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آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

مقدمهی مترجمان
ریمون پانیکاار  ،)۰۱۰۱-۰۲۰۲فیلساو

ندا

-کاتالاان اسا

کاآ اراار

تألیفاتش ،اغلب در حوزهناا فلسافآ تطبیقاِ فرندگناا مااانب دسا آبد
مِشون  .مقالآ حاضار کاآ نسا آ باازنرر شا ه سا درانِ
سالانآ «نهاد بینالمللِ فلسفآ» اسا  ،سا ناسا

در نماایش

باآعدوان یکاِ از م اون ایالِ

ذیااع عدااوان کلااِ «نظریاااا ان قاااد حقااو ب اار» در نهادنااا اکادمیاا
ت ریس بحا

مِشاود .توضای کوتااه انکاآ نظریااا ان قااد حقاو ب ار،

عم تاً در ساخ ار فکار

نهادناا علماِ غاره رهاور بساا پیا ا کردهانا .

در این میان مِتوان بآاخ صار باآ نظریااتِ کاآ از نرااه مارکسیسا ِ ،فمیدیسا ِ،
پسااس ا امار  ،نراارا هااان طدِ در نق ا حاکمی ا

د ل ا -مل ا

نق ا نا

پس اام رن بااآ حقااو ب اار اشاااره کاارد .ایاان ر یکردنااا ان قاااد  ،اغلااب بااا
مرکزی

دادن بآ بیدشنایِ کاآ در فف ماان هانشامو حقاو ب ار انچداان

کآ این فف مان در کلیا

خاود ئا اع باآ ان اسا ) ممفاو مانا ه باآ حاشایآ

ران ه ش هان  ،سااِ در باازتاریا ایان فف ماان باا بارنم زدن موازناآنایِ دارنا
کااآ در ساایر تاااری ِ ،نظاام مو ااود را انفونااآ رئاام زده اساا
فرادس ا  ،فرادس ا ِ مِکد ا  .امااا پانیکااار ،بااا ارا ااآ نق ا

کااآ در ان

میااان-فرندرااِ از

مجااارا انآاااآ ان را دیاااالوفِ میاااانمدطقِ )dialogical dialogue
مِنام  ،در پاِ باازتاریا فف ماان غرباِ حقاو ب ار نیسا  .نقا پانیکاار در
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حقیقاا
یورابد

تلاشااِ در راساا ا بازان ی ااِ نس ِشااداخ ِ حقااو ب اار
غربِ حاکم بر ان اس  .باا ایان نماآ ،ایان نقا باآ نی

اکااا
اآ ئاباع

فر کاس ا ن بااآ ر یکاارد موسااو بااآ نساابی فرایِ فرندرااِ نیس ا  .بازان ی ااِ
پانیکااار در نااود خااود مِتوان ا سااراغاز باار تلاانااا نظاار در چااارچوه
فکاار -فرندرااِ واماار غیرغربااِ ،بااآ یژه ایااران باشاا  .چدااین تلاانااایِ
مِتواندا بااآ دسا یابِ بااآ درکااِ از حقااو ب اار یااار رساااند کااآ نمااراه بااا
پاس اشاا

راساا ین ب اار خودفرمااانر ا ،راه را باار ساالطآ نظا نااا فکاار -

فرندرِ فرادس

ببد د.
لیلا فمفور اذر -شانین نصیر
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آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟1
ریمون پانیکار
ما بای با اح را

اح یاط زیاد بآ این پرسش بپردازیم؛ چراکآ این پرسش،

موضوعِ یرفاً «اکادمی

» نیس  .حقو ب ر ،نمانئ ر در شر پایما ش ه اس

کآ در غره نمانئ ر در شما کآ در دوه سیاره ما .شای ب وان دلیع این امر را
در زیادهخوانِ ب ر خبار

محض مو ود در هانِ ر بآ سقوط ُس  .با این حا ،

بای پرسی  :ایا پایما ش ن حقو ب ر بآ این دلیع نیس
فالِ خود ن وانس آ نماد

هانشمو

کآ این فف مان در چارچوه

انئ ر ئ رتمد را کآ مدجر بآ رسی ن بآ درکِ

م رک از ان شود ارا آ کد ؟
امر ز ،نی فرندگ ،سد  ،ای ولوژ یا مانبِ نمِتوان بآ نماید فِ از تما نود
ب ر س ن بروی  ،چآ رس بآ اینکآ ب وان بآتدهایِ تما م کلاا ان را حع کد .
امر ز ،فف رو مرا دها در میان انساننا کآ ماطو
اس  .اما باضاً شرایا لاز برا
نانوش آا

بآ بار ر م قابع باش ضر ر

فف رو فرانم نیس  ،چراکآ فاه پیششرطنا

ود دارن کآ طرفین نمِتواند بآ انها دس

یابد  .یورابد

ب ر در ائر محصو فف رویِ بسیار انب ارانآ در بین فرندگنا
حا  ،این نارسایِ تدها در د ران اخیر اس

فالِ حقو

هان اس  .با این

کآ بآطور ملموس احساس مِشود ۰.در

 ۰این نوش ار نسا آ باازنرر شا ه سا درانِ پانیکاار درنماایش ساالانآ «نهااد باین المللاِ
فلسفآ» اس

کآ در ک ور سدرا برفزار شا  .موضاود ایان نماایش باآ بدیادناا فلسافِ حقاو

ب ر اخ صاص داش .
 ۰مقایسااآ کدیا  :ن سا ین نمااایش یونساکو بااا عدااوان «ن سا

م صصااین درباااره

ایراااه

حقااو ب اار در سااد نا مااانبِ فرندرااِ» در دسااامبر  ۰۱۹۱در بااانکوک برفاازار ش ا  .در
این ن س

 ۱مک ب ایلِ ماانبِ باآ بحا

فف راو ن سا د

پایرف دا کاآ «خیلاِ از انناا
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این ا من نآ ارد ز یاا تاریخ حقو ب ر مِشو

ان

نآ تحلیلِ درباره مانی

ارا آ خوانم کرد؛ تدها بر پرسش طرحش ه در عدوان این ارر م مرکز خوانم ش  :ایا
حقو ب ر ،هانشمو

تمییرناپایرن ؟

 .1روش تحقیق
ا  .نرمدوتی

میان -ایِ۰

چدین ادعا مِشود کآ حقو ب ر هانشمو نس د  .این ادعا ،خود بآتدهایِ ی
پرسش اساسِ فلسفِ را درپِ خوان داش  :ئ ِ خود یورابد
هانشمو بودن بآخود خود امر

پرسش از شر ط

هانشمو نیس  ،ایا پرسش درباره شر ط

هانشمو بودن ،اساساً پرس ِ مادادار اس ؟ ۰فلسفآ بیش از این نمِتوان این چالش
میانفرندرِ را نادی ه بریرد .ایا ما مِتوانیم مفهو حقو ب ر را از بس ر فرندگ
تاری ِ کآ در ان یورابد

ش ه بیر ن بک یم ان را بآ ی

مفهو

هانِ ما بر

تب یع کدیم؟ ایا چدین مفهومِ مِتوان دس کم بآ «نماد » هانشمو «تب یع»

بآ ان ازه کافِ باآ حقاو ب ار تو اآ نکردهانا ....
هااان ایاان اساا

ایانکاآ ریفاآ مااانب فوناافون در

کااآ مقولااآ مهاام ضاار ر حقااو ب اار را شاارح بسااا داده ان را

بازتاریا کدد ».
Para. ۰۰1 g of the Final Report SS-۹۱/CONF. 1۲۹7۰۲ of 1 February,
۰۱۱۲.
۰ Diatopical Hermeneutics
 ۰نر پرس ِ بآ دلیع ان کآ در زبان یورا بد

مِ شود ،در موئای

خایِ مادا مِ یاب  .طرح نر پرسش با ان موئای

خاص پیون خورده اس  .بدابراین نی پرس ِ

نمِتوان بآطور ان زاعِ بآعدوان امر

هانفس ر تلقِ شود. .

تاری ِ ،فرندرِ ا ماعِ
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شود؟ یا ،حقو ب ر تدها ی
انسانی
با

راه شداخ آش ه از میان راهنا ممکن برا ابراز نجاا

) (humanumاس ؟
ود اینکآ پرسش طرح ش ه در عدوان این مقالآ پرس ِ یحی اس  ،نک آ
در این نود یورابد

ناخوشاید

مِرس کآ تدها ی

برا من

بآ نظر

ود دارد .ح ائع در نراه ا

مفهو

فزیدآ را پی دهاد مِدن  :حقو ب ر هانشمو یا ی

غربِ اس  ،یا نآ .افر با ر بر این باش کآ حقو ب ر غربِ اس  ،انفاه مارفِ ان
بآ سایر فرندگنا ح ِ در یورا لز ) ،علا ه بر اتها زنِ بآ کسانِ کآ چدین مفهو
ارزشمد

را در اخ یار ن ارن  ،نوعِ تحمیع از بیر ن خوان بود .این امر بار دیرر در

ام اد ی

فرندگ

سد ر اس امار پ ی ار مِشود؛ یادِ با ر بآ اینکآ ساخ ار ی

خاص خ ا ،کلیسا ،امپراتور  ،تم ن غره ،علم فدا ر م رن غیره) دارا مزی
بهرهمد

از ارزانایِ هانِ اس

بآ نمین دلیع ئادر اس

انها را درسراسر زمین

فس را دن  .اما افر بروییم حقو ب ر هانشمو مفهومِ یرفاً غربِ نیس  ،انکار
اینکآ تاکدون فرندگنا دیرر نسب
این باز حس برتر بِچون

بآ ان بِتفا ا بودهان دشوار خوان بود.

چرا فرندگ غره را برمِانریزد .پایرف ن

ود

سلسلآمراتب در میان فرندگنا بآخود خود اش باه نیس  .با این حا نمِتوان پی اپیش
نود م صِ از سلسلآمراتب را پیشفرض فرف

یا مایارنا لاز برا اعما این

سلسلآمراتب را بآطور یکجانبآ تحمیع کرد .بدابراین در پرسش از غربِ بودن مفهو
حقو ب ر ی
ب ر اس

سؤا ضمدِ پی یدِ نهف آ اس  .این پرسش مربوط بآ مانی

حقو

کآ بِدرنگ این مفهو را در حوزه بررسِنا میانفرندرِ ئرار مِدن .

سؤا ما ،مقولآا در فس ره نرمدوتی
چآفونآ مِتوان از « ا » ) (toposی

میان -ایِ اس  :مسئلآ این اس
فرندگ ،برساخ نا ی

کآ

فرندگ دیرر
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را درک کرد ۰.پرسش از اینکآ ایا فرندگ دیرر نیز دارا انراره حقو ب ر
با فرض اینکآ چدین انرارها مطلقاً برا تضمین شأن انسان ضر ر اس ) بر

اس

ر اشداسِ فمراهکدد ها اس وار اس  .بای در نظر داش

کآ نی پرس ِ بِطرفانآ

نیس  ،چراکآ نر پرسش مح ده پاسخنا ممکن خود را تایین مِکد .
۰

د  .مااد نمری
زمانِ از من درخواس

ش تا مااد نا سانسکری

پدج اژه کلی

بیس

را کآ نماید ه فرندگ غره نس د ارا آ کدم .من این درخواس
بآ با ر من نیاز نیس

کآ بدیادنا ی

فرندگ با بدیادنا ی

لاتین

را نپایرف م ،چراکآ
فرندگ دیرر یکسان

باشد  .مادانا لز ماً ئابعان قا نیس د  .کار تر مآ از پیون ئلب بسیار حساستر اس .
خب ،در این یورا چآ بای کدیم؟ بای زمین فرندگنا را انئ ر ش م بزنیم تا بآ
خاکِ نمرن یا پرس ِ م ابآ برسیم :ما بای در س جو مااد نا نمری
در این مورد خاص ،ماادلِ برا

مفهو

) (Homeomorphismبا ئیاس یر

۰با بآکارفیر ر ا نرمدوتی
حقیقا

حقو

ب ر)« .نمری

یکسان نیس ؛ نمری

میاان -اایِ ،مان باآ یا

باشیم
انرار

انرار  ،ک ا

تأماع موضاوعِ در خصاوص ایان

مِپاارداز کااآ « ااا »  )diatopical hermeneuticsفرندگنااایِ کااآ از نظاار

تاری ِ بآ یک یرر بِارتبااط نسا د  ،چاآطاور مِتواندا ساد نا یکا یرر را باا ابزارناایِ از
خود نمان فرندگنا بفهمد

ساِ مِکدم این د را بآ نم پیون بزنم.

