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Abstract 
Nowadays, human rights education is of great concern for the 

international community in promoting the respect to human rights. However, 
inattention to the challenges and obstacles that can encounter education 
process with inefficiency would cause failure in achieving the goals of 
education. Identification and applying effective and appropriate means 
according to local capacities in each region would provide the requirements 
to overcome the existing and perceived challenges and obstacles. Dual 
challenge of the discourse of religion and human rights in Muslim societies 
is a barrier to development of human rights education paying attention to 
which seems necessary in finding proper and appropriate means and 
mechanisms for human rights education in these societies based on their 
capacities. These capacities can be examined in two categories. The first 
category is the general capacity of Muslim communities, including non-
governmental organizations, as well as academic legal clinics and the 
clinical education method of human rights that is recognized as an effective 
method to the core elements of human rights education in accordance with 
international documents in all societies. The second category is the specific 
capacities of Muslim communities which can considerably contribute to the 
promotion of human rights through localization of human rights clinical 
education, resolving the challenges meeting the university law clinics and 
increasing their effectiveness regarding human rights education in these 
societies. The present paper, through describing and analyzing mainly-
library-based data, aims to investigate the quality of the function of general 
capacities and tries to identify and present the specific ones such as Waqf 
institution, mosques and the educational role of Muslim clerics. 
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 بشر قوقح اهی جوامع مسلمان رد ارتقای آموزش ظرفیت
 1مصطفی فضائلی

 2شناسالسادات حقفاطمه
 چکیده

 امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به
ها و المللی است. اما عدم توجه به چالشحقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین

کامی در نیل فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناتواند موانعی که می
های مؤثر و متناسب با کارگیری شیوهبه اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به

ها و موانع موجود و محتمل را های بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالشظرفیت
گفتمان دین و حقوق بشر  الش مضاعفِ تقابلچسازد. در جوامع مسلمان، فراهم می

شود که توجه به آن، در شناسایی نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی می
های بومی جوامع حقوق بشر مبتنی بر ظرفیت های متناسب برای آموزششیوه

ررسی است. های مورد نظر در دو دسته قابل بنماید. ظرفیتمسلمان، ضروری می
و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق  های عامدسته نخست، ظرفیت

های حقوقی دانشگاهی و های غیردولتی، کلینیکبشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمان
ای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوه

 شود.المللی، در همه جوامع شناخته میآموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین
توانند از طریق های اختصاصی جوامع مسلمان هستند که میدسته دوم، ظرفیت

های یکروی کلینهای پیش سازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالشبومی
ها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آن

های کاوی چگونگی کارکرد ظرفیتحقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. وا
های خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد ی ظرفیتعام و تالش در جهت شناسایی و ارائه

و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهة همت این نوشتار است، که با توصیف و 
 .ای به انجام رسیده استهای عمدتاً کتابخانهتحلیل داده

های حقوقی حقوق بشر، جوامع مسلمان، کلینیکآموزش حقوق بشر،  کلیدی: واژگان
.دانشگاهی

                                 
 )نویسنده مسئول(؛ رایانامه: دانشگاه قم ،دانشکده حقوق ،المللدانشیار گروه حقوق بین 1

m-fazaeli@qom.ac.ir/fazaeli2007@gmail.com 

 م.دانشگاه ق ، دانشکده حقوق،المللآموخته کارشناسی ارشد حقوق بیندانش 2

  07/03/97پذیرش تاریخ  -   06/07/96  دریافتتاریخ
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 مقدمهمقدمه

المللی ای است که در اسناد بیناهمیت آموزش حقوق بشر در جامعه جهانی به اندازه

(، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و 26متعدد از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر )ماده 

نامه منع کلیه اشکال تبعیض (، پیمان29ده نامه حقوق کودک )ما(، پیمان13فرهنگی )ماده 

(، مورد توجه واقع 7نامه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی )ماده ( و پیمان10علیه زنان )ماده 

که در کنفرانس جهانی حقوق های زیادی صورت پذیرفته تا آنشده و در این زمینه، تالش

پیشنهاد مطرح در اعالمیه این ( به تفصیل مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس 1993بشر وین)

(، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 34و  33های پاراگراف 1کنفرانس )بخش 

« دهه آموزش حقوق بشر»را به عنوان  2004تا پایان سال  1995، از اول دسامبر 184/49

نویس پیش  2010اعالم کرد. به دلیل اهمیّت زیاد مساله آموزش حقوق بشر، مجمع در سال 

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

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

مجمع عمومی سازمان ملل متحد  2011دسامبر  19مورخ  137/66مصوبه ضمیمه قطعنامه 

وق بشر در سطح جهان به ویژه در جوامع مسلمان هنوز شد. اما در مقام عمل، آموزش حق

رسد فقدان شیوه یابد که به نظر مینتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دست

آموزشی مناسب و متناسب از مهمترین دالیل این ناکامی باشد. عالوه بر این، آموزش 

گفتمان دین و حقوق بشر حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف ناهماهنگی 

 دست به گریبان است.

از سوی دیگر، در دین مبین اسالم تعلیم و تربیت به عنوان وظیفه و تکلیف اجتماعی 

آید که متعلق به کل جامعه است نه شناخته شده است و از واجبات اجتماعی به شمار می

ایی است که به هها و گزارهیک طبقة خاص. به عالوه شریعت اسالم سرشار از آموزه

کرامت انسان پرداخته و رعایت حقوق انسانی را واجب دانسته و حتی بر حفظ حقوق 
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طبیعت و محیط زیست نیز تاکید فراوان دارد. همچنین دین اسالم از نهادهایی همچون 

های دینی کمک برد که هریک به توسعه آموزش و ترویج آموزهوقف و مسجد بهره می

این موارد اقتضا دارد که در جهان امروز که توجه به حقوق بشر  اند. همهشایانی کرده

های حقوق بشری اسالم ها، آموزهگیری از این ظرفیتپیوسته رو به فزونی است، با بهره

معرفی شود و ارتقا یابد، تا تعامل جوامع مسلمان با حقوق بشر تعاملی کنشی باشد و نه 

های حقوق بشری از مشترکات حقوق بشر وآموزهای که با بیان بسیاری واکنشی؛ به گونه

 اسالم، موضوع آموزش حقوق بشر در جوامع اسالمی مقبولیت قابل توجهی بیابد.

ا ست تادر این مقاله ضمن بررسی مفهوم آموزش حقوق بشر و محتوای آن، سعی شده 

اکاوی حلیلی، به وکارگیری روش توصیفی تای و بههای کتابخانهگیری از دادهبا بهره

ه، رداختپهای عام و همچنین اختصاصی در جوامع مسلمان برای آموزش حقوق بشر ظرفیت

-های بومی برای توسعه این آموزش و کاهش چالشو چگونگی فعال سازی ظرفیت شیوه

 رویِ گسترش حقوق بشر در این جوامع تبیین گردد.های پیش

 

 تعریف آموزش حقوق بشرتعریف آموزش حقوق بشر  ..  11

وزش حقوق بشر ارائه شده است، به عنوان مثال برخی متعددی برای آم تعاریف

ها و دانند که اطالعات، مهارتهایی میآموزش حقوق بشر را شامل تمامی آموزش

(. اما، آموزش Conde, 2004: 75بخشد)های حقوق بشر را توسعه و ارتقاء میارزش

ی مدت را در حقوق بشر باید چیزی فراتر از آگاهی بخشی صرف باشد و  فرآیندی طوالن

نظر بگیرد که به واسطه آن مردم در هر سطحی از توسعه و در هر قشری از جامعه احترام به 

های تأمین این احترام در تمام جوامع را کرامت دیگران و وسایل و روش

(. در چارچوب چنین فرایندی آموزش و تعلیم (UN/GA/RES/49/184, 1994بیاموزند

امون رابطه فرد انسانی با هم نوعانش و همچنین با محیط باید عمده مشکالت بشریت پیر

اطراف خود را مورد توجه قرار دهد، مسائلی همچون کمک به صلح و امنیت جهانی، 

 ,UNESCOبرابری، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از میراث فرهنگی بشریت)

