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Abstract 
Human rights education, as a significant factor for improving the 

development of human rights culture in the world, has been the main concern 

for human rights actors and international institutions in recent decades. Many 

activities have been performed in this respect, one of the most important of 

which is the Declaration on Human Rights Education and Training, adopted 

by the UN General Assembly (137/66 res. 19 Des. 2011). Nevertheless, 

human rights education has not been able to be promoted and achieve its 

objectives desirably up to now. It seems that the absence of a proper 

educational method is one of the most important factors for this failure. 

Additionally, education of human rights in Muslim societies grapples with the 

added challenge of contradiction of religion- human rights discourse. 

Accordingly, the present article, besides elaborating on the university legal 

clinics, aims to explain the advantages of the clinical legal education of human 

rights and take steps toward the preclusion of the difficulties of academic law 

clinics through presenting this method of education in mosque-based law 

clinics. Furthermore, it attempts to demonstrate that how mosque-based legal 

clinics can, in conformity with the existing international instruments, provide 

inexpensive, local, common, interactive and stable means for human rights 

education in Muslim communities, and reduce the contradiction in religion-

human rights discourse simultaneously. 
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گاهی  اهی حقوقی کلینیک  نقش                                مسلمان جوامع    رد  بشر   آموزش حقوق   ارتقای    رد   محور   و  مسجد   دانش
 1مصطفی فضائلی

 2شناسسادات حقالفاطمه
 
 
 

 چکیده
های اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در دهه

دغدغه اصلی فعاالن حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در جهان، همواره 
ها اعالمیه سازمان ترین آنهای زیادی صورت گرفته و از جمله مهمدر این زمینه، تالش

 137/66ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 
د به تصویب رسید. با این حال، مجمع عمومی سازمان ملل متح 2011دسامبر  19مورخ 

یابد آموزش حقوق بشر هنوز نتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دست
رسد فقدان شیوه آموزشی مناسب از مهمترین دالیل این ناکامی باشد. که به نظر می

عالوه بر این، آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف تقابل گفتمان 
رو نوشتار حاضر سعی دارد ضمن حقوق بشر دست به گریبان است. از این دین و

های حقوقی دانشگاهی، مزایای شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر را تبیین کلینیک
های حقوقی مسجد محور، توضیح داده و با ارایه این شیوه آموزشی در بستر کلینیک

بر دارد و نشان دهد چگونه  های حقوقی دانشگاهی گامدر جهت رفع معضالت کلینیک
سو مطابق اسناد بین المللی موجود های حقوقی مسجد محور می توانند از یککلینیک

شیوه آموزشی کم هزینه، بومی، مشارکتی، تعاملی و پایدار برای آموزش حقوق بشر 
 .در جوامع مسلمان ارایه کنند و از سوی دیگر از تقابل گفتمان دین و حقوق بشر بکاهند



-های حقوقی دانشگاهی، آموزش حقوق بشر، کلینیکحقوق بشر، کلینیک کلیدی: اژگانو

 .های حقوقی مسجد محور
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 مقدمهمقدمه

انسان نیازمند است حقوق مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی اش را آموزش 

رو آموزش حقوق بشر به عنوان یک حق و نخستین گام (. از اینBenedek, 2006: 21ببیند)

در گسترش فرهنگ جهانی حقوق بشر و دسترسی بیشتر به صلح و عدالت همواره مورد توجه 

ها و ارتقای اندیشمندان و فعاالن حقوق بشر بوده است. با روند کاسته شدن فربهی حاکمیت

های بین المللی است، لل که خود رهین گسترش سازمانجایگاه فرد انسانی در حقوق بین الم

دولت ها نیز در پی ارتقای حقوق بشر بر ضرورت آموزش حقوق بشر تاکید داشته اند، تا 

چه پیش از این به ( به تفصیل به آن1993جا که درکنفرانس جهانی حقوق بشر در وین)آن

(، میثاق حقوق اقتصادی، 26)ماده  اجمال در اسناد مختلف از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر

نامه منع کلیه اشکال (، پیمان29نامه حقوق کودک )ماده (، پیمان13اجتماعی و فرهنگی )ماده 

( مطرح شده 7نامه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی )ماده ( و پیمان10تبعیض علیه زنان )ماده 

عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ساز تأسیس کمیساریای بود، پرداختند. این کنفرانس زمینه

مجمع عمومی شد و بر اساس پیشنهاد مطرح در اعالمیه این کنفرانس  121/48مطابق قطعنامه 

، از اول 184/49(، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 34و  33های پاراگراف 1)بخش 

م کرد. اهمیت اعال« دهه آموزش حقوق بشر»را به عنوان  2004تا پایان سال  1995دسامبر 

پیش نویس اعالمیه  2010ای بود که مجمع در سال آموزش حقوق بشر در کشورها به اندازه

سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر را تهیه نمود و شورای حقوق 

آن را تصویب کرد و این مصوبه ضمیمه قطعنامه  2011مارس  23مورخ  1/16بشر در قطعنامه 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد. با این همه و به رغم  2011دسامبر  19مورخ  137/66

های انجام شده باید اذعان داشت که آموزش حقوق بشر در جهان فراگیر نشده و با تالش

ها فقدان متد و روش آموزشی متناسب، موثر ترین آنمشکالتی مواجه بوده که یکی از مهم

یوه های موثر آموزش حقوق در حدود یکصد سال اخیر روش و کم هزینه است. یکی از ش
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هزینه، مشارکتی و انعطاف پذیر  است که به عنوان شیوه ای کم 1آموزش کلینیکی حقوق