مقایسآ کدی :
York,

New

Hermeneutics,

and

R. Panikkar, Myth, Faith
Paulist Press, ۰۱۹۱, pp. ۱ sq.
۰ Homeomoprphic Equivalent
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نوعِ نمسانِ کارکرد  ۰اس

کآ از خلا دفرفونِ ایراهشداسانآ (topological

) transformationممکن اس » .چدین کار خود «ی

نود ئیاس کارکرد

ود » اس ۰.
فرندگ

بدابراین ،ما تدها بآدنبا تر مآ کلمآ بآ کلمآ حقو ب ر بآ زبان ی

دیرر نیس یم؛ بآ دنبا ئیاسنا نم نیس یم .در عوض تلاا مِکدیم تا مااد نا نمری
را پی ا کدیم .بآعدوان مثا  ،افر حقو ب ر مبدا حفظ شأن انسان اح را بآ ان .در
فرندگ غره باش  ،بای بررسِ کدیم کآ ی
نمری
ی

مبدا م رک

زبان ئابع فهم د طرفآ) در میان د فرندگ امکانپایر خوان بود .شای نم اب ا

بای پرسی کآ چآفونآ مِتوان ی
یورابد

کرد؛

نظم عادلانآ سیاسِ ا ماعِ را در ی
یا نآ .ی

فرد سد ِ پیر کدفوسیوس ،ممکن

پرسش از نظم حق را مربوط بآ مسئلآ «کردار نی

» ب ان یا ان را از دریآآ

دی فاه اییدِ-ادابِ خود در امیزا انسانِ با لِ  )liتا یع کد  3.ی
اس

فرندگ

بآدنبا ان بررسِ کرد کآ ایا مفهو حقو ب ر م صاً راه

مداسبِ برا مارفِ چدین نظمِ اس
اس

فرندگ دیرر چآفونآ بآ ی

پاسخ مِدن  .این بررسِ تدها در یورا بآکارفیر ی

نیاز

این پرسش را بآفونآا دیرر ببید

ند

ممکن

غیره.
۰ Functional Equivalence

 ۰برا مثا  ،د

اژه برنمن خ ا با یک یرر ئابع مقایسآ ،نمسان یا برابر نیس د  .اما مِتوان فف

کآ این اژهنا در فرندگنایِ کآ در ان زیس

مِکدد از نظر کارکرد نمسو نس د  .مقایسآ

کدی :
Panikkar, R. (۰۱۹۱). The intrareligious dialogue. New York: Paulist
Press. p. xxii
«3لِ» در سد

کدفسیوسِ را مِتوان مدش نس ِشداخ ِ انسان نسب

دیرر تأ یع کرد. .

بآ طبیا  ،ا سا

انساننا
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***
برا ر شن کردن پرسش طرحش ه در عدوان این مقالآ ،من برخِ از پیشفرضنایِ
مِشکافم .نمزمان ،تامعنا میان-فرندرِ

را کآ مفهو حقو ب ر بر ان اس وار اس

خود کآ بس ر  )locusاین پرسش را اشکار پاسخ من بآ ان را تو یآ مِکد  ،بیان
مِکدم .در این راس ا از ی
طریق ان ی

ت بیآ اس فاده مِکدم :حقو ب ر پدجرها اس

کآ از

فرندگ خاص ،نوعِ نظم عادلانآ ب ر را بآ اعضایش ن ان مِدن .

اما کسانِ کآ در ان فرندگ زن فِ مِکدد  ،این پدجره را نمِبیدد  .انها برا دی ن
این پدجره بآ کم

دیرر فرندگنا نیازمد ن  .اکدون من فرض مِفیر کآ چ مان از

انسانِ ،انچدان کآ از ی

پدجره بآنظر مِرس  ،نم م ابآ نم م فا ا از د رنما

پدجرها دیرر اس  .افر چدین باش  ،ایا ما بای پدجرهنا را درنم بکوبیم از در ازهنا
زیاد کآ در اخ یار داریم ،تدها ی

ر زنآ تدگ بائِ برااریم کار کآ خطر

فر پاشِ ساخ ار را در پِ خوان داش )؟ یا انکآ بای دی فاه خود را تا ان ا کآ
ممکن اس
فونافونِ

فس را دنیم مهمتر از نمآ ،مرد را بآ این امر افاه سازیم کآ پدجرهنا
ود دارن

بای داش آ باشد )؟ این فزیدآ اخر مِتوان مبدا ی

تکثرفرایِ سالم باش  .این چیز فراتر از ی
ی

تکثرفرایِ ائ صاد  ،ا ماعِ

پرسش یرفاً اکادمی

اس  .ب ن

سیاسِ حقیقِ ،نمِتوانیم بآطور

تکثرفرایِ فرندرِ س ن بروییم .برا مثا  ،فر هنا ر شدفکر ند

از

درفیر این

پرسش نس د کآ ایا «حقو م نِ» با «حقو ائ صاد » مِتواند سازفار باشد یا
نآ؟ در نر یورا ،س ن فف ن از تکثرفرایِ فرندرِ در فس ره
ائ صادانرار

تا

 )paneconomicبِماداس ،

دیرر فرندگنا بآ فولکلور خوان ش  .برا ت ری
انراره «دارما»  )dharmaدر سد

ند

ای ولوژ

نافزیر مد هِ بآ فر کاس ن
بسا پرسش ایلِمان ،مِتوانیم

را مثا بزنیم.
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 .۲پیشفرضها و دلالتهای ضمنی مفهوم غربی
من تابیر «حقو ب ر» را در نمان چارچوه مادایِ کآ در اعلامیآ

هانِ حقو

ب ر در سا  ۰۱۹۱توسا مجمر عمومِ سازمان ملع م ح بآ تصویب رسی بآ کار
مِفیر  ۰.ری آنا غربِ

بآ یژه لیبرالِ-پر تس انِ اعلامیآ حقو ب ر شداخ آ
احقا حقو شهر ن

ش ه نس د  .دنیا غره از ئر ن سطِ شان نبرد در ه

بوده اس  ۰.این نبرد برا احقا حقو انضمامِ کآ ری آ در ر یآنا نظا نا ارزشِ
ک ور مل

ی

خاص دارد ،بآطور فس ردها پس از انقلاه فرانسآ بالا فرف  3.در

این د ران ،انسان غربِ از ی

زن فِ ماِ کآ بر کار ،پیون خونِ

سرنوش

تاری ِ بدا ش ه بود کآ در سط عمع مب دِ بر اداه رسو پایرف آش ه در سط
نظر از سو نظا ئ را تأیی ش ه بود) ،بآ زن فِ در اماآا کآ بر ئانون غیرش صِ
ئراردادنا ای ها

خدثِ بداس

یادِ بآ اماآ م رنِ کآ نیازمد حاکمی

 ۰من در ایدجا اژه حقو ب ر را در زمانِ کاآ باآ ماداا خااص ان در اعلامیاآ اشااره ماِ کادم
بر س آ مِ کدم.
 ۰برا اسداد مربوط بآ نآ ئرن ن س ین مسیحِ ر.ک بآ مجموعآ ،تر مآ دیباچآ مفی :
Rahner, H. (۰۱۹3). Abendländische kirchenfreiheit: Dokumente über
Kirche und staat in frühen christentum. Einsiedeln: Verlagsanstalt
Benziger & Co .
 3سد فرانسو ی

اعلامیآ اسا

یاداِ یا

بیانیاآ در ها

اشاکار سااخ ن ت اری انآاآ

در ائاار نساا  .اژه ) (declarareاز ترکیااب ) (de-clarareم اا ق شاا ه اساا  .اژه
) (clarusدر زبان لاتین بآ ماداا ر شادایِ اسا  ).ایان اعلامیاآ یا
بالا ،ی

اخ راد ب ر نیس  ،بلکآ بازشداسِ یاا ک اا امار اسا

ئاانون ،یا

تحمیاع از

کاآ باآ سرشا

چیاز

یا

تالق دارد؛ در ایان سایا « :شاان ذاتاِ ،حقاو برابار غیرئاباع انکاار تماا اعضاا خاانواده
ب ر » یادِ نمانطور کآ درمق مآ اعلامیآ هانِ تاریا ش ه اس .
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رایا عقلانِ اس ) فاار مِکد  .این مسئلآ با رهور

ندجارنا

رش فردفرایِ

تر ش ۰.
در این مقالآ فرض را بر این مِفیریم کآ خواند ه با تاریخ حقو ب ر اشداس
بآ این ائای

کآ فاار از ی

افاه اس

نود زن فِ ماِ بآ نوعِ م رن خصل ِ

هانِ بآ خود فرف آ اس  .ما مِخوانیم بآطور دئیقتر بر «پیشفرضنا » فلسفِ کآ
اعلامیآ بر اننا بدا ش ه اس

تمرکز کدیم.

 .۰در بدیان فف مان حقو ب ر ،فرضِ مبدِ بر

ود ی

«سرش

هانِ» در میان تما انساننا نهف آ اس  .در غیر این یورا ،ی
نمِتوانس

م رک ب ر

اعلامیآ بآطور مدطقِ

هانِ اعلا شود .این ای ه نیز بآ خود خود با انراره ئ یمِ حقو

طبیاِ ۰مرتبا اس .
افز ن بر این ،اعلامیآ ماایر حقو ب ر دلال
الا) اینکآ سرش
یا افسانآا سرش

دارد بر:

انسانِ بای «ئابع شداخ » باش ؛ چراکآ پایرف ن غیرمد ق انآ

انسانِ ی

موضود «شداخ » ان موضوعِ دیرر اس  .در غیر

۰فقا بآعدوان یادا ر مِتوانیم نرانِ کدیم بآ:
)۰1۱۱ — Bill of Rights (England
۰۹۹1 — Virginia Bill of Rights
۰۹۱۱ (۰1 August) — La Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen
۰۹۱۱ — American Bill of Rights
 ۰ایاان ناخا ابا ر
درارا آ مباح

هااع عملااِ نسااب

بااآ نرموضااود بدیااادین فلساافِ یااا مؤلفااآ مااانبِ

نماایش باانکوک باآخوبِ م اهود باود؛ چاآ رسا باآ لسااا رسامِ کاآ در

اننا بآ س ِ مِتوان فضایِ برا فلسفآ مانب یاف .
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درباره حقو

این یورا ،اعلامیآ نمِتوانس

هانشمو س ن فف آ

انها را بآ

ئانون درا رد.
ه) ایدکآ سرش

انسانِ با ابزار هانشمو شداخ  ،یادِ «عقع» ،شداخ آ مِشود؛

چراکآ افر دانش بر نوعِ شهود یژه ،حِ ،ایمان ،فرماننا ی
از این ئبیع اس وار بود ،انراه حقو ب ر نمِتوانس
انسان اس

بآعدوان «حقوئِ طبیاِ» کآ ذاتِ

تلقِ شود .بر نمین اساس ،این دانش ،بای ی

باش  .در غیر این یورا ،حقو ب ر نمِتوانس
برخوردار از ی

دانش عمومِ م رک

از سو مجماِ کآ خود م عِ

ایراه شداخ شداسانآ مم از نیس  ،امر

خود این امر با بآکارفیر

پیامبر موارد

هانشمو اعلا شود.

