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مقدمه

نخبــگان1 چگونــه می تواننــد در مقابــل هجمــۀ جنگ هــا، خشــونت، تروریســم مذهبــی و شــکنجه 
-ویژگی هــای اساســی آغــاز قــرن بیســت و یکم- مقاومــت کننــد؟ آیــا »نظریــه« یــا »فلســفه« می توانــد 
بــه فهــم معنــای جهــان2 کمــک و سیاســتی بــرای حــل منازعــه عرضــه کنــد؟ در فرهنگــی کــه بــه قول 
کادمیــک چیســت؟ در  رئیس جمهــور بــوش »هرکــه بــا مــا نیســت پــس بــر ماســت«، کارکــرد انســان آ
فضایــی کــه پژوهــش بــا ســنجۀ مدیریتــی ای ارزیابــی می شــود کــه در ازای بی خطــر، هم نــوا، و عمومــًا 
ســطحی بودن پــاداش می دهــد، نقــد چــه جایگاهــی دارد؟ ایــن پرســش ها همــواره بــا تفکــر انتقــادی 
بیست ســالۀ اخیــر همــراه و مایــۀ عذابــش بوده انــد. مــن جواب هــای ســاده یا قاطعــی نــدارم. اما، مثل 
بســیاری دیگــر، معتقــدم وقــت آن رســیده کــه نخبــگان و دانشــگاهیان بــه اختافــات و مباحثــات 
گســترده تر فرهنگــی و سیاســی بپیوندنــد و از همــان بارقه هــای محــدود دانــِش منتظــم بــرای تصــور 
ــه زندگــی ســربه راه و  ــا دانشــگاهیان ب ــه اتفــاق م ــب ب ــر اســتفاده کننــد. قری و ســاخِت دنیایــی بهت
بی مناقشــه خــو گرفته ایــم و بــه فکــر ارتقاگرفتن یا قــرارداد کتاب بعدی خود هســتیم. دانشــگاه غالبًا 
نوکرمآبانــه در خدمــت منویــات دولــت، ملــت و ایدئولــوژی بــوده اســت. هنــوز هــم اولیــن دســتورکار 
دانشــگاه جســت وجوی معرفت و حقیقت اســت. تا جایی که می دانیم از زمان ســقراط معرفت و 
حقیقت شرکای الینفِک عدالت و زیبایی بوده اند. حقیقت و معرفت با عدالت پیوند خورده اند 

و ارشــاد قــدرت بــه حقیقــت و عدالــت فخــر و آبــروی دانشــگاه اروپایــی بــوده اســت.
ــا( را مــرور  ــا )ایتالی  بیاییــد داســتان عجیــب تأســیس اولیــن دانشــگاه اروپایــی در بلونی
پــا را فــرا گرفــت. فردریــک  کنیــم. بیــن قــرون یــازده و دوازده، جنــگ اعطــای نشــان ها3 سراســر ارو

اول، امپراتور ریش قرمز،

1.   Intellectuals 
2.   sense of the world

گریگوری هفتم و هنری چهارم ]مترجم[. War of Investitures .3: بین پاپ 



حقوق بشر و امپراتوری10

ــا ُهنــِر یــک سیاســت مدار  ــرِق شــوالی ارغوانــی، ب بــه ســودای احیــای زرق و ب
و سلحشــوری یــک ســرباز و ددمنشــی یــک ســتمکار، بــه اتحادیــۀ لمبــاردی 
کــرد. پیش تــر، تأســیس حقــوق رومــی محبوب تریــن دانــش را بــرای  حملــه 
 امپراتــور را ولــی 

ً
کــرده بــود و اســاتید حقــوق بلونیــا صراحتــا اســتبداد خلــق 

کــرده بودنــد.1 مطلــق انفــس و امــواِل اتبــاع اعــام 

گیبــون از حملــۀ ریش قرمــز بــه شــهرهای ایتالیاســت. احیــای امپراتــوری  ایــن توصیــِف 
کلیســا و دولــت و  پــای مــدرن، رابطــۀ بیــن  مقــدس روم نقشــی تعیین کننــده در ایجــاد ارو
ــن از اســاتید حقــوق، بلغــارو،  ــور در 1158 چهــار ت تأســیس دانشــگاه اروپایــی داشــت. امپرات
کــه شــارح بــزرگ، ایرنریــوس، در  کوپــو، و اوگــو دی پورتــا راوینانــا -اعضــای مکتبــی  مارتینــو، یا
کــرد. از ایشــان خواســته  ــا دعــوت  ــرای حضــور در شــورای رونکالی ــود-، را ب ــا نهــاده ب ــا بن بلونی
ــا نهادهــای سیاســِی محلــی،  ــی ب ــوری و عرف هــای حقوق ــوِن امپرات ــارۀ ارتبــاط قان ــا درب شــد ت
دو  هــر  بــرای  ایــن مشــارکت  بدهنــد.  لمبــاردی، مشــورت  قدرتمنــد  در شــهرهای  خاصــه 
ــوِن ژوســتینین تربیــت شــده بودنــد،  کــه تحــت امپریالیســم قان ــان،  ــود. حقوق دان ســو مفیــد ب
کــه در مقابــل ادعاهــای محلــی از امپراتــور  کردنــد  فهرســتی از امتیــازات یــا مقــررات ارائــه 
ــا شــرحی مفصــل اثبــات  ــروه ب گ ــود. ایــن  حمایــت می کــرد؛ فقــط مارتینــو صــدای مخالــف ب
کردنــد کــه حقــوق رومــی برتــر اســت و اعتبــاِر خــود را از امپراتــور می گیــرد، نــه از شــهرها. و  ســهم 
امپراتــور شناســایی قانونــی بــود و پــاداش حقوق دانــان چیــزی بــه نــام »ُاثنتیــکا هبیتــا« )نشــان 
کــه بعدهــا ســنگ بنــای دانشــگاه بلونیــا -قدیمی تریــن  علمــی(1 بــود،  فرمــان یــا اجازه نامــه ای 
ــا- قلمــداد شــد. ایــن امتیــاز شاهنشــاهی ســه بخــش داشــت: اواًل هــر محقــق  دانشــگاه اروپ
ــه  کــم صاحیــت اســتاد خــود را ب ــه جــای َمحا ــه خــود ب ــوط ب می توانســت در موضوعــات مرب
کــه در راه تحصیــل علــم ســفر  کســی  رســمیت بشناســد. ثانیــًا، بــه موجــب اجازه نامــه، هــر 
می کــرد در طــول ســفر و مــدت اقامــت در محــل تحصیــل از حفاظــت شاهنشــاهی برخــوردار 
کــه بعدهــا بــه بازگشــت  محصــل از ســفر نیــز تســری یافــت. عــاوه بــر ایــن،  می شــد، امتیــازی 
محصــان و خدمــۀ ایشــان از پرداخــت حق العبــور، خــراج و مالیــات معــاف بودنــد )ایــن 
کم رنگ شــدن ایــن امتیــاز در روزگار معاصــر،  اولیــن نمونــۀ امتیــاز معافیــت مالیاتــی اســت. بــا 
ــه  ــت، اجازه نام ــوند(. درنهای ــان ش ــق تاریخی ش ــن ح ــب ای ــگاهیان طال ــت دانش ــته اس شایس

