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پيش درآمد

هـا پـيش و      مفهوم حق و حقوق از قـرن      . مفهومى سترگ در انديشه آدمى است     » حقوق بشر «

.  سياسى، مورد توجه بشر قرار گرفت      هاى اجتماعى و   احتماال پس از بنيان اولين جوامع و نظام       

هـا و اديـان در طـول تـاريخ           ها، مكاتب، ايده   حق و تكليف و حقوق طبيعى عناصر مهم فلسفه        

گرايانـه و فردگرايانـه مدرنيتـه و بـا           اما در دوران مدرن، همگام با بينش انسان       . اند بشر بوده 

حق مدارى آغاز شد و حقـوق       پيدايش نوزايى و اصالح در فكر و انديشه و صنعت و دين، عصر              

 .بشر به رسميت شناخته شد

اى مهـم و حيـاتى در هـر كشـورى مبـدل شـده و در                  در دنياى جديد، حقوق بشر به مسـئله       

هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى، اين مسئله بايد         اى مانند ايران با تمام عقب ماندگى       جامعه

ـ           بايـد دانسـت سـخن از آزادى،     . دجايگاهى اساسى و واال در انديشه روشنفكران داشـته باش

اختيار، دموكراسى، تكثر، كرامت و شرافت انسان و نيز پيشرفت جامعه بدون توجه بـه حقـوق                 

.بشر معنايى ندارد

اما براى دستيابى به اين انديشه بنيادين، تغيير در بينش انسان نسـبت بـه خـود و حقـوقش                    

و چـه   » آدم«وق بشر براى همگان چـه       انسان بايد بداند و بفهمد، حق     . رسد ضرورى به نظر مى   

البتـه  . كنـد  يكسان است و نژاد و رنگ و مذهب و عقيده و جنسيت تمايزى ايجاد نمـى               » حوا«

بايد آن  . بايد به اين نكته نيز توجه كند كه حقوق بشر خلق كردنى نيست، به وجود آمدنى است                

ابوالبشر تا  » آدم«يجاد آن، از     زيرا مسيرى طوالنى براى ا     ;را ايجاد كرد و به آن احترام گذاشت       

پيموده شد تـا امـروز كـه        ) اولين انسان شبيه سازى شده كه در سال گذشته متولد شد          (» حوا«

اعالميه جهانى حقوق بشر به تصويب جهانى رسيده و راهنماى بشر بـراى احتـرام بـه حقـوق         

.كرى الزم استاى و احترام به آن در هر تف بنابراين رعايت آن در هر جامعه. انسان است

اى گذرا به فلسفه حق و حقوق طبيعى انسان، سير تحول            در اين مقاله سعى شده ضمن اشاره      

هاى  مورد بررسى قرار گيرد و زمينه     ) دوران مدرن (انديشه حقوق بشر از دوران غفلت تا امروز         

اجتماعى اين انديشه و نقش مدرنيته در آن، تجزيه و تحليل شده و سـپس ضـمن اشـاره بـه                     
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اصول مصرح در اعالميه جهانى حقوق بشر، به چهار ديدگاه مختلف درباره حقوق بشر نيز توجه                

به اميد آن كه همه جوامع حقوق بشر را بشناسند، آن را به رسميت شناسند، حقوق                . شده است 

 .خود را مطالبه كنند و در مقابل نفى كنندگان آن، بايستند

  

 فلسفه حق

 حق چيست؟

، پـاداش و دسـتمزد      »Law« معـانى مختلفـى چـون مقـررات اجتمـاعى            به» حقوق«و  » حق«

»Salary «    و حق انسانى»Right «                به كار رفته كه در بحث حقـوق بشـر، مفهـوم مـورد نظـر

اى ضعيف   منظور از حق، سلطه خود به خودى انسان بر ديگرى، مرتبه          . همين معناى اخير است   

از اعضاى جامعه و قدرت يا سلطه ارادى است         از ملكيت و اختيار، امتياز فردى و جمعى هر يك           

: انـد  در اصطالح حقوق حق را چنـين تعريـف كـرده          . دهد كه قانون در اختيار شخص قرار مى      

شود و   سلطه، توانايى و امتيازى است كه به موجب قانون يا قواعد حقوق به اشخاص داده مى               «

ه خود را به يكديگر تحميل كننـد و         توانند در روابط اجتماعى خويش، اراد      به وسيله آن افراد مى    

 )1(».آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند

كوششى است براى ايجـاد عـدالت كـه از راه           «گردد،   حق كه به وسيله عقل اعتبار و انتزاع مى        

امـا نكتـه مهـم      ) 2(».شـود  ها و تكاليف ايجاد مى     برقرارى پيوندهاى چندجانبه ميان خواست    

 .شود زه معناى حق فقط در مقايسه با تكليف روشن مىاينجاست كه امرو

  

 حق يا تكليف؟

كـه بـه معنـى      » Right«با مفهـوم    » برحق بودن «به معناى   » Jus«در انديشه غربى واژه حق      

انديشمندان غربى معتقدند در مقابل دوران ماقبل مـدرن كـه           . است، تفاوت دارد  » حق داشتن «

ى نبود، مدرنيته و عصر جديد بر انديشـه حـق محـورى    عصر تكليف بوده و داشتنِ حق پذيرفتن     

بلكـه حـق    . شـود  تأكيد كرد و امروز از حق، معناى حق يا باطل بودن و خوب و بد استفاده نمى                

اى  انسان سنتى، جهان را چونـان مجموعـه       . داشتن در مقابل تكليف داشتن مطرح شده است       

قرار گرفته و فرد، مكلـف بـود ايـن          پنداشت كه در آن هر چيز در جاى خود           طبيعى و منظم مى   
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يافـت و هنـوز      او اگر داراى حقوقى هم بود، در وراى تكليف معنا مـى           . نظم طبيعى را حفظ كند    

اما در عصر جديد چـون انسـان در برابـر           . خودآگاهى درباره حقوق به منصه ظهور نرسيده بود       

گيرد كه به آنان پاسخگو      مىها مسئوليتى ندارد و نيز حقش را از آنها ن          خدا، سنت و ايدئولوژى   

تر شده و    انسان به زمينه ارزشهاى خويش آگاه     . باشد، پس تنها مسئله مهم براى او حق است        

خواهد خود مؤلف دنياى اخالقى      در دوران مدرن، انسان مى    . به خودآگاهى اخالقى رسيده است    

 اسـاس   و بـر  » عقـل نقّـاد   «و زندگى خويش باشد، اراده او تضـمين شـده و هـر شـخص بـا                  

 )3.(كند زند و اصالح مى سودانگارى، ارزشها و اخالقيات سنتى را محك مى

 :توان تفكيك كرد در مقايسه انسان سنتى و مدرن از رهيافت حقوق سه ديدگاه مختلف را مى

 ـ ديدگاه اول معتقد است تفاوت دوران مدرن و سنتى، بر اساس نـوع تأكيـد بـر حقـوق يـا       1

هاى انسان گذشته در ارتباط با خود و جامعه، يكسـره حـول              رزيابىتوقعات و ا  «. تكاليف است 

در ... گـردد  گيرد، در حالى كه مطالبات انسان جديد حول محور حق مى           محور تكليف شكل مى   

دنياى قديم و نزد همه گذشتگان تكليف نسبت به حق از اولويت برخوردار بوده است و آدميـان                  

اند و حتى همـه حقـوقى كـه          ريعت هايى كه پيامبران آورده    ش... اند بوده» تكليف آگاه «همواره  

اما در عصـر جديـد      ... گويد اند، در درجه اول سخن از تكاليف آدميان مى         گذشتگان وضع كرده  

ما وارد يك پارادايم تازه شديم كه در آن انسان خود را يك جانور محق و نه يك جانور مكلـف                     

كنـد، آنگـاه تكـاليف را از دل حقـوق            جستجو مى كند و در درجه اول حقوق خود را          تعريف مى 

اگر چه حقوق مطلوب اسـت،  [ كند و پس در كنار حق، تكليف نيز معنا پيدا مى    ...]آورد بيرون مى 

اى تنها بر حقوق بنـا   اصال اگر جامعه... اما تكليف هم عزيز و مهم است و نبايد آنرا فروگذاشت    

وران مدرن داراى در عين داشتن حق، تكـاليف         بنابراين انسان در د   ) 4(».شود شود، ويران مى  

شويم كـه    ما در جايى قائل به تكاليف شرعى تعبدى مى        «شرعى و غير شرعى نيز دارد و البته         

 )5(».پيش از آن عقل مستقل قادر به درك آنها نباشد

 ـ ديدگاه ديگر معتقد است دوران جديد، عصر حق مدارى است، انسانها از تكاليف گريزاننـد   2

پس از تحوالت در بينش فلسفى به انسان، دايره نظرى          . تى فرد حق انجام خطا را نيز دارد       و ح 

گر چه در عمل براى     (حق بسيار وسيع شده و هيچ محدوديتى براى انسان در حق قائل نيست،              

ها  ها، ارزش  و اساساً براى اين كه انسان     ) شود حق انسان، محدوديت هايى در نظر گرفته مى       
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ا برگزينند و حقوق ديگران را محترم بشمارند بايد آزادى و اختيار داشته باشند كه               و اخالقيات ر  

اين اختيار و آزادى با تكليف و تكليف مدارى تناسب ندارد واين گونه است كـه امـروزه تكليـف       

 )6.(معنايى ندارد

يكـديگر   ـ در ديدگاه سوم اين عقيده وجود دارد كه حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعى از  3

طلبى و خـود     قابل تفكيك نيست و دين بر عنصر تكليف تأكيد بيشترى كرده چون از حس نفع              

شناسـى و رعايـت حقـوق ديگـران در           محورى در انسان باخبر بوده و با ارائه تكاليف، وظيفـه          

برتـر از حقـوق انسـان قـرار         ) خصوصاً در برابر خـدا    (تكليف  ) 7.(جوامع را تضمين كرده است    

چون انسانها با يكديگر هماهنگ نيستند و با مادى نگرى و سودانگارى هر كس بـه                گيرد و    مى

تواند حقوق را به طور كامل بشناسد و بـه آن عمـل              دنبال منافع خويش است پس انسان نمى      

دار بايـد تكـاليف را برتـر از حقـوق            بنابراين چه در گذشته و چه امروز، انسان دين        ) 8.(نمايد

 .خويش بپندارد

هـاى مهـم     توان انكار كرد امروز كه حقوق بشر به عنوان يكى از مفاهيم و ايده              ال نمى به هرح 

در عرصه جهانى مطرح شده، بر مسئله حق تأكيد بيشترى شـده و دغدغـه و انديشـه انسـان                    

در قبال ادعاى   » ادعا حقْ«گردد، اما بسيارى از حقوق مانند مفهوم         مدرن بر حول محور حق مى     

 .كند رف مقابل ايجاد تكليف مىحقِ يك طرف براى ط

 

 هاى حق ويژگى

تـوان   هاى متفاوتى براى حق و حقوق انسـانى مـى          هاى مختلف، خصوصيات و ويژگى     از جنبه 

 .اى گذرا خواهيم داشت ها اشاره قائل شد كه به برخى از اين خصيصه

 بوده دارد و حقوق در خدمت ارزشهاى بنيادى» Instrumentalistic« ـ حق ويژگى ابزارى  1

نكته اساسى اين است كه حق و نيـل بـه     . و در فعاليت هستند تا اهداف ارزشى را تأمين نمايند         

اى براى رسيدن به غايت و كمـال مطلـوب           آن، هدف و غايت فرد و جامعه نيست، بلكه وسيله         

 .يعنى سعادت بشر و حفظ كرامت و شرافت ذاتى انسان است
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هاى  بوده و به دنبال فراهم آوردن و حفظ دايره» Individualistic« ـ حق يا حقوق فردگرا  2

هاى خـويش و از طريـق        كنند با راهكار و رهيافت     حقوق سعى مى  . حمايت شده فردى هستند   

 .كنند، منافع هر فرد را در قبال حكومت و جامعه حفظ نمايند قوانينى كه از حقوق حمايت مى

ى از نيازهاى انسانى و نياز بـزرگ  هستند و بخش كوچك» Minimalistic« ـ حقوق حداقلى  3

قلمـرو عـدالت و اخـالق بسـيار وسـيع و      . كنند هر شخص يعنى عدالت و برابرى را تأمين مى     

ها را دنبال كرده و      هاى آن  هاى و حوزه   توانند تمامى حيطه   گسترده است و اصول حقوقى نمى     

 .شود فزوده مىتأمين نمايند و به همين دليل هر روز به مبانى حقوق، مسائل جديدى ا

 ـ حقوق براى نهادى شدن در جامعه نياز به اختصاص به گروهى خاص دارند و ضمناً غيـر از   4

. حمايت و پشتوانه قانون، احترام افراد نيز براى تسلط و سيادت حقـوق در جامعـه الزم اسـت           

تواند ادامه حيـات دهـد و در عـين           نكته مهم اين است كه حقوق بدون ضمانت اجتماعى نمى         

 )9.(حال با اجبار نيز مالزمتى ندارد

هاى مختلف، متغيـر   هاى و مكان  ـ حقوق نسبى هستند و به دنبال اخالق، حقوق نيز در زمان 5

