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هینظریفلسفيهاانیبنیبازخوان
يدر حقوق شهروندتینسب

17/12/93تأیید: خ یتار17/8/93: افتیخ دریتار
*محمدجواد جاوید_____________________________________________________________

دهیچک
نسـبیت در حقـوق   شاه کلیدي براي تنظیم نظام حقوقی در سـطح فـردي و جمعـی در نظریـه     

شهروندي نهفته است. نظریه نسبیت در حقوق شهروندي، تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضـع  
بـر اصـلی ذهنـی در درون    گونه که نظریه اطالق در حقـوق طبیعـی مبتنـی   بیرون است، همان

است. این دو، متأثر از هم و مرتبط با هـم، دو بعـد از وجـود آدمـی را در عرصـه زنـدگی بـه        
حقوق انسانی به دو بعد ثابـت و  کشند که در عمل تفکیک ناپذیرند. چونو تفسیر میتصویر 

متغیر قابل تقسیم است، هر دوي این قسم در تأسیس حقوق شهروندي شریک هستند امـا آن  
خورد در گذر زمان و مکان ثابت بخش از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می

توانـد عناصـري را بـر    هاي سعادت جمعی خـویش مـی  اولویتمبتنی براي نیست و هر جامعه
اي پذیر و ممکن اسـت از جامعـه  پذیر است و نه تجربهدیگري ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم

به جامعه دیگر متفاوت باشد. تنها عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیـادین بشـري اسـت    
ضییق است.که این حقوق هم در شرایط جمعی قابل تحدید و ت

.یدولت، اسالم، جامعه مدن،يآزاد،يحقوق بشر، حقوق شهروند:يدیکلواژگان

).univiran@yahoo.comدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (دانشیار * 
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مقدمه
ویژه تفکر حقـوق  هاي حقوقی و بهدر عصر حاضر که به فراتجدد مشهور است، اندیشه

فکري سیاسی، اجتمـاعی و اخالقـی شـهروندان بـه    هبشري گفتمانی غالب را در منظوم
کـه موافـق و   طـوري انـد، بـه  ناچار به استنشاق در این فضا شدهوجود آورده که همگان 

تـرین نشـانگر تعهـد    اند. شاید واضـح نظر و اتخاذ موضع پرداختهمخالف در آن به اعالم
جهانی حقـوق بشـر   هعصر گذشته، یعنی مدرنیته به حقوق در یک روایت کالن، اعالمی

شـیوع  هدهنـد این سـند نشـان  در سازمان ملل به تصویب رسید. 1948باشد که در سال 
رغم آنکه کشـورهاي عضـو آن   تفکر حقوقی است که نهادي همچون سازمان ملل، علی

اسـت از  هاي مختلف بودند، توانستههاي متعارض و با فرهنگیک حامی ایدئولوژيهر
بـا دو میثـاق دیگـر    1966حقـوق بشـر در   هاي رسماً حمایت کند. اعالمیچنین اعالمیه

حقـوق  هکرد، یکی از آنها دربـار که با جزئیات بیشتري حقوق بشر را بیان میهمراه بود 
همچنـین ؛حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادي بـود  همدنی و سیاسی، و دیگري دربار

مورد مسائلی نظیر مقابلـه بـا   سازمان ملل خود را متعهد به معاهدات حقوقی خاصی در
هاي جنسـی و دینـی و حقـوق    ان، تبعیضداري، شکنجه، حقوق پناهندگکشی، بردهنسل

المللی به حقوق بشر محدود بـه سـازمان ملـل    حال، توجه بینعینکودك کرده است؛ در
هاي حقوق بشـر خـاص خـود را ارائـه و اتخـاذ      نبوده است. مناطق مختلف جهان بیانیه

اروپـایی حقـوق بشـر را امضـاکرده و     ه، بیست کشور اروپایی معاهد1950اند. در کرده
دادگاه اروپایی و کمیسیون اروپایی را براي اجرا و نظارت بر آن معاهده تشـکیل دادنـد.   

American Declaration of the Rights and(امریکایی حقوق و تکالیف انسانهاعالمی

Duties of Man( چندین دولت امریکاي التـین تعهـد   1969منتشر شد و در 1948در ،
امریکایی حقوق بشر را اعـالم کـرده و دادگـاه و کمیسـیونی     هخود در پایبندي به معاهد

، سازمان وحدت افریقـا  1981وجود آوردند. در سال براي به اجراگذاشتن آن معاهده به
اسالمی حقوق بشـر  همنشور افریقایی حقوق انسان و مردم را تصویب کرد. سپس اعالمی

ــالمی ــوراي اس ,Déclaration du Conseil islamique)ش 1981: Déclaration

islamique universelle des droits de l'homme. La Déclaration Universelle des

Droits de l'Homme dans l'Islam (DUDHI), publiée par le Conseil islamique,

à Londres le 19 septembre ـ (1981 Déclaration de la Ligue)عربـی ه، اعالمی
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arabe, 1994: Projet de Charte arabe des droits de l'homme La Charte Arabe

des Droits de l'Homme (CADH), promulguée par la Ligue des Etats Arabes,

le 15 septembre La Déclaration des(1990و بـاألخره در قـاهره در سـال   (1994

Droits de l'Homme dans l'Islam (DDHI), ratifiée par l’Organisation de la

Conférence Islamique, au Caire le 5 août کشـورهاي اسـالمی پـس از    )1990
اسالمی حقوق بشر را نهایی کردند. کشورهاي اروپایی ه، اعالمی1989اجالس تهران در 

La(اروپاهدستور حقوق بنیادین اتحادی1999هاي فراوان در هم پس از جرح و تعدیل

Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne(.را نگاشتند
هـاي ملـی و   خوشبختانه هنوز هم مسیر مبارك توجـه بـه حقـوق انسـانی در قالـب     

ها و الحاقـاتی بـر   ها، تبصرهسویی، هرازچندي مغرورانه پیوستالمللی ادامه دارد. ازبین
توان به بهبود وضع نمیدیگر، واقعاً سوياما از؛شودمعاهدات حقوق بشري مشاهده می

چراکه یکی از متغیرهاي مستقل این ناهنجـاري در  ؛بین بودحقوق بشر در جهان خوش
بهبود وضع حقوق بشري جوامع معاصر به تفاسیر متعارض و بعضاً متنـاقض از مفهـوم   

نظر بـر  گردد. عدم فهم درست از حقوق بشر و نبود اتفاقمیحقوق بشر و عناصر آن باز
المللـی  هاي نـاظر بـین  اختیارات ارگانهوذ نهادهاي ملی حقوق اساسی و حوزنفهگستر

هاي معمول از مباحث حقوق بشـري بـا رویکردهـاي    استفادهبر سوءباعث شده تا عالوه
انـدازي  انسـان و حقـوق او را دارنـد از چشـم    هکه واقعاً دغدغسیاسی، در عمل نیز آنان

مطلوب محروم بمانند.
کردن این چالش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که فروض تلقیحاضر با مهمقال

امکـان  صـورت و در؟»توان بین حقوق بشر و شهروندي تمایز قائـل بـود  آیا اساساً می«
اصلی نگارنـده در بخـش دوم   هفرضی؟»دو از یکدیگر چگونه استمعیارهاي تمیز این«

اعتقاد به اصل اطالق در حقوق با«پرسش و ناظر به نوعی تحقیق توصیفی، آن است که 
هشـدن در دو حـوز  توان ضمن تمیز قائـل طبیعی بشر و نسبیت در حقوق شهروندي می

طبیعتاً گام سوم ». اساس منافع فردي و جمعی به تمیز این دو حق پرداخت.ذکرشده، بر
این پژوهش در نوع تحلیلی خود ناظر به چرایی نسبیت در حقوق شهروندي اسـت کـه   

شهروند به دولت و عقـل جمعـی رقـم    » وفاداري«فرعی بر محور معیار ها فرضیدر آنج
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اي قرار دارند که حقوق بشـر و شـهروندي   هاي باال در برابر فرضیهگزارههخورد. هممی
داند. بخش مهمی از این نظریه در کتابی مفصل آمده اسـت را در اساس و عمل یکی می

تـر،  صـورت مشـخص  اي بـه صریح نظریه در مقالـه اما بنابر لزوم ت؛)218، 1388(جاوید،
ّنظر مؤلف محرز شود، مباحثی در بـازخوانی مبـانی فلسـفی ایـن     نوعی که تفکیک مدبه

دهیم.شود. این مطالب را در سه مرحله توضیح مینظریه تقدیم می

مکاتب و چیستی حقوق بشر و شهروندي. 1
تردیـد  . در تحلیل ایـن تبـار بـی   حقوق بشر، تباري به قدمت تاریخ تکامل بشري دارد

اند. بررسـی آثـار برخـی    متون دینی سهم بزرگی در تداوم و تقویت این حقوق داشته
دهـد حقـوق دینـی در    ) و گذشتگان نشان می270، ص1381(جوادي آملی،معاصران

، 1386مصـباح یـزدي،   (آوا بـا حقـوق انسـانی ترسـیم شـده اسـت      بیشتر موارد هـم 
و اولین منشور حقوق انسانی )Code d'Hammourabi(حمورابی). از قوانین 147ص

کوروش کبیر در ایران باستان و تأثیر دین زرتشـت بـر آن، تـا اولـین قـانون اساسـی       
La Constitution de Médine(النبیۀشهروندان در مدین پیـامبر  بـه تأسـی از   ))622)

و تأثیر از دین اسالم، همگی را باید میـراث مغفـول معاصـر در ترسـیم تبـار      خاتم
شـمول  هاي این میراث تعریف جهانترین ارمغانحقوق بشر مدرن نامید. یکی از مهم

بـودن معیـار شـناخته    حقوق بوده است. حقوقی که در استیفاي آن اصـلی جـز انسـان   
یـل تحلیـل همـین اصـل نهفتـه      شد. تمامی تفاوت حقوق بشر از شهروندي در ذنمی

بودن از آنها برخوردار گشته است. خاطر انساناست. انسان داراي حقوقی است که به
نـامیم  بر جوهر انسـانی اسـت حقـوق طبیعـی مـی     این حقوق را از آن روي که مبتنی

جهت ارمغان خداي طبیعت به آدمی هستند کـه در  آن). اینان از15، ص1388جاوید، (
دیگر، باید معترف بـود کـه اعالمیـه حقـوق     سويدنیا گام گذارده است؛ ازطبیعت و 

Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de(بشر و شهروند فرانسـه 

طول یکی از نمادهاي پیروزي مکتب حقوق طبیعی در1789اوت 26مورخه )1789
طرز نیکویی حکایـت از  المیه بهها رقابت آن با حقوق موضوعه بوده است. این اعقرن

