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  يي جستارگشا

 ال يغيير ما بقوم حتـي  له متعقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر اهللا ان اهللا
  1يغييروا ما بانفسهم و اذا اراد اهللا بقوم سوء فال مرد له...

خداي سبحان سرنوشت تمام انسانها را خوب تقدير كرده است و اين انسانها هستند كـه  
دهند. آنجا كه بنـابر مصـالحي تقـدير برخـي از انسـانها       با اعمال و رفتار خود آن را تغيير مي

خورده است هيچ كس توان تغيير آن را ندارد. خداي سـبحان بشـر را مسـئول     اندكي بد رقم
خلق كرده ابتدا در قبال خود سپس در قبال نزديكانش و آنگهي در قبـال ديگـران. آنجـا كـه     

االقربون فرمايد:  و يا آنجا كه پيامبر رحمت(ص) مي 2قوا انفسكم و اهليكم ناراًفرمايد: ... مي
اي  حاكي از اين است كه انسان بايد تالش كند با دانش و يا هر وسيله ، تماماًاولي بالمعروف

اسـاس   كه ممكن است ابتدا خود و سپس اطرافيانش را در صالح و درستي كمك نمايد. بـر 
انساني كه خود فاقد دانش الزم باشـد   "فاقد شيء كي تواند معطي شود"اين قاعده فلسفي 

ملـه معـروف تكـراري را بارهـا از زبـان مهمانـدار       كي تواند به ديگران دانش آموزد. ايـن ج 
ايم: اگر فشار داخل كابين كاهش يافت يك ماسك اكسيژن به طور خودكـار از   هواپيما شنيده

گيرد آن را روي دهان و بيني خـود قـرار دهيـد و بطـور      باالي سرتان در اختيار شما قرار مي
  كمك كنيد. همراهتانطبيعي تنفس نماييد و سپس به 

اي است جهت ورود به تكليف بشر. خداي سبحان بشـر را مسـئول    ه ذكر شده پايهمقدم
اي كـه   خلق كرده هم در قبال خود هم در قبال نزديكانش و هم در قبال ديگران يعني جامعـه 

، 3و مـا خلقـت الجـن و االنـس اال ليعبـدون     فرمايد: ... نمايد. آنجا كه مي در آن زندگي مي
به معني بجا آوردن نمـاز و سـجده كـردن نيسـت، كمـا اينكـه       پرواضح است ليعبدون صرفاً 

طريقت بجز خدمت خلق نيست / بـه تسـبيح و سـجاده و    فرمايد:  سعدي عليه الرحمه مي
، با اين سروده زيبا به زيبايي عبادت را تفسير كـرده اسـت. در جـاي ديگـري بـه      دلق نيست

تو كز محنـت ديگـران بـي     فرمايد ظرافت و صراحت اين كالم را تكميل كرده است كه مي
. در جاي ديگري پيـامبر رحمـت (ص) تصـريح فرمـوده     غمي / نشايد كه نامت نهند آدمي
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  .1الخلق كلهم عيال اهللا و احب خلقه اليه انفعهم لعيالهاست: 
ها قبل از حق داشتن، تكليف دارند. با انـدك   آنچه گذشت به خوبي تبيين نمود كه انسان

شوند، يعني چون تكليفـي   ها در برابر تكليف تعريف مي % حق99تاملي روشن است بيش از 
تبيين و تصريح شده حقي تعيين شده و متصور است و اال حق بدون تكليف مفهـوم نيسـت،   
اين تكليف يا امروز بروز دارد يا در فردايي بايد خودنمايي كند گرچه در حد وسـع اسـت و   

از صاحب نظران كمك بـه ناتوانـان از    خارج از آن بي مفهوم است. شايان ذكر است بسياري
تعريف  مخاطبنمايند بلكه در حوزه تكاليف  جبران (تكليف)، را در زمره حق آنها تلقي نمي

نمايند. همين ايده ارزشمند است كه بجاي حقوق بشر اصرار بر تكليف بشـر دارد و اگـر    مي
  2شود. چنين شود دنيا چه گلستان و چه زيبا مي

يابيم كه واژه حقوق بشر عمدتاً ملعبه دست سياستبازان گرديده و از  ميبا اندك تاملي در 
آن جز رسيدن به منافع و مطامع خود هدف ديگري ندارند. حقوق بشـر يـك گفتمـان چنـد     

