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 باچهید

ها قرن ای هستیم که ازخوار سفرهگرایی و... نیستیم و ریزهبدون شك ما مخترع و مبدع مفاهیم حقوق، حقوق بشر، انسان -1

رویم اال میب تر گردیده است، اما باید نشان دهیم که بر شانه کدام سنت فكریتر و متنوعپیش گسترده شده و هر روز رنگین

  .پیشین داریم ورزانیشهها و اندو چه نسبتی با اندیشه

ونی های گوناگها نیز نحلهای(از آنها؟در هر کدام از این سنت)آمیزهیدر امتداد سنت شرق هستیم یا سنت غرب. یا سنتز ما

اصالت سودمندی و لذت است و یا و  یبنتام utilitarianism محوری در سنت غرب نیز یا بر پایهوجود دارند حتی انسان

نیز یا رویكرد هابزی یا رویكرد الکی و یا روسویی وجود دارند. در برابر  طبیعیبرپایه مكتب حقوق طبیعی و در مكتب حقوق 

محوری نیز سنت مخالفی وجود دارد که آن هم خود مشحون از ملل و نحل است. پس در این رساله با سنت پرتنوع انسان

م غنی و پربار آن را نشان دهی اتخواهیم ژرفای این بحث و ادبیهای حقوقی و حقوق بشری مییر تحول اندیشهگزارشی از س

 .رتهای فكری پشتیبان بیابیم. البته این گزارش در حد مرور و چكیده است نه افزونو نسبت خویش را با سنت

ارد شناسی معرفت ونگاری است زیرا با رویكرد جامعههدیگر اینكه روش بحث و تقریر ما متفاوت از روش متداول اندیش دو

 دهدمی نشان و است ذهن و عین دیالتكتیك به رسیدگی متكفل معرفت شناسیجامعه. ایمشده تاریخی –ای یك حوزه اندیشه

ررسی، ین رو مدل بنهند. از ااجتماعی هستند و در عین حال بر آن تاثیر می تحوالت و عینی واقعیات از بازتابی هااندیشه که

تا امروز پا به پای تحوالت اجتماعی و سیاسی و علمی و چگونگی تاثیر متقابل آنها بر  16این است که در جوف تاریخ قرن 

ن حوادث و باز هم بازگشت اثرات ای اینهای حقوقی در بطن همدیگر پیش رفته و پیدایش و رشد و تحول شكوفایی اندیشه

گیریم. در واقع تاریخ را قالب و جامه و بستری برای تعقیب چگونگی پیدایش یا اجتماعی را پی میهای ها بر وضعیتاندیشه

و  اهام. در آغاز بر آن بودم که به هنگام شرح تك تك اصول و مواد اعالمیهدگردیسی افكار حقوقی و حقوق بشری قرار داده



 ها و اطالعاتای از داشتهوط بود بپردازم اما در نهایت مجموعهای از آنچه به هر اصل مرباسناد حقوق بشری به شرح تاریخچه

گرفت که تصویری منظم و زنده مانند نحوه مشاهده برآمدن و رشد یك موجود مفید اما گسسته در اختیار خواننده قرار می

کرد. اما در مدل بحث یو تصویری از هر یك از اعضای یك پیكره را جداگانه ارائه م اریخداد و گویی تزنده را نمایش می

مند باشیم کنونی برای اینكه هم از شرح تاریخچه مربوط به فرد فرد اصول و مواد حقوق بشر)به مثابه اعضای یك پیكره(بهره

آن برگزیده ام لذا خواننده در ضمن این رساله با  برایرا  یكیهرمنوت -و هم تصویری انداموار از آن ارائه دهیم سبك تاریخی

ها نویسی فقط تا حدی که برای ایجاد پیوند میان بحثشود ولی این تاریخم تا امروز نیز مواجه می16ز تاریخ قرون ای اشمه

اشند مورد ب اقعیاتها و وو روشنگری درباره موضوعات و حوادث حقوق بشری سودمند باشند و مبین تاثیرات متقابل اندیشه

 ها و نهادهای اجرایی آن درگیرند لذا هنگامی که خواننده به هنگامه پیدایش اسناد حقوق بشری و سازماناقتباس قرار می

که  یهمگردد. نكته منیاز میرسد از شرح بسیاری از مطالب و توضیحات درباره اصول و مواد حقوق بشری بیقرن بیستم می

ر متقابل با و تاثر و تاث وندیها و جغرافیای معرفت بشر در پشود قبض و بسط اندیشه یروشن م یتجرببحث به نحو  ریدر س

جامعه و متاثر  نیآن در جن یها یسیتحول و دگرد ریاست. حقوق بشر و س خیدر طول تار یاسیو س یاجتماع یرخدادها

 ینیب و خام یوند تا انسان را از توهم و توطئه انگارش دهیمفه دیرخدادها با نیآن رخ داده اند و در پرتو هم یندهایفرا تیتمام

 .به دور نگه دارد ینگر كسویو 

 

 تعریف

شان ها با مردم تحت حاکمیتیك تعریف، حقوق بشر، هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتاً به چگونگی رفتار دولت در

ر میان اشخاص بپردازند. حقوق بشر به عنوان پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخالقی عادی نیستند که به نحوه رفتامی

در تعریفی دیگر، حقوق بشر مفهومی است عقلی که احترام بدان برعهده  .(npn كل،ین)حقوقی اخالقی یا قانونی وجود دارند

اتی، ذ ( فیلسوفان، مبانی حقوق بشر را با عناوینی چون: حقوق طبیعی، فطری،29، 28ها نهاده شده است. )لواسانی خود انسان

عنوان،  یاد کرده و برای هر جهانشمولیناپذیر، پیشا اجتماعی(، مطلق بودن و ناپذیر )غیرقابل واگذاری، فسخبدیهی، انتقال

 .(57-33 دن،یاند)فرهای کالمی و فلسفی مبسوطی ارائه کردهاندیشیباریك

نی این حقوق ریشه در قانونگذاری و اراده هستند. یع« غیرقابل سلب»و « ذاتی»، «فرافرهنگی»، «جهانشمول»بشر  حقوق

نظر از هر تعلق مذهبی یا نژادی، باید از آن وطبیعی هستند و انسان به خاطر انسان بودن خویش، صرف حكومت نداشته

، مثالً هنگامی که فردی مرتكب جرمی شده از او سلب مند باشند. برخی از این حقوق فقط در شرایط خاص و اضطراریبهره

شود تا به جامعه زیان نرساند. مفهوم جهانشمولی را نیز باید از مفهوم مطلق شود و با زندانی شدن، آزادی او ستانده میمی

 .بودن تفكیك کرد

گفت: حقوق بشر، اصول کلی و حداقلی مرکب از اصول انتزاعی همچون حق حیات و آزادی و مالكیت و اصول  توانمی

 کشی و ... است که جزئیات واکمه عادالنه، تضمین امكان آموزش و جلوگیری از نسلانضمامی و عینی مانند تضمین مح



و مقررات مصوب حقوق بشری آنها متناسب با شرایط فرهنگی  انینهای ملی و محلی واگذار شده و قونحوه اجرای آن به دولت

