درک برداشت ويتناميها از حقوق بشر
گِريس چِنگ
استاديار علوم سياسي دانشکده مطالعات بينالملل دانشگاه پاسيفيک هاوايي
مترجم :رحيم راستيتبار

چکيده
حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد ،يک مسئله مورد مناقشه بوده است .اين مناقشه با تأکيد غرب بر وجود يک برداشت
جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا براي همه ملل جهان میباشد ،آغاز میشود؛ اين مقاله ،پاسخ ويتنامیها به اين ادعا را
بررسی میکند .نکته مشترکِ منتقدان ويتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی اين است که چنين ادعايی ،نوعی انتزاع از
تجربة عينی تاريخی است .متفکران ويتنامی به جاي اينکه مسئله حقوق بشر را يک اصل انتزاعی تلقی کنند ،معمولاً آنرا به
مثابة مسئلهاي میدانند که در تاريخ بشر در فرآيند مبارزه مستمر عليه ظلم و نابرابري شکل میگيرد .همچنين نويسندگان
ويتنامی ،مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم يک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهيت اجتماعی وي
ندارد ،نمیپذيرند .نويسندگان ويتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشري است که عميقاً ساخته و
پرداخته روابط اجتماعی میباشد.
واژگان کليدي :حقوق بشر؛ حقوق بشر ويتنامی؛ حقوق بشر غربی؛ جهانشمولی حقوق بشر؛ مبانی نظري حقوق بشر.

مقدمه
اين مقاله تلاشي است براي فهم ديدگاههاي ويتناميها درباره مسئله حقوق بشر و ميکوشد تا
بيان کند که آيا «يک برداشت اساسي ويتنامي از حقوق بشر» وجود دارد؟ نگارنده با بررسي برخي از
آثار نويسندگان ويتنامي درباره حقوق بشر نکات مشترکي را يافته است .اين نکات متضمن تأکيد بر
موارد زير ميباشند )2 :شرايط «عيني» تاريخي که شکلگيري و تحقق حقوق بشر را امکان پذير
کرده است؛  )1ماهيت نابرابر روابط بين دولتها ـ و روابط بينالمللي به طور کلي ـ که مانعي مهم
در برابرِ تحقق حقوق بشر ميباشند؛  )8ارتباط تنگاتنگي که حقوق يک فرد با حاکميت ملت آن
فرد دارد؛  )4اهميت نقش دولت در تحقق حقوق بشر براي اعضاي آن ملت.
در نوشتههاي ويتناميها دربارة حقوق بشر موضوعات متعددي مورد بحث قرار گرفته است
که در اين مقاله به آنها اشاره نميشود؛ از قبيل :جرائم جنگي و پيامدهاي حقوق بشريِ ويراني
حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان .44 -18 ،)1811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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محيط زيست در اثر تاکتيکهاي جنگي آمريکا و همچنين مسائل خاصي مانند حقوق زنان و
حقوق مندرج در حقوق جزا 2.اينها مسائل مهمي هستند اما بحث درباره آنها را بايد به مجال ديگري
شمارهرئوس کلي موضوعات نسبتأ عامي پرداخت که در دوره پس از جنگ سرد
وانهاد و درنامهآنجامفيدبه /ارائه
سی و هشتم  /مهر و

در آثار ويتناميها درباره حقوق بشر به رشته تحرير درآمده است.
آبان 2831

نکات عمده در برداشت ويتنامیها از حقوق بشر
نوشتههاي ويتناميها درباره اين موضوع بر اين ايده تأکيد دارد که حقوق بشر مفهومي است
که طي فرآيند تاريخي تحول يافته و همچنان تحول مييابد .اين فرآيند تحت تأثير يک برداشت
مارکسيستي است مبني براينکه صحنههاي مبارزات ميان نيروهاي متضاد يعني ظالم و مظلوم هر
صحنه ،وجه تم
تمايز تاريخ است .مبارزه در صحنه فعلي در دوران پس از جنگ سرد بين ملل توسعه
يافته و از نظر سياسي مسلطِ غرب با ملل کمتر توسعه يافته در مناطق ديگر جهان است .بسياري از
نامه مفيد /
نويسندگان ويتنامي مدعياند که نميتوان حقوق بشر را تا زماني که وضعيت نابرابري کنوني ميان
شماره سي و هشتم
ملل جهان پايان نيافته است ،به طور کامل تحقق بخشيد .به عقيدة آنان ،حل نشدن مسئله حقوق
بشر در عرصة بينالمللي ،ناشي از خواسته هميشگي برخي از ملل غربي براي سلطه سياسي،
اقتصادي و فرهنگي بر جهان است .از اينرو ،از ديدگاه ويتناميها در نظام بينالملل ،ميان ملل،
نامه مفيد /
برابري و حاکميت واقعي وجود ندارد .نويسندگان ويتنامي اين امر را به عنوان نقصاني ميدانند که
شماره سي و هشتم
امروزه منشأ بن بست در تحقق حقوق بشر در جهان است.
 /مهر و آبان
يکي از مسائل مهمي که نويسندگان ويتنامي درباره اين موضوع مطرح ميکنند اين است که
2831
بيشتر ديدگاههاي حقوق بشر غربي بر مجموعه خاصي از حقوق بشر تأکيد دارند که به حقوق مدني
و سياسي محدود ميشوند؛ حقوقي که مشخصه دموکراسيهاي غربي و مبتني بر ايدئولوژي ليبرال
ميباشند .نويسندگان ويتنامي معتقدند که اين مفهوم حقوق بشر مبتني بر يک مفهوم انتزاعي از
حقوق فردي است که در تفکر غربيِ عصر روشنگري شکل گرفته است .با وجود اين ،آنها استدلال
ميکنند که اين برداشت از حقوق بشر ـ که طبق اين تعريف متعلق به افراد است ـ تنوع فراوان
تم
فرهنگها و ديدگاههاي آنها را درباره معناي بشري بودن ناديده ميگيرد .بسياري از مفسران
ويتنامي استدلال ميکنند که با توجه به ويژگي فرهنگي متنوع بشريت ،به رسميت شناختن منابع
فراوان حقوق بشر براي تضمين يک ويژگي واقعاً جهانشمول از حقوق بشر ضروري است .براي
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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تضمين برداشتي از حقوق بشر بر اساس معيارهاي «علمي» نظير پيش شرطهاي نهادي و مادي براي
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

