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چکیده
حقوق بشر یکی از مهمترین دستاوردهای تمدن غرب محسوب میگردد و طی چند دهه اخیر نفوذ بسیاری در کشورهای
جهان داشته و توانسته بر حقوق داخلی آنها تأثیرگذار باشد .اگرچه این حقوق در دست عدهای به عنوان حربه برای پیشبرد
منافعشان به کار میرود و بدین ترتیب کارکرد اخلاقی خود را از دست میدهد و عدهای نیز بنا به دلایلی آنرا صرف ًا در حد
یک آرمان تحققناپذیر تلقی می کنند اما با این حال باید گفت ،این مجموعه قوانین به نیت انسانی و به قصد احترام به
«کرامت انسان» تدوین شده و در برخی موارد توانسته تا حدودی مثمر ثمر واقع شود .این مقاله در صدد پاسخگویی به دو
سؤال بر میآید .اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و
جایگاهی برای روشنفکران دارد؟ و سؤال دوم که مرتبط با جامعه ایران دوران پهلوی دوم میباشد این است که روشنفکران
دینی در این دوران ،چه تعبیری از م فاهیم حقوق بشری داشتند و چطور از آنها استفاده میکردند؟ در پاسخ به سؤال نخست،
فرضیه ما آن است که روشنفکران به عنوان مهمترین قشر در هر جامعهای تلقی میشوند که دغدغه برقراری ایده حقوق بشر
را دارند؛ چرا که اغلب در آراء و افکارشان به مفاهیم اخلاقی و حقوق بشری توجه داشتهاند .فرضیهای که در پاسخ به سؤال
دوم ارائه میشود آن است که در این دوران (پهلوی دوم) متفکران و روشنفکران دینی سعی داشتهاند مفاهیم حقوق بشری را
از منابع سنتی استخراج کنند ،آنها را بپرورند و در راستای مبارزه با رژیم مورد نظر به کار ببرند.
واژگان کلیدی :حقوق بشر؛ روشنفکران؛ اخلاق؛ روشنفکران دینی؛ دوران پهلوی دوم.

مقدمه

حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقي تلقي ميشود که بر اساس نظریه «حقوق طبيعي» 1و به

موجب «قانون طبيعي» 2یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتي و جدایيناپذیر موجودیت
انساني آنها به شمار ميآید (آشوری .)282 :2811 ،آنچه از لحاظ پذیرش و کيفيت حقوقي حقوق
بشر ميتواند مهم باشد ،این است که آن را از دید حقوق طبيعي ،دیني و اخلاق استدلالي ،توضيح و
حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 1بهار و تابستان .61 -54 ،)1931

311مه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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توجيه کردهاند یا اینکه آن را فقط تحصلي به عنوان هنجار حقوقي قراردادی یا تصویبي دانستهاند.
حقوق بشر را ميتوان حقوق ما قبل دولتي در حفظ افراد تلقي کرد که تعين بخش دولت ميشود،
جانب /مهر و
شمارهکهسیازو هشتم
حقوقمفید /
یا اینکه نامه
نهادهای دولتي تضمين ميگردد .این نيز ميتواند باشد که
حمایتي
آبان 2831

حاصل شکاف بين «حقوق آزادی بشرِ وعده داده شده» و «آزادی ممکن» باشد که مفهوم حقوق بشر
را به مفهوم مبارزاتي تبدیل ميکند (عبادیان.)212 :2831 ،
در این ميان حقوق بشر سابقهای تاریخي داشته و به نوعي ميتوان گفت دغدغه بسياری از
متفکران و روشنفکران بوده است .اما این مسئله به خصوص پس از آنکه در نيمه قرن بيست به
صورت رسمي اعلام و به تصویب رسيد به سرعت مقبوليتي عام یافت .مقبوليت یافتن اعلاميه
تم
حقوق بشر و ميثاقين نزد متفکران مختلف و فرهنگ تبعي جهان سوم نسبت به جهان اول باعث شد
که اندیشمندان اسلامي ـ یا روشنفکران دیني ـ نيز به این سؤال پاسخ دهند که آیا ميتوان از
نامه مفيد  /شماره سي و
حقوق بشر اسلامي نيز سخن گفت؟ (حقيقت .)12 :2831 ،آنچه در این نوشتار به دنبال
هشتم
پاسخگویي برای آن هستيم ،این است که اولاً به طورکلي چه ارتباطي ميان روشنفکران با ایده
حقوق بشر وجود دارد؟ و سؤال دوم که مرتبط با جامعه ایران دوران پهلوی دوم ميباشد ،این است
که در این دوران از آنجا که حقوق بشر به صورت رسمي موضوعيت ميیابد ،روشنفکران دیني چه
نامه مفيد  /شماره سي و
تعابيری در ارتباط با آن داشتهاند و چطور از آنها استفاده ميکردند؟ فرضيهای که در پاسخ به
هشتم  /مهر و آبان 2831
سؤال نخست ارائه ميشود این است که به نظر ميرسد که در هر جامعهای روشنفکران (اعم از
دیني و غير دیني) به عنوان یکي از اصليترین حاميان و مروجان مفاهيم حقوق بشری بودهاند که
اغلب تلاشهایشان در راستای شناسایي مسائل و مصائب بشری و تحقق بخشيدن به ایدههای
انساني و آزادیخواهانه ميباشد و فرضيهای که در پاسخ به سؤال دوم ارائه ميشود این است که
در این دوران ،روشنفکران دیني ضمن پذیرش حقوق بشر به صورت کلي ـ علاوه بر آنکه در صدد
تم
تطبيق آن با موازین اسلامي و سنتي برآمدند ـ به نظر ميرسد با توجه به وضعيت نامناسب حقوق
بشر در آن دوران ،که اغلب ناشي از سياستهای مدرنيستي محمدرضا پهلوی بوده ،در صدد نوعي
مبارزه فکری نيز با این وضعيت برآمده بودند .در این نوشتار پس از توضيحاتي در مورد «مفهوم
حقوق مالکيت و
بازارهایسپس آرا و افکار برخي روشنفکران دینيِ دوری مورد
روشنفکران بانظماین ایده و
حقوق بشر» ،رابطه
کارآمد
بازرگان ،آیتالله طالقاني و علي شریعتي) را در این ارتباط ،بررسي خواهيم کرد.
نظر (مهدی
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مفهوم حقوق بشر و چیستی آن
حقوق بشر در جایگاهي خاص و بحث برانگيزی قرار دارد .چرا که حقوقي که تحت عنوان
حقوق بشر قرار ميگيرند ،حقوقي طبيعي و فطریاند ،نه موضوعه (عميد زنجاني و توکلي:2831 ،
 .)211بنمایه اصلي حقوق بشر کرامت انسان 8است و اکثر کارشناسان حقوقي معتقدند که برخي
الزامات حقوق بشری وارد حقوق مرسوم و رایج دیگر کشورها شده و بدین ترتيب احترام دولتها
به حقوق بشر به عنوان یک الزام قانوني شناخته ميشود و نه یک مسئله

