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 چکیده
گفتمانی است عقالنی که در عصر حاضر بر بیشتر  فراحاکمیتی و حقوق بشر یک ارزش فراملی و

اکمیتت  های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حگفتمان
های ملی و آداب و رسوم( دارد، حقیقت آن است کته حقتوق بشتر آنرتا را بته      و فرهنگ )ارزش

نرفتته استت. ایتن مقالته     « فراملی بودن حقوق بشر»چالش کشیده است؛ این در عنصر عقالنی 
هتای حقتوق بشتری در    صورت طبیعی بته بررستی فراملتی بتودن ارزش    برای حل این چالش به

آمیتز بتا   نوعی همزیستی مستالمت این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به« اسناد»و « ماهیت»
های غیرانسانی است. مقالۀ حاضر بر این های داخلی و فرهنگظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت

ها در چالش با حقوق بشر هتر روز بتیش از   ها و فرهنگحاکمیت»فرضیه شکل گرفته است که 
هتای  تحلیلی، فرهنتگ -توصیفی بی گزارۀ مذکور، در روشیبرای ارزیا«. شوندگذشته محدود می

 اند.ها بررسی شدهحاکمیت دولت ملی و
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 مقدمه
های زنتدگی  در همۀ عرصه واقعیت آن است که حقوق بشر گفتمان غالب حقوقی عصر ما شده و

بشر، اغلب بر پایۀ  قواعد حقوقرد، مدخلیت پیدا کرده است. چون انسان، از دولت تا خانواده و ف
انتد؛  هتای اجتمتاعی تبتدیل شتده    اند، به معیار ارزیابی بیشتتر مقولته  قواعد عقالنی شکل گرفته

رو توجه به مباحث حقوق بشر به دغدغۀ عمومی میتان اندیشتمندان سیاستی، اجتمتاعی،     ازاین
ی منبعت فرومی تاکنون به چنین جایگاه سترگ و مکان یی تبدیل شده است. هیچ مو اجرافکری 

 دست نیافته است. 
های متعددی خواسته و ناخواسته متعرتد بته   ۀ آن، دولتو توسعبا پدیدار شدن حقوق بشر 

هتا، تتا حتدودی حقتوق بشتر را در امتور       اند. امروزه بیشتتر حکومتت  احترام به حقوق بشر شده
اند و برختی از پتذیرش کامتل آن اکتراه دارنتد و      ورزیدهحاکمیتی خود پذیرفته و به آن اهتمام 

کوبند. فرهنتگ جوامتن نیتز از تتاتیرات حقتوق بشتر       یشی میاندو جزمهمچنان بر طبل تحجر 
ها ناگزیر به اعمال تغییراتی در راستای موازین حقوق بشتری  مصون نمانده است. برخی فرهنگ

اند. بتا وجتود ایتن، دولتت     ن با آن در چالشاند، ولی برخی دیگر همچناو با آن همسو شده شده
طرف نیست که به شکل توان آن را نادیده گرفت، زیرا نرادی منفعل و بیای است که نمیپدیده

ها نیز در ساختار تاریخی و اجتماعی (. فرهنگ1387:17وجود آمده باشد )وینسنت، تصادفی به
پذیر نیست. ولی حقیقت آن است کته  امکانراحتی پوشی از آنرا بهاند و چشمجامعه تنیده شده

جرانشمولی حقوق بشر هم حاکمیت و هم فرهنگ را به چالش کشیده است. حتال ایتن ست ال    
هتا و تغییتر فرهنتگ    های حقوق بشری تا چه حد به محدودیت حاکمیتارزش»مطرح است که 

استتوار استت کته     در این زمینه فرضیۀ این مقاله بر این گتزاره «. شوند؟جوامن بشری منجر می
 «.محدودتر شدن هستند در حالها در چالش با حقوق بشر هر روز ها و فرهنگحاکمیت»

را با توجه بته ماهیتت و   « فراملی بودن حقوق بشر»ی عنصر عقالنمقالۀ حاضر در نظر دارد،  
هتای  یتت و حاکمهتا  ین رهگذر بته بررستی چتالش فرهنتگ    از االمللی، بررسی کند تا اسناد بین

های حقوق بشری؛ لی با حقوق بشر بپردازد. پس، قسمت اول، به ماهیت فراملی بودن ارزشداخ
و المللی و قسمت سوم، به چالش فرهنتگ  قسمت دوم، به فراملی بودن حقوق بشر در اسناد بین

ها کیفی، از لحتاظ  پردازد. در مجموع این تحقیق از لحاظ جنس دادهیت با حقوق بشر میحاکم
و تحلیلتی   -اسنادی با روشتی توصتیفی   -ای، از لحاظ متغیر زمان آرشیویتابخانهمتغیر مکان ک

 یتی بنیادین است.غا
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 های حقوق بشری  بودن ارزش 1ماهیت فراملی
فراملتی   صتورت بته  یدبارا « بشر»و « حق»، مفروم «ی جرانی استبشر حقوقحقوق »از آنجا که
 تبیین کرد:

 

  مفهوم حق در حقوق بشر. 1
مجموعتۀ   صتورت بته کنتد، در مفرتوم حقتوق بشتر، ختود را      کاربرد افادۀ معنایی میحق در هر 

تتر  یو اساست تتر  های عمیتق بوده و به تامین ارزش 2ها که مبتنی بر عقالنیتسودمندی از ارزش
ای دهد. حق در حقوق بشر بدین مفروم است که به هر انسانی مجموعهشود، نشان میمنجر می

شود که توسط او هم برداشتته  وسیلۀ دولت اعطا نمیین حقوق بهو اشود از حقوق ذاتی اعطا می
(. در این مفروم حقتی تئتوریزه   64 :1383خود دارای ارزش است )سیمونیدس، خودیشود و به

بر مبنتای   گردد کهتواند جرانشمول ، قانونی می3شود که بتواند جامۀ جرانشمولی به تن کندمی
ها، شتکل گیترد.   سان با سایر موجودات و قدر مشترک تمام انسانعنوان فصل ممیز انبه« عقل»

باشتد، وگرنته ایتن حتق در معنتای       4رو حق در معنای حقوق بشر باید قادر به جرانشمولیازاین
کار برده نشده است. انسان برای اینکه بتواند زندگی انسانی داشتته باشتد، بایتد از    حقوق بشر به

شود، تا حتد حیتوان تنتزل    و اگر این حقوق انسانی از او سلب حداقل این حقوق برخوردار باشد 
(. این حقوق به ماننتد عقتل، وجته ممیتزۀ انستان از ستایر       58 :1347کند )اسالمی ندوشن، می

                                                           
اقن منظور ما ودر . های ملی استناد شوداز عنوان فراملی استفاده شده که قرار است در مقابل ارزش سببینبد .1

 همان مفروم جرانی است.
سازد ای که انسان تصورات خود را در چارچوب قواعد متقن منطق به هم مرتبط میاجماالً به قوۀ ممیزه« عقل» .2

که « هنجارهایی»و « هاارزش»(. به پیروی از مجموعۀ 286: 1343شود )جوادی، تا به نتیجه برسد، تعریف می
، «فرادینی»ای (. عقالنیت مقوله204: 1392شود )فنایی، گفته می« عقالنیت»گیرد، از عقل سرچشمه می

است و مقید به استانداردهایی است، البته مقید بودن استانداردهای عقالنیت به « فرافرهنگی»و « فراتاریخی»
 (. عقالنیت جدید از م لفات و187اوضاع و احوال خاص، مانن جرانشمولی حقوق بشر نیست )فنایی،  قلمرو و

 (507: 1392حقوق بشر از ضروریات این دنیاست )فنایی،  ی جدید، وناپذیر دنیامقومات اجتناب
اصلی عمل کنید که  براساس»گوید: ترین اصل عقالنی و اخالقی کانت برداشت کرد که میتوان از عاماین را می .3

 (.82 :1383)بشیریه، « بخواهید به قانون عام و جرانشمول تبدیل شود
در لغت عبارت  «Universe» .است شده گرفته« Universe»نای جرانشمولی از به مع« Universality»اصطالح  .4

 را جران ملل و افراد تمامکه  یزیچ یعنی است؛ جرانشمولصفت به معنای « Universal» واست از جران 
مقبولیت جرانی یا اینکه حقوق از اراده و تصمیم عام ی مفاهیم ذیل است: الف( و داراشود می شامل

و  به معنای سازگاری جرانشمولی؛ ب( عبارتی منبن حقوق، جرانی باشدناشی شده باشد و به لیالملینب
افراد انسانی در  ۀجرانشمولی به معنای شمول و فراگیری هم؛ ج( هابینیها و جرانفرهنگ ۀبا هم یهمخوان

 (.177: 1392 است )فنایی، بشر تابتیکسان برای همۀ افراد  و به( 7و6: 1384)باقرزاده،  کجا هر
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ی اگتر کستی مطالبته نکترد     و حتت یرقابل جدا شدن هستتند  غاز وجود انسان »موجودات است. 
(. این حقوق مشتمول  324: 1390دیگران،  )مصفا و« رعایت و صیانت و تحقق آنرا الزامی است

شود و فوق همۀ قواعد اجتماعی بوده و برتتری آن امتر فطتری استت )هاشتمی،      زمان نمی مرور
جتایی استت )امیتدی،     و همته (. به همتین دلیتل مفتاهیم آن مطلتق، همیشتگی      188 :1391
تترین  حتی عالی کنند وها اعتبار خود را از مرجن شرعی و قانونی اخذ نمی(. این حق1382:42

