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يكي از مهم تري�ن موضوعاتي ك�ه در حال حاضر 
فضاي فكري و تبييني كش�ور با آن مواجه اس�ت 
در بررس�ي الگوي پيش�رفت اس�امي ايراني در 
افق 1۴۴۴ پيش از هرچيز به مبان�ي و مفروضاتي 
برمي خوريم كه اين الگو بر اساس آنها تدوين شده 
است. از ميان اين مباني تاكنون در يادداشت هايي 
به مباني خداشناسي، مباني جهان شناسي و برخي 
از بندهاي مربوط به مباني انسان شناسي پرداخته 
شد. در ادامه يكي ديگر از بندهاي مرتبط با مباني 
انسان شناس�ي در ن�گاه اي�ن الگو مورد بررس�ي 
و تبيين ق�رار گرفته اس�ت كه در واق�ع مرتبط با 
موضوع حقوق بش�ر و برخ�ي از مصادي�ق آن در 
تفكر مبنايي ش�يعه و مورد تأكيد اين الگو است. 
توصيف حقوق انساني در اين بند از پيش نويس الگوي 

ابالغي چنين آمده است:
- انس��ان داراي حقوقي از جمله حق حيات معقول، 
آگاهي، زيس��ت معنوي و اخالقي، دينداري، آزادي 
توأم با مسئوليت، تعيين سرنوش��ت و برخورداري از 

دادرسي عادالنه است. 
  حقوق بشر در تفكر بشري

نزديك تري��ن مفهوم��ي ك��ه از بند ف��وق در ادبيات 
متعارف فكري مستفاد مي گردد، موضوع حقوق بشر و 
انسان هاست. اين موضوع در اسالم قدمتي بسيار بيش 
از آنچه تح��ت عنوان »حقوق بش��ر« در غرب مطرح 
است، دارد. دين اسالم نه تنها با موضوعي به عنوان به 
رسميت شمردن »حق« براي انسان ها مخالفتي ندارد 
بلكه جايگاهي كه در نگرش اسالمي به انسان به عنوان 
خليفه اهلل وجود دارد، به وي كرامتي ذاتي مي بخشد و 
آن را نسبت به همه موجودات عالم تفضل مي بخشد. از 
ديدگاه اسالم، انسان ذاتاً داراي كرامت است؛ كرامتي 
ْمنا بَِني آَدَم«؛  كه منسوب به خداوند است: »َو لََقْد كرَّ
انسان داراي روح الهي و مسجود مالئكه و خليفه  خدا 

در زمين است. 
از همين رو نفس آدمي، نفس��ي اس��ت محترمه كه 
حفظ حرمت آن بر همه واجب اس��ت. به عنوان مثال 
در خصوص حق حيات در قرآن كريم عبارتي بي نظير 
آمده اس��ت كه عظمت هر انس��ان را بي��ش از تمام 
نگرش هاي معاصر و پس از خود نمايانده است. در آيه 
شريفه 5 سوره مائده »...َمْن َقَتَل نَْفًس��ا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو 
َفَساٍد فِي الَأْْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل الَنّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها 
َفَكَأنََّما أَْحَيا الَنّاَس َجِميًعا« حق حيات براي بش��ر آن 
قدر محترم است كه تعرض و سلب آن با نابودي همه 

انسان ها برابري مي كند. 
با مطالعه تاريخ اس��الم مي توان دريافت قانونگذاري 
براي رعايت حقوق بش��ر يك��ي از دغدغه هاي دين و 
پيامبر اسالم)ص( بوده است. جالب است پيامبر اسالم 
حتي پيش از نزول وحي و در اي��ام جواني در پيماني 
به نام »حلف الفضول« ب��ا جمعي ديگر از جوانان مكه 
شركت كرد كه هدف از آن ياري مردم و حفظ حقوق 
قبائل مكي و زوار و مس��افران بود. پيامبر در خصوص 
اين پيمان فرمود: »اين پيمان چنان عقدي بود كه اگر 
در دوره اسالم هم به شركت در آن فراخوانده مي شدم، 
مي پذيرفتم«. ايشان پس از رسالت و هجرت به مدينه 
نيز اقدام ب��ه انعق��اد پيمان نامه اي بر اس��اس اصول 
اسالمي نمودند- كه بعداً به »دستور مدينه« مشهور 
ش��د- و در آن به حقوق مس��لمانان و غيرمسلمانان 

