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چکیده
در این مقاله چگونگی و چرایی ارتباط بین حقوق بشر و دانشهای انسانشناسی بررسی و
ارزیابی میشود .انسانشناسی با توجه به رویکردها و روش های گوناگونی که در آن وجود دارد،
به دینی ،فلسفی ،عرفانی و تجربی تقسیم میشود .هدف این پژوهش بررسی رابطه حقوق بشر
با این دانش ها و ارزیابی نقش آنها در تعریف و تدوین این حقوق است .حقوق بشر اگرچه بهطور
کلی با همه دانشهای انسانشناسی مرتبط میشود ،اما بنیادیترین رابطه آن با
انسانشناسی های دینی و فلسفی برقرار است .قواعد این حقوق بر اساس آموزههای آنها توجیه و
از مبانی مستحکم برخوردار میشود .اما انسانشناسی تجربی صرفا در فرآیند اجرای حقوق بشر
قابل مالحظه است و در تعریف و شناسایی حقوق بشر ،به دلیل هویت فرافرهنگی آن ،چندان
نقشی ندارد .انسانشناسی عرفانی نیز کاربرد همگانی ندارد.

کلیدواژهها:

حقوق بشر ،انسانشناسی فلسفی ،انسانشناسی عرفانی ،انسانشناسی دینی ،انسانشناسی

تجربی.

 دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول.)mhtalebi@rihu.ac.ir :
 دانشآموخته دکتری فلسفه اسالمی جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دریافت1393/06/23 :

تاریخ پذیرش1393/09/17 :
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مقدمه
رابطه حقوق بشر و انسانشناسی از مباحث مهم فلسفه حقوق بشر به شمار میآید .در این
بحث ،چرایی و چگونگی ابتنای حقوق بشر بر انسانشناسی و نقش انسانشناسی در قواعد
حقوق بشر بررسی و ارزیابی میشود .اما در انسانشناسی رویکردها و گرایشهای مختلفی وجود
دارد .هر یک از دانشهای فلسفه ،عرفان ،دین و علوم تجربی به مطالعه و تحقیق درباره انسان
پرداخته است که بر اساس آن ،انسانشناسیهای دینی ،فلسفی ،عرفانی و تجربی شکل گرفته
است .این پژوهش رابطه حقوق بشر را با این چهار دانش انسانشناسی بررسی میکند.
پرسش اصلی پژوهش آن است که :آیا بین حقوق بشر و انسانشناسی رابطهای وجود دارد؟
این پرسش خود به پرسشهای فرعی زیر منتهی میشود :آیا حقوق بشر با همه دانشهای
انسان شناسی رابطه دارد؟ این رابطه چیست و چرا چنین ارتباطی برقرار است؟ هر یک از
دانشهای انسانشناسی ،چه نقشی در تعریف و تدوین حقوق بشر ایفا میکند؟
در این مسئله اگرچه مباحثی مطرح شده است ،چنانکه انسانشناسان غربی از زمان
تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر به اهمیت انسانشناسی فرهنگی (تجربی) در بحث حقوق بشر
توجه کرده و بر اساس تکثر فرهنگها و نسبیت فرهنگی ،جهانشمولی آن را نقد کردهاند؛ و
برخی اندیشمندان اسالمی نیز در آثار خود به نقش انسانشناسی دینی و فلسفی در تدوین
حقوق بشر اشاره کردهاند ،اما در این زمینه ،نگارنده به پژوهش مستقلی دست نیافته است که
بتواند رابطه حقوق بشر را با دانشهای انسانشناسی تبیین و نقش آنها را در تعریف و تفسیر
حقوق بشر برجسته کند .بنابراین ،بررسی و ارزیابی این رابطه که به ابتنای حقوق بشر بر
انسانشناسی میانجامد ،از نوآوریهای این پژوهش به شمار میآید و با توجه به اینکه بر اساس
اصول و مبانی انسانشناسی ،دشواریهای نظری حقوق بشر توجیه میشود ،پرداختن به این
بحث ،اهمیت فراوان دارد.
این نگارش با استفاده از روش تحلیلی  -توصیفی ،به مطالعه و تحقیق میپردازد.
بدینمنظور ابتدا مفاهیم حقوق بشر و انسانشناسی را تعریف و تبیین میکند .سپس به تحلیل
و ارزیابی انواع انسانشناسی و رابطه هر یک با حقوق بشر میپردازد و در پایان به یافتههای
نهایی اشاره میکند.
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 .1حقوق بشر
حقوق بشر ،در نگاه نخست ،به حقهایی تعریف میشود که هر انسانی به دلیل انسانبودن از
آنها برخوردار است .اما برای دستیابی به تعریف جامع از حقوق بشر ،ابتدا باید ویژگیهای آن
بررسی شود .این حقوق به طور کلی دارای ویژگیهای زیر است:
 .1ذاتی ( )inherentهستند؛ یعنی انسان به صرف انسانبودن از آنها برخوردار است و هیچ
شرطی جز انسانبودن الزم ندارد .این حقوق ،حقهایی نیستند که در اثر فعلی یا اراده انسانی یا
رخدادی ایجاد شوند ،بلکه همراه با خلقت انسان به وجود میآیند .صرف انسانبودن در
برخورداری از آنها کافی است (موحد407 :1381 ،؛ مظفری)25 :1388 ،؛
 .2مساوی ( )equalهستند؛ یعنی همه افراد بشر از آن بهره برابر دارند؛
 .3سلبناپذیرند ()inalienable؛ نمیشود آنها را از انسان گرفت و نمیتوان آنها را به
دیگران منتقل کرد؛
 .4جهانشمول ( )universalهستند و سرشت فرازمانی و فرامکانی دارند و به دوره زمانی و
محدوده جغرافیایی خاصی محدود و منحصر نمیشوند (.)Donnelly, 2003: 10
اما حقوق بشر با این ویژگیها آیا به حکم طبیعت و فطرت به انسانها تعلق میگیرد یا بر
مبنای وضع و قرارداد ،از آن برخوردار میشوند؟
در پاسخ به این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ نخست رویکرد مکتب حقوق طبیعی
است که حقوق بشر را حقهایی میداند که انسان به حکم طبیعت و خلقت از آنها بهرهمند
است و قوانین و مقررات بینالمللی باید آنها را شناسایی کنند .دوم رویکرد مکتبهای حقوقی
پوزیتیویستی است که به حقوق بشر به عنوان حقهایی برخاسته از توافق و قرارداد نگاه
میکنند.
در تعریفهای زیر ،این دو رویکرد را بهخوبی میتوان دید؛ جک دانلی میگوید:
حقوق بشر حقهایی برگرفته از طبیعت بشرند که انسان فقط به دلیل انسانبودن از آنها
برخوردار است ،بدون مالحظه هیچ نوع حق و تکلیفی که افراد به عنوان شهروند یا اعضای یک
خانواده یا به عنوان بخشی از سازمانهای خصوصی و عمومی و انجمنها ،ممکن است از آنها

بهرهمند باشد (.)Donnelly, 2007: 21
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برخی از نویسندگان در تعریف حقوق بشر گفتهاند« :حقوق بشر به معنای امتیازات کلی
است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است» (فلسفی)95 :1374 ،؛ و نیز گفتهاند« :حقوق بشر
ظرفیت های طبیعی است که طبیعت روحی و عقلی و غریزی و جسمانی آدمی آن را اقتضا
دارد» (الدباس و ابوزید.)26 :2011 ،
تعریفهای باال با رویکرد حقوق طبیعی به حقوق بشر نگریستهاند؛ اما آنهایی که رویکرد
پوزیتیویستی دارند ،حقوق بشر را به حقهایی که در حقوق موضوعه شناخته شده ،تعریف
میکنند ،چنانکه در این تعریف آمده است:
حقوق بشر عبارت است از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد
موضوعه که افراد به اعتبار انسانبودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم ،با

