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 چکیده
، «رابریب»تأکید از آزادی به بود، و در قرن نوزدهم هم، نقطه « آزادی»بیش تر بر مفهوم هیجدهم، در قرن ، «حقوق بشر»توجه و تمرکز 

 قوق  متأسررفانه باید ااعان کرد کهاما،  بود، که در محور اصرر ا ایم محا ق قرار فرفت.« عدالت»انتقال یافت. سررانجام در قرن بیتررتم، مفهوم  

ته و ارباب ن ام فئودالی ن ام وحقاتا و صرففا،  ؛شرهروندی، در وول تاری،، هموار  تحت العرعاا اسرتحداد  تومتا و میهحا، بررا رسروم ن یر    

به کار رفت، و بعدها  فرانته 9871اوت  62اعالمیه  قوق بعر و شهروند در  ، نختتیم بار« قوق بعر»اصطالح : رعیتا و مردساالری بود  است

ی، اجتماعا و قوق اقتصادمفعرور سازمان م   متحد، اعالمیه جهانا  قوق بعر، و میااقیم بیم الم  ا   »در اسرفاد بیم الم  ا  قوق بعرر، ن یر؛   
 قوق شهروندی و بیان  قوق  در واقع مانیفتت، فرانته 9871اعالمیه انقالب  مورد استفاد  قرار فرفته است. فرهفگا و  قوق مدنا و سیاسا

قتیم بفدی ی، ت. در ایم راسرتا، اندیعمفدان عرصه  قوق و سیاست به فرارور نیاز جامعه و تتهی  و تفهیم موووا  قوق شهروند وحیعا اسرت 

ما ا  قوق مدنا،  قوق سرریاسررا،  قوق اجتماعا.»هایا از ایم  قوق، ارایه نمود  اند که تقترریم بفدی تامم مارشررال نیز، از آن جم ه اسررت: 

ما  رآنچه که در ایم اثفا، رُخ ما نماید؛ سرهم ایران باسرتان، در شرت  فیری و نحرو  قوق بعرر و شهروندی است، و شایتته و مفصفانه به ن      

م اعالمیه  قوق نختتیرسد که ایم جتتار نیز، در کفار موووا مقاله  اور، در بخعا جدافانه مورد توجه و تدقیق واقع بیفانه قرار فیرد. زیرا، 

قوق   نختتیم مفعور م   و عفوان، به مفعورکوروش امروز ، و و در زمان کوروش بزرگ هخامفعا بود  است، در ایران باستان، بعر در جهان

مجموعه  قوق مدنا و ، به عفوان شررهروند، و  قوق شررهروندیمفاهیما چون، ایم اسررت که امر،  ؛ فرچه واقعیتشررفارته شررد  اسررت، انترران

 ال، با توجه به اوصاف پیش ففته، آنچه در ایم مقاله مورد  !ایران متداول شد  است و  قوقا در چفد دهه ی اریر در ادبیات سیاسا، سریاسا 

 62  قوق بعر و شهروند با رویتردی تح ی ا به اعالمیه  قوق بعر و شهروندسرا واقع رواهد شرد؛ نگاها اسرت به پیعیفه تاریخا    بحق و برر

، ق شررهروندی قو مفهوم و تاریخچه، که برای تعرری  و تفهیم بیش تر مووروا به تفصری ، در فحوای محا ق مطرو ه، به    فرانتره  9871اوت 

لا آن از نگا  اعالمیه های  قوق بعررری، نگاها به سرریر تحول تاریخا  قوق شررهروندی در مرب، تمایز بیم مفهوم  قوق بعررر و جهان شررمو

 پردارته رواهد شد. باستان،  ایران درو شهروندی  قوق بعر سیر تحول تاریخا  نگاها به همچفیم  قوق بعر و شهروند و

 

منشررو  ، ها  حقوق بشرر  اعالمیه، 9871د شررو دی  اعالمیه حقوق بشرر  ، شررو دی   حقوق، حقوق بشرر  واژگان کلیدی:

 .کو دش
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 (نویتفد  متئول ). قوق دانعگا  تهراناستاد بازنعتته دانعتد   ٭

 دانعجوی دکتری  قوق عموما در آکادما ع وم تاجیتتتان. ٭٭



 ی حقوق شهروندیمفهوم و تاریخچه. 1

مجموعه  قوق مدنا و سیاسا است که همه اتحاا کعور از آن برروردارند، و ایم ، و  قوق شهروندی 6شرهروند،  

 اصطال ا است که در چفد دهه ی اریر در ادبیات سیاسا ایران متداول شد  است.  

 قوق شرهروندی، در ابتدا، در دموکراسا کالسی  یونان باستان، در بتتر زندفا شهری آتم تتویم و رشد کرد،  

م یا ی  ی  امیرنعرری، آتم در دور  ی یونان باسررتان، شررهر. و با رواج تفتر دموکراسررا، و پیعرررفت تمدن تتام  یافت

در پای تپه های ، در اعیاد، و روزهای معیفا از سررالمردم آن ، و را تعررتی  ما داد «شررهر -دولت»دولت کوچتا به نام 

دور هم فرد ما آمدند، و در امور جمعا تصرررمیم هایا ما فرفتفد، دربار  جفا یا  9«افورا»شرررهر در مترانا به نام  

از تفها  ،صر   اههار ن ر ما کردند، در بررا مترا   قحرایا به عفوان هیات مفصفه به داوری ما نعتتفد، و ایم امتیازات   

تماعات از  ق معارکت در اج ؛بردفان، کارفران، زنان و بیگانگانا که در آتم ستونت داشتفد :آن نجحاء و اشرراف بود 

و آن هم ، عموما، مصرررون بودن از تعر  و بررورداری از آزادی عقیرد  و سرررخم ففتم و اههار ن ر در ایم قحی  امور  

 شام  قعر رواص بود. 

و  4باسرتان و  تومت سره نفری کفتروال و همچفیم در زمان امپراووری افوست    در دور  ی جمهوری اشررافا روم 

اعحرای مج م  »که از دررعران تریم ادوار تاریخا روم اسرت، امتیازات و  قوق مدنا و سریاسرا متع ق به      5تیحریوس

ق و از  قو، ویف های وسرریع جامعه هیح  قوقا نداشررتفد ؛تعررتی  ما شررد «جحاء و اشررراف شررهر رومن»که از ، بود «سررفا

بعدها بر اثر انقالب هایا که در انگ ترررتان، آمریتا و فرانتررره به وقوا پیوسرررت، به وی   با ، لتم .شرررهروندی رحری نحود

در آن کعور فردید،  قوق ، 9871اوت  2که مفجر به انتعار اعالمیه ی  قوق بعر و شهروند مورخ ، انقالب کحیر فرانته

 سا جتتفد.  ، تأیر کعورها از آن در قوانیم اساسا رودو سا، شهروندی بازتاب جهانا یافت

 کورش»به زمان های ری ا قدیم برما فردد. به روایت تاری،، ، الزم به اکر اسررت که سررفت نوشررتم اعالمیه  قوق

را که بخت الفصر  «قوم یهود»؛ فرمانا صادر و به مردم باب  دستور داد، 2، پم از فت  باب «سرم سر ت ه هخامفعا  ؤم، کحیر

ازسازی معابدشان را که تخریب کرد  بودند، ب :به اورش یم ووم رود بازفردند بگیارندآزاد کففد و ، به اسارت فرفته بود

ه به عفوان نختتیم اعالمی ؛«داری ما شرود  در موز  نگا و » ، که روی لو ا به رط میخا ثحت شرد  ، فرمان مزبور .نمایفد

و  « ق مالتیت»، «ا ترام معابد»، «آزادی میهب»ایم اعالمیه،  درهمچفیم،  .معررهور اسررت ، می  قوق بعررر در عهد قدی

 به مردم توصیه شد  است. ، «امفیت فردی»

را که از آن در  «اوالقرنیم»از سررور  ی کهف،  72/79/76در تفترریر آیات ، مر وم عالمه محمد ترریم وحاوحایا 

 8اند.ما د« کورش کحیر»و او را همان ، یافته نام ما برد، «د الها و تتام مر»به عفوان ی   ؛یاد شرررد  اسرررت، قرآن کریم

به ، «کورش»از کتب مقدس یهود از ، «اشرررعیاء»در کتاب  7عالمه محمدتقا جعفری، اوالقرنیم را کورش دانترررته اسرررت.

                                                           
2. Citoyen (= citizen). 
3. Agora. 
4. August. 
5. Tiberius. 
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 یاد شد  است.  ، «متی  و ناجا م ت یهود»عفوان 

، امریتآدر قرن هیجدهم، نخترت در امریتا مرسروم شرد، قوانیم اسراسا اکار ایاالت متحد      ، سرفت اعالمیه  قوق 

در پاریم ، و انتعررار آن ایالت ویرژیفیاسررت که ترجمه 9882ژو م  96اعالمیه ، ها مهم تریم آن :دارای اعالمیه  قوق اند

انقالب کحیر فرانترره باقا  9871اوت  62 ثیر عمیقا در ورح، انعررا و لحم اعالمیه  قوق بعررر و شررهروند  أت، در آن زمان

مطرح  ،و محانا  قوق عموما معاصر، در زمیفه ی  قوق بعر و شهروندکه به جهت افتار جدیدی ، ایم اعالمیه .فیاشت

ودجه ن ارت بر ب»، «موران عموماألیت مئومت»و  «اصر  قانونمفدی »، «ت م ا اکمیّ»، «اصر  تفتی  قوا »، مانفد ؛ما کفد

 ، نقطه عطفا در تاری، اندیعه سیاسا محتوب ما شود.  «تحمیفات  قوق شهروندیکعور و 

 

 فرانسه9871. حقوق شهروندی از نگاه نویسندگان اعالمیه 6

دیحاچه قانون  9819ژو م  64و اعالمیه  9819دسررامحر   9دیحاچه قانون اسرراسررا    .ماد  اسررت  98دارای ، ایم اعالمیه

یید اعالمیه دور  انقالب أها وررمم ت همه آن ؛که بعدها به تصررویب رسرریدند، های دیگرو اعالمیه ، فرانترره 9142اسرراسررا 

