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چکیده
حقوق بشر ،هان شمول است و لذا به نظ ،میرسد كه مستقل از «هویت» و «تفنوت» بنشد .در سنتهنی فلسفی
و دینی غ،ب ریشرۀ این حقوق در اندیشه رواقی وحدت اخلنقی بش ،و اعتقند مسیحیت به یك خدای یكتن و هاننی
یعنی خنلق هان و انسرن هنی سرنكن ن بود اسرت .ب ،اسرن

این دیدگن تمنم انسرن هن وظنیف اسنسی معینی

نسرتت به خداوند داشرتند و این ام ،موهب ایجند وظنیفی نسرتت به همۀ انسن هن بود .گ،چه مسیحین معتقدند كه
مسیحیت تنان دین واقعی است امن دیدگن مسیحیت در مورد حقوق بش ،معتقد است كه همه انسن هن وظنیفی متنی
ب ،احت،ام به حقوق تمنم انسرررن هنی دیگ ،دارند بدو توهه به عقنید مذهتی ین هویت ف،هنگ ن هن .مفاوم نوین
حقوق بش ،ننگونه كه در متو سنزمن ملل گنجنند شد نسخۀ سكولنر شد ای از این اندیشه است :همۀ انسن هن
از تمنم حقوق بشررر ،ب،خوردارند از همله حق نزادی دین و مشرررنركت در ف،هنگ هنمعۀ خود) بدو توهه به هویت
ف،هنگی .امن در سرنلهنی اخی ،این مفاوم از حقوق بشر ،ب ،این اسرن

به چنلش كشری د شد است كه نمیتواند

اهمیت اخلنقی «هویت» و «تفنوت » را به حسررنب نورد و در نتیجه پوشررش ری ایدئولوژیكی ب،ای غلتۀ شرركل غ،بی
خنصری از گفتمن سرینسی و اخلنقی ایجند مینمنید .این چنلش حداقل در چانر بست ،ایجند گ،دید است )1 :روابط
بین غ،ب و ف،هنگهنی غی ،غ،بی؛  )2حقوق اقلیتهن؛  )3حقوق ملتهنی بومی؛  )4حقوق زنن  .اسرررتدلنل من این
اسرت كه اندیشه حقوق بش ،را میتوا بن مطنلتنت مش،وع تفنوت» .سنزش داد امن این كنر مستلزم نوعی بنزاندیشی
در این اید اسرت :به این ت،تیب چنلش «تفنوت» اید حقوق بش ،را بدو تضعیف ن غنن میبخشد .در عین حنل
«حوز هنیی خنكست،ی» وهود دارد كه در ن بات،ین را ب،ای نشتی داد هان شمولی و تفنوت را نمیتوا بن تفك،
نظ،ی ایجند نمود .محدودۀ لنینحلی از «تفنوت» فلسفی قنبل اهتننب نیست .امن نتنید این را یك مشكل هدی ب،ای
ایدۀ حقوق بش ،دانست.
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مقدمه
ً
مفاهیم «هو یت» و «تفاوت» كمابیش فقط همین اخیرا در تئوری سیاسی غرب ظاهر شدهاند.
من در این مقاله به این مطلب میپردازم كه چرا این امر رخ داده است ،ارزش این مفاهیم چیست و
چگونه با مفهوم «حقوقبشر» ارتباط پیدا میكند.
پیش از آغازكردن این بررسی ،این نکته در خور توجه است كه مجموعه پرسشهای مشابهی را
میتوان راجع به مفهوم «حقوقبشر» هم مطرح كرد .این مفهوم تا همین چندی پیش برای دنیا
ناشناخته بود .این مطلب واقعیت دارد كه مفهوم مذكور از لحاظ تاریخی از مفاهیم «حقوق انسان»
و «حقوق طبیعی» ـ كه قدمتشان به قرن  17رسیده 1و شکلابتدایی آنها چند قرن زودتر وجود
داشته است 2ـ متأخر است .از این رو میتوانیم سئواالت موشکافانهای راجع به مفهوم «حقوقبشر»
مطرح كنیم :دنیا چگونه این همه ّمدت را بدون این مفهوم سر كرد؟ 3مفهوم مذكور چرا مطرح شد؟
ً
چه ارزشی دارد؟ آیا صرفا یك نوآوری و بیانگر یك روند اخالقی است ،یا بازگوكننده امپر یالیسم
فرهنگی غرب میباشد؟

هویت و سازگاری
مالحظۀ برخی مشکالت دو تئوری سیاسی یعنی ماركسیسم و لیبرالیسم كه در طول بخش ز یادی
ّ
از قرنبیستم بر تفکر غربی حاكم بودند ،برای درك علت ورود مفهوم «هو یت» به اندیشۀ
سیاسیغرب و درك ارزش احتمالی آن ،مفید خواهد بود.
یکی از اساسیتر ین ضعفهای تئوری اجتماعی ماركسیستی در كتاب مهم ولی بسیار فراموش
شدۀ تالکوت پارسونز تحت عنوان «)»Talcott Parsons, The Structure of Social Action (1949