تضمینات و حمایتهای الزم ،از آن برخوردار میباشند (هاشمی ،سید محمد.)12 :1384 ،

در نتیجه ،حقوق بشر حقهایی هستند که یا به حکم طبیعت و فطرت ،یا بر اساس وضع و
توافق بینالمللی ،هر انسانی به صرف انسانبودن از آنها برخوردار است.
اگر از تعریف حقوق بشر بگذریم ،این پرسش را میتوان مطرح کرد که :آیا حقوق بشر
اصطالح واحدی دارد یا در اصطالحات متعددی به کار میرود؟ به بیان دیگر ،وقتی مفهوم
حقوق بشر به کار برده میشود ،آیا به نظام خاص یا مجموعه قواعد معینی اشاره دارد یا از
مطلق حقهای بشر در هر نظام حقوقی حکایت میکند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت :امروزه حقوق بشر را میتوان در دو اصطالح عام و خاص به
کار برد؛ زیرا حقوق بشر از دورانهای قدیم در ادیان الهی و نظامهای حقوقی متمدن همواره
مطرح بوده ،اگرچه همیشه به طور کامل و درست رعایت نشده است .همچنین ،در عصر جدید به
دلیل عواملی از جمله برخی جنگهای ویرانگر که نقض جدی حقهای انسانی را در پی داشت،
جامعه جهانی راجع به شناسایی حقهای بشر توافق و آنها را در قالب اعالمیهها و میثاقهای بین
المللی تدوین کرده است .بنابراین ،دو معنای عام و خاص برای حقوق بشر میتوان تعریف کرد؛ و
تفکیک بین آنها ضروری است تا بحث ما به نزاع لفظی یا مغالطه کشیده نشود.
 .1-1معنای عام
حقوق بشر در معنای عام عبارت است از حقوقی که بشر به صرف بشربودن و فارغ از امتیازات
نژادی ،زبانی ،مذهبی ،رنگ ،پوست و  ،...از آنها برخوردار است .در این معنا ،هر حقی که به سبب
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انسانبودن انسان به او تعلق گیرد ،جزء حقوق بشر است ،چه از منظر دین به آن نگریسته شود و
چه از منظر مکتبهای فلسفی و حقوقی .این اصطالح میتواند هم بر حقوق بشری که هست،
اطالق شود و هم بر حقهای بشری که باید باشد .پس با این اصطالح ،هم میتوان حقوق بشر
گذشته و موجود را مطالعه کرد و هم از حقوق بشری که باید به وجود آید ،بحث کرد.
بنابراین ،هر مجموعه قواعد حقوقی که ویژگیهای فوق را داشته باشد ،حقوق بشر خواهد
بود ،خواه در نظام بینالمللی حقوق بشر معاصر شناسایی شده باشد یا نه .آنچه هویت حقوق
بشر را میسازد ،آن است که انسان به دلیل انسانبودنش از آن حقها برخوردار باشد ،نه به
دلیل آنکه عضو جامعه ،گروه ،انجمن ،دین ،مذهب ،قوم و فرهنگ خاص است

(حقیقت:1384 ،

331؛ هاشمی ،محمد منصور.)634 :1384 ،
 .2-1معنای خاص
اصطالح «حقوق بشر» در معنای خاص بر مجموعه قواعد حقوق بشر اطالق میشود که در نظام
حقوق بینالملل شناسایی ،و در قالب اسناد بینالمللی ،مثل اعالمیهها و میثاقها ،تعریف و
تدوین شده است .حقوق بشر در این معنا نیز همان حقوقی است که انسان به صرف انسانبودن و
بدون مالحظه وابستگیهای فرهنگی مثل نژاد ،زبان ،مذهب و  ،...از آنها برخوردار است ،اما آنچه این
معنای اصطالحی را از معنای اول متمایز میکند ،این است که .1 :این حقوق بر اصول و مبانی
فلسفی خاصی بنا شده که برآیند دوران مدرن است؛  .2این حقوق تا حدود زیادی وفاق بینالمللی را
جلب کرده و در قالب اسناد و منابع مختلف ،مثل اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی ،و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و دیگر اسناد بینالمللی شناسایی و
تدوین شده است (حقیقت332 :1384 ،؛ هاشمی ،محمد منصور 634 :1384 ،و .)643-642
مراد ما از حقوق بشر در بحث حاضر ،معنای اول آن است .بر اساس این معنا ،به سنجش
رابطه این حقوق با انسانشناسی میپردازیم.

 .2انسانشناسی
واژه «انسانشناسی» در لغت بر شناخت انسان در ابعاد مختلف شخصیت او از طریق دانشهای
الزم اطالق میشود (انوری ،1381 ،ج .)618 :1اما این واژه در اصطالح در ارتباط با همه آموزههای
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دین ،فلسفه ،عرفان و علوم تجربی درباره شناخت حقیقت انسان و ابعاد وجودی و شخصیتی او
به کار میرود .البته گاهی انسانشناسی فقط بر مطالعات علوم تجربی درباره انسان اطالق می
شود (رجبی21 :1384 ،؛ کبیر ،1391 ،ج.)30-24 :1
بنابراین ،مفهوم انسانشناسی را میتوان به دو اصطالح خاص و عام تقسیمبندی کرد:
 .1اصطالح خاص :مفهوم انسانشناسی در این اصطالح ،در دانشکدههای علوم اجتماعی به
عنوان رشتهای علمی شناخته می شود و به معنای مطالعه انسان در ابعاد جسمانی  -زیستی و
فرهنگی -اجتماعی با روش تجربی و علمی به کار میرود.
 .2اصطالح عام :انسانشناسی در این اصطالح ،درباره هر دانش روشمندی که در پی
مطالعه و شناخت بُعدی از ابعاد وجودی انسان باشد ،به کار میرود ،اعم از اینکه با رویکرد
تجربی صورت بگیرد یا رویکردهای فلسفی ،عرفانی و دینی.
در این پژوهش ،انسانشناسی را در اصطالح عام آن به کار میبریم و اینگونه تعریف
میکنیم« :انسانشناسی عبارت است از هر نوع مطالعه و پژوهش روشمند و نظامیافته درباره
انسان به لحاظ فردی یا اجتماعی به منظور شناخت ماهیت و حقیقت او ،یا وجهی از وجوه
جسمانی ،روحی ،روانی ،فرهنگی و اجتماعی او».
انسانشناسی در این معنا ،که تمامی آموزههای انسانشناسانه فلسفه ،عرفان ،دین و علوم
تجربی را در بر میگیرد ،با توجه به تنوع روش این دانشها ،به چهار قسم انسانشناسی فلسفی،
انسانشناسی عرفانی ،انسانشناسی تجربی و انسانشناسی دینی تقسیم میشود.

