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استاد حقوق دانشگاه هاروارد
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چکيده
نويسنده در اين مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مباني حقوق بشر ،در کميسيون تدوين کننده پيش نويس اعلاميه
جهاني حقوق بشر ،خاطر نشان ميسازد که به دليل شرايط آن زمان ،اعضاي کميسيون بحث چنداني درباره مباني نظري حقوق
بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت ديگري واگذار کردند .وي ايده غربي بودن اعلاميه حقوق بشر را رد ميکند و برعکس،
آنرا حاصل تعامل فرهنگ ها و سنتهاي گوناگون ميداند .مقاله آنگاه به اين پرسش پاسخ ميدهد که چگونه ممکن است در
فرهنگ هاي متنوع ،حقوق جهاني وجود داشته باشد و در ادامه به تبيين مسابقه براي ساختارشکني اعلاميه ميپردازد و در پايان
چالش پيش روي اعلاميه را عدم انسجام آن و وجود معاني و تفسيرهاي مختلف از «کرامت» انسان ميداند.
واژگان کلیدی :مباني حقوق بشر؛ اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ حقوق جهاني؛ کرامت انساني.

طي دو سالي که  23عضوِ اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ،پیش نويس اعلامیه
جهاني حقوق بشر سال  2۴۹3را آماده ميکردند ،عجیب است که درباره اينكه چرا انسانها حقوقي
دارند و يا چرا برخي از حقوق ،جهاني هستند بحث چنداني نكردند .1پس از ترس و وحشتهای دو
جنگ جهاني ،نیاز به يك معیار شايستگي حداقلي و مشترک ،واضح به نظر ميرسید .يكي از اولین
وظايفي که بر عهده کمیسیون جديد به رياست خانم الینور روزولت گذاشته شد ،آماده سازی يك
«منشور بینالمللي حقوق» بود .چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر
تمام کنند؛ يعني قبل از اينكه جنگ سرد که در حال شدت يافتن بود ،قبول آنرا توسط مجمع
عمومي غیر ممكن سازد .بنابراين بررسي مسئله مباني حقوق بشر را به وقتي ديگر واگذار نمودند.
در اولین جلسه اين کمیسیون در ژانويه  ،2۴۹۱پِنك چان چَنگ نماينده چین و چارلز مالك
نماينده لبنان سعي کردند بحثي را در مورد مباني ممكن چنین سندی

مطرح نمايند2.

چنگ ،مربي و فیلسوف کنفوسیوسي بود که تحصیلات تكمیلي خود را با جان ديووی
گذرانده بود و مالك ،فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وايتهد و مارتین
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 1بهار و تابستان .89 -51 ،)1198

نامه مفي /89شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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هايدگر گذرانده 55بود .پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد .نمايندگان
انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.
فرانسه /وشماره
نامه مفيد
يوگسلاوی،
سي و هشتم  /مهر و

ازاعضای کمیسیون از اين نوع بحث خسته شدند .آنها صرفاً مايل بودند به کاری
تعدادی ديگر
آبان 1195
که در دست بررسي دارند بپردازند .پس از مدتي ،نماينده هند ،هانسا مِهتا ،وارد بحث شد .او يكي از
55

دو نماينده زن در کمیسیون ،يكي از فعالان پیشرو در حقوق بشر ،يكي از مبارزان علیه استعمار
55

انگلیس و يكي از مدافعان تساوی زنان بود .او گفت« :ما اينجائیم تا ايمان به حقوق بشر بنیادين را
تم

مورد تأيید قرار دهیم .فكر نميکنم که در مورد اين مسئله که انسان مهمتر است يا جامعه هم اکنون
نامه مفيد /
بايد بحث کنیم .ما نیازی به وارد شدن به اين مسئله ايدئو لوژيك پرپیچ و خم نداريم»3.
شماره سي و هشتم

مالك که توسط دولت تازه استقلال يافته لبنان ،به معنای واقعي کلمه از کلاس درس
چارلز
55
خود در بیروت فراخوانده شده و به اضطرار به خدمت دولتي درآمده بود ،هنوز در استفاده از شیوه
نامه مفيد /

متین شماره
هشتم /نرسیده بود و بعدها در استفاده از اين شیوه شهرت يافت .او مانند يك
ديپلماتیكسيبهوکمال
مهر و آبان 1195

استادِ دوران قديم که دانشجويش را مؤاخذه ميکند ،خانم مِهتا را با گفتن اين سخنان سرزنش کرد
55

که«خانم ،هرچه ميگوئید بايد پیش فرضهای ايدئولوژيكي داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری
کنید آنها وجود55دارند و شما يا آنها را مخفي ميکنید و يا اينكه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون
تمکنید و به آنها نگاه ميکنید و آنها را به نقد
آورده آشكار مي

ميکشید»4.

الینور 55
روزولت ،رئیس کمیسیون ،سريعاً متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود

مالكيت جزئیات متمرکز شود .او بحث را مجدداً به مسئله سازماندهي برنامه
حقوقگروه بر
خارج نشود ،بايد
و

نظم

بازارهاي

بازگرداند .پس از آن ،مسئله مباني حقوق بشر صرفاً به طور پراکنده سر بر ميآورد.
کاری گروه
كارآمد
 195موارد پیش نويس بحثي بود که از سوی دبیرخانه بخش حقوق بشر سازمان ملل
يكي از اين
مطرح شد .کلنل روی هاجسون استرالیايي تقاضا کرد که فلسفه موجود در پسِ اين سند معلوم
شود « :آنها چه 55
اصولي را اتخاذ کردند؛ از چه روشي پیروی کردند؟» .5جان هامفری رئیس کانادايي
مالكيت
داد که اين پیش نويس مبتني بر هیچ فلسفهای نیست .او گفت که اين
حقوقجواب
بخش حقوق بشر
و

نظم

بازارهاي

كارآمدصرفاً مجموعه ای است از قوانین اساسي موجود درباره هر حق قابل تصوری که کمیته
پیش نويس
تهیه کننده پیش195نويس ممكن است بخواهد در باره

آن بحث کند6.

در پايان روند آماده سازی اين پیش نويس و بدون بحث زياد ،اعضای کمیسیون در مقدمه
نامه مفيد
سازمان /ملل ،مطلبي را در مورد مباني حقوق بشر ذکر کردند .در خط آغازين
اعلامیه سال 2۴۹3
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
55

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
55

آبان 1195
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اين مقدمه ذکر شده است که «به رسمیت شناختن کرامت ذاتي انسان و حقوق يكسان و غیرقابل
واگذاریِ تمامي اعضای خانواده بشريت ،مبنای آزادی ،عدالت و صلح در جهان است» .کلمة
«کرامت» در بخش های کلیدی زيادی از اين اعلامیه ذکر شده است به طوريكه بسیاری از محققان
بر اين باورند که اين کلمه ،نمايانگر ارزش غايي اين اعلامیه است .لوئیس هِنكین اينگونه اين
مطلب را بازگو ميسازد« :اين اعلامیه در تلاش خود برای جهاني شدن از اتكای صريح به وحي الهي
و يا حقوق طبیعي اجتناب ورزيد و برای ايده حقوق بشر يك مبنای قابل قبول جهاني فراهم
ساخت؛ يعني يك اصل نخسین که عبارت

است از«اصل کرامت انسان»»7.