ساكن مدينه )به ويژه يهوديان( اشاره شده بود. 
  جايگاه »برابري انسان ها« در حقوق بشر

يكي از پايه هاي حقوق بش��ر متع��ارف، اصل برابري 
حقوق انسان هاس��ت. اين موضوع از ابتدا مورد توجه 
فالسفه و انديش��مندان قرار گرفته است. جالب است 
در اين زمين��ه اقوال به جاي مانده از فالس��فه مطرح 
يونان حكايت از عدم اعتقاد آنان به برابري انس��ان ها 
دارد. به عنوان مثال افالطون، انس��ان ها را به دوگونه 

»هلني« و »بربر« تقس��يم مي كند كه انس��اِن بربر، 
انسان دون و انساِن هلني، بشر قابل احترام است و در 
جامعة هلني حكومت آرماني خود، فقط ميان طبقه 
حاكم، زن و مرد را برخ��وردار از حقوق برابر مي داند. 
ارسطو نيز معتقد بود طبيعت، برخي افراد را ذاتاً برده 

آفريده است. 
فالس��فه مش��هور به رواقيان در تمدن يون��ان، براي 
نخس��تين بار موضوع برابري همه انس��ان ها را اعالم 
كردند. البت��ه به گواه مكتوبات تاريخي؛ منش��ورها و 
قوانين��ي در خصوص رعايت حقوق م��ردم در دوران 

حكومت برخي پادشاهان نگاشته شده است. 
در اديان الهي همچون يهود و مسيحيت نيز گرچه به 
لزوم رعايت حقوق همه انسان ها تصريح شده است اما 
دوگانه »مؤمن- كافر« در اين اديان برخي انس��ان ها 
را از منظر ثواب و عقاب الهي در مرتبه باالتري نشان 
مي دهد. البته در يهوديت تحريف شده نژاِد يهوديان 
و يهودي زادگان به عنوان نژاد برتر و صاحب حقوقي 
بيش از همه مردم معرفي شده است و حتي متمسكين 
به ساير اديان در قبال نژاد يهود به مثابه گوسفندان و 

احشام تصور مي شدند. 
ظهور اس��الم همان گونه ك��ه بيان ش��د حقوق همه 
انسان ها را محترم ش��مرد و حتي برخالف يهود براي 
كفار نيز از حيث انسانيت، قائل به حرمت شد و حكم 
به فس��ق مس��لماناني داد كه به ارزش حيات كافران 
غيرحربي را به رسميت نشناس��ند. همچنين اسالم 
برخالف سنت هاي جاهلي حقوق زنان را نيز محترم 
ش��مرد و حقوقي از جمله مالكيت و ارث را براي آنان 
وضع نم��ود. همچنين اح��كام مترقي اس��الم در به 
رسميت ش��ناختن حقوق بردگان و آزادسازي آنان 
دين اسالم را به يكي از محبوب ترين اديان ميان اقشار 

مختلف تبديل كرد. 