شتوند نته اختتراع )جعفتری تبتار،      داند و آنرا کشتف متی  مقام هم خود را به رعایت آن ملزم می
انسان و انعکاس وجدان اخالقی بشریت  1(. در کل این حقوق دستاورد عقل جمعی118 :1385

به  (. این ویژگی در حقوق بشر به مرور توانسته فرد را2:27، ج 1389است )قاری سید فاطمی، 
رسد از یک طرف فرد متبوع دولت است و از طرف دیگر فرد نظر میسطح دولت نزدیک کند؛ به

حقوق بشر »(. پس حق در 408: 1381حقوقی دارد که دولت مکلف به رعایت آنراست )موحد، 
رو ازایتن  (john otieni,2011:571)« .است و قدرتدهد که این ضد حکمرانی به افراد قدرت می

نتدارد و   و مقتنن قوانین معمولی، تابن ارادۀ قانونگذار نیست، واضن  برخالفوق بشری قوانین حق
: 1381شتود )موحتد،   یمت المللی به رسمیت شتناخته  ینب وهای مختلف ملی بالواسطه در نظام

توانتد  است، پس می« استقالل هویتی»(. بنابراین چون خود حق در اینجا صاحب اصالت و 485
شتود و آن  لم کند. این حقوقِ مسلمِ بشر تحت یک عنوان کلی خالصه متی در مقابل دولت قد ع

توانتد در پتی مصتلحت    هایی هستند که جامعه نمتی ینرا حقااست و « آزادی طبیعی نوع بشر»
(. پتس حتق در معنتای حقتوق بشتر یتک حتق        194 :1387آنرا را قربانی کند )گلدینگ،  عامه

 2.ی بر عقالنیت استو مبتنفراملی، جرانشمول 
 

 . مفهوم انسان در حقوق بشر2
حقتوقی از   یشناسوی نخستین گام معرفت حقوق است و انسان در رابطه با حق شناخت انسان

ماننتد یکتی از    دورانتی کته بشتر در دامتن طبیعتت      دهد؛خبر می دوران قبل از تشکیل جامعه
ت فرد و اصالت اجتماع و قترارداد اجتمتاعی،   الدر این عصر سخن از اص .کردییوانات زندگی مح
 (.19 :1387)جعفری لنگرودی،  ستمعنایب

 و «هستت » اساساً متفاوت از آنچته حقتوق بشتر    یشناسی مفرومانسانمنظر بشر از  حقوق
 پرستش حقوقی باید ستعی کنتد تتا بته ایتن       یشناسانسان. کندا پیشنراد میر« تواند باشدمی»

، پس باید یتک   (Goodale & masonu,2006: 6)« ؟آیا حقوق بشر جرانی است» پاسخ دهد که
یعنی هتر انستان در   ، طور اعم استهمنظور انسان ب، در این قسمت انسان جرانی را تعریف کند.

                                                           
 (.507: 1392شیوۀ درست حل مسائل این دنیا، رجوع به عقل جمعی است )فنایی،  .1
 (.309 :1386همین معناست )پارسایار، به در فرانسه  droit ۀدر زبان انگلیسی و کلم right ۀکلم .2
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؛ خصوصتیات متوروتی و اجتمتاعی   ، رنتگ پوستت  ، جتنس ، دنظر از نژاصرفهر وضن و موقعیت 
استت   طبیعتی  کته آزاد و متمتتن از یتک سلستله حقتوق      مقصود هر فرد از افتراد آدمتی استت   

 شود.یم(. این نظر از قرن هجدهم تقویت 10 :1343)ابوسعیدی، 
را « یث بشتر بشر من ح»امتیاز قرن هجدهم این بود که حقوق انسان را از مذهب جدا کرد. 

ختود در حقتوق بشتر    ختودی (. بشر بته 1347:58صاحب حقوق اولیه دانست )اسالمی ندوشن، 
انستانیتش.   خاطربه(. انسان به ما هو انسان یعنی انسان 139 :1384موضوعیت دارد )ابراهیمی، 

اوی دلیل اینکه انسان به دنیا آمده، دارای حقوقی است، یعنی نژاد، رنگ پوست، عدم تسبهصرفاً 
تاتیر است و هیچ امری از امور بر انسانیت انسان تقدم ندارد )کدیور، یبیت در حقوق او در جنس
تر نیست، کسی برابرتر نیست و کسی بر کستی والیتت   (. در حقوق بشر کسی عادل395 :1386

ستاس  گیرنده در هر رابطۀ انسانی ایمتصمعنوان فاعلِ مختارِ ندارد. پس انسان به ما هو انسان به
شتود )قتاری ستید فتاطمی،     ها نیز از همین استخراج میانسان 1حقوق بشر است و اصل برابری

1389:43.) 
در هتر وضتن و   ، هتر انستانی  از انسانی متدنظر استت کته اعتم استت      ، پس در تعریف انسان

 متقابتل  ۀرابطت ، نستان و ا حتق ، در تکمیل انسانیت. هر فرد از افراد آدمی است موقعیت، مقصود
 (.11 :1343)ابوسعیدی،  دشور میجمن انسانیت به تکمیل شدن انسان و داشتن حقوق؛ دارند

دستتته رو حقتتوق بشتتر آن یتتنازا، فراملتتی و جرتتانی استتت. «حتتق»ماننتتد « انستتان»پتتس 
ختاص بایتد    یل ویژگی یا موقعیتت دلبهبه صرف انسان بودن و نه  هایی است که انساناستحقاق

است.  2«خردِ فردیِ خاصِ خویش»حقوق بشر را مدیون  انسان (.241 :1393دارا باشد )راسخ، 
 .استالمللی متبلور است که موضوع قسمت بعد ینباین مفروم در اسناد 

 

 المللی  فراملی بودن حقوق بشر در اسناد بین
هستتند. در ایتن قستمت    « های حقوق بشتری ۀ ارزشدهندنظم»المللی حقوق بشری اسناد بین

 داریم. مدنظرالمللی عنوان یک واقعیت و هنجار بینحقوق بشر را به
منشور سازمان ملل، یکی از اهداف خود را ترویج و حمایت از حقوق بشر معرفی کرده است. 

                                                           
ها در انسانیت است که از یرقابل نقض، تساوی انسانو غیرقابل رد غ شدهاتباتدر حوزۀ حقوق بشر اصل عقالنی  .1

های او در غیاب کرامت یآزادشان و شخصیت اوست. همۀ حقوق و شود و مقومات کرامت ذاتی انسان ناشی می
ها هم در هیچ (.کرامت ذاتی و برابری انسان49 :1382معنا و حمایت از او بیروده است )امیدی، یبذاتی انسان 

برخالف این دو ادعا )کرامت ذاتی و  هر ادعا(. 139 :1384اهیمی، وضعیت و موقعیتی قابل خدشه نیست )ابر
 (.299 :1387ی منجر خواهد شد )راسخ، دارو بردهها( به تبعیض ناموجه برابری انسان

 اتخاذ شده است. نظریۀ نسبیت در حقوق شرروندیاین اصطالح از دکتر محمدجواد جاوید در کتاب  .2
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 حقوقتدانان مندی از تخصص المللی، با بررهمتولیان ترویج و حمایت از حقوق بشر در عرصۀ بین
های فعالیت خود، اعالمیتۀ جرتانی حقتوق    ابتنای به عقل موفق شدند در آغازین سال باو بزرگ 
میثاق حقوق مدنی »م( را به تصویب برسانند. سپس با استانداردسازی این حقوق در1948بشر )
هتایی در اجترای   م(، قتدم 1966« )میثاق حقوق اقتصتادی اجتمتاعی و فرهنگتی   »و « یاسیو س

« میثتاقین »و « اعالمیۀ جرانی حقوق بشر(. »95 :1386ند )نیاورانی، موازین حقوق بشر برداشت
فراملتی بتودن حقتوق    »رو این قسمت، عنصتر  نامند. ازاینمی« المللی حقوق بشرمنشور بین»را 
 کند:  یمبررسی « میثاقین» و سپس« اعالمیۀ جرانی حقوق بشر»را ابتدا در « بشر

 

 وق بشر. ماهیت فراملی بودن اعالمیۀ جهانی حق1
 1اعالمیۀ جرانی حقوق بشر مبنا و بنیاد اجرایتی و عملتی حمایتت از حقتوق بشتر در دنیاستت.      

های مصرح در اعالمیۀ جرانی حقتوق بشتر، حتتی اگتر     یل جرانشمول بودن حقوق و آزادیدلبه
کشوری هم تعرد قراردادی برای اجرای اعالمیه نداشته باشد، ملزم بته اجترای آن استت و ایتن     

آور نیتز استت   یک عرف الزامبعد ی، و در مرحلۀ و عقالنبادی امر، الزامی انسانی، اخالقی  الزام در
(. پس اعالمیتۀ جرتانی حقتوق بشتر هرگتز قصتد نتدارد        244: 1، ج 1388)قاری سید فاطمی، 

ست که رفتتار قتدرت را در دولتت بته چتالش      االجراالزمراهبرد اختیاری باشد، بلکه یک قدرت 
 .(hall,2010:25)کشد می

 5«اعالمیۀ جرانی حقتوق بشتر  » در عنوان 4«بشر»و  3«حقوق»، 2«جرانی»عنصر  وجود سه
، ایتتدۀ فراستترزمینی و «جرتتانی»حتتاکی از فراملتتی بتتودن ایتتن اعالمیتته استتت، زیتترا منظتتور از 

های بالتذات  ارزش« حقوق»(. منظور از 168: 1، ج 1388فراحاکمیتی است )قاری سیدفاطمی، 
گونه یچهنوع بشر بدون در نظر گرفتن « بشر»رناپذیر انسانی است و منظور از دارای ارزش و انکا