كارآمددر نوشتههاي ويتناميها اشخاص بشري
تحقق حقوق بشر «عينيت» در تصور حقوق بشر ضروري است.
به عنوان مخلوقات ذرهاي /اتمي 1نگريسته نميشوند؛ بلکه مخلوقاتي تلقي ميشوند که در بافت روابط
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

اجتماعي مستقر نظير طبقه ،خانواده ،جامعه و ملت به مثابه اشخاص وجود دارند و رشد ميکنند.
كارآمد

نکته دومي که به طور مشترک در آثار ويتناميها در باب حقوق بشر وجود دارد اين است که
ت و نظم بازارهاي كارآمد

ويتناميها «سياست خارجي حقوق بشري» برخي از کشورهاي غربي را سياستي ميدانند که انگيزه
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

کردن کشورهاي فقير و سپس متزلزل
آن در وهله اول کسب برتري اقتصادي به منظور استثمار
كارآمد
کردن کشورهاي سوسياليستي به طور خاص است .از نگاه اين منتقدان ،بزرگترين نقض کنندگان
حقوق بشر ،قدرتهاي بزرگ اقتصادي و دولتهاي حامي آنها هستند .دولتهاي سوسياليستي ،به
طور خاص ،سد راه بهره کشي حداکثري آنها از منابع انساني و طبيعي ملل فقيرتر جهان هستند .از
اين رو« ،سياست خارجي حقوق بشري» که شرايط حقوق بشري به «سبک غربي» را با
موافقتنامههاي تجاري و معاضدتي پيوند ميدهد ،اساساً سياست مداخله در امور داخلي
کشورهاي فقيرتر ،نه با هدف ارتقاي حقوق بشر ،بلکه با هدف استثمار اقتصادي کشورهاي فقيرتر
و پايان دادن به رژيمهاي سوسياليستي در کشورهايي مانند ويتنام و کوبا ميباشد .از منظر
نويسندگان ويتنامي ،تأکيد غرب بر اين حق تلويحي براي نقض حاکميت ملل ديگر بر اساس
ارتقاي حقوق بشر بر هدف واقعي آنها سرپوش ميگذارد؛ هدف آنها دستيابي به شکل جديدي از
سلطه در نظم جهاني پس از جنگ سرد است.
از اين رو ،از منظر نويسندگان ويتنامي ،حق تعيين سرنوشت براي هر «ملت» همچنان
مهمترين حق بشري است؛ زيرا آنها معتقدند که بدون تماميت ارضياي که از پشتيباني يک دولت
مستقل برخوردار است ،قدرتهاي اقتصادي بيگانه ميتوانند اشخاص آسيبپذير کشورهاي کمتر
توسعه يافته را با تحميل نوعي ساختار اقتصادي استثمار کنند .ساختاري که در آن به اشخاص بومي
ظلم مي شود و يک نظام سياسي منشعب از فرهنگ ،براساس فرهنگ بومي و ارزشهاي آن شکل
ميگيرد که موجب ميشود آنها نتوانند به عنوان انسان به طور کامل توسعه يابند .ميتوان از
بسياري از آثار ويتناميها نقل کرد که حق تعيين سرنوشت براي هر «ملت» عاليترين و
«مقدس»ترينِ حقوق است .هنگامي که اين نويسندگان به تأثير اعلامية استقلال  2771آمريکا بر
اعلامية استقلال  2441ويتنام اشاره ميکنند ،بر ويژگي مشترک ايستادگي در برابر حکوت دولتي
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که نماينده منافع مردم کشور نيست ،تأکيد ميکنند.
از اين رو ،نويسندگان ويتنامي عموماً تأکيد ميکنند که براي تحقق و دفاع از حقوق در عالم
شماره
واقع ،وجودنامه مفيد
نماينده منافع مردم کشور باشد ،ضروري است .براي وجود داشتن حقوق،
دولتي /که
سی و هشتم  /مهر و

