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Hasan_jelin@yahoo.com                  
 

جامعه  مورد تاکید جوامع انسانی از جمله و مع مختلفحقوق بشر یكی از مهم ترین مسائل جوا :چكیده

 بر مبتنی این موضوع براحتی در مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر که. دینی و جامعه لیبرالی است

 "کامال است های اسالمی و دینیلیبرالیسم است و اعالمیه جهانی حقوق بشر اسالمی که مبتنی بر آموزه

است  شده تالش لیلیتوصیفی و تحو با شیوه  ایروش کتابخانه ستفاده ازبا ادر این تحقیق  .مشهود است

نگرش آن دو در زمینه حقوق انسانی  ، در هر دو مكتبمبانی و اصول و ارزشهای حاکم  مطالعهتا ضمن 

 ناپذیری را برای انسان حقوق انكار هر دو مكتب فكری تحقیق حاضر نشان داد بررسی قرار گیرد.مورد 

توجه شده است لذا و به نیاز واقعی انسان ها و حقوقی که حیات طبیعی آنان را تامین کند  قائل هستند

 حق، حیات حق انسان را برخوردار از حقوق مسلم خود نظیر تاکید داشته و رعایت حقوق فردیبه 

به  تفكردو  توجه هراما علیرغم  می دانند  غیره برخورداری از کرامت، حق مساوات و برابری، حق آزادی و

 تعارض قرار فاصله زیادی بین  آن ها وجود داشته و در،  در ظاهرو داشتن اشتراکات  حقوق انسانی

 لیبرالی انسان بدنبال حقوق و منافع خویش بوده و منفعت طلب و حق مدار است اما تفكردر  .گیرندمی

 حق مدار تكلیف مدار بوده وانسان  بوده لذامتن شریعت  برخاسته ازاموری  انسانی حقوق در تفكر دینی

 .نیست

 حقوق انسانیدینی، جامعه لیبرالی، جامعه : کلیدی واژگان

هیچ امر عارضی و خارجی نباید مانع برخورداری از این  است که حقوقی  بشر به اعتبار بشر بودنش دارای:  مقدمه 

جامعه لیبرالی و از جمله وامع انسانی مورد تاکید جو حقوق بشر یكی از مهم ترین مسائل به همین جهت حقوق باشد. 

 ادین برابری برخوردار می باشند که، از حقوق بنیهستند در انسان بودن مشترکاز  آنجائیكه انسان ها . جامعه اسالمی است

. و مكان ها اعمال شود این حقوق مشترک در همة زمان ها قومیت و مسلک آنها مربوط نمی شود و بایستی، رنگ، نژادبه 

اندیشة تأمین و بشر در وجود داشته  از قبل نشان می دهد که باور به برخی از حقوق فطری و طبیعی برای بشرلعات مطا

 .(227 -222: 7831داوری اردکانی، ) . ه استحقوق برای افراد جامعه بود یحداقل

عن وان ه ی است که دین را ب ای از افرادمجموعه ،جامعه دینی که مبانی آن بر گرفته از والیت پذیری و حقگرایی است

محور تمام رفتارها و کنشهای فردی و اجتماعی خود قرار داده و ارزشهای حاکم بر آن از جانب منبع اله ی اس ت و  جنب ه 

نسبت به خیر و سعادت جامعه متعهد بوده و عالوه ب ر  ،های مشروعبشری دارد و ضمن احترام به حفظ حقوق و آزادیفوق 

ارت ااق .(873: 7833قائل به تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی انسان است )شاکرین،  ی این جهان،هاتأمین نیازمندی
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ها و قانون اساسی آن هم ه برخاس ته از نامهها، هدفها، راهها، دستورالعملها، آیینو ایدهبوده جامعه دینی، از فرهنگ اسالمی 

کند و از ان واع دیگ ر من ع ته است و دین نوعی از جامعه را توصیف میباشد؛ یعنی جامعه با دین اتحاد یافمسلک و دین می

 ای است که در آن احكام و قوانین الهی حاکم باش د، ن ه احك ام و ق وانین مجع ول بش ریجامعه اسالمی، جامعه». کندمی

داری تأکی د ک رده، ح ق بر خ دا م  ،که بر انسان مداری تأکید دارند ها اسالم بر خالف لیبرال .(83-32: 7811)الریجانی، 

اس الم آزادی . داند و سیاست و حاکمی ت را ج دای از دی ن نم ی ش ماردمی قانون گذاری و حاکمیت را مختص به خداوند

 پذیرد و تنه ا راه دس تیابی ب ه آزادی و حریو ت واقع ی را پرس تش خداون دمی انسان از هر گونه بردگی جسمی و فكری را

. .. ، حقوق فردی نظیر آزادی بر هر امر دیگری مانند خی ر، س عادت ودر جامعه لیبرالی .(773: 7831، )اسد علیااده داندمی

: 7833های دنیایی افراد در جامعه اس ت )ش اکرین، ها و نیازمندیتأمین خواسته ،نظام لیبرالیو و حداکثر هدف تقدم دارد 

وجود اخالق ی، فرهنگ ی، سیاس ی و اقتی ادی آن را آنچه کانون و بنیاد هستی شناختی تفكر لیبرالی و هسته اصلی  .(878

های او ب ه حق وق و خواس ت (218: 7833 ش اکرین، دهد فردگرایی است که در آن فرد مقدم بر جامعه است )تشكیل می

گیرد و فردگرای ی هس تی ش ناختی مبن ای فلس فی الزم ب رای های جامعه قرار میلحاظ اخالقی مقدم بر حقوق و خواست

 جامع ه و لیب رال جامع ه مطالع ه با تحقیق این در (22: 7811)آربالستر،. آوردالقی و سیاسی را به وجود میفردگرایی اخ

 گیرد. قرار بررسی مورد حقوق بشر خیوص در فكری مكتب  دو این تفاوت شود می تالش دینی

 حقوق تاریخچه -1

و جه ان ب دون حق وق نی ا مانن د  نیستمشخص اند کردهدقیقا چه زمانی نسبت به مفهوم حقوق فكر می مردماینكه 

اند و تحقیقات نشان داده است ک ه مفه وم های قدیم وجود داشته است که تیوری از حقوق نداشتهیونانیان باستان و رومی

توان تاریخ دقیقی که مفه وم حق وق در جه ان پ ا گذاش ته اس ت را نمی ، امادر تفكر اروپایی ظاهر شده 72حقوق از قرن 

ت رین هممینه تحق ق آن را ف راهم س ازد از مو تدوین اباارهایی که ز« حق»تكوین واژه  . (91: 7831اوید، مشخص کرد )ج

در راستای محور قرار گرفتن انسان در اندیشه متفكران دوران م درن  .(711: 7832)مردیها،  های جوامع مدرن استویژگی

ب ه معتق د بودن د انس ان  و ندانس تهاعطا شده به انسان  مطرح شد تا جایی که این حقوق را حقوق« هاحق»بحث حقوق و 

ت وان در اعالمی ه تبلور حق وق ن وین را می .(19:  7831 )جاوید، مند گرددبایستی از این حقوق بهرهانسان بودنش  واسطه

 7133فرانسه و اعالمی ه جه انی حق وق بش ر س ازمان مل ل  7131آمریكا و اعالمیه حقوق بشر و شهروند  7113استقالل 

نویس آن توسط توماس جفرسون از شاگردان توماس هابا نوشته شده اس ت اعالمیه استقالل آمریكا که پیش مشاهده نمود.