 تبعیض )نژاد، رنگ پوست و...( است. 
، (everyone)7«هتتر کتتس »، (all human beings)6«هتتاتمتتام انستتان »کلمتتاتی ماننتتد  

                                                           
ماده به تصویب مجمن  30 بشر درۀ حقوق و گستردر نظر گرفتن ابعاد جرانی اعالمیۀ جرانی حقوق بشر با د .1

در زمینۀ حقوق بشر است. اعتبار اعالمیه بر  و محکمعمومی رسید. از هنگام تصویب، این اعالمیه مبنای جرانی 
اولین  ین است کهدر ا(. اهمیت اعالمیه 108 :1388المللی است )ذاکریان، پایۀ تبدیل شدن به یک عرف بین

 (.58 :1388تعیین استانداردهای جرانی از سُنن باالتر رفته است )اسمیت،  منظوربهسند جرانی است که 
2. universal 

3. rights 

4. human 
5. Universal Declaration of Human Rights 

 .1مادۀ  .6
 . 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22 ،21(، 1)20، 19، 18(، 1)17(، 1)15، 14، 13(، 1)11، 10، 8، 6، 3، 2مواد  .7
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ابتتدای همتۀ     در (men and women)3«مترد و زن »و  (all)2«همگتان »، (no one)1«کسیچه»
بیانگر فراملی بودن محتوای اعالمیۀ حقتوق بشتر استت، زیترا ایتن       (30جز مادۀبه) اعالمیهمواد 

گیرند. همتۀ  یبرنماند و فرد خاص متعلق به فرهنگ، ملت، نژاد یا دولت خاصی را در کلمات عام
 دهد و روح همگانی را بر اعالمیه حاکم کرده است. ها را پوشش میانسان
 all)« تمتام متردم  »یۀ جرانی حقوق بشر را آرمانی مشتترک بترای   مقدمۀ اعالمیه، اعالمدر 

peoples)  کلیۀ ملل»و » (all nations)و تفتاهم بیتنش  »یتد بتر   تاککنتد. همچنتین   معرفی می 
ی بودن و فراملیه، بیانگر جرانی در اعالمها یو آزادبر حقوق  (common understing)« مشترک

 اعالمیه است.
یگتران،  و داندیشۀ حقوق بنیادین را تبیین کترده استت )ربیعتی     حتصرا، بهاعالمیه 1مادۀ 
 4کرامتت «. برابرنتد  و حقتوق آیند و از لحتاظ کرامتت   یمدنیا تمام افراد بشر آزاد به(. »8: 1389

تتوان جتایز دانستت )موحتد،     ینمت وجه یچهبهبه آن را  و تجاوزیر ناپذو خدشهمطلق حقی است 
 ست.فراملی ا ذاتاًپس  (،399 :1384

و اعالمیه، منن هر گونه تبعیض از حیث نژاد، رنتگ، جتنس، زبتان، عقایتد سیاستی       2مادۀ 
یتک از ایتن   یچهت دارد که کند و اعالم میملی و اجتماعی و... را بیان می منشایرسیاسی، اصل غ

منتدرج در   از حقتوق منتدی  یر ندارند. همه بته برتره  تاتخصوصیات در برخورداری از این حقوق 
تسری مواد به تمتام کشتورها و    2(. پس مادۀ 56 :1388اند )اسمیت، بدون تمایز محقاعالمیه 

 (.73 :1388کند )حقیقت و میرموسوی، قلمروها را فارغ از وضعیت حقوقی آنرا بیان می
هر کتس  »ترین حق در میان تمام حقوق را در خود جای داده است. یادیبناعالمیه،  3مادۀ 

که در راستای حق آزادی ایتن  « باشد برخورداریت شخصی و امنادی، زندگی، آز حق دارد که از
ممنتوع   5در مادۀ  بارخفت؛ منن شکنجه و رفتار ظالمانه و 4برده در مادۀ  و تجارتماده؛ بردگی 
یچ و هت ، پتس فراملتی هتم هستتند     انتد مطلقیل عقالنی بودن این حقوق، آنرا دلبهشده است و 

 ندارد. حاکمیتی حق محدود کردن آنرا را
کند که سه اعالمیه، حق شناسایی شخصیت حقوقی انسانی در برابر قانون را بیان می 6مادۀ 

نبودن  استثنابرداردر این ماده چیزی جز اطالق و  7«یک شخص»و 6«هر جا»، 5«هر کس»واژۀ 
 رو این حق، فراملی و فراحاکمیتی است.دهد، ازاینرا نشان نمی

                                                           
 (.2)20(، 2)17(، 2)15، 12(، 2)11، 9، 5، 4مواد  .1
 .7 مادۀ .2
 .16 مادۀ .3

4. dignity 
5. everybody 

6. everywhere 

7. a person 
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کنتتد کتته ایتتن حقتتوق از یشتته، متتذهب و عقیتتده را بیتتان متتیاعالمیتته، آزادی اند 18متتادۀ 
 ترین حقوق هر فرد انسانی است و شکی در مطلق بودن و فراملی بودن این حقوق نیست.یریبد

هتای متورد اشتاره در    یو آزاد، اجازۀ تفاسیر ملی برای پایمال کردن حقتوق  اعالمیه 30مادۀ
سوءاستفاده از حق که از اصول کلتی حقتوق    دهد. این مسئله از طریق ممنوعیتاعالمیه را نمی

 (.371 :1381شود )موحد، الملل است نیز محدود میبین
آن و روح حتاکم بتر مقدمتۀ اعالمیته، همته       (context)از عنوان اعالمیه گرفته، تا محتتوای  

هتایی کته در اعالمیته ذکتر     اند. بخش مرمی از فررست حقۀ فراملی بودن این حقوقدهندنشان
انتد  از حق منظور شتده  سوءاستفادهدقیقاً برای حمایت از فرد در برابر  ند کها، حقوقیشده است

(. 370: 1381)حق آزادی، امنیتت، زنتدگی، مصتونیت از شتکنجه، منتن تبعتیض و...( )موحتد،        
توانند ملی باشند و اصوالً باید فراملی تلقی شتوند، زیترا بایتد در مقابتل     ینمبنابراین این حقوق 

رو حقتوق بشتر چتون مستتقل از     (. ازایتن 153: 1391)هاشتمی،   1رد محافظت کننتد دولت از ف
های مختلف بود، جنبۀ جرانی پیدا کرد و در اعالمیۀ جرانی حقتوق  مذهب، نژاد، فرهنگ و زبان
(. بنابراین آنچه در اعالمیه آمده، میترا  تمتدن کنتونی    327 :1386بشر تثبیت شد )کاتوزیان، 
عقتل آن را   تنرتا نته کومت خردمندان است؛ حکمتی است متعتالی کته   جران و نمونۀ بازتاب ح

گیترد )کاتوزیتان،   کند، بلکه از راه تجربه و استقرا هم در زمرۀ حقوق طبیعی قرار میتصدیق می
: 1391(. در واقن اعالمیه، نقطۀ عطف تتاریخی در متورد انستانیت استت )هاشتمی،      24 :1387
 ی است.و عقالن، فراحاکمیتی، فراملی (. پس حق در اعالمیه، فراسرزمینی153
 

 میثاقین و فراملی بودن حقوق بشر .2
میثاقین در راستای اجرایی کردن اعالمیۀ جرانی حقوق بشر است. میثتاقین، از لحتاظ ستاختار    

یتن قستمت، عنصتر فراملتی     در ارو ظاهری و حتی محتوا شباهت زیادی با یکدیگر دارند، ازایتن 

                                                           
ده این ما 2بند  براساسی مقرر در اعالمیه پرداخته است. هاحقیت محدوداعالمیۀ جرانی حقوق بشر به  29مادۀ  .1

و یلۀ قانون و در جرت تضمین وسبههای هستند که یتمحدودهای خود تنرا تابن یو آزادافراد در اجرای حقوق 
ی همین ماده مقید مقتضابههای افراد یو آزاد هاحق عالوهبههای دیگران مقرر شده است؛ یو آزادحقوق  مراعات
اند. نکتۀ بسیار مرم در این ماده آن است که این انیبه مقتضیات اخالق حسنه، نظم عمومی و رفاه همگ و محدود

بینی شود، آن هم قانونی که در یک نظام دموکراتیک وضن شده است یشپباید توسط قانون  الزاماًمحدودیت 
 های سخت واما برای زمان است، بشر الزم حقوق حفظ برای (. البته دموکراسی105: 1389)قاری سید فاطمی، 

این  شود؛ حفظ باید مشارکت و دموکراتیک، شفافیت قانون در این مواقن حاکمیت. ستنی کافی اضطراری
برخی  دهند و کاهش درون یک قلمرو ملی را شرروندانِ ها علیهسوءاستفاده از برخی توانندمی هامقوله

با  در مبارزهی . با همۀ این شرایط حت(Brysk & shafir,2007: 177)ها را نسبت به گذشته مریا سازند پاسخگویی
ی، حتی به هر پاسخرعایت شود. این ویژگی اساسی « المللی حقوق بشرینباستانداردهای قانونی »تروریسم باید 
 .Warbrick, 2004) (990:تروریسم است 
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انترتا میثتاق    و دریاستی  و سشترک میثاقین، میثاق حقتوق متدنی   بودن حقوق بشر در نقاط م
 شود.حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی می

 

  . فراملی بودن حقوق بشر در نقاط مشترک میثاقین1. 2
 1.اندکردهیار مشابه استفاده و بسطورکه بیان شد میثاقین در برخی مواد از واژگان یکسان همان