البته برخى حقوقِ انسانى وجود دارد كه مانند اخالق سـنتى در هـر زمـان و مكـانى                   . باشند مى

ژگى كلى و دائمى بودن را نيـز        ثابت باقى خواهند ماندو بر همين اساس، برخى صاحبنظران، وي         

 .اند به حقوق نسبت داده

  

 منابع حقوق

اى  اش و هـر جامعـه      هاى مختلف، هر مكتبى طبق ايدئولوژى و جهان بينـى          در اعصار و مكان   

البته . طبق آداب و رسوم و فرهنگش سعى در تعريف حقوق و تسرى آن به جامعه داشته است                

از حقوق انسانى و خاسـتگاه آن در جوامـع مختلـف، بـه              ها   در دوران ماقبل مدرن اكثر تعريف     

در جوامع الهى، اخالق و مذهب، در جوامـع پدرشـاهى، عـرف و              . همديگر شباهت داشته است   

اخالق، در جوامع فئودالى، دين و به طور اخص كليسا، در جامعـه اسـالمى، وحـى و عقـل و در                      

 .اند ام حقوقى را تشكيل دادهجوامع بورژوازى ابتدايى نيز قانون و احكام سلطنتى، نظ

انسان و شناخت او محـور و       . اما در دوران مدرن تأكيد و توجه بيشتر به خود انسان شده است            

مدار هر چيزى قرار گرفته و فرديت و انسان محورى رشـد يافتـه و كرامـت و شـرافت ذاتـى                      
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دران در دوران   انديشمندان و سياستم  . ريزى كرد  انسان، ريشه و منشأ حقوق بشر مدرن را پى        

ريـزى شـده و    اند كه همه حقوق انسانى، بر پايه شرافت و كرامت انسانى پى        مدرن ادعا كرده  

انسان به محض تولد و به طور خود        . خودآگاهى انسان نقش اساسى در اين زمينه داشته است        

توانـد حقـوق خـويش را بازشناسـد و           به خودى حقوقى همراه خود آورده و تنها اوست كه مى          

 .مت آن را در جوامع انسانى مورد توجه قرار دهدحر

» مـاكس وبـر   «و  » كارل ماركس «،  »سن سيمون «  در مقابل اين ادعا برخى انديشمندان مانند        

داننـد و حقـوق را سـاخته و پرداختـه            نقش انسان را در بازشناسى حقوقش بسيار ناچيز مـى         

 .ون و حقوق سهمى ندارندقانوندانان دانسته و معتقدند قشرهاى مختلف جامعه در قان

بنا بر انديشه برخى متفكرين اسالمى و سنتى نيز چـون انسـان بنـا بـه طـبعش بـا ديگـران                       

هماهنگ و همفكر نيست و به علت خودمحـورى او كـه ممكـن اسـت حتـى در مقابـل حقـوق                   

تواند به آن    تواند حقوقش را بازشناسد و نه به طور كامل مى          ايستادگى كند، پس انسان نه مى     

بنابراين بهترين منبع و منشأ براى شناسايى حقوق، خداوند است كه انسان را خلـق               . عمل كند 

پس حق اصالتاً از ناحيه خداست و حقوق انسان مثل          ) 10.(كرده و با نيازها و حقوق او آشناست       

همه حقوق اعتبارى بوده و پرتوى از حق اصيل ـ يعنى حق خدا  ... حق حيات و كرامت و آزادى و

انـد و معتقدنـد در       پردازان دينى، اين نظر را تعديل كـرده        البته برخى نظريه  ) 11.(باشد ـ مى 

عين اينكه در اصول كلى بايد از دستورات دينى پيروى كرد، اما حقوق افراد مسـتقل از تفـاوت                   

و كرامت انسان منبعى مشترك در اسالم و غرب بـراى شناسـايى             ) 12(درجات ايمان آنهاست  

 )13.(شدبا حقوق بشر مى

  

 حقوق طبيعى

حقوق طبيعى كه از قرن ها قبل مورد توجه و تأكيد انديشمندان بوده و حتى فالسفه يونان نيـز                   

اى از  حقوق طبيعـى سلسـله    . دهد اند، شالوده و بنيان حقوق بشر را تشكيل مى         از آن نام برده   

 در هـر زمـان و       حقوق ابدى و ازلى، نامشروط و ناگزير و غير قابل تغييـر و تجزيـه اسـت كـه                  

) 14.(شـوند  مكانى، عموم افراد بشر از هر جنس و نژاد و مقام و موقعيت و دينى شامل آن مى                 

گرسيوس در گزارش خود از ارسطو نقل كرده قواعد حقوق طبيعى چنان ثابت و پابرجاست كه                
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ـ           . داد اگر خدا هم نبود، تغييرى در آنها رخ نمى         رد اين حقوق به موجب قانون طبيعت بـه هـر ف

و هيچ فـرد انسـانى   ) 15(انسانى تعلق دارد و انسان به حكم انسان بودن از آن برخوردار است            

 .توان از آن محروم نمود را با هيچ دليلى نمى

منشأ اين حقوق استعدادهايى است كه دستگاه هدفدار خلقت براى رسيدن به كمال مطلوب در               

 داراى حقوق مساوى هستند و هيچ كـس         هر فرد قرار داده است و همه افراد بشر از اين جهت           

اين بدان معناست كه در دوران ماقبل مدرن كه هنوز حقوق بشر جديد             . بر ديگرى برترى ندارد   

توان ادعـا كـرد اكثـر اعضـاى          شكل نگرفته بود، اين حقوق بايد براى همه يكسان بوده و مى           

ن هايى بنا به داليل مختلـف       ها و مكا   اند هرچند در زمان    جامعه نيز به اين حقوق آگاهى داشته      

هاى ويژه، عامـه مـردم از دسترسـى بـه ايـن              چون فرهنگ و دين و آيين خاص و يا حكومت         

 .اند حقوق اساسى و طبيعى محروم بوده

دانان، اصول اساسى و فراگير حقوق طبيعى را چهار حق بنيـادين انسـان               انديشمندان و حقوق  

اند كه در اينجا به طـور        برشمرده» حق مالكيت «و  » برابرى«،  »حق آزادى «،  »حق حيات «يعنى  

 .شود اجمالى به هركدام از آنها اشاره مى

ترين حق هر انسان كه منشأ تمام نيازها و حقـوق اوسـت،     نخستين و بنيادى; ـ حق حيات 1

هر فرد به علت انسان بودنش حق دارد زنده بماند و به حيات خويش ادامـه                . حق زيستن است  

 .دهد

تـوان   توان توجه به حق حيات را مشاهده كرد و مى           هر مكتب و دين و مذهبى مى       با نگرش به  

تـوان   ادعا نمود انسان در اولين افكارش به دنبال حفظ حيات بوده و هر وسيله و نيازى را مـى                  

تالش انسان براى ادامه زندگى در دنيا تلقى نمود تا آنجا كه حفـظ حيـات و صـيانت از ذات را                      

حتى در اديان مختلف، علت نفى حيات افرادى مانند مجرم و قاتـل             . اند دهامرى غريزى برشمر  

 .حق حيات ديگران ذكر شده است... و مرتد و

شـود،   ها كه در غرب، سنتى و در جوامع اسالمى هنوز پذيرفته مـى             در اين زمينه برخى نگرش    

 عطا شده، پـس     منشأ حيات را خداوند دانسته و معتقدند چون زندگى انسان از سوى خدا به او              

حق حيات نيز مشروط به شروطى است كه خداوند تعيين كرده و چنان چه انسـان از مسـير و                    

گردد و شارع اسالمى حق دارد اين حق را از فرد            خط اصيلش دور شود، حق حيات او ضايع مى        
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اما در انديشه غربى حق حيات ناشى از ميل ذاتى انسان به نفس خويش              ) 16.(خاطى بازستاند 

 كه از انسان محورىِ مدرنيته سرچشمه گرفته است و انسان به علت انسان بودنش حـق                 است

حيات دارد و اگر هم حيات از سوى خداوند به فرد داده شده، اما فرد در برابر خدا مسـئوليتى ـ   

 .آنگونه كه در تفكر قبل ذكر شد ـ ندارد

چـه  (اى رسيدن به كمـال مطلـوب    آزادى يعنى آزاد بودن انسان از هر قيد و بند بر; ـ آزادى 2

آزادى يعنى فقدان محدوديت و مانع بـراى رسـيدن بـه            ). سعادت اخروى و چه كاميابى دنيوى     

هاى انسان به شرط آن كه با خواسته ديگـران در تعـارض و تضـاد نباشـد و موجـب                      خواسته

مفهـوم  ترين   محدودترين تعريف آزادى، بنده نبودن انسان و كلى       «. محدوديت ديگران نگردد  

 ) 17.(»آن، گرفتار نبودن انسان و رهايى از بند است

هاى دور ذهن انسان را به خويش مشغول كرده و به عنوان حقى طبيعى براى                آزادى از گذشته  

هـا و اديـان مختلـف در         ها و فرهنـگ    انسان در نظر گرفته شده كه بنا بر عقايد مكاتب و ايده           

هاى متفاوتى چون آزادى فكـر و        آزادى داراى جنبه  . طول تاريخ، تعريف و يا محدود شده است       

عمل و عقيده و انديشه و بيان و مذهب و آزادى سياسـى و اجتمـاعى و اقتصـادى اسـت و بـه                        

عنوان يكى از حقوق مهم و اساسى در چند ماده از اعالميه جهانى حقوق بشر مورد تأكيد قـرار                   

از زور (هاى مختلـف   ه تا امروز با حربه  گرچه سياستمداران و فرمانروايان از گذشت     . گرفته است 

و (انـد، امـا اكثـراً        سعى در محدوديت اين حق مهم و حياتى داشـته         ) و اجبار گرفته تا تبليغات    

 .اند كرده بر لزوم و وجود آزادى در جامعه تأكيد مى) متظاهراً

  برابرى كه به معناى حقوق طبيعى يكسـان و شـركت برابـر همگـان در تشـكيل     ; ـ برابرى 3

نكتـه قابـل توجـه      . از ابتداى زندگى جمعى انسان مورد توجه بوده است        ) 18(باشد، جامعه مى 

النبى گرفته تا اتوپياها و آرمان شهرها برابـرى مطلـق           اى از مدينة   اين است كه در هيچ جامعه     

و اصال عدالت را در عدم برابرى و يكسـانى مطلـق تمـام افـراد                . وجود ندارد و نخواهد داشت    

اين موضوع از تفاوت در ميزان خالقيت و توانايى افـراد و نيـز سـودجويى،                . اند انستهجامعه د 

گيرد و اين آرمانِ كـارل مـاركس كـه           طلبى انسان نشأت مى    سوءاستفاده از موقعيت و منفعت    

بـا ذات منفعـت     » بردارى نمايد  اش كار كند و به اندازه نيازش بهره        هركس به اندازه توانايى   «

چه امـروز نـه تنهـا بـه         . ز تفاوت در بهره هوشى و خالقيت او همخوانى ندارد         طلب انسان و ني   
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ايم، بلكه جوامع سوسياليسـتى كـه راه گـذار بـه             جوامع كمونيستى مورد نظر ماركس نرسيده     

 .اند كمونيسم بود، نيز در رسيدن به هدفشان شكست خورده

ات و مواهب طبيعى به طور مساوى       جدا از برابرى مطلق، انسانها حق دارند در استفاده از امتياز          

ها بوده و در مواد      ها و ايده   اين حق طبيعى مورد تأييد و تأكيد اكثر اديان و فرهنگ          . بهره ببرند 

روح جمعى بشر انسـان را      .  اعالميه جهانى حقوق بشر نيز مورد توجه قرار گرفته است          17 و   1

ل انسانها را برابر خلق كرده، آنها       كند و همانگونه كه خداوند متعا      به سوى اين حق رهنمون مى     

نيز بايد سعى كنند برابرى بين همديگر را حفظ كـرده و از تبعـيض و دوگـانگى منفـى برحـذر         

 .باشند

بـردارى شخصـى و    دانند و بهره  برخى مالكيت را حق طبيعى هر انسانى مى; ـ حق مالكيت 4

چنـان چـه اديـان    . شـمارند  خصوصى انسان از طبيعت براى استمرار حيات را جايز و الزم مى  

و در  )  آل عمـران   109 سـوره بقـره و       29آيـات   (اند   بزرگ مانند اسالم بر اين امر تأكيد كرده       

كه حـق صـيانت ذات، حـق نگاهـدارى از           ) جان الك (انديشه مدرن نيز اين اعتقاد وجود دارد        

 .شود  منشعب مىلوازم صيانت ذات را به دنبال دارد و مالكيت طبيعى و مالكيت در جامعه از آن

اما در قبال اين عقايد برخى مكاتب فكرى مانند سوسياليسم و ماركسيسم، مالكيت خصوصـى               

پندارند و حتى كل مالكيت خصوصـى را نفـى كـرده و              را مايه تباهى انسان و سودجويى او مى       

 .شناسند مالكيت جمعى را به رسميت مى

 اموال خويش مالكيت داشته باشد و آنها را         به هرحال در تفكر اكثر ابناءبشر انسان حق دارد بر         

