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اعالمیۀ جهانی   1مندرج در مادۀ  "روح برادری"مفهوم 

 در جوامع لیبرال های مفهومی آنچالش :حقوق بشر
 

 *زادهرضا موسی
 

 چکیده

بکا ایک     "تکلیک  بشکری  "عنوان یک   به "برادری"اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مفهوم  1در مادۀ 
بینی شکد   ، پیش"برادری رفتار کنندکلیۀ افراد انسانی )...( باید با یکدیگر با روح  "مضمون که 

را در خکود جکای داد  اسکت، حکا       "برادری"است. اعالمیۀ مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون 
آنکه مفاهیم مندرج در اعالمیۀ مذکور اغلب با ابتنا به فلسفۀ فردگرایانکۀ غکرو و بکرای سکاختار     

پی پاسک  بکه ایک  پرسکش      اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرا  طراحی شد  است. ای  مقاله در
نوعی دهد و بهها را فراتر از فردیت قرار میاست که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان

هکای اخالقکی شکالودۀ اجتمکا      و... را ارزش "حس یگانگی انسکانی "، "فداکاری"، "دگردوستی"
. در تحقیق حاضر جایگا  های فردگرایانه محقق شودتواند در جوامع لیبرا  با ویژگیداند، میمی

شناسی بررسکی  شناختی و ارزشدر جوامع لیبرا  در سه سطح فلسفی، هستی "برادری"مفهوم 
اعالمیکۀ   1مندرج در شق آخر مادۀ  "تکلی "شود. مقالۀ حاضر بر ای  فرض استوار است که می

هکای جوامکع   گکی با سایر افراد جامعکه بکا ویژ   "رفتار با روح برادری"جهانی حقوق بشر مبنی بر 
 لیبرا  سازگار نیست. 
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 مقدمه
  -آزادی، برابکری و بکرادری    -گانکۀ انقکالو فرانسکه    در شکعار سکه   1"بکرادری "شناسایی مفهوم 

هکای  ر دویسکت سکا  اخیکر دولکت    های اجتماعی اهمیت خاصکی دارد. د عنوان  یکی از ارزشبه
بخشی به یکی از دو شعار نخست فرانسه نظام سیاسکی خکود را شککل دادنکد.     مختل  با اولویت

انکد.  ها نقش حائز اهمیتی ایفا کرد گیریفالسفه و علمای حقوق و سیاست در تعیی  ای  جهت
بکر فردگرایکی،    نظکام مبتنکی   "آزادی"برخی اندیشمندان چون هابز و الک با تأکیکد بکر مفهکوم   

ای دیگکر چکون مکارکس و انگلکس بکا تکیکه بکر        داری را رواج دادنکد و عکد   لیبرالیسم و سرمایه
را سرلوحۀ نظریات سیاسکی و اجتمکاعی خکود قکرار      "برابری"گرایی و سوسیالیسم مفهوم جمع

دادند و بدی  شکل طی قرن بیستم دو اردوگا  فکری و سیاسی غکرو و شکرق شککل گرفکت و     
تبکککدیل شکککد  "شکککد فرامکککوش"بکککه تعبیکککر گونتیکککه بکککه مفهکککومی  "بکککرادری"مفهکککوم 

(Gonthier,2000:567) گرا جایگکا   . هرچند از حیث نظری اندیشمندان مختل  لیبرا  و اجتما
اند، ای  نزا  نظری تاکنون خاتمه نیافته اسکت  مفهوم برادری را در نظام فکری خود تبیی  کرد 

هکای ناشکی از   کنکد تکا کاسکتی   در حا  حاضر ایجاو مکی  های اجتماعی جوامع غربیو ضرورت
و مشکابه آن   "همیکاری "، "همبستگی"،"برادری"چون  لیبرالیسم فردگرایانه با امتزاج مفاهیمی

هکا و  هکای اخیکر، محافکل آکادمیک  در اروپکا نشسکت      ترمیم شود. به همی  سکبب  طکی سکا    
ککه جملگکی حکایکت از نیکاز جوامکع       0دانهایی را در زمینۀ مفهوم برادری برگزار کرد کنفرانس

سکازی آن در روابکط اجتمکاعی آن جوامکع     لیبرا  به شناخت هرچه بیشتر ای  مفهوم و نهادینه
 دارد.

هکا را  در ای  مقاله ای  سؤا  مطرح است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابکط انسکان  
و ... را  "همیکاری "، "اریفکداک "، "دگردوسکتی "نکوعی  دهکد و بکه  فراتر از فردیت فرد قکرار مکی  

های فردگرایانه قابل تحقق تواند در جوامع لیبرا  با ویژگیداند، میهای اخالقی جامعه میارزش
بکرای تحقکق    های مفهکومی عبارت دیگر، جوامع لیبرا  با چه چالشو عینیت بخشیدن باشد. به

ه جایگکا  بکرادری در   منظور مطالعۀ پرسش اخیکر ضکروری اسکت کک    اند. بهمفهوم برادری مواجه
فردگرایای    مباایی فلسا،ی،  جوامع لیبکرا  براسکاس سکه محکور اصکلی لیبرالیسکم یعنکی        

 تبیی  شود.جوامع  های حاکم بر اینشناختی و ارزشهستی

                                                           
1. Fraternity 

بررسکی  " 0611و  0611. دانشگا  اوترخت در هلند موضکو  برنامکۀ دورۀ تابسکتانی خکود را در دو سکا  متکوالی       0
در ایتالیکا   "مؤسسکۀ دانشکگاهی صکوفیا   ". همچنکی   (lefsummerschool.eu)دهکد.  می قرار "مفهوم برادری

 Fraternity as)"عنوان ی  اصل ارتباطی، حقوقی و سیاسیبرادری به"با عنوان  0619سمیناری را در مارس 
Relational, Juridical and Political Principle) کنککد برگککزار مککی(www.iu-sophia.org/-News-

1377). 
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و نحکوۀ برقکراری    "دیگکران "، از "خکویش "در پرتو مطالعۀ ای  سه محور با نو  تلقی فرد از 
رو در مبحث نخسکت بکه    توان آشنا شد. ازای لیبرا  میدر جوامع  "دیگری"و "خود"روابط بی 

نفکس  "و  "طرفی دولتبی"، "اولویت حق بر سعادت )خیر ("مبانی فلسفی لیبرالیسم که همانا 
شناختی که شود و در مبحث دوم  فردگرایی هستیهستند، پرداخته می "گر فرد آزاد و انتخاو

محوریکت  "، "هکا از یککدیگر  جکدایی انسکان  "، "انجدایی انسان از جهک "های آن تری  داد عمد 
هکای  تکری  ارزش شود و در مبحث آخر  مهکم است مطالعه می "خویش مالکی"و  "تجربۀ فردی

 شود.ارزیابی می "حرمت حریم خصوصی"و  "مدارا"، "آزادی "حاکم بر جوامع لیبرا  یعنی
اعالمیکۀ جهکانی    1دۀ لیک  پیش از  بررسی سه محور مذکور، در ابتکدا پیشکینۀ تکدوی  مکا    

با تأکید بسیار مکورد توجکه قکرار گرفتکه اسکت، بررسکی        "برادری"حقوق بشر که در آن مفهوم 
 شود.می

 

اعالمیاۀ جهاانی    1پیشینۀ مفهوم برادری  و مراحل تدوین آن در ماادۀ  
 حقوق بشر

 پیشینۀ مفهوم. 1
. ایک  واژ  در زبکان سانسککریت و    شودها اشار  میدر سایر زبان "برادر"در ابتدا به  کاربرد واژۀ 

، broeder، هلندی bruder، آلمانی brat، روسی phrater، زبان یونانی که  brâtrهندی به شکل 
 brotherو انگلیسکی میکانی    brotor، انگلیسکی کهک    brathair، هند و اروپایی broderدانمارکی 

های مهم در اغلب زبان "برادر" شود  واژۀ که مالحظه میگونه(. همانwiktionary, 2015است )
عبارت دیگر از مشترکات زبانی بسیاری از جوامع بشری رود، بهکار برد  میجهان رایج است و به

 شود. محسوو می
خصوص ادیان عنوان یکی از مفاهیم اساسی از دیرباز در ادیان مختل  بهبه "برادری"مفهوم 

انما مثابۀ جامعۀ برادران )ت و جامعۀ دینی هموار  بهمورد توجه و تأکید قرار داشته اس ابراهیمی
( توصی  شد  است و در اهمیت جایگا  ای  مفهوم در جامعۀ دینی 16المومنون اخو ، حجرات: 

عنوان پیونددهندۀ روابط بی  افراد تردیدی نیست. در ای  مجا ، فارغ از ریشکۀ مکذهبی ایک     به
 اجتماعی مورد توجه است. –سیاسی مفهوم، سابقۀ مفهوم مذکور در سطح نظام 

آزادی، "وجهکی  م رهبکران ایک  انقکالو شکعار سکه     1873در واقع، در پی انقالو فرانسه در 
را به مرور زمان عنوان کردند. در ابتدای انقالو، شعار ثابت و واحکدی مطکرح    "برابری و برادری

تا آنکه در دورۀ جمهوریکت  شد استفاد  می  "برابری  –آزادی "اغلب  نبود و در مکاتبات رسمی
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عنکوان   1836دسکامبر   17در  "گکارد ملکی  "طکی سکخنرانی خکود در جمکع      1نخست، روبسپیر
قرار دارند و ای  شعار بر پرچم سه  "آزادی، برابری و برادری "مردم فرانسه تحت لوای"کند: می

