حقوق بشر و كارويژة انسان
محسن جوادي

چكيده
اين مقاله پس از بررسي اجمالي برخي از نظريههاي توجيه حقوق بشر ،نظرية ابتناي آن بر ارزشهاي اخالقي موجّه را
مي پذيرد .دربارة چگونگي توجيه ارزش اخالقي ،رويكرد ارسطو كه به «برهان ارگن» موسوم است ،مورد بحث و بررسي قرار
ميگيرد .مؤلف با طرح اين برهان ميكوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحليل از هويت انسان در نگرش آدمي به حقوق خود
تأثير مستقيم خواهد گذاشت .حقوق آدمي نه فقط از ناحية كارويژه يا فصل مميز وي (هويت انسان) تعيّن واقعي ميگيرد،
بلكه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر ،شناخت خود انسان است.
واژگان كليدي :حقوق بشر؛ ارزش اخالقي؛ برهان كارويژه؛ هويت انسان.

اول .واژة «حق» در ادبيات حقوقي به معاني مختلفي به كار ميرود .وسلي هوفلد (Wesley N.

 )Hohfeldبراي اجتناب از هرگونه ابهام در مباحث حقوقي ،چهار معنا و كاربرد متفاوت براي واژة
«حق» بازشناسي ميكند (رك :والدرون .)152-58 :1381 ،اما برخي معتقدند معناي اصلي و
كاربرد محوري واژة «حق» ،در واقع ،همان حق  -ادعا ( )Claim-rightاست كه به صورت زير بيان
ميشود:
الف داراي يك حق متعلق به  xدر برابر ب است به دليل y

در اينجا پنج مؤلفه وجود دارد:
 .1شخص الف كه دارندة حق است؛
 .2ماهيت حق ،و اينكه داشتن حق به چه معناست؛
 .3شيء  xكه متعلق حق است؛
 .4شخص ب كه در قبال حق مذكور پاسخگو و مسئول است؛
 y .5كه مبناي توجيه حق مذكور است.
به گفتة گيورث ،اين تحليل از معناي «حق» به حل مسائل نظري مربوط به آن كمك مؤثري

حقوق بشر ،جلد  ،1ش ( 1بهار و تابستان .32-23، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382
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ميكند ).(Gewirth, 2001: 1506
24

حقوق بر اساس اينكه مبناي توجيهي آنها چيست ،عموماً به دو دستة قانوني ( )Legal rightsو
rightsمفيد /
اخالقي ( نامه
شمارهتقسيم ميشوند .حقوق قانوني معموالً به استناد قوانين موضوعة يك كشور
)Moral
واقعمهر و
هشتم /
موجّه مي سي و
نيرو يا عامل اعتبار يك حق قانوني از ذكر آن در مجموعه قوانين موضوعه
شوند .در
آبان 1382

نشئت ميگيرد .اما حقوق اخالقي اعتبار خود را از ارزشها و معيارهاي موجّه اخالقي
ميگيرند) .(see: Gewirth, 2001: 1509براي مثال ،كودك حق دارد مورد مهرباني و عطوفت
والدين ق رار گيرد .اين حق ،حتي اگر در هيچ يك از قوانين موضوعة كشور بدان تصريح نشده
باشد ،باز به عنوان24يك حق اخالقي معتبر است .البته «حق اخالقي» و «حق قانوني» در معناي حق و
حق داشتن با يكديگر متفاوتاند و اين تفاوت از تفاوت اخالق با قانون (حقوق) برميخيزد.
تم
دوم .بعد از جنگ جهاني دوم ،نهادهاي بينالمللي فراواني براي دفاع از حقوق بشر تأسيس
بسط /و گسترش مباحثات مربوط به حقوق بشر در كشورهاي مختلف انجاميد.
شد و اين موضوع
نامه بهمفيد
هشتماست از حقوقي كه هر انساني صرفاً به جهت آنكه انسان است ،آنها را
عبارت
حقوق
شمارهبشرسي و
داراست (فريمن .)43 :1383 ،بحث و گفتوگوهاي فراواني دربارة امكان وجود حقوق بشر،
مبناي توجيهي 24
آن ،جزئيات و تفاصيل آن و باالخره اجراي آن در كشورهاي مختلف وجود دارد.

