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  محمدرضا نيكفر

  باوري فرهنگي حقوق بشر و مسئله نسبيت
  
هر شهري به نهـري،  :  تأكيد بر اين است كه  (cultural relativism)باوري فرهنگي     نسبيت

. پيام آن اما همواره فراخوانـدن بـه رواداري نيـست          . موسي به دين خود، عيسي به دين خود       
گـشاييم و    بحـث حقـوق بـشررا مـي    بـاوري فرهنگـي در    نـسبيت در اين مقاله نخست معنـاي   

بودن انديشه حقوق بشر را با ديدي انتقادي        » غربي«باوران در مورد      سپس برهانهاي نسبيت  
بـاور در     را، كـه محـصول ديـد نـسبيت        » حقـوق بـشر اسـالمي     «در ادامـه موضـوع      . رسيم  برمي

 بشر و   موضوع پاياني نوشته حقوق   . كشيم  جهان اسالم در زمينه مورد بحث است، پيش مي        
هدف كلي مقاله دفاع از جهانروايي حقوق بشر اسـت و مبنـاي    . ست  »گفتگوي ميان تمدنها  «

  .آن انديشه بازتابي و انتقاديِ روشنگر

  باوري فرهنگي نسبيت

بـه  . دانـيم او راهبـر چـه سياسـتي در افغانـستان اسـت               شناسيم و مـي      را همگي مي   طالبان» اميرالمؤمنين«،  مال عمر 
كننـد، هـر چـه را كـه نـشان از تمـدن                برند، زنان را در خانه حبس مي        كنند، دست و پا مي      ام مي فتواي او قتل ع   

پرسـيم كـه دربـاره        از او مـي   . تـأمين باشـد   » جهاد«كنند تا هزينه      برند، و هروئين توليد مي      داشته باشد از ميان مي    
رود و     بداند از چـه سـخن مـي        شايد چنين چيزي به گوشش نرسيده باشد، شايد هم        . حقوق بشر چه نظري دارد    

رود   ايـن احتمـال هـم مـي       . بگويد كه اين مفهوم ساخته فرهنگ فاسد غرب است و مسلمانان بدان نيازي ندارند             
دم زند و بگويد ما خود بهترين حقوق بشر را داريم و نبايـد بـه حقـوق بـشري كـه                      » حقوق بشر اسالمي  «كه از   

كنيم دستگاه امارت او سرنگون شود، وي از افغانستان بگريزد و             يحال فرض م  . فاقد پايه اسالمي است بگرويم    
چـه  . كنـد   او از فرانسه تقاضاي پناهندگي مي     . نتواند در پاكستان يا عربستان ساكن شود و سر از فرانسه درآورد           

آيا خواهد گفت به نام حقوق بشر اسالمي به من پناه دهيد، يا خواهد گفـت بـه نـام حقـوق بـشر            : خواهد گفت 
، حقـوق   مطلقپناه بجويد، حقوق بشر     » حقوق بشر «رانسوي،  مسيحي، غربي؟ در اينجا ناچار خواهد شد به نام            ف

همه كـساني كـه در جهـان اسـالم مخـالف حقـوق              . بشري كه نه اسالمي است، نه مسيحي، نه شرقي و نه غربي           
عيتي قرار گيرنـد و در عمـل        گويند، ممكن است زماني در چنين موق        سخن مي » حقوق بشر اسالمي  «بشرند يا از    

جالب اين است كـه   .  متوسل شوند، چه در درون اين جهان و چه در بيرون آن            حقوق بشر مطلق  ناچار شوند به    
        صـادر كردنـد، مجبـور بودنـد نـه در كـشوري            » حقـوق بـشر اسـالمي     «كساني كه براي نخستين بار يك اعالميه

 ١٩٨٣كنيم پليس انگليس در سال        فرض مي .  خود بپردازند  اسالمي، بلكه در انگليس گرد آيند و به تدوين نظر         
گفتند اقدام پلـيس نـاقض    كردند؟ آيا مي  آنها چگونه به اين كار پليس اعتراض مي       . شد  مانع گردهمايي آنها مي   

شـود حـدس زد كـه آنهـا      گفتند اين اقدام مخالف حقوق بشر جهاني است؟ مي    حقوق بشر اسالمي است، يا مي     
در زماني كه طالبان در مـرداد مـاه امـسال           : و مثالي ديگر  . رفتند  زير پرچم حقوق بشر مطلق مي     در اين حالت به     

شهر مزار شريف را تصرف كردند و در جريان قتل عام ساكنان شهر نماينـدگان سياسـي جمهـوري اسـالمي را                
ر اين شـكايتها نـه     د. هاي افغاني شكايت كرد     نيز كشتند، حكومت ايران بارها از نقض حقوق بشر به دست طلبه           
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و ايـن درحـالي     . ، بلكه از حقوق بشر بدون آوردن هرگونـه صـفتي سـخن درميـان بـود                »حقوق بشر اسالمي  «از  
  .اند و در هردو ديار عالمان دين قدرت را در دست دارند است كه افغانستان و ايران هردو كشورهايي مسلمان

. گذارنــد  را بــه نمــايش مــيبــاوري فرهنگــي هــاي درك از حقــوق بــشر برپايــه نــسبيت ايــن مثالهــا تنــاقض
باوري فرهنگي در حوزه حقوق بشر باور به تقيد فرهنگي اين حقوق است، اعتقاد بر ايـن امـر اسـت كـه                         نسبيت

توان و نبايد حقوق بشري را در نظر گرفـت كـه بـر زمينـه                  هر فرهنگي درك خود را از حقوق بشر دارد و نمي          
شـود كـه مرزهـاي     اي در نظر گرفته مي عنوان حوزه بسته  در اين جا فرهنگ به١.فرهنگيِ مشخصي استوار نباشد   
برپايـه ايـن برداشـت      . دهـد   اي را در خود بازتاب مي       بيني قوم يا قومهاي همبسته      مشخصي دارد و تاريخ و جهان     

د كـه از    رسـ   نخست اين به نظر مي    . تواند وجود داشته باشد     هيچ معلوم نيست چه تعداد درك از حقوق بشر مي         
اما پرسش اين است كه آيا      . حقوق بشر اسالمي، مسيحي، يهودي، بودايي، هندي و همانندهاي اينها سخن رود           

اي از فرهنگهـاي دربـسته        تـوان مجموعـه     بندي كرد؟ آيـا جهـان را مـي          توان اين چنين بخش     جهان كنوني را مي   
هـاي ايـران و طالبـان افغـان           ن بـود، طلبـه    دانست و هركدام از اين فرهنگها را با مذهبي مشخص كرد؟ اگر چنـي             

توانستند به راحتي به تفاهم برسند؛ مگر نه اينكه هردو به يك صبغه تعلق دارند؟ حكومت ايـران آمريكـا را                       مي
از يكـي از كـساني كـه شـب و روز عليـه آمريكـا سـخن                  . دانـد   شيطان بزرگ و دشـمن شـماره يـك خـود مـي            

كننـد   قوق بشر دفاع كرده و بـه نقـض حقـوق بـشر در ايـران انتقـاد مـي              گويد و كساني را كه در غرب از ح          مي
اگر زماني ناچار شدي در خارج از كشور زندگي كنـي،  : پرسيم نهد مي مزدوران امپرياليسم و صهيونيسم نام مي 

كني كجا ممكن است حقوق انساني تو را پاس دارند، به عقايد تـو احتـرام                  دهي كجا باشي، فكر مي      ترجيح مي 
در بغـداد، كابـل، ريـاض،       : كـشيم   ات مـي    ارند و نگويند بايد دسـت از عقايـدت بـرداري وگرنـه بـه صـالبه                بگذ

