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Abstract
The review of the contents of the Universal Declaration of Human Rights from a
legal and philosophical point of view, helps us to better understand the process that
led to the compilation of this Declaration. In this context, one important point is to
find out what foundations and theories the Declaration is based on, or, in other
words, what is the worldview of the Universal Declaration. The most important
question in this regard is whether the Universal Declaration essentially defines
human beings and, if so, how is this definition. This article will describe the
characteristics which Universal Declaration of Human Rights enumerates for
humankind, and then explain how such a definition of man's nature has been shaped
through the dialogue between different viewpoints. We will find out how to interpret
the definition of the Universal Declaration of Human Rights from human beings.
The Universal Declaration of Human Rights introduces human beings as a being of
wisdom and conscience that is born free and equal and enjoys an inherent dignity
which is the basis of man's enjoyment of human rights. This view is a result of the
conceptual agreement between representatives of various legal and philosophical
schools.
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ویژگیهای انسان از منظر نویسندگان اعالمیة جهانی حقوق بشر
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
علی بحرینی ،*1سید محمد قاری سید

فاطمی2

چکیده
بررسی محتوای اعالمیة جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک میکند تا درک
درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعالمیه منجر شدهاند ،داشته باشیم .در این میان یک بعد
مهم این است که دریابیم این اعالمیه براساس چه مبانی و نظریههایی بنیان گذاشته شده است
یا بهعبارت دیگر جهان بینی اعالمیة جهانی حقوق بشر چیست .مهمترین پرسش در این زمینهه
این خواهد بود که اعالمیة جهانی آیا اصوالً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد ،ایهن تعریهف
چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعالمیة جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است،
بیان میکند و سپس توضیح میدهد که شکلگیری چنین برداشتی از ماهیهت انسهان مته ار از
تعامل میان چه دیدگاههایی است .از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعالمیة جهانی حقوق
بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد .اعالمیة جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد
و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخهوردار اسهت و همهین
کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است .این دیدگاه مجموعهای تلفیقی و ناشی
از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.

کلیدواژگان
اعالمیة جهانی حقوق بشر ،انسان ،عقل ،کرامت ذاتی ،وجدان.
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مقدمه
اعالمیة جهانی حقوق بشر ت ایرگذارترین تهالش بهین المللهی در جههت انسهانی کهردن حقهوق
بینالملل است .ضرورت تدوین چنین اعالمیهای در سطح بینالمللهی بعهد از فجهای رخداده در
جریان جنگ های جهانی اول و دوم حس شد .این فجای زمینة اجمها گسهترده را ایجهاد کهرد
مبنی بر اینکهه بایهد نظهم حقهوقی انسهانی برقهرار شهود ( .)Eide, 1999: xxviiدر ایهن زمینهه
تالشهایی سامان داده شد که به تدوین اعالمیة جهانی حقوق بشر در 14دسامبر  1301توسط
مجم عمومی سازمان ملل انجامید .این اعالمیه هرچند اغلب از دل یک سازوکار سیاسی عبهور
کرده و مفاد آن در جریانی از مباحث و مذاکرات میان نمایندگان دولتها ظهور پیدا کرده است،
اما همزمان شکلگیری آن تحت ت ایر تبادل نظرهای سیاسی ،فلسفی و حقوقی نیز بوده است .از
آنجا که این اعالمیه دربارة حقوق انسان است و زیربنای نظام بینالمللی حقوق بشر را شکل داده
است ،پرداختن به این مسئله مهم است که نگاه این اعالمیه به «انسان» چگونه است؟
در این مقاله به تحلیل نگاه اعالمیة جهانی حقوق بشر به انسان پرداخته میشهود و بههطهور
مشخص به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا اعالمیة جهانی حقوق بشر بهر شهالودهای از
تعریف «انسان» بنا نهاده شده یا اینکه این اعالمیه صرف نظر از چیستی انسان حقوق او را احصا
کرده است؟ پرسش دیگر این خواهد بود که دیدگاه اعالمیهة جههانی حقهوق بشهر در خصهو
«ماهیت انسان» چیست؟ فرضیه ای که در این مقاله به آزمون گذاشته میشود ،ایهن اسهت کهه
هرچند اعالمیة جهانی حقوق بشر براساس تعریف مشخصهی از انسهان سهاخته نشهده ،امها ایهن
اعالمیه «مفهومی تلفیقی» از انسان ارائه داده است.

اعالمیة جهانی و مباحث مبنایی در خصوص انسان
مباحث بنیادین در خصو «انسان» و حقوق او از همهان روزههای ابتهدایی کهار سهازمان ملهل
متحد در حیطة حقوق بشهر آغهاز شهد .در ابتهدای فعالیهت ایهن سهازمان بهرای تهدوین متنهی
بین المللی در زمینة حقوق بشر مباحثی حول این پرسش مطرح شد که آیا اصوالً برای احصهای
مصادیق حقوق بشر ضرورتی برای بنیان نهادن مبانی فلسفی در خصو انسهان و حقهوق بشهر
وجود دارد؟ در متن مقدماتی که توسط دبیرخانة سازمان ملل تهیه شده بود ،این ت کیهد وجهود
داشت که منشور بینالمللی حقوق بشر 1باید دارای مقدمهای باشد که مبانی فلسفی آن منشهور
را بیان کند (.)E/CN.4/W.4: 12
 .1در ابتدای کار عنوان منشور بینالمللی حقوق بشر استفاده میشد و در پایان عنوان اعالمیة جهانی حقوق بشر
برای این سند انتخاب شد.