ی نکه در  (. شایان ذکر است که مفهوم بکرادر (Borgetto,1996:3رنگ فرانسه نقش خواهد بست 
سکپتامبر   9و نه در قانون اساسکی   1873اوت  00فرانسه مورخ  "اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند"

صرفاً به آزادی، برابری، مالکیت و  1831بینی نشد  بود. در قانون اساسی آن کشور پیش 1831
نسکه  امنیت اشار  شد  بود، لیک  ای  شعار رسماً برای نخستی  بار در دومی  دورۀ جمهوری فرا

(. در قکانون اساسکی مکذکور    Bosc,2010:3بینی شکد ) پیش 1717نوامبر   1و در قانون اساسی 
افزایکد:  و در ادامکه مکی   "کندفرانسه از اصو  آزادی، برابری و برادری پیروی می"آمد  است که 

و "واسطۀ همیاری برادرانه، زنکدگی شکهروندان نیازمنکد خکود را تکأمی  کنکد      جمهوری باید به"
مفهکوم   "مشکارکت داشکته باشکند.    وندان باید با همیاری برادرانۀ خکود در رفتکار عمکومی   شهر"

 0)مقدمکه و مکادۀ     1317اکتبکر   1برادری در دوران معاصر نیز در قانون اساسی فرانسه مکورخ  
مفهکوم    0"همبسکتگی "گیرد. هرچند در دهکۀ اخیکر مفهکوم    قانون اساسی( مورد تأکید قرار می

بدون حس  "همبستگی"هیچ نو   "بورگتو"الشعا  قرار داد  است، به اعتقاد را  تحت "برادری"
های مفهوم همبسکتگی را در  برادری و اخوت قابل تحقق نیست و مفهوم برادری در واقع کاستی

کند و نیاز بشر به پذیرش و احترام بکه  دورانی که مشکالت جهانی حادی افراد بشر را تهدید می
 (.Borgetto,op.cit.:4کند )است، برطرف می "دیگری"

عنکوان  عنوان ی  مفهوم مذهبی در دیگر جوامع رایج بود  است، لکیک  بکه  مفهوم برادری به
توسکط   1836ی  شعار سیاسی که سرلوحۀ ی  حکومت قرار گیرد، برای نخستی  بار در سا  

یک  مفهکوم  گانۀ انقکالو فرانسکه در آمکد، لک    روبسپیر مطرح شد و در زمرۀ یکی از شعارهای سه
. ناسازگاری برادری با 1مذکور در مدت زمان کوتاهی به دالیل زیر به بوتۀ فراموشی سپرد  شد: 

زعم برخی نویسکندگان  . ابهام در مفهوم برادری و دامنۀ شمو  آن که به0؛ 9"دورۀ ترور"قوانی  
ستگا  مکذهبی  . خا9قابل تعمیم به حیوانات و گیاهان نیز است؛  1"برناردن دو س  پی یر"چون 

شکد  هکای مختلک  سیاسکی و اجتمکاعی مکی     و مسیحی ای  مفهوم که مکانع از همگرایکی گکرو    
(Hunyadi,2012:153). 

 

 اعالمیه  1مراحل تدوین مادۀ . 2
 17توسط  1317تا دسامبر  1310نویس اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در فاصلۀ زمانی آوریل پیش

زولت )آمریکا(، رنکه کسک  )فرانسکه(، شکار  مالک       عضو کمیسیون حقوق بشر از جمله النور رو
                                                           

1. Robespierre 
2. Solidarité 
3 Age de Terreur 
4. Bernardin de St. Pierre 
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در مجمککع  1317دسککامبر  16مککاد   تککدوی  شککد و در    96)لبنککان( و چانککگ )چککی ( در   
 .(Johnson , Symonides, 1998:19) سازمان ملل متحد به تصویب رسید عمومی

 است:اعالمیۀ جهانی حقوق بشر به قرار زیر عنوان شد   1مفهوم برادری در شق آخر مادۀ 
آینکد. همکه از موهبکت خکرد و     تمام افراد بشر آزاد و با  حیثیت و حقوق برابر به دنیکا مکی  "

 "وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
 رسد.نویس اولیه به  تصویب میمادۀ مذکور طی مذاکرات طوالنی و پس از تنظیم پنج پیش

 دارد:کنندگان اصلی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، اظهار می، یکی از تدوی 1"رُنه کَسَ "
. هکر  0. یگانگی نژاد انسانی و خکانوادۀ انسکانی؛   1اعالمیه سه اصل مهم را باید شامل شود: "

. همبسکتگی و بکرادری بکی     9فرد انسانی حق دارد مشابه سایر افراد انسانی با وی رفتار شود؛ و 
 (.E/CN4/ACL/SR.2.P.2) "مردم

اعالمیکۀ جهکانی حقکوق بشکر گنجانکد        1  رویکردی چهار مفهوم اساسکی در مکادۀ   با چنی
نکویس اعالمیکۀ   هنگکام تکدوی  پکیش   بکه  "رنه کس ". برابری و برادری آزادی، حیثیت،شود: می

عنوان ی  مفهوم مدنظر قرار داد، بلککه  برادری را صرفاً نباید به"دارد: صراحت بیان میمذکور به
الملل قلمداد کرد. اصل مکذکور  اصل اساسی، کارامد و موتور محرکۀ روابط بی  عنوان ی باید به

باید با مفاد مندرج در مقدمۀ اعالمیه از ی  سو و با تکلی  هر فرد در قبا  اجتمکا  منکدرج در   
 (.Cassin,1968:478) "اعالمیه از سوی دیگر، پیوند داد  شود 03مادۀ 

تکوان  جهانی حقوق بشر و مباحث مرتبط بکا آن را مکی  اعالمیۀ  1های اولیۀ مادۀ نویسپیش
 اختصار به قرار زیر بیان داشت:به

 دارد:اعالمیه مقرر می 1نویس اولیۀ مادۀ پیش
عنوان اعضای ی  خانواد  آزادند و حیثیت  و حقوق برابر دارنکد و بایکد بکا    ها بهکلیۀ انسان"

 0"یکدیگر همانند برادر رفتار کنند.
نکویس  کننکدۀ نخسکتی  پکیش   تکدوی   9"جان پیترز همفری"توسط  1مادۀ نویس او  پیش

اعالمیه ارائه شد. وی بر ای  اعتقاد بود که مفاهیم فلسفی نباید جایگاهی در مفاد اعالمیه داشته 
هکای  نکویس باشند و در صورت لزوم صرفاً در مقدمۀ اعالمیه گنجانکد  شکوند. بکا مطالعکۀ پکیش     

ملحوظ نشکد  و برخکی مفکاهیم ککه دارای ابعکاد       1یدگا  در مادۀ بریم که ای  دمختل  پی می
 (.Lindholm,1999: 32اند )اند، در اعالمیه گنجاند  شد فلسفی و اخالقی

 نویس دوم مادۀ  اعالمیه نیز آمد  است:در پیش
ها برادرند و ضم  برخورداری از خکرد، اعضکای یک  خکانواد  بکود  و آزادنکد و       همۀ انسان"

                                                           
1. René Cassin 
2. “All men being members of one family are free, possess equal dignity and rights, and shall 

regard each others as brothers”.  
3. J. P. Humphrey 
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 1"قوق برابر دارند.حیثیت و ح
را در صدر ماد  قرار  "برادری"نویس اولیۀ جان همفری، مفهوم مت  مذکور با بازنگری پیش

کننکدۀ لبنکانی در کمیتکۀ    تکدوی   "شار  مالک  "توسط  "برخورداری از خرد"دهد و عبارت می
 گیرد.شود و مورد پذیرش اعضا قرار مینگارش اعالمیه پیشنهاد می

 دارد:دۀ  اعالمیه نیز مقرر مینویس سوم ماپیش
ها برادرند. ضم  برخورداری از خکرد و وجکدان، اعضکای یک  خکانواد  قلمکداد       همۀ انسان"

 0"شوند. آنها آزادند و حیثیت و حقوق برابر دارند.می
منظکور  را بکه  1"وجکدان "نمایندۀ چی  در کمیتۀ نگکارش اعالمیکه، واژۀ    9چون چانگ-پنگ

 (.Morsnik,1999:39شود )دهد که مورد قبو  واقع میمیافزودن در مت  پیشنهاد 
رو شد  و به شرح ذیل تنظکیم  اعالمیه با چندی  تغییر شکلی روبه 1نویس چهارم مادۀ پیش

 شود:می
آیند. آنهکا طبیعتکاً از خکرد و وجکدان     ها آزاد و برابر در حیثیت و حقوق دنیا میهمۀ انسان"

 1"ر همانند برادران رفتار کنند.برخوردارند و باید نسبت به یکدیگ
داشتند و اکثریت آنها بر ایک    "تولد"های مختلفی در مورد کنندگان اعالمیه، دیدگا تدوی 

پیوندد که افراد در ی  خکانوادۀ انسکانی متولکد    وقو  میتولد اخالقی زمانی به"اعتقاد بودند که 
ای بکه  ، هیچ اشکار  "تولد"ه مفهوم . شایان ذکر است که در خال  مذاکرات مربوط ب"شد  باشند

