حقوق بشر؛ از اسطورههای قوم مدار
تا ادیان انسانگرا

محمدرضا نظرینژاد
عضو هیئت علميگروه حقوق دانشگاه گیلان
رضا پرستش
عضو هیئت علميگروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده
انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و
معیشتی بود .تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهانبینی اسطوره ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او
تابعی از نظام اعتقادی حاکم است .ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل
شد و فهمید که ز ندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین ،نه اداره دنیا بلکه انسانسازی
است .ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند .درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روحها و خدایان متعدد،
آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و ز مینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود .بدین علت و هم به
علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.
واژگان کلیدی :حقوق بشر؛ جهانبینی اسطورهای؛ دین.

مقدمه
حقوق مطابق نظر جامعهشناسان ،مجموعه قواعد و مقرراتي است که هدف آن تنظيم و تنسيق
روابط اجتماعي است (لوی برول .)12 :2831 ،مطابق این عقيده که مبنای حقوق را جامعه شکل
مي دهد ،حقوق را باید عملي رو بنایي و گفتماني دانست که با توجه به تغيير جامعه ،از تحول و
دگرگوني برخوردار ميگردد (همان .)82 :مطالعه تاریخ حقوق به خوبي حاکي از پویایي و تحول
اجتماعات و به تبع آن نظام حقوقي است.
یکي از مهمترین اهداف هر نظام حقوقي ،موضوع حق بوده و رعایت حقوق و آزادیهای
فردی یکي از اهداف هر نظام حقوقي است .اگر چه مطلوب و ارزشمند آن است که غایت یک
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 2پاييز و زمستان .83 -21 ،)9831

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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نظام حقوقي را حفاظت و حراست از حقوق بشر بدانيم (والدرون )231 :2833 ،و از منظر «حق»
به نقد و ارزیابي نظامهای حقوقي بپردازیم ،اما واقعيت آن است که به موازات پذیرش تحول در
دایرهمهر و
هشتم /
بایدشماره سی
مفید /
نظامهای نامه
شمول حقهای مورد حمایت در هر نظام حقوقي ،مشروط
پذیرفتوکه
حقوقي،
آبان 2831

است به خواست و پذیرش اجتماعي؛ در راستای همين تحول اجتماعي و تغيير ذهنيتها است که
اساساً امروزه از حقوق بشر و نسلهای متعدد آن سخن به ميان است و نظامهای حقوقي در طول
زمان متکفل حفاظت از نسلهای اول ،دوم  ،سوم و  ...ميگردند.
ایده مبنایي حقوق بشر ،به قول جرمي والدرون ،مبتني است بر ارزش ذاتي و برابر انسانها و
«فاعليت انساني» (همان .)261 :از این نظر یکي از تئوریهای موجهساز حقوق بشر ،نظریه کانت در
تم
فلسفه اخلاق است که مطابق آن باید انسانيت هر انسان را به عنوان یک غایت در نظر بگيریم و هرگز
از آن به عنوان وسيله برای اهداف دیگران استفاده نکنيم (همان 231 :و ملکيان.)261 :2831 ،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اما موضوع مهم آن است که تا فراهم نشدن مقدمات و زمينههای اجتماعي ،پذیرش ایده
مبنایي حقوق بشر ـ پذیرش فاعليت و برابری انسانها ـ ملازم با پذیرش کليه نتایج و الزامات آن
در یک نظام حقوقي نميباشد؛ زیرا همانطوری که گفته شد ،نظام حقوقي در هر جامعه ،تابعي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
است از گفتمانهای حاکم بر آن .به همان نسبت که مصلحان و اندیشمندان در مباحث اخلاقي و
 /مهر و آبان 2831
دیني ،دغدغه برابری و فاعليت انساني را دارند ،به همان ميزان از گفتمانهای عصر خود که
چارچوب نظام حقوقي و هنجارهای آنرا ميسازد نيز تبعيت مينمایند .مؤید ادعا کانت این است
که امروزه تئوریهای مدرن حقوق بشر برای موجهسازی این حقوق از فلسفه اخلاق او مدد
ميگيرند .اما کانت عليرغم نگاه غایتمدار به انسان ،در مورد نيمي از انسانها (زنان) معتقد است
که آنها وسایلي در خدمت هوی و هوس مردان بوده و شهرونداني منفعل هستند که از حقوق
تم
شهروندی و منزلت اجتماعي چنداني برخوردار نميباشند (محمودی.)61-66 :2831،
چنين نگاهي ،مخالف ایده مبنایي حقوق بشر مورد نظر کانت است ،اما علت آن تبعيت کانت
از گفتمان های عصر خود بوده است که مطابق آن ،زنان فاقد قدرت و موقعيت اجتماعي امروزی
بازارهای
رسدنظم
مالکيت و
که با فرض پذیرش مقدمات و زمينههای اجتماعي ،آیا
این است
حقوق نظر مي
بودهاند .آنچه مهم به