 آن را تتمی  کرد  اند. ، با افزودن موادی دیگر، کحیر فرانته

قرن »المعارف   ریاسررت. دا « قوق وحیعا»و بیان 1«مانیفتررت»، در واقع «اعالمیه  قوق بعررر و شررهروند فرانترره »

نام ما برد و آن را پر بهاتریم نعمت ها ما  «آزادی وحیعا»از آن آزادی به نام  99و دیدرو 90داالمحر، اثر معررهور «هیجدهم

انترران آزاد زاد  شررد ، ولا در همه جا در »، «ژان ژاک روسررو»اثر معررهور  «قرارداد اجتماعا»شررمرد. نختررتیم جم ه ی 

ر برابر  قوق وحیعا دآمد  است. ، هروند فرانتهکه در اعالمیه  قوق بعر و ش، بازتاب  قوق وحیعا است «اسرارت است. 
. هایا اوالق ما شرود که شام  همه مردم از ن اد، رنا، جفم و زبان است  مجموا  قوق و آزادیبه ،  قوق مووروعه 

از سرررشررت و وحیعت انترران  ، زیرا که ایم  قوق .یا از مردم سرر ب نماید، نما تواند آن را تغییر دهد، فیاری هیح قانون

 ؛ها که ما آن را ووررع نترد  ایم ها و متان  قوق وحیعا،  قوقا اسررت الیزال،  قوق همه زمان ما فیرد. سرررچعررمه 

 و به آن عم  ما کفیم.  ، آن را در ما یابیم، به یاری عق ، ب ته

یازات امت و و در برابر قانون برابر هتررتفد، و آزاد ما زیفد، ها آزاد به دنیا ما آیفد انترران»: اعالمیه ما فوید 9ماد  

 فظ  قوق وحیعا و زوال ناپییر است و ایم ، . هدف هر جامعه سیاسا«اسرت  "مصر حت عموم "اجتماعا، تفها ناشرا از  

  [6ماد  «]آزادی، مالتیت، امفیت، و مقاومت در برابر ستم.»از  : قوق عحارتفد

محدود  ، رو . از ایمدمه نزندقدرت انجام هر فونه عم ا اسررت که به دیگری صرر»، عحارت از «آزادی»وحق اعالمیه: 

 ،جاسررت که اسررتفاد  از همیم  قوق وحیعا را برای سررایر اعحررای جامعه   فقط تا آن، ی اعمال  قوق وحیعا هر انتررانا

  [6ماد  ]معیم ما شود. ، وسی ه قانونه فقط ب، تحمیم کفد. ایم محدودیت ها

که به  ال جامعه زیان بخش اسررت. از هیح عم ا که به توسررط   ؛تفها  ق دارد ج و انجام کارهایا را بگیرد، قانون»

ماد  «]د. باش قانون مفع نعرد  باشرد، نما توان ج و فرفت و هیح کم را نما توان به کاری واداشرت که قانون امر نترد    
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99. Didero. 



کت شر، در تصویب آن، توسط نمایفدفان رود، شخصاً ؛ ق دارند، بیان اراد  عموم اسرت. ک یه شرهروندان  ، قانون»

 ،. اعالمیره، آن قرانونا را ما پییرد که در ی  جامعه آزاد و محتفا بر تفتی  قوا با رعایت  قوق وحیعا  [2مراد   «]کففرد. 

 [4-2ای  ماد  ] .ووع شود

، ت ریعه هر  اکمیتا اساساً در م»و صرریحاً اعالم ما کفد:  ، اعالمیه، مفعراء  اکمیت سریاسرا را در م ت ما داند   

   «نما تواند اقتداری را که از م ت نعأت نگرفته باشد، اعمال کفد.، و فردیت أاست. هیح هی

مادام که به موجب ی  قانون اساسا مدون، قوای  اکمه از »معتقدند: ، به تأسا از افتار روسو، نویتفدفان اعالمیه

، جربهبه ت رودکامگا وجود دارد.امتان استحداد و ، هموار  ؛ها معرخ  نحاشد  و  دود ارتیارات آن، یتدیگر جدا نحود 

یم قو  ب، ن ام به اسررتحداد کعررید  ما شررود. اعالمیه   ؛در دسررت ی  نفر قرار فیرد، وقتا تمام قدرت ؛ثابت شررد  اسررت 

 رط مرزی ما کعد. ، ا، بر اساس اص  تفتی  قوایقانونگیاری و قو  اجرا

معخ  و از تجاوز آن ز، ات قو  مقففه را نی دود ارتیار ؛ما کوشد 9819در جمهوری دوم فرانتره، قانون اسراسا   

 از را  تأسیم دادفا  قانون اساسا، ج و بگیرد. ، به قانون اساسا

 قانون اسرراسررا ، تأمیم نعررد  و تفتی  قوا عم ا نعررد  ، در آن جامعه که  قوق افراد» ما فوید:، اعالمیه 92ماد  

، میهدر  اکمیت است. اعال، و شرکت متتقیم م ت، راسارواسرتار دموک ، ثیر افتار روسرو أتحت ت، اعالمیه«وجود ندارد.

ما ، فرانترره 9819اعالمیه  .و وجود قانون اسرراسررا ممتم و میتررر ما داند  ، محدودیت قدرت را تفها از را  تفتی  قوا

ت  نیا مورد تجدیدن ر قرار دهد. م ت نما تواند دست ، آن را تغییر دهد ؛هر موقع که الزم باشرد ، م ت  ق دارد» :فوید

 [67ماد  ] «بحفدد.، یا تغییر قانون اساسا، های آیفد  را در تجدیدن ر

و مقاومت در برابر آن را ی   ق وحیعا و زوال ، برای صریانت از  قوق فردی، اعالمیه، استحداد و ه م را محتوم »

 [6ماد  ] « قوق رود دفاا نمایفد.و از ، در برابر ه م بایتتفد ؛ناپییر ما داند، و صریحاً اعالم ما کفد که مردم  ق دارند

 و نحو ، توورری  بخواهفد و بر وصررول، از همه مأموران دولت دربار  دسررتگا  اداری، جامعه  ق دارد، عالو  بر ایم

  [94و  95مواد ]ن ارت کففد. ، کعور ی بودجه هزیفه

 به وور ارتصار به شرح زیر است: ، مفدرج در اعالمیه، سایر  قوق شهروندی

باشررد.  تجویز کرد ، در موارد و به شررت ا که قانون ؛مگر، متهم یا دسررتگیر یا زندانا کرد، م را نما توانهیح ک»

  [8ماد  ] .(«...)باید به کیفر برسفد، آمران و مجریان ا تام و دستورهای رودسرانه

و ، اشدشرفارته شد  ب جرم ، به موجب قانونا که پیش از وورع قانون مربو   ؛مگر، هیح کم را نما توان کیفر داد»

 [7ماد  ] «ن هم با تعریفات قانونا.آ

وی ابالغ شود. توقیف اشخاص  به و، بر اسراس قانون صادر ، که محتومیت شرخ   مگر آن، اصر  بر برا ت اسرت  

  [1ماد  ] )....(جز در مواردی که قانون معیم ما کفد، ممتم نیتت

در مواردی که ن م عموما ایجاب ما ر؛ مگ، ر کردتوقیف یا دسرررتگی، کم را نما توان بره سرررحب عقایدش  هیح»

 [90ماد  « ]کفد.

ما تواند آزادانه سررخم بگوید، ، یتا از پربهاتریم  قوق انتررانا اسررت. هر شررهروند ، انتقال آزاد اندیعرره و عقاید»

سرروء ، ایم  قو یا شررخ  از ، معیم ما کفد، که موارد آن را قانون مگر آن، و آزادانه عقاید رود را نعررر دهد، بفویتررد

 [99ماد  ] «استفاد  نماید.



 به روشرررفا و، که قانون مگر آن، نما توان از کترررا سررر ب مالتیت کرد ، مرالتیت،  ق وحیعا و مقدس اسرررت 

 [98ماد   «]و پردارت مرامت عادالنه آن را الزم بداند.، آن را تجویز کفد، صرا ت

 

 تمایز بین حقوق بشر و حقوق شهروند  .3

، ما رواهد برای جوامع بعررری، یعفا ؛شررمولا دارد مال  ه ما شررود، اعالمیه ای که داعیه ی جهانبه ووری که 

هر دو مفهوم را در  تم وا د، و برای هر دو  :ور ا نو بریزد، تمایزی بیم  قوق بعررر و  قوق شررهروندی قا   نیتررت 

، اعالمیه های  قوق، مد  اسررت. لتمآ، هایا اسرت که در متم اعالمیه   قوق وا دی ما شرفاسرد؛ و آن  قوق و آزادی  

در ومم  اریر، ی   اند. اعالمیهیتفاوتا قا، بیم ایم دو مفهوم ؛و بعدها به تصویب رسید، اوای  انقالب، 9819که در سال 

ام  و آن را تفها شرر، بعررر جدا ما کفد «مفهوم شررهروند را از مفهوم» قوق دور  ی انقالب کحیر فرانترره، ی تأیید اعالمیه 

 درآمد  اند.  ،و یا رارجیانا که به تابعیت فرانتوی، تحعه شفارته ما شوند، که وحق قوانیم فرانته، اتحاا کعور ما داند

المیه که در اع، ممتم است مفطحق با  قوق بعر و معیارها و استانداردهای شفارته شد ، که  قوق شهروندی اما ایم

 9122دسامحر  92ب مصروّ ، ، و میااقیم آن9147جهانا  قوق بعرر مورخ  فرانتره، و اعالمیه   9871 قوق بعرر و شرهروند   

آن را آرمان رود قرار دهفد، و  قوق ، آن اسررت که کعررورهای جهان ، هدف م   متحد ؛یا در آن سررط  نحاشررد ، باشررد

ه ن ر بیب، بدیم ترت .معیارهای جهانا  قوق بعر را رعایت کففد، و در  د امتان، را تا آن سط  ارتقاء دهفد، شرهروندی 

تطحیق ، ربا  قوق بع، به مرور زمان،  قوق شهروندی، ما رسد با پیعرفت اندیعه ی  قوق بعر و  مایت های بیم الم  ا

 نماید. 

