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  مقدمه
موجب شد نسبت به ارائه این بحث احسـاس ضـرورت شـود: اول     عواملی

هـاي   ین کردن ارزشمکرر اندیشمندان غربی براي جایگزهاي  نظریه پردازي

در هـا   فرهنگی به جاي دین و تاکید آنها بر مـالك قـرار گـرفتن ایـن ارزش    

 محصول را دینحقوق و سایر علوم. در برخی از رویکردهاي افراطی، اساسا 

 تحـوالت  مولـود  فرهنـگ  نظریه، این براساس .داند می جامعه فرهنگ مولود یا

 و فرهنـگ  ي زیرمجموعـه  نهادهـاي  از یکـی  عنـوان  دین به و است اجتماعی

 و خود، تر بخش آرامش و بهتر زندگی براي بشر . است آن ي پرداخته و ساخته

 نیسـت،  تأمین قابل دیگر، طریق از که نیازهایش از بخشی تأمین براي چنین هم

 نسـبت  گري هدایت نقش دین، درنتیجه، . است پرداخته آن به و ساخته را دین

 امیـال  تـابع  یـا  نیـز  فرهنگ است، که فرهنگ خدمت در بلکه ندارد، فرهنگ به

 حقیقـت  در خدا، و دین .است ثروت و قدرت صاحبان ي ه اراد تابع یا و مردم

 جامعـه زایـی   نظریـه  محصـول  رویکرد این . است جامعه نیازهاي تجلّی همان

تصـور   بنـاي  سـنگ  پرستی توتم و دین درباره دورکیم امیل ي نظریه. باشد می

 انسـان  عمـل  در جـز اي  ریشـه  فرهنگ،)39- 38: 1377 (آرون، .مذکور است

بـود. در ایـن    نخواهـد  گیري فرهنگ شکل در دین به نیازي و داشت، نخواهد

رویکرد حقوق تنها زمانی موجه است کـه مشـروعیت خـود را از خواسـت     
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هاي حاکم در جامعه بگیرد و از طـرف دیگـر حقـوق تنهـا      ارزش عمومی و

ها بگیـرد. از ایـن رو    ت خود را از همین ارزشزمانی کارآمد است که مقبولی

د. در این کن می برآمده از فرهنگ است که بر جقوق حکمرانیهاي  ارزش این

اصیل به آنها در جهـت   بنیادین وهاي  تحقیق سعی شده با نشان دادن ارزش

  هاي حقوقی محوریت بدهد. گیري

رهنگـی  فهاي  عامل دوم اهمیت بحث، پیوستگی حقوق کارآمد با ارزش

هـاي   کـه در جهـت ارزش   دانان مـا، حقـوقی را   است، چنانکه برخی حقوق

هـر    کـه   اسـت   آنخی بر  ضفر فرهنگی نباشد اساسا مفید وکارا نمی دانند .

  هـاي  واجد ساختارها و ویژگـی   مشخص  و مکان  در هر زمان  فرهنگی  حوزه

از   اي گیرد. پاره ر نمیقرا  فرهنگی  مسووالن  تأثیر اراده  تحت  که  است  متصلبی

  سـاختارها چنـدان    این  تصلب  فرهنگ، در توصیف  ناظر بر مقوله  هاي تئوري

  از پـیش   اهـداف   و تحقـق   اندیشـه   دخالـت   امکـان   اصوالً  اند که کرده  افراط

  نمونـه، مکتـب    عنوانه کنند. ب قلمداد می  منتفی  زمینه  را در این  شده  طراحی

  را مجموعـه   فرهنـگ  زیست بـومی، هاي  نیز نگرش و تاریخی  ساختارگرایی

  هـیچ   اراده  تحـت   انگـارد کـه   مـی   دار تـاریخی  ریشـه   هـاي  باورها و خـاطره 

باورها و   این  برعکس، تصلب  پذیرد، بلکه نمی  دگرگونی  سیاستگذار فرهنگی

  را در خـود هضـم    دگرگـونی   بـه   معطـوف   هـاي  ساختاري، اراده  هاي خاطره

با ایـن نگـاه مشخصـا حقـوقی کـه برگرفتـه از        )37: 1381.(کاشی، نماید می

  فرهنگ نباشد کارا نبوده وحقوقی مرده است که باید کنار گذاشت.هاي  ارزش

عامل سوم اهمیت کنونی این بحث هـم ناشـی از گسـتردگی اختیـار و     

هاي فرهنگی با توجه به وسعت و سرعت  ي ارزش ها در حوزه انتخاب انسان

سـرعت    به  با توجه  امروزهلید و توزیع و دریافت کاالهاي فرهنگی است. تو

زایش فرهنگی هاي  ارتباطی و کانونهاي  با ایجاد کانال اطات وتبار  تحوالت

  در تولیـد کاالهـاي    سـرعت ،  است  شده  متغیري ایجاد فرهنگی  جهان متعدد،

له نتایج ایـن جهـان   از جم  فرهنگی  کاالهايي   در عرضه  سهولتو   فرهنگی

دنیـا و مـا را     تمام  که  است  تحولی  این )72: 1381(نوروزي،  .فرهنگی است
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دیگـر،    است. از سـوي   تأثیر خود قرار داده  از دنیا تحت  بخشی  عنوان  نیز به

را   فرهنگـی   کـاالي   مخاطبان  انتخاب  فرهنگی، قدرت  يهاتولید کاال  فراوانی

  افتـاده   امـروز اتفـاق    در جهان  که  است  اینها واقعیتی . تاس  داده  افزایش  هم