1.  Authentica Habita
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یــۀ رایــج و انزجــارآور غرامت خواهــی، کــرد. طبــق رو  غرامت خواهــی از محصــان را ممنــوع 
گــر یــک  محصــل انگلیســی بــدون پرداخــت دیونــش بلونیــا را تــرک می کــرد،    فی المثــل ا
کــم بلونیــا می توانســت پــول را از دیگــر محصــان انگلیســی وصــول کنــد. ایــن نقطــۀ عطفی  حا
یــخ دانشــگاهی اروپاســت. دانشــگاه بلونیــا به عنــوان یــک دانشــکدۀ حقــوق آغــاز بــه  در تار
کــه در اوایــل قــرن یازدهــم بــه اوج رســیده بــود، توســعه  کــرد امــا نســبت بــه علــوم مقدماتــی1،  کار 
ــه  ــوق آموخت ــۀ حق ــه ضمیم ــگارش( ب ــن ن ــن2 )ف ــه، و دیکتام ــن خطاب ــان، ف ــتور زب ــت. دس یاف
می شــد. اولیــن دانشــگاه حقــوق را اعــم از آنچــه مــا امــروزه علــوم انســانی می نامیــم آمــوزش 

مــی داد. بعدهــا الهیــات، موســیقی و ریاضیــات بــه ایــن حلقــه اضافــه شــد.
کشــور بــه بلونیــا می کشــاند. در آغــاز  آوازۀ اســاتید دانشــجویان را از ایتالیــا و خــارج از 
یــخ  پــا- بــه بلونیــا آمدنــد. تار قــرن دوازدهــم حــدود ده هــزار  محصــل -عمدتــًا از گوشــه و کنــار ارو
بلونیــا چــه درســی بــرای دانشــگاهیان خســتۀ قرن بیســت ویکم و برنامــۀ »احیای بلونیــا« -روش 
پــا- دارد؟ اولیــن و مهم تریــن درس آزادی دانشــگاهی و  بلونیــا بــرای وحــدت دانشــگاهی ارو
مصونیــت تحقیــق و پژوهــش از تمــام مداخــات و فشــارهای بیرونــی اســت. بنیــان دانشــگاه 
بــر آزادی مطلــق در پرسشــگری علنــی و آزادی در اعــام نتایــج پژوهــش و دانــش در بــاب 
ــد در پرســیدن هــر چیــزی  ــِر نامقیــد اســت، بای ــۀ ام کــه درواقــع تجرب حقیقــت اســت. تفکــر، 
کــه حقیقــت  نامقیــد باشــد، هــر چیــزی ازجملــه ارزِش خــوِد پرســیدن و ارزِش حقیقــت. امــروز 
کان مادر حقیقت اســت.  متکثــر شــده ایــن ضــرورت حیاتی تــر اســت. دانشــگاه اروپایــی کمــا
تنهــا پیش شــرط دانــش و حقیقــت درامان بــودن از تهدیــدات و غرامت جویی هــای بیرونــی 
اســت، بــا ایــن حــال چنیــن تأمینــی هیــچ گاه عرفــًا و قانونــًا وجــود نداشــته اســت. متخصصــان 
و محصــان بلونیــا حقــوق دانشــگاهی خــود را بــا پذیــرش خواســت امپراتوری و امپراتور کســب 
کردنــد. امپراتورهــا فاســفه و متفکــران را در تمــام عرصه هــا توجیه گــِر خــود می خواســتند. 
ــه  ــب ب ــا اغل ــرده، ام ک ــاز  ــی آغ ــای محل ــد بی عدالتی ه ــا نق ــود را ب ــرا راه خ ــوِق جهان وطن گ حق

ایدئولــوژی امپراتــوری بــدل شــده اســت. 

کــه محصــان در تمامــی  گفتــه می شــد  پــای قــرون وســطا بــه هفــت علمــی  Liberal Arts  .1: علــوم مقدماتــی در ارو
ــم  ــق، عل ــم منط ــان، عل ــتور زب ــد از: دس ــوم عبارت ان ــن عل ــد. ای یدن ــام می ورز ــا اهتم ــری آن ه ــه یادگی ــتی ب ــته ها می بایس رش

باغــت، هندســه، حســاب، نجــوم و موســیقی  ]مترجــم[.
2.  dictamen
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کــه بــه خواســت شــاه تــن نــداد. در این  امــا در ایــن میــان مارتینــوی مخالــف نیــز هســت 
کــه در  کننــد  کیســه بوکســی تبدیــل  کــه فشــارهای همه جانبــه می کوشــند دانشــگاه را بــه  برهــه 
برابــر هــر ابتــکار سیاســی نســنجیده و ســطحی رام اســت، دانشــگاه بایــد ســنت خویــش را 
 حفــظ و بازتولیــد کنــد. دانشــگاِه اروپایــی بایــد به نام حقیقت و عدالت و تا آنجا که در تــوان دارد
  در مقابــل قــدرت اعــم از دولتــی، اقتصــادی و رســانه ای، و ایدئولوژیــک و مذهبــی بایســتد. 
دانشگاه باید مکانی برای مقاومت نامقید در مقابل جزم اندیشی، اخاق گرایی و هم نوایی باشد. 
 چنان کــه خــود کانــت هــم در عنفــواِن مدرنیتــه پذیرفتــه بــود، ایــن تقریبــًا یــک آرزوی محــال اســت.
امــری  مــی آورد،  بــه دســت  قــدرت  از  از فاصله گیــری  را  امــکان وجــودی خــود  دانشــگاه   
یــدا بــا قــوت و مکــررًا در ده ســال آخــر عمــرش  ک در کــه ناممکــن اســت. امــا چنان کــه ژا

می ســازد.  ممکــن  را  دانشــگاه  کــه  اســت  ناممکــن  همیــن  می گفــت، 
ــه  ــت ب ــوق و سیاس ــفۀ حق ــت در فلس ــد و مقاوم ــگاه نق ــارۀ جای ــوق درب ــی ف ــؤاالت اساس س
ــا  ــل ســلطه و بیــداد اســت ی ســیاقی متفــاوت بیــان می شــوند؛ حقــوق بشــر ســد دفاعــی در مقاب
بــزک ایدئولوژیــک امپراتــوری در حــال ظهــور؟ آیــا جهان وطن گرایــی راهــی به ســوی عدالــت و 
خاصــی جهــان از ســرمایه داری جهانــی اخیــر اســت؟ حــوادث گیج کننــدۀ ده ســال اخیــر ایــن 
طیــف از ســؤاالت را از خفــا بــه در آورد امــا مجــددًا زیــر خروارهــا توجیــِه تبخترآمیــز مدفــون شــدند. 
زیرســؤال بردن مســلمات نظــم جهانــی نویــن مفیــِد این معناســت که نقد دانشــگاهی و نخبگانی 

کــرده اســت. ــه ســالن اداری شــهر کشــف  ــر دانشــگاه ب ــرای اتصــال آمفی تئات ســاحت هایی را ب
کتــاب حاضــر نتیجــۀ چنین کشــفی اســت و نظریــۀ انتقــادی و تاریــخ )سیاســی و حقوقی( 
اخیر را کنار هم می گذارد تا به نوعی فلســفۀ سیاســی مقاومت دســت یازد. کار ما با مجموعه ای 
ســخنرانی و مناظــرۀ عمومــی در ســاِل دشــوار 2003 آغــاز شــد. محتــوا، امیدهــا و، صادقانــه بگویــم، 
یــأس موجــود در کتــاب را در دوره ای سه ســاله بــا خــود بــه چهــار قــاره بــردم تــا با نظــرات )و نقدهای( 