 (.ibid:291-2شود )نمی "سقط جنی "
آزاد "دهد که عبکارت  نمایندۀ آمریکا در کمیتۀ نگارش اعالمیه پیشنهاد می "النور روزولت"

دهکد ککه   قرار گیرد. همچنکی  نکامبرد  پیشکنهاد مکی     1در ابتدای مادۀ  "آینددنیا میو برابر به
( که متضم  ی  تکلی  است، در انتهای ماد  درج شود. should act) "باید رفتار کنند"عبارت 

در زبان انگلیسی برای توصیه و پیشنهاد ککردن، اجبکار    shouldشایان ذکر است که فعل کمکی 
اعالمیه  1شود. در مادۀ رود،  استفاد  میو وظیفه و همچنی  برای آنچه توقع اتفاق افتادنش می

رود ککه بکا   ور بدی  معنا بود  است که افراد جامعه باید و انتظار مکی استفاد  از فعل کمکی مذک
افکراد بکه    0"پایبنکدی "عبارت دیگر، مادۀ مکذکور خواهکان   روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. به

                                                           
1.  “All men are brothers. Being endowed with reason as members of one family, they are 

free, possess equal dignity and rights.” 
2. “All men are brothers. Being endowed with reason and consciousness they are members of 

one family, they are free, possess equal dignity and rights.” 
3. Peng-Chun Chang 
4. Consciousness 
5. “All men are born free and equal in dignity and rights, they are endowed by nature with 

reason and consciousness, and should act toward one another like brothers”. 
6 .Compliance 
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عنوان بستر اجرای قواعد اعالمیه است. هرچند الزام مذکور ی  الکزام  رفتار برادرانه با یکدیگر به
 رود افراد بشر در قبا  یکدیگر محترم شمرند.رسد، تعهدی است که انتظار میینظر ماخالقی به

اعالمیه خواهد بود به قرار زیر بکه تصکویب    1نویس پنجم که مت  نهایی مادۀ سرانجام پیش
 رسد:می

آینکد. همکه از موهبکت خکرد و     دنیکا مکی  تمام افراد بشر آزاد و با  حیثیت و حقوق برابر بکه "
 1"رند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.وجدان برخوردا

شکد،  ادار  مکی  0که زیر نظر بودیل بگتکرا   "کمیسیون وضعیت زنان"نویس نهایی در پیش
مجاو ککرد ککه   1"همانند برادران"و   9"هاانسان"کنندگان را در خصوص واژگان نامبرد  تدوی 

بککا روح "، عبککارت "هماننککد بککرادران"ی جککاو بککه 1"افککراد انسککانی"واژۀ  "هککاانسککان"جککای بککه
جایگزی  شوند. در جلسات تدوی  اعالمیه، نمایندۀ آمریکا خانم النکور روزولکت ضکم     0"برادری

عرفاً پذیرفته شد  است که برای بیکان جمکع   "مخالفت با ای  اصالحیۀ پیشنهادی اظهار داشت: 
در آن  ”Man“)ککه لفکم مکرد     ”Mankind“گونه تمایز بی  آنها از واژۀ زنان و مردان بدون هیچ

رو ضرورتی برای تغییر وجود ندارد. البته پیشنهاد دیگکری  کار رفته است( استفاد  شود، ازای به
نیکز در مکت  اعالمیکه اشکار       8"خواهران"به واژۀ  "برادران"نیز عنوان شد  بود که در کنار واژۀ 
ن را به ای  نکته معطوف داشت ککه در  کنندگاتوجه تدوی  7شود که نمایندۀ استرالیا رال  هری

ای تحککت عنککوان تککوان واژ سککت و نمککیاسککتفاد  شککد  ا Mankind مککت  اعالمیککه از واژۀ  
Womankind ( ابدا  کردibid:117-9.) 
سازمان ملل متحد، برخی از نماینکدگان   هنگام تصویب اعالمیه در مجمع عمومیسرانجام به

اما، آفریقای جنوبی، ونزوئال، گواتماال، هلند و زالنکدنو پیشکنهاد   ها مانند نمایندگان کوبا، پاندولت
در بخش مقدمۀ اعالمیه گنجاند  شود، زیرا مفکاد مکادۀ مکذکور     1دادند که مفاد مندرج در مادۀ 

نیست و بهتر است در مت  اصلی اعالمیکه گنجانکد  نشکود. لکیک  ایک        3"هاحق"در مقام بیان 
رأی  3رأی موافکق،   11اعالمیکه بکا    1فکت و مکت  نهکایی مکادۀ     پیشنهاد مورد موافقت قرار نگر

 ممتنع، و بدون رأی مخال  به تصویب رسید.
 

                                                           
1. “All human being are born free and equal in dignity and rights, they are endowed with 

reason and consciousness, and should act toward one another in the spirit of brotherhood”.  
2. Bodil Begtrup 
3. men 
4. Like brothers 
5. Human being 
6. in the spirit of brotherhood 
7. Sisters 
8. Ralph Harry 
9. Rights 
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 مبانی فلسفی لیبرالیسم و تأثیر آن بر روابط اجتماعی جوامع لیبرال
توانکد  دهکد، مکی  عناصر فلسفۀ اجتماعی لیبرالیسم که مبنای تنظیم روابط بی  افراد را شکل می

توان به نو  ۀ جوامع لیبرا  دموکراسی باشد. در پرتو شناخت عناصر مذکور میبازگوکنندۀ شاکل
گونکه  وجوی ای  امر بود که آیا روابط مذکور آنروابط حاکم بی  افراد و به طریق اولی در جست

اسکتوار اسکت یکا     "روح برادری"کند، بر پایۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر از آن یاد می 1که مادۀ 
 خیر. 

مبحث در ابتدا به مبانی فلسفی لیبرالیسم کالسی  و سکه شاخصکۀ مهکم آن یعنکی      در ای 
نکو   "و سپس بکه دیکدگا     گرمدار انتخاوطرفی دولت و انسان خویشاولویت حق بر سعادت؛ بی

 .شوددر خصوص مفهوم برادری پرداخته می 1"لیبرالیسم
 

 های لیبرالیسم کالسیک و مفهوم برادریشاخص. 1
 ت حق بر خیرالف( اولوی

سکعادت یکا   "و  0"حکق "یکی از مفاهیم سنتی فلسفۀ حقوق و فلسفۀ سیاسی تبیکی  و تعریک    
هکای فککری مختلک  نظرهکای     است و در ای  خصوص نویسندگان بر پایۀ مشرو و نحله 9"خیر

مطرح بکود    "خیر"و  "حق"اند. اصوالً دو رویکرد عمد  در زمینۀ رابطۀ متعددی را عنوان کرد 
 "اولویت حق بر خیر "ویکرد نخست که برگرفته از نظام فلسفی لیبرالیسم است، قائل به است. ر

 "خیکر بکر حکق   "است، قائل به اولویت  1گراییاست و رویکرد دوم که برگرفته از اندیشۀ جماعت
 است. 

براساس رویکرد لیبرالی نخست، تصمیم فرد در انتخاو شکیو  و روش زنکدگی خکود بکدون     
گیکرد. فاعکل اخالقکی    خاصی صرفاً براساس تشکخی  و ارادۀ فکردی صکورت مکی    تکیه بر معیار 

نیازمند استدال  در مورد خوو و درست بودن تصمیم خود نیست. در ای  نگرش حقوق نیازمند 
گیکرد. در چنکی    قرار مکی  "خیرها"مستند و مستد  کردن خود به خیرها نیست، بلکه پیش از 

پشکت سکر آن وجکود دارد یکا نکه، تثبیکت        "خیکری "که رویکردی حق بدون در نظر گرفت  این
شود و هر فردی حقوقی برای خود قائل است و علت نهایی آن و هدف از وضکع آنهکا و تعلکق    می

(. از ای  دیکدگا   901 :1977آنها به افراد نیز برآورد  شدن ی  خیر یا مصلحت نیست )عزیزی، 
که حق بر خیر گونهوست. از نظر کانت همانا "غایت"و  "اهداف"فرد مقدم و متمایز از ِ  "خود"

                                                           
1. New Liberalism 
2. Right 
3. Good 
4. Communautarism 
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. سکوژ  دارای  (Scroth,2008:77)مقدم است، سوژ  )فاعل اخالقی( نیز بکر اهکدافش تقکدم دارد    
تکر  مقید باشد. هیچ چیزی مهکم  "شرایط خاص طبیعت انسان"ارادۀ خودسامان است و نباید به 

نتخاو آنهاست و ای  توانکایی مقکدم بکر    گزینیم، بلکه توانایی ما برای ااز اهدافی نیست که برمی
شود، های خود و مستقل از آنها فرض میای که مقدم بر ابژ هر هدف خاصی است. مفهوم سوژ 

. از نظر مایکل سند ، در بسیاری "شناسیروان"ای است و نه پذیر  "شناسیغایت"ای نه پذیر 
شکود )عزیکزی،   د بر اهدافش مطرح مکی همرا  اولویت یافت  فراز موارد اولویت حق بر سعادت به

1977 :900.) 
توان گفکت  ای که میگونهقرار دارد، به "هاحق"در اجتما  لیبرا ، سوژ  در دایرۀ وسیعی از 

