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 مقدمه 

ظام سياسي اجتماعي، بر آن است تا با نگاهي به آموزه هاي اسالمي درخصوص ن محققدر اين پژوهش   
با شهروندي در مفهوم شهروندي تبيين كرده و با مقايسه و غرب  اسالم  منظراز را مفهوم شهروندي

اصطالح ليبرالي كه اكنون حاكم بر گفتمان غربي و رقيب اسالم است، گفتمان اسالمي در اين زمينه را به 
و غرب مطرح مي    از ديدگاه اسالم» حقوق شهروندي « لذا در اين بررسي  .طور اجمالي روشن سازد

و ) ليبرالي(دو رويكرد فردگرايانه . شهروندي يكي از اصطالحات سياسي در سده هاي اخير است. شود
با نگاهي به تعاريف گوناگون . دنن اصطالح دار، برداشت هاي متفاوتي را از اي)سوسياليستي(جمع گرايانه 

و نيز مؤلفه هاو عناصر تحققي اين مفهوم كه از سوي همين دو رويكرد به عنوان نمونه ارايه مي شود، 
شهروندي را مي توان تناقض نما يافت؛ چرا كه مفهوم شهروندي، عالوه بر حقوق، دربردارنده وظايف و 

پس شهروندي هر دو عنصر فردگرايانه و جمع . بال ملت و دولت داردتعهدات نيز مي باشد كه شخص در ق
گرايانه را دارد و گويي دو رويكرد متقابل ليبرال سوسياليستي در كنار هم جمع شده و ليبرال دمكراتيك را 

،شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه ساكنين شهر در آن قرار  در عرصه سياسي پديد آورده است
در اين مفهوم ، . اين موفقيت ثمره ي زندگي در شهر و بهره وري از نظام و حكومت است .دارند

 . ندگي در شهر و ايفاي نقش شهروندي استز برابربرخورداري از حقوق و پذيرش تكاليف در 

كه مجموعه ي  فطري و اجتماعي   ، مفهومي است مستقر بر قوانين الهيدر ديدگاه اسالمي شهروندي      

با تشكيل حكومت اسالمي در مدينه النبي ) ص(پيامبر اعظم  .بط شهري و شهروندي را سامان مي دهدروا

از زماني كه وارد مدينه . مفهوم حاكميت حقوق شهروندي را در اعلي درجه ي خويش به نمايش گذاردند

هدايت مي  گشتند تا هنگامي كه رحلت فرمودند با عملكرد صحيح و دقيق خويش كه از جانب وحي الهي

حق « ، » حق كرامت انساني  »،  «حق حيات« شد ، موفق شدند با اعمال و رفتار خويش به اصولي چون 

. جامه ي عمل بپوشانند» حق اقليت هاي ديني « و  « حق آزادي« و » حق مساوات « ،» تعليم و تربيت

در  .ثابت و متغير ديني است، كتاب ،سنت ، عقل ،اجماع و قوانين    خاستگاه حقوق شهروندي در اسالم

نهايت اين نتايج حاصل شد كه شايد مغرب زمين محل باليدن و رشد حقوق شهروندي بوده است ،اما 

 . بوده است  منشاء ظهور و بروز حقيقي حقوق ياد شده ، در ابتدا اديان الهي و پس از آن دين اسالم
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 كليات

 :طرح مساله

اجتماعي اسـت كـه در طـول تـاريخ بـه اشـكال        –ياسي شهروندي يكي از مهمترين عرصه هاي س

شهروندي موقعيتي اسـت كـه هـم    . گوناگون و با تعابير مختلف حقوقي، سياسي و فلسفي رواج داشته است 

حق افراد را براي برخورداري از حقوق به رسميت مي شناسند؛ و هم مسئوليت جمعي شهروندان را كه اداره 

شهروندي موقعيتي است كه به موجب آن ). 36، 1389شياني و داود وند ،(استبا ثبات امور بر آن ها مبتني 

شـهروندان بـه   . شهروند از حقوق مدني، سياسي،اجتماعي ،اقتصادي،فرهنگي و جنسيتي برخوردار مي شـود 

موجب قانون داراي حقوق برابر و يكسان هستند و نظام سياسي جامعه موظف بـه تثبيـت و حمايـت از ايـن     

ين برابر آن براي تمام شهروندان فارغ از تعلقات قومي، نـژادي ،فرهنگـي ، مـذهبي ،جنسـيتي و     حقوق و تام

اين رابطه از يك سو متضمتن وفاداري .شهروندي حاصل رابطه دوسويه فرد و دولت است. اقتصادي آنان است

 ) 3: 1387يوسفي و هاشمي ،.(فرد به دولت و از سوي ديگر مستلزم حمايت دولت از فرد است 

بر اساس نظر مارشال شهروندي پايگاهي است كه به تمامي افـرادي كـه عضـو تمـام عيـار اجتمـاع       

اين افراد همگي داراي جايگاه برابر و حقوق،  وظايف و تكاليف متناسب با اين پايگـاه  . هستند، داده مي شود

دات است و بر برابري، وظايف و تعه هستند؛در واقع شهروندي موقعيتي است كه شامل مجموعه اي از حقوق،

  ).10: 1388پورعزت و قلي پور و باغستاني برزكي،(عدالت، و استقالل داللت دارد

اگر چه عضويت در محدوده اعمال حاكميت دولت ملي را تعريف رسمي يا نمادين شهروندي دانسته 

ي بيش از شهروندي اما فراتر از چنين تعريفي، مفهوم جوهري شهروندي نيز مطرح است كه اهميتي، بس. اند

رسمي يا نمادين دارد در تعريف جوهري شهروندي، عضويت شهروند در محدودة حاكميـت دولـت ملـي بـا     

چنين حقوقي را مجموعه ي . تاكيد بر حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي هر شهروند همراه است

 ).107:   1389افضلي و حسام،(حقوق شهروندي گويند
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 :ثبح اهميت و ضرورت

شهروندي به عنوان يك پديده اجتماعي مدرن از مؤلفه هاي محوري نظام هاي سياسي دموكراتيك 

و شاخصي كليدي براي نشان دادن تحقق دموكراسي در يك جامعه مدرن است كه برخوردار از حوزه عمومي 

ني و تحقـق  در واقـع جامعـه مـد   ).  32: 1383توسلي و نجاتي حسـيني، ( و جامعه مدني كار آمد وپويا است

منـد و توسـعة    نهادهاي مدني،  در مجموع تجربة عقالني و موفق بشري است كه منجر بـه مشـاركت قـانون   

نتيجه، زمينة پيشرفت در حوزة اقتصاد،  فرهنگ و تمـدن را بـراي جوامـع بـه      اجتماعي شده  و در -سياسي

 ).41: 1386،فاطمي نيا(رود وجود آورده است و شهروندي پاية جامعه مدني به شمار مي

بر اين اساس  حقوق شهروندي جزء الينفك جامعه مدني و مبناي تشكيل آن به شمار مي رود، چرا 

بنابر اين در گـذر از  . كه امكان مشاركت داوطلبانة همة افراد را در تمام عرصه هاي اجتماعي فراهم مي سازد

. فردي و ساختاري پديد مي آيد جوامع سنتي به مدرن تغييراتي در جهت تحقق حقوق شهروندي در سطوح

با اتفاقاتي كه در نظام جهاني به وقوع پيوسته از جمله ،گسـترش ارتباطـات ،جهـاني شـدن ،چنـد فرهنـگ       

گرايي، كشور ها از جمله كشور ما تحت تاثير نظريه ها و ديدگاه هاي جديـد در ارتبـاط بـا شـهروندي قـرار      

در  ).3 :1390هزار جريبي و امانيـان،  (را بيشتر مي كند گرفته و اين امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندي

اهميت حقوق، نكته قابل توجه اين است كه در وضعيت فعلي جوامع، از يك طرف جهاني شدن و گسـترش  

فرهنگ ها و از طرف ديگر تاثيرات پديده هاي مدرن بر حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي منجـر بـه دگرگـوني    

ها، افزايش انتظارات و خواسته ها  جامعه شده و همين امر زمينه تغيير نگرش ها و آگاهي بخش هايي از نقش

هاي مختلف ادعاهاي حقوقي جديد از سوي گروه ها و اقشار مختلـف   چنانكه در كشور. را بدنبال داشته است

همچنين اهميت موضوع از آن جهت است كه شهروندي ). 38: 1389شياني و داودوندي ، (مطرح شده است

وره زماني نسبتاً كوتاهي، به مفهوم مهمي براي توصيف، درك و تبيين شيوه هاي مختلفي كـه اعضـاي   در د

 ).3 :1390،هزار جريبي و امانيان(جامعه در فرآيند توسعه سهيم يا از آن محروم اند، بدل گرديده است

ي وسياسـي  حقوق شهروندي وقتي تحقق پيدا مي كند كه تمـامي افـراد يـك جامعـه از كليـه حقـوق مـدن       

برخوردار باشند و شهروندان نيز به عنوان اعضاي آن جامعه مسئوليت هايي را در راستاي اداره بهتر و ايجـاد  
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نظم عهده دار شوند و شناخت اين حقوق متقابل در ارتقاي حقوق شهروندي وايجاد يك جامعه براساس نظم 

 ).88:   1390رزاق پور،(و عدالت نقش موثري دارد

 

 :ي پيشينة نظر

افـرادي چون،كانـت، پارسـونز، مارشـال، مـاركس، وبـر،       مسايل سياسـي و اجتمـاعي   درميان نظريه پردازان 

 . در زمينه شهروندي نظريه پردازي كرده اند... هابرماس، ترنر، و 

 :ذاتي و جدايي ناپذير دانسته است) بعنوان شهروند(كانت صفات زير را براي يك شهروند 

 . از هيچ قانوني پيروي نمي كند، مگر قانوني كه آنرا پذيرفته باشد شهروند: اختيار قانوني -1

شهروند با ديگران برابر است و هـر گونـه تحديـد حقـوق او هماننـد ديگـران اسـت و        : برابري مدني -2

 .تبعيض روا داشته نمي شود

 هستي و بقاي شهروند در جامعه وابسته به خواست و گزينش ديگران نيسـت، بلكـه  : استقالل مدني -3

 . برآيند حقوق و استعدادهاي ويژه خود او بعنوان عضو جامعه است

اما كسي در جامعه مستقل اسـت كـه تنهـا    . از ديد او شهروندي عبارت است از توانايي و استعداد رأي دادن

بخشي از جامعه مشترك المنافع نباشد، بلكه عضوي از آن باشد، يعني بخشي كه مي خواهد بر پايه گزينش 

 ).117: 1389افضلي و حسام،(امعه عمل كندخود در ج

در حاليكه وبر در تعريف خود از شهروندي بيشتر به حقوق سياسي شهروندان مانند حق رأي و حق انتخـاب  

ماركس با زيـر  . نمايندگان توجه داشت، برداشت ماركسيستي از حقوق بر پايه جمع گرايي استوار بوده است

ها به شهروندي و حقوق مربـوط بـه آن توجـه     ار دادن آگاهي و شعور انسانبنا قرار دادن اقتصادي و روبنا قر

به عقيدة وي مجموعة اين روابط پاية واقعي بناي حقوقي و سياسي را مي سازندو با صورت هاي . داشته است

هـاي وسـيع طبقـاتي وجـود دارد و جـايي بـراي        در نظام سرمايه داري نـابرابري . معيني از آگاهي همراه اند

 ).41: 1389شياني و داودوندي،(وندي و مشاركت افراد نيست، پس شهروندان داراي حقوق برابر نيستندشهر
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مارشـال دچـار دگرگـوني    . اچ. با تحليل هاي جامعه شناختي تي 1945گفتمان هاي شهروندي، بعد از سال 

ه است كه مسأله طرح نظري مارشال پاسخي به چالش ميان سرمايه داري و دموكراسي در دل دولت رفا. شد

مهم آن برقراري مصالحه و پيوند ميان مولفه هاي كليدي نظام اقتصادي سرمايه داري يعني طبقة اجتماعي 

بـه طـور   . و بازار و نظام سياسي دموكراسي يعني مشاركت همگاني و برابري حقوقي در جامعه مـدرن اسـت  

يي ضرورت تقويت تعهدات اجتمـاعي  خالصه حل چالش وجود طبقات اجتماعي و تفاوت هاي طبقاتي از سو

. سياسي همة اعضاي جامعه به نظام اجتماعي از سوي ديگر در طرح شهروندي مارشال بحـث شـده اسـت    –

 :او حقوق شهروندي را چنين بخش بندي كرده است). 9 :1390هزار جريبي و امانيان، (

مندي  ، حق مالكيت، حق بهرههاي فردي، آزادي بيان در برگيرنده آزادي: حقوق قانوني و مدني) الف

 ...از عدالت و 

 ....در برگيرنده حق شركت در انتخابات، حق مشاركت سياسي و : حقوق سياسي)ب

افضلي .... (در برگيرندة حق بهره مندي از امنيت، رفاه اجتماعي، خدمات مدني و :حقوق اجتماعي)پ

وندي و طبقـه اجتمـاعي را در   شـهر  مارشال در نظريـه خـود اصـول و تعامـل ميـان     ). 107: 1389و حسام،

اي با نظام سرمايه داري به عنوان نظامي پويا مطرح مي سازد كه در آن برخورد مداوم ميان شهروندي  جامعه

بـدين صـورت كـه فراينـد تضـمين حقـوق       .وطبقات اجتماعي تعيين كننده زندگي سياسي و اجتماعي است

در . مساوات طلبي شهروندي را تقويت مي نمايـد   اجتماعي موجب فرسايش تفاوت هاي طبقاتي مي شود و

عين حال تهديد امتياز طبقاتي واكنش دفاعي را بر مي انگيزد و طبقه مسلط از نظـر اقتصـادي، از موقعيـت    

 ).174: 1390،پرور  و گل نوروزي(خود در برابر بسط و گسترش حقوق اجتماعي دفاع مي كند

 

از هرگونه تبعيض اجتماعي به معنـي برخـورداري همـه اقشـار و      از نظر پارسونز يك شهروندي كامل به دور

او ظهـور حقـوق   . هاي اجتماعي از حقوق و تعهـدات شـهروندي و آگـاهي آنـان از حقـوق خـود اسـت        گروه

شهروندي را نتيجه ظهور جامعه سرمايه داري صنعتي مي داند و معتقد است كه تمام تغييراتي كه در جامعه 

. بستر مناسب را بـراي ايـن پديـده بـه وجـود آورده اسـت      ...هري شدن، عقالنيت و صنعتي رخ داده، نظير ش
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اهميت ويژه اي كه پارسونز به حقوق شهروندي مي داد، ناشي از اين بود كـه او تصـور مـي كـرد در جوامـع      

 ).10و9 :1390هزار جريبي و امانيان، (دموكراتيك شهروندي به معيار اصلي همبستگي ملي تبديل مي شود

گيري حوزه جديـدي بـه    سياسي و شكل -برماس، معتقد است كه شهروندي ناشي از تمايز حوزه اقتصاديها

از نظر هابرماس در بافت حوزه عمومي و جامعه مدني است كه افراد نقش شـهروندي  . نام حوزه عمومي است

شأن حقوقي ويـژه   در نقش شهروندي فرد، به عنوان عضو تمام عيار جامعه خود مي گردد و. پيدا مي كنند 

حوزه عمومي عرصه اي است كه در آن فرد به منظور مشاركت در مباحث باز و علني گرد هـم مـي   . اي دارد

حـوزه عمـومي بـر    . در چنين حوزه اي اصول برابري و امكان دسترسي، اصولي غير قابل حذف هستند. آيند 

قدرت دروني هستند، از اصول مشـاركت و  خالف نهادهايي كه تحت سلطه خارجي قرار دارند يا داراي روابط 

در چنين حوزه اي نتيجه و پيامد گفتگو مهم نيست، بلكه مهم اين است كه . نظام دموكراتيك نويد مي دهد

بر همين مبنا وي مشاركت را معرف اصـلي شـهروندي   . روند گفتگو و عقالنيت حاكم بر آن دموكراتيك باشد

حليل كرده است و دسترسي برابر به حقوق مشاركتي را مـورد توجـه   مي داند و آن را به گونه هاي مختلف ت

 ).42: 1389شياني و داودوندي ، (بيشتر قرار مي دهد

ترنر حقوق شهروندي را مجموعه اي از حقوق قانوني و رسمي مي داند كه براي يـك جامعـه معـين تعريـف     

روند داراي منـابع مهـم اقتصـادي    شـه . شده است و در آن شهروند مدعي برخورداري از منابع ملي مي شود

. چون مسكن، درآمد، منابع سياسي، آزادي بيان و منابع فرهنگي چون تعليم و تربيت و آمـوزش مـي باشـد   

: 1390هزار جريبـي و امانيـان،   (ترنر به نقش شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و افراد توجه دارد

حقوق اقتصادي مربوط به نياز هاي اساسـي  : ند كه عبارتند ازاو به سه نوع حقوق شهروندي اشاره مي ك). 9

براي مسكن و غذا، حقوق فرهنگي شامل دسترسي به رفاه و تحصيالت و حقوق سياسي مربط به آزادي هاي 

بنابر اين در تأكيد بر ايده شهروندي، عالوه بر موقعيت حقـوقي ،  . فردي و مشاركت در دستگاه هاي سياسي

شـياني و  (به منابع كمياب، اعطاي هويت فرهنگي به افراد و گروه هـا نيـر مطـرح اسـت    نظارت بر دسترسي 

 ).42: 1389داودوندي ، 
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پست مدرن ها در انتقاد به دنياي مدرن، مباحث و مجادالتي را دربارة ارتباط شهروندي بـا مليـت و جهـاني    

فالكس، كه از جمله پسـت   .شدن، هويت هاي مختلف فرهنگي، جنسيت و وضعيت اقليت ها مطرح كرده اند

مدرن ها به حساب مي آيد معتقد است كه حقوق فردي ما تنهـا هنگـامي معنـادار هسـتند كـه بـه وسـيله        

احساس تعهد به ديگران حمايت شوند، ديگراني كه هم حقوق ما را به رسميت ميشناسـند و هـم بـه مـا در     

ن مي سازند، ياري مي رسانند از نظـر او در  ايجاد و پايدار ساختن نهادهاي اجتماعي كه تحقق حقوق را ممك

از نظـر او پيونـد خـوردن شـهروندي بـا      . مدرنيته ماهيت شهروندي به وسيله يك تعارض تعيين شده اسـت 

يانـگ از ديگـر    .ملت همه شمولي و ايد آل هاي مساوات طلبانة ليبراليسـم را محـدود نمـوده اسـت     – دولت

هاي خاص  د كه براي استقرار دموكراسي همه شمول، اعضاي گروهمتفكران پست مدرن بر اين امر تأكيد دار

بايد در عرصه عمومي دمكراتيك همديگر را مالقات كنند تا درباره موضـوعات مربـوط بـه بحـث بپردازنـد و      

در واقع، از نظر يانگ شهروندي متمايز مبتني بر نمايندگي گروهي . مواضع و ديدگاه هاي خود را بيان كنند

گيري بايد به كلي تغيير يابد، به نحوي كه همه شهروندان فرصـت   امه بزرگتر فرآيندهاي تصميمبخشي از برن

به همين دليل مي بايست سياست هاي متناسب بـا  . بيشتري براي مشاركت در بحث و تصميم گيري بيابند

 .چنين وضعيتي تدوين شود تا سركوب به حداقل خود برسد

 
 
 
 
 
 
 

 : مفاهيم و  تعاريف



۱۵ 
 

P0Fشهروندمفهوم 

1 

ولي بايد دانست كه دست يافتن . ارائه تعريفي جامع وكامل از حقوق شهروندي كمال مطلوب است 

كاري است دشوار و هميشه امكان دارد كه پاره اي از قواعد استثنايي » حقوق«به آن در مفهومي مانند 

انت اجراي دولتي و اگرحقوق به قواعدي تعريف شود كه ضم: براي مثال. از شمول تعريف بيرون بماند

مادي يافته است، اين خصوصيت يكي از اوصاف بارز حقوق را مي رساند ولي گاه ديده مي شود كه 

اين قواعد هنوز به . قاعده اي درحقوق عمومي يا بين المللي ضمانت اجراي قاطع و روشن ندارد

توان به خاطر انحراف  پس، نمي. مرحله كامل خود نرسيده است ليكن وجود آن نيز انگار ناپذير است

هيچ كس انتظار ندارد  .ناچيز از وصف عمومي قاعده حقوقي گذشت يا تعرف را به باد انتقاد گرفت

كه دريك يا چند سطر از همه اوصاف حقوق واستثناها و زير و بم هاي مفهوم پيچيده و مهمي كه از 

شمند و حكيم را به خود مشغول دير باز و همراه با تمدن بشريت مورد گفتگو بوده وعمر صدها اندي

 .داشته است آگاه شود

 :جهت شناخت ماهيت حقوق شهروندي به طور معمول از چند عامل مي توان استفاده كرد

بدين ترتيب كه حقوق شهروندي را ارادة دولت يا : از مبنا و منبع ايجاد كنندة حقوق شهروندي    

و يا، قاعده حقوقي است كه » به وجود مي آوردرسوب تاريخي عادات و رسوم يا نيازهاي اجتماعي 

 .به وسيله دولت حمايت و تضمين گردد

حقوق شهروندي قاعده اي است كه هدف آن ايجاد نظم است يا : هدف و وظيفه حقوق شهروندي   

 .قاعده اي است كه بر روابط اجتماعي شهروندان، حكومت واقعي يافته است«

تأليف دکتر مهران سهراب زاده می » فرهنگ نامه شهر و فرهنگ شهروندی«مطالب بخش های شهروند و حقوق شهروندی برگرفته از  ۱
 .باشد
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ين ترتيب كه ادعا شود حقوق شهروندي تنها به مظاهر خارجي بد  :قلمرو و موضوع حقوق شهروندي

 .اعمال و پديده هاي اجتماعي نظر دارد و به درون اشخاص و نيت واقعي آنان بي اعتنا است

» شهروندي«و » حقوق«براي فهم بهتر مفهوم واژه حقوق شهروندي بايد ابتدا به تفكيك، معناي كلمات 

 .را دريابيم

 تعاريف حقوق

مجموعه اي از قواعد الزام آور و كلي است كه به  : ر كاتوزيان در تعريف حقوق مي گويددكت   

منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي آن از طرف 

تأمين صلح از راه  :وظيفه دولت قانونگذار نيز در اين جمله خالصه مي شود .دولت تضمين مي شود

شعاري كه از ديرباز، آرمان اصالح طلبان بوده و هم اكنون نيز بايد برنامة دولتمردان » راي عدالتاج

حقوق براي تنظيم روابط اجتماعي براي هركسي امتيازي قرار داده است كه به آن حق مي   .باشد

ب عالمه شهير جنا .گويند و جمع آن حقوق است، مانند حق حيات، حق مالكيت و حق آزادي شغل

حقوق عبارت است از مجموعه قوانين ومقررات    :آقاي جوادي آملي در تعريف حقوق مي فرمايد

اجتماعي كه از سوي خداي انسان و جهان براي برقراري نظم، قسط و عدل در جامعه تدوين مي شود 

ن فالسفه سياسي متقدم مانند گرسيوي و هربز و نيز كليساي قرو .تا سعادت جامعه را تامين سازد

. حقوق رابطه يك سويه دارد، يعني حقوق تنها در ناحيه حكومت متصور است :وسطي مي گويند

حكومت مانند خداوند حقوق متعدد بر مردم دارد و خدا در مقابل مردم از تكليف و مسئوليتي بر 

 .خوردار است و مردم هيچ حقوقي ندارند
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 تعاريف شهروندي

شن است از مشتقات شهر است كه به علت تازگي اين واژه شهروندي همان گونه كه از كلمه آن رو

 .وكثرت استعمال آن معاني متعددي از آن شده است

ها و ساكنين بسيار  ها، خانه ها، و مغازه شهر در لغت به معني آبادي بزرگ كه داراي خيابانها، كوچه

منسوب به شهر  كه در شهر زندگي مي كند و: شهري به كسي گفته مي شود  .باشد گفته مي شود

انساني مدني، كه توانسته معيارها ومالكهاي يك شهروند را به طور كامل در «: اما شهروند يعني . است

خود نهادينه كند و به همه وظايف و اختياراتي كه يك شهروند بايد داشته باشد آگاهي داشته و خود را 

: تعريف حقوق شهروندي آمده است  در.ملزم به رعايت آنها بداند، اگر چه در شهر هم ساكن نباشد

حقوق شهروندي آميخته اي از وظايف و مسئولتهاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي «

حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه تامين آن حقوق بر عهده مديران شهري 

جموعه اين حقوق و مسئوليتها حقوق به م. دولت و يا به طور كلي قواي حاكم مي باشد) شهرداري(

 شهروندي اطالق مي شود

شهروند بودن به معني برخورداري از حقوق امنيت فردي، آزادي بيان و حق رأي و مانند آن است؛ به    

همين سان، يك شهروند ملزم به رعايت قانون است و به طور كلي نبايد مانع برخورداري ديگران از حقوق 

اين رو شهروندي يك وضعيت حقوقي نقشي است كه شهروند به عنوان عضو كامل از . قانوني شان شد

 ).137: 1389به نقل از سهراب زاده،127: 1381ميلر، (اجتماع بازي مي كند 

براساس . اعضاي جامعه ي مدني، شهروندان هستند كه حقوق، وظايف و تكاليف قانوني و مشخص دارند

وظايف، تكاليف و مشاركت نشان داده شده و در نتيجه نقش اين جايگاه شهروندان در قالب حقوق، 
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معه با وجود اين، نقش مذكور به لحاظ روابط اوليه با جا. اجتماعي شهروندي نيز بيشتر تثبيت گرديده است

مدرن و تحوالت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقيِ رخ داده در جامعه دچار دگرگوني شده 

 ).10:  1380نجاتي حسيني، (است 

فرهنگي، اقتصادي و (، شهروندي مي تواند هم به عنوان مجموعه رفتارها » وود«و » آيزين«براساس نظر 

تعريف شود كه عضويت فردي در ) مدني، سياسي و اجتماعي(و هم مجموعه حقوق و وظايف ) نمادين

بسيار مهم است، چرا  – موقعيت و رفتار –تشخيص هر دو بعد شهروندي . واحد سياسي را تعيين مي كند

 ).1384:  164شياني، (كه بدون عمل و رفتار، افراد قادر به حفظ حقوق خود نخواهند بود 

. شهروندي بين افراد و جامعه ي سياسي كه تابعيت آن را دارند، پيوند حقوقي و اجتماعي ايجاد كرده است

ي است كه بايد برآورده گردند و در غير پايگاه هاي شهروندي دربرگيرنده مسئوليت ها و وظايف بسيار مهم

 ). 14:  1382ذكايي، (اين صورت كاركرد دموكراتيك نظام دچار آسيب مي گردد 

 حقوق شهروندي 

حقوق شهروندي كه از ابتداي قرن بيستم به رسميت شناخته شد، شامل حقّ بهره مندي از تحصيالت 

در كشورهاي پيشرفته نيز حق . ست مناسب بودابتدايي، حقّ بيمه، مسكن مناسب و حقّ داشتن محيط زي

مالكيت، حق برابري در برابر قانون، حقوق سياسي، اجتماعي شناخته شده است و حق اجتماعي در حال 

حقوق شهروندي در . حقوق شهروندي چيزي نيست كه از طرف حاكميت به مردم اعطا شود. توسعه است

از ويژگي هايي است كه شهروندي با دارا بودن آن  نزد شهروندان واقعي، ثابت و محفوظ است و يكي

حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي كند، بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت . شكل مي گيرد

در جوامع (در واقع خود حكومت . كند و حتي آنجا كه خود، اين حقوق را نقض نموده است، جبران نمايد

 ). 138: به نقل از سهراب زاده 4: 1384صالحي، (ر حقوق شهروندي مي باشدتبلو) دموكراتيك و مردم ساالر
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 : حقوق شهروندي به طور خالصه عبارت اند

مساوات در برخورداري از حقوق؛  -2حق اعمال اراده و اختيار و پذيرش حكومت و تعيين سرنوشت،  -1

حق  -6تغال و كار كردن؛ حق اش -5حق امنيت؛  -4حق مساوات در حمايت شدن از طرف قانون؛  -3

حق برخورداري از مسكن و  -8حق برخورداري از آموزش رايگان؛  -7برخورداري از تأمين اجتماعي؛ 

 ).10و  9: 1383سيدآبادي، (حق دادخواهي از حقوق  -9سرپناه و 

ر، ، پيروي از قانون رسمي كشو)اجباري و احتياط(وظايفي همچون پرداخت ماليات، خدمت نظام وظيفه   

نشان دادن تعهد و وفاداري به ارزش ها و آرمان هاي اجتماع سياسي، مشاركت براي بهتر ساختن كيفيت 

زندگي سياسي و مدني و ارايه ي انتقادات سازنده نسبت به شرايط زندگي سياسي و مدني را مي توان از 

ف كردن تناقضاتي كه در كشورهاي غربي، مسئوليت شناسايي و برطر. جمله وظايف شهروند مسئول دانست

آل هاي تأمين برابري حقوق شهروند وجود دارد، مثل ناديده گرفتن حقوق بعضي افراد يا گروه  بر سر ايده

 ).14:  1382ذكايي، (ها براي مشاركت در حكومت نيز بر عهده ي شهروندان است 

ه از امنيت جاني، دو ركن اساسي حقوق شهروندي امنيت و بهداشت است، يعني هر شهروندي حق دارد ك

رواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مانند آن برخوردار باشد و يا هر شهروندي حق دارد كه خود را در 

در اين باره اغلب مردم وظايفي نسبت به . خطر شرايط غيربهداشتي شهرها مثل هواي بد و غذاي بد نبيند

تاري است و از سوي ديگر ابعاد عاطفي را شهروندي از يك سو واجد ابعاد سياسي و ساخ. يكديگر دارند

در كمترين سطح آن شهروندان مي بايست . گيرد كه با فرهنگ و هويت هاي فردي ارتباط دارددربر مي

كسب اين . نسبت به مسئوليت ها، حقوق و هويت هاي متفاوت وجود آگاهي و شناخت داشته باشند

كه در آن مجال . شدن محيطي براي يادگيري استشناخت آشكارا مستلزم آموزش حقوق انساني و فراهم 

با اين حال اين كمترين سطحي است كه . جست و جو و تقويت احساسات و انتخاب هاي افراد فراهم باشد
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مادام كه ادغام واقعي در جامعه محقق نشود و حداقل درآمد، امنيت و . شهروندان از آن برخوردارند

ذكايي، (اعضاي جامعه نخواهد توانست حقوق خود را طلب كنند . مشاركت فعال شهروندان تأمين نگردد

 ]29-21: 1389اسالمي و نيازي، ) [15:  1382

 سطوح حقوق شهروندي

 حق شهروند به شهروند  -

 حق شهروند بر حاكم  -

 ]26: 1389اسالمي و نيازي، [حق حاكم بر شهروند  -

P1Fحقوق عمومي و حقوق فردي

2 

رسيدند كه حاكمان را خود انتخاب كنند و به تدوين قوانين  در عصر روشنگري، مردم به اين نتيجه

اين حتي با آنچه در پوليس يوناني ديديم، متفاوت است؛ . اجتماعي بپردازند و هالة قداست را بزدايند

در اينجا، حقوق . و در نحوه برخورد با حقوق و آزادي هاي فردي) دولت مدرن(تفاوت در شكل جديد 

حقوق فردي كه در گسترة خصوصي جا مي گيرد، با همراهي . ، مكمل يكديگرندفرد و مسئوليت هاي او

به . حقوق عمومي تكميل مي شود؛ زيرا منافع خصوصي شهروندان، بخشي از منافع عمومي و كلي است

ً در شهرهاي بزرگ رو به رشد «: قول جورج زيمل به هر صورت، جلوه هاي اجتماعي مدرنيته مشخصا

 ]158:  1386جابري مقدم، [»  .ظهور و توسعه يافت

 

 

 

2 rights public and individual 
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P2Fحقوق مدني

3
P  

. حق راي، گزينش شغل، انتخاب محل اقامت، برخورداري از حقوق مشروع در يك حكومت مردم ساالر

 )98: 1375ساروخاني، (

P3Fحكمراني شهري

4
P   

ي سازمانهاي دولتي موجود در شهر فقط با تركيب منابع و مهارتهاي خود با ديگر كنش گران غيردولتي م

بدين ترتيب، حكمراني شهري داللت بر روشهايي دارد كه از طريق آنها، . توانند به توانمندي دست يابند

 .افراد و سازمانهاي دولتي و غير دولتي، به برنامه ريزي و مديريت مشترك امور شهري مي پردازند

براساس آن، بازيگر . تاس» حكمراني«تحول مهم در عرصة نظري مديريت، پيدايش پارادايم جديدي به نام 

نيست؛ بلكه در كنار آن، اعم از نيروهاي ملي و محلي، دو بازيگر يا شريك » دولت«عرصة توسعه ديگر تنها 

اين سه بازيگر بايد با مشاركت با يكديگر در . وجود دارند» بخش خصوصي«و » جامعه مدني«به نامهاي 

دازند؛ بخش خصوصي شامل شركتهاي كوچك، برطرف كردن چالشهاي پيچيدة جامعه جهت توسعه آن بپر

گذاري و حتي سازمانهاي چند مليتي است و متوسط و بزرگ، اتحاديه ها و انجمنهاي تجاري و سرمايه

بخش مدني در بر دارندة نهادهايي چون سازمانهاي غيردولتي، گروهها و اجتماعات محلي، سازمانهاي 

تي، رسانه هاي جمعي، گروههاي مذهبي و سازمانهاي مدني داوطلبانه مردمي، نهادهاي دانشگاهي و تحقيقا

هر يك از شركا بايد صاحب سرمايه هايي باشد؛ سرمايه دولت، قدرت سياسي، و سرمايه بخش . است

، ص  1381ايماني جاجرمي، (خصوصي توان مالي است و جامعه مدني هم همان سرمايه اجتماعي را دارد 

 ]139:نقل از سهراب زادهبه 35: 1389شارع پور، ). [58 -48

3 civil rights 
4 Urban governance 
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 :روش تحقيق 

بعضي از آنها موضوع تحقيـق از   گيرد و در اي در تمام تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي روش كتابخانه

اي  در تحقيقاتي كـه ماهيـت كتابخانـه   . اي است هاي تحقيق كتابخانه ، از آغاز تا انتها متكي بر يافته نظر روش

در اين گروه تحقيقات، محقـق  . اي در تحقيق خود هستند از كاربرد روش كتابخانه ندارند نيز محققان ناگزير

اي استفاده كنـد   ، بايد از روش كتابخانه نتيجه در. له و موضوع تحقيق را مطالعه كندأبايد ادبيات و سوابق مس

يان به طبقه بندي و فرم ثبت و نگهداري و درپا  ، جدول و نتايج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فيش

 . و بهره برداري از آنها اقدام كند

نخستين . تحقيقات علمي، الزم است محققان از اين روش مطلع باشند اي در با توجه به نقش روش كتابخانه

هاي  ، يعني محققان بايد از روش ، آشنايي با نحوه استفاده از كتابخانه است اي گام در مهارت تحقيق كتابخانه

 . و جو و سفارش كتاب آگاهي يابند دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست ، نحوه استفاده از برگه كتابداري

كـه  » هـاي بـاز   كتابخانـه «نخسـت،  . ها از نظر دسترسي محقق به منابع به سه گروه تقسيم مي شوند كتابخانه

ارسي قرار دهد و كتاب مـورد  ها را مورد و آمد كند، كتاب ها رفت و تواند آزادانه ميان قفسه درآنها محقق مي

ها محقق امكان دسترسـي مسـتقيم بـه منـابع را      كه درآن» هاي بسته كتابخانه«،  دوم. نظر خود را انتخاب كند

ها بخشـي   كه درآن» هاي نيمه باز كتابخانه«،  سوم. هاي خود را به كتابدار تحويل دهد ندارد و بايد تمام تقاضا

 .و قسمتي ديگر در اختيار كتابداران است محقق قرار دارد  س از منابع به طور مستقيم در دستر

تـرين ابـزار    در اين روش محقق از مهم. اي يا اسنادي استفاده شده است در اين تحقيق از روش كتابخانه.   

محقق با مراجعه به همه منابع شناسايي شده از قبل، مطالب مهم . كرده استخود يعني فيش برداري استفاده 

 آوري  اطالعات جمع. هاي تحقيق البته با ذكر دقيق مشخصات منبع مورد استفاده، نياز خود در فيش و مورد
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بنـدي مناسـب و    با يـك دسـته   نموده است وبندي  اند با يك نظم منطقي دسته ها ثبت شده شده كه در فيش

 .شوند منطقي ثبت مي

 )آوري اطالعاتابزار جمع(آوري اطالعات هاي جمعروش

هـا،   المعـارف  اي، همـه اسـناد چـاپي هماننـد كتـاب، دايـره       آوري اطالعـات در روش كتابخانـه   بزار جمعا  

هـاي چـاپ شـده،     ها، مصاحبه ها، سالنامه نامه ها، لغت ها، ماهنامه نامه ها، هفته ، روزنامه ها، مجالت نامه فرهنگ

هـاي اطالعـاتي و اينترنـت و     بانـك  هاي علمي، متون چاپي نمايه شده در هاي همايش ها، كتاب نامه پژوهش

 .اينترانت و هر منبعي كه به صورت چاپي قابل شناسايي باشد؛ است
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 :بخش اول             

 حقوق شهروندي از ديدگاه اسالم 
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 مقدمه

انسان ها نيز  اسالم ديني است كه عالوه بر روابط شخصي انسان و خداوند درباره ي روابط اجتماعي

يكي از اين موارد حقوق شهروندي مردم در مقابل دولت است كه . داراي برنامه ها و مقررات مفصلي است

بخشي از تحقيق حاضر كه پيرامون مباني . در رشته اي از علوم ديني به نام فقه مورد بررسي قرار مي گيرد

اسالم اختصاص دارد تا افزون بر  حقوق شهروندي صورت گرفته است به بررسي اين موضوع در حقوق

 .اين مباني با منابع حقوق شهروندي و چالش هاي آن با مقررات اسالمي نيز َآشنا شويم 

مباني حقوقي در نظام هاي عرفي معموالً به مرور زمان از واقعيت ها و روابط موجود در جامعه به 

م وضعيت به گونه ي ديگري است و دست آمده و به شكل قاعده درآمده است اما در نظام حقوقي اسال

همچنين بسياري از قواعد حقوقي كه در . عمده ي قواعد حقوقي در آيات و روايات شرعي بيان شده است

از همين روي . طول حيات بشري توسط عقل و خرد انسان آراسته شده به تأييد مكتب اسالم رسيده است

ي شود؛ يك دسته قواعدي است كه تأسيسي اسالم مباني حقوق شهروندي در اسالم به دو دسته تقسيم م

باشد مانند نحوه ي اداره ي جامعه كه بر عهده ي فقيه جامعه الشرايط قرار گرفته و مردم مكلفند از مي

دسته ي ديگر قواعد امضايي است كه اسالم، مبتكر و مخترع آن ها نيست بلكه اين . احكام وي تبعيت كنند

حقوق شهروندي از منظر اسالم مباني . ود دارد و اسالم آن را تأييد مي كندقواعد در نظام هاي عرفي وج

فراواني دارد و در اينجا به مهم ترين آن ها كه ما را در شناخت ديدگاه هاي اسالم در مورد حقوق 

شهروندي ياري مي دهد اشاره مي شود؛ مفهوم حقوق شهروندي از نگاه اسالم، شاخص هاي حقوق 

ق مهم آن، تاريخچه ي حقوق شهروندي، مبناي مشروعيت اين حقوق، فلسفه و هدف شهروندي و مصادي

حقوق شهروندي ما را تا حدودي با وضعيت آن ها در اسالم و ارتباطشان با وضعيتي كه در نظام هاي عرفي 

 . دارند، آشنا مي سازد
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قانون گذاري در  فصلي ديگر به منابع حقوق شهروندي اختصاص دارد و منبع اين حقوق همان منابع

قرآن و سنت مقداري از مصاديق و نمونه هاي حقوق شهروندي را بيان كرده اند اما منبع اصلي . اسالم است

از همين روي نظام . آن، عقل است منتها عقلي كه در سايه ي رهنمودهاي قرآن و سنت به تكامل مي رسد

ند به عقل بشر مأموريت داده است تا براي حقوقي اسالم به عنوان نظامي پويا و كارآمد است زيرا خداو

 . سعادت دنيوي و اخروي انسان، قوانيني به تناسب هر زمان و مكان وضع كند

سومين قسمت از مباحث مربوط به حقوق شهروندي در اسالم به چالش ها و تعارضاتي اختصاص 

هدف اين . خطور كنددارد كه ممكن است در مورد رابطه ي حقوق شهروندي و احكام اسالمي به ذهن 

فصل پاسخ به چند شبهه ي خاص مي باشد تا از مالك اين پاسخ ها، شبهات ديگر نيز مرتفع گرديده و 

مشخص شود كه منطق اسالم در مورد حقوق شهروندي، منطقي عقالني است و اسالم به حقوق شهروندي 

 . انسان هاي مسلمان و غيرمسمان احترام مي گذارد

 ي در اسالممفهوم حقوق شهروند

تعريف هرچيزي به دو صورت انجام مي شود؛ يكي تعريف حد و رسمي است يعني  -تعريف

تعريفي كه جامع افراد و مانع اغيار باشد بگونه اي كه هيچ يك از مصاديق آن فراموش نشده و هيچ فردي 

عريفي كه تعريف ديگر، تعريف شرح األسمي است يعني ت. كه مصداق آن نباشد داخل در تعريف نشود

برخي ويژگي ها و اوصاف بارز موضوع تعريف را بيان مي كند تا مخاطب بتواند تصويري كلي از آن در 

اكثر قريب به اتفاق تعريف هايي كه از اشياء صورت مي گيرد از نوع دوم است . ذهن خويش مجسم نمايد

تعريف نوع اول امكان ندارد و حتي اهل منطق كه متخصص در اين امر هستند بر اين باورند كه ارائه ي 

زيرا تعريف كننده بايد شناخت كاملي از موضع تعريف داشته باشد و ماهيت آن را به صورت كامل و دقيق 

مخلوقات جهان به قدري . بشناسد حال آنكه جز خداوند تبارك و تعالي هيچ كس چنين قابليتي ندارد
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تواند تمامي زواياي پنهان وجودي آن ها را كشف  پيچيده و اسرارآميز هستند كه دانش بشري هيچ گاه نمي

بيان شده است » حقوق شهروندي«به هر روي آنچه در نوشته هاي دانشمندان در تعريف و توصيف . كند

تركيب يافته است » شهروند«و » حقوق«تعريف شرح االسمي است و از آنجا كه اين عبارت از دو واژه ي 

اما قبل از بيان تعريف الزم است بدانيم كه . پي به تعريف كلي آن برد ابتدا بايد مفردات را شناخت و سپس

منظور ما در اينجا تعريف حقوق شهروندي در اسالم است و با تعريف عرفي آن كاري نداريم زيرا حقوق 

» شهروند«همچنين آنچه در اينجا اهميت دارد آشنايي با واژه ي . استشدهشهروندي درمباحث ديگر تعريف

هاي حقوقي در نظام حقوقي اسالم معناي متفاوتي با ساير نظام» حقوق«ق اسالم است زيرا اصطالحدرحقو

 . ندارد

پايدار، پديدآورنده، راست، : حقوق جمع حق است و معاني فراواني دارد مانند -تعريف حقوق

انگين هر واجب، عدل، ضدباطل، ملك، يقين، بهر، سهم معين هر كس، اسالم، خدا، شايسته ي مرگ، مي

حقوق در ) 36.(چيز، هماهنگي و برابريف نقطه ي مشترك تمامي اين معاني، ثبات و پايداري مي باشد 

مكاتب حقوقي تعاريف گوناگوني دارد مانند سوي كه مورد حمايت قانون است يا اراده اي كه توسط قانون 

اسالم اين واژه معموالً در  در حقوق. حمايت مي شود يا وابستگي كه ميان يك شخص و چيزي وجود دارد

مقابل حكم بكار مي رود يعني حكم به رابطه ي ميان موضوع و محمول گفته مي شود كه مورد تأييد شارع 

است مانند حكم وجوب كه ميان شوهر و تمكين زن وجود دارد اما حق، سلطه و اقتداري است كه شارع به 

پس . يت مي دانند كه به اشخاص تعلق مي گيردفقها، حق را درجه ي ضعيفي از مالك. اشخاص مي دهد

حقوق مجموعه ي امتيازاتي است كه شارع براي اشخاص برقرار ساخته است و حقوق گرچه در مقابل 

مجموعه اي از امتيازات » حقوق شهروندي«تكاليف قرار دارد اما در ادامه خواهيم ديد كه حقوق در عبارت 

 .و تكاليف است 
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 ند در اسالم تعريف شهرو

اطالق » شهروند«در مورد معناي شهروند و اينكه كدام ويژگي سبب مي شود تا به شخصي، عنوان 

به رغم تمامي اختالف نظرهايي كه وجود دارد تمامي نظريه ها . گردد بحث هاي فراواني مطرح شده است

مگان اتفاق نظر دارند كه در يك مطلب با يكديگر هم عقيده اند و آن، انسان بودن شهروند است يعني ه

ويژگي هايي كه براي شهروند بيان شده است فقط . موجودي بجز انسان، صالحيت شهروند بودن را ندارد

معناي اين سخن، آن نيست كه موجود ات ديگر، ارزش و احترامي ندارند بلكه . قابل انتساب به انسان است

رختان، جامدات و هر آنچه كه در جهان هستي منظور، آن است كه تمامي موجودات اعم از حيوانات، د

علت اين تفاوت مهم در وديعه اي . وجود دارد در اختيار و محكوم انسان است و انسان حاكم بر آن هاست

كه خداوند در وجود انسان قرار داده و ساير موجودات از آن بهره اي ندارند و » عقل و خرد«است كه به نام 

مي گفته شده است كشتن انسان ديوانه توسط انسان عاقل، قصاص ندارد و از همين روي در احكام اسال

. انسان ديوانه نيز در مقابل رفتارهاي خود فاقد مسئوليت است پس عقل در اينجا مالك حق و تكليف است

با توجه به آنچه گفته شد در دوران باستان، شهروند به كسي گفته مي شد كه صالحيت حاكم شدن و 

ارسطو كه از پيشگامان و مبتكران اين واژه است ، شهروند را كسي مي دانست كه در . اشته باشدفرمانروايي د

امور سياسي و اجتماعي و اداري حكومت، دخالت داشته باشد و اين منصب به اتباع يونان و طبقات خاصي 

روشنگري فيلسوفان زماني كه قرون وسطا با . اختصاص داشت و بيگانگان يا بردگان يوناني، شهروند نبودند

غربي روبه زوال نهاد، شهروند به كساني اطالق مي شد كه از حقوق مدني و بويژه حق آزادي بهره مند 

همين پيشينه سبب شده است كه علم حقوق، تابعيت عامل مهمي براي شناسايي شهروند به شمار ) 6. (باشند

ولت است كه آن ها را به يكديگر مرتبط رود و منظور از تابعيت، رابطه ي سياسي ميان يك شخص و يك د
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حقوق اروپا كه خود منشأ نظام هاي حقوقي كشورهاي مشرق زمين مي باشد به شدت تحت ) 1. (مي سازد

 . تاثير حقوق مردم روم و يونان باستان مي باشد

 بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه شهروند زماني» شهروند«عامل مهمي كه در شناسايي مفهوم 

مصداق پيدا مي كند كه در مقابل دولت قرار گيرد و منظور از حقوق شهروندي، حقوقي است كه مردم در 

حقوقي كه مردم يك كشور . مقابل دولت از آن برخوردار هستند و دولت وظيفه دارد، آن حقوق را تأمين كند

قرار گيرد اما وقتي دولت طرف از آن بهره مند هستند بسيار زياد است و بايد از سوي ديگران مورد احترام 

دولت در نظام اسالمي با . دهدنيز خودش را نشان مي» شهروندي«مقابل اين حقوق قرار مي گيرد، عنوان 

دولت در نظام هاي الئيك يا عرفي، معناي متفاوتي دارد و از همين روي شهروند نيز ممكن است معنايي 

فهوم شهروند در نظام اسالم و تفاوت آن با همين مفهوم متفاوت پيدا كند و در اين مبحث در پي تشريح م

 .در نظام هاي ديگر هستيم 

مي باشد اما گفته شده است كه اين واژه ريشه ي پارسي نيز  citizenترجمه ي فارسي » شهروند«

 »شهروند«بوده است يعني كسي كه به شهري، بند و منسوب است و به مرور تبديل به » شهربند«دارد و ابتدا 

ري يا هم هه يا همشبعه و به ترداين واژه بعداً مفهوم سياسي پيدا ك) 7.(شده و به معناي اهالي شهر مي باشد

) 8(وطن و شخصي گفته مي شود كه از حقوق و امتيازات مذكور در قانون اساسي كشور بهره مند مي شود 

