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چکيده
يکي از چالشهاي مهم پس از انقالب اسالمي میان ايران و برخي کشورهاي غربي ،حقوق
بشر است .اين مسئله ،بويژه در سالهاي اخیر ،فشارهاي حقوقي و سیاسي بسیاري را بر ايران
تحمیل کرده است .بنابراين در اين مقاله به اين سؤال ،پاسخ داده شده است که :ريشه اصلي
اختالف ايران و غرب در حوزه حقوق بشر چیست؟ بررسیها نشان ميدهد حقوق بشر در غرب
بر اساس مباني غربي ،که اغلب با مباني حقوق اسالمي در تعارض است ،تدوين شده است.
افزون بر آن غرب از حقوق بشر استفاده ابزاري ،و در پیگیري تحققِ آن در کشورهاي گوناگون
به صورت گزينشي عمل ميکند .اين دو مسئله در نهايت موجب اختالف جدي بین ايران و
غرب در اين حوزه شده است .در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفي ـ تحلیلي به
بررسي و تحلیل مؤلفههاي مؤثر بر اختالف ايران و غرب در حوزه حقوق بشر پرداخته شده
است.
کليدواژهها :انقالب اسالمي ،انديشه اسالمي ،آزادي در غرب ،مدرنیته و حقوق بشر.
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مقدمه
یکی از چالشهای مهم ایران و غرب پس از انقالب اسالمی ،حقوق بشر و متهم شدن ایران به
نقض حقوق بشر است .بررسی مواضع غرب عليه ایران در حوزه حقوق بشر نشان میدهد که
مهمترین عوامل متهم شدن ایران به نقض حقوق بشر عبارت است از:
الف ـ تعارض مبنایی با غرب به دليل تدوین حقوق بشر بر اساس مبانی غربی
ب ـ تعارض سياسی با غرب به دليل استفاده سياسی از موضوع حقوق بشر و پيروی این مسئله
از منافع و مواضع سياسی قدرتهای بزرگ .این مقاله به تحليل این موارد میپردازد.

 5ـ تدوین حقوق بشر بر اساس مبانی و مفاهيم غربی متعارض با اسالم
آنچه در غرب بهعنوان حقوق بشر مطرح شده است در جهانبينی خاص غرب پيشرفته ریشه
دارد که حاصل اندیشههای عصر مدرنيته است .تحوالت دوران مدرنتيه ،سبک زندگی جدیدی را
به انسان غربی ارائه کرد که تمام ابعاد زندگی فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،اقتصادی و سياسی وی را
تحت تأثير قرار داد .در ادامه به بررسی مبانی فلسفی و عوامل مدرنيته پرداخته میشود.
 5ـ  5ـ تعریف مدرنيته
مدرنيسم اصطالحا به شيوههایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط میشود که از سده
هفدهم به بعد در اروپا پيدا شد (آنتونی گيدنز .)4 :7711 ،برجستهترین ویژگی غرب مدرن،
اومانيسم است .از نتایج و توابع ذاتی مدرنيته ،رواج نسبیگرایی اخالقی و معرفت شناختی،
سطحی گرایی و ظاهربينی ،گسترش ابتذال و انحطاط در روابط آدميان بویژه روابط زن و مرد و
کاالیی شدن مناسبات انسانی است (زرشناس 71 :7717 ،ـ  .)52انکار معارف عميقی همچون
خداوند ،وحی و معاد ،انزوای دین و منحصر کردن دین به امری شخصی و رابطه فردی انسان و
خداوند حاصل چنين نگرشی است.
 5ـ  1ـ نقد مبانی و رویکردهای فلسفی مدرنيته
مجموعه تحوالت مدرنيته و عوامل آن با تغيير هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی مسير
شناخت انسان را به صورت گسترده تحت تأثير قرار داد .پایههای حقوقی در هر فرهنگ و جامعهای
بر همين مبنا استوار است؛ از همين رو بررسی این مقوله در اندیشه غربی بایسته است.
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الف ـ رویکرد هستیشناسی :هستیشناسی به بررسی وجود و واقعيت میپردازد .ابعاد
هستیشناسی مدرنيته در مادهگرایی و اصالت ماده خالصه میشود؛ به این معنا که هستی جز
بهگونهای جسمانی یا مادی یا فيزیکی بهگونه دیگری یا ممکن نيست یا اگر ممکن باشد برآمده از
ماده و تابع اوضاع مادی است (صانعی درهبيدی .)577 :7714 ،بر اساس آموزههای اسالمی ،نظام
هستی به ماده منحصر و محدود نيست ،بلکه هستی بر دو قسم است؛ مادی و مجرد (جوادی آملی،
 .)12 :7714بر اساس جهانبينی توحيدی ،جهان پهناور هستی ،که سراسر اجزای آن از استحکام و
اتصال خاصی برخوردار است از وجود آفریدگاری حکایت دارد که نمیتوان آن را انکار کرد
(جوادی آملی .)12 :7714 ،با توجه به چنين بينشی ،انسان به خداوند وابسته ،و مخلوق اوست .بر
همين اساس در بينش توحيدی ،ثبوت حقوق و مشروعيت آن ناشی از خداوند است؛ لذا حقوق
نباید صرفا تأمينکننده لذایذ مادی باشد ،بلکه باید نيازهای روحی و جسمی را توأمان در نظر بگيرد
(موسی زاده 41 :7731،ـ .)71
ب ـ رویکرد معرفتشناسی :مهمترین رویکرد معرفتشناسانه دوران مدرن ،گرایشهای عقلگرا
و حسگرا است .سایر رویکردهای معرفتشناسی ذیل این دو جریان تعریف میشود .معرفتشناسی
عقلگرا ،عقل را اساس و تنها ابزار مطمئن کسب معرفت میداند (قراملکی .)777 :7737 ،اهميت
عقل در این نوع معرفت شناسی تا آنجاست که میتوان گفت معرفتشناسی تجدد بيش از هر چيز
مبتنی بر عقل ابزاری است و این عقل نيز بریده از وحی و شهود است و برای وحی و آموزههای
دین حجيت معرفتشناختی قائل نيست؛ لذا عقلی خودبنياد است (قراملکی .)772 :7737 ،در مقابل
عقلگرایی از قرن شانزدهم به بعد فلسفهای به نام اصالت تجربه شکل گرفت که بيکن ( 7151ـ
 )7217پایهگذار رسمی آن است (صانعی درهبيدی .)572 :7714 ،فصل مشترک این دو گرایش
(عقلگرایی و حسگرایی) تأکيد بر تجربه فرد به عنوان مبنای علم و یقين است .در نظر گرفتن تجربه
حسی فرد به مثابه مبنای معرفت ،هسته تجربهگرایی الک را تشکيل میدهد .دکارت نيز از فرد
آغاز میکند (آربالستر.)731 :7711 ،
در مقابل این جریان فکری بر اساس معرفتشناسی اسالمی همه مسائل را نمیتوان با روش
واحدی مورد تحقيق و بررسی قرار داد؛ بلکه علوم را با توجه به روشهای کلی تحقيق میتوان به سه
دسته کلی تقسيم کرد :علوم عقلی مانند منطق و فلسفه الهی ،علوم تجربی که با روشهای تجربی
قابل اثبات است؛ مانند فيزیک ،شيمی و زیستشناسی ،علوم نقلی که براساس اسناد و مدارک
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منقول و تاریخی بررسی میشود؛ مانند تاریخ ،علم رجال و علم فقه (مصباح یزدی.)11 :7735 ،
بنابراین ابزار معرفت شناسی الهی و اسالمی عبارت است از تجربه ،عقل و شهود و وحی .در
معرفتشناسی اسالمی دو نوع علم و شناخت وجود دارد :معرفت حصولی و علم حضوری.