 و ،باید ااعان کرد که  قوق شرهروندی، در وول تاری،، هموار  تحت الععاا استحداد  تومتا و میهحا ، متأسرفانه 

 بود  است.  ، «صففا، ن ام فئودالیته و ارباب رعیتا و مرد ساالرین ام وحقاتا و » ؛بررا رسوم ن یر

پیوسته ، و میااقیم آن 9147به اعالمیه جهانا  قوق بعر ، 98/96/9954در تاری، ، الزم به اکر است که دولت ایران

قوانیم مربو  به سازماندها  .آمد  اسرت  « قوق م ت»در قانون اسراسرا زیر عفوان   ، اسرت.  قوق شرهروندی م ت ایران  

 محتوب کرد. ، باید جزء  قوق شهروندی، اصول مزبور را نیز



که بعد ازآن در ، در واقع مانیفتت  قوق شهروندی است که تمام اعالمیه های  قوق، فرانته 9871اعالمیه انقالب 

جهانا  در اعالمیه، با اندک تفاوتا همان اسررت که، ها و محررامیم آن، یید ما کففدأآن را ت ؛فرانترره به تصررویب رسرریدند

  قوق بعر و میااقیم آمد  است. 

، ازیر ؛درست است، ایم سرخم  «.نهالا اسرت که در هر جا نما روید ، «آزادی» :ما فوید مونتترتیو فونه که  همان

و آب و هوای فونه که فیاها برای نعو و نما نیاز به راک روب  همان :شررایط و لوازم متفاسرب با رود را دارد  ، آزادی

و ایم ، نما یابد تحقق، که بدون آن، مترت زم شررایط و سازکارهایا است  ، برقراری آزادی نیز ؛مفاسرب و نور کافا دارد 

ت بحق آزاد و معارک»، «رعایت تفتی  قوا»، «محدودیت قدرت، از وریق تدویم قانون اساسا» :سرازوکارها عحارتفد از 
 ،و پیش تر از آن، که در اعالمیه آمد  اسررت، اسررت «ولیت پییری  تمرانانؤمترر قانونمفدی و»، «مردم در امر  تومت

 سخم راندیم. 

هایا  ما تواند رشررد کفد، که در آن سررازمان، «جامعه ی مدنا و چفد صرردایا»، در جامعه ای به اصررطالح «آزادی»

بتوانفد ، «و صفوف مخت فکانون وکالی دادفترتری، کانون رحرنگاران، فزارشرگران   » ؛ن یر، مترتق  رارج از  اکمیت 

 ابراز و نعر دهفد. ، عقاید و افتار رود را از را  رسانه های آزاد

هم، نقطه تأکید از آزادی به  91بود، و در قرن « آزادی»بیش تر بر مفهوم 97، در قرن « قوق بعرررر»توجره و تمرکز  

به رمم آن  96ر اصرر ا ایم محا ق قرار فرفت.بود که در محو« عدالت»، مفهوم 60، انتقال یافت. سرررانجام در قرن«برابری»

 ا،  قوق به بیانا ککه واژ   قوق بعر، به صورت فتترد  ای مورد استفاد  قرار ما فیرد؛ اما تعریف آن، دشوار است: 
قوق بعر، به  بعرر،  قوقا بفیادیم و انتقال ناپییر است که برای  یات نوا بعر، اساسا ت قا ما شود؛ یا به دیگر سخم،  

 عفای امتیازاتا ک ا است که هر فرد انتانا وحعاً دارای آن است. م

اوت  62اعالمیه  قوق بعررر و شررهروند »آنچه امروز  به عفوان ن ام  قوق بعررری مطرح اسررت؛ مفعررأ نزدی  آن،  

بعدها ، که ، نختتیم بار در ایم اعالمیه به کار رفت99« قوق بعر»ما توان ففت، اصرطالح   اسرت. در واقع  «فرانتره  9871

مفعرور سازمان م   متحد، اعالمیه جهانا  قوق بعر، و میااقیم بیم الم  ا  قوق  »در اسرفاد بیم الم  ا  قوق بعرر، ن یر؛   

ز انتعار الحته، اندک زمانا پیش ا اقتصرادی، اجتماعا و فرهفگا و  قوق مدنا و سریاسرا مورد استفاد  قرار فرفته است.   

مفتعررر فردید، که در آن، وررمم بیان ع   اعالم اسررتقالل ایاالت   9882ژو یه  4تا در ایم اعالمیه، اعالمیه اسررتقالل آمری

  94متحد  آمریتا و جدایا آن از انگ تتان، اشار  به آزادی، تتاوی ااتا و  قوق الیفف  افراد بعری شد  بود.

رشد کرد،  تتویم و،  قوق شهروندی، در ابتدا، در دموکراسا کالسی  یونان باستان، در بتتر زندفا شهری آتم

   و با رواج تفتر دموکراسا، و بعدها بر اثر انقالب هایا که در انگ تتان، آمریتا و فرانته به وقوا پیوست.

اسراسراً، شرهروند عحوی از ی  جامعه شهری است، و همان فونه که انت ار استفاد  از ردمات، تتهیالت و  قوق    

فرانترره در واقع مانیفتررت  9871اعالمیه انقالب فرانترره  95که باید انجام دهد.شررهروندی دارد؛ تعهداتا نیز، بر عهد  دارد 

آن  ؛که تمام اعالمیه های  قوق که بعد از آن در فرانته به تصویب رسیدند،  قوق شرهروندی و بیان  قوق وحیعا است 
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  :عر و میااقیم آمد  استها همان است که با اندک تفاوتا در اعالمیه جهانا  قوق ب را تایید ما کففد و محامیم آن
در اروپای مربا و در آمریتای شمالا به بار نعتت و از رود آثاری شگفت  97، در اوارر قرن «ف ترفه  قوق بعر »

اما با ایم وصرف شایتته و مفصفانه است که سهم ایران باستان نیز، در شت  فیری و نحو  قوق  انگیز به جای فیاشرت . 

 در سال ،نختتیم اعالمیه  قوق بعر در جهانید مورد تدقیق واقع بیفانه قرار فیرد. زیرا، بعرر و شرهروندی، آن فونه که با  

به  92، مفعررور کوروش، امروز ، و و در زمان کوروش بزرگ هخامفعررا بود  اسررت ، قح  از میالد در ایران باسررتان 591

شررهروند و  قوق ایم اسررت که . فرچه واقعیت امر، شررفارته شررد  اسررت  ،  قوق انترران عفوان نختررتیم مفعررور م   و 

در چفد دهه ی اریر در  ؛که همه اتحاا کعررور از آن برروردارند، مجموعه  قوق مدنا و سرریاسررا به عفوان شررهروندی، 

   !ایران متداول شد  است و  قوقا ادبیات سیاسا

  ؛ بهم بفدی شدشرهروندی را جایگاها اجتماعا ما داند که در رابطه با دولت، به سه نوا  ق تقتی ، تامم مارشرال 

 .« قوق مدنا،  قوق سیاسا،  قوق اجتماعا»فونه ای که شرهروندی موقعیت اعطا شرد  به اعحرای ک  جامعه اسرت:     

متأسرررفانه باید ااعان کرد که  قوق شرررهروندی، در وول تاری،، هموار  تحت العرررعاا اسرررتحداد  تومتا و میهحا، اما، 

 ودالیته و ارباب رعیتا و مرد ساالری بود  است.بررا رسوم ن یر ن ام وحقاتا و صففا، ن ام فئ

 

 بخش اول: مفهوم و تاریخچه حقوق شهروندی

 گفتار اول: تحلیل مفهومی واژه حقوق

 حق در لغتقسمت اول: 

و « تثحا»واژ   ق، در معرانا فونافونا به کار فرفته ما شرررود، و وجه اشرررتراک کاربردهای متفاوت آن، مفهوم   

 ق، به معفای توانایا و  97: ثابت)نقیض باو (98است.« رداوند متعال»و « کار شایتته»، «مطابق با واقعمفهوم »و « پایداری»

  91ارتیار قانونا افراد.

اما، صرف ن ر از معفای لغوی، اصطالح  ق در معفای متفاوتا به صورت جمع و مفرد نیز، به کار ما رود: از جم ه 

تیار ار»، «سر طه ای برای انتان به رودی رود بر دیگری »؛ «زد و پاداش مالامقررات اجتماعا، دسرتم »؛ به معفای « قوق»

   60، و از ایم قحی .«برای انجام ی  فع 

  69، وروری به ن ر ما رسد :« ق داشتم»و «  ق بودن»در تح ی  مفهوم  ق، تفتی  دو مفهوم 

از جایگا  وی   ای نیز، برروردار اسرررت، و « ارزش، در معفای روبا و بدی» ق بودن، در  وز  محرا ق مرتحط با  »
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 .  44، ص 9364
 .28، ص 9385تب یز: ایتشا ات یوبل، چاپ ادل،  ،حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر. م  س، علی، 97
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 . 928-928، صص9371ای یشه   اسالمی، چاپ هفتم، 
، د آم   ب  مباحث یظ  : مفاهیم، مبایی، قلم د د منابع)دفت یکم(؛  حقوق بشر در جهان معاصر:. قا   سری  فاطمی، سری  محم ،   29

 . 28د  27، صص 9377تو ان: شو  دایش، چاپ ددم )با تج ی  یظ  د اضافات(، 



فزار  های  قوق بعررری در »، موورروا « ق داشررتم»به کار ما بریم؛ و  66«بودن»ما باشررد. ایم مفهوم را، با فع  ربطا  

 ق »، به کار ما بریم. در ی  تعریف ک ا، وقتا از 69«داشرررتم»، قرار ما فیرد. ایم مفهوم را، برا فعر    « قوق معراصرررر 

ام قرار فرفته است. یا به عحارتا، ن « دارند  ی  ق، در ووعیت وی   ای»ییم؛ معفایش آن است که ، سخم ما فو«داشرتم 

 قوقا جرامعره، آن فرد را در موقعیتا وی  ، قرار داد  و از او نیز،  مرایتا وی   ما نمرایرد. ن یر،  ق و حتار بر دریافت      

مترررش ) ماالً، در ن ام  قوقا آمریتا ( و باالرر ،  ق بدها رود، و یا  ق همتررر در امتفاا از ادای شررهادت بر ع یه ه 

 کارفر بر پیوستم به اتحادیه کارفری، و از ایم قحی .  