شناخته شده است. این روش پرثمر آموزشی  با مشارکت اساتید، وکال و دانشجویان در 

-نامگذاری شده  2های حقوقشکدههای حقوقی دانها که کلینیکنهادهایی وابسته به دانشگاه

با  هستند که هایی خیرخواهانهنهادآید. کلینیک های حقوقی دانشگاهی اند به اجرا در می

 از یک سو اساتید، وکال و دانشجویان حقوق سعی دارند تعهد و دانش، تجربه استفاده از

ا کارآمد کرده را ارتقا داده، دانش اساتید حقوق ر های حقوقی دانشجویانمهارتو دانش 

با های نوین دانشگاهی نزدیک نمایند و از سوی دیگر و دانش حقوقی وکال را به یافته

آسیب وخدمات حقوقی رایگان به محرومین و ارائه مشاوره آموزش حقوق به عموم مردم و 

-، عدالت را در جامعه بگسترانند. از ابتدای هزاره سوم موج سوم کلینیکدیدگان اجتماعی

دار توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای حقوق بشر در قی دانشگاهی به تدریج عهدههای حقو

جوامع شدند و لیکن در این راه از موانعی از جمله محدودیت بودجه و سختی دسترسی 

برند. به عالوه، جوامع مسلمان از جمله جامعه ایرانی با چالش ها رنج میمحرومین به آن

تر حقوق بشر در کل مواجه ق بشر و در نتیجه مقبولیت کممضاعف تقابل گفتمان دین و حقو

توان آموزش کلینیکی حقوق بشر را در هستند. حال پرسش مطرح این است که چگونه می

 گفته نیز برآمد؟های پیشجوامع مسلمان به ویژه جامعه ایرانی گسترش داد و از عهده چالش

ها، اهداف  و اسناد آموزش ه بنیانتوان با توجه بنوشتار حاضر ضمن تبیین این که می

های حقوقی دانشگاهی، آموزش کلینیکی حقوق بشر و همچنین مزایا و اهداف کلینیک

ای برای گسترش فرهنگ حقوق بشر و حقوق بشر را به عنوان متد موثر، پرثمر و کم هزینه

ه در نظر توسعه عدالت اجتماعی در جهان به ویژه در جوامع توسعه نیافته و در حال توسع

توانند در جهت های حقوقی مسجد محور میدهد که چگونه کلینیکگرفت، نشان می

پویایی بیشتر شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر و همچنین رفع موانع این شیوه در جوامع 

مسلمان و در نتیجه ارتقای آموزش حقوق بشر در این جوامع عمل نمایند. از این رو ابتدا 

گاه شود و آناهداف آن بر اساس اسناد بین المللی تعریف و تبیین میآموزش حقوق بشر و 

                                 
1 Clinical legal education 
2 Legal clinics of law schools 
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 ای به کار گرفته تواند به مثابه شیوهگردد که آموزش کلینیکی حقوق بشر میروشن می

شودکه به خوبی معیارهای مطرح در اسناد مزبور را محقق نماید. در پایان آموزش کلینیکی 

های مسجد محور به عنوان راهکار رفع چالش های حقوقیحقوق بشر در بستر کلینیک

 گردد.اساسی آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان  معرفی می

 

 آموزش حقوق بشرآموزش حقوق بشر  .11

های آموزشی، کارآموزی، اطالعاتی و یادگیری آموزش حقوق بشر شامل همه فعالیت

 UN Declaration on Human Rightsبا هدف ارتقای فرهنگ جهانی حقوق بشر است )

Education and Training, 2011: Amnesty International, 2005:13-14; Tibbitts, 

1996: 428-431 & Reardon, 1995: 4, 12) دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ابراز .)

 گیرد:داشته است که آموزش حقوق بشر موارد ذیل را در بر می

ر و سازوکارهای حمایتی آن : فراگیری و آشنایی با حقوق بش1الف( دانش و مهارت ها

 و کسب مهارت های الزم برای اعمال این حقوق در زندگی روزمره

توسعه ارزش ها و تقویت رویکردها و رفتارهای  :2ب( ارزش ها، رویکردها و رفتارها

 حامی حقوق بشر

 اتخاذ اقدامات مقتضی برای دفاع و پیشبرد حقوق بشر :3ج( اقدامات

 از طریق بسط آگاهی ها، نشر مهارتها و شکل دهی فرهنگ جهانی حقوق بشر نیز

 شود:رویکردها به سمت موارد ذیل محقق می

 ـ تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین

 ـ رشد کامل شخصیت و کرامت انسانی

های ـ اشاعه فهم، تساهل، برابری جنسیتی و دوستی میان تمامی ملل، افراد بومی و گروه

 قومی، مذهبی و زبانینژادی، ملی، 

                                 
1 Knowledge & skills 
2 Values, Attitudes and behavior 
3 Actions 
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ـ توانمند ساختن تمامی افراد برای مشارکت موثر در جامعه ای آزاد و مردم ساالر که 

 تحت حاکمیت قانون اداره می شود

 ـ برقراری و حفظ صلح

 (OHCHR & UNESCO, 2006: 2ـ اشاعه توسعه پایدار مردم محور و عدالت اجتماعی )

اعالمیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و  )2(ماده  2همچنین بر اساس بند 

شود. نخست، آموزش درباره کارآموزی حقوق بشر، این آموزش سه مورد را شامل می

ها را در که تأمین دانش و فهم هنجارهای حقوق بشری و مکانیزم حمایت از آن 1حقوق بشر

ای که وق بشر به شیوهبه معنای آموزش حق  2گیرد. دوم، آموزش از طریق حقوق بشربر می

که به  3حقوق آموزش دهنده و فراگیرنده را تأمین کند و سوم، آموزش برای حقوق بشر

معنای توانمندسازی اشخاص جهت تمتّع و استیفای حقوق خویش و همچنین حفظ حقوق 

 دیگران است.

-هکند برای آموزش موثر حقوق بشر از شیودفتر کمیساریای عالی حقوق بشر پیشنهاد می

 (.OHCHR, 2000: 2های مشارکتی، تعاملی، منعطف، مرتبط و متنوع استفاده شود )

های حقوق های حقوقی دانشکدهبا مطالعه روش آموزش کلینیکی حقوق که در کلینیک

گرددکه کاربرد این شیوه آموزشی در جهت ارتقای آموزش آید، روشن میبه اجرا در می

گفته و مندرج در اسناد بین المللی های پیشو خواستتواند به خوبی اهداف حقوق بشر می

 را فراهم و به ارتقای فرهنگ حقوق بشر در جوامع و بومی کردن آن کمک نماید.