اما ذهنهای پرسشگر بايد بپرسند که اين «کرامت» چیست و مبنای آن کدام است؟ تعیین
منبع تقريبي آن آسان است .منشور سازمان ملل بر «ايمان به آزادی و دموکراسي» اذعان ميکند،
ايماني که بر طبق اين منشور ريشه در «ايمان» ديگری دارد که همان ايمان «به کرامت ذاتي مردان
و زنان» است .اين ايمان برای سندی که از وحي الهي اجتناب ميکند ،ايمان قابل توجهای است.
جای تعجب نیست اگر مي بینیم برنده جايزه نوبل ،چشلاف میلوش ،با تأسف در مورد آن کلمات
زيبا ،عمیق و تكان دهندهای که با فهرست قديميِ حقوق انسان و کرامت شخص مرتبط هستند،
سخن ميگويد .8میلوش ادامه ميدهد« :اين پديده برای من مسئله شده است ،چرا که ممكن است
چاه ويلي در زير آن وجود داشته باشد .هر چه باشد ،مباني اين ايدهها در دين نهفته است و من
خیلي خوش بین نیستم که دين بتواند در يك تمدن مبتني بر علم و فناوری دوام بیاورد .مفاهیمي
که ظاهراً برای همیشه دفن شده بودند ناگهان دوباره زندهاشان کردهاند .اما اين مفاهیم تا چه مدت
زنده خواهند ماند اگر اساس آنها [يعني دين] از بین برود؟» .میلوش اين مسئله را به گونهای زيبا
بیان ميکند که فقط از يك شاعر بر ميآيد .آيا ايده حقوق جهاني صرفاً مبتني بر نوعي جهش
اگزيستانسیالیستي ايمان است؟ يا مبنای محكمتری دارد؟
اين سؤالات زماني سربرآوردند که اعلامیه جهاني در بحبوحة رگباری از حملات عمدتاً به
نام نسبیت فرهنگي ـ علیه اشتیاق خود برای جهاني شدن ،پنجاهمین سالگرد خود را در سال 2۴۴3
جشن ميگرفت .اين حملات نوعاً اعلامیه را تلاشي ميدانند برای جهاني کردن مجموعه خاصي از
ايدههای غربي و تحمیل آنها به مردمي که تحت حكومت استعماری زندگي ميکردند و به همین
دلیل در ايجاد آن نمايندهای نداشتند .پروژه حقوق بشر به خاطر اينكه ابزاری است برای
«امپريالیسم فرهنگي» و يا «استعمار نو» کنار گذاشته ميشود.

55

مري آن گلِندون

پاسخي که 55به همان اندازه اشكال فوق رايج است اين است که امپريالیسم فرهنگي شعار
شمارهدنیا است .اما ،اين نوع پاسخ به وضوح ناکافي است؛ اين ادعاها در مورد
حقوق در
ناقضانمفيد /
بدترين نامه
سي و هشتم  /مهر و

امپريالیسم ممكن است رياکارانه يا با انگیزه ايدئولوژيكي صورت گیرند ،اما با
نسبیت فرهنگي و
آبان 1195
اين وجود درست هستند .بنابراين پیشنهاد ميکنم که اين تهمتها جدی گرفته شوند.
55

نتايجي که من به دست آوردهام به شرح زير است:
55

 -2زمانیكه اعلامیه جهاني حقوق بشر در سال  2۴۹3تصويب شد به گونهای مؤثر اما ناقص،
تم

سندی چند فرهنگي بود و نميتوان با برچسب غربي بودن آنرا کنار گذاشت؛
نامه مفيد /

هشتم اين اعلامیه تنوع فرهنگها را حتماً به حساب آوردهاند ،بدين ترتیب که
کنندگان
تدوين
سي و
-1شماره
کثرتگرايي مشروع در تفسیر و اجرای اصول انعطاف پذير آن بازگذاشتهاند؛
راه را برای
55
 -8خطر امپريالیسم حقوق بشری واقعي است اما منبع آن در تلاش گروههای ذينفع خاص
نامه مفيد /

کردنو هشتم
شماره سي
حقوق /بشر برای اغراض خود نهفته است و نه در خود اعلامیه؛
جهت مصادره
مهر و آبان 1195

 -۹پروژه حقوق بشر دارای پايههای لرزاني خواهد بود مگر اينكه و تا زماني که فلاسفه و
55

دولتمردان در کاری که تدوين کنندگان اعلامیه ناتمام گذاشتند ،تشريك مساعي کنند.
55

 -۱آيا اعلاميهتمجهاني حقوق بشر« ،غربي» است؟
کساني که 55بر اعلامیه جهاني ،برچسب غربي ميزنند ادعای خود را عمدتاً بر دو واقعیت مبتني
مالكيتمردم دنیا ،به ويژه آنهائیكه هنوز تحت حكومت استعماری زندگي
بسیاری از
ميکنند)2 :
حقوق
کردند ،درنظم
و
بازارهايمتحد در سال  2۴۹3نمايندهای نداشتند؛  )1بیشتر حقوق [مندرج] در
سازمان ملل
مي
كارآمد

اعلامیه ابتدا در اسناد کشورهای اروپايي و آمريكای شمالي و جنوبي مطرح شدند .اين سخنان
195

درست هستند اما آيا جهاني بودن اعلامیه را زير سؤال ميبرند؟
بر خلاف55آنچه اغلب مطرح ميشود ،شرکت کشورهای در حال توسعه در تدوين اين اعلامیه
مالكيتنیست 9.در کنفرانس بنیانگذار سازمان ملل در سال  2۴۹۱در شهر
حقوق انكار
به هیچ وجه قابل
نظماين بازارهاي
و
کشورهای کوچكتر و کمتر توسعه يافته بودند که باعث شدند حقوق بشر در
سانفرانسیسكو،
كارآمد

منشور سازمان ملل جايگاه برجستهای بیابد .در بین  23عضو کمیسیون حقوق بشر ،پِنگ چان
195

چَنگ چیني ،چارلز مالك لبناني ،کارلوس رمولوی فیلیپیني و هرنان سانتا کروز شیلیايي از جمله
اعضا بودند .بعضي وقتها گفته ميشود که سوابق تحصیلي و يا تجارب
نامهترين
مؤثرترين و فعال
مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
55