شوند و آفریدگارشان ها برابر آفریده میهمه انسان: اندما اعتقاد داریم که این حقایق بدیهی :با این عبارت آغاز شده است که

. انداعطا کرده است که از جمله این حقوق، حق حیات، حق آزادی و حق کس ب س عادت حقوق سلب ناشدنی معین به آنان

ها در میان مردمان برای تأمین این حقوق تأسیس شده و قدرت عادالنه خود را با موافق ت حكوم ت ش وندگان ب ه حكومت

 (893: 7811)کاسیرر، . آورنددست می
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انس ان در حی ات، آزادی و ام وال دارای  از نظر جان الک، . رح کردمفهوم لیبرالیستی حقوق را اولین بار جان الک مط

توان طبق قراردادی اجتماعی آن را به حاکمی انتقال ده یم و هستند و نمی« ناپذیرانتقال»و این حقوق  حقوق طبیعی بوده

ت وان ای ن مان د و نمیقی میتحت حاکمیت فرد با ،ناپذیر باشدهر آنچه که انتقال که کنداین اصل لیبرالیستی را مطرح می

الک معتقد است اشخاص در وضعیت طبیعی دارای این حقوق بوده و مردم ب دون دول ت ه م واج د . حاکمیت را نقض کرد

 ،در معرض تجاوز دیگران قرار دارد "جایی که برخورداری از این حقوق بسیار نامطمئن است و مستمرا از آن. حقوق هستند

ای ن حق وق . ک ه حك م عم ومی ایج اد نماین دنم وده با هم قرارداد ناامن و بسیار نامطمئن افراد برای فرار از این وضعیت 

 .(793 -799: 7812)لوین،   اجتماعی هستند "با این توصیف، جوهرا ، اماو طبیعی بوده و میراث فرد هستندی خداداد

تواند ه این مسأله در تاریخ غرب میالبته متفكرین اسالمی نگرش دیگری داشته و در خیوص مطلب مذکور معتقدند ک

های حقوقی جهان محل اشكال است زیرا مسأله تعامل حقوق و تكلیف در ترسیم حق وق درباره سایر نظام ، اما؛صحیح باشد

نمون ه ب ه  ب ه عن وان( و 723: 7831دانند)جاوی د، های مورد اش اره در غ رب میهایی پیشتر از زمانشهروندی را به زمان

خیری در میاحبت با کسی که حق تو را بر خ ودش مانن د ح ق او ب ر ت و »فرمایند کنند که میپیامبر اشاره میحدیثی از 

 .(2318، ج 322 :فیاحهلا)نهج« کند وجود ندارد.مراعات نمی

به عقیده بسیاری از اندیشمندان تمام سخن فلسفه حقوق اسالمی در حوزه حق وق ش هروندی در ای ن فرم ایش امی ر 

که به استناد آن کس ی وج ود « ی علیه و الیجری علیه اال جری لهرالیجری الحد إال ج. ..الحق»علی )ع( قرار دارد مؤمنان 

 (12: 7831 )جاوید،. شود که تنها حق داشته باشدندارد که تنها تكلیف داشته باشد و کسی هم یافت نمی

 حقوق طبیعیمفهوم  -2

. کنن د و توس ط ق انون قاب ل اجراس تت که فردی یا گروهی مطرح میای اساش به معنای مطالبهحق به معنای اولیه

شود و سخن گفتن از حقوق عبارت اس ت از پ یش ف رض ک ردن وج ود حقوق همیشه در چارچوبهای اجتماعی مطالبه می

ز حقوق طبیعی عبارتست از مجموع ه ای ا. (793: 7812)لوین،  . شودای است که در آن مطالبات حقوقی مطرح میجامعه

بر زندگی مردم ناف ذ ومس لط  ،به مقتضای طبیعت مردم نفوذ هر قانون، به حكم فطرت و اصول طبیعی که پیش از تسلط و

ن آش امل  مربوط به گوهر وطبیعت انسان است وهر شریعت وقانونی ک ه واج د و صول مطلوب فطرت وااین بنابربوده است 

 .  یا ناقص نباشد، یاظالم است

 

  حقوق طبیعیانواع  

 : حق حیات .7

حق دفاع نیا مشتق  مانند حقوق دیگری ،از این حق. انسان سلب کند این حق طبیعی را ازحق ندارد هیچ کس 

 . از جان خود دفاع کند ورد تجاوز حق دارد با وسایل ممكنشخص مو  شودمی
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 : حق زیستن با استفاده از عقل واختیار .2

افراد انسان را در استعمال مواهب واستفاده از استعداد طبیعی است که هر یک از  ملامبر اساس این حق، اجتماع 

 . زاد بگذاردآزادی عقیده اش آو

 : حق آزادی  . 8

تواند از زمین وآنچه هر فرد می ورا که دوست دارد انتخاب کند  به موجب این حق، انسان آزاد است هر کار وپیشه ای 

ها وتیوراتش باز دارد مگر الیتعاو را از ف هیچ مقامی حق ندارد و هیچ کس. آفریده شده است به نفع خود استفاده کند

 . آنكه فعالیت او مستلام تعدی وتجاوز به حقوق دیگری باشد

 : حق تساوی همه افراد. 3

به طوری که همه از فقیر وغنی در برابر . چهارمین حق طبیعی انسان، حق تساوی هر فرد باسایر افراد در حقوق است

: 7812غالمی، ) همانطور که همگی در آفرینش برابرند هستند قام استفاده از حقوق قانونی مشروع خود مساویقانون ودر م

78-72). 

 انواع معانی حقوق -4

 : و بررسی معانی این واژه در زبان فارسی ذکر شده است که عبارتند از« حقوق»معانی در توضیح مفهوم  چهار دسته

 کندبه دلیل زندگی در اجتماع حكومت می مجموعه قواعدی که بر اشخاص -7

 کند که بیشتر مربوط به حقوق اداری است.دستماد و پولی که فرد دریافت می -2

 پردازد.است یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوق می«علم حقوق»منظور از آن  -8

رای هر فردی در برابر دیگران قائل مجموعه امتیازاتی که به منظور حفظ نظم جامعه و تنظیم روابط بین افراد ب -3

در . (78- 73: 7837)کاتوزیان، . هستند تا به او توان و قدرتی خاص بخشیده و دیگران در برابر او دارای تكلیف هستند

ای را بین آن دو تعریف را در برابر هم قرار داد و رابطه دو طرفه« حق»و « تكلیف»توان مفهوم تعریف چهارم هست که می

 .(91: 7831جاوید، ) کرد

 اعالمیه جهانی حقوق بشر و مواد آن - 5

و به زبان عربی حقوق االنسان نام دارد، ب ر اس اس نظری ه مكت ب  Human Rightsحقوق بشر که به زبان انگلیسی 

ن لیبرالیسم به معنای حقوقی است که الزمه طبیعت بوده و قبل از پیدایش دولت وج ود داش ته و مق دم ب ر آن و م افوق آ

است و بایستی توسط دولت ها محترم شمرده شود. از طرفی تعدادی از حقوق که از نظر کرامت انس انی بنی ادی ب وده و در 
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راستای رسالتی که انسان دارد ضروری هستند، حقوق بشر ن ام داش ته و خ ارج از ح وزه اقت دار قانونگ ذار بش ری اس ت و 

 (.7: 7812ید )صفائی، قانونگذار نمی تواند هیچ کس را از آن محروم نما

در اسالم و مسیحیت اعتقاد به حقوق فطری و ضروری که منشاء الهی داشته و الزمه کرامت انسانی است، وج ود دارد. 

انعك اس یاف ت ک ه مت ازر از  7131تحرک جدیدی به این فكر وارد شد و در اعالمی ه حق وق بش ر و ش هروند  71در قرن 

آورد. ب ر ایگاه فرد داشته و فرد را محور و مبنای اندیشه ها و قانونگذاری ها به حساب میفردگرایی بود و تاکید بر ارزش و ج

در تع دادی از  که اصالت را به جامعه داده و بر حقوق جامع ه تاکی د دارد 22و 71خالف فلسفه جامعه گرایی در طول قرن 

های ن اروا و اعم ال وحش یانه باعث اعمال خشونتکشورهای خودکامه حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد نفی گردید و 

مورد توجه خاص قرار گرفت و زمینه تهیه و تیویب اعالمیه  22نسبت به افراد گردید در نتیجه موضوع حقوق بشر در قرن 

(.  به عب ارت 2: 7812فراهم ساخت )صفائی،  7133جهانی حقوق بشر را توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

نظیر استفاده از وسایل علمی و فنی در شكنجه و نابودی انسان  22اعمال وحشیانه بعضی از کشورها در نیمه اول قرن دیگر 

ها باعث بیداری وجدان بشریت و تدوین اعالمیه بین المللی حقوق بشر گردید. اعالمیه جهانی حقوق بشر مبتكر حقوق بشر 

آن بوده اند و تاریخ تمدن بش ر نش ان از ت الش پی امبران، متفك ران و انس ان  نبوده و ادیان الهی به ویژه اسالم نیا پیشگام

ب ه بع د ب ا  73از ق رن  ، ام اه ای او دارد،دوستان مشرق و مغرب زمین در راستای دفاع از کرامت انسان و حق وق و آزادی

ی در ق وانین اساس ی کش ورها ه ای اساس های حقوق بشر در آمریكا و اروپا و ذکر و تضمین حقوق و آزادیتیویب اعالمیه

توجهات بشری بیشتر به این حقوق معطوف شد، ب ه وی ژه بع د از جن گ جه انی دوم ک ه اعالمی ه جه انی حق وق بش ر و 

 قراردادهای بین المللی نهضتی در این زمینه ایجاد کرد. 

