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Abstract 

always about whether human rights are absolute or relative rights? There 

was disagreement. The dominant view emphasizes the absolutism of 

human rights. But those who believe in the relativism of human rights  

have their reasons for defending the relative human rights. The purpose 

of this article is to answer this question; are human rights really absolute? 

This research assumes that even those who believe in human rights 

absoluteness, they believe in absolute human rights  only in the 

theoretical realm, And when they enter the realm of action ,  their actions 

reflect the relativity of human rights. therefore , the answer to the 

question of what can be said about  the relativism of human rights in the 

practical realm? It seems necessary.  In this article, with the descriptive – 

analytical method and collecting information through the library method, 

we try to reach the conclusion that in relation to human rights, even 

absoluteists in practice seek the realization of human rights with a  

relativistic policy. 
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چکیده

هستند؟ اختالف نظر وجود نسبی یا مطلق  اینکه، حقوق بشر حق هایی  همیشه در باب  

برره نسرربی باورمنرردا   دارد. امررا    اصررراربر مطلق گرایی حقوق بشر    بیشترداشته است. نظر  

گرایی حقوق بشر دالیل خود در دفاع از نسبی بررود  حقرروق بشررر را دارنررد. هرردف ایرر  

آیا حقوق بشر به واقع مطلق هستند؟ ای  تحقیق   که  است بوده  نوشتار پاسخ به ای  پرسش  

به مطلق گرایی در حقوق بشر هستند   معتقد  حتی کسانی که  داشته است کهچنی  مفروض  

مرری   یمطلق بود  حقوق بشر باور دارد و زمانی وارد حوزه عملرر صرفا در حوزه نظری به  

شوند عمل و کردارشا  بیانگر نسبی بود  حقوق بشر است. لذا پاسخ به ای  سوال کرره بررا 

ضررروری   عمل بود؟عرصه  به نسبی گرایی حقوق بشر در    معتقد  بیا  چه مواردی می توا 

روش کتابخانه   قیاز طراطالعات    و گردآوری  کیفی-تفسیری. در ای  نوشتار با روش  نمود

، حترری مطلررق گرایررا  با حقوق بشرارتباط  در    که  ایمای  نتیجه بودهرسید  به  درصدد    یا

 درعمل با مشی نسبی گرایانه درپی تحقق حقوق بشر هستند.

ی، حوزه عملی: حقوق بشر، مطلق گرایی، نسبی گرایی، حوزه نظرکلید واژه ها
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 و بیان مسئله  مقدمه

معنررای در مقابررل نسرربی گرایرری حقرروق بشررر،  به طور معمول  حقوق بشر  پژوهش  در  

آ  مدنظر است. اما ای  مفهوم قادر نیست تمام بررار معنررایی آ  در تقابررل بررا   1جهانشمولی

نسبی گرایی را بر دوش بکشد. بلکه مفهومی که چنرری  اسررتعدادی را داشررته باشررد همانررا 

مفهوم اصطالح مطلق گرایی است. با ای  وجود نباید نتیجه گرفت که رابطه جهانشمولی با 

بلکه جهانشمولی نتیجه ای است که ممک  است هم در است،    2مطلق گرایی رابطه تساوی

 توسل به مطلق گرایی و هم در اتکا به نسبی گرایی حاصل گردد.

بود  حقوق بشر است، که فرامکانی و فرازمانی  ،  امر جهانینظر مطلق گرایا ، تاکید بر  

ر معتقدا  به مطلق گرایی حقرروق بشرر شررا نمی توا  محدود ومقید نمود.  آ  حقوق بطبق  

»برره اسررم   آ  تالش می نمایند وبه تعبیری کوشش می کنند؛امتداد گسترش و فراگیری  در  

( در مقابررل نسرربی 66:1393حقوق بشر همه یک جور بیاندیشررند. ذ اوالقدرومحمرردزاده ،

گرایا  درراهی خالف مسیر مطلق گرایررا  گررام برداشررته و عررواملی چررو  فرهنرر  را در 

دانند، آنها اعالم می کنند: » نمی توا  تمام انسا  هررا مؤثر میدخیل و    تصویب حقوق بشر  

را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد، زیرا حقوق عبارت است از قاعررده و 

 (62:1393رفتار اجتماعی که مولود جوامع بشری است. ذاوالقدر و محمدزاده ، 

هستند و نمی توا  آنهررا تمام و کمال  ای  اشاره دارد که حقوق بشر    هباکثر  اگرچه نظر  

را مشروط و مقید نمود، اما در طرف مقابل »فراگیری مطلق و دربست همه قواعررد حقرروق 

بشر چه به لحاظ نظری و چه به لحرراظ کرراربردی و عملیرراتی از سرروی نظریرره پررردازا  و 

فعلرری ی رفتارهررامجریا  بسیاری از کشورها مورد چالش قرار گرفته است. برره برراور آنهررا  

و  قواعررداسررا   دستاوردهای همه ملل جها  نیست. بر ای  نتیجه و    حاکی ازر  حقوق بش

فرهنگرری هریررک ازکشررورها قابررل تفسرریر و اعمررال طبررق اختالفررات  حقوق بشررر  قوانی   

 (110:1389است. ذااکریا ،  

قراردادگرایرری اسررت. ایرر  تئوری  حقوق بشر،    عرصه  دراکر شده  یکی از تئوری های  

حقوق بشر، حقوق وضعی   مورد  در ای »زیرا که  نظریه نسبی گرایی را در درو  خود دارد  

و قراردادی ذماهیتی سیال( است که بررر حسررب اراده واضررعا ، زمررا  و مکررا  ت ییررر مرری 

( لذا به آنچه در مطلق گرایی اعتقاد راسررخ 62:1395کند. ذجاوید و شفیع زاده خولنجانی،  

جود دارد، درنسبی گرایی مورد توجه و اعتنا نیست و به عبارتی در نسبی گرایی اعتقادی و

به لحاظ عملی نیز اخررتالف وتمررایز به فرازمانی و فرامکانی بود  حقوق بشر وجود ندارد. 



