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 1حقوق بشر و شهروندی
 

 چکیده

تر به یک نهضت جهانی مبدل شده است های کوچکرماز جنگ و فقر، از فدور ه آبرومندانه و ب یامروزه تالش بشر برای تأمین زندگ

در  تواند دور از دردهای بشریگیری اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی است. حقوق بشر مبحثی است که نمیکه مبین آن شکل

طول تاریخ مطرح شود. دردهای که بشر از عملکرد غیر انسانی قدرت به ارمغان برده است. امروز حقوق بشر به مثابه یک دست آورد 

ه اعالمیه کشود که نوید بخش خالصی بشر از شر استیال، جنگ، فقر و تبعیض است. چنانبزرگ بشری در عرصه حقوقی پنداشته می

برابر و سلب ناپذیر تمام اعضای خانوادۀ بشری را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان میداند. با  جهانی حقوق بشر شناسایی حقوق

ه ناین رویکرد، امروز حقوق بشر حصارهای غیرقابل نفوذ حاکمیت ملی را قابل نفوذ ساخته و مجال برخوردهای مستبدانه و ظالما

های از فعالین مدنی و حقوق گیری حلقهکشورهای متعدد شاهد شکل ال برده است. در عین حالؤدولت را تحت نام حاکمیت زیر س

هم تالش و تقال دارند تا حقوق بشر را از طریق سیستم بشر هستند که برای دفاع، تأمین، رعایت و احترام به حقوق بشر به شکل پی

کنند و برای بشر تحلیل و ارزیابی میها حقوق شهروندی را در روشنی حقوق حقوق داخلی در جامعه نهادینه سازند. این جریان

 کنند. مسؤولیت پذیری نهادهای دولتی در قبال حقوق شهروندان نقش ارزشمندی بازی می

تالش شده است تا ضمن چهار مبحث؛ چارچوب کلی ارتباط بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تبیین گردد به نحوی  نوشتاردر این 

ارچوب تحلیلی را برای درک مفهوم شهروندی در ارتباط به حقوق بشر پی ریزی میکند. که مبحث نخست با تحلیل مفهوم حق، چ

بحث مدر مبحث دوم به بیان مختصر گفتمان حقوق بشر می پردازد. در حالی که مبحث سوم مفهوم شهروندی را تبیین می نماید، 

صلی این نوشتار را تاکید روی این موضوع تشکیل فرضیه ا است. شدهحقوق شهروندی اکتفا  ق بشر وحقو ه و تفاوترابطچهارم به 

شهروندی بستگی به تعهد شهروندی دارد که مصداق های آن آگاهی، اما  ؛می دهد که حقوق بشر مبنای حقوق شهروندی مدرن است

 امید و مشارکت شهروندان در حوزۀ عمومی است.

 

 ، حوزه خصوصی و حوزه عمومی.حقوق بشرروندی، گفتمان حقوق شهروندی، تکالیف شهشهروندی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دارای کرامت، ذیحق و آزاد بصورت فراگیر به رسمیت  موجودبه مثابۀ جایگاه وی انسان امروزی در عصری  زندگی می کند که 

وجب نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه مست ،و آزادی های بشری میان انسان ها هیچ نوع نابرابری در کرامت شناخته شده است؛ به نحویکه

این دیدگاه حاکم که تحت گفتمان حقوق بشر بسط یافته است، ابنای بشر را بر محور می شود.   ع بشریامونفرت و عکس العمل ج

اینرو با  د. از دانجایگزین گر همکاری با احترام و تقابل رابا صلح، تحقیر را با انسانیت به هم پیوند می زند تا به این ترتیب جنگ را 

برای حقوق وضعی در درون قلمروهای ملی تبارز می کند و روابط افراد و  مهم گذشت هر روز حقوق بین المللی بشر به مثابۀ منبع

امروز دیگر دولت ها نمی تواند با توصل به اصل حاکمیت ملی حقوق و آزادی های  نهاد ها را در قلمرو ملی تحت تاثیر قرار می دهد. 

 نقض کنند بلکه خود به پاسداری، رعایت و احترام آن ملزم است. محدود یا اساسی شهروندان شامل قلمرو خویش را 

هروندی به مثابۀ حقوق و مسولیت هایی شمسئله این است که رابطۀ حقوق بشر به مثابۀ ارزشهای انسان محور و فراملی چه رابطۀ با 

در این است که افق دید و نوع پردازش ما به گفتمان دارد؟ اهمیت پرداختن به مسئلۀ یاد شده  که تحت چتر حاکمیت نضج می گیرد،

زیر میان شهروندان و دولت  تا رابطۀ دو سویه حقوق بشر پیوند می زند جهانی مرز های سیاسی به فراخنای  شهروندی را از دایرۀ

دولت پاسدار لت و شهروند حامی و مکمل هم اند؛ به نحوی که دودر آن شکل بگیرد؛ رابطۀ که چتر جنبش جهانی حقوق بشر 

 هروندی و  شهروندی پاسبان حاکمیت باشد.ش

 

 مبحث نخست: مفهوم حق

رسد. مفهوم اول از حق در حوزۀ به نظر ضروری می 3«حق داشتن»و  2«حق بودن»در تحلیل مفهوم حق، تفکیک بین دو مفهوم 

های حقوق بشری در حقوق است که موضوع گزاره« حق داشتن»مباحث مرتبط با ارزش)خوب ها و بدها( است در حالی که مفهوم 

حق »اویه جا به توضیح مفهوم حق از ز. هدف  این تفکیک، مشخص کردن ساحه بحث است که ما در این4گیردبشر معاصر قرار می

 پردازیم.می« داشتن

است که امروزه توسط بیشتر  5رسد بهترین نقطه آغاز تفکیک هوفیلدبه نظر می« حق داشتن»در زمینه تحلیل مفهوم حق به معنای 

ا ر تواند چهارگونه رابطۀ حقوقیشود. از نظر هوفیلد واژۀ حق میفیلسوفان حقوق به عنوان چارچوب تحلیلی این مفهوم استفاده می

گیرد: مطالبه، آزدای، قدرت )اختیار( و در بر گیرد. به عبارت دیگر واژۀ حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار می

 مصونیت.