 

 کلینیک های حقوقی دانشگاهی و آموزش حقوق بشرکلینیک های حقوقی دانشگاهی و آموزش حقوق بشر  ..22

تاریخچه تأسیس کلینیک های حقوقی در دانشکده های حقوق به ابتدای قرن بیستم و 
در سیستم آموزشی حقوق در « 4محور روش قضیه»آغاز به کارگیری  مدت کوتاهی پس از

گردد. این متد آموزشی که می توان آن را سر آغاز توجه دانشگاه ایاالت متحد آمریکا بر می

                                 
1  Education about human rights 
2  Education through human rights 
3  Education for human rights 
4 The case / casebook method of teaching law 
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های حقوقی  ها به جنبه فنی و کاربردی حقوق دانست، روش منطقی استنتاج از منابع و پرونده

ق به جای فراگیری دیدگاه های انتزاعی صرف پیرامون است که مطابق آن دانشجویان حقو
ها ها تمرکز کرده و با تجزیه و تحلیل آنقوانین و مقررات، بر آرای قضایی صادره از دادگاه

کریستفر کلمبوس »آموزند. این روش آموزشی توسط پروفسور اصول حقوقی را می
پایه ریزی شد. وی که  19 در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در اواخر قرن« 1النگدل

 2نخستین کتاب حقوقی مبتنی بر این روش را با عنوان گزیده قضایا پیرامون حقوق قراردادها
ها )آراء و اصول مستنبط( به حدی که تسلط بر این»منتشر کرد، معتقد بود:  1871در سال 

به هم پیچیده ها با تردستی و )همچنین( اعتقاد به روابط همچون کالف قدرت بر اعمال آن
 (Garvin, 2003: 58)«انسانی باشد، سنگ بنای یک وکیل واقعی است

های کاربردی علم حقوق رو به فزونی از آن پس و در اواسط قرن بیستم توجه به جنبه
« های حقوقیکلینیک»هایی تحت عنوان های حقوق مکاننهاد تا آن جا که در کنار دانشکده

مراجعه های حقوقی واقعی در نظر گرفته شد که دانشجویان در آن جا از نزدیک با پرونده
کنندگان آشنا شده و در روند مشاوره حقوقی و مراحل اولیّه دادرسی تا مرحله صدور حکم 

ها دیگر محدود به خواندن و تجزیه و تحلیل آرای قضایی نبودند قرار گیرند. در واقع آن
بلکه با مراحل پیش از صدور رأی نیز آشنا می شدند و به این ترتیب عالوه بر آشنایی با آرا 

صول مستنبط از آن ها و روش به کارگیری آن ها در پرونده های مختلف با بخش دیگری و ا
ها و مراحل دادرسی و از فنّ حقوق یعنی فنّ مشاوره، چگونگی تنظیم لوایح و دادخواست

 (.Garner, 1990: 254 شدند )غیره نیز آشنا می
های ایستا در دانشکده های حقوقی از یک نهادبه تدریج و در اواخر قرن بیستم کلینیک

حقوق به سمت نهاد حقوقی پویا در جامعه و در جهت گسترش عدالت اجتماعی و برآوردن 
 ,Barnhizer, 1990: 35, 87, Quigleyنیازهای حقوقی برآورده نشده حرکت کردند )

1995: 2, 37, Evans in Brayne, Duncan and Grimes, 1998: 270, Barry, Dubin 

and Joy, 2000-2001: 7, 2های حقوقی را ( تا آن جا که در ابتدای هزاره سوم کلینیک
تر توسعه یافته و در توان در زمره نهادهای توسعه حقوق بشر در جوامع به ویژه جوامع کممی

توان گفت کلینیک های حقوقی دانشگاهی در روند تکاملی حال توسعه دانست. از این رو می
اند. نخست، آموزش کاربردی و قضیه محور حقوق به شتهخود تا به امروز سه موج دا

                                 
1 Christopher Columbus Langdell 
2 . Selection of Cases on the Law of Contracts 
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دانشجویان. دوم، ارایه خدمات حقوقی به جامعه و ایجاد حس مسئولیت پذیری در 
دانشجویان. سوم، کمک به گسترش عدالت در جامعه و برآوردن نیازهای حقوقی برآورده 

 .(Barry, Dubin & Joy, 2000-2001: 7, 2نشده )
ای مطالعاتی مرکب از تجربیات کالسی همراه با ارایه وق دورهآموزش کلینیکی حق

مشاوره دانشجویان حقوق به مراجعه کنندگان واقعی تحت نظارت یک عضو هیأت علمی 
دانشکده حقوق است که سابقه و تجربه گسترده در ارایه خدمات و مشاوره حقوقی دارد 

(Andreopoulos & Claude, 1997: 261 & See Steenhuisen, 2006, 265 این متد .)
ای است ( و به گونهMaisel, 2007: 2, 378باشد )آموزشی دارای ابعاد عدالت اجتماعی می

های ملی و مذهبی جوامع که بر اساس اهداف، انتظارات، تنوع مراجعه کنندگان و فرهنگ
 تواند منعطف باشد.می

آموزش کلینیکی، دانشجویان، های حقوقی دانشگاهی و در پرتوی به واقع در کلینیک

وکال و اساتید حقوق از تعامل با هم بهره برده و در عین حال حقوق را در بین مردم و سطوح 

 دهند.مختلف جامعه گسترش می

 

 

 

 

 

 

 

 
 های حقوقی دانشگاهیچگونگی تعامل در کلینیک

 (1)تصویر ـ 
تواند باشد و میهزینه می پذیر، مشارکتی، تعاملی، پایدار و کماین شیوه آموزشی انعطاف

های حقوق بشری نقش بسزایی ایفا کند. جهت روشن شدن در جهت بومی سازی آموزه
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  ،زوایا و مزایای این شیوه آموزشی حقوق بشر،  آن را در سه سطح مردم و دانشجویان حقوق

 کنیم.ای بررسی میهای حرفهاساتید حقوق و وکال و گروه

 ويان حقوقويان حقوقآموزش مردم و دانشجآموزش مردم و دانشج  ..11ـ ـ   22

های حقوقی و آموزش کلینیکی حقوق بشر بازی دانشجویان نقش اصلی را در کلینیک

گیرند و های حقوقی را فرا میها به عنوان دانشجو، حقوق و مهارتکنند چه آن که آنمی
اند به اقشار مختلف جامعه همزمان به عنوان آموزش دهنده سعی در آموزش آن چه فراگرفته

های واقعی مردم فقیر و دانشجویان در شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر با پروندهدارند. 