کند به حقوق و قوانینی اسـت  وابستگی حقوق و قواعدي که انسان تدبیر و ترسیم می
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اند. بـراین اسـاس، از   که در اندرون انسان تعبیه شده و درنتیجه تغییرناپذیر و جاودانه
این پس حقوق شهروندي دیگر نباید چیزي بیش از نمودهـاي ویـژه از حقـوق بشـر     

شـمول انسـانی در   هاي خاص ظهور حقوق جهـان ، بلکه حقوق شهروندي جلوهباشد
درون جوامع مدنی است. به این اعتبار ثمره درخـت تنومنـد حقـوق بشـر اسـت کـه       

، 1388جاوید، (کند هایی در شاخسارهاي خود به نام حقوق شهروندي توزیع میثمره
).33ص

رسد، نظر میروزه بدیهی بهتفکیک حقوق بشر از حقوق طبیعی انسان هرچند ام
گرانـه از  بر قرائتـی طبیعـت  هاي حقوق بشري قدیم عموماً مبتنیترین نظریهسترگ

کـه اساسـاً سـخن از حقـوق انسـانی بـراي افـراد        نحـوي انـد. بـه  حقوق بشـر بـوده  
بخشـی نبـود.   بر جوهر و ذاتی ثابت قابـل اسـتناد و شـمول   انسانی بدون ابتناجامعه

اند با گسستن از گذشته در نظر و عمـل، طریقـی   هاي جدید توانستهمقابل، نظریهدر
م حقوق انسانی در پیش بگیرند که دیگر خود را ملزم به توجه به خاص را در ترسی

یک از این آرا، مقدمات، نتایج و آثار متفـاوتی  دانند. هرتبار و مرکزیت واحدي نمی
قابـل تقسـیم و   مختلـف  و ابعـاد حقوق انسانی از جهـات گوییم دارند؛ بنابراین می

زیـرا  ؛اسـت حقـوق بـع اعتبـار   مننـاظر بـه  ها بندي. یکی از این تقسیممطالعه است
و داراي هـویتی  ندمصنوع بشـر نیسـت  اساساًکه ،طور که از اشیاي طبیعی عالمهمان

شود، برخـی از حقـوق را   یاد می» طبیعی«با وصف هستند،هاانسانةمستقل از اراد
در حقـوق  ،داراي اعتبار ذاتی اسـت و ناشـی از وضـع و قـرارداد نیسـت     نیز چون

شـارع در  یا گذار ، حقوقی که اعتبار خود را از وضع قانوندرمقابل،گویند» طبیعی«
جهت، ازاین؛ اندتعبیر شده» و قرارداديحقوق موضوعه«کند، میاخذ حقوق شرعی

توان بر دو نظریه زیر استوار کرد.نگاه به حقوق بشر را نیز می

شناسی حقوق بشرحقوق طبیعی بشر در انسانهنظری.1ـ1
فیلسوفان لیبـرال  شدن قائل بود. توان زمانی براي انسانانسان چیست و واقعاً آیا می

که مدعی هستند که جنین انسان یک انسان نیست؛ چراکه شهروند نیست و تا زمانی
به دنیاي شهر یا شهردنیا نیامده است حقوق انسانی و تضمینی براي تـأمین حقـوق   
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,Sandelنیز طبیعتـاً مجـاز نیسـت (   وي وجود ندارد و حمایت دولتی از او 1989,

pp.521-538حقیقت قتـل انسـان نیسـت چـون جنـین      )؛ براي مثال، سقط جنین در
,Pettit(آیـد  وجود میاساساً انسان نیست و انسانیت با تولد به 1998, p.57  ایـن .(

ر جامعـه  مثابه انسان فارغ از وضعیت انسانی دنگاه ما را بر آن داشته تا از انسان به
اي است کـه در  نظریهحقیقت سؤال کنیم. با این مقدمه، نظریه حقوق طبیعی بشر در

اي اي دانسته و جوهرهشدهآن بشر و حقوق وي را صاحب اصالت و رسالت شناخته
اساس این دیدگاه حقوق بشـر ریشـه در حقـوق    داند. برثابت براي آن مفروض می

خود سر در آستین قوانین طبیعـی دارد؛ امـا   بهنوطبیعی داشته و حقوق طبیعی نیز به
دیگـر، در اینجـا بایـد    عبـارت سخن اساسی در این دیدگاه کشف جوهره است؛ بـه 

گاه قوانین طبیعی چیست و کجا است؟پرسید که حال تکیه
تردید پایگاه بحث حقوق طبیعی بشر، طبیعت بشر اسـت. ایـن حقـوق هـم تنهـا      بی

قابل ترسیم جمله اسالم همسو است،با مکاتب دینی ازطریق مکتب حقوق طبیعی که از
قابـل درك  » طبیعت بشـري «طریق تواند ازحقوق طبیعی تنها میهحقیقت نظریاست. در
بر این باورنـد  خمینیرو است که امام اساس همان معنا استعمال شود؛ ازاینباشد و بر

(خمینـی،  »ندارد انسـان چیسـت  چیز از آنجا پیدا شده است که کسی اطالع همه…«که:
).144ص،9، ج1379

توانند به سـؤال  ها میفلسفهههم«نیز معتقد است:)Emmanuel Kant(امانوئل کانت
,Lecomte(؟ »زیر محدود شوند: انسان چیست 1996, p.19.(

معتقد است تمـامی علـوم در   )Hume(هیومبسیار قابل توجه است که کسی همانند 
,HUME(گیردعلم به طبیعت بشري جاي می 2002, IIواقـع، موضـوع اصـلی در    )؛ در

چیستی انسان اسـتولی نظـرات بسـیار    هطول زمان همین مسئلمتفکران متعدد درهاندیش
کند، دیگري بر آزادي، دیگري نیز بر تجـاوز  اي بر عقل تأکید میمتفاوت است، نویسنده

شود که گاهی هـم در میـان   یش، ایثار و... . درپایان، یک موجود مرکب ترسیم میاز خو
,Lecomte(تمایالت متعارض در تب و تاب است 1996, p.19مـورد  ). همین سؤال در

رو بایـد حقـوق طبیعـی را برمبنـاي     طبیعت بشري و حقوق طبیعی مطرح اسـت؛ ازایـن  
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گذاري کرد. ینی یا پسینی، توجیه و پایهطبیعت خود انسان، مستقل از هرگونه عقاید پیش
هـاي  خاطر توانایی او در تعیین سرنوشـت و انتخـاب شـیوه   دانیم بهما انسان را آزاد می

طـور  نظـر برخـی فالسـفه، عقـل انسـان او را بـه      خاطر عاقل بودنِ وي. ازاعمالش و به
آگـاهی  «کند. یز میاساسی از حیوانات، که در فقدان هرگونه انتخابی مجبور هستند، متما

گوید و این کافی است تا براي یافتن مسیري و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن می
,Kant,1963(»که به آن نیاز داریم، دقت کنیم p.4   ؛ به همین دلیل، باید قبول کنـیم کـه(

مادرِ حقوق طبیعی، خود طبیعت بشـر اسـت کـه مـا را بـه معاملـه بـا همنوعـان خـود          
,Grotius(کشاند، هرچند به آنها هیچ نیازي نداشته باشـیم می 1993, p.82  در مکتـب .(

آدمـی، عمـوم   » طبیعـت «جـاي  انسانی به» عقل«هبا تأکید بر مسئل» حقوق طبیعی مدرن«
انـد کـه  متفکران طرفدار آن بر تعریف سبکی از قانون طبیعی و حقوق انسانی گرد آمده

از آنکـه حقـوق بشـري خـود را مـدیون همـاوایی و ودیعـت        آن، انسان بیش هواسطبه
داند. این رویکرد جدید به حقوق انسـانی  طبیعت بداند، ناشی از خرد خاص خویش می

بر رد الهیات خـاص  که عمدتاً در اروپاي غربی پس از عصر روشنگري رایج شد، عالوه
تأییـد نـوعی   ردیف قراردادن حقوق طبیعـی بـا حقـوق الهـی، نـاظر بـه       مسیحی در هم

نتیجه حقوق انسـانی  مثابه مرجعی براي حقیقت وجودي و درگرایی و اومانیسم بهانسان
عنوان پایگـاه قـانون طبیعـی انسـان، خاسـتگاه حقـوق       هم بود. در اینجا عقل انسانی به

مقابـل عقـل   آنچه به نام عقل خدابنیان در عصر کالسـیک، در رو،انسانی او است؛ ازاین
عنـوان  شده است، بخشی از جوهر آدمی بوده و شکل مستقل بـه یاد میرنخودبنیاد مد

مناط تحلیل حقوق، نداشته است.
تواند فاقـد طبیعـت   اکنون باید افزود که اساساً طبق مکتب حقوق طبیعی، انسان نمی

مثابـه گـوهري در انـدرون    اي وجودي است که بهجوهره» طبیعت انسان«باشد. مراد از 
هـا بـا قـول و فعـل و رفتـار و اخـالق و       اي انسانی پنهان است و انسانهتمامی صدف

ـ  مـی اعراض خـود، پـرده از اغـراض آن مکتـوم بـر      از انـدرون  شـکل یـن ه ادارنـد و ب
ـ   شوند. زمینههمدیگرباخبر می یـن حقیقـت   ه اهاي حق و تکلیف مشترك انسـانی هـم ب

اما این طبیعت یک امر واحد نیست تـا  ؛ها وجود داردانسانه گردد که در میان هممیباز
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را فطرت الهی بنامیم یا طبعی بخوانیم تا بتوانیم چون جسم نامی تفسیر کنیم و حتـی  آن
هتوانیم صرفاً از اموري غریزي جبري همچون غرایز حیوانی بـدانیم، بلکـه مجموعـ   نمی

. تصـویر زیـر   )14-15ص،1388جاویـد،  (انـد ساختمان طبیعت انسانی را بنا کردههااین
دهد:کلیت طبیعت انسانی را نشان می

. عناصر سازنده طبیعت انسانی1شکل 

بـودن را در خـود   بـودن و جسـم  بودن، حیـوان طبیعت انسان تمامی اقتضائات فرشته
). اگر انسانی در ایـن مـوارد نقصـانی داشـت،     270ص،1381(جوادي آملی، نهفته دارد

توان از فوران عنصري بر دیگـري مطمـئن بـود و    ونه میاما چگ؛نام انسانی نبودهشایست
هماوایی الزم بین آنان را تضمین کرد؟هزمین