 .3چگونگی رابطه حقوق بشر و انسانشناسی
پس از تعریف و تبیین مفاهیم حقوق بشر و انسانشناسی ،رابطه آن دو را بررسی میکنیم.
آنچه اصل وجود رابطه حقوق بشر و انسانشناسی را توجیه میکند این است که حقوق بشر
حقهای بشری بشر است و ماهیت طبیعی و فطری دارد .از این جهت وابسته به شناخت بشر
است .بدون شناخت درست از طبیعت و فطرت بشر و درک زوایای وجودی و شخصیتی او،
تعریف و تدوین آن ناقص و ناکارآمد خواهد بود .حتی اصول و مبانی حقوق بشر در
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انسانشناسی شکل میگیرد .از اینرو ،این مسئله از مهمترین مباحث فلسفه حقوق بشر به
شمار میآید.
بنابراین ،رابطه حقوق بشر و انسانشناسی با توجه به اهمیت آن ،نیاز به بحث و پژوهش
جدی دارد ،به خصوص از منظر فلسفه اسالمی باید واکاوی و بررسی شود .اگرچه برخی
مطرحکردن چنین مباحثی را درباره حقوق بشر بیفایده و غیرضروری شمردهاند و به جای آن،
بر آموزش مبتنی بر احساسات و استفاده از آن تأکید میکنند و احساسات را بهترین سالح
برای عملیسازی حقوق بشر میدانند ( ،)Rorty, 1993: 116-123اما نهادینهسازی هنجارهای
این حقوق در صورتی عملی است که شکاف بین نظر و عمل پر ،و مبانی آن بهدرستی تبیین
شود ،و مردم با فرهنگهای مختلف در صورتی به آن روی خواهند آورد که از لحاظ مبانی برای
آنان پذیرفتنی و موجه باشد .چنانکه برخی دیگر در این زمینه میگویند حامیان حقوق بشر
اگر میخواهند به تکبر اخالقی ،امپریالیسم و نژادپرستی متهم نشوند ،باید صحت مواضع
فلسفی خود را توجیه کنند (چُکر.)708 :1384 ،
فرض ما بر این است که حقوق بشر با تمامی دانشهای انسانشناسی ارتباط مییابد،
اگرچه اهمیت این رابطه همیشه به یک درجه نیست .بنابراین ،باید رابطه آن را با هر یک از
دانشهای انسانشناسی جداگانه بررسی کنیم.
 .1-3حقوق بشر و انسانشناسی فلسفی
الف .چیستی انسانشناسی فلسفی
انسانشناسی فلسفی دانشی است که با روش عقلی درباره انسان مطالعه و تحقیق میکند.
فلسفه بدون هیچگونه پیشداوری ،بر اساس یافتههای عقلی حقیقت انسان و ابعاد وجودی او را
تبیین و تفسیر میکند .موضوع این دانش« ،انسان بما هو انسان» است ،بدون اینکه تعلق او به
فرهنگ ،منطقه و دوره تاریخی خاصی در نظر گرفته شود .از اینرو ،نتایج و دستاوردهای آن نیز
عام و جهانشمول است و بر همه انسانها در هر دوره تاریخی و بر هر فرهنگ و جامعهای
انطباقپذیر است.
فیلسوفان از آغاز مطالعات فلسفی درباره عالم هستی ،راجع به انسان نیز تحقیق کردهاند و
برای شناخت آدمی کوشیدهاند .در آثار افالطون ( 428-348پ.م) ،ارسطو ( 384-322پ.م) ،و
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فیلسوفان اسالمی همچون ابنسینا ( 428-370ه.ق) ،سهرودی ( 587-549ه.ق) ،صدرای
شیرازی (حدود  1050-980ه.ق) و  ،...به صورت گسترده درباره هویت و حقیقت انسان بحث و
تحقیق شده است.
در فلسفه اسالمی ،مباحث انسانشناسی بیشتر بر محور نفس مطرح شده است ،چون از
نگاه فیلسوفان مسلمان آنچه حقیقت انسان به شمار میآید نفس است و بدن همچون ابزاری

تحت تدبیر نفس قرار دارد .از اینرو بحثهای مربوط به انسانشناسی نیز با عنوان کتاب
النفس ،علم النفس و مانند آن تدوین شده است ،چنانکه ابنسینا فن ششم طبیعیات شفا را
ذیل عنوان «نفس» بحث کرده و رساله مستقلی نیز با عنوان رساله نفس تألیف کرده است .ابن
باجه (متوفای  533ه.ق) اثری به نام کتاب النفس نگاشته است .نصیرالدین طوسی (673-597
ه.ق) نیز کتابی به نام بقاء النفس بعد فناء الجسد تألیف کرده و صدرای شیرازی جلد هشتم
اسفار را السفر الرابع فی علم النفس نامیده است.
به طور کلی ،مسائلی که در فلسفه اسالمی و آثار فیلسوفان مسلمان درباره انسان محل
بحث قرار گرفته ،عبارتاند از :چیستی هویت و حقیقت انسان؛ چیستی بدن و نفس و رابطه آن
دو؛ انواع نفس و مادی یا مجرد بودن آن؛ قوای نفس؛ قدیم و حادث بودن انسان؛ معاد و
جاودانگی انسان؛ سعادت و شقاوت انسان؛ کمال انسان؛ و دیگر مسائل مرتبط با نفس و بدن
(نک :ابنسینا ،1404 ،ج :2فن ششم؛ همو :1363 ،مقاله سوم؛ ابنباجه1992 ،؛ سهروردی :1375 ،اللوح الثانی؛

صدر المتألهین ،1981 ،ج8؛ مالهادی سبزواری ،1369-1379 ،ج.)5
با توضیح و تبیینی که از مباحث فلسفه اسالمی درباره انسان صورت گرفت ،در نهایت،
انسانشناسی فلسفی را اینگونه تعریف میکنیم« :انسانشناسی فلسفی یعنی مطالعه و پژوهش
درباره انسان با روش عقلی به منظور شناخت ماهیت ،ابعاد وجودی ،قوا ،استعدادها و راههای
سعادت و کمال انسان».
ب .رابطه حقوق بشر و انسانشناسی فلسفی
اما چگونگی رابطه حقوق بشر و انسانشناسی فلسفی را میتوان به این صورت تبیین کرد که
چون حقوق بشر حقهایی است که به انسان به صرف انسانبودن تعلق میگیرد و عنصر اساسی
در برخورداری از آنها ،انسان بودن است بدون اینکه نیاز به مالحظه امتیازات دیگر مثل قومیت،
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زبان ،مذهب و  ...باشد ،بنابراین تعریف و تدوین چنین حقوقی برای بشر ،وابسته به شناخت
بشر در ابعاد مختلف آن خواهد بود؛ و آنگونه که بیان شد ،در انسانشناسی فلسفی هویت و
حقیقت انسان تعریف و تبیین میشود ،و طبیعت و فطرت ،صفات و ویژگیها ،استعدادها و
نیازها ،و کماالت وجودی او شناسایی میگردد .بر این اساس ،حقوق بشر چه به معنای حقهای
طبیعی انسان تعریف شود که با خلقت او آمیخته است و نیاز به کشف دارد و چه به معنای
حقهای وضعی تلقی گردد که برای انسان وضع و اعتبار میشود ،در هر صورت مبتنی بر
شناخت انسان است .هر نوع شناخت از حقوق بشر که متکی بر درک درست از حقیقت انسان
نباشد ،شناخت ناقص خواهد بود.
اگر حقوق بشر حقهای طبیعی شمرده شود ،بدون درک صحیح از طبیعت و حقیقت
انسان حقهای طبیعی او را نیز نمیتوان شناخت؛ چه اینکه حقهای طبیعی با خلقت انسان
ایجاد شده و با ذات او آمیخته است .طبق این مبنا ،حقوق بشر حقهایی نیستند که اوال بشر
آفریده شود و بعد برای او اعتبار گردد ،بلکه همراه با خلقت انسان به جعل بسیط ایجاد
میشوند .یعنی هر زمان انسانی موجود شود ،همراه او حقوق طبیعی او نیز موجود میگردد.
پس کشف و تعریف و تبیین حقوق بشر با شناخت ذات و ماهیت انسان و صفات و ویژگیهای
وجودی او ارتباط مستحکم دارد.
اگر از منظر مکتبهای حقوق پوزیتیویستی به حقوق بشر بنگریم و آن را محصول توافق
جمعی بشر بدانیم ،باز هم از انسانشناسی فلسفی بینیاز نخواهیم بود .چون رویکرد
پوزیتیویستی که ماهیت حقوق بشر را صرفا اعتباری و قراردادی و غیروابسته به طبیعت و
فطرت انسان میداند ،در عین حال نمیتواند آن را کامال بدون مبنا تلقی کند ،بلکه آنها نیز
برخی امیال و غرایز مشترک بشر را در نظر میگیرند و بر احساسات و عواطف جمعی و خرد
انسانی تکیه میکنند و منافع و مصالح مشترک بشر را معیار توافق قرار میدهند .از اینرو،
دستیابی به اجماع و توافق در حقوق بشر نیز بر انسانشناسی فلسفی متکی