هاسککت انسکان  "حککقِ نکاحق بکودن  "ککه رکک  رککی  اخالقکی لیبرالککی بکه رسکمیت شکناخت         
عی است که در چارچوو آن اجتما -(. ساخت سیاسی لیبرا  نوعی نظم سیاسی0: 1936)نراقی،

هکای ککالن و   هر انسان عاقل و بالغی واجد ای  آزادی است که دربارۀ خداوند، امر خیر، دیکدگا  
جامع مطلوو خود را اختیار کند و نیز بتواند بر مبنای تلقی خود زندگی خویش را سامان دهکد  

 )همان(.  
هکا و اهکدافی ککه    دم بر ارزشای است که بتواند هویتش را مقچنی  برداشتی نیازمند سوژ 

کند، تعری  کند. در واقع ای  نه موارد منتخب از سوی سوژ  بلکه قابلیکت  ای  سوژ  انتخاو می
تواند اهکدافی داشکته   کند. ای  سوژ  نمیای را تعری  میانتخاو کردن آن است که چنی  سوژ 

زید، تمایکل  ر اجتماعی که میسازند. بنابرای  سوژ  ددهند و برمیباشد که هویت او را شکل می
رود و بکه تعبیکر   به مشارکت ندارد. ای  دقیقاً تعری  ماهیت و کیستی اوست که زیر سکؤا  مکی  

مایکل سند  در چنی  اجتماعی است که سوژ  حکذف شکد  و از دایکرۀ اجتمکا  بیکرون نهکاد        
 (. 0: 1977شود )موفه، می

گیکرد، مفهکوم   فکرد شککل مکی    "مداریقح"با توجه به مبانی فلسفی مذکور که با محوریت 
هکا در قبکا    انسان "تکلی "عنوان اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که به 1مندرج در مادۀ  "برادری"

 "هکدفی "، "بکرادری "تواند اساس روابط بی  افراد قرار گیرد، زیرا یکدیگر مطرح شد  است، نمی
آن اجتناو ورزد؛ حا  آنکه ای  مفهکوم  تواند به دلخوا  خود آن را برگزیند یا از است که فرد می
انداز زنکدگی اجتمکاعی خکود مکدنظر داشکته      باورانه است که افراد باید در چشمی  ارزش غایت

عنکوان یک  تکلیک  بشکری بکا مبنکای       رسد از حیث نظری پذیرش برادری بکه نظر میباشند. به
 فلسفی آن جوامع سازگار نباشد.

 

 طرفی دولتب(  بی
نسبت بکه رویکردهکا و اعتقادهکای     "طرفی دولتبی"ای برجستۀ جوامع لیبرالی هیکی از ویژگی

گر عقید  عنوان فاعل آزاد و مستقل خود انتخاومذهبی و اخالقی افراد جامعه است، زیرا فرد به
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(. Sandel,1996:4و مرام خویش است و دولت نباید در تعیی  سعادت و خیر افراد دخالت کند )
های مختلفی که مکردم بکرای زنکدگی خکود انتخکاو      ی است که نسبت به را آ  دولتدولت اید 

طرف باشد. در واقع ای  دیدگا  محصو  ای  امر است ککه دولکت فاقکد شکأن     کنند، کامالً بیمی
شکود و بکا توجکه بکه اخکتالف بکر سکر        دهندگی و پرورش افراد شناخته میگری، آموزشهدایت

هکا و...  هکا، صکحیح  هکا، درسکت  الف بر سر خیرها، خکوبی بهتری  نو  زندگی )که در حقیقت اخت
را ایفا کند و نسبت به راهی ککه مکردم بکرای     "دهند خدمات"است( دولت باید صرفاً نقش ی  

(. نظریکۀ مکذکور بکر خکالف نظکر      938، 1977تفاوت باشد )عزیزی، اند، بیزندگی خود برگزید 
تأمی  امنیت و عکدالت، وظیفکۀ تربیکت     برفالسفۀ کالسی  است که براساس آن حکومت عالو 

سازی برای اکتسکاو فضکایل انسکانی را نیکز     سوی خیر و سعادت و زمینهمردم و هدایت آنان به
 (.113: 1973عهد  دارد )نیازی، به

های لیبکرا  و  تابد، زیرا ارزشطرفی را برنمیاز نظر ژاک مارتی ، ی  جامعۀ لیبرا  عمالً بی
توسکعۀ انسکان   "هکای تکنولوژیک  بکر   م و موقعیت شغلی و پیشکرفت همچنی  نفع شخصی، مقا

کنند  شدن یا اند. بنابرای  مردم تنها موضو  لذت جنسی، اعما  نفوذ برای مصرفمقدم1"کامل
 (.11: 1939شوند )واالس، استفادۀ سیاسی در نظر گرفته می

طرفی دولکت و  و  بیعالبه -که پیش از ای  مطرح شدگونههمان -غایت و هدف بودن فردبی
تأثیر بودن آن در هدایت افراد جامعه به اعتقاد مایکل سند  موجکب افکو  اخالقکی و خکالی     بی

( .ای  اید  که دولت باید نسکبت  Sandel,op.cit.:326شدن جامعه از اهداف اخالقی شد  است )
ت اسکت.  هکای سکنتی از سیاسک   به معنای زندگی مطلوو خنثی باشد، بیانگر انحراف از برداشکت 

برای ارسطو، هدف سیاست نه تنها تسهیل مبادلۀ اقتصادی و ارائۀ دفا  عمکومی، بلککه پکرورش    
هکا  رو، اسکتدال  (. ازایک  030:1939دهی شهروندان خوو است )سند ، شخصیت خوو و شکل

اند. ارسکطو نوشکت:   هایی دربارۀ زندگی مطلووناپذیری استدال طور اجتناودر زمینۀ عدالت، به
آ  را بررسی کنیم، برای ما ضرورت دارد که او  از اینکه بتوانیم ماهیت قانون اساسی اید  قبل"

که ای  روش نامفهوم باشکد، ماهیکت    تری  روش زندگی را تعیی  نماییم. مادامیماهیت مطلوو
 )همان(. "آ  باید نامفهوم بماندقانون اساسی اید 

معتقدند که ایکدۀ   "ژاک دریدا"یشمندان چون های نظام لیبرا  برخی اندبا توجه به کاستی
ای ککه  گونکه مرکزیت خاصی برخوردار باشد، بکه  برادری باید در ساختار ی  دموکراسی مدرن از

 .(Pulkkinen,2009: 117)توصی  کرد "دموکراسی برادرانه"بتوان آن دموکراسی را ی  
عنکوان  دولکت لیبکرا  بکه    های لیبرالیسم، از یک  سکو  لیک  از حیث نظری با توجه به آموز 

عهد  ندارد و از سوی دیگر  افراد جامعه نیکز اساسکاً   تکلی  هدایت جامعه را به "طرفدولت بی"
گونکه ککه در   را آن "تکلی  بکرادری "رو به اجرا گذاردن به منافع فردی خود گرایش دارند، ازای 

                                                           
1. Integral human development 
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از دولکت لیبکرا   و نکه از    توان نکه  بینی شد  است، نمیاعالمیۀ جهانی حقوق بشر پیش 1مادۀ 
 افراد آن جوامع انتظار داشت.

 

 گرمدار و انتخابج( انسان خویش
گر بودن فرد در جامعۀ لیبرا  است. منظکور از  مدار و انتخاوسومی  شاخصۀ لیبرالیسم، خویش

و اهکداف او از نکو     گر بودن، مجبور بودن نیست، بلکه منظور فکارغ بکودن ارزش آدمکی   انتخاو
 (.907: 1977خود و اصالت یافت  صرف انتخاو است )عزیزی،  انتخاو

شکوند، فکارغ از اهکداف، غایکت،     که برای او قائل مکی  در ای  رویکرد، ارزش انسان و احترامی
کند. مطابق ای  نگا  که سند  آن را متکأثر از  آرمان و همۀ موارد دیگری است که او انتخاو می

شکود و از هکر تعهکدی ککه     با  شناخته میگر و فارغانتخاوکند، انسان، آزاد و کانت معرفی می
ها افرادی در نظر گرفته (. بنابرای  انسانSandel,op.cit.:17خود انتخاو نکرد  باشد، آزاد است )

با  و آزاد و غیرمتعهدند، هیچ تعهد و قیدی آنها را به اینککه هکدف خاصکی را    شوند که فارغمی
کند و همی  که فرد، هکدف  از زندگی را برگزینند، مجبور نمی خصوصیانتخاو کنند یا روش به

دارد یا شیوۀ زندگی خود را برگزید، دیگران را به احترام گذاشت  به آن هکدف یکا شکیو  وا مکی    
 (.907: 1977)عزیزی، 

فکرض جامعکۀ لیبکرا  ککه فکرد در انتخکاو اهکداف خکود مخیکر اسکت و           براساس ای  پیش
جککود دارد، انتخککاو رابطککۀ برادرانککه بککا سککایری  یکک  انتخککاو چنککدگانگی اهککداف در جامعککه و

 گزینند.تواند باشد، زیرا هر ی  از افراد را  و روش جداگانۀ خود را برمینمی عمومی
 

 نولیبرالیسم و مفهوم برادری. 2
از دیرباز تقابل بی  دو  مکتب فکری اصالت فرد و اصالت اجتما  نزد اندیشمندان علکوم انسکانی   