 

324 
دار 

کر
در 

ی 
رای

 گ
بی

نس
ر، 

فتا
 گ

در
ی 

رای
 گ

لق
مط

ر؛ 
بش

ق 
قو

ح
 

 

 گذاشررت  نمونرره هررا و مصررادیق حقرروق بشررر اجرررابرره به اسناد حقوق بشری و در الحاق  

گاه دولتها به حقوق بشررر در بسررتر مطلررق گرایرری و نسرربی ن  است که بیانگر نوعمشخص  

پافشرراری و به اسناد حقرروق بشررری اضافه شد   حقوق بشر می باشد. در  عرصه  گرایی در  

تصویب کنندگا  و سازما  ملل متحد بر امضا و ملحق شد  هرچه بیشررتر کشررورها اصرار  

کشررورها هنرروز برره ی از  سویی تعداد زیرراد، از  حالی است کهبه آ  اسناد می باشد ای  در  

از اسناد حقوق بشری محلررق نشررده انررد برررای مثررال »ایرر  کشررور ذامریکررا( هنرروز برخی  

، کنوانسرریو    4، پیما  نامه حقوق اقتصررادی، اجتمرراعی و فرهنگرری3کنوانسیو  حقوق زنا 

 و تاییررد دیگر ازکنوانسیو  های تخصصی حقوق بشر را تصویب بسیاری    و  5حقوق کودک 

(  از طرف دیگر، حتی بسیاری از کشورهایی که به ایرر  123:1389نکرده است. ذااکریا ،  

 اسناد ملحق شده اند در اسناد الحاق خود، شروط و مالحظات خود را یاد آور شده اند.

طوریکه اشاره شد، اگرچه نظر غالب در حوزه حقوق بشر بر تفوق مطلق گرایرری   هما 

رایی نیز در ای  عرصه نظرات و دالیل قابررل ترر ملی مبنرری بررر است، اما معتقدا  به نسبی گ 

نسبی بود  حقوق بشر دارند، که بی توجهی به آنهررا نمرری توانررد دارای ترروجیهی عقالنرری 

باشد، بلکه صرفا حاکی از نوعی نگاه متعصبانه نسبت به مطلق بود  حقوق بشر است. ای  

هررای مررذکور در حرروزه حقرروق بشررر مقاله درصدد نیست، اثبات نماید کدام یک از نظریه 

صحیح است، بلکه هدف ای  نوشتار بررسی و مطالعه ای  فرضیه است که حترری معتقرردا  

به مطلق گرایی حقوق بشر زمانی که وارد عرصه عمل می شوند، به نوعی در مسیر نسرربی 

گرایی گام برمی دارند. در واقع، اگر درگفتارشا  بر مطلق بررود  حقرروق بشررر اصرررار مرری 

اید چو  به عرصه عمل و اجرا وارد می شوند به نحو دیگررری رفتررار خواهنرردکرد. ایرر  نم

مطلب در وهله اول فرضیه ای است که اثبات آ  مستلزم پاسخ به ای  سوال است؛ بررا چرره 

استداللی و با اکر چه مواردی می توا  به ای  نتیجه نائل شد که حتی مطلق گرایا  نیز در 

و عملشا  نسبی گرایانه است؟ در ای  راستا ابتدا به نظریه مطلررق عرصه عمل و اجرا رفتار  

گرایی در حوزه حقوق بشر پرداخته و دالیل ارائرره شررده کرره بیررانگر مطلررق بررود  حقرروق 

بشراست، بیا  خواهد شد. درمرحله بعد، نظریه نسبی گرایی و نسرربی بررود  حقرروق بشررر 

وق باشررد مررورد اشرراره قرررار مورد بررسی و دالیلی کرره نمایررانگر نسرربی بررود  ایرر  حقرر 

خواهدگرفت و نهایتا به بررسی و اکر مواردی که حاکی از نسبی گرررا بررود  حترری مطلررق 

گرایا  در عرصه عمل درحوزه حقوق بشر باشد پرداخته خواهد شد. درای  خصررود در 

ی و به روش کیف  –ی  فسیرراستای انجام ای  تحقیق، تالش خواهد شد مطالب با رویکرد ت

 ای ارئه گردد.  کتابخانه
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 مطلق گرایی حقوق بشر -1

مفهوم مطلق گرایی که مشتق از واژه مطلق است معنای آزاد و رها بررود  منطوق و    در  

، القید بود  ، غیر مشروط بود  و البته غیر نسبی بود  نهفته است، یعنی امری که نتوا  بر 

ر نگاه مطلق گرایررا  ، دیعنی عدم قائل شد  قید و شرط  آ  قید و شرط گذاشت. ای  معنا،

نه بتوا  آنها را مقید، محدود ومشروط صورتی که  است، به  حاکم  حقوق بشر نیز  مورد  در  

به زما  و مکا  نمود و نه بتوا  آنها صرفا متعلررق برره دسررته ای از افررراد انسررانی دانسررت. 

در بیررا  ویژگرری هررای حقرروق طبیعرری، برره »فرازمررانی و فرررا  6همررانطوری کرره سیسرررو

حقوق بشر را بنیا  و پایه  می کند، کسانی نیز که    ( بود  اشاره45:1392ربا  نیا ،  قمکانی ذ

دارنررد. در اعررالم  برای حقوق بشررر  خصوصیتی  در حقوق طبیعی می دانند بر داشت  چنی   

» قانو  طبیعی قانونی است چنی  تعریف می کند:نیز قانو  طبیعی را    7ای  رابطه آکوینا   

وجهانشررمول کرره همرره انسررانها درهمرره زمررا  هررا ومکررا  هررا را در برمرری جاوید، ابدی  

(  ای  تعریف که حقرروق طبیعرری و برره تبررع آ  حقرروق بشررر را 45:1392گیرد. ذقربا  نیا،  

همیشگی، ازلی و ابدی می داند که در تمام زما  ها و مکا  هررا بصررورت فراگیررر تمررامی 

منه شمول خود قرررار مرری دهررد، بیررانگر انسا  ها را بدو  لحاظ کرد  هر نوع تعلقی در دا

مطلق بود  و بی قید بود  آنهاست که هیچ چیزی قادر به محدود کرد  آنها نیسررت. البترره 

صفت مطلق بود  حقوق بشر در جایی سنگینی و غیر قابل قبول بود  خود را نمایا  مرری 

در  داسازی افراز و ج حق های بشری، بدو  هیچ گونهرا برای تمامی مصادیق    کند، که آ 

نظر بگیریم. در اسناد حقوق بشری در بیا  مطلق بود  حقوق بشر، عالوه بررر فرازمررانی و 

بر اینکه تمام   بل انتقال بود  آنها ، بطور مطلقفرامکانی بود  و ت کید بر ااتی بود  و غیرقا

ار ملل و به عبارتی تمام انسا  ها بر چنی  ویژگی هایی برای حقوق بشر باور دارنررد، اصررر

 8گردیده است.