گرفته شده است كه معادل » ciutias«از واژه ي التين » سيته«مي آيد و ) cite(واژه ي سيتي زن از شهر 

)potis ( در يوناني است و منظور، صرف ساكنان يك شهر نيستند بلكه مفهوم سياسي نيز دارد بلكه شهروند

 . توان مشاركت در اداره ي كشور را نيز دارد
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 مفهوم شهروند در اسالم

  دولت اسالمي

درمعناي اولي . ك معناي ثانوي استدولت در حقوق بين المللي اسالمي داراي يك معناي اولي وي

يا : دولت وسرزمين به دو دسته تقسيم مي شود؛ يكي، دار االسالم است كه داراي يكي از اوصاف زير است

كنند، مسلمان هستند يا برپايي شعائر حاكم وحكومت آن، اسالمي است يا اكثر مردمي كه در آنجا زندگي مي

شوند ؛ يك گروه، كنند به سه گروه تقسيم مياين كشورها زندگي ميمردمي كه در. اسالمي در آن، آزاد است

اند كه مسلمانان هستند و گروه ديگر، غيرمسلماناني هستند كه با مسلمانان عقد امان يا پيمان ذمه منعقد كرده

ه ناميده مي ا آميز بشوند وگروه سوم، غيرمسلماني هستند كه پيمان همزيستي مسالمتمستأمن يا اهل ذم

توان شهروند ناميد واز تمامي حقوق گروه اول و دوم را مي) 2.(شوندمسلمانان ندارند وكافر حربي ناميده مي

اما سرزمين ودولت ديگر درمعناي . شوندمند هستند امام گروه سوم، شهروند محسوب نميشهروندي بهره

شوند هرچند ممكن است مسلمانان هايي كه توسط غيرمسلمانان اداراه مياولي، دارالحرب است يعني دولت

اين تقسيم بندي، يك تقسيم بندي تئوري و ايده آل است كه فعالً امكان اجراي آن . نيز در آنجا زندگي كنند

هاي ديگر تشكيل مي فراهم نيست و از همين روي دولت اسالمي در حالت اضطرار با همان مالك دولت

كه در مرزهاي طبيعي خاصي مستقر است و حكومت آن،  شود يعني دولتي مانند جمهوري اسالمي ايران

. اسالمي است و چنين دولت هايي ممكن است بصورت پراكنده در ميان كشورهاي جهان وجود داشته باشند

مسلماناني كه در اين كشورها زندگي مي كنند گرچه از نظر دين، متعلق به دولت هستند اما همان گونه كه 

مالك شهروندي نيست بلكه اسالم برحسب ضرورت به عنوان حكم ثانوي،  اشاره شد دين در حال حاضر

است و از روي مي » تابعيت«همان مالك هاي عرفي را براي شهروندي پذيرفته است كه مهم ترين آن ها 

مسلمانان نيز اگر در يك . توان گفت كه شهروند در كشور اسالمي همان شهروند در غير كشور اسالمي است
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مي زندگي كنند و دولت غيرمسلمان، آنان را بعنوان شهروند پذيرفته باشد شهروند دولت كافر كشور غيراسال

اين وضعيت تا زماني برقرار است كه احكام اوليه قابل اجرا باشد يعني زماني كه بتوان . به حساب مي آيند

وند به مسلمان و غيرمسلمان دنيا را به دو منطقه ي دار االسالم و دار الكفر تقسيم نمود و در آن زمان، شهر

 . گفته مي شود كه تحت حمايت دولت اسالمي قرار دارند

در حقوق عرفي سنتي، شهروند به عنصر تابعيت توجه داشت و در نتيجه بسياري از اقليت ها و 

خارجيان از حقوق سياسي محروم بودند اما در حقوق عرفي جديد در كشورهايي همچون سوئد و هلند به 

مت توجه بيشتري مي شود و در نتيجه ممكن است اشخاص بيگانه نيز به پارلمان يا مناصب مهم عنصر اقا

اسالم نيز گرچه براساس احكام اوليه، تابعيت ديني را مالك شهروندي مي داند اما . حكومتي راه يابند

 . برمبناي مصالح و احكام ثانويه، مالك هاي حقوق عرفي را پذيرفته است

عامل اصلي شهروندي است كه  شاره شد گرچه در احكام اوليه اسالمي عامل اسالم،گونه كه اهمان

. غيرمسلمانان نيز شهروند هستند سازد اما دراحكام ثانويه،ي مسلمانان ودولت هاي اسالمي را برقرار ميرابطه

شود ن ميبراي شهروندان بكار رفته است كه شامل مسلمان و غير مسلما  »ناس«در آيات زيادي واژه ي 

در برخي » .تا مردم به عدالت رفتار كنند: ليقوم الناس بالقسط«  :سوره حديد كه مي فرمايد 25مانند آيه ي 

به . آيات به صورت خاص دستور داده شده است كه با غيرمسلمانان نيز مانند شهروندان مسلمان رفتار كنيد

كم اهللا عن الذين لم يقتلوكم في الدين و لم الينها«: عنوان مثال در آيه هشتم سوره ممتحنه آمده است 

خداوند شما را از نيكي و   :يخرجوكم من دياركم و أن تبووهم و تقسطوا اليهم إن اهللا يحب المقسطين

دارد نسبت به كساني كه در دين با شما نجنگيدند و شما را از شهر و ديارتان بيرون نكردند بخشش باز نمي

 ».دارد خداوند نيكوكاران را دوست

تابعيت ديني تابعيت اوليه است كه مبتني بر ) 9.(تابعيت در اسالم به تعابعيت ملي تقسيم مي شود 

تابعيت . عامل دين و عقيده مي باشد و افرادي كه مسلمان هستند در هر كجاي دنيا باشند چنين تابعيتي دارند
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د س هر كس تبعه ي كشور اسالمي تابعيت ثانوي و مضاعف است كه مبتني بر عامل مليت مي باش  ملي،

البته غيرمسلمانان كه در كشور اسالمي بسر مي برند بايد با . باشد چنين تابعيتي دارد هرچند مسلمان نباشد

پس غيرمسلمان به . مسلمانان پيمان ببندند كه متعرض ايشان نشده و به حقوق يكديگر احترام بگذارند 

پيامبر ) 3. (چنين حقي پيدا كند  گر اينكه بموجب قرارداد،شهروند كشور اسالمي نيست م  صورت كلي،

شرط عضويت در اين ) مدينه النبي(زماني كه اولين حكومت اسالمي را در مدينه تشكيل داد ) ص(اسالمي 

دين اشخاص مالك شهروندي بود اما از اين  مسلمان بودن يا پيمان پذير بودن شد يعني قبل از آن، حكومت،

ه را بيان كرد مسلمانان و يهوديان مدينه با يكديگر توافق  زمان كه سوره ي توبه نازل گرديد و احكام ذم

نمودند كه جامعه سياسي واحدي را تشكيل دهند و اين رويه در آينده به تمامي اقليت هاي ديگر نيز تسرّي 

  د يا با مسلمانان،نيز همين مالك وجود داشت و كساني كه مسلمان بودن) ع(در زمان حضرت علي . پيدا كرد

از همين روي زماني كه معاويه در شام خروج كرد حضرت . بيگانه تلقي نمي شدند  پيمان امضاء كرده بودند،

اين رويه در حكومت هاي بعدي نيز وجود . ايشان را بيگانه حساب نياورد بلكه باغي تلقي شدند) ع(علي 

همچنان   يي ديده مي شود اما براي غيرمسلمانان،داشت هرچند در زمان بني اميه و بني عباس انحراف ها

البته شهروندي غيرمسلمانان اهل ذمه يا ) 10.(مالك شهروندي به حساب مي آمد  داشتن پيمان و قرارداد،

يكسان نيست و ممكن است از برخي حقوق محروم باشند و مهم ترين  مستأمن با شهروندي مسلمانان كامالً

احوال   آزادي تردد و انجام فرايض ديني،  اقامت،  آزادي تن،: ر است عبارتند از حقوقي كه براي آنان برقرا

آن ها را به  غير مسلمانان نيز در درجات متفاوتي قرار دارند و مي توان ... مصونيت از تعرّض و   شخصيه،

مسيحيان و   يهوديان،(مشركان معاهد و مشركان محارب كه گروه اول   اهل كتاب،  :سه دسته تقسيم كرد

در مورد . و گروه دوم، جزء شهروندان هستند و اهل كتاب از حقوق بيشتري بهره مند مي باشند ) زرتشتيان

 .شوندنحوه ي رفتار با گروه سوم اختالف نظر وجود دارد اما شهروند محسوب نمي
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 مفهوم شهروندي در اسالم

براي شهروند بكار » رعيت«و » بني آدم« ،»ناس«، »ملت« ،»امت«واژه هاي   در ادبيات قرآني و روايي،

بار معنايي منفي دارد و به كشاورزي   كه در مقام حاكم بكار مي رود زبان فارسي،» رعيت«رفته است واژه ي 

و در مورد حكومت هاي ) 19(اطالق مي شود كه در نظام ارباب و رعيتي براي مالك خود كار مي كنند 

اما در فرهنگ اسالمي اين واژه داراي بار معنايي سياسي مثبتي است و ) 20(پادشاهاي كاربرد بيشتري دارد 

مسئول است همان گونه كه دولت نسبت به وي مسئوليت   به شخصي اطالق مي شود كه در مقابل دولت،

پس ) 21. (نزديكي بيش تري دارد) citoyen- citizen-polites(اين واژه با اصطالح شهروند . دارد

در زبان فارسي ترجمه شود يعني شخص كه » شهروند«در متون شرعي به » رعيت«ي  مناسب است واژه

نسبت به يك فرد بكار رود   اين واژه معموًال. اهل يك كشور بوده و از حقوق متعلق به آن بهره مند مي باشد

د آن ها در مور» ملت«يا » مردم«اما هرگاه افراد در مجموع و ذيل يك حكومت در نظر گرفته شوند عنوان 

حكومت ديني است يعني حكومتي كه روابط اجتماعي   حكومتي كه امت در آن قرارداد،. بكار خواهد رفت

در اين نظام ميان شهروند و دولت رابطه ي متقابل وجود دارد و چهار . آن بر پايه ي سنت وحياني مي باشد

وظيفه ي حاكم و براين اساس حقوق شهروند؛ وظيفه ي شهروند؛ حقوق حاكم؛   :جنبه قابل بررسي است

 .حقوق شهروندي به معناي حقوق و وظايف متقابل دولت و مردم مي باشد

كه درفقه سياسي اسالم براي شهروندان بكار مي رود، در حقوق عرفي و بويژه در يونان » رعيت«واژه 

ها به در اين نظامشهروند . باستان در مقام تحقير و توهين بردگان و شهروندان درجه ي دو بكار مي رفت

اشخاصي اطالق مي گرديد كه خداوند آن را به صورت برده و فرمانبر خلق كرده است تا براي اربابان 

معاني   اما هر واژه اي در فرهنگ هاي مختلف،. خودكار كرده و از مزاياي سياسي بهره اي نداشته باشند

معناي منفي ندارد و بلكه رابطه ي   اسالمي، متفاوتي دارد و همان گونه كه اشاره شد اين واژه در فرهنگ
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نيز به » كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته« مردم و دولت را مشخص مي كند و اين واژه در حديث نبوي

مسئول قرار داده و بايد  حاكمان را در مقابل رعايا و مردم،  پيامبر در اين روايت،. همين معنا بكار رفته است

 .باشندپاسخگوي نياز آنان 

 تعريف حقوق شهروندي در اسالم 

معناي حقوق شهروندي نيز   پس از آشنايي با مفهوم شهروند در حكم اولي و حكم ثانوي اسالمي،

حقوقي است كه يك مسلمان در مقابل دولت اسالمي   حقوق شهروندي در معناي اولي،. روشن مي شود

ّض به آن حقوق را ندارد دارد و دولت اسالمي بايد به آن حقوق، احترام بگذارد حقوق . و حق تعر

شهروندي در معناي ثانوي، حقوقي است كه مردم بعنوان شهروند از آن برخوردار هستند و اين حقوق 

نحوه ي تضمين   تفاوتي با حقوق ديگر ندارند بلكه آنچه اين دو دسته حقوق را از يكديگر متمايز مي سازد،

را روشن تر سازيم مثالي مي آوريم؛ حق آزادي تن اشخاص يكي از براي اينكه موضوع . و اجراي آنهاست

حقوق مهمي است كه مردم از آن برخوردار هستند و اين حق بايد از سوي مردم و دولت مورد احترام قرار 

اين آزادي را از فردي سلب كرده و او را   اگر شخصي با انگيزه هايي همچون انتقام يا دورگيري،. گيرد

اما اگر همين عمل را مأمور دولت . محلي مخفي كند علي مرتكب را سلب آزادي تن مي نامند بربايد و در

فردي   مأمور نيروي انتظامي بدون دليل و دستور مقام قضايي،  در مقام انجام مأموريت دولتي انجام دهد مثالً

اهيت جرم در هر مالحظه مي گردد كه م. را بازداشت كند عمل وي نقض حقوق شهروندي ناميده مي شود

دو مورد يكسان است منتها در حالت دوم، شهروند در مقابل دولت قرار دارد و حقوقي كه مردم در مقابل 

البته برخي از جرايم به گونه اي است كه جز از سوي دولت و . حقوق شهروندي است  دولت دارند،

بازداشت اشخاص بدون اينكه دليلي  نمايندگان وي قابل پذيرش نيست مانند اخذ رشوه از سوي كارمندان يا
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حقوق شهروندي در اين موارد مفهومي متمايز از حقوق شهروندي در نظام . عليه آنان وجود داشته باشد

 . عرفي ندارد منتها اين معنا از نظر ثانوي مورد تأييد نظام اسالم مي باشد

وع خاصي ندارد بلكه از آنچه گفته شد چنين بدست مي آيد كه حقوق شهروندي اختصاص به موض

ممكن است جزء حقوق خصوصي اشخاص مي باشد مانند حق حريم خصوصي كه براي هر شهروندي 

برقرار است؛ امكان دارد از جمله حقوق سياسي باشد مانند حق شركت در انتخابات و تعيين رئيس جمهور 

اقتصادي باشد مانند  ونمايندگان و مجلس و اشخاصي كه حق تصميم گيري دارند؛ ممكن است جزء حقوق

ممكن است از جمله ي حقوق فرهنگي باشد مانند حق آموزش و . اينكه هر شهروندي حق كار كردن دارد

باسواد شدن يا از حقوق قضايي باشد مانند مراجعه ي بدون تبعيض به دادگاه ها و داشتن وكيلي كه از او 

ت و مسئوليت اجراي آن ها برعهده ي دولت قرآن و سنت و قانون اس  منشأ اين حقوق،... حمايت كند و 

. اسالمي است و هدف از برقراري آن ها فراهم كردن زمينه ي سعادت دنيوي و اخروي انسان ها مي باشد

 . ژگي اخير باشد شايد مهم ترين نقطه ي تمايز حقوق شهروندي در نظام اسالمي و ساير نظام ها، همين وي

 مفهوم حقوق شهروندي در اسالم 

نين براي ارائه ي تعريفي كامل از حقوق شهروندي در اسالم بايد توجه داشت كه اسالم نيز همچ

ها همچون ساير نظام هاي حقوق براي انسان جنبه هاي شخصيتي متعددي قائل است اما برخالف ساير نظام

بر همين پس . فقط به سعادت دنيوي او توجه ندارد و فطرت انسان در اسالم گرامي تر از طبيعت اوست

حقوق شهروندي همراه با تكليف است يعني هر شهروند : اساس بايد به چند مولفه ي مهم توجه داشت

تكاليفي را نيز برعهده دارد؛ حقوق شهروندي منحصر در حقوق شخصي و فردي   عالوه بر حقوقي كه دارد،

د و رنگ موجب او نيست بلكه شامل حقوق اجتماعي نيز مي شود؛ مالك هايي همچون جنسيت، نژا

تبعيض در حقوق نيست و حتي اسالم، غيرمسلمانان را نيز با حصوص شرايطي جزء شهروندان دانسته و 

همان حقوق شهروندي مسلمانان را از قبيل آسايش، امنيت و آزادي براي آنان قائل است؛ حقوق شهروندي 
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فطرت انسان وجه مشترك تمامي بايد عالوه بر سعادت دنيوي، سعادت اخروي آن ها را نيز تأمين كند؛ 

 . انسان هاست و براي وضع حقوق بشر بايد بر اين مشتركات تأكيد شود

ركن معنوي شهر مي باشد زيرا هر شهري از دو ركن تشكيل مي شود؛ يك   شهروند در حقيقت،

ر، ركن، فضا و محيط فيزيكي و مكاني است كه ساختمان ها و تأسيسات در آن جاي مي گيرد و ركن ديگ

بيش تر منعطف به ركن معنوي   ديدگاه اسالم در مورد شهروند،. روح مي دهد  انسان است كه به اين فضا،

است يعني شهر را از ديدگاه انسان محوري مورد توجه قرار مي دهد و در حقوق عرفي نيز معموالً همين 

 . ديدگاه وجود دارد

انسان است   مانان ندارد زيرا موضوع آن،حقوق شهروندي همان گونه كه اشاره شد اختصاص به مسل

البته . نحوه ي برقرار حقوق تفاوت هايي داشته باشد  اما ممكن است براي برخي انسان ها مانند اهل كتاب،

بر مبناي تفسير غالب، ناظر به يهود و مسيحيان و » اهل كتاب«در اينجا الزم است تذكر داده شود كه عبارت 

ديگري نيز وجود دارد كه اهل كتاب را به معناي رهبران فكري بشريت در طول زرتشتيان است اما تفسير 

معناي حقوق شهروندي و محدوديت هاي آن نسبت به اهل   دوران مختلف مي داند كه براساس اين تفسير،

 مردم جهان به چهار دسته تقسيم مي شوند، مسلمانان كه  از ديدگاه غالب فقها،. كتاب نيز تغيير خواهد كرد

آسماني كه شهروندي آن ها مشروط است؛ مشركاني كه اقليت ديني  شهروند اصلي هستند؛ اهل كتابِ

محسوب نمي شوند و اين گروه نيز اگر محارب نباشند ممكن است شهروند محسوب شوند؛ مشركان 

 )28.(محارب كه دشمن مسلمانان هستند و نمي توانند جزء شهروندان قرار گيرند

شهروندي به مجموعه ي امتيازات و تكاليفي گفته مي شود كه شارع مقدس براي  نتيجه اينكه حقوق

 . شهروندان در مقابل دولت اسالمي برقرار كرده است
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 ماهيت حقوق شهروندي 

مي باشد ماهيتي جدا از عنوان كلي حقوق » حقوق«حقوق شهروندي از آن جهت كه مشمول عنوان 

يان مي آيد ويژگي هايي در نظر است كه آن را از نهادهاي ديگري ندارد و وقتي سخن از ماهيت حقوق به م

بعنوان مثال گفته مي شود كه حقوق، ماهيتي الزام آور دارد؛ . همچون مذهب و اخالق متمايز مي سازد

... اجراي آن از سوي دولت تضمين مي شود؛ كلي و دائمي است؛ مربوط به تنظيم روابط اجتماعي است و 

ب مي شود كه مثالً حقوق با اخالق تمايز داده شود و در مباحث كلي ماهيت حقوق اين ويژگي ها سب

توان شود كه شامل حقوق شهروندي نيز هست ونميهاي خاص اسالم نسبت به حقوق ميديدگاهاشاراتي به

را بعنوان نمونه آن گونه كه نظام هاي عرفي، دين و حقوق يا اخالق و حقوق . تمامي آن ها را تكرار كرد

بكلي از يكديگر متمايز مي سازند مورد قبول اسالم نيست بلكه اسالم قواعد حقوقي را فقط ناظر بر تنظيم 

همچنين قواعد . روابط اجتماعي انسان ها در اين دنيا نمي داند بلكه سعادت اخروي نيز مورد نظر است

بلكه اراده ي انسان وابسته به حقوقي نيروي الزام آور خود را فقط از اراده ي انسان بدست نمي آورند 

در مورد رابطه ي اخالق و حقوق نيز همين . ي خداوند است و قانون گذار اصلي خداوند مي باشداراده

قاعده ي حقوقي زماني داراي ضمانت اجراي كامل مي شود كه   اختالف ها وجود دارد و از ديدگاه اسالم،

رابطه ي شخصي انسان و خداست و اخالق وارد  اخالقي باشد پس نمي توان گفت كه قلمرو اخالق،

اين مباحث بسيار گسترده است و در فلسفه حقوق به تفضيل مورد بررسي قرار . عرصه ي اجتماع نمي شود

مي گيرد و پس تكرار آن ها ضرورتي ندارد اما اشاره به پاره اي موارد كه با حقوق شهروندي ارتباط 

 . تري دارد بدون فايده نيستنزديك

حقوق   حقوق داراي تقسيمات گوناگوني است مانند؛ حقوق عمومي داخلي شامل حقوق اساسي،

ماليه، حقوق جزا و حقوق كار؛ حقوق خصوصي داخلي شامل حقوق مدني، حقوق تجارت و حقوق 
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حقوق جزاي بين المللي و حقوق   حقوق فضاها، دريايي؛ حقوق عمومي بين المللي شامل حقوق درياها،

حقوق خصوصي منحصر به يكي از اين . خصوصي داخلي مانند تعارض قوانين و تابيعت جنگ؛ حقوق

اقسام نيست هرچند بيشتر جزء اقسام حقوق داخلي قرار مي گيرد زيرا يك طرف حقوق داخلي دولت است 

پس تفاوت هايي كه براي حقوق . و درجاييكه دولت مطرح نباشد حقوق شهروندي نيز محقق نمي شود

صوصي يا داخلي و بين المللي بيان شده است در اينجا وجود ندارد اما مهم ترين ويژگي اين عمومي و خ

ارتباط آن ها با دولت است و از همين روي مي توان در مواردي كه دولت ها در مقابل يكديگر قرار   حقوق،

 . دارند يا اشخاص با يكديگر طرف مي شوند حقوق شهروندي وجود ندارد

 حقوق طبيعي 

انسان ها داراي دو جنبه ي طبيعت و فطرت هستند؛ فطرت به بعد معنوي و روحاني  ديدگاه اسالم، از

يكي از مشكالتي كه در وضع حقوق . انسان توجه دارد اما طبيعت به بعد مادي و فيزيكي وي عنايت دارد 

عي انسان توجه دارند در و تكاليف براي انسان ها وجود دارد آن است كه واضعان قوانين بيشتر به بعد طبي

اسالم اما به بعد فطري انسان تأكيد . حاليكه انسان ها از نظر طبيعت تفاوت هاي زيادي با يكديگر دارند 

ايرادي كه در حال حاضر بر اعالميه ي جهاني حقوق . ورزد زيرا انسان ها از نظر فطري مشترك هستندمي

يكسان مي داند يعني حقوقي كه براي تعالي جنبه ي  بشر وارد مي باشد آن است كه حقوق زن و مرد را

طبيعي انسان وضع شده است حال آنكه طبيعت زن و مرد يكسان نيست و نمي توان حقوق يكساني را براي 

بعد طبيعي  حقوق شهروندي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و اگر اين حقوق صرفاً. آن ها وضع نمود

كمال مطلوب نمي رسند پس حقوق شهروندي بايد به فطرت انسان ها نيز انسان را هدف قرار دهند به 

ژاد و مليت و جنيست آن ها نقشي  توجه داشته باشد زيرا فطرت تمامي انسان ها يكسان است بدون اينكه ن
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داشته باشد؛ فطرت انسان، صفتي اكتسابي نيست بلكه موهبتي الهي است كه از بدو خلقت انسان به همراه 

 . دارد وي وجود

البته توجه اسالم به فطرت انسان به معناي آن نيست كه اسالم توجهي به طبيعت وي ندارد بلكه 

ّب، فطرت انسان مقدم بر طبيعت اوست و   طبيعت انسان هم نياز به رشد و تعالي دارد منتها از نظر ترت

حق تقدم با فطرت  تعارضي رخ دهد  اگر در جايي ميان فطرت و طبيعت،. ي فطرت استطبيعت مقدمه

 .است 

حق مسكن حق تابيعت  حقوق شهروندي در يك تقسيم بندي ديگر به حقوق مادي مانند حقق امنيت،

و حق مالكيت و حقوق معنوي مانند حق آزادي بيان و حق آزادي عقيده و دادرسي عادالنه تقسيم مي شود 

را مي توان حقوق طبيعي يا ذاتي ناميد  اين حقوق. كه برخي از آن ها طبيعي و برخي ديگر، قراردادي است

زيرا حقوق هستند كه انسان از جهت انسان بودن واجد آن هاست و امكان ندارد كه موجودي انسان باشد 

از همين روي مي توان حقوق شهروندي جهان ناميد زيرا . اما بتوان حقوق شهروندي را وي سلب كرد

حقوق شهروندي از اين جهت . و داراي اين حقوق مي باشدانسان درهرجامعه ومكاني كه باشد انسان است 

شود؛ هايي نيز عيان اين دو وجود دارد كه درضمن بحث ها روشن ميشبيه حقوق بشر است اما تفاوت

گروهي عقيده دارند حقوق شهروندي نسخه ي بومي شده ي حقوق بشر است كه در محدوده ي جغرافيايي 

تون ادعا كرد كه حقوق شهروندي مبتني بر حقوق طبيعي است و هر به هر حال مي . خاصي اجرا مي شود

 . چقدر فاصله ي آن ها كم شود مي توان نسبت به اجراي بهتر حقوق شهروندي اميدوار بود

حقوق ايران حتي در عهد باستان تابع مذهب بوده است و تاريخ حقوق  -مذهب و حقوق شهروندي

پس از انقالب اسالمي اين رابطه به . الهام بخش حقوق دارد حكايت از دستورهاي زردتشت بعنوان منبع

  قانونگذار را موظف كرده است براساس احكام مذهب شيعه،  قانون اساسي، 72شدت تقويت گرديد و اصل 

قانون  167در موارد مسكوت نيز دادگاه ها موظفند به نابع شرعي مراجعه كنند و اصل . قوانين را وضع كند
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قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا در قوانين مدونه بيابد و «: مينه آورده استاساسي در اين ز

 ».اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد

اما از نظر تئوري اختالف هاي فراواني وجود دارد كه آيا مذهب و حقوق يكسان هستند يا با يكديگر 

اديان الهي بر اين نكته تكيه دارند كه رسالت آن ها بيان قوانين و احكام حقوقي است اما اكثر . دارندتفاوت 

نظام هاي حقوقي اين ادعا را برنمي تابند و عقيده دارند حتي اگر حكمي ديني بخواهد بصورت قاعده اي 

جرا دارد حال آنكه احكام حقوق باشد بايد به شكل قانون درآيد زيرا قاعده ي حقوقي نياز به ضمانت ا

دين جامع و   اما اين سخنان از ديدگاه اسالم مردود است زيرا دين اسالم،. ديني فاقد ضمان اجرا هستند

كاملي است كه براي تمامي امور، برنامه دارد و فقه اسالمي كه عقود ومجازات ها و احكام ارث و قضاوت 

را براي آخرت انسان نياورده است بلكه مربوط به دنياي و نظاير اين ها را بيان كرده است اين مقررات 

قوانيني هستند كه از سوي كسي وضع شوند كه انسان را مي شناسد و به   همچنين قوانين كامل،. آنهاست

حقوق شهروندي، حقوقي است كه دولت آن را تضمين . نيازهاي او آگاه است كه همان خداوند مي باشد

شود و سعادت انساني منحصر در سعادت دنيوي نيست بلكه بايد به سعادت  مي كند تا انسان، سعادتمند

آن  دليل ديگر براي وجود رابطه ي مستحكم ميان مذهب و حقوق شهروندي،. اخروي وي نيز توجه شود

قوانيني . فطرت و روح است  است كه انسان داراي دو بعد مادي و معنوي مي باشد و منظور از بعد معنوي،

سان وضع مي شود عالوه بر بعد مادي و طبيعي بايد به بعد معنوي و روحاني انسان نيز توجه كند كه براي ان

اعتقاد به متافيزيك و موجودات معنوي و روحاني   تعريف مشهوري كه براي مذهب شده است،  و اتفاقاً

ق معنوي انسان پس آن دسته از قوانيني كه مربوط به حقو) 37.(است كه مورد تقديس و احترام مي باشند

فيه من   نفحت« :است ارتباط مستقيم با مذهب دارد بويژه اينكه خداوند در مورد روح انسان مي فرمايد

پس چگونه ممكن است كسي غير از خداوند بتواند براي روح و ابعاد معنوي انسان قانون وضع » روحي

 . كند
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يشه در آداب و رسوم اجتماعي دارد اما اخالق و مذهب نيستند زيرا اخالق ر -اخالق و حقوق شهروندي

آداب و رسوم پسنديده و مطابق   اما از آنجا كه اخالق،. مذهب از متافيزيك و خداوند سرچشمه مي گيرد

عقل مي باشد و مذهب نيز بر پايه ي عقل استوار است پس بسياري از احكام اخالقي مورد قبول شرع نيز 

در نظام حقوقي ايران كه مبتني . ابطه ي نزديكي با يكديگر دارندمي باشد و از اين جهت اخالق و مذهب ر

اما در نظام هاي غيرديني هم اين ادعاي قومي . بر مذهب مي باشد ميان اخالق و حقوق جدايي وجود ندارد

. وجود دارد كه چه قواعد حقوقي به اخالق نزديك تر باشد از ضمانت اجراي قوي تر بهره مند است

دانشي كه هست ها را . تقسيم مي شوند) ought(و بايد ها ) is(به هست ها ) fact( واقعيت هاي هستي

. دهندكنند، دانش طبيعي هستند يعني اشياء و افعال را همان گونه كه هستند مورد بررسي قرار ميبررسي مي

وري ما در مورد دانش دستوري ناميده مي شوند يعني به بررسي دا  اما دانشي كه بايد ها را بررسي مي كنند،

 . آن ها مي پردازند كه كدام يك نيكو و كداميك قبيح هستند و علم اخالق در گروه دوم قرار دارد

اشتراك آن ها در   عامل ديگري كه رابطه ي ميان اخالق و حقوق شهروندي را اجتناب ناپذير مي سازد،

عرف اجتماعي است اما هر  درست است كه اخالق منبعث از آداب و رسوم و. احترام به ارزش هاست

اخالقي نيست بلكه عقل ميان آداب گوناگون اجتماعي داوري مي كند و بهترين ها را   آداب و رسومي،

پس اخالق، آداب هاي ارزشي است و حقوق شهروندي نيز ارزش هايي همچون عدالت، . انتخاب مي نمايد

البته تأثير . ي با يكديگر پيوند مي خورندآزادي و امنيت مي باشد و از اين جهت اخالق و حقوق شهروند

اخالق در همه ي گرايش هاي حقوقي يكسان نيست بعنوان مثال مقررات راهنمايي و رانندگي براي 

برقراري نظم اجتماعي برقرار شده اند و چندان با ارزش هاي اخالقي ارتباط ندارند اما تاثير اخالق در 

ها حقوق شهروندي هم در دسته ي دوم قرار دارد و عده ي آن. ست مقررات مربوط به خانواده بسيار زياد ا

با اين وجود در مورد وابستگي حقوق . در حقيقت قواعدي اخالقي هستند كه در قالب قانون درآمده اند

واخالق نيز مخالفاني همچون كانت وجود دارد كه رسالت حقوق را جدا از اخالق مي دانند زيرا حقوق به 
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ي همچنين قاعده. واجتماعي اشخاص نظر دارد اما اخالق در مورد نيازي دورني آن هاست نيازهاي خارجي

گروهي ديگر . حقوقي وصف الزامي دارد اما ضمانت اجراي اخالقيات به ايمان دروني اشخاص بستگي دارد

 كه منصف ترند ميان اخالق عمومي و اخالق خصوصي تفكيك كرده و نيروي الزام آور را براي اخالق

عمومي همچون جلوگيري از ازدواج مجدد و طالق برقرار مي دانند اما اخالق خصوصي چنين وصفي 

 .ندارد

 .حقوق شهروندي جنبه ي حق اللهي و حق الناسي دارد

حقوق در فقه اسالمي تقسيم بندي هاي مختلفي دارد و يكي از اين تقسيم بندي ها، حق  -حق الناس

ه حقوقي گفته مي شود كه مصالح ديني و عمومي را تأمين مي كند اما حق حق اهللا ب. اهللا و حق الناس است

مالك دقيقي براي تمايز حق اهللا و حق . الناس، حقوقي است كه براي مصحلت اشخاص برقرار شده است

الناس وجود ندارد؛ گروهي حدود را حق اهللا و تعزيرات را حق الناس مي دانند اما اين مالك، صحيح نيست 

ميان حدود نيز حق الناس وجود دارد كه همان گونه كه بسياري از جرايم تعزيري مربوط به منافع زيرا در 

به خداوند   برخي از حقوق صرفاً :حق اهللا و حق الناس را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد. عمومي است

باشند؛ اس محض ميالناشخاص بوده وحقاهللا محض هستند؛ برخي ازحقوق فقط مربوط بهتعلق دارند وحق

آميخته اي از حق اهللا و حق الناس هستند اما جنبه ي حق اللهي آن ها برتري دارد   برخي ديگر از حقوق،

مانند مصلحت عرض و آبرو در جرم زنا كه گرچه تعرّض به حقوق اشخاص است اما جنبه ي عمومي آن 

مي باشند اما جنبه ي حق الناسي آن ها  آخرين دسته از حقوق، مركب از حق اهللا و حق الناس. برتري دارد

 .غلبه دارد مانند قذف كه در زمره ي حدود است اما اگر مقذوف رضايت بدهي، مجازاتي صورت نمي گيرد

حقوق شهروندي همچون ساير حقوق به مصلحت خاصي تعلّق دارند اما اين مصالح، معموالً جنبه ي 

بعنوان مثال هر . ن است جنبه ي عمومي پيدا كندخصوصي دارند اما ضمانت اجراي كيفري آن ها ممك

شهروندي از حق آزادي تن برخوردار است اما اگر كسي به اين حق تعرض كرده و مرتكب آدم ربايي شود 
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ممكن است اين امر در ظاهر غير منطقي . به مجازات محكوم مي شود هرچند قرباني جرم گذشت نمايد

شان مي باشد و اگر كسي به اين حقوق تعدي كند تصميم با بنمايد زيرا حقوق اشخاص متعلق به خود

اما در حقوق كيفري چنين . صاحب حق است كه مرتكب را تعقيب كند يا از مجازات وي صرف نظر نمايد

فرض مي شود كه تعرّض به حقوق اشخاص فقط تعرّض به حق خصوصي آن ها نيست بلكه تعرض به 

ه اي از شهروندان مي باشد وشهروندان در قرارداد اجتماعي با جامعه نيز مي باشد زيرا جامعه، مجموع

 . يكديگر پيمان بسته اند كه هر كدام مورد تعّرض قرار گرفتند از سوي ديگران مورد حمايت قرار گيرند

يكي از احكام فرعي مربوط به ماهيت حق اللهي يا حق الناسي بودن حقوق شهروندي، قابليت 

فقها به صورت قاعده ي . و نيز قابليت يا عدم قابليت انتقال حق مي باشدگذشت يا عدم قابليت گذشت 

كلي گفته اند كه اصل در حقوق ، قابليت گذشت و قابليت انتقال داشتن آن هاست اما همان گونه كه در 

موارد ديگر اشاره شد حقوق شهروندي آميخته اي از حق و تكليف مي باشد و از همين روي گفته شده 

پس كسي حق ندارد از حق حيات يا سالمت خويش . ايت در ارتكاب جرم تاثيري ندارداست كه رض

 .صرف نظر كرده و از ديگري بخواهد كه او را بكشد يا آسيبي بر وي وارد نمايد

 حقوق شهروندي تكويني و تشريعي است؟

وضعي يكي از مسائل اختالفي ميان نظام هاي مختلف حقوقي آن است كه آيا حقوق قراردادي و 

است يا ذاق و طبيعي مي باشد؟ در اين زمينه به مناسبت ديگري سخن گفتيم و ديديم كه اسالم هر دو 

ي وصف را براي حقوق برقرار مي داند يعني خداوند، احكام وحقوق را وضع مي كند و از اين جهت، جنبه

همسو با ذات وطبيعت  وضعي وقراردادي دارد اما وضع حقوق برمبناي طبيعت وتكوين است همين قراداد

بعنوان مثال حق حيات و آزادي كه عالي ترين حقوق انسان ها به شمار مي رود براي انسان وضع . باشدمي

شده است از آن جهت كه طبيعت انسان به آزادي و حيات او گرايش دارد و خداوند احكامي را تشريع 

 . كند كه مغاير با تكوين استنمي
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وق شهروندي مغايرتي با هم ندارند تا گمان شود كه حقوق بايد يا تكويني وتشريعي بودن حق

تكويني وتشريعي بودن حقوق درطول يكديگر قرار دارند و در عرض هم . تكويني باشند ويا تشريعي باشند

تكويني بودن حقوق مربوط به عالم واقع و طبيعت است اما تشريعي بودن آن ها . نيستند تا منافات پيدا كنند

اين بحث را با مثالي توضيح مي دهيم؛ انسان زماني كه به دنيا مي آيد آزاد است . به عالم اعتبار استمربوط 

و آزادي وصف ذاتي هر انساني است نه اينكه كسي اين صفت را براي او قرار داده ابدش اما اين مقدار از 

احترام گذاشته شود و هيچ  تضمين آزادي يعني اينكه به آن. صفت آزادي براي تضمين آن كفايت نمي كند

اين تضمين در صورتي محقق مي شود كه قانونگذار براي تعرض . كس حق تعرّض به آن را نداشته باشد

به آن ضمانت اجرا برقرار كند و مقرّر نمايد كه متجاوزان به آزادي ديگران، مجازات مي شوند و اين ضمان 

. شودسوي شارع و قانونگذار تعيين نشده باشد اجرا نمياجرا، وضعي و قراردادي است يعني تا زماني كه از 

قراردادي و   پس حقوق شهروندي از جهت ذاتي و ثبوتي، تكويني است و از جهت ضمانت اجرا و حمايتي،

البته حكم تشريعي بايد مطابق قدرت خداوند است زيرا خداوند مي تواند هر كاري را مباح . وضعي است

مردود است زيرا خداوند هيچ گاه برخالف طبيعت امور حكم نمي كند و لزوم اين ادعا . يا ممنوع سازد

البته در پاره اي موارد ممكن است . مطابقت تشريع و تكوين به معناي محدود كردن قدرت خدا نيست

گمان شود كه حكم خداوند با طبيعت امور سازگاري ندارد اما در اين امور نيز مطابقت وجود دارد منتها 

بعنوان مثال در نظام هاي حقوقي جديد مجازات هاي بدني همچون . ي از درك آن عاجز استعقل بشر

حال وقتي . هايي، كارآيي واثربخشي ندارداعدام وتازيانه حذف شده است با اين ادعا كه چنين مجازات

ن گفت نمايد نمي توامجازات قصاص براي قتل عمدي يا شالق براي زنا وقذف ميخداوند درقرآن حكم به

در . هاستباشد بلكه تكويني نيز مطلوبست همين مجازاتحكم تشريعي خداوند برخالف حكم تكويني مي

چنين مواردي اگر حكم تشريعي به صورت قطعي و مسلم براي ما ثابت شد بايد آن را معتبر بدانيم و نقص 

 . كار در آنجاست كه فهم ما از حكم تكويني ناصحيح است
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. اندگذشته هاي دور به دو شكل ديني و غيرديني در مقابل يكديگر صف آراسته نظام هاي حقوقي از

هاي ديني در غرب تا دوران روشن گري غلبه داشت اما در ايران از آنجا كه حكومت اسالمي تا زمان نظام

ساير . انقالب اسالمي به معناي واقعي آن برقرار نشده است نمي توان حكومت ها را ديني تلقي كرد

ورهاي اسالمي نيز همين وضعيت را دارند و از زماني كه حكومت عثماني در اين كشورها و انقالب كش

مشروطه در ايران حكمفرما شد گرايش اين كشورها نيز به سوي نظام عرفي و سكوالر بود هرچند قانون 

ء اصول متروك اين اصل قانون اساسي جز. شريعت اسالم را منشأ قانونگذاري مي دانست  اساسي مشروطه ،

اصولي ... بود همان گونه كه اصول مشابه آن در قانون كشورهاي اسالمي نظير اردن، سوادن، كويت و 

 . متروك مي باشد

دهد كه دروي برساختار حكومتي ايران قبل ازانقالب اسالمي وحتي دردوران مشروطه نشان مي

برخي از . ان دانسته وبرآنان حكومت مي كردندهمواره اشخاصي به نام پادشاه يا حاكم، خود را برتر ازديگر

. كردندي خدا مي دانستند و منشأ قدرت خويش را به اراده ي خداوندي منسوب ميآن ها خود را نماينده

پادشاهان هيچ محدوديتي براي قدرت خودشان قائل نبودند مگر در برخي زمان ها كه احكام ديني يا 

اين روند تا قرن دوازدهم كه . قدرت آن ها را محدود مي كردند  ،شوراهاي سلطنتي و برخي مجالس اشراف

پل ارتباطي مستحكمي ميان ايران و غرب وجود نداشت ادامه داشت اما از اين زمان و بويژه از آغاز قرن 

صدور فرمان . چهاردهم كه قيام هاي محلي و حركت هاي مردمي رخ داد اوضاع تا حدودي تغيير كرد

هجري قمري از سوي مظفرالدين شاه به حكومت مطلقه  1324دوازدهم جمادي الثاني  مشروطيت در تاريخ

شمسي به  1286و  1285پادشاهان قاجار خاتمه داد و قانون اساسي مشروطه و متهم آن كه در سال هاي 

البته اين حقوق . بخشي را به حقوق شهروندي و آزادي هاي اساسي مردم اختصاص داد  تصويب رسيد،

قانون پيش بيني شده بود اما در عمل مورد توجه قرار نمي گرفت و عمالً همان نظام پادشاهي حاكم  فقط در

، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد 1357پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال . بود
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جمهوري   شكلي، و شكل حكومت، تغيير يافت و به حكومتي تبديل شد كه از نظر محتوا، شرعي و از نظر

ها طبيعي است حقوق شهروندي در اين نظام بر مبناي احكام شرعي استوار مي باشد و گرچه سال. مي باشد

. قانون خاصي در اين زمينه به تصويب نرسيد اما مصاديق حقوق شهروندي در بسياري قوانين وجود دارد

جعلي و قراردادي يا طبيعي و ذاتي  در اين نظام برخالف نظام هاي حقوقي ديگر، حقوق شهروندي صرفاً

اين تحوالت را بايد طبيعي است زيرا . نيست بلكه خداوند احكام را بر مبناي طبيعت امور، جعل مي كند 

در دوران حكومت قاجار و زمان نزديك به مشروطه، جمعيتي نزديك به نه ميليون نفر در ايران وجود 

مردم كشاورزي مي كردند و بقيه نيز خرده فروش بوده يا  آن بي سواد بودند و نود درصد% 95داشت كه 

مدرسه ي ابتدايي و يك دبيرستان در ايران  21در آن زمان . خدمات عمومي و خصوصي انجام مي دادند

وجود داشت و تعداد محدودي از مردم در مكتب خانه ها آموزش مي ديدند و از همين روي انقالب 

مجلس 1304يم قرن دوباره حكومت شاهنشاهي برقرار شد و در سال مشروطه نيز ناكام داند و حدود ن

گرچه در اين دوران . موسسان تصويب نموده كه سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوي سپرده شود

اقدامات اقتصادي خوبي انجام شد اما در زمينه ي برقراري حقوق شهروندي و بويژه مشاركت مردم در امور 

قانون شوراها و انجمن شهر يكي از اقدامات . مملكت همان وضعيت قبلي ادامه داشتسياسي و اداره ي 

هيچ گاه به شكل مطلوبي اجرا 1385اساسي در زمينه ي حقوق شهروندي به حساب مي آيد اما تا سال 

 . نشد

و اسالم گرچه آخرين دين آسماني است اما منقطع از اديان قبلي نيست و پيامبر اسالم نيز ديني جدا 

بر همين اساس هر يك از پديده ها و نهادهاي شرعي و حقوقي را بايد . مغاير با اديان پيشين نياورده است

حقوق شهروندي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و نبايد آن را . همراه با سابقه ي قبلي آن بررسي كرد

وق شهروندي مرسوم مي باشد آن آنچه در تاريخ حق. نهادي تأسيس يافته در حقوق اسالم به حساب آورد

است كه فالسفه ي يونان باستان و انديشمندان همچون سقراط و ارسطو و افالطون، شهروند درجه ي يك 
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اما   ، شهروندان درجه ي يك برقرار دانسته اند،»حقوق شهروندي«و دو را ابداع كرده و حقوقي را با عنوان 

ز مكاتب الهي نبوده و تحت تاثير وحي و آموزه هاي موسي و به نظر مي رسد اين انديشمندان نيز منقطع ا

 .پيامبران ديگر، انديشه هاي خود را بيان كرده اند

نظريه ي شهروندي و دخالت مردم در اداره ي حكومت را با بياني زيبا در ) ص(پيامبر گرامي اسالم 

اين روايت در مقابل حكومت  اعالم نمود، رعيت در» كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته« روايت شريف

در اين روايت ها » رعيت«قرار گرفته است و حاكمان بايد حقوق رعاياي خود را پاسداري كنند و منظور از 

 .همان شهروندان هستند

حقوق شهروندي در اديان قبلي نيز مطرح بوده و دين اسالم بسياري از آن ها تكميل يا قبول كرده 

از ديدگاه يهود و مسيح انسان موجودي فردي نيست . ن قبلي در دست نمي باشداست اما آثار كاملي از اديا

همچنين از آئين ) 29. (بلكه بايد عضو مفيدي از جامعه بوده و از همين جهت داراي حقوق و تكاليفي است

دين زردتشت چنين برمي آيد كه انسان از ديدگاه آنان، موجودي داراي حق و تكليف مي باشد و مكلف به 

تلمود كه نظام حقوقي يهود را بيان مي كند عمدتاً برداشت هاي دانشمندان ) 30(فتار و كردار نيك است گ

از آنجا كه متن نوسته بسيار . يهودي از كتاب تورات است زيرا تورات به صورت كامل مدون نشده است

فلسطيني و شرح  محدود بود آنچه وجود دارد شرح هايي است كه بر آن نوشته شده است از جمله شرح

حضرت مسيح نيز در حقيقت همان قوانين و احكام تورات را به . بابلي تلود كه دومي مفصل تر است 

و عيسي به بني اسرائيل « :رسميت شناخت همان گونه كه قرآن مجيد در وصف حضرت عيسي مي فرمايد

مسيحي با برداشت هاي خود دانشمندان » گفت كه آنچه را پيش از من از تورات آمده است تصديق مي كنم

ميالدي تدوين 1234و 1150از كتاب مقدس و تحت تاثير حقوق روم، مجموعه هايي را در سال هاي 

حقوق كليسا ويژگي هايي يك نظام حقوقي كامل را . ياد مي شود» حقوق كليسا«نمودند كه از آن ها بعنوان 

حكوم به شكست شد و سرانجام با اقدامات نداشت و به دليل سوء استفاده هايي كه از آن صورت گرفت م
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سنت آگوستين و سنت توماس و تفسيرهاي جديدي كه از وحي ارائه داده و عقل بشري را كاشف وحي 

اما نظام حقوقي اسالم كه بعنوان آخرين نظام اعالم گرديد . دانستند عمالً حقوقي ديني در غرب رخ بربست

گشت، نظامي كامل و غني بود زيرا عالوه بر زندگي اخروي به  و بزودي بر نيمي از جهان درآن زمان حاكم

در نظام اسالمي فقط ادله ي . زندگي دنيوي نيز توجه ويژه دارد و برنامه هاي دقيقي براي آن ارائه داده است

نقلي يعني قرآن و سنت، منبع قانونگذاري نيست بلكه عقل نيز دليل ديگري است كه انسان ها را هدايت 

 . همين امر علت ماندگاري دين اسالم مي باشد كند ومي

. حكومت مي باشد  حقوق شهروندي رابطه اي متقابل ميان حكومت و مردم است پس يك ركن آن،

بر همين اساس آغاز تاريخ حقوق شهروندي در حقوق اسالم به زماني برمي گردد كه اولين حكومت 

در همان دوران آغازين حكومت به اين حقوق توجه  پيامبر. در مدينه تاسيس شد) ص(اسالمي توسط پيامبر

پيمان برادري ميان انصار و مهاجرين؛ عدم تبعيض نژادي، . داشت و برخي از آن ها را چنين مطرح نمود

 ...حق امنيت بويژه براي غيرمسلمانان، آزاده كردن بردگان و حق مالكيت،

كه بجز دوران صدر اسالم كه پيامبر در مورد تاريخچه ي حقوق شهروندي در اسالم مي توان گفت 

زعامت مستقيم جامعه ي اسالمي را برعهده ) ع(و مدت كوتاهي هم حضرت علي ) ص(گرامي اسالم 