حقوق بشر سخن به  و محیط زیست. البته باید در نظر داشت که وقتی از آموزش (1979
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 که تعریفی وابسته به مفهوم آید، بیشتر محتوا و مفاد آموزش مد نظر است تا اینمیان می

ارائه شود، به همین دلیل است که یونسکو به عنوان سازمانی که پیش از همه مقوله آموزش 

ن تری بیان کرده، هدف اولیه آن را کمک به از میان برداشتحقوق بشر را به شکل مدون

. همچنین آموزش  (UNESCO,2000)موانع ساختن فرهنگ صلح جهانی معرفی کرد

حقوق بشر همواره باید بر جهانشمولی، غیر قابل تقسیم بودن و غیر قابل انتقال بودن حقوق 

و در گزارش عمومی مجمعِ آموزش حقوق بشر در مرکز  2000بشر تأکید کند. در سال 

-فرضبوداپست رومانی آموزش حقوق بشر با این پیش جوانان و نوجوانان شورای اروپا در

آموزش حقوق بشر در چارچوب برنامه جوانان باید به »گونه تعریف شده است: ها و این

هایی شناخته شود که بر ارتقای برابری و کرامت انسانی های آموزشی و برنامهعنوان فعالیت

. سازمان عفو (European Youth Centre, Budapest,2000: 5-6 )«تمرکز دارند.

آموزش حقوق بشر هم »دارد: الملل در تعریف آموزش حقوق بشر این گونه بیان میبین

دهد و هم برای آن و هم از طریق حقوق بشر. هدف کمک به درباره حقوق بشر یاد می

های حقوق بشری و قبول مسئولیت احترام، دفاع و مردم برای فهمیدن حقوق بشر، ارزش

 .1«وق بشرِ خود و دیگران استارتقای حق

آموزش حقوق بشر امری مطلوب یابی به تعریفی واحد درباره رسد دستبه نظر می

است اما، این نکته همواره باید در نظر گرفته شود که فرآیند آموزش حقوق بشر در همه 

اگر  شود. بنابراینکشورها و در ساِزکارهای مختلف دامنه متفاوتی از اقدامات را شامل می

شود، در تعریف مجموعه اقدامات ها معرفی میای از فعالیتآموزش حقوق بشر مجموعه

ها روبرو شد و باید این اجازه را به ای مشخص از فعالیتتوان انتظار داشت که با دامنهنمی

تر هایش این دامنه را گسترده یا تنگها و محدودیتکننده داد تا بنا بر توانایینهاد تعریف

ها، گیرد باید مهارتماید. البته در نهایت هر آنچه در دایره مجموعه اقدامات قرار مین

ها افزایش دهد. نهایت آن های مربوط به حقوق بشر را در میان افراد و گروهدانش و ارزش

تواند سوء استفاده از حقوق بشر را کاهش داده و به ساختن که آموزش حقوق بشر می

                                 
1 Available at: http://www.amnestyusa.org/education/about.html, (2 November 2016). 

http://www.amnestyusa.org/education/about.html
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 ,OHCHR & UNNESCO )النه و برخوردار از صلح کمک کندای آزاد، عادجامعه

توان گفت آموزش حقوق بشر عبارت است . با توجه به تعاریف فوق می(2 :2006

های مرتبط با  حقوق بشر را ها، دانش و ارزشهایی که مهارتازمجموعه اقدامات و فعالیت

و حمایت از آن را در تمامی ها افزایش دهد و احترام به حقوق بشر در میان افراد و گروه

 سنین، پایه ها و سطوح ارتقا بخشد.

 

 محتوای آموزش حقوق بشرمحتوای آموزش حقوق بشر  ..22

 2004تا  1994مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال  184/49قطعنامه شماره 

آموزش حقوق بشر باید شامل »گوید: میالدی را دهه آموزش حقوق بشر اعالم کرده می

بوده و روندی فراگیر و مستمر ایجاد نماید که در آن مردم در  چیزی بیش از ارائه اطالعات

ها و از رشد که باشند و کلیه اقشار جامعه، احترام به کرامت افراد و روش هر مرحله

 (UN/GA/A/RES/49/184,1994) .«بیاموزند  ابزارهای تضمین چنین احترامی در کلیه جوامع را

های حقوق بشری ها و ارزش، آگاهی، مهارتبنابراین  هر آموزشی که به توسعه دانش

باشد. این تعریف موسّع، صرف نظر از اینکه کمک نماید بخشی از آموزش حقوق بشر می

ای از مفاهیم و برخی اصول متداول را شامل یادگیرندگان چه کسانی هستند، طیف گسترده

کید شد که ، بر این مطلب تأ1993شود. در اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق بشر می

آموزش حقوق بشر باید شامل صلح، دموکراسی، توسعه، عدالت اجتماعی و حقوق بشر »

(. با توجه به آن چه در اسناد بین 65: 1388انصاری، «) دوستانه و حکومت قانون باشد.

ای های پایهالمللی گفته شده است محتوای آموزش حقوق بشر باید در بردارنده دانش

ها و دانستن دلیل رفتارهای مبتنی بر چگونگی استفاده از این دانش حقوق بشری، یادگیری

حقوق بشر باشد. بدین لحاظ در گفتار حاضر این موضوع در سه بند مورد مطالعه قرار 

 3ها.ها و نگرش، ج( ارزش2ها، ب( مهارت1خواهد گرفت: الف( دانش

                                 
1 Knowledge 
2 Skills 
3 Values and Attitudes 
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 22-11 . .دانشدانش 

معلولین،  ، بزرگسال، زن، مرد،دم )اعم از کودکهای حقوق بشری به مرانتقال داده

ها در آن قرار نها، مردم بومی و ...( متناسب  با چهار دسته یا گروهی که آسالمندان، اقلیت

اند حائز اهمیت بسیاری در فرآیند آموزش حقوق بشر است. مشخص است که گرفته

ن این نستتوان گفت داکودکان نیاز به آگاهی از حقوق و تکالیف زنان ندارند. حتی می

ها نیز ها مشکل آفرین نیز خواهد شد. همین استدالل در مورد سایر گروهحقوق برای آن

ی جسم قابل قبول است؛ در هر نوع از آموزش حقوق بشر باید شرایط روحی، روانی و

وق ای که آموزش حقیادگیرنده و همچنین شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه

نش ( لحاظ گردد. در انتقال دا (Choules, 2011: 2, 14ردپذیبشر در آن صورت می

ست شر ابحقوق بشری باید بر این امر توجه داشت که آموزش حقوق بشر هم برای حقوق 

ک ترآیندی فشری و هم درباره آن. بنابراین باید توجه شود که فرآیند انتقال دانش حقوق ب

رتباط اشر، بتی مانند چیستی حقوق بُعدی نیست. در مورد دانش درباره حقوق بشر موضوعا

لی، غیر های بشری، اصول اساسی حقوق بشر )مانند برابری، عدم تبعیض، جهانشمومیان حق

ر وجه قراتورد قابل تجزیه بودن و ...(، اسناد اصلی حقوق بشری، فرهنگ و حقوق بشرو...م

رت ه صوباید گیرد. اما در مورد آموزش حقوق بشر برای حقوق بشر، انتقال دانش بمی

ها و فتارهای پیشین درباره حقوق بشر را در رکاربردی باشد. به نحوی که بتوان آموخته

 هایی برای تغییر وضعیتتواند شامل استراتژیعمل به اجرا درآورد. این چنین دانشی می

 سامان حقوق بشریِ موجود، برنامة اقدام، کنترل و ارزیابی باشد.نابه

 هاهامهارتمهارت  ..22ــ22

های حقوق بشری فراتر از یادگیری از طریق کتاب است. یادگیری بر مهارت تسلط

بنیادی امری انفرادی است؛ هر فردی نه تنها باید مسئولیت فردی خود را برای ارتقاء و 

حمایت از حقوق بشر بپذیرد، بلکه الزم است بداند که در سطح روابط فردی از جمله 

عمل کند. برخی از تجارب مهارت ساز برای جوانان و روابط با خانواده یا اجتماع، چگونه 

روند مشارکت جو یا تواند از طریق مشارکت فعّال در جامعه در مقام شهبزرگساالن می

ها را برای تغییر تواند مهارتداوطلبِ کمک کننده ایجاد شود. کارهای اجتماع محور می
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ایجاد اجماع باال ببرد.  اجتماعی سازنده از جمله تحلیل مشکالت، رهبری مشارکتی و

آموزش خدمت رسانی، که در آن فعالیت اجتماعی با برنامه درسی مدارس پیوند داده 

شود، ارتباط حیاتی میان درک مفهومی و درک تجربی از موضوعات اجتماعی را می

(. تحلیل کردن، حمایت کردن، البی نمودن و گزارش 71: 1388آورد) انصاری،فراهم می

ها فراگرفته مطالعه و بحث هستند، اما تنها با مشارکت مستقیم فرد در این فعالیتدادن، قابل 

تواند از مشارکت در اجتماع، شوند. بنابراین به همان اندازه که آموزش شهروندی نمیمی

 36 :2007 ,تواند از حمایت از حقوق بشر جدا باشد)جدا باشد، آموزش حقوق بشر نیز نمی

(Flowers. 