دهند که در آن را ارائه می ها با تکیه بر اصالت فرد و فردگرایی مفهومید  است. لیبرا مطرح بو
ای برخوردار اسکت، حکا    شد عنوان اتم و جزء کوچ  و مستقل جامعه از حقوق حمایتفرد به

 پیوسته، جایگا  فرد را در اجتما  درهمشد  و بهبا تکیه بر ی  جامعۀ ادغام 1گرایانآنکه اجتما 
ای که بافت مذکور بر ارادۀ گونهدانند، بهقالب ی  بافت فرهنگی  و اجتماعی همگ  مفروض می

فرد غلبه دارد. نزا  بی  ای  دو مکتب نزاعی دیرینه بود  است، لیک  طی دو دهۀ اخیکر برخکی   
و  "آزادی"اند تا بی  ای  دو رویککرد آشکتی برقکرار کننکد و مفکاهیم      نویسندگان در تالش بود 

ابدا   0"گرایی لیبرا اجتما "یا  "نو لیبرالیسم"را در هم تلفیق کرد  و مفهوم جدید  "اجتما "
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. همچنی  تالش برای ترمیم نظریۀ سیاسی لیبرالیسکم از  (Simhony,Weinstein,2001:1)کنند 
صکورت گرفتکه اسکت    1"ریچکی "و 9"هابسکون "، 0"هکابهوس "،1"گری "سوی نویسندگانی چون 

(Hunyadi,2012:1)  ککه لیبرالیسکم در تطکور     بر ایک  اعتقادنکد   1"سیمون کانی"و برخی چون
گرایی را در خود بارور ککرد  و سکیر تکاریخی آن موجکب تحکو  در      تاریخی عناصری از اجتما 

اندیشۀ سیاسی غکرو شکد  اسکت. در واقکع، لیبرالیسکم طکی دویسکت سکا  اخیکر، از رویککرد           
گرایانکه هگکل در حرککت    رد کانتی به رویککرد اجتمکا   به رویکرد کانتی و از رویک0"گراییفاید "

لیبرالیسکم رالکزی   "نیز شاهد نو  جدیدی از لیبرالیسم موسکوم بکه    1386بود  است و در دهۀ 
سکوی رویککردی ضکد ککانتی     ایم و ای  گرایش نیز مجدداً در حا  سوق یافت  بهبود  "نوکانتی 

طکور آگاهانکه و بکا    رسکد ککه لیبرالیسکم بکه    ینظر م، به"سیمون کانی"گرایانه است. از نظر هگل
گرایانه و تلفیق آن با سنت لیبرا ، درصدد برطرف کردن خطاهای برداری از مفاهیم اجتما بهر 

 "، ضکع  اساسکی لیبرالیسکم،   "دیویکد میلکر  "و به گفتۀ  (Caney,1992:289)خویش بود  است 
ککه در جوامکع غربکی رواج دارد     شناسکی فردگرایانکه اسکت   و انسان "تلقی فردگرایانه از خویش

(Miller ,1999: 173). 
تکوان  و می (Weinstein,2001:159)یابد معنا می "گراییفاید "در واقع، نولیبرالیسم با طرد 

را بکا نظریکۀ نولیبرالیسکم آشکتی داد و بکه       "گراییاجتما "و  "فردگرایی"ای نزا  دیری  گونهبه
تواند حلقۀ وصل بی  دو است که می ری از جمله مفاهیمی، مفهوم براد"مارک هونیادی"اعتقاد 

های جان رالز فاصله ها از دیدگا . در همی  زمینه، نولیبرا (Hunyadi,op.cit.:159)نظریه باشد 
ای در بکاو  نظریکه کنند. رالز در کتاو خکود بکا عنکوان    گیرند و از مفهوم برادری استفاد  میمی

آورد و نظریکۀ خکود را   سخ  بکه میکان مکی    "دالت اجتماعیع"و  "همبستگی"از مفهوم  عدالت
(، لکیک  برخکی نویسکندگان    087: 1939کند )رالز، استوار می "عدالت توزیعی"اساساً بر مفهوم 

کننکد و آن را  صراحت به مفهکوم بکرادری اشکار  مکی    به 7"رابرت گودن"و  8"فیلیپ پتی"چون 
گرفتکه در  های صورت. به هر حا  تالش(Goudin,Pettit,2006:78-9)دانند می "اجتما "الزمۀ  

خصوص اصالح و کارامد کردن هرچه بیشتر لیبرالیسم صرفاً محدود به مباحکث نظکری بکود  و    
ساختار اندیشۀ فردانگارانه کماکان بر جوامع لیبرا  غربی سایه افکند  و مانع اعما  مفاهیم فکرا  

 فردی چون برادری شد  است.
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 : انزوای فردی و گسست برادریشناختیفردگرایی هستی
(. 13:1908شناختی لیبرالیسم، درواقع فردگرایکی اسکت )آربالسکتر،    هستۀ متافیزیکی و هستی

شکناختی دانسکت.   رو یکی از ابعاد شناخت جوامع لیبرا  را باید شناخت فردگرایی هسکتی ازای 
تواند ای که میگونهرد، بهشناختی فردی تأثیر بسزایی بر نو  روابط بی  افراد در جامعه داهستی

در جوامع لیبرا  به انزوای بیش از پیش فرد در جامعه و عکدم امککان برقکراری پیونکد برادرانکه      
توان عمدتاً در پنج محکور اساسکی   شناختی لیبرا  را میشود. ای  عناصر فردگرایی هستی منجر

 زیر شناسایی کرد:
 

 هااز ارزش جدایی انسان از جهان طبیعت: تفکیک واقعیت. 1
فردگرایی صرفاً به جدایی اشخاص از یکدیگر تکیه ندارد، بلکه محور اساسی و اولیکۀ آن جکدایی   

طرفکی اخالقکی و بکه دور از    انسان از جهان طبیعت است. بدی  معنکا ککه انسکان بکا حفکم بکی      
گکر مسکتقل در مکورد واقعیکات جهکان طبیعکت را       عنوان ی  مشاهد های فردی بهانگاریارزش

هکا  ککه ارزش  -کند. در ای  دیدگا  بر خالف مکتب ارسطو و مسیحیت قرون وسکطی اوت میقض
شوند و در حوزۀ شخصکی  ها از دنیای تجربی علم جدا میارزش -شدنددر کالبد جهان تنید  می

هکای خکویش را برگزینکد و    گیرنکد. در ایک  صکورت فکرد بایکد خکود ارزش      انتخاو فرد قرار می
توانند به او بگویند چه باید بکند. عقید  به ا پی افکند. اما واقعیات نمیاخالقیات خاص خویش ر

اینکه واقعیات به او پاس  خواهند داد، ناشی از خلط واقعیت و ارزش است و منطقاً قابکل قبکو    
توانکد آن را  نیست. بی  واقعیات و ارزشیابی اخالقی آنها شکافی وجود دارد که هیچ منطقی نمی

و  "هسکت "عبارت دیگر، مبانی فلسفی بی  واقعیت و ارزش به تمایز بی  (. به09 پر کند )همان:
ممکک  نیسکت    "هسکت "از  "بایکد "گکردد. از نظکر فردگرایکان، اسکتنتاج منطقکی      بازمی "باید"

نقکش کلیکدی    1(. به همی  سبب تمایز بی  واقعیت/ ارزش170: 1931)میرموسوی و حقیقت، 
آورد. کند و موجبات اندیشۀ استقال  اخالقی فرد را فراهم مکی یدر نظریۀ اخالقی لیبرالی ایفا م

های اخالقی نهادهای دینکی  یکی از شرایط ای  استقال  آن است که فرد ملزم به پذیرش فرمان
رود. شرط دیگکر ایک  اسکت ککه داوری فکرد      یا دنیوی نیست و در ای  زمینه از او انتظاری نمی

شکود. واقعیکات،   قکی و ذاتکی خکود واقعیکات محکدود نمکی      وسکیلۀ پیامکدهای اخال  وجه بههیچبه
نفسه بعد اخالقی ندارند که استقال  انتخاو و تعهد اخالقی فکرد را  اند نه بیشتر، آنها فیواقعیات

هکا در  در ارتبکاط بکا انسکان    "واقعیکت "(. به تعبیر م  اینتایر، مفهوم 01محدود سازند )همان: 
ا  مکانیکی تغییر یافته است. مطابق دیدگا  نخسکت، از آنجکا   انتقا  از دیدگا  ارسطویی به دیدگ
مراتب خیرهکا، ککه غایکات    گرانه شود، آن را با رجو  به سلسلهکه عمل انسانی باید تبیی  غایت

                                                           
1. fact/value 
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توان و بلکه باید توصی  کرد. مطابق دیدگا  دوم، عمل انسانی کند، میعمل انسانی را فراهم می
گونه خیرها توصی  کرد. مطابق دیدگا  نخسکت،  بلکه باید بدون هیچ رجوعی به ای  توان،را می

هکا ارزشکمند   هایی در مورد آنچکه بکرای انسکان   های مربوط به عمل انسان شامل واقعیتواقعیت
کننکد ارزشکمند اسکت(. براسکاس     مورد آنچه فککر مکی   هایی درشود )و نه تنها واقعیتاست می

فکارغ از ارزش   "واقعیکت "یتی در مورد آنچه ارزشمند است وجود نکدارد.  دیدگا  دوم، هیچ واقع
و  "هسکت "گردد، و در نتیجه ای  انفصا  و جدایی میان می "باید"بیگانه از  "هست"گردد، می

 (.119-111: 1936کند )م  اینتایر، چگونگی تبیی  و نیز ارزشیابی تغییر می "باید"
تفصیل به دوگانگی واقعیکت و  به 9و هریس 0برگ استورم، 1در آثار مختلفی، هیالری پولتم 

عنکوان یک    بکه  "بکرادری "رسد مفهوم نظر میاند. در هر حا ، بهارزش و پیامدهای آن پرداخته
تواند در بستر ی  جامعکۀ لیبکرا  زمینکۀ    است، نمی "باید اخالقی"که برخاسته از ی   "ارزش"

 ظهور واقعی پیدا کند.
 