حقوق بشر ،در گذشته ،بيشتر به نام حقوق طبيعي شناخته ميشد؛ يعني حقوقي كه برخالف حقوق
نامه مفيد /
مدني يا قانوني ،ريشه در طبيعت و سرشت انسان دارد (همان) .در واقع ،اصل تفكيك بين «حق اخالقي» و
شماره سي و هشتم
«حق قانوني» كه امروزه رواج دارد ،در تفكيك قديمي بين آن دسته از مصالح و محاسن بشر كه ريشه در
 /مهر و آبان
طبع و سرشت او دارد و دستهاي از مصالح و محاسن كه از وضع و قرارداد پيدا ميشود ،ريشه دارد.
1382
به عنوان نمونه ،خواجة طوسي در اين باره ميگويد« :ببايد دانست كه مبادي مصالح اعمال و
محاسن افعال نوع بشر كه مقتضي نظام امور و احوال ايشان بود ،در اصل يا طبع باشد يا وضع»
(طوسي .)40 :1373 ،خواجة طوسي سپس به دقت به بيان تفاوت آن دو دسته از مصالح و محاسن

 24داماد .)855 :1384 ،نظرية حقوق طبيعي يا به تعبير خواجة طوسي «مصالح و
ميپردازد (محقق
محاسن برخاسته از طبع انسان»  ،مورد قبول بسياري از فيلسوفان غربي ،به ويژه در دورة
تم
روشنگري ،بود .حتي به راحتي ميتوان نفوذ اين نظريه را در اعالمية حقوق بشر ،كه در سال 1948
24تنظيم شد ،نشان داد ).(Nickel, Encyclopedia of Ethics: 79
توسط ملل متحد
اما به هر حال با شك و ترديدهايي كه دربارة اصل حق طبيعي پيدا شد ،نظريههايي مطرح
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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(كه نظم
مالكيت و
امروزه به
حقوقحقوق
شدهاند كه مي كوشند بدون توجه به حق طبيعي ،مبنايي موجّه براي همان
2
كارآمد
بازارهاي
«حقوق بشر» موسوم است) بيابند .بنابراين پرسشي كه اين مقاله بدان ميپردازد ،اين است كه
5

چگونه ميتوان نشان داد چون الف انسان است ،پس داراي حقوق خاص (حقوق بشر) است.
ت و نظم بازارهاي
در اينجا به بررسي همة پاسخهايي كه به اين پرسش دادهاند ،نميپردازيم؛ به اشاره ،چند نمونه
كارآمد
را ميآوريم و سپس به تبيين ديدگاهي كه به نظر نگارنده قابل دفاع است ،ميپردازيم.
نظمديدگاه
دارد.
متفاوتي وجود
مالكيت و
سوم .دربارة چگونگي اعتبار يافتن حقوق بشر ديدگاههاي حقوق
توافق قصدي و
براساسكارآمد
قراردادگرايي ،حقوق بشر را هنجارهايي ملي يا بينالمللي ميداند كهبازارهاي
ارادي شهروندان يك كشور (كه گاه حق شهروندي هم ناميده ميشود) و يا توافق دولتها در سطح
بينالمللي اعتبار مييابد .در اين ديدگاه ،اصل وجود حقوق بشر به خواست انسانها يا نهادهاي
حقوق مالكيت و نظم
دولتي وابسته است و براساس تصميم آنها موجود ميشود؛ بنابراين هويت حقوق بشر از نوع
بازارهاي كارآمد
هويتهاي اعتباري است.
بازارهايّال بودن
توجه به سي
گيرد.وبانظم
اعتبارهاي انسان معموالً براساس انگيزههاي احساسي صورت مي ت
كارآمدتصميمگيريهاي
دواعي احساسي انسان ،و افزون بر آن ،گونهگوني تحوالت سياسي كه مبناي
كالن نهادهاي حكومتي است ،مبناي قراردادگرايي از لحاظ فلسفي فاقد ثبات و استواري الزم براي
مالكيت و
پيريزي حقوق بشر است .به عالوه ،شمول حقوق بشر براي كساني كهحقوق
نظمگيري و
تصميم
فاقد توان
مشاركت قصدي در توافق عمومياند ،با دشواري مواجه است.