داشتند و دوران جديد كه انقالب اسالمي در ايران رخ داد، حقوق شهروندي اسالمي در هيچ زمان ديگري 

ه نزديك به زمان پيامبر بود و تا مدت كوتاهي كه امان البته در زمان خلفاي سه گانه ك. رسماً مطرح نگرديد

اما در زمان بني اميه و بني عباس و . حضور داشتند احكام اسالمي تا حدودي اجرا مي شد) ع(معصوم 

سلطان و پادشاه بودند و به   حكومت هاي بعدي، اسالم واقعي اجرا نشد و حاكمان اسالمي در حقيقت،

مگر برخي حاكمان كه خود را مقيد به شرع دانسته و از فقها و مجتهدان  سليقه ي خويش عمل مي كردند

 .زمان خود مشورت مي گرفتند
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كشور ايران يكي از كشورهاي اسالمي بود كه زمان صفويه و زنديه و حاكمان ديگر به همين صورت 

ي رسمي ترين شكل حكومت اسالم. اداره مي شد و حكومت اسالمي به صورت رسمي وجود نداشت 

شيعي زماني در ايران برقرار شد كه انقالب اسالمي رخ داد و پس از پيروزي انقالب، اولين اقدامي كه 

صورت گرفت تصويب شكل حكومت و قانون اساسي بود و عمده ي مصاديق حقوق شهروندي در اين 

اين عنوان حقوق شهروندي معناي عامي دارد و از همين روي قانون خاصي با . قانون پيش بيني شده است

با اين . كه تمامي حقوق شهروندي را فرا گيرد به تصويب نرسيده است زيرا امكان عملي آن وجود ندارد

در ادبيات حقوقي جمهوري اسالمي ايران وجود هرچند انتظار مي رفت » حقوق شهروندي«وجود عنوان 

علمي و قوه ي مقننه و  تري به آن پرداخته شود همان گونه كه مدتي است توجه جوامعبه شكل پررنگ

 . قضائيه به اين امر معطوف گرديده و تحقيقات مفصلي صورت گرفته است

در مورد مبناي مشروعيت حقوق در معناي عام و حقوق شهروندي در معناي خاص آن، ديدگاه هاي 

ي و از ديدگاه مكتب طبيعي، حقوق امري جعلي و قراردادي نيست بلكه امري تكوين. متفاوتي وجود دارد

بعنوان مثال حق سالمت جسم و جان و مال مردم، حقي . طبيعي مي باشد پس مشروعيت آن، ذاتي مي باشد

از ديدگاه مكتب عقلي، . طبيعي است و هيج دولتي حق ندارد قتل يا سرقت يا تجاوز را مباح اعالم كند

. چه كارهايي مباح استحقوق ريشه در عقل انسان دارد و عقل حكم مي كند كه چه اموري، حرام بوده و 

اما مكتب پوزيتويستي اعتقادي به اعتبار ذاتي حقوق ندارد بلكه احترام به حقوق يك امر اعتباري و 

ناميده » مصوبه«اين ديدگاه ها ميان متكلمان اسالمي نيز وجود دارد؛ گورهي كه اصطالحاً . قراردادي است

لكه هرچه را خداوند حكم به آن كند نيكوست و مي شوند اعتقادي به حسن و قبح ذاتي اشياء ندارند ب

اما گروهي ديگر قائل به حسن و قبح ذاتي هستند يعني هرچه را كه . هرچه را خداوند نهي كند، قبيح است

. ذاتاً نيكو و پسنديده است خداوند حكم به انجام آن مي دهد و هرچه را كه ذاتاً ناپسند است نهي مي كند

ي معموالً راه ميانه را برگزيده اند و اعتقاد دارند حقوق، اموري اعتباري و حقوقدانان و متلكمان شيع
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البته حسن و قبح اشياء . قراردادي از سوي خداوند است اما خداوند بدون حكمت حكم به كاري نمي كند

يكسان نيست بلكه برخي امور هستند كه حسن و قبح آن ها آشكار است مانند عدالت و ستم كه هر كسي 

اما اموري نيز وجود دارد كه حسن و قبح آن ها براي مردم آشكار . اند ستمگري امر پسنديده اي نيستمي د

نمي باشد و بايد به حكم خداوند تن داد زيرا خداوند خالق هستي است و هيچ گاه از بندگانش نمي خواهد 

 .كار ناپسندي را انجام دهند يا از كار شايسته اي پرهيز كنند

فرض بر آن است كه هيچ حكم شرعي وجود ندارد كه با عقل ناساگار باشد و عقل  در حقوق اسالم

كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به « :نيز مطابق با شرع، سخن مي گويد

ه با اين وجود اگر در مواردي چنين به نظر مي آيد حكم شرع با حكم عقل سازگاري ندارد يا آنچ» العقل

شود حكم واقعي شرعي نيست يا آنچه عقل استنباط مي كند، كامل نيست پس بعنوان حكم شرع فهميده مي

دست ما رسيد برحكم عقل تقدم خواهد داشت هرچند واقعاً صورت قطعي بهاگر درمورد حكم شرعي به

فرمايد احت ميخداوند به صر. كند كه حكم شرع عقالني نيستتعارضي با عقل ندارد بلكه عقل گمان مي

تا زماني كه وحي برقرار بود ) . إن الحكم إالّ اهللا(هيچ حكم و قانوني جز قانون خداوند وجود ندارد 

خداوند قوانين خويش را از راه وحي و پيامبران بيان مي كرد اما از زماني كه وحي منقطع گرديد و دسترسي 

ت را به پيامبر ديگرش يعني عقل انسان واگذار شيعه به امام معصوم نيز غيرممكن شد خداوند اين مسئولي

با اين وجود اصولي ها و فقها ديدگاه خوشبينانه اي نسبت . ناميده مي شود» پيامبر دورني«كرد كه اصطالحاً 

به دليل عقل ندارند بويژه اگر عقل مستقل باشد يعني عقلي كه به تنهايي و بدون ياري گرفتن از 

ساني هم كه به دليل عقل استناد كرده اند مصاديق آن را به مواردي همچون ك. حكمي را ثابت نمايد شرع،

 )38. (حسن عدالت و قبح ستم خالصه كرده اند
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 واضع حقوق شهروندي

قضائيه و مقننه تقسيم مي كنند و پيش بيني  اكثر دولت ها اداره ي امور جامعه را ميان قواي مجريه،

دراين نظام ها وضع قانون برعهده ي مردم . ي مقننه استوهحقوق درقالب قوانين موضوعه برعهده ي ق

دهند تا قوانين را وضع كنند و به آنان وكالت مياست به اين صورت كه مردم نمايندگاني را انتخاب مي

ي اما درنظام اسالمي واضع قانون وحقوق، خداوند است و منتها قوانين را از سوي جانشين و خليفه. نمايند

از همين روي قوانين در نظام اسالمي، خصلت عرفي محض . زمين يعنين انسان وضع مي كندخود بر روي 

د و اخالق نيز در آن ديده مي وشد و از همين روي ضمانت اجراي قوي تر براي  ندارد بلكه رنگ تعب

قادر باشد  در مكتب اسالم اين عقيده وجود دارد كه قانونگذار بايد حكيم و عليم و. قوانين الهي وجود دارد 

و مصالح و مفاسد انسان ها را بشناسد تا بتواند قوانيني وضع كند كه انسان را رستگار نمايد و پيداست كه 

 . جز ذات أقدس الهي هيچ مقام ديگري شايستگي اين منصب را ندارد

ي معصومين حضور داشتند، بحث چنداني ي خداوند تا زماني كه ائمهي اظهار ارادهدر مورد نحوه

هاي شود؟ در اين مورد بايد نظاموجود نداشت اما در زمان غيبت چگونه قوانين الهي براي مردم بيان مي

 گيرنده هاي ديني هستند كه گرچه مردم تصميمنظام  قانونگذاري را به دو دسته تقسيم كرد؛ يك دسته،

 .باشندمي

داوند هستند و منشأ يگانه و اصلي عقل و فطرت و ساير داليل، كاشف از اراده ي خ  از منظر اسالم،

خداوند نسبت : داليل متعددي براي اين امر بيان شده است از جمله) 22.(قانونگذاري اراده ي خداوند است

به همه چيز عالم است؛ دچار سهو و فراموشي نمي شود؛ حب و بغض و كينه ندارد؛ مصلحت و مفسده ي 

اما انسان شايسته ي چنين منصبي نيست ) 23...(تي است و انسان ها را بهتر مي شناسد؛ خداوند مالك هس

شناخت كاملي نسبت به  انسان موجودي خودخواه و هواپرست است؛ عقل كامل ندارد؛ ضعيف است؛  :زيرا
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  پس در حقوق اسالم مبناي مشروعيت احكام و از جمله حقوق شهروندي،... نيازهاي واقعي خود ندارد و 

عقلي كه انسان . ن را از طريق پيامبر ظاهري يا پيامبر باطني به انسان الهام مي كنداراده ي خداوند است كه آ

بوسيله ي ان، احكام الهي را استنباط مي كند بايد عقل صحيح و به دور از هوي و هوس باشد و هدف 

رآن، برخي گمان مي كند كه قرآن براي بيان احكام آمده است اما هدف نزول ق. اصلي قرآن نيز همين است

 . ساختن انسان كامل است و وقتي انسان، كامل شد مي توان از راه عقل خويش به احكام الهي دست يابد

 مصالح عاليه در اسالم 

در اسالم، پنج مصلحت عالي وجود دارد كه توسط منابع شرعي يعني قرآن، عقل، سنت و اجماع، 

عقل، نسل و  دين، جان، :ين مصالح عبارتند از ا. مورد حمايت قرار گرفته و مبناي حقوق شهروندان مي باشد

قتل و . هر شهروندي حق دارد از اين مصالح بهره مند شود و تجاوز به اين مصحلت ها، ممنوع است. مال

در مورد حمايت از . ضرب و جرح از آن جهت ممنوع است كه مصلحت جان را مورد تعرض قرار مي دهد

ال اكراه في الدين قد تبين «: سوره ي بقره كه مي فرمايد 256ه ي دين، داليل زيادي وجود دارد مانند آي

 120يا در آيه ي » معلوم شده است اكراه در دين وجود ندارد زيرا راه درست از راه باطل،: الرشد من الغي 

ادع الي سبيل ربك «  :سوره نحل، پيامبر را مكلف ساخته است تا مردم را با دليل به اسالم فرا بخواند

ّي هي احسن مردم را با سخنان نيكو و حكيمانه به سوي : بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالت

سوره زمر، شنيدن نظريه  18يا در آيه ي » .پروردگارت دعوت كن  با شيوه اي بحث كن كه نيكوتر است

ستمعون القول فبشّر عباد الذين ي«   :هاي مختلف و انتخاب مناسب ترين آن ها چنين تشويق مي كند 

به بندگانم مژده بده؛ كساني كه به سخنان   :فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اهللا اولئك هم اوالوااللباب

خداوند ايشان را هدايت كدره و . گوناگون گوش فرا مي دهند و از زيباترين آن ها پيروي مي كنند

 ».خردمندان واقعي آن ها هستند
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اعمالي همچون قتل و ضرب و جرح را جرم انگاري كرده و   نفس،اسالم در راستاي حمايت از 

جرم شرب خمر واستعمال مواد مخدر نيز از آن . تعدي به شخصيت معنوي اشخاص را ممنوع نموده است

در اسالم برخالف نظام هاي عرفي كه . جهت ممنوع شده است كه به مصلحت عقل لطمه وارد مي سازد

جنسي هستند، براي رابط جنسي اشخاص، محدوديت هايي در نظر گرفته شده قائل به آزادي هاي نامحدود 

مالكيت اصلي در مكتب اسالم متعلق به باري تعالي . است تا مصلحت عفت عمومي و خانواده ايمن بماند

است و مالكيت مردم نسبت به اموالي كه در اختيار دارند، اعتباري مي باشد اما همين مالكيت نيز احترام 

و بايد از تعرض ديگران مصون بماند و بر همين اساس بسياري از مصاديق حقوق شهروندي مانند دارد 

 )39. (امنيت مسكن براي حمايت از مصلحت حرمت اموال مردم برقرار شده است

در مورد شاخص هاي حقوق شهروندي معموالً به عواملي همچون آزادي، عدالت، كرامت و امنيت 

اين مالك ها در . از آن ها ياد مي شود» مصالح عاليه بشري«ر حقوق اسالم بعنوانانسان توجه مي شود كه د

اسالم نيز شاخص هاي حقوق شهروندي است منتها با توجه به تفاوت ديدگاه هايي كه در مورد سعادت 

بشر وجود دارد ممكن است شرايط اين شاخص ها در حقوق اسالم با ساير نظام هاي حقوقي، تفاوت هايي 

ه باشد و گرنه در اصل شاخص و مصالح، اختالفي نيست زيرا همان گونه كه اشاره شد مبناي تعيين داشت

شاخص ها عقل انسان است كه درحقوق اسالم تحت تاثير آموزه هاي قرآني و ديني مي باشد اما در مكاتب 

 . ديگر فقط به جنبه هاي طبيعي و دنيوي آن توجه مي شود

حق مشاركت سياسي، حق  :شود ازقبيلقوق شهروندي شناخته ميآنچه درحقوق عرفي بعنوان ح

ها وجود دراسالم نيز پذيرفته شده است اما دراينجا محدوديت... مندي ازحريم خصوصي وحق بهره  اشتغال،

يكي از اين . دارد كه ممكن است مورد پذيرش ساير نظام ها نباشد و يا تلقي ديگري از آن داشته باشند

شود اخالق است يعني هيچ حقي در اسالم بعنوان حقوق شهروندي به رسميت شناخته نمي قيود، عدالت و

: نويسدابيه فرماندار فارس مياي خطاب به زيادبندر نامه) ع(حضرت علي. مگر اينكه مطابق با عدالت باشد
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دگري به مبارزه عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن كه ستم، رعيت را به آوارگي مي كشاند و بيدا«

 )27(».و شمشير مي انجامد

مشهورترين تعريفي كه براي عدالت ارائه گرديده است قرار دادن هرچيزي در محل مناسب خودش 

: العدل يضع االمور مواضعها«:نهج البالغه مي فرمايد 437در حكمت ) ع(باشد  همچنانكه حضرت علي مي

مفهومي ارزشمند است كه هيچ كس در ستايش آن ترديده  عدالت،» .عدالت، چيزها را در جاي خود مي نهد

عدالت ريشه در تكوين و نظام هستي دارد و اثبات اين سخن نيازا به استدالل ندارد بلكه كافي . نكرده است

است انسان نگاهي به اعضاي بدن خودش بيندازد كه چگونه سر و دست و يا چشم و گوش و اعضاي 

رار گرفته اند و اگر چشم نسان در كف پاي او قرار مي گرفت زندگي وي ديگر بدن در محل مناسب خود ق

سوره ي انفطار مي  7قرآن نيز خلقت انسان را بر مبناي عدالت توصيف كرده و در آيه ي . را مختل مي كرد

» .خداوند تو را آفريد و راست گردانيد و براساس عدالت سامان داد  :خلقك فسواك فعدلك«  :فرمايد

سوره ي مائه كه مي  42در آيات فراواني بندگان خود را به عدالت سفارش كرده است مانند آيه  خداوند

« :سوره نساء مي فرمايد  135يا در آيه » اگر ميان آن ها قضاوت كردي پس به عدالت قضاوت كن«   :فرمايد

سوره مائده فرموده  8آيه ييا در » .اي مومنان؛ براي خدا برپادارنده ي عدل و گواهي دهنده به راستي باشيد

: سوره ي انعام كه مي فرمايد 152يا در آيه ي » .دشمني يك گروه شما را از راه عدالت باز ندارد«: است 

سوره حديد كه در محل  25يا آيه ي » .اگر سخن گفتيد عادالنه سخن بگوييد هرچند به زيان شما باشد«

خداوند در آيه . پيامبران را اقامه ي قسط و عدل مي داندديگري نيز بيان شد و در اين آيه هدف از رسالت 

سوره ي نحل  90سوره ي آل عمران، ويژگي خود را برپادارنده ي عدالت مي داند و در آيه ي  18ي 

 ».خداوند به عدالت و نيكي كردن دستور مي دهد: إنّ اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان« :فرموده است
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ي اسالم بايد همراه با عدالت بوده و نتيجه ي عادالنه در پي پس حقوق شهروندي در نظام حقوق

اگرجزئي از اين نظام . داشته باشد همان گونه كه نظام خلقت و عالم تكوين نيز بر مبناي عدالت است

 .برخالف عدالت باشد موجب اخالل در كل نظام مي شود

 توجه به معنويت و مدارا

گسترش نهاد و هنوز نيم قرن از عمر آن نگذشته بود كه دين اسالمي از زماني كه ظهور كرد روبه 

بسياري از مردمان از جمله مردم انديشمند ايران نه از راه زور . نيمي از كشورهاي جهان، مسحور آن شدند

و غلبه بلكه با عشق و ايمان قلبي به سوي اسالم گرايش پيدا كردن زيرا اسالم دعوت خود را با مدارا آغاز 

 . كرد

همواره پيروان خود را از جنگ و ستيز برحذر مي دارد و به صلح و دوستي دعوت مي كند اسالم 

اگر حاكمان اسالمي كه پس از پيامبر بعنوان حاكمان شرعي بر مسلمانان حكومت مي كردند بجاي 

. زورگويي و فريبكاري به اين نكته ي مهم توجه كرده بودند اكنون تمامي جهان در سيطره ي اسالم بود

يدگاه اسالم در مورد آزادي و مدارا به قدري گسترده و وسيع است كه مي گويد اگر كسي در ظاهر نيز د

ادعاي مسلماني كرد متعرض او ندشه وتفيش عقايد نكنيد و گرايش آنان به اسالم نيز بايد با آگاهي و مبتني 

سلمانان اگر با شما پيمان بستند اسالم از اين هم پا را فراتر گذاشته و مي گويد حتي غيرم. بر فطرت باشد

شهروند به حساب آمده و از تمامي حقوق شهروندي بهره مند مي شوند پس در جامعه ي اسالمي، اسالم 

 )25. (ظاهري نيز مبناي شكل گيري اجتماع سياسي مي باشد

رد و يكي از اشكال هايي كه بر اخالق و مدارا وارد شده، آن است كه اخالق با عدالت سازگاري ندا

نهج البالغه  437بعنوان نمونه در حكمت . حتي ممكن است در اين زمينه به ادله ي شرعي نيز استناد شود

از محل خود   عدالت هرچيزي را درجاي خود قرار مي دهد اما بخشش موجب خروج اشياء« :آمده است 
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گيرد بخشش قرار مي رساند كه موردعدالت، سياست همگاني است وبخشش فقط به كسي بهره مي. شودمي

در اين عبارت آورده است كه اخالق و مدارا سبب مي شود كه عدالت از بين برود » .برتر است  پس عدالت،

در پاسخ به اين اشكال چنين گفته مي شود كه . پس حقوق شهروندي نبايد بر پايه ي اخالق و مدارا باشد

سوره ي نحل دستور به  90داوند در آيه ي عدالت و احسان در طول يكديگر قرار دارند همچنان كه خ

پس قلمرو عدالت و احسان » إنّ اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان«:عدالت داده و سپس امر به احسان مي كند

ً بر اينكه در تقدم   جداست و ايرادي ندارد كه صاحب حق از حق خودش بگذرد و نيكوكاري كند مضافا

 .يكديگر قابل جمع نيستندعدالت بر احسان ترديدي نيست منتها با 

در مورد رابطه ي اخالق و حقوق به مناسبت ديگري نيز سخن گفته و ديديم كه اگر قانوني با ارزش 

هاي اخالقي سازگار باشد قدرت اجرايي قوي تري پيدا مي كند و مردم آسان تر نسبت به قانون تمكين مي 

ستوده شده و امور اعتباري بويژه حقوق بسيار ) ع(ارزش هاي اخالقي در قرآن و سنت ائمه . كنند

سوره ي تغابن، پايبندي به ارزش هاي  16قرآن مجيد در آيه ي . شهروندي بايد با همين هدف برقرار شوند

 .اخالقي و دوري از بخل ورزي را موجب رستگاري انسان ها دانسته است

 حق كرامت 

ناسد انسان را بسيار تكريم نموده شخداوند متعال كه خالق انسان بوده وماهيت وي را خوب مي

انسان موجودي است كه امين خدا روي زمين مي باشد و ) 70/اسراء(» و لقد كرمنا بني آدم»  :فرمايدومي

البته انسان ) 57/نساء(»إنّ اهللا يأمركم أنّ تؤدواالمانات إلي أهلها«:مقام امانتداري به وي تفويض شده است 

است كه جنبه ي روحاني وي به سوي نيكي و جنبه ي مادي به سوي پستي  داراي دو بعد روحاني و مادي

اكرمكم   إّن« :گرايش دارد و اين ستايش ها فقط شايسته ي كساني است كه آراسته به زيور تقوا باشند 

من أوفي بعهده و أّتقي «:و وفاي به عهد خويش نمايند هرچند مسلمان نباشند) 13/حجرات(» عنداهللا أتقكم
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ليقو «:قرآن به انسان هاي مومن سفارش مي كند كه با يكديگر به عدالت رفتار كنند» هللا يحب المتقينفإن ا

و ميان هم صفا و صميميت برقرار ) 134/نساء.(هرچند به ضرر آنان باشد) 24/حديد(» الناس بالقسط

يكديگر دوري  و از آزار و اذيت) 10/حجرات(»إنّما المومنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم«  :سازند

كرامت انساني، وصفي است كه تمامي اديان الهي به آن تاكيد كرده و احكام خود را بر ) 23و24/نور(كنند

 . مبناي آن استوار ساخته اند

انسان از ديدگاه قرآن مجيد با مخلوقات ديگر تفاوت اساسي دارد و آميخته اي از ماده و ملكوت 

مه مادي و نيمه ملكوتي دانست كه قابليت موجودات ملكوتي و است و از همين روي مي توان وي را ني

هاي ظرفيت علمي و عملي انسان نامحدود است و داراي شرافت و كرامت ذاتي است كه انگيزه. زميني دارد

انسان امانتدار و مسئول است كه حاكم بر جهن هستي مي باشد و قدرت . او فقط جنبه ي مادي ندارد

انسان قبل از اينكه شهروند اجتماعي بوده و متعلق حقوق شهروندي قرار . اردتشخيص حق و باطل را د

حقوق شهروندي بايد در راستاي كرامت . گيرد، داراي فطرتي پاك است و اين فطرت را از خدا گرفته است

عاجز  فقير و  انسان فقط در مقام خداوند،. انسان باشد و با انسان به گونه اي رفتار شود كه شايسته ي اوست

اما در مقابل ساير مخلوقات و حتي در مقابل مالئكه، ) 15/فاطر(» يا ايها الناس أنتم الفقراء إلي اهللا«: است

روح انسان، مجرد و جاويدان است و وجود او در اين دنيا موقت است و خانه ي جاودانه ي . عزيز است

رار مي سازد بايد به اين جنبه هاي او، آخرت است پس قوانيني كه حقوق شهروندي را براي انسان برق

اين مطلب، مهم . وجودي انسان نيز توجه داشته باشدو فقط در پي رفاه مادي و موقت وي در اين دنيا نباشد

از ديدگاه . ترين نقطه ي فارق نظام حقوق اسالمي و ساير نظام هاي حقوي در نگرش به انسان مي باشد

دي با يكديگر تفاوت دارند پس حوق متعلق به اين جنبه ي انسان اسالم، انسان ها از جنبه ي طبيعي و ما

بايد متفاوت باشد اما روح انسن در قيد مكان و زمان نيست و در همه ي انسان ها يكسان است و در نتيجه 

حقوق مربوط به جنبه ي معنوي بشر بايد يكسان باشد و ايراد نظام حقوقي اسالم به اعالميه ي جهاني 
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ن است كه بجاي توجه به وجه مشترك بشر و تصويب اعالميه اي يكسان براي بشريت به حقوق بشر همي

ويژگي هاي مادي انسان ها توجه نموده و بعنوان مثال زن و مرد ار در حقوق ارث و كار و نظاير اين ها 

 . يكسان مي بيند

 حق آزادي 

انديشمندان تمامي حقوق آزادي در ميان حقوق طبيعي انسان داراي چنان اهميتي است كه برخي 

اسالم نيز در اين زمينه با ساير مكاتب متفق القول است زيرا اسالم . انسان را در آزادي خالصه كرده اند

خلقت انسان ها آميخته با آزادي . براساس خلقت انسان ها حكم مي كند و آزادي نيز يك امر تكويني است

ما راه را براي انسان نشان « :قرآن مجيد مي فرمايد. استاست يعني گوهر آزادي در سرشت انسان نهاده شده 

منظور آيه، آن ست كه انسان مختار است شكرگزاري كرده و راه » .داديم و او يا شاكر يا ناسپاس است

 .راست را انتخاب كند يا ناسپاس بوده و به بيراهه برود

ان حق ندارد آزادي خود را آزادي در اسالم، حق محض نيست بلكه همراه با تكليف است يعني انس

سل كند و همان گونه كه ديگران بايد آزادي وي را تكريم نمايند خودش نيز بايد به آزادي خويش احترام 

پس انسان بايد » .انسان به صورت آزاد آفريده شده و برده ي كسي نيست«  :مي فرمايد) ع(اما علي . بگذارد

زماني كه اسالم بعنوان نظام حكومتي پا به عرصه ي . ندبه همان صورتي كه آفريده شده است باقي بما

وجود نهاد، نظام برده داري حاكم بود و اسالم نيز مجبور بود احكامي را در اين زمينه وضع كند پس نبايد زا 

اسالم از همان روزهاي . داري دراسالم چنين استنباط شود كه دين اسالم طرفدار برده داري استاحكام برده

داري پرداخت وشاهد مثال هم آن است كه با گسترش اسالم، نظام برده داري رو ه مبارزه با بردهنخستين ب

بردگي انسن . به زوال نهاد و احكام فقهي برده داري نيز عمدتاً متوجه شرايط آزاد كردن بردگان مي باشد

 )26.(آفريده شده است فقط در برابر خداوند است اما بعنوان موجودي آزاد و داراي شرافت و كرامت ذاتي
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خداوند، انسان را آزاد آفريده است اما آزادي او مطلق نيست و استفاده ي صحيح از آن با محدوديت 

خالق انسان  روبروست؛ يكي از اين محدوديت ها، عبوديت انسان در مقابل خداوند است زيرا خداي متعال،

هاي در نظام. مقابل اراده ي خداوند را ندارد است پس انسان بايد مطيع دستورات او بوده و حق سركشي در

عرفي نيز آزادي به صورت مطلق نيست زيرا آزادي مطلق موجب فساد است و از همين روي در 

هاي بين المللي و قوانين داخلي كشورها پيش بيني شده است كه آزادي اشخاص نبايد موجب كنوانسيون

لي كشور را به خطر بيندازد و اخالق و عفت عمومي را تعرض به آزادي و حقوق ديگران شود و مصالح عا

اعالميه ي جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد كه آزادي هاي اشخاص نبايد  29بند دوم ماده . مخدوش نمايد

خللي در آزادي هاي ديگران و نظم عمومي و رفاه همگاني بوجود آورد و در بند سوم نيز آمده است كه اين 

ميثاق بين المللي حقوق مدني  18ماده . د برخالف مقاصد و اصول ملل متحدد باشدحقوق و آزادي ها نباي

و سياسي مقرر مي دارد كه آزادي عقيده و مذهب تا جايي است كه براي حمايت از سالمت و اخالق 

قانون اساسي جمهوري ايران، آزادي هاي زيادي را براي افراد ملت  39تا  22مواد . عمومي ضرورت دارد

يني كرده است اما محدوديت هايي نيز وجود دارد از جمله اينكه برخالف مصالح عامه و احكام پيش ب

 )35و  36ف 23اصول.(اسالمي نبوده و تعارضي با آزادي ديگران نداشته باشد

از ديدگاه اسالم، آزادي ملك اشخاص نيست بلكه وديعه اي الهي است و در نتيجه فقط خداوند مي 

. ا تعيين كند و انسان ها نمي توانند به دلخواه خودشان قيودي را براي آزادي وضع كنندتواند حدود آزادي ر

التكن عبد «. : انسان را فقط در مقابل خداوند، برده مي داند نهج البالغه، 31در نامه ي ) ع(حضرت علي 

 ».بنده جز خدا مباش زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است: غيرك و قد جعلك اهللا حراً 

خداوند به برخي آزادي هاي اشاره كرده است از جمله آزادي در بهره برداري از منافع اقتصادي كه 

للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنّساء نصيب مما « : بدين صورت بيان شده است سوره ي نساء 32در آيه 

مفسران » .ورند بهره دارندمردان از آنچه بدست مي آروند بهره دارند و زنان از آنچه بدست مي آ  :الكتسبن
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در بيان علت و حكم زن و مرد بصورت جداگانه، چنين گفته اند كه هركجا خداوند بخواهد امر مشتركي را 

سوره ي حج به  29خداوند در آيه ي ) 40(ميان زن و مرد بيان كند، حق هر دو را جداگانه مي آورد 

در . »و ليطوفوا بالبيت العتيق«:به طواف كننديعني كع» بيت عشق«مسلمانان دستور مي دهد كه به سوي 

گفته شده است كه خانه ي كعبه، محل آزادي است كه در طول » بيت عتيق«موردي دليل نامگذاري كعبه به 

به معناي آزادي است و خداوند آن را » عتق« اين نام از ريشه ي. تاريخ به تصرف هيچ كس درنيامده است

 )41. (را به اين حق طبيعي ارشاد كرده است سمبل آزادي قرار داده و مردم

در نظام اسالم، آزادي به آزادي تكويني و آزادي تشريعي تقسيم شده است؛ منظور از آزادي تكويني 

آن است كه انسان آزاد است تا هركاري مي خواهد انجام دهد و منظور از آزادي تشريعي، آن است كه 

گونه است همانده وسپس او را براي انتخاب راه شايسته، آزاد گذاشتهداخداوند، راه هدايت را به انسان نشان

حقيقت از  :الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر«: سوره ي كهف مي فرمايد 29كه در آيه ي 

» .سوي پروردگار شما بيان شده است پس هركه مي خواهد ايمان بياورد و هر كه مي خواهد كافر شود

ود كه گرچه خداوند، آزادي را تشريع كرده است اما به صورت ضمني مي فرمايد كه بايد راه مالحظه مي ش

. سوره ي بقره، راه ناصواب را عين گمراهي دانسته است 256راست را انتخاب كنيد همچنانكه در آيه ي 

 »قدتبين الرشد من الغي«

بزاري براي حيات طيبه است يعني ازآنچه گفته شد چنين فهميده مي شود كه حق آزادي در اسالم، ا

حق آزادي نبايد با . آزاد است اما از نظر تشريعي بايد راه درست را انتخاب كند انسان گرچه از نظر تكويني،

 .هوي و هوس و گمراهي همراه شود پس آزادي در اسالم به معناي بي بندوباري نيست
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 حق امنيت 

نيت برخوردار باشد و اين حق در آيات و روايات فراواني انسان زماني، تعالي پيدا مي كند كه از ام

سوره مائده مي فرمايد كساني كه با خدا و رسولش بجنگند و در  32آيه ي . مورد تأكيد قرار گرفته است

گرچه خونريزي و قتل در اسالم پديده اي ناپسند به شمار مي رود . زمين فساد نمايند و بايد مجازات شوند

پس بايد ) 77/حج(» و جاهدوا في اهللا حّق جهاده«:برقراري امنيت الزم باشد بايد انجام شوداما هرگاه براي 

البته جنگ و قتال آخرين ) 194/بقره.(با اخاللگران در امنيت جنگيد تا زماني كه دست از تجاوز بردارند

بالحكمه و الموعظه ادع الي سبيك ربك «: ي مبارز است و قبل از آن بايد به موعظه و ارث پرداختمرحله

بايد توجه داشت كه تمامي اين اقدامات براي برپايي امنيت ) 124/نحل(» الحسنه و جادلهم بالتي هي أحسن

امنيت جنبه هاي فراواني دارد و انسان ها در زمينه هاي . است و نبايد فراتر از آن مورد استفاده قرار گيرد

ما شما را صاحب مكنت «: خداوند مي فرمايد. در امان باشد بايد... سياسي، عقيدتي، جاني، مالي، ناموسي و

اما انسان بايد از اين وسايل به ) 9/اعراف(».قرار داديم و انواع وسايل معيشت را براي شما برقرار ساختيم

به پاس اين ) 130/آل عمران(» يا ايها الذين آمنوا ال تأكلوالربا اضعافاً مضاعفه«:نحو شايسته استفاده كند

 . عمت ها بايد به مستمندان نيز كمك شود تا آن ها نيز در امنيت باشندن

حاكم را پاسبان خدا در زمين مي داند و از ديدگاه وي بهترين حاكم كسي است كه ) ع(حضرت علي 

نسبت به  24و 16، 13، 12در نامه هاي ) 18.(در تحقق حكومت، قوي تر و در حكم خداوند، آگاه تر باشد

ت دروني و بيروني تاكيد فراواني شده است تا براي تحقق اين امر، فرماندهان كاردان و سپاهي مسأله ي امني

 .منسجم فراهم شود زيرا تا امنيت وجود نداشته باشد امور ديگر نيز به نتيجه نمي رسد 

سوره نور به مومنان دستور مي دهد كه هرگز بدون اجازه ي صاحب منزل،  28و 27خداوند در آيات 

حريم منزل در اسالمف حريم خصوصي اشخاص است و نبايد مورد تعرض قرار . منزل ديگران نشويد وارد
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مي فرمايد به من خبر داده اند كه گروهي وارد خانه ي زني شده اند كه در پناه ) ع(حضرت علي . گيرد

براي اين حادثه،  اگر. اسالم بسر مي برد و خلخال و دستنبد و گردنبند و گوشواره هاي وي را درآورده اند

مردم به : همچنين فرموده است . مسلماني از غصه بميرد مالمت نخواهد شد و چنين مرگي، شايسته است

حاكم نياز دارند تا جاده ها را امن كند و حق ضعيفان را از ستمگران بگيرد و نيكوكاران در رفاه و آسايش 

 )24.(بسر برند

وجود دارد مانند مالكيت، كار، مسكن، حريم خصوصي  حقوق شهروندي در تمامي ابعاد زندگي بشر

پرداختن به تمامي اين موارد از حوصله ي اين مقال خارج است و در نتيجه به همين موارد كه ... و 

 .مالكهاي مهم و شاخص هاي اساسي در حقوق شهروندي بودند اكتفا مي كنيم

 جايگاه حقوق شهروندي در علوم ديني 

تري دارد يكي از علوم اي عام آن وحقوق شهروندي دراسالم كه معناي خاصمعنحقوق شهروندي به

ميان رشته اي به حساب مي آيد و نمي توان به جرأت گفت كه اين بحث مربوط به فقه يا فلسفه يا علوم 

دليل اين امر، آن است كه حقوق شهروندي داراي ماهيت محض حقوقي نيست . سياسي و نظاير اين هاست

-ممكن است از واژه. مي باشد... جنبه هاي سياسي ، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و  بلكه داراي

باشد اما است چنين استنباط شود كه مربوط به علم حقوق و فقه ميكه دراين عبارت بيان شده» حقوق«ي

هاي برجنبه» يحقوق شهروند«ي حقوقي وفقهيالبته شايد بتوان ادعا كرد كه جنبه. چنين استنباطي نارواست

در اينجا هم هدف ما پرداختن به . ديگر آن غلبه دارد اما به هر حال بايد آن را ميان رشته اي به حساب آورد

نمي باشد بلكه ... اقسام مختلف حقوق شهروندي يعني حقوق اقتصادي، حقوق سياسي، حقوق اجتماعي و 

ين و حقوق شهروندي نيز احتماالت مختلفي در مورد رابطه ي د. هدفمان آشنايي با مفهوم كلي آن است 

قابل طرح است از جمله اينكه دين فقط يكي از حوزه هاي حقوق شهروندي است چون بخشي از اين 
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حقوق به دين اشخاص برمي گردد و احتمال ديگر آن است كه علوم مختلف ديني در بررسي حقوق 

دانند ازگاري دارد كه اين را امري شخصي ميهاي سكوالر ساحتمال نخست با نظام. شهروندي دخالت دارد

اما احتمال دوم با نظام هاي ديني و بويژه نظام حقوقي اسالم، تناسب دارد زيرا دين فقط به احكام عبادي و 

روابط شخصي انسان و خدا محدود نمي شود بلكه اداره ي جاعه نيز بر عهده ي دين است و دين در اين 

 .دارد... ن فقه، فلسفه، اقتصاد، سياست وزمينه شاخه هاي مختلفي همچو

بررسي اين مطالب است كه اسالم و بويژه مذهب » حقوق شهروندي از ديدگاه اسالم«منظور از 

شيعي نسبت به حقوق شهروندي از قبيل امنيت، آزادي، آسايش و مالكيت چه ديدگاهي دارد؟ منابع اصيل 

اين زمينه چه مطالبي را باين كرده اند؟ حق الناس كه  اسالمي همچون آيات و سيره ي ائمه ي معصومين در

در اين نظام تاحدود زيادي با حقوق شهروندي ارتباط دارد در مقابل حق اهللا كه نظر به حقوق حاكميت و 

جامعه دارد از چه جايگاهي برخوردار است و كدام يك بر ديگري مقدم مي باشد؟ آيا در نظام اسالمي نيز 

في ديگر احترام به حقوق شهروندي در راستاي سعادت دنيوي انسان هاست يا همچون نظام هاي عر

سعادت اخروي نيز مورد نظر مي باشد و كدام يك از اين دو مورد بر ديگري مقدم است؟ از منظر اسالم 

كام يك از ويژگي هاي انسان مانند فطرت، طبيعت و كرامت وي در وضع حقوق شهروندي تاثير بيشتري 

 دارد؟

حقوق شهروندي در مكتب اسالم : سخ به اين سوال ها، فرضيه هايي وجود دارد از جمله اينكهدرپا

ي اي ديرينه دارد و اسالم از همان ابتدا به حقوق شهروندي توجه داشته است؛ اسالم و عرف در زمينهسابقه

، نقاط افتراق از حقوق شهروندي ، تفاوت ها و شباهت هايي دارند و اگر عقل در ميان آن دو داوري كند

 .بين خواهد رفت
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علوم مرتبط با حقوق شهروندي در مواردي كه مربوط به حقوق اسالم و احكام شرعي و نگاه دين به    

انسان مي شود، جنبه ي درون ديني دارند اما همان گونه كه اشاره شد در اين زمينه بحث هاي جامعه 

هاي از اين جهت جنبه. ، اقتصادي و غيره نيز وجود داردفلسفه، هستي شناسي، دين شناسي  شناسي، تاريخ،

برون ديني حقوق شهروندي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و شناخت حقوق شهروندي حتي از منظر ديني 

ابهامي كه در اينجا مطرح مي شود، آن . و اسالمي، زماني كامل مي شود كه تمامي علوم بكار گرفته شود

ط به احكام رابطه ي انسان با خداوند است كه رابطه اي شخصي مي باشد حال است كه علوم ديني مربو

آنكه حقوق شهروندي مربوط به روابط انسان ها با يكديگر در جامعه مي باشد پس علوم ديني و حقوق 

اين ابهام ناشي از ديدگاه سكوالري به دين است كه پس از قرون . شهروندي ارتباطي با يكديگر ندارند

در قرون وسطي كه كليسا حاكم مطلق بوده به نام دين، ستم هاي زيادي شد و . اروپا شكل گرفت وسطي در

دين   روحانيون كه خود را مرد دين و نماينده ي خدا مي دانستند ستم زيادي بر مردم كردند و در نتيجه،

د دست دين را زا بر همين اساس فالسفه ي اروپايي تصميم گرفتن. چهره ي ناپسندي ميان مدرم پيدا كرد

اما . سياست و اداره ي جامعه كوتاه كرده و كليساها را به مكان هايي براي عبادت مردم با خدا محدود سازند

دين اسالم اين رويه را برنمي تابد و عقيده دارد دين عالوه بر احكام شرعي عبادي داراي احكام اجتماعي 

بر همين اساس است كه فقه در ميان . ندي برنامه داردنيز هست و براي تمامي امور و از جمله حقوق شهرو

فقها در مورد . علوم ديني فربه تر از علوم تديگر است زيرا احكام اداره ي جامعه در فقه بيان شده است

ديدگاه هاي متفاوتي دارند؛ يك ديدگاه كه نظام جمهوري اسالمي ) ع(حاكميت فقه در زمان غيبت معصوم 

يزي شد واليت مطلقه اي را براي فقها برقرار مي دانند و مجتهد جامع الشرايط، همان نيز براساس آن پايه ر

اما گروهي ديگر اين حق را فقط براي اما معصوم برقرار مي دانند و واليت . اختيارات امام معصوم را دارد

ه هستند اين ديدگاه اما در ميان كساني كه قائل به واليت فقي. فقيه را در سطح واليت عدول مومنان مي دانند

غالب وجود دارد كه فقيه داراي سه نوع اختيارات است؛ يك دسته اختيارات بعنوان مقام شرعي اوست كه 
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در عبادات و امور شرعي خالصه مانند نماز ، روزه، حج و احكامي كه مربوط به رابطه ي انسان و خداوند 

به مناسبت حاكميت و قضاوت است يعني  برخي اختيارات وي به مناسبت مقام شرعي نيست بلكه. است

دسته ي سوم، اختيارات مربوط به اداره ي جامعه و . اختيار دارد اختالفات مدرم را حل و فصل كند

اختيارات دسته دوم و سوم كه حقوق شهروندي نيز جزء آن هاست، اختيارات عرفي است . حاكميت اوست

اين امور زير نظر فقيه و توسط اشخاص عادي انجام  كه براي هر حاكمي وجود دارد بنابراين ممكن است

پس حقوقي كه فقيه بعنوان حقوق شهروندي براي مردم وضع مي كند و آن ها را به اجرا در مي آورد . شود

 . صبغه ي شرعي ندارد و دخالت شرع نيز در آن ها بر پايه ي عرف و عقل مي باشد

 در اسالمفلسفه و هدف حقوق شهروندي 

ندي جزئي از نظام خلقت است و اسالم براي نظام خلقت، هدفي را ترسيم كرده است حقوق شهرو

پس خاوند در پي تحقق نظام . معرفي شده است» اقامه ي قسط و عدل«سوره حديد با عنوان  25كه در آيه 

حقوق شهروندي . عادالنه در جهان است و حكومت كردن، هدف اصلي اجراي حقوق شهروندي نيست

ي رشد وتعالي پيدا كند پس حقوق شهروندي وسيله است وهدف ع شده است تا انسان زمينهبراي آن وض

الر، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من «: خداوند در آيه ي اول سوره ي ابراهيم مي فرمايد. باشدنمي

يان احكام اعم از در اين آيه هدف از نزول قرآن و ب» الظلمات الي النور بإذن ربهم الي صراط العزير الحميد

حقوق در اسالم جزئي از . حقوقي و غيرحقوقي، آن است كه انسان از ظلمت ها به سوي نور هدايت شود

نظام خلقت است پس براي آشنايي با فلسفه و هدف حقوق بايد با فلسفه و هدف نظام خلقت آَشنا شد و 

فلسفه و هدف خلقت از ديدگاه . اين مطلب حتي در عالم ماده و حتي در علوم تجربي نيز صدق مي كند

اسالم فقط شناخت عملكرد طبيعي و مادي آن نيست بلكه بررسي نقش متافيزيك و عالم غيب نيز ضرورت 

يك پزشك غير الهي . دهيماين مطلب را با يك مثال از جهان مادي ويك نمونه ازحقوق توضيح مي. دارد 
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درپي فهم آن است كه اعضاي بدن چگونه به وجود  پردازدومادي وفني به بررسي عملكرد بدن انسان مي

ها چگونه تضمين مي شود، كنند، چه نقشي درحيات انسان دارند، سالمت آنمي آيند، چگونه فعاليت مي

پردازد اما پزشك الهي عالوه بر موارد فوق به بررسي اين مطلب نيز مي... فقدان آن ها چه نتيجه اي دارد و 

كند ق ومحيرالعقول كيست و پس از تحقيقات الزم به خدا مي رسد و نيز تحقيق ميكه خالق اين سيستم دقي

كه هدف از خلقت انسان چيست و آيا فقط براي مدتي زندگي كردن و خوردن و رشد كردن و مردن آفريده 

شده است يا هدف باالتري دارد؟ در پايان به اين نتيجه مي رسد كه اناسن به دنبال تكامل و مالقات 

يا ايها االنسان «: وردگار خودش مي باشد همان گونه كه خداوند در آيه ي ششم سوره انشقاق مي فرمايدپر

اي انسان تو با رنج و تالش به سوي پرودگار خود مي شتابي و او را : إنّك كادح الي ربك كدحاً فمالقيه

كه متاسفانه اولياي امور  تفاوت اساسي علوم اسالمي و غيراسالمي در همين مطلب است» .مالقات مي كني

اما براي حقوق، همان مثالي را . آموزشي استنباط ديگري از اسالمي شدن علوم داشته و به بيراهه مي روند

سوره حديد به آن اشاره شده است يعني عدالت كه به زعم گروهي مبناي حقوق  25مي آوريم كه در آيه ي 

حقوقدان الهي از خود سئوال مي كند عدالت كه در  .است و گروهي ديگري آن را هدهف حقوق مي دانند

ذره ذره موجودات هستي نمايان است توسط چه كسي خلق دش و آيا امان دارد خالق عدالت تكويني و 

تشريعي، انسان باشد يا آفريننده اي غيرمادي دارد؟ همچنين هدف از عدالت چيست؟ آيا عدالت براي آن 

در آسايش باشند و هدفي متافيزيكي در وراي آن نفهته است؟ از است كه مردم در زندگي دنيوي خود 

ديدگاه وي حقوق شهروندي فقط براي سعاد دنيوي انسان وضع نشده است بلكه هدف نهايي آن است كه 

 .انسان به مقام شامخ الهي دست يابد و خدايش را مالقات نمايد

» حسن و قبح«احكام را در قالب  اصولي ها و متكلمان اسالمي، مسأله ي فلسفه ي حقوق و ساير

بحث دراين زمينه بسيار گسترده است اما خالصه ي آن را در قالب چهارپرسش مطرح ) 5.(اندمطرح كرده

 .كنيممي
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پرسش اول آن است كه آيا اشياء و افعال داراي حسن و قبح ذاتي هستند يا نيكو بودن و قبيح بودن 

ال آيا عدالت ذاتاً نيكوست يا از آن جهت نيكوست كه خداوند آن ها بخاطر حكم خداوند است؟ بعنوان مث

شيعيان . قبيح است يا قبح آن بخاطر نهي خداوند است  همچنين ستم كردن آيا ذاتاً. آن را نيكو دانسته است

عقيده دارند كه حسن و قبح اشياء، ذاتي است و عدالت چنين اقتضايي دارد و از همين روي ايشان را 

داليل فراواني براي اين نظريه ارائه شده است از جمله اينكه خداون هيچ گاه دستور به . ده اندنامي» عدليه«

انجام كار قبيح يا ترك كار نيكو نمي دهد و خداوند بايد دستور به كاري بدهد كه نيكوتر است و لطف 

حسن و قبحي براي  اما اشاعره در اين مسأله با عدليه مخالفت كرده و) 42(خداوند چنين اقتضايي دارد 

 .اشياء قائل نيستند

پرسش دوم آن است كه با فرض وجود حسن و قبح براي اشياء و افعال، آيا عقل بشري مي تواند 

بدون ياري گرفتن از شرع به حسن و قبح آن ها پي ببرد يا خير؟ اصولي هاي شيعه عقيده دارند كه حسن و 

ها عقل انسان پس به گمان اصولي. ها آن را قبول ندارندقبح اشياء توسط عقل قابل فهم است اما اخباري

 .تواند دريابد كه كدام يك از حقوق براي شهروندان مناسب بوده و كدام يك مناسب نيستمي

پرسش سوم درباره ي آن است كه با فرض توان عقل براي استنباط حسن و قبح اشياء آيا حكم عقل 

ست آنچه عقل به آن حكم مي كند با آنچه مورد تاييد شرع است مورد تأييد شارع نيز مي باشد يا ممكن ا

بسياري از اصولي ها بر اين باورند كه ميان حكم عقل و حكم شرع مالزمه وجود دارد . تفاوت داشته باشد

كلّما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّما حكم به الشرع «: يعني همان قاعده ي مشهوري كه مي گويد

 .ما گروهي هم اين مالزمه را قبول ندارندا» حكم به العقل

آخرين پرسش آن است كه در صورت مطابقت حكم شرع و حكم عقل آيا حكم عقل براي انسان، 

حجيت و اعتبار دارد يعني آيا مي توان گفت آنچه كه عقل فهميده است مورد تاييد شارع است و مي توان 
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حكم عقل را رد كرده باشد و يا آنچه عقل مي فهمد  به آن عمل كرد يا اينكه ممكن است شارع در مواردي

