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 چکیده

مبانی حق ق بشر در دیدگاه  ،تحلیلیدینی و رویکرد نقدیروش برون بااین ن شتار 

یان با حام صداهم ،برخی از روشنفکران ن معتزلی داخلیکاود. مین معتزلی را  روشنفکران

انسان و  را حق ق بشر یو مبنا ب دن حق ق بشرنددینیرافحق ق بشر غربی مدعی 

تفسیر را حق ق بشر دین  اصل قراردادن. لذا با نه دین نداندیم مح رانهنسانباورهای ا

 اواّلً ،است ار ادلهبا اقامه  ،ن شتار حاضر ضمن نقد ادعای روشنفکران ن معتزلیدر . ندکنیم

ای ادعوانگهی  کنیم.میرا تبیین عل م بشری از شناخت تامّ و وامع حق ق انسان  نات انی

و مبانی تعالی حق ق  کنیممینقض برای حق ق بشر را  مح رانهنسانمح ریت باورهای ا

  .است امع نیازهای حق قی و یگ پاسخ دانیم کهمیبشر را در گرو تعالیم اسالمی 
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 مقدمه

 با اسالم سازگار است و هادگاهیدبرخی  امروزه در باب حقوق بشر چندین دیدگاه مطرح است؛

 اندکردهدیدگاهی را مطرح جهان اسالم در چند دهه اخیر  1برخی نواندیشان دینی .برخی ناسازگار

به  نگریستنتحول در مبانی حقوق بشر اسالمی و فرادینی موضوع و آن، شودیمکه نوعاً ترویج 

 ؛آمده است دوران مدرن پدید انسان در یمدارحق از حقوق بشر است. بدین معنا که حقوق بشر

 کل نظام حقوقی یا زیرا .نداردولی اکنون نظام حقوقی  داشته است،نظام حقوقی  آغازاسالم در 

 احکام اجتماعی اسالم متناسب با ا معتقدندهآن ست.آن مربوط به گذشته ا قواعد بسیاری از

 رشد نبوغ فکری و بشر امروز با مکانی نزول وحی بوده است و است که ظرف زمانی و یاجامعه

 لذا ؛ندیبینمدینی  یهاآموزه به دین و نیازی، به حقوق خویش یابیدستبرای  اشعقالنی

معتقد است برای  و داندیم شخاص زمان حدوث احوال دینی را مربوط به اوضاع و یهاآموزه

حال آنکه اسالم دینی جامع و . (73 :1731 شبستری،مجتهد )فعلی بشر کارایی ندارد  اوضاع و احوال

ابعاد زندگی بشر قانون  همهبرای  و داردحیات بشر توجه  یهاجنبه همهبه  رواز این ؛کامل است

ر د هاانسانروشنگر برای هدایت  یقرآن کتاب بنابراین، .(191: 7ج ،1737)مطهری، تعیین کرده است 

 همه اعصار است.

وَ اوحی إلیَّ هذا القرآن لِأُنْذِرَکُمْ »: اشاره دارد از این قرارندفراخوان یادشده  که به  یبرخی آیات

آشکارا  آیات مزبور. (3 :)حشر «فَانْتهُواما ءاتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ » ؛(19 :)انعام «بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ

 ریذپنقضبرای همه نقاب از چهره برگرفته و در هیچ زمانی  میکرقرآنکه  اندقتیحقمنادی این 

                                                             
در آن زمان جنبشی در مقابل  .گرددیم تاریخچه و ریشه نواندیشی به عصر روشنگری اروپا در قرن هیجدهم باز .1

وئل از سردمداران این تفکر ایمان .توجه به عقل بود ،ی نواندیشیهایژگیویکی از  .ی کلیسا پدید آمدهایپرستخرافه
کشف کرد. در جهان اسالم با توجه به استعمار  توانیمبا عقل  را هایبدو  هایخوبهمه گوید میکانت است که 

رو چهار رویکرد روشنفکری . از اینندکرد عرضهی از اندیشمندان مسلمان راهکارهای متفاوتی اعدهکشورهای غربی، 
 روشنفکری .ب ؛رویکرد احیاگرانه که به احیای صحیح دین و مذهب توجه داشت .الف و نواندیشی شکل گرفت:

وشنفکران این ر ی ازاعدهروشنفکری دینی با رویکرد تجددگرا که  .ج ؛دینی، با گرایش سوسیالیستی و کمونیستی
بشر  و به حقوق گذاشتکنار باید دین را  . به باور آنها،ی دین را تفسیر کردند که دین از صحنه خارج شوداگونه به

 .خواهد کردکه رویکرد تجددگرا است، نقد  ،ستیز. این پژوهش رویکرد سوم راو غرب گراسنترویکرد  .د ؛پرداخت
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نی نفی دیدگاه فیلسوفان دین مببه « ابدیت و جاودانگی اسالم» لذا پذیرش اصل مبنایی نیست.

 .کندیمرونمایی  «حقوق بشر اسالمی» نمایتمام آیینه از و انجامدمیبودن حقوق بشر بر فرادینی

 وانتیمروشنی بهسخن گفته شد،  اشیهمگان یروشنگرن و آجاودانگی قر دربارهحال که  

نشعب م هر چیز از دیدگاه برخی نواندیشان دینی بیش از «حقوق بشر»و نقد کرد که تحلیل  اقرار

 با ور شیپنوشتار در  رو،این از .است «پسندحقوق عقل» ا دربارههاندیشه آن از بررسی گفتار و

 بارهدرا رابتدا گفتار سروش و مجتهد شبستری  نگاهی تحلیلی، رهگذر از پرسش و دو کردنطرحم

آمده از مراد و دستسپس با توجه به مبانی به .خواهیم کرد بررسیبودن حقوق بشر فرادینی

دو پرسش  خواهیم کرد.بررسی و نقد را ا هآنی ینظریه ادعا برخی دالیل،با اقامه  ،شانمقصود

 اصلی بدین شرح است:

 محور تواندیم و داردمحکمی  بنیانآیا مبانی حقوق بشر دردیدگاه روشنفکران نومعتزلی . 1

 گیرد؟ مبنای حقوق بشر قرار و

 یهانظام ازیا برتر  ،دستاوردهای جمعی عقلی بشر است همسو باآیا نظام حقوقی وحی  .2

 دادن دین در حقوق بشر با اقتضای ذاتی حقوق بشر منافات دارد؟دخالت آیا و ؟عقلی بشری است

 قوق بشرح دربارهروشنفکران نومعتزلی  تحلیل گفتار تجزیه و گرو در به دو پرسش مزبور پاسخ

نقد  وبررسی  و بامجتهد شبستری  سروش و آرای در جووبا جست رو شیپ نوشتاردر  .است

صحیح  واندتینمکه مبانی روشنفکران نومعتزلی  یمریگیمنتیجه  حقوق بشر دربارها هآن مستندات

منشأ حق  اسالم خداوند در .انسان است یهادگاهید از حقوق جهانی برای بشر فراتر زیرا .باشد

قام اقتضای م و کندیمتربیت  اشبه اندازه سعه وجودی هر موجودی را شبه مقتضای ربوبیت 1.است

تعالیم و  حقوق و پرتو دین و آن است که خداوند در اشوجودی سعه انسانی در نظام هستی و

 لذا خداوند متعال به عنوان خالق انسان، تدوینگر قوانین تشریعی و .تربیت کند وی را ،شالیفتک

 هبودن احکام تشریع بابدی وکرده یکسان توجه بهحقوق اولیه همه افراد بشر به  تکوینی است و

جامع انسان عاجز است. اینک  شناخت تام و پس علوم بشری از .تکوین است دلیل هماهنگی با

 ردقت مبانی حقوق بشبه ابتدا دوم( پرسش) پیش از بررسی و واکاوی مسئله اصلی پژوهش حاضر

                                                             
 ی حق است.گذارقانون. مراد از منشأ حق، مبدأ حقوق فردی و اجتماعی یا مقام 1
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 مبنای حقوق بشر و محورکه آیا  شودتا روشن کنیم یمبررسی را شبستری  دیدگاه سروش و در