بازارهاي كارآمد

از اين رو ،كساني برآن شدهاند حقوق بشر را بر مبنايي استوار و غيرقابل تغيير پيريزند.
يكي از معروفترين اين نظريهها« ،نظرية حق طبيعي» است كه حقوق بشر را موهبتي االهي براي
سرشت مشترك انسان ميداند .بدين ترتيب ،هر انساني از همان آغاز تولد ،بر اساس فطرت و
سرشت خود ،داراي حقوق خاصي است كه ميتوان آنها را حقوق بشر ناميد .اين حقوق هويتي
مستقل از اعتبار قصدي خود انسان دارد و از اين رو ،از ناحية احساسات فردي يا تحوالت سياسي
و اجتماعي زوال و آسيبي نميبيند .نشانههايي از اين رويكرد را ميتوان در «اعالمية استقالل
آمريكا» در  1776ديد كه ميگويد« :خداوند به انسانها حق طبيعي حيات ،آزادي و جستوجوي
بهروزي و سعادت را داده است».
مشخصة اصلي اين رويكرد ،تصويري فرازماني و فرامكاني از حقوق بشر است .انسانها در
اين تلقي ،هويتي مشترك دارند كه مبناي حقوق بشر مشترك در ميان آنهاست .اين سرشت آدمي
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در زمانها و مكانهاي متفاوت هويت واحدي دارد و همان وجه مشترك حقيقي افراد انساني است.
26

مشخصة دوم اين رويكرد آن است كه حقوق مذكور براساس مشيت و ارادة االهي به انسان اعطا
شماره
شده است.نامه
نگرة وجودشناختي (وجود هويت مشترك در ميان انسانها) با يك نگرة
مفيد /يك
تلفيق
هشتم  /مهر
االهياتي سي و
االهي وبه ديدگاه مذكور انجاميده است.
دربارة فعل
آبان 1382

برخي معتقدند كه ويژگي فرازماني و فرامكاني بودن مبناي حقوق بشر ،به انتزاعي و كلي شدن ،و
در نتيجه غيرانضمامي شدن موارد حقوق بشر خواهد انجاميد .به نظر اينان ،حقوق بشري كه امروز مورد
بحث است ،مواردي روشن و انضمامي است كه بيشتر رنگ و بوي دورة جديد را دارد و اساس ًا در ادوار
گذشته مطرح نبوده26است .براي مثال ،حق محاكمة عادالنه ،حق آزادي مذهب و نظاير آن حقوقياند كه از
طرح آنها در فرهنگ بشري بيش از چند قرن نميگذرد .پرسش اين است كه چگونه ميتوان گفت اين
تم
حقوق موهبتي االهي به انسان است ،در حالي كه چندين هزار سال آدمي از آنها آگاهي نداشته است.
بتوانيم مبناي حقوق تجريدي و عامي همچون حقِ حيات و آزادي را در نهاد
اگر هم
مفيد /
در واقع،نامه

كنيم ،دشوار ميتوان حقوق خاص و تعريف شدة انضمامي امروز را ،كه
جست ووجو
االهي انسان
هشتم
شماره سي

مثالً در اعالمية حقوق بشر مندرج است ،در سرشت مشترك انسان كه موهبت خداست ،جست-

وجو كرد.

26

به عالوه ،ارجاع حقوق بشر به سرشت االهي انسان ،اگرچه ميتواند در سطح وجودشناختي فلسفي
نامه مفيد /
نوعي استقرار و ثبات را براي حقوق بشر فراهم آورد ،قطعاً در سطح عملي و در جامعة متكثر و متنوع
شماره سي و هشتم
انساني نميتواند موجب اطمينان خاطر آدمي گردد .برخي اساس ًا خدايي را قبول ندارند تا سرشت االهي
 /مهر و آبان
انسان را پذيرا شوند ،و يا اگر هم خدايي را ميپذيرند ،اعتقادي به سرشت االهي مشترك در ميان
1382
انسانها ندارند .براي چنين افرادي ،ابتناي حقوق بشر نه فقط ثباتي بيش از آنچه با فرض قراردادي بودن
در ميان است ،نخواهد داشت ،بلكه هرگونه پايه و اساسي براي آن را از بيخ و بن برخواهد كند .به نظر
ميرسد براي چنين كساني اعتبار حقوق بشر بيشتر از وجود خداوند و نهاد االهي انسان است كه در اين
فرض ميخواهد26
توجيهگر اصل حقوق بشر باشد .البته در اينجا قصد بررسي و دفاع تفصيلي از نظرية حق

