هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر:
نقش حياتي هرمنوتيک
باس دوخاي فورتمن
استاد اقتصاد سياسي و حقوق بشر در دانشگاه اوترخت هلند
م.ا .محمد صالح
استاد سياست توسعه در موسسه مطالعات اجتماعي در شهر لاهه هلند
مترجم :حسين مسعودي

چكيده
غالباً دو پرسش اساسي درباره روایات تفسيرپذیر دیني و تفاسير آنها مطرح است :نخست ،خداوند چه تكاليفي را تعيين و
چه حقوقي را اعطاء کرده است که در مورد همه انسانها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینكه آیا انسانها صلاحيت کافي
دارند که در کلام غير واضح خدا ،به خاطر منافع سياسي ،اجتماعي یا اقتصادي نقص بر رحمت خداوند را ممكن بدانند؟
این مقاله با بررسي پاسخهاي مطرح براي پرسشهاي پيشگفته به بحث پيرامون فرصتهاي بهره برداري نشده از تنوع
باورهاي انساني و منافع بالقوه آن به منظور تضمين احترام به حقوق بشر ،تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایي ميپردازد که
فضاي لازم را براي تصميمگيري از منظر تفاوت انسانها فراهم ميسازند.
واژگان کليدي :دین؛ حقوق بشر؛ متون مقدس؛ تفسير

مقدمه
پيامد حملات تروريستيِ يازده سپتامبر  1002ـ رويدادي كه در وراي آن يك ايدئولوژي
و افرادي بودند كه خود را به نام اسلام معرفي مينمودند ـ دو روند مهم و تقريباً متضاد ايجاد
نموده است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ،نقش دين و فرهنگ را در تعاملات بشري
شكل مي دهند :نخست اينكه ،اين واقعه ،بحث دربارة وجود همزمان اديان و فرهنگها را تا
اندازه اي كاهش داد؛ دوم ،اين واقعه ،حاكي از بازگشت به فرهنگ و به همراه آن بازگشت به
هويت ديني به شيوهاي عميق بود.
به گونهاي متناقض ،در كانون ميراث سه گانة :دموكراسيسازي ،حاكميت نوين و حكومت
حقوق بشر ،جلد ،3شماره ( 2پاييز و زمستان .50 -33 ،)8317

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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باس دوخاي فورتمن و م.ا .محمدصالح

هشتم  /مهر
مجددشماره سي
ظهور مفيد /
قانون ،نامه
َشكالو مختلفِ محافظهكاري ديني (بنيادگرايي اسلامي و
فرهنگو در ا
آبان 8312

محافظهكاري مسيحي) شگفتآور به نظر ميرسد .يك جهان قطبي شده در امتداد ساختارهاي
43

همگرايي و واگرايي ايجاد شده است كه متأسفانه تحت سيطره اظهارنظرهايي قرار دارد كه ميتواند
 33و بد و تمدن و توحش را مورد استفاده قرار دهد .هر چند همگرايي،
تضادهاي محض بين خوب
موجب ظهور تم
اخلاقيات نوين جهاني گرديد كه به شكلهاي مختلف اتحاد و در راستاي اختلافات

واگرايي ،در قلمرو دين ايدئولوژيك شده ظهور يافته است و
است؛
فرهنگي و دينينامهالقا
سياماو هشتم
شدهشماره
مفيد /
آنتي تز ـ ضد 33ديالكتيكي ـ را ارائه نموده و در برابر به كارگيري برنامههاي عامگرايانه براي حل
هشتم /مي نمايد .ظهور مجدد مذهب سياسي شده نيز ـ چه در
مقاومت
مسائل پيچيده سياسي و اجتماعي
نامه مفيد  /شماره سي و
نمادينووآبان
قالب مهر
َ2431شكال فعالانهاش ـ موجب ايجاد احساس نياز دوباره براي تفسير متون و در
چه در ا

 43مجدد «علم تفسير» متون مقدس در همه مذاهب گرديد.
نتيجه لزوم ظهور
متون حقوق بشر ،به عنوان سلاحي در يك رقابت ايدئولوژيكي تلقي ميگردد كه به
ظاهراً 33
شيوهاي انعطافتمناپذير مدعي جهانشمولي هستند ،به گونهاي كه جايي براي هيچ تفسير مبتني بر
بافت باقي نمي33گذارد .شاهد مثال آن ،فرجام بدِ پيش نويس اعلاميه حقوق مردمان بومي است كه
انتظار ميرفت تا تائيد نمايد كه «مردمان بومي از لحاظ كرامت و حقوق با ساير مردمان برابرند و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

اينكه همه مردم حق دارند متفاوت باشند ،خود را متفاوت تلقي كنند و بدينسان  ،مورد
با اذعان به
كارآمد
( »431پيشنويس اعلاميه حقوق مردمان بومي.)2998 ،
احترام قرار گيرند
به طور يقين ،علم تفسير در معرض دخل و تصرف است؛ زيرا مردم براساس تفاسير دين عمل
33

مي كنند .آموزه و عمل ديني را نميتوان از واقعياتي كه مردم در جهان با آنها روبهروهستند ،جدا
حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي جائيكه دين به عنوان ابزاري در راه خير به كار رفته
مطمئناً ،در
كرده و يا آنها را جدا جلوه داد.
كارآمد

است؛ عدالت و آزادي بيسابقهاي را با خود به ارمغان آورده است .به همين دليل ،جهان نيازمند
431

«دین» به عنوان منبعي روحاني ،براي دستيابي به راستي و درستي است؛ برعكس ،در جائيكه دين
كارهشتم /
سي و
نامه مفيد
رفته است ،احترام كمتري براي حرمت و سعادت بشر قائل
شماره به
براي /قدرت
به عنوان ابزاري
مهر و آبان 2431

مصلحت عموم بيشتر فاصله گرفته است .لذا ،جهان ما نيازمند حقوق بشر به عنوان نظامي
بوده و از
43
براي حفظ منزلت انسان در برابر هر گونه سوء استفاده از قدرت است .به عبارت ديگر ،دين و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مطلب /،نكتة اصلي اين مقاله است.
حقوق بشر نيازمند يكديگرند ،اين
مهر و آبان 2431

43

آبان 2431
43
33
تم

33
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2431

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر :نقش حياتي هرمنوتيک

هویت دیني و دامنة تفاوت

35

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
ت و نظم بازارهاي كارآمد

مقايسه و مقابلة هويت ديني و سياست هويتي و اينكه چگونه هويتهاي رقيب ميتوانند
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

شاخصها و علائمي را براي تمايز خود از ساير هويتها ايجاد نمايند ،كار مشكلي نيست .به طور
كارآمد تحت پيگرد
مشترك از
تجارب
عدالتي يا
كلي ،سياست هويتي در اثر خاطرات جمعي درباره بي
بازارهاي
مالكيت و نظم
حقوق
كارآمد زندگي ،ميراث و
بازارهاي شيوه
نظم در برابر
چالشي
قرار گرفتن يا ترس ازآن گروههايي كه آن جمع ،آنها را
تو
هويت ديني در
مجموعة ارزشها و باورهاي مختص خود ميدانند ،شكل يافته است .همچنين،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اثرترسهايي مشابه تقويت ميشود و در اصل ،بناي خود را از ارزشهاي عمل شده و عمل نشدة
جامعة مؤمنين ميگيرد .به همين نحو ،هويتهاي ديني ميتوانند به واسطة احساس ستمديدگي و
بدنام شدن ،تشديد شوند .در مورد اخير ،ممكن است هويت ديني ،خود را به اَشكال مختلفي از
افراطيگري و به عنوان ابزاري بر ضد ستمگري نشان دهد.
به هر حال ،هم در دين و هم در سياست ،هويت ميتواند از اعتماد به نفس مثبت ،همكاري،
وحدت و احساس همدردي در ميان مؤمنين نيز ايجاد گردد .اين هويت ،همچنين ممكن است از
حوزه دين به سعادت اجتماعي ،توانمند سازي ،نگرشهاي مثبت نسبت به خود و كساني تعميم يابد
كه جامعه مؤمنين با آنها در جريان زندگي تعامل دارد.
در اين ارتباط ،نقش تفسيرِ معنايي متون ديني در رابطه با واقعيت كنوني ،نقشي حياتي
است؛ واقعيتي كه در آن بر اساس ملاحظات اخلاقي به عنوان ميانجيهاي رژيمهاي مخالف با
حقيقتـ عمل مي شود ،ساختن معنا در مورد واقعيات ،چندان وجود ندارد؛ چرا كه امروزه ،در
مقايسه با آغاز قرن بيستم ،افراد كمتري به كليسا ،مسجد ،كنيسه و معبد مي روند .تفسير معنايي
بخشي از موارد ذيل است:


بسيج  /به كار گيري حمايت؛



نمايندگي /شكلدهي و ساختن هويت؛



نمود اجتماعي در حوزه عمومي؛



مطالبة حقوق؛



تقويت يا براندازي سلطة واقعي يا مشهود؛



حمايت از يك شيوة زندگي.
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باس دوخاي فورتمن و م.ا .محمدصالح
هشتم /
شماره
مهر واصل را به اين دليل كه در استحكام اين بحث نقشي
شش
اولسيازو اين
مفيد /مورد
نامهسه
اكنون
آبان 8312

سازندهاي دارند ،مورد بررسي قرار ميگيرد سپس سه اصل ديگر بررسي خواهد شد.
43

 )2بسيج /به کارگيري حمایت :براي مثال ،اسلامگرايان در پاكستان قادر به بسيج و
33

به كارگيري حمايت ديني براي تأسيس دولت پاكستان گرديدند و نخستين رهبر آنها ،آنرا به
تم
جامعة اسلامي طرحريزي نمود .مانند ساير جوامع ،جامعه پاكستان نيز به دو بخش
عنوان يك
سي« و هشتم
مفيد /و شماره
داخلي «شيعه ونامه
مسلمانان  ،اقليتهاي مسيحي و هندو» تقسيم شده است .شكاف
خارجي
سني»
33
اسلامي در غالب شكلگيري فرقهها و تشكلهاي برادري اسلامي كه با احزاب سياسي
در جامعه

گاهي در ايجاد خشونت سهيم بوده باشند .اثبات اين مطلب
شدهو تاهشتم /
وجبسي
اند؛ مشماره
مفيد /
گرديده
مختلف متحد نامه
مهر و آبان 2431

كار مشكلي نيست كه از اسلام در جهت نقض حقوق ديگران براي انجام عبادت توأم با صلح و
43
استفاده گرديده ،در عين حال ،حمله مخالفين مذهبي ـ سياسي ،در زمان تنشهاي
آرامش سوء

 33يك امر عادي تبديل شده است.
شديد سياسي ،به
به همينتمترتيب ،بسيج و بهكارگيري حمايت جناحهاي كاتوليك و پروتستان در طول تاريخِ
تقسيم ايرلند 33
باعث ايجاد نابسامانيهاي زيادي گرديده و طي اين جريان افرادي از هر دو جناحِ

بازارهايد .قتلهايفرقهاي (كه حدوداً در طول دهة اخير به نحو
ميزيستهان
طولاني در
هراسنظم
مالكيت و
جامعه به مدتيحقوق
كارآمد
كاهش يافته است) تنها حقوق مخالفين را مورد تجاوز قرار نداده است ،بلكه توانسته
چشمگيري

 431را خاتمه دهد .در ايرلند شمالي و كشورهايي كه شرايطي نظير آن دارند ،آزادي
است زندگي آنان
بيان ـعليه بيعدالتي و هر نوع دعوت به بازگشت عقل و منطقـ اولين قرباني درگيريهاي مبتني
33

بر دين مي شود.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

)1كارآمد
نمایندگي /شكلدهي و ساختن هویت :هنگام صلح و جنگ ،نمايندگي چندين جلوه

 431دموكراتيك است يا منسوب به دموكراسي .هنگامي كه جامعة ديني با فشار
دارد :يا به شكل
خارجي مواجه شود ،نمايندگي ـ توسط كساني كه جامعه آنها را داراي زمينة عالي اخلاقي ميداندـ
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

2431حتي ساختن هويت ،هنگامي كه جامعه ديني با فشار خارجي مواجه
هويت يا
نيز به شكلدهي
مهر و آبان
ميشود ،كمك43ميكند .علاوه بر تأكيد مبرم بر تفاوت در برابر ديگران ،دين ميتواند به عنوان ابزار
ايدئولوژيكي قاطع به كار رفته يا مورد سوء استفاده قرار گيرد كه ميتواند مطالباتي را از ماهيت
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

ماهيت جامعه و دولت داشته باشد .هر چند دين موجب ايجاد هماهنگيِ
هاي2431
ويژگيآبان
ديني و ساير مهر و
43
جوامع مؤمنين ميشود ،اما اگر به درستي تفسير نشود و يا در حالتي صلحآميز طرح
دروني بين
آبان 2431
43
33
تم

33
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2431

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر :نقش حياتي هرمنوتيک
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

نشود؛ موجب تقويت هويتهاي مبتني بر تضاد ميگردد كه به واسطة اذهان عمومي و تهديد به
ت و نظم بازارهاي كارآمد

شكنجه و نابودي شكل يافته است .به عنوان مثال :اقليتهاي مسلمان در تايلند و فيليپين و يا در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

اروپا و ايالات متحدة آمريكا پس از  22سپتامبر با سطوحي از تبعيضِ مشابة قبطيان در مصر و
ساير مسيحيان در هند،

هستند.نظم بازارهاي كارآمد
مواجهمالكيت و
عراق امروزي و جنوب سودانحقوق

غالبي مانند :پوشش
نمادهاي
نظم به
مربوط
كارآمد
بازارهاي
 )8نمود اجتماعي در قلمرو عمومي  :اين مورد نيز ت و
كارآمد كليسا است
كنيسه و
روحانيان مسلمان (عمامه) ،چادر ،صليب ،هلال ،ستارة داوود ،مسجد ،معبد،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كه اين قلمرو را شكل ميدهند .نمود اجتماعي اين نمادها در قلمرو عمومي به اندازهاي مهم است
كه ميتوان گفت :استمرار دين وابسته به اين نمادها ميباشد و مكانهاي مذهبي ،به عنوان
نمادهايي از معاني عاليِ ديني است كه جامعهاي از مؤمنين را به خدايشان متصل ميسازد .در هند،
ناحيهاي كه مسجد مسلمانان آيودا (قرن شانزدهم) در آن واقع شده است ،بنا به گفتة هندوها،
مكاني است كه خداي رام ـ تجسمّي از ويشنو ( )Vishnuـ در آن به دنيا آمده است .در سال
 2991ميلادي ،احساسات دويست هزار مبارز بي جِي پي ( )B.J.Pتوسط سياستمداراني برانگيخته
شد كه خواستار تلفيق هندويسم با دولت هند بودند .آنها به مسجد مذكور ،هجوم برده و آنرا با
خاك يكسان كردند .حدود  2000نفر كه بيشتر آنان مسلمان و برخي نيز مسيحي بودند ،كشته
شدند.
ايدة ملي گرايانِ هندو در مورد ساخت معبدي به جاي يك مسجد ،نه تنها عملي در راستاي
اصلاح چيزي بود كه آنان آن را بيعدالتي تاريخي ميدانستند؛ بلكه در واقع ايدهاي در اين مورد
است كه نمادهاي چه كسي بر قلمرو عمومي حاكم است .به طريقي مشابه ،در نيجريه در ژوئن
 1000پس از آنكه مسلمانان از توقف ساخت مسجدي در نزديكي منزل رئيس يك قبيلة محلي
مسيحي خودداري نمودند ،جنگي در شهر نومان ( )Numanدرگرفت .مسيحيان گفته بودند كه اين
مسجد توهيني نسبت به آنان است؛ چرا كه منارهاش از كاخ رئيس آنان بلندتر است.
مي توان قياس مشابهي را در مورد رقابت قلمرو عمومي از مباحث گفته شده استنباط نمود:
آيا زنان مسلمان ،بهويژه دختران دانش آموز ،بايد مجاز به پوشيدن روسري در مدرسه باشند؟ به
عنوان مثال ،از اكتبر  1000تا كنون ،فرانسه شروع به اخراج دختران مسلمان از مدارس دولتي
نموده است؛ زيرا اين افراد برخلاف قانون جديدي كه نمادهاي بارز ديني را ممنوع ميكرد،
روسري ميپوشيدند.
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دارد مهر
هشتم /
شماريسي و
بي شماره
مفيد /
نامه
كه وجامعه اي از مؤمنين توانستند اَعمال پيروان دين ديگر
وجود
هاي
نمونه
آبان 8312