یجه نهایی راجع به موضوع مهارت آن چه اهمیت دارد این است که نتدر تحلیل 

پذیری در  ها موجب افزایش همدلی، همکاری، ارتباط، احترام و مسئولیتآموزش مهارت

اش همواره با های حقوق بشری، فرد در طول زندگی روزمرهفرد گردد. با کسب مهارت

رد فهای الزم به بر این کسب مهارتمفاهیم حقوق بشری در ارتباط خواهد بود. عالوه 

 های کسب شده را به درستی و با تحلیل مناسب در زندگیکمک خواهد کرد تا دانش

 کارگیرد.خود به

 هاهاها و ارزشها و ارزشنگرشنگرش. . 22-33

های ای از آموزش است که از طریق روشانتقال دادن محتوای حقوق بشر، بخش ساده

ها، فرآیندی دشوار، کند و خاص ها و ارزشسنتی قابل تحقق است. تأثیرگذاری بر نگرش

فردی، آرزوها و  ها تا تجربهشود مگر با آوردن حقوق بشر به خانهاست که محقق نمی

دار افراد را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به این که حقوق بشر، اشخاص را های ریشهارزش

گیرد، ضای جامعه دربر میهم به عنوان افرادی که حقوق ذاتی دارند و هم به عنوان اع

یادگیری حقوق بشر باید از یک سو، با آگاهی عمیق نسبت به حقیقت فردی و از سوی 

 ,ها شکل گرفته است، مرتبط باشد)دیگر، با دانش قوی که محتوایش با توجه به واقعیت

2007: 36 (Flowers بنابراین در چارچوب آموزش حقوق بشر و انتقال دانش باید تالش .

های بنیادین حقوق بشر به یادگیرنده منتقل شود و تالش شود تا د که اصول و ارزشگرد

ها از نگرشی منطبق با آن چه که باید باشد برخوردار باشد. بر این فرد نسبت به آن ارزش
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  اساس فرد باید نکاتی را مثل این که به خود و دیگران احترام بگذارد،  نسبت به عمل خود

 ته باشد، و...را بیاموزد.احساس مسئولیت داش

در  بشر به نظر می رسد هر سه بند ذکر شده ضرورتاً باید در فرایند آموزش حقوق

ر ا یکدیگبابل محتوای این آموزش قراربگیرند. چه آن که هر سه این موارد در ارتباط متق

ام احتر وکنند. وجود نگرش مثبت به حقوق بشر و آینده آن هستند و یکدیگر را تکمیل می

ختن های حقوق بشری نسبت به خود و دیگران عاملی بسیار مهم در کارآمد سابه ارزش

رای بآموزش حقوق بشر است، لیکن طبیعی است که بدون داشتن دانش و مهارت کافی 

ه یک ها، آموزش حقوق بشر بیهوده خواهد شد. بنابراین الزمکاربردی کردن این نگرش

امع ر جوده این موارد در فرآیند آموزش است. اما آموزش حقوق بشری مؤثر وجود هر س

 توان به منظور چنین آموزشی بهره برد؟هایی میمسلمان از چه ظرفیت

 

 های عام جوامع مسلمان برای آموزش حقوق بشرهای عام جوامع مسلمان برای آموزش حقوق بشرظرفیتظرفیت  ..33

 قابل هایی برای آموزش حقوق بشر وجود دارد که در تمام جوامع مشترک وظرفیت

این  شوند. جوامع مسلمان نیز ازهای عام محسوب میرفیتاستفاده است و به اصطالح ظ

های نها سازماترین آنهای عام برای آموزش حقوق بشر برخوردارند که مهمظرفیت

 های حقوقی دانشگاهی است.غیردولتی یا مردم نهاد و همچنین کلینیک

 های مردم نهاد و آموزش حقوق بشرهای مردم نهاد و آموزش حقوق بشرسازمانسازمان. . 33-11

به اشکال مختلف در سراسر جهان شکل  1ها(ردم نهاد) سمنهای غیر دولتی یا مسازمان

ترین معنایش به سازمانی اشاره غیردولتی در عام کنند . سازمانگرفته و ایفای نقش می

شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه کند که بخشی از ساختار دولت محسوب نمیمی

ها از طریق کند. بودجه ی این سازمانبین مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می

های دولتی، خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تأمین های مردمی، سازمانکمک

های شود. از بعد از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، سازمانمی

                                 
1 Non-Governmental Organizations (NGOs) 
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ها اند که در میان آنشده غیردولتی زیادی در زمینه حقوق بشر ایجاد و مشغول فعالیت

المللی حقوقدانان و سازمان دفاع از کودکان الملل، کمیسیون بینتوان به سازمان عفو بینمی

اشاره کرد.   2و مرکز بین المللی حقوق غیرانتفاعی 1هایی نظیر خانه آزادیجهان و سازمان

ترین آنها های متنوعی دارند که مهمهای غیردولتی در قلمرو حقوق بشر فعالیتسازمان

 ند از:عبارت

های غیر نـ  نقش قاعده سازی در قلمرو حقوق بشر به این معنا که برخی از سازما1

زان . اما میالمللی حقوق بشر دارنددولتی نقش مهمی در پیشنهاد تدوین و تصویب اسناد بین

تار سازی در قلمرو حقوق بشر بستگی به صالحیت، ترکیب و ساختأثیر آنها در قاعده

ها در آنها پذیرفته المللی که این سازمانهای بینالدولی و کنفرانسبین هایداخلی سازمان

های غیردولتی در شورای اروپا نسبت به سازی سازمانشوند دارد. برای مثال نقش قاعدهمی

 است.ودهبنقش آنها در کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر ملل متحد بسیار محدود 

امات ها: بخش وسیعی از اقدوق بشر و اجرای آنـ نظارت بر استانداردهای حق2

هایی است که فراتر از مشارکت در های غیردولتی حقوق بشر، شامل فعالیتسازمان

ها عمدتاً به صورت مشارکت پذیرد، این فعالیتسازی صورت میگیری و تصمیمتصمیم

 این دسته از است.در اجرای استانداردهای حقوق بشر و نظارت بر اجرای این استانداردها 

های غیر دولتی در سایر ها نیز قدمتی به اندازة سابقه حضور و مشارکت سازمانفعالیت

مندی زنان از داری، دفاع از حقوق بومیان و مبارزه برای بهرهها دارد. مبارزه علیه بردهعرصه

ت اقاممحقوق مدنی و اجتماعی و دسترسی آنها به حق رأی و آموزش و پرورش و تصدی 

 دولتی در نیمة قرن نوزدهم در آمریکا در این زمینه قابل ذکر است.

