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بنی آدم اعضای یک پیکرند

هک رد آفرینش ز یک گورهند
روزگارچو عضوی هب ردد آورد 

قرارنماند را دیگر عضواه 





:مقدهم و طرح بحث
سنت چیست؟

بهآنتغییروتداومچگونگیفهمدرآنمعناییقلمرووپدیدهیکویژگی های
.می کندکمکما

سپردنیادادنانتقالمعنایبهسنت(trader)التینیریشهاز(Tradition)
.کندنگهداریومراقبتآنازتااستکسیبهچیزیسپردنمعادلسنت

وارثهآنچ.استرفتهکاربهارثمعنایبهرومیقانوندرمحتوایینظراز
.بکوشدآنانکشافدروکندمراقبتآنازباید

استقیاخالوشناختیعناصربردارندۀدروثباتواستواریخاص،معنایبه.

کندیبهومی شودقلمنتنسلیبهنسلیازسینهبهسینهکهارزشهاییسلسلهیا
.می یابدتغییر

ذیرناپچراچونوموروثیوافتادهجاافعالوافکاراحساسات،ازمجموعه ای
.می نامندسنتنیزرا



:ویژگیهایسنت
گذشته؛تعلق به -1

بخش؛همچون کلیتی معنا -2

مطلق انگاری؛-3

تغییر؛مقاومت در برابر -4

ذاتی؛دارای بداهت -5

و الزام آور؛خصلت هنجاری -6

بودن؛جمعی -7

.هم آهنگاجزای دارای -8



:سنت از دیدگاه چند اندیشمند
ما پاسخ جهان فرهنگی است که به نیازها و پرسشهاییک زیست : سنت

.می دهد

و بیرونهماهنگی کامل میان درون : شبستری.

ما تشخیص، در غیاب یک حقیقت عینی و قابلسنت گرایی در : کارل پوپر
.مرج رادر وضعی قرار داریم که یا باید قدرت سنت را بپذیریم یا هرج و

می کندایجاد نامؤجه یقین سنت : سروش.

 ی است، نوعی وفاداری و التزام به یک شخص و یک را: جیمزویلیام
اری و وفاداری و التزامی که ذهن تنگ نظری که برای نفس وفاد

.را به حد افراط کشانده استآن استالتزام قداست قائل 
ن به سنت پذیرش افراطی سنت و عدم تساهل به نقد و پیرایش آ: گیدنز

.می انجامدپرستی 



ست :سنت و قدا
همه جایی به مجموعه حقایقگرایان گرایی سنتسنتدر : ملکیان

. انندمی دو الزام به آنها را ضروری گویند سنت میو همیشگی 

همراه ف با تکالیروشن بودن یقین آوری و سنت با وجود : سروش

.  است

و ]ی قایل شدن برای مراجع دینو قداست حرمت : راداکریشنان

[  و سنت]تحقیق آزاد منافات دارد و بهمین جهت خود دینبا [ سنتی

.می کندرا به خرافه تبدیل 



:ایپمداهی سنتی زیستن
-وپاسدارطفقنهکهاستکسانیوجودمقتضیسنتیحیاتوتفکر

.آنندکنندۀتجسمومظهربلکهسنت؛نگهبان

-برایتفادهاسسوءوسلطهبهسنتحافظطبقهوقشرجمعی یجنبهدر

.می پردازندخودمنافع

-سنتحافظقشرنظرورأیازراخودارزشانسانفردیجنبهدر

.می گیرد

-ی باشدنمبرخورداراستقاللازهویتخلقدرانسانسنتیحیاتدر.

-استشدهپذیرفتهیکسان نگریوتبعیت.



:(1)ایپمد حقوقی سنتی زیستن
-چیزهمهوسنت اندحافظطبقهوقشرتاییدموردمنزلت هاوجایگاه ها

.هستباشدبایدکهچنانچیزهر.استطبیعی

-اقتداردارایسنتپناهدرهمیشهسالطینومردان:سنتحافظقشر
.هستند

استسلطنتینظاموساالریپدراستقرارسنت،حاصل:سنتیاقتدارووبر.

انسانازلیسرنوشتوقسمتوتقدیرتجربه،پذیرفتن.

والطینسساالن،خردبرجوانانجوانان،برسفیدانریشزنان،برمردان
تعیینقحازتوده هاورعایابرمذهبی-سنتیرهبرانومالکانواربابان

سلطنتوادیاستبدساالر،مردسلطۀنظامتوجیه)برخوردارندکنندگی
.(ساالرمرددینیرهبریوساالرمرد



:(2)تنایپمداهی حقوقی سنتی زیس 
-ارزشوفرهنگگسترشومردساالرقدرتپایگاه های

.عواممیاندرمحورتکلیف

-داطاعتنبهمکلفدیگرانوداردحکمرانیحقحاکم.