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در آغاز مباحث مربوط به تدوین اعالمیه برخی بر این اعتقاد بودند که قبل از هرگونه بحهث
در خصو مواد منشور بین المللی حقوق بشر باید مبانی فلسهفی آن را روشهن و موضهو آن را
تعریف کرد .چارلز مالک فیلسوف طبیعتگرای لبنانی که نمایندة این کشور در مذاکرات تدوین
اعالمیه بود ،این ایده را مطرح کرد که منشور بینالمللی حقوق بشر (اعالمیهة جههانی) فرصهتی
است برای سازمان ملل متحد که به این پرسش پاسخ دهد که «انسان چیست» ()E/SR.69 : 5
و در این زمینه نباید به دیدگاههای سیاستمداران و دیپلماتها بسنده کرد ،بلکه باید از نظرهای
شعرا ،پیامبران و فالسفه نیز بهره گرفت ( .)E/CN.4/SR.9: 3دکتر چانگ دیگر فیلسوف حاضهر
در مذاکرات که نمایندگی چین و آیین کنفوسیوسی را بر عهده داشت نیز ت کید کرد که منشور
بینالمللی حقوق بشر باید دارای مقدمهای باشد که فلسفه ای را که منشور بر آن مبتنی خواههد
بود ،بیان کند و بهخصو تفاوت میهان انسهان و حیهوان را روشهن سهازد (.)E/CN.4/SR.7: 4
پروفسور کسن نمایندة حقوقدان فرانسه و نیز نمایندة روسیه نیز معتقهد بودنهد کهه ابتهدا بایهد
مقدمة منشور بینالمللی حقوق بشر بهطور کامل مورد بحث قرار گیهرد تها اههداف ایهن منشهور
روشن شود و سپس براساس مقدمه ،سایر بخشهای منشور تدوین شود (.)E/CN.4/SR.7: 5
در برابر دیدگاه های مذکور افراد دیگری قرار داشتند ،از جمله خانم روزولت نمایندة آمریکها
در کمیسیون حقوق بشر و رئیس این کمیسیون که معتقد بودند برای تهدوین اعالمیهة جههانی
حقوق بشر نیازی به پی ریزی مبانی فلسفی آن در ابتدای کار نیست ،بلکه ابتدا باید حقوق بشهر
را احصا و سپس براساس آن مقدمهای برای اعالمیه تدوین کرد ( .)E/CN.4/SR.7: 5ایهن افهراد
بر این اعتقاد بودند که متن مقدمه باید هنگامی مورد بحث جدی قرار گیرد که تصهویر روشهنی
در خصو محتویات سند بهدست آمده باشد.
این مباحث در نشست نخست کمیسیون حقوق بشر به نتیجهای در خصو این موضو منجر
نشد که آیا منشور بینالمللی حقوق بشر را باید بر تعریف توافقشده در خصو «انسهان» اسهتوار
ساخت یا اینکه میتوان بدون وجود چنین تعریفی نیز منشور را نگارش کرد .بعد از ایهن مرحلهه از
دبیرخانة کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا پیشنویس اولیهای را برای منشور بینالمللی حقوق
بشر تهیه کند و کمیتهای نیز با عنوان کمیتة نگارش متشکل از نمایندگان هشهت کشهور تشهکیل
شد تا آن پیشنویس را به مذاکره بگذارد و تنقیح کند .دبیرخانة کمیسیون حقوق بشر در خصو
نحوة چینش مبانی فلسفی پیشنویس دچار ابهام و ضعف ایده بود و پیشنویس تهیهشهده توسهط
دبیرخانه حداکثر میتوانست توضیح دهد که چرا حقوق بشر مهم است.
کمیتة نگارش منشور بینالمللی حقوق بشر در اواسط سهال  1300کهار خهود را در خصهو
پیشنویس ارائهشده از سوی دبیرخانه آغاز کرد .در این کمیته نیز بحث در خصو مبانی مفهومی
ادامه یافت ،اما عمالً پیچیدگی و زمانبر بودن مباحهث فلسهفی در خصهو ماهیهت انسهان رونهد
مذاکرات مربوط به تدوین منشور بینالمللی حقوق بشر را کند کرد و به مانعی جدی برای این کهار
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تبدیل شد و این امر اعضای کمیتة نگارش را به این نتیجه رساند که چارهای جز کنار گذاشتن این
مباحث و موکول کردن کار تدوین پیشنویس مقدمه به مراحهل پایهانی نیسهت ،ازایهنرو تصهمیم
گرفته شد که مقدمه در مراحل بعدی نوشته شود ( .)E/CN.4/AC.1/SR.2: 7&8این مسئله سبب
شد که مقدمة اعالمیة جهانی حقوق بشر بهعنوان جزئی از متن اصلی اعالمیه قرار نگیهرد .مقدمهة
اعالمیة جهانی حقوق بشر بهعنوان بخشی از مفاد و همسان آنها به بحث گذاشته نشد و به عقیهدة
بسیاری این مقدمه چیزی جدای از اعالمیه است ( .)Koskenniemi, 1999: 27نمایندة لهستان در
مجم عمومی سازمان ملل متحد در سال  1301مقدمة اعالمیة جههانی حقهوق بشهر را «کلیهاتی
پریشان و مبهم» توصیف کرد که براساس آن دشوار است بتوان تصویر منظمهی از مبهانی اعالمیهه
شکل داد (.) GAOR 1948 III.I: 761
تحوالت مذکور نشان می دهد که هرچند این ایده که قبل از تدوین اعالمیة جههانی حقهوق
بشر باید به تعریفی از انسان رسید ،مورد توجه بسیاری از مذاکرهکنندگان بوده است ،امها عمهالً
این مقوله از نظر مفهومی به حدی دشوار بود که تدوینکنندگان اعالمیه از آن منصرف شدند .تا
اینجای بحث میتوان به این نتیجه رسید که بنای تدوینکنندگان اعالمیة جههانی حقهوق بشهر
به اجبار بر این قرار گرفت که بدون ارائة تعریفی از ماهیت انسان حقهوق او را احصها کننهد ،امها
اکنون الزم است به این پرسش بپردازیم که آیا با وجود وضعیت تشهریحشهده ،اعالمیهة جههانی
حقوق بشر هیچگونه دیدگاهی در خصو ویژگیهای انسان ارائه نمیدهد؟ در بخشههای بعهد
به این پرسش پاسخ داده میشود.

مادة  1اعالمیة جهانی حقوق بشر
همانگونه که گفته شد ،این دیدگاه که بهرای تهدوین اعالمیهة جههانی حقهوق بشهر ابتهدا بایهد
مقدمه ای نوشت که معرف انسان و مبانی فلسفی اعالمیه باشد ،در عمل کنار گذاشهته شهد ،امها
در ادامة مسیر مذاکرات اتفاقی روی داد که پنجهره ای را بهرای طهرح مباحهث بنیهادین گشهود.