  متأثر هستیم.   از آن  ما هم  و ناخواه  و خواه  است

حقوق نیز به عنوان یکی از علوم مرتبط بـا اداره جوامـع متـاثر از تغییـر     

هاي انسـانی از ترجمـه فرهنگـی آن     ده بوده و مانند سایر رشتههایی گفته ش

این تحول هاي  از این رو براي مصون ماندن از آسیبود. ش می احساس خطر

فرهنگـی   متکثـر  تنـوع و مهـاي   اصول خود را نسبت به ارزش باید موضع و

هـاي   گـذاري ارزش  تـأثیر اصـیل از  هـاي   با برشـمردن ارزش  و نیمروشن ک

با استقرار جمهوري اسالمی  .و در موضع انفعال قرار نگیریم انحرافی بکاهیم

کـه رسـالت اصـلی اش را رسـالتی      –پیروزي انقالب اسالمی ایران پس از 

مـورد  هـاي   بود تا در زمینـه فرهنـگ و ارزش   می الزم –دانست  می فرهنگی

قبول آن تحقیقات و اقدامات اساسی صورت گرفته ونظام جمهوري اسالمی 

  ورود فعاالنه اي در این حوزه داشته باشد.

ایـن   مساله مـا در ل گفته شده اینکه با توجه به سه عام از این رو نهایت

فرهنگی اصیل و تبیین جایگاه آنها در نظـام  هاي  تحقیق پررنگ کردن ارزش

حقوق عمومی بوده تا از این طریق، راه را بر ورود بدون حد و مرز و بدون 

بـا حقـوق را در دسـت    هـا   رابطه ارزشبسته و کنترل ها  تقدم و تاخر ارزش

غیر اصیل نیز هاي  از اصول برخورد با ارزشدر این راستا  خود داشته باشیم.

  خواهیم گفت و بروز آن را در قانون اساسی واکاوي خواهیم کرد.

فرهنگـی چـه از   هـاي   ي اصلی تحقیق این خواهد بود کـه ارزش  مسئله

اجرایـی حاکمیـت چـه    هاي  جهت ارزش ذاتی آنها و چه از جهت ضرورت

در حقـوق   تـأثیر آیـا ایـن    د داشـته باشـد؟  نتوان می ي بر حقوق عمومیتأثیر

  شده است؟ لحاظاساسی ایران 

در حقوق ایران از یک رو موجب ها  عدم مفصل بندي دقیق مساله ارزش

از طرفـی   شـود و  می سوءاستفاده ي معاندان نظام حقوقی جمهوري اسالمی
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بدون کنترل فرهنگ زمانه خواهـد شـد. از    رها کردن آن باعث اعتبار بخشیِ

فرهنگـی اصـیل و تبیـین    هـاي   قیق پررنگ کردن ارزشاین رو هدف این تح

جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی بوده تا از این طریق، راه را بر ورود بدون 

بسته داشته و کنترل ایـن منبـع پـر    ها  حد و مرز و بدون تقدم و تاخر ارزش

اهمیت صورت گیرد. همین دغدغه به عنوان هدف تحقیق حاضـر مالحظـه   

سـپس توصـیف وضـعیت حقـوقی      اصـیل و هـاي   ن ارزششده است و تبیی

  باشد. می راهی براي رسیدن به این هدف ،موجود

موضـوع توسـط آقـاي صـانعی در     شاید اولین تالش براي ورود به این 

تـر   صورت گرفت که فرصت را بـراي ورود جـدي   »ها شناسی ارزش جامعه«

اد کـرد. هـر   ایجـ  »مبانی رویکرد اجتماعی به حقـوق «آقاي علیزاده در کتاب 

شناسی از سـایر علـوم    گیري جامعه دوي این کتب مفید بوده ولی غلبه جهت

از  »مالکات احکام وشیوه هـاي استکشـاف آن   «ها روشن است. کتاب در آن

سیاسـت دیـن و   «هـاي فقهـی فـراهم کـرد و     راي تحلیلآقاي ایازي کمکی ب

ی حقـوق  مبـان «کتاب  آقاي افتخاري ورودي سیاسی را امتحان کرد. »فرهنگ

بنیادین در حقوق هاي  دکتر کاتوزیان در بخش نهایی خود از ارزش »عمومی

تحقیـق  عمومی گفته است که به ورود محققان کمک شـایانی کـرده اسـت.    

هاي فقهی،  هحاضر ضمن استفاده از کتب مذکور و سایر کتب مربوطه در حوز

ین حوزه ، سعی بر افزودن رویکرد حقوق عمومی در اشناسی و فلسفی جامعه

  داشته و به توصیف وضعیت حقوقی در این موضوع هم پرداخته است.

مـورد  هـاي   علی رغم عجین بودن همه جوامع با نوعی فرهنگ و ارزش

قبول آن فرهنگ، اما رویکرد حقوقی بـه فرهنـگ، از جملـه مباحـث بسـیار      

متاسفانه تحقیقـات پرداختـه   مهمی است که کم تر بدان پرداخته شده است. 

ر این موضوع کافی نبوده و از این رو نیاز بـه زحمـت زیـادي بـراي     شده د

مخصوصا اگر قصد ورود بـه ایـن    تدوین چنین تحقیقی غیرقابل انکار است.