لل و نهادهای مدنی و غیردولتی و و اجتماعی خاص خودشان است و ضمانت اجرای آن نیز سازوکارهای نظارتی سازمان م

 .سرانجام مسئولیت فردی شهروندان است
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 تحت عنوان: شرق، مبدأ حقوق بشر 17-16ص 1391بهشتیرد 2( شبه 8دی)دوره جد109یاپینامه آسمان شماره پ هفته

 

 

بشر سنتی: تاریخ حقوق بشر را در دو مرحله می توان مطالعه کرد: یكی مبدا و آغاز مطرح شدن آن به مفهومی کم و  حقوق

به  ابیش نظیر آنچه امروز رایج است و پیش از جهانی شدن مفهوم حقوق بشر، یعنی دورانی که جسته و گریخته در متون قدم

حقوق بشر ساخته شده است. به عبارت دیگر، دو دوره پارادایمی و  پارادایمآن پرداخته شده و زمینه های ذهنی و عینی 

مفهومی  ای است که حقوق بشر به صورتغیرپارادایمی حقوق بشر را باید از یكدیگر تفكیك کنیم. دوره غیر پارادایمی آن دوره

نوزدهم به اوج و پایان رسید و دوره  رنکردند و در قو گاهی متفكران درباره آن بحث میبود  ینظر یمقوله ا ایتك افتاده 

 .پارادایمی آن از جنگ جهانی دوم به بعد است

مورد  بعضی از متون در این»اول: در بسیاری از متون، به ویژه آثار منتشره در غرب، تاریخ این دوره را چنین می نویسند:  دوره

و منشور حقوق در  1628م. اعالمیه درخواست حقوق در 1215در  (Magna Carta)ند؛ مانند منشور کبیراتاریخ ساز بوده

نخستین بار در تاریخ بشر حقوق طبیعی به مثابه حقوق قانونی به رسمیت شناخته  یدر انگلستان. در قرن هجدهم برا 1689

رارداد میان ای مبتنی بر قگشتند... بدین ترتیب رابطهقانون اساسی بعضی از کشورها بدل  یشدند و به یكی از عوامل اصل

( و 1789حقوق بشر و شهروند ) انسویدولت و فرد برقرار شد و رضایت آزادانه فرد مبنای قدرت دولت گشت. اعالمیه فر

 شهیاند ریتحت تأث ییكای(. منشور آمر31-30 ن،یلو«)اند( بر همین اصل استوار شده1791منشور حقوق شهروندان آمریكایی )

 .شده است میتنظ یالک و منشور فرانسو یها

این دوره اگر به صرف اینكه ارایه گفتارها و نظراتی در آثار و متون متفكران پیشین به صورت پراکنده در باب حقوق انسان  در

یك محصول  به استناد آنبتواند از عناصر تاریخی حقوق بشر قرار گیرد، نباید فقط آن را منحصر به تاریخ غرب و حقوق بشر را 

غربی قایل شد. گرچه پایگاه پارادایم نوین در غرب ساخته شده، اما اگر در آینده این  یخغربی دانست و برای آن یك تار



حاوی  هایهای سازگار در این باره یا نگرشپارادایم به شرق دامن بگستراند، بدون شك وجود عناصر فكری و آراء و اندیشه

 توان مانند برخی از نویسندگان در ارایه تاریخهای اصلی پذیرندگی حقوق بشر خواهد بود و از این رو نمیینهحقوق بشر از زم

صرفاً  آوردکوشند حقوق بشر را یك رهدوره اول حقوق بشر فقط از غرب سخن راند. در حالی که برخی نویسندگان غربی می

( برخی دیگر )که از 64-61 ،یدانل«)دانندز حقوق بشر را معتبر نمیهای غیرغربی ابرداشت»گویند غربی جلوه دهند و می

هایی، سرچشمه آن را به آغاز خلقت و نخستین نسل بشر باز آیند( با ارائه استداللشمار میبنیانگذاران حقوق بشر مدرن به

آیات تورات و انجیل را دال بر پندارند که مبداء آن خالق انسان است و گردانند و اصل تساوی حقوق را اصلی الهی میمی

 نی(. بنابرا51-49 ن،یترین نظریه جهان است)پای نوین بلكه قدیمیگویند برابری بشر نه نظریهدانسته و میبرابری بشر 

 .گرفت دهیحقوق بشر ناد میاز پارادا شیآن را در دوره پ نهیرید یهاشهیر توانینم

کرد. او دستور داد قوانینی پیش از میالد بر سرزمین بابل حكومت می 2080-2123ـ قوانین حمورابی: حمورابی در سال 1

هایی حك شده و در معابر گذاشته شد تا مردمان ماده بود و روی سنگ 282ای از محققان دارای تنظیم شود که به گفته پاره

ترین قوانین ترین و جامعد اما آن را قدیمیموازین حقوق بشر امروز بسیار فاصله دار ابا آن آشنا شوند. قوانین حمورابی گرچه ب

های زندگی فردی و اجتماعی بود و اموری مانند افترا، قسم دروغ، رشوه به قاضی، دانند. این مواد درباره تمام حوزهبشری می

ایه حیوانات رساز و کالزحمه طبیب و معمار و کشتیحق ،عدالتی قضات، جنایت بر ضد مالكیت، حقوق تجارت، حقوق خانوادهبی

داری به رسمیت شناخته شده ولی همه آزادها در برابر قانون مساوی شد. در قانون حمورابی بردهو غیره را شامل می

 .(130-122؛ امستد، 71-70 یهستند)قربان

ان سال عمر، درگذشت و مورخ 70قبل از میالد، پس از  520ـ کورش: کورش بنیانگذار سلسله هخامنشی بود که در سال 2

کنند. او سه فرمانروایی بزرگ و نیرومند زمان خود، یعنی فرمانروایی ماد، لیدی و بابل را و خاورشناسان از او به نیكی یاد می

کرزوس و نبونید را از کرسی قدرت مطلق به زیر کشید، اما برخالف رسم آن  آسیتاک،برانداخت و سه فرمانروای بزرگ دیگر 

( درگذشت، 538(. هنگامی که پادشاه محبوس شده بابل سال بعد از سرنگونی )2/139 ،یروزگار هیچ یك را نكشت )رجب

ای که ویران نكرد؛ به گونه (. او شهرهای فتح شده را122-121 رشمن،یکورش عزای ملی اعالم و خود در آن شرکت کرد)گ

(. 180ریختند)جوان،ها بیرون میمردم با مشاهده خودداری او از کشتار و غارت مرسوم فاتحان، با هلهله و شادی از خانه

باردر تاریخ، به تمدن، عقاید، افكار، مذهب و سنن اجتماعی ملل مغلوب به دیده احترام کورش برای نخستین

النصر به ها تاجگذاری کرد و یهودیان بابل را که از زمان بخت(. او طبق مراسم مذهبی بابلی1/384 ،ینگریست)راوندمی

( کورش چنان مورد احترام پیامبران 57اسارت درآمده بودند اجازه مراجعت به فلسطین و تعمیر معابدشان را داد. )پیرنیا، 

 .(45و  44دانستند )اشعیاء، باب  «ودبرگزیده یَهُوَه، خدای خ»و « منجی»اسرائیل بود که او را بنی

