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 ی مترجمانمقدمه
اسا  کاآ اراار   کاتالاان -(، فیلساو  ندا  ۰۱۰۱-۰۲۰۲ریمون پانیکاار  

بد     مااانب دسا آ ناافرندگ  تطبیقاِ    فلسافآناااتش، اغلب در حوزهتألیف

  سا درانِ    در نماایش   باازنرر  شا ه  حاضار کاآ نسا آ. مقالآشون مِ

یکاِ از م اون ایالِ  عدوانباآناسا  اسا ، سا « المللِ فلسفآنهاد بین»  سالانآ

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

کاآ نظریااا ان قااد  حقاو  ب ار، ن. توضای  کوتااه اشاودمِت ریس   بحا  

انا . نهادناا  علماِ غاره رهاور   بساا پیا ا کرده در ساخ ار فکار   عم تاً 

اخ صار باآ نظریااتِ کاآ از نرااه مارکسیسا ِ، فمیدیسا ِ، بآ توانمِدر این میان 

ملاا    نقاا نا  - طدِ در نقاا  حاکمیاا  د لاا پسااساا امار ، نراارا  هااان

بااآ حقااو  ب اار اشاااره کاارد. ایاان ر یکردنااا  ان قاااد ، اغلااب بااا م رن اپساا

چداان حقاو  ب ار  ان شامو  هاننایِ کاآ در فف ماان مرکزی  دادن بآ بیدش

کآ این فف مان در کلیا  خاود ئا اع باآ ان اسا ( ممفاو  مانا ه   باآ حاشایآ 

  نایِ دارنا، سااِ در باازتاریا ایان فف ماان باا بارنم زدن موازناآان ش هران ه 

فونااآ رئاام زده اساا  کااآ در ان نکااآ در ساایر  تاااری ِ، نظاام مو ااود را ا

فرندرااِ از -  نقاا   میااان. امااا پانیکااار، بااا ارا ااآکداا مِفرادساا ، فرادساا ِ 

( dialogical dialogueمدطقِ  مجااارا  انآاااآ ان را دیاااالوفِ میاااان

نام ، در پاِ باازتاریا فف ماان غرباِ حقاو  ب ار نیسا . نقا  پانیکاار در مِ
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شااداخ ِ  حقااو  ب اار    اکااا    حقیقاا  تلاشااِ در راساا ا  بازان ی ااِ  نس ِ

  اآ ئاباع غربِ  حاکم بر ان اس . باا ایان نماآ، ایان نقا  باآ نی  بد  یورا

یِ فرندرااِ نیساا . بازان ی ااِ فرانساابی فر کاساا ن بااآ ر یکاارد موسااو  بااآ 

وه نااا  نظاار  در چااارچ  سااراغاز  باار تلااتواناامِپانیکااار در نااود خااود 

نااایِ  یژه ایااران باشاا . چدااین تلاافرندرااِ  واماار غیرغربااِ، بااآ-فکاار 

ابِ بااآ درکااِ از حقااو  ب اار یااار  رساااند  کااآ نمااراه بااا یداا  بااآ دساا توانمِ

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

  فرندرِ  فرادس  ببد د.

 

 شانین نصیر  -لیلا فمفور  اذر
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    1غربی است؟ حقوق بشر یک مفهوم آیا

 ریمون پانیکار   

 

 ؛ چراکآ این پرسش،یمبپردازپرسش  یاط زیاد  بآ این ما بای  با اح را    اح

ئ ر در شر  پایما  ش ه اس  نمان ،نیس . حقو  ب ر «اکادمی »یرفاً  ِموضوع

 وان دلیع این امر را ب شای ما.   ئ ر در شما  کآ در  دوه سیارهکآ در غره   نمان

با این حا ،  . ُس  سقوطر  بآ   هانِ مو ود در محض  ب ر   خبار   خوانِزیادهدر 

ر چارچوه د پایما  ش ن حقو  ب ر بآ این دلیع نیس  کآ این فف مانایا بای  پرسی : 

آ درکِ ب رسی نئ ر ئ رتمد  را کآ مدجر بآ   ان شمو  هان نماد خود ن وانس آ فالِ 

 م  رک از ان شود ارا آ کد ؟

  نود تما نماید فِ از آ  بتوانمِامر ز، نی  فرندگ، سد ، ای  ولوژ  یا مانبِ ن

دهایِ تما  م کلاا ان را حع کد . تبآکآ ب وان  بآ اینب ر س ن بروی ، چآ رس  

ر ر  ض م قابع باش  بار ر  بآاطو  م کآ ناانساندر میان   افف رو   مرا ده، امر ز

ا  نشرطپیشفاه  چراکآایا لاز  برا  فف رو فرانم نیس ، شر اما باضاً .اس 

الِ حقو  ف بد  یورابآ انها دس  یابد .  تواند نمِ  ود دارن  کآ طرفین  ا نوش آنا

با این  .   هان اس نافرندگن در بی رانآمحصو  فف رویِ بسیار  انب ا ب ر در  ائر

در  ۰.شودمِاحساس  ملموس طوربآنارسایِ تدها در د ران اخیر اس  کآ  این ،حا 

                                                      

نهااد باین المللاِ »    باازنرر  شا ه سا درانِ پانیکاار درنماایش ساالانآاین نوش ار نسا آ ۰ 

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

   اخ صاص داش .ب ر 

   ایراااه ن سا  م  صصااین درباااره»مقایسااآ کدیا : ن ساا ین نمااایش یونساکو بااا عدااوان  ۰ 

در بااانکوک برفاازار شاا . در  ۰۱۹۱در دسااامبر « نا  مااانبِ   فرندرااِحقااو  ب اار در سااد 

ناا خیلاِ از ان»مک ب ایلِ ماانبِ باآ بحا    فف راو ن سا د    پایرف دا  کاآ  ۱این ن س  



 

 
 

 لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیریی / ترجمه پانیکارریمون  5

 مانی  ان  شو    نآ تحلیلِ دربارهمِحقو  ب ر  تاریخ  ارد  ز یاا نآ من ا این

ایا   :م مرکز خوانم شه در عدوان این ارر ش طرحتدها بر پرسش  ؛خوانم کردارا آ 

   تمییرناپایرن ؟ شمو  هان ،حقو  ب ر

 

 روش تحقیق .1

 ۰ ایِ-. نرمدوتی  میانا  

 تدهایِ ی بآاین ادعا، خود  .نس د  شمو  هانکآ حقو  ب ر  شودمِچدین ادعا 

ر ط شاز پرسش  بد  یوراخود   خوان  داش :  ئ ِدرپِ فلسفِ را  اساسِ  پرسش 

 شر ط  نیس ، ایا پرسش درباره شمو  هانامر  خود  خود بآ بودن شمو  هان

  این چالش توانمِفلسفآ بیش از این ن ۰اس ؟مادادار  پرس ِ ، اساساًبودن شمو  هان

   مفهو  حقو  ب ر را از بس ر فرندگیم توانمِرا نادی ه بریرد. ایا ما  فرندرِمیان

ا بر م  هانِ  مفهو  بآ ی   را   ان بیر ن بک یمش ه  بد  یوراتاری ِ کآ در ان 

 «عتب ی» شمو  هان« نماد »بآ کم دس   توانمِ مفهومِ چدینایا تب یع کدیم؟ 

                                                      

  مااانب فوناافون در کاآ  ریفاآانا  ....    ایانو اآ نکرده  کافِ باآ حقاو  ب ار تبآ ان ازه

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

 « بازتاریا کدد .

Para. ۰۰1 g of the Final Report SS-۹۱/CONF. 1۲۹7۰۲ of 1 February, 

۰۱۱۲. 

۰ Diatopical Hermeneutics 

بد   مِ شود، در موئای  تاری ِ، فرندرِ   ا  ماعِ لیع ان کآ در زبان یورانر پرس ِ بآ د ۰ 

خایِ مادا مِ یاب . طرح نر پرسش با ان موئای  خاص  پیون  خورده اس . بدابراین نی  پرس ِ 

 فس ر تلقِ شود.  .عدوان امر   هانطور ان زاعِ بآتوان  بآنمِ
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 جاانبرا  ابراز   ممکن  نا راه از میانش ه شداخ آراه  تدها ی  حقو  ب ر ،یا؟ شود

 اس ؟ (humanum) ی انسان

   آنک ِ یحی  اس ،طرح ش ه در عدوان این مقالآ پرس  پرسشکآ با   ود این

بآ نظر  در نراه ا  برا  من   ود دارد. ح ائع  بد  یورانود در این  ناخوشاید  

 یا ی  مفهو  شمو  هان حقو  ب ر  : دنمِرس  کآ تدها ی  فزیدآ را پی دهاد مِ

ِ ان مارففاه ان، با ر بر این باش  کآ حقو  ب ر غربِ اس  افرغربِ اس ، یا نآ. 

هو  کسانِ کآ چدین مف زنِ بآاتها علا ه بر  ، ح ِ در یورا لز  ( نافرندگبآ سایر 

د. این امر بار دیرر در خوان  بو تحمیع از بیر ن    را در اخ یار ن ارن ، نوعِارزشمد

گ کآ ساخ ار ی  فرند؛ یادِ با ر بآ اینشودمِ پ ی ار ام  اد ی  سد ر   اس امار 

مزی  دارا  غیره(   م رن   فدا ر، تم ن غره، علم   ور تامپراخاص  خ ا، کلیسا، 

 اس  انها را درسراسر زمین ئادر  بآ نمین دلیع ِ  هانِ اس  یناارزا  از مد بهره

انکار  غربِ نیس ،یرفاً مفهومِ  شمو  هان حقو  ب ر بروییم اما افر  .دن فس را 

   .ددشوار خوان  بو ان بوده تفا ابِان  نسب  بآ   دیررنافرندگ تاکدون کآاین

 د  و پایرف ن د.انریزمِ  چرا  فرندگ غره را بر چونبِحس برتر   این باز

 ی اپیشپ توانمِن با این حا  .خود اش باه نیس خود بآ نافرندگدر میان  مراتبسلسلآ

 ینااعما  مایارنا  لاز  برا  یا  فرف  فرضپیشرا  مراتبسلسلآاز  م  صِ نود

 مفهو  غربِ بودن در پرسش ازبدابراین کرد.  تحمیع یکجانبآ طوربآ را مراتبسلسلآ

حقو   آ مانی . این پرسش مربوط بنهف آ اس ضمدِ  پی یدِ  سؤا حقو  ب ر ی  

  . دنمِئرار  فرندرِمیان  نابررسِ  را در حوزهمفهو   نای درنگبِاس  کآ ب ر 

 ایِ اس : مسئلآ این اس  کآ -نرمدوتی  میان  فس رهدر  ا مقولآما،  سؤا 

  ی  فرندگ دیرر ناساخ ی  فرندگ، بر (topos) « ا »از  توانمِ فونآچآ
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حقو  ب ر   انرارهایا فرندگ دیرر  نیز دارا   کآاز این پرسش ۰را درک کرد.

ر بن انسان ضر ر  اس ( برا  تضمین شأ اًمطلق ا انرارهچدین کآ  با فرض ایناس  

 طرفانآِب پرس ِنی  بای  در نظر داش  کآ . اس وار اس  ا کدد هفمراه شداسِر ا

  .کد مِخود را تایین  نا  ممکن   پاسخمح  ده نیس ، چراکآ نر پرسش

 ۰ری  نم . مااد  د  

اتین کلی   ل   اژه پدج   سانسکری  بیس نامااد  از من درخواس  ش  تا زمانِ

آ نپایرف م، چراکاین درخواس  را . من  آ کدمنس د  ارا فرندگ غره  نماید هکآ را 

ر یکسان فرندگ دیری  بآ با ر من نیاز  نیس  کآ بدیادنا  ی  فرندگ با بدیادنا  

 اس . تربسیار حساس از پیون  ئلب تر مآکار . نیس د  ان قا ئابعلز ماً باشد . مادانا 

آ بتا  بزنیمش م ئ ر ان را نافرندگزمین  ؟ بای دیمچآ بای  ک یورا در این خب،

اشیم ب ری  نم  نامااد : ما بای  در  س جو  برسیمنمرن یا پرس ِ م ابآ  خاکِ

  انرارری  نم»  ر(. در این مورد خاص، ماادلِ برا  مفهو  حقو  ب

(Homeomorphism)  ک ا  ، انرارری  نمنیس ؛  یکسان یر  با ئیاس

                                                      

موضاوعِ در خصاوص ایان  تأماع اایِ، مان باآ یا  -کارفیر  ر ا نرمدوتی  میاانبا بآ۰ 

یِ کااآ از نظاار نااافرندگ( diatopical hermeneutics«   ااا »پاارداز  کااآ حقیقاا  مِ

نا  یکا یرر را باا ابزارناایِ از تواندا  ساد طاور مِآارتبااط نسا د ، چاتاری ِ بآ یک یرر بِ

 کدم این د  را بآ نم پیون  بزنم. ساِ مِبفهمد     نافرندگخود نمان 

 مقایسآ کدی :

R. Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics, New York, 

Paulist Press, ۰۱۹۱, pp. ۱ sq. 