 

 الف: حق به مثابۀ مطالبه

آن آقای الف اید که به موجب مطالبه همانا حق به معنای مضیق آن است. فرض کنید شما با آقای الف قراردادی منعقد کرده -حق

 باید به شما مبلغ معینی بپردازد. شما از آقای الف مطالبه مبلغی دارید و او در برابر شما وظیفۀ پرداخت آن مبلغ معین را دارد. دراین

ای پیوسته در پیوند و هماهنگی های مطالبهرابطه شما محق هستید و ماهیت این حق مطالبه است. نکته قابل توجه آن است که حق

 ای در طرف مقابل است.ای وجود وظیفهتوان گفت که الزمه حقوق مطالبهیک وظیفه متقابل هستند. به زبان حقوقی تر میبا 
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 ب: حق به مثابۀ آزادی یا امتیاز

 یتواند متوجه ونظام حقوقی ممکن است به افراد امتیاز و یا آزادی خاصی بدهد. بدین معنی که فرد را از تعهد خاصی که بالقوه می

باشد معاف کند. در حقیقت عدم توجه تکلیف بالقوه به شخص و رهایی او از این تکلیف، به معنای ذی حق دانستن اوست. برای مثال 

برخی نظامهای حقوقی فرد را از حضور در دادگاه برای شهادت علیه همسر معاف داشته اند. الزمه این حق، حق نداشتن طرف دیگری 

 دارید، بدین معنی است که اوالً مؤظف نیستید و ثانیًا دیگری چنین حقی بر شما ندارد.آزادی -است. وقتی شما حق

 

 اختیار -ج: حق به مثابۀ قدرت

آزادی خلط شود. توجه به الزمه و نقیض این حق به خوبی -این مفهوم از حق در بادی امر و نگاهی سطحی ممکن است با مفهوم حق

است.  قدرت -. حق فرد بر توزیع اموالش به وسیلۀ وصیت، مثال خوبی برای تبیین مفهوم حقدهدآزادی نشان می-تفاوت آن را با حق

تواند حق دیگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. وقتی دارندۀ مال با ای است که اعمال آن توسط ذی حق میماهیت این حق به گونه

ند، اقوه حق انتفاع از مال در صورت فقدان وصیت بر خالف را داشتهکند، افرادی که بالوصیت نسبت به توزیع اموال خود اعمال حق می

 گیرد.حق شان تحت تاثیر اعمال حق قرار می

 

 د: حق به مثابه مصونیت

حق به معنای مصونیت یعنی ذی حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. برای مثال وقتی نظام حقوقی مقرر می 

یه تواند آنها را از پیوستن به اتحادهای کارگری را دارند، این بدان معنی است که کارفرما نمیپیوستن به اتحادیه دارد که کارگران حق

اش این است که شما در قدم نخست با اعمال آن مسؤولیت ندارید و درضمن دیگری باز دارد. پس وقتی شما حق مصونیت دارید معنی

 تواند مانع اعمال شما شود.نمی

 

 دوم: گفتمان حقوق بشر مبحث

تالش برای دریافت جایگاه فرد در جامعه و تعیین رابطه آن با دولت همچنان تشخیص و تأمین حریم خصوصی که ارادۀ فرد در آن 

حاکم است، منجر به پیدایش نظام حقوقی بنام حقوق بشر شده؛ آنچیزی که به پرنفوذترین گفتمان عصر مبدل گردیده است. حقوق 

ود. شابه بزرگترین دست آورد بشر در عرصه حقوقی، بارزترین پدیده  مشترک بین اعضای خانواده بشری، محسوب میبشر به مث

نظر های اساسی، صرفحقوق بشر با ادعای متواضعانه خویش برای آزادی، عدالت و صلح در جهان، بر تضمین حداقل حقوق و آزادی

ارها و سو ساختورزد؛ اما این حقوق بشراست که از یکت سیاسی و اِتنیکی تأکید میاز رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و سایر تعلقا

 ها را به چالش کشیده و از سویی هم سیاست مداران را به هراس واداشته است.سنت

های قتفهای متعصبانه و مواحقوق بشر یک گفتمان ریشه دار و چند بعدی است که شناسایی و تبیین آن برای جلوگیری از مخالفت

نماید؛ خاصتاً به کشور آسیب پذیری مثل افغانستان که آثار جنگ و بحران بر سیمای آن نمایان است. شعاری ضروری و مبرم می

گفتمان حقوق بشر حاوی دو نوع مباحث ارزشی و هنجاری است. به این معنی که، هرگاه نوع پردازش دانشمندان و صاحب نظران را 

توان دریافت که نوع اول ماهیتاً ارزشی و نوع دوم ماهیتاً هنجاری است. به سی کنیم، دو نوع مباحث را میبه گفتمان حقوق بشر برر

طکاک تواند از اصتوان گفت: گفتمان حقوق بشر تا حال دو قلمرو گفتمانی داشته، که تفکیک بین این دو قلمرو میاین اساس می

 آن مفید واقع شود.نظریات مخالف و موافق بکاهد یا حداقل در کاهش 
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 . قلمرو ارزشی گفتمان حقوق بشر:۱

های افراد و نتایج ناشی از آن بر جامعه و فرد، از لحاظ خوب و بد بودن مطرح در حوزه ارزشی گفتمان حقوق بشر، حقوق و آزادی

 گیرد؛ به عباره روشنترارزیابی قرار میها و هنجارهای حقوق بشر بر فرهنگ و ساختارها مورد است. در این نوع گفتمان تاثیرات ارزش

 شوند تا تکلیفها مقایسه میگیرند و با سایر باورها و ارزشها به مثابه ارزشهای اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار میحقوق و آزادی

زشی است؛ زیرا هدف از شود، این بحث نوعاً ارها روشن شود. مثالً اگر بحث از دین و حقوق بشر مطرح میپذیرش و عدم پذیرش آن

کند تا رابطه آن دو معلوم گردد و ها پاالیش میباشد و محتوای آن را به مثابه ارزشهای دینی با حقوق بشر میآن مقایسه ارزش

های اجتماعی حل آشکار شود که نقاط متضاد و موافق آنها کدام است. به این ترتیب مساله پذیرش و عدم پذیرش به مثابه ارزش

 دهند. ها و اعتقادات قبلی خویش را معیار قرار می، چه اکثر پیروان مذاهب در پذیرش و عدم پذیرش هنجارهای اجتماعی، ارزشگردد

 

 . قلمرو هنجاری گفتمان حقوق بشر۲

شر قوق بهای حقوقی و عینی حقوق بشر متمرکز است. بحث از نظام ملی و بین المللی حها به هنجارها و میکانیزمدر این حوزه بحث

شود، حد و مرز حریم خصوصی شود. در این مباحث رابطه فرد و دولت و نهادهای شامل دولت از لحاظ حقوقی  بررسی میمطرح می

 -ماعیاجت -شود، از سه نسل حقوق بشر)حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادیو عمومی و تفکیک این دو حریم به بحث گرفته می

ها و غیره پرداخته شود و به موارد خاص حقوق بشر مانند حقوق زن، حقوق کودک، حقوق اقلیتمیفرهنگی و حقوق همگانی( یاد 

ا هشود. در این حوزه گفتمان، بهترین راه  تأمین و تضمین حقوق بشر، مراحل تکوین حقوق بشر در نظام داخلی، مسؤولیت دولتمی

ها یا در مجموع اسناد بین المللی  و ها، مراحل تصویب کنوانسیونها به کنوانسیوندر قبال حقوق بشر و مراحل پیوستن دو لت

 گیرد. محتوای آنها مورد بحث و بررسی قرار می

ز ها متمرکها و نورمکه بحث هنجاری گفتمان حقوق بشر برخالف بحث ارزشی، یک بحث حقوقی بوده که به میکانیزمخالصه این