بزرگوارانۀ بســیاری از دانشــگاهیان، پژوهشــگران و مخاطبان عمومی حک و اصاح شــد.
در اینجا، همان لحِن شفاهی و احساسی ارائۀ مطلب را نگاه داشته ام. به همین خاطر، 
گاهــی برخــی مطالــب و مثال هــا تکــرار شــده اند. ســخنرانی های مربــوط بــه جنگ هــای عادالنه، 
کمیــت، و فلســفۀ تاریــخ بیــن ســال های 2003 و  امپراتــوری، حقــوق بشــر، جهان وطن گرایــی، حا
2006 در دانشگاه های گریفیث )بریزبن(، ملبورن و دانشگاه ملی استرالیا )کانبرا(؛ نانجینگ، 
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یــد(،  کمپلوتنســه )مادر ســوزو و پکــن؛ دانشــگاه های دوبلیــن، هومبولــت )برلیــن(، بلونیــا، 
ــا؛ در آتــن، تســالونیکی و ولــس؛ دانشــگاه های  ی ــا( و پرتور ــا )بوگوت یان واشــنگتن )ســیاتل(، هار
کم اهمیت تــر- لنــدن ارائــه شــده اســت. دیــن بزرگــی بــه  مختلــف بریتانیــا و در آخــر -امــا نــه 
کســانی دارم که مرا به دانشــگاه ها و ســالن های سخنرانی شــان دعوت کردند و برای شــنیدن، 
تأییــد و -غالبــًا- ســؤال پیچ کردن ســخنران وقــت گذاشــتند. به ویــژه از کســانی تشــکر می کنــم 
کــه چنــد بــاره مــرا دعــوت کردنــد و فرصــت مطالعاتــی در اختیــارم گذاشــتند و از ایــن طریــق به 
کردنــد. از ایــن جمله انــد: شــان مــک وی، آنــه اورفــورد،  کمــک  کتــاب  بــاروری و بســط تأمــات 
یــا فالکــون، لوییــس والچــر،  گــو چونفــا، شــجیارد تــا، ویتــا فورچوناتــی، مار هیــاری چارلــزورث، 
 اسکار گواردیوال ریورا، کارین وان مارل، دوارد کلین، جان وان دروالت، کریسُتس لیرینتیس، 
یــکا بنونیســتی  کیــس، ر کوســتاس ســوکاالس، نیکــوس ماِزلیــس، انتونیــس مانیتا کــر،  راب وا
ــرای مــن یــک دوســت و همســفِر  کــه ب کالیــن پریــن سال هاســت  کــو.  کوســتاس هاجیکریا و 
کــه در انتشــارات راتلج-کاوندیــش ویراســتاِر  جاده هــای تفکــر اســت و ســعادت بزرگــی اســت 
کنــم. برخــاف  مــن اســت. به عــاوه مایلــم از لینــدا واتُســن به خاطــر ویرایــش دقیقــش تشــکر 
گلخانــۀ  فقــط در  انتقــادی  تفکــرات  به ویــژه  تفکــرات  مرزبانــان مالکیــت فکــری،  فرامیــن 
گفت وگــو، اســتدالل و مناظــره رشــد می کننــد. پژوهــش مــن از یــک امــِر نــادر  حاصلخیــِز 
مســتفیض شــد و آن فرصــت و افتخــار همــراه و همنوشت شــدن بــا دوســتانی نزدیــک اســت. 
هیچ یــک از نوشــته هایم صرفــًا متعلــق بــه مــن نیســت. همــواره تمــام نوشــته ها از متــون و 
کــه دیگــران رقــم  مباحثــات، نظــرات و تأمــات، و رنــگ و بوهایــی بــه هــم بافتــه شــده اســت 
زده انــد. اینجــا نمی توانــم از همــۀ افــراد، نوشــته ها و تأثیــرات یــاد کنــم. حتــی همگــی را به خوبی 
ــۀ  ــه الی ــان ب ــه اثرگذاری ش ک ــتان  ــی دوس ــه از برخ ک ــم  ــرض می دان ــود ف ــر خ ــا ب ــم. ام نمی شناس
کنــم. در طــی دوره ای دشــوار، مهم تریــن هم صحبت هــای  روییــن ایــن اثــر نزدیــک اســت یــاد 
کان باشــند(: پاتریشــیا تویــت، مایــکل اورُســن، فیونــا  کمــا مــن این هــا بوده انــد )و امیــدوارم 
کریسوســتالی،  یــا اریســتودمو، آنــه اورفــورد، پیتــر راش، الیُســن یانــگ، جولیــا  مک میلیــان، مار
کاریــن وان مــارل، جــان وان دروالــت، پیتــر فیتزپاتریــک، تاُنــس زارتالودیــس،  پاتریــک َهنفیــن، 
کــی،  کاال بیــل باورینــگ، تیــم ُمرفــی، نیــکا ِلیســی، امیلیــوس کریســتودولیدیس، الکســاندرا با
ِکِنــدی. شــان مــک وی، آدام جیــری  اســتیوارت ماثــا، هیــاری چارلــزورث، آلــن ُنــری و دیویــد 
ــتند.  ــن هس ــت م ــر و مقاوم ــای تفک ــفر جاده ه ــه همس ک ــت  ــه اس ــن ده ــدر چندی ــل هال  و پی
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بیشــتر چیزهایــی کــه بــرای فهمشــان یاری ام کردنــد را در اینجا خواهند دیــد؛ هر خطایی باقی 
مانــده باشــد بیــن مــن و ایشــان مشــترک اســت. در آخــر و بــه همیــن میــزان بایــد از دانشــجویانم 
یــخ و فلســفۀ حــق در کالــج بیربــک و پژوهشــگران دورۀ دکتــری  در کاِس کارشناســی ارشــد تار
کــه در زمینــۀ حقــوق بشــر دارنــد  کنــم. بــا تعهــد، حــرارت و مهارتــی  دانشــکدۀ حقــوق تشــکر 
ــو، َمــت اســُتن،  سال به ســال، بیــش از آنچــه از مــن می آموزنــد، بــه مــن می آموزنــد. مانوئــل باِرت

گیلبــرت لیونــگ و ایــان وال در ایــن ســیر محققــان و همراهانــی مثال زدنــی بودنــد.
بــورک انگیزه بخــش مــن، همــراه فوق العــاده ام در زمســتان های ســخت اخیــر  جوانــا 
کــه بــدون او ایــن سلســله درس گفتارهــا و  و نمونــۀ اعــای یــک نخبــۀ حــوزۀ عمومــی اســت 
ســخنرانی ها، بیانیه هــا و تظاهراتــی کــه او هــم در آن حضــور داشــت و درنتیجــه کتــاب حاضــر 
ینــاس  کتــاب تقدیــم بــه روِح شــگفت آوِر اوســت. نیُکــس دوز بــه ثمــر نمی نشســت. ایــن 
ــادآوِر  کــی همــواره ی کاال ینــا با ــود. فیــدرا داز ــرای ایــن اوراق ب خواننــده و منتقــدی فوق العــاده ب

ــت.  ــاالر( اس ــدرِت )پدرس ــل ق ــت در مقاب ــت مقاوم اهمی
درنهایــت اجــازه می خواهــم بــه »ُاثنتیــکا هبیتــا« در بلونیــا برگــردم. امروزه مســئولیت ما در 
کــه مرتکــب جنایــات، نسل کشــی ها و هولوکاســت  پــا -اروپایــی  پــا و بــه نمایندگــی ارو قبــال ارو
شــده و درعین حــال ســازندۀ تنهــا مــدل اجتماعــی قابــل قبــول در مقابــل نئولیبرال هــای 
نئومحافظــه کار و نئولیبرال هــای نئوکمونیســت بــوده- و بــه نمایندگــی از دانشــگاِه )کهــن( 
کــه حقیقــت و عدالــت نامقیدنــد  کــه محقــق را بــه ایــن بــاور برســانیم  اروپایــی ایــن اســت 
و پیشــۀ نخبــگان مقاومــت اســت، اعــم از مقاومــت در مقابــل قدرت هــای دولتــی، نظــام 
ســرمایه داری و ایدئولــوژی و در مقابــل مدیریت گرایــی و فن ســاالری، از نفــِس فن ســاالری 
کــه حافــظ یــک نظــام سیاســی سرســپرده و تحــِت اســتثماِر  گرفتــه تــا فن ســاالری بــه ایــن دلیــل 
اجتماعی-اقتصــادی اســت. دانشــگاه اروپایــی بایــد، فــارغ از شــهروندی و ملیــت و تعلــق، بــه 
کــه »ُاثنتیــکا«  اویکــوس )خانــه( و پاتریــای )مملکــت( نخبــۀ حــوزۀ عمومــی بــدل شــود. درســی 
بــه مــا می دهــد ایــن اســت: جاده هــا و بزرگراه هــا را بــاز بگــذار تــا محققــان ســرگردان در مســیِر 
ــِی  ــرای جهان وطن گرای ــدی را ب ــن جدی ــانی و قوانی ــوم انس ــای عل ــد و جاده ه گام بردارن ــش  دان

آمدنــی1 بــه ارمغــان آورنــد.