کارآمداندیشه ،مذهب و عقيده مبنایي برای پذیرش حقوق بشر استخراج نمود یا خير؟
ميتوان از یک

با لحاظ این واقعيت که پذیرش ایده حقوق بشر ،ملازم با پذیرش حاکميت انسان در زندگي
831
دنيوی است ،خواستار پاسخ به این پرسش هستيم که آیا ادیان ،ایده مبنایي حقوق بشر (حاکميت

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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انسان) را تأیيد مينمایند یا خير؟
به منظور پاسخ به این پرسش به مصداق «تعرف الاشياء باضدادها» ،با بررسي نظام حاکم بر
آگاهي اسطورهای به تحولي که منجر به پيدایش ادیان الهي شد ،پرداخته خواهد شد.
جایگاه انسان در آگاهی اسطورهای
مواجهه انسان با عالم خارج به قدر سرمایه ذهني اوست .کاسيرر را اعتقاد بر آن است که
شکل شي بر اثر نيروی شکلدهنده آگاهي به وجود ميآید و این خود متأثر از شرایط ادراک حسي
از شي و مقولات اندیشه محض است (کاسيرر.)31 :2833 ،
انسانهای ابت دایي به علت عدم شناخت پدیدارها و ناتواني در تجرید و انتزاع ،بين حوزههای
مختلف زندگي تفاوتي قائل نبودند (کاسيرر ،)223 :2861،طبيعت از نظر آنها جامعه بزرگي بود
به نام جامعه حيات ،در این جامعه به علت عدم وجود خط مميزی بين واقعيت و تصور ،همه امور
اعم از واقعي ،وهمي ،تخيلي و  ...از این نظر که واجد اثر هستند ،موجود تلقي ميشدند (همان:
 ،221کاسيرر .) 31 :2833 ،آنها اسير پدیدارها بودند و آگاهي آنها (آگاهي اسطورهای) در تأثر
بيواسطه حسي به سر ميبرد .به عبارت دیگر درحاليکه اندیشه علمي نسبت به ادعای ابژه (عين)
در مورد عيني و ضروری بودنش رویهای توأم با تفحص و شک اتخاذ ميکند ،اسطوره چنين تقابلي
را نميشناسد .اسطوره ،ابژه را تا آنجا ميشناسد که منقاد آن شده باشد .اسطوره به سادگي مقهور و
منقاد ابژه ميگردد (همان.)241 :
به این علت در آگاهي اسطورهای به جای شناخت طبيعت و قواعد حاکم بر آن ،انس ،الفت و
همدلي با پدیدارها حاکم است (کاسيرر 223 :2861 ،و ضيمران .)62-61 :2834 ،هر ابژهای که
به آگاهي اسطورهای وارد شود ،مقدس شمرده ميشود ،مشروط بر اینکه از وقایع معمولي و عادی
نبوده بلکه از جهاتي مورد توجه و اشتياق اسطوره قرار گيرد (کاسيرر .)242-241 :2833 ،از این
رو تمامي واقعيت و همه رویدادها بر پایه تقابل بنيادی «مقدس» و «غير مقدس» تقسيمبندی
ميشوند (همان )248 :و امور مقدس نيز خود را در قالب دو امر متضاد «مانا» و «تابو» نمایان
ميسازند (همان246-246 :؛ بایر ناس28 :2836 ،؛ دورکيم .)631 :2831 ،دورکيم قلمرو امر
مقدس را قلمرو هيجانات و احساسات جمعي ميداند و معتقد است که امور غير مقدس اموری
است که در مسير احساسات و هيجانات جمعي قرار نميگيرد ،در حاليکه امور مقدس را احساسات
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تسليبخش و وابستگي شکل ميدهد که جامعه آنها را به آگاهيها متبادر ميکند (دورکيم461 :2831 ،
و  .)634-636موضوع اخير (ارتباط همبستگي اجتماعي با آگاهي اسطورهای) بيانگر واقعيت دیگری
هشتم  /مهر
مفید /
است و آننامه
ابتدایي،وآیينه تمام نمای دنيای خارج بوده و هدف آنها تنظيم و
سی وادیان
شمارهها و
اسطوره
اینکه
آبان 2831