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
55

آبان 1195
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شغلي افراد پرسفری مانند چنگ و مالك ،آنها را «غربزده» کرده بود اما عملكرد آنها در کمیسیون
حقوق بشر نشانگر چیز ديگری بود .هر يك از آنها ،نه تنها اطلاعات قابل توجهای از فرهنگ
خودشان ارائه دادند؛ بلكه از توانايي استثنايي برای فهم فرهنگهای ديگر و برای ترجمه مفاهیم از
يك چارچوب داوری به چارچوب داوری ديگر نیز برخوردار بودند .اين مهارتها ،که بدون قرار
گرفتن قراوان شخص در معرض سنتهای ديگری غیر از سنت خود ،به ندرت قابل دستیابياند،
برای همكاری مؤثر بینِ فرهنگي ضروری هستند و برای تصويب اعلامیه بدون حتي يك رأی
مخالف در سال [ 2۴۹3عامل] کلیدی بودند.
اعلامیه ،خود بر پايه مطالعات تطبیقي گسترده به وجود آمد .اولین پیشنويس اعلامیه که
توسط دبیر سازمان ملل آماده شد يك سند  ۹۰3صفحهای به همراه داشت که ارتباط بین هر ماده را
با مواد اعلامیهها و قوانین اساسي موجود و پیشنهادی در جهان نشان ميداد .پس از اينكه دومین
پیش نويس کمیسیون حقوق بشر ،جهت اظهار نظر تقديم اعضای سازمان ملل شد ،پاسخهايي از
طرف گروهي از ملتها از جمله برزيل ،مصر ،هند ،مكزيك  ،پاکستان ،آفريقای جنوبي ،سوئد و
ايالات متحده دريافت شد.
در میان  ۱3کشور عضوی که در کمیته مجمع عمومي سازمان ملل که پیشنويسِ تقريباً نهايي
را در پايیز  2۴۹3بررسي ميکردند و نماينده داشتند ،حتي تنوع ايدئولوژيكي و فرهنگي بیشتری
وجود داشت .رياست اين کمیته يعني کمیته امور اجتماعي ،فرهنگي و بشر دوستانه (معروف به کمیته
سوم) بر عهدة چارلز مالك بود ۶ .نماينده از آسیا ۹ ،نماينده از قاره آفريقا (مصر ،اتیوپي ،لیبريا و
آفريقای جنوبي) و هیئت نمايندگي بزرگي از آمريكای لاتین از اعضای اين کمیته بودند ۶ .عضو
اروپايي اين کمیته از بلوک کمونیست بودند؛ فرهنگ اسلامي با  22نماينده ،حضوری قوی داشت و
 ۹عضو نیز از کشورهايي با جمعیت فراوان بودايي شرکت داشتند .در طي بیش از صد جلسه ،اعضای
اين کمیته بزرگ يك به يك کلمات پیشنويس را بررسي نمودند .به تمامي نمايندگان کشورها
فرصت مشارکت داده شد و بیشتر آنها مشتاقانه از اين فرصت استفاده کردند.
در پايان اين روند ،چارلز مالك توانست در مورد اعلامیه جهاني به درستي بگويد که «تمامي
فرهنگهای مؤثر در دنیا در شكلگیری اين سند سهم خلاقانهای داشتند [ .»]...همانگونه که مالك
گفت« :تولید هر ماده [از اعلامیه] و هر بخش از هر ماده ،پروسهای پويا بود که در آن افكار ،علائق،
پیش زمینهها ،نظامهای حقوقي و مرامهای ايدئولوژيكي ،نقش تعیین کننده خاص خود را ايفا
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کردند»10.

58

شماره
اين مفيد /
البته نامه
است که در سال  2۴۹3تعداد زيادی از مردم دنیا نمايندهای در سازمان ملل
درست
سي و هشتم  /مهر و

بزرگي از آفريقا و به ويژه آسیا تحت حكومت استعماری بود .قوای شكست
نداشتند و بخش
آبان 1195
يعني ژاپن ،آلمان و متحدان آنها کنار گذاشته شدند و از طرف ديگر اقدامات بعدی
خورده محور
58
کشورهای فاقد نماينده ،حاکي از اين است که در مورد «تنوع فرهنگي» ،آنجا که به فضائل اساسي
58

انسان مربوط ميشود ،اغراق زيادی شده است .بیشتر کشورهای جديد التأسیس ،به محض کسب
تم

استقلال ،قوانین اساسي شبیه به اعلامیه جهاني حقوق بشر تصويب کردند .بعدها ،تقريباً تمامي اين
نامه مفيد /

هشتم 2۴۶۶را که بر مبنای اين اعلامیه بود تصويب کردند .در سال 2۴۴8
میثاق وسال
کشورها دو
شماره سي
کشورهای دنیا در تصويب اعلامیه حقوق بشر وين که تأکید مجددی بر اعلامیه جهاني
تقريباً تمامي
58
حقوق بشر بود ،شرکت داشتند .سخت است که تأيید قاطعانه اصول اين اعلامیه را به عنوان نشاني
نامه مفيد /

تفكر و هشتم /
شماره سي
استعماری ،رد کنیم.
صرف از طرز
مهر و آبان 1195

بعید است هیچ سند سیاسي ديگری در طول تاريخ از چنین منابع متنوعي برگرفته شده باشد
58

و يا از چنان توجه و مداقه جهاني و بيوقفهای برخوردار شده باشد که اين اعلامیه در طول دو سال
آماده سازی خود58از آن برخوردار بود .افزون بر اين ،به رغم تمامي مشاجراتي که بر روی جزئیات
صورت گرفت،تمد ر مورد مفاد اصلي اعلامیه اختلاف خیلي کمي وجود داشت .در هر مرحله حتي
58
بلوک کمونیستي ،آفريقای جنوبي و عربستان سعودی به بیشتر مواد اعلامیه ،زماني که
کشورهای
مالكيت
شدند ،رأی مثبت دادند .بزرگترين نزاع ،نزاع سیاسي بود که عامل آن
حقوق مي
يك به يك مطرح
و

نظم

بازارهاي

كارآمدجماهیر] شوروی برای حفظ حاکمیت ملي اشان بود.
دغدغه [اتحاد
اما در مورد دومین ايرادی که قبلاً ذکر شد ـ يعني اين حقیقت که چندين ايده کلیدی موجود
195

در اعلامیه ،ابتدائاً در نخستین کشورهای مدرن اروپايي به عنوان حقوق توصیف شدند ـ چه
ميتوان گفت؟58در اين مورد يافتههای کمیتهای متشكل از فیلسوفان يونسكو از جمله ژاک ماريتَن
مالكيتدانشگاه شیكاگو ،آموزنده است .پس از تحقیق از فیلسوفان برجسته و
حقوقفیلسوف
و ريچارد مكیون
و

نظم

بازارهاي

مذهبي سراسر دنیا ،کمیته يونسكو با کمال تعجب دريافت که بعضي از مفاهیم کاربردی و
متفكران كارآمد
انسان چنان در سطحي وسیع مشترک است که ميتوان آنها را در طبیعت انسان به
اساسي رفتار
195
عنوان عضوی از جامعه ،مضمر دانست 11.آنها دريافتند که آزادی ،کرامت ،تساهل و حسن
نامه مفيد /
سنتهای مذهبي و فرهنگي دارای ارزش فراواني هستند.
همجواری ،در بسیاری از
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
58