خواهد بود (مردیها،

.)312-308 :1387
برخی فیلسوفان اسالمی در تبیین وابستگی حقوق بشر به شناخت انسان میگویند تدوین
حقوق بشر اوال مسبوق به شناخت ابعاد طبیعی و فطری بشر است ،یعنی باید حقیقت تألیفی
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انسان را بهدرستی بشناسیم؛ و ثانیا جنبه اصالت وجود او را شناسایی کنیم که آیا بدن مادی و
بعد طبیعی است یا روح مجرد و بعد فطری (جوادی آملی .)8 :1383 ،زیرا تعیین حقوق بشر برای
رسیدن به مقصدی صورت میگیرد ،اما بدون شناخت انسان چگونه میتوان فهمید که مقصد او
چیست ،تا طریق رسیدن به آن مقصد را تعیین کرد (همان.)95-94 :
برخی دیگر از اندیشمندان اسالمی در بیان رابطه حقوق بشر و انسانشناسی فلسفی
میگویند حقوق بشر را نمیتوان فارغالبال از مکاتب حقوقی دانست ،چون حقوق بشر
مکتبمدار است ،قائلشدن به حقوق برای انسان ،فرع بر اتخاذ موضع درباره طبیعت بشر است.
وی یکی از نقدهایی را که بر اعالمیه جهانی حقوق بشر وارد میداند این است که در اعالمیه
طوری سخن گفته شده که گویا حقوق بشر مکتبمدار نیست و انسان بما هو انسان با هر مکتب
و دیدگاهی باید این اعالمیه را بپذیرد ،در حالی که فارغ از دیدگاهی که راجع به طبیعت بشر
داریم نمیشود حقوق تعیین کرد .نویسندگان اعالمیه با دیدگاه خاصی درباره طبیعت بشر ،آن
را تدوین کردهاند و سپس طوری سخن گفتهاند که گویا هیچ تعلق خاطری به دیدگاه خودشان
نداشتهاند؛ در حالی که تعلق خاطر همیشه هست و به این دلیل میتوان اعالمیههای متعددی
برای حقوق بشر نوشت (ملکیان.)204 :1385 ،
نتیجهای که از مباحث باال به دست میآید ،این است که انسانشناسی فلسفی ،هم در
تعریف و تبیین حقوق بشر و هم در توجیه آن ،نقش اساسی دارد؛ چون حقها در حقوق بشر بر
مبنای اندیشه های فلسفی و دینی تعریف شده ،ضرورت و اهمیت آنها توجیه میگردد .اگر به
برخی پرسشهای اساسی درباره حقوق بشر اشاره کنیم ،جایگاه بحث روشنتر خواهد شد.
ماده  3اعالمیه جهانی حقوق بشر میگوید« :هر کس حق حیات دارد»؛ اما حق حیات
چیست و چرا هر فردی از این حق برخوردار است؟ آیا چون خداوند این حق را به بشر اعطا
کرده یا چون طبیعت بشر و استعدادهای طبیعی او اقتضا دارد یا چون در اعالمیه آمده است؟
پاسخ را در مکاتب فلسفی و آموزههای دینی میتوان یافت نه خود اعالمیه .چون در اعالمیه
فقط به بیان اصل برخورداری بشر از حق حیات اکتفا شده است .اما بر اساس اندیشههای
انسان شناسانه فلسفی و دینی ،چیستی و چرایی حق حیات تعریف و توجیه میشود و در این
مسئله ،پاسخ فلسفههای انسانمحور و فلسفههای خدامحور متفاوت خواهد بود.
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اگر انسانشناسی فلسفی را با انسانشناسی دینی درباره حقوق بشر مقایسه کنیم ،تفاوت
آنها بیشتر در اینجا ظاهر میشود که نقش برجسته انسانشناسی فلسفی تبیین مبانی و اهداف
حقوق بشر است ،اما انسانشناسی دینی عالوه بر تبیین مبانی و اهداف ،در تفسیر گستره و
قلمرو حقوق بشر نیز نقش دارد.
در نهایت ،وجود رابطه اساسی بین حقوق بشر و انسانشناسی فلسفی و نقش انسانشناسی
فلسفی در تعریف و توجیه حقوق بشر ،ضرورت مطالعه و بررسی آن را از منظر فلسفه اسالمی
نیز به اثبات میرساند.
امروزه حقوق بشر از مطالبات و دغدغههای مهم جامعه جهانی به شمار میآید .از سوی
دیگر ،به دلیل اختالف نظر در مبانی فلسفی آن ،با نقدهایی نیز روبهرو است .بنابراین ،ما افزون
بر آنکه بر مبنای آموزههای اسالمی وارد بررسی و نقد حقوق بشر میشویم و بحث فلسفه
حقوق بشر را از دیدگاه اسالم مطرح میکنیم ،باید بر اساس اصول و مبانی هستیشناختی و
انسانشناختی فلسفه اسالمی نیز آن را بررسی و ارزیابی کنیم تا بتوانیم با زبان فلسفی و
استدالل برهانی به صحنه مباحث نظری حقوق بشر وارد شویم .ورود به بحث فلسفه حقوق بشر
از منظر فلسفه اسالمی ،هم ضروری است و هم آموزههای انسانشناسانه فلسفه اسالمی چنین
ظرفیتی دارد.
 .2-3حقوق بشر و انسانشناسی عرفانی
الف .چیستی انسانشناسی عرفانی
در عرفان از مطلق وجود با محوریت خدا و انسان بحث میشود .عرفا فقط خداوند را حقیقت
هستی تلقی میکنند و دیگر موجودات را تجلیات و ظهورات وجود او به شمار میآورند .در این
میان ،فقط انسان از جایگاه مهم و مقام خالفت الهی برخوردار است و بحث انسان کامل بخش
مهمی از مباحث عرفان را به خود اختصاص میدهد ،به طوری که گفتهاند توحید و موحد
اساس مسائل عرفانی است .توحید یعنی وحدت وجود؛ و موحد یعنی انسان کامل که تنها مرآت
تمامنمای ذات حق و مظهر تام اسما و صفات او است (جوادی آملی ،1387 ،ج .)343 :1بر این
اساس ،بحث انسانشناسی بعد از خداشناسی از مهمترین مباحث عرفانی محسوب میشود.
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روش عرفان مکاشفه و شهود است که از طریق تزکیه نفس ،صفای باطن ،ریاضت و عشق
میسر میگردد (یزدانپناه 73 :1388 ،و  .)75یافتههای عرفانی نتیجه مشاهدات عارف است که در
عرفان عملی کشف شده و در عرفان نظری نظم و انسجام میگیرد و به زبان استدالل بیان
میشود.
مهمترین مسائل انسانشناسی عرفانی را به صورت کلی میتوان در امور زیر برشمرد:
شناخت حقیقت انسان ،پیدایش انسان ،مرتبه وجودی انسان در عوالم وجود ،جامعیت انسان،
چگونگی صدور انسان از حقتعالی ،غایت وجودی انسان ،بازگشت انسان به مبدأ خویش