حوزه با مالحضات اسالمی داشته و از طرفـی شـیوه تحقیـق هـم توصـیف      

حقوق ایران نسبت به این موضوع باشد. چرا که در ادبیات اسالمی از مفهوم 
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کمتر استفاده شده و در ادبیات حقوقی ایران نیز این مباحـث کـامال   فرهنگ 

  باشند. می تازه و بعضا خام

واقعیت  فرهنگی مبتنی برهاي  ارزش رابطه ي حقوق عمومی و نسبت و

فرهنگی است یعنـی بـه تناسـب اینکـه چـه      هاي  ارزش حقیقت حقوق و و

رهنگی وحقـوق  فهاي  تعریفی از فرهنگ و حقوق و در مقام جزئی تر ارزش

، نسبت بین آن دو را تبیین کرده ایـم. هـر چنـد در طـول     عمومی ارائه دهیم

پردازیم ولی براي  می بخش اول مفصال به تبیین مفاهیم مورد بحث در تحقیق

  کنیم. می آشنایی اجمالی در اینجا نیز اشاره اي

فرهنگی ابتدا باید خود فرهنگ هاي  براي فهم ارزشفرهنگی: هاي  ارزش

بـدون اینکـه ورود    . براي فرهنگ تعاریف زیادي گفته شده است وفهمید را

 کنـیم.  مـی  در آن تعاریف کنیم تعریف مـورد نظـر خـود در تحقیـق را ذکـر     

 فرهنگ بخشی ازمعرفت است که در ذهنیت مشترك افراد ویا جامعه ویـا در 

زیست جهان افراد وارد شده است. معرفت در تعریف فرهنگ تنها آگاه ذهنی، 

عاطفـه،  ،  تصوري یا تصدیقی نیست؛ مراد معناي عـامی اسـت کـه احسـاس    

از این  )42-41: 1390(پارسانیا، .گرایش، اعتقاد، عادات وآداب را فرامی گیرد

معرفـت بـر صـورت جمعـی آن     هاي  ترو وجه تمایز فرهنگ از سایر صور

کـه در   امـوري  یـا حقـایقی و   خاص و فردي وهاي  است. قیدي که معرفت

  کند.  می از معرفت افراد قرار گرفته اند را از تعریف فرهنگ خارجبیرون 

شود که ارتباط با انسان داشته و به انتخاب  می اما ارزش در جایی مطرح

تـوان تقسـیمی    می عمل او برمی گردد. از این رو در فرهنگ هم گزینش و و

اظر نداشت و برخی از معارفی که حالت عمومی یافته و فرهنگی شده اند را 

شوند و برخی دیگـر را   می ت که با اعتبار او انجامبرامور خاص انسانی دانس

از این قید خارج کرد. حکما اصطالحا امور مربوط به عمل و تدبیر انسان را 

نامند و امور دیگـر را حکمـت نظـري گوینـد. از ایـن رو       می حکمت عملی

ی آن بخـش  فرهنگهاي  ارزش ناظر بر حکمت عملی خواهند بود وها  ارزش

از حکمت عملی است که صورت جمعی یافته وهویت بین االذهـانی یافتـه   
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  است.

حقوق عمومی: حقوق عمومی از دولت برمـی خیـزد و بـر دولـت نیـز      

موضوع اصلی حقوق عمومی دولت اسـت. حقـوق    گردد. عامل و می اعمال

عـه قواعـد   عمومی شاخه اي از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطال

 ط درونـی وبرونـی دولـت درمعنـاي عـام اسـت.      به سازماندهی روای مربوط

به گفته دوگـی اسـتاد فرانسـوي حقـوق     ) 24-10: 1388(گرجی اندرزیانی، 

عمومی حقوق دولت است ؛ کنایه از این که بدون شناخت دولت وپیونـدها  

ــردم و   ــر م ــی و در براب ــده دولت ــازمان پیچی ــاط آن در درون س ــایر  وارتب س

 المللی، نمی توان به تعریفی از حقوق عمومی دست یافـت.  بینهاي  سازمان

  )12: 1383(کاتوزیان، 

براي یافتن پاسخ سوال تحقیق، ابتدا در بخـش اول بـه صـورت مبنـایی     

فرهنگی داشـته ایـم   هاي  نتیجه ارزش سعی در شناخت فرهنگ، ارزش و در

وپس از بازخوانی تعاریف حقـوق عمـومی وحقـوق اساسـی بـه چگـونگی       

هـا   در این بخش تفکیکی بین انواع ارزش ایم. ها پرداخته ط آنها با ارزشارتبا

بنیادین معرفی کرده ایم که مقصد عمـل   صورت داده و برخی را همیشگی و

نیز با توجه بـه زمانـه   ها  هر حقوقی باید باشند. نحوه برخورد با سایر ارزش

بـا   بخش بعدي به نسـبت حقـوق عمـومی    ومصالح آن متفاوت خواهد بود.