بهرهگيری از علم حضوری در اسالم اهميت ویژهای دارد؛ چرا که احتمال خطا در علم تجربی
هست که با حواس انسان سر و کار دارد؛ اما در علم حضوری انسان به شناخت یقينی دست مییابد.
بنابراین انسان در جهت شناخت کامل و صحيح از پدیدههای جهان ضرورتا به وحی و کشف و
شهود نياز دارد .این مسئله در حوزه حقوق نمود عينی دارد .بر اساس آموزههای اسالمی در عالم
واقع ،مصالح و مفاسدى هست که ما باید بر اساس همان مصالح و مفاسد واقعى ،حقوق را تعيين
کنيم .اما در همه موارد نمىتوان آن مصالح و مفاسد واقعى را کشف کرد (مصباح یزدی:7715 ،
)27؛ به همين دليل انسان برای تنظيم حقوق خود و اجتماع به دین نياز دارد.
ج ـ رویکرد انسانشناسی :در مدرنيته همراه با تحول در هستیشناسی و معرفتشناسی ،نوع نگاه
به انسان نيز دچار تحول شد .در انسانشناسی مدرنيته ،انسان محور عالم تصور شد .در واقع اومانيسم،
باور داشتن به این است که در همه امور ،انسان به تنهایی حاکم بر خویش است و سعادت خود را
با عقل و دانش خویش کسب میکند و به منبع مافوق بشری چون خداوند ،وحی و انبيا نيازی ندارد
(رجبی.)71 :7713 ،
در دوران جدید ،انسان خود را حق دید و از خدا برید و در نتيجه از هر چه به علت تقرب به
خدا قدسی و آسمانی ناميده میشد ،روی برتافت .انسان اینگونه به خود نقش و جایگاه خدایی داد
و خود را محور و ترسيمکننده آینده جهان و نظام زندگی و واضع تکاليف و وظایف تلقی کرد
(قراملکی .)745 :7737 ،این نگرش به حوزه حقوق و قانونگذاری نيز تسری یافت؛ به این ترتيب در
عصر جدید و بر پایه خودبنيادگرایی نفسانی ،بشر مدرن خود را صاحب حق تشریعی و قانونگذاری
میداند و مدعی است که زندگی باید بر پایه عقل اومانيستی و قانونگذاریهای آن اداره شود
(زرشناس .)11 :7717 ،مسلم است که بر اساس چنين دیدگاهی ،فلسفه قانون تنها حفظ آزادیها و
امکان برخوردارى مردم از خواستهها و رسيدن به هوسهایشان است .در واقع قانون رسالتى جز
فراهم کردن اسباب لذّت ندارد؛ این در حالی است که بر اساس آموزههای اسالمی قانون باید به
صورتى باشد که انسان را به مصالح و منافع معنویش نيز برساند (مصباح یزدی.)717 :7737 ،
در مقابل این دیدگاه مادی ،انسانشناسی اسالم بسيار جامع و کامل است و به همه ابعاد وجودی
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انسان توجه دارد .در این دیدگاه ،انسان ترکيبی از طبيعت و ماورای طبيعت ،از ماده و معنا و
موجودی انتخاب شده و برگزیده است .او از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است؛ دارای فطرتی
خدا آشنا ،آزاد ،مستقل ،امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان است (مطهری .)11 :7711 ،در
مکتب اسالم ،انسان مظهر خداوند است؛ اما این به صورت بالقوه است؛ به این معنا که اگر تحت
تعليم و تربيت اسالمی قرار گرفت ،این قوه به فعل تبدیل میشود (دستغيب 71 :7717 ،ـ  .)71بر
همين اساس گفته میشود که انسان بدون راهنمایى وحى ،قادر به تشخيص راه سعادت خود نيست
(ورعی .)25 :7717 ،این مسئله در تدوین و تحقق حقوق بشر نقش اساسی دارد؛ چرا که بر اساس
آموزههای اسالمی ،انسان دارای ارتباطی تنگاتنگ با هستیبخش خود است .از این رو بشر برای
طی راه تکاملی خود نيازمند ارتباط با پروردگار است و نمیتواند به خودی خود در این مسير پيش
رود .نتيجه اینکه تعيين حقوق بشر ـ که گامی از گامهای همين مسير تکاملی است ـ باید از سوی
همان مبدأ هستیبخش صورت پذیرد (جوادی آملی.)711 :7712 ،
 5ـ  9ـ عوامل اساسی مدرنيته و نسبت آن با انقالب اسالمی
از ميان عوامل فکری مدرنيته تنها به برخی از مهمترین آنها به تناسب و ضرورت موضوع
پرداخته میشود؛ با این حال توجه به این نکته الزم است که این عوامل با یکدیگر ارتباط و پيوند
محکمی دارد و نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد.
الف ـ سکوالریسم :7سکوالریسم به معنای غير قدسی کردن یا غير دینی کردن و به عبارتی
عرفی کردن کارها است .سکوالریسم به تعبير سادهتر یعنی حذف دین و نقش مرکزی و محوری
آن از زندگی اجتماعی و سياسی (زرشناس .)21 :7717 ،بر این اساس ،انسان در تنظيم قواعد و
تدبير کارهای خود در زمينه حقوق ،سياست ،حاکميت ،جامعهشناسی و مناسبات اجتماعی به دین
نيازی ندارد.
این دیدگاه در تعارض با مبانی انقالب اسالمی ایران است بهگونهای که حضرت امام
خمينی(ره) با طرح مسئله جامعيت دین به رد مسئله سکوالریسم پرداختهاند .ایشان دین را رابطه
شخصی بين فرد و خداوند نمیداند و بيان میکنند که همه ادیان و بویژه اسالم که کاملترین دین
است به بيان همه وجوه زندگی فردی و اجتماعی انسان پرداخته است" .هم آن چيزهایی که
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وظایف شخصيه است و دخيل در ترقيات انسان و تکامل انسان است در سنت و در کتاب بيان شده
است و هم آن چيزهایی که مربوط به اجتماع و امور سياسی است" (امام خمينی ،ج :7711 ،7
 .)571دین در بينش اسالمی تنها به حوزه مسائل شخصی و فردی محدود نمیشود؛ چرا که دین
برای همه حوزههای زندگی فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد.