 

 حق در اصطالح حقوقگفتار دوم: 

، زندفا ما کفیم. با ایم که مفهوم  ق، نح ه ای مهم را در ف ترفه ی سریاسا  مدرن، تعتی    «عصرر  ق »امروز  در 

ادعاهایا دیگر، مانفدِ  اکمیّت، ناسررریونالیترررم و دموکراسرررا اسرررت. باری، از دور  جفا دوم  ما دهد؛ اما عموماً تابع 

 .64جهانا، ففتمان  ق، در سیاست و  قوق، رواج کام  پیدا کرد  است

در اصرطالح  قوق،  ق به معفای ارتیاری است که قانون برای فرد شفارته تا بتواند عم ا را انجام و یا ترک نماید؛  

از دیدفاها نیز  ق، امتیازی اسرررت که شرررخ  به موجب  65« )...( ق مالتیت،  ق تصررررف»فته ما شرررود چفان که ف

 62، در جامعه داراست و دیگران، مت ف به رعایت آن، هتتفد.«قانون، عرف، قرارداد یا میهب»

 تاری، به  قوق )جمع  ق(، مجموعه مقرراتا اسررت که در زمان معیم، بر جامعه ای  تومت ما کفد؛ تا آن جا که

، را  قوق ما فویفد که مف ور، «دانش قانون»بررا نیز ففته اند؛  68یاد دارد، انترران در بفد ایم فونه الزام ها بود  اسررت. 

   67است.« ع م  قوق»همان 

دانتررته و با تأسررا از «  فظ و نگه داری ن م در جامعه»بررا از  قوق دانان، هدف از  قوق در اندیعرره  قوقا را 

را مقرراتا ما دانفد که از جانب نیروهای صرررالحه دولت، تحرررمیم فردید  و هدف عمد  آن نیز،  «  قوقا قواعد»آن، 

ما دانفد. از ایم رویترد، مهم « تأمیم عدالت»اسررت.)...( بررا نیز، هدف از  قوق را « اسررتقرار ن م و صرر   در جامعه »

 61است.« افتار و اندیعه های دانعمفدان»تریم مفحع  قوق، 

مجموعه قواعد، ن ام ها و مقرراتا که برای تف یم روابط افراد و استقرار ن م، »ترتیب،  قوق عحارت اسرت از  بدیم 

   90«.ووع فردید  و دارای ومانت اجرایا کافا و مؤثر است
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 . 498-491، صص 9365، تو ان: ایتشا ات بومنشی ، چاپ ددم، ه حقوقفلسفکاتوزیان، یاص ، . 21
 . 36، ص9388، تو ان: ایتشا ات اطالعات، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسیمی ایران. مو  پو ، حسین، 31



 مفهوم حقوق بشرگفتار سوم:  

ه تعریف آن، دشوار است. ببه رمم آن که واژ   قوق بعرر، به صرورت فتترد  ای مورد استفاد  قرار ما فیرد؛ اما   

به عحارت  99بیانا ک ا،  قوق بعرر،  قوقا بفیادیم و انتقال ناپییر اسرت که برای  یات نوا بعرر، اسراسا ت قا ما شود.    

 قوق بعرررر، یتا از 96« قوق بعرررر، بره معفای امتیازاتا ک ا اسرررت که هر فرد انترررانا وحعاً دارای آن اسرررت.   »دیگر، 

ر اسررت و تالش هایا که جهت تف یم آن در سررط  بیم الم  ا به عم  آمد ، صرررفاً  موورروعات  قوق بیم الم   معاصرر 

هیح تالشا  9145 اصر  نهحرتا اسرت که بعد از جفا جهانا دوم پدیدار فعته است. بدیم محمون که تا قح  از سال    

قت را به تحد، ایم  قیبه مف ور تف یم  قوق بعرر، در سرط  بیم الم  ا به عم  نیامد  اسرت. امحای مفعور سازمان م   م   

 :وور رسما متج ا سارت که  قوق بعر موووا مورد عالقه جامعه بیم الم  ا است
ا ترام جهانا و رعایت  قوق بعرررر و آزادی های اسررراسرررا برای همه بدون تحعیض از  یق ن اد، جفم، زبان و  » 

 99مفعور سازمان م  ( 52و  55)مواد «میهب.

در اروپای مربا و در آمریتای شمالا به  97، در اوارر قرن «ف ترفه  قوق بعر »و همچفیم «   قوق بعرر »اصرطالح  

بار نعرترت و از رود آثاری شگفت انگیز به جای فیاشت. ایم اعالمیه های  قوق، هم از ن ر شت ، و هم از ن ر  قوق   

  94اعالم شد ، از اهمیت زیادی برروردارند.

 و ،  داق   قوقا اسرت که رداوند به انتان؛ از آن جهت که انتان است «عرر  قوق ب» بدیم سران، ما توان ففت؛ 

ت و جغرافیا و اووراا و ا وال متغیر اجتماعا یا میزان قاب یت و صال یت ممتاز و فردی  فارغ از رنا و ن اد و زبان و م یّ

،  ق وحیعا و مترر م هر عحررو  ایم  قوقاوالً،  قوق بعررر،  قوقا بیم الم  ا اسررت: از ایم رو  95«او، اعطا نمود  اسررت.

رانواد  بعرری اسرت و هر فرد بعر، در هر متان و با هر ن اد، زبان، جفم، یا دیفا که داشته باشد؛ از ایم  قوق بهر  مفد   

عری، ؛ یعفا، هیح مقام بالها است ای هدیه، ثانیا،  قوق بعرو هیح کم نیز اجحاری ندارد، دارند  ایم  قوق باشد.، بود 

 ا ،  تومت، یا مقامات میهحا یا ستوالر، ایم  قوق را اعطا نما کفد.  ن یر؛ پادش

 

 ، از نگاه اعالمیه های حقوق بشریجهان شمولی حقوق بشرگفتار چهارم: 

در ، و  قوق بعررر اسررت 92«جهان شررمولا »در  وز  آکادمی   قوق بعررر، بحق ، یتا از جفجالا تریم محا ق

 هر ی  ازبفابرایم، موجب مجادله در باب  قوق بعرررر فردید  اسرررت.   متفاوتاهای  رداشرررتمخت ف، بفرهفرا های  

، تتگا داردب برداشت های رایو در باب  قوق بعر به لحاظ فرهفگا و ارالقا به سفت ف تفا و فرهفگا جوامع مخت ف

  عفوان یبه ها  تدویم اصرول و محانا  قوق بعرر و فرهفا ا ترام به  قوق بعر و رعایت اجرای آن برای همه دولت  و 

                                                           
مطالعات د پژدهش ها  حقوقی شو  دایش، چاپ ، ت جمه قاسم زمایی، تو ان: مؤسسه حقوق بین الملل عمومیپ دفسو   ِبِکا داالس، . 39

 .281 ، ص9387ددم، 

32 . ،دایشررهاه شرروی  بوشررتی، ش مجله تحقیقات حقوقی، «ت دین د اعتال  حقوق بشرر  د  جامعه بین المللی»فلسررفی، ه ایس الل،ه ،

 .15، ص 9698

33 . ،273-275 صصهمان، پ دفسو   ِبِکا داالس . 

34 ،694، ص9311، تو ان: ف هنگ یش  یو، دیالکتیک هماین   د تفادت: جاویدان و حاومت قانونصلح . فلسفی، ه ایس اهلل. 

35 . ،9373، ، قم؛ مؤسسه امام خمینی8، ش معرفت اسیمی، «د  اسالم جوان شمولی حقوق بش »باق  زاده، محم   ضا. 
36. Universality.  



ای هایا است که توانتته اند با شت  فیری ه اندیعة انتان کاوشنتیجه قرن ها ،  قوق بعر .به شمار ما آیدامر وروری 

 . بفمایفدو اندیعه های انتانا  در روایت های میهحا و میر میهحا وارد باورها، متفاوت از  ق وحیعا هر انتان

یم اشررمولا  ارزیابا جهان .اسررت اعالمیه جهانا  قوق بعررریتا از مفابع و سرررچعررمه های  قوق بعررر،  تردیدبا 

حفه بیم در صر، ، همه کعرورها پییرفته اند که سرچعمه ن ام  قوق بع سرزایا در ایم بحق دارد. متر ماً  ه اعالمیه، نقش ب

 :الم   و روابط بیم کعورها، اعالمیه جهانا  قوق بعر است

ه جهانی حقوق بشررر موموعه ای ازحقوق را برشررمرده، اه با حقوق مدنی، سرریاسرری،    اعالمی»

 98«.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد 

مجمع عموما، ایم اعالمیره را بره عفوان معیرار موفقیتا معرررترک برای همره اقوام و م رت ها معرفا کرد، و از همه      

و رعایت مؤثر  قوق و آزادی های مفدرج در آن را ترویو و  کعرورهای عحرو سرازمان و ک یه م   رواسرت تا شفارت    

 97تأمیم نمایفد.

  91، دبیرک  سازمان م   متحد، در اهمیت جهان شمولا ایم  قوق ما فوید :آقای اوفی عنان

ایم  قوق مدنا، اقتصرادی، فرهفگا، سریاسرا و اجتماعا، اساساً برای همتان سازی روابط میان افراد، فرو  ها و    »

به ن ر بررا از نویتفدفان، اهمیّت ایم اعالمیه برای کعورها، تا به آن .« ها، جهانا، معرترک، مترتق  و همحتته اند  م ت 

بُعد فراتر از اهمیتا که کعورها در  40جاسرت، که به عفوان نمونه ای برای قانون اسراسرا کعورهای آن ها درآمد  است:   

یز ن بُعد منطقه ای و بین المللیسرراسررا رود لحاظ ما کففد؛ در  برای  قوق بعررر قا  فد و آن را در قانون ا داخلی

 .  اعالمیه جهانا  قوق بعر اثر قاب  توجها از رود برجای فیاشته است

مؤثر بودن اعالمیه حقوق بشرر، بر تمامی سرازمان های بین المللیا از دلیل جهان شمولی آن به   

 رتیحات مفطقه ای:ن یر؛ قاب  توجه بودن ایم تاثیر، بر ت شمار می رود.