به صورتی استادانه نشانداده شده است .وی استدالل میكند كه اساسیتر ین مفهوم علوماجتماعی،
مفهوم «فعالیتاجتماعی» است ،و همۀ اشکال حیات اجتماعی را میتوان در چارچوب فعالیت
اجتماعی تجز یه و تحلیل كرد .نوشتن این مقاله ،تهیه غذا ،ایراد سخنرانی یا اینکه كسی وظایف
1. See: Donnell, 1989.
2. See: Tuck, 1979; Tierne, 1997; Freeman, 2002; Brett, 2003.
3. See: Mac Intyre, 1981.
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دینی خود را انجام دهد ،همگی یك فعالیت اجتماعی هستند ،و علم اجتماعی یعنی بررسی روشمند
فعالیت اجتماعی.
آنچه كه موجب شد پارسونز این تحلیل را از فعالیت اجتماعی ارائه كند ،آرزوی او در نشان دادن
حد و مرزهای تئوری اقتصادی ،و حد ومرزهای همۀ تئوریهای اجتماعی مبتنی بر اقتصاد بود.
آنگونه كه وی میگو ید تمامی تئوری اقتصادی بر تئوری خاصی از فعالیت اجتماعی مبتنی است
كه دو مؤلفۀ اصلی دارد :ابزار و اهداف .اقتصاد ،علمی است كه برای كشف كارآمدتر ین ابزار نیل
به اهداف .از نظر طرفداران اقتصاد سرمایه داری ،بازارهای آزاد كارآمدتر ین ابزار تقسیم منابع برای
تولید و توزیع كاالها است .اما از نظر حامیان سوسیالیسم ،برنامهر یزی دولتی كارآمدتر ین ابزار
است .وجه مشترك طرفداران كاپیتالیسم و سوسیالیسم ،تئوری فعالیتاجتماعی است كه بر دو
عنصر ابزار و اهداف مبتنی میباشد.
استدالل پارسونزاین است كه ابزار و اهداف ،مؤلفههای همه فعالیتهای اجتماعی هستند .اما
این دو عنصر ،تنها مؤلفههای تئوری فعالیت اجتماعی نیستند .الگوی ابزار ـ اهداف فعالیت
اجتماعی نمیتواند دو خصیصۀ فعالیت اجتماعی را تبیین كند -1 :چرا برخی اهداف انتخاب
میشوند ولی برخی دیگر نه؟  -2چرا شاید برخی فعالیتها به دالیلی غیر از كارآمدی ابزار ـ اهداف
انتخاب شوند؟
پارسونز برای رفع این كاستیهای الگوی ابزار ـ اهداف ،گنجاندن دو مؤلفۀ دیگر یعنی ارزشها
و معیارها در همۀ فعالیتهای اجتماعی را پیشنهاد كرد .ارزشها ،باورهایی هستند «بنیادین» كه
انتخاب اهداف فعالیت اجتماعی را مشخص میكنند؛ و معیارها هم اصولی هستند كه انتخاب ابزار
را تعیین میكنند .تئوری اقتصادی به غلط معتقد است كه كارآمدی ،تنها معیار فعالیت است.
ً
كارآمدی قطعا معیاری مهم در فعالیت است ،یعنی به طور كلی اگر بخواهیم به هدفی نائل شو یم
باید ترجیح دهیم كه با كمتر ین هز ینه به آن دست یابیم .اما فعالیت یك معیار دیگر هم دارد به نام
مشروعیت .شاید ما به خاطر اینکه كارآمدتر ین ابزار مشروعیت ندارد ،ابزاری را برای اهدافمان
انتخاب كنیم كه از كارآمدتر ین انتخاب ممکن كمتر باشد .الزامات اخالقی ،شکل واضحی از معیار
ّ
مشروعیتند؛ و شاید هم از انتخاب كارآمدتر ین ابزارها برای اهدافمان صرفنظر كنیم به این علت
كه آنها را غیراخالقی میدانیم.
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پارسونز معتقد بود كه ماركسیسم فقط یك شکل از تئوری اقتصادی است و در نتیجه ،دچار
محدودیتهای تمامی تئوری اقتصادی به عنوان یك تئوری عام اجتماعی است .ماركسیسم از این
جهت كه طبقه كارگر را به عنوان موضوع اصلی فعالیتاجتماعی فرض میكند ،متمایز است .اما
در تئوری ماركسیستی ،طبقه كارگر همانند یك بازیگر در اقتصاد كالسیك ـ كه منبع تئوری
فعالیتاجتماعی ماركس بود ـ رفتار میكند ،و منطق ابزار اهداف بر طبقۀ كارگر حاكم است .تحت
شرایط مناسب تاریخی ،انقالب پیشبینی شدۀ طبقه كارگر ابزاری خواهد بود برای رهایی آن .از
ً
ً
آنجا كه الگوی ابزار ـ اهداف اساسا ناقص بود،تئوری ماركسیستی نیز ضرورتا ناقص بود.
ماركسیسم ،نه فقط از لحاظ تجربی ،در مورد كاپیتالیسم در اشتباه بود؛ آن هم بر یك تئوری فعالیت
ً
اجتماعی مبتنی بود كه نمیتوانست صحیح باشد ،ز یرا فعالیت اجتماعی را كامال به نحوی نادرست
توصیف كرده بود.
پارسونز در نقد خود بر ماركسیسم از مفهوم «هو یت» استفاده نکرد ،ولی در تحلیل خود از تئوری
ماركسیستی فعالیت اجتماعی و بهطور كلی همۀ تئوریهای اقتصادی فعالیت اجتماعی ،نوعی
مبنای نظری برای تحلیل هو یتی بنا نهاد .ماركسیسم این مطلب را مسلم فرض میكند كه افراد بشر
ً
بهعنوان بنیادیتر ین هو یتشان ،نقش خود را در شیوۀ تولید اقتصادی دارند ،همانگونه كه مثال
طبقات كارگر و بازرگان هم در شیوۀ كاپیتالیستی تولید ،نقش خود را دارند .هر یك از آنان،
كارآمدتر ین ابزارها را برای نیل به اهداف خود بر میگز یند .اما اگر مفاهیم ارزشها و معیارها را به
تئوری بنیادین فعالیتاجتماعی وارد كنیم ـ همانگونه كه پارسونز هم از این امر حمایت میكند ـ
میتوانیم مالحظه كنی م كه چه بسا هم اهداف و هم ابزار بازرگانان و كارگران متفاوت است .تحلیل
تجربی دموكراسیهای پارلمانی غربی كه نشان داد طبقۀ اجتماعی با یك پیشگوی عالی بودن در
ً
رفتار انتخاباتی فاصلۀ ز یادی دارد ،از این بینش نظری حمایت میكند .مثال در اكثر نقاط اروپا
وابستگی مذهبی ،بهتر از عضو یت طبقاتی ،رفتار انتخاباتی را پیشگو یی كرد.
معانی ضمنی هو یتی در تحلیل پارسونز از فعالیت اجتماعی ،دردهه  06قرن  19كه حركتهای
موسوم به «جنبشهای اجتماعی نو ین» بخش مهمی از خطمشی دموكراسیهای غربیشد ،حتا
ً
روشنتر شده و توجه دانشمندان علوم اجتماعی را جلب كرد .مثال زنان بر هو یت خود به عنوان زن
تأكید كرده و مدعی بودند كه این هو یت از طبقۀ اجتماعی مهمتر است .به همین صورت ،اقلیتهای
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قومی ـ مانند آمر یکاییهای آفر یقایی كه در جنبش حقوق مدنی در ایاالتمتحدهآمر یکا شركت
داشتند ـ به جای سیاست طبقاتی بر سیاست هو یتی تأكید داشتند .برای تئوری ماركسیستی مشکل
بود كه این كنارگذاشتن سیاست طبقاتی را در شرایط كاپیتالیسم سابق تبیین كند ،تئوری
فعالیتاجتماعی پارسونز با تأكید بر ارزشها و معیارها و نیز ابزارها و اهداف میتوانست بسیار
راحتتر با این امر سازگار شود .در واقع پارسونز مدتها پیش تأكید كرده بود كه ارزش برابری ـ كه
ً
وی معتقد بود در فرهنگ مسیحی غرب عمیقا النه كرده ـ امکانات بالقوه را به این سمت سوق داد
كه همۀ نظامهای سلسله مراتبی را به چالش بکشد .در واقع وی بر این باور بود كه یکی از تنشهای
اجتنابناپذیر جوامع كاپیتالیستی مدرن ـ مانند ایاالتمتحدۀآمر یکا ـ بین كارآمدی كاركردی
ً
نابرابری ـ مثال در غالب ساختار سلطهای یك شركت كاپیتالیستی ـ و ارزش فرهنگی برابری واقع
میشود .نابرابری مستلزم مشروعیت ایدئولوژ یکی بود ولی مشروعیت آن به راحتی قابل رفع بود.
ً
پدیدههایی مانند حرصجمعی ،نژادپرستی ،تبعیض جنسی و امپر یالیسم (همانگونه كه مثال جنگ
َ
و یتنام نمونۀ آن بود) میتوانست مشروعیت اشکال موجود نابرابری را ز یر سوال ببرد.

