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رویکرد جمهوري اسالمی ایران به آموزش حقوق بشر در پرتو اسناد بین               
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 چکیده 

حقوق بشر موضوعی جهانی و فراگیر است که به فراخور نیازهاي هر جامعه 
و بر اساس مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ایدئولوژیکی 

کند. اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد عالوه هاي متفاوتی پیدا میچهره
جه قرار توبر اصول خاص خود، رویکرد آموزش حقوق بشر را نیز مورد 

ایران با توجه به پذیرش اعالمیه حقوق بشر، رویکرد آموزش داده است. ج.ا.
حقوق بشر را با توجه به محتواي حقوق بشر اسالمی و با در نظر گرفتن 
مالحظات داخلی در نظر گرفته است. با توجه به همین رویکرد، سؤال 

ت به آموزش ایران نسب ه وجه تمایز رویکرد ج.ا.پژوهش حاضر این است ک
المللی از جمله نهاد حقوق بشر سازمان ملل حقوق بشر در پرتو اسناد بین

دهد که آموزش حقوق بشر ها نشان میمتحد شامل چه مواردي است؟ یافته
المللی، وجهی دینی دارد و بر اسالمی در مقایسه با رویکرد نهادي بین

اینکه، آموزش حقوق دهد. به عالوه همزمانی حقوق و تکالیف توجه نشان می
بایست معطوف به ترویج اصول کرامت، معنویت، توجه به کمال و بشر می

سعادت انسانی و همچنین بنیادهاي الهی براي سعادت انسانی باشد. در این 
المللی از جمله نهاد صورت است که رویکردهاي موجود توسط نهادهاي بین

ند. روش پژوهش حاضر گیرحقوق بشر سازمان ملل مورد انتقاد قرار می
 اي است. آوري اطالعات کتابخانهتحلیلی و شیوه جمع–توصیفی 

حقوق بشر، آموزش حقوق بشر، قانون اساسی، اسناد بین : واژهکلید
 ایران. المللی، جمهوري اسالمی

   27/09/1399تاریخ تأیید   27/11/1398تاریخ دریافت 
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 مقدمه
اي، و منطقه اي جهانیمطرح شدن حقوق بشر به عنوان مؤلفهها و با گسترش ارتباطات و رسانه

موضوع آموزش حقوق بشر به یک دغدغه عمومی براي کشورهاي مختلف جهان تبدیل شده 
لی و ماست. به این دلیل که فرایند جهانی شدن به عنوان یک موضوع مهم، اغلب موضوعات 

ضاي جدید، قوق بشر نیز تحت تأثیر فاي را به سطح دنیا کشانیده است. بدین ترتیب، حمنطقه
مللی درآمده الالمللی جهت سنجش رعایت قوانین بیني بینهاسازمانرویکردي براي نهادها و 

ی و تربیتی )، با تمرکز بر ابعاد آموزش1993(است. در همین راستا، کنفرانس جهانی حقوق بشر
فات میان شرایطی براي حل اختالحقوق بشر و اطالعات عمومی الزم به منظور خلق و بسترسازي 

: 2000ون، رابینس(جوامع و ارائه پیشنهاداتی به منظور درك و باال بردن ارزش صلح تشکیل شد
آمد و  هایی نظیر صلح و حقوق بشر پدید). این کنفرانس به منظور پایدار ساختن ارزش11

ها را دولت بود که هاي آموزشی حقوق بشردستاورد این کنفرانس، تأکید بر جنبه ترینمهم
آموزش  وین،1993در کنفرانس کرد تا در زمینه آموزش حقوق بشر فعالیت نمایند. موظف می

و صلح بین  حقوق بشر، تعلیم و آگاهی دادن در این زمینه براي تقویت تفاهم مشترك، بردباري
زمان جوامع ضروري دانسته شده است و با توجه به اهمیت آموزش در رعایت حقوق بشر، سا

طریق موجب را دهه آموزش حقوق بشر اعالم کرد، تا از این  2004تا  1995هاي ملل متحد سال
ان افزایش آگاهی جهانی از حقوق بشر و تقویت فرهنگ جهانی حقوق بشر شود. سپس سازم

   ویب نمود.را تص» برنامه اقدام دهه آموزش حقوق بشر«ملل در جهت یاري رساندن به این امر 
و ایجاد  تا با رعایت رویکردهاي حقوق بشري دارندهاي سیاسی تالش همین راستا نظامدر 

ي تحقق هایی متناسب با وضعیت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویش، راهی برارویه
 پیروزيا و آموزش حقوق بشر براي شهروندان خود پدید آورند. نظام جمهوري اسالمی ایران ب

 ، رویکرد جدیدي در عرصه حقوق بشر مطرح کرده است که1357سال انقالب اسالمی در 
ه عنوان هاي حقوق بشر غربی و هم مطرح شدن حقوق بشر اسالمی ببراساس آن، هم نقد آموزه

آموزش  ین زمینه، نهادهاي مختلفی در زمینهایک آموزه جدید، مورد توجه قرار گرفت. در 
ه نهاد قوه سکنند که در قالب ي مختلف فعالیت میهاسازمانحقوق بشر و در قالب نهادها و 

 ته است. مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آموزش هاي رسمی و غیررسمی تبلور یاف
بر این اساس، نقش نهادهاي مختلف در نظام جمهوري اسالمی ایران در زمینه آموزش حقوق 

هاي اسالمی و در راستاي ي از آموزهگیرکنند با بهرهبشر متنوع و متفاوت است که سعی می
هاي هاي جهانی حقوق بشر از جمله نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، فعالیتتطبیق با آموزه
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هاي جهانی توصیه شده از سوي نهاد با بررسی آموزه ،آموزشی را انجام دهند. پژوهش حاضر
ي مرتبط با حقوق بشر در هامانسازهاي نهادها و جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و فعالیت

هاي و فعالیت ختهپرداآفرینی این نهادها نظام جمهوري اسالمی ایران، به بررسی و تحلیل نقش
 . است دهداجمهوري اسالمی ایران را در راستاي آموزش حقوق بشر نشان 

 . پیشینه تحقیق 1-1
بدیل براي همه جوامع تاي حقوق بشر و آموزش آن موضوعی جهانی است و امروزه دغدغه

استا به ها در این زمینه بسیار گسترده است. در همین رحجم تحقیقات و پژوهش و شده است
 : شودمیبرخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته 

شورهاي در ک کودکانهاي حقوق بشر به آموزش«) در پژوهشی با عنوان 1396 (بهناز توکلی
محدودیت  جامعه، با يبه عنوان اعضاکودکان کشورهاي جنوب  آورده است که ،»جنوب

از اهی عدم آگ ممکن است در معرض خطر ،یمنابع اطالعات اهاي اجتماعی یاستفاده از شبکه
. داشته باشندن ااستفاده از این حقوق ر يالزم برا يهامهارت ایداشته باشند و اساسی خود حقوق 

اهللا هاي زندگی امري اساسی است. نصرتمهارتبنابراین آموزش آنان جهت یادگیري 
نین بیان چ »الملل و حقوق ایراننحق بر آموزش در حقوق بی«) در اثري با عنوان 1395فلسفی(

ی مشروطیت در نخستین سند حقوقی که در ایران معاصر تدوین شده یعنی قانون اساسکند که می
نون اساسی متمم قا 18آمده است. در اصل درباره تعلیم و تربیت شهروندان اتی و متمم آن، نک

زاد آخورشیدي بیان گردیده: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صناع  1285مشروطیت مصوب 
اساسی  باشد. نکته حائز اهمیت این است که تاکید قانونمی ممنوع مگر آنچه شرعاً ،است

ق بشري ند جهانی حقومشروطیت بر آزادي آموزش نزدیک به نیم سده پیش از تدوین نخستین س
ی: تحلیلی مواجهه دو دیدگاه حقوق«) در مقاله 1395(علی امیدي و همکاران صورت گرفته است.