او  است( نیز کورش و سلوک های او از منابع اصلی مورخان بعدی بودهترین مورخ در یونان باستان )که نوشتهقدیمی هرودت

(. 77-75: ص  های بسیاری گفته است)نكرا بسیار ستوده و از آداب نیكوی ایرانیان و منش انسانی آنها در آن دوران سخن

اند. ( دانسته98ـ  83نهاده و کورش را همان ذوالقرنین مذکور در قرآن )کهف / آیه  راتربرخی نویسندگان متأخر پا را از این ف

تا پیش از آنكه سیداحمدخان هندی این نظریه را اظهار کند، مفسران، مصادیق دیگری مانند اسكندر مقدونی را ذوالقرنین 



 53 در مقام اثبات کورش بودن ذوالقرنین برآمد)ص فصیلآزاد هندی که در تفسیر قرآن خود به تبودند؛ اما ابوالكالم  پنداشته

(، عالمه طباطبایی در تفسیرالمیزان و محمدتقی شریعتی در تفسیر نوین و مكارم و دیگران در تفسیر نمونه در ذیل آیات  بب

ر این رأی خدشه آنها، د ازیز با استناد به تفاسیر و اقوال پیش مربوط به ذوالقرنین همین رأی را برگزیدند. برخی نویسندگان ن

(. آنچه مسلم است اینكه درباره کیستی ذوالقرنین احتماالت گوناگونی مطرح شده که یكی از 120-180اند )میرمدرس،کرده

 .آنها کورش است

نویسان عمل آمده است برخی تاریخهرودت بههایی که از ها و توثیقتوان گذاشت که در مقابل ستایشحال ناگفته نمیعین در

 گو خوانده یا تكذیبپیش از میالد یا معاصران هرودت مانند کتزیاس و ارسطو و توسیدید و فالویوس، هرودت را افسانه

ها و الواح کورش به دست (. شهرت و محبوبیت کنونی و عالمگیر کورش چند دهه پیش که کتیبه27-26اند)همو، کرده

های سیاسی و به منظور ایجاد مشروعیت تاریخی ای با انگیزهن کشف و ترجمه شد، پدید آمد و در همین زمان عدهمستشرقا

تبار کردن اعبرای بی وتهای سیاسی متفاای دیگر نیز با انگیزهبرای سلطنت پهلوی به ستایش کورش دست زدند و عده

( اما مورخان 4/161کورش و انوشیروان سخن گفتند. )خمینی ج هایها و ستمگرینویسیحكومت از جعلی بودن این تاریخ

نظرها فاند. در عین حال دامنه اختالهای کورش را بازگو کردهطرف و مستشرقان بسیاری چنانكه در باال نقل شد شایستگیبی

 .تر از آن است که به سادگی بتوان داوری کردوسیع آنهاو مدارک تاریخی 

م( 1879ش) 1285عنوان نخستین صادرکننده بیانیه حقوق بشر در جهان مطرح ساخت آن بود که در هکورش را ناگهان ب آنچه

ی و ترجمه ای از گل پخته پیدا شد که آوانویسالنهرین( استوانههای گروه انگلیسی در شهر باستانی بابل )بینبه دنبال کاوش

م ورود به شهر بابل است و به فرمان کورش نوشته شده است پیش از میالد به هنگا 538آن نشان داد این نبشته مربوط به 

ش. با گردهمایی نمایندگان و حقوقدانان کشورهای گوناگون در کنار آرامگاه کورش در پاسارگاد از او به  1348و در سال 

های ( به زبان22-15؛ مرادی،  315-309( و متن آن را )شهبازی، 7عنوان نخستین بنیادگذار حقوق بشر یاد کردند )مرادی، 

پس از فتح  های کورشگوناگون انتشار دادند. برخی از مورخان و یا متفكران برآنند که نخستین اعالمیه حقوق بشر در کتیبه

(. و برخی آن را نخستین منشور آزادی 139؛رجبی. ص 1342قرن پیش از میالد قابل جستجو است )گزنوفون، 5بابل و حدود 

ه عنوان اند مستشرقین بودند و به تفسیر و تبیین آن بهای کورش را ترجمه کردهنخستین کسانی که کتیبه( 1. )سلیم، اندامیدهن

بار آن را ترجمه ها هنگامی که برای نخستین(. فرانسوی72-70ترین مفاهیم حقوق بشری پرداختند)امستد، یكی از قدیمی

جهانی حقوق بشر مندرج است  های کورش، با آنچه در اعالمیهبهاز اصول و مواد کتی خیدریافتند بر (XII-X7هوار، ) کردند

و  شودها، آزادی ادیان و پیروان آنها در منشور کورش دیده میبه رعایت حقوق اقلیتهمخوانی فراوانی دارد. بحثی که راجع

ه نباید ای وجود دارد. البتدهد که به هر حال در دنیای شرق نیز چنین پیشینهحقوقی که برایشان منظور شده است نشان می

 من»گوید فراموش کرد که حقوق مندرج در این نبشته کورش، حقوق اعطا شده از سوی کورش عنوان شده و او کراراً می

 قاها باید مراقب اغرو سخن از حقوق طبیعی یا قانونی یا اخالقی نیست؛ لذا ضمن ارجگذاری بر نبشته...« اجازه دادم 

گذارد که اند؛ اما سیاق نوشته این احتمال را نیز بعید نمیها را فرمان کورش خواندهمحققان این نبشته نویسندگان نیز بود.

متنی است که دیگری درباره کورش گزارش کرده باشد. برخی نویسندگان از کورش فراتر رفته و داریوش و انوشیروان را نیز 

امه نرا برپایه سه اصل راستی، عدالت و انصاف قرار داد و در وصیت اساس حكومت». داریوش ددانندهنده راه کورش میادامه



معروف و بلند او از دفع دروغگویان و چاپلوسان قدرت، وضع قانون برای اخذ مالیات و جلوگیری از مسلط شدن عمال دیوانی 

ز ، عدم اجبار دیگران به پیروی افهم و عقل مردم ارتقایبر مردم، خوشرفتاری با نظامیان، تأکید بر آموزش و توسعه آن برای 

:  كدانند)نقانونی میکیش خاص و آزادی عقیده و مذهب سخن رفته است به همین دلیل او را یك قانونگزار در روزگار بی

اداره کشور مغلوب  رهای مداراجویانه دکرد. شیوه( داریوش در عمل نیز این دستورات را رعایت می4 ،ی؛ عامل131-122امستد، 

-1/986 ان،یه مصر و دستور وضع قوانین براساس سنت و فرهنگ مردمان آن و آزادی معابد و مذاهب نمونه آن است )برشد

( و این سخن داریوش را در آن روزگارکه باید حرف دو طرف یك نزاع را برای قضاوت کردن شنید، سخنی 57؛ هوار، 989

 .(250 نتس،یشمارند)همهم می

عنوان اساس نظام اند نیز در کارنامه خود از حق و عدل بهمورخان به او لقب انوشیروان عادل داده انوشیروان که برخی خسرو

ی، داند )عاملعنوان سرمایه معیشت مردم را نتیجه مالزمت حق و عدل میعالم و مطلوب خداوند سخن گفته و آبادی بالد به

