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 چكيده

 يشناسـيهست يهاانيو بن از بستر ييرا در دورنما« حقوق بشر»ش يدايپ، يل تبارشناسيکند تا با تحلين مقاله تالش ميا
سـمت  غاز کرد و بهنس حرکت را آو رنسا يعصر روشنگر« سوژۀ»که از  يند؛ بشرکم يمدرن ترس يايدن يشناسو انسان

 يبـر مبـان، بشـر ن حقوقيح و تقنيدر تنق« يعقل عُرف»و « يعقل مفهوم»است.  ر کردهيس« شهروند»، و سپس« فرد»
 ييرهـايتعب و حُسـن يژنولـويترم، تـهيمدرن ياند. بر اساس فلسفۀ اجتمـاعفا کردهيا يديکل يمدرن نقش يايدن ينيبجهان
و  يـيخِرَدررا -2 يـيافـرد و فردرر .1اند کـه عبارتنـد از: با حقوق بشـر را بـر عهـده داشـتهو مالزمت  يوستگيپ، خاص
سـت ا يانسان مدرن منزلۀ متن مقدسرسد حقوق بشر بهيبه نظر م، . در مجموعيحکومت قانون و شهروند .3 ييرراعلم

 کند.يغرب عمل م ياسينظام س« يارعقل ابز»ل يافته و عمدتاً ذيوند يپ يو ته يانتزاع يابا سوژه، قتيکه در حق

 .يراسدموک، شهروند، ييرراعلم، (ييررا)عقليي خردررا، ييفردررا، تهيمدرن، حقوق بشر ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ـاع ياز حقـوق بـرا يامجموعـه يوۀ استنباط و رـردآوريش، يادر هر اجتماع و جامعه سـتگاه ا منشـ  خابـ، يکنشـگران اجتم

ـان يابط دارد. دو مؤلفۀ مرکزآن حقوق تر ينيبجهان ـار  از:  ينيبدر هر جه اسـت. « يشناسـانسان»و « يشناسـيهست»عب

متـ رر ، ش حقـوقياديـافزا باشد. پر يتواند در فهم حقوق بشر معاصر بصيت حقوق ميبا ماه، ن دو مؤلفهيا يان مباديارتباط م

ـاعيرفتر معيـغ يوجود يهانهيبه انضمام زم، يشناختجهان يهانهياز زم ـار، ي)عوامـل اجتم ـاد، ينگـفره، يخيت ا يـ ياقتص

 ول است.ار از عرصۀ مت ر، ش آن در جامعه و فرهنگ است کهيدايپرسشش از علت پ، حقوق ي( است. در بُعد اجتماعياسيس

 نسـان آشـکارو ا يمشخص نسـبت بـه هسـت يان حقوق بشر با نگرشياتصال م ينوع، شده حا  ارائهيدر پرتو توض

 يکـيزيق فيها و حقـادهياز نحوۀ نگرش به پد يرکاسازو، از حقوق يان هر مجموعهيريۀ زيدر ال، گريعبار  دشود. بهيم

 يا جـهيو نت يکرفمثابۀ محصول که حقوق به يارونه ف از انسان قرار دارد؛ بهير و تعريوۀ تفسيبه همراه ش، يکيزيا متافي

 فـهيش خلو نگـر يشناس يان هستيبن يدينگرش توح، ن اسالميانداز ددر چشم، نمونهعنوان شود. به يم ياز آن باور تلق

  -جهــان نيــا، انــداز حقــوق بشــر معاصــر دهــد. در چشــم يل مــيرا تشــک يشناســ ان انســانيــبن، بــه انســان ياللهــ

اشـخاص  وا سـازنده ي عامل شناسارر، از باور به سوژۀ متفکر يفيط، بيتقرو به يشناسياساس هست، سم(ي)سکوالريباور

 .(25، ص 1383، اي؛ پارسان30، ص 1392، يکياند )بلرا سامان داده يشناساساس انسان، سازفرهنگ

فـوق ، نگـر آيبخش د قت وياز حق يبخش، ينياما در نگاه د. قت استيا همۀ حقيدن يعت و زندريطب، يويدر نگاه دن

شـود و  يم يظاهر تلق عت مرتبۀ نازل ويباست که ط ياعت به رونهيبر طب، عتيک است. احاطۀ فوق طبيزيعت و متافيطب

 يبـرا يتعالمحقوق و احکام ها، ارزش، يويشود. در نگاه سکوالر و دن يدانسته م يا باطن هستي يعت مرتبۀ عاليفوق طب

حقـوق و  ،ينـير نگـاه ددرنـد. ير يهستند که تنها در ظرف وهم و پندار انسان شکل مپنداري  يامور، يياين دنيا يزندر

ند توا يم يهست يعيبطو فرا  يحانباور به ابعاد رو، دارند. پس يعيو فرا طب يمتعال يتيقت و واقعيشه در حقير، زبوراحکام م

ز يـر نسـت و حقـوق بشـسرشته شـده ا« يفطر  اله»ت انسان بر يهو، يباشد. در نگاه اسالم ينيرديو غ ينيمرز نگاه د

 (.28-26 ،1383، ايپارسان)باشدمي يها و احکام متعالمت رر و ملهم از چارچوب ارزش

ه ياسـان معاصـر و رفتار انسـ ياز زندرتري عيدن امور بر بخش وسيد يويدن يسم به معنايسکوالر، در مقابل

شـر بسـت و حقـوق اسـته يبه خـود نگر، يمادتقاللي و منقطع از حقايق غيربا نگاه اس، افکنده است. انسان مدرن

و  يگـنظام فرهن، داند که در افق زبانيم يزانيانسان را اصل و م، يگت فرهنيرش نسبيضمن پذ، معاصر در غرب

 -ياسيقد عرصۀ سن ياز موضوعا  مهم برا يکي، کند. پسيد ميز توليحقوق متعلق به خود را ن، يساختار اجتماع

 راز حقـوق بشـ يا ژهيـو يتلقـ، حقوق بشر آنهاسـت. امـروزه ينيب جهان يمباد يواکاو، جوامع سکوالر ياجتماع

. ل شـده اسـتيجوامـع تبـد ياجتماع -ياسيو عملکرد مواضع س يباورمند يابيارز يبرا يرکن و شاخصعنوان به

 يسسم و دموکرايرالبيل، شهروند، ييخردررا، قدر ، يآزاد، اراده، همچون فرد ينيبا مضام، حقوق بشر يبندمفصل

از  ييم رمزرشـامسـتلز، ن حقـوقيـن ايريز ياههيال يواکاو، در معرض توجه واضعان قرار داشته است. در نتيجه

 است. يخواهد بود که هدف مطالعه و بررس يشناس و انسان يشناس يهستهاي انيبن
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 طرح مسئله

ه مـدد عقـل تواند بـ يم انسان، دکار شود. از نظر يرذار تفکر جامعۀ مدرن شناخته م هيعنوان مؤسس و پابه رنه دکار 

رد و فـاز  يـيزدا تيـکزهمـواره بـه دنبـال مر، ينـيدهـاي ا نظاميـکـه سـنت يحالدردهد.  رييبسازد و تغ، ا را بشناسديدن

« ابـژۀ»، سـترون ايـنچه در بو هر آ« سوژه»عقل ، بودند. مرکز عالَم يا اعمال فرافرديما  يتصم، بر باورها ييتمرکزررا

ر کنـد؛ يتفسـ ياضـيو ر کيـزيف، يکيانن مکـيجز خدا و روح( را با قوان ل داشت که تمام عالم)بهيامت، دکار ذهن است. 

روح ، ينرون هـر بـدهسـت و در د ييدر خارج از جهان خـدا يول. هستند ينيهمۀ جهان و تمام ابدان در حکم ماش يعني

 يايـندآنهـا ، بيـرتتن يـداشت. بـه ا ييررا شه در واقعير، خود مؤسس آن بود دکار که  ييوجود دارد. خردررا يمجرد

ر سـاختار مشـتر  تفک يعني؛ ا را منوط به نقش ذهن و زبان انسان کردندياما شناخت آن دن، رفتنديو مستقل را پذ يرونيب

، يکيشـود)بليل ميشـکاز باورهـا ت يت اجتمـاعيـاسـت و واقع يدن به معرفت به جهان واقعيتنها راه رس، هاذهن انسان

و  يفها و مکاتب فلسـنحله، يدکارت ييرراتيه دارند. پس از ذهنيتک« يعقل مفهوم»ان بر ي(. خردررا33ـ32، ص 1392

 يه بـه معنـانعام و  يمعنا )به ييدر خردررا، ان آنها راياشترا  عمدۀ مرفت د بتوان ياما شا، ظهور کردند يمتعدد يفکر

مدارانه و انسـان، نمدر يايدن يشناسهاست. انسانمشتر  در همۀ انسان يزميعقل مکان، ست که بر اساس آنا( يدکارت

 رردد.يبه انسان باز م، ا از انسان سرچشمه ررفتهيرا مرکز و رقل دنيز؛ انه استيررانانسا

ـان و ، عـتيطب، نسانار يکننده و مرجع تفسنييسان تعيشان و قديکش، سايکل، مدرن يايدر دن، امروز بر خالف رذشته جه

ـان ش همان اندازه از توان سوژه بودن برخوردار است کـهيک کشيبلکه ، ستنديخدا ن مندنـد. حاصـل از آن بهرهها عمـوم انس

وع رفت کـه موضـرشکل  يج مذهبيتدربه، ن ساختۀ سوژه است. پسين است که ديمدرن ا يايانه در دنيررا تينگرش ذهن