 

۰ Homeomoprphic Equivalent 
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ِ نم ِ دفرف خلا از  اس  کآ ۰کارکرد  سانِنوع topological)  انآشداس ایراهون

)transformation  ی  نود ئیاس کارکرد   »خود  چدین کار . «ممکن اس 

  ۰اس . «  ود 

فرندگ  ی حقو  ب ر بآ زبان   کلمآ بآ کلمآ  دنبا  تر مآبدابراین، ما تدها بآ

 ری  نم  نامااد کدیم تا تلاا مِ در عوض .نم نیس یم نائیاسبآ دنبا  ؛ دیرر نیس یم

در . نا  اح را  بآ  انسانن شأ حفظحقو  ب ر مبدا   افر ،مثا  عدوانبآرا پی ا کدیم. 

از نی ی بآ  فونآچآ فرندگ دیرری  کآ  دیمبای  بررسِ ک ،باش  فرندگ غره 

ی  مبدا  م  رک کارفیر  در یورا بآتدها  بررسِ این . دنمِپاسخ  ری  نم

 ب  اانم  . شای خوان  بود پایرامکانندگ در میان د  فر ی  زبان ئابع فهم د طرفآ( 

 رندگفی  در  را سیاسِ   ا  ماعِ  عادلانآم ظن ی  توانمِ فونآچآ بای  پرسی  کآ

اه ر م  صاً کآ ایا مفهو  حقو  ب ر کردبررسِ  دنبا  ان؛   بآدکر بد  یورا

، ممکن کدفوسیوس پیر   سد ِ  . ی  فرد یا نآ اس  ِنظم چدین برا  مارفِ  ِمداسب

  آان را از دریآیا  ب ان  «کردار نی »  مربوط بآ مسئلآحق را اس  پرسش از نظم   

ی  ند   ممکن  3کد . تا یع( liلِ   امیزا انسانِ با در خود ادابِ -اییدِ دی فاه

 دیرر ببید    غیره.ا  فونآبآاس  این پرسش را 

                                                      

۰ Functional Equivalence  

ف  توان فبرابر نیس د . اما مِبرا  مثا ، د   اژه برنمن   خ ا با یک یرر ئابع مقایسآ، نمسان یا  ۰

کدد  از نظر کارکرد  نمسو نس د . مقایسآ نایِ کآ در ان زیس  مِنا در فرندگکآ این  اژه

 کدی :

Panikkar, R. (۰۱۹۱). The intrareligious dialogue. New York: Paulist 

Press. p. xxii 

نا  انسان نسب  بآ طبیا ، ا سا    انسانشداخ ِ توان مدش نس ِدر سد  کدفسیوسِ را مِ« لِ»3 

 دیرر تأ یع کرد.  .
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* * * 
ِ از  ش ه در عدوان این مقالآ، منبرا  ر شن کردن پرسش طرح یِ نافرضپیشبرخ

 رِ  فرند-نا  میانتامع زمان،. نمشکافممِحقو  ب ر بر ان اس وار اس   مفهو کآ را 

یان ، بکد مِبآ ان را تو یآ  من پرسش را اشکار   پاسخاین ( locusبس ر  خود کآ 

کآ از  ا  اس  ر پدجره: حقو  بکدماس فاده مِی  ت بیآ . در این راس ا از کدممِ

 . دنمِن ان اعضایش  آب ر  را ب  عادلانآنظم  نوعِفرندگ خاص، ی   طریق ان

 ن بیدد . انها برا  دی، این پدجره را نمِکدد مِ ن فِاما کسانِ کآ در ان فرندگ ز

 ان از مچ  کآ فیرمِ. اکدون من فرض مد ن نیاز نافرندگاین پدجره بآ کم  دیرر 

رس ، نم م ابآ   نم م فا ا از د رنما  نظر مِچدان کآ از ی  پدجره بآانسانِ، ان

نا  نا را درنم بکوبیم   از در ازهدیرر اس . افر چدین باش ، ایا ما بای  پدجره  اپدجره

ر خط کار  کآبرااریم   تدگ بائِ  زیاد  کآ در اخ یار داریم، تدها ی  ر زنآ

آ ک  اکآ بای  دی فاه خود را تا انرا در پِ خوان  داش (؟ یا ان فر پاشِ ساخ ار

نا  از نمآ، مرد  را بآ این امر افاه سازیم کآ پدجره ترمهمممکن اس  فس را دنیم   

    مبدا  یتوانمِاخر   ؟ این فزیدآ(داش آ باشد    بای   فونافونِ   ود دارن 

  ن اکادمی  اس . بیرفاً تکثرفرایِ سالم باش . این چیز  فراتر از ی  پرسش 

از      طوربآ یمتوانمِی  تکثرفرایِ ائ صاد ، ا  ماعِ   سیاسِ  حقیقِ، ن

درفیر این   ند    ر شدفکر  نافر هتکثرفرایِ فرندرِ س ن بروییم. برا  مثا ، 

یا  د  سازفار باشد توانمِ «حقو  ائ صاد »با  «حقو  م نِ»کآ ایا  پرسش نس د 

 ای  ولوژ    نآ؟ در نر یورا، س ن فف ن از تکثرفرایِ فرندرِ در فس ره

فر کاس ن  بآ مد هِ نافزیر   ،ماداس بِ( paneconomic  ائ صادانرار  تا 

یم توانمِ مان،برا  ت ری    بسا پرسش ایلِ خوان  ش .فولکلور  بآ نافرندگدیرر 

  را مثا  بزنیم. در سد  ند   (dharma  «دارما»  انراره

 



 حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟آیا  01 

 مفهوم غربی ی ضمنیهادلالتو  هافرضپیش. ۲

 هانِ حقو    را در نمان چارچوه مادایِ کآ در اعلامیآ «حقو  ب ر»من تابیر 

توسا مجمر عمومِ سازمان ملع م ح  بآ تصویب رسی  بآ کار  ۰۱۹۱ب ر در سا  

خ آ حقو  ب ر شدا  اعلامیآ ِپر تس ان-ِ یژه لیبرال  غربِ   بآناری آ ۰ .فیرمِ

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

ا  ارزشِ ننا   نظا ری آ در ر یآکآ  احقا  حقو  انضمامِ برا  نبرداین  ۰.بوده اس 

در  3.بالا فرف پس از انقلاه فرانسآ  ا فس رده طوربآ ،ی  ک ور   مل  خاص دارد

 وش   سرن پیون  خونِ ، ماِ کآ بر کار ی  زن فِ  انسان غربِ ازاین د ران، 

ر سط  ش ه   دکآ در سط  عمع مب دِ بر اداه   رسو  پایرف آ بدا ش ه بود  تاری ِ

 صِ شغیرا  کآ بر ئانون  اماآ در زن فِ، بآ (ش ه بود تأیی از سو  نظا  ئ را نظر 

  حاکمی کآ نیازمد   ِم رن  یادِ بآ  اماآ  ا    خدثِ بداس ادنا  ای ه  ئرارد

                                                      

من در ایدجا  اژه حقو  ب ر را در زمانِ کاآ باآ ماداا  خااص ان در اعلامیاآ اشااره ماِ کادم ۰ 

 .بر س آ مِ کدم

 برا  اسداد مربوط بآ نآ ئرن ن س ین مسیحِ ر.ک بآ مجموعآ، تر مآ   دیباچآ مفی :  ۰

Rahner, H. (۰۱۹3). Abendländische kirchenfreiheit: Dokumente über 

Kirche und staat in frühen christentum. Einsiedeln: Verlagsanstalt 

Benziger & Co .  

اسا  یاداِ یا  بیانیاآ در  ها  اشاکار سااخ ن   ت اری  انآاآ اعلامیآ سد  فرانسو  ی   3 

 اژه  .م اا ق شاا ه اساا  (de-clarare)از ترکیااب  (declarare)در  ائاار نساا .   اژه 

(clarus)  در زبان لاتین بآ ماداا  ر شادایِ اسا .( ایان اعلامیاآ یا  ئاانون، یا  تحمیاع از

بالا، ی  اخ راد ب ر  نیس ، بلکآ بازشداسِ یاا ک اا امار  اسا  کاآ باآ سرشا  یا  چیاز 

  ضاا  خاانوادهشاان ذاتاِ، حقاو  برابار   غیرئاباع انکاار تماا  اع»تالق دارد؛ در ایان سایا : 

 تاریا ش ه اس .    اعلامیآ  هانِطور کآ درمق مآیادِ نمان« ب ر  
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فردفرایِ این مسئلآ با رهور   رش   .کد مِ فاار ( رایا عقلانِ اس    ندجارنا

  ۰.تر ش    

  اس  اشد یم کآ خواند ه با تاریخ حقو  ب رفیرمِدر این مقالآ فرض را بر این 

 ِصل خ م رن نوعِزن فِ  ماِ بآ  نود کآ فاار از ی  افاه اس  این  ائای  بآ

سفِ کآ فل « نافرضپیش»تر بر دئیق طوربآخوانیم اس . ما مِ  هانِ بآ خود فرف آ

 تمرکز کدیم. اس  نا بدا ش هان اعلامیآ بر

 

 ب ر  ک  م  ر سرش  »بر   ود ی   مبدِدر بدیان فف مان حقو  ب ر، فرضِ  .۰

طقِ مد طوربآنهف آ اس . در غیر این یورا، ی  اعلامیآ  ناانسانمیان تما  در  « هانِ

ئ یمِ حقو    انرارهاعلا  شود. این ای ه نیز بآ خود  خود با   هانِ س توانمِن

 مرتبا اس .  ۰طبیاِ

 :دلال  دارد برماایر حقو  ب ر   یآاعلام ،بر این افز ن

یرمد ق انآ غپایرف ن  چراکآ باش ؛ «ئابع شداخ »کآ سرش  انسانِ بای  اینالا( 

یر در غ .اس  دیرر موضوعِان  «شداخ »   موضودا  سرش  انسانِ ی  یا افسانآ
                                                      

 توانیم نرانِ کدیم بآ:یادا ر  مِ عدوانبآفقا ۰

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 

  

  مااانبِ ناخاا ابا ر     هااع عملااِ نسااب  بااآ نرموضااود بدیااادین فلساافِ یااا مؤلفااآایاان  ۰ 

خوبِ م اهود باود؛ چاآ رسا  باآ  لسااا رسامِ کاآ در   مباح  نماایش باانکوک باآدرارا آ

 توان فضایِ برا  فلسفآ   مانب یاف .نا بآ س  ِ مِان
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  انها را بآ   ن فف آس شمو  هانحقو    س  دربارهتوانمِاین یورا، اعلامیآ ن

 .ئانون درا رد

ِ با ؛ شودِمشداخ آ  ،«عقع» یادِ ،شداخ  شمو  هان ابزار ه( ایدکآ سرش  انسان

امبر   موارد  نا  ی  پیشهود  یژه،  حِ، ایمان، فرماننوعِ  افر دانش بر چراکآ

ِ طبیاِ» عدوانبآس  توانمِبود، انراه حقو  ب ر ن از این ئبیع اس وار  ذاتِ کآ  «حقوئ