 .نه یا وند باشدخدا تواندیم

 «حق ق بشر»مفه م  .8

اصطالحی نسبتاً جدید است که پس  در نظام حقوقی عرفی، (human rights) «حقوق بشر» اصطالح

روزمره شده  یوگوهاگفتوارد  1991تأسیس سازمان ملل متحد در سال  از جنگ جهانی دوم و

که  شده «حقوق انسان» و (natural rights) «حقوق طبیعی»جایگزین اصطالح  است. این عبارت،

حقوق بشر » گفته شده است: تعریف حقوق بشر در .(99: 1739)حبیبی مجنده،  دندار یقدمت بیشتر

 .(91: 1739)فلسفی،  «به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً دارای آن است

عضو خانواده بشری  هرحقوقی جهانی است؛ زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم  حقوق بشر،

سروش و  جمله از ،است. امروزه برخی روشنفکران متجدد از این حقوق برخوردار بشر فرد هر و است

ی نیازهای امروز متناسب با باید و نزول است دین مربوط به جامعه عصر معتقدند شبستری مجتهد

 شبستری،د مجته) پرداخت بشربه حقوق  گذاشت و کنار دین را حتی باید .شود تعبیر و تفسیر برداشت،

ته نداش سال پیش حقوق بشری وجود به این معنا که گویی تا هفتاد ؛(197 :الف 1737 سروش، ؛73: 1731

 احقوق بشر ب دادن دین درمعتقدند دخالت ،واقع در به آن نیاز پیدا کرده است.اکنون جامعه بشری  و

 پس این حقوق .ستا دین او برای بشر فارغ از زیرا این حقوق اقتضای ذاتی حقوق بشر منافات دارد.

 بستاند. را آنها تواندیمنه  و بدهد این حقوق را تواندیمدین نه  و فرادینی باشد باید ناچاربه

 اسالمی حق ق بشر طرح مبانی تح ل در .4

تن به نگریساسالمی، فرادینی مبانی حقوق بشر تحول درباره دیدگاه روشنفکران نومعتزلی در

 .آمده است دوران مدرن پدید انسان در یمدارحق از بدین معنا که حقوق بشر است؛ حقوق بشر

 این زمینه را شبهات و انتقادها در .به همراه دارد یاندهیفزاانتقادهای  محوری، چنین مبنا و

ی طرح شبهه جا هاده کدام از محورها، که ذیل هر کرد یبندمیتقساساسی  محور دو در توانیم

 گویی دارد.و پاسخ
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 اسالمی حق ق بشر مبنای خداشناختی ضرورت تح ل در .8. 4

 این نگاه ناشی از و خدا باشد تواندینممبنای حقوق بشر  ،در نگاه روشنفکران دینی

وع نگاه ن چنین تفکری ناشی از یریگشکلاست. اساس  نگریستن به موضوع حقوق بشرفرادینی

 ار هی و ماورایی برای دینمنشأ اال است که دین را زمینی دانسته ومنشأ تأسیس دین  به دین و

و  محدود حیث ماهیت وجودی، چون انسان را از ،. در واقع(661: 1791 صالحی،)عرب کندیم انکار

ماهیت  اگرچه تلقی او از ،داندیمبشری  هم تاریخی و هی راوحی اال از فهم او داندیمتاریخی 

قرآن را هم که محصول فهم  روز اینا .داندیمزیرا وحی را تجربه دینی  .وحی نیز نادرست است

 و هالذا دستور .(127: 1771 ؛ ابوزید،2: ب 1737 )سروش، داندیم پذیرخطا بشری و است، این بشر

 حقوق بشر احکام اسالم را منطبق با و داندیمنزول  در جامعه عصر دین را منحصر هاینافرم

 بودن موضوع حقوق بشر ا به فرادینیهآن .شودیم «پسندحقوق عقل»به  معتقد و داندینم

  باشد. آن خدا منشأ نباید جاعل حقوق و ،طبق چنین دیدگاهی لذا .نگرندیم

احکام  ،دنیبینمحقوق بشر منطبق  جایی که احکام اسالم را با دموکراسی و سروش درعبدالکریم 

ش به فقیهان نواندی او .کندیمنفی  قصاص را اسالمی و حدودبرای نمونه اجرای  ،کندیماسالم را نفی 

 کاات و ،مکان زمان و اوضاع و احوال دادن این احکام باانطباق احکام فقهی و در که تغییر زندیمطعنه 

 وی .(6: ب 1772  )سروش، حل کند را جدیدمشکالت زندگی  تواندینمالحرج  و به قواعدی چون الضرر

 این زمانی، دوره و هر در محورعقل مبنای اجتهاد بر اصالح شود و کیفری باید است قوانین معتقد

 ادیان سایر وقایع تاریخی، دربارهسروش معتقد است آنچه قرآن  .(21-21: 1733 ،همو) یابد قوانین تغییر

در  .(1776دی  ؛«میشل هوبینک» با وگوگفت ،همو) درست باشد تواندینملزوماً  دیگویمموضوعات  سایر و

سروش قرآن را  .منشأ تأسیس دین است نوع نگاه به دین و ییهانگرشچنین  ایجاد منشأ ،واقع

ده اینکه قرآن برآم بستر آن شکل گرفته است و که در داندیمتاریخی خاصی  اوضاع و احوالمحصول 

 لذا سروش از .(21: ب 1737 ،همو) ستا بشری او یهاتیمحدودتمام  وص( محمد )حضرت  ذهن از

 .کندیمنیز نفی  ضرورت التزام به قوانین را پذیری وحی،اعتقاد به خطا رهگذر

شر حقوق ب معتقد است و داندیمهی غیراال را حقوق بشر منشأ و مبنا شبستری نیز مجتهد

 قدمعت او .است ناپذیرهی حقوق بشر استنباططبق احکام اال گرفت و خدا کتاب از توانینم را

 انسانی یهاجامعه تلخ خونریزی و ستمگری در تجربههزاران سال  برخاسته از حقوق بشراست 
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 بهرا  ادیان و هافرهنگ همهبا آن،  توانیماخالقی است که  غیردینی و بشرِ حقوقهمین  است و

کی متافیزی بشر حقوقغربی بر  امتیازی است که حقوق بشر و این دعوت کرد ستم مخالفت با

 استنباط از در کشد که:این پرسش را پیش می ،همچنین .(227: الف 1739 شبستری،مجتهد ) دارد

در  وانندتیمقرآن و سنت زمانی به نظر وی،  ؟بپذیریم متون دینی را سنت کدام قرائت از کتاب و

 رسوم، آداب و اختالفشان در از صرف نظر که نزد همه مردم جهان، باشند« منبع»قاموس حقوقی 

ارتباط ر معتقد است حقوق بشر د یو ،بنابراین. (271: )همانپذیرفته شده باشد  ... رنگ و ونژاد 

 .(223-226: )همانخدا  ارتباط انسان با نه در انسان معنا دارد انسان با

 اسالمی حق ق بشر ضرورت تح ل در یشناختانسانمبنای  .4. 4

ه حق گون ذاتاً مبنای هر است که خود معنا به این گیرد قرار حقوق بشر محور و وقتی مبنا انسان،

انسان  یگذارتیاولو اساس چنین تفکری ناشی از .(92: 1977)الغنوشی،  دشویم یگذارقانون و

قراردادن  معیار را بشر حقوق یشناختانسانمبانی  نیترمهمروشنفکران نومعتزلی  .است

به دنبال تفسیری از  و دانندیمدینی  یهاآموزهبررسی  جدیدترین دستاوردهای علوم بشری در

 ،)مجتهد شبستریباشد  علوم بشری سازگار که با ندهست ینبواحادیث  موجود در قرآن و یهاگزاره

 دبیات،ا فقه، بلکه در در فقطنه کردن راچنین مبنایی آنها دعوت به اسالمی اتخاذ با. (97: الف 1739

 اقتصادی و کردن مسائل اجتماعی، سیاسی،با دینی و نددانمی کلی دانش مردود طور به و هنر