دولتها بايد مستقل و کارآمد باشند؛ زيرا قدرتهاي بيگانه ناقضان بالقوه حقوق بشرِ شهروندان
آبان 2831

کشورهاي در حال توسعه تلقي ميشوند .در بسياري از آثار ويتناميها تأکيد بر اين است که مفهوم
کلي حقوق بشر را بايد با تعريف عينيتر حقوق شهروندان سازگار کرد .تعدادي از آثار اخير در
موضوع حقوق بر حقوق شهروندان يا کساني که اعضاي يک ملت خاص و تحت قدرت سياسي
خاصي هستند ،تأکيدکردهاند .اگرچه بيشتر نويسندگان خاطر نشان ميکنند که حقوق شهروندان
نمايانگر تنها يک حوزه محدودي از حقوق بشر است؛ اما تمرکز بر حقوق شهروندان ،اين ديدگاهِ
تم
حاکم بر نويسندگان ويتنامي را منعکس ميکند که حقوق چيزي است که بايد به طور عيني و از
نهادينه/شود تا بتوان گفت که حقوق وجود دارد.
دولتي مفيد
طريق قوانين نامه
هشتمويتناميها ،دولت عامل مهمي براي تحقق حقوق بشر شهروندانش است .به
در وديدگاه
از اين
رو،سي
شماره
عقيده آنها ،رابطه دولتـ شهروندان يکي از مسئوليتهاي دو جانبه بين دولت و شهروندان است.
فعاليتهاي شهروندان را قوانين دولت که حافظ منافع عمومي است ،محدود ميکند؛ منافعي که
مسئوليت آن با دولت است و در عين حال دولت بايد به حقوق و آزاديهاي خاص شهروندان در
نامه مفيد /
حوزه عمومي احترام بگذارد .تأکيد بر نقش دولت در به رسميتشناختن و صيانت از حقوق شهروندان
شماره سي و هشتم
حکايت از تلاشي دارد که ويتنام از آغاز دوران نوسازي اقتصادي براي برقرار کردن حکومت قانون
 /مهر و آبان
با تعيين حدود قانوني حقوق و مسئوليتهاي دولت و نيز شهروندان متحمل شده است.
2831
مفهوم اقتدار دولت حاکي از نقش دولت در تعيين منافع عمومي است .امري که ظاهراً
نويسندگان ويتنامي براي آن استدلال ميکنند و يک مؤلفه لازم و تعيين کننده در حقوق فردي
اشخاص است .بنابراين ،حقوق فرد به مفهوم ليبرالي آن ،يک اصل نخستين و مطلق در تفکر
ويتناميها در باب حقوق بشر نيست .بر خلافِ تأکيدات ليبرالي غرب دربارة اصل حقوق بشر در
برابر نقض آزاديهاي فردي از سوي دولت ،بعضي از نويسندگان ويتنامي حتي تا آنجا پيش
تم
ميروند که ميگويند اگر قوانين دولتي حقوق را به رسميت نشناسد ،حقوق وجود نخواهد داشت.
اين مفهوم با مفهوم ليبرالي غرب دربارة حقوق بشر به عنوان اصلي که دامنه قدرت دولت و
صلاحيت او جهت دخالت در دنياي خصوصي فرد و وجود اجتماعي او را محدود ميکند ،در تقابل
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

درك برداشت ويتناميها از حقوق بشر

18

ت و نظم بازارهاي كارآمد

است .به عقيدة نويسندگان ويتنامي ،چنين تأکيدي ،گرايش غرب به مطلق ساختن «حقوق فردي»
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

ديدگاه ويتناميها به طور تفکيک ناپذيري
در برابر منافع عمومي را منعکس ميکند؛ منافعي که در كارآمد
با «حقوق بشر» پيوند خورده است و از آن جدا شدني نيست.
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

ويتناميها تأکيد کمتري بر آنچه آنها به عنوان اصل انتزاعي تلقي ميکنند ،داشته و بيشتر بر
كارآمد

مسائل «عيني» مرتبط با تحقق حقوق بشر تأکيد دارند؛ منظور آنها از حقوق بشر حقوقي است که
ت و نظم بازارهاي كارآمد

به اشخاص فردي تعميم مييابد و در قوانيني که توسط دولت اجرا ميشود و يا به وسيله جامعه
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