 م  رکعمومِ   بای  ی  دانش  این دانش، بر نمین اساس،اس  تلقِ شود.  انسان

م عِ خود کآ  ِمجما از سو  س توانمِن باش . در غیر این یورا، حقو  ب ر

. اعلا  شود شمو  هان، امر  مم از نیس   شداسانآی   ایراه شداخ  ازبرخوردار  

از بالا تحمیع  این سد   دنمِن ان کآ  «اعلامیآ»   اژهکارفیر  این امر با بآخود  

   ت ریحِ دارد  انآآ اعلا  ش ه،  دبآدنمِاعلامیآ ن ان    اژه. شودمِاشکار  ن  ه،

  ۰.دسازمِر شن  کآ در سرش  ب ر ذاتِ اس را  ِنایچیز ان تدها  

ایر اس . س «م فا ا»   مو وداا در طبیا از بقیآ کآ سرش  ب ر اساساًج( این

 ؛اشکارا از حقو  ب ر برخوردار نیس د تر از انسان نس د ، مو وداا زن ه کآ پس 

ود   خ ن ارن . انسان سر ر    وداح مالاً مو وداتِ کآ از انسان برتر نس د  نیز  الب آ

ی  مو ود  نبود پرسش از   ود یا  در زمین اس  فاارئانوناس . ا  برترین   هان

  ۰(.ن ارد ِموضوعی  ا در اینطرح ان  نمآدان بائِ اس ، اما برتر

 

                                                      

توانیم طور خلایآ: ما نمِ ایراه   ود  فرد انسانِ اساساً با دیرر مو وداا مدفرد م فا ا اس ؛ بآ ۰ 

 عدوان ی  فرد ع د  برخورد کدیم. مقایسآ کدی :بآ با فرد انسانِ نماند  بادا  زمیدِ   فا 

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  

 ِ.اعلامیآ  هان ۰۰  ن.ک. بد  سو  ماده« مرد  ، اساس ئ را حکوم  اس   اراده»۰ 
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 (dignity of the individual) «ن فردشأ»ما نمان  فرضپیش. د مین ۰

ح مالاً اتقلیع بآ دیرر  اس . این ئابع اس . نر فرد، بآ مادا  م  صِ مطلق   غیر

 ن فرداز حقو  ب ر اس . حقو  ب ر از شأ پرسش م رن محرک در ین نیر  ترمهم

 ودموضاین  ا. امکد مِدفاد  ،خاص طوربآ ،  در برابر د ل  ،عا  طوربآ ،در برابر  اماآ

 بر: دارد دلال  خود  خودبآنیز 

  بدیادین ی طوربآفرد از  اماآ. مطابق با این نراه، انسان «   ایِ»تمایز   الا( 

  یا   بآ ی  ته یتوانمِ.  اماآ، نوعِ ر بداس  کآ بآ سادفِ شودمِفرد انراش آ 

 ا   برا  دفاد از فرد  در آشود. حقو  ب ر در برا  فرد تب یع  سازبیرانآعاملِ 

 .نس د 

با کیهان  تقابع ح ِ   « برابر»( انسان در autonomy«  یدِیخودا»ه( 

 cosmosداده  خوبِ ن انامیز عبارا انرلیسِ بآدر ابها   کدایآ ،فرضپیش (. این

 «انسانِ» (   نم مادا  حق human  «انسان» حق مادا   نم در ان ش ه اس  کآ

 humane)  کیهان فرد، در میان  اماآ    ،  کیهان، نوعِ زیربداس  ۰.مس  ر اس

 . کد مِدفاد  در این م  صاا فرد یدِیخوداد. حقو  ب ر از فیرمِئرار 

بر  تأکی   ( microcosmos هان کوچ     مثابآبآانسان   ای هبازتاه   ج(

 شودمِ ایرار. الب آ نمزمان (imago deiاین با ر کآ انسان تصویر  از خ اس   

.  د مس قع نس شانشداخ ِالهیاتِ   نس ِ بد  از یورا   حقو  ب رنافزاره کآ

                                                      

 ِناایتاابر محا  دی  فقااخاود   نااازاد از   فیارنار کاس در اعماا  حقاو    بهاره»۰ 

رعایا    دیراران   بارا  نااازاد   مراعااا حقاو     ِشداساای  بارا یارفاًاس  کآ  ِئانون

 ضاار  دموکراتیاا   ادر  اماااآ ِنمرااان رفاااه   ِنظاام عمااوم   ِاخلااائ  عادلانااآمق ضاایاا 

از ساو  نویساد ه افاز ده شا ه  تأکیا نا هاانِ    اعلامیاآ ۰۱  بدا  ا   مااده ن.ک:« انا .ش ه

 اس (.
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ِ ش ه، مطلق   دارا  شأن تفکی فرد، بآ اس .  ناپایر انسانِخود  خود ی  غای  تلق

ی  فرد  ی توانمِی  ی  انر   را برا  نجاا کع ب ن ئطر کدی ، اما ایا توانمِشما 

 ۰را برا  نجاا افراد دیرر بک ی ؟

 

ارر  اماآ ندر این سیا ، اس .  «نظم دموکراتی  ا  ماعِ»، فرضپیش. سومین 3

ِ بدا ش ه  خواس  ئانون کآ بر نیس  ِ مراتبسلسلآنظم  بآ ی  نا اسطوره در آری یا  اله

 یاف ن بآ ان افِ نس د  کآپِ دس  اس  کآ در «ازاد»افراد  ر .  اماآ،  مباش  داش آ

ر دعم تاً  ا د باره حقو  ب ر در اینفقا در این نظم ا  ماعِ ئابع تحصیع اس . 

 هکدد نهاد حمای ی  خانواده یا  کارکرد  ا،  اماآ ایندر خ م  حفار  از فرد اس . 

اعطا  از ئ رتِ کآ بآ ان سادفِبآ   توانمِکآ  اس  فریزناپایر  نهاد ، بلکآرا ن ارد

آ ک کوم ِح در  اماآنود این  .ر افراد(ی ان نم با رضای   م فاده کد اس ش ه سوء

ور م بل نا اس ،ان اکثری خواس  یا ح ائع ،  فاه نظر  بیانرر خواس  مرد از دی

ِ با سرنوش  خلق ،ور تامپرا  ای هدر ر زفار ما، . شودمِ ِ   ِیا مل  ا   ریفآ  اس الای

این تر بیش  ود دارد، اما  نا  مانبِحکوم ( نمآدان در    ماِمس قع از اراده

 خود را با رانر دموکراتی  تلطیا کدد .  ب شنجاا کآ رسال   کدد مِنا تلاا د ل 

                                                      

یاورا اساساا باا کدایم، چراکاآ در ایانماان  ارد نماِسیاساِ را باآ بحا  ا امار ما در این۰ 

چاآ در مانیا  حقاو  ب ار ما  نظار نسا د  نا  م فا تِ با  ائای    عاواملِ باآ  از انتأ یع

 :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.  

 



 

 
 

 لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیریی / ترجمه پانیکارریمون  05

 :این اس  دموکراتی  نظا مفر ض فرف ن مادا  ضمدِ  

  برخوردار   در ن یجآ بآ ی  ان ازه برا از انمی  د بآ ی  ان ازهفر الا( کآ نر

بر سر با رنا  خود  حق دارد کآفرد  ،ر . از اینتحقق رفاه در  اماآ مسئو  اس 

  نمآدین در برابر نرفونآ تجا ز بآ ازاد  ذاتِ خویش  نا را تبلیغ کد بایس  ، ان

  ایس ادفِ کد .

 عمعن حاکم   در شاه( کآ  اماآ چیز  نیس   ز  مر کع افراد  کآ اراده

 ِ ائای  یا ی  خ ا نی  نهاد  مافو   اماآ   ود ن ارد. ح ِ افر ۰کدد ه اس .تایین

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

  دیرر ناازاد در زمان تجا ز بآ حقو      فرد تدها ناازاد حقو    کآ ج( 

قلانِ ع ر شِ بآنیز بر نمین اساس حاکمی  اکثری     د  مح  د شون توانمِ افراد

آ ، این مسئلمح  د شود «مدافر ملِ»آ حقو  ی  فرد بر اساس کزمانِ ۰.شودمِتو یآ 

. شایان ودشمِ، تو یآ خواس    مدافر اکثری  اس   دند هبازتاهد ل   کآبا ئی  این

از  تر، الب ح ِ ، مر    در ییمآ «ناازاد » هانِ از   ذکر اس  کآ اعلامیآ

بآ  (individualization) فراید  مدفرد ش ن. فوی مِس ن  «  بدیادینناازاد »

 .ودشمِکاس آ نم فر نا  مجزا ازازاد بآ  ،ش هفرد اتمیزه ، بلکآشودمِفرد مح  د ن

 

                                                      

 «  نیازنا   مدافر بدیادین نس د .نایِ دربارهخلایآ حقو  ب ر بیانیآ طوربآ»۰

S. I. Benn, The Encyclopedia of Philosophy, New York, Macmillan, 

۰۱1۹, sub voce Rights, speaking about the U.N. Declaration.  

  

 :مقایسآ کدی  با۰ 

K. Marx, Zur Judenfrage I, p. 31۰.   
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کدم کآ ماماران اعلامیآ ادعا نمِ، ضمدِ  نادلال    نافرضپیشبا برشمردن این 

 نا د  کآ ا ماعِ بر سر بدیاندنمِن ان  در  ائر شوان پر ران ن . نا را در سر مِان

آ س در سیر تاری ِ دنیا  غرهدر م  ص  طوربآاما اعلامیآ حقو  ب ر   ود ن ارد. 

فرایِ یا انسان صفلسفِ خاشداسِ انسانی   بر مبدا  ش ه   بد  یورااخیر  ئرن

 اس .  تو یآ ش ه فردمحور

 

 1فرهنگی-های میانبازاندیشی. ۳

 اس ؟  شمو  هان. ایا مفهو  حقو  ب ر ی  مفهو  ۰

 ان برشمرد. تأیی سآ دلیع در  توانمِ مدفِ اس    م  صاًپاسخ 

  ا   در ِ در  نلآنیس . نر مفهوم شمو  هان خود  خودبآ الا( نی  مفهومِ

و  بآ فراسپایر   نر مفهو  تامیماس .  برخوردار اع باراز  ش هم ول   ایِ کآ نمان

بر یز ح ِ مفانیم ریاضِ ن ش ه نیازمد  اس  لا    تو یآ اس .م ول    کآ در ان بس ر

ن، نر افز ن بر ای. یمفیرمِض  فرمنا را پی اپیش اس وارن  کآ ما ان ئضایا  مسلمِ

 ،فرض کدیم شمو  هانرا کآ مفانیم ع دارد. برا  اینتمای مادایِت مفهومِ بآ 

فرض  ح ِ افر در سط  نظر   . هان نس یماز  یانآفراعقعیرفاً  ِدرکنیازمد  

   چد پارفِ چد فانرِبا  را حقیق  ب انیم، در  ائای   هان ب ر  مادایِت 

بر این  ائای  کآ حقو  ب ر مفهومِ  تأکی . شویمموا آ مِفف مانِ  بس رنا 

ن  ن وا «ب ود» شمو  هان «نبای »این مفهو  کآ ، بآ مادا  این«نیس » شمو  هان

کآ ب وان  از اع بار   هانِ برخوردار شود، بای  ب وان  ی  مفهو  برا  ایناما . بود

 بای  تما از ی  سو . مفهو  موردنظر، کد خوان نمیک یرر د  شرط را با کم دس 

از سو   ؛ این ی  ضر را مدطقِ اس .مفانیم م دائض دیرر را از سر راه بردارد

وط مرب  نر دغ غآ بآ کآ ئادر اس باش   شمو  هان ی  مر ردیرر، این مفهو  بای  

                                                      

۰ Cross-Cultural  
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 ری  نم  نامااد بآ بیان دیرر، بای   ایرزیدِ برا  تما  ن ب ر پاسخ دن . بآ شأ

عادلانآ باز  کد . این  ا  ماعِ   نظم ی  ایجاد  برا   محور نقشب وان  باش     خود

تقا یاب . ار شمو  هانفرندرِ کآ مفهو  حقو  ب ر را افری ه، بای  بآ فرندرِ  یادِ

کآ بآ پژ نش در  اس این موضود یکِ از دلایع ناخرسد   ان ی مد ان غیرغربِ 

   خود نس د . نافرندگوی  ن ایراه   حقو  ب ر اش ما  دارن . انها نرران   حوزه

 بر سر بآ رسمی  شداخ ن  سیر فرندگ غربِ  پهدآ در ن در ح ِ ه( 

حقو  ب ر ایلِ   سرچ مآا ماد عمومِ   ود ن ارد.  ،موضود بح   نافرضپیش

ح مالاً ا نق    اخ لا   ناری آین ترمهم با این حا کافِ شداخ آ ش ه اس .   بآ ان ازه

  ۰:نس د این سآ مورد 

 ا  ( الهیاا: 

   ارزایاس الایِ یادِ  ِیانمطابق با نررا خ ابا رانآ، حقو  ب ر نیازمد  بد

سرچ مآ   مثابآبآدر خ ا  توانمِارزشِ را نود سد ِ چدین  نماد . نس د غیرئابع تمییر 

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

ا، این نرر ر اساسابزار  سیاسِ در دس ان یاحبان ئ را خوان  بود. ب  رایا تدها

. بردِمانسان رنج  خودایین   نی  بیدِ سطحِ نسب  بآ سرش  اعلامیآ از نوعِ خوا

ش ص  آک دفیرمِا ناکارام  ن أشداسِ انساناز ی   ِاس دباطچدین افز ن بر این، 

 سؤا خب    ۰.فهم مِ    ر انِ( انسان را فقا در ئالب مجموعآ نیازنایش  ماد

                                                      

۰ “Keine Rechte ohne Pflichten keine Pflichten ohne Rechte,” 

Marx-Engels, Werke XVI, 1۰۰ apud G. Klaus, M. Buhr, 

Philosophisches Wörterbuch, Leipzich. VEB, ۰۱۹1, sub voce 

Menschenrechte.  