را تفسير كنند و صفاتي را به آنها نسبت دهند كه در بهترين شرايط تنها مي توان آنها را در قالب
43

سوء تفاهم ديني و سوء تفسير متون مذهبي تبيين نمود كه به منظور حمايت از يك ديدگاه
31
سياسي خاص صورت مي گيرد .متأسفانه در هر سه موردي كه به عنوان مثال
ملي گرايي ،قومي يا
تم
تفاسيري ،هم از منابع ديني و هم از منابع غير ديني ،براي خدمت به منافع گروههاي
بيان كرديم،

ستيزه جو

مفيد  /شماره سي و هشتم
ارائه نامه
گرديد.

با اين 31
حال ،هويت سياسي يا مذهبي ،هنگامي كه در قلمرو عمومي اظهار گردد ،تبديل به

ايجاد ارزشها و آرمانهايي ميشود كه شخص آنها را
شخصسييا وباعث
نداي باطني خود
هشتم /
قيقي شماره
نامهحمفيد /
مهر و آبان 2431

برتر ميداند .هنگامي كه هيچ اصلي براي تمايز بين هويت سياسي و ديني مطرح نمي شود؛ اين دو
 43واحد ميشوند كه اين مسئله در همه اديان امكانپذير است .در چنين حالتي،
تبديل به هويتي
هويت ديني 31
حاكي از آن است كه نگرش ،رفتار و اخلاق مومنان هر مذهب با مذاهب ديگر متفاوت
تم
مومنان داراي جوامع مخصوص به خود هستند كه براي آنها معتبر و حقيقي است .چون
است ؛ زيرا

 31از متون الاهي نشئت نميگيرد ،مسلماً يك تجربه مشترك تاريخي و يك خاطره
هويت ديني تنها
گيري هويت هستند.
در شكل
عنوان منابع
بازارهاي
مهمينظم
مالكيت و
همگاني نيز به حقوق
كارآمد فعل و انفعال بين سياست هويتي و هويت ديني در موقعيتهايي بهتر آشكار ميشود
متأسفانه
 431افزايش مييابد كه نزاع ،به نتيجه مورد انتظار تبديل ميشود .نتيجة تضاد بين
كه تفاوت ،چنان
آرمانها ميتواند تضادي خشونتآميز يا تضادهاي ظريف اجتماعي باشد كه روابط اجتماعي ميان
31

مؤمنانِ اديان مختلف را آسيبپذير ميسازد .هنگامي يك هويت ديني در برابر هويت ديني ديگر
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

كارآمدمينمايد كه [متصفان به] يك هويت خاص به گونهاي تحت پيگرد واقع شوند كه
آشكارا بروز
431ت ،و نه مخالفت و ناسازگاري ،تبديل به عناصر تعيين كننده اقداماتي شود كه
همكاري و وحد
ممكن است گروهها آنها را براي بقاي هويت خود ضروري تلقي نمايند .با اين حال ،صداي هويت
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
طنين انداز ميشود و اين مطلب چه در عرصة سياست و چه
و تفاوت در برابر [فرد يا گروه] ديگر
مهر و آبان 2431

 43صادق است .برعكس ،تضادهاي شديد مذهبي ،ابزارهايي قوي براي شكلدهي به
در حوزه مذهب،
هويت از طريق شيوههايي هستند كه هنجارهاي تثبيتيافتة همزيستي را به چالش ميكشند .هراسي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

درگيريهاي ديني را فراگرفته است ـ مثلاً در يوگسلاوي سابق (بوسني
قربانيان
آبان 2431
كه بسياري ازمهر و
هرزگوين و 43
كوزوو)ـ قادر به توصيف قساوتهاي صورت گرفته توسط همسايگاني نبود كه پيش
آبان 2431
43
31
تم

31
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2431

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر :نقش حياتي هرمنوتيک
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از جنگ و صرفنظر از اختلاف ديني ،با مهرباني ،احترام و همكاريِ متقابل رابطه داشتند.
ت و نظم بازارهاي كارآمد

گرچه تفاوت ديني اصالتاً سبب درگيري نيست ،اما يكي از نتايج منفي تضاد ديني،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

سوء استفاده از حقوق بشر است كه غالباً به نام حفاظت از اديان صورت ميگيرد .تضادهاي ديني
سوء استفاده از
موارد
زشتترين
حقوقگذشته
هنگامي كه بيشتر ميشوند ـ چه در عصر حاضر و چه در
كارآمد
بازارهاي
مالكيتـ و نظم
ابزاري در راه صلح و
حقوق بشر را در تاريخ بشر ايجاد نموده است و توان ديني به عنوان
ت و نظم بازارهاي كارآمد
همزيستي ،تبديل به ابزاري براي جدال آنها ميشود.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

عجيب اينكه معاني ضمنياي كه درگيري بر سر آرمانها ،ارزشهاي ديني و تفسير بالقوه،
آنها را براي توجيه يا نفي تجاوز به حقوق بشر به يكديگر مرتبط ميسازند ،در مواقع درگيري ،در
قالب سكولاريستي ،يا دقيقتر در قالب سياسي تبيين ميگردند .تضادها ،تحركات درونيِ خاص
خود را در رابطه با تجاوز به حقوق بشر ايجاد مينمايند؛ محدود نمودن اطلاعات و آزادي بيان عليه
كساني كه از درون جامعة خاصي از مؤمنان با جنگ مخالفند ،نمونهاي از اين تحركات ميباشد .در
جنگهاي كنوني ،حتي در جنگهايي كه مذاهب نقش مهمي در آن ايفا نمودهاند ،همانند جنگ در
جنوب سودان ،خ شونت عليه زنان شايع بوده است .تجاوز جنسي نيز در جنگ به عنوان سلاحي
براي تحقير كرامت گروه مخاصم به كار رفته است .در موارد ديگر ،تجاوز به حقوق اسيران جنگي
وجود دارد؛ از جمله :شكنجه ،شرايط بازداشت غيرانساني و  . ...چنين اعمالي در كشورهاي سكولار
و نيز در برخي كشورهايي كه خود را ديني مينامند ،اتفاق ميافتد؛ و در هر دو مورد ،هيچ
محدوديتي در تفسير متوني كه قصد و عمل مرتكبين را توجيه مي كند ،وجود ندارد.
برابري ،تفاوت و هویت دیني از دیدگاه حقوق بشر
اعلامية جهاني حقوق بشر در سال  )UDHR( 2903در همان مادة يك تصديق مينمايد كه:
«تمام انسانها با كرامت و حقوق يكساني به دنيا ميآيند  .»...شايد اين جملة آغازين به عنوان
نوعي اعتراف ـ قانون الاهي ـ قلمداد شود كه صرفاً ويژگي متعالي حقوق بشر را مسلم فرض
مينمايد .لذا اين اقدام بزرگ در تمدن جهاني ،تساوي انسانها را از لحاظ كرامت درنظر ميگيرد،
واژهاي كه دلالت بر يگانگي فرد ميكند .به عبارت ديگر ،افرادِ متفاوتي كه در حقوق ،برابرند :افرادِ
متفاوت اما برابر؛ افرادِ برابر اما متفاوت .به خصوص در ادبيات حقوق بشر فمينيستي ،پيامدهاي
اين ادعا بررسي گرديده است .تأكيد خاصي بر تمايز بين «برابر» و «یكسان» صورت گرفته است.
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هشتم /
شمارهباسي و
نامه مفيد
مهر ودارد :مشابه ،نه يكسان (.)Abeyesekera, 1995: 30
اشاره
افراد نيز
شيوه /رفتار
اين مطلب به
آبان 8312