شناخته ميشود .از اين رو ،شايد بتوان
بينالملل به رسميت شناخته شده است ،واقعاً به رسميتكارآمد
گفت که ديدگاه ويتنامي حاکم در باب حقوق بشر ،منعکس کننده ويژگي روشنِ اثباتگرايي
حقوقي است يعني اين ايده که «حقوق وجود ندارد مگر اينکه در قانون به رسميت شناخته شود».
اين امر آنجا به روشني قابل مشاهده است که از نظر متفکران ويتنامي ،تعاريف عيني از حقوق بشر
(جلوههاي حقوق بشر در قانون) بر تعاريف انتزاعي از حقوق بشر (حقوق بشر در فلسفه سياسي
غرب) رجحان دارد .به نظر ميرسد که نويسندگان ويتنامي برآنند که حقوق نه تنها بايد از سوي
يک قدرت سياسي به رسميت شناخته و صيانت شود؛ بلکه حقوق در يک مفهوم انتزاعي در خارج
از زمان و فضاي تاريخ وجود ندارد .همان طور که در بالا گفته شد ،مفهوم حقوق بشر به عنوان
محصولِ تاريخ درک ميشود که از طريق فرآيند مبارزه ميان نيروي ظلم و نيروي حق تعيين
سرنوشت ،تکون و تحقق مييابد.
بنابراين ،نويسندگان ويتنامي اين تصور را که حقوق بشر به عنوان يک اصل انتزاعي معنا
دارد را رد ميکنند؛ چرا که مبناي علمي و عيني در تجربه تاريخي ندارد .بسياري معتقدند که اصل
حقوق بشر مورد تأکيد نويسندگان ليبرال غرب ،حقوقي هستند که طلايهدار عصر انقلاب بورژوايي
در غرب (قرن هفدهم و هجدهم) بودند .تعريف ليبرالي غرب از حقوق بشر که به حقوق مدني و
سياسي محدود ميشود ،صرفاً منعکس کننده نسل اول حقوق بشر هستند .به عقيده نويسندگان
ويتنامي ،اين ديدگاه ،شکلگيري تاريخي حقوق بشر را ناديده ميگيرد .در بحث از ضرورت درک
حقوق بشر در يک بافت تاريخي است که به نفوذ آشکار انديشه مارکسيسم ـ لنينيسم و هو چي
منه ( )Ho Chi Minhکه گفتمان روشنفکري را در ويتنام شکل ميدهد ،پي ميبريم .مخصوصاً
ديالکتيک مارکسيستي در اين بحث آشکار است .نويسندگان ويتنامي به «سه نسل» حقوق بشر
فوق الذکر به سبک برداشت مارکسيستي از تاريخ اشاره مي کنند که مجموعه اي از مبارزات
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بين ظالمان و مظلومان است تا بشر به پايان اين نوع نظام هاي سلطه دست يابد و همه آزاد
شوند )2 :نسل اول :انقلابهاي بورژوايي است که حقوق مدني و سياسي را به وجود آورد؛ )1
شماره
نسل دوم:نامه مفي
کمونيستي است که بر حقوق اقتصادي و اجتماعي طبقه کارگر تأکيد
انقلابد /هاي
سی و هشتم  /مهر و

ميکند؛  )8نسل سوم :حق تعيين سرنوشت و برابري در ميان ملتها است که مورد تأکيد مردماني
آبان 2831

ميباشد که پيشتر قرباني سلطه استعمار و امپرياليست بودند.
بنابراين ،در ديدگاه ويتناميها ،تعريف ليبرالي غرب از حقوق بشر از يک مرحله در تاريخ
غرب گرفته شده است؛ بافتي که نظامهاي سياسي ليبرال کنوني غرب از آن سر برآوردهاند.
ليبرالهاي غربي از آن زمان اين تعريف را به عنوان تنها اصل حقوق بشر که به همه ملل ارتباط
دارد ،جهاني کردهاند .نويسندگان ويتنامي بر اين ايدئال سازي از يک مفهوم ناشي از تجربه
تم
تاريخي غرب خرده ميگيرند ،چه اينکه اين مفهوم جز يک مفهوم انتزاعي براي ملل ديگر نيست؛
آنها /معلول عدم کنترل آنها بر توسعه اقتصادياشان ،عدم حاکميت کامل آنها
مستمرمفيد
مللي که انقياد نامه
هشتمارزشهاي «منحط» غربي بر آنهاست .ارزشهايي که فرهنگ عامه پسند
سيووسلطه
الملل
در نظام بين
شماره
تجاري اشاعه دهنده آن است .آنها استدلال ميکنند که مفهوم حقوق بشر بايد با اهداف ساير
مبارزهها عليه ظلم و ستم ادغام شود .هدف از اين مبارزهها دستيابي به شرايط «عيني» خاصي
است که براي تحقق طيف کامل حقوق بشر يعني حقوق مدني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي،
نامه مفيد /
فرهنگي و بينالمللي ضروري است .برخي از نويسندگان آثار جديد اظهار ميدارند که ويتنام هم
شماره سي و هشتم
اکنون در حال فراهم آوردن شرايطي نظير :ارتقاي اصلاحات سياسي و اقتصادي و نيز نهادينه کردن
 /مهر و آبان
حکومت قانون براي تحقق حقوق بشر ميباشد.
2831
بدين ترتيب ،محققان ويتنامي مسئله حقوق بشر را اغلب به عنوان فرآيندي مداوم (پيوسته)
براي تحقق بيان ميکنند .اگرچه همه دولتها بر اساس حقوق بينالملل از نظر حقوقي مستقل
هستند ،اما نويسندگان ويتنامي حقوق بشر ،مبارزه تاريخي کنوني را مبارزه بين دولتهاي قدرتمند
اقتصادي و سياسي جهان با کشورهاي کوچکتر و ضعيفتر تلقي ميکنند .بنابراين ،از منظر
ويتناميها ،بخشي از مبارزات مستمر براي حقوق بشر عبارت است از نبود استقلال و برابري در
تم
بين دولتها .بسياري از آثار ويتناميها تأکيد دارند که اين امور پيش شرط حياتي براي حقوق فرد
است .هو چي منه ،مسئله آزاد کردن فرد را با مسئله آزاد کردن ملت يکي ميداند .اين انديشه که
حقوق افراد ،منوط به برخورداري جامعه آنها از حق تعيين سرنوشت است ،نقطه مشترک آثار
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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ويتنامي مي باشد .از اين رو ،تصور فردي که مستحق حقوق و آزادي است ،عبارت است از تصور
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