امـا چـرا واشـنگتن؟ اگـر ايـن          . خارطوم، دمشق يا واشنگتن؟ او به احتمال قوي واشنگتن را تـرجيح خواهـد داد              
كـرد، قانونهـاي آن      اي مـسيحي حكومـت مـي        شهر مركز نه كشوري الئيك، بلكه كشوري بود كه در آن فرقـه            

نـام بـرده شـده و مقـرر         » كافر«عنوان    شد، در آن قانونها از غيرمسيحيان به        برپايه شريعت مسيحي اصيل وضع مي     
حق محدودي براي زيستن بر آئين خـود را دارنـد، آيـا فـرد مـورد بحـث بـاز واشـنگتن را                        » كافران«شد كه     مي

تــر و  ودن در يكــي از ايــن كــشورهاي الئيــك ســادهكنــيم اگــر بگــوييم مــسلمان بــ داد؟ غلــو نمــي تــرجيح مــي
دردسرتر از كشورهاي مسلمان است، چون در كشورهاي مسلمان هـر آن ممكـن اسـت در اصـول مـسلماني                       بي

خطاب كردن رهبـر  » اميرالمؤمنين«تغيير دهند و مثال درود فرستادن به حزب بعث، دعا كردن براي آل سعود و                
 برند و بگويند اگر چنـين نكنيـد ديگـر مـسلمان نيـستيد؛ امـا در آن كـشورهاي                     طالبان را تا حد اصلي ديني باال      

ممكـن  . گذارنـد  كنند و به آزادي وجدان احترام مي الئيك كاري به اين كارها ندارند، برايتان مرجع تعيين نمي    
هـا فاقـد    يك از كشورهاي اسالمي مورد اشاره آنچنان كه بايد مسلمان نيستند، چون آن              است گفته شود كه هيچ    

                                                      
  :عنوان نمونه به دو اثر زير  باور در رابطه با حقوق بشر بنگريد به يدگاه نسبيتدر مورد د   ١
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اكنون چند كشور اسالمي وجـود دارنـد كـه          ! اما بياييد و حكومت ديني را تعريف كنيد       . حكومتي ديني هستند  
ايـران، افغانـستان، سـودان، عربـستان، پاكـستان،          . كند  گذاري مي   هر يك مدعي است كه برپايه شريعت سياست       

ي هستند؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسـش         كدام يك داراي حكومتي اسالم    . حتا الجزاير، حتا عراق، حتا ليبي     
يا بايد به يكي از ادعاها گرويد يا اينكه گفت بگذاريم همايشي از نماينـدگان ايـن كـشورها تكليـف را تعيـين                        

اي بـراي پيـشبرد بحـث توافـق           نامه  اگر قرار باشد در اين همايش كار به دعوا نكشد، بايد پيشتر روي آئين             . كند
به عبارت ديگـر بـراي اينكـه تعيـين          . اي براي كشوري يا آئيني درنظر نگيرد        حق ويژه طرف باشد و      كرد كه بي  

اي  نامـه  اگر كسي به چنين آئين! اي كمابيش الئيك نيازمنديم   نامه  كنيم نظم غيرالئيك بهينه كدام است، به آئين       
و قاعده اين   . اند  يه گمراه بايد ادعا كند كه تنها نظر او صحيح است و بق          . تواند وارد بحث شود     گردن ننهد، نمي  

شـود،   اي كه بـا اسـالم مـشخص مـي         پس حتا در حوزه فرهنگي    . است كه هر كشور اسالمي بقيه را گمراه بنامد        
فرهنگهـا  . هاي فرهنگي ديگر نيز چنين است       در حوزه . توان از وجود دركي يكدست از اسالم سخن گفت          نمي

. هاي بسياري نهفته است     در پسِ همگنيِ ظاهري آنها ناهمگني     . اي هستند   در سير تاريخي خود فاقد مركز يگانه      
گيرنـد،    آميزنـد، از هـم تـأثير مـي          روند، با هم درمـي      مرز آنها با يكديگر مرزي كامالً مشخص نيست؛ درهم مي         

پـس در اصـل ايـن تـصور         . سازند  اي مي   دهند و از آنها چيزهاي تازه       گرفته از ديگران را تغيير مي       عنصرهاي وام 
شـود، از پايـه خطاسـت، و         ان از فرهنگهاي جدا ازهم تشكيل شده و هر فرهنـگ بـا دينـي مـشخص مـي                  كه جه 

  .سازيم» فرهنگ«درنتيجه خطاست اگر حقوق بشر را تابع 

  آيا حقوق بشر غربي است؟

 مصوب مجمع عمومي سـازمان      ١٩٤٨، آنسان كه در اعالميه جهاني سال        »حقوق بشر «باوران معتقدند كه      نسبيت
برخـي تـا   . اي غربي است و بهتر است آسـياييان و آفريقاييـان آن را نپذيرنـد             تحد تبيين شده است، انديشه    ملل م 

آنها ايده جهـانروايي حقـوق   . برند عنوان سندي استعماري نام مي شوند كه از اين اعالميه به آنجا دچار افراط مي   
  :هاي گفتنيِ مهم از اين قرارند  نظر نكتهدر نقد اين. دانند بشر را برانگيخته جهانخواريِ استعماري مي

باوري فرهنگي نخست بايد اين حكم جهانروا را عرضه كند كه هر فكـري تنهـا در خاسـتگاه خـود                       نسبيت
پس بايد گفـت    . هاي باستاني بازگردند    اگر چنين باشد، پس بايد گفت همه بايد به كيش قبيله          . مشروعيت دارد 

 غرب است، چون خاستگاه آن فلسطين است و نيز بايد گفت كـه اسـالم                كه مسيحيت عنصري بيگانه در جهان     
پـس  . ديني است عربي، و در نتيجه ايرانيان و بسياري از قومهاي ديگر بايد به آن به عنوان چيزي بيگانه بنگرند                   

  .اند بايد از استفاده از ماشين نيز پرهيخت، چون ماشين را غربيان اختراع كرده
شوند و خود حقوق بـشر        عنوان پايه توجيه حقوق بشر عرضه مي        اي كه به    ني يا فلسفي  بايد ميان باورهاي دي   

 به صـورت قتـل عـام، پيگـرد وحـبس و شـكنجه بـه                 –عنوان پاسخي كه انسان به دردهايي كه در طول تاريخ             به
شر ريـشه   گفتن اينكه انديـشه حقـوق بـ       .  متحمل شده، فرق گذاشت    –سبب اختالفهاي آئيني و همانندهاي اينها       

، حتـا اگـر كـامال       ٢آفريننـده اسـت   » صـورت «اي بـه      عنـوان آفريـده     مسيحي دارد و مبتني بر ارج بشر بـه        —يهودي
اي  فرهنگها و دينهاي مختلف همگي ارج ويژه. كاهد درست هم باشد، چيزي از ارزش عمومي حقوق بشر نمي         

                                                      
  ».پس خدا آدم را به صورت خود آفريد«: عهد عتيق، سفر پيدايش   ٢
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اي كـه    دانـد، انديـشه     خليفه خدا بـرروي زمـين مـي       عنوان نمونه، انسان را       اسالم، به . گيرند  براي انسان در نظر مي    
انديشه . مسيحي ارج انساني است، و شايد هر دو انديشه تبار يكساني داشته باشند            —كامال مشابه با انديشه يهودي    