ها بشرنوعاً یک بحث اخالقی است که به خوب و بد بودن هنجارها و میکانیزم باشد. درحالی که بحث ارزشی گفتمان حقوقمی

 پردازد.می

 

 مفهوم حقوق بشر

جا نخواهد بود که به استعدادهای دوگانۀ آن در زندگی دهد بیجایی که انسان نقطه ثقل گفتمان حقوق بشر را تشکیل میازآن

یا معاشرت جویی اشاره نمائیم؛ خود محوری یا فردگرایی افراد در استقالل اجتماعی یعنی خود محوری )فرد گرایی( و جمع گرایی 

ها در تعیین سرنوشت خویش است؛ در حالی که میل و یا هم نیاز به زندگی جمعی ها برای اداره امور شخصی و حاکمیت اراده آنآن

در »دهند. پس افراد انسانی هم ی هم قرار میها را در پهلوسازد و آنو معاشرت جویی، افراد را در زندگی مشترک هماهنگ می

 های حق و تکلیف متقابلی را به همراه دارد. ها پدیدهاند، که استقالل و همبستگی آن«با جامعه»و هم « جامعه

ی مشترک و جمعی ها است؛ ثانیاً افراد در زندگبناءً اواًل جامعه با وجود سیطرۀ که بر افراد دارد ناگزیر از رعایت حرمت و آزادی انسان

را پاسدارند. این دیدگاه دیگر گردند و ضمن پایمردی در امور مشترک، ناموس جامعه و لوازم آننباید متعرض حرمت فردی یک

باشد؛ حقوق بشری که ناشی از طبیعت ای از اصالت فرد و جامعه است که به مثابۀ یک روند منطقی کاشف حقوق بشر میآمیزه

 ی است.مختلف االطراف انسان

ای هاندیشه حقوق بشر از آوان تشکل اجتماعات توسط فالسفه، دانشمندان سیاسی، پیامبران الهی، ارباب مذاهب و خداوندان اندیشه

 های اجتماعی گردیده است.سیاسی مطرح شده و پس از فراز و نشیب تاریخ بشری، زینت بخش عرصه

ز نقاط عطف تاریخ بوده که در نتیجه آن ضمن اعالمیه حقوق بشر و شهروند، ( درعرصه حقوق بشر یکی ا 1789انقالب کبیرفرانسه )

ر گها ایجاد تکلیف کرد. دو جنگ ویراناندیشه حقوق بشر وارد حقوق موضوعه شد که برای افراد )شهروندان( ایجاد حق و برای دولت
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در  هاست. این باورحیثیت ذاتی  و حقوق یکسان آن و آز آمیز جهانی این باور را قطعی کرد که خیر بشریت و بقای آن در شناسایی

 میالدی بطورمنسجم، تبلور یافت. 1948دسامبر  10البالی مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 

ن و که ارج و احترام به منزلت انسان، بهتریحقوق بشر با این دیدگاه بنیادین که شناسایی حیثیت ذاتی یکسان بشر و باور به این

ندترین راه رسیدن به آزادی، عدالت، صلح و توسعه در جهان است، پایه گذاری شد. برای تحقق بینش یاد شده در زندگی مانبی

نظر از رنگ، جنس، ملیت، زبان های اساسی برای تمام اعضای خانواده بشری صرفاجتماعی شناسایی و تأمین حداقل حقوق و آزادی

و تازه  باشدها از فقر و ترس میباشد. حقوق بشر ضامن رهایی انسانغیر قابل انکار میو سایر تعلقات سیاسی و اتنیکی حتمی و 

 همین رویکرد باعث شده تا حقوق بشرآرمان مشترک برای تمامی مردم و همه ملل اعالم گردد.

 

 الف: اصول اساسی حقوق بشر

المللی تدوین یافته است طوری که این اسناد حاوی ادبیات های پیگیر سازمان ملل متحد در البالی اسناد بین حقوق بشر که با تالش

های متبوع خویش به ها است. یعنی فرد به عنوان محق)ذیحق( حق دارد که از دولتحق محور برای افراد و تکلیف محور برای دولت

ولت مکلف است تا این حقوق و ای  بشری را مطالبه نماید به همین منوال دهای شناخته شدهعنوان شهروند، تأمین حقوق و آزادی

ها را تأمین نموده، زمینه استیفای آنرا برای افراد مساعد سازد. حقوق بشر بر مبنای یک سلسله اصول پایه گذاری شده است آزادی

 توان آنرا ذیالً برشمرد:که می

 اصل حیثیت و منزلت انسانی؛  -1

 اصل آزادی؛  -2

 اصل برابری )عدم تبعیض(؛ -3

 .برادریاصل  -4

اصول مذکور در تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 

کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی 

 تبلور یافته است. حقوق کودک و ...،

 های حقوق بشرب: ویژیگی

نیازی به خرید، کسب یا به میراث بردن حقوق بشر نیست. این حقوق به مردم فقط به این خاطر که انسان  حقوق بشر ذاتی است:

 هستند تعلق دارد.

دۀ سیاسی یا دیگر عقاید، ها، صرف نظر از نژاد، جنس، دین، عقیحقوق بشر برای همۀ انسان حقوق بشر همگانی/ جهانی است:

 آییم و در کرامت ذاتی و حقوق برابریم.منشا ملی یا اجتماعی همسان است. ما همه آزاد به دنیا می

ش اتوان سلب کرد. کسی حق ندارد تا دیگری را بنا بر هر علت، از حقوق بشریحقوق بشر را نمی حقوق بشر سلب ناپذیر است:

 ها این حقوق را نشناخته باشند و آن را نقض کنند. اند ولو این که قوانین کشورهای آنیمحروم کند. مردم دارای حقوق بشر

ها مستحق آزادی، امنیت و سطح شایسته زندگی اند. همه انسان: مردم مستحق زندگی باکرامتحقوق بشر غیر قابل انفکاک است

 ر کرد.توان یک قسمت از حقوق بشر را به نفع قسمت دیگر صرف نظهستند. نمی
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 ج: سیر تاریخی حقوق بشر

اندیشه حقوق بشر از آوان تشکیل اجتماع انسانی توسط فالسفه، دانشمندان سیاسی، پیامبران الهی، ارباب مذاهب و خداوندان 

یر ستوان های اجتماعی را تحت نفوذ قرار داده است که میهای سیاسی مطرح شده و پس از فراز و نشیب تاریخ بشری، عرصهاندیشه

 را در ادوار مختلف مورد بررسی قرار داد.تاریخی آن

 

 اول: حقوق بشر در دوره باستان

اند انتظار داشت که حقوق ذاتی بشر را آنچنان که امروز شناخته شده اند، درک و رعایت شود از قدمایی که در عهد باستان زیستهنمی

ر کرد. گان در عهد باستان انکاهای زندگی گذشتهستیز انسانی را در الیهجو و ظلم توان سرشت عدالتکردند. به همین ترتیب نمیمی