 «حقوق بشر» عامل تعین ست که شبستریا رواین از .(191: 1773 )وصفی، کنندیمعلمی مخالفت 

 و داندیمکالم نبوی  او قرآن را. (223: الف 1739 شبستری،مجتهد ) داندیمعقل و وجدان آدمی  را

از شیوه بیان آیات مشخص است که آیات تفسیری هستند  دیگویمقرآن  بیان آیات متعددی از در

 بر. (11-19: الف 1739 شبستری،مجتهد ) کندیمبا توجه به فهم انسانی تفسیر  هی راپیامبر پیام اال و

 .شوندیم خمندیتار و زمانمند جمله قوانین حقوقی، از ،دینی یهاآموزهتمام  ،اساس این دیدگاه

 مختلف خانوادگی، یهانهیزم در ،زمانی و هر عصر اصول ارزشی در اساس باید بروی،  طبق نظر

 .(196-199 :1797)نصری،  قوانین را وضع کردسیاسی  قضایی و حقوقی،

ید یعنی انسان جد .بودن استمندقانون کندیممهم جلوه  شناختی ضروری ومبانی انسان آنچه در

مجموعه  یعنی تکیه این .ندامکلف یکسان برابر وبهقانون  مکلّف به رعایت قوانین است و همه در برابر

 اما .رابطه ناگسستنی وجود دارد ،که بین این دو یاگونهبه  ،است «تکلیف» و «حقّ» مفهوم دو بر
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الزمی که بین آن دو هیچ ت یاگونهبه  ،اندشدهمرز قائل  «تکلیف» و «حق»روشنفکران نومعتزلی بین 

مبانی  از دیگر غربی است و محورینسانلوازم ا از خود« حق»بر تأکید افراطی  ،واقع در نیست.

 مدارحق ،تکلیف است، اما اندیشه جدید سروش معتقد است دین مبتنی بر است.شناختی مدرن انسان

ین که پس د .حقوق خویشتن است دنبال بهیعنی  ؛مداربشر جدید بشری است حقوق ،بنابراین .است

 بنا .(1777 )سروش، کندیم عمل تناقض پیدا است در مدارحقکه  است با اندیشه جدید شیاندفیتکل

مانند فرضیات علمی که  ؛نیست مدارحقچون  نیست، ممکنعمل  حکومت دینی در ،سروش نظر بر

 ،وطبق نظر ا .مانندمی بازساختن شهر آرمانی  و یبخشنجات در عمل از و اندماندهحدّ فرضیه باقی  در

 است. اکامی تاریخی مسلمانان(، ن1777، همو) «حق»پدیدارشدن مفهوم  1دنیای مدرن یهاشاخصه یکی از

  دنیای مدرن مفهومی نداشته است. تا قبل از «حق»به این معنا که گویی 

این  نکته مهم و چشمگیر .است «آزادی» یشناسانسانمجموعه  مهم و ضروری در امور از دیگر

مفهوم امروزی مربوط به  در را «آزادی»چه تمام،  صراحت هر تأکید و شبستری با است که سروش و

 بق نظرط .سنّت درباره آن ساکت است که کتاب و اندسنت فکری غرب دانسته برخاسته از مدرنیته و

 1739؛ سروش، 231: 1791 )مجتهد شبستری،قرار دارد « اندیشه» و« اراده»محور  آزادی حول ،شبستری

 1772)سروش،  بیان یاوه باشد حتی اگر است،حق از انواع  ییک ،سروش به نظر ،آزادی بیان. (211 :ب

ندیشه ا انسان یک تعریف ثابت داد، از بشود اگر» :دیگویم« آزادی اندیشه» بارهشبستری در .(29: الف

)نه فقط  و اصول سروش اجتهاد در .(29-27 :1731)مجتهد شبستری،  «آن تعریف است عناصر یکی از آزاد

 ارک آزادی و سیاست را فقها درباره حقوق انسان، یهاشهیاند تجدیدنظر بنیادین در اجتهاد در فروع( و

شده  تعبیر «محوراجتهاد عقل» بهاز این نوع اجتهاد  .(22 :الف 1772)سروش،  شمردیمسترگ و ضروری 

 .دریگیم قرار ،سنتی است که همان اجتهاد ،فروع یا اجتهاد در «محورنقلاجتهاد » مقابل است که در

. (129: 1772نژاد، )عدالت است عدالت استوار و )عقالنیت جمعی( پایه عقالنیت دو بر «محوراجتهاد عقل»

تبیین کردیم مناسب است  را (بشر حقوق)مدعیان  روشنفکران نومعتزلی یهادگاهیدحال که 

 .نیمک نقد استوار، ادلهاقامه  سپس با و ،بررسی را شانادعاهای

                                                             
؛ «حق»پدیدارشدن مفهوم  ؛اختراع برق :ردیگیمتبیین مدرنیته سه شاخصه برای آن در نظر  . سروش در1

 .علوم تجربی
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 مجتهد شبستری سروش و یهافرضپیش. 9

 در یمدارحقاز پدیدارشدن  که حقوق بشر یاگونه به بشر حقوقبودن موضوع دینیفرا .1

 شهیاندمبتنی است و  یمدارحق بر بشر حقوق لذا .انسان دوران مدرن حاصل آمده است

 تکلیف. بر ینید

 است. ناسازگار خواهدیمحقوقی که خدا  با ،هو بشر بما ،حقوق بشر .2

 است.مبتنی  خودبنیاد محور واجتهاد عقل بر بشر حقوق .7

 است. خمندیتارسنت  کتاب و حقوقی در قواعد .9

 عقل خودبنیاد خاستگاه این دو مقوله است. است.غیردینی  یآزادی و عدالت مقوالت .1

 ن درلذا دی .مبتنی نیستعمل  بر و است نظریدینی فقط  یهابرنامه قوانین حقوقی و .6

 را مسلمانان حقوق بشر اگر .آرمانی بازمانده است ساختن شهر بخشی ونجات عمل از

یا  کندینمتوان زیستن و بالیدن پیدا  انمسلمان د فرهنگ اسالم ونبه رسمیت بشناس

 .حقوق بشر را به رسمیت بشناسد به عبارت دیگر برای بالیدن و توان زیستن،

 قوانین اسالمی احکام ونفی جاودانگی  .3

 شبستری دیدگاه سروش وو نقد ررسی ب. 2

 انسان است. یهادگاهید از فراتر بشر حق قتعیین  اشکال اول:

 مدار است وبشر جدید حقوق شبستری معتقدند موضوع حقوق بشر فرادینی است و سروش و

در نقد این  .است تناقض مداری است درکه حق دین با اندیشه جدید لذا. ندیشادین تکلیف

 :دیدگاه باید گفت

به  و ندیآفریم خدا به مقتضای خالقیتش انسان را 1.حق استدر اسالم خداوند منشأ  .1

 هی مربوط استعلم ازلی اال هی وتمام قوانین به اراده اال .کندیمرا هدایت  مقتضای ربوبیتش او

ان خدای سبح .کندیمجهان هستی را تربیت  یهادهیپدانسان و  هی،که به مقتضای ربوبیت اال

انی اقتضای مقام انس .کندیمتربیت  اشهر موجودی را به اندازه سعه وجودی شبه مقتضای ربوبیت

                                                             
 ی حق است.گذارقانون. مراد از منشأ حق، مبدأ حقوق فردی و اجتماعی یا مقام 1
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 تکالیف تعالیم و حقوق و دین و پرتو ن است که خداوند درای اشوجودی سعه نظام هستی و در

ی است تکوین تدوینگر قوانین تشریعی و خالق انسان، عنوان به ،لذا خدا .تربیت کند وی را خود،

 .(91: 7ج ،1797 صالحی،)عرب استکرده یکسان توجه بهحقوق اولیه همه افراد بشر به  و

شناخت  از جمله این مقدمات، الزم است. ،لحاظ تعیین حقوق بشر از ،وجود برخی مقدمات .2