1. cosmopolitanism to come



 تناقضات حقوق بشر

]بخش اول[





پایان حقوق بشر؟

]1[

در مارس 1991 رئیس جمهور جورج  اچ.دابلیو بوش فاتحانه اعام کرد:

ــازی  ــت و ب ــی نوینــی در حــال ظهــور اســت... کــه در آن اصــول عدال نظــم جهان
منصفانــه از ضعیــف در مقابــل قــوی حمایــت خواهنــد کــرد، آزادی و انســانیت در 

بیــن ملت هــا جایــی پیــدا خواهنــد کــرد...، و رســالت مــا بایــد حفــظ صلــح باشــد.1 

یــازده ســال بعــد، »راهبــرد امنیــت ملــی« رئیس جمهــور جــورج دابلیــو. بــوش بــا لحــن 
مســتأصل تری امیــد بــه حفــظ صلــح را بــه لبــۀ پرتــگاه بــرد:

خلــق  جدیــدی  ُمهلــک  چالش هــای  ســرکش  دولت هــای  و  یســت ها  ترور
کرده انــد. خلق وخــو و انگیزه هــای ایــن شــیاطین جدیــد... ســاحِت امنیــِت 
کــه  یــم  گــر الزم باشــد ابایــی ندار ک تــر می کنــد... ا امــروز را پیچیــده و خطرنا

ــم.2 کنی ــال  ــود را اعم ــروع خ ــاع مش ــق دف ــتانه ح ــدام پیش دس ــا اق ــی و ب به تنهای

به تصریح بوش جوان، جنگ علیه ترور طوالنی است؛ کسانی »که با ما نیستند، با دشمن 
هســتند«. ایــن حــرف از قمــاش همــان »پایــان تاریــخ«1، کینه تــوزی ای یأس انگیــز و موعودگرایــی 
کنــد؟  مســیحی افراطــی بــود. آیــا بنــا بــود قــرن بیســت ویکم رســوایی های قــرن بیســتم را تکــرار 

1. fin de siècle 
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 آیــا قــرار بــود از پــِس پیمــان »آنشــلوس«1 »پیونــِد آمریــکا«2 هــم داشــته باشــیم؟ در حدفاصــل آن 
وعــدۀ صلــح دائمــی و ایــن تهدیــد بــه جنــگ بی پایــان، نظــم نویــن جهانــی شــکل گرفــت و ایــن 

کتــاب بــه محدوده هــای هنجــاری ایــن اتفــاق می پــردازد. 
کتــاب پایــان حقــوق بشــِر مــن در حدفاصــِل دو ســخنرانی فــوق منتشــر شــد. دو جملــۀ 

کــه در تابســتان 1999 نوشــته شــد، تــا انــدازه ای پیشــگویانه بــود:  کتــاب،  آخــر 

یــخ، یــا اتوپیــا  پافشــاری دلباختــگان عمل گرایــی بــر ختــم ایدئولــوژی، تار
کــی از چیرگــی حقــوق بشــر نیســت؛ بالعکــس، فاتحــۀ حقــوق بشــر را  حا

کام شــوند، حقــوق بشــر هــم پایــان یافتــه اســت.3 می خواننــد. وقتــی نــا

در دوراِن اوِج خوش بینــی پــس از جنــگ ســرد، ایــن پیش بینــی در بهتریــن حالــت عجوالنــه 
بــه نظــر می رســید و بالطبــع نویســنده اش در معــرض انتقــادات فــراوان بــود. امــا کمتــر از دو ســال 
بعــد و پــس از حملــه بــه نیویورک و واشــنگتن، مایکل ایگناتیف، »ســرباِز لیبــراِل حقوق بشــر«4، در 
مقالــه ای پرســید و ظاهــرًا پاســخش مثبــت بــود کــه: »آیــا دورۀ حقــوق بشــر بــه ســر رســیده اســت؟«5 
ایگناتیف از این نگران بود که، در اثر حمات تروریستی، امنیت به دغدغۀ اصلی حکومت ها 

تبدیــل شــود و عمــر حقــوق بشــر و حقوق بشردوســتانه به ســر رســد. 
ــۀ دهــۀ  ــوع خاصــی از تفکــر لیبــرال اســت. ادعاهــای متکبران ــی ایگناتیــف معــرف ن نگران
آخــر قــرن بیســتم دربــارۀ پایــان تاریــخ و پیــروزی ســرمایه داری لیبــرال از 2001 بــه بعــد جــای خــود را بــه 
مباحثات هراس آلوده در باب »افول تمدن ها« داده اســت. امروز این چنین به ما القا می کنند که 
جهان وطن گرایی نوینی که با پیروزی غرب ســرلوحه شــده بود، به دســت تروریســت ها، گروه های 
متعصــب مذهبــی، بمب گــذاران انتحــاری و جنگ طلبــان مســلمان، در خطر قرار گرفته اســت. 
ــه ایــن خطــْر تدابیــر خشــن ضدتروریســتی، افزایــش محدودســازی  واکنــش دولت هــای غربــی ب
مهاجــرت و تعمیــم کنتــرل از گروه هــای هــدف و مظنــون به توده های رو به تزاید اســت. شــیوه های 
دولتی که در سراسر جهان تقبیح و در غرب تقریبًا ناپدید شده بودند دوباره محبوبیت یافته اند. 
شــکنجه بــه اردوگاه هــا و زندان هــای غرب -مشــهورتر از همه خلیج گوانتانامو و زنــدان ابوغریب- 
 بازگشــته اســت. البتــه شــکنجه عمدتــًا برون ســپاری نیــز می شــود. پروازهــای »اســترداد مجرمیــن«

Finis Austria .1: پیونِد اتریش به آلمان ]مترجم[. 
2.  Finis Americae
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 مظنونیــن را بــه اردوگاه هــای مخفــی در کشــورهایی می برند، جایی برای شــکنجه بدون خجالت 
 و دردســر. اعترافــات و ادلــۀ حاصــل از شــکنجه علیــه دیگــران مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد
کــه اطاعــات حاصــل از اعمــال خشــونت را فاقــد   و ایــن نقــض فاحــش اصــل حقوقــی ای اســت 