  مدرسي اروپايي انديشه يونانيان را از نو زنـده كـرده، ايـن انديـشه در     » حق طبيعيِ«ارج بشري در فلسفه پرورده
هـاي بـسياري درمـورد ضـرورت برقـراري آزادي       سـاز ايـده   ن نو رونق گرفته و شاخ و برگ يافتـه و زمينـه        دورا

 اينكه حق ريـشه در بـود بـشر          –» حق طبيعي «ممكن است گفته شود، انديشه      . ساالري بوده است    وجدان و مردم  
انـد و نايكـساني امـري          يكـسان  دارد، همه انسانها از حقوق طبيعي يكساني برخوردارند، همه بنـابر طبيعـت خـود              

عنـوان محـصول آن مـاهيتي غربـي           نيز به » حقوق بشر «است و بنابر اين     » غربي«اي     انديشه –مصنوع جامعه است    
اي مـثال   نيست، درست است كـه چنـين انديـشه     » غرب«مختص  » حق طبيعي «در پاسخ بايد گفت كه ايده       . دارد

عنـوان مثـال از مابعدالطبيعـه مـشا، كـه            توان آن را بـه      هيچ مشكلي مي  در جهان اسالم تبيين روشني نيافته، اما بي         
اتفـاقي نيـست   . داند، استنتاج كرد تفاوت شريف مي    ور از عقل كيهاني و گوهر همگان را بي          همه انسانها را بهره   

د، نقـش   بودنـ ابـن رشـد  هـاي ميـانيِ پـسين متـأثر از         ، يعني كساني كه در اروپاي سـده       رشدگرايان التيني   ابنكه  
حـق  «و  » ارج انـسان  «تـوان مفهومهـايي چـون         مـي . انـد   داشـته » حـق طبيعـي   «مهمي در صورتبندي و ترويج فكر       

از . و همه مفهومهاي مابعدالطبيعي همانند آنها را يكسر كنار نهاد، اما ايده حقـوق بـشر را فرونگذاشـت                  » طبيعي
داشـتن   اي ندارد؛ بـه خـود ارج نهـادن ارج         ارج ويژه  گونه  نظرگاه علم مدرن و فلسفه پسامابعدالطبيعي انسان هيچ       

زمـين،  . اي طبيعي است در كنـار و برزمينـه ميليونهـا و ميلياردهـا حادثـه ديگـر                   انسان حادثه . در بود خود  نيست    
توانست كمـي گرمتـر يـا سـردتر باشـد و حيـات موجـودي چـون                    توانست نباشد و مي     عنوان جهان انساني، مي     به

و بعيد نيست كه چندي ديگر سنگ آسماني بزرگي به زمين اصابت كند و به همه ايـن          . كن سازد انسان را نامم  
  .شود كه انديشه حقوق بشر سستي گيرد اينها همه باعث نمي. بحثها پايان دهد

اي كه در غـرب پـا گرفتـه،           ٣انديشه حقوق بشر اما مبتني بر تصويري از انسان است كه در فلسفه نهادگاني             
اي   گيـرد، يعنـي موجـود انديـشنده         در نظر مي  ) سوژه(عنوان نهاد     فلسفه نهادگاني انسان را به    . ه شده است  پرداخت

نهـاد بـه ادراك آزادي      . كه داراي توانايي تفكر بازتابي يعنـي انديـشه برخـود و انديـشيدن بـر انديـشيدن اسـت                   
درست و نادرست، بخردانـه و نابخردانـه        رسد، او در جهان نه با مفهومهاي حالل و حرام، بلكه با مفهومهاي                مي

عنـوان   عنـوان نهـاد و ايـده انـسان بـه         از پيوسـتگي ايـده انـسان بـه        . كنـد   گيري مـي    و خوشايند و ناخوشايند سمت    
دهد كه حق داشته باشد نيز نبايـد بـه ايـن فكـر رسـيد كـه انديـشه              موجودي كه حق دارد، يعني به خود حق مي        

عنوان نهاد ريشه در آزادي و خرد انـساني دارد و انـسان بـه هـر                درك انسان به  . رددا» غربي«حقوق بشر ماهيتي    
رسيده است كـه حـق دارد كـه حـق داشـته باشـد، حـق دارد كـه از          حال در جايي از اين جهان به اين نتيجه مي        

ر را در   هاي اين فك    نطفه. آزادي وجدان برخوردار باشد و بايد نظامي ايجاد كند كه در آن كسي شكنجه نشود              
گـوييم    توانيم افتخار كنيم كه در اين فكر سهيم هستيم زيرا به زباني سخن مـي                ما نيز مي  . توان يافت   همه جا مي  

واژه آزادي وجود دارد . همه آدميان اين افتخار را دارند  . هايي چون آزادي و خرد وجود دارند        كه در آن واژه   
. انـد  يـزي چـون آزادي پـي بـرده اسـت، همـه انـسانها آزاد شـده            همهنگام با رهايي انساني كه به چ      . و ما آزاديم  

» غربي«اي    عنوان ايده   حمله به ايده نهاد به    ! درود بيكران بر فيلسوفانشان   . اند  غربيان به ادراك فلسفي نهاد رسيده     
                                                      

٣   subjectivity .               مـا      «در مورد اين اصطالح و اين فلسفه بنگريـد بـه مقالـه مـرداد   (٢٩. شنگـاه نـو،     در  » دكـارت در قبيلـه
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بستگي در    كنيد؟ توكل فكري و زبان      چه چيزي به جاي آن عرضه مي      . نظري نيست   چيزي جز نابخردي و تنگ    
  رچوب تنگ قبيله را؟چا

استدالل ديگر اين است كه حقوق بشر محصول مدرنيت است و مدرنيت رخدادي اسـت در غـرب، پـس                    
. ديدن پيوند ميان انديشه حقوق بشر و مدرنيت نگرشـي كـامال درسـت اسـت               . اي غربي است    حقوق بشر پديده  

 انـسان، و اينجـا و آنجـا از لـزوم         از ارج ويـژه   . پيش از مدرنيت چيزي به نـام حقـوق بـشر وجـود نداشـته اسـت                
رفتـه اسـت، امـا درك مشخـصي از حقـوق        گري و خشونت سخن مـي       آزادگي، لزوم تساهل و پرهيز از تحميل      

شـود تحقـق خـود را در نظـام سياسـي        حقـوق بـشري كـه در مـدرنيت مطـرح مـي            . بشر شكل نگرفته بوده است    
و ) سوژه(عنوان نهاد  ضمين احترام به آزادي شخص به    ساالر ديده و با برپايي نظام حقوقي مدرن خواهان ت           مردم

اي كـه     به همين دليل در انديشه پيشامدرن دنبال حقوق بـشر گـشتن تنهـا انگيـزه               . حقوق شده است  ) ابژه(برنهاد  
كننـد كـه ايـن آراسـتگي را از      دهند و وانمـود مـي   دارد فخر به سنتي است كه با ديدي مدرن به آن آرايش مي          

گرايـي نفـي حقـوق بـشر را ديـد، حتـا در جـايي كـه دوره                     و باز به همين دليل بايد در واپس       . آغاز داشته است  
در واپس نه آزادگان و انساندوستان، بلكه خودكامگان خونريز انتظـار           . شود  واپس بهشت آزادي جلوه داده مي     

اسـماعيل و    و شـاه الرشـيد و سـلطان محمـود و چنگيـز و تيمـور       پشت سر ما كيكاووس و هارون     . كشند  ما را مي  
اند و اگر هشيار نباشيم، آنان هر آن ممكن است زندگي را از سر گيرنـد        شاه ايستاده   آغامحمدخان و ناصرالدين  