تنسيق امور دنيوی قوم و قبيله و تنظيم پدیدههای طبيعي حاکم بر آن بوده است .دورکيم مينویسد:
«آیين هستي کيهاني علامتش را به آهنگ هستي آیيني زده است .برای همين است که جشنها برای
مدت طولاني فصلي بودند ]...[ .از آنجا که تغييرات فصلي به لحاظ ماهيت ،دورهای بحراني هستند ،از
یک فرصت طبيعي تجمع و در نتيجه مناسک مذهبي برخوردار بودند» (همان.)433 :
ویل دورانت در مورد مبنای دنيوی اسطورههای ابتدایي معتقد است« :انسان ابتدایي اگر
تم
ميخواست باران ببارد ،جادوگر ،آب بر روی زمين ميپاشيد و برای آنکه بهتر تقليد شده باشد ،آب
را از روی درختي بر زمين ميریخت .هنگاميکه خشکسالي قبيله را تهدید ميکرد از کشيش
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مي خواستند تا چتر خود را باز کند و به سر بگيرد و به کشتزار رود .در سوماترا ،زن نازا مجسمه
طفلي درست ميکند و در بغل ميگيرد و به اميد اینکه هر چه زودتر جنيني در شکم او ظاهر شود»
(ویل دورانت .)33-31 :2831 ،کاسيرر نيز در این راستا مينویسد« :مراسم بستر ازدواج در
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مزرعه یعني عمل جنسي یا نمایه عمل جنسي که در کشتزارها صورت ميگيرد ،نتيجه مستقيمش
 /مهر و آبان 2831
باردار شدن جانوران ،نکاح گياهان و پربار شدن زمين است» (کاسيرر ،همان.)111 :
ارتباط و وابستگي الزامات اسطوره و ادیان ابتدایي با جوامع و تفاوت جوامع با یکدیگر،
خدایان را به قول کاسيرر «منطقهای» ميکرد (کاسيرر .)283 :2861 ،از این رو ادیان ابتدایي و
خدایان آنها متعلق به قوم و قبيله خاص بود (کاسيرر )818 :2833 ،و از این رو اخلاق نيز از
مرزهای قوم و قبيله فراتر نميرفت و ضرورتهای اقتصادی و اجتماعي قوم و قبيله ،منشأ آن
تم
قلمداد ميشد (ویل دورانت ،همان .)36 :این اخلاق ،اخلاق آرماني نبود بلکه اخلاق اجتماعي بود
(الياد ،)216 :2863 ،اخلاقي که برگسون آنرا اخلاق ایستا در مقابل اخلاق عالي مينامد
(برگسون 21 :2863 ،به بعد).
این نظم
مالکيت و
بازارهاین بود که در ادیان و اسطورههای ابتدایي ،فرد دارای
اخلاق نيز آ
حقوقحاکميت
علت اساسي

ماهيت وکارآمد
استقلال که قابليت فاصله گرفتن از گروه را واجد باشد ،پا به عرصه وجود نگذارده بود.

