیها را به خاطر نقض موازين
اسالمی و اساس جمهوری اسالمی فراهم میکنند.
هر چند ايران اقليتهای شناختهشده را از بسياری از حقوق محروم میکند و آنها را
در معرض تبعیض و تعقيب قرار میدهد ،وضع اينها از سایر غیر مسلمانانی که اهل کتاب
شناخته نمیشوند آشکارا بسيار بهتر است .محروم بودن از جايگاه اقلیت شناخته شده در
اصل  ۱۳به طور خاص برای بهاييان ايران بسيار ناگوار بود.
دین بهايی که گاهی بابیت خوانده میشود ،در قرن نوزدهم در ایران پديد آمد .اين
دين به نام «بهاء اهلل» است که در سال  ۱۸۳۶اعالم کرد که پيامبر خداست و تعالیمی ليبرال
و جهانی داشت .بهاييت آموزگار احترام به هم ه ادیان مهم جهان است و اصرار بر برادری
و برابری هم ه اشخاص دارد و تاکيد دارد که بنا بر برابری زن و مرد بوده است .بهاييت
منکر این است که روحانيون برای فهم دین واسطهای ضروری هستند و خواستار آموزش
جهانی شدهاند تا افراد خود بتوانند مسير روشنگری را پی بگیرند .اين آيین همچنين مدافع
انديش ه يک دولت جهانی و صلح جهانی است ]۴۱[.عقاید بهايی برای بسياری از مسلمانان
ایران جذاب بود و باعث شد از دين اسالم به آيین تازه بگروند و در نتیجه از حکم منع
برگشتن از اسالم تخطی کنند.
بهايیان در بسياری از کشورهای مسلمان در معرض تبعیضهای شديد هستند .در ايران،
جايگاه جامع ه بهايی ،که تاکنون در منطق ه خاورميانه بزرگترین جمعيت را دارد ،هميشه
دشوار بوده است و اعضایاش دچار موجهای دورهای تعقيب بودهاند .بهايیت از آغاز از
سوی روحانيون شيعه تهديدی تلقی شده است و آنها کوشيدهاند که از طریق کشتار،
شکنجه ،ارعاب و تبعيض بهاييت را از ایران ريشهکن کنند ]۴۲[.این خصومت روحانیت
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چنين مبنا دارد :بهاييت اعتقاد به ختم رسالت به حضرت محمد را به چالش گرفت؛
سعی در به دست آوردن پيروانی از ميان مسلمانان داشت که ناقض منع دينگردانی در
شريعت بود؛ عقايد برابریخواهانهاش سلسلهمراتب امتيازی را که شريعت مقرر میداشت
به چالش میگرفت که در آن مردان فوق زنان و مسلمانان فوق غير مسلمانان هستند؛ و
اعضایاش هیچ تمايلی برای احترام گذاشتن به ديدگاه روحانيون ايران نشان ندادند.
با توجه به اين تاریخ بلند خصومت علیه جامع ه بهايی که تا زمان انقالب ايران ممکن
است جمعيتشان بين  ۲۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار نفر بوده باشد ،طبيعی بود که وقتی روحانیون
شیعه به تسلط سياسی رسيدند ،جويای محو بهاييت يک بار برای هميشه شوند .دولت که
گاهی مستقيم عمل کرده است و گاهی غیر مستقیم از طریق گروههای متحد با خود،
حرکت ارعاب خشونتآميزی را علیه بهاييان انجام داده است که تعداد زیادی گرفتار
کشتار شدهاند .صدها بهايی دستگير و زندانی شده و دچار شکنجههای وحشيانه شدند و
رهبران بهايی به بهان ه اتهامات سر هم بندی شد ه متعددی محکوم به اعدام شدند .عالوه
بر این ،مزارها و مکانهای عبادی آنها نابود و هتک حرمت شدند و هم ه انجمنهای
آنها به زور منحل شدند .از کارشان اخراج شدند ،اموالشان مصادره شد و خانههایشان
هميشه در معرض حمل ه افرادی قرار داشت که قصدشان آزار و غارت زیر پوشش تحقیق
دربار ه «جرايم» بوده است .تعقيب وحشيان ه بهايیان را ناظران بیطرف و سازما ن حقوق
بشر بینالمللی به تفصيل مستندسازی کردهاند]۴۳[.
مقامات ايرانی ،شرمسار از تبلیغات بدی که به خاطر رفتار تبعيضآمیز و ظالمان ه ايران
با اقلیتهای دینی شده است ،گهگاه تالش کردهاند که تصوير کشور را بهبود بخشند.
مثال در سال  ،۱۹۹۹يک سخنگوی وزارت خارجه ادعا کرد که بر اساس اسالم و قانون
اساسی ،ايران به پيروان هم ه اديان الهی آزادی کامل میدهد ]۴۴[.این نشان ه ديگری از
رياکاری مقامات ايرانی است؛ نمايندگان ايران که میدانند سياستهای دولت در اثر
نهادن بر اقليتهای دينی چقدر با قانون حقوق بشر بينالمللی فاصله دارد ،وقتی با مخاطبان
بينالمللی سخن میگويند سعی میکنند سرپوشی بر بدرفتاریشان بگذارند و خارجیها
را متقاعد کنند که نظا م ايران به حقوق بشر احترام میگذارد .البته ،کسانی که میدانستند
که قانون اساسی ايران بهاييت را به عنوان يک دين جهانی به رسميت نمیشناسند قبول
دارند که در چشم مقامات ايرانی ،دلیلی برای اعطای آزادی به پيروان آن وجود ندارد.

مودودی و اقلیت احمدی پاکستان

موضع مبهم و سربست ه ابوالعال مودودی دربار ه برابری در خصوص ديدگاههای او
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دربار ه حقوق غير مسلمانان سزاوار بررسی بيشتر است .همانطور که مودودی از شرح
ديدگاههایش دربار ه حقوق زنان در جزو ه حقوق بشرش پرهيز میکند ،از هر گونه
تصريحی دربار ه اينکه شريعت چه تاثيری بر غير مسلمانان میگذارد نيز طفره میرود .او
تنها به شکلی گذرا اهل ذمه را ذکر میکند و میگويد که جان و مال آنها به انداز ه جان
و مال مسلمانان «حرمت» دارد]۴۵[.
ديدگاههای مودودی در اين موضوع در انتشارات ديگری ثبت شدهاند که در آنها او
طرفدار تبعيض علیه غير مسلمانان است و به مسلمانان برتری میدهد .او طرفدار برقراری
دوبار ه ماليات جزیه[ ،]۴۶معاف کردن آنها از خدمت نظام ،و بر کناری آنها از تصدی
مناصب عالی دولتی است ]۴۸[.او مدعی است که اسالم «به آنها اجازه نمیدهد که در
امور دولت دخالت کنند ]۴۹[».از آنجا که مودودی اعتقاد دارد که احکام اسالم باید بر
پروندههای احکام شخصی که يک طرفاش مسلمان باشد[ ]۵۰تسلط داشته باشد ،باور
دارد که منع شریعت دربار ه ازدواج مختلط باید حفظ شود .به اين ترتیب آثار مودودی
ثابت میکنند که او با تابنده در اين زمينه همنظر است.
حزب جماعت اسالمی مودودی يکی از برانگيزانندههای حرکت پاکستانی علیه
اقلیت احمدی پاکستان بود که حقوقشان توسط برنام ه اسالمیسازی رييس جمهور ضياء
تضعيف شد .تجرب ه اقلیت احمدی ،که شمارشان به حدود يک ميلیون نفر در پاکستان
میرسد ،تصويری است از اينکه چطور وقتی دولتی ايدئولوژی اسالمی رسمی را اتخاذ
میکند ،مسلمانانی که پيرو مذاهب اقلیت هستند ممکن است به واسط ه سياست دولت
جايگاهشان به جايگاه غير مسلمان فروکاسته شود و در صورتی که جسارت اعتراض پيدا
کنند که مسلمان هستند ،مجازات شوند.
احمدیها شورمندانه معتقدند که مسلماناند ،اما ساير مسلمانان آنها را کافر میدانند.
فرق ه احمدی را «ميرزا غالم احمد» (م )۱۹۰۸ .در هند پایهگذاری کرد .احمدیها به ادعای
مخالفانشان ،بنيانگذار مذهبشان را پیامبر میدانند و در نتيجه با عقيد ه ختم نبوت محمد
مخالفت کردهاند .مودودی و پيرواناش در جماعت اسالمی دشمن سرسخت احمدیها
ی آنها در
شدند و جماعت اسالمی در ناآرامیهای جدی حاصل از شورش ضد احمد 
پنجاب در سال  ۱۹۵۳درگير بود ]۵۱[.مودودی پس از محکوم شدن به ايفای نقشی پيشرو
در شورش ضد احمدی به زندان افتاد.
نخست وزیر ذوالفقار علی بوتو ،در امتيازی که به احساسات ضد احمدی داد ،قانون
اساسی را در سال  ۱۹۷۴اصالح کرد تا احمدیها را به عنوان غير مسلمان تعریف کند.
رييس جمهور ضياء که متحد جماعت اسالمی بود ،از آن هم فراتر رفت و در سال ۱۹۸۴
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فرمانی صادر کرد با عنوان «حکم  ،۲۰فعاليتهای ضد اسالمی گروه قاديانی ،گروه
الهوری و احمدی (منع و مجازات) سال  »۱۹۸۴که ممنوع میکرد که احمدیها خود را
مسلمان «نشان بدهند» يا دينشان را اسالم بنامند ،از اصطالحات اسالمی استفاده کنند يا از
اذان مسلمانان استفاده کنند ،یا مکانهای عبادیشان را مسجد بنامند ،يا نسخ ه دينشان را
تبليغ يا منتشر کنند  -و هم ه اين ممنوعيتها ذيل عنوان «قانون جنايی» گنجانده شد]۵۲[.
به دنبال آن تعقیب گسترد ه جنايی احمدیها رخ داد.
در برابر اين حکم شمار ه  ۲۰چالشهای متعددی پدید آمده است ،که مهمترین آنها
منجر به تايید آن در سال  ۱۹۹۳در پروند ه «ظهيرالدين» در برابر دولت شد که دادگاه عالی
ادعای احمدیها را مبنی بر اينکه اين حکم ناقض تضمین قانون اساسی آزادی دين است
رد کرد ]۵۳[.حکم این پرونده بنيان سابقهای را پدید آورد که پیامدهای ناگواری برای
حقوق و آزادیها به طور کلی داشت .اليحهای در سال  ،۱۹۹۱قانون اجرای شريعت،
پیش از آن اعالم کرده بود که قرآن و سنت قانون عالی پاکستان هستند و قانون باید
در پرتو شریعت تفسير شود ولی دادگاه عالی ابتدا در برابر به کار بستن اين اصل برای
محدود کردن حقوق اساسی مقاومت کرد ]۵۴[.در پروند ه «ظهیرالدین» ،دادگاه به اين
نتيجه رسید که ارجاع به «احکام اسالم» که پيش از این در متن قانون اساسی گنجانده شده
بود ،الزمهاش اين است که خود قانون اساسی از جمله تمهيدات آن برای حقوق اساسی،
فروتر از موازین اسالم است ]۵۵[.اما دادگاه هرگز به خود زحمت نداد که تعريف کند
چطور «احکام اسالم» بر حفاظت از حقوق اثر میگذارد و اين عبارت مبهم را گشوده
باقی گذاشت تا چنان تفسير وسیعی شود که در آن حقوق از اساس ملغی شوند .يعنی
اين حکم دادگاه همان موضعی را گرفته است که در اصل  ۴و  ۲۰قانون اساسی ايران
آمده است که حقوق بشر ذيل موازین اسالم واقع میشوند .دادگاه با فاصله گرفتن از
سابقهای که برتری قانون اساسی را حفظ میکرد و تضمينکنند ه حقوق اساسی بود ،ذيل
احکام اسالم حکم کرد که حکم شمار ه  ۲۰ناقض تضمین قانون اساسی برای آزادی دین
نيست .يعنی ،بنا به رأی دادگاه ،آزادی دين به شکلی که توسط موازين اسالمی تحميل
شده تغيير میکرد اجاز ه تعقيب يک اقلیت دینی زیر هجوم را میداد که اعضایاش از
پذيرفتن این قانون پاکستانی که آنها را غير مسلمان میشمرد امتناع میکردند.

اعالميه قاهره ،قانون پايه سعودی و قانون اساسی پيشنویس االزهر

با داشتن پيشين ه طرحهای حقوق بشر اسالمی قبلی ،میشد انتظار داشت که اعالمي ه قاهره،
که از بسیاری جهات خطاهای نمونههای قبلیاش را تکرار میکند ،نيز از تامين مساوات
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برای غیر مسلمانان ناتوان بماند .چنانکه ذکر شده است ،در اعالمي ه قاهره هيچ تمهيدی
برای برابری در حقوق نيامده است ،هر چند برابری در «کرامت پاي ه انسان» در اصل ۱
(الف) ،که همپاي ه هيچ تمهيدی برای برابری در حقوق و آزادیها مانند اعالميهی جهانی
حقوق بشر نيست ،تضمين میکند .کرامت در اعالمي ه قاهره تفاوت مهمی دارد با مفهوم
عزت و کرامت به شکلی که در اعالمي ه جهانی حقوق بشر آمده است .در اعالمي ه جهانی
حقوق بشر ،کرامت ويژگی ذاتی هم ه انسانها فرض میشود ،اما اصل ( ۱الف) اعالميه
قاهره نتيجه میگيرد که «دين راستين ضمانت تقويت چنين کرامتی در کنار راه تکامل
انسان است» ،که نشان میدهد کرامت ويژگیای است که محصول دين راستین است .از
آنجا که کل اين اعالمي ه يک تعصب اعالمشد ه اسالمی دارد ،یا اصل  ۱۰که میگويد
«اسالم دينی است با ماهيتی دستنخورده» ،نتيجهگيری طبیعی اين است که اعتقاد به
اسالم شاکل ه «دين راستين» است که تقویت کنند ه کرامت انسانی است  -با اين نتيجه که
مسلمانان بيش از ديگران «در مسير کمال انسانی» حرکت کردهاند .اين نکته به نوب ه خود
تناسب با اين انديشه دارد که در نخستين خطوط ديباچ ه اعالمي ه قاهره آمده است که در
آن نويسندگان مدعی هستند که آنها «بار ديگر نقش تمدنساز و تاريخی امت اسالمی
را تايید میکنند که خدا آنها را بهترین امت قرار داده است ».در نتيجه ،اصل ( ۱الف) را
میتوان به حق چنين خواند که غير مسلمانان منزلت و رتبتی فروتر در کرامت دارند و اين
مفهومی است که به نوب ه خود زمينهساز تبعیض علیه آنها میشود.
اعالمي ه قاهره حقوق اقليتهای دينی را با همان اندازه حفظ میکند که از محروميت
زنان در قبال حقوقی که در قانون بينالمللی برای آنها مقرر شده است ،حفاظت میکند
که امری است قابل پيشبینی در نظامی که هم ه حقوق و آزادیها موکول به شریعت
هستند .در اصل ( ۱۸الف) تبصرهای مبهم وجود دارد با این مضمون که هر کسی باید
حق زندگی در امنيت برای خود و ديناش ،وابستگاناش  ،آبرویاش و مالاش داشته
باشد .این مضمون آشکار قصدش منع تبعیض علیه اقليتهای دينی نيست چون همانطور
که میتوان در اصل ( ۲۳ب) ديد ،محدوديتهای شریعت را بر حق خدمت در منصب
عمومی اعمال میکند ،و در عمل اجازه میدهد از موازین دينی برای محروم کردن غير
مسلمانان استفاده شود.
قانو ن اساسی پيشنويس االزهر از پرداختن به وضعيت غير مسلمانان طفره میرود.
در بستر متنی که به نظر میرسد از کاربرد عمومی شريعت پيشامدرن حمایت میکند،
نپرداختن به اين موضوع نشان میدهد که قصد حفظ احکام تبعيضآميزی بوده است که
بر وضعيت غير مسلمانان حکمفرماست .جامع ه بزرگ قبطی مصر احساس مظلوم بودن
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میکند و دههها به خاطر محدوديتهايی که بر حقوق مسيحيان اعمال میشود اعترا 
ض
کرده است که باعث اصطکاک با مسلمانان شده است .بنابراين ،االزهریها ناگزیر به
جنجالهای مربوط به رفتار به مسيحيان آگاه بودهاند ولی ترجيح دادهاند آن را الپوشانی
کنند.
تقریبا هم ه شهروندان سعودی مسلمان هستند و اصل  ۳۴قانون پايه میگويد که دفاع
از اعتقاد اسالمی وظيف ه هر شهروند است .قانون پايهی سعودی هيچ حمايتی به هيچ وجه
برای حقوق غير مسلمانان ندارد ،ولی به اين معنا نیست که مسلمانان سعودی لزوما وضعی
بهتر دارند .بنا به گفت ه مقامات سعودی ،اسالم همان وهابیت ،يعنی شعاری متصلب و عميقا
دشمنکيش نسبت به تشيع است .در عربستان سعودی ،روحانيونی که همقران پادشاهی
هستند به مذهب شیعی توهين میکنند و اعضای اقلیت بزرگ شيعه ،از جمله زير شاخه
اسماعيلی ،معموال برچسب کافر میخورند و در معرض تعقيب و آزار هستند]۵۶[.
غير مسلمانان که عمدتا خارجی هستند و بر اساس تبارشان رفتارهای تبعيضآمیز
میبینند ،همچنان از حقوق قانونی محروماند .آنها آماج آزار پليس به خاطر عبادت در
خلوت میشوند .شمار عظيم کارگران مهاجری که شغلهای پست را انجام میدهند و
بسياری از آنها غير مسلمان هستند ،از بدرفتاریهای شدید و بهرهبرداریهای وحشیانه
رنج میبرند ]۵۷[.دشوار بتوان مشخص کرد که آيا خارجیها به خاطر تبارشان تعقيب
و آزار میبينند یا به خاطر گرايش دینیشان .به خاطر الگوی گسترد ه نقض حقوق بشر
در عربستان سعودی که بر اقليتهای آسيبپذیر مختلفی از جمله بر اقليتهای مسلمان
اثر میگذارد ،متمایز کردن و برجسته کردن نقض حقوق غير مسلمان به شکلی که انگار
پرداختن به اینها باید دغدغه و نگرانی اصلی باشد خود مانع از دستيابی به فهم دقیقی
از بستر کلی سياسی می شود که در آن نقض حقوق اقليتها ناگزیر رخ میدهد .از
اواخر ده ه  ،۱۹۰۰که فشار فعاالن مسیحی منجر به تاسيس کميسيون آمريکايی آزادی
بينالمللی دين ( )USCIRFشد ،که در باال ذکرش رفت ،کوتاهیهای عربستان سعودی
در زمين ه مدارای دينی و احترام به حقوق اقليتهای دینی کانون توجه بوده است .در سال
 ،۲۰۰۴عربستان سعودی در فهرست ناقضان برجست ه حقوق بشر قرار داده شد که فهرست
«کشورهای نگرانی خاص» يا (1)CPCها ناميده میشود ]۵۸[.اما شواهد زیادی در دست
نيست که تقاضاهای آمریکا برای تقويت حفاظت از حقوق اقلیتهای دینی باعث ماليم
شدن اين وضعيت شده باشد]۵۹[.
1. Countries of Particular Concern
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سياستهای آمریکا درباره اقليتهای دينی و تحوالت افغانستان و عراق

حمالت آمریکا به افغانستان و عراق قرار بود منجر به استقرار دموکراسیهای جاندار
شود .مقامات آمريکايی به دنبال اولويتهای خودشان به کسانی که مشغول تدوين
قانونهای اساسی تازه بودند فشار آوردند که حقوق اقليتهای دينی را تضمین کنند  -و
در این زمینه الگوی قدرتهای استعماری سابق اروپايی را در خاورميانه پی گرفتند.
احکام اسالمی در این رابطه مشکلآفرين قلمداد شد و محدود کردن دامن ه احکام اسالم
بخشی طبیعی از اهداف آمريکا شد .اصل  ۲در قانون اساسی پس از حمل ه در افغانستان
که مقرر میدارد که اسالم دین کشور است ،تضمين میکند که همه پيروان اديان ديگر
آزادی عمل به دينشان و ادای فرايض و مناسک دینیشان را در محدود ه تمهيدات
قانون دارند .اما مشخص نشده است که کدام قانون ،سکوالر يا اسالمی در اين تمهيد
جای دارد .از آنجا که اصل  ۳توصيه میکند که هر قانونی نباید فوق باورها و اصول
دین مقدس اسالم باشد ،جا برای اعمال احکام سنتی اسالمی باز بود .کميسيون آمريکايی
آزادی بينالمللی دين ( )USCIRFدر گزارشاش در سال  ۲۰۱۱سرخوردگیاش را از
اين نتيجه ابراز کرد:
شرايط آزادی دينی همچنان برای جوامع اقلیت دینی و افراد مخالف دين
اکثريت ،به رغم حضور نيروهای مسلح آمریکا در افغانستان به مدت تقریبا ۱۰
سال ،به شدت بد است ...قانون اساسی سال  ۲۰۰۴افغانستان در عمل احکام اسالم
را به مثاب ه قانون سرزمین مقرر کرده است .فقهای افغان و مقامات دولتی تضمین
حقوق بشر را که بعدا در متن آمده است ،مقدم بر ساير موازين نمیدانند .افراد
فاقد حفاظت برای مخالفت با راستکيشی تحميلی حکومتی و بحث کردن
دربار ه نقش و محتوای دين در قانون و جامعه ،حمایت از حقوق بشر زنان و
اعضای اقليتهای دينی یا مسأل ه تفسير اصول اسالمی هستند]۶۰[.
آمریکا به شدت در شکل دادن به قانون اساسی سال  ۲۰۰۵عراق نقش داشت که
در اصل  ۱۴آن برابری در برابر قانون بدون تبعيض بر مبنای دين ،اعتقاد ،باور يا نظر
شخص تمهيد شده است .اصل  ۲تضمينکنند ه «حقوق دينی کامل هم ه افراد نسبت به
آزادی عقيد ه دينی و عمل به آن» است  -و مسيحيان ،يزيدیها و صابئيان ذکر شدهاند
که عالوه بر تمهيد اصل  ۴۱بود که اعالم میکرد که دولت آزادی عبادت را تضمين
میکند .با توجه به اينکه اصل  ۲همچنین میگويد که اسالم دين کشور است و یکی از
منابع پاي ه قانونگذاری ،حقوق اقليتهای دينی را میتوان دلخواهسازی کرد تا با موازين

طرحهای حقوق بشر اسالمی و اقلیتهای دینی

 221

اسالم جور در بيايد .در همين حين ،قطبیسازی فرقهای و شور اسالمگرايان که با حمله
و اشغالگری آمریکا تحریک شده بود نيز باعث شدت بخشيدن به دشمنیهای درون
گروهی شده است .مسيحيان محلی ارعاب میشدند که منجر به گريختن شمار کثيری از
آنها از کشور میشد و بالقوه باعث کاهش بعضی از جمعيتهای بسيار باستانی مسيحی
جهان میشد .کميسيون آمريکايی آزادی بينالمللی دين ( )USCIRFدر گزارش سال
 ۲۰۱۱خود دلیل زيادی برای خوشحالی نداشت:
اعضای کوچکترين اقلیت دينی کشور از خشونت هدفمند ،تهديد و ارعاب
رنج میبرند که دولت در برابر آن هيچ حفاظت موثری ارائه نمیکند .مقصران
به ندرت شناسايی ،بازجويی يا مجازات میشوند و فضايی از معافیت ایجاد
میشود .کوچکترین اقلیتها نیز الگوی مشابهی از تبعيض رسمی ،به حاشيه
رانده شدن و نادیده گرفته شدن را تجربه میکنند ...عالوه بر اين حمالت فرقهای
همچنان ميان عراقیهای شيعه و سنی در جریان است]۶۱[.
تمهيدات مربوط به احکام اسالمی در قانونهای اساسی افغانستان و عراق راه را برای
تبعيض علیه اقليتهای دينی باز گذاشته است ،ولی مشکالت محوری پيش روی اين
اقلیتها در هر دو کشور ارتباط بسيار زيادی با تاریخ پرشکنج ه اخير آنها و انزجار
عميقی داشت که زاييد ه درگيریهای گذشته ،زد و خورد جناحهای درگير جنگ و
خشونت بیحد و مرز ،شکاف پرناشدنی بین ذهنیت نخبگان تحصيلکرد ه پيمانبسته
با ديدگاههای ملیگرای سکوالر و گروههای ملتزم به ايدئولوژیهای اسالمگرای
واپسگرا بود و اين واقعيت که سياستهای آمريکا درباره دین و اقليتها باعث دامن
زدن به بسياری از تنشها شده بود .در چنين شرايطی ،انتخاب دقیق کلمات در متن قانون
اساسی موضوعیت چندانی ندارد]۶۲[.

خالصه

طرحهای حقوق بشر اسالمی به لوازم قانون بينالمللی دربار ه حفاظت از حقوق اقليتهای
دینی احترام نمیگذارند .در واقع ،تا جايی که با اقليتهای دينی سر و کار دارند ،به نظر
میرسد طوری طراحی شدهاند که زمينهساز احکام پيشامدرن شریعت باشند که خواستار
اين است که غير مسلمانان اگر در شمار اهل کتاب باشند ،جايگاهی فرودستتر داشته
باشند و اگر در اين دايره نگنجند از منزلت شخص بودن ساقط میشوند.
نه تنها کارنام ه رفتار با اقليتهای دينی در کشورهای خاورميانه افشاگر قوانين و
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سياستهايی است که اقليتهای دينی را در جایگاه درجه دوم قرار میدهند ،بلکه
نشان میدهد که رژيمها در بعضی از موارد حاضرند که فعاالنه به حرکتهای تعقيب و
پیگیری دينی بپردازند که آماجاش غير مسلمانان و مسلمانانی است که مذاهب اقليت
مغضوبی هستند يا نمیپذیرند که ذليالنه تن به نسخههای رسمی راستکيشی اسالمی
بدهند .نويسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی تعمدا تصميم گرفتهاند که به اين
مشکالت جدی نپردازند.
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فصل هشتم
ن همکاری اسالمی و کشورهای مسلمان
سازما 
در برابر حقوق بشر برای اقلیتهای جنسی
مخالفت میکنند
پيشينه

نظام حقوق بشر سازمان ملل تنها در اين اواخر به مشکالت مربوط به گرايش جنسی
و هویت جنسيتی پرداخته است .این اصطالحات تنها تعابیری هستند که فعال معمول و
محبوب گفتار سازمان ملل است ،و استفاده از اين اصطالحات زیر نفوذ اصول«يوگياکارتا»
دربار ه کاربرد قانون حقوق بشر بينالمللی در رابطه با گرايش جنسی و هويت جنسیتی
سال  ۲۰۰۶است ]۱[.اين اصول نتيج ه طرح پيشنهادی ائتالفی از سازمانهای غیر دولتی
حقوق بشری است که قصدش تهی ه نقشهای از نقض حقوق مردم بر اساس گرايش جنسی
ی بود تا مشخص کنند قانون حقوق بشر بينالمللی چطور در اين موارد
و یا هويت جنسيت 
کاربرد دارد و ماهيت تکالیف کشورها را در اين زمينه تعریف کنند .اين اصول در پاسخ
به گزارشهايی از تبعیضهای گستردهای عليه مردم بر اساس گرايش جنسی يا هويت
جنسيتیشان تهيه شدند و در اين موارد این افراد از آزادی بیان و تجمع محروم شده
بودند و گرفتار بدرفتاریهايی از قبيل تجاوز ،شکنجه ،اعدام فراقانونی و سوء استفاده
پزشکی شده بودند .پس از مشورتها و کار مفصل مقدماتی ،در نوامبر  ،۲۰۰۶بيست
و نه متخصص از اطراف جهان در جاوه اندونزی گرد هم آمدند تا اين اصول را نهايی
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کنند و اين اصول در سال  ۲۰۰۷به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و سازمان
ملل در نيويورک ارائه شدند .کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل« ،لوييس آربور»،1
بيانيهای صادر کرد که اصول يوگياکارتا تاييدکنند ه اصول پايه حقوق بشر برابری در
گ نمیتواند توجيهکنند ه عدم التزام به اين
حقوق هستند .او اخطار داد که توسل به فرهن 
اصول باشد و اندرز داد که به نظر او «احترام به تنوع فرهنگی برای توجيه وجود قوانينی
که ناقض حق بنيادين حيات ،امنيت و حریم خصوصی از طريق جرم خواندن روابط
خصوصی بیضرر ميان افراد بالغی که به عملشان رضايت دارند ،کافی نيست ]۲[».هر
چند اين اصول از طريق روندهای معمول ايجاد معاهدههای سازمان ملل صورتبندی
نشدهاند و واجد قدرت يک معاهد ه مصوب نيستند ،اين اصول اکنون به طور گستردهای
به مثاب ه ارائهکنند ه نوعی از قانون نرم قلمداد میشوند که سنديت و مرجعیت دارند هر
چند بيانیههایی از لحاظ قانونی الزامآور دربار ه اصول مرتبط حقوق بشر نيستند ]۳[.يکی
از مفاهيم محوری اصول يوگياکارتا در اصل سوم آن نهفته است که میگويد« :گرايش
جنسی و هويت جنسيتی هر فرد بخشی از شخصيت اوست و یکی از جنبههای بسیار
پايهای تعيين سرنوشت ،کرامت و آزادی است ».محافظهکاران همچنان به شدت در برابر
اين ديدگاه مقاومت میکنند.
در ادبیات مربوط به این موضوع ،با نزاعهای فلسفی و آشفتگیهای اصطالحی مواجه
میشويم و هر انتخاب اصطالح و تعبیری مشکلساز است .دربار ه مزيتها و معايب
مجموعههای مختلف اصطالحات و تعابير بحثهايی وجود دارد و هيچ دسته از تعابیر
برخوردار از اجماع کلی نيست و ادعا میشود که اصطالحات و تعابیری که در یک جامعه
معنی دارند ممکن است در بسترهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت جايی نداشته باشند]۴[.
این بحث با رسميت شناختن اینکه میتوان به تعريفهای صیقلیافتهتری رسيد ،فرض
میکند که طبقهبندی گرايش جنسی تمايل شهوانی يا عاطفی فرد را به جنس موافق و
يا مخالف نشان میدهد در حالی که طبقهبندی هويت جنسيتی به درک روانشناختی
افراد از مذکر يا مونث بودن خودشان بر میگردد که ممکن است يکسان يا متفاوت با
طبقهبندی آنها بر اساس ويژگیهای ظاهری یا بیولوژيکشان باشد .اصطالحات ديگری
نيز ممکن است وقتی سازگار یا مناسب با يک بستر خاص جغرافيايی یا فرهنگی باشند
پديدار شوند .یکی از آنها «همجنسگرا»ست که اصطالحی است که بالقوه معنايی
تحقيرآميز دارد ولی سرفصلی است که در خاورميانه به کرات دربار ه مردانی که با مرد
ديگری سکس دارند به کار میرود .اصطالح ديگر «گی» است که معانی مختلفی دارد
1. Louise Arbor
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ولی در اينجا برای کسانی به کار میرود که به افرادی از جنس خودشان تمایل دارند
آن هم در محيطهايی که مفاهيم حقوق گیها و برابری اقليتهای جنسی قدرت پیدا
کردهاند.
در فصلهای ديگر ،مقايسههای اصلی میان تمهيدات جا افتاد ه قانون حقوق بشر
بينالمللی و تمهيدات مرتبط در طرحهای حقوق بشر خواهند بود .تاکنون ،چنين
مقايسههايی دربار ه اقليتهای جنسی ميسر نبوده که باعث به تعويق افتادن پرداختن به
اين مبحث در ويرايشهای پيشين این پژوهش شده است .قانون حقوق بشر بینالمللی در
جریان تدوين اصولی دربار ه اقلیتهایی جنسی است ولی هنوز هیچ قاعده و قراردادی
دربار ه پرداختن به حقوق آنها در ميان نيامده است .عالوه بر این ،طرحهای حقوق بشر
اسالمی به صراحت به مسائلی مانند گرايش جنسی يا هويت جنسيتی نمیپردازند هر چند
پيامهای تبصرههای اسالمیای را که اين طرحها بر حقوق بشر وضع میکنند میتوان از
پاسخهای منفی سازمان همکاری اسالمی و کشورهای مسلمان به پيشنهادهای اصول تازه
حقوق بشر سازمان ملل دربار ه گرايش جنسی و هويت جنسيتی استنباط کرد.
هنگام رو به رو شدن با این اصول ،سازمان همکاری اسالمی و کشورهای مسلمان
در وضعيتی يکسره متفاوت با موقعيتی هستند که هنگام تمسک به قوانين تبعیضآمیز
علیه زنان در آن واقعاند .جایی که پای زنان در ميان باشد ،بعضی از کشورهای مسلمان
از لحاظ ديدگاههای به ویژه واپسگرایشان برجسته میشوند و به روشنی ناهمساز با
اين اجماع هستند که تبعيض علیه زنان یک اجماع نظری نادرست است که میتوان
دريافت که ضرورتا با اقدامات موثری در میدان عمل برای حذف تبعيض همراه نمیشود.
کشورهايی مثل ايران و عربستان سعودی که به خاطر داشتن قوانين و سياستهايی که
باعث میشود با معیارهای بینالمللی عقبافتاده به نظر برسند احساس شرمساری میکنند،
اکنون خود را مجبور میبینند که به جامع ه جهانی دروغ بگويند و تظاهر کنند که به حقوق
بشر بینالمللی زنان احترام میگذارند .از سوی ديگر ،وقتی پای اصول حفظ برابری فارغ
از گرايش جنسی و هويت جنسيتی در میان باشد ،سازمان همکاری اسالمی ،و کشورهای
عضو آن به راحتی و صراحت مخالفت بیابهام خود را اعالم میکنند و اطمینان دارند که
از حمايت گسترد ه بسياری از کشورهای ديگر نیز برخوردار خواهند بود.

