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 چکیده
لهذا ایهن   . از حقوق بشهر نهداریم   یکسانیدرک ما که  دهد مینشان  های آکادمیک نوشته بررسی

اندیشهمندان  ایهن اسهاس،    بهر . دهد نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه می
 .کننهد  و طبیعی تلقهی مهی  ق، فطری مطلمعین، عنوان امری  حقوق بشر را بهگرا  مکتب طبیعت

دارند و موجودیهت حقهوق   به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد  ،مکتب توافقی ازطرفی متفکران
معتقد بهه  محققان مکتب اعتراضی نیز  .کنند بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور می
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بشهر،  موض، هر یک از این چهار مکتب فکهری در زمینهه بنیادههای حقهوق     . کنند می گوو گفت
شمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عد  اعتقهاد   جهان

اسهت کهه   از آن  حاکی کآکادمی متون. این مکاتب به این مواض، مورد بررسی قرار گرفته است
ههایی از علهم فلسهفه، علهو  سیاسهی، قهانون و        ه این چهار مکتب فکهری، بها ارائهه نمونهه    چگون
 .روند های آکادمیک فراتر می ها و رشته شناسی، از دانش انسان
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 مقدمه

این موضوع ممکهن اسهت در وهلهه    . دارندحقوق بشر از  متفاوتی های درکافراد مختلف 

هم جهانی و هم بهدیهی   ،اول با باور رایج در مورد حقوق بشر که بر طبق آن حقوق بشر

، (از این منظر که این حقهوق حاصهل عقهل و برههان هسهتند     ) دینظر آ متناقض بهاست، 

بها ایهن حهال    . کنهد  امری که عد  ابها  و عد  جدال در زمینه حقوق بشر را نیز القا مهی 

منظهور از حقهوق بشهر     .درعمل، درک مشترک و مهوافقی از حقهوق بشهر وجهود نهدارد     

ایهن  ک در مورد حقهوق بشهر،   آکادمی های بررسی انجا  شده از نوشتهاساس  بر چیست؟

دههد   این بررسی نشان مهی  7.کند مقاله چهار مکتب فکری در این زمینه را شناسایی می

عنوان امری معین، مطلهق، فطهری و    حقوق بشر را به 6گرا اندیشمندان مکتب طبیعتکه 

 به توافهق در مهورد حقهوق بشهر اعتقهاد      3،مکتب توافقیمتفکران  .کنند طبیعی تلقی می

محققهان مکتهب    .داننهد  دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی برای آن می

 6مکتهب گفتمهان   ،هسهتند و در نهایهت  معتقد به مبارزه برای حقوق بشهر  نیز  4اعتراضی

عهالوه بهر ایهن، ایهن      .کنند وگو می مورد حقوق بشر گفت در مرد  ،آنبر طبق که  است

هایی عمل  آل عنوان نوع ایده شوند، به بندی می چهار مکتب که حول دو محور اصلی طبقه

(. 1 شهماره  شهکل )گیرنهد  بالقوه همه مفاهیم حقوق بشر را دربهر مهی   طور کنند که به می

مواضهعی را کهه   کهه  از این جهت مفید خواههد بهود    ،ه شدهئکاربرد چهارچوب نظری ارا

سهازد و بهه    های مختلف درباره حقوق بشر از آنها شکل گرفته است، آشکار مهی  استدالل

درک این موضوع که کجا، چرا و تا چه حدی محققان در زمینه حقهوق بشهر بهه توافهق     

، افزون بهر آن . اگرچه اختالف در این عرصه همچنان باقی است ،کند اند کمک می رسیده

ههای   سهازد کهه نسهبت بهه دیهدگاه      کار میها را آش این روش اهمیت انواع مختلف موض،

 .سنتی منحصر به فرد هستند

                                                                                                                             
و ( غیهر از محققهان  )حههور و شهرکت افهراد عهادی     ( 1: کننده است به دو دلیل گمراه« مکاتب»استفاده از واژه . 1

ویژه احتماالً دوست نداشهته  محققان مربوط به یک مکتب ( 2بندی و  همراهی آنها در استفاده از این نوع مفهو 

اما ایهن واژه دارای ارتبهاط صهری  یها ضهمنی بها       . بندی شوند نظران گروه باشند در کنار دیگر محققان و صاحب

 .یما همین دلیل در اینجا از آن استفاده کرده هاست و به شماری از مفاهیم و پرسش

2. Natural scholars. 

3. Deliberative scholars. 

4. Protest scholars. 

5. Discourse scholars. 
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 مروری اجمالی بر مکاتب. 9
 اه معرفی هریک از این مکتب .الف

 قحقو ردمو در هیدگاد ترینشههده ختهههشنا و عمومیترین هندداربردر اگر بیعتط مکتب

علهت   بهه  بیعتاًط بشراست که حقوقی  مثابه به بشر قحقو ،از منظر این مکتب .ستا بشر

حقوق بشر اموری مطلق و بر طبق آن  این تعریف که .ستا رداربرخوآنها  از ،انسان بودن

طور که گفتهه   همان. شود گرا محسوب می اند، طریقت و اصل کلی مکتب طبیعت طبیعی

این حقوق منبعه    7.اند زه، حقوق بشر اموری مطلقحو ینا انندیشمندا بیشتر ایبرشد، 

. بوده و مطابق با خدا، عالم، عقل و یا هر سرچشمه متعالی دیگری هسهتند  «طبیعت»از 

 .آنهاسهت  دنبوطبیعهی   برگرفتهه از ویژگهی   قحقو یندن ابو شهمول  جهان ،طور مثال به

گرا بر این باورند که حقوق بشر مستقل از شناخت اجتمهاعی اسهت    اندیشمندان طبیعت

 انعنوبهه بشر  قحقو ثبت طرفدارها آن همچنین. هرچند که شناخت دارای رجحان باشد

 قحقو زمینهه  در دیهدگاه سهنتی   هنمایند ابیعتگرط مکتب .باشند ا میالجرا ز ال نیناقو

 .ستا بشر

ق فقی سوامکتب توی سوبهای  هیندانحو فزبهبشر ق حقورد مودر  های موجود دیدگاه

که  کند میاد قلمدای سیاسی های شان ارزعنوبهرا بشر ق حقو ،این مکتب .کنند میا پید

محققان مکتب توافقی درصدد رد نظریه عامل . اند ار دادهمد نظر قررا نها ال آم، لیبراجو

حقوق بشر را بر اساس آن  ،عاملی که دیدگاه سنتی ؛طبیعی در حوزه حقوق بشر هستند

یابد که  حقوق بشر زمانی موجودیت می ،برای طرفداران مکتب توافقی. کند ریزی می پایه

شهمول   اندیشمندان این مکتب به جههان . توافق اجتماعی وجود داشته باشد در مورد آن

افزون . له نیازمند زمان استئبودن حقوق بشر اعتقاد دارند، هرچند معتقدند که این مس

 له هنگامی محقق خواهد شد که ههرکس در ههر  ئدارند که این مس هار میا اظه، آنبر آن

گوشه دنیا به این باور برسد که حقهوق بشهر بهتهرین اسهتانداردهای قهانونی و سیاسهی       

                                                                                                                             
آن را به شکل وظیفهه یها الهزا      توان یدر مکتب طبیعی، حقوق بشر شامل وظایف و الزامات شخصی است که م. 1

تنهها وظهایف و الزامهات    (. مثالً ارائه آمهوزش )نظر گرفت  برای خودداری از انجا  کاری در( مثالً از سوی دولت)

خهط بهرش مشخصهی    ( سهازی آمهوزش   مثالً فراهم)ی باشند و برای الزامات مثبت مطلق و قطع توانند یمنفی م

منطق اورتودوکسی حقوق بشر توانسته با تعهدات و وظایف مثبت . شکل من، ساده از انجا  کاری، وجود ندارد به

 .(See: Dembour, 2006, pp.78-85)سازگاری یابد
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این مکتهب همهواره   . توانند جامعه را اداره کنند و باید اتخاذ شوند ممکنی هستند که می

منطبق و مناسهب   که این حقوق منحصراً طوری کند به کید میأبر حدود حقوق بشر نیز ت

اندیشمندان . شود ندگی اخالقی و اجتماعی انسان مربوط نمیبا اداره حکومت بوده و به ز

های حقوق  های اصلی برای بیان ارزش عنوان یکی از راه قانون اساسی را به ،مکتب توافقی

 .دانند که جامعه در مورد آنها به توافق رسیده است بشری می

ختههه شنا لتیابیعد بههرای مقابلههه بهها مکتبی عنههوان بههه اول در وهلههه ضیاعترا مکتب

کهه   هسهتند حقهی   بهه  تمطالباشامل  بشر قحقو ،مکتب ینا انندیشمندا ایبر .دمیشو

 قهوق ح انعنوبه رابشر  قحقو نناآ .ندا همدآ دجوو به نیدگادستم و نمستهعفا ا،فقر برای

د را موجو ض،و برابر در امکهان اعتهراض   نیدگادستمگیرند که بهه   مطالباتی درنظر می و

انهد   حقهوقی مطلهق   ،به این ترتیب، آنها به این فرضیه مبنی بر اینکه حقوق بشر .دهد می

ا معتقد به مبهارزه  هآنهمچنین (. کنند له را هم رد نمیئهرچند این مس)اعتقادی ندارند 

توانهد بهر    پیروزی نمی اند که تنها یک هعقید ینا بر و هستند بشر قحقو ایبرسرسختانه 