هـاي    گيرنـده از شـيوه      هاي مدرن شكنجه، دستگاه پليـسي مـدرن، دسـتگاه ايـدئولوژيك يـاري               بار با وسيله    و اين 
توان صادقانه از حقوق بشر پشتيباني كرد  نمي. ه جانمان افتندافكن و سالح اتمي ب      مدرن و توپ و تانك و بمب      

صرف مدرن بودن امـا بـه پـشتيباني صـادقانه از            . و همهنگام عليه مدرنيت و دستاورد بزرگ آن دموكراسي بود         
. هيتلـر » نبـرد مـن   « محـصول مـدرنيت اسـت و هـم           كانـت » سنجش خرد عملـي   «هم  . شود  حقوق بشر منجر نمي   

حقـوق بـشر    . ن و سنديكا و انجمن دفاع از حقوق بشر ايجاد كرده است هم اردوگـاه مـرگ                مدرنيت هم پارلما  
توانـد    مدرنيت از توانايي انديشه بازتابي برخوردار اسـت، مـي  .پاسخ مدرن به ستمگري مدرن و پيشامدرن است      

ت كه فلسفه حقوق    بينيم و هم اوس      مي كانتآغاز بزرگ اين نقادي را نزد       . به خود بينديشد و خود را نقد كند       
 اسـتوار اسـت، قـادر اسـت از موقعيتهـاي            كانتتفكر بازتابي مدرني كه بر دوش       . بشر مدرن را بنياد نهاده است     
گذرد و درست به ايـن سـبب          شود، اما از غرب درمي      اين تفكر در غرب آغاز مي     . مقيدكننده انديشه فراتر رود   

نيـست، بـه تمـام معنـا انـساني      » غربـي «روشنگري جهانرواست،   روشنگريِ نقاد   . تواند مدعي جهانروايي باشد     مي
آن كس . مدرنيت در هردو چهره آن، هم در چهره كانتي و هم در چهره هيتلري آن، تقدير جهان است           . است

ٌ مثبتـي كـه دارد، يـاريگيري از           جهـانخوار آن ايـستادگي كنـد، تنهـا چـاره          » غربي«خواهد در برابر چهره       كه مي 
شـود، هـم انـسان شـرقي را دربـر             اي كه براي پيشبرد اين نبرد گـشوده مـي           جبهه. جهانرواي آن است  چهره نقاد   

  .بينيم و در جبهه مقابل نيز ايدون هر دو انسان را مي. گيرد و هم انسان غربي را مي
شود كه حقوق بشر مدرن زاده انديشه الئيك است و انديـشه الئيـك دشـمن ديـن اسـت،                 اين نيز گفته مي   

) جداگري، جدا كـردن ديـن و دولـت     –دين(گفتن اين كه الئيسيسم     . پس ايده حقوق بشر با دين سر ستيز دارد        
نظـم الئيـك پاسـخ بـه        . اطالعـي از تـاريخ ايـن پديـده          مخالفت با دين است يا كژنمـايي مغرضـانه اسـت يـا بـي              

شد مؤمنان همـديگر را قتـل         اگر چنين نظمي برقرار نمي    . جنگهاي مذهبي آغاز عصر جديد در اروپا بوده است        
آنقدر همديگر را كشتند تا سرانجام آنجا كه پي بردند امكان پيـروزي مطلـق يكـي بـر ديگـري                     . كردند  عام مي 
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     اسـاس را  . نظم الئيك دين را نجات داد. رسيدند’ طرف نه ما، نه شما، بلكه حكومتي بي ‘وجود ندارد، به نتيجه
خواهـد خـداي خـود را بپرسـتد و بـراي اينكـه        س هرگونـه كـه مـي   بر آزادي وجدان گذاشتند و گفتنـد هـر كـ        

كنـيم، يعنـي در مدرسـه آمـوزش دنيـوي           اختالف پيش نيايد، قدرت دولتي و قـدرت دينـي را از هـم جـدا مـي                 
پسندد؛ گفتند نه بر اسـاس ديـد          خواهد دين را بشناسد به كليسايي برود كه آنرا مي           دهيم نه ديني، هر كه مي       مي

كنـيم و در امـر قـضا خـرد و عـرف را معيـار         نه بر اساس ديد كليساي اصالح شده قضاوت مي     كليساي سنتي و  
دهيم، نـه   مقام و منصبها را برپايه لياقت فردي و رأي مردم و خواست حاكم تخصيص مي: دهيم؛ گفتند   قرار مي 

هيخته، متفكراني دلسوز جامعه    اگر در ايران ما هم حكمرواياني فر      . برپايه تعلق ديني و رابطه با اين يا آن كليسا         
انديش وجود داشتند، ممكن بود كه با بررسي جنگهاي شيعه و سني و حيـدري و نعمتـي                    شناساني عاقبت   و دين 

 بـه آنهـا     ١٨ تـا    ١٦هـايي برسـند كـه اروپاييـان در فاصـله قرنهـاي                در روزگار اوج اين اختالفها بـه همـان نتيجـه          
بدون اين نظم پيشرفتهاي فلسفي و علمي ميسر نبودند،         . د و هم دنيا را    نظم الئيك هم دين را نجات دا      . رسيدند

الملل شكل امروزين خود را نداشـت، رابطـه ميـان كـشورها و                يافت، حقوق بين    حقوق مدني رشد و تدقيق نمي     
در نظر گيريد كه هر كس به فكـر گـسترش ديـن خـود بـود و پيـروان هـر               . تر از اكنون بود     خلقها بسي پرمسئله  

در نظـر گيريـد كـه مـثال     . گفتند كه دستاوردهاي فكري و علمي پيروان هر ديني از آن خود آنهاسـت         ي مي دين
اي بـه پيـروان دينهـاي مختلـف           باز هـم سـازمان مللـي وجـود داشـت و سـمت دبيـر كلـي آن بـه صـورت دوره                       

رقـه بـر سـر تعيـين فرقـه          رسيد هفتاد و دو ف      اي كه نوبت مسلمانان مي      مطمئنا در آن دوره   . شد  اختصاص داده مي  
آري، ايـن سـخن     . افتادند تا تعيين كنند كه دبير كل بايد از ميان پيروان كـدام فرقـه درآيـد                  حقّه به جان هم مي    

درست است كه الئيسيسم و حقوق بشر همزادند، اما اين سخن خطاست كه الئيسسيم دشمن دين اسـت و ايـن                     
  .انرواي مبتني بر آزاديِ وجدان با دين سر ستيز داردگيري صدبار خطاتر است كه حقوق بشرِ جه نتيجه

  حقوق بشر اسالمي

نه يهوديت، نه مسيحيت، نه اسالم، نه دينهاي هندي و چينـي و آفريقـايي و                . حقوق بشر محصول مدرنيت است    
ق بـشر   آمريكايي و نه يونانيان و مصريان و ايرانيان و رميان و چينيان و هنديان باستان مفهومي همسنگ با حقـو                   

گونه كه گفتن ايـن       گفتن اين واقعيت تاريخي سرزنش هيچ ديني و هيچ فرهنگي نيست، همان           . اند  عرضه كرده 
كه در كتابهاي مقدس و متنهـاي كهـنِ كـانوني فرهنگهـاي مختلـف از گـردش زمـين بـه دور خورشـيد سـخن                  