 از یکدیگرها جدایی انسان. 2
شکناختی مطالعکه ککرد. از    توان از دو دیکدگا  فلسکفی و جامعکه   ها از یکدیگر را میجدایی انسان

 1"خودسکاالری "یکا   "خودپیروی"دیدگا  فلسفی، مفهوم برادری تهدیدی در برابر مفهوم کانتی 
یش ، توانایی فرد برای تعیی  قانون حاکم بکر خکو  "خودساالری"شود. از نظر کانت، محسوو می

اش را منظور آنکه صرفاً با قدرت خرد خود، رفتار فردیعبارت دیگر، توانایی ارادۀ فرد بهاست. به
خواهانکۀ  اسکتقال  "نیست. ای  دیکدگا    1"خودفرمانی"تعیی  کند و ای  خودساالری چیزی جز 

ناشکی  در اندیشۀ ژان ژاک روسو نیز مورد تأکید قرار گرفته و اساساً فضای سیاسی جامعکه   "فرد
از ارادۀ افراد آزاد و برابر شکل گرفته است و افراد در جامعه با اقکدامات داوطلبانکۀ خکود مسکیر     

یابد. در معنا یافته و تحقق می "قرارداد اجتماعی"کنند و بدی  شکل مفهوم جامعه را تعیی  می
را  "اجتمکاعی قکرارداد  "حقوقی، افراد با ارادۀ آزاد و مستقل خود  -نتیجه، در ای  فضای سیاسی

نوعی تهدید به "برادری"، مفهوم "ارادۀ خودساالر"دهند. لیک  در برابر مفهوم نمادی  شکل می
همرا  را به 0"دگرساالری"یا  "دگرآیینی"شود و بالطبع علیه آزادی و استقال  فرد محسوو می

کنکد و وی را  میمحور، برادری حاکمیت وی را تهدید خواهد آورد. در برابر فرد خودساالر و حق
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غیرقابکل   "بکرادری "و  "خودسکاالری "دهکد. در واقکع،   قکرار مکی   1"ازخودبیگکانگی  "در معرض 
بکه   "برادری"بر آزادی عمل فرد تأکید دارد حا  آنکه  "خودساالری"اند، بدی  معنا که  سازش

نیز با (. کوه  (Hunyadi,op.cit.:162-3ی  پیوند پسینی وابستگی در برابر خویش اشارت دارد 
توانکد در الگکوی   نمی 0"اخالق برادری"نقد نظریۀ عدالت اجتماعی جان رالز بر ای  اعتقاد است 

 .(Estlund,1998:112)ای داشته باشد اجتماعی رالزی جایگا  برجسته
پیونکدی   1نکوازی نیز باید بی  سه مفهوم برادری، انسکانیت و مهمکان   9از نظر امانوئل لویناس

ای رابطۀ انسان و برادر معنا پیدا خواهد ککرد. بکه   و در پرتو چنی  زنجیر  ناگسستنی ایجاد کرد
اعتقاد لویناس در ابتدا باید تلقی خود از جامعه را مشخ  کنیم: آیکا جامعکه جکایی اسکت ککه      

 "وضکعیت اولیکه  "انسان گرگ انسان است یا انسان، انسانی برای انسان دیگر است. در برابر ایدۀ 
در یک    "دیگکری "ای که بکه  کند، چهر را مطرح می1"چهرۀ اولیۀ دیگری"کانت، لویناس ایدۀ 

آنکه او را بشناسد و از او انتظار عمل متقابل داشته گوید، بیمی "آری"رابطۀ نامتقارن بینافردی 
نامکد.  مکی  0"امکان ی  مسئولیت برای دگربودن انسکان دیگکر  "باشد. لویناس ای  خصوصیت را 

و  8"بیکداری اولیکه  "اخالق کانتی ی  اخالق حقوقی نیست، بلکه نوعی اخالق لویناس بر خالف 
نیز تمایزی را ککه   7. ژاک دریداGiesen,2003:8)-(9است  "دیگری"مسئو  در برابر  "م "ی  

نکوازی فراتکر از   کند. از نظر دریکدا، مهمکان  قائل است، رد می 3"خیرخواهی"کانت بی  عدالت و 
نوازی بیش از آنکه یک  اخکالق باشکد یک  فرهنکگ      مانی  حق پناهندگی خصوصی است. مه

است، زیرا با اقامتگا  م ، نو  زیست  م  و نو  ارتباط م  با خکودم و دیگکران ارتبکاط نزدیک      
شناسکی غکرو   دارد. ژاک دریدا همنظر با هایدگر بکر ایک  اعتقکاد اسکت ککه فلسکفه و سیاسکت       

ز نگا  فلسفۀ مکدرن غکرو چیکزی بکرای     اند و اخصوص فلسفه و سیاست کانت به بیراهه رفتهبه
نما باقی نمانکد  اسکت: گکوش دادن    جز ی  قطبسازش بههای سرنوشتگیریدر تصمیم "فرد"

، حرکتی که دریدا آن را راز غیرقابل تقسیم با "م "در  "وجود"آمیز و دقیق به فراخوان سکوت
 .(Derrida,1999:79)نامد آورد، میکه وجود را به لرز  درمی "دیگری"

است، بکدی  مضکمون ککه پیونکدی پسکینی بکا سیاسکت         16"پیشاسیاسی"برادری مفهومی 
 "بکرادری "عبکارت دیگکر، مفهکوم    سازمانی و رویکردی فراسازمانی با ساختار حککومتی دارد. بکه  
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بککودن آن، بککا سیاسککت دموکراتیکک  سککازگار نیسککت، زیککرا جوامککع  "پیشاسیاسککی  "سککبب بککه
اند تا آنککه بکه   ها یا فاعالن اخالقی بنیان نهاد  شد االری سوژ دموکراتی  بر استقال  و خودس

شد  مانند خصوصیات نژادی، فرهنگی، جغرافیایی و غیر  تکیکه ککرد    موضوعات از پیش تعیی 
شکد  خکود نبایکد    . فرد نه تنها بکه خصوصکیات از پکیش تعیکی     (Hunyadi,op.cit.:164)باشند 

و سنت پیشکینیان خکود نیکز نبایکد وابسکته باشکد، مگکر        وابستگی داشته باشد، بلکه به گذشته 
نیز ککه نکاظر بکر ارادۀ مسکتقل و آزاد      "قرارداد اجتماعی"واسطۀ شناسایی عقالنی آن. مفهوم به

گذشکتگان فاصکلۀ زیکادی دارد. هکر میکراث       "میراث"و   "سنت"فرد در جامعه است، با مفهوم 
شکود. در نتیجکه،    "سیاسکی "شکهروندان،   تواند بکا شناسکایی مسکتقل   پیشاسیاسی نیز صرفاً می

فرد خود را از اسکتقال   دموکراسی، حکومت و امپراتوری قانون است و قانون نیز منبع منحصربه
رو هر آنچه پیشاسیاسکی  کند، ازای طور کلی از خودساالری کسب میفردی، اختیار سیاسی و به

 است، باید معدوم شود.
مانکد  باقی نمی "برادری"جتماعی، جایگاهی برای مفهوم با چنی  نگاهی به جامعه و روابط ا

با نقد نظریۀ لیبرالیسم بر ای  باورند که هویت فرد  9و تیلور 0، والزر1گرایان چون سند و اجتما 
یافتکه بکه اتکم ککه بتوانکد      فرد دقیقاً امری متأثر از بافت اجتمکاعی اسکت و فکرد لیبکرا  تقلیکل     

ب پیرامونی خکود انجکام دهکد، چیکزی جکز تکوهم و تخیکل        های خود را فارغ از بافت غالانتخاو
رو منازعکۀ موجکود بکی  دو    خردورزانه نیست و با واقعیات موجود جامعه سازگاری نکدارد. ازایک   

دارد، در جوامکع   "جامعکه "و  "فکرد "که حکایت از تقابکل ایکدۀ    "گرااجتما "و  "فردگرا"نظریۀ 
و استقال  وی، پیوند بکا   "خودساالری"و  "فرد"بخشی به لیبرا  موجب شد  است که با اولویت
جامعه نداند و بدی  ترتیکب   "کل"خود را بخشی از  "فرد"افراد پیرامونی از هم گسیخته شود و 

نیز نیکازی بکه چنکی      "دولت رفا "شود و اصوالً با وجود ی  پیوند او با افراد جامعه منقطع می
گوید: اگر مکا )...( کرامکت انسکانی، ارتباطکات     بیند. ژاک ماریت  در ای  خصوص میپیوندی نمی

هایمان را جدی بگیریم، باید از زبانی که اولویت را بکه خودمختکاری   عمیق اجتماعی و مسئولیت
کنیم که رفا  اقتصادی بایکد   دهد، فراتر رویم و تأکیدشخصی )خودساالری( و رفا  مادی فرد می

: 1939ی، فککری و معنکوی افکراد باشکد )واالس،     ای برای توسعۀ استعدادهای اخالقصرفاً وسیله
11.) 

