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 چکیده

ٔٛسد   ثٝ يٙٛاٖ یه ايالٔیٝ رٟب٘طَٕٛ ٔزٛو يٕٛٔی سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ 1948ايالٔیٝ حمٛق ثطش ٔػٛة 

تػٛیت دِٚت ٞب لشاس ٌشفت. ٕٔىٗ است ثیٗ ثیٗ إِّّی ثٛدٖ ای ايالٔیٝ ٚ ایٙىٝ رٟب٘طَٕٛ ثبضذ دس ثبدی أش 

٘تٛاٖ تفبٚت ٚ تفىیه اسبسی ا٘زبْ داد. ایٙىٝ ايالٔیٝ رٟب٘ی حمٛق ثطش ايالٔیٝ، رٟب٘طٕٛ است یه أش 

ایٗ ٔمبِٝ غشفبً ثٝ ایٗ ٔٛؾٛو خٛاٞذ پشداخت وٝ  . یتٛسیه ٚ خكبثٝ ای  ٘یستغشفبًِفهی ٚ اص ثبة یه أش س

رٟب٘طِٕٛی چیست ؟ ٚ یب ایٙىٝ رٟب٘طِٕٛی چٍٛ٘ٝ ایذٜ ای است. دس ایٗ ٔمبِٝ ٕٞچٙیٗ ٔٛسد ثشسسی خٛاٞذ 

ٌشفت وٝ رٟب٘طِٕٛی چٍٛ٘ٝ ٔفٟٛٔی است؟ آیب رٟب٘طِٕٛی یه ٔفْٟٛ ضىّی است ٚ یب یه ٔفْٟٛ ٔبٞٛی؟ 

یض ٔٛسد ثشسسی لشاس خٛاٞیٓ داد وٝ رٟب٘طِٕٛی یه أش غشفبً دس رٟب٘طِٕٛی یه ٔفْٟٛ ضىّی است ٚ یب یه ٚ٘

ٔفْٟٛ ٔبٞٛی؟ ٚ٘یض ٔٛسد ثشسسی لشاس خٛاٞیٓ داد وٝ رٟب٘طِٕٛی یه أش غشفبً دس ٞیتٝ ٘هش است ٚ یب ایٙىٝ یه 

٘طِٕٛی ٔبٞیتبً چٍٛ٘ٝ ٔمِٛٝ ای است؟ یه أش يّٕی ٚ پشاتیه ٘یض ٔی ثبضذ. يّی ٞزا ثبیذ ثشسسی وشد وٝ رٟب

سٛاَ دیٍش وٝ ثٝ ٘هش ٔی سسذ ٟٔٓ ٚ ثسیبس وّیذی ثبضذ ایٗ است وٝ رٟب٘طِٕٛی یه أش تزٛیضی ٚ دستٛسی 

است یب ایٙىٝ یه أش تٛغیفی است. ایٗ ثطتش ثٝ ٕٞبٖ ٔبٞیت رٟب٘طِٕٛی ثش ٔی ٌشدد، ٚ اص رٙس رٟب٘طِٕٛی 

ٙجًج اص وزبست؟ ٚ اسبسبً چشا ایٗ ایذٜ ٔكشح ضذ؟ ٘یض یه ٔمِٛٝ ای است وٝ دس خجش ٔیذٞذ. ایٙىٝ رٟب٘طِٕٛی ٔ

ربی خٛد ثبیذ ٔٛسد وٙىبش ٚ ثشسسی لشاس ثٍیشد. ؾٕٙبً اضبسٜ ای ٘یض ٌزسا ثٝ ایٙىٝ چٝ ٘سجت ثیٗ رٟب٘طِٕٛی ٚ 

ىٗ است ٔٙمح وٙیٓ رٟب٘ی ضذٖ ٚرٛد داسد؟ اضبسٜ ای خٛاٞیٓ وشد. دس ایٗ ٔمبِٝ سًی ٔیىٙیٓ وٝ تب آٖ رب وٝ ٕٔ

ٚ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ ٔفٟٛٔی است؟ ایٗ ثشسسی سا دس دٚ ٌفتبس ا٘زبْ ٔیطٛد ٌفتبس اَٚ دس ثبسٜ  وٝ رٟب٘طِٕٛی یًٙی چٝ؟

ٔبٞیت رٟب٘طِٕٛی ٔی پشداصیٓ. دس   ٚ تٛغیف رٟب٘طِٕٛی ٔی پشداصیٓ ٚ دس ٌفتبس دْٚ ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ ٔفْٟٛ

ثى فبسسی ثٝ قٛس ٔستمُ احشی سا ٕ٘ی تٛاٖ یبفت یب ایٙىٝ حذالُ ٔب ساثكٝ ثب رٟبٖ ضِٕٛی پیص اص ایٗ دس ٔٙب

٘تٛا٘ستیٓ ثیبثیٓ أب ثٝ تجى ثحج اص حمٛق ثطش دس ثًؿی اص آحبس ٔشثٛـ ثٝ حمٛق ثطش ثٝ ایٗ ٔمِٛٝ ثٝ قٛس ٌزسا اضبسٜ 

ست ٚ ٘یض ثب تٛرٝ ٘ٛو تحمیك دس ایٗ ٔمبِٝ تحمیك ثٙیبدی است ٚ دس غذد پبسخ ثٝ یه سٛاَ ثٙیبدی ا ای ضذٜ است.

 _ثٝ ٔبٞیت ٔٛؾٛو وٝ ثٝ ٘هش ٔب یه ٔبٞیت فّسفی داسد، ثٙب ثش ایٗ سٚش تحمیك دس ایٗ ٔمبِٝ یه سٚش تٛغیفی 

تحّیّی است وٝ ٔی تٛا٘ذ ثسیبس ساٜ ٌطب ثبضذ ٚ ٔتٙبست ثب ٔبٞیت ٔٛؾٛو ثبضذ. ٔٙبثى تحمیك دس ایٗ ٔمبِٝ ثب تٛرٝ ثٝ 

ٔسبئُ ٘هشی ٚ فّسفی است يٕٛٔبً ٔٙبثى وتبثخب٘ٝ ای ٚ ایٙتش ٘تی ٔٛرٛد دس  ایٙىٝ رٟب٘طِٕٛی یه ٔسئّٝ دس حٛصٜ

 ایٗ صٔیٙٝ ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ضذٜ است. 

 :ٚاطٌبٖ وّیذی

 رٟبٖ ضِٕٛی، ٔكّك ٌشایی، رٟب٘ی ضذٖ، ثبیذ اٍ٘بس، ٞست اٍ٘بس
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 ممدمه 

یه ايالٔیٝ ٔزٛو يٕٛٔی سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ثٝ يٙٛاٖ  1948ايالٔیٝ حمٛق ثطش ٔػٛة 

ٔٛسد تػٛیت دِٚت ٞب لشاس ٌشفت. ٕٔىٗ است ثیٗ ثیٗ إِّّی ثٛدٖ ای ايالٔیٝ ٚ   1رٟب٘طَٕٛ

ایٙىٝ رٟب٘طَٕٛ ثبضذ دس ثبدی أش ٘تٛاٖ تفبٚت ٚ تفىیه اسبسی ا٘زبْ داد. ایٙىٝ ايالٔیٝ رٟب٘ی 

خكبثٝ ای   ٚ 2حمٛق ثطش ايالٔیٝ، رٟب٘طٕٛ است یه أش غشفبًِفهی ٚ اص ثبة یه أش سیتٛسیه