ـانينام« يسم مذهبياومان»او بود که  يبلکه خود انسان و زندر، نه خدا و آخر ، آن  يه موجـودبـل يتبـد، عاقـل ده شد. انس

ـا  يايو حقوق يرنظام ادا، موازا  بسط جهان مدرن به، رو نيد. از ايررد يعال يتيش ن يقدر و دارا نررا، مقدس پديـد آمـد ت

 کند. يريلورجبر حقوق فرد ، (ين و آداب و رسوم قوميد، کيزيمتاف، ا سنتي)اعم از فرد يگريد ياندازاز دست

مشتر  بودن آن فـار  از هـر رونـه ، سوژه ياصل يژريشکل ررفت. و يابتدا سوژۀ دکارت يبه لحاظ مفهوم، نيبنابرا

هـر سـوژه توانسـت ، جيتدرداشت. به يو نه انضمام يانتزاع يوجه، بود. سوژه يتيهو، يطورکلو به يتيا قومي يتيرنگ مل

ر يـنظ يو معرفت يم فرهنگيعظ يدادها رخ، فرد يرير شکل ررفت. در شکل« فرد»ت شود و ياحب شخص، صخود يبرا

 فـرهه يموجود، ب شد که انسانموجداشتند. رنسانس  يا نقش برجسته ينيان اصالح ديو جر ينهضت روشنگر ،رنسانس

قداسـت  ينـوع، روازاينز متوجه شد. ين يتوجها  از سمت قوۀ عقل به بدن و کالبد جسمان، موارد يدر برخ .مند جلوه کند

و  يشـگانياند يبـا آزاد يز اتصـال محکمـيـبا مفهوم فرد ن يوند مفهوم ارادۀ آزاد و آزادي. پتشردار يپد يو ماد يجسمان

بـا بسـط همزمـان  و، ان سدۀ هفدهم و در طـول سـدۀ هجـدهميدر پا، هاملت -( دارد. با برآمدن دولتي)شهوانيجسمان

ت يـبخـش از هو« يشـهروند»، مدرن يو توسعۀ شهرها يو صنعت ينظام، يدانشگاه، يادار، يبانک، ياقتصاد ينهادها

سـوژۀ »را يز؛ فا کردنديا يکان متفکر نقش مهميشرعنوان به «گرانيد»، يت شهرونديهو يرير د. در شکلررديهر فرد 

افت. يسوق « تينحنان»به سمت ، آغاز شده بود« تيانان»که از  يحرکت، لين دليافت. به هميسامان «( ما» يعني«)يجمع
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ان يـبه لحـاظ بن، نياست. بنابرا يبرخاسته از عقل عرف يقوقنظام ح يرذار هيبر پا يبرآمدن شهروند مبتن، گريعبار  د به

ن تفـاو  کـه يـبا ا. هستند يافتۀ امروزيم سوژۀ تکامل يس و تکريدر ادامۀ تقد« حقوق بشرهاي ميرژ»، يفلسفۀ اجتماع

و  ييمحتـوانکـه بـه لحـاظ ياند. رو اشدن رشته ين در عصر جهانينو يحقوقهاي ع و وابسته به دُوَل و نظاميمطها سوژه

 ه شکل ررفت.يتِ اوليت و هويو فاقد شخص يدوباره به سمت همان سوژۀ انتزاع يچرخش، يتيهو

ه عبـار  مقالـ يال اصـلرفتمان حقوق بشر اسـت. سـؤ يو تبارشناس ينيب عقبۀ جهان يمقاله در صدد واکاواين ، رونيااز

 يبـرا ييرهـاين تعبا حسـي ينولوژيو چه ترم؟ ستيمدرن چ يايحقوق بشر در دن يرفتمان غرب ينيبمنش  جهان: است از

 شکل دادن بدان شکل ررفته است؟

 يروش -يليو تحل يمالحظات نظر

 يتبارشناس. الف

مـرتبط  وها و رمزها بـوده نشانهشامل د شده است که يتول يو اجتماع يفرهنگهاي دهيک رفتمان متشکل از مجموعه اي

دهـد  يان مـنش يعيوس يعو اجتما يفرهنگ، يخيرا در روابط تار ييها تيموقع ساختارها و، با مقولۀ قدر  است. رفتمان

فهم ، مطالعۀ رفتمان ياز اهداف اصل يکي: معتقد است دا  انوس ونيتئون ادر(. 13، ص 1998، سردار و ون لونر. : )

، طالعـۀ رفتمـان(. م18ص  ،1382، دا کاربرد زبان و ارتباط آن با باورها و تعامال  افراد در جامعـه اسـت )ون يچگونگ

ر چـارچوب فتمان را در يو فرهنگ ياجتماع، ياسيس يرد تا کارکردهايش ريدر پتري عيکرد وسيتواند رويمثابۀ کنش مبه

، شـنتال موفـهو  تو الکالوارنسدراه ي(. از د86، ص ش بگذارد )همانينما جامعه و فرهنگ به يکلطوربهو ها رروه، نهادها

. داردهمـراه  را بـه يجتمـاعر در جهان اييتغها، ر در رفتمانييدهند و تغ يقت و جهان را شکل ميما از حقتصور ها رفتمان

 به رفتارهـا وها، تن ذهن سوژهار ررفيبا اخت، طرۀ خود ررفتهياز حوزۀ اجتماع را در س ييها هر رفتمان بخش: آنها معتقدند

را در هـا رفتمان، شل فوکويم، ني(. همچن33-31، ص 1380، نلدا دهند )مک يآنها شکل م يو اجتماع يفرد يرفتارها

و هـا تيهوهـا، نرفتما يريـر ت قـدر  در شـکليـمتوجه مرکز، فوکو يده است. تبارشناسيسنج ارتباط با کارکردشان 

در قـت يحقهـاي نظام يرير شکل يتبارشناخت يدانش و بررسهاي د نظاميتول يهافرايندبه دنبال فهم  فوکونهادهاست. 

 يرد پـا، قتيقدر قالب ح ييها د که چگونه رزارهيد ديدر خدمت قدر  است و با يابزار، دانش، يجوامع بود. در تبارشناس

ست کـه ها انسان ياختشن يصۀ هستيخص، ل و ارادۀ به آنيم، کنند. قدر  يجسم و رفتار مردمان حک م، خود را بر روح

تضـمن اسـت کـه م ينزمـا يتيها در چارچوب وضعدهيا و پدياش يوارس يستبارشنا، شود. پسيمها به بروز رفتمانمنجر 

 (.2006، نگي: راتر. شده است ) يظهور رفتمان خاص

بـود. از نظـر  چـهيش نيفردرکار ررفت. او مت رر از ستم بهيقرن ب ييجوامع اروپا يهايژريفهم و يرا برا يتبارشناس، فوکو

ـار همچـون يرونيدر جهان ب يمقدم بر تصادف و توال، روندها ها ودهياصالت خاستگاه پد يجووجست، او اند. خطوط نسب و تب

ـار، يحيکند که برخالف جهان مسيح ميتصر فوکوبلکه ناهمگن هستند. ، ها واحد نبودهخاستگاه ـانِ ت ـا يـواقع يخيجه ت تنه

شـمار  خ بـهيمحر  تار يرويرا ن «قدر  بشر» فوکوشناسد.  يرا م ييا علت غاي يت الهيبدون مش يقلمرو يعنيک قلمرو ي

ر يـدرر يست که آدمـين رونه نيا، فوکوزعم  ح دهد. بهيز توضيزمان حال را ن يخيتواند برساخت تار يم، ن مسئلهيآورد. ا يم
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، گران قائـل شـوديخود و د يبرا يحقوق متقابل، ده باشد که در آنيرس يا ج به مرحلهيتدرنکه بهيبوده تا ا يمختلفهاي جنگ

گـر يد يا ال بـه رونـهياسـت يا از رونـه، بيـن ترتيوارد کرده و به ا يقانونهاي ش را در نظاميها خشونت يتمام يآدم بلکه

و ها دهيـر پديسا، خيل شده باشد. قدر  و تاريرون تحمينکه از بيرد تا اير ينشئت م يده است. قدر  عمدتاً از روابط بشريرس

 (.119-118، ص 1980؛ 151-139، ص 1977، کوآورند )فو يوجود م ز بهيرا نها رفتمان

، رونيـاخـورد. از يرـره مـ يخاص يشناس انسان ياست که با مبان يشناخت يمنزلت هست يقدر  واجد نوع، نيبنابرا

 .داردمدرن  يايدن ينيببه جهان يمقاله نگاهاين 

 مدرن يايدن ينيبجهان يمبان. ب

 نيقـر   هستند کهن عنصر مشتريدر ا، ديو هم در عصر جد يحيمسهاي شهيسا و انديخ غرب هم در دورۀ تسلط کليتار

ت يحيسـش از ظهـور ميبا جامعـۀ پـ يمشترکهاي يژريو يد دارايجامعۀ جد، نياند. همچن کرده ين و علم را نفيبودن د

ن ونـاي يعرفتـا  مياز خصوص يتالش داشت تا ضمن بازرشت به برخ، بود يهنر -يفرهنگ يکه نهضت، است. رنسانس

دو ، نجامعـۀ مـدر ينيبمنظومۀ جهان، ک نگاهيدر را توسعه بخشد.  يو اجتماع يص فرهنگياز خصا ينيسبک نو، باستان

بـه ، است. دوم يتسياليماتر، موارد ياو در پاره يستيسکوالر يمت رر از نگاه يشناسيبه لحاظ هست، دارد: اول يرکن اساس