 کنیم:های حقوق بشر در عهد باستان را ذیالً اشاره میبعضی از طلیعه

شود که در آن قواعدی را ق م تدوین شده به مثابه یکی از اسناد باستانی تاریخی محسوب می 1730که حدود « قانون حمورابی». 1

 6باشد.شناسایی کرد که کم و بیش با حقوق بشر مرتبط میتوان می

 یاد تاریخ در بشر حقوق اعالمیه نخستین عنوان به آن از که است قدما میراث جمله از نیز( م ق 529 – 559فرمان کروش کبیر ). 2

 د.بو کروش داریجهان آیین ادیان، آزادی و مغلوب ملل و اقوام با رفتاری خوش و دادگری. کنندمی

باشد. الواح دوازده گانه به دنبال اعتراض گستردۀ طبقه می« الواح دوازده گانه»از جلمه آثار تاریخی به جای مانده از حقوق روم . 3

 هایزمینه در اساسی حقوق مجموع گانه، دوازده الواح. بود شده تدوین م ق 450 – 451عامه برای تحصیل حقوق برابر در سال 

 جزایی و مذهبی است. خصوصی، عمومی، حقوق

های شهتوان ناشی از نفوذ اندیاند. نظام فکری و سیاسی یونان را مییونانیان قدیم نیز سهم وسیع را در انکشاف حقوق بشر داشته. 4

 در را ذیل پیامدهای آتن دموکراسی. دانست( م ق 322 – 384) ارسطو و( م ق 328 – 428)افالطون ،(م ق 399 – 464سقراط )

 به حقوق بشر به همراه داشت: رابطه

  7بر مبنای اصل مشارکت، فرمان صدور قانون یونان از صورت شخصی و فردی خارج شده و در اختیار جمع قرار گرفته است. مشارکت:

که  کردندها بدین امر مباهات میدانستند که مورد تأیید خدایان است. آنیونانیان قدیم قانون را رسمی مقدس می حاکمیت قانون:

 ها نیستند و بدینهای فردی آناند و مقهور و مغلوب حکمرانان مطلق و دستخوش تمایالت و هوسدر تعیین سرنوشت خویش سهیم

 8کند.ها را حفظ میترتیب، دارای قوانین هستند که جان و مال آن

 مهترین اصالحاتی است که توسط پریکلسانتقال قدرت قضائی از محاکم عالی سلطنتی به محاکم قضائی یکی از  عدالت قضایی:

 صورت گرفته است.

 در یونان قدیم حق مالکیت بسیار محترم و قوانین مربوط به آن شدید و انعطاف ناپذیر بود. حق مالکیت:

یکی دیگر از مظاهر دموکراسی در آتن قدیم، آزادی بیان بوده است که صاحبان حقوق و مردان آزاد آتن، بدون هیچ  آزادی بیان:

 کردند. محدودیتی از آن استفاده می

 

 دوم: حقوق بشر در قرون وسطی

آغاز شده و تا فتح میالدی  476قرون وسطی دوره هزار ساله بین قرون پنجم تا پانزدهم است که با سقوط روم غربی در سال 

های این دوره حاکمیت کلیسا و استقرار نظام ادامه داشته است. یکی از ویژگی 1451قسطنطنیه توسط امپراطوری عثمانی در سال 

                                                           
 .13۸4، تهران: نشر میزان، 1اساسی، چ های. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی6 

 271، ترجمه امیر حسین آریانپور، ص 2. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 7 

 . سید محمد هاشمی، پیشین.۸ 
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توان از ظهور دین اسالم و های افراد محدود گردید. در این دوره میرعیتی بود که در نتیجه آن حقوق و آزدای -فئودالی یا ارباب

 م به مثابه نقاط عطف در انکشاف حقوق بشر یاد کرد. 1215منشور کبیر توسط پادشاه انگلستان در سال صدور 

باشد یک تحول عظیم در تاریخ ظهور دین مقدس اسالم و قوانین مترقی و گستردۀ آن که ملهم از قرآن و تعالیم پیامبر)ص( می. 1

ی، حقوق و وجایب بشر، جامعه بشری را یاری رسانده است. به عنوان گردد که در راستای معرفی کرامت انسانبشری محسوب می

سوره آل عمران، انسان را  189سوره اسراء که خداوند)ج( در مورد کرامت انسان فرموده است و در آیۀ  70نمونه میتوان از آیه 

 کند، یاد آوری نمود. جانشین خود بر روی زمین اعالم می

صادر کرد که  10«فرمان کبیر»فرمان را تحت نام  1215پادشاه انگلستان در اثر فشارهای اشرافیان و متنفذین در سال  9«جان». 2

های فردی نیز در آن که پیام اصلی آن خطاب به اشراف بود ولی برخی از حقوق و آزادیرود، با آننقطه عطف تاریخی به شمار می

های های قضایی به مرجع غیر از دربار، تناسب مجازات با جرایم، لغو اخاذیردن صالحیتتوان از سپتسجیل گردیده بود. که می

 بالعوض از سوی مأمورین پادشاه، اصل قانونی بودن مجازات، محدودیت شاه در عدم اعمال عدالت، آزادی رفت و آمد و غیره، نام برد.

 

 سوم: حقوق بشر در عصر روشنگری

های سیاسی سراسر اروپا را فرا گرفت و پانزدهم در ایتالیا آغاز شد، به تدریج ادبیات و اندیشهنهضت رنسانس که در جریان قرن 

توان از سه رویداد مهم به مثابه نکات عطف گرایی مبنای نظام اجتماعی و ساختار سیاسی قرار داده شد. در این دوره تاریخی میانسان

 موازین حقوق بشر کمک کرده است:  این دوره یاد کرد که در گسترش و تحکیم اندیشه و

 1688بریتانیا: پس از تنازعات که بین نهضت آزادی خواه و شاهان در بریتانیا صورت گرفت باالخره در سال  1689اعالمیۀ حقوق  .1

دادند  جمع شده تشکیل جلسه 11های انتخاباتی در وستمینیسترجیمز شاه وقت، مجبور به فرار شد و نمایندگان منتخب کلیه حوزه

اعالمیه را به تصویب رساندند که  1689فبروری  13ها بحث باآلخره به تاریخ تا پیش نویس اعالمیه حقوق را تهیه کنند و بعد از ماه

در حقیقت با تصویب آن دیگر سلطنت مطلقه در انگلستان به تاریخ سپرده شد و به موجب اعالمیه یاد شده یک سلسله حقوق مدنی 

روندان بریتانیا به رسمیت شناخته شد که به مثابه یک منبع حقوق بشر جهت تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر و سیاسی برای شه

 معاصر از آن استفاده صورت گرفت.

به نمایندگی از سیزده ایالت به اتفاق آرا اقدام به تصویب  12کنگرۀ عمومی در ایالت بوستون 1776. اعالمیه استقالل امریکا: در سال 2

نمود که به اساس آن ضمن قطع روابط با انگلستان اعتقاد خود را به ارزشمندی منزلت انسانی « عالمیه استقالل»اعالمیه تحت عنوان 

 و دموکراسی ابراز داشتند. در این اعالمیه روی اصول برابری، حق حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی تاکید شده است.