 .تاب شاهنامه از عدل و داد این شاهان بسیار سخن گفته استسخن ایرانی نیز در ک ین(. فردوسی شاعر نامدار و شیر5و  4

 

های زیست. اینكه آیا هخامنشیان که معاصر زرتشت بودند پیرو آموزشـ آئین زرتشت: زرتشت در سده ششم پیش از میالد می3

ورت شفاهی صترین سند مربوط به زرتشت و باورهای او کتاب اوستا است. اوستا بهاند یا نه چندان روشن نیست. مهموی بوده

های نسخه خطی موجود اوستا مربوط به پایان قرن سیزدهم میالدی است. نسخه نتریشد و قدیمینسل به نسل منتقل می

ها و خدای شرور اداره کل جهان را برعهده هایی که دارند در اصولی مشترکند. خدای نیكیمتقدم و متأخر اوستا با وجود تفاوت

و انسان سرانجام جانب نیكی را  است( سراسر جهان عرصه نبرد نور و ظلمت و خوبی و بدی 129-137فر، دارند )ویسهو

ین بود و تسامح و دگرخواهی را که از عناصر بنیاد« گفتار نیك، کردار نیك، پندار نیك»خواهد گرفت. اساس آئین زرتشت بر 

  .آموختحقوق بشر امروزین است، می

(. 135-131اند)داال، ارائه کردهاز مورخان و نویسندگان برجسته شرقی و غربی نیز چنین تصویری از آئین زرتشت  ایپاره

اند، زرتشت را یكی از پیامبران سوره حج درباره مجوس آورده 17ای از مفسران و علمای مسلمان در تفسیری که ذیل آیه عده

داند از همین رو در  یو کتاب م امبریپ یدارا یهودیو  یحیمس یها نیزرتشت را با د نیدانند. قران در این آیه دالهی می

مجوس ، معرب  یگفتند.از نظر برخی مترجمان قرآن واژه  یاهل ذمه م انیو زرتشت حیانیومس انیهودیر اسالم به صد

(عالمه 2/1984 ،یمی آیند )خرمشاه راهل کتاب به شما انندواینانیموبد است که منظور ازآن زرتشت و زرتشت یمگوش به معنا

طباطبایی نیز ذیل آیه فوق در تفسیر المیزان می گوید منظور از مجوس در این آیه مومنان به زرتشت هستندکه کتاب مقدس 

 .(14/532) شان اوستا است

اصطالح  هانگارند که مظهر تسامح و تساهل و مدارا و بهایی میـ آئین بودا: در دنیای شرق حتی آئین بودا را نیز یكی از آئین4

با  شود. هرچند آئین بودای چینی و هندی و ژاپنیگرایی شناخته میعنوان انسانگرایی است. هسته اصلی آئین بودا بهانسان

-169و  36-19کنند )سوزوکی، های گوناگون را ترسیم میها تنیده شده و راهتاریخ و فرهنگ و روحیات هر یك از این ملت



ودایی یك نوع رهایی و تربیت و تفكر برای شهود حقیقت و برساختن یك انسان معنوی است ( اما جان و روح آئین ب178

 .کندمداراگر بنا می ایمعه(. طبعاً انسان معنوی، شرور و ناقض حقوق دیگران نیست و جا1382)کریدرز، 

ی م و یاد نمادین وی به تنهایهای شاخص این آیین در قرن بیستم بشناسیم، شاید ناـ آیین هندو: اگر گاندی را از چهره5

 .بیانگر وجوه انسانگرایانه و مدارا و تسامح در این آیین باشد. گاندی از پروردگان نامدار این آیین است

 :نینخست تیحیدر مس ییابتدا ییانسانگرا یبذرها -6

 زانسیب یسای( و کلونانیروم )رم و  نیالت یسایغرب و شرق و کل تیحیو علل اختالف مس تفاوت

 دهیگرد یر سپربش خیاز تار یمین رندیچون قبل از آنكه آنها خواندن و نوشتن را فرا گ ستین یتمدن بشر دارهیطال گانهی اروپا

ها کردند و سه هزار سال قبل از اسناد و نوشته یآورشروع به جمع الدیهزار سال قبل از م 4تا 3بود و کاهنان مصر در خالل 

به  دالیزباله داشتند. دو هزار سال قبل از م یهاکه آن زمان در اروپا فقط تل یاند در حالکرده اناهرام مصر را ب حیمس الدیم

 (15ص  1)روزول پالمر ، جلد کردندیها حك مبغرنج را بر سنگ یاجامعه نیسلطان بابل قوان یامر حموراب

و در انگلستان چهارصد سال  وستیبه وقوع پ حیمس الدیسال قبل از م 1400حدود  ریصغ یایآهن و ذوب فلزات در آس عصر

 (16)همان،ص  الدیقبل از م

 یبه غالم ایدند بو ترنییکه از نظر مرتبه و درجه از همه پا ی. یعنی افرادافتیرواج  نیمردم مسك انیابتدا در م تیسویع میتعال

را گرفته را ف میکه حكمت قد یاز افراد یودطبقات روم رخنه کرد و عده معد ریسا انیدر م تیسویع جایگرفته شده بودند. تدر

مختلف روم مردم را علنا به  یهاها در قسمتدرآمدند. از قرن دوم اسقف حیمس نیبودند به د ینمستغ یبودند و از لحاظ ماد

درآمد و در قرن پنجم  حیمس انتی( امپراطور روم کنستانتین به د312و در قرن چهارم )احتماال  کردندیدعوت م حیمس نید

وح بشر را ر تیحیمس دندیعقل بشر کوش ییدر شناسا هایونانیدرآمده بود. همچنان که  حیمس انتیروم به د یتمام امپراطور

از جمله  یویدن زاتیتما یمقدس و مصون است و تمام یجان هر فرد اند،یداد که همه ارواح مساو میبه او شناساند و تعل

ها رفتند تا به آنیوپا م دستی. آنها به دنبال مردم مفلوج و بندیآیل و ... از مقوله ظواهر به شمار مو جال ییبایعظمت، ز

جان  بیاز بندگانش در روی صل یكیبه صورت  انیعالم یکمك رسانند. معتقد بودند خداوند نفس عشق است و چون خدا

ه ساخت ایکه عالج آنها از دست دن یتحمل رنج ینحو برا نیبه ا و یاست اله یداد لهذا درد و رنج را بر خورد هموار کردن امر

برطرف ساختن درد و رنج مردمان دامن همت به کمر زدند که جهان  یبرا انیحیوجود آورد. مس به یدینبود قدر و حیثیت جد

خالف با غالمان صدا برداشتند و م یبدرفتار هیو عل یجنگ رانیبود و به عنوان اعتراض به قتل عام اس دهیرا ند رشیهرگز نظ

ند و افراد برادر یرا به قتل رسانند، همگ گریكدی گرانیتلذذ د یورزش برا یعموم دانیدر م یشدند که جنگاوران روم نیا

 .هستند یواحد یفرزندان خدا

رهبانان را درباره آنان به کار  احبار و ایرهبان  ریآورده بودند و در قرآن تعب یرو ایاز دن یبه زهد و دور یحیعارفان مس انیجر

