
  

 

 ؟ستا یحقوق یقراردادهااز  فراتر یزیچحقوق بشر  ایآ

  والسیجان تاس

  

 فیرا تعر هاانسان یهمه حقوق نیتریادیبنکه  شودیاطالق م یاصولمجموعه  به »بشر حقوق« امروزه

 آشکار قیحقا در شهیر »بشر حقوق« ایآ ؟استوار شده است یبر چه اساس» بشر حقوق« اصول اما. کندیم

   شود؟یم محدود یحقوق یهاو قرارداد نیاز قوان یاکه صرفًا به مجموعه نیا ای ،دارد یفلسف

  

حقوق « شود؛یم دهیجا شنجا حاضر هست و در همهحقوق بشر همه زبانِ. میکنیم یما در عصر حقوق بشر زندگ
یمیمطالبات قد نیاز ا یمطالبات حق و عدالت بدل شده است. بعض نیتریادیبن انیب یمشترک برا یبه زبان »بشر

. اما هاهمجنسازدواج  حق ای نترنتیبه ا یند، مثل حق دسترسدیجد ی. برخیدارشکنجه و برده تیاند، مثل ممنوع
 نیا آن و آور،یکننده و نگراناست مضطرب یاشهیاندسؤال  نیو از کجا آمده است؟ خاستگاه ا ستیحقوق بشر چ

 به» حقوق بشر« بر سر یآسان به توانندیم لیدل نیبه ا دارند گریکدی مخالفِ یدیها و عقاکه ارزش یافراد دیشا :که
 یدرباره جیگسترده و را یها. چه بسا توافقندارند اعتقاد و باور زنندیکه م ییهابه حرف تیدر نها که رسندب تفاهم

گر اباشد »حقوق بشر«بودن خودِ مفهوم  یمعنیاساس و بیب لیحقوق بشر به دل تیاهم باشد، گفتمان  گونهنی. ا
 یاسیو س یاخالق قیعم یهاها و شکافکه اختالف ییمحتوایب رنگِوآبخوش یTجز لفاظ ستین یزیحقوق بشر چ

  . پوشاندیرا م

 یبرا زیکه اغلب ن(حقوق بشر  تیمعنا و ماه یدرباره سو، نیبه ا یالدیم دوازدهکم از قرن  دست لسوفانیف
 یحقوق یعیاند. حقوق طب، بازار مناقشه را گرم نگه داشته)کردندیم استفاده »یعیحقوق طب« عبارتش از فیتوص

 یعنیعقل بشر ( یِمعمول و عاد یبرخوردار شود، و به کمک قوا هاآن از تواندیم هرکس که شدندیم محسوب
که توسط قانون وضع  گرفتندیقرار م یدر مقابل حقوق یعیمعنا، حقوق طب نیقابل کشف باشد. به ا) »یعیعقل طب«
که فلسفه و از آن یول. شدندیآشکار م یهاال یوح قیاز طر ایو  ،شدندیم  رند،یناپذییاز هم جدا نظر اختالفجا 

حقوق بشر  ایآ .است نبوده جدل و مناقشه از یخال زین بشر حقوق به ما اعتقاد حیتوض و هیتوج که ستین تعجب یجا
 یانتخاب است؟ درباره یِحفاظت از آزاد یصرفاً برا ایاست  ،یبشر، به طور کل یازهایحفاظت از ن یبرا

و  یدر فهرست حقوق بشر، عالوه بر حقوق مدن دیبا ای. آستیدر کار ن یاجماع زیحقوق بشر ن قTیدق یهامصداق
مثل حق  ،یاقتصاد-یحقوق اجتماع ،یاسیو مشارکت س ییقضا یاز روند عادالنه یمثل حق برخوردار ،یاسیس

  افزود؟ زیکار، را ن ایدرمان 



  

 

و منشأ حقوق بشر  تیماه یدار دربارهمجادالت و مباحث کش نیبه ا دیمعتقدند که با هایلی، امروزه خگرید یاز سو
 یهایپردازهیمغشوش و مبهمl نظر یحقوق بشر نه در فضا کم،یو  ستیگروه، در قرن ب نی. از نظر امیده انیپا

 »حقوق بشر یجهان یهیاعالم«هستند که در  یکه در متن قانون وجود دارد. حقوق بشر همان حقوق ،یفلسف
که  یاند. کسانشده حیتصر کنندیم ادهیرا پ هیانیب نیکه مفاد ا یالمللنیو ب یداخل نیمجموعه قوان گریو د) ۱۹۴۸(
قرن  یسیانگل لسوفیف بنتام، یجرم یهاشهیاند به لزوم، صورت در توانندیم رندیگیم شیپ در را موضع نیا