دبیرخانه در مواد  1و  2پیش نویسی که بهرای کهار کمیتهة نگهارش آمهاده کهرد ،موضهوعاتی را
گنجاند که عمیقاً دارای وجوه مفهومی و فلسفی بود و این مسئله سبب شد عمالً اعضای کمیتة
نگارش و سپس نمایندگان سایر دولتها هنگام بحث در خصو این مواد ،به مباحث فلسهفی و
مفهومی کشیده شوند .مواد  1و  2پیشنویس دبیرخانه حهول دو مفههوم «وظیفهة وفهاداری بهه
دولت» و «محدودیتهای حقوق» تدوین شد .مفاهیم مربوط به وظایف و مسئولیتههای انسهان
در ادبیات حقوقی موجود آن زمان جایگاه شایان تهوجهی داشهت .بسهیاری معتقدنهد «اعالمیهة
حقوق و تکالیف بشر» بود که سرلوحة قانون اساسی  1031فرانسه قرار گرفت و ادامة همین راه
بود که به تدوین و تصویب اعالمیة جهانی حقوق بشر ،میثاقین و دهها سند بینالمللی و داخلهی
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حقوق بشر انجامید .این اعالمیه در دو محور حقوق و تکالیف تنظیم شده بود ،بهنحوی که پهس
از  22بند دربارة حقوق 3 ،بند نیهز بهه تکهالیف پرداختهه بهود (مقهامی .)21: 1910 ،در اولهین
مباحث صورت گرفته در مجم عمومی سازمان ملل متحد در خصو حقهوق بشهر نیهز برخهی
دولتها موضو حقوق و مسئولیتهها را در کنهار یکهدیگر قهرار دادنهد و از جملهه هیه ت کوبها
درخواست داد تا تدوین «اعالمیة وظایف و حقوق بینالمللی بشر» 1و «اعالمیة حقوق و وظهایف
ملتها» 2در دستور کار مجم عمومی قرار گیرد (.)United Nations Doc, A/3
محتوای این دو ماده از چالش برانگیزترین موضوعات در مراحل مختلف تدوین اعالمیه بود و
اغلب اعضای کمیتة نگارش موافق نبودند که منشور حقوق بشر با مفاهیمی مهرتبط بها وظهایف
انسان و محدودیت های حقوق او آغاز شود .چارلز مالک نمایندة لبنان معتقد بود که غیرمنطقهی
است که در تدوین یک منشور حقوق انسان ابتدا محدودیتهای حقوق به انسان گوشهزد شهود،
زیرا در آن صورت د یگر این سند یک منشور حقوق بشر نخواهد بود ،بلکه منشور وظایفی اسهت
که انسان در قبال جامعه دارد ( .)E/CN.4/AC.1/SR.3: 9اغلب اعضای کمیتة نگهارش بهر ایهن
باور بودند که متن اعالمیه باید با موضوعی ایجابی به خصو در خصو «حقوق بشریت» آغاز
شود ( .)E/CN.4/AC.1/SR.3: 11به پروفسور کسن نمایندة فرانسه در کمیتة نگارش م موریهت
داده شد تا پیشنویس تهیه شده توسط دبیرخانه را بازنویسی کنهد .از مههمتهرین کارههایی کهه
پروفسور کسن انجام داد ،قرار دادن مادهای در اول اعالمیه در خصو «انسان» بهود .ایهن امهر
مباحث ماهوی مربوط به ماهیت انسان را به فضای کمیتهة نگهارش بازگردانهد .پروفسهور کسهن
متنی را بهعنوان مادة  1پیشنهاد داد که پس از تبادل نظر و اعمال برخی تغییرات در نهایت بهه
شکل ذیل به تصویب مجم عمومی سازمان ملل رسید:
«همة انسان ها آزاد و از حیث کرامت و حقوق برابر بهدنیا آمدهانهد .آنهها از موهبهت عقهل و
وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».9

ویژگیهای انسان
مادة  1اعالمیة جهانی حقوق بشر برای مبحث ما در این مقاله بسیار حائز اهمیت اسهت .در پهی
آن نیستیم که جم بندی قبلی خود را مبنی بر اینکه اعالمیة جهانی براساس تعریف مشخصهی
از انسان بنا نهاده نشده است مخدوش سازیم ،زیرا مادة  1به موازات سایر مواد مهورد مهذاکره و
توافق قرار گرفت و در عرض سایر مواد است .اما میتوان ادعا کرد کهه مهادة  1اعالمیهة جههانی
1. Declaration of the International Duties and Rights of Man.
2. Declaration of the Rights and Duties of Nations.
3. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
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حقوق بشر برخی ویژگیهای انسان را از دید تدوینکنندگان این اعالمیه معرفی میکند .در زیر
به تحلیل برخی از این ویژگیها میپردازیم.

 .1عقل و وجدان
اعالمیة جهانی حقوق بشر ت کید میکند که همة انسانها از موهبت عقل و وجدان برخوردارنهد.
این را می توان تالشی برای پاسخ دادن به این پرسش دانست که وجه ممیزة انسهان بها حیهوان
چیست؟ ایدة اولیه را پروفسور کسن نمایندة فرانسه از چارلز مالک فیلسوف لبنانی گرفت و ارائه
داد .وی در متنی که برای مادة  1اعالمیة جهانی حقوق بشر پیشهنهاد کهرد ،عنصهر «عقهل» را
بهعنوان مهمترین مشخصة «انسان» مطهرح کهرد .اسهتفاده از لغهت  Reasonدر مهتن اعالمیهه
نیازمند توضیح است .این مفهوم در برابر احساس 1قرار دارد ،اما فالسفة اخالقگرای فرانسه قرن
هفدهم آن را در مقابل منفعت شخصی 2نیز قرار دادند و  Reasonرا مفهومی تلقی کردند که در
پههی خیههر مشههترک اسههت ( .)Elster,2009: 2از سههوی دیگههر ،مقایسههة ایههن مفهههوم بهها
مفهوم  Rationalityنیز مهم است .موجود عاقل 9بازیگری است کهه بها دالیهل کهافی دسهت بهه
اقدامی میزند .این دالیل میتواند عقاید یا امیالی باشد که انجام یک کهار را مناسهب مهیسهازد
( .)Elster, 2009: 2جان الستر در کتابی که دربارة این موضو نوشته ،تفاوت این دو مفهوم را با
مثالی روشن کرده است .وی میگوید  Reasonبههمثابهة آموزگهار یهک شهاهزاده و Rationality
بهمثاب ة مشاور اوست .معلم شاهزاده را برای حکومت براساس خیر مشترک مردم تعلیم میدهد،
ولی مشاور به او میگوید که کارهایش را ،هرچه که باشهند ،چگونهه بها روش مهاار انجهام دههد
( .)Elster,2009:68بنابراین عقل بهکارگرفتهشده در اعالمیة جهانی حقوق بشر نه عقل ابهزاری،
بلکه یک خرد در خدمت خیر مشترک انسانهاست.