که جامه ترس از خدا بر  یکس یدانشمندان و رهبان، جمع راهب است به معنا ی( احبار به معنا34و  32و  31)توبه  بردیم

( 258 ا،یاند )پواند که حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل کردهجهت در اسالم مذمت شده نیتن کرده است. رهبانان از ا



ت و تسامح در احكام اس عیشرا فیتخف یرشوه گرفتن برا زیمنظور از خوردن مال به باطل توسط احبار و رهبان در قرآن نو 

پول  نیا هنكیولو ا رندیو گناهان را عفو کنند و اعتراف بگ ندشوند و حاجات را برآورده سازند و امراض را شفا ده عیتا آنان شف

توبه،  34 هیو ... در آ اندوزندیکه مال را م یمنظور از کسان دهدیاحتمال م ی. البته فخر رازکردندیم ساهایرا صرف معابد و کل

 .چه مسلمانان وچه احبار و رهبان  کندیکه کنزمال م یهر کس ایو  دهندیباشد که زکات نم یمسلمانان

به  است ستهیاز زن و مرد شا یسویومنان عکه م دادیاندرز م یپولس حوار سیاند. گرچه قدنبوده نیرهبانان در آغاز چن اما

 بر قطع عالقه از اجتماع در اواخر یمبتن یبه صورت نهضت تیهمسر بمانند اما ظهور رهبان یکرده و ب یتجرد و تفرد زندگ

و معتقد  تنددانسیم دیکه عالم ماده را پل شدیم دهید یاز ابتدا در فرقه گنوس شیراگ نی. اوستیبه وقوع پ یالدیقرن سوم م

ود که سر اهل مصر ب وسیآنتون سیقد دیبرگز تیکه روش رهبان یشخص نیو زهد، بدن را مهار کرد. اول اضتیبا ر دیبودند با

 .(263و  262کرد )همان ص  تیسرا راسلوب به خارج از مص نیبه صحرا نهاد و به عزلت و تجرد پرداخت و بعدها ا

 

تساهل صدر اسالم: آنچه در دوره اسالمی از سنت پیامبر و بحث تساهل و تسامح البالغه و تسامح و ـ سنت پیامبر، نهج7

با آنچه که امروز تحت عنوان حقوق بشر عنوان شده ندارند. برخی پژوهشگران  یلحاظ محتوا تضادصدر اسالم برجای مانده به 

لفا نیز مجبور بودند همان سنتی را که دانند. ختسامح پیامبر و حكومت وی می وگسترش اسالم را تساهل  یراز و رمز اصل

گذاری کرده بود ادامه دهند و این روش چنان نهادینه شده بود که برخی معتقدند خلفا اگر خیلی عادالنه رفتار پیامبر پایه

توانستند یگذاری شده پیامبر، چندان نیرومند بود که نمکردند نه به خاطر تمایل ذاتیشان، بلكه بدین سبب بود که سنت پایهمی

دهد که چگونه تسامح و تساهل سبب شد که قدرت اسالمی تمام هایی را نشان میکوب نمونهاز آن تخلف کنند. زرین

و  نای که مسلمانان با دگراندیشاالعرب، سپس دنیای عجم را فرابگیرد و تا بخشی از اروپا گسترش یابد. نوع رابطهجزیره

البالغه آمده ( آنچه که در نهج138-134، 30-21 کوب،نیوامل این کامیابی بود )زرپیروان مذاهب دیگر داشتند یكی از ع

  .(37و  38است یكی دیگر از اسناد وجود عناصر سازگار با حقوق بشر در تفكر اسالمی است )نصر، 

مونه از ر ـ پنج ناگر عناصر حقوق بشر را در فرهنگ شرقی ردیابی کنیم به همان دلیل که در غرب با یافتن چها بنابراین

شتری توان با نمایش شواهد بیخواهند یك تاریخ منحصراً غربی برای حقوق بشر رقم زنند، میها و منشورها میگفتارها، نظریه

اول حقوق بشر یك تاریخ منحصراً غربی نیست به هر حال تفكری است که در همه  رهدر دنیای شرق نشان داد که تاریخ دو

 .یابدتری میبه بعد حقوق بشر در غرب شكل بسیار برجسته 19ست. اما از قرن جوامع زمینه داشته ا

----------------------------------------------- 

 بودن آن یقسمت سوم: ادوار حقوق بشرو شبهه غرب-هایی درباره حقوق بشردرس سلسله

 7ص1391بهشتیارد9شنبه  9شماره دینامه آسمان دوره جد هفته

 



 

تنها در رو بوده است و آن اتهام غربی بودن است. نهحقوق بشر همواره با یك اتهام از سوی مخالفانش روبه موضوع

اند و آسیایی که حتی در خود غرب، هنگامی که ایتالیای موسولینی و آلمان نازی جنبش خود را آغاز کرده یهای اسالمسرزمین

وکراسی به جنگ با آن برخاستندو از این اتهام برای تضعیف جایگاه و دم هایبا همین اتهام غربی بودن حقوق بشر و مدل

تر سازد اند و شاید تمرکز این رساله بر مقطع رنسانس به بعد در وهله نخست همین شبهه را فربهاعتبار حقوق بشر بهره جسته

ا باید در سه دوره پیگیری کرد. دوره برنامه و اندیشه حقوق بشر ر -1اما همین جا الزم است دو مطلب مهم را یادآور شوم که 

گیرد. در این دوره با دو رشته آبراه نخست که پیش از رنسانس است و قرون پیش از مسیح تا آغاز قرون وسطی را در برمی

دایی به صورت جنینی و ابت یچون شهروندی، عدالت و دموکراس یهای یونانی که مفاهیمفكری مواجه هستیم. یكی اندیشه

ار مهم و اثرگذار مطرح هستند و همان مفاهیم در دوره قرون وسطی پس از رنسانس هم مطرح بوده و دستخوش بسی ماا

گردد. شوند همانسان که جنین تا دوران والدت و کودکی و میانسالی دستخوش تغییرات کیفی مهمی میتغییرات کیفی می

در غرب  های انسانگراییهای نخستین اندیشهکه هسته برآننددومین رشته، عرفان مسیحی و اسالمی است که پژوهشگران 

های آینده از عرفان مسیحی و در شرق از عرفان اسالمی و بودایی و هندی برآمده است. برای مثال همانطور که در بخش

تنی بر مب اییمطالعه خواهیم کرد مفاهیم حقوق شهروندی و دموکراسی در یونان باستان و حتی پس از رنسانس و دوران نوز

کردند و حق بشری را متعلق به طبقه شریف و حق رأی اشراف و نجبا بود و جامعه را به دو طبقه وضیع و شریف تقسیم می

پنداشتند و امپراطوری کلیسا نیز در همین طبقه و پشتیبان آن بود اما جنبش عرفان مسیحی متشكل از کسانی بود اشراف می

بندی را خالف تعالیم خداوند اند و این تقسیمند خدا و مخلوق او هستند و همه شریففرز هاکه عقیده داشتند همه انسان

زیستند و در محرومیت آنان و غم آنان شریك های کلیسا با فقرا و محرومان میپنداشتند لذا آنان به جای زیستن در کاخمی

شدند. در فیر و مهدورالدم شناخته شده و کشته میتك یساپوش و رنجور. آنان به همین روی از سوی کلبودند و مردمانی ژنده