(قونوی،

99 :1374؛ ابنفناری.)650-617 :1374 ،
آنچه انسانشناسی عرفانی را از انسانشناسی فلسفی متمایز میکند ،رویکرد و روش آن
است .مباحث انسانشناسی عرفانی با اینکه شباهت و اشتراک فراوانی با انسانشناسی فلسفی
دارد اما رویکرد فیلسوفان بهدستدادن تبیین عقالنی از جهان و انسان است که با روش عقلی
صرف انجام میپذیرد؛ در حالی که رویکرد عرفا تبیین جهان و انسان بر اساس یافتههای باطنی
آنان است که از روش شهودی بهره میبرد و عرفا اگر به تبیین عقالنی جهان رو میآورند ،باز
هم مبتنی بر مشاهدات قلبی و یافتههای شهودی آنان است.
ب .رابطه حقوق بشر و انسانشناسی عرفانی
حقوق بشر از باب اینکه به طور کلی با شناخت انسان پیوند دارد ،میتواند با انسانشناسی
عرفانی نیز رابطه داشته باشد؛ چون انسانشناسی عرفانی نیز با تعریفی از هویت و حقیقت
انسان و تبیین جایگاه وجودی او در عالم ،راههای کمال و سعادت بشر را نشان میدهد و چگونه
زیستن با دیگران و رعایت حقوق آنان را بیان میدارد .بنابراین ،آموزههای انسانشناسی عرفانی
نیز میتواند در تعریف و تدوین حقوق بشر مد نظر قرار گیرد و در شناخت حقیقت و استعدادها
و نیازهای «انسانِ» موضوع حقوق بشر از آن استفاده به عمل آید.
اما از لحاظ عملی ،ابتنای حقوق بشر بر انسانشناسی عرفانی با مشکالتی مواجه است که
دفاع از آن را دشوار میکند و از کاربرد آن میکاهد .زیرا:
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 .1فقط قشری خاص و عدهای محدودند که با آموزههای عرفانی آشنایی دارند ،اما بیشتر
افراد جامعه با آن ناآشنا هستند .از اینرو بناکردن حقوق بشر بر آموزههای عرفانی دشوار و
کاربرد آن اندک خواهد بود.
 .2شی وه و روش عرفان در اصل بر کشف و شهود باطنی استوار است و این روش اوال
مطمئن و مصون از خطا نیست؛ زیرا ممکن است اشتباهاتی در مکاشفات عرفانی رخ دهد که
خود نیاز به ارزیابی دارد؛ ثانیا عمومیت ندارد و برای همه قابل اعتبار و استناد نیست ،بلکه فقط
برای کسانی که خود به مکاشفات و تجربههای عرفانی دست مییابند معتبر است؛ مگر اینکه
بگوییم آموزههای عرفان نظری تبیین عقالنی یافتههای عرفانی است ،اما در این صورت به
فلسفه نزدیک شدهایم.
 .3-3رابطه حقوق بشر و انسانشناسی تجربی
الف .چیستی انسانشناسی تجربی
انسانشناسی تجربی علمی است که انسان را از حیث فیزیکی  -زیستی و فرهنگی  -اجتماعی
میکاود .در این دانش ،از روش تجربی ،یعنی مطالعه میدانی ،فرضیه ،مشاهده و آزمون ،استفاده
میشود .انسانشناسی تجربی در دانشکدههای علوم اجتماعی به عنوان رشتهای علمی به نام
«انسانشناسی» شناخته شده است ،چنانکه در اصطالح خاص مفهوم انسانشناسی به آن
اشاره شد.
انسانشناسی در این معنا گاه با مردمشناسی خلط میشود و به جای یکدیگر به کار
میرود ،در حالی که مردمشناسی معادل «اتنولوژی» ( )ethnologyو انسانشناسی معادل
«آنتروپولوژی» ( )anthropologyاست و آنتروپولوژی اعم از اتنولوژی است .همانطوری که
آنتروپولوژی در کشورهای اروپایی در ابتدای پیدایش ،یعنی از نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن
بیستم ،برای حوزهای از مباحث انسانشناسی به کار میرفت که بُعد زیستی و جسمانی انسان
را میکاوید و به انسان به عنوان موجودی زیستی نگاه میکرد ،اما پژوهش در انسانشناسی
فرهنگی و مطالعه انسان به عنوان موجودی فرهنگی و اجتماعی ،به نام «مردمنگاری»
( )ethnogrophyو «مردمشناسی» ( )ethnologyخوانده میشد .در همین حال ،در آمریکا
اصطالح «انسانشناسی» به هر دو حوزه باال اطالق میشود و مجموعهای از شناختهای علمی
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انسان با دایره وسیع و در ابعاد زیستی ،اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان «انسانشناسی»
خوانده می شود و به انسانشناسی جسمانی و انسانشناسی فرهنگی تقسیم میگردد

(فکوهی،

20-19 :1388؛ روحاالمینی.)38-37 :1379 ،
با ورود دانش آنتروپولوژی به حوزه کشورهای فارسیزبان ،در برگردان دو اصطالح
«آنتروپولوژی» و «اتنولوژی» به زبان فارسی ،نوعی تشتت به وجود آمد و از واژههای مختلف
«انسانشناسی»« ،مردمشناسی»« ،قومشناسی»« ،نژادشناسی»« ،بشرشناسی» و  ...استفاده
شد .اما امروزه اصطالح «انسانشناسی» معادل ) (anthropologyقرار داده شده و شناخت علمی
انسان در تمامی وجوه زیستی ،اجتماعی و فرهنگی را شامل میشود .اصطالح «مردمشناسی»
نیز به حوزه مطالعات فرهنگی ( )ethnologyاطالق میشود (روحاالمینی.)38 :1379 ،
انسانشناسی تجربی قلمرو وسیعی دارد که به طور کلی دو بخش انسانشناسی جسمانی-
فیزیکی ( )physical anthropologyو انسانشناسی اجتماعی  -فرهنگی (

social-cultural

 )anthropologyرا شامل میشود (اوژه و کولن 15 :1388 ،و  .)23گاه انسانشناسی تجربی به
شاخهها و رشتههای فرعیتر ،مثل انسانشناسی جسمانی ،انسانشناسی باستانشناختی،
انسانشناسی زبانشناختی و انسانشناسی فرهنگی ،نیز تقسیم

میشود (بیتس و پالگ28 :1375 ،؛

بارت.)42-22 :1387 ،
اما آنچه در بحث حاضر مهم است و میتوان رابطه آن را با حقوق بشر سنجید،
انسانشناسی فرهنگی -اجتماعی است .در این نوع انسانشناسی ،جوامع انسانی از لحاظ
همانندی و اختالفات فرهنگی بررسی میشوند .همچنین ،الگوهای حاکم بر فرهنگهای بشری
را نیز مطالعه میکند (بیتس و پالگ.)37 :1375 ،
انسانشناسی فرهنگی نیز شاخههای فراوانی دارد .چون فرهنگ ،قلمرو گستردهای از رفتارها،
باورها ،ساختارها و سنتهای اجتماعی را در بر میگیرد .از اینرو انسانشناسی فرهنگی ،خود ،به
گرایشهای مختلف انسانشناسی دینی ،1انسانشناسی سیاسی ،انسانشناسی حقوقی،
انسانشناسی اقتصادی ،انسانشناسی شهری ،انسانشناسی تربیتی ،و  ،...تفکیک شده است.
 .1البته انسانشناسی دینی در این معنا نباید با «انسانشناسی دینی» به عنوان رویکرد مستقلی که از منبع
وحیانی و روش نقلی بهره میگیرد ،خلط شود .زیرا انسانشناسی دینی در اینجا شاخهای از انسانشناسی فرهنگی
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ب .رابطه حقوق بشر و انسانشناسی تجربی
بعد از تعریف انسانشناسی تجربی ،میتوان رابطه آن را با حقوق بشر سنجید و نقش
انسانشناسی تجربی را در هنجارها و ارزشهای حقوق بشر بررسی و ارزیابی کرد .اما این ارتباط
میان انسانشناسی فرهنگی و حقوق بشر در خور بررسی است .زیرا از یک سو حقوق بشر دارای
قواعد کلی و جهانشمول است و از سوی دیگر هنجارها و ارزشهای فرهنگی جوامع و کشورهای
مختلف ،متکثر و گوناگوناند؛ در نتیجه ،قواعد حقوق بشر گاه با هنجارهای فرهنگی برخی از این
جوامع تعارض پیدا میکند؛ چنانکه انسانشناسان فرهنگی از هنگام تدوین اعالمیه جهانی حقوق
بشر همواره به این مسئله توجه کردهاند و از دشواریها و ناسازگاریهای قواعد یکسان حقوق بشر
با هنجارهای فرهنگهای متکثر سخن گفتهاند (.)See: Statement on Human Rights
انسانشناسی فرهنگی به دو دلیل ،ارزشهای یکسان حقوق بشر را با تنگنا مواجه میکند:
 .1از آنجا که شخصیت افراد در جامعه شکل میگیرد و ارزشهای فرهنگی آن جامعه،
ارزشهای فرد تلقی می شود ،پس احترام به فرد مستلزم احترام به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی
او نیز خواهد بود .بنابراین ،تعریف و شناسایی هر نوع حقوق بشر برای انسان عالوه بر مالحظه
طبیعت و ذات انسان ،مستلزم مالحظه ویژگیهای فرهنگی او نیز هست (.)Ibid: 541
 .2انسانشناسی فرهنگی بر مبنای نسبیت فرهنگی مطالعه و تحقیق میکند .نسبیت
فرهنگی به این معنا است که :الف .فرهنگهای متکثر و متفاوتی وجود دارند؛ ب .همه از ارزش
برابر برخوردارند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند؛ ج .هیچ معیاری برای سنجش آنها وجود
ندارد .در نتیجه نباید درباره دیگر فرهنگها با معیار قراردادن فرهنگ خودی قضاوت کرد

(وای

ولو13 :1378 ،؛ بیتس و پالگ .)42-39 :1387 ،اما حقوق بشر دربردارنده قواعد عام و جهانشمولی
است که همه افراد انسانی در هر زمان و مکانی از آن برخوردارند .بنابراین ،یا باید تنوع و تکثر
ارزشهای فرهنگهای مختلف پذیرفته شود و حقوق بشر متناسب با آن تعریف گردد ،که