اما دکتر چانگ نمایندة چین بر این باور بود که عنصر عقل برای معرفی انسان کافی نیسهت
و در کنهار آن مفههوم دیگهری نیهز بایهد اضهافه شهود کهه در چهین معهادل « Two – man-
 »mindednessاست .وی گفت معادل انگلیسی این مفهوم ممکن است «همدردی» 0یا «به فکر
یکدیگر بودن» 1باشد ( .)E/CN.4/AC.1/SR.8: 2در مذاکرات روزهای بعهد مفههوم «وجهدان»6
برای این منظور انتخاب و در متن گنجانده شد ( .)E/CN.4/AC.1/SR.13: 5&6عبارت وجهدان
و مفاهیم معادل آن قبالً نیز در چند نوبت در اسهناد بهینالمللهی اسهتفاده شهده بهود .از جملهه
1. Passion
2. self- interest
3. Rational
4. Sympathy
5. consciousness of his fellow man
6. conscience
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عبارت «وجدان عمومی» در سال  1133میالدی در اولین کنفرانس الهه در قید مارتنس بهکار
رفت و به موجب کنوانسیون دوم الهه دولتها توافق کردند تا زمهانیکهه قواعهد کامهلتهری در
خصو حقوق جنگ وض نشود ،جمعیتهها و متخاصهمان تحهت اصهول حقهوق بهینالمللهی
برگرفته از رویة ملل متمدن ،و براساس «قهوانین انسهانی» و ضهرورتههای «وجهدان عمهومی»
خواهند بود .در این قبیل اسناد «وجدان بشر» نقش قاعدة اساسی را برای حقوق بینالملل ایفها
کرده است (آقایان حسینی و راعی دهقی .)016 :1931 ،اما مادة  1اعالمیة جهانی حقهوق بشهر
وجدان را از منظر دیگری منعکس میکند و آن را بهعنوان یهک ویژگهی انسهان در کنهار عقهل
معرفی میکند.
نمی توان گفت تعریفی که تا اینجا اعالمیة جهانی حقوق بشر از انسان ارائه میدهد ،منطبق
بر مکتب فلسفی خاصی است ،اما روشن است کهه اعالمیهة انسهان را ذوابعهاد مهیدانهد و صهرفاً
نگاهی مادی به انسان ندارد .تکیه بر عنصر تعقل گامی فراتر از تعریف بیولوژیک از انسان اسهت.
تعریف بیولوژیک انسان نقطة عزیمت حقوق بشر معاصر و بهمنزلة تالشی بهرای پایهان دادن بهر
نزا ایدئولوژیک و ارزشی دربارة مفههوم انسهان اسهت (سهیدفاطمی .)23 :1931 ،ایهن تعریهف
همچنین فراتر از تعریف ارسطویی است که انسان را «حیوان ناطق» میداند .تعریهف ارسهطویی
مورد نقد متفکران اسالمی نیز بوده است .برای مثال ابنعربی میگوید که «ناطق» فصل انسهان
نیست تمام حیوانات و حتی جمادات نیز ناطق هستند .نطق الزمة وجود اسهت و ههر موجهودی
شاعر و ناطق است (شجاری .)10 :1919 ،البته در بسیاری برداشتها ناطق بودن معهادل عاقهل
بودن گرفته شده است .در تعبیر دیگری میان اندیشمندان اسالمی تالزمی میان عقهل و فطهرت
نیز مشاهده و گفته می شود که انسان دارای دو بعد طبیعهی و فطهری اسهت کهه طبیعهت او در
سطح حیات نباتی و حیوانی است ،امها فطهرت او ههویتی عقالنهی دارد (جهوادی آملهی:1901 ،
 .)196البته همین اندیشه بر این باور است که عقل دارای مراتب مختلفی است که نازلترین آن
عقل تجربی و باالترین رتبة آن عقل شهودی است کهه فراتهر از شهناخت اسهتداللی و مفههومی
است و به شناخت وحیانی ختم میشود (پارسانیا.)191 :1934 ،
اما عنصر وجدان آنگونه که پیشنهاددهندة اصلی آن یعنی دکتر چانگ پیشنهاد داده است،
ناشی از نوعی الزام اخالقی در روابط انسانها با یکدیگر اسهت .وجهدان بخشهی از وجهود انسهان
است که به او قدرت قضاوت در خصو رفتارهای خوب و بد میدهد و او را در برابر رفتارههای
بد ناخرسند یا مسئول میسازد .وجدان معادل غربی مفهوم  renدر فرهنگ کنفوسیوسی است و
دکتر چانگ معتقد بود که با این کلمه کنفوسیوسیم را به اعالمیة جهانی حقوق بشر وارد کهرده
است ( .)Ramcharan, 2019: 43برخی این اصطالح را برای گویاتر شدن معادل «انسهانی بهودن
نسبت به یکدیگر» تعبیر کردهاند (.)Lindholm, 1999: 43
بنابراین اگرچه واژة  Conscienceبرگرفته از ادبیات موجود در غرب اسهت ،معنهای آن را تها
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آنجا که به اعالمیة جهانی حقوق بشر مربوط میشود ،باید از مطالبی اسهتخرا کهرد کهه دکتهر
چانگ چینی در خصو آن بیان کرده است .دکتر چانگ میگوید متفکران قهرن هجهدهم کهه
کارشان به اعالم اصول آزادی ،برابری و برادری در فرانسه و ایالت متحده منجر شد ،بر این بهاور
بودهاند که اگرچه انسان تا حد زیادی حیوان است ،قسمتی در آن وجود دارد که آن را از حیوان
متمایز می سازد؛ آن قسمت انسان حقیقی است و متضمن خهوبی اسهت و بایهد بهه آن قسهمت
اهمیت بیشتری داد ( .)A/C.3/SR.98: 114این دیدگاه دکتر چانهگ در تقابهل تعهابیر ههابزی و
کانتی نسبت به انسان به تعریف کانتی نزدیکتر است.