اسررتوار اسررت کرره انسررانها از اات و بنیررا   حقوق بشررر برررای     عرصه  مطلق گرایی در

سرشت مشترکی برخوردار هستند. ای  عبارت کلی مبی  ای  نظر است که انسررانها را بایررد 

فارغ از هر نوع تعلقی نگریست. البته درچنی  نگاهی به انسا  و حقوق وی، الزم است در 

  انسانها و بهره مندی آنها از حق هایشا ، مکا  و زمررا  اسررتقرار آنهررا حررذف مناسبات بی

گردد. آنچه در ای  مسیر می تواند بیشتر مورد بی اعتنایی قرار گیرد تاثیر عناصررر فلسررفی، 

رز تلقرری ای از انسررا  و حررق عقیدتی و فرهنگی در نگاه به حقوق بشر است. درچنی  طرر 

انسا  خود در ایجاد ای  حقوق نقشی نداشته و به همی    ، ای  نکته مستتر است کههای او

است که تفکرای  نشا  دهنده سبب نیز نمی تواند به آنها خدشه ای وارد نماید. ای  مطلب 
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است که بصورت ازلرری و ابرردی وجررود داشررته و گرفته شده  حقوق بشر از حقوق طبیعی  

ر ای  اسا  نباید چنی  تصور بصورت ثابت و الیت یر در آینده نیز وجود خواهند داشت. ب

کرد که حقوق بشر حاصل فرهن  خاصی است بلکه مولود باورهای مشترک انسررانی مرری 

برره مربرروط  دیدگاهی در سندهای باشد که بطور طبیعی در سرشت او موجود است. چنی  

برره عبرراراتی از   9اعالمیه جهانی حقوق بشررر  در دیباچه  می کند؛جلوه گری  حقوق بشر نیز  

برره   عتقرراد  حیثیت ااتی کلیه اعضای بشر، حقوق یکسررا  ، حقرروق انتقررال ناپررذیر، اجمله  

تفرراهم  –ایمررا  معنررایی قبلرری و ااترری مسررتتر اسررت عبارت  که در    –حقوق اساسی بشر  

مشترک و آرما  مشترک مواجه هستیم ای  عبارات در مت  اعالمیرره نیررز برره روشررنی و بررا 

، با اشاره به اعالمیه جهررانی 10صود اعالمیه تهرا صراحت انعکا  یافته است. در ای  خ

؛ اعالمیه مذکور تفاهم ذاعتقاد( مشترک همرره کندبیا  میخود    1ماده     2حقوق بشر در بند  

ملل جها  را درباره حقوق الینفک و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیا  داشررته 

کند. اگر معنای بیا  فرروق را چنرری  جامعه بی  المللی ایجاد تعهد می  است و برای اعضای

توافررق دول حاضررر در جلسررات شررور و نتیجرره  لحاظ کنیم که اعالمیه جهانی حقوق بشر  

تصویب بوده است، بایستی از اندیشه ازلی بود  حقوق بشر دست بکشیم مگر اینکه توافق 

ی نیررز مذکور را نتیجه باورهای مشترک قبلی و ااتی انسا  فرض کنیم. البته چنرری  برداشررت

نمی تواند مطابق با اختالفات فلسفی، عقیدتی و فرهنگی موجود در طول تاریخ بشر باشد. 

اسررناد حقرروق  دیگر ای  واقعیت را نیز نباید فراموش نمود که اعالمیه جهانی حقوق بشر و

همه انسا  ها و به عبارتی همه ملل نیسررتند، بلکرره حترری، اگررر  سازش  نتیجه  بشری نه تنها  

ملت های موجود در زما  تصویب آ  اسناد بدانیم باید گفت کرره   –ادف دولت  ملل را متر

ملتها بوده است. برره عنرروا   -تصویب آنها حاصل توافق ارادی تنها تعداد کمی از آ  دولت 

برره عنرروا  سررردمدار بلرروک  -مثال، چه در گذشته یعنی زمانی که اتحاد جماهیر شرروروی 

چه در حال حاضر هم »چی  با آ  همه جمعیت و دچار فروپاشی نشده بود و    -کمونیستی

سرزمی  و قدرت سیاسی که به آ  اهمیت ویژه ای می بخشد برره صررراحت نرره از اندیشرره 

جها  شمولی حقوق بشر دفاع مرری کنررد و نرره اعتقررادی برره مفهرروم مشررترک ایرر  حقرروق 

ی و ( با تمام ای  اوصاف ، همچنا  عررده زیررادی بررر ازلرر 255:1382دارد. ذگرو  اسپیل ،  

ابدی بود  و جها  شمولی حقوق بشر و به تعبیری بر مطلق بود  حق های بشررری ت کیررد 

بررر عکرر    دارند و آنها را ااتی انسا  می دانند که در طبیعت انسا  ریشه دارد. اما درواقع

، چراکه اگر چنی  باشد و» اگرحقوق بشررر مشاهده میکنیمبرداشتی از حقوق بشر را  اینطور  

دیق فطری و شهودی آدمیا  است چرا بسیاری از انسا  هررا عمررال یررا موضوع درک و تص

 (297:1387نظرا به انکار آ  برخاسته اند. ذمردیها ، 
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 نسبی گرایی حقوق بشر -2

نسبی گرایی دارای دامنه شمول گسترده ای است و انواع نسبی   ومحتوامنطوق  اگر چه  

عرصرره حقرروق   گرایی را می توا  مورد اشاره قرار داد، اما آنچه در بحث نسبی گرایرری در

مطرح است گرایشی از نسبی گرایی تحت عنوا  نسبی گرایی فرهنگی حقرروق زیادتر    بشر

ات فراوانرری هسررتند امررا زنرردگی است. برای  مبنا اگرچرره انسررا  هررا دارای مشررترک   11بشر

وپرورش انسا  ها در محیط هررای فرهنگرری متنرروع، اقتضررا مرری کنررد مترراثر از ارزش هررا 

، اکنو  دیگر نمی توا  پایهبه حقوق بشر داشته باشیم. بر ای   تامالتی  ،  جامعه  وهنجارهای  

 بطور عام بر مطلق بود  و به تعبیری جها  شمول بود  حقوق بشررر پررای فشرررد چراکرره؛

»فراگیری مطلق و دربست همه قواعد حقوق بشر چه برره لحرراظ نظررری و چرره برره لحرراظ 