   (نیز اعالمیه جهانا  قوق بعر را به عفوان 9121موافقت نامه آمریتایا  قوق بعرر سران روز  دو کاستاریتا )م

 اصول مورد توجه رویش اعالم کرد.

    م(، اعالمیه  قوق بعر را یتا از وسای  اص ا 9129میااق آدیم آبابا )سال « 6»سرازمان و دت آفریقا در ماد

 های بیم الم  ا بر شمرد  است. همتاریبرای توسعه 

   (، اعحا را به رعایت اعالمیه 9150های اساسا )رم  شرورای اروپا در کفوانتیون  مایت از  قوق بعر و آزادی

 جهانا  قوق بعر فرارواند  است. 

  ( در بخش هفتم، به اهمیت  قوق بعررر و آزا9185سررازمان امفیت و همتاری اروپا در اعالمیه ه ترریفتا )دیم 

 های اساسا توجه کرد  است.

   ( نیز اثر 9110م( و اعالمیه اسررالما  قوق بعررر قاهر  ) 9172اعالمیه  قوق بعررر بر میااق عربا  قوق بعررر )م
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 49.اص  تهیه چفیم اعالمیه هایا بود  است، فیاشته است که نمود آن

  تایید شرررد  ، دن  قوق بعررررم جاکارتا نیز جهانا بو9116در سرررفد نهایا اجالس جفحش عدم تعهد در سرررپتامحر

زاید رو به تتوجه و اقحال بیم الم  ا نتررحت به  قوق بعررر،  ، که امروز  از ایم رو، ما توان ااعان نمود 46.اسررت

 :است رفته

شدت ه ، ب«ایران، اندونزی، چیم و مالزی »؛م، بررا کعورها همانفد10در ابتدای دهه  افر چه تا پایان جفا سررد و 
 ؛ ایران در سازمان م   وقتسفیر ، ماالبه عفوان  قوق بعر اعترا  داشتفد.نتحت به جهان شمولا 

 :  49، مووع ایران در کمیته سوم مجمع عموما را به صورت ای  شرح داد«آقای رجا ا رراسانا » 
 فا )...( ویاستسرازمان م   ی  مجمع میر دیفا )سرتوالر(، و اعالمیه جهانا  قوق بعر نیز ی  ابزار ستوالر   »

کفوانتریون های  قوق مدنا و سریاسرا ایم است که ابهام و درک نادرست از مفهوم دیم دارند؛ با ایم اعتقاد که مجامع    
سرتوالر شرایترتگا پردارتم به امور دیفا را ندارند، آنان متر مانان را متعهد به ا ترام به دررواسرت های چفیم مجامعا      

 !.«ما کففد
 

 ریخی حقوق شهروندی در غربگفتار پنوم: نگاهی به سیر تحول تا
مجموعه  قوق مدنا و سیاسا است که همه ی اتحاا کعور از آن برروردارند، و ، و  قوق شرهروندی  44شرهروند،  

 ایم اصطال ا است که در چفد دهه ی اریر در ادبیات سیاسا ایران متداول شد  است.  
 قوق شرهروندی در ابتدا، در دموکراسرا کالسی  یونان باستان، در بتتر زندفا شهری آتم تتویم و رشد کرد،   
و با رواج تفتر دموکراسررا، و پیعرررفت تمدن تتام  یافت، در دور  ی یونان باسررتان، شررهر آتم ی  امیرنعرریم یا ی    

عیاد، و روزهای معیفا از سال در پای تپه های شهر را تعرتی  ما داد، مردم آن در ا  «شرهر  -دولت»دولت کوچتا به نام 
آمدند، و در امور جمعا تصرمیم هایا ما فرفتفد، دربار  جفا یا ص   اههار  دور هم فرد ما 45«افورا»در متانا به نام 

جحاء و ن ن ر ما کردند، در بررا مترا   قحرایا به عفوان هیات مفصررفه به داوری ما نعرتررتفد، و ایم امتیازات تفها از آن    
اشررراف بود، بردفان، کارفران، زنان و بیگانگانا که در آتم سررتونت داشررتفد، از  ق معررارکت در اجتماعات عموما، 
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42. Morphet, Salley.( 1993).,, The non aligned in the new world order:The Jakart International Relations,,Vol 

11. p. 368. 
43. Meron, Theodor.( 1989).,, Iran,s challenge to the international law of human Human rights internet,, vol 

13.p.8.  
44. Citoyen(=citizen). 

45 .Agora   :) حک د یصب یامه ها  شاه د  آگو ا ب  سنگبود. بناب این، یصب سنگ یوشته احکام پادشاه د  آگو ا د  حکم قایون )= می ان م کز  شرو 

پادشراه هی  گاه به دسریله   مومو ین خود، ف مایی خطاب به شرو ها صراد  یمی ک د، بلکه یامه ا  خطاب به مجلی ملی د شررو ا  شو  د      می گ دی :

ادشاه د  کالیت ان یا داد سران کل شرو  ا سال می داشس د طی آن یامه، یظ یات د تمنیتات خویش  ا د  مو د مسایل مختلب بیان می یمود . یامه ها  پ  

 نع به منزله   ف مان بود، دلی به لحن د شرکل سریاسی تنظیم می ش  د از لحات تش یفاتی می بایسس مو د تصویب مجلی یا شو ا  شو  د کالیت ا  داق

 دی ی گ یا داد سران ق ا  می گ فس. غالبا  یامه ها  پادشراه به مبابه   اسرناد مومی، ب  سرنگ یق ه حک شر ه د د  می ان م کز  شو  یا آگو ا یصب م     

خواسته ها  خود  ا به صو ت لوایح  می توان گفس، ام دزه هم  ؤسرا  کشرو ها به جا  م اخله مسرتقیم د  امو ات شرو دی ان، منویتات د    ب ین ت تیب، 

ی ، ه ها  گ دهی یظاز ط یق  سررای، قایویی، از ط یق معادیین پا لمایی خود به مجالی قایون گذا   ا ایه یموده د به قایون تب یل می یماین  د ب ین سرران

همین طو  قوایین مصرروب توسررر پا لمان، جوس تعیین تکلیب جز یات د دقایق امو  به مقامات   دزیامه ها،  ادیو د تلویزیون به اطالع عموم می  سرراین .

، ت جمه ک یم اشالالاانیانم . دیاکویوف،  م .:  ک؛ دزا تخایه ها، سرررازمان ها د ادا ات ددلتی ق ا  گی ی  محول می گ دی ، تا ب ا  اج ا د  اختیا  اج ایی

تاریخ سیاسی و اح ماعی اشاانیان جواد د  جب ییا مسعود،  مشکو ، محم . د 34 –36، صص9387کشراد ز، تو ان: ایتشا ات پیام، چاپ سوم، سال  

. 74 –75، صص 9384کتاب، چاپ سوم،  ، تو ان: ایتشا ات دییا « پارتیان یا پهلویان قدیم»



مصررون بودن از تعر  و بررورداری از آزادی عقید  و سررخم ففتم و اههار ن ر در ایم قحی  امور و آن هم شررام  قعررر  
 رواص بود. 

و  42 تومت سره نفری کفتوال و همچفیم در زمان امپراووری افوست جمهوری اشررافا روم باسرتان و    در دور 
امتیازات و  قوق مدنا و سیاسا متع ق به اعحای مج م سفا  ؛که از دررعران تریم ادوار تاریخا روم است 48تیحریوس

ندی وکه از نجحاء و اشرراف شرهر روم تعرتی  ما شد، ویف های وسیع جامعه هیح  قوقا نداشتفد و از  قوق شهر   ، بود
بعدها بر اثر انقالب هایا که در انگ ترررتان، آمریتا و فرانتررره به وقوا پیوسرررت، به وی   با انقالب کحیر ، لتم .رحری نحود

 قوق شهروندی  ؛در آن کعرور فردید  9871اوت  2فرانتره که مفجر به انتعرار اعالمیه ی  قوق بعرر و شرهروند مورخ     
نوشتم اعالمیه  تکه سفّالحته باید ففت  .قوانیم اسراسرا رود تاسا جتتفد   بازتاب جهانا یافت و سرایر کعرورها از آن در  

  :به زمان های ری ا قدیم برما فردد،  قوق
ت اعالمیه  قوق در قرن هیجدهم، نخترت در امریتا مرسروم شرد، قوانیم اسراسا اکار ایاالت متحد  ی امریتا     سرفّ 

که ترجمه ی و انتعار آن  47)ویرجیفیا(ایالت ویرژیفیاسرت  9882ژو م  96دارای اعالمیه  قوق اند، مهم تریم آنها اعالمیه 
انقالب کحیر  9871اوت  62در پاریم در آن زمان تاثیر عمیقا در ورح، انعررراء و لحم اعالمیه  قوق بعرررر و شرررهروند  

 .باقا فیاشت 41فرانته
 قوق وحیعا، انتقال ناپییر و »الم در ی  بیانیه رسما تصمیم به اع 9871بدیم سان، نمایفدفان م ّت فرانته در سال 

، فرفتفد. هدف از تدویم چفیم بیانیه ای، یادآوری پیوسته  قوق و تتالیف اعحای پیتر  اجتماعا به آن ها «مقدس بعرر 
اصول »بود. اعالمیه  قوق بعرر و شرهروند، در برفیرند  دو ویف مقررات، با ماهیت های متفاوت است: ویف نختت، به   

 50، ارتصاص دارد.«شفارت  قوق وحیعا بعر»؛ و ویف دوم، به «اسازماندها سیاس
ا م ایم اعالمیه به جهت افتار جدیدی که در زمیفه ی  قوق بعرر و شرهروند و محانا  قوق عموما معاصر مطرح   

موران عموما، ن ارت بر بودجه کعررور و أولیت مؤکفد، مانفد اصرر  تفتی  قوا  اکمیت م ا، اصرر  قانونمفدی و مترر  
 ات  قوق شهروندی، نقطه عطفا در تاری، اندیعه ی سیاسا محتوب ما شود.  تحمیف

بیم  در جوامع سررفتا مدنا به صررورت تعام  جدی 91به ماابه فرایفد اجتماعا و سرریاسررا قرن  شررهروندیدر واقع، 
سرا شررد   از محا ق مهم اجتماعا و سرریا «م ت ها -دولت»با مترأله عحرویت در   ، و به وور همزمان، دولت و م ت مطرح