 نیا گفتیکرد و میرد م ریساخت بشر را با تحق نTیاز قوان یعیاستقالل حقوق طب یدهیکه ا کنند استنادهجدهم، 
  » !مطلقاً مهمل – لمهم یلفاظ یمشت«مگر  ستین یزیحرف چ

 دهیچیپ یمعمار ،یو داخل ،یامنطقه ،یالمللنیب سطوح در بشر حقوق نیقوان گذشته، قرن اواسط از که ستین یشک
درست باشد که  تواندیحرف هم م نیکارآمد و مؤثر بوده است. ا زین یکه به درجات مختلف را شکل داده یفیو ظر

 با. میبشو متوسل نیقوان مجموعه نیبه ا میتوانیم م،یهر وقت از حقوق بشر صحبت کن ،یمقاصد عمل شتریب یبرا
  . ستیحقوق بشر قابل دفاع ن یبه مسأله یقانون-یحقوق افتِیره نیا اوصاف، نیا تمام

 ی. براگنجاندیمجلدِ واحد نم کیدر  میریبر اساس حقوق بشر بپذ دیرا که با یموارد یهمه شهیکه، قانون هم اول آن
کنون هرگز آ یمثال، بعض  ذکر با زین گرید یاند، و بعضنرسانده بیرا به تصو یبشر حقوق یهانامهنییاز کشورها تا

کند م یِانتقاد و زیت یکه لبه ییهاتبصره ،اندرا گذرانده نیقوان نیا فراوان یهاتبصره و استثناها . کندیحقوق بشر را 
 zهماناما در  ،باشد یکرس صاحب »ملل سازمان بشر حقوق یشورا« در تواندیم یمثل عربستان سعود یکشورمثال 
را تنها  یحقوق بشر نیکه قوان لیدل نیادامه بدهد، به ا )یمثل منع زنان از رانندگ( یتیجنس دیشد یهاضیبه تبع حال

   اسالم در تضاد نباشد. عتیو شر که با قانون ردیپذیم یدر صورت

 مربوط هادولت به تنها باًیتقر ،یکل طور به یالمللنیب نیقوان مثل بشر، حقوق یالمللنیب قانون که است نیا دوم لیدل
 یناخالص داخل دیدرآمدشان از تول یموارد در(که  یردولتیغ ینهادها که باورند نیا بر یاریکه بس آن حال شود،یم

به عهده دارند.  یمیعظ یِ حقوق بشر یهاتی) مسئولشودیم شتریثروتمند، ب یکشورها یکشورها، به استثنا یهمه
کستان به کار م ۱۲فوتبال، کودکانِ  یهاتوپ ساخت یبرا »یکینا«مثل  یاکارخانه یوقت  ای رد،یگیساله را در پا
 افشا را نیمخالفان حکومت چ یهالیمیمحرمانه ا »اهوی«مثل  ینترنتیخدمات ا یدهندهارائه یهاشرکت یوقت

. اندکرده نقض زیحقوق بشر را ن کهاند، بلکه معتقدند کرده تخلف هاشرکت نیا که ندیگوینه تنها م ند، منتقداننکیم
گر شرکتِ کذا یحت ،ماندیم یباق خود قوت به نکته نیا اعتبار و یدرست  تیرا که در آن فعال یکشور نیتمام قوان ییا

  کرده باشد.  تیرعا کندیم

کنش به هم قاًیدق  اصول« هاروارد، دانشگاه در یاسیعلوم س استاد ،یحقوق بشر بود که جان راگ یبرا دیتهد نیدر وا
 دیسازمان ملل رس بیاصول که به تصو مجموعه نیا. داد ارائه ملل سازمان به را »بشر حقوق و تجارت یراهنما

است  یاهیانیحال ب نیمتعهد کند، بلکه در ع یها را از نظر حقوقشرکت ایها که دولت ستین یصرفاً اصول و قواعد
 تا بوده نیا یراگ نیادیبن هدف. شانیحقوق فیها، کامالz مستقل از وظاشرکت یِحقوق بشر یهاتیمسئول یدرباره



  

 

گاه کند که  قتیحق نیاز ا جیسطوح، به تدر یها را، در همهگذاران شرکتاستیس و رانیمد اصول، نیا قیطر از آ
  . شودیآن محدود نم یحقوق بشر به قانون و اجرا