لیبرالیسم و بحران هویت
اگر ماركسیسم به خاطر تأكید بیشاز حد بر اولو یت هو یتهای طبقاتی دچار «بحران هو یت»
است ،لیبرالیسم هم وضعیتی بهتر از آن ندارد .ر یشههای لیبرالیسم در آموزۀ مسیحی پروتستانی روح
است .طبق این دیدگاه مسیحی ،پل ارتباطی بین فرد مسیحی و خدا ،روح است؛ و روح هر یك از
ً
افراد بشر منحصر به فرد میباشد .هر فرد مسیحی به خاطر اعمال و افکارش مستقیما در برابر خدا
مسئول است .این مطلب نه تنها به این معناست كه رابطۀ مستقیم بین فرد بشری و خدا ،مقامات
مذهبی را دور میزند ،بلکه مقامات دنیوی را نیز كنار میگذارد .در قرن  17جانالك از این باورهای
مذهبی ،نتایج سیاسی لیبرال را استخراج كرد .از آنجا كه رستگاری روح انسان به مراتب مهمتر از
هر هدف دیگری است ،انسان نمیتواند آن را با اطمینان خاطر به مقامات سیاسی یا مذهبی واگذار
كند ،ز یرا شاید این مقامات ،در اشتباه و یا حتا فاسد باشند .شاید این كه كسی مسئولیت روح خود
ً
را بر عهده بگیرد خودخواهانه به نظر برسد ،ولی الك بر این باور بود كه این امر دقیقا خواست
خداست ،ز یرا خداوند تمامی عقل را به ما داده تا صواب و خطا را از هم تمییز دهیم .این نکته الك
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را به تفکیك كاركردهای دین و سیاست سوق داد .دغدغۀ دین ،رستگاری ابدی ارواح است كه به
خودآ گاهی و عقل فرد مربوط میشود .حکومت نباید مانع این روند شود ،ز یرا در این مسائل هیچ
صالحیتی ندارد .بنابراین ،الك طرفدار تساهل دینی بود ،البته نه از این موضع شكگرایانه كه كشف
حقیقت دینی صعب است ونه از این موضع ندانم گو یانه كه كشف حقیقت دینی ناممکن است ،بلکه
از این موضع پروتستانی كه هر فردی مسئول روح خود است و نمیتواند این وظیفه دینی را به هیچ
كس دیگری واگذار كند .از این رو از نظر الك وظیفۀ دینی هر فردی ،شالودۀ وظیفه دولت مبنی بر
عدم دخالت در باورها و اعمال دینی تمام افراد است .بلکه عملکرد دولت ،حفظ نظم مدنی (دنیوی)
است و در واقع این كاركرد نیز یك وظیفۀ دینی است ،ز یرا این ارادۀ خداست كه انسانها در جوامع
ثروتمند و آرام زندگی كنند و وجود حکومت نیز برای تحقق این اراده ضرورت دارد .بنابراین هرچند
كه الك حوزههای حکومت و عمل دینی را تفکیك میكرد ،اما این دو حوزه هر دو در تصور خود او
از رابطۀ انسان با خدا و وظایف انسان كه به تبع آن حاصل میشود ،وجود داشت.
اكنون این مطلب به طور گسترده پذیرفته شده كه باورهای دینی الك ،شالودۀ تئوری حقوق طبیعی
او را ایجاد كرد كه مقدمۀ تاریخی آموزۀ مدرن حقوقبشر است 1.الك معتقد بود كه خداوند ،جهان
و از جمله بنیآدم و محیط فیز یکی آن را خلق كرده و عقل را به ما اعطا نموده و ما را محتاج كار
قرار داده تا زنده مانده و پیشرفت داشته باشیم؛ خدا اراده كرده كه نوع بشر محفوظ باشد .بنابراین،
گرفتن جان یك انسان دیگر ،نقض ارادۀ خدا خواهد بود .آزادی برای حیات ضرورت دارد ز یرا بدون
آن اسیر دیگران شده و زنذگی ما فاقد امنیت خواهد بود .سرانجام این كه در نتیجۀ فرمان خدا به ما
مبنی بر كاركردن ،ما سزاوار بهرهمندی از ثمرات كار خود ،و بنابراین سزاوار داشتن دارایی هستیم.
پس حق حیات ،آزادی و دارایی ،حقوقطبیعی بنیادینی هستند كه خدا مقرر كرده است.
الك هیچ چیزی راجع به هو یت ننوشته ،اما در اندیشههای او یك تئوری تلو یحی هو یت وجود
دارد و به نحوی اساسیتر ،ما دارای هو یتی به عنوان مخلوقات خدا هستیم .وی معتقد بود كه ما به
عنوان مخلوقات خدا ،نسبت به او وظایفی دار یم .پس ما به عنوان مسیحی و در واقع به عنوان
پروتستان ،هم هو یت دار یم و هم نسبت به خدا وظیفه دینی دار یم .او حتا باالتر از این معتقد بود
غیرمسیحیان هم میتوانند به اندازۀ كافی منطقی باشند كه تفاوت بین خطا و صواب را درك كنند.
1. See: Dunn, 1969; Tully, 1980, 1993; Marshall, 1994.
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پس هو یت موجود (بشری) عاقل ،برای اثبات مجموعهای از وظایف و حقوق مورد حمایت فلسفۀ
سیاسی او كفایت میكند .اما تئوری تساهل الك ،محدودیتهایی داشت .قرار نبود دامنه دایرۀ
تساهل تا ملحدین و كاتولیكهای رم گسترش یابد .وی معتقد بود كه نباید با ملحدین مدارا كرد ز یرا
به علت عدم اعتقادشان به عقاب الهی گناه ،نمیتوانند مورد اعتماد باشند .الك فکر میكرد با
كاتولیكهای رم هم نباید مدارا كرد ز یرا با پاپاعظم كه به آنان توصیه میكرد عهد خود با پروتستانها
را بشکنند ،پیمان وفاداری بسته بودند .الك یك پروتستان انگلیسی متعلق به زمان خودش بود ،و
این امر محدودیتهایی برای تئوری تساهلی لیبرال او ایجاد میكرد.
لیبرالیسم مدرن مدیون مسیحیت پروتستانی است ،ز یرا تأكید ز یادی بر هو یت فردی داشت .این
عنصر لیبرالیسم در تصور بینالمللی از حقوقبشر گنجانده شده است .پژواكهای آئین پروتستانی
ً
هفدهم الك را میتوان در اعالمیۀ حقوقبشر سازمانملل شنید .مثال مقدمۀ این اعالمیه ما را
قرن
ِ
به یاد منشور سازمانملل میاندازد كه نقش ایمان را در «شرافت و ارزش شخص انسان» مورد تأكید
مجدد قرار میدهد( .در اینجا معانی ضمنی دینی واژۀ «ایمان» در خور توجهاند) .بند اول این
اعالمیه به صورت بسیار جالبی چنین میگو ید:
همۀ افراد بشر از لحاظ شرافت و حقوق ،آزاد و برابر به دنیا آمدهاند ،به آنان عقل و خودآ گاهی
اعطا شده و باید برادرانه با یکدیگر رفتار كنند.
این مفهوم لیبرالی هو یت ،نسبت به مفهوم هو یت موجود در تئوری ماركسیستی كه میگو ید «افراد
بشر» از لحاظ حقوق و شرافت ،برابر و آزادند؛ عامتر است .این مطلب توسط بند دوم تقو یت
میشود كه میگو ید« :همۀ افراد ،سزاوار همۀ حقوق و آزادهایی هستند كه در این اعالمیه بیان شده
است ،البته بدون هیچ نوع تبعیضی از قبیل نژاد ،رنگ ،جنسیت ،زبان ،دین ،عقاید سیاسی یا غیر
سیاسی ،خاستگاه ملی یا اجتماعی ،تولد یا سایر موقعیتها».
گرچه مفهوم هویت دارندۀ حقوقبشر سازمان مللی ،عناصر بسیار مهمی از دارندۀ حقوقبشر الكی را
در خود دارد ،یعنی آزاد ،برابر ،شرافتمند ،عاقل ،وظیفه شناس ،برخوردار از حقوق ودارای تکالیف؛ البته
تفاوت های مهمی هم وجود دارد .دارندۀ حقوقبشر الكی و دارندۀ حقوقبشر سازمان مللی هر دو
«جهانی»هستند .اما كاربرد عبارت «بدون هیچ نوع تبعیضی» از سوی سازمان ملل در بند دوم ،برخی از
تردیدهای الك راجع به حقوق را رفع میكند .تعریف سازمانمللی دارندگان حقوق بشر ـ مانند روایت
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كانتی دارندگان حقوق ـ اجازۀ استثناء كردن كاتولیكهای رم و ملحدین را به ما نمیدهد.
مفهوم لیبرالی هو یت ـ مفهوم انسانآزاد ،جهانی و برابر كه حقوق و تکالیفی دارد در معرض
انتقادات شدیدی بوده است .ادعای آن مبنی بر برخورداری از اعتبار جهانی از دو سو به چالش
كشیده شده است .انتقاد اول كه ماركسیستها به صورت بسیار خوبی آن را بیان كردهاند این است
كه این مفهوم« ،بورژوا» است .طبق این نقد ،فرد «آزاد» در تئوری لیبرال ،فرد رقابتجو و خودبین
جامعۀ بورژوا است 1.بر اساس نقد مذكور ،این ادعای لیبرال كه حقوقبشر «جهانشمول» هستند،
بخشی از ابزار ایدئولوژ یکی است كه طبقۀ بورژوا به وسیلۀ آن موقعیت غالب خود در جامعه را حفظ
میكند .طبق تئوری ماركسیستی كالسیك ،طبقۀ مالك ابزار تولید ،بر جامعه حکم میراند.
«حقوقی» كه تئوری مذكور مدعی جهانی بودنشان است ،كمابیش به نحو موفقیتآمیزی طبقۀ
تحت ستم و استثمار شدۀ كارگر را متقاعد میكند كه همگی برابرند .این «برابری» موهوم و پوچ
ً
است ،ز یرا همگی آنها اساسا به واسطۀ جایگاهشان در روابط تولید شناخته میشوند.
نقد دوم بر جهانشمولی لیبرال ادعا میكند كه این جهانشمولی« ،غربی» بوده و با جهانیبودن
فاصلۀ بسیاری دارد و یك مفهومغربی خاص و محلی از هو یت است .بر اساس این نقد ،فرد آزاد
خواستار حقوق ،با فرهنگهای غیر غربی كه افراد بشر را به عنوان افراد دارای تکلیف و اعضای
جوامع تعر یف میكنند ،بیگانه است .طبق برخی از ـ نه تمامی ـ نقدهای غیرغربی بر جهانشمولی
ً
لیبرال این وظایف و جوامع ،اساسا دینی هستند :هو یت لیبرال ناقص است چرا كه چنین فرض
میكند كه هو یت دنیوی ،اساسیتر از هو یت دینی است .الك در عین این كه حوزههای وظیفۀ دینی
فردی و خطمشی سکوالر را تفکیك كرد ،ولی توجیهی دینی برای خود این تفکیك ارائه كرد (و این
ّ
امر را مسلم فرض كرد كه خداوند برای بشر ،هم اهداف دنیوی دارد و هم اهداف ابدی)؛ تعر یف
امروزی و لیبرال از دارندۀ حقوقبشر-كه اعالمیۀ جهانیحقوقبشر آن را بیان كرده ـ اولو یتهای
الك را ابطال میكند :از دیدگاه الك ،هو یتدینی هر فردی مانع حقوق دنیوی او میشود؛ و در تئوری
لیبرال ،هو یت دنیوی فرد مانع حقوق او میشود ،از جمله حق آزادی انتخاب دین و سایر حقوق.
این دو رو یۀانتقادی در و یژگیهای مهم و مشتركی سهیم هستند ،هر چند كه شاید در برخی
ً
مسائل بنیادین با یکدیگر تضاد داشته باشند :مثال نقد دینی لیبرالیسمسکوالر ،الحاد