 

 : مقایسآ کدی  با۰
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چآ کسِ تصمیم خوان  فرف ؟ حاکمی   نهای اً در زمان ش    تضاد، ایدجاس  کآ

 ین اس . ترئو از ان  نمواره اکثری ، تابیر  زیبا از ئانون  درع اس : ئ را

 د  ( مارکسیسم:

 «ِاتحقو  طبق»چیز   ز  شودمِ می هاز دی  مارکسیس ِ، انآآ حقو  ب ر نا

. « ب  ن حق   ود ن وان  داشا   ریفآنی  حقِ ب  ن  ریفآ   نی  » ۰نیس .

نا  مانخاص   در بسیار  موائر ار  مدافر ی  طبقآ  دند هبازتاهتدها  حقو  ب ر

برا  تحقق مورر انآآ لاز  ا  بآ شرایا ائ صاد  اشاره فونآنی نس د .  ان طبقآ

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

 کافِ در  ائای  فرندرِ   ماد     ؛ انها بآ ان ازهان ش ه  بسیار کلِ طرح  در ان زاد

ِ در ان  اماآ   طبقاا نافر ه حیاا نا م هود اس . ری آ ن ارن . در نهای ، فردفرای

 ازاد اس ، حقو  ب ر  فف آ شود  اماآ محصو  ئرارداد ا  ماعِ افراد  نرچد  کآ

اماآ  دن . کآ  ز ِ از  اماآ ب ان ، در تقابع با ان ئرار مِفرد را بآ  ا  این ،طبقاتِ

ض نا را نقتدها  مر کع افراد نیس ،  اماآ از حقوئِ برخوردار اس  کآ فرد نبای  ان

   کد . تاریخ دارا  نیر یِ اس الایِ اس .

 سو ( تاریخ:

دیرر  از   از دان جویان تاریخ د ران   ی ، نمونآا  ع هدر نظر  «حقو  ب ر»

شان   دفاد از   ئ رتمد  اس  کآ برا  حافظ  از ام یازاانامل   افانانآ  سلطآ

ِ اس . حقو  شودمِ کار فرف آبآ ضای  مو ود  . حقو  ب ر نمآدان ی  سلاح سیاس

ا مردنا   حیان ییمس ،سفی پوس ان ،شهر ن ان ازاد ،زادفاننجیب آب ر از دیرباز تدها ب

                                                      
R. Panikkar, “Aporias in the Comparative Philosophy of Religion”, 

Man in the World, XIII, 3-۹ (۰۱۱۲), pp. 31۹-3۱3.  

  

 ۰ Tao Te Ching ۰۱(، یفحآ. 
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دها بآ ت ، اغلبتالق فیرن نود ب ر  آب بدا ش  کآزمانِ تالق داش د . اماماند  ان 

س ن فف ن از حقو  ب ر   شان بود.برازن ه« انسان»یِ اعطا ش ن  کآ لقب نافر ه

مر افاه در برخِ  ورغم اع راضاتِ کآ فاه   بِحیواناا، فیانان   چیزنا  ح ِ بآ

د(، افر نآ مضح ، بسیار عجیب اس . فیرمِبرا  حمای  از حیواناا یورا 

انِ. انس  دس حقو نآ از د  از حقوئِ برخوردار باشد ، اما توانمِحیواناا   ماند  انها 

 نبوده اس .   «انسانِ»نم  چد ان «انسان»خاص از درک کآ دی یم، این  طورنمان

 ،خبآ فواه تاری؟ فوی مِچآ کسِ بآ نماید فِ از نمآ س ن  ایدجاس  کآ سؤا ب خ

ِ نمان چیز  کآ ئ رتمد ان کدد مِ  تر یج  را اعلا  اس  «حق» انآآ تدها فاتحان ؛ یاد

  ن .انرارمِراس    درس  

 ،    م  ص بآ غره اس امسئلآ ااساس مسئلآاین فرندرِ، -ج( از موضر میان

  نادلال    نافرضپیش اغلب. اس  پرسشمورد  ا سؤ  ا خود این طبیاِ اس  کآ

ن، از . افز ن بر ایشون مِ  دیرر یاف  ننافرندگبرشمردیم، در  ترپیشضمدِ کآ 

لآ تدها ر ، مسئ. از اینشودمِآ این شکع طرح نب   حقو  ب رمسئلآ ،غیرغربِ نظرفاه

آ اس  کآ بمسئلآ  پرسش   این خود  . وان  ش با موافق  یا م الف  با پاسخ حع ن

 ِ دیرر  فقا از ی  دی فاه « ایِ-میان»نرمدوتی   .شودمِم فا ا تجربآ کاملاً شکل

  ا خود پرسش اس    نآ پاسخ بآ ان. پردازد. چالش ما در اینپرسش نمِ «نمان»بآ 

ا تپی ا کدیم دیرر  دس رسِ ( topoi  « نا ا »اکدون ایا ممکن اس  کآ بآ 

-نا خود را مِچدان کآ اننا  یادِ ان  دیرر را از در ن خود اننافرندگب وانیم 

ر یم، خود بساخ ار فکر  ممکن اس  ن وانیم فراسو  کآ با انفهمد ( درک کدیم؟ 

 ی  پا  خود را در ی  فرندگ   پا  دیرر خود را در فرندگ اما ممکن اس  ب وانیم

ی   دارا ، داردی  زبان مادر  انسان کآ  فونآ، نماندر کعئرار دنیم.   دیرر

 پی اپیشیم توانمِ. ما ن( زبان پ ر  نم باشدار   اما ممکن اس    اس نم فرندگ

 نا کآ در ب ش ا ر مِ فارغ از تجربآ   ازمون( این امکان را رد کدیم. من بآ خاطر 
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س  کآ ن ااس . در دیالوگ با دیررابودن زبان ت   برابر با سوادبِمایدِ از شر ، 

یابیم. شای  ن وانیم کآ خود را با بیش از ی     م  رک دس نازمیدآیم بآ توانمِ

فرندگ مدطبق سازیم، اما ممکن اس  ب وانیم با ف ودن درنا    ودمان، امکان انطبائِ 

 تر را در دیالوگ با دیرران بیابیم. تر    سیرعمیق

ری  ی رسمی  شداخ نب  ن بآکآ  فرضپیشاین  :اموزن ه باش  «ئیاس»شای  این 

با ر  اس  کآ از  دس نمان  ،مادا خوان  ش  مرج   بِپر نرج زن فِ حقو  ب ر

 (ودشمِ فهمماانب ابرانیمِ  طور کآ دران  یک ا خ ا ن بآ  ایمانفکر کدیم ب  ن 

م ضمن با ر  اس  کآ بر اساس  این نود نراهخوان  رسی . اشوه مطلق زن فِ بآ 

فاار  ِ مدحر  نا یناانسان ،با راننا   ر ح، بودایِخ انابا ران افراد  ماند  ان

بآ  مدحصراً  ر یکرد چدین .مطلق یا اشوه ترتیب: یا حقو  ب ر اینبآ  .شون مِ

میان  بسیار م  ا لِ در ر ر یکردربَبَ عدوانبآنا آیبنامی ن غرفرندگ غره تالق ن ارد. 

ِ ، ادعایِحقیق  نر ارباا در، خوانیم کرداشاره  کآ با  از اینچدان   .اس مرد   هان 

  مح  دهما  س  کآ اینا م کع. ِ   ود داردشمول هانمبدِ بر  مدسجمحق   بر

 . انیمبرابر ب  ب ری  دی  خودمان را با افق

 

 فرندرِ -. نق  میان۰

ان نم بآ این دلیع   ود ن ارد،  (trans-cultural  «فرافرندرِ»نی  ارزا 

 -میان»  ناارزا اما ۰.یاب مِ عیدی در بس ر فرندرِ خایِ نر ارزا تدها ساده کآ 

  از نمین مدظر نیز    ود داش آ باشد د  توانمِ (cross-cultural « فرندرِ

                                                      

ا  ایااا ه ۹تااا  ۰نااا  در ب ش )straśāDharma-navaāM( «دارماس اساا را-مانااا ا»۰ 

: انجاا  کاار  از ر   میاع باآ دریافا  پااداا ئاباع کدا مِتر  طرح یورا پیآی هم ابآ اما بآ

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

  لاز  اس  تا در میان اعما  انسان نظم ئرار دن .
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ی    ناساخ برارزیابِ بآ مادا  فرندرِ -نق  میان پرداخ . ناارزابآ نق   توانمِ

 اس  ِاشتل دس راه تحلیلِ ی  فرندگ دیرر نیس . این نود نق  طریقاز  فرندگ

  ان ی آنا  ابزاراس فاده از م  ص انسانِ با   ی  مسئلآدرک   سدجش  برا 

 رن افاه بود کآ طرح بای  در عین حا  .اس  مو ود فرد  کآ در نر فرندگمدحصربآ

. دفیرمِشکع فرندگ نمان  در پیون  با ،ان بد  یورا ترمهماز این    پرسش

 امرتبا ب فرندرِ -میان  ناارزا   ود  سدجِ امکانماطو  بآ بدابراین پرسش ما 

غاز ا« مفهو » این فرندرِ مرزنا با تایین کردن ؛ کوش ِ کآ حقو  ب ر اس 

 اس .  ش ه بسیار اشکارفرندرِ    محورغرهامر زه خطرنا  . شودمِ

 هانِ حقو  ب ر اشاره کردیم.   میآاعلا تاری ِخاص   ناری آبآ  ترپیشالا( 

این   ضمدِ دربرفیرن ه طوربآ در ئالب فالِ انحقو  ب ر  شمو  هانادعا  اع بار 

  وامراز فاار ر ن  ی   ،  غربِنامل  نماند  مرد   هان،تر بیشامر زه  با ر اس :

ِ محل ا  ماعاافئودالِ، شهرنا  خودفردان، ایدا ،  انِ نا  سلطحکوم   اساطیر 

 ان کدد ؛ِطِ مرا  «محورئرارداد»   «محورعقع» «ا م رنی آ»بآ ( ا ئبیلآ  نهادنا  

 بسیار ِفرضپیشچدین . آ در  هان یدا ِ غره شداخ آ ش ه اس ک نم بآ نمان شکلِ

  یا فر پاشِ اح مالِ( سیر تکامع  توانمِن کسنی  ؛ چراکآبرانریز اس چالش

ِ نا  ماد    فرندربدیان از   سد ِنافرندگکد .  بیدِپیشرا    سد ِنافرندگ

 ننامای امر زتا بآ تم ن م رن غره  شان اکدشر  ایناز    سرچ مآ فرف آ م فا ا

 .بوده اس 

نیز  از مدظر  دیررحقو  ب ر  نیر مد  بسیار   اعلامیآ  ناکاس ِافز ن بر این، 

 نابود ش .در نمان زمان اعلا  ش ن ش ، اعلا  مِ یراح اًانآآ بای   .شون مِاشکار 
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-رمِب (li)ین ین ید ، افر مِ (yi) انراه کآ ع ال فوید : نا مِکآ چیدِ طورنمان

یزنایِ چ  درباره شما: کدد مِنا بازفو نیایِنا   اسپاکآ انرلیسِ طورنمانیا  ۰خیزد.