 )43.(فقط در مقام استنباط است اما در مقام عمل نمي توان به حكم عقل اعتماد كرد

از مطالب باال چنين استنباط مي شود كه اگر پاسخ به پرسش هاي فوق، مثبت باشد پس حقوق 

الهي است كه ما را به اين مصالح هدايت  شهروندي برپايه ي مصلحت هايي است و عقل انسان وديعه اي

البته منظور از . مي كند و الزم نيست تمامي مصاديق حقوق شهروندي در آيات و روايات بيان شده باشد

عقل، عقلي است كه بر علت فاعلي و علت غايي تكيه كند يعني فقط به كاركرد حقوق براي سعادت دنيوي 

ور باشد كه فاعل اصلي خداوند است و انسان سرانجام براي رسيدن به بشر توجه نداشته باشد بلكه بر اين با

 .خدا، حقوق و تكاليف خود را انجام دهد
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 منابع حقوق شهروندي در اسالم -فصل دوم

 قرآن  -1

 سنت -2

 عقل -3

 قانون  -4
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 مقدمه

روش استنباط «يا »اصول فقه«روش استنباط احكام شرعي بر عهده ي شاخه اي از علوم ديني با نام 

. اصولي ها در مورد راه ها و منابع استنباط احكام شرعي ديدگاه هاي متفاوتي دارند. مي باشد» كام شرعياح

يك ديدگاه كه سنتي و قديمي به حساب مي آيد منابع استنباط احكام ار در چهار دليل يعني قرآن، سنت، 

احكام شرعي منحصر در دليل ،منحصر مي داند و ديدگاه ديگر، آن است كه شيوه ي استنباط  اجماع و عقل

به نظر . باشد قابل بحث مي باشد خاصي نيست بلكه هردليلي كه شايستگي رسيدن به حكم شرعي را داشته

رسد اين اختالف درمرحله ي لفظ است و گرنه در واقع هر دو گروه، يك سخن را بيان مي كنند و مي

در اصول فقه فقط بايد از همين چهار دليل ها در آن است كه موضوع اصول فقه چيست يعني اختالف آن

پس در مورد دليل هاي استنباط احكام همگي اتفاق . بحث كرد يا دليل هاي ديگر نيز قابل بحث مي باشد

نظر دارند كه ادله ي شرعي منحصر در همين چهار دليل است و بسياري از موارد ديگر مانند عرف و بناي 

 .الح مرسله به دليل عقل برمي گرددعقال و شهرت  قياس و استحسان و مص

نكته ي مهمي كه قبل از ورود به بحث درباره ي ادله ي چهارگانه بايد مورد توجه قرار گيرد آن 

است كه دليل اجماع از سوي فقهاي شيعه دليل معتبري نيست زيرا اجماع در صورتي معتبر است كه اوالً 

اما . را از اجماع بدست آورد) ع(شد و ثانياً بتوان نظر امام حتي يك مخالف نيز در ميان فقها وجود نداشته با

هر دو شرط مخدوش است زيرا فقهاي گذشته و حال به قدري زياد هستند كه نمي توان با قاطعيت گفت 

تمامي فقها با فالن مسأله موافق هستند مگر احكامي مانند وجوب نماز كه آن ها هم نياز به اجماع ندارند 

پس امكان بدست آوردن اتفاق نظر فقها كه اصطالحاً اجماع . ي معتبر ديگر به اثبات رسيده اندبلكه با ادله 
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اما شرط . شود اجماع قولي استهاي فقهي ديده ميشود وجود ندارد وآنچه در كتابحصولي ناميده مي

باشد اه امام ميدوم نيز مخدوش است زيرا اگر اجماع حكايت ازديدگاه امام نيايد پس آنچه معتبراست ديدگ

درمورد دليل عقل نيز بحث هاي فراواني وجود دارد . نفسه اعتباري نداردكه جزء سنت است پس اجماع في

ها، كه در محل خود به آن ها اشاره خواهد شد و به صورت خالصه مي توان گفت گرچه مشهور اصولي

ه معناي انكار قرآن و سنت نيز مي باشد دليل عقل مستقل را دليل معتبري نمي دانند اما انكار دليل عقل ب

زيرا اعتبار آن داليل نيز از راه عقل ثابت مي شود و اگر دليل عقل را نپذيريم در حال حاضر كه راه وحي و 

 .سنت برما مسدود است هيچ راهي براي كشف احكام شرعي نخواهيم داشت

ي تحصيل مقررات و احكام حقوق شهروندي نيز يكي از مصاديق احكام شرعي است و براي نحوه 

حقوق . اين حقوق هر راهي براي ساير احكام پيشنهاد شود شامل حقوق شهروندي نيز خواهد شد

شهروندي هم از راه قرآن، سنت و عقل بدست مي آيد هرچند براساس مباحثي كه قبالً مطرح شد تفاوت 

ندي در صورتي جنبه ي در حال حاضر حقوق شهرو. اساسي ميان حكم عقل و حكم شرع وجود ندارد

الزامي و اجرايي پيدا مي كند كه در لباس قانون درآمده باشد و از همين روي الزم است اشاره اي به قوانين 

 .مربوط به حقوق شهروندي به عنوان منبع اين حقوق داشته باشيم

 قرآن

اصطالحاً  نخستين منبع براي استنباط احكام شرعي و از جمله حقوق شرعي، آيات قرآن است كه 

در مورد قرآن بحث هاي فراواني وجود . دليل نقلي ناميده مي شود و در مقابل دليل عقلي يا لُبي قرار دارد
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دارد كه در اينجا نمي توان همه ي آن ها را مطرح كرد پس به صورت خالصه برخي مباحث مرتبط با 

مانان بوده و هيچ تحريف و جعلي در در مورد اينكه قرآن، كتاب آسماني مسل. موضوع بحث اشاره مي كنيم

آن راه ندارد پس آنچه در حال حاضر بعنوان قرآن در دست ماست، معتبر بوده و يكي از معجزات قرآن، آن 

 .است كه از دست بردن و ساختگي بودن مصون مانده است برخالف تورات و انجيل كه تحريف شده است

ود دارد و در اين ميان، دو ديدگاه، طرفدار در مورد هدف نزول قرآن ديدگاه هاي متعددي وج

نازل شده است تا از عقلي كه در   بيشتري دارد؛ يك ديدگاه، آن است كه قرآن براي پرورش انسان كامل،

براساس اين ديدگاه، قرآن كتاب احكام . درون وي به وديعت نهاده شده است استفاده ي بهتري بنمايد

شر از جمله حقوق شهروندي در آن بيان شده باشد بكله اگر انسان به نيست تا تمامي مقررات مورد نياز ب

ديدگاه ديگر آن است كه قرآن . آموزه هاي قرآني عمل نمايد نيازي به راهنما براي وضع مقررات ندارد

داراي تمام احكام و مقررات مورد نياز بشر است و هيچ حكمي نيست كه در قرآن بيان نشده باشد و همان 

رقرآن نير به اين مطلب اشاره شده است كه هيچ ترو خشكي نيست كه از ديد قرآن مخفي مانده گونه كه د

تفاوت اين دو ديدگاه به نحوهي تفسير آيات مزبور برمي گردد؛ اگر منظور از بيان تمامي احكام در . باشد

هوايي ودريايي،  قرآن، آن باشد كه حكم همه امور مانند مقررات راجع به قراردادها، جرايم، حمل ونقل

در قرآن بيان شده است اين ادعا با ظاهر آيات قرآن سازگاري ندارد ... المللي و هاي بيناسناد تجاري، پيمان

حدود پانصد آيه به احكام شرعي اختصاص ) 44.(آيه مي باشد 6616زيرا از ميان تمامي آيات قرآن حدود 

همين اساس شايد منظور قرآن از بيان تمامي احكام، آن بر. دارد كه اكثر آن ها نيز احكام عبادي مي باشد
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باشد كه قرآن مي تواند انساني را پرورش دهد كه تمامي احكام شرعي را بدست آورد و در نتيجه قرآن 

 . كتاب راهنماي احكام نيست بلكه كتاب راهنماي انسان است

نه و بقيه در مكه نازل حرف است كه بيست سوره در مدي 33371قرآن داراي صدوچهارده سوره و 

در مودر امكان فهم معناي الفاظ قرآن اختالف نظر وجو دارد و مفسران، آيات قرآن را به . گرديده است

در مورد آيات محكم ترديدي نيست اما فهم آيات متشابه دشوار . آيات محكم و متشابه تقسيم كرده اند

رفي مي دانند يعني سنت و عقل و اجماع زماني فقها قرآن را به منزله ي قانون اساسي در حقوق ع. است

همان گونه كه گفته شد عمده ي آيات قرآن در مورد مسائل اعتقادي و . اعتبار دارد كه مطابق با قرآن باشد

اخالقي است و وقتي انسان از نظر اعتقادي و اخالقي به كمال رسيد قادرخواهد شد تا مقررات اجتماعي را 

كساني كه قانونگذار اصلي را . نشيني خداوند بر روي زمين را پيدا مي كندتدوين كند و شايستگي جا

خداوند مي دانند منظورشان آن است كه خداوند به انسان الهام مي كند تا قوانين را وضع كند وگرنه وضع 

 . مستقيم از طريق وحي حداقل در زمان حاضر امكان ندارد

 سنت

فقهاي اهل سنت يا عامه، سنت را منحصر . رعي استترين منبع احكام شپس ازقرآن، سنت مهم 

سنت . دانندمي) ع(ي معصومين اند اما فقهاي شيعه، سنت را اعم ازسنت پيامبر وائمهدرسنت پيامبر دانسته

حديث ) 45.(كردار و تقرير معصومين است و سنت لفظي را حديث يا اثر يا خبر مي نامند شامل گفتار،
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و حديث غيرقدسي تقسيم كرده اند و منظور از حديث قدسي، حديثي است كه پيامبر را به حديث قدسي 

 . الهام كرده است برخالف ساير احاديث كه سخن خود پيامبر است خداوند به پيامبر خود بجز از راه وحي،

يك جهت، اعتبار سندي است  اعتبار حديث كه مهم ترين بخش سنت مي باشد از دو جهت است؛

عتبار دارد كه نسبت آن به معصوم، قطعي باشد و حديث يا متواتر است يعني راويان آن يعني حديث زماني ا

به اندازه اي هستند كه احتمال عدم صدور آن از معصوم نمي رود و يا خبر واحد است كه بايد راوي آن 

ن روايت مستفيض هم در ميا. عادل و مودر اعتماد باشد و چنين حديثي ممكن است صحيح يا ثقه باشد

علوم زيادي در زمينه ي حديث بوجود آمده است تا احاديث معتبر از نامعتبر . متواتر و واحد قرار دارد

احاديث نيز . شناخته شود زيرا حديث نقش مهمي در حقوق اسالم دارد ومنبع اساسي به شمار مي رود

دي براي آن وجود دارد از همچون آيات قرآن، بيشتر مربوط به امور اعتقادي و اخالقي هستند و داليل متعد

فرصتي براي حاكميت جامعه پيدا نكردند تا بتوان از سيره ي ايشان در ) ع(جمله اينكه امامان معصوم 

) ع(و امام علي ) ص(مسائل حقوقي و اجتماعي بهره گرفت و عمده ي اين روايت ها مربوط به پيامبر 

در فقه شيعه مهم ترين اماره اي . اندايت نقل كردهنيز بيش ازامامان ديگر، رو) ع(است و امام باقر و صادق

» من اليحضره الفقيه«هاي صحيح وجود دارد، ذكر آن ها در كتاب هاي مشهور حديثي يعني كه براي روايت

مي باشد يعني اگر حديثي در همه ي كتاب هاي معتبر بيان شده باشد معتبر است زيرا » كافي«و » تهذيب«و 

ر گردآوري روايت هاي معتبر، دقت مي كردند و براي بررسي اعتبار يك روايت مولفان اين كتاب ها د

پس نمي توان به هر روايتي عمل كرد بويژه اينكه تاريخ . گاهي سفرهاي طوالني و طاقت فرسا مي نمودند 

حديث نشان مي دهد حاكمان ستمگري براي تثبيت پايگاه خود و مشروعيت بخشيدن به آن، اشخاص ظاهر 
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حي را اجير مي كردند تا احاديثي را به نفع آن ها جعل كرده و اين روايت ها به مرور وارد كتاب هاي الصال

براي تشخيص روايت هاي جعلي از روايت هاي معتبر، قواعد زيادي وضع شده و . روايي شده است

 .پژوهش هاي فراواني صورت گرفته است

ي دارد كه مي توان ديدگاه اسالم در مورد حقوق سخنان فراوان) ص(پيامبر گرامي اسالم -سنت پيامبر

وي در روايتي، مردم را همچون دندانه هاي شانه با يكديگر، مساوي و . شهروندي را از آن ها استنباط كرد

ها، داند يا عربي وعجمي بودن را مالك برتري انسان ها بر يكديگر نمي داند بلكه مالك برتي انسانبرابر مي

 )11.(تقواي آن هاست

در سيره ي پيامبر آمده است كه در پيمان خود با يهود و ساكنان مدينه تاكيد داشتند كه اقليت ها بايد 

از امنيت كامل بهره مند باشند و در صورت كه از انعقاد پيمان خودداري كردند يا شرايط پيمان را رعايت 

ا آنجا كه ممكن است از جنگ و نكردند ابتدا بايد دعوت به اسالم و همزيستي مسالمت آميز شوند و ت

در داستان خالدبن وليد آمده است كه وي براي مقابله با كفار با لشگري به . تعرض به آن ها خودداري شود

سوي آنان اعزام شد و وقتي از پذيرش اسالم سرباز زدند عده اي از آن ها را كشت اما پيامبر به اين عمل 

 )12.(ا از بيت المال پرداخت نمودخالد اعتراض كرد و ديه ي كشته شدگان ر

بر احترام به عقايد اقليت ها و آزادي بيان آن ها تاكيد زيادي داشت و همواره با آنان ) ص(پيامبر 

بسياري از ) 13.(مراسله و مكاتبه داشته و نمايندگان اعزام مي كرد تا به بحث و گفتگو با آن ها بپردازند

 . آيدبرند از اين پيمان ها بدست ميبي دركشورهاي اسالمي بسر ميحقوق شهرونداني كه بعنوان اقليت مذه
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در داستان جنگ خيبر آمده است كه چوپان يهوديان مسلمان شد و گوسفندان كفار را نزد پيامبر آورد 

تا به وي تسليم كند اما پيامبر به وي سفارش كرد تا گوسفندان را به صاحبان آن ها برگرداند زيرا نزد وي 

اين امر نشان از حمايت دولت اسالمي از اموال غير مسلمانان دارد در تاريخ اسالم آمده ) 15(است امانت 

است كه وقتي گروهي از مسيحيان نجران نزد پيامبر امدند تا در مورد اسالم تحقيق كنند پيامبر به ايشان 

همچنين در جايي ثبت . نداجازه داد تا در مسجد مسلمانان عبادت كنند و آنان به سوي مشرق نماز خواند

اين امر نيز حكايت از ) 16.(نشده است كه مسلمانان در فتوحات خويش، معابد اهل كتاب را تخريب كنند

 .رعايت حقوق فرهنگي و اعتقادي اقليت ها توسط دولت اسالمي دارد

مان هاي ديني همچون شهروندان مسلهاي فراواني وجود دارد كه اقليتدرحقوق قضايي نيز حكايت

توانستند نزد حاكم اسالمي اقامه ي دعوا كرده و تظلم خواهي كنند و آياتي از قرآن هم در اين زمينه مي

 . وجود دارد كه در مباحث قبلي به آن اشاره شد

اي به مردم زماني كه عالء بن حضرمي را به بحرين اعزام نمود در نامه) ص(رسول گرامي اسالم 

... ا به سوي شما اعزام كردم و به او دستور دادم كه از خداي يكتا پروا كندعالء بن حضرمي ر«:آنجا نوشت

خوانم پس اگر به عدالت حكم كرد وبه عدالت تقسيم نمود ودر مقابل شما را نيز به پيروي از او فرا مي

مالحظه ) 31(».سخنانش گوش دهيد و او را پيروي كرده وياري نماييدطلب ورحمت ديگران رحم كرد به

 . شود كه مشروعيت حكومت حاكم اسالمي منوط به رعايت مقررات شرعي استمي

مساوات حاكم با مردم يكي از ويژگي هاي بارز پيامبر مسلمانان بود و داستان سواده بن قيس مشهور 

است كه پيامبر در اواخر عمر خويش و در حال بيماري از مردم خواست تا چنانچه حقي بر او دارند آن را 
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سواده به وي گفت كه هنگام بازگشت از يكي از سفرها، تازيانه ي پيامبر به كتف او خورده و . كنند استيفا

پيامبر دستور داد تازيانه ي وي را آوردند و برهنه شد تا سواده او را قصاص كند اما . قصد قصاص دارد

اكم اسالمي در سنت مالحظه مي شود كه ح) 32.(سواده بدن پيامبر را بوسيد و از قصاص صرف نظر كرد

 .پيامبر مانند بقيه مدرم در مقابل قانون يكسان است وشهروندان حق دارند وي را مواخذه كنند

حقوق شهروندي مبتني بر دو ستون است؛ يك ستون آن، دولت و حاكميت  –سنت حضرت علي 

اشته باشد و بايد مشروعيت د) ع(حاكميت از ديدگاه امام علي . است و ستون ديگر، مردم مي باشند

مشروعيت آن فقط به اراده ي خداوند وابسته است كه حاكميت الهي داراي مشروعيت ذاتي بوده و شيعي 

از سوي خداوند به اين امر منصوب شده اند اما عالوه بر مشروعيت الهي نياز به مقبوليت مردمي نيز دارد و 

ن آن ها برقرار مي شود كه حضرت بارها به زماني كه مردم، حاكم را به رسميت شناختند حقوق متقابلي ميا

امام در خطبه ي ) نهج البالغه 3نامه ي .(تبيين اين حقوق متقابل پرداخته و مردم را با آن ها آشنا كرده است

ايها الناس «:نهج البالغه، آموزش دادن حقوق به مردم را يكي از تكاليف حاكم در مقابل مردم مي داند  34

از » لكم علي حقّ فإماّ حقكم علي فالنصيحه لكم و توفير فيئكم و تعليمكم كيالتجهلها إنّ لي علكيم حقّا و

ايجاد  :جمله ي حقوقي كه حضرت در نهج البالغه براي مردم و بر دوش حكومت برقرار مي داند عبارتند از

ن ها؛ آبادني امنيت؛ رفاه اقتصادي مردم؛ تعليم و ارشاد شهروندان؛ محبت به مردم و دوري نكردن از آ

اين ها مهم ترين مصاديق حقوق شهروندي است . كشور؛ خدمت بدون منت؛ دورغ نگفتن و اجراي عدالت

كه در اعالميه هاي جهاني و قوانين اساسي كشورها پيش بيني شده است و مالحظه مي شود در نظام 
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، به شكل كاملي بيان حقوقي اسالم قرن ها قبل از آنكه حقوق شهروندي در كشورهاي مترقي مطرح شود

 .شده بود هرچند زمينه ي اجراي آن ها فراهم نگرديد

برخالف حاكمان يوناني كه رعيت را به منزله ي گله ي گوسفندان و حاكم را چوپان ) ع(امام علي 

-ي بنيقبيلهحزم بهجبل به يمن يا عمروبندانستند، حاكم را خدمتگزار دانسته وهنگام اعزام معاذبنآن ها مي

الحارث و مالك اشتر بعنوان والي و حاكم مناطق مختلف به مردمان آنجا نامه مي نوشت كه اين افراد را 

اين در حالي بود كه فالسفه ي . بعنوان صاحب اختيار نمي فرستم بلكه بعنوان خدمتگزار منصوب مي كنم

غز آن و مجلسيان، قلب آن مي گفتند دولت پيكري جاندار است كه شاه، سرآن و روحانيون، م 17و  16قرن 

چشم و گوش و زبان و سپاهيان، دست آن هستند و مردم پاي دولت مي باشند و مردم  و حاكمان واليات،

 .براي آسايش اربابان آفريده شده اند نه اينكه اربابان مسئول آسايش مردم باشند

ه رغم آنكه امير آن است كه ايشان ب) ع(يكي از نكات جالب توجه در مورد سيره ي حضرت علي 

سخن بود و نهج البالغه ي او نسخه ي دوم قيآن به شمار مي رود هيچ گاه در مقام شهروندي اين سخنان را 

اين مسأله در مورد اكثر . بر زبان نياورد بلكه زماني دم از حقوق شهروندي مي زد كه حاكم بر مردم بود

و شهروند هستند براي كسب قدرت،  حاكمان ديگر برعكس است يعني در زماني كه قدرت ندارند

شعارهاي زيبا با عنوان حقوق شهروندي سر مي دهند اما وقتي به حكومت رسيدند شعارهاي خود را 

 .فراموش مي كنند

دوران كوتاهي به خالفت پرداخت اما در اين مدت، گفتار و رفتار وي حكايت از ) ع(حضرت علي

ه مخالفان سرسخت خود همچون خوارج، حقوق حمايت از حقوق شهروندان دارد و حتي نسبت ب
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مبتني بر بينش توحيدي ) ع(حقوق شهروندي از ديدگاه امام علي )14.(شهروندي ايشان را رعايت مي كرد

نهج البالغه كه به حقوق  216در خطبه ي ) ع(است كه از قرآن و سنت سرچشمه مي گيرد حضرت علي 

اهللا سبحانه لي علكيم حقاً بواليه امركم و لكم علي من فقد جعل « :اجتماعي اختصاص دارد فرموده است

پس » .خداوند براي من بر شما حقي قرار داده تا شما را سرپرستي كنم و شما نيز بر من حق داريد :الحق

حقوق شهروندي براساس اين ديدگاه حقي متقابل ميان مردم و دولت بوده و دولت بايد اين حقوق را تامين 

امام در اين ) 17.(ني اصالح مي شود كه هر دو گروه به حقوق يكديگر، احترام بگذارندكند و جامعه زما

از ديدگاه امام . خطبه مردم را به اجراي عدالت سفارش مي كند و مردم را در مقابل قانون، يكسان مي داند

ه درستي انجام حاكمان، خادمان مردم هستند كه نبايد بر مردم منت بگذارند بلكه اگر امور را ب) ع(علي 

 .دهند به وظيفه ي خود عمل كرده اند

توجه به حقوق فرهنگي مردم است و مهم ترين ) ع(يكي از نكات مهم در سيره ي حضرت علي 

ابزار براي تحقق آن، امر به معروف و نهي از منكر مي باشد و بويژه به مردم سفارش مي كن كه همواره 

 .طا رفتند، خطاي ايشان را گوشزد كنندمراقب رفتار حاكمان باشند تا اگر به خ

به حقوق اقتصادي مردم تاكيد كرده و به حاكمان گوشزد مي كند تا با احتكار و  53در نامه ) ع(امام 

وي به مالك اشتر سفارش مي كند كه خراج را در راه آباداني مصرف . گرانفروشي و كم فروشي مبارزه كنند

 .ي مردم خواهد شدكند وگرنه موجب خرابي شهرها و نابود

و برخي نامه هاي ديگر وي به استفاده ي همگان از درآمدهاي  41و نامه  105و  15خطبه هاي 

عمومي تأكيد دارد و يكي از ويژگي هاي بارز حكومت كوتاه حضرت، حساسيت بسيار زياد وي نسبت به 
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اف داشته و در برآوردن در روابط خود با مردم انص«:مي فرمايد 51در نامه ي . بيت المال مي باشند

نيازهايشان شكيبا باشيد، شما خزانه دار مردم و نماينده آن ها هستيد پس كسي را از نيازمندي هايش 

 ».بازنداشته و از خواسته هايش محروم نسازيد

 224توجه به حقوق قضايي مردم نيز از ويژگي هاي آن حضرت بو و سخنان وي در خطبه ي 

به خدا قسم اگر هفت اقليم را با تمامي آنچه در زير آسمان هاست به من بدهند «:مشهور است كه مي فرمايد

حضرت در نامه ي معروف خويش به مالك » .حاضر نيستم وست جوي را به ناحق از مورچه اي بگيرم

قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز كن و مبادا نسبت به آنان چون « : اشتر مي فرمايد

انور درنده آزار كننده باشي كه خوردنشان را غنيمت شماري زيرا مردم دو دسته اند؛ دسته اي برادر ديني ج

 ».تو هستند و گروهي ديگر در آفرينش با تو يكسانند

. داندمردم ونه كسب قدرت و مكنت ميحكومت را بعنوان فرصتي براي خدمت به) ع(حضرت علي

آمده است كه عبداهللا بن عباس گويد قبل از جنگ جمل نزد ) 33خطبه ي (در نهج البالغه ي شريف 

حضرت از من پرسيد بهاي اين كفش . حضرت رفتم در حاليكه كفش هاي پاره ي خود را پينه مي كرد

چقدر است؟ گفتم ارزش ندارد پس فرمود به خدا سوگند كفش بي ارزش نزد من محبوب تر از حكومت 

 .و باطلي را نابود كنمبر شماست مگر اينكه حقي را برپا 

كه فرصت كوتاهي براي هدايت مردم پيدا ) ع(امامان شيعه بجز حضرت علي  -سنت ساير امامان

كرد، هيچ كدام فرصت زعامت و خالفت پيدا نكردند و حتي زمينه براي روشنگري و هدايت معنوي مردم 



۸۴ 
 

) ع(ه امام باقر و امام صادقبرهمين اساس عمده ي روايات صادره مربوط ب. نيز به ندرت حاصل مي شد

 .باشد كه فرصتي براي روشنگري پيدا كردندمي

به ميراث گذاشته است كه بخشي از حقوق » رساله ي حقوق«رساله اي با عنوان ) ع(امام سجاد

بدان كه قدرت تو «: شهروندي در آن بيان شده است از جمله در مورد حقوق شهروندان برحاكم مي فرمايد

سبب شده تا آنان رعيت تو شوند پس واجب است كه در حق آنان عدالت بورزي و  و ضعف رعيت تو

براي آنان مانند پدري مهربان باشي و نادني شان را بر آنان ببخشي و در مجازاتشان عجله نكني و خداوند را 

ه ي در ديباچه ي رساله ي خود، پاي) ع(امام سجاد ) 33(» .به خاطر قدرتي كه به تو داده سپاس گويي

تمامي حقوق را حق توحيد دانسته و مي فرمايد خداوند بر بربندگانش حقوقي دارد و اصل تمامي حقوق، 

پس از ذكر حق خداوند بر بندگان درباره ي حق انسان بر خودش سخن مي گويد و متذكر . توحيد است

ان پيرامون حق در پاي. مي شود كه انسان مالك واقعي خودش نيست تا هرگونه كه بخواهد رفتار كند

غيرمسلمان بر مسلمانان سخن گفت و آنان را از آزار و اذيت كافران برحذر مي دارد و ستم بر كافر اهل 

 .پيمان را دشمني با پيامبر مي داند

تقسيم مساوي « :در مورد حقوق مردم در مقابل حاكمان سوال شد و ايشان فرمودند) ع(از امام باقر 

اين سخن اشاره به ستم حاكمان آن ) 34(» .مردم از جمله ي اين حقوق است بيت المال و عدالت نسبت به

 )35.(زمان دارد كه ميان اشخاص قوي و ضعيف تفاوت گذاشته و حق مظلومان را به ظالمان مي دادند

قانونگذاري را :  سوره ي يوسف 40 در پايان اشاره به اين نكته الزم است كه خداوند در آيه ي 

 36و يا حداكثر، آن را به پيامبرش تسري داده و در آيه ي » إن الحكم إال اهللا«:مي داندمنحصر در خودش 
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و ما كان لمؤمن و ال مؤمنه إذا قضي اهللا و رسوله امراً أن يكون لهم الخيره من « :سوره ي احزاب مي فرمايد

حال . ا، آن را بپذيرنديعني اگر خدا و پيامبرش حكمي كردند مردان و زنان مومن بايد بي چون وچر» امرهم

ممكن است اين ابهام بوجود آيد كه براساس ظاهر اين آيات، قانونگذار حق خدا و رسول اوست پس چه 

دليلي براي حق قانونگذاري از سوي امامان و فقها وجود دارد؟ پاسخ به اين سوال نياز به بحث هاي طوالني 

ي از سوي امامان و فقها منافاتي با انحصار وضع دارد اما به صورت مختصر اشاره مي شود كه قانونگذار

قانون در خداوند ندارد زيرا ايشان از سوي خودشان سخني نمي گويند بلكه آنچه بيان مي كنند از سوي 

پس پيامبر و امامان و فقها، زبان . پروردگار است همچنان كه پيامبر نيز از سوي خودش سخن نمي گويد

كنند كنند، بسيار احتياط ميف قانونگذاران عادي كه عقايد خود را بيان ميخدا هستند واز همين روي برخال

مقبوله ي عمربن خنظله كه مهم ترين دليل شرعي براي . تا سخني را بدون جهت به خدا نسبت ندهند

باشد، شرايط سختي را براي فقيه جامع الشرايط بيان كرده است تا عالوه بر علم و دانش واليت فقيه مي

 .ان به گوهر تقوي نيز آراسته باشد و آنچه را به خدا نسبت مي دهد دقيق و كامل باشدفراو

 عقل

دليل عقل، چهارمين دليل براي استنباط احكام شرعي است كه گرچه گروه زيادي از فقهاي شيعه 

رد امور  قل،اما رد دليل ع) 46.(خنفيه و اخباري هاي شيعه با آن مخالفت كرده اند ظاهريان ، ماند اشعري ها،

دليل عقلي به . انددليل عقلي مستقل ودليل عقلي غيرمستقل تقسيم كردهدليل عقل را به. بديهي وروشن است

حكم عقل به لزوم اجراي عدالت و پرهيز از ستم به . حكم عقل با كمك گرفتن از شرع گفته مي شود
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نباط مي كند هرچند دليل شرعي براي ديگران، حكم عقلي مستقل است زيرا عقل اين حكم را به تنهايي است

كند از آن جهت اما وقتي عقل حكم به حرمت استعمال مواد مخدر و روان گردان مي. آن وجود نداشته باشد

است كه شرع، حكم به حرمت نوشيدن مشروبات الكلي كرده است زيرا علتي كه در حكم شرعي وجود 

 .يز وجود دارددارد كه حمايت از مصلحت عقل مي باشد در اينجا ن

دليل عقل در تقسيم بندي ديگري به دليل قطعي و ظني تقسيم مي شود و نسبت به اعتبار دليل عقلي 

قطعي مانند وجوب عدالت، ترديدي نيست بلكه اختالف ها در مورد دليل ظني است چون نمي توان 

مناسب ديگري سخن گفته در مورد اعتبار دليل عقل به . حكمي را از روي ظن و گمان به شارع نسبت داد

شد و ديديم كه برخي از علما، عقل را فاقد چنين تواني مي بينند كه بتواند مصلحت و مفسده ي احكام را 

گروهي ديگري مي گويند گرچه عقل چنين تواني دارد اما مالزمه . استنباط كرده و براساس آن حكم نمايند

ن گفت آنچه را عقل مثالً بعنوان حقوق شهروندي اي ميان حكم عقل و حكم شرع وجود ندارد و نمي توا

عده اي هم عقيده دارند گرچه چنين مالزمه اي وجود دارد اما . درك مي كند، مورد تأييد شرع نيز مي باشد

 )47.(با وجود قرآن و سنت نيازي به دليل عقل نيست و نهايتاً عقل، موضوعات احكام را تشخيص مي دهد

مورد ) ه413.م(هد كه اين دليل از سوي شيخ مفيد در قرن پنجم هجري تاريخ اصول فقه نشان مي د

از آن ياد » العده«دومين فقيهي است كه در كتاب ) ه460م(شاگرد وي، شيخ طوسي . اشاره قرار داده است

كرده و معلومات را به عقلي و سمعي تقسيم مي نمايد اما بازهم دليل عقل به صراحت در اين نوشته ها 

نخستين كسي است كه به صراحت دليل عقل را مطرح مي كند ولي ) ه958م(و ابن ادريس حلي  نشدهبيان

همچنين فقهاي . نه بعنوان دليل مستقل بلكه بعنوان دليلي كه استفاده از سه دليل ديگر را مقدور مي سازد
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ت شناسايي نامداري همچون محقق حلي و شهيدان و ميرزاي قمي، دليل عقل را مطرح كرده اند ولي جرأ

إنّ «:آن بعنوان دليل مستقل را ندارند بويژه زماني كه با روايت هاي معتبري روبرو شده اند كه مي فرمايد

به نظر مي رسد انكار اعتبار دليل عقل، انكار . » إن السنه إذا تيست محق الدين«يا » دين اهللا اليصاب بالعقول

هي مي شود پس عمده ي اختالف ها به نحوه ي استفاده امور بديهي است زيرا فرجام هر دليلي به عقل منت

آن است كه عقل معتبر است منتها نه بدين معنا  نظر غالب و مشهور در اين زمينه،. از دليل عقل برمي گردد

كه آنچه بيان مي كند در مقابل اراده ي خداوند است بلكه حكم عقل، حكم شاعر است زيرا احكام شرع از 

ي رسد؛ يكي از راه پيامبر ظاهري كه همان وحي است و ديگري از راه پيامبر دروني كه دو راه به دست ما م

 .همان عقل مي باشد

استنباط عملي   استنباط علمي حكم است اما بناي عقل، دليل عقل با بناي عقال تفاوت دارد زيرا عقل،

مستقلي نيست بلكه اعتبار  پس بناي عقال دليل. است يعني رفتار عقال حكايت از ديدگاه معصوم مي باشد

آن همچون اجماع بخاطر كشف از نظر معصوم مي باشد برخالف عقل كه با استدالل اراده ي خداوند را 

 . بيان مي كند

 قانون

قانون جمهوري اسالمي ايران همان گونه كه از نامش پيداست مبتني بر اسالم مي باشد و قانون 

ناميد زيرا احكام شرعي را به شكل قانون » ياسي مكتوبفقه س«اساسي جمهوري اسالمي را مي توان 

قرآن، سنت و عقل منبع قانون هستند يعني قانون بايد بر مبناي اين سه دليل وضع شود اما . درآورده است
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پس قانون را مي توان منبع مستقيم حقوق . خود قانون، اعتبار مستقيم دارد و مردم بايد از قانون پيروي كنند

حساب آورد از اين جهت الزم است كه در مورد قوانين و مقررات حقوق شهروندي سخن شهروندي به 

 .مقررات راجع به حقوق شهروندي را مي توان به دو دسته ي بين المللي و داخلي تقسيم نمود. بگوييم

همان گونه كه در مباحث پيشين اشاره شد حقوق شهروندي در حقيقت همان  -مقررات بين المللي

پس يك پاي ثابت حقوق . ي اشخاص است كه براي مردم در مقابل دولت برقرار استحقوق عاد

با . شهروندي، دولت است و از اين روي حقوق شهروندي معموالً متعلق به اشخاص در داخل كشور است

ند اي بين الملل، مقرراتي را پيش بيني كردهها بعنوان اعضاي جامعهاين وجود مقررات بين الملل براي دولت

كه ارتباط آن ها را با حقوق شهروندي برقرار مي سازد هرچند حقوق منعكس در اسناد بين المللي با عنوان 

مهم ترين اسناد بين المللي در . شهرت يافته اند و حقوق بشر معادل حقوق شهروندي نيست» حقوق بشر«

 53تمل بر يك مقدمه و كه مش 1948اعالميه ي جهاني حقوق بشر مصوب : مورد حقوق بشر عبارتند از

مهم ترين حقوقي كه در اين اعالميه پيش بيني شده . ياد مي شود» انجيل انسان گرا«ماده بوده و از آن با نام 

آزادي، منع بردگي، برابري، برادري، رفع تبيعض نژادي و رنگ و مذهب و زبان و عقيده : است عبارتند از 

مقابل قانون، حق مراجعه به دادگاه، منع توقيف خودسرانه، اهل منع شكنجه، تساوي در   و هر موقعيت ديگر،

تشكيل جمعيت، شركت در اداره ي  برائت، آزادي فكر و عقيده و بيان و انتخاب مذهب و شركت در مجامع،

محدوديت هايي كه براي اين حقوق برقرار . عمومي كشور، آزادي انتخاب شغل و حق آموزش و پرورش

رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، رعايت اصول اخالقي، نظم عمومي و رفاه  :شده است عبارتند از 

مفاد اين اعالميه گرچه به تصويب دولت ايران نيز رسيده است اما ايرادها بويژه پس از برقراري . همگاني
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فقط آن وارد شده است ازجمله اينكه مبناي فطري والهي ندارد بلكه حكومت اسالمي درايران ازسوي فقها به

باشد؛ هاي ضعيف ميطبيعت انسان توجه دارد؛ ابزاري براي حكومت خودكامگي برمستعضفان ودولتبه

اصول آن قابليت تفسيرهاي ناروا دارد و مفاد آن به تصويب ملت ها نرسيده است بلكه دولت ها آن را 

 .نيستند تصويب كرده اند در حاليكه بسياري از دولت ها، نمايندگان واقعي مردم كشور خود

عالوه بر اعالميه جهاني حقوق بشر اسناد بين المللي و منطقه اي ديگري نيز وجود دارد مانند ميثاق 

و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  1966بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 

ر و حقوق شهروندي ؛ اعالميه ي حقوق بش1776؛ اعالميه ي حقوق بشر آمريكا مصوب 1966مصوب 

براي نخستين بار در اين اعالميه پيش » حقوق شهروندي«كه گفته مي شود عبارت  1789فرانسه مصوب 

بيني شد؛ اعالميه ي حقوق بشر اسالمي كه به اعالميه ي قاهره شهرت دارد و موازين حقوق بشر از ديدگاه 

 .اسالم در آن پيش بيني شده است

مهوري اسالمي ايرن، مهم ترين سند حقوق شهروندي است و قانون اساسي ج -قانون اساسي

قانون اساسي مهم ترين حقوق  43تا  19اصل . بخشي از آن به حقوق و آزادي هاي ملت اختصاص دارد

تساوي در مقابل قانون، مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل : شهروندي را برشمرده است از قبيل

عقايد؛ آزادي مطبوعات؛ ممنوعيت تجسس و استراق سمع؛ آزادي  اشخاص از تعرض؛ ممنوعيت تفتيش

سياسي احزاب و جمعيت ها؛ تشكيل اجتماعات؛ آزادي شغل؛ تامين اجتماعي؛ آموزش و پروش رايگان؛ 

داشتن مسكن؛ آزادي تن و رفت و آمد؛ دادخواهي؛ انتخاب وكيل؛ اصل برائت؛ ممنوعيت شكنجه؛ 

مالحظه مي شود كه اين حقوق عمدتاً برگرفته از اعالميه ي ... و  ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت اشخاص
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برخي از آن . جهاني حقوق بشر است و حقوق شهروندي در قانون اساسي به سه صورت برقرار شده است 

برخي از آن ها مانند ممنوعيت تعرض به . ژادي هيچ قيدي ندارد ها مانند آزادي عقيده و ممنوعيت تبعيض ن

اشخاص مقيد به قانون است و برخي ديگر مانند تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها مقيد  مسكن و حقوق

قانون . به عدم اخالل در مباني اسالم و وحدت ملي و مصالح عمومي و اشخاص و استقالل كشور مي باشد

قانون اساسي گرچه قانوني اصيل و بنيادين است اما ضمانت اجرا ندارد بلكه ضمانت اجراي آن بايد در 

» حقوق شهروندي«بيني شود و از همين روي قوانين عادي فراواني وجود دارد كه گرچه عنوان عادي پيش

 .در آنها بكار نرفته است اما بخشي از آن ها به ضمان اجراي حقوقي مذكور در قانون اساسي اختصاص دارد

ق شهروندي به حساب مهم ترين قانوني كه ضمانت اجراي بسياري از مصاديق حقو -قوانين عادي

قانون مجازات اسالمي به بيان جرايم و مجازات ها مي پردازد اما . مي آيد، قانون مجازات اسالمي است

همان گونه كه اشاره شد جرايم عليه حقوق شهروندي به جرايمي اطالق مي شود كه از سوي دولت عليه 

ون مجازات اسالمي كه اين جرايم را مهم ترين قسمت از قان. حقوق و آزادي هاي مردم صورت مي گيرد

اليحه ي  793ماده (570مي باشد و ماده ) 587تا 570مواد (پيش بيني كرده است فصل دهم از كتاب پنجم 

هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخالف قانون، « :به صورت كلي آورده است) قانون مجازات اسالمي

ن را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد عالوه بر آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنا

انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم 

مواد بعدي نيز به صورت خاص، تعرض به اقسام حقوق شهروندي را جرم انگاري كرده است » .خواهد شد

ورد غيرقانوني به منزل  ، سوء استفاده از مقام دولتي، اذيت و شكنجه،مانند توقيف غيرقانوني اشخاص
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اصالح گرديده و مراحل نهايي انتشار آن  1390قانون مجازات اسالمي در سال ... اشخاص، استراق سمع و

 .در حال انجام است

ري را با قانونگذار براي اخذ تعهد از ماموران دولتي و الزام آن ه به رعايت حقوق شهروندي، منشو

تصويب كرده است كه همراه با سوگندنامه ي آن بايد » منشور اخالقي و اداري كارمندان دولت«عنوان 

اين منشور مشتمل بر دو قسمت است؛ يك . توسط كارمنداني كه به استخدام دولت در مي آيند امضا شود

ي؛ اصل حاكميت قانون؛ اصل اصل برابر :قسمت آن اصول حاكم بر منشور را بيان مي كند كه عبارتند از 

شهروندمداري؛ اصل احترام و اعتماد؛ اصل شفافيت؛ اصل پاسخگويي؛ اصل عدم سوء استفاده از موقعيت 

قسمت دوم، مفاد منشور را . شغلي؛ اصل تعهد و وفاداري به سازمان و اصل بكارگيري مهارت و تخصص

اصل . ارباب رجوع و همكاران است بيان مي كند كه مشتمل بر انجام وظايف و نحوه ي رفتار با

هدف غايي از تشكيل سازمان هاي دولتي واستخدام كارمندان، ارائه خدمات بهتر « :شهروندمداري مي گويد

كارمندان بايد در گفتار، كردار و نگرش هاي خود عنوان خدمتگزار مردم را . به مردم و شهروندان است

انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و  تصميم گيري ها،كارمندان متعهد هستند كه در . متجلي سازند

ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر بگيرند و امكان دسترسي راحت تر و عام تر به 

 ».خدمات دولتي را فراهم نمايند

قانون «مهم ترين قانوني كه به صورت خاص در مورد حقوق شهروندي به تصويب رسيده است 

اين قانون ابتدا به صوتر . مي باشد» 1383ه آزادي هاي مشروع و حفظ حقو ق شهروندي مصوب احترام ب

اين . بخشنامه از سوي رئيس قوه ي قضائيه صادر شد و سپس قانونگذار آن را در قالب قانون تصويب كرد
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وه ي دادگاه ها و دادسراها و ضابطان ق  قانون اختصاص به حقوق قضايي اشخاص دارد و مخاطب آن،

رعايت قانون در كشف و تعقيب و تحقيق جرايم؛ اهل شخصي   :قضائيه هستند و احكام مهم آن عبارتند از 

بودن مجازات ها؛ فرصت استفاده از وكيل؛ رعايت اخالق و موازين اسالمي در برخورد با اشخاص؛ اطالع 

آن ها و بردن به مكان به خانواده ي دستگيرشدگان؛ عدم تحقير اشخاص مورد بازجويي و بستن چشم 

نامعلوم و پوشاندن صورت محقق؛ ممنوعيت افشاي اسرار مردم؛ ممنوعيت شكنجه ي براي اخذ اقرار؛ انجام 

 ...تحقيقات و بازجويي ها بر مبناي علمي و 

قانون آيين دادرسي كيفري، قانون برنامه ي پنج ساله ي كشور و فرمان هشت ماده اي امام خميني 

انين خاص ديگر نيز در مورد حقوق شهروندي وجود دارد كه تشريح آن ها از حوصله ي و برخي قو) ره(

 .بحث خارج است
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 :بخش دوم 

بدر غرحقوق شهروندي 
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 تاريخچه حقوق شهروندي: فصل اول 

ن سياسي از يك نظر در زبا. به نظر مي رسد كه در ابتدا بايد به معناي غرب پرداخت و از آن تعريفي ارائه داد  

غرب و شرق . مسئله رويارويي غرب و شرق كه به ويژه پس از جنگ جهاني دوم باب شد، مفهوم رايجي است

از سوي ديگر هنگامي كه از واژه غرب .به عنوان دو اردوگاه در مقابل هم هستند، با دو ايدئولوژي متفاوت

ً اروپاي غربي است كه زادگاه و محل ش در اروپاي .روع تمدن نوين دنيا استاستفاده مي شود منظور عمدتا

در مفهوم » غرب«با اين وجود واژه . غربي نيز دو كشور فرانسه و انگليس از اهميت بيشتري برخوردارند

 با هم  فرهنگي آن بسيار گسترده است و به عبارت ديگر غرب فرهنگي با مرزهاي جغرافيايي آن در هماهنگي

انزدهم ميالدي بازمي گردد، يعني پس از كشف قاره ِ آمريكا و اسكان اين گسترش پيش از همه به قرن پ. نيست

بدين جهت با . سفيدپوست هاي اسپانيا،پرتغال،انگليس،فرانسه، هلند و ديگر كشورهاي اروپي غربي در اين قاره

ت ديگر اين به عبار.اسكان اين مهاجرين، فرهنگ آنان نيز به قاره آمريكا، كانادا،استراليا و زالندنو گسترش يافت

سرزمين ها به دليل كمبود جمعيت به سرعت دستخوش مهاجرت كلني هاي سفيد پوست شدند كه فرهنگ و 

زماني كه به غرب توجه مي كنيم بايستي چند مقوله را مدنظر قرار .تمدن خود را در آن نواحي مستقر ساختند

ولوژي اي كه غرب براي نگرش به به عبارت ديگر دانش و متد. مقوله نخست بينش و تفكر غرب است. داد

اين ساختار عمدتاً به .اقتصادي است-مسائل دنيوي از آن استفاده مي كند و مقوله ديگر ساختار اجتماعي 

صورت گذار اين جوامع از جامعه فئودالي به جامعه ي بورژوازي در طول پانصد سال اخير صورت مي پذيرد 

 ).44-45: 1382مقتدر،(استكه خود منجر به بسياري از تحوالت گرديده 
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 يونان و روم باستان  

ريزي در ميان ملل باستاني بويژه يونانيان، انديشه حقوق فطري، نخست توسط فالسفه و متفكران پايه

شد؛ زيرا از همان ادوار كهن، باور اين بود كه حقوقي وجود دارد برتر و واالتر از قواعد و مقرراتي كه 

سررشته اين حقوق برتر وابسته به انديشه حقوق فطري . زمان و مكان وضع مي كنند فرمانروايان بحرسب نياز

حقوق فطري همان گونه كه از نام آن پيداست محصول طبيعت و همزاد توأمان فرد انساني است و طبع . است

 )626:1368قاضي شريعت پناهي، (قواعد و الزامات آن شواي قواعد و موازين حقوق موضوعه است

ان مروج اين انديشه بودند كه جهان هستي از نظمي پيروي مي كند كه مبتني بر عقل است و اين يوناني

. عقل، خود ناشي از اراده الهي است كه سهم بشري آن، در نهاد فرد به فرد انسان به وديعت نهاده شده است

 )همان(

يكي عدالت فطري كه : دارسطو در كتاب اخالق نيكوماخس دوگونه عدالت را از يكديگر متمايز مي كن

در همه زمان ها و مكان ها داراي نيرو و اقتدار مشابهي است و به انديشه ها يا قواعد بشري ارتباطي ندارد و 

ديگر عدالت قانوني در باب اعمالي كه من حيث هو، نه خوبند و نه بد و فقط به مالحظه قواعد موضوعه، 

 .و عدم آن ها منوط به وضع يا نسخ آن هاست صفت نيك يا بد به خود گرفته اند و لذا وجود

قانوني واقعي، مبتني بر عقل سليم، : سي سرون از فالسفه روم، متأثر از انديشه فالسفه يوناني عقيده دارد

موافق با طبيعت، نافذ در همه جا، ثابت و جاويدان وجود دارد كه بايد بر فرامين آن گردن نهاد اين قانون منبعث 

در رم و آتن يكي است ... مجاز به انحراف از آن نيستيم. است؛ لذا نمي توان پيشنهاد لغو آن را داداز نهاد الهي 
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و از امروز به فردا تغيير نمي كند و هر كس از آن اطاعت نكند از خويشتن گريخته و فطرت انساني را ناديده 

 )627:1386قاضي شريعت پناهي، .(گرفته است

P4Fالپين

1
P حقوق طبيعي هديه اي است كه طبيعت به همه جانداران ارزاني داشته «: اردحقوقدان رمي عقيده د

اما انسان برخالف ساير موجودات، مسلح به حربه عقل است و لذا . اين حقوق مخصوص نوع بشر نيست. است