رو است که باید گفت در شکل بـاال، خألیـی وجـود دارد کـه متفکـران      ایناز
حقوق طبیعی مدرن بر آن بسی اصرار دارند و آن عنصر عقالنیت در وجود آدمی 

اند. طبیعـت  ان جوهر آدمی را فقط عقل دانستهاست که اساساً این دسته از متفکر
آدمی نزد متفکران کالسیک حقوق طبیعی بیش از هرچیز مدیون طبیعت است و به 

تر تر باشد به طبیعت نزدیکعدالت و اعتدال آن شباهت دارد. هرچه انسان معتدل
تـر اسـت؛ چراکـه طبیعـت میـزان      نتیجه به همان نسبت به عدالت نیز نزدیکو در
وجـود،  ایـن تر است؛ بـا  چه بدان قرابت یابد، مطلوبلت و اعتدال است و هرعدا
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دانشمندان حقوق طبیعی مدرن ضمن احترام به پیشینیان خـود، ایـن نـوع دیـن و     
وجـوي  دانند و در اندرون او بـه جسـت  بودن را خارج از وجود آدمی نمیمدیون

نه مدیون طبیعت اسـت و  نظر آنانگردند که ازاي براي حقوق بشر میعنصر پایه
نه وامدار آفریده طبیعت، بلکه متکی به خود انسان است و آن چیـزي جـز عقـل    

قطارانش به نیکی و مسـتقل  تواند براي او و همآدمی نیست که مسیر حیات را می
از سایر امور هموار کند. در اینجا طبیعت آدمی چیزي جز همان قوه عاقله انسانی 

شـده و بـه ترسـیم حقـوق طبیعـی هـم       ون طبیعـی تلقـی  نیست و او است که قان
پردازد؛ اما واقعیت آن است که آنچه طرفداران مکتب حقوق طبیعی مـدرن در  می

رابطه با طبیعت انسانی قائل هستند، لزوماً در تنافی و تناقض با ادعاهـاي مکتـب   
هاي مدرن ایـن مکتـب ضـرورتاً بـه     دیگر، آوردهعبارتحقوق کالسیک نیست؛ به

مثابه مرکز پردازد. هر دو بر وجود طبیعتی، بههاي مکتب کالسیک نمیقض دادهن
ثقل قوانین طبیعی انسان تأکید داشته و همان را مبناي کشف، فهـم و وصـول بـه    

وجود، آنگاه که سخن در تفکیک مرزها و ایندانند؛ با حقوق طبیعی انسانی هم می
ابرهاي ابهام در آسمان حقـوق طبیعـی   شناسایی عناصر این طبیعت انسانی است، 

شوند. براي این منظور باید دقت کرد که هرچند عقل آدمی عنصر بنیادین ظاهر می
بودن اسـت و  القوانین طبیعیشود، مراد از آن داشتن نقش امحقوق مدرن تلقی می

سخن، مجموعه عناصري که دیگرنه نقشی مستقل از سایر اجزاي طبیعت آدمی؛ به
ر باال نشان داده شد، اقتضائات خاصی را دارنـد کـه هریـک مبنـاي حـق      در تصوی

یـک مبنـاي   دوستی کـه هـر  دوستی یا غریزه زیباییشود. مثالً حس نوعطبیعی می
حقی هستند، مانندداشتن حس یا غریزه خور و خواب مبناي حقـی از ایـن سـنخ    

یعی مبناي یک حق مثابه قانونی طبهستند. درنتیجه، باید گفت هر غریزه طبیعی به
). هر نـوع اسـتعداد، مبنـاي حقـی در آدمـی      79، ص1371، مطهرى(طبیعی است 

اند کـه خـود، ضـمن    شدهاي ثابتمثابه قوانین بر جوهرهاست. این استعدادها به
شوند:میداشتن سه جزء زیر با کمک عقل کنترل، هدایت و هماهنگ
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به طبیعت انسانبخشی . عقل در توازن2شکل 

درحقیقــت، نقــش عقــل ایجــاد تعــادل در قــوانین طبیعــی اســت کــه هریــک از آن 
ـ   پایگاه هشـوند. قـو  هـاي حقـوقی متفـاوت را سـبب مـی     گـرایش ههـاي مختلـف، زمین
کند تا انسان حدود متناسب رشد انسانی که حیـات  اي چون عقل مقدور میکنندهتعدیل

کند کسب کنـد. هـر نـوع افـراط و     حال تهدید میعیناو را از این سه بعد تضمین و در
گیـرد.  مثابه عملی غیر عقالنی لقـب مـی  گویی به این قوانین طبیعی بهتفریطی در پاسخ

پی اشباع طبایع نباشد، صرفاً بـه غرایـز حیـوانی    تنها دریک انسان کامل کسی است که
پوشی نکند. این مهم را در دو به نفع تعالی معنوي و فطري، تماماً چشمنپردازد و از این

گفتار سوم بیشتر توضیح خواهیم داد.

. سیر تکامل و شناخت قوانین طبیعی3شکل 

الت با قـانون اسـت نـه بـا     بر این اساس، باید گفت در مکتب حقوق طبیعی، اص
بر قوانین انسـانی باشـد کـه    دیگر، تمامی حقوق انسانی باید مبتنیعبارتحقوق؛ به

نتیجه در قوانین طبیعی خلقت انسان دارند. بـه  همگی آنها نیز ریشه در حقوق و در
اي سترگ از روز نخست خلقـت بـا بشـر بـوده و     این موازات، حقوق بشر با ریشه

طول قرون و اعصار تنها مصروف کشف آن شـده اسـت و نـه    درهمت دانشمندان 
تـر از  شـود، انتظـار فهـم دقیـق    ترتیب، هرچه بر دانش بشر افزده میاینخلق آن؛ به

طب-عت و خلقت طب-عت قواهن-ن اهنسان طب-عت اهنسان طب-ع! قواهن-ن
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شود و طبیعی است که در این مسـیر گـذار و گـذر    مجموعه حقوق انسان بیشتر می
*امکان آزمون و خطا بسیار وجود دارد.

ی بر حقوق طبیعی و حقوق بشر. تقدم قانون طبیع4شکل 

ـ انسان طبیعـی و انسـانی   هها در ورود به زندگی جمعی، ضمن آنکه باید حقوق اولی
اساس نوع قرارداد به تخصیص امتیازها و حقـوق  توانند بنابر مصالح، برداشته باشند، می

اساس قوانین رایج جامعه بپردازند. ویژگی تمامی این حقوق آن است کـه دیگري نیز بر
صورت تخلف عمالً نامشروع تلقی خواهند شـد.  اند و دربه تبار اصلی خود وفادار مانده

توان از حقوق شهروندي نیز سـخن  اخیر که در شکل زیر نمایان شده، میهتنها در حوز
گفت که یک سر در حقوق و قوانین طبیعی و سر دیگر در قوانین وضعی دارد:

ندي. از حقوق بشر تا حقوق شهرو5شکل 

انسانی آنگاه مشروع خواهد بود هسخن از هر نوع حقوقی در جامع،این دیدگاهبنابر
که این زنجیره و تبار حقوقی محترم شمرده شود. مهم این نیست که سرسلسـله بـه نـام    
چه کسی یا چه چیزي ختم شود، مهم آن است که این اصالت حفظ شود. تمامی قوانین 

که چیزي را بر ضد شناسد و اغلب همینهاي آفرینش را نمیها و قانونسنتهبشر، همتوضیح آنکه *
برخالف قـانون و سـنت اسـت،    پندارد مطلقاًگیرد، مینظر میقانون و سنتی که خود، آگاهی دارد در

به ،شناسدعنوان قانون میاستثنا است، نقض قانون علیت است و در بسیاري از موارد هم آنچه را به
پنداریم که سنت آفـرینش حیـات ایـن    میقانون واقعی. مثالًتعبیر استاد مطهري، قشر قانون است نه

است نه خود وجود آید، ولی این قشر سنتههمواره موجود زنده از ازدواج پدر و مادري باست که
هـاي واقعـی   خـود آن را. اینکـه قـانون   هم زده است نـه قشر سنت را برمریمبنعیسیسنت. آفرینش 
هاي واقعی جهـان  ، قانونایمناپذیر است سخنی است و اینکه آیا قوانینی که ما شناختهآفرینش تخلف
.)115ص،1372، مطهري:ك(ر.استاز قانون است سخنی دیگراست یا قشري

بشر حقوق وضع! قواهن-ن عمچوم! وضع! خصوص!حقوق وضع! حقوق

اهنسان طب-ع! قواهن-ن اهنسان طب-ع! حقوق بشر حقوق
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بر این اصل طبیعی انسانی استوار شود. طبعاً در این راستا مدنی نیز باید همدنی در جامع
ورزي، شناسـی، سیاسـت  بینـی، جامعـه  هیچ مرام، مسـلک، مـذهب، ایـدئولوژي، جهـان    

هاي رقیب و موازي بپـردازد.  تواند فارغ از این تبار، به ترسیم ردهگرایی و ... نمیعدالت
طـول ایـن   ع خواهـد بـود کـه در   هر نوع نظام حقوق و اساساً انسانی نیز زمانی مشـرو 

بودن یک مرام و نظـام،  زنجیره تعریف و تثبیت شود و نه در عرض آن، و براي نامشروع
رو، اینجـا سـخن از   همین بس که به تعطیلی قوانینی از ایـن دسـت قائـل شـود؛ ازایـن     

اي که ما در قسمت، مسئله»نبودنقانونی و قانونی«بودن است و نه » مشروع و نامشروع«
بعد، در بحث از حقوق شهروندي از آن سخن خواهیم گفت.