بنابراين ،مسلماً حقوق برابر ما شامل آزادي در تعيين هويت ميباشد؛ از جمله :برابر دانستن
34

هويت خود با هويت يك مذهب ديگر ـ كه حتي متفاوت از جريان اصلي ـ در جامعة عمومي
30
تعلق داريم .در اروپا پس از جنگهاي وحشتناك مذهبي ،اين اصل در
سياسي است كه به آن

[معاهده] صلحتموستفاليا ( )Westphalia, 1648مقرر گرديد .با اين حال ،بسيار بعيد است كه نزاع
شماره
مامفيد /
مذهبي از سيارةنامه
هشتمامروز ،نيازي مبرم به حفاظت از افراد در آزادي عبادت كه
سي وتا به
شود و
برچيده
30
متفاوت از ديگران ،در محيطي واحد زندگي ميكنند ،خودنمايي ميكند .بر اساس
به شيوهاي

نامه 1
سي و هشتم /
مفيد  /شماره
 ،)Franklin D. Rooseveltاقدام مخاطرهآميز بينالمللي براي
روزولت (
آزاديهاي چهارگانة
مهر و آبان 2431

تحقق حقوقبشر ،كه با تأسيس سازمان ملل آغاز گرديد ،آزادي عبادت را نيز شامل ميشود .با اين
34

حال ،پس از شصت سال تلاش براي پيشبرد در اجراي آن ،هنوز هم اين اقدام با انتقاداتي جدي و
30
ايدئولوژيكي روبهرو است .آمارتيا سِن ( )Amartya Senدر فصلي از نوشته خود
با ماهيتي

پيرامون فرهنگتم و حقوق بشر ) (Sen, 2001: 227-248اين موارد را در سه مسئله عمده دستهبندي
ميكند« :نقد 30
مشروعيت»« ،نقد انسجام» و چيزي كه وي آن را «نقد فرهنگي» مينامد .از آنجا
نظم بازارهاي
مستقيمي با پرسش ماوراء طبيعي در مورد حقوق بشر مواجه
مالكيتبه وشكل
حقوق تقريباً
كه اين نكات ما را
كارآمد

ميسازد ،به بررسي آنها پرداخته ميشود.
431

نخست« ،نقد مشروعيت» :آمارتيا سِن ،به ديدگاهي اشاره ميكند كه هيچ حقِ پيش از تقنين
وجود ندارد« :انسان ها طبيعتاً [ ]...به همان اندازه كه با لباس كامل متولد ميشوند،
[براي انسان] 30
بازارهايمتولد ميگردند [ .)Sen, 2001: 228( »]...در واقع در
حقوق بشر
به همان اندازه نيز برخوردار از
حقوق مالكيت و نظم
كارآمد«نقد قانوني بودن» را ترجيح ميدهيم .نكته اين است كه ايدة ذاتي بودن حقوق بشر،
اينجا اصطلاح
نياز به منبعي 431
قانع كننده ـ غير از قانونگذاري صرف در حقوق موضوعه ـ دارد .مسلماً در اين

رابطه ،مذاهب يا انواع ديگري از جهانبيني هاي فراگير لازم است تا اين «اِقرار» كه انسانها با
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

2431اثبات گردد.
شوند،
حقوق برابر متولد
ميآبان
مهر و
34

دوم« ،نقد انسجام» :آمارتيا سِن ،به حقوق بشر به عنوان حقوق بدون امكان دادخواهي اشاره
هشتم /عادي «قانوني» ندارد .به نظر ما ،تحقق حقوق هرگز به
سي وحقوق
ربطي به
بشر /شماره
حقوق مفيد
مي كند .لذا نامه
مهر و آبان 2431
حقوق همواره عمل -مدار هستند .در مورد حقوق بشر ميتوان گفت كه
صورت خودكار نيست و
34

آبان 2431
34
30
تم

30
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2431

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر :نقش حياتي هرمنوتيک
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اگر چه اين حقوق با توجه به ماهيت فوق بشري خود ،بايد بر حقوق ديگر برتري يابند؛ اما غالباً
ت و نظم بازارهاي كارآمد

حتي عملگرايانهتر نيز هستند .در جوامعي كه حقوق بشر ـ شناخته شدة بينالمللي ـ هنوز در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

رويههاي حقوقي و سياسي بومي ،گنجانده نشدهاند ،حقوق بشر تبديل به يك نزاع ميشود كه
است.
برجسته
بسيار
حقوقحياتي
نيازمند يك منبع الهام و انگيزش ميباشد .در اينجا نقش
كارآمد
بازارهاي
دين نظم
مالكيت و
كارآمدكند كه معمولاً با
اشاره مي
چيزي
سوم« ،نقد فرهنگي» :در نقد فرهنگي ،آمارتيا سِن،
بازارهاي
ت وبهنظم
كارآمدحقوق بشرند،
بازارهايبناي
اخلاقيواينظمكه زير
امور مالكيت
عنوان «نسبيگرایي فرهنگي» توصيف ميشود :آياحقوق
واقعاً جهاني هستند؟ بدون شك ،كنار گذاشتن اين سؤال با اشاره سادهاي به «جهانشمولي
قضایي» مفيد نخواهد بود؛ سؤال اين است كه هر فرهنگ خاص به چه ميزان باور معنويِ مورد نياز
حقوق بشر را فراهم مينمايد؟ چالش موجود ،باعث تنوع حقوق بشر جهانشمول در قالب اقدامات
متفاوت و مرتبط با بافتهاي فرهنگي خاص ميشود كه در آن بايد با موانع خاصي روبهرو شد؛ در
حالي كه فرصتهاي خاصي نيز به وجود ميآيند .يك نمونه در اين رابطه «اتحادیه عرب براي
حقوق بشر» واقع در قاهره است.
اگر چه لزوم گنجاندن حقوق بشر در يك بافت مذهبي و فرهنگي تا حدودي مسلّم است ،اما
اعلاميه جهاني حقوق بشر به مذهب به عنوان مبنايي ممكن براي چنين حقوق بنياديني ،اشارهاي
ندارد .هر چند تلاشي از سوي نماينده هلند ،پدر بوفورت اُ .پي ( )Beaufort O.Pصورت گرفت تا
مقدمة اعلاميه جهاني حقوق بشر با اشاره به «منشأ الاهي انسان و سرنوشت ابدي او» اصلاح گردد،
اما اين پيشنهاد به عنوان تضاد با ماهيت جهاني اعلاميه مذكور رد شد .براي نمايندة عربستان
سعودي ،اين واقعيت كه اعلاميه جهاني حقوق بشر با انسان آغاز ميشود و با انسان پايان ميپذيرد
و در آن هيچ اشارهاي به خدا نميشود ،دليل كافياي بود كه از پذيرش آن خودداري نمايد.
در واقع ،فرمول پدر بوفورت تا حدودي غير منطقي بود .اعلاميه جهاني حقوق بشر از يك
مذهب سكولار (مذهب يا « »religioدر معناي سنتي آن ،يعني «الزام») نشئت ميگيرد ،كه نتيجه
دو قرن انديشه روشنفكري است .نقطة شروع آن ،در آزاديهاي اساسي افراد قرار دارد كه بايد در
برابر قدرت مطلقِ حكومت از آن محافظت نمود .هر چند متن آن در بندهاي انتهايي به جوامع و
وظايف افراد در رابطه با جامعه اشاره ميكند ،اما اصل موضوع اعلاميه حقوق بشر با اصل قراردادن
فرد ،باقي مانده است.
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32