یربنایی تدوین کنن دگان های زماده است. مقدمه آن نشان از اندیشه 82اعالمیه جهانی حقوق بشر شامل یک مقدمه و 

آن داشته و به کرامت و ارزش شخص انسان، حقوق بنی ادی )ق انونی و غیرقاب ل انتق ال( اف راد، وح دت خ انواده بش ری و 

(. سه اصل کلی آزادی، برابری و ب رادری ک ه زیربن ای حق وق بش ر 8: 7812برقراری صلح بین ملت ها اشاره دارد)صفائی، 

 3اعالمیه تاکید شده است. صفائی مواد اعالمیه جهانی حق وق بش ر را ب ه  2تبعیض در ماده است، در ماده یک و اصل عدم 

 کند: دسته تقسیم می

 های شخیی مانند حق حیات و حق آزادی اشاره دارد.( که به حقوق و آزادی77تا  8دسته اول )مواد 

 خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است.( که مربوط به حقوق بنیادی فرد در ارتباط با 71تا  72دسته دوم )مواد 

های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است، مانند آزادی اندیشه، عقیده، م ذهب و (  شامل آزادی27تا  73دسته سوم )

 بیان و آزادی تشكیل اجتماعات است.

ه حق وق اقتی ادی، ب و های پیش ین س ابقه نداش ته اس ت ( که جدید بوده و در اعالمی ه21تا  22دسته چهارم )مواد 

اجتماعی و فرهنگی مانند حق کار، حق انتخاب آزاد کار، حق برخورداری از ت امین اجتم اعی، ح ق تعل یم و تربی ت، ح ق 
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اعالمیه نیا اصولی اشاره شده است ک ه ارتب اط  82تا  23در مواد . شودمربوط می حمایت از ابداعات علمی، ادبی، هنری و...

کن د دهد و ضرورت وجود نظامی اجتماعی را به منظور تبلور آزادی ها و حقوق فردی بیان مییبین فرد و جامعه را نشان م

 (9: 7812)صفائی،  های فردی را مشخص کرده استکند و حدود حقوق و آزادیو به تكالیف فرد در برابر جامعه اشاره می

 حقوق بشر از دیدگاه دین -6

ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ قوق بنیادین و پایهحقوق بشر، ح": توان گفتاز دیدگاه دین می

از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میاان قابلیت و صالحیت ممتاز و ف ردی و ه ر عن وان 

ه انی اس ت، زی را ای ن حق وق، ح ق حقوق بشر، حق وقی ج: بنابراین اوال "عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است

طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، ج نس ی ا دی ن ک ه باش د، از ای ن 

حقوق بشر هدیه الهی است و ه یچ مق ام بش ری از : زانیا. مند است و الزم نیست انسان این حقوق را کسب کندحقوق بهره

 رابط ه از ر ب ر اساسی قانون از ناشی حقوق .کنندت مذهبی یا سكوالر این حقوق را اعطا نمیاماومت یا مققبیل پادشاه، حك

جه ان  معنایی که بیان شد، ذاتی اس ت. به بشر حقوق ولی شود،می داده هاآن به خاصی کشور در افراد اقامت یا شهروندی

که حقوق از اراده و تیمیم عام ب ین الملل ی ناش ی ش ده این آن، یعنی مقبولیت جهانی یاشمولی به معنای جامعه شناختی

که انسان است، حقوق بشر بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت: زالثا باشد و به عبارتی منبع حقوق، جهانی باشد.

 که انسان هس تند، بلك هها نه از آن جهتشود، در برابر بسیاری از حقوق که بر مبنای حكمت الهی به انسانها را دارا میآن

   .(71: 7833)جوادی آملی،  شودجهات حكیمانه دیگری اعطا می

حقوق بشر نه به معنای حقوقی است که افراد بشر دارن د، »نویسد: مقیود از جعفری در باب حقوق بشر میمحمد تقی 

یعنی ب رای برخ ورداری از آن  ؛ردارندبلكه به معنای آن حقوقی است که انسان ها به دلیل این که انسان هستند از آن برخو

ای ن س ؤال منطق ی  ،«حقوق، صرف انسان بودن کافی است، فارغ از شرایط مختلف اجتماعی و نیا سطح اس تحقاق آن ه ا

آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف »در این اعالمیه چیست؟ « بشر»شود که: مقیود از مطرح می

اند انسان موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حكمت بالغه خداوندی به وج ود آم ده و نموده و گفته 

رهسپار یک هدف اعالیی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید، مگر اینكه خود انس ان ای ن ارزش را 

را نادی ده بگی رد ب ا مش یت خداون دی در مق ام مب ارزه  از خود منتفی سازد و هر کس به این انسان اهانت کند و حقوق او

انس ان گ ر  "برآمده است، یا این همان انسانی است که امثال توماس هابا و ماکیاولی او را برای ما تعریف نم وده ان د ک ه 

 ( 38: 7812؟ )جعفری تبریای، «و هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسانی واقعیت ندارد. "انسان است

نویسد: بشر از آن حیث که بشر است و به اعتبار بشر بودنش حق وقی ی در کتاب سیاست، تاریخ، تفكر میداوری اردکان

دارد و هیچ امر عارضی و خارجی نباید مانع برخورداری از این حقوق باشد. اعالمی ه جه انی حق وق بش ر ب ر اص ل حق وق 

 39نظر شده است. در اص ل به حق طبیعی اعالم طبیعی مبتنی است و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی نیا نسبت
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توان د ای ن ح ق اله ی را از کس نمیخداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ»...  آمده است:

: 7831اند )داوری اردک انی،  ، اما در این اصل حق طبیعی را حاکم بودن بر سرنوشت اجتم اعی دانس ته«انسان سلب کند...

222 - 227). 

توان دریافت که مردمان از آن حی ث ک ه مردمن د حق وق کند که در کلمات، امام علی )ع( نیا میوی سپس اضافه می

ای از اصول حاکم بر روابط م دنی ام ری متعل ق ب ه ت اریخ جدی د و جه ان مساوی دارند.، اما حقوق بشر به عنوان مجموعه

نیت خیر او ب ا ای ن  ،شودا انتساب حقوق بشر به اسالم راه ترویجش هموار میکند که بمتجدد است.، اما اگر کسی تیور می

چرا تا زم ان جدی د هرگ ا آن  ،شود که اگر دین مبشر حقوق بشر و آزادی رأی و عقیده بوده استادعای مخالف مواجه می

اس ت؟  ب ودهی آن اص ول ناصول اجرا نشده و اگر مانعی در راه اجرای آن وجود داشته کس ی در ص دد رف ع موان ع و اج را

)داوری   ش وده ای سیاس ی عن وان میانگیاه بنابراین طرح این قبیل مطالب معموال سیاسی و ایدئولوژیک اس ت و ب ر از ر

 (223: 7831اردکانی، 

 جامعه دینی مفهوم  -7

 تعاریف زیادی در خیوص  جامعه دینی وجود دارد از جمله آنكه: 

ن داوری با دین باشد و افراد خودشان را همیشه با دین موزون کنند و داوری دین جامعه دینی جامعه ای است که در آ

   .(31 - 12: 7813)واعظی،  در تمامی شبكه روابط اجتماعی مورد استماع قرار گیرد

های دینی است در ترکیب با مجموع ه کرداره ای مجموع کردار اجتماعی هر فرد دیندار که مبتنی بر هنجارها و ارزش