 . براي وي حقوق فطري ويژه اي تدارك ديده شده است

 ريشه هاي حقوق شهروندي در يونان باستان  -الف

P5Fمقدمموسوي 

2
P مفهوم «:در كتاب حقوق شهروندي در مورد مفهوم شهروندي چنين متذكر مي شوند

شهرهاي يوناني پديد آمده و در معناي باستاني خود بر مفهوم برابري  -شهروندي همراه با دموكراسي در دولت

د بودن يعني در اين مفهوم شهرون. حقوق و وظايف در برابر قانون و مشاركت سياسي فعال داللت داشته است

فالح زاده؛ .(توانايي حكومت كردن و حكومت شدن كه البته اين امر تنها براي افراد آزاد امكان پذير بوده است

49:1386( 

مردم با ايجاد حاكميت قانون و به منظور دفاع از خود در برابر تجاوزات داخلي و خارجي، خود را در 

بودند كه نظام حكومت و دولت آن ها چنين قوانيني را صادر  قالب نظام شهروندي قرار دادند و بر اين باور

كرده است، كه بايد ديگران نيز آن را الگو و سرمشق خود قرار دهند و قوانين آنان چه نوشته و چه نانوشته بايد 

بر اين اساس شهروند از هر دو جهت براي مقابله با تهاجمات و تجاوزات صورت . مورد اطاعت قرار گيرد

بدين معنا كه شهروندي بعنوان يكي از آفريده هاي . از سوي ديگر شهروندان، جنگجو محسوب مي شودگرفته 

اجتماع به طور اساسي در مقابل بروز بي نظمي در داخل كشور ايجاد شده اس؛ ولي زماني كه حاكميت قانون 

1-Alpin 
 حقوق شهروند، تأليف موسوي مقدم .  2
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پديد آيد؟ مسلماً چنين تحت كنترل همگاني ايجاد شده و مورد اطاعت همگان باشد، تهديد از كجا مي توان 

بدين ترتيب . تهديدي تنها مي تواند از جانب آنهايي كه در خارج از نظام شهروندان قرار دارند، نشأت بگيرد

در مواجهه با آن هايي كه در خارج قرار دارند، با خشنوتي به مراتب شديدتر از  -جنگجوي ستيزه جو -شهروند

 .دارند، روبرو مي گرديد دوستي كامل با آن هايي كه در داخل قرار

بر اين اساس بايد خطوط متمايزكننده اي ميان آن هايي كه حاضر به پذيرفتن قوانين نوشته و نانوشته 

بدين ترتيب خارجياني كه اينگونه . شهر بودند و آنهايي كه حاضر به پذيرش اين قوانين نبودند كشيده مي شد

توانستند چنين كنند كردند ونميهايي كه چنين نمييرفتند از آنپذهاي عمومي وعقالنيت مبنايي آن را ميارزش

در تصوري كه يونانيان از شهروند داشتند بيش از هرچيز به عقالنيت خودشان . به طور كامل متمايز مي شدند

 .اولويت مي دادند

نقطه مقابل آن  نكته قابل توجه در نبرد يونانيان عليه بي نظمي و اغتشاش كه با اتحاد سياسي براي ايجاد

حاكميت قانون در . يعني حاكميت قانون صورت مي گرفت، اذعان به محدوديت هاي عملي شهروندي است

گونه اجتماعي اجتماعي مي تواند اعمال شود كه بتواند بر همه جوانب زندگي سايه افكند؛ ولي در جايي كه هيچ

 .ل خواهد بودبر پايه تجربه مشترك شكل نگرفته باشد، به سختي قابل اعما

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در نبرد يوناني عليه اغتشاش از نوع انساني آن كه با اتحاد سياسي 

براي ايجاد نقطه مقابل آن، يعني حاكميت قانون صورت مي گرفت، اذعان به محدوديت هاي عملي شهروندي 

 .است

ند برهمه جوانب زندگي سايه بيفكند؛ ولي در حاكميت قانون در اجتماعي مي تواند اعمال شود كه بتوا

 .جايي كه هيچ گونه اجتماعي برپايه تجربه مشترك شكل نگرفته باشد، به سختي قابل اعمال خواهد بود
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شهرهاي كوچك با جمعيت هايي  -در گفتمان اسطوره اي يونانيان، اكثر آن اجتماعات باستاني، دولت

ت فيزيكي در ميداني براي اتخاذ تصميمات جمعي و رأي گيري اندك بودند كه حتي مي توانستند به صور

گذاشت؛ اما اين شيوه هرچند كاركردهاي دولت را بردوش تعداد محدودي ازمردم مي. درميان خود،گردهم آيند

مطابق با چنين نظريه اي فضاي خصوصي كه به قواعد خاص خود نياز . به دموكراسي مستقيم مشهور شده است

بدين معنا كه در واقع، حتي مسائل اندروني نيز مي توانست مورد بحث و مذاكره . وچك بودداشت، بسيار ك

مراد از همه مردم چه كساني «قرار بگيرد و به تصويب برسد؛ اما در اين نظريه، مسأله اصلي اين است كه 

 »است؟

شهرهاي يوناني در سراشيبي انحطاط قرار گيرند و امپراتورهايي  -در واقع حتي پيش از اين كه دولت

بنيان نهاده شوند، تعداد زيادي از مردم همچنان بر اين اسطوره پايبند بودند كه همه مي توانند در اتخاذ تصميم 

انديشيدند با اين حال اغلب اينگونه مي. ددر مورد اموري كه دولت بايد آن ها را برعهده بگيرد، مشاركت نماين

كه عالوه بر خارجياني كه براي تجارت به اين شهرها مي آمدند، زنان و كودكان و نيز افرادي كه به صورت 

اسير يا برده گرفته مي شدند، تنها در محدوده خاصي داراي اختيار عمل هستند و به همين دليل امكان وضع 

 . مديريت مي كند از آنان سلب مي شد قوانيني كه زندگي آنان را

برخي : براي دفاع از انديشه محروم سازي اين دسته از انسان ها از حق رأي، دوگونه استدالل مي شد

استدالل مي كردند كه اين دسته از افراد فاقد قدرت جنگندگي براي دفاع از دولت هستند و يا اگر داراي قدرت 

استدالل ديگر . دفاع از كشور به آنان اعتماد كرد و آنان را در جنگ شركت داددفاعي باشند نمي توان در فرآيند 

اين بود كه آن ها فاقد شعور عقالني الزم براي وفاداري به ارزش هاي دولت هستند و از اين جهت نمايندگان 

تراشي اين خود نشان مي دهد كه هرگونه دليل . اغتشاش در داخل هستند و خود باعث هرج و مرج مي شوند
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براي محروم سازي اين دسته از مردم چگونه با منطقي كه قانون شهروندي را مستلزم كنترل اغتشاش مي داند، 

جنگ خشونت بار عليه دشمن خارجي كه به اغتشاش تهيد مي كند، با نبرد در برابر ساير . ارتباط نزديكي دارد

 .با نظام ارزشي خارجيان، زنان و كودكان  يعني نبرد. نظام هاي ارزشي اغتشاش آفرين در داخل الزم است

تأكيد بر اين منطق شهروندي حتي در رويكرد سياسي آتنيان به اين دليل است كه آتني ها همواره به دليل 

چنين منطقي برعكس بيانگر نقظه ضعف و . الگوي شهروندي دمكراتيك خود مورد تحسين قرار گرفته اند

ندي، با گرايشي قابل تحسين براي سازش پذيري بر مبناي اجماع نظر اين منطق شهرو. تناقض شهروندي است

شود كه فضليت نهايي در با اين حال اين امر، تابدان حد مطلوب در نظر گرفته مي. شودميان افراد برابر آغاز مي

 .اين رابطه، دفاع ازآن در برابر هرگونه حمله است

ندي، صلح دائم و جهان شمول است؛ ولي تا آن اين در حالي است كه هدف منطقي اين نوع از شهرو

چنين چيزي خود ممكن است باعث شود كه . زمان كه انسان ها در برابر رويه هاي حاكم بر آن، تسليم باشند

حتي يك جمهوري باز كه هر . شهروندان ديگري را بعنوان عامل اغتشاش يا نافي نظم و حاكميت معرفي كنند

اند،  مسلم ن ملحق شود، قواعدي را در مورد آن هايي كه در سابق عضو آن بودهخارجي به آساني بتواند به آ

هايي كه فرض مي كند، قاعده اي براي جواز تعلق و قواعدي براي محروم سازي و سرانجام قواعدي براي آن

 . تعلق پيدا نمي كنند و نخواهند كرد

وندي اساساً تكليف بنياد است، حداقل اگر نگوييم شهر. در مفهوم شهروندي تكليف اهميت زيادي دارد

اصوالً مفهوم شهروندي با جمهوريت هم زباني و . در مفهوم آتني آن هم سنگ حقوق اهميت داشته است

در زمان آتن و نيز در رنسانس كه دوره باز توليد مفهوم شهروندي است، ما با بحث جمهوريت و . همدلي دارد

وسطي، مفهوم شهروندي افول كرد؛ البته در آن زمان از چيزي به نام مشاركت همگاني همراهيم؛ اما در قرون 
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»Civites «افول مفهوم شهروندي در اين دوران به جهت همزادي شهروندي با دموكراسي . صحبت شده است

 . است

در يونان باستان، شهروند كسي بود كه حق و تكليف و شركت موثر در مجمع همگاني مانند پارلمان 

اين زندگي معمول يك شهروند آتني پرداختن به تكاليف شخصي نبود بلكه پرداختن به تكاليف داشت؛ بنابر

بعد از قرن چهارم . سياسي بود و كسي كه در آتن به اين تكاليف نمي پرداخت نظر مثبتي نسبت به او نداشتند

 .است كه از اهميت و ارزش بحث تكاليف عمومي كاسته مي شود

ند به طور اساسي برجهت گيري دمكراتيك و همه گير مبتني است؛ ولي اين الگوي شهروندي، هرچ

سرعت پيشرفت آن به سمت اين گونه فراگيري و شمول به ميزان انعطاف قواعد مربوط به پذيرش وابسته 

اين در حالي است كه اين گونه شهروندي همزمان به دفاع ستيزه جويانه از ارزش هاي تمايل دارد كه به . است

يافته است و تا زماني كه اين ارزش ها به صورت عام مورد پذيرش واقع نشوند، به اين مشي خود آن دست 

محدوديت هاي اين الگوي شهروندي را به آساني در دفاع ارسطو از اسطوره اي خاص كه تنها . ادامه خواهد داد

 .يدمحدود به آتني ها نبوده بلكه مستلزم شهروندي به صورت عام تر است، مي توان د

هرچند ارسطو بعنوان مشهورترين نظريه پرداز شهروندي در آتن با صراحت ابراز كرد كه شهروندان، «

با » خير مشترك«گروهي هستند كه براي ايجاد نظم در برابر اغتشاش و به منظور وضع قوانيني براي حصول به 

اما وي اين فرآيند را به شيوه اي همديگر متحد مي شوند و بر همين اساس، سياست از اجتماع پيشي مي گيرد؛ 

اسطوره اي به مثابه سياست گروه هاي خانوادگي توصيف مي كرد كه به وسيله خون در قالب طوايف  -تاريخي

-چنين مفهومي نميكرد كهبا اين حال وي با درايت اذعان مي. متحدشده ومستلزم يك مصلحت عمومي بودند

؛ ولي در مودر تعيين )اند؟دانست كه نياكانش ازكجا آمدهكسي مي چه(باشدتواند با واقعيت همخواني داشته
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تاكيد ارسطو بر اين بود كه   اينكه چه كسي در يك دولت بسامان و پيشاپيش موجود حق وضع قوانين را دارد،

با اشخاص ) خون(تنها آن هايي مي توانند شهروند به حساب آيند كه موفق به برقراري روابط خويشاوندي 

 .كه در گذشته از اين حقوق بهره مند بودند، شده باشند ديگري

آن ها تعلق پيدا . چنين شرطي به طور مسلم همه خارجيان را تا ابد به صورت غيرشهروند نگه مي داشت

نامعقول بودن اين ديدگاه براي شخصي همانند ارسطو كه مي . نمي كردند و نمي توانستند تعلق پيدا كنند

براي مثال  -اقتضاي وجود ساير روش هاي دستيابي به شهروندي -شرايط حاكم –مي دانست واقعيت هاي عل

 . آشكار بود را ايجاب مي كند، -به وسيله اعطاي شهروندي

آنچه در اين . بود» اصل خون«اولين صورت بندي قابل توجه از حقوق قانوني شهروندي موسوم به  اين، 

كاستلز وديويدسون ( ».زمان نيز اين شكل غير عملي تلقي مي شد اين است كه حتي در آن زمينه قابل ذكر است،

 )107و  106

دموكراسي سده ي پنجم آتن در قوانين خود،آشكارا يك ويژگي داشت كه آنها را با افتخار از همسايه هاي غير 

آنها پارس  همسايه هاي مزبور كه از ميان. و همچنين از ديگر شهرهاي يوناني متمايز مي ساخت) بربرها(يوناني

هاي شكست خورده در ساالميس و ماراتن در چشم آتني ها از همه بزرگ تر مي نمودند تحت حاكميت 

آن گونه كه هردوت مورخ  -مستبداني قرار داشتند كه بر پايه ي آزادي دلبخواهي حكم مي راندند ولي يونانيان

آزادند اما نه در همه «  -پارسيان نقل مي كنداز زبان دماراتوس شاه فراري اسپارت در گفتگو با خشايار پادشاه 

 ).45:1385كلي،(آنها اربابي به نام قانون دارند كه بيش از ترس رعايايتان از شما، از قانون مي ترسند : چيز
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اما . پاره اي از فيلسوفان در نظريه پردازي خود وجود عنصر منافع طبقاتي در حكمراني دولت ها را مي پذيرفتند

جود حاكي از اين است كه لوايحي كه در جهت منافع بخش خاصي از مردم يا طبقه حاكم طراحي شده منابع مو

 )61:همان(بودند به عنوان قانون تصويب نمي شدند

ارسطو براي حل معارضه ي ميان پذيرش ايده ي آزاد خلق شدن .در يونان باستان بردگي همچنان رواج داشت

نهاد برده داري به اين نظر متوسل شد كه بردگي نتيجه ي طبيعي اسارت در طبيعي انسان ها از يك سو و توجيه 

 ).60:همان(جنگ است

نخستين نسل حاكمان بايستي توسط قانون گذار گزينش . در يونان حاكمان نقش محوري در كل نظام دارند 

پس از آن . ندتقسيم مي ك)مردم عادي(و سوم) سربازان(شود كسي كه همچنين باقي جمعيت را به طبقه دوم

اسطوره اي رسمي تبليغ خواهد شد مبني بر اينكه سه طبقه مزبور بر يك گروه بندي از پيش تعيين شده الهي 

زاد و ولد بعدي در بقه حاكم باييستي بر پايه مقررات سخت اصالح نژادي انجام شود تا از تولد . منطبق است

بايستي  -ميان حاكمان كه مي توانند مرد يا زن باشند. بردافراد ضعيف جلوگيري به عمل آيد يا آنان را از بين ب

 ).63:همان(رابطه اشتراكي در مورد اموال ، همسران و فرزندان برقرار باشد

با اين وجود اين آموزه كه دولتمردان بايد بر پايه قوانين مصوب و شناخته شده  و نه به گونه ي دلبخواه يا 

در يونان دوره كالسيك به شكلي صريح و كلي مطرح نشده   بدون توجه به آن قوانين رفتار كنند

 ).64:همان.(است

هر فرد به خوبي « بي گمان ذهن آنان با نوع تساوي گرايي يكنواخت ساز و ضد اشرافي مندرج در اصل مدرن 

وي  سرشناس و محترم نقل مي كند كه درآنها سولون براي نمونه ارسطو ابياتي از. بيگانه بود» فرد ديگر است
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به هيچ وجه اجازه نمي دهد كه فرومايگان سهمي برابر با نجبا در كشور داشته ) اين قانونگذار نمونه يوناني(

در خطابه ي مشهوري كه پريكلس به مناسبت تدفين شهداي جنگ ايراد كرد، به نقل از توسيديدس، . باشند

د ، ويژگي افتخارآميز آتن مي پريكلس اين را كه صالحيت شخصي به نجابت و ارتقاي درجه مي انجام

 )71: همان(داند

فالسفه آتن  از ابعاد سياسي و اخالقي مالكيت منابع مادي آگاهي داشتند و در آثار خود درباره دولت ايده آل 

راههايي براي تنظيم و كنترل حقوقي آن ) كساني چون افالطون( ديدگاههايي درباره آن ارائه كرده بودند و

چنين موضعي . آنان به حق مالكيت خصوصي به مثابه  ويژگي طبيعي بشر اعتقاد نداشتند . ندپيشنهاد كرده بود

براي نخستين بار در سال هاي نخست امپراتوري مسيحي شده ي روم ابراز شد و حتي در آن موقع نيز مي 

وج قرون وسطي عقيده مزبور تا دوران ا. بايست با نوعي آموزه ي قوي كمونيستي موجود در كليسا رقابت كند

 ).79-80:همان(به صورت يك اصل ارتودوكسي در اروپاي مسيحي درنيامد

يكي مالكيت بردگان بود كه به طور عام در دنياي . دو گونه از حقوق مالكيت ارسطو را به تأمل وامي دارد

ارسطو مي . ه بودندبردگان در حقيقت اموال زند. باستان وجود داشتند و محور اقتصا د ان زمان قرار گرفته بودند

 گويد

اما آيا كسي به حكم طبيعت برده شده و آيا چنين شرايطي براي او به مصلحت و درست است؟پرسش مزبور  

زيرا اينكه عده اي بايد حكم برانند و عده اي ديگر . را مي توان به راحتي بر اساس عقل و واقعيت پاسخ داد

از بدو تولد برخي براي بردگي و برخي . بلكه مصلحت آميز استبايد فرمانبردار باشند نه تنها امري ضروري 

 .براي حكمراني انتخاب مي شوند
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اين چيزي است كه ارسطو آن را بردگي طبيعي مي نامد توجيهي كه هر چند خيلي خوشايند نيست اما 

ع ديگر بردگي نو. شايد تنها تفسير ممكن از اوضاع و احوالي باشد كه ارسطو در اطراف خود مشاهده مي كرد

كه از اسارت در جنگ ناشي مي شد و در دنياي قديم همانند بردگي نوع پيشين پذيرفته شده بود،امري كامالً 

 ).82و  83: همان(عرفي بود

  ريشه هاي حقوق شهروندي در روم باستان -ب

ر عضويت در با تكامل شهروندي، ديگ. شهروندي مفهومي جديد پيدا كرد  در روم باستان نسبت به يونان،

برتعلق به يك اجتماع مبتني بر   ً شهروندي محسوب نمي شد و پايه هاي آن صرفا شهر خاص، -يك دولت

شهر به يك امپراتوري وسيع تبديل شد،  -وقتي روم توسعه يافت و از يك دولت. خويشاوندي استوار نبود

  هاي فرهنگي كامالًكه مردماني با ريشه شهروندي نيز به تبع آن توسعه يافت و اين توان را در خود ايجاد كرد

 )108همان، .(متفاوت را در خود ادغام نمايد

به بردگان آزاده شده هم كه اغلب در خانواده ارباب خود باقي  با گسترش زمينه هاي اجتماعي شهروندي،

بودند آزاد  شهروندي اعطا شد و در مواردي نيز هزاران اسير جنگي كه به صورت برده درآمده  مي ماندند،

گل و منطقه دانوب آورده شده و به همين  اين برده ها از يونان، سوريه ،. گرديدند و به شهروند تبديل شدند

به افراد گروه هايي كه به روم  شهروندي در دوران امپراتوري روم،. علت داراي ريشه هاي قومي مختلف بودند

كه در دفاع از مرزهاي امپراتوري مفيد تلقي مي شدند، اعطا خدمت كرده بودند، يعني نيروهاي امدادي يا قبايلي 

 )108و  109 :هون.(گرديد

به طور تقريبي به همه مردم آزادي   بعد از ميالد، 212حتي در دوران امپراتوري كاراكاالز اديكت در سال 

 )110ص همان،. (شهروندي اعطا شد  كه در قلمرو امپراتوري زندگي مي كردند،
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اگر در يونان « گي بارز شهروندي رومي در قياس با شهروندي يوناني مي توان گفت كه ژ در بيان وي

در روم به معناي شهروندي و تعلق به يك شهر بود، در روم معناي   شهروندي به معناي تعلق به يك شهر بود،

مبتني بر  در نتيجه شهروندي رومي به معناي عضويت در يك اجتماع سياسي. شهروندي و تعلق توسعه يافت

بر اين مبنا شهروندي ديگر براساس شروطي مانند تاريخ و فرهنگ . حقوق و تكاليف تعريف شده در قانون بود

اما با اين حال  ژادي اعطا شود؛ مشترك تعريف نمي شد؛ بنابراين مي توانست به هركس با هر منشأ و ريشه و ن

داراي فرهنگ مشتركي بودند؛ ولي اين فرهنگ داراي  باليبار استدالل مي كند كه روم شامل همه كساني بود كه

عالوه بر اين . گسترش يابد  شد،اين قابليت بود كه در جهت فراگيري به هر كس كه به وي شهروندي اعطا مي

 .چنين امتيازي موروثي و بيانگر تعلق به طبقه حاكم بر جهان بود

وضوع حقوقي، همراه با حقوق مدني و لي شهروندي بعنوان يك محاولين ت« اما بايد اذعان داشت 

اين امر موجب شد كه راه براي پذيرش خارجيان باز شود و مبنايي نيز . خصوصي در روم به نمايش گذاشته شد

 )111و  110صص همان، كاستلز و ديويدسون،.(براي اصل عام گرايي در حقوق شهروندي ايجاد شود

نداشت؛ ولي در اين دوران » كثرت گرايي فرهنگي«اي از  با اينكه ظاهر نشان مي دهد كه روم هيچ انگاره

با ملل مغلوب به نرمي رفتار مي شد و به همين جهت مغلوب شدگان مجبور به دست كشيدن از سنت ها و 

فناوري و رويه هاي فرهنگي، ابزارهاي قدرتمندي  ، زبان ها،»حقوق عرفي«.زبان هاي محلي خود نمي شدند

نوع از مردمي كه در روم زندگي مي  53د؛ ولي پلينوس تخمين زده است كه همه براي ادغام ديگران بودن

اتخاذ شيوه هاي رومي انجام امور به صورت تنگاتنگي وابسته به ادغام در . كردند، به طور كامل از بين رفتند

ده قرار مي زبان التين به صورت عمومي در قسمت هاي غربي امپراتوري مورد استفا. داخل اجتماع قانوني بود

زبان التيني تاثير قدرتمندي در رنگ باختن . گرفت؛ ولي زبان يوناني و آرامي بيشتر در شرق بكار گرفته مي شد
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. زبان هاي قديمي تر داشت و اكنون زبان بسياري از كشورهاي جديد اروپاي غربي ريشه در اين زبان دارد

دين معنا كه چندخداپرستي اين امكان را بوجود مي ب. تساهل مذهبي نيز ادغام ملل مغلوب را تسهيل مي كرد

زماني   با اين حال،. آلماني به مجموعه گسترده تر خدايان رومي افزوده شوند آورد كه خدايان يوناني، سوري و 

يهوديان، پيوسته عليه . كه مردمان يكتاپرست به قلمرو امپراتوري الحاق شدند، منازعه و درگيري باال گرفت

 -گرايش امپراتوري روم به مسيحيت. ي شوريدند و با خشونت هرچه تمام نيز سركوب شدندچندخداپرست

موجب سست شدن اصل رواداري كه در  -بعد از ميالد 312ژه ايمان آوردن امپراتور كنستانتين در سال  بوي

 . ري آماده ساختموفقيت تمدن رومي از اهميت شاياني برخوردار بود، گرديد و زمينه را براي فروپاشي امپراتو

روم توانست يك اجتماع قانوني و سياسي ايجاد كند كه در آن ديگر نيازي به اسطوره هاي ناظر بر منشأ 

شهروندي رومي، نه مستلزم برابري و نه مستلزم مشاركت در زندگي   با اين حال،. مشترك وجود نداشته باشد

بروز يافت كه ديگر شهروندي نيازمند وجود  شكلي از عضويت فراگير تنها بدين جهت امكان. عمومي بود

اصل مدرن نمايندگي دمكراتيك از  عالوه بر اين،. شهرهاي يوناني، نبود –اجتماعي رو در رو، همانند دولت 

از جانب يك اليگارشي مبتني بر قدرت نظامي و اقتصادي   امپراتوري روم،. طريق انتخابات هنوز جا نيفتاده بود

 .تنها ثروتمندان مي توانستند سناتور يا قاضي شوند  ن رو،از اي. اداره مي شد

شهروندي رومي به معناي شهرونداني فعال كه به اعمال قدرت سياسي بپردازند، نبود بلكه به معناي 

از اين رو، در مقايسه با . بود» دولت قانونمند«شهرونداني منعفل با حقوق و تكاليف مشخص در قالب يك 

ي، شايد بتوان گفت كه شهروندي رومي در زمينه شمول و فراگيري قدمي روبه جلو شهرهاي يونان -دولت

 .برداشت؛ ولي از جهت دموكراسي يك قدم به عقب برگشت
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 -نظامي داشته و يك دسته تكاليف سياسي -به عبارتي ديگر شهروند رومي يك دسته حقوق سياسي«

حق حضور در ارتش و حق انتخاب شدن بعنوان  أي،حق ر. نظامي و نيز از يك دسته حقوق مدني برخوردار بود

رأي دادن در حوزه انتخابي مشخص شده، كمك به . نظامي بود -قاضي و حق مالكيت از جمله حقوق سياسي

حق ازدواج قانوني با يك زن . نظامي به حساب مي آمد -مخارج نظمي و ماليات دادن جزء تكاليف سياسي

حق دادخواهي از دادگاه هاي روم و حق داشتن نام و نام خانوادگي  وم،رومي، حق خريد و فروش در سرزمين ر

 ».از جمله حقوق مدني بود

اما آنچه داراي اهميت است اين بود كه شهروندي با مفهوم تكاليف همراه بوده است و از سه جنبه قابل 

يف شهروند با يك در واقع حقوق و تكال. برخي از رفتارهاي وي و هويت وضعيت حقوقي فرد،: تحليل است

. يعني در خير عمومي مداخله كند وانگهي شهروند بايد برخي از رفتارها را انجام دهد،. مقيم ساده متفاوت است

مجله حقوق دادگستري،   دكتر امير ارجمند،(».آخرين بخش شهروندي وابستگي شهروند به يك جامعه است

 )28و27: 1386، 58شماره 

  قرارداد اجتماعيشهروندي بر مبناي نظريه  -ج

شهرهاي كوچك آتني كه  -در قرون اخير يك واقعيت مشترك وجود دارد و آن اينكه كه برخالف دولت

تعداد افراد محدودي را در خود جاي مي داد، دولت هاي مدرن بزرگي تشكيل شده اند كه از قلمرو سرزميني 

حتي در قرن هفدهم نيز مردم در درون همين . گسترده اي برخوردارند و مردمان زيادي را در خود جاي داده اند

-نظام هاي قدرت، سازماندهي مي شدند كه روابط اين نظام ها در شبكه اي هزارتو به مردمي كه شايد هرگز آن

شد تا افراد و گروه ها مبهم بودن ماهيت اين نظام هاي قدرت بود كه باعث مي. گشتها را نمي ديدند، برمي
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كاستلز،ديويدسون،همان، . (به همين ترتيب سامان دادن به خود به صورت شهروند شوند خواهان كنترل آن ها و

 )114ص

هابز يكي از حاميان انديشه قرارداد اجتماعي مدعي بود انسان ها همگي نفع طلب هستند و كاري را 

دارد موجب انجام مي هند كه نفعي براي آن ها داشته باشد و چون روحيه نفع طلبي كه در همه مردم وجود 

اندك مردم به اين نتيجه . بروز جنگي واقعي و بعبارتي جنگ همه عليه همه براي تحصيل نفع بيشتر مي شود

رسيدند كه براي پرهيز از اين جنگ عمومي الزم است برخي از حقوق خود را با دولت ها واگذارند تا دولت ها 

 .جب پيدايش شهروندي و دولت شده استاز تعدي افراد به حقوق ديگري جلوگيري كنند و اين امر مو

علي رغم وجود تفاوت هايي آشكار ميان دولت هاي جديد تشكيل دهنده جهان قرن هفدهم، ويژگي 

شهروندان كه رعيت پادشاه محسوب . اساسي همه آن ها اين بود كه به وسيله پادشاهاني مطلقه اداره مي شدند

ها سايه مي از اين نظام ها ناشي مي شد و بر زندگي آن مي شدند هيچ نظارتي بر خودكامگي و خشنوتي كه

 .افكند، نداشتند

با اين استدالل كه   پادشاهان حاكم بر آن ها،. ظالمانه و كوتاه بود زندگي براي بسياري از مردم، دردناك،

ا همواره آن ه. غيرمقيد خود بودند  قدرت از جانب خدا به آنان سپرده شده است، مدعي مشروعيت قدرت نسبتًا

بدين ترتيب الگويي خانوادگي از . خود را همانند پدران و رعايا را به مثابه كودكان خود در نظر مي گرفتند

اين الگو با ارجاع به نظريه نوارسطويي كه رشد انداموار جوامع بزرگ تر را به . جامعه و دولت پياده شده بود

بدين ترتيب نظريه . يله اي بر مي گرداند، توجيه مي شدواسطه روابط خويشاوندي به ريشه هاي طايفه اي و قب

برخالف عقيده يوناني كه در . شهروندي از نوع جديد آن در برابر پيش زمينه قدرت موجود دولت طرح گرديد

شهروندي را به صورت  آن شهروندي چيزي جز ديگري دون مرتبه در پشت ديوارهاي شهر نبود، نظريه مدرن،



۱۰۹ 
 

اين نظريه همزمان اين انگاره را كه هر كس . برابر قدرت خودكامه دولت تعريف مي كردتاكيد بر افراد در 

قدرت پدر است رد مي كرد و برخالف سلسله   جزئي از يك خانواده بوده و در آن قدرت حاكم و مطلق،

اتب تنها بر سلسله مر  مراتب اقتدار و توجيهي كه به صورت طبيعي كه به صورت طبيعي مسلم فرض مي شد،

اين جريان در نهايت به حمايت از درك . اقتدار و توجيهي تاكيد داشت كه برخواست اجتماعي مبتني باشد

 .متعارف مردم در برابر همه خبرگان منتي گرديد

دولت موجود در آن زمان، با همه اين درخواست ها به مخالفت پرداخت تا اينكه سرانجام مجبور به 

هاي ترين نمونه دولتي كه مجبور به كنار آمدن با اين خواستهموفق. ها شدواستهتسليم ويا كنارآمدن با اين خ

انگليس خود را نشان داد كه در آن، ويليام اورنج بعنوان پادشاه  1688مردمي شد، در انقالب شكوهمند سال 

و . شيداين جريان خود نتيجه يك مبارزه مردمي بود كه نزديك به صدسال طول ك. مشروطه به قدرت رسيد

هدف آن ايجاد نوعي حاكميت قانون بود كه مستلزم ميزاني از پاسخگويي از جانب حاكم قانونگذار به مردمي 

يك : عبارت بودند از سه عامل زير مولفه هاي اصلي اين جريان،. باشد كه بر آن ها اعمال حاكميت مي كرد

قانون «و » اليحه حقوق«اي خود را در قالب دولت خودكامه، مردمي انقالبي كه پادشاه را سرنگون و ديدگاه ه

يك ماشين هوشمند دولتي و باالتر از همه يك نظام قضايي كه به اصطالح بعنوان . تحميل كردند» استقرار

 .در نظر گرفته مي شد) حقوقي كه در دو سند مذكور آمده اند(نگهبان قانون

در اين . آمريكا بود1776همان انقالب سال در اين ميان، شاهد استبداد و انقالب ديگري نيز بوديم كه 

مورد نيز قبل از اينكه ادعاي برتري سياسي شهروندان جايگزين برتري قضايي شود، بر صاحب حق بودن بينش 

 .مردمي يا درك متعارف برحكومت تاكيد شد
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موضوعي هميشگي در نظريه مدرن   آنچه جريان انقالب هاي انگليس و آمريكا به نمايش گذاشت،

دموكراسي، همواره به معناي جدال عليه دولت به منظور كنترل آن بوده است نه فقط دستيابي به . هروندي بودش

اين درسي بود كه شايد در انقالب فرانسه آموخته مي   با اين حال،. هرگونه تاسيسي از يك قانون اساسي خوب

ق شهروندان در ايجاد قواعد عقالني به درس پيچيده تر از اين، يعني همان تاثيري كه بدون واگذاري ح. شد

جاييكه هابز عليه تسليم شدن به ظواهر . ساير نهادها و گروه ها بدست آمد، تنها در قرن بيستم آموخته شد

شروع به  1688انقالبيون سال . حقوقي عرفي براي نشان دادن بينش اجتماعي و زدن حرف آخر هشدار داده بود

 .دند كه اين خود باعث شد جهان انگليسي زبان همواره از ساير الگوها باز بماندپشت پا زدن به اين انگاره كر

در  -شودميكه بطور عمده ازنوع انگليسي آن خوانده -همين دليل آنچه بعنوان نظريه قرارداد اجتماعيبه

، تاكيد بر اين هسته اصلي چنين نظريه اي. بسيار كم اهميت تر از آن است كه بود  قرن هفدهم توسعه پيدا كرد،

اين نظريه، بيشتر بر اهميت قانون . نكته بود كه حاكم يا دولت، تنها با اجماع نظر تابعان خود حكومت مي كند

اساسي كه در يك جامعه سياسي قدرت را به دست مردم مي سپارد، تاكيد مي كند تا بر پاسخگويي دائمي حاكم 

امكان طرح اين استدالل وجود دارد كه مردم، گذشته  اساس، براين. به آن هايي كه تحت حكومت وي قرار دارند

بدون اينكه هرگونه تصوري درباره حق تصميم گيري خود در مورد  -از مسأله به خطر نيفتادن زندگي خود

با رضايت خود تمام قدرت به دست يك پادشاه مطلقه بسپارند؛ زيرا كه اين  -حقوقي كه دارند، داشته باشند

 . د صلح را تضمين كندپادشاه مي توان

در روم دادرسيهاي با لباس تمام رسمي  توسط دادگاههاي دائمي براي افراد رده ي پايين تشكيل نمي 

شد و احتماالً جرايم شهروندان فرودست توسط دادرسان صلح جزء مورد رسيدگي قضايي كوتاهي قرار مي 

در حوزه حقوق . ان طبقات پايين حفظ كنندگرفت؛ دادرساني كه مي بايستي بي سر و صدا جنجال نظم را مي
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مدني مواردي وجود داشت  كه تفاوت رتبه براي توجيه برخورد  متفاوت با طرفين دعوي، آشكارا به رسميت 

براي نمونه بزه شامل طيفي از اعمال كه وجه مشترك آنها توهين يا بي حرمتي بود، در موردي . شناخته شده بود

) در نتيجه ازدياد خسارات( ه هاي باال، مانند دادرس صلح، بود به بزهي قوي تر وكه شخص مورد توهين از رتب

نسبت دادن تقلب به متشاكي و لطمه زدن به شهرت وي در –اجازه اقامه ي دعوي كالهبرداري . بدل مي شد

عليه اوليا  نه تنها اجازه ي مزبور به فرزندان يا برده هاي آزاد شده: به همه كس داده نمي شد -صورت موفقيت

؛ بلكه شخصي از رتبه هاي پايين عليه )كه اين مي توانست نشانه نجابت باشد(يا ولي نعمتان خود داده نمي شد

شخصي بلندپايه، براي نمونه يك فرد عامي عليه فردي بسيار محترم در سطح كنسول ، يا يك فرد ولگرد و 

الم و سرزنش ناكردني بود، از اجازه ي ياد شده فاسد يا فردي با شخصيت پست عليه فردي كه داراي زندگي س

جداي از چنين تبعيض هاي آشكار و رسمي ، نابرابري هاي اجتماعي در روم بر اجراي عدالت . محروم بودند

در آنجا اثر گذاشت؛ اسناد بسيار زيادي نشان مي دهند كه اگر يكي از طرفين دعوي از طبقات محروم جامعه 

 ).128و  129: 1385كلي،( قابل بهره ي كمتري از عدالت مي بردبود در مقايسه با طرف م

 

 انقالب فرانسه و حقوق شهروندي -د

نه فقط  -نقطه عطف واقعي در نظريه مدرن شهروندي، جاييكه شهروندان موفق به وضع همه قوانيني

 1789الب سال در جريان پيروزي انق كه در سايه آن زندگي نمايند، شدند، -حقوق اساسي يا قانون اساسي

سال پيش تر اتفاق افتاده بود، آخرين انقالب از انقالبات 13در مقابل انقالب آمريكا كه . فرانسه تحقق يافت

 .بزرگ مبتني بر قرارداد اجتماعي كه ملهم از از انديشه هاي الك و روسو بودند، به شمار مي رفت
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ه دنبال ايجاد نوعي حاكميت قانون كه به مثابه حق انقالب آمريكا نيز همانند انقالب پيشين انگلستان بيشتر ب

). برابري در قانون(تعبير مي شد، بود تا حق رفتار و شرايط برابر ) برابري در برابر قانون(محاكمه عادالنه 

» آزادي بورژوازي«انقالبات انگلستان و آمريكا، نمونه انقالباتي هستند كه از تفوق و برتري ثروت در زير پوشش

در انقالب فرانسه، انقالبي كه در آن تساوي در برابر قانون مقدم بر هر چيز ديگري بود، وضع . ي كننددفاع م

 .چنين نبود

اگر انقالب فرانسه برجسته ترين انقالب بورژوايي بوده است و بخاطر ماهيت دراماتيك مبارزه طبقاتي 

وي اين خصوصيات را مديون عوامل دوگانه خود تمامي انقالبات پيش تر را تحت الشعاع قرار داده است، هر د

يكي سرسختي اشرافيت كه سخت به امتيازات فئودالي چسبيده بود و با دادن هر نوع امتيازي : زير بوده است

علي االصول، . مخالف مي كرد و ديگري مخالفت پرشور توده هاي مردم با هر نوع امتياز يا تمايز طبقاتي

افيت نبود، بلكه امتناع اشرافيت از سازش و خطرات ضد انقالب بود كه بورژوازي خواهان سقوط كامل اشر

بورژوازي اين كار را تنها از طريق اتحاد با توده وسيع . بورژوازي را به انهدام نظم كهن ناگزير مي ساخت

خويش جوامع شهري و روستايي به انجام رساند و اين توده ها نيز به نوبه خود خواستار برآورده شدن نيازهاي 

 .نظام فئودالي براي هميشه برافتاد و دموكراسي مستقر شد انقالب عمومي و ترور همه جا را فرا گرفت،. بودند

و با آزاد ساختن دهقانان از قيد حقوق اربابي و عشريه  -اين انقالب با نابودكردن بقاياي فئوداليسم

P6Fكليسايي و تا حدي عوارض شهري

1
P،  انهدام انحصارات صنفيP7F

2
P ت بخشيدن به تجارت در سطح ملي، و وحد

سركوب فئودال ها، سبب آزاد شدن توليدكنندگان . شاخص مرحله اي تعيين كننده در تكامل سرمايه داري است

. مستقيم خرده پا شد و به تفكيك توده هاي دهقاني و قطب بندي آن ها بين سرمايه و كار مزدوري انجاميد

1 Communal dues 

2  . Corporative Monopolies 
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يكي انهدام  :رتو انقالب فرانسه دو شرط ضروري به نظر مي رسيدبراي گذار به جامعه سرمايه داري ودر پ

 . هاي فئودالي و ديگي آزادي دهقانانمراتب و حكومت

انقالب فرانسه در جريان زير و رو كردن ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي موجود، چارچوب هاي 

-د، امتيازات محلي و تبيعضسياسي رژيم كهن را در هم شكست و بقاياي حكومت هاي محلي كهنه را محو كر

P8Fهاي ايالتي

1
P انقالب فرانسه در جريان پيشرفت خود از ديركتوار. را از ميان بردP9F

2
P  ،استقرار دولتي  تا امپراتوري

و از اين رو نقطه عطفي در تكوين حقوق   مدرن و منطبق با نيازهاي بورژوازي جديد را امكان پذير ساخت

 .شهروندي بود

حال كه گامي ضروري در گذار كلي از فئوداليسم به سرمايه داري محسوب مي  انقالب فرانسه در عين

اين ويژگي ها بخصوص به ساخت . شود، در رابطه با ديگر انقالبات مشابه داراي ويژگي هاي خاص خود است

P10Fتوسط كساني چون پالمر  وجود اين ويژگي ها،. جامعه فرانسه در پايان رژيم كهن مربوط مي شود

3
P در مقاله 

P11Fو گدكي) 1945مندرج در فصلنامه علوم سياسي مارس » انقالب جهاني غرب«(

4
P )1955پاريس » ملت كبير«در (

انقالبي «انقالب فرانسه تنها يك جنبه جداگانه انقالبي غربي يا بعبارتي دقيق تر   بنظر اين عده،. نفي شده است

P12F5»آتالنتيكي بوده
P  آغاز شده است و پيش از رسيدن به فرانسه در مستعمرات آمريكايي  1763كه اندكي پس از

 . هلند و ايرلند گذشته است از انقالبات سويس، 1788-1789در دوره 

بديهي است كه نبايد اهميت . است» انقالب آتالنتيكي بزرگ«بنابراين انقالب فرانسه تنها يكي از مراحل 

همچنين آن . ز مستعمرات ناديه گرفترا تجديد حيات اقتصاد و بهره كشي غرب ا) آتالنيتك(اقيانوس اطلس 

1 .Provencial Particularism 
2 Directory 

3 . R.R.Palmer, The World Revolution of The west, Political Science Quarterly, March 1954 

4 . J.Codechoy ,La Grande Nation `Paris1955 

5 . Atlantic Revolution 
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ها نمي خواهند نشان دهند كه انقالب فرانسه رويدادي منحصر به فرد در جريان عمومي تاريخ بوده 

كه نقش مهمي در به قدرت رساندن بورژوازي ايفا كرده  -رويدادي كه پس از انقالبات انگلستان و آمريكا است،

چنانكه  نقالب فرانسه محدوده جغرافيايي اين تغيير و تحول را،از سوي ديگر ا. بوقوع پيوسته است -اند

در سده نوزدهم هرجا كه اقتصاد . القاء مي كنند مشخص نمي كند» اتالنتيكي يا غربي«اصطالحات مبهمي چون 

انقالب بورژوازي از . سرمايه داري مستقر شده به قدرت رسيدن بورژوازي گام به گام آن را همراهي كرده است

بعالوه همطراز قلمداد كردن انقالب فرانسه با انقالبات سويس و . برخوردار بوده است) جهاني(ري عام تاثي

P13Fكشورهاي پست

1
P  و ايرلند، مفهوم ويژه اي از عمق و اهميت اين انقالب و همچنين دگرگوني هاي خشن همراه

-سرمايه(اقتصادي  -حتواي ويژه آنانقالب مذكور را از م چنين تصوري از انقالب فرانسه،. آن را القاء مي كند

محروم مي سازد و  –) ملتي غيرقابل مستقيم( و ملي) بورژوازيي و ضداشرافي(، اجتماعي )داري و ضدفئودالي

P14Fاز ژان ژورس تا ژرژلوفور  قرن تمام از تاريخ انقالبي،نيم

2
P را نفي مي كند . 

الت متحده تنها به تغيير دولت منجر مي چرا اصول و نظرات سياسي مشابه در ايا«:اين گفته تكوويل كه 

. انسان را به انديشه وامي دارد» شود و حال آنكه در فرانسه سقوط كامل يك نظم اجتماعي را به همراه مي آورد

طرح اين پرسش به معناي فراتر رفتن از جنبه سطحي تاريخ سياسي و نهادي و جستجوي واقعيات اجتماعي و 

 .ن هاستاقتصادي در متن ملي ويژه آ

انقالب فرانسه در حالي . انقالب فرانسه سرانجام موقعيتي بي نظير را در تاريخ معاصر جهان احراز كرد

رو انقالب آمريكاست، برخالف كه بعنوان يك انقالب آزادي خواهانه و با پافشاري بر حقوق و طبيعي دنباله

شك با حرارتي بيش از سلف آمريكايي خود بدون  1789اعالميه . انقالب انگلستان داراي موضعي جهاني است

1 .Low Countries 
2 . Georges Lefebvre 
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كند وبه اين اعالميه برآزادي وجدان تاكيد مي. سخن مي گويد و در راه آزادي حتي گامي فراتر برمي دارد

دهد، لكن با تدوين قانون مدني و اساسي در بيستم پروتستان ها و يهوديان نيز اجازه زندگي در جامعه را مي

اين . ندان صرف نظر از داشتن يا نداشتن مذهب نيز به رسميت شناخت مي شودحق همه شهرو 1792سپتامبر 

P15Fاعالميه سفيدها را آزاد كرد و قانون شانزدهم پلواز

1
P سال دومP16F

2
P ) بردگي را در ميان «) 1794چهارم فوريه

 .ملغي اعالم كرد» سياهپوستان مستعمرات

نه درآمريكا و نه  زاسالف خود پا را فراتر نهاد، مراتب اطلبانه بهانقالب فرانسه بعنوان يك انقالب مساوات

در انگلستان بر روي برابري تاكيد نشده بود، زيرا كه هم اشرافيت وهم بورژوازي براي كسب قدرت 

بورژوازي فرانسه را ناگزير  مقاومت اشرافيت، ضدانقالب ودرگيرشدن جنگ، . نيروهايشان را متحد ساخته بودند

توانست مردم را در كنار زيرا تنها ازاين راه بود كه مي ان مسأله اي عمده مطرح سازد، ساخت كه مساوات را بعنو

در نتيجه سال دوم شاهد خطوط كلي يك رژيم اجتماعي دموكراتيك مبتني . خود داشته باشد و به پيروزي برسد

م آن ها چيست و هم از دانستند كه سهتوده هاي مردم مي. هاي مدرم استبر مصالحه مفاهيم بورژوايي و آرمان

در . اين رو كه با آزادي اقتصادي، كه راه را براي تمركز اقتصادي و سرمايه هموار مي كرد مخالفت مي ورزيدند

پايان سده هيجدهم، كمال مطلوب آن ها اين بود كه هر دهقاني صاحب زمين، و هر پيشه وري مستقل باشد و 

 .مزدبگيران مصون از تعديات توانگران باشند

P17Fو سرنگون شدند سلطنت و پس از آنكه بورژوازي انقالبي حق رأي عمومي 1792پس از دهم اوت

3
P  را

P18Fمستقر و اتحاد با پابرهنه ها

4
P )را مستحكم ساخت، در صورت امكان مي بايست از مساوات ) سان كولوت ها

1 .Pluviose 
2 . yearII .م.منظور سال دوم انقالب است  

3 . Universal suffrage 

4 .Sans-cullottes 
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. حركت مي كردكه خواسته پابرهنه ها بود » مساوات در مصرف«نظري در حقوق فراتر مي رفت و در جهت 

. بعبارت ديگر با هدايت اقتصاد قيمت ها را در سطح دستمزدها تثبيت مي كرد تا نان روزانه هر كس تامين باشد

P19Fبه موجب قانون حداكثر) 1793در بيست و نهم سپتامبر(لذا به همين منظور 

1
Pها و قيمت ها زير نظارت ، ماليات

آنگاه نوبت به برنامه اي براي . سازي ملي اعالم شدند قرار گرفتند و بازرگاني خارجي و كارخانه مهمات

P20Fقانون بيست و نهم فريمر( آموزش و پرورش عمومي

2
P و پس از آن ) 1793برابر با نوزدهم دسمامبر  -سال دوم

P21Fطراحي براي تامين اجتماعي رسيد قانون رفاه ملي مصوب بيست و دوم فلورال

3
P 1794يازدهم مه (؛ سال دوم ( 

پس از نهم . بورژوازي توانگر را از خشم و احساس خطر آكنده ساخت وات طلبانه،اين جمهوري مسا

P22Fترميدر

4
P لكن از آن پس اين اعتقاد در اذهان . به نظر مي رسيد كه جمهوري براي هميشه از ميان رفته است

آزادي  كه عمومي بر جاي ماند كه آزادي بدون مساوات، امتيازي است كه تنها به عده اي معدود تعلق دارد،

در بيست و پنجم . مادام كه نابرابري اجتماعي پابرجاست چيزي بيش از يك توهم نيست سياسي، في النفسه، 

در حاليكه ثروتمندان از طريق نظام انحصار، حيات و ممات مردم را رقم مي زنند، مساوات  1793ژوئن سال 

 .تنها يك فريب محض است

. بي براي تامين وحدت، ملتي متحد و تقسيم ناپذير بوجود آوردبعنوان انقال  انقالب فرانسه، -وسرانجام