هشتم  /مهر و
از سي و
شماره
در نامه
اعلاميه ،پروژه حقوق بشر به عنوان چالشي حقوقي براي
تصويب
مفيد /پس
دوران
آبان 8312

قانون گذاري و ايجاد مفاد شكلي براي قضاوت در مورد شكايات فردي و دولتي تفسير گرديد .بر
31

اساس نگرشي ذاتاً بيطرفانه نسبت به فرهنگ ،نظام و سطح پيشرفت در كشور مربوطه ،موارد
نقض حقوق بشر ميبايست32در همه جا محكوم ميگرديد.
تم
همان ابتدا ،مذهب نقش خود را در اين پروژه به دو شيوه ايفاء نمود :نخست ،همانگونه
اما از
آزاديسي و
شد ،شماره
نشانمفيد /
كه قبلاً خاطر نامه
هشتم(يا عدم عبادت) يكي از آزاديهاي اساسي بشر است؛ دوم،
عبادت
مذهب و هر 32
آنچه متعلق به آن است ،يعني عقايد و رسوم نيز در زمرة معيارهاي جهانشمول اعلاميه

دلايل مذهبي عليه ديگران تبعيض قائل شده يا حتي ديگران
مفيد /كه مي
افرادي
خواهندوبههشتم /
شماره سي
قرار ميگيرند .نامه
مهر و آبان 2431

را بكشند ،خود را در تضاد جدي با حقوق بشر مييابند .به عنوان مثال :شخصي كه رابين ،نخست
 31ترور كرد ،گفت كه مطابق «اوامر خداوند» رفتار نموده است ،همچنين مرتكبين
وزير اسرائيل را
32
سپتامبر كه هزاران شهروند بيآزار از جمله صدها مسلمان را كشتند ،چنين ادعايي
واقعة 22

داشتند.

تم

مقاومت در برابر حقوقي كه بر همه حكمفرماست ـ مانند حق حيات ـ ممكن است
مسلماً 32
قانون «ارتداد» بهعنوان يك جرم جدي ،نشانة روشني از
باشد.نظموضع
مذهبي هم
بازارهاي
مالكيت و
مبتني بر عقايدحقوق
كارآمديك مذهب خاص بهعنوان چيزي برتر از حقوقبشر ميباشد (.)Van Krieken, 1993
قلمداد نمودن
بر عكس ،حكم431عام در مورد برتري حقوق بشر نسبت به مذهب نيز ميتواند موجب واكنشهاي
خشونتآميزي شود .در اين رابطه ،سه فرض تفسير معنايي را كه هنوز بررسي نگرديدهاند را
32

ميتوان بيان كرد )2 :مطالبه حقوق؛  )1تقويت يا براندازي سلطه واقعي يا مشهود؛  )8حمايت از
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

زندگي.
يك شيوهكارآمد

 )2مطالبه431حقوق :موارد گوناگوني وجود دارد كه در آن ،حق تعيين سرنوشت خود ،تفسير
شده است؛ مانند :بند يك كنوانسيون بينالمللي حقوق سياسيـمدني ( )ICCPRو همچنين
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

2431اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ( .)ICESCRواژة كليدي در آنها ،واژة
حقوق
كنواسيون بينالمللي
مهر و آبان
«مردم» است و31اين مسئلهاي بسيار مهم است كه آيا اين واژه ،مربوط به «مردمِ بومي» نيز ميباشد.
به منظور اجتناب از هر گونه تلاشي براي اِعمال حق تعيين سرنوشت خود در مورد جوامع بومي،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

آبان 2431
كنوانسيون مهر
ادارة بين المللي كار ( )ILOدر سال  2951از واژة «جمعيتها» استفاده
شماره و251
31

نمود .در قطعنامة شمارة  )ILO( 269در سال  ،2939اين مسئله جبران گرديد ،البته همراه با اين
آبان 2431
31
32
تم

32
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2431

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر :نقش حياتي هرمنوتيک

33

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

قيد صريح كه اين مسئله هيچ گونه پيامدي در مورد اعتبار حق تعيين سرنوشت خود نخواهد
ت و نظم بازارهاي كارآمد

داشت .در واقع ،انتظار مي رود كه بند يكِ دو ميثاق اصلي ،در تفسير كنوني خود ،به دولتهاي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

مليِ از پيش شناخته شده ،از جمله مستعمرات ،اشاره كند .اما مردم بومي ،به لحاظ عمومي و يا
كارآمدآنها به عنوان
سرنوشت
نظم ـ
نمي وشوند
دانسته
بازارهاي
مالكيت
سياسي با كشوري كه در آن واقع شدهاند ،يكسان حقوق
( UNPOسازمان مردمانِ
هايي مانند
«استعمار داخلي» تلقي ميگردد ـ و لذا آنها از طريق
بازارهاي كارآمد
جنبشو نظم
ت
بدون نماينده) براي مطالبة حق تعيين سرنوشت خود مبارزه ميكنند.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

 )2تقویت یا براندازي سلطه واقعي یا مشهود :شروطي كه كشورهاي اسلامي در رابطه با
«معاهده رفع تمام اَشكال تبعيض عليه زنان» مطرح نمودهاند ،شروطي مهم و روشنگر هستند .آيا
واقعاً قوانين «شریعت» مغاير با حقوق شناخته شدة جهاني زنان ميباشد؟ پس معناي شريعت از
حيث حقوق و تكاليف كنوني از جمله :تعهدات دولت براي احترام ،حمايت و اجرا چيست؟ پاسخي
نسبتاً نامعقول از جانب گزارشگر ويژه سازمان ملل در طول ديدارش از كشور سودان ارائه گرديده
است .بيان او در مورد تبعيت قرآن از حقوق بشر ـ با توسل به قاعده قديمي «قانون بعدي ،قوانين
قبلي را ملغي ميكند» ـ يك فرصت عالي براي دولت سودان فراهم نمود تا از يك موضع تدافعي
به يك موضع تهاجمي تغيير جهت دهد :حقوق بشر به عنوان «توهيني به اسلام».
البته نكته اين است كه در تصميمگيري قضايي ،نه تنها بايد در قبال توازن حقوق متضاد و
تفسير منابع مختلف حقوقي ،نظر خاصي اتخاذ شود ،بلكه بايد هر حق و هر منبعي را به صورت
خاص و در بافت خود درك نمود .لذا شريعت نيز بايد تفسير گردد؛ اما توسط چه كسي و با كدام
مجوز؟
 )3حمایت از یك شيوه زندگي :شعار «حقوق زنان ،حقوق بشر است» شعار جنبش
بينالمللي زنان است .در واقع ،اين مسئله نسبتاً واضح است و لذا چه بسا اين شعار حتي توهين
باشد :هيچ ديني امروزه تصور نميكند كه زن انسان نيست .با اين حال ،دو دليل وجود دارد كه چرا
اين حرف قابل درك است :نخست ،آنچه در تئوري آشكار است ،غالباً در عمل ،در مقياسي نسبتاً
گسترده انكار ميشود .زنان عموماً به عنوان حاملان فرهنگ تلقي ميشوند و همين باعث ميشود،
وقتي به دنبال شناخت و تحقق حقوق بشر خويش هستند ،غالباً با مخالفت شديد مواجه شوند .اين
مسئله خصوصاً وقتي مصداق مييابد كه آنهابا عمل جسورانه ،مذهب و كليشههاي فرهنگي را به
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ميمهر و
هشتم /
مفيد /ميشماره
كشند؛ دوم ،حقوق بشر تنها شامل گفتمان اخلاقي شناخته
شود ،سبهي وچالش
گونهاي كهنامهعمل
آبان 8312

شدة جهاني است و در نتيجه يك راه احتمالاً مؤثر براي مطالبة حقوق زنان ،دقيقاً از طريق
33