شـوند يم حيامـه تشـردر اد، ن دو مؤلفـهيـدهـد. ايم يبُعد جسـمان يدارا يت را به انسان ماديمرکز يشناسلحاظ انسان

؛ 1987، لتوکـ ؛1386، ؛ رـاردنر1387، ؛ دورانـت1392، ي؛ مگـ1385، ليـنـگ دي؛ هال1393، هايديمنش و جمش)عرفان

 (.1389؛ 1381، مارکس

و  يرونيت جهان بيبحث از ماهبراي تالش ، کرد: اول يتوان با دو خصلت معرف يش از سقراط را ميدورۀ متفکران پ

، ثـاغورسيف، ن مناقشا يا ربا  در جهان خارج. در کنار اير ييشفاف ساختن تغ، دوم. ش جهانيدايدر پ يافتن عنصر اصلي

ن يـانه از عـالم بـود. ايررا ماده يريتفس، ييکردهاين رويۀ اعداد همت رماشت. وجه مشتر  چنينظام عالم بر پا يبه ابتنا

 يدانست. حتـيم يجهان را تماماً متشکل از عناصر ماد توسيدموکر، نمونهعنوان به. ل شديتکمها ستيتمتوسط ا، ريتفس

 يرـر يکـرد الادرياتخـاذ رو، ونـان باسـتانيدر دورۀ  ياز مواضع نظر يکيف بود. يساخته شده از اتم لط، روح از نظر او

، تـوسيالکرطبقـۀ حـاکم و  يساخته برا-انسان ين را ابزاريد، اسيپيه، انين ميگر بود. در ايدربارۀ وجود خدا و جهان د

ار همـه يـانسـان مع: معتقد بود پراتاروراسدانست. يم يعين طبياز عدم اطالع نسبت به قوان يکاذب ناش يمذهب را آراه

ده يبـه چـالش کشـ يوسـيبطلمئت يه، شود که در آنيمدرن آشکار م يايعۀ دنيطل، ها قرنز است. با فاصله ررفتن دهيچ

، ح شـديل و تنقـيتکم وتنيزا  نيآکه توسط  لهيلئو راليرالو  وهانس کپلري، کيکالس کپرنينمدرنِ مورد نظر  يايشد. دن

ش معلـوم ياز پـ يافته بود. حضور همۀ عناصـر مـاديسامان  يکيزيف يبود که در چارچوب نظم و قواعد يکيمکان ينظام

بـه شـکل  يا از شـکليگر يبه حالت د ياز حالت»فقط ؛ ا از آن کم شودي وتوانست به آن اضافه ينم يديچ مادۀ جديه ؛بود

، از نظـر آنهـا. معنـا نداشـت، د بوديازمند اضافه شدن عنصر جديکه ن يت خداونديا عنايدعا ، شدند. پسيل ميتبد« گريد

 يل شدن آدمـيسان و تبدف انيرا به جهان اضافه کند. حذف روح از تعر يا ماده، توانست در پاسخ به اجابت بشر يخدا نم

 يژه و جـدايـگر برخوردار از جهان ويب شد که انسان دموج، يستيزهاي و محر  يعصبهاي ستمياز س يا به مجموعه
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غلبه ها ت که بر انسانداشره طيسوانا  يبه همان اندازه بر ح يعين طبيبلکه قوان، ر موجودا  نباشديو سا يعيط طبياز مح

 به بسط آن همت رماشتند. نيارلز داروچو  تامس هابز، دارد. سپس

ها نسـانا: معتقدنـدها سـتياليسـتۀ ت مـل اسـت. ماتريز شايـن گ فئوربـاخيـلودو يژه در آرايو به، سمياليان ماتريجر

 -يامل اجتمـاعر عويحت ت ردۀ خدا تين ايبلکه تع، ن مذهبينه تنها تع، فئورباخاند. از نظر تيط و تربيط محيمحصول شرا

در  متشـکل يارهاپنـد، نيسـازد. همچنـيانسـان مـذهب را م: ز معتقد بودين کارل مارکسختۀ انسان است. و سا يستيز

-شيه پـاسـت و بـ يدريقابل رسـ، يطور تجربآنهاست که به يستِ ماديز فرايندافتۀ ي شيند پااليبرآها، انسان يمغزها

 يمـ يا نفـر يعـيا الطبت مـاوريهر رونه واقع، يبسم مذهيان موسوم به اومانيجر، نيدارد. همچن يبستگ يمادهاي رزاره

ند. از نظـر يفرآ يود را مخ يايدن يهر فرد .وجود ندارد يچ حق و باطليه، نيخود انسان است. بنابرا، کند. موضوع پرستش

بـا  ۀ جسم اسـت.ديياصل و زاال و شهوا  است. روح حيو استمرار ام يرومنديقدر  اراده و ن، ز در انسانين چيبهتر، چهين

افته اسـت. يطه عت سليطب يدرون يخدا، ل رفتهيمان تحليهر اندازه که ا، نسبت به جهان و انسان يين باورهايتوجه به چن

را  يگـريد يور موضوعورزد. مح يد ميعت ت کيشده در طب بر مفهوم بشرِ واقع، «ييررا طيمح ستيز»ز جنبش يامروزه ن

 يسـبنهـان يدر کهـا جنبشهمـۀ ن موضوع که يرا با اربا  اها مۀ نسله يت ويۀ نسبيل کرد؛ نظريتکم نينشتيآلبر  ا

ر همـواره بـر شـگيآزما، نتمک کـوايزينکه در سطح فيز با اربا  اين نينشتياهمکار يعني  زنبرگيورنر هاآشفته کرد. ، است

، يـيررا يمـر بـه نسـبن ايد. ايانجام« يجهان-چند»ۀ يتر کرد که به نظر دهيچيوضع را پ، رذارد ير ميش ت ريحاصل آزما

 منتج شد. يتيو اخالق وضع ييقراردادررا

کنـد  يش مـتـال، اسـت يو روشـ يدۀ نظـريـمالحظا ِ درهم تن يکه حاو يل تبارشناسيبر اساس تحل، ن مقالهيا

 د.يل نمايو تحل يدر سامان دادن به اصول حقوق بشر را واکاو، مدرن يايدن ينيبدا  مندرج در جهانيتمه

 ساختار بحث 

و  يشـناخت يهسـتهاي فهن مؤليتر مهم، تهيمدرن ينيب جهان يرفتمان حقوق بشر با مباد يو مفهوم يان اتصال نظريب يابر

مباحـث ، يتبارشناسـ يوشـو ر يلـيبا توجه به خصلت تحل، نياند. همچن قرار داده شده يمفهوم ييها در قالب، يشناختانسان

 د.وشميدنبال  ياجتماع -يخير تاريمقاله در س

 گفتمان حقوق بشر يدر تبارشناس يابعاد اساس .1جدول 

 ميمفاه قلمرو نيمضام

 قدر ، ارادۀ آزاد، يشناخت انسان روان ييفرد و فردررا در حقوق بشر« بشر» يشناس انسان يمباد

 ونياسزيسکوالر، ياسازيدن، يعلم ينيب جهان ييررا و علم ييخردررا نزد واضعان حقوق بشر« عقل و علم بشر»گاه يجا

 يپارادوکس دموکراس، يجامعۀ جهان، سميبراليل يت قانون و شهرونديحاکم در حقوق بشر« حقوق ينهاد اجتماع»

 ييدر حقوق بشر: فرد و فردگرا« بشر» يشناس انسان يمباد .1

 يز شخصـيمتمـا يهـايژرير از ويـفرد قائل شدن که غ يت مستقل برايهو يعنياست؛  ييکه الزمۀ فردررا، «تيفرد»

فـرد در دورۀ مـدرن ، دنزيـر يآنتونز عصر تجدد در کانون توجه قرار دارد. از نظر يمتما يژريوعنوان به «فرد»است. وجود 
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ش ياست که فـرد در پـ ياسازنده يوابسته به اعمال و رفتارها، سازديش از آن تبلور نداشت. آنچه فرد را ميمتولد شد و پ

ان نهضـت يـاست که رابطـۀ م ين متفکران اجتماعيتراز مهم، ماکس وبر(. 112-111، ص 1392، دنزيرر. : رد )يريم

نهضـت ، ان کـرده اسـت. از نظـر اويـب يدار هياخالق پروتستان و روح سررمارا با تولد فرد مدرن در کتاب  ينياصالح د

سـم يپروتستانتهاي هاز شـاخ يکـيعنوان به، سميبود. کالونمؤرر تن در سرعت دادن به فرهنگ عصر رنسانس کامالً يوريپ

احسـاس ، ن آمـوزهيامد ايده شده است. پينامعلوم پوش يما در راز ين آموزه استوار شد که سرنوشت فرديبر ا، ررا اضتير

 يعنـيدنبـال کنـد؛  ييدن به سرنوشت مقدر بـه تنهـايرس ير شد راه خود را براياست. انسان نارز يفرد ييسابقۀ تنهايب

د يشـد يويت دنيفعال، شودين ميگزيکامالً حذف شدند. آنچه جا، ينيش و شعائر ديکش، اسيق کلياز طر يحصول رستگار

 (.119-94، ص 1390، وبرر. : را اعمال کند ) يرين ت ريتوانست چن يکمک عنصر عقالن هسم بياست. کالون

د تولـۀ يـاحان نظررطاز  يکي يو، عنوان طرفدار اصالت جمعبه، ميل دورکياماز  يا شهيرغم تصور کل يعل، نيهمچن

 يايـر دنکه چگونه د کند يم ين معرفيخود را چن يمسئلۀ اصل، م کاريتقسمدرن است. او در کتاب  يصنعت يايفرد در دن