كارآمداي که کشورش از حق حاکميت و
عضوي از يک کل که حقوق فردياش صرفاً تا آن درجه
استقلال برخوردار است ،ميتواند تحقق يابد .تنها در اين صورت است که فرد حق دارد به يک
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

شخص تبديل شود؛ يعني حق دارد به عنوان يک انسان به کاملترين وجه استعداد خود رشد کند.
كارآمد

ت و نظم بازارهاي كارآمد

ديدگاه و تفسيري ديگر

حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي
تلاشهاي
آثار ويتناميها در باب حقوق بشر ،انتقادات بسيار مهمي را دربارة شيوه رويکردها و
كارآمد

جريان غالب غرب به منظور ارتقا اين مسئله در دوران پس از جنگ سرد مطرح ميکنند .اگر چه غالب
مردم غرب نميدانند که نوشتههاي آنها از حقوق بشر ،انتزاعي از تجربه تاريخي و ميراث فکري خاص
خود آنهاست ،اما پاسخهاي ويتناميها به ادعاي غرب دربارة جهانشموليِ حقوق مدني و سياسي فرد که
مورد تأکيد ليبرالها ميباشد در فراهم آوردن ديدگاهي ويتنامي در اين موضوع آموزنده است؛ ديدگاهي
که حاصل تجربه تاريخي ملي و دغدغههاي سياسي جاري اين کشور است .انتقاد ويتناميها مبني بر
اينکه بعضي از دولتهاي غربي و سازمانهاي حقوق بشر از حقوق مدني و سياسي به عنوان ابزاري
سياسي ـ ايدئولوژيکي (به ويژه عليه رژيمهاي سوسياليستي که تأکيد بر حقوق جمعي دارند) استفاده
ميکنند ،حاکي از آن است که عليرغم سخن پراکني دربارة «پايان تاريخ» و «جامعه جهاني» تنش
ايدئولوژيکي مستمري وجود دارد .در اين ميان نويسندگان ويتنامي همچنين دريافتهاند که هدف نوعي
«سياست خارجي حقوق بشري» غربي به منظور بهرهبرداري کردن از وضعيت اقتصادي نامطلوب
کشورهاي در حال توسعه ميباشد .اگر بيتوجهي به حقوق اقتصادي و اجتماعي کارگران ويتنامي را مد
نظر قرار دهيم که اغلب تحت شرايط کاري غير استاندارد و با دستمزدي کم (که بازتاب بازار کار
جهاني است) کالاهايي براي صادرات توليد ميکنند ،اين نکته تا حدودي درست است .اما به نظر ميرسد
رهبري سياسي ويتنام اين امر را به عنوان يک اصل اجرايي لازم براي جذب سرمايههاي خارجي و به
منظور تقويت رشد اقتصادي کشور پذيرفته است.
در مجموع ويتناميها در بحث از حقوق بشر عمدتاً آنرا يک مسئله سياسي تلقي کردهاند:
حال يا مسئله سلطه و نابرابري در سياست بينالملل باشد يا مسئله اجرا يا اصلاحات جاري در
درون دولت از قبيل استقرار حکومت قانون .در واقعيت بخشيدن به حقوق بشر مسائلي مانند:
چگونگي سازگار کردن حقوق ويتنام با قوانين موجود بينالمللي حقوق بشر و چگونگي تعيين
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اينکه کدام حقوق با در نظر گرفتن شرايط «عيني» ويتنام بر حقوق ديگر اولويت دارد ،مهم
ميباشند .نويسندگان ويتنامي براي ابعاد «عيني» شرايط سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ترجيح
روشني درنامه مفي
شمارهانتزاعي» دربارة حقوق بشر قائل ميباشند .ديدگاههاي آنها نظرها را به
مقابلد /تفکر «
سی و هشتم  /مهر و