ب ـ فردگرایی :اصطالح فردگرایی 7نشانگر نوعی گرایش فکری است که بر اساس آن ،فرد به
دور از دخالت و داوری دیگران تصميم میگيرد و روش خود را بر میگزیند .بر اساس چنين
برداشتی ،فرد بر جامعه مقدم است .جامعه دارای وجود مستقل از افراد نيست ،بلکه اعتباری و
حاصل قرارداد بين افراد است؛ بر همين اساس حقوق انسان دارای منشأ فردی است (ميرموسوی و
حقيقت 775 :7711 ،ـ  .)771بر اساس فردگرایی عالیق ،اميال و منافع فرد ،معيار همه کارها به
شمار آمده و اميال ،اهداف و کاميابيهای فرد از هر لحاظ بر مصالح جامعه مقدم دانسته شده است
(آربالستر .)51 :7711 ،از این رو بر اساس فردگرایی ،مصالح اجتماعی نمیتواند محدودکننده
آزادیهای فردی باشد (رجبی 57 :7713 ،ـ  .)51در چنين چارچوبی است که فرد مدرن در جامعه به
دنبال کسب سعادت دنيوی میگردد (خاتمی 717 :7714 ،و  .)711بنابراین از دید ليبرالها انسان
موجودی حقمدار است که منشأ تعيينکننده این حق خود انسان است .نکته دیگری که باید به آن
اشاره کرد این است که بر اساس فردگرایی ليبرال ،حق ،اغلب در حوزه فردی معنا میشود و
مسئله ای به نام حقوق مردم و یا جامعه در درجه دوم اهميت قرار دارد .این در حالی است که در
آموزههای اسالم ،مجموع حقوق در سه محور کلی بيان میشود که عبارت است از حقاهلل،
حقالنفس و حقالناس .رعایت این حقوق در اصالح زندگی فردی و اجتماعی نقش مهمی دارد و
توجه نکردن به آنها موجب کيفر فرد در آخرت خواهد شد.
به نظر میرسد یکی از دالیل تعارض حقوق بشر در غرب و اسالم این باشد که برخالف
ليراليسم ،که در آن محور و رویکرد اصلی با فرد و حقوق و آزادی وی است ،اسالم ،اصلی را
بهعنوان مصلحت اجتماعی مورد توجه قرار داده است .در واقع اسالم نه مانند برخی از مکاتب تنها
فرد و خواستهها و مصالح وی را مهم میداند و نه مانند برخی رویکردهای سوسياليستی تنها به
اجتماع اهميت میدهد و فرد را نادیده میگيرد ،بلکه با توجه به اصل مصلحت اجتماعی ،راه
ميانهای را برگزیده است .بر اساس آموزههای اسالمی ،زندگى اجتماعى ،اقتضا دارد که پارهاى از
1 - Individualism
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مصالح فردى ،فداى مصالح اجتماعى شود و هر فردى در زندگى اجتماعى از بعضى خواستهها و
منافع شخصى خود صرف نظر کند تا مصالح اجتماعى تأمين گردد (مصباح یزدی .)1 :7712 ،شهيد
مطهری نيز اعتقاد دارند که گاهی ممکن است بين مصلحت فرد و جمع تضاد باشد؛ در این
وضعيت ،مصلحت جمع باید مقياس باشد .یکی از مواردی که ایشان در باب تضاد بين مصلحت
فرد و جمع بيان میکند ،حکم اعدام است که مبنای آن رعایت مصلحت جمع است نه فرد .ایشان
بيان میکند با قصاص یک نفر متجاوز ،حيات جامعه و حيات افراد دیگر را حفظ کردهاید .شما
اگر جلوی قاتل را نگيرید ،فردا او یک نفر دیگر را خواهد کشت و فردا دهها نفر دیگر پيدا
میشوند و دهها نفر دیگر را خواهند کشت .پس این را کمشدن افراد جامعه تلقی نکنيد؛ حفظ
بقای جامعه تلقی کنيد (مطهری 7717 ،الف 721 :ـ  .)721حقوق بشر غربی حکم اعدام را غير
انسانی و نوعی نقض حقوق بشر تلقی میکند .به نظر میرسد که یکی از دالیل آن نيز به این مسئله
باز می گردد که حقوق بشر غربی بر اساس فردگرایی و رعایت مصالح فرد تنظيم شده است؛
بنابراین در بينش اسالمی ضمن احترام به فرد و خواستههای وی ،مصلحت فردی نمیتواند در
تعارض با مصالح جامعه باشد.
7

ج ـ جایگاه آزادی در اندیشه ليبراليسم  :ليبراليسم به عنوان مکتبی فکری و برآمده از تحوالت
اجتماعی بعد از رنسانس و جنبش اصالح دینی است .حکومت محدود و مشروط از طریق تجزیه و
تفکيک قوا ،تکثر گروه های جامعه مدنی ،بدبينی نسبت به حکومت به عنوان شر اجتنابناپذیر،
اولویت آزادی نسبت به برابری و عدالت اجتماعی ،تساهل نسبت به عقيده و اندیشه دیگران و حق
مالکيت خصوصی از مهمترین اصول ليبراليسم است (بشيریه7715 ،الف .)752 :بارزترین و
شاخصترین ارزش و آرمان ليبراليسم آزادی است .البته ایدئولوژیهای دیگری نيز هستند که بر
آزادی تأکيد دارند؛ اما آنچه ليبراليسم را در این زمينه متمایز میکند ،این است که از نظر ليبرالها
آزادی وسيله رسيدن به هدف سياسی متعالیتر نيست ،بلکه خود به خود ،عاليترین هدف سياسی
است (پوالدی .)37 :7715 ،در حال حاضر ليبراليسم تفکر غالب در دنيای غرب است و مهمترین
پایههای تفکر سياسی اجتماعی و اقتصادی غرب بر مبنای ليبراليسم تدوین شده است.