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
58

آبان 1195
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با اين وجود ،تفسیر اين مفاهیم به «حقوق» ،پديدهای نسبتاً مدرن و اروپايي بود .بنابراين آيا
اين امر ،شائبه تاريخي بودن را که مانع از «جهاني» بودن است به حقوق بشر ميدهد؟ مسلماً لازم
نیست منشأ اين حقوق ،قطعي و غیر قابل بحث باشد .سؤال نبايد اين باشد که چه کسي اول اين
ايده را داشته است ،بلكه بايد اين باشد که آيا اين ايده ،ايده خوبي است يا خیر؟ سؤال نبايد اين
باشد که اين ايده کجا زاده شده است ،بلكه بايد اين باشد که آيا اين ايده باعث رشد و شكوفايي
انسانها ميگردد يا خیر؟ علاوه بر اين ،آيا يك ايده سیاسي حقوقي که از يك کشور [خاص]
ريشه گرفته اما در جاهای ديگر به طور گسترده پذيرفته و دروني شده ،برای چه مدت و به چه معنا
هنوز به کشوری که از آن نشئت گرفته تعلق دارد؟ آيا تمامي فرهنگهای پويا و زندة دنیا به طور
مداوم از يكديگر قرض نميگیرند؟
سنت حقوق مدني را که از روم باستان نشئت گرفته در نظر بگیريد .اين سنت در سال 2۴۹3
گستردهترين سنت حقوقي در جهان بود و همچنان هست 12.شكل و سبك اعلامیه جهاني حقوق
بشر باعث تشابه قريب آن ،هم به اعلامیههای حقوق در بسیاری از قوانین اساسي کشورهای
اروپای قاره ای و هم به قوانین اساسي و منشورهايي شد که در کشورهای آمريكای لاتین ،آفريقا و
آسیا به وجود آمده بودند يا به زودی به وجود آمدند .آيا اين امر باعث ميشود که تمامي اين اسناد
رومي بشوند؟ قانون مدني سال  23۰۹فرانسه به طور گسترده توسط ملل تازه استقلال يافته
آمريكای لاتین نسخه برداری شد ،چرا که شفافیت آنرا ميستودند و از نقش آن در تحكیم انقلابي
که پايگاه ناعادلانه و کهن فئودالیسم را از بین برده بود ،الهام ميگرفتند .آيا اين امر باعث ميشود
که قانون تمامي اين کشورها قانوني فرانسوی باشد؟
در هر صورت ،چنانچه کلمه «غربي» چیزی بیش از يك لقب باشد ،معنای آن چیست؟ اکثر
اعضای سازمان ملل در سال 2۴۹3ـ شايد به تعداد  8۱کشور ـ ممكن است «غربي» معرفي شده
باشند .بدين معنا که تحت تأثیر سنتهای يهودی ـ مسیحي و انديشه روشنفكری قرارداشتند .اما
آيا تا چه حد منطقي است که گروهي را که شامل مردم آمريكای لاتین ،آمريكای شمالي ،اروپای
شرقي و غربي ،استرالیا و نیوزيلند ميشود ،تحت يك برچسب واحد قرار دهیم؟ به همین ترتیب،
مفاهیمي کلي مانند ارزشهای «آسیايي» يا «اسلامي» با توجه به تنوع گستردهای که درون سنتها
وجود دارد ،چندان مفاهیم

روشنگری نیستند13.

همانگونه که پنگ چان چنگ ،عضو چیني اولین کمیته حقوق بشر ،مدتها پیش اظهار کرد:
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«از نظر فرهنگي59،غربيهای زيادی و شرقي های زيادی وجود دارند و به هیچ وجه نميتوان گفت
ناپذيرند»14.
آشتيشماره
نامه مفيد /
لزوماً همه آنها
سي و هشتم  /مهر و
آبان 1195

 -۲چگونه در فرهنگهاي متنوع ،حقوق جهاني ميتواند وجود داشته باشد؟
59

بیايید اکنون توجه خود را به نسخهای پیچیدهتر از نقد مبتني بر نسبیت فرهنگي عطف کنیم.
59

فرض کنید که فیلسوفان يونسكو درست گفته باشند که برخي از معیارهای اصلي برای رفتار
تم در سطح بسیار وسیعي مشترک است.حتي اگر اين حرف به طور کلي درست
شايسته انسانها
نامه مفيد
های /مختلف برای اين معیارها ،ارزش گذاری کاملاً متفاوتي دارند .علاوه بر
باشد ،ملتها و فرهنگ
شماره سي و هشتم

اين ،شرايط سیاسي و اق تصادی مختلف بر توانايي هر کشوری برای زندگي بخشیدن به اصول
59

حقوق بشر تأثیر ميگذارد .اگر چنین است صحبت کردن در مورد جهانشمولي چه معنايي ميدهد؟
نامه مفيد /

مبتني بر نسبیت فرهنگي بر پايه پیش فرض غلطي است که بسیاری از فعالانِ
نسخه از
سي نقودِهشتم /
اينشماره
مهر وو آبان
1195نسبت به حقوق به طور يكسان به آن اعتقاد دارند .آن فرض غلط اين است که
شكاکانِ
برای حقوق
اصول جهاني 59
بايد به يك شیوه در همه جا اجرا گردد .اما تدوين کنندگان اعلامیه جهاني حقوق بشر،
هرگز در نظر 59
نداشتند که «معیار مشترک تحقق [حقوق]» در اعلامیه ،رويههای کاملاً هم شكل تولید

خواهد کرد يا تمبايد تولید کند 15.پنگ چان چنگ در سخنرانياش در  ۴دسامبر  2۴۹3در مجمع
نكته تأکید و بر تصويب اعلامیه اصرار ميکند .او اظهار تأسف ميکند که قدرتهای
عمومي بر اين 59
مالكيت يك شیوه يكدست شده تفكر و يك شیوه واحد زندگي را بر ملل ديگر
کردهاند که
استعماری سعي
حقوق
تحمیل و
بازارهاي«اين نوع هم شكلي ،فقط با زور و يا به قیمت [ناديده گرفتن] حقیقت به
نظممي گويد:
کنند .او
كارآمد

دست ميآيد و هرگز دوام نخواهد آورد» 16.چنگ و همكارانش در کمیته تهیه کننده پیش نويس
195

اعلامیه ،انتظار داشتند که حقوق مطرح شده در اعلامیه به شیوههای مختلف به فرهنگ تبديل شوند و
نیز به مرور زمان 59مجموعه حقوق بشر با اين تجارب گوناگون غني گردد.
اعلامیه جهاني هم چنین ميدانستند ثابت ماندن آن در طول زمان نه ممكن
کنندگانمالكيت
تدوين حقوق
و نظم بازارهاي
هیچ وقت ادعا نكردهاند که آخرين حرف را درباره حقوق بشر گفتهاند .آنها
است و نه مطلوب .آنها
كارآمد

انتظار داشتند که حقوق جديدی در آينده ظهور يابد همانگونه که درگذشته ظهور يافتند و نیز
195