برخي از مسائل حياتي در مورد برخورداري واقعي از حقوق بشر جلب ميکند.
آبان 2831

يک عيب اين گونه تأکيد بر امور عيني اين است که تشخيص يک مبناي فلسفي يا اخلاقي
روشن براي حقوق بشر در آثار ويتناميها دشوار است .بيشتر نويسندگان ويتنامي به جاي بحث
درباره محتواي آنچه کمال مطلوب «حقوق بشر» را تشکيل ميدهد و يا بحث درباره مبناي فلسفيِ
رسيدن به چنين تعريفي از حقوق بشر ،تمايل دارند به اسناد موجود حقوق بينالملل از قبيل :ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( )ICCPRو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
تم
فرهنگي ( )ICESCRبراي تعريف خود از «حقوق بشر» استناد کنند .به طور کلي ،نويسندگان
مفيدبه /آن دسته از معاهدات بينالمللي حقوق بشر که ويتنام به آنها ملحق شده
ويتنامي با توجهنامهصرف
هشتمحقوق بشري که به زعم آنها ويتنام يا جامعه جهاني بايد خواستار آن
روشنيو براي
است ،معيار
شماره سي
باشند را ارائه ندادهاند .بلکه آنها توجه خود را به فرآيند و مسائل اجراي آن دسته از حقوقي معطوف
کردهاند که در اسناد حقوق بينالملل موجود گنجانده شده است.
در مقابل ،شماري از نويسندگان علوم انساني ويتنام مسئله تعريف بنيادين شخص انساني را
نامه مفيد /
مبناي تفکر درباره مسئله حقوق بشر مطرح کردهاند .اين نويسندگان مباحث بسيار خوبي در مورد
شماره سي و هشتم
تعريف ويتناميها از شخص انساني ارئه کردهاند .بنابر تعريف آنها شخص انساني در شبکهاي از
 /مهر و آبان
روابط اقتصادي ،سياسي و اجتماعي جاي گرفته است .شخص انساني به يک عضو و محصولي جدا
2831
نشدني از تاريخ و فرهنگ ملت خود تعريف ميشود .در حقيقت ،واژهاي که ويتناميها براي «حقوق
بشر» به کار ميگيرند واژه « »con nguoiاست .اين واژه معاني فرهنگي عميقي را همراه خود دارد .هم
در تفکر سنتي و هم در تفکر جديد ويتنامي ،موجود انساني به سادگي به عنوان شخص انساني وجود
ندارد ،بلکه او بايد رشد کند و خصوصيات يک شخص را بروز دهد .از راه تربيت و يادگيري فرهنگي
است که او به يک شخص کاملاً شکوفا شده در همه ابعادش تبديل ميشود.
تم
در مقابل ،ويتناميها حقوق بشر ليبرالي غرب را به عنوان «حقوق فردي» که ذاتاً به افراد تعلق
ميگيرد ،استهزا ميکنند .واژه « »ca nhanيا «فردي» معناي ضمني بسيار موهني در زبان ويتنامي
دارد .اين واژه اشاره به شخصي دارد که موجودي کاملاً خودخواه است و هيچ توجهاي به تأثير رفتار خود
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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بر ديگران ندارد .انتخاب اين واژه در ترجمه انواع مختلف حقوق حاکي از ديدگاه فرهنگي بنياديني است
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

بسياري از دولتها و سازمانهاي غربي
که درک ويتناميها از «حقوق بشر» را از درک مورد تأکيد
كارآمد
متمايز ميسازد .بنابراين ،حتي پيش از آنکه مسئله حقوق بشر با زبان مارکسيسم ـ لنينيسم که همچنان
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

به تفکر علوم اجتماعي در ويتنام شکل ميدهد ،تفسير شود؛ از طريق انتخاب اين ترجمه ،برداشت
كارآمد

ويتناميها از ايده حقوق بشر از فيلتر يک لنز فرهنگي عبور داده شده است.