اقلیتهای جنسی در خاورمیانه

از کشورهای خاورميانه با توجه با کارنام ه تاريک حقوق بشریشان به طور کلی ،نمیتوان
توقع داشت که رفتار خوبی با اقليتهای آسيبپذير جنسی داشته باشند .در واقع ،دولتها
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و چهرههای عمومی ممکن است زخم زدن و تعقيب افرادی را که افکار عمومی از لحاظ
جنسی منحرف میدانند سودآور تلقی کنند چون هم به تعصبهای مردمی پا میدهند و
هم خود را در مقام قهرمانان اخالقيات اسالمی نشان میدهند]۵[.
دست بر قضا ،در خاورميانه ،تاکيد قاطع مقامات دولتی بر تنبيه مردانی بوده است که
با مرد ديگر سکس دارند ،که در اينجا کانون توجه بحث ما خواهد بود .توجه بسيار
کمتری به همجنسگرايی زنان میشود .در خاورميانه ،افرادی که درگير موارد ماليمتر
ناسازگاری جنسی هستند ،مثل دوجنسيتی بودن محتطانه ،به احتمال بسیار کمتری مورد
تعقيب قرار میگيرند]۶[.
کسانی که در خاورميانه همجنسگرايی را محکوم میکنند ،مانند همتايانشان در
ساير مناطق ،اغلب منکر شواهد علمی هستند که ميل به جنس موافق مادرزادی است.
عد ه زيادی با بیاعتنايی يا ناديده گرفتن يافتههای پژوهشهای مدرن بر اين تصور باقی
میمانند که مردمی که همجنسگرا زندگی میکنند آزادانه تصمیم گرفتهاند اوامر الهی
را به سخره بگيرند و به ميل و اراد ه خود به کارهای غير اخالقی و رفتار جنسی منحرفانه
بپردازند به جای اينکه رفتارهای جنسی متعارف «عادی» داشته باشند .افرادی که گرفتار
چنین تصورات نادرستی هستند باور دارند که توجیه مجازات کردن رفتار همجنسگرايانه
ميان افراد بالغ رضايتداده به اين کار ،سختتر از ساير تخلفاتی نيست که مرتبا جرم تلقی
میشوند ،از قبيل پرداختن به روسپیگری يا تدارک و تهي ه تصاوير مستهجن.
کشورهای خاورميانه نه تنها در فهرست کشورهايی هستند که رابط ه جنسی افراد بالغ
رضایتداده به آن را جرم میدانند بلکه بعضیها هم مجازات اعدام را برای اين روابط
در نظر میگیرند ،از جمله در ایران ،موريتانی ،عربستان سعودی ،سودان و یمن .در اين
کشورها به رغم ميراث مشترک اسالمیشان ،قوانین مربوط به رفتار جنسی با همجنس در
تعریف جرایم مربوط تفاوتها و ناسازگاریهای بسیار دارد و مجازاتها نیز تفاوتهای
زیادی دارند .در بعضی از مقررات جزايی ،اعمال مختلف فيزيکی با شرح و تفصيل بسیار
زیاد توصيف شدهاند و مجازاتهای خاصی برای هر یک از آنها آمده است ،ولی در
ساير کشورها ،همجنسگرايی را میتوان تحت تمهيدات گسترد ه جرم شناختن تخطی از
اخالقیات تعقیب کرد که جا را برای مجازاتهای مختلفی باز میکند ]۷[.عربستان سعودی
از قانون فقهی اسالمی نامدوناش برای مجازات همجنسگرايان استفاده میکند که اجازه
پيگرد را به اتهامات مختلف با مجازاتهای مختلف میدهد ]۸[.اگر مجازاتهایی را که
در عمل در قوانين مقرر شدهاند کنار بگذاريم ،در خاورميانه ،همجنسگرايان در معرض
قتل ،اشکال به ویژه ساديستی شکنجه ،و بازداشتهای دلبخواهی هستند .در عراق ،قانون
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جزايی رفتارهای همجنسگرايانه را مجازات نمیکند ،ولی در فضای ناامنی و بیقانونی
که از زمان حمل ه آمريکا حاکم شده است ،قتلهای فراقانونی و شکنجههای وحشيانه
همجنسگرایان با اغماض انجام میشود و بنا به فتوایی در سال  ۲۰۰۵از سوی مرجع عالی
شيعيان «آيتاهلل سيستانی» که خواستار قتل همجنسگرايان به شديدترین وجه شده بود،
این آزارها تقدس هم پيدا کرد]۹[.
با توجه به غلبه و تسلط نظامهای مردساالر در خاورميانه که در آن نقشهای جنسی
تعريف صلبی دارند و در آنها زنان مخلوقاتی فرودست قلمداد میشوند که باید تحت
قيمومیت باشند ،اين مشغل ه مجازات رفتار همجنسگرايانه تعجبآور به نظر نمیرسد.
در چنین محيطی ،اينکه مردی نقشی فرودست را اختيار کند که طبيعت تنها به زنان
اختصاص داده است ماي ه رسوايی است و نتیجهاش اين است که دخول از دبر به زور
به یک مرد او را مانند زن میکند که نهايت تحقير است .در مصر ،تحت ديکتاتوری
«حسنی مبارک» ،پليس از این بدنامی که به دنبال هر مردی که به عنف با او لواط شده
بود بهرهبرداری میکرد تا باعث تلقين وحشت شود  -چنانکه در پروند ه بدنام ژانويه
سال  ۲۰۰۶ديده میشود که پليس به ِ«عماد الکبير» ،رانند ه مينیبوسی که در برابر آنها
ايستادگی کرده بود ،با خشونت حمله کرد .در فيلمی ويديويی نشان داده میشود که
الکبير جسارت میکند که جلوی پليس قاهره بايستد و داخل دعوايی شود ميان پليس
و پسر عمویاش و پليس قاهره وحشيانه به الکبير حملهور میشود .از آنجا که پليس
تصميم گرفته بود که از این حادثه با تلفن موبایل فيلم بگیرد و سپس آن را پخش کند،
مصریها سند روشنی داشتند از اينکه چطور پليس از تهديد لواط به عنف برای ارعاب
آنها استفاده کرده بود .در اين فیلم تصاوير الکبير دیده میشد که او رو کتک زدهاند و
سپس به شکلی ساديستی جارويی را به مقعد او فرو کرده بودند و او به خود میپيچد و از
شدت درد فرياد میزد .پليس که فکر میکرد تبليغ کردن اين حمله باعث ترساندن بقيه
رانندهها میشود ،اين ويديو را به تلفنهای موبایل بقی ه رانندههای مينیبوس نیز فرستاد
تا هشداری به آنها بدهد که باید در برابر پليس با احترام و تواضع رفتار کنند و گرنه
فیلمهایی از آنها پخش خواهد شد که نشان میدهد رفتار تحقیرآمیزی با آنها میشود
که دستکمی از رفتار با زنان ندارد]۱۰[.
رژیم مبارک بیشتر دغدغهاش مجازات وطی از دبر رضايتمندانه بود تا متوقف کردن
لواط به عنف با روشهای شکنج ه پليس .تعقيب قضايی «کويین بوت»  1در قاهره در سال
 ۲۰۰۱تصويری است از خطرات پيش روی همجنسگرايان در مصر ]۱۱[.در دورهای
1. Queen Boat
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که ديکتاتوری مبارک به خاطر چالشهای اسالمگرایان عصبی بود و مشتاق بود ذهن
شهروندان را از شرایط بد اقتصادی منحرف کند ،رژيم حمالتی را به همجنسگرايان
آغاز کرد که سالها ادامه پیدا کرد و منجر به سرکوب جلوههای وجودی آنها ،حذف
وبسايتها ،سازمانها ،ميخانهها و باشگاههای آنها شد .افرادی که ابتدا دستگير شدند
حاميان يک قایق تفریحی «باشگاه شبانه روزی نيل» بودند به اسم کويين بوت که ميان
مردانی که خواستار سکس با مردان دیگر بودند مشهور بود .رژیم با آنها به مثاب ه تهدیدی
برای امنیت ملی برخورد کرد و آنها را تحت پیگرد جنايی قرار داد و در دادگاه امنيتی
دولتی با هياهو و تبليغات بسیار محاکمه کرد .گزارشهای هولناکی از انحرافات ادعايی
جنسی متهمان منتشر شد.
مقامت تعقيبکننده که تنها به ايراد اين اتهامات راضی نبودند ،خالقيتشان را با
تصوير کردن متهمان به عنوان جنايت علیه اسالم ،همچون شیطانپرستی ،تفاسير کذب
از قرآن و توهين به اديان آسمانی نشان دادند .دادستان هنگام سخن گفتن در دادگاه در
يکی از پروندههای اين سرکوبها ادعايی کرد که نشان میداد چطور مقامات رسمی
مصر دوست داشتند افراد همجنسگرا را به شکل افرادی با انحرافات اخالقی تصویر
کنند و گفتند که آنها «تن به رذيلت سپرده بودند تا جايی که در خدمت آن در آمده
بودند و بدون هيچ وجدانی به سوی هر آن چيزی شتافته بودند که خدا منع کرده بود و
خود را از هر هنجار اخالقی رها کرده بودند .آنها از صراط مستقیمی که خدا برای بشر
مشخص کرده بود منحرف شده بودند]۱۲[».
در راستای اين الگوی متعارف در مصر که هر گونه رواداری در برابر رفتار
همجنسگرايانه را همعنان با ارزشهای غربی میشمرد که مخالف اخالقيات محلی
است ،دولت مصر در پی اين بود که پرونده را بخشی بزرگتر از جنگی فرهنگی ترسيم
کند و از دستگاه قضايی بابت دفاع از فرهنگ اصیل در برابر منحرفان جنسی که با
نيروهای اجنبی همدستی میکردند تا امنيت ملی را تهدید کنند ،ستايش کرد ]۱۳[.يک
سخنگوی دولت که در سال  ۲۰۰۳از جرم دانستن رفتار همجنسگرایانه در مصر در
نيويورک تایمز دفاع میکرد اين نکته را گفت که «روا داشتن همجنسگرايی» در مصر
قابل قبول نيست و افزود که «چيزی که برای آمریکا يا برای اروپا خوب است برای جای
ديگری خوب نيست]۱۴[».
ايران به خاطر تعقیب سختگيران ه کسانی که سازگار با دوگان ه صلب و جزم جنسيتی
در ايدئولوژی اسالمگرای رسمی نیستند که در آن تنها زن و مرد تعریفشد ه متعارف
وجود دارد و سکس تنها بين زن و مرد قانونی است ،بدنام است .در سالهای بالفاصله
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پس از انقالب اسالمی ،ايران هم ه انواع سرپيچیهای جنسی را جرم اعالم کرد .مردانی که
ظاهر زنانه داشتند و زنانی که ظاهر مردانه داشتند ،همجنسگرايان ،دوجنسیها ،کسانی
که لباس جنس مخالف را میپوشيدند و کسانی که تغيير جنسيت میدادند همه آماج
خشم رژيم بودند .از آنجا که افراد با گرايش جنسی و جنسيت تغييريافته افراد منحرفی
تلقی میشدند که سزاوار همجنسگرا تلقی شدن بودند ،آنها نيز در معرض اشکال
مشابهی از ارعاب ،پيگرد ،بازداشت ،شکنجه و مجازاتهای وحشيانهای مثل سنگسار و
اعدام بودند ]۱۵[.بعدا ،راهی باز شد برای کسانی که افرادی با «جنسيت مشوش» ناميده
میشدند تا از اين معضل خود خالص شوند و خود را به رواندرمانی شديد ،درمان
هورمونی و جراحی اندامهای جنسی بسپارند که از نظر رژيم میتوانست انحراف جنسی
آنها را درمان کند و آنها را عادی کند و آنها را وارد طبق ه مذکر يا مونث کند]۱۶[.
بعضی از فقهای معاصر اسالمی آمادگی خود را نشان دادهاند که جنبههای روانشناختی
هويت جنسيتی را در نظر بگيرند و پيشنهاد کردهاند که استفاده از فناوری پزشکی برای
تغيير بدن در جهت سازگاری با هويت جنسی فرد مجاز است ]۱۷[.فقهای ايران اين
موضع را تاييد کردهاند.
در سپتامبر سال  ،۲۰۰۷رييس جمهور احمدینژاد در برابر مخاطبانی بهتزده در
نيويورک اعالم کرد که در کشور او هيچ همجنسگرايی وجود ندارد و ادعا کرد که
«در ايران ما چنين پديدهای نداريم ]۱۸[».واقعيت اين است که بر خالف جامع ه گیهای
نيويورک ،همجنسگرايان ايرانی ناگزیر شدهاند چنان زيرزمینی شوند که عمدتا نامرئی
هستند .همجنسگرایان که با تهديد اعدام روبرو هستند يک راه گریز بالقوه دارند که
جراحی تغيير جنسيت است ولی به نظر میرسد که اين مسیر هم لزوما داوطلبانه انتخاب
نمیشود.
رژيم ايران دوست دارد تصويری مترقی از خودش نشان بدهد و تمايلاش به پذیرفتن
جراحی تغيير جنسيت را برای افرادی که تنشان سازگار با گرايش جنسی ذهنیشان
نيست ،نشانهای از گشودگی ايران به روی رهيافتهای علمی قلمداد کند .واقعیت اين
است که با توجه به اينکه اکثر کشورهای مسلمان جراحی تغيیر جنسيت را غیرقانونی
میدانند ،رويکرد ايران ممکن است در ابتدا بسیار روشنانديشانه به نظر برسد .اما در
عمل ،مردان ايرانی که خود را مردانی تعریف میکنند که به مردان ديگر تمايل دارند
ممکن است احساس اجبار کنند که تن به جراحی تغيير جنسيت بدهند تا از پيگرد جزايی
و مجازات مرگ به خاطر رفتار همجنسگرايانه اجتناب کنند ]۱۹[.فیلم مستندی در
سال  ،۲۰۰۸با عنوان «شبیه ديگران باش» (يا ترنسکشوال در ايران) ،به بررسی احساسات
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ايرانیانی میپردازد که منتظر جراحی تغيیر جنسیت هستند و کسانی که این جراحی را
انجام دادهاند .بعضی از کسانی که مصاحبه میشوند میگويند که نمیخواهند با جراحی
تغيير کنند ولی مجبورند تن به جراحی بدهند چون در غير اين صورت دیگر جایی در
ایران نخواهند داشت ]۲۰[.به اين ترتیب ،مردی که رابطه با جنس موافق دارد و مطلقا مايل
نيست که بدناش با جراحی تغيیر کند تا شبيه زن شود ،از بيم جاناش تصميم گرفته است
که تن به جراحیای بسپارد که برای بقای او ضروری است.
اين نوع محیط تحکمآمیز که در آن برای فرار از مجازاتی که هم ه کسانی را که از
قواعد دگرجنسگرايی تخطی میکنند تهدید میکند ،مردم احساس ناچاری میکنند که
تن به چيزی بدهند که از نظرشان مثله کردن تنشان است ،هیچ نسبتی با آنچه مدافعان
حقوق بشر در حمايت از اصل يوگياکارتا در ذهن دارند ندارد که خواستار اين است که
دولتها «دسترسی افرادی را که خواهان تغيير بدنشان در رابطه با تغيير جنسيت هستند به
درمان ،مراقبت و پشتيبانی کارآمد و غير تبعیضآمیز مهيا کنند ».از کشوری که به حقوق
بشر احترام میگذارد انتظار میرود که ملتزم به تمهيدات اصل  ۳باشد که میگويد:
«هيچ کس نباید ملزم به تن دادن به روندهای پزشکی ،از جمله جراحی تغيیر جنسيت،
عقیمسازی يا درمان هورمونی به خاطر پذيرفته شدن قانونی هويت جنسیاش باشد ».در
نتیجه ،میتوان دید که سیاستهای ایران در مجازات رفتار همجنسگرایانه نه تنها ناقض
اصول حقوق بشر مربوط به گرايش جنسی هستند بلکه منجر به نقض اصول حقوق بشر
مربوط به هویت جنسی نیز میشوند.
در منطق ه خلیج فارس که تغيير سریع اجتماعی-اقتصادی و حضور شمار بسياری
زیادی از خارجیها و کارگران مهاجر تاثير جابجا کنندهای بر وضع موجود داشته است،
کشورها وسواس فزايندهای نسبت به محدود کردن شکل و شمایل رفتار مغایر با جنسیت
متعارف در مالء عام داشتهاند .یکی از نگرانیهای ویژه سرکوب چالشها در برابر دوگانه
جنسيتی محلی توسط زنانی بوده است که ظاهر مردانه دارند و آشکارا از مفاهيم سنتی
زنانه تخطی میکنند .اين زنان که مشهور به «بوية» هستند  -با کلم ه انگليسی «بوی» (پسر)
و تای تانيث عربی مضاف به آن ،بيمار و نيازمند به درمان قلمداد شده و تحقير میشوند
تا تمايالتشان اصالح شود .رسانههای منطق ه خلیج فارس به ظهور بويةها اعتراض شدید
کردهاند و «جنس سوم» شامل هم مردان زننما و هم زنان مردنماست .در دوبی ،تهديد
مرد شدن زنان منجر به این شد که دولت در سال  ۲۰۰۹حرکتی برای آگاهسازی عمومی
انجام دهد که هدفاش متوقف کردن اين پديده و تقویت دوبار ه زنانگی دختران بود]۲۱[.
کویت که از نقط ه عزیمت يکسره متفاوتی با ایران حرکت میکند ،کشوری بسيار
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بازتر و دموکراتيکتر که در آن اسالمگرایان با اینکه نقشی در سياست دارند ولی
هميشه به خواست ه خود نمیرسند ،روز به روز عدم تحملاش را در برابر احترام نگذاشتن
به طبقهبندیهای متعارف جنسيتی نشان داده است .اما بر خالف ايران ،کويت هیچ
گزينهای برای جراحی تغيير جنسیت ارائه نمیکند .در دسامبر سال  ،۲۰۰۷مجلس ملی
متممی را بر اصل  ۱۹۸قانون جزايی تصویب کرد که مقرر میدارد که «هر فردی که
مرتکب عملی ناشايست در مالء عام شود ،یا ظاهر فردی از جنس مخالف را تقلید کند،
مشمول حبس به مدت حداکثر يک سال يا جريمهای به میزان حداکثر يک هزار دينار
میشود ».بالفاصله پس از اين تصویب ،پلیس شروع به سرکوب ،دستگيری و حبس
بسياری کرد .بازداشتشدگان که محروم از دسترسی به وکيل بودند بدرفتاریهايی را
گزارش کردند که شامل کتک زدن ،توهين و تراشيدن سرشان بود ]۲۲[.ديدهبان حقوق
بشر با مشاهد ه اين سرکوبها در اعتراض گفت:
مقررات پوششی که صرفا بر مبنای کليشههای جنسيتی باشد هم محدودکننده
آزادی بيان و هم مانع خودمختاری فرد است ...کويت نه به مردم اجازه میدهد
که هويت حقوقیشان را تغيیر دهند تا سازگار با جنسيتی که در آن میزيند
باشد و نه میگذارد که ظاهر فيزیکیشان از طريق جراحی تغيير جنسيت تطبيق
پیدا کند .قانون جديد ...هدفاش محدود کردن بيشتر حقوق آنها و حذف
کاملشان از حضور عمومی است]۲۳[.
ديدهبان حقوق بشر با ارزيابی تخلفات مرتبط میگويد:
مقررات دلبخواهی و مداخلهگرانه پوشش به مثاب ه رفتار و پوشش قابل قبول،
ناقض حقوق حریم خصوصی و آزادی بیان است که تحت قانون بینالمللی
تضمین شدهاند .کتک زدن و بدرفتاریهايی که مقامات بنا به گزارشها زندانيان
را در معرضشان قرار میدهند ناقض ممنوعيتهای به رسميتشناختهشده
بينالمللی علیه شکنجه يا رفتار يا مجازات ظالمانه ،غير انسانی و تحقيرآمیز است.
[]۲۴
اين گزارش همچنين متذکر شد که اصل .۱۹ج یوگیاکارتا از دولتها میخواهد که
هر اقدام الزمی را انجام دهد تا «اطمينان حاصل کند که برخورداری کامل از حق ابراز
هويت يا فرديت ،از جمله از طريق بيان ،سلوک ،پوشش ،ويژگیهای بدنی ،انتخاب نام
يا هر وسيل ه ديگر مهيا شود]۲۵[».

232 

اسالم و حقوق بشر

در سال  ۲۰۰۹در اقدامی جالب ،دادگاه عالی پاکستان حکم کرد که کارتهای
هويت ملی شامل رد ه سومی برای افراد دگرجنس است که در اين مورد زیرطبق ه مردان
که «هجره» خوانده میشوند هستند که خود را زن میدانند و لباس زنانه میپوشند]۲۶[.
جای آن دارد که فکر کنيم چرا پاکستان اين شيوه را در زمانی اختیار میکند که ديگران
در منطقه به شدت جلوههای جنسيت سوم را سرکوب میکنند .به نظر میرسد که به
خاطر اينکه طبق ه هجرهها مدتها بخشی از فرهنگ شبهقاره بود ه است و خود را سازگار
با نظم باثبات اجتماعی نشان داده است ،تصميم به اعطای به رسمیت شناختن این افراد
تهدیدی برای وضع موجود تلقی نمیشده است .عالوه بر اين ،به رسمیت شناختن این
طبق ه سنتی نمیتوانست منسوب به تاثير فسادآمیز غربی شود که اين خود باعث تسهيل
این اقدام شده است .مطالعهای دربار ه اين الگوهای دگرجنسيتی در آسيا نشان میدهد که
اين نوع طبق ه «جنس سوم» نشانگر اين است که طبقهبندیهای غربی در پرداختن به اين
الگوها کافی نيستند]۲۷[.
تحول اخيری در ترکيه ممکن است خاورميانهایهایی را که در پی به دست آوردن
پذيرش مفهوم حقوق برابر فارغ از گرايش جنسيتی يا هويت جنسی هستند ،تشويق کند.
پس از بهار عربی ،ترکیه معموال به مثاب ه يک الگو دیده میشود .ترکیه که ميان اروپا و
آسياست و پيوندهای تاریخی عميقی با جهان عرب به خاطر دور ه سلطنت عثمانی دارد،
يک کشور محترم مسلمان است که به توسع ه سریع اقتصادی تحت نظامی دموکراتيک
رسيده است .هر چند همجنسگرايان ترک از تبعيض و آزار رنج میبرند ،فعاالن حقوق
گیها از آزادی سازماندهی برای پيشبرد اهدافشان و آزادی برگزاری تظاهرات در
مالء عام برای اين هدفها برخوردارند  -و حتی میتوانند مراسمی مثل راهپيمايی غرور
گیها را در استانبول برگزار کنند .راهپيمايی بزرگی که در ژوئن سال  ۲۰۱۱برگزار شد
 که هنگام برنامهریزی اصالحات قانون اساسی بود  -شامل بيانيهای مطبوعاتی بود که بهصراحت خواستار اين بود که تمهيدات برابری در قانون اساسی اصالح شود و شامل حال
مقول ه «گرايش و هويت جنسی» نيز بشود ]۲۸[.هر چند مبارزه برای گسترش تمهیدات
برابری در ترکيه نزدیک به پيروزی نيست ،دستکم اين حرکت آغاز شده است و
يادآوری است از این نکته که تنها در غرب غير مسلمان نيست که مردم تمهیدات برابری
را در برگيرند ه هم ه اشخاص فارغ از گرايش جنسيتی و هويت جنسیشان میدانند.

اتوریته اسالمی محل نزاع

اين پرسش به طور طبيعی رخ میدهد که آيا اين باور رايج در ميان مسلمانان مبنی بر
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اینکه اسالم میگويد مردی که با مرد ديگر سکس داشته باشد باید مجازات شود ،و
حتی مجازات مرگ داشته باشد ،واقعا ريشه در منابع اسالمی دارد يا نه .همسو با رویکرد
عمومی مسلمانان که چطور میتوان برداشتهای تازهای از ميراث اسالمی ارائه داد که
سازگار با حقوق بشر باشد ،اين باور دستخوش چالش شده است ]۲۹[.مسلمانان که درگير
اين پروژه هستند با بسياری از همان دشواریهایی دست و پنجه نرم میکنند که همتايان
يهودی و مسیحیشان داشتند و راههای تازهای را باز کردند برای ارائ ه تحليلهایی که
هدفاش برانگيختن همدينانشان بود به اینکه ديدگاههای متعارف را دربار ه اقليتهای
جنسی بازنگری کنند .مسلمانان نيز مانند همتايانشان درگیر به چالش کشیدن تفسیرهای
سنتی از متون مقدسشان هستند که مشوق اين باور شده است که ارتباط همجنس بین
افراد بالغ رضا داده به آن ذاتا غير اخالقی است و در تعارض با اوامر دینی.
«اسکات سراج الحق کوگله» ،که بسیاری از زوايای مسأله را ورای مواردی که
در اینجا به اختصار بررسی شدهاند سنجيده است ،اشاره میکند که قرآن اکثریت
دگرجنسگرا را مخاطب قرار میدهد و تنها به طور سربسته به همجنسگرايان اشاره
میکند و به آنها به عنوان يک گروه اجتماعی اکثریت نمیپردازد .در ارزیابی او،
متون مربوط در آثار مقدس ،ارتباط با همجنس را تنها در مواردی محکوم میکنند
که بهرهکشانه يا خشن باشد ]۳۰[.اين نکته اين امکان را باز میگذارد که اعمال بین
شرکای جنسی از يک جنس که بر مبنای رضایت طرفین و غير بهرهکشانه باشد جرم
تلقی نمیشوند.
آيات زیادی در قرآن نيستند که درباره گرايش جنسی یا هويت جنسيتی حرف
بزنند ،و پیامدها و لوازم متونی نيز که به اين مقوالت میپردازند محل بحث و نزاع است.
آيات قرآنی که مورد بازنگری قرار میگيرند شامل مواردی است که به قص ه لوگ و
ويرانی سدوم و عمورة بر میگردد .قرائتهای موجه تازهای ارائه شدهاند که به مشکالت
تفسير سنتی اين آيات اشاره دارند و میگويند که مسأله همجنسگرایی نبوده است بلکه
شرارت و رذايلی بوده که باعث برانگيختن غضب خداوند و ويرانی اين شهرها شده
است]۳۱[.
يکی از مسائلی که از نو بررسی میشود اين است که آيا رابط ه همجنسها به درستی
«زنا» دانسته شده است يا نه .زنا ،يا رابط ه جنسی بین افرادی که با هم ازدواج نکردهاند ،در
زمر ه جرايمی است که مجازات حد دارد و گناه کبیره شمرده میشود چون قرآن گناه را
مشخص کرده است و مجازات به آن تعلق میگيرد .پرسشی که پيش میآيد اين است
که آيا زنا که در قرآن به نظر میرسد فقط به رابط ه جنسی بین زن و مرد بر میگردد،
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باید به قياس توسعه داده شود و شامل اعمال جنسی همجنسان هم بشود و نتيج ه اين
شود که مجازات حد به آن تعلق گيرد یا نه .دربار ه موضوع مدتها اختالف نظر وجود
داشته است و بسياری از فقهای برجست ه پيشامدرن رابط ه جنسی همجنسان را در زمر ه زنان
نياوردهاند و در نتيجه توصیه کردهاند که مجازاتهای سبکتری برای چنین روابطی در
نظر گرفته شود ]۳۲[.این ديدگاهها در ميان فقهای مکتب بزرگتر و ذینفوذتر حنفی
رایج بوده است.
در بستر قرآنی ،هیچ دلیل آشکاری وجود ندارد که مجازاتهای بسیار خشن برای
تحذير از رابط ه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد در نظر گرفته شود اما همان مجازات
به رابط ه بین همجنسان تسری داده نشود .متن قرآن شامل عبارات مفصلی است که احکام
مشروحی را دربار ه مقررات جانشينی بر اساس روابط خونی افراد با فرد متوفی بیان
نسبی متوفی بر اساس طرح پيچيده
میکند .از آنجا که اکثر امالک باید بین خويشاندان َ
قرآنی توزیع شود ،زنی که دارای فرزند از هر کسی جز شوهرش باشد ،بالقوه میتواند
فرزند نامشروع محروم از ارثی داشته باشد که سهم کسانی را ببرد که در واقع نسبت
خونی با متوفی دارند .به اين ترتیب ،سکس نامشروع بین زن و مرد سالمت و انسجام
طرح جانشينی را تهديد میکرد .با توجه به اينکه روابط بین همجنسها تهدیدی برای
تولید فرزند نيست و سهم االرث معين از امالک را کاهش نمیدهد ،هيچ مبنای معقولی
وجود ندارد که بحث کنيم آيا آنها منطقا باید مجازاتهایی همسان داشته باشند یا نه.
روند بررسی عالمانه آنچه اسالم درباره گرايش جنسی میگويد که در اينجا تنها
به صورت گذرا بررسی شده است ،کاری است در حال جريان ولی هماکنون هم
زمينههایی را برای ادلهای فراهم میکند که منابع اسالمی مستعد اين هستند که به شکلی
فهميده شوند که در جانب آن نوع از جرم و گناه دانستن رفتار جنسی نباشند که به طور
معمول در خاورميانه يافت میشود و سرسریوار به اتوریته و اصالت اسالمی نسبت داده
میشود.

تنشها ميان غرب بر سر رفتار با اقليتهای جنسی

در خاورميانه ،درگیریها بر سر حقوق بشر در زمين ه گرايش جنسی و هويت جنسيتی مرتبا
چنين تصوير میشود که غربیهايی که مروج حقوق بشرند با فرهنگ منطقه نزاع دارند.
[ ]۳۳اروپا که با مقرر کردن معيارهايی عالی در کنوانسيون اروپايی حقوق بشر ،قانون
پيشرفتهای در زمين ه حقوق بشر دارد ،نخستین منطقهای بود که حفاظت از حقوق بشر
را فارغ از گرايش جنسيتی به رسميت شناخت و حفاظت کرد .در پروند ه تاریخی سال
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 ۱۹۸۱بين «داجن و بريتانيای کبير» ،1اين حکم که پيگرد جزايی سکس رضايتمندانه بین
مردان در خلوت نقض حق حريم خصوصی است نخستين مورد از سلسلهای از احکام بود
که قوانين جزايی تاثيرگذار بر فعاليت همجنسان را منتفی میکرد ]۳۴[.پيشرفت به سوی
ملغی کردن قوانين تبعيضآمیز عليه گیها در آمريکا آهستهتر و نامتوازنتر بوده است
ولی در سال  ۲۰۰۳تحول مهمی اتفاق افتاد و دادگاه عالی در پروند ه «لورنس در برابر
تگزاس»2حکم کرد که پيگرد جزايی رفتار خصوصی جنسی ميان افراد بالغ رضايتمند
نقض آزادی حفاظت شده توسط بند روند دادرسی متمم چهاردهم است .باید به ياد
آورد که غرب تنها در همين اواخر به سمت نفی قوانین کهنی رفته است که بازتابدهنده
اين باور بسيار ريشهدار بود که رابط ه جنسی همجنسان باید جرم دانسته شود.
قوانين در غرب در حال حاضر نه تنها بسيار لیبرالتر از قوانین خاورميانه هستند،
بلکه حرکتهای معاصر برای پيشبرد حقوق بشر برای افراد فارغ از گرايش جنسی و
هويت جنسيتیشان اغلب توسط دولتهای غربی و سازمانهای غير دولتی حقوق بشری
ی گرفته میشود .سازمان عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر ،که هر
مستقر در آنجا پ 
دو مقرشان در غرب است ،در انتقاد از نقض حقوق بشری که بر افراد بر مبنای گرايش
جنسی يا هويت جنسيتیشان اثر میگذارد بسیار برجسته بودهاند .در این اوضاع ،درک
اين نکته دشوار نيست که چرا بسياری در خاورميانه حمايت از حقوق گیها را مترادف
و همعنان با ترويج عقايد غربی میدانند .عالوه بر اين ،بسياری از مسلمانانی که در غرب
زندگی میکنند از سازمانهای حامی نگران حقوق بشر لزبینها ،گیها ،دوجنسيتیها یا
دگرجنسهایی که در کشورهای مسلمان زندگی میکنند ،پشتيبانی کردهاند ]۳۵[.شمار
زیادی از این مسلمانان برای درخواست پناهندگی بر مبنای تعقیب پیشينشان به خاطر
گرايش جنسی یا هويت جنسیتیشان در خاورميانه به غرب گريختهاند]۳۶[.
البته جای تعجب نيست که اين حمایت جای خود را در غرب یافته است ،چون
سازمانهای غير دولتی حقوق بشری در خاورميانه اغلب از این حرکتها به دالیل متعدد
روگردان هستند از جمله به خاطر اينکه این حمایتها به خودی خود خطرناک است
و همقرانی آنها با «حقوق گیها» کار را بر منتقدانشان راحتتر میکند که به آنها
برچسب عامل طرحهای هژمونيک و سلطهجويان ه غربی بزنند و اين میتواند به کار آنها
در زمينههای ديگر صدمه بزند« .حسام بهجت» مدافع حقوق بشری مصری در اصرارش
بر پیگیری اين حمايت در شرايط دشوار ،نمونهای نامعمول است که باور دارد اطمینان
1. Dudgeon v. United Kingdom
2. Lawrence v. Texas
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حاصل کردن از حفاظت از خودمختاری فرد ،انسجام تنانه و حریم خصوصی برای حقوق
بشر حیاتی هستند]۳۷[.
يکی دانستن برابری حقوقی فارغ از گرايش جنسیتی با فرهنگ غربی سادهسازی
بيش از حد است .رویکردهای غربی هرگز یکدست نبودهاند و قوانين جزايی غربی
تا همین اواخر رویکردهای همجنسگرا هراسانه داشته است .تا اواخر ده ه  ،۱۹۵۰در
بريتانيای کبير رفتار همجنسگرايانه به شدت تحت پيگرد قرار میگرفت و مجازات
میشد ]۳۸[.طرفه آنکه وقتی استعمارگران اروپايی بر خاورميانه تسلط يافتند ،اروپايیها
خود دربار ه تمايالت همجنسگرايانه و اباحیوار خاص «شرقیها» که میديدند با
تحقیر حرف میزدند .عالوه بر اين ،در طی دور ه استعمار ،دولتهای غربی بذرهای
همجنسگرا هراسی را در بخشهایی از خاورميانه کاشتند .فقهای پيشامدرن اسالمی
حامی مجازاتهایی برای اعمال جنسی ميان مردان بودند ،ولی گفته شده است که این
قدرتهای استعماری اروپايی بودند که خاورميانهایها از آنها این مفهوم را قرض
گرفتند که طبقهای از مردمان وجود دارند به عنوان «همجنسگرا» که باید به عنوان
افرادی منحرف به خاطر گرايشهای همجنسخواهانهشان محکوم شوند .بعد از اينکه
اروپايیها قوانينی را جا انداختند که همجنسگرايی را در خاورميانه محکوم میکرد و
بازتابدهند ه ارزشهای غالب آن زمان در اروپا بود ،این پيوندهای غربی ،که جنبههایی
از خصلت دوپيوندی نظامهای قانونی خاورميانه شدهاند ،بعدا طوری نمايش داده شدند
که گويی منعکسکنند ه ارزشهای اسالمیاند]۴۰[.

مخالفتهای کشورهای مسلمان با طرحهای تازه سازمان ملل

مسائلی مانند تبعیض و تعقيب بر مبنای گرايش جنسی در آغاز نظام حقوق بشری سازمان
ملل به صراحت بررسی نشدند .اما زبان کلی دربار ه هم ه انسانها در ماد ه اول اعالميه
جهانی حقوق بشر چنين است که «آزاد و برابر در کرامت و حقوق» هستند و تمهيدات
اصل  ۲که تضمين میکند که همه از حقوق و آزادیهای مقرر در اعالمی ه جهانی حقوق
بشر «بدون هيچ نوع تمايزی» برخوردار باشند ،اين قابلیت را داشت که چنین فهميده
شود که تضمينکنند ه حقوق فارغ از گرايش جنسی و هویت جنسيتی است .تا سال
 ۱۹۹۴طول کشيد تا کميت ه حقوق بشر سازمان ملل ،نهاد معاهدهای سازمان ملل ناظر بر
اجرای معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( ،)ICCPRتاييد کند که تبعیض بر مبنای
گرايش جنسی ناقض حقوق بشر در پروند ه «تونن در برابر استرالیا» است 1]۴۱[.در پرونده
1. Toonen v. Australia
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تونن ،قوانین تاسمانی دربار ه جرم دانستن روابط جنسی رضايتمندانه میان مردان بالغ در
خلوت به چالش کشیده شد .کميته حکم داد که چنین قوانينی با حق حریم خصوصی
آمده در معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRتعارض دارد و هم اينکه
تبعيض بر مبنای گرايش جنسی در دایر ه منع تبعیض بر اساس سکس در معاهد ه بینالمللی
حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRمیگنجد .کميته همچنین دفاعهای تاسمانی را رد کرد
که میگفت مردانی که با مردان سکس داشته باشند تهدیدی برای معيارهای اخالقی
جامع ه تاسمانی هستند و مالحظات اخالقی باید هنگام رسيدگی به حق حریم خصوصی
در نظر گرفته شوند.
اینجا تنها میتوان چند گام بزرگ را در تاریخ پر فراز و نشیب تالشهای درون
نظام سازمان ملل برای ترويج برابری در حقوق و آزادیها فارغ از گرايش جنسی و
هویت جنسیتی بررسی کرد ]۴۲[.در یک گام بلند در سال  ،۲۰۰۳برزیل کوشید که
حمايت کميسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل را به دست بیاورد که در سال ۲۰۰۶
از نو سازماندهی شد و نام تاز ه شورای حقوق بشر را گرفت ،تا قطعنامهای تصويب
شود که مدعی است حقوق بشر نباید به هیچ شکلی بر اساس گرايش جنسی دچار مانع
شود و اين قطعنامه با مخالفت شديد شکست خورد .در مارس « ،۲۰۱۱بياني ه مشترکی
دربار ه پايان دادن به اعمال خشونتآمیز و نقضهای مرتبط حقوق بشر بر اساس گرايش
جنسی و هويت جنسيتی» از سوی  ۸۵کشور به شورای حقوق بشر ارائه شد .اين بيانيه
از کشورها میخواست که به خشونت ،احکام جزايی و نقضهای حقوق بشر مرتبط
با گرايش جنسی و هويت جنسیتی پایان دهد و مصرانه از شورا خواست که به مسائل
مربوط به حقوق بشر بپردازد .اين بيانيه مبتنی بر زبان مشابهی در بيانيهای بود که در سال
 ۲۰۰۶به شورا از طرف نروژ ارائه شده بود و اين يکی نخستين بيانيه از این نوع بود که به
صراحت به هويت جنسيتی اشاره میکرد در حالی که بیاني ه ديگر در سال  ۲۰۰۸توسط
آرژانتين به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود .بياني ه آرژانتین حمایت  ۶۶کشور را
به دست آورد ولی در مقابل آن ،متن ديگری توسط سازمان همکاری اسالمی ارائه شد
که حمایت  ۶۰کشور را به دست آورد .متن سازمان همکاری اسالمی «اصول عدم تبعيض
و برابری» را تايید میکرد ولی مدعی بود که حقوق بشر جهانی شامل «تالش برای تمرکز
روی حقوق افراد خاص» نيست ]۴۳[.يعنی ،سازمان همکاری اسالمی تالش کرد که بيانيه
آرژانتين را به صورت تحريفی از اصول جهانی حقوق بشر نشان دهد و بگويد که درست
نيست زیرگروههایی از مردم را برای حفاظتهای خاص برجسته کنند .مخالفت سازمان
همکاری اسالمی در پرتو تاریخ نظام حقوق بشر سازمان ملل معنايی نداشت چون اين
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شورا با اصولی کلی در اعالمي ه جهانی حقوق بشر آغاز شده بود ولی بعدا با مقرراتی که
حقوق خاصتری را برای حفاظت زیرگروههايی از بشریت فراهم میکرد بسط يافته بود.
به اين ترتیب ،کشورهای عضو سازمان ملل به طور قاطع کنوانسيونهای بعدی حقوق
بشر و اعالميههایی را دربار ه زیرگروههایی که نیازها و شرايطشان نيازمند حفاظت ويژه
هستند مانند کودکان ،افراد بومی ،زنان ،کارگران مهاجر ،پناهندگان و اشخاص معلول
تصويب کرد.
در  ۱۵ژوئن  ،۲۰۱۱شورای حقوق بشر با  ۲۳رأی موافق و  ۱۹رأی مخالف و سه رأی
ممتنع قطعنامهای تاریخی را دربار ه حقوق بشر ،گرايش جنسی و هويت جنسيتی تصویب
کرد که توسط آفریقای جنوبی ارائه شده بود .کشورهايی که علیه آن رأی دادند عبارت
بودند از آنگوال ،بحرین ،بنگالدش ،کامرون ،جيبوتی ،گابون ،غنا ،اردن ،مالزی ،مالدیو،
موریتانی ،نيجريه ،پاکستان ،قطر ،جمهوری مولدوا ،فدراسيون روسيه ،عربستان سعودی،
سنگال و اوگاندا .اين قطعنامه خواستار مطالع ه قوانين و روشهای تبعيضآمیز و اعمال
خشونتآميز علیه افراد بر مبنای گرايش جنسی و هويت جنسيتیشان و مطالع ه چگونگی
استفاده از قانون حقوق بشر بينالمللی برای پايان دادن به خشونت و نقضهای مربوط
ش در
حقوق بشری بر اساس گرايش جنسی و هويت جنسيتی شد ]۴۴[.وقتی که گزار 
دسامبر سال  ۲۰۱۱ارائه شد« ،ناوی پيالی» ،کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمله
از کشورها خواست که قوانینی را که همجنسگرايی را جرم میدانند ملغی کنند و قوانين
جامعی علیه تبعيض تصویب کنند .این گزارش به تفصيل توضيح داد که «الگویی از
نقضهای حقوق بشر» که نیازمند رسیدگی است ،شامل خشونت «همجنسگرا هراسانه و
س هراسانه» است]۴۴[.
دگرجن 
به این ترتیب ،علیرغم اینکه هیچ کنوانسیون حقوق بشری پدید نیامده است که به
طور مشخص به حقوق اقليتهای جنسی بپردازد ،الگوی برنامههای سازمان ملل نشانگرا
آن است که پيشرفت مهمی به سوی از ميان بردن اين شکاف رخ داده است.
هم ه برنامههایی از اين نوع با انتقادهای شدید و مقاومت قوی مواجه شدهاند و سازمان
همکاری اسالمی و اعضای آن در صف مقدم ائتالف مخالفت با آنها بودهاند .هر چند
سازمان همکاری اسالمی و اعضای آن اغلب در مخالفت با اين برنامههای سازمان ملل
به اسالم ارجاع میدهند ،مخالفتهای گسترده دیگری نیز وجود دارند که نشان میدهد
مبنای توجيه این مخالفتشان چيز ديگری است .در يک چرخش مهم ،سازمان همکاری
اسالمی و کشورهای مسلمان به جای متوسل شدن به اسالم برای توجیه عدم همراهی
با قانون حقوق بشر بينالمللی ،مرتبا موضع خود را به صورت کشورهايی که مدافع
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قانون حقوق بشر بينالمللی هستند در برابر کسانی که به ادعای آنها آن را به اعمال
تغييرهای نامناسب تحریف میکنند ،تغيیر دادهاند .عالوه بر اين ،وقتی به زمين ه فرهنگی
برای مخالفت ارجاع میشود ،آنها اغلب میگويند که اعالمي ه صادره توسط کنفرانس
حقوق بشر وين در سال  ،۱۹۹۳که در فصل اول بررسی شد ،خواستار در نظر گرفتن
موارد مشخص ملی ،منطقهای و فرهنگی شده است .یعنی به جای توسل به خاصگرايی
اسالمی ،آنها دفاع فرهنگی خود را بر اصلی بنا میکنند که در درون نظام حقوق بشری
سازمان ملل تبيين شده است.
بعضی از نمونههای بيانيههای آنها در اینجا ارائه شده است که نشان میدهد که
اسالم تنها یکی از زمینههای متعددی است که از آن برای مخالفت استفاده میشود .یکی
از درونمايههای این پاسخ در نام ه سال  ۲۰۰۴سازمان همکاری اسالمی آمده است که
توسط پاکستان به نيابت از سازمان همکاری اسالمی میان کشورهايی که در جلسهای
در ژنو شرکت داشتند توزيع شد و مدعی است که «گرايش جنسی مسأل ه حقوق بشری
نيست ]۴۶[».اين موضع سخت ،سازشناپذير و انکارگر موضعی بود که سازمان همکاری
اسالمی انتظار داشت از حمایت گسترده برخوردار شود.
در کتابی که هدفاش کاهش دادن میزان انحراف کشورهای سازمان همکاری
اسالمی از قانون حقوق بشر بينالمللی است ،پيشنهاد شده است که اعضای سازمان
همکاری اسالمی باید اين مجال و آزادی عمل را داشته باشند که مواضع خود را در این
زمینه تعریف کنند و اين زمینه حوزهای است که پای مسائل اخالقی بر حسب دکترین
حاشيهی پذیرش در میان است ]۴۷[.اما این دکترین صرفا قصدش این است که به دولتها
اجاز ه میزانی از مصلحتانديشی را بدهد که بتوانند تفسير کنند که چطور اصول حقوق
بشر را به کار ببندند ،و مصلحتانديشی دولتها را با معیارهای مختلفی محدود میکند
و به دولتها حق انحصاری امتناع کلی از به رسميت شناختن حقوق بشر را نمیدهد به
شکلی که سازمان همکاری اسالمی اصرار دارد که مطلقا مبنایی برای حفاظت از حقوق
بشر اقلیتهای جنسی وجود ندارد.
در پاسخ به بیاني ه سال  ۲۰۰۸ارائه شده توسط آرژانتین ،که در باال ذکر آن رفت،
سازمان همکاری اسالمی بيانيهای را تهیه کرد که توسط سوریه به نیابت از  ۵۷کشور
عضو ارائه شد و تنها  ۱۲کشور از ميان آنها عضو سازمان همکاری اسالمی نبودند.
سوريه با اشار ه تحقیرآميز به اين «به اصطالح مفاهيم» گرايش جنسی و هويت جنسيتی ،بر
این نظر بود که «هيچ بنيان حقوقی در موازین حقوق بشر بينالمللی» برای بياني ه آرژانتین
وجود ندارد و بيان کرد که «از تالش برای تمرکز بر اشخاص خاص بر مبنای عالیق
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و رفتارهای جنسیشان» به بهای سایر انواع عدم مدارا و تبعيض «برآشفته شده است».
سوريه همچنين شکایت کرد که بياني ه آرژانتين «وارد مسائلی شده است که اساسا در
داير ه قلمرو حاکميت داخلی کشورهاست» و به اين ترتیب به حق حاکميت ملی احترام
نگذاشته است .سوریه همچنين هشدار داد که مفهوم گرايش جنسی «شامل انتخابهای
شخصی بسيار گسترده» است که میتوان همچنان گسترش پيدا کند و در نتیجه «راه را
برای عادیسازی اجتماعی و احتماال مشروعیت بخشیدن به بسياری از اعمال تاسفبار از
جمله کودکآزاری باز کند ».سوريه با تکرار ساير پاسخهای سازمان همکاری اسالمی
شکايت کرد که «ما با نگرانی متذکر تالشهایی برای ايجاد «حقوق تازه» يا «معيارهای
تازه» با سوء تفسير از اعالمی ه جهانی و معاهدههای جهانی برای گنجاندن مفاهيمی هستیم
که هرگز توسط عموم اعضاء تبيين نشده و مورد توافق نبوده است]۴۸[».
باز هم به اين مضمون مشترک بر میخوریم که گرايش جنسی مسأل ه انتخاب
شخصی است و تمهيدات مربوط به گرايش جنسی و هویت جنسيتی متعلق به نظام
حقوق بشر سازمان ملل نیستند و مضاف بر آن شکايت میشود که برقراری حقوق بشر
در اين زمینهها مداخله در حاکميت ملی کشورهاست .هشدار سوريه مبنی بر اینکه
بياني ه سال  ۲۰۰۸آرژانتين میتواند منجر به مشروعيتبخشی به انحرافات جنسی شود
نشاندهند ه تاکتيک آشنايی است که توسط مدافعان جرم دانستن رفتار جنسی ناسازگار
با هنجارهای دگرجنسگرايی به کار بسته میشود .مثال قاضی دادگاه عالی آمريکا،
«آنتونين اسکالیا» در اعتراضاش در حکم پروند ه «لورنس علیه تگزاس» مدعی شد که
منطق پشت حکم قانون اساسی که خواستار مجرميتزدايی از رفتار جنسی همجنسها
ميان افراد بالغ رضايتمند است ،پيامدش این است که دولتها بر اساس قانون اساسی
نمیتوانند رفتارهايی مثل دو شوهری ،ازدواج همجنسها ،سکس با محارم بزرگساالن،
روسپیگری ،استمناء ،زنا ،فساد جنسی ،حيوانيت و مسائل مستهجن را جرم بدانند]۴۹[.
با تشويق سازمان همکاری اسالمی ،در نوامبر سال  ،۲۰۱۰کميت ه سوم مجمع عمومی
سازمان ملل با رأی  ۷۹به ( ۷۰و  ۱۷رأی ممتنع و  ۲۶رأی غايب) تصويب کرد که کلمات
«گرايش جنسی» از قطعنامهای که از اشخاص در برابر اعدامهای فرادادگاهی ،سرپايی يا
دلبخواهی حفاظت میکند حذف شود  -هر چند اين تغيیر در نهايت ملغی شد .در زمان
رأیگیری ،مراکش که از سوی سازمان همکاری اسالمی سخن میگفت ،دالیل زير را
برای حذف کردن ارجاع به گرايش جنسی ارائه کرد و توضيح داد که آنچه این بيانيه
«گروه» میخواند عبارت است از:
به طور جدی گرفتار مفاهيم جنجالی و تعريفنشدهای است که هیچ مبنایی در
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موازین حقوق بشر بینالمللی ندارد .عدم مدارا و تبعيض در مورد رنگ ،تبار،
جنسيت و دين وجود دارند ،اگر بخواهیم چند مورد را نام ببریم .جامع ه بینالمللی
باید از گزینشگری به منظور تسهيل عاليق خاص در مقايسه با ساير عالیق پرهيز
کند .چنين گزینشگریای سابق ه و سنتی را بنياد خواهد نهاد که پارادایم حقوق
بشر را به منظور سازگار شدن با منافع گروههای خاص تغيیر میدهد .تالش برای
ايجاد حقوق تازه مسأل ه مورد دغدغ ه اين گروه است .از هم ه کشورهای عضو
مصرانه خواسته شده است همچنان توجه خاص به حفاظت از خانواده به مثابه
واحد طبیعی و بنيادين جامعه مبذول کنند]۵۰[.
شایان توجه است که اين بیاني ه سازمان همکاری اسالمی گنجاندن عباراتی که
هدفشان حفاظت از افراد در برابر اعدام فرا دادگاهی ،سرپايی يا دلبخواهی بر
اساس گرايش جنسیشان است« ،گزينشگری» میخواند که هدفاش خدمت به
منافع «گروههای خاص» است  -انگار این مستلزم تحریف حقوق بشر است .چنانکه
پيشتر ذکر آن رفت ،با توجه به کنوانسيونهای مختلف حقوق بشر و اعالميهها درباره
زیرگروههای انسانها ،اين فکر که افزودن حقوق تازه دربار ه «گروههای خاص» لزوما
تحریف قانون بينالمللی است هيچ بنيانی ندارد .به جای آن دالیل واقعی مخالفت باید
مربوط به دشمنی با تقويت حقوق اقليتهای جنسی باشد .میبینيم که بيانيه همچنين
شکايت دارد که صورتبندی کلمات استقبال از مفاهیم تازه و تعريفناشدهای است که
جنجالی و مشکلدار هستند .البته ،افزودن «گرايش جنسی» به مقولههای گنجانده شده در
قطعنامه ممکن است پرسشهايی در زمين ه تعريف ایجاد کند ،اما فقدان دقت تعریف،
دلیل احتمالی نگرانی واقعی سازمان همکاری اسالمی نبود با توجه به اينکه اعالمي ه قاهره
آن سرشار از اصطالحات و تعابير مبهم و سربستهای است که سرسری استفاده شدهاند تا
بر حقوق بشر تبصره بيفزایند  -گويی دقت تعريف از اساس هیچ موضوعیت و معنايی
ندارد.
مخالفتهایی که نمايندگان چند کشور مسلمان با قطعنام ه فوقالذکر  ۱۵ژوئن
 ۲۰۱۱در شورای حقوق بشر کردند نمون ه مضامينی است که معموال در بيانيههای سازمان
همکاری اسالمی و اعضایاش با آنها برخورد میکنیم .پاکستان که به نيابت از سازمان
همکاری اسالمی سخن میگفت ،مدعی شد که این قطعنامه هيچ مبنايی در معيارهای
قانونی بينالمللی و حقوق بشر ندارد و سازمان همکاری اسالمی مخالف تالش برای
ايجاد معيارهای تازه است و بار ديگر متوسل به زبان پیشگفت ه دربار ه فرهنگ از اعالميه
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کنفرانس حقوق بشر وين سال  ۱۹۹۳شد .عربستان سعودی شکايت کرد که این قطعنامه
ارزشهايی را تحميل میکند بدون در نظر گرفتن اينکه اينها چطور با احکام اسالم و
ساير ادیان در تضاد هستند ،اما مخالفت ديگری را نیز بدان افزود مبنی بر اینکه قطعنامه
در راستای اصول توافقشد ه بینالمللی حقوق بشر نيست .بحرین اين تالش را محکوم
کرد و گفت که باعث میشود شورا به مسائلی جنجالی از قبيل هويت جنسی بپردازد
و اعتراض کرد که این قطعنامه تالشی برای ایجاد حقوق بشری تازه مبتنی بر تصميمها
و انتخابهای شخصی است و مبنايی در حقوق بشر بنيادين ندارد و همچنين مدعی شد
که قطعنامه معيارهای فعلی حقوق بشر بینالمللی را تفسير نادرست میکند .قطر بر نياز
به احترام گذاشتن به تنوع فرهنگی تاکید کرد و همچنين اشاره کرد که قطعنامه مخالف
اسالم است]۵۱[.
چنانکه مشاهده میکنیم مخالفتهایی که بر اساس اسالم هستند میان آمیزهای از
ساير مخالفتها دفن شدهاند که ماهيتی سکوالر دارند .بسياری از مخالفتها متمرکز بر
عدم صوابديد سرسختان ه کشورها در خصوص افزودن اصول تازه و جنجالی بودند که
ظاهرا سازگار با قانون حقوق بشر بينالمللی نيستند و همچنين در تضاد با احترام به تنوع
فرهنگی هستند .مخالفان همچنان اصرار دارند که همجنسگرايی به طور داوطلبانه اختيار
میشود و ويژگی درونی یک بخش بزرگ از بشریت نيست .روی همرفته ،سازمان
همکاری اسالمی به روشنی تالش کرد که اسالم را به عنوان مبنای مواضعاش به عنوان
بخشی از راهبردی برای ايجاد ائتالفی میان فرهنگی کمرنگ کند تا در برابر تالشهای
سازمان ملل برای حفاظت از حقوق بشر هم ه انسانها فارغ از گرايش جنسی یا هويت
جنسيتیشان مقاومت کند و اين شاهدی است بر فرصتطلبیای که پشت تمسکهای
گزينشی به اسالم برای محدود کردن حقوق بشر وجود دارد.