فرهنگي& list, 2005:

) .(Anheier 127اساساً انتخاب واژه «جهاني» 4برای اعلاميه حقوق بشر ،حاکي از آن است که
این سند بر ایده فراسرزميني و فراحاکميتي مبتني ميباشد .فراسرزميني بودن و فراحاکميتي بودن
نيز ارتباط معناداری با حقوق فطری و طبيعي پيدا ميکند و به این دليل برخي طرفداران حقوق
فطری نيز آنرا قواعدی ابدی ،فرا زمان ،فرا مکان و فرا اراده انسان و فرا قانونگذار مي-
دانند ).(Bix, 1999: 223-241

حقوق بشر معاصر ،گفتماني ریشهدار و در عينحال چند بعدی دارد که از یک سو شاخههای
مختلف فلسفه را درگير بحث حقوق بشر کرده و از سویي دیگر حقوقدانان و همچنين ارباب
مذاهب نيز در این حيطه بيطرفي اختيار نکردهاند .این حقوق را مجموعهای از حقهای انساني
شکل داده است که تا قبل از آن در عالم اخلاق جای داشتهاند و سپس به عالم حقوق پای گذاشتهاند
و به همين دليل است که از ریشهدار بودن مفهوم حقوق بشر سخن ميرود که پيشتر به اشکالي
دیگر نيز ارائه ميشد .به عبارتي دیگر این اعلاميه ،چکيده و مکمل و مجموعه اعلاميهها و تعاليم
دیني و اخلاقي و عقاید و نظریاتي است که از قرنها قبل از ميلاد مسيح برای حفظ و تأمين
سعادت بشر بيان و منتشر گردیده و نتيجه کوشش و مجاهدتهای خستگيناپذیر است که طي
قرون و اعصار متمادی در این راه به عمل آمده است (ابوسعيدی.)131 :2831 ،
همچنين در مسئله گذار مفاهيم حقوق بشری از دایره اخلاق به دایره حقوق ،تفاوت در مفهوم

«حق» 5نيز ایجاد مي شود .به این معني که در تحليل مفهوم حق ،تفکيک بين دو مفهوم «حق بودن»

و «حق داشتن» به نظر ضروری ميرسد .مفهوم اول از حق اگرچه در حوزه مباحث مرتبط با ارزش-
ها (خوبها و بدها) از جایگاه ویژهای برخوردار است ،اما بایستي توجه داشت حق به معنای دوم
یعني «حق داشتن» است که موضوع گزارههای حقوق بشری در حقوق بشر معاصر قرار ميگيرد
(قاری سيد فاطمي)23 :2831 ،
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علاوه بر تأکيداتي که حقوق بشر به حقوق اوليه انساني و آزادیهای وی داشته ،در تحليل
سير تحول تاریخي حقوق بشر معاصر ،ميتوان گفت که امروزه این حقوق از مسائل آزادیهای
حدودیمهر و
سیتاو هشتم /
فراترشماره
سياسيمفید /
مدني و نامه
جلوه جمعي نيز پيدا کرده است و به نوعي سخن از نسل-
رفته و
آبان 2831