ای از رواب ط کند که به چن ین جامع ه واج د ش بكهاعی افراد دیندار دیگر شبكه خاصی از روابط اجتماعی را ایجاد میاجتم

  (773 –792: 7813)تقوی،. شوداجتماعی جامعه دینی گفته می

حك م خ دا  آن را دارند که ببیند ام ر خ دا وداور تلقی کرده و پریشانی به عنوانای دینی است که مردم دین را جامعه

 ها و رفتارهای خود را با این امر و حك م خ دا تطبی ق دهن د و دی ن نق ش داورانگ اری داردکند اندیشهچیست و سعی می

   .(791 - 793: 7811)علوی تبار، 

و  ای است که در آن احك ام و ق وانین اله ی ح اکم باش د، ن ه احك ام و ق وانین مجع ول بش ریجامعه اسالمی، جامعه

اند و دین را به عنوان قطب و مح ور تم ام رفتاره ا و کنش های از افرادی که به دیانتی مقدس ایمان آوردهای است مجموعه

اند. در این جامعه، ارزشها و افكار و دریافتها، از سوی منبع ی غیرانس انی )اله ی(، ب ه قی د فردی و اجتماعی خود قرار داده

ر بُعد حكومت، سیستمی که به ط ور مش خص وج ود دارد، سیس تم تنظیم ساختارنظام انسانی، اجتماعی فرستاده شده و د

بشری دارد و عقول انسانی در راستای فهم و کشف آن، حرکت حكومت الهی است که از باال به پایین است؛ یعنی جنبه فوق
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ی باش د. ای جنبه کاشفیت دارد ول ی مح ور و معی اری ب رای حقانی ت نم های مردم در چنین جامعهکند. آرا و اندیشهمی

 (83-32: 7811)الریجانی، 

ای نیست گر چه اصولی که بنیاد جامعه دینی جامعه دینی جامعه پیش ساخته: کندمی ( بیان7833ازغدی )رحیم پور 

به معنای آن نیست که یک مرتبه از باال نازل شود و م ا  ، امادهد از زبات عقلی و ضرورت دینی برخوردار استرا تشكیل می

 ( 771 -731: 7833پور ازغدی، )رحیم. زیستن را در آن داشته باشیمتنها وظیفه 

 ت  رین تعریف  ی ک   ه از جامع  ه اس  المی ک   ه تح  ت حاکمی  ت ح   اکم ج  امع الش  رایط اس   المی اداره ج  امع

. «مطل وب دی ن»و « دی ن داور»، «دی ن م دار»، «دی ن ب اور»ای اس ت جامع ه دین ی، جامع ه: ای ن اس ت ک ه ،می شود

 (221 - 272: 7832،)میرمدرس

 آن مبانی نظریو ویژگیهای جامعه دینی -8 

  شده است عبارتند از: بیاندینی  جامعهبرای توصیف  که ی یهاویژگی

 باشند. دیندار جامعه آن افراد .7

 باشد. دینی تعالیم از برگرفته افراد، بین روابط .2

مبتنی ب ر و  (31: 7812زاده،  )قربان. باشد دینی نیا شده طی مسیر و کلیهای غرض یعنی افراد، زندگی محیط .3

 : ی است که عبارتند ازهایاصول و ارزشو  مبانی نظری

 والیت -8-1

شكس ت تش كیل غیر قابل ای غیرقابل نفوذ و نخستین سنگ زیربنای جامعه دینی، توحید است که بر محور آن، جبهه

در . امل ارتباطی جامعه ب ا نظ ام توحی دی اس ت، ولیو قرار دارد که عرأس این جبهه در. نام داردگردد که همان والیت می

ملت موظفند که با دقت و احتی اطی تم ام، نیروه ا را در ی ک راه و ب ه  هایدر داخل، همه آحاد و جناح »ای چنین جامعه

. ش دت بپرهیان ده سوی ی ک ه دف بس یج ک رده و از تش توت و تف رق ک ه موج ب ه رز رف تن بخش ی از نیروهاس ت، ب 

 . (722: 7818،ایخامنه)

 گرایی حق -8-2

اس الم حرک ت دین . مبنای دیگر جامعه دینی، حقگرایی آن است و تمامی شؤون جامعه تجلی گاه حق و معنویت است

برخوردار از حق امری وابسته به آراء انسان نبوده بلكه خارج از وجود انسان و . داندبشر و هستی را منطبق بر میاان حق می

 .(783: 7897 )مطهری، اصالت ذاتی است
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 نفی عقالنیت ابزاری -8-3

اسالم به عقل به عنوان ابااری صرفاً برای تامین امیال و من افع م ادی انس ان نگ اه نم ی کن د و ش ان عق ل کنت رل و 

، ن دارداست را قب ول تنها و برترین منبع شناخت آدمی به آن معنا که عقل ردگرایی خفرد است و  اهدایتگری امیال و غرای

 (  723: 7813واعظی، )داند می الهام و شهود عرفانی را از منابع معرفت شناختی آدمیبلكه وحی، 

 محوری عدالت -8-4

. اس ت جامع ه آح اد می ان در و ابع اد در همه عدالت به دادن اهمیت ،دینی جامعه در مجید قرآن اهداف مهمترین از

 ب ه و شده رها نابرابر محرومیت و فقر رنج و زحمت از و ناعدالتی و تبعیض مانندهایی  نگرانی از مردم که خواهد می رآنق

 نه ی و س تم منك ر و فحش ا از و ده دمی فرمان نادیكان به بخشش و احسان و عدل به خداوند" .برسند و آسایش امنیت

 همگ انی ای هوظیف  اب الغ و عدالت به مستقیم دستور آیه، این "شوید. متذکور شاید دهد،مى اندرز شما به خداوند. کندمى

)قرب ان زاده، . باش د ع دالت ب ه پایبن د باید اوست سرمشق قرآن و است خدایی آیین پیرو آیه، هرکس این براساس . است

7812 :92) 

 فرادستوری بودن شریعت -8-5

ق وانین ش ریعت در آن جنب ه فرادس توری  واجتماعی است  هایشیوه قانونگذاری در جامعه دینی بر خالف دیگر نظام

در جوامع مختلف قانون اساسی کشور  ، امامنابع قانونگذار مانند مجلس حق ندارند بر خالف شریعت قانون وضع کند،دارد و 

 (   722: 7813واعظی، )دستوری دارد  جنبه فرا

 گرایی قانون -8-6 

 نظ م. اس ت ق انونگرایی و ق انون ب ر ع دالت تكی ه و ت دبیر ،خردگرایی در کنار دینی ی جامعه اصلیهای شاخیه از

 آن رعای ت و حق وق و وظ ایف تعی ین بر است، بالندگی و رشد امنیت، آسایش، بستر  که جامعه انسانی روابط و اجتماعی

ب ه  هستند انسانی روابط و اجتماعی نظم چنین تحقق برای اباارهایی همگی اجتماعی نهادهای و دولت قوانین،. استواراست

حق وق  و وظ ایف مرزبن دی به عبودیت حریم و بندگی وظایف کنار تبیین رد پیامبران رسالت از مهمی بخش همین دلیل

   .(92-97: 7812)قربان زاده، .  گردد برمی انسانی

 نفی فردگرایی -8-7

اخ الق و  هایاص ول و پای ه. انسان، م دار و مح ور اخ الق و ارزش ها نیس ت. فردگرایی ارزشی و اخالقی ناصواب است 

انسان باید امیال و غرایا خویش را با اخالق هماهنگ کند، نه آن که . غیر نسبی برخوردارند قضایای ارزشی از ارزش مطلق و

 (  19 - 11: 7813)واعظی، . اخالق بر مدار سرشت غریای انسان گردش کند
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 لیبرالیسم  مفهوم  -1

ه و س اختار فك ری، های مدرن سیاسی است که نشانگر چهره دنیای غرب ب ودلیبرالیسم یكی از مشهورترین ایدئولوژی

ای متعلق به جهان غرب و جهان جدید بوده اس ت پدیده و (212: 7833شاکرین، ) دهدارزشی و فرهنگی غرب را نشان می