فرد انساني ،مدغم در گروه و تابع هنجارها و الزامات حاکم بر آن بود و وجود او نيز تابعي بود از
831
عقاید حاکم به گروه و جامعه (کاسيرر ،همان .)818-814 :به این علت ،متعلق و موضوع اخلاق

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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اجتماعي موجود ،انسان و توجه به کرامت انساني او نبود .مطابق این اخلاق ،مردم به نوع دوستي
فراخوانده نميشدند بلکه تنها به آموختن فضایل خانوادگي و سنت نياکان دعوت ميشدند
(دوکلانژ ،14 :2842 ،اشتراوس.)218 :2838 ،
برگسون مينویسد« :ارتکاب گناه همواره توهين و بياحترامي نسبت به الاهيت است ،اما
الاهيت کمتر به بد اخلاقي و حتي جنایت حمله ميکند و اتفاق هم ميافتد که این امور را تجویز
ميکند (برگسون ،همان11:؛ کاسيرر.)241 :2861 ،
حاکميت گروه ،قوم و قبيله و ادغام فرد در آن و عدم پيدایش هویت و استقلال فردی ـ که
منجر به حاکميت این طرز تلقي از اخلاق ميشدـ سبب آن شده بود که به قول دو کلانژ «مدنيون
در هر امری بي استثنا فرمانبردار مدینه بودند و مدینه بر وجود آنها اختيار کامل داشت .بشر در
هيچ یک از امور حياتي اختيار نداشت .شخص او از آن حکومت بود .هرگاه خزاین مدینه تهي
ميشد ،مي توانست جواهر زنان را بگيرد .مردم در زندگي خصوصي آزاد نبودند .مجرد زیستن
ممنوع بود .دیر متأهل شدن واجد مجازات بود .لباس مردم را نيز قانون تعيين ميکرد .زن بيش از
 8دست لباس نميتوانست ببرد .حکوم ت مدینه حق داشت که افراد ناقص الخلقه و کریه المنظر را
نپذیرد» (دوکلانژ ،همان 882 :به بعد) .پيداست که در این گفتمان سعادت قوم و قبيله بر فرد مقدم
بود و اخلاق و عدالت ناچيز به حساب ميآمد (همان.)186 :
گذر از جهان اسطورهها به ادیان
همانطوری که گفته شد ،در نظام اسطورهای کل جامعه و جهان طبيعت از وحدت ارگانيک
برخوردار دانسته ميشد و جامعه بزرگي را شکل ميداد به نام جامعه حيات .در این جامعه ،انسان
آن شأن و مقام ممتاز را ندارد ،اگر چه جزئي از آن است ولي به هيچ وجه متمایز از آن نميگردد
(کاسيرر ،همان 221 :و .)113 :2833
در این جامعه بزرگ حيات ،هر موجودی دارای روح بوده و روح نيز جنبه مادی و کالبدی
دارد و مانند هر جسم مادی چيزی آشنا و قابل لمس است (همان .)143 :به موازات این اعتقاد که
جهان از روحهای مادی و دیوهای بيروني مالامال است ،که بر فرد حاکماند ،اعتقاد دیگری نيز
وجود دارد و آن اینکه من جادویي و من اسطورهای با انجام اوراد ،سحر و جادو قادر مطلق بوده و
ميتواند اراده خود را بر جهان اشياء و علت حوادث حاکم نماید (همان.)143-141 :
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گذر از این اعتقاد ابتدایي به جهان ادیان توحيدی به قول کاسيرر با فکر مجرد و انتزاعي بشر
م حقق نشد ،بلکه این گذر ،محصول کار ،عمل و لزوم تقسيم کاری بود که باید انجام ميشد
هشتم  /مهر
سی و
136؛ /شماره
نامه -مفید
 283و).
:2861
کاسيرر،
(همان136 :
آبان 2831