اژه «اعلامیآ» کآ ن ان مِدن این سد از بالا تحمیع

ن ه ،اشکار مِشود .اژه اعلامیآ ن ان مِدن انآآ اعلا ش ه ،دبآ ت ریحِ دارد
تدها ان چیزنایِ را کآ در سرش
ج) اینکآ سرش

ر شن مِسازد۰.

ب ر ذاتِ اس

ب ر اساساً از بقیآ مو وداا در طبیا

«م فا ا» اس  .سایر

مو وداا زن ه کآ پس تر از انسان نس د  ،اشکارا از حقو ب ر برخوردار نیس د ؛
الب آ مو وداتِ کآ از انسان برتر نس د نیز اح مالاً
هان اس  .ا برترین ئانونفاار در زمین اس

ود ن ارن  .انسان سر ر خود

پرسش از

ود یا نبود ی

مو ود

برتر نمآدان بائِ اس  ،اما طرح ان در این ا موضوعی ِ ن ارد)۰.

 ۰ایراه

ود فرد انسانِ اساساً با دیرر مو وداا مدفرد م فا ا اس ؛ بآطور خلایآ :ما نمِتوانیم

با فرد انسانِ نماند بادا زمیدِ فا بآعدوان ی

فرد ع د برخورد کدیم .مقایسآ کدی :

Panikkar, R. (۰۱۹1). “Singularity and Individuality: The Double
Principle of Individuation” In: Revue internationale de philosophie.
XIX ۰-۰ No ۰۰۰-۰۰۰. p. ۰۹۰-۰11
«۰اراده مرد  ،اساس ئ را حکوم

اس » ن.ک .بد سو ماده  ۰۰اعلامیآ هانِ.
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 .۰د مین پیشفرض ما نمان «شأن فرد» )(dignity of the individual
اس  .نر فرد ،بآ مادا م صِ مطلق
مهمترین نیر

غیر ئابعتقلیع بآ دیرر اس  .این اح مالاً

محرک در پرسش م رن از حقو ب ر اس  .حقو ب ر از شأن فرد

در برابر اماآ ،بآطور عا  ،در برابر د ل  ،بآطور خاص ،دفاد مِکد  .اما این موضود
نیز بآخود خود دلال

دارد بر:

الا) تمایز « ایِ» فرد از اماآ .مطابق با این نراه ،انسان بآطور بدیادین ی
فرد انراش آ مِشود .اماآ ،نوعِ ر بداس

کآ بآ سادفِ مِتوان بآ ی

عاملِ بیرانآساز برا فرد تب یع شود .حقو ب ر در در آ ا

ته ی یا

برا دفاد از فرد

نس د .
ه) «خوداییدِ»  )autonomyانسان در «برابر»

ح ِ تقابع با کیهان

 .)cosmosاین پیشفرض ،در ابها کدایآامیز عبارا انرلیسِ بآخوبِ ن ان داده
ش ه اس

کآ در ان نم مادا حق «انسان»  )humanنم مادا حق «انسانِ»

 )humaneمس ر اس  ۰.کیهان ،نوعِ زیربداس  ،فرد ،در میان اماآ کیهان
ئرار مِفیرد .حقو ب ر از خوداییدِ فرد در این م صاا دفاد مِکد .
ج) بازتاه ای ه انسان بآمثابآ

هان کوچ

این با ر کآ انسان تصویر از خ اس
کآ فزارهنا حقو ب ر از یورابد
«۰نار کاس در اعماا حقاو
ئانونِ اس

 )microcosmosتأکی بر

 .)imago deiالب آ نمزمان ایرار مِشود
الهیاتِ

نس ِشداخ ِشان مس قع نس د .

بهارهفیار از ازاد ناا خاود فقاا تاابر محا دی ناایِ

کآ یارفاً بارا شداساایِ مراعااا حقاو

ازاد ناا دیراران بارا رعایا

مق ضاایاا عادلانااآ اخلااائِ نظاام عمااومِ رفاااه نمرااانِ در اماااآا دموکراتی ا
ش هانا  ».ن.ک :بدا ا
اس ).

مااده  ۰۱اعلامیاآ

ضاار

هاانِ تأکیا نا از ساو نویساد ه افاز ده شا ه
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فرد ،بآخود خود ی
شما مِتوانی ی

انر

تلقِ ش ه ،مطلق دارا شأن تفکی

غای

ناپایر انسانِ اس .

را برا نجاا کع ب ن ئطر کدی  ،اما ایا مِتوانی ی

فرد

را برا نجاا افراد دیرر بک ی ؟۰
 .3سومین پیشفرض« ،نظم دموکراتی
بآ ی

نظم سلسلآمراتبِ نیس

ا ماعِ» اس  .در این سیا  ،اماآ نارر

کآ بر ئانون خواس

داش آ باش  .اماآ ،مر افراد «ازاد» اس

الهِ بدا ش ه یا ری آ در اسطورهنا

کآ در پِ دس یاف ن بآ ان افِ نس د کآ

فقا در این نظم ا ماعِ ئابع تحصیع اس  .در این ا د باره حقو ب ر عم تاً در
خ م

حفار

از فرد اس  .در این ا ،اماآ کارکرد خانواده یا ی

را ن ارد ،بلکآ نهاد فریزناپایر اس
ان نم با رضای

ش ه سوءاس فاده کد

از دی فاه نظر بیانرر خواس

نهاد حمای کدد ه

کآ مِتوان بآ سادفِ از ئ رتِ کآ بآ ان اعطا
میر افراد) .این نود اماآ در حکوم ِ کآ

مرد  ،یا ح ائع خواس

اکثری

اننا اس  ،م بلور

مِشود .در ر زفار ما ،ای ه امپراتور  ،خلق یا مل ِ با سرنوش ِ اس الایِ
مس قع از اراده

ماِ) نمآدان در حکوم نا مانبِ

د ل نا تلاا مِکدد کآ رسال

ریفآا

ود دارد ،اما بیشتر این

نجااب ش خود را با رانر دموکراتی

تلطیا کدد .

۰ما در این ا امار سیاساِ را باآ بحا ماان ارد نماِکدایم ،چراکاآ در ایانیاورا اساساا باا
تأ یعنا م فا تِ با ائای

عاواملِ باآ از انچاآ در مانیا

حقاو ب ار ما نظار نسا د

ر بر خوانیم ش  .مقایسآ کدی با:
Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Geneve et de
Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l’homme
en Islam, Riyad, Ministere de la Justice; Beirut, Dar Al Kitab
Allubhani, ۰۱۹۹; and D. Sidorsky (ed.) Essays on Human
Rights. Contemporary
Issues
and
Jewish
Perspectives,
Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, ۰۱۹۱.
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مادا ضمدِ مفر ض فرف ن نظا دموکراتی
الا) کآ نر فرد بآ ی

ان ازه از انمی

این اس :
ان ازه برا

برخوردار در ن یجآ بآ ی

تحقق رفاه در اماآ مسئو اس  .از اینر  ،فرد حق دارد کآ بر سر با رنا خود
نمآدین در برابر نرفونآ تجا ز بآ ازاد ذاتِ خویش

بایس  ،اننا را تبلیغ کد
ایس ادفِ کد .

ز مر کع افراد کآ ارادهشان حاکم

ه) کآ اماآ چیز نیس

تایینکدد ه اس  ۰.نی نهاد مافو
فراب ر

اماآ

خ ا یا ائای ِ

ود داش آ باش  ،بای از یافِ افانِ انسانِ نهادنا ب ر عبور کد .

ج) کآ حقو

ازاد نا فرد تدها در زمان تجا ز بآ حقو

افراد مِتواند مح د شون

حاکمی

تو یآ مِشود ۰.زمانِکآ حقو ی
با ئی اینکآ د ل
ذکر اس

ود ن ارد .ح ِ افر ی

در عمع

اکثری

نیز بر نمین اساس بآ ر شِ عقلانِ

فرد بر اساس «مدافر ملِ» مح د شود ،این مسئلآ

بازتاهدند ه خواس

کآ اعلامیآ

ازاد نا دیرر

مدافر اکثری

اس  ،تو یآ مِشود .شایان

هانِ از «ازاد نا» در ییمآ

مر  ،ح ِ البتر ،از

«ازاد نا بدیادین» س ن مِفوی  .فراید مدفرد ش ن ) (individualizationبآ
فرد مح د نمِشود ،بلکآ فرد اتمیزهش ه ،بآ ازاد نا مجزا ازنم فر کاس آ مِشود.

«۰بآطور خلایآ حقو ب ر بیانیآنایِ درباره نیازنا مدافر بدیادین نس د ».
S. I. Benn, The Encyclopedia of Philosophy, New York, Macmillan,
۰۱1۹, sub voce Rights, speaking about the U.N. Declaration.
۰مقایسآ کدی با:
K. Marx, Zur Judenfrage I, p. 31۰.
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با برشمردن این پیشفرضنا دلال نا ضمدِ ،ادعا نمِکدم کآ ماماران اعلامیآ
اننا را در سر مِپر ران ن  .در ائر شوان ن ان مِدند کآ ا ماعِ بر سر بدیاننا
حقو ب ر

ود ن ارد .اما اعلامیآ بآطور م

ئرن اخیر یورابد

ش ه بر مبدا ی

ص در سیر تاری ِ دنیا غره در سآ
انسانشداسِ فلسفِ خاص یا انسانفرایِ

فردمحور تو یآ ش ه اس .
 .۳بازاندیشیهای میان-فرهنگی1
 .۰ایا مفهو حقو ب ر ی
پاسخ م صاً مدفِ اس

مفهو

هانشمو اس ؟

مِتوان سآ دلیع در تأیی ان برشمرد.

الا) نی مفهومِ بآخود خود هانشمو نیس  .نر مفهومِ در نلآ ا

در

نمان ایِ کآ م ول ش ه از اع بار برخوردار اس  .تامیمپایر نر مفهو بآ فراسو
بس ر کآ در ان م ول ش ه نیازمد اس لا

تو یآ اس  .ح ِ مفانیم ریاضِ نیز بر

ئضایا مسلمِ اس وارن کآ ما اننا را پی اپیش مفر ض مِفیریم .افز ن بر این ،نر
مفهومِ بآ ت

مادایِ تمایع دارد .برا اینکآ مفانیم را هانشمو فرض کدیم،

نیازمد درکِ یرفاً عقعفرایانآ از هان نس یم .ح ِ افر در سط نظر
ت

مادایِ را حقیق

بس رنا

ب انیم ،در ائای

هان ب ر

با چد فانرِ

فف مانِ موا آ مِشویم .تأکی بر این ائای

فرض

چد پارفِ

کآ حقو ب ر مفهومِ

هانشمو «نیس » ،بآ مادا اینکآ این مفهو «نبای » هانشمو «ب ود» ن وان
بود .اما ی

مفهو برا اینکآ ب وان از اع بار

هانِ برخوردار شود ،بای ب وان

دس کم د شرط را با یک یرر نمخوان کد  .مفهو موردنظر ،از ی
مفانیم م دائض دیرر را از سر راه بردارد؛ این ی
دیرر ،این مفهو بای ی

سو بای تما

ضر را مدطقِ اس  .از سو

مر ر هانشمو باش کآ ئادر اس

بآ نر دغ غآ مربوط
۰ Cross-Cultural
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بآ شأن ب ر پاسخ دن  .بآ بیان دیرر ،بای
خود باش

ایرزیدِ برا تما مااد نا نمری
نظم ا ماعِ عادلانآ باز کد  .این

ب وان نقش محور برا ایجاد ی

یادِ فرندرِ کآ مفهو حقو ب ر را افری ه ،بای بآ فرندرِ هانشمو ارتقا یاب .
این موضود یکِ از دلایع ناخرسد

ان ی مد ان غیرغربِ اس

حوزه حقو ب ر اش ما دارن  .انها نرران ایراه نوی
ه) ح ِ در در ن پهدآ

کآ بآ پژ نش در

فرندگنا خود نس د .