رسند تیجه میبه این ن»بر تعامل و تقابل جمهوري اسالمی ایران با شوراي حقوق بشر سازمان ملل
سالمی اجمهوري  رغم پذیرش اعالمیه حقوق بشر از سوي جمهوري اسالمی ایران، رویکردبهکه 

سالمی موجب ها، جرایم سیاسی، آزادي بیان و عقیده، شکنجه، مجازات اایران به وضعیت اقلیت
  ست.  تفاوت آن از اعالمیه حقوق بشر از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد شده ا

حق آموزش و تربیت کودك «) در پژوهشی تحت عنوان 1394(اسدي نژاد، رستمی و مرادي
تربیت از ارکان رسند که به این نتیجه می» اسناد حقوق بشر [جمهوري اسالمی] ایران و قوانیندر 

در اسناد حقوق . همچنین اینکه کندمهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می
و اطاعت کودك از والدین و احترام به ایشان با  شودمیبشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته ن
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هاي مذهبی سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودك نیز والدین تنها حق دارند آموزه
 مطابق معتقدات خویش را به کودك آموزش دهند.

ه درسی شر در برنامقوق بي حهاارزیابی آموزش مؤلفه) در پژوهشی با عنوان 1394(شکاري
-اسان برنامهآموزان، معلمان و کارشنکه دانشمی ایران به این نتیجه رسیده است جمهوري اسال

هستند.  هاي دانش، توانش و نگرش موافقریزي با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه
رنامه درسی بصلح و حقوق بشر در ) در پژوهشی با عنوان 1390مافی و کاویار(  در نهایت اینکه
هاي هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن از مشخصه کییاند آورده المللید بینبا تأکید بر اسنا

هاي امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، طور قطع بسیاري از مؤلفهباشد که بهمی
 .المللی را تغییر داده استبومی و بین

موزش آاین است که مقوله حقوق بشر و  شودمی آنچه از بررسی تحقیقات مذکور حاصل
ایران از .ا.جه به اینکه رویکرد آن، نقش مهمی در جوامع معاصر دارند. بر همین اساس، با توج

شر سازمان بحیث حقوق بشر اسالمی و مقایسه آن با نهادهاي بین المللی از جمله شوراي حقوق 
 مسأله توجه نشان دهد. ملل انجام نشده است، پژوهش حاضر درصدد است تا به این 

 . روش تحقیق1-2
مللی در زمینه الکه با بررسی متون و اسناد بین شودمیپژوهش حاضر با روش تحلیلی انجام 

نجام شده است. اهاي آن و همچنین متون و منابع داخلی در این زمینه حقوق بشر از جمله اعالمیه
ر، آموزش ع اسنادي در زمینه حقوق بشها با بررسی کتب و مناببنابراین روش گردآوري داده

 المللی است. حقوق بشر و بررسی رویکردهاي داخلی و بین
 ق . اهمیت و ضرورت تحقی1-3

یاي خارج به امروزه برقراري روابط عادالنه میان شهروندان در داخل و تعامالت آنان با دن
مناسب جهت  امه آموزشیکه فقدان برن شودمیعنوان بخش مهمی از ارتباطات اجتماعی شناخته 

عنوان یکی ه. بنابراین آموزش حقوق بشر بشودمیآموزش حقوق بشر به آنان به خوبی احساس 
المللی و اسناد بیناز ابعاد توسعه انسانی و اجتماعی یکی از نیازهاي جامعه ایرانی است که در پرت

 . شودمیهاي انقالب اسالمی و قانون اساسی دنبال و همچنین توجه به آموزه
 بانی نظري؛ حقوق بشر و آموزش آن در جهان م -2
فرانکلین دالنو » چهار آزادي«با پیام موسوم به به  1941در ژانویه » المللی بشرحقوق بین«

با اعالمیه  1948دسامبر  10ریزي شده و در روزولت رئیس جمهور امریکا خطاب به کنگره طرح
). 150: 1391فروغی نیا، (ان ملل متحد پدید آمدجهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازم
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و توسط سازمان ملل متحد وارد تعهدات و  1948اعالمیه حقوق بشر که به طور خاص از سال 
هاي سیاسی در سطح جهان پدید معاهدات بین المللی شد، شرایط و الزامات خاصی را براي نظام

گرفته شده که هرکس به صِرف انسان  آورده است. حقوق بشر عموماً به عنوان حقوقی در نظر
. البته این بحث به لحاظ فلسفی چالش برانگیز است؛ زیرا شودمیبودن، از آنان برخوردار 

مشخص نیست که چرا هرکس به واسطۀ انسان بودنش، داراي حقوق است. از رویکرد سیاسی، 
اعالمیه جهانی حقوق اند. آن را به رسمیت شناخته هاحکومتحقوق بشر، شامل حقوقی است که 

بشر، فهرستی معتبر از حقوق بشر را عرضه کرده است؛ با این حال مشکل است که به شکلی دقیق 
: 1389برنل و رندال، (هاي اجتماعی را از هم جدا کردحقوق بشر، دیگر حقوق و دیگر ارزش

نسانی و تأکید بر کرامت ا شودمیهاي حقوق بشري دیده ). اما آنچه در اعالمیه289-288
برخورداري از حقوق ذاتی است که فارغ از رنگ، نژاد، پوست، مذهب و طبقه سیاسی و 

 موارد به آن ویژه مقدمۀ به بشر حقوق جهانی اعالمیۀتعلق دارد. براساس  هاانساناجتماعی به 

 کرد: زیر به عنوان شناسنده حقوق بشر جهانی اشاره
 بشري؛ ادهخانو اعضاي کلیه ذاتی حیثیت الف: شناسایی

 بشري؛ آمال باالترین عنوان به فقر و ترس نوع هر از فارغ دنیایی به ب: رسیدن
 عقیده؛ و بیان ج: آزادي
 اجرا؛ مقام در بشر حقوق از قانونی د:حمایت
 الملل؛ بین دوستانه روابط ه: توسعه
 مرد؛ و زن حقوق و:تساوي

 راستا؛ این در ملل سازمان با ها دولت ز: همکاري
 حقوق.  این به نسبت مشترك تفاهم ح: حسن

عاد کرامت بر این اساس، حقوق بشر به دنبال آن است که براي موجودیت بشر با حفظ همه اب
ناخته شو آزادي او یک تضمین حقوقی تامین کند و براي آن یک چارچوب اجتماعی به رسمیت 

نه یا انسان انسانگرایا توان گفت حقوق بشر ناظر بر قوانینشده پدید آورد. از نظر فلسفی می
ه حقوق ). در بعد اجتماعی نیز حقوق شناخته شده از جمل35:1387نیا،قربان(محورانه است

که امروزه  شوندسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ... به عنوان ابعاد حقوق بشر شناخته می
 . شودمیمل طیف متعددي از حقوق بشر لیبرالی، اسالمی، سکوالر، دینی و غیردینی را شا

 المللیبین اسناد آنچه امروزه مدنظر است، مسأله آموزش حقوق بشر است که هرچند در
نیز توجه شده است، اما در کشورهاي مختلف  بشر حقوق آموزش به مسأله نوعی به بشر حقوق
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براساس رویکردهاي بین المللی و  .شودمیبا رویه هاي متفاوت و حتی منحصر به فردي دنبال 
 ماده ،1)1959(کودك حقوق اعالمیه 10 و 7 مواد به توانمی موارد ترینمهم جمله اي، ازمنطقه

 حقوق المللیبین میثاق 13 ماده ،2)1960()آموزش(تعلیمات امر در تبعیض با مبارزه کنوانسیون 5
 10 ماده ،4)1982(کودك حقوق کنوانسیون 29 ماده ،3)1966(فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 گونه هر رفع المللیبین معاهده 7 ماده ،5)1981(زنان علیه تبعیض انواع تمامی رفع کنوانسیون
 نمود.  اشاره.... و 7)1993(عمل برنامه و وین ، اعالمیه6)1969(نژادي تبعیض

دالیل متعددي جهت آموزش حقوق بشر در سطح جهان ارائه شده است که هرکدام بر 
ها را دلیلی براي آموزش لتم-کنند. برخی فروپاشی اقتدار دولتموضوع خاصی نیز تأکید می

هانشمول و دانند که به دلیل جهانی شدن حقوق بشر، نیازمند توجه به مفاهیم جحقوق بشر می
کنیم می عاري از هرگونه تبعیض و بی عدالتی است. استدالل این است که ما در عصري زندگی