در دوران جدي��د و عصر مدرن نيز ب��ا توجه به تغيير 
نگرش سنتي به مفهوم انس��ان و جايگاه آن در نظام 
هس��تي، فالس��فه مدرن نيز با مبناي انسان محوري 
مقوله حقوق بشر را توصيف كردند. به عنوان نخستين 
فالسفه مدرن دكارت و الك از حقوق انسان ها سخن 
گفتند. به عنوان نمونه دكارت بيان داش��ته »عقل« 
موهبتي است كه به صورت برابر بين انسان ها تقسيم 

شده است. 
در چنين فضاي فكري ا ست كه پس از جنگ جهاني 
دوم و تأس��يس س��ازمان ملل متحد در سال 1945 
ميالدي موضوع حقوق بشر به جاي حقوق طبيعي و 
حقوق انسان مطرح ش��د. در واقع ايده حقوق بشر در 
صدد وضع حقوق جهان ش��مولي بود كه براي انسان 
به دليل انس��ان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغير 
اجتماعي يا ميزان قابليت و صالحيت فردي قائل بود. 

  نقدي بر اعاميه حقوق بشر
اما واقعيت آن است كه در اعالميه حقوق بشر كنوني 
اوالً مبن��ا و مرجعي ب��راي آن وجود ن��دارد. در واقع 
فلس��فه اين اعالميه مشخص نيس��ت به كدام منبع 
معرفتي متصل است و چه بسا بتوان آن را به پنداشت 
اومانيس��تي از بش��ر متصل كرد و طبعاً با اين وصف، 
قرائت اومانيستي نيز در تحليل چنين بندهايي مبنا 
قرار مي گيرد. به عنوان مثال در بند نخست اين بيانيه 
كه اشاره شده: »تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از 
لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل 
هس��تند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند« 
مشخص نيست اين »برادري« طبق كدام نظام فكري 
مورد اشاره قرار گرفته است. اين برادري در نگاه ديني 
داراي مبناست چراكه انس��ان ها را آفريده پدر و مادر 
واحد )آدم و حوا( مي داند و به ايش��ان نسبت برادري 
مي دهد اما نگاه اومانيس��تي كه انسان ها را در خلقت 
به نژادهاي گوناگون نس��بت مي دهد و مثاًل برخي از 
انسان هاي امروزي را از نس��ل انسان اوليه  نئاندرتال؛ 
برخي را از انسان فلورسي و برخي ديگر را تكامل يافته 
انس��ان هايدلبرگي و... مي دانند، حال چگونه قائل به 
مبنايي براي برادري انسان هايي هس��تند كه اساساً 
ريشه غيرواحدي دارند؟ پرس��ش هايي از اين دست 
در بررسي مفاد اين اعالميه زياد پيش مي آيد چراكه 
مباني و فلسفه حقوق و تكاليف مصرح در آن مشخص 

نيست. 
همين فقدان فلسفه راه را براي قرائت هاي مختلف از 
حقوق بشر هموار مي س��ازد. مثاًل در خصوص همين 
اصل برادري چه كسي تعيين مي كند كه كدام رفتار 
برادرانه اس��ت يا نه؟ يا در اصل سوم همين بيانيه كه 
حق حي��ات را به صورت كلي و ب��دون قيد براي همه 

انسان ها مشخص كرده است، چگونه براي فردي كه 
مثاًل جان هزاران بيگناه را س��لب نم��وده و همچنان 
حضورش براي بش��ريت خطرناك است مي توان حق 
حيات قائل ش��د؟ يا به طور مش��ابه در بند پنجم اين 
بيانيه كه اشاره شده »هيچ كس را نمي توان شكنجه 
و مجازات نمود يا رفتاري با وي كرد كه خالف شئون 
بشري باشد«؛ خالف شأن بودن يك مجازات را كدام 

نگرش تعيين مي كند؟
مسئله و مشكل دوم در اعالميه حقوق بشر آن است 
كه اين اعالميه اساس��اً برخي حقوق مهم انس��اني را 
ناديده انگاش��ته اس��ت يا كم اهميت از كنار آن عبور 

كرده است. 
به عنوان مثال برخي م��واردي كه در اعالميه جهاني 

حقوق بشر مسكوت مانده است عبارتند از:
- حرمت دس��ت زدن به امور يا وس��ايلي كه باعث به 
فنا رفتن نوع بشري ش��ود. عدم تأكيد بر چنين حقي 
به سادگي به زورگويان اجازه بهره برداري و آزمايش 
انواع سالح هاي كشتارجمعي را به بهانه حفظ تعادل و 