خالصه

مخالفت محکم سازمان همکاری اسالمی و اعضای آن با اصول پيشنهادی سازمان ملل
که حفاظت از حقوق بشر را شامل مسائل مربوط به گرايش جنسی و هويت جنسيتی
میکرد تعارض صریحی با تعامل عمدتا سازند ه کشورهای مسلمان در تدوين اصول
حقوق بشر در ابتدای نظام حقوق بشر سازمان ملل دارد .مواضع مانعتراشان ه آنها متحدان
زيادی میان کشورهای غیر مسلمان برایشان دست و پا کرده است که مانند آنها نسبت
به فلسف ه قانون حقوق بشر بينالمللی ،موضع غیر دموکراتيک و خصمانه دارند .آرزوی
ايجاد چنین ائتالفهایی نشاندهند ه اين واقعیت است که هر چند اسالم گهگاهی به مثابه
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دلیل مقاومت در برابر اصول تاز ه حفاظت از اقلیتهای جنسی ياد میشود ،سرفصلهای
ديگری با جذابيت وسيعتر به کرات ارائه میشوند.
میتوان مشاهده کرد که وقتی و به شکلی که از اسالم به عنوان مستمسکی برای
سياستهای دولتی انکار حقوق بشر استفاده میشود ،صرفا مسأل ه محاسب ه سياسی است .به
اين ترتيب ،هر چند آنها در گذشته به کرات و صراحت از اسالم به عنوان مبنای امتناع از
التزام به قانون حقوق بشر بينالمللی ياد کردهاند ،سازمان همکاری اسالمی و اعضای آن
اکنون ترجیح میدهند که مسير رياکاری را در پيش بگيرند ،و خود را مدافع خاصگرايی
فرهنگی اسالمی قلمداد کنند که در تعارض با حقوق بشر است ولی کشورهایی باشند که
از انسجام قانون حقوق بشر بينالمللی دفاع میکنند و در برابر افزودن اصولی تازه که به
زعم آنها تحريفگر آن است مقاومت میکنند.
مواضعی که سازمان همکاری اسالمی و کشورهای مسلمان میگیرند پيامدهایی
مستقیم برای طرحهای حقوق بشر اسالمی دارد .چنانکه ذکر شد ،در هم ه موارد این
طرحها ،حقوق بشر ذیل معيارها و موازین اسالمی قرار میگیرد .از آنجا که سازمان
همکاری اسالمی و کشورهای مسلمان همواره فکر برابری حقوق ،فارغ از گرايش جنسی
و هويت جنسيتی را محکوم کردهاند ،میتوان از پيش گفت که تبصرههای اسالمی بر
حقوق در طرحهای حقوق بشر اسالمی طوری تفسیر خواهند شد که این نوع برابری را
مسدود کنند.
در همین حين ،مسلمانان لیبرالی که از افکاری همچون آنها که در اصول يوگياکارتا
آمده است استقبال میکنند ،نقدهايی وارد میکنند به شيو ه تمسک به اسالم برای روا
دانستن جرم قلمداد کردن فعاليت جنسی افراد بالغ رضايتمند که سازگار با محدوده
فعاليت دگرجنسگرای هنجاری نيست .ترویج اين نقدها مشکالت نقض حقوق بشر
را در خاورميانه بر اساس گرايش جنسی و هويت جنسيتی به سرعت حل نخواهد کرد.
اما گامی خواهند بود برای گشودن دری برای بازنگری در اعتبار قوانين مرتبط جزايی و
سياستهايی که فرضشان اين است که اينها مبتنی بر اتوريت ه اسالمیاند و اکنون نشان
داده میشود که به آن اندازهای که پيشتر تصور میشد مبنای استواری ندارند.
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فصل نهم
آزادی دین در طرحهای حقوق بشر اسالمی
جنجالهای مربوط به احکام شریعت درباره ارتداد

آزادی دین موضوعی است که در آن طرحهای حقوق بشر اسالمی کشمکش مستقیم
با قانون حقوق بشر اسالمی دارند .از آنجا که کشورهایی مثل ايران و عربستان سعودی
که به خاطر نقض حق آزادی دين بدنام هستند ،نقش پيشرو در صورتبندی اين طرحها
دارند ،جای تعجب نيست که این طرحها هيچ نوع حمايتی از آزادی دين ارائه نمیکنند.
اینها به اين منظور نوشته شدهاند که حکم فقهای پیشامدرن را که دين گردانی از اسالم
را منع میکند تسهيل کنند و زمینهساز حق انحصاری حکومتها باشند تا بتوانند افرادی
را که میخواهند مرتد اعالم کنند .نويسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی مایلاند که
این واقعیت را ناديده بگیرند که اصالت و سندیت فراوانی در ميراث اسالمی وجود دارد
که از احترام به آزادی دين دفاع میکند.
بسياری از مسلمانان احکامی را که فقهای پيشامدرن در منع دينگردانی از اسالم و
مجازات آن مقرر کردهاند زیر سوال میبرند .این فقها اغلب میگفتند که به مرتدان باید
فرصت توبه و بازگشت به اسالم داده شود ولی اگر امتناع کردند ،در صورت مرد بودن
باید اعدام شوند و اگر زن بودند به زندان افکنده شوند تا نظرشان عوض شود .احکام
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شریعت پيشامدرن همچنین مقرر میداشت که ارتداد ،حکم مرگ مدنی را به دنبال دارد
به اين معنا که از جمله ازدواج مرتد منحل میشود و مرتد از ارث محروم میشود .طبیعتا
شریعت هيچ مجازاتی برای دينگردانی به اسالم از اديان ديگر در نظر نمیگيرد.
متفکران پيشرو مدعی شدهاند که تفسیرهای موجهی از منابع اسالمی وجود دارد که
آزادی دين را تامین میکنند ]۱[.مسلمانانی که مخالف جرم شمردن ارتداد هستند اشاره
میکنند که مجازات مرگ برای ارتداد در قرآن نيامده است ]۲[.در واقع در آی ه  ۲۶سوره
بقره در قرآن ،توصي ه خاصی را میخوانيم که میگوید نباید هيچ اکراهی در دین باشد و
آيات متعدد ديگری به گونهای سخن میگويند که گویی ايمان و کفر انتخابی شخصی
است ]۳[.دانشوری تونسی چنين دريافته است که قرآن میگويد خدا تسلیم به اسالم را «با
وجدان و آزادی کامل» میخواهد و نشان میدهد که آزادی دينی برای احترام به برنامه
خدا برای بشریت بنيادین است .این برنامه شامل امتياز رازآمیز نفی پیام رستگاری اسالم
است که امتیازی است که تمسک به اجبار یا قتل در مسائل ايمانی را نفی میکند]۴[.
دانشوران معاصر اغلب گفتهاند که احکام فقهای پيشامدرن دربار ه ارتداد از پیرامون
حوادث زندگی پیامبر و وقایع تاریخی پس از مرگ او برداشت شدهاند که به روی
انواع بازسازیها گشوده هستند و لزوما توجيهی برای اعدام مرتد فراهم نمیکنند مانند
مواردی که مجازات اغلب در واقع به خاطر خيانت بوده است ]۵[.دانشور لبنانی« ،صبحی
محمصانی» ،مدعی است که شرايطی که در آن این مجازات در نظر گرفته شده است،
مواردی کمیاب بوده است .او اشاره دارد که پيامبر هرگز کسی را صرفا به خاطر ارتداد
نکشته است و مجازات مرگ تنها در مواردی اعمال میشده که عمل ارتداد مرتبط به
خيانت سياسی به امت بوده است .در اين موارد ،محمصانی استدالل میکند که مجازات
مرگ صرفا به امر تغيير دين تعلق نمیگیرد بلکه مجازات اقداماتی از قبيل خیانت ،متحد
شدن با نيروهای دشمن و فتنهانگیزی بوده است]۶[.

کشورهای مسلمان با آزادی دین مخالفت میکنند

قانون بينالمللی حقوق بشر هيچ محدوديتی برای اعتقاد دینی فرد قائل نمیشود :آزادی
دين ،يک آزادی بیقید و بند است .يکی از تاثيرگذارترین بيانيههای اين آزادی در
اصل  ۱۸اعالمی ه جهانی حقوق بشر آمده است .اصل  ۱۸میگويد« :هر فردی حق آزادی
انديشه ،وجدان و دین دارد ،اين حق شامل آزادی تغيير دین يا عقيده و آزادی اینکه
يا به صورت فردی يا جمعی و با ديگران در جلوت یا خلوت ،دین يا باور خود را در
تعالیم ،فرايض ،عبادات و مناسک ابراز کند ،میشود ».آزادی دين در معاهد ه بینالمللی
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حقوق مدنی و سياسی ( ،)ICCPRدر ماد ه  ۱۸.۱يک آزادی بیتبصره است .هر چند
عبارتبندی آن شبیه اصل  ۱۸اعالمي ه جهانی حقوق بشر است ،تمهيد معاهد ه بینالمللی
حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRبه طور مشخص آزادی دينگردانی را ذکر نمیکند.
از لحاظ تاریخی مهم است که عبارت تضمين حق دينگردانی به درخواست
نمايندهای از لبنان ،که خود مسيحی بود ،به اعالمي ه جهانی حقوق بشر افزوده شده
است .لبنان در ده ه  ۱۹۴۰و  ۱۹۵۰ميدانی از کثرتگرايی و مدارای دینی بود که در
آن باهمستانهای بزرگی از مسيحيان ،مسلمانان و دروزیان همزيستی داشتند و در آنجا
ناهمگون به نظر میرسيد که مسيحيان بتوانند به اسالم بگروند ولی مسلمانان از گرويدن به
مسيحيت منع شده باشند .جای تعجب نيست که وقتی نمايند ه لبنانی «شارل ملک» پيشنهاد
کرد که این عبارات اضافه شوند ،با مخالفتهای بعضی از کشورهای مسلمان رو به رو
شد که ذکرش در فصل اول رفته است.
مخالفتها بعدا در بسترهای ديگری مطرح شدند .ايران ،در بحث دربار ه اعالميه
حذف هم ه صورتهای عدم مدارا در سال  ،۱۹۸۱مدعی شد که مسلمانان اجازه ندارند که
ن کار اعدام میشوند ]۷[.کنوانسيون حقوق کودک
دينشان را بگردانند و در صورت اي 
( ،1)CRCکه از ميان هم ه کنوانسيونهای حقوق بشری بيش از همه تصويب شده است،
در اصل  ۱۴آزادی دين کودک را تضمین میکند .هر چند بعضی از کشورهای مسلمان
بدون هيچ مالحظهای کنوانسيون حقوق کودک را تصويب کردند ،بعضی کشورها آن
را با قید تبصرههایی تصويب کردهاند .بعضیها به صراحت مالحظهشان را احکام اسالمی
اعالم کردهاند ولی کشورهای ديگر با توسل به عبارات طوالنی و مغلقگويی ،با توسل به
قانون اساسیشان ،که اصول اسالمی را گنجانده است که میتواند مبنای منع دينگردانی
باشد این کار را کردند .افغانستان ،ایران و عربستان سعودی مالحظاتی وسيع را هنگام
تصويب کنوانسيون حقوق کودک وارد کردند که نشان میداد آنها ملزم به تمهيداتی که
احکام اسالم را دور بزند نیستند که بالقوه شامل اصل  ۱۴نيز میشود .در منطق ه خاورمیانه
الجزیره ،عراق ،اردن ،کویت ،مراکش ،عمان ،پاکستان ،قطر ،سوريه و امارات متحده
عربی مالحظات خاصی را در اصل  ۱۴وارد کردند .شايد اين کشورها بیشتر مايل بودند
که عدم پذيرششان را در برابر آزادی دین در بستری ثبت کنند که سلطه و قيموميت
پدری بر فرزند مسأله بود .باالخره ،در کشورهای خاورمیانه ،همبستگی خانوادگی و
اتوریت ه پدری اموری مقدس هستند و فرض میشود که فرزندان باید بر دین پدرانشان
باشند .این بيانیههای عمومی نشاندهند ه دور شدن مستمر آنها از اصل آزادی دین بود.
1. Convention on the Rights of the Child
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از آنجا که اسالم دینی است که سرعت رشد آن از ساير اديان بسيار بيشتر است و تالش
برای دينگردانی از اسالم نامعمول است ،ممکن است شور و حرارت برای مجازات
ارتداد گيجکننده به نظر برسد .حق آن است که فرض کنیم شمار کسانی که تحت
تاثير ممنوعيت ارتداد واقع شدهاند ،بسيار اندک باشد .در واقع ،منع دينگردانی از اسالم
ش بزرگتری از جمعیت کشورهای مسلمان را
پیامدهای وسيعی دارد و بالقوه حقوق بخ 
بيش از آنچه در ابتدا ممکن است تصور کنیم محدود میکند.
چنانکه تفسیر شده است ،اين ممنوعيت میتواند شامل حال کسانی شود که در دينی
غير مسلمانی به دنیا آمدهاند ولی والدين ،اجداد يا حتی نياکان دورترشان از اسالم دينشان
را گردانيدهاند .اين مفهوم که بهايیان ابتدا روگردان از اسالم شدهاند مبنای تعقيب آنها
در ايران پس از انقالب بوده است .هر چند افرادی که هدف قرار میگرفتند دينشان
را عوض نکرده بودند ،اسناد نشان میدهد که بهاييان ايران میتوانند به خاطر اينکه
اجدادشان دينشان را از اسالم گرداندهاند ،مجازات شده و تحت پیگرد قرار گیرند.
اين ممنوعيت میتواند بر مسلمانانی نيز اثر بگذارد که متمسک به عقايدی هستند
که سازگار با هر آنچه معيار راستکيشی در حال حاضر نزد نهادهای محلی قدرتمند
اسالمی يا دولتها نباشد .هر چند فرهنگ اسالمی پيشامدرن عموما عقاید مختلف درباره
مسائل الهيات و احکام اسالم را تحمل میکرد ،وقتی دولتهای معاصر خاورميانه یک
اسالم رسمی يا برنامههای اسالمیسازی را پیش گرفتند ،عدم مدارای خودشان را بروز
دادهاند و به مسلمانانی که روایت تصویبشد ه اسالم رسمیشان را نپذيرفتهاند برچسب
کافر و مرتد زدهاند .شرایطی که تحت آن اقليت احمدی در پاکستان به طور قانونی
به رتب ه «غير مسلمان» در برنام ه اسالمیسازی رسمی تنزل داده شدند که پيشتر از اين
بررسی شده است .به طريق مشابه ،جمهوریخواهان سودانی رسما در حکومت نميری،
«مرتد» از اسالم شدند هر چند خودشان هرگز اسالم را انکار نکردند .به اين ترتیب ،منع
ارتداد تبدیل به وسيلهای برای جرم شمردن عقايدی شده است که کفرآمیز تلقی میشود
و به مثاب ه عامل محدودیت آزادی مسلمانانی عمل کرده است که از نسخهای از تعالیم
اسالمی تبعيت میکنند که در آن محل مغضوب است.
پروند ه بدآواز ه «نصر حامد ابوزيد» ،استاد دانشگاه قاهره ،نشان داد که دادگاههای
مصر آماده بودند که انديش ه پيشرو اسالمی را ذیل عنوان ارتداد مجازات کنند ]۸[.پرونده
ابوزید از جمله ثابت میکند که نزاع راستکيشی سنی با افکار معتزلی که در فصل
سوم بررسی شد ،هنوز تمام نشده است چون بسياری از مواضع جنجالی ابوزید ارتباط
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نزدیکی با رهیافت خردگرای معتزلیان به اسالم داشت ]۹[.ابوزید مواضعی گرفته بود
که با این مفهوم رايج ميان مدافعان معاصر اسالم به مثاب ه ایدئولوژی ناسازگار بود که
قرآن معنایی تکصدایی دارد و بر تنوع در تفاسیر تاکید میکند ]۱۰[.عالوه بر اين ،او
اين اصل را زیر سوال میبرد که اسالم هم ه حوزهها را در بر میگیرد و استدالل میکند
که زمينههایی مانند حقوق بشر مبتنی بر تحوالتی خارج از حوز ه دين هستند ]۱۱[.مانند
عبدالکریم سروش ،فيلسوف ایرانی که به خاطر ابراز عقایدی مشابه تحت تعقیب قرار
گرفته است ،ابوزید تبعات انحصار تفسیر قرآن در اختيار متکلمان حکومتی را ارزیابی
میکند و مدعی است که وابستگی آنها به حکومت باعث سرکوب تفسيرهای جدید و
خفه کردن تحليل انتقادی میشود ]۱۲[.او گويی سرنوشت خود را پیشبينی کرده باشد،
ادعا کرد که بهرهبرداری ايدئولوژیک از قرآن به وضع موجود مشروعيت میبخشد و
منجر به این میشود که به مسلمانانی که آن را به چالش میکشند برچسب بیدين ،ملحد
و کافر زده شود]۱۳[.
قانون احوال شخصی ه مصر توسل به احکام اسالمی را به ارجاع به تمهيدات مقررات
جاری مجاز میداند یعنی قاضی میتواند از آثار فقهای مذهب مسلط فقهی حنفی استفاده
کند .شخص ثالثی که يکسره با ابوزید بیارتباط بود ،اجازه پیدا کرد ادعايی بکند که
بنا به آن تحت فقه حنفی ،ازدواج ابوزید با همسر مسلماناش باید منحل میشد چون
نوشتههای او نشان میداد که او مرتد شده است .دادگاهها نوشتههای ابوزید را بررسی
کردند که خواستار بازنگری در رهيافت متعارف به تفاسير قرآنی شده بود و پذيرفتند که
نظريههای او باعث ارتدادش شده است .بر این مبنا ،دادگاهها ازدواج او را منحل اعالم
کردند .آنها به حفاظت قانون اساسی از آزادی دین اشاره کردند ولی چنانکه در پرونده
ظهيرالدين در پاکستان رخ داد ،آن را در پرتو موازین مسلط اسالمی تفسیر کردند .یعنی
دادگاهها به اين نتيجه رسیدند که تبصرههای اسالمی بر آزادی دین تلويحا آمدهاند و
نتيجه گرفتند که طالق اجباری این زوج بر مبنای عقايد دينی به ادعای آنها مرتدانهاش
تعارضی با آزادی دین به شکلی که در قانون اساسی مصر آمده است ندارد]۱۴[.قضات با
وجود اينکه با پذيرفتن تبصرههای اسالمیای که باعث از کار انداختن و خنثی کردن آن
میشد حق بشری آزادی دین را انکار کرده بودند ،حاضر نبودند به اين کار اذعان کنند.
پروند ه ابوزید نشان میدهد که چطور مسائل حقوق بشر آزادی دین و منزلت زنان به
هم ارتباط دارند .برپادارندگان شریعت پیشامدرن اصرار دارند که زن بايد تحت قيموميت
شوهر باشد که اگر زن مسلمان باشد ،تحملناپذير خواهد بود که با غير مسلمان ازدواج
کند چون اسالم  -و زن مسلمان نشانهای از اسالم ديده میشود  -نباید زیر سلطه و
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استيالی دين ديگری در بيايد .آنها همچنین این اصل را رد میکنند که هم مرد و هم
زن باید هر دو آزادانه اجازه داشته باشند که همسرشان را انتخاب کنند بدون هيچ مانعی
مبنی بر دين .نتیج ه پروندهی ابوزید را میتوان به راحتی به هما ن اندازه به برابری ندادن
مصر به زنان نسبت داد که به قائل نبودنشان به آزادی دين.
هر چند اجرای حکم طالق نهایتا متوقف ماند و مصر بعدا قوانیناش را تغيير داد تا مانع
از این شود که افراد خصوصی چنين دعاویای را طرح کنند ،این پاسخهای ديرهنگام از
ابوزید و همسرش در برابر متعصبان دينی که آماده بودند روایت خودشان از عدل اسالمی
را پياده کنند حفاظت نکرد .آنها تهديد کردند که ابوزید را به خاطر ارتداد فرضیاش
يا هر دو را به خاطر زندگی معصیتآمیز با هم پس از طالق اجباریشان خواهند کشت.
زوج ناگزیر شدند که در اروپا پناهندگی بجویند .این نتيجه ،يادآور اين نکته است که
در فضای عدم مدارايی که در بسياری از کشورهای مسلمان حاکم است ،الزم نيست که
خود دولت مجازات مرگ را برای «مرتد» تحميل کند تا او به اشد مجازات برسد.
اين پروند ه ارتداد نشان میدهد که سادهسازی بيش از حد است که چنین احکامی
را به قوانين اسالم نسبت بدهيم .باالخره ،مقاصد فقهای پيشامدرن اين بود که مسلمانانی
را که دينشان را ترک میگويند مجازات کنند و روگردانی از امت اولي ه اسالمی را
تحذير کنند .ابوزید ،که به اذعان و بيان خود مسلمانی بود که منزلت و اعتبار بااليی در
جامع ه مسلمان داشت و مایل بود که دانشوری اسالمی را از طريق مطالع ه قرآن احيا کند،
بر خالف ميلاش از جامعه طرد شد آن هم بر مبنای سست و لرزان تصميم يک دادگاه
سکوالر که دست بر قضا چالشهای او را در برابر عقايد مقبول توهينآمیز يافته بود .حکم
«ارتداد» از مجازات به خاطر ترک ارادی دین ،تبديل شده بود به مجازاتی دلبخواهی که
دادگاههایی در خدمت دولتهايی ملی میتوانستند عليه مسلمانانی معتقد اعمال کنند
که راه ديگری را برای فهم متن مقدس اختيار کرده بودند .در نتیج ه حکم «ارتداد» ،دو
مسلمان از جامعه طرد شدند و مجبور به جالی وطن از سرزمین مسلمانی خود و مهاجرت
برای امنيت خود شدند تا در تبعید در سرزمين غير مسلمانان زندگی کنند.
مدعیات ابوزید در دفاع از فهمی اصالحگرايانه از منابع اسالمی او را در برابر انواع
حمالتی که بسياری از متفکران برجست ه اسالم را ناگزیر به اختيار تبعید کرده بود،
آسيبپذیر کرده بود .نويسندهای که دربار ه پروند ه ابوزيد نوشته و ابراز تاسف کرده
است که دقیقا خالقترین ،باهوشترین و دليرترين کسان در جهان مسلمان هستند که
آماج افترا ،حمله ،تعقیب و کشتار اعضای فرهنگ خود قرار میگیرند  -و تمام اینها
ن است که کوشیدهاند که راه دشوار احيا و حفظ فرهنگ خودشان را اختيار
به خاطر ای 
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کنند ]۱۵[.وقتی اسالم به مثاب ه يک دين واکنشی و ستمگر تصوير میشود ،باید اين
واقعیت را در ذهن داشته باشيم که مسلمانانی که اسالم را تبديل به نظامی گشودهتر
میکنند و ديدگاههايی روشنانديشانه از دينشان ارائه میکنند اغلب اوقات از به چالش
کشيدن راستکيشی برحذر داشته میشوند از بيم سرنوشتی مشابه با سرنوشت ابوزيد و
افرادی مانند او ،که منجر به يک فضای دينی عقيم در خاورمیانه میشود.
مانند بسياری از موارد ،نقضهای حقوق بشری که در نگاه اول ممکن است با استفاده
از شريعت پیوند بخورند هنگام بررسی دقیقتر معلوم شده است که پيوند تنگاتنگی با
سياست محلی دارند .ابوزید خود مدعی است که به عنوان مرتد آماج تعقیب قرار گرفته
بود به تالفی از انتقادهای او از طرحهای سرمایهگذاری اسالمی که در آن چهرههای
ذینفوذی سود میبردند .به هر تقدير ،اين پروند ه تاریک نشان میدهد که چرا حفاظت
از آزادی دین دستکم برای مسلمانان به همان انداز ه جمعيت غير مسلمان در خاورميانه
مهم است .البته ،تصور باطلی است که فکر کنیم نظامی که اعضای اکثریت جامع ه مسلمان
را به خاطر عقيد ه دینیشان تعقیب میکند ،میتواند از آزادیهای دينی اقليتهای غير
مسلمان حفاظت کند.
در فضای عدم مدارايی که با حرکتهای رسمی اسالمیسازی و کنشگری
اسالمگرايانه قدرت پیدا کرده است ،کشمکشهای فرقهای رشد کردهاند و اتهامات
ارتداد مضاعف شدهاند .اين جریان به حدی ويرانگر شده است که در ژوئیه سال ،۲۰۰۵
جلسهای متشکل از فقهای اسالمی عالیرتبه در اردن تشکيل شد تا اعالميهای تدوین کنند
و اين شيوه را که گروهی از مسلمانان گروهی دیگر را مرتد بخوانند محکوم کنند و ادعا
کردند که چنین کاری تعرض به اسالم است .هر چند بیانيه تاييد کرد که هم سنیها و
هم شيعیان مسلمانانی راستین هستند ،اما نتوانست صراحتا خواستار پایان دادن به تعقیب
سایر مذاهب شود]۱۶[.
منع دينگردانی از اسالم میتواند آزادی زنان مسلمان را نیز محدود کند و مانع از اين
بشود که از قانون شریعت بگريزند .مقررات جاری قانونی در بيشتر کشورهای خاورمیانه
به این معنا هستند که تعلق دینی تعيین میکند که چه قانونی در مسائل احوال شخصيه
جاری است .به جز در کشورهای بسیار نادری مثل ترکیه و تونس ،که اصالحاتی گسترده
چنان اجرا شدهاند که يک معيار ملی برای هم ه شهروندان جاری است مسلمانان میبينند
که در مسائلی مثل ازدواج و طالق ،تحت قوانين شريعت هستند.
در چنين نظامهایی ،اگر هيچ منعی برای دينگردانی وجود نداشت ،يک زن مسلمان
میتوانست قانون احوال شخصي ه حاکم بر خود را صرفا با ترک اسالم عوض کند .در
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خاورميانه ،دينگردانی از یک دين به دين ديگر  -و گاهی تغيير مذهب از يک مکتب
فقهی به مکتبی ديگر  -هميشه زمين ه تغيیر قانون جاری در مسائل احوال شخصيه بوده
است .اين دينگردانیها معادل «خريد مجمع» 1در آمریکاست که در آن شاکيان با تغيیر
مکان زندگیشان از يک ايالت به ايالت ديگر میتوانند قانون حاکم بر مسائل قانون
خانوادهشان را عوض کنند « -خريد» برای مجمعی که قانون مطلوبتری دارد.
دينگردانی طرفین را بالقوه قادر میسازد که به اهدافی برسند که تحت قانون
احوال شخصي ه اصلیشان برایشان رسيدن به آنها محال است .مثال در يک کشور
خاورميانهای ،يک زن کاتولیک رومی که با مردی کاتوليک ازدواج کند از طالق
گرفتن محروم است ،ولی میتواند با گرويدن به اسالم پيوند زناشويیاش را بگسلد.
در نتيجه ازدواج او منحل میشود چون از مزيت حکم شریعت برخوردار میشود که
يک زن مسلمان نمیتواند ازدواج معتبری با مردی غير مسلمان داشته باشد .يک مرد
غير مسلمان نيز میتواند به اسالم بگرود و از مزیت قانون احوال شخصی ه مطلوبتری
برخوردار شود از قبيل حکم طالقی مالیمتر .مجازات گرويدن از دين اسالم را میتوان
برای تحذير «دينگردانی»هايی استفاده کرد که به مصلحت انجام شدهاند به اين شيوه که
جلوی اين فرصتطلبان را بگيرد که پس از اينکه حکمی قانونی از طريق وضعيت موقت
مسلمانیشان برایشان حاصل شد به دين اصلیشان برنگردند.
از آنجا که مرتد عقوبت مرگ مدنی را میبيند ،ارتداد مسير فراری را برای زنان
مسلمانی فراهم میکند که جويای طالق هستند ولی با موانع قانونی مواجه هستند .به اين
ترتیب ،زن مسلمانی که مايل است مرگ مدنی را به جان بخرد ،میتواند از کاربرد احکام
شریعت با ترک اسالم بگريزد .در گذشته ،عوامل اجتماعی و اقتصادی بسیاری زنان مسلمان
را از اختيار کردن چنين مسیر تندروانهای بر حذر میداشت ،اما اين محذوریتها زير نفوذ
تغييرات اجتماعی مهم در حال فرو ريختن هستند .فرصتهای تحصيلی بهبوديافته ،واقع
شدن در معرض الگوهای مختلف اجتماعی از طريق رسانهها ،رويکرد شکاکانهتری نسبت
به انقياد سنتی زن ،و ساير عوامل ممکن است زنان را بر آن دارند که دیگر تاب پيوند
زناشويی سنگين را که قبال تحمل میشد نياورند .در این شرايط تغييریافته ،چشمانداز به
دست آوردن آزادی از طريق ارتداد ممکن است مفتونکننده باشد.
به این ترتیب ميان امتناع طرحهای حقوق بشر اسالمی از مجاز شمردن دينگردانی
و عزم نويسندگانشان بر اطمينان از اينکه زنان مسلمان تحت قيمومیت احکام شريعت
باقی بمانند ارتباطی وجود دارد .در جایی که احکام شریعت به مثاب ه طرحی برای تسلط
1. Forum shopping
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بر زن دیده میشود ،الزم میشود که دینگردانی به مثاب ه راهی که از طریق آن زن بتواند
مقررات و احکام منتخب قانون را دستکاری کند ،مسدود شود.
در کويت که توانايی زنان برای خارج شدن از حلقه شریعت تهدید تلقی شده است،
راه حل قانونی متفاوتی یافت شده است .در آنجا ،قانونی جاری شده است که اين
حکم پیشامدرن شریعت را که ازدواج زن مسلمان به صرف ارتدادش منحل میشود،
ملغی شده است .دلیل این تغيير در متنی توضیحی به همراه این اصالح قانونی ارائه شده
است« :شکايتها نشان داده است که شيطان راه ارتداد را برای زنان مسلمان جذاب
میکند تا زن بتواند پيوند زناشويیای را که خوشایندش نیست بگسلد .به اين دلیل،
تصميم گرفته شد که ارتداد منجر به انحالل ازدواج نمیشود تا اين در خطرناک بسته
شود ]۱۷[».میتوان ديد که در کويت ،وفاداری به شریعت در مقايسه با دغدغ ه حفظ نظم
پدرساالرانه نقش دوم را پيدا کرده است؛ حکم شریعت در خصوص مرگ مدنی برای
مرتد به خاطر نگرانی از اینکه این مجازات برای تحذیر زنان از متوسل شدن به ارتداد
برای پايان به ازدواجشان ناکافی است ،رها شده است .با تغییر در قانون زنان مسلمان
در کویت دیگر نمیتوان «این در خطرناک» را باز کنند .تا همين اواخر ،غربیسازی
پیشرو نظامهای حقوقی خاورمیانه به نظر میرسید که وعدهاش اين است که اهميت
عملی محدوديتهای شريعت در زمین ه آزادی دینی رو به افول خواهد گذاشت .پس از
اصالحات قرن نوزدهم و بيستم در زمین ه قانون جزا ،استفاده از مجازات مرگ موجود
در شریعت برای برگشتن از اسالم نادر شد .حرکتهايی که برای اسالمیسازی قانون
خاورمیانه انجام شد این جریان را معکوس کرد و باعث پدید آمدن نقضهای جدی
قانون حقوق بشر بینالمللی شد.
در مصر از ده ه  ۱۹۷۰به بعد ،مطالبات مصرانهای برای احیای مجازات مرگ برای
ارتداد از اسالم وجود داشته است ]۱۸[.این مطالبات با مخالفتهایی پرشور از سوی
جمعیت بزرگ قبطی مصر و نیروهای لیبرال و سکوالر مواجه شده است .هر چند دولت
مصر در سال  ۱۹۸۰قانون اساسی را تغيير داد تا شریعت را منبع اصلی قانونگذاری کند،
در برابر تالشها برای جا انداختن حکم اعدام برای ارتداد از اسالم در قانون جزا مقاومت
کرد .اما نمونههای فراوانی از آزار و ارعاب مسلمانان مصری که دینشان را از اسالم
گرداندهاند گزارش شده است.
حتی در جاهایی که هيچ حکم اعدامی برای ارتداد از اسالم در قانون جزا گنجانده
نشده است ،دولتهایی که برنامههای اسالمیسازی را در پیش گرفتهاند میتوانند
همچنان مردم را به خاطر ارتداد از اسالم اعدام کنند  -گويی احکام شریعت حتی در
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غياب تمهیدات متناظری در قانون جزا همچنان الزامآورند .در همين حین ،دولتهایی
که مرتدان را اعدام میکنند اغلب در اعالم علنی اینکه مردم را به خاطر عقاید دینیشان
کشتهاند يا در تصويب قوانینی که مؤید در پی داشتن اعدام به خاطر دینگردانی از اسالم
هستند ،مرددند.

عقاید تابنده

عجيب نيست که سلطا ن حسين تابنده روراستترین نويسندهای است که خواستار حفظ
احکام پیشامدرن اسالم در محدود کردن آزادی دينی است .او میپذیرد که اهل ذمه از
حق عمل به فرايض دینیشان برخوردارند ولی این حق به ديگران تعمیم داده نمیشود.
اعضای دین بهايی از نظر تابنده خائن به اسالم هستند و باید مجبور به توبه و بازگشت
به اسالم شوند .تابنده مدعی است که «پیروان دینی که مبنایاش مخالف اسالم» است
نمیتوانند در حکومت اسالمی آزادی دین داشته باشند و آنها را با پیروان احزابی سياسی
مقايسه میکند که «مخالف ايدئولوژی رژیم» هستند ]۱۹[.تابنده فرض میکند که اسالم
به نحوی موثر ايدئولوژيک شده است و آن را مانند خط مشی رسمی مارکسیستی در
کشوری کمونیستی میداند که اجاز ه مخالفت و اعتراض در آن وجود ندارد]۲۰[.
تابنده سرسختانه اصرار دارد که دينگردانی از اسالم نباید تحمل شود .بنا به سخنرانی
یک نمايند ه مصری در سازمان ملل که تابنده نقل کرده است ،علت تغيیر مذهب ممکن
است فشار و اکراه ،رشوه و تمايل زن «به بهرهبرداری از شرايط آسانتر برای طالق که
در بعضی اديان ديگر حاصل میشود»[ ]۲۲باشد .در میان مشوقهای دروغين ديگر برای
ترک اسالم ،تابنده وعدههای دروغ دينی ديگر را ذکر میکند که ممکن است در اسالم
بر کسی تعدی و اجحافی شده باشد يا امور شهوانی که اسالم منع میکند باعث ترک
ديانت شده باشد ]۲۳[.مسلمانی که از اسالم بر میگردد باید کشته شود چون «مانند
عضو مريضی است که بر اثر مرض سياه شده و قابل عالج نیست و باید قطع شود]۲۴[».
تابنده برای نشان دادن توجه فراوان اسالم به رفاه زن ،پیشنهاد میکند که مرتد زن کشته
نشود بلکه سرنوشت ماليمتری در محکومیت داشته باشد مثل «حبس ابد و اعمال شاقه».
از طرف ديگر ،تابنده متذکر میشود که اسالم «کسی را که غير اسالم را ترک کند و
به اسالم بگراید پذيرفته و احترام کرده» است ]۲۵[.او که ظاهرا غافل است از اينکه
ديدگاههایش چقدر با قانون بینالمللی زاویه دارد فرض میکند که وقتی کسانی که
قانون بینالمللی را مینویسند دالیل منع ارتداد را در اسالم درک کنند ،قانون بينالمللی
نیز حکم خواهد کرد که برگشتن از ديانت اسالم ممنوع است]۲۷[.
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شايان بررسی است که چطور استداللهای تابنده برای منع ترک اسالم در تعارض با
یکی از زمينههای محوری قانون حقوق بشر بينالمللی است .قانون حقوق بشر بينالمللی
مبتنی بر این فرض است که آزادی دادن به افراد در گرفتن تصميمهای بنيادینی که بر
زندگیشان اثر میگذارد بخشی از الزمه و اقتضای انسان بودن است و در راستای رسيدن
به کرامت و احترام به خود ]۲۸[.اما تابنده مطلقا حق افراد را برای اينکه آزادانه در امور
دینی از وجدان خود تبعیت کنند ،رد میکند.