حقوق قديمي ،مجدداً تدوين و تنظیم شوند .اما اين بدان معنا نبود که هر کس ميتواند کار تفسیر
سعي کردند از طريق چنین تحولاتي ،متن ايمني برای اعلامیه فراهم سازند
دهد .آنها
مفيد /
حقوق را انجامنامه
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
59

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
59

آبان 1195
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و بدين منظور چارچوبي تفسیری به آن دادند :آزادی و همبستگي( )Solidarityکه با مفهوم موسّع
شخص بودن ( )Personhoodپیوند و در کرامت ريشه دارند.
رويكرد تدوين کنندگان اعلامیه توسط دستکم يك حقوقدان برجسته بینالمللي در سي و
پنجمین سالگرد آن در سال  2۴38ياد آوری شد .فیلیپ آلستُن در آن زمان نوشت« :اعلامیه مدعي
نیست که يك برداشت واحد و يك شكلي از اينكه جهان چگونه بايد باشد ،عرضه ميکند همچنین
مدعي نیست که نوعي دستورالعمل جامع برای رسیدن به يك جهان ايدهئال ارائه ميدهد بلكه هدف
آن هدف متعادلتری است که عبارت است از اعلام مجموعهای از ارزشهايي که ميتوانند جامعه
مدرن را در انتخاب از بین گزينههای سیاستي متنوع و بديل راهنمايي کنند» 17.اما تا دهة ،2۴۱۰
فهم اولیه از اعلامیه تا حد زيادی به فراموشي سپرده شد و آنچه را که فراموشي از بین نبرده است،
فرصت طلبي در حال از بین بردن بود .رأی ممتنع آفريقای جنوبي و عربستان سعودی هنگام
تصويب نهايي اعلامیه هشدارهای اولیه برای در راه بودن مشكلات بیشتری بود .از جمله ايرادهای
آفريقای جنوبي اعتراض به کلمة «کرامت» بود .ظاهراً اين کشور از پیامدهای اين کلمه برای
سیستم نژادپرستانهای که آن زمان در حال ساختن بود ،واهمه داشت و عربستان سعودی ادعا کرده
بود که بعضي از حقوقي که جهاني نامیده شدهاند ،به ويژه حق تغییر مذهب ،در واقع فقط ايدههای
«غربي» است .در سال  2۴۹3اين بحثها ،ادعاهايي تك و استثنايي بودند .اما بلافاصله پس از
تصويب اعلامیه ،متخاصمان جنگ سرد مواد اعلامیه را تجزيه و به سیاست آلودند که اين خود زمینه
را برای اختلاف بیشتر فراهم کرد .در سال  ،2۴۱۱اين اتهام که برخي از حقوق اعلامیه حاکي از
استعمار جديد «غربي» است با شدت بیشتری در کنفرانس «باندونگ» دوباره مطرح شد .در آن
کنفرانس ،کشورهای غیر متعهد به خاطر خشم مشترکي که از سلطه تعدادی از کشورهای قدرتمند
و ثروتمند در امور جهاني داشتند ،به يك نوع وحدت دست يافتند.
 -۳مسابقه ساختار شکني
طي دهههای  2۴۶۰و  ،2۴۱۰تدوينکنندگان اعلامیه جهاني حقوق بشر يكي پس از ديگری
از صحنه جهاني جدا ميشدند .سازمان ملل به يك ديوان سالاری گسترده با بیش از ۱۰۰۰۰
کارمند تبديل شد .آژانسهای تخصصي آن با سازمانهای غیردولتي به طور تنگاتنگي در هم تنیده
شدند و سازمانهايي که به عنوان جنبش بینالمللي حقوق بشر ـ که در دهههای  2۴۶۰و  2۴۱۰پا
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86
سرعت افزايش يافتند .اين جنبش به نوبه خود ،به طور گسترده تحت تأثیر ايدههای
گرفتند ـ به
حقوقي بودنامه
شمارهدر ايالات متحده آمريكا حاکمیت داشت 18.اين جنبش مانند خود اعلامیه،
مفيد /روزها
که آن
سي و هشتم  /مهر و

زيادی را جذب نمود که بیشتر علاقهمند به در اختیار گرفتن اقتدار اخلاقي اعلامیه
افراد و گروههای
آبان 1195
در جهت اهداف86خودشان بودند تا پیش بردن اهداف اصلي و اولیه آن.
تحول مهم ديگری که توسط متخاصمان جنگ سرد به وجود آمد عبارت بود از عادت تقريباً
86

جهاني قرائت اعلامیه به همان شیوهای که آمريكاييها منشور حقوق را قرائت ميکردند؛ يعني به
تم

صورت زنجیرهای ازضمانتهای اساساً جدا از هم .شیوه بیان حقوق در اعلامیه که مبتني بر کرامت
نامه مفيد /

هشتمهای ساده انگارانه از حقوق جايگزين شد که در آن زمان فضای گفتمان
سي وحرف
شمارهانواع
انسان بود با
آمريكا را تا حد زيادی اشغال کرده بود .چندين ويژگي آن گويش جديد و بیش از حد
سیاسي در
86
فردگرايانه ،اين ظرفیت را داشت که اعلامیه حقوق بشر را ويران سازد :پیشبیني حقوقي بدون
نامه مفيد /

فردیو ياهشتم /
شماره سي
اجتماعي ،توجه به حقوق مطلوبِ يك فرد به عنوان حقوقي مطلق و فراموش
مسئولیتهای
مهر و آبان 1195

کردن حقوق ديگران ،تصور کردن دارنده حقوق به مثابه فردی اساساً خودسامان و خودبسنده ،کم
86

اهمیت جلوه دادن آزادیهای اساسي از راه جا زدن منافع خاص

به عنوان حقوق جديد19 .

بنابراين86،عجیب است که [اکنون] اتهام استعمار فرهنگي اعتبار بیشتری نسبت به سال 2۴۹3
دارد .گسترشتمجهاني ايدههای مربوط به حقوق گزينش شده و کاملاً فردگرايانه و بیش از حد
آزادیخواهانه 86
باعث شد که پروژه معاصر حقوق بشر بینالملل در برابر برچسب «غربي» بودن
حقوق
مالكيتاعلامیه باشد .اعلامیه جهاني حقوق بشر که به عنوان يك تعهد از سوی
هر زمان
آس یب پذيرتر از
و

نظم

بازارهاي

كارآمدرقابت کردن در پیش برد آزادی و کرامت انسانها عرضه شد ،هم اکنون در خطر
ملتها برای
تبديل شدن به195چیزی است که منتقدان آن همواره آنرا بدان متهم کردهاند؛ يعني ابزاری برای
استعمار جديد.
 86يكپارچگي اعلامیه حقوق بشر توسط مدعیان حمايت از آن ،افزون بر مخالفان آن
طي دهه ها،
مالكيت مجزا کردن هر يك از بخشها از محل خود در طرح کلي اعلامیه و
حقوقاست .با
ناديده گرفته شده
و