توازن بين المللي مي دهد. 
- حق حفاظ و نجات افراد بي گن��اه و زنان و كودكان 
در هنگام جنگ و نزاع و مداواي زخمي ها و حفاظت و 
نگهداري از اسيران و حرمت مثله كردن كشته ها كه 
اين موضوع در ماده 1۳ اعالميه حقوق بش��ر اسالمي 
آمده است و حال آن در اعالميه جهاني محلي از اعراب 
ندارد، گرچه اين موضوع بعدها در معاهدات ژنو مورد 

توجه قرار گرفت. 
- حق مربوط به جنين: آنچه طبق نگاه اسالمي بدان 
معتقديم آن اس��ت كه هر طفلي از زمان انعقاد نطفه 
و دميده شدن روح، داراي حقوقي بر گردن والدين و 
جامعه است كه متأس��فانه بي توجهي به اين حق در 
دنياي غرب منجر به سقط و كش��تن تعداد زيادي از 

اطفال در رحم مادران مي شود. 
از ديگر مواردي كه اعالميه حقوق بشر به آن بي توجهي 
كرده مي توان به ممنوعيت استعمارگري و حق مبارزه 
با آن يا ح��ق مقابله با تج��اوز به حيات انس��ان و نيز 
حق زندگي در محيط پاك و دور از مفاس��د اخالقي 
و داش��تن امنيت ديني عالوه ب��ر امنيت هاي مربوط 
به جان و خانواده و ناموس و نيز اش��اره به لزوم حفظ 
حرمت انسان حتي پس از حيات او و محترم شمردن 

جنازه او اشاره كرد. 
مس��ئله ديگر در خصوص اعالميه حقوق بش��ري آن 
اس��ت كه گرچه در قالب الفاظ بندهاي آن زيبنده به 
نظر مي رسد اما داستان آنجا آغاز مي شود كه تعارض 
ميان حقوق پيش  آيد. زماني كه به عنوان مثال حفظ 
حق حيات فردي منجر به سلب حيات ديگري شود، 

اينجا اعالميه مذكور چه راه حلي دارد؟ 
در كنار همه اين موارد بايد به نوع نگاه اسالم به برابري 
حقوق كه در ابتداي يادداش��ت بيان ش��د نيز اشاره 
داش��ت. برابري حقوق اوليه انسان ها در اسالم گرچه 
امري مسلم است اما در عين حال براي برخي حقوق 
كه متضمن پذيرش مس��ئوليت هايي نيز هست؛ هر 
انس��اني را محق پذيرش آن نمي داند. همان گونه كه 
عقل اجازه نمي دهد يك فرد بي س��واد مديريت يك 
دانش��گاه را برعهده گيرد، در اس��الم نيز به طور كلي 
پذيرش مسئوليت هاي كالن اجتماعي بدون در نظر 
گرفتن ش��رايطي از جمله اعتقاد و اهتم��ام به تفكر 
اسالمي براي زعامت بخشي يا عام امور مسلمين حق 
همه افراد - فارغ از دين و مذهب- شمرده نمي شود . 

طبيعت��اًَ در تكاليفي كه به امور مس��لمين و اداره آن 
ارتب��اط دارد، اولياي اله��ي و پيروان آنها نس��بت به 
تصدي آن حق بيش��تري دارند چراكه طبق دس��تور 
قرآن كافران حق تسلط بر مؤمنان ندارند »لن يجعل 

اهلل للكافرين علي المؤمنين سبيال.«
جميع مباحث فوق نش��ان مي دهد در اسالم با وجود 

ظهور اس�ام حقوق همه انس�ان ها را 
محترم ش�مرد و حتي برخ�اف يهود 
براي كفار نيز از حيث انسانيت، قائل به 
حرمت شد و حكم به فسق مسلماناني 
داد ك�ه ب�ه ارزش حي�ات كاف�ران 
غيرحرب�ي را به رس�ميت نشناس�ند