ابتـدا نـوع   براي ایـن کـار،    نظر داشته وگفته شده هاي فرهنگی  ارزشانواع 

را به طور مجزا در حقـوق عمـومی بررسـی کـرده ایـم. در      ها  بنیادین ارزش

نیـز جایگـاه مصـلحت در     قسمت دیگر بـا نشـان دادن ماهیـت حکومـت و    

 رصد کرده ایـم.  راها  سایر ارزش حقوق عمومی و ي ، رابطهحکومت داري

بخـش گفتـه شـده در مـورد      توضیحات مفصلی که در دو وها  س از تبیینپ

فرهنگی درحقوق عمومی داشتیم در این بخش به توصـیف  ها  جایگاه ارزش

پردازیم و براي این کار تمرکز  می در حقوق اساسی ایرانها  پیاده شدن ارزش

ـ    خود را م. بر قانون اساسی به عنوان منبع اصلی حقوق اساسـی قـرار داده ای

قسمت اول این بخش خواهـد  در قوانین بنیادین فرهنگی هاي  جایگاه ارزش
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ها توسط حکومت فصل دیگر این بخش خواهد بـود   بود. نحوه تامین ارزش

 .ها نیز مشخص خواهند شد که در آن تکلیف سایر ارزش

  

         ) باز خوانی وتحلیل مفاهیم ارزش، فرهنگ و حقوق عمومی     1(

  فرهنگیهاي  بطه حقوق عمومی با ارزش) تبیین را2(

  فرهنگی در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران      ......هاي  ) جایگاه ارزش3(

  

  
 
 
 

 
 

فصل سوم

موضع / چگونگی حمایت یا اصالح ارزش ها توسط حاکمیت

نسبت به انحرافات با توجه به جایگاه آزادي در قوانین
بررسی مجزاي ارزش هاي بنیادین در قانون اساسی

فصل دوم

مصلحت /میزان حق دخالت حکومت در ارزش هاي مردم

اجرایی دخالت حکومت در ارزش هاي مردم

بررسی مجزاي جایگاه ارزش هاي بنادین در حقوق 

اولویت بندي ارزش هاي بنیادین/عمومی

فصل اول

ارزش هاي فرهنگی وضعی و انحرافی ارزش هاي فرهنگی بنیادین





  
  
  
1 

 کلیات

  مقدمه

هایی که در تعریف مفاهیم اصـلی آن   در بحث در ابتداي هر بحثی، خصوصاً

نده، ابتـدا بـه   ممکن است تشتت آراء وجود داشته باشد، نیاز است که نویسـ 

بررسی مفاهیم مرتبط با بحث اصلی خویش بپردازد. با توسعه علوم اجتماعی 

در دوران معاصر دچار نوعی واژگونی مفاهیم هستیم که موجبات واژگـونی  

کند. در این بازار مفاهیم، هر کلمه و اصطالحی در نظـام   می اندیشه را فراهم

کند. از این رو  می را پیدا فکري خود بازتعریف شده و معناي مطلوب مولف

نمی توان به راحتی از معناي مشترك سخن گفت و با رجوع به کتاب لغـت  

حرف خود را پیش برد. باید توضـیح داد و تفسـیر کـرد و تـالش نمـود تـا       

چهارچوب مفهومی مطلوب در ابتداي تحقیق روشـن شـده و امکـان سـوء     

  برداشت گرفته شود.

فرهنگی و حقوق با تاکید هاي  بطه ارزشرا«بر مبناي عنوان کتاب حاضر 

، »ارزش«بایـد مفـاهیم   » بر نظـام حقـوق اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران      

را » حقـوق اساسـی  «و » حقـوق عمـومی  «، »فرهنگـی هاي  ارزش«، »فرهنگ«

توضیح داد. مهمترین دوگانه اختالف برانگیـز در ایـن اصـطالحات، تقـابلی     

وجـود دارد. بـه عنـوان    ها  از آن است که میان تصور آرمانی و تصور واقعی

عرفی و رایج هاي  شود، بعضی افراد به ارزش می مثال وقتی از ارزش صحبت



22  یو حقوق عموم یفرهنگ يها ارزش 

داننـد. همـین    مـی  نظر دارند وبعضی دیگر ارزش را داراي بار معناي آرمانی

شود. حقوق نیز گاهی به حقانیـت   می طور است معنایی که از فرهنگ متبادر

شود و گـاهی بـه حقـوق     می اي خود تعبیرو قرار گرفتن صحیح امور در ج

رود. آن چه روشن است در  می ارزشی کنارهاي  موجود معنا شده و قضاوت

از قیـود و   -که تحقیق حاضر نیز از آن نـوع اسـت  -مطالعات میان رشته اي 

تکلّف هایی که در علم تخصصی آن اصطالح وجود دارد فاصله گرفته وبـه  

. به عنوان مثال فرهنگ در علوم فرهنگـی  شویم می معنایی عمومی تر نزدیک

شـود. فرهنـگ بـه     مـی  متعدد و تحدیدهاي فراوان مطرحهاي  با تقسیم بندي

عنوان امري ذهنی یا عینی، عمومی یا نخبگانی، برساخته یا واقعی و....همه و 

شوند. در ایـن   می حواله -باکلیت آن–همه در تحقیق حاضر به خود فرهنگ 

شود. توضـیحات   می مختلف علوم فراهمهاي  ان شاخهحالت امکان تعامل می

  ذیل جهت روشن کردن و البته ساده کردن معناي مفاهیم تحقیق آمده است.