های غیر دولتی با درک اهمیت آموزش، بخش شر: سازمانبآموزش حقوق  -3

ها با اند. این سازمانهای خود را به مباحث آموزشی اختصاص دادهای از فعالیتعمده

ها، سمینارها و ها، کارگاهسالمللی و برگزاری کالانتشار معیارهای حقوق بشر بین

 کنند.مینه آموزش حقوق بشر فعالیت میزهای مختلف در نشست

                                 
1 Freedom House. 
2 International Center for Not – For – Profit Law (ICNL) 
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 عه و های غیردولتی در رشد، توسبنابراین، با توجه به نقش مهم و گسترده سازمان

های نازماسگسترش حقوق بشر و همچنین تعداد بسیار زیاد آنها در تمامی کشورها، این 

ها ولتدآمد باشند و در زمینه آموزش حقوق بشر بسیار مؤثر و کارتوانند مردم نهاد می

ها، از آنها برای ترویج فرهنگ حقوق بشر و های مختلف از این سازمانتوانند با حمایتمی

در  خود همچنین آموزش حقوق بشر یاری جویند. دولت موظف است با قراردادن امکانات

اهم ها فرنآیشتر بد زمینه را برای فعالیت هر چه های غیردولتی یا مردم نهااختیار سازمان

ف به اهدا های غیر دولتی مزایای بسیار دارند که رسیدننماید. در جوامع امروزی سازمان

اری از خوردمختلف از طریق آنها دارای صرفه اقتصادی باالیی است، چرا که آنها با بر

هداف با مللی قادر به تحقق االبین های مردمی داخلی ونیروی انسانی داوطلب و کمک

گیری و ای بسیار پائین هستند، از سوی دیگر این نهادها خود جوش بوده و شکلهزینه

ها به اصول مانساز فعالیت آنها از سرِ اعتقاد اعضای آنها است، بنابراین طبیعی است که این

د صالح خومافع و ها گاهی به دلیل حفظ منخود پایبندتر و متعهدتر باشند، اصولی که دولت

 واهانه وسپارند. در کنار همه این موارد باید متذکر شد که اهداف خیرخبه فراموشی می

 شود که اعتماد عمومی به سمت آنها جلب شود.بشر دوستانه آنها باعث می

 های حقوقی دانشگاهی و آموزش کلینیکی حقوق بشرهای حقوقی دانشگاهی و آموزش کلینیکی حقوق بشرکلینیککلینیک. . 33-22

رکب از تجربیات کالسی همراه با ارایه ای مطالعاتی مآموزش کلینیکی حقوق، دوره

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 

. این متد آموزشی Andreopoulos, Claude, 263 & E Steenhuisen, 2006: 265)دارد)

ای است که بر اساس و به گونه (Maisel, 2007: 378)ارای ابعاد عدالت اجتماعی بوده د

تواند های ملی و مذهبی جوامع میاهداف، انتظارات، تنوع مراجعه کنندگان و فرهنگ

های حقوقی دانشگاهی و در پرتوی آموزش کلینیکی، منعطف باشد. به واقع در کلینیک

وق در تعامل با هم از یکدیگر بهره برده و در عین حال دانشجویان، وکال و اساتید حق

دهند. این شیوه آموزشی حقوق را در بین مردم و سطوح مختلف جامعه گسترش می

تواند در جهت بومی سازی پذیر، مشارکتی، تعاملی، پایدار و کم هزینه است و میانعطاف
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های اصلی را در کلینیکهای حقوق بشری نقش بسزایی ایفا کند. دانشجویان نقش آموزه

ها به عنوان دانشجو، کنند چه آن که آنحقوقی و آموزش کلینیکی حقوق بشر بازی می

گیرند و همزمان به عنوان آموزش دهنده سعی در های حقوقی را فرا میحقوق و مهارت

 :Farley & others, 2008 )اند به اقشار مختلف جامعه دارند آموزش آن چه فراگرفته

747). 

ارد. دهای حقوقی ثمرات آموزشی قابل توجهی برای وکال و اساتید حقوق کلینیک

جب هی مونشینی وکال با اساتید دانشگاه و حضور مستمر در یک محیط علمی دانشگاهم

-ها و آشنایی با نظریات جدید حقوقی میهای حقوقی آنروزآمد شدن دانسته

ی های حقوقی که نهادهار کلینیک(. به عالوه حضور د(Johnson, 1998: 2, 13شود

بر  عه راپذیری وکال در قبال محرومین جامخیرخواهانه دانشگاهی هستند حس مسؤولیت

 ای حقوقهحداقل کند که گسترشها نهادینه میانگیزد و به تدریج این اندیشه را در آنمی

د ساتیابشری، تعهد هر فرد انسانی در قبال جامعه خویش است. از سوی دیگر، حضور 

اص طور خ ها را با مسایل به روز و کاربردی حقوقی و بهها نیز آنحقوق در کلینیک

 هاییشهر اندکند تا آثاها ایجاد میحقوق بشری در جامعه آشنا نموده و فرصتی برای آن

ت ه صوربچه در کالس درس حقوقی را در بستر اجتماع دریابند و به نوعی بازتاب آن

واعد کرده و بدین ترتیب فرصت ارزیابی قند در عالم واقع مشاهدهاتئوری بیان کرده

آورد.  واهدخحقوقی را به دست آورند که این خود کارآمدی علم در جامعه را به ارمغان 

وینی نقوقی ها و قواعد حتواند اندیشهاز سوی دیگر مشاهده مسایل و خألهای حقوقی می

 یابد. وسعهتنتیجه حقوق بشر از لحاظ علمی  را در ذهن اساتید دانشگاهی خلق کند و در

 شود:آموزش حقوق بشر به روش کلینیکی از دو طریق انجام می

ی قی روهای واقعی حقوق بشری و انجام کار تحقیالف( کمک به مشاوره در پرونده

 ها تحت نظارت اساتید کلینیکی و وکال و مشاوران حقوقیاین پرونده
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 یا به تعبیر بومی شده حقوق برای همگان؛ این  1بانیب( شرکت در برنامه حقوق خیا

برنامه مربوط به توسعه آن بخش از حقوق است که عموم مردم در زندگی روزمره با آن 

سر و کار دارند و به همین جهت دانستن این حقوق برای هر شخصی الزم 

ت .  در این برنامه دانشجویان کلینیکی به صور(McQuoid-Mason, 2006:, 3)است

ها و ها و کارخانههای مختلف جامعه همچون مساجد، مدارس، کارگاهگروهی در بخش

های مختلف جامعه به ویژه محرومین حاضر شده و با پرسش از مردم میان اقشار و گروه

ها را دریافته و راه حل مناسب ارایه کنند مشکالت حقوقی و حقوق بشری آنسعی می

کند و یان را با مسایل حقوق بشری واقعی جامعه آشنا میدهند. این شیوه آموزش، دانشجو

دهد با انجام کارِ گروهی تحت نظارت اساتید و وکال بهترین و ها امکان میبه آن

ترین راه حل را پیشنهاد دهند.بنابراین دانشجویان در تمام مراحل همزمان با کاربردی

ی، خدمات حقوقی رایگان نیز یادگیری حقوق بشر به صورت تعاملی،  مشارکتی و کاربرد

 کنند.دهند و به ارتقای حقوق بشر و توسعه عدالت اجتماعی کمک میارایه می

 

 های خاص جوامع مسلمان برای آموزش حقوق بشرهای خاص جوامع مسلمان برای آموزش حقوق بشرظرفیتظرفیت  ..44

تواند بسترها و ای با توجه به فرهنگ، دین ،آداب و رسوم و سنن خود، میهر جامعه

بشر داشته باشد، که باید شناخته و معرفی شوند تا  های مناسبی برای آموزش حقوقظرفیت

هایی که اگر از آنها صحیح و به موقع ها بهره برد.  ظرفیتبتوان به بهترین شکل از آن

تواند تأثیر بسزایی در ارتقای آموزش حقوق بشر داشته باشد. در جوامع استفاده شود می

و تربیت به عنوان وظیفة اجتماعی های دین مبین اسالم، تعلیم مسلمان بر اساس آموزه

آید که متعلق به کل جامعه است نه شناخته شده است و از واجبات اجتماعی به شمار می

های فراوانی برای گسترش آموزش و پرورش در میان مردم در یک طبقة خاص. ظرفیت

وق ها در مسیر آموزش حقتوان با استفاده صحیح از آنجوامع اسالمی وجود دارد که می

های حقوق بشری مردم و آموزش حقوق بشر های بلندی در ارتقای سطح آگاهیبشر، گام

                                 
1 Street law 
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های جوامع مسلمان ها در دو بخش قابل بررسی است؛ نخست، ظرفیتبرداشت. این ظرفیت