شناسی حقوق بشرحقوق قراردادي بشر در جامعه.1ـ2
دو از هـاي تفکیـک آن  کالن در بحث حقوق بشـر و شـهروندي و زمینـه   هدومین نظری

گـردد. در ایـن نظریـه    مـی در وضع مدنی بـاز »انسانیهقرارداد و اراد«هیکدیگر به مسئل
انسانی سـخنی بـه میـان    هسخت، طبیعت و جوهرهپیشین، دیگر از هستهنظریبرخالف 

خواســته یــا ،آیــد. عمــوم رویکردهــاي ارادي در ایــن دســته از آراي اندیشــمنداننمــی
مثابه مبنایی براي حقوق در گذشته، حـال و  ناخواسته به انکار وجود جوهري انسانی به

تب حقوق طبیعی وجـود عنصـر اصـیلی در    مکهاگر مفروض در نظریاند.آینده پرداخته
اسـت، در دیـدگاه اخیـر مفـروض نبـود طبیعتـی       » طبیعت انسانی«شناخت قوانین یعنی 

اساسـاً انسانی یا حداقل عدم احتساب آن در تعریـف و تأکیـد بـر حقـوق بشـر اسـت.      
ـ «این دیدگاه کشف و تکیه بر تبار طبیعی حقوق نیست، بلکـه تأکیـد بـر    هدغدغ هتجرب

جـاي  جـاي طبیعـت، تـاریخ بـه    از حقوق است؛ بنابراین در این مسیر تجربه به» تاریخی
جـاي  جـاي بایـد، واقعیـت بـه    جاي کشف، هست بهجاي اجبار، خلق بهتکوین، اراده به

جـاي شـهریار نشسـته    جاي خدا و شـهروند بـه  جاي تسلسل، انسان بهحقیقت، تکثر به
بـه تأکیـد بـر امنیـت بـیش از      ان منجرحقوق انسهچنین رویکردي به مسئلهاست. نتیج

).75ص،1388(جاوید، عدالت خواهد بود
طـول  دراین نوع برداشت از حقوق بشر، بیشـتر مـدیون نـوع نگـاه فلسـفی غـرب      

اصـول و قواعـد کلـی    هبوده است که در آن انتقاد و تجدیدنظر دربار18و 17هاي قرن
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دانسته و تبعیت از ساختارهاي سـنتی  کهن مانده، ممدوح و مطلوب هستی که از دوران
هـاي فلسـفی متـأخر در مغـرب     داند و جز در برخی مکتـب تحلیل فلسفی را جایز نمی

چنـان  آن«از انسان و جهـان  » چنان که هستآن«زمین، عموماً بر تفکیک انسان و جهان 
هـاي فلسـفی شـرقی ضـمن     ورزنـد. بـرعکس مکتـب   شدت اصرار میبه» که باید باشد

دن به مکتب حقوق طبیعی بر این باور تأکید دارند که اساسـاً کمـال بشـري در    بونزدیک
). 29و 13ص، صـ 1376جعفـري تبریـزي،   (انسجام و هماهنگی این دو قلمـرو اسـت  

حقوق قـراردادي بشـر از آن آبشـخور سـیراب     همختصر آنکه نوع نگاه فلسفی که نظری
بریده است. بـه ایـن معنـا کـه در آن انسـان      هایی عمالً یک تئوري تبارشود با تسامحمی

شـود؛  نظـر گرفتـه مـی   هـاي مابعـدالطبیعی و مـاوراءالطبیعی در   هـا و ریشـه  فارغ از رگه
هـا در  نسـان سخن، حقوق بشر در موقعیت قراردادي ناظر به حقوقی اسـت کـه ا  دیگربه

گونه کـه قـرارداد اجتمـاعی    یابند. همانضمن تفاهم و قرارداد با یکدیگر بدان دست می
شود تا از این طریق منطق حکمرانی نظـم و نسـق   مدنی میهمبنایی براي ورود به جامع

بلکـه در جامعـه   ،مداري هم کسی ذاتاً داراي حقوق نیستخاص خود را گیرد، در حق
شوند. حقوق بشر با ایـن رویکـرد یـک    حق و تکلیف متقابل میاست که افراد صاحب 

پذیر اسـت؛ است و چون تابع قرارداد شهروندان است، درنتیجه نسبیت» حقوق سکوالر«
داننـد و البتـه منشـأ    ها امکان تغییرات در آن را حق خود مینسبیت از آن روي که انسان

بـودن بـه چیسـت، در ایـن     که انسـان اما این؛بودن آنها استمداري هم باز انساناین حق
یابد. انسان به حکم هیکل و هست خویش و بسته به اینکه در تئوري جواب شفافی نمی

شود. حال اگر ایـن  کدامین جامعه و تابع چه قرارداد و تفاهمی است، داراي حقوقی می
یـد  مردم قرار گیرد، و یا حتـی بـه تأی  هحقوق مکتوب شده یا به طریقی مورد اجماع عام

بـودن شـود.  تواند متصف به جهانیها برسد، طبعاً مینخبگان و نمایندگان آنان از دولت
هـاي عـالی انسـانی اسـت؛     حقوق طبیعـی بشـر، حقـوق انسـانی تـابع آرمـان      هدر نظری

چراکـه ضـمن   ؛شودجهت از این نظریه اغلب به نوعی دیدگاه ایدئالیستی یاد میهمینبه
سـاختن جهـان از مسـیر تعقیـب حقـوق      به امکان مطلوببودن به سرشتی انسانی،قائل

هـا در وضـع   حقوق قـراردادي بشـر، انسـان   هکه طبق اندیشحالیانسانی اعتقاد دارد. در
سازي وضع حقـوقی موجـود   پی بهینههاي گذشته و آینده باید درکنونی فارغ از دغدغه
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ع در راستاي جلـب بیشـترین   دادن به منافگرایی و اصالتباشند و این تنها از مسیر واقع
الملـل و  هـاي روابـط بـین   پذیر است. عموم تئوريها امکانفایده و دفع باالترین سختی

نتیجـه حقـوق بشـر    انـد. در اخیر بر ایـن اسـاس شـکل گرفتـه    هالملل در سدحقوق بین
قراردادي است که امکان تغییر در آن مثل هر امر دنیایی دیگري ممکن است. در اینجا و 

چند شاید در نظر تکوین، حقوق انسان مقدم بر قانون باشـد،  قرارداد، هرهاساس نظریبر
کند و تا این ظهـور  در عمل این دولت و قانون جمعی است که حقوق شما را ایجاد می

بودن حقوق، عمالً اصالت و کارایی ندارد.  شدن به آن بالقوهبالفعل نباشد، قائل
از حقوق بشر، مسـیر رسـیدن بـه حقـوق بشـر از      اساس این برداشت درمجموع، بر

گذرگاه حقوق بومی و شهروندي است. تعمیم این حقوق با توافق سایر افراد جامعه در 
حقـوق بشـر و   هدهنـد به عقد تفـاهمی بـر عناصـر تشـکیل    تواند منجرسطح جهانی می

و » جمـع جمع بـه  «رو، حقوق بشر سیري از نتیجه راهکارهاي اجرایی آن باشد؛ ازایندر
شود، گویی فـرد خـارج   چراکه حقوق فردي در جمع تعریف می؛دارد» جمع به فرد«از 

تواند موضوع حقوق باشد و اگـر چنانچـه حقـوقی هـم بیـرون از      از اجتماع اساساً نمی
قرارداد اجتماعی و قبل از آن وجود داشته باشد، چـون ذیـل قـراردادي تعریـف نشـده      

ـ ین قبل از انعقاد قرارداد یا نوعی تفاهم هرچند شـفاهی است، عمالً وجود ندارد؛ بنابرا
تـوان از وضـع حقـوقی سـخن گفـت کـه خـود بایـد         اما داراي ضمانت اجرایی ـ نمی 

ساز حقوق بشر باشد. حال آنکه در مکتب حقوق طبیعی، سیر تکاملی حقوق بشـر  زمینه
حقوق بشـر  همجموعبر منطق و روشی قیاسی است و نه استقرایی. به این معنا کهمبتنی

هـا و  گـذراي ها باید نیز در قـانون صورت یک کلیت اصیل پذیرفته شده و حال دولتبه
المللی معطوف بدان باشـند. بـالعکس،  بینهها و در عرصگذاريها، در سیاستحکومت

یافتـه و  توانـد توسـعه  در حقوق قراردادي بشري، این حقوق خاص جمعی است که می
المللی نیز فراهم آورد؛ بنـابراین طبـق ایـن نظریـه     معی در سطح بینتر جمبناي گسترده

حقوق بشر لزوماً حقوق بومی یا شهروندي نیست که در جامعه یا جـوامعی خـاص بنـا    
اي از حقوق قـراردادي و قـانونی افـراد در سـطحی     شده باشد، بلکه مراد از آن مجموعه

نظرداشته باشند. تصاویر زیـر  اتفاقها است که اعضا بر آنملتـتر چون بین دولتوسیع
کند:مسیر تکاملی این نظریه را نمایان می
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. سیر تکامل حقوق بشر مبتنی بر قرارداد6شکل

تعامل عناصر حقوق شهروندي و بشري.2
هاي انسان در جامعـه، حفـظ حقـوق اولیـه انسـانی در سـایه       ترین دغدغهاز اساسی

به این معنا نیست که فـرد نـاگزیر اسـت از    امنیت و سعادت همگانی است؛ اما این
توانـد نـاظر   حقوق اساسی خود ازجمله حقوق بشر دست بکشد؛ چراکه حقوق نمی

به اصول انسانی نباشد و در رأس این اصول، آرمان عـدالت نهفتـه اسـت. بـه بـاور      
برخی، انسان با ورود به جامعه عمالً باید عدالتی متفاوت از عدالت طبیعی را دنبال 

عنوان آن عدالت وضعی است. درحقیقت، حقوق شهروندي اقامتگاه ند؛ عدالتی که ک
گرفته و اساس خود و فردیت خود تصمیم میدهد که برجمعی انسانی را نشان می

گفته که با آنها زاده شده است، حال آنکه در حقوق شـهروندي  از حقوقی سخن می
شـدن در  گوید که ناظر به این زاییـده مثابه شهروند باید از حقوقی سخن بانسان به

ها و در یک کالم عقل جمعـی و  نتیجه منافع، مصالح، اخالق و سیاستجامعه و در
عمومی است. البته در اینجا از شخصیت محوري دیگري باید سخن گفت که امـور  

کنـد.  اساس توافق آنان تضمین و تـأمین مـی  اساسی و مصالح کالن شهروندان را بر
مثابه شخصیتی حقوقی اکنون محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهـد  بهاین دولت 

ها است؛ بنابراین مسئله کلیدي در حقوق شهروندي فهم ها و مسئولیتبه محدودیت
مثلث: جامعه، دولت و شهروند است که به دنبال وضعیتی متفاوت با تأکید بر فـرد،  

طب-ع! وضع اجتمچاع! قرالايرداد جمچع! حقوق

مدهن! وضع حقوق! قرالايرداد شهروهندي مدهن!حقوق وضع حقوق! قرالايرداد شهروهندي حقوق

حقوق! وضع قرالايردادي/قاهنوهن! حقوق بشري حقوق
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وندي در فهـم ایـن   طبیعت و جمعیت ظاهر شده است. تمامی مشکل حقـوق شـهر  
مسیر گذر و گذار از وضعیت طبیعی در حقوق انسانی به وضعیت مدنی در حقـوق  