1. See: Macpherson, 1962; Buchanan, 1982; Lukes, 1985.
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ماركسیسمكالسیك را نفی میكند .اما وجهمشترك بسیار اساسی آنها این است كه جهانشمولی
آموزۀ لیبرال حقوقبشر ،واهی بوده و نقابی از روند سلطه بر چهره دارد .تئوری ماركسیستی میگو ید
كه حقوقلیبرال نه تنها سلطۀ طبقۀ بورژوا را از انظار پنهان میدارند ،بلکه از طر یق متقاعدكردن
كارگران تحت ستم به این كه همگی «از لحاظ حقوق برابر» هستند ،به این سلطه كمك میكند.
نقدهای غیرغربی بر حقوقبشر نیز به همین نحو ادعا میكنند كه مفهوم حقوقبشر در عین تظاهر
به جهانیبودن ،برتری سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی غرب را ،هم كتمان و هم حمایت میكند.
از آنجا كه این دو رو یۀ انتقادی از مفهوم حقوقبشر ،به ترتیب در چارچوب طبقه و فرهنگ بیان
شدهاند ،موضوعات هو یتی را مطرح میكنند .در واقع برخی از طرفداران حقوقبشر فکر كردهاند
كه مبارزه برای حقوقبشر ،مبارزهای است كه هو یتلیبرال را جهانی میكند 1.مالحظه كردهایم كه
میتوان از یك دیدگاه هو یتی ،ماركسیسم را نقد كرد ،چرا كه به طور مستبدانه و به شیوهای به لحاظ
تجربی دروغین ،چنین فرض میكند كه طبقه ،بنیادیتر ین هو یت است و از لحاظ قدرت تبیینی بر
تمامی سایر هو یتها رجحان دارد .امروزه در علومسیاسیغربی به طور گسترده ای پذیرفتهاند كه
هو یت دینی ،قومی یا ملی در موقعیتهای بسیاری قدرت تبیینیای دارد كه نمیتواند تا رتبۀ هو یت
طبقاتی ّ
تنزل داده شود .با این وجود آیا باید نتیجه بگیر یم كه لیبرالیسم حقوق بشری هم در
مسلمگرفتن این مطلب دچار اشتباه میشود كه فرد «آزاد» همان اولو یتی را دارد كه ماركسیسم به
هو یت طبقاتی نسبت میدهد؟
در این مرحله الزم است كه مفهوم «هو یت» را دقیقتر بررسی كنیم« .هو یت» چیست و در
تئوری سیاسی چه جایگاهی دارد؟ شاید مفهوم هو یت در «ساختارشکنی» ادعاهای بیش از حد
ساده انگاشته شدۀ ماركسیسم مفید باشد ،ولی آیا این خطر وجود دارد كه «هو یت» نیز بیش از حد
گسترش داده شود تا به مفهوم اصلی در علوم اجتماعی و فلسفه بدل شود؟ جهت به كارگیری بدون
سوءاستفاده از این مفهوم ،باید آن را بهتر درك كنیم.
هیج جای مناقشه نیست كه همۀ افراد بشر به دنیا آمده ،زندگی كرده و میمیرند .آنان طی این
روند ،كسب «هو یت» میكنند( .تا آنجا كه من اطالع دارم) همۀ فرهنگهای بشری به اعضای
خود اسامی شخصی میدهند .بدین نحو به نظر میرسد كه حتا در «جمعگرایانه تر ین» فرهنگها
1. See: Donnelly, 1989; Risse, Ropp and Sikkink, 1999.
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هم یك فردگرایی بنیادین وجود داشته باشد .میگو یند مکتب كنفوسیوس یك فرهنگ غیرغربی
بسیار تأثیرگذار است كه از جهات مهم بسیاری با لیبرالیسم تفاوت دارد؛ یکی از این جهات ،تأكید
مکتب مذكور بر روابط اجتماعی و وظایف فطری آنها به جای تأكید بر افراد و حقوق آنهاست1.