در کاهش چالش گفتمان دین و حقوق بشر و تأمین محتوای آموزش حقوق بشر و دوم، 

ن مالی و توسعه نهادی آموزش حقوق بشر. که در ادامه های جوامع مسلمان در تأمیظرفیت

 پردازیم.ها میبه تبیین این ظرفیت

 کاهش چالش در گفتمان دین و حقوق بشر و تأمین محتوای آموزش حقوق بشرکاهش چالش در گفتمان دین و حقوق بشر و تأمین محتوای آموزش حقوق بشر. . 44-11

طات فرد های بشری در ارتبایانگر حقهایی است که بهای اسالم سرشار از گزارهآموزه

بتنی نی که مه ایراها در جامعمحیط پیرامون خو هستند. این آموزهنوعان خود و انسانی با هم

مه به ه های امامان معصوم )ع( است دو چندان است. روشن است که پرداختنبر آموزه

ر، ث حاضهای حقوق بشری اسالم خارج از تحقیق حاضر است، از این رو  در مبحآموزه

ط با محی انسان نوعان و رابطهان با همها در دو حوزه رابطه انسدر حدّ توان این آموزه

سالم ااری در ای بسیهنوعان نیز آموزهشود. در زمینه رابطه انسان با همپیرامونی واکاوی می

رد. در کستجو ها را بایستی در نگرش اسالمی به کرامت انسانی جوجود دارد که مبنای آن

 فظ محیطینه حهای دینی در زمحوزه رابطه انسان با محیط پیرامون خویش نیز برخی آموزه

امع ها، ظرفیت جوشود. این آموزهزیست و حمایت از حق بر محیط زیست تبیین می

ی ش براکه تالآید؛ چه آناسالمی برای تأمین محتوای آموزش حقوق بشر به حساب می

 ر اسناددهای بشری مذکور تواند طیف وسیعی از حقها به خوبی میآموزش و تحقق آن

ردهای ستانداالمللی را در جوامع مسلمان بگستراند و تحوالت چشمگیری در ارتقای ابین

 موزشآحقوق بشری در این جوامع به وجود آورد. همچنین نقش روحانیون مسلمان در 

مع ر جوادهای ارتقای حقوق بشر به مفهوم واقعی کلمه، حقوق بشر و رفع و دفع چالش

ایند جلب نم دم رااند، در طول تاریخ، اعتماد مرانستهمسلمان قابل توجه است. روحانیون تو

ازی، سهنگهای دینی و همچنین فرو به طور سنتی، در استنباط، آموزش و ترویج آموزه

 باشند. نقش اساسی در رهبری جوامع مسلمان داشته
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 44-11-11..  نوعاننوعانهای حقوق بشری اسالمی در رابطه انسان با همهای حقوق بشری اسالمی در رابطه انسان با همکرامت انسانی مبنای آموزهکرامت انسانی مبنای آموزه 

های اسالمی، یافتن سنجه و معیاری است که ته مهم در کرامت انسانی از منظر آموزهنک

حد و مرز کرامت در انسان از دیدگاه اسالم را نشان دهد. روشن است که این سنجه و 

ای وافر از کرامت برده باشد زیرا ای که خود بهرهمعیار باید الهی و اسالمی باشد به گونه

تواند چه فاقد کرامت است، نمیها را دارد و آنیت توزین کرامتچه کریم است صالحآن

(. این معیار الهی قرآن کریم و 65: 1378معیار تعیین کرامت در چیزی باشد)جوادی آملی، 

و  1روایات اهل بیت کرام  است چرا که قرآن هم از مبدأ با کرامت سرچشمه گرفته است

و هم دریافت کنندة اوّلی آن  2کرامت استهم مسیر و پیک این صحیفة الهی همراه با 

. عترت پیامبر: هم در کنار 4و هم خود این کتاب قرین با کرامت است 3دارای کرامت است

اند و این عِدل و ناگسستنی معرفی شده« ثقلین»دو، اند و اینکتاب خداوند قرار گرفته

ات قرآن کریم در شأن ترین آیسنگی نشان از کرامت اهل بیت)ع( است و حتی کریمانههم

توان دیدگاه . بنابراین با مراجعه به آیات الهی و روایات اهل بیت، می5ایشان نازل شده است

رسد کرامت در نگرش اسالم در زمینه کرامت انسانی را به دست آورد که به نظر می

 اسالمی به کرامت ذاتی و کرامت غیر ذاتی قابل تقسیم باشد.

تقوا از ابنای بشر اعم از مسلمان و غیر مسلمان و با تقوا و بی در اندیشه اسالمی، همه

کرامت ذاتی در دنیا برخوردارند، و این مهم باید در تنظیم روابط اجتماعی و حقوق انسانی 

که کرامت اکتسابی قسیم کرامت ذاتی است و به در جهان مادی لحاظ شود و توجه داشت 

تواند تر از چهارپا تلّقی شدن( نمیاهانت و پست همین جهت اثرات مثبت و منفی آن )مثل 

به قسیم آن تسرّی یابد و این که تقریبا همه آثار کرامت ذاتی مربوط به عالم ناسوت و 

عمده آثار کرامت اکتسابی مربوط به عالم الهوت و مقام محاسبه الهی است. خداوند در 

                                 
 (.3)علق، آیه «  إقرأ وربّک االَکرم، بخوان که پروردگارت، از همه بزرگوارتر است. »1

و  15عبس، آیات « ) بأیدی سَفره، کرام برره، )قرآن( به دست سفیرانی است واالمقام و دارای کرامت و نیکوکار. »2
16.) 

 (.40حاقّه، آیه « ) رآن گفتار رسول کریم و بزرگوار استانّه لقوُل رسولٍ کریمٍ، این ق. »3
 (.77واقعه، آیه « ) انّهُ لَقرآنٍ کریم. »4

 (.254، ص154،)نهج البالغه، خطبه «فیهم کرائم القرآن. » 5
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فرزندان آدم را گرامی و مکرّم  ما»فرماید: مقام بیان کرامت ذاتی فرزندان آدم )ع( می

های داشتیم و آنها را در خشکی و دریا )بر مرکبی راهوار( حمل کردیم و از انواع روزی

پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری 

توان نظاره کرد: . همچنین تجّلی تکریم ذاتی خداوند از انسان را در این امور می1«بخشیدیم

؛  قصص، 55؛  نور، آیه 30خداوند انسان را جانشین خود در زمین معرفی کرد ) بقره، آیه 

؛ سوره 74ـ  71ها فرمان داد که در برابر او سجده کنند )سوره ص، آیات (. و به فرشته5آیه 

 های آسمانی و رسالت(. انسان را محور کتاب34؛ سوره بقره، آیه 31ـ  28حجر، آیات  

؛  آل عمران، آیه 10ـ  9؛ اسراء، آیات 38؛  بقره ،آیه 25انبیای الهی قرار داد) حدید ،آیه 

ـ  10؛  نحل، آیات  20؛  لقمان، آیه 15( و جهان هستی را مسخر او ساخت ) ملک، آیه 4

استفاده بهینه از مواهب خداوندی، او را به نعمت عقل مجهز  ( و برای12؛  اسراء، آیه 16

(. این نکته شایان توجه است که 4و  3؛ رعد، آیات 191و  190کرد) آل عمران، آیات 

کرامت ذاتی انسان به خودی خود ارزشمند است و وجود همین کرامت با ارزش در انسان، 

وقی که محترم داشتن آن حقوق، مستلزم آن است که همه ابنای بشر نسبت به حداقل حق

های شود حق و تکلیف داشته باشند. در آموزهاحترام به انسان و شخصیت وی محسوب می

، مسالمت و رعایت 4، مورد مهربانی واقع شدن3، برابری2اسالمی، حقوقی همچون آزادی

احترام  رسد در راستایها بیان شده که به نظر میو غیره برای همه انسان 5عدالت و انصاف

تکریم »به بشر و کرامت ذاتی او باشد. به بیان دیگر، احترام حقوق بشر در اسالم، ریشه در 