پذیرنههد کههه حقههوق بشههر از  ایههن اندیشههمندان مههی .پایههان بخشههد هههالتیابیعدهمههه 

مهه  سرچشا نیز معتقهد بهه یهک    هاما بسیاری از آنگیرد  می نشأت متعالیهایی  سرچشمه

 در گرا حتیآنهها  . دارد جتماعیا تضارتعا کهه ریشهه در   برای حقوق بشر هستند عینی

 عین دهند، در ارقر جهتو ردموهدف یک  انعنورا به بشر قحقوقانون  ثبت ارد،مو برخی

 را راه ،نشد قانونیکهه   رو آن از نگرند می نگما ةدید به بشر قحقو به قانونی شدن لحا

 یتنهها  در و دهکر ن همهوار شدنه یااگرنخبه جهنتی در و دنکر سازی عادی هاییندافر بر

 .گرداند می دور دخو حقیقی رتصو از را بشر قحقو

ایههن  بقط بر .دمیشوختههه شنا بشر قحقو ایبرحرمههت  عههد  با ،نگفتما مکتب

 گووگفت آن ردمو در د مر کهه  به این دلیل موجودیت یافتهه اسهت   بشر قحقو دیدگاه،

 و بیعیط حقوقینهه   ق بشهر حقواند کهه   اندیشمندان این مکتب بر این عقیده .کنند می

بلکه این  جهان هستند، مسائلبه  پاسخ ایبر هشداشته گذ نبنیانه  و ننساا ی برایفطر

. اند هشد مبدل سیاسی تمطالبا نبیا ایبر تمندرقد بانیکه به ز اندبانیزای  مسئلهحقوق 

کیهد  أا از امپریالیسم حقوق بشر هراس داشته و بر محدودیت حقوق بشری فردگهرا ت هآن

عنهوان   ، بهه بشر قحقو نگفتمابا این وجود، برخی از این اندیشمندان معتقدند که . دارند

اما در  ؛رسیده است مثبتی نتایجبه  گاهاً در عصر معاصر، اخالقی -گفتمان غالب سیاسی

 سر در تهری  عالی رهایی وژهپر دایسو غلبا و ندارند دعتقاا بشر قحقوبه  آنهاعین حال 
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 .برسند عمل و نظرۀ به منصتوانند  میکه ند دار

 چهارچوب نظری حوزه حقوق بشر. ب

و  در نظر گرفته شوند ماکس وبرآل  نوعی ایده بهباید  باالچهار مکتب فکری ذکر شده در 

. رونهد فکهری واحهد باشهند     طهور کلهی حهاکی از یهک     های مقرر که به عنوان مقوله نه به

پهذیرد   له را نمیئچهارچوب نظری ارائه شده دارای مرزهای بسیار سیالی است و این مس

 دقیقهاً همواره و ( حقوق بشر های آکادمیک درباره در اینجا، نوشته)که واقعیت اجتماعی 

 یک که وابسهته بهه   نفر دوبه این معنا که  ،با بیانات و اظهارات خود مطابقت داشته باشد

هم  با اردیمو فکری هستند ممکن است درک یکسانی از حقوق بشر نداشته و در مکتب

 در و هشد یکبهه ههم نهزد    ،مختلف یفکر مکتب نظر داشته باشند و یا گاهی دو اختالف

با وجود ایهن، چههارچوب نظهری فهوق در درک      .شوند می همپوشانیدارای  اردمو برخی

 اردیمو باآنهها   از ا کدتلقهی ههر    و ردبرخو هنحوارتباطات میان این مکاتب و همچنین 

به این معنها کهه ایهن    )دهای حقوق بشر و تحقق عینی آنها بنیا، بشر قحقو نیناقو نظیر

مفیهد  ( وانند به آنها معتقهد باشهند  ت شمول هستند و یا افرادی می جهانی و جهان ،حقوق

قابهل مشهاهده اسهت، چههارچوب نظهری       1 شهماره  طور که در شهکل  همان .خواهد بود

تهوان   شهکل مهی  ایهن  بر طبق . شده دربرگیرنده تما  مفاهیم حوزه حقوق بشر است ارائه

مثابهه امهری    باالی شکل مربوط به مکاتبی است که حقوق بشر را بهه  ةکر دریافت که نیم

 بشر قحقوکهه بهه    شهود  را شهامل مهی   مکاتبی پایین ةنیمکر و گیرنهد  متعالی درنظر می

 دیکرف بههه رومعطو چپ سمت هنیمکر. نگرنههد مههی بانیز و جتماعیا قعیتیوا عنههوان بههه

به رویکردی جمعی و  فمعطونیز بیشتر  سترا سمت هنیمکر و دهبو نهیااگردفر و لیالیبر

 7.استجتماعی ا لتاعد

 
 
 

 

                                                                                                                             
وضهعیت موجهود   انهد، لزومهاً تهاب،     و فردگرا در جناح چپ خوانده شده( آزاد)گیری لیبرال  محققانی که با جهت. 1

و در واق، در راستای تغییرات سری،  کنند یبرای محققان طبیعی که شرایط یا فراخوانی را محکو  م. باشند ینم

 .(See, for example Verdirame & Harrell-Bond, 2005)کنند یو فوری عمل م
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 حوزه حقوق بشر -9 شماره شکل

که نگارنهده در   طوری دست آمده است به هبا روش معکوس و انتزاعی باین چهارچوب 

های آکادمیک ابتدا دو، سپس سه و در نهایت چهار مکتب  حین تالش برای درک نوشته

طور اتفهاقی چنهین    هنگا  بررسی ارتباط بین مکاتب، به به .را شناسایی کرده استفکری 

توانند تما  مفاهیم حوزه حقوق  ای حاصل شد که چهار مکتب فکری مورد نظر می نتیجه

لحهاظ تجربهی، ایهن چههارچوب نظهری تهاکنون توانسهته اسهت          به. بشر را پوشش دهند

این  علمیبا این حال، ارزش . هم تطبیق دهد های موجود درباره حقوق بشر را با دیدگاه

 ةآن در پیوند هر اندیشمند حوز قابلیتیید و بررسی أشناسایی، در طول زمان، نیازمند ت

 .خاص موردنظر است( مکاتب)به مکتب حقوق بشر 

 مواضع مکاتب. 8
 قوانین حقوق بشرمورد در  .الف

 ایبر .کننهد  انون طرفداری میق در بشر قحقو دمفا درج از ،ابیعتگرط مکتب طرفداران

 ینا بیشترسههعه هرچههه تو و بشر قحقو بههر اسههاس مفههاد هشد ض،و نیناقو آنههها کثریتا

که بهر   دارد دجوو نیز قلیتیا البته .باشد بشر قحقو عایتر هتهمینکنند ندامیتو نیناقو

 دجوو با .باشد یبشر قحقو های آل هیدا پاسخگوی ندانمیتو نیناقو سعهتوکه  این باورند

گذشته  نقر نیم در بشر قحقو لمللیابین نیناقو سعهتو ،این مکتب انمتفکر بیشتر ،ینا

 

 گرا مکتب طبیعت   اعتراضی  مکتب

 

 
 

 مکتب توافقی      مکتب گفتمان   
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 ای اندیشمندان وابسهته بهه ایهن مکتهب،    بر .ندآورمی دخو یعااد ایبر لیلید انعنورا به

 تواننهد  مهی و ههم   ندا داشهته  دجود، هم ومیشونهاده  ارج بشر قحقوآنها  که در معیاجو

 .شندبا داشته دجوو

اههههم  .نددار دعتقاا یبشر قحقو نیناقو پتانسیلبهههه  نیز فقیاتو مکتب متفکهههران

سیس اصولی اسهت کهه زمینهه را    أهای این مکتب در راستای شناسایی، توافق و ت تالش

ا حقوق بشر بدون هبرای آن. حق عادالنه فراهم آورد احقاقبرای تصمیمات دموکراتیک و 

عبارتی، قوانین و بویژه اصول قانون اساسی که براساس  به. ندارد اوض، قانون برای آن معن

 نیناقو ینا. باشند بشر قحقو اردمو کلیه هندداربرباید در اند همدآ دجوو توافقی همگانی به

ارائههه  را سیاسی یفها یک در عمل چگونگی ایرز ؛ذهنههی هسههتند راتموا از شمندتررو

 .دهندمی

تحقهق   طرفداران مکتب اعتراضی به ،بشر قحقو فقیاتو و بیعیط مکتب دو فخال بر

از دیهدگاه  . نگرنهد  تردید مهی  ةدید ثر در مورد حقوق بشر بهؤم شرایط الز  برای اعتراض

در اجرای حقوق بشهر وجهود   ( نقض حقوق بشر)عدالتی  بی طرفداران این مکتب، همواره

کهه  ارد و نگرانهی آنهها ایهن اسهت     ند نمینااط یبشر قحقو نیناقو بهه  اهآن .داشته است

شهده و از ماهیهت اصهلی    سهاالرانه   دیوانگرا و  حقوق بشر، در صورت قانونی شدن، نخبه

ههای   ا به نهادهای حقوق بشری و کارکرد آنها جهت رسیدن به آرمانهآن. خود دور گردد

آنهها بهر   همچنین . آرمانی بیش نیست ،برای آنان حقوق بشر. حقوق بشری اعتقاد ندارند