، 1388(جاویـد،  » نظریه نسـبیت در حقـوق شـهروندي   «اساس شهروندي است. بر
اي ضـروري و از اولـین   . حقـوق بشـر در هـر جامعـه    1)، طبیعی است کـه:  87ص

دهنـده میـزان   یت این حقوق نشـان . میزان رعا2ها به یکدیگر است؛ تعهدات انسان
. از وظایف اولیه دولت در جامعـه مـدنی رعایـت    3رشد هر مجموعه بشري است؛ 
هـا در جامعـه   . حقوق بشر، حقوق حداقلی انسـان 4حقوق بشري شهروندان است؛ 

توانـد آن را  است که هیچ دولت، مرام، مسلک، دیـن، آیـین، ایـدئولوژي و ... نمـی    
شروعیت هر مکتب و نظام حکومتی و دینی به میزان پایبندي . معیار م5تعطیل کند؛ 

آنان به قوانین حقوق بشري است.
گونه که در مبحث اول گذشت، حقـوق بشـر نـاظر بـه آن     به دیگر سخن، همان

بودن خـود دارنـد. ایـن دسـته از     دسته از حقوقی است که هر انسان به حکم انسان
و جهانی باشد. به این معنـا کـه لزومـاً    تواند فردي، جمعی، نسلی حقوق انسانی می

ناظر به وضعیت فرد و زمان و مکان خاص او نباشد، بلکه ممکن است این حقـوق  
همراه با توسعه جوامع بشري توسعه یابد از مرحله اقتصادي، سیاسـی، اجتمـاعی و   
مدنی عبور کرده یک سلسله حقـوق دیگـري را کـه معطـوف بـه هسـتی مجموعـه        

الب حقوق همبستگی، جهانی، محیط زیسـت و امثـال آن را هـم    ها است در قانسان
شامل شود که دیگر لزوماً درانحصار نسل خاصی از بشـر نیسـتند و حقـوقی بـراي     

گیـرد. حقـوق بشـر امـروزي     مـی بـر ها و همنوعان را نیـز در هاي آتی از انساننسل
ملـی  هـاي هـا ظهـور کـرده، فـارغ از دغدغـه     (رسمی) که در قالب منشور و میثـاق 

واقع قصد داشته تا به ترسیم چنین حقوقی از افراد بپردازد. عنایـت بـه   ها، دردولت
نظر تواند تضییقاتی در گستره این حقوق، هم ازملت میـاقتضائات درونی هر دولت

تواند آنها را ممنوع یا تعطیـل  گاه نمیمنظر کیفی، فراهم آورد؛ اما هیچکمی و هم از
طورموقت تحدید و تعویق کند.تواند آنها را بهکند، بلکه تنها می
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. عناصر دخیل در تأسیس، ترسیم و شناخت حقوق بشر7شکل 

. عناصر دخیل در تأسیس، ترسیم و شناخت حقوق شهروندي8شکل 

شود کـه حقـوق بشـر قـرار اسـت در      بنابراین حقوق شهروندي در جایی مطرح می
هاي زنـدگی اجتمـاعی ازجملـه اخـالق     مدنی با درنظرگرفتن اولویتهدرون یک جامع

عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیـت عمـومی، منـافع عمـومی، ذیـل یـک       
مورد مردمی خاص، شکل قـانونی و اجرایـی   حکومت خاص و در سرزمینی خاص در

Déclaration universelle des droits de l’homme(بـه خـود گیـرد    1948 :A. 29 .(
ههاي اصـلی حقـوق بشـري را در ضـمن مجموعـ     مؤلفه،اینجا عموماً دولت مشروعدر

هـاي قـانونی   کند و رنگ ملّی داده، الزامات و ضمانتحقوق اساسی شهروندان درج می
کند؛ درواقع، حقوق شهروندي در درون یک کشور، حقوق بشري است که بـا  کسب می

شود. در یک رویکـرد کـالن   ونگذار، قانونی تلقی میسوي قانشدن ازبه رسمیت شناخته

بشر حقوق

جمچع6ت

شهروهندي حقوق

جامعه

دولتشهروهند
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توان حقوق شهروندي را بخشی از همان حقوق اساسی قانونی در کنار حقوق بشري می
دو، ضمن داشتن ضمانت اجرا، رنگ ملـی یـا   و حقوق اخالقی دانست که برخالف این

انسانی شهروندان بـر است که کنترل این بخش از حقوق اند. طبیعی اي یافتهتعلق منطقه
گیرد و دولت متخلف در حـق شـهروندان   اساس معیارهاي بیرونی و جهانی صورت می

اسـاس  چراکه هیچ دولتـی هرچنـد بـر   ؛حقوق بشري به خود بگیردتواند وصف غیرمی
تواند شهروندان خود را از حقوقی انسانی نظیـر حـق حیـات،    قانون اساسی خویش نمی

ر، بهداشت، تشکیل خانواده، ازدواج، بیان، نگاشتن، تشکیل خوراك، پوشاك، مسکن، کا
گروه، حق دوستی و دوست داشتن، حق پرستش و پرستیدن، حـق خوانـدن و نوشـتن،    

کـه در  حق استراحت و خوابیدن، بیداري و کوشیدن، تعلیم و تربیت و امثال آنها، مادامی
هـاي  دلیل اولویـت آنها را بهتوانداما می؛راستاي قوانین طبیعی انسان است، محروم کند

جمله اخالق عمـومی، مصـالح عمـومی، بهداشـت عمـومی، امنیـت       زندگی اجتماعی از
عمومی، منافع عمومی، محدود کند یا حتی در مواردي تبعیض مثبـت روا دارد و یـا بـه    

تر از عمـوم شـهروندان   همان دالیل باال، براي برخی شهروندان حقوق و امتیازاتی فزون
گیرد. مراد از این فزونی آن است که اگر به حداقلی از حقوق بشري صـد امتیـاز   نظردر

به باال کسب کننـد و  101ّنظر دولت و جامعه مثالً امتیاز دهیم، شهروند یا شهروندان مد
طورموقت سبب تخصیص حقوقی وضعی نیز شود، بسته بـه  تواند بهاین امتیازات که می

تواند در مکان یا زمانی خاص نیز متفاوت ب جامعه میاهمیت خدمت فرد یا افراد منتخ
باشد. براي مثـال، در شـرایط جنگـی مهندسـان نظـامی ارج و قـرب بـاالیی در دولـت         

تواند در مناطق مختلف نظامی، خـط مقـدم جبهـه و منـاطق     اما همین امتیاز می؛یابندمی
متفـاوت باشـد. در تمـامی    هاي مختلف مثالً زمستان و تابستان غیر نظامی ... یا در زمان

که ضمن رعایت حداقل حقوق شهروندان که همان حقـوق انسـانی،   این موارد تا زمانی 
ها توسط یک دولت مشروع و مورد اکثریت بشري، اولیه و بنیادین آنها است این تفاوت

صورت موقت و نه رضایت شهروندان و  در راستاي منافع و مصالح عموم شهروندان به
جام شود، همگی مشروع و مطلـوب و بلکـه در مـواردي ضـروري و واجـب      دائمی، ان

ها مسـتحق مؤاخـذه اسـت. ایـن     انگار در رعایت این اولویتخواهند بود و دولت سهل
هـاي  اي به دیگري متفاوت باشـد. مـثالً اولویـت   تواند از جامعهمصالح و منافع طبعاً می
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دینی باشـد  ههاي جامعمطابق اولویتتواندالئیک و مشروع شهروندان لزوماً نمیهجامع
دیـدبانان  هوسـیل یک قابل محکومیت بهاما هیچ؛بسا که در مواردي مغایر هم باشندو چه

حقوق بشر نیستند و اساساً این نوع کنترل و قضاوت در صالحیت آنـان نخواهـد بـود.    
ري معاصر هاي جاها و نسبیتطریق تفسیر برخی تعارضتوان ازتفصیل این مسیر را می

در سه اصل عدالت اجتماعی، دولت مردمی و شهروند قانونی نیز تبیین کـرد کـه مـا در    
کنیم.اینجا از تفصیل آنها خودداري می

جوهر نسبیت در حقوق شهروندي.3
نظر داشـت کـه بسـیاري از    در بحث از نسبیت در حقوق شهروندي همواره باید در

ماند؛ اما آن بخش از حقـوق  مستدام میحقوق بنیادین در وضع مدنی یا شهري هم 
هسـتند،  » حق بـر آزادي در «ها رایج شده و در حقیقت که ذیل عنوان حقوق آزادي

هاي تام در شوند؛ چراکه بدون این محدودیت و غربال قابلیتطورحتم محدود میبه
هاي فردي امکان وصول به وضـع مـدنی و حصـول سـعادت جمعـی میسـر       آزادي

اگر توجه این حقوق بـه نیازهـاي مـادي و ملمـوس     اینجا است که نخواهد بود. در 
بشري است که در رأس آنها از حق بر تغذیه (خوردن و آشامیدن)، تزویج (آرامـش  

هـا در چگـونگی   و آمیزش) و تـأمین (بهداشـت، پوشـاك و مسـکن) اسـت، آزادي     
شـود؛  یزده مـ استیفاي این حقوق حتماً به سود همگان، ازطرف دولت، لگام و لجام

را باید از هـم بـه نیکـی    » حق بر، و آزادي در«باره حتماً دو مسئله رو، در اینازاین
تفکیک کرد. در تمامی حقوق ذکرشده این دوگانگی کاراست. زمانی حـق و زمـانی   

گونـه کـه آزادي در   آزادي نام دارد. براي مثال، افراد حـق بـر مسـکن دارنـد همـان     
ها که بهاز مسکن را نیز دارند؛ اما این قسم آزاديانتخاب، در ساخت یا در استفاده

شـوند و  شوند در یک وضع جمعی و مدنی محدود مـی نظر ما مجازاً حق نامیده می
ایـن  معیار این محدودیت میزان وفاداري شهروند در تأمین مصلحت همگانی است. 

بسـا ها محصور در طیف یا صنف خاص مذهبی یا سیاسی هم نیست. چهمحدودیت
دلیل اي از زمان بهبر قانون اساسی اقلیت شناخته شود؛ اما در برههشهروندي مبتنی

رساند امتیازات کامل یک شهروند درجـه یـک را یابـد؛    سود خاصی که به عموم می
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هاي مختلف وجود دارند؛ اما رو، به صراحت در این نظریه شهروندان در درجهازاین
اسـاس  مطلق نیستند و تحول از صـد تـا صـفر بـر    کدام در درجه خود ابدي و هیچ

سوي دولت مشروع و قانونی که نماینده منافع عمومی و عقـل  مصلحت همگانی از
جمعی دانسته شده، میسور و مقدور است.