طبيعي را نداريم ،ولي به اجمال ميتوان گفت كه پيروان اين تقرير از حق طبيعي به راحتي ميتوانند
تم
اشكال اول را بدين نحو پاسخ گويند كه :همانگونه كه بشر براي قرنها از واقعيتي انضمامي مانند
غفلت كرده بود ،ميتوان پذيرفت كه قرنها از واقعيت انضمامي ولي فلسفي مانند حقوق
گردش زمين 26
طبيعي خود غفلت كرده است.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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مالكيت و نظم
حقوق
انسان ،بلكه
نهاد االهي
به هر حال ،ديدگاه سومي وجود دارد كه مبناي حقوق بشر را نه
2
كارآمد
بازارهاي
ارزشها و الزامات اخالقي رايج در ميان آدميان ميداند .بر اين اساس ،حق اصوالً از الزام يا ارزش
7

اخالقي برميخيزد .براي مثال« ،حق شكنجه نشدن» در واقع از الزام اخالقي به عدم آزار ديگران ،و
ت و نظم بازارهاي
«حق حيات» از ارزش اخالقي زندگي سرچشمه ميگيرد.
كارآمد
بر اين اساس ،حقوق بشر وجه مشترك ارزشهاي مقبول در تمام جوامع انساني است .ثبات و
ميگيرد.
حقوق بشر
تحول حقوق بشر هم تابع ثبات و تحولي است كه در بنيادهاي مشترك اخالقي
صورتنظم
مالكيت و
كارآمدتنوع و تكثر
تأكيد بر
بر اين ديدگاه محافظهكارانه چندين اشكال مطرح شده است كه مهمترين آنها
بازارهاي
نظامهاي اخالقي است ،به طوري كه ارجاع حقوق بشر -مثالً ،حق آزادي مذهب ،حق محاكمه عادالنه
و حق برده نشدن  -به ارزشها و الزامات مشترك همة نظامهاي اخالقي ناممكن مينمايد .افزون بر
حقوق مالكيت و نظم
اين«،اعالمية جهاني حقوق بشر» يك نگرة اصالحي راجع به ديدگاههاي اخالقي دارد .در واقع ،اين
بازارهاي كارآمد
اعالميه در صدد آن است كه نگرة اخالقي كساني را كه بردهداري را روا ميدارند ،تصحيح كند؛ پس
دانست.
بازارهاي
آدمياننظم
چگونه ميتوان آن را برآمده از هنجارهاي اخالقي موجود و مشاع در ميان ت و
كارآمدحقوق بشر است،
و باالخره ،ديدگاه آخر كه مبناي بحث ما دربارة نقش انسان در توجيه

ف
عبارت است از بنياد نهادن حقوق بشر بر باورهاي اخالقي موجّه و حقيقي .در اين ديدگاه ،صر ِ

وجود يك باور در ميان ملتها نشان درستي و توجيه آن باور نيست .حقوق
نظمباور در
مالكيت ويك
همچنين نبودن
كارآمد اين نظريه،
بازارهاي نيست.
مجموعة باورهاي اخالقي مشترك انسانها نشانة نادرستي و ناموجّه بودن آن
حقوق بشر را برگرفته از الزامات و ارزشهاي اساسي اخالقي يك نظام موجّه اخالقي ميداند.
در واقع ،اعالمية حقوق بشر ،به صورت ضمني ،داللت بر نظام اخالقي هنجاري خاصي دارد
كه نويسندگان اعالمية فوق آن نظام را موجّه و درست ميدانند .حقوق بشر از ارزشهايي عيني
برخاسته است كه نويسندگان اعالميه به عنوان كاشفان اين واقعيتهاي عيني ،كه احياناً از چشم
بسياري از انسانها دور مانده است ،آن را بيان ميكنند.
چهارم .دربارة رابطة حقوق بشر با نظام اخالقي موجّه ،بحثهاي فراواني را ميتوانيم طرح كنيم.
در اينجا ميخواهيم حقوق بشر را در ارتباط با نگرة ارسطويي به مقولة «توجيه اخالقي» بررسي كنيم.
در نظرية اخالقي ارسطو ،فضيلتها و رذيلتها (كه در «سنّت اخالقي فضيلت» پايهايترين
مفاهيم اخالقياند) از رهگذر توجه به كارويژة ( )Functionآدمي شناخته ميشوند .اين استدالل
براي توجيه ارزشهاي اخالقي به برهان ارگن يا كارويژه موسوم است .اين شيوه از توجيه ارزش
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اخالقي بر تفكر اخالقي فيلسوفان مسلمان و مسيحي (به ويژه در سدههاي ميانه) تأثير گستردهاي
28