 جزئی ههایی  پیشهرفت  صرفاً دخو حالتبهترین  در یبشر قحقو نیناقواند که  این عقیده

 .ظاهرسازی هستند و فریبی ا عو ،حالت بدترین در و دهبو

 ستا مدعی یبشر قحقو مفاهیم ردمو در دخو ۀنیااگرچپو دیدگاه با ،نگفتما مکتب

، میگیرند ارقر هها آن در کهه یطی اشر ، بسته بهنیناقو سایر مانند یبشر قحقو نیناقوکه 

 .باشند بد یا بخو نندامیتو

 بشر قحقو بنیادهای ردمو در .ب

 آنهها البتهه   .ستا بیعیط های ریشه دارای بشر قحقوکه  ستا معتقد ابیعتگرط مکتب

 و متقن انچند یمرا ،بیعتط بر بشر قحقو مفهاهیم  نهادن نبنیاکه  آگاهند مرا به این

بههه  ،شد رهشاا باال در طههور کههه همههان آنههها ،مشکل ینا با ردبرخو در .نیست هقان،کنند

  نجااسر نیناقو سهعه تو و ینوتد که ادامهه  ندامدعی و نددبرمیگر بشر ةشد ض،و نیناقو
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ای از  عهده همین دلیهل،   به .شد اهدخو منجر بشر قحقومفاهیم  پایه بر نینیاقو دیجابه ا

حقهوق  طرفداران این مکتب درصدد پیوند حقوق بشر متعالی با قوانین وض، شده بهرای  

اینکه چرا بسیاری از آنهان بهر بیهان و وضه، عینهی       این امر شرحی است بر. بشر هستند

کید دارند تا نیاز به یهافتن بنیهادی متهافیزیکی بهرای     أالمللی ت حقوق بشر در قوانین بین

گرا، توافق  طور منطقی، از نظرگاه مکتب طبیعت هبا وجود این و ب. حقوق بشر را رد کنند

بهر بنیهاد حقهوق    دلیلهی  تواند دلیلی بر موجودیت حقوق بشر باشد و نهه   قانونی تنها می

البته اندیشمندان این مکتب حتی در صورت عد  وجود توافق برای حقهوق بشهر   . بشری

در واقه،،  . که از جنگ جهانی دو  توسعه یافته است، هنوز به حقوق بشهر اعتقهاد دارنهد   

حقوق بشر را نادرست تلقی کهرده و   شکل کنونی ،گرا در برخی موارد یک متفکر طبیعت

پذیرند  ا نیز توافق برای حقوق بشر را نمیهالز  به ذکر است که بسیاری از آن. کند رد می

گرا در جسهتجوی اسهاس و    ای اصلی از اندیشمندان مکتب طبیعت و در نهایت، تنها عده

 .شناختی برای حقوق بشر هستند بنیادی هستی

گرا در تعیین و شناسهایی بنیهاد    همانند مکتب طبیعت نیز ضیاعترا مکتبطرفداران 

گمهان   ةدیهد  وض، قوانین حقهوق بشهری بهه    به ا اساساًهآن. اند مواجهحقوق بشر با مشکل 

گرا را که بر اعتقاد به توافق قانونی در زمینهه   نگرند و خط فکری اندیشمندان طبیعت می

 قحقو دههای بنیااین مکتهب  ، شد کرذهمچنان که . پذیرند حقوق بشر استوار است، نمی

 گهی . کهی اسهت  به پیشهرفت تهاریخی سهنت متّ   و ند دامی جتماعیا تضارتعا در را بشر
سهخن   2«درِسهاژ »فیلسوف بلژیکی و از طرفداران مکتب اعتراضی اسهت کهه از    1،هارشر

و بنهابراین  اسهت  معنهای تعلهیم حیوانهات بهوده      به وای فرانسوی  واژه که آورد میان می به

سازی منطقی توسط فهرد باشهد کهه ایهن      آمیزی حاکی از درونی طور تحریک هتواند ب می

.(Haarscher, 1993, pp.124&130)غریزی هم نیست منطق کامالً
ای ایهن   کیهد کلیشهه  أت 3

ت آموزشی حاکی از عالقه عمو  اندیشمندان اعتراضی به تعلهیم و آمهوزش   مکتب بر سنّ

اسهتمرار بیشهتری نسهبت بهه      ،تمدّ طوالنیت پابرجا و که سنّ حالی حقوق بشر است در

زمهانی خهاص دارد و کسهانی کهه      -تهاریخی  ۀتوافق قهانونی سهاده ایجهاد شهده در برهه     

                                                                                                                             
1. Guy Haarscher. 

2. Dressage. 

 .Dembour, 2006, pp.236-238 & 243-248: عنوان یک محقق منتقد بنگرید به هارشربرای آشنایی با . 6
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در اما . دهند یکنند همواره این امر را مورد انتقاد قرار م موجودیت حقوق بشر را انکار می

برای حقهوق  وجود بنیادی متافیزیک  ،نهایت، طرفداران هر دو مکتب اعتراضی و طبیعی

، الز  است این نکته مورد توجه قرار گیهرد کهه   افزون بر آن. کنند نفی نمی بشر را کامالً

حقوق بشر را بیشتر بر پایه بنیادی متافیزیک بنها   ،ای از اندیشمندان اعتراضی حتی عده

 1.نهند تا گفتمان اجتماعی می

تعیین بنیادی محکهم   دنبال گرا به در میان مکاتب، تنها دو مکتب اعتراضی و طبیعت

توجهه بهوده و موجودیهت حقهوق      به این امر بی ،مکتب گفتمان. برای حقوق بشر هستند

بح  پیرامون بنیادهای حقوق بشر را  ،این دیدگاه. داند وگو درباره آن می بشر را در گفت

مکتب توافقی نیز موجودیت حقهوق  . گذرد توجهی از کنار آن می ارزش دانسته و با بی بی

. یدآ مهی  دجوو بهه  عمل هنحو ایبر و عمل عرصهه  دانهد کهه در   را بنا بر تهوافقی مهی  بشر 

بنابراین، مباح  مربوط به بنیادهای حقوق بشر برای این مکتهب نیهز اهمیهت چنهدانی     

بلکهه آنهها    ،شهود  های رسیدن به توافق نمهی  البته این امر مان، از توجه آنان به راه. ندارد

 .(See: Nickel, 2007)هستند تا یافتن بنیادهای آن بشرحقوق بیشتر معطوف به توجیه 

 بشرحقوق زمینه تحقق در  .ج

حقوق بشر مطالبات و حقوقی هستند که متعلق بهه تهک تهک     ،گرا از نظر مکتب طبیعت

 قحقو از هها  انسان در این دیدگاه، همه. افراد بشر است و هر فرد باید آنها را رعایت کند

. یابهد  مندی و رضایت فردی تحقق می واسطه بهره هاین حقوق بو میباشند برخوردار  بشر

له ئدر مقابل ایهن امهر، مسه    ،دارد اظهار می گرا متفکر طبیعت 2،جک دانلیطور که  همان

ثری ؤطهور مه   هرجا که حقوق بشر بهه » شود به این معنا که تصاحب یا تصرف پدیدار می

باشد، لکن سوءاستفاده و نقض ایهن  شود، فرد باید دارای این حقوق  رعایت و حمایت می

در ادامهه   دانلهی (. p.14Donnelly, 1989 ,)«حقوق و یا تجاوز از حقوق خود جهایز نیسهت  

خصهوص   ارزش و اهمیهت فراوانهی دارد بهه    ر،مندی از حقهوق بشه   بهره»که  کند بیان می

از  نبودن این حقوق در یک زمان مشخا، فردیدارا که با توجه به دارا بودن یا  هنگامی

کهه ذکهر    همچنهان  ،طور خالصه به (.p.9Donnelly, 2003 ,)«... این حقوق برخوردار نباشد

                                                                                                                             
 (.See: Douzinas, 2000)باشد یای اولیه منمونه کوستاس دوزیناس. 1

2. Jack Donnelly. 
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شد، این نکته الز  است مورد توجه قهرار گیهرد کهه اکثهر متفکهران وابسهته بهه مکتهب         

 از انسهانی هسهتند،   داتموجواینکهه   فصربهه  ادفرا همهه کهه  دارند  گرا اظهار می طبیعت

 .میباشند برخورداربشر  قحقو

 قحقو هها دارای  ننساا که همهه  نددار نعااذ مرا ینبه انیز  ضیاعترا هیدگاد انمتفکر

طهور   دانند که ههر فهرد بهه    بر اینکه حقوق بشر را حقوقی می افزونا هآنما ا ؛هستند بشر

 بر افهزون  ،ادفرا کهه همهه   نددار تأکید نیزنکته  ینا بر آزادانه باید از آنها برخوردار باشد،

 شتندا  محتر و نشد عایتر ردمو دربایسههت  مههی دخو دیفر قحقو ردمو در حساسیت

عنهوان مثهال، هنگهامی کهه از حقهوق فهردی خهود         به .باشند سحسا نیز انیگرد قحقو

برخوردار هستیم باید در مورد رعایت و حفظ حقوق همسایه خهود نیهز مطمهئن باشهیم     

مسایه مجاور خود مطمئن باشد و الی طور که همسایه ما نیز باید از حفظ حقوق ه همان

آیهد ایهن    مندی از حقوق بشهر پهیش مهی    از نظرگاه این مکتب، مشکلی که در بهره. آخر

نفه،   است که وقتی افراد از حقوق خود برخوردار باشند آنها اغلب این حقوق را فقهط بهه  

اجبهار در   از ایهن رو، عهد   . ا نهدارد هبرند و حقوق دیگران اهمیتی برای آن کار می هخود ب