-ها نسبت به اجتماع برانگیخته میپذیری آناقشار محروم جامعه آشنا شده و حس مسؤولیت

شود. به طور کلی شیوه آموزش کلینیکی حقوق شش نقطه قوت برای دانشجویان دارد؛ 

تر بر دانشجو و یادگیری است تا استاد و تدریس. دوم، نخست، تمرکز این روش آموزشی بیش
این شیوه سنگ محک خوبی برای قواعد تئوری علم حقوق است. سوم، این متد آموزشی 

های حل و فصل اختالفات شود بر شیوهبه همان اندازه که بر محتوای قواعد متمرکز می

قی با سازش و مصالحه قابل آموزند بسیاری از اختالفات حقوتمرکز دارد و دانشجویان می
های دهد از خالقیت خود برای ابداع راه حلحلّ است. چهارم، این شیوه به دانشجو اجازه می

 & Parker-Gwinچه در قواعد حقوقی مطرح است بهره گیرد )جدید فرای آن

Mabry,1998: 2, 276شود. ( که این خود موجب ارتقای حس اعتماد به نفس در او می
-های شناختی خویش، پاسخاین روش آموزشی دانشجو عالوه بر ارتقای توانایی پنجم، در

دهد و میزان تاثیر این های احساسی موثر خود به مسائلی که درگیر است را نیز توسعه می
 :Andreopoulos & Claude, 1997یابد )های احساسی را در حل آن مسائل درمیپاسخ

کند عالوه بر کی حقوق به دانشجویان کمک می(. ششم این که آموزش کلینی263-265
ها و نهادهای حقوقی در تعامل یادگیری نقاط قوت و ضعف خویش به عنوان وکیل، با اندیشه

 ,Farley, Jaszi, Philips, Sarnoff & Shalleckمیان وکال و موکالنشان نیز آشنا شوند )

2008: 747.) 
 شود.انجام میآموزش حقوق بشر به روش کلینیکی از دو طریق 

های واقعی حقوق بشری و انجام کار تحقیقی روی این الف( کمک به مشاوره در پرونده
 ها تحت نظارت اساتید کلینیکی و وکال و مشاوران حقوقیپرونده
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یا به تعبیر بومی شده حقوق برای همگان؛ این برنامه  1ب( شرکت در برنامه حقوق خیابانی

وق است که عموم مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار مربوط به توسعه آن بخش از حق
 ,McQuoid-Masonدارند و به همین جهت دانستن این حقوق برای هر شخصی الزم است )

2006: 3 & Grimes, 2004: 4 در این برنامه دانشجویان کلینیکی به صورت گروهی در  .)
ها و میان اقشار و کارخانهها و های مختلف جامعه همچون مساجد، مدارس، کارگاهبخش

کنند های مختلف جامعه به ویژه محرومین حاضر شده و با پرسش از مردم سعی میگروه
ها را دریافته و راه حل مناسب ارایه دهند. این شیوه مشکالت حقوقی و حقوق بشری آن

ان ها امککند و به آنآموزش دانشجویان را با مسایل حقوق بشری واقعی جامعه آشنا می

ترین راه حل را دهد با انجام کار گروهی تحت نظارت اساتید و وکال بهترین و کاربردیمی
 پیشنهاد دهند.

بنابراین دانشجویان در تمام مراحل همزمان با یادگیری حقوق بشر به صورت تعاملی،  
دهند و به ارتقای حقوق بشر و مشارکتی و کاربردی، خدمات حقوقی رایگان نیز ارایه می

 کنند.وسعه عدالت اجتماعی کمک میت
 آموزش وکال و اساتید حقوقآموزش وکال و اساتید حقوق  ..22ـ ـ   22

-های حقوقی ثمرات آموزشی قابل توجهی برای وکال و اساتید حقوق دارد. همکلینیک

نشینی وکال با اساتید دانشگاه و حضور مستمر در یک محیط علمی دانشگاهی موجب 
 Seeشود )نظریات جدید حقوقی میها و آشنایی با های حقوقی آنروزآمد شدن دانسته

Johnson, 1998: 2, 13 های حقوقی که نهادهای خیرخواهانه (. به عالوه حضور در کلینیک
انگیزد و به پذیری وکال در قبال محرومین جامعه را بر میدانشگاهی هستند حس مسؤولیت

ق بشری، تعهد های حقوکند که گسترش حداقلها نهادینه میتدریج این اندیشه را در آن

 هر فرد انسانی در قبال جامعه خویش است.
ها را با مسایل به روز و کاربردی ها نیز آناز سوی دیگر، حضور اساتید حقوق در کلینیک

کند ها ایجاد میحقوقی و به طور خاص حقوق بشری در جامعه آشنا نموده و فرصتی برای آن
چه در کالس دریابند و به نوعی بازتاب آن های حقوقی را در بستر اجتماعتا آثار اندیشه

اند در عالم واقع مشاهده کرده و بدین ترتیب فرصت درس به صورت تئوری بیان کرده

                                 
1 Street law 
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  ارزیابی قواعد حقوقی را به دست آورند که این خود کارآمدی علم در جامعه را به ارمغان
ها و قواعد اندیشه تواندخواهد آورد. از سوی دیگر مشاهده مسایل و خألهای حقوقی می

حقوقی نوینی را در ذهن اساتید دانشگاهی خلق کند و در نتیجه حقوق بشر از لحاظ علمی 

 توسعه یابد.
 ایایهای حرفههای حرفهآموزش گروهآموزش گروه  ..33ـ ـ   22

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مشکالت حقوق بشری مربوط به وضعیت
 :Angus, 2005باشد )ها میوضعیت اقشار مختلف جامعه است که آموزش نیز بخشی از این