هرگونــه ارزش اثباتــی، اخاقــًا منفــور و قانونــًا بی اعتبــار می شــمارد.
کــه جوامــع لیبرال-دموکراتیــک  پــس از جنــگ جهانــی دوم در غــرب اجمــاع بــر ایــن بــود 
برخــی رفتارهــا -به ویــژه شــکنجه- را برنمی تابنــد و حکومت هایشــان اجــازۀ چنــان رفتارهایــی 
را ندارنــد. غــرب شــکنجه را به عنــوان امــری غیــر قابــل پذیــرش و از مختصــات دوران توحــش 
بــه بحــث می گذاشــت. شــکنجه مربــوط به»جایــی دیگــر«، ســرزمین های  و روزگاران دور 
کنــون ایــن اجمــاع  عجیــب و مملــو از فســاد، رژیم هــای دیکتاتــور و مســتبد دانســته می شــد. ا
شکســته شــده اســت. اینــک شــکنجه یکــی از محورهــای کنفرانس هــای اخاق عملی اســت 
و فرضیــۀ »بمــب ســاعتی«1 اســباِب تفنــن مهمانی هــای شــام اســت. بیــش از هــر چیز مســلک 
حقوق دانانــی مثــل آلــن درشــویتس و شــارحان لیبرالــی ماننــد همــان ســرباِز حقــوق بشــر، 
ــاِب  ــه بحــث در ب کــه ابایــی از ورود ب ــکل ایگناتیــف، و بســیاری دیگــر آزاردهنــده اســت  مای
اخاقی بــودن و مشــروعیت شــکنجه یــا طراحــی برنامه هــای مفصــِل قانونمندســازی شــکنجه 
یــم نظــارِت قضایــی ندارنــد.6 ایگناتیــف بــه  از طریــق »جــواز شــکنجه«، »شــرِط توقیــت«2 یــا رژ
کمتــر« ]خیرالشــرین[ تمایــل دارد:  قرارگرفتــن شــکنجه در مجموعــۀ راهبردهــای ناظــر بــه »شــر 
گیج ومنگ کــردِن منجــر  گونه هایــی از تحمیــل بی خوابــی... یــا  »زور مشــروع می توانــد 

بــه اضطــراب )مثــًا بــا ســرپوِش روی ســِر زندانیــان( را شــامل شــود«.7
مظنونیــن  پیشــگیرانۀ  بازداشــت  از  امــا  اســت  مخالــف  شــکنجه  بــا  کرمــن  ا بــروس 
می کنــد.8  حمایــت  اســتثنایی  مواقــع  3بــرای 

اضطــراری«  اساســی  »قانــون  یــک  تمهیــِد   و 

که پس از یازده سپتامبر جهت توجیه شکنجه ارائه شد ]مترجم[. 1.  فرضیه ای 
Sunset clauses  .2: مجازدانستن شکنجه برای دورۀ زمانی خاصی ]مترجم[.

کــه در حــال  کــم بــر اختیــار عمــل اضطــراری اســت  ــی مقــرراِت حا
ّ
کل 3. »قانــون اساســی اضطــراری« بــه دنبــال »بازبینــی 

 حاضــر در بسیــاری از قوانیــن اساســی دنیــا دیــده می شــود« )14(. مهم تریــن نــوآوری ایــن طــرح، پذیــرِش توقیــِف پیشــگیرانۀ 
کارنامــه ای پرتقصیــر دارد و مهم تریــن دلیــل انتقــاد نظــام  کــه در بریتانیــا و ایــاالت متحــده  مظنونیــن اســت، مقــّرره ای 
ــر  ــا قیــود زمانــی و نظــارت ب ــِت اضطــراری ب کرمن امیــدوار اســت حال ــوده اســت.ا کشــور ب ــه دولــت ایــن  قضایــی بریتانیــا ب
ــِت مطلــق«( محــدود و حــاالت اضطــراری »دائمــی« ممنــوع شــود. ایــن  کثری ــا شــرط »رعایــت مراتــب ا فراینــد سیاســی )ب
گامبــن  کــه جورجــو آ شــاهدی دیگــر بــر فقــداِن شــجاعت در ســاختار ســابق لیبــراِل اســت. »وضعیــِت فوق العــاده« رایجــی 
ــا  کــه اصــواًل ب کســانی حمایــت می شــود  تشــخیص داده بود)فصل هــای 5، 10 و 11 را ببینیــد( به طــور غیرمســتقیم توســط 

تحلیــل او مخالف انــد ]مترجــم[.
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تاریخچــۀ آزادی هــای مدنــی در بریتانیــا و ایرلند شــمالی نشــان می دهــد که هرچند حکومت ها 
بــرای بهره بــرداری از اضطرارهــای واقعــی یــا خیالــی بــرای بســِط قــدرت خــود اندکــی تردیــد دارنــد، 
رد هافمن 

ُ
امــا پــس از رفــع تهدیــِد موردنظــر میلــی بــه انصــراف از این اختیــارات ندارند. چنان کــه ل

کمــۀ مظنونیــن بــه تــرور می گوید:  در پرونــدۀ ناظــر بــه قانونی بــودن توقیــِف بــدون محا
کــه از ِقبــل چنیــن قوانینــی  »تهدیــد حقیقــی حیــات ملــت نــه از جانــب تروریســم، 

اســت«.9
اواخــر قــرن اخیــر بــا مباحثــات هیجانــی دربــارۀ جهانی ســازی، تحدیــد دولــت بــا قواعــد 
 اخاقــی و حقوقــی ســخت گیرانه، و تقلیــل نقــش و جایگزینــی آن بــا نهادهــای بین المللــی و 
قوانین جهان وطنی همراه بود. اما اخیرًا دولت رجعت چشــمگیری داشــته اســت. مفهوم »رفاه 
مــردم«1، تکلیــف اصلــی حکومــت که در ســایۀ جهانی ســازی اقتصــادی و شــعار صلح جهانی 
گویــا به یک بــاره تمــدن و ســبک زندگــی مــا در  ناپدیــد شــده بــود، بــه ادبیــات سیاســی بازگشــت. 
گرفتــه اســت. تهدیــدات شــدید تدابیــر شــدید می طلبــد، ادبیاتــی  معــرض خطــری مهلــک قــرار 
ــدات  ــدن از تهدی ــرای درامان مان ــه حــال. ب ــا ب ــرای فرهنــگ حقوقــی غــرب از عصــر روم ت آشــنا ب
مرگبــار، تعلیــق حقــوق و اصــوِل حقوقــی ضــروری اســت. سیاســت مداران و تحلیلگــران لیبــرال 
-کمــی بــا خجالــت- پذیرفتنــد که امنیت بر حقوق بشــر مقدم اســت. دانشــگاهیان به تأمات 
گامبــن، دنبالــه رِو معاصــرش، برگشــتند. دورۀ خوشــبینانۀ امید  ســیاه کارل اشــمیت و جورجــو آ
جهانی شــده بــه عصــر تاریــِک تــرس بــدل شــد.10 اینــک وضعیــِت اســتثنا، تعلیــق اصــول حقــوق 
کل اندوختــۀ حقوقــی حقــوق بشــر بریتانیایــی و لغــو »قانــون حقــوق  بشــر، و حتــی تعطیلــی 
بشــر« روی میــز اســت. مثــل همیشــه، آزادی هــای مدنــی نخســتین قربانــی هراس هــای دولتــی و 

تشــویش های عامــه اســت.
گویــا پیش بینی هــای مــا دربــارۀ پایــان حقــوق بشــر واقعیــت یافتــه اســت. وقــت آن اســت 
ــند،  ــا باش ــع حق ه ــروش مداف ــوب و رعب ف ــای مرع ــۀ دولت ه ــل هجم ــان در مقاب ــه ُمصلح ک
کــه مســحور قــدرت و مهیــای ذبــح  گزنــد لیبرال هایــی مثــل ایگناتیــف،  بلکــه حق هــا را از 
بنیــان اصلــی لیبرالیســم هســتند، نجــات دهنــد. امــا آیــا تعلیــِق اخیــِر بخشــی از آزادی هــای 
 مدنــی انحرافــی مهــم از نظــم سیاســی و حقوقــِی در دســت احــداث از 1989 بــه بعــد اســت؟