-سایروانزنتکالیفوحقوقکنندۀتعریفحاکمانومردان
.اجتماعی انداقشار

-قومی،نمادین،جنسی،خشونت هایوزاجرهمجازات های
تأییدردموارزش هایتقدسبهتقلیدخاطربهمذهبیوزبانی

(سنتیروندنگاه)شده اندپذیرفتهوطبیعیبرترپایگاه های

-تسامحوتساهلبامخالفوانحصارگراذاتاًسنتینظامهای
.می باشند



:دینظام اهی اجتماعی و نظام اهی ااقتع
 تگاه و سلطه محور خاسمردساالر اجتماعی نظام های

لطه مرد ساالر و سنظامهای اعتقادی جهان بینی و 
.ایران-هند-چین: مثال. محور بوده است

 استانیونان ب: )فلسفه هاقانون آشوری، تائو، آیین ،
...(روشنگری وعصر 

 اجتماعیتوجیه گر نظام های اعتقادی نظام های
.بوده اند

 سایۀ ساالر باعث گسترشاسالم و تفسیرهای مرد
.ده استبرداشت های دینی شسنگین مرد ساالری بر 



:مسأهل اهلیت و کرامت انسانی
 النی عقکنش های سنتی، عاطفی است؛ اما کنش های : وبرماکس

.، صوری و ذاتی استبه ارزشهدف، معطوف معطوف به 

یم بندی را به ابزاری، ارتباطی و مفاهمه ای تقسعقالنیت : هابر ماس

.ماردکرده که عقالنیت گفتگویی یا مفاهمه ای را الزم می ش

 اند که لزوما برخی سنت ها عقالنی: عقالنیسنتی و سنت عقالنیت 

رد که منطق پذیرای آن است؛ در مقابل عقالنیت سنتی وجود دا

کن است برای بسیاری از موارد توجیه عقالنی درست می کنند و مم

.که عقل آزاد از بند سنت آن را نپذیرد



:راه حل اه
1-عملحوزهشکل گیری-2آگاهی؛حوزهشکل گیری.

-ایجادوجدیدپرسش هایخلقجدید،نیازهایاحساس
.استانسانیکرامتخالفسنت هایبامبارزهآغازآگاهی،

-ویاعتقاد–علمیسنتهای)اولمرتبۀسنت هایازحرکت
انتقادیودخقابلیتایجادوعقالنینقدسنتسویبه(اجتماعی

.(دوممرتبۀسنت)

-ودشایجادسلطهتحتاجتماعیجهان هایدربایدپرسش ها.

ازتیاقلیمیاندرابتداجدیدشرایطدرانتقادیعقل گرایی
باومی کندسرایتتحصیل کردگانبه،می گیردشکلنخبگان

.دمی یابنشرتوده هامیاندرتوده هاباارتباطیپلایجاد



(:1)راه حل اه
ناقدحالعیندرواستدالل گرا-1:انتقادیعقل گرایی

.ستیزهویتهمواستسازهویتهم.می باشدخود

.استگراانسان-2

.استستیزتعبد-3

.استطلببرابریوآزادی خواه-4

.داردباورقطعیتعدمبه-5

.استپیشرفتبهقائل-6

.استکاومعنا-7

.استانتخاب گر-8



:ویپند میان عقل و دین
- ن تاکید اساسی دی. سنت دینی مسلمین مبارزه با عقالنیت جایی نداشته استدر

.     بر روشهای عقالنی داشته است

ی جمعی گوهر دین توحیدی را آزادی، برابری و مسوولیت پذیر: اقبال الهوری
.می داند

-(  جهانی)گلوبل–2و   (    محلی)لوکال -1: حوزه های دوگانه دین

- (  ن متعالیحقیقت، آزادی، برابری، مسوولیت پذیری جهانی، زیست)گوهر دین
.جهانی و عام است

-رافیایی در شرایع که تابع خصوصیات و مقتضیات گوناگون تاریخی و جغ
.  جوامع مختلف است

-تیما امروزه به معنویت نیاز داریم نه به فهم سنتی از دین یا دین سن.

-معنویت یعنی دین عقالنیت یافته.

-در اسالم( جدال تاریخی معتزله و اشاعره)تمایز جایگاه نقل و عقل.

- دین و دین تاریخیحقیقت تمایز میان.



گاه جامعه شناساهن :هب حقوق بشرن
ربشحداقل های حقوق هسته اصلی و : روایت های مضیّق.

ق در نظرداشت اشکال و جزییات حقو: روایت های موسّع
که ... ها وهنجارها، توجیهات، قلمرو، مکانیزم ها، اولویتبشر، 

.می یابددر واکنش به شرائط محلی هر جامعه بسط 

 اولویتها؟در تضاد



گان  بشرنفکران حقوق و روش زمینه اهی اجرایی ایفای نقش نخب

برنامه ریزی های نهادی        :

-  دین

-      آموزش و پرورش

-         خانواده

-           سیاست

-               اقتصاد

 رسانه ایسواد آموزی عمومی و فعالیتهای  .

 اجراییضمانت های پیوند قانون و.



گوارانتشکر از توهج شما زبر
هب امید رتویج و توسعه سنت حقوق بشری 

هب کرامت انسانیو دست یافتن همه
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