از دي�دگاه اس�ام خداوند انس�ان را به 
گون�ه اي آفريده اس�ت كه خود مس�ير 
صحيح زندگي و سرنوشت را در زمينه هاي 
مختلف سياس�ي، اجتماع�ي، اقتصادي 
و عقيدت�ي و... تعيين كن�د. چنانچه در 
قرآن آمده است: »إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتي يغيروا ما بانفس�هم« يعني خداوند 
سرنوش�ت هيچ قومي را تغيير نمي دهد 
مگر اينكه خودش�ان آن را تغيير دهند

حقوق بشر اسالمي، فراتر از حقوق بشر اومانيستي
بررسي مباني انسان شناسي الگوي پايه پيشرفت 

محمدحسنصادقپور
تحليل

پذيرش اصل حقوق بش��ري اما انتقادهايي به 
حقوق بش��ر متع��ارف دارد كه م��واردي از آن 

بررسي شد. 
اما در پيش نويس الگوي پيشرفت اسالمي نيز 
با توجه به همين معايب، برخي اصول مهم تر و 
شايسته  تأمل و تفس��ير از جمله »حق حيات 
معقول«، »آگاهي«، »زيست معنوي و اخالقي«، 
»دين��داري«، »آزادي ت��وأم با مس��ئوليت«، 
»تعيين سرنوشت« و »برخورداري از دادرسي 

عادالنه« مورد اشاره قرار گرفته است.
همان گونه كه بررس��ي ش��د، در الگ��وي پايه 
پيشرفت اسالمي، ايراني ضمن تصريح بر اصل 
موضوع حقوق بشر به عنوان يكي از موضوعات 
مطرح در ح��وزه انسان شناس��ي، مصاديقي از 
آن نيز مورد اش��اره قرار گرفته است. در ادامه 
به توضيح اجمالي اين مفاهيم پرداخته ش��ده 

است. 
  حق حيات معقول

همان گونه كه مش��اهده مي شود، »حق حيات 
معق��ول« در واقع تكمله اي ب��ه »حق حيات« 
اس��ت كه اعالميه حقوق بش��ر نيز به آن اشاره 
كرده است اما چنانچه اش��اره شد، حق حيات 
براي نفوس محترمه و افرادي قابل رعايت است 
كه خود متعرض به حيات ديگر انسان ها نباشند. 
اين تعريف عبارتِ »حق حيات« را نيازمند يك 
اضافه مي كند. عبارت »حياِت معقول« در ميان 
انديشمندان، در ادبيات مرحوم عالمه جعفري 
به كار رفته و ايش��ان كتابي نيز با همين عنوان 

تأليف نموده اند. 
عالمه جعفري حيات معقول را حيات آگاهانه اي 
مي داند كه در آن »نيروها و فعاليت هاي جبري و 
جبرنماي زندگي طبيعي را با برخورداري از رشد 
آزادي شكوفان در اختيار، در مسير هدف هاي 
تكاملي نسبي تنظيم نموده، شخصيت انساني 
را كه تدريجاً در اين گذرگاه س��اخته مي شود، 
وارد ه��دف اع��الي زندگي مي كند«. ايش��ان 
به منظور تعريف حق حيات معقول كوش��ش 
نموده با تبيين ارتباطات چهارگانه »انس��ان با 
خود«، »انس��ان با خدا«، »انسان با همنوعان« 
و »انسان با جهان هس��تي« بپردازد و در ادامه 
به سؤال هاي اساسي حيات بشري از جمله»من 
كيس��تم؟«، »به كج��ا آم��ده ام؟«، »براي چه 
آمده ام؟«، »با كيستم«، »چگونه آمده ام« و »به 
كجا خواهم رفت؟« در چارچوب حيات معقول 