ی سیاس ی، مكت ب فك ری و لیبرالیس م ی ک نظری ه. وجود آم ده و در خالل قرنهای پانادهم و شانادهم در اروپای غربی ب

گرایی، ی مانن د آزادی، براب ری، ق انونه ایب ه زن دگی انس ان دارد و ب ر ارزش ایدئولوژی سیاسی است ک ه نگ رش خاص ی

این مكتب مشتمل ب ر مجموع ه روش، نگ رش و  (7-3 :7832سالوین شاپیرو، ). کندگرایی، تساهل و تسامح تأکید میعقل

: 7838، شیرودی) است هایی است که هدف اصلی آن فراهم ساختن آزادی فردی تا حد امكان در برابر سلطه دولتسیاست

ممكن غی ر "و بعض ا ارائه تعریف دقیق و جامع از لیبرالیسم به عنوان یک مكتب سیاسی و اجتم اعی ک اری دش وار. (782

 71: 7811آربالس تر، ) با این حال، تعریفهای متعددی از سوی نظریه پردازان غربی بر این موضوع ارائه شده است ، امااست؛

ا در برابر سلطه مذهبی و سپس در برابر سلطه سیاسی حكام خودکامه ایج اد ش د و ب ا خودک امگی لیبرالیسم ابتد . (73  

ها در برابر آنان  محدود کردن قدرت آنان از طریق انقالب ات ب ود حكام مطلقه به مقابله برخاست و مهمترین خواست لیبرال

آمریك ا و اعالمی ه حق وق انس ان و  7119نگلستان، اعالمیه استقالل ا 7933که در اسناد مهمی مانند منشور حقوق انقالب 

تجلی یافت که در اعالمیه حقوق انسان و شهروند مجل س انقالب ی فرانس ه اش اره  7131شهروند مجلس انقالبی فرانسه در 

ای ن ... ن اس تهدف جامعه سیاسی حف ظ حق وق انس ا»و « اندها آزاد و از نظر حقوق برابر خلق شدهانسان»شده است که 

 .(9-1: 7833 حیدری نیا،« )آزادی، مالكیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم: حقوق عبارتند از

ی چون فردگرایی، انسان محوری، جدایی دین از شئون اجتم اعی هایاز نظر مبنایی، تاکید و اولویت این مكتب به مولفه

ارزش مطلق داشته و بر برابری و عدالت اجتم اعی مق دم باش د؛  ،و سیاسی بشر، عقالنیت ابااری و غیره باعث شده تا آزادی

تنها حد آزادی در نظر آنان، آزادی افراد دیگر است و هیچ مولفه دیگری چون ع دالت اجتم اعی و اقتی ادی، حف ظ بنی ان 

   .(72:  7833 محمدی،)، نمی تواند آن را محدود کند و همه باید قربانی این آزادی مطلق شوند...خانواده، اخالق و

 لیبرالیسم ای حاکم برهمبانی و اصول و ارزش -11

 : توان به آن اشاره کرد عبارتند ازمی اصول لیبرالیسم تعدادی از به عنوانآنچه 

 آزادی -11-1

ه نقش و ارزش آزادی برای رسیدن به هر ه دف مطل وبی در هم ه دوره لیبرالیسم اعتقاد ب برجسته و اصلیصفت       

خود  ها انسان آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بندی جا آنچهاز نظر لیبرالیست  .(8: 7832 ،سالوین شاپیرو) هاست

های دریافت شده از م افوق، ای از ارزشکند، آزاد باشد و احكام دینی و اخالقی، به عنوان مجموعهبرای خود تعیین می

 ؛ه واداری از آزادی فعاالن ه اس ت لیبرالیس م صول اساسییكی از ا .(31: 7832، رجبی) کنندآزادی انسان را سلب می

خود وهمچنین بازگویی آزادان ة عقاید  هاییعنی این که فرد فرصت آن را داشته باش د که با پرورش آزادان ة توانمندی
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ان از از ای ن رو، آزادی خواه .موجبات رشد و کمال خود را فراهم آورد و از این راه برای ک ل جامع  ه سودمن  د باش د

 ق انون ب ر هم ه و تكی ة از حكوم ت برابری حقوق و آزادی ها، بر افتادن انحیارها، از میان رفتن امتیازهای اشراف ی و

   (737 : 7818آشوری، . )کنندمی قان ون بر اصول عقلی هواداری

   (Individualism)فردگرایی  -11-2

همچنین در مقابل جامعه یا هر گروه دیگر، برای . کندتلقی می مقدم بر جامعه بشری  تر واین مفهوم فرد را واقعی      

های جامع ه های فرد مقدم بر حقوق و خواستطبق این نگرش، حقوق و خواست. اخالقی واالتری قائل است فرد ارزش

فردگرایی، یعنی فرد و حق وق . فردگرایی جوهره و رکن بسیار مهم لیبرالیسم است .(771: 7838قنبری،) گیردقرار می

دی ن، . اف راد جامع ه باش د هایاگر دولت هم تشكیل شده است، بای د در خ دمت خواس ته. او بر همه چیا مقدم است

 - 72: 7832س الوین ش اپیرو، ) اوس ت هایخواستهحق ندارند به افراد دستور دهند و مهم فرد و . ..اخالق، متفكران و

1). 

برده است و می مطابق این اصل، فرد به لحاظ وجودی قبل از تشكیل جامعه وجود داشته، یعنی در وضع طبیعی به سر

ب ر . قبل از ورود به جامعه دارای حقوقی است که باید رعایت شود و فرد واقعی و بنیادی ت ر و مق دم ب ر جامع ه اس ت

تمایالت هر فرد خود اوست و دیگر نهادها باید از داوری درباره ای ن  زمینهفردگرایی بهترین داور برای قضاوت در اساس

  .(32 - 37: 7813واعظی، )امور بپرهیاند 

 مانیسم(وانسان مداری )ا -11-3

ب ر اس اس ای ن اص ل، . انددهاین اصطالح را به اصالت انسان، انسان محوری یا انسان گرایی و مانند آن ترجمه کر       

بنابراین، شخییت انسان و شكوفایی او ب ر هم ه چی ا . شودو به او اصالت داده می  انسان در مرکا آفرینش قرار گرفته

انسان نبای د خ ود . مقدم است و باید تمام چیاها   حتی اخالق و دین   بر اساس تمایالت و نیازهای انسان توجیه شود

 .(1-72: 7832سالوین ش اپیرو، ) هماهنگ سازد، بلكه دین و اخالق باید خود را با او هماهنگ سازندرا با دین و اخالق 

انسان محوری است و آن بدین معناست که انسان خردمند است، و با بهره گیری از خ رد  ،اصل بنیادین  جوامع لیبرال

در مب انی اندیش ه  .بهت رین نح و اداره کن دتواند زندگی فردی و اجتماعی را بدون کمک مابعدالطبیع ه ب ه می خویش

)مكفرس ون،  جایگاهی برای نقش آفرینی و تأزیر گذاری خداوند و مقوالت دینی نظیر وحی و معاد وجود ن دارد ،لیبرال

7811 :93).   

   (خردگرایی)عقل گرایی  -11-4

. از نی روی خ رد به ره من د هس تند در این تفكر، همه انسانها. عقل گرائی یعنی باور به کفایت و بسندگی خرد انسانی

 نف ی خ رد ورزی آدم ی مت رادف ب ا نف ی آزادی اوس ت. ش وندمی خردمندی و آزادی دو جاء جدایی ناپذیر محسوب

لیبرالیسم ایمان به فرد و آزادی را تقویت کرده تا جایی که افراد بشر خردمند هس تند  .(1-72: 7832سالوین شاپیرو،)
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ها توانایی عهده دار شدن زندگیش ان را بهترین منافع خود را بشناسند و نیروی عقل به انسان و توانایی این را دارند که

 (.13: 7837)بییرنیا، رهاندمی از این رو خردگرایی، انسان را از سلطه سنت و عادات. دهدمی

 تساهل و تسامح -11-5

م دارا و  ": ن لیبرالیسم معتق د اس ت ک هاماجان الک از پیشگ و موضوع تسامح و تساهل یكی از اصول لیبرالیسم بوده

اسالم، اهل کتاب  هایدر صورتیكه بر اساس آموزه ". بردباری نباید شامل حال کسانی شود که دارای مذهبی بیگانه اند

بر اساس ای ن آم وزه   .(89: 7838 ،یگر می توانند در پناه حكومت اسالمی قرار گیرند )چهریو حتی پیروان مذاهب د

ه م چن ین در  .(31: 7837براتعل ی پ ور، ) توان به کسی عقیده یا باوری را تحمیل کرد ی ا وی را از آن بازداش تنمی

لیبرالیسم، با تأکید بر بی همتایی فرد انسانی، همة افكار، احساسات و رفتارهای انسان ها )درست یا نادرست، خراف اتی 

یا عقالنی(، ارزشمند محسوب شده و عقاید، گرایش ها و عمل فرد یا گروهی بر دیگری ترجیح ندارد ب ه هم ین جه ت 

: 7831صانع پ ور، ،  33 :7837، )بیات  خواند.را و تساهل با یكدیگر فرامیشه ها را به مدالیبرالیسم، صاحبان تمام اندی

21 – 23.) 