1 - Liberalism
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 5ـ  4ـ تفاوت مفاهيم در دو نظام حقوق بشر اسالمی و غربی
نگاه متفاوت غرب و آموزههای اسالمی به هستیشناسی و معرفتشناسی و انسانشناسی سبب
خواهد شد مفاهيم برگرفته از این دیدگاهها و در نهایت محتوای متون حقوق بشر با یکدیگر مغایر
باشد .در ادامه مهمترین این مفاهيم و چگونگی اثرگذاری این تغييرات بر تفسير متفاوت حقوق بشر
بررسی میشود:
الف ـ حق و تکليف :مسئله حق و تکليف یکی از مباحث مهم مورد اختالف حقوق بشر
اسالمی و غربی است .بر اساس آموزههای اسالمی ،این دو با یکدیگر پيوند عميقی دارد بهگونهای
که هر حقی مستلزم تکليفی متناسب با آن است و بالعکس .اما حقوق بشر غربی به دليل جهانبينی
خاصی که بر آن مبتنی است با تفکيک این دو ،تأکيد اصلی را بر حق قرار میدهد .از این رو
اندیشه سياسی مدرن نيز حق را پایه واقعيت سياسی به شمار میآورد و وظيفه دولت را حفظ این
حقوق قلمداد میکند (پوالدی .)71 :7715 ،در این پارادایم ،حق فردی بر هر گونه مسئوليت
اجتماعی مقدم است (منوچهری 741 :7711 ،و  .)742بنابراین میتوان گفت از دید ليبرالها انسان
حقمدار ،و منشأ تعيينکننده این حق خود انسان است .این در حالی است که یکی از مهمترین
اصول حقوق بشر اسالمی ،اصل تالزم حق و تکليف است .بر اساس آموزههای اسالمی اینگونه
نيست که یک نفر فقط حق داشته باشد و دیگری فقط تکليف؛ بلکه هر فرد در کنار حقوقی که
دارد تکليفی نيز نسبت به دیگری بر عهده دارد؛ بنابراین مفهوم حق ،اقتضا مىکند که در مقابل آن،
طرفى باشد که مکلف است این حق را محترم بشمرد (مصباح یزدی .)71 :7715،بنابراین در
آموزههای اسالمی افراد تنها ذیحق نيستند بلکه مکلف نيز هستند؛ اما آموزههای ليبراليسم به دليل
تمرکز بر موضوع آزادی ،حقمحور است.
ب ـ آزادی :7پيشتر گفته شد یکی از مهمترین اصول ليبراليسم تأکيد بر آزادی فرد است .آیزایا
برلين ( 7331ـ  )7313در تعریف آزادی مینویسد :من مـعموالً بـه مـيزانی که شخص یا اشخاص
دیگر در فعاليتم مداخله نکنند آزاد ناميده میشوم .اگر دیگران مانع از کـاری شـوند که در صورت
عدم مداخله آنها میتوانستم انجام دهم به همان ميزان آزاد نيستم (آیزایابرلين به نقل از :اسحاقی،
 .)21 :7714بنابراین میتوان گفت مهمترین توجيه آزادی در چارچوب ليبراليسم بر مبنای
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فردگرایی استوار است .بر این اساس ،زندگی هر فرد به خود او تعلق دارد و هر شخص باید در بيان
مطلب یا کار خود مجاز باشد و با برخوردی خودسرانه و بازدارنده روبهرو نشود (آربالستر:7711 ،
 32ـ .)37
در آموزههای اسالمی نيز آزادی یکی از بزرگترین و عاليترین ارزشهای انسانی ،و به تعبير دیگر
جزء معنویات انسان است .آزادی برای انسان ارزشی مافوق ارزشهای مادی است (مطهری،
7717ب .)41 :از نظر اسالم ،اعتقاد و ایمان به خدا مساوی است با اینکه انسان آزاد و مختار باشد.
آزادی به معنای واقعی ،گوهر انسان است .قرآن کریم خدا را بسيار بزرگ و اراده و مشيت او را
عام معرفی میکند؛ ولی از آزادی نيز سخت دفاع میکند (مطهری7715 ،ب.)757 :
آزادی در هر دو نظام حقوق بشر اسالمی و غربی مورد توجه و اهميت قرار گرفته است؛ اما در
توجيه این آزادی ،اختالف مبنایی هست .اعالميه حقوق بشر ،خواست مردم را مالک میداند و حد
آزادی فردی را آزادی دیگران میداند؛ اما اسالم آزادی فردی را در چارچوب مصالح مادی و
معنوی میپذیرد (مصباح یزدی 711 :7711 ،و  .)723امام خمينی(ره) مکرر با نقد آزادی غربی به
هدف آزادی در اسالم اشاره دارد و میفرماید که هدف آزادی در اسالم برای رشد و کمال انسان
است و نه بی بند و باری« .اینها معنایش این نيست که مردم آزادند که هر کاری میخواهند بکنند
 ...این آزادی غربی است که هر کس هر کاری دلش میخواهد بکند ولو اینکه فحشا باشد...یک
آزادی است که مخالف با اخالق است؛ مخالف با سنن انسانی است» (امام خمينی ،ج  17 :1ـ .)17
ایشان در وصيتنامه خود تأکيد دارند که آزادی به شکل غربی آن ،که موجب تباهی جوانان و
دختران و پسران میشود از نظر اسالم و عقل محکوم است.
یکی از وجوه مهم تفاوت آزادی در غرب و اسالم این است که اندیشمندان غرب اغلب به
آزادی اجتماعی و آزادی از موانع بيرونی اهميت دادهاند؛ اما در آموزههای اسالمی به آزادی
معنوی نيز توجه شده است .شهيد مطهری در تعریف آزادی معنوی مینویسد" :آزادی معنوی نوع
خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان است از قيد و اسارت خودش" (مطهری7717 ،ب:
 .)75بر اساس آموزههای اسالمی ،آزادی معنوی زمانی به دست میآید که انسان اميال خود را مهار
کند .شاید بتوان گفت مهمترین تفاوت آزادی در نگرش اسالمی و غربی این است که در نگرش
اسالمی ،آزادی و حقوق ،هدف نيست؛ بلکه وسيله عبودیت خداوند است .بر اساس این دیدگاه هر
چند آزادی دارای ارزش است به خودی خود ارزش و هدف نيست (کدخدایی)577 :7713 ،؛
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بنابراین در جمعبندی کلی باید گفت در هر دو نظام حقوقی ،آزادی مورد توجه قرار دارد ،اما مبنا،
هدف و حدود آزادی در اسالم و غرب با یکدیگر متفاوت است .از نظر اسالم آزادی باید
بهگونهای باشد که زمينه سعادت دنيوی و اخروی فرد و جامعه را فراهم کند.