داشته است .با توضيح اين استدالل به راحتي ميتوان رد پاي آن را در مهمترين مكتوبات فلسفي -
مفيد /
اخالقي درنامه
شمارهمسيحيت سدههاي ميانه مشاهده كرد .پيش از بيان برهان كارويژه ،الزم
اسالم و
جهان
هشتم  /مهر
است اشارهسي و
مرادمواز «توجيه» در حوزة اخالقي ،توجيه ايجابي يا تأييد است
كنم كه
آبان 1382

( Positive or

 )supportiveنه توجيه سلبي يا امكاني ( .)Negative or permissiveبه عالوه ،مراد توجيه معرفتي
( )Evidential justificationاست ،نه ابزاري ( .)instrumentalدر اينجا بدون ورود در تفصيل
معناي اين اصطالحات ،به اجمال اشاره ميكنم كه مراد از توجيه ايجابي و معرفتي ارزشهاي
است از ارائة داليلي كه صدق و درستي باورهاي خاص اخالقي را تأييد كند.
اخالقي عبارت 28
بنابراين مراد از توجيه يك باور اخالقي اين نيست كه چنين باوري ،حتي اگر مطابق با واقع
تم
نباشد ،ممكن است منافع و فوايدي در پي داشته باشد .چنين چيزي شايد بتواند دليلي عملي براي
اما هرگز صدق آن باور را تضمين يا تأييد نميكند .اينگونه توجيههاي
نامه باشد،
قبول باور اخالقي
مفيد /

توجيه ابزاري يا وسيلهاي مينامند.
باور را
عملي براي
هشتم
قبولسي و
شماره

حال بايد ديد كه ارسطو براساس برهان ارگن چگونه صدق باوري اخالقي همچون «شجاعت يك

فضيلت است» را28توجيه ميكند .در اين خصوص ،ذكر يك نكتة مقدماتي الزم است .در انديشة يونانيان ،به
ويژه فيلسوفان كالسيك مانند افالطون و ارسطو ،هر نوعي از انواع طبيعي يا مصنوعي داراي يك كاركرد
نامه مفيد /
ويژه ( )Functionاست .چاقو كه يك نوع مصنوع و ساختة دست بشر است ،داراي كارويژة بريدن است و
شماره سي و هشتم
بر اساس همين كارويژه تعريف ميشود .به عبارت ديگر ،فصل هر نوعي دقيق ًا با كارويژة آن ارتباط دارد و
 /مهر و آبان
حتي ميتوان گفت كارويژه ،از لحاظ وجودي ،برخاسته از فصل آن است ،هرچند به لحاظ معرفتشناسي
1382
ممكن است راهنماي شناخت آن باشد .اين مسئله در انواع طبيعي هم صادق است؛ يعني هر نوع طبيعي
مانند انسان داراي يك فصل مميّز است كه كارويژه آدمي هم در ارتباط و متخذ از همان است .بدين
ترتيب ،با شناسايي ذات هر چيز ،به ويژه فصل مميّز آن ،ميتوان به كارويژة آن چيز دست يافت .افالطون
 28ميگويد« :كارويژة هر چيزي كاري است كه فقط آن چيز ميتواند انجام دهد و يا الاقل
در تعريف كارويژه
آن چيز بهتر از هر چيز ديگري آن را انجام دهد» (افالطون .)850/2 ،فصل مميّز كه مبناي بازشناسي
تم
كارويژه است ،همچنين مبناي شناخت غايت آن چيز است؛ زيرا غايت هر چيزي همان كارويژه است .اين
انگارانه از عالم هستي ،مدتهاي طوالني بر انديشة بسياري از فيلسوفان سيطره داشت و هنوز
تصوير غايت 28
هم ،هرچند با دامنة نفوذ كمتر ،در ذهن فيلسوفان وجود دارد .ارسطو با صراحت ،وجود غايت براي هر چيز،
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
382
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نظمكلي هر
مالكيتبه وطور
حقوق و پا و
به ويژه براي انسان ،را ميپذيرد .وي ميگويد« :آيا نبايد همچنانكه چشم و دست
2
كارآمد
بازارهاي
عضوي از اعضاي بدن آدمي وظيفهاي خاص دارند ،آدمي نيز بايد عالوه بر همة آنها وظيفهاي خاص خويش
9