ر نتیجه دها و ها و از بین رفتن حاکمیتارآمدي دولتکه در آن مباحث فراوانی درباره ناک
ساس، با ا). بر این 6: 2000فوریست، (شودمیتوجهی به موازین حقوق بشري سخن گفته بی

 د. تواند اقتدار جدیدي بیافرینمی زوال حاکمیت دولت ها، آموزش حقوق بشر به خوبی
راهی براي پایدار شدن زندگی در جاي دیگري استدالل شده است که آموزش حقوق بشر 

-توانند شکل مسالمتآمیز و جمعی است. بر این اساس، هرچند جوامع دموکراتیک میصلح
آمیزتري از زندگی را تجربه کنند، اما این موضوع همواره پایدار نیست. بنابراین آموزش حقوق 

ساس، مردان، زنان هاي سیاسی است. بر این ابشر ضرورتی براي پایداري زندگی جمعی در نظام
آمیز در کنار هم زندگی کنند، اما این شکل از توانند به مدتی به صورت صلحها میو حتی بچه

). طرفداران این رویکرد، 16: 2000رابینسون، (همیشه پایدار باقی نمی ماند زندگی معموالً
عقیده  دانند. بهآموزش و پرورش رسمی) را بسیار مؤثر می(آموزش حقوق بشر در مدارس
هاي مربوط به آن، زیربنایی براي تحول دموکراتیک محسوب رابینسون، حقوق بشر و آموزش

                                                      
1 . Declaration on the Rights of the Child 

2 . Convention Against Discrimination in Education 

3 . International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights 

4 . Convention on the Rights of the child 

5 . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

6 . International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

7 . Vienna Declaration and programme of Action 
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شوند. از نظر وي، آموزش حقوق بشر در مدارس بدین معناست که گفت و شنودهایی درباره می
 ). 18: 2000رابینسون، (اجتماع انسانی و مسائل مربوط به دموکراسی انجام گیرد

ش کند. آموزپذیري شهروندان تلقی میشر را راهی براي مسؤولیتلی، آموزش حقوق ب
مین دلیل با باال هتا اداره زندگی جوامع به شکل بهتري انجام گیرد. به  شودمیحقوق بشر باعث 

ل که این ها درباره حق بر آموزش، حقوق بشر نیز اهمیت یافته است. به این دلیگرفتن بحث
مچنین آنها را در ها پر کند و هپذیري جاي ناتوانی را در بچهتا مسؤولیت شودمیاهمیت باعث 

وه، از نظر لی، ). به عال7: 2013لی، (هاي متنوع توانمند سازدبرابر اداره زندگی شخصی و محیط
 شودیمآموزش [حقوق بشر] به کودکان جهت دفاع کودکان از حقوق خود به همه آنان توصیه 

ها یژگیفظت و حمایت از خود را بدست آورند و حتی این وتا آنها حداقل هایی از سطح محا
اشتن اهداف ). از نظر لی، تأکید بر توانمندسازي و یا باز گذ2: 2013لی، (را توسعه ببخشند

ود را بدست تواند اهداف خآزادمنشانه در این زمینه مهم است؛ چه اینکه فرد به تنهایی نمی
ر یک محیط دچه سحطی از آموزش الزم است تا بتواند  داندبیاورد. همچنین او به تنهایی نمی

 ). 6: 2013لی، (خود را به سطح استانداردي برساند
صی، داند که با پرورش رفتارهاي درونی و شخمک لود آموزش حقوق بشر را موضوعی می

شر براي کودکان . توصیه و دعوت به رعایت حقوق بسازدمیساز رشد حقوق بشر را فراهم زمینه
ست که به هاي آنان و همچنین راهنمایی براي احزاب دولتی اعث ارتقا و توسعه توانمنديبا

اعث احترام بها آموزش دهند که از خودشان محافظت کنند، همچنین توانند به بچهوسیله آن می
ها با حقوق بچه ، و در نهایت نقش بسزایی در آشناییشودمیهاي فرهنگی گذاشتن آنها به ارزش

ن ملل توصیه ). از همین منظر، سازما1227: 2014مک لود، (در عرصه روابط بین الملل داردبشر 
هاي فردي و هاي بیرونی و خارج از رفتارکند که در زمینه آموزش حقوق بشر تنها بر جنبهمی

رد حائز وقایع تمرکز نشود، بلکه توجه به مسائل درونی و شخصی و همچنین رفتارهاي خود ف
ی براي ). همچنین ایمارت آموزش حقوق بشر را راه1228: 2014مک لود، (ان استاهمیت فراو

زش داند. به عقیده وي، جوامعی که بدون آموتشکیل جامعه عاري از خشونت و تعصب می
ارند. به حقوق بشر باقی بمانند، همواره مستعد درگیري و خشونت در سطح ملی و جهانی را د

قوق قوق بشر بر این باور است که حقوق بشر باید بر حهمین جهت لی در تعریف آموزش ح
ر هر اساسی توجه کند. این حقوق شامل حق زندگی کردن، آزادي مذهب و برابري دانستن د

 ). 350: 2011ایمارت، (شرایط فرهنگی و ... است
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وزش در نهایت اینکه بیخو پارخ از جمله کسانی است که مسأله حقوق بشر را نوعی آم
د: یکی داند که براساس آن، آموزش باید شرایط اجراي دو مقوله را باز کنمیچندفرهنگی 

پارخ، (هاي دیگرانداشتن و احترام عمیق به تفاوتپرورش هویت خودانتقادي و دیگري دوست
ر آن، داي چندفرهنگی است که ). پارخ بیش از هر چیز خواستار رسیدن به جامعه13: 1998

گان فراهم لی اساسی پذیرفته شود و شرایط براي زیست اخالقی همتساهل و مدارا به عنوان اص
ا ایجاد ربایست براي حل تضادها، شرایطی شود. از نظر وي، در زمینه آموزش حقوق بشر، می

 ). 165: 2003پارخ، (آمیز منجر شودگوي توافقوآمیز باشد و به گفتکنیم که تساهل
 . بنیادهاي نظري حقوق بشر و آموزش آن2-1

حقوق بشر جهانی بر بنیادهاي نظري مستحکمی استوار است که به برخی از آنها اشاره  
حقوق بشر، حقوقی  گرایی است. از این منظر،ترین آن، اومانیسم و انسان. اولین و بنیاديشودمی

است که مردم به خاطر هویت انسانی باید برخوردار باشند، نه به خاطر دین، نژاد و زبان و 
کنند که واقع حقوق بشر را عموماً آن دسته از حقوقی فرض می در). 26، 1394فریمن، (ملیت

گونه تمایز  کند که هر انسان واحد، بدون هیچکید میامفهوم حقوق بشر ت باشند؛ذاتی انسان می
رنگ، جنسیت، زبان، دین یا هر عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، دارایی،  از حیث نژاد،

. بنیاد نظري دیگري که مندي از حقوق بشر را دارا استهر وضعیت دیگر حق بهره والدت یا
است از  حقوق بشر عبارتتوان باین کرد فردگرایی است. در این معنا، براي حقوق بشر می

حقوق بشر داراي  سلطه، اختیار، امتیاز و توانایی که انسان از آن برخوردار است. با این تعریف
تعلق حق به شخص با توان  ز جمله اینکه از سنخ امتیاز براي دارنده حق است،هایی است اویژگی

توان حمایت شده است. به طور کلی می و اختیار وي تالزم دارد و در آخر اینکه حق بشري امتیاز
در مقابل دولت است و کارکرد اصلی آن  بردارنده حقوق افراد گفت حقوق بشر معاصر در
ها متعهدند حقوق بشر را براي ترتیب، دولت بل افراد است. به اینتحدید قدرت دولت در مقا
مفهوم حقوق بشر حاصل تحوالتی  ).31، 1390قاري سید فاطمی، (افراد تضمین و حمایت کنند

ها ملزم فرد دارنده حق تلقی گردید و دولت است که در نیمه دوم قرن بیستم رخ داد و در پی آن
با این تفاسیر قبل از تجلی مفهوم حقوق  ).408، 1387موحد، (اندبه شناسایی و تضمین آنها شده