 بتوانـد نمونـه آورد كـه چـه      هر ديـن و آئينـي كـه اينـك         . كاهد  رود چيزي از ارج و اهميت آن كتابها نمي          نمي
تواند احترام بيشتري نسبت به خـود برانگيـزد،           هايي براي ارج نهادن به انسان و آزادي او كرده است، مي             توصيه

سـتايش آزادي و ارج     . كنند اگر مدعي شوند كه كيش آنها واضع حقوق بشر بوده است             اما پيروان آن غلو مي    
بـاور بـه حقـوق بـشر يعنـي بـاور بـه لـزوم نظـام سياسـي و           . ق بشر نيـست خود باور به حقو     نهادن به انسان خودبه   

اي كه ضامن آزادفكري باشند، تبعيض جنسي و         اجتماعي دموكراتيك و قانونهاي داراي پشتوانه محكم اجرايي       
اي اسـت     دموكراسـي پديـده   . اي، ممنوع كنند    نژادي و زباني و ديني  و شكنجه را، زير هر عنواني و به هر بهانه               

  .مدرن، اين پديده همانقدر مدرن است كه فيزيك مدرن، مدرن است
اين عصر اما نه با برآمدن خورشـيد صـلح و آزادي، بلكـه بـا ظلمـت                  . عصر جديد دوره بيداري فكر است     

انديشمندان بيـدار شـده از      . شود  هاي بسيار، كه عمدتا به نام مذهب درگرفته بودند، آغاز مي            جنگها و آدمكشي  
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انديشيدند كه چه بايد كرد، چه بايد كرد تا آشتي برقرار شود و كسي كسي را به نـام                     وسطايي مي خواب قرون   
به رابطه ميان استبداد و جنگ مذهبي پـي        . اي درافكندند   هاي نويي ورزيدند و طرحهاي تازه       انديشه. دين نكشد 

اي برقـرار كـرد كـه جامعـه براثـر             يتـوان نظـام سياسـ       دريافتند كه بايد آزادي بخواهند و دريافتند كه مي        . بردند
اي  از لزوم رواداري سخن گفتنـد و تـالش ورزيدنـد اخـالق مـدني     . هاي عقيدتي فرسوده و تباه نگردد      درگيري

بحثهـاي بـسياري درگرفـت و كتابهـاي     . گذارد پي ريزند كه پيروي از آن پيروي از كليساي معيني را پيش نمي       
اي شد تـا مفهـومي چـون     كار فكري طوالني. هاي تازه جان باختند نديشهعده كثيري بر سر ا. بسياري نوشته شد 

. هايي خطاب به كل بشريت به كار گرفته شود          حقوق بشر شكل گرفت و آنسان پخته شد كه بتواند در اعالميه           
  در ويرجينيـا، كـه از ايالتهـاي پيـشتاز بـراي گـرفتن اسـتقالل و تـشكيل ايـاالت                    ١٧٧٦نخستين اعالميه در سـال      

صـادركنندگان آن كـساني بودنـد كـه تجربـه پيگـرد مـذهبي در اروپـا را               . تحده آمريكا بوده است، صادر شد     م
آنهـا  . كليـساييِ دنيـاي كهـن در امـان باشـند          —آنها به دنياي نو رفتـه بودنـد، تـا از سـتم دولتـي              . پشت سر داشتند  

اعالميـه  . گري را طعمه آتـش نـسازد      پا سازند كه كسي در آن به نام مذهب كس دي            خواستند جامعه نويي به     مي
اين اعالميـه نيـز     .  در فرانسه صادر شد و محصول انقالب كبيرِ ضد استبدادي بود           ١٧٨٩پربازتاب بعدي در سال     

اصلهاي اين اعالميه بـه تـدريج   . كشي و شكنجه و سركوب بود مبتني بر انديشه طوالني بر علتهاي جنگ و آدم   
نظمهاي كهـن سـرنگون شـدند و نظمهـايي شـكل گرفتنـد كـه رعايـت                  .  يافت هاي اروپايي راه    در آگاهي توده  

انديشيدن بر روي حقـوق بـشر       . مضمون اعالميه اما تحقق كامل نيافت     . كردند  برخي از آن اصلها را تضمين مي      
جانبـه    هايي كه محصول مدرنيت بودند مورد انتقـاد همـه           نابساماني. كننده آن ادامه يافت     و ضرورت نظم تضمين   

دو جنگ جهاني سويه زشت چهره      . هاي بزرگي آفريد    داري در قرن بيستم فاجعه      نظم نوي سرمايه  . رار گرفتند ق
عقالنيت مدرن، كه در جايي پيشرفت فكر فلسفي و علمـي را موجـب شـده بـود،                  . مدرنيت را به نمايش نهادند    

ــرار گرفــت    ــه ماشــين كــشتار ق ــ. در جــايي ديگــر در خــدمت ســامان دادن ب ــازياردوگاهه ــه  اي مــرگ ن هــا ب
در اين  » ديالكتيك روشنگري «. كرد  اي مدرن كار مي     ترين شكل سازمان يافته بود و همچون كارخانه         ’عقالني‘

اعالميـه حقـوق بـشرِ مـصوب     . آور خـود انديـشيد   روشنگري بر بعد فاجعـه . اردوگاهها پديداري آشكاري يافت 
جلـوه بـارز    . مودهاي اين تفكر بازتابي انتقـادي اسـت        يكي از ن   ١٩٤٨مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال        

حرمتي و تحقيرِ حقوقِ انـسان   بي«: شود بينيم، آنجايي كه گفته مي   اين تفكر انتقادي را در مقدمه اين اعالميه مي        
  ٤.»اي شده است كه وجدان بشر را برانگيخته منجر به اعمال وحشيانه

هـايي كـه    بر اين نكته است كه انديشه حقوق بـشر و اعالميـه           هدف من از بيان اين تاريخچه مختصر تأكيد         
هـايي كـه بـا     در اعالميـه  . انـد   اين انديشه در آن تبلور يافته، از فكر انتقادي بر پايمالي حيثيت انساني ناشـي شـده                

كـه در آنهـا     بينيم    بينيم، و در مقابل حتا مي       اند، از فكر انتقادي اثري نمي       انتشار يافته » حقوق بشر اسالمي  «عنوان  
. هاي اسالمي همواره ارج انسان و حقوق او پاس داشته شده است             آيد در جامعه    ادعاهايي شده كه از آنها برمي     

اي   خواهيم در ايـران اعالميـه       درست باشد و ما مي    » حقوق بشر «به دنبال   » اسالمي«كنيم آوردن صفت      فرض مي 
. هـاي دور بـازگرديم   الزم نيـست بـه گذشـته   .  ايران باشـد اولين كار بايد بررسي انتقادي تاريخ. اسالمي بنويسيم 

 را بكاويم تا دريابيم چه نبايد كـرد، چـه كارهـايي پايمـال كـردن حـق بـشري                     اوينتوانيم فقط تاريخ زندان       مي
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اي جـز عقيـده دسـتگاه حـاكم           اند كـه عقيـده      كساني را در زندان افكنده    : خوانيم  هاي زندان را مي     پرونده. است
كساني را  . خواهند بينديشند   نويسيم كه افراد حق دارند هرگونه كه مي          در اعالميه حقوق بشر خود مي      .اند  داشته

نويسيم همه بايد برخوردار از حـق         در اعالميه خود مي   . اند  اند كه حزب و سنديكا درست كرده        به زندان افكنده  
ده و برخالف ميل حاكمان در جـايي جمـع          اند كه نظر خود را بيان كر        كساني را به زندان افكنده    . تشكل باشند 