، تر باشـند يامع هر قدر بدوجو: معتقد بود ميدورکاند؟  ز شدهيتر ن يشخص، شتريب ين همبستگيدر ع، افراد و حِرَف، ديجد

 بـه، علم يتحو  ياسين ساصول سازما، ز از اخالق ررفته تا حقوقيهمه چ، ن صور يست. در اشتر اين افراد بيب يهمانند

دن و يشـياندهاي وهيشـ يسـکاما اکنون هر . در قالب مذهب قرار دارد ياساساً مذهب، خته با اعتقادا يصور  آشفته و آم

ها شـده ر ين اجتماعت وجدايموميو  قياز  يوجدان فرد، ص خود اوست. امروزهتخمش از رذشته يدارد که ب يعمل کردن

 يکشـد و جـا يمـج خـود را کنـار يتـدر بـه، حضور داشت يمناسبا  بشر ينخست در تمام، که به اصطالح، است. خدا

فـع سـپهر نبـه ، يجتمـاعات يـشود. سپهر فعال يباز م يبشر يروهايکار ررفته شدن و عملکرد آزادانۀ ن به يبرا، يشتريب

رد. يـتازه خو بگ حرکا  و عادا ِها، شهياز اند يياير است با دنيرزي ناابد. هر کسي يش کاهش ميش از پيب، يت فرديفعال

ه خـود بـر آن ک ينش جهانيررا بشر تنها با آفيز؛ است ياجتماع يروهاياز ن يخارج يروهايت نيتبع: عبار  از يآزاد، پس

اخـالق  يه شـرط ضـرورجامع، نيست. بنابرايامعه نجز ج يزين جهان چيعت رها شود و ايد طبيتواند از قيم، حاکم است

را هـر يـز؛ شـوديتر مبلکـه رسـترده، شـود يخُرد و شکسته نمـ، شرفت تخصصينه تنها بر ارر پ، يت فردياست. شخص

 يتقاد اخالقـتنها اع، دن به شخص انسانيتقدس بخش: معتقد بود ميدورکشخص در حکم سرچشمۀ مستقل عمل است. 

بـر : معتقد اسـت دنزير. (1392، ميدورکر. : جاد کند )يک جامعۀ مدرن اتحاد اين افراد يند در بتوا ياست که م يمحکم

در ، انـد نسـبت داده ينکنـو يشدن انسان را به جامعۀ مصـرف يا که ذره، «وار()تودهياجامعۀ ذره»پردازان  هيخالف نظر

اغلـب  يزنـدر يسـنتهاي هويآداب و شـ يرريرا چيز؛ ار بودندياخت يشتر بيبها انسان، ش از مدرنياز اجتماعا  پ ياريبس

 (.269، ص 1392، دنزيساخت )ر ير مير وضع را ناممکن و انعطاف ناپذييهررونه تغ

ن يقرار داشته است؛ نخسـت يتير سه آرمان شخصيش از دوران مدرن تحت ت ريتمدن غرب پ: معتقد است فيپ ريليف

پـا بـه عرصـه « يانسـان اقتصـاد»، از آنپـس سر بـرآورد و « يمذهبانسان »سپس . بود« ياسيانسان س»مورد آرمان 

ظهـور  وبـر، شـدند. در مقابـل يمـ يبنـد ن دسـتهييبه سطوح باال و پا، هم جامعه و هم افراد، رذاشت. در هر سه مقطع

را  ياخالقـ يـيررا تيو نسـب يبه نظام برابر يمراتب از نظام سلسله ير اساسييرا اعالم کرد که تغ« يشناخت انسان روان»
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د آورد. انسـان يـرا پد يدرمانگر روان يعني؛ يان امروزيمدع، يشناس روان يدر ازا يد آورد. کنار رذاشتن اصول اخالقيپد

خـود را  ياعتقادا  جا، د تا لذ  ببرد. پسيآ يا ميبه دن يشناخت اما انسان روان .برسد يشد تا به رستگار يزاده م يمذهب

بـودن را روا  ينسـب، ن امور مختلفيبهاي سم و حق انتخابيپلورال، جهي(. در نت3، ص 1990، فيدهد )ر يبه احساسا  م

در  يشـناخت انسـان روانهاي شهي(. ر150-149، ص 1386، لميکند )و يد ميز تشدين را نيد يسازيان فرديداشته و جر

 جو کرد:ومتفکران جست يبرخ يتوان در آرا يمدرن را م يايدن

ا ت و احساسا  و بـعيطب ياه برافقط با باز رذاشتن ر، ذاتاً خوب هستندها ازآنجا که همۀ انسان: د بودمعتق ژان ژا  روسو

اسـت.  يـيراقـت و فردريحق ديار جديمع، يعت درونياطاعت از طب، گريعبار  د کند. به ير بروز ميو خ يخوب، رها نمودن خود

ـاروخ اسـپظر ن(. از 265، ص 1386، کرد )راردنر يدنن ميقوان يو حت ين اصول اخالقيگزيارادۀ فرد را جا روسو ل و يـم، نوزايب

ل يـم وکنـد  يد مـيـلل را تويم، زهيزه است. غريا غريشهو  : ل و خواهش عبار  ازيانسان است. م يقيت حقيخواهش ماه

ضـرور  مثـل  وربا  ه در کاست  ين و احکاميتابع قوان، يشود که اعمال بشرينجا معلوم ميسازد. از ا يشه و عمل را مياند

ـار  از قـدر  و عمـيفضـ .حضور لذ  و فقدان درد اسـت، سعاد ، است. از نظر او ياحکام هندس ، نـتل اسـت )دورالت عب

ـا درآم، رئورگ هگلو  نگيليش شيفردر، ختهيوهان في(. 164-161، ص 1387 ا بحـث معرفـت بـ نوزاياسـپخـتن فلسـفۀ يب

ارادۀ »از  هچـين، «يادۀ زنـدرار»از  آرتـور شـوپنهاور، «من»از  ختهيفآنجا که  .وجود آوردند را به يگريطرق مختلف د، دکار 

ـام  نوزايسـپا« حفـ  نفـس» يهمه از کوشـش بـرا، نديرويم« ا يح يروينشاط و ن»از  بررسون يهانر يا حتي« قدر  اله

ـاي رروه يقـدر  برخـ رادۀا يه عقالنيجز توج يزيچ ياخالق يهانظام: همه معتقد بود چهين(. 179، ص اند )همان ررفته ه

ـا رزشاد دوباره يابرخاسته است و ب يشناس ستين زياز اصول و قوان، ستند. او بر آن بود که اخالقِ مافوقيخاص ن  يرا از روه

ـا  يشخصـ ارادۀ ياليل خـود بـه اسـتيـما بدون آنکـه تما؛ وجود ندارد يچ خوب و بد مطلقيم. اساساً هيبسنج يولوژيزيف را ب

 (. 372، ص 1387، ؛ دورانت266، ص 1386، م )راردنريده يم« يحقوق فرد» يبايعنوان ز، به آن، ميکنان يصراحت ب

 در حقوق بشر« بشر» يشناسانسان يمباد ينمودار مفهوم -1نمودار 

  تولد فرد مدرن  ينينهضت اصالح د   

 يفردهاي تيفعال و عمل فرد قدرت ارادۀ فرد يوجدان فرد بشر يآزاد يبشر يرويت نياهم عتياز طب ييرها

  

 

 ييگرا تينسب

 ياخالق

 
   نيد يسازيفرد سميپلورال

   
 

    يت حقوق فردياهم

 ييگراو علم يينزد واضعان حقوق بشر: خردگرا« عقل و علم بشر»گاه يجا .2

 يمحور انسـان مـ، عقل يجا روح را به يحيمسـ  يهوديغرب ارائه کرد. فکر  يفلسفۀ اصالت عقل را به زندر، افالطون

محـ  سـقوط  بـه، دهـد. در واقـع يح ميرا ترج يواقع يايدن يحيمس -يهوديو سنت  ينظر يايدن يونانيسنت . داند

خـرد و تجربـه  يعنـين يگزيدو جـا، (. در قرون شانزدهم و هفدهم96، ص 1386، : راردنرر. انسان صعود کرد )، سايکل
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در وهلـۀ اول از ، يسـين درردي(. ا20، ص 1977، شنهاد شدند )بنتونيدانش پهاي هيعنوان پابه، ينيو اعتقاد د يوح يبرا

تواند مـا  يم، از دارديکه خرد به آنها ن يافقط خرد و ادله: معتقد است ييد. مکتب خردرراشحاصل  ييق رواج خردررايطر

شـوند. عقـل  يار رذاشته مـکنها رسوم و ارزش، سنت، شهود، احساس، فطر ، د. حکمتکنقت جهان رهنمون يرا به حق

، وررن هابرمـاسيـزعم  شود. به يمطابق با خواست خود استفاده م، يو بد يسنجش خوب ياست که از آن برا يا لهيوس

گانه راه دفاع از اعتقـادا  يعنوان به، يد آن بر استدالل عقالنيت سنت و ت کيا مرجعيسم سر باز زدن از قبول اقتدار يمدرن

)قرون ييسـايکل ينـيب جهـان»، آورد کـه در آن يسـر بـر مـ يت درونياقتدارررا با مرجع يمعرفت نظام ينوع، است. پس

هنجارهـا و هـا، ارزش، کننـدۀ احساسـا  نييتع يرونيب يتيمرجع، يل شد. در اوليتبد« يعلم ينيب جهان»به « (ييوسطا

 يو آموزشـ ينهـاد علمـ، ويـر بورديـيپظـر کننده است. از ننييتع، اد بشر مدرنيبن علم عقل، يانسان و در دوم يرفتارها