 .حفظ نموده و براى رفع نيازها از آنها استفاده كند

  

 سير تحول انديشه حقوق بشر

ها مورد توجه انسان بوده، اما واژه حقوق بشر، تنهـا            مفهوم حقوق طبيعى و حقوق انسانى قرن      

.  دقت انسان واقع شده است     در چند قرن اخير بسط و گسترش يافته و اين چنين مورد توجه و             

انديشمندان و جوامع غربى با ظهور مدرنيته و فرآيندهاى فردگرايى و خردگرايى موفق شـدند               

اما بايد  . به انسان ثابت كنند كه او حقوق عام و جهانى دارد و همگان بايد به آن احترام گذارند                 

اگون در طول قرون و اعصار      هاى گون  هاى مكاتب واديان و فلسفه     ها و ايده   توجه كنيم انديشه  
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اى شده و بدون طى اين مسـير طـوالنى در شـرق و               گيرى چنين انديشه   متمادى باعث شكل  

توجه به حقوق انسانى و احتـرام بـه         . رسد غرب، پيدايش حقوق بشر مدرن، محال به نظر مى        

 و  و چـه بـا تعـاليم مسـيحى        ) 19)(»منشور كـوروش  «با  (آن چه در يونان، و چه ايران باستان         

در اينجا ادوار زندگى بشر در رابطه       . اسالمى، تدريجاً انسان را با حقوق خويش آشنا نموده بود         

 .كنيم بندى مى با مفهوم حقوق بشر را به سه دوره تقسيم

  

  ـ دوران غفلت1

ها اكثراً در جوامعى     هاى متمادى از تاريخ بشر با غفلت از حقوق بشر سپرى شد و انسان              قرن

جوامع انسانى به خودآگاهى نرسيده و انديشه انسان        . بردند  و نابرابرى به سر مى     با رنج و ظلم   

امـا  . در گذشته چندان رشد نيافته بود كه بتواند حقوق خود را بازشناسد و آنها را مطالبه نمايـد                 

نقطه عطف و دوران طاليى در همين عصر غفلت، جامعه يونان باستان بود كه منجر به پيدايش                 

 . شددوران گذار

تـرين ويژگـى    شـد و مهـم   ناميده مى» Polis«هايى بود كه » دولت ـ شهر «يونان متشكل از 

قانونِ برگرفته از عرف و عادت و سابقه كه آن را مظهر اراده خـدايان               . آنها، حكومت قانون بود   

اى خـاص و ممتـاز       آميـز، حقـوق را تنهـا مخصـوص طبقـه           اين قانونِ تبعـيض   . دانستند مى

)Citoyen (15كردند و تنهـا      دانست كه داراى والدين آتنى بودند و از كار يدى پرهيز مى            مى 

كـه زنـان و بردگـان و        )  درصـد  85(بقيه افراد جامعـه     . دادند درصد افراد جامعه را تشكيل مى     

شدند، بيگانه ناميده شده و از بسـيارى حقـوق ماننـد مالكيـت و آزادى و                  كودكان را شامل مى   

 .دندمحروم بو... برابرى و

انديشانه نسبت به جهان بـود و عقـل          انديشه فلسفى در يونان باستان، مبتنى بر بينشى غايت        

از ديدگاه افالطون و ارسطو بايـد طبيعـت         . همراه با غايت و هدف، تعيين كننده مسير آدمى بود         

و نكته مهـم    . انسان را شناخت تا نيازهاى او شناخته شود و بتوان كمال طبيعت بشرى را يافت              

) يعنـى عـدالت اجتمـاعى     (ترين فضيلت اجتمـاعى،      اين كه تحقق كمال طبيعى با تحقق عالى       

بنابراين عدالت و حقوق مبناى طبيعى دارد و حيات عالى بشر تنها با عدالت ميسـر                . برابر است 

اند و انسـان از نظـر    در عين حال آنها معتقد بودند افراد به طور يكسان خلق نشده  . خواهد شد 
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شوند، پس مقتضـاى عـدالت تفـاوت و          فضيلت به عالى و دانى تقسيم بندى مى       قدرت كسب   

. عدالتى و نابرابرى است    تبعيض بين افراد است و پذيرفتن حقوق برابر براى همگان كمال بى           

بدين ترتيب اين انديشه فلسفى كه قرنها مورد توجـه بـود، از مفهـوم حقـوق يكسـان بـراى        

 .اى بسيار زياد داشت همگان فاصله

البته ذكر اين نكته نيز الزم است كه پس از افالطون و ارسطو برخى مكاتب مانند مكتب رواقى                  

» سيسـرون «تأسيس شد يا برخى انديشمندان ماننـد        » زنون«م به وسيله    . ق 301كه در سال    

بر اصلِ يگانگى و جهانى بـودن جامعـه بشـرى و برابـرى انسـانها از نظـر       ) م. ق106 ـ  43(

گيـرد و در ضـمن       يد كردند كه البته مفهوم حقوق بشر امـروزى را دربرنمـى           دريافت كمال تأك  

در ديگر نقاط جهان نيز اكثـراً بـه   ) 20.(مانند افكار فالسفه يونانى قبل مورد توجه قرار نگرفتند     

شد و تنهـا برخـى فرمانروايـان، و افكـار و             مفهوم حقوق انسان و آزادى و اختيار توجهى نمى        

صر، چين و ايران، انسان را از خواب غفلت چند هـزار سـاله بيـدار كـرد و                   ها در يونان، م    ايده

 .جوامع و مكاتب را براى طى كردن دوران گذار آماده نمود

  

  ـ دوران گذار2

 قرن پس از فالسفه يونان باستان، انديشه مدرن حقـوق بشـر شـكل گرفـت و مـا                    20حدود  

در ايـن  .  به آگاهى درباره حقوق بشر بـدانيم توانيم اين ساليان دراز را دوران گذار از غفلت  مى

هـاى   پروسه طوالنى مسيحيت و اسالم ظهور كرد، قـرون وسـطى حاكميـت كليسـا و رژيـم                 

ها شـكل گرفـت و       فئودالى سربرآوردند و رنسانس و تحوالت انقالبى و اصالحى و رفرماسيون          

 .درن شكل گرفتهاى عظيم در علم و صنعت و جوامع به وجود آمد تا حقوق بشر م انقالب

با پيدايش آيين مسيح، مسأله برابرى انسانها به طور جدى مطرح شد و با اقبال عمومى مواجه                 

ارمغان مسيحيت براى انسان حس ترحم و شفقت نسبت به همنوعان و محرومان بود،              . گشت

ن  ميالدى به وسيله كنستانتين امپراتور روم، اين آيي        313و با رسمى شدن آيين مسيح در سال         

مورد توجه بيشترى قرار گرفت و توجه به حقوق انسـانى فراگيرتـر از قبـل شـده و گسـترش                     

نيز از روحانيون و انديشمندان مسيحى بود كه بـر برابـرى و             » آگوستين قديس «. جهانى يافت 
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اما به تدريج با حاكميت كليسا، قرون وسطى آغـاز          . كرد صلح و دوستى ميان انسانها تأكيد مى      

 .شد

با هجوم اقوام وحشى و سقوط امپراتورى روم آغاز شد و حـدود             .  م 476طى از سال    قرون وس 

. به طول انجاميـد   ) 1453تا پايان امپراتورى روم شرقى و سقوط قسطنطنيه در سال           ( قرن   10

از لحاظ فكرى، انديشمندان در اين دوران معتقد بودند كه درباره حق، نظام ازلى وجود دارد كه                 

اى حتى اراده خدا قرار نگرفته و اراده خدا هميشه با ايـن قـانون                ر هيچ اراده  ريشه و مبدأ آن د    

در قبال اين نظم طبيعى دو قانون موضوعه ايجاد شـده كـه يكـى               . طبيعى و ازلى منطبق است    

بر ايـن اسـاس خداونـد و عـرف و           . قانون مشيت يزدانى است و ديگرى عرف و عادت جامعه         

توانـد   گيرد و تنها كسى كـه مـى        زيرمجموعه آنها قرار مى   عادت برتر از انسان است و حقوق        

صورت كليسا   بدين. باشد مى) پاپ(اين اين عرف و قانون را تشخيص دهد، قائد اعظم كليسا            

حاكميتى فراانسانى پيدا كرد و حق قتل و مجازات هر كسى را به جرم مرتد شدن يا نفى قانون                   

 عقايد و دسـتگاه انگيزيسـيون ايـن وظيفـه را            هاى تفتيش  طبيعى و الهى را داشت كه دادگاه      

در . برعهده داشتند و هيچ كس حق تخطى از نظم طبيعى و ابداع و اختراع و اكتشاف را نداشت                 

پرداختند و افرادى مانند گاليله      به فعاليت مى  » Scoolastists«ها   همين دوران بود كه مدرسى    

 رواج  13اين محاكم معروف كـه از قـرن         «. كردند را به علت اكتشافات و ابداعات محاكمه مى       

بيشترى داشتند، در سراسر اروپا به استثناى انگلستان داير گرديد و شهادت يـك نفـر بـراى                  

اسامى شهود و جلسات سرى بود و شـكنجه و          . اثبات الحاد و محكوميت يك شخص كافى بود       

نجات بخـش شـخص     آزار و اذيت تا بدانجا گسترش يافته بود كه حكم اعدام يك نفر، وسيله               

 )21.(»رفت به شمار مى

زادگان به قدرت رسيدند و اختالف طبقاتى بيشـتر شـده و             با حاكميت كليسا، به تدريج اشراف     

موجب تجمع ثروت و مالكيت زمين شد و فئوداليسم رواج يافت كه در ايـن نظـام اجتمـاعى و                 

 و حـق چنـدانى   شـدند  فكرى، ارباب داراى حقوق فراوان و بقيه افـراد رعيـت محسـوب مـى            

هاى اجتماعى   نظام حقوقى، برخاسته از حقوق اربابى و كليسايى بود و خواست گروه           «. نداشتند

پادشـاه نيـز ضـامن      ) 22(».شد در چارچوب منافع اقتصادى و رابطه ارباب با رعيت تعريف مى          

و بـا ايـن كـه       . حفظ اين عرف و فرهنگ بود و حقوق بشر مفهومى جز حقوق اربـاب نداشـت               
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يم بنيادى حقوق بشر چون حقوق طبيعى و حاكميت قـانون وجـود داشـت، امـا بـه دليـل                     مفاه

حاكميت كليسا و رشد فئوداليته، و فقدان روش منطقى در برخورد مسائل، اين مفاهيم در فكـر                 

 .گرفت شد و مورد توجه قرار نمى اكثر انديشمندان و كل جامعه هضم نمى

، چه از جهت مبدأ و منشأ و چه از نظر غرض و غايـت،  نظام طبيعى«به طور كلى در اين دوران،       

و آدمى مظهر كامل پروردگار بود و از حالت يك وجـود قابـل              ... متكى بر نظام مابعدالطبيعه بود    

قوانين طبيعى، اصل و بنيان نظام فكـرى را         ) 23.(»مطالعه نظير ديگر مخلوقات خارج شده بود      

با حقوق فردىِ انسان و عقالنيـت در زنـدگى          . داد و حق، هيچگونه اصالتى نداشت      تشكيل مى 

 و  12گرديـد، حتـى در قـرون         ها تحميل مى   شد و نوع خاصى از زندگى به انسان        مخالفت مى 

نيـز تفكـر برابـرى و       » توماس آكوينـاس  « ميالدى انديشمندان و روحانيون مسيحى چون        13

را اليـق شـناختن حقـوق       پذيرفتند و ضمن تأكيد فراوان بر مذهب، انسان          آزادى كامل را نمى   

 ) 24.(دانستند اش نمى طبيعى

عقايد انسان دوستانه، توجه به برابـرى       . ظهور اسالم نيز در همين دوران گذار صورت پذيرفت        

و برادرى انسانها و حمايت از او در برابر حكومت و جامعه، پاى بندى حاكم به مشورت با ديگر                   

وق بردگان و نژادهاى متفاوت كه در آيـات قـران و   ها، توجه به حقوق زنان، تأكيد بر حق   انسان

هاى  خورد، همگى توانست انديشه    سيره پيامبر اسالم و اميرمؤمنان و خلفاى اوليه به چشم مى          

مخصوصـاً تلفيـق ايـن ديـن        . ناب حقوق بشر را بسط دهد و بر سرعت دوران گـذار بيفزايـد             

 متفاوت براى ايرانيان رقـم زد كـه   انساندوست با فرهنگ ايرانى و آيين سنتى زرتشت، دورانى      

گرايى حكام مسـلمان، دورى از اسـالم اصـيل و خرافـه              متأسفانه پس از چند قرن، با اشراف      

هاى صليبى، فلسفه اسالمى و بيـنش جوامـع          پرستى و نيز هجوم اقوام وحشى و مغول و جنگ         

 .اسالمى رو به افول گراييد و اين دين نيز به سرنوشت مسيحيت دچار شد

  

  ـ دوران حقوق بشر3

تحول در انديشه بشر همراه با تحوالت اجتماعى و اقتصادى، انسان را به سوى جهانى متفاوت                

هاى مثبت آن توجه به حقوق بشر و نهادينه شدن           ها و جنبه   رهنمون ساخت كه يكى از ويژگى     