نظم

بازارهاي

نادرست از اعلامیه که هم اکنون باب شده است ،کج فهمي را افزايش داده و سوء استفاده از
قرائت كارآمد
کند .کشورها و گروههای ذينفع ،موادی از آنرا که مناسب نميبینند کنار گذاشته
آنرا تسهیل مي
195
و مابقي را با ارزش تلقي ميکنند .يكي از آسیبهای بزرگ اين بوده است که اعلامیه دقیقاً در
نامه مفيد
آزادی /و همبستگي پافشاری ميکند که به نظر ميرسد کشورهای ثروتمند در
زماني بر ارتباط بین
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
86

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
86

آبان 1195
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قبال کشورها و مردمان فقیر به طور فزاينده از خود سلب مسئولیت ميکنند.
برای يافتن مثالهايي از ساختار شكني در حال انجام ،هیچ کاری بهتر از گوش پنهاني سپردن
به پرگوئيهای مربوط به حقوق در کنفرانسهای بزرگ سازمان ملل در دهة  2۴۴۰نیست .در نگاه
نخست ممكن است سازمان ملل مكاني دور از ذهن برای پیگیری اصلاح نظام حقوقي به نظر برسد
اما آژانسها و کنفرانسهای آن ،تعداد زيادی از گروههای ذينفع خاص را جذب کرده است که
برنامه کاریاشان برای مورد تأ يید قرار گرفتن در فرآيند سیاسي عادی و داخلي [کشورها] با
مشكل روبهرو است .در طول سالها ،انواع گروههای فشار ،نفوذ قابل توجهای در دستگاه اداری
سازمان ملل به دست آوردهاند که فرآيند کار آنها حتي از فرآيند کار آژانسهای حكومتي آمريكا
شفافیت کمتری دارد.
بدين ترتیب ،صحنه را برای سازمان ملل و کنفرانسهايش آماده کردند تا به محل تولیدی
تبديل شود که در آنها ايدههای گروه های ذينفع خاص که از کمترين رواج (يا کمترين پذيرش)
برخوردار است بتواند به «هنجارهای جهاني» تبديل شود .اين هنجارها اگر چه از لحاظ فني
موقعیت حقوق بنیادين را ندارند اما ميتوانند درون کشورها به صورت استاندارهای جهاني به
تصوير کشیده شوند و بر کشورهای فقیر به عنوان شرايط دريافت کمك تحمیل گردند.
به طور مثال در کنفرانس زنان سازمان ملل در پكن در سال  ،2۴۴۱تلاشهای فوق العاده
صورت گرفت تا پارادايم حقوق بشر جديدی ـ عمدتاً توسط نمايندگان کشورهای ثروتمند ـ ارائه
گردد .بانوی اول آمريكا خانم هیلاری کلینتون ،در دومین روز کنفرانس در سخنانش خطاب به
تمامي اعضای جلسه ،شعاری گمراه کننده را بیان کرد« :اگر [تنها] يك پیام وجود داشته باشد که
از اين کنفرانس به بیرون طنین انداز شود آن پیام اين است که حقوق بشر ،حقوق زنان و حقوق
زنان ،حقوق بشر است» 20.نیمي از اين گفته درست بود اما فقط نیمي؛ حقوق بشر قطعًاً به همه
تعلق دارد .اما اينگونه نیست که هر حقي که توسط يك دولت ملي خاص به زنان داده شده باشد،
جايگاه يك حق بشری را کسب کرده باشد .هدف اصلي اين شعار ،جهاني کردن حقوق افراطي و
آمريكا يي سقط جنین در دنیا بود در حالیكه فقط تعداد بسیار اندکي از کشورهاـ اگر نگوئیم هیچ ـ
تا آنجا پیش رفتهاند که مانند آمريكا و چین اجازه سقط کودکان سالم و زنده را ميدهند.
اينكه ممكن است در آينده اعلامیه جهاني حقوق بشر چنین مسابقه ويرانگری روی دهد،
مدتها قبل توسط ريچارد مكیون پیشبیني شده بود .مكیون به همان چیزی که هر حقوقداني
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مي داند ،پي برد85 :
دستیابي به توافقات عملي مانند آنچه که در سال  2۴۹3توسط کشورهای عضو

گرفت ،تنها به قیمت نوعي ابهام خاص امكان پذير است .تدوين کنندگان
صورتشماره
نامه مفيد /
سازمان ملل
سي و هشتم  /مهر و

1195ليگويي که توافق [بر سر] اعلامیه را ممكن ساخت ،باعث شد که اين مدرک در
همان ک
ميدانستند که
آبان
برابر کج فهمي و دستكاری آسیب پذير گردد .مكیون در گزارش خود برای يونسكو به اين نكته اشاره
85

کرد که درکهای مختلف از معاني حقوق معمولاً نشانگر مفاهیمي متباين در مورد انسان و جامعه است
85

که اين امر به نوبه خود باعث ميشود افرادی که آن درکهای مختلف را دارند ،ديدگاههای متفاوتي
تم

درباره واقعیت داشته باشند .بر همین اساس ،او پیش بیني کرد که «مشكلاتي در اثر بدگمانيهای ناشي از
نامه مفيد /

خواهد آمد؛ بدگمانيها نسبت به استفادههای انحرافيای که ممكن است از يك
اين تفاوتها
وجودهشتم
شمارهبهسي و
بشر به قصد پیشبرد منافع خاص صورت گیرد» 21.حكیمي گفته است« :مراقب باشید ،کل
اعلامیه حقوق
85
اين کار ممكن است مورد سوء استفاده قرار گیرد!».
نامه مفيد /

هشتم /
در شماره
حقوق بشر که به صورت تعهدی چند فرهنگي برای رقابت در پیشبرد
سي وپروژه
مجموع،
مهر و آبان 1195

آزادی و کرامت آغاز شد ،هم اکنون در خطر تبديل شدن به چیزی است که دشمنان و منتقدان آن
85

همواره آنرا بدان متهم کردهاند؛ يعني ابزاری برای امپريالیسم فرهنگي «غرب».
اين گوشه85و کنايه از ديدآمارتیا سن ،زاده کلكته و اقتصاددان دانشگاه کمبريج ،دور نماند .در
سال  ،2۴۴۹تم
درست قبل از کنفرانس سازمان ملل در قاهره در موضوع «جمعیت و توسعه» ،سن در

مجله

)85 Books
(The New York Review of

هشدار داد که کشورهای توسعه يافته در پرداختن به

حقوق
مالكيتتمايل خطرناکي از خود نشان ميدهند؛ چرا که در ذهنیت آنها مردم مورد
جمعیت،
مسائل مربوط به
و