 1948ثٝ ايالٔیٝ حمٛق ثطش  4ٚ ویفیت دٞٙذٜ 3رٟبٖ ضِٕٛی ثٝ يٙٛاٖ یه ٌضاسٜ تٛغیفی . ٘یست

ٔزٕى يٕٛٔی سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ، ایٗ ايالٔیٝ سا اص إٞیت خبظ ٚ ٔتفبٚت اص دیٍش ايالٔیٝ ٞبی 

دیٍش ٔزٕى يٕٛٔی لشاس دادٜ است. ايالٔیٝ رٟب٘ی حمٛق ثطش اٌش چٝ ثٝ ِحبل حمٛلی ٕٞچٖٛ 

ايالٔیٝ ٞبی ٔزٕى يٕٛٔی اص لذست اِضاْ آٚس ثٛدٖ ثشخٛسداس ٘یست أب ثٝ ٚاسكٝ آٖ وٝ ٔبٞیت 

اسصضی ٔتفبٚتی اص دیٍش ايالٔیٝ ٞب داسد ٔحتٛای آٖ ثٝ غٛست ٌستشدٜ ای ٔٛسد لجَٛ اوخش لشیت 

ٌفت وٝ ثب اتفبق وطٛس ٞبی رٟبٖ لشاس ٌشفتٝ است، أب آیب رٟب٘طٕٛ ِی ثٝ ایٗ ًٔٙب است؟ ثبیذ 

رٟب٘طِٕٛی يجبستی است وٝ ٕٞشاٜ سٙت حمٛق ثطشی دس ٘هبْ ثیٗ إِّّی ثٝ غٛست ٚسیًی ٔكشح 

حمٛق ثطش است وٝ اِجتٝ فٟٓ آٖ ضبیذ ثب تٛرٝ ثٝ ٔفبٞیٓ   5ضذٜ است ٚ یه اص ٚیظٌی ٞبی اسبسی

ثٝ آٟ٘ب ساحت تش ثبضذ وٝ اِجتٝ ٔب دس ایٗ ٔمبِٝ  7یب ٘سجیت ٌشایی  6ٔمبثُ آٖ یًٙی تٙٛو ٌشایی

٘خٛاٞیٓ پشداخت چشا وٝ ٔٙزش ثٝ ٌستشدٌی ثحج ٚ افتبدٖ دس داْ چبِص ٞبی ٔكشح دس صٔیٙٝ 

رٟب٘طِٕٛی ٚ ٘سجیت ٌشایی ٔی ضٛد. آ٘چٝ وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ ثیطتش ٔٛسد ٘هش است خٛد ٔجحج 

رٟب٘طِٕٛی است. ایٗ ٔمبِٝ غشفبً ثٝ ایٗ ٔٛؾٛو خٛاٞذ پشداخت وٝ رٟب٘طِٕٛی چیست ؟ ٚ یب 

ٝ رٟب٘طِٕٛی چٍٛ٘ٝ ایذٜ ای است. دس ایٗ ٔمبِٝ ٕٞچٙیٗ ٔٛسد ثشسسی خٛاٞذ ٌشفت وٝ ایٙى

رٟب٘طِٕٛی چٍٛ٘ٝ ٔفٟٛٔی است؟ آیب رٟب٘طِٕٛی یه ٔفْٟٛ ضىّی است ٚ یب یه ٔفْٟٛ 

                                                           
1- Universality 

  Rhetoric- 
2
  
3
- Predicate  

4
- Qualify  

5
- Essential Characteristics  

6
- Diversitism  

7
- Relativism  
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ٔبٞٛی؟ ٚ٘یض ٔٛسد ثشسسی لشاس خٛاٞیٓ داد وٝ رٟب٘طِٕٛی یه أش غشفبً دس ٞیتٝ ٘هش است ٚ یب 

پشاتیه ٘یض ٔی ثبضذ. يّی ٞزا ثبیذ ثشسسی وشد وٝ رٟب٘طِٕٛی ٔبٞیتبً ایٙىٝ یه أش يّٕی ٚ 

چٍٛ٘ٝ ٔمِٛٝ ای است؟ یه سٛاَ دیٍش وٝ ثٝ ٘هش ٔی سسذ ٟٔٓ ٚ ثسیبس وّیذی ثبضذ ایٗ است وٝ 

رٟب٘طِٕٛی یه أش تزٛیضی ٚ دستٛسی است یب ایٙىٝ یه أش تٛغیفی است. ایٗ ثطتش ثٝ ٕٞبٖ 

، ٚ اص رٙس رٟب٘طِٕٛی خجش ٔیذٞذ. ایٙىٝ رٟب٘طِٕٛی ٔٙجًج اص ٔبٞیت رٟب٘طِٕٛی ثش ٔی ٌشدد

وزبست؟ ٚ اسبسبً چشا ایٗ ایذٜ ٔكشح ضذ؟ ٘یض یه ٔمِٛٝ ای است وٝ دس ربی خٛد ثبیذ ٔٛسد 

وٙىبش ٚ ثشسسی لشاس ثٍیشد. ؾٕٙبً اضبسٜ ای ٘یض ٌزسا ثٝ ایٙىٝ چٝ ٘سجت ثیٗ رٟب٘طِٕٛی ٚ رٟب٘ی 

ٞیٓ وشد. دس ایٗ ٔمبِٝ سًی ٔیىٙیٓ وٝ تب آٖ رب وٝ ٕٔىٗ است ٚرٛد داسد؟ اضبسٜ ای خٛا 8ضذٖ

ٔٙمح وٙیٓ وٝ رٟب٘طِٕٛی یًٙی چٝ؟ ٚ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ ٔفٟٛٔی است؟ ایٗ ثشسسی سا دس دٚ ٌفتبس 

ٚ تٛغیف رٟب٘طِٕٛی ٔی پشداصیٓ ٚ دس ٌفتبس دْٚ ثٝ  9ا٘زبْ ٔیطٛد ٌفتبس اَٚ دس ثبسٜ ٔفْٟٛ

ی پشداصیٓ. دس ساثكٝ ثب رٟبٖ ضِٕٛی پیص اص ایٗ دس ٔٙبثى ٔبٞیت رٟب٘طِٕٛی ٔ 10تزضیٝ ٚ تحّیُ

فبسسی ثٝ قٛس ٔستمُ احشی سا ٕ٘ی تٛاٖ یبفت یب ایٙىٝ حذالُ ٔب ٘تٛا٘ستیٓ ثیبثیٓ أب ثٝ تجى ثحج اص 

حمٛق ثطش دس ثًؿی اص آحبس ٔشثٛـ ثٝ حمٛق ثطش ثٝ ایٗ ٔمِٛٝ ثٝ قٛس ٌزسا اضبسٜ ای ضذٜ است. 

س ثبسٜ رٟب٘طِٕٛی اٌش چٝ ثٝ يٙٛاٖ یه أش ٔزشد ٚ ٔستمُ ثحخی ٘طذٜ است أب دس ٔٙبثى اٍّ٘یسی د

وٝ اِجتٝ دس ثیطتش ایٗ آحبس تٙٛو  أب ثٝ يٙٛاٖ یه أش ٔؿبفِ ثٝ حمٛق ثطش آحبسی سا ٔی تٛاٖ یبفت

فشٍٞٙی ٞستٝ ثحج ثٛدٜ است ثٙبثشیٗ پشداختٗ ثٝ ایٗ ٔسئّٝ ثٝ ا٘ذاسٜ وبفی داسای ثذايت ٚ 

 و ٚ ثشسسی ٔی ثبضذ. ثذیًیت دس ٔٛؾٛ

 نوع و روش تحمیك:

٘ٛو تحمیك دس ایٗ ٔمبِٝ تحمیك ثٙیبدی است ٚ دس غذد پبسخ ثٝ یه سٛاَ ثٙیبدی است ٚ ٘یض ثب 

تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت ٔٛؾٛو وٝ ثٝ ٘هش ٔب یه ٔبٞیت فّسفی داسد، ثٙب ثش ایٗ سٚش تحمیك دس ایٗ ٔمبِٝ 

                                                           
8
- Globalization  

9
- Concept  

10
- Conception  
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ساٜ ٌطب ثبضذ ٚ ٔتٙبست ثب ٔبٞیت ٔٛؾٛو تحّیّی است وٝ ٔی تٛا٘ذ ثسیبس  _یه سٚش تٛغیفی 

 ثبضذ.