های سهگانه حقوق بشری است .منظور از نسل اول حقوق بشر 1همانا حقوق و آزادیهای سياسي ـ
مدني است .حقهایي از قبيل آزادیهای مذهبي ،آزادی بيان ،مصونيت از بازداشت خودسرانه و
بدون دليل ،حق رأی ،آزادی تردد و انتخاب محل اقامت به این نسل از حقوق بشر تعلق دارند.
حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي به عنوان حقهای متعلق به نسل دوم حقوق بشر 7طبقه-
بندی ميشوند .حقوقي از قبيل حق بهرهمندی از آموزش و پرورش ،حق بهرهمندی از حداقل
تم
امکانات معيشتي مثالهای این نسل از حقوق بشر هستند .در حالي که نسل اول نوعاً بر عدم
های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولتها است و
افراد /تأکيد
حق و
دارد،سي
شماره
دیگرمفيد
مداخله دولت ونامه
هشتمسوم ماهيتي جمعگرایانه دارند و به حقهایي همچون حق بر محيط زیست سالم ،حق
حقهای نسل
بر صلح و یا حق بر توسعه اطلاق ميشوند (همان.)87 :
به لحاظ تاریخي نسل اول حقوق بشر معاصر که تأکيد عمدهاش بر حقوق سياسي و مدني
است ،اگرچه پيشينه تاریخي داشته اما عمدتاً به لحاظ امروزی بودن و ماهيت فردگرایانهی آن ،به
نامه مفيد  /شماره سي و
نظر ميآید خاص فلسفه سياسي غرب بوده که به صورت منسجمتری بيان ميشده و نسل دوم و
هشتم  /مهر و آبان 2831
سوم حقوق بشر نيز به ترتيب عمدتاً توسط کشورهای سوسياليستي و درحال توسعه مطرح
گردیدهاند .البته پارهای از حقوق نسل سوم بر اثر فشار کشورهای توسعه یافته رشد کرده است ،از
این ميان ميتوان به مسئله محيط زیست اشاره داشت (همان .)32-31 :اما به هر ترتيب از نظر
عملي تأکيد بر وجه آزادیخواهانه سياسي و اجتماعي حقوق بشر برجستهتر بوده و شکل آرمان-
گرایانهتری داشته و اصولاً ذهن اغلب متفکرین و روشنفکران را همواره به خود اختصاص داده است
تم
و موجب شده تا به صورت عيني و ذهني فعاليتهایشان معطوف به همين مسائل باشد .در بخش
بعدی ،این مسئله را بيشتر توضيح خواهيم داد.
بشر نظم بازارهای
مالکيت و
حقوقحقوق
روشنفکران و ایده
کارآمد
روشنفکر 3برای نخستين بار در فرانسه در دوران محاکمه کاپيتان دریفوس به کار
کلمه
رفت .بيش از صدها تن از نویسندگان آن دوران فرانسه ،افرادی چون مارسل پروست ،آندره ژید،
831
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اميل زولا و غيره بيانيهای را امضا کردند تحت عنوان «بيانيه روشنفکران» 1و در آن از دولت
فرانسه خواستند که به پرونده دریفوس دوباره رسيدگي کند .اگر به ابعاد گوناگون این بيانيه توجه
کنيم ،به این مسئله پي ميبریم که در واقع مفهوم روشنفکر تنها به منزله یک مقوله حرفهای و
اجتماعي در جامعهی جدید اروپا تجلي پيدا نميکند؛ بلکه به مثابه وجداني جهاني تلقي ميشود که
از رسالتي سياسي و اخلاقي برخوردار است (جهانبگلو .)11 :2873 ،روشنفکر چهرهای است
متجلي ،کسي است که آشکارا نماینده نوعي دیدگاه است و عليرغم انواع مشکلات و موانع ،خالق
تجسمهایي ماهرانه برای اجتماع خود است (سعيد.)11 :2831 ،
کار روشنفکری عزم و همت و صبوری پيامبرانه ميخواهد ،این کار دشواریهایي دارد،
دشمنان زیادی به بار ميآورد ،تنگناهای فراوان ميآفریند و بسياری از تعلقات شيرین دوستانه و
خانوادگي و شغلي و غيره را از انسان ميگيرد ،هر چند در کنار اینها ،تحسينهایي نيز برميانگيزد
و بسياری را نيز به سوی آدمي جذب ميکند (سروش .)11 :2877 ،آنچه اساساً باعث ميشود که
حقوق بشر را در ارتباط با فعاليتهای روشنفکران بررسي کنيم ،تأکيد متن اعلاميه جهاني حقوق
بشر بر مفاهيمي همچون :برابری ،آزادی ،حق ،مالکيت ،امنيت ،عدم خشونت و از این دست مفاهيم
است که همگي در راستای حفظ حيثيت و کرامت انسانها به کار برده ميشوند .از طرف دیگر با
دقت در عملکرد و ویژگيهای کلي روشنفکران ميتوان گفت تأکيد بر همين آرمانها یکي از
اساسيترین ویژگيهای آنها را شکل ميداد.
به طور کلي در این ارتباط ميتوان گفت هدایت جامعه به سوی خواستها و علائق و
آرمانهای راستين در مقابل علائق روزمره و گذرا ،نارضایتي از هر وضع موجودی ،شناخت
مشکلات و تعارضات اصلي جامعه و ارائه راه حل و پيشبيني مسير آینده ،بازاندیشي و نواندیشي،
علاقه به مسائل کلي و انتزاعي ،دردشناسي اجتماعي در مقابل «دانشمندی» به مفهوم سنتي و بي-
اعتمادی نسبت به صاحبان قدرت (بشيریه )133 :2831 ،از ویژگيهای کم و بيش مشترک ميان
روشنفکران بوده است .بدین ترتيب دور از انتظار نيست که بگویيم حقوق بشری که در تمدن
جدید به اهميت آن پي برده شد تا حدود زیادی به تلاشهای روشنفکران و ترویج و تبليغ این ایده
توسط آنان نيز بستگي داشت .البته درست است که روشنفکران برای رسيدن به آرمانها و متحقق
کردن ایدههایشان بدون اشتباه نبودهاند و به تعبير سارتر «روشنفکر ،عاری از اشتباه نيست ،بلکه
بيشتر اوقات اشتباه ميکند» (سارتر )17 :2831 ،و همچنين درست است که حقوق بشر بارها
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توسط صاحبان زر و زور و تزویر نقض گردیده است اما این بدان معنا نيست که فعاليتهای
روشنفکران را که همواره صرف اصول اساسي و مهم بشری است را نادیده بگيریم؛ زیرا حقوق بشر
است مهر
اندیشمندانيهشتم /
تلاش /شماره سی و
نامه مفید
که وتوانستهاند با شکلگيری اومانيسم 21و حق طبيعي هر
نتيجه قرنها
آبان 2831

انساني این دیگاه را ،در انواع روایتهای مذهبي و غيرمذهبي ،وارد باورها و اندیشهها انساني
بکنند (رحماني.)7 :2873 ،
چنانچه حقوق بشر را مبتني بر یک سری الزامات اخلاقي و سياسي و به عبارتي تلاشهایي برای
گسترش اخلاق مدني و بازگشت انسان به فطرت خویش بدانيم که تنها بدین وسيله حفظ کرامت و
حيثيت هرچه بيشتر انسانها را به دنبال دارد ،متوجه این مسئله ميشویم که روشنفکران خود ،نماینده و
تم
مظهر استحکام این اخلاق مدني بودهاند (جهانبگلو ،همان .)28 :برخي از آنها به شدت ،دفاعي اخلاقي از

تحت وعنوان مفهوم «قاعده و قانون فراگير» 11را مطرح ميکنند
نامهو حتي
حقوق بشر داشتند
اخلاقي سي
نظریهشماره
مفيد /

هشتممعياری برای ترسيم آموزههای هنجاری است )(kant, 1993: 41
که در حقيقت

همچنين در این خصوص نخستين اعلاميههای حقوق بشر به مفهوم مدرن و امروزی ،بيتأثير
از اندیشههای روشنفکران زمانهی خود نبودهاند .یکي از مهمترین آنها اعلاميه جهاني حقوق بشر و
شهروند 2731 21معرف ماجرای شگفتانگيزی است که در طول آن انسان برای نخستين بار به
نامه مفيد  /شماره سي و
2831را ساخت» .بنيان این واقعيت در واقع گذری از مفاهيم فکری و
مهر وفکرآبانواقعيت
هشتم /مبنای
قول هگل «بر
فلسفي به سندی تاریخي بود که از ارزش حقوقي خاصي برخوردار است .ولي این سند تنها داراری