کاربردی و عملیاتی از سوی نظریه پردازا  و مجریا  بسیاری از کشورها مورد چالش قرار 

همه ملل متمررد  پیشرفت های  حقوق بشر بیانگر  رفتارهای فعلی  گرفته است. به باور آنها  

فرهنگی هریررک از پایه ی اختالفات  حقوق بشر براصول       و اساجها  نیست. برای  پایه

(. ای  گفته عالوه بر اینکه حقرروق 110:1389کشورها قابل تفسیر و اعمال است. ذااکریا ، 

بشر را نه ااتی، بلکه نسبی و حاصل دستاوردهای انسا  می داند، بطور ضمنی هم  قائل به 

ق فرهن  ها و   تمد  های متعدد باشد ای  باور است که الزم است حقوق بشر نتیجه تواف

و اگر چنی  امری محقق نشد، اجرای حقوق بشر، تفسیر و به کارگیری آنها همچنررا  تررابع 

تمایزات فرهنگی خواهد بود و اعمررال آنهررا در چررارچوب آ  تمررایزات صررورت خواهررد 

ا  پذیرفت. در چنی  برداشتی از حقوق بشر نمی توا  ای  حقرروق را در قیررد زمررا  و مکرر 

خاصی بند نمود و آنها را تابع عناصر فرهنگی خاصی کرد، کما اینکه کشورهای زیررادی از 

جمله دول اسالمی بر ای  باورند که حقوق بشر ریشه در فرهن  غربی دارد و آ  گونه که 

تبلیغ می گردد فرامکانی و جها  شمول نبوده و حاصل یک فرهنرر  خرراد اسررت. البترره 



 

328 
دار 

کر
در 

ی 
رای

 گ
بی

نس
ر، 

فتا
 گ

در
ی 

رای
 گ

لق
مط

ر؛ 
بش

ق 
قو

ح
 

 

ینجا مراد از زما  و مکا  خاد، زما  و مکا  خرراد فرهنگرری الزم به تصریح است؛ در ا

حقرروق بشررر اسررت. در به وجود آمد   است، که موجب نادیده گرفت  سایر فرهن  ها در  

نسبت به حقوق بشر به اصطالح جها  شک  بدبینانه همراه با  نگرش  حتی نوعی  رابطه  ای   

به منظور تسلط فرهنرر  غرررب شمول وجود دارد که بیانگر نقشه ای از پیش طراحی شده  

از غرررب » بر سایر فرهن  ها می باشد. ای  نگاه، ضم  تاکید بر اینکه مفهوم حقرروق بشررر

( بیا  می دارد؛ »در همی  چشم انداز مفهرروم جهررا  131:1382بیرو  آمده است، ذفریم  ،

 اقتصادی( غرب باشد.   -شمولی ظاهرا پوششی نازک برای سلطه فرهنگی ذو شاید سیاسی

صرف نظر از آ  بخش از دیرردگاه فرروق کرره حرراوی دیرردی بدبینانرره   (131:1382،  م یفرذ

است، بایستی خاطر نشا  نمود و ای  واقعیت را مد نظر داشت که» جها  سوم برره نحرروی 

چشمگیر نه در قانونمندی حقوق بشر شرکت سازنده داشررته و نرره در برره کررار بسررت  آ ، 

جها  سوابقی دارد ... اما ای  خاستگاه تاریخی هرچند که حقوق بشر در همه فرهن  های  

است که بسیاری از ملی گرایا  فرهنگی را بر آ  داشته تا نهضت حقوق بشر را برره عنرروا  

( طرز تلقی فوق صرف 288:1388یک معیار جهانی یا هنجار جهانی نپذیرند. ذطرازکوهی،  

در زمینرره هررای مختلررف  نظر از وجه بدبینانه اش، بیانگر اعتقاد برره وجررود حقیقررت تعرردد

فرهنگی، عقیدتی و فلسفی درجوامع انسانی است که از برراور برره کثرررت گرایرری درمقابررل 

 یگانگی و وحدت گرایی حکایت دارد.

نسبی گرایانه به حقوق بشر نمرری توانررد خررود مطلررق باشررد. برره نگرش  ،  با ای  وجود

بلکه ریشه آ  حقوق به خررود عبارتی، منش  آنها نه طبیعت یا نیرویی خارج از اراده انسا ،  

انسا  بر می گردد. انسا  ها برای تحقق ای  حقوق به مانند هر مقرره اجتماعی دیگررری و 

در جهت تنظیم امور و بهره مندی از ماحصل آنها، از طریق انعقاد قرارداد که خود ناشی از 

رای  اسررا ، باور به حاکمیت اراده است در مسیر رسید  به هدف خود گام بر می دارند. ب

باید ت کید کرد؛ » نظریه حقوق قراردادی فی نفسه نسبیت پذیراست و جهانشررمول نیسررت 

زیرا در ای  نگاه، حقوق بشر حقوقی وضعی و قررراردادی ذمرراهیتی سرریال( اسررت کرره بررر 

( البته نباید چنی  گفته 80:1392حسب اراده واضعا ، زما  و مکا  ت ییر می کند. ذجنتی ،  

لق بیا  نمود، چو  در هر حال بایستی وجه نسبی بود  آ  محفوظ بماند و ای را بطور مط

حقوق بشر هرریچ حقرری و هرریچ بایررد و   نسبیت نگرش و تفکر  نباید چنی  پنداشت که »در  

 12( اگر چه جمله فوق با سور سالبه کلیرره93:197نبایدی جها  شمول نیست. ذمیرعباسی،  

قی نفی شده است و صدور چنرری  حکمرری بیا  گردیده و بطور مطلق جها  شمولی هر ح

  یرر ا  اسررت هرچنررد دشرروار  خود حاکی از نوعی مطلق گرایی است، اما بایستی گفته شود؛  
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، ولی با قدری تساهل و با بیانی نمود  یحقوق بشر حمل و تسر  قیمصاد  یحکم را به تمام

 رقیق تر می توا  حقوق بشر را نسبی دانست چراکه عوامررل متعررددی مرری توانررد ویژگرری

فرازمانی و فرامکانی بود  آنها در نظر مطلق گرایا  را، مقید و مشروط نماید. اگرچه بیررا  

فوق حاکی از اندیشه نسبی گرایی است، ولی ما را از طریق دیگررر در وادی مطلررق گرایرری 

»نسبیت فرهنگی شدید و مطلق که امکا  وجود کمتری  عامل مشترک   رها می کند چرا که

کلرری نفی کننده خصوصرریات شری معاصر را نفی می کند ودر نتیجه و جهانی در فرهن  ب

جها  شمولی و با هرگونه چشررم انرردازی از یررک مفهرروم نگرش  حقوق بشر و ... باشد با  

برره نسرربی   (. با ای  حساب و با آگاهی254:1382یل ،مشترک در تقابل است. ذ گرو  اسپ

از مفاهیم، حقوق ، باورها وآرما  هررا می توا  پاره ای باید اعتراف کرد گرایی حقوق بشر، 

 را یافت که در بی  انسا  مشترک باشد.