P23Fالبته سلطنت كاپسين

5
P ،لكن هرگز اين مهم به انجام   چارچوبي سرزميني و اداري براي ملت فراهم آورده بود

نظامي نامنسجم و گسسته از واحدهاي اداري و چندپارگي . وحدت ملي ناكامل ماند 1789در . نرسانده بود

تنوع واحدهاي وزن و اندازه گيري و عوارض گمرگي داخلي در . ملت را تقسيم شده باقي گذاشته بودفئودالي 

اكثر ميزان اعالي فروش اجناس معلوم گرديد تا تجار سپتامبر وضع كرد و به موجب آن حد 27قانون حداكثر، از جمله قوانيني بود كه كنوانسيون در .  1
 .م.و انقالب فرانسه، آلبرما له ترجمه رشيد ياسمي 18دوم تاريخ قرن .ج 440صفحه . نتوانند اجحاف كنند

2 . Frimaire 
3 . Floreal 

4 . Thermidor 

5 .Caption 
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گذشته از اين، ملت از نظر اجتماعي نيز فاقد يكپارچگي . جهت خالف استقرار يك بازار ملي عمل مي كردند

چنانكه ژرژلوفور . شده بود مبتني بر سلسله مراتب بود و به مراتب جدا از هم تقسيم» رژيم كهن«جامعه . بود

 .نيز سخن گفته است» امتيازات«از  سخن گويد ضرورتًا» از مراتب«آن كس كه  نوشته است؛ هر

كه خود زائيده  -و اين همه به رغم اين واقعيت بود كه ملت. نابرابري در همه جا به چشم مي خورد

پيشرفت مادي، گسترش و رواج  تقويت همبستگي خود را در سده هيجدهم در قالب -وحدت حكومت بود

P24Fرشد آموزش و پرورش و جنبش روشنگري  زبان فرانسه،

1
P ديده بود. 

فرانسويان آزاد برخوردار از حقوق مساوي، ملتي   امتيازات و تقسيمات، به محض از ميان رفتن مراتب،

P25Fوسسانعقاليي گردانيدن موسسات و نهادها توسط مجلس م. متحد و تقسيم ناپذير را تشكيل دادند

2
P ؛ اعاده

تمركز توسط حكومت انقالبي، تالش هاي اداري ديركتوار و بازسازي دولت توسط ناپلئون، كار ناتمام سلطنت 

. رژيم كهن را با از بين بردن خود مختاري ها و استقالل محلي و استقرار چارچوب براي دولتي متحد كامل كرد

، تكوين شبكه اي از انجمن هاي وابسته به ژاكوبن ها، 1790فدارتيو سال  -در همين حال، برابري مدني، جنبش

، همه و همه به بيدادري و تقويت آگاهي ملتي 1793ضدفدراليسم و كنگره جلسات مركزي انجمن هاي مردم 

پيوندهاي نوين . پيشرفت و گسترش زبان فرانسه نيز گامي در همين جهت بود. متحد و يكپارچه كمك كردند

همينكه تقسيمات فئودالي از ميان رفت و عوارض گمركي داخلي و باج ها . ا تقويت كردآگاهي ملي ر اقتصادي،

به مرزهاي فرانسه به يكپارچگي بازار ملي، كه در عين حال به » عقب نشيني پاسگاه هاي گمركي« ملغي شد،

حاكميت بدين ترتيب انقالب فرانسه . موجب تعرفه هايي در مقابل رقابت خارجي حمايت مي شد كمك كرد 

 .ملي را از قدرت و كارآيي بي سابقه اي برخوردار ساخت

1 .Enlightemnt 
2 . Constituent Assembly 
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ويژگي هايي كه خطوط كلي آن را در باال ترسيم كرديم، ضمن نشان دادن عواقب همه جانبه انقالب 

بديهي است كه در . فرانسه تصوري از ارزش آن را بعنوان سرمشق در تحول دنياي معاصر بدست مي دهند

  شده توسط فرانسه، تاثير ارتش هاي جمهوري و پس از آن لشگركشي هاي ناپلئون، كشورهاي اروپايي اشغال

بيش از عقايدي بود كه موجبات سقوط رژيم ارباب و رعيتي، آزاد كردن دهقانان از قيد تعهدات اربابي و 

. ار كردندعشريه هاي كليسايي، به گردش انداختن مجدد موقوفات فئودالي راه را براي تكامل سرمايه داري همو

هرچند از امپراتوري قاره اي كه ناپلئون سوداي ايجاد آن را در سر داشت چيزي برجاي نماند، لكن او دست 

 -لذا از اين ديدگاه حكمرايي ناپلئون عمر انقالب را. كم، در هرجا فرصت يافت نظم موجود را منهدم ساخت

 .كه او قطعاً از سربازان آن بود، درازتر كرد

لذا ذكر . را به مثابه اساسنامه شهروند جديد به شمار آورد 1789ميه حقوق بشر و شهروند مي توان اعال

اين نكته كه اعالميه مزبور چرا و چگونه تهيه و تنظيم شد، تحليل محتواي آن و نمودار ساختن ارزش و تاثير آن 

 . از اهميت ويژه اي برخوردار است

فرانسه همزمان با پيدايش فكر ملت و اصل حاكميت ملي  واژه و مفهوم شهروند از همان شروع انقالب

نمايندگان مردم در كاخ ورساي گرد آمدند و سپس طرح اعالميه  1789شناخته و پذيرفته شد در پنجم ماه مه 

اين اعالميه مويد عالقه . اي كه از سوابق و تجربيات كشور آمريكا الهام گرفته شده بود تقديم مجلس ملي شد

همه مي خواستند به جاي يك رژيم خودكامه و دلبخواهي پادشاهي كه از حقوق . نمايندگان بود عميق اكثريت

آنگاه در پي آن بودند تا نابرابري ها را از ميان . ت رژيمي قانوني و همراه با آزادي بنشانندفالهي نشأت مي گر

كرد در جامعه اي كه بورژوازي سلطه  بردارند و امتيازاتي را كه ديگر كامالً با خدمات انجام يافته تطبيق نمي

اقتصادي گرتفه و امتيازات گذشته به دشواري قابل پذيرفتن به نظر مي رسيد، لغوكننده سه اصل عمده اين 
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متن اعالميه با يك ديباچه آغاز مي شود كه حكم گونه اي گزارش  اعالميه عبارتست از آزادي، برابري و مالكيت،

  :توجيهي دارد

ردم فرانسه كه به صورت مجلس ملي گرد هم آمده اند، با اين مالحظه كه عدم شناسايي، نمايندگان م«

فراموشي يا تحقير حقوق انسان ها تنها علل نگون بختي مردم و فساد حكومت مي باشند، قاطعانه تصميم 

 »...گرفتند در يك منشور رسمي، حقوق طبيعي، زوال ناپذير و مقدس انسان را اعالم نمايند تا 

اين ديباچه وابسته به بينشي است كه مي توان آن را بينش كالسيك و جهان شمول حقوق وآزادي به 

اينگونه حقوق از زمره حقوق طبيعي متعلق به فرد انساني است كه بعنوان انسان و به سبب فطرت . شمار آورد

 )10-5: 1370 پللو،.(وي و مستقل از دخالت قانون گذار صورت بندي شده است

پيش از اين ها فقط . به طور مداومي در كشور فرانسه به كرسي نشست  1848ابات همگاني از سال انتخ

اين گونه انتخابات به اجرا درآمده بود و تنها در قانون  1792يك بار در خصوص انتخابات كنوانسيون در سال 

در . ه به مرحله اجرا نرسيددرج شده بود البته اين قانون هيچ گا 1793ژوئن  24اساسي، يعني قانون اساسي 

P26Fعصر رستوراسيون

1
P سپس حركتي در جهت . سلطنت ژوئيه انتخابات محدو مالي به موقع اجرا گذاشته شد

را موجب  1848انقالب فوريه   درخواست گسترش حق رأي از راه تجمع در ضيافت ها آغاز گرديد و تصادفاً

يست پنجاه هزار نفر به حدود تقريبي نه ميليون نفر بدينسان ناگهان شمار رأي دهندگان از حدود دو. گرددي

توده هاي دهقاني و كارگري به حقوق شهروندي و زندگي سياسي دست يافتند و اين دگرگوني . بالغ شد

انتخابات همگاني به گونه اي دائمي در كشور فرانسه استقرار  1848برايشان بسيار جدي مطرح بود در سال 

 . يافت

1  . Restauration   ار مجدد سلطنت استقر  
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جتماعي فرانسه درست پس از انتخابات مجالس قانونگذاري به تصويب رسيده است قسمت مهم قوانين ا

در باب تعطيالت  1906قانون سال  :از جمله اين قوانين كه منجر به توسعه حقوق شهرونندي گشت بدين قرارند

 1928درباره هشت ساعت كار در روز، قانون  1919درباره بازنشستگي كارگران، قانون  1910هفتگي، قانون 

: 1370 پللو،.(نمونه هايي از اين دست مي باشند 1936درباره بيمه هاي اجتماعي و همچنين قانونگذاري سال 

21-22( 

شمار شهروندان به طور قابل مالحظه اي افزايش  در چهارمين دولت جمهوري فرانسه پس از انقالب،

اوالً زنان، حقوق سياسي خود را در كيفيات . يافت و انتخابات به اصطالح به طور تكامل يافته تري همگاني شد

مربوط به سازمان بندي قواي  1944آوريل  21اصطالحات ناشي از فرمان . مشابه با مردان به دست آوردند

قانون اساسي رسميت يافت و  4اين اصطالحات به وسيله اصل . عمومي بعد از كسب استقالل كشور است

نها شناختن نقشي نبود كه زنان در جنگ و مقاوت ايفا كرده بودند، مقصود، ت. بدون اشكال زيادي بدست آمد

با چنين اصالحي، هيات رأي دهندگان تنها در سرزمين . بلكه پاسخ مثبت به خواسته هاي قديمي آن ها نيز بود

زمان با هم. بيش از دو برابر شد  اصلي فرانسه كه زنان امروزه به گونه محسوسي بيشتر از مردان مي باشند تقريباً

به حق انتخاب كردن و انتخاب شدن توفيق  1945اوت  17،نظاميان زير پرچم نيز برحسب فرمان  زنان

 )30-29: 1370 پللو،.(يافتند

، اغلب بوميان مستمعرات و الجزاير خصلت شهروندي نداشتند و نمي توانسنتند 1945پيش از سال 

تنها بوميان مستعمرات قديم . شور محسوب مي شدندحقوق سياسي خود را اعمال كنند بلكه فقط رعيت اين ك

 .شهروند فرانسه به شمار مي آمدند. و برخي از گروه ها يا افراد كم به نام مشخص شده بودند
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يعني مي بايستي فداكاري هايي را كه . در پايان جنگ جهاني حفظ اين گونه تبعيض ها مشكل شد

همچنين . انسويان انجام داده بودند شناخته شده جبران گرددساكنين اين سرزمين ها در جهت آرمان مشترك فر

بر كليه اتباع  1936آوريل  19لذا طبق طرح قانون اساسي . ارضاي خواست هاي قديمي آنان نيز مطرح شده بود

 ..فرانسه سرزمين هاي دور نيز حقوق شهروندي داده شد

 

ق برخورداري از فرصت هاي برابر و به دور حتي مبهم تر از تاكيد برح تاكيد برحق دستيابي به خرسندي،

آمريكايي ها اصل را بر مالكيت . از هرگونه فهرست ملموسي از حقوق براي تضمين آن فرصت ها بود

خوشبينانه . خصوصي مي گذاشتند بدون اينكه به شيوه شايسته اي به آزمايش برآيندهاي چنين عقايدي بپردازند

ان بكار برد اين است كه مردم به تدريج به دورويي خود پي مي برند و اينكه ترين تعبيري كه در اين باره مي تو

آن گونه كه يك قرن بعد براي داستان نويس  -)به استعاره توجه داشته باشيد(اين مسأله براي بنيانگذاران آن ها 

يا [» ابري رسميبر«به نظر آناتول فرانس، آنچه درباره . آشكار نبوده است -مشهور، آناتول فرانس معلوم شد

ديگر در قصرها شب   عده اي   عجيب و جالب توجه مي نمايد، اين است كه با وجود اين نوع برابري، ]صوري

از فقير تا غني، از خوابيدن گدايي در   قانون در واال درجه برابري خود، همه انسان ها را ،«. را به روز مي رسانند

 ».مي دارد زيرپل ها، در خيابان و دزديدن نان برحذر

شاهد تاكيد نظريه مدرن شهروندي   در زمان انقالب فرانسه و در بحث در مورد حقوق بشر و شهروند،

عالوه بر اين،  در همين دوره است كه اين . ملت بر حقوق شهروندان در مقابل دولت بوديم -در قالب دولت

كه اولويت را به قانون و تعهدات يا ديدگاه جديد درباره شهروندي از طريق نيرويي سياسي عليه آن هايي 
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شأن درجه سوم، همواره اين بوده  تجربه قشر عامه، يا به اصطالح مرسوم،. تكاليف مي دادند، تحميل مي شود

 . است كه آن ها هيچ چيز نبوده اند و بنابراين خواهان اين بودند كه همه چيز باشند

در حقيقت، خواسته هاي آن ها با . ستبداد بودگسترش و توسعه دولت مدرن در نظر آن ها به معناي ا

مطرح مي شد و آن ها احساس مي كردند كه توسعه دولت مدرن موجب نفي » آخرين خاطره استبداد«توجه به 

به همين علت، مصمم به برقراري نظامي شدند كه در . و دست اندازي به آزادي هاي كه داشته اند، مي شود

 .مت آن ها تسليم شودبرابر شناسايي رسمي حقوق و حر

» اليحه حقوق«به طرح استدالل هاي كوبنده عليه  1789بر همين اساس است كه محافظه كاران در سال 

شهروندي در . برخاستند و در نهايت هم شكست خوردند» اليحه تكاليف«پرداختند و در مقابل به طرفداري از 

سپس پافشاري بر فهرستي از حقوق قانوني بود كه در  اين معنا، در قدم اول به صورت تأكيد بر اراده مردمي و

تنها بعد از اين است كه شهروندي شامل تكاليف و . همه افراد بعنوان انسان هاي برابر، ذاتي تلقي مي شود

) 1اصل(تاكيد مي شود كه » اعالميه حقوق بشر و شهروند«در . ترتيبات سياسي خاص در برابر دولت مي شود

حاكميت در ملت نهفته است و اراده عمومي آن در ) 3اصل(قوق خود برابر هستند و اصل همه انسان ها در ح

 ]آن ها[اين مهم، يا به واسطه مشاركت مستقيم همه افراد برابر و يا به وسيله نمايندگان . قوانين متجلي مي شود

 ).6اصل . (در وضع آن قوانين، محقق مي شود

باً در همه صورت بندي هاي مدرن اوليه به صورت مترادف بكار تقري» ملت«و » مردم«،»شهروند«اصطالح 

آنچه در اين زمينه قابل ذكر است، اين است كه رژيم برابري در حقوقي كه به وسيله مردم انقالبي . برده مي شد

حرمت «بدون توجه به تفات عيني يك فرد، باالتر از هرچيز شامل حقوقي مي شد كه به تضمين  تحميل گرديد،

از اين رو، بارها و بارها در نسخ متفاوتي از اين نوع اعالميه ها به اين تاكيد بر مي خوريم كه . بپردازد» نيانسا



۱۲۳ 
 

هركس صاحب اختيار خود و اموالش بده و داراي حق آزادي بيان، آگاهي و سازمان   بعد از زندگي و آزادي،

دموكراسي . هي مي شود، مشاركت جويداست تا بدين تربيت، بتواند در بحث هايي كه به وضع قوانين منت

ضمني، مجموعه اي از ترتيبات طراحي شده براي حمايت از حقوق در يك حوزه خصوصي است كه به طور 

 .دقيقي شامل حقوق متفاوت بودن و متفاوت زيستن مي شود

حوزه  زندگي خو را به -برخالف اجداد يوناني -شهروند مدرني كه بعد از انقالب فرانسه پديد مي آيد

در » آزادي از«مباحث مربوط به . عمومي و خصوصي تقسيم مي كند و حوزه خصوصي با اهميت تر مي شود

حوزه عمومي، فضايي جمعي است كه در آن شهروند با ديگران در قالب مردم در . حوزه خصوصي وجود دارد

وزه عمومي جمهوري مورد اتحاد، تنها در همين ح. طراحي و تنظيم قوانين براي خير مشترك متحد مي شود

مردم فرانسه كه استبداد . تفاوت ديگري نيز ميان شهروندي مدرن و الگوي يوناني وجود دارد. انتظار است

بوربون را سرنگون  خود را بعنوان شهروند معرفي كردند، محدوديت هاي خود را با اشاره به دولت مدرني كه 

تعيين مي  1789مرزهاي قضايي و سياسي دولت مدرن در سال . در مقابل آن به پاخاسته بودند، تعريف نمودند

يا [كردن كه چه كساني عليه آن متحد شده بودند؛ بنابراين دولت مدرن بود كه محدوديت ها را براي مردم 

ملت، در حقيقت تركيبي از فرهنگ ها بود كه اغلب حتي در زبان مشترك نيز سهيم نبودند و . ايجاد كرد ]ملت

كه در برابر آن به پاخاسته بودند و توافق در مورد لزوم ايجاد برخي از ساز و كارها ) دولت( سطه آنچهتنها به وا

رو، براي شهروند مدرن هيچ ريشه مشترك ازاين. شدندبا همديگرمتحد مي  براي كنترل خودكامگي واستبداد،

مي تواند  مورد اشاره قرار مي گرفت،ملت، آن گونه كه اغلب  با اين حال،. اجتماعي يا خانوادگي وجود نداشت

هم هرگز وجود نداشته  كه معموالً(قانوني باستاني  -به صورت ايدئولوژيكي به ادعايي مبني بر حقوق سياسي
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كه براي دفاع از خود در برابر اغتشاش و استبداد ايجاد » جمهوري بازي«و اتحادي كه به منظور دفاع از ) است

 .ودكرده بوده اند، فروكاسته ش

تعريف شهروندي بر مبناي ايجاد يك نظم سياسي خاص و دفاع از آنكه در اساس همان دموكراسي 

نقطه كور مهمي پديد آورد كه گشايش آن بالغ بر  نمايندگي مبتني بر پاسخگويي و حاكميت قانون است،

از ترتيبات به توافق نظام شهروندي مدرن، با برابري افراد عاقلي كه در مورد سلسله اي . سال طول كشيد150

شهروندي مدرن در . حركت كرد ]و تفاوت هاي آن[رسيده اند، در جهت ناديده گرفتن ريشه هر عضو منفرد 

اهميت تاريخ و فرهنگ، با تاكيد . حقيقت كار خود را با انكار تاريخ به نفع اسطوره حقوق طبيعي بشر آغاز كرد

با ديدي منفي به آن نگريسته مي   كه معموالً -خود از گذشته بر توانايي شعور و اراده انسان براي آزادسازي

امانوئل كانت، يكي از ارادتمندان روسو كه همواره بيشترين تاثير را بر حاميان . مورد بي مهري قرار گرفت -شد

» اقدام جسورانه فرد براي تفكر«را محصول » قيوميت خودانگيخته«حقوق بشر گذاشت، اين نوع آزادسازي از 

دانست؛ بنابراين همزمان با اينكه همه انسان ها بعنوان موجوداتي بالقوه عاقل با نقد گذشته به رد آن  مي

پرداختند، در اينجا بعنوان موجودات عاقل و خودمختار مصمم شدند كه خود درباره آنچه كه بهترين گزينه براي 

انه را به تنبلي حاصل از اطاعت طوالني مدت كانت، امتناع از اين اقدام جسور. تصميم بگيرند انجام دادن است،

كانت نيز همانند ساير نظريه پردازان برجسته شهروندي مدرن، به شدت . از قيم هاي طبيعي نسبت مي داد

 :مخالف الگوي خانوادگي جامعه بود

-حكومتي كه بر پايه اصل خيرخواهي براي مردم، همانند حكومت يك پدر بر فرزندان خود حكم مي«

شوند كه است كه در آن رعايا به مثابه كودكاني در نظر گرفته مي) استبداد پدرانه(حكومتي پدرساالرانه  راند،

حتي قادر به تشخيص خوب و بد براي خود نيستند و تنها مجبور به اقدام منفعالنه در پذيرش قضاوت رئيس 
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آن هم هنگامي كه وي مي  -ي رادولت درباره شيوه اي كه بايد مطابق با آن خرسند باشند و لطف و كرم و

ها را براي رژيمي كه همه آزادي. (بدترين استبداد قابل تصور است اين نوع حكومت،. بپذيرند، هستند -خواهد

 .»)هيچ حقي را براي آن ها باقي نمي گذارد  رعايا نفي كرده و بدين ترتيب،

 قرون وسطي و حقوق شهروندي

اين نظام زماني رشد كرد كه فقر زياد مانع از . نظام فئودالي بود سطي،نظام حاكم بر اروپا در دوران قرون و

آن گرديد كه بسياري از دهقانان از پس ماليات سنگين برآيند و حاضر به سپردن زمين خود به يك ارباب 

 اين سلسله مراتب در باال. شهروندان در اين نظام در سلسله مراتب مختلفي جاي مي گرفتند. قدرتمند مي شوند

ارباب، مالك زمين بود . به شاه يا دوك مي رسيد و در پايين آن سرف ها يا دهقانان وابسته به زمين قرار داشتند

كه در مرتبه اي پايين تر از پادشاه، خراجگزاري وي بود و رعايا و دهقانان خراجگزار ارباب بودند؛ يكي از 

ر از ساير شهروندان برخوردار بود، پاپ بود كه تمامي كه از حقوقي فرات قدرتمندترين حاكمان اروپايي فئودالي،

 .پادشاهان ملزم به اطاعت از وي بودند

گرفت، از دردوران قرون وسطي، قدرت دراختيار كليسا بود وهرآنچه كه در تضاد با منافع كليسا قرار مي

نقض گرديد و يهوديان از اين رو در اين دوره؛ حقوق شهروندان يهودي توسط مسيحيان . ميان برداشته مي شد

و جنگ هاي صليبي در اين دوران بهمراه كشت و كشتار . در همه جا تحت تعقيب و آزار مسيحيان قرار گرفتند

آباي كليسا بردگي را ناشي از نگاه انسان مي دانستند در اين . و غارت آنان بود اين عصر دوران اوج بردگي بود

تغيير طبقه اجتماعي و به تبع مشاركت در قدرت را نداشتند و چون  دوران طبقات پايين به هيچ عنوان توانايي

كشيش، در اين دوران ازدواج مي كردند مي كوشيدند تا اموال كليسا را به فرزندان خود انتقال دهند واگر 
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خود هاي كليسا را به فرزندان آن ها مقام. پسرشان به جامعه روحانيت درمي آمد اين كار قانوناً انجام مي گرفت

 .مي سپردند و از انتقال قدرت به غير خودداري مي كردند

همچنين فرزندان اشراف و كليسا از حق تحصيل برخوردار بودند و بهترين دانشجويان آن عصر براساس 

همان . نفوذ مسيحيت كليسايي تنها به تحصيل الهيات مي پرداختند و از اين رو فلسفه در اين قرون سقوط نمود

ست شهروندان در اين دوران تنها از حقوق يكسان برخوردار نبوده بلكه طبقات پايين آزادي گونه كه پيدا

انتخاب شغل، مسكن و ساير شقوق زندگي و حقوق برابر در اين زمينه نسبت به طبقات باالي اجتماع برخوردار 

 .نبوده اند

27Fرنسانس و پيدايش اومانيسم

 و روشنگري 1

ل گرفته در عصر رنسانس در جهت تكوين حقوق شهروندي در غرب، دا براي توضيح تغييرات شكبتدر ا

جامعه دوران . ضروري به نظر مي رسد كه تغييرات اجتماعي پديدار گشته در اين دوران اندكي روشن شود

اشراف . طبقه پاييني يا كارگر طبقه متوسط يا تجار، طبقه بااليي يا حاكم،: رنسانس بود به سه طبقه تقسيم مي شد

باال هنوز هم بيش ترين قدرت سياسي را داشتند و اغلب آن ها صاحب امالك وسيعي بودند كه قسمت  طبقه

 . عمده اي از مردم اروپا در آن ها كار و زندگي مي كردند

كردند زميني كه درآن كارمييعني كشاورزاني كه به  كارگران اين امالك يا رعاياي آزاد بودند يا سرف،

در شروع دوره رنسانس در غرب اروپا نظام سرواژ روبه زوال و در پايان رنسانس كامالً  اگرچه. وابسته بودند

به  در تمام مناطق اروپا، . خاتمه يافته بود، در شرق اروپا و روسيه نظام سرواژ چندين قرن ديگر هم ادامه داشت

 . كردندملك اجاره مي ها زمين را از اربابآن ندرت رعاياي آزاد مالك مزرعه خودشان بودند وغالباً 

 انسان گرايی ۱
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رعايا در اين دوره همچنان مورد سوء استفاده و خراج گيري اربابان قرار مي گرفتند و از حقوق برابر با 

 .اربابان خود برخوردار نبودند

در دوران رنسانس   برخالف قرون وسطي كه تنها روحانيان و عده اندك ديگري سواد خواندن داشتند،

  عالوه بر دانشمندان و دانش آموزان، اشراف،. تمام طبقات اجتماعي جاي داشتندخوانندگان كتاب ها در 

در واقع در . هم مردان و هم زنان مي توانستند كتاب بخوانند. بازرگانان و فروشندگان نيز كتاب مي خواندند

ر ساير شهرهاي ميزان سواد د  اواسط قرن شانزدهم نيمي از مردم لندن تا حدي سواد خواندن و نوشتن داشتند،

 .اروپا نيز تقريباً مشابه لندن بود

حتي . با زياد شدن و در دسترس قرار گرفتن كتاب ها، افراد بيش تري امكان خواندن و نوشتن را يافتند

اشرافيت، سواد را به منزله تاثير تمدن مي . قبل از اختراع چاپ، در اروپا ميزان باسوادي روبه افزايش بود

طبقه . ه توانايي خواندن و نوشتن داشتند، معموالً در دربار بيش تر پيشرفت مي كردندنگريست و آن ها ك

سواد را ابزار با ارزشي براي اداره تجارت كه نيازمند نوشتن گزارش و ثبت   متوسط كه تازه ظهور كرده بود،

ان سواد خواندن و اصناف خواستار اين شدند كه شاگردانش  در اواخر قرن پانزدهم،. اسناد بود، مي دانست

 .نوشتن داشته باشند

گرفتند، خواندن فرامي  سواد تا حد زيادي ويژگي شهرنشيني بود وبجز اشراف، عده كمي در روستاها،

با اين حال، در اغلب روستاها حداقل يك نفر . چرا كه هنوز براي كارهاي كشاورزي داشتن سواد ضروري نبود

كه از كتاب فروشان دوره گرد مي خريدند، براي همه مردم با صداي بلند با سواد وجود داشت تا كتاب هايي را 

 .بخواند
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مدارس ابتدايي در سراسر . نياز به برخورداري از توانايي خواندن و نوشتن سبب افزايش مدارس شد

  نوشتن، حساب،  در اين مدارس خواندن،. اروپا تاسيس شدند و دختران و پسران در آن ها تحصيل كردند

در صورت تمايل والدين، پسران مي توانستند تحصيالت . يخ، جغرافي و تعليمات ديني تدريس مي شدتار

اين مباحث را به . تكميلي، شامل زبان التين، فلسفه و حقوق، را در مدارس متوسطه و دانشگاه ها بگذارنند

ان و مردان از حقوق يكسان اين امر نشان مي دهد كه زن. ندرت آموزگاران خصوصي به دختران تعليم مي دادند

 .در زمينه آموزش برخوردار نبودند

فرزندان طبقه اشراف عموماً در خانه آموزش مي . عمدتاً طبقه متوسط از مدارس رسمي استفاده مي كرد

زيرا نمي توانستند مخارج آن را تامين كنند؛   ديدند، در حاليكه فقرا، كارگران و رعايا اصالً به مدرسه نمي رفتند،

با اين وجود طبقه عامل . گرچه عده اي از آن ها به مدارس خيريه اي مي رفتند كه توسط كليساها اداره مي شد

 .مهمي در نابرابري حقوق شهروندي در ميان افراد در دوران رنسانس بود

رايي از ميان تعداد روبه تزايد دانش آموزان و فارغ التحصيالن، دانشمنداني بيرون آمدند كه مكتب انسانگ

 .را پديد آوردند

از نظر انسانگرايان . روحانيان كليساي كاتوليك بودند  پيشگامان انسانگرايي در دوره رنسانس خود جزء

به بررسي انسان و ظرفيت ها، اعمال و دستاوردهاي او مي  ]از اين نقطه نظر[آن ها «خداوند امر مسلمي بوده و 

 ».پرداختند

دو عامل عمده، عالقه و اشتياق به مطالعات . از ايتاليا ظهور كرد انسانگرايي نيز مثل خود رنسانس

اولين عامل وجود . كالسيك را برانگيخت؛ اشتياقي كه در قرن چهاردهم و پانزدهم در ايتاليا جريان داشت

سي بقاياي امپراتوري روم در ايتاليا بود كه سبب مي شد دانش پژوهان ايتاليايي كه به منبع جذاب باستاني دستر
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اين تمايل، به جستجو براي يافتن نوشته هاي باقيمانده از دوران . داشتند مجذوب و مفتون دوران گذشته شوند

 .روم باستان منجر شد

عامل دوم ورود آوارگان امپراتوري درهم شكسته بيزانس بود كه باعث ايجاد عالقه روزافزون به مطالعه 

 . آثار كالسيك يونان گرديد

ان نامدار بي شمار قرون هفدهم و هجدهم كه متعرض حقوق طبيعي شده اند نام سه از ميان روشنفكر

. نفر بيشتر از همه خودنمايي مي كند و تاثير افكارشان در عصر خود آن ها و قرون بعدي انكارناپذير است 

اصول بررسي تطبيقي . هابز، جان الك انگليسي در قرن هفدهم و ژان ژاك روسوي فرانسوي، در قرن هجدهم

 .انديشه هابز و روسو از اين جهت حائز اهميت است كه هر دو براي انسان يك حالت طبيعي قائل بوده اند

روسو، انسان را در حالت طبيعي كه رها از هرگونه قيدوبند اجتماعي زندگي مي كند، طبعاً موجودي «

ر سازمان بخشيدن به سرنوشت خوب و سالم مي پندارد كه فقط اجبار اجتماعي او را واداشته است به منظو

انسان، در حالت طبيعي از هرگونه . خود، در قالب اجتماع، قهراً خود را با ديگران به شيوه خاصي پيوند دهد

مفاسد و معايب و شرارت مبراست؛ ولي چون الزاماً بايد به حاكميت جامعه تن در دهد، براساس ميثاقي كه او 

 .د، سهم حاكميت خود را به شهريار و فرمانروا مي دهدنام آن را قرارداد اجتماعي مي گذار

انديشه انسان خوب و خوشبختي در باب افراد در حالت طبيعي، از آبشخور افسانه هاي باستاني، عصر 

طاليي و آرمان شهر سيراب شده است كه قبل از قرن هجدهم، در ميان آرمان گرايان وجود داشته و اين خود 

بل از سنت تفكرات مذهبي كليمي و مسيحي، با طرح مسأله بهشت زميني و سعادت حاصل تاثيراتي است كه ق

 .مطلق، نوعي مشروعيت آرماني در تفكر اروپايي به جاي گذاشته است



۱۳۰ 
 

بندي يكي در جهت توجيه لزوم سازمان درنظام فكري روسو وهمسويان او،   انديشه قرارداد اجتماعي،

ي براي محدود كردن قدرت فرامانروايان طرح ريزي شده بود؛ زيرا و ديگر» شر الزم«اجتماعي، بعنوان يك 

چون مردم، صاحب حاكميتند و اجباراً سهم حاكميت خود را طي قراردادي به فرمانروايان اعطاء مي كنند، بايد 

 پس حفظ. از نوعي حقوق برخوردار باشند كه آنان را در برابر خودسري و خودكامگي فرامانروايان نگهباني كند

البته بايد . آيدبندي اين انديشه به شمار ميحقوق فردي دربرابر قدرت فرمانروا، يكي ازاصول اوليه صورت

متعلق به ژان ژاك روسو نيست؛ زيرا پيش از وي، متفكران   توجه داشت كه انديشه قرارداد اجتماعي، منحصراً

توسط روسو، با بينش مخصوص وي، راجع به  ارائه اين فكر. ديگري نيز با تعبيرات ويژه متعرض آن شده بودند

اما از سوي ديگر، چون اين . به اين نظام فكري معروفيت جهاني بخشيد  قرارداد مذكور، به اين نظام فكري،

قرارداد اجتماعي، بيشتر جنبه فرضي داشت و در عالم خارج عينيت نيافته بود كه بتوان به درستي محتوا و 

 .هركس به ظن خويش آن را توجيه مي كرد  مضمون آن را دريافت، طبعًا

در كتاب عوامل فلسفي جامعه و همچنين در كتاب بسيار مشهور خود ) هابز(در قرن هفدهم، هابس

انسان را . لوياتان، برخالف جهت افسانه هاي عصر طاليي و انسان خوب و آرماني، راهي درست، پيموده بود

انسان، «ارزيابي و نقادي قرارداده و باور داشت كه در اين حالت،  در حالت طبيعي، با شيوه اي بدبينانه مورد

به بيان ديگر، هركس كه قدرت به چنگ آورد و توانايي اعمال آن را داشته باشد، در حالت .است» گرگ انسان 

فرد را به سوي كردار بد و  طبيعي، آماده آن است تا عليه ديگران به كارش گيرد؛ زيرا سرشت انساني،

از آنجا كه ديگران نيز به سهولت به ستم و تعدي گردن نمي نهند؛ لذا گونه اي جنگ و . اهانه مي كشاندخودخو

تنها يك قرارداد اجتماعي است كه با رسم حد و مرز قدرت وتعيين . مبارزه مداوم بين افراد درگير مي شود

هركس  به اين ترتيب، . يردقادر است جلوي هرج و مرج و ديگركشي و ستم را بگ  حقوق و تكاليف هركس،
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سهم حاكميت خود را به فرمانروا مي بخشد و از استقالل خود كه در حالت طبيعي از آن بهره مند است، چشم 

 .مي پوشد

شايد از اشكاالت انديشه هابس اين باشد كه اگر افراد، سهم حاكميت خود را به سود فرمانروا و شهريار 

ا داراي هيچ تكليف و مسئوليتي در برابر مردم نباشد، اين امر به گونه اي از كف بدهند؛ ولي در عوض، فرمانرو

مطلق گرايي كامل مي انجامد؛ زيرا حاكميت غيرمقيد، جنبه مطلق و بي بندوبار پيدا مي كند؛ لكن بسياري از 

مل نمي مولفان و متفكراني كه به قرارداد اجتماعي باور داشتند، ترك حاكميت را از سوي مردم به صورت كا

پذيرفتند، بلكه واگذاري حاكميت به فرمانروا تا آن اندازه نيكو مي نمود كه حاكم بتواند نظم و آشتي اجتماعي 

ها بايد به آن احترام پس براي فرد، بخشي از حقوق طبيعي باقي مي ماند كه حكومت. را به وسيله آن برقرار كند

هاي عمومي از آن سخن گفته مي حقوق فردي وآزادي بگذارند واين همان چيزي است كه امروزه زيرعنوان

 .شود

در پايان انديشه حقوق طبيعي كه در ميان ملل باستاني رواج يافت و در قرون وسطي به وسيله الهيون و 

در قرن هفدهم و هجدهم به وسيله بزرگاني نظير هابس، جان الك   حقوقدانان كلسيا آب و رنگ مذهبي گرفت،

روو و منتسكيو فرانسوي همچنين دايره المعارف نويساني چون داالمبر و ديدرو به گونه اي انگليسي، ژان ژاك 

ارائه شد كه به ويژه در قرن بيستم و بعد از دو جنگ بزرگ جهاني، در سطح بين المللي به صورت امري بديهي 

. ر گردش بودهاي عمومي ددر قرن هجدهم، فلسفه حقوق، حول محور حقوق فردي و آزادي. درآمده است

شيوع اين طرز فكر، موجب آن شده . كليه مكاتب، حتي فيزيوكرات ها نيز در اين زمينه، نظري يكسان داشتند

به منظور اعالم اصول حقوق فردي پيشنهد   بود كه طرح هاي گوناگوني از سوي افراد و اشخاص خصوصي نيز،

يكي پيروان مكتب طبيعي و بين المللي و . داشتند مي گرديد؛ ولي دو دسته در اين باب، اثرات غيرقابل انكاري
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فعاليت هاي اين دو گروه را ). نظريه هاي قرارداد اجتماعي(ديگري هواداران انديشه ساختمان قراردادي جامعه 

 .شايد بتوان سرچشمه انديشه ها دانست

ه ِ آن از مراكز علمي و انديشه هاي الك در غرب به طور اخص و در جهان به طور اعم نشر و بسط يافت و دامن

دانشگاهها فراتر رفت و در تدوين  قوانين اساسي  كشورهاي اروپايي و حتي در اعالميه جهاني حقوق بشر 

تأثير انديشه هاي ليبراليستي الك بر مقررات، نظامات و ساختارهاي . تدثير و نفوذ خود را آشكار ساخت

به نظر الك اين وظيفه دولت است . ادين و نافذ بوده استسياسي، اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي غرب بسيار بني

به نظر من حكومت عبارت از «:الك مي نويسد. كه از عاليق مشترك مردم در كشور نگاهباني و مراقبت كند

. جامعه اي متشكل از مردمان است كه فقط براي تحصيل، نگهباني و ارتقاي منافع مدني آنان برپا گرديده است

را حيات،آزادي، سالمتي، دارايي و راحتي  بدن و همچنين تملك اشياي خارجي مانند  من منافع مدني

 ).105: 1378الك به نقل از محمودي،(».پول،سرزمين، خانه و وسايل زندگي و مانند اينها مي دانم

 -عي استكه آزادي اي طبي -بر اساس اين آزادي. به عقيده الك،انسان آزاد و عاقل پاي به پهنه ي گيتي مي نهد

قانوني كه از سوي او . او تحت اقتدار هيچ قوه قانونگذاري نبوده و تعهدي نسبت به هيچ قدرت برتري ندارد

پذيرفته شده است، تنها قانون طبيعي است و آزادي افراد در جامعه بر پايه رضايت بنا نهاده شده است كه به 

از نظر او قوه مقننه مطلقاً نمي تواند در برابر . ردواسطه آن انسان در كشور نحت قدرت قوه مقننه قرار مي گي

زندگي و دارايي مردم مستبدانه رفتار نمايد؛ زيرا اين قدرت فيالواقع قدرت به هم پيوسته ي آحاد جامعه است 

 ).108و109: همان.( كه به فرد يا مجلسي به عنوان قانونگذار واگذار شده است

در چنين وضعي تمام قدرت ها و . با هم در وضع برابري قرار گرفته اند او معتقد است تمام افراد بشر طبيعتاً

هيچ چيز بديهي تر از اين . اختيارات بالتساوي بين همه تقسيم شده و هيچ كس را بر ديگري رجحاني نيست
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مان آزادي طبيعي ه. نيست كه افراد بشر همه از يك نوع اند و در امر استفاده از نعمت هاي طبيعي با هم برابر

منظور الك در اين مقام آن نيست كه افراد . آزادي از هرگونه قيد و بند و اطاعت صرف از قانون طبيعي است

بشر از حيث نيروي جسماني و عقالني با هم مساوي اند؛ منظور او اين است كه هر فرد در حكم واحدي است 

نيز هر فرد داراي حقوقي است مختص به خود  مستقل و بنابراين معني با واحدها يا با افراد ديگر برابر است و

كه صرفاً براي اينكه انسان است از آن حقوق بهره مند مي شود، نه به سبب تفوق نيروي جسماني يا ثروت يا 

 ).24: 1370ابوسعيدي به نقل از عالمه جعفري،(موقعيت اجتماعي

بسياري از اعالميه هاي حقوق از عالوه بر اين انديشه هاي منتسكيو در خصوص انواع حقوق، مبناي وضع 

در تقسيم انواع حقوق چنين ) 1689-1748(منتسكيو. جمله حقوق بشر و شهروندي در غرب قرار گرفته است

 :قوانيني كه بر انسان حكومت مي كند ناشي از چند نوع حقوق است«:مي گويد

 حقوق طبيعي. اول

 .حقوق ملكوتي يا حقوق آسماني كه حقوق مذهب است. دوم

 .حقوق شرع كه در حقيقت حافظ انتظام و پليس مذهب است. ومس

حقوق بشر كه به يك تعبير حقوق مدني دنياست؛ يعني همانظور كه  در يك كشور هر فردي از حقوق . چهارم

مدني برخوردار است، در جهان هر ملتي از حقوق بشريت برخوردار مي باشد و در قبال اين حقوق هر ملتي در 

 .رد را در جامعه بشر داردجهان حكم يك ف

 .حقوق سياست عمومي كه سبب شده نوع بشر جوامع را به وجود آورد. پنجم
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 .حقوق سياست خصوصي كه مربوط به هر يك از جامعه هاست. ششم

اين حقوق ناشي از اين است كه يك ملت خواسته و توانسته و يا ناچار بوده . حقوق فتح و مظفريت. هفتم

 .حمله نمايد و جبراً او را تحت اختيار خود آورد است كه به ملت ديگر

حقوق مدني افراد كه در سايه ي آن هر فردي در يك جامعه بتواند مال و جان خود را در قبال تعديات . هشتم

 .ساير افراد حفظ كند

كب از اين حقوق ناشي از اين است كه جامعه تنها مركب از افراد نيست، بلكه مر. حقوق يا حقوق خانگي. نهم

به  724-725منتسكيو،(خانواده ها مي باشد و آنها براي زندگي محتاج حقوق و طرز حكومت خاصي هستند

 ).27: 1370نقل از عالمه جعفري،

نظريات الك را با فرمول هاي حقوقي بيان  حقوقدان مشهور بريتانيايي، بالكستون در اواسط قرن هجدهم،

بعدها همگام با صورت بندي نخستين قوانين اساسي مدون، مانند   اثر انديشه هاي الك، هابس و روسو،. كرد

قانون اساسي آمريكا و قانون اساسي انقالبي فرانسه، مالك ومأخذ اعالميه هاي حقوق قرار گرفت و مضامين 

جايگاه رفيعي  حقوق فردي و آزادي هاي عمومي، آرام آرام، در حقوق داخلي كشورها به مثابه حقوق فراملي، 

 28F1».ند و در شبكه حقوق موضوعه جاي گرفته و مستقر گرديدنديافت
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 انقالب صنعتي و پيدايش سرمايه داري

پيدايش انقالب صنعتي در قرن هجدهم در غرب منجر به شكل گيري كارخانجات صنعتي گرديد كه روز به 

ر غرب را تنومند مي روز با بهره كشي از نيروي كار مردان، زنان و حتي كودكان، پايه هاي سرمايه داري د

اين كارخانجات  بدون هيچ گونه مقررات قانوني و بدون توجه به حقوق اوليه كارگران همچون . ساختند

بهداشت و آموزش و دستمزد مناسب، با ساعات كار مداوم و طوالني؛ تنها در خدمت اهداف اقتصادي 

 .كارفرمايان قرار داشتند

كه حقوق مشاركت سياسي كه شهروندان از آن برخوردارند در ماركس در قرن نوزدهم خاطر نشان ساخت 

او عقيده داشت دموكراسي سياسي مي بايد با برقرار كردن حقوق . آستانه ي درهاي كارخانه متوقف مي شود

از اين رو زماني دراز بين كارگران و  كساني كه بر آنها سلطه . دموكراتيك در درون صنعت تكميل شود

شورش عليه خدمت نظام اجباري و ماليات هاي گزاف و . اشته اند ستيزه وجود داشته استاقتصادي و سياسي د

اين . شورش هاي غذايي در دوره هاي بدي محصول در برخي نواحي شهري اروپا در قرن هجدهم معمول بود

اين در بنابر .شكل هاي ستيزه كارگري و ماقبل مدرن تا تقريباً يك قرن پيش در بعضي كشورها ادامه داشت

اما .اوايل توسعه صنايع امروز كارگران فاقد حقوق سياسي بودند و نفوذ چنداني بر شرايط كار خود نداشتند

 ).538-540: 1384گيدنز،.(امروزه در غرب، كارگران در حوزه سياسي داراي حق رأي هستند

به گذشته بر حقوق  سرمايه داري غرب امروزه شكل نويني به خود گرفته است و به شيوه متفاوتي نسبت

سرمايه داري امروز غرب ، سرمايه داري نهادي است كه به ظهور . شهروندي شهروندان خود تأثيرگذار مي شود

شبكه بهم پيوسته رهبران بخش خصوصي اشاره مي كند، كه نه تنها با تصميم گيري در درون شركت هاي واحد 
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همانگونه كه در انتخابات اخير ) 549:همان(ر داردبلكه همچنين با توسعه قدرت شركت ها در خارج سر وكا

قدرت هاي عمده اقتصادي در آمريكا با بهره برداري از نظام دو . رييس جمهوري آمريكا قابل مالحظه است

حزبي اين كشور به حمايت و هدايت يكي از رهبران حزبي كه در راستاي منافع آنها قرار دارند پرداخته و سعي 

روز ميدان انتخابات نمايند در حالي كه اين امر منجر به در اقليت قرار گرفتن ساير نامزدهاي دارند كه او را پي

اين امر به  معناي نقض . انتخاباتي شده و عمالً حق انتخاب و مشاركت سياسي شهروندان را از بين مي برد

 .دموكراسي اي مي باشد كه غرب همواره مدعي پرچمداري آن است

 

 جنگ هاي جهاني

گ جهاني كبير يا اول، جنگي بود كه تا آن زمان هيچ برخورد نظامي ديگري در تاريخ بشر اين تعداد سرباز جن

سرباز آلماني جان خود را از دست  8000انگليسي و  57000در پايان نخستين روز نبرد،. را درگير نساخته بود

توسط آمريكا عليه شهروندان كشور نخستين بار طي جنگ جهاني دوم سالح هاي هسته اي ) 375:گيدنز(دادند

ژاپن به كار گرفته شد و اين امر نمونه اي آشكار از كاربرد تكنولوژي در جهت نقض حقوق شهروندان كشوري 

 .ديگر بود

از مهمترين پيامدهاي وقوع جنگ جهاني اول سقوط رژيم هاي امپراتوري و ايجاد رژيم هاي دموكراتيك و آغاز 

به عنوان مثال در آلمان نظام جمهوري .ركت سياسي شهروندان در اين رژيم ها بودبه رسميت شناختن حق مشا

پارلمان جديد كه در وايمار مستقر شده بود سعي نمود آزادي هاي فردي را توسعه داده و حق رأي  اعالم شد

با اين وجود ). 1379نقيب زاده،(زنان را نيز به رسميت بشناسد و رييس جمهور نيز با آراء عمومي انتخاب شود
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مشكالت كشورهاي آسيب خورده از جنگ و اجباردموكراسي هاي نو پا به مقابله با تهاجم چپ و راست، مانع 

از تشكيل نازيسم در آلمان و فاشيسم در ايتاليا و كمونيسم در شوروي نگرديد و طرح شعار پان ژرمنيسم از 

پايان جنگ جهاني دوم منجربه . وپايي گشتسوي هيتلر، منجربه نقض حقوق برابر شهروندان آلماني و ار

اقداماتي در راستاي تأمين منافع شهروندان دولت هاي جهان گرديد كه از جمله آنها مي توان به تشكيل سازمان 

ملل و تحريك جنبش هاي ضد استعماري و متعاقب آن استقالل مستعمرات از يوغ استعمار كشورهاي غربي 

 .اشاره كرد

هاي ليبرال بورژوازي غرب در نيمه اول سده بيستم به سمتي تكامل يافتند كه گرچه نه با با اين وجود دولت 

تكامل ياد شده به يك معنا رشد . سبك انقالبي اما در نهايت، ويژگي هاي يك نظام ديكتاتوري را دارا بودند

بيشتر از تعداد همه ي تعداد بسيار زيادي از مردم بسيار . اجباري به وجود آمده در پي دو جنگ جهاني بود

در طوالني مدت آن قدر رنج ديده بودندكه در عصر -آنهايي كه در جنگ هاي متعدد پيشين درگير بودند

ارتباطات ديگر تمايلي به بازگشت به سيستم هاي امتيازات افراطي از يك سو و سيستم هاي ناامن و سهل انگار 

در سرنگوني نهايي تمامي باقيمانده  1939-1945و  1914-1918جنگ هاي . اقتصادي از سوي ديگر را نداشتند

تمامي دولت هاي اروپايي ، شرق و غرب  1900در سال . هاي پادشاهي هاي قرون وسطايي اثري قطعي داشتند

همه ي آن پادشاهان كنار رفته  1950به استثناي فرانسه و سوئيس در رأس خود يك پادشاه داشتند، ولي تا سال 

ً همه جا زنان از حق رأي دادن براي پارلمان . ش شمال غربيبودند، جز در بخ در حالي كه اوايل سده تقريبا