  مفهوم ارزش .1

  شویم. می در این فصل خیلی کوتاه با تعریف ومنابع ارزش آشنا

  تعریف ارزش .1-1

 هـر آنچـه کـه مفیـد، خواسـتنی یـا      «توان گفـت   می در تعریف لغوي ارزش

 »تحسین کردنی است براي شخص یا گروه و براي آنهـا داراي ارزش اسـت  

  )2: 1372(صانعی، 

داراي معـانی زیـر    واژه ارزش در زبان فارسی اسم مصدر از ارزیـدن و 

قابلیـت.   شایستگی، زیبندگی، برازنـدگی،   ،ست: قدر، مرتبه، استحقاق، لیاقتا

ز قدر، گرامی داشت، اهمیت به معنی رتبه، ار   valueدر زبان انگلیسی معادل 

 1ارز اسـت.  مقدار و به معنی قیمت، قدر، valeurدر زبان فرانسه برابر  دادن و
                                                                                                                                                                                                          

  

شارات و چاپ دانشگاه ، تهران: مؤسسه انت مؤسسه لغت نامه دهخدا، لوح فشردة لغت نامه دهخدا .1

  ، واژه ارزشتهران
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معناي ارزش، در اصطالح عقیده یا باور نسبتا پایداري است که  به Value واژه

فرد با تکیه بر آن، یک شیوه رفتاري خاص یا یک حالت غایی را، که شخصی یا 

شیوه رفتاري خاص یا یک حالت غایی، که نقطـه مقابـل   اجتماعی است، به یک 

  )111: 1378.(رفیع پور، دهدحالت برگزیده قرار دارد، ترجیح می

ي اسـت کـه   عبـارت از چیـز   1در اصطالح جامعه شناسی ارزش اجتمـاعی 

 وامـوري را تشـکیل  هـا   موضوع پذیرش همگان است.ارزش اجتمـاعی واقعیـت  

  است وآرزوي اکثریت افراد جامعه است. دهد که مطلوبیت دارند ومورد خو می

هر آنچه که مفید، خواستنی یـا تحسـین کردنـی    «توان گفت  می بنابراین

: 1372صـانعی،  »(است براي شخص یا گروه و براي آنها داراي ارزش است

ها، احساسات عمیقی هستند که اعضـاي   توان گفت که ارزشدرواقع می .)2

ات غالبا اعمال و رفتار اعضاي جامعه را اند، همین احساس جامعه در آن سهیم

  )40-38: 1375(کوئن،  .کنندتعیین می

ارزش از بنیادي ترین عوامل در تبیین اندیشه، عمل یا اعمال فرد و هـم  

معیارهـایی  هـا   چنین شکل گیري حیات اجتماعی است. بـراي همـین ارزش  

  )280: 1369(نیک گوهر،  .دهد می هستند که به فرهنگ کلی و جامعه معنا

  منابع ارزش ها .1-2

هـا   بسیار شـدید اسـت. زیـرا ارزش   ها  تردید در مورد منبع ارزش اختالف و

 نـژادي و  عوامـل گونـاگون طبیعـی و    ت وساها  هاي اصلی تمدن  ملت یهما

پروردن آنهـا   تاریخی در ایجاد و سیاسی و مذهبی و اجتماعی و اقتصادي و

تحول  در ایجاد وها  ک از این عاملبحث درباره اثر دقیق هری و دخالت دارد

حقـوق   تـاریخ و  جامعه شناسـی و  جهانی کاري است که ملی وهاي  ارزش

اسـت کـه همـه نظرهـا      ند. پس طبیعـی هنوز به انجام دادن آن توفیق نیافته ا

 در این باره مارکس وشود.  می اعتقادهاي ماورایی آمیخته با تخیل وحدس و

                                                                                                                                                                                                          
  

1. social value 
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هـاي   بـه نیـاز  اقتصاد بدانند. ها  ي همه ارزشبنا پیروانش کوشیده اند که زیر

مالکیت ابزار کار اصالت دهند .ولی امروز همـه   مادي وشیوه توزیع ثروت و

دها در تحوالت اجتماعی اعتقاها  که در پاره اي دوران بیش پذیرفته اند کم و

درکنـار   کنند. می مذهب در اقتصاد اثر اخالق و پیشتازند وها  ارزش و ایجاد

حقوقی وسیاسی نیز به عنوان سـازنده  هاي  عامل اصلی باید از آرمانن سه ای

  )342-341: ب1377(کاتوزیان،  اجتماعی نام برد.هاي  ارزش

  فرهنگ .2

و ابعاد فرهنگ و نیز نسـبت  ها  این فصل بررسی الیههاي  از مهمترین قسمت

شود، در تحقیق هر گاه  می فرهنگ موجبهاي  دین و فرهنگ است. فهم الیه

ز آن صحبت کردیم نگاه جامعی به تمام ابعاد آن داشته باشم. مبحث نسبت ا

دین و فرهنگ نیز اگر چه مستقیما با موضوع تحقیق گره نمـی خـورد ولـی    

کمـا اینکـه نظـر    -روشن است که اگر از نگاه دین، فرهنگ را اعتباري نباشد

با توجه به دینی بـودن حقـوق مـا، اساسـا جهـت سـایر       -برخی چنین است

  کند. می احث تغییرمب

  تعریف فرهنگ .2-1

فرهنگـی را تعریـف   هـاي   بر اساس آن ارزش ابتدا فرهنگ را تعریف کرده و

بدون اینکه ورود در آن  کنیم. براي فرهنگ تعاریف زیادي گفته شده است و

 در فرهنـگ  1کنیم. می تعاریف کنیم تعریف مورد نظر خود در تحقیق را ذکر

است که در ذهنیت مشترك افراد و یا جامعـه   ، بخشی از معرفتاین تعریف

از معرفـت در ایـن عبـارت     ت. مراددر زیست جهان افراد وارد شده اس و یا

تنها آگاهی ذهنی، تصوري یا تصدیقی نیست؛ مراد، معناي عـامی اسـت کـه    

گیرد. هر نـوع   می احساس، عاطفه، گرایش، اعتقاد، عادات و آداب را نیز فرا
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ه در حد یک تصـور سـاده باشـد و یـا آنکـه در درون      اعم از اینک -آگاهی 