علـم و : معتقـد بـود راسـل(. 271، ص )الـف( 1392، ژ يکند )ژيت ميرا تقو يا خودپرستي ييش به فردررايمعموالً ررا

، ن راسـتاي(. در ا422، ص 1387، د )دورانتکنرهنمون  يبه وجدان عقالن ياانسان را تا اندازه، تيدر ترب يعلم يهاروش

 مهم بود. يمعرفت يهااز رام يکينِ دانش کرد يعلم

 ييکـه توانـا قط دانش استفشود.  يانسان از قدر  خود بهتر آراه م، شتر شوديهر چه علمِ روح ب: معتقد بود نوزاياسپ

تحـت  کـهيحالدروي  بودن است. يدنبال دانش بودن و طالب لذا  عقل يبه معنا، يبخشد و سعاد  جاودان يم يو آزاد

خواست هـرج  يب کرد. او ميعقرا ت دکار فکر ، ياضيک ذهن ريبا ، قرار ررفته بود لهيرالو  کپلر، کيکپرنشافا  ر اکتيت ر

دربـارۀ  هگل، «وحر يدارشناسيپد(. »154-140، ص قابل اغماض جهان را به وحد  و نظم مبدل کند )همانيرو مرج غ

بشـر  يباررحلۀ انـدوهن مربوط به ميد. ديرو يسخن م فهم و عقل، ادرا ، ين حسيقير تکامل ذهن انسان از يمراحل س

 يز فکـريرسـتاخ و ينـيهمزمـان بـا آغـاز دورۀ اصـالح د، ن مرحلـهيابد که اي يانسان به عقل دست م، سرانجام. است

د. يـآ يدر مـ يالـت انضـمامحر فرانسه به يتنها در زمان انقالب کب. دارد يعقل جنبۀ انتزاع، ن مرحلهيرنسانس است. در ا

لـق ا عقـل مطيـقل عدن انسان به کمال يرس ياست که بر چگونگ يشناسانسان ينوع، هگلروح  يدارشناسيپد، روزاينا

وزرـار حکومـت ر يت به سـويانانس. خ استيان تاريانقالب فرانسه سرآغاز پا، هگلاز  الکساندر کوژور يد دارد. در تفسيت ک

 (.20-10، ص 1387، شود )هگل يمحقق م يقيحق يرود و آزاديش ميپ يجهان

ق ارجـاع بـه يـتواننـد از طر ين مياديبنهاي پرسش، تيدر نهااست. ش فرض استوار ين پيک بر ايکالس يروشنگر

اصـحاب »تـوان بـه يم، عنوان نمونـه(. بـه353، ص 1390، ژ يـمتخصصـان حـل شـوند )ژ ينيا عيطرف  يدانش ب

آشـکار و  ياينمود که قادر بود شناخت زوا يم يقل جامع و کامل بشراز ع ينماد، المعارفرهياشاره کرد. دا« المعارفرهيدا

آرـاه از  يتـه عصـريمدرن، گمونـت بـاومنيز(. از نظـر 125-124، ص 1392، يدهـد )مگـ يپنهان جهان را در خود جا

تـوان يمزمـاني ن نهادها را تـا يداند. ا يم يشدن را ساختۀ خود افراد و اصالح يانسان يش است که نهادهايت خويخيتار

د يبا، نکه منزلگاه فرد باشديا يا برايدن، ر باشند. پسيپذ هيتوج، «عقل»ق يعاجل و دقهاي نگه داشت که در برابر خواست

ن کـه يهمـ، بلـز پاسـکال(. از نظر 415، ص 1387، شود )باومن يبشر يازهايستۀ برآوردن نيشا، يعلم يورافن ياريبه 

ت عنصـر يـدر اهم، انيـررا ان و تجربـهيـد آمـد. اساسـاً خردررايپد ييررا علم، دمان شيپو علم هم يورابا فن ييخردررا
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از منظومـۀ ، يک نهراد اجتمراعيرمثابۀ علم بهدر کتاب  ررارد درره(. 14، ص 1391، وزيرسند )مت يبه اشترا  م« علم»

، يـيمل خردرراعلـوم مـدرن شـا يفرهنگـ يهـاارزش، درـرهعلوم مدرن سخن رفته است. از نظـر  يخيو تار ياجتماع

ر. : اسـت ) ييو فردررا ييرراشک، يجهان نياضت اير، سميپرارمات، حکومت قانون، يآزمون يروش منطق، ييرراتجربه

 (.19، ص 1968، درره

 لعۀ رفتار انسـاننان در مطاآن مبلغان و مروجان آن بودند. يتراما مهم، نبودند يارر چه روشنگران مبدعان انقالب علم

ن يـا، ينـيب ن جهـانآرا خلق کردند که در غرب مدرن حاکم شـد. در مرکـز  ياياجتماع ينيبجهان. داشتند ييهاينوآور

 يا بـا جهـانوانستند علم رت دو کندرسه يمارکو  تيآدام اسم، ويمنتسکسازند.  يها جامعه را مداشت که انسانوجود تصور 

م داشتند علـ يلکه سعب، ن نبودندتنها به دنبال فهم رفتار انسا، يشمندان روشنگريوند دهند. انديبرال پيل يررا انسان ينيب

 يرتقـاموجـب ا يريناپـذنحو اجتنابت علـم بـهيـماه، کندرسـهرنـد. در نظـر يکار ر شرفت بهيو پ يآزاد يارتقا يرا برا

، ود. علـمشـيل ميبـدت يشـرفت اجتمـاعيبه پ، خود به خود، شرفت علميپ .شود يم يو دموکراس يبرابر، مدارا، ييفردررا

مربـوط بـه هـا هـا تفاو ل به مادۀ متحـر  بودنـد. تنيموجودا  قابل تقل يتمام، د که در آنيکشير ميرا به تصو يجهان

 ينـيب يجهـان»ه بـرا « يعلمـ يشناسـ هـانيک»ن روشنگران بودند که يآمدند. ا يحساب م جرم و شتاب به، روين، شکل

مچنان بر تخـت هسا يد و کلخداون، )از قرن پانزدهم تا هفدهم(يقالب علمل کردند. اررچه در مرحلۀ اول انيتبد« ياجتماع

شـد  ينسـانا يسا نهـاديلکو  يشخص يا اعتقاد به خداوند مسئله، که توسط روشنگران آغاز شد، اما در مرحلۀ دوم، بودند

ل يکسکوالر را تشـ انۀيررا انسان ينيب جهان يعلم بخش مرکز، را نداشت. پسخاصي  يچ اقتدار عموميه يستگيکه شا

 (.28-23، ص 1390، دمنيدهد )سيم

 يهـانررفـت. سـکوالر شـکل رهاي سـتياومان يايـن رؤيواالتـر يعنـي، يشـرفت اجتمـاعيانگارۀ پ، بين ترتيبه ا

 را بـه يلـقابـل کنتر ينظم انسـان، يجوامع بشر يعقالن يزيربرنامه يريکاررق بهيتوان از طريم: معتقد بود مونيسسن

د يـويد(. 126-125، ص 1952، کيهار. : سم بود )ياليررذار نئو سوسيشگامان ت رياز پ يکيرد. او کفراهم  صور  کامل

ۀ آنهـا يدر سـاها انکـه انسـ، ياجتماعهاي نشيکنند که چ يه ميه تکين نظريبر ا يهمگ، آدام فرروسنو  تياسم، وميه

مچـون بلکـه ه، يتعمـدهاي را نـه از راه محاسـبه دارند که همواره شکل خود يمنظم يدريچيچنان پ، کنند يم يزندر

، يانـد )همـوو دست آوردهبه، اندا عاد  بودهيزه ياز آنها حاصل غر ياريکه بس يشمارِ افراد يناخواستۀ اعمال ب يامدهايپ

 رن بـيريـد يجتماعاو  ياسيس، ينيد يهاکنترلهمۀ رسستن  يبرا يقراوالنشيپ، و انقالب فرانسه روسو(. 3، ص 1978

م ر رسـيـت فرد از زنجيدن فعالشآزاد ، در جهان مدرن ييايراز تحر  و پو، باومن(. از نظر 1386، راردنرر. : افراد بودند )

 (.418، ص 1387، و سنت است )باومن

بـا توسـعۀ : معتقـد بودنـد وبـرو  ميدورکـ، مـارکس يعنيد يجد يۀ اجتماعينظر يرذاران اصل هيهمۀ پا، دنزيراز نظر 

 ييزهـايده داشـت چيـعق مارکس(. 289، ص 1392، دنزين خواهند رفت )ريج از بيتدر به ينياعتقادا  د، ديدج ينهادها

هسـتند کـه  ييه بخارهايشب، يدئولوژيا ايک يزيمتاف، نيد، ا ياصالت هستند. االه يدارا، شه دارندير يت ماديکه در واقع

 شيپـ، وارونـه از جهـان اسـت. نقـد مـذهب يذهب آراهم، ي(. از نظر و17-13، ص 1380، ندارند )کافمن يماد يمبنا
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 يلـيتخ ين بـردن خوشـحالياز ب، (. از نظر او53، ص 1381، د )مارکسيزدا يفرض همۀ نقدهاست و توهم را از انسان م

(. بر اسـاس قـانون 121، ص 1987، پرداخت )توکل يواقع يبخت تحقق خوش يد براياست که با ييبها، از مذهب يناش

 کنـت يکنـد. آرزو يرذر م يو اربات يکيزيمتاف، ياتيذهن بشر از سه مرحلۀ االه، آروست کنترانۀ  احل سهموسوم به مر

هـاي انيتوانـد بن يشـد کـه مـ يرذار هين ادعا پايبا ا يشناس ن بدل کند. جامعهي( را به ديشناس ن بود که علم)جامعهيا

 عه بـهيفلسفه و ماورالطب، نيد ين براينو ينيگزيعنوان جاهد و خود را بينما يزير يرا پ ينيدريغ يک نظام اخالقي يعلم

ک يـنـده يک به سهم خود و به درجا  رونارون موافقت داشتند کـه در آيهر ، ميدورکو  کنت، مونيس سنحساب آورد. 