 شود.فراملی بودن در این نقاط مشترک بررسی می در این قسمت عنصر
)نته دولتت   « یرقابل انتقال کلیۀ اعضای خانوادۀ بشریو غشناسایی ذاتی و حقوق یکسان »عبارت 

)نته کشتور و منطقتۀ    « در جرتان  و عتدالت آزادی، صتلح  »یا ملتی خاص( و مبنا قرار دادن آن بترای  
رعایتت حقتوق و    مت تر ترویج احترام جرتانی و  »ی ها براید و ملزم کردن دولتتاکین همچنخاص( و 
ید بر فراحاکمیتی بتودن حقتوق بشتر نیستت.     تاکدر مقدمۀ هر دو میثاق چیزی جز « های بشرآزادی
میثتتاقین بتترای داشتتتن حتتق   1متتادۀ  2و1در بنتتدهای  2«کلیتتۀ ملتتل»ین استتتفاده از واژۀ همچنتت

منتدی از  ساوی حقوق زن و مترد در برتره  آزادانه در منابن طبیعی خود، و نیز ت و تصرفی خودمختار
میثتاقین، نشتان از تعلتق     3حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاستی در متادۀ   

انسان به متا هتو   »ای خاص دارد و در تساوی زن و مرد نداشتن این حقوق به فرهنگ خاص یا جامعه
 ر تبعیض از میثاق زدوده است.عنوان یکی از عناصدارد و جنسیت را به مدنظررا « انسان

دهد تا متضمن ایجاد ی را نمیرأمشترک در میثاقین اجازۀ یک تفسیر داخلی و خود 5مادۀ 
یلۀ آن بته تضتیین هتر یتک از حقتوق و      وست بته حقی برای دولت یا گروهی یا فتردی گتردد تتا    

حتق در حقتوق    از سوءاستتفاده ، زیرا مصداق بتارز  3در میثاقین بپردازند شدهشناختههای آزادی
را دستاویزی برای شانه خالی کردن از زیر بار تعرتداتی   آن توانندینمها الملل است و دولتبین

(. پتس  373 :1381که دارند قرار دهند و باید تعردات خود را با حسن نیت انجام دهند )موحد، 
ی و راملت ف یتد باکننتدۀ ایتن مستئله استت کته تفستیر ایتن استناد         یتین تباین ماده در میثاقین 
 فراحاکمیتی باشد.  

                                                           
متن واحدی است. بخش دوم هر دو سند نیز مقررات  کامالًی( هر دو میثاق خودمختارمقدمه و بخش اول )حق  .1

میثاق حقوق  2مادۀ 2 و بندیاسی و سمیثاق حقوق مدنی 2مادۀ  1ص منن تبعیض نژادی )بند کلی در خصو
هر دو میثاق( در برخورداری از حقوق مندرج  3اقتصادی اجتماعی و فرهنگی( تساوی حقوق مردان و زنان )مادۀ 

میثاق هم مشتمل بر  در مورد نحوۀ تفسیر میثاقین است و بخش سوم هر دو 5کند. مادۀ در میثاق را بیان می
 (.15: 1389یگران، و دمقررات ماهوی مندرج در اعالمیه است )ربیعی 

2. all peoples 

یا  دولتی برای ایجاد حقی متضمن تفسیر شود که نحوینباید به میثاق این از مقررات کیچیه. 1» -5مادۀ  .3
 در این شدهشناخته یهایآزادو  از حقوق هر یک یینتض منظوربه استناد آن به گردد که یا فردی گروهی
بکند و یا  فعالیتی به مبادرت است شدهینیبشیپ میثاق در این از آنچه بیش آن و یا محدود نمودن میثاق
 . ...«2آورد. عملبهاقدامی 
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  یاسیو سفراملی بودن در میثاق حقوق مدنی . 2. 2
یاستی استت کته توجته بیشتتر اندیشتمندان       و سین بحث در زمینه حقوق بشر، حقوق متدنی  ترمرم

فراملتی  »یعنصر عقالنت در اینجا به  (110: 1388معطوف به این بخش از حقوق بشر است )ذاکریان، 
 شده است: د اختصاصی میثاق حقوق مدنی و سیاسی پرداختهدر موا«بودن حقوق بشر

انتد کته حقتوق    متعرد شتده « های طرف این میثاقدولت»میثاق آمده که:  2مادۀ  1در بند 
گونته  یچهت »)نته لزومتاً شترروندان آن کشتور( بتدون     « کلیۀ افتراد مقتیم  »را برای  شدهشناخته
همتتین متتاده اتختتاذ تتتدابیر  3و 2محتتترم بشتتمرند و تضتتمین کننتتد و در بنتتدهای « تبعیضتتی

قانونگذاری برای تنفیذ این حقوق، تضمین وسایل احقاق حق برای افرادی که ایتن حقتوق آنرتا    
هتای کلیتدی   بینی شتده استت. وجتود واژه   خواهی نزد مقام صالح قضایی پیشنقض شده، تظلم
ۀ این است که اجرا و دهندنشان 2ها در بند و بار کردن تعردات مذکور به دولت1فراملی در بند 

بینتی شتده کته    احقاق این حقوق فقط به مقامات دولتی واگذار نشده است، بلکه شرایطی پیش
 ها تضمین شود.این حقوق برای همۀ انسان

( العتاده فتوق ها اجازه داده استت هتر گتاه یتک خطتر عمتومی استتثنایی )       میثاق به دولت 4مادۀ 
را اتخاذ کننتد کته ایتن    « رج از الزامات مقرر در این میثاقتدابیری خا»موجودیت ملت را تردید کند. 

تتدابیر  . 2اعتالم شتود؛    رستماً . در صورت وجود خطر، این خطر باید 1رعایت شود:  در آن شرایط باید
. بته تبعتیض   3باشد؛  نداشته دارند، مغایرت عردهبه المللبین حقوق بر طبق که مزبور با سایر الزاماتی

. دولتتی کته   4نشود؛  منجر یا اجتماعی و منشا مذهبی ، اصل، زبان، جنسنژاد، رنگ راساسمنحصراً ب
هتا را از طریتق دبیرکتل مطلتن ستازد و در زمتان       کند، باید سایر دولتاز این حق انحراف استفاده می

، 7، 6ل متواد  اینکه این حق انحراف شتام  ترمرم. از همه 5خاتمۀ انحراف نیز مجدداً آن را اعالم کند؛ 
اند. پس، تتدابیر ختارج   ین مواد، حقوق مطلقدر ا شدهدرجیرا حقوق زشود، ینم 18و 16، 15، 11، 8

المللی و عدم تبعیض و با رعایت حقتوق بنیتادین   شفاف، براساس مقررات بین کامالًاز الزامات هم باید 
شتده در میثتاق   یتان بحقتوق   انجام گیرد. این امر بیانگر این است که حتی در شرایط اضتطراری هتم  

 دهند.  جنبۀ فراملی و فراحاکمیتی بودن خود را از دست نمی
و (، منتن بردگتی   7(، منن شکنجه )مادۀ 6: حق حیات )مادۀ 18، 16، 15، 11، 8، 7، 6مواد 

(، عطف به ماسبق نشدن قوانین 11(، منن بازداشت به لحاظ تعرد حقوقی )مادۀ 8ی )مادۀ بندگ
( حق آزادی فکر، وجدان و متذهب )متادۀ   16(، داشتن شخصیت حقوقی )مادۀ 15کیفری )مادۀ 

این حقوق در »اند وی بر عقل محضو مبتنحقوقی مطلق  4مادۀ  2( این حقوق براساس بند 18
و یرقابل انحراف غهر وضعیتی اعم از خطر عمومی، تردید، فورس ماژور، انقالب، شورش، جنگ، 

 اند.  (، پس جرانشمول و فراملی111 :1388، )ذاکریان« بردار نیستندیلتعط
: جبران خستارت مترمتان و محکومتان در ایتن دو متاده      14مادۀ  6 و قسمت 9مادۀ  5بند 
ایتن عقیتده استت کته هتیچ محتدودیتی در       بینی شده است.کمیتۀ حقتوق بشتر نیتز بتر     پیش



 937   حقوق بشر عقالنی های فرهنگی و حاکمیتیمحدودیت

 

 ( و5)9ها جرت تضمین جبران خستارت بته موجتب متوارد مصترح در متادۀ      درخواست از دولت
فترد  ( میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود ندارد. حق درخواست جبران خسارت از ستوی  6)14
یه دولت یک تعرد فراحاکمیتی است و نبود محدودیت در درخواست از دولت جرت تضتمین  عل

ی بتودن حقتوق   و فراملت جبران خسارت به موجب نظر کمیتۀ حقوق بشر، نشان از فراحاکمیتی 
 بشر دارد. 
دارد کته اگتر   کند و بیان میرا ذکر می« منن مجازات مضاعف»: در این ماده 14ۀ ماد 7بند 

محکوم یا  1«هر کشوری»فردی به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری 
در متاده پیداستت کته    « هر کشوری»تبرئه شود، مجدداً قابل تعقیب و مجازات نیست. از عنوان 

 وگیری از مجازات مضاعف یک اصل فراملی است. اعتبار امر مختومه جرت جل
 2«بدون توجه به سترحدات »کنندۀ آزادی بیان است؛ در مورد این حق عبارت یانب 19مادۀ 

کار برده است که بیانگر این است که آزادی بیان باید در تمامی کشورها در مورد همۀ افراد را به
شتود. آزادی  آزادی او در کشور خود نمتی  ی بیان یک فرد فقط شاملو آزادمحترم دانسته شود 

 .است سراسر جرانبیان حقی است که حوزۀ سرزمینی آن 
و بته کمیتتۀ حقتوق بشتر      45تتا   28بخش چرارم میثتاق یعنتی متواد    کمیتۀ حقوق بشر: 