زاده نجیب ی توانمِشما ندر برخِ  وامر سد ِ،  .فویی س ن نمِی  انرارمِب یهِ  کآ

بآ رخ دیرران بک ی ، چراکآ بآ محض انجا  این سلطد ِ را   با خانواده   د س ِبودن 

ا  نپایآی . دنمِاز دس   را سلطد ِ  وادهبا خان د س ِ خود یازادفِ نجیبکار، 

اعلامیآ تدها این حقو  ب ر، درس  نمان زمانِ کآ این حقو  اعلا  ش ن ، سس  ش . 

شود،  تابوزدایِامر مق س کآ از  زمانِ بآ بیان سد ِ، .ان اخ  فر پاشِ را بآ تاویق

را  فرزن ا فونآچآافر شما ب وانی  بآ مادر  بیاموزی  کآ ر د. ئ اس ش از بین مِ

 پردازاننظریآبرخِ از کآ  فونآنمان .ر دمِ سؤا مادر بودن زیر انراه د س  ب ارد، 

بآ ئانون درام  تا ب وان  مح  د کردن ازاد  دیرران  حقو  ب ر، فوید مِحقو  ب ر 

 و یآ اس . نیازمد  ت اندیرر فاالی ان از  بآ ئلمر  دس ایجابِ، بآ بیان  را تو یآ کد .

خوانم یانا  اتوپیایِ نیس ، من فقا مِؤبازف   بآ رن فم از بیان این موضود 

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

ِ یآپکآ دیرر ب یهِ نباش . افر سراین نیاز  بآ اعلا  ش ن ن ارد مرر شودمِفرض 

 اعلا  ن وان  ش .  نم «بای  »نی  در میان نباش ، 

                                                      

ی  مثا    ی : ی  مبلغ کاتولی ، پس از حا  د یا  ساا  زنا فِ نزدیا  باا افاراد یا  ۰ 

  فف راو    افریقایِ   سهیم ش ن در با رنا  انان، باآ ایان فکار اف ااد کاآ دیرار لحظاآبیلآئ

مسایحِ شا ه بودنا . ا  باا کاملااً اس ، چرا کآ از نظار ا  افاراد دیرار در عماع  رسمِ فرا رسی ه

مسایحِ شاوی ؟ شاما م قاعا     علدااً خوانیا  کاآ اکداون رساماًایاا ماِ»نیجان زیاد  ففا : 

   اکادش ا  « ناآ. برخاِ افاراد ئبیلاآ نداوز امااده نیسا د .»  اما پاسخ این بود:.... «   کآ ایش ه

اما این حق شماس ! شما حاق داریا  کاآ خودتاان بارا  خودتاان تصامیم بریریا ، »این بود کآ: 

ماا تدهاا زماانِ حاق »  اداماآ داد « رساانی چراکآ با این کار اسایب   ضارر  باآ دیراران نمِ

 «ا   را برداریم کآ تما  ئبیلآ با ان موافق باش .داریم فا  ب
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اره نا اشآ در بالا بآ انِ را کفرضپیشیم سآ توانمِم  صر  طوربآاکدون  ه(

 ،فقا تا  ایِ کآ ی  موضود مربوط بآ ب ر نافرضپیشاین بازنرر  کدیم.  کردیم

بس ر مان ن اما خود را ب واند  ت ری  کدد  ما بر خواند  بود.  ،م  ص  در بس ر ان نم

ی ن نظا  ب  برا  شود.  ر یار  مو آ با نق  رر فرندگ دیی   ان ازچ م  از توانمِ

ر ان   اعلامیآ را از مدظنافرضپیشرا ان  اه    بای  بآ ترتیب نر فرندگ، بآ این نق 

غیرغربِ   پی ام رن مح  د را بآ نررشِ  این نق در ایدجا فرندگ ارزیابِ کدیم. 

  کدیم.مِ

  در آ  ود دارد، اما در  «ب ر  شمو  هان  طبیا»فمان ی  بِ، ن س  -

 کرده نس ِ   ا سایر  ان اران یا خود  طبیا از  ب ر  را طبیا نیس  کآ   نیاز ا  

نقض حقو   « ب ر»حقو  مدحصرا  س ن فف ن از. از اساس تمایز داد ان را  

 . از اپارتای   ی  نود  ؛ یادِاس  فرخود یران   محورانسانا  از   نمونآ «کیهانِ»

 داخ ِشکیهان اساس تدها ماداس ، ی  عبارا بِ «حقو  کیهانِ»کآ فف ن این با

دئیقا نمان چیز   شداسِ م فا ای  کیهاناما   ود یم. سازمِرا فاا  خود م الف 

 از چیز ، اما چرا فوییمطبیا  س ن مِ «ئوانین»ما از اس  کآ ایدجا مورد نظر اس . 

 ؟فوییمنمِ ان «حقو »

ز ا  قیماً یادِ درک از خود( مس« ب ر  شمو  هانطبیا  » ما از این  یعتأ ،د  

  یع خاص، ممکن اس دادن بآ ی  تأا لوی   د.فیرمِا خود  این طبیا  ب ر  ن أ

   وانب مرتبا با این طبیا  ب ر را نیس    نمآ شمو  هانما بر باش  اما 

 د. فیرمِندربر

ن  ش  ااسب تر ا خو ی  بآتب یع ایجابِ از حقو  ب ر  تماماً  مفهومِ ارا آسو ، 

 نا وهشی پایراانها را  ادار بآ    ش هتزریق  نا  دیررپدهان بآ تم نشکلِ  کآ بآ

اس   ِر شاین کمِ شبیآ بآ نمان . کد مِ  رز عاطفآ زن فِ، تفکر   ب ر   حقو 

ِ  از ا فس ردهنا  بآ ب ش از طریق ان نا فدا ر اغلب کآ    ا رفد: ان ش ه هان مارف
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ن ما بآ ای. بود ایجاد کرده ترپیشرا  ناکآ خود ان  ارد می ان ش حع م کلاتِ  برا 

 حقو  ب ر اشاره کردیم.مفهو  ساز  شمو  هانبآ  ماننک آ در زمان نق 

 

ا  حبا این نیس .  «ن ش ص ب رشأ»  دفاد از بر  تأکی از  ترمهمنی  چیز * 

 ؛فرد تدها ی  ان زاد اس تمییز داد.  (individual) فردرا بای  از (person) ش ص

تاریا  در راس ا  ان ا  عملِ کآ نا  مح  د  از ش ص دبآا  از فزی هیادِ 

فرزن ان، د س ان، دشمدان، ، «من»  از سویِ دیرر، خانوادهمن  «ش ص ». شودمِ

   نمآدین در افکار   احساساا «نم» ش ص  د. فیرمِپی یدیان   اید فان را دربر

الاً اح مبآ تما  تبار من   زمان نمبیازاری ،  را «من»افر شما حضور دارد.  «من» تالقاا 

ر د  ا کرد.  از یک یرر توانمِرا ن حقو  در این یورا رسانی .خودتان اسیب مِ

 وا بآ پ ر   ائکآ یا اینایا این حق بآ مادر تالق دارد یا کودک؟ موضود سقا  دین، 

-ابس آاین د  بآ نم   ؛ رایا تفکی  داده شون د  از توانمِن ،حقو ؟ یاب نیز تالق مِ

آ من ا بآ مکانِ کحرم ِ شمبا بِ ح ِیا زبان شما  با  توانمِن ش ص ب ر شأن . ا

مل  خصویِ بآ من  عدوانبآاین مکان کآ نرچد   ،نیز نقض شود  انرارمِمق س 

مان اما ن ،کدی  «خری ار »ی  ان را با مق ار  پو  توانمِشما  .ن اش آ باش  «تالق»

د ش ه مدفر  فرهی  فرد، ی  کلِ بآ من تالق دارد.  طوربآح دیرر  ودر سطمکان 

 .اس  ی هنم تد ائای  درکلِ باف   باپیرامون فره اس  کآ  ارباف  ؛ ی  ش صاس 

  ن بمسلما ان . ا   ابس آبآ ش صی  کاملاً انها راب  نیس ، مرزنا  ی  ش ص 

  .  بوددنم در کار ن وان نافره ان باف ار،اما ب  ن ریزد. فر  مِ باف ار کع  ،نافره

ِ امیز از دفاد تها م ،برا  مثا  یادِ  حقو  فرد  ممکن اس  بآ برخوردنایِ مدف

یاف ن  لز   دسشود. مد هِ بآ خود من نسب  نسب  بآ دیرران   شای  ح ِ  (ناعادلانآ

 فِ تدیدرنم مب دِ بر م  صاًدر بسیار  از سدن  بآ  ا  نظر اکثری ( ا ماد  بآ

 حقو  ب ر اس .
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ا  ناه   دریآآ از نر زبانزبان بپردازیم.   کمِ نم بآ مقولآ ا لاز  اس  در این

این  این  هان .فرندرِ  اس    نر زبان خود ،در عین حا  .نرردآ  هان مِب خاص

طا  ی  انانر زبان با ،فرندرِمیان ان ازچ ماز اما . کد مِ نیز بازنمایِمان أتو هان را 

 دانم کآ درمن مِرا از خود ن ان دن .  ناانساننا  سایر تجربآدربرفرف ن  لاز  برا 

نبای  مرا از امر ، اما این شودمِئلم اد  «ش ص»م راد  با  «فرد»لیسِ ماایر انر

مرا  نبای  نمآدین .ن یورا کآ پی دهاد کرد  بازداردبآ نماکارفیر  این د   اژه بآ

پاره ارهپ  پیکر»عدایر  از  با «انسان» انراش ن یکِ ن ر  ن  ار دادن نسب  بآ از

ن ای کآ اس  چیز  انتمایز میان فرد   ش ص برا  من م فا ا از  .مدر کد  «ش ه

این موضود خاص را خوانم کآ من مِ .اخلا  فرانسآ مطرح اس   ر زنا در فلسفآ

 بررسِ کدم.  ان از بدیاد م فا ا کآشداسِ انساننررا تبیین د  برا  

رد  افر ماما . اس  نر نود دیک اتور  به راز ش  بِ   اارزشِ  ال «دموکراسِ»-

 هِ این امر بآ اس ب اد مد، کدیم  اداردموکراسِ   دیک اتور  بآ فزیدش میان  هان را 

ِ فره خوردخوان  ش .  یاسِ س نا ساخ ار برابر افراد در .ه اس حقو  ب ر بآ دموکراس

برتر   یا کآ فائ  م ر عی  مانو  عدوانِ( رد ل  یا دیک اتور تح  ن ،  اماآ

برا   ِونئانابزار   ،حقو  ب ر .ناس ، نیازمد  محافظ  نس د اس الایِ نسب  بآ ان

 ی  ،نررااین ترنا( اس . ترنا( در برابر اکثری   بیشائلی   کم حفار  از

اآ  ام بدا فرد   فرد بآ سدگ ش ص بآ ؛کد مِدر خود حمع  ِیِ کمّفراتقلیع

ق این ر شِ اس  کآ از طریتر برویم، افر ب وانم کمِ مثب کاس آ ش ه اس . فر 

دابر باما . شودمِداش آ پاس ن ا  شأ   ه حفار  شبدا   اماآ سدگ عدوانبآفرد از ان 

 تدهایِ از حقو  خود دفاد  بآتوانمِن ی  انسان، نس ِِ از مراتبسلسلآدرک  ی 

ه د باریا بای   ،خوردهزخم نظا  . مس قع از دیرران  کع( مطالبآ کد را نا کرده   ان

ابزارنا   ،سایر  وامر سد ِدفرفون شود. کاملاً یا بای   د ،ئام  خود را راس  ک

در ( raja  امیرممکن اس  دارن .  خود نظا  بیش موفق کمبرا  بازساز  م فا تِ 
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 ز  ،حقو  ب ر  ایا اعلامیآاما خود یادِ حفار  از مرد  ناکا  باش ،   انجا   ریفآ

-ایلاح  توانمِرا داش آ باش ، ِ امیر یا پادشان چدین کآ ئ را مح  د کردنر یورتِد

   نمآدان دموکراتی  بائِ بمان ؟   تحمیع شودتوانمِایا دموکراسِ  ؟فر باش 

 