ارزش حقوق نيست ،بلکه تا به امروز از آن به عنوان مظهر آزادیخواهي و انسان دوستي یاد
ميشود .هرچند که اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند  2731در تاریخ حقوق بشر ،اولين اعلاميه
حقوق بشر به حساب نميآید و مورخين اعلاميههای «ماگنا کارتا»ی  2121و «ها به آس
کورپوس»  2171انگلستان و اعلاميه  2771استقلال آمریکا را اسلاف آن برميشمارند ولي ناگفته
تم
نماند که هيچ یک از این بيانيهها همچون اعلاميه  2731فرانسه به مسئله حقوق بشر نپرداخته است.
برای مثال «ها به آس کورپوس» هدفي جز دفاع از آزادی فرد در مقابل بازداشت غير قانوني او
ندارد که ماده  7اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند  2731نيز به آن پرداخته است .از طرفي در
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
بين اعلاميههای حقوق بشر تنها اعلاميه  2731است که قدم از مرزهای ملي فراتر گذاشته و ماهيت
کارآمد
خود را جهاني اعلام ميدارد (همان.)11 :
حقوق بشری که امروزه از آن سخن به ميان ميآید گر چه به لحاظ داشتن محتوای
بنابراین 831

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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اخلاقي ریشه تاریخي دارد اما به نظر ميرسد به شکل مدرن و امروزین و با توسل به معيارهای
عقلاني ،نخستين تبلور حقوقي ـ سياسي خود را در بيانيه حقوق بشر و شهروند سال  2731فرانسه
یافت و بدون شک بنياد وجودی و منطقي آن متأثر از آرا و افکار روشنفکران آن دوران همچون
ولتر ،مونتسکيو ،روسو و دیگران بوده است .به هرترتيب این دسته از افراد در هر جامعهای حاميان
اصلي حقوق بشر به مفهوم کلي آن قلمداد ميشوند .آنها در جریان مسائل و مشکلاتي که دامنگير
افراد جامعه خود و به طور عام جامعه جهاني ميباشد قرار دارند و عمدتاً از طریق راهکارهای ذهني
خود و ترویج مبادی آزادیخواهانه با آن مسائل و مشکلات به مبارزه برميخيزند .چنانچه روشنفکران
جای پای محکمي در واقعيتهای اجتماعي روزمره داشته باشند ميتوانند و غالباً هم توانستهاند
روایتهای اجتماعي از آینده ارائه دهند که اميدوارانه یا شفابخش باشند و انسجام اجتماعي یا
رواداری فرهنگي به بار آورند .کار آنها ميتواند آشکارا وضعيت جاری را با گذشته پيوند دهد یا
روایتهای مربوط به سنتهای مبارزه برای عدالت و آزادی را سامان بخشد و به تجليل از رنجهایي
بپردازد که در راه رسيدن به خير عامه یا اميد انساني کشيده شدهاند (ميرسپاسي.)31 :2831 ،
در بخش بعدی این نوشتار به آراء سه تن از روشنفکران و متفکران دوران پهلوی دوم ،یعني
مهدی بازرگان ،آیتالله طالقاني و علي شریعتي در ارتباط با حقوق بشر اشاره خواهيم کرد تا نشان
دهيم تلاشهای آنان علاوه بر آنکه در راستای تطبيق موازین حقوق بشر با اندیشههای اسلامي
خلاصه ميشود نشانگر نوعي منازعه فکری آنان با گفتمان مدرنيسم پهلوی نيز بوده است که البته
این تلاش فقط مختص به این افراد نبوده و تنها جهت ارتباط بيشتر اندیشههای آنها با موضوع مورد
نظر و محدود کردن دامنهی بحث ،آراء این سه متفکر را برگزیدهایم.
حقوق بشر در آرا و افکار روشنفکران دینیی دوران پهلیوی دوم (مهیدی بازرگیان ،آییتاللیه
طالقانی ،علی شریعتی)
در ایران سياستهای توسعهای ناشي از مواضع اثباتگرای پهلویها نسبت به مدرنيت و
پيامدهای این سياستها که به ویژه در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی ( )2812-17رایج بود،
تأثير مستقيمي بر سرشت و کاميابي گفتمان اسلامي داشت (وحدت .)217 :2831 ،در این دوران،
به ویژه از سالهای پس از کودتای  ،2881جنبشهای مارکسيستي و مليگرا متحمل ضربات
سنگيني شدند .این رخدادها به جنبش اسلامي و گفتمان آن اجازه تجدید حيات ميداد .به این
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ترتيب برخي از متفکران آن دوران ،که از آنها ميتوان تحت عنوان روشنفکران دیني نيز نام برد،
درصدد برآمدند تا از طریق متوسل شدن به اندیشههای اسلامي به مبارزه با گفتمان مدرنيسم پهلوی
فراگفتمان  /مهر و
شماره سی و هشتم
بپردازند .بهنامه مفید
پهلویستي یک گفتمان هژموني طلب بود که جامعه را به دو
عبارتي /دیگر
آبان 2831