صتالحیت   نظتر گترفتن  در  3اختالفات این میثاق اختصتاص یافتته استت.    وفصلحلیسیون کم
گر بتودن بتین   ها و میانجیی دولتهاگزارششدن، رسیدگی به شخصی افراد برای عضو کمیته 

ی میثتاق  و نظارتۀ این است که روح و منطق فراملی بر تدابیر اجرایی دهندنشاندو دولت، همه 
 حاکم است.
های اختیاری حق شکایت فتردی و الغتای مجتازات اعتدام؛ صتالحیت      بر اینرا پروتکلعالوه

کند و در آیندۀ نزدیتک ایتن   ازات خشن هر روز محدودتر میها را در تصویب و اجرای مجدولت
   المللی قرار خواهند گرفت.ینبدو پروتکل جزء عرف 

 

  یو فرهنگیثاق حقوق اقتصادی اجتماعی در م. عنصر فراملی بودن 3. 2
مفصل بته ایتن حقتوق     طوربهی اولین سندی است که و فرهنگمیثاق حقوق اقتصادی اجتماعی 

 ر ذیل عنصر فراملی بودن در این میثاق بررسی شده است :و د 4توجه کرده

                                                           
1. each country 

2. Regardless of frontier 

ویژگی »عضو که دارای  18دهی است.کمیتۀ حقوق بشر مرکب است از رایی، نظام گزارشترین سازوکار اجیجرا .3
تجربۀ کافی در امور حقوقی باشند. این کمیته به  و« در حوزۀ حقوق بشر شدهشناختهعالی اخالقی و صالحیت 

ها از یکدیگر ، شکایت دولتاندکردهها در مورد تدابیری که برای اجرای میثاق اتخاذ گزارش ادواری دولت
 ها )به موجب پروتکل اختیاری( صالحیت رسیدگی دارد.گری( و شکایات فردی از دولتیانجیمصورت )به

 مقدم است یبه لحاظ تاریخی بر میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگ (1961)البته منشور اجتماعی اروپا  .4
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عنتوان یتک   در ابتدای اکثر قریب به اتفاق مواد این میثتاق بته   (state)استفاده از واژۀ دولت 
ۀ نقتش  دهنتد نشتان عنوان طرف دیگر این تعرتد،  المللی بهطرف تعرد و قرار گرفتن جامعۀ بین

 و حاکم بودن روح فراملی بر میثاق است.ایجابی و مثبت دولت در اجرای این حقوق 
تعرتد  بته دولتت   « المللیینب و تعاونهمکاری »یق از طراین میثاق اجرای آن را  2مادۀ  1بند 
دهتد  می امر نشاناند. این های این میثاقیدواژهاز کل« المللیینبی و همکارمساعدت »است.  کرده

 ت، بلکه نیازمند همکاری فراملی است.  که تحقق این حقوق یک امر صرفاً ملی و داخلی نیس
ایتن حقتوق خواستتار    « بدون تبعیض»ی و اجراها را برای تضمین تعرد دولت 2مادۀ  2بند 

منن کرده و  صراحتبهرا « ملی و اجتماعی منشااصل و »شده است. حتی عدم تبعیض به لحاظ 
 سازد.می این عبارت میثاق را فراملی

 و شترروندان بته اتبتاع    لزومتاً  1«هتر کتس  »دانتد. ایتن   یمت حق کار را حق هر کس  6مادۀ 
و پناهجویتان   و پناهندگانشررهای کشور اختصاص ندارد. به همین دلیل کارگر مراجر خارجی 

 (. 1388:367گیرند )اسمیت، یمنیز در راستای این حق قرار 
میثاق آمده، حق اعتصاب مخالف نظتم حکتومتی استت کته حتاکم       8حق اعتصاب در مادۀ 

تتوان  خواهد و حقی است که قرار است حاکم از طریق آن تحت فشار قرار گیترد، پتس نمتی   می
رو حق اعتصتاب را بایتد حتق فراحتاکمیتی     اختیار اجرا و تضمین آن را به حاکمیت سپرد. ازاین

شتود. عقتالً و منطقتاً ایتن امتر      المللتی حمایتت متی   دانست که از سوی اسناد و نرادهتای بتین  
 .فراحاکمیتی است

شناسد، یکی از اهداف آمتوزش و  بر آموزش و پرورش را به رسمیت میمیثاق، حق  13مادۀ 
ها را به آموزش دهد و دولتهای اساسی قرار میپرورش را تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی

حفتظ صتلح، تشتویق     منظتور بته هتای ستازمان ملتل    المللی و توسعۀ فعالیتبراساس تفاهم بین
 ف مذکور یک هدف جرانی و فراحاکمیتی برای رسیدن به جرانی آرام است. کند. اهدامی

میثاق دربارۀ نحوۀ نظارت بر اجرای میثاق است. این نظتارت توستط کمیتتۀ     22تا  15مادۀ 
صترف ایتن نظتارت بتر اجترای میثتاق،        2گیترد. یمت انجام  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 دولت است. م ترفراحاکمیتی و به دور از حاکمیت 

« محتور تکلیتف »برای افراد و «محورحق»پس این اسناد )اعالمیه و میثاقین( حاوی ادبیاتی 

                                                                                                                                        
 .(62)اسمیت، 

1. every body 

ها به موجب میثاق یتهکمدیگر  برخالفیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کرد که کم خاطرنشانباید  .2
اجتماعی  -توسط شورای اقتصادی 1985یس نشده، بلکه در سال تاسحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

اولیه کمیته نظارت بر اجرای میثاق توسط  و کارکردیس شده است، تا شورا را در اجرای میثاق یاری دهد تاس
شود دهی و سفرهای عملیاتی به کشورهای عضو انجام میهای عضو است. این نظارت از دو طریق گزارشدولت

 (.90 :1388)اسمیت، 



 939   حقوق بشر عقالنی های فرهنگی و حاکمیتیمحدودیت

 

کنتد، در  های را مطالبته متی  عنوان محق، تامین حقوق و آزادی؛ یعنی فرد به1هاستدولتبرای 
مقابل دولت مکلف است، زمینۀ استیفای این حقوق را فراهم آورد. در رهیافت هنجتاری حقتوق   

ای برای تامین متصل نیست، بلکه رعایت، صیانت و بشر، پشتیبانی و تحقق حقوق بشر، به وعده
(. این 325 :1390یگران، و دیف بایدی همراه است )مصفا و تکلتحقق حق، همواره با مسئولیت 

گیرد که هم فرهنگ از عنصر فراملی بودن حقوق بشر که مبتنی بر عقالنیت است، سرچشمه می
 یر قرار داده است که در قسمت بعد بررسی خواهد شد. تاتها را تحت یتحاکمهم جوامن و 

 

 یت با حقوق بشرو حاکمچالش فرهنگ 
ۀ حقوق بشر، حقوق بشر به آنچنان اصالتی دست یافتته استت کته    و توسعامروزه با جرانشمولی 

بایتد از   ،بترعکس هتا ستخن گفتت، بلکته     ها و فرهنگتوان از چالش حقوق بشر با حاکمیتنمی
میان آورد. بنابراین در ذیل، چالش فرهنگ ها با حقوق بشر سخن بهها وحاکمیتچالش فرهنگ

 شود.یمی بشر بررسها با حقوق یتحاکمجوامن و 

 

  چالش فرهنگ جوامع با حقوق بشر .1
(. 1387:963به معنای ادب، تربیت، علم، معرفت و دانش، آمده استت )معتین،    در لغتفرهنگ 
در « وجود آمده استها بهی زندگی که توسط انسانهابخشۀ و همهمه چیز »رهنگ را برخی ف

های (. برخی دیگر، به مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی217 :1382پور، اند )رفیننظر گرفته
(. پس فرهنگ مجموعتۀ  56 :1390گویند )کوئن، یمفرهنگ  اعتقادی اعضای یک جامعۀ معین

گیترد کته ریشته در زبتان، متذهب، ملیتت،       یبرمهای یک جامعه را در ارزش اعتقادات، رسوم و
 یای یک کشور دارد. و جغرافقومیت، تاریخ 

انتد کته   های فرهنگی یک جامعه آنچنان با عواطف و احساسات مردم پیوند ختورده ارزش
با  دهند و این استقالل فرهنگی یک جامعهدر مقابل فرهنگ بیگانه از خود مقاومت نشان می

 پرواضتح (. 163 :1391آورد )هاشتمی،  یمهمراه زمینۀ اصطکاک را به خودخودبهحقوق بشر 
توانتد  است که حقوق بشر بدون توجه به فرهنگ و اعتقتادات متذهبی جوامتن مختلتف نمتی     

گرفتت کته اگتر حقتوق      در نظرهای خود را به اجرا بگذارد، ولی این واقعیت را هم باید ارزش
ها توجه نشتان داده و همته را مطمتح نظتر قترار دهتد،       ها و فرهنگملت بشر بخواهد به همۀ

ی حتوزۀ  و گستتردگ های حقوق بشر دست نخواهتد یافتت   بندی در حوزۀ ارزشهرگز به جمن

                                                           
کرد، اما دنیای تعریف می« حیوان مُکَلف»گیرد که دنیای قدیم انسان را این امر اصوالً از این قاعده نشات می .1

 (.173: 1392کند )فنایی، می تعریف« حیوان محق»عنوان به جدید او را
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ی و عملت حدی است که در نظتر گترفتن همتۀ آنرتا بته لحتاظ عقلتی        ها و انواع آن بهفرهنگ
 پذیر نیست.امکان