   . تاه ع  . دبش  بسیار  از ک ورنا  اسیایِ   افریقایِ کآتاه  ع  سیاس  

 حرک ِیا  یر  سیاسِ  طلبِری ی  فتر از بیانرر چیز  عمیق ،ان بآ ان پیوس آ

  فانِدی رد این امر دئیقا نمایانرر  .اس ماایر سیاسِ   یحدآ در فاار تأریربرا  

ِ مِالشچ  مجموعآ اس  کآ  هان را ِ  نادان  کآ توسا ابرئ رانای   .دشومِنماید ف

 ر  هانِ حقو  ب  اعلامیآ اع بار کردنبِ فرندرِ-نق  میانن   خلایآ،  طوربآ

 ئلمر      ترسیمنا    ی   در راس ا  نق  در نِ ان ازچ ممارفِ ، بلکآ نیس 

دنبا  فس را این ئلمر    ک ا بآ نمآدین این نق  .اس حقو  ب ر  م ر عی 

ِ برا  رسی ن بآ درکِامکان ِ برکآ  اس  حقو  ب راز د  انبآ  نای م فا ا  همِف مب د

 باش . از انسان   نس ِ 

 

 باش ؟ شمو  هان نماد حقو  ب ر بای   نمادایا 

فویم کآ بر س ن مِ (symbol  نماد در  ایراه ی من در ایدجا از حقو  ب ر 

ِ اس . ِ بدیانچد  ، ذاتاً(concept  خلا  مفهو   ثب م پرسش نمبآ  پاسخ  چد مادای

 . اس  مدفِ نم  

 ِغای  ناارزا عدوانبآ  م  صِ را ناارزاکآ ی  فرندگ انِزم. مثب الا( 

  ناارزا فقاداش آ باشد .  شمو  هان ِبای  مادای ناارزا، این کد مِک ا 

  ناارزاد  توانمِماِ   در ئالب فرندگ بیان ش ه باشد ،   طوربآکآ ِ شمول هان

 لم ادئ «انسانِ»  ارزا توانمِن ،ش صِ باش یرفاً ارزشِ کآ انسانِ نامی ه شون . 

 را ِ ما بر بارزشلز ماً اما از زبان ی  انسان بیان شود،   توانمِچدین ارزشِ،  شود.
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در  ائر حقو  ب ر . ، نیس شودمِم عِ  «حقو  ب ر»کآ ا  فونآبآ ،ناانسانتما  

نا ر تمد ان، برنمن، رمانبِ با رمد اننا، پوس سفی   ام یازنا  کدد هایلاح

 ان ِ در مفهو  سد  م ر دب وان  بآ ام یازنا  بآ این مادا کآ الب آ نآ  دیرران اس   

ا  بودن اعل شمو  هان  کم با انریزه   هانِ حقو  ب ر دس اعلامیآ .تا   کد (

نها انسانِ ان اس  کآ بروییم ا  بآ مادا  نیس د شمو  هانحقو  ب ر  فف ن ایدکآش . 

ا نهف آ ادعاعلامیآ در این  تما  تازفِ   بود. دن وان «ب ر» دیرر حقو ؛ یادِ د س نی

آ نر ک از حقوئِ لایدف  برخوردارن تدها بآ دلیع انسان بودن  ناانسان  نمآاس  کآ 

ِ   مدحما با امر  پس در ان یورا  بای  بآ انها اح را  براارد. دیرر  فرد -صربآانقلاب

مثب  فرد در برابر   ما با  دبآ ا این یم. هانِ حقو  ب ر موا ه  اعلامیآفرد در 

  ن أشاز  ،بر اساس زاده ش ن   شخوی در فردی نر انسانِ ر  نس یم. ش ص ر بآ

ن م م   در آیا  ایراه فرد در  اماآ  دیررحقو  برابر با دیرران برخوردار اس . 

 د.یرفمِمایار ئرار نیس  کآ نا  مانبِ بودن یا میزان رش  فکر ، اخلائِ یا داش آ

ظر از ن تدهانآ. ممکن اس  شما شون مِاین ایع رانر  رنایِ بفایلآ مح  دی اما بلا

زعم برخِ دیرر از نظر مانبِ   فکر (  سمانِ، بلکآ از نظر اخلائِ  یا شای  ح ِ بآ

ِ شمول هانزاده ش ن، نماد  اس  کآ  غیرطبیاِ   ناندجار باشی ، اما یر    ائای  

ن با ر ای مسیحِ   سرچ مآ اس  کآ این شما بر ان اس وار اس . تدائض حقو  ب ر 

مب   ن را اچراکآ  ؛ش ، بآ تدز  ان مد هِ فردی تب یع ی  ای  ولوژ   کآ بآاز زمانِ

افراد ازاد   برابر زاده   نمآ. کرد ی  فر ه خاص مدافر تأمین خ م  درا  بآ اموزه

 نر ش ص از حقوئِ ؛شون مِخ ا ن  برابر انراش آ  پی راهدر  ناانسان  نمآ ؛ان ش ه

کآ تاریخ رالمانآ  طورنمانا یا ، با این بر نسب  بآ دیرران برخوردار اس . برا

 زن یا نر کس، برده، پوس سیاه فرد غیرمسیحِ،کآ برا  تو یآ این ، دنمِشهادا 

 ش  کآ انها بآ تمامِ انسان نیس د . بای  ادعا مِ، ن ود رر از حقو  مسا   برخورداردی



 حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟آیا  28 

زیرا نر فرندگ تجربیاتش از نس ِ    ؛زمان مدفِ اس بالا نم سؤا پاسخ بآ ه( 

 نمان فرندگ آبکآ  کد مِنایِ بیان نماددر مفانیم    را (humanum) نود انسان

لی  این ئاب زیاد،   بآ اح ما  ،د توانمِناین نمادنا   مفانیم  بآ این ترتیب،. تالق دارن 

ئالب  درمیان حقیق    بیان حقیق    رابطآ. شون  شداخ آ شمو  هان را نم ن ارن  کآ

عِ خود م کدآ  در حقیق اس .  آنا  بدیادین فلسفیکِ از پرسشنا نمادمفانیم   

برخوردار  شمو  هان، از اع بار برا  تو   من   ایدجا   انجا، دیر ز   فرداکآ  اس 

ر مر ،انراش آ شود شمو  هان  توانمِمن از حقیق  ن بد  یورااما درک    .اس 

را بآ حمائ    سس ِ م هم کدم. با این  ان م فا ا از بد  یوراکآ نر درک   ان

انرار   زمِ، ان چیز  اس  کآ   مطلق افدوس ی یِ فرانسبی  ح   سا   ،نمآ

 نامی ه شود. «نسبی »

افر  :اس  (pars pro toto) «کع  ا بآ ءمدطق  ز»یدجا مص ائِ از بح  ما ا

آ ان بیدیم؛ اما افر از بیر ن ببدرریم، فویِ کلی  ان را مِ بآ ان ی  پ ی ه ناز در 

و  حق دئیقا بر اساس نمین مدطق،نراه کدیم، تدها  ز ِ از ان پ ی ه را خوانیم دی . 

، اما از مدظر ای مِبآ نظر  شمو  هان ا پ ی ه ب ر از دی فاه فرندگ م رن غره

ع  ا  کبآ ءر یکرد ما بر اساس نمان مدطق  زافر  ،حا  چدین نیس .نرفز بیر نِ 

 ا  را بآ ء(    زtotum in parte  ء ا   ززمان کع را بآیم نمتوانمِباش ، ایا 

  فف ار  دیرر نم در حقو  ب ر نافرندگایا  ( ببیدیم؟pars pro totoکع  

ا ع سنا  نراه بآ مکآ بای  بروییم کآ این تدها یکِ از راهبیدد  یا انمِ شمو  هان

 اس ؟انسان 

د ه کداما ئانر ،رس اس   الب بآ نظر مِ ء ز  ا بآکع پاس ِ کآ م عِ ک ا 

شان نظراا بری   أیتنر کآ  ِبرا  ر شدفکرانا  اس  این پاسخ الب آ  سوسآنیس . 

برا   ا  سوسآ . این پاسخ نمآدینداند مِِ ان شمول هانئابلی  را حمع بر 
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  عمیق ن اش آ   در عوض نامعتأ برا  ا حویلآ    ئ کآ  ِ اس سیاس م اران

 زند .   کلِ  ا مِناارزاشاارنا   ز ِ حزب ان را بآ  ا  

س  این درحالی  ب ری  خوانیم بود. ما ئاضیان خودخوان ه، ِپاس  چدین  با ارا آ

دس رسِ  سکنی کآ  فوی مِان ی  ( بآ ما مکانِ مِ- کآ در موئای ِ زمان فلسفآکآ 

یم   از غیرمس قیم توانمِما تدها . ن اردب ر    تجربآ شمو  هان بآ ئلمر   ِمس قیم

مو ود را ب ر    اراح ِ افر تما  کلی  را ب داسیم.  ،  مح  دان ازچ مطریق 

  دجرهپاز  توانمِتدها  «کلی ». بآ دیرر خوان  بود  أر مر این ارا خود ی   ب انیم،

ر از  متر بیشواره نم «کع» کآبآ دلیع اینیرفاً ؛ نآ خود نظر افکد  نراه  مح  د 

 کآ از طریق ان ا زایِکآ نمآدین بآ این دلیع کآ کع مس قع از ا زا  ان اس ، بل

با ا مرتب ء ز   از طریق   ندراز تدها  ،کلی توان    ود داش آ باش . نمِ شودمِدی ه 

 کرد.   حع ادغا در ان را  ءا زا ب وانکآ ی ِ   ود ن ارد موئا  نی   شودمِدی ه ان 

کآ  (co-esse) «ِبودننم» یادِ ین م  رک ممکن اس ،تدها بر ی  زمزیس ِ نم

 رسمی  شداخ آ شود. بآنا  م  لا از سو  طر 

، درفیمِاس  کآ ن   ما ئرار  «کلی »این تدها اس .  نمین نم الب آ دئیقاًماما 

 ان رااس  کآ ما  «ء ز»تدها بیدیم مِآ ان چ کدیمما نمآدان فراموا مِدرحالیکآ 

ی  انِ کآ زم بآ مثا  دیرر  اشاره کدیم:  برااریکدیم. تلقِ مِ «کلی »در  ایراه 

سیحِ م مرسو  دیرر بر اساس عر  ش  هان نیس ،  ببروی  کآ مسی  نجاا مسیحِ

تدها  . موافق باش با ر  چدین    نبای  با توانمِاما ی  غیرمسیحِ ن. خوان ه ن وان  ش 

را  مسی  ب . دیابتمییر   تحو  مِنا دی فاهاس  کآ طرفآ  د  فف رو در ی  

تالق  انمسیحی کآ بآ نماد یرفاً   برا  غیرمسیحیان کلی  خوان  بود  نمادمسیحیان 

 کآ  ددنمِن ان  اًیریح یژه در غره( شمار  در تاریخ  بآنا  بِمثا . دارد

، ی   ورتامپرای  خ ا، ی   کآ بآ نا  را فجایاِ تکرار ،این  ائای  بآما  نان یار 

در پِ ، پایرن مِ  یورا فدا رتح  لوا  ی  علم   ی  چآ امر ز   ان مانب
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 بآ نرمدوتی خلایآ، ما بآ ی  نرمدوتی  نوین نیازمد یم:  ِبیانبآ. خوان  داش 

امکان رهور   رش   (dialogical  ِمدطقانیمدر ی  دیالوگ  ایِ کآ تدها میان

بآ  ا  کع بای  ایع را  ءنآ  زخوان  داد کآ بآ ما ن ان دیالوگ این . کد مِپی ا 

آ طر  ما بای  انآ .بیابیم ءدر  ز یمتوانمِ نآ با ر داش آ باشیم کآ کع رائرار دنیم   

 ا  کع اشیم کآ نمواره  زء را بآب افاه کآِ  ئ را بپایریم:  فوی مِفف رویمان 

خ از این نظر پاس  نسُنم  بآ  دی هفاه موفق خوانیم ش  کآ کع را در  زء بیدیم، انمِ

این امر نیز خود  دانم. نمِ کاس ِمن ان را  کآاین ی   ضای  انسانِ اس  دنیم. 