 بررسی نسبی بودن حقوق بشر در حوزه عمل -3

همواره آنچه در نظریه و تئوری ارئه می شود نمی تواند با هما  شیوه، جنبه عملی برره 

عمل و خود بگیرد و به درجاتی می توا  تفاوت میا  اجرایی کرد  یک موضوع در عرصه 

تطبیق آ  با نظریه مربوط به آ  را مشاهده نمود. اساسا در رشته های علوم انسررانی، آنچرره 

در نظریه بطور مطلق بیا  می شود، نمی تواند در مرحله عمل با هما  مطلق بود  به اجرررا 

درآید. ادعای ای  نوشتار ای  است، حتی کسانی که قائل به مطلق بود  حقوق بشر هستند 

عمل در مسیر باور به نسبی بود  حقوق بشر گام بر می دارند. بنررابرای  در ایرر    در مرحله

قسمت در جهت اثبات ادعا، مواردی را که حاکی از حرکت مطلق گرایا  در مسرریر نسرربی 

، د نظرررگرایی در حوزه عمل است را بر می شماریم. البته قبل ازپرداخت  به بیا  موارد مور

عرصرره عمررل از دیررد ایرر  نوشررتار دامنرره وسرریعی از جملرره الزم است گفته شود حوزه و  

 قانونگذاری و اجرا را شامل خواهد شد.

حقرروق زمینرره  در    جنبه توصیه ای بود  پاره ای از سررندها    قبل از هرچیزی بایستی به

اعالمیه جهانی جقوق بشر است. با توجه به توصیه ای سندها  ، از جمله ای   توجه کردبشر  

شررده اسررت قبول و تصرردیق  ه در قطع نامه مجمع عمومی سازما  ملل  بود  ای  اعالمیه ک 

نمی تواند الزامی برای اعضای جامعه بی  الملل در اجرای آ  به همراه داشته باشد که خود 

حاکی از نسبی بود  موضوع است. با ای  وجود، ای  اعالمیه مورد پذیرش اکثر قریررب برره 

مبنای تصویب چند معاهده حقوق بشری از آ    اتفاق کشورها قرار گرفته است و به عنوا 

( با لحاظ تعداد زیاد کشورهای محلق شررده برره ایرر  83:1384نام برده می شود.ذتوحیدی،  

اعالمیه، با ای  حال تمامی کشورها آ  را مورد پذیرش قرار نداده اند. لذا برررخالف آنچرره 
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عقایررد، فرهنرر  هررا و در وصف حقوق بشر بیا  می شود و آ  را ااتی بشر می دانند کرره 

سایر تعلقات نمی تواند آنها را تحت شعاع قرار دهد، می توا  چنی  استنباط نمود کرره بررا 

وجود تعداد زیاد کشورهایی که اعالمیه مذکور را پذیرفته اند کشورهایی نیز هستند که ای  

سررندهای از کشورها حتی برره  بسیاری  ،  نمونهعالوه بر ای   اگرچه  اعالمیه ملحق نشده اند.  

ضمیمه و الحرراق نیز محلق نشده اند. لذا بایستی گفت حتی در امر تعهد آور  حقوق بشری  

نسبی گرایی وجود دارد و در واقع اگررر ایرر  حررق هررا به گونه ای  حقوق بشری    سندهای  

مطلق و ااتی بشر بودند عذر و بهانه ای  برای پرهیز و عدم پذیرش و الحاق به آنها وجود 

 آنها از طریق کششی طبیعی و ااتی محقق می گردید.  نداشت والحاق به

با وجود ت کید مفرط براسناد موجود حقوق بشری و اصرار به محدود کرررد  مصررادیق 

برری  معاهررده بی  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگرری و معاهده  چارچوب  آ  در  

لقی که حقوق بشررر المللی حقوق مدنی و سیاسی و نگاه مطلق به آ  مصادیق با ای  طرز ت

همی  مصادیق شناخته شده هستند و نمی توا  مصادیق دیگری را برره آنهررا افررزود. امررا در 

هنوز در مراجع رسررمی با اینکه دیگری از حقوق بشر هستیم نمونه های  وقوع  واقع، شاهد  

مورد پذیرش قرار نگرفته اند، ولی دارای طرفدارا  جدی است. ای  مصادیق حقوق بشری 

در سررخنرانی افتتاحیرره دهمرری  جلسرره   1979در سررال    13  بار توسط کارل وسررککه اولی

به نررام (  22:1390مطالعاتی مؤسسه حقوق بشر استراسبورگ رسماَ مطرح گردید،ذانصاری،  

. عررالوه بررر طرررح و دفرراع از حقرروق عروفندم  یا نسل سوم حقوق بشر  14حقوق همبستگی

دوسررتدارا    بی     بشری درحقوق  ی از  جدیدترنمونه های  موسوم به حقوق همبستگی، از  

حقوق بشررر نام  به  حقوق  به مباحث حقوق بشر صحبت می شود و »تعداد روبه رشدی از  

؛ برای مثال حق بر لذت جنسی، حق دسترسی به اطالعات جنسی مبتنرری بررر بیا  شده اند  

( را مورد اشاره قرار 103:1397یافته های علمی وحق بر آموزش کامل مسائل جنسی ذ رز،

طرفررداری داد. چنی  توجهی به حقوق در عمل، بیانگر نگاه  نسبی گرایانه به حقوق بشر و 

 باور به مطلق گرایی ای  حقوق است.مقابل از آ  در 

با مطالعه حقوق بشر و بدو  نیاز به دقت ژرف در مت  آنها با محدویت هایی بررر مرری 

هرچنررد .  نرراظر اسررت   حقرروق بشرررمفرراهیم  طلق بود   خوریم که از دور شد  از باور به م