 یهاانسان یساخته ن�یگرفتنT حقوق بشر با قانونِ موجود وجود دارد. قوان یکی مورد در زین یترقیمشکل عم
 یاخالق بر اساس اصول مستقلT توانندیم شهیهم نیو بنابرا ،بد باشند ایخوب  توانندیم نیهستند. قوان زالخطایجا

 بلکه کند،ینم نییتع را بشر حقوق مصداق و دامنه بشر حقوق یالمللنی، قانون بنظر نیشوند. مطابق ا رینقد و تفس
گر  .میبرخوردار آن از بودنمان، انسان صرفِ به ما، که است یایبستنT حقوق اخالق کار به آن هدف اشتباه است ا

ناقض حقوق بشر محسوب شدند که از نظر  یدرست زمان ینژاد یهاضیو تبع ،شکنجه ،یدارکه برده میفکر کن
 که را یبشر حقوق تا میآورد قانون حقوق بشر را به وجود ماعکس:  به قاًیممنوع اعالم شدند. دق یو قانون یحقوق

کنون امتأسفانه ت ،البته. میکن مستحکم و تیتقو داشت، وجود آن  ِیحقوق یهاچارچوب و هایبندصورت از مستقل 
ور چطکه  است امدهیخصوص به دست ن نیدر ا یاجماع چیو دانشمندان هنوز ه ،شمندانیاند لسوفان،یف نیدر ب

  کرد. یمستقل از قانون، تلق و ،ینیع یقیحقوق بشر را حقا توانیم

 یهاکه به آموزه نیا با یرورت. داد شنهادیپ مسأله نیا یرا برا یحلراه ،ییکایآمر دیفق لسوفیف ،یرورت چاردیر
 یدر حال . از نظر او،دادیحقوق بشر نشان نم یTعقالن هیتوج یTفلسف یپروژه به یاعالقه بود، وفادار سخت سمیبرالیل

 اعراب از یمحل یکوشش نیچن دوانده، شهیر زین ما فرهنگ که قانون فقط نه بطنT در حد نیامروزه حقوق بشر تا ا که
 از بشر حقوق برال،یل انِیغرب ما یبرا یوقت داد، دست به یهاتیتوج بشر حقوق یبرا توانیم طورچه. داشت نخواهد

 یفهیوظ ،یاز نگاه رورتتر است؟ کنندهتر و قانعمهم میریآن به کار گ هیتوج یست برابنا که یگرید اصل ای شهیاند هر
و بهتر  شتریب ایتا حقوق بشر در سراسر دن میکن یاست که در عمل کار نیماست ا یرو شTیکه پ ینیو راست یاصل
   .میکن دایپ تیواقع حق را در ساختاِر یهاشهیر هاکه در عالم فکر و نظر نیشود، نه ا تیرعا

گدارد. از نظر  ینگاه مشابه زین یراگ  یاخالق »نیراست«و اصول  ازهاین یدهندهبازتاب او »یاصول راهنما«، یرا
 ی. در سطحاندسنجشقابل  یتجرب شکل بهدارند که  »یهنجارها و انتظارات اجتماع«در  شهیبلکه ر ستند،ین

 نظر نی، ا)۱۹۹۹( مردمان نیقوانکتاب خود،  نیدر آخر ،ییکایآمر دیفق لسوفیجان راولز، ف تر،یو نظر تریانتزاع
 یزیآممناقشه اتینظر بر را بشر حقوق به تعهدمان میتوانینم ،یستیپلورال ای تکثرگرا یجهان در که کرد مطرح را

که  میمتوسل شو یو نظرات مشترک هاشهیبه اند دی. در عوض، بامیکن یمبتن ریامر خ ای تیانسان» قتِیحق« یدرباره
  اند. گرفته یما جا یTبرالیل یTدر بطن فرهنگ دموکراس

کرد که حقوق بشر در بطن فرهنگ دموکراس دهیا نیبه ا توانیم ایآ یول الزم  دیگرفته است؟ شا یجا یبرالیل یTاتکا 
درست همان  یعنی م،یاصولِ آن به دست ده یبرا ینیع یهیجا توجو از آن میفرهنگ برو نیا یباشد که به فراسو