پايهگذاري اين حقوق در شاخصهاي پذيرفته شده جهاني است.
 33بينالمللي براي تحقق حقوق بشر ،از همان ابتدا به عنوان ابزاري براي
حقوق بشر در اقدامي
سياست خارجيتم تعصب آميز تلقي گرديده است .خطاي اصلي در مكانيسمهاي مبتني بر منشور
هشتم
سي و
ملل ،شماره
سازمان مفيد /
نامه
ها در اموري است كه بايد آنرا «رویههاي قضایي عليه
دولت
دخالت
بينالمللي

دولتها» ناميد 33،از جمله مشاركت در مشورتها و حتي رأيگيريها در پروندههايي كه عليه خود
شماره سي
مفيد /
آنهاميباشد .لذانامه
هشتمبر /اينكه «شخص ،حق قضاوت در مورد دعوي خود را
قديميومبني
حقوقي
قاعدة
مهر و آبان 2431

ندارد» دائماً نقض ميگردد.
33

ميتوان گفت كه در تلاش دولتها براي توجيه عدم رضايت خود و متقاعد ساختن ديگران
33

به حمايت از تصميمهاي معيني ،استفاده گزينشي از متون و تفسير آنها ،نقش مهمي ايفا ميكند .لذا
تم

تفسير متون مطابق با «سياست واقعگرایي» صورت ميگيرد؛ به عنوان مثال :كوبا ـ كه خود ميثاق
33

بين المللي حقوق مدني و سياسي )ICCPR)2را امضا نكرده است ـ در تلاشهاي خود در كميسيون
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
متوسل شد تا ايالات متحده آمريكا را در رابطه با نقض
حقوق بشر ( ، )CHRبه ميثاق مذكور
كارآمد

حقوق بشر در خليج گوانتانامو متهم سازد .در واقع ،موارد فراواني از ديگر روشهاي عيني براي
431

تضعيف اعتبار ( )CHRاز طريق استفاده از معيارهاي دو گانه ،به كار گيري گزينشي حقوق بشر و
بسيج كاملاً 33
سياسي «قضات» در آن نهاد وجود دارد.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

كارآمدبراي تفاوت در متون مقدس و مناسك دیني :نقش حياتي علم تفسير
یافتن مجالي
تلاشهايي براي ارتقاء پروژه حقوق بشر به صورت نوعي مذهب مدني ،مباني اخلاقي
با وجود 431
آن همچنان در حال بحث و بررسي ميباشد .به طور خلاصه ،مذهب ،مبنايي فوق بشري براي رفتار
نامه مفيد  /شماره سي و
هشتم /واقعيتي فراسوي تجربه مستقيم بشري ،معيارهاي اخلاقي
نمايد .از
موجه اخلاقي به مردم ارائه مي
مهر و آبان 2431

تغيير ناپذيري 33تعيين ميگردند .آيا اين مطلب به معني آن است كه احترام به حقوق بشر در همه
مذاهب امري ذاتي است؟ تجربه نشان ميدهد كه اين گونه نيست .پيام مذهبي ممكن است حاوي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

2431ن امر بهويژه در مواردي صادق است كه جداي از گوهر ديني آن پيام،
باشد .اي
انسانيآبان
عناصري غير مهر و
محيط فرهنگي33آن نيز تأييد و مطلق سازي گردد .پس دين ممكن است كل يك ملت يا طبقة
آبان 2431
33
33
تم

33
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2431

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر :نقش حياتي هرمنوتيک
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اجتماعي را تقديس نمايد و لذا با اصل برابري انسانها در تضاد خواهد بود .عموماً چنين ديني
ت و نظم بازارهاي كارآمد

مبتني بر سنت و تفسير است ،نه بر اساس متون مقدس .بنابراين ،در مورد تحقق حقوق بشر ،امروزه
نيازي فوري به بازنگري مباني تفسير وجود دارد.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

نخست ،چه وظايفي
حاكم است:
تفاسير
بازارهاي كارآمد
آنها و نظم
مالكيت
دو سؤال اساسي غالباً بر روايات مستدل ديني وحقوق
كارآمدعنوان مخلوق او و
بازارهايـ به
نظمانسانها
و كدام حقوق توسط خداوند اعطاء شده است كه در موردت وهمه
صرف نظر از مذهب ـ كاربرد دارد؟ دوم ،آيا انسان ها صلاحيت كافي دارند كه در كلام غير واضح
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

خدا ،به خاطر منافع سياسي ،اجتماعي يا اقتصادي نقص بر رحمت خداوند را ـ جائي كه هرمنوتيك
به يك ايدئولوژي مداخلهگر در قدرت الهي تبديل ميشود ـ ممكن بدانند؟ در مورد نخست ،تفسير
به واسطة مرزبنديهاي تعيين شده از سوي كتاب مقدس به چالش كشيده ميشود و در مورد دوم،
هرمنوتيك به عنوان «دانش» تفسيري كه داراي عقلانيت و منطق دروني خاص خود است تلقي
ميشود .ميان اين دو ـ و چندين مضمون فرعي و گفتمانهاي پيوسته كه ممكن است ميان آنها
باشدـ ناحيهاي مبهم وجود دارد كه در آن ،ديدگاهي با ماهيت گرايي كمتر ،براي تفاوتهاي ممكن
احترام قائل است و در عين حال به لوازم احترام به كرامت انسان نيز ملتزم است.
در واقع ،نياز به بازنگري مستمر و تدوين مجدد قواعد حقوقي و همچنين تلاش مجدد براي
درك متون اصلي در بافت خود را نميتوان به گونهاي مبالغهآميز مطرح نمود .تفسير ،به عنوان يك
شرط لازم نه تنها براي متون مذهبيِ با ماهيت حقوقي بلكه براي نظام حقوقي حقوق بشر نيز اهميت
دارد؛ براي مثال :آيا آزادي بيان به عنوان يك اصل ،ناسزا گويي را هم شامل ميشود؟ آيا كل نظام
حقوقي حقوقبشر نبايد بر اساس احترام به منزلت انسان تفسير شود ،همانگونه كه مورد نظر
بنيانگذاران آن بوده است؟ به همين طريق ،آيا ،به عنوان مثال ،اين ادعا معقول نيست كه برخي از
احكام فقه اسلامي در مورد زنان ،غيرمسلمانان و آزادي دين ،نمايانگر پيام واقعي منابع اصلي آن
نيستند؟ در واقع هيچ راهي براي فرار از فن تفسير وجود ندارد؛ يعني بازسازي بافت تاريخي يك
متن براي استنباط معناي اصلي پيام .به عبارت ديگر ،همانگونه كه سيدمحمد قاريسيدفاطمي ،در
مقالة خود براي دومين همايش بينالمللي حقوق بشر در دانشگاه مفيد ،پيرامون«فقه شيعه و حقوق
بشر جهانشمول» مطرح نمود« :شايد يك متن به خودي خود سخن نگويد ،زيرا هيچ متني بدون
يك بافت وجود ندارد .متن فقط درون بافتِ هم رديف خود معنا ميدهد .لذا براي درك يك متن
بايد بافت آنرا بازسازي نمود» ( .)Ghari Seyed Fatemi, 2003اين در واقع ،همان فن پر سابقه
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هشتم /ميمهر و
مفيد  /شماره س
شود.
هرمنوتيكي» وناميده
نامهكه «
تفسير است
آبان 8312

هرمنوتيك يا فن درك متون (هم ديني و هم غيرديني) نيازمند توجه خاص در اين دوران
33

سختي است كه تفسير متون مقدس بار ديگر وارد نزاع سياسيِ دعاوي ديني و دعاوي متقابل آن
33

گرديده است .روش سياسي تعيي ن معنا و پيام ،حاوي قوانين ،امور اخلاقي و معيارهايي است كه
تم
متون ديني ،به عنوان الگوهايي نمادين براي دستيابي جامعه به قواعد استوار هدايت،
هم راستا با