ج ـ عدالت :عدالت یکی از مفاهيم اساسی اسالم در قلمروی فلسفه ،حقوق ،سياست و اجتماع
است .اهميت این موضوع تا جایی است که در اسالم عدل از جمله اصول دین است و اعتقاد به آن
همپایه اعتقاد به توحيد و نبوَت و امامت و معاد ذکر شده است .از کلمة عدل معموالً با چند معنا و
کاربرد در اندیشههای اسالمی یاد میکنند .شهيد مطهری ،چهار معنا برای عدل و عدالت
برشمردهاند )7 :موزون بودن :اجتماع متعادل به کارهای فراوان اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی ،قضایی،
تربيتی نياز دارد و این کارها باید ميان افراد تقسيم شود )5 .تساوی و نفی هرگونه تبعيض :از نظر
اسالم تساوی مطلق ،مصداق بیعدالتی است؛ بلکه عدالت یعنی رعایت تساوی در زمينه
استحقاقهای متساوی )7 .رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذیحق :برای اینکه افراد جامعه
بهتر به سعادت خود برسند ،باید حقوق و اولویتها رعایت شود؛ مثال کودکی که از مادر متولد
میشود ،نسبت به شير مادر ،حق و اولویت پيدا میکند )4 .رعایت استحقاقها در افاضه وجود:
موجودات در نظام هستی از نظر قابليتها و امکان فيضگيری از مبدأ هستی با یکدیگر متفاوتند .هر
موجودی در هر مرتبهای که هست از نظر قابليت استفاضه ،استحقاقی خاص به خود دارد .عدل
الهی در نظام تکوین یعنی هر موجودی ،هر درجه از وجود و کمال وجود را که استحقاق و امکان
آن را دارد ،دریافت میکند (مطهری7715 ،الف 21 :ـ .)24
در مقابل ،ليبراليسم از نظر حفظ و تأمين آزادیهای فردی به عدالت اجتماعی توجه کرده است؛
یعنی آزادی را هدف اصلی و برابری و عدالت را وسيله دستيابی به آن هدف میداند؛ به عبارت
دیگر نمیتوان به بهانه برابری و عدالت ،آزادیهای اصلی را از بين برد و یا محدود کرد (بشيریه،
7715الف .)751 :از نمودهای برجستة چالش عدالت و آزادی در ليبراليسم دیدگاه برخی از
متفکران ليبرال در مورد عدالت اجتماعی است؛ به عنوان مثال هایک ( 7335ـ 7133م) مخالف
عدالت اجتماعی است .به نظر وی مفهوم عدالت اجتماعی ناقض اصول عادالنه و آزادی است
(بشيریه .)35 :7711 ،هایک ،که مخالف نظریههای عدالت توزیعی است ،معتقد است فقر و
نابرابری اقتصادی نتيجه نظام سرمایهداری نيست .سهمهای نابرابر افراد محصول فرایندی است که
تأثير نامطلوب آن بر برخی از افراد نه مورد نظر بوده و نه از قبل پيشبينی شده است .فرد آزادانه
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وارد بازار آزاد اقتصاد میشود و پيامدهای مثبت و منفی چنين رقابت آزادانهای را تحمل میکند و
کسی مسئول این پيامدها نيست (واعظی 712 :7737 ،ـ  .)717هایک عدالت اجتماعی را سرابی
بيش نمیداند و معتقد است این سراب تهدیدی جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غربی یعنی
آزادیهای فردی است (غنی نژاد .)45 :7715 ،از نظر هایک برابری افراد در برابر قانون تنها گونه
برابری است که در جامعهای آزاد و ليبرال میتوان به آن معترف بود و تفاوتهای طبيعی آدميان
مستلزم پذیرش نابرابری آنان در برابر قانون نخواهد بود (واعظی.)711 :7737 ،
در جمعبندی کوتاهی میتوان گفت تفاوت اصلی مفهوم عدالت در غرب و اسالم به این
موضوع بر میگردد که اوال در ليبراليسم غربی ،اولویت با آزادی است و عدالت به تبع آن تعریف
میشود .ثانيا یکی از معانی مهم عدالت در غرب برخورداری از حقوق به صورت یکسان و برابر
است در حالی که از نظر اسالم ،تفاوت در حقوق و استعدادها الزمه انسجام جامعه است و عدالت
هنگامی محقق میشود که هرکس متناسب جایگاه ،نقش و استعدادهایش به حقوق خود دست
یابد.
یکی از مهمترین اهداف ليبراليسم تأمين و رعایت حقوق برابر برای همه شهروندان قطع نظر از
دین ،قوميت ،نژاد ،طبقه ،جنسيت و غيره بوده است (بشيریه .)35 :7711 ،بر این اساس ليبرالها
عدالت را تساوی حقوق میدانند .همين امر نيز یکی از دالیل مهم تعارض ایران و غرب در حوزه
حقوق زنان و متهم شدن ایران به نقض حقوق زنان است به گونهای که فمينيستهای ليبرال بر
آزادی و حقوق برابر تأکيد دارند (قادری )751 :7713 ،و بدون توجه به تفاوتهای طبيعی بين مرد و
زن ،تأکيد میکنند که زنان باید از حقوق مساوی با مردان برخوردار شوند؛ از این رو این گروه
بسياری از احکام اسالم در حوزه زنان را ،نقض حقوق زنان مطرح میکنند .بر همين مبناست که
دین اسالم و به تبع آن ،ایران را به نقض حقوق زنان متهم میکنند .شهيد مطهری با نقد این رویکرد
اعتقاد دارند زن از آن جهت که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده و از حقوق
مساوی بهرهمند است؛ ولی زن ،انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است با
چگونگیهای دیگر .زن و مرد در انسانيت برابرند ولی دو گونه انسانند با دو گونه خصلتها .تساوی
حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر .برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی
و معنوی یک چيز است و همانندی و همشکلی و همسانی چيز دیگر (مطهری.)71 :7714 ،
الزم به ذکر است که هرچند در مکتب رقيب ليبراليسم یعنی مارکسيسم به عدالت اجتماعی
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توجه شده است بر اساس اصول کلی این مکتب ،خير جمعی ،اهميتی بيش از آزادی فردی دارد؛
بنابراین اندیشه مارکسيستی به بهانه عدالت اجتماعی آزادی فردی را به حاشيه میراند .برخالف
ليبراليسم و مارکسيسم ،که هر کدام با محوریت آزادی یا عدالت ،دیگری را به حاشيه رانده،
آموزههای اسالم با تکيه بر مبانی توحيدی بين آزادی و عدالت تناسب و هماهنگی ایجاد کرده
است.