 منابع تحمیك:

ٔٙبثى تحمیك دس ایٗ ٔمبِٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ رٟب٘طِٕٛی یه ٔسئّٝ دس حٛصٜ ٔسبئُ ٘هشی ٚ فّسفی 

 است يٕٛٔبً ٔٙبثى وتبثخب٘ٝ ای ٚ ایٙتش ٘تی ٔٛرٛد دس ایٗ صٔیٙٝ ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ضذٜ است. 

 توصیف جهانشمولی گفتار اول: مفهوم و

سارى ثٝ ایٗ ٌفتٕبٖ وٝ حمٛق ثطش سا ثبیذ ثٝ غٛست رٟب٘طَٕٛ دسن وشد  یب ثٝ قٛس ٘سجیت 

ٚلتی وٝ وٕیسیٖٛ حمٛق ثطش  1947فشٍٞٙی ٍ٘بٜ وشد یه ساٜ ٘هشی قٛال٘ی ٚرٛد داسد . دس 

ی ثشسسی سبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ پشٚپٛصاِی سا ثشای تٙهیٓ وشدٖ یه ايالٔیٝ دس ثبسٜ حمٛق ثطش ثٙیبد

دس ثبسٜ رٟب٘طِٕٛی حمٛق ثطش ثیب٘یٝ ای غشیح اسائٝ وشدٜ  11ٔیىشد، ا٘زٕٗ آٔشیىبیی ا٘سبٖ ضٙبسی

ثٛد وٝ دس آٖ ثیب٘یٝ وٝ سارى ثٝ ٘فی رٟب٘طِٕٛی حمٛق ثطش ثٛد استذالِی ًٔٙبداس ٚ يٕذٜ وٝ 

دس یه  16ٚ ثذ 15، خٛة14ٚ اضتجبٜ 13ًٔیبس ٚ ٔیضاٖ ایذٜ ٞبی حك 12داضت ٔجتٙی ثش يذْ سبصٌبسی

ربًٔٝ ثب ایذٜ ٞبی حك ، اضتجبٜ، خٛة ٚ ثذ دیٍش رٛأى ثٛد. ٘هش ثٝ ایٗ وٝ دس يیٗ حبَ پیطشفت 

رٟب٘طِٕٛی ٚ ٘سجیت ٌشایی فشٍٞٙی  17ٞبیی يٕذٜ دس ساستبی تًٙ وشدٖ ضىبف ثیٗ ٔذافًبٖ

، ثب تػٛیت ايالٔیٝ ٚیٗ ٚ ثش٘بٔٝ الذاْ دس وٙفشا٘س رٟب٘ی حمٛق 1993دس  18ایزبد ضذٜ است.

                                                           
11

- The American Anthropological Association  
12

- Incompatible  
13

-Right  
14

-Wrong  
15

-Good  
16

-Evil  
17

- Advocates  
18

- Cf.Human Rights: New Perspectives, New Realities, edited by Adamantia Pollis and eter Schwab.Boulder, CO: 

Lynne Rienner, 2000. 259pp.  
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فشٍٞٙی ٚ دس رٟب٘طِٕٛی حمٛق ثطش پبساٌشاف پٙزٓ اص ايالٔیٝ  19ثطش آغبص ضذ ثٛد ثب ٍٕٞشایی

 ٚیٗ ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ:

ٞستٙذ. ربًٔٝ ثیٗ  21، ثٝ ٞٓ پیٛستٝ ٚ ثٝ ٞٓ ٔشتجف20ٕٞٝ حمٛق ثطش رٟب٘طَٕٛ، تمسیٓ ٘بپزیش» 

ش  ٚ دس ٌبْ ٞبی ثطش سا ثٝ قٛس رٟب٘ی دس یه سٚش ٚ سجه ٔٙػفب٘ٝ ٚ ثشاث إِّّی ثبیذ حمٛق

ٔطبثٝ ٚ تأویذ ٔطبثٝ الذاْ وٙذ. يٕذٜ خػٛغیبت ّٔی ٚ ٔٙكمٝ ای ٚ تغییشات صٔیٙٝ ٞبی تبسیخی ٚ 

فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی سا دس ٘هش ٌشفتٝ ضٛد ایٗ ٚنیفٝ دِٚت ٞب است وٝ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ سیستٓ 

اسبسی   سیبست، التػبد ٚ فشٍٞٙی وٝ داس٘ذ ثٝ تشٚیذ ٚ حٕبیت ٕٞٝ حمٛق ثطش ٚ آصادی ٞبی

 (1933)ُّٔ ٔتحذ  22ثپشداصد.

 

                                                           
19

- Integrating: an article written by Diana Ayton-Shenker in the United Nations Background Note Published by the 

United Nations Department of Public Information. In this article she argues that human rights must be approached 

in a way that is meaningful and relevant in diverse cultural contexts. It suggests that traditional culture is not a 

substitute for human rights; it rather provides a cultural context in which human rights must be established, 

integrated, promoted and protected.Cf. United Nations Background Note Published by the United Nations 

Department of Public Information DPI/1627/HR-March 1995”                                                                           

                         
20

- Human rights are also inalienable rights, because being or not being human usually is seen as an inalterable fact 

of nature, not something that is either earned or can be lost. Human rights are thus “universal” rights in the sense 

that they are held “universally” by all human beings.Cf. Donnelly, Jack “The Relative Universality of Human 

Rights” Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, May 2007, pp, 281-306 (Article ) and James W Nickel in 

his abstract in an article titled “Rethinking indivisibility: Towards a Theory of Supporting Relations between Human 

Rights4 states as follows: “Indivisibility is the idea that no human right can be fully realised without fully realising 

all other human rights. The indivisibility of human rights is an official doctrine of the United Nations, supported by 

both the General Assembly and by the Office of the High Commissioner for Human rights as shown in the 

expression of endorsement by the General Assembly (GA) stating “since human rights and fundamental freedoms 

are indivisible, the full realization of civil and political rights without the enjoyment of economic, social and cultural 

rights is impossible”.Cf. Nickel W. J., Rethinking indivisibility: Towards A Theory of Supporting Relations between 

Human Rights (Human Rights Quarterly 30(2008) by John Hopkins university Press                  

-
21

دی  فتهَ صدد هَ هَ هر  ی  ی دی  هَ وو ی هَ روههَ درو ی و دوی  هَ روههَ هورو ی اب INTERRELATEDو   NTERDEPENDENT در ابٍر 

 حق ُای برشی داللت دورد. 
22

-  All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community 

must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. 

While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious 
backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural 

systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms. (United Nations 1993) 
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 الف: معنای لغوی جهان شمولی:

رٟب٘طِٕٛی ثٝ ِحبل ِغٛی ثٝ دٚ ًٔٙب ثٝ وبس ٔی سٚد اَٚ ایٙىٝ دس ثش ٌیش٘ذٜ ٕٞٝ افشاد دس 

 23رٟب٘بست ٚ دس دٚٔیٗ ًٔٙی دسست ٚ ٔٙبست ثشای ٕٞٝ ٚؾًیت ٞبًٔٙب ٔیطٛد.