ت و نظم بازارهاي كارآمد

عليرغم آنچه اين مجموعه آثار متفاوت دربارة تصور ويتناميها از

con nguoi

(شخص

حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

تفکيک ناپذيري تعين يافته توسط روابط
انساني) اظهار ميکنند که موجودي شکل يافته و به طو ر كارآمد
و تعهدات اجتماعي است ،اما همچنان روشن نيست که آيا بر اساس اين تعريف،

con nguoi

(شخص انساني) بايد از حقوقي برخوردار باشد يا خير .به عبارت ديگر چرا زبان «حقوق» اصولاً
براي تحقق کمال مطلوب بشري که در اين آثار توصيف شده است ،مناسب است :شخصي که
ارزشهاي جمعي را دروني ساخته و بازتاب ميدهد ،سعادت خود را بالاتر از نفع شخصي ميداند و
در چارچوب اين اصول از طريق روابط متقابل با ديگران و تعهدات متقابل در قبال آنان اظهار نظر
ميکند؟ اگر يک شخص پارهاي از ارزشهاي اجتماعي را به عنوان ارزشهاي ذاتاً غيرانساني يا
بيارتباط با عصر و زمان در حال تغيير مورد ترديد قرار دهد يا نپذيرد و يا اگر رفتار سوئي از خود
نشان دهد که به نام خير همگاني انجام داده است ،چه اتفاقي ميافتد؟ آيا اين شخص چنانچه
نمونهاي از کمال مطلوب بشري نباشد از هيچ حقوقي برخوردار نيست؟ از اين آثار به روشني
معلوم نيست که «حقوق» بهترين مفهوم براي ارتقاي برداشت ويتناميها از ( con nguoiشخص
انساني) باشد ،اگر چه نويسندگان گوناگوني اصطلاح «حقوق بشر» را براي انتظاراتي که اعضاي
اين نظام فرهنگي داشتهاند ،استفاده کردهاند .نظامي که بر عمل متقابل و تعهد متقابل ،هرچند نه
لزوماً برابر ،مبتني است .بهتر است تأکيد کنيم که اين نظام مفهوم خاص خود را از انسانيتي دارد
که از تعاليم کنفوسيوس ،بودا و نيز مارکس گرفته شده است و اينکه اين مفهوم را چگونه ميتوان
تعميم داد ،برداشت ويتناميها از حقوق بشر را شکل ميدهد.
اين آثار با تفسير هاي سياسي از حقوق بشر به اينکه امري مرتبط با تماميت منافع جمعي ،به
ويژه با مهمترين آنها يعني منافع دولت ـ ملّت ميباشد ،سازگار است .در جاهاي ديگر ،ساير
نويسندگان به خطراتي که ذاتاً درتأکيد بر برتري منافع جمعي بر منافع فردي وجود دارد اشاره
کردهاند؛ به ويژه در جائيکه فرآيند تعيين منافع فردي ،فرآيندي علني نيست .در تاريخِ واژه
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«حقوق» اين واژه معمولاً براي اشاره به دامنه مجاز آزادي فردي به کار رفته است که انسانها
فطرتاً يا به منظور تضمين شأن و کرامت فرد در مقابل تجاوز افراد ديگر و يا تجاوز نهادهاي
اجتماعي ونامه مفيد
شماره آن ميباشند .اگر چه محققان زيادي مفهوم «حقوق بشر» را از مفهوم
سياسي/طالب
سی و هشتم  /مهر و

«حقوق طبيعي»اي که در سنت عصر روشنگري اروپا يافت ميشود ،متمايز کردهاند؛ امّا مفهوم
آبان 2831

اساسي «حقوق» که به شخص فردي تعلق دارد هنوز هم حاکي از اين است که «حقوق غير قابل
انتقال» افراد را خير همگاني و قدرت دولت نميتواند نقض کند .اگر اشخاص ويتنامي محصول و
جزء لاينفک جامعه خود تعريف ميشوند پس مفهوم «حقوق» به عنوان امري که متعلق به فرد در
مقابل تعدّي جمع است ،کاربرد ندارد.
مشکل قابليت اجراي «حقوق» در جوامع غير غربي را نويسندگان بسياري از کشورها مورد
تم
بررسي قرار دادهاند .اين نويسندگان بحث کردهاند که ديدگاه غرب درباره شخص انساني که شالودة
ميدهد با درک از انسان در سنتهاي غير ليبرال مغاير است .براي مثال ،در
نامهتشکيل
مفهوم «حقوق» را
مفيد /
فرد هنگامي است که وي به سن بلوغ برسد و  barيا bat mitzvah
شمارهکمال
سنت يهودي،
سي ويکهشتم