نظام هنجاری با ادعای فرامرزی و فرافرهنگی است. البته این  حقوق بشر با اتکا به عقل، یک
معنا نیست که مفاهیم، مبانی و محتوای ارزشی مزبور ابتداعی و کتامالً جدیتد و بیگانته بتا      بدین
ی هتا تمتدن یرمایۀ بنیادین خمطبیعی با  طوربهی انسانی است. نظام حقوق بشر معاصر هاتمدن

یژه در بعد هنجاری و ارزشی دارد )قاری ستید فتاطمی،   وبهبزرگ بشریت نکات مشترک فراوانی 
(. پس مشارکت در حقوق بشر و احترام به حقوق مطرح در اسناد حقوق بشری 27: 2، ج 1389

هتا بته ایتن حقتوق صتحه      ها نیستت، زیترا بستیاری از فرهنتگ    لزوماً به معنای عدول از فرهنگ
ی غیر حقوق بشری از فرهنگ جوامن نیتز در  اهقرائترسد، برخی از نظر میگذارند. لیکن بهمی

پذیرد، مانند محدود کتردن شتدید   یمموقعیت حاکمیت انجام  و حفظراستای صیانت از قدرت 
ی فرهنگتی در  هتا ارزشی استت کته   در حتال ی فرهنگی؛ این هاارزشآزادی بیان به برانۀ حفظ 

   شوند.فضایی آزاد، معقول و با تضارب آرا بالنده می
کته   و مشتترک ی متوارد، هنجارهتای اجتمتاعی )کتنش متقابتل      در بعضت ین باورند، برخی بر ا

 ی پایتدار منجتر  هتا ارزش و سپس هاارزشافتند( به وجود آمدن یمقواعد اجتماعی اتفاق  براساس
(. توسعۀ هنجارهای حقوق بشتری،  317و178: 1382پور، )رفین1شوندیمیل تبدبه فرهنگ و شده 

هتا بته ایجتاد فرهنتگ حقتوق      های حقوق بشری و پایداری ایتن ارزش آمدن ارزش وجودبهموجب 
بتر  ین فرهنگ جرانی باید مبتنی و ابشر یک فرهنگ جرانی است  و حقوقبشری منجر شده است 

 یت باشد تا بتواند تداوم و استمرار یابد، زیرا عقالنیت از مقومات دنیای جدید است.عقالن
اند که در برخی جوامن هم )مثل جامعۀ ایران( های دینی هم بخشی از فرهنگ جامعهارزش

توانند مبنای حقتوق بشتر   بسیار قوی هستند. ولی س ال این است که آیا اینکه این هنجارها می
هستیم. نخست: متردم جرتان از لحتاظ     روروبهها جرانی قرار گیرند؟ در مورد آنرا با این واقعیت

هتا در زمترۀ   کند و همۀ انستان نرا حکومت نمیعقاید دینی یکپارچه نیستند و دین واحدی به آ
معتقدان نیستند. بنابراین امکان جرانشمولی نظریۀ دینی حقتوق بشتر نیستت؛ دوم: هتر دینتی      

یی میان پیروان آنراست نظرهااختالفمشتمل بر متون مقدسی است که تفسیر آنرا موجب بروز 
بتوانند به اصول انستانی اشتتراک    یدن به تفسیر همگانی کار آسانی نیست. حتی اگر ادیانو رس

به  روزروزبهوار از حقوق بشر که ای کامل و نظامحاصل کنند، این اصول اساسی در ارائۀ مجموعه
(. بنابراین اگرچه در 3 :1389نیا، شود، راهگشایی چندانی ندارد )قربانگستردگی آن افزوده می

ید شده است )مرادی، تاکیم بشر و تکریی گراانساننوعی خصوص ادیان ابراهیمی بهادیان الری به
ضد دینی( و مبتنی بتر عقالنیتت    لزوماًدینی )نه (، ولی حقوق بشر یک مفروم برون1389:242

                                                           
ای آداب و رسوم هم هستند، که در شرایط خاص گذشته سازد و پارهتغییرات زندگی، آداب و رسوم را دگرگون می. 1

 (.657 :1388)کاتوزیان،  اندشدهدگرگون  اکنونهمرسیدند، ولی نظر میعادالنه به
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تتوان  البته نمی من وجه باشد. و خصوصتواند عموم ۀ دین با حقوق بشر میو رابطمستقل است 
 1ضمین حقوق بشر نادیده گرفت.ی ملی را در حمایت و تو نرادهاجوامن  و عرفاتر فرهنگ 
ترین نکته آن است که خود حقوق بشر، رعایت تنوع و یکپارچگی فرهنگتی را از طریتق   مرم

تتوان در  کند کته اینرتا را متی   ایجاد حقوق فرهنگی در بطن ابزار قانونی حقوق بشر تضمین می
که هدف غتایی   (، ولی باید در نظر داشت246 :1389اسناد حقوق بشری مشاهده کرد )مرادی، 

حقتوق بشتر بایتد در    »هاست. ولی نکتۀ مرم این استت کته  همۀ اینرا ترویج حقوق بشر و آزادی
 (.  246: 1389)مرادی، « ها بدون تبعیض اجرا شودها در تمام فرهنگمورد کلیۀ انسان

 

 چالش حاکمیت با حقوق بشر . 2
و ها بترای اعمتال قتدرت    ولتبه معنای حاکم بودن، مسلط بودن، اعمالی که د در لغتحاکمیت 

(. 474 :1387دهنتد )معتین،   یمت مسائلی که به حفتظ نظتم عمتوم وابستته استت، انجتام        حل
و « ی واال داردو قدرتیک شخص که برتری »کند: دیکشنری آکسفورد حاکم را چنین تعریف می

شتتود مفرتتوم حاکمیتتت بتته قتتدرت عتتالی و مستتتقل در سرتاستتر یتتک ستترزمین ارجتتاع متتی  
(hall,2010:24)مطرح شد؛  1576بار توسط ژان بُدن فرانسوی در سال . نظریۀ حاکمیت نخستین

گونته  یچهت دولت است، یعنتی قتدرتی کته    « قدرت مطلق و دائمی»بُدن اعتقاد دارد، حاکمیت، 
کند و از نظر زمتانی دوام دارد، نته مشتروط و نته     محدودیتی در حیطۀ اختیارات او راه پیدا نمی

یر و موقت. طبعاً این حق حاکمیتت اغتواگر و در ستاختار نظتام داخلتی      پذزوالمقید است و نه 
 و دریدوبند رها باشد قاست که در برترین تفسیر، ادعایی است که دولت از هر گونه  کنندهگمراه

از حق قترار گیترد    سوءاستفادهتواند در معرض راحتی میمبناست و بهبدترین تفسیر، باوری بی
رود هیچ حقی در دنیا مانند حق حاکمیت ینم(. تصور 466 :1381، موحد ؛355 :1390)هارت، 

عنوان دارندۀ بیشترین حد سلطه و اقتدار در به« دولت»مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. زیرا 

                                                           
صورت پذیرد، جامعۀ  هر کشورهماهنگ با ظرفیت داخلی  صورتبهتردید اگر ترویج و حمایت از حقوق بشر بی .1

ۀ کلیدی در کنفرانس جرانی حقوق بشر ملل متحد مسئلرو ینای برتری خواهد بود. ازاتربخشالمللی شاهد بین
ۀ و سازندکه در زمینۀ اجرای حقوق بشر در عرصۀ ملی بود و در وین برگزار شد، بر نقش مرم  1993در سال 

ها خواسته شد تا ساختارها و نرادها و ارکان ید شد و از ملتتاکیج و حمایت از حقوق بشر نرادهای ملی ترو
باشند، تحکیم و تقویت کنند. این کنفرانس این  م ترتوانند داخلی خود را که در ترویج و تضمین حقوق بشر می

به برترین وجه رافن  این حق هر کشوری است تا ساختاری را انتخاب کند که»امر را به رسمیت شناخت که 
رو برخی کشورها، همگام با ینازا«. با نیازهای ویژۀ آن کشور در سطح ملی باشد و منطبقموانن تحقق حقوق بشر 

یس نراد ملی ترویج و حمایت از تاسیج اقدام به تدربهاین تحوالت و با در نظر داشتن وضعیت داخلی خود، 
و دهای ملی حمایت از حقوق بشر تاسیس شدند که مسئولیت ترویج نرا صورتبهحقوق بشر کردند و این نرادها 

 (.96و95 :1386عرده دارند )نیاورانی، یت از تمامی حقوق بشر را بهحما
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 (.375: 1381)موحد، 1است« قدرت»از سوءاستفادهمعرض ابتال به باالترین و شدیدترین وجه 
یت ملی، نظم عمومی، مبارزه با تروریسم، اخالقیات، حقتوق و آزادی  مباحثی مانند حفظ امن

رود، معموالً بته  یمکار دیگران، نظم عمومی و...که اغلب برای تبیین منطق رفتارهای سیاسی به
شود که در اصل برای حفظ قدرت و بقای سیاسی به ابزارهایی برای نقض حقوق بشر تبدیل می

رو همیشه اندیشۀ مقابله بتا حاکمیتت   ینازا(. 1388:147کریان، پردازند )ذانقض حقوق بشر می
 2ی مطرح بوده و در این خصوص نظرهای متفاوتی مطرح شده است.و عملاز دو بعد تاریخی 

از نظر تاریخی، در آن دوران که پادشاهی عطیۀ پروردگار بود و آنچه برای مردم مطرح بتود،  
تتر و صتاحب   کترد، در پادشتاهی شایستته   نت میبود، هرچه پادشاه مقتدرتر سلط« قدرت»نفس

بته  امتر  قدرت و خداوند روی زمین بود. در مراحل بعدی این جنبۀ الری منتفتی شتد کته ایتن     
امنیتی فراگیر شد، پس دولت مقتدر نیاز بتود  نظمی و بییبمردم انجامید که « یرهاشدگخود »