هـاى   بباالخره جهاد علمى و فلسفى عصر روشنگرى و انقـال         . اين مفهوم در جوامع مدرن بود     
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سياسى و صنعتى مؤثر واقع شد و انسان ابتدا خود را شناخت، سپس حق را شناخت و بعـد آن                    

 و انقـالب    1776 انگلستان، اعالميه استقالل آمريكا در سـال         1628دادخواست  . را مطالبه كرد  

پس از انقـالب فرانسـه،      . هاى توجه به حقوق بشر بود       اولين جنبه  1789كبير فرانسه در سال     

ميه حقوق بشر و شهروندى اين كشور به تصويب رسيد و پس از آن اعالميه پترزبـورگ در          اعال

 و بـاالخره  1918ها در سـال   ، اعالميه بلشويك 1874، كنفرانس بروكس در سال      1868سال  

، اجماع جهانى براى توجه به حقوق بشر ايجاد كرد و           1948اعالميه جهانى حقوق بشر در سال       

آغاز شد اگر چه امروز نيز پس از گذشت نيم قرن از اعالميـه جهـانى                دوران حقوق بشر مدرن     

در جوامـع  «توان ادعاى حقوق بشر به طور كامـل كـرد، چنـان چـه      هنوز در هيچ كشورى نمى  

شود و افراد و مقامـات،   استبداد زده، هرچند حقوق شناسايى شده است ولى در عمل پياده نمى 

امـا بـه هـر حـال اكثـر          ) 25(»داننـد  ندان نمـى  خود را مسئول و پاسـخگو در مقابـل شـهرو          

داند و همـين     خود را موظف به احترام به حقوق بشر مى        ) حتى متظاهراً (سياستمداران و جوامع    

 . تفاوت دوران مدرن با دوران ماقبل مدرن است

  

 هاى فكرى و اجتماعى حقوق بشر زمينه

باشند، امـا از لحـاظ تـاريخى         مىمطمئناً مدرنيته و مدرنيسم تنها عوامل پيدايش حقوق بشر ن         

هاى اجتماعى و فكرى انديشه حقـوق بشـر فـراهم شـده            تنها در دوران مدرن است كه زمينه      

. است كه بررسى اين جريان تاريخى، در شناخت حقـوق بشـر امـرى الزم و ضـرورى اسـت                   

هاى فكرى و اجتماعى تحول انسان در دوران جديـد از سـوى مكاتـب و افـراد                   بررسى زمينه 

هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته كـه در          ختلف  در چند دهه گذشته انجام شده و از زاويه          م

هـاى آن    اى كوتـاه بـه برخـى جنبـه         اشاره» مدرنيته«اينجا ابتدا ضمن توضيحى كوتاه درباره       

خواهيم داشت كه در اين بررسى تقدم و تأخر تاريخى يا ترتيب اهميت رعايت نشده است كه                 

 .وان اين مسئله را در بررسى كل تاريخ مدرنيته رعايت كردالبته شايد نت

اعتراضى است عليه انديشه سرنوشت، و پـس از آن       . مدرنيته انفجار گستره زندگى آدمى است     

وضـعيتى انسـانى    . تواند سرنوشت از پيش تعيين شده طبيعى و الهى را نفـى كنـد              انسان مى 

رود و امتيازات اجتمـاعى، سياسـى،        سؤال مى است كه در آن جهان خارج از انسان، دائماً زير           
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و ) 26(تـر شـده    شوند و جهان درون انسان پيچيـده       دينى و فرهنگى آن مورد ترديد واقع مى       

از لحاظ فكرى، انديشه مدرنيته، پـذيرش ايـن         .هاى جديد نيازمند است    انسان دائماً به قانون   

عقـل انسـان ارزش پيـدا       . دهد ارز همان چيزى است كه انجام مى       مسئله است كه انسان هم    

و ايـن   . تواند تناسبى ميان عمل انسان و نظم جهانى درافكند         كند، و تنها خرد است كه مى       مى

 ) 27.(كند عقل است كه انسان را به سوى دموكراسى، آزادى و خوشبختى رهنمون مى

جتماعى هاى ا  هاى زندگى اجتماعى و تشكيالت و سازمان       اما از لحاظ اجتماعى، مدرنيته، شيوه     

است كه از قرن هفدهم ميالدى در اروپا ظاهر شد و به تدريج دامنه تأثيرات و نفـوذ آن كـم و                      

بـه عقيـده بسـيارى از انديشـمندان،         . بيش در ساير نقاط جهان نيز بسط و گسـترش يافـت           

يكى از نكـات مهـم   . اى است هاى پيش روى انسان مدرن بيش از هر دوره       امكانات و فرصت  

ظم حاصل از اين دوران است كه جامعه شناسـان بـزرگ آن را ناشـى از مسـائل                   در مدرنيته، ن  

اميل «و سودانگارى،   » دارى سرمايه«اين نظم را محصول     » كارل ماركس «شمارند،   مختلف مى 

و » بوروكراسـى «محصـول   » مـاكس وبـر   «و تقسيم كـار و      » صنعتى شدن «، محصول   »دوركيم

 )28.(داند عقالنيت مى

نگـرد،   يابد، اگر سنت به گذشته مـى       كه مدرنيته، در مقابل سنت معنا مى      نكته مهم اينجاست    

بر همين اساس، برخى متفكرين، چهار تفاوت اصـلى         . مدرنيته نگاهش را به آينده دوخته است      

انـد   دانسـته ) 29(»ها پيش فرض «و  » مفاهيم«،  »غايات«،  »وسايل«دنياى جديد و قديم را در       

 نگاه جديد به انسان، تغيير كرده و بينش انسان بـه خـودش و               كه هر كدام از اين چهار ركن با       

تـوان   هـايى مـى    براى اين دوران جديد خصايص و ويژگى      . نيازهايش نيز متفاوت شده است    

اى نـو و     اند از جمله شـيوه     برشمرد كه در طول تاريخ بشر، فقط در چند قرن اخير ظهور يافته            

مـردم سـاالرى ليبـرال، فرهنـگ دنيـوى و ايـن             كارآمد براى مطالعه و تحقيق درباره طبيعت،        

ريزى عقلـى، تكنولـوژى      جهانى، فردگرايى، حرمت به فرد و انسان گرايى، عقلگرايى و برنامه          

هاى نو در توليد صنعتى و نيز باالرفتن سطح زندگى مادى انسان و سرمايه دارى                جديد و شيوه  

 )30.(و بازار آزاد

هاى اجتماعى و فكرى مدرنيته اشاره كرد كـه           پيش زمينه  توان به  ها مى  اما جدا از اين ويژگى    

بدون ظهور اين مفاهيم و جريانات فكرى و تاريخى و اجتماعى و سياسى و فرهنگـى، ويژگـى                  
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: رسـيد از جملـه     مدرن عصر حاضر و به تبع آن، بسط مفهوم حقوق بشر محال بـه نظـر مـى                 

سى، شهرگرايى، انقالب صنعتى،    هاى سيا  رنسانس، پروتستانتيسم، روشنگرى فلسفى، انقالب    

خردگرايى و رشد علم، فردگرايى، انسان گرايى، تقسيم كار، تمـايز اجتمـاعى، سكوالريسـم و        

ها با مدرنيته رابطه متقابل دارند، از يـك طـرف ايـن مفـاهيم و                 كه اين پارادايم  ... پلوراليسم و 

انـد و در عـين        داشـته  جريانات تاريخى اجزاى مدرنيته هستند و در پيدايش آن نقش اساسى          

در ايـن مقالـه بـه       . حال كل مدرنيته و مدرنيسم نيز در رشد هركدام از آنها تأثير داشته اسـت              

 .ايم اند، پرداخته هاى مهم كه تأثيرات اساسى در رشد حقوق بشر داشته برخى از اين جنبه

  

  ـ رنسانس1

برخـى مـورخين و     . درنسانس، نوزايى انديشه انسان پس از دوران سـياه قـرون وسـطى بـو              

انديشمندان، رنسانس را واكنشى به خرافه و جهل پرستى و سنت گرايـى و مشـكالت دينـى                  

دانند و به علت همين ويژگى واكنشى معتقدند اين جريان، عميـق و              ناشى از قرون وسطى مى    

اما بـه   . اساسى نبود و نتوانست به سرعت، تغييرات اساسى در فكر و زندگى انسان ايجاد كند              

توان از نقش اساسى رنسانس غافل ماند چون اساساً اين نوزايى، سرآغاز تغيير              طور كلى نمى  

از قـرن دوازدهـم مـيالدى در ممالـك       . بينش انسان درباره همه مسايل و طبيعت اطرافش بود        

مركزى و شمالى اروپا، مردمانى سوداگر و صنعتگر موفق شدند به تدريج طبقه قوى و منتقـدى                 

به وجود آورند و در برابر طبقه حاكم آن زمان، يعنى فئوداليته قـدعلم كـرده،                » ورژواب«را به نام    

اما در قرن پانزدهم با رشـد و نمـو ايـن طبقـه و               . داعيه حكومت و رهبرى كشورها را پيدا كنند       

ظهور نخستين آثار تحول جديد بود كه شهرهاى بزرگ غربى، از نظر مادى و معنـوى مركـزى                  

و شد و در مقابل فئوداليته كه در روستاها فرمانروايى مطلق داشت، شهرها به              براى رشد افكار ن   

 )31.(سنگرگاه بورژوازى مبدل گشت

 

پس از رنسانس، سلسله مراتب اجتماعى جديدى جايگزين نظم اجتماعى سـابق گرديـد و بـا                 

 بـود،   فروپاشى نظام فئودالى و كليسايى، نظامى از ارزشهاى ناهمگون كه زاييده دوران مـدرن             

 .جامعه جديد را انتظام بخشيد و نظم اجتماعى جديدى را بنيان نهاد
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  ـ پروتستانتيسم2

در طول قرون وسطى، كليسا مدعى حقوق مطلقه براى خود بود و پاپ مدعى واسطه بين خـالق                  

در عين حـال پادشـاهان نيـز        . نمود و خاليق بوده و تمام حقوق و تكاليف افراد را او تعيين مى            

شمردند و به مرور زمان در مقابل كليسا و پاپ ايستادگى             خويش را موهبت الهى برمى     سلطنت

، اين دوگانگى، جامعه را افسرده و خسته كرده بود و فضا را براى رشد جريـان                 )32(كردند مى

بـه  (ها و خصوصاً سلطه مطلق ديـن         مذهبى جديدى آماده ساخت كه انسان را از اين دوگانگى         

 يـك   1517 اكتبـر سـال      31بر همـين اسـاس در       . رهايى بخشد )  دينى ويژه صاحب منصبان  

در آلمان صـادر كـرد و       » ويتنبرگ«اى در كليساى     اعالميه» مارتين لوتر «كشيش آلمانى به نام     

آمرزش كشيشان را در قبول گناهكاران از نظر مسـيح مطـرود دانسـته و وجـدان هـر فـرد را                      

بعد .  به مقابله با پاپ و نظام سنتى كليسا پرداخت         كشيش درونى او برشمرد و و بدين نحو علناً        

راه او را در پيش گرفتند و اين امـر بـه اصـالحات و               » ژان كالون «از وى نيز روشنفكرانى مانند      

هاى اساسى در مذهب كاتوليك منجـر شـد و البتـه موجـب برخوردهـاى شـديد ميـان                     رفرم

 . ز مردم اروپا منجر شدطرفداران اين دو نظريه شده و به قتل صدها هزار نفر ا

به هرحال تعـاليم اصـالح مـذهبى و بـاالخص فرقـه مـذهبى پروتسـتان و جريـان تـاريخى                      

هاى كليسـا و اختنـاق       گيرى پروتستانتيسم، كه اعتراضى به ديدگاه سنتى از مسيحيت، سخت        

فكرى حاكم بر امور مذهبى بود، همراه با روح انديشه شرقى و اسالمى كه غربيان به مـرور بـا                    

شـدند، روشـنفكران و جوامـع غربـى را از دنيـاى قـرون وسـطايى رهـايى داد،                     آن آشنا مى  

 بـر   گرايى و اقتدارطلبى كليسا را آشكار نمود و از قـدرت مطلقـه آن كاسـت،                تشريفات، خرافه 

اصل خودكشيشى تأكيد نمود، بر جدايى دين از حوزه سياست و عدم حاكميت كليسـا در همـه                  

و به تـدريج انسـان را بـا         ) 33.(ها اصرار ورزيد و دين را فقط متكفل امور فردى دانست           حوزه

 .خودش و حقوقش بيشتر آشنا نمود

هنگ جامعه غربى دربـاره     ظهور فرقه پروتستان و نوزايى انديشه انسان، باعث تغيير فكر و فر           

اى بعد از ظهور پروتستان، باعث مهاجرت عده زيـادى           هاى فرقه  و درگيرى . كار و تالش شد   

هـاى مهـاجران در      از طرفداران اين مذهب به آمريكا شد و همين مسئله و اقدامات و فعاليـت              
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مـاكس  «آمريكا و ديگر كشورها، سرمنشأ تغييرات و اتفاقات زيادى در جهان شـد چنـان چـه     