 5ـ  1ـ اعالميه جهانی حقوق بشر ()5341
اعالميه جهانی ،حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و تمام ملتها اعالم میکند .در
مواد اعالميه حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد انسانی و منع بردگی و برابری و برادری همه انسانها و
رفع هرگونه تبعيض و تمایز تأکيد شده است .تنها محدودیتی که در این اعالميه برای اعمال حقوق
و آزادیها در نظر گرفته شده عبارت است از مراعات حقوق و آزادیهای دیگران ،رعایت مقتضيات
صحيح اخالقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (مهرپور .)753 :7714 ،مهمترین مشکل و
اختالف جمهوری اسالمی در زمينة اعالميه جهانی حقوق بشر عبارت است از سه موضوع آزادی
مطلق انتخاب و تغيير دین و تبليغ آن ،تساوی کامل حقوق زن و مرد و مفهوم مقتضيات صحيح
اخالقی و نظم عمومی .حکومتها و برخی از مکاتب مذهبی آزادی مطلق دین را نمیپذیرند و
تساوی کامل زن و مرد مورد نظر اعالميه را صحيح نمیدانند .همچنين در مفهوم مقتضيات صحيح
اخالقی اختالف نظر بسياری وجود دارد (مهرپور .)771 :7714 ،از دیگر انتقادات وارد بر اعالميه
جهانی حقوق بشر این است که مشارکت جهان سوم در زمينة تهيه و تدوین آن اندک بوده است
بهگونهای که این کشورها بر این عقيدهاند که معاهداتی که در چارچوب این اعالميه شکل گرفته،
منعکسکننده سنت و ارزشهای ليبرال غربی است؛ چرا که صرف نظر از مشارکت عمده و اساسی
کشورهای غربی در تشکيل سازمان ملل متحد ،ميراث اروپایی در اصول اساسی سازمان ملل ،نقش
و تأثير بنيادی دارد (ممتاز 31 :7711 ،ـ .)35
از بررسی حقوق بشر اسالمی و غربی این نتيجه به دست میآید که این دو نظام حقوقی،
مشترکات و تفاوتهایی با یکدیگر دارند .درباره مشترکات این دو نظام حقوقی موارد زیر قابل بيان
است:
ـ هر دو نظام حقوقی صيانت حيات را از هر گونه عوامل مزاحم الزم شمردهاند.
ـ هر دو نظام حقوقی کرامت و حيثيت انسانی را با اهميتی حياتی تلقی کردهاند.
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ـ هر دو نظام حقوقی حق تعليم و تربيت را از اصول حقوقی ،و دولت و اجتماع را مسئول
اجرای این حق میدانند.
ـ هر دو نظام حقوقی حق آزادی را از حقوق اساسی انسانها تلقی کردهاند با این تفاوت که در
حقوق جهانی اسالم برخورداری از آزادی به عدم ایجاد اخالل در تکاليف فردی و اجتماعی
دیگران مشروط است؛ یعنی از دیدگاه حقوق بشر اسالمی هيچ انسانی نمیتواند با تکيه به حق
آزادی حيات و کرامت ،حقوق دیگر انسانها و حتی حقوق دیگر خود را قربانی کند.
ـ حق مساوات در برابر حقوق و قوانين (جعفری )715 :7711 ،مورد تأکيد هر دو نظام حقوقی
است.
عالمه جعفری ( 7711ـ 7714ش) تفاوتهای حقوق بشر اسالمی و غربی را به این صورت بيان
کردهاند:
ـ نظام حقوقی اسالم (و ایران) که مبنای دینی دارد به اراده خداوندی متّکی است و از این رو
عامل و ضامن اجرای حقوقی که بر مبنای دین استوار است ،شخصيت کمالطلب خود انسان است.
ـ عوامل و مالکهایی که اسالم برای اثبات کرامت و حيثيت و برادری و برابری و مساوات
انسانها با یکدیگر مطرح میکند از نظر الهی و علمی و وجدانی و فلسفی و فطری به هيچ وجه قابل
مقایسه با مبانی حقوق بشر از دیدگاه غرب نيست .در حقوق بشر اسالمی ،همه انسانها در
موضوعات زیر با یکدیگر برابرند:
تساوی در خالق ،تساوی در حکمت و مشيت قانونی که همه انسانها را به وجود آورده است،
تساوی در هدف اعالیی که همه انسانها در امکان وصول آن مشترکند ،تساوی در کرامت و حيثيت
ذاتی ،تساوی در داشتن استعداد وصول به کمال ارزشی اختياری ،تساوی در مساوات در مقابل
تکاليف و حقوق و هر گونه مقررات.
ـ نظامهای حقوق بشری محصول تمدنهای مادّی محض است و نمیتواند از عهده گام برداشتن
برای انسان به این دليل که موجودی وابسته به ارزشهای عالی است برآید (جعفری .)711 :7711 ،از
دیگر تفاوتهای حقوق بشر اسالمی و غربی موارد زیر را میتوان نام برد:
هدف حقوق دینی ،گذشته از ایجاد نظم و عدالت در جامعه ،تأمين سعادت دنيوی و اخروی
افراد است و در این راه آخرت بر دنيا برتری دارد؛ در حالی که هدف حقوق غير دینی ،تأمين نظم
و به صورت آرمانی سعادت افراد صرفا در دنياست و هدف حقوق بينالملل بشر نيز نمیتواند فراتر
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از این باشد .حقوق بينالملل بشر وارد مباحث اخالقی نمیشود؛ زیرا قائل به اصل جدایی اخالق از
حقوق است؛ اما در حقوق بشر از دیدگاه اسالم اخالق زیربنا و جزء جدانشدنی قواعد حقوقی
است .حقوق دینی نسبت به رفتار انسانها احکام و مقرراتی دارد که از نظر حقوق غير دینی اخالقی
است نه حقوقی (پروین 23 :7715 ،و  .)21بنابراین پذیرش حقوق بشر غربی در بسياری از کشورها
و بویژه کشورهای مسلمان در تعارض با مبانی اعتقادی و دینی آنان قرار دارد بهگونهای که میتوان
گفت حقوق بشر غربی نمیتواند همه جهانبينیها را پوشش دهد .آنچه در غرب ارزش بهشمار
می رود در بسياری از کشورهای مسلمان ضد ارزش است و به اعتقادات مردم جامعه آسيب وارد
میکند .با توجه به این مطالب می توان به این نتيجه رسيد که ریشه بسياری از اختالفات غرب و
جمهوری اسالمی ایران در مورد حقوق بشر به مسئله مبانی متفاوت و متعارض نظام حقوق بشر
غربی و اسالمی مربوط میشود.

 1ـ استفاده سياسی و ابزاری استعمار از موضوع حقوق بشر
هر چند کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر هستند از آنجا که رهيافت این کشورها
در حوزه حقوق بشر تحت تأثير منافع ملی و مسائل سياسی قرار گرفته است ،این کشورها تاکنون
نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی در حمایت از حقوق بشر در سياست خارجی خود ارائه کنند .اغلب
این کشورها نه تنها در سياست خارجی خود جایگاهی برای حقوق بشر قائل نبوده بلکه عملکرد
آنها در مواردی حتی به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده است.
 1ـ  5ـ حقوق بشر ابزار سياست خارجی برخی دولتهای غربی
کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزار سياست خارجی در برابر دیگر کشورها استفاده
میکنند (متيو .)554 :5117 ،7پل فوویتز حقوق بشر را یکی از ابزارهای مهم سياست خارجی
امریکا میداند و اعالم میکند تحقق منافع ملی مستلزم تمرکز بر طرح پيشبرد حقوق بشر و
دموکراسی در کشورها ،توسط ایاالت متحده است (هانکوک .)11 :5111 ،5برخی از نظریهپردازان
غربی اعتقاد دارند که طرح پيشبرد دموکراسی در برخی نقاط جهان به دليل منافع ملی امریکا
است؛ به عبارت دیگر پيشبرد دموکراسی اهميت چندانی ندارد و هدف اصلی منافع ملی است.