شعر  برجسته آن عبارت است از یشود. نمونه ها یمشاهده م ییاز انسانگرا یبلند میمفاه زین یرانیا اتیعرفان اسالمی و ادب

 است جوهر "و شعر: یدر قرن هفتم هجر یاز سعد "گوهرند كیز  نشیکه در آفر - كرندیپ كی یآدم اعضا یبن"معروف 

طوق اعطیناک، آویز  -تاج کرمنا ست بر فرق سرت  ":تیو ب "اند و او غرض هیجمله فرع و سا -انسان و چرخ او را عَرض 

  .از موالنا در قرن هفتم "برت

 ای که به سایرنامهدر این دوره آنچه کانون توجه است تنها کرامت انسان است و برابری آنها نزد خداوند وبه هیچ نظام اما

 .قوق ناشی از این کرامت بپردازد اشارتی نداردح

کند و دارای بنیادهای فلسفی، کالمی های فكری نو در حوزه دین و جامعه و طبیعت حلول میدوره دوم، این معنا در نظام در

 ره دومگردد. همانطور که خواهیم دید دوشود و ابعاد گوناگونی یافته و حقوق دیگری از آن ناشی میو حقوقی معین می

هایی در مفهوم حقوق بشر وجود دارد و مثال بنیانگذاران مكتب حقوق طبیعی و حقوق بشر و روشنگری کسانی هستند لنگی

دی کنند. برای مثال گروسیوس هلن یدفاع م یکه در عین دفاع از حقوق نظری و طبیعی به عنوان حقوق پیشینی،از برده دار

نویسد و در قرن می داریبردهکشاف در دفاع از  یسازان آن است فصلاز شالودهحقوق بشر را مطرح کرده و  1625که در 



در عین حال که از قانون و قانونگرایی و محدود کردن  18در قرن  ویکند و منتسك یدفاع م یهفدهم جان الک از برده دار

كری های فهایش همراه ولتر از پایهخواند و روسو که نظریهگوید بردگی را از حقوق طبیعی میقدرت و دموکراسی سخن می

بود که دروازه تغییرات دنیای نو گردید در عین حال فصلی از کتاب خویش را به اثبات عدم برابری حقوق زنان  سهانقالب فران

 .دهد و الک و منتسكیو بزهكاران را فاقد حقوق شهروندی دانسته اندو مردان اختصاص می

شر امروز های وسیع حقوق ببدانیم حقوق بشر امروز با این تاریخ در تعارض قرار دارد و تفاوتاگر حقوق بشر را غربی  بنابراین

 .دهد که چنین نیستگفتند نشان میمی اشیبا آنچه بنیانگذاران غرب

 دهد که حقوق بشر چگونه بالید و چگونه مفاهیم لیبرالی و فردگرایانه آن تحت تاثیر نقدحقیقت این تحقیق نشان می در

نوان گرایانه هم کسب کرد و چگونه به عهای سوسیالیستی شرقی و غربی، نسل دوم حقوق بشر خصلت جمعرادیكال بینش

ای و سپس جهانی گردید و در دوره سوم دیگر مفهوم حقوق منطقه زشیك ارزش ملی در فرانسه و آمریكا تبدیل به یك ار

 .تتوان یك دستاورد جهانی و بشری دانسبشر را فقط می

 

 

 و ستدهای تاریخ و حقوق بشر داد

 

 رییتغ یو ضربه ها یقرون وسط نی)رنسانس( در جنیینوزا پرورش

 یروم غرب یسقوط امپراطور خیرا که تار الدیبعد از م 476 ی. بعضنامندیم یرا قرون وسط دیو جد میقرون قد انهیم یها سده

تا  الدیبعد از م 1000 ای 900از  شترصاحبنظرانیآن. اما ب انیرا پا 1500 ای 1450و سال  انددهینام یاست آغاز قرون وسط

 .دانندیم یاست را قرون وسط هیکه سال سقوط قسطنطن 1453

و تفكر  هیوحدر ر یبزرگ راتییسبب تغ ،یناگهان یبارقه ها یفرد اسی. ممكن است در مقابندی یتحول نم یها ناگهان شهیاند

دچار ترک ها و پرسش هاو ضربه ها و  یو فرهنگ یفكر یها وارهید دیبا یو تفكر عموم یجتماعا اسیفرد گردند اما در مق

حاکم چه حوادث و ضربه ها و  یجزم یها شهیو اند یاز دوران قرون وسط رگذ یرخ دهد. برا یرییحادثه ها گردد تا تغ

 یه به هستنگا دیتازه را هموار کند؟ با یها شهیبگسلد و راه اند ایمطرح شدند تا سد ستبر آن دوران را نرم کرده  ییپرسش ها

ضربه ها  ها و هینگاه ها و نظر نی. اردیشكل بگ یتازه ا یایکند تا دن رییتغ یبه گونه ا عت،یو مذهب و جامعه و انسان و طب

ها و عوامل  شهیشوک بزرگ و ر 3. میپرداز یم ینشیاز آنها به گونه گز یبه برخ نجایچه بودند؟ در ا دادهایو پرسش ها و رو

 صهه خالسه گزار نیتوان در ا یشد به زبان اختصار م یو حقوق یو فكر یو فن یگسترده اجتماع راتییآن را که منجر به تغ

 :کرد

 یبیصل یهاو جنگ یاز قرون وسط یرنسانس: ناش -1



  یاطلس و توسعه بازرگان انوسیاق شیاز گشا ی: ناش یانقالب اقتصاد -2

 .و زبر شد ریو تمدن بشر ز یبخار و بعد از آن دستگاه چاپ زندگ نی: با کشف ماشیانقالب صنعت -3

 یمردم اروپا در اثر جنگ ها 13و12 یدر غرب رخ داد. در سده ها یتحوالت شگرف یتا انقالب صنعت یفاصله قرون وسط در

ابن  نیافالطون توسط حن تیمانند جمهور یونانی یو فرهنگ شان آشنا شدند وکتاب ها نیو د گرید یبا ملت ها یبیصل

 لیکه تعد «ینومو»افالطون به نام  یشده بود کتاب بعد ترجمه یهـ ق( تحت عنوان السیاسه به عرب 265-194اسحاق )

( ترجمه نی)قوان سیاست هم توسط حنین بن اسحاق تحت عنوان نوام ترنانهیبو واقع تیدر جمهور یاشتراک اتیشده نظر

برگردانده  ییااروپ یبه زبان ها یاز عرب یانیم یدر سده ها نهای( و همه اتیالمعارف مصاحب، مدخل جمهور رهی)دا دیگرد

 .شد

ظام بودند کاسته شد و ن یکار نظام فئودال یرویآن که عمدتا ن تیاروپا را فرا گرفت که به شدت از جمع یطاعون 14سده در

 .آمد دیپد یریمزد بگ

 یدن به ماوراش دهیسبب کش ییایدر یها و شور و شوق سفرها انوسیو فتح اق یرانینما و توسعه کشتکشف قطب  15سده  در

 .آمد دیپد یشكل گرفت و بورژواز یدیجد یتصورات آنان از جهان شد ومنابع ثروت و نظام اقتصاد یبحار و دگرگون