داشته باشد؟» (ارسطو.)30 :
ت و نظم بازارهاي
برميگرديم به مثال چاقو كه ارسطو آن را ذكر ميكند .چاقو ميتواند به صورتهاي مختلف
كارآمد
و در افراد متفاوت وجود يابد و البته اين افراد در برآوردن آن غايت ،و يا تحقق بخشيدن به
غايت را به
چاقوها اين
مالكيت و نظم
كارويژة چاقو كه بريدن اشياست ،وضعيت يكساني ندارند .برخي ازحقوق
زيادند و غايت
صورت ناقص و ضعيف برآورده ميكنند ،اما بعضي از چاقوها داراي
برندگيكارآمد
بازارهاي
مذكور را به خوبي محقق ميكنند .چاقويي كه خوب ميبرد ،در اصطالح ،داراي مزيت و برتري
است ( ) Areteو اين مزيت و برتري يك حالت واقعي وجودشناختي است كه آن را از چاقوي
حقوق مالكيت و نظم
ديگر متمايز ميكند.
بازارهاي كارآمد
در مورد انسان هم وضع چنين است؛ يعني غايت وجود انسان كه به نظر ارسطو كارويژه و وظيفة او را
گياهان نيز
نيست ،زيرا
بازارهاي
زيستن نظم
معين ميكند ،عقالنيت و حيات عقالني است« .روشن است كه كارويژة انسان ت و
كارآمدبه زندگي به معني
زندگي ميكنند  -پس زندگي به معني تغذيه و رشد را بايد به يك سو نهيم .بعد از آن،

احساس ميرسيم ،ولي آدمي در زندگي بدين معني نيز با اسب و گاو و ديگر جانوران شريك است .پس
مالكيت و
ميماند زندگي به عنوان فعاليتِ آن جزء روح آدمي كه بهرهور از عقل است» (حقوق
هرچهنظمآدمي در
ارسطو.)31 ،
فضيلتكارآمد
بازارهاي
است .اين فضيلت
تحقق بخشيدن به عقالنيت بهتر عمل كند ،داراي مزيت و برتري ،و يا به تعبير ديگر
به حالتي وجودشناختي و وصفي واقعي اشاره دارد .بدين ترتيب ،آنچه ارزش اخالقي ميناميم ،مانند عفت و
شجاعت ،يا ارزش عقلي نظري ميناميم ،مانند ذكاوت ،همگي اوصافي از آنِ فرد انساني است كه عقالنيت در
وي ظهور بيشتر و بهتري دارد .فصل مميّز انسان كه در واقع علت صوري وجود وي است ،با غايت انسان كه
علت غايي وجود اوست ،اشتراك كامل دارد .ارزشهاي اخالقي در چارچوب اين فصل مميّز قابل توجيهاند.
پس از نظر ارسطو اينكه چه چيزي واقع ًا ارزش اخالقي يا فضيلت است ،تابع هويت انسان است.
اگر بپذيريم هويت انسان يا به قول ارسطو فصل مميّز او عقالنيت است ،بايد قبول كنيم بهترين شكل
ظهور و بروز عقالنيت در انسان سازندة ارزشهاي اخالقي اوست .اما اگر دربارة هويت انسان نظر
ديگري داشته باشيم و مثالً آدمي را حيواني تغذيهكننده بدانيم ،البته مزايا و فضايل اخالقي كه بر فرض،
بهترين و كاملترين شكل تحقق كارويژه و غايت آدمي است ،در فهرستي كام ًال متفاوت از فرض قبلي
نظم و نسق ميگيرد .هويت انسان به صورت عيني فضيلت اخالقي را متعيّن ميكند و از رهگذر تعيّن و
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توجيه فضيلت اخالقي است كه جايي براي حقوق بشر باز ميشود .در اين نگره ،بنياد حقوق بشر بر
30