در . نويـسيم كـه همـه بايـد از حـق آزادي بيـان و آزادي اجتمـاع برخـوردار باشـند                      در اعالميه خود مي   . اند  شده
انـد و حيثيـت انـساني آنهـا را      انـد، مـسخ كـرده    يابيم انسانها را شـكنجه كـرده    درمياوينبررسي تاريخچه زندان  

نويـسيم شـكنجه مطلقـا ممنـوع اسـت،       شود و ما در اعالميه خود مي اخالقي ما بيدار مي  وجدان  . اند  پايمال كرده 
و اين همه را در     . هاي فرمايشيِ دربسته ممنوع است      اي ممنوع است، محكمه     احترامي به هركس و با هر بهانه        بي

 وجـود دارنـد     اويـن ن  هـاي ننگـي چـو       نويسيم از اين كه در ميهن ما لكه         كنيم و مي    مقدمه اعالميه خود ذكر مي    
. كنـيم  اي را صـادر مـي   هاي اويني تكرار شوند و از اين روست كه چنين اعالميـه  خواهيم فاجعه ايم، نمي  شرمنده

پـس از  . هاي دورتر را نيز بررسي كنـيم   هاي گذشته   گر سازيم و پرونده     توانيم هشياريِ تاريخي خود را جلوه       مي
هـا،   القـضاة  هـا، عـين   نويـسيم بـا نظـر بـه پرونـده قتـل حـالج        ه خـود مـي  هاي انتقادي در مقدمه اعالميـ   اين بررسي 
هاي فراواني كه در مـيهن        عام  ها، با نظر به قتل      ها، جزني   ها، رضايي   ها، اراني   ها، عشقي   ها، فرخي يزدي    سهروردي

نيم كه بـا رجـوع      هايي از اين دست، ما برآ       ها و فاجعه    ما از جمله به نام دين صورت گرفته، با نظر به كتابسوزان           
به وجدانهاي اخالقي، ياري از مغزهاي بيدار و تالش براي گسترش آگـاهي بـه لـزوم آزادي بـشري، نظمـي را                       

هايي از آن دست كه برشمرديم،        برپا كنيم كه در آن حقوق بشر تضمين شود و اين امكان پديد آيد كه فاجعه               
يابنـد و     اي نوشته شود، همگان جديت آن را درمـي          يهبه نظر من اگر چنين اعالم     . ديگر در كشور ما رخ ننمايند     

اي صادر شود، در انـدونزي نيـز، در           تصور كنيد در كشورهاي عربي نيز چنين اعالميه       . گذارند  به آن احترام مي   
. توانيم گرد هم جمع شويم و اعالميه جهاني حقوق بـشر اسـالمي را بنويـسيم       پاكستان و افغانستان نيز، آنگاه مي     

تـوانيم تمـامي بـشريت را مخاطـب           باوري فرهنگـي نـداريم و مـي         اه خود پي ببريم كه نيازي به نسبيت       شايد آنگ 
هر نامي نيز كـه بـر آن نهنـد،          . شكنجه شكنجه است، چه مسلمان شكنجه شود، چه مسيحي، چه بودايي          . گيريم

  .ماند ماهيت آن شكنجه باقي مي
كـه بـه تـصويب اجـالس وزيـران امـور خارجـه         » شراعالميـه اسـالمي حقـوق بـ       «اعالميه فرضي خـود را بـا        

 اين اعالميه يكي از بيش      ٥.كنيم   خورشيدي رسيده است، مقايسه مي     ١٣٦٩كشورهاي اسالمي در قاهره در سال       
باورانـه از سـوي مـسلمانان منتـشر شـده و اهميـت آن در ايـن اسـت كـه           اي است كه با ديد نسبيت      از ده اعالميه  

هـاي آن در اينجـا نـاممكن اسـت،      در اين اعالميـه، كـه نقـد مـاده    .  آن قرار داردقدرت دولتي بيشتري در پشت    
خواهد بگويد كه در جهان اسـالم همـه چيـز بـر وفـق مـراد        مقدمه آن انگار مي . بينيم  اثري از بينش انتقادي نمي    

ز مفهوم حقوق   انسانها بوده و اينك نيز هست؛ حتا مدعي است كه در جهان ابتدا مسلمانان بودند كه به درك ا                  
اگـر توجـه كنـيم كـه نماينـدگان          . تـرين درك را از حقـوق بـشر دارنـد            بشر رسـيدند و آنـان هـم اينـك عميـق           

كشورهايي چون الجزاير، ليبي، سودان، سوريه، عراق، پاكـستان، انـدونزي و عربـستان سـعودي ايـن اعالميـه را                     
جالب اينجاسـت كـه هـيچ يـك از          . جدي هستند يابيم كه اين ادعاها تا چه حد پوچ و غير           اند، درمي   امضا كرده 
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رود، امـا در همـه        در آن از منـع شـكنجه سـخن مـي          . كشورهاي صادركننده ايـن اعالميـه بـه آن وفـادار نيـستند            
المللي حقوق بـشر و از جملـه بـه            به گزارشهاي سازمانهاي بين   . كشورهاي امضاكننده شكنجه امري عادي است     

اند بنگريد تا دريابيد وضعيت حقوق        وندان كشورهاي اسالمي تشكيل داده    گزارشهاي سازمانهايي كه خود شهر    
  ٦.بشر در جهان اسالم چگونه است

حقـوق بـشر    «هايي كه در تبليغ انديشه        و همه كتابها و مقاله    » حقوق بشر اسالمي  «هاي    مشخصه همه اعالميه  
هنجاري كه در اين متنهـا از آن سـخن          . استتوجهي به رابطه ميان هنجار و واقعيت          اند، بي   نوشته شده » اسالمي

توان بهشتي را به تـصور درآورد        در هنجارگذاريِ گسسته از واقعيت مي     . رود يكسر گسسته از واقعيت است       مي
. واقعيـت نقطـه مقابـل هنجـار اسـت     ! اما چه حاصل؟ به واقعيـت بنگريـد  . اي هم آزار نرسد كه در آن به مورچه   

 و بايد از نقد واقعيت حاصل شـود  واقعيت نباشد و بتواند بر واقعيت تأثير بگذارد،          ، براي اينكه گسسته از    هنجار
اعالميـه حقـوق بـشر بايـد بـراي مـا زمينيـان              . گردد مگر اينكه بر روي واقعيت پرده افكنده نـشود           اين ميسر نمي  

هاي افغانستان و     نمونه. نيرود از جمله به نام احكام آسما        بينيم كه چه ستمي برما مي       نوشته شود و ما زمينيان مي     
  خواهيم خود را و ديگران را گول زنيم؟ تا كي مي. چند كشور ديگر دربرابر چشم همگان قرار دارند

تواند واقعيت را، در واقعيـت نـه در ادعـا، در     تنها بايد به آنچه كه واقعي است فخر كرد و هنجاري كه مي 
كشورهاي اسالمي پيش از آنكه به سنت خود فخر كننـد بايـد          . اي آزاد و انساني تغيير دهد       سمت برپايي جامعه  

بيمـاري جـدايي مطلـق ظـاهر و         . در زندانهايشان را بگشايند تا درنگريم تا چه حـد بـه ادعاهـاي خـود وفادارنـد                 
اولـين گـام در جهـت       . تعارف دروغگويي، به جاي جاي خطه فرهنگي ما سرايت كـرده اسـت              باطن، به بيان بي   