است که انسانشناسان نهاد دین و مذهب را در جوامع مختلف با روش تجربی مطالعه و ارزیابی میکنند (ریویر،
 .)215-183 :1386در حالی که انسانشناسی دینی ،که در برابر انسانشناسی تجربی قرار میگیرد ،موضوع
«انسان» را با رویکرد دینی میکاود  .به تعبیر دیگر ،اولی از منظر علوم تجربی نهاد دین را تحلیل و ارزیابی میکند
اما دومی از منظر دین به انسان مینگرد.
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نتیجه آن به نسبیبودن حقوق بشر میانجامد؛ یا بدون توجه به تنوع فرهنگها ،قواعد حقوق
بشر ،جهانشمول و فراتر از ارزشهای فرهنگهای مختلف تلقی شود و بر تمامی جوامع بشری
اجرا گردد.
انسانشناسان فرهنگی در برابر ادعای جهانشمولی هنجارهای حقوق بشر ،موضع مخالف
در پیش گرفتهاند و آن را دربردارنده گرایشهای خاص غربی و برخاسته از فرهنگهای آن
میدانند که در تعارض با نظامهای اخالقی و حقوقی غیرغربی است .از دیدگاه آنها ،چون
هنجارها و ارزشهای تمامی فرهنگهای جهان ارزش و اعتبار یکسانی دارد و حقوق بشر بین
المللی که برخاسته از فرهنگ غرب است ،نسبت به هنجارهای دیگر فرهنگها برتری ندارد،
پس قواعد یکسان حقوق بشر معاصر نمیتواند در همه جا اعمال شود .بنابراین ،نمیتواند
جهانشمول باشد .حال ،طبق این دیدگاه ،باید بر مبنای انسانشناسی فرهنگی ،در تعریف و
شناسایی حقوق بشر و اجرای آن راهکارهای دیگری اندیشیده شود

(قاری سیدفاطمی ،1390 ،ج:1

178؛ چُکر.)706 :1384 ،

برخی ادعای انسانشناسی فرهنگی را دشواره مهمی در برابر حقوق بشر میدانند و
میگویند پذیرش مبنای آن به تناقضگویی در حقوق بشر میانجامد .چون بر اساس نسبیت
فرهنگی ،همه فرهنگها احترام دارند و ارزشها و آداب و رسوم همه فرهنگها باید محترم
شمرده شود و فرهنگهایی که به دیگر فرهنگها احترام نمیگزارند نیز باید محترم واقع شوند؛
حتی فرهنگهایی که حقوق بشر را نقض میکنند نیز باید محترم باشند .حال ،اگر بخواهیم هم
به همه فرهنگها و هم به حقوق بشر احترام بگزاریم ،به تناقضگویی میافتیم .زیرا این احترام
مستلزم آن است که هم به حقوق بشر و هم به فرهنگهای ناقض حقوق بشر احترام بگزاریم که
جمع آن ناممکن است (فریمن.)146 :1387 ،
ما در ای نجا به دنبال آن نیستیم که حقوق بشر را از موضع انسانشناسی فرهنگی بررسی
کنیم و دشواره جهانشمولی آن را از نگاه نسبیتگرایی فرهنگی بسنجیم ،بلکه در صددیم
ارتباط میان حقوق بشر و انسانشناسی فرهنگی را نشان دهیم .بنابراین ،رابطه میان آن دو و
چگونگی آن را با بیان نکات زیر ،روشن میکنیم:
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 .1اصل نظریه نسبیگرایی فرهنگی با اشکال روبهرو است .زیرا هر گونه معیاری را برای نقد
و ارزیابی هنجارهای فرهنگی نفی می کند و بر اساس آن تشخیص هنجارهای حقوق بشر از
هنجاریهای ضد حقوق بشر دشوار بلکه ناممکن میگردد .در حالی که صرف وجود تنوع
فرهنگها و تکثر هنجارها نمیتواند دلیلی بر درستی آنها باشد ،بلکه میتوان هنجارهای
فرهنگهای مختلف را با معیارهای عام عقالنی و وحیانی سنجید و میان آنها داوری کرد؛
 .2حقوق بشر از لحاظ نظری نمیتواند به انسانشناسی فرهنگی وابسته باشد .زیرا
همانگونه که در تعریف حقوق بشر گفته شد ،این حقوق ،حقهای بشری انسان است و فارغ از
هر نوع وابستگی فرهنگی به افراد تعلق میگیرد .هر انسانی صرفا به دلیل انسانبودن از حقوق
بشر بهرهمند می شود ،بدون اینکه پرسیده شود از کدام نژاد است و با چه زبانی سخن میگوید
یا پیرو چه مذهبی است؛
 .3اما در مرحله عمل و اجرا میتوان گفت بین حقوق بشر و انسانشناسی فرهنگی رابطه
وجود دارد .چون اجرای حقوق بشر به عنوان ارزشهای عام و جهانشمول نیازمند آن است که
برای مردم مقبولیت بیابد و از حمایت دولتها و نهادهای اجتماعی برخوردار شود .بنابراین،
حقوق بشر زمانی در همه کشورها با فرهنگهای مختلف ،قابلیت اجرا خواهد داشت که بعضی
تفاوتهای فرهنگی لحاظ شود .رعایت هنجارهای فرهنگی در مرحله اجرا ،حتی زمینه جهانی
شدن حقوق بشر را به نحو بهتری میسر میکند.
 .4با توجه به اینکه حق را میتوان با ساز و کارهای مختلف اعمال کرد ،پس بهتر است حقوق
بشر امروزه در عرصه بینالمللی در خصوص تفاوتها و اختالفات فرهنگی با مدارا رفتار کند .مثال
حق ازدواج از حقوق بشری هر انسانی است و هیچ جامعهای نمیتواند اصل آن را نادیده بگیرد ،اما
اِعمال این حق در فرهنگهای مختلف تحت ضوابط خاصی صورت میگیرد .در اسالم ،در
چارچوب نکاح شرعی و از طریق کفوبودن دو طرف قابلیت اجرا دارد .حال ،اگر حق ازدواج بتواند
با رعایت هنجارهای فرهنگی اعمال شود ،ضرورتی باقی نمیماند تا تمامی محدودیتها رفع ،و به
صورت مطلق تعریف شود؛ چنانکه در ماده  16اعالمیه جهانی حقوق بشر ،چنین آزادی مطلقی
وجود دارد .در این ماده هر گونه محدودیتی در خصوص ازدواج زن و مرد نفی میشود .اما به نظر
نمیرسد برخورداری از حق ازدواج ،مقتضی محدودیتناپذیری انتخاب زن و مرد باشد .اعالمیه
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جهانی حقوق بشر به دلیل همین مطلقنگری راجع به حق ازدواج ،در میان مسلمانان با مشکل
مواجه شده و در این مسئله قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد.
با توجه به نکات فوق ،حقوق بشر در مرحله اجرا با انسانشناسی فرهنگی ارتباط دارد ،اما
از لحاظ نظری و در مرحله اثبات ،پیشافرهنگی است؛ چون این حقها ،ماهیت طبیعی و فطری
دارند و با آفرینش انسان به وجود می آیند .خداوند متعال در مرحله تکوین ،هر انسانی را از
حقهای بشری برخوردار کرده است ،چنانکه در مرحله تشریع نیز از طریق وحی آن را اعالم
کرده است.
 .4-3رابطه حقوق بشر و انسانشناسی دینی
الف .چیستی انسانشناسی دینی
دین از آنجا که رسالت خود را هدایت و نجات بشر میداند ،به شناخت انسان در ابعاد مختلف
جسمانی و روحانی توجه دارد و راههای سعادت و کمال او را معرفی میکند .اگرچه در همه
ادیان الهی مانند یهودیت ،مسیحیت و اسالم ،تعریف و شناختی از انسان و بیان راههای سعادت
و نجات او صورت گرفته ،اما مقصود ما از انسانشناسی دینی در این بحث ،انسانشناسی
اسالمی است و بر اساس آموزههای آن مباحث را مطرح میکنیم.
در آموزههای انسانشناختی اسالمی ،آفرینش انسان و جایگاه او در عالم هستی ،تواناییها،
گرایشها ،احساسات ،عواطف ،نیازها ،و راههای سعادت و خوشبختی انسان بهدرستی تفسیر و
تبیین شده است .از نظر اسالم ،بشر در مراحل وجودی خود سه عالم را سپری میکند :عالم
قبل از دنیا (عالم ذر) ،عالم دنیا و عالم آخرت