 (.134: 1418دارد)زحیلی، « الهی از انسان

                                 
 )« کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً بَاتِ َوفَضَّلْنَاُهمْ عَلَىوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الَْبرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَْقنَاهُم مِّنَ الطَّیِّ . » 1

 .(70اسراء، آیه 

 (.26، ح 69، ص 8ق، ج 1407)کلینی،  «وأنّ الناس کلّهم احرارٌة یاایّها الناسُ انّ ادمَ لم یلدْ عبداً وال امّ. »2

 (.379، ص4، ج1380، )قمی، «نه با هم برابرندهای شامردم همانند دندانه الناسُ کأْسنانِ المشِْط سواءٌ،. »3

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش مبادا هرگز چونان حیوان شکاری . »4
ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در اند: دستهباشی که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا مردم دو دسته

 (.53نهج البالغه، نامه )« آفرینش

های قومی شما را بر آن ندارد که عدالت والیجرمنّکم شنئان قوم علی ألّا تعدلوا إعدلو هو أقرب للتّقوی، و بدی. » 5
 (.8)مائده، آیه « تر استنورزید عدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک
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 های فقهی و کالمی اسالم در بارة کرامت و ارزشها و گزارهبا تامل در انبوه آموزه 

های و آموزه نیز انباشت تعالیم سو، و های بشری، از یکواالی انسانی، به عنوان مبنای حق

حکومت  ع رفتارز نوتربیتی در بارة نوع تعامل افراد با یکدیگر و با محیط پیرامون خود و نی

 وتوان هم در جهت کاستن از چالش گفتمان دین با مردم، از سوی دیگر، بخوبی می

م ها و تعالیهبر آموزحقوق بشر پیش رفت و هم به تولید محتواهای آموزشی پربار و مبتنی 

 اسالم مبادرت ورزید.

 های اسالمی در زمینه محیط زیست مبنای رابطه انسان با محیط پیرامونهای اسالمی در زمینه محیط زیست مبنای رابطه انسان با محیط پیرامونآموزهآموزه..44-11-22

ردی و فهای هر انسانی به یک نظام جامع عقیدتی نیازمند است که پاسخگوی تمام نیاز

بندی پای وست اندتر اجتماعی او باشد. اعتقادات دینی نزد انسان از قوانین حکومتی نیروم

ی ر شرایطهدر  افراد به آن بیشتر است، زیرا دارای یک ضمانت اجرای درونی است. انسانها

 نیاز به کنندو این امر سبب می شود کهاگر معتقد به دین باشند احکام آن را رعایت می

ا ریست پلیس و ناظر بیرونی کم شود. یک فرد معتقد به اسالم چون طبیعت و محیط ز

کند که خدا داند لذا رفتار و ارتباطش را طوری با آن تنظیم میخلوق خداوند میم

تری را در حفظ و توانند نقش اساسیهای بنیادین دینی میخواهد. از این روی، ارزشمی

د به هاروار شگاهپایداری محیط زیست ایفا کنند. تعدادی از دانشمندان در مرکز ادیانِ دان

ست که ده امون دین و محیط زیست اقدام کردند. در این پژوهش آمپژوهشی سه ساله پیرا

ابع طبیعی ان از منبرداری لجام گسیخته انسادیان باید از نیروی خود برای پایان دادن به بهره»

لی و شاه و«)پذیری مشترک برای حفظ محیط زیست استفاده کندو ایجاد روحیه مسئولیت

 (.101-102: 1378کاوری، 

های فتتواند امیال خودخواهانه آدمی را که در مسیر پیشروعه بشری نمیقوانین موض

حران تن به برداخاقتصادی، اجتماعی و سیاسی است به طور کامل مهار نماید. از این رو در پ

 مند شویم.محیط زیست الزم است از اصول اخالقی مندرج در متون دینی بهره

سالم در پرتوی اصول و قواعد اسالمی حمایت فقهی و اخالقی از حق بر محیط زیست 

بارت است از ضوابط و اصول کلی پذیرفته یابی است. منظور از قواعد و اصول عقابل دست

شده در دانش فقه که فقیه در حل مسائل مربوط به یک یا چند باب فقهی از آنها استفاده 
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بودن آن است.  های قاعدة فقهی، مستند بودن، کلیّت داشتن و کاربردیکند. ویژگیمی

شوند ولی برخی به برخی از این قواعد عام بوده و در مورد کلیه موضوعات اعمال می

گردد. در اینجا به برخی از این قواعد صورت خاص در یک موضوع حقوقی اعمال می

کنیم)موسوی، فقهی جهت استفاده از آنها برای حمایت از حق بر محیط زیست اشاره می

1392 :90-89.) 

تالف اای است عام و برای هر زمان. بر اساس این قاعده، قاعده«: قاعده ال ضرر»ـ 1

گفته  ضررمنابع طبیعی و آلوده سازی محیط زیست جایز نیست. در بارة مفهوم قاعدة ال

ست. ز نیشده است که احکام شریعت اسالم حکم ضرری وجود ندارد و اضرار به غیر جای

ث ه باعکزیست سالم حق هر انسانی است، هر عملی بنابراین از آنجا که داشتن محیط 

 به این تنادنادیده گرفتن این حق و آلوده کردن محیط زیست شود ممنوع است. لذا با اس

هاست جلوگیری کرد. توان از هر عملی که باعث لطمه به این حق انسانقاعده فقهی می

ه ببتواند  می قرارداده تادان اسالقاعدة الضرر ظرفیت باالیی را در دسترس فقیه و حقوق

تنباط ا اسرمقتضای شرایط و اوضاع و احوال هر عصر و زمان، احکام و مقررات کارآمدی 

کالیف و ت کرده و راهگشای مسائل گوناگون زندگی  بشر، به ویژه تعیین و تضمین حقوق

 ها باشد.فردی و جمعی انسان

اید دید چه چیزی بر آن منطبق های اسالم است. بعدالت از مقیاس»ـ قاعده عدالت: 2

 1(.14: 1369مطهری، «)گویداست ... بنابراین آنچه عدل است دین همان را می

از آن جا که همه حق دارند از محیط زیست سالم برخوردار باشند، لذا عدالت اقتضا 

کند که هیچ کس این حق همگانی را مورد تعرض قرار نداده و برای منافع خویش می

ها به طور مساوی از ن را پایمال نکند. عدالت اقتضاء دارد که همه انسانحقوق دیگرا

                                 
به عدل و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان  به درستی که خدا»فرماید: سوره نحل می 90. خداوند در آیه 1

به درستی ما پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنان »فرماید: سوره حدید می 45و در آیه « دهدمی
و عدالت میزان »فرماید: همچنین پیامبر اسالم می« کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف و عدالت برخیزند

ترازوی خداوند در زمین است. هر که آن را دریابد به بهشت او را سوق دهد و هر که آن را رها سازد به دوزخش 
 .(310ق، 1420)حرّ عاملی، « کشاندمی
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  مواهب طبیعی و محیط زیست برخوردار شده و همگان حقوق یکدیگر را در استفاده از

توان از اعمالی که منجر به تضییع محیط زیست محترم شمارند. لذا بر اساس این قاعده می

ست شود و در حقیقت ظلمی در حق دیگر افراد حقوق دیگران در استفاده از محیط زی

 .(.87-88، 13: 1373باشد جلوگیری کرد)محقق داماد، 

ترین محورها و ضوابط از اساسی« مصلحت»ـ قاعده مصلحت و ضرورت: اِعمال 3

ها یک گیریگیری رهبران حکومت اسالمی است. رعایت مصلحت عامه در تصمیمتصمیم

بشری  کسی که بر مسلمین و جامعه»فرمایند: ن خصوص میمعیار است. امام خمینی در ای

: 1361ینی، )خم« حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد

 تواند جاری و ساری باشد. یعنی(. در موضوع محیط زیست هم این معیار می106، 17

ط مردم در مورد محی یت مصالح عمومی در حفظ حقوقتواند جهت رعادولت اسالمی می

در  ز افرادخی ازیست، اقدام به اتخاذ برخی تصمیمات کند، اگر چه این تصمیم با منافع بر