وي  ياعالم کـرد هـدف اصـل ميدورک(. 1386، لمي: ور. شود )يجوامع م يان سنتين اديجانش، مدارانهک انسانيين اليد

را « يعلمـ يـيخردررا»دامنۀ ، را به رابطۀ علت و معلول احاله کرد يتوان رفتار انسانينکه مين است که با نشان دادن ايا

تـر  يتر و منطقـ يتمدن به عقالن، ميدورک(. از نظر 9، ص 1385، ميرد )دورکيز در بر ريرا ن يرسترش دهد تا رفتار انسان

 بـه ياخالقـ يخصلت يدارا، طيشرا ياست که در برخ يعلم تنها عنصر، ناصر تمدنن همۀ عيرا از بيز؛ ش دارديشدن ررا

بشـر از ، نـدهيکه در آ دندار يليوجود ندارد و دل، را باشديکه نام يليچ انجيه، (. به باور او1392، ميدورکر. : رسد ) ينظر م

در آن هنگـام در موردشـان  ينيشۀ دياند بشر و جامعه( که، عتيطب يعني)ييها تيد. واقعاشناتوان ب يديل جديآوردن انج

جـز شـکل  يزيـچ، يشـۀ علمـيرد. اندير يهستند که بعدها موضوع تفکر دانشمندان قرار م ييها همان، رفته يکار م به

-593، ص 1384، ميرود )دورکـيشـتر کنـار مـيب ينيشۀ دياند، ابديست؛ هر چه علم توسعه ين ينيشۀ دياز اند يترکامل

ا  و ياضـيبر ر يکه مبتن، يعيعلوم طبهاي شرفتيژه پيو به، ديجد يعلمهاي شرفتيبر پ يدار هيسرما، وبر(. از نظر 595

 يـين اسـت کـه خصـلت ممتـاز خردررايفۀ نخست ايوظ، اواز نظر شده است.  يمتک، است يق و عقالنيدقهاي شيآزما

 يرذارهيق سـرمايـمنفعت از طر يجووز جستعبار  ا يدارهين شود. اساساً نظام سرماييتب يدابو شکل معاصر آن  يغرب

از قفـس » يمذهب يررااضتيۀ ريروح، د امروزهين باور بود که شايبر ا وبراست.  يمستمر و با توسل به راه و روش عقالن

و « روح يمتخصصـان بـ»مرحلـۀ ، يدار هين مرحله از سـرمايا. نباشد يازين ينيۀ ديت روحيگر به حمايو د« ده باشديپر

 (.163و35-34و29، ص 1390، وبرر. : است )« لبان بدون قلبطلذ »

ز اسـتقالل و يـال  مـدرن و نيسـاختن تشـک يان عقالنـيون اساساً حاصل جريزاسيسکوالر، لسونيان ويبرااز نظر 

ه دهد تـا فکـر کنـد کـ يکه به انسان اجازه م ين است؛ استقاللياز امر د يآداب و اعمال اجتماع، ندۀ نهادهايفزا ييخودرأ

ن ي(. چنـ25، ص 1976، لسونير دهد )وييخود و جامعه را تغ يط زندريشرا، شيخو يهاق اعمال و پروژهيتواند از طر يم

 يـيو اجرا يز عملـيک و تمـايـتفک، رـردد: نخسـت يته بـاز مـيدر اصل به دو روند خاص مدرن، يافتيوۀ نگرش و رهيش

از  ياريسـا بسـي(. کل144، ص 1386، لـميضر در صحنۀ جامعه )وگران حايندۀ بازيشدن فزا يانفراد، دوم .جامعه ينهادها

، ص 1386، د )رـاردنرنـکميج يرفتـه و تـرويرا پذ ييررا سم و همجنسينيفم، سمينيمانند دارو، ديعصر جدهاي نيدکتر

بـه  يابيتن منـابع دسـيقابـل اعتمـادتر، ن را در انسان قرار داد و خرد و علـميز مرکز دين« يل اجتماعيانج»ان ي(. جر313

شدن احساسـا   يشدن و ذهن انهيشاهد فردررا يدر جوامع غرب، رونيااز (.3-24: 1985، دسيشدند )آنتون يقت معرفيحق
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، 1386، ؛ رـاردنر377، ص 1387، کنـد )دورانـت يبر انتخاب کمک م ين مبتنيد يبه توسعۀ نوع، ن امريم. ايهست ينيد

 (.123، ص 1386، لمي؛ و324ص 

 نزد واضعان حقوق بشر« عقل و علم»گاه يجا يار مفهومنمود .2نمودار 

 سايسقوط کل  برآمدن اصالت عقل  
کنار رفتن فطرت و 

 شهود
 قابل کنترل ينظم انسان ت خرد و تجربهياهم يوجدان عقالن ياقتدار درون ينيدريغ ينظام اخالق

     

 

 ل يتبد

به  يعلم يشناس هانيک

 ياجتماع ينيب يجهان

 يت علم و فناورياهم از سعادت يعلم يتلق
 يد آزاديعنوان کلعلم به

 شرفتيو پ
 

     

 
هاي نيرش دکتريپذ

 سايد توسط کليعصر جد

 کردن  يعقالن

 الت مدرنيتشك

 ک يتفك

 ياجتماع ينهادها

بر  يمبتن يدارهيسرما

 علم
 

  
 

   حقوق فرد در جامعه يو علم يان عقالنيبن

 يت قانون و شهرونديحقوق بشر: حاکمدر « حقوق ينهاد اجتماع» .3

تنهـا . زديخيبر م است که از اجتماع يتيهمانا شخص، خاصهاي تيمافوق شخص يت اخالقيگانه شخصي، ميدورکاز نظر 

، ه زعـم اوبـا دارد. مناسـبا  ر يماورا يااستوار داشتن قاعده يتقدم الزم برا يو حت يوستگيت است که پين شخصيهم

، يمعـۀ کنـوندر جا، ر او. از نظـاست يحقوق برآمده از عقل عرف يعني، اند حقوق يرير ۀ شکليالً پامعمو يرسوم اجتماع

و  ينتقوق در جوامـع سـح، افته است. در مقابلي يتجل يو اساس يادار، ينييآ، يتجار، يدر حقوق مدن« يميترم»حقوقِ 

 يهـينبکه حقوق ت يعن آشکار است. در جوامهمچنا ييآن در حقوق جزا يد و تجلهستن« يهيتنب»همواره ، يحقوق مذهب

، کنـونامـا ا. ه اسـتء متعلـق بـه جامعـيدر حکم شـ، کامل کلمه يبلکه به معنا، فرد به خودش تعلق ندارد، حاکم است

اعتقـاد  مـذهب و يوعکه خود فرد در آن به موضـوع نـ ييهمچنان در حال رسترش است تا جا، شۀ آزاديو اند ييفردررا

کـه ، يوزافتۀ امـري انشدن است. در جوامع سازم در حال ساخته يمذهبريمفهوم دولت غ، روازاينود. شيل ميتبد يمذهب

توسـعه  ورشـد  يت فـرديخصـش، مقابل. در ردير ياز جامعه م، از دارديفرد هر چه را که ن، اند يتر از جوامع سنت ياخالق

افتـۀ ي ازمانسـارنـد. جمـعِ گر بـاور ديکديشهروندان با شتر يهر چه ب يبه برابر، شيش از پيگر همگان بيابد. امروز دييم

و هـا نظام يريـر لشـک ميدورکـ(. 1392، ميدورکـر. : د )يـبزدا، در حد امکانرا  يخارج يهايکوشد نا برابريد ميجد

 :اذعان داشت. او کرده بود ينيبشيز پيرا ن يالملل نيدر سطح ب يحقوقهاي ميرژ
رفتن گرموجود در حال شكل  ييبر فراز جوامع و اقوام اروپا يواحد ييامعۀ اروپام که جياکنون شاهد آن هستاز هم

 م کراريشرفت تقسريموازات پ تنها به« يبشر يبرادر»د آورد. آرمان يرا پد يکوشد تا سازمان مشترکياست که م

 (.359-358، ص افت )همانيو متناسب با آن تحقق خواهد 

 يارزش و اعتبـار جهـان ييفقط در تمدن اروپـا يفرهنگهاي دهيموجب شد پد ياملط و عويد چه شرايد پرسيبا، وبراز نظر 

افتـه اسـت. احـزاب يو تکامـل  ين تجلـيزمفقط در مغـرب، يمنظم و عقالن ينيمقررا  و قوان، گريعبار  د دا کند؟ بهيپ
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ز يـن« شهروند»مفهوم  است. يغرب يهاجامعه وصخصم، ندران منتخب مجلسيو نما ياانتخابا  دوره، پارلمان، ياسيس

 (.33-26، ص 1390، محدود بوده است )وبر يغرب يهافقط به جامعه

ۀ يـر پابـمـدرن  يخـرد حکـومت ياز اواسط قرن هجدهم نوع: رفته است استيس ستيتولد زدر کتاب  شل فوکويم

ش بخـ تيمشـروع ورـذار  هيـمنزلۀ اصل پا سم بهيبراليل، شکل ررفت. در قرن هجدهم يت حکومتيعقالن يم درونيتنظ