ً
در عین حال ما كنفوسیوس را به اسم شخصی خودش میشناسیم و این صرفا یك عمل غربی (و با
این وجود به نحوی نه چندان بارز یك عمل لیبرال) نیست ،بلکه نسبت به فرهنگ كنفوسیوسی یك
عمل درونی است .ماركسیسم هم كه بناست یك ایدئولوژی «جمعگرایانه» دیگر باشد به همین
صورت با ماركس ،انگلس و لنین 2به عنوان افرادی برجسته برخورد میكند.

هویت فردی
پس «افراد» چگونه كسب «هو یت» میكنند؟ امروزه قطعی به نظر میرسد كه هو یت یك مبنای
بیولوژ یکی مادی دارد( .بازهم تا جایی كه من اطالع دارم) همۀ فرهنگها با جنس مذكر و مؤنث
به طور متفاوت برخورد میكنند ،گرچه این كه چگونه این كار را انجام میدهند از فرهنگی تا فرهنگ
ً
دیگر ،و با گذشت زمان در درون یك فرهنگ واحد هم ،بسیار متفاوت است .علم ژنتیك مدرن قو یا
ً
بر این باور است كه برخی از ابعاد هو یت ما مبنای بیولوژ یکی دارد؛ مثال مشکالت فیز یکی و
ً
روانشناختی میتواند از طر یق وراثت منتقل شود .اگر هو یت قطعا مبنای بیولوژ یکی دارد ،به همین
میزان هم قطعی است كه بیولوژی به طور كامل هو یت را مشخص نمیكند .مثال جنس یا جنسیت
به روشنی نشان میدهد كه از لحاظ فرهنگی ،بیولوژی همیشه پیچیده است.