1. Salus populi
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 آیــا یــازده ســپتامبر تغییــری در مســیر نظــم نویــن جهانــی بــود؟ آیــا بوِش پســر یک تغییر اساســی 
کــه سیاســت ها، راهبردهــا و برنامه هــای مهــم  کــرد  نســبت بــه بــوِش پــدر بــود؟ می تــوان ادعــا 
قبــل از حمــات 2001 پــس از حمــات اســتمرار یافــت و تشــدید شــد. حملــه بــه افغانســتان 
امــا  گرفــت،  صــورت  پیشــگیرانه  دفاعــی  سیاســت  یــک  تحــت  انــدازه ای  تــا  عــراق  و 
ــگ  ــا از چن ــتانی ها و عراقی ه ــی افغانس ــرای رهای ــه« ب ــگ عادالن ــم و »جن ی ــر رژ ــوان تغیی به عن
کوزوو«1بــود  جنگ ســاالران و دیکتاتورهــا نیــز توجیــه شــد. ایــن حمــات تکــراِر تاریک تــِر »روح 
و محملــی بــرای اظهــار تمایــل جدیــد غــرب بــه بســط حقــوق بشــر، آزادی و دموکراســی در 
سراســر جهــان. خرابــی و فاجعــۀ انســانِی حاصــل از ایــن جنگ هــا و اشــغال ها به خوبــی ضبــط 
کــه  کــه تفاخرهــای اغراق آمیــزی  کــردم  کتــاب پایــان حقــوق بشــر پیش بینــی  شــده اســت2. در 
بــا مرارت هــای بی حســاب همــراه خواهــد  طلــوِع عصــِر بشردوســتانۀ نویــن را نویــد مــی داد 
کــرد.   بــود.11 »فتوحــاِت آزادی و دموکراســی« در افغانســتان و عــراق ایــن پیش بینــی را تأییــد 

دستاورِد این فتوحات برای مردِم منطقه یک فاجعۀ حقوق بشری بود.
بنابرایــن اســتمراِر تاشــی کــه در کتــاب ســابقم داشــتم در فضای تازه ذی قیمت اســت، 
گفتمــان و رونــِد عملــی حقــوق بشــر گــر »تازگــی« چندانــی وجــود داشــته باشــد. آیــا بیــن   البتــه ا
  و جنگ هــای فاجعه بــار اخیــر، کــه تــا حــدی تحــت ایــن لوا صــورت گرفتــه، ارتباط ذاتــی وجود
یــک   دارد؟ حقــوق بشــر ابــزار دفاعــی مؤثــری علیــه ســلطه و بیــداد اســت یــا نقــاب ایدئولوژ
بــرای امپراتــوری در حــال ظهــور؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت بایــد ابتدائــًا بــه ســنت حقــوق 
کــه طــی ســه قــرن اخیــر در غــرب ترویــج و اجــرا شــده اســت. حقــوق بشــر دارای  بشــر برگردیــم 
ــه قوانیــن اساســی، قوانیــن  ابعــاد نهــادی و شــخصی اســت. از حیــث نهــادی، ایــن حق هــا ب
کنوانســیون ها تعلــق دارنــد. بــا  کــم، ســازمان های بین المللــی، معاهــدات و  عــادی، آرای محا
کارکــرد اولیــۀ حق هــا تبدیــِل شــخص منفــرد بــه ســوژه ) تابــع قانــون( اســت. حق هــا  ایــن حــال، 
ابزارهــا و راهبردهایــی بــرای تعریــِف معنــا و قابلیت هــای انســان هســتند. انســان و مشــتقاتش 
ــد. هویــت مــا در تقــای  -انســان گرایی و انسان دوســتی- به شــدت از حق هــا تأثیــر می پذیرن
کســب شناســایی ســاخته می شــود و حق هــا در ایــن تقــا برگ هــای برنــدۀ مــا   بی پایــان بــرای 

کوزوو در جنگ 1998 ]مترجم[. 1. شعار صرب ها برای حمله به 
Kosovo spirit .2: شعار جدایی طلبان کوزوو که زمینه ساز جنگ کوزوو شد و نهایتًا با مداخلۀ  ناتو خاتمه یافت 

]مترجم[.
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ــۀ  ــون و حق هــا در پــروژۀ پیدایــش ســوژه از طریــق روی ــرای مطالباتمــان از دیگــران هســتند. قان ب
دوســویۀ شناســاندن خویشــتن و )عدم( شناســایی از سوی دیگران نقش محوری ایفا می کنند. 
پیونــد  هــم  بــه  بشــر  حقــوق  نهــادی  و  شــخصی  ابعــاد  کتــاب،  اول  بخــش  در 
انســان  هویــِت  حق هــا  اســت؛  هستی شــناختی  حق هــا  توفیــِق  بزرگ تریــن  می خورنــد. 
در  حق هــا  حمایتــی  نقــش  جهت دهنــدۀ  و  زمینه ســاز  کارکــرد  ایــن  می کننــد.  خلــق  را 
شــکل،  در  تغییــر  هرگونــه  اســت؛  خصوصــی(  ســپس  )و  عمومــی  قــدرت  بــا  مواجهــه 
یــک و حقوقــی  کارکــرد اســت. تفــوق ایدئولوژ محتــوا و قلمــرِو حق هــا ناشــی و متأثــر از ایــن 
هویت ســازی  و  سوژه ســازی  در  کــه  اســت  اهمیتــی  به خاطــر  دقیقــًا  حق هــا  امروزیــن 
کــه  کــه در جوامــع پســامدرن غربــی پررنــگ شــده اســت، جایــی  دارنــد. ایــن نقــش اســت 
 حقــوق بشــر بــه مظهــر رســمی میــِل بی حــد و سیرناشــدنی تبدیــل شــده اســت )فصــل 2(.
  بشردوســتی -نســخۀ امــروزی انســان گرایی )اومانیســم(- بــه نقــش مذکــور عمومیــت می دهــد. 
یــک جوهــرۀ متصلــب و ایســتا تعریــف می کنــد   انســان گرایی حقوقــی انســانیت را واجــد 
کمپین های  و انســان گرایی نظامی به دنبال بســط این جوهره در جهان اســت. در عین حال، 
بشردوســتانۀ غربــی از انســان غربــی یــک منجــی می ســازد کــه قربانیــان جهــان ســوم را از دســت 
هموطنــان شریرشــان نجــات می دهــد )فصــل 3(. اهمیــت نهــادی و معضــاِت این چنینــِی 
حقــوق بشــر از همیــن نقــش برمی خیــزد. سیاســت، بــا اتخــاذ حقــوق بشــر به عنــوان ابــزار 
و هــدف خــود، چهــرۀ اخاقــی بــه خــود می گیــرد و تــوان حــل منازعــه را از دســت می دهــد. 
 جوامــع غربــی پساسیاســی1، بــرای مبــارزه بــا شــرارت، اختافــات را نه حــل که کتمــان کرده اند. 
ایــن  بشــر  حقــوق  شــده اند.  تقســیم  بیرون گذارده هــا  و  فرمانبــران  فرمانروایــان،  بــه  افــراد 
ــر  ــدرت را میس ــل ق ــاع در مقاب ــا دف ــل  4(. حق ه ــد )فص ــد می کن ــت و تأیی ــدی را تثبی طبقه بن
می ســازند. امــا، هم زمــان و روزافــزون، حیــات را هــدف قــرار می دهنــد و، بــا تنظیــم اجــزای 
بــدن، بــه مهم تریــن ابــزار عملیــاِت مبتنــی بــر زیست-سیاســت2 قــدرت تبدیــل می شــوند 

)فصــل  5(. 