( که با شعار آزادی، برابری و برادری شکل گرفت در 1789شر و شهروند: انقالب کبیرفرانسه )انقالب فرانسه و اعالمیه حقوق ب .3

های عرصه حقوق بشر یکی از نقاط عطف تاریخ بوده که در نتیجه آن ضمن اعالمیه حقوق بشر و شهروند، اصول، حقوق و آزادی

تیب اندیشه حقوق بشر وارد حقوق موضوعه گردید که برای اساسی که الزم کرامت انسانی در یک جامعه است اعالم شد. به این تر

ماده و آمیزۀ از  17کرد. اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مشتمل بر ها اعالم تکلیف میافراد )شهروندان( اعالم حق و برای دولت

حقوق طبیعی و زوال ناپذیر افراد هدف هر جامعه سیاسی حفظ »مالحظات مربوط به فرد و ملت است. در این اعالمیه آمده است که 

  13«اند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در مقابل فشار.باشد. این حقوق عبارتمی

                                                           
9. Jean (1167 – 1216)  
10. Magna Carta 

11 Westminister 

12 Boston 

 .139. سید محمد هاشمی، پیشین، ص 13 
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 چهارم: نهضت جهانی حقوق بشر

ت. این هاسگر جهانی این باور را قطعی کرد که خیر بشریت و بقای آن در شناسایی حیثیت ذاتی  و حقوق یکسان آندو جنگ ویران

میالدی بطورمنسجم، تبلور یافت که چارچوب آن ضمن  1948دسامبر  10در البالی مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  باور

اند تا ایمان خود اعضای سازمان ملل متحد مصمم»منشور سازمان ملل متحد طرح ریزی شده بود. در مقدمه منشور آمده است که 

منشور سازمان ملل متحد برعکس میثاق جامعه ملل، بطور وسیع حقوق بشر را  14«ند.را بر اصول انکار ناپذیر حقوق بشر حفظ کن

، بندهای ب و ج مادۀ 68، ماده 62ماده  2، بند 56، ماده 50، بند ج ماده 13ماده  2، بند 1ماده  3مورد توجه قرار داده است )بند 

 شور بود.(. بنا بر این اعالمیه جهانی حقوق بشر ادامۀ طبیعی من83و ماده  76

توان قرن انکشاف نظام بین المللی حقوق بشر گفت؛ زیرا در این قرن از یک طرف شاهد انکشاف موضوعی حقوق قرن بیستم را می

ر توان از کنوانسیون بین المللی وین دبشر هستیم، چون اسناد بین المللی متعدد در این دوره تصویب شده است که از آن جمله می

(، 1965(، کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض نژادی)1989، کنوانیسون حقوق کودکان)15(1949نیان جنگ)مورد حمایت از قربا

(، کنوانسیون حقوق اقتصادی، 1966(، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی)1979کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان)

ای حقوق بشر گسترش پیدا کرد که منطقوی شدن حقوق بشر هاشاره کرد. از سوی دیگر میکانیزم 16(1966اجتماعی و فرهنگی)

 تجلی این روند است. 

 

 پنجم: عصر همبستگی

و اطاعت در چاچوب استعمار عریان بود، جنگ « وابستگی»الی ختم جنگ جهانی دوم، اصل  19و 18های اگر پارادایم حاکم بر قرن

رن گزین کند. اما قرا در روابط بین الملل جای« نابستگی یا استقالل»جهانی دوم سبب شد که این پارادایم را درهم شکند و اصل 

یاد کرد. در حقیقت ماهیت درهم « اصل همبستگی»را شود آنپیام آور جابجایی پارادایم جدید در عرصه بین المللی است که می 21

 های بشری نسبت به تحوالت جهانیا و بینشهگردد و متناسب به آن دیدگاهتنیده و وابسته سرنوشت بشری روز به روز آشکار می

 شود. نیز هماهنگ می

های متعدد را به زندگی ها و فرصتهای روز افزون و متقابل جهانی و ظهور بازیگران جدید در عرصۀ بین المللی چالشوابستگی

توان شک کرد که امنیت، رفاه و دهد. حال کمتر میهای امروز به ارمغان آورده است که عالیق مشترک بشری را شکل میانسان

ارتقای جوامع بشری بهم رابطه متقابل و غیر قابل انفکاک دارد. ناامنی در یک جامعه قابل سرایت به جوامع دیگر است. فقر دریک 

 تواند تهدید کننده برای بخش دیگر جهان باشد. گوشه جهان می

های حل مشترک نیز با های مشترک بشری راهبه نیازها و خواستشود که نسبت به رفع و پاسخ دهی مجموع این عوامل سبب می

دان ها نزد دانشمندید و رویکرد جدید مطرح شود. رویکردی که در سطح بین المللی برای چارچوب بندی حقوقی این نیازها و خواست

شد که هدف آن تحقق و باگذاران در عصر همبستگی مطرح است، نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی میحقوق و سیاست

 دستیابی به همه حقوق بشری برای همۀ ابناء بشر است.

 

 

 

 

                                                           
 .13۸3، انتشارات دانشگاه گیالن، 1بین الملل، چ. رضا سیمبر، حقوق بشر در نظام 14 

15 1949 convention on protection of victims of wars 

 کنند.. اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق بشر را جمعاً بنام منشور بین المللی حقوق بشر نیز یاد می16 
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 مبحث سوم: شهروندی

همانند بسیاری از اصطالحات علوم اجتماعی از یک مفهوم عام و قابل پذیریش همگان برخوردار نیست. بسیاری از  17شهروندی

های متفاوتی به این موضوع ها از زاوایا و دیدگاهگر حوزههای علوم سیاسی و علوم اجتماعی و دیاندیشمندان و متفکران حوزه

اند. شهروندی مفهومی است که در دوران مدرن با پاشیدگی سیستم حکومتداری ماقبل مدرن و رشد نظام دموکراسی رشد پرداخته

 کرده است. 