                                                           
46. August. 
48. Tiberius. 

دالیل زیاد  دجود داشس. مستعم ه یشینان این خط،ه که  «حقوق بش  د آزاد  ها  اساسی»د  آم یکا  شرمالی ی ا  صرو ت بن     . 47

عادت ک ده بودی  د  ایهلسررتان از کمیته ا  از حقوق ب خو دا  باشررن ؛ یمی خواسررتن  با مواج ت به این بخش از عالم آن ها  ا از دسررس 

خصرروصررا  آن که علس اصررلی مواج ت آن ها مظالم مذهبی د ع م کفایس حقوق ایهلسررتان د  حمایس از آیان بود. د  میان این     ب هن ؛

بناب این، یخسرتین جلوه فلسرفه حقوق بش  د  اعالمیه مع دف حقوق، دی ه می شود که    مواج ان، کب ت پی ایشره ان چشرمهی  بود.)....(  

قوایین اساسی خود  ا  9871( مسبوق ب ان ش ه اسس.پی از این ایالس، شش ایالس دیه  آم یکایی تا 9886قایون اساسی ایالس دی جینیا )

( متضمن هی  اعالمیه ا  ییسس.حقوق د آزاد  ها  9878مسربوق به این اعالمیه ک دی . ب خالف این هفس ایالس، قایون اساسی ف  ال ) 

پیشنواد ش ه بود، د ج گ دی ه اسس. این اصالحیه ها د  « کنه ه»به  9871سپتامب   29اسراسری بشر ، د  شش اصالحیه یخسس، که د     

به تصرویب  سی . )....( اما، از آن جایی که ب  طبق ادل ف  الیسم، ه  ایالس حقوق  ا به  سمیس یشناس ؛ فقر اعالمیه   9819دسرامب    95

ک: فلسرفی، ه ایس اهلل، صلح جادی ان د حکومس قایون:  ف ایسره باشر . ی   9871ها  ددلس ها  عضرو اسرس که می توای  سرابقه اعالمیه    

 . 698 -697، صص پیشین، دیالکتیک هماین   د تفادت
اساس فلسفه حقوق بش  باش ، میان علما  حقوق آلمان د ف ایسه اختالف یظ  دجود  9871. د  این که اعالمیه حقوق بشر  ف ایسره د    41

  .698، ص همانفلسقی، )....(.  (E. Boutmy) امیل بوتمید  (Jellinek)دا د: یلینگ
 . 265د  264، صص 9377، تو ان: ایتشا ات جنهل، چاپ ادل، در تااپوی حقوق اساسی. گ جی ازَی َ یایی، علی اکب ، 51



   59است.
شرهروندی، پایگاها اسرت که به تماما افرادی که عحو تمام عیار اجتماا هتتفد؛ داد  شد  است. ایم افراد همگا   

، نهاد شرهروندی است که  «م ت –دولت »جوهر   56دارای جایگا  برابر، و  قوق و تتالیف متفاسرب با ایم پایگا  هترتفد:  
 59رو، در قالب اجتماا سیاسا و برابری سیاسا آنان، به عفوان شهروندی است.رود، به معفای ادمام همه سراکفان ی  ق م 

 -ملت یا دولت -دولت»اعحررای ی   54در ن ریه سرریاسررا و  قوقا، شررهروندی به مجموعه ای از  قوق و وهایف
 55اوالق ما فردد. «شهر

شهروندی را جایگاها اجتماعا ما داند که در رابطه با دولت، به سه نوا  ق تقتیم بفدی شد ؛ به  52تامم مارشال
   58فونه ای که شهروندی موقعیت اعطا شد  به اعحای ک  جامعه است:

 «.  20حقوق اجتماعی 51، حقوق سیاسی57، حقوق مدنی»

فد ما کفد و از  قوق و آن جا بهر  مبدیم ترتیب، شرهروند به کترا ففته ما شرود که در شهر یا کعوری زندفا    

ما فردد: شرهروند، عحو ی  اجتماا سیاسا است که دارای  قوق و وهایفا در ارتحا  با ایم عحویت است، و  قوق  

قانون، تح ور  ق اسررت و فتررترش زمیفه های فرهفگا ا ترام به قانون، فاما   29مدنا نیز،  قوق ک یه شررهروندان اسررت. 

ی اسررت؛ تا شررهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کففد که قانون فا نفترره مقوله ای مقدّس و جهت فتررترش  قوق شررهروند

ارسررطو معتقد اسررت که از مهم  26محترم اسررت، زیرا وررامم  قوق آن ها و نیز، تأمیم کففد  مصررال  عموما ).....( اسررت.

ایم باور است که شهروند، کتا تریم شرار  های  تومت روب،  اکمّیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. او بر  

اسرت که  ق معرارکت در سررنوشرت جامعه و ا راز مفاصرب و دادرسرا دارد. وی فحری ت را در فرو  به دست آوردن        
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 اطالق می شرود د شرامل امتیازاتی اسرس که بسریا   از ما آن ها  ا ب یوی می داییم، دلی متوسفایه    « حقوق فردی»حقوق م یی، به . 57

 :ای . این حقوق، ب ین ش ح سسهنوز د  بسیا   از کشو ها شناخته یش ه ا

آزاد  اف اد ب ا  زی گی د  ه  جا که ایتخاب می کنن ؛ آزاد  ایعقاد ق ا داد، آزاد  بیان د مذهب، حق مالکیس، حق داد سی یکسان د  » 
 «ب اب  قایون.

حق ایتخاب ک دن د » حق  أ  )حق ب خو دا   از ایتخابات: »ش ه اسس: ، شناخته حقوق عالی شهروندی. حقوق سریاسی به عنوان  51
 «ایتخاب ش ن(، حق مشا کس سیاسی د از این قبیل.

ییز، موسرومن ؛ به حق طبیعی ف د ب ا  بو ه من  ش ن از ح اقل استای ا د  فاه  « حقوق اج ماعی و رفاهی». حقوق اجتماعی، که به 61

 می شود. این حقوق، به ش ح زی  اسس: اقتصاد  د امنیس اجتماعی م بوط 

 «امکایات بو اشتی د د مایی، آموزشی د امنیس اجتماعی؛ تومین اجتماعی، د  صو ت بیکا   د تعیین ح اقل دستمزد.» 

69 . ،815، ص 9368، ت جمه منوچو  صبو  ، تو ان: یش  یی، جامعه شناسیگی یز، آیتویی . 

62 . ،9372، پیش شما ه ددم، بومن د اسفن قوق شهروندیماهنامه ح دودکیلیان، محم   ضا. 



 تمت عم ا ما داندکه برای همه شرهروندان، میترر است. از ایم رو، همه شهروندان باید هم شیو  فرمانحری را بیاموزند   

 29و هم رموز فرماندها را.

 

 فرانسه 9871حقوق شهروندی از نگاه نویسندگان اعالمیه  سمت اول:ق

دیحاچه قانون اساسا  9819ژو م  64و اعالمیه  9819دسامحر  9ماد  است، دیحاچه قانون اساسا  98ایم اعالمیه دارای 

انته اعالمیه دور  انقالب کحیر فر ییدأتها ومم  فرانتره و اعالمیه های دیگر که بعدها به تصرویب رسیدند، همه آن   9142

 آن را تتمی  کرد  اند. ، با افزودن موادی دیگر

ر  المعارف قرن هیجدهم، یو بیان  قوق وحیعا است. دا 24اعالمیه  قوق بعرر و شرهروند فرانتره، در واقع مانیفتت   

را پر بهراتریم نعمت ها ما  نرام ما برد و آن   «آزادی طبیعی»بره نرام   ، از آن آزادی 22و دیردرو 25اثر معرررهور داالمحر

انترران آزاد زاد  شررد ، ولا در همه جا در  » اثر معررهور ژان ژاک روسررو، «قرارداد اجتماعی» شررمرد. نختررتیم جم ه

 بازتاب  قوق وحیعا است که در اعالمیه  قوق بعر و شهروند فرانته آمد  است.  «اسارت است.

هایا اوالق ما شررود که شررام  همه  و آزادی به مجموا  قوق، «حقوق طبیعی در برابر حقوق موضرروعه»

م زیرا که ای .مردم از ن اد، رنا، جفم و زبان اسررت. هیح قانونگیاری نما تواند آن را تغییر دهد یا از مردم سرر ب نماید 
ها  ها و متان  قوق از سررشرت و وحیعت انتان سرچعمه ما فیرد.  قوق وحیعا،  قوقا است الیزال،  قوق همه زمان  

   آن را در ما یابیم و به آن عم  ما کفیم.، به یاری عق ، ب ته؛ نترد  ایم ن را ووعکه ما آ

ها آزاد به دنیا ما آیفد و آزاد ما زیفد و در برابر قانون برابر هترررتفد امتیازات  انتررران»: اعالمیره ما فویرد   9مراد   

حیعا و زوال ناپییر اسررت و ایم هدف هر جامعه سرریاسررا  فظ  قوق و». «اجتماعا، تفها ناشررا از مصرر حت عموم اسررت

 . [6ماد  «] قوق عحارتفد از آزادی، مالتیت، امفیت، و مقاومت در برابر ستم. 