1 - Mutua
2 - Hancock
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همزمان ،که امریکا از دموکراسی پشتيبانی کرده ،برخی مواقع منافع خود را در حمایت از مستبدان
محلی دیده است .حتی ایاالت متحده در از بين بردن بسياری از رژیمهای دموکراتيک نقش تعيين
کنندهای داشته است؛ چرا که حمایت از مستبدان را مهمتر از ارتقای دموکراسی میداند (کاکس،7
 12 :5111ـ  .)11دو مثال واضح در این زمينه ،امریکای التين و خاورميانه است .به نظر میرسد که
سياست امریکا در این مناطق تضعيف رژیمهای دموکراتيک است و نه حمایت از آنها (کاکس،
 12 :5111ـ )11؛ به عنوان مثال میتوان به عربستان سعودی اشاره کرد که نقض حقوق بشر در آن
نگرانی فوری و اوليه دولت امریکا مطرح نشده است .دولتهای پادشاهی و فئودالی خاورميانه هيچ
انتخابات و یا عقيده مخالفی را تحمل نمیکنند .شکنجه زندانيان و اعدامهای عمومی توسط
نيروهای امنيتی عربستان ،ناپدید شدن مردم ،اعدام مخالفان ،محاکمه افراد بدون تفهيم اتهام از جمله
اقداماتی است که دولت عربستان انجام میدهد؛ این در حالی است که ایاالت متحده نقاط ضعف
حقوق بشر در کشورهایی مانند ایران را به دليل سابقه دشمنی قبلی ،برجسته میکند .بنابراین
حمایتهای ظاهری امریکا و برخی کشورهای غربی از حقوق بشر توجيه کننده این نيست که چرا
غرب اعتقاد دارد دموکراسی در ایران نسبت به رژیمهای غير منتخب دیگر نقاط جهان ضعيفتر
است (هانکوک .)21 :5111 ،به طور خالصه میتوان گفت ایاالت متحده همواره مدعی ارائه
تصویری انساندوستانه از خود است و بهطور مستقيم در راستای تأمين منافع خود از موضوع حقوق
بشر بهعنوان ابزاری سياسی برای اعمال فشار بر رقيبان سياسی خود در صحنه بينالملل استفاده
میکند (گلشنپژوه .)11 :7711 ،بنابراین متغير منافع ،سياست خارجی بشردوستانه را تحت تأثير
قرار داده و این مسئله در نقض حقوق بشر در بسياری از کشورها نقش مهمی داشته است.
 1ـ  1ـ انقالب اسالمی و مسئله حقوق بشر غربی
به نظر میرسد که ریشه تقابل ایران و غرب را بتوان در وقوع انقالب اسالمی جستجو کرد
بهگونهای که میتوان به یقين بيان کرد که انقالب اسالمی به دليل ویژگيهای منحصر به فرد خود
سبب مخالفت غرب با جمهوری اسالمی ایران شده است.
پس از پيروزی انقالب تاکنون تنش بين ایران و امریکا ادامه داشته و ایاالت متحده اقدامات
بسياری را با هدف براندازی و شکست انقالب اسالمی انجام داده که یکی از مهمترین آنها درگير

3 - Cox
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ساختن ایران در مسائل حقوق بشر است .هدف اصلی ایجاد این چالشها مقابله با ایران و تضعيف
انقالب اسالمی است.
 1ـ  9ـ مهمترین مؤلفههای انقالب اسالمی
انقالب اسالمی با شعارها ،اهداف و اصول ویژه خود در حالی رخ داد که ایران قبل از انقالب،
متحد غرب و تکيهگاه سياست دولتهای غربی بویژه ایاالت متحده در منطقه بود و منافع اقتصادی،
امنيتی ،فرهنگی و سياسی آنها را در منطقه تضمين میکرد .از دست دادن کشوری راهبردی ـ ایران
ـ در منطقهای بسيار راهبردی و نفتخيز ،یعنی خاورميانه و خليج فارس ،از دست دادن رژیم
محمدرضا شاه ،فراهم شدن زمينه رشد حرکتهای استقاللخواهی و اسالمگرا و ضدغربی،
تهدیدات جدی امنيتی برای رژیم صهيونيستی و مسائلی از این دست ،سبب نگرانی غرب از انقالب
ایران و مخالفت با اهداف و برنامههای ایران شده است (ملکوتيان .)25 :7713 ،در ادامه برخی از
ویژگيهای منحصر به فرد انقالب اسالمی بيان میشود که سبب مخالفت غرب با ایران شده است.
الف) رویکرد استقاللطلبانه انقالب اسالمی :انقالب اسالمی با طرح شعار نه شرقی نه غربی،
شيوه و راهبرد مستقل خود را در عين معارضه با نظام زورمدارانه جهانی ادامه داد و در حالی به
پيروزی رسيد که نه تنها هيچ دولتی از مجموعه دولتهای جهانی بویژه بازیگران اصلی نظام دو قطبی
از انقالب حمایت نکردند ،بلکه رژیم مستبد و تحت سلطه شاه مورد حمایت قدرتهای بزرگ شرق
و غرب قرار گرفت و این ناشی از مواضعی بود که انقالب اسالمی عليه نظام سلطه اتخاذ کرده بود
(محمدی 72 :7711 ،و .)74
ب) ماهيت ایدئولوژیک و اسالمی انقالب :انقالب ایران ،ماهيتی اسالمی و ایدئولوژیک داشت
و سبب احيای ارزشهای اسالمی در حوزه داخلی و بينالمللی شد .گفتمان انقالب اسالمی با داشتن
ویژگيهای خاص غير مادی در قالب انقالب فرهنگی ،اصول و ارزشهایی متفاوت از هنجارها و
مرسومات رایج در نظم ليبرال را به نمایش گذارده است .وجود تقابل و تضاد ارزشها ،معيارها و
منافع این نظم با آنچه در گفتمان انقالب اسالمی تجلییافته ،موجب به چالش طلبيدن این نظم
توسط انقالب اسالمی شده است (سيمبر و قربانی.)11 :7735 ،
ج) صدور انقالب :انقالب ایران ،انقالبی داخلی با ابعاد محدود در قلمروی داخلی نبوده است.