سیر فرندگ غربِ بر سر بآ رسمی

پیشفرضنا موضود بح  ،ا ماد عمومِ

شداخ ن

ود ن ارد .سرچ مآ ایلِ حقو ب ر

بآ ان ازه کافِ شداخ آ ش ه اس  .با این حا مهمترین ری آنا نق

اخ لا

اح مالاً

این سآ مورد نس د ۰:
ا ) الهیاا:
مطابق با نررا خ ابا رانآ ،حقو ب ر نیازمد بدیانِ اس الایِ یادِ ی

ارزا

غیرئابع تمییر نس د  .نماد سد ِ چدین نود ارزشِ را مِتوان در خ ا بآمثابآ سرچ مآ
تضمینکدد ه حقو

رایا ب ر یاف  .در غیر این یورا ،این حقو

رایا تدها ابزار سیاسِ در دس ان یاحبان ئ را خوان بود .بر اساس این نررا،
اعلامیآ از نوعِ خوابیدِ سطحِ نسب
افز ن بر این ،چدین اس دباطِ از ی

نی

بآ سرش

خودایین انسان رنج مِبرد.

انسانشداسِ ناکارام ن أا مِفیرد کآ ش ص

انسان را فقا در ئالب مجموعآ نیازنایش ماد

ر انِ) مِفهم ۰.

خب سؤا

”۰ “Keine Rechte ohne Pflichten keine Pflichten ohne Rechte,
Marx-Engels, Werke XVI, 1۰۰ apud G. Klaus, M. Buhr,
voce

sub

۰۱۹1,

VEB,

Leipzich.

Wörterbuch,

Philosophisches
Menschenrechte.

۰مقایسآ کدی با:
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کآ در زمان ش

ایدجاس

تضاد ،نهای اً چآ کسِ تصمیم خوان فرف ؟ حاکمی

اکثری  ،تابیر زیبا از ئانون درع اس  :ئ را نمواره از ان ئو ترین اس .
د ) مارکسیسم:
از دی مارکسیس ِ ،انآآ حقو ب ر نامی ه مِشود چیز

ز «حقو طبقاتِ»

ریفآا ب ن حق

ود ن وان داش ».

نیس « ۰.نی حقِ ب ن ریفآ

نی

حقو ب ر تدها بازتاهدند ه مدافر ی

طبقآ خاص در بسیار موائر ارماننا

ان طبقآ نس د  .نی فونآ اشارها بآ شرایا ائ صاد لاز برا
خواس آنا

تحقق مورر انآآ

هانِ ب ر نامی ه مِشون یورا نررف آ اس  .علا ه بر این ،این حقو

در ان زاد بسیار کلِ طرح ش هان ؛ انها بآ ان ازه کافِ در ائای

فرندرِ ماد

حیاا فر هنا طبقاا اماآ ری آ ن ارن  .در نهای  ،فردفرایِ در اننا م هود اس .
نرچد کآ فف آ شود اماآ محصو ئرارداد ا ماعِ افراد ازاد اس  ،حقو ب ر
طبقاتِ ،فرد را بآ ا اینکآ ز ِ از اماآ ب ان  ،در تقابع با ان ئرار مِدن  .اماآ
تدها مر کع افراد نیس  ،اماآ از حقوئِ برخوردار اس

کآ فرد نبای اننا را نقض

کد  .تاریخ دارا نیر یِ اس الایِ اس .
سو ) تاریخ:
«حقو ب ر» در نظر ع ها از دان جویان تاریخ د ران
سلطآ افانانآ مل نا ئ رتمد اس
ضای

کآ برا حافظ

مو ود بآکار فرف آ مِشود .حقو ب ر نمآدان ی

ی  ،نمونآ دیرر از
از ام یازااشان دفاد از
سلاح سیاسِ اس  .حقو

ب ر از دیرباز تدها بآ نجیبزادفان ،شهر ن ان ازاد ،سفی پوس ان ،مسیحیان یا مردنا
R. Panikkar, “Aporias in the Comparative Philosophy of Religion”,
Man in the World, XIII, 3-۹ (۰۱۱۲), pp. 31۹-3۱3.
 ،)Tao Te Ching ۰یفحآ .۰۱
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ماند ان تالق داش د  .اما زمانِکآ بدا ش بآ نود ب ر تالق فیرن  ،اغلب تدها بآ
فر هنایِ اعطا ش ن کآ لقب «انسان» برازن هشان بود .س ن فف ن از حقو ب ر
حیواناا ،فیانان
برا

حمای

چیزنا ح ِ بآرغم اع راضاتِ کآ فاه بِفاه در برخِ وامر

از حیواناا یورا مِفیرد) ،افر نآ مضح

 ،بسیار عجیب اس .

حیواناا ماند انها مِتواند از حقوئِ برخوردار باشد  ،اما نآ از دس حقو انسانِ.
نمانطور کآ دی یم ،این درک خاص از «انسان» چد ان نم «انسانِ» نبوده اس .
خب سؤا ایدجاس

کآ چآ کسِ بآ نماید فِ از نمآ س ن مِفوی ؟ بآ فواه تاریخ،

تدها فاتحان انآآ «حق» اس
درس

راس

را اعلا

تر یج مِکدد ؛ یادِ نمان چیز کآ ئ رتمد ان

مِانرارن .

ج) از موضر میان-فرندرِ ،این مسئلآ اساسا مسئلآا م ص بآ غره اس ،
کآ این ا خود سؤا مورد پرسش اس  .اغلب پیشفرضنا دلال نا

طبیاِ اس

ضمدِ کآ پیشتر برشمردیم ،در فرندگنا دیرر یاف

نمِشون  .افز ن بر این ،از

نظرفاه غیرغربِ ،مسئلآ حقو ب ر بآ این شکع طرح نمِشود .از اینر  ،مسئلآ تدها
با موافق

یا م الف

با پاسخ حع ن وان ش  .این خود پرسش

شکلِ کاملاً م فا ا تجربآ مِشود .نرمدوتی

«میان -ایِ» فقا از ی

بآ «نمان» پرسش نمِپردازد .چالش ما در این ا خود پرسش اس
اکدون ایا ممکن اس

مسئلآ اس

کآ بآ

دی فاه دیرر
نآ پاسخ بآ ان.

کآ بآ « ا نا »  )topoiدیرر دس رسِ پی ا کدیم تا

ب وانیم فرندگنا دیرر را از در ن خود اننا یادِ انچدان کآ اننا خود را مِ-
فهمد ) درک کدیم؟ با انکآ ممکن اس
اما ممکن اس

ب وانیم ی

پا خود را در ی

ن وانیم فراسو ساخ ار فکر خود بر یم،
فرندگ پا دیرر خود را در فرندگ

دیرر ئرار دنیم .در کع ،نمانفونآ کآ انسان ی
فرندگ نم اس

اما ممکن اس

زبان مادر دارد ،دارا ی

دار زبان پ ر نم باش ) .ما نمِتوانیم پی اپیش

فارغ از تجربآ ازمون) این امکان را رد کدیم .من بآ خاطر مِا ر کآ در ب شنا
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مایدِ از شر  ،بِسواد برابر با ت

زبان بودن اس  .در دیالوگ با دیرران اس

مِتوانیم بآ زمیدآنا م رک دس
فرندگ مدطبق سازیم ،اما ممکن اس
عمیقتر

کآ

یابیم .شای ن وانیم کآ خود را با بیش از ی
ب وانیم با ف ودن درنا

ودمان ،امکان انطبائِ

سیرتر را در دیالوگ با دیرران بیابیم.
شداخ ن یری

شای این «ئیاس» اموزن ه باش  :این پیشفرض کآ ب ن بآرسمی

حقو ب ر زن فِ پر نرج مرج بِمادا خوان ش  ،از دس نمان با ر اس

کآ

فکر کدیم ب ن ایمان بآ خ ا ن یک ا انطور کآ در ماانب ابرانیمِ فهم مِشود)
زن فِ بآ اشوه مطلق خوان رسی  .این نود نراه م ضمن با ر اس
ان افراد ماند خ انابا ران ،بودایِنا

ر حبا ران ،انساننایِ مدحر

کآ بر اساس
نا فاار

مِشون  .بآ این ترتیب :یا حقو ب ر یا اشوه مطلق .چدین ر یکرد مدحصراً بآ
فرندگ غره تالق ن ارد .نامی ن غریبآنا بآعدوان بَربَر ر یکرد بسیار م ا لِ در میان
هان اس  .چدانکآ با از این اشاره خوانیم کرد ،در ارباا نر حقیق ِ ،ادعایِ

مرد
برحق

مدسجم مبدِ بر هانشمولِ

دی خودمان را با افق ب ری

ود دارد .م کع این اس

کآ ما مح ده

برابر ب انیم.

 .۰نق میان -فرندرِ
نی ارزا «فرافرندرِ» )trans-cultural

ود ن ارد ،ان نم بآ این دلیع

ساده کآ نر ارزا تدها در بس ر فرندرِ خایِ عیدی

مِیاب  ۰.اما ارزانا «میان-

فرندرِ»  )cross-culturalمِتواند

ود داش آ باشد

از نمین مدظر نیز

«۰مانااا ا-دارماس اساا را» ) (Mānava-Dharmaśāstraدر ب شنااا  ۰تااا  ۹ایااا ها
م ابآ اما بآیورا پیآی هتر طرح مِکدا  :انجاا کاار از ر

میاع باآ دریافا

پااداا ئاباع

نکونش اس  .اما ب ن چدین میلاِ ،انجاا نای کاار امکانپاایر نیسا  .ئاانون از ایان ها
لاز اس

تا در میان اعما انسان نظم ئرار دن .
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مِتوان بآ نق ارزانا پرداخ  .نق میان-فرندرِ بآ مادا ارزیابِ برساخ نا ی
فرندگ از طریق دس راه تحلیلِ ی
برا درک

سدجش ی

فرندگ دیرر نیس  .این نود نق تلاشِ اس

مسئلآ م ص انسانِ با اس فاده از ابزارنا ان ی آ

مدحصربآفرد کآ در نر فرندگ مو ود اس  .در عین حا بای افاه بود کآ طرح نر
پرسش

از این مهمتر یورابد

بدابراین پرسش ما ماطو

ان ،در پیون با نمان فرندگ شکع مِفیرد.

بآ امکانسدجِ

ود ارزانا میان-فرندرِ مرتبا با

حقو ب ر اس ؛ کوش ِ کآ با تایین کردن مرزنا فرندرِ این «مفهو » اغاز
مِشود .امر زه خطرنا غرهمحور فرندرِ بسیار اشکار ش ه اس .
الا) پیشتر بآ ری آنا خاص تاری ِ اعلامیآ

هانِ حقو ب ر اشاره کردیم.