شود؛ يعني

از سر تعهد ،با ديگران ( 8)mitzvahرفتار کند .سنت گي کويو ( )Gikuyuبر تعهد نسبت به ديگري
تأکيد ميکند در حاليکه به فردگرايان با بدگماني مينگرند .4در آثار کليتر مربوط به مسئله حقوق بشر،
بحث نقادانه عليه سلطه زبان «حقوق» بر معاهدات بينالمللي که هدف از آنها ترويج احترام به شأن انسان
نامه مفيد /
است ،اين است که زبان «حقوق» چنين القاء ميکند که اين زبان ذاتاً بر زبانهاي ممکن ديگر از قبيل
شماره سي و هشتم
زبان «مسئوليت» برتري دارد .اگر چه انتقاد از قابليت اجراي مفهوم «حقوق» و نه «مسئوليتها»
 /مهر و آبان
چشمانداز مناسبي به نظر ميرسد اما در آثار ويتنامي شرح و بسط داده نشده است.
2831
انتقاد رايج ديگري که از برداشت مطلقگرا از حقوق فردي صورت ميگيرد اين است که با
توجه به اينکه در بسياري از فرهنگها پيوند جدانشدني بين شخص فردي و جامعهايي که او را
پرورش ميدهد ،وجود دارد؛ مفهوم حقوق بايد به وراي شخص فردي گسترش يابد .کساني که
مدافع اين ديدگاه هستند ،تأکيد ميکنند که نقض حقوق يک شخص فردي بر خانواده يا جامعه
وي -که او امتداد و عضو حياتي آن است -نيز تأثير ميگذارد .همچنين متقابلاً بيحرمتي به شأن و
تم
کرامت آن جمع يعني بيحرمتي به آنچه آن جمع مقدس تلقي ميکند ،شأن و کرامت فرد را
جريحهدار ميکند و به حقوق تک تک اعضاي گروه که خودشناسي آنها با اين امور مقدس گره
خورده است ،تجاوز ميکند .پيوندي که ويتناميها بين حقوق بشر اشخاص فردي با حقوق جامعه
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به ويژه حق تعيين سرنوشت ملّت قائل هستند با اين استدلال هم جهت ميباشد.

حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

كارآمداينکه چگونه ميتوان مفهوم حقوق را
نکات اخير باعث طرح چندين مسئله ميشود ،از جمله
به گروهها گسترش داد؛ مانند آنچه مورد ادعاي اقوام بومي سراسر جهان در قالب پيش نويس يک
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

قانوني است که اکنون سالها در حال تهيه شدن است .چگونه ميتوان جوهر گروه را تعيين کرد و
كارآمد

در نتيجه براي حمايت از تماميت آن در مقابل تعدّي افراد غير عضو چه حقوقي را بايد به رسميت
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شناخت؟ مسئله ديگر ادغام دولت با ملت و شهروندانش است .اگر چه سياست بينالملل عرصه
حقوق مالكيت و نظمم بازارهماي

كارآمداما از سياست داخلي بين دولت و
تأکيد بر نقش دولتها براي صيانت از شهروندان است،
شهروندانش و نيز بين خود شهروندان غفلت ميشود و حتي غيرمشکلساز فرض ميشود .به ويژه
در عين حال که دولت ميتواند تضمين کننده حقوق باشد ،اما اين قدرت را دارد که بالقوه يکي از
نقض کنندههاي بزرگ حقوق باشد ،مگر اينکه بتوان حقوق بشر را در نظامي تدوين کرد که به
جاي يک نخبه سياسي يا رأي اکثريت ،قانون بر آن حاکم باشد .سرانجام ،در جاي ديگر ،منتقدانِ
چنين ديدگاههايي اين دغدغه را مطرح کردهاند که تأکيد افراطي بر ويژگي بينظير بودن ميراث
فرهنگي يا تجربه تاريخي توجه را از بحث درباره معيارهاي جهانشمولي که جامعه جهاني بايد در
پي

آن باشند ،منحرف ميکند1.

لازم به ذکر است که ايدة حقوق بشر تنها در دوران پس از جنگ سرد در ويتنام مطرح شد.
در نتيجه با اينکه براي مدافعان حقوق بشر ،حقوق بشر يک معيار اخلاقي جهانشمولي است که بايد
مافوق سياست فرهنگي و رقابت بين دولتها باشد ،اما روشنفکران دولتي ويتنام 1هنگام بررسي
چالش نوسازي جامع سيستم کشوري که به سبک شوروي پايه گذاري شده به اين مفهوم پاسخ
دادهاند .آنها در طي اين فرآيند به حفظ حکومت تک حزبي توسط حزب کمونيست کمک کردهاند؛
حزبي که از اثرات متزلزل کننده ناشي از سرخوردگي گسترده از ايدئولوژي حاکم ،جان سالم به در
برده و تلاشهاي غالباً پر تنشي را براي درگيري دوباره با دولتهاي متخاصم پيشين را هدايت
کرده است .در نتيجه آثار ويتناميها در باب حقوق بشر منعکس کننده تلاش روشنفکران ويتنام
براي حفظ بنياد مارکسيسم ـ لنينيسم ميباشد .کاري که با تجديد حيات فرهنگ ملي به منظور
تثبيت دوباره جايگاه آن در ميان جامعه ملل تکميل شده است .اگر چه اکنون زمان استعمارگري و
جنگ سرد سپردي شده است ،امّا گرايش ايدئولوژيکي و ديدگاههاي روشنفکرانه نويسندگان
ويتنامي در اثر احتياط از هر گونه تأکيد بر برتري سنت حقوق غربي ،جانبدارانه باقي مانده است.
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