، یم رواز ا .قردرت انجام هر فونه عم ا اسرررت که به دیگری صررردمه نزند  »، عحرارت از  "آزادی"»وحق اعالمیره:  

از همیم  قوق وحیعا را برای سایر اعحای جامعه  جاسرت که استفاد   محدود  اعمال  قوق وحیعا هر انترانا فقط تا آن 

تفها  ق دارد ج و انجام کارهایا  "قانون"» [6ماد  ]. «وسی ه قانون معیم ما شوده تحرمیم کفد. ایم محدودیت ها فقط ب 

و د یری کرفاز هیح عم ا که به توسط قانون مفع نعد  باشد، نما توان ج و، که به  ال جامعه زیان بخش است، را بگیرد

ک یه ، بیان اراد  عموم اسرررت، "قانون"[ .»5ماد  ].«هیح کم را نما توان به کاری واداشرررت که قانون امر نترد  باشرررد

. اعالمیه، آن قانونا را ما [2ماد  ].«شرهروندان  ق دارند شرخصراً توسرط نمایفدفان رود در تصرویب آن شرکت کففد      

 [4-2ای  ماد  ] .شود ا با رعایت  قوق وحیعا ووعپییرد که در ی  جامعه آزاد و محتفا بر تفتی  قو

ریعه ی هر  اکمیتا اساساً در م ت  » اعالمیه، مفعراء  اکمیت سریاسا را در م ت ما داند و صریحاً اعالم ما کفد:  

   «هیح هیات و فردی نما تواند اقتداری را که از م ت نعأت نگرفته باشد، اعمال کفد.، است

تأسرا از افتار روسرو معتقدند: مادام که به موجب ی  قانون اساسا مدون، قوای  اکمه از    ، بانویترفدفان اعالمیه 

                                                           

63 . ، 84، ص 9379، تو ان: یش  یی، ا  دنیای شهر تا شهر دنیاخاتمی، سی  محم . 
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65. Dalambir. 
66. Didero. 



هموار  امتان اسرررتحداد و رودکامگا وجود دارد. به تجربه  ؛یتدیگر جدا نحود  و  دود ارتیارات آنها معرررخ  نحاشرررد
 و  قانوند  ما شود. اعالمیه بیم قوقتا تمام قدرت در دسرت ی  نفر قرار فیرد. ن ام به اسرتحداد کعری   ، ثابت شرد  اسرت  

 ا، بر اساس اص  تفتی  قوا رط مرزی ما کعد. یفیاری و قو  اجرا
 دود ارتیارات قو  مقففه را نیز معخ  و از تجاوز آن به ، ما کوشد 9819در جمهوری دوم فرانته، قانون اساسا 

 قانون اساسا از را  تأسیم دادفا  قانون اساسا، ج و بگیرد.  

و تفتی  قوا عم ا نعد  قانون اساسا وجود ، در آن جامعه که  قوق افراد تأمیم نعد » اعالمیه ما فوید: 92ماد  

 اعالمیه تحت تاثیر افتار روسو رواستار دموکراسا و شرکت متتقیم م ت در  اکمیت است.   «ندارد.

 9819اعالمیه  .و میتررر ما داندمحدودیت قدرت را تفها از را  تفتی  قوا و وجود قانون اسرراسررا ممتم  ، اعالمیه

ند نما توا آن را تغییر دهد یا مورد تجدیدن ر قرار دهد. م ت، م ت  ق دارد هر موقع که الزم باشررد» :فرانترره ما فوید

 [67ماد  ]. «دست نت  های آیفد  را در تجدیدن ر یا تغییر قانون اساسا بحفدد

را محتوم و مقاومت در برابر آن را ی   ق وحیعا و زوال  برای صررریانت از  قوق فردی، اعالمیه، اسرررتحداد و ه م

[ 6اد  م]ناپییر ما داند، و صرررریحاً اعالم ما کفد که مردم  ق دارند در برابر ه م بایترررتفد و از  قوق رود دفاا نمایفد. 

ل و نحو  هزیفه توورری  بخواهفد و بر وصررو، دربار  دسررتگا  اداری، جامعه  ق دارد از همه مأموران دولت، عالو  بر ایم

  [94و  95مواد ]بودجه کعور ن ارت کففد. 

 به وور ارتصار به شرح زیر است: ، سایر  قوق شهروندی مفدرج در اعالمیه

در موارد و به شرررت ا که قانون تجویز کرد  باشرررد.  ؛مگر، هیح کم را نما توان متهم یا دسرررتگیر یا زندانا کرد»

  [8ماد  ( «.]...)سرانه باید به کیفر برسفدآمران و مجریان ا تام و دستورهای رود

و  ،به موجب قانونا که پیش از وورع قانون مربو  جرم شرفارته شرد  باشد   ، مگر ؛هیح کم را نما توان کیفر داد»

 [7ماد  ] «هم با تعریفات قانونا. آن

ص وقیف اشخاوی ابالغ شرود. ت  به که محتومیت شرخ  بر اسراس قانون صرادر و    مگر آن، اصر  بر برا ت اسرت  »

  [1ماد  ] (... .)ممتم نیتت جز در مواردی که قانون معیم ما کفد

ا م در مواردی که ن م عموما ایجاب؛ مگر، سرررحرب عقایدش توقیف یا دسرررتگیرکرد   کم را نما توان بره  هیح»

  [90ماد  «.]کفد

انتقال آزاد اندیعه و عقاید یتا از پربهاتریم  قوق انتانا است. هر شهروند ما تواند آزادانه سخم بگوید، بفویتد 

و آزادانه عقاید رود را نعررر دهد مگر آنته موارد آن را قانون معیم ما کفد و یا شررخ  از ایم  ق سرروء اسررتفاد  نماید. 

 [99ماد  ]

ا ت که قانون به روشفا و صر مگر آن، توان از کتا س ب مالتیت کرد نما، مالتیت،  ق وحیعا و مقدس اسرت 

  [98ماد   ]و پردارت مرامت عادالنه آن را الزم بداند. ، آن را تجویز کفد

 

 تمایز بین حقوق بشر و حقوق شهروند  قسمت دوم:

برای جوامع بعررری  ما رواهد، یعفا ؛شررمولا دارد به ووری که مال  ه ما شررود، اعالمیه ای که داعیه ی جهان

ور ا نو بریزد، تمایزی بیم  قوق بعررر و  قوق شررهروندی قا   نیتررت، هر دو مفهوم را در  تم وا د، و برای هر دو  



اعالمیه های  قوق که ، هایا است که در متم اعالمیه آمد  است. لتم و آن  قوق و آزادی ؛ قوق وا دی ما شرفاسد 

ید اند. اعالمیه اریر، در وررمم تأی بیم ایم دو مفهوم تفاوتا قا   ؛تصررویب رسرریداوای  انقالب و بعدها به  9819در سررال 

جدا ما کفد و آن را تفها شرام  اتحاا کعور  ، «مفهوم شرهروند را از مفهوم بعرر  »اعالمیه  قوق دور  انقالب کحیر فرانتره،  

 یت فرانتوی درآمد  اند. ما داند که وحق قوانیم فرانته تحعه شفارته ما شوند و یا رارجیانا که به تابع

که  قوق شرهروندی ممتم اسرت مفطحق با  قوق بعر و معیارها و استانداردهای شفارته شد  که در اعالمیه    اما ایم

 9122دسررامحر  92، و میااقیم آن مصرروب 9147فرانترره، و اعالمیه جهانا  قوق بعررر مورخ  9871 قوق بعررر و شررهروند 

  متحد آن اسرررت که کعرررورهای جهان آن را آرمان رود قرار دهفد، و  قوق هدف م  ؛باشرررد یا در آن سرررط  نحاشرررد

ا ب، به ن ر ما رسررد. معیارهای جهانا  قوق بعررر را رعایت کففد، و در  د امتان، شررهروندی را تا آن سررط  ارتقاء دهفد

ماید. متأسفانه طحیق نپیعررفت اندیعه  قوق بعر و  مایت های بیم الم  ا به مرور زمان،  قوق شهروندی با  قوق بعر ت 

باید ااعان کرد که  قوق شرهروندی، در وول تاری،، هموار  تحت الععاا استحداد  تومتا و میهحا، بررا رسوم ن یر  

 ن ام وحقاتا و صففا، ن ام فئودالیته و ارباب رعیتا و مرد ساالری بود  است. 

د که بع، روندی است که تمام اعالمیه های  قوقمانیفتت  قوق شه، در واقع، فرانته 9871اعالمیه انقالب فرانتره  

همان اسررت که با اندک تفاوتا در اعالمیه ، ها آن را تایید ما کففد و محررامیم آن ؛از آن در فرانترره به تصررویب رسرریدند

به اعالمیه جهانا  قوق  98/96/9954دولت ایران در تاری، قاب  اکر اسررت که جهانا  قوق بعررر و میااقیم آمد  اسررت. 

 . و میااقیم آن پیوسته است 9147ر بع

، زیرا ؛ایم سخم درست است .نهالا اسرت که در هر جا نما روید  28، «آزادی»فونه که مونتترتیو ما فوید   همان

فونه که فیاها برای نعررو و نما نیاز به راک روب و آب و هوای  همان، آزادی شرررایط و لوازم متفاسررب با رود را دارد

و ایم  ،دارد، برقراری آزادی نیز متررت زم شرررایط و سررازکارهایا اسررت که بدون آن تحقق نما یابد مفاسررب و نور کافا 

ت بحق آزاد و معارک»، «رعایت تفتی  قوا»، از وریق تدویم قانون اسراسا  «محدودیت قدرت» :سرازوکارها عحارتفد از 

و پیش تر از آن سخم  میه آمد  اسرت اسرت که در اعال  «مردم در امر  تومت، قانونمفدی و متروولیت پییری  تمرانان 

 راندیم. 

هایا متتق   ، در جامعه ای به اصرطالح جامعه مدنا و چفد صردایا ما تواند رشد کفد، که در آن سازمان  «آزادی»

د عقاید و بتوانف کانون وکالی دادفتررتری، کانون رحرنگاران، فزارشررگران و صررفوف مخت ف  ؛ن یر، رارج از  اکمیت

 افتار رود را از را  رسانه های آزاد ابراز و نعر دهفد.

