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  ترجمه از تارا نیازی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان

۱)سالی انگل  ” به قوانین بومی تبدیل قوانین بین المللی حقوق بشر” کارشناس آمریکایی علم انسان شناسی، در کتاب خود  (

، به محلی سیستم قوانین بین المللی حقوق بشر می بایست تفسیر آن قوانین را مطابق دولتها در فرایند محلی سازی»: ، می گوید(ر مورد خشونت جنسید)

هدف یکی از راهها  برای دستیابی به این. به سطوح باال انتقال دهند زبان جهانی حقوقی سطوح پایین ارائه دهند و نتایج و پیامدهای آن را با استفاده از

آشنایی با فرهنگ و مذهب به عنوان . در کانون زندگی بسیاری از مردم قرار دارند می تواند در نظر گرفتن این واقعیت باشد که فرهنگ ها و مذاهب اغلب
حقوق و نه به عنوان رقابت با هنجارها، می تواند راه را  که منافاتی با حقوق بشر ندارند، به رسمیت شناختن فرهنگ و مذهب به عنوان مکمل این عواملی

را قادر می سازد که بر درس  عالوه بر این، این روش ما. فرهنگ و مذهب از یک سو و حقوق بشر از سوی دیگر، باز کند برای آغاز گفت و شنود میان
ارائه  صل شود که چارچوب حقوق بشر چار چوبی قرار دادی است به منظورورزیم، تا اطمینان حا های آموخته شده برای عمل به آنها در سطوح محلی تاکید

 «.پاسخ به نیازها و مشکالت مردم همان منطقه
سیاست ” عنوان مثال، رواج نظریه  به. سر راه بهره مندی زنان از حقوق خود، نقش برخی از فعاالن غیر دولتی می باشد در این میان یکی از موانع بر

این  زیرا اغلب، زنانی که می بایست هدف و موضوع. عوامل غیردولتی را می بایست محکوم کرد منتقل شده توسط گروهی از” ست هویتسیا“یا ” اصالت 
را باور دارند حقوق قرار گیرند، بر نقش خود به عنوان ضامن خانواده و آینده کودکان تاکید و آن . 

کننده یا از  به عنوان محدود هیچ عاملی نمی بایست “منابعی آمده است که   ۱۸۹۱اور، مصوب سال ب در اعالمیه منع کلیه اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب و
های بین المللی، جهت اعمال خشونت علیه زنان بر اساس مذهب یا عقیده تعبیر  بین برنده هر گونه حقوق تعریف شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق

داشت بر اهمیت کار بر روی ریشه کن کردن هر گونه  تاکید بسیاری( وین)برنامه عملی در کنفرانس جهانی حقوق بشر   ۱۸۸۱در سال ” .بکار رود شود یا
مذهبی بوجود بیاید زنان و اثرات مضر برخی از شیوه های سنتی و مرسوم و تعصبات فرهنگی و افراط گرایی اختالف و تضاد که ممکن است بین حقوق . 

خواه  جهت اینکه بسیاری از رفتار ها در جهت بهره مندی از حقوق بشر، که خواه توسط افراد المللی نیازمند مطمئن کردن دولتهاست تعدادی از ابزارهای بین
 هیچ دولتی در فعالیت هایی که با هدف تخریب حقوِق به رسمیت شناخته واضح است که. گروهها انجام می پذیرد، تخلف از قوانین یا تجاوز به قوانین نیست

اعالمیه سازمان ملل متحد در خصوص رفع خشونت  با اینهمه در. مشارکت نمی کند و اجازه درگیر شدن در آن را به دیگران نیز نمی دهد شده انجام پذیرد،
۴علیه زنان ماده   (c) زات اعمالگران مجا دولتها موظفند به تالش و تحقیق جهت جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان،» :آمده است خطاب به دولتها
تصریح می کند که  CEDAW کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان .«خشونت علیه زنان، اعم از خصوصی یا دولتی مطابق با قوانین ملی

سازمان یا نهاد به انجام برسانند موظفند تمامی اقدامات الزم را برای از بین بردن تبعیض علیه زنان توسط هر شخص، کشورهای عضو . 

 دنیای اسالم

شکل گرفته است” وجود روحانی و ماورایی به جز خدا وجود ندارد و محمد رسول خدا است هیچ“اسالم دین یکتاپرستی است که حول این محور که  تقریبا  .
دلیل اینکه خاستگاه اسالم در شبه  شاید به. آن اکثریت مردم مسلمان هستند کشور وجود دارد که در ۷۵حداقل . میلیارد نفری مسلمان هستند ۶یک پنجم جهان 

بزرگترین جمعیت . ٪ از مسلمانان جهان عرب هستند ۱۷تنها  عربستان بوده، این اعتقاد عمومی وجود دارد که اکثر مسلمانان عرب تبار هستند اما جزیره
با اینهمه جمعیت مسلمانان . را دارد شترین تعداد مسلمانانکنند، پس از آن پاکستان، هند، بنگالدش، ترکیه، مصر و نیجریه بی مسلمان در اندونزی زندگی می

قواعد اسالم در این جوامع از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است عمل به قوانین و. گستردگی وسیعی در جهان دارد . 

 مبانی حقوق اسالمی

قرآن و شریعت تعریف شده است که این منابع شامل متون  الم و درست، درقوانین اسالمی، به عنوان مفهوم ایده آل هنجارها و تعریفی از زندگی س منبع معتبر
فراگیر در بیاوردند بطوریکه  وظیفه خود می دانند که این متون را از حالت آرمانِی نوشته و متن به حالت عملی و علمای این دین. قرآن و حدیث است

کنند روزمره خود دنبال مسلمانان آن را در زندگی . 
دو منبع بعدی  . منابع متنی از قانون است که شامل قرآن و حدیث می شود دو منبع اول،: است که بر اساس آن قوانین اسالم تعریف می شود چهار عنصر

” قیاس“استدالل مشابه نامیده می شوند و از آنها بعنوان  این پروسه ها. هستند که اشاره دارند به روندی که از طریق آن قانون مشتق شده است منابع غیر متنی
شود نامبرده می” اجماع“و  . 