، گـرير  دعبـا ست. بهين ن حاکمان و محکومانيب ينيع يا جز رابطه يزيچ يآزاد، فوکوکار ررفته شد. از نظر  دولت به

د يـفـن جد، هن قاعـديـ. اتواند عمـل کنـديها ميآزاد يبرخ يرا تنها با وجود واقعيز؛ است يکنندۀ آزادسم مصرفيبراليل

ه يتوصـ د آن رايـتول ختن ويو بـرانگ يسـاخت آزادهمـواره از بلکه ، ستين يش آزادريسم پذيبراليل، است. پس يحکمران

رابـر مراجـع بشـهروند در  هر، شود که در آنينمودار م يمنزلۀ دولت ت قانون بهيحاکم، مۀ دوم قرن نوزدهميکند. در نيم

 يتيلکه حـاکمب، ستيلت نرفاً دوص ،ت قانونيت برخوردار است. حاکميحما يبرا ينهادمند و مؤرر، ينياز امکان ع يعموم

؛ ل کـرديـتحل يانشدن حکمر يمنزلۀ اصول و روش عقالن د بهيسم را بايبرالين وجود دارد. لياز قوان ياست که در آن نظام

 (.1390، فوکور. : کند ) يت مينه تبعيشياقتصادِ ب يکه از قاعدۀ درون يشدن يعقالن

ـاه يرد جافـ، نامـد کـه در آنيم« يشـخص بـودر»آن را  کـل نـوا يماانجامد که  يم يزيبه همان چ« ييفردررا» گ

ـاالتري( و شهروند متولد م31، ص 1989؛ 65-63، ص 1982، ابد )نوا ي يم ياخالق  يرا بـرا يکل آزادن شـيشود. دولت ب

 ياشـتراک يعنـي، مهـ مرتبط با که مردم تحت کنترل باشند. دولت رفاه از دو فلسفۀ يسازد. البته تا زمانيک شهروند فراهم مي

ـامل  طـور است کـه بـه يعموم يقانونهاي تياز حما يا مجموعه، حاصل شده است. حقوق يطلب و مساوا  يرر برابـر ش

ـانونيامگـر ، در امور فرد دخالت نکند ين حق است که کسيمتضمن ا« يحقوق سلب»شود. يم يحال هر شهروند را  ينکـه ق

ـا ياافته است. مثل حق درخواست مجموعـهي ياوتمتف يمعنا« حقوق»واژۀ ، نق  کند. امروزه ـاص ياز کااله ،  خـدما، خ

از دولـت ، طلبـد يه آنها را مـک يرا فرديشوند؛ ز يده مينام« )مطالبا (يجابيحقوق ا»، ين حقوقيازا  از دولت. چنيا امتيپول 

ـا يم، دن کنـين ت مقانويلۀ به وس را ياينکه دولت آزاد يفراهم کند. اکنون به جا يو يرا برا يز خاصيخواهد چ يم کوشـد ت

ـابين حقـوق ايـشـود. ا يمـ ياجبار يمغلوب برادر، يرا به زورِ قانون اعمال کند و آزاد يبرابر ـات، عنـو در واقـ يج از  يمطالب

 (.1386، شود )ر. : راردنر يل ميدولت به دالل تبد، ن صور ينده است. در ايگر در حال و آيشهروندان د

حـق مـورد مزاحمـت و ، ل شدهيدر حقوق بشر تبد يبه مقولۀ اصل يطرز روزافزون مت خر آنچه به دارهيدر جامعۀ سرما

، بـرالينـۀ فاضـلۀ ليدر مد يجامعـۀ آرمـان، يچـارد رورتـير(. از نظـر 122، ص )ب(1392، ژ يآزار قرار نگرفتن است )ژ

ن يکه کارکرد قـوان يا اند. جامعه دهز شيگر متمايکديدقت از  به يو خصوص يعموم يقلمروها، است که در آن ياجامعه

از  يبانيافـراد را بـا پشـت ينيآفر-خود يرردد که آزاد يل ميت و اطرف و خنثين بياز قوان يا به مجموعه، در آن ياجتماع

، ص «الـف»1392، ژ يـ)ژکنـد ين ميشان تضم يز به قلمرو خصوصيآم خشونت يهايدرازدر برابر دست، ک آنهايکاي

شـهروند ، شـدن يجهـان فراينـدو  يو اطالعـات يارتباط يهايورال رشد و رسترش فنيدل امروزه به، دنزير(. از نظر 305

حقـوق بشـر شـکل  يهـاميابـد و رژييت ميـرسـتر اهم حقـوقِ جهـان، طين شـرايـشـکل ررفتـه اسـت. در ا يجهان

، ت کـه بـر طبـق آناسـ يديـبدون دشمن موضـوع جد يهادولت، ي(. از نظر و408-407، ص 1390، )وبستررديريم
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، ينـژاد يدهند. ادعاها ين آنها رخ ميان کشورها و بياست که در م ييادرراياز بن ييهاشتر معطوف به رونهيها بيجنگاور

را بـه دخالـت در امـور دولـت « يجامعۀ جهان»زد و يرا برانگ« د حقوق بشرينق  سخت و شد»تواند يم، يو قوم يمذهب

 (.85-84و  48 ، ص1994، دنزيرر. : )زديمستقل برانگ

است؟ پاسـخ  ان مردميم يزرذاريبر عدم تما يمبتن ينکه اساس دموکراسيد: مگر نه ايآيش مين سؤال پياما اکنون ا

 کرد. دنبال باومن و ويبوردن در نظر يان مت خريو از م چهينو  نوزاياسپهمچون  يشگامانيپ يتوان در آرا يرا م

در  يشـوند. دموکراسـيرام م ت عامه با احساسا )و نه با عقل(ين است که اکثريدر ا يب دموکراسيع: معتقد بود نوزاياسپ

ـان يشده و حت ياشراف يهال به حکومتيرد که تبديريقرار م يبانيفر معرض عوام دل بـومـت مطلقـه بـه حک، در طول زم

 ،يکـيابل تصور اسـت: قزش متضاد دو ار ياخالق انسان يبرا: معتقد بود چهين، ني(. همچن177، ص 1387، رردد )دورانتيم

ـليفضـ، ا کهتـران. اخـالق اشـرافيـالناس  اخالق عوام، يگريد .ا مهترانياخالق اشراف  ـاکيو ب يريـدل، طلت را در تس  يب

ـانن نظـر را بـيا تيحيمس، چهيناست. از نظر  يدوستتواضع و نوع، به دنبال حقار ، الناساما اخالق عوام. دانديم د يه اوج رس

ـام د شـدهيـتول دهيـن عقيـسم از اياليو سوس يدموکراس، هجينت. در کسان هستنديارزش و حقوق  يمردم داراکه همۀ  اند و تم

ر خـالف اخـالق بـحقـوق  يساوت يادعا، ردستان بوده است. از نظر اويا  کهتران و زيۀ نظريبر پا، اخالق در اروپا تا به حال

را  چـهين يخالق مهترا ي(. دُوَل مدرن عمالً مش371ـ369، ست )همانينر يپذظهور مردان بزرگ امکان يدر دموکراس. است

 شيپـ چـهينانـد.  دهيـخز يحقـوقهاي در پس نظامها هيها و اتحادل دادن ائتالفيبا تشک، هاملت -دولت. انددهيتحقق بخش

ن از شـما مـردا د داد.يواهخل يتشک يد شد و ملتيجمع خواه يروز، ديکه امروز تنها و جدا هست يکسان يا»کرده بود که  ينيب

 (.376، ص )همان «مرد برتر ظهور خواهد کرد، دهيوجود خواهد آمد و از آن ملت بررز ده بهيبررز يملت، دهيبررز

واسـطه يدجـوش و بخو، ياحساس باطن يقوۀ قضاو ِ صائب به کمک نوع، انيدارد به باور خردرراياذعان م ويبورد

پرداختن بـه  يستگيق و شاحانگر منافع روشنفکران بوده است. يب، ش آنيدايپ ين روزهاياما از نخست. عام است ياستعداد

ه از منزلـت کـ، يشدۀ اجتمـاعرفتهيپذ ييتوانا يمعنابا توانش به، (ياسي)فرهنگ سيفن ييت و توانايو صالح ياسيامور س

 ياسـيه به لحاظ سک يکسان، تر وشنعبار  ر(. به550-549، ص 1391، ويدارد )بورد يهمبستگ، شوديم يناش ياجتماع

 يدموکراسـ ويـبورد رو،ينازا هستند.ها نيتر ز محرومين يو فرهنگ يبه لحاظ اقتصاد ياديتا حد ز، دهستنها نيتر محروم

 نظـام چنـد، تـهيصۀ مدرنمشخ، باومنن از نظر ي(. همچن596ـ595، داند )همانيمتناسب با طبقۀ بورژوا م ياسيرا نظام س

 يتـه جـايمرکـز مدرن شود. دولت دريک ميدئولوژيو کنترل ا يانضباطهاي ياستراتژ، ل است که شامل حقوقجانبۀ کنتر

 يو باورهـا يشـارز، يهنجـار يدسـت کيـ ياست. دولت تالش کرده تا نـوع« يفرهنگ يجنگ»توأم با ، ن عمليدارد. ا

و  يـيفردررا، يزادآ، يدموکراسـ، علـم، مسـيسکوالر، شـرفتيدولت مـدرن بـه نـام پ، ل کند. از نظر اويرا تحم ياجتماع