شایان ذکر است که اشارة مادة  1اعالمیة جهانی حقوق بشهر بهه همهة انسهانهاسهت و ازایهنرو
مقصود اعالمیه این نیست که ممکن است فردی از افراد انسان فاقد عقل یا وجهدان باشهد و بهه ایهن
علت از زمرة مفهوم انسان خار شود و استحقاق بهرهمندی از حقوق را از دست بدههد .دیهدگاهههای
اغلب تدوینکنندگان اعالمیه و رویة بعدی دولتها و نهادهای حقوق بشری ماید این برداشت است.

 .2خالق انسان
همههانقههدر کههه مفهههوم انسههان در مکاتههب مختلههف فلسههفی موضههو مهههم و در عههین حههال
چالشبرانگیزی بوده ،مفهوم خالق نیز محل بحثهای عمیق فلسفی و دینی بوده است .یکهی از
پرسشهایی که در مقاطعی در طول مراحل تدوین پهیشنهویس اعالمیهة جههانی حقهوق بشهر
بهصورتی جدی مطرح و سبب جبههبندیهای مهمی شد ،این بود که موهبت عقل و وجهدان از
چه ناحیهای به انسان اعطا شده است؟ این پرسش بهنوعی در حقیقت معادل این پرسهش بهوده
است که خالق انسان کیست؟ در مباحث صورت گرفته در جریان مذاکرات تدوین اعالمیهه ،سهه
دیدگاه عمده مطرح شده است .برخی به این موضو از منظر دینی پاسخ دادند ،عدهای دیگهر از
موض مکتب حقوق طبیعی در این بحثها مشارکت کردند و بعضی دیگر معتقهد بودنهد اصهوالً
ورود به چنین مباحثی مشکلآفرین و غیرضروری است.
نگاه دینی به این موضو اغلب توسط برخی کشورهای آمریکای التهین بههخصهو برزیهل
مطر ح شده است .نمایندة برزیل در مذاکرات تدوین اعالمیة جهانی حقوق بشر معتقد بود که در
متن مادة  1بهصراحت باید خداوند به عنوان عامل خلقت انسان معرفی شهود ( .)A/C.3/215وی
میگوید قصد او این نیست که مسائل مذهبی و فلسفی را به میان بکشد ،اما پیشهنهاد او بیهانگر
احساسا ت مذهبی مهردم برزیهل اسهت و ایهن احساسهات در سهایر کشهورها نیهز وجهود دارد (
 .)A/C.3/SR.95: 91نمایندة آرژانتین نیز ضمن ت یید پیشنهاد برزیل معتقد بود که «ده دستور
مقدس اولین اعالمیة حقوق بشر بوده است» .نمایندة کلمبیا نیز ضهمن انتقهاد بهه تفکهر غربهی
بهدلیل فاصله گرفتن از آرمانهای معنوی ت کید کرد که هیچ کشوری نباید مهذهب خهود را بهر
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دیگران تحمیل کند ،اما اشاره به خداوند میتواند در هر کشوری براساس اعتقهادات مهذهبی آن
کشور تفسیر شود ( )A/C.3/SR.98: 112نمایندة بولیوی نیز معتقد بود که موضو خداونهد نهه
یک دکترین بحثبرانگیز الهیاتی ،بلکه واقعیتهی مثبهت اسهت ( .)A/C.3/SR.98: 109در میهان
کشورهای اروپایی ،هلند نیز از همین دیدگاه حمایت میکرد (.)A/C.3/SR.99: 117
در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه دیگری قرار داشت که توسط چارلز مالک نمایندة لبنان مطهرح
شد .او که مسیحی مت ار از مکتب حقوق طبیعی بود ،از این ایده حمایت کرد که همة انسهانهها از
حیث کرامت و حقوق آزاد و برابر بهدنیا آمدهاند ،زیرا طبیعت بهه آنهها عقهل و وجهدان را موهبهت
کرده است .وی معتقد بود اگر تصور شود که عقل و وجدان بهصورت تصادفی به انسان ارزانی شده
است ،میتوان ادعا کرد که حق انسان به آزادی و برابری نیز تصادفی اسهت و اگهر ادعها شهود کهه
جوهرة انسان با ساختار اجتماعی تعیین میشود (آنگونه که طرفداران مارکسیسم میگفتنهد) ،در
این صورت حقوق و آزادی او نیز تاب نظم اجتماعی است .چارلز مالک البته بهر ایهن بهاور بهود کهه
«طبیعت» نباید بهعنوان یک قدرت خارجی تفسیر شود ،بلکهه معنهی آن ایهن اسهت کهه آزادی و
برابری انسان متکی بر طبیعت خود انسان است و از آن جداشهدنی نیسهت (.)A/C.3/SR.99: 119
در این زمینه نماینهدة لبنهان درخواسهت کهرد کهه عبهارت they are endowed by nature with
 reason and conscienceدر متن اعالمیة جهانی حقوق بشر بهکار رود.
در برابر دیدگاه های مذکور دیدگاه دیگری وجود داشت که از اکثریت برخهوردار بهود و ورود
به مباحث اینچنینی را مزاحم و غیرضروری میدانست .در این گروه نماینهدگان بلژیهک ،کوبها،
آمریکا ( ،)A/C.3/SR.96: 97شوروی ( )A/C.3/SR.98:111و هند ( )A/C.3/SR.99:116معتقهد
بودند که عباراتی مانند طبیعت و خداوند ماهیت فلسفی دارند و بهه بحهثههای طهوالنی منجهر
میشوند و با حذف آنها باید از بروز ابهامات فلسفی جلوگیری شود .دکتر چانهگ نماینهدة چهین
نیز از همین دیدگاه حمایت کرد و پیشنهاد داد تا هم عبارت خداوند و هم طبیعت از متن مهادة
 1حذف شوند تا این امکان برای معتقدان به خداوند فهراهم شهود کهه ایهدةوجود خداونهد را در
متن بیابند و در عین حال طرفهداران مکاتهب فکهری دیگهر نیهز قهادر باشهند مهتن را بپذیرنهد
( .)A/C.3/SR.98:114نمایندة اروگوئه نیز معتقد بود که در سند سازمان ملل نباید اشارهای بهه
موضو «خدا» صورت گیرد ،زیرا فلسفه ای که سازمان ملل بر آن بنیان گذاشته شده است ،باید
جهانشمول باشد .او معتقد بود که اعالمیه سندی حقوقی است و بنابراین هیچ مطلهب مهاورایی
نباید در آن آورده شود (.)A/C.3/SR.96:101
نکتة شایان توجه این است که در این مباحث که بهشدت جنبة فلسفی و دینی داشته است،
دیدگاه کشورهای اسالمی توسط نمایندگان این کشورها که در مذاکرات حضور داشتند ،مطهرح
نشد .در آن زمان کشورهایی مانند ایران ،عربستان سعودی ،عراق ،سوریه ،مصهر و ترکیهه عضهو
سازمان ملل بودهاند و ایران عضو کمیسیون حقوق بشر بود ،اما مشارکتی در این بحث نداشتند.