پاسخي معقول بدهد. 
طبق اين ديدگاه انسان زماني كه در راه پيمايش 

حيات معق��ول ق��رار دارد داراي خودآگاهي و 
استقالل رأي بوده و در تمامي افعال و رفتارهاي 
خود از عقالنيت بهره مي جويد. انسان معقول 
اصول و ارزش هاي انساني را به خوبي مي شناسد 
و بر مبناي اين ارزش ه��ا كنش خود را انتخاب 

مي كند. 
زندگي بشر اگر بر مدار حيات معقول قرار گيرد 
همه افعال وي در مس��ير كمال خواهند بود و 
خود نيز مي كوشد تا رفتارش را منطبق با كمال 
و غايت آدمي قرار دهد. به عبارتي »انس��ان در 
حيات معقول در يك جست وجو شدن مستمر 
و دائمي اس��ت و هيچ گاه خود را از دس��تيابي 
به مراحل باالتري از كمال و س��عادت، بي نياز 

نمي بيند.« 
  حق آگاهي

حق آگاه بودن نيز از ديگر حقوق مهم انسان ها 
برشمرده شده كه داراي ابعاد گسترده اي  است. 
از دل حقي به نام آگاهي اس��ت كه حقوق پايه 
ديگري مانند حق دسترسي آزاد به اطالعات و 

حق آزادي بيان را دربر مي گيرد. 
»حق« در عبارت مو در مفهوم  مضيق  آن ، آزادي 
 در جست وجوي  اطالعات  را مد نظر قرار مي دهد 
اما مفهوم  موسع  آن، ش��امل  حق  دسترسي  به 
 اطالعات  يا حق  دريافت  اطالعات اس��ت . گاه، 
مصلحت انديش��ي  كارگزاران  دول��ت  مي تواند 
مساعي  عمومي  را براي  كسب  اطالعات  از دولت 

 و اركان  دولتي  دارن��ده  اطالعات ، محدود كند. 
آزادي  اطالعات ، مستلزم  حق  دستيابي  عموم 
 به  اطالع��ات  تح��ت  كنترل  مقام��ات  عمومي 
 اس��ت  و اين  حق نيز  مدت مديدي اس��ت كه 
مورد شناسايي واقع شده، بلك���ه تحت عنوان 
يكي از حقوق بنيادين بش��ر به موجب قوانين 
بين الملل��ي و قوانين اساس��ي كش��ورها مورد 

حمايت قرار گرفته است. 
  حق دينداري

يكي از حق هايي كه داراي جنبه هاي فردي و 
جمعي بوده و از حي��ث جمعي بودن به جامعه 
ديني تعلق مي گيرد، حق دينداري است. الزمه 
تعلق اين حق به جامعه ديني آن است كه اختيار 
اعمال آن نيز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن 
جا كه پذيرش يك امر، مقتضي پذيرش لوازم 
آن مي باش��د، قهراً الزمه اعمال حق دينداري 
اعمال ل��وازم و اقتضائات اين ح��ق خواهد بود 
كه يكي از آنها اجراي همه دستورات، آموزه ها 
و احكام ديني اس��ت. اعمال حق دينداري در 
بعد سياس��ي- اجتماعي و در نتيجه، تشكيل 
حكومت ديني توس��ط م��ردم دين��دار، يكي 
ديگر از آثار اجراي اين حق مي باش��د كه به آن 
مردم ساالري ديني اطالق مي ش��ود. بنابراين 
مردم ساالري ديني نتيجه اعمال حق دينداري 

توسط جامعه ديني است. 
  آزادي همراه مسئوليت آگاهانه

گرچه در بينش اسالمي آزادي به عنوان يكي 
از حقوق پذيرفته شده بشري به حساب مي آيد 
اما فرد و جامعه مقابل آزادي ك��ه به آنها اعطا 
شده مسئوليت نيز دارند و پذيرش آزادي بدون 
مس��ئوليت چنانچه در اين نوع قرائت مدرن از 
آزادي مورد نظر اس��ت جايگاهي براي كمال و 