دار است، گفتمان مبهمي است كه از آن تفسيرهاي متنوع و بعضـاً   بعدي، چند وجهي و ريشه
پندارنـد و بـر ايـن     ن را يك گفتمان فلسـفي مـي  پذيرد. برخي آ متضاد و متناقض صورت مي

كنند كه حقوق بشر گرفتني است، دادني است و يا شايد هم آموختني باشد. برخـي   بحث مي
نمايند اين عده از مفهوم حق  صاحب نظران حقوق بشر را با نگاه مذهبي و ارزشي تعقيب مي

ر مقابـل بـد و در معنـاي    كنند و آن را در مفهوم خوب و د صحبت مي 4نه حق داشتن 3بودن
نمايند. عمده گفتماني كه از حقوق بشـر مطـرح و مطمـح     خير و خوب، ترجمه و تعقيب مي

نظر است گفتمان سياسي آن است كه متاسفانه براي تهيج جوامع بـا هـدف تـامين مطـامع و     
هاي شعاري زيـادي دارد و   باشد. از اين رو است كه مفهوم حقوق بشر موافق تحقق منافع مي

هاي جاهالنه و متعصبانه فراواني نيز روبرو است. اينجاست كه وظيفـه حقوقـدانان    با مخالف
نمايد و بايد براي رهايي بشر از هر سوء استفاده خواسته و يا ناخواسته، رنج  بسيار سخت مي

  بيشتري را بر خود هموار نمايند.
هـا   هستند نه به دنبال هستحقوقدانان براي كمك به بشر به دنبال اثبات بايدها و نبايدها 

ها. حقوقدان در تالش است آنچه بايد باشد را اثبات كنـد بـديهي اسـت در مقابـل،      و نيست
، (جهت اطالع بيشتر: در جلد مذكور بيش از ده حديث در همين مضـمون آورده   521ص  2وسائل الشيعه جلد . 1                                                             .1396حقوق شهروندي و روابط اجتماعي در تراكم شهري، انتشارات جنگل، حيت آن با مفهوم حق مراجعه شود به: جالليان، عسكر، يزداني، زهـرا،  جهت آشنايي بيشتر با مفهوم تكليف و ارج .2  شده است)

3. To be right 
4. To have right 
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هـا صـحبت    هـا و نيسـت   شود اما سياسيون از هسـت  آنچه نبايد باشد به خودي خود نفي مي
بايـد   نماينـد. اينجاسـت كـه    كنند و در دل اين مقوله منافع و مطامع مدنظر را تعقيـب مـي   مي

جداي از تعلقات و تعصبات، تكاليف جامعه و متوليان جامعه در قبـال گروههـاي چهارگانـه    
ها، بايسكشوالها و ترنسكشوالها بيمارنـد،   ها، گي تبيين و تعيين گردد. لزبين 1ال، جي، بي، تي

يك از گروهها چيست؟ ايـن گروههـا كـه     مجرمند يا هيچ كدام ؟ تكليف جامعه در قبال هر
باشند نبايـد از منظـر حقـوقي بالتكليـف باشـند،       اقليتهاي جنسي در جامعه مطرح مي بعنوان

گرچه شرع مقدس در خصوص برخي از آنها تصـريحاتي دارد امـا بـا عنايـت بـه تحـوالت       
و آنچه در حقوق داخلي كشور آورده شده بايد با نگاه حقوقي، الملل  بين دانشي روز و اسناد

  نها صورت پذيرد.تعيين تكليف الزم در خصوص آ
بر برابري در عرصه حقـوق بشـر تصـريح    الملل  بين شرع مقدس اسالم و همچنين اسناد

دارند. بديهي است برابري در برخورداري از حق مطمح نظر است نه برابري در برخـورداري  
از امكانات و امكانها، مبرهن است برخورداري از امكانها و امكانـات متناسـب بـا امكانهـا و     

ات افراد است و تبعيض موجه يك اصل است. با برابرها در شـرايط برابـر بايـد رفتـار     امكان
برابر بشود در غير اين صورت رفتار نابرابر تبعيض غير موجه است و قبح دارد. تصـريح بـر   
شناسايي برابر شهروندان در برخورداري از حق، نه تصريح بر رفتار برابـر بايـد مـورد تاكيـد     

  ه باشد و براي تحقق عدالت بايد بر تبعيض موجه تصريح داشت.تمام متوليان جامع
يـك از   كشورهاي مختلف به تناسـب نظـام سياسـي حـاكم رفتارهـاي متفـاوتي بـا هـر        

