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برخالف ادعاهای ساااد انگارانهای که س ا د در باردردان ت رار ِ ش ا
دفتماتِ حقوق بشار به دسابرر  ۸۴۹۱و ص ور اعالبیهها و ش

دیریِ

دیری سارباتها و

کمپینهاای بتنوع دارنا  ،ر شاااه هاای اصاااید ا ن دفتماات را با

در برارراتِ

رها دبخشِ بردبد و انقالبدِ قروت دذشاته عییه سارکوبگری پادشاهات و سیطهی
طرقارد جساا  .حقوق بشاار ،ار همات دورات ،اساای هی دساا

برابریخواهات و

آرادیطیراند بود که در بقاوب های بردبد عییه ساارکو ِ ح وب ها و ساایطه و
استثمار طرقارد به پاخاسته بودن  ۸.آتچه ار آت دورات فر ادهای آرادی و بقاوب ِ
رها دخوا ِ سرکو ش دات را راهرری بدکرد ،نمادی بود که بد کم و کاس
انسااات» نابی

«حقِ

بدشاا  .ا ن شاا ار ابا ابرور و در دورات فرادیریِ سااارباتها و

کمپینهاای «حقوق بشاااری» رنگاا رنگ ،چرا و چگونه بیش ار هر ربات ار نیرویِ
رها دبخش رهد ش

اس ؟ در دورات ب واردد اسناد بینالمیید  -که الرته اغیب

قاانوناا غیرالزامآورنا  -و ظهور ب اف اند که رنها با بریغات بسااای ی
نوردهم قاب قیاسان  ،چه چیز ا

در قرت

ی اصاالتا رها دبخشِ حقوق بشر را به پروژ ی

ب نی بخشاد دول های صااحبق رت و ساارباتهای بوروکراریک «بشردوس »
( )humanitarianفروکاسته اس ؟
ژاک رانسیر ،در بقالهای با عنوات «چه کسد سوژ ی حقوق بشر اس ؟» ،اذعات
بدکن که حقوق بشر ،بهرغم آتکه در دهههای هفتاد و هشتاد بیالدی ابزاری در
دسا

جنرشهای بقاوب

اروپای شرقد در برابر رورالیتار سم بود ،نتوانس

صیح

و رفاا را برای دنیای عاری ار کمونیسا ام به اربغات آورد .آنچه وروپیای ب هودِ
حقوق بشاار برای جهاند که د گر ار ابپراروریهای رورالیتر عاری شاا
داذاشا ا  ،صا ا ناههاا د ر ااتدهن

بود به جا

ار نزاع های قوبد و کشاااتارهای جم د،

1 Douzinas, C. (8002). The end of human rights: Critical legal thought at the turn
of the century. Oxford: Hart Pub.
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د گریساتیزی و بنیاددرا د بذهرد بود .در چنین ص نهها د ،حقوق بشر نه د گر
اسای هی برارراردِ بخالفاتِ سارکو

و استر اد ،بی ه به شاخصد برای رف یکهای

دوداانه بیات شاااهرون ات دنیای آراد ار ک ساااو ،و افراد بدحقوق ،بدخانماتها،
آواردات جنگد و باربان دات پاکسااریهای نژادی ار ساوی د گر ب
رانسایر بهدرساتد در پ

ش  .آتچه

ِ ا ئولوژیِ جهاندِ حقوق بشر بدبین  ،ددرد سد بفهوم

«بشاار» ( )humanار جا گا سااوژ ی برارراتِ آرادی و برابریخواهد به بفهومِ
اخالقدِ دنگ و نابشااخ

«بشاار

» ( ،)humanityو به دنرا آت ،ورود بفهوم

«بشردوستانه» ( )humanitarianدر روجیه ابزار و بابور

های ب اخیهجو انهی

دول های صاحب ق رت اس 2.
بشر

در جا گا ک بفهوم اخالقد و بتما زکنن  ،هیچدا ب نا د بشخ

ه ن اشااته اساا  .در ارر ابد شاااخ

و

برخورداری ار جا گا بشااری در جوابع

پیشااب رت و همچنین در دورات ب رت ،افراد هموار به دساتهها د رقساایم ش
بدشااون که بشاار بودتشااات با قی های کاب و ناق
بددردد .واضاح اسا