 اصل برابری-11-6

مراد از براب ری ای ن اس ت ک ه هم ه در براب ر . جا بوده است ها در همهلیبرالیسم مدعی اصل برابری حقوق همة انسان

هیچ قانونی نباید به برخی امتیازات خاصی بدهد و . ی مدنی برخوردار شوندقانون، حقوق برابر دارند و حق دارند از آزاد

مجازات کنن ده، بای د ب رای  دهنده و حمایت کننده و خواههای خاصی تحمیل کند؛ قانون، خواه یاریبه برخی تبعیض

رش د و تكام ل ف ردی  لیبرالیسم به جنگ علیه امتیازهایی پرداخت که آنها را مانعی مینوعی در راه. همه یكسان باشد

 (.778: 7812دانست، چه این امتیازها ناشی از تولد و زروت و نژاد یا اعتقادات باشد و چه جنسیت)مظفری،می

 بحث و نتیجه گیری -11

هر دو مكتب اسالم و لیبرالیسم حقوق انكار ناپذیری را برای انسان قائل هستند و در هر دو مكتب به نیاز واقعی انس ان 

اختالفی که در  آزار و نتایج این دو تفكر در جامعه ب ه  امای که حیات طبیعی آنان را تامین کند توجه شده است ها و حقوق

 مش ترکات ای ن دو مكت ب فك ری ب ه عن وانبا این وج ود آنچ ه . خورد ریشه در مبانی نظری این دو نگرش داردمی چشم

 : توان به آن اشاره کرد شامل موارد ذیل استمی

آزادی را از حقوق مسلم انسان ها دانسته و جامعه را در فراهم س اختن بس تری مناس ب جه ت  ،مكتب در هر دو .7

دانند با این تفاوت که در مكتب اسالم برخورداری از حقوق منوط ب ه ع دم اخ الل در انج ام تك الیف می تحقق آن مسئول
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حق حیات و حق کرامت و س ایر حق وقی ک ه از آن فردی و اجتماعی است و هیچ انسانی نمی تواند با تكیه بر  حق آزادی، 

 برخوردار است انسان ها را نابود کرده و حتی خود را قربانی کند.

 دانند.می هر دو مكتب حق حیات را حق مسلم انسان دانسته و جامعه را در اجرای این حق مسئول .2

 قوق و قوانین هستند.هر دو مكتب فكری قائل به برخورداری از حق مساوات برای افراد در برابر ح .8

 از منظر حقوق فردی  بررسی تطبیقی دیدگاه اسالم و لیبرالیسم -11-1

شود، با حقوق اسالمی سازگار نیست و اعالمیه جهانی تیویری که در جامعه مدنی و لیبرالی از حقوق انسان ارائه می 

مورد پسند جامعه اسالمی  ،های مثبتن سند رسمی حقوقی جامعه  لیبرال علیرغم برخورداری از جنبهحقوق بشر به عنوا

توصیه  (13: 7813)واعظی، نمی باشد، زیرا مبتنی بر انسان شناسی خاصی است که با انسان شناسی دینی همخوانی ندارد. 

تا حد زیادی به خود افراد و پرهیا از دخالت در به دولت حداقل و واگذاری حریم خیوصی به طور کامل و حریم عمومی 

های دینی سازگار نبوده زیرا اصالح و با آموزهکه بعنوان حقوق افراد مورد تاکید جامعه لیبرالی است خیر عمومی و فردی 

عمال های دینی و اخالقی از اهداف حكومت و جامعه دینی است. البته این حاکمیت به معنای اتالش برای حاکمیت ارزش

  .(728: 7813بایستی دغدغه این امور را داشته باشد )واعظی،  جامعه دینیزور و فشار نیست، بلكه مراد این است که 

حقوقی که اسالم برای انسان قائل است همگام با حقوقی است که خداوند بر گردن انسان گذاشته است و در عین 

روردگار باید حقوق الهی را رعایت کرده و رضایت او را جلب کند برخورداری از حقوق به دلیل متعهد بودن در برابر پ

قر و غنا های قرآنی و اسالمی است عواملی نظیر رنگ، پوست، نژاد، ف(. در نظام دینی که مبتنی بر آموزه13: 7813)واعظی، 

کند. زن و مرد در اد میاما اموری مانند ایمان و کفر، حق و باطل و جنسیت تفاوت حقوقی ایج امتیازات حقوقی نمی شود

 های تكوینی این دوهای حقوقی داشته که این تفاوت نه برآمده از تبعیض بلكه ناشی از تفاوتتعدادی از مسائل تفاوت

 می       در زندگی اجتماعی حقوقی برای جامعه در نظر گرفته  .(728: 7813جنس در روحیات و توانایی آنهاست)واعظی، 

راد جامعه هم دارای حقوقی هستند در صورتی که حقوق افراد با حقوق جامعه تضاد پیدا کند شود واز طرف دیگر اف

و زمانی  برای جامعه حقوق فراتر از حقوق افراد قائل استاما در جامعه دینی،  جوامع لیبرالیستی حقوق فرد مقدم است در

 (. 712: 7831د ) دانش پژوه، ا مقدم می دانحقوق و منافع فردی با منافع جامعه تضاد پیدا میكند حقوق جامعه رکه 

 بررسی تطبیقی جامعه لیبرالی و جامعه دینی از منظر حق انتخاب و آزادی -11-2

ای وس یله ب ه عن واندر لیبرالیسم آزادی دارای ارزش ذاتی بوده و . ارزش برتر و هدف نهایی در لیبرالیسم، آزادی است

نین آزادی لیبرالی به معنای نفی تكلیف و عدم دخالت در انجام اموری اس ت ک ه همچ. برای رسیدن به اهداف باالتر نیست

 .(219: 7833شاکرین، ) همان آزادی است« مداخله نكردن»افراد به آن گرایش دارند به عبارت دیگر 

کراس ی در دمو. در جامعه لیبرالی به فرد و حوزه حیات او کاری نداشته و فرد آزادی مطلق دارد هر کاری انج ام بده د

لیبرالیسم تنها  لیبرالیسم به معنای حق انتخاب انسان و توزیع هر چه بیشتر قدرت سیاسی و اقتیادی در بین مردم است و
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طرفداران دموکراسی  لیبرالی به منظور توجیه صحیح بودن آن و . انسان توجه دارد به میالح مادی و بعد غیرالهی و حیوانی

ال إِکْراهَ فِی ال دیینِ » "سوره بقره  239آیات قرآن را مستمسک خود قرار داده و با اشاره به آیه انطباق آن با اندیشه اسالمی 

اجبار و الاامی به پذیرش دین نیست، راه رش د از راه گمراه ی و ض اللت، خ ود واض ح  : به معنی« قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیی

ای و بر آنه ا همانا تو تذکر دهنده: به معنی«  ما أَنْتَ مُذَکیرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُیَیْطِرٍإِنَّ» "سوره غاشیه  22و  27و آیات   "است

در ص ورتیكه از نگ اه . دانن دم ی به زعم خود مسلمان مؤمن به شریعت را در عمل کردن و نكردن آزاد "اجبارکننده نیستی