ارزشهاي اخالقي موجّه ،كه يك حالت وجودشناختي عيني است ،استوار ميباشد و از ناحية قرارداد
مفيد /
اجتماعي يانامه
شمارهمحبوبيت و مكروه بودن آن در نزد برخي گزندي نمييابد.
فردي يا
اعتبار
بيش /ازمهر و
اينجا هشتم
در سي و
آنكه در صدد دفاع از نظرية ارسطو دربارة سرشت و هويت انسان باشم،
آبان 1382

مي كوشم درستي و اعتبار برهان ارگن را نشان دهم .البته دربارة هويت انسان نظريههاي مختلفي
وجود دارد (رك :تريگ) ،اما نكتهاي كه مورد تأكيد است روش استدالل ارگن است كه در آن،
فضيلتهاي هر چيزي را (كه در انسان به «سعادت» معروف است) در پرتو غايت ،كارويژه يا
30چيز ميشناسيم و توجيه ميكنيم.
فصل مميّز ذات آن
پنجم .اگر بناست حقوق بشر ريشهاي استوار بيابد و به صورت كلي براي همة انسانها،
تم
صرفنظر از اختالفات فرهنگي و نژادي ،وجود داشته باشد ،بايد بر ارزشهاي اخالقياي مبتني
غايت /انساني توجيه شدهاند.
چارچوبمفيد
باشد كه در نامه
هشتماتفاقاً بسيار هم واقع شده است كه آدمي از اين ارزشهاي اخالقي كه
دارد و
امكانسي و
البتهشماره
هويت او را به صورتي كامل ،ظاهر و محقق ميكنند ،غفلت كند يا حتي آنها را انكار نمايد ،اما اين
 30ارزش آنها نميكاهد؛ زيرا ارزش در امري عيني كه همان شيوة وجود و تحقق
غفلت و انكار از
كامل و تمامعيار غايت انسان است ،ريشه دارد.
نامه مفيد /
در اين نگره ،هرگونه ديدگاه دربارة حقوق بشر بايد مأخوذ از نگرة بنياديتري دربارة
شماره سي و هشتم
ارزشهاي اخالقي باشد كه آن هم به نوبة خود ريشه در تلقي و درك ما از هويت انسان دارد .براي
 /مهر و آبان
تنظيم يا تصحيح اعالمية حقوق بشر بايد از ارزشهاي اخالقي شناخت درستي داشته باشيم و به
1382
واقعيت مستقل اخالقي نزديك شويم .نزديك شدن به واقعيت اخالقي در گروِ داشتن ديدگاهي
درست دربارة طبيعت انسان است كه مشخصكننده كارويژة او و به تبع ،حقوق اوست.
بيترديد بخشهاي مهمي از اعالمية حقوق بشر در تطابق و يا حتي برگرفته از همين ارزشهاي
موجّه اخالقي 30
است ،اما يك نگراني عمده در اين ميان وجود دارد .اگر دربارة مبناي نگارش اين

اعالميه بحث و بررسي دقيق صورت نگيرد و اگر چارچوب اصلي آن ،كه ميتواند ضامن اصالت و
تم
توجيه اين حقوق باشد ،به روشني معلوم نگردد ،بيم آن ميرود كه پارهاي حقوق براي انسان به
رسميت شناخته30شود كه با اصل آن چارچوب كه فصل مميّز هويت انساني است ،در تعارض افتد.
كساني كه هويت آدمي را به گونهاي تعريف و بازشناسي ميكنند كه گويي كاري جز جست-
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
382
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هايمالكيت
حقوق
نظم آزادي
اخالقي وخود،
وجوي لذت و بهرهگيري از شهوات نفساني ندارد ،البته در فهرست ارزش
3
كارآمد
بازارهاي
هوزه نگاري يا تشكيل خانوادههاي متشكل از دو همجنس را نيز خواهند داشت و از اين رو ،بر حق
1