ای اسهت کهه مفهاهیم حقهوق بشهر آن را نادیهده        لهئمبارزه برای حقوق بشر دیگران مس

 دینبرشهود کهه    زمهانی محقهق مهی    بشر قحقو، مفههو   ضیاعترا مکتب ایبر .اند گرفته

دارند که  طرفداران این مکتب اذعان می. وجود آید هتوسعه هرچه بیشتر آن ب ایبر ئمیدا

 و راههی  نسیدر جهت مانیآر یمقصدنی و ملموس که بیشتر نه مفهومی عی بشر قحقو

 .نشد طی ایبر همیشگیاست 

طبهق ایهن دیهدگاه،     بهر . گنجهد  در مبح  مکتب توافقی نمهی  ،دارا بودن حقوق بشر

 ،فقیاتو هیدگاد ایبر ینابنابر .عمل یهههک راهنمهههای از ستا رتعبا بشر قحقومفههههو  

ههای   مؤلفهه طرفداران این مکتهب بیشهتر بهر    . نیستآنها  دنبو دارا یمعنابه بشر قحقو

گهذاری نشهده    توافق در زمینه حقوق بشر تکیه دارند که نتایج آن از پیش تعیین و صحه

طور مستقیم آنچه را که حقوق باید باشد تحمیهل   اساس این نظر، حقوق بشر به بر. ستا

اننهد از حقهوق بشهر برخهوردار     تو کند که افراد مهی  بلکه این عقیده را بازگو می ،کند نمی

 یک تحقهق حقهوق بشهر اسهت     یستارا در نحو که بهه بهتهرین   یچیزدر نتیجه، . باشند

حقوق بشر نه از طریق دارا بهودن آن   و ستا اللیبر و تیکامکرعادل، د سیاسی حکومت

 .یابد واسطه شکل خاصی از عمل سیاسی موجودیت می هکه ببل

بها   این دیهدگاه مکهرراً  . حقوق بشر اعتقاد ندارد دیدگاه گفتمانی نیز به تحقق مفهو 
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 ،دارد که ایهن گفتمهان   اشاره به ایرادات و نواقض گفتمان در زمینه حقوق بشر اذعان می

. کنهد  عمهل نمهی   ،هها  برابهری میهان انسهان    ةدههد یعنهی بهه وعهد     به آنچه که وعده می

شکست نگرنهد و   یمه  یبشر قحقو با دیدی بدبینانه به مفاهیم ،اندیشمندان این دیدگاه

 آنهها  از ریبسیا .نهد میشو دآوریا را یبشر قحقو به اهداف ستیابید ایبرها  شتال مکرر

سهادگی از   ای ههم بهه   است و عده زنیاردموتری  قاط، های رهایی وژهپرکه  نددارمیاظهار 

کننهد و سهعی دارنهد کهه از طریهق رویکهرد        بح  در مورد مسائل اخالقی خودداری می

ههای ضهد و نقهیض گفتمهان حقهوق بشهر        به مشاهده و توضهی  جنبهه   تجربی قاطعانه،

 .بپردازند

 حقوق بشر شمول بودن در مورد جهان. د

ایهههههن رو،  از .داننهههههدمی بیعتط از منبع  را بشر قحقو ابیعتگرط مکتب انمتفکر

 ینا بااجهههه مو در .ستا آن دنبو بیعیط لیلد بههه نیز ایههن حقههوق دنبو شههمول جهههان

 مکتب ینا ،ستا فتهههگر دخوبههه مختلفی لشکاا نمازطههول  در بشر قحقوکههه  قعیتوا

ایههن  .ستا هیدد دخوبههه تیاتغییر ،عملدر و نماز یط در قحقو ینا دارد کهههمی نبیا

اند که منطبق بر اصول حقوق بشر باشند، اگرچهه ایهن    تغییرات تا زمانی مشروع و قانونی

دربردارنهده ایهن    1«همپوشانی توافهق »طور که مفهو   همان ،اصول همواره واحد هستند

 .نظر است

حهههاکی از نیا د یجادر همهههه لتیابیعد دجوو اعتقهههاد دارد کهههه ضی اعترا مکتب

که حقوق بشر را مربوط به گرا  در مقایسه با مکتب طبیعت. استبشر  قحقو دنبوجهانی

 داند، این مکتب فکری کمتر به این امر توجهه  حقوقی فردی برای برخی موارد خاص می

در واق،، از . دانند ای منطقی نمی لهئمس ،داشته و بیان مفهو  حقوق بشر را در طول زمان

 یجدید لشکابه، آن ا ت رود و بهه  پیش می که دنیا به همچنان ،نظر طرفداران این دیدگاه

ههای جدیهدی بهرای     د، مفهو  حقوق بشر نیز نیازمنهد شهکل  شو می ارپدید درد و نجر از

 .خواهد بودمتغیر  ینیاد ینا باانطباق 

نهه یهک امهر طبیعهی      بشر قحقو شدن شمول جهان ،فقیاتو مکتب طرفداران یدد از

 جهانی خواهد مانیز بشر قحقو ن،ناآ منظر از. ددگر عملی بایدکه  ستا وژهپر یکبلکه 

                                                                                                                             
1. Overlapping consensus. 



 بشر قحقودرباره  های چهار مکتب فکری هیدگادمنظور از حقوق بشر چیست؟  9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

768 

عمل برسهد   ۀمنص اینکه این امر به و شوند فتهپذیر نیاد کل در لیالیبر های که ارزش شد

در حالی کهه اندیشهمندان ایهن مکتهب     . در طول زمان قابل مشاهده خواهد بود ،یا خیر

ا رخدادهای جوام، مختلهف  هآن ۀمعطوف به جهانی کردن اصول حقوق بشر هستند، هم

 را که از نظر جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی بها جامعهه خودشهان متفهاوت اسهت، عمیقهاً      

 .کنند بررسی نمی

سه مکتب دیگر در زمینه جهانی شدن حقوق بشهر  مکتب گفتمان، ادعای طرفداران 

 و ریفتار ههای  وتتفاا بیعتگرط دهد و مدعی اسهت کهه دیهدگاه    را مورد انتقاد قرار می

گیهههرد و جنبهههه  نمی نظر در مختلفههههای  نماز و طنقا در را نگوناگو م،اجو خالقیا

مکتب توافقی ، این مکتبهمچنین . دهند امپریالیستی این مکتب را مورد تقبی  قرار می

طهرز   بهه  را رتقد بطدهد که در ستایش از توافهق، روا  را به این دلیل مورد انتقاد قرار می

عهدالتی بیشهتر بها مواضه،      اما این دیدگاه در مورد نبرد با بهی . دمیگیر هیددنا خطرناکی

 .رأی است مکتب اعتراضی هم

 اعتقاد مکاتب به مفهوم حقوق بشر زمینهدر .  ه

از نظهر تهاریخی،   همچنین آنهها  . به حقوق بشر اعتقاد دارند ،گرا طبیعتطرفداران مکتب 

تنها کسانی هستند که زمینه را از لحاظ فکری برای درک و بح  در مورد حقهوق بشهر   

 .دیدگاه سنتی در زمینه حقوق بشر است ةاین مکتب نمایند. فراهم ساختند

دعی این حقیقت است کهه  مکتب اعتراضی نیز به مفهو  حقوق بشر اعتقاد دارد اما م

از این رو، طرفداران این دیدگاه خواهان بازگشت بهه  . شده است انحرافاین مفهو  دچار 

کید دارند که اخالق و أا بر این نکته تهن، آنآبر  افزون. مفهو  حقیقی حقوق بشر هستند

به این معنا که تنها نبرد یک فرد برای تحقق حقهوق بشهر   )حقوق بشر است  ۀرفتار الزم

خهواه   مثابهه خداشناسهان آزادی   شود که آنها برای حقوق بشر بهه  گفته می(. کافی نیست

 .ها هستند ا مخالفان سایر دیدگاههآن ،باشند و از این منظر برای مذهب کاتولیک می

امها ایهن امهر     ،به مفهو  حقوق بشر دارندنگاهی سکوالر  ،اندیشمندان مکتب توافقی

بلکه در این نوشتار، منظور  ،باشد هرگز دلیلی بر اعتقاد یا عد  اعتقاد آنان به مذهب نمی

ا هه با وجود این، آن. از سکوالر همان عد  اعتقاد طرفداران این مکتب به حقوق بشر است

 .شود ر مربوط میهایی هستند که به حقوق بش درصدد اعال  و ترویج ارزش کامالً

. ی داردبشر قحقو مفهاهیم  نه نسبت بهه یااگرچپو دیدگاهی ن،گفتما مکتبسرانجا ، 
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معنای نفی تما  اصول اخالقی نیست بلکهه طبهق دیهدگاه     گرایی به لحاظ فلسفی، پوچ به

ههای جدیهد از ورای تفسهیر و بررسهی      تواند حهاکی از ایجهاد ارزش   گرایی می ، پوچنیچه

طرفهداران دیهدگاه   . انهد  باشد که مفهو  اصلی خهود را از دسهت داده  های پیشینی  ارزش

مدعی برتری زبان حقهوق بشهر در گفتمهان سیاسهی معاصهر بهوده و خواههان         ،گفتمان

 .ارزشیابی آن هستند

 های آکادمیک مربوط به مکاتب هایی از نوشته نمونه. 3

 ها شاخصشناسایی . الف

دههد و   شکل روشمند نشان می فوق را بهظات ذکر شده در مطالب حمال 1جدول شماره 

. عنوان مرجعی برای چهارچوب نظری حقوق بشر مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد     تواند به می