به نظر کاسيرر مدتها قبل از آنکه خدایان شخصي به ظهور برسند ،خدایاني وجود داشتند که
ضرورت وجودیشان ناشي از وظيفه و نقش مشخص آنها بود ]...[ .در زندگي یک دهقان رومي ،هر
عملي قطع نظر از کيفيت آن ،واجد معنای مذهبي خاص بود .گروهي از ایزدان بودند که مراقب
بذرپاشي بودند ،گروهي دیگر به حراست شخم و کود ميپرداختند .در کار کشاورزی هيچ عملي
نبود که خدایان ،راهنما و پاسدار آن نباشند .این ایزدان به منزله خدایاني هستند که اداره امور
تم
مختلف زندگي بشر را ميان خود تقسيم کردهاند (همان .)283-281 :در این مرحله ایزدان و
خدایان متعدد ،موجودیت خود را مدیون گرایشهای اخلاقي نيستند .آنها کليه اوصاف خوب و بد
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
انسان را توأمان واجد هستند .با این وجود ،همين عدم کمال خدایان سبب شد فاصلهای که بين
طبيعت انساني و طبيعت یزداني پيدا شده بود ،از ميان برود و انسان بتواند از خلال شخصيت
ایزدان ،ویژگيهای شخصيت ،روحيات و اشکال متنوع خود را باز شناسد (همان .)241 :فرآیند
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
متمایز و تفکيک کردن حوزههای علمي و از قاعده همين عمل و از تناوب مراحل آن است که
 /مهر و آبان 2831
واقعيت طبيعت ،محتوای حقيقي و شکل ثابت خود را به دست ميآورد و بدین سان ،انسان به
آگاهي خاص از من خویش دست ميیابد (کاسيرر .)814-813 :2833 ،به عبارت دیگر ،تقسيم
کار و پيدایش تعدد وظایف و سپردن هر یک به خدایان خاص ،اگر چه نوعي فرافکني قدرت
انس اني به ایزدان است اما محصول آن درک قوانين حاکم بر طبيعت و شناخت محدودیتهای
انساني و پيدایش من واقعي در مقابل من جادویي است.
تم
در طول زمان ،به همان نسبت که قلمرو عمل که به شکل خدایي خاص درک ميشود ـ و
حدود شي نيز با قلمرو همين خدا مشخص ميگرددـ وسيعتر ميشود و تعداد بيشتری از اشياء را
شامل مي گردد ،بر نيروی محض چنين عمل و نيز بر آگاهي شخص عمل کننده تأکيد بيشتری
.)828مالکيت و نظم بازارهای
ميشود (همان:حقوق

کارآمدمعتقد است همان راهي را که زبان در گذر از نامگذاری امر خاص و جزئي به امر
«اورنز»

عام و کلي در پيش ميگيرد ،اسطورهها نيز در پيش ميگيرند (همان )821 :به این معنا که رشد
831
آگاهي بشر و درک قوانين طبيعت ،در طول زمان سبب ميشود که انسانها ،عمل خدایان خاص را