ادعا اع بار هانشمو حقو ب ر در ئالب فالِ ان بآطور ضمدِ دربرفیرن ه این
با ر اس  :امر زه بیشتر مرد
اساطیر

هان ،نماند مل نا غربِ ،ی

ر ن فاار از وامر

حکوم نا سلطانِ فئودالِ ،شهرنا خودفردان ،ایدا  ،ا ماعاا محلِ

نهادنا ئبیلآا ) بآ «م رنی آا » «عقعمحور» «ئراردادمحور» را طِ مِکدد ؛ ان
نم بآ نمان شکلِ کآ در هان یدا ِ غره شداخ آ ش ه اس  .چدین پیشفرضِ بسیار
چالشبرانریز اس ؛ چراکآ نی کس نمِتوان سیر تکامع یا فر پاشِ اح مالِ)
فرندگنا سد ِ را پیشبیدِ کد  .فرندگنا سد ِ از بدیاننا ماد
م فا ا سرچ مآ فرف آ از اینر

فرندرِ

اکدششان بآ تم ن م رن غره تا امر ز ناماین

بوده اس .
افز ن بر این ،کاس ِنا اعلامیآ بسیار نیر مد حقو ب ر از مدظر دیرر نیز
اشکار مِشون  .انآآ بای یراح اً اعلا مِش  ،در نمان زمان اعلا ش ن نابود ش .
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نمانطور کآ چیدِنا مِفوید  :انراه کآ ع ال

) (yiفر مِن ید  ،ایین ) (liبرمِ-

خیزد ۰.یا نمانطور کآ انرلیسِنا اسپانیایِنا بازفو مِکدد  :شما درباره چیزنایِ
کآ ب یهِ مِانراری س ن نمِفویی  .در برخِ وامر سد ِ ،شما نمِتوانی نجیبزاده
بودن د س ِ با خانواده سلطد ِ را بآ رخ دیرران بک ی  ،چراکآ بآ محض انجا این
کار ،نجیبزادفِ یا د س ِ خود با خانواده سلطد ِ را از دس
حقو ب ر ،درس

نمان زمانِ کآ این حقو اعلا ش ن  ،سس

مِدنی  .پایآنا
ش  .این اعلامیآ تدها

فر پاشِ را بآ تاویق ان اخ  .بآ بیان سد ِ ،زمانِ کآ از امر مق س تابوزدایِ شود،
ئ اس ش از بین مِر د .افر شما ب وانی بآ مادر بیاموزی کآ چآفونآ فرزن ا را
دس

ب ارد ،انراه مادر بودن زیر سؤا مِر د .نمانفونآ کآ برخِ از نظریآپردازان

حقو ب ر مِفوید  ،حقو ب ر بآ ئانون درام تا ب وان مح د کردن ازاد دیرران
را تو یآ کد  .بآ بیان ایجابِ ،دس ان از بآ ئلمر فاالی
ن فم از بیان این موضود بازف
ی

دیرران نیازمد تو یآ اس .

بآ رؤیانا اتوپیایِ نیس  ،من فقا مِخوانم

ی ا دیرر را بآ فوا شما برسانم .ئوانین را مِتوان اعلا کرد ،اما انآآ ب یهِ

فرض مِشود نیاز بآ اعلا ش ن ن ارد مرر اینکآ دیرر ب یهِ نباش  .افر سرپیآِ
در میان نباش  ،نی «بای
۰ی

مثا

ی :ی

» نم اعلا ن وان ش .

مبلغ کاتولی  ،پس از حا د یا

ساا زنا فِ نزدیا

باا افاراد یا

ئبیلآ افریقایِ سهیم ش ن در با رنا انان ،باآ ایان فکار اف ااد کاآ دیرار لحظاآ فف راو
رسمِ فرا رسی ه اس  ،چرا کآ از نظار ا افاراد دیرار در عماع کاملااً مسایحِ شا ه بودنا  .ا باا
نیجان زیاد ففا « :ایاا ماِخوانیا کاآ اکداون رساماً علدااً مسایحِ شاوی ؟ شاما م قاعا
ش های کآ  » ....اما پاسخ این بود«:ناآ .برخاِ افاراد ئبیلاآ نداوز امااده نیسا د ».

اکادش ا

این بود کآ « :اما این حق شماس ! شما حاق داریا کاآ خودتاان بارا خودتاان تصامیم بریریا ،
چراکآ با این کار اسایب ضارر باآ دیراران نمِرساانی » اداماآ داد «ماا تدهاا زماانِ حاق
داریم فا با

را برداریم کآ تما ئبیلآ با ان موافق باش ».
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ه) اکدون بآطور م صر مِتوانیم سآ پیشفرضِ را کآ در بالا بآ اننا اشاره
کردیم بازنرر کدیم .این پیشفرضنا فقا تا ایِ کآ ی
ان نم در بس ر م

موضود مربوط بآ ب ر،

ص ،را ب واند ت ری کدد ما بر خواند بود .اما خود نمان بس ر

مِتوان از چ مان از ی

فرندگ دیرر با نق

مو آ ر یار شود .برا نظا ب

ی ن

بآ این نق  ،بای بآ ترتیب نر فرندگ را ان اه پیشفرضنا اعلامیآ را از مدظر ان
پی ام رن مح د

فرندگ ارزیابِ کدیم .در ایدجا این نق را بآ نررشِ غیرغربِ
مِکدیم.
 ن س  ،بِفمان یا

نیاز نیس

کآ طبیا

«طبیا

هانشمو ب ر »

ب ر را از طبیا

ود دارد ،اما در در آ

سایر ان اران یا خود نس ِ

ا کرده

ان را از اساس تمایز داد .س ن فف ن از حقو مدحصرا «ب ر » نقض حقو
«کیهانِ» نمونآا از انسانمحور خود یرانفر اس ؛ یادِ نود
با فف ن اینکآ «حقو کیهانِ» ی
م الف
اس

خود را فاا مِسازیم .اما

ی

از اپارتای .

عبارا بِماداس  ،تدها اساس کیهانشداخ ِ
ود ی

کیهانشداسِ م فا ا دئیقا نمان چیز

کآ ایدجا مورد نظر اس  .ما از «ئوانین» طبیا

س ن مِفوییم ،اما چرا چیز از

«حقو » ان نمِفوییم؟
د  ،تأ یع ما از این «طبیا
خود این طبیا

هانشمو ب ر » یادِ درک از خود) مس قیماً از

ب ر ن أا مِفیرد .ا لوی

ما بر باش اما هانشمو نیس

نمآ

دادن بآ ی

تأ یع خاص ،ممکن اس

وانب مرتبا با این طبیا

ب ر را

دربرنمِفیرد.
سو  ،ارا آ مفهومِ تماماً ایجابِ از حقو ب ر تب یع بآ ی

اسب تر ا خوان ش

کآ بآ شکلِ پدهان بآ تم ننا دیرر تزریق ش ه انها را ادار بآ پایرا شیوهنا
حقو ب ر زن فِ ،تفکر عاطفآ رز مِکد  .این کمِ شبیآ بآ نمان ر شِ اس
کآ اغلب فدا ر نا از طریق ان بآ ب شنا فس ردها از هان مارفِ ش هان  :فدا ر
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برا حع م کلاتِ ارد می ان ش کآ خود اننا را پیشتر ایجاد کرده بود .ما بآ این
نک آ در زمان نق مان بآ هانشمو ساز مفهو حقو ب ر اشاره کردیم.
* نی چیز مهمتر از تأکی بر

دفاد از «شأن ش ص ب ر» نیس  .با این حا

ش ص )(personرا بای از فرد ) (individualتمییز داد .فرد تدها ی

ان زاد اس ؛

یادِ فزی ها از دبآنا مح د از ش ص کآ در راس ا ان ا

عملِ تاریا

مِشود« .ش ص» من از سویِ دیرر ،خانواده «من» ،فرزن ان ،د س ان ،دشمدان،
پی یدیان

اید فان را دربرمِفیرد .ش ص «من» نمآدین در افکار

احساساا

تالقاا «من» حضور دارد .افر شما «من» را بیازاری  ،نمزمان بآ تما تبار من اح مالاً
خودتان اسیب مِرسانی  .در این یورا حقو را نمِتوان از یک یرر

ا کرد .در

موضود سقا دین ،ایا این حق بآ مادر تالق دارد یا کودک؟ یا اینکآ بآ پ ر ائوا
نیز تالق مِیاب ؟ حقو  ،نمِتواند از رایا تفکی

داده شون ؛ این د بآ نم ابس آ-

ان  .شأن ش ص ب ر مِتوان با زبان شما یا ح ِ با بِحرم ِ شما بآ مکانِ کآ من
مق س مِانرار نیز نقض شود ،نرچد کآ این مکان بآعدوان مل

خصویِ بآ من

«تالق» ن اش آ باش  .شما مِتوانی ان را با مق ار پو «خری ار » کدی  ،اما نمان
مکان در سطوح دیرر بآطور کلِ بآ من تالق دارد .ی
اس ؛ ی

ش ص باف ار پیرامون فره اس

مرزنا ی

ش ص راب

کآ با باف

فرد ،ی

فره مدفرد ش ه

کلِ ائای

درنم تدی ه اس .

نیس  ،انها کاملاً بآ ش صی

ا

ابس آان  .مسلما ب ن

فرهنا ،کع باف ار فر مِریزد .اما ب ن ان باف ار ،فرهنا نم در کار ن واند بود.
برا مثا  ،دفاد تها مامیز از حقو فرد ممکن اس
ناعادلانآ) نسب

بآ دیرران شای ح ِ نسب

بآ برخوردنایِ مدفِ یادِ

بآ خود من مد هِ شود .لز دس یاف ن

بآ ا ماد در بسیار از سدن بآ ا نظر اکثری ) م صاً مب دِ بر درنمتدی فِ
حقو ب ر اس .

25

ریمون پانیکار  /ترجمهی لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری

در این ا لاز اس

کمِ نم بآ مقولآ زبان بپردازیم .نر زبان از دریآآا ناه
این

خاص بآ هان مِنررد .در عین حا  ،نر زبان خود این هان .فرندرِ اس

هان را توأمان بازنمایِ نیز مِکد  .اما از چ مان از میانفرندرِ ،نر زبان بای اناطا
لاز برا دربرفرف ن تجربآنا سایر انساننا را از خود ن ان دن  .من مِدانم کآ در
با «ش ص» ئلم اد مِشود ،اما این امر نبای مرا از

انرلیسِ ماایر «فرد» م راد
بآکارفیر این د

اژه بآ نمان یورا کآ پی دهاد کرد بازدارد .نمآدین نبای مرا

از ن ار دادن نسب

بآ ر ن یکِ انراش ن «انسان» با عدایر از «پیکر پارهپاره

ش ه» مدر کد  .تمایز میان فرد ش ص برا من م فا ا از ان چیز اس

کآ این

ر زنا در فلسفآ اخلا فرانسآ مطرح اس  .من مِخوانم کآ این موضود خاص را
برا تبیین د نررا انسانشداسِ کآ از بدیاد م فا اان بررسِ کدم.
«-دموکراسِ» ارزشِ الا بِش

از نر نود دیک اتور به ر اس  .اما افر مرد

هان را بآ فزیدش میان دموکراسِ دیک اتور

ادار کدیم ،این امر بآ اس ب اد مد هِ

خوان ش  .حقو ب ر بآ دموکراسِ فره خورده اس  .افراد در برابر ساخ ارنا سیاسِ
اماآ ،د ل
اس الایِ نسب
حفار

یا دیک اتور تح

نر عدوانِ) کآ فائ م ر عی

بآ انناس  ،نیازمد محافظ

از ائلی

مانو یا برتر

نس د  .حقو ب ر ،ابزار ئانونِ برا

کمترنا) در برابر اکثری

بیشترنا) اس  .این نررا ،ی

تقلیعفرایِ کمِّ در خود حمع مِکد ؛ ش ص بآ فرد

فرد بآ سدگبدا

فر کاس آ ش ه اس  .افر ب وانم کمِ مثب تر برویم ،این ر شِ اس
ان از فرد بآعدوان سدگبدا
ی

اماآ حفار

درک سلسلآمراتبِ از نس ِ ،ی

اماآ

کآ از طریق

ش ه شأن ا پاس داش آ مِشود .اما بدابر
انسان نمِتوان بآتدهایِ از حقو خود دفاد

کرده اننا را مس قع از دیرران کع) مطالبآ کد  .نظا زخمخورده ،یا بای د باره
ئام

خود را راس

کد  ،یا بای کاملاً دفرفون شود .سایر وامر سد ِ ،ابزارنا

م فا تِ برا بازساز کم بیش موفق نظا خود دارن  .ممکن اس

امیر  )rajaدر
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انجا

از مرد ناکا باش  ،اما ایا اعلامیآ حقو ب ر ،ز

ریفآ خود یادِ حفار

در یورتِکآ ئ را مح د کردن چدین امیر یا پادشانِ را داش آ باش  ،مِتوان ایلاح-
فر باش ؟ ایا دموکراسِ مِتوان تحمیع شود نمآدان دموکراتی
سیاس

بائِ بمان ؟

ع تاه کآ بسیار از ک ورنا اسیایِ افریقایِ  .دبش ع تاه .