Post-political .1: ا یــن عبــارت موضــوع نقــِد موفــه، اشــمیت و ژیــژک بــه وضــِع پــس از جنــگ ســرد اســت، زمانــی کــه نظریه های 
سیاســی بــه تکثــر گفتمان هــای اخاقــی تقلیــل می یابنــد و اجمــاِع سیاســی زیــر چتــر ســرمایه داری و لیبرالیســم تبلیــغ می شــود 

]مترجم[.
2.  biopolitical
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ــگاه  کــه جای کتــاب تشــریح روندهــای متناقضــی اســت  ی بخــش اول  هــدف محــور
کــرده،  را وارونــه  آرمانــی و اســتعایی قانــون طبیعــی، حق هــای طبیعــی و حقــوق بشــر 

کاســته اند. ی بــرای قــدرت عمومــی و میــِل فــردی فــرو  حق هــا را تــا حــد ابــزار

حقوق بشر چیستند؟
جــان ُمــرس در مقالــه اش در ســال 2003 اســتدالل های مــن را »بــرای حرکــت دموکراتیــک 
را  بشــر  »حقــوق  می کوشــد  و  می دانــد  مضــر«  بشــر  حقــوق  به ســوی  عدالت محورانــه  و 
از شــر دوســتانش نجــات« دهــد.12 ُمــرس معتقــد اســت مــن برخــاف یورگــن هابرمــاس 
ی خوشــی نشــان نــداده ام.  کــه محبــوِب اوســت- بــه حقــوق بشــر چنــدان احتــرام و رو  -
بــه  را  بشــر  حقــوق  پایــان  کــه  زارتالودیــس،  تاُنــس  و  ماثــا  اســتیوارت  دیگــر،  ســوی  در 
مــن موضعــی  کتــاِب  ایشــان،  نظــر  بــه  کامــًا معــارض دارنــد.  نقــدی  دقــت خوانده انــد، 
آتــی  انتقــادی  سیاســی  نظریه هــای  دارد.  بشــر  حقــوق  بــه  نســبت  مثبــت  حــد  از  بیــش  
دیگربودگــی1را  و  تفــاوت  حق هــا  ادبیــات  زیــرا  کــرد«،   خواهنــد  گــذر  بشــر  حقــوق  »از 
مواقعــی  چنیــن  در  باشــند.12  رهایی بخــش  نمی تواننــد  حق هــا  و  می گیرنــد2  نادیــده 
مــن  بــه  راســت  و  چــپ  کــه  حــال  بگویــد  بایــد  مرســوم  باغــی  فــن  طبــِق  نقدشــده  فــرِد 
نــدارم؛ را  دفــاع  ایــن  از  اســتفاده  تــوان  مــن  اعتدالــم.  موضــع  در  پــس  می کننــد   حملــه 
گرفتــه می شــوند. مهم تــر  کــه آدم هــا همین جــا زیــر   اواًل بــا میانــۀ جــاده راحــت نیســتم چرا
اینکــه نمی توانــم خــود را میانه رویــی محافظــه کار، میانجــی، یــا آشــتی دهنده معرفــی کنــم زیــرا 
تــا حــدودی بــه هــر دو منتقــد حــق می دهــم. مدافعــان بســیار بیــش از آنچــه واقع بینانــه باشــد 
از حقــوق بشــر انتظــار دارنــد و عــوارض جانبــی ایــن انتظــار را نادیــده می گیرنــد. از ســوی 
دیگــر، نمی تــوان بــه اصــراِر رفقــای منتقدمــان از حق هــا »چشــم پوشــید«. بــه قــوِل ایــن جملــۀ 
کتــاب پایــان حقــوق بشــر: »ارمغــان حقــوق بشــر فقــط مشــتی تناقضــات اســت«،  کلیــدی از 
کــه به دســت نظریه پــرداز   تناقــض، اضطــراب و ناســازواری چروک هــای ناچیــزی نیســتند 

صــاف شــوند. تناقــض، بــه دالیــل متعــدد، رکــن ســامان بخش حقــوق بشــر اســت.

1.  difference and otherness
که بخشی از منتقدین با جهان شمولی حقوق بشر بر سر مهر نیستند ]مترجم[. 2.  از این روست 
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بیشــترین آشــفتگی های نظــری حقــوق بشــر از توســع نشانه شــناختی و معناشــناختی1 
در عبــارت ناشــی می شــود. در ایــن ترکیــب »بشــر« یــک »دال شــناور«2 و »حقــوق بشــر« مفهومــی 
ُتــرد و قطعیت ناپذیــر اســت )فصــل 2(. قلمرو و توســع اصطاح گســترده اســت. بــاِر معنایی و 
دایــرۀ اســتعمالش پذیــرای مســلک ها و گفتمان هــای متکثــر، متنوع و حتی متخاصم اســت. 
توســع »حقــوق بشــر« وام دار عوامــل متنوعــی اســت: متــون و شــروِح قوانیــِن اساســی و عــادی، 
قضایــی، دانشــگاهی و غیردانشــگاهی؛ نهادهــا و رویه هــای حقوقــی، سیاســی و فرهنگــی 
کــه از حقــوق بشــر به عنــوان رکــن ســامان بخش  در ســطوح بین المللــی، منطقــه ای و داخلــی 
کــه حــول حقــوق بشــر فعال انــد؛ پرســنلی  خــود بهــره می برنــد؛ آژانس هــای دولتــی و غیردولتــی 
کــه در ســطوح  گروه هــا و ســازمان های متنوعــی  کمپین هــا،  کــه ایــن آژانس هــا را می گرداننــد؛ 
ــرادی  ــدد و اف ــع متع ــا و وقای ــف موقعیت ه ــا؛ طی ــن مجموعه ه ــاالِن ای ــد؛ فع ــف فعال ان مختل
کاربســت  کــه ایــن موقعیت هــا را بــا مفهــوم حقــوق بشــر توصیــف یــا ارزیابــی می کننــد. البتــه 
اصطــاح در تمــام ایــن متــون و بســترها نادرســت نیســت امــا نظریــه، آمــوزه یــا توصیــف عینــی 
کــه جامــع تمــام ایــن ســاحت ها و بازتــاِب صحیحــی از ایــن حــوزه باشــد در دســت  واحــدی 
کــه بتوانــد  کام، حــوزۀ واحــدی از فعالیــت بــه نــام »حقــوق بشــر« و نظریــه ای  نیســت. در یــک 
آن را توصیــف کنــد وجــود نــدارد. مصــادِر مفهومــی و معناشــناختی اصطــاح نیز گســترده اند. 

اجــازه دهیــد برخــی از اســتعماالت رایــج و عمدتــًا متعــارِض حقــوق بشــر را برشــمارم:
ــی اســت.  ــه ای حقوق 1.  »حقــوق بشــر« اصطاحــی مرکــب اســت. ماننــد حق هــا، مقول
بنــای حقــوق غربــی بودنــد.  حق هــا مولــود نخســتین نظام هــای حقوقــی مــدرن و ســنِگ 
حق هــای قانونــی غالبــًا بین االثنینــی هســتند و شــامل یــک اســتحقاق فــردی مثــل حــق 
چنــد  یــا  یــک  مقتضــی  فعــِل  به واســطۀ  و  ذی حــق  به دســِت  می توانــد  اواًل  کــه  مالکیــت 
کننــد- )حــق  مکلــف محقــق شــود -کــه بایــد چنان کــه حــق اقتضــا می کنــد عمــل یــا اجتنــاب 
کــه افــراد بــه مــال دیگــری تعــدی  مالکیــت متضمــن ایــن تکلیــِف نســبتًا جهان شــمول اســت 
نکننــد(؛ و ثانیــًا در صــورت تخطــی مکلفــان از تکالیــف، قانونــًا علیــه ایشــان اعمــال می شــود. 
نهادهــا، ادبیــات،  رویه هــا،  از  متنوعــی  طیــف  حقوقــی  نهادهــای  به مثابــۀ  بشــر   حقــوق 