 آن ذیالً می پردازیم: های متعدد برای این اصطالح ارایه گردیده که از جمله به چندهای لغات معنیدر فرهنگ

های معتبر فارسی از آن ذکری نشده است، اما با توجه به آن اگرچه در فرهنگ است Citizenشهروند معادل منتخب واژه التین 

شهر به « اهل»و « ساکن»قایل شد که حاکی از اهمیت « شهروند»توان معنایی برای که به مالکیت اشاره دارد می« وند»معنای 

 (19: 1384و مالک شهر باشد.)تقی زاده  عنوان صاحب

مشتق شده است. این واژه در زبان التین تقریباً معادل کلمۀ پولیس در زبان یونانی است.  18شهروند یا ستیزن از واژه التین سیویتاس

که به  کسی استآید. شهروند پولیس یا شهر، تنها مجتمعی از ساکنان نیست، بلکه واحدی سیاسی اجتماعی و مستقل به شمار می

 ( 1: 1370آن واحد تعلق دارد و شرایط الزم برای مشارکت در اداره امور عمومی در محدوده شهر را دارد.)بللو و قاضی، 

در مجموع شهروندی با موضوع مدنیت مرتبط است: شهرنشینی، انتساب به شهر و مدینه، تربیت، ادب و تمدن، در معنای واژۀ مدنی 

 ساکن شهر، مقابل بدوی، مربوط به شهر. نیز آمده است. شهری،

توان گفت سازد. اما در مجموع دو شرط وجود دارد که میشهروندی را به قدرت رهایی بخش و آزاد کننده مرتبط می 19لکسو

ارای د های دیکتاتوری شهروند ندارند، بلکهها مبتنی است. اول دولت باید تکثرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولتشهروندی بر آن

  ( 121: 1381رعیت یا تابعه هستند. دوم جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. )فیترپتریک، 

مارشال که از پیشگامان معاصر نظریه شهروندی است در کتاب طبقه، شهروندی و توسعه اجتماعی، شهروندی را در رویکردی تکاملی 

کند. حقوق مدنی که در قرن هفدهم و در واکنش به حاکمیت مطلقه و تاریخی به سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می

پادشاهی شکل گرفت در نهایت درچارچوب حق دسترسی به دادگاه عادالنه برای همگان نهادینه شد. سپس در قرون هجده و نوزده 

ی را پیدا کردند. این حقوق های دولتشهروندی سیاسی گسترش پیدا کرد و به این ترتیب افراد حق رای و حق مشارکت در سازمان

در چارچوب نظام سیاسی که بر مبنای رقابت حزبی بود، شکل گرفت. در قرن بیستم حقوق اجتماعی شهروندی مانند حق بیمه 

 بیکاری، تأمین امکانات بهداشتی، درمان و دسترسی به آموزش در بستر دولت رفاه شکل گرفت و توسعه یافت. 

های سیاسی دموکراتیک و شاخص کلیدی برای نشان دادن های محوری نظاماجتماعی مدرن از مولفهشهروندی به عنوان یک پدیده 

ای هباشد. در ادبیات گسترده نظریهتحقق دموکراسی در یک جامعه مدرن است که برخوردار از حوزه عمومی و جامعه کارآمد و پویا می

 رح ذیل است:شهروندی، هسته مشترک تعاریف ارایه شده از شهروندی به ش

ی اشهروندی مجموعۀ به هم پویسته»در تعریف دیگر  شهروندی نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه است.

 «ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی و برابر و یکسان است.از وظایف، حقوق، تکالیف و مسؤولیت

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزهشهروندی احساس تعل

شهروندی برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازهای اجتماعی، اقتصادی، همچنان  و فرهنگی است.

نوع  بطور کلی شهروندی یک  است. تلقی گردیده ق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومیسیاسی، حقوقی، فرهنگی، و امنیتی فارغ از تعل

                                                           
17 Citizenship 

1۸ Ciuitas  
19 lakco 
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قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و همچنین یک احساس مشترک عمومی نسبت 

 صل کلیدی ذیل است:به هویت ملی و اجتماعی در یک محدودۀ مشخص است. شهروندی حد اقل مبتنی بر چهار ا

های اساسی: شهروند مطمنًا از یک مجموعه حقوق برخوردار است که هم به منظور نیل به داشتن و استیفا از حقوق و آزادیاول: 

 اهداف و مقاصد خصوصی و هم به مقصد ایفای نقش عمومی الزم و ضروری است.

یرد گقوق، مجموعه تکالیفی نیز وجود دارد. شهروندی زمانی شکل میتعهد به ایفای تکالیف اجتماعی: همراه و مالزم با این ح دوم:

 که شهروند بشکل متداوم به تکالیف اجتماعی خویش پابند باشد.

فعالیت مدنی: شهروندی متضمن تمایل به گام برداشتن فعال در جهت دفاع از سایر اعضای جامعه سیاسی است و به طور کلی  سوم:

 دارد.ع مشترک جامعه سیاسی گام بر میتر بر تقویت و ارتقای مناف

مشارکت فعال سیاسی: شهروندی مستلزم نقش فعال شهروند در حیات سیاسی است. مشارکت سیاسی صرفاً به منظور  چهارم:

گیرد. بلکه به عنوان راهکاری جهت بیان تعهدها نظارت بر زیاده روی حکومت یا به منظور تقویت منافع بخش خصوصی انجام نمی

توان گفت شهروندی دارای چهار عنصر اساسی اگر آنچه در فوق مطرح شد را جمع بندی کنیم، می گیرد.ت به ملت صورت مینسب

 است: 

 یک: استقالل فردی

که افراد جامعه به یک سطح از استقالل فردی رسیده باشند. مفهوم یاد کرد، مگر اینتوان در کشوری از شهروند و شهروندی نمی 

. به های سنتی، قومی و قبیلویکه تابع سلطهفردی این است که تعامل و رفتار افراد بر خاسته از تعقل مدنی باشد تا ایناستقالل 

اصلی  فرهنگی. پشتوانه و بستر -که سرایت کند به هویت جمعیهمین ترتیب نتیجۀ کنش افراد عواقب شخصی داشته باشد تا این

دهد که توسط قوانین در جامعه به رسمیت شناخته شده باشد و نهادها برای تأمین این میتشکیل « حقوق مدنی»استقالل فردی را 

طرف ای و بیحقوق وجود داشته باشد که در عملی کردن آن تعهد و ظرفیت اجرایی الزم را داشته باشند. موجودیت نهادهای حرفه

ای، از طرف و حرفهای بیای و ادارۀ عامهطرف و حرفهرتش بیطرف معارف و تحصیالت عالی، اای و بیقضایی، نهادهای حرفه -عدلی

 اهمیت به سزایی برخوردار است.

 دو: مشارکت

یابد که افراد جامعه در حوزۀ سیاسی، اقتصادی و مدنی فعال باشد و اصول اساسی فعالیت شهروندی زمانی در یک جامعه واقعیت می

داری خوب، عدم تبعیض، خشونت ها و هنجارهای مدنی مشترک مثل، حکومتشان در پهلوی سایر اهداف، تحکیم کنندۀ ارزش

یری گستیزی، شفافیت، حسابدهی، حاکمیت قانون، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی، انکشاف اقتصادی و... باشد. هرچند میزان سهم

نه و بسترهای الزم برای مشارکت شهروندان، یابد. پشتواهای اجتماعی بلند باشد به همان اندازه شهروندی قوام میشهروندان در حوزه

اقتصادی که از سوی دستگاه حاکمیت  -های سیاسیها و برنامهحقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. پالیسی

 باشد.شود، عامل اصلی در گسترش مشارکت شهروندان میطرح و اجرا می

 سه: حس مالکیت

های عامه، تاریخ و... های ملی، داراییکشور، نظام، قوانین، نهادهای اجرایی، ارتش، هویت ملی، ارزشتا زمانی افراد جامعه نسبت به 