رد کند برخی از اقدامات را در موتعارض باشد. یا در مواردی که ضرورت اقتضا می

ظ ت حفحفاظت از محیط زیست صورت دهد یا جلوی اقدامات قانونی برخی افراد را جه

ر هد. ددمصالح عمومی بگیرد. یعنی مصلحت عمومی را بر منفعت فردی ترجیح منافع و 

ید در مند باشند بانتیجه حفظ محیط زیست که همة افراد جامعه حق دارند از آن بهره

 ح عمومی جامعه مد نظر قرارگیرد.ها و رعایت مصالگیریتصمیم

ای را در قابل مالحظه ها به عنان نمونه اشاره شد، ظرفیتاصولی که به برخی از آن

، ه و پویاآورد که همواره نظام حقوقی اسالم را زندسامانة فقهی حقوقی اسالم فراهم می

 ات بشری ساخته است.گویی به نیازهای حیقادر به پاسخ

 روحانیون مسلمان و آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمانروحانیون مسلمان و آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان. . 44-11-33

 (Rivers, 2010: 2 )اشته استآموزش حقوق همواره پیوند طبیعی با رهبری آموزشی د

 (2008:2 ,و پیشرفت رهبری آموزشی نقش مستقیم در ارتقای آموزش حقوق دارد 

Rubensteinرو بهترین رهبری آموزشی برای حقوق بشر آن است که حقوق بشر (. از این

ها، ها، دوم: ارزشرا در سه حوزه مهم آموزش حقوق بشر شامل نخست: دانش و مهارت

و رفتارها و سوم: حوزه اقدام، گسترش دهد. روحانیون مسلمان با پیشینه بیش از  هادیدگاه
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های سازی و گسترش ارزشهزار سال رهبری جامعه در حوزه تعلیم و تربیت مردم، فرهنگ

اسالمی احترام به  توانند در زمینه آموزش حقوق بشر و بسط فرهنگاسالمی، به خوبی می

شود، آموزشی عمل کنند. البته این مهم در دو مرحله محقق میابناء بشر به عنوان رهبری 

نخست: آموزش حقوق بشر به روحانیون مسلمان و دوم: آموزش حقوق بشر توسط 

سو ابعاد روحانیون مسلمان در سطح جامعه. آموزش حقوق بشر به روحانیون مسلمان از یک

 ,Erfani Nasab & Meghdadi)کندمختلف حقوق بشر معاصر را برای ایشان روشن می

های دینی ها و گزارهدهد تا آموزهها امکان میو از سوی دیگر به آن)  277 ,31 :2012

سازی حقوق بشر گاه به ترویج، توسعه و بومیمرتبط با حقوق بشر را بازخوانی کرده و آن

 های حقوق بشری اسالم بپردازند.در چارچوب آموزه

 ن مالی و توسعه نهادی آموزش حقوق بشرن مالی و توسعه نهادی آموزش حقوق بشرهای مناسب برای تأمیهای مناسب برای تأمیظرفیتظرفیت. . 44-22

 ش حقوقگفته در جهت تأمین محتوای آموزهای پیشجوامع مسلمان عالوه بر ظرفیت

ق بشر ها در جهت آموزش حقوگیری از آنبرند که بهرهبشر، از نهادهایی خاص بهره می

وامع جسر راتواند زمینة ارتقای حقوق بشر را به خوبی فراهم سازد. مساجد که در سمی

و  هاقشناند و در طول تاریخ، عالوه بر نقش عبادی خود دارای اسالمی گسترده شده

-موزشآتوسعه  توانند پایگاهی برایاند، میهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودهفعالیت

یم وقف بدان کند کهگاه بیشتر جلوه میهای حقوق بشری در نظر گرفته شوند. این مهم آن

رو ینت، از اه اساد خیرخواهانه همیشه پشتیبان مالی مساجد و البته آموزش بودبه عنوان نه

ی دین های حقوق بشرهای مالی موثری در جهت توسعه و ارتقای آموزهتواند کمکمی

 پردازیم.ها میداشته باشد. در این قسمت به تشریح هر یک از این ظرفیت

 مساجد و آموزش حقوق بشرمساجد و آموزش حقوق بشر. . 44-22-11

ترین نقش خود که همان مکان عبادت و راز و نیاز با خداوند بر اصلیمساجد عالوه 

های بسیار مهم و ارزشمندی هستند که از جمله آنها کارکرد آموزشی است، دارای نقش

ترین کارکردهای مساجد پس از عبادتگاه توان گفت که یکی از برجستهمساجد است و می

برای آموزش در  توان از این ظرفیتبودن، نقش آموزشی و تعلیمی آنها است و می

از مساجد به عنوان یک مکان  ترین هزینه،جست و با صرف کم های مختلف بهرهزمینه
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  آموزشی مناسب و در دسترس برای عموم مردم استفاده کرد. محبوبیت و جایگاه ویژة

م نموده مساجد در میان مسلمانان نیز زمینة حضور پرشور اقشار مختلف در مساجد را فراه

است و از سوی دیگر وجود مساجد متعدد و دسترسی آسان مردم به این نهاد نیز یکی دیگر 

تواند در نقش آفرینی مساجد در امر آموزش بسیار مؤثر باشد. هایی است که میاز ویژگی

های حقوقی در 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، نمساجد، آ

چرا که بسیاری از شرایط مربوط به آموزش حقوق بشر را دارا هستند، از جمله قابلیت 

دسترسی برای تمامی اقشار جامعه، ایجاد فرصت برابر برای همه بدون هیچ گونه تبعیض، 

بودن و پایداری آموزش. از این رو،  مسجد یک محیط یادگیری مشارکتی، کم هزینه 

های حقوق محیط فرهنگی ـ ارتباطی مناسب برای آموزش حقوق بشر و بومی سازی آموزه

توانند به راحتی در آن حضور یابند بشری در جوامع اسالمی است که تمامی شهروندان می

 و آموزش ببینند.

 وقف و آموزش حقوق بشروقف و آموزش حقوق بشر..44-22-22

وَقف شود در آن مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل میوقف نهادی است که 

بودن منفعت  یو جار یزینگه داشتن اصل چ ای یخدمت عموم یبرا یابد هیهد یبه معنا

( وَقف یقانون مدن 55)ماده  قیدق فیتعر بهت. بناخداس یو رضا یکیو ن ریآن در جهت خ

واژه اوقاف است  نیا جمع «.شود. لیمال حبس و منافع آن تسب نیع» کهنیعبارت است از ا

است که در  ینیاز جمله عقود مع وَقف .شودیوقف شده، موقوفه گفته م نیو به مال و زم

تواند دو شکل عام اگرچه وقف می برخوردار است. یاز اعتبار خاص هیفقه اهل سنت و امام

صالح و خاص داشته باشد، لیکن جهت گیری کلی این نهاد در هردو شکلش منافع و م

 1عمومی جامعه است.

                                 
، محسن ان،یحجارتوانید از جمله رجوع کنید به: .برای اطالعات بیشتر در بارة وقف و احکام و شرایط و آثار آن می 1

،کتاب موقوفات  28جواهر الکالم، ج  ؛شرح لمعه، کتاب الوقف؛ 50فصلنامه مشکوة، شماره ، اسالم فرهنگ وقف در

ای ؛ احکام وقف )مجموعه استفتائات  از آیه اهلل سید علی خامنهو صدقات
file:///C:/Users/acer/Downloads/booklet_57_[Leader.ir].pdf (Leader.ir) 
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 ای اهدافاند، وقف اموال براز جمله مواردی که واقفان اهتمام بسیاری به آن ورزیده

عة رای توسفه بآموزشی بوده است. در تاریخ اسالم و ایران شاهد نقش ارزشمند اموال موقو

ایم و بخش عظیمی از مدارس و اماکن آموزشی و علمی و تأمین بودجة آنها بوده

قش نشدند. امروزه نیز ها و مراکز آموزشی برجسته با پشتیبانی موقوفات اداره میشگاهدان