ً
در این مرحله مفهوم هو یت بسیار پیچیده و كار تحلیل آن هم بسیار دشوار میشود .غالبا
ً
فرهنگها را پدیدههایی همگون و «ضرورتیافته» میدانند .مثال سخنگفتن از «ارزشهای

آسیایی» یا «غرب» این فرض را مسلم میگیرد كه یك فرهنگ آسیایی واحد یا یك فرهنگ واحد و
در عین حال متفاوت غربی وجود دارد .اما محققین فرهنگهای واقعی و زنده در یافتهاند كه این
فرهنگها در شرایط امروزی ،تعاملی ،همپوش و به مبارزه طلبیده شده هستند .كسانی كه بیتردید
ً
به گروه فرهنگی متمایزی تعلق دارند تقر یبا قطع دارند كه راجع به ماهیت دقیق هو یتشان توافق
1. See: Chan, 1999.
2. Marx, Engels and Lenin.
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ً
ندارند .مثال گروه فرهنگی «مسلمانان بر یتانیا» شاید در مورد ارزشها و باورهای اسالمی و
ً
محوری خاصی توافق داشته باشند ،اما احتماال راجع به این كه داشتن هو یت دوگانهای متشکل از
مسلمان بودن و انگلیسی بودن ،به چه معناست توافق ندارند .شاید تفسیر این هو یت دوگانه ،متأثر
از هو یت سومی باشد كه توسط نسل تعر یف میشود؛ هم در داخل و هم در خارج از جامعۀ
مسلمانان بر یتانیا معروف است كه مسلمانان بر یتانیایی سالخورده و جوان در تفسیر هو یتشان
اختالف دارند ،و البته درون این مجموعههای هو یت هم تفاوتهای مهمی وجود دارد ،یعنی همۀ
مسلمانان بر یتانیایی جوان هم خود را یکسان تعر یف نمیكنند.

ً
ً
هو یتهای فرهنگی ،تعاملی هستند ز یرا در جهانمعاصر تقر یبا هیچ گروه هو یتی كامال از سایر
ً
احتماال تعامل همیشه مستلزم تأثیر متقابل است .غربیانّ ،
اعم از مسیحیان
گروهها جدا نیست ،و
و لیبرالهایسکوالر ،كه به دنبال بهبود روابط جهاناسالم و جهانغرب هستند ،بر تأثیر فرهنگی
مثبت و مهم اسالم بر توسعۀ ّ
تمدن غربی تأكید داشتهاند .نمونۀ جالب و معاصر این و یژگی تعاملی
فرهنگ ،استفادۀ برخی گروههای بومی از قانون بینالمللی حقوقبشر است .گاهی گفته شده كه
مفهوم حقوقبشر ،با فرهنگهای بومی «بیگانه» است ،و در عین حال برخی گروههای بومی
در یافتهاند كه گنجاندن گفتمان حقوقبشر در فرهنگ سنتیشان میتواند به پیشبرد اهداف فرهنگی
و سیاسی آنها كمك كند 1.از آنجا كه فرهنگها تعامل دارند ،همپوشی هم دارند .بسیاری از مردم
در جهانمعاصر هو یتهایی دارند كه از عناصر فرهنگی مختلفی تشکیل شده است .مسلمانان
بر یتانیایی مسلمانند ،ولی بر یتانیایی هم هستند .شاید بر یتانیایی بودن تلفیقی باشد از انگلیسی،
ولزی ،اسکاتلندی ،ایرلندی و سایر هو یتهای مختلف دیگر .جیمز تالی ( )Tully Jamesفیلسوف
كانادایی میگو ید نباید جوامع مدرن را «بینفرهنگی» دانست ،ز یرا فرهنگها بر یکدیگر تأثیر
ً
میگذارند .این سخن به معنای پایان «فرهنگ» نیست؛ بلکه صرفا به این معناست كه «فرهنگ»
در هم بافته است ،و «هو یت» هم به همین صورت درهم بافته است2.

اكنون باید مسأله را در مورد این مطرح كنیم كه آیا لیبرالیسم به نحو خودبینانه و سركوبگرایانه
یك هو یتخاص ـ هو یت فردآزاد یا مستقل ـ را به بهای سایر هو یتهایی كه شاید برای بسیاری از

1. See: Niezen, 2003.
2. See: Carrithers, 1992; Tully, 1995.
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مردم مهمتر باشد ،اعطا میكند یا نه .این موضوع به نحو گسترده ای در تئوری كنونی سیاسی غرب
در رابطه با حقوق اقلیتها در نظامهای سیاسی لیبرال ـ دموكرات ،به بحث گذاشته شده است.
تحلیل این بغرنج ،برای ادعاهای جهانشمولی حقوقبشر در دنیای هو یتهای متنوع فرهنگی،
معانی ضمنیای دارد.
نخست باید هو یتهایی را كه دموكراسی لیبرالی مسلم فرض میكند توضیح دهیم .اولین نکتۀ
قابل توجه ،تفاوت بین دو مفهوم تشکیل دهندۀ آن ـ لیبرالیسم و دموكراسی ـ است ،ز یرا هر یك از
این دو ،هو یتهای مختلفی را اقتضا میكند .آنگونه كه مشاهده كردهایم ،هو یت اساسی لیبرالیسم،
فرد انسان است؛ و مسلم انگاشته شده كه این فرد ،عالئق ،حقوق و آزادیهای خاصی دارد كه
نسبت به نقض آنها از سوی سایر افراد به طور كلی ،و از سوی حکومتها به طور خاص ،آسیبپذیر
است .لیبرالیسم معتقد است كه میبایست در برابر چنین نقضی ،از این حقوق دفاع كرد .اعالمیۀ
جهانی حقوقبشر مشتمل بر فهرستی از چنین حقوقی است و به همه توصیه میكند كه آنها را
رعایت كنند .همانگونه كه جك دانلی محقق آمر یکایی حقوقبشر به نحو صحیحی استدالل كرده،
مفهوم سازمانمللی حقوقبشر ،لیبرال است ز یرا تصور بنیادین آن از هو یت ،تصوری است از فرد
مستقل یا آزاد1.