با توجه به  شناخت نظام مطلوب است. ونظام هستی، شناخت نیازهای کاذب از نیازهای واقعی 

چنین اموری برای خردمندان بدون کمک منبع وحی ممکن  محدودیت توان شناخت انسان،

 نیست. آدمی فراگیر جانب خود از تعیین حقوق بشر ،بنابراین .نیست

و قطعیت  یینماواقعزیرا ادعای  .است جامع انسان عاجز شناخت تام و علوم بشری از .7

 لوم عقلیع و انسانی(، یعیطب علوم) یتجرب علومعلوم به چهار گروه  یبندمیتقسبا توجه به  .ندارد

)علم  علوم شهودی و ...(و لغت  ،)تاریخ علوم نقلی علوم مربوط به واقع(، ریاضیات و ،)منطق

طریق علوم فقط محدود  اذعان داشت که شناخت آدمی از باید (13: 1791 )رضایی اصفهانی، پیامبران(

 لومعاکتفا به  اما گذردیم عمر بشر از هاسالاینکه  با .نقلی نیست علوم تجربی یا عقلی وبه 

عی این زمینه نیازمند منب لذا آدمی در .اسرار وجودی انسان بردارد پرده از عقلی نتوانسته و یتجرب

ست که در قالب متون دینی هی ااین همان وحی اال خالق خویش سرچشمه بگیرد و است که از

لذا  .است شناخت جامع انسان عاجز علوم بشری از ،گرفته است. بنابراین اختیار پیروان قرار در

ه رو دین دربردارنداز این .دکنتعیین مانع  جامع و طور به قوانین حقوقی برای بشر را تواندینم

هم برنامه و قوانین  وجودی انسان وکه هم شناخت همه ابعاد  این باب خواهد بود تعالیمی در

 .دهدیمجای  خود حقوقی را در

رت حض .اندگذاشتهآن صحه  بر )ع(از مباحث بنیادینی است که ائمه  «تکلیف» و «حق» .9

فَإِنَّه واهللِ الجدُّ ال » واقعی؛ حقیقت حق به معنای واقعیت و :دانندیمدر پنج معنا  حق راع( )علی 

است و  ممه سوگند به خدا! ؛حادِیهِ أَعْجَلَ، وَ داعِیهِ أَسْمَعَوَ ما هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ، قَدْ  ال الکَذِبُوالحقُّ اللَّعِبُ 

مرگ است که منادی آن دعوتش  ت،این واقعی ونیست  یپردازدروغ حق است و شوخی نیست؛

حق به معنای حقیقت  .(172خطبه  ،البالغهنهج) «سرودخوانِ آن همه را شتابان خواند شنواند و را

کأَنَّ المَوتَ فیها عَلَی غَیرِنا کُتِبَ، وَکأنَّ الحقَّ فیها عَلَی » ؛دراک مطابق با واقع که حقیقت استیعنی ا

 عهده جز ما آن بر در را )مرگ( حق گویا ،اندنوشتهما  جز دنیا در مرگ را گویا ؛غَیرنا وَجَبَ
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را حق  تو ؛ةحَقُّ المَسأَلَ ... لَکَ وَ» رخصت؛ حق به معنای اجازه و .(122حکمت  )همان، «اندگذاشته

 ؛فَلیَکُن أمرُ النَّاسِ عِندکَ فی الحقِّ سواءً» حق به معنای استحقاق؛ .(162خطبه  )همان، «پرسش است

یکسان  نزد تو آن هستند( سزاوار و دارند آنچه حق است )استحقاق آن را کار مردم در پس باید

 ؛عَلَی الوالی ةالرَّعیَّ حَقُّ و ،ةحقُّ الوالِی عَلَی الرَّعِیَّ» مطالبه؛ حق به معنای طلب و .(19نامه  )همان، «باشد

شناسی مطرح حقوق آنچه در. (216خطبه  )همان، «زمامدار مردم و حق مردم بر حق زمامدار بر

روابط انسانی جایگاه کردن و رعایت آنها مناسبات و است سه معنای اخیر است که با لحاظ

تکیه  هر بحثی که خواهان تفکیک و ،کلی طور به. (71-39: 1791 ،تهرانی )دلشاد ابدییم را شدرست

همه قوانین حقوقی  «حق» مراد از اگر .خطا است باشد «تکلیف» و «حق»مفهوم  یکی از دو بر

مستلزم تعیین تکلیف برای  «حق» دارد خودارتباط حق افراد یا حق جامعه  است که به نحوی با

بالعکس تعیین تکلیف برای سایرین مستلزم ثبوت حق برای دیگران خواهد  طرف مقابل است و

یک  در .تاسیکدیگر  اثبات حقوق متقابل بر اثبات وظایف متقابل برای همه افراد، ،بنابراین .بود

 در ،دانندیمبیگانه  یکدیگر ازکلی به را روشنفکران این دو معنا .نداحق و تکلیف مالزم هم ،جمله

 تکلیف رابطه ناگسستنی است. بین حق و که یحال

 اصل خدامح ری مبتنی است. نظام حق قی اسالم بر اشکال دوم:

 توانینمپس  .است ناسازگار خواهدیمحقوق بشر با حقوقی که خدا  شبستری معتقدند سروش و

نین چبه پاسخ  در .را استنباط کرد حقوق بشر هیطبق احکام اال گرفت و خدا کتاب قوانین را از

 گفت: باید دیدگاهی

 شپذیرش چنین حقی که پیامد .اصل خدامحوری مبتنی است نظام حقوقی اسالم بر .1

 به حقیقت خداوند .سته هی است مبنای اصلی نظام حقوقی اسالم بوده واال یهافرمان پذیرش

 انسان را تواندیمکسی  هر بهتر از است وواقف  شتمایالت استعدادها و سعه وجودی او و آدمی و

 رو،از این همه امور تشخیص دهد. در را شفساد صالح و و کند اییهنمار اشیقیحقبه سعادت 

 انسان دستورالعمل حرکت به سوی کمال و و منشأ هستی و منشأ تمامی حقوق است ،خداوند

 .ردیگیم ،خود، یعنی خداوندحقیقی  معمار اجتماعی را از بُعد فردی و سعادت در

قل انّ َهدی اهللِ » :، این آیه استکندیمبه اصل خدامحوری اشاره  کهآیات قرآن  از یکی .2

 میاتهافیست که هدایت واقعی است و دستور ا ؛ بگو: هدایت خداأُمرنا لِنسُلمَ لِرَبِّ العالمین الهُدی و هُوَ



 ديدگاه برخي نوانديشان ديني از حقوق بشر محورانهنسانباورهای ا و نقد بررسي 
 

 

 هامقابل دستور تسلیم در انسان سر ،در حقیقت .(31 :)انعام« که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم

نسان معنوی ا ابعاد ظاهری و تنها کسی که بر .شناس باشدکه انسان آوردیمقوانین کسی فرود  و

کسی که  فقطاین نکته استوار است که  بر یخدامحوراصل  .دارد خدای سبحان استاشراف 

وق حق قوانین و ها،دستور محور زندگی انسان بر همه اگر .دارد یگذارقانوناست حق  شناسانسان

 سعادت انسان خواهیم بود. کمال و هی بچرخد شاهداال

ت وه  هاانسکان اوتماعی  در تشکریع صکحیج وامع به حق ق فردی و   اشککال سک م:  

 .ش دیم

 هب این تجدیدنظراز  وی .ضروری است ،در نگاه سروش ،حقوق انسان دربارهنظر بنیادین  تجدید

 گفت: پاسخ به چنین دیدگاهی باید در .کندیمتعبیر « محوراجتهاد عقل»

 «تشریع صحیح جامع در» حال آنکه ،کندیمتکیه  هاانسانحقوق فردی  برسروش  .1

 در .هم به حقوق جامعه توجه شود و هاانسانباید هم به حقوق فردی  (97-77 :1772، نژادعدالت)

هی انبیای اال مد نظر و ،خلقت فاهدارسیدن به  و هاانسانتکامل  جامعه متشکل صالح که بستر