(اعراف172 :؛ یس60 :؛ روم20 :؛ انعام2 :؛ مؤمنین 13 :و

14؛ حجر29 :؛ ص .)72 :در هر یک از این عالمهای سهگانه ،انسان توانایی ،استعداد و امکانات
خاصی دارد و هر کدام مقتضی نحوه خاصی از زندگی است.
اندیشمندان اسالمی بر مبنای قرآن و روایات ،درباره انسان به مطالعه پرداختهاند و از
چیستی ماهیت انسان ،چگونگی آفرینش انسان ،هدف آفرینش ،مراحل خلقت ،راههای سعادت
و کمال انسان ،مرگ و جاودانگی و  ،...بحث کردهاند .در بحث چیستی ماهیت انسان ،به این
مسائل پرداختهاند که :آیا انسان موجود جسمانی و مادی است یا روحانی و مجرد؟ آیا همین
بدن مادی و هیکل محسوس سازنده هویت انسان است یا روح و نفس حقیقت انسان شمرده
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(السید المرتضی114 :1411 ،؛ الطوسی113 :1406 ،؛ مفید77 :1413 ،؛ الغزالی ،بیتا ،ج7-6 :8؛

طوسی25-23 :1363 ،؛ الرازی ،1407 ،ج . )101 :7در بحث معاد این مسائل مطرح شده است که :آیا
زندگی انسان در همین دنیا به پایان میرسد یا حیات او ادامه دارد و بعد از مرگ در عالم دیگر
به صورت جاودانه باقی میماند و به شیوهای دیگر زندگی میکند؟ اگر حیات او بعد از مرگ
همچنان ادامه مییابد ،آیا این حیات فقط مربوط به روح انسان است یا به جسم نیز مربوط
میشود؟ چه ارتباطی بین حیات دنیوی و اخروی وجود دارد و عملکرد انسان در دنیا چه نقشی
در سرنوشت اخروی او ایفا میکند؟

(الطوسی101 :1413 ،؛ البحرانی141-157 :1406 ،؛ الهیجی:1383 ،

180؛ ابنقیم57 :1996 ،؛ فیض کاشانی.)276 :1425 ،
بخشی از مسائل انسانشناسی دینی مربوط به توصیهها و بایدهایی است که انسان را در
زندگی فردی و حیات اجتماعی و برای رسیدن به کماالت معنوی و سعادت ابدی یاری میکند.
این امور در حوزه اخالق و فقه به صورت گسترده بررسی و تبیین میشود.
انسانشناسی دینی مانند انسانشناسی تجربی (انسانشناسی فرهنگی) ،به مسائل اجتماعی
و روابط جمعی و فرهنگی انسانها نیز توجه میکند ،با این تفاوت که نگاه انسانشناسی دینی
بیشتر توصیهای است تا توصیفی ،در حالی که نگرش انسانشناسی تجربی ،توصیفی و گزارشی
است .در انسانشناسی فرهنگی ،وضعیت روابط اجتماعی و نهادهای فرهنگی بررسی و توصیف
میشود ،اما انسانشناسی دینی در ساحت روابط جمعی انسانها به توصیف و توصیه میپردازد.
رویکرد انسانشناسی دینی با رویکرد انسانشناسیهای تجربی و فلسفی متفاوت است.
انسانشناسی تجربی موجود انسانی را به عنوان پدیدهای طبیعی مطالعه میکند .انسانشناسی
فلسفی نیز بشر را به عنوان بخشی از هستی و برای کشف حقیقت مطالعه میکند که در فلسفه
اسالمی به اعتقاد به خدا و جاودانگی انسان منتهی میگردد .اما در انسانشناسی دینی ،انسان
به عنوان آفریده خدا و در ارتباط با او در نظر گرفته میشود ،آنگاه با تعریف و توصیف حقیقت،
استعدادها و نیازهای آدمی ،راههای سعادت و کمال او معرفی میگردد.
روش انسانشناسی دینی در اصل روش نقلی است که مباحث را از متون وحیانی و کتاب و
سنت استنباط میکند ولی در عین حال روش عقلی را نیز در فهم ،تبیین و مستدلسازی
مسائل آن به کار میگیرد.
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ب .رابطه حقوق بشر و انسانشناسی دینی
در بحث رابطه حقوق بشر و انسانشناسی ،ارتباط حقوق بشر با انسانشناسی دینی را نیز
میتوان کاوید .در این بخش ،رابطه آنها را تبیین ،بررسی و ارزیابی میکنیم.
اصل وجود ارتباط بین حقوق بشر و انسانشناسی دینی و نقش بنیادین انسانشناسی
دینی در حقوق بشر را میتوان بر اساس مقدمات زیر به اثبات رساند:
 .1چون حقوق بشر حقهای انسانی بشرند ،وابسته به شناخت او هستند؛
 .2از آنجا که بشر آفریده خدا است ،خداوند کاملترین شناخت را از او دارد؛
 .3خداوند متعال از طریق وحی و توسط پیامبران ،حقیقت انسان ،تواناییها ،نیازها و
راههای سعادت و کمال بشر را به آنها معرفی کرده است؛
 .4وحی الهی که از طریق پیامبران به بشر ابالغ شده ،مجموعه آموزهها و احکامی را
تشکیل میدهد که از آن با عنوان دین یاد میشود و در قالب کتابهای آسمانی ،که آخرین آن
قرآن کریم است ،و گفتار پیامبران و جانشینان آنان تجلی یافته است؛
 .5آن بخش از آموزههای دینی را که درباره انسان بحث میکند ،میتوان انسانشناسی
دینی نامید؛
 .6انسانشناسی دینی به دلیل وحیانیبودن آن ،نسبت به دیگر انسانشناسیها ،جامع و
کامل است و از اطمینان بیشتری برخوردار است؛
با توجه به این مقدمات ،اگر حقوق بشر از انسانشناسی دینی بهره ببرد و بر مبنای آن
شکل بگیرد ،از جامعیت و اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.
اما حقوق بشری که امروزه در نظام حقوق بینالملل در قالب اعالمیهها ،میثاقها و
کنوانسیونها تدوین شده است ،صرفا با نگاه کاربردی شکل گرفته تا برای نجات بشر در جهان
پرتنش و جنگزدهای که حقوق اولیه انسانها نیز رعایت نمیشود ،راهحلی بیابد .اما اگر با نگاه
بنیادیتر به حقوق بشر ،آنها را حقوقی تلقی کنیم که عالوه بر تأمین آزادی و امنیت بشر و رفاه
و آسایش زندگی مادی او ،زمینهساز تکامل همهجانبه انسان و شکوفایی استعدادهای طبیعی و
فطری او در جهت رسیدن به سعادت دو جهان است ،در این صورت ،نگاه همهجانبه به انسان را
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نیز میطلبد که در انسانشناسی دینی آن را میتوان بهدرستی مشاهده کرد .برای رسیدن به
این هدف ،انسانشناسی دینی میتواند مبنای مستحکمی برای حقوق بشر قرار گیرد.
اگر بر مبنای انسانشناسی دینی به حقوق بشر بینالمللی بنگریم ،این حقوق با نقدهای
متعددی روبهرو است .مثال ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر میگوید« :تمام افراد بشر آزاد به
دنیا میآیند» اما درباره آفریدگار بشر و اینکه خداوند انسان را آزاد آفریده یا بشر خود آزاد به
دنیا آمده است ،سکوت میکند که نتیجهاش در تفسیر حق آزادی ظاهر میشود؛ چنانکه اگر
بشر خود آزاد باشد ،هیچگونه محدودیتی بر آزادی او نمیتوان قائل شد جز برخی مصالح
همگانی ،مانند حفظ آزادی دیگران ،مقتضیات صحیح اخالقی ،نظم عمومی و رفاه همگانی که
ماده  29اعالمیه آنها را یادآور شده است .اما اگر از منظر دین به انسان بنگریم ،موجودی است
که خداوند او را آزاد آفریده و از هر قید و بندی ،جز بندگی خدا ،آزاد است .پس خداوند نیز
میتواند برخی میلها و گرایش های بشر را برای رسیدن به اهداف برتر انسانی محدود کند،
بدون اینکه نقض حق آزادی او به شمار آید.
حق ازدواج در ماده  16اعالمیه جهانی مطلق تعریف شده و هیچگونه محدودیتی را
برنمیتابد ،در حالی که از نگاه انسانشناسی دینی ،حق ازدواج برای شکوفایی استعدادهای
طبیعی و فطری بشر و بقای نسل او است و برای رسیدن به این هدف ،میتواند محدود ،و تحت
شرایط و ضوابط خاصی اعمال شود.
حق آموزش و پرورش در ماده  26اعالمیه جهانی صرفا به حق برخورداری از آموزش علوم
و مهارت های زندگی و آمادگی فرد برای ورود به عرصه اجتماع تعریف میشود ،اما به تربیت
انسان در جهت رشد معنوی و فضیلتهای اخالقی ،که به آمادهسازی فرد برای بهرهمندی از
تقوا و معنویت و پرورش اخالق نیکو منتهی میشود ،بیاعتنا است و به بعد روحانی وجود انسان
هیچ توجهی نکرده است .در حالی که بر مبنای انسانشناسی دینی ،بشر عالوه بر حق آموزش
علوم و مهارتهای زندگی اجتماعی ،باید از حق آموختن علومی که به هدایت انسان منتهی
میشود و پاسخگوی گرایشهای کمالجویانه و سعادتطلبانه او است ،نیز برخوردار باشد.
همچنین ،هر فردی حق داشته باشد استعدادهای فطری و عقل عملیاش در جهت بندگی خدا
و تقرب به او تربیت شود و دیگران مانعی برای او ایجاد نکنند.
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البته رابطه حقوق بشر با انسانشناسی دینی نباید این شبهه را به وجود آورد که اگر حقوق
بشر حقهای انسانی بشرند ،پس فارغ از دین و مذهب هستند و هیچ ارتباطی با آن ندارند .زیرا
این رابطه به معنای وابستگی حقوق بشر به دین خاصی نیست تا حتما از آموزههای آن بهره
گرفته شود؛ بلکه .1 :مبتنیبودن حقوق بشر بر انسانشناسی دینی به دلیل جامع و کامل بودن
آموزههای آن است؛ و  .2آموزههای انسانشناسانه دین ناظر به طبیعت و فطرت بشر است و درباره
انسان از آن جهت که انسان است سخن میگوید نه اینکه به پیروان آن اختصاص داشته باشد.
بنابراین ،حقوق بشر اگر بر مبنای انسانشناسی دینی شکل بگیرد ،از امتیازات خاصی
برخوردار خواهد شد ،از جمله:
 .1از جامعیت و کمال برخوردار خواهد بود و با خواستهها و نیازهای واقعی و فطری بشر
هماهنگی خواهد داشت.
 .2از اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود .چون آموزههای انسانشناسی دینی نسبت به
انسانشناسیهای دیگر بیشتر قابل اطمینان است.
 .3مقبولیت بیشتر کسب خواهد کرد .چون بخش عمده جامعه جهانی پیرو ادیان الهی،
مانند یهودیت ،مسیحیت ،اسالم و  ،...هستند.
البته این امتیازات درباره ادیانی صادق است که از جعل و تحریف محفوظ مانده باشند نه
آموزههای ادیان تحریفشده؛ همچنین ،درباره تفسیرها و قرائتهایی صادق است که معتدل و
عقالنی باشد ،نه تفسیرها و قرائتهای ظاهرگرایانه غیرعقالنی.
اما حقوق بشر مبتنی بر انسانشناسی دینی با وجود امتیازات پیشگفته ،با مشکالتی نیز
مواجه است .از جمله اینکه جوامع غیرمتعهد به ادیان الهی یا جوامع سکوالر بیاعتنا به
ارزشهای دینی ،ممکن است با چنین تفسیری از حقوق بشر به مخالفت برخیزند و آن را به
بخشی از جامعه بشری که متدین به ادیان الهیاند ،متعلق و مربوط بدانند؛ در حالی که
انسانشناسی فلسفی ،به رغم اختالف نظر میان فیلسوفان ،چندان با این مشکل مواجه نیست.
چون اندیشههای فلسفی ،قواعد عقالنی عام و استثناناپذیری هستند که کسی نمیتواند آن را به
جامعه و فرهنگ خاصی متعلق بداند .استداللهای عقلی با اینکه ممکن است از مکتب فلسفی
خاصی برخاسته باشد اما محدود و منحصر به آن نمیشود ،بلکه دیگران نیز یا باید آن را
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بپذیرند یا با استداللهای عقلی آن را ابطال کنند .اگرچه استداللهای عقالنی دین نیز از این
خصوصیت برخوردار است ولی کسانی که به آن دین اعتقاد ندارند یا رویکرد سکوالریستی
دارند ،در اصل میتوانند با آن به مخالفت برخیزند ،چنانکه در تدوین اعالمیه جهانی حقوق
راجع به آموزههای وحیانی سکوت شده و از ذکر منشأ الهی حقوق بشر خودداری کردهاند