ای در های حرفهتوانند دانش حقوق بشری گروههای حقوقی دانشگاهی می(. کلینیک43 ,2

جامعه همچون معلمان و مدیران مدارس، کارمندان، قضات و غیره را متناسب با نیازها و 
که هر آن ( چهSee Pekari & Schmiedl, 2006: 380-381استعدادهایشان ارتقا دهند )

طلبد. تجربه یک دوره آموزشی در کلینیک گروه ابزار آموزش حقوق بشر خاص خود را می
های حقوقی دانشگاهی به عنوان نهادهای علمی و حقوقی دانشگاه مفید اثرگذاری کلینیک

های شهر قم را به خوبی نشان می دهد. این دوره آموزشی مردمی بر اندیشه مدیران دبیرستان

های آموزشی بود برای ون حقوق کودک با تمرکز بر تنبیه بدنی کودکان در محیطکه پیرام
کنندگان در زمینه های شهر قم برگزار شد. ابتدا دیدگاه شرکتنفر از مدیران دبیرستان 45

ها درصد آن 60های آموزشی پرسیده شد که بیش از جواز تنبیه بدنی کودک در محیط
دانستند. در این دوره آموزان را در بعضی موارد روا میانشاستفاده از تنبیه بدنی علیه د

های واقعی در این های حقوق بشری و همچنین برخی پروندههای اسالمی و دیدگاهآموزه
درصد  100ها پرسیده شد. جالب آن که زمینه تبیین شد و در پایان بار دیگر سؤال مزبور از آن

های آموزشی و در همه موارد مخالف بوده محیط شرکت کنندگان با تنبیه بدنی کودکان در

 (.Meghdadi & Erfani Nasab, 2011: 15, 3016-3017و آن را ممنوع دانستند )
 

 کارکردهای آموزشی مساجد در جوامع مسلمان به ويژه جامعه ايرانیکارکردهای آموزشی مساجد در جوامع مسلمان به ويژه جامعه ايرانی. .   33

گیری در زمان پیامبر اکرم)ص( دارای بعد آموزشی نیز مساجد از همان آغاز شکل
پرداختند. در ند، پیامبر)ص( همواره در مسجد به بیان احکام الهی و معارف اسالمی میابوده

شد و مسائل های درس با حضور رسول گرامی اسالم)ص( تشکیل میمسجد مدینه حلقه
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که شد به طوریحقوقی، فقهی، نظامی و علمی با هدایت و رهبری ایشان بحث و بررسی می

( عالوه بر 71: 1372ان حیات پیامبر)ص( ریخته شد.) غنیمه، شالوده تعلیمات علمی در زم
های مختلف علوم اسالمی به ویژه قرآن، احادیث، احکام، اخالق، علم کالم و فقه این شاخه

های اسالمی، شد. پس از رحلت پیامبر)ص( و گسترش سرزمیندر مساجد آموزش داده می
گیری گسترش یافتند و کارکرد آموزشی مساجد در تمام قلمرو خالفت اسالمی به طور چشم

آنها مانند دیگر کارکردها رشد و توسعة فراوانی پیدا کرد، در مرحلة نخست آموزش در 
مساجد بر محور قرائت و مفاهیم قرآن و تعلیم احکام و فرایض دینی استوار بوده، اما آموزش 

ساز گسترش ن نیاز زمینهو تعلیم آنها نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی داشت که ای

سوادآموزی و سپس آموزش صرف و نحو عربی در مساجد بود و به دنبال آن بوجود آمدن 
های فقهی مسایل جدید در جوامع اسالمی سبب شد که علمای اسالمی به سمت استنباط

جدید از آیات قرآن و احادیث روی آوردند و در نتیجه تعلیم و آموزش فقه و حدیث نیز 
جد آغاز شد و به دنبال آن علومی مثل رجال، کالم، تفسیر و ... نیز آموزش داده در مسا

 (.72: 1372شدند )غنیمه، می
ترین توان از درخشانفاصلة زمانی آغاز سدة دوم تا پایان سدة سوم هجری را می

های عمومی های تعلیمات مسجدی یا به عبارت دیگر، عصر فعالیت آموزشی دانشگاهدوره

، زیرا دستاوردهای مسلمانان در مسائل گوناگون علمی و فکری در این دوره از تاریخ دانست
های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، که پس از استیالی اسالم و نیز آن قسمت از پیشرفت

ای در ایجاد هوشیاری و جنبش علمی در مساجد عباسیان به وجود آمد تأثیر قابل مالحظه
ماعات و تشکیل جلسات علمی در مساجد بزرگ و مشهور آن گردید. توجه دقیق به اجت

زمان در مجامع ممتاز و مناسبی که با شرکت متفکران و دست اندرکاران مسائل تعلیماتی در 

آن مراکز به وجود آمد، همه دالیل کافی و آشکاری بر میزان پویایی و باروری فکری و 
 (.58: 1372)غنیمه، علمی قابل مالحظه در آن دوره از تاریخ اسالم است

به این ترتیب آموزش علوم اسالمی آن چنان در مسجد گسترش یافت که پس از مدتی 
هایی مثل فلسفه، ریاضیات، نجوم و جغرافیا، تاریخ و ... در زمرة عالوه بر علوم دینی، دانش

 دروس آموزشی مساجد قرار گرفت.
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  نهاد آموزشی محل تشکیل در کنار نقش ثابت آموزشی مساجد که مسجد مانند یک
کالس درس و بحث علمی بوده است، مساجد به صورت پراکنده و غیر ثابت و غیر برنامه 
ریزی شده و از طریق مراجعة پراکندة مردم به امام جماعت یا مدرسان علوم دینی در مسجد 

توان گفت که نیز نقشی آموزشی ایفا کرده است. در خصوص بعد آموزشی مساجد می
ها و مؤسسات آموزش عالی کنونی دارند ر گذشته همان نقشی را داشت که دانشگاهمسجد د