د. یآچون حقوق طبیعی سخن به میان میاز مفاهیمی  حقوق انسان در موردبشر براي بحث 
شهروندي و حقوق بشردوستانه به عنوان مفاهیم مشابه قابل  همچنین مفاهیم دیگري نظیر حقوق

ت تمدن بشري است اما حقوق بشر به عنوان موضوع ند. ایده حقوق بشر به همان قدمهست ذکر
گردد. حقوق بشر حقوقی هستند که هر فرد و تدوین، به تصویب منشور ملل متحد بر می مطالعه
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 در برابر دولت و هر مرجع عمومی دیگر به خاطر عضویت خود در خانواده بشري صرفنظر باید
 ).3، 2008شیلدتون، (اي برخوردار باشداز هر مالحظه

رین مبانی تتوان به حقوق طبیعی به عنوان یکی از بنیادي می پس از اومانیسم و فردگرایی
ود از حقوق خسازمان ملل متحد در تعریف حقوق بشر جهانی اشاره نمود. براساس این مقوله نیز 

ه از ذات حقوق بشر به طور کلی به عنوان حقوقی قابل تعریف بوده ک« بشر چنین آورده است:
هاي توانیم به عنوان انسان زندگی کنیم، حقوق بشر و آزاديناشدنی و بدون آن نمی ما جدا

مان، عقلمان، استعدادمان و ، تا صفات انسانیسازدمیاساسی این امکان را براي ما فراهم 
ازهاي انسانی وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و به کار بریم و نیازهاي روحی و دیگر نی

ها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر براي یک زندگی است، که در آن شأن سازیم، آن را برآورده
 . )124، 1387غمامی، (»ذاتی و ارزش انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد

هاي اساسی نه تنها یک تراژدي فردي و غرب انکار حقوق بشر و آزادي تفکر از منظر
گردد و تخم خشونت و تخاصم جتماعی و سیاسی میشخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام ا

طور که جمله نخست اعالمیۀ کارد. همانها میها و در بین آنرا در درون اجتماعات و ملت
نماید: احترام به حقوق بشر و شأن ذاتی انسانی، زیر بناي آزادي، جهانی حقوق بشر اعالم می
ناپذیر نام برد، تقالوان حقوقی بنیادین و انتحقوق بشر را می باشد.عدالت و صلح در جهان می

گردد از جمله حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و که براي حیات نوع بشر اساسی تلقی می
ها و مزایایی ها و مصونیتاز آزادي تربیت، حق آزادي، حق مساوات در برابر حقوق و قوانین.

باید بتوانند به عنوان حق از اجتماعی که  اهانانسهاي پذیرفته شدة معاصر، کلیه که بر طبق ارزش
 ). 122-124همان: (کنند ادعا نمایند، به عنوان حقوق بشر یاد شده استدر آن زندگی می

که  شودمیهاي متفاوتی جهت آموزش حقوق بشر دیده بدین ترتیب رویکردها و رویه
سالمی ایران ا. جمهوري نگرندسیاسی و فرهنگی هر جامعه بدان می هايظرفیت هرکدام براساس

 به عنوان کشوري که عضویت در برخی نهادهاي حقوق بشري و آموزش حقوق بشري عضویت
رتو اسناد بین دارد، شیوه خاصی را ارائه داده است که به بررسی و نسبت سنجی این رویکرد در پ

 .شودمیالمللی پرداخته 
 جهانی. رویکر انتقادي ج.ا. ایران به آموزش حقوق بشر 3

آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر رویکرد دینی و الهی است. بنابراین 
هرگونه رژیم حقوق بشري، از حقوق و تکالیف و امتیازات و تعهدات ناشی از قرآن تبعیت 

). در حیطه قانونی و 105: 1385ملکی، (الرعایه استکند و بر مخاطبین و معتقدین به آن الزممی
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قی نیز نوع نگاه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به حقوق بشر، به اسالم و تفاسیري که حقو
، نقش مهمی در موضوع حقوق بشر شودمیاز سوي مؤسسان نظام جمهوري اسالمی ایران ارائه 

ها باعث شده تا رویکرد جمهوري اسالمی ). همین ویژگی174: 1394صالحی و دهقان، (دارد
بشر جهانی متمایز باشد. بنابراین در وهله اول نوعی تمایز میان رویکرد ایران از حقوق 

. از این جهت، شودمیحقوق بشر اسالمی) دیده (حقوق بشر جهانی) و رویکرد الهی(سکوالر
رویکرد موردنظر جمهوري اسالمی ایران در موضوع حقوق بشر و آموزش آن، رویکردي 

 . شودمیانتقادي نیز محسوب 
 اتهمه امکان سوم، اصل در مذکور اهداف به نیل براي است موظف ایران میاسال جمهوري

 هامه زمینهه در عمومی هايآگاهی سطح بردن گیرد. همچنین، باال کار به امور این براي را خود

ست. ادیگر براي آموزش الزم  وسایل و گروهی هايرسانه و مطبوعات از صحیح استفاده با
سیدن به رهمه اصلی اساسی است و براي  براي رایگان بدنی تربیت و پرورش و بنابراین آموزش
 است که دولت اهم وظایف ها اززمینه تمامی در ابتکار و تتبع و بررسی روح این مهم، تقویت

 قوقح از عموم شهروندان منديبهره براي را الزم تمهیدات است مکلف اساسی قانون برطبق

موزش تواند براي آ). این رویکرد می34: 1395مؤذنی، رحمانی و (نماید فراهم صدرالذکر
 حقوق بشر صادق باشد. 

آموزش حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسالمی در جمهوري اسالمی ایران از جهت 
فراگیري و تأکید بر کرامت انسانی داراي وجوه مشترکی هستند. اصول اولیه اعالمیه حقوق بشر 

به  اسالمیام حقوق بشر ظدر ناول تا سوم). همچنان که اصول (گذارندبر این موضوع صحه می
قواعد و مقررات حقوقی بر فطرت بشر و با توجه بـه قاعـده الزام به همان معتقدات و  ءدلیل ابتنا

 ناصول پذیرفته شده ادیان دیگـر و نیـز رعایـت اصـل بنیـادي عدالت، حقوق بشر را بر اساس ای
 شودمی ). تفاوت از جایی شروع181: 1394صالحی و دهقان، (داندنگرش امري جهان شمول می

که آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران، خود را منتقد رویکرد مادي گرایی حاکم 
داند و کرامت انسانی با ابتناء بر ابعاد مادي و معنوي به صورت می یشه حقوق بشر جهانیاندبر

یشه اسالمی ضمن توجه به حقوق بشر و اندی دیگر،  درکند. به عبارتمی توأمان را جایگزین آن
انسانی و یک ضرورت دینی، این حقوق را در چارچوب -حقوق ملت به عنوان یک واجب الهی

کرامت ذاتی شناسایی نموده و بحث توحید و تقوا را عالوه بر نتایج اخروي آن، ضامن تحقق 
ترین ). به نظر نگارنده یکی از اساسی192: 1394صالحی و دهقان،(بهتر این حقوق برشمرده است

اصول در حقوق شهروندي جداي از دیگر اصول مصرحه، که در تمامی کشورها و حتی در دین 
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 واالي و ارزش کرامت، اصل شودمیترین اصول شناخته قرآن وروایات ) از بنیادي(مبین اسالم
محترم شمرده شود. زیرا احترام به  خدا است که باید برابر او در مسئولیت با توام و آزادي انسان

هاي رعایت به حقوق انسانی را فراهم خواهد ساخت. با توجه با اینکه تمامی این اصل زمینه
باشد، احترام به این اصول اصولی که آورده شده است، به نوعی، حقوق فردي در آن مستتر می

ي که در قانون گاه بطور از جانب حکومت، واجب است و اینکه شهروندان نسبت به حقوق فرد
 صریح وگاه بطور ضمنی، بیان شده، آگاه گردند.