دولت دمکرات و حقوق شهرونديه اندیش.3ـ1
قوت معنا است. دولت هم نقطه حقوق شهروندي بدون درنظرگرفتن نقش دولت بی

رو شـاید پاشـنه آشـیل اجرایـی نظریـه      اینضعف حقوق شهروندي است؛ ازهم نقطه و 
نسبیت در حقوق شهروندي نبود دولت مردمی و صاحب مشروعیت و مقبولیت اسـت.  
پس در این رابطه توضیحی ضروري است. اصل در این نظریه وجود دولت عقلی است 

عنـوان نمـاد و   کـه دمکراسـی بـه   شود؛ اما این پرسشکه نماینده اراده عمومی تلقی می
اي در تأمین حقوق انسانی و شهروندي مردم آیا در یـک جامعـه بهتـرین تئـوري     نظریه

ها است که ذهن اندیشمندان را به خود معطوف ها و بلکه قرنممکن است یا خیر؟ سال
عمدتاً رژیم جمهـوري اسـت کـه در آن    ) Démocratie(داشته است. مراد از دمکراسی

شوند. البته این بدان معنا نیسـت  مردم صاحب حکومت و اساس مشروعیت آن تلقی می
گوینـد، بلکـه منظـور آن    حال، حقیقـت را مـی  هرکه همیشه حق با مردم است و آنان در

است که مردم مبناي حکمرانی هستند، حال چه حکومت صریحاً به آن اقـرار کنـد، چـه    
مبنـاي آن مـردم   دیگر، دمکراسی یک نظریه است کـه بـر  عبارتعمل پوشیده ماند؛ بهدر 

هـا کـه   هـایی از حکومـت  بنابر حقوق اولیه خویش در حکومت سهیم هسـتند و شـکل  
تواننـد دمکراتیـک   شـوند، مـی  شده مردمـی بنـا مـی   شناختهرسمیتمبناي این حق بهبر

صـورت  هـر گروهی یا جمهوري باشد. درتواند فردي،خوانده شوند. حال این شکل می
از آن روي که مردم خود خواهان آن شکل یـا اشـکال هسـتند و بـدان رضـایت داده و      
حقوق و تکالیفی را بـراي همـدیگر از حـاکم و رعیـت در جامعـه مـدنی بـه رسـمیت         

شوند. با این وصـف حتـی یـک حکومـت پادشـاهی،      اند، دمکراتیک خوانده میشناخته
کـه  توانـد حکـومتی دمکراتیـک تلقـی شـود، مـادامی      نخبگی و... هم میاریستوکراسی، 

تبـع آن حقـوق   هاي حقوق عمـومی و بـه  برخاسته از اراده عمومی باشد که مبناي بحث
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تنها لزوماً دمکراسـی و اشـکال   هاي رقیب بر این باورند که نهشهروندي است؛ اما نظریه
(در معنـاي حقیقـی)  اننـد مشـروع  توبودن نمیصرف مردمیمعطوف و مبعوث از آن به

)Légitimité((در مفهوم قـانونی بـودن)  تلقی شوند، حتی اگر مشروع)Légalité(  هـم
هـاي حقیقـی مـردم نیسـتند، مغـایر حقـوق       چون عموماً مطابق خواسـته *لحاظ شوند،

شوند؛ چراکه در شهر و مدینه افراد مجاز نیسـتند از حقـوق هرچنـد    شهروندي تلقی می
اي اجتماعی رها کرده یـا  خود به دلخواه خود دست بکشند یا آن را بدون فلسفهانسانی

رسـیدن،  قـدرت مطـابق رضـایت عمـومی بـه    **بودن،بر قانونیواگذار کنند. پس عالوه
عنوان نماینده عقل جمعی از شروط دیگر حکومـت  هاي حقیقی مردم بهتعقیب خواسته

اسـاس نیازهـاي حقیقـی و    هم در بقا برمشروع است. حکمرانان باید هم در حدوث و
هاي نفسانی و آنی آنان. در اینجا است که تعقیـب  عالی مردم فعالیت کنند و نه خواهش

تنهـا  حقوق انسانی و شهروندي جزء تعهدات اولیه حاکمان خواهد بـود تـا خـود را نـه    
زیسـت، حتـی در   ها و محـیط به آینده آنان و سایر انساننماینده مردم خود بدانند، بلکه 

یابـد:  هاي آتی هم مسئول بدانند؛ بنابراین هر منتخب مردمی تعهدي دوگانه میقبال نسل
المللی.اول، تعهدي ملی و شهروندي؛ دیگري، تعهدي بشري و بین

سـاالر و دمکراتیـک باعـث شـده تـا      حکومت مردمهامروزه برداشت مثبت از اندیش
وجود آید. اگر اساس طبیعت انسانی بر ایـن  بهبینی در این رابطه نوعی اعتماد و خوش

پی سعادت خویش باشد، رسیدن بـه  قرار گرفته باشد تا در جمع با صفا و صمیمیت در
سـعادتمند  هگـذرد. یـک جامعـ   این سعادت فردي ناگزیر از مجراي سعادت جمعی مـی 

آورد. لذا حکومت چنـین تک اعضاي خویش فراهم میامکان بیشتري براي سعادت تک

هاز ریشـ واژهایـن . اسـت » Legitimacy«انگلیسـی هواژاز ايترجمـه سیاسیمتوندر » مشروعیت«*
، »Legal/ قـانونی «ماننـد  هاییو با واژهگرفته شده است»Law»قانونمعنايبه» Lay«یا» Lex«التینی

.معنی نیستهماما لزوماً؛استخانوادههم»Legitimate/ مشروع«و »Legislation/ تقنین«
امـا  ؛توانـد قـانونی باشـد   مثال بردگی میبراي، پنداشتیکی» بودنقانونی«را با »مشروعیت«نباید **

بـر  د، عـالوه شـو تمیز مـی فرایند باعثدر اینآنچهدر اساس قوانین طبیعی مشروع نیست. برلزوماً
حاکم ممکن استنیز سهیم است. به این معنا که» زمان«انسانی، عنصرهطبیعت و فطرت اولیعنصر 

بـه کهیابد. امريدهد و مشروعیتقانونیهحضور خود جلوموجود، بهوضعبهمردم دادنبا عادت
.استدولتطعیتو قاکاراییمیزان،داردمشروعیتدر جبرانوسعیحضور مدد رساندهاین 
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هاي اعضاي خـود باشـد. وجـود و وجـدان جمعـی،      تواند فارغ از دغدغهاي نمیجامعه
بـه  خواست جمعی را به دنبال دارد و این خواست جمعی است که حکومـت آن منجـر  

شود و طرد آن برابر با استبداد است. نقش چنین حکـومتی مردمـی حفـظ    دمکراسی می
توانند فردي را به حکومت برگزیـده  قراردادي میاموال و منافع افراد است. افراد با عقد 

و قانون تنظیم کرده، با کمک دولت مردمی به تنبیه خاطیـان بپردازنـد. هرچنـد در ایـن     
ها خواه ونـاخواه بایـد از برخـی    گذر به حکومتی مردمی همچون سایر اشکال حکومت

کومـت  وجـود، ح ایـن حقوق به نفع حکومت و در راستاي تقویت آن دست کشـید، بـا  
امنیت و تضمین حقـوق  هاول موظف به تأمین عدالت اجتماعی، توسعهمردمی در درج

هایی کـه در چهـارچوب قـانون طبیعـت و     هاي اساسی شهروندان است. آزاديو آزادي
Déclaration(جهانی حقـوق بشـر  هدر اعالمیاند. قانون مدنی به رسمیت شناخته شده

Universelle des Droits de l'Homme(المللی حقوق مدنی و سیاسـی و در میثاق بین
)Pacte international relatif aux droits civils et politiques(16 décembre 1966((

المللی حقوق بشر هستند، پس از برشمردن تعـدادي  ترین اسناد بینکه معتبرترین و مهم
انـد کـه اجـراي    متذکر شدههاي اساسی و تأکید بر لزوم مراعات آنها، از حقوق و آزادي

مبنـاي  تواند محدود باشد. قانون نیز برهاي مزبور فقط به حکم قانون میحقوق و آزادي
اند از:هایی را ایجاد کند.آن امور عبارتتواند محدودیتیکی از جهات زیر می

هاي عمومی؛رعایت حقوق دیگران و آزادي.1
حفظ نظم، امنیت و رفاه عمومی؛.2
ظ سالمت اخالقی جامعه؛حف.3
بهداشت عمومی..4

بـودن اعمـال برخـی حقـوق و     تعریف نظم، امنیت، اخالق عمومی و تشخیص مضر
جهانی هصالح هر دولتی که به تعبیر اعالمیسوي مقامات ذيها براي آنها، طبعاً ازآزادي

مـورد  ویـژه، در گیرد که بـه حقوق بشر باید واجد وصف دموکراتیک باشد، صورت می
هـا  قسمت سوم، یعنی اخالق و سالمت عمومی جامعـه، ممکـن اسـت دیـدگاه دولـت     

).384-387ص،1383مهرپور، (مختلف و متفاوت باشد
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اسالم، حقوق شهروندي و اصل وفاداري.3ـ2
معیار و مناط توسعه یا تضییق حقوق شهروندي یا تعالی یا سـقوط شـهروند در پلکـان    

فرد به منافع عمومی است کـه در رأس آن خـدمت بـه    حقوق شهروندي میزان وفاداري
جمله در هاي دمکراتیک ازعملی و اجرایی این تئوري، کامالً در نظامهدولت است. نمون

هاسـالمی همـ  همثـال در یـک جامعـ   بـراي حقوق اسالمی و تاریخ اسالم مشهود است. 
انی هسـتند و  شهروندان بنابر اصول شرعی و قوانین بشـري داراي حقـوق بنیـادین انسـ    

هاي ضـعف حکومـت و عـدم مشـروعیت دولـت      تحریم یا تعطیلی این حقوق از نشانه
ـ        هاست. حداقل در مقام مبانی نظري اسـالم، هـیچ انتقـادي بـه حقـوق اسـالمی از زاوی

چراکـه عمـوم   ؛تـوان وارد کـرد  اعتنایی به حقوق انسانی وارد نیسـت و اساسـاً نمـی   بی
رنگ تفاوت در حقوق انسانی را براي متفکـران غربـی   تمایزات حقوق در اسالم نیز که 

دلیل تمایزات معمول در حقوق شهروندي است که اصل این جدي جلوه داده است، به
هـر نظـام حقـوق جمعـی ازجملـه حقـوق       هگونه که گذشت، الزمـ ها نیز، همانتفاوت

رو، اصـل تفـاوت در  شهروندي است که درنهایت سود آن براي همگـان اسـت؛ ازایـن   
حقوق شهروندي امري معقول و معمول است. عموم انتقادات حقوق بشـري بـه اسـالم    

گردد. با این همه، مینیز نادانسته به خلط مرزهاي حقوق بشر و شهروند در این دین باز
مسلمانان قائل به تبعیض مثبـت  حتی در حقوق شهروندي نیز حقوق اسالمی به نفع غیر

اي کـه در  مسـلمان اسـت. پدیـده   نسبیت به سود غیرشده است و در برخی موارد عمالً
هیچ نظام حقوقی معمول نیست.