درصدد ارزشگذاری اعمال محدودیت بر حق های بشری نیستیم، امررا بایررد گفررت اعمررال 

محدودیت بیانگر نگاه نسبی به حقوق بشر در عرصه عمل است در ای  خصود از برراب 

حقرروق   برری  المللرریپیما   ماده های نوزده و بیست و یک و بیست و دو  مثال می توا  به  

مدنی و سیاسی اشاره نمود. در مت  ای  مواد با محدودیت هررایی بررر آزادی عقیررده وبیررا ، 
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عنرروا  احترررام حقرروق یررا حیثیررت بررا  حق تشکیل مجامع و حق اجتماع آزادانه با دیگرا ،  

دیگرا ، حفظ امنیت ملی عمومی، سالمت و اخالق عمومی، آنچرره در جامعرره دمکراتیررک 

یررا  ی از سررالمتپشتیبانی ا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای برای مصلحت امنیت ملی ی

پیما    8هستیم. در ماده  روبه رو  باشد،  واجب  اخالق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگرا   

بی  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شاهد اعمال چنی  محرردودیت هررایی 

را در تنگناهایی  بر حق تشکیل اتحادیه و فعالیت آزادانه و حق اعتصاب آنها هستیم. چنی   

پیمررا   ماده های هشت و نه و ده و یازدهمنطقه ای حقوق بشر؛ به عنوا  مثال در  سندهای  

سیزده و پانزده و شانزده ، مواد    15ت از حقوق بشر وآزادیهای اساسی  اروپایی حماینامه ی  

منشررور  ده و یررازده و دوازدهو مررواد    16کنوانسیو  امریکررایی حقرروق بشرررو بیست و دو 

نیز می توا  مشاهده نمررود. لررذا بایسررتی گفترره شررود: »اغلررب   17مللافریقایی حقوق بشر و

فاهیمی چو  ذذ نظم عمومی یا سود همگانی(( حقوق و آزادی های بنیادی در برخورد با م

یررا در مقررام تعررارض بررا یررک حقرروق یررا آزادی دیگرررا  از قابلیررت نسرربی شررد  

( البته هدف از اکر موارد فوق بیا  ایرر  مطلررب 17:1383برخوردارند. ذگرجی ازندریانی،  

بررد نیست که گفته شود؛ ایراد و اعمال چنی        محدویت هایی بر حقوق بشر خوب یررا 

هایی بر حقوق بشررر تنگنااست، بلکه مقصود اکر ای  موضوع است که قائل شد  به چنی  

عمل است چرا که قانونگذاری خود یک اقرردام در   حوزه  نسبی گرایی حقوق بشر درمبی   

 عرصه عمل انسانی محسوب می شود.

نجررا خررود آ 4بی  المللی حقوق مدنی وسیاسی در ماده پیما  اکر شده عالوه بر موارد  

که به وجود حالتی فوق العاده اشاره می کند اختیار تعلیق و به عبارتی انحراف از پرراره ای 

از حق های بشری را برای اعضای میثاق پذیرفته است. بدی  معنی که ای  ماده ای  اختیررار 

اگرچه   -را به عنوانی حقی برای اعضا مورد شناسایی قرار داده است که به صورت موقت  

اجرای پاره از حق های بشری را    –ی برای آ  حالت موقت تعیی  ننموده است  زما  دقیق

به حالت تعلیق در آورند. چنی  اختیاری در اسناد  منطقه ای حقوق بشر نیز برای اعضررای 

کنوانسیو  اروپایی حمایت از حقوق بشررر وآزادیهررای   پانزده  آنها پذیرفته شده است. ماده  

چنی  حررق پذیرفت   از  نشا   وانسیو  امریکایی حقوق بشر  کن  بیست و هفت اساسی و ماده  

واختیاری نسبت به تعلیق پاره ای از حق های بشری برررای اعضررای آ  اسررناد مرری باشررد. 

ای  موضوع اسررت بیانگر پذیرفت   حقوق بشری از طرفی  سندهای  در  گزینش  وجود چنی   

مفرراهیم حقوق بشری یک نگاه برابر نیست و به عبارتی پرراره ای از   نمونه های    که نگاه به

حقوق بشر بر تعدادی دیگر از آ  حقوق برتری دارند. ازطرف دیگر پذیرفت  قاعررده فرروق 
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یعنرری حررق اصررول در واقع نفی فرا زمانی بود  مصادیق حقوق بشر اسررت چرررا کرره ایرر  

فرازمانی دامنه ی ، از موقت و کوتاهاف وتعلیق، پاره ای از حق ها را، هرچند بصورت  انحر

ق اشاره شررد هرردف از بیررا  مطلررب بود  حقوق بشر خارج می کند. همانطوری که در فو 

، ارزش گذاری و بررسی خوبی و بدی حررق تعلیررق نیسررت بلکرره مقصررود اکررر ایرر  فوق

واقعیت است که علیرغم ای  که در گفتار همواره بر مطلق بود  حقرروق بشررر ت کیررد شررده 

 ا در عمل شاهد در پیش گرفت  رویه ای نسبی می باشیم.است ام

الزم است عالوه بر موارد فوق،  موارد دیگری  نیز که بیانگر عمل نسبی گرایانه نسبت 

به حقوق بشر    می باشد را مورد اشاره قرار دهیم؛ از جمله آنها ترراخیر در امضررای میثرراق 

لی حقوق مدنی وسیاسی یثاق بی  الملبی  المللی حقوق اقتضادی، اجتماعی و فرهنگی و م

( طرررح 13:1391امرراده امضرراد بودند.ذمصررفا،  1953، با وجود اینکه از سررال  1966تا سال  

از سوی مقامات رسمی و رسانه ای آسیا، کرره در   1990اندیشه ارزش های آسیایی در دهه  

تمرراعی، نفررع مقابل تفسیر لیبرالی از فرد به عنوا  موجودیت مجزا ومستقل ، بر تعهدات اج

جمعرری و رویرره انجررام وظررایف و زنرردگی بررا معیارهررای روابررط اجتمرراعی ت کیررد 

حقوق فرهنگی نیز اگرچه بخش های زیادی از اسناد حقوق بشررری   (13:1391مصفا،دارد.ذ

را به خود اختصاد داده است اما در عمل آنگونه که شایسررته اسررت جرردی گرفترره نمرری 

ه از بحررث و بررسرری جرردی حقرروق فرهنگرری شود، بطوریکه نگرش غالب بر آ  است کرر 

اجتناب شود تا از نزاع فکری جلوگیری گردد و مفهوم جهررا  شررمولی شررکننده تضررعیف 

( مورد دیگری که دارای اهمیت باالیی اسررت تعررداد اعضررای 92:1395نگردد.ذصفاری نیا،  