بآ ان پیوس آان  ،بیانرر چیز عمیقتر از ی

یا حرک ِ

فری طلبِ سیاسِ یر

برا تأریرفاار در یحدآ ماایر سیاسِ اس  .این امر دئیقا نمایانرر رد دی فانِ
کآ هان را مجموعآ چالشنایِ مِدان کآ توسا ابرئ رانا نماید فِ مِشود.

اس

بآطور خلایآ ،ن

نق میان-فرندرِ بِاع بار کردن اعلامیآ

نیس  ،بلکآ مارفِ چ مان ازنا
م ر عی

در راس ا

ی

نق در نِ

هانِ حقو ب ر
ترسیم ئلمر

حقو ب ر اس  .این نق نمآدین بآدنبا فس را این ئلمر

امکاننایِ برا رسی ن بآ درکِ د انبآ از حقو ب ر اس

ک ا

کآ مب دِ بر فهمِ م فا ا

از انسان نس ِ باش .
ایا نماد حقو ب ر بای نماد

هانشمو باش ؟

من در ایدجا از حقو ب ر در ایراه ی
خلا

نماد  )symbolس ن مِفویم کآ بر

مفهو  ،)conceptذاتاً چد بدیانِ چد مادایِ اس  .پاسخ بآ پرسش نم مثب

نم مدفِ اس .
الا) مثب  .زمانِکآ ی

فرندگ ارزانا م صِ را بآعدوان ارزانا غایِ

ک ا مِکد  ،این ارزانا بای مادایِ هانشمو داش آ باشد  .فقا ارزانا
هانشمولِ کآ بآطور ماِ در ئالب فرندگ بیان ش ه باشد  ،مِتواند ارزانا
انسانِ نامی ه شون  .ارزشِ کآ یرفاً ش صِ باش  ،نمِتوان ارزا «انسانِ» ئلم اد
شود .چدین ارزشِ ،مِتوان از زبان ی

انسان بیان شود ،اما لز ماً ارزشِ ما بر برا
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تما انساننا ،بآفونآا کآ «حقو ب ر» م عِ مِشود ،نیس  .در ائر حقو ب ر
ام یازنا

ایلاحکدد ه
دیرران اس
تا

سفی پوس نا ،با رمد ان مانبِ ،رر تمد ان ،برنمننا

الب آ نآ بآ این مادا کآ ب وان بآ ام یازنا م ر د در مفهو سد ِ ان

کد ) .اعلامیآ

هانشمو بودن اعلا

هانِ حقو ب ر دس کم با انریزه

کآ بروییم انها انسانِ

ش  .فف ن ایدکآ حقو ب ر هانشمو نیس د بآ مادا ان اس

نیس د ؛ یادِ دیرر حقو «ب ر» ن واند بود .تما تازفِ اعلامیآ در این ادعا نهف آ
اس

کآ نمآ انساننا تدها بآ دلیع انسان بودن از حقوئِ لایدف

برخوردارن کآ نر

فرد دیرر بای بآ انها اح را براارد .پس در ان یورا ما با امر انقلابِ مدحصربآ-
فرد در اعلامیآ

هانِ حقو ب ر موا هیم .این ا ما با دبآ مثب

ش ص ر بآر نس یم .نر انسانِ در فردی

خویش

فرد در برابر

بر اساس زاده ش ن ،از شأن

حقو برابر با دیرران برخوردار اس  .دیرر ایراه فرد در اماآ یا در آ م م ن
بودن یا میزان رش فکر  ،اخلائِ یا داش آنا مانبِ نیس

کآ مایار ئرار مِفیرد.

اما بلافایلآ مح دی نایِ بر این ایع رانر مِشون  .ممکن اس

شما نآتدها از نظر

سمانِ ،بلکآ از نظر اخلائِ یا شای ح ِ بآزعم برخِ دیرر از نظر مانبِ فکر )
غیرطبیاِ ناندجار باشی  ،اما یر

ائای

زاده ش ن ،نماد اس

حقو ب ر شما بر ان اس وار اس  .تدائض این اس
از زمانِکآ بآ ی
بآ اموزها در خ م

کآ هانشمولِ

کآ سرچ مآ مسیحِ این با ر

ای ولوژ تب یع ش  ،بآ تدز ان مد هِ فردی ؛ چراکآ ان را مب
تأمین مدافر ی

فر ه خاص کرد .نمآ افراد ازاد برابر زاده

ش هان ؛ نمآ انساننا در پی راه خ ا ن برابر انراش آ مِشون ؛ نر ش ص از حقوئِ
برابر نسب

بآ دیرران برخوردار اس  .با این ا یا  ،نمانطور کآ تاریخ رالمانآ

شهادا مِدن  ،برا تو یآ اینکآ فرد غیرمسیحِ ،سیاهپوس  ،برده ،زن یا نر کس
دیرر از حقو مسا

برخوردار ن ود ،بای ادعا مِش کآ انها بآ تمامِ انسان نیس د .
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ه) پاسخ بآ سؤا بالا نمزمان مدفِ اس ؛ زیرا نر فرندگ تجربیاتش از نس ِ
نود انسان ) (humanumرا در مفانیم نمادنایِ بیان مِکد کآ بآ نمان فرندگ
تالق دارن  .بآ این ترتیب ،این نمادنا مفانیم نمِتواند  ،بآ اح ما زیاد ،ئابلی
را نم ن ارن کآ هانشمو شداخ آ شون  .رابطآ میان حقیق
مفانیم
اس

بیان حقیق

نمادنا یکِ از پرسشنا بدیادین فلسفآ اس  .حقیق

این

در ئالب

در کدآ خود م عِ

کآ ایدجا انجا ،دیر ز فردا برا تو من ،از اع بار هانشمو برخوردار

اس  .اما درک یورابد

من از حقیق

انکآ نر درک یورابد

م فا ا از ان را بآ حمائ

نمآ ،ح

نمِتوان
مطلقانرار

سا نسبی فرایِ افدوس ی

هانشمو انراش آ شود ،مرر
سس ِ م هم کدم .با این
زمِ ،ان چیز اس

کآ

«نسبی » نامی ه شود.
بح

ما ایدجا مص ائِ از «مدطق زء بآ ا کع» ) (pars pro totoاس  :افر

از در ن ی

پ ی ه بآ ان بدرریم ،فویِ کلی

ان را مِبیدیم؛ اما افر از بیر ن بآ ان

نراه کدیم ،تدها ز ِ از ان پ ی ه را خوانیم دی  .دئیقا بر اساس نمین مدطق ،حقو
ب ر از دی فاه فرندگ م رن غره پ ی ها

هانشمو بآ نظر مِای  ،اما از مدظر

بیر نِ نرفز چدین نیس  .حا  ،افر ر یکرد ما بر اساس نمان مدطق زء بآ ا کع
باش  ،ایا مِتوانیم نمزمان کع را بآ ا

زء )totum in parte

زء را بآ ا

کع  )pars pro totoببیدیم؟ ایا فرندگنا دیرر نم در حقو ب ر فف ار
هانشمو مِبیدد یا انکآ بای بروییم کآ این تدها یکِ از راهنا نراه بآ مسا ع
انسان اس ؟
پاس ِ کآ م عِ ک ا کع بآ ا
نیس  .این پاسخ الب آ سوسآا اس
را حمع بر ئابلی

زء اس

الب بآ نظر مِرس  ،اما ئانرکدد ه

برا ر شدفکرانِ کآ نر تأیی

بر نظرااشان

هانشمولِ ان مِداند  .این پاسخ نمآدین سوسآا

برا
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سیاس م ارانِ اس
شاارنا

حویلآا برا تأمعنا عمیق ن اش آ

کآ ئ

در عوض

ز ِ حزب ان را بآ ا ارزانا کلِ ا مِزند .

با ارا آ چدین پاس ِ ،ما ئاضیان خودخوان ه ب ری

خوانیم بود .این درحالیس

کآ فلسفآ کآ در موئای ِ زمان-مکانِ مِان ی ) بآ ما مِفوی کآ نی کس دس رسِ
مس قیمِ بآ ئلمر

هانشمو تجربآ ب ر ن ارد .ما تدها مِتوانیم غیرمس قیم از

طریق چ مان از مح د ،کلی
ب انیم ،مر این ارا خود ی

را ب داسیم .ح ِ افر تما ارا ب ر مو ود را

رأ دیرر خوان بود .بآ «کلی » تدها مِتوان از پدجره

مح د نراه خود نظر افکد ؛ نآ یرفاً بآ دلیع اینکآ «کع» نمواره بیشتر از مر
ا زا ان اس  ،بلکآ نمآدین بآ این دلیع کآ کع مس قع از ا زایِ کآ از طریق ان
ود داش آ باش  .کلی  ،تدها از در ن از طریق زء مرتبا با

دی ه مِشود نمِتوان

ان دی ه مِشود نی موئای ِ
نمزیس ِ تدها بر ی

ود ن ارد کآ ب وان ا زاء را در ان ادغا

حع کرد.

زمین م رک ممکن اس  ،یادِ «نمبودنِ» ) (co-esseکآ
شداخ آ شود.

از سو طر نا م لا بآرسمی

ماما نم الب آ دئیقاً نمین اس  .این تدها «کلی » اس

ما ئرار مِفیرد،

کآ ن

درحالیکآ ما نمآدان فراموا مِکدیم ان چآ مِبیدیم تدها « زء» اس

کآ ما ان را

در ایراه «کلی » تلقِ مِکدیم .برااری بآ مثا دیرر اشاره کدیم :زمانِ کآ ی
مسیحِ بروی کآ مسی نجااب ش هان نیس  ،بر اساس عر
خوان ه ن وان ش  .اما ی
در ی

غیرمسیحِ نمِتوان

فف رو د طرفآ اس

مسیحیان نماد کلی
دارد .مثا نا

نبای با چدین با ر موافق باش  .تدها

کآ دی فاهنا تمییر

تحو مِیابد  .مسی برا

خوان بود برا غیرمسیحیان یرفاً نماد کآ بآ مسیحیان تالق

بِشمار

در تاریخ بآ یژه در غره) یریحاً ن ان مِدند کآ

نان یار ما بآ این ائای  ،تکرار فجایاِ را کآ بآ نا ی
مانب

مرسو دیرر مسیحِ

انچآ امر ز تح

لوا ی

علم

ی

خ ا ،ی

امپراتور  ،ی

فدا ر یورا مِپایرن  ،در پِ
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خوان داش  .بآبیانِ خلایآ ،ما بآ ی

نرمدوتی

نوین نیازمد یم :بآ نرمدوتی

دیالوگ میانمدطقِ  )dialogicalامکان رهور

میان ایِ کآ تدها در ی

رش

پی ا مِکد  .این دیالوگ بآ ما ن ان خوان داد کآ نآ زء را بآ ا کع بای ایع
ئرار دنیم نآ با ر داش آ باشیم کآ کع را مِتوانیم در زء بیابیم .ما بای انآآ طر
فف رویمان مِفوی را بپایریم :ئ ِ کآ افاه باشیم کآ نمواره زء را بآ ا کع
مِبیدیم ،انفاه موفق خوانیم ش کآ کع را در زء دی ه بآ نمسُ ن از این نظر پاسخ
دنیم .این ی
سرفصع

ضای
ی

انسانِ اس

کآ من ان را کاس ِ نمِدانم .خود این امر نیز

در تکثرفرایِ اس .