1. semiotic and semantic openness
2. floating signifier
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اولیــۀ  مصــدر  می دهنــد.  پوشــش  را  متنوعــی  حقوقــی  کارکنــان  و  ضمانت اجراهــا   
بــود. حقوقــی  دکتریــن  و  عــادی  قانونگــذاری  دولتــی،  اساســی  قوانیــن  حق هــا   ایــن 
 از 1945 این منابع تدریجًا به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و رویۀ قضایی راه یافتند. 
درعین حــال واژۀ »بشــر« در اصطــاح حقــوق بشــر بــر معنایــی کمابیــش عینــی از اخــاق متکــی 
اســت کــه بــه نهــاِد حق هــای قانونــی ضمیمــه شــده اســت. بــه بیــان مرســوم، حقــوق بشــر گونه ای 
کــه  کــه به واســطۀ اهمیــت مصالــح و کنش هــای تحت الحمایــه،  از حق هــای قانونــی هســتند 
معمواًل با کرامت و آزادی و برابری شــناخته می شــوند، منزلت و حمایت ویژه کســب می کنند. 
 حقــوق بشــر به مثابــۀ حق هــای قانونــی در حــوزۀ نظــری و نهــادی رشــتۀ حقــوق مــورد مطالعــه

 قرار می گیرند. 
کــه ممکــن اســت در نظــام  2. حقــوق بشــر حق هــای اخاقــی یــا مطالبــات فــردی هســتند 
حقوقــی خــاص پذیرفتــه شــوند یــا نشــوند. حق هــا مبّین ضوابــط حداقلی رفتــار با افــراد، چنان که 
ســزاوارند، هســتند و چارچوبــی اخاقــی بــرای اعمــال سیاســت، تمشــیت امــور و قانــون دولتــی 
خلــق می کننــد. بنابرایــن نهــاد حقــوق بشــر قانــون و اخــاق، تبییــن، و توصیــه را بــا هــم می آمیزد. 
ایــن امــر غالبــًا تزاحــم و مبالغــات لفظــی بــه بــار مــی آورد. فــردی اهــل آفریقــای جنوبــی در عصــِر 
رژیــم آپارتایــد یــا معارضــی سیاســی در چیــن امــروز به درســتی می تواننــد مدعــی »حــق عــدم 
تبعیــض« شــوند. البتــه چنیــن حقــی موجــود و قانونــًا قابــل اعمــال نیســت. در این تعابیــر، »حق« 
نــه ارجــاع بــه یــک اســتحقاق قانونــی موجــود کــه حــاوی ایــن ادعاســت کــه اخــاق )یــا ایدئولــوژی 
یــا حقــوق بین الملــل یــا منبعــی دیگــر( چنــان اقتضــا می کنــد؛ اظهــار آرزویــی اســت علیــه وضــع 
فعلــی قانــون یــا فراخــوان مبــارزه برای اصاح نظام قانونی و سیاســی. در این اســتعمال، محتوای 
ــی  ــِر آرمان ــه ســتیز برمی خیــزد. ایــن تضــارب ام ــا وضــع حقوقــی فعلــی ب اخاقــی حقــوق بشــر ب
و واقعــی مشــخصۀ بــارز گفتمــان حقــوق بشــر اســت. مــادۀ یــک اعامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر 
می گویــد : »تمــام انســان ها آزاد و بــا حق هــای برابــر بــه دنیــا می آینــد«. امــا، چنان کــه جرمــی بنتــام 
پیش از این دربارۀ مقررۀ مشــابهی در اعامیۀ حقوق بشــر و شــهروند فرانســه گفته بود، نوزادگان 
کــه افــراد برابــر بــه دنیــا  آزاد نیســتند و بــرای بقــا بــه مراقبــان خــود وابســته اند. به عــاوه، ایــن پنــدار 
ــا تبعیض هــای گســتردۀ موجــود بیــن  ــد ب ــری برخوردارن می آینــد و در کل جهــان از موهبــت براب
گزاره هــای توصیفــی اعامیه هــا  غنــی و فقیــر یــا شــمال و جنــوب نقــض می شــود. مگــر اینکــه 
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را توصیــه ای بخوانیــم: افــراد آزاد و برابــر نیســتند امــا بایــد باشــند. حقیقــت ایــن اســت کــه قــدرت 
عظیــم حقــوق بشــر در همیــن ابهــام لفظــی و تــردد بیــن وضــع موجــود قانــون و وضــع آرمانــی 
مطلــوب و مفقــوِد آن نهفتــه اســت. بــه یمــن ایــن ابهــام اســت کــه می تــوان علیــه دولت هایــی کــه 
کــه  اصــول بنیادیــن حق هــا را نقــض می کننــد بــه حق هــا متمســک شــد. در نظام هــای حقوقــی 
فهرســتی از حق هــا را در خــود جــا داده انــد نیــز همیــن ویژگــی البتــه بــا وضــوح کمتــر وجــود دارد. 

در ایــن معنــا، مطالعــۀ حق هــا بــه فلســفۀ سیاســی و اخــاق تعلــق دارد. 
3. حقــوق بشــر از موضوعــات فلســفۀ حقوق انــد. منبــع حقــوق بشــر و حق هــای طبیعــی 
 در عمــر طویلشــان از طبیعــِت غایتمنــد بــه عقــل، خــدا و متــون مذهبــی، سرشــت بشــر، 
و -در آخریــن تحــول- قوانیــن اساســی دولتــی و قوانیــن بین المللــی منتقــل شــده اســت. در 
زمــان فعلــی چــه منابــع و ادلــۀ هنجــاری ای بــرای طراحــی حق هــا و ایجــاد توافــق بــر ســر اصــول 
از مفروضــات  به مثابــۀ معیارهــای اخاقــی،  کلــی حق هــا در دســت اســت؟ حقــوق بشــر، 
گزاره هــای اخاقــی ناظــر بــه آزادی، برابــری، ســعادت و اتصــال افــراد بــه  انسان شــناختی و 
اجتماعــی وســیع تر منشــعب می شــوند. مایــۀ تســکین اســت کــه بگوییــم حقــوق بشــر بــه اعتبــار 
ــه عضویت هــای  ــه ایشــان اعطــا می شــود، ن ــه رســمیت شــناخته و ب ــژاد انســانی ب اشــتراک در ن
محــدود و منطقــه ای مثــل شــهروندی، ملیــت یا تعلق گروهی و طبقه ای. اما کامًا روشــن اســت 
کــه دولت هــا بــه شهروندانشــان اعطــا می کننــد واقعیــت دارنــد )فصــل 4(.  کــه فقــط حق هایــی 
کــه در حمایــت دولــت و حکومتــی نیســتند و بنــا بــود  بیگانــگان، پناه جویــان و بی دولت هــا، 
صاحبــان اصلــی حق هــای بشــری باشــند، اگــر هــم حقــی داشــته باشــند بســیار محــدود اســت.
کــی از بی اعتقــادی بــه امــکاِن توجیــه  گــذار از حق هــای طبیعــی بــه حقــوق بشــر حا
ــه  ــت. البت ــر اس ــت بش ــاب سرش ــی در ب ــق اجماع ــا حقای ــمانی ی ــی آس ــاس وح ــر اس ــا ب حق ه
ــر سرشــت بشــر طــرح می شــوند، امــا واژۀ »بشــر« در »حقــوق  کان اســتدالل های مبتنــی ب کمــا
کــه بایــد بــه انســان ها اعطــا شــوند( تــا  بشــر« بیشــتر بــه قلمروشــان اشــاره دارد )حق هایــی 
توجیهاتشــان. واقعیــات مشــهور دربــارۀ سرشــت بشــر بــه تبــع معرفــت علمــی دســتخوش 
 تغییرنــد و، در هــر موقفــی کــه ایســتاده باشــند، فی نفســه نمی تواننــد تعهــد اخاقی به بــار آورند. 
در حــال  حاضــر مهم تریــن روِش نظــری بــرای توجیــه حق ها برســاخت گرایی1 اســت. در این نگاه، 

1. constructivism