دارى و    ميالدى، آيين پروتستان را عامل اساسى در روحيه سرمايه         19شناس قرن    جامعه» وبر

 . هاى اقتصادى جوامع بر شمرده است پيشرفت

  

  ـ روشنگرى فلسفى3

رنسانس، پروتستانتيسم و انقالب صنعتى و در يك كالم مدرنيته كه به تغييـر منظومـه فكـرى                  

حضور انديشمندان و روشنفكرانى است كه جهان و انسان را          انسان منجر شد، مديون ظهور و       

اى ديگر تصور كردند، سياست، فرهنگ و اجتماع را متفاوت پنداشتند و ابتدا با شـكاكيت                 گونه

 . در فكر و فلسفه را بنيان نهادند» عصر روشنگرى«و سپس عقلگرايى، 

 جديـدى در حـوزه سياسـت و         عقايد» شهريار« با اثر مهم     16 و   15در قرن   » نيكوال ماكياول «

فلسفه بنيان نهاد و سعى كرد نشان دهد در جوامع مختلف بشرى تمايالت سياسى ثابتى وجود                

اين عقيده تأثير بسزايى در انديشه امروزى قوانين ثابت و حقـوق يكسـان بـراى بشـر                  . دارد

 .باشد مى

او با شـك،    . جاد كرد با شك فلسفى، جهانى جديد وراى فكر و علم و انديشه آدمى اي            » دكارت«

و با مبنا قرار دادن عقـل و خـودِ          » انديشم، پس هستم   مى«: گفت كرد و مى   يقين را حاصل مى   

 .اى جديد كرد انسان در شناخت، عصر روشنگرى را وارد عرصه

 بر اين عقيده بود كه آن چه مربوط به طبيعـت انسـانى              18در قرن   » فرانسوا مارى آرونه ولتر   «

ا شبيه به يكديگر است، در نتيجه عمق و درون اجتماعات شـبيه بـه هـم                 است، در سراسر دني   

توان براى تمامى انسانها در جوامع مختلف حقوق و قوانين           و بر اين اساس مى    ) 34.(باشد مى

 .يكسان قائل بود

 معتقد بود دنياى مـادى داراى قـوانين خاصـى اسـت و              19 و   18در قرن   » بارون دو منتسكيو  «

او با تأكيد بر تفكيك قوا و جامعه مدنى، به عقايـد            .  نيز قوانين خاصى دارد    هوش و فهم انسانى   

 )35.(هاى سنتى و مبهم، نور علم تاباند و مفاهيمى جديد انتزاع كرد و واژه

 الزمه جايگاه متعالى انسان در حيات خويش را رهـا شـدن از بنـد                18نيز درقرن   » جان الك «

او جـوهر وجـودى انسـان را        . يـين نكـرده اسـت     دانست كه خود بـراى خـود تع        تكاليفى مى 
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تـوان بـه بنـد     دانست و معتقد بود هيچ موجود عـاقلى را نمـى         برخوردارى از عقل و آزادى مى     

كند كه انسان درباره مايملك، سرنوشـت و اخـالق خـويش بـا               كشيد و همين عقل ايجاب مى     

 )36.(آزادى تصميم بگيرد

و . ادى به آزادى، فرديـت و اخـالق فـردى داشـت            توجه زي  19 و   18در قرن   » ايمانوئل كانت «

اصالت فرد و اهميت آزادى كه كانت بر آن تأكيد مىورزيد، موجب گسترش فكر تساوى حقوق                

 .افراد شد

ژان اسـتوارت  «،  »بنتام«،  »ژان ژاك روسو  «به تدريج عقايد انديشمندان فوق الذكر و نيز عقايد          

 و انديشـمندان عصـر روشـنگرى، حقـوق ذاتـى            و ديگر فالسفه  » هابز«،  »ديويد هيوم «،  »ميل

هـاى سياسـى و      هاى سياسـى شـد و همـراه بـا انقـالب            انسان، پايه اصلى مشروعيت نظام    

 .اقتصادى، حقوق بشر بسط و گسترش يافت

گرايى به هدف و روش فكر انسان مبدل گشـت، در شـناخت، روش               در دوران روشنگرى، عقل   

رجام باورى نفـى شـد، سـود و منفعـت محـور و مـدار       استقرايى و تجربى به كار گرفته شد، ف    

حركت آدمى شد، آموزش نوين رواج يافت، مبدعين و مخترعين مقامى ممتاز دارا شدند و علـم                 

نهايت و استقالل عقل انسان تأكيد شد، آزادى و          از حيثيت وااليى برخوردار شد، بر توانايى بى       

 عقالنيـت و آزادى بـه عنـوان دو مؤلفـه            اختيار در هر امرى مورد توجه قـرار گرفـت و اجمـاال            

تعبد و تقليد در مقام نظر بـا عقالنيـت منافـات دارد و در مقـام                 «انسانيت مطرح شدند و چون      

تعبد چيزى نيست جز سركوبى حس كنجكـاوى و         [ پس آن گونه مطرح شد كه       ]عمل با آزادى    

يت و آزادى، انسان را بـه       و تأكيد مدرنيته و عصر روشنگرى بر عقالن       ) 37.(»تعطيل سير عقالنى  

 .سمت فردگرايى و بازانديشى حقوقش رهنمون ساخت

  

  ـ انقالب صنعتى4

با رشد سرمايه دارى و بورژوازى در اروپاى مركزى و شمالى، كشف ماشين بخار و پيشرفت در                 

علم مكانيك، انسان توانست تغييرات اساسى در وسايلى كه براى ادامه حيات خويش بـه كـار                 

ايـن  .  ايجاد كند و ابزار توليد، نيروهاى توليدى و نوع كار انسان با گذشته تفاوت كـرد                برد، مى

گرفت كه اروپائيان توانستند از طريق دريانوردى به منابع منـاطق            اتفاقات در حالى صورت مى    
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ديگر دسترسى يابند و فرصتى به وجود آمد تا از امكانات مادى و نيروى كار ديگر نقاط جهـان                   

زمـين و كـار و      (همچنين تحوالت اساسى در كشـاورزى، و تركيـب منـابع            . دارى كنند بر بهره

 اسـتفاده از منـابع اوليـه،        1830 تـا    1760، توسعه صنعت را علمى ساخت و از سال          )سرمايه

هـاى علمـى در      داران و اسـتفاده از روش      بازارهاى جديدى را به وجود آورد و سرمايه سرمايه        

افته، تحوالت عظيم صنعتى به دنبال داشت كه به علت عظمت اين            صنعت روز به روز افزايش ي     

 .برند را براى اين جريانات به كار مى» انقالب صنعتى«تحوالت لفظ 

انقالب صنعتى رويدادى واحد و اتفاقى ناگهانى نبود، اين جريان تـاريخى، تحـوالت همبسـته                

 سـنتى و كشـاورزى بـه نظـام          گيرد كه سرانجام جهان غربى را از نظام        گوناگونى را در برمى   

مازاد سرمايه و مازاد كارگر به كار گرفته شد و همـراه بـا رشـد                . كامال صنعتى دگرگون ساخت   

اين روند باعث ثروتمند شدن عـده       . تكنولوژى، فضا را براى بيشتر صنعتى شدن آماده ساخت        

ارگرى از يك سـو     قليلى سرمايه دار، و در مقابل استثمار عده كثيرى كارگر شد كه اعتراضات ك             

 )38.(داران، جوامع را نيازمند به قوانين ساخت و نيز نياز به امنيت براى سرمايه

صنعتى شدن در عصر جديد، زندگى جديدى براى انسان رقم زد كه بـه دنبـال آن فردگرايـى،                   

تقسيم كار، شهرنشينى، تمايز اجتماعى و فاصله كشـورهاى جهـان اول و جهـان سـوم را بـه        

البته نياز به قانون نيز كه اشاره شد، بالتبع حقوق يكسان براى افراد را به دنبـال                 . دنبال داشت 

 .داشت

  

  ـ تقسيم كار و همبستگى ارگانيكى5

جوامع گذشته، ساختار اجتماعى ساده داشته و با كمترين ميزان تقسـيم كـار روبـه رو بودنـد،                   

اميـل  «زده بـود و بـه قـول         هاى مشترك و وجدان جمعى، مردم را بـه يكـديگر پيونـد               ارزش

هاى اخالقـى وجـود داشـت كـه از           ، دين شيرازه جامعه بود و تعلق اشتراكى به هدف         »دوركيم

ناميده » همبستگى مكانيكى «او اين تعلق اجتماعى و همبستگى را        . مقصودهاى فردى فراتر بود   

هاى  د و به ارزش   بود و معتقد بود در اين همبستگى، افراد جامعه چندان تفاوتى با يكديگر ندار             

 .اند واحدى وابسته
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اما با انقالب صنعتى و رشد تكنولوژى، ضرورت تقسيم كار دقيق و پيچيده احسـاس شـد، هـر                   

پرداخت و در عين وابستگى متقابل افـراد بـه           هاى روزانه مى   فرد بايد به طور منظم به فعاليت      

 از همديگر نيـز بيشـتر رشـد         همديگر، به علت تفاوت كاركرد هر فرد، تفاوت و تمايز انسان ها           

اى كه همبستگى مكانيكى حاكم اسـت،        در جامعه . شكل گرفت » همبستگى ارگانيكى «يافت و   

اى كـه همبسـتگى      گيرد، اما در جامعه    وجدان جمعى بزرگترين بخش هستى فردى را دربرمى       

ارگانيكى ظهور يافته، دايره عمل آن بخش از هستى كه تـابع وجـدان جمعـى اسـت، كـاهش        

يابد، استقالل رأى و آزادى عمـل در اخـذ تصـميمات             يابد و دامنه تعابير فردى توسعه مى       مى

شود، و هـركس آزاد اسـت        كند، تمايزهاى اجتماعى بين افراد ظاهر مى       جلوه بيشترى پيدا مى   

 )39.(در مقدار زيادى از اوضاع و احوال به دلخواه خويش فكر كند، بخواهد يا عمل كند

 در همبستگى ارگانيكى و به علـت تقسـيم كـار مـدرن، فردگرايـى رشـد                  دوركيم معتقد است  

شود كه فضايى تهـى      فرد داراى آن گونه ويژگى اسرارآميزى تصور مى       «يابد و    اى مى  فزاينده

و دقيقاً اين ويژگى است كه احترامى را كه خود موضوع           ... كند پيرامون اشياى مقدس ايجاد مى    

 هر كس قصد نابودى جان انسان، آزادى انسانى و شـرافت            [پس  . ]آورد آن است، به وجود مى    

كند كه از هر جهـت شـبيه وحشـتى اسـت كـه مـؤمن                 انسانى را كند، ما را دچار وحشتى مى       

بنـابراين بـا    ) 40(».شـود  بيند، به آن دچار مى     هنگامى كه معبود خود را هتك حرمت شده مى        

يابد  ل به فرديت، چنان جايگاهى مى     ايجاد تقسيم كار و همبستگى ارگانيكى، انسان ضمن تماي        

شود و خواهان حقوق مساوى و عدم هتك حرمت به           كه حقوق فراوانى براى خويش متصور مى      

، معتقد بود كه حقوق مظهـر مرئـى         »شناسى حقوق  جامعه«گذارى   دوركيم با پايه  . شود آن مى 

دانسـت،   مـى تعاون و همبستگى اجتماعى است و منشأ حقوق را نيز اخالق و وجـدان جمعـى                 

البته او كه توجه زيادى به همبستگى اجتماعى در دوران مدرن داشت، يكـى از عوامـل مـدرن                   

دانست كه در همبستگى ارگـانيكى فقـط حقـوق جزايـى را شـامل         همبستگى را نيز حقوق مى    

 .شد، بلكه به حقوق اساسى و حقوق افراد و خانواده نيز بسط يافته بود نمى

  

 هاى سياسى  ـ انقالب6
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در سال  » انقالب كبير فرانسه  «اولين انقالب در تاريخ مدرنيته و شايد اولين انقالب تاريخ بشر،            

تحليـل  .  بود كه به دليل خشم اكثريت مردم فقير فرانسه به امتياز اشراف شكل گرفـت               1789

و نيز ظهـور طبقـه متوسـط در         » الك«و  » ولتر«،  »روسو«اين واقعه بدون توجه به تأثيرگذارى       

با اعتصابات و تظاهرات و فشار زياد مردم بر حكومتِ سخت گيرانه فرانسه،             . ه معنا ندارد  جامع

 مجلسى طبقاتى در فرانسه تشكيل شد كه اقشار مختلف مردم در آن حضور              1788در در سال    

داشتند و باالخره يك سال بعد از آن انقالب فرانسه به ثمر رسيد و از آثـار و نتـايج مهـم آن،                        

بـه  » روسو«و  » الك«ميه حقوق بشر و اتباع فرانسه بود كه در ماده اول آن، عقايد              تصويب اعال 

اين اعالميه اولين، سند حقوق بشر در جهان بود و همين مسئله فرانسـه              ) 41.(خورد چشم مى 

البته قبل از انقالب فرانسه و اعالميه مورد نظـر،          . را به مهد و مركز حقوق تا به امروز مبدل نمود          

 نيـز   1776 و نيـز اعالميـه اسـتقالل آمريكـا در سـال              1688مردم انگلستان در سال     در قيام   