  .میپرداز یم یو حقوق بشر ی،حقوقیبزرگ با تحوالت فكر دادیسه رو نیا وندیادامه بحث به تعامل و پ در

-------------------------------------- 

 امبرانشیو پ رییتغ یپا یقسمت چهارم:صدا-

 7و6ص 1391بهشتیارد 16شنبه  10شماره  دینامه آسمان دوره جد هفته

 یچهارم تحت عنوان: مرگ و بندگ قسمت

 

 

 ییایتالی( نابغه ا1452 -1519) ینچیوجود داشت مانند بارقه لئوناردو داوگذرا  ییهالحظه یعیعلوم طب نهیدر زم 17از قرن  قبل

خنه به ر یراه افتاد که در پ یلیقرن بعد از او س كیکرد.  دایشهرت پ یبود اما در نقاش یعیکه نقاش و مهندس و عالم طب

 نیا امبری( دو پ1596 -1650) ی( و رنه دکارت فرانسو1561 -1626) یسیانگل كنیب سیسبود. فران عتیصندوقچه اسرار طب

 .عصر بودند

 

 16و 15یآورانش: سده ها امیو پ رییتغ یپا یصدا



م را اعال اتیاز کشف یاریبس یو مباد یاصول اساس ب،ی( به عنوان هنرمند، مهندس، عالم و اد1452-1519) ینچیداو لئوناردو

و  قاتیتحق نیگزیو صنعت جا یاضیر یهاپژوهش دیادعا کرد که با ینچی. داویدر اخترشناس دیخورش تیکرد شامل مرکز

و  یشناسنیرا به عنوان اساس علم مطرح کرد. او دانش خود را در زم شیمرسوم گردد و تجربه و آزما یتفكرات نظر

 ژهیبه و یذهبم یهایاست که شامل نقاش یبه نقاش شتریبه کار برد. شهرت او ب زین هانهیزم گریو د یو هوانورد یشناساهیگ

 .(283و  282، ص 1ج  ،یاست)حلب حیشام مس نیواپس ای« عشاء آخر»

 عتیبدرباره ط یفیعالمانه و توص لیبه تحل اشتیاهم ار،یعتمام یواقعگرا كیبه عنوان  یاولیم( ماک1469-1527) یاولیماک

.او اتینه اله دیدیمها را از خالل چشم انسان بود که دولت یکس نیاست و به قول مارکس نخست استیو اصول س لیمسا

شهرت  نیرشتیدارد اما ب یجند یگمارده شد ناشناخته بود. او کتاب ها ایتالیادوم فلورانس  وانید استیکه به ر یسالگ29تا

 زیآنان ن یکشوردار یبه فرانسه و آلمان داشت و با تجربه ها ییها تیمامور یاولیم( است. ماک1513)"اریشهر"اش به کتاب 

 هیبه جرم شرکت در توطئه عل 1513ربرکنار و د یجمهور نیبا ا یآشنا شد. با شكست فلورانس او به جرم همكار كیاز نزد

 رنگین ار،یاش ثابت شد. او در کتاب شهر یگناه یب نكهیرا تاب اورد تا ا یسخت یشد و شكنجه ها یزندان یجیخاندان مد

 نانهیواقع ب تاسی. نگاه او به سفیکه به عنوان توص زینه به عنوان تجو داند اما یقدرت م یدر باز ریرا اصل ناگز بیو فر یباز

ستخوش روزگار اوست که د نهیی. کتاب او آاستیدر س یاخالق یب جیحال او متهم شده است به ترو نی. در عانهینه آرمانگرا بود

 سایبود. کل یینظام قرون وسطا ختنیبود و او شاهد فرو ر یکوچك محل یها یجنگ قدرت پاپ ها و پادشاهان و جمهور

 یه مستمسكب ازیبود ن سایقدرت کل یبرا یدیملت که تهد-دولت دینوپد یو قدرت ها ینیبدنام کردن جنبش اصالح د یبرا

 .ییسایکل ریغ یجنبش ها و دولت ها نیبدنام کردن ا یشد برا یرا به عنوان نماد اریداشت و کتاب شهر

همه  یزند که در اول یدو مدل ترک و فرانسه را مثال م یاولیشده است. ماک یا بررسه یاریانواع شهر اریکتاب شهر در

که  هدیاست به ارث رس یگاهیرا جا كیگرفته اندکه هر یرا بزرگ زادگان اریگرد شهر یو در دوم اراندیشهر كیسرسپرده 

گرفتنش  یآن را گرفت نگاه داشتنش آسان است و در دوم یاست اما کس دشوارگرفتن کشور  ،یتوان از انها ستاند. در اول ینم

او را شكست داد و  یداند که اسكندر وقت یرا مانند مدل ترک م وشیآسان تر اما نگاه داشتنش دشوار است. او دولت دار

بر هنر  هیداند که با تك یم یو کورش و رومولوس را کسان ی(. او موس71-73،یاولیبرپا نشد.)ماک یکشورش را گرفت شورش

(. او در باب دو روش 80-81)همان، دیستا ینه با تكبه بر بخت)شانس( و کورش را م دندیرس یاریخوبش به شهر ییو توانا

 نی. در اینو( و روش مردم وهیکهن چه ش وهی)چه به شیو نابكار ی: روش تبهكاردیگو یبه کف آوردن قدرت سخن م گرید

 و بگذرم که میاصل را بگو نیا: »دیافزا یو م دیگو یسخن م یاریشهر یبراآوردن دل مردم  ستبه د یقسمت از روش ها

مورد  نیدر ا دیگو یاست. م ارانینید یاریاز کتاب درباره شهر ی(. فصل103)همان«ستین یزیمردم گر یرا از دوست اریشهر

دارند  یدو نگاه م نیاما بدون ا رندیگ یبخت م ای نربه ه ایرا  یاریشهر نكهیبه قدرت است چه ا یابیها قبل از دست یدشوار

نند و آنكه از آن دفاع ک یدارند ب یکشور ارانیشهر نیمانند دارند. ا یب ینگاهبان آنند که قدرت ینید نهیرید ینهادها رایز

(. بحث 111.)همان،داز آن را دارن ختنیگس دینه ام یینه توانا رایز ستیبرسرشان ن یحكومت هیندارند که سا یغم زین ایرعا

کتاب  نیاورد اره نیبزرگتر ،ییسایکل ریچه غ ییسایچه در لباس کل استیاز س ییتقدس زدا ژهیو به و یمردمدار ،یملت ساز

 .نهاد یبرجا نیسپس یها شهیخود را در تحوالت و اند راتیبود که تاث



 دگاننیو از نما ستیمسلك و اومان شیدرو یحیمس كیکرده است،  لیم( که در آکسفورد تحص1478-1535مور ) سرتامس

او تاخت.او  یبه اصول جزم 1526داشت ودر یم با لوتر مجادله قلم1523داد. در یم تیاهم اریعصر رنسانس بود.به آموزش بس

(. او درباره 7-12 ،یبلند لرد قرار گرفت.)مور، آشور گاهیمجلس عوام و پس از آن در جا یو بعد سخنگو سیمشاور شاه انگل