ها دارند. بسياري از كشورهاي به تناسب تحوالت عصر  گروههاي چهارگانه ال. جي. بي. تي.
عنوان مثال براي برخي از گروههـاي  اند ب هاي جدي انجام داده جديد در قوانين خود بازنگري

اند كه اكنون تعديل شده است. در حقـوق داخلـي ايـران تـا       هاي اعدام داشته مذكور مجازات
، براي ترنسكشوالها راهـي وجـود نداشـت     1343قبل از فتواي حضرت امام (رض) در سال 

و زنـدگي مـدنظر    انـد  اما پس از آن تا كنون افراد زيادي از ظرفيت ايجاد شده استفاده كـرده 
در سـال   آرا فريـدون ملـك  توان به اسـتفاده   اند. در اين ميان مي خود را انتخاب و ادامه داده

  ، از اين فتواي ارزشمند اشاره كرد.1364
 همزمان با ظهـور اعالميـه جهـاني حقـوق بشـر اسـناد فراوانـي در حـوزه         1948از سال 

ـ الملل  بين ادي در حقـوق داخلـي كشـور نسـبت بـه      به ثبت رسيده و به تبع آنها تحوالت زي
هاي چهارگانه مورد بحث، رخ داده است. با همه اوصاف بسـياري از كشـورها خاصـه      اقليت

                                                           
1 - L.G.B.T. (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual) 
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 اند و عمدتاً براي آن مجازات اعـدام  گرايي را به رسميت نشناخته كشورهاي اسالمي همجنس
هاي  و تاكيد است. نظام اند. شĤن خانواده در تمام اديان الهي بسيار مورد تكريم كردهبيني  پيش

دانند. خانواده يك  سياسي يكي از رموز بقاء و تدام بقاء خود را در تكريم جايگاه خانواده مي
اصل و يك ركن ركين در تربيت بشر است و به اذعان تمام صاحب نظران هـيچ جـايگزيني   

دين جامعه براي آن متصور نيست. اصل دهم قانون اساسي تصريح دارد كه خانواده واحد بنيا
ريزيها بايد در جهت تسهيل تشـكيل آن و پاسـداري از    است تمام قوانين و مقررات و برنامه

 قداست و استواري آن باشد لذا قوانين پايين دستي كه ممكن است در راستاي اجـراي اسـناد  
  ي باشد تحت هيچ شرايطي نبايد به اين واحد بنيادين خللي وارد نمايد.الملل بين

يـك   و حقـوق ايـران  الملل  بين هاي جنسي در حقوق اقليتحت عنوان كتاب حاضر ت
پژوهش جامع در خصوص موضوع مدنظر است. كتاب در سه فصـل مجـزا تحـت عنـاوين     

 حقـوق دگرباشـي جنسـي در اسـناد     فصـل دوم كليات، مباني و مفاهيم موضوع،  فصل اول
ي گرديده است. هـر  حقوق دگرباشي جنسي در اسناد داخلي جمعبند فصل سومو الملل  بين

آنچه آورده شده دال بر تاييد و يا رد نيست صرفاً جهت ايضـاح حقـوقي اسـت تـا بـا نگـاه       
حقوقي بتوان تكاليف جامعه و متوليان در خصوص اين گروههاي چهارگانه تبيين و تشـريح  

  نمود.
كه الملل  بين دانشجوي خوشفكر دكتراي حقوق حسن عليزاده شيلسردر خاتمه از آقاي 

ده زحمات اين پژوهش بر عهده ايشـان بـوده اسـت بـه صـورت ويـژه تقـدير و تشـكر         عم
با مـديريت دوسـت علمـي و ارزشـمندم      انتشارات تخصصي و خوشنام ميزاننمايم. از  مي

انـد تقـدير و تشـكر     كه زحمت چـاپ ايـن اثـر علمـي را پذيرفتـه      دكتر شيريجناب آقاي 
باشـد را بـه تمـام دانشـجويان      در و كم ماننـد مـي  نمايم. مطالعه اين اثر كه در نوع خود نا مي

نمايم. بديهي اسـت ايراداتـي بـر آن     حقوق، دانش پژوهان و متخصصان اين رشته توصيه مي
وارد است عاجزانه از خوانندگان عزيز تقاضا دارم ما را از نكته نظـرات و پيشـنهادات خـود    

  محروم نفرمايند.
 

  عسكر جالليان
  دانشگاه پيام نور تهرانالملل  بين دانشيار حقوق
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