بکی    1"رابطکۀ "شناختی نیز باید گفت که آنچه در یک  جامعکه اهمیکت دارد،    از نظر جامعه
دهنکد، اسکاس   خود با دیگکران ارائکه مکی    "رابطۀ"افراد است. تعریفی که افراد از نو  و چگونگی 

روند مسکتمری اسکت ککه هرگکز بکی        "رابطه"دهد. ساختار اجتماعی آن جامعه را تشکیل می
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شود و آنچه موجب کاهش روند روابط بی  بازیگران مختل  اجتماعی در شرایط عادی قطع نمی
 گردد، طبعاً مرگ اجتماعی یا حداقل نو  بیماری و پاتولوژی اجتماعی است.افراد می
شود. داد  می تری  دادۀ اجتماعی، جایگاهی است که به نقش روابط اجتماعی بی  افرادمهم

است که در دو دهۀ اخیکر   "رابطه"طبعاً خود  "عمل اجتماعی"و  "وجود فردی"شاخصۀ اصلی 
( انجکام  Bajoit,1992شناسی ارتباطی )شناسان معاصر تحقیقات عمیقی را در قالب جامعهجامعه
تواند بکیش  افراد می "روابط متقابل"اند. نکتۀ اخیر بازگوکنندۀ ای  واقعیت است که مطالعۀ داد 

از پکککیش ماهیکککت روابکککط و نحکککوۀ اصکککالح آن را در جامعکککه مشکککخ  و تبیکککی  کنکککد    
(Callebaut,2011:3.) 

( در سکا   CREDOC) "مرککز پکژوهش مطالعکۀ شکرایط زنکدگی     "براساس تحقیقات اخیکر  
را  1در فرانسه، از د  نفر فرانسوی، هشت ت  از آنان رابطۀ بی  افراد و انسکجام اجتمکاعی   0610

دهندۀ ضع  روابط بی  افکراد  (. ای  امر نشان(Hoibian,2012:2دانستند نمی "وجه قویچهیبه"
 ناشی از جدایی بی  آنهاست.  

(، 9: 0668بر خالف ادعای سازگاری حقوق فردی با حقوق جمعی در جوامع لیبرا  )نراقی، 
تری  عوامل مهمتحقیقات اجتماعی در جوامع لیبرا  گوا  آشکاری است که نظریۀ لیبرالیسم از 

دهندۀ روابکط بکی  آنکان اسکت و بکه اعتقکاد مک  اینتکایر         افکنانه بی  افراد بود  و تقلیلجدایی
کند، بلکه همۀ مردم را در جامعۀ مکدرن  را از هم گسیخته می "خود شخ "لیبرالیسم نه تنها 

 (.166: 1936از هم گسیخته کرد  است )وینستی ، 
در جامعکۀ لیبکرا  ککه بکه      "بکرادری "عدم پذیرش مفهوم شناختی یکی دیگر از علل جامعه

ها از یکدیگر منجر شد ، وابستگی ای  مفهوم با مفهوم شجرۀ انسانی است. مفهکوم  جدایی انسان
رو بود ، بر ای  پایه اسکتوار اسکت ککه    ها روبهبرادری که هموار  با مخالفت بسیاری از فمینیست

از یک    "برادر"عنوان به "دیگری"د نیست و پذیرش فرد انسانی مستقل از شجرۀ بیولوژی  خو
نیکز عکدم    "تشکابه "خود است و عدم پکذیرش   "مشابه"عنوان به "دیگری"سو مستلزم پذیرش 

همرا  دارد و از سوی دیگر، اندیشۀ فردگرایانۀ لیبرا  بکر ایک  اصکل نیکز     را به "اجتما "پذیرش 
 "دیگکری  "از  "خکود  " 0سبب توانکایی تمکایز  بودنش بهفرد انسانی، انسان "هر"استوار است که 

 "خود"ای متهم به ای  بود  است که عنصر گونه، مفهوم برادری به9است و به تعبیر ایو هرسان 
 .(Hunyadi,op.cit.:167)کشی را در بط  خود داراست 
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 انسان با محوریت تجربۀ فردی. 3
جهان طبیعت، طبعاً تجربۀ فردی انسان با توجه به دیدگا  لیبرالیسم در مورد مرکزیت انسان در 

اساس تشخی  حقیقت را تشکیل خواهد داد. بر ای  اساس دکارت مبنای فلسفۀ خود را تجربۀ 
. سه قرن پس از دکارت، ژان پکل  "اندیشم، پس هستمم  می"دارد: فردی قرار داد  و اظهار می

ر حقیقت، ذهنیت فرد اسکت  نقطۀ عزیمت، د"گوید: سارتر در تحکیم ذهنیت و تجربۀ فردی می
تواند وجود داشته باشد، که حقیقکت  نمی "اندیشم پس هستمم  می"جز )...(، هیچ حقیقتی به

یابکد )...(. بنکابرای  حقیقکت مطلکق بایکد پکیش از هکر        مطلق آگاهی است که بر خود وقوف می
ر دسکترس  الوصکو  و د حقیقتی وجود داشته باشد و چنی  حقیقتی وجود دارد و ساد  و سکهل 

 "همه است؛ ای  حقیقت، عبارت از احساس بالفصل شخ  نسبت به وجود ذه  خویش اسکت 
 (.99: 1908)آربالستر، 

گرایکی فکردی اسکت و اساسکاً منشکأ      براساس نظریۀ لیبرالیسم، فردگرایی معطوف به تجربکه 
 گیرد.شناخت انسان از جهان براساس حسیات شخ  شکل می

 

 خویش مالکی. 4
به معنای لیبرالی همان تمل  بر خویشت  است. از قرن هفدهم به بعد  1"مالکی خویش"مفهوم 

 "بکه خکود او    "فکرد  "شود که زنکدگی  فردگرایی مبتنی بر خویش مالکی بدی  معنی تعبیر می
طور که مایل اسکت رفتکار کنکد     تواند با آن هردارد،  نه به خداوند یا جامعه و دولت و می "تعلق

 (.97)همان: 
از اتخکاذ تصکمیم    "دیگکران "ها، حق خویش مالکی به معنای مکانع شکدن   یدگا  لیبرا از  د
عبکارت دیگکر،   شکود. بکه  ساز در مورد چگونگی استفاد  از آنچه به فرد دارد، تعبیر مکی سرنوشت
 0"خکویش "ها و هر گونکه منکابعی ککه بکه     شامل سلطه بر همۀ اموا ، دارایی "خویش"مالکیت 

. ای  مالکیت نه تنها باید از تعرض محکدودیت بیرونکی    (Bird, 1999: 142)شود تعلق دارد، می
هکای درونکی )ماننکد تککالی  ناشکی از      )دخالت دیگران( مصون باشد، بلککه بایکد از محکدودیت   

های قهری و زورمدارانۀ بیرونکی و  وجه هدایتهیچمقدسات( نیز در امان باشد. به دیگر سخ ، به
 .(Ibid:143-144)شد  توسط فرد تأثیر بگذارد  درونی نباید بر اهداف تعیی

گیرنکد  همکۀ اعمکا  خکود اسکت؛ هکیچ       عنوان مرکز جهان تصمیماز دیدگا  لیبرالی، فرد به
هکا(  )اموا  و دارایی "متعلقات به خود"و  "خود"ای به ارادۀ او تفوق ندارد و از ای  رهگذر، اراد 

                                                           

2. Self 
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و بالطبع برادری معنکا و جایگکا     1"دیگری"مفهوم گیرد و محور اساسی اندیشۀ لیبرالی قرار می
 یابد.خاصی نمی

 

 های حاکم بر جوامع لیبرال و تأثیر آن بر پیوند اجتماعیارزش
های مختلفی به خود گرفته، لیک  لیبرالیسم نوعی اندیشه است که در کشورهای مختل  صورت

توان بکه فردگرایکی،   آن جمله میعنوان مبانی در همۀ آنها مشترک است که از ها بهبرخی ارزش
ها، آزادی، مدارا و تسکاهل و حرمکت حکریم خصوصکی     گرایی، عدالت و برابری حقوق انسانعقل

 اشار  کرد.  
اختصار به سه ارزش اخیر که ارتباط مستقیم با نو  پیوند افکراد در جامعکه   در ای  مبحث به

و نو  تلقی افراد نسبت بکه یککدیگر    شود همچنی  تأثیر آن بر بافت اجتماعیدارد، پرداخته می
ها به ای  نتیجه دست یافت ککه آیکا   گیرد تا براساس مطالعۀ عینی ای  ارزشمورد توجه قرار می

تواند در روابط بی  افراد در جوامع لیبرا  حاکم می "روح برادری"هایی با توجه به چنی  ارزش
 شود.