آرمانشهر( را نوشت. ناکجاآباد  ای)ناکجا آباد  ایوتوپیکتاب  1516کرد و در  رادیا ییهاخطابه ن،یاز سنت آگوست "شهر خدا"کتاب 

د. در هم مقدور باش یحیمس لهامممكن است بدون ا یمعرفت و عمل اخالق نكهینشان دادن ا یاست برا یتجربه فلسف كی

ر پرور بامردمان را تنبل و تن سم،یکه کمون شودیاز آن عموم است. او منكر م زیافالطون همه چ یهورمانند جم ایوتوپی

شده  تختیپا ایاز آنها مرکز  یكیواحد وجود دارد که  یشهر با طرح 54 ایوتوپی. در بردیم نیو احترام به روسا را از ب آوردیم

 یكیو  شودیباز م ابانیبه خ یكیبه هم دو در دارند که  هیکامال شب یخصوص یهاپا عرض دارند و همه خانه 20 هاابانیخ و

 یریجلوگ تیاز حس مالك نكهیا یو برا دیآیبخواهد درم یاوجود ندارد و هر کس به هر خانه یدرها قفل یبه باغچه و رو

لباس مردان و زنان  نكهید جز اپوشن ینوع لباس م كیهمه  کنندیرا عوض م ودخ یهابار مردم خانه كیشود هر دو سال 

بلكه توسط  ندیآینم رونیها از تخم بها توسط مرغوجود دارد و جوجه ی. در دهكده، مزارعکندیها فرق مو مجردها و متاهل

 6 یهنوز اختراخ نشده بود( همه مردان و زنان روز یدستگاه نی)که آن زمان چن شودیکار انجام م نیا یکشجوجه نیماش

خلع  استبداد کند یسودا ریاست و اگر ام یانتخاب یاست. حكومت دموکراس یو آموزش و پرورش همگان کنندیساعت کار م

شهر، کارگزاران، اقتصاد و  ،یکشاورز یچگونگ انی(. او در آرمانشهر به ب289-286، 1ج  ،یو جنگ ممنوع است.)حلب شودیم

 یمردم ودادرس نیو د اتیاخالق ،یروابط خارج ماران،یب شیپا ت،یو ترب میتعل م،یزر و س یو نگهدار یبانكدار ،یبازرگان

 یم رفیک یها را با بندگ تیجنا نیسخت تر یجامعه ا نیدارد که در چن حیتصر ی.در بحث دادرسدیگو یعادالنه، سخن م

از  دگاهید نیدولت ارزشمندتر از مرگ اوست. ا یو کار بنده برا انندد یکمتر از مرگ نم تكاریجنا یرا برا یبندگ رایدهند ز

 .دیانجام یپس از و شمندانیلغو مجازات اعدام در اند هیبود که بعدها به نظر ییاظهار نظرها نیتر ییابتدا

آن بر خانواده  که اساس ینید یستیجامعه کمون كیاست. یخصوص تیمالك یآن و نف سمیکمون ا،یوتوپیوجه جامعه  نیتر مهم

 مختلف را ستوده بود اما یها نید روانیپ انیم ینید یروادار شیخو یایوتوپینهاده شده است. او با آنكه در  یتك همسر

(. 13 ،یآنان را ملحد و مرتد خواند و به شكنجه و آزار گرفتار کرد)مور، آشور آمد انیپروتستان ها به م یعنیلوتر  یپا نكهیهم

( را )که با 1491-1547) سیهشتم پادشاه انگل یهانر ن،یمتد كیکاتول كیبه عنوان  یول دیرس یتامس مور به صدر اعظم

 یسایکل استیاو گردن زدند( به ر فرمانبودند به  اوردهیزن گرفت و چند زن را که پسر ن 6تا  ایکلس نیپا نهادن قوان ریز

ردند خبر مرگ او اروپا را تكان داد و اراسموس، به زندان افتاد و سرانجام سرش را از تنش جدا ک جهیو در نت رفتینپذ سیانگل

 رگنوع م نی(. ا14-15نشست.)همان، شیکرده بود به عزا شیبود اما تامس مور را همواره ستا سایکه گرچه منتقد کل یدوست

تود اثر س یمختلف را م انیاد روانیپ یستیبه تامس مور و انتشار افكارش بخصوص آرمانشهر او که همز دنیاو در آوازه بخش

 .گذار بود

 



ر د تیمذهب شد. او با موفق ینیاوگوست یحقوق بخواند اما سرانجام راهب خواستیم( در ابتدا م 1483 -1546لوتر ) نیمارت

موضوع از اعتقادات  95سوال خود را درباره بحث در  1517اکتبر  31کرد و در همان جا بود که در  سیتدر تنبرگیدانشگاه و

 نیتلق سایکه کل یامور و مراسم قیممكن است نه از طر مانیا قیکه نجات تنها از طر دعالم کرد. او معتقد بوا سایو اعمال کل

 یانشاهزادگان آلم یکرد ول دایپ یادیخصوصا در مورد بخشش گناهان اعتراض کرد. او مخالفان ز سایو به اعمال کل کندیم

. از همه ختیسازمان آن ر دیو تجد سایاصالح کل یبرا یترجمه کرد و طرح یرا به آلمان لیجانب او را گرفتند. او تورات و انج

-290، 2ج ،یب.)حلدید توانیاو را در کتاب آکسبورگ م دی. خالصه عقارفتیرا پذ یو عشاء ربان دیفقط غسل تعم سایمراسم کل

291) 

را نوشت.  حیمس نید یکتاب نهادها 1536از طرفداران سرسخت اصالح مذهب بود او در  زیم( ن1509-1564) نیکالو جان

 یسرودها یالمسائل و کتاب آداب الصلوه نوشت و تعداد حیکتاب توض كیبود،  اتیکه در استراسبورگ استاد اله نیکالو

و سرنوشت  اتیو ح خیو خداوند در تارداشت. از نظر ا ییواال تیاهمکرد. او در سازمان دادن مذهب پروتستان  هیته یمذهب

 .كسانندیاو  شگاهی( و همه مومنان در پساینجات او تنها به دست خدا است )نه کل طیانسان تسلط مطلق دارد و شرا

که  یفكارا یو ادب یعلم دیجد اتیدوره ح یبرا ینهضت پروتستان است و بسترساز یریگدوره شكل ،یخیبرهه تار نیا تا

. پس از دیو دکارت آغاز گرد كنیبا ب 16که درسده  شدیزمان، سرآغاز دوره رنسانس م نیظهور کرد. ا یقرون وسط انیدر پا

 و،یو در قرن هجده با منتسك افتیادامه  یعیحقوق طب شیدایالک و هابز و پ رجنبش نوخاسته، در قرن هفدهم با ظهو نیآن، ا

ضبط  شهیاند خیظهور کردند که نام و آثار آنها در تار یاریون البته متفكران بسقر نیولتر ، روسو ، کانت و... اوج گرفت. در ا

عد به و دکارت بودند که در شماره ب كنیب دهم،قرن شانز یروشنگر امبرانیاثرگذارتر و مشهورتر بودند. پ یبرخ یشده است ول

 .شود یم پرداخته نینو یساز شهیآنها بر روند اند راتیاز افكار و تاث یا دهیچك انیب