ها کار تحقیق و مطالعه گیری و توسعة مراکز علمی و تحقیقاتی دینی و دانشگاهو قبل از شکل
شد.حتی امروزه شاهد نقش پررنگ مساجد در این زمینه در علوم دینی در مساجد انجام می

شوند و به ران استاد از این مساجد و مؤسسات وابسته به آنها خارج میهستیم و همه ساله هزا

 پردازند.نشر اسالم و علوم اسالمی می
ها خورد که ایرانیان از آندر ایران اسالمی نیز مساجد دانشگاهی فراوانی به چشم می

و  کردند، در قرن اول هجری، مسجد آدینه سیستان ساخته شداستفاده آموزشی فراوانی می
( در اواخر همان قرن مسجد 28: 1357حسن بصری در آن به آموزش پرداخت )حجتی، 

این  های بعد نمونهشد و در قرنهای درس در آن تشکیل میجامع بخارا پا گرفت و حلقه
مساجد در نیشابور، همدان، کرمان، یزد، قزوین، شیراز و اصفهان تأسیس شد و مورد استفاده 

تر کودکان آموزش (. معموالً در مساجد کوچک28: 1357جتی ، عالمان قرار گرفت )ح

های اروپایی دارای ارزش و اهمیت تر، گاهی به اندازة دانشگاهشدند و مساجد بزرگداده می
های آموزشی و فرهنگی بخش بزرگی از کارکردهای مسجد را تشکیل بودند و فعالیت

ر طول تاریخ اسالم و همچنین کشور ایران دادند. در نهایت با توجه به نقش مهم مساجد دمی
های ارزشمند جوامع اسالمی توان این نهاد را یکی از ظرفیتدر زمینة آموزش و پرورش، می

ریزی و جامعة ایرانی برای آموزش حقوق بشر به تمام اقشار جامعه به شمار آورد و  با برنامه

های حقوق بشری عموم طح آگاهیو مدیریت مناسب، می توان از این ظرفیت برای ارتقای س
 مردم بهره جست.

 

 های حقوقی مسجد محورهای حقوقی مسجد محورکلینیککلینیک  ..44

ترین نقش خود که همان مکان عبادت و راز و چنان که بیان شد مساجد عالوه بر اصلی

های بسیار مهم و ارزشمندی هستند که از جمله آنها کارکرد نیاز با خداوند است، دارای نقش
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ترین کارکردهای مساجد پس توان گفت که یکی از برجستهمی باشد وآموزشی مساجد می

آموزش در  توان از این ظرفیتاز عبادتگاه بودن، نقش آموزشی و تعلیمی آنها است و می
ای از مساجد به عنوان یک مکان جست و بدون صرف هیچ هزینه های مختلف بهرهزمینه

کرد. محبوبیت و جایگاه ویژة مساجد  آموزشی مناسب و در دسترس برای عموم مردم استفاده
در میان مسلمانان نیز زمینة حضور پرشور اقشار مختلف در مساجد را فراهم نموده است و از 

سوی دیگر وجود مساجد متعدد و دسترسی آسان مردم به این نهاد نیز یکی دیگر از 
 مؤثر باشد.تواند در نقش آفرینی مساجد در امر آموزش بسیار هایی است که میویژگی

-های حقوقی دانشگاهی با وجود مزایای بسیاری که دارند نتوانستهاز سوی دیگرکلینیک

گیری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته داشته اند گسترش چشم
توان فقدان بودجه مناسب دانست.  همچنین سختی دسترسی باشند که مهمترین مانع را می

های حقوقی دانشگاهی دومین معضلی است که دامن این نهاد حقوقی کلینیک محرومین به
خیرخواهانه را گرفته است. به عالوه، جوامع مسلمان از جمله جامعه ایرانی با چالش مضاعف 

تر حقوق بشر در کل مواجه هستند. تقابل گفتمان دین و حقوق بشر و در نتیجه مقبولیت کم
ها آموزش کلینیکی حقوق بشر تغییراتی در جهت رفع این چالشرو الزم است در مدل از این

 صورت گیرد.

های حقوقی توان با تاسیس کلینیکچه از کارکردهای مساجد بیان شد میبا توجه به آن
ها را به عنوان مکان مناسبی برای آموزش کلینیکی حقوق بشر در نظر گرفت در مساجد، آن

آموزش حقوق بشر را دارا هستند از جمله قابلیت دسترسی چرا که بسیاری از شرایط مربوط به 
برای تمامی اقشار جامعه، ایجاد فرصت برابر برای همه بدون هیچ گونه تبعیض، محیط 
یادگیری مشارکتی، کم هزینه بودن و پایداری آموزش. از این رو،  مسجد یک محیط 

های حقوق بشری موزهفرهنگی ـ ارتباطی مناسب برای آموزش حقوق بشر و بومی سازی آ
توانند به راحتی در آن باشد که تمامی شهروندان میدر جوامع اسالمی و کشور ایران می

هایی در این زمینه برداشته شده است؛ در نهم تیر حضور یابند و آموزش ببینند. در ایران، گام
وزیر  نامة حقوق شهروندی میان معاون حقوق بشر و امور بین المللتفاهم 1395ماه 

های فرهنگی و هنری مساجد به امضاء رسید. طبق گزارش دادگستری و دبیر ستاد عالی کانون

های فرهنگی و هنری مساجد در ترویج کانون با توجه به نقش ویژه»وزارت دادگستری: 
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  اخالق و حقوق شهروندی و همچنین این مطلب که مساجد پایگاه انقالب اسالمی و تثبیت
های اخالق و حقوق شهروندی در مساجد اند، کلینیکههوری اسالمی بودو تحکیم نظام جم

های اجتماعی و مسائل و مشکالت آسیب ها به مدیریتشود و در این کلینیکراه اندازی می

های حقوقی و شود، آموزش اخالق و حقوق شهروندی، مشاورهمردم پرداخته می
ز وظایف این کلینیک ها است که در مساجد های اجتماعی اآسیب شناختی و مدیریتروان