غیرمسـلمان  هتنهـا مـوردي کـه تبعـ    اسالمی، همثال در حقوق شهروندان جامعيارب
هتکلیف جدي شهروندي در قبـال حقـوق دریـافتی از دولـت اسـالمی دارد، در مسـئل      

شـود. جزیـه   پرداخت مالیات است که در اسالم با عنوان جزیه از اهل کتاب گرفتـه مـی  
آمیز با سایر مسـلمانان اسـت و نـوعی    نماد قبول تعهد غیرمسلمان به همزیستی مسالمت

مسلمان اسـت.  خدمات دولت اسالمی در قبال تأمین آسایش و امنیت شهروند غیرههزین
کار رفته، درحقیقت مراد قبول این نـوع  به» صاغرون«ه ژقرآن مجید واهشریفهاگر در آی
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این دسته از شـهروندان  *قدرت و والیت اسالمی و خضوع در برابر حاکمیت آن است.
ازاي خدمات دولت اسالمی هر نفر ساالنه فقط موظـف بـه پرداخـت    دولت اسالمی در

تنها از مـرد سـالم  دوازده تا چهل و هشت درهم با مستثنیات زیربوده است: این مالیات
(غیر بیمار، غیر مجنون، غیر معلول، غیر سالخورده، غیر نابینا...)، بالغ، آزاد، غیر روحانی

درهـم؛  48(از مـرد ثروتمنـد   (اهل صـومعه، کلیسـا، کنیسـه...)، شـاغل، داراي درآمـد     
شـد؛  گرفتـه مـی  درهـم) 12درهم و روستایی صـاحب سـرمایه   24دار متوسط: سرمایه
المنفعـه یـا   اگر فرد غیرمسلمان خدمت عمومی خوبی کرده، در امور کـالن عـام  بنابراین

نـوعی  دولتی همچون سربازان افتخاري، مهندسان خبره، معماران و امثال آنان نیز کـه بـه  
اي انجام داده بودنـد از مالیـات شـهروندي    کرده یا خدمت کالن شایستهخدمت عام می

هانال آب) از قاهره به دریاي سرخ در عصر خلیفـ (کايمعاف بودند، همچون حفر ترعه
شـدند. آنـان مجـاز بودنـد حتـی بـا       (جزیه) معاف میدوم که بانیان از پرداخت مالیات

که در بسیاري از طورياسالمی آزادانه امرار معاش کنند، بههباال در جامعهتجارت با بهر
چرخید و در این شـرایط دولـت   مسلمانان مینفع غیرثروت جامعه عمالً بههموارد موازن

کردنـد.  اسالمی گاهیبه ناچار بر واردات اهل کتاب عوارض گمرکـی خـاص مقـرر مـی    
که بـه تفصـیل ایـن مسـائل را تشـریح کـرده، شـکی بـاقی         حمیداهللاهمه، به اعتقاد اینبا

تري داشـتند مدت، این غیرمسلمانان بودند که وضع مطلوبماند که همواره در درازنمی
بــر چراکــه مســلمانان شــهروندان دولــت اســالمی، عــالوه؛)131ص،1380، اهللاحمیــد(

هاي جاري شهروندي مکلف بودند بدون تفاوت مرد و زن یـا کوچـک و بـزرگ    هزینه
تعهدات شرعی چون خمس، زکات، ممنوعیت ربا، ممنوعیت خرید و فـروش امـوال و   

کـه  طـوري کننـد. بـه  اجناس محرمه و تعهدات شهروندي چون نظام وظیفه را پرداخـت 
حـال،  عـین رسید؛ دردرهم در سال می200یک مسلمان در همان دوره، به همالیات سران

شهروندان غیرمسلمان تمامی حقوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی به مفهوم امـروزي را  
از کارافتادگان از شهروندان غیرمسلمان دولت اسـالمی را  هاین تأمین هزینهداشتند. نمون

ذینَ     تلُواْ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاللّه والَ بِالْیومِ اآلخرِ والَ یحرِّمونَ ما حرَّم اللّه ورسولُه والَ قا«* نَ الـَّ قِّ مـ یـنَ الْحـینُونَ ددی
ص مهو دن یۀَ عطُواْ الْجِزْیعتَّى یح تَابرُونَأُوتُواْ الْکبا کسانى از اهل کتاب که نه بـه خـدا، و   : )29: هتوب(»اغ

شمرند، و نه آیین حـق  نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام مى
.دست خود بپردازند!پذیرند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را بهرا مى
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ـ  علـی امـام  هتوصیهوان در واقعتمی اهـل کتـاب از   همـرد سـالخورد  هدر تـأمین هزین
همچنین، شهروندان غیرمسلمان حق داشتن قبرسـتان  *المال مسلمانان مشاهده کرد.بیت

هاي عبادت، مناصب سیاسی را در چهارچوب قـوانین شـهروندي داشـتند.    خاص، مکان
بـرآن مالحظـه   سرخسـی و تفسیر شیبانیسیرالکبیرتوان در را میهاي زیادي از آننمونه

)؛ بنابراین هرچند در اسالم اعتقاد بـراین اسـت کـه   132ـ138ص، 1380، حمیداهللا(کرد
ولـو آن عقیـده   ـیک انسـان هعقیدپنداشت کهبراي سعادت بشر نباید واقعیمسیردر 

رچند غیرمسلمان، غیـر  وجود، هر شهروندي هاین؛ باآزاد استـنباشدنیز تفکربرمبناي
دولت اسالمی داراي تمـامی حقـوق انسـانی خواهـد بـود و دولـت       هاهل کتاب در سای

که قواعد بازي حقوق شهروندي را به نیکی همچون مسـلمانان رعایـت   اسالمی، مادامی
هدلیل فقدان اماراما طبیعی است که این قسم از شهروندان به؛کند، به او متعهد استمی

نبودن اسباب جلب اعتمـاد کامـل،   ثبوت وفاداري به حاکمیت یا حداقل فراهمالزم براي
نباید منتظر مشاغل کالن و تصدي امور کلیدي در دولت اسـالمی یـا هـر دولـت دیگـر      

مهـم  ه). درهرحال، نکتـ 120ص،1381جوادي آملی، (هاي خویش باشندمغایر با آرمان
گونـه  عامه است. در این میـان همـان  وفاداري به نفع مصالحهدر حقوق شهروندي مسئل

تفاوتی بین غیرمسلمان از اهل کتاب و غیر اهل کتاب وجـود نـدارد.   که گفته شد، عمالً
اي از مکان یک غیرمسـلمان اجـر و قـرب بیشـتري     اي از زمان یا گسترهبسا در برههچه

ت، یابد تنها چون بیشتر به سود مصالح عمومی کـه مصـلحت مسـلمانان نیـز در آن اسـ     
نقشی بر عهده دارد و البته این سبک امتیاز براي مسلمان و غیرمسلمان موقتی اسـت. در  

االصل و سرخسـی المبسوطبه نقل از حمیداهللاو خلفاي راشدین، چنانکه سنت پیامبر
غیرمسـلمانان در  همثابـه اتبـاع بـا همـ    آورده است، این سبک رفتار شهروندي بهشیبانی

هم ابوحنیفهجا از همان**).136ص،1380، حمیداهللا(دولت اسالمی وجود داشته است
الکفر ملـه  «هم با تفاوتی اظهار داشته که شیبانی، »اهل الشرك کلهم مله واحده«نقل شده که 

کنـد از حاضـران پرسـید، او کیسـت؟     نابیناي نصرانی را دید که تکدي مـی پیرمردعلیروزي امام *
ده و رهـایش شـ آنجاکـه پیـر و نـاتوان    اید تاکار گرفتهگفتند: نصرانی است. حضرت فرمود: او را به

.)49ص ،الحرالعاملی:ك(ر.اش را بدهندالمال خرجیاید؟ سپس دستور داد تا از بیتدهکر
سرخسـی  بـه نقـل از   )136ــ 137ص، همـان (حمیـداهللا وص باید به موارد دیگـري کـه   خصدر این**

؛ ترمـذي،  17:41ماجـه، سـنن،   ابن/74ابویوسف، خراج، ص/119ص،10المبسوط، ج(الدینشمس
) آورده است، مراجعه کرد.96، ص4؛ شافعی، االم، ج19:31سنن، 
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الـدین  شـمس شهروندان از این حقوق، همندي همبندي، در بهره، در یک جمع»واحده کله
از این امر روشن مـی شـود کـه ذکـر اهـل      «مطلب را چنین توضیح داده است:رخسیس

شمول این قاعده نیست، بلکه مشعر بر این است هکتاب در قرآن براي محدودکردن دایر
*.»توان از آنها جزیه گرفتکه می

دلیل ستیزه با منافع عمومی، سایر غیرمسلمانان تبعههم بهجز مرتدین آندرنتیجه به
**گیرند.نیز مشمول قواعد و حقوق شهروندي دولت اسالمی قرار می

نتیجه
بسیاري براي رد نظریه نسبیت در حقوق شهروندي در دام نسبیت در حقوق بشر افتـاده  

اند که مبانی فلسفی هر دو یکسان است. ایـن نوشـتار بـا بـازخوانی     اند و چنین پنداشته
رود که گریـز ار نظریـه نسـبیت بـه نفـع      رانگر مینظریه نسبیت به نبرد با این اندیشه وی

نکـه  آژه تواند با مبانی فلسفی توجیه شود. بـه وی وجه نمینسبیت در حقوق بشر به هیچ
مراد از فلسفه حقوق بشر فلسفه پزیتویستی آن باشد. از این منظر نظریه نسبیت بـیش از  

عمل است.آنکه در دامن صرف اندیشه هاي فلسفی تعریف گردد یک ابزار 
گذاري داخلـی و  تري در سیاستبسیار مهمههاي اخیر، حقوق بشر به دغدغدر دهه