محروم بودند و در برخي جاها تنها مرداني كه از حد معيني از مالكيت برخوردار بودند مي توانستند رآي بدهند، 

حق رأي تا حدي وامدار  گسترش. تا ميانه سده حق رأي همگاني براي همه ي افراد بالغ همه جا رواج يافت

 ).511: 1385كلي،(گسترش  و بهبود آموزش عمومي بود
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متوسط ساختارهاي اروپايي مسئوليت اجتماعي به شكل حمايت در زمان بيكاري، معلوليت يا 1900در سال 

دولت « 1950تا سال . سالخوردگي يا ارائه خدمات مسكن و بهداشت از صندوق عمومي خيلي پايين بود

29Fرفاهي

دگرگونيهاي ياد شده در دولت .كه عبارت جديدي براي بيان ساختار موجود بود، همه جا رواج يافت» 1

30Fليبرال غربي، همچنين پس از جنگ جهاني دوم، با عموميت يافتن دستورگرايي

، دموكراسي پارلماني و 2

ن بشر به نام دولت عليه حقوق بنيادي 1940و  1930بيدادگري هايي كه در دهه هاي . حاكميت قانون همراه شد

انجام گرفت به آنچنان حالتي از تشنج و افراط رسيد  كه به محض پايان يافتن جنگ حركت هاي مهمي در 

 ).512-513: همان(راستاي تقويت تضمين هاي نهادي در مقابل سوء استفاده از قدرت، صورت پذيرفت

  زنانجنبش 

در ايجاد حقوق شهروندي جامع تري براي افـراد   از جمله جنبش هاي اجتماعي شكل گرفته در غرب كه سعي

اين جنبش بر اين باور اسـت كـه زنـان بـه سـه شـيوه كـامالً متعـارض از حقـوق          . نمود، جنبش زنان مي باشد

اول اينكه زنان هنگامي كه بايد حقوقي مانند حقوق مردان داشته باشند بعنوان جنس . شهروندي محروم شده اند

دوم اينكه وقتي رفتار متمايز مي تواند تساوي كامل را ايجاد كند زنان مانند . رفته اندمخالف مورد تعبيض قرار گ

در چنين مواردي تفاوت هاي فيزيكي و تاريخي مورد غفلت واقع مـي شـوند و ايـن امـر     . مردان تلقي شده اند

هرچند آن ها از . از مي داردب زنان را از مشاركت واقعي در نهادها و اقداماتي كه به تناسب مردان ايجاد شده اند، 

سوم اينكه بعضي از حقوق شهروندي، بويژه حقوق اجتمـاعي،  . حقوق رسمي براي چنين مشاركتي برخوردارند

به گونه اي متفاوت به زنان و مردان اعطا شده اند و در چنين مواردي با زنان بعنوان شهروندان پست تـر رفتـار   

 . مي شود

1 Welfare state 
2 Constitutionalism 
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و ناسازگاري هاي شهروندي زنان به اين برمي گردد كه شهروندي آنان  به عقيده فمينيست ها تناقضات

 -پروژه فمنيستي شهروندي در صدد است تا به ساختار هاي عمومي .فرع بر شهروندي مردان ايجاد شد

خصوصي و روابط قدرتي بپردازد كه همچنان به انقياد زنان دامن مي زند و مانع مي شوند تا آن ها به حقوق 

بويژه در اياالت متحده  ).175: 1390پرور ، گلنوروزي و (به عنوان شهرونداني كامل دست يابندحقه خود 

از نمونه هاي اين . بسياري از فمينيست ها همچنان حقوق برابر را مهم ترين هدف جنبش زنان تلقي مي كنند

داشتند كه يك زن باردار را بسياري از كارفرمايان آمريكايي مقرراتي  1960تا دهه . حقوق، حقوق بارداري است

ملزم مي ساخت كه شغلش را در زمان مشخصي ترك كند و تا تاريخ مشخصي از بازگشت به كار خودداري 

البته مرخصي هاي بارداري بدون دستمزد بود و حق بازگشت به كار پس از وضع حمل نيز تضمين نشده . نمايد

اين  1970در دهه . رات بعنوان تبعيض عليه زنان بودانگيزه اصلي مبارزات فمينيست ها لغو اين مقر. بود

مقررات تحت عنوان تجاوز به آزادي شخصي، غيرقانوني شناخته شدند و تصميم گرفته شد كه زنان را مجبور 

وضعيت فعلي به اين صورت است كه كارفرمايان ملزم هستند . نكنند تا در زمان بارداري شغلشان را ترك كنند

ري يا زايمان نيز مانند بيماري هاي و ناتواني هاي ديگر كه ممكن است عارض مردان نيز تا با وضعيت باردا

 .شود، برخورد نمايند

در اياالت متحده اغلب براي فمينيست هاي ديگر كشورها » حقوق برابر«موضع فمينيست ها معتقد به 

د زيادي نتيجه، فقدان حقوق در اياالت متحده تا ح» حقوق برابر«تاكيد بر موضع. رسد افراطي به نظر مي

اجتماعي است در جايي كه زنان از حق قانوني مرخصي زايمان با دستمزد برخودارند مشكالت مشابه بروز 

آميز است و اين براي زنان بسيار كمتر مخاطره»تفاوت«درچنين كشورهايي موضع فمينيستي مبتني بر. كندنمي

  ت ها اكنون معتقدند كه يكسان پنداشتن زنان و مردان در قانون،فمينيس. نوع فمينسيم اهميت زيادي يافته است
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31Fبراي مثال ضد تبعيض . ابزار ناكارآمدي براي تحقق تساوي واقعي بين جنس ها است

و  1960كه در دهه هاي  1

در اروپا و آمريكاي شمالي تحصيل شده اكنون حقوقي ناكارآمد و غيرموثر تلقي مي گردند، درست به  1970

يل كه الزامات و ويژگي هاي خاص زنان و تفاوت مقتضيات تارخي خاصشان با مقتضيات مردان را در اين دل

براي مثال، قانون پرداخت برابر كه مقرر مي دارد به همه كارگران بايد در ازاي انجام كارهاي . نظر نمي گيرند

ردان تمايل دارند كارهاي متفاوتي مشابه حقوق برابر پرداخت شود مورد استفاده اندكي دارد چرا كه زنان و م

در مورد بريتانيا دادگاه اروپا عليه اين قانون حكم داد و قانون تغيير كرد، به طوري كه براساس . انجام دهند

 )200: 1384نش، .(برابر مقايسه انجام شود» ارزش«قانون جديد اكنون بايد بين كارهاي داراي 

جنبش اقليت هاي جنسي نيز خواهان حقوق شهروندي برابر عالوه بر جنبش فمينيسم در غرب، پيدايش 

هم جنبش فمينيسم و هم جنبش هم جنس بازي مرد و زن خواهان برخورداري افراد از . با ساير افراد بوده اند

حق زندگي در شرايط مساوي خارج از خانواده هسته اي سنتي هستند كه حقوق شهروندي سنتي در گذشته 

 .استبراساس آن ايجاد شده 

همراه با ديگر جنبش هاي اجتماعي آن زمان  1960مبارزه براي شهروندي همجنس بازان مرد در دهه 

32Fدر اياالت متحده به دنبال شورش استون وال 1969جنش آزادي همجنس بازان مرد در سال . آغاز شد

-پايه 2

ها به وسيله پليس مورد  گذاري شد؛ شورشي كه در آن كاركنان يك كافه همجنس بازان مرد پس از آنكه سال

 )207:1384نش، .(حمله قرار گرفتند به مبارزه روي آوردند

1 . Anti-Discrimination rights 
2 .Stone Wall 
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... مجموعه ايستارهاي ذهني براي كارهاي عادي روزمره «بنا به تعريف وبر، سنت گرايي عبارت است از 

اط وجود در چارچوب چنين تفكري اين استنب 33F1.»باور به امر روزمره عادي بعنوان هنجار غيرقابل تخطي سلوك

داشت كه جهان تا بوده همين بوده و تا هست به همين شكل خواهد بود و با وجودي كه افراد در اين نظم 

در حيات اجتماعي و روابط اجتماعي داشتند، اما اين نظم تقدسي داشت كه ) reflexivity(»بازانديشي«نوعي 

دهاي گذشته محترم بودند، زيرا حامل و گذشته مايه تفاخر بود و نما. در هم شكستن آن را ناروا مي ساخت

 34F2.تجلي تجربه نسل ها تلقي مي شدند و وضع حال با رجوع به گذشته معنا پيدا مي كرد

گونه كه دراين نظم، فقرا فقرخود را، فرودستان زيردستي خود را و اربابان و قدرتمندان موقعيت همان

بدين . انگاشتندرا طبيعي و موجه مي... ، اطاعت از او، وزنان نيز مادري، اقتدار مرد  خود را طبيعي مي ديدند،

در حالت عادي، اين روابط و نظم ناشي از آن زير سوال نمي رفت؛ تنها  ترتيب كه جز در موارد استثنايي،

فراتر مي رفت، مي توانست » موجه قلمداد شده«شرايطي كه فشار بر گروه هاي فرودست از حد معمول و 

را برانگيزد، زنان نيز  -پيشين» معتدل«و معموالً با بازگشت به شرايط  -با اهداف محدود شورش هاي مقطعي را

شدند، گاه به تلقي مي.. و» بدخلق«، »سركش«البته اقدامات فردي زناني كه . پذيرفتندعموماً وضعيت خود را مي

ان يك توجه به اينكه زنان بعنواما با . نمي كردند ليه روابطي بود كه عادالنه تلقيمعناي طغيان هاي فردي ع

ان فشار مردان برخود روبرو مي شدند و پراكندگي آنان در دو طرف شكاف مجمع، به ندرت با تشديد همز

/ هاي متعدد اجتماعي مانع از شكل گيري يك هويت جمعي در آن ها مي شد، اقدمي جمعي نيز عليه مردان و

1 . D.Sayer, Capitalism and Modernity, (New York and London, Routledge. 1991), p.114 
2 . A.Giddens. The Consequences of Modernity , (Cambridge , Polity Press, 1990)p.37 
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در اغلب طول تاريخ «به بيان گيدنز . ص زنان وجود نداشتگروه ها يا نهادهاي مسئول وضعيت خا يا اشخاص،

 35F1».بشري، هر دو جنس پدرساالري را پذيرفته بودند

خواه آن ها را زمينه ساز سرمايه داري بدانيم و رابطه  -اما ظهور ايده هاي عصر تجدد و روشنگري

 .از گذشته بود به معناي گسستن -متقابل وگاه كم و بيش كاركردي با سرمايه داري تلقي كنيم

از هر نوع برداشت مطلق انگارانه و آمرانه » فرهنگي –پيكربندي ايدئولوژيكي «تجددگرايي بعنوان يك 

پذيرش بي چون و چرا، و ثبات زندگي   انسان مداري و عقالنيت مدرن، تسليم پذيري، انقياد،36F2.مي گسست

ي، اقتصادي، سياسي را در كنار دگرگون سنتي را نمي پذيرفت و تغيير در همه ابعاد حيات فردي، اجتماع

در نتيجه  -سرعت تغيير و گستره آن 37F3.ساختن طبيعت و افزايش امكانات طبيعي جايز و حتي الزم تلقي مي كرد

و در نتيجه تغيير و كنترل » طراحي انساني«.ابعاد بي سابقه اي پيدا كرد -اين دگرگوني در جهان بيني انسان

تجدد بود و شمول آن برجامعه به معناي زير سئوال بردن همه » دستوركار« طبيعت نيز جامعه، بخشي از

  :به بيان كُلمب. محسوب مي شد 38F4»مسلمات اجتماعي«

خواهان درجه اي از قدرت بر جهان فيزيكي هستيم كه جوامع قبلي فاقد آن  ]در جهان مدرن[ما «

-ان زمين مي شويم و حتي وقتي تصميم ميدكارت در گفتاري در باب روش گفت ما صاحبان و ارباب... بودند

در ... كنيمنخورده باقي بماند باز هم اراده و كنترل خود را بر آن اعمال مياي براي هميشه دستگيريم حوزه

1 . . A.Giddens. t, Cambridge , (Press Polity, 1994), p.237 
2 .S.Lash. and J.Urry , The End of Organized Capitalism, (Madison, WI, The University of Wisconsin Press, 1987), 
p.13. 

 ).1378(45مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش. »تجدد و زمينه سازي جنبش هاي اجتماعي«مشيرزاده، . ح  :براي بررسي تاثير مولفه هاي مختلف گفتمان مدرن بر امكان پذيري جنبش هاي اجتماعي، رجوع كنيد به .  3

4 Social givens 
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هرچيزي  ]در عصر مدرن[...ن سازيمدست به طراحي زنيم و آن را دگرگوسطح زندگي اجتماعي نيز مي كوشيم 

 39F1».وضوعي مي بينيم كه مي توان آن را طراحي و كنترل كردپيرامون خودمان را بعنوان م

بعنوان امري عادي   اگر در حيات سنتي جايگاه هر فرد در هرم اجتماعي و كم و بيش تغييرناپذيري آن،

هاي فردي و بود، ديگر عادت و مسلم انگاشتن يا توجيه سنتي رفتارها، موقعيت ها، جايگاهشدهوموجه پذيرفته

ابط قدرت در درون و ميان نهادها و بين افراد در نقش هاي مختلف، دعاوي اقتدار و مشروع اجتماعي، رو

محور تعيين مجدد جايگاه ها، نوع روابط، اقتدار افراد و . نداشتند» گفتار مدرن«جايي در ... شمردن آن ها و

محسوب مي شود به معناي كه به تعبير گيدنز شاخصه عصر مدرن » بازانديشي«.او شد » خرد«و » انسان«نهادها

بود و براساس آن، جهان و همه حوزه هاي زندگي بايد از سوي كنشگران ... نظارت مستمر بر نهادها، روابط و 

 40F2.گزينش گر ساخته مي شد

پذيرش هر چيزي «با فرادستي گفتار علمي مدرن، اين فرض گسترش يافت كه   از نظر معرفت شناختي،

ست مگر آنكه بتوان آن را ثابت كرد و اينكه تنها بعد از شكاندن اطالعات به چندين بعنوان حقيقت، غيرعادالنه ا

بخش و گذار مرحله به مرحله به شكلي منظم و عقالني مي توان به شناخت قياسي حتي پيچيده ترين ابعاد 

 41F3».رسيد -صرف نظر از اينكه تا چه حد سنتي يا متقن به نظر برسد -واقعيت

ن مسئله مطرح مي شد كه نمي توان آنچه را در طول تاريخ بعنوان سرشت زن، طبيعت در مقابل، طبعًا اي

. بر آن اصرار شده است، بدون چون و چرا پذيرفت... زنانه، فرودستي او، اقتدار مرد، الگوي زن خوب و

داد مطالعات مدرن تاريخي و انسان شناختي قرن نوزدهم در مورد جوامع مختلف تاريخي و معاصر نشان مي 

كه زندگي زنان در جوامع مختلف يكسان نبوده است و زنان در همه جا نقش ها و موقعيت اجتماعي مشابهي 

1 . D.Kolb, The Critique of Pure Modernity , (Chicago, University of Chicago Press, 1986).p.2 

2 . Giddens , op.cit.p.150 
3 . S. Rowbotham. Women, Resistance and Revolution , (London, Allen Lane.,1972), p.28. 
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شود در جامعه اي ديگر و ممكن است آنچه براي زنان در يك جامعه ناپسند محسوب مي نداشته اند وندارند، 

عام در مورد موقعيت زنان صادر كرد و يك ارزش يا امري واجب باشد و بالعكس؛ و در نتيجه، نمي توان قانون 

زنانگي و نويسندگان » مصنوعي بودن«همين مطالعات، پايه اي شد براي آنچه جان استوارت ميل 

بعالوه، علم كه قرار بود در جهت كنترل طبيعت بكار گرفته شود، حتي مي . آن مي نامند 42F1»برساختگي«معاصر

ي طبيعي را نيز در هم شكند و از اين طريق در آنچه و متكي بر ويژگي ها» طبيعي«توانست نقش هاي 

 .زنان تلقي مي شد، تغيير ايجاد كند» وضعيت طبيعي«

توانستند گفتار انقالبي عصر مدرن بويژه دردونمونه مهم آن يعني انقالب هاي آمريكا و فرانسه نيز مي

ي باور به حقوق سلب ناشدني بشر، مفاهيم اصلي اين انقالب ها يعن. رهگشاي دعاوي زنان براي برابري باشند

نفي مشروعيت سلسله مراتب مبتني بر قدرت، وابستگي مشروعيت حكومت به رضايت اشخاص تحت 

اين مسئله مطرح مي شد كه زنان نيز  43F2.حاكميت آن، جملگي مي توانستند از طرف زنان مورد استناد قرار گيرند

44F. بر رضايت آنان نيز متكي باشدبايد از حقوق بشر برخوردار باشند و اقتدار مدني 

3 

رغم به -ترين بعد تحول ديني در عصر مدرن يعني اصالحات مدهبي و ظهور پروتستانتيسمحتي مهم

بعنوان انسان هايي كه اعم از زن يا (در نفي اقتدار و سلسله مراتب بود و بر افراد  -آموزه هاي پدرساالنه اش

در برخي از فرقه هاي اين كيش نيز عمالً با زنان به شكل برابرتري  45F4.تاكيد داشت) مرد روح هاي برابري دارند

46Fبرخورد مي شد كه نمونه بارز آن كوئيكرها بودند كه رهبرشان جورج فاكس

كه  47F1»انجمن دوستان«بنيانگذار  5

1 . constructendness 
2 . K.Millentt, Sexual Politics, (London, Sphere Books, 1972)p.65 
3 . E.Flexner. Century of Struggle :The Women`s Right Movement in the United States . (Cambridge. Belknap Press 
of Harvard University , 1959)p.14 
4.S. Rowbotham, Women in Movement :Feminism and Social Action,(London and New York,Routledge1992).20. 
5 George Fox 
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نان به زنان اجازه خطابه داد و برآن بود كه ز  خود نيز از ياري همسرش در فعاليت هاي مذهبي برخوردار بود،

زيرا آن ها نيز » حركت كنند) ع(بايد صليب را برگيرند و در كنار مردان هر روز به دنبال مسيح «مانند مردان 

بعالوه، سينكلر بر اين نظر است كه پروتستانتيسم با توجه به ماهيتش نمي  48F2».خادمان پروردگارند«مانند مردان 

ترتيب، پروتسانتسيم با تاكيد بر فرديت، برابري انسان  به اين. توانست براي مومنان خود حد و مرزي قائل شود

 .راه را براي اعتراض گري زنان هموار كرد ها و نيز سنت اعتراض،

ژگي هاي انتسابي  انسان مداري و خردورزي كه با باور به برابري بنيادي افراد بشر به دور از تعلقات و وي

49Fسنتي همراه بود، به بيان ميشل

. يعني تاكيد بر حيثيت و كرامت فردي. مي رسيد 50F4صبه نوعي اصالت شخ 3

51Fفردي كه بايد آزاد باشد تا به تكامل نفس

مجموع اين ها اين مطلب را به ذهن متبادر مي كند كه زنان . برسد 5

فردي آن ها حائز اهميت است، در بشر بودن » حيثيت و كرامت«نيز بعنوان انسان موجوداتي خردورز هستند كه 

 .رند و بايد از آزادي مشابه مردان در رسيدن به تحقق نفس بهره مند باشندبا مردان براب

در زبان  s(home(در زبان انگليسي يا  man)men(در نگاه نخست به نظر مي رسد كه واژه هاي 

رود، سخن مي menشود واگر ازبرابري زنان را نيز شامل مي  فرانسه اسم عام براي كل نوع بشر است وطبعاً

از سياق . ز آن زنان نيز هستند و به تبع اين برابري در سرشت است كه از حقوق برابر برخوردارندمنظور ا

نظر » مرد«به  man/homeدر بيان   بسياري از نويسندگان از رنسانس به بعد چنين برمي آيد كه برخي از آن ها،

ر؛ و از آنجا كه حتي نويسندگان واحد در داشته اند، اما اين امر نه عام بود و نه غيرقابل تفسير به گونه اي ديگ

1 Society of Friends-  مجموعه مذهبي كه در قرن هفدهم در انگلستان شكل گرفت جورج فاكس معتقد بود كه شخص هيچ نيازي به واسطه روحي
كوئيكرها . القدس استخود براي هدايت بهره گيرد زيرا اين نور بارقه اي از روح » نور دورني«براي برقراري ارتباط با روح الهي ندارد و مي تواند از 

 .همچنين به برابري كامل و لزوم گسترش رفاه عمومي اعتقاد داشتند
2 . A.Sinclair, The Better Half, (New York, Harper and Row, 1965), p.22.G.G.Yates, What Women Want, (Cambridge, MA, Harvand University Press, 1975).p.24. 

 )1375تهران، روشنگران، (زنجاني زاده، . ه اعي زنان، ترجمه ميشل، جنبش اجتم. آ. 3
4 .personalism 
5 .Self-development 
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صرف نظر از جنس » بشر«براي ارجاع به  homme يا manبرخي موارد با وضوحي انكارناپذير از واژه هاي 

و در بسياري از موارد به سهولت مي شد كاربردهاي ديگر اين واژه را نيز در معناي عام  استفاده مي كردند، -او

اما در  52F1.مطرح شد» زن به خوبي مرد است«نيز از اواخر سده هفدهم اين مسئله كه  به همين دليل. آن فرض كرد

عين حال، برخي از نويسنگان نيز به رغم تاكيد بر آزادي، برابري، حقوق فرد و غيره، به صراحت اين ها را 

كردن سپهر  ديدند كه مستلزم جدابراي مردان مي دانستند و زنان را واجد سرشت و طبيعتي خاص مي  صرفاً

 .بود –مردانه   كامًال -از سپهر عمومي -عمدتاً زنانه -خصوصي

از اين طرز فكر اخير را مي توان در آراي ژان ژاك  -نمونه رسوا  و نزد نويسندگان فمينيست، -نمونه بارز

 53F2».رسنداحساسات زنان قوي تر از آن است كه به توانايي خردورزي مردان ب«روسو ديد كه صراحتاً معتقد بود 

كه به زعم روسو كم اهميت هم  -و در مقابل، فقط از اهرمي» ضعيف است  زن طبيعتاً«او تاكيد داشت كه 

از آنجا كه منشأ  54F3».قلب مرد را تكان دهد«برخوردار است و آن هم عبارت از اين است كه مي توان  -نيست

كند و چون در را از حيوانات متمايز ميحقوق طبيعي براي انسان در تفاوتي است كه به واسطه خردمندي، او 

 55F4.خردورزي زن ترديد است، نمي توان او را واجد حقوقي دانست

به عبارت . اما مهم تر عنصر آموزه روسو درباره زنان اين است كه وظيفه زن خشنودساختن مرد است

كل آموزش براي «: ي نويسددر كتاب اميل م  ديگر، او حيثيتي ابزاري براي زن قائل است و نه غائي و صراحتاً

آن ها بايد مردان را راضي كنند، براي آن ها مفيد باشند، كاري كنند كه مردان . زنان بايد توجه به مردان باشد

دوستشان داشته باشند و به آن ها احترام گذارند، آن ها را در دوران كودكي آموزش دهند، هنگامي كه بزرگ 

1 .Rowbotham, Women , Resistance…,op.cit.p.28 
2 . .Rowbotham, Women in Movement…,op.cit.p.20 
3 . M.R.Beard, Women as Force in History, (Macmillan, New York, 1946),p.96-97 
4 . S.Mukherjee and S.Ramaswamy, Introduction, in M.Wolstoncraft, The Vindication of the Righis of Women, 
(New Delhi, Deep&Deep, 1992,[1792])p.ixi. 
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ها وظايف اين -وجودشان باشند و زندگي را برايشان خويشاند سازند يسالشوند از آن ها نگهداري كنند، ت مي

 56F1.زنان در همه دوران هاست و از نوزادي بايد در اين زمينه آموزش ببيند

ميان زن و مرد و قائل بودن جنبه ابزاري براي زن نيز از سوي روسو » ماهوي«همين تمايز و تفاوت 

 .شهروندي كنار گذاردباعث مي شود كه او زنان را از شمول 

برخي ديگر از انديشمندان عصر روشنگري نيز مانند روسو بر آن بودند كه زنان سرشتي متفاوت با مردان 

نگران فساد و بسياري از آنان دل. تر از مردان هستندتر و آرامتر، عفيفتر، احساساتيدارند وموجوداتي معنوي

با وجودي كه اين  57F2.از اين نظر كه از اين فساد مبراترند مي ستودنداخالقيات حاكم بر جامعه بودند و زنان را 

با   :انديشه نزد روسو به كنار گذاشتن زنان از سپهر عمومي منتهي مي شد، اما تعبيري ديگر از آن نيز ممكن بود

بود، زنان  ...توجه به اينكه سپهر عمومي عرصه رقابت، تنش، روابط قدرت مدارانه و غيراخالقي، مادي گرايي و 

رومانتيسم قرن نوزدهم نيز . آرام تر و معنوي تر سازند  مي توانستند با ورود به آن، آن را اخالقي تر، ارزشي تر،

رومانتيك ها مي پذيرفتند كه مردان با زنان تفاوت . كه به تعبيري، گفتاري ضدمدرن بود، چنين تاثيري داشت

ند، بنابراين ورود آن ها به عرصه سياست و جامعه به معناي ورود دارند اما از جنسي لطيف تر و اخالقي تر هست

 58F3.اخالقيات به اين حوزه است

بنا به گفته روباتم انديشه برابري زن و مرد و لزوم توجه به وضعيت زنان و رها ساختن آنان از شرايط 

رانسه، انگلستان و بسياري از آن ها در ف. موجودشان نيز در ميان انديشمندان عصر روشنگري رواج داشت

بايد با اصطالحات اجتماعي   اسكاتلند بر اين باور بودند كه اگر كاستي و نقصي در انديشه و سلوك زن است،

. زنان بايد آموزش ببينند و نيز قوانين ناعادالنه بايد دگرگون شود تا زنان خود را تكامل بخشند: رفع شود

1 . Millentt.op.cit.p.74 
2 . C.Epstein , Deceptive Distinctions , Sex , Gender and the Social Order (New Hoven, Yale University Press, 1988), p.14. 

3 .V.L.Bullough.The Subordinate Sex.(Urbana. University of IIIinois Press.1973)pp.293-94,308-9 
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بود و از اين » طبيعي«و » خرد« ائره المعارف در سده هيجدهم، كليدواژه هاي انديشمندان فرانسوي و اصحاب د

دو اصطالح براي نفي اقتدارهاي دل بخواهانه استفاده مي كردند و همين مفاهيم تاثيرات زيادي مي توانست بر 

ي را قوانين حاكم بر سرشت انسان آن ها بر آن بودند كه با اتكا به خرد و مشاهده،  59F1.انديشه رهايي زنان بگذارد

آن ها بدون آنكه بخواهند انقالبي باشند در تضاد با بسياري از نهادهاي مستقر قرار مي گرفتند «به بيان بوال. بيابند

كه به نظر آن ها دليل واقعي براي موجوديتشان وجود نداشت و مغاير قانون طبيعي بودند و جامعه بايد آن ها را 

كاستي هاي زنان را تصديق مي كردند اما آن را ناشي از قانون  61F3»فيلسوفان فرانسوي«60F2».از ميان بر مي داشت

پس اگر . طبيعت نمي دانستند بلكه معقتد بودند كه اين ويژگي ها اكتسابي و نتيجه شرايط زيست آن هاست

كن مي شود و بنابراين ضرورت دارد زنان توانايي ذهني خود را توسعه كاستي هاي زنان ريشه ،شرايط تغيير كند

ولتر بي . د و تنها از راه روشنگري و كسب دانش است كه آن ها مي توانند صاحب فضايل برتر شوندبخشن

عدالتي نسبت به زنان را تقبيح مي كرد، ديدرو عقيده داشت عمده ترين عامل فرودستي زنان، جامعه است، و 

فالسفه . »برابري داده شودبايد به زنان حقوق اجتماعي و سياسي «ماركي و دوكندرسه صراحتاً مطرح كرد كه 

نظر از موقعيت طبقاتي، فكري، نژادي، شغلي و ساير ويژگي هاي متفاوتشان بر آن ها اعمال مي شود و در 

 .بر آن ها بود... تبديل شدند كه منشأ اعمال ستم، تبيعض و » ديگري«نتيجه اين امر مردان به يك 

نات و تسهيالتي را بوجود مي آورد كه در زمينه از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه سرمايه داري امكا

شهرنشيني به معناي . موثر بود) چه براي زنان و چه ساير جنبش هاي اجتماعي (سازي براي كنش جمعي 

زنان بويژه در . امكانات ارتباطاتي بيشتر، كاهش كارهاي خانه و در كل آزاد شدن وقت زنان بود افزايش منابع، 

1 ..Rowbotham, Women in Movement,op.cit.p.22 

2 . Bullough.op.cit 

3 . les philosophes 
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اين نوع فعاليت . برخوردار شدند... خيريه و  پول اضافي براي فعاليت هاي عام المنفعه ،طبقه متوسط از وقت و 

 62F1.هاي به معناي آن بود كه آنان فنون سازماندهي و تشكل را مي آموختند و وارد عرصه عمومي مي شدند

اي هوارد اتحاديه) هرچند درسطحي محدود( هاي مختلف اقتصادي نيز به تدريجزنان شاغل دربخش

حضور . كارگري، صنفي و حرفه اي مي شدند و يا انجمن ها و اتحاديه هاي خاص زنان را تشكيل مي دادند

-  به معناي افزايش توانايي هاي اجتماعي... اين زنان در اعتصابات كارگريف تظاهرات، شبكه هاي تشكيالتي و 

 63F2.سياسي آن ها بود 

از عوامل زيرساختي زمينه ساز براي جنبش هاي اجتماعي تحوالت فناورانه ارتباطي در قرن نوزدهم نيز 

ايجاد خطوط سراسري راه آهن، تلگراف و تلفن به معناي ارتباطات آسان تر، سريع تر و ارزان تر بود، و . بود

 64F3.مي توانست به معناي تسهيل در سازماندهي براي جنبش هاي اجتماعي و از جمله جنبش زنان باشد

از يك سو، . ليبرال مدرن از دو جهت بر شكل گيري فمينيسم تاثير داشت مي توان گفت كه دولت 

در ...) مانند دفاع از آزادي هاي مدني، آزادي تجمع، آزادي بيان(مقدمات حقوقي كه دولت ضامن آن بود 

ظر زنان را از ن  قرارداد زنان در موقعيت پرتعارض تاثير داشت و از سوي ديگر، بخشي از اين ترتيبات حقوقي،

امكان بيان خواست ها و نظراتشان در موقعيتي مناسب قرار مي داد و در نتيجه، زمينه مناسبي براي روح انديشه 

 .در اين بخش به اين دو نوع تاثير دولت مدرن اشاره مي شود. هاي آنان فراهم مي ساخت

سفه وجودي فردگرايي و حقوق فردي از جمله اصول بينادي دولت مردن در غرب است و اساساً فل

يا » فرد«اما همان گونه كه سير يادآور مي شود، اين . دولت را تضمين اين حقوق فردي تشكيل مي دهد

محسوب مي شود، يعني فردي كه جامعه » شهروند«موجودي انتزاعي است كه واجد حقوق است و » شخص«

1 . Flexner, op.cit.p.179:Kleinbrg , op.cit... p208: A.Hochschild A.Machung. ''The Working Wife as Urbanizing Peasant'', In Brown , op.cit.,pp.70-85 

 Flexner, op.cit.pp.200-49: chafe, op.cit.,pp.7,66-67  :ك.ر . 2
3 . Kroos, op.cit.pp.292, 325, 363. 
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كه مجموعه اي از » ستقلم«مدني بايد در كنترل او باشد و مي تواند سوژه سياسي باشد؛ او فردي است 

شهروند «و »شخص«، » فرد«خارج از شمول مفهوم » انسان ها«در نتيجه بسياري از  65F1.دارد» وابستگان شخصي«

بودند و » ابژه يا موضوع سياست هاي دولت«يعني بخشي از جامعه از جمله زنان، فقط . قرار مي گيرند» فعال

در قرن . مي كردند و آن ها را ناگزير به پذيرش آن بودند تعيين» شهروندان فعال«حقوق و تكاليف شان را 

ارث و  نوزدهم نيز مانند سده هاي پيش از آن، زنان از بخش عمده اي از حقوق فردي از جمله حق مالكيت،

البته در آمريكا و بويژه در نيوانگلند بر خالف اروپا، به طور خاص به دليل قوي . حقوق سياسي محروم بودند

ه مساوات طلبي در ميان پارسايان، در صورت عدم وجود وصيت نامه، دختر از ارث محروم نمي بودن روحي

اشخاص در تنظيم وصيت نامه آزاد بودند و در صورت فقدان وصيت نامه، به پسران دو برابر دختران ارث . شد

ود كه بر اساس آن اگر حاكم ب 66F2»حق پسر ارشد«اما در برخي از اياالت تا اوايل سده نوزدهم قاعده . مي رسيد

رسيد؛ اما در اوايل قرن نوزدهم اين پدري بدون وصيت نامه در مي گذشت، اراضي او به پسر بزرگ تر مي

قاعده در همه اياالت لغو شد و به جز در كاروليناي شمالي كه اموال به تساوي ميان پسران تقسيم مي شد و در 

تا اوايل قرن نوزدهم در اكثر اياالت آمريكا قانون برابري   رسيد، نيوجرسي كه به پسران دو برابر دختران ارث مي

67F. ارث به اجرا گذاشته شد

3 

به . جاري بود 68F4»زن تحت كفالت«ه ددر مورد زنان متأهل هم در اروپا و هم در آمريكا، قاع  در عين حال،

سفي اين برداشت حقوقي نيز فل بنيان. تلقي مي شدند 69F5»صغار«تحت عنوان   گفته ميلت، زنان و كودكان عمدتاً

انرژي روحي، قدرت كاربرد و تمركز و توجه   تحمل، توان عضالني،  زنان اساساً در همه ابعاد،«اين بود كه 

1 .Sayer.op.cit..p.58 
2 .primogenture 
3 .Beard.op.cit.pp.129-31 
4 . Femme couverte 
5 . minors 
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71Fبراساس حقوق عرفي 70F1».مداوم ضعيف تر از مردان هستند

، زنان با ازدواج به مرگ مدني مي رسيدند و برمبناي 2

و زن با ازدواج از نظر حقوقي يكي مي شوند يعني موجوديت تفسير معروف و غالب بلك استون، شوهر 

حقوقي زن در دروه تأهل به حال تعليق در مي آيد و يا حداقل در موجوديت شوهر جذب و تحكيم مي شود و 

72F...زن تحت ظل، حمايت و پوشش مرد عمل مي كند

3 

كنند، نسبت به درآمد خود، نسبت اين به آن معنا بود كه زنان پس از ازدواج نمي توانستند قراردادي امضا 

در شرايطي (يا نسبت به فرزندانشان ) حتي اگر از طريق ارث يا بعنوان جهيزيه به آن ها رسيده بود(به اموالشان

در مقابل، اين شوهر بود كه نسبت به مالكيت و تصرف در . هيچ حقي نداشتند) كه از همسر خود جدا مي شدند

با وجودي كه تفسير بلك استون عمالً  73F4.موال از قدرت انحصاري برخوردار بوداموال خانواده و مديريت اين ا

زن مانند  روشن بود كه براساس برداشت حقوقي غالب،   در بسياري از موارد بكار گرفته نمي شد اما به هر حال،

رگ م«در موارد اختالف ميان زوجين، قانون به نفع مرد وارد عمل مي شد و . نيست» شخص«شوهرش يك 

 74F5.تبديل شود» بار عظيم بي عدالتي«مي تواست به يك » مدني

اين ميراث سنتي فئوداليسم با وجودي كه در دوران ماقبل صنعتي كه عموماً بخش اعظم زندگي مردان و  

زنان هر دو حول خانه بود باعث نارضايتي نمي شد، اما در قرن نوزدهم كه زنان عمالً وارد زندگي اقتصادي 

توانستند دست يابند، خارج ازخانه ودر عرصه عمومي شده بودند و به استقالل نسبي اقتصادي مي» كار«مدرن و

دستمزد نقدي همسر يا دختر كارگرش را بردارد واقعاً مسئله شد و زنان را از نابرابري ها «اينكه شوهر بتواند

1 . Millett.op.cit.p.88 
2 . common law 
3 . Beard.op.cit.pp.78-9 
4 .D.M.Stetson.Woen`s Rihgts in the USA: Policy Debates and Gender Roles.(Pacific Growe . Brooks/Cole: 1990) 
p.138 
5 . Sinclair .op.cit.p.86 
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كليه تكاليف همقطاران ... و كارمند و از زنان انتظار مي رفت در نقش خود بعنوان كارگر  75F1».بيشتر آگاه مي كرد

 -در صورت تأهل -مرد خود را انجام دهند، آن هم با دستمزدي پايين تر؛ اما حتي نسبت به همين دستمزد هم

، باز هم » فردي غيرمسئول و نسبت به همسر و فرزندانش بي توجه بود«مرد هر قدر هم كه . حقي نداشته باشند

را هم » حق«اين  76F2»هرلحظه كه بخواهد دستمزد زن را طلب كند» «حق داشت«به لحاظ حقوقي مي توانست و 

دولت بعنوان تضمين كننده روابط توليد براي كار   .دولت بعنوان ضامن اجراي قوانين حقوقي تضمين مي كرد 

در نيمه نخست سده نوزدهم، قوانيني براي منع يا تحديد اشتغال زنان . زنان هم محدوديت ايجاد مي كرد

مثًال بازداشتن آن ها از كارهاي  -از زنان تدوين مي شدند» حمايت«برخي از اين ها با عنوان . تصويب شد

دشوار جسمي، يا تحديد ساعات كار آن ها يا خطرناك تلقي كردن برخي از انواع كار براي سالمت يا اخالقيات 

در . در نظر گرفته مي شد» ن ها به خانهتعلق آ«و در برخي ديگر، محدوديت براي كار زنان براساس اصل  -زنان

اين قوانين براي زناني كه يا قدرت خود را در كار، كمتر از  77F3.نتيجه اشتغال زنان در برخي مشاغل ممنوع بود

معناي وجود تضادي شان نيازداشتند بهمردان نمي ديدند يا به درآمد ناشي ازكار براي تامين زندگي خانوادگي

 .شان تلقي مي شدقوقيميان وضعيت عملي و ح

 -كه حال ديگر در عرصه عمومي قرار داشت -از سوي ديگر، زناني كه عمالً به فعاليت هاي اقتصادي

. وارد قلمرو عمومي شده، فاقد حقوق سياسي بودند يعني عمالً از بخشي از عرصه عمومي حذف شده بودند

سي اياالت متحده و اعالميه استقالل از برابري، آنان حق رأي نداشتند و اين در شرايطي بود كه در قانون اسا

تفسير مي شد، در نتيجه به زنان تعميم » مردان«آزادي، و حقوق انسان ها سخن رفته بود، واژه اي كه بعنوان 

بسياري از افراد بر . البته گفته مي شد زنان مي توانند نفوذ خود را به شكلي غيرمستقيم اعمال كنند. نمي يافت

1 .Bullough,op.cit.283 
2 .Millett, op.cit.p.67 
3 .Oakley .op.cit.p.7:Stetson.op.cit.p.157 
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اما از يك سو، تالش براي . كه دنياي سياست غيراخالقي است و زنان نبايد در آن حضور داشته باشندآن بودند 

مثًال در مبارزه براي آزادي (شد هم وقتي به صورت فعاليت در عرصه عمومي مي» نفوذغيرمستقيم«اعمال 

زيرا گاه به معناي لزوم اعمال  الجرم در بسياري از موارد، جنبه سياسي مي يافت؛) بردگان يا فعاليت هاي خيريه

از سوي ديگر، زنان نمي توانستند استاندارد دوگانه . بر قانونگذاران و تصميم گيرندگان بود» نفوذ مستقيم تري«

78Fهريت مارتينو. اخالق براي زنان و مردان را موجه بدانند

  :در اين باره مي گويد1

ه نظر من، اگر نفوذ براي اخالق و منش انساني ب -نفوذ در مقابل مسئوليت -در مورد اين بحث قديمي«

مردان چنان خراب است كه حتي تفكر ]اخالقي[موقعيت فعلي   خوب است و تصدي مقام و مسئوليت بد،

تصدي مقام و مسئوليت خوب است و زندگي همراه با  درباره آن مي تواند كفرآميز باشد؛ و اما گر در مقابل،

 79F2.ارند مدعي شوند كه موقعيت آن ها بايد اصالح شودبد، زنان حق د ]صرف[اعمال نفوذ

اي داشتند كه بايد به » دعاوي«داشتند كه از آن ها سلب شده بود يا » حقوقي«حال، آيا زنان در اين زمينه 

حقوق تبديل مي شد؟ با توجه به تفسير غالب از قانون اساسي و اعالميه استقالل، زنان فاقد حق سياسي بعنوان 

پس چه مبنايي مي توانست براي دعوي آن ها وجود داشته باشد؟ معموالً در . بودند» قوق موضوعهح«بخشي از 

در  80F3.مورد حقوقي كه قانون به رسميت نمي شناسد دو نوع بينان مي توان در نظر گرفت، عرف و خرد انساني

ً هم وجود نداشت ولي تاكيد بر  بعنوان يكي از » سانيخرد ان«مورد زنان به نظر مي رسيد كه اين حق عرفا

 .محورهاي اصلي گفتار تجدد بود كه مي توانست مورد توسل قرار گيرد

آزادي بيان يا آزادي تشكيل . يكي از ويژگي هاي اساسي دولت ليبرال تضمين آزادي هاي فردي بود

حوزه اي كه  منحصر به امر سياسي يعني» منابع بديل اطالعاتي«بعنوان ابزار تحقق  -انجمن يا آزادي مطبوعات

1 . Harriet Martino 

 Sinclair .op.cit.p.40: به نقل از  . 2
3 . A.H.Brich.The Concepts and Theories of Modern Democracy. (London and New York, Routledge, 1996),p.116 
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با   صحبت كنند،«آزادي بيان به اين معنا بود كه افراد مي توانند . زنان از آن رسماً حذف شده بودند، نمي شد

آزادي مطبوعات نه تنها به » .همسايگانشان و حتي با افراد كامالً بيگانه صحبت كنند  دوستانشان، بستگانشان،

نظرات خود را به چاپ «ن معنا بود كه آن ها مي توانستندمعناي امكان چاپ روزنامه و مجله بلكه به اي

مي توانند دست نوشته يا جزوه اي را چاپ كنند و آن را در كنار خيابان توزيع كنند يا با پست براي ... برسانند

ا آزادي تشكيل سازمان و انجمن يا پيوستن به سازمان ه» .مي توانند كتاب بنويسند و بفروشند... ديگران بفرستند

با اشخاص هم فكر خود تشكيالتي بسازند يا « و موسسات و انجمن ها به اين معنا بود كه افراد مي توانستند

گرد هم آيند و با حمل نشانه هايي در يك رژه، تظاهرات دور ساختمان شهرداري، نوشتن عرض حال براي 

 81F1».ديگران را نيز از نظرات خود مطلع سازند... حكومت

آن ها مي توانستند با دوستان و . از همه اين امكانات به اشكال مختلف استفاده كنند زنان مي توانستند

آشنايان يا اشخاص بيگانه از بدرفتاري شوهران و كودكان يا گراني و كمبود مواد غذايي يا مشكالت اجتماعي يا 

يا خانه داري و بچه  مي توانستند كتاب و مجله درباره آشپزي. كمي دستمزد يا نداشتن حق رأي سخن بگويند

داري يا حقوق اقتصادي و سياسي زنان چاپ كنند يا جزواتي درباره وضعيت بد امكانات محلي يا مشكالت 

مي توانستند دور هم جمع شوند و گل . شهر يا وضع رقت بار سياهپوستان يا مسائل خاص زنان منتشر سازنند

عام المنعفه انجام دهند، به كليسا بروند، از حقوق دوزي و خياطي و آشپزي كنند، برودري بدوزند، كارهاي 

ضعفا طرفداري كنند، به مخالفت با بردگي بپردازند يا انجمن دفاع از حقوق كار يا حقوق سياسي زنان تشكيل 

وجود اين امكانات بدون تعيين محتواي خاصي براي آن ها و به طور بالقوه ابزار بسيار مناسبي براي بيان . دهند

هزينه آن نيز به طور خاص زياد، يعني با ممنوعيتي كه مستلزم فداكاري يا از جان گذشتگي و . ن بودنظرات شا

1 . W.Ebenstein , C.Pritchett, H.Turner, and D.Mann. American Democracy in World Perspective.( New York, 
Harper and Row.1973).p.153. 
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زنان به طور بالقوه مي توانستند بدون منع قانوني دست به تشكل و بيان آرا و نظرات خود . باشد همراه نبود... 