مفههو  حقهوق بشهر بها وضه، قهانون حقهوق بشهر          برای مثال، پیوند ضمنی یا تصریحیِ

گهرا محسهوب شهود،     مثابه شاخصی قدرتمند برای وابستگی به مکتب طبیعت تواند به می

اندیشمندان مکتب تهوافقی بیشهتر    .رچه این شاخا عاری از ابهامات احتمالی نیستاگ

. قانون حقوق بشر با مفهو  حقوق بشهر هسهتند تها پیونهد آنهها     مفاد درصدد برابرسازی 

ها ممکن است با آنچه کهه در مکتهب مهوردنظر ذکهر      ، برخی از این شاخاافزون بر آن

متفکر سرشناس وابسته به مکتب  1،مارک گودالعنوان مثال،  به. شده است متفاوت باشد

دلیل عهد  رعایهت مفههو  واقعهی حقهوق بشهر        گرا، قانون فعلی حقوق بشر را به طبیعت

توانههد خواننههده را مرتکههب اشههتباه  ای کلیههدی مههی همچنههین، وجههود واژه. پههذیرد نمههی

.(Goodale, 2009, p.37)کند
تئهوری   بهه  6هابرمهاس  یهورگن برای مثال، این واقعیت کهه   6

باشد که وی را  کراسی شهرت یافته است، دلیل بر این نمیوگفتمان در مورد حقوق و دم

کهه در سهتون ب    طهور  همهان . یک اندیشمند وابسته به مکتب گفتمان در نظهر بگیهریم  

عنوان اندیشمند وابسته به مکتب تهوافقی   به هابرماسکنیم  مشاهده می 1جدول شماره 

همهواره بایهد    ،تشخیا وابستگی به یک مکتب فکری ویهژه در . درنظر گرفته شده است

                                                                                                                             
1. Mark Goodale. 

پایه نظریه و اقدامات حقوق بشر پس  های یهشناسی حقوق بشر چندین پرسش را دربارة بسیاری از فرض فرهنگ. 2

گهر ایهن    الملهل بازتهاب و نشهان    کهه سیسهتم حقهوق بشهر بهین      تها جهایی   و از جنگ جهانی مطرح کرده اسهت 

 (.Goodale, 2009, p.37)ها باید مورد توجه قرار گیرد ، این پرسشهاست یهفرض
3. Jürgen Habermas. 
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بنابراین، حتی ممکن است یک علهت در  . یید قرار گیردأشماری از مسائل مورد توجه و ت

 .حوزه فکری مکاتب مختلف قرار گیرد
 

 مکاتب فکری  

 

 

 

 حقوق بشر

مکتب 

گرا  طبیعت

دیدگاه سنتی )

 (حقوق بشر

 توافقی مکتب

دیدگاه جدید )

در  سکوالریسم

 مورد حقوق

 (بشر

 مکتب گفتمان

دیدگاه )

 (گرایانه پوچ

 اعتراضی مکتب

دیدگاه )

 (اعتراضی)مخالفتی

 (در حوزه حقوق بشر

 عنوان به
امری طبیعی و 

 مطلق
 وگو گفت مبارزه امری توافقی

 ةدربردارند

آنچه  حقوق و

که شخا 

نسبت به آن 

  حق دارد

شاید این )

حقوق در اصل 

ای منفی  جنبه

 (باشندداشته 

 اصول
دعاوی و 

 ها خواست

تواند  چیزی می هر

 باشد

 تک تک افراد متعلق به
اداره عادالنه 

 حکومت

در وهله اول 

کسانی که رنج 

 برند می

بهتر است به کسانی 

برند تعلق  که رنج می

منحصر  گیرد اما قطعاً

 به آنها نیست

توانند در  می

قانون وضع 

 شوند؟

هدف  بله، قطعاً

 همین است

قانون تنها  بله،

راه موجودیت 

 آنهاست

باید وض، شوند 

اما قانون، اغلب، 

نظریه حقوق 

بشر را نقض 

 کند می

قانون حقوق بشر 

وجود دارد اما این امر 

هیچ چیز جدی را 

 کند تهمین نمی
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 مکاتب فکری  

 

 

 

 حقوق بشر

مکتب 

گرا  طبیعت

دیدگاه سنتی )

 (حقوق بشر

 توافقی مکتب

دیدگاه جدید )

در  سکوالریسم

 مورد حقوق

 (بشر

 مکتب گفتمان

دیدگاه )

 (گرایانه پوچ

 اعتراضی مکتب

دیدگاه )

 (اعتراضی)مخالفتی

 (در حوزه حقوق بشر

قانون حقوق 

را  9942بشر 

عنوان  به

پیشرفتی 

 داند قطعی می

 خیر خیر بله *بله

بر این اساس 

ریزی  پایه

 اند شده

طبیعت، خدا، 

 عالم، عقل

همراه با توافق )

قانونی که برای 

بسیاری از افراد 

نوعی جایگزین 

و عامل احتیاط 

محسوب 

 (شود می

توافق در مورد 

چگونگی اداره 

حکومت و 

اجرای سیاست 

همراه با عقل )

زمینه  و پیش

 (قبلی

سنت مبارزات و 

منازعات 

اما )اجتماعی 

همراه با میل به 

 (تعالی

 زبان

پذیر  آیا تحقق

 هستند؟

وسیله  بله و به

رضایت و 

مندی  بهره

و )فردی 

همچنین قانون 

 (مادی صحی 

وسیله  بله، به

های  سازمان

و )سیاسی 

قوانین دادرسی 

 (صحی 

خیر، نیازمند 

مبارزات مداو  

و )هستند 

اعمال 

های  ریسک

عنوان  قانونی به

تغییر خفیف 

های آنان  آل ایده

خیر و جای تعجب 

نیست که این امر 

همواره با شکست 

 مواجه است

                                                                                                                             
عنوان حقوق بشر تههمینی   گرا، شکل کنونی قانون حقوق بشر را به طور استثنایی یک اندیشمند طبیعت اگرچه به*

 .پذیرد نمی
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 مکاتب فکری  

 

 

 

 حقوق بشر

مکتب 

گرا  طبیعت

دیدگاه سنتی )

 (حقوق بشر

 توافقی مکتب

دیدگاه جدید )

در  سکوالریسم

 مورد حقوق

 (بشر

 مکتب گفتمان

دیدگاه )

 (گرایانه پوچ

 اعتراضی مکتب

دیدگاه )

 (اعتراضی)مخالفتی

 (در حوزه حقوق بشر

محسوب 

 (شود می

آیا 

شمول  جهان

 هستند؟

بله، قطعاً این 

حقوق بخشی 

از ساختار 

جهان را 

تشکیل 

دهند  می

هرچند )

درعمل، آنها به 

اشکال مختلفی 

 (اند درآمده

طور بالقوه  به

که  صورتیدر

توافق گسترش 

 یابد

در اصل بله، 

تنها به این علت 

رنج امری که 

 جهانی است

شمولی  خیر، جهان

مفروض آنها فقط یک 

 ادعاست

 مند مکاتب مقایسه روش -9 شماره جدول

 معرفی برخی از اندیشمندان مکاتب. ب

این بخش بر آن است که اندیشمندان حوزه حقوق بشری وابسته به ههر یهک از مکاتهب    

فقهط از یهک مهتن آمهده      یک از این موارد، جمالت کوتاهی در هر. فکری را معرفی کند

 مهوارد ذکهر  )ن هر مکتب به مکتب فکری موردنظر اسهت  اگر تعلق طرفدار است که بیان

(. کنهد  خواننده را در درک ایهن موضهوع یهاری مهی     ،شده در باال و همچنین جدول فوق

دیدگاه شخصی نویسندگان را بیان داشته و اظهارات کلی در مهورد   ،جمالت گزیده شده

هرچنهد  . گیهرد  نمهی  مکاتب و یا نظرات سایر اندیشمندان در مورد حقهوق بشهر را دربهر   

انهد امها خوشهبختانه     طور ناقا از متن اصلی برگرفته شده های موردنظر اغلب به قول نقل

البته الز  به ذکر اسهت  . گردند میفهمی نظرات نویسندگان متون ن موجب تحریف یا کج

 .استخراج نکات اصلی متون مربوط به آنها نیست ،که هدف اصلی از نقل این جمالت
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 گرا مکتب طبیعت. 9

 :گوید می «جامعه حقوق»فیلسوف، در کتاب  7آلن گویرث

حقوق بشر عبارت است از منهاف، فهردی کهه بایسهتی رعایهت و محتهر  شهمرده شهود؛         

از طرفی به این معناست که مناف، موردنظر شهامل آنچهه کهه از آن     6«بایستن»اصطالح 

 باشد از قبیل اموال شخصی فرد و هر آنچه کهه فهرد شخصهاً    حق است می ةفرد یا دارند

گهر ایهن نکتهه     از طرف دیگر، این عبارت بیان. آن برای خود را دارد ةحق تصاحب و ادار

یهت شخصهی را رعایهت کهرده و آن را     است که افراد دیگر نیز موظفند این حقوق و مالک

 (.Gewirth, 1996, p.9)نقا نکنند

طور کلی، از آنجایی که حقوق بشر نوعی حقهوق   دارد؟ یا به موجودیتآیا حقوق بشر 

تر،  طور کلی رفتاری وجود دارد؟ یا به -آید، آیا حقوق اخالقی شمار می رفتاری به -اخالقی

دنبهال موجودیهت حقهوق     دنیهای امهروزی، کسهی بهه    ها حقوقی دارند؟ آیها در   آیا انسان