 ،مصلحت اعم را اجتماع باید تزاحم بین حقوق فرد و صورت بروز در ن اجتماعی است،امصلح و

 داد. مالک قرار ،مصلحت اجتماع است که نوعاً

سنت  حجیت کتاب و و است« الحججام» اصطلالحهب حجت و آنکهبه رغم  ،عقل انسانی .2

 از عاقبت امور و ردتمام هستی اشراف ندا بر و استناقص  ، محدود وشودیمطریق آن ثابت  نیز از

 وانگهی انسان عقل محض نیست، مفاسد اعمال احاطه ندارد. مصالح و بسیاری از رب آگاه نیست و

ل عق اگر اما ،ستا انسانیت او به عقل و ارزش انسان .غضب است شهوت و ،عقل از یازهیآمبلکه 

مبنای احکام اسالم  لذا .دهدیمدست  ا ازر اشارزش انسانی شود هاشهوت و غرایز انسان متهور

 .)همان( سنت است کتاب و آنها اصلیعقل نیست بلکه مبنای صرفاً 

مذمت  ،کرده استجعل قانون یا  حکمش وضع جانب خود که از کسی را آیات، ی ازرخب .7

لِمَا تَصِفُ السنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرامٌ لتَفْتَروا عَلَی اهللِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذینَ وَ ال تَقُولُوا » :کندیم

ه نگویید ک دروغبه کندیمبا آنچه که زبانتان توصیف  ؛(116)نحل:  یَفْتَرونَ عَلی اهللِ الکَذِبَ ال یُفْلِحُونَ

افترا  که هر کس بر خداوند دروغ و ،ب و افترا ببندیدآن حرام است تا به خدا کذ این حالل و

 .«شودینم ببندد رستگار



 8931پايیز و زمستان ، 24 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

08 

 حق ق ق اعد نب دنمندخیتاراشکال چهارم: 

نشأ م و اندامور تاریخی و زمینی دانسته ناشی از دین را یریگشکلشبستری اساس  سروش و

 در است. خمندیتارسنت  کتاب و حقوقی در لذا قواعد .کنندیم انکاررا ماورایی دین  هی واال

 .توجه کنیممنشأ چنین دیدگاهی  معنا وبه  پاسخ به چنین دیدگاهی الزم است

 .(772: 1927)الطعان،  مخاطب مکان و زمان و آن از قرآن یعنی تأثّر خصوص در یخمندیتار

 ،یخمندیتارکه  شودیمقرآن چنین اصطیاد  یخمندیتارقائالن به های دیدگاهمجموع  از

 چه الصاق شود حاکی از به هر شصفاتی است که برچسب بودن از عناوین وتاریخی و یزمانمند

 اوضاعاین است که چون زاییده  چیزها یخمندیتارمنشأ  بودن شیء است.عرضی بودن وموقتی

مکان یا  وزمان  در کارآمدی دارد و ،اوضاع و احوالهمان  فراخوربه خاص بوده است  و احوال

وق قواعد حق نبودنخمندیتار ادله متعددی بر که یحال در ،اصالً کارایی ندارد دیگر اوضاع و احوال

 گفت: باید شبستری سروش و یهادگاهیدپاسخ به  در .دست است اسالم در

 بعضی آیات قرآن کریم تصریح شده است که محتوای دعوت پیامبر فرازمانی است و در .1

بگو: این قرآن بر من »سوره انعام که فرمود:  19آیه . مانند دهستن شمخاطب دعوت آیندگان نیز

سوره  7آیه  نیز در و 1؛«بیم دهم رسدیمتمام کسانی را که این قرآن به آنها  وحی شده، تا شما و

آیه همه  این دو .«اندنشدهگروه دیگری که هنوز به آنها ملحق  او رسول است بر» جمعه فرمود:

 آیات فوق، آیه افزون بر خواهند بود مخاطب آن شمرده است.که به نوعی شنونده وحی را کسانی 

ن آیه در ای تعلیمات دین اسالم داللت دارد. نبودنخمندیارت سوره فصلت به بیان دیگری بر 92

عال مقصود خدای مت «.ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ» :میخوانیم

ان نه در زم نه روز نزولش و ؛کندینمغلبه  میکر قرآنبر  گاهچیهدر آیه فوق این است که باطل 

 رد در بیاناتش تناقضی نیست؛ ؛دهدیمآن رخ  و نه تغییر یا تحریفی در شودیمنه نسخ  آینده؛

؛ 611: 1319)طباطبایی،  2بطالنی راه ندارد ششرایع و هاحکمت ،؛ در معارفنیستاخبارش کذبی 

 .(119: 1912 عروسی حویزی،؛ 171: 1919طوسی، 

                                                             
 .«وَ اوحی إلیَّ هذا القرآن لِأُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ». 1

لَا انْفِصامَ لِعُرْوَتِهِ وَ الَ فَکَّ لِحَلْقَتِهِ و الَ انْهِداَمَ لِأَسَاسِهِ وَ الَ زَوالَ لِدَعَائِمِهِ وَ الَ  نَّ هَذَا اإلسْالمَ دِینُ اهللِ الَّذی اصْطَفَاهُ لِنَفْسُهُ ...إ». 2
 .«انْقِطاَعَ لِشَجَرَتِهِ وَ الَ انْقِطاَعَ لِمُدَّتِهِ وَ الَ غَفاءَ لِشَرائِعِهِ
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کام نیز اح اصل شریعت و نبودنخمندیتار بودن وفرامکانی روایات متعددی بر فرازمانی و .2

 ناپذیری مدت شریعت اسالم فرمود:درباره پایان)ع(  امام علی آن تصریح دارد.

حلقه آن انفکاک نخ اهد  وداشدنی نیست و که دستگیره آن اسالم را ط ری قرار داد 

 .ردیپذینمآن زوال  یهاهیپا ارکان و و گرددینمریشه آن منهدم  اساس و پذیرفت و

 ش دینمآن کهنه  یهاراه و ش دینم، مدت آن تمام ش دینمدرخت آن از ریشه کنده 

 .(719: تایب، البالغهنهج)

مُحَمَّدٍ حاَللٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمٍ حَلَالُ » :ندیفرمایم)ع( صادق امام 

روز قیامت حالل  برای همیشه تامحمد حالل  ؛(17: 1761)کلینی،  الْقِیمة یَکُونُ غَیْرُهُ وَ الَ یَجِیءُ غَیْرُهُ

 آن نخواهد غیر نخواهد بود و آن غیر قیامت حرام است؛ برای همیشه تا روز نیز حرام او است و

 1الَ تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ الَ نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیمَةِمُحَمَّدٍ شَریعَةُ » فرمود:نیز ع( رضا )امام  .«آمد

و پیامبری پس از او تا  گرددینمروز قیامت نسخ  تامحمد  عتیشر ؛(777: 27ج، 1919عاملی،  )حر

 «.روز قیامت نخواهد آمد

یک از خطابات  چیهدر  تشریع شده است.« غیرموقت» یزمانلحاظ  ازقواعد حقوق اسالم  .7

 ، برایبرخی مواضعدر  به جز و شودینمقرآن کریم، قید زمانی دیده  مربوط به احکام شرعی در

 «غیرمقیِّد»مچنین، قواعد حقوق اسالم خطابات مربوط به احکام شرعی ناسخی نیامده است؛ ه

آیات قرآن شأن نزول خاص دارد، ولی این آیات به  ازچشمگیری نازل شده است. اگرچه بخش 

برای نمونه، به منظور بیان مدیریت . (76: 1779صالحی، )عرب است شدهصورت قضایای حقیقیه نازل 

 یا و احوال به اوضاع را آنبدون هیچ قیدی که  «نساء» و« رجال» یهاواژه سرپرستی خانواده، یا

 یهاواژه پسر، و برای بیان سهام فرزند دختر .(79: )نساء زمان خاصی مربوط کند به کار نرفته است

 .(179-172: 1791صالحی، )عرب ... و (11)نساء:  مطلق به کار رفته است صورت به «اُنثی» و «ذکر»