شناختی و مددکاران شود. در این سازمان مردم نهاد، مشاوران حقوقی، روانراه اندازی می
توانند فعالیت کنند. نقش مساجد در آموزش و ترویج اخالق اجتماعی به همراه روحانیون می

باید از این ظرفیت در های اجتماعی برجسته است و و حقوق شهروندی و مدیریت آسیب

 1«ها به نحو احسن استفاده شود.این کلینیک
های حقوقی مسجد محور که رسد در جوامع مسلمان تشکیل و توسعه کلینیکبه نظر می

های حقوقی دانشگاهی و با همان شیوه آموزشی در مساجد هستند ای از کلینیکدر واقع شعبه
های حقوقی دانشگاهی را روی کلینیکمزبور پیشاز مزایایی برخوردار باشند که موانع 

 کند.مرتفع می
 تأمین بودجه ارايه خدمات حقوقیتأمین بودجه ارايه خدمات حقوقی  ..11  --44

های حقوقی بودجه الزم را ندارند. در ها معموال برای تشکیل و اداره کلینیکدانشگاه

-های حقوقی دانشگاهی غالبا به کمک بودجهکشورهایی چون انگلستان و استرالیا کلینیک

های شهید بهشتی و مفید البته با حمایت مالی شوند. در ایران تنها دانشگاهلتی اداره میهای دو

توانستند کلینیک حقوقی دانشگاهی در شهرهای  2ابتدایی برنامه توسعه و پیشرفت ملل متحد
های مسجد محور به دلیل استفاده از امکانات مساجد تهران و قم دایر کنند. توسعه کلینیک

ها چون در قالب و مکانی مذهبی دهد. به عالوه این کلینیکها را کاهش میهمیزان هزین

 های خیّرین و حتی موقوفات بهره برند.توانند از کمکاند بهتر میشکل گرفته

                                 
، وزارت دادگستری،  1395تیرماه  9های مساجد امضا شد، نامه حقوق شهروندی وزارت دادگستری و کانون. تفاهم1

 .1395شهریور  http://www.justice.ir،  25قابل مشاهده در وبگاه 
2 . United Nations Development Program (UNDP) 

http://www.justice.ir/
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 تسهیل دسترسی مردم و محرومینتسهیل دسترسی مردم و محرومین  ..22ـ ـ   44

ها به ویژه برای طبقه های حقوقی دانشگاهی، سختی دسترسی به آنمعضل دیگر کلینیک

های مزبور غالبا که کلینیکوم جامعه است که از دو بعد قابل بررسی است. نخست آنمحر

شوند و این اگر چه دسترسی های حقوق تأسیس میها و در کنار دانشکدهدر دانشگاه

نماید لیکن دسترسی برای مردم و به ویژه محرومین که در دانشجویان و اساتید را آسان می

و  جا ساخته نشدهها آنکنند ـ جایی که عمدتا دانشگاهدگی میهای فقیرنشین شهر زنبخش

جا دارند ـ سخت خواهد بود. بعد دوم به مراجعه کنندگان که احتماال فاصله زیادی هم از آن

گردد. همچنین حضور محرومین که غالبا بیشتر از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند باز می

های علمی و دانشگاهی و تعامل آن ها با اد هستند در محیطسوسطح سواد پایینی دارند یا بی

اساتید و فرهیختگان مشکل است. مساجد از این جهات در نقطه مقابل قرار دارند چه آن که 

در سطح شهر پراکنده بوده و چه بسا در نقاط محروم شهر گستردگی بیشتری داشته باشند. 

هایی برای امور مانان بلکه به عنوان محلهمچنین مساجد نه تنها به عنوان عبادتگاه مسل

شدند که این سابقه سیاسی، اجتماعی و قضایی اسالمی در طول تاریخ اسالم در نظر گرفته می

شود قرابت و نزدیکی و تاریخی در ذهن همه اقشار مسلمان )و حتی غیرمسلمان(، موجب می

 س ایجاد گردد.های حقوقی دایر در این اماکن مقدّاعتماد بیشتری به کلینیک

 کاهش تعارض گفتمان دين و حقوق بشر در جوامع مسلمانکاهش تعارض گفتمان دين و حقوق بشر در جوامع مسلمان  ..33ـ ـ   44

روی آموزش کلینیکی حقوق بشر که اختصاص به  جوامع مسلمان چالش دیگر پیش

های دینی با حقوق بشر است که به تدریج و با نزدیکی روزافزون دارد، تعارض برخی آموزه

برالیسم منجر به تعارض گفتمان دین و حقوق بشر شده های اومانیسم و لیحقوق بشر به اندیشه

های بشری در ارتباطات برند که حقمی های دینی بسیاری بهرهاست. جوامع اسالمی از آموزه

ها در جامعه شود. این آموزهنوعان خود و محیط پیرامون خود را متذکر میفرد انسانی با هم

 باشد. از جمله این آموزهوم )ع( است دو چندان میهای امامان معصایرانی که مبتنی بر آموزه

نوعان و رابطه انسان با محیط پیرامون اشاره کرد. در زمینه ها می توان به رابطه انسان با هم

ها را بایستی در های بسیاری در اسالم وجود دارد که مبنای آننوعان آموزهرابطه انسان با هم

و کرد، در اعالمیه ی حقوق بشر اسالمی قاهره نیز نگرش اسالمی به کرامت انسانی جستج
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  برخی از مواد بر اساس همین مبنا تدوین شده است. در حوزه رابطه انسان با محیط پیرامون

های دینی در زمینه حفظ محیط زیست و حمایت از حق بر محیط خویش نیز برخی آموزه

ه طور خاص جامعه ایرانی برای ها، ظرفیت جوامع اسالمی و بشود.این آموزهزیست تبیین می

که تالش برای آموزش و تحقق آید چه آنتأمین محتوای آموزش حقوق بشر به حساب می

های بشری مذکور در اسناد بین المللی را در تواند طیف وسیعی از حقها به خوبی میآن

در  جوامع مسلمان بگستراند و تحوالت چشم گیری در ارتقای استاندارد های حقوق بشری

این جوامع به وجود آورد. روحانیون به عنوان رهبران مذهبی تأثیر گذار نقش محوری در 

اند در طول تاریخ، اعتماد مردم را جلب نمایند و به طور مساجد دارند، چرا که ایشان توانسته