شخصیت و وجود افراد رسوخ کرده و عزم و جزم آنها را در خدمت و یا در 

یدا کنـد، در قلمـرو   هنگامی که صورتی جمعی پ -تقابل با خود گرفته باشد 

هـا،   هـا، ارزش  شود. فرهنگ در این تعریـف عقایـد، آگـاهی    فرهنگ واقع می

شود کـه از طریـق تعلـیم و تعلـم      می هایی را شامل ادتهنجارها، آداب و ع

عی که فرهنگ در بین آنان اگر جم کند. می منتقل شده و صورتی جمعی پیدا

کنـد   می شود، گسترده و فراگیر باشد، فرهنگ، صورتی عمومی پیدا محقق می

البتـه  . آورد می و اگر محدود باشد، فرهنگ خاص و یا خرده فرهنگ را پدید

توانـد   مـی  هـاي خـاص   و فرهنـگ ها  فرهنگ عام، خرده فرهنگ در دل یک

هـاي فـردي و    صورت جمعی، قیدي اسـت کـه معرفـت    .وجود داشته باشد

خاص و یا حقایق و اموري را که در بیرون از حیطه معرفت افراد قرار گرفته 

 .کند می باشند، از تعریف فرهنگ خارج

د، دو عرصـه غیـر   شـو  مـی  که در عرصه فرهنگ وارداي  براي هر پدیده

فرهنگی نیز قابل تصور است؛ اول اینکه صرفاً به قلمـرو معرفـت و آگـاهی    

احساس و به بیان دیگر به حوزه وجودي شخصی خاص وارد شـود. فـردي   

 را بـراي خـود فـرض و اعتبـار    اي  کند و یـا قاعـده   می که حقیقتی را کشف

ورزد، تـا   مـی  تکند و یا نسبت به امري حقیقی و یا اعتباري عشق یا نفر می

هنگامی که این ادراك و احساس را در خود مخفی نگه داشته و به ابـراز آن  

نپرداخته باشد و آن را در تعامل با دیگـران بـه حـوزه آگـاهی جمعـی وارد      

ارشمیدس هنگامی  نکرده باشد، معرفت او خارج از قلمرو فرهنگ قرار دارد.

د، اگـر یافتـه خـود را    که در حمام به چگالی و وزن مخصوص اجسام پی بر

قـل  شنید و بـه شـاگردان او منت   کرد و یا اگر اظهار او را کسی نمی اظهار نمی

کرد، معرفت او به عرصه فرهنگ یونان و  نمی شد و تاریخ ثبت و ضبط نمی

دوم اینکه آن پدیـده بـه قلمـرو     .از آنجا به قلمرو فرهنگ بشر وارد نمی شد

هاي قبـل   شد. قضیه فیثاغورث در سالآگاهی فرديِ خاصی نیز وارد نشده با

از میالد توسط فیثاغورث کشف شد و از طریق آموزش و تعلیم او به عرصه 
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فرهنگ بشري وارد شد، ولی صدق ایـن قضـیه هندسـی، منـوط بـه کشـف       

فیثاغورث و یا ورود آن به قلمرو فرهنگ بشري نیست. یعنی این قضیه قبـل  

. از نوعی حقیقت برخوردار اسـت از آنکه به عرصه معرفت فردي وارد شود 

  )42-41: 1390(پارسانیا، 

از این رو وجه تمایز فرهنگ از سایر صور معرفت بر صورت جمعی آن 

یا حقایقی واموري که در بیرون  فردي وخاص وهاي  است. قیدي که معرفت

  کند. می از معرفت افراد قرار گرفته اند را از تعریف فرهنگ خارج

  هنگح فروابعاد وسط .2-2

فرهنگ، که هویتی اوالً معرفتی و ثانیـاً جمعـی دارد، داراي ابعـاد و سـطوح     

هاي مختلفی در درون یک  مختلفی است و به عبارت دیگر مجموعه معرفت

هـا، باورهـا و    فرهنگ وجـود دارد. نمادهـا و نشـانه هـا، هنجارهـا و ارزش     

قـررات،  اعتقادهاي بنیادین، که به صورت زبان، آداب و عادات، حقـوق و م 

 و ادیان مختلف بروز و ظهـور پیـدا  ها  ادبیات، اساطیر، علوم، معارف، فلسفه

شـوند. توجـه بـه     می کنند، هر یک در بخش و یا سطحی از فرهنگ واقع می

مهمی است که مـا را در   ي سطوح و اجزاي متفاوت و گسترده فرهنگ، نکته

زاء اصـلی  اجـ  )43(همـان، ص .رسـاند  می تبیین نسبت فرهنگ با علم، یاري

  توان به سه طبقه تقسیم کرد: می فرهنگ را

  1شناختی فرهنگهاي  جنبه .2-2-1

 هرآنچه را که در ایـن دو جهـان   بیرون و هر فرهنگ واقعیت جهان درون و

کند. دانش هایی که جوامع نسبت بـه   می گذرد به گونه اي خاص تعریف می

دارند اعتقادات آن  فوق طبیعیهاي  سایر پدیده و دنیاي دیگر ،خداوند، روح

افکار هسـتند  مجموعه اي از اعتقادات  این باورها و دهد. می جامعه را شکل

 هسـتی را مـا از   هسـتند کـه ادراك   بخشـند. باورهـا   مـی  معنـا  که به زندگی

                                                                                                                                                                                                          
  