بعد از پذیرش  ، اماایمان قرار دارند و هنوز ایمان اختیار نكرده انددینی این آیات مربوط به افرادی است که در مقام پیش از 

دیانت و شریعت که با تفكر و اندیشه همراه است متعهد و ملتام به احكام شریعت خواهند ب ود وخ ود را موظ ف ب ه عم ل 

ها و بای دهای ذات ی ک ه  بر پایه نظام ارزشهای ذاتی انسان حق ندارد هرگونه دلش خواست عمل نماید زیرا ارزش. دانندمی

کند عین حق و حقیقت مطلق است زمینه ارتقاء گوهر انسانی، شرافت و کرامت انسانی را فراهم ساخته و به انسان حكم می

توجه به این حقیقتهای ذاتی و کرام ت و ش رافت انس انی . که تنها در برابر حقیقت تسلیم شده و خالیانه تسلیم حق گردد

در جامعه دینی، آزادی فردی تا زمانی است ک ه  ، اما.کراسی لیبرال را مناسب و الیق انسانیت دانستاست که نمی توان دمو

در اسالم آزادی در محدوده قانون الهی است و با توج ه ب ه بع د . ارزشهای دینی، اجتماعی و حقوق افراد دیگر پایمال نشود

ه ر گون ه بردگ ی و  دان دم ی اه دستیابی به حریو ت و آزادیشود و پرستش خداوند را تنها رمی مادی و الهی انسان تعریف

کند هم چنین در جامعه دینی ترویج عقاید ضاله و کتابهای گمراه کننده،  تحقی ر و ت وهین ب ه می جسمی و فكری را طرد

ی د و انسان، توهین به مقدسات و باورهای دینی، توطئه علیه حاکمیت دینی، توهین به شخی یتهای اله ی و معن وی و خر

بنابراین هیچ نوع سازگاری ب ین آزادی م ورد نظ ر اس الم ب ا آزادی مبتن ی ب ر . فروش کاالهای حرام و غیبی مردود است

 انطباق ندارد.چنین تفسیری از دموکراسی توسط لیبرالیسم با ایدئولوژی دینی  لیبرالیسم وجود نداشته و

 و جهان این در آدمی کمال و سعادت مانع و بختی جب تیرهمو آنچه هر اسالم. نیست آزادی صرفاً اسالم در آزادی حد

 در . دارد م ی ب از آن از و خوان د م ی غیر مج از سازد، رو روبه اساسی و جدیهای زیان با را او و باشد حیات فرجامین یا

 رو ازای ن اند؛آسیبی برس خویش به و اندازد خطر به را خود شخیی منافع حتی ندارد بودن حق آزاد بهانة به کسی ،اسالم

منط ق  در. اس ت ح رام. ..و معنویهای ارزش با مبارزه الهی،های از فرمان سرپیچی رفتن، زور بار زیر خودکشی، اسالم در

 . نیست پذیرفتنی آنها از برون رفت و آزادی است مرز ،معنوی و الهیهای ارزش غربی، نگرش برخالف اسالم

  در خصوص تکلیفر دینی لیبرالی و تفک بررسی تطبیقی تفکر -11-3

های الهی و رها شدن از تكلیف است در لیبرالیسم از تكلیف انسان در برابر خدا سخنی به لیبرالیسم آزاد شدن از فرمان

لیبرالیسم معتقد به رفع همه قیود و تكالیف . تابدآید و هیچ قیدی از جمله قیود اخالقی، الهی، اجتماعی را بر نمیمیان نمی
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همین تم ایالت منش أ آزادی عم ل خواه د  امیال بوده وها و انسان دارای یک سلسله خواسته معه لیبرال غربی،در جا.است

تواند آزادی انس ان و کند آزادی امیال دیگران است هیچ ضابطه و چهارچوب دیگری نمیآنچه آزادی فرد را محدود می. بود

نداش ته در جامعه لیبرال به حوزه حیات فردی کاری . به تكلیف استامعه دینی فرد مقید در ج اما ؛تمایل او را محدود کند

در تفكر دینی و اله ی در حی ات  اما ،در حیات اجتماعی بستر و چارچوب دارد تنها تواند هر کاری را انجام بدهد ومی و فرد

. یری زاینده تكلیف اس تپذپذیر است و این تعریفحق فردی در جامعه دینی تعریف .فردی هم بستر و چارچوب وجود دارد

 .پذیری حق استمنشأ تكلیف دینی و انسانی همین تعریف

در نگ اه اس المی،  ، ام اتق دم دارد. ..از نظر لیبرالیسم، حقوق فردی نظیر آزادی بر هر امر دیگری مانند خیر، سعادت و

ه و از طرفی در جامع ه و نظ ام های مشروع نسبت به خیر و سعادت جامعه متعهد بودضمن احترام به حفظ حقوق و آزادی

در جامعه دینی عالوه بر ت أمین  ، اماهای دنیایی افراد در جامعه استها و نیازمندیلیبرالی حداکثر هدف آن تأمین خواسته

 .(873: 7833شاکرین، ) استمد نظرتأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی انسان  های این جهان،نیازمندی

وقی شخیی و برخاسته از قراردادهای اجتماعی بین اعضای جامعه مدنی نیست، بلك ه حق وق، حقوق اسالمی، تنها حق

« تكلی ف»ای از اند و همین حقوق آمی اهاالمری هستند که از متن شریعت برخاستهدر بینش اسالمی، اموری واقعی و نفس

در هم ین رابط ه ک ارل . ماندگی استاع و عقبدر جامعه مدنی غربی، از تكلیف سخن گفتن نشانه ارتج ، امارا با خود دارند،

ت وانیم اجتماعات دینی، اجتماعاتی هستند غیراختیاری، اگر ما با آی ین کلیس ا مواف ق نباش یم، م ی»: داردمی کوهن اظهار

 دارای حكوم ت سیاس ی عاجتم ا ، ام اآزادانه آن را ترک کنیم و به آیین دیگری بپیوندیم، یا به هیچ آیین ی روی نی اوریم،

ب ر دف اع دین ی از حق وق، و  بنابراین اص رار ورزی دن. مستقل، اجتماعی به همان صورت یا به همان درجه اختیاری نیست

: 7818)کوهن، « کلی، در اجتماع سیاسی اصرار بر ایجاد یكنواختی دینی است که شاید چندان قابل تحمول نباشد. "ضرورتا

719)  . 

 قانون گذاری حق  فکر دینی در خصوص بررسی تطبیقی تفکر لیبرالی و ت  -11-4

در جامعه لیبرالی بر پایه دموکراسی حق قانون گذاری با مردم است ولی از منظر تفكر دینی، اباارهای ش ناخت ح س، 

و  بشر نمی تواند برای انسان ها قوانین جامع و کامل وضع کندو تجربه و عقل به تنهائی قادر به کشف نیازهای انسان نبوده 

شود با منافع ق انون گ ذاران پیون د خ ورده می اغلب قوانینی که توسط بشر  وضع گذاری ناقص خواهد بود  همچنین قانون

این ح ق ق انون بن ابر .(389: 7811ع الم، ) قانون گذار مایل به محدود کردن منافع خ ود نیس تند هایزیرا انسان یا انسان

ه ، انس ان مح وری اس ت ب لیبرالی اصل بنیادین تفكر. داندمی ی شناختاباار اصل به عنوانگذاری با خداوند بوده و وحی را 

توان د زن دگی ف ردی و اجتم اعی را ب دون کم ک م ی عبارت دیگر انسان خردمند است و با به ره گی ری از خ رد خ ویش

س ت و ب ه هم ین و در این راه بی نیاز از راهنمایی خدا در عرصه زندگی اجتم اعی ا مابعدالطبیعه به بهترین نحو اداره کند

بن ابراین، در مب انی . دلیل بدون الهام و استمداد از قدرت دیگری، از حق مطلق در تشریع و قانون گ ذاری برخ وردار اس ت

 جایگاهی برای نقش آفرین ی و ت أزیر گ ذاری خداون د و مق والت دین ی نظی ر وح ی و مع اد وج ود ن دارد ،اندیشه لیبرال
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مبتنی برخدا محوری ب وده  بر خالف نظر لیبرالها که بر انسان محوری تأکید دارندهمچنین اسالم  ،(93: 7811مكفرسون، )