 (.Gewirth, 1996, p.10)رفتاری یا حقوق بشر  است؟ -اخالقی

طبق مفاد این اصل، حقوق . دانم را همان اصل حقوق بشر می 6ن اصل انسجا  کلیم

طور مساوی از  ها به انسان ۀآمیز بوده و هم بشر باید دارای شرایط الز  برای عمل موفقیت

 (.Gewirth, 1996, p.19)حقوق برخوردار باشنداین 

 :گوید می «حقوق بشر جهانی از تئوری تا عمل»دانشمند علوم سیاسی، در کتاب  1جک دانلی

 ،ستا رداربرخو آنهها  از دنبو ننسابهه ا  بنا که بشر باشد حقوقی از رتعبا بشر قحقو گرا

 ههها انسههان همهههبههه  متعلق و شههمول نجههها یمرا بشر قحقو کههه گفت انتو می پس

 (.Donnelly, 2003, p.1)ستا

 (.Donnelly, 2003, p.12)حقوق بشر باید مبتنی بر اولویت اخالقی باشد

 (.Donnelly, 2003, p.14)ستا نسانیا قخالا مفهو  بشر قحقو چشمهسر

 ایبرنههه یااگر ق،وا ییههها روش و سههپس نههیماآر آل هیدا یک اول در وهلههه بشر قحقو

 (.Donnelly, 2003, p.15)است ها آل هیدا ینا ایجرا

                                                                                                                             
1. Alan Gewirth. 

2. Ought. 

3. Principle of Generic Consistency (PGC). 

4. Jack Donnelly. 
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 :گوید می «چهار پرسش: نظریه حقوق بشر»دان، در کتاب  حقوق 7مایکل پری

، الملهل ثبهت شهده    نظریه حقوق بشر که مفاد آن پس از جنگ جهانی دو  در قانون بین

 (.Perry, 1998, p.11)موضوعی پیچیده است

است عبارت از چیزی است کهه  الملل موجود  این نظریه که در اسناد حقوق بشر بین

صرف انسان بودن آنهاست و در ایهن مهورد برخهی تصهمیمات      مربوط به تک تک افراد به

هر انسانی تعلق گیرد و برخهی   مبنی بر اینکه برخی چیزها نبایستی به ،باید اتخاذ شوند

 (.Perry, 1998, p.13)ها تعلق گیرد چیزهای دیگر نیز بایستی به همه انسان

ها از چهه حقهوقی بایهد برخهوردار بهوده و از چهه حقهوق دیگهری نبایهد           اناینکه انس

. برخوردار باشند به این بستگی ندارد که این مورد در زبان حقوق بیان شده است یا خیر

 (.Perry, 1998, pp.55-56)اما ضروری نیست ،حتی اگرچه زبان حقوق اخالقی مفید است

شناختی حق وق   انسان أبررسی منش: شهر باب آرماندر »شناس، در کتاب  انسان 6مارک گودال

 :گوید می« بشر

اصلی برای بررسهی علمهی بسهیاری از     أعنوان منش شناسی به در نیمه قرن بیستم، انسان

هها   انسان ۀشناسی، هم طبق علم انسان. های فرهنگی و اجتماعی توسعه یافته است جنبه

هسهتند و ایهن اصهل یکسهان مسهتلز       با توجه به واقعیت بینافرهنگی در اصل یکسهان  

 (.Goodale, 2009, p.18)چهارچوب خاص معیاری است

بر این باورند که این اصل یکسان مسهتلز  اصهول اخالقهی اسهت و شهاید      اکثر افراد 

آن این مفاد بیان شده است، بهرای مهرد  سراسهر جههان زبهان       چهارچوب قانونی که در

چههارچوب بایهد جهایگزین تمها  سهاختارهای      ایهن  . معیاری نامفهومی به نظر می رسد

سیاسی، مذهبی و سایر ساختارهایی شود که در راستای محدود کردن و نادیده گهرفتن  

 (.Goodale, 2009, p.57)حقوق بشر عمل می کنند

                                                                                                                             
1. Michael Perry. 

2. Mark Goodale. 
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 مکتب توافقی. 8

تئ وری گفتم ان حق وق و    : از حقیق ت ت ا هنج ار   »فیلس وف، در کت اب    1هابرماس یورگن

 :گوید می« دموکراسی

بپذیرنهد اگهر کهه شههروندان      که شهروندان چه حقوقی را باید متقابالً گوید می فیلسوف

 در)یله قهوانین ثبهوتی و مهاهیتی    وسه  صورت قانونی بر زندگی خود در کنار یکدیگر به به

این دیدگاه در صورتی قابل تغییهر اسهت کهه     .باشندنظارت داشته ( مقابل قانون طبیعت

اصول گفتمان حقوقی را داشته و به آن عمهل کننهد و    صالحیتِ اعمالشهروندان، خود 

توان از نظرگاه دیگری حقوق ارتباطی و مشارکتی برابهر برقهرار    در این صورت دیگر نمی

شوند که با مشورت به توافق رسیده و  بنابراین، خود شهروندان به افرادی مبدل می. کرد

گیرند که چگونه باید ایهن   ودشان تصمیم میمثابه مجم، قانون اساسی عمل کرده و خ به

عنوان اصول دموکراسی برای  حقوق را پیکربندی کنند که شکل قانونی اصول گفتمان به

حقوق سیاسی عبارت اسهت از تههمین تمها  عواقهب صهحی  رسهمی و        .ا قائل استهآن

ی همگان خودمختاری و استقالل ةگستر .دادرسی که از مشروعیت قانونی برخوردار است

شهروندان نیز توسط حقوق طبیعی و اخالقی محدود نشده بلکه در انتظار اجهرا خواههد   

خود تنها از اصل گفتمان برخواهند بود که این ۀ عمل خودمختاران شهروندان نیز در. بود

 (.pp.126Habermas ,1996 ,-128)شود طور کلی در شرایط نهاد ارتباطی ایجاد می اصل به

« پرس تی  مثابه علوم سیاس ی و ب ت   حقوق بشر به»مفسر سیاسی، در کتاب  6مایکل ایگناتیف

 :گوید می

زیهرا آنچهه    ؛افراد نیازی به نگرانی در مورد حقوق بشر، ستایش و یا احترا  به آن ندارنهد 

که در مورد حقوق بشر حائز اهمیت است این است که حقوق بشر بهرای حفهظ افهراد از    

ال قهرار گرفهت   ؤالرعایه و ضروری است و اگر این امر مورد س و سوءاستفاده الز  خشونت

 (.f, 2001, p.83fIgnatie)تاریخی آن استسیر تنها پاسخ احتمالی آن بررسی 

مثابه زبانی بنگریم که پایه و اسهاس توافهق را    باید به حقوق بشر به امروزیدر دنیای 

و نه آیینهی سهکوالر    شمول یک جامعه جهانی حقوق بشر نه اصل جهان. دهد تشکیل می

 (.Ignatieff, 2001, p.95)ارزش است است بلکه چیزی محدود شده و هنوز با

                                                                                                                             
1. Jürgen Habermas. 

2. Michael Ignatieff. 
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 ،معنای احترا  به آن و یها پرسهتش آن نیسهت    رفتاری به حقوق بشر به -تعهد اخالقی

 (.Ignatieff, 2001, p.84)حقوق بشر است ۀبلکه این تعهد مستلز  رسیدن به توافق در زمین

 :گوید می« قحقو بر ای انتقادی مهمقد»ب کتادر  دان، قحقو 7کمپل متا

 در .ستا جتماعیا قعیتوا یک ندرداربرخو آنها از د مرکه  حقوقیکه  ستا ینا من نظر

 باید حقوقیچهه  اینکهه   مبنهی بهر   یدآمی نمیا بهه  خالقیا وتقها یک ،من وربا بهاینجا 

 (.p.xiiCampbell ,2006 ,)؟باشند داشته دجوو

 و به فرهنگ طمربو ای هپدیدآنکه  از بیشتر شناسیم می را آن ماکه  ای گونه به قحقو

 ثیامیر رتصوکهههه بهههه  ستا دیمفا و معانی بر مشتمل ای هپدید ،باشد جههههانی یخرتا

 نیز هیندبههه آ را آن تا میکنیم شتالدلیههل ههم   همهین  بههه و ستا هسیدر ما بهه  یخیرتا

 (.p.xviiCampbell ,2006 ,)دهیم لنتقاا

طور منظم تهمین  رعایت آن همیشه و بهحقوق موجودیت نخواهد داشت مگر اینکه 

چگونهه   ، مبنی بر اینکهه شود که باید پاسخ آن را یافت مطرح می پرسشیدر اینجا . شود

گر مطالبات و پیشنهادات در این مورد باشهد   وجود آورد که بیان هتوان بیانیه حقوقی ب می

 (.p.206Campbell ,2006 ,)؟بشر موجود کنونی افزوده شودکه چه حقوقی باید به حقوق 

المل ل ب ه    تغییر قانون بین: حقوق بشر و خشونت جنسی»شناس، در کتاب  انسان 6سالی مری