اعالميه جهانی حقوق بشر اسالمی

اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی مدعی است که در اصل .۱۲الف به «حق آزادی عقیده،
انديشه و بيان» میپردازد ،اما باز هم از صورتبندیای در زبانهای انگلیسی و عربی
استفاده میکند که معانی بسیار متفاوتی دارند .در نسخ ه انگلیسی ،اصل .۱۲الف میگوید
که «هر فرد حق دارد انديشه و عقید ه خود را مادامی که در محدود ه مقرر شده توسط
قانون باشد ،بيان کند .اما هيچ کس حق ندارد که نشر منکر بکند یا چیزی را بپراکند که
تعرض به آداب عامه داشته باشد یا افتراء و اسائه ادب به کسی باشد يا سوء نيتی به آبرو
و شهرت دیگری کند».
اين تمهیدات در نگاه نخست محدودیتهای بیطرفانه و سکوالری را بر آزادی بیان
وضع میکند ولی از مسأل ه آزادی فاصله میگيرد .اين فکر که بیان افتراآمیز و اسائ ه ادب
را میتوان به حکم قانون محدود کرد ،به نظر غير قابل مخالفت میرسد .زمانی که به
ياد بیاوریم «قانون» در واقع اشاره به «مبادی شرعیه» است درک میکنيم که محدوديت
آزادی بیان آنقدر وسیع است که به دولتها اجاز ه نفی حق را میدهد.
نسخ ه عربی اصل .۱۲الف پيامی يکسره متفاوت را منتقل میکند چون به صراحت به
مبادی شرعی اسالمی برای محدود کردن آزادی بیان اشاره دارد .چنانکه پیشتر به آن
اشاره رفت ،استفاده از معيارها و موازین برگرفته از یک دین برای وضع محدوديت بر
حقوق در قانون حقوق بشر بينالمللی غير قابل قبول است .اصل .۱۲الف میگويد« :هر
کسی حق اندیشه  ،باور و بیان افکار و عقاید خود را بدون دخالت یا مخالفت کسی دارد
مادامی که از حدود مقرر شده در شریعت تبعیت کند .نشر باطل يا اشاع ه و تشويق فحشا
يا خوار کردن امت اسالم مجاز نيست ]۲۹[».به اين ترتیب احکام شریعت نه تنها بر آزادی
بیان قید مینهند بلکه بر آزادی فکر و عقیده نیز قید میگذارد.
بنا به تجرب ه قبلی ،هر کسی میتواند حدسهایی بزند که چه احکامی از شریعت را
ممکن است برای محدود کردن اين حقوق به کار ببرند .از جمله مردم میتوانند از تالش
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برای تغيير دین مسلمانان به اديان ديگر منع شوند و از گفتار تمسخرآمیز و سبآلود
دربار ه پیامبر منع شوند .تعيين اهميت اين جمل ه دوم دشوار است .نسخ ه انگلیسی میگوید
که بهتان و افترا مقوالتی از بيان هستند که حفاظت نشدهاند اما نسخ ه عربی به نظر میرسد
که منکر حفظ مقولههایی يکسره متفاوت از بیان است .اصطالحات نشر باطل ،تشويق به
فحشا ،يا ترک دیانت اسالم مبهماند و اصطالحاتی با بار ارزشیای هستند که هيچ معنای
مشخص و نهايیای ندارند چون به محدود کردن حقوق بشر مربوطاند .قابل تصور است
که هر گفتار و بیانی که بتواند وفاداری به نسخ ه محلی راستکيشی اسالمی را به چالش
بگیرد ،تهدید کند یا کاهش دهد ،ممکن است ممنوع شود .این تمهيد همچنین به نظر
میرسد که زمین ه سانسور گسترده را برای حفظ اخالقيات مهیا میکند .اينجا ،مانند موارد
ديگر ،ماهیت گشود ه تبصرهها استعداد عقيمسازی همان آزادیهايی را دارد که اعالميه
جهانی حقوق بشر اسالمی تظاهر به اعطای آنها میکند.
«حق آزادی دین» سرفصل (گمراهکننده) اصل  ۱۳اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی
است .این اصل در نسخ ه انگلیسی میگوید که هر فردی حق آزادی وجدان و عبادت
را بر اساس عقايد دینیاش دارد .صورتبندی آن با صورتبندی عبارات همتای آن در
اصول حقوق بشر بینالمللی فرق دارد ولی تفاوت ،تفاوتی نسبتا مالیم است]۳۰[.
اهمیت تفاوت بین اصل  ۱۳و معيارهای بینالمللی مرتبط با آن را وقتی میتوان
بهتر دريافت که به نسخ ه عربی رجوع کنيم که میگوید هر فردی حق آزادی عقيده
و آزادی عبادت را دارد بنا به اين اصل که «دين شما از آن شما و دين ما از آ ِن ما» که
عبارتی است برگرفته از آي ه ششم سور ه الکافرون است .معنای کافران روشن است؛ به هر
حال ،معنایی منفی دارد .ترجم ه کل سوره اين است (ترجم ه عبدالمحمد آیتی)« :بگو :اى
كافران ،من چيزى را كه شما مىپرستيد نمىپرستم .و شما نيز چيزى را كه من مىپرستم
نمىپرستيد .و من پرستنده چيزى كه شما مىپرستيد نيستم .و شما پرستنده چيزى كه من
مىپرستم نيستيد .شما را دين خود ،و مرا دين خود 1]۳۱[».این سوره دربار ه مرزی ميان
اسالم و «کفر» سخن میگوید و زمين ه همزيستی را فراهم میکند ولی تالش نمیکند هيچ
اصلی برای آزادی دين را به شکلی که در اسناد حقوق بشر بينالمللی يافت میشود بنيان
بگذارد .اگر در اين عبارات حقی مستتر باشد ،حق پيروزی از دین خود است که نظامی
شريعتمحور است که تنها حقوق را به مسلمانان میدهد و با قید محدوديتهايی با اهل
کتاب .مسلمانان در نتيج ه اجبار به تبعيت از دین خود ملزم به پیروی از احکام شريعت
 .1نويسنده از ترجمه انگلیسی قرآن «مارماديوک پيکتال» استفاده کرده است ولی در متن فارسی به
اقتضای زبان ناگزیر از یکی از ترجمههای فارسی قرآن استفاده شده است.
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هستند که معنایاش اين است که اجاز ه ترک اسالم را ندارند.
نسخ ه عربی بخش  ۷دیباچ ه اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی ،تعصب دینی زیربنايی
این متن را نشان میدهد .نسخ ه انگليسی این بخش بیطرفانه و بیضرر به نظر میرسد و
خواهان جامعهای است که در آن «قدرت دنیوی امانتی مقدس تلقی میشود که باید در
حیط ه حدود مقرر شده توسط قانون اعمال شود و به شکلی که قانون صواب ديده است
و با اعتنای الزم به اولويتهای مقرر شده توسط آن ».همین بخش در نسخ ه عربی تفاوت
فراوانی دارد و بیانی است از تعهد به جامعهای که در آن هم ه مردم تنها به اهلل به عنوان
خداوند تمام آفرينش باور دارند .این خود منجر به تعهدی برای ترغیب جمعيت جهان
برای پیوستن به اسالم است و اين تعهد سازگار با رويکردهایی نيست که هنجارهای
حقوق بشر بینالمللی در خصوص آزادی دين را شکل میدهند ولی اين تعابیر در
چارچوب طرحی که در آن دينگردانی از اسالم منع شده است تناسب دارند.

قانون اساسی پيشنويس االزهر

نسخ ه پيشنویس قانون اساسی االزهر در نسخ ه انگليسی اصل  ۲۹میگوید که «در حيط ه
محدودیتهای شریعت اسالمی ،دولت حقوق پاي ه طبیعی را برای عقاید دینی و عقالنی
فراهم میکند ».در این صورتبندی مبهم ،هيچ اشارهای به هيچ نوع آزادی دین نشده
است .با توجه به این حذف ،اين اصل همان نوع «حق»ی را برای پيروی از دین فرد قائل
میشود  -بدون اعطای هر گونه حقی به مسلمانان برای تغيير دين  -که در اصل ۱۳
اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی آمده است .اما همان اصل قانون اساسی پیشنویس
االزهر به صراحت از «آزادیها»ی کار و بيان و «آزادی» شخصی سخن میگويد .حذف
«آزادی» (حريت) دين بعید است که تصادفی باشد ،به ويژه با توجه به اين نکته که
«حقوق پايهی طبیعی» تمهيد شده در اين اصل تنها «در حيط ه محدوديتهای شریعت
اسالمی» ارائه شدهاند .در اصل  ۷۱قانون اساسی پيشنويس هر گونه شکی مبنی بر اينکه
آیا استفاده از اين محدوديتها به منظور محدود کردن آزادی دين بر حسب احکام
شریعت پيشامدرن است یا نه ،بر طرف میشود .اين اصل مجازات اعدام را برای ارتداد
در نظر میگيرد .از آنجا که موازین حاکم را شریعت مقرر میکند ،این مجازات تنها به
بازگشت از اسالم بر میگردد.
صراحت و روراستی نسبی نسخ ه پيشنویس االزهر در خصوص مجازات مرگ برای
ارتداد و بازگشت از اسالم در تعارض آشکار با گريزپایی و تزلزلی است که معموال در
طرحهای حقوق بشر اسالمی با آنها برخورد میکنیم .دانشگاه االزهر بلندآوازهترین
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مرکز آموزش اسالم سنی است که در آن بر مطالع ه فقه پيشامدرن ،و نه قانون حقوق
بشر بینالمللی تاکيد میشود .عالوه بر این ،اين دانشگاه پایگاهاش در قاهره است ،و
مسأل ه اعدام مرتد در آنجا دهها سال است که مسألهای داغ بوده است .با توجه به شدت
جنجالها ،برای نهادی مانند االزهر دشوار است که از مسأل ه مجازات ارتداد بیتفاوت
بگذرد .عالوه بر اين ،اين پيشنويس صرفا پيشنهادی است از سوی االزهریها برای
مضامينی که در حالت آرمانی باید در قانون اساسی باشند .از آنجا که اين تمرین آنها
تمرینی آکادميک و دانشگاهی است ،نويسندگان مجبور به سازش و مصالح ه سياسی با
قبطيان مصری مغبون در اين قصه نبودهاند و تهيهکنندگان اين پيشنويس ناگزیر نبودهاند
به سازش با سياستمداران و فقهایی که رويکردهايی مدرن به مشروطهخواهی داشتند و
گنجاندن حکم اعدام برای ارتداد را در قانون اساسی ناصواب میدانستند.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی ايران سال  ۱۳۵۸به آن معنا به مسأل ه آزادی دينی نمیپردازد .مهم است که
قانون اساسیای که از بسیاری جهات نسخهبرداری از الگوی فرانسوی است ،حفاظت از
آزادی دينی را از فهرست حقوقاش حذف کرده باشد .درست است که اصل  ۲۳تفتيش
عقاید و حمله به مردم را به خاطر عقايدشان منع کرده است ،و باید آن را چنین تفسير
کرد که تعقيب دینی باید جرم و غيرقانونی باشد .مقاصد و اميدهای اولی ه تهیهکنندگان
این اصل هر چه بوده باشد ،در عمل مانع از این نشده است که دولت ایران حقوق مزبور را
نقض کند .رفتار دولت ايران مجامله و تعارفی است با معنای حفاظتی که در اصل  ۲۳ارائه
شده است .تعقيب گسترد ه بهاييان ايران نشان میدهد که دولت باور ندارد اصل  ۲۳مانع
از تفتيش یا حمله به اعضای اقليتهای دینی مغضوب به خاطر باورهای دینیشان است.
[ ]۳۲بهاييان زیر فشارهای شدیدی قرار گرفتهاند که توبه کنند و به اسالم برگردند .اين
واقعیتی است محرز که بهاييان به خاطر عقاید دينیشان تعقیب و آزار ديدهاند چون وقتی
که بهاييان توبه کردهاند يا اعالم تمسک و التزام به اسالم کردهاند ،اتهامات ساختگی عليه
آنها همگی ساقط شدهاند ]۳۳[.با بهاييان که مرتد تلقی میشوند به مثاب ه اشخاصی رفتار
میشود که مرگ مدنی را به جان خريدهاند ،هم ه ازدواجهای بهاييان بیاعتبار اعالم شده
است؛ روابط جنسی میان همسران سابق زنا خوانده میشود (که بنا به قانون مجازات مرگ
دارد)؛ و فرزندان ازدواجهای منحله نامشروع خوانده میشوند و به این ترتیب والدین را
از داشتن هر گونه حقی نسبت به آنها محروم میکنند]۳۴[.
به رغم شواهد گسترده دال بر اینکه تعقيب بهايیان انگيزههای دینی دارد ،در
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پيامهایی که برای مخاطبان بینالمللی تنظيم میشوند ،دولت ايران کوشش بسيار کرده
است که اعدامهای بهاييان را چنين نشان بدهد که افراد اعدام شده جرايمی مثل خيانت
مرتکب شدهاند .بهاييان اعدامشده مرتبا ادعا میشود که جاسوس اسراييل يا سازمان سیا
بودهاند .طبقهبندی دوبار ه بهاييان به عنوان «خائن»« ،جاسوس» و «توطئهگر» ایران را قادر
میکند که تظاهر کند که نظام عدالت جزايیاش از الگويی متعارفتر از آنچه که در
واقع هست تبعيت میکند .در مجامع بينالمللی ،رژيم اصرار دارد که بهايیان را به خاطر
دینشان تعقيب نمیکند ]۳۵[.ایران تاکید کرده است که ارتداد در زمر ه جرایم مقرر شده
در قانون نيست ،که درست است ،و در سال  ۱۹۹۵يک گزارشگر سازمان ملل را به دروغ
متقاعد کرد که «دينگردانی جرم نبوده است و هيچ کس به خاطر تغيير دين مجازات
نشده است ]۳۶[».به اين ترتيب ،تئوکراتهای ايرانی نه تنها از مقرر کردن حکم اعدام
برای مرتدان در قانون پرهيز میکنند بلکه دربار ه روش کشتن بهاييان به عنوان مرتد نیز
دروغ میگويند.
دولت ايران در تالش برای متقاعد کردن مخاطبان بينالمللی به اينکه تعقيب بهاييان
سياسی است تا دينی ،تظاهر کرده است که در ايران تمايزی بین جرايم سياسی و دينی
وجود دارد .اين تمايزی است که در واقع بنا به اصل  ۱۶۸قانون اساسی نمیتواند وجود
داشته باشد .جمل ه دوم در اصل  ۱۶۸از اين قرار است« :نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات
هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معین میکند]۳۷[».
میتوان در اين اصل دید که این قانون سکوالر نيست که جرايم سياسی را تعریف میکند
بلکه قانونی است که مبتنی بر موازین اسالمی است .چنانکه سزاوار يک تئوکراسی
پیروی ایدئولوژی دینی است ،مقوالت و احکام دینی تعریف جرايم سیاسی را مشخص
میکنند؛ به این ترتيب ،جرایم سياسی در نهایت جرایمی دینی هستند .عدم صراحت و
روراستی دولت ايران دربار ه ماهیت دینی تعقيب بهايیان با الگوهای دوگانه و گريزپايی
که در طرحهای حقوق بشر اسالمی به طور کلی میبينیم همنوايی دارد .با توجه به اینکه
قانون اساسی ايران مقرر میدارد که اصول و موازین اسالم قانون برتر اين کشور هستند،
میشد انتظار داشت که ایران آشکارا از سياست قتل مرتدان دفاع کند و دولت با اعتماد
به نفس در پاسخ به هر انتقادی از رفتارش حکم شریعت را ذکر کند .باالخره ،در نسخه
پیشنويس قانون اساسی االزهر ،تصویب صریح این حکم را میبینيم که مرتدان باید
کشته شوند .اما در واقع ،دولت ايران درک میکند که تعقیب و اعدام بهايیان نقض
فاحش قانون حقوق بشر بینالمللی است و باور ندارد که صرف توسل به احکام اسالم
میتواند توجیه کافی برای اين رفتار باشد .الپوشانیهای ايران نشان میدهد که تلويحا
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ماهيت مرجع و جهانشمول قانون حقوق بشر بینالمللی را قبول دارد.
میتوان شگفتی دولت تئوکراتيک ايران را دید که رهبرش فقیهی اسالمی است که
کوشش میکند تعقیبهای دینیاش را در پوشش پروندههای سياسی سکوالر پنهان
کند ولی در پاکستان که نظم سیاسی بسيار سکوالرتری وجود دارد ،قوانین به صراحت
ی را هدف تعقیب جزایی قرار میدهد .مقامات پاکستانی سعی دارند که
اقلیت دینی احمد 
موکالن داخلی خود را ـ که شامل اسالمگرايان میشود ـ متقاعد کنند که ملتزم به دفاع
از اسالم هستند ولی حاکمان تئوکراتیک ايران سعی در طفره رفتن از اتهامات نهادهای
بینالمللی دارند مبتنی بر اينکه نظام اسالمیشان عقبافتاده و بدوی است .پیداست که
محاسبات راهبردی مرتبط با منافع نخبگان دولتی نقشی مهم ايفا میکنند در شکل دادن به
اينکه رژيمهای مختلف چطور تصمیم میگیرند که آشکارا ادعا کنند که احکام اسالم
تعقيب افراد را به خاطر جرايم دینی الزم میداند.
روحانيون حاکم ايران همچنین «ارتداد» را به عنوان ابزاری راهبری برای خفه کردن
اعتراض در درون نهاد روحانيت به کار میگيرند .یک نمونه از آن را میتوان در اوت ۲۰۰۰
مشاهده کرد که تندروهای ايرانی تصمیم به محاکم ه روحانی ليبرال طرفدار اصالحات،
«حجه االسالم حسن يوسفی اشکوری» گرفتند ]۳۸[.او با اتهامات مختلفی رو به رو بود از
جمله اتهام ارتداد و تبليغ علیه نظام ]۳۹[.انگيز ه تندروها برای مجازات اشکوری ،حمایت
شورمندان ه او از این اصل بود که اسالم با دموکراسی سازگار است  -و به اين ترتیب
واليت مطلق ه فقیه را به چالش گرفته بود .اشکوری پشت درهای بسته توسط دادگاهی
ويژه محاکمه شد که پس از انقالب به منظور محاکم ه روحانیون و خفه کردن اعتراضهای
آنها تشکيل شده بود .هر چند او محکوم به اعدام شد ،حکم اعدام در تجديدنظر ساقط
شد و به جای آن او به زندان فرستاده شد  -که نشانهای ديگر است از اينکه رژيم از اينکه
در انظار به نظر برسد که مردم را به خاطر عقايدشان اعدام میکند ،عصبی است.
رتبه هم از اتهام انحراف دینی معاف نبودند .در بهار سال ،۲۰۱۱
حتی مقامات عالی 
که تنشها ميان حلق ه اطراف آيتاهلل خامنهای و رييس جمهور احمدینژاد باال گرفته
بود ،اتهاماتی از اردوی خامنهای روانه شد که نزدیکان احمدینژاد به رمالی و جادوگری
میپردازند .عالوه بر این ،آيتاهلل مصباح يزدی ،از متحدان نزدیک آيتاهلل خامنهای،
هشداری داد که به نظر میرسيد مخاطباش احمدینژاد باشد و او را اندرز داد که
سرپيچی از ولی فقيه مترادف با «رو گرداندن از خداست ]۴۰[».مضمون اين سخن اين بود
که ولی فقیه ايران جایگاهی الهی همرديف با خدا دارد.
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سودان به استثنای دورهای کوتاه از فواصلی دموکراتيک ،کانون نقضهای هولناک
حقوق بشر در دور ه ديکتاتوریهايی وحشيانه از ده ه  ۱۹۸۰به بعد بوده است .باید به یاد
داشته که نقضهای حقوق بشری که به استفاده از احکام اسالم مرتبط میشوند صرفا
يک جنبه از الگوی وسيعتر نقضهای فاحش حقوق است که شامل نسلکشی و تجاوز
گروهی هم میشود.
در سال « ،۱۹۸۵محمود محمد طه» ،رهبر جنبش جمهوریخواه سودان ،به عنوان
کافر و مرتد از اسالم اعدام شد .در آن زمان توجه بسيار اندکی به پروند ه طه شد؛ این
پروندهی ارتداد نشانهای بود از پروندههای ديگری که با قوت گرفتن اسالمیسازی و
فشارش برای همنوايی ايدئولوژیک با آن در پی آمدند.
طه مکتب فکری ليبرالی در سودان داشت که«جمهوریخواه» یا«اخوان جمهوریخواه»
ناميده میشد .جمهوریخواهان اسالم را مکتبی میديدند که نظامی برابریخواه و سازگار
با حقوق بشر دارد و بر اين باور بودند که اسالم اگر به درستی تفسیر شود ،مدافع برابری
کامل ميان زن و مرد و مسلمانان و غير مسلمانان است ]۴۱[.طه تفسیری جنجالی از تاریخ
و مقاصد وحی و نزول آيات قرآنی ارائه میکرد که بر اساس بيشتر آ ن چیزی که احکام
ابدی شريعت تلقی شده است در واقع قوانينی بوده که تنها به عنوان راهنمای جامعه
اولي ه مسلمان در مدينه بوده است .ديدگاههای لیبرال و اصالحگرايان ه طه نقيض و خالف
بسياری از آراء محافظهکاران مسلمان بود  -تا حدی که در سال  ،۱۹۷۶االزهر او را رسما
مرتد اعالم کرد ]۴۲[.در سودان ،ديدگاههای او مورد حمل ه اخوان نیز که يک جنبش
اسالمگرای قوی محلی بودند ،واقع شد و یکی از شاخههای اخوان همکاری تنگاتنگی با
ديکتاتوریهای نظامی نميری و البشير داشت.
جمهوریخواهان از نقضهای حقوق بشری که در نتيج ه حرکتهای اسالمیسازی
نميری بین  ۱۹۸۳تا  ۱۹۸۵رخ دادند انتقاد میکردند و چندين شکایت ناموفق داشتند که
در آنها ادعا میکردند که تحميل احکام شریعت پيشامدرن ناقض قانون اساسی است و
علیه غير مسلمانان و زنان تبعيض روا میدارد ]۴۳[.طه به همراه گروهی از پيرواناش در
ژانوي ه سال  ۱۹۸۵دستگیر شد .اعالميههايی از سوی االزهر و مسلم لیگ جهانی صادر
شد با اين مضمون که طه مرتد است و در حکم به اين اعالميهها استناد شد و اين حکم
مبتنی بر شواهدی دست دوم از اين نوع در روند دادرسی و فاقد هر گونه شباهتی به روند
درست دادرسی بود ]۴۴[.در سال  ۱۹۸۵هیچ ماده قانونی در سودان وجود نداشت که
بگويد ارتداد از اسالم جرم است .نميری مدعی بود که طه به خاطر «افترا بستن به خدا
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و جسارتاش در برابر خدا» اعدام میشود ]۴۵[.البته در واقع نميری میخواست او را به
خاطر انتقادش از نقض حقوق بشری که حاصل حرکت اسالمیسازی نميری بود بکشد.
طه در  ۱۸ژانوي ه  ۱۹۸۵علنا در حياط زندانی در خارطوم به دار آویخته شد .بنا به
گزارشها ،او در آخرین لحظاتاش که در محاصر ه اراذل و اوباش تمسخرگر عضو
اخوان و ساير حاميان نميری بود و اعدام او را پيروزی بزرگی برای اسالم میخواندند،
نهايت آرامش و وقار را داشت .انزجار به خاطر اعدام اين رهبر دينی صلحجو و
کهنسال ،انگيزهای قوی برای بسیج کردن ائتالف مردمی علیه نميری ایجاد کرد که
موفق به سرنگونی او در  ۶آوریل  ۱۹۸۵شد .کشتن طه به عنوان مرتد از او شهيد راه
آزادی ساخت .فعاالن حقوق بشر عرب روز اعدام طه را «روز حقوق بشر عربی» ناميدند
که هر ساله گرامی داشته میشود  -و نشانهای است از اینکه طه در مخالفتاش با نقض
حقوق بشر به نام اسالم تنها نبود.

مودودی و قانون پاکستان که بر آزادی دينی اثر داشت

ابوالعال مودودی که میدانست موضعاش با حقوق بشر تضاد دارد در جزو ه حقوق بشرش
از گفتن این نکته پرهیز میکند که مدافع کشتن کسانی است که دینشان را از اسالم
میگردانند ،ولی حمايتاش از اعدام مرتدان در جاهای ديگر ثبت شده است ]۴۶[.عالوه
بر این ،حرکت ضد احمدی که او و پيرواناش به راه انداختند نفرت او را از آزادی دینی
نشان میداد .حکم  ۲۰قانونی پاکستان ،که در فصل هفتم بررسی شد ،و مجوزی قانونی
برای تعقیب احمدیها بود ،اوج حرکت او بود.
جايگشتهای متعددی از جرايم مرتبط با ارتداد از اسالم وجود دارند ]۴۷[.در
پاکستان ،بیم تعقيب به خاطر «کفرگويی» تبدیل به تهدیدی مهم شده است .در دوره
رييس جمهور ضياء الحق ،قوانين موجود کفرگويی ،که اصالتا در دور ه حاکمیت بریتانیا
جا افتاده بود ،چندین بار تغيير کرد تا شامل مجازات اعدام بشود .از آنجا که دادگاهها
دلبخواهی بودن تعقیبها به خاطر کفرگويی را محدود نکردهاند ،مسلمانانی که چيزی
دربار ه مسائل دینی میگويند يا مینويسند که باعث رنجش وجریحهدار شدن عواطف
دینی مسلمانان ديگر میشود ،بالقوه میتوانند متهم و محکوم به کفر شوند .عالوه بر این،
اسناد نشان میدهند که میتوان از قوانين کفرگويی بهرهبرداری کرد تا پيگردهايی را به
راه انداخت که انگيز ه سياسی دارند يا نتيج ه کینههای شخصی هستند و دادگاهها تمايل
دارند که متهمان را مجرم بدانند حتی در مواردی که شواهد محل نزاع يا بیپايه و سست
باشند .تبعات اين امر برای احمدیها و مسيحيان ،که به طور نامتوازن آماج این مسائل
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بودند ،بسيار گزاف بوده است به این معنا که این قوانين نه تنها آزادی دينی را محدود
میکنند بلکه رنجهای اقليتهای تحت ستم پاکستان را نيز مضاعف میکنند]۴۸[.
مجازات اعدام به خاطر کفرگويی تا به حال در واقع انجام نشده است ولی صرف اتهام
کفرگويی اغلب بهانهای کافی برای متعصبانی بوده است که اقدام به اجرای خودسرانه
عدالت يا قتل متهمان کنند.
وخی م شدن شدید حاکميت قانون در پاکستان و بدتر شدن تنشهای درون جوامع را
میتوان در پروند ه «آسيه بیبی» دید که روستايی مسيحی بیسوادی در دهی در پنجاب
بود .دعوايی میان او و زنی مسلمان کنار چاهی رخ داد و او متهم به ناسزا گفتن به حضرت
محمد شد در حالی که خود همواره منکر این اتهام بود .در نوامبر سال  ،۲۰۱۰او به خاطر
کفرگويی محکوم به مرگ شد و این حکم به طور گستردهای ناعادالنه دانسته و محکوم
شد .فرماندار پنجاب« ،سلمان تاثیر» ،که سياستمدار ليبرال برجستهای بود ،از او دفاع کرد
و قوانین کفرگويی را محکوم کرد و خود در ژانوي ه  ۲۰۱۱توسط یکی از محافظاناش
ترور شد چون محافظاش از دفاع فرماندار از اين متهم مسیحی و انتقادهایاش از قوانين
کفرگويی عصبانی شده بود .بسياری قاتل او را قهرمان ناميدند و پاکستانیهای سکوالرتر
عميقا از ترور او تکانخورده و سوگوار شدند ]۴۹[.مدتی بعد ،در مارس  ،۲۰۱۱وزیر
امور اقلیتها« ،شهباز باتی» ،تنها مسيحی کابینه ،به خاطر انتقاد از قوانین کفرگويی و
دفاع از حقوق اقلیتهای دینی پاکستان ترور شد ]۵۰[.اين نکته که این قانون کفرگويی
که به شدت از آن انتقاد شده است ،چنين گستاخانه مستمسک سوء استفاده برای اهداف
شخصی و سياسی و فشار بر اقلیتها بوده است ،در کتابها به مثاب ه يادآوری باقی خواهد
ماند که ملغی کردن روشهای اسالمیسازی چقدر دشوار است.
پاکستان سالهاست که از دامان بحرانی به بحرانی ديگر غلتيده است و در این بستر
افراطگرايی فرقهای رو به رشد و خشونتهایی که انگیزههای دينی دارند به بدبختیهای
کشور میافزاید .دولتهای بیکفايت و فاسد نتوانستهاند اقدامات کافی را برای حفاظت
اکثریت سنی از جرايمی که مبنای دينی دارند انجام بدهند یا از اقلیتهای دینی در برابر
بدرفتاری ،آزار و تروريسم دفاع کنند .چنانکه میشود انتظار داشت ،آزادی دینی در اين
شرايط نحیف و رنجور شده است.

اعالميه قاهره و قانون پايه سعودی

جای تعجب نيست که نه اعالمي ه قاهره و نه قانون پاي ه سعودی هيچ ضمانتی برای آزادی
دین ارائه نمیکنند و هر دو متن اعالم میکنند که دولت باید اسالم را نشر و تبليغ کند.
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ماد ه  ۱۰اعالمي ه قاهره میگويد که اسالم «دین دستنخوردهی طبیعت» است و هر گونه
اجبار يا بهرهبرداری از فقر يا جهل فرد را برای تغيير دين او به دینی دیگر یا به الحاد را
ممنوع میکند .با توجه به تعصبهای موجود در اين اعالمیه ،میتوان فرض کرد که همه
دینگردانیها از اسالم چنین دیده میشود که از سر «اجبار» يا «بهرهبرداری» بوده است
ولی هر ترفندی که برای تغيير دین مردم به اسالم به کار بسته شود قابل قبول است.
اصل  ۲۳قانون پاي ه سعودی از دولت میخواهد که مبلغ دین باشد که در اين بستر
یعنی وهابیت ،شاخ ه پاکدينان اسالم سنی که مورد تايید پادشاهی سعودی است .مانند
کشورهای مسلمان ديگری که در آنها هيچ حفاظتی از آزادی دین نمیشود و در آنها
دولت تايیدکنند ه روايتی از راستکيشی اسالمی است ،اقلیتهای غير مسلمان و مسلمان
آماج تعقیب و پيگرد دینی در عربستان سعودی هستند ]۵۱[.پيچيدگی ديگر ماجرا اين
است که در عربستان سعودی ،کینهکشیهای شخصی ممکن است در اینکه چه کسی
متهم به جرایم دینی شود نقش داشته باشند .نشانهای از اینکه عدالت سعودی چه اندازه
از حفظ آزادی دینی فاصله میگیرد میتوان دید که تعقیب جادوگری و رمالی که
مجازاتشان میتواند مرگ باشد ،افزايش يافته است]۵۲[.

قانونهای اساسی افغانستان و عراق

قانون اساسی سال  ۲۰۰۳افغانستان هر چند تحت نظارت آمریکا تدوين شده است،
به صراحت به آزادی دین نمیپردازد .اصل  ۲مقرر میدارد که اسالم دين این کشور
است ولی میگويد که پیروان سایر ادیان در عمل به دینشان و انجام فرايض و مناسک
دينیشان در محدودهی تمهيدات قانون آزادند .این تا حدی آزادی عبادت را برای غير
مسلمانان تامين میکند ولی از ارائ ه ضمانت برای آزادی دین قاصر است.
در تحولی بد يُمن ،تعقيب و پيگرد ارتداد به زودی پدیدار شد .در اکتبر سال ،۲۰۰۵
«علی محققنسب» ،يک افغان لیبرال اهل اقلیت هزاره که سردبیر مجلهای در زمین ه حقوق
زنان بود متهم به «بیاحترامی به احکام اسالمی» شد و دادستان او را متهم به ارتداد کرد.
مانند اغلب موارد ،اتهام ارتداد مبتنی بر اين نبود که فرد متهم عامدا قصد ترک اسالم
را داشته است .جرم محققنسب انتشار مقاالتی بود که از عقايد فمينيستی اسالمی دفاع
میکرد و مخالف اين تصور بود که اسالم ارتداد را جرم میداند]۵۳[.
بر اين اساس ،محافظهکاران خشمگين خواستار حکم اعدام او به عنوان مرتد شدند.
شاید به خاطر مداخالت ديپلماتیک غربی ،محققنسب بعد از اینکه قبول کرد که علنا به
خاطر نوشتههای جنجالیاش عذرخواهی کند ،در دسامبر  ۲۰۰۵زندان از آزاد شد]۵۴[.

آزادی دین در طرحهای حقوق بشر اسالمی

 265

در نتيج ه فشار آمريکا ،اصل  ۲قانون اساسی سال  ۲۰۰۵عراق ضمانتی برای «حقوق
دينی کامل هم ه افراد نسبت به آزادی عقيده و عمل دينی» ارائه کرد که مضاف بر موارد
آزادی عبادت در اصل  ۴۱بود .اصل  ۳۵ضمانت حفاظت در برابر «اجبار دینی» را ارائه
میکرد .با توجه به اينکه اصل  ۲قوانينی را که در تعارض با احکام استوار اسالمی باشند
ممنوع اعالم کرد و اسالم را یکی از منابع اصلی قانونگذاری دانست ،زمینه برای محدود
شدن آزادی دینی با تمسک به موازین اسالمی مهيا شد.
از آنجا که مقامات آمريکايی به تهيهکنندگان متن قانون اساسی عراق فشار آوردند
تا تمهيدات پيشنهادی اسالمی را بردارند و از آزادی دینی پشتیبانی کنند ،آزادی دینی
مقارن با اهداف سياسی آمریکا قلمداد شده است .در نتیجه ،زمينه برای عواقب سوء
بالقوهی ملیگرايانه به سود حفظ موازین اسالمی و به زیان آزادی دينی فراهم شده است
که وضعيتی نگرانکننده را برای هر عراقیای فراهم میکند که مدافع جناحهای شيعهای
باشد که پس از انتخابات دسامبر  ۲۰۰۵به قدرت رسيدند.

مداخالت آمریکا در حوزه آزادی دینی

کميسيون آمريکايی آزادی بينالمللی دين ( ،)USCIRFکه در فصلهای چهارم و هفتم
ذکر آن رفت ،ظاهرا نگران آزادی دینی در اطراف جهان است ولی بعضی از ويژگیهای
آن نشاندهند ه مشغل ه اصلی آنها با آزادی دینی در کشورهای مسلمان است .مثال يک
ی کشورهای
گزارش بسيار مبسوط دربار ه برخورد با آزادی دينی در قانونهای اساس 
مسلمان تهيه شده است و هم به زبان انگليسی و هم به زبان عربی در دسترس است]۵۵[.
جای تعجب نیست که کشورهای مسلمان نقش برجستهای در فهرست ساليان ه «کشورهای
ماي ه نگرانی خاص» ياCPCها دارند که طبقهبندی کشورهايی است که در آنها دولتها
ناقض شدید آزادی دینی هستند يا آن را تحمل میکنند و کشورهایی که کارنام ه بدی
دارند و نيازمند مراقبت و نظارت دقیق هستند]۵۶[.
در نظر ،فعاليتهای اين کميسيون مروج احترام به حقوقی است که در اعالمی ه جهانی
حقوق بشر و معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی ( )ICCPRآمدهاند ولی در واقع
بازتاب سياست آمریکا در امتياز دادن به آزادی دینی در مقايسه با سایر حقوق بشر است
که تحریف نظام حقوق بشر بينالمللی است ]۵۷[.برنام ه یکجانب ه آمریکا برای گسترش
آزادی دينی در خاورمیانه مقارن با دور ه باال گرفتن خشم علیه مداخالت آمریکا در
منطقه و ناتوانی مستمر آمریکا در رسيدگی به شکایات مربوط به مطالبات خنثیشده
فلسطينيان برای حق تعيين سرنوشتشان است که برای مردم خاورميانه امری است به ويژه
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عزیز و محترم]۵۸[.
در چنين شرايطی ،برنامههای آمریکا که قصدشان پيشبرد آزادی دينی در خاورمیانه
است ،میتواند در خدمت تصوير کردن برنامههای حقوق بشر به مثاب ه سالح امپرياليسم
غربی قرار گيرد .هر چه مطالبات برای احترام گذاشتن به آزادیهای دينی و حفظ
اقليتهای دینی با راهبردهای آمریکا يکی دانسته شود ،بیاعتبار کردن پيشنهادهای
آمريکا به عنوان پيشنهادهایی که هدفشان تضعيف همبستگی جوامع مسلمان و حق
حاکميت کشورهای خاورميانه است ،آسانتر میشود.