وقتـي خودمـان بـه دليـل        . اين بيماري از چشم جهانيان پوشيده نيست      . الج اين بيماري است   تأمين حقوق بشر ع   
گيـريم چـرا بايـد از ديگـران انتظـار داشـته باشـيم كـه مـا را جـدي                        اين بيماري ادعاهاي خودمان را جدي نمـي       

  بگيرند؟
بسيار كوشا بـود    »  بشر اعالميه جهاني حقوق  «اندونزي از جمله كشورهايي بود كه در نقد و رد جهانرواييِ            

كردند كه از ارزشهاي اسالمي در زمينه حقوق بـشر حـرف زننـد،      و كارگزاران او به اين بسنده نمي سوهارتوو  
اكنـون پـرده فروافتـاده اسـت و     . گفتنـد  از ارزشهاي آسيايي از جمله در زمينه شيوه هدايت اقتصاد نيز سخن مي           

  .چه فسادي پنهان بوده است» آسيايي« و »اسالمي«بينيم پشت آن ارزشهاي  همگان مي

  »گفتگوي تمدنها«حقوق بشر و موضوع 

حقوق بشر چشم و همچشمي و نوعي حسادت پنهان است و ايـن انگيـزه سـالمي           » اسالمي«هاي    در پس اعالميه  
 حتـا   داريم و » حقوق بشر «خواهند بگويند كه ما هم        ها مي   با اين اعالميه  . براي سخن گفتن از حقوق بشر نيست      

در همـين   ! ايـم   ايم كـه بـراي نخـستين بـار در تـاريخ بـه ايـن مفهـوم دسـت يافتـه                       بهترش را داريم، اصال ما بوده     
شوند بهترين نظام حكـومتي را دارنـد و           راستاست كه سران غالب كشورهاي اسالمي، از جمله ايران، مدعي مي          

                                                      
شـده در بـاال       بـرده   خانم شيرين عبـادي در كتـاب نـام        .  يكي از امضاكنندگان اعالميه مذكور است      جمهوري اسالمي ايران     ٦

موضـوع  . را عرضـه كـرده اسـت    » اعالميـه اسـالمي حقـوق بـشر       «هايي از ناهمخواني قانونهاي جمهـوري اسـالمي بـا             نمونه
  .اي است پايبندي عملي به اعالميه خود داستان جداگانه
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با همين ادعاها نيـز وارد  . زدني است ان مثَلهمتاست و در جه اي هستند كه بي   شهروندانشان برخوردار از آزادي   
  .شوند ، كه مد روز است، مي»گفتگوي ميان تمدنها«

گفتگوي ميان فرهنگها و تمدنها را در زمينه حقـوق بـشر چگونـه بايـد پـيش بـرد؟                    : حال پرسش اين است   
نخست بـه   . رود  پيشتر گفته شد كه حقوق بشر مفهومي است كه از چارچوب تنگ ارزشهاي فرهنگي فراتر مي               

اين دليل كه اين مفهـوم زاده انديـشه بازتـابي انتقـادي اسـت و ايـن انديـشه آن توانـايي را دارد كـه موقعيتهـاي                
و ديگر اينكه حقـوق بـشر پاسـخي    . تفسيري را آشكار سازد، از آنها درگذرد و به سوي افقي جهاني پيش رود      

قتـل عـام قتـل عـام اسـت، شـكنجه            : رهنگي خاص نيـستند   است به دردهايي كه معناي مطلقي دارند و مقيد به ف          
نشيند، از ابتدا وضوحي      ميانجي در آگاهي نمي      پاسخ به اين دردها بي     ٧.كشي است   كشي آدم   شكنجه است، آدم  

تـوان بـر روي آنهـا         مـي . چون وضوح درد شالق و غريو تيرباران را ندارد و طبعا تابع موقعيتهاي فرهنگي است              
كنندگان در آن بخواهند به راستي واقعيت را نقد كنند و هنجـاري برنهنـد                 ، اگر شركت  چنين بحثي . بحث كرد 

  .اگر جز اين باشد تبديل به محفل رجزخواني خواهد شد. كه آن را تغيير دهد، به نتيجه خواهد رسيد
 انـد، حيثيـت انـساني آنهـا پايمـال شـده اسـت، لبهايـشان را                  پس آيا بهتر نيست كه آناني كـه شـكنجه شـده           

را دربـاره حقـوق بـشر       » گفتگـوي تمـدنها   «اند، از سرتاسر جهان گرد آيند و          اند و كتابهايشان را سوزانده      دوخته
باوري فرهنگـي   هاي نسبيت پيش برند؟ به گمان من اگر چنين انجمني تشكيل شود، پاسخ محكمي به همه جلوه           

 مشخـصه چنـين انجمنـي وجـود دارنـد، امـا             اكنون جمعهـايي بـا      هم. در برخورد به مسئله حقوق بشر خواهد داد       
گفتگـوي  » الملـل   عفـو بـين   «در سازماني چـون     . سروصدايي ندارند چون فاقد امكانهاي دولتي براي تبليغ هستند        

دهـد، آرژانتينـي بـه دفـاع از      ميهنش مي سوداني خبر از دستگيري و شكنجه هم. مدام جاري است» تمدنها«ميان  
كنـد،    كند، او نيز پايمـال شـدن حقـوق بـشر در آرژانتـين را افـشا مـي                    ضا جمع مي  كند و ام    او اعالميه پخش مي   

» تمـدنها «گفتگو جاري اسـت،     . كوشد صداي او را در جهان بازتاب دهد         اينك محفلي در آفريقاي جنوبي مي     
  .ترين شكل در حال گفتگو با يكديگرند به صادقانه

دولـت آمريكـا در ايـن زمينـه پيـشگام           . ي نيـست  در استفاده ابزاري از حقوق بشر در سياست خارجي شـك          
جايي ديده نشده است از پايمال شدن حقوق بـشر در عربـستان سـعودي نـام برنـد، چـون بـا ايـن كـانون                           . است

نالنـد، امـا بـه مجـرد اينكـه پـاي              از نقض حقـوق بـشر در چـين مـي          . ارتجاع در منطقه پيوندي استراتژيك دارند     
هـايي    همه از حقوق بـشر چنـين سوءاسـتفاده        . شود  آيد، همه چيز فراموش مي     قرارداد اقتصادي هنگفتي پيش مي    

در حالي كـه بـه خـاطر سانـسور و محـدود             . حكومت جمهوري اسالمي نيز اين شيوه را آموخته است        . كنند  مي
كردن آزاديهاي نويسندگان و هنرمندان كشور خود در درون و بيرون مورد انتقاد اسـت، بـه يكبـاره دسـت بـه                       

زند، زيرا آقاي گارودي كتـابي         نويسنده فرانسوي مي   (Roger Garaudy) رژه گارودي  تبليغي در دفاع از      كارزار
اي ساخته و پرداخته يهوديان       ها را افسانه    نوشته است كه در آن موضوع كشتار يهوديان در اردوگاه مرگ نازي           

نويـسندگان  . اخت جريمه محكوم شده استاعالم كرده، اين كتاب در فرانسه ممنوع شده و نويسنده آن به پرد      
اي ننوشته بودند ناگهان آزاديخواه شـده، بـه           اي كه هيچگاه در دفاع از آزادي بيان در درون كشور كلمه             دولتي

و اين همه در حالي اسـت كـه          . افشاي پايمال شدن حقوق بشر در فرانسه و دفاع از حق بيان گارودي پرداختند             