 .افكار عمومي را به زنان بدهدوجود اين تسهيالت مي توانست امكان بيان نظرات و تاثير بر . بزنند

يا مردم به معناي » دمو«دموكراتيك، با وجود محدوديت دامنه و شمول -دولت ليبرال  به اين ترتيب،

شهروندان فعال، از نظر فراهم آوردن زمينه ساختاري بسيح براي يك جنبش اجتماعي بويژه در ميان زنان نقش 

براي زنان در معناي خاص آن يعني حضور » منع آزادي سياسي«مثبت و انكارناپذيري داشت؛ و صرف نظر از 

سياسي در درون جامعه مدني هم  -در جامعه سياسي و تاثيرگذاري مستقيم بر آن با ارائه نوعي آزادي مدني

امكان حضور زنان در عرصه عمومي را به يك معنا فراهم مي ساخت و هم زمينه ساختاري الزم براي بسيج 

بايد توجه داشت كه حضور در جامعه مدني به  .ه كنش جمعي بود در اختيار آن ها قرار مي دادمنابع را كه الزم

صورت فعاليت در انجمن ها و سازمان هاي داوطلبانه و يا كارهاي مطبوعاتي و انتشاراتي در كنار حضور 

اي خود فمينيست ها در يعني زنان كه بر مبناي بسياري از نظريه پردازي ه. بسياري از زنان در نيروي كار بود

اما . دوران سرمايه داري از عرصه عمومي حذف شده بودند، در واقع به شكل هاي مختلف در آن حضور داشتند

ً محروميت از حق رأي و نيز تبعيض ها و  -همين محدويت هاي همراه با اين حضور نسبي بود يعني عمدتا

به اين ترتيب، دولت مدرن  .كله تبديل مي كرد كه وضعيت موجود زنان را به يك مش -محدوديت هاي شغلي

دموكراتيك با وجودي كه زنان را از حوزه جامعه سياسي حذف كرده بود و بسياري از  -مبتني بر رژيم ليبرال

از يك سو به دليل عام بودن مفاهيم مدرن حاكم بر آن نظير   حقوق را براي زنان به رسميت نمي شناخت،

نسان ها و تضاد اين عام گرايي با وضعيت خاص براي زنان دچار تناقض دروني بود، برابري، آزادي، و حقوق ا

و از سوي ديگر، با به رسميت شناختن عملي بخشي از حقوق و آزادي هاي سياسي و مدني براي زنان، راه را 

ات فمنيستي به طور كلي  مي توانيم سه موج اصلي را در نظر. .براي ورود زنان به جامعه مدني هموار مي كرد
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در حالي كه موج اول فمنيستي خواهان برابري زنان با مردان بودند و در اين راه به اصول ليبرالي . تشخيص داد

همچون حق راي، مالكيت و آموزش متوسل شدند؛در نهايت موفق نشدند زنان را در موقعيت برابر با مردان 

يد كه شهروندي ليبرال، هويت متفاوت زنان را انكار مي در مقابل موج دوم فمنيستي به اين نتيجه رس. قرار دهند

بر اين اساس، آنان سياست تفاوت را مطرح نمودند، اما اين راه حل هم به جدايي و طرد بيشتر زنان . نمايد

در مقابل اين دو موج، فمنيست هاي نسل سوم تحت تاثير جريان هاي مختلفي همچون پسا . منجر شد

دي، پسا ساختار گرايي و پسا مدرنيسم تالش كردند تا همزمان هر دو سوي معماي دو ليبراليسم، نظريه انتقا

در اين ميان ايريس ماريون يانگ به ويژه .وجهي برابري و تفاوت را حفظ نمايند و آنها را با هم سازش دهند

ظريه تحت تاثير اخالق ارتباطي هابرماس و نظريه فوكو درباره گروه هاي سركوب شده و حاشيه اي ن

يانگ نظريه شهروندي متماز  ).28و27: 1390توانا،(شهروندي متمايز مبتني بر حقوق گروهي را مطرح نمود

وي معتقد است؛ نظرية شهروندي ليبرال با طرح . خود را بر نقد راديكال نظريه شهروندي ليبرال بنا مي كند

به چالش كشيد و بدين  –سياسي برابر با ادعاي حقوق  –موضوع همه شمولي به تدريج، امتيازات اشرافي را 

گونه زنان، كارگران، يهوديان، سياهان و ديگران را در شموليت شهروندي قرار دارد؛ اما در عين حال دو معناي 

ديگر از همه شمولي را نيز پرورش داد كه بعد ها رهايي بخشي شهروندي را مخدوش مي سازد؛ يك معنا 

ان مي بايست به منظور اجماع بر سر خير مشترك، تفاوت هاي خود را عموميت است كه بر اساس آن شهروند

معناي ديگر يكساني و متحد الشكلي است كه بر اساس آن قوانين، فارغ از ميزان تأثير آن بر . كنار مي گذارند

ر در اين معنا، قوانين تفاوت هاي فردي را در نظ. افراد و گروه ها به صورت يكسان بر همه اعمال مي شوند

از نظر يانگ، اين دو معنا از همه شمولي، متضمن طرد، محروميت و سركوب گروه هاي اجتماعي . نمي گيردند

بر همين اساس، يانگ شهروندي عمومي به معناي پذيرش يك خير همگاني توسط . متفاوت از جمله زنان است
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ندان را نافي مشاركت اجتماعي تمامي شهروندان و شهروندي متحدالشكل به معناي رفتار يكسان با همه شهرو

چه اين كه اين دو معنا از شهروندي مستلزم همسان . كامل تمامي گروه ها در عرصه سياسي و اجتماعي مي داند

در مقابل يانگ . سازي يا جذب فرهنگي از يك سو و طرد و سركوب تفاوت هاي فرهنگي از سوي ديگر است

اجتماعي، مستلزم شهروندي متمايز يا  –ر زندگي سياسي معتقد است؛ شموليت و مشاركت همة گروه ها د

-31: 1390توانا،.(است) از جمله زنان(همان اعطاي حقوق خاص به گروه هاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت 

30( 
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 مباني حقوق شهروندي در غرب: فصل دوم 

ليسـم و مكتـب جمهـوري خـواهي را از     در بررسي تحوالت نظري مفهوم، به يك اعتبار مي توان دو مكتـب ليبرا 
 ).39: 1389شياني و داودوندي ، (يكديگر تفكيك كرد

 ليبراليسم  -1

متضمن يك سلسله  ،، آزادي به مفهوم استقالل و خودساماني82F1)آزادي گرائي(در ايدئولوژي ليبراليسم 

وآمد، در خانه و ت فردي و رفتاي استقالل واختيار درانديشه وعمل، در امنيهايي بود كه براي فرد، گونهآزادي

امور خانوادگي، زندگي خصوصي و مكاتبات شخصي، و در اعمال مذهبي و زندگي سياسي، و فعاليت هاي 

اقتصادي تامين مي كرد ، و در اين ميان، نقش دولت در برابر فرد به صورت بي طرفي و عدم دخالت ونظارت 

طلبانه و انسان گرايانه، يجدهم براثر پيشرفت افكار اصالحكرد، ولي از اواخرقرن هدراموراجتماعي تجلي مي

گرايش هاي جمعي و گروهي بر گرايش هاي فردي پيشي گرفت و در نتيجه در كنار آزادي هاي سنتي، شماري 

 .حقوق به نام حقوق اجتماعي براي فرد شناخته شد كه اجراي آن مشاركت فعاالنه دولت را ضروري مي شمرد

ين زمان، موضوع چنين مطرح مي شد كه طبيعت انسان و ارزش و مقام و منزلت او توضيح آنكه در ا

مي كند كه دولت، حداقل امنيت مادي را براي فرد تامين كند و به او امكان دهد كه خود را از قيد   اقتضاء

و  نيازهاي اساسي زندگي يعني خوراك، مسكن، درمان و بهداشت رها سازد، و از مواهب آموزش و پرورش

مند شود و بايد در اعمال و  آزاد به دنيا آمده و بايد از مزايا و مواهب آن بهره فلسفه اي است مبتي بر اين فكر كه انسان،) ليبراليسم(مكتب اصالت آزادي.  1
اين مكتب آزادي را الزمه شأن و حيثيت ذاتي انسان و وسيله كمال او مي داند و بر اين باور است كه راهبرد زندگي اجتماعي . رفتار خود آزاد و مختار باشد

 . ل فردي او از دخالت جامعه مصون باشدبايد بر اين ارزش واال استوار شود، فرد، وقتي به سعادت و نيكبختي دست خواهد يافت كه استقال
و در ) BenJanmin Constant(و ين ژامين كنستان ) Alexie de Tocquville(از متفكران و نظريه پردازان اين انديشه در فرانسه، الكسي دوتوكويل 

 .وان نام بردرا مي ت) J.Stuart Mill(و جان استوارت ميل ) Adam smit(و آدام اسميت  )Locke(انگلستان، الك 
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فرهنگ برخوردار گردد و آن وقتي ممكن و ميسر است كه دولت بطور جدي به تنظيم امور اقتصادي و 

 .اجتماعي دست يازد

مدافعان اين انديشه بر اين باورند كه حقوق وآزادي هاي سنتي مندرج در قانون اساسي، بيشتر جنبه 

اين اصول بهره مند شوند و آزادي واقعي، صوري دارند، زيرا افراد كم درآمد و محروم ملت نمي توانند از 

زماني تحقق پيدا مي كند كه دولت از راه انجام خدمات اجتماعي و ايجاد رفاه و امكانات براي همه، به طور 

جدي به مبارزه با فقر و محروميت و جهل و بيماري كه مايه زبوني و تباهي شخصيت انسان است برخيزد، و 

ظ مادي و اقتصادي فراهم سازد و لذا از نظرگاه آن ها حقوق اجتماعي همان اندازه موجبات تامين فرد را از لحا

 .اهميت دارد كه آزادي هاي سنتي دارا مي باشند

فرق حقوق اجتماعي با آزادي هاي سنتي در اينجاست كه فرد در مورد حقوق جديد آزادي انتخاب و 

ه با برنامه ريزي دقيق و گسترده خود، امور عمل ندارد، همه چيز بسته به اراده و سياست دولت است ك

اقتصادي و اجتماعي را سروسامان دهد و فرد را از تشويش و بيم از فقر و محروميت نجات بخشد و چون اين 

حقوق، در حقيقت، تعهدات مثبتي هستند كه آن ها را دولت به منظور اعتالء شخصيت انسان به عهده گرفته و 

 .جامعه طلبي دارد، گروهي، حقوق مزبور را خواسته هاي فرد مي نامند فرد از اين حيث از دولت و

فلسفه اي است مبتني بر اين فكر كه انسان آزاد به دنيا آمده و بايد از ) ليبراليسم(مكتب اصالت آزادي

زمه اين مكتب، آزادي را ال. مزايا و مواهب آن بهره مند شود و بايد در اعمال و رفتار خود آزاد و مختار باشد

شأن و حيثيت ذاتي انسان و وسيله كمال او مي داند و بر اين باور است كه راهبرد زندگي اجتماعي بايد بر اين 

ارزش واال استوار شود، فرد وقتي به سعادت و نيكبختي دست خواهد يافت كه استقالل فردي او از دخالت 

 )6: 1370 طباطبايي موتمني،.(جامعه مصون دارد
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آزادي به مفهوم استقالل و خودساماني، متضمن يك سلسله آزادي ) آزادي گرايي(يبراليسمدر ايدئولوژي ل

هايي بود كه براي فرد، گونه اي استقالل و اختيار در انديشه و عمل، در امنيت فردي و رفت و آمد، در خانه و 

عاليت هاي امور خانوادگي، زندگي خصوصي و مكاتبات شخصي و در اعمال مذهبي و زندگي سياسي و ف

اقتصادي تامين مي كرد و در اين ميان نقش دولت در برابر فرد به صورت بي طرفي و عدم دخالت ونظارت 

طلبانه و انسان گرايانه دراموراجتماعي تجلي مي كرد ولي از اواخر قرن هجدهم براثر پيشرفت افكار اصالح

هاي سنتي، شماري تيجه در كنار آزاديگرايش هاي جمعي و گروهي بر گرايش هاي فردي پيشي گرفت و در ن

حقوق به نام حقوق اجتماعي براي فرد شناخته شد كه اجراي آن مشاركت فعاالنه دولت را ضروري 

 )7و6: 1370طباطبايي موتمني، .(شمرد

در ديدگاه ليبرالي، حقوق شهروندي بعنوان مجموعه اي از حقوق و تكاليف مالزم يكديگر است كه هـر كسـي   

جامعه باشد به طور برابر از آن برخوردار مي شود يعني هر شهروند در عين انتظار امنيـت فـردي و    كه شهروند

 .آزادي و حق رأي، تكليف و وظايفي نيز برعهده دارد

اولين نظريه پردازان ليبرال كه . در سنت ليبرال، شهروندي اساساً به مثابه مجموعه حقوق فردي تعريف مي شود 
ق قائل شدند نظير الك و پين معتقد بودند كه شهروند را بايد در برابر قدرت رو به رشـد  نقش محوري براي حقو

بـدون حقـوق مـدني حيـات، آزادي و مالكيـت، افـراد همـواره در معـرض قـدرت          . دولت مورد حفاظت قرار داد
ي حفـظ  هاي كالسيك قرون هفدهم و هجدهم دولـت را بـرا   در حالي كه ليبرال. خودسرانه سياسي خواهند بود

بعالوه، ليبرال هاي كالسيك مدعي بودند كه افراد . دانستند به بيان پين دولت يك شر ضروري بود نظم الزم مي
اين مبناي اقتدار دولـت، قـراردادي    بنابر. گيري دولت، عقالني و تعيين كننده سرنوشت خود هستند قبل از شكل

ي از آزادي هايشان را در ازاي تـأمين امنيـت توسـط    دهند كه بعض افراد رضايت مي. ميان بازيگران مستقل است
 )79-78: 1381فالكس، (دولت واگذار كنند

83Fجمهوري گرايي -2

1 

1 . Republican 
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در ديدگاه جمهوري گرا، افزون بر اين بيان، انديشه آرمان خواهي هم در مفهوم حقوق شهروندي نهفته 

 است و در آن چهار جزء اصلي وجود دارد؛ 

 .موعه اي حقوق برخوردارندبي گمان شهروندان از مج -اول

 .همراه با اين حقوق تكاليفي نيز براي شهروندان وجود دارد -دوم

 .سياسي استحقوق سايراعضاي جامعهبرداشتن درجهت اجرايگامشهروندي متضمن تمايل به -سوم

. اين تمايل براي اجراي حقوق ديگران براساس توافق همگاني و آرماني عملي مي شود -چهارم

از يك سو . ها بر چند اصل عمده توافق داشتند جمهوري خواهان طي قرندر واقع )10: 1388وستي، عليد(

شهروندان داراي وظايف مدني يعني وفاداري نسبت به دولت و رعايت قوانين و حمايت از آن هستند و از ديگر 

ر اين تعامل افراد آماده د. سو، دولت نيز بايد طبق قوانين نهادي شده و نه به شيوه استبدادي حكومت كند

 ).173: 1390پرور ، گلنوروزي و (كاهش منافع شخصي در قبال خير و منافع اجتماعي هستند

در مكتب جمهوري خواهي اين تعهدات و وظايف هستند در حالي كه ليبراليسم اصالت را به فرد مي دهد؛ 

افراد بر جامعه اولويت . ت تعريف مي شودشهروندي در اين تفكر يك عمل و فعالي. كنند كه نقش محوري ايفا مي

به بيان ديگر عضويت در اجتماع و عمل به وظايف، . دهند ندارند بلكه هويت خود را در بستر اجتماعي شكل مي

 ).39: 1389شياني و داودوندي ، (كند آنان را شهروند مي
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 در اسالم قوق شهرونديچالش هاي ح -فصل اول 

 نظام واليت فقيه  -1

 ارتداد  -2

 حق اداره ي حكومت -3

 تفاوت زن و مرد -4
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 مقدمه

بيان مباني و منابع حقوق شهروندي در اسالم الزم است براي تكميل اين بحث به چالش هاي  از پيش

م يك نظام نظام حقوقي اسال. مطرح شده در مورد رابطه ي حقوق شهروندي و مقررات اسالمي اشاره كنيم 

شرعي مبتني بر احكام تعبدي است و تعبدي بودن احكام ظاهراً با تعقلي وبودن حقوق شهروندي سازگاري 

ندارد از همين روي ممكن است گفته شود حقوق شهروندي به معنايي كه در نظام هاي عرفي وجود دارد در 

ي شود كه احكام شرعي، دائمي و ابدي بعنوان نمونه در حقوق اسالم گفته م. نظام حقوقي اسالم وجود ندارد

اما قواعد حقوقي عرفي چنين حكمي » حالل محمد حالل الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه«: است

را بر نمي تابد زيرا حقوق تابعي از روابط اجتماعي است و مسئوليت تنظيم روابط اجتماعي را دارد پس با توجه 

اجتماعي دائماً در حال تحول مي باشد مقررات آن نيز بايد در حال تحول باشد و نمي به اينكه جامعه و روابط 

توان مثالً حكمي را كه براي روابط زن و شوهر در هزار سال پيش وضع شده است براي روابط زن و شوهر 

گونه كه همچنين در نظام هاي عرفي ميان دين و حقوق رابطه اي وجود ندارد همان . امروزي نيز بكار گرفت

دين و اخالق مربوطه به روابط شخصي انسان و خداست حال . قلمرو اخالق جدا از قلمرو حقوق مي باشد

هاي گذشته ديديم كه در اما در بحث. آنكه حقوق مسئول تنظيم روابط اجتماعي انسان ها در اين دنيا مي باشد

 .وق تاكيد زيادي مي شودحقوق اسالم به حضور اخالق در حقوق و رابطه ي تنگاتنگ دين و حق

توجه به فطرت انسان بجاي طبيعت وي، انحصار مقام قانونگذاري در اراده ي خداوند، سايه ي متافيزيك 

بر عالم تشريح و قانونگذاري، بي توجهي به عقل در وضع احكام، قيود آزادي، توجه به سعادت اخروي انسان 

مورد تعارض حقوق شهروندي و مقررات شرعي بوجود  ها و ده ها مسأله ي ديگر ممكن است شبهاتي را در
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آورد طرح تمامي موارد و پاسخ به همه ي شبهه ها نياز به تحقيقي گسترده دارد كه از حوصله ي اين بحث 

ً براينكه مبناي پاسخ ها  خارج است اما براي آشنايي با پاره اي از آن ها به برخي موارد اشاره مي كنيم مضافا

 . يكسان استعموماً مشترك و 

 واليت فقيه

بر عهده ي فقيه جامعه الشرايطي است كه نايب عام امام » واليت فقيه«نوع حكومت بر مبناي نظريه ي 

واليت مطلقه ي فقيه به اين معناست كه فقيه اختيار دارد در مواردي . در زمان غيبت وي مي باشد) عج(زمان 

اعالن جهاد كند؛ جوانان را به جنگ بفرستد، اموال . ير دهدمي كند حتي احكام شرعي را تغي ءكه مصلحت اقتضا

اين ...مردم را تصرف كند، حكم به تعطيلي برخي مشاغل بدهد، آزادي برخي از اشخاص را سلب كند و 

براي بررسي . اختيارات در ظاهر با حقوق شهروندي تعارض دارد مگر اينكه توجيهي براي آن وجود داشته باشد

قبل از آن الزم . است با شكل اجرايي اين نظريه و ديدگاه هاي مجري آن در ايران آشنا شويماين موضوع كافي 

شخصي را براي هر  هاي ديگرشود كه در نظام اسالمي مردم حق ندارند مانند نظاماست اين نكته تذكر داده

ا كه داراي آن شرايط ي جامعه برگزينند بلكه ولي فقيه داراي شرايط خاصي است و مردم بايد فردي راداره

ي امام معصوم است و از اين شخص با پادشاه وحاكم عادي قابل مقايسه نيست بلكه نماينده. باشند برگزينند

 .جانب خداوند، امور جامعه را بر عهده مي گيرد

. يكي از چالش هاي مهم در فقه سياسي اسالم مي باشد) ع(واليت فقيه در زمان غيبت امام معصوم 

اما ) 4.(اندرگي همچون شيخ انصاري با واليت فقيه در امور سياسي و اجتماعي و قضايي مخالف كردهفقهاي بز

گروهي از فقها نيز چنين واليتي را براي فقيه جامعه الشرايط برقرار مي دانند كه اين نظريه از سوي امام 
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وعيت و مقبوليت است كه ولي فقيه در اين نظريه داراي مشر. به مرحله ي اجرا نيز درآمد )ره(حميني

بيانگر همين » جمهوري اسالمي«مشروعيت خود را از خداوند و مقبوليت را از مردم دريافت مي كند و 

شهروند در نظريه ي واليت فقيه داراي حق و تكليف است و جنبه ي سياسي آن برساير جنبه ها غلبه . معناست

سياسي مردم، تحقق پيدا نمي كند بلكه همان گونه كه  نظريه ي واليت مطلقه فقيه بدون توجه به حقوق. دارد

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران پيش بيني شده است ولي فقيه توسط مردم انتخاب مي شود و خبرگان 

امام خميني كه طراحي اصلي نظريه ي واليت فقيه در ايران مي . منتخب مردم بر عملكرد ولي فقيه نظارت دارند

صحيفه 16از جلد  443وي در صفحه ي . متعددي به جايگاه حقوق شهروندي تاكيد كرده استباشد در موارد 

تمام . من مكرر اعالم كرده ام كه در اسالم نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست«: ي نور مي فرمايد

وي » .ق اسالمي هستندمسلمين چه اهل سنت و چه شيعي برادر و برابر و همه برخوردار از همه ي مزايا و حقو

از حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا «:در مصاحبه با روزنامه ي هلندي دي ولت گرانت مي فرمايد

بله در بعضي از موارد تفاوت . كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد

 ».ي آن ها ارتباط نداردهايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسان

شهروند در نظام واليت فقيه، شهروندي فعال و متعهدانه است كه براي رسيدن به سعادت دنيوي و 

شهروند گرچه آزاد است اما بنده ي خداوند بوده و بايد وي را اطاعت . اخروي و مقام قرب الهي تالش مي كند

 .كند تا رستگار شود

يت فقيه وحقوق شهروندي را نشان مي دهد فرمان هشت ماده اي امام يكي از اسناد مهم كه رابطه ي وال

مي باشد كه براي زدودن احكام غير اسالمي و حاكم ساختن احكام شرعي خطاب  25/9/1361خميني در تاريخ 

در بند اول به تسريع در قوانين شرعي و بويژه قوانين قضايي تاكيد . به مسئوالن جمهوري اسالمي صادر گرديد
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در بند دوم آمده است كه امر تصفيه ي قضات و كارمندان با سرعت و بي طرفي صورت گيرد و . است شده

مالك، وضعيت فعلي اشخاص مي باشد و از برخوردهاي تند پرهيز شود بگونه اي كه اشخاص صالح باقيمانده 

صميم بگيرند تا بند سوم به قضات تاكيد مي كند كه بدون مالحظات شخص ت. و اشخاص فاسد اخراج گردند

بازداشت و   بند چهارم،. مردم احساس امنيت كنند و در مورد جان و مال و حيثيت مردم با عدالت رفتار شود

در بند پنچم آمده است كه مصادره ي اموال مردم فقط . احضار غيرقانوني مردم را جرم و ممنوع دانسته است

بند شش اموري همچون شنود تلفني و ورود . ردبراساس حكم حاكم شرع و پس از رسيدگي دقيق امكان دا

غيرقانوني به منزل يا محل كار اشخاص و اطالع از اسرار مردم را با عنايتي همچون كشف جرم، ممنوع نموده 

در بند هفتن آمده است كه با مجرمان و محاربان بايد به شدت برخورد شود اما اين امر نبايد موجب . است

سرانجام در بند هشتم هيأت هايي . ود و فقط با دستور مقام قضايي صورت گيردصدمه به اشخاص بي گناه ش

براي نظارت بر اجراي احكام قبلي پيش بيني شده و تاكيد گرديده است كه پس از استقرار نظام جمهوري 

 .اسالمي ايران هيچ كس حق ندارد خود سرانه به تعقيب و مجازات كسي بپردازد

 ارتداد

ث برانگيز در حقوق اسالم كه در ظاهر با حق آزادي عقيده ي اشخاص تعارض يكي از موضوعات بح

ارتداد فطري يعني اينكه مسلماني كه پدر . ارتداد به دو صورت فطري و ملي است. دارد، مسأله ي ارتداد است 

اينكه  يا مادر او مسلمان هستند، كافر شوند و ارتداد ملي به معناي آن است كه كافري مسلمان شود وپس از

هاي سنگيني از جمله اعدام براي آن ارتداد عملي ممنوع و حرام است و مجازات. مسلمان شود دوباره كافر شود

پيش بيني شده است در حاليكه آزادي عقيده كه يكي از مصاديق حقوق شهروندي مي باشد به انسان حق مي 
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در مورد آزادي عقيده و آزادي انتخاب . دهد به هر ديني كه دوست داشت بگرود و از دين قبلي خود برگردد

دين، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد اما ديدگاهي كه براي پاسخ به شبهه ي مذكور، مناسب به نظر مي آيد آن 

است كه انسان از نظر تكويني آزاد است كه هر ديني را بخواهد انتخاب كند و منظور آيه ي قران نيز همين 

اما انسان از ديدگاه مكتب اسالم در مرحله تشريع، اين آزادي را ندارد » اه في الدينال إكر«:است كه مي فرمايد

فبشّر عباد الذين يستمعون القول «:بلكه موظف است دين بهتر را انتخاب كند همچنان كه آيه ي قرآن مي فرمايد

آزادي (مختلف تحقيق كندپس خداوند به انسان آزادي داده است تا در مورد دين هاي )17/زمر(» فيتبعون احسنه

). آزادي تشريعي(اما وقتي تحقيق كرد و دين بهتر را پيدا نمود حق ندارد دين ديگري را انتخاب كند) تكويني

سوره  33ي آيه. نمايدكند ومردم را به انتخاب آن تشويق ميالبته خداوند خودش دين بهتر را به مردم معرفي مي

چه  :من احسن قوالً ممن دعا الي اهللا و عمل صالحاً و قال إننّي من المسلمينو «: فرمايدفصلت در اين زمينه مي

سخني نيكوتر از سخن كسي است كه مردم را به سوي خدا فرامي خواندو كار نيك انجام مي دهد و مي گويم 

ا مناسب تر يافت و مسلمان شد حق ندارد از اين دين برگردد و دين ديگري ر» كه من از مسلمانان هستم

البته توجيهي كه بيان شد در صورتي كه . انتخاب كند پس ممنوعيت ارتداد منافاتي با آزادي عقيده و دين ندارد

ارتداد را حرام و مستوجب قتل بدانيم اما برخي از فقها چنين عقيده اي ندارند و به مسلمانان حق مي دهند از 

ارند با مسلمانان و حكومت اسالمي به مقابله و نبرد اسالم روي گردانيده و دين ديگري انتخاب كنند اما حق ند

اگر ديدگاه اخير پذيرفته شود در نظام اسالم نيز آزادي عقيده . بپردازند كه در اين صورت مجازات خواهند شد

 .و دين پذيرفته شده و نيازي به توجيه مزبور نخواهد بود
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 حق اداره ي حكومت

در اداره ي جامعه است و همان گونه كه ديديم برخي  حق مشاركت يكي از مصاديق حقوق شهروندي،

عقيده دارند، شهروندي يك شخصيت مادي فردي نيست بلكه يك موقعيت اجتماعي است يعني موقعيت 

اما در نظام اسالمي هر كسي نمي تواند . مشاركت در اداره ي جامعه كه براي هر شهروندي برقرار مي باشد

باشد همان گونه كه در انتخابات ها مي جامعه بر عهده ي اشخاص خاصي ميمدير جامعه باشد بلكه اداره ي 

بينيم ده ها نفر براي رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس كانديدا مي شوند اما شوراي نگهبان، آن ها را رد مي 

اسي پس حق مشاركت در اداره ي كشور و فعاليت هاي سي. جدي تر است  اين مسأله در مورد ولي فقيه،. كند

كه جزء حقوق شهروندي است با احكام شرعي سازگاري ندارد، پاسخ به اين شبهه نيز از مطالب قبلي فهميده 

واليت فقيه . باشد كمي بيشتر آن را توضيح مي دهيمترين مصداق شبهه، ولي فقيه ميشود و از آنجا كه مهممي

يت بر جامعه دارد، فقه است و فقيه شخصي مطرح مي كنند يعني آنچه وال» واليت فقيه«را گروهي با عنوان 

از منظر اين گروه كسي كه شرايط قانوني از جمله اجتهاد، عدالت، . است كه شرايط مذكور در فقه را داراست

ي جامعه را برعهده گيرد و بر ديگران نيز واجب است از تقوي و شرايط ديگر را تحصيل كرد وظيفه دارد اداره

ه در اين صورت اگر حكمي را بعنوان حكم شرعي بدست اورد حتي برخود او نيز ولي فقي. او پيروي كنند

البته اين حكم تنها در مورد ) 48.(واجب مي شود به حكم خودش عمل كند و حق مخالفت با آن را ندارد

واليت فقيه وجود دارد و شرايطي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي براي ساير مسئوالن مانند رئيس 

است تفاوتي با شرايط تصدي اين بيني شدهيا نماينده ي مجلس يا اعضاي شوراهاي اسالمي پيش جمهور

عنوان مثال شرط رياست جمهوري آن است كه داوطلب آن، رجل سياسي به. ها نداردها درساير نظاممسئوليت

بان صالحيت برخي است واگر شوراي نگهشدهي شوراي نگهبان قرار دادهباشد وتشخيص مصاديق آن برعهده
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درقانون اساسي . معناي آن نيست كه حق كانديداتوري براي همه شهروندان وجود نداردداوطلبان را رد كرد به

اما . توانند داوطلب شوندشماري ميقدري دشوار است كه اشخاص انگشتبرخي كشورها، شرايط داوطلبان به

روي اكثرداوطلبان تري وجوددارد واز همينط آساندرمورد عضويت شوراي شهر كه اهميت كمتري دارد، شراي

 .شوندتاييد مي

 تفاوت زن ومرد

برخورداري از حقوق شهروندي است اما در حقوق  يكي ازمصاديق حقوق بشري، تساوي زن ومرد در

 بعنوان مثال زنان حق رئيس جمهورشدن يا قضاوت را ندارند و. اسالم تفاوت هايي ميان زن و مرد وجود دارد 

و درنتيجه ممكن است گفته شود حقوق شهروندي زنان با احكام شرعي ... ارث زن كمتر ازمرد است و  ديه و

ر، مربوط به طبيعت زن و مرد هاي مزبوسازگاري ندارد درپاسخ به اين شبهه نيزگفته شده است كه تفاوت

مي ضعيف تر از مردان هستند زنان از نظر جس. باشد و هيچ كس در تفاوت طبيعت زن و مرد ترديدي ندارد مي

نهج البالغه  31در نامه ي ) ع(قوي تر از مردان مي باشند همچنان كه حضرت علي  اما از نظر روحي و عاطفي،

عدم امكان قضاوت زن بخاطر آن است كه زنان به شدت تحت . »المرأه ريحانه و ليست بقهرمانه«: مي فرمايد

ي  كمتر بودن ديه. اي سازگاري نداردليكه قضاوت با چنين روحيه تاثير عواطف و احساسات خود هستند در حا

زن بخاطر ان است كه ديه، مسئوليت مدني و براي جبران خسارت است و كسب درآمد زن و مسئوليت وي 

براي اداره ي خانواده و امور اقتصادي، كمتر از مرد است پس صدمه اي جسماني به وي، خسارت كمتري وارد 

تساوي حقوق زن و مرد در زمينه هاي مزبور يكي از ايرادهاي نظام حقوقي اسالم به اعالميه  ضاتفاقا. مي كند

ي حقوق بشر بايد به مشتركات زن و مرد توجه كند و مشتركات آن ها در اعالميه. ي جهاني حقوق بشر است
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زنان در . ت مي باشدفطرت آن هاست اما برعكس در اين اعالميه به طبيعت زن و مرد توجه شده است كه متفاو

برخي زمينه ها بر مردان برتري دارند و در اين زمينه ها اسالم نه تنها حكم به تساوي زن و مرد مي كند بلكه 

سوره تحريم، زن فرعون را بعنوان الگو براي مومنان، مثال مي  11داند همچنانكه آيه ي ن را برتر ميز

 »نضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امره فرعو« :زند

اي  به طوركلي در اسالم رابطة جامعه و قانون و به تبع، موقعيت زن در اجتماع از ديدگاه قانون، رابطه

اين نوع ارتباط معلول هماهنگي قوانين اسالم با سنتهاي مقبول جامعه . پيچيده و در عين حال حكيمانه است

ً معيار فرض شده، . است مشكل . موجب تغيير قوانين اسالم شود اما به اين معني نيست كه عرف جامعه لزوما

چرا كه برخي . ديگري كه بين مردم وجود دارد، در نظر گرفتن فرهنگ جامعه به عنوان قانون اسالم است

فرهنگ محلي را به عنوان قانون اسالمي  مي شناسند در حالي كه ممكن است قانون اسالم كامالً با آن فرهنگ 

 ).186: 1384بوكر،  و هولم (متضاد باشد

نمونه هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است بعنوان چالش هاي حقوق شهروندي و احكام 

 .اسالمي مطرح مي شود اما در اين قسمت به همين مقدار بسنده مي كنيم
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 چالش هاي حقوق شهروندي در غرب 

ق قانوني و سياسي كسب مي به گواهي تاريخ از قرن هيجده تا قرن بيستم، در حاليكه در اروپا مردم حقو

ملل مستعمره تقريباً بدون استثناء از حقوق . كردند، در بسياري از ديگر جهان، استعمار در حال پيشرفت بود

) و معموالً در دورن خود دولت هاي استعماري نيز(شهروندي كامل در دولت هاي رژيم هاي استعماري 

از نظر اداره كنندگان سفيدپوست ابتدايي تر از آن بودند كه آن ملت هايي كه برده نشده بودند . محروم بودند

امكان مساوي در نظر گرفتن آن ها با اجتماعات مهاجران . بتوان به آن ها اجازه مشاركت در حكومت داد

اكثريت جمعيت تنها با از ميان رفتن استعمار در قرن بيستم حقوق . سفيدپوست حتي به تصوير نيز در نمي آمد

 )342:1384گيدنز، . (سياسي به دست آوردقانوني و 

يهوديان در غرب مسيحي نزديك به دوهزار سال در معرض تبيعض و زجر و آزار بوده اند، و دهشتناك 

ترين نمونه كشتار وحشيانه عليه يك گروه اقليت كشتن ميليون ها يهودي در ارودگاه هاي متمركز طي جنگ 

مي كرد كه يهوديان نژادي پست از مردم آريايي، آلمان و اروپايي به ايدئولوژي نازي ادعا . جهاني دوم بوده 

 )277:1384گيدنز، .(شمالي اند

كمتر از يك . ميليون سياه پوست بعنوان برده به قاره آمريكا انتقال يافتند10حدود   از قرن شانزدهم،

ميليون نفر در قرن  6حدود ميليون نفر در قرن هفدهم، در 2ميليون نفر در قرن شانزدهم وارد شدند، حدود 

اين جريان هاي جمعيتي پايه اصلي تركيب قومي اياالت متحده، . ميليون نفر در قرن نوزدهم  2هجدهم و تقريبا 

در همه اين كشورها، . كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي، آفريقاي جنوبي، استراليا و نيوزيلند بوده اند  كانادا،

 .رآمده و زير فرمان اروپاييان قرار گرفتندجمعيت هاي بومي تحت انقياد د
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كردند مدارانه درميان استعمارگران كه گمان ميهاي قومطلبي اروپا، نگرشدربخش اعظم دوره توسعه

حتي استعمارگران آزد منش تر اروپايي خود را از اقوام . رسالت متمدن ساختن بقيه دنيا را دارند، فراوان بود

 .مي كردند، برتر مي دانستند بومي كه با آن ها برخورد

دوران اوليه استعمار با ظهور نژادپرستي مصادف بود و از آن هنگام به بعد، تضادها و اختالفات نژادي 

بويژه، عقايد نژادپرستانه اي كه سفيدها را . معموالً جايگاه نخستين را در تضادهاي قومي به طور كلي داشته اند

 )288و289: 1384گيدنز، .(هاي اروپايي نقش محوري دارنداز سياهان جدا مي سازد در نگرش 

انديشه هاي نژادپرستانه آدولف هيتلر را تحت تاثير قرار دادند و همان گونه كه پيش تر گفته شد، او آن 

انديشه برتري نژاد سفيد، اگرچه در حقيقت . ها را بعنوان بخشي از ايدئولوژي حزب نازي مورد استفاده قرار داد

براي مثال، اين . بي ارزش است، امروزه همچنان يكي از عناصر اصلي نژادپرستي سفيد را تشكيل مي دهدكامًال 

اگر اروپاييان به گونه اي فراگير معتقد . انديشه بخشي آشكار از ايدئولوژي كوكلس كالن در اياالت متحده است

تجارت برده نمي توانست وجود داشته  نبودند كه سياهان نژادي پست تر، شايد حتي مادون انسان تعلق دارند،

نژادپرستي به توجيه حكومت استعماري بر اقوام غيرسفيدپوست و انكار حق مشاركت سياسي براي آن . باشد

 )290:1384گيدنز،. (ها، يعني حقي كه سفيدها در سرزمين اروپايي خود كسب كرده بودند، كمك مي كرد

ون و بوسيله كنوانسيون هاي حقوق بشر كه به وسيله در كشورهاي اروپايي حقوق مدني به حكم قان

اما هرچند همه افراد اقليت هاي نژادي از حقوق . ملت ها امضا شد، به همه افراد اعطا گرديده است -دولت

در اين كشورها پليس . مدني رسمي برابر با حقوق اكثريت برخوردارند ليكن در عمل با هم برابر نيستند

ابل حمالتي كه با انگيزه هاي نژادي به اقليت ها صورت مي گيرد، به خرج نمي دهد و قاطعيت الزم را در مق

حقوق سياسي دادن در . احتمال اينكه شهروندان سياهپوست با خشونت شديد پليس روبرو شوند، بيشتر است
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محلي  در سوئيس و سوئد آن ها ممكن است در انتخابات(انتخابات ملي به مهاجران خارجي داده نمي شود، 

كنند و گاهي اوقات هرچند آن ها از طريق اتحاديه ها و گروه هاي فشار سازمان يافته اند، مبارزه مي) رأي دهند

 1384به نقل از نش Hammar:1990.pp.137-9. (نفوذ سياسي كامال موثري كسب مي نمايند  به اين شيوه،

كنند  شهروندان سياهپوست اغلب احساس مي .اما يك شكاف نيز بين حقوق رسمي و واقعي وجود دارد ) 217 :

موضوع فوق به واسطه اين . كه نگرش ها و عاليق و منافعشان نمود چنداني در احزاب سياسي عمده ندارد

حقيقت تاحدي پيچيده مي شود كه گروه هاي متفاوت اقليت ممكن است صرف نظر از هويت نژاديشان منافع 

كارائيبي ها  –كامالً در بريتانيا مصداق دارد؛ زيرا در اين كشور، آفريقايي اين مسئله . مشترك اندكي داشته باشند

مع هذا ) 217: 1384به نقل از نش Layton-Henry, 1992.(متفاوتي دارند  و آسيايي ها اولويت هاي كامالً

دواير « اين مسئله نيز وجود دارد كه احزاب سياسي در بريتانيا از ترس اينكه رأيشان شكسته شود از تأسيس

در مورد حقوق اجتماعي، مهاجران خارجي و شهروندان سياه تحت پوشش . خودداري كرده اند» خاص سياهان

اما در اينجا نيز آن ها نسبت به شهروندان سفيد در موقعيت پستي . خدمات رفاهي و تامين اجتماعي قرار دارند

براساس جنس، سن، موقعيت جغرافيايي هرچند موقعيت سياهان در آموزش، مسكن وخدمات بهداشتي . هستند

. هذا  نسبت به سفيدپوستان در سراسر اروپا از خدمات رفاهي كمتري برخوردارندبا هم متفاوت است، مع... و

اين مسأله بويژه از آنجا مهم است كه درصد سياهان بيكار و كم درآمد بيشتر از سفيدپوستان است، چون آن ها 

 ) 217:1384نش،.(پايين تري برخوردارند در بازار كار نيز از موقعيت

در اغلب  1990و  1970تبعيض را به سختي مي توان تشخيص داد اما خشونت نژادپرستانه در دهه هاي 

كشورهاي اروپايي افزايش يافت در بعضي از موارد اين خشونت ها سازماندهي شده بود و تحت القائات و 
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. پذيرفتنگان را ايجاد و تقيوت مي كنند صورت ميشعارهاي احزاب جناح راست كه تنفر از بيگا

)Merle,1995  218:1384به نقل از نش( 

علي رغم آزادي نسبي ورود مهاجران به فرانسه، مقاومت شديدي در اين كشور در برابر پذيرش تكثر 

 جالب اينجاست كه اين مقاومت ها نه تنها از سوي. جوامع قومي از لحاظ حقوق شهروندي وجود دارد

84Fهمفكران شعارهاي ضدمهاجرت حزب جبهه ملي

. بلكه از سوي مخالفان نژادپرستي نيز ابراز مي شود 1

اما اين . شهروندي فرانسوي شديداً عامگراست وافراد براي برابر بودن بايد از حقوق يكساني برخوردار باشند

گونه تند و چون در عمل اينوضعيت صحت اين امر را مفروض مي گيرد كه نهادهاي ليبرال واقعاً بي طرف هس

براي مثال، دانش آموزان دختري كه . نيست برخوردهايي بين مسلمانان و دولت در فرانسه بوجود آمده است

هرچند به دليل اينكه . براساس رسومات اسالمي موهايشان را مي پوشانند از رفتن به مدرسه محروم مي شوند

ر كشورها نيست و داليل سياسي خاصي براي ظهور جبهه ملي وجود نژادپرستي در فرانسه لزوماً شديدتر از ديگ

ليكن ظاهراً بايد نتيجه بگيريم كه عامگرايي ادعايي شهروندي در . دارد، وضعيت در اين كشور پيچيده است

 Lioyd and.(فرانسوي ناميد كمك مي كند 85F2»مسلمان هراسي«فرانسه به ظهور پديده اي كه مي توان آن را 

Waters , 1991 ;Wieviorka, 1993 221:1384به نقل از نش( 

در زمينه بين المللي، سازمان ملل متحد از بدو تأسيس خود حمايت از حق زندگي، تعقيب و مجازات 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نخستين . جنايتكاران بين المللي را وجهه همت خود قرار داده است

تشكيل . دادگاه نظامي بين المللي نورمبرگ را مورد تصويب قرار داداصول منشور  1946اجالسيه خود در سال 

دادگاه بين المللي نورمبرگ با تمام نارسائي هايش مقدمه تكوين حقوق كيفري بين المللي است؛ فكر تشكيل 

1 .National Front Party 
2 . Muslimphobia 
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اين دادگاه براي رسيدگي به جنايت دولت هاي آلمان و ايتاليا در جريان جنگ دوم جهاني پيدا شد و پس از 

جامه عمل به   ست قطعي دولت هاي مزبور با تصويب طرح تشكيل آن از طرف دولت هاي پيروز در جنگ،شك

 )24:1370طباطبايي موتمني، .(خود پوشيد

بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد انتشار  1948دسامبر 10اعالميه جهاني حقوق بشر، در تاريخ 

اين سفر هم از حيث گستردگي . منتشر كرد 1949دهم فوريه  يافت و دولت فرانسه هم آن را در روزنامه رسمي

بسيار   حقوق اعالمي و هم از جهت تنوع كشورهايي كه مي خواهن اين حقوق را در آنجا بموقع اجرا گذارند،

هيچ آيين رسيدگي خاصي براي آن پيش بيني نشده . اگر از آن ها سرپيچي شود. متوقعانه و جاه طلبانه است

كنوانسيون اروپايي . زمان ملل متحد برمبناي آيين عادي منشور به آن ها رسيدگي خواهد كردبلكه سا. است

توسط اعضاي اين  1950حفظ حقوق بشر و آزادي هاي اساسي كه زير نظارت شوراي اروپا تهيه و در سال 

. اجرايي تر استبين چند دولت به مرحله اجرا درآمد هم محدودتر و هم  1953سازمان امضاء شد و در سپتامبر 

در صورت نقض اصول مذكور، كميسيون اروپايي حقوق بشر و يك دادگاه اروپايي حقوق بشر دخالت كرده و 

 )39:1370پللو، . (پردازندبا آيين دادرسي ويژه اي كه پيش بيني شده است به رسيدگي مي

ربنايي جامه بين المللي كه در سطح بين المللي به مثابه يك پديده روبنايي اجتماعي، به تبع تحوالت زي

نيروي الزام آور خود را از اداره مشترك دولت ها به دست مي آورد، بايستي به اقتضاي شرايط و اوضاع و 

احوال زمان از عهده تنظيم روابط بين المللي برآيد و به موازات ظهور نيازهاي جديد حيات بين المللي متحول 

گرا و تك رو جانبههاي مستقل يكگسيخته حاكميتايگزين قدرت عنانشود تا بتواند نظم وامنيت وثبات را ج
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چرا كه بدون حداقل نظم و سياست مشترك هيچ گونه حيات جمعي سازمان يافته اي در قلمرو بين . نمايد

 86F1.المللي و داخلي ممكن نخواهد بود

، و در پرتو جهاني رخ داده) ساختاري(در دو دهه اخير، تحوالت بنيادين و مشهود هنجاري و نهادي

به بركت تحوالت ناشي از فناوري، ارتباطات گسترده تري بين . شدن گسترش و تعميق زيادي پيدا كرده است

جوامع و ملل مختلف برقرار شده و نياز روز افزون شديد به تامين و تضمين ثبات در اثر تهديد ابزارها و سالح 

بلكه همبستگي و هم فكري كلي   رك نوعي وابستگي متقابل،هاي جديد قلع و قمع بشريت، و نيز تهديدات مشت

طور فزاينده اي خارج ترشده و بهامروزه نيازهاي بشريت متنوع تر و ظريف«87F2.را در سطح جهان ثمر داده است

علم و صنعت شكل جديدي از وابستگي متقابل را سبب . از حوزه صالحيت ملي يك دولت قابل تامين است

وابستگي متقابلي كه دولت ها را ناگزير از همكاري در جهت منافع . وجود نداشته است شده كه پيش از اين

با هدايت و همسويي با جريان تحوالت بين المللي تامين مي ) منافع ملي(لذا نيازهاي داخلي88F3».مشترك مي كند

و صيانت از شأن  حراست« ، » صلح و امنيت بين المللي«، » منافع مشترك جهاني«ظهور مفاهيمي همچون 89F4.شود

، حكايت از هماهنگي با روح واحد جهاني »حفظ محيط زيست«و » ميراث مشترك بشريت«، » و كرامت انساني

اتكا بر مفروضه ميراث مشترك بشري و همگوني « .دارد كه نظم حقوقي بين المللي جديدي را طلب مي كند

رائه مي دهد كه از لحاظ اين ديدگاه منافع فيمابين منافع بين بازيگران مختلف نظام، تئوري وابستگي متقابل را ا

1 . Christenson, Gordon, ''World Civil Society and the International Rule of Law'' , Human Rights Quarterly , 
19(1997), p596 
2 . H.Mosler.op.cit.p.21 

 91، ص1شماره  سال هفتم، ، ترجمه اميرحسين رنجبران، فصلنامه سياست خارجي،»21سپيده دم قرن  حقوق بين الملل در« الكس، مانفرد ،.  3
، 20، فصلنامه سياست خارجي، سال پنجم شماره »جايگزيني آن با مفهوم مصالح متقابل بشري :تحول در مفهوم منافع ملي«سيدحسين،   سيف زاده،.  4
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دولت ها در صورتي تامين مي شود كه آن ها با شناخت تحوالت داخلي و بين المللي بتوانند با همسويي تعديل 

 90F1».شده با نظام بين المللي، در بهره گيري هرچند نابرابر از اين ميراث مشترك بشري شركت كنند

سازمان ) داخلي و بين المللي(اد توانمند براي حفظ نظم، رفاه و امنيت در جامعهتنها نه«در عين حال كه 

، بايد توجه داشت كه روند وابستگي متقابل و يا همبستگي مطلوب جهانيان نيز در ميان 91F2».و ساختار دولت است

 James(ناجيمز روز. همين دولت هاي داراي حاكميت در حال شكل گيري بوده و به مسايل جهاني نظر دارد

Rosenau ( بر اين باور است كه با توجه به آسيب پذيري ها، تراكم فزاينده جمعيت كشورها، افزايش

-هاي فناورانه، معارضهجهاني شدن اقتصادها، فشار بي امان نوآوري  يافته جامعه،هاي سازمانپيچيدگي بخش

پايان ساير مشكالت بغرنجي كه يجويي خرده گروه هايي كه خواهان خودمختاري بيشتر هستند و رشته ب

دستور كار سياسي روزگار ما را تشكيل مي دهند، به ظاهر آشكار است كه در شرايط فعلي توانايي دولت ها 

دستور كار دولت ها در حال گسترش است ولي آن ها فاقد اراده، صالحيت و منابعي . كمتر از گذشته است

در نتيجه بيشتر دولت ها چنان از پا افتاده اند كه . ان گسترش دهندهستند كه توانايي هاي خود را به همان ميز

 92F3.مديريت اثربخش تا حد زيادي برايشان ناممكن است

ارتباط مستمر اين دو مفهوم با . همزاد و در تعامل با يكديگرند» دولت و حاكميت«بنابراين مي پذيريم كه 

ني و برداشت جديد و نوين از دولت و منشأ تكوين يكديگر تا آن حد است كه عوامل موثر در تحول و دگرگو

ها واخالق ارزش«، » مفاهيم«اين دگرگوني و تحول از. و ايجاد آن، اثر مستقيم در حاكميت نيز داشته است

و ) نسبت به افراد و گروه ها (را در ابعاد داخلي» حاكميت دولت«انساني نشأت گرفته و » حقوق«و » عاليه

 276ص همان مأخذ،.  1
2 .Ibid.p.20 

، )1380نشرني،  تهران،(گردآوري و ترجمه عليرضا طيب، ارزيابي انتقادي در زمينه امنيت بين الملل، :، در»امنيت در جهان آشوب زده «روزنا، جيمز، .  3
 51صص
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در طول تاريخ، اين ساختارهاي مرجعيت و . تحت تاثير قرار داده است) ساير دولت ها در ارتباط با( خارجي

افراد به حكم سنت، همان كاري را مي كردند كه به ايشان . اقتدار بر معيارهاي سنتي مشروعيت استوار بودند

ديگر سازمان ها يا رهبران مردم خود را بي چون و چرا تسليم حكم و فرامين حكومت. مي شد) حكم(گفته 

اما امروزه در گستره حاكميت هنجارهاي بنيادين حقوق بشر و 93F1.هايي مي كردند كه در آن ها عضويت داشتند

از يك حق تفويضي از مردم به حكومت تلقي مي شود، و از » حاكميت و آزادي عمل ناشي از آن«شهروندي

به لحاظ نظري، حاكميت مردم و 94F2.ستديگر سو آزادي عمل دولت ها محدود، يا درست مضبوط و روشمندتر ا

هيچ گروهي از مردم . نمايندگي دولت از طرف مردم واقعيتي تقسيم ناپذير، سلب ناشدني و متعلق به ملت است

 95F3.و هيچ فردي نمي تواند اعمال حاكميت را حق خود بداند و مشمول مرور زمان نمي شود

و با ) مبتني بر حقوق(» دولت قانونمند«به  از اين رهگذر، امروزه دولتي با اختيارات مشخص موسوم

دولت قانونمند عموماً دولتي در نظر گرفته . مطلوب تلقي مي شود  ،»دولت حداقل«كارويژه هاي دقيق موسوم به 

مي شود كه قدرت آن بر پايه معيارهاي كلي تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردارند كه براي 

در اين  96F4.ز سوء استفاده از قدرت و اعمال بيش از حد آن به نهادهاي نظارتي متوسل شونداثبات و جلوگيري ا

امنيت و مقاومت در برابر ستم به  گستره و بنا بر تعريف، اساسي ترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، مالكيت،

  38ص همان مأخذ،.  1

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصل . ده استبند اول اين موضوع را مورد تاكيد قرار دا) 11(ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده .  2
... يا از راه همه پرسي در واردي... در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي، از راه انتخابات « :ششم در اين خصوص اشعار مي دارد

 ».اداره شود
 71ص) 1352تهران، دهخدا، (رجي،بهزادي، حميد، اصول و روابط بين الملل و سياست خا.  3

 26ص) 1376نشر چشمه،  :تهران(بوبيو، نوربرتو، ليبراليسم و دموكراسي، ترجمه بابك گلستان.  4
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اهد  و قدرت حاكم ها را بخومنظور قيام عليه حكومت جبار و خودكامه، بستري است كه شهروند مي توان آن

 97F1.براي اين منظور بايد ساختار مقتضي را ايجاد نمايد. نيز بايد به آن ها احترام بگذارد
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