ا از ناامنی وارهاند، موجب شد متردم از  که امنیت را بازگرداند. ولی این دولت که قرار بود مردم ر
کته   برآمدنتد هتایی  یتمحتدود ناحیۀ خود او احساس ناامنی کنند. پتس متردم در مقتام وضتن     

 (.387و 386 :1381عملی مرار کند )موحد،  طوربهاختیارات دولت را 
انتد. از آغتاز قترن    هتا در حتال فرستایش   از نظر عملی، از ابتدای نظم نوین جرانی، حاکمیت

یی در زمینتۀ  هتا گامملل،  و سازمانیستم پس از دو جنگ جرانی با بنیان گذاشتن جامعۀ ملل ب
 :1384برداشتته شتده استت )ابوالحمتد،      3یت جرانیسود حاکمکم کردن حاکمیت کشورها به 

بته موجتب مقتررات     بشتر کته  دیتده از حقتوق   یتان ز(. حق پرداخت خسارت بته اشتخاص   165

                                                           
های دفاع از کشور در مقابل تجاوزات باید توجه داشت که حفظ حاکمیت همواره بد نیست. مثالً یکی از راه. 1

 توان حاکمیت را کامالً منفی دانست.رو نمیهاست، ازاینکمیت دولتدیگر کشورها استناد به احترام به حا
، رعایت حقوق طبیعی اندآوردهها برای حاکمیت دولت فراهم ترین و شاید استوارترین حد و مرزی که اندیشهیمقد .2

(. 286 :1390ها، حکومت حقوق طبیعی بر دولت است )کاتوزیان، مشترک همۀ این نظریه و قدراست 
اند و معتقدند مفاد قرارداد اجتماعی ناظر بر ی برای حاکمیت فراهم کردهمرز همپردازان قرارداد اجتماعی ریهنظ

طور مطلق نیست، بلکه حاکمیت یک امانت ملی است که دولت باید آن را به سود عموم انتقال حق حاکمیت به
سازد یمرا وسیلۀ محدود ساختن قدرت  یقرارداد اجتماعبرد وکانت از جمله کسانی است که مفاد  کاربه

 (.288 :1390)کاتوزیان، 
هنوز به حاکمیت جرانی منجر نشده است. اما قرائنی وجود دارد که حداقل  شدنیجرانروند  دیتردیب .3

 حال درگفت که جرانی شدن به دو صورت  توانیمی تشکیل حاکمیت جرانی ایجاد شده است. هانهیزم
جرانی .»2؛ شودیمی منعکس هادولتکه در مشارکت و همکاری بین « نی شدن از باالجرا. »1رخداد است: 
شامل، مشارکت عمومی در سطوح محلی، ملی و فراملی است. البته واقعیت آن است که « شدن از پایین

ۀ دومی )جرانی شدن از پایین( که در حال شاخ واست  ترمحسوسشاخۀ اولی )جرانی شدن از باال( 
در تحقق و توسعۀ حقوق بشر و فشار برای سوق دادن  هادولتاست، کاهش مشارکت عمومی  یریگشکل

ی و ... همگی گویای بروز المللنیبی جامعۀ مدنی در سطح ملی و جامعۀ مدنی جرانی در سطح سوبهجامعه 
 (.74و73، 1381، (1)شاخۀ دوم جرانی شدن است )ابراهیمی
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یتری استت )پیستلو مازشتی،     گشتکل حوزۀ حقتوق بشتر در حتال     المللی و قاعدۀ عرفی، دربین
ۀ آن است که حاکمیت، در صورت محدود کردن و نقض حقتوق بشتر،   دهندنشان(، 1386:272

باید جبران خسارت کند و حتی در صورت نقض برخی قواعد خاص، مقامات دولتی قابل تعقیب 
بتر ایتن،   (. عتالوه 224: 1386ی، )عبتد  1المللی( هستتند ینبکیفری )از جمله در دیوان کیفری 

یت دولت محدود شده است. همتۀ اینرتا در   حاکم یزن، 2«مسئولیت حمایت»امروزه تحت عنوان 
جرت حمایت از انسان است. پس در عصر کنونی قرار نیست حاکمان از راه حقوق موضوعه و بتا  

شترروندان ختود را از   هر برانۀ دیگری مانند حفظ منافن عامه، امنیت ملی و مبارزه با تروریستم  
ی مانند ابرانهتواند به (. حاکمیت نمی147 :1384حقوق مشروع خود محروم سازند )ابراهیمی، 

ی خیر عمومی از اجرای حقوق بشر خودداری ورزد، زیرا حقوق بشر یک جتزء  و حتنظم عمومی 
آزادی  هر گونه توسل و اقدام جرت ستلب »( و 616: 1388بنیادین از خیر عمومی است )کلی، 

 و هتدف و تقلب و خیانت نسبت بته آرزو   ابناء بشرشده، خوار شمردن مبارزات و حقوق شناخته
ها با حقوق بشتر  (. البته تقابل حاکمیت74: 1331)اردالن، « شودها محسوب میمشترک انسان
هتای اقتتدارگرا بتا مستئلۀ حقتوق بشتر چتالش        گیرد. رژیممی و ضعفها نیز شدت در نوع رژیم

ری دارند؛ آنرا هنگام مواجره با مباحث حقوق بشتر جرانشتمولی آن را متورد تردیتد قترار      بیشت
هتا فقتط بترای اشتخاص حقتوق      (. قواعد حقوق بشر در این نظام74 :1388دهند )ذاکریان، می

ها، اصول حقوق بشتر  (. این نوع رژیم10 :1391کند )هاشمی، خصوصی ایجاد حق و تکلیف می
عیت و اقتتتدار سیاستتی آنرتتا را تضتتمین کنتتد، متتورد پشتتتیبانی قتترار را در بستتتری کتته مشتترو

دهند.آنچه برای آنرا مرم است، این است که متدار حاکمیتت سیاستی آنرتا متورد تردیتد و       یم
همراه استبدادزدگی، همیشه با حقوق یانۀ خرافی بهاقتدارگراتحدید قرار نگیرد. بنابراین باورهای 

هستند. در مقابل، در دولت دمکراتیک، قواعتد حقتوق    روروبهش بشر در حوزۀ نظر و اجرا با چال
کننتد و توستعه حقتوق بشتر تنرتا در دولتت دموکراتیتک و        یمت بشری برای دولت ایجاد تعرتد  

ی بتر عقالنیتت   بشتر مبتنت  چون حقوق  اصوالً( و 1391:10پذیر است )هاشمی، امکان مدارقانون
آزادی »یترا ز ،کترد ست، رشتد برتتری خواهتد    است، در فضای دموکراتیک که مبتنی بر آزادی ا

(، البتته، حتق مداخلتۀ    502: 1392)فنتایی،  « ی استو عملشرط ضروری شکوفایی عقل نظری 

                                                           
ی حقوق بشری قابل تعقیب هانقض سبببهیتی چندملی هاو شرکتافراد  رسد وقتی در حال حاضریمنظر به .1

ها که در برابر شرروندان خود مسئولیت یتحاکم(، این قابلیت پیگرد در مورد 199: 1386فر، هستند )نسیم
  ست.و ارتقادارند، نیز قابل طرح 

ها یرنظامی مطرح است، دولتغمردم  مسئولیت حمایت بدین معناست که اگر در مواردی که موضوع کشتار وسین. 2
آنرا را نجات دهند، نوبت به جامعۀ  و جانو مسئوالن یک کشور، نخواستند و نتوانستند از مردم خود دفاع کنند 

البته در چارچوب گیرد،  بر عردهیرنظامی را غرسد که مسئولیت دخالت جرت نجات جان مردم یمجرانی 
 (.116 :1386)صادقی،  پذیر استان ملل این کار امکانمنشور و از طریق شورای امنیت سازم
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و حاکمیت در حوزۀ حقوق بشر در جایی که اقتضا دارد، در خود اسناد حقوق بشتری مشتخص   
در لبی استت و  در حوزۀ نسل اول حقوق بشر، نقش دولت و حاکمیت، س مثالًید شده است. تحد
کننتده استت. بنتابراین حاکمیتت در حتوزۀ      یتحماۀ نسل دوم، نقش دولت، نقش ایجابی و حوز

 مواقن لزوم جرت پیشبرد دخالت کند. و درباشد  بسترسازحقوق بشر باید بیشتر 
شدن، حاکمیت در مفروم سنتی آن، چه در عرصتۀ داخلتی و    یجرانپس، با توجه به فرایند 

تبتدیل شتده    و منستو  لمللی، معنای صوری پیدا کرده و به مفرومی ناممکن اچه در عرصۀ بین
(. ایدۀ حقوق بشر، ایدۀ حاکمیت مطلق را بترای همیشته باطتل کترد     37 :1386است )اصغری، 

یتت  و حاکمیل طبن ختود چرترۀ جرتانی دارد    دلبه(. حقوق بشر 1389:44)قاری سید فاطمی، 
(. پتس  1386:327وجتود آورد )کاتوزیتان،   فتوذ آن بته  تواند مانن مرمتی در راه ن دولت هم نمی

یدکنندۀ ختود را واگتذار کنتد و    تحدیدکننده و تردحاکمیت، در چالش با حقوق بشر باید نقش 
کننده و مطین را بر عرده گیرد؛ و افراد نیز باید به ایتن نکتته توجته    ینتامکننده و ینتضمنقش 

کنتد، امتا آنچته    ر خشتونت دولتت حمایتت متی    کنند، واضح است که حقوق بشر از آنرا در برابت 
 & Brysk). سودمندتر است، این استت کته احتترام دولتت بته حقتوق بشتر را تمترین کنتیم          

shafir,2007;178.) 