                                                      
  .٧٢. ، ص)١٣٧٦زمستان  (٣٥. شنگاه نو، در » اخالق و خشونت«ريد به مقاله در اين مورد بنگ   ٧
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ايـن  ) »خـدا مـرده اسـت   «  (Dieu est mortاگر كتابِ  ! ود ايران امكان چاپ ندارد    كتابهاي آقاي گارودي در خ    
نويسنده را، كه يادگار دوران المذهب بودن اوست، به طور كامل به فارسي برگـردانيم، نخـواهيم توانـست آن                    

انكـار  گارودي نومسلمان با نئوفاشيستها همصدا شده و يك واقعيـت مـسلم تـاريخي را                . را چاپ و پخش كنيم    
بعد كار او بسي بزرگتر از بعد كار كسي است كه مثال در ايران كتابي بنويسد و بگويد شـكنجه و                     . كرده است 

  .اي است ساخته و پرداخته كمونيستها يا مسلمانان مخالف سلطنت كشتار در زندانهاي شاهنشاهي افسانه
هاي پيـشرفته غربـي كـار مـشكلي         پيدا كردن موضوع براي نشان دادن پايمال شدن حقـوق بـشر در كـشور              

غربيان در انتقاد . دهند  هاي متعددي انتشار مي     هر روز خود روشنفكران غربي در اين مورد كتابها و مقاله          . نيست
راسـتگرايان زمـاني از ارزشـهاي       . باوري فرهنگي خود محـصولي اسـت غربـي          ديدگاه نسبيت . از غرب پيشتازند  

اي از چپگرايـان      عـده . خواستند اين فرهنگ را به همه جا صادر كننـد           ميزدند و     جهاني فرهنگ اروپايي دم مي    
. هاي جهان سـوم وانهنـد       المللي را به پابرهنه     خواستند رهبري مبارزه بين     دچار رمانتيسيسم جهان سوم بودند و مي      

ان آرمـ   غالب راسـتگرايان و گروهـي از چپگرايـان سـابقي كـه اينـك بـي                : ها عوض شده است     اكنون اما روحيه  
باوري فرهنگـي     گويند، نسبيت   اند و به جاي وحدت جهاني بنابر مد روزِ پسامدرنيستي از اختالف سخن مي               شده

هر فرهنگي خود مسؤول سامان دادن به خود است؛ جهـان سـوم را بـه جهـان                  ‘: گويند  آنها مي . كنند  را تبليغ مي  
ر جهان سـوم را محكـوم كنـيم؟ شـايد اصـال             سوم واگذاريم؛ ما را با آنها كاري نيست؛ چرا شكنجه و كشتار د            

آنها آشـكارا از اينكـه در       ’ !اين كارها را دوست داشته باشند و اين كارها در زمره ارزشهاي فرهنگي آنها باشد              
حوصـلگي و     اي از جهان سوم نشان داده شـود، اظهـار بـي             دهنده  هايشان تصويرهاي تكان    ها و روزنامه    ويزيون  تله

انـد تـا      راستاي اين فكـر اسـت كـه اروپـاي غربـي و آمريكـاي شـمالي مرزهايـشان را بـسته                     در  . كنند  بيزاري مي 
ها اين شـده اسـت كـه محـصول            و در اين ميان كار ما جهان سومي       . ها پا به دنياي رنگين آنها ننهند        سومي  جهان

 بـه زبانهـاي     باوري فرهنگي را زير عنوان فلسفه پسامدرن يا چيزهاي ديگـري از ايـن دسـت                 فكري غربي نسبيت  
اصطالح ارزشهاي فرهنگي خود برخيزيم و عليـه جهـانرواييِ            خود برگردانيم و برپايه اين مهمالت به دفاع از به         

  .روشنگري تبليغ كنيم
بـاوري فرهنگـي    اي را پـيش بـرد، زيـرا در نـسبيت     توان هيچ گفتگـوي جهـاني      باوري فرهنگي نمي    با نسبيت 

شود كه الفزني كنيم و بگوييم به اندازه كافي           كارمان اين مي  . ته است مفهوم جهان مشترك انساني از دست رف      
بـديل ايـن شـيوه      . خـواهيم چيـزي از كـسي بيـاموزيم و بـه آنچـه داريـم راضـي هـستيم                     سعادتمند هـستيم، نمـي    

هـاي ننـگ      در تـاريخ ايـن جهـان لكـه        . گفتگويي كه گفتگو نيـست، حركـت از مفهـوم جهـان مـشترك اسـت               
كنم اگر همگان از ننگهاي خود سخن بگويند، به لحاظ اخالقي و              من فكر مي  . د آنها را بپوشانيم   نباي. اند  فراوان

نشستي جهاني تشكيل دهيم و همگان بازگوييم كه در فرهنگ خاستگاهمان چـه            . تاريخي مفتخرتر خواهند بود   
  :داريمآوري  ها كه وجود ندارد، بازگوييم كه چه تاريخ شرم اخالقي ها و چه بي گري تحميل
  آوران تاريخ ما بيسمارك و هيتلرند،  نام -

  قهرمانان ما چنگيز و تيمورند، 
  .ما هم آغامحمدخان قاجار را داريم

  ايم،  ما هند را غارت كرده -
  .اند سلطان محمود و نادرشاه ما نيز چنين كرده
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  دولتهاي ما امپرياليستي بوده و هستند،  -
كنـيم چـرا آنهـا را امپرياليـست      ايـم كـه تعجـب مـي       داشتهما نيز دولتهاي متجاوزي چون دولت عثماني        

  نامند،  نمي
  .اين نه ناشي از نخواستن ما، بلكه ناشي از نتوانستن ماست. ما امپرياليست نبوده و نيستيم

  ايم، ما بمب اتمي داريم و تا كنون دوبار از آن استفاده كرده و چندصد هزار نفر را كشته -
  .اگر داشتيم شايد اكنون بخش بزرگي از كره زمين غيرمسكوني بود. مما خوشبختانه بمب اتمي نداري

  داري و آپارتايد است،  بخش بزرگي از تاريخ ما تاريخ برده -
  در كشور ما نه آپارتايد نژادي، بلكه آپارتايد جنسي برقرار است، 

جنـوب كـشور    پوسـت     در جنـگ بـا نامـسلمانان سـياه        . داري از نو برقرار شـده       در كشور ما سودان برده    
عنـوان كنيـز و    فروشند تا از آنها بـه   گيرند و به عربهاي ثروتمند شمال مي        هاي آنها را به غنيمت مي       بچه

  .غالم استفاده كنند
  در كشور ما آدمسوزان و كتابسوزان شده است، -

  .تريم  ما در اين زمينه پرسابقه
  اند،  گران ما در جنايتكاري بسيار مبتكر بوده شكنجه -

  .آپولو، قپاني، جعبه، اعدام نمايشي: ايم هايي داشته ها و اكتشاف اين زمينه اختراعما هم در 
  اخالق ما دوچهره دارد، -

  .كنم دروغگوتر از ما بتوان كساني را يافت اما گمان نمي
  ،گوبلزايم چون  ما عوافريباني داشته -

  ...ما 
محابا هـر گونـه پايمـال شـدن حقـوق             ياگر همه جنايتها و ننگهاي تاريخي خود را بازگو كنيم، اگر همه ب            

تـوانيم بـه تفـاهم و همـدلي برسـيم و جهـاني را در اختيـار آينـدگان              بشر را در ميـان خـود آشـكار سـازيم، مـي            
انـسان بـه آن ميزانـي ارج دارد كـه از دروغ و           . بگذاريم كه در آن چيزي براي افتخار كردن وجود داشته باشد          

  .گيرد خشونت فاصله مي