سعادت قائل نيست. 
اين مس��ئوليت و پاس��خگويي ب��دون آگاهي 
پرورش نمي يابد و پيوند و بس��تگي دوس��ويه 
را پديد م��ي آورد و به توانمن��دي جهت دهي 
نمي كند. از اين روي مس��ئوليت آگاهانه پايه 

آزادي و دادوستد سازگاري و آرام است. 
  حق تعيين سرنوشت

از ديدگاه اس��الم خداوند انس��ان را به گونه اي 
آفريده است كه خود مس��ير صحيح زندگي و 
سرنوش��ت را در زمينه هاي مختلف سياس��ي، 
اجتماعي، اقتصادي و عقيدتي و... تعيين كند. 
چنانچه در قرآن آمده است: »إن اهلل ال يغير ما 
بقوم حتي يغيروا ما بانفس��هم« يعني خداوند 
سرنوش��ت هيچ قومي را تغيي��ر نمي دهد مگر 

اينكه خودشان آن را تغيير دهند. 
اصل ح��ق ملت ها ب��راي تعيين سرنوش��ت از 
اصول اساس��ي حقوق بين الملل نيز هست كه 
بنا بر سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسير 

هنجارهاي منشور، الزام آور است. 
اصلي ك��ه در اعالميه حقوق بش��ر بر اين حق 
تصريح نموده؛ اظهار م��ي دارد كه در احترام به 
اصل حقوق برابر و براب��ري منصفانه فرصت ها 
ملت ها حق دارند حاكميت و وضعيت سياسي 
بين المللي خود را بدون هرگونه اجبار يا مداخله 

خارجي برگزينند. 
حق تعيين سرنوشت را مي توان داراي دو بعد 
دانس��ت؛ جنبه بيروني يعني، ح��ق مردم در 
تعيين جايگاه و موقعيت بين المللي خود و بعد 
دروني، حق مردم در انتخابات سيستم حكومتي 
است. در حال حاضر گرچه اعالميه حقوق بشر 
بر دموكراسي به عنوان شيوه الزامي براي تعيين 
حق سرنوشت تأكيد كرده اس��ت )كه چرايي 
همين الزام بر دموكراسي محل اشكال است( اما 
در خصوص لزوم حق تعيين سرنوشت حاكميت 
مردم بر جهان سكوت كرده است. اين پرسش 
مطرح مي ش��ود كه اگر در همين اعالميه قائل 
به برادري نوع بشر شديم پس چرا حق انتخاب 
نهادهاي حاكم بر مناسبات جهاني و بين المللي 

به صورت مستقيم به مردم نبايد اعطا گردد؟
  دادرسي عادالنه

مبن��اي حقوق دادرس��ي هايي ك��ه در جامعه 
اس��المي صورت مي گيرد عدالت اس��المي و 
اصول شريعت است كه هدف آن تشخيص حق 

از باطل است. 
براي رس��يدن به اين هدف رعاي��ت جزءجزء 
فرآيند دادرس��ي الزامي اس��ت. بر اين اساس، 
برخي اصول در دادرسي ها تعيين شده است كه 

رعايت آنها عدالت را تأمين مي كند. 
به منظ��ور اع��اده اين ح��ق از اصول��ي مانند 
اصل برائت؛ دادرس��ي توس��ط ف��رد بي طرف 
و علن��ي بودن دادرس��ي بايد به��ره گرفت كه 
 در واق��ع از جمله لوازم اجراي اي��ن بند الگوي 

پيشرفت است.

در اعامي�ه حق�وق بش�ر مبنا و 
مرجع�ي وج�ود ن�دارد. در واقع 
فلسفه اين اعاميه مشخص نيست 
به كدام منبع معرفتي متصل است 
و چه بسا بتوان آن را به پنداشت 
اومانيس�تي از بش�ر متصل كرد