مختلف و  این نزول در مراحل مختلف و در زمان های. ساله بر حضرت محمد نازل شده است ۳۱دوره  به اعتقاد مسلمانان قرآن کالم خداست که در طی یک
روی داده است حلی برای مسائل زندگی آنان اغلب در پاسخ به واقعیتهای جامعه مومنان و راه . 

غربی قوانین اسالمی در پژوهشهای  

عنوان قدرت استعماری موثر جهت کنترل جمعیت تازه ملحق شده به اسالم ریشه  مطالعه قوانین اسالمی در آثار غرب، در تالش های استعمار اولیه، به
قوانین اسالمی به عنوان یک سیستم قانونی اما با پختگی و کارایی  برای توصیف.  ۱:ن اسالمی پدید آمدابتدا دو زمینه مشترک در این مطالعه از قوانی در.دارد

اجتناب ناپذیر به نظر می رسید که همین مبحث راه  افول و نابودی چنین سیستمی. عنوان یک سیستم که اوج شکوفایی آن در قرن هشتم بود محدود فقهی، و به
. کور از علمای دین می کرد نابودی یا رد قوانین اسالمی به عنوان بازخوردی از رکود، تحجر و کاهلی متکی بر تقلید ه صحبت ازبه زمینه دوم می گشود، ک

داد  انطباقی، قدیمی و غیرقابل دفاع شرق شناسان را به سمت و سوی این نتیجه گیری سوق می این تصویر و تفسیر از قوانین اسالمی به عنوان سیستمی غیر
و مرگ قریب الوقوع است  قوانین اسالمی در معرض انقراض که . 

http://www.rhairan.us/archives/19872
http://www.rhairan.us/wp-content/uploads/2010/07/Tara-311.jpg


بررسی مجدد سوابق تاریخی که قوانین اسالمی  محققان معاصر. اسالمی در عصر مدرن و پست مدرن باعث ارزیابی مجدد این پیش بینی ها شد تداوم قوانین
با این حال، . کردند را شروع -البته بسیار متفاوت از سیستم حقوقی غرب استکه -به عنوان یک سیستم قانونی  از آنها نشأت می گرفت و درک خاستگاه آن

استخواندار نبودن  برخواسته از فلسفه قانونی پیچیده ای ندارد و بدلیل غنی، ماهرانه، ظریف و  آنها به این نتیجه رسیدند که قوانین اسالمی به هیچ وجه ارزشی
ذاتی است که اجازه برای تغییر و تکامل تفکر قانونی را می دهد حال دارای مکانیسم هاییاما در هر . به حالت راکد باقی مانده است . 

مهم ترین آن انهدام . وارد آورد -داخلی و پویایی آن به رغم نوسان-جهان اسالم آسیبهای جبران ناپذیری به سیستم های سنتی قوانین اسالمی  دوران استعمار در
نه همه –و نابودی اغلب  رچوبهای رسمی مشارکت در تولید دانش حقوقی و پژوهش قانونی بودچا  –  . 

. افراد شد قوانین استعماری موجب عوض شدن قوانین محلی در اکثر حوزه های زندگی اجتماعی. آوردند استعماگران قوانین استعماری را به جوامع مسلمان
قوانین . وضعیتی غیر عادی بوجود آمد . باقی ماند، حوزه خانواده بود رع در آنتنها حوزه ای که حفظ برخی از صور ظاهری سنت در عمل به قوانین ش

شکل رسمی و سیستماتیک قوانین خود را گم کردند و  مسلمان گونه ای جدید از فرم قوانین استعماری بخود گرفت، عمل کنندگان به قوانین شرع خانواده های
تلفیق و ادغامی بود از مفاد قانون  در نهایت آنچه به عنوان قانون اسالم باقی ماند،. وانین کالسیک نداشتنشانی از ق اعمال جدید مذهبی آنها کمترین اثر و

قوانین وضع شده  در این حال تنها جنبه قوانین اسالمی برای نجات و رهایی از دوران استعمار،. استعماری کالسیک وارد شده در اسالم با قوانین قدرت
تبدیل شد ابت برای بقای هویت و مشروعیت فرهنگی مسلمانانشخصی، به تنها نقطه رق . 

پاسخگوی   تغییر قانون وجود ندارد، در جوامع مسلمان قوانین و یا آنچه به عنوان قانون وضع شده، در حالی که در مناطق و کشورهای آزاد حساسیتی جهت
 .واقعیت های در حال تغییر این جوامع نیست

مسلمانان همواره مخالفت قاطع  پاسخ. فتح و پیروزی مدرنیته بر سنت در مباحث معاصر قوانین اسالمی و حقوق بشر است ته واین میراث استعمار در گذش
قوانین  غربی خصوصا در مقوله حقوق بشر بوده است با عنوان این استدالل که اصالح سیستماتیک در برابر هنجارهای الهام گرفته شده از غرب و مکاتب

تالش جهت .. امکانپذیر نیست و دوران باز کردن آن به پایان رسیده است هت هنجار کردن آن با قوانین بین المللی و استاندارد حقوق بشری،اسالمی در ج
چارچوب ها و قوانین ملی است بجای  قوانین، مطابق متون مذهبی باطل است و در اکثر کشورهای اسالمی، تمرکز بر روی ایجاد اصالح چهار چوب

بشر قانونگذاری براساس تعهدات بین المللی حقوق . 
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