نه  یفرهنگ یهافرضشیاست که انتظارات و پ نیمسأله ا امااند. در صددِ انجام آن بوده شهیهم هالسوفیکه ف یکار
 یهادهیپد و روهاین. هستند زین ریپذبیآس و شکننده بلکه کنند،یم رییجوامع مختلف به شدت تغ انیفقط در م
گون، گر نببر انیم از یحت اید و نده رییها را به شدت تغد آننتوانی، میاسیس غاتیشدن گرفته تا تبل یجهان از گونا د. ا



  

 

 از زین هستند ینژاد ای یجنس یهاضیتبع هیعل که یحقوق ایآ برسند، قدرت به نژادپرستانه ای زدهتیجنس یهادگاهید
  روند؟یم انیم

قائل شدن به حقوق پناهنگان  ای. مجاز نبودنِ شکنجه پرسمینم ینظر یِکنجکاو ای لیتخ سِر از فقط را سؤال نیا
کنش راًیاخ )بود برخوردار یاگسترده تیمحبوب و تیظاهراً از مقبول یکه زمان( رو روبه یتند یهاها و مخالفتبا وا

 یبرا نه و باشد نیا یبرا یکه نه ضمانت آن بدون توان؛یم هم پسرفت کرد، توانیم شرفتیکه پ طوراست. همان شده
 ستیحقوق بشر ن یبرا یاستوار یهیپا قدرهمان یفرهنگ قTیعم و دارشهیر یهافرضشیپ و یاجتماع انتظارات. آن

 در رو به رشد ییTاز حقوق بشر در مقابل اقتدارگرا دیسو با کیهست: از  انیم نیدر ا یرانگریکه قانون. تناقض و
 به ما تعهد که مییبشو دست خود باور نیا از دیبا گرید یسو از و م،یدفاع کن (post-truth)» قتیحقفرا«دورانِ 
  .میکن دفاع آن از میحاضر اساس نیهم بر و دارد قتیحق در شهیر بشر حقوق

ها از منزلت انسان یها دارد، و همهانسان شمولِجهان و یکل منافع در شهیحقوق بشر راست که  نینظر خود من ا
دفاع  یبرا گر،یبه عبارت د ها است.آن یهمه انیم مشترک تِ یکه حاصلT انسان یمنزلت ،برخوردارند یکسانی یTاخالق

 یدرون یاز ارزش، خود یخود بهانسان،  یدر گونه تیکه عضو میمفهوم متوسل شو نیبه ا دیاز حقوق بشر، هم با
در  رهیو غ ،یدانش، دستاورد، باز ،یمثل دوست یها را در امورانسان انیمنافع مشترک م دیو هم با ،برخوردار است

ارزش  خود یخود بهبودن  که انسان دهیا نیا ندیمشکالت خودش را دارد. ممکن است بگو زینظر ن نی. امیرینظر بگ
) است، درست مثل speciesism( »یپرستگونه« ای» اصالت گونه«از  یاست؛ نوع اساسیب یِداورشیپ کیدارد 

به  تیحقوق بشر در نها ندیو بگو رندیبگ رادیا »شمولمنافع جهان«ممکن است به مفهوم  زین یا. عدهینژادپرست
  . نه ای دیافزایمصاحب حق  یِکه به بهروز نیگردد، فارغ از ایم بر یشخص یهایآزاد

 یلیخ ،را بشر حقوق به خود تعهد میتوانینم که ندارم یدیترد نه، ایکه نظر من درست باشد  نیفارغ از ابه هر حال، 
 یلی. تنها با تحلمیمان تدوام بخشیبرالیل یسفرهنگ دموکرا یهافرضشیپ ایقانون  قیساده و سرراست، از طر

 میحقوق بشر را در قانون بگنجان که میاول، محّق یکه چرا اصالz در وهله میده حیتوض میتوانیم تردهیچیو پ ترقیعم
تا  دوازدهماز حقوق بشر از قرن  یهدف دفاع فلسف قاًیدق نی. و امیخود ادامه بده یTبرالیل یTبه فرهنگ دموکراس ایو 

 جز میندار یاچاره م،یدار نگه یقو و استوار را خود بشر حقوق فرهنگ میکه بتوان آن یبرا. است بوده اواخر نیهم
 تِیصالح در منحصراً کار نیکه ا میفکر کن دیحال، نبا نی. در عمیآن بپرداز هیتوج یمسأله به میکه مستق نیا
 در گرانید با و کردهتا در آن شرکت  کندیشهروندان دعوت م یهمه از که است یندیفرا نیااست؛  یاحرفه لسوفانِیف
  . کنند یهمفکر باره نیا

  
  مینا یوسفی: برگردان

___________________________________________________  
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