گروه «خودیها» و «ناخودیها» تقسيم کرده بود و نوعي رابطه طرد و حذف و ستيزش ميان آنان
تعریف کرده بود ،چنين گفتماني ترکيبي غير سازگار از شبهمدرنيسم غربي (مدرنيزاسيون غربي)،
شونيسم ایراني و اسلام رسمي (حکومتي) بود.
فضای شبه غربي و سکولار این گفتمان ،حجم وسيعي از این نسل را دچار نوعي گمگشتگي
و سرگشتگي هویتي کرده بود که نه بر سياق ایرانيان رفتار مينمودند و نه بر مشرب غربيان .در
تم
این فضای گفتماني دین و ارزشهای دیني به مثابه «دگر» ایدئولوژیک پهلویسم تعریف شده بود و
دین و دینداری جز به ارتجاع ،واپسماندگي ،عربزدگي و  ...رجوع نميداد .طبعاً آگاهيها و
نامه مفيد  /شماره سي و
نگرش ها و رفتارهای دیني ایرانياني که مقتضيات و مناسبات این فضا را پذیرفته بودند به شدت
هشتم
تحت تأثير ایدئولوژی کاذب پهلویستي بود و از سطح آموزهها و آموختههای به شدت تحریف
شدهی آنان فراتر نميرفت (تاجيک .)21-21 :2833 ،روشنفکران دیني در این دوران درصدد
برآمدند تا از طریق ترویج ارزشهای سنت اسلامي هم درصدد احيای اندیشههای اسلامي بر آیند و
نامه مفيد  /شماره سي و
هم جایگزینهایي را برای خروج از این وضعيت ارائه دهند .آموزههای این جریان اسلامي دارای
هشتم  /مهر و آبان 2831
تنوعاتي بود و بخش عظيمي از فعاليتهای علمي و فکری آنان را ميتوان در راستای تطبيق
اندیشههای اسلامي با موازین حقوق بشری دانست.
مهدی بازرگان
وی از جمله روشنفکراني بود که هم به شکل عيني و در قالب تشکلهای سياسي و هم در
عرصه فکری تم
فعاليتهای فراواني داشت .وی حقوق بشر را حاصل راه پر پيچ وخم و طولاني،
گردنههای متوالي صعبالعبور و پرخطر هزاران سال تاریخ تمدن انسان ميداند که بالاخره بشر در
نيمه قرن  11به این نکات ميرسد که:
بازارهای
مالکيتو و نظم
حقوق
مادر برای انسان ميباشد؛
مهربانترین
ترین پدر
 .2طبيعت ،مهربان
کارآمد
دارای دستپرورده طبيعت و دارای شرافت و ارزش و احترام ميباشد؛
 .1فرد انسان
 .8ارزش داشتن انسان ،حقوقي را برای او مسلم ميسازد و وظایف و تکاليفي را بر او تحميل مينماید؛
831
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 .3اولين حق فرد انساني ،حق آزادی است .شخص در انتخاب عقيده و گفتار و عمل تا زماني که
تجاوز به حقوق سایرین نشود ،مختار ميباشد؛
 .1افراد کشور و مردم دنيا چون دارای ارزش و حقوق انساني ميباشند با یکدیگر برابر و در
برخورداری از حق مساوات و وظایف اجتماعي ،یکسان ميباشند؛
 .1هيچ فردی حق مالکيت و تحکم بر فرد دیگر ندارد و حکومت مردم باید به دست خود مردم باشد؛
 .7افراد موظف به حفظ و رشد وجود خود و ادای حقوق سایرین و شرکت در سهميه تعهدات
اجتماعي ميباشند (بازرگان.)71 :2877 ،
بازرگان بر این اعتقاد بود که شعار «آزادی ،برابری ،برادری» یا «حریت ،مساوات ،اخوت»
که به تقليد از جمهوری و انقلاب کبير فرانسه ،شعار صدر مشروطيت ایران گردید و فراماسونری
بينالمللي آنرا ابتکار و اعمال نظر خود در انقلابات آزادیخواهانه دنيا ميداند ،مأخوذ از تعليمات
انبياء و تلقيني است که آنها به پيروان مينمودند و خود ،عمل کننده آن بودند .حتي انقلابيون و
احزاب کمونيسم جهان که بيش از سایرین داعيه القاء آزادی همه جانبه و القاء امتيازات خرافي و
اشرافي و نژادی و غيره را دارند نهایت پيشرفتشان این بوده است که همدیگر را رفيق خطاب
کنند .در حاليکه قرنها قبل از آنها پيروان جهانبيني پيغمبران همدیگر را برادر خطاب ميکردند و
برادروار با یکدیگر زندگي ميکردند و ميکنند (بازرگان.)218 :2831 ،
وی در آراء خود به شدت تأکيد بر اصل آزادی ،برابری ،رعایت حق ،اشاعه نظریات و ابراز
مخالفت را در مکتب اسلام ساری و جاری ميدانست و مکتب اسلام را منادی آنها ميدانست .در
مورد اصل «تساوی» مندرج در اعلاميه این چنين بيان ميدارد که« :تساوی ملتها و زن و مرد و
نژادها و مذاهب را منشور ملل متحد به دنيا اعلام کرده است یا پيغمبر اسلام در روز فتح مکه که
تمام افتخارات را لغو کرده ،به جای آن [ ]...انَ اکرمکم عندالله اتقيکم را آورده؟» .همچنين در
مورد اصل «آزادی» نيز این چنين ميگوید« :اعطای آزادی به انسان به هيچوجه به معنای بيقيدی
و رفتار دلبخواهي برای هرکس و هرچيز نيست؛ بلکه به عنوان همان شعار (لا اله الالله) نفي اسارت
دیگران است؛ مقصد ،آزاد شدن از بندگي و فرماندهي غير خداست» (همان.)212 :
بازرگان معتقد است« :همانطور که در منطق بشریت ،حقو ق مدني و وظایف اجتماعي در
کشورهای دموکراتيک لازم و ملزوم یکدیگر شده اند ،در منطق ادیان نيز اطاعت پيغمبران و
عبادت خدا ناشي از اختيار و آزادی بوده است که از روز اول به بشریت داده شده است [با این
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تفاوت که] پيغمبران از آزادی شروع کرده و ما را به عبادت و سعادت مي رسانند ولي بشر در
جست وجوی سعادت دنيا به چيزی شبيه به عبادات رسيده ،بالاخره منتهي به آزادی گشت»
کلي /مهر و
طورهشتم
سی و
(بازرگان،نامه مفید
بازرگان با شيوه به خصوص خود تلاش زیادی داشت تا
شماره به
.)32 /:2877
آبان 2831