حا برااری مثالِ دیرر را از چ مان از م فا ا ،ب ن انکآ ب وانیم نی مااد
نمری ِ ارا آ کدیم ،مورد بررسِ ئرار دنیم.
*ی

تأمع ند

اژه «ند
مای

» در این ا نی فونآ دلال

سیاسِ ن ارد

بزرگ مسلمان هان را دارد اشاره نمِکد  .این اژه در این ا نارر بآ نررا

ایین سد ِ ند  ،بودایِ

ین ) )Jainاز نس ِ اس .

شای دارما ) (dharmaبدیاد ترین اژه در سد
ک ای

نماد نمری

کد  .من تأکی

ئ ِ در سیا سد ِ ند

ند

باش کآ ب وان ما را بآ

کآ اح مالاً با مفهو غربِ «حقو ب ر» نمسو اس

ن ار کآ دارما نمان مااد نمری

ان ی ی ن بآ دارما بآ ما کم

ن ای

حقو ب ر اس  .اما با ر دار

کد کآ ب وانیم بر زمیدآا م رک پا برااریم تا ب انیم
در س جو «حقو ب ر» نس یم ،بآ دنبا چآ بای باشیم.

نمانطور کآ فف آ مِشود ،مادا
کیفی

بآ «مل ِ» کآ سومین

اژه دارما چد ا ا اس  :افز ن بر عدصر ،داده،

سرچ مآ ،دارما بآ مادا ئانون ،ندجار رف ار  ،یژفِ اشیا ،حق ،حقیق ،
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رسم ،اخلا  ،ع ال  ،راس ِ ،مانب ،تق یر چیزنا دیرر اس  ۰.افر ب وانیم مااد
م رکِ برا تما این نا نا در زبان انرلیسِ پی ا کدیم ،بآ ایِ ن وانیم رسی  .اما
شای ری آشداسِ اژفان ب وان ی
اژه اس

اس ااره ری آا را کآ پایآ تما مادانا این

بآ ما ن ان دن  .دارما نمان امر «نراهدارن ه» اس

بآ «سآ هان»  )trilokaانسجا

نهای

اس وار مِب

کآ بآ نمآ چیز

در

 .ع ال  ،ر ابا انسانِ را

بآ نم پیون مِزن ؛ اخلا  ،انسان را در نارمونِ نراه مِدارد؛ ئانون ،ایع الزا ا ر
ر ابا انسانِ اس ؛ مانب ،ان چیز اس
سرنوش  ،ان چیز اس

هان را پابر ا نراه مِدارد؛

کآ مو ودی

کآ ما را بآ اید ه ربا مِدن ؛ حقیق  ،یکپارچرِ در نِ

چیزناس ؛ عدصر ،کوچ ترین زء ماد

مادو اس

کآ مِتوان از سازفار

در نِ برخوردار باش ؛ در موارد م ابآ نیز مِتوان اینفونآ ری آیابِ کرد.
با این ا یا  ،هانِ کآ در ان دارما مرکزی
ماطو

بآ یاف ن «حق» ی

فرد در برابر فرد دیرر یا در برابر اماآ نیس ؛ بلکآ

چدین هانِ با سدجش «دارمی
بودن ی

داش آ

تقریباً فرافیر اس ،

» حق ،راس ِ

سازفار

چیز یا کدش در بس ر درنم تدی ه

 )...یا «نا-دارمی

»

خ ا-انسان-کیهانِ (theo-

) anthropo-cosmicدر سراسر نس ِ سر کار دارد.
دارما ی

ایع اغازین اس  .نبای امی داش آ باشیم کآ ب وانیم ان را با ایو

اخلائِ یا ح ِ شداخ شداسِ بفهمیم مقایسآ کدی با مورد فی ا  .)Gitaدارما نم بحران
نم راهحع ،نم بای

نبای را دربرمِفیرد .نی دارما

از «سوادارما» )svadharma

هانشمولِ را

ود ن ارد .سوادارما نمان دارمایِ اس

مس قع
کآ ذاتاً در

۰از ری آ  dhrبآ مادا نراه داش ن ،حفظ کردن ،در کدار یک یرر نره اش ن .مقایسآ کدی با
 tenereدر لاتین  tenetدر انرلیسِ.
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نر چیز

ود دارد .سوادارما نمزمان براید

اکدش بآ دارما نر کس دیرر

اس .
فرد نیس  ،بلکآ تما زنجیره پیآی ه نس ِ اس « .مانو»

در این ا نقطآعزیم

 )manuمِفوی کآ «سوایامبو»  Svayambhuخود-نس د ه) برا محافظ
رایاشان سامان داد ۰.دارما نظم تما نس ِ اس  ،ان چیز

از هان بآ طبقآنا

کآ هان را نماندگ مِکد  ۰.ریفآ فرد این اس

اس

کد ؛ ریفآ دارد کآ ایراه خود را نسب

محفار

بآ هان اس الا ب

کآ از «حقو » خود

بآ اماآ کیهان نآدین نسب

.

در این بد نا کوتاه ر شن ش کآ فف مان «حقو ب ر» در بس ر فرندگ سد ِ
ند

یژفِ م فا تِ بآ خود مِفیرد .پی ا کردن مااد نمری

حقو ب ر در

فرندرِ کآ بآ تمامِ در درکِ از دارما غوطآ ر اس  ،مسیر ایلِ مقالآ ما را مدحر
مِکد  .ما این مثا ند

را تدها برا پردازا نمآ انبآتر سؤالِ کآ در عدوان این

مقالآ طرح ش ارا آ مِکدیم.
اما برا ایدکآ این بح
سوادارما مااد نمری

نائص نمان  ،برااری م ان ها را مطرح کدم .از نظر من،
حقو ب ر اس ؛ نمری ِ بآ مادا نممادِ بودن نیس

مطابق با ان ب وان نر انچآ را کآ در مفهو حقو ب ر

کآ

ود دارد در سوادارما نم پی ا

کرد یا برعکس) .فرندگنا کلی نایِ نس د کآ نمِتواند در د سو موازنآ
تقارن ئرار فیرن  .غره م رن برا برخوردار از ی

اماآ عادلانآ بر مفهو حقو

«۰مانو» .۰۳۱۹ ۰۳3۰
 ۰مقایسآ کدی باا :لوکاساامررانا م اهور فی اا تاریاا م اهور از مهابهاراتاا «کاآ مارد را
حفظ مِکد

از ای ان پ یبانِ مِکد ».

)Karnaparvam, LXIX, 1۱
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ب ر تأکی دارد .ند سد ِ نم برا برخوردار از ی

نظم دارمی

بر سوادارما تأکی

دارد.
ما تلاا کردیم تا از این چ مان از ند
اما لاز اس
کآ م
اس

بآ فف مان غربِ حقو ب ر نور بیفکدیم.

کآ نمزمان تأکی کدیم کآ این نق ند

بآطور ضمدِ بآ این مادا نیس

به ر اس  ،یا این کآ فرندگ ند

بآ شهود بدیادین خود م اه بوده

ند

نمانطور کآ مسئلآ طرد ا ماعِ انحطاط نظا طبقاتِ-کاس ِ بآخوبِ ارباا

ع تاه اس ).
در ر یار یِ فف

فو با م

غربِ ،نق ند

کآ حقو ب ر نبای مطلق انراش آ شون  .این امر یحب
«عیدِ» کآ مدف
اس

بآطور بدیادین بر این تأکی دارد
از حقو ب ر بآمثابآ عدایر

از هان نس د را بآ چالش مِک  .بآنظر مِرس این نمان چیز

کآ بآطور ضمدِ در ن س ین ماده اعلامیآ هانِ بیان مِشود« :تما افراد ب ر

ازاد زاده ش ه در شأن حقو با یک یرر برابر نس د  .انها بهرهمد از عقع افانِ
نس د

بای با یک یرر با ر ح برادر رف ار کدد  ».نسبِ کردن حقو  ،بآ این مادا
ام یازاا خاص بآ دلیع بهرهمد

از موئای ِ یژه در اماآ بآ انسان تالق

کآ حقو

فیرن  ،با این ماده سازفار نمِنمای  .رنیاف

در بسا این موضود بر نکاا زیر

ند

تأکی دارد:
 .۰حقو ب ر تدها حقو ب ر افراد نیس د « .انسان» ) ،(humanumتدها در فرد
تجلِ نمِیاب  .فرد ی

ان زاد اس

ی

ان زاد نمِتوان موضود غایِ حقو باش .

نمانطور کآ اشاره کردیم ،فرد تدها فرها در ی

باف ار ارتباطاتِ اس

نس ِ را شکع مِدن  .فرهنا مِتواند بآانفراد نمسان باشد
 ،)anatmaاما این ایراه اننا در باف ار اس

کآ ساخ ار

 jivaیا atmanیا

کآ مجموعآ «حقو » م الق بآ ی
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فرد را تایین مِکد  .فردی

نآ ی

مقولآ ذاتِ بلکآ ی

ساخ ار فی ِ سلسلآمراتبِ اس  ،اما این ب ین مادا نیس

مقولآ کارکرد اس .
کآ ردهنا بالاتر حق این را

داش آ باشد کآ حقو ردهنا پایین را پایما کدد افر چدین چیز رخ دن  ،نارمونِ
نس ِ بآنم خوان ری

) .من ارد بح

از مزایا یا ماایب این هانبیدِ نمِشو  .با

این حا بای در نظر داش آ باشیم کآ این درک تدراتدگ با فهم ما از «کارما»
) (karmaمرتبا اس

بآ نمین دلیع نبای بیر ن از می ان مادایِ خود ارزیابِ شود.

 .۰حقو ب ر تدها مربوط بآ انسان نیس د  .اننا م قابلا مربوط بآ نمایش تا کیهانِ
فی ِ نس د کآ ح ِ در ان خ ایان نیز غایب نیس د  .حیواناا ،تما مو وداا حساس
مو وداتِ کآ فائ ر ح فرض مِشون نیز در برنمکدش مربوط بآ حقو «ب ر»
درفیر نس د  .انسان با اینکآ حقیق اً مو ود مدحصربآفرد اس  ،بآ شکلِ مانو از
نس ِ م مایز نیس  .ح ِ مِتوان پرسی کآ ایا حقو ب ر مدحصر ًا بآ انسان تالق
دارد؟ چدین فرضِ شای بآ دلایع عمعفرایانآ مفی باش  .اما زمانِکآ فراموا کدیم
دلیع «انحصار » شداخ ن حقو ب ر ان افِ عمعفرایانآ بودهان  ،ایع موضود زیر
سؤا خوان رف  .این ا کیهانشداسِ الهیاا برا دس یاف ن بآ درکِ

ی  ،د باره

بآ کار خواند ام  .اینکآ ند م رن ،با پایرف ن تطبیق خود با علم م رن بآ شکع
امر ز ان ،تا کِ ئادر بآ پاس اش

این درک خوان بود موضود دیرر اس  .لِ

ما نمآدان شان مان فار الرونا اساطیر نس یم.
 .3حقو ب ر تدها «حقو » نیس د  .اننا پیوس آ رایا را نم دربرمِفیرن  .انسان
تدها تا ایِ از «حق» بقا برخوردار اس

کآ بآ ریفآ خود در نران ار از هان

عمع کد ) .(lokasamgrahaما تدها تا ایِ از «حق» غاا خوردن برخورداریم
کآ ا ازه دنیم از سو نظمِ بالاتر خورده شویم .چرخآ تجزیآ ب ن  . .حق ما تدها
م ارک

در کارکرد کلِ م ابولی

هان اس .
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ما بای «اعلامیآا

هانِ از حقو

ان دربرفیرد .ب یهِ اس
بآ کیهانشداسِ
تدها انساننا،
بِاع بار اس
.