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
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نه از دیدگاه اشيایي که تجلي خدایاناند ،بلکه از لحاظ منشأشان بررسي کنند .با این بررسي ،همه
تفکيک ها و تمایزات و گوناگوني عمل خدایان خاص از ميان ميرود؛ گوناگوني عمل محض خدا
اکنون به یگانگي و وحدت عمل آفرینش تبدیل ميگردند (همان .)813-813 :اکنون از ميان
خدایان خاص و انبوه خدایان ،خدای یگانه کشف ميشود .همچنانکه ،آفریدگار وجودی یگانه
است ،آفرینش نيز عملي یگانه است (همان.)824 :
عبارت اُخرای کشف آفریدگار یگانه ،شناخت قوانين حاکم بر طبيعت ،شناسایي
محدودیتهای بشری ،فاصله گرفتن از من جادویي و تفکيک سوژه (شناسنده) و ابژه (موضوع
شناسایي) است (همان ،)814 :به عبارت بهتر ،به جای رابطه عاطفي و همدلي حاکم بر اسطورهها،
دریافت عقلي و استدلالي جلوههای طبيعت حاکم ميگردد و طبيعت مبدل به عالمي ميشود که بر
آن قانون و شرع حکومت ميکند و تنها همين خصوصيت ،مؤید منشأ الهي آن ميشود (کاسيرر،
 .)241-248 :2861به موازات این گرایش عقلي و استدلالي ،عمل آفرینش نيز معنای روحي پيدا
ميکند (کاسيرر )823-821 :2833 ،و به تبع آن ،بينش جدیدی از انسان و شخصيت روحي -
اخلاقي او شکل ميگيرد (همان .) 813 :تأثير گفتمان جدید را بر نظام عبادت و پرستش نيز
ميتوان مشاهده نمود؛ به این معنا که اگر در جهانبيني اسطورهای من جادویي با انجام اوراد ،سحر
و جادو قادر به به زیر کشيدن ماه فرض ميشد همان )816 :در مرحله مياني شناخت
محدودیتهای بشری ـ تعدد خدایان ـ سبب ميگردد که انسان ،الهيت را قدرتي برتر از خود تلقي
نماید که نمي توان او را با وسایل جادویي ناگزیر به انجام کاری کرد؛ بلکه با خواندن دعا و انجام
قرباني باید خشم او را فرو نشاند و نظر او را با خود مساعد کرد (همان )884 :اما در مرحله نهایي
با درک قوانين طبيعت ،تحولاتي حادث ميشود از جمله اینکه ،شکل دیوآسا از روح به تدریج
جایش را به مفهوم معنویتر از روح ميسپارد .دیوهای بيروني تبدیل به دیوهای دروني ميشود
(دیو نفس) و من اخلاقي ،جایگزین من جادویي ميشود (همان .)161-164 :تحولات مذکور
سبب دگرگوني مفهوم پرستش و نيایش ميشود؛ به این معنا که نيایش از فراز خواستهها و
آرزوهای بشری ميگذرد و دیگر به سوی امور نيک جزئي و نسبي معطوف نيست ،بلکه به سوی
آن نيکي عيني توجه دارد که با اراده الهي یکي است (همان .)848 :در این مرحله رستگاری روح و
عمل به اصول اخلاقي ،غایت دین پنداشته ميشود (کاسيرر .)243 :2861 ،خدا به اشعياء نبي
ميگوید« :از کثرت قربانيهای شما مرا چه فایده است .از قرباني کردن قوچها ،سوختن قوچها و
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پيه پرواریها سير شدهام .نيکوکاری را بياموزید و انصاف را بطلبيد ،مظلومان را رهایي دهيد،
یتيمان را دادرسي کنيد و بيوه زنان را حمایت کنيد (کاسيرر .)883 :2833 ،پيام واحد انبيای الهي
است وکههشتم /
شماره سی
نامه مفید /
مهربهو مداخله قوای خارج از انسان نداشته و نيروی فضيلت
احتياج
پروردگار
سلوک در راه
آبان 2831

آنرا کفایت ميکند؛ به قول کاسيرر «در این مرحله ما کوشش قهرمانانهای از طرف نوع انسان
مي بينيم و این کوشش معطوف به رهایي خود از قيد اجبار قوای جادویي و نيل به یک آرمان
جدیدی است که آزادی ناميده ميشود .زیرا در اینجا فقط از برکت آزادی و تصميمم آزادانه است
که انسان ميتواند با پروردگار عالم مربوط گردد( ».کاسيرر)244 :2861 ،
مخاطب این دین و پروردگار آن ،انسان است و نه قوم وقبيله .برگسون ،دین اخير را دین
تم
پوینده و توانمند ميداند که مافوق عقل است( .برگسون )111 :2863 ،موضوع اساسي ادیان
مافوق عقل ،نخست ،ایمان است به خداوند ،اساس ایمان را نيز عشق آزادانه انسان نسبت به حسن
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
معشوق شکل ميدهد( .نراقي )16 :با توجه به آزادی حاکم بر ایمان است که اساس خوبي و بدی
در دین را نه «فعل» بلکه نيت و انگيزه فاعل شکل ميبخشد( .کاسيرر ،همان )261-264 :دومين
موضوع دین را که ناشي از فردی شدن و انساني شدن آن است ،باید اخلاق دانست( .لوی برول و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
دیگران )61 :2836 ،اما اخلاقي که محدود به مرزهای قوم و قبيله نميگردد بلکه از این مرزها
 /مهر و آبان 2831
فراتر ميرود از این رو اخلاق حاکم بر ادیان ،جهاني است.
عيسي مسيح ميفرماید :خدای خود را به همه دل و تمامي نفس و تمامي فکر خود محبت
نمایيد .و این است حکم اول و اعظم و دومي هم مثل این است یعني همسایه خویش را مثل خود
محبت نمایيد؛ این حکم تمام تورات و تمام صحف انبياء است( .بایرناس)611 :2836 ،
قدیس یوحنا ميگوید که هر آنکس که ميگوید به خدا اعتقاد دارد اما در عين حال نسبت به
تم
همسایهاش کينه ميورزد ،دروغگویي بيش نيست؛ زیرا ناممکن است که عشقش را نثار خدایي
کند که نميبيندش اما در عين حال آنرا از همسایهای که ميبيند دریغ کند( .آلستون)83 :
نامه  82نهج البلاغه که پيام امام علي (ع) خطاب به فرزندش امام حسن است نيز توصيه به
مالکيت و
بازارهایای خود ميپسندی برای دیگران نيز بپسند و هر آنچه
نظمآنچه که بر
است« :
حقوق جهاني
عمل به چنين اخلاق