 ب: معنای جهانشمولی چیست؟

آ٘چٝ وٝ پیص اص ایٗ ٔٛسد اضبسٜ لشاس ٌشفت ثٝ ًٔٙبی ایٗ ٘یست وٝ یىسشی رٟب٘طِٕٛی ثٙب ثش 

حمٛق ٔٛسد اتفبق اوخش وطٛسٞب ٚ یب تٕبْ وطٛس ٞب است ثّىٝ ٔٙهٛس اص رٟب٘طِٕٛی ثٝ ًٔٙبی ایٗ 

است وٝ ایٗ حمٛق ثشای ٕٞٝ افشاد ثطش دس سشاسش رٟبٖ ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ تٕبیض ٚ تجًیؿی ثبیذ 

 ت ضٛد.تشٚیذ، تؿٕیٗ ٚ حٕبی

 ج: جهانشمولی منبعث از چیست؟

دس ثبسٜ ایٙىٝ ایٗ خػٛغیت اص چٝ رٟتی است، یًٙی چٝ چیض ٔٛرت رٟب٘طِٕٛی است ٚ ثٝ  

يجبست دلیك تش رٟب٘طِٕٛی ٔٙجًج اص وزبست؟ اتفبق ٘هشی ٕ٘یتٛاٖ یبفت. ثشخی رٟب٘طِٕٛی 

. ثشخی ٘یض ثش ایٗ يمیذٜ ٘بضی اص ٔفْٟٛ حك است. ٚیب ایٙىٝ رٟب٘طِٕٛی دس ٔبٞیت حك ٟ٘فتٝ است

اٖ وٝ رٟب٘طِٕٛی ثشخٛاستٝ اص ٔبٞیت غیش ٘سجی اخالق ٔیذا٘ٙذ ٚ اِجتٝ دس ٔمبثُ وسب٘ی ٞٓ ساص 

رٟب٘طِٕٛی سا ٘ٝ دس ٔبٞیت حك ٞب رستزٛ ٔیىٙٙذ ٚ ٘ٝ دس  ٔبٞیت غیش ٘سجی اخالق رستزٛ 

الیی ٔیذا٘ٙذ. ا٘سبٖ ٔیىٙٙذ، ثّىٝ رٟب٘طِٕٛی حمٛق ثطش سا دس ٌشِٚ پزیشش ٔفْٟٛ ا٘سبٖ استً

 24استًالیی اضبسٜ ثٝ ا٘سبٖ ا٘تضايی داسد.

ٔفْٟٛ ا٘سبٖ حمٛق ثطشی، ٔفْٟٛ استًالیی است وٝ ٘ٝ دالِت ٔتبفیضیىی ثش ٞٛیت ا٘سبٖ داسد ٚ » 

٘ٝ ثٝ ًٔٙبی ٞٛیت اِّٟی اٚست. ٔٙهٛس اص ا٘سبٖ استًالیی، ا٘سبٖ غیش ًٔكٛف ثٝ ٔزٕٛيٝ ای اص 

كٛف ثٝ لجیّٝ، ٘ظاد، دیٗ، تبسیخ، ٞٛیت ارتٕبيی، رٙسیت، سً٘ يشؾیبت است؛ ا٘سب٘ی وٝ ًٔ

                                                           
23

- Human rights are uni ver sal : they are the birthright of every member of the human family. No on has to earn 

or deserve human rights.  
24
 قاری س ی  فاطم ، س ی  محم ، حقدق برش در هجان یعارص؛ دفرت یمک، دری ی ی ب  یباحث هر ی: یتاُمی، یبا ی، قلم و و یٌاهع، یدسسَ یهالعات - 

 93،ص 0931و پژوُضِای حقدیق صِ  دووش،چاپ سدم، هت ون،
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ٚ..... ٘یست. دس اغُِ يذْ تجًیؽ، ٔفْٟٛ ا٘سبٖ استًالیی سا ثٝ خٛثی ٚ سٚضٙی ٔی ثیٙیٓ. ٚلتی وٝ 

ٞش  "ٚرٛد خبسری ٘ذاسد. "ٞش وس"،  "ٞش وس"یب  "ٕٞٝ ا٘سبٖ ٞب"دس حمٛق ثطش ٌفتٝ ٔی ضٛد 

د، ٔٛلًیت ارتٕبيی، ٔٛلًیت فشٍٞٙی ٚ ٕٞچٙیٗ دیٍش ٚاثستٍی ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ لجیّٝ، ٘ظا "وس

ٞبی يشؾی اص رّٕٝ ٚاثستٍی ٞبی ّٔی، ّٔیت، فشٍٞٙی، دیٙی، ٘ظادی، سٍ٘ی ٚ .... دس يبِٓ ثیشٖٚ 

ا٘تضايی است ٚ اص ایٗ ٞش وسِ ا٘تضايیِ  "ٞش وس"،"ٞش وس"ٞیچ ٚلت ٚرٛد خبسری ٘ذاسد. ایٗ 

تًجیش ٔی وٙیٓ. پس حمٛق ثطش، حك ٞب ٚ  "٘سبٖ استًالییا"غیش ًٔكٛف یٝ يشؾیبت ٔزوٛس ثٝ 

آصادی ٞبی ایٗ ا٘سبٖ استًالیی است وٝ غیش ًٔكٛف ثٝ يشؾیبت ٔزوٛس است. حٕشٜ ثبٚس ثٝ ا٘سبٖ 

استًالیی ایٗ است وٝ ثب پزیشش آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ رٟب٘طِٕٛی حمٛق ثطش ًٔتمذ ثٛد ٚ دس ٔمبثُ، ثب  

 25« طَٕٛ سخٙی ثٝ ٔیبٖ آٚسد.سد آٖ  ٕ٘یتٛاٖ اص حمٛق ثطش رٟب٘

حبَ ثب تٛرٝ ثٝ اختالف ٘هشی وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٚرٛد داسد اسائٝ یه ٘هش ٚ ایذٜ ٔتًیٗ ٚ ٔطخع 

ثٝ ٘هش ٔی سسذ وٝ دضٛاس ثبضذ ٚ خٛد ایٗ ٔٛؾٛو ٌبٜ ثٝ يٙٛاٖ یه پبسادوس دس ای ساثكٝ ٔكشح 

 ٔی ثبضذ.