پذیر نهاد وقف در توسعة علم و دانش و مراکز آموزشی به خصوص برای قشر آسیب

های حقوقی کجامعه، قابل توجه است. از سوی دیگر چنان که پیش از این بیان شد، کلینی

ر ی پویا دهای حقوق به سمت نهاد حقوقاد ایستا در دانشکدهدانشگاهی به تدریج از یک نه

د ومی ه انجامعه در جهت گسترش عدالت اجتماعی و برآوردن نیازهای حقوقی گام برداشت

در  وه یافته ها را در زمرة نهادهای توسعه حقوق بشر به ویژه در جوامع کمتر توسعتوان آن

وق به در آموزش حق توانند نقش بسیار مهمیها میحال توسعه دانست. با این که کلینیک

کنون الی، تاهای متمامی اقشار جامعه ایفا نمایند، اما متأسفانه به دلیل عدم وجود حمایت

ه آنها ن و توسعاند به فعالیت بپردازند. برای فراگیر شدتنها در چند دانشگاه کشور توانسته

شر بزش حقوق های بلندی در آموشاهد گامنیازمند پشتیبانی مالی از آنها هستیم تا بتوانیم 

 های حقوقی باشیم.از طریق کلینک

کز مرا با توجه به نقش گسترده و ارزشمند نهاد وقف در توسعه و پشتیبانی مالی

 های حقوقی که از جملهتوان از این نهاد برای گسترش و تأمین مالی کلینیکآموزشی، می

برنامه  م هستند و همچنین توسعه و تأمین مالیدترین مراکز آموزش حقوق بشر به مرمهم

-ا همانهآن آموزش حقوق بشر در مساجد، استفاده نمود. اموال موقوفه و عواید و منافع

 وامعگونه که تاکنون در گسترش امر آموزش و توسعه خدمات علمی و اجتماعی در ج

زش رای  آمومالی مهمی بن توانند پشتیبااند، میمسلمان و جامعه ایرانی نقش بسزایی داشته

زشمند های ارتوان یکی از ظرفیتحقوق بشر در این جوامع  باشند. بنابراین وقف را می

 جوامع مسلمان در جهت ارتقای آموزش حقوق بشر به شمار آورد.
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 گیریگیرینتیجهنتیجه 

طحی آموزش حقوق فرایندی مستمرّ و طوالنی مدت است که طی آن، مردم در هر س

انی و انس شری از جامعه، چگونگی احترام به دیگران و حفظ کرامتاز توسعه و در هر ق

اال بشر با ب آموزند. آموزش حقوقحترام را در تمام جوامع میهای تأمین این اابزار و روش

های یبردن سطح آگاهی عمومی به گسترش فرهنگ جهانی حقوق بشر و احترام به آزاد

تواند از های آگاه میسعة انسانو تو کند. در واقع آماده سازیاساسی بشر کمک می

ها با هدف های حقوق بشری جلوگیری کند، که تمامی این فعالیتها و نقضبسیاری تجاوز

موزش آگیرد. با وجود این، ایجاد، ترویج و ارتقای فرهنگ جهانی حقوق بشر انجام می

بوده، ستثنا نین امر مهایی روبرو بوده و جوامع مسلمان نیز از احقوق بشر خود نیز با چالش

نظر  د ازضمن این که در این جوامع چالش مضاعف گفتمان دین و حقوق بشر را هم نبای

های خاص گیری از ظرفیتکارهای بومی و مخصوصا بهرهدور داشت. اما، با استفاده از راه

کرد.  ها غلبهها کاسته و تا حدود زیادی بر آنتوان از دامنة این چالشجوامع مسلمان، می

شر و قوق بهای عام و خاص جوامع مسلمان برای ارتقای حمقاله حاضر با واکاوی ظرفیت

 احترام به کرامت انسانی، به نتایج ذیل دست یافت:

های حقوقی دانشگاهی نهادهای موفق در های غیر دولتی و همچنین کلینیکـ سازمان1

ی آموزش حقوق بشر و ارتقای های عام جوامع مسلمان براهمه جوامع و به عنوان ظرفیت

های غیر دولتی با درک اهمیت آموزش، بخش استانداردهای حقوق بشری هستند. سازمان

ها با اند. این سازمانهای خود را به مباحث آموزشی اختصاص دادهای از فعالیتعمده

 ها، سمینارها وها، کارگاهانتشار معیارهای حقوق بشر بین المللی و برگزاری کالس

کنند و اهداف خیرخواهانه و های مختلف در زمینه آموزش حقوق بشر فعالیت مینشست

ها جلب شود. کلینیک های شود که اعتماد عمومی به سمت آنها باعث میبشر دوستانه آن

 های خیرخواهانهبر پایه نیت دانشگاهی ـ  ی مردمیهاینهادهای حقوق نیز حقوقی دانشکده

بر د نمی کن سعیاز دانش، تجربه، تعهد، و عدالت محوری نده آککه در فضایی  هستند

های ملی و مذهبی جوامع، اساس اهداف، انتظارات، تنوع مراجعه کنندگان و فرهنگ

های حقوق بشری را گسترش دهند. از این رو، ترویج این نهادها و گسترش دامنه آموزه
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های مقتضی، ضمن آنها از حمایتمند ساختن فعالیت این نهادها در جوامع اسالمی و بهره

تواند به میزان موفقیت و ایجاد تعامل میان این نهادها با نهادهای دینی ذی ربط می

 ها در تعلیم و ترویج حقوق بشر سازگار با تعالیم اسالمی کمک کند.تاثیرگذاری آن

شری در های ببرند که حقمی های دینی بسیاری بهرهـ جوامع اسالمی از آموزه2

نبع مود و شنوعان خود و محیط پیرامون خود را متذکر میارتباطات فرد انسانی با هم

ر ها دآید. این آموزهمناسبی در جهت تأمین محتوای آموزش حقوق بشر به حساب می

انی امت انس. کرباشدجامعه ایرانی که مبتنی بر تعالیم امامان معصوم)ع( است دو چندان می

ین همچن ونوعان های بشری و رابطه انسان با همان مبنای حقدر نگرش اسالمی به عنو

ز ایت اهای دینی در زمینه حفظ محیط زیست و اصول و قواعد فقهی در جهت حمآموزه

وجه رد تحق بر محیط زیست به عنوان مبنای رابطه انسان با محیط پیرامونی خویش مو

ن ی تأمیجامعه ایرانی براها، ظرفیت جوامع اسالمی و به طور خاص است. این آموزه

ا هق آنکه تالش برای آموزش و تحقآید چه آنمحتوای آموزش حقوق بشر به حساب می

جوامع  را در های بشری مذکور در اسناد بین المللیتواند طیف وسیعی از حقبه خوبی می

ن ر ایمسلمان بگستراند و تحوالت چشمگیری در ارتقای استانداردهای حقوق بشری د

 دهد. تیجهع به وجود آورد و در نهایت کاهش تقابل گفتمان دین و حقوق بشر را نجوام

هت جا در هبرند که به کارگیری آن ـ جوامع مسلمان، از نهادهای ممتازی بهره می3

ه در ساجد کهای حقوق بشری را به خوبی ارتقا دهد. متواند آموزهآموزش حقوق بشر می

دارای  ی خوداند و در طول تاریخ، عالوه بر نقش عبادسراسر جامعه اسالمی گسترده شده

 ی توسعهاهی براتوانند پایگاند، میهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودهها و فعالیتنقش

ن در ای کند کهگاه جلوه میهای حقوق بشری در نظر گرفته شوند. این مهم آنآموزش

 زش بودهآمو ن مالی مساجد و البتهجوامع وقف به عنوان نهاد خیرخواهانه همیشه پشتیبا

های زههای مالی مؤثری در جهت توسعه و ارتقای آموتواند کمکرو میاست از این

 حقوق بشری دین و آموزش حقوق بشر داشته باشد.

ـ روحانیون مسلمان که به طور سنتی مدیریت مساجد و البته رهبری تعلیم و تربیت 4

با توجه به اعتمادی که مردم در طول بیش از هزار سال به جامعه اسالمی را بر عهده دارند و 
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 گیری از امکانات مساجد و کمک مالی نهاد وقف، نقش توانند با بهرهایشان دارند، می

 های حقوق بشری اسالم ایفا کنند.موثری در رهبری آموزش پایدار آموزه
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