 .شودمیاحکام حقوقی استنباط  تکالیف و نبودنخمندیتار ادله فوق، از

 

 

                                                             
، 1919؛ مجلسی، 71: 2ج، 1737ویه قمی، ببا: ابن.کن)کرد به آن اشاره  توانیماین باب  . و روایات دیگری که در1
 (.111: 11ج
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 آزادی مقصدی متفاوت اشکال پنجم: عدالت و

 مردشیملوازم عدالت  نیتریاساس یکی از را آن و داندیم عقل خودبنیاد سروش خاستگاه آزادی را

 در .درکی از عدالت وجود دارد دورانی، هر یعنی در ؛است چیزی مخصوص به عصری خاصکه 

 و «اراده» حول محور ده وشدوره مدرن مطرح  است که در یامقوله آزادی ،شبسترینگاه 

 دارد ینیردیغ یچه تمام معتقدند آزادی هویت صراحت هر و تأکید با دو هر .دارد قرار «اندیشه»

مطبوعات و انتخابات(  احزاب، عقیده، وجدان، اراده، اندیشه، بیان، )آزادی مذهب، هایآزادانواع  و

: 1797 ،فرد)پور متجلی شده است« اعالمیه حقوق بشر» سنت فکری غرب است که در برخاسته از

 گفت: باید ییهادگاهیدنقد چنین  در .(117-119

 فردی تأکید یهایآزاد محوریت انسان است که بر مبتنی بر ییهادگاهیدمنشأ چنین  .1

 هاانسانعدالت به جنبه اجتماعی زندگی  که یحال در ،تابدیبرنم گونه محدودیتی را هر دارد و

فردی است چگونه  یامقولهدیدگاه سروش و شبستری که آزادی به پس با توجه  .توجه دارد

به  اگر ،حقیقت در هم عدالت که جنبه اجتماعی دارد. هم جنبه فردی رعایت شود و شودیم

عرصه اجتماع  اجرای عدالت در و اجتماع ترجیح داده شود فرد بر بساچه کنیممقوله فردی توجه 

 با مشکل مواجه گردد.

؛ و وَأُمرتُ ألَعدلَ بَینَکُم» است: جانب خداوند اجرای عدالت از مأمورص( )محمد حضرت  .2

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت  عدالت با. (11: )شوری «پا سازممأمورم در میان شما عدالت بر

 از نظر برخوردار باشند. یاژهیوتوان نظامی از حق  به جهت قدرت و یاعدهکه  سازگاری ندارد

 ربراب درحضرت علی )ع( حتی حاکم بزرگ اسالمی  .اندیمساوقانون  برابر در تمام افراد اسالم،

عدالت  ؛داوری عدالت در از: ندااسالم عبارت نظر عدالت از ابعاد قانون با فرد یهودی مساوی است.

ارکان  خانواده و عدالت در؛ معنوی مادی و امور عدالت در؛ حوزه اقتصاد عدالت در؛ برابر قانون در

که همه مردم حتی حاکم در برابر قانون مساوی  ،اعتقاد به چنین عدالتی مسلمان با . فرد آن و ...

 ردیپذیم موافق باشد که حق وتو را حقوق بشر با عدالت برخاسته از تواندیمچگونه  است،

 .(97-93: 1796ایی، )محمدرض

بلکه همواره این عدالت است که مقدم  شودینمسنگ دانسته اسالم هم آزادی در عدالت و .7

 خداوند انسان است و هستی و عدالت نظام حاکم بر نظر اسالم، از ،اصوالً .دیگری است چیزبر 
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 مأموریت پیامبران وست که ا رواز این سنت عدالت سامان داده است. نظام هستی را بر مدار

عَهُمْ و لقد أَرسَلْنا رُسُلَنَا بِالبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَ» :رسوالن تحقق عدالت است ارسال کتب و فلسفه تشریع و

راستی ما پیامبران را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها هب؛ الکتابَ وَالمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ

 .(21: )حدید «ا فرود آوردیم تا مردم به عدالت عمل کنندکتاب و ترازو ر

مداخله دیگران  است تا فارغ از به حال خود رهاشدن فرد نظر حقوق بشر، معنای آزادی مد .9

البته  .دنشویمتمایالت نفسانی  پیرو هوای نفس و ییهاانسانچنین  به دلخواه خویش عمل کند.

اما برده  ده است،کربیرونی فارغ  یهاقدرتاسارت  را از خودلیبرال  و ظاهر انسان آزاد اگرچه در

رونی است از بردگی بی ترالنهیذل نظر اسالم این نوع بردگی، شده که از اشاسیر تمایالت نفسانی و

؛ عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّقِّ» :دیفرمایمعلی )ع( حضرت  که همچنان .(99: 1796 )محمدرضایی،

 :دیفرمایمعلی )ع( حضرت  و (719: 1792آمدی، تمیمی ) «بنده شهوت، خوارتر از بنده زرخرید است

 «؛ هرگز بنده غیرخودت مباش، خدا تو را آزاد آفریده استوال تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرّا»

 .(71نامه ، البالغهنهج)

 قیده وتبلیغ ع آن و بین داشتن عقیده یا تغییر گفتآزادی عقیده و اندیشه باید  در باب .1

قانون  باب آزادی داشتن عقیده در در .(16-12: 1796)میرخلیلی، تفکیک قائل شد  اعمال عقیده باید

ه صرف ب کس چیهبه  توانینم تفتیش عقاید ممنوع است وگوید میسوم واصل بیست اساسی،

 بهص( اکرم )خود پیامبر  ،ترویج عقاید حقه در لذا .دکرمؤاخذه او را  و ،تعرض یادهیعقداشتن 

است  که نیکوتر یاوهیش؛ و با آنان به جادلهم بالتی هی أحسن و» :شودیمنیکوترین روش توصیه 

ال إکراه » ست کها اینجا .(121: )نحل« تغییر داد[ توانینمعقیده غلط را با خشونت نما ]مجادله 

 نشر ودر مواجهه با  گفت باید آزادی تبلیغ عقیده نیز بارهدر .(216: )بقره اندفرمودهرا  «فی الدین

 .اردکامالً متفاوت د رفتاریاسالم  اسالم مخالف باشد، فاهدا که با مبانی و ،انحرافی تبلیغ عقاید

 اعمال قانون اغوای خلق است و امثال آن نوعی اضرار به مردم و ظلم و شرک، تبلیغ عقاید خرافی،

ه نباید ب و یستارچوب قانون برای مقابله با آن مانعی نچ در و جرم ضرورت داردسرکوب این  در

 :دیفرمایم میکر قرآناین دسته  بارهدر گذاشت. دست چپاولگران اندیشه را باز بهانه آزادی عقیده،

 آخرت میان مردم باایمان شیوع یابد در دنیا و انحرافات در و هایزشتکسانی که دوست دارند »

آزادی اعمال  در صدر .(19: )نور« دیدانینمشما  و داندیمخداوند  آنان عذابی دردناک است وبرای 
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افراد  خرافی حقوق عقاید انحرافی وکاربردن مادامی که بهاید به این نکته توجه داشت که عقیده ب

قاید اما اگر اعمال این عتوان با آن مخالفت کرد، نمی، هدجامعه را در معرض خطر قرار ند و

شده،  ینیبشیپقوانین  بنا به مراتبی که در ،دیدگاه اسالم باشد موجب نقض حقوق افراد جامعه از

 .امکان مواجهه وجود دارد

 کنشی است. ارزشی و کامل از نظام بینشی، یامنظ مه: دین اسالم، ششماشکال 

توان  بالیدن وتاریخی مسلمانان آن است که برای دینی است رسالت انسانی و شبستری معتقد

 )گفتگوی مولود بهرامیان با مجتهد شبستری، را به رسمیت بشناسند حقوق بشر زیستن باید

بخشی و ساختن شهر آرمانی نجات عمل از سروش معتقد است حکومت دینی در .(29/11/1791

)سروش،  عمل مبتنی نیستند بر هستند و نظریدینی فقط  یهابرنامهو  هامانفر بازمانده و

27/9/1777). 