 26د: نسبت میان جهانشمولی و جهانی شدن

ٝ ٔكشح است ساثكٝ ٔیبٖ رٟب٘طِٕٛی ٚ رٟب٘ی ضذٖ است ٚ ٘سجتی وٝ ٔیتٛا٘ذ دس ٔسئّٝ دیٍشی و

است  27ثیٗ آٖ ٞب ثش لشاس ثب ضذ.رٟب٘ی ضذٖ ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ وٝ تب وٖٙٛ روش وشدیٓ ٔفٟٛٔی راتی

ٚ ٟٕٔشتش ٚ دلیك تش ثبیذ ٌفت وٝ یه ٔفْٟٛ ٘هشی ٚ ا٘سب٘ی است ٘ٝ یه ٔفْٟٛ يّٕی ٚ تزشثی؛ 

ٝ رٟب٘طِٕٛی ٘ٝ یه ٔفٟٛٔی است وٝ ٔبحػُ پیطشفت تبسیخی ثبضذ ثّىٝ ایٗ ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ و

ٔفْٟٛ تبثى ا٘سبٖ است ٘ٝ تبثى ٔذ٘یت ٚ يّٓ وٝ تبثى ٌزس صٔبٖ ٚ دست آٚسدٞبی يّٕی است. دس  

ٚالى رٟب٘طِٕٛی ثش خالف رٟب٘ی ضذٖ وٝ أشی ثٝ ِحبل ٔٛؾٛيی ٔتفبٚت اص آٖ است، ٔشثٛـ 

ٞش چٙذ ٔی تٛا٘ذ التؿبی ؾشٚسی آٖ ثبضذ. اٌش ثخٛاٞیٓ تفىیه ثٝ یه پشٚسٝ پطیشفت ٘یست 

ثٟتشی ثیٗ رٟب٘طِٕٛی ٚ رٟب٘ی ضذٖ داضتٝ ثبضیٓ ٔی تٛا٘یٓ ثٍٛییٓ وٝ یىی اص التؿبئبت 
                                                           

25
 90ُامن ص - 

26
- Globalization  

27
- Inherent  

www.haghgostar.ir منترش شده در پایگاه اینرتنتی نرش مقاالت حقوقی، حق گسرت



9 
 

رٟب٘طِٕٛی، رٟب٘ی ضذٖ است سٜ چٙذ رٟب٘ی ضذٖ رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ داسد وٝ ثشرستٝ تشیٗ آٖ 

ٛحش دس ٚ ثٝ قٛس دلیك تش تسشیى وٙٙذٜ ٚ ٌستشش رٟب٘طِٕٛی خٛد ٔ  28رٙجٝ التػبدی آٖ است.

اِجتٝ ٔی تٛاٖ حمٛق ثطش رٟب٘طَٕٛ سا دس یه ٘سجت ٔستمیٓ ثب اسصضٟبیی  دٞٙذٜ رٟب٘طِٕٛی است.

لشاس داد، یًٙی ثبیذ ثشای ایٙىٝ حمٛق ثطش رٟب٘طَٕٛ ثبضذ ثبیذ یه  2930ٚ استب٘ذاسد ٞبی رٟب٘ی

يجبستی ٘ٝ چٙذاٖ ثٝ نبٞش ٔٛرٝ استب٘ذاسدٞبیی رٟب٘ی  سشی استب٘ذاسد رٟب٘ی ٚرٛد داضتٝ ثبضذ ٚ ثٝ

 ثبیذ ثٝ ٚرٛد ثیبٚسیٓ ثٝ يجبست دلیك تش استب٘ذاسد ٞبی سا ثبیذ رٟب٘ی وشد یب ثبیذ رٟب٘ی ضٛ٘ذ. 

 و: جهانشمولی مفهومی شکلی یا ماهوی  

ضٛیٓ وٝ  ثب تٛرٝ ثٝ تفبٚت ٚ ساثكٝ ای وٝ ثیٗ رٟب٘طِٕٛی  ٚ رٟب٘ی ضذٖ ثٝ ایٗ ٔشحّٝ ٔٙتمُ ٔی

آیب رٟب٘طِٕٛی ٔفٟٛٔی ضىّی ٚ غٛسی است یب ٔفٟٛٔی ٔبٞٛی ٚ ٔحتٛایی است؟ ایٗ ٘ىتٝ سا 

ثبیذ اضبسٜ وشد وٝ رٟب٘طِٕٛی  یه أش ٔحتٛایی است ٘ٝ یه ٔفْٟٛ ضىّی ثش خالف رٟب٘ی 

ضذٖ وٝ ٔفٟٛٔی غٛسٜ ٚ ضىّی است. یًٙی خٛد رٟب٘طِٕٛی یه ًٔٙب ٚ ٔحتٛایی داسد خٛدش 

ٟٔٓ ٚ ٔٛؾٛو است أب رٟب٘یطذٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یست ٚ ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی دیٍش اؾبفٝ ٔیطٛد  فی حذ راتٝ

ٚ دس ایٗ رٟت یه أش تٛسًٝ ای ٚ تذسیزی است. آٖ ٚلت وٝ سارى ثٝ رٟبٖ ضِٕٛی سخٗ ٔی 

ٌٛییٓ رٟبٖ ضِٕٛی یب ٞست)ثبیذ ثبضذ( یب ٘یست)٘جبیذ ثبضذ( أب صٔب٘ی وٝ اصرٟب٘ی ضذٖ سخٗ ٔی 

 است. ٔفْٟٛ 32سخٗ ٕ٘ی ٌٛییٓ ثّىٝ یه أش  تذسیزی ٚ ٔذسد 31ٔش آ٘ی ٚ دفًیٌٛییٓ  اص یه ا

ٚ ایٗ ٘ٝ ثٝ ٚاسكٝ خٛد حمٛق ثطش  33حمٛق ثطش ثٝ يٙٛاٖ ثخطی اص ٔیشاث ًٔٙٛی ٘ٛو ا٘سبٖ است

ثّىٝ ثٝ ٚاسكٝ رٟب٘طَٕٛ ثٛدٖ ایٗ حمٛق است، ثٝ يجبست دلیك تش رٟب٘طِٕٛی حمٛق ثطش دس 

 رات آٖ ٟ٘فتٝ است.

                                                           
28

- While globalization is obviously much more than an economic phenomenon,1 the main worries theorists of 

human rights have identified with it are linked to its economic aspects .Cf. See Michael Goodhart, Democracy, 

Globalization, and the Problem of the State, 33 POLITY 527ff (2001). 
29

- Global Standards  
30

- Cf. Banda, Fareda, GLOBAL STANDARDS: LOCAL VALUE, International Journal Of Law, Policy and The 

Family17,2003,pp1-27  
31

-Sudden  
32

-Gradual  
33

- The concept of human rights is part of the intellectual patrimony of human-kind  
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 ان شمولی و حاکمیت لانون:ه: جه

٘هٓ ٚحمٛق یًٙی ٔٙكك ٔحؽ لذست ٕ٘یتٛا٘ذ ثٝ ٔذت قٛال٘ی ثذٖٚ ٚرٛد ٘سجت ٘بٔتغییش پشداختٗ 

دس ٕٞٝ تًبسؾبت ارتٕبيی ثخػٛظ دس اٟ٘ب   -ٔجتٙی ثش دِیُ ٘ٝ ٔجتٙی ثش لذست -ثٝ تحّیُ ٔذاْٚ

دس ربًٔٝ ٘یبص سا دس ثشاثش  وٝ دس ٘هٛ ثشتش سیبسی ٞستٙذ، حفم ضٛد. غیب٘ت ٔحؽ اص حمٛق ٚ ٘هٓ 

حىٛٔت لبٖ٘ٛ، حك ٞبی اسبسی ٚ حمٛق ثطش  تحٕیُ ٔیىٙذ. دس ٞش ربًٔٝ ای ٘یبص سیبسی ٚ 

    34ایٗ رٟب٘طِٕٛی است. ارتٕبيی ٚ غیشٜ است. أٙیت داخّی ایٗ ٘تیزٝ سا تػذیك ٔیىٙذ.

 تجسیه و تحلیل :گفتار دوم

 الف: جهانشمولی و مطلك گرایی

ب٘طِٕٛی آیب ٔكّك ٌشایی است یب خیش ثبیذ تٛرٝ داضت وٝ رٟبٖ ضِٕٛی ٔشثٛـ دس ثبسٜ ایٙىٝ رٟ

 ثٝ لّٕشٚ ايٕبَ است أب ٔكّك ٌشایی ٔشثٛـ ثٝ ٔحتٛای ايٕبَ است. 