هايى در اين مسير و توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندى انسان برداشته شده بود كـه                   قدم

 . نتوانست تأثير فراوانى در جهان باقى گذارد

اپلئون و نيـز مشـكالت      هاى سياسى بعد از آن، سقوط ن       انقالب فرانسه و رشته طوالنى انقالب     

هـا، محـيط زنـدگى       امپراتورى تزارى روسيه و وضع نابسامان و پر از آشـوب بعـد از انقـالب               

هــاى علمــى و اجتمــاعى آمــاده گردانيــد، دانشــمندان و   حــل اجتمــاعى را بــراى قبــول راه

هـاى اجتمـاعى ترغيـب نمـود و ضـرورت            شناسان را براى ارائه راه حل براى بحـران         جامعه

شناسـان ايـن دوران مشـهود        ندن نظم به جامعه در آثار اكثـر روشـنفكران و جامعـه            بازگردا

پس از اين اتفاقات نياز به قانون به خصوص قانون اساسى بـراى اجـراى نظـم و                  ) 42.(است

هـاى اساسـى، يكـى از مالحظـات      آزادى در هر كشـورى احسـاس شـد و در همـين قـانون              

 .بودسياستمداران و حقوقدانان، حفظ حقوق بشر 

  

  ـ فردگرايى7

يكى از تبعات اصالحات دينى، صنعتى شدن، تقسيم كار، همبستگى ارگـانيكى و شهرنشـينى،               

از لحاظ فكرى، از زمانى كه ذهن و شناخت ذهنـى كـه در              .  بود Individualism» فردگرايى«

ج گيـرد و ايدئاليسـم مـدرن روا        خرد انسانى متجسم است، در جايگاهى فراتر از قبل قرار مى          
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انسـان بـه عنـوان      . يابـد  يابد، ضمير من به مثابه محورى براى شناخت جهان اهميت مى           مى

يابد، او خود بنيان گذار حقيقت است        اى مى  موجودى داراى عقل و اراده و خواست، هويت تازه        

انسـان ماننـد    . و ديگر در پى آن نيست كه به كنه حقيقتى كه از پيش تعيـين شـده پـى ببـرد                    

. ها و تصاوير خلق ذهـن او هسـتند         طونى تنها سايه و تصوير نيست، بلكه سايه       ايدئاليسم افال 

فـرد  . گـردد  برقرار مى » من«ها در ذهن    »عين«شود و رابطه بين      ، حامل تصوير عين مى    »من«

شود، به تبع آن اوال شناخت وابسته به فرد است و ثانيـاً شـناخت                شناسنده، منشأ شناخت مى   

 )43.(يابد نجاست كه فردگرايى رواجى شتابان مىقاطع و مطلق نيست و از اي

اما از لحاظ اجتماعى، به طور كلى اگر فردگرايى بـا رهـايى از اجبارهـاى اجتمـاعى و شـرايط                     

كننـد ولـى اگـر منظـور از          اى مثبـت تصـوير مـى       گرانه در ارتباط باشد، آن را به گونـه         ستم

اشـد، بـه صـورت منفـى بـه آن          فردگرايى، جدايى از ديگران و عدم احساس تعهـد متقابـل ب           

شـناس مشـهور فرانسـوى معتقـد اسـت           جامعـه » آلكسـى دوتوكويـل   «. شود نگريسته مى 

گيرى از دايره خـانواده      فردگرايى، هر شهروند را به جدا كردن خود از توده همگنانش و كناره            «

ـ     او با اين جامعه كوچكى كه مطابق ميل و سليقه         . كند و دوستان متمايل مى    ده ايش تشـكيل ش

 )44(».كند گويد و آن را به حال خود رها مى است، شادمانه جامه بزرگتر را ترك مى

شـود، آزادى و     فرد بر جامعه مقدم مى    : توان برشمرد  برخى پيامدهاى فردگرايى را اينگونه مى     

شود، حقوق انسان داراى منشـأ فـردى         اختيار در منظومه فكرى انسان به رسميت شناخته مى        

در شناخت جهان فرد برتر از عين مطـرح         ) 45(نسان بر لقاى خدا تقدم دارد،     شود، شهود ا   مى

، انسـان بيشـتر از      »كيركگور«كند، به قول     شود و شناخت انسانى جايگاه باالترى پيدا مى        مى

دهند و فرد    هستى برخوردار خواهد شد و امور قدسى و معنوى جايگاه خودشان را از دست مى              

كند و   داد، به طور مستقل ظهور مى      ه بنياد جامه كهن را تشكيل مى      مقابل همه قيد و بندهايى ك     

 .انسان به علت انسان بودنش طالب حقوقى بيشتر از قبل است

از جامعه شناسان مشهور فرانسوى و آلمانى نيز يكى از پيامدهاى مهـم             » تونيس«و  » دوركيم«

» gesellschaft«جامعـه  بـه   » gemeinschaft«فردگرايى را تغيير وضعيت جوامع، از اجتماع        

، تبـديل بـه     »جمعـى «چنان چه تونيس شرح داده در اين تغيير، نگرش به فـرد از              . اند دانسته

شده، تمايز اجتماعى كه در اجتماع، بسيار ناچيز بوده گسترش يافته، روابط            » مستقل و فردگرا  «
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اسـت،  در حركـت    » رسمى و غير شخصـى    «، بيشتر به سمت     »نزديك و غير رسمى   «اجتماعىِ  

عـوض كـرده، حـوزه      » دولت و اقتصاد  «بود، جايگاهش را با نهاد      » خانواده«نهاد اصلى كه قبال     

آمده، و باالخره كنتـرل اجتمـاعى كـه در اجتمـاع بـه عهـده                » شهر«به  » روستا«جغرافيايى از   

و با اين پيامـدها و ويژگـى        ) 46.(شده است » قانون و قرارداد  «بود، در جامعه    » مذهب و عرف  «

 .شود  كه انسان خواستار حقوقى فراتر از قبل مىهاست

  

  ـ انسان گرايى8

 رواج  humanismپس از تحوالت فراوان در فرهنگ و فكر و انديشه آدمـى، انسـان گرايـى                 

عصر نوين تاريخ بشر رقم خـورد و انسـان بـر            . يافت و انسان محور شده و جاى خدا نشست        

اى  ت شناخته شد و انسان مستقل از هر عقيـده         حق تغيير عقيده به رسمي    . عقيده برترى يافت  

اصـالت انسـان سـيطره يافتـه و         . كه برگزيند، ذاتاً به علت انسان بودنش محترم شمرده شد         

و چونـان كـه     ) 47.(تلقى شـد  » بندگى«و دين مظهر    » رهايى«اومانيسم و انسان گرايى مظهر      

در » ابـژه «و هـم بـه عنـوان        » سوژه«فوكو معتقد بود، در گفتمان مدرنيته انسان هم به عنوان           

 .شناسى قرار گرفت دستگاه معرفت

و حتـى بنـا بـر عقايـد     . اما در عصر ماقبل مدرن پارادايم برترى عقيده بر انسان وجود داشـت         

بـا  » انسـان «) مانند دكتر على شريعتى و برخى روشنفكران دينـى        (برخى انديشمندان امروزى    

با خصوصيات فيزيولوژى، بيولوژى و روانشناسـانه       منظور از بشر، انسان     . متفاوت است » بشر«

شود هر يك از افراد نـوع        اما حقيقت انسان بودن، سبب مى     . است كه در همگان يكسان است     

در جوامع مختلف هر كسى به اندازه ديگران بشر است،          . باشند» انسان«بشر، به ميزان خاصى     

اسـت در  » بـودن «بشـر يـك   . برسنداند به مرحله انسان شدن      اما افرادى هستند كه توانسته    

حال اگر بـه مقتضـاى   ) 48.(است و هدف بشر، انسان شدن است  » شدن«حالى كه انسان يك     

تفاوت بشر و انسان براى هر انسـان حقـوق متفـاوتى قائـل شـويم، ايـن مسـئله بـا تفكـر                        

هـا،   در بينش انسان گرايانه با تأكيـد بـر تشـابه انسـان            . گرايانه مدرنيته تعارض دارد    انسان

شود و هويت انسان به عنوان انسان، متضمن نفـى هويـت طبقـاتى،               هرگونه تمايزى نفى مى   

شود و اين بينش فلسفى، در رواج انديشه حقوق بشر و حقوق مساوى              ملى، قومى و نژادى مى    
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و يكسان براى همگان نقشى اساسى داشت، همانگونه كه رواج حقوق بشر نيز در رشد بيـنش                 

 .ر به سزايى داشتگرايى تأثي انسان

  

 اعالميه جهانى حقوق بشر

اقدامات و فعاليتهاى فكرى و علمى در مسير تحقق حقوق بشر، به منشورى كلى و همه جانبـه                  

در اواسـط جنـگ جهـانى دوم،        . باشد منتهى شد كه موسوم به اعالميه جهانى حقوق بشر مى         

را » آتالنتيك«اطلس، منشور   هاى آمريكا و انگلستان در كشتى جنگى در اقيانوس           سران دولت 

اى مقدمات تأسيس     ماده 8هاى ديگر نيز با امضاى اين منشور         امضا كردند و پس از آن دولت      

منشور ملل متحد و تأسيس رسمى سازمان ملـل متحـد در            . سازمان ملل متحد را فراهم آوردند     

ر ملل متحـد،     منشو 55، موجب توجه بيشتر به حقوق بشر شد تا آن جا كه در ماده               1945سال  

بشـر كـه از نماينـدگان        تدوين اعالميه جهانى حقوق بشر تصريح شد و كميسيون ويژه حقوق          

نويس اين اعالميـه      جلسه بحث و بررسى، پيش     85كشورهاى عضو تشكيل شده بود، پس از        

 رأى 8 رأى مثبـت و  48 با 1948 دسامبر 10را تقديم سازمان ملل متحد كرد و اين اعالميه در        

كشورهاى روسيه، روسيه سفيد، اوكراين، چكسلواكى، يوگسالوى، لهسـتان، آفريقـاى           (ممتنع  

 ماده بـه تصـويب عمـومى رسـيد و رسـميت جهـانى               30در يك مقدمه و     ) جنوبى و عربستان  

 )49.(يافت

اهداف اصلى اين اعالميه كه در مقدمه آن ذكر شده، حفـظ عـدالت و صـلح و آزادى و برچيـده                      

ساوى حقوق انسانى است كه به طور مجمل به حقـوق مصـرح در آن               شدن فقر و تبعيض نيز ت     

 .نماييم اشاره مى

 )1ماده (  ـ آزادى و برابرى همه انسانها 

 )2ماده (ـ مساوات و عدم تبعيض نژادى، زبانى، دينى، سياسى و جنسى 

 )3ماده (ـ حق زندگى، آزادى و امنيت 

دارى و شكنجه، منع تبعيـد و بازداشـت          ـ حق برخوردارى يكسان از حمايت قانون، عدم برده        

، 4مـواد   ... (خودسرانه و مداخله در امور خصوصى، حق مراجعه به محاكم صالحه و حق برائت و              

 )12 و 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5
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 )13ماده (ـ حق عبور و مرور آزادانه و ترك يا بازگشت به كشور

 )14ماده (ـ حق پناهندگى در برابر آزار و شكنجه 

 )15ماده (شتن تابعيت و منع سلب خودسرانه آن ـ حق دا

ماده (ـ حق ازدواج آزاد و تساوى حقوق زوجين و برخوردارى خانواده از حمايت دولت و جامعه                  

16( 

 و  17مـواد   (ـ حق مالكيت و منع سلب خودسرانه آن و نيز حق مالكيت مالى و خدمات عمـومى                  

21( 

 )19 و 18مواد (بيان و تغيير آنها ـ حق آزادى فكر، وجدان، عقيده و مذهب و حق 

 )21ماده (گيرى و استفاده از خدمات عمومى  ـ حق شركت در انتخابات و رأى

ـ حق كسب مشاغل عمومى به صـورت مسـاوى،حمايت بيكـار و اجـرت مسـاوى بـراى كـار                     

 )23ماده (مساوى

 )23 و 20د موا... (ها و آميز و اتحاديه هاى مسالمت ـ حق تشكيل آزادانه مجامع و جمعيت

منــدى از خــدمات  منــدى مــادران و كودكــان از مراقبــت و بهداشــت و بهــره ـــ حــق بهــره

 )25ماده (اجتماعى

ـ حق امنيت اجتماعى، استراحت، تفريحورفاه، سالمت و آموزش رايگان و تحصيل معطوف بـه               

بـردارى از منـافع مـادى        رشد شخصيت، شركت آزادانه در مجامع فرهنگى و هنـرى و بهـره            

 )27 و 26، 25، 24، 22مواد(..و

 )28ماده (ـ حق درخواست براى تأمين نظم و اجراى حقوق اشاره شده

 )29ماده (هاى قانونى  ـ وظيفه و تكليف هر فرد در برابر دولت و جامعه و محدوديت

ـ عدم تفسير غلط و سوءاستفاده از اعالميه به طورى كه به پايمال كردن حقوق افراد بينجامـد                  

 )30ماده (

ذكر اين نكته نيز الزم است كه به علت اين كه اعالميه حقوق بشر، ضمانت اجرايى نداشت، از                  