 :گوید می« عدالت محلی

خهوب و عهادل اسهت کهه بهر       ۀحقوق بشر بخشی از نگرش مدرن و متمهایز یهک جامعه   

کیهد  أحفاظهت بهدنی ت  استقالل و خودمختهاری، حهق انتخهاب، برابهری، سکوالریسهم و      

 (.p.220Merry ,2006 ,)دارد

در طول زمان، توسعه تدریجی معیارها و هنجارها موجهب ایجهاد سهاختارهای نههادی     

 (.p.221 , 2006,Merry)حقوق بشر گسترش یافته و درونی شده است ةکه اید همچنان ،شد

عنوان نوعی قانون جهانی بنگریم که قوانینی را تحمیل  جای اینکه به حقوق بشر به به

ای بهرای تولیهد اعمهال و درک     کند، بهتر است حقوق بشر را عملی فرهنگی، وسهیله  می

اصهول کلهی و    ۀاز طریهق توسهع   ،نظا  قانونی حقوق بشر .جدید فرهنگی در نظر بگیریم

                                                                                                                             
1. Tom Campbell. 

2. Sally Merry. 
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پردازد و این اصول با طرح مسائل در اسناد مختلف، از قانون  میسازی  عمومی به فرهنگ

ههای غیرالتزامهی مجمه، عمهومی،      های تصهویب شهده گرفتهه تها اعالمیهه      نظیر معاهده

 (.pp.228Merry ,2006 ,-229)کند عادل را بیان می ۀمعیارهای یک جامع

سهعه و  تو ۀکننهده اسهت کهه بیشهتر در مرحله      قانون حقوق بشر نوعی مکانیز  قهان، 

 (.p.227Merry ,2006 ,)شدن است طی

 مکتب اعتراضی. 3

 :گوید می« میهنی و گذشت باب جهان در»فیلسوف، در کتاب  7ژاک دریدا

میهنی در حال  ایم؟ و چه اتفاقی برای جهان میهنی را دریافت کرده ما از کجا تصور جهان

یای مقررات و قهوانینی  ؤر ،الملل توانیم از طریق تجدید قانون بین یوقوع است؟ چگونه م

 (.p.3Derrida ,2001 ,)داشته باشیم؟ 2«شهرهای پناهندگی»جدید برای 

جای مانده از اندیشمندان عصهر   هنوز اختالف چشمگیری میان اصول مهم حقوقی به

همچنین انقالب فرانسه و از سوی دیگر واقعیت تاریخی ایهن اصهول وجهود     روشنگری و

 (.p.11Derrida ,2001 ,)دارد

توان قانون را تغییر داد و مفاد آن را  شود که چگونه می مطرح می پرسشهمواره این 

 پهذیرش اصالح کرد و آیا این اصالحات با توجه به فاصهله تهاریخی موجهود بهین قهانون      

 - رکس کهه باشهند  هه  - واردهها  تهازه  ۀهمه    را به ههرکس و بهه  که حق تقدّ) 6نامشروط

که بدون آن، قانون پذیرش نامشروط به ایهن دلیهل   ) 1مشروط پذیرشو قانون ( دهد می

بدون چهارچوب که امکان انحراف آن در هر زمانی وجهود   و ولؤکه یک خواست غیرمس

 (.pp.22Derrida ,2001 ,-23)؟پذیر است یا خیر امکان( دارد، در خطر خواهد بود

« های اجتماعی حقوق بشر و جنبش»اجتماعی، در کتاب  -پرداز سیاسی نظریه 6نیل استامرس

 :گوید می

ههای   گر اهمیت تحلیلی ارتباط تاریخی موجود بین حقوق بشر و جنهبش  این کتاب بیان

هم  های اجتماعی با که در جنبش - در این کتاب آمده است مرد  عادی. اجتماعی است

                                                                                                                             
1. Jacques Derrida. 

2. Cities of refuge. 

3. The unconditional Law of hospitality. 

4. The conditional law of hospitality. 

5. Neil Stammers. 
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 (.p.1Stammer ,2009 ,)اند و سرچشمه اصلی حقوق بشر بوده أهمواره منش - هستند

توسعه تهاریخی حقهوق بشهر بایسهتی در شهرایط مبهارزات اجتمهاعی علیهه         تجلی و 

 (.p.2Stammer ,2009 ,)درک و تحلیل شوند ،ارتباطات موجود و تشکیالت قدرت

تواند  با وجود اینکه این حقوق می. حقوق بشر ارتباط مبهم و نامفهومی با قدرت دارد

 «مبهارزه »عنهوان   مفههو  آن بهه   در مبارزه با قدرت مورد استفاده قرار گیرد، سرچشمه و

 کهه بهه  بلای بهرای مبهارزه بها قهدرت      وسیله ی خود را از دست داده و نه بهاتواند معن می

 (.p.3Stammer ,2009 ,)ای برای رسیدن به قدرت تبدیل شود وسیله

 :گوید می« بشر قحقو ةیندآ»ب کتادر  دان، قحقو 7باخی راپنداو

و  دنکر رشکاآ ،معاصر بشر قحقو یخیرتا وظیفهههه کهههه ا  هعقید ینا برنهههه عاطقا من

 (.Baxi, 2006, p.6)ستا بهبود آن ایبر شتال و نسانیهای انجصدایی با ر هم

مراتهب   خواه ناخواه، جهانی که آکنده از معیارها و استانداردهای حقوق بشر است بهه 

 (.Baxi, 2006, p.2)بهتر از جهانی عاری از زبان و بیان حقوق بشر است

 (.Baxi, 2006, p.xiv)هستندمت ومقاهای  وهگر و رزمبا نمادمر ،بشر قحقو قعیوا نلفاؤم

 جهانی و تروریستیمر ا عنو هربا  مخالفت ،میکند بمحبو را معاصر بشر قحقو آنچه که

 (.Baxi, 2006, p.xxiii)کندمیجیه تو را نسانیا م،اجو بر تحمیلی های که رنج ستا

 :گوید می« سازی در جستجوی استقالل در عصر جهانی» کتابشناس، در  انسان 6جان نش

و بهه  ...  جزء با کل یکی شده...  شوند، می گرا هم های محلی و مردمی تجم، که هنگامی

اما  ؛گردند موجب قدرت و برپایی جنبش می "این صداهای جزئی و کوچک"این ترتیب 

ههای   مبارزه برای برقراری عدالت است که منجر به تولهد جنهبش   ةدعاوی آنها دربردارند

 (.p.213Nash ,2001 ,)شود اجتماعی می

ههای رو بهه رشهد     شیوع اعتراضات محلی علیه نابرابری ،جهانی یکپارچگی پنهان مزیت

شناسی اسهت کهه    به مرد  سراسر جهان است و این امر در گرو گزارشات مطبوعات وظیفه

ههایی   دهنهد و همچنهین بهه خبرگهزاری     اختیار مخاطبان زیادی قرار مهی له را در ئاین مس

عنوان مثال، پیوند این دو شرط اصلی باعه    به. حقوق بشر را دارند ۀبستگی دارد که دغدغ

                                                                                                                             
1. Upendra Baxi. 

2. June C. Nash. 
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های  مطبوعات و سازمان. مطل، شوند 1«چیاپاس»شد که مرد  سراسر جهان از قیا  مرد  

زمینه را برای مردمان بومی فهراهم کردنهد تها     ها(NGO)نهاد حقوق بشر  غیردولتی یا مرد 

 (.p.253Nash ,2001 ,)دهد د که چگونه جهان به اعتراض آنان پاسخ مینببین

 مکتب گفتمان . 4

 :گوید می« ای بر تئوری اخالق مطالعه: فضیلت اخالقی»فیلسوف، در کتاب  6االسدر مکلنتر

 .ای دارد اخالقهی جایگهاه ویهژه   برنامه مهدرن   در که است مفهو  اصلی سه از یکی حقوق

خاصی از اشهخاص   ۀ، حقوق اعطایی قانون ثبوتی و یا حقوق طبق«حقوق» منظور من از

هاست و البته حقوقی ازجملهه   متعلق به همه انسان بلکه حقوقی است که طبیعتاً ،نیست

آنکهه   آزادی و شادی است که مرد  در زندگی خهود بایهد از آنهها برخهوردار باشهند بهی      

چنهین   ؛حقیقهت سهاده اسهت   . مندی از این حقوق وجود داشته باشد ای در بهره لهمداخ

مثابهه اعتقهاد بهه جهادوگران و موجهودات       و اعتقاد به وجود آنهها بهه   حقوقی وجود ندارد

 (.pp.68Maclntyre ,2007 ,-69)شاا است ای تک افسانه

همان دلیلهی   دقیقاً ندارد، وجود حقوقی چنین اثبات این ادعا که برای دلیل بهترین

هرگونهه   .آوریهم  مهی  شهاخی  موجود تک هیچ و جادوگری هیچ برای عد  وجود است که

ناکارآمهد   به موجودیهت ایهن حقهوق،    اعتقاد برای کننده قان، دالیل تالشی در جهت ارائه

 (.p.69Maclntyre ,2007 ,)است

: توانیم امیدوار باشیم می بیشتر ما»ای تحت عنوان  پرداز سیاسی، در مقاله نظریه 3وندی براون

 :گوید می« حقوق بشر و سیاست اعتقاد به سرنوشت

 عهدالت  المللی و یها طهرح   عنوان صحن مرکزی پروژه عدالت بین به بشر حقوق پیامدهای

 (.pp.451Brown ,2004 ,&453)چیست؟ پیشرو المللی بین

مدعی است که بشری همواره  حقوق این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که گفتمان

 اغلب را سیاسی فهای و است سیاست این گفتمان نوعی. کند های خود اقرار می به گفته

 بهر  نقهدی  عنهوان  بهه  همچنهین ایهن گفتمهان   . کنهد  مهی  سازماندهی آن انحصار هدف با

 و لیبهرال  حکومت امپریالیسهم  ملزومات شود و با می محسوب ناهنجار سیاسی های پروژه

                                                                                                                             
1. Chiapas   (ایالتی در جنوب مکزیک).

2. Alasdair Maclntyre. 

3. Wendy Brown. 
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 اگهر . کند مشروع اعال  می را دو همین ترتیب هر به و کرده گرایی هم جهانی آزاد تجارت

 دولتهی  ههای  قدرت برابر در فردی محدودیت حقوق ۀنتیج در ها انسان مهیب امروزه رنج

تاکتیهک و   بهتهرین  بشهر  پس حقهوق  شود می محسوب جهانی مسئله عنوان به متخاصم،

رویهه   مربوط به جهانی شدن بهی  اگر این مسئله اما ؛است مشکل این با مقابله برای روش

استعماری و حکومت  های پسا داری باشد در این صورت تغییرات سیاسی حکومت سرمایه

با نقض حقوق مرد  در بسیاری از نقاط جههان اول، دو  و سهو  و    ،ابرقدرت امپریالیسم

 نعنوا به که یعدالت بی برای یتر مناسب حل راه سیاسی بایستی های پروژه همچنین سایر

Brown ,2004 ,)دهد ارائه است، شده مردمی تعریف -تعاملی حکومت مستمر و نقض رنج

462-.461pp.) 