گیری ندارد. این حس مالکیت است که افراد را به مشارکت و فعالیت مدنی ترغیب احساس مالکیت نه کنند، شهروندی امکان شکل

 شود.که از سوی نهادهای آموزشی برای شهروندان فراهم می کند. پشتوانه و خلق کنندۀ این حس، آگاهی مدنی استمی

 چهار: حساسیت/ فعالیت مدنی

بت به اند که نسها حساسیت مدنی شکل گرفته باشد. شهروندان کسانیاند که بین آنافراد جامعه به سطح شهروندی زمانی رسیده

ه آن احساس مسؤولیت کند. این احساس مسؤولیت های اجتماعی حساس باشد و نسبت بمشکالت اجتماعی، جرایم و محرومیت
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به  های مدنی تعهدکشاند. پشتوانه و بستر اصلی فعالیتهای مدنی برای حل معضالت اجتماعی میاست که وی را به سوی فعالیت

 ها و تکالیف اجتماعی است. مسؤولیت

 

 
 

 

  شهروندی حقوق بشر ومبحث چهارم: 

 تبدیلانسان  برای جهان را به خانۀ امن از طریق احترام، ترویج، تحکیم و رعایت یک سلسله حقوق اساسیحقوق بشر می خواهد 

کند تا حیثیت، جان و مال وی از تجاوز در تمام نقاط جهان در امان باشد. شناسایی، احترام و رعایت این حقوق یگانه راه صلح و 

. حقوق  بشر دو مخاطب اصلی دارد؛ دولت و انسان. روحیه محوری حقوق بین المللی بشر طوری پنداشته می شودعدالت در جهان 

است که بر عالوۀ حقوق  شهروندی مفهومیاست که مکلفیت ها را بر دولت بار می کند و حقوق را برای فرد انسان احراز می دارد.  اما 

دۀ را از مستفید شونقعیت منفعل به فعال در می آورد و شهروند از مو نیز احتوا می کند و نقش فرد رارا  بشری تکالیف شهروندی 

. به این ترتیب حقوق بشر پشتوانۀ ارزشی و جهانی حقوق شهروندی است و اما تعمیل ارتقا می بخشدمحض به تولید کننده در جامعه 

ین در چارچوب قوانیت های فردی و جمعی بستگی به تعهد شهروندان به مکلف ،فرهنگی -اجتماعیدر بستر های و تمرین این حقوق 

شهروندی از یکسو تالش های آگاهانۀ را در بر می گیرد که قدرت را برای خدمت با استفاده از آزادی های شهروندی تعهد ملی دارد. 

نده و نسل آی مهار  می سازد و از سوی دیگر تکالیف مستلزم توسعه را احتوا می کند که شهروندان جهت رفاه و پیشرفت برای حال

 از طریق مشارکت فعال متقبل می شوند.

هروندی ش. دکنمی  طرح جهان و بشریتگسترۀ  دررا عناصر محوری حقوق بشر انسانیت، آزادی و برابری است به نحویکه این عناصر 

با در بحث رابطۀ شهروندی با وجودی که از این ارزش های پایه الهام می گیرد اما عناصر محوری آن ملت، هویت و حاکمیت است.  

که استوار بر ارزشهای حقوق  مدرن شهروندی ازیر رفتناگزیر به سراغ بحث پیرامون موئلفه های ملت، هویت و حاکمیت حقوق بشر 

با ظهور و تثبیت حقوق بشر در قرن بیستم، رابطۀ مردم  گون ساخته است.ساخت و عناصر این سه موئلفه را دگربشر است؛ مفهوم، 

حاکم و رعیت به رابطۀ دولت و شهروند تبدیل می شود که لت از رابطۀ حکومت کننده و حکومت شونده یا به عبارۀ دیگر رابطۀ و دو

و مشترکات قومی، دینی و زبانی به نحویکه دولت در برابر مردم مسول است نشئت می گیرد  در آن حاکمیت از ارادۀ آزاد شهروندان 

حقوق سیاسی، •
ی اقتصادی، اجتماع

و فرهنگی

مسؤولیتهای •
اجتماعی

حقوق مدنی و •
ندۀ نهادهای تأمین کن

آن

آگاهی شهروندی •

حس 
مالکیت

ل استقال
فردی

حساسیت مشارکت
مدنی

 شهروندی
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ی . شهروندافراد و دولت نداردو این عناصر هیچ تاثیری بر رابطۀ  ملی قلمداد نمی شوند ملت و هویتدهندۀ الزاماً عناصر تکشیل 

 از اطمینان خاطر جامعه نسبت به نهاد های حوزۀ عمومی قرار می دهد که ناشیتعلق و مالکیت افراد مبنای تشکل ملت را حس 

دولت برای امنیت در جامعه و امنیت جامعه بکار برده می شود به نحویکه  از چهار مورد است؛ اول اینکه قوۀ قهریۀحد اقل  ،انشهروند

نظامیان کشور به هیچ جناح و گروه سیاسی، قومی و زبانی تعهد ندارد بلکه تعهد شان نسبت به قانون است.  دوم هر فرد جامعه به 

روت و جانبداری های مبتنی بر عوامل سیاسی، در اجرای عدالت از قدرت، ثو قضایی  یعدالت دسترسی دارد طوریکه نهاد های عدل

قومی، زبانی، سمتی و نسبی متاثر نباشد.  سوم اینکه افراد جامعه فرصت های برابر برای رشد و انکشاف علمی و فرهنگی اعم از طریق 

بلیت اداره لکه قااستیفا و سهمگیری در سیستم آموزش و پرورش داشته باشند به نحویکه سیستم آموزش و پرورش را سیاست نه ب

کشور دارای ثبات قانونی باشد و از نوسانات و تعامالت سیاسی متاثر نگردد به نحویکه مبنای ارایه کند. به همین گونه ادارۀ عامه 

خدمات پاسخدهی به نیازهای شهروندان قرار دارد بدون اینکه مالحظات قومی، زبانی، دینی و سمتی در دسترسی و استیفا از خدمات 

ه تاثیرگذار باشد. این عوامل سبب ایجاد حس تعلق شهروندان نسبت به کشور و نظام می شود که مبنای تکشل ملت را می سازد. عام

هویت واحدی را شکل می دهند.   دد و مجموع خصوصیت های جمعیکه افتخارات مشترک ایجاد می گر در چنین فضای است

دارد و با روحیه آن هم آهنگ است. اما از انجایکه شهروندی در چارچوب مرزهای ملی  حقوق بشرشهروندی با این خصائل  ریشه در 

در بستر فرهنگی و تاریخی هر جامعه مطرح است و بیشتر بر تعهدات و مسولیت های شهروندان تکیه می کند با حقوق بشر قابل 

تصادی ایط تاریخی، اقمی دهد ولی با درنظرداشت شرحقوق بشر پایه و اساس شهروندی مدرن را تشکیل  که باوجود این تفکیک است.