دورات حاضاار بیی

ب یق

که هموار افرادی هم هساتن که در هیچک ام ار دو سوی

طیف جا د ن اشاته و ار دا ر ی بشار
پوسا  ،نژاد ،جنسای

 ،بررر و فرودساا

و

خار بدبانن  .شاخ

ها د بانن رنگ

و درا ش جنساد ،طرقهی اقتصادی -اجتماعد و بهو ژ در
و بدراب یتد ،در ا ن رقساایمبن یها نقش ب وری دارن  .با ا ن

همه ،ددرد سدِ بفهوم بشر به بفهوم اخالقدِ بشر
بشاردوساتانه ،نیاربن ظهور ساوژ ای ج
نظابد سااردار باش  .ا ن سوژ ی ج

و به دنرا آت انگار ی ابزاریِ

بود را با بنطق ب اخیهجو د سیاسد-

همات رصو ر انسات «قرباند» اس ؛ انساند

که نهرنها ار حق برخوردار نیسا  ،بی ه ار شا ت سرکو

و فرابو ش دد ،حتد

2 Ranciere, J. (April 00, 8002). Who Is the Subject of the Rights of Man?. South
Atlantic Quarterly, 001, 892-100.
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قادر نیسا

داشاته باشا  .ا ن رصو ر ار انسات

ادعا د برای ا ساتاددد و بقاوب

قربااند باهو ژ در رون ر والت ساااه دههی اخیر حقوق بینالمی قاب رهگیری
اسا ؛ ر والرد که دسا
ک «ابتیار» رر

کرد.

ا ن رصااو ر حقوقدش ا
چارچو

کالر «قرباند ا

واژ ی قرباندِ ا

ار انساااتِ بوضااوعِ حقوق بشاار را بدروات بهخوبد در
آ » ) (the figure of ideal victimروضیح داد3.

آ به بوق ی

با آتچه بم ن اسا
ا

افتن به بوق ی

قرباند در پهنهی حقوق بینالمی را به

فرد ا دروهد ار افراد اشااار دارد که در بواجهه

جرم ریقد شاود ،بالفاصایه برچسب قرباند بددیرن  .قرباند

آ آت کسااد اس ا

شاا ساتهی قرباند نابی

که در ک ص ا نهی بشااخ
شا ت اس

و دس

 ،بیش ار هر ک

د گری

افتن به ا ن جا گا  ،بهکاردیریِ هر

ابزار و رو ردی برای «نجات» او را روجیهپذ ر بدکن  .اهمی

بن صااربهفرد ا ن

بفهوم در دساااتر ی حقوق بینالمی بهطور عام و حقوق بشااار بهطور خاص در
درهمرنیا دد آت با رون ی اسا ا

که طد آت دارن ی حق آت ک

ا کسااااند

انگاشاته بدشاون که قرباندِ جنا ات بینالمیید ا نقض حقوق بشر هستن  .به ا ن
ررریب کسااب برچسااب قرباندِ جنا ات و نقض حقوق بشاار ،بدواسااطه فرد را در
بوق یتد قرار بدده که هر ش ید ار ب اخیه برای نجات او را روجیه خواه کرد.
فهم دقیقررِ بنطق قرباندساری در حقوق بشر نیاربن پاس دهد به دو پرسش
در خصوص کالر قرباند در جا گا سوژ ی حقوق اس  :نخس
ا ن کالر قرباند ا

آتکه و ژددهای

آ چیسا ا ؟ و د گر آن ه ،ا ن کالر  ،در بنطق عمیدِ حقوق

بشار چه کارکردها د را رولی و روجیه بدکن ؟ سوژ ی قرباند ا

آ  ،بیش ار هر

چیز ،با دو و ژدد «ض ف و آسیبپذ ری» و «وابستگد» پیون خورد اس  .رصو ر
کییشهای ار افراد ض یف و آسیبپذ ر عموبا رنات و کودکاند هستن که نیار دارن
3 Nils Christie, “The Ideal Victim” in From Crime Policy to Victim Policy, ed.
Fattah E. A., (London: Macmillan, 0921) 02 (02-10).
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بنجیاند با صا ای رساارر و قاب