ینی دهاي حقوق بشر الهی موردنظر جمهوري اسالمی ایران براي آموزش به اصول و رویه
 آنچه دادن قرار مدّنظر با و رو،این . ازشودمیو نوعی رویکرد انتقادي محسوب  شودمیمتوسل 

 استآمده اسالمی جمهوري اساسی قانون پنجم فصل 56 اصل و اول فصل دوم و اول اصول در
 توحید و هشد معرفی اسالم اساسی، قانون در کشور رسمی دین اوأل، اینکه گرفتن نظر در با و

 مطلق اکمیتح بر صریح بطور متعددي موارد در ثانیأ، و آیدمی شمار به اسالم نخستین اصل
 اسالمی مهوريج اساسی قانون که کرد اذعان قطع به توانمی است، شده تأکید جهان بر خداوند

 خداوند منازعبال نقش بر و گرفته فاصله مادي هاينظام از خود، موردنظر اقتصادي نظام ترسیم در
 ). 91: 1383محقق داماد، (است گذاشته صّحه جهان، امور لحظه به لحظه تمشیت در

است و نقش چندانی براي تکالیف  "حق"عالوه بر این، حقوق بشر جهانی مبتنی بر شناسایی 
گیرد. به عبارتی دیگر، حقوق بشر جهانی، سلبی و بشر براي ساختن جامعه مطلوب در نظر نمی

بیش از هر چیز خواستار برچیده شدن موانع تحقق آزادي و عدالت میان افراد است. اما در 
یف دولت براي ترویج آموزش حقوق بشر موردنظر جمهوري اسالمی ایران، مسؤولیت و تکال

حقوق برابر و آموزش آن بسیار مورد توجه است. همان طور که بیان شد بنیاد نظري حقوق بشر 
جهانی مبتنی بر رویکرد عرفی و مادي گرایی است. به همین دلیل، در نقد حقوق بشر جهانی 

). 41: 1389عی، را(که امیال و غرایز مادي را به جاي اهداف و کماالت انسانی نهاد شودمیگفته 
گرایی است. در سوي مقابل، حق بنابراین آموزش حقوق بشر در نوع جهانی آن، ترویج مادي

آموزش حقوق بشر در رویکرد جمهوري اسالمی ایران معطوف به زندگی مادي نیست. وجه 
ساز تعالی انسانی را از حیث تمایز حقوق بشر موردنظر جمهوري اسالمی ایران آن است که زمینه
ساز آموزش حقوق معنوي معنوي فراهم سازد. بنابراین آموزشی صحیح است که بتواند زمینه

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسوَل «فرماید: خداوند در قرآن میانسان باشد و چنین نگرشی را دنبال نماید. 
وَ االنجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهَاهُمْ َعِن  یجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فى التَّْورَاةِ النَّبىَّ األُمِّىَّ الَّذِى

 عََلیِْهمْ الْمُنکرِ وَ یحِلُّ َلهُمُ الطیِّبَتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیِْهمُ اْلَخبَئث وَ یَضعُ عَْنهُمْ إِصرَهُمْ وَ األَغْلَلَ الَّتى کانَت
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همانان « 1»بَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُُأولَئک هُُم الْمُفِْلحُونَفَالَّذِینَ ءَاَمنُوا ِبهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصُروهُ وَ اتَّ
] او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته که [نام -که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده

دهد، و از کار ] آنان را به کار پسندیده فرمان مىکنند [همان پیامبرى کهپیروى مى -یابندمى
دارد، و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاك را بر ایشان حرام سند باز مىناپ

دارد. پس کسانى که ] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمىگرداند، و از [دوشمى
ى به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیرو

 ». کردند، آنان همان رستگارانند
ه عنوان یک بساماندهی شده است که اقتصاد اي بُعد اقتصادي حقوق بشر اسالمی نیز به گونه

ایست به بمی ابزار و نه هدف نهایی در نظر گرفته شود. بنابراین آموزش حقوق اقتصادي نیز
ه همین دلیل در بمعنوي قرار دهد. براي تحقق آمال اي باشد که دنیا را به عنوان وسیلهاي شیوه

 هايثروت جمع از قانون اساسی و حقوق بشر موردنظر جمهوري اسالمی ایران، جلوگیري
 و ماعیاجت تأمین زنان، حقوق تضمین مسلمانان، المالبیت حفظ و هاآن استرداد و نامشروع

 است دهش داده اجازه دولت به آن، بر عالوه. است عمومی درآمدهاي محل از همگانی هايبیمه
 هدهع به رأسا را هامسئولیت برخی اجراي و گشته اقتصاد عرصه وارد مستقیما خود که

 در الگوي صورتی در خصوصی وجود بخش بنابراین،). 91-92: 1383محقق داماد، (بگیرد
 به داريسرمایه بخش، این عملکرد که است پذیر امکان اسالمی جمهوري نظام بر مبتنی توسعه
، 173 رزاقی،(نباشد »شرایط هر در و ممکن طریق هر به سود حداکثر جوي و جست« معناي
1370.( 

. در شودمیرعایت حق و تکلیف در حقوق بشر اسالمی، در اصول قانون اساسی نیز دیده 
 باشند، که قبیله و قوم هر از ایران یکی از مهم ترین اصول آن چنین مطرح شده است که مردم

 این بود؛ نخواهد امتیاز سبب اینها، مانند و زبان نژاد، و رنگ و برخوردارند مسـاوي حقوق از
 حمایت در مردم همه. است بسته ناروایی دریافت هر بر را راه که است واضح و روشن چنان اصل
 قرار قانون حمایت در یکسان مرد، و زن از اعم ملت افراد يهمه). بیستم اصل(دارند قرار قانون
 اسالم موازین رعایت با فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، انسانی، حقوق همه از و دارند

 همان در اساسی، قانون در شده مقرر حقوق و هاآزادي اوالً، است این مهم نکته. برخوردارند
 مقرر شهروند براي که فردي آزادي و حق هر اساسی قانون. استشده نیز محدود قوانین

                                                      
 147. اعراف/ 1
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 طور به که است؛کرده بیان را استثناعات و ساخته محدود را آن فوراً پهلویش در است،کرده
 اساسی قانون در که برد نام را قانون حکم جامعه، عمومی مصالح دیگران، آزادي توان،می عمده

 مطلق حق ثانیأ، است؛ و شده دانسته افراد هايآزادي و حقوق کننده محدود عوامل عنوان به
 هاانسان و آیدمی وجود به نیز تکلیفی ،شودمی ایجاد حقی فرد براي که هرکجا و ندارد وجود

 باشند. خود نیز تکالیف متوجه باید خود حقوق عالوه بر توجه به اجتماعی روابط در
مال کهاي درونی انسانی و هدایت وي به سمت حقوق بشر اسالمی درصدد آموزش توانایی

دارد و بندها و می پیامبر نیز بار سنگین را از دوش مردم بر دشومیاست. به همین دلیل استدالل 
م جاهلی و نیز کند. بدیهی است منظور از بارهاي سنگین،آداب و رسوزنجیرها را از آنان باز می

فکنده غل و زنجیرهاي فکري و روحی باشد که بر نیروها و استعدادهاي معنوي بشر سایه ا
اد درونی انسانی بنابراین حقوق بشر اسالمی در مقوله آموزش به ابع). 62: 1391پور، یداهللا(است

توجه نشان  هاي بیرونیدهد. حال آنکه در حقوق بشر جهانی، بیشتر به جنبهنیز توجه نشان می
از آن است که  . برخی انتقادات علیه حقوق بشر جهانی و نگاه آن به آموزش حاکیشودمیداده 

یرونی توجه بانکه به مناسبات درونی بشر توجه کنند، به مناسبات حقوق بشر جهانی، بیشتر از 
عدالت،  خواستند نظام اجتماعی نظامی باشد که در آن پنج آرمان، آزادي،می کردند و فقط

ریم، به این کبا توجه به آیات قرآن  ).236: 1385صرامی، (نظم، امنیت و رفاه تحقق پیدا کنند
بوده و با کدهایی  ن از ابتدا براي انسان در قرآن حقوقی را متصوررسیم که خداوند مهربانتیجه می

ام به شان دوستی و احتردر آیات قرآن کریم، سعی در رشد وتعالی انسان در باب اخالق و نوع
یا به انجام آن،  واند انسانی داشته است. لذا با هر آنچه را که در قرآن، ما را از آن نهی نموده