کارآمد
نميپسندی برای دیگران نيز نپسند( ».نهج البلاغه)812 :2834 ،
که برای خود

با ایماني و اخلاقي شدن ادیان الهي ،به درستي باید پيامبران الهي را به عنوان منجي انسانها و
831
به ارمغان آورنده آزادی دانست .آنان با عرضه پيام جدید دیني ،در مقابل فرآیند قدسي شدن

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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فراگير فضا -زمان ،ایستادگي کردهاند .با این توضيح که اگر در اسطورهها و ادیان ابتدایي کليه
نقشهای اقتصادی ،سياسي ،علمي و  ...تحت یوغ الزامات اسطورهای قرار داشت ،در ادیان الهي با
پذیرش جایگاه عقل (طباطبایي )2831 ،نقشهای سياسي ،اقتصادی ،علمي و  ...خصلتي عقلاني
ميیابند( .دورکيم )2838 :2861 ،بنابراین احساس و عواطفي که برگسون آنرا مافوق عقل مينامد،
محدود به موضوع اساسي دین یعني ایمان و اخلاق ميگردد( .کاسيرر)286 -283 :2861 ،
نتیجهگیری
در نتيجهگيری از مباحث مطروحه ،ادیان الهي را از دو جهت ميتوان حاميحقوق بشر دانست؛
نخست با پذیرش اصول عاليه اخلاق که مطابق آن انسان بما هو انسان دارای کرامت ذاتي ،قلمداد
ميگردد (موحد)418-416 :2832 ،؛ دوم با پذیرش جایگاه عقل در بسياری از حوزههای سياسي،
اجتماعي ،علمي و  ...و احتراز از تعبدکه وضع قواعد و قوانيني منطبق با عقل را امکانپذیر مينماید.
پذیرش جایگاه عقل و از طرف دیگر پذیرش اصول عاليه اخلاق ،ملازم با پذیرش حاکميت انسان
است .به عبارت دیگر ،بر خلاف نظام حاکم بر اسطورههاکه محدود به مرزهای قوم و قبيله بود ،خدای
حاکم بر ادیان ،خدای انسانهاست و اخلاق ادیان نيز از مرزهای قوم و قبيله فراتر ميرود و انسان را
فارق از رنگ ،مذهب ،نژاد و  ...تحت حمایت قرار ميدهد .از این رو پذیرش ایده مبنایي حقوق بشر
در ادیان ،نميتواند محل تردید باشد .آنچه محل بحث و سؤال است ،قواعدی است که با گفتمانهای
امروزین حقوق بشری انطباق ندارد .اما پرسش اساسي این است که آیا این قواعد ،ذاتي ادیان است
یا برگرفته از گفتمانهای عصر .همانطوریکه در مقدمه گفته شد ،نظام حقوقي ،علمياست گفتماني و
تابع هنجارها و الزامات هر عصر .هر اندیشه ،آیين و مذهب در عين ارائه ایدههای بنيادین ،نميتواند
نسبت به هنجارهای عصر خود بر کنار ماند .این هنجارها اساس نظام حقوقي را شکل ميدهد اما اگر
بپذیریم نظام حقوقي ،تابع گفتمانهایعصری است ،نميتوان با تغيير گفتمانها ،نظام حقوقي را
نابرخوردار از تغيير دانست .برای ایضاح مطلب ميتوان به طرح این پرسش خطر کرد اگر اسلام و
سایر ادیان الهي در عصر حاضر نازل ميشدند ،آیا ميتوانستند در تأسيس نظام حقوقي خود از
گفتمانهای عصر تبعيت ننمایند؟
اگر هدف نظام حقوقي را نظم اجتماعي و بسامان کردن زندگي دنيوی بدانيم ،چارهای جز
تبعيت و پيروی آنها از گفتمانهای عصر نبود .بنابراین مطالعه تحول اسطورهها به ادیان بيانگر آن
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است که ادیان برخلاف اسطورههای ابتدایي زمينه حاکميت انسان و رعایت اخلاق را فراهم کردند.
از این رو باید با ویليام جيمز همنوا شد که معتقد است بيتوجهي به حقوق انسانها و بي اعتقادی
هشتم  /مهر و
شماره سی
جهانيمفید /
به اخلاق نامه
دینداری مثبت دینداران باشد نقابي است که بر روی غریزه
آنکه ومبين
بيش از
آبان 2831