شيوههاي

دهند.هشتم
ميسي و
شماره
نامهرامفيد /
تشكيل
زندگي

به عنوان33نقطة شروعي براي تحليل ،بحث و گفتوگوي بيشتر[ ،ميتوان گفت] هرمنوتيك
سطح تفسيري باشد:
معرض وسههشتم /
شماره سي
است در
مكنمفيد /
متون مقدس م نامه
مهر و آبان 2431

 .2تحليل اجتماعي كه هرمنوتيك متون ديني را درون بافت اجتماعي ـ تاريخي خاص قرار
33

ميدهد و به بزرگ نمايي اَشكال برتري يا بردگيِ اعطا شده به آن مي پردازد تا در راستاي خدمت،
حفظ يا تخريب33واقعيت به كار رود؛
 .1تفسيرتم معنایي با گرايشي ايدئولوژيك براي پوشاندن يا آشكار ساختن واقعيت ،بر اساس
33
مفروض حال حاضر ،از جمله پيامها و معاني تقابلي يا توافقي ميباشد .در اينجا
نيازهاي
بازارهاي
مي و
مالكيت
هرمنوتيك ،حقوق
مطالعه متون مقدس يا توجيه عقلاني حقيقت معنوي به
پذيردنظمكه از
استدلالي را
كارآمد

دست ميآيد؛

431

 .8توضيحات تفسيري كه از هرمنوتيك شكلي متون ديني فراتر ميرود تا عمل را توجيه
تفسير را به معنا ،و معنا را به ابزارهاي سياسي يا اجتماعي تغيير شكل ميدهد تا به
نمايد و لذا 33
ديگران به آن معتقدند .ناتواني عقل بشر در برابر الاهيت
مقابله با واقعيت و حقايقي بپردازد كه
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
غالباً سبب ايجاد تنشهايي بين خِرَدگرايي و تجربهگرايي به عنوان معيار حقيقت از يك
متون ديني
سو و اعتقاد 431
افراطي به الوهيت متون ديني از سوي ديگر ميشود.

در برخي ديدگاههاي ديني ،مقاومت آشكاري در برابر تابعِ تحليل اجتماعي قراردادن
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

 2431اعتقاد به تابعيت ،در واكنش مستقيم به اين مسئله است كه متون
آبان اين
مهر ود ارد.
هرمنوتيك وجود
33
الاهي و ابدي بوده و لذا فراتر از حدّ توانايي بشر براي القاء چيزي در آن است كه
مقدس ديني،

خداوند در مواردي وحي ننموده است .بنابراين ،بنياد گرايي ايرادهايي را بر هر نوع تلاشي براي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

تحليل2431
مهر«و آبان
اجتماعي بافت مدار» وارد مينمايد ،تفاسيري كه شايد حوزه هايي از
تفاسير مبتني بر
33

آبان 2431
33
33
تم
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حقيقت را آشكار نمايد كه متون مقدس معنوي ،آنها را در نيافتهاند .به هر حال ،از آنجا كه در متون
ت و نظم بازارهاي كارآمد

معنوي ،حقيقت ،پايان ناپذير بوده و ميتواند با جلوههاي مختلفي كه وابسته به مفسّر است آشكار
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

گردد[ ،لذا] تفسير متون الهي ،هم از درون و هم در مقابل هرمنوتيكِ متضاد با آن ،به نحو يكساني
قابل مناقشه است.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

تفسير معنايي ،ابعاد
در جهان امروز و با قضاوت بر اساس وقايعي كه امروزه اتفاق ميافتند،
ت و نظم بازارهاي كارآمد
جديدي يافته است كه تحت تأثير يا تأثير منفي احياء هرمنوتيك متون مقدس در دهة اول قرن
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

بيست و يكم بوده است كه تا مدتها ،به عنوان بازماندهاي از قرون هفدهم و هجدهم محسوب
مي شد ،يعني زماني كه بحث در مورد قانون اخلاقي خداوند در اوج خود بود .احياء هرمنوتيك
متون ديني در مباحث سياسي معاصر قابل درك است اما همزماني آن با بازگشت «ليبراليسم»،
براي بسياري از سكولاريستها ميبايست شگفتآور باشد .اين بازگشتِ دوگانة هرمنوتيك متون
ديني و ليبراليسم نه تنها منتهي به دوراني از رقابت بين رگههاي مختلف ليبراليسم ميشود ،بلكه
منجر به تقويت «معنویتگرایي» از طريق ايجاد فضاي لازم براي پژوهشگران قرآن و پژوهشگران
محافظه كار انجيل مي شود تا هرمنوتيك محافظه كارانه را بار ديگر تجسم بخشند .جنبش راديكالي
پيشوايان مسلمان ،نه تنها در كشورهاي غربي مانند هلند بلكه در بسياري از كشورهاي مسلمان و
نيز ظهور بنياد گرايي اسلامي در كنار پژوهشگران محافظه كار انجيل در ايالات متحده و انبوه
مسيحيان «تازه تولد یافته» ،نشانههاي روشني از وضعيت تناقضآميزي است كه در آن
هرمنوتيك محافظه كارانه در زهدان سايهها و رنگهاي مختلف ضد انتقادي تولد مييابد (از جمله
انتقاد مرتجعانه چنان كه گويي خداوند نويسنده كتاب مقدس ،بدون توجه به دين ،است).
توضيحات تفسيري ،قديميترين نوع هرمنوتيك متون ديني است و احتمالاً شكلي از تفسير
است كه بيشترين استفاده و سوء استفاده از آن صورت گرفته است .اين نوع تفسير همچنين عرصهاي
است كه در آن ،ديدگاههاي فكري مختلفِ كلامي ،فلسفي و جامعه شناختي با يكديگر تضاد پيدا
كردهاند .استفاده از هرمنوتيك متون ديني براي توجيه جهاد ،تبعيض نژادي ،بردگي ،قتل و يا اخراج
يهوديان ،مسلمانان يا مسيحيان بر اساس توضيحات تفسيري ،در تاريخ جديد و قديم بشر ،رايج بوده
است .در واقع براي عالماني با وفاداري ديني مختلف  ،نيازي فوري به تحليل و بحث مشترك دربارة
موارد عيني مربوط به مسائلي مانند :حق حيات ،تماميت جسماني و حقوق زنان وجود دارد كه اين
موارد تنها نمونههايي از مسائل بنيادي است كه مردم را متشتت نگاه ميدارد.

31
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پایاني
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دين در ارتباط خود با جامعه داراي ويژگي دوگانهاي است .دليل آن دقيقاً اين امر است كه دين
33

از دغدغههاي روزانة فرد مبني بر اينكه بايد نيازهاي برتر كمال را برآورده سازد ،فراتر ميرود .اما در
31

مسير ايدئولوژيك و نهادينه كردن ،غالباً اعتبار خود را از دست ميدهد .پس كاملاً روشن است كه
تم
نيازمند حمايت و حضور در محيطهايي است كه منجر به ايجاد حقوق بشر ميگردند.
هويت ديني
مقدس هشتم
شماره سي و
مذهبي نتوانند هيچ وسيلهاي را توجيه نمايند ،حقوق بشر بايد در
مفيد /اهداف
براي اطمينان ازنامهاينكه

كليسا و مسجد31نيز مورد احترام باشد .به همين نحو ،طرح جهاني مسئوليت همگاني مردم در برابر
طرح مداوم اصول اخلاقي مؤثر باشد .اصولاً انسانها در
تواند وبدون
يكديگر نمي
آزادي و سعادت
هشتم /
شماره سي
نامه مفيد /
مهر و آبان 2431

جهتگيري متعالي خود ميآموزند كه بر الگوهاي مستقيم منافع و نيازهاي خود فائق آيند .به همين
33
پرسشگري هاي زميني ،براي برآوردن نيازهاي انسان است كه دين ارتباطي عيني مييابد.
طريق ،در

اين مقال ه31به بحث در مورد فرصت هاي بهره برداري نشده از تنوع باورهاي انساني و منافع
تم
پرداخته كه تضمين كنندة احترام به حقوق بشر ،قداستِ روح انسان و تنوع ابزارهايي است
بالقوهاي