هاى مختلف جهان قراردادها و كنوانسيون هايى مـورد تصـويب قـرار گرفتـه كـه                  سوى دولت 

هايى كـه از اصـول ايـن اعالميـه           ها به حقوق بشر بيشتر صورت پذيرد و دولت         اهتمام دولت 

نند مورد تنبيه و بازخواست قرار گيرند، از جمله ميثاق بـين المللـى حقـوق    ك جهانى، تخطى مى  
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هاى جانبى سازمان ملل مانند كميتـه حقـوق بشـر، كميتـه محـو                ، و كميته  1966بشر در سال    

برخـى اقـوام و ملـل نيـز         . تبعيض نژادى، كميته محو تبعيض عليه زنان و كميته نفى شـكنجه           

اند مانند منشور اجتمـاعى اروپـا در         حقوق بشر تصويب كرده   هاى جداگانه در دفاع از       اعالميه

 و نيز اعالميه اسالمى     1969، قرارداد حمايت از حقوق بشر در قاره آمريكا در سال            1950سال  

هاى مختلف و مناطق مختلف       كه هركدام نشان دهنده توجه فرهنگ      1990حقوق بشر در سال     

 .باشد جهان به حقوق بشر در عصر حاضر مى

  

 هاى مختلف درباره حقوق بشر دگاهدي

اصول اساسى حقوق بشر و سير تاريخى آن، با بسيارى از مكاتـب و اديـان در تضـاد بـوده و                      

هاى مدرنيته، چون سكوالريسم، فردگرايى و انسان گرايى با اصول دينى و جهـان               برخى بنيان 

پـردازيم،   ها مى  عارضدر اينجا به برخى از اين ت      . هاى گذشته و امروز بشر تعارض دارد       بينى

گرچه بسيارى از اين تعارضات مورد توجه طرفداران مكاتب و اديانِ ذكر شده نيست و امـروز                 

 .باشد حقوق بشر بيشتر از هرچيزى مورد توجه انسان مى

  

 اسالم و حقوق بشر

برخى انديشمندان اسالمى، معتقدند حقوق بشر از غرب گرفته شـده، در حـالى كـه اسـالم و                   

ا از هيچ نيازى براى انسان فروگذار نكرده و ويژگى نظام حقوقى اسالم، الهـى بـودن                 كتاب خد 

ماهيت آن است كه با منشأ انسان مدارانه حقوق بشر در تضاد است و كال بايد حقوق بشر غير                   

 )50.(اسالمى كه منبع و منشأ آن، دين نباشد را كنار گذاشت

شر، عدم توجه به آن را نشانه عقـب مانـدگى و            عده ديگرى از انديشمندان با تأكيد بر حقوق ب        

از دل «دانند و با محور قـرار دادن حقـوق بشـر مـدرن، معتقدنـد              جدايى از ماهيت انسانى مى    

پـس هرجـا    ) 51(».آيـد  از دل اسالم حقوق مؤمنان درمى     [بلكه]آيد،   اسالم حقوق بشر درنمى   

 مـورد اجتهـاد و اصـالح قـرار          اسالم با مفاهيم و اصول حقوق بشر مدرن ناسازگار است، بايد          

گرا بود و در جهان بينى       گراست و بشر دوران قديم، تكليف      چون بشر دوران جديد، حق    «. گيرد

دينى، انسان به عنوان موجودى مكلف است، پس ايـن تفكـر دينـى بـا انديشـه بشـر جديـد          
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ـ     دين براى اين كه استمرار وجود بيابد، بايد بـى         «و  ) 52(»هماهنگى ندارد  را مقبـول   چـون و چ

و اگر بپذيريم كه شرط اول در دينـدارى، ايمـان، تعبـد،    ... نسلهاى پى در پى آدميان قرار گيرد  

پـس در  ) 53(».بايد گفت كه تجددگرايى با ديندارى غير قابل جمع است        ...تسليم و تقليد است   

ت اين ديدگاه اگر دين دارى به معنايى عام و كلى گرفته شود تا آنجـا كـه در آن حصـول حيـا                      

جديد از طريق تكنوكراسى يا لذت بردن از زنـدگى حتـى از طريـق تجـارب حسـى ناشـى از                      

توان حقـوق بشـر را نيـز         مصرف مواد توهم زا نيز جايز و ممكن باشد، در اين تلقى از دين مى              

 )54.(توان ادعا نمود كه دين با مدرنيته و حقوق بشر در تضاد نيست مورد توجه قرار داد و مى

هـاى   در متون و آثار دينـى، شـالوده       «اند كه    ز انديشمندان نيز اظهار عقيده كرده     برخى ديگر ا  

توان ادعا كرد پـيش      اى كه مى   محكم و توانمندى بر انسان مدارى و آزادى وجود دارد به گونه           

و ) 55(»دين، منبع و پشتوانه و آموزنده انسان مدارى و حقوق او بـوده اسـت              ... از آغاز مدرنيته  

توانند با الگوگيرى از اصول جهانى حقوق بشر، ضمن محك زدن و اصـالح ايـن                 مسلمانان مى 

اصول با اجتهاد در اسالم و تغييرات اصولى، آن را كارآمد و روزآمد نمـوده و ايـن تعارضـات را                     

حقوق افراد مسـتقل از تفـاوت درجـات ايمـان           «اين طيف از انديشمندان معتقدند      . رفع نمايند 

بنـابراين  ) 56(» ندارد درك و برداشت خود را مبناى حق قرار دهـد           و هيچ كس حق   ... آنهاست

حقوق بشر نه دينى است و نه ضد دينى بلكه غير دينى است و زاييده عقل و تجربه آدميان در                    «

شـود، نـه     و چون حق طبيعى از كتاب طبيعت استخراج مـى         ) 57(»...طول قرون متمادى است   

 .حقوق را بازشناسيمپس وظيفه ماست كه اين ) 58(كتاب شريعت،

در اين مقاله قصد ارزش گذارى بر هيچ كدام از اين عقايد وجود ندارد ولى به طور كلى بيـنش                    

تاريخى از اسالم و نيز اعالميه اسالمى حقوق بشر تعارضـاتى حـل نشـدنى بـا حقـوق بشـر                     

از جمله كرامت و شرافت اكتسـابى بـراى انسـان كـه در اعالميـه جهـانى پذيرفتـه                    : داراست

شود، عدم تساوى حقوق زن و مرد، عدم تساوى حقـوق مسـلمان و غيرمسـلمان، عـدم                   نمى

كه بر پايه افكار برخى انديشمندان، تمامى اين تعارضات قابل          ... و) ارتداد(آزادى در تغيير دين     

حل است و بر مبناى تفكر برخى ديگر، اصول اساسى اسـالم قابـل تغييـر نيسـت و بنـابراين                     

 ) 59.(ارضات را حل كردتوان اين تع نمى

  



 30

 مسيحيت و حقوق بشر

همان طور كه اشاره شد پيدايش آيين مسيح، بر توجه انسان به حقـوق بشـر تـأثير بسـزايى                    

اما به طور كلى بنابر تعاليم اين دين، انسـان موجـودى اسـت مقهـور قـدرت الهـى و                     . داشت

د نيز در كسـب كرامـت و        همچنين ميان زن و مر    . اش موهبتى از سوى خداوند به اوست       آزادى

شرافت تفاوت وجود دارد كه اين موارد موجب تعارض مسيحيت كاتوليك سنتى با حقوق بشـر                

 .شده بود كه با ظهور پروتستانتيسم، بسيارى از اين تعارضات رفع شد

  

 آيين يهود و حقوق بشر

اسـت كـه    ) الواح(آيين يهوديت كه با پيامبرى حضرت موسى آغاز شد، داراى احكامى دهگانه             

خداونـد،  «در برخى از اين تعاليم تأكيد شده كـه          . دهد ترين تعاليم يهود را تشكيل مى      بنيادى

اراده و خواست خود را به وسيله پيامبران به اطالع انسانها رسانده و انسان مكلـف اسـت كـه                    

حتى طبق برخى دستورات دينى، يهوديان در دعاهـاى خـود چنـين             » .اعمال نيك به جاى آورد    

سـواد   متبارك است خدايى كه مرا يهودى خلق كرد، مرا يك زن نيافريد و مرا بى              «: خوانند ىم

كه تمام اين عقايد و تبعيضات جنسى و مـذهبى و نـژادى مصـرح در عقايـد                  » .به وجود نياورد  

يهوديان، و بنيادگرايى كور صهيونيسم، هر روز طرفداران اين عقيده را با حقـوق بشـر واقعـى                  

 .باشند گرچه طرفداران اين آيين در جهان بسيار اندك مى. استدورتر كرده 

  

 اديان شرقى و حقوق بشر

رواج دارد كـه    » بودا«و  » شينتو«،  »كنفوسيوس«،  »تائو«در جوامع آسيايى و شرقى اديانى چون        

در اين عقايد فردگرايى و انسان محورى كمتر        . بسيارى از جهانيان را به خود جذب كرده است        

ارتبـاط بـا طبيعـت و زيبـاگرايى آنهـا را بـه اسـتحكام روابـط                  . شود  شناخته مى  به رسميت 

خويشاوندى و گروهى سوق داده تا آنجا كه فرد به تنهايى معنا نـدارد و حقـوق فـرد انسـانى                     

البته ذكر اين نكته نيز الزم است كه به طـور كلـى كشـورهاى               . گيرد كمتر مورد توجه قرار مى    

 احترام به اعالميه حقوق بشـر، تعارضـات خـويش را بـا انديشـه                آسياى شرقى سعى دارند با    

 .مدرن حقوق بشر رفع نمايند
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 پست مدرنيسم و حقوق بشر

» محافظه كـارى  «با توجه به تعارضاتى كه بين مكاتب مختلف و حقوق بشر وجود دارد از جمله                

جاى عقلگرايـى ،    و توجه به احساسات و عواطف به        » رومانتيسيسم«با نفى حقوق موهوم بشر،      

و توجـه بـه     » فاشيسـم «با تأكيد بر نفـى مالكيـت خصوصـى،          » سوسياليسم«و  » ماركسيسم«

كـه بـه تفسـير      » تأويـل گرايـى   «و عقـل سـتيزى و نيـز         » اگزيستانسياليسم«تبعيض نژادى،   

، »فوكو«هرمنوتيكى از حقوق انسان معتقد است، در چند دهه گذشته فيلسوفان مشهورى چون              

با انتقاد به مدرنيسم و انسان گرايى روشـنفكرى مـدرن، پسـت مدرنيتـه و           » يوتارل«و  » دريدا«

پست مدرنيسم را بنيان نهادند و با تأكيد بر نسبى گرايى، هيچ مفهوم جهان شـمولى از جملـه                   

 )60.(شناسند حقوق بشر را به رسميت نمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

 

 

 

 پانوشت

 ــــــــــــــــ

 

 .، نشريه معرفت»حقوق، حق و اقسام حق«نيا،  محمد مهدى كريمى. 1

 .121، ص »شناسى حقوق و جامعه«جرج گوروويچ، . 2

 .»دوره عمومى حقوق بشر«و » ماهنامه گزارش گفتگو«محمد راسخ، : ك.ر. 3

 .64 و 63، 54، 53، ص »سنت و سكوالريسم«عبدالكريم سروش، . 4

 .68، ص »رابطه دين و آزادى«سيد محمد على ايازى، . 5

 .»ماهنامه گزارش گفتگو«محمد راسخ، : ك. ر.6

 .101 و 100، ص »هاى سكوالريسم ها و نشانه ريشه«على ربانى گلپايگانى، . 7

 .93 ـ 103، ص »فلسفه حقوق بشر«عبداهللا جوادى آملى، : ك.ر. 8

 .118 - 120، ص »شناسى حقوق و جامعه«جرج گوروويچ، : ك.ر. 9

 .103 ـ 93، ص »سفه حقوق بشرفل«عبداهللا جوادى آملى، : ك.ر. 10

 .، سايت اينترنتى بالغ»ماهيت حقوقى و انسانى ارتداد«نيا،  محمد مهدى كريمى. 11

 .142، ص »ها ديدگاه«حسينعلى منتظرى، . 12

 .، مقاله حقوق بشر»جامعه مدنى«محمد هادى معرفت، . 13

 و داريـوش    29، ص   »حقوق بشـر و سـير تكامـل آن در غـرب           «مهدى ابوسعيدى،   : ك.ر. 14

انديشـه دينـى و حقـوق       «محمدتقى فاضل ميبدى،    . 15. 38، ص   »دانشنامه سياسى «آشورى،  

 .، نشريه آفتاب»طبيعى

 .228 ـ 232، ص »مبانى حقوق بشر«سيد صادق حقيقت، : ك.ر. 16

 .55، ص »حقوق بشر از ديدگاه اسالم«اى،  سيد محمد خامنه. 17

 .126 ص ،»مبانى حقوق بشر«سيد صادق حقيقت، . 18



 33

 قرن قبل منشورى تدوين كرده بود كـه         25كوروش كبير، بنيانگذار سلسله هخامنشيان در       . 19

توانستند بـه طـور آزادانـه ادامـه      كردند، مى  طبق آن كسانى كه تحت امپراتورى او زندگى مى        