اما در مقابل ،هو یت بنیادین دموكراسی ،هو یت شهروند است .در تئوری دموكراتیك شهروندان
حقوق و وظایف خاصی دارند– مانند حقرأی در انتخابات ،و وظیفۀ پرداخت مالیات .دموكراسی
لیبرال ،متمایز از دموكراسی است ،ز یرا هو یت بنیادین آن ،هو یت شهروند فردی است .اما هر چند
لیبرالیسم و دموكراسی لیبرال بر سر هو یت فرد توافق دارند ،ولی تصورات آنها از فرد ،متفاوت است.
فرد لیبرال ،پیشسیاسی و مستقل است؛ ولی فرد لیبرال دموكرات ،شهروند یك جامعۀ سیاسی
دموكراتیك است .دموكراسیهای لیبرالی واقعی به دنبال این هستند كه از طر یق گنجاندن مجموعه
ای از حقوق فردی (كمابیش در راستای خطمشیهای اعالمیۀ جهانی حقوقبشر) و به واسطۀ
اصل «یكفرد یكرأی» این دوگونه از فردگرایی را تلفیق كنند .اصل مذكور اصلی است كه به جای
حقوق بشر به معنای دقیق كلمه ،بر شهروندی دموكراتیك حاكم است .این مطلب حقیقت دارد كه
ً
كشور انسان ،غالبا به عنوان یك حق بشری
با «حق رأی» یا به بیان دیگر ،حق مشاركت در حکومت ِ
1. See: Jack Donnelly, 1982.
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برخورد میشود 1،ولی این موضوع بدین سبب است كه مفهوم حقوقبشر شامل ایدۀ دموكراتیك
شهروندی شده و این قاعده را بسط داده كه هر كسی حق دارد یك شهروند دموكرات باشد .اما
مفاهیم حقوقبشر و دموكراسی ـ و هو یتهای مربوطۀ آنها -باید از لحاظ تحلیلی متمایز باشد،
ز یرا میتوانند با یکدیگر تعارض كنند .دموكراسیها میتوانند حقوقبشر را نقض كنند ،و حقوقبشر
برنامهر یزی شده تا در برابر سوءاستفاده از قدرت توسط حکومتهای دموكرات از افراد محافظت
میكند .اصول حقوقبشر و دموكراسی هر دو اصولی مشروعیتبخش هستند ،ولی میتوانند با
یکدیگر برخورد داشته باشند .به عنوان مثال ،حکومت در بر یتانیا در به اصطالح «جنگ علیه
تروریسم» تدابیری اتخاذ كرده كه برخی از قضات و گروههایی از «شهروندان» معتقدند حقوقبشر
را نقض میكند (مثل بازداشت بدون محاكمۀ خارجیان مظنون به دخالت در تروریسم ،به مدت
نامعلومی) .حکومت چون این كار را صالح میداند ،مدعی مشروعیت دموكراتیك جنگ با تروریسم
است .منتقدان حقوقبشری بر یتانیا منکر مشروعیت تدابیر ناقض حقوقبشرند .پس مشروعیت
دموكراتیك و هو یتهای دموكراتیك با مشروعیت حقوقبشر و هو یتهای لیبرال تعارض دارند.
در سالهای اخیر به سبب تحوالت واقعی خاصی مانند مهاجرت گسترده ،و تحوالت تئوریك
خاصی ،به و یژه تئوریهای سیاست هو یتی ،وضعیت اقلیتها در دموكراسیهای لیبرال بغرنج شده
است .در پی جنبش حقوق مدنی آمر یکاییهای آفر یقایی در ایاالتمتحدۀآمر یکا و جنبشزنان در
كشورهای مختلف ،سایر گروهها هم خواستار به رسمیت شناختهشدن هو یت گروهی خود در
چارچوب خطمشی دموكراتیك لیبرال شدهاند .ملیتهای اقلیت ـ مانند كبکیها در كانادا،
اسکاتلندیها در بر یتانیا و باسکیها در اسپانیا ـ به خاطر حقوقجمعی ،به رسمیت شناختهشدن را
خواستار شدهاند .گروههای بومی نیز خواستههای مشابهی را مطرح كردهاند .چنین خواستههایی
دو مشکل را برای تئوری دموكراتیك لیبرال ایجاد میكند -1 :به نظر میرسد خواستههای مربوط به
ً
حقوقخاص ،با اصول دموكراتیك لیبرال وظایف و حقوق برابر شهروندی در تضاد است؛  -2ظاهرا
ً
برخی حقوقجمعی با رعایت حقوقبشر یکسان برای همه مغایرند .پس ظاهرا خطمشینو ین هو یتی
ً
با هو یتهای دموكرات لیبرالی كه قبال گمان میرفت شالودۀ سیاست لیبرال دموكرات را تشکیل
میدهد ،تعارض دارند.

 .1نک :بند 21اعالمیۀ جهانی حقوقبشر.
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تئوریسینهای دموكراسی لیبرال راجع به اینکه چگونه باید این مسئله را حل كرد ،اتفاقنظر
ندارند .برایانبری