امام خمينی(ره) به عنوان رهبر انقالب با طرح مسئله صدور انقالب ،زمينه گسترش انقالب اسالمی
را به فراتر از مرزهای جغرافيایی ایران فراهم کرد .بهرغم مخالفت برخی گروهها با مسئله صدور
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انقالب ،امام خمينی(ره) بر این امر تأکيد بسياری کردند .ایشان فرمودند" :ما باید در صدور
انقالبمان به جهان کوشش کنيم و تفکر اینکه ما انقالبمان را صادر نمیکنيم ،کنار بگذاریم" (امام
خمينی ،7713 ،ج .)515 :75
د) احيای گفتمان اسالم سياسی :اسالم سياسی از پدیدههای مهم در عرصه نظر و عمل سياسی
مسلمانان در دو سده گذشته بوده است .اوج فعاليت سياسی اسالم را میتوان در بزرگترین انقالب
دینی ـ مردمی قرن بيستم در قيام مردم مسلمان ایران یافت و به این دليل انقالب اسالمی ایران را در
کانون حرکت اسالمگرایی معاصر و در آستانه رویارویی با مدرنيسم غربی قرار میدهند
(بهروزلک 742 :7711 ،و  .)744ایران پس از انقالب با تشکيل حکومت اسالمی و برقراری روابط
مناسب با دیگر دولتها توانست گفتمان اسالم سياسی را احيا کند.
احيای فریضه جهاد ،طرح مفهوم استکبارستيزی ،بيداری ملتها ،بيداری و همبستگی مستضعفان
جهان ،شکلگيری هستههای انقالبهای اسالمی ،بهوجود آمدن هستههای مقاومت در برابر
صهيونيسم ،اوجگيری اندیشه ضد صهيونيستی از جمله مهمترین نتایج انقالب اسالمی است (عميد
زنجانی .)725 :7715 ،هر کدام از این ویژگيها به تنهایی میتواند دليل ضدیت غرب با انقالب و
قدرتیابی ایران باشد .بنابراین بنيان تقابل ایران و امریکا بر پایه تفاوتهای ایدئولوژیکی و سياسی
استوار است .بررسی اقدامات غرب عليه جمهوری اسالمی ایران در سالهای بعد از انقالب نشان
می دهد که غرب درصدد القای این مسئله است که ایران بعد از انقالب اسالمی به دليل تشکيل
حکومت اسالمی مرتکب نقض حقوق بشر شده و تنها راهحل این مشکل ،تغيير حکومت است.
در واقع غرب با طرح موضوع حقوق بشر ،چند هدف عمده و اساسی از جمله تضعيف
مشروعيت نظام ،تخریب چهره انقالب اسالمی و گسترش ایرانهراسی ،مقابله با قدرت روزافزون
ایران در منطقه و نظام بين الملل ،حمایت از مخالفان داخلی ،تغيير سبک زندگی و حمایت از نهادها
و گروههای مخالف جمهوری اسالمی را دنبال میکند .این در حالی است که جمهوری اسالمی
ایران در موارد متعددی ،خود از نقض حقوق بشر توسط دیگر کشورها آسيب جدی دیده است؛
هشت سال جنگ تحميلی ،ترور دانشمندان هستهای ،تحریمهای متعدد که از جانب کشورهای
غربی بر ایران تحميل شد از نمونههای روشن نقض حقوق بشر است؛ اما از آنجا که ناقضان این
حقو ق یا خود کشورهای غربی هستند و یا مورد حمایت آنها ،ایران به احقاق حقوق خود در نظام
بين الملل موفق نشده است.
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بنابراین در موقعيت فعلی ،اختالف ایران و غرب در حوزه حقوق بشر بسادگی قابل حل
نخواهد بود .البته این گفته به این معنا نيست که دولت و نهادهای مردمی و غيردولتی در این زمينه
منفعل باشند .کاهش فشارهای سياسی داخلی و بينالمللی بر ایران از ناحيه حقوق بشر ،مستلزم
اقدامات جدی است .از جمله راهکارهایی که جمهوری اسالمی ایران در زمينة حقوق بشر میتواند
در پيشگيرد به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 )7ایجاد اجماع فکری و انسجام در جامعه در حوزههای حساس و آسيبپذیر :در این رابطه
میتوان به آموزش و اطالعرسانی و آگاهکردن دختران و زنان با حقوق و شخصيت زن در اسالم،
اهميت نقش و جایگاه زن در خانواده و اجتماع اشاره کرد .افزایش آگاهی زنان ،آسيبپذیری این
قشر را در مقابل تبليغات سوء غرب کاهش میدهد.
 )5آموزش و اطالعرسانی برای دانشآموزان ،دانشجویان و عموم مردم در زمينة اموری
همچون دالیل سياسی متهم شدن ایران به نقض حقوق بشر ،حقوق بشر در اسالم و تفاوت آن با
حقوق بشر غربی.
 )7اطالع رسانی در زمينه اقدامات ایران در راستای حمایت از حقوق بشر :نهادهای بسياری در
مورد حقوق بشر فعال هستند ،قوه قضایيه و سایر نهادهای مرتبط از جمله مهمترین آنها هستند.
قوانين و نهادهای بسياری در زمينة حفظ و حمایت از حقوق اقليتها وجود دارد و همچنين بسياری
از قوانين دربارۀ حمایت از حقوق زنان و کودکان اصالح شده است که این امور به اطالعرسانی
گسترده نياز دارد .این امر می تواند از ایجاد فشار روانی در جامعه به دليل متهم شدن ایران به نقض
حقوق بشر جلوگيری کند.

نتيجهگيری
بعد از انقالب اسالمی ،حقوق بشر به یکی از چالشهای جدی ایران و غرب تبدیل شده است و
کشورهای غربی ،مدعی نقض حقوق بشر از سوی ایران شدهاند؛ این در حالی است که جمهوری
اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی با اهتمام به حقوق اسالمی و در چارچوب مبانی اسالم ،قانون
اساسی و دیگر قوانين خود را تنظيم کرده و در این مسير تالشهای وسيعی در تحقق و پيشبرد حقوق
بشر کرده است .به نظر میرسد که ریشه اصلی تقابل غرب و ایران در این حوزه ناشی از تعارض
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جهانبينی و مبانی حاکم بر حقوق بشر اسالمی و غربی است .اعالميه جهانی حقوق بشر بر اساس
مبانی غربی ،که اغلب با اصول و مبانی دین اسالم در تعارض است ،تنظيم شده است و از این رو
اجرای تمام اصول آن امکانپذیر نيست .صرف نظر از این موضوع ،پرونده غرب در زمينه حقوق
بشر نشان از این مسئله دارد که پيگيری حقوق بشر تحت تأثير سياستها و منافع قدرتهای بزرگ
غربی قرار دارد و در این ميان برخی کشورها و از جمله ایران ،که مخالف سياستها و روشهای
جاری نظام بينالملل هستند از سوی غرب به نقض حقوق بشر متهم میشوند .کشورهای غربی با
هدف زیر سؤال بردن دستاوردهای انقالب اسالمی و جلوگيری از صدور انقالب اسالمی به دیگر
کشورها ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردهاند؛ بنابراین به نظر میرسد از بين بردن چالشها در
این حوزه به حل تعارضات ایران و غرب در عرصههای کالن سياسی بستگی دارد.
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