. ملحق نشده انررد اسناد حقوق بشری است، بسیاری از کشورها هنوز به اسناد حقوق بشری

دولررت  صررد و سرری و هشررت اگر کنوانسرریو  ال رراد هرگونرره تبعرریب نررژادی بررا امضررای 

دولررت  صد و سیزده مبارزه با کشتار جمعی ذژنوسید( با   ،کنوانسیو  مربوط به پیشگیری و

، میثاق حقوق دولت   صد و بیست و هشت  ، میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با  

دولت ،کنوانسیو  ال اد هرگونه تبعیب علیه زنررا    صد و بیست و شیش  مدنی وسیاسی با  

 کشور برره  صد و شصت و یک کشور و کنوانسیو  حقوق کودک با   صد و سی و شیش  با  

تصویب رسیده است و ای  ارقام درصد قابل توجهی از کشررورها را شررامل مرری تصدیق و  

  اسررناد ( اما با ای  وجود همه کشورها برره عضررویت ایرر 292:1376شود،ذپطرو  غالی ،  

درنیامده اند. در مقابل با توجه به اینکه، کنوانسیو  سازما  ملل متحد در خصود شکنجه 

کشررور  83و دیگر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا تحقیر کننده تنها بررا 

و پروتکل دوم اختیاری میثاق بی  المللی حقوق مدنی و سیاسرری جهررت ال ررای مجررازات 
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بایسررتی گفترره  18(1376:292، یذپطرو  غررالکشور به تصویب رسیده اند،  23  مرگ تنها با

بیانگر نگاه عدم اعتقاد یررا لحرراظ پرراره ای  عدم الحاق و عضویت تعدادی از کشورهاشود:  

حال حاکی از نگاه نسبی به حقوق بشررر در   هر  و دربوده  مالحظات به اسناد حقوق بشری  

جنبه نسبی بود  حقوق بشردر عرصه عمررل   نباید  ،لیست فوق  افزو  برعرصه عمل است.  

و لحاظ کرررد  آنهررا در زمررا  الحرراق  قوق بشریح قائل شد  به حق شرط در اسناددر    را

 حقرروق اسررنادنقب حق های بشری حتی توسط کشورهایی که به   و همچنی توسط اعضا  

، تررذکرات و توصرریه هررا توسررط نهادهررای گزارش هابه  بشر ملحق شده اند و بی توجهی  

شایسته است ت کید و یادآوری شود که عدم   اعضا  فراموش کرد.  جانب از  را  حقوق بشری  

ی نهادهررای حقرروق ، بی اعتنایی به توصیه هرراو الحاق، قائل شد  هر گونه شرط  عضویت 

، آنهررا  ب  پاره ای از حقوق، عدم رعایررت ونقرر نگرفتبشری، نادیده گرفت  یا حتی جدی  

، در اجرای حقرروق بشرررتنگنا و تحدید  هرگونه  فرهنگی و    قائل شد  تاثیر تنوع عقیدتی و

 گر نسبی بود  حقوق بشر در عرصه عمل است.ن، بیافارغ از هرگونه ارزش گذاری
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 گیری نتیجه

در پایرره  حقوق بشررر    ایآ  نکهیاپایه  بر  حقوق بشر  معتقدا  و فعاال   بندی  دسته    فارغ از

برره مطلررق گرررا و   باشد  یانسا  ها م   یتابع توافق و قرارداد ب  ایو اات انسا  دارد    عت یطب

حقوق بشررر حاصل می گردد ای  است که   حاضر،    نتیجه ای که از تحقیق  ،بود   نسبی گرا

در حوزه نظر مطرررح را  نمی تواند تمام آنچه  های علوم انسانی  و عرصه  سایر حوزه  مشابه  

 ، نیازمنرردی هررا و. همواره در عرصه عمل واقعیاتگرداندید در عرصه عمل محقق  می نما

در حرروزه   که  موانعی در مسیر انسا  بوجود می آید که مانع از تحقق کامل آ  چیزی است 

حقیقررت   را  تمایل دارد نظرات خودانسا  اغلب  نظر بدیهی و مبره  تصور گردیده است.  

ت کید برریش از حررد بررر   .بداند و خالف باورهای خود را کذب و اشتباه و نادرست بپندارد

می کشرراند برره نحرروی کرره   حقانیت خود، خواسته و ناخواسته او را به ورطه مطلق گرایی  

امررا زمررانی کرره در  ،را بپذیرنررد ییعقاید و نظرات خود کوچکتری  اسررتثنا  برحاضر نیست  

یا اندیشه های او بطور عملی مورد انتقاد قرار   کندتالش می    هاآن  برای اجرایعرصه عمل،  

 انسررا   اگرچرره ممکرر  اسررت   .و حدود و شروط آنها نمایا  می گردد  می گیرد، استثنائات

ممکرر    امررا  ،ایرردنمیا به طرق مختلف آ  را توجیه  خدشه وارده بر نظرات خود را نپذیرد  

 است در عرصه عمل، درکمال برری اطالعرری خررالف آنچرره را معتقررد اسررت عمررل نمایررد.

درخصود موضوع ای  تحقیق نیز چنرری  اسررت و در ایرر  مسرریر تکلیررف نسرربی گرایررا  

داشررته اصرررار  بود  حقوق بشرررفرامکانی و فرازمانی  برعدم  مشخص است چراکه همواره  

هررای   حقوق بشر اگرچه در عرصه نظر بر مطلق بود  حررقعرصه  اما مطلق گرایا  در    .اند

 پیوست  و عضررویت   یشناسایی عملی حق های بشر رشا  د بشری تاکید دارند اما اعمال

تعلیق ها    درپذیرش آنها ، قائل شد  حق شرط، پذیرفتتعویق  حقوق بشری ،  سندهای  به  

ها در مقابل تعررداد  ، ت یید بیشتر بر پاره ای از حقیق های بشربه حنسبت  و محدویت ها  

عرردم مراعررات و توجرره نکرررد  برره حقوق بشر، مفاهیم بعضی از ، بی توجهی دیگر از آنها

، نقب ای  حقوق و سکوت در مقابل نقب آنها توسط توصیه های نهادهای حقوق بشری

ر به ت ثیر تنوع عقیرردتی و فرهنگرری ، باوپاره ای از مالحظات  نمود   لحاظ  برسایر اعضا بنا