انکد، تحکو    فی ارزشمند و درخور تأملهای مذکور از حیث مبانی نظری و فلسهرچند ارزش
کنکد،  های اساسی در روابط بی  افراد طی زمان میای  مفاهیم و اجرای آنها حکایت از دگرگونی

 آورد.  گسیختگی اجتماعی را فراهم میای که بستر جدایی افراد و ازهمگونهبه
 

 آزادی فردی. 1
شکود. در اندیشکۀ   یبرالیسکم محسکوو مکی   های لتری  و واالتری  ارزشآزادی فردی یکی از مهم

تکر  ی  از مفاهیم برابری، خوشبختی، آزادی، عدالت اجتماعی و... جایگاهی رفیعلیبرالیسم، هیچ
آزادی  وسکیلۀ رسکیدن بکه یک  هکدف سیاسکی       "اند، زیرا به تعبیر لرد آکتکون،  از آزادی نیافته

(. از منظکر  79: 1908)آربالسکتر،   "تری  هدف سیاسی استنفسه عالیتر نیست بلکه، فیمتعالی
شود و چیزی تعری  می "آزادی از"صورت منفی آن و به شکل لیبرالیسم، واژۀ آزادی معموالً به

رو آزادی به مفهوم نخست به ای  معنکا خواهکد بکود ککه فکرد در      چیزی. ازای  "آزادی برای"نه 
ور وی از جملکه الکزام وی بکه    گونکه دخالکت در امک   شرایط اجبار و مقید نباید قرار گیکرد و هکیچ  

 دگردوستی نباید صورت گیرد. 
 

 مدارا و تساهل. 2

                                                           
 other 1.
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های لیبرالیسم، اصل مدارا اهمیت خاصی دارد. پذیرش اصل مدارا بکر دو دلیکل اصکلی    در آموز 
آورد و بکر رعایکت حقکوق    وجکود مکی  ها بهاستوار است: نخست تسهیلی که در  روابط بی  انسان

های اخیکر اسکت ککه    و فلسفی دهه و دیگری بیشتر حاصل تحوالت علمیکند متقابل تأکید می
، امری بیش از پیش دور از دسترس تصکور  "یقی "برخاسته از تردیدهای معرفتی است و اینکه 

 شود.می
های اجتماعی شود، در اینجا تأثیر ای  مفهکوم بکر   تواند موجب کاهش تنشهرچند مدارا می

طرفکی پیونکد   تفکاوتی اخالقکی یکا بکی    است. برخی مدارا را با بکی  رابطۀ برادری بی  افراد مدنظر
خکواهی ایرلنکدی   دارند که مانند آنچه در مکورد جمهکوری  دهند و از حیث تاریخی اظهار میمی

تفاوتی نسکبت بکه   اتفاق افتاد، بی  رشد مدارای مذهبی در اروپا در اوایل عصر جدید و اشاعۀ بی
های فراوان گرفت، پیونکدی آشککار وجکود دارد و بکه گفتکۀ      منازعات مذهبی متعددی که قربانی

 (.160)همان: "تفاوتی مذهبی همرا  استپیدایش مدارا با بازگشت بی"باترفیلد: 
تری  آنهاست و مداراگراتری  افراد، کسکی اسکت   هدفدر عمل مداراگراتری  جوامع اغلب بی

 تمایل دارد )همان(. گرایی عامنوعی ش که به چیزی اعتقاد راس  نداشته و به
گویکد:  ( خکود مکی  (Marcuse, 1965:81-82 "مدارای سرکوبگرانه"هربرت مارکوز  در مقالۀ 

عنوان ی  هدف هایی تبدیل شد  که عمالً بهها، رفتارها و دیدگا مفهوم امروز مدارا به سیاست"
ن مدارا ادعا و اجکرا  عنواای مخرو شد  است. بر خالف تصور، آنچه بهجانبدارانه و مفهوم و رویه

 ."جز خدمت به استبداد و ظلم نیستشود، در اغلب مظاهر عینی آن چیزی می
 

 رعایت حرمت حریم خصوصی و تحول مفهوم آن. 3
ای در اندیشکککۀ لیبرالکککی آزادی و جوامکککع لیبکککرا  دارد  حکککریم خصوصکککی جایگکککا  ویکککژ  

(Rossler,2004:19مفهوم آزادی در گذشته متضم  ای  معنا بو .)     د که مکردان )نکه زنکان و نکه
گیری جمعی به همۀ مردان( باید در بیان عقاید خویش آزاد باشند و در چارچوو فرایند تصمیم

یا حوزۀ عکدم مداخلکه، جزیکی از ایک       "به حا  خود گذاشت "فعالیت سیاسی بپردازند. اندیشۀ 
زند و از ایک   هم می ا بهآمد. لیک  لیبرالیسم ای  موازنۀ اندیشه رحساو نمیشیوۀ که  تفکر به
شکود و چنکی    وجه اساساً جزیی یا عضکوی از پیککرۀ اجتمکا  تلقکی نمکی     هیچپس، فرد دیگر به

: 1908گکردد )آربالسکتر،   خواهانکه قلمکداد مکی   تفکراتی غیرلیبرالی و حتی توتالیتری و تمامیت
161.) 

ت . حکریم  اسک   1"غیرقابکل نقکب بکودن حکریم خصوصکی     "طور کلی، لیبرالیسم متضم  به
خصوصی شامل آزادی وجدان و اندیشه، کنتر  بر جسم خود، داشت  خلوت و تنهایی در منکز   

                                                           
1. Inviolability of private sphere 
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هکای سکمعی و بصکری دیگکران،     و مکان خصوصی، کنتر  بر اطالعات شخصی، رهایی از نظارت
شکود،  ها مکی گیریها و ر ها و تجسسحمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش

ت دیگر، حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن است با میل و سلیقۀ خکود و بکا حکداقل    عباربه
(. حقوق اولیۀ افراد در حفم حریم خصوصی نه تنهکا  11:1931مداخله و ورود دیگران )انصاری، 

شکود، بلککه همزمکان از اینککه  غایکات      های روزمر  مطابق میل خود میشامل زندگی و فعالیت
. هرچنکد اعتقکاد بکه ارزش    (Cohen, 1995:1-15)انکد  حمیل گردد در اماناجتماعی نیز بر آنها ت

از سوی مردم نیست، در عمل، بکاال   حریم خصوصی لزوماً به مفهوم فقدان هر گونه تعهد عمومی
بردن قدر و اهمیت زندگی خصوصی در دیدگا  لیبرالی با کاهش اعتبار زندگی اجتماعی همکرا   

 گیری تبدیل شد  است.القیات انزواطلبی و گوشهبود  است. ای  نگرش حتی به اخ
یابد و حفکم  گرایی معنا میهای لیبرالیسم و انساندر واقع در حرمت حریم خصوصی ارزش

طکور کامکل و بکا نومیکدی از دنیکای      هکای اخیکرش تقریبکاً بکه    شکود و لیبرالیسکم در روایکت   می
 (.  161-160: 1908برید  است )آربالستر،  عمومی

شکود و توجکه بکه    گیری و انزوای افراد مییم خصوصی لیبرا  عمالً موجب گوشهدفا  از حر
را بکه حکداقل    "دیگکران "محیط پیرامونی و طبعاً دغدغکه در قبکا  وضکعیت و شکرایط انسکانی      

توانکد از حکس بکرادری الزم برخکوردار     رساند. طبیعتاً انسان محصور در حریم خصوصی نمیمی
 تنظیم کند. "روح برادری"ا براساس باشد و روابط خود با دیگران ر

 

 گیرینتیجه
کنکد ککه نیکاز بشکر     تجربه و تحوالت دو سدۀ اخیر جوامع مختل  بشری حکایت از ای  امر مکی 

منظکور تعمیکق و   شود، بلکه افراد بشر بکه تأمی  نمی "برابری"و  "آزادی"صرفاً با برخورداری از 
گام نهند و بکدی    "دیگری"سوی بردارند و به "خود"فراتر از  تلطی  روابط اجتماعی باید گامی

خشونت موجود جهانی را با احساسی برادرانه نسکبت بکه یککدیگر     "یکدیگر"ترتیب با شناسایی 
بایکد دگرگکون شکود.     "تکلیک   "و  "حق"نفی کنند. برای ای  منظور، اندیشۀ سیاسی و نگا  به 

  غرو و شکرق هکر یک  بکه یککی از      خصوص در قرن بیستم که دو اردوگاتجربۀ جوامع غربی به
کننکدگان اعالمیکۀ   صحت نظر تکدوی   –آزادی یا برابری  –شعارهای انقالو فرانسه تکیه کردند 

کنکد،  را تأیید مکی  "روح برادری"جهانی حقوق بشر و نیاز جوامع انسانی به ی  رابطۀ مبتنی بر 
هکای  سکوی نظکام  بکه سونگرانه موجب شد که برخکی جوامکع   لیک  فلسفۀ سیاسی و حقوقی ت 

سکوی جوامکع   هکای اولیکه و برخکی دیگکر بکه     محور بدون آزادیطلب سوسیالیستی دولتبرابری
نظکر  رو بکه های گسکتردۀ اجتمکاعی و اقتصکادی گکام نهنکد. ازایک       محور فردگرا با نابرابریآزادی

ی هکا طلبکی شدۀ برادری بتکوان ضکم  جلکوگیری از زیکاد     رسد که با احیای مفهوم فراموشمی
هکای موجکود را ککاهش داد و بکا     فردگرایانه با ایجاد همیاری و همبسکتگی بکی  افکراد نکابرابری    
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 پذیرش برادرانۀ دیگران آشتی و صلح در جهان را بیش از پیش تضمی  کرد.
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