 .داند و سیاست و حاکمیت را جدای از دین نمی شماردمی و حق قانون گذاری و حاکمیت را مخیوص خداوند

 و پیشنهادنتیجه گیری  -12

منافع خویش بوده و منفعت طلب و حق مدار دهد در جامعه لیبرالی انسان بدنبال حقوق و می نتیجه بررسی ها نشان

 را خ ود تش خیص دنم ی کن د و من افع ف ر الهی و انسانی احساس هایاست و وظیفه و تكلیفی در برابر خدا، مردم، ارزش

تكلیف مداری انسان در جامع ه . در تفكر دینی، انسان تكلیف مدار بوده و حق مدار نیست ، امادهد لذا انسان محوراست می

در ه ر  سازد وخدا محوری حاکم اس ت.می انسانی فراهم هایزمینه مسئولیت پذیری او را در برابر خدا، مردم وارزش دینی،

آزادی . آزادی مورد نظر جامعه لیبرالی مورد تایید جامع ه دین ی نم ی باش د ، امادو جامعه آزادی امری مقدس و ذاتی است

در نگ رش  ، ام اهمه قید و بندهاست و سخنی از تكلیف در می ان نیس ت مطلق در دیدگاه لیبرالیسم به معنی آزاد شدن از

ل ذا . ی برتر از آزادی نیا وج ود داردهایدینی و ادای تكلیف است و ارزش هایدینی اساس دین پای بندی به احكام و ارزش

پیش نهاد م ی یبرالیس م به منظور جلوگیری از هر گونه وادادگی در برابر آموزه های ل ضمن پذیرش جنبه های مثبت آن و

 شخص شود:مورد بازخوانی بیشتری قرار گرفته تا ممتون دینی و تعالیم اسالمی شود 

و مفاهیم مذکور اختیاص به دوران جدید نداشته و بسیاری از این آموزه ها در متن دین و شریعت موجود بوده  "اوال 

 ارائه شده است.در قالب مفاهیم جدید و امروزی تنها ن و دوران مدرر اندیشه لیبرالیسم تحفه لیبرالیسم نیست بلكه د

مفاهیم و آموزه هائی که حاصل خردگرائی و عقالنیت مدرن و لیبرالی است دارای جوهره دینی بوده و ریشه در  "دوما

 وحی و فطرت آدمی دارد.

 فهرست منابع

 دزفولی، تهران، نشر مرکا، چاپ سووم ، ترجمه عباس مخبرلیبرالیسم غرب ظهور و سقوط .(7811آنتونی ) ،آربالستر

 ، تهران، مروارید، چاپ نهمدانشنامه سیاسی .(7818)داریوش شوری، آ

   73 شماره ، فیلنامه کتاب زنان، لیبرالیسم .(7831)اسد علیااده، اکبر 

 ، قم، انجمن معارف اسالمی ایران، چاپ اوللیبرالیسم( 7837براتعلی پور، مهدی)

 ، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول های سیاسینسبت دموکراسی و مکتب. (7837بییرنیا، غالمرضا )

 ، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینیفرهنگ واژه ها .(7837بیات، عبدالرسول )

 ، فقه اهل بیتر مفهوم جامعه دینیسخنی د .(7813تقوی، سید مرتضی )
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 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهراننظریه نسبت در حقوق شهروندی .(7831جاوید، محمدجواد )

فی لنامه حق وق، »، انسانی در عصر قدیم و جدیدد غربدی« تکلیف»و « حق»شناسی مفهوم .(7831) ..................................

 2، شماره 32سیاسی، دوره مجله دانشكده حقوق و علوم 

تحقیقی در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب و تطبیدق آن دو بدا  .(7812جعفری تبریای، محمدتقی )

 اول اپمللی جمهوری اسالمی ایران، چ، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین الیکدیگر

 7ندیشه نوین دینی، شماره، مجله امبانی کالمی حق و تکلیف .(7833جوادی آملی، عبداهلل )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس تهرانمقایسه تعلیم و تربیت لیبرال و نئو لیبرال .(7838چهری، طیب )

 چاپ اول ،، انتشارات ستودهبررسی سیر تحوالت: لیبرالیسم .(7833) حیدری نیا، قاسم

 می در قرآنطرح کلی اندیشه اسال .(7818ای، سید علی )خامنه

پژوهشگاه حوزه و  ، تهران، انتشاراتمقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالم (. 7831دانش پژوه، میطفی)

 ، دوره چاپ اولدانشگاه

 ، چاپ اول، نشرساقی تفکر سیاست، تاریخ، .(7831داوری اردکانی، رضا )

 ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی، امام خمینی، چاپ سومانسان شناسی .(7832رجبی، محمود ) 

ه ای اجتم اعی اس المی، س ال ، فیلنامه پژوهشجامعه دینی و نسبت آن با حکومت دینی .(7833پورازغدی، حسن ) رحیم

 (33)پیاپی  3یازدهم، شماره 

 نشر مرکا  ،تهران ،ی محمدسعید حنایی کاشانیترجمه، لیبرالیسم؛ معنا و تاریخ آن .(7832و، جان )سالوین شاپیر

 33بهار و تابستان / 32-37شماره / سال یازدهم/ کتاب نقد -لیبرالیسم و اسالم .(7833)شاکرین، حمید رضا 

  2 ره، فیلنامه حیون، شمالیبرال دموکراسی در بوته نقد .(7838شیرودی، مرتضی )

 ، تهران: مؤسسه فرهنگ دانش و اندیشة معاصرنقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی .(7831انع پور، مریم )

، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاس ی، دوره حقوق بشر در اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشر .(7812صفائی، سید حسین )

 3، شماره 21

مطالع ات سیاس ی و ب ین دفتر : تهران (،عصر جدید و سده نوزدهم)ه سیاسی غرب تاریخ فلسف .(7811عالم، عبدالرحمن )

 المللی

 ، تهران، انتشارات نقش و نگار جامعه مدنی و ایران امروز .(7811علوی تبار، علیرضا )
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د، ، پای ان نام ه کارشناس ی ارش بررسی تطبیقی عدالت اجتماعی از دیدگاه مطهری و سید قطب(. 7812غالمی، اب راهیم )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

 73،  مجله سفیر، سال پنجم، شماره مبانی جامعه دینی در قرآن .(7812قربان زاده، محمد )

 قم، فراز اندیشه، نقدی بر اومانیسم و لیبرالسیم .(7838قنبری، آیت ) 

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار82، چاپ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران .(7837کاتوزیان، ناصر )

 هرمسانتشارات ، ترجمه یدا... موقن، تهران: اسطوره دولت .(7811کاسیرر، ارنست )

 7دوره چاپ ، می، انتشارات خوارزدییفریبرز مجترجمه  ،دموکراسی .(7818کوهن، کارل )

 32ش ماهنامه صبح، .محمد جواد، حکومت، مشروعیت، کارآمدی (.7811) الریجانی، صادق

 چاپ دوم، انتشارات سمت ، ترجمه دکتر سعید زیبا کالم،طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی .(7812لوین، اندرو )

م رداد ش ماره  ، پگ اه ح وزه، (ض در جامعه امریکامروری بر فقر و تبعی/)آرمان شهر لیبرالیسم  .(7833علیرضا ) ،محمدی
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 نقش و نگار ، تهران،نیت، تقدم عقل بر دین، سیاست و فرهنگدفاع از عقال .(7832مردیها. مرتضی )

 73انتشارات صدرا، چاپ ، نظام حقوق زن در اسالم (.7897)مطهری، مرتضی

  23، شماره 3دوره ، 9قاله ، متکریم انسان از منظر اسالم و لیبرالیسم .(7812، آیت )مظفری 

 آگاهانتشارات : ، ترجمه علی معنوی تهرانی، تهراناقعی دموکراسیجهان و .(7811). بی. مكفرسون، سی

  مؤسسه بوستان کتاب :جامعه برین؛ جستارى در جامعة مدنى و جامعة دینى (.7832)میرمدرس، سید موسی

 ، تهران، چاپ دوم، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصرجامعه مدنی -جامعه دینی( 7813واعظی، احمد )
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