سازی، نقش اساسی های دینی و همچنین فرهنگسنتی، در استنباط، آموزش و ترویج آموزه

 باشند. در جوامع مسلمان داشتهو رهبری 

های واقعی حقوق های حقوقی مسجد محور، طرح پروندهآموزش حقوق بشر در کلینیک

-بشری و تعامل وکال، اساتید و دانشجویان حقوق با روحانیون و اقشار مذهبی به تدریج می

ق بشر تواند از تعارض گفتمان دین و حقوق بشر بکاهد به این معنا که دفع حداکثری حقو

های مشترک دین و های دینی حقوق بشری و توسعه جنبهتبدیل به پر رنگ شدن آموزه

حقوق بشر گردد. از سوی دیگر،  این قابلیت وجود دارد که آشنایی روحانیون با حقوق بشر 

های فقهی را نیز به دنبال داشته باشد و آثار آن در جامعه تغییر و اصالح در برخی برداشت

(Erfani Nasab & Meghdadi, 2012, 31l: 277 .) 

 

 های حقوقی مسجدمحورهای حقوقی مسجدمحورسازکار اجرايی الزم برای تأسیس و تشکیل کلینیکسازکار اجرايی الزم برای تأسیس و تشکیل کلینیک  ..55

برای تأسیس کلینیک های حقوقی مسجدمحور در جامعه ایرانی،  در گام  نخست باید 

از نهادهای مختلف مثل سازمان بسیج حقوقدانان، سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین 

متولیان و هیات امنای مساجد دعوت به عمل آید که در تاسیس و تشکیل کلینیک های 

های حقوقی مسجد محور مشارکت نمایند. سازمان بسیج حقوقدانان با توجه به وجود پایگاه

ها و معرفی اساتید حقوق، قضات، وکال  تواند در تأسیس این کلینیکبسیج در مساجد، می

کلینیک ها فعالیت کند و در هر زمان و بر اساس اعالم نیاز از سوی  و مشاوران بسیجی به این
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کلینیک های مزبور، بسته به نوع نیاز هر منطقه، با اعزام حقوقدانان منتخب به مساجد در 

جهت رفع مشکالت حقوقی مراجعین و ارایه مشاوره به آن ها گام بردارد. نکته شایان ذکر 

-زمینه باید فعال عمل کنند چه آن که روشنگری و رایزنیهای حقوق در این این که دانشکده

های الزم با نهادها و اشخاص مزبور در بدو امر نیازمند مدیریت و رهبری است که این مهم 

های حقوقی و روش آموزش کلینیکی های حقوق به ویژه اساتید آشنا با کلینیکرا دانشکده

برگزاری جلسات تخصصی با سازمان بسیج دار شوند. در این مسیر، توانند عهدهحقوق می

سازی میان حقوقدانان، ستاد اقامه نماز و مرکز رسیدگی به امور مساجدبه منظور هماهنگ

نهادهای درگیر و همچنین آشناسازی روحانیون و ائمه جماعات با این روش آموزشی و تبیین 

های تر، دانشکدهیان روشنهای حقوق قرار گیرد. به بمزایای آن باید در دستور کار دانشکده

ها فقط برگزاری کالس و آموزش حقوق الزم است به این مهم توجه یابند که وظیفه آن

دانشجویان در حیطه دانشکده نیست بلکه وظیفه مهم دیگری دارند و آن تالش برای توسعه 

 دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه و تحقق حقوق و عدالت در سطوح اجتماع است.

 

 نتیجهنتیجه

سازی حقوق بشر در های حقوقی دانشگاهی نقش موثری در گسترش و بومیکلینیک

ای برند که شیوهها  از آموزش کلینیکی حقوق بشر بهره میکنند. این کلینیکجوامع ایفا می

پذیر، مشارکتی، تعاملی، پایدار و کم هزینه برای آموزش است و سطوح و اقشار انعطاف

هد و از این جهات با معیارهای معرفی شده در اسناد بین المللی دمختلف جامعه را پوشش می

تواند اهداف مدّ نظر این اسناد را مربوط به آموزش حقوق بشر تطابق داشته و به خوبی می

های تحقق بخشد و در نهایت به توسعه عدالت اجتماعی کمک کند. با این حال کلینیک

ها فقدان بودجه کافی و ترین آنند که مهمحقوقی در سراسر جهان با مشکالتی مواجه هست

محدودیت دسترسی برای محرومین است. در جوامع مسلمان از جمله جامعه ایرانی چالش 

ها و اساسا آموزش حقوق بشر تعارض گفتمان دین و حقوق روی این کلینیکدیگر پیش

 گیری منجر شده است.بشر است که در مواردی به تقابل و جبهه
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 ها و معضالت مهم آموزش کلینیکی حقوق در قاله پیش رو برای رفع چالشرو ماز این

های حقوقی مسجد های حقوقی دانشگاهی، پیشنهاد تشکیل و توسعه کلینیکبستر کلینیک

مندی ها بهرهدهد. در پرتوی این کلینیکمحور در جوامع مسلمان از جمله جامعه ایرانی می

های خیّرین و بلیت بیشتر برای برخورداری از کمکاز فضا و امکانات مسجد و همچنین قا

های الزم حقوق بشری ها و افزایش دسترسی محرومین به آموزشواقفین، کاهش هزینه

ها و تعامل های واقعی حقوق بشری به این کلینیکگردد. در نهایت مراجعه پروندهفراهم می

ص روحانیون که نقش محوری اساتید حقوق، وکال و دانشجویان با اقشار مذهبی و به خصو

ها در مقابل حقوق بشر بکاهد و پر رنگ شدن گیریتواند از جبههکنند میدر مساجد ایفا می

های دینی که در تعارض های حقوق بشری دین و حتی بازپژوهی در برخی برداشتآموزه

 احتمالی با حقوق بشر است را به ارمغان آورد.
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