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البته شایان ذکر است که اغلب مشارکت کشورهای اسالمی در مراحل تهدوین اعالمیهة جههانی
حقوق بشر شایان توجه نبوده است .در مرحلهة تصهویب برخهی تهالشهها از جانهب نماینهدگان
کشورهای اسالمی مانند نمایندگی عربستان و مصر صورت گرفت ،ولی این اقدامات نتیجهبخش
نبود ،زیرا اعتراضات این کشورها به برخی مواد اعالمیه سبب تغییر یا تعدیل آنها نشد (جاویهد و
مکرمی قرطاول .) 12 :1931 ،وزارت خارجة ایران نیز هنوز از تالطمات پس از جنگ فارغ نشده
بود و با وجود عضویت در کمیسیون حقوق بشر فاقد راهبردی مشخص در زمینة حقوق بشر بود.
از مباحث صورتگرفته نمایان بود که هرچند تعدادی از هی تها قویاً مخالف اشهاره بهه نهام
خداوند بهعنوان عامل خلقت انسان و اعطاکنندة عقل و وجدان به او هسهتند ،امها بها توجهه بهه
اینکه در نزد بسیاری ذهنیت مقدسی در خصو این موضو وجود دارد ،تمایل این گهروه ایهن
بود که برای حذف این عبارت از متن به رأیگیری متوسل نشوند تها مبهادا رأی آنهها بههعنهوان
مخالف چنین مفهومی ابت شود .به همین دلیل این هی تها فشار زیادی به نمایندة برزیل وارد
کردند تا نظر خود را پس بگیرد .نمایندة برزیل در پاسخ به درخواستهای صورتگرفتهه ت کیهد
کرد که بر این باور است که اعالمیه باید به اعتقاد به وجود خداوند اشاره داشهته باشهد ،امها بها
توجههه بههه مباحههث صههورتگرفتههه پیشههنهاد خههود در خصههو مههادة  1را پههس مههیگیههرد
( .)A/C.3/SR.99: 117در سوی دیگر اشاره به عنصر طبیعت نیز که از دید بسیاری از هی تهها
ناشی از یک نگاه ماتریالیستی بود ( ،)Finegan, 2012:193با نظر اکثریت حذف شد.
بنابراین اعالمیة جهانی حقوق بشر در خصو این موضو که خالق انسان کیسهت ،سهخن
واضحی نمیزند ،اما مباحث مذکور نشان میدهد کهه نشهانهههایی از پاسهخ بهه ایهن پرسهش را
می توان در اعالمیه یافت .ت کید بر اینکه موهبت عقل و وجدان به انسان اعطا شده است ،وجهود
معطی را ت یید می کند و سیاق نگارش اعالمیة جههانی حقهوق بشهر بههخصهو حهذف کلمهة
طبیعت از متن مادة  1این امکان را به طرفداران ادبیات الهیاتی میدهد تها مفههوم خهالق را در
این متن احساس کنند .اما همزمان مخالفان این دیدگاه هم میتوانند متن را ایهنگونهه تفسهیر
کنند که انسان بالطبیعه از موهبت عقل و وجدان برخوردار شده یا اینکه یک عامل خهارجی بهه
غیر از خداوند این موهبتها را به انسان اعطا کرده است.

 .3آزادی و برابری
در اعالمیة جهانی حقوق بشر انسان بهعنوان موجودی توصیف شده است کهه آزاد و برابهر بههدنیها
میآید .این توصیف برگرفته از اعالمیة حقوق بشر و شههروند فرانسهه اسهت .هرچنهد امهروزه ایهن
ایدهها در ادبیات حقوق بشر از استحکام برخوردارند ،اما در ایامی که متن اعالمیه تدوین مهیشهد،
دیدگاههای یکسانی در خصو آنها وجود نداشته است .دو مسئلة عمهده را مهیتهوان حهول ایهن
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مفهوم شناسایی کرد و به بحث گذاشت؛ مسئلة اول این است که آیا انسانها در بدو تولد از ویژگی
آزاد و برابر بودن برخوردارند یا اینکه این کیفیات اموری هستند کهه بایهد بهه آنهها دسهت یافهت؟
مسئلة دوم اینکه آیا برابری و آزادی اموری زائلشدنیاند یا خیر؟ متن اعالمیة جهانی حقهوق بشهر
میگوید که «همة انسانها آزاد و از حیث کرامهت و حقهوق برابهر متولهد مهیشهوند» .در جریهان
مذاکرات مربوط به این عبارت نماینهدة لبنهان پیشهنهاد کهرد کلمهة  bornدر عبهارت all human
 beings are born free and equalحذف شود ،زیرا ممکن است این کلمه این معنا را داشته باشهد
که انسانها در بدو تولد دارای صفت برابری و آزادی در حقوق و کرامت هستند و ممکن اسهت بهه
هر دلیلی در مراحل بعدی زندگی این ویژگی را از دست بدهند (.)A/C.3/SR.96: 97
برخی معتقد بودند با بازگشت به متن دقیهق اعالمیهة حقهوق بشهر و شههروند فرانسهه ایهن
مشکل حلشدنی است .در آنجا آمده است که انسانها آزاد و برابر بهدنیا میآینهد و آزاد و برابهر
میمانند 1.دکتر چانگ نمایندة چین و پروفسور کسن نمایندة فرانسه از حامیان این ایده بودنهد
( .)A/C.3/SR.99: 124اما در مقابل کسانی قرار داشتند که اعتقادی به مانایی این ویژگیهها در
انسان نداشتند .خانم روزولت نمایندة آمریکا یکی از این افراد بهود کهه ت کیهد داشهت در زمهان
حاضر این موضو حقیقت ندارد که انسانها همیشه به لحاظ کرامت و حقوق آزاد و برابهر بهاقی
میمانند (.)A/C.3/SR.99: 124