)(Brian Barry

فیلسوف سیاسی و پیشرو بر یتانیایی از تئوری دموكراسی

لیبرال«كالسیك»كه بر مفهوم شهروندی برابر و حقوقبشر جهانی مبتنی است دفاع كرده است؛ این
تئوری بنا به دالئل عملگرایانه تمایلی ندارد كه حقوق اقلیتی را به رسمیت بشناسد ،مگر در شرایط
خاص .استدالل اصلی او این است كه دموكراسی لیبرال همۀ حقوقی را كه اعضای منفرد
اقلیتهای فرهنگی سزاوار آن هستند به آنها میدهد ،و به رسمیتشناختن حقوق اقلیتیخاص،
فقط اصول دموكراتیك شهروندی برابر را نقض نمیكند ـ و به همین جهت نسبت به شهروندانی كه
اعضای آن گروهها نیستند ،ناعادالنه خواهد بود ـ اما شاید به نحو تناقضآمیزی به واسطۀ ایجاد
نفرت علیه اقلیتها ،وضعیت آنها را بدتر كند 1.استدالل اصلی برای حقوق اقلیتی متکی بر این
ادعاست كه مشخصۀ دموكراسیهای لیبرال ،نابرابریهای فرهنگی است كه امتیازات
ً
غیرمنصفانهای به اعضای فرهنگ غالب میدهد .مثال همۀ جوامع یك یا چند زبانرسمی دارند.
و یل كیملیکا ) (Will Kymlickaفیلسوف سیاسی كانادایی كه تئوری لیبرال مؤثری را در باب
حقوق اقلیتی مطرح كرده است ،استدالل میكند كه حقوقبشر شاید حتا بیعدالتی این
نابرابریهای فرهنگی را افزایش دهد .به عنوان مثال شاید كاناداییهای انگلیسی زبان از حق بشری
خود مبنی بر آزادی فعالیتها جهت تغییر سرزمین سنتی مردم بومی استفاده كنند و سپس حقبشری
خود را برای رأی دادن به تصو یب قانونی ِاعمال كنند كه به بهای فرهنگ بومی ،منافع اقتصادی
آنها را ارتقاء دهد .كیملیکا استدالل میكند كه حقمذكور ،اصل لیبرالی برابری را نقض میكند،
ز یرا كاناداییهای انگلیسیزبان در برابر چنین نقضهایی نسبت به فرهنگشان ،آسیبپذیر نیستند.
ً
با حوزۀ حقوق اقلیتی غالبا به عنوان بخشی از حوزۀ حقوقبشر برخورد میشود؛2با اینحال،
حقوقاقلیتی در اعالمیۀ جهانی حقوقبشر ذكر نشده است .هیچ اتفاق نظری وجود ندارد كه
میتوانیم یا باید برای بسط مجموعهای از حقوق اقلیتی جهانشمول كه با اعالمیۀ جهانی حقوقبشر
قابل مقایسه باشد ،تالش كنیم .برخی نو یسندگان با مفهوم حقوق اقلیتی مخالفت كردهاند ،البته نه
ً
مانند بری به خاطر اینکه این مفهوم اساسا با دموكراسی لیبرال در تضاد است ،بلکه به خاطر اینکه

1. See: Barry, 2001.
2. See: Phillips and Rosas, 1995.
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مفهوم مزبور بهتر ین راه عملی برای حل مشکالت واقعی پیش روی اقلیتها نیست1.

نتیجهگیری
باید مراقب باشیم تا مسحور مفهوم هو یت نشو یم .این مفهوم به خودیخود یك مفهوم از لحاظ
اخالقی خنثی ،و به معنای دقیق نه خوب و نه بد است .و این یکی از دالئلی است كه چرا ایدۀ
«حق هو یت» ،یك ایدۀ خوب نیست2.نژادپرستان هو یتهایی دارند كه محتاج اصالح یا تجدید است
عصر خطمشیهای هو یتی ،یك باور رایج وجود دارد كه احترام به فرد،
نه محتاج رعایت .در این ِ
مستلزم احترام به هو یت اوست .این باور هم غیراخالقی و هم نامنسجم است .غیراخالقی است

چون شاید مستلزم تأئید یا همدستی با رفتار غیراخالقی مبتنی بر هو یت باشد ،و جهان در دورانهای
اخیر موارد به مراتب بسیار ز یادی از این مسئله را به خود دیده است؛ و نامنسجم است چون برخی
ً
هو یتها متقابال ناسازگاراند؛ یعنی حمایت از هو یتهای خوب باید مستلزم مخالفت با
هو یتهایبد باشد.
بااین حال ،مفهوم هو یت دستكم دو موضوع را مطرح میكند كه شاید به تصور ما از حقوقبشر
غنا بخشد .موضوع اول این است كه ،خیری كه حقوقبشر در پی نیل به آن است ،خیر افراد بشر
است ،و افراد بشر همیشه با هو یتهای خود وجود دارند .دموكراسیهای لیبرال شاید
ّ
ازشهروندان منفرد تشکیل شده باشند ،ولی از افراد با هو یتهای مختلف دینی ،قومی ،ملی و غیر
آن هم تشکیل شدهاند كه برای ارزش زندگی آنها ضرورت دارد .این سخن به معنای آن نیست كه
ً
آنان باید حقوق خاصی داشته باشند ،و این امر قطعا به آنان حق نمیدهد كه حقوق سایر ین را نقض
ً
كنند .اما خطمشی لیبرال كه «توان دیدن» هو یت را «ندارند» احتماال در بین هو یتها به طور
ناعادالنه عمل میكند .موضوع دوم به پیچیدگی هو یت مربوط است .افراد شاید هو یتهایی داشته
ً
باشند كه شدیدا برای آنها مهم است .ولی چنین نیست كه فقط یك هو یت داشته باشند كه همیشه
مهم باشد .و این احتمال وجود ندارد كه هیچ جامعۀ مدرنی بتواند بدون به رسمیت شناختن تنوع و
سیالبودن هو یتها ،باثبات بوده و ترقی كند ،و دولتهای ملی هم باید دركی از هو یت ملی داشته
1. See: Favell, 1998.
2. See: Donnelly, 1989.
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باشند .دولتهای ملیای كه حقوقبشر را رعایت كرده و میخواهند دموكراتیك باشند باید تنوع
هو یتهایی را كه بایستی جایگاه رفیعی در جوامع خود داشته باشند ،به رسمیت بشناسند .ایدۀ
ً
حقوقبشر جهانشمول ،چارچوبی برای حلكردن مشکالت پیچیده و غالبا بسیار بغرنجی به دست
میدهد كه این ایدهها بدانها میپردازد .افراد بشر ،افراد بشرند و اكثر آنها اگر حقوقبشریشان
ّ
ً
رعایت شود غالبا سود میبرند و نیز به خاطر اینکه انسانهای آزاد و خالقی هستند ،هو یتهای
ً
متنوعی دارند كه هرگز كامال ثابت نیست؛ و دیدگاه حقوقبشر میبایست این امر را به رسمیت
بشناسد« .هو یت» ایدهای است هم غنابخش و هم خطرناك؛ و سازگاركردن آن با مفهوم حقوقبشر
به وظیفۀ ضروری دستور كار تئوری حقوقبشر بدل شده است.
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