قوميکشيده ميشود( .آلپورت)61 :
منابع
نهج البلاغه ،ترجمه سيد جعفر شهيدی ،تهران ،شرکت انتشارات علميو فرهنگي.2834 ،
اشتراوس ،لئو ،حقوق طبیعی و تاریخ ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،آگاه.2838 ،
آلپورت ،گوردون،تم«دین و تعصب» ،ترجمه نازنين شاه رکني ،کيان ،شماره .61
آلستون ،ویليام« ،راه رجعت یک فیلسوف به ایمان» ،ترجه هومن پناهنده ،کيان ،شماره .61
زنگویي ،تهران ،پاپيروس.2863 ،
واقعیت ،ترجمه
الياد ،ميرچه ،افسانه و
نصرالهو هشتم
شماره سي
نامه مفيد /
بایرناس ،جان ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمه علياصغر حکمت ،تهران ،شرکت انتشارات علميو فرهنگي.2836 ،
برگسون ،هانری ،دو سر چشمه اخلاق و دین ،ترجمه حسن حبيبي ،تهران ،شرکت سهاميانتشار.2863 ،
دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن  ،جلد اول ،ترجمه احمد آرام ،ع .پاشایي و اميرحسين آریان پور ،تهران ،شرکت انتشارات

 /.2831شماره سي و هشتم
نامه مفيد
علميو فرهنگي،

دربارهآبان
اميل،مهر و
دورکيم/ ،
2831اجتماعی ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،کتابسرای بابل.2861 ،
تقسیم کار
دورکيم ،اميل ،صور ابتدایی حیات مذهبی ،ترجمه نادر سالار زاده اميری ،تهران ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایي.2831 ،
دوکلانژ ،فوستل ،تمدن قدیم ،ترجمه نصرالله فلسفي ،تهران ،کيهان.2842 ،
ضيمران ،محمد،گذر از جهان اسطوره به فلسفه ،تهران ،هرمس.2834 ،
طباطبائي ،سيد جواد« ،دیانت و سیاست در اندیشه اسپینوزا» ،مهرنامه ،شماره .2831 ،3
کاسيرر ،ارنست ،فلسفه صورتهای سمبلیک ،ترجمه یدالله موقن ،تهران ،هرمس.2833 ،

تم

کاسيرر ،ارنست ،فلسفه و فرهنگ  ،ترجمه بزرگ نادر زاده ،تهران ،مرکز ایراني مطالعه فرهنگها.2861 ،
لوی برول ،هانری ،هرمان کویليه ،ژرژگورویچ و ژرژ لواسور ،حقوق و جامعهشناسی ،ترجمه مصطفي رحيمي ،تهران،
سروش.2836 ،
ابوالفضل قاضي ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.2831 ،
نظمترجمه
حقوق،
جامعه شناسی
بازارهای
مالکيت و
لوی برول ،هانری،حقوق

محمودی ،سيدعلي« ،زنان ،شهروندان منفعل» ،ماهنامه آفتاب ،شماره .2831 ،88

کارآمد

ملکيان ،مصطفي ،تاریخ فلسفه غرب ،جلد سوم ،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه.2831،
831محدوده ایمان» ،راه نو ،شماره .21
نراقي ،احمد« ،دین در

والدرون ،جرمي« ،فلسفه حق»  ،ترجمه محمد راسخ ،حق و مصلحت ،مجموعه مقالات ،تهران ،طرح نو.2833 ،

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