تشكيل چنين خانوادهاي به عنوان حقوق بشر تأكيد خواهند كرد .اما راه جلوگيري از ورود چنين
ت و نظم بازارهاي
حقوقي به عرصة اعالميههاي ملي و بينالمللي حقوق بشر ،اصالح نگرش ساختاري انسان به هويت
كارآمد
خود است .رابطة هويت انسان با حقوق وي فقط يك رابطة هستيشناختي نيست؛ افزون بر آن،
نظم متعين
مالكيت وهستي
حقوق در عالم
يك ارتباط معرفت شناختي هم وجود دارد .نه فقط هويت آدمي حقوق وي را
كارآمدرا شناخت.
بازارهايانسان
ميكند ،بلكه تنها از راه شناخت هويت انسان است كه ميتوان به درستي حقوق
در سنّت اسالمي ،روايات زيادي دربارة ارزش شناخت نفس مطرح شده است .براي مثال،
گفته شده كه «انّ انفع المعارف معر النفس؛ بهترين دانشها شناسايي نفس و جان آدمي است».
حقوق مالكيت و نظم
شارحان اين روايت و روايتهاي مشابه معموالً در بيان وجه و دليل برتري معرفت نفس به اين
بازارهاي كارآمد
نكته اشاره مي كنند كه معرفت نفس راهي به معرفت خداست ،و چون معرفت خدا برترين
بازارهاياست .ما
ديگري برتر
معرفتو نظم
معرفت هاست ،پس معرفت نفس كه راه وصول به آن است ،از هر ت
كارآمداز فوايد شناخت
ضمن تأكيد بر درستي اين سخن ،اين احتمال را هم در نظر ميگيريم كه يكي
نفس شناسايي ارزشهاي اخالقي موجّه ،و از رهگذر آن بازشناسي حقوق بشر واقعي ،و نه پنداري
حقوق مالكيت و نظم
است.

بازارهايوكارآمد
انتزاعي براي آدمي
بر اين نظريه اين اشكال وارد نيست كه از بازشناسي نفس فقط حقوقي كلي

ثابت ميشود ،در حالي كه در عمل ،نيازمند تعريف حقوقي انضمامي براي او هستيم .در پاسخ ميتوان گفت
همان طور كه ارسطو از همين نفس انساني فهرستي جامع از فضيلتها را بازشناسي ميكند كه تقريباً عمدة
ارزشهاي انضمامي اخالق معلوم ميگردد ،ما نيز ميتوانيم حقوق انضمامي بشر را از بازشناسي حد و مرزها
و امكانات و استعدادهاي نفس و قواي آن شناسايي كنيم .البته انسانشناسي كه مبناي شناخت حقوق انسان
است به شيوههاي مختلفي ممكن است ،ولي نكته مهم اين است كه انسانشناسي هم مانند هر علم ديگري
ميتواند رشد و شكوفايي داشته باشد و آنچه ديروز به عنوان حقي براي انسان شناخته ميشد امروز به
رسميت شناخته نشود و يا حق ناشناختهاي ،شناخته شود .براي هر پديدة انساني ،به ويژه علم و دانش ،اين
ويژگي بالندگي و پويايي چيز عجيب و غريبي نيست .بنابراين ابتناي حقوق بشر بر هويت انساني در عالم
وجود و ثبوت ،موجب تعيّن قطعي آن حقوق است؛ زيرا فرض آن است كه ذات انسان به صورتي يكسان
در همة افراد وجود دارد (مفهوم كلي طبيعي ارسطويي) .اما اين به معناي تعيّن معرفتشناختي حقوق بشر
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نيست؛ زيرا ممكن است آگاهي ما از انسان تصحيح يا حتي تخريب شود و از اين رو ،تصور ما از حقوق
32

بشر متفاوت گردد .گفتوگو و مباحثه و نگريستن آدمي از منظرهاي مختلف راهي مطمئن براي شناخت
انسان و نامه
شمارهبدين ترتيب ،ميتوان گفت كه تالش بيوقفه در شناخت هويت آدمي ،به ويژه
مفيد /است.
حقوق وي
هشتم  /مهر و
سي و
مشترك افراد نوع انساني است ،همواره ضرورتي اجتنابناپذير است كه ميتواند به
كه وجه
نفس انساني
آبان 1382

شناسايي ارزشهاي اخالقي و به تبع آن حقوق اخالقي ،و تصحيح حقوق قانوني بينجامد.

منابع:

32

ارسطو ،اخالق نيكوماخوس ،ترجمة محمدحسن لطفي ،طرحنو ،تهران.
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افالطون ،دوره آثار
تريگ ،راجر ،نظريههايي دربارة سرشت انسان ،جمعي از مترجمان.
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