 

 گیرییجهنت
هتای حقتوق بشتری بته     تا چه حتد ارزش »منظور پاسخگویی به پرسش اصلی مبنی بر اینکه به

آن را در عنصری عقالنی بته نتام   «شود؟جر میها و فرهنگ جوامن بشری منمحدودیت حاکمیت
وجو کردیم. در بخش اول، از یتک طترف حتق را    جست« های حقوق بشریفراملی بودن ارزش»

ناپتذیر،  ناپذیر از انسان، وجه ممیزۀ او از حیوان، مترور زمتان  ، انفکاکجرانشمولدر حقوق بشر؛ 
ذات دارای ارزش معنا کردیم. از الۀ وجدان اخالقی بشر و فیکنندمنعکسمحصول عقل جمعی، 

انستان بته   »طرف دیگر، انسان را یک انسان عام و مقصود هر فردی از افراد انسانی در مجمتوع،  
تعریف کردیم. از این رهگذر به ماهیت فراملی بودن حقوق بشر رسیدیم تتا بتتوانیم   «ماهو انسان

 بشر ارتقا دهیم.منظور مقابله در موارد نقض حقوق انسان را در سطح حاکمیت به
المللی حقتوق  در اسناد بین« فراملی بودن حقوق بشر»وجوی عنصر در بخش دوم به جست

تمتام  »کار بردن کلمات عتام ماننتد   بشر پرداختیم. این عنصر در اعالمیۀ جرانی حقوق بشر با به
منتدی  در اول همۀ مواد اعالمیه، بیان برتره « همگان»و « هیچ»، «همه»، «هر کس»، «هاانسان

ها از حقوق بشر، تسری مواد اعالمیه به تمام کشورها و قلمروهتا، ذکتر   بدون تبعیض همۀ انسان
چندین حقوق مطلق انسانی و... در خود اعالمیته، آشتکار شتده استت. میثتاق حقتوق متدنی و        

هتا،  بینی جبران خسارت برای افراد در صورت نقض حقوق بشر توسط دولتیشپسیاسی هم با 
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در  شتده اشتاره عنوان یک نراد فراحاکمیتی جرت نظارت بتر حقتوق   ۀ حقوق بشر بهایجاد کمیت
 -میثاق، عنصر فراملی بودن حقوق بشر را در خود نمایان ساخته است. میثاق حقتوق اقتصتادی  

قترار  در همۀ مواد خود و طرف تعرتد   (state)کارگیری کلمۀ دولت اجتماعی و فرهنگی نیز با به
بینتی کمیتتۀ   یشپت ین همچنعنوان طرف دیگر تعرد(، المللی )بهظام بیندولت در مقابل ن دادن

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگتی جرتت نظتارت بتر میثتاق، اجترا و نظتارت بتر میثتاق را          
المللتی  فراحاکمیتی کرده است. نتیجه اینکه عنصر فراملی بودن حقوق بشر در اسناد اصلی بتین 

 هم منعکس است.
های داخلی را در ، نظام«اسناد حقوق بشری»و « ماهیت»وق بشر در عنصر فراملی بودن حق

دو حوزۀ فرهنگ و حاکمیت به چالش کشیده است. در مورد چالش فرهنگ با حقوق بشر ذکتر  
های فرهنگی جامعه چون با عواطف مردم پیونتد ختورده   چند نکته ضروری است: نخست، ارزش

خواهتد کترد؛ دوم، بتدون توجته بته فرهنتگ        طور طبیعی با حقوق بشر اصطکاک پیدااست، به
توانتد بته   ی نمتی و عملگردد؛ سوم، حقوق بشر از نظر عقلی جوامن، اجرای حقوق بشر دشوار می

ها در همه جوامن توجه کند.چرارم:با توسعه هنجارهای حقوق بشری، آنرا مبدل به همۀ فرهنگ
به فرهنگ حقتوق بشتری تبتدیل     اند و با پایداری و مداومت اکنونهای حقوق بشری شدهارزش
ی بر عقالنیت است؛ چرارم، احترام به تنوع و مبتناند و حقوق بشر خود یک فرهنگ جرانی شده

بینی شتده استت و   یشپیجاد حق شرکت در زندگی فرهنگی در اسناد حقوق بشری و افرهنگی 
، ایجاد کرده استت.  هایی که با حقوق بشر در تعارض نیستندیباً اَمنی را برای فرهنگتقرحاشیۀ 

 های اساسی است. یج حقوق بشر و آزادیو تروهدف غایی همۀ آنرا احترام 
حاکمیت در معنتای   کرد کهدر مورد چالش حاکمیت با حقوق بشر، باید به این نکات توجه 

راحتتی بته   یرعقالنتی استت و بته   غی، مطلق و محدودیت ناپتذیر(، امتری   دائمکالسیک )قدرت 
بار آورده استت؛  شود که باالترین فجاین را در طول تاریخ بهیم از حق مبتال سوءاستفادهبیماری 

ی نرادهتا تا اینکه حقوق بشر آمد و ایدۀ حاکمیت مطلتق را بترای همیشته باطتل کترد. ایجتاد       
های یتحاکمعنوان نرادهای حاکمیت جرانی، الزام کردن المللی مثل سازمان ملل متحد، بهبین

های عقالنتی حقتوق بشتری در    در زمینۀ حقوق بشر و توجه دائم به ارزشداخلی به قانونگذاری 
المللی و داخلی در خصوص رعایت حقوق بشتر،  امر قانونگذاری، اجرای سازوکارهای نظارتی بین

ها، درجۀ همه در راستای محدود کردن حاکمیت صورت گرفته است. البته بسته به نوع حکومت
ی اقتدارگرا با حقوق بشر هاحکومتدر مقایسه با  کراتیکهای دموچالش متفاوت است؛ حکومت

چالش کمتری دارند، زیرا حقوق بشر مبتنی بر عقالنیت است و در فضای دموکراتیک که مبتنی 
 بر آزادی است، رشد برتری خواهد کرد و مانن کمتری دارد. 

ر تا چه حد ها در نادیده انگاشتن حقوق بشولی در پاسخ به این پرسش که محدودۀ حکومت
است؟ باید گفت که نخست ایجاد محدودیت برای حقوق بشر و استتفاده از حتق انحتراف بترای     
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مضیق تعریتف شتود و ضترورت آن     کامالًاستثنایی است و باید  کامالًاجرای این حقوق، یک امر 
 المللتی باید به اتبات برسد؛ دوم، شرایط ایجاد محدودیت بر حقوق بشر هم به موجب اسناد بتین 

یاسی( و در حتال تکمیتل شتدن استت؛     و سمیثاق حقوق مدنی  4شده )برای نمونه مادۀ ینتدو
هتای ضتروری بترای حقتوق بشتر در متوارد ضتروری هتم بایتد بتا           سوم اینکه ایجاد محدودیت
نشود. در پایان ذکتر نکتات زیتر     سوءاستفادهالمللی انجام گیرد تا از آن سازوکارهای نظارتی بین

 ضروری است:
شدن در حال افزایش است و در آیندۀ نزدیک عتدم  ی جرانحترام به حقوق بشر در پرتو . ا1

جرانشمولی حقوق بشر قابل پذیرش نیست، زیرا از یک طرف اصتول بنیتادین حقتوق بشتر بته      
اند و از طرف دیگر، برخی حقوق )مانند کرامتت ذاتتی( مطلوبیتت ذاتتی     قواعد آمره تبدیل شده

نیستند. پس مطلوب آن است که حقوق بشر عقالنی مورد پتذیرش و   محدود شدن و قابلدارند 
 تامین حقوق بنیادین از دست خواهد رفت. معاصر بدونمبنا قانونگذاری قرار گیرد، زیرا انسان 

هتای  نستازما  کشتورها توستط  . حمایت از حقوق بشر و محکومیت نقض حقتوق بشتر در   2
 ساز گسترش فرهنگ حقوق بشری خواهد بود. المللی و حتی افکار عمومی جرانی، زمینهبین

المللتی و اتختاذ رویتۀ ختاص در     ی بینهاسازمانبه برانۀ گزینشی عمل کردن  کشورها . برخی3
دهنتد. ایتن امتر نبایتد موجتب یتاس در       مورد برخی کشورها، حقوق بشتر را متورد تردیتد قترار متی     

تردیتد در حقتوق انستانی ختویش،     ی در زمینۀ حقوق بشر شود، زیرا تردید در حقتوق بشتر   بسترساز
 ها و امری خالف عقالنیت است.مشترک انسان و هدف، خیانت به آرزو پروردگارناسپاسی نسبت به 

. شایسته است کلیۀ کشورها از طریق مشارکت فعال در فرایند تریه و تدوین حقوق بشر و 4
رزنتد، زیترا همراهتی    کارگیری آن در سیستم قانونگذاری، نسبت به تحقتق آن نیتز اهتمتام و   به

 تر از تقابل ناآگاهانه و نابخردانه است.با حقوق بشر مفیدتر و سازنده و خردمندانهآگاهانه 
ها در چالش حقتوق بشتر   ها و فرهنگحاکمیت»امید است فرضیۀ این مقاله مبنی بر اینکه  

یق به معنای ، به اتبات نزدیک شده باشد. البته این تحق«هر روز در حال محدودتر شدن هستند
بررسی عنصر فراملی بودن حقتوق بشتر در ستایر استناد      همچونانترای راه نیست و موضوعاتی 

 المللی، عقالنیت در اسناد حقوق بشری و... در راستای این موضوع قابل بررسی هستند.بین
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