اصول دموکراتيک و مدرن را از منابع سنتي استخراج کند .قرائتي که وی از دین صورت داد
تحت عنوان قرائتي علمگرایانه نيز از آن یاد ميشود .در این قرائت سعي ميشود تا تفسيری که
از دین اسلام صورت مي گيرد منطبق با علم جدید باشد و به نوعي ميتوان گفت جوهر قرائت
علم گرایانه بر سازگاری دین و علم مبتني است .بر مبنای این رویکرد آموزههای دیني گزارههای
عقلاني و منطقي هستند که نه تنها با علم جدید سازگاری دارند بلکه علم جدید ميتواند توضيح
تم
دهنده و تبيين کننده گزارههای دیني نيز باشد .به هرترتيب وی به سهم خود توانست در احيای
جریان اسلامي موثر واقع شود.
نامه مفيد  /شماره سي و
هشتم
آیتالله طالقانی
از دیگر فعالان عرصه فکری و سياست عملي این دوران خصوصاً از دهه  2831به بعد بود.
وی اعلاميه حقوق بشر را ميپذیرد و آنرا صورت وسيعتر و مفصلتر همان اصول اعلاميه حقوق
شمارهویسيبه و
بشر و شهروندنامه
این مسئله بسنده نميکند و ضمن پذیرش اصول کلي
مفيدمي /داند .اما
فرانسه
برخوردی2831
هشتم /بشرمهر و آبان
منتقدانه نيز با آن نمود .یکي از این انتقادات کلي آن بود که وی
اعلاميه حقوق
معتقد بود دولتهایي که روی کاغذ به حقوق بشر اعتراف کرده و آنرا تدوین نمودهاند خودشان از
بارزترین سلبکنندگان آن هستند.
آیتالله طالقاني همچنين بر برخي امتيازات طبقاتي که اعلاميه حقوق بشر در مورد آن
سکوت کرده انتقاداتي وارد مي کند و در همين راستا راه از ميان بردن امتيازات و انحصارات را
تدوین قوانينيتمميداند که فوق سنن منفور و امتيازات خاص باشد« ،راهي که مسلمين و
خيراندیشان جهان در پيش گرفتهاند و انشاء این گونه اصول و قوانين است که به همه خلق ،حق
آزادی و دخالت در کارها بدهند و با تجربه و نظر در واقعيات اجتماعي به این نتيجه رسيدهاند که
بازارهای
مالکيت و
دموکراسي چنانکه باید تحقق پذیر و قابل رشد نيست»
نظم بدون
صحيح
حقوقوسيع و
اشتراکي به مفهوم
(طالقاني،کارآمد
.)13 :2833
وی در مورد جایگاه «ناس» یا «مردم» اینگونه بيان ميدارد که« :در اسلام ،زمين و آنچه از
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ذخائر در زمين نهاده شده سفره گستردهای است برای همه مردم که باید به اندازه احتياج و نيز
کارشان از آن استفاده کنند .این اختصاص به یک گروهي ندارد .چون هميشه قرآن خطابش به
«ناس» است و «ناس» یعني «مردم» نه مسلم یا مومن به تنهایي .از این جهت اصل همين است که
انسان اولاً به شخصيت خودش و شخصيت انساني خودش برگردد یعني به شخصيتي که در اثر
نظام های فاسد از دست رفته است و دیگر اینکه در شرایط اجتماعي آن قسط و عدالت همگاني
پياده شود .این اصل یک مجتمع سالم اسلامي است» (طالقاني.)11 :2811 ،
ایشان در مورد انسان در جهان هستي معتقد است «انسان چون نمونه کامل و فشردهای است
که از عالم هستي ،و این عالم متشخص و واحد نيز باید آنچه را انسان که مولود کوچک آن است،
سرشار باشد ،همان اراده و قدرتي که در بدن و قوای آن ظاهر شده ،آنرا اداره ميکند ،به صورت
بالاتر و وسيعتر قوه متحرک و محرک (روح) جهان بزرگ است و آنرا با نظامات واحد به سوی
کمال و خير مطلق پيش ميبرد» (طالقاني .)71-72 :2831 ،از دیدگاه وی انسان در بنيادها و
جوهرهای خویش صاحب اراده و اختيار عمل است و اعلاميه جهاني حقوق بشر به ریز و جزئي
نمودن چني ن صاحب اختيار بودني اقدام ورزیده است .وی در این ارتباط بيان ميدارد که «اراده
آزاد و اختيار عمل مخصوص آدمي است و روی همين اختيار و آزادی است که اعمالش دارای

ارزش نيک و پاداش بد ميگردد و شرع و عرف آنرا به حساب ميآورند و همين منشأ تکليف
ميباشد» (طالقاني.)11 :2831 ،
همچنين در دیدگاه طالقاني حکومت و قدرت به اراده مردم معطوف است .وی بر «جمهوریت»،
«آزادی» و «حقوق مردم» و «شوراهای شهر و روستا» به عنوان تجليگاه قدرت مردمي همراه با تسلط
و بهرهوری تمام مردم تأکيد ميکند تا مناسبات و روابط قدرت در ایران متحول شود
(رحماني .)211 :2838،به هرترتيب وی نيز تا آخرین لحظات واپسين حيات خویش همواره در نشر
ایدههای آزادیخواهانه خود در پي تحقق حقوق از دست رفته مردم بود .طالقاني نشان داد که حقوق
بشر جزء لاینفک ایمان دیني است و از نگاه درون دیني بود که ثابت کرد ،دین و ایمان منافاتي با
آزادی و حقوق انسانها نداشته و احترام و الزام به حقوق دیگران ریشه در وجدان و ایمان فرد
مسلمان دارد و این ایمان ،تعهدی را در درون فرد در قبال جامعه و دیگر انسانها ایجاد ميکند که
مدافع حقوق ،کرامت ،آزادی و شخصيت آنان ميباشد (جلاليزاده.)281 :2838 ،
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علی شریعتی
از دیگر روشنفکراني بود که به جرأت ميتوان گفت ،گفتمان وی تأثير بسيار شگرفي را در
کردنو هشتم
شماره سی
به جریان نامه
مهر وایفا کرد .شریعتي پدید آورنده یک گفتمان ایدئولوژیکي
نقش /دین
مفید و /پویا
انداختن
آبان 2831