 دوتش لبسی سیذ فبقٕی سارى ثٝ ایٗ تفىیه ٚ افتشاق ثیٗ رٟبٖ ضِٕٛی ٚ ٔكّك ٌشایی ٔی ٌٛیذ:

ثٛدٖ آٖ  absolute ق ثطش اص ٔفْٟٛ ٔكّك حمUniversalٛ تفىیه ٔفْٟٛ رٟبٖ ضَٕٛ ثٛدٖ »

سسذ. ثٝ استخٙبی تًذاد ثسیبس وٕی اص  ثشای دسن دسست ٔفْٟٛ رٟبٖ ضِٕٛی ثٝ ٘هش ؾشٚسی ٔی

سغٓ غیشٔكّك ثٛدٖ حمٛق  ٞب، حمٛق ثطش ٔحذٚد ٚ ٔمیذ ثٝ لیٛدی ٞستٙذ. ثب ایٗ ٚرٛد ٚ يّی حك

تفىیه ثیٗ دٚ ٔفْٟٛ ٔكّك ٚ رٟبٖ تٛاٖ اديبی رٟبٖ ضَٕٛ ثٛدٖ آٟ٘ب سا داضت.  ثطش ثبص ٔی

تٛا٘ذ، ثسیبسی اص سٛء تفبٕٞبت ٚ  ضَٕٛ، دس وٙبس تفىیه ٔفْٟٛ ٚغفی ٚ ٔفْٟٛ ٞٙزبسی حك ٔی

تٛاٖ ثٝ غٛست  حتی ا٘تمبداتی سا وٝ ٔتٛرٝ ایذٜ رٟبٖ ضِٕٛی حمٛق ثطش است حُ وٙذ. ٔی

اِجتٝ ثبیذ تٛرٝ  .دفبو وشدٔٛرٟی ؾٕٗ يذْ اِتضاْ ثٝ ٔكّك ثٛدٖ حمٛق ثطش، اص رٟبٖ ضِٕٛی آٟ٘ب 

                                                           
34

- law and order , i.e. the logic of sheer power cannot in the long run maintain itself without invariable respect 

being paid to continuous resolution-based on reason rather than on power- of all societal and conflicts and especially 

of those the highest political order. The sheer maintenance of law and order in society dictates the need for the rule 

of law , for constitutional rights , for human rights.in every state, the need for social ,political etc. stability testifies to 

this simple conclusion. it is universal. C.f. M .Zupancic , Bostjan , ON UNIVERSAL HUMAN RIGHTS , 

                                                                                                                 botjan.zupancic@echr.coe.int 
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ای ٔكّك ٌشائی است. تٛؾیح آٖ وٝ اديبی رٟبٖ ضِٕٛی ثٝ  داضت وٝ رٟبٖ ضِٕٛی، خٛد ٌٛ٘ٝ

ٞب دس يشغٝ فشٍٟٞٙب، ٔىبٟ٘ب ٚ صٔبٟ٘بی ٔختّف است. ثذیٗ ًٔٙب وٝ  ًٔٙبی ٔكّك ثٛدٖ لّٕشٚ حك

ایٗ ٘هش غیش ٔمیذ حمٛق ثطش اختػبظ ثٝ فشًٞٙ، ربًٔٝ، وطٛس ٚ یبصٔب٘ی خبظ ٘ذاضتٝ ٚ اص 

ای ٔتؿٕٗ  است. ثٙبثشایٗ ٌضاف ٘خٛاٞذ ثٛد، اٌش ٌفتٝ ضٛد، اديبی رٟبٖ ضِٕٛی، خٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ

ثب ایٗ حبَ ثبیذ تٛرٝ داضت وٝ ٔفْٟٛ ٔكّك ثٛدٖ خٛد یه  .اديبی ٔكّك ثٛدٖ حمٛق ثطش است

شی ٔمیذ ٚ ٔفْٟٛ چٙذ الیٝ است. ٕٔىٗ است ٔٛؾٛيی اص یه ٘مكٝ ٘هش ٔكّك ٚ اص ٘مكٝ ٘هش دیٍ

تٛا٘ذ ٔمیذ ثٝ لیٛدی ثبضذ وٝ ثحج آٖ ٔشثٛـ ثٝ  ٔحذٚد ثبضذ. حمٛق ثطش اص ٘مكٝ ٘هش ٔحتٛایی، ٔی

ٞب است. دس يیٗ حبَ حمٛق ثطش اص ٘مكٝ ٘هش لّٕشٚ ضِٕٛی ٔكّك است،  ٔسأِٝ تضاحٓ ٚ تًبسؼ حك

ٛرٝ ثٝ ٘ىبت فٛق ثب ت .تٛاٖ تًجیش ثٝ رٟبٖ ضِٕٛی حمٛق ثطش وشد وٝ اص ایٗ اقالق حمٛق ثطش، ٔی

ٞبیی رٟبٖ ضَٕٛ ٚ یب ثٝ ثیب٘ی اص حیج  ٔب دس پی ثشسسی ایٗ ٔٛؾٛو ٞستیٓ وٝ آیب حمٛق ثطش، حك

سسذ ایٗ ٔٛؾٛو پیص اص آٖ وٝ یه ٔٛؾٛو  لّٕشٚ ٔىب٘ی ٚ صٔب٘ی، ٔكّك ٞستٙذ؟ ثٝ ٘هش ٔی

ٚرٛد ٞٙزبسٞبی تٛاٖ اص اديبی  ای اخاللی است؛ یًٙی اص ٘هش اخاللی، آیب ٔی حمٛلی ثبضذ، ٔسأِٝ

اخاللی رٟبٖ ضَٕٛ دفبو وشد یب خیش؟ اِجتٝ ثبیذ تٛرٝ داضت، حتی دس غٛستی وٝ ٘تٛاٖ دفبو 

اخاللی اص ٚرٛد ٞٙزبسٞبی رٟبٖ ضَٕٛ اخاللی وشد، اِضأب ثٝ ًٔٙبی ٘فی رٟبٖ ضِٕٛی حمٛق 

ٛد وٝ ای اخاللی ث ثطش ٘یست. ثب ایٗ تٛؾیح وٝ ٕٔىٗ است، ثٝ ِحبل تئٛسیه ّٔتضْ ثٝ ٘هشیٝ

ثبٚسی ثٝ ٚرٛد ٞٙزبسٞبی يمال٘ی اخاللی ٚ یب ٞٙزبسٞبی رٟبٖ ضَٕٛ اخاللی ٘ذاضتٝ ثبضذ، ِٚی 

ٞبی ص٘ذٌی ارتٕبيی  ٚ ثٝ دِیُ ؾشٚست Pragmatistic دس يیٗ حبَ اص ٔٛؾى يُٕ ٌشایب٘ٝ

اص ؾشٚست ٚرٛد ٞٙزبسٞبی حمٛق  Utilitarianistic ٔذسٖ ٚ یب حتی اص ٔٛؾًی ٘فى ٔذاسا٘ٝ

 35«.رٟبٖ ضَٕٛ دفبو وشدثطشی 

                                                           
35
، 99، صامٍر 0930س ی  محم  قاری، س ی  فاطم ، قلم و حق ُا در حقدق برش یعارص: هجان مشد ی در قبال یهلق ف ویی،جمهل انیَ یتی ، هبمن  - 

در ب وب  ودی ٍ یهلق ف ویئ دفاع ک دٍ ُا  در وین یقاهل ىگاره ٍ مضن ب مش دن فِ س یت وز حقدق و ی زودهیای هًیادین ووسا ی، وز هجان مشد ی وین حق»  3ص 