شري نیز جلب بمبناي کلیه قوانین ز باب توجه به حقوق فردي ما بوده است. اند، اتکلیف نموده
ها مصالح دنیوي باشد. البته با این تفاوت که قوانین بشري تنمصلحت و به عبارتی نفع انسان می

ندگان مورد بدهند، اما در شریعت هم مصالح دنیا و هم مصالح آخرت را مبناي قوانین قرار می
 سالم،گام یمحیط به دستیابی براي قرآن دیدگاه از ). حتی47: 1378تقوي، (ردگیتوجه قرار می

 . )104/عمران آل(است دانسته همگانی و نظارت منکر از و نهی معروف به امر را نخست
وجه تمایز مشخصی که میان حقوق بشر موردنظر جمهوري اسالمی ایران و حقوق بشر بین 

کند، توجه به اصل حقوق بشر نیز نمود پیدا می المللی وجود دارد و در موضوع آموزش
در حقوق بشر اسالمی است. بنابراین آموزش حقوق بشر باید به نحوي باشد که  "تکلیف"

مسؤولیت هاي انسان در قبال ساختن زندگی مطلوب فردي و اجتماعی را نیز برآورده سازد. 
معروف و نهی از منکر و نظارت براي دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به همان طور 
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 «فرمایند:همگانی است؛ البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها. خداوند متعال در این باره می
کَ هُُم وَ لْتَُکنْ مِنُْکمْ أُمَّۀٌ یَدُْعونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَِن الْمُنْکَرِ وَ أُولئِ

 ).104/عمران آل(»مُفْلِحُونَ الْ
مل واقعی بدین ترتیب در بینش اسالمی همه حقوق و وظایف براي این است که انسان به تکا

ن است که عالوه آو قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسالم نسبت به سایر مکاتب بشري 
فرد مسئول  آنان نیز هست.هربر تامین مصالح دنیوي مردم به فکر تامین سالمت ابدي و اخروي 

ائمی و دامر به معروف و نهی از منکر است. یادآوري آحاد اجتماع یک ضمانت اجرایی قوي، 
ه اجرایی پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، را

ر حقوق بشر ناپذییگشاید. بنابراین حق و تکلیف از اجزاي جدایدیگر قوانین و مقررات را می
ف پروردگار ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصا(اسالمی هستند. همچنان که امام علی

 ). 137: 1374مهاجري، (شمرده است
 موزش حقوق بشر در ج.ا. ایران . آ3-1

ادهاي آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران بر مبناي قانون اساسی و در قالب نه
د و رویکردهاي . با توجه به اسناشودمیرسمی و غیررسمی و با تلقی حقوق بشر اسالمی دنبال 

 جهانی عالمیها نظیر بشري حقوق مهم اسناد از برخی ایران دولتالمللی در زمینه حقوق بشر، بین
 حقوق کنوانسیون فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، حقوق المللیبین میثاق بشر، حقوق

 به بشر هستند، حقوق آموزش و ترویج راستاي در مقرراتی حاوي که را... و) 1982(کودك
 هبرنام و وین اعالمیه نظیر بشري حقوق اسناد از بسیاري در عضویت و رسانده تصویب

 پذیرفته را گردیده بشر حقوق آموزش امر بر زیادي تأکید آن در که )1993(عمل
 را خاصی تعهدات المللیبین جامعه قبال در جهت این از بنابراین. )173: 1393مهرپور،(است

شر، ببه همین منظور نهادهاي داخلی بر مبناي آموزش حقوق دارد.  بشر حقوق آموزش جهت
 اند. رویکردهاي رسمی و غیررسمی را پیش روي خود قرار داده

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، حقوق بشر را در ابعاد مختلف آن از جمله برابري، 
هاي قومی هاي دینی و مذهبی و حقوق اقلیتاجتماعی، حقوق اقلیت-عدالت، حقوق اقتصادي

و زبانی مورد توجه قرار داده است. اما آنچه مدنظر است ارائه الگوي آموزش حقوق بشري و 
هاي مختلف جامعه از جمله کودکان و نوجوانان است. در این وق به بخشتسري دادن این حق

توان گفت اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان باره و با تکیه بر نص صریح قانون اساسی می
داند که در حدود مراسم دینی هاي دینی شناخته شده میزرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت
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: 1391منصور، (کنندصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میخود آزادند و در احوال شخ
). به عالوه در اصل نوزدهم قانون اساسی، بر برابري آحاد مردم در پیشگاه قانون اساسی تأکید 12

چه در اصل نوزدهم بیان شده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق شده است. چنان
 ).13: 1391منصور، (رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودمساوي برخورداند و 

رونی ساختن دهاي اساسی، گیري از اصول قانون اساسی باید گفت که احترام به آزاديبا بهره
ر ضروري و نهادینه کردن اصول حقوقی بشر است که به منظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بش

زشی که در این رویکردهاي آمو ترینمهمرسد از ). به نظر می133: 1386نواب دانشمند، (است
مومی و عتواند مورد توجه واقع شود، توجه به اصول قانون اساسی است که آموزش زمینه می

زش حقوق بشر ها در بخش آموهمگانی را نیز به رسمیت شناخته است. بنابراین ارائه این آموزش
انون اساسی المللی باشد. قزش حقوق بشر بر مبناي اسناد بینتواند راهی براي اجراي آمومی

المللی بخصوص نجمهوري اسالمی ایران مُلهم از تعالیم دین مبین اسالم و همسویی با توافقات بی
قانونگذاري  المللی حقوق فرهنگی اقتصادي و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجعمیثاق بین

-ت میرا یافته است حق آموزش را براي شهروندان به رسمیاجازه الحاق به میثاق مذکور 
 ).ام قانون اساسی ایراناصل سی واصل سوم (شناسد

 . آموزش رسمی و غیررسمی و آموزش حقوق بشر 3-2
 حق ،فرهنگی سازمان ملل متحد و اجتماعی اقتصادي، حقوق المللیبین میثاق 13 ماده

 تکرام احساس و انسان شخصیت کامل رشد راستاي در حتی را پرورش و آموزش به دسترسی
 رخورداريب جهت را فرد هر حق میثاق، این عضو هايبر این اساس، دولتاست.  دانسته انسانی

 در یدبامی پرورش و آموزش که پذیرندمی آنها. شناسندمی رسمیت به پرورش و آموزش از
 اساسی هايآزادي و بشر حقوق به فرد احترام و انسان حیثیت و شخصیت کامل توسعه جهت

 و الفع شرکت تواندمی پرورش و آموزش که پذیرندمی آنها همچنین. شود هدایت و تقویت
 يهاگروه و هاملت تمام بین دوستی و مدارا تفاهم، فضاي در و آزاد جامعه یک در افراد موثر

 تحقق ار صلح ساختن برقرار جهت ملل سازمان هايفعالیت همچنین و مذهبی یا قومی نژادي،
 است مکلف دولت« :گویدمی بشر حقوق اسالمی اعالمیه 17 ماده) ج(بنددر همین راستا،  .بخشد

 را اش انوادهخ و خود مایحتاج آن طریق از بتواند که ايشرافتمندانه زندگی در را انسانی هر حق
 یاساس نیازهاي سایر و درمان و آموزش و مسکن و پوشاك و خوراك شامل و سازد برطرف

 .»نماید تضمین ،شودمی



 … رویکرد ج.ا.ایران به آموزش حقوق بشر در پرتو اسناد بین المللی                                     62

از  گیري و تربیت شهروندان منتقد، بخش دیگريدر کنار مسأله آموزش، توجه به شکل
مللی از جمله الرود. بر این اساس و در پرتو اسناد بینآموزش حقوق بشر در ایران به شمار می

نین آمده چفاهیم حقوق بشر ، درباره آموزش م26در بند دوم ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
 رعایت تقویت و انسان شخصیت جانبههمه شکوفایی باید پرورش و آموزش هدف«است:  
 تفاهم، حسن گسترش به باید پرورش و آموزش. باشد اساسی هايآزادي و بشر حقوق

 گسترش هب نیز و دینی یا نژادي يهاگروه تمام و هاملت تمام میان دوستی و دگرپذیري
رسد نظر میبهی، با توجه به رویکرد جهان .»رساند یاري صلح حفظ راه در متحد ملل هايفعالیت