در این میان دیدگاه نمایندگان کشورهای اسالمی نیهز شهایان توجهه اسهت .نماینهدة عهراق
معتقد بود که منطقاً برای انسانها امکان ندارد که هم آزاد باشند و هم برابر ،زیرا اگر انسهانهها
آزاد باشند که قابلیتهای پنهان خود را توسعه بخشند ،نابرابری ضرورتاً ایجاد خواهد شد ،پهس
درستتر این است که گفته شود انسانها «باید» آزاد و از حیث کرامهت و ارزش برابهر باشهند و
«باید» از رفتار و فرصتهای مشابه برخوردار باشهند ( .)A/C.3/SR.96: 100نماینهدة عربسهتان
سعودی نیز بر این باور بود که برابری و آزادی نه امهوری ذاتهی ،بلکهه «غایهت اههداف انسهانی»
هستند 2.دیدگاههای این دو کشور هرچند در جریان مباحث تدوین اعالمیهه مهورد توجهه واقه
نشدهاند ،اما به برداشتهای قبل از قرن بیستم از این مفهاهیم نزدیهک اسهت .تها قبهل از طهرح
موضو برابری مبتنی بر کرامت ،این مفهوم امر بدیهی تلقی نمهیشهد ،بلکهه ایهده یها کیفیتهی
محسوب میشد که یا وابسته به وضعیت خا اجتماعی است یا امری مطلوب که مهیتهوان بهه
آن دست یافت (.)Daly, 2012: 1
از دید اعالمیة جهانی حقوق بشر آزادی و برابری ویژگیهایی است که انسانها از بهدو تولهد
بدون هیچ تبعیضی همراه خود دارند ،اما اعالمیه در خصهو اینکهه ایهن ویژگهیهها در تهداوم
1. All men are born and remain free and equal
2. Equality and freedom being the ultimate human goals, all men should act towards one another in a
spirit of brotherhood
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زندگی ادامه مییابنهد یها ممکهن اسهت محهدود شهوند ،سهاکت اسهت .عهدم موافقهت اکثریهت
نویسندگان اعالمیه با بهکارگیری عبارات اعالمیهة حقهوق بشهر و شههروند فرانسهه در خصهو
مانایی برابری و آزادی در انسانها ،میتواند حداقل به این تعبیر شود که صهحت ایهن برداشهت
مورد قبول اجماعی نبوده است.

 .4کرامت ذاتی
اعالمیة جهانی حقوق بشر در فضای مته ار از جنایهات و کشهتارهای صهورتگرفتهه در جریهان
جنگها ی اول و دوم جهانی تدوین شد و نویسندگان آن در پی آن بودند که از تکهرار وضهعیت
مصیبتبار اجتماعی و سیاسی جلهوگیری کننهد ( .)Schabas, 2013: xxiiدبیرخانهة کمیسهیون
حقوق بشر گزارشی را حاوی مواردی از جنایات صورتگرفته در خالل جنگ جههانی دوم تهیهه
کرد و به کمیسیون ارائه داد .محتوای این گهزارش ته ایر زیهادی در شهکلگیهری برخهی مفهاد
اعالمیة جهانی حقوق بشر داشت .این گزارش و نیز احساس جمعی نویسندگان اعالمیة جههانی
بر این نکته اذعان داشت که این فجای بر این فرض شکل گرفتهانهد کهه برخهی نژادهها ،برخهی
گروههای نژادی ،برخی ملت ها ،برخی افراد از سهایرین فروترنهد یها فراترنهد و بهه برخهی اصهو ًال
نمیتوان عنوان«انسان» اطالق کرد (.)Hughes, 2011: 1
مقدمة اعالمیة جهانی حقوق بشر با این جمله آغاز میشهود کهه شناسهایی کرامهت ذاتهی و
حقوق برابر و جداییناپذیر همة اعضای خانوادة بشری اسهاس آزادی ،عهدالت و صهلح در جههان
است .هرچند از این جمله بهصراحت برداشت نمیشود که کرامت انسهانی مبنهای حقهوق بشهر
است ،اما نگاه به دیدگاههای مذاکرهکنندگان نشان میدهد کهه تعهدادی از آنهها چنهین نظهری
داشتهاند .هنگامیکه نمایندة آفریقای جنوبی در جریان مذاکرات تدوین اعالمیه خواستار حهذف
کلمة  Dignityاز متن مادة  1شد ،خانم روزولت با این درخواست مخالفت کرد و گفهت مهادة 1
بیانگر حقوق انسان نیست ،بلکه بیانگر چرایی برخورداری انسهان از حقهوق اسهت .آقهای چهارلز
مالک نمایندة لبنان نیز در جریان تدوین مقدمة اعالمیه روشن کرد که قرار دادن عبارت کرامت
ذاتی در ابتدای اعالمیه برای نشان دادن این است که این مفهوم دلیهل شناسهایی حقهوق بشهر
است ( .)Hughes, 2011: 4رابطة سببیت میان کرامت انسانی و حقوق بشر در اسناد بینالمللهی
که بعداً تصویب شد ،روشنتر بیان شده است .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثهاق
بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون من شکنجه در مقدمهة خهود
بهصراحت بیان میکنند که حقوق بشر نش تگرفته از کرامت ذاتی شخص انسان است.
نویسندگان اعالمیة جهانی حقوق بشر «کرامت» را بهعنوان کلمهای که مفهوم جهانی قابهل
فهم دارد ،پذیرفته و آن را در فرهنگهای خود معادلیابی کهرده بودنهد ( .)Hughes, 2011: 5از

ویژگیهای انسان از منظر نویسندگان اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 151

دید نمایندگان کشورهای مختلف کرامت انسانی به معنای ارزش ذاتی هر انسان تلقی مهیشهد.