 وقوع حادثه اثبات عقالنی وجود خدا و در وی گفت توانیممدعای شبستری به پاسخ  در .1

مربوط به مردم عصر نزول  هیات قرآنی رااال نواهی و ،اوامر ،خطاب الزامات دارد و وحی تردید

 گذاشت و کنار را «وجوب»عبادات باید مفهوم  که در تأکید دارد و ؛مدرن یهاانساننه  داندیم

نواهی  اوامر و ،هیاتاال ویکه به نظر  ،حال با این اوصاف .قرار دادرا  «توصیه»به جای آن مفهوم 

 )که فرض بسیار نادرستی است( زمان ما اصالت خود را از دست داده است اسالمی در قرآنی و

 سالمکه ا کردیمح روشن ووضبهمجتهد شبستری ای کاش  ؟که بالنده شود ماندیمچه چیز باقی 

النده ب رسمیت شناختن حقوق بشربه  چیست تا بتواند با اسالمی(و  نواهی قرآنی و اوامر ،هیات)اال

اسالم تمام  اسالم، ازمجتهد شبستری با تفسیر  ،بنابراین .(112-111: 1796)محمدرضایی، شود 

در ضمن  کند. توان زیستن پیدا و بالنده شود کهچیزی ندارد  دست داده و محتویات خود را از

فرض اساس پیش بر ،دانندیموجوب  هی را دال برمسلمانان که اوامر اال قاطبهبرخالف  شبستری،

نبایدهای  و دهایبا از است اما معتقد .فهمدیمرا  «توصیه»از آن  ،ذهن دارد که در یعالیق خاص و

 .)همان(ست ا اواین برخالف مبنای هرمنوتیکی  و فهمندیمیکسان  هاانسان همه حقوق بشر،

نظام بینشی،  کامل از یامنظومهدین اسالم،  گفت توانیممدعای سروش به در پاسخ  .2

 دین نظریهبودن  نانهیبواقع معیارهای درستی و یکی از .(73-76: 1796)نصیری، کنشی است  ارزشی و

ین د توانیمزمانی  ،ترروشنبه بیانی  .ساحت فردی و اجتماعی است امکان تحقق آن در مکتب، و
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 را اجتماعی الگوهای عینی فردی و که بتواند موفق ارزیابی کرد اشبرنامه تدوین در را یمکتب و

 اساس تفکری که در کتاب جمهوریت . افالطون برکنیمذکر می مکتب را برای نمونه چند .کندعرضه 

و برای ا کاملی تربیت کند. یهاانسان و پدید آورد یافاضلهمدینه  تواندیمبود معتقد بیان کرد 

 .مجسّد کند این شهر اندیشه داشت در مسافرت کرد تا آنچه در 1بار به سیراکوز تحقق ایده خود دو

؛ 76-79: 1777فروغی،  ؛223-221: 1ج، 1771، )کاپلستون بازگشت ،آتن ،خود به شهر اما توفیقی نیافت و

برای آن طریق  حقایق چهارگانه شکل گرفته و اساس بر تعالیم بودا .(17-11: 1797، و جرّ فاخوری

 میلیون نفر در 311آیا نزدیک به  باید پرسید. (11: 1772 فرو،تالیا) پیشنهاد کرده است یاگانههشت

 آیا بودیسم چهره یا ؟کنندیماحساس سعادت  بودیسم هستند، نییآ چین که پیرو قاره وشبه

 حقانیت خود دفاع کند؟ درستی و توانسته از عرضه کرده وسعادتمند به جهانیان  نمونه و یاجامعه

 ند وتربیت ک حد نیتریعال در آدمیان را تواندیممعتقد است  یامنظومهچنین  تدوین اسالم با لذا

 پاکی پر از عدالت و آرمانی و یاجامعه به جهانیان، اللهی برساند وبه مقام انسان کامل و خلیفة

 وانعن اباو  در قرآن از که خداوند یاد کردص( ) اکرم امبریپاز  مرحله بایددر نخستین . عرضه کند

 نام بردع( ائمه ) سایر و علی )ع(حضرت  از توانیم مرحله بعد در و ه استیاد کرد« اسوه حسنه»

 در است. تجسد یافته ا تجلی وهمنش آن اندیشه و تمامی دراخالقی به اعتقادی و یهاآموزهکه 

 )نصیری، نام برد ،مقداد ابوذر و ،همچون سلمان ،اهشاگردان آن از اصحاب و توانیمیز بعدتر نمراحل 

1796 :76-73). 

 نتیجه

و ست ا شیاندفیتکلدین  چنین مدعایی که موضوع حقوق بشر فرادینی است وبه در پاسخ  .1

 بحثی که خواهان تفکیک کلی هر طور بهگفت  باید ،تناقض است دین با اندیشه جدید در لذا

مستلزم تعیین تکلیف برای طرف  «حق» خود .خطا است باشد «تکلیف» و «حق»مفهوم  دوبین 

 .بالعکس تعیین تکلیف برای سایرین مستلزم ثبوت حق برای دیگران خواهد بود و ،مقابل است

 یک جمله، رد ست.ایکدیگر  اثبات حقوق متقابل بر اثبات وظایف متقابل برای همه افراد، ،بنابراین

 .ندامالزم هم «تکلیف» و «حق»

                                                             
 شهرهای یونان باستان. . یکی از1
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 توانینمپس  .ناسازگار است خواهدیم حقوقی که خدا با بشر حقوق ،در نگاه نواندیشان دینی .2

 و هامقابل دستور حقیقت سر تسلیم در انسان در که یحال در خدا گرفت، کتاب قوانین را از

ان ظاهری و معنوی انس تنها کسی که بر ابعاد و ؛باشد شناسانسانکه  آوردیمقوانین کسی فرود 

آدمی  جامع انسان عاجز است و شناخت تام و علوم بشری از خدای سبحان است و دارداشراف 

ه لذا بشر برای رسیدن ب .ردیگیمسرچشمه انسان خالق  این زمینه نیازمند منبعی است که از در

 .استحیات متعالی نیازمند به حقوق بشر اسالمی 

 ضروری محورطریق اجتهاد عقل حقوق انسان از تجدیدنظر بنیادین در نواندیشان معتقدند .7

 دهی بهپاسخ در اسالم ناتوانی عقل بشر گانهسهارکان  شناخت کامل از با که یحال در ؛است

ایدئولوژی  و ینیبجهان ،دین اسالم که دارای هدف است روشن است؛ نیازهای حقوقی کامالً

ایدئولوژی نیز مجموعه  عقاید است و اسالمی همان معارف و ینیبجهان ده است.کر عرضه

 یکدیگر که از هستند یاگانهارکان سه ،احکام لذا عقاید، اخالقیات و اخالقیات و احکام است.

قیات اخال عقاید و شودینم. رسانندیمبه کمال  را هاانسانهم  هر سه با ونیستند  ریپذکیتفک

م سدینامی وسازوکار  ،هایتوانمندقوانین اسالم دارای  احکام و د.کنثابت بماند اما احکام تغییر 

متمدن امروزی  به نیازهای حقوقی جامعه متحول و یدهپاسخ درونی است که توان هماهنگی و

 .ددار را

دیت گفت اب است باید خمندیتارپاسخ به چنین ادعایی که قواعد حقوقی در کتاب و سنت  در .9

 ،حقوق اسالم قواعد است. گوی تمام شبهات مربوط به حقوق بشرخود پاسخ ،جاودانگی اسالم و

 انسان مجاز باشدطبق آن که نیست  یاهیآدر قرآن  غیرموقت تشریع شده است. ،یزمانلحاظ  از

 نقض کند. هی راقوانین اال زمانی برخی از و عصر در هر

 منابع

 یمکرقرآن. 