 تکثرفرایِ اس .  در   ی   سرفصع

مااد   نی  ب  ن انکآ ب وانیم ،  م فا اان ازچ ماز  دیرر را ِمثالحا  برااری  

  مورد بررسِ ئرار دنیم. ،ِ ارا آ کدیمری  نم

 

 مع ند  * ی  تأ

کآ سومین  «مل ِ»   بآ سیاسِ ن ارد  دلال فونآنی  ا ایندر  «ند  »   اژه

نررا   ا نارر بآاین  اژه در این .کد مِرا دارد اشاره ن رگ مسلمان  هان مای  بز

 . اس  از نس ِ ((Jain ین    بودایِ،  سد ِ ند ین یا

آ بما را   وان بکآ باش   اژه در سد  ند    ترینبدیاد  (dharma)ارما دشای  

  ن ای سو اس نم «حقو  ب ر»غربِ  مفهو با اح مالاً کآ  ری  نمنماد ک ا ی  

با ر دار  اما  .حقو  ب ر اس  ری  نمنمان مااد  کآ دارما    ن ار تأکی من  کد .

ب انیم  تا یمبراار م  رک پا ا زمیدآنیم بر ب وا کآدارما بآ ما کم  کد  ان ی ی ن بآ 

  .یمنس یم، بآ دنبا  چآ بای  باش« حقو  ب ر» جو  در  سند     ئ ِ در سیا  سد ِ 

دارما چد ا ا اس : افز ن بر عدصر، داده،   ، مادا   اژهشودمِفف آ کآ  طورنمان

رف ار ،  یژفِ اشیا، حق، حقیق ،  ، دارما بآ مادا  ئانون، ندجار سرچ مآکیفی    
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افر ب وانیم مااد   ۰رسم، اخلا ، ع ال ، راس ِ، مانب، تق یر   چیزنا  دیرر اس .

ما انا در زبان انرلیسِ پی ا کدیم، بآ  ایِ ن وانیم رسی . م  رکِ برا  تما  این نا 

ا  این تما  مادان  پایآ کآرا ا  ری آ  اس اارهی  ب وان  شداسِ  اژفان شای  ری آ

در  نمآ چیز   اس  کآ بآ «دارن هنراه»نمان امر  دارمااس  بآ ما ن ان دن .   اژه

با انسانِ را ع ال ، ر اب   . مِانسجا    اس وار  ( triloka  « هانسآ»نهای  بآ 

 ا رالزا ئانون، ایع  ؛داردارمونِ نراه مِر نرا دانسان اخلا ،  زن ؛بآ نم پیون  مِ

 ؛داردمِ پابر ا نراه  هان رامو ودی  ان چیز  اس  کآ مانب،  ؛ر ابا انسانِ اس 

 نِ ررِ دیکپارچحقیق ،  ؛ دنمِاید ه ربا  آ، ان چیز  اس  کآ ما را بسرنوش 

  از سازفار  توانمِاس  کآ   مادو    مادء ترین  زعدصر، کوچ  چیزناس ؛

 یابِ کرد.فونآ ری آاین توانمِموارد م ابآ نیز در    ؛در نِ برخوردار باش 

 فیر اس ،افر   تقریباً  دارما مرکزی  داش آ ر اندنِ کآ  ها ،با این ا یا 

بلکآ  ؛رد دیرر یا در برابر  اماآ نیس ی  فرد در برابر ف «حق»ماطو  بآ یاف ن 

 «دارمی -نا» حق، راس ِ   سازفار    ...( یا  «دارمی »با سدجش چدین  هانِ 

-theo) کیهانِ-انسان-خ ا  درنم تدی ه بس ر در ی  چیز یا کدش بودن 

anthropo-cosmic)  سر کار دارد. نس ِدر سراسر 

ای  امی  داش آ باشیم کآ ب وانیم ان را با ایو  نبی  ایع اغازین اس . دارما  

 ِ ِ شداخ اخلائ ِ یا ح   بحراندارما نم  .( Gita مقایسآ کدی  با مورد فی ا بفهمیمشداس

  مس قع   ِ  راشمول هاننی  دارما  د. فیرمِبای    نبای  را دربر من ،حع  نم راه

در  کآ ذاتاً اس  دارمایِ نمان   ود ن ارد. سوادارما (svadharma  «سوادارما»از 

                                                      

  بآ مادا  نراه داش ن، حفظ کردن، در کدار یک یرر نره اش ن. مقایسآ کدی  با dhr  از ری آ۰ 

tenere    در لاتینtenet ِدر انرلیس. 
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دیرر   نر کس زمان براید     اکدش بآ دارما نم . سوادارمانر چیز   ود دارد

 اس . 

« مانو»نس ِ اس .   پیآی ه  زنجیرهعزیم  فرد نیس ، بلکآ تما   ا نقطآدر این

 manu )ِسوایامبو»کآ  فوی م» Svayambhu برا  محافظ   (هنس د - خود

دارما نظم تما  نس ِ اس ، ان چیز   ۰شان سامان داد.نا    رایابآ طبقآاز  هان 

خود  «حقو »اس  کآ از فرد این    ریفآ ۰.کد مِنماندگ اس  کآ  هان را 

دارد کآ  ایراه خود را نسب  بآ  اماآ   کیهان   نآدین نسب   حفار  کد ؛  ریفآم

 . ب    بآ  هان اس الا

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

ر دحقو  ب ر  ری  نمپی ا کردن مااد   .دفیرمِ یژفِ م فا تِ بآ خود ند   

ِ کآ  ِ فرندر ِ ازبآ تمام ِ مقالآ  ر اس ، مسیرغوطآدارما  در درک  ر مدح  ما را ایل

عدوان این  ِ کآ درسؤال تر  انبآنمآ پردازا ما این مثا  ند   را تدها برا  . کد مِ

 کدیم. ارا آ مِطرح ش  مقالآ 

ا  را مطرح کدم. از نظر من، اما برا  ایدکآ این بح  نائص نمان ، برااری  م ان ه

آ کنیس   مادِ بودننمبآ مادا  ِ ری  نم حقو  ب ر اس ؛ ری  نمسوادارما مااد  

ا نم پی  سوادارمادر مفهو  حقو  ب ر   ود دارد در را کآ چآ ان ب وان نرمطابق با ان 

  د  سو  موازنآدر د  توانمِن کآنایِ نس د  کلی  نافرندگ.  یا برعکس( کرد

  حقو مفهو بر   عادلانآ برا  برخوردار  از ی   اماآ غره م رن. تقارن ئرار فیرن 

                                                      

 .۰۳۱۹   ۰۳3۰ «مانو»۰ 

کاآ مارد  را »مقایسآ کدی  باا: لوکاساامررانا  م اهور فی اا   تاریاا م اهور از مهابهاراتاا ۰ 

   (Karnaparvam, LXIX, 1۱    .«کد مِ  از ای ان پ  یبانِ  کد مِحفظ 
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 أکی ت سوادارما بر برا  برخوردار  از ی  نظم دارمی ند  سد ِ نم دارد.  تأکی ب ر 

 دارد. 

ند   بآ فف مان غربِ حقو  ب ر نور بیفکدیم.  ان ازچ ماز این ما تلاا کردیم تا 

  ضمدِ بآ این مادا نیس طوربآاین نق  ند   کدیم کآ  تأکی زمان نملاز  اس  کآ اما 

کآ فرندگ ند   بآ شهود بدیادین خود م اه  بوده به ر اس ، یا اینکآ م   ند   

ارباا  خوبِبآِ کاس -طبقاتِ نظا  طرد ا  ماعِ   انحطاط  مسئلآکآ  طورنماناس   

  (.تاه  اس ع  

دارد  کی تأبدیادین بر این  طوربآفو با م   غربِ، نق  ند      فف  در ر یار یِ

عدایر    ابآمثبآاین امر یحب  از حقو  ب ر مطلق انراش آ شون . حقو  ب ر نبای  کآ 

 رس  این نمان چیز مِ نظربآ. ک  کآ مدف  از  هان نس د  را بآ چالش مِ« عیدِ»

 ر افراد بتما  »: شودمِاعلامیآ  هانِ بیان   ضمدِ در ن س ین ماده طوربآاس  کآ 

انِ از عقع   اف مد بهرهانها  .ن   حقو  با یک یرر برابر نس د   در شأ ازاد زاده ش ه

 این ماداآ بنسبِ کردن حقو ،  «با ر ح برادر  رف ار کدد .یک یرر  بای  با  نس د  

ق التبآ انسان  موئای ِ  یژه در  اماآ   ازمد بهرهبآ دلیع خاص ام یازاا    حقو کآ 

زیر  بر نکاادر بسا این موضود ند    رنیاف . نمای نمِ سازفار با این مادهفیرن ، 

 دارد: تأکی 

در فرد  ، تدها(humanum) «انسان»حقو  ب ر افراد نیس د . حقو  ب ر تدها  .۰

باش .  حقو  موضود غایِ   توانمِ  ی  ان زاد نیاب . فرد ی  ان زاد اس  نمِتجلِ 

اخ ار کآ ساس   ِارتباطات باف اری  در ا  کآ اشاره کردیم، فرد تدها فره طورنمان

 یاatman یا jiva انفراد نمسان باشد  بآد  توانمِ نافره . دنمِنس ِ را شکع 

anatma ،) ی  م الق بآ «حقو »  اس  کآ مجموعآ باف ارنا در اناما این  ایراه 
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  اس . کارکرد  ذاتِ بلکآ ی  مقولآ  مقولآی  نآ فردی  . کد مِرا تایین فرد 

ق این را نا  بالاتر حنیس  کآ رده ماداِ اس ، اما این ب ین مراتبسلسلآ فی ِساخ ار 

 افر چدین چیز  رخ دن ، نارمونِ  کدد نا  پایین را پایما    ردهحقوداش آ باشد  کآ 

ا بشو . بیدِ نمِمن  ارد بح  از مزایا یا ماایب این  هان .نم خوان  ری  (نس ِ بآ

 «کارما» فهم ما ازبا  اتدگتدر درکاین حا  بای  در نظر داش آ باشیم کآ این 

(karma)   شود. زیابِار خودمادایِ  می اناز  بیر نمرتبا اس    بآ نمین دلیع نبای  

 کیهانِ  ا  بآ نمایش تمربوط م قابلا  ناانحقو  ب ر تدها مربوط بآ انسان نیس د . . ۰

س حیواناا، تما  مو وداا حسافی ِ نس د  کآ ح ِ در ان خ ایان نیز غایب نیس د . 

 «رب »کدش مربوط بآ حقو  نیز در برنم شون مِ  مو وداتِ کآ فائ  ر ح فرض 

از انو  م شکلِ بآ، فرد  اس مو ود مدحصربآ کآ حقیق اًانسان با ایندرفیر نس د . 

تالق  بآ انسان مدحصراً ایا حقو  ب ر پرسی  کآ  توانمِح ِ  نس ِ م مایز نیس .

یم کآ فراموا کدفرایانآ مفی  باش . اما زمانِچدین فرضِ شای  بآ دلایع عمع دارد؟

ایع موضود زیر ، ان بودهفرایانآ عمع ِشداخ ن حقو  ب ر ان اف «انحصار »دلیع 

ِ   دشکیهان ا اینخوان  رف .  سؤا  ِ   ی برا  دس الهیاا اس د باره  ،یاف ن بآ درک

 کعبآ شعلم م رن    تطبیق خود با م رن، با پایرف ن کآ ند  این. بآ کار خواند  ام 

  لِ دیرر  اس .خوان  بود موضود این درک  پاس اش ئادر بآ تا کِ  ،ان امر ز  

 نس یم.  اساطیر شان  مان فار  الرونا  ان ما نمآد

انسان .  نفیرمِرا نم دربر رایا پیوس آ نا اننیس د .  «حقو »تدها حقو  ب ر . 3

 هان  از خود در نران ار   بآ  ریفآبقا برخوردار اس  کآ  «حق »از  ایِ  تاتدها 

غاا خوردن برخورداریم  «حق »ما تدها تا  ایِ از . (lokasamgraha)عمع کد  

ها ما تد حق .   ب ن  .   تجزیآ.چرخآ خورده شویما ازه دنیم از سو  نظمِ بالاتر  کآ

  هان اس .  م ابولی  کلِ  کارکرد م ارک  در 
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  در کلی را داش آ باشیم کآ نس ِ «ا   هانِ از حقو     رایااعلامیآ»ما بای  

کآ نیاز ر  اس ، بلدیرشداسِ انساننیازمد   تدهانآب یهِ اس  کآ این . دربرفیردان 

 کآفف ن این کآ بآ نا  ان اغاز فردد(.  دارد نم الهیاا دیرر    شداسِبآ کیهان

 هان از ا  را درس  کدد ، بآ نماند  چدین اعلامیآتوانمِ ،  نآ حیواناا، ناانسانتدها 

   ند  .ئبیلآ نافاس غیب بآ دلیع را ِ حقو  ب ر  هان  اعلامیآ کآ بار اس اع بِ

 یم.بآ چالش بک  این اعلامیآ بد  یورا ر ن در    .   افریقایِ.ئبیلآ   ماسا    .