به عقیدة نگارندگان اعالمیة جهانی حقوق بشر عبارت کرامت انسانی وزن و ارزش خود را بهدون
نیاز به ارجا دادن آن به مبانی مذهبی و تاریخی دارد (.)Hughes, 2011: 7
تعریف نشدن مفهوم کرامت انسانی با قضاوتهای متفاوتی مواجه شده است و برخی از ایهن
ناحیه بر اعالمیة جهانی حقوق بشر نقد وارد کردهاند و معتقدند که این مفهوم ابهام دارد ،اما در
مقابل برخی دیگر معتقدند که عدم تعریف از مفهوم کرامت انسانی برای اعالمیه مزیت محسوب
می شود و به جهانشمول شدن آن کمک میکند ،زیرا به فرهنگهای مختلف اجازه داده میشود
تا تعبیر خود را از این مفهوم داشته باشند .به هر حال کرامت انسانی از عمهق مفههومی شهایان
توجه ی در رابطه با انسان برخوردار است .ایدة عصر جدیهد در مهورد کرامهت انسهان ربطهی بهه
خصوصیات جانبی مانند ردة اجتماعی آنها ندارد ،بلکه به نو و خصایل عمهومی انسهان ارتبهاط
مییابد .این خصوصیات عبارتاند از :عقالنیت ،کمال پذیری و خودآیینی (کورت بهایرتز1331 ،؛
شهین اعوانی.)111- 191 :1910 ،
هم متن و هم نیت نویسندگان اعالمیهه بهر نگهرش «ذاتهی بهودن» کرامهت انسهانی صهحه
میگذارد .بهکارگیری عبارت کرامت ذاتی در متن منشور ملل متحهد و اعالمیهة جههانی حقهوق
بشر بیانگر آن است که کرامت انسان و حقوق منبعث از آن عنصر خهارجی نیسهت کهه توسهط
دولت یا ا جتما یا شرایط زندگی به او اعطا یا از او سلب شود .از نگاه نویسهندگان اعالمیهه نیهز
قبالً توضیح داده شد که نظر افرادی کهه در رونهد مهذاکرات ،عناصهری ماننهد کرامهت ،آزادی و
برابری را عناصری میدانستند که اهداف بشری را تشکیل میدهند و نه اموری ذاتهی ،کهامالً در
اقلیت و از دید دیگران ناپسند بود .از دیدگاه عملگرایانهه نیهز غیرذاتهی بهودن کرامهت انسهانی
زمینه را برای تکرار فجهایعی فهراهم مهی کنهد کهه در جریهان جنهگ جههانی دوم بها تکیهه بهر
تئوریهای نژادپرستانه بهوقو پیوست.

نتیجهگیری
ارائة دیدگاهی در خصو مفهوم انسان از ابتدای کار سازمان ملل متحد مورد توجه ارکان ایهن
سازمان بوده است .در حوزة حقوق بشر نیز نگاه غالب اولیه این بهوده اسهت کهه بهرای احصهای
حقوق بشر ابتدا الزم است که انسان تعریف شود .امها در طهول تهاریخ همهواره پاسهخ دادن بهه
پرسشها دربارة چیستی انسان کار بسیار دشوار و اختالف برانگیزی بوده است و این وضعیت در
جریهان مههذاکرات مربهوط بههه اعالمیهة جهههانی حقههوق بشهر نیههز دیهده مههیشهود .درحههالیکههه
تدوین کنندگان اعالمیه در روزهای اول کار خهود عالقهة زیهادی بهه انجهام مباحهث فلسهفی در
خصو ماهیت انسان داشتند و اغلب معتقد بودند که ابتدا باید مقدمهای فلسفی برای اعالمیهة
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جهانی حقوق بشر تدوین و سپس بر شالودة آن حقوق بشر را احصا کرد ،در عمل غامض بهودن
مباحث فلسفی دربارة ماهیت انسان سبب شد تا تدوین مقدمة اعالمیهه بهه مراحهل پایهانی کهار
موکول شود و این امر موجب شد این مقدمه نه بهعنوان بنیان ،بلکه بهعنهوان تکملهه یها جزئهی
خار از متن اصلی اعالمیه نوشته شود و از زبان تئوریک فاصله بگیرد .مقدمهة اعالمیهة جههانی
حقوق بشر در خصو چرایی اهمیت حقوق بشر توضیح میدهد ،اما در توضیح چیستی انسهان
ضعیف است.
اما در عین حال اینگونه نیست که اعالمیة جهانی حقوق بشر هیچ ایدهای در خصو انسهان
و دلیل برخورداری او از حقوق نداشته باشد .اعالمیة جهانی حقوق بشر تا آنجا که به ماهیت انسان
مربوط است ،تصویری تلفیقی ارائه میدهد .اعالمیة جهانی بها معرفهی انسهان بههعنهوان موجهودی
دارای عقل و وجدان از تعریف بیولوژیک از انسان فاصله گرفته است و مفاهیم دورة روشنگری را با
تزریق عنصر وجدان که از آیین کنفوسیوسی به اعالمیه وارد شد ،تکامل بخشهیده اسهت .هرچنهد
اجتناب از ادبیات الهیاتی سبب شد تا این ایده که انسان مخلوق خداونهد اسهت و همهو بهه انسهان
حقوقی اعطا کرده است ،جایی در متن اعالمیه نیابد ،اما فرامتن اعالمیهه نشهانهههایی در خصهو
مفهوم معطی و خالق در بردارد .بنابراین هرچند نگاه اعالمیه به انسان از زاویهة دینهی نیسهت ،امها
ضرورتاً نمیتوان تفسیر سکوالر از این متن داشهت .نویسهندگان اعالمیهة جههانی حقهوق بشهر در
نهایت توضیح دادهاند که انسانها بهدلیل کرامت ذاتی خود از حقهوق بشهر برخوردارنهد .انسهانهها
کیفیات و ارزش خاصی دارند که برای همة افراد بدون استثنا باید محترم شمرده شود.
از دیدگاه اعالمیة جهانی حقوق بشر از یک سو مبنای حقهوق بشهر مهیتوانهد آنگونهه کهه
مقدمة اعالمیه میگوید ،ارادة دولتها و ملتها باشد که به آن متعهد شهده و آن را عهالیتهرین
آمال مشترک مردم تلقی کردهاند و از سوی دیگر مبنای آن میتواند چیزی خار از ارادة انسان
و مبتنی بر کرامت ذاتی باشد .ممکن است که بخش اول این گزاره معرف نگاهی پوزیتیویسهتی
باشد ،اما بیشک بخش دوم ،اعالمیه را از چارچوب ارادهگرایی محض خار میکند.
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