گسترش دايره قانون در جرم دانستن توهين به اسالم :از ماجرای رشدی
تا جنجال کاريکاتورهای دانمارکی

امروزه ،مرز پررنگی میان رژيمهای سختگیر سانسوری که بحث دربار ه موضوعات
حساس دينی در خاورمیانه را خفه میکنند و فضای بازتری که آزادی بیان را در غرب
فراهم میکند وجود دارد .پيش از جهانی شدن ،اين وضعيت تنشها و درگیریهای
حاد به وجود نمیآورد ولی امروز این اتفاق رخ میدهد .دولتهای خاورميانهای که با
سرکوب آزادی دینی به سانسور شدید در قلمرو خودشان قانع نيستند ،در کنار سازمان
همکاری اسالمی در سازمان ملل میکوشند که در قانون بينالملل این وظيفه را بگنجانند
که آن نوع سانسوری را که خود به آن میپردازند تبديل به وظيفه کنند .اين مستلزم اتخاذ
قاعدهای تازه است که وظيفهای را برای مبارزه با آنچه آنها «توهین به اسالم» مینامند
ی آزادی دينی مضر است .اين
جا بیندازد و اين قاعده هم برای آزادی بیان و هم برا 
حرکت هماهنگ غرب را هدف قرار میدهد با اين دیدگاه که کشورهای غربی توهين
به اسالم را جرم و غير قانونی بدانند و آن را مجازات کنند .کشورهای خاورميانهای
اين را راهی برای خفه کردن بحثهای ناجور دربار ه سياستهای دينی سرکوبگرانه
خودشان میبينند تا غرب را وقتی که نمیتواند انتشار موهن به اسالم را سانسور کند در
موضع دفاعی بیندازند و افکار عمومی مسلمانان را که نسبت به هر تحقیر غربی علیه اسالم
حساس هستند ،به جانب خود جلب کنند.
رژيمهای خاورميانهای وقتی که میبینند بحثها دربار ه مسائلی که آنها افکار
براندازانه و موضوعات خجالتآور قلمداد میکنند از کشورهایشان خارج شده و در
غرب لنگر میاندازد ،ناخشنود میشوند چون غرب تبدیل به مأمنی برای پخش ديدگاهها
ی دربار ه اسالم و سياست میشود .مسلمانانی که از چنگال رژيمهای
و مسائلی جنجال 
خشن سانسوری که بيان را در خاورميانه محدود میکنند رها میشوند و به غرب میروند

آزادی دین در طرحهای حقوق بشر اسالمی

 267

به نقدهايی خالقانه از راستکيشیهای کهن ه اسالمی میپردازند و توجيه اسالمیای را
که دولت برای نقض حقوق بشر میآورند به چالش میگیرند .دولتهای خاورميانه که
به تحميل همسويی و استفاده از اسالم به عنوان پوششی برای سياستهای سرکوبگرشان
عادت کردهاند از چنين چالشهايی جلوگيری میکنند.
عالوه بر بحثهای انتقادی که از اسالم و سياست در غرب توسط متفکرانی جدی
انجام میشود که در پی کاوش و روشن کردن مسائلی هستند که در خاورميانه خط قرمز
به شمار میروند ،انباشت بزرگی از کتابها ،جزوات ،فیلمها  ،وبسایتها و برنامههای
مبتذل اسالمهراسانه نيز وجود دارد .اینها در غرب با قوت گرفتن جريانهای اسالمهراس
تکثير شدهاند .حمالت مرگبار تروريستی که توسط مسلمانان تندرو در لندن ،مادريد و
نيويورک انجام شدهاند ،زمین ه مساعدی را برای نفرتپراکنانی فراهم کرده است که
اسالم را با خشونت تروريستی ،عقبماندگی و تهدید امنيتی علیه غرب یکی بگیرند.
ادبيات رو به رونق اسالمهراسانه به طور طبیعی باعث رنجش شدید مسلمانان به طور
کلی شده است از جمله در میان اقليتهای بزرگ مسلمانی که اکنون در غرب زندگی
میکنند و رژيمهای خاورميانهای کوشيدهاند از اين وضعیت حداکثر بهرهبرداری را به
سود خود ببرند .وقتی آنها برای جا انداختن تکليف مبارزه با توهین به اسالم فعاليت
میکنند ،در پی این هستند که این حرکت و فعالیت را با نگرانی نسبت با صدمات و
آسیبهایی همعنان کنند که بیان اسالمهراسانه ممکن است به مسلمانان در غرب برساند
هر چند قطعنامههای آنها به شکلی تنظیم نشدهاند که اختصاصا به این نگرانیها بپردازند
بلکه طوری تهيه شدهاند که دایر ه بسيار وسيعتری داشته باشند.
امروزه به خاطر این که دنيا بيش از قبل در هم تنيده شده است و رسانهها میتوانند
به سرعت اخبار را به اطراف جهان بفرستند ،مسلمانانی که در خاورمیانه زندگی
میکنند ممکن است احساس کنند که بحثها دربار ه اسالم در غرب عمال پشت در
خان ه خودشان اتفاق میافتد و موقعی که میشنوند به اسالم و پيامبر در کشورهای دور
دست توهین شده است ،تکان میخورند .به اين ترتیب ،مثال پس از اينکه در سال
 ۲۰۰۵کاریکاتورهای دانمارکی منتشر شدند ،که در پايین دربار ه آنها بحث میشود،
اعتراضهای خشونتآمیزی در نقاطی دوردست مثل افغانستان ،اندونزی ،ايران ،سومالی
و سوریه بروز کردند ]۵۹[.اين اعتراضها را دستگاههای عوامفریبانه و عوامل رژیمهای
خاورميانهای ،که از متوجه کردن خشم مردمی به سوی غرب سود میبرند ،تعمدا دامن
میزدند .رژيمهای نامحبوب میتوانند امیدوار باشند که در ميان شهروندان بیقرارشان
شهرت و محبوبیتی به دست بیاورند اگر بتوانند ژست دفاع از اسالم و پيامبر را در محکوم
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کردن توهینهایی بگیرند که علیه مقدسات اسالمی در غرب انجام میشود و خود را
همدل با جریانی نشان بدهند که محبوبيت مردمی دارد.
دربار ه مسألهای که اغلب گفتار نفرتپراکنانه خوانده میشود ،موازين آمريکايی و
اروپايی اختالف دارند .فارغ از کيفیت نوع بیانی که در ميان باشد ،معموال دشوار میشود
زمین ه قانونی مناسبی برای سانسور در آمریکا پیدا کرد چون متمم اول قانون اساسی در
حفاظت از آزادی بیان قدرتمند است .ديدگاه غالب آمريکايی این بوده است که برای
اينکه اجازه بدهيم افکار ارزشمند مطرح شوند باید فضا برای فعاليتهای بیانی مختلف
باز باشد از جمله در مواردی که بازتابدهند ه رويکردهای عميقا تعصبآلود و سرشار
از نفرت باشد .اما قانون در اروپا اغلب این موضع را گرفته است که بعضی از بیانها
در ردهای قرار دارند که اغلب بيان نفرتپراکنانه خوانده میشوند و بايد ممنوع شوند.
[ ]۶۰اين موضع کمابيش در راستای اصل  ۲/۲۰معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی
( )ICCPRاست که میگويد« :هر گونه حمايتی از نفرتپراکنی ملی ،نژادی يا دینی
که مستلزم تحريک به تبعيض ،خصومت يا خشونت باشد به حکم قانون ممنوع خواهد
بود ».در چشم بسياری از مسلمانان ،الگوی مجازات کردن گفتار نفرتپراکنانه در اروپا
گزينشگرانه بوده است و در آن دغدغههای مسلمانان ناديده گرفته میشود ولی گفتار
ضد يهودی با مجازاتهای سخت مواجه میشود.
چنانکه خواهیم دید ،سازمان همکاری اسالمی در پی این بوده است که مفهوم
نفرت دینی را ورای پارامترهای مقرر در اصل  ۲/۲۰معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و
سياسی ( )ICCPRگسترش دهد تا بيان توهينآمیز به اديان و پيامبران ممنوع شود .سازمان
همکاری اسالمی خواستار اين شده است که قانون بینالمللی تغيير کند تا این اصل در
آن گنجانده شود و قاعدهای الزامی و جهانشمول در آن مقرر شود که بنا به آن همهی
کشورها بیانی را جرم قلمداد کرده و مجازات کند که خود در بحثهایاش در سازمان
ملل از آن تعبیر به «توهین به اديان» میکند ولی دغدغهی واقعیاش «توهين به اسالم»
است ..در جلب حمايت برای بازنويسی قانون بينالمللی ،از سال  ،۱۹۹۹سازمان همکاری
اسالمی راههايی را در سازمان ملل ترويج داده است که به شکلی طراحی شدهاند که
وظيف ه غير قانونی کردن توهين به اسالم را اصلی معتبر و ضروری برای تامين احترام به
حقوق بشری نشان بدهند که قبال در نظام سازمان ملل گنجانده شده است .اين حرکت
سازمان همکاری اسالمی همواره متمرکز بر غرب بوده است .با روشن کردن اينکه قصد
هدف قرار دادن غرب به خاطر محکوم نکردن توهین به اسالم است ،سازمان همکاری
اسالمی توانسته است حمایت کشورهايی مثل چین و روسیه را به دست بیاورد که خود
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کارنام ه بدرفتاری شدید با اقليتهای مسلمانشان را دارند ولی احساس اطمینان میکنند
که سازمان همکاری اسالمی به آنها حمله نخواهد کرد.
برای اينکه این حرکت فعلی را برای گنجاندن قاعدهای برای غير قانونی کردن
توهين به اسالم در قانون بينالمللی درک کنیم ،مفید است که کمی تاريخ بخوانيم که
نشان میدهد که اين ادام ه مواضعی است که ايران و سازمان همکاری اسالمی در ماجرای
مشهور «رشدی» پی گرفت ه بود و پس از انتشار رمان «آيات شيطانی» به قلم سلمان رشدی،
رماننويس بريتانيايی ،رخ داد ]۶۱[.جنجال از اينجا آغاز شد که آيتاهلل خمینی مايل بود
تا اعتبار رو به تزلزلاش را به عنوان رهبر اسال ِم ستيزهجو تقويت کند .در سال  ،۱۹۸۹او به
حق نگران بود که موقعیتش با پذیرش طرح سازمان ملل برای پايان دادن به جنگ ایران
و عراق خدشهدار شده باشد و اين همان جنگی بود که پيشتر سوگند خورده بود تا به
دست آوردن پيروزی نهايی ادامه خواهد داد .او میتوانست ببيند که چطور آشوبگران
میتوانستند در بسياری از کشورهای مسلمان اراذل را برانگيزانند تا ادعاهای تندی بکنند
از قبيل اينکه رشدی به حضرت محمد توهين کرده است و رشدی منکر خاستگاه الهی
وحی قرآنی شده است .واکنشها شامل ممنوع کردن کتاب در بنگالدش ،هند ،پاکستان
و آفریقای جنوبی شد .شيخ االزهر خواستار ممنوع شدن رمان در مصر شد .او در اين
ماجرا فرصت مغتمی دیده بود .خمينی نیز تاکتيکی را اتخاذ کرد که سياستمداران در
خاورميانه اغلب از آن استفاده میکنند و در پی تقویت مشروعیت خود به سوی قرار دادن
خود در موضع مدافع مقدسات اسالمی رفت .در چهاردهم فوری ه  ،۱۹۸۹او حکم مرگ
را صادر کرد و در آن حکم گفت « :به اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم،
مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسالم و پیامبر و قرآن ،تنظیم شدهاست ،همچنین
ناشرین مطلع از محتوای آن ،محکوم به اعدام هستند]۶۲[».
حکم اعدامی که خمینی صادر کرد بازتابدهند ه آن نوع فرصتطلبیهايی است
که پشت بسياری از مطالبات سانسور به نام دفاع از اسالم نهفته است .اينکه رژيمها از
چه مناسبتهایی برای درخواست مجازات بیانی که به ادعای آنها توهین به اسالم است
استفاده میکنند ،سخت مرتبط است با محاسباتشان از منافع سياسی تا اينکه انعکاس
اصول ريشهدار احکام اسالمی باشد .خمینی نيز مانند بسياری دیگر که خواهان مرگ
رشدی شده بودند ،مسأل ه اصلی را توضیح نداد که دقيقا جرم رشدی چه بوده است .حتی
سرسریترین تالشها هم انجام نشد تا فتوا را بر اساس موازین جاری فقه اسالمی توجیه
کنند .در فتوای خمينی ،رشدی و هم ه کسانی که دست اندر کار نشر «آيات شيطانی» بودند
«علیه اسالم» خوانده شدهاند و تنها با اتکای همین مبنای سست دستور قتل صادر شده بود.
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آدمی حيران میماند که بر چه مبنايی خمينی نتيجه گرفته بود که رشدی در رمان
پيچیدهاش گناه کبيرهای مرتکب شده است .خط سير اصلی رمان روايتی خیالی است
از مصیبتهای دو نفر هندی بختبرگشتهای که در بريتانيا زندگی میکنند و به نحو
معجزهآسایی پس از انفجار هواپيمای ربودهشدهشان در ارتفاع  ۲۹هزار پايی در آسمان
نجات پيدا میکنند و به زمين میافتند .يکی از اينها ،جبريل فرشته است ،که فردی است
پريشان و سودايی که فکر میکند جبرئیل فرشت ه مقرب است که در عقايد اسالمی قرآن
را به حضرت محمد رسانده است .جبریل رؤياهايی دارد که در آنها بسياری از مضامين
و چهرههای اسالمی پديدار میشوند از جمله فردی که «ماهوند» ناميده میشود و به نظر
میرسد خيلی سرسری بر اساس شخصيت پيامبر ساخته شده است .در جریان دريافت
وحی ،این پيامبر خيالی با بعضی از آيات برخورد میکند که ممکن است سرچشم ه الهی
نداشته باشند.
روایتهای اولي ه تاریخ اسالم مقطعی مرتبط از زندگی حضرت محمد را نقل میکنند
که بعدا در میيابد که بعضی از آياتی که به او رسيده است تنزيل الهی نيستند بلکه «آياتی
شيطانی» هستند و در نتيجه نيازمند انکارند .يعنی تا اين حد اين روایت خیالی میتوانست
غيرمستقیم به این اشاره داشته باشد که تردیدهایی وجود دارد که بعضی از آياتی که
پیامبر دريافت کرده ممکن است سرچشمهای الهی نداشته باشند و رشدی با اين کار صرفا
به مسألهای پرداخته بود که مورخان اولي ه اسالم پيشتر به آن پاسخ داده بودند .به هر حال،
از آنجا که متنهايی از کتاب که ادعا میشود توصيف رؤياهای فردی سودايی است،
هر پژواکی از مقاطعی در تاریخ اولی ه اسالم به دشواری به اين منظور طراحی شدهاند که
نشانگر ادعای حقیقت دربار ه اسالم باشند.
میبينيم که خمينی در صدور فتوای مرگ در تعارض مستقیم با اصول قانون اساسی
خود ايران که فرض میشود مبتنی بر اصول اسالم است ،تردیدی به خود راه نداد .اصل
 ۳۶قانون اساسی میگويد که مجازات جرایم تنها به تشخيص و تصمیم دادگاه صالح و
بر اساس قانون ميسر است و در اصل  ۳۷آمده است که برائت اصل است و هیچ کس را
نمیتوان گناهکار دانست مگر اينکه جرم او در دادگاهی صالح محرز شده باشد.
نکت ه مهم اين است که خمینی با صدور این فتوا طوری عمل کرد که انگار قانون
جزايی اسالم  -یا دقیقتر بگوييم آنچه منجر به روايت شخصی او از فقه اسالمی
میشد  -دامن ه عملی فراسرزمينی دارد و میتواند مجرميت را در غرب تعریف کند ،که
این نمونهای پيشين از تالشهای بعدی سازمان همکاری اسالمی است در تالش برای
گنجاندن موازین اسالمی سانسور در قانون بینالمللی .هيچ توجیه و منطقی ارائه نشده
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بود که توضيح بدهد چگونه رفتاری در بریتانیا میتواند در قلمرو اختيار فقیهی در ايران
واقع شود یا چرا رشدی ،که ادعای هيچ نسبتی با اسالم نکرده بود هر چند تباری مسلمانی
داشت ،مجبور است که از احکام اسالم تبعیت کند .خمينی موانع فرقهای را نیز نادیده
گرفت؛ او اين فتوا را محدود و منحصر به همکيشان شيع ه خود نکرد و طوری سخن گفت
که گويی فقيهی در مذهب اقلیت شیعه واليت و اتوريت ه سخن گفتن به نيابت از مسلمانان
جهان را دارد .هر چند بسیاری از متعصبان از فتوای قتل او استقبال کردند و آن را ستودند،
افراد بسيار اندکی از میان کسانی که اعتباری در علوم اسالمی داشتند فتوای خمینی را
تايید کردند و دریافتند که این فتوا انحراف از احکام اسالم است .واکنشهای مسلمانان به
فتوای قتل خمينی که از ستايشگران شورمند تا محکومکنندگان پرخروش داشت ،ثابت
کرد که مسلمانان عمیقا بر سر اينکه آيا احکام اسالم از اين فتوای قتل دفاع میکند يا
نه اختالف نظر دارند ]۶۳[.مسلمانان دلير به رغم خطرات عظيم در برابر درخواست قتل
رشدی اعتراض علنی کردند]۶۴[.
رشدی سالهای زيادی وارد پيل ه امنيتی تو در تويی شد و توانست از ترور بگریزد
ولی يکی از مترجمان رمان او در ژاپن کشته شد و يکی ديگر در ايتالیا زخمی شد.
يکی از ناشران نروژی رمان او به سختی از يک سوء قصد جان به در برد .بسياری از
کتابفروشیها در غرب از نگه داشتن اين رمان از بیم حمالت تروريستی وحشت داشتند.
ايران تالش ناکامی کرد که تايید رسمی سازمان همکاری اسالمی را دربار ه فتوای
قتل خمينی بگیرد .هر چند سازمان همکاری اسالمی حاضر نبود که رسماً آدمکشی برای
شکار رشدی و افراد درگیر در نشر رماناش اجير کند ،در مارس  ۱۹۸۹جلسهای از
وزرای خارج ه سازمان همکاری اسالمی در رياض تشکيل شد و در آن بيانيهای صادر شد
که اعالم کرد رشدی مرتد است و مصرانه خواست که کتاب «آيات شيطانی» جمعآوری
شود ]۶۵[.يعنی از همان سال  ۱۹۸۹سازمان همکاری اسالمی خود را محق میدانست که
از کشورهای غربی بخواهد اقداماتی را برای سانسور ادبياتی که در غرب منتشر میشوند
و آنها توهينآمیز میدانند انجام دهد .این اقدام همچنین نشان داد که سازمان همکاری
اسالمی فرض کرده بود که دولتهای مسلمان میتوانند به اصول تبيين نشد ه «اسالمی»
متمسک شوند و نويسندهای غربی را متهم به جرمی عظیم کنند .همچون آيتاهلل خمينی،
سازمان همکاری اسالمی هم به خود زحمتی نداد که شواهدی ارائه کند يا ادلهای معقول
ن کار ،سازمان
بیاورد در دفاع از ادعای خود که رشدی مرتد شده است .به جای ای 
همکاری اسالمی طوری عمل کرد که انگار میشود با اطمینان و در غیاب فرد در حضور
گروهی از وزاری خارج ه کشورهای مسلمان که در عربستان سعودی جلسه دارند ،با
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اطمينان مشخص کرد که یک شهروند بريتانيايی مسلمانتبار هندی از اسالم خارج شده
است .به این ترتیب ،سازمان همکاری اسالمی اين تصميم مهم را گرفت بدون اینکه
حتی کوچکترین فرصتی به رشدی برای دفاع از خود بدهد .سازمان همکاری اسالمی
همانطور عمل کرد که بسياری از اعضایاش عمل کرده بودند ،آنها مرتبا طوری رفتار
میکردند که انگار حق دارند مسلمانانی را که در برابر خط قرمزهای ايدئولوژیک آنان
خضوع و تواضع به خرج نمیدهند ،به سادگی تحت عنوان «مرتد»« ،کافر» يا «کفرگويی»
تنبيه و مجازات کنند.
هر چند سازمان همکاری اسالمی ظاهرا دريافته بود که به صالح نيست که آشکار و
به طور مشخص فتوای قتلی را که خمينی صادر کرده بود تايید کنند ،آن را محکوم نيز
نکرد و مبنای اصلی فتوای قتل را نیز به چالش نگرفت که يک دولت خاورمیانهای که
ادعای دفاع از اسالم را داشت بتواند آزادانه فتوای قتل مردم را در غرب بدهد .عالوه بر
این ،سازمان همکاری اسالمی با صدور بیانيهای که در آن رشدی را متهم به ارتداد کرده
بود ،بیتفاوتیاش را به این موضوع نشان داد که متعصبان و تندروهايی که میل به اجرای
خودسران ه عدالت دارند چطور ممکن است بياني ه سازمان همکاری اسالمی را به عنوان
مجوزی برای قتل رشدی اعالم کنند.
اعتقاد سازمان همکاری اسالمی مبنی بر اینکه حق دارد رشدی را متهم به ارتداد
کند ،نشانهای روشن بود از اينکه برای سازمان همکاری اسالمی ،دربار ه مسائل مهم
مربوط به آزادی دين میتوان تنها با تکيه بر محاسبات خام سياسی تصمیم گرفت .این
بیانیه نشان داد که سازمان همکاری اسالمی خود را محق میداند که مردم را در غرب
متهم به جنایت علیه اسالم کند بدون داشتن کمترین دغدغهای نسبت با حکم قانون .اين
سازمان در رفتارهایش در ماجرای رشد همچنین بیاعتنايی محضاش را به سنت آزادی
بیان غربی نشان داد .اصل  ۲۲اعالمي ه قاهره که پيشتر در فصل چهارم بررسی شد ،با
عطف به ما سبق پوششی برای فتوای قتل رشدی صادر میکند و در ماد ه .۲۲ج تعرض به
مقدسات و حرمت پيامبر را ممنوع میکند.
نکت ه مهم اين است که رهبران روحانی ايران بعدا به نظر رسيد که دست کشيدهاند
از گفتن اينکه رشدی بايد فقط بر مبنای اينکه رماناش «علیه اسالم» است ترور شود.
تالشهايی شد تا رشدی را در واقع حامی چپگرای جريانهای جهان سومی و عامل
ضد انقالبی نیروهای سرمايهداری و صهيونيسم معرفی کنند که هم در خدمت سازمان سيا
و هم در خدمت همتای اسرايیلیاش موساد است و در توطئ ه امپرياليستی بريتانيايی برای
ويران کردن اسالم دست دارد .يعنی ،با گذشت زمان به جای اينکه دقيقا مشخص شود
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در اين رمان چه چيزی جنايت عظيم علیه اسالم بوده است ،رژيم ایران تصميم گرفت که
توهین رشدی را توهینی سياسی قلمداد کند و طوری سخن بگويد که گويی مچ او را
هنگام توطئه با کشورهای غربی مخالف منافع کشورهای مسلمان گرفتهاند .اين تغيير نشان
داد که رژيم دير زمانی بعد دريافته بود که به سختی میتوان اصولی در احکام اسالمی
يافت که ثابت کند این رمان فتوای قتل الزم دارد.
ريشخند جسوران ه خمینی به قوانین بينالمللی در صدور فتوای قتل رشدی استثنايی
در برابر اصرار متعارف ايرانیها بر اين بود که هم ه اتهاماتی که ايران به شدت ناقض
اصل آزادی دين است بیپايه است .پس از مرگ خمینی در سال  ،۱۹۸۹به نظر میرسيد
که عدهای در ميان مقامات ايرانی به روی پس گرفتن فتوای قتل رشدی گشوده هستند
و جناحهای ايرانی بعدا با هم نزاع میکردند که آيا ايران همچنان از لحاظ دينی ملزم به
اجرای فتوای خمينی هست یا نه ]۶۷[.در تالشی ظاهری برای دور کردن رژیم ایران از
روش کشتن مردم به خاطر مسائل دینی  ،مقامات ايرانی گفتند که ضروری است که ميان
مسئولیتهای دولت ایران و احکام دينی فرق گذاشته شود - ]۶۸[.و این ادعايی به ويژه
غريب است از سوی دولتی که خود را متعهد به جداییناپذیری دین و دولت میداند.
ايران بعدا سعی کرد بازی را در برابر منتقداناش به هم بزند و بگويد که رشدی تحت
قوانين بينالمللی مجرم است و کشورهای اروپايی در ستايش از رشدی و استقبال از او
قوانين بينالمللی را نقض کردهاند ]۶۹[.این ادعاها که قوانين بينالمللی از اروپا میخواهد
که از موضع ايران پیروی کنند که میگويد رشدی مرتکب عملی مجرمانه شده است،
پسزمين ه نظري ه پشت قطعنامههای بعدی توهين به اديان است.
در سالهای پس از ماجرای رشدی ،سازمان همکاری اسالمی مهارتهای
ديپلماتيکاش را صیقل داده است و شیو ه ارائ ه مواضع حقوق بشریاش را از بنیان تغيير
داده است و تالشهایی سخت میکند تا جامع ه بينالمللی را متقاعد کند که به آزادی
دين و آزادی بيان احترام میگذارد .اما بررسی دقیق قطعنامههای سازمان ملل آن درباره
تکليف مبارزه با توهین به ادیان نشان میدهد که اينها همچنان نشانگر همان ذهنيتی
است که سازمان همکاری اسالمی در ماجرای رشدی نشان داد که حقوق بشر باید جايی
که پای حفظ مقدسات اسالمی در ميان باشد قربانی شود .اين با مبنای اصلی طرحهای
حقوق بشر اسالمی که اسالم باید فوق هم ه دغدغهها باشد سازگار است.
از سال  ،۱۹۹۹سازمان همکاری اسالمی به کرات از قطعنامههایی حمايت کرده
است دربار ه مبارزه با توهين به اديان در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان
ملل و تالش کرده است که جامع ه بينالمللی را متقاعد به پذيرش این فکر بکند که همه
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دولتها ملزم به مجازات اين توهينها هستند ]۷۰[.سازمان همکاری اسالمی در پی به
دست آوردن پشتيبانی بينالمللی مجبور بوده است خود را با سخن گفتن از توهین به
«اديان» تطبيق دهد ولی پیداست که اين دغدغه سپری است در برابر توهین به اسالم .این
نکته در ارجاع به اسالم در قطعنامهها آشکار است؛ سازمان همکاری اسالمی به کرات
از اسالمهراسی و معضالت اقليتهای مسلمان در غرب شکايت کرده است که به همراه
اين قطعنامهها ارائه شدهاند؛ و در منشور اصالحشد ه سال  ۲۰۰۸سازمان همکاری اسالمی
در اصل  )۱۲(۱اعالم میکند که هدفاش «حفظ و دفاع از تصوير راستين اسالم و مبارزه
با توهين به اسالم» است.
اين نکته که در رأیهای مجمع عمومی و شورای حقوق بشر اين قطعنامهها مکررا
حمایت اکثريت را به دست آوردهاند به سازمان همکاری اسالمی اين جسارت را میدهد
که ادعا کند موضعاش اکنون بخشی از قانون بینالمللی شده است .نمونهای از قطعنامه
شورای حقوق بشر سال  ۲۰۰۹در ضميم ه ج آمده است .مروری بر آن و موارد دیگر در
همان سلسله نشان میدهد که اين قطعنامهها سرشارند از ارجاعات به ابزارها ،قطعنامهها،
اعالميهها و گزارشهای حقوق بشر بينالمللی .اينها اصولی مانند آزادی دين ،آزادی
بيان و حفظ حقوق اقليتها را ذکر میکنند و پديدههايی ماند نژادپرستی ،تبعيض نژادی
و تبعيض بر اساس دين يا قوميت را محکوم میکنند .اين لفاظیها به آنها این ظاهر
سطحی را میدهد که متعلق به نظام حقوق سازمان ملل هستند .اما پس از بررسی دقيقتر،
مانند طرحهای حقوق بشر اسالمی ،قطعنامههای مربوط به تکلیف مبارزه با توهین به ادیان
به نظر میرسد طوری طراحی شدهاند تا مروج اصولی ناهمگون باشند که برای حقوق
بشر ناگوارند و این نکته باعث شده است سازمانهای غير دولتی معتبر حقوق بشری و
بيشتر کشورهای دموکراتيک به شديدترين وجهی آنها را محکوم کنند.
اين نکته که سازمان همکاری اسالمی قصد دارد تالش کند که در درون نظام
حقوق بشر سازمان ملل برای رسيدن به اهدافاش کار کند در برنامهی عمل دهساله
سازمان همکاری اسالمی که در سال  ۲۰۰۵اعالم شده است و در اصل  ۷میگويد که
برنام ه سازمان همکاری اسالمی این است که «تالش کند که از سازمان ملل بخواهد تا
قطعنامهای بینالمللی را تصويب کند در مبارزه به اسالمهراسی و از هم ه کشورها بخواهد
که قوانينی را برای مقابله با آن تصويب کنند ]۷۱[».قطعنامهای از سوی وزرای خارجه
کنفرانس روشن میکند که سازمان همکاری اسالمی قصد دارد که مواضعاش را مبنی بر
اینکه توهین به اديان باید غير قانونی شود در قانون بينالمللی بگنجاند .از جمله در بخش
ششم میخوانیم که این سازمان «از شورای حقوق بشر میخواهد که اعالميهای جهانی
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را تصويب کند تا توهين به ادیان را محکوم کند و نیاز به مبارز ه مؤثر با توهين به اديان
از طریق کنوانسيونهای بینالمللی را در اين زمينه ابراز کند ]۷۲[».در بند  ،۴اين قطعنامه
اشاره میکند که از هم ه کشورها انتظار خواهد بود که «توهين به اسالم» را غیر قانونی
کنند و از آنها میخواهد که «اقدامات الزم را ،در ميان کارهای ديگر ،برای تصويب
قوانین الزم انجام دهد تا هم ه نوع اعمالی را که در توهين به اسالم هستند« ،عمال مجرمانه»
و مشمول مجازات اعالم کنند]۷۳[».
در میان جنبههایی از قطعنامههای مربوط به مقابله با توهین به اديان که باعث انتقادی
تند از سوی حاميان حقوق بشر شده است این نکته را میتوان گفت که باال بردن توهين
به ادیان به رتب ه نقض حقوق بشر عنصری ناهمگون را وارد نظام حقوق بشر سازمان ملل
میکند .قانون حقوق بشر بينالمللی که هدفاش حفاظت از حقوق افراد است و گاه به
گا ه حقوق گروهها ،هرگز حفاظت از نهادهايی مانند دين را در دستور کار خود نداشته
است و گنجاندن الزامی برای حفاظت از دين ناگزير باعث تحریف آن میشود .بر این
اساس ،مخالفتهایی در سال  ۲۰۰۸با اين قطعنامهها دربار ه مقابله با توهين به ادیان توسط
دو گروه برجست ه حقوق بشر ،يعنی  19 ARTICLEو مؤسس ه مطالعات حقوق بشر قاهره
( )CIHRSثبت شده است:
یکی از مشکالت کلیدی با قطعنامهها اين است که اينها جويای حفاظت از نه
فقط افراد يا باهمستانهايی هستند که متمسک به يک دين خاصاند بلکه خود
دین را به اين معنا در آن داخل میکنند ...چنانکه گزارشگر ويژ ه آزادی عقيده
(اسما جهانگير) و صورتهای امروزی نژادپرستی ،تبعیض نژادی ،خارجیهراسی
و عدم مداراهای مرتبط (دودو دیین) متذکر شدهاند« :حق آزادی دين یا عقیده
اساسا از افراد و تا حدودی حقوق جمعی باهمستان مورد نظر حفاظت میکند
ولی از خود اديان يا عقاید به خودی خود حفاظت نمیکند]۷۴[».
منتقدان همچنین پذيرفتهاند که قطعنامههای سازمان همکاری اسالمی در مقابله با
توهين به اديان بالقوه در تعارض با ضمانتهای آزادی انديشه و وجدان از طريق برگرفتن
اين موضع هستند که مردم باید رويکردی مثبت نسبت به دین داشته باشند .مثال در بياني ه
سال ۲۰۰۸شان 19 ARTICLE ،و مؤسسهیمطالعات حقوق بشر قاهره ( )CIHRSاشاره
میکنند که:
این قطعنامهها میگويند که معيار مناسب ،احترام به اديان است .مثال بند ۱۰
اخیرترین قطعنامه ادعا میکند که احترام به ادیان برای اعمال حق آزادی دین
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ضروری است .کامال میتوان ،حتی به شدت ،با يک اصل دینی خاص مخالفت
کرد ولی به حق دیگران در باور به آن احترام گذاشت]۷۵[.
آنها در خالص ه دالیلشان برای مخالفت با قطعنام ه  ،۲۰۰۸نتيجه گرفتهاند که اين
قطعنامه «سازگار با قانون حقوق بشر بينالمللی دربار ه حق آزادی بيان و آزادی دين
نيست ،و در ترويج برابری در عمل موثر نخواهد بود و به دقت تنظيم نشده است تا امکان
سوء استفاده را منتفی کند]۷۶[».
یکی از ويژگیهای متعدد اين سلسله از قطعنامهها که برای مدافعان حقوق بشر
آزاردهنده است در بند  ۷قطعنام ه سال  ۲۰۰۹دیده میشود که ابراز «نگرانی عميق»
میکند که «اسالم به کرات و به غلط با نقض حقوق بشر همعنان دانسته میشود ».از آنجا
که بسياری از نقضهای حقوق بشر در خاورميانه زير سرفصل اجرای احکام اسالمی
انجام میشوند ،به نظر میرسد که اين بند توجیهکنند ه اين است که منتقدان اين نوع
نقضهای حقوق بشر را «توهینکننده» بنامند بر این اساس که هر گونه مقارنت اسالم و
نقض حقوق بشر ضرورتا نادرست و توهین به اسالم است.
در سال  ،۲۰۰۷گروه حقوق بشری «زنانی که تحت قوانين مسلمانان زندگی میکنند»
( )WLUMLکه بر نقضهای حقوق بشر در خاورميانه مدتها نظارت کرده است و با
الگوهای خفقانآور نظرهای انتقادی و مجازات اعتراض به بهانههای دینی آشناست،
قطعنام ه سال  ۲۰۰۷را دربار ه توهين به اديان محکوم کرد .اين گروه هشدار داد که اين
اصل که جرم دانستن اين توهينها باید وظيفه و تکلیف باشد ،میتواند برای «خاموش
کردن و ارعاب مدافعان حقوق بشر ،اقلیتهای دینی و معترضان و ساير صداهای مستقل
به کار برود .در عمل ،اين قطعنامه اين قابلیت را دارد که به شدت آزادیهای ابراز عقيده،
بیان ،دين و انديشه را محدود کند]۷۷[».
يکی از تاکتیکهایی که سازمان همکاری اسالمی و اعضایاش استفاده کردهاند تا
سعی کنند ديگران را متقاعد کنند که قطعنامهشان به نظام حقوق بشر تعلق دارد ،ادعای
وجود رابطهای علی ميان توهین به اسالم و صدمه رساندن به اقليتهای مسلمانی است
که در غرب در دورهای زندگی میکنند که اسالمهراسی شيوع دارد .نگرانی دربار ه اثر
اسالمهراسی مشروع و به جاست؛ اسالمهراسی و تعصب ضد مسلمانی در کشورهای
مختلف غربی منجر به تهدید ،خشونت ،حمله و حتی قتل شدهاند ]۷۸[.اما اينکه وارد
کردن قوانینی مثل قوانین کفرگويی پاکستان بتواند این مشکل را حل کند به شدت محل
ترديد است .مانند سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری« ،زنانی که تحت قوانين مسلمانان
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زندگی میکنند» ( )WLUMLاین تصور را به چالش گرفتند که سانسور بیانی که موهن
به اسالم تلقی میشود ابزاری مناسب برای حفاظت از اقليتهاست .در عوض ،آنها اين
قابلیت را دیدند که با استفاده از این سانسور آزادیهای مهم زیادی سرکوب شوند:
اين قطعنامه هیچ کاری برای مقابله با نژادپرستی علیه مسلمانان که آنها را از
ديگران جدا میکند انجام نمیدهد .کسانی که از این قطعنامه دفاع میکنند از
اين تبعيض بسيار واقعی که اقلیتها به خاطر هويتهای دینی و قومیشان گرفتار
آن هستند استفاده میکنند تا حقوق باهمستانهای اقلیت و اکثریت را به يک
اندازه به خطر بیندازند که شامل آزادی بیان و عقيده يا بیایمانی ،حقوق تفسیر
متون و قوانین دینی ،و آزادی بیان جنسیشان میشود که تحت قوانین بينالمللی
و ملی حق دارند بدون بیم از سرکوب يا مجازات از آن برخوردار باشند]۷۹[.
در به چالش گرفتن موضع سازمان همکاری اسالمی ،سازمان غير دولتی حقوق
بشری  19 ARTICLEو مؤسس ه مطالعات حقوق بشر قاهره ( )CIHRSمتذکر شدهاند که
سانسوری که از پيش در این قطعنامهها ديده میشود میتواند در واقع به زیان اقليتها
تمام شود:
تبعیض علیه پیروان ادیان اقلیت از سوی دولت و فعاالن غير دولتی مشکلی به
شدت جدی است ،همانطور که گزارشگر ویژ ه آزادی دین و عقيده آشکار
کرده است ...اين قطعنامهها کار زیادی برای رسيدگی به اين مشکل نمیکنند
و به طور خاص نمیتوانند به وضعيتهايی رسيدگی کنند که ادیان مختلف
دیدگاههای قوی متفاوت دربار ه مسألهای خاص دارند .دراین وضعیتها،
میتوان از این قطعنامهها برای توجیه سرکوب اعتراض دینی و ظلم به اديان
اقلیت استفاده کرد]۸۰[.
آنها همچنين از گزارش ويژ ه آزادی دین نقل قول کردند که هشدار داده بود
«گرايشهای نگرانکنندهای نسبت به استفاده از[.قوانین داخلی کفرگویی] به شيوهای
تبعیضآمیز وجود دارد و اینها اغلب به طور نامتوازنی اعضای اقلیتهای دینی ،مومنان
معترض و غيرخداپرست یا ملحد را مجازات میکنند]۸۱[».
سازمان همکاری اسالمی خود را مجبور به پاسخ گفتن به منتقدانی ديده است که
ادعا کردهاند پذیرفتن تکلیف مبارزه با توهین به ادیان میتواند منجر به فرسايش سطح
آزادی بيانی شود که در قانون حقوق بشر بینالمللی ضمانت شده است .در پاسخ ،سازمان
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همکاری اسالمی تالش کرده است که این تصور را منتقل کند که هدف قطعنامهها ملغی
کردن حفاظتهای موجود برای آزادی بیان نیست .تالشهای سازمان همکاری اسالمی
برای متقاعد کردن جهان به اينکه به حق آزادی بيان احترام میگذارد متقاعدکنندهتر
میبود اگر اعضای سازمان همکاری اسالمی به طور مرتب خودشان آن حق را زير پا
نمیگذاشتند و اگر اعالمی ه قاهر ه خود سازمان همکاری اسالمی اينقدر نقصان جدی در
تامین حفاظتهای کافی برای آن حق نداشت.
ادعاهای سازمان همکاری اسالمی مبنی بر احترام گذاشتن به آزادی بيان اغلب با
ض میشود .نمونهای چشمگير از آن در مارس  ۲۰۰۸رخ داد که سازمان
رفتار خودش نق 
همکاری اسالمی حرکت موفقی را انجام داد که وظایف گزارشگر ويژ ه سازمان ملل در
ترویج و حفاظت از حق آزادی عقيده و بيان تغيير کند .پس از اين تغيیر گزارشگر ویژه
موظف شد که به گزارش دربار ه نقض حق آزادی بيان بپردازد .در دنيایی که حق آزادی
بيان در بيشتر جاها در خطر است و پيوسته در بسیار جاها انکار میشود ،این گسترش دادن
وظايف گزارشگر تکاندهنده بود .معنای این کار این بود که یک نهاد مهم سازمان ملل
از این پس با اين فرض باید عمل کند که نقض حق آزادی بیان به همان انداز ه نقضهای
گستردهی این حق ،سزاوار توجه است .البته اين کارها به عنوان بخشی از وظيف ه و دستور
کار گسترشيافت ه به اين معناست که نهاد گزارشگری ويژه وقت کمتری برای تحقیق
دربار ه انواع سانسور هولناکی خواهد داشت که اعضای سازمان همکاری اسالمی اعمال
میکنند .گروه آزادی رسانهای خبرنگاران بدون مرز به شدت با تغيير این دستور کار
مخالفت کرد و گفت« :کار گزارشگر آزادی بيان اين نيست که چنين کارهایی را انجام
دهد .مانند اين است که از گزارشگر آزادی دین بخواهند که به موارد نقض حقوق بشری
بپردازد که به نام دين انجام میشود .چنین استداللی چرند است]۸۲[».
«سعد الدین طالب» ،مشاور دبير کل سازمان همکاری اسالمی ،در دسامبر سال ۲۰۰۸
در مجمع سازمان همکاری اسالمی در ژنو سخنرانیای کرد که رویکردهای مقامات
رسمی سازمان همکاری اسالمی را آشکار میکند .او ادعا کرد که در اروپا «اسالمهراسی
موجی قوی از بيزاری و نفرت عليه مسلمانان شده است» و شکایت کرد که این وضع بدتر
شده است و مسلمانانی که در غرب زندگی میکنند «قربانی تعصب تبعيضآميز ،آزار
و تعرض روانی و فیزيکی میشوند ]۸۳[».او با ادعا کردن اينکه اين «تعرضی گستاخانه
به حقوق بشر» است تاسف خورد که «بسیاری از محافل غربی هنوز دربار ه رابط ه ميان
مفهوم حقوق بشر و مفهوم توهین به دين تشکیک میکنند ».او به ادعاهای غربی طعنه زد
که نگران حفاظت از آزادی بیان هستند و ادعا کرد که «آزادی بیانی که نفرتپراکنان
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دارند ،صدم ه روانی عمیقی به مسلمانان میزند» و اندوه خورد که اسالمهراسی و تنفر در
پی نابود کردن فرهنگها و تمدن اسالمی هستند .او گله کرد که کرامت و حقوق بشر
مسلمانان در نتيج ه اينها آسيب دیده است ولی هنوز هم صداهایی شنیده میشود که
«ادعا میکنند توهین به دین يا فرهنگ هيچ ربطی به حقوق بشر ندارد]۸۴[».
سازمان همکاری اسالمی به شدت از کاريکاتورهای دانمارکی به عنوان نمونهای از
انتشارات اسالمهراسانه در غرب انتقاد کرد که به ادعای آن مروج عدم مداراست و منجر
به تبعيض علیه اقلیتهای مسلمانی میشود که در آنجا زندگی میکنند .کاریکاتورهايی
از حضرت محمد در سپتامبر  ۲۰۰۵در روزنام ه دانمارکی زبان «جيالندس پوستن» ،با
گردش تنها  ۲۰۰هزار نسخه منتشر شد .این کاریکاتورها را میتوان روی سايتهای
اینترنتی پيدا کرد که شامل کاریکاتوری است که باعث رنجش فراوان شد و توسط
«کورت وسترگرد» از سر پيامبر با بمبی که از عمام ه سياه او بيرون زده بود ،کشيده شده
بود .هدف اعالمشد ه روزنامه در انتشار کاريکاتورها استفاده از اصل آزادی بیان در
برابر فشارهای فزايند ه خودسانسوری بود که بعضی ادعا میکردند باید برای پرهیز از
رنجاندن مسلمانها رعايت شود .روزنامه اشاره کرد که میخواسته از مصلحتانديشی
سياسی که اجازه نمیداد با مسلمانان مانند ساير گروههای دينی برخورد شود فاصله
بگیرد ]۸۵[.البته به خاطر اینکه موجی از احساسات قوی ضد مهاجر در دانمارک پديد
آمده بود که اغلب مستلزم خصومت با مسلمانان بود ،بسياری اين کاريکاتورها را مرتبط
با آن تعصبات ضد مسلمانی میديدند .هر چند به سادگی میشد فهمید چرا مسلمانان
دانمارکی این کاريکاتورها را توهينآميز میديدند ،به دشواری میتوان نشان داد که
اين کاریکاتورها از پیامبر در داير ه اصل  ۲/۲۰معاهد ه بینالمللی حقوق مدنی و سياسی
( )ICCPRواقع میشدند که مربوط به «حمايت از نفرتپراکنی ملی ،نژادی يا دینی است
که تحريککنند ه تبعیض ،خصومت يا خشونت» است.
بعضی از مسلمانان دانمارک حرکتی را راهاندازی کردند تا باعث تحریک خشم
بينالمللی علیه کاریکاتورها شوند که الزمهاش نشر و توزیع همان کاریکاتورهايی بود
که به ادعای آنها باید سرکوب میشد ]۸۶[.هيأتهايی از نمايندگان مسلمان دانمارکی
به مصر ،لبنان و سوريه رفتند با هدف بسیج کردن افکار عمومی مسلمانان علیه دانمارک.
[ ]۸۷آنها پروندهای شامل تصاويری ارائه کردند که از مجموع ه اولي ه کاریکاتورها
تحريکآمیزتر بودند  -بدون اينکه بيفزايند که مواردی را به آنها که ابتدا جيالندس
پوستن منتشر کرده بود افزودهاند ]۸۸[.رفتار آنها نشان میداد که مجموع ه کاریکاتورهايی
که در جیالندس پوستن منتشر شده بود از نظر آنها به قدر کافی توهينآمیز نبوده است.
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مثال تصویری از یک مسابق ه فرانسوی جيغ زدن خوکها نیز گنجانده شده بود انگار اين
تصویر در میان کاریکاتورها بوده است و اين تصور نادرست را ايجاد کرد ه بودند که
پيامبر به صورت خوک تصویر شده است ]۸۹[.البته این بدون شک نفت بر آتش جنجال
پاشید و باعث برانگيختن اعتراضها و شورشهای بيشتری بر سر کاریکاتورها شد.
بسياری از مسلمانها کاريکاتورهای دانمارکی را به عنوان نمادی از توهينهایی
که هر روز علیه دین آنها در غرب انجام میشود محکوم میکنند .اما مانند پروندهی
رشدی ،بايد به ياد داشت که تاثير اینها به شدت در نتيج ه تالشهای تعمدی شورشگران
برای شدت بخشيدن به تنشها بزرگنمايی شده بود .رمان چالشآفرین رشدی برای
مطالع ه اهل ادب لندنی نوشته شده بود و مخاطب کاريکاتورهای وسترگرد ،خوانندگان
دانمارکی روزنامهای محلی بودند .هیچ کدام از اینها هرگز در کشورهای مسلمان جلب
توجه نمیکردند يا باعث این طوفان آتشين جهانی از رنجش مسلمانان نمیشدند مگر
به خاطر تبليغات تحریکگرانی جاهطلبان و رهبران کشورهای مسلمان که معتقد بودند
میتوانند با دامن زدن به خشم عمومی از اين آب گلآلود سياسی ماهی بگيرند .در چنين
شرايطی ،اروپايیانی که میخواهند مسلمانان و اسالم را به مثاب ه تهدید علیه امنيت ملی
و تمدن غربی تصوير کنند در مقام مسابقه و رقابت در برابر مسلمانانی قرار میگيرند
که از حساسیتهای همکيشانشان نسبت به حس توهيندیدگی بهرهبرداری میکنند تا
تالش کنند که به خشم علیه غرب و برانگيختن خصومت علیه آن دامن بزنند .جنجال
کاریکاتورها و درخواستهایی که برای تحریم آنها و برای قتلها همراهاش شد ،به
قطبیسازی دامن زد و به تنشهای ميان باهمستان اقلیت مسلمان در دانمارک و جمعيت
اکثریت غير مسلمان دامن زد و از سوی ديگر باعث تقويت موضع عوامفريبان از دو سوی
دعوا دربار ه چندفرهنگیگرايی و کثرتگرايی شد.
مصر در ميان کشورهایی بود که مشتاق بودند از این جنجال با پرچمداری اعتراضها
علیه کاریکاتورها بهرهبرداری کنند و در اکتبر سال  ۲۰۰۵اقداماتی انجام داد تا این ماجرا
را تبدیل به نهضتی بینالمللی کند ]۹۰[.شباهتهای برجستهای وجود داشت میان اشتياق
مصر در سال  ۲۰۰۵به اينکه خودش را نمايند ه اعتراضهای مسلمانان علیه توهینها به
پيامبر در کاریکاتورهای دانمارکی نشان دهد و اشتياقاش به اینکه در سال  ۲۰۰۹خود را
نمايند ه حفظ عزت مصر پس از شکست بسیار تلخ و تحقيرآمیز تيم فوتبالش در مسابقهای
مهم در برابر رقیب الجزايریاش نشان دهد ]۹۱[.در هر دو مورد میتوان رژیم ديکتاتوری
به شدت منفوری را دید که با شتاب در پی بهرهبرداری از فرصتی نادر برای پیوند دادن
سياستهایش به حرکتهايی است که در میان شهروندان مأيوساش طنینانداز هستند.
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سازمان همکاری اسالمی تصميم گرفت که افکار عمومی جهانی مسلمانان را علیه
کاريکاتورها بسیج کند ]۹۲[.ده سفیر کشورهای مسلمان با نمايش رويکردی که در میان
دولتهای سازمان همکاری اسالمی مسلط بود ،در سال  ۲۰۰۵نامهای به نخستوزیر
دانمارک نوشتند و از دولت دانمارک خواستند که «گریبان هم ه افراد مسئول را بگیرد»
و به او توصيه کردند که مطبوعات دانمارکی «نباید اجازه داشته باشند که به اسالم به نام
دموکراسی ،آزادی بيان و حقوق بشر ،که ارزشهايی است که برای ما هم محترماند،
تعرض کنند ]۹۳[».این سفرا ممکن است بخواهند خود را حامی «دموکراسی ،آزادی بيان
و حقوق بشر» نشان بدهند ،ولی کارنام ه کشورهايی مثل ايران ،ليبی و عربستان سعودی
که در میان گروهی هستند که نامه را نوشتند ،کارنامهای بسيار نارسا و معیوب از جهت
این ارزشهاست.
از آنجایی که دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی دست اندر کار تسلط بر
هم ه انواع بیان در قلمروهایشان و سانسور آن بودند ،مفهوم دولتی که خود را ملزم
میداند به احترام به حق آزادی بيانی که توسط مطبوعات آزاد اعمال میشود از ذهن
آنها خارج بود .آنها فرض میکردند که همان نوع سانسور هولناکی که خود اعمال
میکردند هم ه جا قاعده و هنجار است  -يا دستکم بايد باشد .ناسازگاریهای مواضع
کشورهای مسلمانی که از دولت دانمارک خواسته بودند که قدمهایی برای مجازات افراد
مسئول کاریکاتورهایی بردارند که توهينآمیز به اسالم تلقی شده بودند و در روزنامهای
مستقل چاپ شده بودند ،در کنار ادعاهای همين کشورها که مشغول حمایت از حقوق
بشر هستند نامتعارف نیست .در فراخوانهایشان در سازمان ملل برای سانسور توهین به
اسالم ،کشورهای مسلمان معموال اصرار دارند که آنها ملتزم به آزادی بیان و آزادی
دين هستند.
این مطالبات برای سانسور و مجازات افرادی که مسئول اين کاریکاتورها هستنند
توسط دولت دانمارک رد شد که باعث مخالفتهایی در فوری ه سال  ۲۰۰۶از سوی دبیر
کل سازمان همکاری اسالمی «اکمل الدين احسان اغلو» شد .او شکایت کرد که اروپاييان
از پیگیری نکردن جيالندس پوستن توسط دانمارک پشتيبانی کردهاند و اعتراض کرد
که نظام دادگاهی دانمارک یک دعوای توهین را که از سوی مسلمانانی که میخواستند
از روزنامه شکايت کنند رد کرده است و به اين ترتیب نوع سرکوب سختگیران ه دولتی
رسانههای مستقلی را که از نظر سازمان همکاری اسالمی رواست آشکار کرد:
ما از دولتهای اروپايی انتظار داشتيم ...که موضعی سياسی و اخالقی علیه
تعرضهای غیرمتمدنانه به اسم آزادی بیان بگیرد .بر خالف انتظار ما ،در پاسخ،
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موضع متعارف رسمی اروپايی را در دفاع از موضع دولت دانمارک ديديم که
مدتها از هر گونه مسئولیت سياسی يا اخالقی به این بهانه سر باز زد که قوانین
کشور ضامن آزادی مطبوعات است و دولت هیچ اختيار یا مسئولیتی در این
زمینه ندارد چون کامال بسته به دادگاه است که معين کند که آ ن چه منتشر
شده است داخل مرزهای قانون است يا نه .اما دادستانهای کل دانمارک ،هم
در سطح محلی و هم در سطح فدرال بعدا حکم کردند که این عمل غير قانونی
نبوده است و پروندههای شهروندان توهينديد ه مسلمان دانمارک یا رد شدند يا
بايگانی شدند]۹۴[.
سازمان همکاری اسالمی نیز به جمع کسانی پيوست که دانمارک را محکوم کردند
و دانمارک کشوری است که کارنام ه حقوق بشری به ويژه خوبی دارد و ادعا کرد که
دولت دانمارک با پیگیری نکردن آ ن چه که به ادعای سازمان همکاری اسالمی تکلیف
الزامی سانسور کاریکاتورها و تنبیه افراد دست اندر کار نشر آن بوده است ،قانون حقوق
بشر بينالمللی را نقض کرده است .در ژانوی ه سال  ،۲۰۰۶سازمان همکاری اسالمی از
حرکت مسلمانان در محکوم کردن کاریکاتورهای دانمارکی در سازمان ملل دفاع کرد
و از سازمان ملل خواست که قطعنامهای الزامآور صادر کند که «توهین به عقاید دينی را
ممنوع کند و مجازاتهایی را برای کشورها يا نهادهای متخلف وضع کند]۹۵[».
در همان حینی که مسلمانان خواستار قتل کاريکاتوريست دانمارکی شده بودند و
در پاکستان و هند برای هر کسی که آنها را بکشد جايزه تعيين شده بود ،در فوری ه سال
 ،۲۰۰۶دبیر کل سازمان همکاری اسالمی با تاخير فراوان وارد میدان شد و سعی کرد
اوضاع را آرام کند .سخنان احسان اغلو شامل بيانیهای بود که نشانگر مهارتهای برتر
روابط عمومیای بود که سازمان همکاری اسالمی پس از ماجرای رشدی به دست آورده
بود و در آن زمان از محکوم کردن فتوای قتلی که خمينی صادر کرده بود امتناع کرد.
او که دريافته بود همقران شدن با ترورها زيانآور خواهد بود گفت« :این مسألهای بسیار
جدی است و هیچ کس این اختيار را ندارد که دستور قتل مردم را صادر کند ».احسان
اغلو ادعا کرد که درخواست قتل غیر اسالمی است و حتی وزیر خارج ه ایران هم گفت
که اين وضعیت بايد آرام شود]۹۶[.
در همان حال ،احسان اغلو این نظر را رد کرد که کاریکاتورها را باید به واسطه
اصل آزادی بیان توجيه کرد و تقاضا کرد که اروپاييان به حساسيتهای مسلمانان احترام
بگذارند .او هشداری را نيز اضافه کرد که اگر اروپايیان چنین نکنند ،به معنای «مشکل
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جهانشمولی ارزشهای اروپايی است ]۹۷[».به نظر میرسد که مقصودش اين بود که
ی فرهنگی میشود که وزن زیادی به آزادی بيان داده
اروپا به خطا مدعی خاصگراي 
است .در حينی که سازمان همکاری اسالمی در آراء سازمان ملل حمايت اکثریت را
در دفاع از حرکتاش برای گنجاندن تکلیف مبارزه با توهين به اديان به مثاب ه اصل
الزامآوری بينالمللی به دست آورده بود ،به نظر میرسيد که از سال  ،۲۰۰۶احسان
اوغلو احساس اطمينان میکرد که میتواند طوری سخن بگويد که گويی موضع سازمان
همکاری اسالمی در قانون حقوق بشر بينالمللی تصويب شده است .بر این اساس ،او
گمان کرد که حق دارد تا اروپايیان را متهم به تسهيل توهین به اسالم از طریق حفظ يک
مفهوم به ویژه وسیع آزادی بیان کند و در نتيجه به قانون حقوق بشر بینالمللی احترام
نگذاشتهاند.
با تأمل در شیو ه فاصله گرفتن سازمان همکاری اسالمی از خاصگرايی اسالمی ،در
مصاحبهای با جيالندس پوستن در سال  ،۲۰۰۸دبیر کل احسان اوغلو سازمان همکاری
اسالمی را مروج جهانشمولی حقوق بشر نشان داد و طوری سخن گفت که گويی با
ادعای اينکه هم ه کشورها ملزم به مبارزه با توهین به ادیان هستند ،سازمان همکاری
اسالم همراستا با اجماع جامع ه بینالمللی و مشروعیت بینالمللی است و به حمايت
سازمان ملل از قطعنامههای سازمان همکاری اسالمی اشاره کرد:
فقط سازمان همکاری اسالمی و اعضای عضو سازمان و من نیستيم که این فهم
را ابراز میکنیم ...جامع ه جهانی نیز تصویب صريحشان را از این نظر از طریق
قطعنامههایی که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل با
اکثریت باال پذيرفتهاند اعالم کردهاند .این يعنی این عقيده ،عقيد ه جامع ه جهانی
است و مشروعيتی بینالمللی دارد]۹۸[.
در همین حین ،تهديد حمالت تروريستی به انتشارات غربی تاثيری ترسآور
داشت .انتشارات دانشگاه ييل ،با خودسانسوری ،کاريکاتورهای «جیت کالئوسن» 1را
از کتاب «کاریکاتورهايی که جهان را تکان داد» ،از کتابی در سال  ۲۰۰۹دربار ه جنجال
کاریکاتورهای دانمارکی حذف کرد .در سال  ،۲۰۱۰کورت وسترگرد 2کاريکاتوريست،
که مجبور شده بود فعاليتاش را به شدت به خاطر تهديدهای جانی محدود کند ،به
سختی از تالش سوء قصد يک مرد سوماليايی مرتبط با ستيزهجويان اسالمگرا جان به
1. Jytte Klausen
2. Kurt Westergaard