نظم

بازارهاي

موجودات معقول و متحداني که با مشكل مشترکي مواجهاند نیستند؛ بلكه منبع آسیبهای
نظر،
كارآمد
اجتماعي بزرگي195هستند که مهار نشده و تابع امیال زودگذرند و نیاز به نظم قوی دارند 22.سن که به
خاطر آثارش در زمینه نابرابری و گرسنگي جهاني برنده جايزه نوبل شده است ،مدعي شد که
سیاستگذاران 85بینالمللي با اولويت دادن به برنامه تنظیم خانواده در کشورهای جهان سوم نسبت به
قبیل مالكيت
ساير تعهدات ازحقوق
آموزش و مراقبتهای بهداشتي ،اثرات منفي بر رفاه و سعادت مردم گذاشته و
و

نظم

بازارهاي

كارآمدآنها کاستهاند 23.به طور اختصار ميتوان گفت هنگامي که منافع خاص در لباس حقوق
از آزادیهای
خوش نما مي شوند ،کل دامنه حقوق بشر مردم فقیر به خطر ميافتد.
جهاني آراسته و
195
خبر خوب اين است هنگامي که سازمان ملل وارد دوره رياضت شود ،دوره کنفرانسهای
نامه مفيد
پكن /احتمالاً به سر ميآيد .خبر بد اين است که همان فشار اقتصادی که باعث
بزرگي مانند قاهره و
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
85

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
85

آبان 1195
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عدم موفقیت گردهماييهای بزرگ بینالمللي ميشود ،ممكن است خطر تسخیر آژانسهای سازمان
ملل به دست گروههای ذينفع خاص و ثروتمند را تشديد سازد .برای يك مثال خوب ميتوان از
«هديه» يك میلیارد دلاری مؤسس  ،CNNيعني تد ترنر ( )Ted Turnerبه سازمان ملل ياد کرد که
ن
در پايیز سال  2۴۴۱اعلام شد .زماني که آقای ترنر اعلام کرد که هديه او برای کمك به «فقیرتري ِ
فقرا» 24است ،بسیاری از افرادی که برای رهبری کمكهای انسان دوستانه به سازمان ملل چشم
دوخته بودند ،غرق در سرور شدند .اگر اين تزريق پول به صورت اقساط  2۰۰میلیون دلاری در سال
و به مدت ده سال پرداخت مي شد فقط ازکمكهای سالانه آمريكا ،ژاپن و آلمان کمتر ميبود.
اين خبر خوبتر از آن بود که درست باشد و همینطور بود.خیلي زود مشخص شد که سازمان
ملل بر اين اموال کنترلي نمي داشت و آژانسهای سازمان ملل بايد طرحهای خود را برای تصويب
به بنیادی ميدادند که رئیس آن مردی بود که آقای ترنر انتخاب ميکرد چرا که «او مثل من فكر
ميکند» 25.مردی که گماشته ميشد تا نقش اصلي را در تخصیص بودجه میلیونها دلاری ترنر
داشته باشد ،يكي از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمريكا يعني تیموتي وِرث

( Timothy

 )Wirthبود که پرچمدار برنامه ستیزهجويانه آمريكا برای کنترل جمعیت در کنفرانس قاهره در
سال  2۴۴۹بود .ورث در حمايت از کنترل جمعیت آن قدر مشتاق بود که حتي چین را ،علیرغم
سیاست قهرآمیز تك فرزندیاش ،به خاطر «سرمايهگذاریهای کلان و خیلي مؤثر در تنظیم
خانواده»26ميستود .اما در مورد آقای ترنر ،وی در جمع تعدادی از مردم کالیفرنیا در سال 2۴۴3
اعلام کرد که در جهانِ پس از جنگ سرد خطر اصلي ،ديگر ارتشي که به سوی ما پیشروی ميکند
نیست؛ بلكه همانطور که مي دانید ،خطر ،مردمي هستند که دارند در ما رخنه مي کنند ،مردمي که
دارند از گرسنگي

ميمیرند27.

از آنجا که جزئیات حرکت آقای ترنر برملا شده است ،اين حرکت کمتر شبیه يك هديه است
و بیشتر شبیه کوشش برای تصاحب آژانسهای سازمان ملل است که دسترسي ممتاز و ويژه به
جمعیتهای آسیب پذير دارند .بنابراين ،احتمالاً در يكي ـ دو سال آينده زمان آزمودن سازمان ملل
است که آيا آبرو ،اعتبار و منابع سازماني خود را به معنای حقیقي کلمه به فروش نخواهد رساند؟
هر قدر اين نكته که چرا کشورهای جهان پس از جنگ جهاني دوم تصمیم گرفتند بر حقوق
اساسي خاصي به عنوان حقوق جهاني تأکید کنند ،از خاطرات محو شود؛ تلاش برای ساختار شكني
اعلامیه جهاني حقوق بشر و بازسازی آن به گونهای که به امیال قلبي اين يا آن گروه ذينفع خاص
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نزديكتر باشد85 ،
ادامه خواهد يافت.

شمارهکرد که آيا بینش نسبتاً غني و پیچیده درباره حقوق بشر که در اعلامیه جهاني
پیش/بیني
نامه مفيد
نميتوان
سي و هشتم  /مهر و

1195ميتواند در مقابل فشارهای چند گانه گروههای فشار ستیزه جو ،تعصبهای شديد
آمده است تا چهآباناندازه
نژادی و ملي و نیروهای نامعلوم و پرقدرت جهاني شدن دوام آورد .نه تنها آژانسهای سازمان ملل بلكه
85

دولتهای چند کشورِ دارای نظام لیبرال دموکرسي در قطع کردن ارتباط میان حقوق جداييناپذير
85

اعلامیه و ساختار شكني اصل محوری آن يعني کرامت انساني دست داشتهاند.
تم

مفيد /
نامهبشر
 -۴چالش حقوق
شماره سي و هشتم

نزاع بر سر کنترل معنای اعلامیه به شدت به ما يادآوری ميسازد که تدوينکنندگان اعلامیه
85

جهاني ،جنبش حقوق بشر را با يك مشكل به حال خود رها کردند .همانطور که ژان پل دوم در
نامه مفيد /

هیئت ديپلماتیك واتیكان در ژانويه  2۴3۴گفت« :اعلامیه سال ،2۴۹3
سخنراني خود خطاب به
شماره سي و هشتم /
مبنای مهر و
 1195شناختي برای حقوق بشری که اعلام ميکند ،ندارد» .پس چگونه انسان
آبانمردم
اخلاقي و

مي تواند مشكل85رفع تنش در میان حقوق مختلف يا مشكل مربوط به الحاق گاه به گاه حقوق جديد
را حل کند؟

85

مشكلات جدی هستند و باعث شده برخي از متفكران نتیجه بگیرند که اعلامیه حقوق بشر
اين
تم
به طور مأيوس85کننده ای فاقد انسجام است .به طور مثال ،میچل ويلي معتقد بود که هر يك از به
مالكيتکننده ساير حقوق بشر هستند و اگر هر کدام از آنها جداگانه اجرا شوند
بشر ،نقض
اصطلاح حقوق
حقوق
بيعدالتيو به نظم
بازارهاي 28السدر مكینتاير ميگويد که حقوق متفاوتي که از سنتهای متفاوت
وجود ميآورد.
كارآمد

اقتباس ميشوند ،اغلب متكي بر پیشفرضهای اخلاقي متفاوت و
195

قیاسناپذير هستند29.