بین رر ،داساتات سرکو ش ددِ آتها را باردو و

حقوقشاات را به جا شاات بطالره کنن  .قرباند ا

آ همچنین بوجودی «وابسته»

اس  .وابستگد فرد قرباند ،ار آت جاکه نقشد ب وری در ر یین نسر
بنافع سیاسد دارد ،برای دس

او با بنابع و

ابد او به ا ن برچسب بسیار ر یین کنن

اس  .بر

برنای ابر وابستگد اس

که فرد قرباند ،را رباند که به کمک و حما

وابساااته بد بان  ،ره

ی عییه بنابع و بنافع و صااااحرات ق رت نخواه بود .ابا

هردا قرباند سوژدد خود را بار اب و در جا گاهد بتفاوت ار هو
با ست  ،بالفاصیه ار بوق ی

که به او برچساب رد ش

و بزا ا د را که به وی ر یق درفته ار دس ا

نهاد حابد
قرباندِ ا

قرباند ا

آ

آ خار ش

خواه داد .سااوژ ی قرباند ،بهب ض

احیای نیروی خودفربانروا د و ا سااتادددا  ،د گر نهرنها ساازاوار حق در ب نای
نجات و حما

نیس  ،بی ه به ره

ی عییه قانوت و نظم بسیط بر

بدشود.

همین دو و ژددِ ضا ا ف و وابساااتگد برنای رولی و روجیه کارکردهای عمیدِ
ب اخیهجو انهی بشردوستانه در نظام کنوند حقوق بشر هستن  .وقتد سوژ ی برارر
و خودفربانروا که در برابر نظامهای سرکو

و رر یض بدا ست با قرباندِ بظیوبد

جا گز ن بدشود ،آتکه ره

که سازاوار براقر

اس

حقوقدِ حاکم اساا

جا ش را به سااوژ ای در خطر که بساات ق «نجات» اساا

بددها  .ا ن عمییاات نجات الرته به هم

ی در برابر نظام سیاسد-

بنجیاند انجام بدشاااود که نهرنها در

ق رت و روانگری سااارآب  ،که در اخالق نیز فرادسا ا

هساااتن  .به ا ن ررریب،

حاکمات ساایاسااد و اقتصااادی ،ا ن بار در جا گا بررر اخالقد نیز بدا سااتن و با
بأبور
بشاار

های حقوق بشریِ دول ها و سارباتها ،بشر
ِ قرباند نهرنها رمام شاااخ

ِ قرباند را نجات بددهن .

های الرم برای بشااروعی

دادت به عمییات

نجاات را فراهم ،بی اه باه چرخیا تِ چرخاه های اقتصااااد آت نیز کمک بد کن .
رصاو رهای به ابتذا کشای

ش

ار قربانیات نقض حقوق بشر در پوشش کودک
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درسانه ار آفر قا که شا مش باال آب  ،رت سرکو
سااری خور اساا

ش ی روسری به سر که رو

ا پناهجوی در حا غرق شاا ت در آ های ب ترانه ،بهخوبد

احساااسااات نوعدوسااتانه را در بیات خیر ن بربدانگیزن و در رقاب

با رصاااو ر

براررات و بقاوب های بسااتق و برابریخوا  ،روجه قا های رسااانهای را به خود
اختصااص بددهن  .ا نها همه الرته به جز نقشد اس

که رصو ر ا ن قربانییات در

رجهیز بالدِ برنابههای ب اخالت بشردوستانهی نظابد ا فا بدکن .
کاال د و ب وار شا ا ت درد و رنج رون ی اسا ا

که طد آت هموار «آتها»

قرباند بدبانن و رنج بدبرن را «با» با فرادساتد و بررری اخالقدبات به دادشات
برسیم .ا ن بنطق «د گریساری» نقطهی دقیق رالقدِ ددرد سد در بفهوم سوژ ی
حقوق بشااار با کارکرد ب وری حق فردی در چارچو

نهاد ب رت حاکمی

قانوت

اساا  .حق فردی برای ا نکه الزامآور باشاا  ،با در رابطهای رنگارنگ با اصاا
حاکمی
ر ا