ُا و ی زودهیای یقی ، وز هقهَ هر  وخالیق در یقاهل ودی ٍ وس بیت  وست. تتکیک هنی دو ودی ٍ هجان مشد ی و یهلق ف ویئ و دفاع وز ودی ٍ هجان مشد ی حق

يگ  وز دست يگ  اب  ی ورد وصیل وین یقاهل وست؛ مهچينی تتکیک هنی حق ُای الکن و خ د در هجت تدجیَ فُ  يگ  و هَ وس بیت فُ  تکرث و تيدع فُ 

ُای خ د، در هجت تبینی یتِدم هجان مشد ی و دفاع وز ی ن وروئَ ص ٍ وست. مهچينی اب ط ح  ُای الکن و ای هًیادین در ب وب  حق ط ح هجان مشد ی حق

روئَ ط ح قاهل دفاع  در حل یسأ هل تعارض و تزومح ُای یقی  دفاع ص ٍ وست. و ُا وز هجان مشد ی حق ُا، مضن پذی ش حت دی  حق یسأ هل تزومح حق

 «.ُا وز دست ی وردُای وین یقاهل وست ُا در هجت تبینی قلم و حق حق
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 ب: رابطه جهانشمولی حموق بشر و دیگر ویژ گی های حموق بشر

رٟبٖ ضِٕٛی یىی اص ٔطخػٝ ٞبی اسبسی حمٛق ثطش است. دس یه تًشیف، حمٛق ثطش حك ٞبیی 

ٞستٙذ وٝ ايٕبَ ٔی ضٛد ثش ٕٞٝ ا٘سبٖ ٞب ايٕبَ ٔی ضٛد ٚ ثٙبثشایٗ رٟب٘طَٕٛ ٞستٙذ.ٕٞٝ ا٘سبٟ٘ب 

چٝ وٝ يُٕ ٔی وٙٙذ، اص ٞش ربیی وٝ آٔذٜ ا٘ذ، دس ٞش رب وٝ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ یب اص ٔستمُ اص؛ آ٘

تبثًیت ضٟشٚ٘ذ وٝ داس٘ذ، ربًٔٝ آٟ٘ب ٚ غیشٜ داس٘ذٜ ایٗ حمٛق ٞستٙذ.رٟبٖ ضِٕٛی حمٛق ثطش ٞٓ 

دس دیٍش ٚیظٌی ٞبی حمٛق ثطش دسد ٚ تشویت ضذٜ است ٚ ٞٓ ٔتأحش اص دیٍش ٚیظٌی ٞبی حمٛق 

است.ٞٓ تأحیش ٌزاس است، ٞٓ تأحیش  "ٔتأحش اص"ٚ  ٞٓ    "ٔتأحش ثش"جبست ٌٛیب تش ٞٓ ثطش است. ثٝ ي

 پزیش است.

حمٛق ثطش وَتٍِٛسیىبَ ٞستٙذ، یًٙی ٞش ا٘سب٘ی ایٗ حمٛق سا داسد ٚ آٖ ٞب ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٘سجت ثٝ ٞیچ 

دیٍش وس ا٘ىبس ضٛ٘ذ. حمٛق ثطش ایٍبِیتبسیٗ ٞستٙذ، یًٙی ٞش ا٘سب٘ی حمٛق ٔطبثٟی داسد)ثب 

ا٘سبٟ٘ب(. حمٛق ثطش ایٙذِیٛیزٛاَ ٞستٙذ، یًٙی یًٙی حمٛق ثطش  ايٕبَ ٔی ضٛد ٘سجت ثٝ ا٘سبٖ ثٝ 

يٙٛاٖ فشد ٚ حٕبیت ٔی ضٛد اص ٘مؽ ٞب ثٝ ٚسیّٝ یه ضٙبسبیی رًٕی دس آٖ ٚاحذ ٚ یب ؾٕٙبً 

 رٕى یب ٌشٜٚ ٘مص ٟٕٔی ثشای فشد داسد. حمٛق ثطش فب٘ذأِٙتبَ ٞستٙذ، یًٙی حمٛق ثطش اص

التؿبئبت یب يٙبغش ؾشٚسی ٚ ثٙیبدی  صیست ا٘سب٘ی حٕبیت ٔیىٙٙذ.ٟ٘بیتبً حمٛق ثطش ایٙذیٛیضیجُِ 

 37’36ٞستٙذ، یًٙی وُ وبتبِٛي حمٛق ثطش ثبیذ ٔحتشْ ضٕشدٜ ضٛد، اٖ ٞب تًشیف ضذٜ ٞستٙذ.

                                                           
36

-  Universality is one of the essential characteristics of human rights. By definition, human rights are rights that apply to all 

human beings and are therefore universal. All human beings are holders of human rights, independent from what they do, 

where they come from, where they live and from their national citizenship, their community, etc. The universality of human 

rights is embedded in and also influenced by the other characteristics of human rights: human rights are categorical (every 

human being has these rights, they cannot be denied to anyone), egalitarian (every human being has the same rights), 

individual (human rights apply to every human being as individual and protect the latter from violations by a collective 

recognizing at the same time the important role of a collective for the individual), fundamental (human rights protect basic and 

essential elements of human existence) and indivisible (the whole catalogue of human rights must be respected, they are 

complimentary). Cf.  Kirchschlaeger , Peter, Universality of Human Rights , peter.kirchschlaeger@phz.ch 

37
 پ دوخهَ وست:انویس فالورز در یک ُي  هدک ی یدزش حقدق برش هَ ت دیف حقدق بش و ویژف  ُای ی ن چٌینی  -  

Human rights are those rights that belong to every individual—man or women, girl or boy , infant or el der—

simply because she or he is a human being. They embody the basic standards without which people cannot realize 

their inherent human dignity . Human rights are universal : they are the birthright of every member of the human 
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 نتیجه گیری:

ق ثطش رٟبٖ ضِٕٛی یه ٔفْٟٛ اسبسی ٚ ؾشٚسی است وٝ دس د٘یبی ًٔبغش ٚ دس ساثكٝ ثب حمٛ 

ٔكشح است. رٟبٖ ضِٕٛی یه ٔفْٟٛ ثبیذ اٍ٘بس است ٘ٝ یه ٔفْٟٛ ٞست اٍ٘بس ٚ ایٗ ثٝ  ایٗ ًٔٙب 

است وٝ التؿبی رات حمٛق ثطش ایٗ است وٝ ثبیذ رٟبٖ ضَٕٛ ثبضذ اٌش رٟب٘طَٕٛ ٘جبضذ ٕ٘ی 

تٛا٘ذ ٕٞٝ ٌیش ٚ فشاٌیش ثبضذ ٚ اص رٟت دیٍش رٟبٖ ضِٕٛی یه ٔفْٟٛ تٛغیفی ٘یست یه 

تزٛیضی ٚ دستٛسی است وٝ اص ٍ٘بٜ ٘ٛسٔبتیٛی ثٝ لؿیٝ ٔی پشداصد. حمٛق ثطش اٌش چٝ ثب ٔفْٟٛ 

چبِص ٘سجیت ٌشایی سٚثشٚ است أب ایٗ چبِص ٘ٝ دس ثبسٜ یه وّیت است ثّىٝ دس ثبسٜ رضئیبتی 

است وٝ ٞش ربًٔٝ ای ٔكشح است . رٟبٖ ضِٕٛی دس حٛصٜ ثبیذ ٚ دس حٛصٜ اسصش اٌش ٔكشح 

جیت ٌشایی سٚثشٚ ٔی ضٛد أب اٌش ایٗ دس حٛصٜ سا اص ٞٓ رذا وٙیٓ یًٙی رٟبٖ ٘جبش ثب چبِص ٘س