اين مشكلات از چشم ماريتن و همكارانش دور نمانده است .ماريتن خاطر نشان کرده است
که مشكلات و85مشاجرات از جايي آغاز مي شود که بخواهیم مقیاس ارزشهای حاکم بر اجرا و
حقوق گوناگون را تعیین کنیم 30.او ادامه ميدهد که اعلامیه به يك ارزش
عیني اين
مالكيت
يكپارچهسازی حقوق
و نظم بازارهاي
حقوق بر آن اتكا کنند و در چارچوب آن ارزش ،با محدويتهای متقابل
نهايي نیاز دارد که آن
كارآمد

يكپارچه شوند .اين ارزش که به وضوح در اعلامیه مطرح شده «کرامت انسان» است .اما به مرور
195

زمان متأسفانه معلوم شده است که کرامت نسبت به مفاهیم ديگر مصونیت بیشتری در برابر سوء
گ
است دفاعهای رايج در مورد مرگ آسان فعال که به عنوان «حق بر مر ِ
فقط کافي
مفيد /
استفاده ندارد .نامه
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
85

نامه مفيد /
شماره سي و هشتم /
مهر

و آبان

1195
85
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توأم با کرامت» مطرح است را مد نظر قرار دهیم[ .به نظر ميرسد حقوق کاذبي که قدرتمندترها
مشتاق اعطا به ضعیفترها هستند ،پايانناپذير است چه ضعیفترها بخواهند و چه نخواهند].
بنابراين ،تغییر موضع از طبیعت به کرامت در تفكر مدرن در مورد مباني حقوق بشر
مشكلات فراواني به دنبال دارد .نگرشهای رايج سكولار اين است که انسانها کرامت دارند؛ چرا
که آنها موجودات خودساماني هستند که توانايي انتخاب کردن را دارند (کانت) ،يا به خاطر
احساس همدردی که بیشتر انسانها نسبت به ساير مخلوقات ذی شعور دارند (روسو) .اما نگرش
اوّل برای افرادی با ظرفیتهای محدود ،پیامدهای هشداردهنده دارد و نگرش دوم تمامي اخلاق را
بر پايه شكننده يك احساس زودگذر قرار ميدهد .بیشتر افراد با ايمان به سهم خود خواهند گفت
که مبنای کرامت انسان اين حقیقت است که انسانها به شكل و صورت خدا خلق شدهاند ،امّا اين
قضیه برای افراد بيايمان نامفهوم است.
علاوه براين ،مسیر کرامت تا حقوق حتي برای افراد با ايمان نیز روشن و مستقیم نیست.
برايان بِنِستاد خاطرنشان کرده است که اصطلاح «کرامت شخص انسان» در تعالیم مسیحي دو
مفهوم ضمني متفاوت دارد .کرامت هم به انسان اعطا شده و هم دست يافتني است؛ يعني هدفي
است که به تدريج تحقق مييابد 31.او اشاره ميکند که کتاب سؤال و جوابهای ديني کاتولیك،
بحث اخلاق خود را با اين نقل قول از پاپ لیو کبیر آغاز ميکند« :مسیحیان! کرامت خود را
دريابید و اکنون که در ذات خود خدا سهیم هستید ،با گناه کردن به حالت اولیه و پیشین خود
بازنگرديد» .امّا اگر کرامت ،کیفیتي است که با تلاش شديد برای غلبه بر گناه و تمرين فضیلت به
دست مي آيد ،آنگاه اصلاً روشن نیست که آيا کرامتِ مدعي حقوق ،مبنايي کافي برای حقوق بشر
باشد .به وضوح ،اينگونه نیست که همه مدعیان حقوق برای غلبه بر گناه تلاش شديدی کرده باشند.
از ديدگاه مسیحیت راه حل اين مشكل غامض ميتواند اين باشد که حقوق بشر ريشه در تعهد هر
شخص برای کامل کردن کرامت خود دارد و اين امر به نوبه خود وی را متعهد ميکند تا به ذره
«اعطا شده» کرامت ديگران احترام بگذارد ،حال هر رفتاری که با آن کرده باشند .به عبارت ديگر،
ممكن است اين تلاش خود ما برای رسیدن به کرامت (به صورت فردی يا به عنوان يك اجتماع)
باشد که ما را موظف ميدارد تا از تحمیل مجازاتهای وحشیانه علیه مجرمان بپرهیزيم و يا از
خاتمه دادن به زندگي جنین يا ديگراني که استعدادشان شكوفا نشده يا بالقوه است اجتناب کنیم.
از اين لحاظ ،پیشنويسان منشور سازمان ملل احتیاط کرده و گفتند :حقوق بشر بر پايه نوعي
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«ايمان» به کرامت88انسان استوار است .اما اشتباه خواهد بود اگر از آن قضیه به سرعت به اين تصور
امری ارادی و يا انتخابي دلبخواهانه است .روی هم رفته ،ميتوان درباره
شماره
صرفاً
مفيد /
ايمان
برسیم که نامه
سي و هشتم  /مهر و

1195جهاني حقوق بشر چیزی را گفت که آبراهام لینكلن زماني درباره «برابری» در
اعلامیه
«کرامت» در
آبان
اعلامیه استقلال آمريكا گفت :مسئله غامضي است که به آساني حل نميشود .تدوينکنندگان اعلامیه
88

جهاني حقوق بشر درباره مشكلات پیش روی آن ،خام و بيتجربه نبودند .اين مطلب از سخنان
88

فراواني که آنها درباره حق تقدم فرهنگ بر نظام حقوقي گفتهاند ،واضح و روشن است .هرچند
تم

ماريتَن ،به بیان دقیق ،از تدوينکنندگان اعلامیه نبود ،اما به بهترين نحو اين مطلب را بیان کرده است.
نامه مفيد /

هشتمموسیقي نواخته شده از سي زه اعلامیه ،هماهنگ با کرامت انسان است يا به
اينكهو آيا
او نوشته است
شماره سي
ضرر آن ،در درجه اول بستگي به گستره شكوفايي فرهنگ کرامت انسان دارد32.
88

اگر ماريتَن ،الینور روزولت ،چارلز مالك ،رنه کاسَن و ديگران که اين نظر را داشتند ،درست
نامه مفيد /

هشتم /
سي و
شماره
بزرگي در مقابل مذاهب جهان وجود دارد؛ چرا که مذهب در قلب فرهنگ
چالش
آنگاه
گفته باشند،
مهر و آبان 1195

جای دارد .نهايتاً اين وظیفه مذاهب است که نشان دهند که آيا اين توانايي را دارند تا پیروانشان را
88

ترغیب نمايند که به وظیفه خود برای کامل کردن کرامت خود عمل کنند و در انجام اين کار به
88
اعضای خانواده انسان احترام
کرامت ساير

بگذارند33.

تم

يادداشتها

88
حقوق مالكيت
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