(نک:

جانسون 64-63 :1378 ،و .)71-70

نتیجه
بین حقوق بشر و انسان شناسی رابطه بنیادین و ناگسستنی وجود دارد .اگرچه به دلیل تعامل
علوم بشری با یکدیگر و رابطه داد و ستد دوسویه آنها ،ارتباط حقوق بشر با دانشهای دیگر
مانند فلسفه ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،دین و  ...را نیز میتوان سنجید ،اما مهمترین رابطه
بین حقوق بشر و دانشهای انسانشناسی وجود دارد .زیرا موضوع حقوق بشر انسان است و
شناخت انسان در ابعاد مختلف آن در این دانشها صورت میگیرد .بنابراین ،پیوند حقوق بشر و
انسانشناسی را میتوان رابطه درجه یک نامید ،در حالی که رابطه آن با علوم دیگر از نظر
اهمیت در درجه دوم قرار دارد.
این رابطه ،هم در مرحله تعریف و تدوین حقوق بشر بهروشنی درک میشود و هم در
مرحله اِعمال و اجرای آن؛ زیرا اگر حقوق بشر ،که در اصل حقهای طبیعی و فطری است،
بدون شناخت درست از هویت و حقیقت انسان تعریف و تدوین شود ،ناقص و ناکارآمد خواهد
بود و اگر با خواستهها و نیازهای طبیعی و فطری بشر منطبق نباشد ،اجرای آن با دشواری
مواجه میشود و مقبولیت نخواهد یافت.
از میان دانشهای انسانشناسی ،رابطه حقوق بشر با انسانشناسی عرفانی نظرا
توجیهشدنی است ولی عمال چندان کاربردی ندارد .اما بین حقوق بشر و انسانشناسی تجربی
(فرهنگی) در اصل شناسایی حقهای بشری به دلیل ماهیت فرافرهنگی آنها ،ارتباط صریح دیده
نمیشود ،هرچند در مرحله اجرای حقوق بشر و تعریف نهادهای حقوق بشری ،مالحظه
هنجارهای فرهنگی جوامع مختلف ،ضروری به نظر میرسد.
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برجستهترین ارتباط بین حقوق بشر و انسانشناسیهای دینی و فلسفی برقرار است .زیرا
انسانشناسی دینی ،هم شناختی از ماهیت و حقیقت انسان به دست میدهد و راههای سعادت
و نجات او را معرفی میکند و هم به دلیل منبع وحیانی ،جامع و کامل و به دور از خطا و اشتباه
است که از این جهت میتواند اطمینان بیشتری به وجود آورد .انسانشناسی فلسفی نیز به
دلیل پرداختن به طبیعت و فطرت بشر و ابعاد وجودی او ،قواعد عام و جهانشمول عرضه
میکند و میتواند زمینه تفاهم و توافق جهانی را به وجود آورد.
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