كه فضاي لازم 31را براي تصميمگيري از منظر تفاوت انسان ها فراهم ميسازد .اين مقاله از
دين حافظ حقوق بشر بوده است و نيز وقايعي كه در آن
نظمدر آنها
است كه
استفاده كرده
بازارهاي
مالكيت و
رويدادها يي حقوق
كارآمدتصويري از خشونت و بيحرمتي نسبت به انسان را ارائه دادهاند كه آرزوي عدالت و
برخي تفاسير،
آزادي در پرتو431
برابري و تفاوت را دارد .مسلماً هرمنوتيك ميتواند مورد استفاده يا سوء استفاده

قرار گيرد؛ زيرا مردم بر اساس تفاسير دين عمل ميكنند .گرچه تغيير شكل از هرمنوتيك متون
31

ديني به معنا و از معنا به عملكرد سياسي و اجتماعي براي مصلحت جامعه مطلوب است ،اما سوء
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

هرمنوتيك متون ديني و به كارگيري آنها به عنوان ابزارهايي براي كاهش نفرت،
استفاده از
كارآمد
مي تواند عواقب431ناگوارتري نسبت به آنچه تا كنون به بار آورده است ،ايجاد نمايد .عمل ديني يا
نظريه عمل را نميتوان از وقايعي كه مردم در جهان واقع متحمل ميگردند جدا نموده يا جدا از آنها
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
عنوان ابزاري در راه خير و نيكي ،به كار رفته است ،عدالت،
جلوه داد .مسلماً در آنجا كه دين به
مهر و آبان 2431

آزادي و رهايي33بيسابقهاي را عرضه داشته است .بر عكس ،آنجا كه دين به عنوان ابزاري براي
قدرت و سوء استفاده به كار ميرود ،احترام كمتري براي قداست و سعادت بشر قائل بوده و از
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /

بيشتر فاصله گرفته است.
گسترش
عمومي2431
مصلحت و آبان
مهر
در واقع33،اين استدلال اشتباه است كه هويتهاي ديني در معرض تغيير نيستند يا نميتوانند به
آبان 2431
33
31
تم
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شكلهايي تغيير يابند كه در درون زنجيرهاي از آرمانهاي ديني قابل تشخيص باشد .به وضوح،
ت و نظم بازارهاي كارآمد

تغييرات در جامعه ،غالباً بسيار سريعتر از تغييرات در بسترة تعاليم ديني است .بنابراين ،قدرت و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

شيوه تفسير در برخي اديان نتوانسته است با تغييرات جامعه همراهي نمايد؛ لذا به اين پرسش
كارآمد آزادانه قرار
پرسشگري
معرض
حقوقآنرا
هميشگي متوسل ميشود كه آيا الوهيت كتاب مقدس،
بازارهاي
درو نظم
مالكيت
كارآمد حقوق بشر كمك
اساسي و
ميدهد؟ جايي كه كه دين نميتواند به سعادت بشر از جمله آزاديهاي
ت و نظم بازارهاي
نمايد ،تفسير مجدد ،تبديل به مسئوليتي الاهي براي بهبود سرنوشت بشر ميگردد.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

روژه گارودي ( )Roger Garaudyدر نوشتهاش با عنوان «آیا ما محتاج خداوند هستيم؟»
نتيجه ميگيرد« :بله ما محتاج خداوند هستيم ،خداوندي كه جلوة حضورش در ما از طريق امكان
مداوم تسليم نشدن كوركورانه و منفعلانه در برابر جوّ زمانه ،بلكه پذيرفتن مسئوليت فعالانه در تداوم
آفرينش و حيات است»« .(Garaudy, 1993: 201)3مسئوليت» ،واژهاي كليدي است .دين بدون هيچ
گونه حس مسئوليتي ،محكوم به فناست .فقط اصل اساسي «مسئوليت جهاني» كه پروژه حقوق بشر
«سكولار» بر آن مبتني است ،ممكن است دين را به سمت روند احياء سوق دهد .اما آميختن دين با
ايدة مسئوليت جهاني در برابر منزلت حيات ،بايد در سطح مردم عادي و از همان سطح انجام شود.
نشانههايي از پيش وجود دارد كه چنين پيشرفتي در حال ريشه گرفتن است[ .ميتوان گفت كه] يا
دين در زندگي مردم معناي خود را از دست ميدهد و يا به وضوح ،ربط و نسبت خويش را با جهاني
كه هنوز ويژگي آن نقض نظاممند كرامت اساسي بشر است ،آشكار ميسازد.
یادداشتها
 .2آزادي گفتار ،آزادي عبادت ،آزادي از نياز و آزادي از ترس.
 .1كنوانسيون بينالمللي حقوق سياسي و مدني.
8. “Oui, nous avons besoin de Dieu ... dont la présence en nous se manifeste par la
possibilité permanente de ne pas s'abandonner, aveugle et passif, aux dérives de ce
courant, et de prendre la responsabilité de participer au pilotage de la création continuée
”de la vie.

منابع
Abeyesekera, Sunila (1995), Women’s Human Rights: Questions of Equality and
Difference, ISS Working Paper No. 186, The Hague: Institute of Social Studies
Brenner, Louis (ed.) (1993) Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan

 محمدصالح.ا.باس دوخاي فورتمن و م

50

 مهر و/  شماره سي و هشتم/ نامه مفيد
8312 آبان
Africa. Bloomington: Indiana University Press.
Chakrabarti, Asim Pada (1993) Muslim Identity and Community Consciousness:
Bengal Legislative Politics. Calcutta, India: Minerva Associates 04
(Publications),
1993.
Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (1993),
50 as agreed upon the
members of the Working Group on Indigenous Populations at its eleventh session,
Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination
تم
and Protection of Minorities, 44th Sess.
Frishman, Judith, Willemien Otten, and Gerard هشتم
Rouwhorst
(eds)
(2004)
شماره سي و
/ مفيد
 نامهReligious
Identity and the Problem of Historical Foundation: The Foundational
Character of Authoritative Sources in the History of Christianity 50
and Judaism.
Leiden: Brill.
Ghari Seyed Fatemi, S.M., Shi’i Fiqh and Universal
Human Rights, paper for the
/  شماره سي و هشتم/ نامه مفيد
Second International Conference on Human Rights of Mofid University, Qom
2431 مهر و آبان
2003.
Garaudy, Roger (1993). Avons-nous besoin de Dieu? Paris: Desclée de Brouwer.
04 Recognition.
Gutmann Amy (ed.) (1994) Multiculturalism: Examining the Politics of
Princeton: Princeton University Press.
50 Institute of
Krieken, P. van, (1993). Apostasy & Asylum. Lund: Raoul Wallenberg
Human Rights and Humanitarian Law.
تم
Laclua, Ernesto (1994) The Making of Political Identities. London: Verso.
Martin, Jane Roland (1994) “Methodological Essentialism, False Difference, and
50
Other Dangerous Traps”, in Signs 19, 630-57.
Poulton, Hugh and Suha Taji-Farouki (eds) (1997) Muslim Identity and the Balkan
بازارهاي
و نظمPress
مالكيتin حقوق
State. Washington Square, N.Y: New York
University
association with
the Islamic Council.
كارآمد
Mohamed Salih, M. A. (2004) “The Bible, the Qoran and the War in South Sudan”,
in N. Kastfelt (Ed.) Scriptural Politics. London: Hurst. Pp. 96-120 431
Sen, Amartya S., Development as Freedom, Oxford: OUP
Taylor, Charles (1989) Sources of the Self: The Making of the Modern Identity.
Cambridge MA: Harvard University Press.
50
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
431

/  شماره سي و هشتم/ نامه مفيد
2431 مهر و آبان
04

/  شماره سي و هشتم/ نامه مفيد
2431 مهر و آبان
04

2431 آبان
04
50
تم

50
/  شماره سي و هشتم/ نامه مفيد
2431 مهر و آبان