هاي متعددي خواسته یا ناخواسته، مسـحور یـا   سیاست خارجی تبدیل شده است. دولت
محصور این سنخ از قوانین حقوق بشري شده و درنتیجه ناچارند به حقوق بشر احتـرام  

شـرط  د کـه امـروزه احتـرام بـه حقـوق بشـر را پـیش       هاي دیگري هستنبگذارند. دولت
توان بـه  سختی میاند. هرچند باید معترف بود که بهمطلوب کردههبرقراري هر نوع رابط

ـ    حقـوق بشـر در سیاسـت خـارجی معاصـر      هبعضی کارکردها و کاربردهـا، کـه ازنظری

آمده است.119، ص10، جالدینشمسسرخسیدر حمیداهللاین مطالب به نقل از *
رِ  ا«د ازجمله: کرهایی توان چنین استنباطاز برخی آیات قرآن کریم نیز می** بِغَیـ مارِهین دوا مینَ أُخْرِجلَّذ

عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن یح   م ا اسـ یهـذْکَرُ فی اجِدسمو اتلَوصو عبِیو
لَا ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ لَم یقَاتلُوکُم فی الدینِ ولَـم  «؛ )40حج: »(اللَّه کَثیرًا ولَینصرَنَّ اللَّه من ینصرُه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِیزٌ

دةً   «؛ )8ممتحنۀ: » (دیارِکُم أَن تَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَیهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَیخْرِجوکُم من  احـۀً و أُمـ تُکُمأُم هذإِنَّ هو
. استخدام واژگانی )92أنبیاء: » (فَاعبدونِإِنَّ هذه أُمتُکُم أُمۀً واحدةً وأَنَا ربکُم «؛ )52مؤمنون: »(وأَنَا ربکُم فَاتَّقُونِ

موارد قابل تحلیل هستند.این جاي مله، صوامع ...، الینهاکم...ان تبروهم، در هچون امه ب
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یش باشـند ها باید متضمن حقوقی اولیه براي شهروندان خـو شود، بدبین نبود. دولتمی
) *Le "droit à" (droit-créance(( توان از حقوق اساسی حمایت کننـد و درحد)Le

"droit de" (droit formel(( امـا واقعیـت آن   ؛منـد شـوند  تا از مشروعیتی درخور بهـره
هـاي خـرد و کـالن بـه حقـوق بشـر اغلـب        است که در دنیاي معاصـر توسـل دولـت   

اسـت تـا بتـوان واقعـاً بـاور کـرد کـه جهـان در قـرن          تـر از آن  انگارانه و گزینشیسهل
سوم میالدي، حقوق بشر را بهتر از گذشته فهمیده و رعایت هیکم در عصر هزاروبیست

وجود، شاید نتوان به مفهومی اندیشید که توانسته باشد به چنین مکان منیـع  اینکند. بامی
، کمتر دولتی توانسته جهتاینالملل دست یافته باشد؛ ازبینهو جایگاه سترگی در جامع

ها مقابله کرده، خـود  ها و میثاقآن در اعالمیههحقوق بشر و ثمرهاست صریحاً با اندیش
تاب قوانین ناظر به وضعیت حقوق بشر شـهروندان  ورا فراتر یا فروتر از غلطیدن در تب

هـایی مهیمـان   قـوق بشـر در کشـتی گفتمـان    خود ببیند. همگان در این دریاي زیباي ح
داري آن نیسـت.  هاي پرتالطم است و کسی را یـاراي سـکان  هستند که ناخداي آن موج

اند و برخی بـا  اندیشی شدهبرخی با تکیه بر اصول بنیادین حقوقی متهم به تحجر و جزم
ند. غافل از اهاي حقوقی هماوا شدهشناوري در نسبیت قوانین و قواعد زمانه با پسامدرن

اینکه حقوق بشر و شهروندي نه یکسان و نه متضاد هسـتند. آن دو درحقیقـت دو روي   
یک سکه هستند که هر دولت یا اندیشمند معاصري بنا به کیاست، مصلحت یا سیاسـت  

بخش از آن نظر افکنده است.تنها به نیم
قـوق بشـر و   سـخت ح همثابه مرکز ثقل و هسـت تأکید این مقاله بر حقوق طبیعی به

رو تقدم آن بر حقوق بشـر موضـوعه و سـپس    ایننتیجه اساس ماهیت انسانی بود؛ ازدر
شناســی و گونــه کــه روانحقــوق شــهروندي امــري طبیعــی تلقــی شــده اســت. همــان

این مجموعـه  هنگاري او مقدم است. نگارندشناسی و تاریخشناسی انسان بر جامعهانسان
فعلی که عموماً خواسـته  هحقوق شهروندي را در جامعبرآن بود تا مسیر عملی و نظري

یا ناخواسته با غبارهـاي هـویتی در فهـم واقعیـت انسـانی همـراه اسـت، روشـن کنـد.          
حقیقـت تـا واقعیـت    هحقوق بشر از حقوق شـهروندي بـه فاصـل   هصورت، فاصلدراین

د. حقـوق  تر شوخواهد بود. براي اینکه واقعیت طبیعی جلوه کند باید به حقیقت نزدیک
درخت تنومند حقوق طبیعی نیسـت کـه تـاکنون بنـا بـه فصـول و       هبشر چیزي جز میو
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هـا و  بشـري داشـته اسـت و اعالمیـه    هفواصل مختلـف ظهورهـایی متفـاوت در جامعـ    
نـوع وضـعیت  هواسـط گونه کـه شـب و روز بـه   هایی را موجب شده است. همانمیثاق
آید، حقوق شهروندي هم بسته بـه نـوع   یوجود مگرفتن زمین در برابر خورشید بهقرار

شـود، حقـوقی کـه    حقـوق طبیعـی ظـاهر مـی    هها برگرد هستتعامل اجتماعات و دولت
درستی باید حقوق بشر حقیقی را همان نامید و حقوق بشر واقعـی را همـین موجـود    به

حقـوق طبیعـی و   همکتوبات غربی و شرقی سه قرن اخیر پنداشت. به هر میزان که فاصل
حقوق شهروندي هم بیشتر خواهـد  هبشر رسمی معاصر کمتر شود امید به توسعحقوق

هاي رایـج  استفادهدو از هم فاصله بگیرند، امید به درمان سوءهرچه اینبود و بالعکس؛
شود.خصوصی و عمومی از عدم شفافیت مرزهاي آنان کمتر می

شـان دهـد چگونـه    لذا تمامی سخن این نوشتار بر این محور شکل گرفته است که ن
تـوان دو بعـد از   شمول بنا شده و چگونه میاي ثابت، مشترك و جهانحقوق بر جوهره

وجود آدمی را در دو چهره از حقوق وي در وضعیت فردي و اجتماعی تبیین و ترسـیم  
به طرد دیگري شود. در ایـن مسـیر، بخـش    کرد بدون آنکه الزام و اعتقاد به یکی منجر

اما آنگـاه کـه پـاي    ؛طبیعی یا قدسی از حقوق بشر پرداختهجوهراول به ترسیم همین 
ها هـم  توجیه عملکرد دولتآید، ابزارها و اسبابسخن از حقوق شهروندي به میان می

اصـالت حقـوق شـهروندي، از    هدیگر، باید پیش از سخن دربارعبارتشود؛ بهجدي می
ضمن داشتن مقبولیـت عـام   مشروعیت دولت حاکم بر شهروندان مطمئن شد. دولتی که 

مشروعیت خود را در پیگیري منافع و مصالح حقیقـی شـهروندان دنبـال کنـد و نـه در      
زدگی آنان. براي این منظور بود که مبحث سوم به سراغ پاشـنه آشـیل   فریبی و عوامعوام

تئوري نسبیت در حقوق شهروندي رفتـه اسـت تـا خواننـدگان، نگارنـده را از تیرهـاي       
دور دانند. براین اساس است کـه قائـل   محوري بهجاي شهروندپروري بهبدزهرآگین مست

گونه که دولت در تغییر است، شهروند نیز چـه در  هستیم که در حقوق شهروندي، همان
حقوق و چه در منزلت اجتماعی در تالطم بوده و میزان اعتبار شـهروند بـراي دولـت و    

ع عمومی، مصالح عمومی، اخالق عمـومی  جویی منافدولت براي شهروندان به میران پی
حـاکم یـا   هو بهداشت عمومی افراد جامعه است و نه صرف منـافع ازلـی و ابـدي طبقـ    

قشري خاص از شهروندان. در همین راستا بوده است که در بخش سوم، ضـمن تـالش   
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هاي حقوقی دینی و سخن از حقـوق الهـی اسـالمی در کنـار حقـوق      براي توضیح نظام
بودن حقوق ثـابتی  نفسه به حکم اولی انسانشد که هرچند شهروندان فیطبیعی، روشن 

وجـود، هـیچ   (طبیعـی) دارد، بـااین  مداران ریشـه در حقـوق الهـی   دارند که به باور دین
تر از منکر یا مخالف خود در داشتن حقوق انسانی تلقـی  شهروندي هرچند مؤمن، انسان

دینی براي همیشه ازمنظر حقوق و امتیـازات  هدینی در جامعشود و بالعکس هیچ بینمی
چراکه میزان در این نوسـانات حقـوقی نـه انسـانیت     ؛گنجدپایین نمیهشهروندي در رد

است.»میزان وفاداري در حفظ هویت جمعی و مصالح و منافع عمومی جامعه«بلکه 
نی مبانی حقوق شـهروندي در اسـالم در گفتـار پایـا    هاین تفسیر است که درباربنابر

مثابه بخشی از منزلت اجتماعی افـراد جامعـه   منزلت ِشهروندي بهخاطرنشان کردیم که 
حقوق بشري، نه ذاتی است و نـه دائمـی؛   هنیز، برخالف کرامت و منزلت بشر در مرحل

چراکه این مقام و شأن به جمع و در شـکل  ؛پذیر استبلکه کامالً متغیر، سیال و نسبیت
صورت مجزا. داشـتن  تک افراد بهملت وابسته است و نه تکـامروزي به حاکمیت دولت

دیگر هاي به معناي لزوم رعایت دائمی آن در جامعاین منزلت، امتیاز و حقوق در جامعه
اسـاس  به موقعیت دیگر در همان جامعه نیست، مگر آنکه بریا حتی در موقعیتی نسبت

تعهد متقابـل را ایجـاب کنـد کـه حتـی      المللی لزوم پایبندي به آن، قراردادي ملی یا بین
شمول شـود، از نسـبیت ایـن حقـوق     درصورت اخیر نیز هرچند امري شهروندي، جهان

بر وضع مدنی هستند و نه طبیعی.چراکه همگی مبتنی؛کاهدنمی
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