  ،للعالم. النشر قم: دار. ا )ع(الرض عیون اخبار (.1737) محمد بن علیابن بابویه قمی 

 نیا، تهران: طرح نو.مرتضی کریمی :ترجمه معنای متن، (.1771حامد ) ابوزید، نصر 

 ( 1797پورفرد، مسعود.) تهران:  ،های حقوقییشهانداعتزال نو و  :آزادی و گفتمان نواندیشان معتزلی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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 شاءاهلل رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و ان :ترجمه فلسفه دین در قرن بیستم، (.1772لز )رتالیافرو، چا

 نشر سهروردی.

 ( 1792تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.) هاشم رسولی  یدسترجمه و شرح:  ،الکلم الحکم و درر غرر

 .، چاپ سیزدهمفرهنگ اسالمی نشر هران: دفترتمحالتی، 

 ( 1739حبیبی مجنده، محمد.) «97، ص22ش، 6دوره ، مفید نامهدر:  ،«مبانی فلسفی حقوق بشر-

129. 

 ت )ع(.آل البی ة، قم: مؤسسةوسائل الشیع (.1919بن الحسن ) عاملی، محمد حر 

 معارف. نشر ، قم: دفترالبالغهتفسیر موضوعی نهج (.1791تهرانی، مصطفی ) دلشاد 

 ( 1791رضایی اصفهانی، محمدعلی.) قم: آثار دانشوران.تعامل قرآن و علوم ، 

 چاپ اولطرح نو تهران: ،نژادسعید عدالت :به کوشش ،باب اجتهاد اندر (.الف 1772) سروش، عبدالکریم ،. 

 تهران: یاس نو. ،عدالت ممکن: نقد سروش به مطهری ب(. 1772ـــ )ــــــــ 

 سال هشتم.92، کیان، ش ذاتی و عرضی در دین(. 1733ـــ )ــــــــ ، 

 چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی صراطبسط تجربه نبوی الف(. 1737ــــ )ـــــــ ،. 

 چاپ پنجممؤسسه فرهنگی صراط ، تهران:از ایدئولوژی ترفربه ب(. 1737ـ )ــــــــــ ،. 

 چاپ هفتمفرهنگی صراط، تهران: مؤسسه یانااوصاف پارس الف(. 1739ـــــ )ــــــ ،. 

 تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.ینداریدآیین شهریاری و  ب(. 1739ـــــ )ــــــ ، 

 تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.اخالق خدایان (.1776ــــ )ـــــــ ، 

 ( 27/19/1777ـــــــــــ« .)فارسیسی بیبی وبگاهدر: ، «تهران فراز وح پوپر برر.  

 ( 1777ــــــــــــ.) «فارسیسی بیبی وبگاهدر: ، «ناکامی تاریخی مسلمانان. 

 الهجرة. صبحی صالح، قم: منشورات دار تحقیق: ،نهج البالغه تا(.)بی سید رضی 

 ،چاپ پنجمدفتر انتشارات اسالمی م:ق، تفسیر المیزان (.1913) سید محمدحسین طباطبایی ،. 

 ،ابن حزم للنشر والتوزیع. دار دمشق:، الکریمالقرآن العلمانیون و (.1927) ادریس احمد الطعان 

 ،الطبعة مکتب االعالم االسالمی :جایب، التبیان فی تفسیر القرآن (.1919بن حسن ) محمد طوسی ،

 .االولی

 تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه فهم در دام تاریخی نگری(. 1779) صالحی، محمدعرب ،

 اسالمی، چ اول.

 فلسفه در: ، «شناختی آنقرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی مندییختارمبانی » (.1791)ـــــ ـــــ

 .639-619، ص9ش ،17دوره  ،دین

 فرهنگ و اندیشه اسالمی پژوهشگاه تهران:، حقوقی هاییشهاند اعتزال نو و (.1797)ـــــ ـــــ. 

 تهران: مشق امروز.حامد ابوزیدهای نصر یشهاندهایی درباره یبررسنقد و  (.1772نژاد، سعید )عدالت ، 
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 ( 1912عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه.) چاپ چهارم، قم: مؤسسه اسماعیلیانالثقلین تفسیر نور ،. 

 االداب. ، بیروت: دارةاالسالمی ةفی الدول ةالحریات العام (.1977راشد ) ،الغنوشی 

 تهران: عبدالمحمد آیتی،  :ترجمه ،تاریخ فلسفه در جهان اسالمی (.1797خلیل ) ،جرّ ؛فاخوری، حنّا 

 فرهنگی.علمی

 ( 1777فروغی، محمدعلی.) تهران: هرمس.سیر حکمت در اروپا ، 

  ،91ص، 13-16ش، تحقیقات حقوقیدر: ، «بشر حقوقتدوین و اعتالی » (.1739اهلل )یتهدافلسفی-

171. 

 ( 1771کاپلستون، فردریک.) 1، جفرهنگیعلمیو  غالمرضا اعوانی، تهران: سروش :، ترجمهتاریخ فلسفه. 

 ةالکتب االسالمی ، تهران: دارالکافی (.1761بن یعقوب ) کلینی، محمد. 

 ،چاپ اولطرح نو تهران:، آزادی ایمان و (.1731محمد ) مجتهد شبستری ،. 

 تهران: طرح نو.دین تأمالتی بر قرائت انسانی از الف(. 1739ـــــ )ــــــ ، 

 تهران: آگاه، چاپ چهارم.کتاب و سنت ،هرمنوتیک ب(. 1739ـــ )ــــــــ ، 

 تهران: طرح نو.نقدی بر قرائت رسمی از دین (.1791ـــ )ــــــــ ، 

 ،الوفاء. ةمؤسس بیروت: ،االنوار بحار (.1919) باقر محمد مجلسی 

 ( 1796محمدرضایی، محمد.) قم: بوستان کتاب.نواندیشی و احیاگری دینی ، 

 ( 1737مطهری، مرتضی .)7، تهران: صدرا، چاپ هفتم، ج مجموعه آثار. 

 ( 1797میرخلیلی، سید محمود .)های حقوقینقد حقوق بشر از نگاه نو معتزله؛ اعتزال نو و اندیشه ،

 .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیتهران: 

 ،اندیشه اسالمی. فرهنگ و پژوهشگاه تهران:، انتظار بشر از دین (.1797عبداهلل ) نصری 

 ،دفتر نشر معارف. قم:، البالغهتفسیر موضوعی نهج (.1796) علی نصیری 

 ،محمد حسن حنفی عابد الجابری،، گو با نصر حامد ابوزیدوگفت ؛نومعتزلیان (.1737) محمدرضا وصفی، 

 .نگاه معاصر تهران:

 ( 1797هدایت نیا، فرج اهلل .)انتشارات: تهران ،های حقوقینو و اندیشه نگرش حقوقی نومعتزلیان؛ اعتزال 

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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Critique of humanistic human rights beliefs 
in the perspective of New Moatazelites’ 

 
Human Rights has special significance in today’s world because having 
such a right is documentation for all countries and nations by which 
they may revolutionize and civilize their societies. Some enlightened 
New Moatazelites in the country raise their voices in unison with 
western supporters of human rights and claim that human rights reaches 
beyond religion. They believe the basis and axis of human rights are 
people and theirhumanistic beliefs and they believe that religion cannot 
be considered the basis of human rights. Thus, they interpret religion 
by placing human rights in a central position. On the other hand, the 
present text, while critically analyzing the claims of enlightened New 
Moatazelites, offers firm reasons for the principle of placing God in a 
central position in human rights by considering the lack of chronology 
in law, the reaches of human rights from man’s perspective, and the 
completeness of the Islamic system in terms of values, world view and 
action; first of all, human knowledge is considered as lacking in a 
complete and comprehensive understanding of human rights and the 
genius of mind and development of rationality in man is regarded as 
limited and insufficient for a transcendental life; secondly, the 
humanistic centered claim is considered as unfounded and the basis for 
the ascendency of human rights is considered as being dependent on 
Islamic teachings and knowledge which has the ability to fulfil the 
needs of the present civilized society. This article examines the basis of 
human rights from the perspective of enlightened new moatazelites with 
an approach that is outside a religious context, based on a critical-
analytical approach. 

Keywords: human rights, Soroush, Shabestari, man, revelation. 
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