ناخته شده شهاي اساسی و جانبه شخصیت بشر، احترام به آزاديتقویت روحیه انتقادي، رشد همه
این است. بر  در قانون اساسی، نیازمند پرورش شهروندانی منتقد و آگاه به مسائل مختلف جامعه

خگو اساس، در مسأله آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران، براي آنکه دولتی پاس
وندانی هاي مختلف محقق سازد، نیازمند پرورش شهرشکل بگیرد تا حقوق مردم را در زمینه

ها ن رسانه). محقق شدن این امر نیازمند فعال شد24: 1386نیا آذري، (خالق و پرسشگر هستیم
توانند بالزم براي شهروندان است که در چارچوب آن  ي مختلف و ارائه آموزشهادر زمینه
 ند. هاي مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ظهور برسانهاي خود را در حوزهخالقیت

مطبوعات و  ها وگیري از رسانهعالوه بر تأکید قانون اساسی بر مسأله آموزش عمومی، بهره
منتقد  تر از همه پرورش شهرونداناي آموزش حقوق بشر و مهمکمک به گسترش آنان در راست

نون اساسی . چنان چه در نظام حقوقی ایران، قاشودمیو پرسشگر، گامی رو به جلو محسوب 
 يهایهباال بردن سطح آگا«عنوان تکلیف دولت در بند دوم اصل سوم مقرر داشته است: به

به ». گرید لیو وسا یگروه يهامطبوعات و رسانهاز  حیبا استفاده صح هانهیدر همه زم یعموم
شهاي این ترتیب حقوق بشر نیز به عنوان نوعی آگاهی عمومی موضوع تکلیف دولت در آموز

 انسانی، مساوي حقوق بیستم اصل در اساسی رسانی عمومی است. به عالوه قانونرسمی و اطالع
 شناسایی وردم اسالمی موازین رعایت با را ملت افراد همه فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی،

. شودیم محسوب انسانی فرهنگی حقوق از یکی بشر حقوق از آموزش منديبهره که داده قرار
 اسالمی دقی به توجه با. است شده پذیرفته 30 اصل در شرایطی با رایگان پرورش و آموزش حق

 در نهات بشر حقوق آموزش رسدمی نظر به اساسی قانون 4 اصل اساس بر قوانین تمامی بودن
 .است دهش شمرده مجاز ملی مقررات در باشد نداشته اسالمی احکام با تعارضی که ايمحدوده

-بایست در حیطهعالوه بر نهادهاي رسمی، آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران می
فرهنگ انسان پذیر شود. زیرا چنین امري، موجب استقرار و گسترش هاي غیررسمی نیز امکان
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حق و مطالبه کننده و دولتی مکلف و پاسخگو خواهد شد که در نهایت به تعمیق دولت ذي
). امري که نتیجه آن، شکل گیري دولتی 174-175: 1378امیرارجمند، (شودمیقانونمدار منجر 

پاسخگو در جامعه اسالمی است که خود از آمال و اهداف نظام اسالمی است. در این صورت 
 تواند معطوف به ترویج ارزش هاي اسالمی باشد. می ش حقوق بشرآموز
ساسی و هاي حقوق بشري قانون اها و نهادهاي مدنی و تأکید بر جنبهفعال شدن انجمن 

د نهادهاي ، گام مهمی براي ترویج و آموزش حقوق بشر در نز»حقوق بشر اسالمی«برجسته کردن 
 آموزش غیررسمی حقوق بشر در نهادهاي مختلفطور مشخص در زمینه غیررسمی است. به

گزینش،  کادر اداري)،(جامعه، نهادهایی مختلفی مانند وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش
، سازمان ها، قضاتهاي رسیدگی به تخلفات و اصوالً مراجع شبه قضایی اداري، شهرداريهیأت
ی، وزرات جتماعی، سازمان بهزیستها، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کار و امور ازندان

امیرارجمند، (دتوانند نقش مؤثري داشته باشنبهداشت و درمان، نیروي انتظامی و صدا و سیما می
یه فضاي مجازي ناشی از گسترش اینترنت، مکالمات آموزشی غیررسمی و ته). 175: 1378

اد حقوق ث تنقیح ابعتواند باعمحتویات متناسب با آموزش حقوق بشر به شکل قابل توجهی می
یوي و اخروي بشر در جامعه ایرانی گردد. با در نظر گرفتن این مسأله که هدف اصلی، سعادت دن

 انسان و حرکت بر مبناي اصول اخالق اسالمی باشد. 
-آموزش غیررسمی و همچنین تحقق بخشیدن به مسأله آموزش مجازي حقوق بشر در قالب

نی براي تحقق آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی هاي فراواهاي غیررسمی داراي مزیت
مندرج در قانون اساسی » آموزش عمومی«رسد این رویه در راستاي ایران است. به نظر می

رود که امر یاددهی، هاي آموزشی انتظار میامروزه از نظامجمهوري اسالمی ایران قرار دارد. 
م و یا محیط مدرسه محدود نشود، بلکه هاي درسی و یا معلیادگیري صرفاً در چارچوب کتاب

العمر و همیشه در دسترس باشند. فناوري اطالعات این برخورداري از آموزش فراگیر، مادام
رسد توجه بیشتر نظام آموزشی به نظر می ).107: 1384عبادي، (آوردامکان را به راحتی فراهم می

تواند حامی آموزش حقوق بی میجمهوري اسالمی ایران به این سبک از آموزش به نحو مطلو
خواهان آن هستیم که از ِقبل آموزش حقوق بشر در نهادهاي آموزشی از بنابراین اگر بشر باشد. 

جو در امور کشور تربیت کنیم، شایسته شهروندانی فعال و مشارکتها، جمله مدارس و دانشگاه
زیرا سه مشارکت دهیم. است در مدارس نیز فراگیران را در امور مختلف کالس و محیط مدر

المللی در زمینه حقوق بشر، آشنا ساختن عملی فراگیران و چنین روشی براساس رویکردهاي بین
هاي مبتنی تمرکز بر مهارتنحوه مواجهه با حقوق بشر در ابعاد مختلف آن است. بر این اساس، 
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در یک جو علمی  بر مشارکت آگاهانه، کارآمد و مسؤوالنه در جریانات سیاسی و جامعۀ مدنی
). پس آنچه به نظر 345: 1387اطهري و بختیار نصرآبادي،(دموکراتیک اهمیت فراوانی دارد

رسد گنجاندن محتواي خاصی در این نوع از یادگیري است که بتواند این روحیۀ ضروري می
 تقویت کند. نیز مسؤوالنه را 

» حقوق بشر«ت تأثیر آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران بیش از هر چیز تح
د. بر اساس کننتأکید می» تکالیف«و » حقوق«اسالمی است که بر ابعاد دوگانه حقوق بشر یعنی 

 است فمکل موجودي حال او در عین و باشد بُعد هردو به ناظر باید بشر، این رویکرد، حقوق

 حقیقی املتک به رسیدن راه در انسانی که است؛ انسان معنوي و مادي نیازهاي مبتنی بر حقوق و

 حقیقی یینتب بشر از دقیق تعریف حقوق براساس باشد. این برخوردار الزم امکانات از باید خود

: 1391راعی، (گرددبینی استوار میمعیارهاي ایدئولوژیکی و جهان براساس نیز آن و کندمی پیدا
انسان است، داراي وجه لق به همچنین در حقوق بشر اسالمی عالوه بر اینکه حقوق متع). 14-13

ي آدمی است. باشد که به معناي فراهم کردن شرایطی براي شکوفا شدن استعدادهاایجابی نیز می
می مورد توجه حقوق بشر و تعلیم آن به افراد جامعه در حقوق بشر اسال» آموزش«بنابراین مسأله 

اي اساسی، هبه آزادي هاي ترویج حقوق بشر و احتراماست. در این میان، یکی از بهترین راه
افتن آن ها و اصول حقوق بشر است که به منظور تحقق یدرونی ساختن و نهادینه کردن ارزش