ضِٕٛی سا ٔشثٛـ ثٝ حٛصٜ تزٛیض ثذا٘یٓ ٚ اص قشف دیٍش ٘سجیت ٌشایی سا ٔشثٛـ ثٝ حٛصٜ تٛغیف 

ثذا٘یٓ دیٍش ضبیذ ثتٛاٖ تٛریٝ ٔٙمح ٚ سٚضٗ تشی سا ثتٛاٖ دس ثبسٜ تضاحٓ ثیٗ رٟبٖ ضِٕٛی ٚ 

ح وشد ٚ آٖ تفبسق حٛصٜ ٚ تفبٚت وبسوشد ٞش یه اص ایٗ دٚ ایذٜ است. رٟبٖ ٘سجیت ٌشایی ٔكش

ضِٕٛی ایذٜ ای است وٝ دس ٍ٘بٜ ٘خست اقالق ٌشایی اص آٖ فٟٓ ٔی ضٛد أب ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یست ٚ دس 

 ایٗ دٚ ٔفْٟٛ ثبیذ ثیطتش دلت وشد ٚ ٘جبیذ خّف ٔفبٞیٓ وشد.

                                                                                                                                                               
family. No one has to earn or deserve human rights. Human rights are inalienable: you cannot lose these rights any 

more than you can cease to be a human being. Human rights are indivisible: you cannot be denied a right because 

someone decides that it is “less important” or “non-essential.” Human rights are interdependent : all human rights 

are part of a complementary framework Because human rights are not granted by any human authority such as a 

monarch, government, or secular or religious authority, they are not the same as civil rights, such as those in the US 

Constitution and Bill of Rights. Constitutional rights are granted to individuals by virtue of their citizenship or 

residence in a particular country whereas human rights are inherent and held as attributes of the human personality. 

Human rights are both abstract and practical. They hold up the inspiring vision of a free, just, and peaceful world 

and set minimum standards for how both individuals and institutions should treat people. They also empower 

people to take action to demand and defend their rights and the rights of others.  Although human rights were 

principally defined and codified in the twentieth century, human rights values are rooted in the wisdom literature, 

traditional values, and religious teachings of almost every culture. For example, the Hindu Vedas, the Babylonian 

Code of Hammurabi, the Bible, the Quran (Koran), and the Analects of Confucius all address questions of peoples’ 

duties, rights, and responsibilities. Native American sources include the Inca and Aztec codes of conduct and justice 

and the Iroquois Constitution .Cf. FLOWERS, NANCY , The Human Rights Education Handbook, Effective 

Practices for Learning, Action, and Change , A PUBLICATION OF 

THE HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTER and THE STANLEY FOUNDATION , 2000 , pp 4-5 
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ثیبٖ آٖ ثب تزٛیض ٚ ا٘طبء است ٘ٝ ثب تٛغیف ٚ ثٙب ثش ایٗ رٟبٖ ضِٕٛی یه أش ثبیذ اٍ٘بس است ٚ 

اخجبس؛ چشا وٝ صٔب٘ی وٝ ٔب اص رٟبٖ ضِٕٛی حك سخٗ ٔی ٌٛییٓ ثیبٖ ٔب ثٝ ایٗ غٛست است وٝ 

است. تفبٚت دس  "حك رٟبٖ ضَٕٛ"ٚ ٞیچ ٌبٜ ٕ٘ی ٌٛییٓ وٝ  "حك ثبیذ رٟبٖ ضَٕٛ ثبضذ"

ذ رٟبٖ ضَٕٛ ثبضذ ٚ ٌضاسٜ ثًذی وٝ ٌضاسٜ اَٚ ٚ ٌضاسٜ دْٚ یًٙی ٌضاسٜ ای وٝ ٔی ٌٛیذ حك ثبی

ٚرٛد داسد ٚ  xٔی ٌٛیذ حك رٟبٖ ضَٕٛ است ایٗ است وٝ اٌش ثٍٛییٓ وٝ دس یه فشًٞٙ حك 

ٚرٛد ٘ذاسد ٔی تٛاٖ ثب ثیبٖ ثبیذ اٍ٘بس وٝ اص رٟب٘طِٕٛی وشدیٓ اص تٕبٔیت حمٛق ثطش    xیب حك 

د سا ثشٞب٘یٓ أب اٌش ٔب رٟبٖ ضِٕٛی دفبو وٙیٓ ٚ اص ثی ًٔٙب ثٛدٖ ایذٜ رٟبٖ ضِٕٛی حمٛق ثطش خٛ

رٟبٖ ضَٕٛ ٘یست ثٙبثشایٗ حمٛق ثطش ٕ٘ی   Yحك "سا ٞست اٍ٘بس تّمی وٙیٓ ثب یه ٔخبَ ٘مؽ وٝ

دیٍش ٕ٘ی ضٛد اص رٟبٖ ضِٕٛی سخٗ ٌفت. اِجتٝ ٌبٞی ثشای حُ ٔسئّٝ  "تٛا٘ذ رٟبٖ ضَٕٛ ثبضذ

شد الذاْ ٔی وٙٙذ. اِجتٝ ایٗ ٚ تٛریٝ رٟبٖ ضِٕٛی ثٝ تفىیه ثیٗ حك ٞبی والٖ ٚ حك ٞبی خ

تفىیه ٞیچ ٌٛ٘ٝ تٙبلؿی ثب ایٗ ٘ذاسد وٝ رٟبٖ ضِٕٛی ثیب٘ی تزٛیضی است ٘ٝ ثیب٘ی تٛغیفی وٝ 

ٚ حتی ٘ٝ  (Universal Declaration) ٔٛرذ یه اضىبَ اسبسی است. ا٘تخبة يٙٛاٖ رٟب٘ی

ای فشا سشصٔیٙی ٚ فشا  ذٜ٘طبٍ٘ش ٔجتٙی ثٛدٖ ایٗ سٙذ ثش ای (International) إِّّی ايالٔیٝ ثیٗ

 ثبضذ. حبوٕیتی ٔی

ٞبئی وٝ دس چبسچٛثی ٞٙزبسی ٚ دس پشتٛ ایذٜ فٛق ٔمشس ضذٜ ثبضٙذ، سسبِت  اسائٝ فٟشست حك

ٔحٛسی ايالٔیٝ رٟب٘ی حمٛق ثطش است. ايالٔیٝ ٔضثٛس حك حیبت، آصادی ٚ أٙیت ضخػی، ٔٙى 

حك ثشاثش ثشخٛسداسی اص حٕبیت لؿبئی،  ضىٙزٝ، ٔٙى ثشدٜ داسی، ٔٙى ثبصداضت ٚ تجًیذ خٛد سشا٘ٝ،

آصادی ا٘ذیطٝ، ٔزٞت، يمبیذ، ثیبٖ، ربثزبئی ٚ ٔسبفشت، تطىیُ ارتٕبيبت ٚ تزًٕبت ٔسبِٕت 

آٔیض، ٔطبسوت سیبسی، حك ٚ آصادی اضتغبَ، اصدٚاد، آٔٛصش ٚ حك ثشخٛسداسی اص ثٟذاضت ٚ 

ٞبی ا٘سب٘ی  سا ثٝ يٙٛاٖ حكسالٔتی، حك ثشخٛسداسی اص حذالُ ؾشٚسی ص٘ذٌی ٚ تأٔیٗ ارتٕبيی 

 .ضٙبسذ رٟبٖ ضَٕٛ ٔی
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