بود که باتمامي بداعتش ،ریشه در سنت دیرینه این مرز و بوم داشت ،به بيان دیگر گفتمان شریعتي
در تلاقي و وقفه ميان تجدد و سنت مفصلبندی شده بود (تاجيک ،همان .)18 :وی به نقش
روشنفکران در جریان تحولات جامعه بسيار اهميت ميداد و به عبارتي تمام اميد و آرزوهای
انقلابي و اصلاحي و مترقي خود را معطوف روشنفکران کرده بود و اعتقاد داشت که شروع هر
حرکتي از جانب این گروه خواهد بود .اگر روشنفکراني زبده ،قوی ،سرحال ،باهوش در جامعه
تم
زندگي کنند ،آن جامعه روی سياه و بدبختي به خود نخواهد دید و اگر به هر دليلي روشنفکران
گرفت ،مردم ارج و منزلت آگاهان جامعه را ندانستند،
شماره قرار
پيشه حکام
نامهکشي
کنار رفتند ،زبده
سي و
مفيد /
هشتمسعادت و خوشبختي را به خود نخواهد دید و به سرعت از قافله پيشرفت تعقلي دنيا
جامعه روی

عقب خواهد افتاد (عربيزنجاني.)11 :2838 ،

وی «انسان» را موجودی اصيل و با خودی مستقل و دارای جوهر سرشته شده مستقل ميداند .با
ویژگيهایي با عناوین« :اراده مستقل»« ،آگاه» و «خودآگاه» به خویش و سرنوشت خویش
نامه مفيد  /شماره سي و
«آفریننده»« ،آرمانخواه»« ،موجود اخلاقي» ،یعني ارزشپرست و ایثارگر پر واضح است که در این
هشتم  /مهر و آبان 2831
طرح پيچيده و همه جانبه است که برای او «آزادی» اهميت حياتي دارد (سعيدیپور.)288 :2838 ،
در خلقت انسان «اصل آزادی» و «اصل انتخاب» کاملاً در نظر گرفته و نهادینه شده است.
انسان جانشين خدا بر روی زمين است .انسان به عنوان خليفهخدا ،آزاد و مختار آفریده شده و
هيچکس قادر به سلب این آزادی نيست و نباید باشد .انسان جانشين خدا بر روی زمين ،در
طبيعت ،نماینده او در جهان و در فلسفه سياسي به طور نظری و در جامعه اسلامي امت .به طور
تم
تحققي ،انسان دارای چنين ارزشي است (همان) .شریعتي در مورد اصل «برابری» معتقد است:
« اسلام فکر برابری عمومي را که به صورت یک مسئله سياسي و اجتماعي مطرح است و بر پایه-
های علمي و فلسفي مينشاند تا اولاً آنرا یک اصل مسلم طبيعي معرفي کند و ثانياً برابری
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
انسانها را از برابری حقوقي تا درجه برابری حقيقي یعني منشأیي ،عيني ،علمي ،طبيعي و
کارآمد
آفرینشي بالا ببرد و به اصطلاح خود اسلام برابری را تا برادری ارتقاء دهد» (شریعتي.)813 :
همچنين وی بيان ميدارد «برابری» در فلسفه سياسي اسلام مبتني بر «فلسفهی خلقت» و
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«آفرینش انسان» و بر «یک جهانبيني توحيدی» و «جهان آفریني توحيدی» و «انسان آفریني
توحيدی» همچنين بر «رفتار و سنت پيامبر (ص) در زندگي و حکومت خویش» و «حکومت
حضرت علي (ع)» و رفتار حقوقي و اعتقادی آنها در برابر مسائل و قوانين و انسانها ميشود
(سعيدیپور ،همان .) 213 :شریعتي در اعتراف به حقوق ملل و مذاهب بيگانه در اسلام به این آیه
از قرآن استناد ميکند «لا ینهيکم الله عنالذین لم یقاتلواکُم في الدین و لم یخرجوکم من دیارکم
أن تبروهم و تُقسطوا اليهم اِن الله یحب المقسطين» (ممتحنه :)3 :ببينيد! ميخواهد سازش و
همزیستي مذاهب مختلف را اینجا اعلام کند :کساني که با شما در مذهب مقاتله نميکنند (با شما
جنگ مذهبي ندارند) و شما را از وطنتان اخراج نميکنند ،خدا منع نميکند شما را از اینکه با آنان
به عدالت و نيکي رفتار کنيد (شریعتي .)813 :شریعتي سایر موارد مرتبط با حقوق بشر از جمله
تساوی حقوقي ،آزادی سياسي ،آزادی مذهبي ،آزادی بحث و ابراز و غيره را نيز بدین گونه با
توسل به منابع دیني توجيه مي کند و به این ترتيب از طرفي در صدد نشان دادن عدم ناسازگاری
اسلام با حقوق بشر بر ميآید و از طرفي دیگر با پيشکشيدن مباحث ایدئولوژیکي دیگر درصدد
ایجاد شور انقلابي در جامعهای برميآید که اخلاق و حقوق بشر جایگاه مطلوبي در آن نداشت.
بهطور کلي در کنار تلاشهای فکری این دسته از روشنفکران جهت تطبيق موازین اسلامي با
دموکراسي و حقوق بشر ،ميتوان اینگونه استدلال کرد که بيشترین مخالفتهای آنان نيز با استبداد
حاکم و نقض حقوق اساسي مردم بوده است .دولت ایران عليرغم آنکه در سال  2831دومين
کنگره حقوق بشر را در ایران برگزار کرد و در این سالها تمام تعهدات قانوني نسبت به اجرای
قوانين حقوق بشر را امضا کرده بود اما در تمام مدت سلطنت ،حقوق بشر را در بيشتر ابعاد آن
نقض ميکرد.
دولت پهلوی به دليل منافع حاکمانه خود ،آزادی بيان و حق تعيين سرنوشت بسياری از
حقوق مسلم افراد را و آحاد و اقشار ،اقليتهای قومي ـ مذهبي را نادیده ميگرفت .مشکل
حاکميت دولت شاه با حقوق بشر بر سه عامل استوار بود:
 .2ساختار خاص دربار پهلوی که نميتوانست دموکراسي سياسي را بپذیرد و از آزادی بيان و
عقيده نيز به همين دليل ممانعت ميکرد؛
 .1ساختار ناتوان دولت و حاکميت شاه برای پذیرش حقوق بشر در جامعه ما .چرا که اقتصاد،
سياست و فرهنگ ،طبقات ،اصناف ،اقشار اجتماعي و اقتصادی ،احزاب و گروهها و جمعيتها
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در جامعه ما از حاکميت مستقل نبودند تا بتوانند از حقوق حقه خود در برابر ظالمان و منافع
دیگری از خود حمایت کنند .حکومت پهلوی نيز با این استقلال ميانهای نداشت تا در زمينه
هشتم  /مهر و
وجودسی و
تحول/بهشماره
نامه مفید
آورد؛
رشد آن
آبان 2831