یهان    رایفِ کلی  کبا تدها نآانها پایر نیس د . از نم تفکی  حقو  ب ر م قابلاً. ۹

را  نماندگ در در ن خود نیز ی  کلی   بلکآان اس  پیون  خورده،  در پیون  باکآ 

 ان ازچ ماز از حقو  ب ر  فهرس  نهایِی    ارا آبآ نمین دلیع د . دنمِشکع 

 با اذعان بآ. در نهای  انمی  دارد هانِ اس  کآ  نماندرِ  این ممکن نیس . نظر  

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

  ارفائانونبآ این دلیع کآ  دئیقاً ند شای  اع بار نمِ شود. بِ موضود، این اس 

نا  کار ریزه  سواس   از نر ک ور دیرر  ازتر بیشاس ،  نابسد ه امر  نمواره

  ۰.بردمِحقوئِ رنج 

                                                      

 ۰۱۱۰توان  بآ ر شن شا ن ایان موضاود کما  کدا : در مااه  ولاا  ساا  ی  مثا    ی  م۰ِ 

نفاار از اعضااا  کاساا  ر ساا ا  کوچاا    31۰اد شاا ،  دجااا  بزرفااِ باارا  ماارد  نداا  ایجاا

Minakshipuram  درTamilnadu ِاح مالاااً تااوان بااآ دیاان اساالا  درام ناا ، کااآ ایاان را م

شاان از کاسا  ندا  یِ دانسا .  الاب اسا  باآ ایان ائ امِ اع راضِ    اکد اِ باآ طردش ن

ز رنبااران کااآ مانداا  بساایار  ا  Vishveshva Tritha swamijiنک ااآ تو ااآ کداایم کااآ 

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

یا  عا ه   تباایض یا ا  خاود را بلدا  کددا     طلبانآ، بای  علیآ نجس دانسا نسیاسِ   فری 

-Mānava) «ماس اسااا رادار-ماناااا ا»  ا  ماندااابااارا  ایااان کاااار باااآ ئاااوانین بازدارنااا ه

Dharmaśāstra) :دیرر ئوانین مق س در سیس م تو آ ن اش آ باشد . مقایسآ کدی  با   
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ن نا ر ابطِ در بیاننا در در ن خود نسبِ نس د . انحقو  ب ر مطلق نیس د . . 1

نیز در در ن ر ابطِ افز ن بر این، این مو وداا خود . کدد مِنماید فِ مو وداا را 

کآ ارزا انسانِ من بآ  ایرانم در  هان  ابس آ اس ، ی  ادعا  این ان .ئرار فرف آ

 ا لق ر   غدِ بودن یا تان فرد بر اساس فقیشأکاریکاتور از تصویر  اس  کآ در ان 

با   ود  نراه سد ِ ند   شود. ن   موارد  از این ئبیع تایی خاص  ایراه طبقاتِ بآ 

 چدینبآ  توانمِرا ندر عمع   ح ِ افو  ان در طو  زمان(  ِناکارام   سیس م

اغاز  نررکع رنیاف ِخود را از  مسیراین نراه بای  دانس  کآ اما  .تقلیع داد ِبرداش 

ِ را بر اساس  ایراه   کارکردشان در کلی     کد مِ داسایِ شبا  از ان  ز یاا نس 

 .(نمآ چیز باف ار اس بآ دلیع ایدکآ در ایع، فره نی  نیس    .کد مِ   تاریا

 ئابع درک شاننا  خوداسطوره   اسطآتدها بآ غربِ   ند   فکر    نر د  نظا  . 1

زمانِ کآ ان ا ماد بآ چالش ک ی ه . بر نوعِ ا ماد اس وارن  نانظا   د نر نس د . 

ِ  ضای  کدون شکس آ ش ه، درنم  اسطورهد.   پی ا کر  ی   بای  اسطورهشود، 

 تفکر امر ز  دیرر. نیز شان  این امر نس یمدر  هان   تر مقیاس بزرگ درند  اس ؛ 

نس ِ  اف اربدر  ایراه انها درنظر فرف ن  با بای  تدها حقو  افراد    بپایرد کآتوانمِن

کآ حقو  افراد انق ر مطلق نس د  کآ این پایرا رس نظر مِنمآدین بآتاین یاب . 

 .   خاص فرد ن ارن  ئابع ئبو  نیس نی   ابس رِ بآ موئای

  وامر ب  ِ  ح ائادر بآ  یِزادر حا  حاضر نی  تئور   در نخلایآ،  بیان بآ

.  ایرزین ان کرد توانمِننم را نی  ای  ولوژ   ارداتِ یا تحمیلِ امر ز  نیس    

                                                      

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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-وءساز فرد در برابر اعلامیآ انسانِ عصر ماس .    ریفآ نافرندگبار ر  م قابع 

  یکآ ما ب  ِ از نررا ند   خوان  فف  . کد مِد ل  یا  اماآ دفاد   اس فاده

ود نا، تار پکدشبرنم. نس یم ن فِ غیرتاری ِدر سفر  بآ سو  کلی  نماندگ 

 ی  کلی  فهمی    درک  مثابآبآرا بای   نا  فرندرِ   مانبِسد  هان نس د . 

ِ از انیرفاً  کارما  ند   خارج از بس ر خود . کد مِ را م   انای ان نا بیدش ز 

آ بخود  نظا خیرخوانِ مسیحِ خارج از  کآ، در حالِمب   خوان  ش بآ تق یرفرایِ 

   رریاپرس ِ ش  ساز  حقو  ب ر بِ هانِ، ار . شودمِ س م تب یعنوعِ 

 اس .  حساس

 نتیجه عنوانبه

 ؟در ی  درک غربِ ری آ داردایا مفهو  حقو  ب ر 

 بلآ.

 کردن حقو  ب ر خوددار  کد ؟ الا رالاز ایا  هان بای  از اعلا    

 .خیر

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

دنیا   «ابرماشین»  ی  زن فِ ما بر انسانِ در فس رهکآ برا  این. ۰

   اسدلیع ایناس .  ا رالزا ی  حکم ممکن باش ، حقو  ب ر تکدولوژی  م رن 

کآ یناارا  ان ابرماشین م صع اس .   بآ توساآحقو  ب ر مفهو    مادا  توساآ کآ 

یرر ِ دسؤالای  نمکار  کدد  امر ز  ببا این سیس م  نامل    نافر هتا کجا افراد، 
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نا  فرایشکآ با طور انم رن سیاسِ   در یحدآ دفاد از حقو  ب ر، اس ، اما

ا بمق س اس . ا   ریفآتاریا ش ه اس ،  ائ صاد    ای  ولوژی  امر ز -ا  ماعِ

بآ بآ مادا  غربِ ان(  مسلماًحقو  ب ر  فِ این حا ، بای  تو آ داش  کآ مار

بآ  تدهانآ ،(techniculture) «بدیادفن فرندگ »پیش از مارفِ  ،  دیررنافرندگ

 تجا ز تکدولوژی ا  برا  ئرار دادن ارابآ در برابر اسب مدجر خوان  ش ، بلکآ زمیدآ

تم ن   اما  .بآ ان اشاره کردیم( ترپیشاسب تر ا کآ  ی  شبیآد  سازمِفرانم 

خوان   تصور مدجرئابع نا موئای ین ترانسانِبآ غیرب  ن حقو  ب ر تکدولوژی  

تر   ضر ر  ترمهمزیر را   تو آ بآ د  نک آاین امر ماما ازاردند ه اس . ش . 

 د.سازمِ

 ی  رنمنا  ب واند  نرراتا   ود ا رد نا  دیرر بآبای  فضایِ برا  سد . ۰

آ  ا  یا بکدد .  بد  یوراغربِ ساخ آ    «حقو »با  ر یار یِخود را در تطابق یا 

 کسِ ای مِنظر نبآ، چراکآ یِ بر اید برا  خود فضانا   هانِ بای  ان، این سد 

نا  مداسب یا ح ِ ی   ایرزین  از ارا آب وان  چدین کار  برا  انها انجا  دن . 

در غیر این یورا این فضا ضر   اس ، چراکآ  ایشپی مکمع ماقو  کآ براریم، 

 ِ  فرندر-ر یکرد میانایدجا نقش  .غیرممکن خوان  بود  غیرغربِ نافرندگ بقا 

نسانِ نیاز بآ تکثرفرایِ افردد، کآ بآ ایو  برمِ تا  ایِبسیار مهم اس .  فلسفِ

این آ بیرفاً . این شودمِن بآ ا را فااش آدر عمع ، اما شودمِشداخ آ  رسمی بآاغلب 

ن م صع بآ ابرماشی  کآ « ائ صادنررنمآ»  ولوژ  ای کآ  موتور کآ نیس  دلیع 

 یعبآ این دلبلکآ  ؛اس بآ سراسر دنیا  ه در حا  فس رارا بآ حرک  درا رداس ( 

 . ان   هساخ آ   پرداخ آ ننظر   در سط نا  مداسب تاکدون  ایرزینکآ  اس 
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وانمد ساز  تبار ر    بآ بای  ایجاد شود کآ ی  فضا  میانِ برا  ان قاد م قابع . 3

ِ    نهای اًا    ی  بآ زایش اسطوره ا مبادلآچدین شای  مدجر شود.  م قابع  ترنسانِاتم ن

 ناپایر اس . ا  داهنظر ر شِ آب مدطقِمیان دیالوگ کم  رسان . 

(    فردی فره   افر با اس ااره ا بآ ما کم  کد . ی  پی دهاد در اینشای  

بر یرفاً ِ   سد نافرندگکآ دریابیم اح مالاً یم توانمِباز  کدیم، ( ی  ش ص باف ار

ای  ایفا شود، کآ با   ریفآ اماآ،  ِ مراتبسلسلآ د س ِ، ساخ ار  ان داش آ تأکی  باف ار

کافِ   ن بآ ان ازهخاموا ش ه   بآ افره کآ  بآ شکلِنقش نر ب ش نسب  بآ کع(، 

از سو  شون .  مد بهرهکسب نوی  خویش ا ازه داده ن  ه تا از فضا  ازاد برا  

 ،نادآفزیدارد  خواس  ازاد نر فرد در ان  اه  تأکی  نافرهبر یرفاً  ، م رنی آدیرر

، در هاغلب فره در انز ا فم ش کآ  بآ شکلِنر فرد   اتمیزه ش ن  اماآ(  یک ایِ

مِ دیرر، زخ ئ رتمد تر   نافره  در رئاب  با از خودبیرانآ ش ه  ااتحرک ا  ماعِ

ره   فرف    برف   میان  عدوانبآ «ش صی »  انرارهشای  یا ک  آ ش ه اس . 

اه بین توانایِ ان  نمآدین بآ  ائای  درا ردن این امر کآ ازاد  تدها ، باف ار

  توانمِد، فیرمِرا نیز دربر نافزیدآلق ئ را در خ  داده ش ه نیس ، بلکآ نافزیدآ

 برا  بار ر   م قابلِ کآ پی دهاد دادیم. باش  سراغاز  

  دیرر در نافرندگبر خ ا تمرکز دارن    برخِ  نافرندگبسیار  از  چدانکآ

ی  ی اً اک کد مِرا ارا آ  حقو  ب رمفهو   نس د ، فرندرِ کآ محورکیهاند بدیاد خو

آ انسانِ از نس ِ ک-خ ا-نررشِ کیهانشای  ما اکدون برا  اس .  محورانسانفرندگ 

ِ با نم درامی  آ نس د  اماده شدر ان امر الهِ، انسان   امر کیها یش  ه باشیم کآ کمابن

 با تحقق حقو   ائاِ انسانِ ما نماندگ باش . 