رایا» داش آ باشیم کآ نس ِ را در کلی

کآ این نآتدها نیازمد انسانشداسِ دیرر اس  ،بلکآ نیاز

الهیاا دیرر نم دارد کآ بآ نا ان اغاز فردد) .فف ن اینکآ
نآ حیواناا ،مِتواند چدین اعلامیآا را درس

کآ اعلامیآ

کدد  ،بآ نمان ان ازه

هانِ حقو ب ر را بآ دلیع غیب

ماسا .ئبیلآ افریقایِ  .در ر ن یورابد

نافاس .ئبیلآ ند

این اعلامیآ بآ چالش بک یم.

 .۹حقو ب ر م قابلاً از نم تفکی پایر نیس د  .انها نآتدها با کلی
کآ در پیون با ان اس

پیون خورده ،بلکآ در در ن خود نیز ی

شکع مِدند  .بآ نمین دلیع ارا آ ی

فهرس

نظر ممکن نیس  .این نماندرِ هانِ اس
این ائای

کیهان
کلی

رایفِ

نماندگ را

نهایِ از حقو ب ر از چ مان از

کآ در نهای

انمی

دارد .با اذعان بآ

کآ ند نم ماند بسیار از ک ورنا دیرر بآ ت ین ئوانین افاه نیازمد

اس  ،این موضود بِاع بار نمِ شود .شای ند دئیقاً بآ این دلیع کآ ئانونفاار
نمواره امر نابسد ه اس  ،بیشتر از نر ک ور دیرر از سواس ریزهکار نا
حقوئِ رنج مِبرد۰.
۰ی

ی مِتوان بآ ر شن شا ن ایان موضاود کما

مثا

کدا  :در مااه ولاا ساا ۰۱۱۰

دجااا بزرفااِ باارا ماارد ند ا ایج ااد ش ا  31۰ ،نفاار از اعضااا کاس ا

ر س ا ا کوچ ا

 Minakshipuramدر  Tamilnaduبااآ دیاان اساالا درام نا  ،کااآ ایاان را مِتااوان اح مالااً
ائ امِ اع راضِ

اکد اِ باآ طردش نشاان از کاسا

ندا یِ دانسا  .الاب اسا

باآ ایان

نک ااآ تو ااآ کداایم کااآ  Vishveshva Tritha swamijiکااآ ماند ا بساایار از رنبااران
مانبِ ند

دیرار کاآ در برابار ایان امار ساکوا کردنا  ،اکداون ،ح اِ افرچاآ باآ دلایاع

سیاسِ فری طلبانآ ،بای علیآ نجس دانسا ن یا

عا ه تباایض یا ا خاود را بلدا کددا

بااارا ایااان کاااار باااآ ئاااوانین بازدارنااا ها ماندااا «ماناااا ا-دارماس اسااا را» (Mānava-
) Dharmaśāstraدیرر ئوانین مق س در سیس م تو آ ن اش آ باشد  .مقایسآ کدی با:
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 .1حقو ب ر مطلق نیس د  .اننا در در ن خود نسبِ نس د  .اننا ر ابطِ در بین
مو وداا را نماید فِ مِکدد  .افز ن بر این ،این مو وداا خود نیز در در ن ر ابطِ
ئرار فرف آان  .ادعا اینکآ ارزا انسانِ من بآ ایرانم در هان ابس آ اس  ،ی
کاریکاتور از تصویر اس

کآ در ان شأن فرد بر اساس فقیر غدِ بودن یا تالق ا

بآ ایراه طبقاتِ خاص موارد از این ئبیع تایین شود .نراه سد ِ ند
سیس مِ در عمع

ناکارام

برداش ِ تقلیع داد .اما بای دانس
مِکد

با

ح ِ افو ان در طو زمان) را نمِتوان بآ چدین
کآ این نراه مسیر خود را از رنیاف ِ کعنرر اغاز

با از ان ز یاا نس ِ را بر اساس ایراه کارکردشان در کلی

تاریا مِکد  .در ایع ،فره نی نیس
 .1نر د نظا فکر غربِ ند
نس د  .نر د

ود

شداسایِ

بآ دلیع ایدکآ نمآ چیز باف ار اس ).

تدها بآ اسطآ اسطورهنا خودشان ئابع درک

نظا نا بر نوعِ ا ماد اس وارن  .زمانِ کآ ان ا ماد بآ چالش ک ی ه
ی

شود ،بای اسطوره

پی ا کرد .اسطوره درنم شکس آ ش ه ،ضای

کدونِ

ند اس ؛ در مقیاس بزرگتر در هان نیز شان این امر نس یم .تفکر امر ز دیرر
نمِتوان بپایرد کآ حقو افراد بای تدها با درنظر فرف ن ایراه انها در باف ار نس ِ
تاین یاب  .نمآدین بآنظر مِرس پایرا اینکآ حقو افراد انق ر مطلق نس د کآ
نی

ابس رِ بآ موئای

خاص فرد ن ارن ئابع ئبو نیس .

بآ بیان خلایآ ،در حا حاضر نی تئور در نزایِ ئادر بآ ح اب ِ وامر
امر ز نیس

نی ای ولوژ

ارداتِ یا تحمیلِ را نم نمِتوان ایرزین ان کرد.

The Indian press from May to August, ۰۱۱۰; e.g. The Hindu from
Madras, May ۰1; July ۰1, ۰1،۰۱, ۰۱, ۰۱, 3۲; August ۰; etc.
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بار ر م قابع فرندگنا ریفآ انسانِ عصر ماس  .اعلامیآ از فرد در برابر سوء-
اس فاده د ل
کلی

یا اماآ دفاد مِکد  .نررا ند

خوان فف

کآ ما ب ِ از ی

نماندگ در سفر بآ سو ن فِ غیرتاری ِ نس یم .برنمکدشنا ،تار پود

هان نس د  .سد نا فرندرِ مانبِ را بای بآمثابآ ی
یرفاً ز ِ از اننا بیدشنای ان را م
بآ تق یرفرایِ مب

ا مِکد  .کارما ند

کلی

فهمی

درک

خارج از بس ر خود

خوان ش  ،در حالِکآ خیرخوانِ مسیحِ خارج از نظا خود بآ

نوعِ س م تب یع مِشود .ار  ،هانِساز

حقو ب ر بِش

پرس ِ رریا

حساس اس .

بهعنوان نتیجه
ایا مفهو حقو ب ر در ی

درک غربِ ری آ دارد؟

بلآ.
ایا هان بای از اعلا

لاز الا را کردن حقو ب ر خوددار کد ؟

خیر.
با

ود این ،سآ مایار کیفِ بای درنظر فرف آ شود:

 .۰برا
تکدولوژی

اینکآ ی

زن فِ ما بر انسانِ در فس ره

م رن ممکن باش  ،حقو ب ر ی

«ابرماشین» دنیا

حکم الزا ا ر اس  .دلیع این اس

کآ توساآ مادا مفهو حقو ب ر بآ توساآ ارا ان ابرماشین م صع اس  .اینکآ
تا کجا افراد ،فر هنا مل نا با این سیس م امر ز بای نمکار کدد سؤالِ دیرر
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آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

اس  ،اما دفاد از حقو ب ر ،در یحدآ م رن سیاسِ انطور کآ با فرایشنا
ای ولوژی

ا ماعِ-ائ صاد

این حا  ،بای تو آ داش

امر ز تاریا ش ه اس  ،ریفآا مق س اس  .با
غربِ ان) بآ

کآ مارفِ حقو ب ر مسلماً بآ مادا

فرندگنا دیرر ،پیش از مارفِ «فرندگ فنبدیاد» ) ،(technicultureنآتدها بآ
ئرار دادن ارابآ در برابر اسب مدجر خوان ش  ،بلکآ زمیدآا برا تجا ز تکدولوژی
فرانم مِسازد شبیآ ی
تکدولوژی

اسب تر ا کآ پیشتر بآ ان اشاره کردیم).

اما تم ن

ب ن حقو ب ر بآ غیرانسانِترین موئای نا ئابعتصور مدجر خوان

ش  .ماما ازاردند ه اس  .این امر تو آ بآ د نک آ زیر را مهمتر

ضر ر تر

مِسازد.
 .۰بای فضایِ برا سد نا دیرر بآ ود ا رد تا ب واند نررانا نمری
خود را در تطابق یا ر یار یِ با «حقو » غربِ ساخ آ یورابد
ان ،این سد نا

کدد  .یا بآ ا

هانِ بای برا خود فضایِ بر اید  ،چراکآ بآنظر نمِای کسِ

ب وان چدین کار برا انها انجا دن  .از ارا آ
مکمع ماقو کآ براریم ،پی ایش این فضا ضر

ایرزیننا مداسب یا ح ِ ی
اس  ،چراکآ در غیر این یورا

بقا فرندگنا غیرغربِ غیرممکن خوان بود .ایدجا نقش ر یکرد میان-فرندرِ
فلسفِ بسیار مهم اس  .تا ایِ کآ بآ ایو برمِفردد ،نیاز بآ تکثرفرایِ انسانِ
اغلب بآرسمی
دلیع نیس

شداخ آ مِشود ،اما در عمع بآ ا را فااش آ نمِشود .این یرفاً بآ این
کآ موتور

اس ) را بآ حرک
اس

کآ ای ولوژ

«نمآائ صادنرر » کآ م صع بآ ابرماشین

درا رده در حا فس را بآ سراسر دنیا اس ؛ بلکآ بآ این دلیع

کآ ایرزیننا مداسب تاکدون در سط نظر ساخ آ پرداخ آ ن هان .
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 .3ی

فضا میانِ برا ان قاد م قابع بای ایجاد شود کآ بآ بار ر

م قابع مدجر شود .شای چدین مبادلآا بآ زایش اسطورها
کم

ی

توانمد ساز

نهای اً تم نِ انسانِتر

رسان  .دیالوگ میانمدطقِ بآنظر ر شِ ا داهناپایر اس .
شای ی

پی دهاد در این ا بآ ما کم

کد  .افر با اس ااره فره فردی )

باف ار ش صی ) باز کدیم ،مِتوانیم اح مالاً دریابیم کآ فرندگنا سد ِ یرفاً بر
باف ار تأکی داش آان

د س ِ ،ساخ ار سلسلآمراتبِ اماآ ،ریفآا کآ بای ایفا شود،

نقش نر ب ش نسب

بآ کع) ،بآ شکلِ کآ فره خاموا ش ه بآ ان بآ ان ازه کافِ

ا ازه داده ن ه تا از فضا ازاد برا کسب نوی
دیرر ،م رنی آ یرفاً بر فرهنا تأکی دارد خواس
یک ایِ نر فرد

خویش بهرهمد شون  .از سو
ازاد نر فرد در ان اه فزیدآنا،

اتمیزه ش ن اماآ) بآ شکلِ کآ اغلب فره در انز ا فم ش ه ،در

تحرک ا ماعِاا از خودبیرانآ ش ه در رئاب

با فرهنا ئ رتمد تر دیرر ،زخمِ

یا ک آ ش ه اس  .شای انراره «ش صی » بآعدوان رف
باف ار ،نمآدین بآ ائای

درا ردن این امر کآ ازاد

برف

میان فره

تدها توانایِ ان اه بین

فزیدآنا داده ش ه نیس  ،بلکآ ئ را در خلق فزیدآنا را نیز دربرمِفیرد ،مِتوان
سراغاز باش برا بار ر م قابلِ کآ پی دهاد دادیم.
چدانکآ بسیار از فرندگنا بر خ ا تمرکز دارن

برخِ فرندگنا دیرر در

بدیاد خود کیهانمحور نس د  ،فرندرِ کآ مفهو حقو ب ر را ارا آ مِکد اکی اً ی
فرندگ انسانمحور اس  .شای ما اکدون برا نررشِ کیهان-خ ا-انسانِ از نس ِ کآ
در ان امر الهِ ،انسان امر کیهانِ با نم درامی آ نس د اماده ش ه باشیم کآ کمابیش
با تحقق حقو

ائاِ انسانِ ما نماندگ باش .