284 

اسالم و حقوق بشر

در برد ]۹۹[.نشان ه ديگری از اشتیاق سازمان همکاری اسالمی به فاصله گرفتن از حمالت
تروريسی اين بود که به سرعت تالشها برای ترور را محکوم کرد و آنها را «يکسره
مغاير با تعاليم و ارزشهای اسالم» خواند ]۱۰۰[.باز هم ،اين موضع تفاوت چشمگيری با
موضعی دارد که سازمان همکاری اسالمی در ماجرای رشدی گرفت.
میتوان ديد که چطور سازمان همکاری اسالمی و اعضای آن در حرکتشان برای
گنجاندن تکلیف مبارزه با توهین به اسالم در قانون حقوق بشر بينالمللی فاصل ه فراوانی
از ادعاهای پيشينشان گرفتهاند که احکام اسالم در تعارض با قانون حقوق بشر بينالمللی
است .آنها اکنون از تاکتيکهای استتاری استفاده میکنند و در پی این هستند که اصولی
را بگنجانند که حقوق را با استفاده از موازين اسالمی در نظام سازمان ملل داخل کنند اما
اين کار را انجام میدهند و همچنان ادعا دارند که میخواهند حقوق بشر را تقويت کنند.
در سال  ،۲۰۱۱سازمان همکاری اسالمی به نظر میرسید که تاکتيکهایش را تغيیر داده
است و خصلت حرکتاش را به منظور مبارزه با عدم مدارا و غير قانونی کردن تحریک به
خشونت فوری بر اساس دین يا عقيده توصیف کرد که باعث شد سازگارتر با حقوق بشر
باشد همانطور که در قطعنامهای ديده میشود که توسط پاکستان در مارس  ۲۰۱۱تقديم
شد ]۱۰۱[.اينکه آيا سازمان همکاری اسالمی واقعا از پروژ ه اوليهاش برای غيرقانونی
کردن توهین به اسالم عقب میکشد یا نه ،هنوز محل ترديد است.

خالصه

فقدان حفاظتها برای آزادی دین در طرحهای حقوق بشر اسالمی یکی از عواملی است
که به شدت آنها را از قوانين حقوق بشر بينالمللی متمايز میکند که آزادی دين را
حقی بیقيد و شرط میداند .امتناع از ضمانت آزادی دين شکافی بزرگی را میان ذهنيت
نويسندگانشان و فلسف ه حقوق بشر نشان میدهد .علیرغم کارنام ه نقض مکرر حق آزادی
دین آنها ،دولتهای خاورميانهای از اعتراف صریح به سياستهای سرکوبگرانه علیه
مردمشان به خاطر عقايد دينیشان بیزارند و درک میکنند که روشهای آنها غير قابل
دفاع است.
سادهانگارانه است که خود اسالم را به خاطر فقدان آزادی دینی در خاورمیانه مالمت
کنیم .در هر کشوری ،تخلفات ارتباط تنگاتنگی دارند با اهداف خاص سياسی رژيمهای
درگیر .غیر مسلمانان و کسانی که دینشان را از اسالم میگردانند لزوما قربانیان اصلی
نيستند .باالخره ،در خاورمیانه ،مسلمانان مومن در فضايی از سرکوب عقالنی زندگی
میکنند که در آنجا مرتبا در معرض تعقیب ،تحت عناوين جرايم دينی هستند ،صرفا به
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خاطر ابراز عقايدی که در تضاد با هر عقيد ه دينی است که مقامات محلی در حال حاضر
تايید میکنند .مسلمانان در معرض اتهام کفر ،الحاد و ارتداد به خاطر چيزهایی هستند
که در واقع اعتراض سياسی يا الهياتی نسبت به راستکيشی رسمی است  -یا به خاطر
خشمگين کردن چه رههای قدرتمند .منصفانهتر به نظر میرسد که نقضهای فاحش
آزادی دينی را که مرتبا در خاورمیانه رخ میدهد برآمده از عواملی از قبيل عزم دولتها
برای انحصار و تماميتخواهی در اتوریتهی دینی به مثاب ه بخشی از تسلطشان بر تمام
بخشهای قدرت ببينيم؛ و اين ميل به در هم شکستن انواع اعتراضها و سرکوب هر گونه
تفکر انتقادی ،و ميل به آرام کردن روحانيون ذینفوذ يا جناحهای اسالمگراست که خود
الگویی است از دامن زدن به تعصبات عوامانه به امید به دست آوردن حمایتهای مردمی
از دست رفته .مهم است که پس از تغييرات بیثباتکنند ه مصر که حاصل بهار عربی بود،
االزهر از درخواست قبلیاش مبنی بر قتل مرتدان فاصله گرفت و با تاخير تصميم گرفت
که خود را مدافع آزادی دین ،عقيده و بیان و پژوهش علمی نشان دهد و سندی را پيشنهاد
کرد که این آزادیها را تايید میکرد  -هر چند با عبارتهايی محتاطانه و تبصرههایی که
ممکن است دامنه اين آزادیها را محدود کند]۱۰۲[.
مدتها تالشهایی در جریان بوده است برای سياسیسازی نظام حقوق بشر
بينالمللی و تزریق تعصب و گزينشگری در تعيين اينکه نقضهای حقوق بشری کدام
کشورها درخور محکوميت هستند .در این زمینه ،تالشهای سازمان همکاری اسالمی
برای واداشتن سازمان ملل به تمرکز بر توهین ادعايی به اسالم که در غرب رخ میدهد
در عین انصراف توجه از نقضهای فاحش حقوق بشر اعضای خود سازمان همکاری
اسالمی ،مسألهای استثنايی نيست .اما حرکت سازمان همکاری اسالمی برای گنجاندن
تکليف مقابله با توهین به اسالم در فهرست اصول حقوق بشر سازمان ملل ،برجسته است
از اين رو که بالقوه مستلزم تغيیری بزرگ است در حقوق مايهداری که در قانون حقوق
بشر بينالمللی آمده است .اين تغيير اصلی را وارد خواهد کرد که در ظاهرش ناهمگون
است و طوری طراحی شده است که از یک نهاد حفاظت کند نه از حقوق انسانها ،و
همچنين از اصول جاافتاد ه حقوق بشر در زمينههايی مثل آزادی بيان و ازادی دين فاصله
میگيرد که برای تسهيل آن حرکت بايد آنها را به مخاطره انداخت .هيچ کشوری که
حقیقتا متعهد به حفظ قانون حقوق بشر بينالمللی باشد این تغيير را گسترش حفاظت از
حقوق بشر نمیبيند.
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فصل دهم
سنجشی از طرحهای حقوق بشر اسالمی
ويژگیهای طرحهای حقوق بشر اسالمی که در اينجا بررسی میشوند را نباید به
ويژگیهای خاص اسالم يا ناسازگاری فرضی ذاتی اسالم با حقوق بشر نسبت داد .بلکه
باید اينها را بخشی از پدید ه بزرگتر تالشهای نخبگانی  -سودبرنده از نظامهای غیر
دموکراتيک و سلسلهمراتبی  -ديد که از دین و فرهنگ به مثاب ه افزارهايی برای مشروعیت
بخشيدن به مخالفتشان با قانون حقوق بشر بینالمللی يا تضعيف آن استفاده میکنند.
ارزیابیها نشان میدهد که طرحهای حقوق بشر اسالمی هر چند به سنت اسالمی
استشهاد میجويند ،در واقع شکل گرفته از واکنشهای منفی نويسندگان آن به افکار
آزادی و دموکراسی و دامن ه حفاظت از حقوقی هستند که قانون بينالمللی حقوق بشر
فراهم میکند .با سرمایهگذاریهای کالن دولتهایی مثل ایران و عربستان سعودی در
ترويج طرحهای حقوق بشر اسالمی ،آنها ناگزير رويکردهای رژيمهايی را باز میتابانند
که از بنیاد با حقوق بشر خصومت دارند .این نکته مهم است که کنشگران مسلما ِن حقوق
بشر و انجمنهای بالند ه حقوق بشری که چشمانداز سياسی را در خاورميانه تغيير دادهاند
پيوسته برای تحقق حقوق بشری که در قانون بينالمللی آمده است فعاليت کردهاند و
نه برای جايگزينهای «اسالمی» رقیقشد ه آن که نمونههایش در اينجا بررسی میشود.
يک جنب ه چشمگير طرحهای حقوق بشر به اصطالح «اسالمی» دو پیوندی آنهاست
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که نافی هر گونه تصوری است مبنی بر اينکه آنها نمايند ه ناب نتايج سنت اسالمی
هستند .در عوض ،آنها بر حقوق مدنی وسیاسی ذکر شده در نظام سازمان ملل تمرکز
میکنند و عناصری اسالمی را بر آنها تحميل میکنند که آنها را تباه میکنند يا از
موضوعيت میاندازد.
اين دو پيوندی بودن به رسميت شناخته نشده منجر به ويژگی مهم و مشکلآفرین
طرحهای حقوق بشر اسالمی میشود چون در نظر آنها اعتبار خود را از نسبنامه
اسالمیشان میگيرند .اما آنها برای اينکه نسبنام ه اسالمی راستينی داشته باشند ،باید
مبتنی بر روششناسیهایی باشند که به اين منظور طراحی شدهاند تا اطمينان حاصل شود
که اصول اسالمی اصيل و دستنخوردهای را در موضوع حقوق بشر مقرر میکنند .اينها
به جای اينکه خود را ملزم به جستوجو برای رهنمود يافتن در ميراث اسالمی کنند،
سرشار از مفاهيم و صورتبندیهايی هستند که آشکارا از قانون حقوق بشر بينالمللی و
قوانين اساسی غربی برگرفته شدهاند .اينکه نويسندگان اين طرحها چنین وامگیریهای
گستردهای از الگوهای بیگانه کردهاند از ديد فقه اسالمی که در آن احکام و مقرراتی که
بدون اعتنا به روشها و موازین اسالمی برای فهم منابع اسالمی مقرر شده باشند عموما
بالموضوع تلقی میشوند ،بیمعناست .از آنجایی که نویسندگان حاضر نیستند اعتراف
کنند که وامگيریهای گستردهای از منابعی خارج از سنت اسالمی داشتهاند ،طبیعی است
که هيچ تئوری کافیای را برای گنجاندن اين پيوندهای حقوقی در طرحهایشان ارائه
نمیکنند .عجيب نيست که درهمجوش حاصل از پیوندهای هضمنشد ه حقوقی با عناصر
اسالمی فاقد انسجام باشند.
از آنجایی که نويسندگان هیچ عالقهای به کار کردن روی ظرافتهای فقهی الزم
برای مستقر کردن حقوق بشر در زمین ه سنت اسالمی ندارند ،سرسریوار موازینی را که
فقهای پيشامدرن اسالمی ارائه کردهاند ،بدون بررسی کردن بستر تاریخی پديد آمدن
آنها و بدون توجه به ارزيابی انتقادی از اینکه اين موارد تا چه اندازه با اوضاع به شدت
تغييريافت ه سياسی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع مثل خاورميان ه معاصر تناسب دارند ،وارد
طرحهای خود میکنند .در واقع ،آنها آگاهانه از اذعان به وضعيت تاریک حقوق بشر
در خاورميان ه امروز و ستم اختناقآوری که بر مردم ساکن در این منطقه میرود ،طفره
میروند .بعضی از حقوق بشری که در این طرحها پیشنهاد شدهاند ،بیمعنا هستند اما
بعضی از حقوق ديگری که برای رسيدگی به نقض حقوق بشر حاکم بر کشورهای
خاورميانه به آنها نیاز مبرم و فوری وجود دارد ،يکسره از اين طرحها حذف شدهاند.
لذا ،مثال میبينيم که مومنان مکلف هستند با جنازه با احترام الزم برخورد کنند ،ولی مطلقا
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هیچ تمهيدی برای آزادی دين وجود ندارد.
بر خالف آنچه نويسندگان اين طرحها ممکن است ادعا کنند ،محدودیتهای
اسالمی وضع شده برای حقوق بشر ،که اينقدر برای طرحهای حقوق بشر اسالمی
محوری هستند ،از سوی منابع و مراجع تزلزلناپذير اسالمی وضع نشدهاند؛ اين سخن
که اسالم مانع و محدودیتی بر سر راه حقوق است به شدت محل نزاع است .اگر هدف
نويسندگان پيشبرد حفاظت از حقوق بشر بود ،میتوانستند مواد خام فراوانی را در ميراث
اسالمی پیدا کنند که سرشار از ارزشهايی است که مکمل حقوق بشرند ،از جمله
دغدغ ه رفاه انسانی ،شفقت نسبت به ضعفا ،عدالت اجتماعی ،رواداری ،احترام به تنوع و
برابریخواهی .اينها و ساير اصول محوری میتوانستند مبنای ایجاد ترکیب قابل دوامی
را از اسالم و قانون حقوق بشر فراهم کنند ،چنانکه کار مروجان مسلمان دموکراتيزاسيون
و فلسفههای بسياری از فعاالن مسلمان حقوق بشر به خوبی نشان میدهد.
از ميان گزينههای فراوانی که در ميراث اسالمی وجود دارد و شامل اصولی همدل با
حقوق است ،اين طرحها تعمدا آن عناصری را انتخاب میکنند که نمايند ه موانعی بر سر
راه تمهید قانون حقوق بشر بينالملل هستند  -و اينها موانعی هستند که به موازين اسالمی
نسبت داده میشوند .در واقع ،دقيقتر آن است که بگوييم موانع در سياست وجود دارد.
اين نويسندگان عالقهمند به موجهسازی سرکوب دولتی ،الزام يکدستی اجتماعی و دينی،
مشروعيتزدايی و حتی جرم دانستن اعتراض ،سانسور و مميزی ديدگاههای انتقادی و
تداوم بخشيدن به سلسلهمراتب ريشهداری هستند که شامل رفتار تبعيضآميز با زنان ،غير
مسلمانان و مسلمانانی میشود که متعلق به مذاهبی هستند که فاقد محبوبيت محلیاند.
نویسندگان طرحهای حقوق بشر اسالمی به دنبال اين هستند تا دنيا را قانع کنند
که بديلهای معتبری برای قانون حقوق بشر اسالمی ساختهاند .این خود مصداقی از
خالفنمايی است چون هدف آنها در تعارض و ضدیت با حقوق است  -و حقوق
مدنی و سياسی ذکر شده در قانون بینالمللی را کاهش میدهند .مقايسههای دقیق اين
متون با اسناد بینالمللی ،ناگزیر نقصانهای طرحهای اسالمی را نشان میدهد .اين طرحها
مدعی برتری موازین مبهم اسالمی در هم ه زمينههای مربوط به حفاظت از حقوق بشر
هستند ،ولی این موازین اسالمی چنان انعطافپذیر و وسیع رها شدهاند که مصلحت و
تشخيص نامحدودی را در اختيار صاحبان قدرت میگذارد تا اين موازین را به شکلی
تفسیر کنند که سرکوبکنند ه حقوق باشند.
هر چند به هيچ معنايی مواضع صریح و قاطعی در ديدگاههای اسالمی دربار ه حقوق
بشر وجود ندارد ،طرحهای حقوق بشر اسالمی به خاطر تکثيرشان و تاثيرشان بر دنيای
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واقعی سزاوار توجه هستند .سياست دولتی در خاورميانه و مطالبات مستمر اسالمیسازی
به اين معنا هستند که الگوهای حاوی این فکر که مسلمان حقوق بشر دارد ولی فقط تحت
تبص رهها و موازین مهم اسالمی ،همچنان ترويج خواهند شد و ممکن است بر قوانين و
قانونهای اساسی اثر بگذارند .عالوه بر این ،میتوان نقشهای بسيار فعالی را که سازمان
همکاری اسالمی و اعضای آن در نظام حقوق بشر سازمان ملل بر عهده گرفتهاند مشاهده
کرد که تالش میکنند افکاری را که از طرحهای حقوق بشر اسالمی برگرفته شدهاند در
پيکر ه قانون حقوق بشر بینالمللی تزريق کنند .حرکت دنبالهدار سازمان همکاری اسالمی
برای تغيير قانون حقوق بشر بینالمللی برای گنجاندن قانونی برای جرمانگاری توهين به
اديان ،که در نهايت باید ترجمه شود به جرمانگاری توهين به اسالم ،نمونهای است از
تالشهايی که انجام میشود تا دغدغههای حفظ اسالم را به بهای قربانی کردن حقوق
بشر در پيکر ه قانون حقوق بشر دزديده وارد کنند .اين حرکت مستلزم اولويت بخشیدن
به اسالم در برابر حقوق مدنی و سياسی به همان شکلی است که در طرحهای حقوق بشر
اسالمی به اسالم اولويت داده میشود  -هر چند این اولويت بخشيدن تحت لوای مبارزه
با توهين به اديان انجام شود.
سازمان همکاری اسالمی و اعضای آن مواضع رسمیشان را دربار ه حقوق بشر در
طی دو ده ه گذشته به طرز شگفتی تغيير دادهاند .به جای اينکه مرتبا اصرار کنند که
خاصگرايی فرهنگی اسالمی در تضاد با حقوق بشر است و دليرانه مدعی شوند که
تعهدشان به موازين اسالم مستلزم نقض قانون حقوق بشر بینالمللی است ،اکنون رياکارانه
از قانون حقوق بشر بینالمللی حکايت میکنند و مدعی میشوند که برنامههای آنها با
فلسف ه آن همراستاست .کشورهای خاورميانه ،با تغيير گفتار سياسی خود به شکلی که
تناسب بهتری با جريان اصلی حقوق بشر داشته باشد ،توانستهاند ائتالفهايی راهبردی با
کشورهايی خارج از منطق ه خود ايجاد کنند ،از جمله با روسيه ،که آنها هم میخواهند
تاکتیکهايی مخفيانه را برای تضعيف حقوق بشر به کار بگیرند .کار کردن در اين
ائتالفها به اعضای سازمان همکاری اسالمی نفوذ گستردهای در نظام حقوق بشر سازمان
ملل بخشيده است ولی تطبيق و تنظيم تاکتيکهایشان را نيز الزم آورده است .لذا ،آنها
وقتی که پيشنهادهای مطرح در سازمان ملل را که برای پيشبرد حقوق بشر اقلیتهای
جنسی طراحی شدهاند رد میکنند ،تنها گاه به گاه اعتراضشان را بر مبنای احکام اسالم
قرار میدهند و بيشتر اوقات اين پيشنهادها را بر اين مبنا محکوم میکنند که متحدان غير
مسلمانشان نيز از مخالفتشان حمايت میکنند.
در نهايت ،با طرحهای حقوق بشر اسالمی بايد چه کرد؟ اهميت آنها چه خواهد
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بود؟ آيا ممکن است که به رغم نقصانها و عيوب آشکار آنها ،کارکرد سازندهای هم
در آنها سراغ گرفت؟ با توجه به ناقص بودن پذيرش قانون بینالمللی از سوی آنها،
خوشبينان ممکن است همچنان مدعی شوند که حقوق بشر اسالمی به هر حال گام
مثبتی رو به جلو است .باالخره ،اين طرحها نشان میدهد که حتی مسلمانان محافظهکار
نيز متقاعد شدهاند که حقوق بشر آنقدر تاثيرگذار است که باید به آنها رسيدگی شود.
خوشبينان ممکن است فکر کنند که حتی اگر اين طرحها نتوانند به سطح معيارهای
بینالمللی برسند ،نفس طرح و اعالم آنها همچنان باعث تقويت مشروعيت حقوق بشر
در چشم بعضی از مسلمانان از طریق همعنان دانستن اسالم با حقوق بشر میشود.
يعنی افرادی که تمايل دارند در پی قابلیت مثبت اين طرحها باشند ،ممکن است پديده
اسالمیسازی حقوق بشر را نشان ه مرحلهای موقت و گذرا در روند جذب و برگرفتن
اصول حقوق بشر بينالمللی ببينند .آنها ممکن است پيشنهاد کنند که بومیسازی
قانون حقوق بشر بينالمللی مستلزم اين است که  -حداقل برای بسياری از مسلمانان
محافظهکار  -مفاهيم حقوق بشر از مرحلهای عبور کند که در آن حقوق بشر بينالمللی
شرحهشرحه شود و برای سازگاری با ارزشهای محافظهکارانه از نو تنظيم شود .مزيت
اين صورتبندیهای موقت حقوق بشر میتواند اين باشد که حقوق بشر که به طور
تدريجی و مشروط معرفی میشود ،میتواند از کشمکشهای افراطی با موازين آشنای
اسالمی جان به در ببرد.
اگر به ماجرا از اين منظر نگاه کنیم ،بعضی از ابهامآفرينیهايی که به طور معمول در
اين طرحها ديده میشود ،میتواند به مثاب ه تسهيل پذيرش حقوق بشر از طريق اجتناب از
موارد خاصی تلقی شود که ممکن است واجد تعارض درونی با حقوق بشر باشند .يعنی،
میتوان تاکتيکهای گریزپا و صورتبندیهای آگاهانه مبهمی را که در اين طرحها به
وفور ديده میشوند ،در پرهيز از گسستی زودرس از ميراث احکام شريعت پيشامدرن
مفيد دانست در حالی که چنين گسستی میتواند مورد بهرهبرداری مخالفان سر سخت
حقوق بشر قرار بگيرد .میتوان اميدوار بود که ويژگیهای اسالمی ضميمه شده به مفاهيم
وارداتی حقوق بشر در نهایت وقتی که تحوالت بعدی فضا را برای برگرفتن موازين
بينالمللی فراهم کرد ،کنار گذاشته شوند.
از سوی ديگر میتوان ارزیابی بدبينانهتری داشت که به نظر بیربط نمیرسد با
توجه به اينکه طرحهای حقوق بشر اسالمی مورد حمايت دولتهای ضد دموکراتيک،
ايدئولوگهايی با فلسفههای مخالف با حقوق بشر ،و نهادها و سازمانهايی بوده است
که متمسک به سياستهايی مخالف با حقوق بشر بودهاند .در جايی که کل هدف این
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تالشها ريشهکن کردن قانون حقوق بشر بينالمللی و جايگزين کردن آن با نسخ ه
آشکارا فرودستتری از حقوق بشر باشد و اين کار با بهرهبرداری از اعتبار و آبروی
اسالم مشروعيت پیدا کند ،پيامد و نتيج ه آن برای آيند ه تحقق حقوق بشر البد مضر است.
به سختی میتوان دريافت که چطور طرحهای حقوق بشر اسالمی که همگی
برای تضعيف حقوق بشر فراهم شد ه در قانون بینالمللی طراحی شدهاند ،میتوانند
در درازمدت تاثير مثبتی داشته باشند .از آنجا که فشارها برای اسالمیسازی محتمال
همچنان ادامه خواهد داشت ،الگوهايی که به دولتها اين بهانه را میدهند که ادعا
کنند که جواز اسالمی گستردهای برای انکار حقوق مدنی و سياسی فراهم شده در
قانون بينالمللی دارند ،احتماال توسط ديگران نيز دنبال خواهد شد که خود مستلزم به
مخاطره انداختن حقوق است .مردم خاورمیانه که نگران پيشبرد حقوق بشر هستند اين
نکته را درک میکنند .فعاالن دموکراسیخواه بهار عربی مرتبا ابراز نگرانی کردهاند
که گروههای اسالمی ممکن است بتوانند پس از سرنگونی ديکتاتوریهای قديم غالب
شوند و از باال گرفتن بخت سياسیشان برای پیگیری اسالمیسازی بهرهبرداری کنند و
این میتواند منجر به گنجاندن برتری احکام اسالم شود در هر قانون اساسی جديدی که
تصویب خواهد شد .فعاالن دموکراسیخواهی که خواهان قانونهای اساسیای هستند
که حامی آزادیها باشند و تقويتکنند ه حفاظت از حقوق بشر ،در چشمانداز قانونهای
اساسی جديدی که در آنها به اسالم اولويت داده میشود ،تنها خطر میبينند .آنها حق
دارند که با به ياد آوردن آنچه که بر سر پيشنويس اولي ه و ليبرال قانون اساسی بعد از
انقالب ايران رفت که در آن روحانيون توانستند پيشنویس را بازنويسی کنند و برتری
احکام اسالم را در آن بگنجانند ،و با ديدن عواقب و پيامدهای اسالمیسازی برای حقوق
بشر ايرانیها ،بيمناک باشند.
موازین اسالمی وقتی که در متن قانون گنجانده شوند و حفاظت از حقوق را محدود
کنند ،مانعی برای پيشبرد حقوق بشر میشوند .مثال با گنجاندن محدوديتهايی برای
حقوق بشر در متن قانون اساسی سال  ۱۳۵۸ایران ،چيزهايی که قبال موانعی غير رسمی
برای تحقق حفاظتهای حقوق بشر بینالمللی بودند ،جايگاه اصول رسمی قانون اساسی
را پيدا کردند و محدوديتهای اسالمی را برای حقوق بشر تاييد کردند چنانکه در نظر
شورای نگهبان ديده میشود که تالش برای تصويب کنوانسيون زنان را بر اين مبنا رد
کرده است که انجام اين کار ناقض احکام اسالم و مغاير با قانون اساسی است.
ارتباط میان اسالم و حقوق بشر دهها سال است که دستخوش تنشهای مزمن بوده
است .همه چيز حکايت از این دارد که فاصل ه بسياری داریم تا ديدن آخرین فصل از

یک ارزیابی از طرحهای حقوق بشر اسالمی

 293

تالشهای مسلمانان برای به توافق رسيدن بر سر رابط ه بهین ه این دو عامل حياتی در زندگی
سياسی خاورميان ه امروز .پس از خيزشهای مردمی و اعتراضهای تودهای بهار عربی ،که
هم تجلی عطش فراوان برای دموکراتيزاسيون بود و هم نشاندهند ه اين تمايل از سوی
بسياری که فرض میکردند که اسالمگرايان بهترين چشمانداز را برای زمامداری ارائه
میکنند ،میتوان پيشبینی کرد که بحثها دربار ه اسالم و حقوق بشر شدت پيدا خواهد
کرد .در تونس ،در دسامبر سال  ،۲۰۱۱ديديم که «منصف مرزوقی» ،فعال برجست ه حقوق
بشر به رياست جمهوری رسيد و «حمادی الجبالی» ،رهبر حزب اسالمگرای «النهضة» ،به
ت وزيری رسید .اينکه اين دو چطور ديدگاههایشان را حل و فصل خواهند کرد
نخس 
که کشوری که فصل تازهای از دموکراتيزاسيون را آغاز کرده است چه مسيری را بايد
در پيش بگيرد ،خود يکی از آزمونهای بسياری است برای رسيدن به توازن حقوق.
و در يمن ،شخص «توکل کرمان» ،فعال پويای دموکراسیخواهی که تالشاش برای
حقوق زنان سهمی از جايز ه صلح نوبل  ۲۰۱۱را برای او به همراه آورد ،زنی است که
پيوندهای اسالمی دارد ولی مخالف تفسيرهايی از اسالم است که نقش زنان را محدود
میکند .پيداست که کرمان میکوشد که عقايد اسالمیاش را با مبارزهای بيامیزد که
اطمينان حاصل میکند که پايان ديکتاتوری راه را برای مشارکت کامل زنان در جامعه
و سياست میگشايد و هيچ تعارض الزمی ميان اسالم و حقوق بشر نمیبيند .پس از بهار
عربی ،مبارز ه او تنها يکی از نمونههای بسيار مبارزاتی خواهد بود برای انتشار اين ديدگاه
که اسالم مدافع آرمانهای حقوق بشری است و اين مبارزهای دشوار است که پيامدهايی
مهم برای آينده خواهد داشت.
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ضمیمه الف
فرازهایی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
مصوب دوم آبان 1358

مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ل َ َق ْد أَ ْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ب ِالْبَيِّنَ ِ
اب َوال ْ ِمي َزانَ
ات َوأَن ْ َزلْنَا َم َع ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
َّاس ب ِال ْ ِق ْس ِط
لِيَ ُقو َم الن ُ

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مبين نهادهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسی و
اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است كه انعكاس خواست قلبی
امت اسالمی است.

شيوه حكومت در اسالم

حكومت از ديدگاه اسالم ،برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی يا گروهی نيست
بلكه تبلور آرمان سياسی ملتی هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان میدهد تا
در روند تحول فكری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حركت به سوی اهلل)
بگشايد .ملت ما که در جريان تكامل انقالبی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده
شد و از آميزههای فكری بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بينی اصيل
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اسالمی بازگشت اكنون بر آن است كه با موازين اسالمی جامعه نمونه (اسوه) خود را
بنا كند .بر چنين پايهای ،رسالت قانون اساسی اين است كه زمينههای اعتقادی نهضت را
عينيت بخشد و شرايطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای واال و جهانشمول
اسالمی پرورش يابد.
در ايجاد نهادها و بنيادهای سياسی كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقی
مكتبی ،صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت میگردند( .ان االرض يرثها عبادی
الصالحون) و قانونگذاری كه مبين ضابطههای مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن
و سنت ،جريان میيابد .بنابراين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسالمشناسان معادل و
پرهيزگار و متعهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است.

زن در قانون اساسی

در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسالمی ،نيروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار
همهجانبه خارجی بودند ،هويت اصلی و حقوق انسانی خود را باز میيابند و در اين
بازيابی طبيعی است كه زنان به دليل ستم بيشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل
شدهاند ،استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی
و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلی حركت تكاملی و رشد يابنده انسان
است ،اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف
حكومت اسالمی است .زن در چنين برداشتی از واحد خانواده ،از حالت (شيء بودن) و يا
(ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ،خارج شده و ضمن بازيافتن
وظيفه خطير و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پيشآهنگ خود همرزم مردان
در ميدانهای فعال حيات است و در نتيجه پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسالمی
برخوردار از ارزش و كرامتی واالتر خواهد بود.

ارتش مكتبی

در تشكيل و تجهيز نيروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب ،اساس و
ضابطه باشد ،بدين جهت ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با
هدف فوق شكل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبی
يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز
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عهدهدار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدواهلل
وعدوكم و آخرين من دونهم).