1. COGNITIVE ASPECTS OF CULTURE 



  27کلیات 

  .سازند می

  1هنجاري فرهنگ هاي جنبه .2-2-2

ــه) از ارزش   ــگ (و جامع ــر فرهن ــاري ه ــام هنج ــا  نظ ــاص  ه ــد خ و قواع

یابـد و وسـیله هـدایت وتنظـیم      بط ومعیارها)تشکیل میا، ضوارفتار(هنجاره

رفتارهاي فردي وروابط اجتماعی به شکل وصورتی خاص میشود. هنجارها 

رفتارهـا بـه    ي هـا دربـاره   دهد که رفتارها چگونه باید باشد وارزش می نشان

رهنگ شامل تصورات شـناختی  هاي ف نشیند. بعضی جنبه می قضاوت اخالقی

شود. براي مثال جهان بینی خاص مردم یک جامعه هـم   می دو، هروهنجاري

هم هنجارهـا   تبیین واقعیات موجود بصورت معین است و وسیله شناخت و

  شود. می هاي خاصی را در برمی گیرد که رفتار موثر واقع وارزش

  2مادي فرهنگهاي  جنبه .2-2-3

 و ستـاب، لبـا  ماشـینی، منـزل، ک  هاي  سراها، دستگاه خانه ها، پل ها، کاروان

، فرهنگ مـادي  آید می مادي زندگی که دریک جامعه بوجودهاي  سایر پدیده

در عین حال متضمن معانی ها  همه این ساخته. دهند آن جامعه را تشکیل می

پدیده مادي وارداتی  مفاهیم خاص فرهنگی هم هستند. به عبارتی اگر یک و

ن جامعه شکل خـاص آن  هاي آ ارزش توجه به عقاید و یج و بانباشد به تدر

  )508-506: 1372(صانعی: گیرد. فرهنگ را می

تصـور  مادى و غیر مادى  دو جنبه ي توان براي فرهنگ به تعبیردیگر می

 محسـوس،  کـه  شود مى اطالق هائى پدیدهي  فرهنگ مادى به مجموعهکرد. 

مـوازین کمـى و علمـى اسـت. ماننـد فنـون،        با گیرى اندازه قابل و ملموس،

.بخـش غیـر مـادي آن     ... ى کاربردى و تولیدي، داروهاى شیمیائى وابزارها

هـا   ها، عقایـد وارزش هاسـت. ارزش   امل عناصري از قیبل هنجارها، نقشش

                                                                                                                                                                                                          
  

1. NORMATIVE ASPECTS OF CULTURE 
2. ASPECTS OF CULTURE MATERIAL 



28  یو حقوق عموم یفرهنگ يها ارزش 

هـا   شـوند. ارزش  مـی  ویـت اجتمـاعی  واعتقادات از سـویی باعـث ایجـاد ه   

توانند شامل ابعاد متفاوتی باشند همچـون رعایـت هنجارهـاي اجتمـاعی      می

جنسی، احترام به دیگران، احترام به اعتقادهـاي  هاي  ایفاي نقش وخانوادگی،

 هیجانی وعاطفی. هسـته هاي  روایط خانوادگی، و رعایت ارزش یا مذهبی و

ن جامعـه  آهاي  ارزش اصلی و ضروري فرهنگ هر جامعه عقاید دیرینه و ي

مرتبط به هم است که هاي  ها نیز مجموعه ارزش است. مقصود از نظام ارزش

 غالبـا بـدون آگـاهی فـرد شـکل      بخشد و می کارکردهاي فرد را نظم و رفتار

 شـوند.  مـی  به عنوان بخشی از فرهنـگ محسـوب  ها  گیرد. در واقع ارزش می

  )42: 1387زکی، (

خالق و مترقی انسان است که سـبب تغییـر   هاي  بدیهی است که اندیشه

مادي فرهنـگ  معنوي وغیر هاي  جنبه تأثیرگردد، بنابراین  می در شرایط مادي

بـراي آن   »تمـدن «رسد اصـطالح  می مادي فرهنگ که به نظرهاي  را در جنبه

  مناسب باشد نمی توان از نظر دور داشت.

  انتقال فرهنگ .2-3

وسیله، فرهنگ از طریـق آمـوزش از   ه انتقال فرهنگی، فرایندي است که آن ب

ان بـه  تـو  شود. فرهنگ را به طریق زیستی نمـی  نسلی به نسل دیگر منتقل می

آمـوزد و سـپس آن را، همـراه بـا      ارث برد. هر نسلی فرهنگ خویش را مـی 

  .آموزاند تغییراتی که در عصر خود حاصل شده، به نسل بعد از خود می

هاي فرهنگی یک جامعه بـه جامعـه دیگـر     اگر انتقال و گسترش ویژگی

 وانتقال فرهنگ بـه د  .شود صورت پذیرد، این فرایند اشاعه فرهنگی گفته می

  گیرد. می شکل صورت

آن است کـه نسـل جدیـد در ارتبـاط بـا نسـل قـدیم         شکل نخست -1

شـیوه   بـه دو گیرد. اینگونه انتقـال فرهنگـی    فرهنگ را به طور مستقل فرا می

گیرد که در این حالت یا پدر  از طریق آموزش صورت میگیرد: اول  می انجام

وازین اخالقـی جامعـه و   و مادر با امر و نهی، کودك خود را با هنجارها و م
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سازند؛ و یا انجام این کار بر عهده نهادهـایی   به طور کلی با فرهنگ آشنا می

یـق دوم اینکـه فرزنـدان خـود بـا      طر همچون آموزش و پرورش و ... است.