خت و ها نیازمند شناباشد و براي مؤثرتر ساختن این آموزشآموزش حقوق بشر ضروري می
ي اریهاي آموزشی هستیم که بتواند ما را در رسیدن به این هدف ها و روشبررسی شیوه

تن افراد با با ارائۀ محتواي آموزشی انتقادي و آشنا ساخ). 129: 1386نواب دانشمند، (رساند
تی به عنوان جویانه و نهادینه کردن مفهوم خودنظاراستقالل فردي و برانگیختن روحیۀ مشارکت

ۀ اجتماعی راه براي تربیت شهروندانی منتقد و پویا در عرصامروزي هاي زندگی یکی از پایه
دیل به ب. در چنین صورتی است که حقوق بشر اسالمی به عنوان یک رویکرد شودمیراهم ف

ورزي دشمنان غرض و هم در پرتو اسناد بین المللی، راه را براي شودمیافراد جامعه شناسانده 
 گذارد.بسته می

 . نتیجه گیري 4
 آن، پی در و اسالمی جمهوري اساسی قانون در کشور رسمی دین عنوان به اسالم پذیرش

 در الزم معیارهاي از بسیاري تعیین کننده دین، این توسط شده ارائه اعتقادات مجموعه پذیرش
حقوق بشر اسالمی  پذیرش با. است اسالمی جمهوري نظام نظر مورد حقوق بشر نظام گیريشکل

تعیین  و فرد به منحصر نقش خداوند موحّد، مسلمان یک دیدگاه از و توأمانی حق و تکلیف،
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 لحظه و شودمی منتهی او به چیز همه و دارد عهده به طبیعت جهان تدبیر و خلقت در ايکننده
و آموزش این  هاانسانبنابراین سعادت  .اوست بالمنازع اراده به منوط عالم این وجود لحظه

آموزش هاي جامعه وجه تمایز حقوق بشر اسالمی است. از طرفی دیگر، رویکرد به سایر بخش
حقوق بشر نیازمند نهادسازي است. به همین دلیل نیز نهادهاي رسمی با بهره گیري از قانون 

کنند که می اساسی و با توجه به آموزه هاي دینی، رویکردي متفاوت از حقوق بشر جهانی دنبال
کنند. از حیث توجه به اصول می در آن بر همزمانی حقوق و تکالیف و تعالی انسانی تأکید

رامت، توأمانی حقوق و تکالیف، ترویج اصول معنوي و اخالقی و همچنین توجه به صدور ک
حقوق از منشأ الهی، رویکرد آموزش حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران از رویکردهاي 

 بایست تا پرورش شهروندان منتقد و بصیر دنبال شود. می مسلط جهانی متمایز است و این رویه
اي جدید هارائۀ شیوه، یادگیري الکترونیکیفاهیم حقوق بشر از طریق در راستاي آموزش م

از بهترین  هایی براي تفکر مستقل و انتقادي در یادگیران، یکییادگیري و فراهم کردن فرصت
و متنوع  هاي گوناگونتوان موضوعات گوناگون را در قالبهایی است که از طریق آن میشیوه

در همه جا صحبت  به آنها آموزش داد. با توجه به اینکه در عصر جدیدو متناسب با نیاز یادگیران 
گاه ساختن آشیوه براي  ترینمهم، شودمیهاي آنها دیده از حقوق شهروندي و مسؤولیت

م و هاي الزهاي جدید یادگیري است که فرصتهایشان شیوهشهروندان از حقوق و مسؤلیت
گاه و منتقد تبدیل آتا از این طریق بتوانند به شهروندانی کند برابري را براي شهروندان فراهم می

انون اساسی هاي جهانی حقوق بشر و مفاد قمتناسب با آموزهساز تحقق شهروندي شوند و زمینه
ساسی و رسد پرداختن به آموزش عمومی در قانون ابه نظر می شوند. جمهوري اسالمی ایران

ر سایه قانون ها دسی از جمله همزیستی اقوام و اقلیتهاي حقوق بشري قانون اساتأکید بر جنبه
قوق هاي مذهبی و دینی در چارچوب احکام شرعی، محقق ساختن حاساسی، حفظ حقوق اقلیت

توان بخش یمهم قانون اساسی است که با آموزش آنان م هايظرفیتزنان و کودکان از جمله 
 مهمی از مسأله آموزش حقوق بشر را در عمل اجرایی کند. 
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ــعه ـــعید در جهان در حال توس ـــاعی و س ، ترجمه احمد س

 میرترابی، چاپ دوم، تهران: نشر قومس.  
ـــرم تقوي، ــی، ب)1378(حمدناص ــلحت ررس  نظام در مص

 امیرکبیر.  تهران: انتشاراتاسالم،  سیاسی
ـــعود چالش حق و تکلیف، 1390(راعی، مس قد )،  مه ن نا ــل فص

 . 39-77، صص 6، شماره کتاب
سعود سنجی نظام بین1391(راعی، م سبت  شر و )، ن المللی حقوق ب

سالمی، آموزه سالمیهاي ا شر ا صلنامه مطالعات حقوق ب ، ف
 . 9-31، صص 91سال اول، شماره اول، پاییز 

سیامک سا1395(رحمانی، ابراهیم، مؤذنی،  نی )، جایگاه کرامت ان
ــلنامه راهبرد در قانون اســـاســـی جمهوري اســـالمی ایران،  فص

 . 25-42، صص 48، شماره توسعه
، ایران اقتصادي توسعه براي الگویی )،1373(رزاقی، ابراهیم

 توسعه. تهران: نشر
به (حکم و تکلیف؛ مجمعه گفتارها)، 1385(سیف اهللاصارمی، 

 کوشش)، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 
 )، صورتبندي گفتمانی حقوق1394(صالحی، جواد، دهقان، مجتبی

مجله مطالعات بشــر در قانون اســاســی جمهوري اســالمی ایران، 
 دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره اول، حقوقی 
ــادي،  یمعب ح موزش و )، 1384(ر عات و آ طال ناوري ا ف
ــی پرورش ــعه فناوري آموزش ــه توس ــس ، چاپ دوم، تهران، مؤس

 مدارس هوشمند.
)، تعریف و توضـــیح واژگان و مفاهیم 1387(غمامی، ســـید مهدي

 ، 92، شماره مجله اصالح و تربیتبنیادین حقوقی، 
شتهحقوق ) 1394(فریمن، مایکل شر، رویکردي میان ر ، ياب

 تهران: انتشارات هرمس.محمد کیوانفر ترجمه 
ـــیدمحمدقاري ـــیدفاطمی، س ــر ) 1390(س ر جهان دحقوق بش

 ، تهران: شهر دانش.معاصر
، چاپ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه)، 1387(نیا، ناصرقربان

یشه اسالمی، انداول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
 تهران.
شر حقوق)، 1383(مصــطفی داماد،ســید محقق ستانه ب  بین دو

 اسالمی. علوم نشر ، تهران، مرکزاسالمی المللی؛ رهیافت
شر دوستانه د1385(ملکی، علی شر و حقوق ب ر )، تعامالت حقوق ب

سپري در برابر حربه اتهام غرب، سالم،  صلنامه دیدگاه ا  هايف
  .، شماره چهل و یکمحقوقی

سالمی) 1391(منصــور، جهانگیر سی جمهوري ا سا  قانون ا
 ، چاپ یکصدویکم، تهران: نشر دوران. ایران

لت، از  )1387(علی محمــدموحــد،  عدا در هواي حق و 
 .، تهران: نشر کارنامهحقوق طبیعی تا حقوق بشر

تهران:  ،دولت کارکنان خاص جرائم، )1374(علی ، مهاجري
 کیهان.  انتشارات
ــر حقوق المللیبین نظام )،1393(حســـین مهرپور،  چاپ ،بش

 اطالعات.  تهران: انتشاراتدوم، 
ــمند، فریبا ــی برخی از روش1386(نواب دانش هاي آموزش ) بررس

 .129-167ص  ، 37 شماره ،مجله حقوقیحقوق بشر، 
ـــداهللا ـــروز ی ـــه ـــور، ب ــت،)1391(پ ــرام ــــان ک  در انس
 ادیان.  ، قم: انتشارات)ماهیت،مبانی،موانع(قرآن
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