اصول کلی
اصل اول:

ش ب ه
س اعتقاد ديرينها 
ت ايران ،بر اسا 
ت ك ه مل 
ت ايرا ن جمهوری اسالمی اس 
حكوم 
ب اسالمی پيروزمند خود ب ه رهبری مرجع عاليقدر
ق و عد ل قرآن ،در پی انقال 
تح 
حكوم 
ن ما ه یک هزار
هلل العظمی اما م خمينی ،در هم ه پرسی ده م و يازده م فروردي 
تا 
تقليد آي 
و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با او ل و دو م جمادی االولی سال یک هزار
ق
ت  ۹۸و دو دهم درصدی كلي ه كسانی ك ه ح 
و سیصد و نود و ن ه هجری قمری با اكثري 
ت داد.
رای داشتند ،ب ه آ ن رای مثب 

اصل دوم:

ت بر پاي ه ايما ن به:
جمهوری اسالمی ،نظامی اس 
ت و تشريع ب ه او و لزو م تسلي م در
ص حاكمي 
هلل ) و اختصا 
 .۱خدای يكتا ( الال ه اال ا 
برابر امر او.
ش بنيادی آ ن در بيا ن قوانين.
 .۲وحی الهی و نق 
ش سازند ه آ ن در سير تكاملی انسا ن ب ه سوی خدا.
 .۳معاد و نق 
ت و تشريع.
 .۴عد ل خدا در خلق 
ب اسالم.
ش اساسی آ ن در تداو م انقال 
ت و رهبری مستمر و نق 
 .۵امام 
ت او در برابر خدا ،ك ه از راه:
ش واالی انسا ن و آزادی توا م با مسئولي 
ت و ارز 
 .۶كرام 
هلل
ن سالما 
ت معصومي 
ب و سن 
س كتا 
ف  -اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرايط بر اسا 
ال 
ش در
ب پيشرفت ه بشری و تال 
ب  -استفاد ه از علو م و فنو ن و تجار 
عليه م اجمعين ،
ج  -نفی هر گون ه ستمگری و ستمكشی و سلطهگری و سلطهپذيری،
پيشبرد آنها ،
قسط و عد ل و استقال ل سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی
ن میكند.
را تأمي 


ل سوم:
اص 
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ل دوم ،هم ه
ف مذكور در اص 
ل ب ه اهدا 
ت برای ني 
ف اس 
ت جمهوری اسالمی ايرا ن موظ 
دول 
ت خود را برای امور زير ب ه كار برد:
امكانا 
س ايما ن و تقوی و مبارز ه با
ل اخالقی بر اسا 
 - ۱ايجاد محيط مساعد برای رشد فضاي 
كلي ه مظاهر فساد و تباهي.
ت
ح از مطبوعا 
ح آگاهیهای عمومی در هم ه زمينهه ا با استفاد ه صحي 
 - ۲باال برد ن سط 
ل ديگر.
و رسانههای گروهی و وساي 
لو
ش و تربيتبدنی رايگا ن برای هم ه در تما م سطوح ،و تسهي 
ش و پرور 
 - ۳آموز 
ش عالي.
تعمي م آموز 
ح بررسی و تتبع و ابتكار در تما م زمينههای علمی ،فنی ،فرهنگی و
ت رو 
 - ۴تقوي 
ق محققان.
ق و تشوي 
س مراكز تحقي 
ق تأسي 
اسالمی از طري 
ل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب.
 -۵طرد كام 
 - ۶محو هر گون ه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
ن آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون.
 - ۷تأمي 
ت سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ن سرنوش 
ت عام ه مرد م در تعيي 
 - ۸مشارك 
خويش.
ت عادالن ه برای همه ،در تما م زمينههای مادی
ت ناروا و ايجاد امكانا 
 - ۹رفع تبعيضا 
و معنوی.
ت غير ضرور.
ف تشكيال 
ح و حذ 
 - ۱۰ايجاد نظا م اداری صحي 
ش نظامی عمومی برای حفظ استقال ل
ق آموز 
ل بني ه دفا ع ملی از طري 
ت كام 
 - ۱۱تقوي 
ت ارضی و نظا م اسالمی كشور.
و تمامي 
ت ايجاد رفا ه
ق ضوابط اسالمی جه 
ح و عادالن ه بر طب 
 - ۱۲پیريزی اقتصادی صحي 
ن و كار و
ت در زمينههای تغذي ه و مسك 
ن هر نو ع محرومي 
ف ساخت 
و رفع فقر و برطر 
ت و تعمي م بيمه.
بهداش 
ت و كشاورزی و امور نظامی و مانند
ن خودكفايی در علو م و فنو ن و صنع 
 - ۱۳تأمي 
اينها.
ت قضايی عادالن ه برای
ق هم ه جانب ه افراد از ز ن و مرد و ايجاد امني 
ن حقو 
 - ۱۴تأمي 
هم ه و تساوی عمو م در برابر قانون.
ن هم ه مردم.
 - ۱۵توسع ه و تحكي م برادری اسالمی و تعاو ن عمومی بي 
ت ب ه
س معيارهای اسالم ،تعهد برادران ه نسب 
ت خارجی كشور بر اسا 
 - ۱۶تنظي م سياس 
ت بیدريغ از مستضعفا ن جهان.
هم ه مسلمانا ن و حماي 

ضميمه الف :فرازهایی از قانون اساسی ایران

 299



ل چهارم:
اص 

ت مدنی ،جزايی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی
ن و مقررا 
كلي ه قواني 
ق يا عمو م هم ه اصو ل
ل بر اطال 
ن اص 
ن اسالمی باشد .اي 
س موازي 
و غير اينها بايد بر اسا 
ن امر بر عهد ه فقهای
ص اي 
ت و تشخي 
ت ديگر حاك م اس 
ن و مقررا 
قانو ن اساسی و قواني 
شورای نگهبا ن است.

ل پنجم:
اص 

هلل تعالی فرجه) در جمهوری اسالمی ايرا ن 
ت ولی عصر (عجلا 
ب حضر 
در زما ن غي 
ت بر عهد ه فقي ه عاد ل و با تقوی ،آگا ه ب ه زمان ،شجاع ،مدير و مدبر
ت ام 
ت امر و امام 
والي 
ل يكصد و هفت م عهدهدار آ ن میگردد.
ق اص 
ت ك ه طب 
اس 

ل ششم:
اص 

در جمهوری اسالمی ايرا ن امور كشور بايد ب ه اتكاء آراء عمومی ادار ه شود از را ه
س شورای اسالمی ،اعضاء شوراها و
ب رئيسجمهور ،نمايندگا ن مجل 
انتخابات :انتخا 
ن میگردد.
ن قانو ن معي 
نظاير اينها ،يا از را ه همهپرسی در مواردی ك ه در اصو ل ديگر اي 

ل هشتم:
اص 

ت
ف و نهی از منكر وظيفهای اس 
ت ب ه خير ،امر ب ه معرو 
در جمهوری اسالمی ايرا ن دعو 
ت
ت ب ه مرد م و مرد م نسب 
ت نسب 
ت ب ه يكديگر ،دول 
ل بر عهد ه مرد م نسب 
همگانی و متقاب 
ت
ن میكند« .والمؤمنو ن و المؤمنا 
ت آ ن را قانو ن معي 
ب ه دولت .شرايط و حدود و كيفي 
ن المنكر».
ف و ينهو ن ع 
ض يأمرو ن بالمعرو 
بعضه م اولياء بع 

ل نهم:
اص 

ت اراضی كشور از يكديگر
ت و تمامي 
در جمهوری اسالمی ايرا ن آزادی و استقال ل و وحد 
چ فرد يا گرو ه يا مقامی
ت است .هي 
ت و آحاد مل 
تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيف ه دول 
ت
ق ندارد ب ه نا م استفاد ه از آزادی ،ب ه استقال ل سياسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و تمامي 
ح
ق ندارد ب ه نا م حفظ استقال ل و
چ مقامی ح 
ن خدشهای وارد كند و هي 
ارضی ايرا ن كمتري 
ب كند.
ن و مقررات ،سل 
ت ارضی كشور آزاديهای مشرو ع را ،هر چند با وضع قواني 
تمامي 

ل دهم:
اص 
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تو
ن و مقررا 
از آنجا ك ه خانواد ه واحد بنيادی جامع ه اسالمی است ،هم ه قواني 
ت
ل خانواده ،پاسداری از قداس 
ت آسا ن كرد ن تشكي 
برنامهريزيهای مربوط بايد در جه 
ق اسالمی باشد.
ق و اخال 
آ ن و استواری روابط خانوادگی بر پاي ه حقو 

ل دوازدهم:
اص 

ل الیاالبد غير
ن اص 
ت و اي 
ب جعفری اثنی عشری اس 
ن رسمی ايران ،اسال م و مذه 
دي 
ب ديگر اسالمی اع م از حنفی ،شافعی ،مالكی ،حنبلی و زيدی
ت و مذاه 
ل تغيير اس 
قاب 
ق فق ه خودشا ن
ب در انجا م مراس م مذهبی ،طب 
ن مذاه 
ل هستند و پيروا ن اي 
دارای احترا م كام 
ث و وصيت) و
ت دينی و احوا ل شخصي ه (ازدواج ،طالق ،ار 
آزادند و در تعلي م و تربي 
ت دارند و در هر منطقهای ك ه پيروا ن هر يك از
دعاوی مربوط ب ه آ ن در دادگاهها رسمي 
ق آ ن
ت شوراها بر طب 
ت محلی در حدود اختيارا 
ت داشت ه باشند ،مقررا 
ب اكثري 
ن مذاه 
اي 
ق پيروا ن ساير مذاهب.
ب خواهد بود ،با حفظ حقو 
مذه 

ل سيزدهم:
اص 

ايرانيا ن زرتشتی ،كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخت ه میشوند ك ه در حدود
ق
ت دينی بر طب 
قانو ن در انجا م مراس م دينی خود آزادند و در احوا ل شخصي ه و تعليما 
ل میكنند.
ن خود عم 
آيي 

اصلچهاردهم:

ن
ن و ل م يخرجوك م م 
ن ل م يقاتلوك م فی الدي 
ن الدي 
هلل ع 
ب ه حك م آي ه شريف ه «الينهاك م ا 
ت جمهوری اسالمی ايرا ن
ب المقسطين» دول 
هلل يح 
ديارك م ا ن تبروه م و تقسطوا اليه م ا ن ا 
ق حسن ه و قسط و عد ل اسالمی
ت ب ه افراد غير مسلما ن با اخال 
و مسلمانا ن موظفاند نسب 
ق كسانی اعتبار دارد ك ه
ل در ح 
ن اص 
ت كنند .اي 
ق انسانی آنا ن را رعاي 
ل نمايند و حقو 
عم 
بر ضد اسال م و جمهوری اسالمی ايرا ن توطئ ه و اقدا م نكنند.

حقوق ملت
ل نوزدهم:
اص 

ق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبا ن و
مرد م ايرا ن از هر قو م و قبيل ه ك ه باشند از حقو 
ب امتياز نخواهد بود.
مانند اينها سب 

اصل بيستم:
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ق
ت قانو ن قرار دارند و از هم ه حقو 
ت اع م از ز ن و مرد يكسا ن در حماي 
هم ه افراد مل 
ن اسال م برخوردارند.
ت موازي 
انسانی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعاي 

ل بيست و يكم:
اص 

ن نمايد
ن اسالمی تضمي 
ت موازي 
ت با رعاي 
ق ز ن را در تما م جها 
ت حقو 
ف اس 
ت موظ 
دول 
و امور زير را انجا م دهد:
ق مادی و معنوی او.
ت ز ن و احياء حقو 
 - ۱ايجاد زمينههای مساعد برای رشد شخصي 
ت از
ت فرزند ،و حماي 
ص در دورا ن بارداری و حضان 
ت مادران ،به خصو 
 -۲حماي 
كودكا ن بیسرپرست.
ح برای حفظ كيا ن و بقای خانواده.
 -۳ايجاد دادگا ه صال 
ص بيوهگا ن و زنا ن سالخورد ه و بیسرپرست.
 -۴ايجاد بيم ه خا 
ت نبود ن
ت غبط ه آنها در صور 
ت فرزندا ن ب ه مادرا ن شايست ه در جه 
 -۵اعطای قيموم 
ولی شرعی.

ل بيست و دوم:
اص 

ت مگر در مواردی
ض مصو ن اس 
ص از تعر 
ل اشخا 
ن و شغ 
حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسك 
ك ه قانو ن تجويز كند.

ل بيست و سوم:
اص 

ض
ن عقيدهای مورد تعر 
ف داشت 
س را نمیتوا ن ب ه صر 
ت و هيچك 
ش عقايد ممنو ع اس 
تفتي 
و مؤاخذ ه قرار داد.

ل بيست و چهارم:
اص 

ق
ل ب ه مبانی اسال م يا حقو 
ب آزادند مگر آنك ه مخ 
ت در بيا ن مطال 
ت و مطبوعا 
نشريا 
ن میكند.
ل آ ن را قانو ن معي 
عمومی باشد .تفصي 

اصل بيست و پنجم:

ت تلگرافی
ت تلفنی ،افشای مخابرا 
ش كرد ن مكالما 
بازرسی و نرساند ن نامهها ،ضبط و فا 
س ممنو ع
ق سمع و هر گون ه تجس 
و تلكس ،سانسور ،عد م مخابر ه و نرساند ن آنها ،استرا 
ت مگر ب ه حك م قانون.
اس 
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ل بيست و ششم:
اص 

احزاب ،جمعيتها ،انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسالمی يا اقليتهای دينی
ن
ت ملی ،موازي 
ن ك ه اصو ل استقالل ،آزادی ،وحد 
شناخت ه شد ه آزادند ،مشروط ب ه اي 
ت در آنها
س را نمیتوا ن از شرك 
ض نكنند .هيچك 
س جمهور اسالمی را نق 
اسالمی و اسا 
ت در يكی از آنها مجبور ساخت.
منع كرد يا ب ه شرك 

ل بيست و هفتم:
اص 

ل ب ه مبانی اسال م
ل سالح ،ب ه شرط آ ن ك ه مخ 
ت و راهپيمايیها بدو ن حم 
ل اجتماعا 
تشكي 
نباشد آزاد است.

ل بيست و هشتم:
اص 

ق
ح عمومی و حقو 
ف اسال م و مصال 
ت و مخال 
ل اس 
ق دارد شغلی را ك ه بدا ن ماي 
سح 
هر ك 
ل گوناگون،
ت نياز جامع ه ب ه مشاغ 
ت با رعاي 
ف اس 
ت موظ 
ت برگزيند .دول 
ديگرا ن نيس 
ل ايجاد نمايد.
برای هم ه افراد امكا ن اشتغا ل ب ه كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغ 

ل سی و دوم:
اص 

ن میكند .در
س را نمیتوا ن دستگير كرد مگر ب ه حك م و ترتيبی ك ه قانو ن معي 
هيچك 
ل بالفاصل ه كتباَ ب ه مته م ابال غ و تفهي م
ت بازداشت ،موضو ع اتها م بايد با ذكر دالي 
صور 
ت پروند ه مقدماتی ب ه مراجع صالح ه
ت و چهار ساع 
ت بيس 
ف مد 
شود و حداكثر ظر 
ق
ل طب 
ن اص 
ف از اي 
ت فراه م گردد .متخل 
ت محاكمه ،در اسر ع وق 
قضايی ارسا ل و مقدما 
ت میشود.
قانو ن مجازا 

ل سی و هفتم:
اص 

ن ك ه جر م او
س از نظر قانو ن مجر م شناخت ه نمیشود ،مگر اي 
ت و هيچك 
ت اس 
اصل ،برائ 
ت گردد.
ح ثاب 
در دادگا ه صال 

ل سی و هشتم:
اص 

ص ب ه
ب اطال ع ممنو ع است .اجبار شخ 
ن اقرار و يا كس 
هر گون ه شكنج ه برای گرفت 
شو
ت و اقرار و سوگندی فاقد ارز 
ن شهاد 
ت و چني 
شهادت ،اقرار يا سوگند ،مجاز نيس 
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ت میشود.
ق قانو ن مجازا 
ل طب 
ن اص 
ف از اي 
اعتبار است .متخل 

ل سی و نهم:
اص 

ت كسی ك ه ب ه حك م قانو ن دستگير ،بازداشت ،زندانی يا تبعيد شده،
ت و حيثي 
هتك حرم 
ت است.
ب مجازا 
ت ك ه باشد ممنو ع و موج 
ب ه هر صور 

ل چهلم:
اص 

ش را وسيل ه اضرار ب ه غير يا تجاوز ب ه منافع عمومی
ق خوي 
س نمیتواند اعما ل ح 
هيچك 
قرار دهد.

حق حاكميت ملت و قوای ناشی از آن
ل پنجاه و ششم:
اص 

ت اجتماعی
ت و ه م او ،انسا ن را بر سرنوش 
ق بر جها ن و انسا ن از آ ن خداس 
ت مطل 
حاكمي 
ب كند يا در
ق الهی را از انسا ن سل 
نح 
س نمیتواند اي 
ش حاك م ساخت ه است .هيچك 
خوي 
ق خداداد را از طرقی ك ه در
نح 
ت اي 
ص قرار دهد و مل 
ت منافع فرد يا گروهی خا 
خدم 
اصو ل بعد میآيد اعما ل میكند.

مجلس شورای اسالمی
ل هفتاد و دوم:
اص 

ب رسمی
س شورای اسالمی نمیتواند قوانينی وضع كند ك ه با اصو ل و احكا م مذه 
مجل 
ل نود و
ن امر ب ه ترتيبی ك ه در اص 
ص اي 
ت داشت ه باشد .تشخي 
كشور يا قانو ن اساسی مغاير 
شش م آمد ه بر عهد ه شورای نگهبا ن است.

ل نود و يكم:
اص 

س
ت مجل 
ت مصوبا 
ب ه منظور پاسداری از احكا م اسال م و قانو ن اساسی از نظر عد م مغاير 
ل میشود.
ب زير تشكي 
شورای اسالمی با آنها ،شورايی ب ه نا م شورای نگهبا ن با تركي 
ن عد ه
ب اي 
ل روز .انتخا 
ت زما ن و مسائ 
ش نفر از فقهای عاد ل و آگا ه ب ه مقتضيا 
 -۱ش 
با مقا م رهبری است.
ف حقوقی ،از ميا ن حقوقدانا ن مسلمانی ك ه
ش نفر حقوقدان ،در رشتههای مختل 
 -۲ش 
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س
س شورای اسالمی معرفی میشوند و با رأی مجل 
س قو ه قضائي ه ب ه مجل 
ب ه وسيل ه رئي 
ب میگردند.
انتخا 

رهبر يا شورای رهبری
ل يكصد و هفتم:
اص 

ب جهانی اسال م و بني انگذار جمهوری
س از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقال 
پ 
ف
س سر ه الشريف» ك ه از طر 
هلل العظمی اما م خمينی «قد 
ت آيتا 
اسالمی ايرا ن حضر 
ن رهبر ب ه عهد ه
ت و رهبری شناخت ه و پذيرفت ه شدند ،تعيي 
ت قاطع مرد م ب ه مرجعي 
اكثري 
ب مرد م است .خبرگا ن رهبری دربار ه هم ه فقها واجد شرايط مذكور در
خبرگا ن منتخ 
ت میكنند؛ هر گا ه يكی از آنا ن را اعل م ب ه
اصو ل پنج م و يكصد و نه م بررسی و مشور 
ت عام ه يا واجد
ل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبولي 
ت فقهی يا مسائ 
احكا م و موضوعا 
ص دهند او را
ل يكصد و نه م تشخي 
ت مذكور در اص 
ص در يكی از صفا 
برجستگی خا 
بو
ت يكی از آنا ن را ب ه عنوا ن رهبر انتخا 
ن صور 
ب میكنند و در غير اي 
ب ه رهبری انتخا 
ت امر و هم ه مسئوليتهای ناشی از آ ن را بر
ب خبرگان ،والي 
معرفی مینمايند .رهبر منتخ 
ن با ساير افراد كشور مساوی است.
عهد ه خواهد داشت .رهبر در برابر قواني 

ل يكصد و دوازدهم:
اص 

س
ص مصلحت در مواردی ك ه مصوب ه مجل 
ت نظا م برای تشخي 
ص مصلح 
مجمع تشخي 
س
ن شر ع و يا قانو ن اساسی بداند و مجل 
ف موازي 
شورای اسالمی را شورای نگهبا ن خال 
ن نكند و مشاور ه در اموری ك ه
ت نظا م نظر شورای نگهبا ن را تأمي 
ن مصلح 
با در نظر گرفت 
ت ب ه دستور
ن قانو ن ذكر شد ه اس 
رهبری ب ه آنا ن ارجا ع می دهد و ساير وظايفی ك ه در اي 
ن مینمايد.
ن مجمع را مقا م رهبری تعيي 
ت و متغير اي 
ل میشود .اعضاء ثاب 
رهبری تشكي 
ب و ب ه تأييد مقا م رهبری خواهد
ت مربوط ب ه مجمع توسط خود اعضا تهي ه و تصوي 
مقررا 
رسيد.

رياست جمهوری
ل يكصد و پانزدهم:
اص 

ب
رئيسجمهور بايد از ميا ن رجا ل مذهبی و سياسی ك ه واجد شرايط زير باشند انتخا 
ن
ت و تقوی ،موم 
ن سابق ه و امان 
گردد :ايرانیاالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،دارای حس 
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ب رسمی كشور.
و معتقد ب ه مبانی جمهوری اسالمی ايرا ن و مذه 

ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ل يكصد و چهل وچهارم:
اص 

ت
ش جمهوری اسالمی ايرا ن بايد ارتشی اسالمی باشد ك ه ارتشی مكتبی و مردمی اس 
ارت 
ن و در را ه
ب اسالمی موم 
ف انقال 
ت بپذيرد ك ه ب ه اهدا 
و بايد افرادی شايست ه را ب ه خدم 
ق آ ن فداكار باشند.
تحق 
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ضمیمه ب

1

اعالمیه قاهره درباره حقوق بشر در اسالم
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی،
ضمن اينکه بار ديگر نقش تمدنساز و تاريخی امت اسالمی را که خداوند بهترين امتی
ساخته که به نوع بشر تمدنی جهانشمول و متوازن داده است که در آن ميان زندگی اين
دنیا و آخرت توازن برقرار است و دانش با دين آميخته است ،تأييد میکنند؛ و نقشی را
که اين امت باید در هدايت بشريت که در ميان گرايشها و ايدئولوژیهای رقابتگر
سردرگم شدهاند ايفا کند و راهحلهایی را برای مشکالت مزمن اين تمدن مادیگرا ارائه
کند ،تأييد میکنند؛
مايل هستند که سهمی در تالشهای بشریت برای مطالب ه حقوق بشر ،برای حفاظت
از انسانها در برابر بهرهکشی و تعقیب و آزار ،و تأکید بر آزادی و حق او برای داشتن
حياتی با کرامت در راستای شریعت اسالمی ،ایفا کنند؛
با اعتقاد به اینکه نوع بشر که به مدارجی پيشرفته از علم مادی دست يافته است هنوز
سخت نيازمند دین برای پشتيبانی از تمدناش است و باقی خواهد ماند و محتاج نیرویی
 .1مجمع عمومی سازمان ملل .A/CONF.157/PC/62/Add.l8 .ارائه شده به کنفرانس جهانی حقوق
بشر .کميته مقدماتی .جلس ه چهارم .ژنو ۱۹ ،آوريل ۷ -می  .۱۹۹۳بند  ۵دستور کار مقدماتی .منضم به
قطعنامهی .49/19-P
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برانگيزاننده است که از حقوقاش حراست کند؛
با باور به اینکه حقوق بنيادين و آزادیهای اساسی در اسالم جزئی از دين مسلمانان
است و هيچکس از بنياد حق ندارد که آنها را يکسره يا به طور جزئی به تعلیق در آورده،
آنها را نقض کرده يا به آنها بیاعتنايی کند تا جايی که اينها احکام الهی تکليفآوری
هستند که در وحی الهی آمدهاند که خداوند از طريق آخرين پيامبرش برای تکميل
پيامهای الهی پيشین نازل کرده است و از اين طريق رعايت آنها را به منزل ه عبادت
میداند و بیاعتنایی به آنها يا نقض آنها را امری منکر در دين میشمارد و لذا هر انسانی
منفردا  -و امت اسالمی به طور جمعی  -مسئول تضمين آ ن است؛
عطف به اصول فوقالذکر ،مواد زیر را اعالم میدارد:

ماده :۱

الف .هم ه انسانها خانوادهای واحد را تشکيل میدهند که اعضایاش در عبوديت
خداوند و نسب بردن از آدم مشترکاند .هم ه آدميان از حيث کرامت انسانی و
تکلیف و مسئولیتهایشان بدون هیچ تبعيضی بر اساس نژاد ،رنگ ،زبان ،جنسيت،
عقيد ه دينی ،گرايش سياسی ،منزلت اجتماعی يا ساير مالحظات ،برابر هستند.
عقيدهی صحیح ضمانت تقويت این کرامت در کنار طریق تکامل انسان است.
ب .هم ه آدميان رعيت خداوند هستند و محبوبترين آنها نزد خداوند کسی
است که برای ساير رعایای خداوند مفیدتر باشد و هيچکس بر ديگری برتری و
امتیازی ندارد مگر به تقوا و عمل صالح.

مادهی :۲

الف .زندگی موهبتی است الهی و حق حيات برای هر انسانی تضمین شده است .اين
وظيف ه افراد ،جوامع و دولتهاست که مانع از تعرض به اين حق شوند و ستاندن جان
ممنوع است مگر به مقتضای شرع.
ب .توسل به شيوههایی که ممکن است منجر به از ميان بردن نسل آدميان شود ،حرام
است.
ج .حفظ استمرار حیات آدمی در دورهای که مشيت الهی به آن تعلق گرفته است،
وظيفهای واجب در شرع است.
د .سالمت تن آدمی حقی است ضمانت شده .این وظيف ه دولت است که آن را تأمين
کند و نقض این حق بدون جواز شرعی مجاز نيست.
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ماده :۳

الف .در مواقع استفاده از زور و در موارد درگیریهای مسلحانه ،قتل افرادی که در
جنگ مشارکتی ندارند مانند سالخوردگان ،زنان و کودکان مجاز نيست .مجروحان و
بیماران حق برخورداری از مداوای پزشکی دارند؛ و اسرای جنگی حق اطعام ،پناهگاه
و لباس دارند .مثله کردن جنازه ممنوع است .تبادل اسرای جنگی وظيفه است و تمهيد
مالقات خانوادههايی که تحت شرايط جنگی ازهم دور افتادهاند وظیفه است.
ب .قطع درختان ،آسيب زدن به مزارع و بهائم ،نابود کردن ساختمانها و تأسيسات
غيرنظامی دشمن از طريق توپ ،انفجار يا طرق ديگر ممنوع است.

مادهی :۴

هر انسانی حق برخورداری از حرمت و نام نيک و آبروی خود در طول حيات و پس از
مرگ را دارد .دولت و جامعه از جناز ه او و مدفناش حفاظت خواهد کرد.

ماده :۵

الف .خانواده بنيان جامعه است و ازدواج اساس تکوين آن .مرد و زن حق ازدواج
کردن دارند و هيچ تبعيضی برخاسته از نژاد ،رنگ يا ملیت نباید مانع از برخورداری
آنها از این حق شود.
ب .جامعه و دولت هم ه موانع ازدواج را بايد از ميان بردارند و مراحل ازدواج را
تسهيل کنند و حفظ خانواده و رفاه آن را ضمانت کنند.

ماده :۶

الف .زن با مرد در کرامت انسانی مساوی است و از حقوقی برخوردار است در کنار
تکاليفی که دارد؛ زن شخصيتی مدنی و استقالل مالی دارد و حق حفظ نام و نسب
خود را دارد .شوهر مسئول حمايت و رفاه خانواده است.

ماده :۷

الف .از لحظ ه تولد ،هر کودکی حقوقی بر گردن والدين ،جامعه و دولت دارد که

310 

اسالم و حقوق بشر

شامل پرستاری مناسب ،تحصيل و مراقبت مادی ،بهداشتی و اخالقی است .هم جنین
و هم مادر باید حفظ شوند و از مراقبت ويژه برخوردار شوند.
ب .والدين و کسانی که مسئولیتی از اين قبیل دارند حق انتخاب نوع تحصيلی را که
برای فرزندشان میخواهند دارند به شرط اينکه منفعت و آيند ه کودکان را بر حسب
ارزشهای اخالقی و اصول شریعت در نظر داشته باشند.
ج .والدين هر دو حقوقی بر گردن فرزندانشان دارند و بستگان حقوقی بر گردن
خويشاوندان بر حسب احکام شريعت دارند.

ماده :۸

هر انسانی حق برخورداری از اهليت شرعی خود از حیث تکاليف و التزامات خود دارد
و اگر اين اهليت را از دست بدهد يا اهلیت او نقصان پيدا کند ،حق داشتن قيم را دارد.

ماده :۹

الف .طلب علم فريضه است و ارائه دانش وظيف ه جامعه و دولت است .دولت بايد راهها
و وسايل کسب علم را تأمين کند و تنوع آموزشی را بنا به مصلحت جامعه تأمين کند
تا آدمی را قادر کند به آشنا شدن با دين اسالم و واقعيتهای جهان برای خير بشريت.
ب .هر انسانی حق برخورداری از آموزش دينی و دنيوی از نهادهای مختلف آموزشی و
راهنمايی گرفتن از خانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،رسانهها و غيره را دارد ،به شکلی منسجم
و متوازن که به پرورش شخصيت او ،تقويت ايمان او به خداوند و تقويت احترام او به
حقوق و تکاليف و دفع از آنها کمک کند.

ماده :۱۰

اسالم دينی فطری است .هر نوع اکراه آدمی يا بهرهبرداری از فقر يا جهل او برای گرداندن
دين او به دينی ديگر يا به الحاد ممنوع است.

ماده :۱۱

الف .انسان آزاد آفريده شده است و هيچ کس حق به بردگی گرفتن ،تحقير ،ستم
کردن بر او يا بهرهکشی از او را ندارد و هيچ بندگی و عبوديتی جز در برابر خدا
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نمیتواند وجود داشته باشد.
ب .استعمار از هر نوعی يکی از شنيعترین اشکال بردگی و به شدت حرام است.
کسانی که گرفتار استعمار هستند حق کامل آزادی و تعيين سرنوشت خود را دارند.
وظیف ه هم ه دولتها و هم ه مردم است که از مبارز ه مردم تحت استعمار برای از میان
برداشتن هم ه انواع استعمار و اشغال ،حمايت کنند و هم ه دولتها و هم ه مردم حق
حفظ هويت مستقل خود و اعمال سلط ه خود بر ثروت و منابع طبيعیشان را دارند.

ماده :۱۲

هر انسانی ،در چارچوب شرع ،حق آزادی نقل مکان و انتخاب مکان زندگیاش را دارد
چه داخل کشورش باشد و چه خارج از آن و اگر تحت تعقيب و آزار قرار بگيرد حق
دارد که از کشوری ديگر تقاضای پناهندگی کند .کشور محل پناهندگی حفاظت او را
تأمين خواهد کرد تا به امنیت برسد ،مگر اینکه اين پناهندگی برخاسته از عملی باشد که
شريعت آن را جرم میداند.

ماده :۱۳

کار کردن حقی است که دولت و جامعه برای هر فردی که توانايی کار کردن داشته باشد
تضمين کرده است .هر کسی آزاد خواهد بود تا بهترین کاری را که مناسب اوست و در
جهت خير او و جامعه است انتخاب کند .فرد استخدام شده حق امنيت و هم ه ضمانتهای
ديگر اجتماعی را دارد .نه میتوان کاری فوق طاقت او به او واگذار کرد و نه باید در
معرض اکراه یا بهرهبرداری يا آسيب ديدن به هر شکلی قرار بگيرد .او حق دارد  -بدون
هيچ تبعيضی میان مرد و زن  -از دستمزد منصفانه برای کارش بدون تأخير برخوردار شود و
همچنين مرخصی استحقاقی و ترفيعی را که سزاوار آن است داشته باشد .فرد استخدام شده
ملزم به تعهد و دقت در کار خود است .اگر فرد استخدام شده و کارفرما در هر زمینهای
اختالف داشته باشند ،دولت برای حل و فصل دعوا مداخله خواهد کرد و به شکايت
رسيدگی میکند ،و بر حقوق تأکيد میکند و عدالت را بدون جانبداری اجرا میکند.

ماده :۱۴

هر کسی حق کسب مشروع را بدون احتکار ،غش ،اضرار به خود يا ديگری دارد .ربا
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ممنوع مؤکد است.

ماده :۱۵

الف .هر کسی حق تملک از طرق مشروع را دارد و حق برخورداری از مالکيت بدون
ضرر به خود يا ديگران يا جامعه به طور کلی را دارد .سلب مالکيت مجاز نیست مگر
به ضرورت منافع عامه و در ازای پرداخت فوری و منصفان ه خسارت.
ب .مصادر ه اموال ممنوع است مگر به مقتضای شرع.

ماده :۱۶

هر کس حق برخورداری از ثمر ه تولید علمی ،ادبی ،هنری يا فنی خود را دارد و حق
حفظ عوايد معنوی و مادی ناشی از آن را دارد به شرط آنکه اين تولید منافات با احکام
شرعی نداشته باشد.

ماده :۱۷

الف .هر کسی حق دارد که در محيطی پاکيزه و به دور از مفاسد و آلودگیهای
اخالقی زندگی کند و در محيطی که مقوم پرورش فردی او باشد و اين وظيف ه دولت
و جامعه به طور کلی است که اين حق را تأمين کند.
ب .هر کسی حق برخورداری از مراقبت پزشکی و اجتماعی و امکانات عمومیای را
که جامعه و دولت در محدود ه منابع موجودشان فراهم میکنند دارد.
ج .دولت حق فرد را نسبت به داشتن زندگی مناسب که او را قادر به تحقق تمام
ت خود و وعائلهاش کند تأمين خواهد کرد که شامل غذا ،لباس ،مسکن،
ضروريا 
آموزش ،مراقبت پزشکی و ساير نيازهای اولیه است.

ماده :۱۸

الف .هر کسی حق زندگی در امنيت برای خود ،ديناش ،وابستگاناش ،آبرو و
اموالاش را دارد.
ب .هر کسی حق حريم خصوصی در شئون حیاتاش را در خانهاش ،در ميان
خانوادهاش ،نسبت به اموالاش و روابطش دارد .تجسس کردن در زندگی فرد مجاز
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نيست ،شنود کردن او يا لکهدار کردن نام نيک او روا نيست .دولت از فرد در برابر
مداخل ه دلبخواهی حفاظت میکند.
ج .مسکن فرد حريم خصوصی غير قابل تعدی در هم ه موارد است .نباید بدون اذن
ساکنان يا به شيوهای نامشروع وارد خانهای شد و خانهای را نباید خراب کرد يا
تصرف کرد و ساکناناش را اخراج کرد.

ماده :۱۹

الف .هم ه افراد در پيشگاه قانون برابرند بدون هيچ تبعيضی میان حاکم و محکوم.
ب .حق توسل به عدالت برای هر فردی تضمين شده است.
ج .دین و بدهی اساسا فردی است.
د .هيچ جرم يا مجازاتی وجود نخواهد داشت مگر آنکه شریعت آن را تمهید کرده
باشد.
ه .هر متهمی بیگناه است تا زمانی که گناه او در محاکمهای منصفانه ثابت شود و او
در آن حق دفاع از خود را پيدا کند.

ماده :۲۰

بازداشت فرد يا محدود کردن آزادی او يا تبعيد و مجازات او بدون دلیل شرعی ،مجاز
نيست .قرار دادن فرد در معرض شکنج ه بدنی یا روانی یا هر نوع ديگری از تحقير ،ستم
یا شکستن کرامت او مجاز نيست .همچنين مجاز نيست که فردی در معرض آزمايش
پزشکی يا علمی بدون رضايت خود قرار بگيرد يا سالمتی يا زندگیاش در معرض خطر
قرار بگیرد .همچنين برقراری قوانین استثنايی که زمين ه سلطه و اختیار تنفيذی را برای این
اعمال فراهم کند مجاز نيست.

ماده :۲۱

گروگان گرفتن به هر شکلی و به هر قصدی صراحتا ممنوع است.

ماده :۲۲

الف .هر فرد حق ابراز آزادن ه عقيدهاش را به شکلی که مغاير با احکام شريعت نباشد
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دارد.
ب .هر فردی حق دعوت به خير ،امر به معروف و نهی از منکر بر حساب ضوابط
شريعت اسالمی را دارد.
ج .اطالعات ضرورتی حياتی برای جامعه است.
د .برانگيختن نفرت ملیگرايانه يا اعتقادی یا انجام هر کاری که تحريک به هر نوعی
از تبعيض نژادی باشد مجاز نیست.

ماده :۲۳

الف .واليت امانت است؛ و استبداد و بهرهبرداری سوء از آن حرام مؤکد است تا
حقوق اساسی انسان ضمانت شود.
ب .هر کسی حق مشارکت مستقيم يا غير مستقیم در ادار ه امور عام ه کشورش را
دارد .فرد همچنين حق تصدی منصب عمومی را بر حسب تمهيدات شريعت دارد.

ماده :۲۴

هم ه حقوق و آزادیهای مقرر در اين اعالميه مقيد به احکام شريعت اسالمی است.