 مشـاهده مکـرر اعمـال و    فرهنگـی و هـاي   لمس کردن خاصه ،شنیدن ،دیدن

  گرند. ا فرا میسایر افراد جامعه آن ر مادر و رفتارهاي پدر و

قـال فرهنگـی بـه صـورت مکـانیکی واز      تشکل دوم این است که ان -2

پذیرد که امـروزه ایـن طریـق بسـیار      تصویري انجام می ریق ابزار صوتی وط

  گسترش یافته است.

  فرهنگ نسبت دین و .2-4

رویکـرد   )687، :1384صـاحبی، ( .قابل تصور اسـت دراین مورد سه رویکرد 

نــوعی شــکل گرایــی و در واقــع بــه  یــن دانســته واول فرهنــگ را ذاتــی د

کـه ظـواهر فرهنگـی ارائـه شـده در       معتقداست فرمالیسم دینی قشرگرایی و

را  دوران صدر اسالم و دوران صدور نقل را ذاتی دین دانسته و تخلف از آن

اسـالم   از نظـر معتقـدان ایـن رویکـرد،     شـمارد.  مـی  صدمه به ماهیـت دیـن  

 سـترگ بـا  اي  فقـه رابطـه   ي فقهی فربه است ودارا آن روي که مخصوصا از

با صور مختلف حیات قابل جمع نیست. هرچـه اسـالم   ، ي زندگی دارد گونه

ه تر از حیات را ژخاص تر و ویاي  شیوه ناب تر و خالص تر باشد صورت و

دهـد.   می سوق »سبک زندگی«را به سوي  »سبک هاي زندگی« اقتضا دارد و

از بین خواهد رفت  »رهنگف«یامبران تشکیل گردد پ از اولیاء واي  اگر جامعه

   )55: ص 1389، بیگدلی( .دین؛ تمام دین؛ ظاهر خواهد شد و

ي فرهنگی دین بـا دیـدگاهی گسـترده بـه      ترجمهرویکرد دوم با عنوان 

نگرد. از نظر آنهـا تمـام ادیـان آسـمانی چـون شـریعت موسـوي و         می دین

در ایـن   نـازل شـده انـد.    عیسوي و محمدي متناسب با فرهنـگ قـوم خـود   

ي دین  رویکرد، تناسبِ با قوم مخاطب به عنوان ذاتی و حقیقت و خمیر مایه

شود و نه تناسبِ با قوم نخستین مورد خطاب دین. مـا بـا کشـف     شمرده می

 منظــور اصـلی دیــن مـدلول نصـوص و ظــواهر رسـیده از دیــن بـه تحقـق      
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مـت و عـدالت اسـت    اندیشیم. اگر مدلول مورد نظر سیاست اسالمی رح می

باید متناسب با فهم امروزي آدمیان و کشفیات اجتماعی و سیاسی و صـنعتی  

اگـر چنـین کنـیم از     و به تاسیس سیستم حکومتی برآورنده ي آن اقدام کرد

ي و دینامیکی هویتی تاریخی و بشر ،خداوند اطاعت کرده ایم. معرفت دینی

ز فرهنـگ خـاص خـود    شود آنچه قـوم عـرب، متـاثر ا    و تدریجی دارد. نمی

دریافته است عینا به عنوان دین به خورد اقـوام و فرهنـگ هـاي دیگـر داده     

شود. اگر یک مکتب رنگ فرهنگی یک قـوم را در زمـان ظهـور آن مکتـب     

 ،آن فرهنـگ نخواهـد بـود   هاي  ارزشگرفته است دلیلی بر حجیت و اعتبار 

هـاي فرهنگـی   بلکه باید با خالص سازي کنه و جوهر دین به زدودن جلـوه  

. نـه  یرداولیه پرداخته و متناسب با فرهنگ امروزي بازخوانی دینی صورت گ

را نداشـتند و  هـا   تنها پیامبر بلکه امامان ما هم فرصت ارائـه ي تمـام گفتنـی   

ي فرهنگی ارزش ها و و نیازها ها  را خواستهها  و نگفتنیها  اصوال مرز گفتنی

  )34و33:  1382(عدالت نژاد ،کند. می عصر آنها تعیین

غالب بین علماي شیعی بوده که در عین اینکه اجتهادي رویکرد رویکرد 

ي سـنتی   با دالیل نقلی و عقلی، ناقد تفسیر فرهنگی از دین بوده، بـا اندیشـه  

ي فرهنگـی   کنند. جاودانگی دین مالزم ترجمه غیر منعطفانه از دین مقابله می

خواست مردم نیست کـه   دین نیست. خواستگاه و آبشخور دین، تشخیص و

عمومی هم پوشانی داشته باشد. هاي فرهنگی  ارزشدین در بخش عظیمی با 

این همپوشانی راحت تر  ،ي علل روانی و اجتماعی بدانیم اگر دین را ساخته

ولی این با مبانی روشـن و اعتقـادي مـا در تضـاد اسـت و      ، شود می حاصل

(سبحانی، باید دانست می آدمیي نقص  اصوال دین را راهنمایی الهی در منطقه

1388 :249-252.(  

بـه نـوعی تعامـل     گیـرد و  مـی  دو رویکرد سابق فاصـله  این رویکرد از 

دهـی کلـی را    پذیرد که در آن، دیـن جهـت   فرهنگی و دین را میهاي  ارزش

  برعهده دارد.

هـم متـاثر از فرهنـگ     به عنوان نماد قانونی دین، حقوقدر این رویکرد 