باز گوکننده ه  ، همه و هممنطقه ای در ای  رابطهبیا  کرد  اعتبار  حقوق بشر و    تکوی     در

 بر ای  اسا  بایستی گفترره  .حقوق بشر است در مقابل    عمل  زمینه  نسبی گرایی آنها در  ی  

 بازتاب حقیقت امرررقیم مست  حقوق بشر در عرصه عمل بطور غیردر واقع نسبی بود  شود؛

. انسا  ها ضم  دارا بود  مشترکات  فراوا  ، دارای پاره ای از خصایص مختص برره است 

ممکرر    ای  ویژگی هاهای متنوع است    از عقاید و فرهن   و مت ثر  خود هستند که برگرفته
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، که حتی اگررر به مکا  دیگر متفاوت از هم باشد  است از زمانی به زمانی دیگر و از مکانی

انکررار و نادیررده   در عرصه نظررر و اندیشرره  سبب رعایت پاره ای از مصالح و مالحظاتبه  

خودنمایی خواهد کرد، کما اینکرره اقرردامات   ، در عرصه عمل به هر نحو ممک گرفته شود

 بشر بیا  کننده ی چنی  اموری است.حقوق  عرصه عملی در 
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 . 21-40صص ،  4، شماره   41

معاصر  ، رواق   حقوق بشر وتحوالت آ  در جها »  (.1384ذتوحیدی ،احمد رضا -3

 . 77-95صص  ، 48،اندیشه ، شماره  

فطرت یررا (. »1395ذپاییز  جاوید ، محمد جواد  و شفیع زاده خولنجانی ، مصطفی -4

فصررلنامه پررژوهش حقرروق    ،طبیعت بشر مناطی برای سد نسبیت در حقوق بشررر

 . 59-85صص  ، 52عمومی ، سال هیجدهم ، شماره 

مسررئله عرردم قطعیررت در   »  (.1392ذتابستا   ، حسی علی و رحمانی  ، محمدجنتی -5

،   2شررماره    17پژوهش هررای حقرروق تطبیقرری ،دوره    ،      نظریه حقوقی معاصر

 . 47-69صص 

زبررا    ،  ی برردو  مبررانحقوق بشر  »(.  1397ذ، ترجمه خصالی، مهدی    رز، جوزف -6

 101-127درباره حقوق بشر(، چاپ سوم، صص  یذمجموعه مقاالتیپدر

ایرا  و جها  شررمولی قواعررد بنیررادی  حقرروق »  (.1389ذتابستا   ااکریا  ، مهدی -7

 . 107-125صص ،  ، پژوهشنامه علوم سیاسی ، سال پنجم ، شماره سوم  بشر

حقرروق بشررر و   »  (.1393ذبهار و تابسررتا     اوالقدر ، مالک  و محمد زاده ، وحید -8

، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسررالمی ، سررال    جها  بینی ها و نسبی گرایی

 .  61-71صص ، سوم ، شماره ششم

حقوق فرهنگی در نظام بی  المللرری حقرروق   »  (.1395ذتابستا     صفاری نیا ، محیا -9

حقوق تطبیقی ، دوره ، پژوهش های     بشر با حرکت کم شتاب در بستر پر تالطم

 . 77-103صص ،  2شماره   20
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روند های سیاسرری و فرهنگرری در فرآینررد » (.1388ذ زمستا   طراز کوهی ، حسی  -10

، فصلنامه حقوق مجله دانشگده حقوق و علوم سیاسرری    جهانی شد  حقوق بشر

 .  277-295صص ،  39، دوره 

حقوق بشر جهانشررمول   »  (.1382ذفریم  ، مایکل ، ترجمه حبیبی مجنده ، محمد -11

 .  121-136صص ،  1  ، فصلنامه ناقد ، شماره  و فرهن  های خاد

،   8قرروق بشررر ، جلررد  ح،     حقوق طبیعی و حقوق بشر»  (.1392ذقربا  نیا ، ناصر -12

 .  41-58صص  ، 2و  1شماره  

 –مبنررا و مفهرروم حقرروق بنیررادی   »  (.1383ذتابستا   گرجی ازندریانی ، علی اکبر   -13

 . 7-26صص  ، ، نشریه حقوق اساسی ، سال دوم ، شماره دوم  سخ  آغازی 

، فصررلنامه حقرروق   جن  فلسفی حقوق بشررر (. »1387ذزمستا  مردیها ، مرتضی -14

 .  297-317صص ،  4شماره   38مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 

تحلیررل گفتمررانی سررلطه   (. »1391ذپاییز و زمسررتا   ، وحیدمصفا، نسری  ، قربانی -15

 . 3-26صص،  2، شماره   7جلد  شر ، ، حقوق ب   حقوق بشر جهانی

 (.1393ذ پرراییز ئی ، سید طهمیرعباسی ، سید باقر ، رئیسی ، لیال ، موسوی میر کال -16

جها  شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد اسالم و رویه ی دولت های »

 . 193 -216 ، صص67، فصلنامه دیدگاههای قضایی، شماره    اسالمی

 

 

 یادداشت ها:

 
1 -Universality 
2 - Identity 
3 - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women 

 عنوا  کامل کنوانسیو  مذکور، کنوانسیو  رفع کلیه اشکال تبعیب علیه زنا  می باشد.
4- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  
5- Convention on the Rights of the Child  

6 - Marcus Tullius Cicero  گاهی در بعضی منابع از وی به سیسرو  هم نام برده شده

 است . 
7 - Thomas Aquinas 

 اعالمیه وی   5مثال در اعالمیه تهرا  و بند  - 8
9 - Universal Declaration of Human Rights 
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مه   3آوریل تا  22اعالمیه تهرا  نتیجه کنفران  بی  المللی حقوق بشر بود  که از  -10

 ا  تشکیل گردید. در تهر  1968
11 - Cultural Relativism of Human Rights 

ظی است که داللت بر کمیت آ   در منطق صوری در بحث قضیه محصوره ، سور لف  - 12

دارد. سالبه کلیه یکی از انواع چهارگانه قضیه محصوره  در منطق صوری است که در آ  

 مثل هیچ  انسانی سن  نیست . رابطه بی  موضوع و محمول بطور کلی نفی می گردد. 
13 -Karel  Vasak 
14- Solidarity Rights    
15-European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms  
16- American Convention of Human Rights  
17- African Charter on Human and Peoples Rights  

 مربوط به زما  تقریر مقاله منبع است. ارقام  - 18