ماده :۲۵

شريعت اسالمی مرجع واحد تفسير و توضيح هر يک از مواد اين اعالميه است.
قاهره ۱۴ ،محرم  ۱۴۱۱ه .ق.
پنجم آگوست ۱۹۹۰
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ضمیمه ج
 ۲۲/۱۰مبارزه با توهين به اديان
1

شورای حقوق بشر
جلس ه دهم
مورد  ۱دستور کار

A/HRC/1O/L.11

 ۱۲می ۲۰۰۹

شورای حقوق بشر،
با تأکید بر عهد هم ه دولتها تحت منشور سازمان ملل برای ترويج و تشويق احترام
جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعايت آن ،بدون تمايز نژاد ،جنسيت ،زبان
يا دين،
و همچنين با تأکيد بر اينکه همهی حقوق بشر جهانشمول ،انفکاکناپذیر ،به هم
پيوسته و مرتبط با يکدیگر هستند،
و عطف به نتيج ه مجمع جهانی سال  ۲۰۰۵که در قطعنام ه  ۶۰.۱مورخ  ۱۶سپتامبر
 ۲۰۰۵توسط مجمع عمومی اتخاذ شد ،که در آن مجمع بر مسئوليتهای هم ه دولتها در
راستای منشور سازمان ملل ،نسبت به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه بدون
تمايزی از هر نوعی تأکيد کرد و اهميت احترام به تنوع دينی و فرهنگی در سراسر جهان
و احترام به آن را به رسميت شناخت،
و با به رسميت شناختن سهم ارزشمند هم ه اديان در تمدن مدرن و سهمی که
1. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.L.11.pdf
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گفتوگوی میان تمدنها میتواند در بهبود آگاهی و درک ارزشهای مشترک ميان
هم ه آدميان داشته باشد،
با استقبال از عزم اعالمي ه هزارهی سازمان ملل ،که در تاريخ هشتم سپتامبر  ۲۰۰۰اتخاذ
شد تا اقداماتی را برای حذف اعمال رو به فزونی نژادپرستانه و خارجیهراسانه در بسياری
از جوامع اتخاذ کند و مروج سازگاری و رواداری بيشتر در هم ه جوامع باشد و به اميد
اجرای موثر آن در هم ه سطوح،
و در اين زمينه با تأکيد بر اهميت اعالمي ه دوربان و برنام ه عملی که توسط کنفرانس
جهانی عليه نژادپرستی ،تبعيض نژادی ،خارجیهراسی و عدم تحمل مرتبط با آن ،اتخاذ
شد که در دوربان در آفريقای جنوبی در سال  ۲۰۱۱برگزار شده است ،با استقبال از
پيشرفت حاصل شده در اجرای آنها و با تأکيد بر اينکه اينها بنيانی محکم را برای
حذف هم ه انواع محنتها و تجليات نژادپرستی ،تبعيض نژادی ،خارجیهراسی و عدم
تحمل مرتبط هستند،
با استقبال از هم ه برنامههای بينالمللی و منطقهای برای پيشبرد سازگاری ميانفرهنگی
و بيندینی ،از جمله ائتالف تمدنها و گفتوگوی بينالمللی دربار ه همکاری بيناالديانی
برای صلح و سازگاری ،و تالشهای ارزشمندشان در ترويج فرهنگی از صلح و گفتوگو
در هم ه سطوح،
و همچنين استقبال از گزارشهای گزارشگر ويژه دربار ه صورتهای معاصر
نژادپرستی ،تبعيض نژادی ،خارجیهراسی و عدم تحمل مرتبط که به شورا در جلسات
چهارم ،ششم و نهم آن ( A/HRC/4/19, A/HRC/6/6و  )NHRC/9/12تقديم شده
است ،که در آن گزارشگر ويژه ماهيت جدی توهين به هم ه اديان و نیاز به تکميل
راهبردهای حقوقی را برجسته کرده بود،
ضمن نگرانی عمیق با توجه به موارد عدم تحمل ،تبعيض و اعمال خشونتآميز علیه
پیروان بعضی از اديان که در بعضی نقاط جهان رخ میدهد ،عالوه بر تصوير منفی بعضی
از اديان در رسانهها و وضع و تنفيذ قوانين و راهکارهای اجرايیای که مشخصا علیه
افرادی با پیشين ه قومی و دينی خاص تبعيض روا داشته و آنها را هدف قرار میدهند،
به ويژه اقليتهای مسلمان پس از حادث ه یازدهم سپتامبر  ،۲۰۰۱که تهديد و مانعی بر سر
راه برخورداری کامل آنها از حقوق بشر و آزادیهای بنیادين هستند ،با تأکید بر اينکه
توهين به اديان تعرضی جدی به کرامت انسان است و منجر به محدود کردن آزادی دين
متمسکان و تحریک به تنفر و خشونت دینی میشود،
ضمن نگرانی عمیق با توجه به اينکه توهین به اديان و تحریک به خشونت دينی به
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طور کلی میتواند منجر به ناسازگاری اجتماعی و تعرض به حقوق بشر شود ،و بيمناک
از بیعملی برخی از دولتها در مبارزه با اين گرايش بالنده و روشهای تبعيضآميز
حاصل از آن عليه متمسکان به برخی اديان و در اين بستر ،با تأکيد بر نياز به مبارز ه موثر
با توهين به هم ه اديان و تحريک به تنفر دينی به طور کلی و عليه اسالم و مسلمانان به
طور خاص،
با اعتقاد به اينکه احترام به تنوع فرهنگی ،قومی ،دينی و زبانی و همچنين گفتوگو
بین تمدنها ،برای صلح جهانی و تفاهم ضروری هستند ،و تجليات تبعيض فرهنگی و
قومی ،عدم تحمل دينی و خارجیهراسی مولد تنفر و خشونت در ميان مردم و ملتها
هستند،
با تأکيد بر نقش مهم آموزش در ترويج مدارا ،که متضمن پذيرش از سوی عموم
مردم و احترام آنها به تنوع است،
با توجه به برنامههای مختلف منطقهای و ملی برای مبارزه با عدم تحمل دينی و نژادی
علیه گروهها و جوامع خاص و ،در اين بستر ،با تأکيد بر نیاز به اتخاذ يک رهيافت جامع و
غیر تبعيضآميز برای اطمينان حاصل کردن از احترام به هم ه نژادها و اديان،
با به يادآوردن قطعنام ه  ۱۹/۷مورخ  ۲۷مارس  ۲۰۰۸و قطعنام ه مجمع عمومی به
شمار ه  ۱۷۱/۶۳مورخ  ۱۸دسامبر ،۲۰۰۸
 .۱مطالع ه کمیساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل را در خصوص گردآوری
قوانين و اجتهادهای موجود دربار ه توهين و نفرت از اديان ( )A/HRC/9/25و گزارش
گزارشگر ویژ ه اشکال معاصر نژادپرستی ،تبعيض نژادی ،خارجیهراسی و عدم تحمل
مرتبط ( )NHRC/9/12که در جلس ه نهم شورا تقديم شده است ،در نظر میآورد؛
 .۲ابراز نگرانی عمیق میکند از قالبوارهسازی منفی و توهين به اديان و تجلیات عدم
تحمل و تبعيض در امور دين يا عقيده که هنوز در جهان آشکار است و منجر به عدم
تحمل عليه پیروان اين ادیان شده است؛
 .۳قوياً به خاطر هم ه اعمال خشونت روانی و فيزيکی و حمله ،و تحریک به آن ،علیه
افراد بر مبنای دين يا عقیدهشان و اعمالی که علیه کسب و کار آنها ،اموالشان ،مراکز
فرهنگی و مکانهای عبادیشان انجام میشود و همچنين هدف قرار دادن مکانهای
مقدس ،نمادهای دینی و شخصيتهای محترم هم ه اديان ،ابراز تأسف میکند؛
 .۴ابراز نگرانی عميق میکند به خاطر موارد جدی و مستمر قالبوارهسازیهای
تعمدی از اديان  ،متمسکان به آنها و اشخاص مقدس در رسانهها و همچنين برنامهها و
دستور کارهايی که سازمانها و گروههای تندرو دنبال میکنند که هدفشان ایجاد و
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استمرار بخشيدن به قالبوارهسازیها از اديان خاص است  ،به ويژه وقتی که دولتها آن
را روا میدانند؛
 .۵با نگرانی عميق متذکر میشود به تشديد حرکتهای کلی توهين به اديان و
تحريک به تنفر دينی به طورکلی  ،از جمله پروندهسازی قومی و دينی اقليتهای مسلمان
پس از حوادث تراژيک  ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱؛
ن نکته را به رسمیت میشناسد که در بستر مبارزه با تروريسم ،توهین به اديان
 .۶اي 
و تحریک به تنفر دینی به طور کلی تبديل به عواملی وخيمکننده شدهاند که سهمی در
انکار حقوق و آزادیهای اساسی اعضای گروههای هدف و انزوای اقتصادی و اجتماعی
آنها دارد؛
 .۷در این زمینه ابراز نگرانی عمیق میکند که اسالم مکررا و به ناروا همعنان تعرض
به حقوق بشر و تروريسم قلمداد میشود و در اين زمينه از قوانين و راهکارهای اجرايیای
که مشخصا برای کنترل و نظارت بر اقليتهای مسلمان طراحی شدهاند و به آنها داغ
ننگ میزنند و به تبعيضی که اين افراد تجربه میکنند مشروعيت میبخشند ،ابراز تأسف
میکند؛
 .۸بار ديگر بر تعهد هم ه کشورها بر اجرای يکپارچ ه راهبرد ضد تروريسم جهانی
سازمان ملل تأکید میکند که بدون رأی توسط مجمع عمومی در قطعنام ه شمار ه ۲۸۸/۶۰
مورخ هشتم سپتامبر  ۲۰۰۶برگرفته شده و مجمع در قطعنام ه شمار ه  ۲۷۲/۶۲مورخ پنجم
سپتامبر  ۲۰۰۸بار ديگر آن را تأييد کرد ،و در آن از جمله بار دیگر تأکید شده است که
تروريسم نمیتواند و نباید با هيچ دین ،مليت ،تمدن یا گروهی همعنان دانسته شود و
همچنين نیاز است به تقويت تعهد جامع ه جهانی به اقداماتی از جمله ترویج فرهنگ صلح
و احترام به هم ه اديان ،عقايد و فرهنگها و جلوگيری از توهين به اديان؛
 .۹ابراز تأسف میکند از استفاده از رسانههای چاپی ،صوتی-تصویری و الکترونيک،
شامل اينترنت ،و هر وسيل ه ديگری برای تحریک به اعمال خشونتآميز ،خارجیهراسی
يا عدم تحمل مرتبط و تبعيض علیه هر دينی و همچنین هدف قرار دادن نمادهای دينی
و اشخاص مقدس؛
 .۱۰تأکيد میکند که چنانکه در قانون حقوق بشر بینالمللی مقرر شده است ،از
جمله در ماد ه  ۱۹و  ۲۹اعالمي ه جهانی حقوق بشر و مواد  ۱۹و  ۲۰معاهد ه بینالمللی
حقوق مدنی و سياسی ،هر کسی حق داشتن عقیده بدون مداخله و حق آزادی بيان را دارد
که اعمال تکاليف و مسئوليتهای ويژهای را به همراه دارد و در نتیجه میتواند مشمول
محدوديتهایی شود که فقط توسط قانون تمهيد شده باشد و برای احترام به حقوق يا
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آبروی ديگران ،حفاظت از امنيت ملی يا نظم عمومی ،سالمت عامه يا اخالق عمومی و
رفاه عمومی ضروری باشد؛
 .۱۱بار ديگر تأکید میکند که نظر کلی شمار ه  ۱۵کميت ه محو تبعيض نژادی ،که
در آن کميته مقرر داشت که منع نشر و توزيع هم ه عقايد مبتنی بر برتری نژادی یا تنفر
سازگار با آزادی عقيده و بيان است ،به همان اندازه در مسأل ه تحریک به خشونت دینی
قابل اجراست؛
 .۱۲قوياً هم ه تجلیات و اعمال نژادپرستان ه تبعيض نژادی ،خارجیهراسی و عدم تحمل
مرتبط علیه اقلیتهای ملی يا قومی ،دينی و زبانی و مهاجران و قالبوارهسازیهايی را که
اغلب برای آنها به کار گرفته میشود ،از جمله بر اساس دین يا عقيده ،محکوم میکند
و از هم ه کشورها مصرانه میخواهد که هنگام بروز چنین اعمال ،تجليات يا بيانهای
خارجیهراسانه يا ناروادارانه ،قوانین موجود را به کار بسته يا تقويت کنند تا مصونیت از
کسانی که مرتکب چنين اعمالی میشوند سلب شود؛
 .۱۳مصرانه از هم ه کشورها میخواهد که در چارچوب نظامهای حقوقی و قانون
اساسی مرتبطشان ،حفاظتهای کافی را در برابر اعمال نفرتآميز ،تبعيض ،ارعاب و
تحکمی که حاصل از توهين به اديان و تحریک به تنفر دينی به طور کلی میشوند ارائه
کنند و هم ه اقدامات ممکن را برای ترويج مدارا و احترام به هم ه اديان و عقايد انجام
دهند؛
 .۱۴تأکيد میکند به نیاز بر مبارزه با توهین به ادیان و تحریک به تنفر دينی به طور
کلی از طریق راهبرد فراهم کردن و سازگار کردن اقدامات در سطوح محلی ،ملی،
منطقهای و بینالمللی از طریق آموزش و آگاهیسازی؛
 .۱۵از هم ه کشورها میخواهد که بيشترین تالش را بر حسب قوانين ملیشان و
سازگار با قانون بینالمللی حقوق بشر و قوانين بشردوستانه انجام دهند تا اطمینان حاصل
کنند که مکانها و محلهای دينی ،مقبرههای مقدس و نمادها به طور کامل مورد احترام
قرار بگيرند و حفاظت شوند و اقداماتی مضاعف در مواردی انجام دهند که در برابر
بیحرمتی يا ويرانی آسيبپذیر هستند؛
 .۱۶خواهان تقويت تالشهای بينالمللی برای پشتيبانی از گفتوگوی جهانی برای
ترویج فرهنگ مدارا و صلح در هم ه سطوح ،مبتنی بر احترام به حقوق بشر و تنوع اديان
و عقايد است و مصرانه از کشورها ،سازمانهای غیر دولتی ،رهبران دينی و همچنين
رسانههای چاپی و الکترونيک میخواهد که از چنین گفتوگويی پشتيبانی و حمايت
کنند؛
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 .۱۷ابراز سپاس میکند نسبت به کميساريای عالی حقوق بشر برای برگزاری
سميناری در اکتبر  ۲۰۰۸دربار ه آزادی بيان و حمایت از تنفر دينی که منجر به تحریک
به تبعيض ،خصومت یا خشونت میشود ،و از ايشان درخواست میکند این برنامه را
ادامه دهند با اين ديدگاه که سهمی عينی در جلوگيری و حذف انواع تحريک و عواقب
قالبوارهسازیهای منفی از اديان يا عقايد و پيروانشان برای حقوق بشر اين افراد و
جوامعشان ،داشته باشد؛
 .۱۸از گزارشگر ويژ ه اشکال معاصر نژادپرستی ،تبعيض نژادی ،خارجیهراسی و
عدم تحمل مرتبط درخواست میکند که هم ه تجلیات توهین به ادیان ،و به ويژه لوازم
جدی اسالمهراسی ،برخورداری پيروانشان از هم ه حقوق را به شورا در جلس ه دوازدهم
گزارش کند؛
 .۱۹از کميساريای عالی حقوق بشر درخواست میکند که در جلس ه دوازدهم
گزارشی به شورا بدهد دربار ه اجرای قطعنام ه حاضر ،از جمله دربار ه ارتباط احتمالی
ميان توهین به ادیان و باال گرفتن تحريک ،عدم تحمل و تنفر در بسیاری از نقاط جهان.
جلس ه چهل و سوم
 ۲۶مارس ۲۰۰۹
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واژهنامه
اهل کتاب :در فقه اسالمی ،اصطالحی است برای يهوديان و مسيحيانی که سنت
کتاب الهی مشترکی دارند که به باور مسلمانان در نهایت به اسالم ختم شده است .بعضی
زرتشتیان و صابئیان را نيز در این زمره میگنجانند.
احمدی :مربوط به فرقهای که ميرزا غالم احمد (م )۱۹۰۸ .در هند پايهگذاری کرد.
بسته به تفاسير ،او يا پیامبری جديد دانسته میشود یا اصالحگری اسالمی .احمدیهای به
خاطر پذيرفتن پیامبری پس از حضرت محمد به کفر متهم شدهاند و پاکستان رسما آنها
را غیر مسلمان میداند.
بهايی :مربوط به دينی که میرزا حسینعلی نوری ،ملقب به بهاءاهلل ،در ایران پایهگذاری
کرد و توسط فرزند ارشدش ،عبدالبهاء ( )۱۹۲۱-۱۸۴۴آن را تبليغ کرد .بهاييت سلسله
پیامبران را همچون ابراهيم ،موسی ،عيسی ،زرتشت ،محمد و باب محترم میشمارد که
آنها را در معرض اتهام ارتداد از اسالم قرار میدهد .روحانيون شيع ه ايران ديرزمانی
است که این دین را محکوم کردهاند و از زمان انقالب اسالمی ،بهاييان آماج تعقيبهای
بسیار خشن بودهاند.
برقع :پوششی چادر مانند که قطعهای مشبک در برابر چشمان دارد و به پوشنده اجازه
میدهد از درون آن ،بیرون را ببيند .در بسیاری از مناطق محافظهکار افغانستان و پاکستان
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زنان تحت فشارهای اجتماعی و دينی ملزم به پوشیدن آن هستند.
چادر :قطع ه پارچهای نيمدایرهای بزرگ که امروزه معموال سياه است و به شکلی
پيچيده میشود که تمام بدن زن جز صورت و دستها را میپوشاند .چادر که معموال
زنان طبقات پايينتر در ایران آن را میپوشند ،پس از انقالب اسالمی به عنوان شکل
مطلوب پوشش اسالمی توسط مقامات رسمی تحميل شد.
همنواگرايی :در بستر ادبيات توجيهگرانهای که در اين کتاب بررسی شده است،
يعنی فرافکنی به گذشتهی تحوالت معتبر مدرن در تمدن غربی به گذشتهی قلمداد شده
اسالمی برای نشان دادن اينکه اسالم این تحوالت را پيشبینی کرده بود.
قبطيان :بسته به سیاق ،ساکنان قبطیزبان مسيحی مصر در زمان حملهی اعراب يا
بازماندههای اين گروه .قبطیان زبان عربی را برگرفتهاند ولی پيوندهای مسيحیشان را
حفظ کردهاند .جامع ه آنها به خاطر دینگردانیهای گسترده به اسالمی کوچک شده
است و اکنون اقليتی در معرض تهاجم در مصر است.
نسبیگرايی فرهنگی :نفی اين سخن که معيارهای جهانشمول را میتوان به نحو
معتبری برای داوری دربار ه فرهنگهای خاص ،بر اساس اين فرض به کار برد که
فرهنگها تنها زمانی میتوانند منصفانه داوری شوند که بر حسب نظامهای ارزشی
درونیشان سنجيده شوند.
ذمی :رعيتی غير مسلمان که تحت حاکميت مسلمانان زندگی میکند و در ازای
پرداخت مالیاتی ويژه به حاکم مسلمان از حفاظت برخودار است و جایگاه و منزلتی فروتر
را پذيرفته و تحت حاکميت احکام اسالم زندگی میکند.
دروزیان :مربوط به فرقهای که ابتدا يکی از شعبههای اسالم اسماعيلی بوده ولی
گسسته از اسالم قلمداد میشود و اکنون در ناحی ه شام به ویژه در لبنان متمرکز است.
فقيه (ج .فقها) :عالمی اسالمی که آموزشهای عالی در اجتهاد اسالمی ديده است.
حجاب :اصطالحی بسیار مبهم که از آن برای ارجاع به نسخههایی متنوع از پوشش
عفيفان ه اسالمی برای زنان استفاده میشود .حجاب بالقوه اشاره به هر چيزی ،لباس
پوشانندهای از چادر گرفته تا روسری دارد که همراه سایر البس ه متعارف امروزی پوشيده
میشود.
اسالمیسازی :هدف بسياری از برنامههايی که پيشنهاد شدهاند این بوده است
که غربیگرايی دولتها و نظامهای حقوقی را در کشورهای مسلمان معکوس کنند.
برنامههای اسالمیسازی با ايدئولوژی به شمار آوردن اسالم ،به طور معمول فرض
میکنند که احيای شريعت اسالم و تقويت اخالقيات اسالمی آفات و عیوب کشورهای

واژهنامه

 323

مسلمان را درمان خواهد کرد و آنها را قادر خواهد ساخت که مانع چپاول غربيان شوند
و عصر تازهای از عدالت ،رفاه و سازگاری اجتماعی آغاز خواهد شد.
جهاد :اصطالحی با معنایی متنوع ،ولی اساسا به معنای مبارزه برای اهداف اسالمی.
جهاد بالقوه شامل جنگ واقعی عليه کفار است ولی میتواند معنای کوشش فردی مومن
برای دنبال کردن تعاليم اسالم و خدمت به دین را نیز بدهد.
جزيه :مالیاتی که نوعی خراج به حساب میآيد که رعايای غير مسلمان باید به
حاکمان مسلمانشان بپردازند.
مذهب (ج .مذاهب) :مربوط به شاخههای متمايز در فقه و اجتهاد است که تبلورش
مکاتب متمایزی است که روششناسی و احکام خاص خودشان را دارند.
ملت :اصطالحی عثمانی برای سازماندهی به جامعه است که در آن حاکمان سنی به
جوامع مختلف اجاز ه همزيستی بر مبنای عقيد ه دينیشان (کاتوليک ،ارتودوکس يونانی،
يهودی و از اين قبيل) را میدادند .اين جوامع غير مسلمان میتوانستند از ميزان کمی از
اختيار و خويشفرمايی برخوردار باشند تا زمانی که به سلطان عثمانی وفادار میمانند و
ماليات الزم را پرداخت میکردند.
محتسب :در جوامع سنتی اسالمی ،نوعی بازرس بازار و مراقب امنيت عمومی است
که همچنين وظیف ه برقراری آداب و احکام اسالمی را نيز دارد .در سياق امروزی ،بيشتر
مسئولی است که مکلف به شناسايی و مجازات تخلف از آداب محافظهکارانه است.
معتزله :جريانی عقلگرا در انديش ه اسالمی سدههای ميانه که هميشه طنينی از افکارش
در انديش ه شيعی وجود داشته است و به نظر میرسد که اخيرا در میان اصالحگران اسالمی
و مروجان مواضع پيشرو اقبال يافتهاند.
اخوان المسلمین :يکی از تأثيرگذارترین گروههای خواستار اسالمیسازی .این
گروه که در سال  ۱۹۲۸در مصر پايهگذاری شد ،گروهی است سنی مذهب که همچنان
برنام ه ایجاد دولت ،قانون و جامعه را بر حسب احکام اسالمی برای برقراری جامعه
اسالمی آرمانی دنبال میکند .اعضای اخوان المسلمين مانند «حسن البنا» و «سيد قطب»،
پيروان بسياری به دست آوردهاند.
شرقشناسی/اورينتاليسم:پس از انتشار کتاب برانگيزانندهی ادوارد سعيد«،شرقشناسی»
در سال  ،۱۹۷۸این اصطالح همعنان نقد او از دانشوری غربی است .او ادعا داشت به اين
منظور طراحی شده است که مسلمانان خاورميانهای را غرق در فرهنگی عجيب و غريب
و بدوی نشان بدهد .اين تصوير ،تصويری بود که قدرتهای اروپايی میتوانستند از آن
برای توجيه سياستهای امپرياليستیشان استفاده کنند و آن را طوری نشان بدهند که
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گويی راهی است برای آوردن پيشرفت و روشنگری به تمدنی گرفتار جهل و تاريکی.
پرده :سيستمی برای نگاه داشتن زنان در انزوا و جدا کردن آنها از مردانی که
خويشاوندشان نيستند واطمینان حاصل کردن از اينکه اگر از خانه بيرون میروند،
پوشيده باشند و در معیت یکی از اعضای ذکور خانواده .اين سيستم اغلب مرتبط است
با شبه قار ه هند.
قانون :اصطالحی برگرفته از يونانی که در اشاره به قانون سکوالر به کار میرود ،به
ويژه قانونهای تدوينشده( .هم ه اصطالحات قانونی اسالمی مشتق از عربی است).
شریعت :مجموع ه احکام اسالمی که با استفاده از روششناسیهای مجاز از منابع
اسالمی ،قرآن و سنت مشتق میشود.
شيعی :مربوط به شاخهای از اسالم که پيرواناش از سنیها بر اين اساس جدا شدند
که معتقدند هدايت الهی پيامبر از طریق خويشاوندان او به ارث رسيده است .شيعيان باور
دارند که علی ،داماد پيامبر ،جانشین بر حق اوست و تنها ذري ه پيامبر ،مشهور به امامان،
میتوانند بر جامعهی اسالمی حکومت کنند.
صوفی :مربوط به سنت عارفانه در اسالم که در آن مومن جويای يکی شدن با خدا
از طریق تجرب ه عرفانی است.
سنت :کمابيش آداب زندگی حضرت محمد است که هنجاری قلمداد میشود.
سنت در روايتهايی مشهور به حديث ،گفتهها و اعمال حضرت محمد آمده است که
منبع مهمی برای راهنمايی مسلمانان است .اين روايتها در مجموعههای مختلفی گرد
آمدهاند که محتوياتشان میتوانند تفاوتهای مهمی داشته باشند.
سنی :مربوط به فرق ه اکثريت اسالم .سنیهای اولیه واليت خلفايی را که جانشين
پيامبر شدند میپذیرند و موضع شيعيان را رد میکنند که علی جانشين بر حق اوست.
طی قرنها ،سنیها فقهی تولید کردند که تفاوتهای مهمی با سنت شيعی دارد و درون
سنتشان چهار مکتب جدای فقهی شکل گرفته است.
تشيع دوازده امامی :بزرگترين شاخ ه تشيع .پيرواناش اعتقاد دارند که آخرين
امام از سلسل ه امامان ،دوازدهمينشان است .پس از غيبت او اين شيعيان که محروم از
رهبری شدهاند به فقهای برجست ه اسالمی برای راهنمايی روی آوردهاند و منتظر ظهور
امام غايبشان هستند .منطق ه جغرافيايی تمرکز شيعيان دوازد ه امامی طی قرنها تغيير کرده
است .امروزه اکثريت آنها در آذربايجان ،بحرين ،ايران و عراق زندگی میکنند.
علما :اصطالحی است که عمدتا به دانشوران و فقهای اسالمی اطالق میشود.
امت :جامع ه مسلمانان که اغلب متضمن ارجاع به دور ه اولي ه تاریخ اسالمی است که
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مسلمانان يک جامع ه دينی و سياسی واحد داشتند و برای بسیاری همچنان يک آرمان
است.
وهابی :مربوط به فرقهای در اسالم است که در عربستان سعودی مسلط هستند و
ناماش را از بنيانگذارش محمد بن عبدالوهاب ( )۱۷۹۲-۱۷۰۳میگيرد.
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1997), 229-231.

 .۲۸مجال بررسی این شورا در اینجا نيست ولی در اثر زیر به آن پرداخته شده
است:

Schirazi, The Constitution of Iran.

 .۲۹نمونههایی از مشکالت ترجم ه اعالمی ه جهانی حقوق بشر اسالمی را میتوان
در ترجمههای لفظ به لفظ از نسخ ه عربی به انگلیسی و فرانسوی دید که منجر به
ناهمخوانیهایی شده است .بنگريد به:

Islamo Christiana 9 (1983): 103-120 (English) and 121-140 (French).

 .۳۰در نسخه انگليسی جزوه اعالمیه جهانی حقوق بشر اسالمی که شورای
اسالمی منتشر کرده است ،این يادداشتها در صفحه  ۱۶پس از تمهیدات
حقوق قرار داده شدهاند.
 .۳۱در همتای عربی اين ماده ،در میيابيم که در واقع «حق» نشر و تبليغ اسالم
در آن گنجانده شده است.
 .۳۲در نسخه عربی «االنتقال» است که به انگليسی « »transferترجمه شده
است.
 .۳۳مثال بنگرید به:

Abu’l Aʿla Mawdudi, Purdah and the Status of Women in Islam (Lahore: Islamic Publications, 1979), 145-147, 200-209.
34. Sultanhussein Tabandeh, A Muslim Commentary on the Universal
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Declaration of Human Rights, trans. F. J. Goulding (Guildford,
England: F. J. Goulding, 1970), 20.
35. Tabandeh, A Muslim Commentary, 73.
36. Abu’l Aʿla Mawdudi, Human Rights in Islam (Leicester, England:
Islamic Foundation, 1980), 28-29.

: بنگريد به.۳۷

“Transitional National Assembly Approves Document on Human
Rights,” BBC Summary of World Broadcasts, July 20, 1993,

:در

LEXIS/Nexis Library, ALLWLD File.
38. Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan,
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/af0000_.html.

:به نشانی

: برای پيشين ه اين بحث بنگرید به.۳۹

Nathan J. Brown, “Iraq’s Constitutional Process Plunges Ahead,” in
Carnegie Endowment for International Peace Policy Outlook,
July 2005.
40. Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period,

:به نشانی

http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html.
41. U.S. Commission on International Religious Freedom Tells U.S.
Ambassador Draft Constitution Fails to Protect Fundamental
Rights,” July 26, 2005,

:به نشانی

http://www.uscirf.gov/mediaroom/press/2005/july/07262005_iraq.
html.
42. James Glanz, “U.S. Builds Pressure for Iraq Constitution as Deadline Nears,” New York Times, August 14, 2005, 6.

: به نشانی، بنگرید به ترجم ه قانون اساسی عراق.۴۳

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/12/
AR2005101201450.html.
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44. Khalilzad Speeches, “Iraqi Draft Constitution Balances Islam, Democracy, Envoy Says,” August 23, 2005,

:بنگرید به

http://iraq.usembassy.gov/iraq/20050823_khalilzad_press_conference.
html.

فصل پنجم

: مقدمهای بر این دو جنبه از ميراث اسالمی را در اثر زير میتوان خواند.۱

Louise Marlow, Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

: خالصهای از احکام احوال شخصیه را میتوان در اينجا دید.۲

Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press,
1964), 24-33.

 يکی از مثالها محکومیت اصل برابری در متمم نخستين قانون اساسی ایران است که.۳
: بنگرید به.تعدادی از علمای برجست ه شيعه آن را امضا کردهاند
Abdul-Hadi Hairi, Shiʿism and Constitutionalism in Iran (Leiden: Brill,
1977), 221-222, 232-233.
4. Abu’l Aʿla Mawdudi, Human Rights in Islam (Leicester, England:
Islamic Foun- dation, 1980), 28-29.

.۲۱ ، همان.۵
.۳۲ ، همان.۶
: نويسنده از ترجم ه انگلیسی از این منبع استفاده کرده است.۷

“Constitution of the Islamic Republic of Iran of 24 October 1979 As
Amended to 28 July 1989,” in Constitutions of the Countries
of the World, eds. Albert Blaustein and Gisbert Flanz (Dobbs
Ferry, NY: Oceana, 1992).

َ  «أَ َّل ن َ ْعبُدَ إ َِّل اللَّـ َه َو َل ن ُ ْشر: آيات نقل شده اينها هستند.۸
) و «إِن َّا۳:۶۴( »ِك ب ِ ِه شَيْئًا
 به طور تاريخی اين آيات برای تفسير و فهم.)۴۹:۱۳( »ٰخَ لَ ْقنَا ُكم مِّن َذ َك ٍر َوأُنثَى
.برابری به کار نرفتهاند

9. Sultanhussein Tabandeh, A Muslim Commentary on the Universal
Declaration of Human Rights, trans. F.J. Goulding (Guildford,
England: F. J. Goulding, 1970), 15.
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 .۱۰همان.۱۹ ،
 .۱۱همان.۲۰ ،

12. Jacobus Ten Broek, The Antislavery Origins of the Fourteenth
Amendment (Berkeley: University of California Press, 1951).

 .۱۳تفاسير اولی ه مسلمانان از اصل برابری در اثر حائری بررسی شدهاند:

Hairi, Shiʿism and Constitutionalism, 224-234.

 .۱۴این تفسیر میرزا محمد حسين نائينی ،از علمای برجست ه شیعه بود که تالش میکرد
نشان دهد که حقوق مشروطهخواهانه با اسالم سازگار است .همان.۲۲۴ ،
 .۱۵تحليل مربوط در اين مقاله ارائه شده است:
Courtney W Howland, “The Challenge of Religious Fundamentalism to
the Liberty and Equality Rights of Women: An Analysis Under the
United Nations Charter,” Columbia Journal of Transnational Law
35 (1997): 329-330.

 .۱۶مثال از پيامبر نقل شده است که گفته است عرب بر غیر عرب ،سرخ (اینجا
به معنی «سفيد» در کاربرد امروزی آمريکايی) بر سياه ،يا سياه بر سرخ برتری
ندارند مگر به تقوا؛ همچنین از پیامبر نقل شده است که اگر دختر خودش هم
سرقت کند ،دستاش مانند هر دزد ديگری قطع خواهد شد.
 .۱۷از آنجا که مقولهبندیهای عربی و انگليسی تناظری ندارند و ترجمه
انگليسی پيداست که تقريب بسيار سرسریای به متن عربی است ،از نسخه
انگليسی نمیتوان برای روشن کردن معنای مبهم اصطالحات «جنس» و «عرق»
استفاده کرد .از آنجایی که تمهيدات دیگر اعالمي ه جهانی حقوق بشر اسالمی
تبعيض مبتنی بر جنسيت را روا میدارند« ،جنس» را در ماد ه  .۳ب .به معنای
«جنسيت» گرفتن ،که ممکن است حتی خنثی به نظر برسد ،متضمن تناقضات
درونی در متن است .اما با توجه به عدم سازگاری میان نسخههای انگلیسی و
عربی ،میتوان پيشبینی کرد که بعضی از تمهيدات مانع تبعیض جنسيتمحور
باشد و بعضی چنين تبعيضی را روا بدانند.

18. Ansar Burney v. Federation of Pakistan, PLD FSC, 1983, 73.

 .۱۹همان.۹۳ ،
 .۲۰اين تمهيد نمون ه ديگری است از تفاوتهای ميان نسخههای عربی و انگليسی.
نسخ ه انگليسی طوری طراحی شده است که اين تصور را ایجاد کند که شبیه
قانون حقوق بشر بینالمللی است.
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 .۲۱نوری در کمیتههای انقالبی و سپاه پاسداران ،در بحثهای قانون اساسی پس
از انقالب و در مجلس پس از انقالب فعال بود .اين اطالعات به لطف پروفسور
حامد الگار فراهم شده است.

22. Yahya Noori [Nuri], “The Islamic Concept of State,” Hamdard
Islamicus 3 (1980): 78.

 .۲۳همان.۸۳ ،
 .۲۴همان.۸۰-۷۰ ،
 .۲۵کتاب ارول در ايران از انقالب به بعد محبوبيت فراوانی داشته است .تا سال
 ،۱۹۸۴ترجمهای فارسی از «مزرع ه حيوانات» یکی از پرفروشترین کتابهای
ایران بود و جورج ارول پرفروشترین نويسنده در ايران .بنگرید به:

“Book Boom in Tehran,” Index on Censorship (October 1984), 9.

فصل ششم

 .۱اصالحات انجام شده توسط قرآن به صورت نموداری در مجلدی ارائه شده
است که تحت اشراف مجمع سترگ و مسائل جهانی آگاهی برای صندوق ملی
( )Giant Forum and Global Issues Awareness for National Trustبا
همکاری صندوق توسع ه زنان ،آژانس توسع ه بينالمللی کانادا ( ،)CIDAاسالمآباد،
پاکستان توليد شده است .بنگرید به:

International Conference on Islamic Laws and Women in the Modern
World: Islamabad, December 22-23, 1996 (Islamabad: Giant
Forum, 1996), 20-21.

از این پس ،تنها با عنوان زیر به آن اشاره میشود:

International Conference on Islamic Laws.
2. Fazlur Rahman, “The Status of Women in the Qur’an,” in Women and
Revolution in Iran, ed. Guity Nashat (Boulder: Westview Press,
1983), 38.
”3. Jane Smith, “Women, Religion, and Social Change in Early Islam,
in Women, Religion, and Social Change, eds. Yvonne Haddad
and Ellison Findley (Albany: State University of New York
Press, 1985), 19-35.

 .۴بنگرید به بررسی ناهماهنگیهای میان منابع اصيل و تفسیرهای بعدی در منابع
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Barbara Stowasser, “The Status of Women in Early Islam,” in Muslim
Women, ed. Freda Hussain (New York: St. Martin’s Press, 1984),
11-43; Asma Barlas, “Believing Women” in Islam: Unreading
Patriarchal Interpretations of the Qur’an (Austin: University
ofTexas Press, 2002); and Fatima Mernissi, The Veil and the
Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam (Reading, MA: Addison-Wesley, 1991).
5. Rahman, “The Status of Women,” 37.

:زیر

: در آمدی بر جنبههایی از وضعیت زنان در شریعت را میتوان در منابع زیر دید.۶

Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press,
1964), 126-127; Yves Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé, vol. 2, Le Mariage: La Dissolution du mariage
(Paris: Mouton, 1965); Noel Coulson, Succession in the Muslim Family (Cambridge: Cambridge University Press, 1971);
Ghassan Ascha, Du statut inférieur de la femme en Islam (Paris:
L’Harmattan, 1987); and International Conference on Islamic
Laws.

: خالصهای از این تغييرات را میتوان در منبع زیر دید.۷

J. N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone,
1976).

:همچنین بنگرید به

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and Religions, 1987); and International Conference
on Islamic Laws, 185-453.

: نمون ه کامل اين پاسخ را میتوان در کار مودودی يافت.۸

Abu’l Aʿla Mawdudi, Purdah and the Status of Women in Islam (Lahore:
Islamic Publications, 1979).

:بسیاری از جنبههای اين ادبيات در منبع زیر بررسی شدهاند

Ascha, Du statut inférieur.

، برای بحثی عالمانه دربار ه جلوگیری از حاملگی و سقط جنین در فقه اسالمی.۹
:بنگرید به

Basim Musallam, Sex and Society in Islam: Birth Control Before the
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Nineteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press,
1983).

: بنگرید به.۱۰

Abdullahi El-Naiem [An-Naʿim], ‘‘A Modern Approach to Human
Rights in Islam: Foundations and Implications for Africa,” in
Human Rights and Development in Africa, eds. Claude Welch
Jr. and Ronald Meltzer (Albany: State University of New York
Press, 1984), 82; and Mernissi, The Veil and the Male Elite.

: آثاری که رشد و تأثير فمينيسم را نشان میدهند عبارتاند از.۱۱

Mernissi, The Veil and the Male Elite; Riffat Hassan, “Feminist Theology: The Challenges for Muslim Women,” Critique: Journal for
Critical Studies of the Middle East (Fall 1996): 53-66; Mahnaz
Afkhami, ed., Faith and Freedom: Women s Human Rights in the
Muslim World; Mahnaz Afkhami and Erika Friedl, eds., Muslim
Women and the Politics of Participation: Implementing the Beijing Platform (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997);
Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate
in Contemporary Iran (Princeton: Princeton University Press,
1999), and Feminism and the Islamic Republic: Dialogues with
the Ulema (Princeton: Princeton University Press, 1999); Shaheen Sardar Ali, Gender and Human Rights in Islam and International Law (The Hague: Kluwer Law International, 2000); Val
Moghadam, “Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a
Resolution of the Debates,” SIGNS: Journal of Women in Culture and Society 27 (2002): 1136-1171; Khaled Abou El Fadl,
Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women
(Oxford: Oneworld Publications, 2003).

 مثال برای مدعيات او. اين يکی از مضامین ثابت نوشتههای مودودی است.۱۲
:بنگرید به

Mawdudi, Purdah and the Status of Women, 21-24.

.۷۴-۷۳ ، همان.۱۳
.۲۴ ، همان.۱۴
 انتخابی که داشتهاند سازش و، در بيشتر کشورهای مسلمان، به اين ترتیب.۱۵
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مصالحه بوده است تا بخشی از احکام شریعت را حفظ کنند ولی اصالحات
: بنگريد به.زیادی را هم وارد کنند که حقوق زنان را بهبود ببخشد

International Conference on Islamic Laws, 185-453; and Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007).

: بنگرید به.۱۶

Jane Connors, “The Women’s Convention in the Muslim World,” in
Human Rights as General Norms and a States Right to Opt Out:
Reservations and Objections to Human Rights Conventions, ed.
J. P. Gardner (London: British Institute of International and
Comparative Law, 1997), 85-103.

:مثال بنگرید به

Rana Husseini, “Women Activists Welcome Endorsement of Government Decision to Lift Reservation on CEDAW Article,” Jordan
Times, May 20, 2009,

:به نشانی

http://www.jordantimes.com/?news=16860; “Morocco Withdraws
Reservations to CEDAW;’’ Magharebia/ADFM, December 18,
2008,

:به نشانی

http://www.wluml.org/node/4941.
18. Hossam Bahgat and Wesal Alfi, “Sexuality Politics in Egypt,” in
Sex Politics. Reports from the Front Lines, eds. Richard Parker,
Rosalind Petchesky, and Robert Sember, 58-62,

به نشانی

http://www.sxpolitics.org/frontlines/book/pdf/sexpolitics.pdf
19. Ann Elizabeth Mayer, “Rhetorical Strategies and Official Policies
on Women’s Rights: The Merits and Drawbacks of the New World
Hypocrisy,” in Faith and Freedom, ed. Afkhami, 105-119, and
“Religious Reservations to CEDAW: What Do They Really
Mean?” in Religious Fundamentalism and the Human Rights of
Women, ed. Courtney Howland (New York: St. Martin’s Press,
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1999), 105-116.
20. Sultanhussein Tabandeh, A Muslim Commentary on the Universal
Declaration of Human Rights, trans. F. J. Goulding (Guildford,
England: F. J. Goulding, 1970), 1.

 .۲۱مثال بنگرید به نظرهای او دربار ه اصل  ۱۶اعالمي ه جهانی حقوق بشر ،همان،
.۴۵-۴۱
 .۲۲همان.۴۰ ،
 .۲۳همان.۵۹ ،
 .۲۴همان.۵۱ ،

25. Abu’l Aʿla Mawdudi, The Islamic Law and Constitution (Lahore:
Islamic Publications, 1980), 262-263; and Purdah and the Status
of Women, passim,

و دربار ه طالق.۱۵۱ ،

26. Mawdudi, Purdah and the Status of Women, 12.

 .۲۷همان.۷۱-۲۶ ،۱۵-۱۲ ،
 .۲۸همان.۱۵ ،
 .۲۹همان.۷۳ ،

30. Abu’l Aʿla Mawdudi, Human Rights in Islam (Leicester, England:
Islamic Foundation, 1980), 18.
31. Mawdudi, Human Rights, 18.

 .۳۲در واقع ،محدوديتهای شهادت زنان در احکام شریعت دربار ه شهادت
وقتی یک زن بخواهد چنين جرمی را ثابت کند ،کار را بسیار دشوار میکند.
 .۳۳طبیعی است که جزئيات تلخ این وقایع در هند ،که دشمن پاکستان است،
بسيار مورد بهرهبرداری تبلیغاتی قرار گرفت .مثال بنگرید به:

Amita Malik, The Year of the Vulture (New Delhi: Orient Longman,
1972).

مودودی و پيروانش از تالش دولت پاکستان برای سرکوب جنبشی برای تشکيل
بنگالدش مستقل حمایت کرده بودند و مودودی ترجیح میداد که تظاهر کند
هیچ تجاوزی نتيج ه اين امر نبوده است.
 .۳۴بنا به مقدم ه کتاب ،جزو ه حقوق بشر مودودی ترجمهای است از متن
سخنرانیای که در  ۱۶نوامبر  ۱۹۷۵در مجمع حقوق و آزادیهای مدنی در هتل
فلتيز در الهور ايراد شده بود:

اسالم و حقوق بشر

374 

Mawdudi, Human Rights, 7.

مودودی و مخاطباناش در الهور ،پایتخت پنجاب که به طور سنتی بيشترین
نیروی نظامی پاکستان را تأمين میکرد ،حتما مطلع بودند که تجاوزهای گروهی
بنگال چگونه تصوير و حيثيت پاکستان را لکهدار کرده است.
 .۳۵بنگرید به:

”Shahla Haeri, “The Politics of Dishonor: Rape and Power in Pakistan,
in Faith and Freedom, ed. Afkhami, 161-174; and Rubya Mehdi,
“The Offence of Rape in the Islamic Law of Pakistan,” Women
Living Under Muslim Laws: Dossier 18 (July 1997): 98-108.

جنسيتگرایی قوانین پاکستان دربار ه تجاوز پس از برنامههای اسالمیسازی در
منبع زير تشريح شده است:

Asifa Quraishi, “Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of
Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective,” Michigan Journal of International Law 18 (1997): 287-320.

 .۳۶بنا به احکام انتخاب قانون در اسالم و در قانون کشورهای مسلمان ،معيارهای
اسالمی برای داوری دربار ه اعتبار ازدواج مختلط به کار گرفته میشود .بنگرید
به:

Klaus Wahler, Interreligiöses Kollisionsrecht im Bereich privatrechtlicher Rechtsbeziehungen (Cologne: Carl Heymanns Verlag,
1978), 157-158.

 .۳۷نمونههايی از این احکام در منبع زير بررسی شدهاند:

Mahmood, Personal Law, 275-276.

 .۳۸این ارجاعات در صفح ه  ۱۹از نسخ ه انگليسی ديده میشوند.
 .۳۹مثال بنگرید به استشهاد مودودی به اين آيه در:

Mawdudi, Purdah and the Status of Women, 149.
40. Yves Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé, vol.
3, Filiation: Incapacités, Liberalités entre vifs (Paris: Mouton,
1965), 81-142.

 .۴۱نظراً ،قیم یا ولی میتواند فرد محجور مذکری را بدون رضایت خودش
همسر بدهد اما چون مرد مسلمان به آسانی میتوان ازدواج ناخواسته را ملغی
کند ،این ماجرا اهميت عملی اندکی داشته است.

42. Anderson, Law Reform in the Muslim World, 102-105.
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43. Robert F. Worth, “Tiny Voices Defy Child Marriage in Yemen,” The
New York Times, June 29, 2008,

:به نشانی

http://www.nytimes.com/2008/06/29/world/middleeast/29marriage.
html?pagewanted=all

: مثال بنگرید به.۴۴

Mawdudi, Purdah and the Status of Women, 144-155.
45. Noel Coulson, Succession in the Muslim Family (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), 214.
46. Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé, vol. 2,
451-470.

: نويسنده از ترجم ه انگليسی از اين منبع استفاده کرده است.۴۷

“Constitution of the Islamic Republic of Iran of 24 October 1979 as
Amended to 28 July 1989,” in Constitutions of the Countries of
the World, eds. Albert Blaustein and Gisbert Flanz (Dobbs Ferry,
NY: Oceana, 1992).
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