 :گوید می« بشر قحقو بر فرهنگی و سیاسی ینقد»ب کتادر  دان، قحقو 7واموتو ماکائو

 نمونه یک را بشر قحقو من اچر که دبوله ئمس ینا توضی  ،بکتا ینا لیفأت از دف منه

ای که بایهد   نکته. و نهایی قطعی حقیقت یک نهنم دامیسعه تو لحا در مرا یک و تجربی

در معرض نمایش گذاشته  به آن توجه داشت این است که جنبش حقوق بشر باید کامالً

 نفعاال از ریبسیاکهه   هسهتم  قفوا مرا ینا به من. شود تا بتوان آن را نقد و بررسی کرد

 ستا هینداز آ ازینداچشم فعلی ههای فعالیتکه  هستند مدعی هشتباا طور به بشر قحقو

 .ستا یخرتا نپایا از شکلی، نسانیا نتمد ۀبهه قله  مثابهه  بشر قحقوکه  میکنند فکر یا و

 یگرد یسو از یجد رتصوبهههههه باید و ستا تنیوفر از و دور دبینانههههههخو نگرشی ینا

 (.x-, 2002, p.ixMutua)دگیر ارقر دنتقاا ردمو انمتفکر

 :گوید می« مبارزات بومی و حقوق بشر: حقوق در شورش»شناس، در کتاب  انسان 6شانون اسپید

هژمونیهک   موقعیهت  دهنهده  نشهان  ،مقاومهت  گفتمهان  عنوان کاربرد وسی، حقوق بشر به

 حمایهت  از ایهن حقهوق   کهه  است جهانی بازار لیبرال ایدئولوژی و غربی قانونی نهادهای

 حقهوق  گفتمان مختلف تجدیدنظرهای به نگاهی با توانیم می ما نظری لحاظ از. دنکن می

 آگهاهی  کنهد،  پیشهنهاد مهی   خهاص  تعهامالت  در که این گفتمان هایی راه و روش و بشر

خاص توسط فعاالن ویژه اجتمهاعی ارائهه    شرایطهایی که در  روش ،کسب کنیمبیشتری 

                                                                                                                             
1. Makau Mutua. 

2. Shannon Speed. 
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 و تهاریخی  توافقهات  و بیانهات  اسهاس  بهر  تهوانیم  مهی  حتی ما سیاسی لحاظ از. شوند می

 کنهیم،  مهی  کهار  آنهها  بها  کهه  افهرادی  از حمایهت  برای را الوقوع، گفتمان سیاسی محتمل

 (.p.181Speed ,2008 ,)بپذیریم

 مالحظات نهایی. 4

 های آکادمیک در موارد خاص اجتناب از نزاع رشته. الف

خهاص   مفهو  به ،خاص ۀیک رشت مدعی نیست که نوشتار این در شده ارائه چهارچوب 

 دو دهد، می نشان فوق های نمونه که طور همان. شود وط میبمر بشر حقوق و مشترکی از

 از مشابه و مشهترکی  درک نیستند مجبور اند دیده آموزش مشابه ۀرشت در که اندیشمند

توجه به درک سطحی و ساده با  (.pp.232Dembour ,2006 ,-271)داشته باشند بشر حقوق

 کهه  کننهد  مهی  ادعها  شناسهان  انسهان  ،مثال برای)های رایج در دانش حقوق بشر  از رشته

 باید مورد استقبال قرار گیرد که واقعیت این ،(برعکس یا و «... که معتقدند دانان حقوق»

 حهوزه مفههومی حقهوق    تحصیلی در ۀزمینه را برای وجود هر رشت ،ارائه شده چهارچوب

علم  به توجه فقط با مکتب هر خاص نمایندگان معرفی که حالی در .آورد بشر فراهم می

 این توان می شک بدون است، گرفته صورت شناسی انسان و قانون سیاسی، نظریه فلسفه،

 مطالعهات  الملهل،  بهین  روابهط  شناسهی،  جامعه از قبیل ها سایر رشته به توجه با را فرایند

 .فمینیسم نیز انجا  داد نظری مانند های دیدگاه همچنین تاریخ و روانشناسی، فرهنگی،

 و رواج نسبی مکاتبتفوق . ب

 ایهن  وجود این، با. است نشده انجا  هنوز رواج کنونی مکاتب در زمینه تجربی تحقیقات

 در که طور همان. دهد ارائه می مکتب فکری هر تفوق و رواجپیشنهاداتی در زمینه  مقاله

مفههو    غرب، نماینهده  جهان در حداقل ،ت طوالنیمدّ به گرا مکتب طبیعت شد، ذکر باال

گیرد که هر فردی  حقوقی درنظر می عنوان به را بشر رایج حقوق بشر بوده است و حقوق

دیدگاه  علمی و آکادمیک، مجام، در حال، این با. از آن برخوردار است ،بنابه انسان بودن

. شهود  جدیدی که توسط مکتب توافقی ارائه شده است جایگزین این دیدگاه سهنتی مهی  

عبههارتی  و شههاید بههه)ین فعههاالن حقههوق بشههری اسههت مکتههب اعتراضههی میزبههان بیشههتر

مکتب فکری گفتمان نیز با توجه به عد  اعتقاد بهه حقهوق بشهر،    (. گرا اندیشمندان عمل

کمترین مکتب رایج بویژه در میان اعهای آکادمیک است کهه زمینهه پژوهشهی     احتماالً
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طرفهداران  . دگزیننه  خود را بیشتر در راستای تعهد به پیشرفت مفهو  حقوق بشهر برمهی  

ههای مکتهب    مکتب گفتمان حتی التزا  غیرمتعالی مفهو  حقوق بشهر را کهه از ویژگهی   

 .پذیرند توافقی است، نمی

 اسهت،  محدود و کم واق، در که تجربی کیفی کارهای از که برخی استالز  به ذکر 

 یافت شده اسهت،  افرادی غیر از اندیشمندان میان در گوناگونی که مواض، دهد می نشان

 1.گر آن است بیان مقاله این در شده ارائه چهارچوب که طور همان

 جذابیت هر مکتب فکری. ج

روش صهری  و روشهنی    منظور شفافیت مفهومی، چهارچوب پیشنهادی در این مقاله به به

مهبهم   وههای چندگانهه    با وجود این، الز  به ذکهر اسهت کهه وابسهتگی    . ارائه شده است

هر یهک از ایهن مکاتهب فکهری دالیهل       (.pp.258, Dembour ,2006-261)پذیر است امکان

بنهابراین،  . همه این مکاتب موضوعات جالبی برای ارائهه دارنهد   و دهند متقنی را ارائه می

در  متفکهران مهذکور   از برخهی  و نگارنده ازجمله اندیشمندان از بسیاری بدیهی است که

 .اشته باشندهای خود نوسان و تردید د ها و دیدگاه در گرایش ،باال

  

                                                                                                                             
رویکرد روانشناسی اجتمهاعی،  : است ای و اساسی حقوق بشر بررسی کردهزمینه یها الگوها را در سازه پول استنر. 1

در نههاد  « آثهار تجربهی و نظهری    هها و  کمهک : بشهر شناسی حقوق  سوی جامعه به»در مقاله ارائه شده در کارگاه 

 ای یکه احکا  اصل کند یبیان م استنر(. 2111می  21- 2)شناسی حقوق، اوناتی، اسپانیا  المللی برای جامعه بین

شناسایی کرده، تا میزان زیادی با چههار مکتهب شناسهایی     Qشناسی  که وی دربارة حقوق بشر و از طریق روش

 (.Dembour, 2006, pp.232-271)پوشانی دارندشده در این زمینه هم
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Abstract  

A close reading of academic literature reveals that we do not all conceive of 

human rights in the same way. This contribution proposes that "natural 

scholars" conceive of human rights as given; "deliberative scholars" as 

agreed upon; "protest scholars" as fought for, and "discourse scholars" as 

talked about. The position of each of these four schools on the foundation, 

universality, possible realization, and legal embodiment of human rights is 

reviewed, as well as is the schools' faith, or lack thereof, in human rights. 

Quotations from academic texts illustrate how the four school model cuts 

across the academic disciplines with examples drawn from philosophy, 

politics, law, and anthropology. 
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