قانوت نهاد نه ش
حاکمی

و قانونی

قانوت ار و ژدد قانونی

( )legalityپی ا کن  .حق فردی ،آتدا که
برخوردار شا ا  ،ابزارِ الزامآورِ نظام حاکمِ

قانوند برای دستهبن ی افراد به صاحرات حق ،اعطا کنن دات حق و هرآتکه به ک
ار دا ر قانونی ِ حق خار اس
در بهتر ن حال

خواه بود .حقد که در نظام قانوند نهاد نه ش ،

و در ساایاق عمی رد دول های حاکم بر روسا ه افتهرر ن جوابع،

فقط بدروان رضمین کنن ی سهم بوجود و رثری ش ی هر فرد ار ق رت و بنابع
باشا  .به بیات د گر ،حق قانوندشا

رنها رضامین کنن ی سهم بوجود هر فرد ار

برابری و آرادی در نظام حاکم اس ا  ،نه عابید برای برهم ردت ب ادالت در بیات
آنات که به حاشیه ران

ش

و آنات که ح مراند بدکنن  .در ا ن رصو ر ،صاحرات

و اعطا کنن دات حقوق بشاار همات «با»ی بررر ساایاساااد و اخالقد هساااتن که
«د گری» های قرباند را بشامو نوعدوستد خود قرار بددهن  .حقوق بشر در ا ن
بفهوم د گر ناه نیرو و ابزاری برای رغییر نظاامهاای رر یض و سااارکو
ا

آلد برای برارر  ،بی ه خود ابزاری برای رثری

وض ی

ا حتد

بوجود اس ؛ وض یتد
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که در آت قرباند رنج بدبرد را دول

و کنشاگر سااربات حقوق بشری او را نجات

ده  .با ا ن همه چن ات عجیب نیسا

که حقوق بشار ،ا ن «ا ئولوژی دورات پسا

ا ا ئولوژی» ۹،ناهرنهاا راهد به کم کردت شا ا اف ثرورمن و فقیر ،فرادسا ا
فرودس  ،سرکو در و سرکو شون
روجیه کنن ی بأبور تد اس

و شهرون و پناهن

و

نررد  ،بی ه خود ابزار و

که به صاحرات رم ت ،حق ب اخیه برای بردت رم ت

به ربینِ غیربتم تها را بدده .
ادبون بورک ،پ ر کنسرواریسم انگیی

که در ربر ی اولین بنتق اتِ اعالبیهی

حقوق بشار و شااهرون فرانسااه بود ،آت را اعالبیهای با ربات ررور و ره
آب

نهادهای آراد و ب ترری که بهساختد بهدس

ی عییه

بودن نابی  5.بورک ،بیش ار

دو قرت پیش ار آت که ساااوژ ی خودفربانروا و آرادیخوا جای خود را به کالر ِ
قربااندِ ا

آ ب ه و قر ار آتکه بقاوب

و ا ساااتادددهای برابریخواهانه در

لرااس قوانینِ رثریا کنن ی ح وب ها و نظام بینالمی نهاد نه شاااون  ،بهخوبد
در افته بود رنها بقاوب های بردبد قادرن بوارنهها را جابهجا و نظمِ ساارکو در
را بههم بر زن  .او بهخوبد در افته بود که رها د ار سااارکو
رخ بدده که سوژ های بستق در کنار

گر «با» شون و ش ار حقِ انساندشات

را با صاا ای خودشااات فر اد کنن  .پر واضااح اساا
ابرور نش ،ا ن نوع ا سااتاددد در برابر ساارکو
حقوق انسااااند بصا ا اق ررور و خشاااون

و رر یض رنها جا د

که ار نگا او و بیراثداراتِ

و رر یض برای به دس ا آوردت

ریقد شا ا

و هر آتکه قرباند نمان ،

وحشاا اف ن خواه بود .با ا ن همه ابا سااوژ ی خودفربانروای بقاوب ها خو
بددان که حق نه اعطا ش ند ،بی ه درفتند اس .
4 Douzinas, C. (8002). The end of human rights: Critical legal thought at the turn
of the century. Oxford: Hart Pub.

5 Waldron, J. (8002). Nonsense upon stilts: Bentham, Burke, and Marx on the
rights of man. Abingdon, Oxon: Routledge.
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