بسيارى از حقوقدانان و فعالين حقوق بشر، ايـن     . حيات داده و كيش و آيين خود را حفظ نمايند         

شـود، را اولـين سـند حقـوق بشـر در             منشور كه كتيبه آن امروز در موزه بريتانيا نگهدارى مى         

 .دانند جهان مى

 .28 ـ 31، ص »مبانى حقوق بشر«سيد صادق حقيقت، : ك.ر. 20

 .، نشريه آفتاب»حقوق بشر از رؤيا تا عمل«احسان نراقى، : ك.ر. 21

، نشـريه   »هاى حقـوقى پدرسـاالر     رار نظام مدرنيته و استق  «سيد عباس پورهاشمى،    : ك.ر. 22

 .پگاه حوزه

 .7، ص »علوم اجتماعى و سير تكوينى آن«احسان نراقى، . 23

 .، روزنامه همشهرى»هابرماس و مدرنيته تعاملى«همان و اميرسياوشان، . 24

 .، سايت اينترنتى تهرانشهر»حقوق شهروندى و حقوق بشر«اردشير اميرارجمند، . 25

، مقاله سه گونه قرائـت از سـنت در          »سنت و سكوالريسم  « مجتهد شبسترى،    محمد: ك.ر. 26

 .»شناسى تجدد درآمدى برجامعه« و حسين بشيريه، 214عصر مدرنيته، ص 

 .، ترجمه مرتضى مرديها، نشريه نقد و نظر»نقد مدرنيته«آلن تورن، : ك.ر. 27

، بررسـى آراى گيـدنز،      »اى بر تحليل نهـادين مدرنتيـه       مقدمه«نسرين پورهمرنگ،   : ك.ر. 28

 .سايت اينترنتى پورهمرنگ

 .17، مقاله دين و دنياى جديد، ص »سنت و سكوالريسم«عبدالكريم سروش، . 29

 .، نشريه نقد و نظر»اقتراح«مصطفى ملكيان، : ك.ر. 30

پـيش  « و ناصر كاخساز،     10، ص   »علوم اجتماعى و سير تكوينى آن     «احسان نراقى،   : ك.ر. 31

 .، سايت اينترنتى ميهن»ش سنت و مدرنيته در ايراندرآمدى بر چال

 .، نشريه آفتاب» از رؤيا تا عمل;حقوق بشر«احسان نراقى، : ك.ر. 32

 .»مبانى حقوق بشر«همان و سيد صادق حقيقت، : ك.ر. 33

 .17، ص »علوم اجتماعى و سير تكوينى آن«احسان نراقى، : ك.ر. 34

 .28همان، ص : ك.ر. 35



 34

 .، روزنامه همشهرى»پيشينه حقوق بشر«ليمى، حسين س: ك.ر. 36

 .، نشريه نقد و نظر»اقتراح«مصطفى ملكيان، . 37

 و نيز احسـان  6 ـ  8، ص »شناسى در دوران معاصر هاى جامعه نظريه«جرج ريتزر، : ك.ر. 38

 .»علوم اجتماعى و سير تكوينى آن«نراقى، 

، ترجمه بـاقر پرهـام،      »شناسى عهمراحل اساسى سير انديشه در جام     «ريمون آرون،   : ك.ر. 39

 .423 و 366 و 365 و 364ص 

، ترجمـه منـوچهر صـبورى، ص        »شناسـى  هاى بنيادى در جامعه    انديشه«پيتر كيويستو،   . 40

144. 

 .»مبانى حقوق بشر«سيد صادق حقيقت، : ك.ر. 41

 6ثالثـى، ص     ، ترجمه محسن  »معاصر شناسى در دوران   نظريه جامعه «جرج ريتزر،   : ك.ر. 42

 .»علوم اجتماعى و سير تكوينى آن«و احسان نراقى، 

، سـايت اينترنتـى   »پيش درآمدى بر چالش سنت و مدرنيته در ايران«ناصر كاخساز،  : ك.ر. 43

 .28 و 27، ص »شناسى تجدد درآمدى بر جامعه«ميهن و حسين بشيريه، 

صـبورى، ص   ، ترجمـه منـوچهر      »شناسـى  هاى بنيادى در جامعه    انديشه«پيتر كيويستو،   . 44

122. 

 .120 و 119، ص »مبانى حقوق بشر«سيد صادق حقيقت، : ك.ر. 45

، ترجمه منوچهر صبورى، ص     »شناسى هاى بنيادى در جامعه    انديشه«پيتر كيويستو،   : ك.ر. 46

128. 

 .»حقوق بشر يا حقوق مؤمنان«عمادالدين باقى، : ك.ر. 47

 .105 تا 100، ص »انسان و اسالم«على شريعتى، : ك.ر. 48

 .»حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب«مهدى ابوسعيدى، : ك.ر. 49

 .»فلسفه حقوق بشر«عبداهللا جوادى آملى، : ك.ر. 50

 بـه نقـل از عمادالـدين        82حاتم قادرى، سخنرانى در نشست دفتر تحكيم وحدت، مهـر           . 51

 .»حقوق بشر يا حقوق مؤمنان«باقى، 

 .ماهنامه كيان، »سكوالريسم«عبدالكريم سروش، : ك.ر. 52



 35

 .، نشريه نقد و نظر از سايت اينترنتى بالغ»اقتراح«مصطفى ملكيان، . 53

 .همان: ك.ر. 54

 .»حقوق بشر يا حقوق مؤمنان«عمادالدين باقى، . 55

 .98 و 476، ص »ها ديدگاه«حسينعلى منتظرى، . 56

 .، نشريه آفتاب»انديشه دينى و حقوق طبيعى«محمدتقى فاضل ميبدى، : ك.ر. 57

 ).اين مطلب از قول عالمه طباطبايى نقل شده است. (همان. 58

 و محسـن  101 ـ  77، ص »حقـوق بشـر از ديـدگاه اسـالم    «محمد على تسخيرى، : ك.ر. 59

حقوق بشـر   «نشريه آفتاب و همچنين محسن كديور،       » آزادى عقيده و مذهب در اسالم     «كديور  

 .نشريه آفتاب» و روشنفكرى دينى

 و نيـز اميرهوشـنگ   397 ـ  386، ص »مبـانى حقـوق بشـر   « حقيقـت،  سيد صـادق : ك.ر. 60

 .، خالصه مقاالت برگزيده كنگره حقوق بشر»پست مدرنيسم و حقوق بشر«افتخارى راد، 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

  

  

 )منابع و مĤخذ(

  

 كتاب

 .»قرآن كريم« ـ 1

 .81، مترجم رضا رضايى، نشر كوچك، چاپ سوم »اعالميه جهانى حقوق بشر« ـ 2

، پيتر كيويستو، ترجمه منوچهر صبورى، نشر نـى،  »شناسى هاى بنيادى در جامعه انديشه« ـ  3

 .80چاپ دوم 

، على شريعتى، انجمن اسالمى دانشجويان دانشكده نفت آبـادان، چـاپ   »انسان و اسالم« ـ  4

 .اول

 .80، محمد هادى معرفت، انتشارات تمهيد، چاپ دوم »جامعه مدنى« ـ 5

مقـاالت محمـد علـى    . (80، انتشـارات الهـدى، چـاپ اول    »بشر از ديدگاه اسالمحقوق « ـ  6

تسخيرى، محمد جواد حجتى كرمانى، سعيده لطفيان،سيد مصطفى محقق داماد، احمـد نقيـب              

 ).زاده و محسن كديور

 .43، مهدى ابوسعيدى، نشر مؤلف، چاپ اول، »حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب« ـ 7

رحيمـى، انتشـارات    ، جرج گوروويچ و ديگران، ترجمه مصـطفى »شناسى حقوق و جامعه« ـ  8

 .71سروش، چاپ دوم 

 .78، محمدرضا نيكفر، انتشارات طرح نو، چاپ اول »خشونت، حقوق بشر و جامعه مدنى« ـ 9

مقـاالت  . (81اهللا طالقانى، آذر  ، مجتمع فرهنگى آيت»خالصه مقاالت كنگره حقوق بشر« ـ  10

 ).مد على ايازىافتخارى راد و مح

 .80، داريوش آشورى، انتشارات مرواريد، چاپ ششم »دانشنامه سياسى« ـ 11

 .79، حسين بشيريه، كتاب نقد و نظر، چاپ اول »شناسى تجدد درآمدى بر جامعه« ـ 12

 .81اهللا منتظرى، چاپ دوم  ، حسينعلى منتظرى، انتشارات دفتر آيت»ها ديدگاه« ـ 13
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، على ربانى گلپايگانى، مؤسسه فرهنگـى دانـش و   »هاى سكوالريسم ها و نشانه ريشه« ـ  14

 .81انديشه معاصر، چاپ دوم 

. 81، جمعى از نويسندگان، مؤسسه معرفت و پژوهش، چـاپ اول  »سنت و سكوالريسم« ـ  15

 ).مقاالت عبدالكريم سروش ومحمدمجتهد شبسترى(

 .63شارات نيكان، چاپ سوم ، احسان نراقى، انت»علوم اجتماعى و سير تكوينى آن« ـ 16

 .77، عبداهللا جوادى آملى، مركز نشر اسراء، چاپ دوم »فلسفه حقوق بشر« ـ 17

، سيد صادق حقيقت و سيد على ميرموسوى، مؤسسه فرهنگى دانش »مبانى حقوق بشر« ـ  18

 .81و انديشه معاصر، چاپ اول 

 ترجمه باقر پرهـام، نشـر   ، ريمون آرون،»شناسى اساسى سيرانديشه در جامعه مراحل« ـ  19

 .81علمىوفرهنگى، چاپ پنجم 

، جورج ريتزر، ترجمه محسن ثالثى، انتشـارات  »شناسى در دوران معاصر نظريه جامعه« ـ  20

 .81علمى، چاپ ششم 

  

 نشريات

 .82، فروردين 24، عبدالكريم سروش، نشريه آفتاب، شماره »آزادى بيان« ـ 1

 .81، اسفند 23، محسن كديور، نشريه آفتاب، شماره »مآزادى عقيده و مذهب در اسال« ـ 2

 ).سايت اينترنتى بالغ. (19، مصطفى ملكيان، نشريه نقد و نظر، شماره »اقتراح« ـ 3

، مهـر  29، محمدتقى فاضل ميبدى، نشريه آفتاب، شـماره  »انديشه دينى و حقوق طبيعى« ـ  4

82. 

 .81، اسفند 23 نشريه آفتاب، شماره ، محمدتقى فاضل ميبدى،»انسان، اديان، ارتداد« ـ 5

 از سـايت  82 فـروردين  19، حسين سـليمى، روزنامـه همشـهرى،    »پيشينه حقوق بشر« ـ  6

 .اينترنتى همشهرى

 .82، تير 27، احسان نراقى، نشريه آفتاب، شماره »حقوق بشر، از رؤيا تا عمل« ـ 7

 .82 آذر 11، 79رق، شماره ، عمادالدين باقى، روزنامه ش»حقوق بشر يا حقوق مؤمنان« ـ 8
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، 28 و 27، محسـن كـديور، نشـريه آفتـاب، شـماره      »حقوق بشر و روشـنفكرى دينـى  « ـ  9

 .82تير،مرداد و شهريور

نيا، نشـريه معرفـت، سـال دوازدهـم،      ، محمد مهدى كريمى»حقوق، حق و اقسام حق« ـ  10

 .82، مهر 7شماره 

، 3سخ، نشريه گـزارش گفتگـو، شـماره    ، محمد را»حق و تكليف در عصر قديم و جديد« ـ  11

 .81آبان 

 .81، جزوات كرسى حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتى، آذر »دوره عمومى حقوق بشر« ـ 12

، سـخنرانى محمدراسـخ، مركـز    »بشر المللى حقوق بين ضرورت رويكردنظرى به نظام« ـ  13

 .81مطالعات حقوق بشر، آذر 

ــام « ـ  14 ــتقرار نظ ــه و اس ــوق مدرنيت ــاى حق ــاالره ــاس پورهاشــمى،  »ى پدرس ، ســيد عب

 ).سايت بالغ (79حوزه، شماره  پگاه نشريه

  

 سايت اينترنتى

 www.kadivar.com ـ سايت اينترنتى محسن كديور، 1

، »حقوق بشر، درون دينى يـا بـرون دينـى   « ـ سايت اينترنتى باشگاه انديشه، فؤاد دانشور،  2

www.bashgah.com 

، »ماهيـت حقـوقى و انسـانى ارتـداد    «نيـا،   حمـد مهـدى كريمـى    ـ سايت اينترنتى بالغ، م 3

www.balagh.net 

ــى پورهمرنـــگ،    4 ــايت اينترنتـ ــه« ـ سـ ــه  مقدمـ ــادين مدرنيتـ ــر تحليـــل نهـ ، »اى بـ

www.pourhamrang.com 

 www.tehranshahr.com ـ سايت اينترنتى تهرانشهر، گفتگو با اردشير اميرارجمند، 5

، »پيش درآمدى برچالش سنت و مدرنيته در ايـران «اخساز،  ـ سايت اينترنتى ميهن، ناصر ك 6

www.mihan.net 