که شامل حقوق و مسولیت ها و چگونگی چگونگی تعامل افراد و دولت متفاوت است و از این رو شهروندی  ؛هر جامعه و فرهنگی

 متفاوت می باشد.  در جوامع مختلف، میکانیزم اجرایی آن می شود

ی گیرد برای وضاحت الزم است تا حقوق شهروندی مغالطه صورت موم حقوق بشر و ده می شود که اکثراً بین مفهدر این میان دی

شود که در یک کشور دارای اطالق میداخلی حقوقی  ای ازهحقوق شهروندی به مجموع تعریفی از حقوق شهروندی داشته باشیم.

حقوق توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: میحاکمیت ملی بر تمام شهروندان، نهادها و ساختارها قابل اعمال است. این حقوق را 

 عمومی و حقوق خصوصی.

بناًء  کند.های دولتی را با یکدیگر تنظیم میکند و روابط ارگانقواعدی است که بر روابط دولت با مردم حکومت میحقوق عمومی 

 گردد.است، حقوق عمومی یاد میهای عمومی تمامی قواعدی که ناظر به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان

های آن با حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ  سازمان حقوق اساسی

شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و رابطۀ قوای سازندۀ آن )مقننه، مجریه و قضایه( و طرز شرکت افراد دیگر مطرح مییک

ور کشحقوق در قانون اساسی  مقابل دولت، مورد گفتگو است. اساسات این دستههای آنان در جاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیدر ای

 یابد.تبلور میها 

ها و ادارات دولتی و تقسیمات کشوری، خانهاین رشته از حقوق در بارۀ اشخاص حقوق اداری و تشکیالت و وظایف وزارت یحقوق ادار

قواعدی مربوط به  حقوق مالیه: گردد.کند. این حقوق در البالی قوانین اداری تسجیل میها با مردم بحث میاین سازمانو روابط 

توانند از افراد مطالبه کند و همچنین مقررات ناظر به بودجۀ عمومی را حقوق مالیه های که مأمورین دولتی میها، اخاذیوضع مالیات

  نامند.می

کند. در این رشته از های تأمینی از طرف دولت حکومت میقواعدی است که بر نحوۀ مجازات مجرمین و اقدام مجموعحقوق جزا 

رساند و اثر آن به اندازه شدید است که دولت باید به منظور جلوگیری حقوق، سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می

 حق اعمال مجازات را بر مجرم داشته باشد. 

پردازد با قواعدی حقوق خصوصی ارتباط نزدیک دارد ولی در حقوق کار از آنجایی که به تنظیم روابط کارگر و کارفرما می حقوق کار

 گیرد، این حقوق را در زمرۀ حقوق عمومی قرار داده است. که حدود و نحوۀ مداخله دولت در این رابطه مورد بحث قرار می
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م بر روابط افراد است. تمام قواعدی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در مجموع قواعدی حاک حقوق خصوصی

کند در زمرۀ قواعدی حقوق خصوصی است. این مجموعه حقوق در قانون مدنی، قانون تجارت، قانون اصول برابر هم حکومت می

 جیل گردیده است.محاکمات مدنی، قانون اصول محاکمات تجارتی و امثال آن در افغانستان تس

این مجموعه از قواعدی حاکم بر معامالت، عقود، مسؤولیت کند. تحت که از وجایب افراد در برابر یکدیگر بحث می حقوق وجایب

 شود.مدنی و غیره بحث می

 اشد. بآن میمجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط فرد با عین )اموال منقول و غیر منقول( و چگونگی تصرف در که حقوق عینی 

  کند.مجموعه قواعدی است که چگونگی تصرف در اموال میت را تنظیم میحقوق میراث 

 گیرد حاکمیت دارد.مجموعه قواعدی که بر معامالت)داد و ستد( که به مثابۀ یک حرفه صورت میحقوق تجارت 

باتوضیحاتی که در فوق ارایه شد  حقوق زوجین و غیره.کند. مثالً عقد ازدواج، که روابط اعضای خانواده را تنظیم میحقوق خانواده 

 شود.تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروندی آشکار می

حقوق بشر محور اش انسان است بدون در نظرداشت معیار جغرافیایی، نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و سایر تعلقات اجتماعی؛ اما 

 رسمیترا دارد و برای شهروندانش در ضمن قوانین ملی به تابعیت آنبرعکس حقوق شهروندی بر محور رابطه فرد با دولتی که 

داند، در ها را مکلف میحق و دولتذی را است که افراد یحقوق بشر مجموع حقوقگردد؛ به همین ترتیب شناخته شده استوار می

های اجرایی بین المللی شر ضمانتحقوق بتکالیف برای دولت و شهروندان است؛ همچنان حالی که حقوق شهروندی مجموع حقوق و 

حقوق بشر جهانی است ولی های اجرایی ملی دارد؛ از همین رو است که گفته می شود دارد در حالی که حقوق شهروندی ضمانت

حقوق بشر مقدم بر حقوق شهروندی است و حقوق شهروندی باید ملهم و در مطابقت به اند؛ و نهاتاً حقوق شهروندی ملی و محلی

 ین حقوق بشر باشد.مواز

 

 

 نتیجه گیری

دار و چند بعدی منبع شهروندی مدرن است. شهروندی مدرن که از ارزشهای حقوق بشر آب می یک بحث ریشه حقوق بشر به مثابۀ 

قوم، زبان و مذهب الزاماً عناصر دیگر ت را بصورت عمیق تغییر داده است به نحویکه خورد، موئلفه های حاکمیت ملی، هویت و مل

مومی عم ۀدر حوزشترک نهاد ها و دستآورد های م به نسبت متشکلۀ ملت و هویت محسوب نمی شوند بلکه احساس تعلق و مالکیت

است که پیوند دهندۀ بافت ملت می باشد. شهروندی رابطۀ فرد و دولت را در چارچوب قوانین به رابطۀ دوجانبه تبدیل کرده است و 

و تابعیت به نقش فعال و مالکیت ارتقا می دهد. در حالیکه حقوق بشر بیشتر بر حقوق و آزادی های نقش افراد را از موقعیت انفعالی 

مکین م تبه خدمت مرد را در کشور ها دات و تکالیف شهروندی است که قدرت سیاسیهاساسی بشری تاکید می ورزد، پابندی به تع

حوری شهروندی مدرن با الهام از حقوق بشر، انسانیت، برابری و آزادی و آنرا از انحراف باز می دارد. در حالیکه ارزشهای م می کند

جریانات شهروندی زمانی در یک جامعه نضج می گیرد که است اما مفاهیم کلیدی مورد بحث آن ملت، هویت و حاکمیت می باشد. 

روند مشارکت ورزد نه سهمدار و شهروندان برای امنیت، عدالت، آموزش و پرورش و رفاه عامه در حوزۀ عمومی به مثابۀ یک شه

که محرک آن نه دولت بل خود  می باشدنمایندۀ قومی. شهروندی استوار بر آگاهی، امید و مشارکت شهروندان در یک جامعه 

  شهروندان اند.
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