 .8تمایل حکومت پهلوی به باز توليد مناسبات عقبمانده در ظاهر مدرن و بينش و باور جامعه،
به دلائل گوناگون با مجموعه قوانين حقوق بشر در شکل انواع آزادیهای آن هنوز موافقت
کامل نداشت .این بينش به دليل ایجاد نشدن ساختار عيني یعني پيدایش اقشار و طبقات
مستقل اجتماعي مداوم باز توليد ميشد (رحماني :همان).
در چنين وضعيتي بود که اغلب این روشنفکران نقدهای اساسي خود متوجه قدرت سياسي،
تم
استبداد حکومتي ،دستگاه پليس ،تقلبهای انتخاباتي ،سياست اسلامزدایي و  ...ـ که بيشتر به
صورت ميتينگ و انتشار مطالب انجام ميپذیرفت و نقش مهمي در آگاهي سياسي تودهها و به ویژه
نامه مفيد  /شماره سي و
دانشجویان داشت ـ ميکردند (رهبری .)232 :2833 ،این مسئله بيان کننده همان نقش
هشتم
رسالتمندانه روشنفکران ،چه بهصورت عيني و چه به صورت ذهني ،در پيشبرد ایدههای انساني را
در جوامع نشان ميدهد.
نتیجهگیری نامه مفيد  /شماره سي و
درصدد 2831
مهر و آبان
هشتم /
برآمدیم تا روشنفکران را به عنوان قشری که ارتباط معنادار و زیادی
نوشتار
در این
با ایده حقوق بشر داشته و دارند معرفي کنيم .به عبارتي ميتوان گفت اندیشهها و دغدغههای آنان
تا حدود زیادی در اعلاميههای حقوق بشر تا کنون منعکس شده است و در هر جامعهای کمابيش
آنها از حاميان اصلي حقوق بشر تلقي ميشوند .در ایران دوران پهلوی دوم با توجه به سياستهای
مدرنيستي و یکجانبه شاه ،که توأمان با ناروایي در عرصههای متعدد اجتماع بود ،زمينه را برای
فعاليتهای تم
علمي و سياسي روشنفکران و خصوصاً روشنفکران دیني که حقوق اساسي مردم و
سنت اسلامي را در خطر ميدیدند فراهم کرد .آنها با توجه به در نظر گرفتن اندیشههای اسلامي
ضمن تطبيق موازین آنها با ایده حقوق بشر و دموکراسي در تلاش برای پيریزی این حقوق در
نظمدربازارهای
مالکيت و
راستای منازعه فکری و سياسي با رژیم مورد نظر ميدیدند.
آنها را
حقوق تحقق
جامعه نيز بودند ،که
کارآمدنظر ميرسد از بين شخصيتهای نامبرده در این نوشتار ،گفتمان شریعتي از استعداد
در این ميان به
بس افزونتر و شگرف تری در تحقق اهداف مورد نظر برخوردار بوده است و به هر ترتيب ميتوان
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گفت تلاشهای آنها در کنار سایر عوامل یاری دهنده در جریان انقلاب ،تا حدود زیادی توانست
مثمر ثمر واقع شود که نيز این بازگوکننده همان نقش اجتماعي و مهم روشنفکران در تحولات
جامعه ميباشد.
یادداشتها
2. Natural rights
1. Natural law
8. Human Dignity
3. Universal
1. Right
1. first generation of human rights
7. second generation of human rights
3. intellectual
1. intellectuals declaration
21. Humanism
22. Universal law
21. The French declaration of rights of man and the citizen of August 26, 1789.
منابع
ابوسعيدی ،مهدی ،حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب ،تهران ،آسيا.2831 ،
آشوری ،داریوش ،دانشنامه سیاسی ،تهران ،مروارید.2811 ،
بازرگان ،مهدی ،مباحث اعتقادی و اجتماعی ،تهران ،انتشار.2831 ،
بازرگان ،مهدی ،آزادی بشریت و مبنای وظایف مدنی ،در کتاب :بستهنگار ،محمد ،حقوق بشر از منظر
اندیشمندان ،تهران ،انتشار.2831 ،
بشيریه ،حسين ،جامعه شناسی سیاسی ،بررسی نقش نیروهای اجتماعی بر زندگی سیاسی ،تهران ،ني.2831 ،
تاجيک ،محمدرضا ،دین ،دموکراسی و روشنفکران در ایران امروز ،تهران ،موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني،
.2833
جلاليزاد ،جلال ،حقوق بشر ،اندیشه و سلوک آیتالله طالقانی ،در کتاب :حقوق بشر در جهان امروز ،مجموعه
مقالات بررسی مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز ،تهران ،انتشار.2838 ،
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جهانبگلو ،رامين ،مدرنیته ،دموکراسی و روشنفکران ،تهران ،مرکز.2873 ،
حقيقت ،سيدصادق ،حقوق بشر اسلامی :شرایط ،امکان و امتناع ،در کتاب :مجموعه مقالات همایش بینالمللی
نامه مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و
حقوق بشر و گفتوگوی تمدنها ،قم ،دانشگاه مفيد.2831 ،
آبان 2831
رحماني ،محترم ،حقوق بشر در اندیشه طالقانی ،درکتاب :حقوق بشر در جهان امروز ،مجموعه مقالات بررسی
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