ازمنـد ين، ين دولتـياسـت. چنـ« يباغبـان» يدولتـ، دولـت مـدرن. کن کرد شهيرا ر يمحلهاي فرهنگ، يسالمت عموم

 يگرد. تفـوق روشـنگر ظاهر شدنيکديبا همزمان  يروشنگر يدولت مدرن و علم اجتماع، ک معنايبه . روشنفکران است

عمـل  امـا در، وع اسـتو تنـ يـيشگر فردررايستا، بنا بر اصول يروشنگر، بود. پس« رذار ونخرد قان» يروزيپ يمعنا به

 (.254-253، ص 1390، دمنيسسرکوبگر است )
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 حقوق در حقوق بشر ينهاد اجتماع ينمودار مفهوم -3نمودار 

  
ت يحق تقدم شخص

 جامعه ياخالق
 ير مذهبيدولت غ   

 يز قلمروهايتما

 يو خصوص يعموم
 شهروندان يبرابر

 يقانونهاي تيحما

 يعموم
 يحقوقهاي ميرژ يميحقوق ترم يجابيحقوق ا

نظام چند جانبۀ 

 کنترل

 
ن يمقررات و قوان

 يمنظم و عقالن

شدن يعقالن

 يحكمران

آورندۀ دولت فراهم

 يآزاد
  شدن دولت دالل ت قانونيحاکم

  
و  يشهروند جهان

 گسترحقوق جهان
 

 -ائتالف دولت

 هاملت
  

   
 

با  يوند دموکراسيپ

 طبقۀ بورژوا
   

   
 

 خرد  يبرتر

 گذارقانون ينهادها
   

 گفتمان حقوق بشر يو تبارشناخت ينيبجهان يمباد يابيارز

 ينتخـاب فـردکـه در ا يزادآرد. فقط آن نوع ير يت سرچشمه ميو مسئول يمفهوم فرد از باور دورانۀ آزاد، راردنراز نظر 

ت يـمهـار عامل يواره داراهمـ يقـيحق يفرد يرا آزاديز؛ نجامديب يجاد جامعۀ اخالقيتواند به ايم ،ت شوديمنجر به مسئول

ت در يئولف و مسـيـکلت يمنها ياز حقوق است که بر آزاد ين مفهوم انحرافيمرعوب ا، خ تمدن مدرنياست. تار ياخالق

بـرال بـر يمعۀ لرا در جا يقت تمام افعال اخاليکه در حال حاضر هدا، يآن حُسن و قبح نظر. شده است يبرابر جامعه مبتن

 يبـرا يرايبسـ يشـورهادر جهان مدرن من، يت است. به باور ويف و مسئوليتکل يآرمان حق و انتخاب منها، عهده دارد

 (.341ص  ،1386، راردنرر. : وجود ندارد )ها تيف و مسئوليجهت تکال يچ منشور رسمياما ه، ميحقوق دار

دهد )ر. : يم سم را شکليبرالينئو ل يديده دارد فقط دو فرض کليعق، غرب يخودکشاب در کت، مز برنهاميج

سـت ل اين دليبه ا، ساز استانسان مسئله يارر زندر، همۀ مردم اساساً خوب هستند. دوم، (: نخست1985، برنهام

 نهـا بـهمت توجه آو س برخوردارند که طرف مقابل ياز حقوق شهروند يمقصرند. افراد زمان ياجتماعهاي که رروه

از  يکـي، انيـق اديلفا تيوحد  ، رو نيسررردان خواهند ماند. از ا، دولت باشد. اما چنانچه دولت سقوط کند يسو

هاي ان و سـنتيـدکننـد. حکومـت از ا يت مين معاصر است که دُوَل مدرن سکوالر و تکثرررا از آن حمايوجوه د

ت يعرا مشـرو يتسـيپلورال ين دموکراسـياديـاصـول بن، استعداد خـودرونارون جامعه انتظار دارد که هر يک طبق 

ت يستلزم تبعمت ياست که مطلق بودن حاکم هابزادآور سخن ين موضع ي(. ا119و  118، ص 1386، لميبخشند )و

امعـه جح و آرامـش ن صـليتـ م يد را که برايها و عقانيياز جمله آ، يزيهر آن چ، تيسا از دولت است و حاکميکل

 (.43، ص 1393، ير نظر خواهد داشت )پوالديز، استالزم 

و حقـوق بشـر بـر ها يآزاد يدر راه ابتنا يتفکر روشنگرهاي تالش ييامروزه شاهد شکست نها: معتقد است يرورت

مدرن انتظارا  عصـر  يايدن يبازتابندر، دنزيرن از نظر ي(. همچن301، ص )الف( 1392، ژ يم )ژيک آرمان هستي يمبنا

 .ا  کهن فائق خواهد آمـديبر جزم يروشنگران اعتقاد داشتند عقل و خردورز. آلود کرده استابهام يرا تا حدود يروشنگر
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سسـت کـرده اسـت  يعـيعلـوم طب يهانـهين زميتريادر هسته يرا حت ين علميقيهاي هيجامعۀ مدرن پا ياما بازتابندر

 (.41-40، ص 1392، دنزي)ر

هسـتند کـه  يرفاً اصـولصاطالع ندارد. آنها  يدارد که از فطر  بشر يش انسان مدرنشه در شناخت و دانير، حقوق بشر

ـاختن ا ا  رنـگمواز ست که بهين يصرفاً تصادف ين امري(. ا139، ص )ب(1392، ژ ياند )ژ بخواهانه جازم شده دل ـان يب م

ـا حقـ يوخـ  معنـتا اند دهيشتر جوامع مدرن کوشيابد. بييدولت رشد م، مدرن يايدر دن يمذهب ـان و وق مصـوب خودرا ب ش

 يائل حقـوق بشـررامـون مسـيژه پيوبـه، نيـد يب مجدد اخالقـي(. ترک337، ص 1386، پرستش قوۀ عقل پُر کنند )راردنر

کـه ، ي(. عقـل عرفـ159، ص 1386، لـميفراد قرار ررفته است )ومسلط بر ا ييت و خردررايۀ عقالنيمشهود است که در حاش

رد. يـر يمبنا قرار مـ يقوقحن يم قوانيدر تنظ، (65-64، ص 1390، اياست )پارسان يبشر يآراه ۀيالن يتر ن و نازليتر نييپا

ـا يرقم م يتوسط کسان يدر چارچوب معادال  اقتدار اجتماع، يعقل عرف ـاو ابزا يل جمعـيخورد که وس را در  ياتغـيتبل يره

ـاال وانيـد که، صرف يبه مسائل قانون ياندهيطور فزابلکه به، ياخالق ينه موضوعات، دست دارند. حق و باطل ـا يرس  ييقض

ـا ز بـهيـن يماننـد. آزاديلسوفان ميف مثابۀ شاه به، واضعان حقوق بشر. شونديل ميتبد، رنديم بگيد در مورد آنها تصميبا  يمعن

 (.344ص  ،1386، راردنرر. : کند )يکته مياست که قانون آن را د يطبق رفتار يزندر

فـراد اسـت از ا يشـمار يعـدۀ بـ، ست. آنچه هستيش نيو مجرد ب يانتزاع يمفهوم« تيبشر»، چهيناز نظر 

نـه ، يژۀ دموکراسـمعتقد است: سـو ژا  الکان يز با استعانت از آراين ژ يژ ياسالو(. 373، ص 1387، )دورانت

 يۀ دموکراسينايرا بيزست؛ ا يسراپا انتزاع يا بلکه سوژه، شان رونارون يو باورهاها يازها و دلبستگيافراد بشر با ن

م يريذارر بپ، ژ يژد. از نظر يرويسخن م يررو  و منزلت اجتماع، مذهب، جنس، ان قطع نظر از نژادياز همۀ آدم

م ررد هـ ينتزاعا ييها دن به هدفيرس يوار و برا نيماش فرايندي يمجزاست که ط ياز افراد يانبوه، رزلشافت

هـاي اهد جنبشامـروزه غـرب شـ، ليـن دليافت رره خورده است. به همطور قطع با رزلش به يدموکراس، اند آمده

 ياست. او م يواقع ياجتماعهاي و جنبش يصورهاي يان دموکراسياست که بيانگر تعارض م يرنگارنگ ياجتماع

« هانشهروند ج»ام ان در مقيبا هم بودن آدم يبر مبنا« رير جهان يدموکراس»ک يآغاز  يبرا يد: هر کوششيافزا

 (.317-313، ص )الف(1392، ژ يوان خواهد بود )ژنات

 گيريجهينت

ـاز يايـدن يستيبراليو ل يستياومان يبا مبان يقيعم يوستگيپ، حقوق بشر ـا ، نمـدر يايـدن مـدرن غـرب دارد. ارـر آغ همـراه ب

ـان يرت مهمشود.  يد ميف و تحديتعر يحقوقهاي ميو رژها امروزه همان سوژه توسط نظام، ت دادن به سوژه بوديمرکز ن ارک

ـان يحقوق و بشـر. هستند« بشر»و « حقوق»دو واژۀ ، حقوق بشر ينولوژيدر ترم ـان جه مـدرن  يايـدن ينـيب کـه در رفتم

، يحـوق يـسـمان و از طرآماند که نـه از  يم يمثابۀ متن کتاب مقدس به، حقوق بشر، ن چارچوبياند. در ا شده يبند مفصل

ـا نان انسايم« عدالت» يبرقرار يجا حقوق بشر به، ن صور يده است. در ان شيح و تقنيتنق ينيبلکه توسط بشر زم ـا  ييه ب

 خاص بر همگان کرده است. يدۀ جماعتيعق« ليتحم»اقدام به ، باورها و رسوم رونارون
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