واال به شررمار « ارزش»که رود ی  « آزادی»اسررت. با ایم همه، « آزادی»، الزمه وجود « قوق» در واقع باید ففت؛

                                                           

68 از علما  ط از ادل  شته ها  ، تا این ح  اقبال داشته اسس. متول،وان بز گ، فالسفه، متکل،مان د بسیا   «آزاد ». کم ت  مفوومی مبل

مختلب علمی، بره ف اخو  توایایی ها  علمی خود کوشررری ه ای ؛ این مفووم  ا تع یب د ح دد آن  ا معیتن یماین . حقوق ایان البته، به این  

وین ؛ سخن به« آزاد »مبایی مفووم عالقه من ی . امتا، به گویه ا  متفادت به آن یهاه می کنن . اینان، بی آن که مستقیما  د با ه ماهیتس د 

چهویه مو د شناسایی قا  گ فته اسس. بناب این، « ددلس»د  سرازمان سریاسی د اجتماعی   « آزاد »بیش ت  به این موضروع توجه دا ی  که  

ز می ل از ه  چی، می پ دازد، د ب  آن متم کز می شود. د  قب«آزاد »حقوق دان به شکلی متفادت با فیلسوف یا متکل،م یا متول،ه به مفووم 

، چه طو  شرکل گ فته د سپی حقوق منبعث از آن، چهویه صو ت بن   ش ه اسس؛ د آیین ها د تمیمات  «آزاد »خواه  ب ای  که اصرل  

دیالکتیک هماین   د ، ک امن ، د تا چه ح   عایس می شروی .  ک : فلسرفی، ه ایس اهلل، صلح جادی ان د حکومس قایون:  «آزاد »قضرایی  
 )پاد قی( .613، ص9311ان: ف هنگ یش  یو، ، تو تفادت



وجود داشرررته « ادیآز»، در آن زمان موجودیّت دارد که « قوق»، اسرررت. به عحارت دیگر، « قوق»ما آید؛ مقوُم وجود 

ود ، وج«آزادی»، بدون « قوق»، نوعا رابطه وجودی  متقاب  برقرار است: «آزادی»و «  قوق»باشرد. به همیم سرحب، میان   

در  التا الزمه وجود آزادی است که قواعد آن، فقط «  قوق»، قاب  تصرور نیتت. الحته،  « قوق»بدون « آزادی»ندارد و 

« امر»ه ، عرص« قوق»را که الزاماً از وررورت ع ّا، مفحعق ما فردد.  « قانون وحیعا»نه را صرورت بفدی کفد، و  « تت یف»

تأکید دارد. بفابرایم، قانون اسرراسررا در مفهوم « آزادی»از ایم رو، همیعرره بر «. بودن»یا « توصرریف»اسررت و نه « بایتررتم»یا 

د تا پایه فیاری ش -«ت یفِ فرد در قحال جامعهت»و اص  « آزادی»یعفا؛ اص   -متجدّدانه رود، برای تجمیع همیم دو اص 

   27، ومم  فظ آزادی رود، به جامعه نیز ا ترام فیارد و تابع بالفص  قانون شود.«فرد»

، ما داند. «فع یت یافتم آزادی»، یعفا؛ همان «ارتیار عم  کردن در اصررر  مط ق آن»، را « ق»نیز، اسررراس کرانرت  

، اساس را در رواست یا تمای  وحیعت انتانا نما داند؛ ب ته ماهیّت یا « قوق بعرن ریه »کانت، همچفیم، در پردارتم به 

همزبان است؛اما بررالف او،  روسورا، مالک قرار ما دهد.کانت در ایم جا با «آزادی»اات رودِ رواسرت انتانا، یعفا؛  

  21رد  است.را از امتان یا نتحیّت وحیعا رها سارته و آن را به صورتا مط ق تعریف ک« آزادی»

 

 باستانایران  درو شهروندی حقوق بشر بخش دوم: نگاهی به سیر تحول تاریخی 

و در ، قح  از میالد در ایران باستان 591اکتحر سال  61در روز ، نخترتیم اعالمیه  قوق بعرر در جهان   آمد  اسرت که 

 قح  از 591اکتحر سررال  99سررال پیش در روز  6547ایم اعالمیه که  دود  .زمان کوروش بزرگ هخامفعررا بود  اسررت 

ر به عفوان نختتیم مفعو، صرادر شرد  اسرت. امروز  ایم سفد    ؛باب  به تصررف کوروش درآمد  بود  که شرهر  زمانا، میالد

 80:شفارته شد  است،  قوق انتان م   و

ایم سفد فویای رفتار بزرگ مفعانه ی کوروش در بررورد با مغ وبیم است. ی  استوانه سفالیم  ؛مفعرور کوروش  »

اهم ، «نختررتیم مفعررور  قوق بعررر » امروز  به عفوان ، وکوچ  اسررت که به زبان اکدی و به رط میخا باب ا ما باشررد

 نگه ،در موز  بریتانیا در شهر لفدن، اکفون هم در باب  به دست آمد و، جهانیان را به رود معطوف سارته است. ایم استوانه

 89.«مفتعر فردید زبان های رسما دنیا به تمام، توسط سازمان م   متحد 9189در سال  ، وداری ما شود

اسیران و بردفان به  تمامو به بازفرداندن نمود ، برد  داری را ممفوا ، مفعرور تاریخا  درایم 86، کوروش اوالقرنیم

                                                           

67 :692د  613، صصهمان، دیالکتیک هماین   د تفادت. فلسفی، ه ایس اهلل، صلح جادی ان د حکومس قایون . 

61 ،26 -28، شما ه مجله حقوقی، «حق، صلح د منزلس ایسایی، تومالتی د  مفاهیم د قاع ه حقوقی، ا زش اخالقی». فلسفی، ه ایس اهلل ،

 . 43 -44، صص9371-9379، تو ان، 26 -93تو ان، 

81 . ، 55، ص9364، تو ان: یش  دایشهاه تو ان، بنیاد فلسفه سیاسی غربعنایس، حمی. 

89 « . ؛کارشناسی ارشد، دانشرا  آ اد اسیمی اراک پایان نامه، طوماسبی پو ، ف هاد، «حقوق اساسی د  ای ان باستانب  سی جایهاه 

 . 28ص، 9377، دکت  علی اکب  گ جیبه  اهنمایی 
د خ ادی  به اد د   د  زمین ق  ت بخشی  د همه امکایات  ا د  اختیا ش ق ا  داد  می باش ، همان ذدالق یین مذکو  د  ق آن، کو دش. 82

، مق س یوود از کو ش د  کتاب اشعیاء از کتب. عالمه محم تقی جعف  ، ذدالق یین  ا کو ش دایسته اسس :تا ب ا  دادگست   گام ب دا د

از سررو ه کوب،  76/73/72د  تفسرری  آیات ، به عنوان مسرریح د یاجی ملس یوود یاد شرر ه اسررس. م حوم عالمه محم حسررین طباطبایی 

ذدالق یین  ا که از آن د  ق آن ک یم یاد شرر ه اسررس به عنوان یک م د الوی د تکامل یافته یام می ب د د اد  ا همان کو ش کبی  می دای .  

طبراطبا ی، عالمه  د  .996ص9381بین المللی،  ، یشررر  دفت  حقوقحقوق بشالالر ا  دیداا  اسالالیم و غربمحمر تقی،  ، جعف   ک: 

اطبایی محم حسین، بطد  .657-664، صص 93جل   جل  : 21دد ه  9366، قم: یش  جامعه م  سین، تفسالیر المیاان محم حسرین،  



و سپاهیانش را از تجاوز به مال  هادیان بوما را آزاد فیاشت، ، دستور داد  است. او در ایم مفعورن هاآ سرزمیم های متحوا

و رانه های ویران شررد  آنان را داد،  رهایادر باب   بفدفا و اسررارتو همچفیم قوم یهود را نیز از مفع نمود، و جان رعایا 

 رود ما فوید:  آن فونه که (...)از نو سارته سارت و 

مم برای همه مردم، جامعه ای آرام فراهم سررارتم و صرر   و آرامش را به تماما مردم اعطا کردم، بعررود که دل ها »

ایم روند  قوقا و تاریخا زمانا واقع ما شرررود که معموالً قدرت های مالب بدون ر م وشرررفقت، مردم  «شررراد فردد.

 کردند. ما تحمی     نحودند وآراء و ن رات رود را به آنانفونه  قوقا برای آنها قا مغ وب را قت  عام ما کردند و هیح

 

 حَمورابیقسمت اول: قانون 

شعمیم پادشا  از یازد  فرمانروای  84که در بار  سرال های سر طفت  مورابا بیم مورران ارتالف است.   89 مورابا

ایم پادشررا  یتا از  88الحته پادشرراهان ایم سرر ترر ه را تا پانزد  نفر نیز به  ترراب آورد  اند.   82باب ا بود. 85سرر ترر ه ايموری 

بزرفتریم فرمانروایان بیم الفهریم، سرررداری جفگاور، سرریاسررت مداری ورزید  و قانون فیاری دقیق بود. مجموعه قوانیم 

  87ا دانفد . مورابا را با توجه به زمان تدویم آن، از شاهتاری های قانون فیاری م

ففته ما که  81ما باشرد بر روی سرتونا از سرفا یادمان یا سرفا نوشته ای    ، «ده فرمان»ایم قانون که معرهور به  

   70از آسمان نازل شد  است.، شریعت موسا، شود مانفد

  شداریوش بزرگ هخامفعرا نیز، برای ایجاد ن م و سازمان، به عدالت و قانون نافی و قاوع نیاز داشت، که بدون   

ایم قانون ما توانترت با اسرتفاد  از تجارب کوروش هخامفعرا و همچفیم با الهام از بعحا از سفت های باب ا  مورابا،    

  79ادار  ی  امپراووری وسیع و میر متجانم را با ابداا کتیحه های معروف رود ن یر؛ بیتتون، ممتم سازد .

معروف اوسرت که کعف آن وی را در ردیف بزرگ تریم  «  موموعه قوانین» یتا از دالی  شرهرت  مورابا  

شرخصریت های تاری، باسرتان قرار داد  است. ایم دستاورد بزرگ  مورابا هفوز هم با همتاست؛ اما آن فونه که فمان    

                                                           

 . 654 د 657، صص 3ت جمه محم باق  موسو ، ج  تفسیر المیاان
 ییز استعمال ش ه اسس . « عمو  بز گ » حَمتو ابی / حَمتو بی / حَمتو اپی د یا حتی د  ب خی منابع عمو بی به معنا  . 83
( 84ق . م 2923 – 2171/  84ق . م  9169 – 2113/  84ق .م  9851 - 9812/  84ق . م  9711د  ح دد . 84
غ بی یا آمو   ها یا اَمو یان : از آن دسررته مواجمایی بودی  که از ط یق یو ش ها  کوتاه م ت دا د بین النو ین شرر ی .  سررامی ها . 85

-931د  64، صص هماناینان متصر فات سروم   ها د  شرمال  ا مو د حمله ق ا  دادی  د س زمین اَک،  ا فتح ک دی  :  ک : مجی  زاده،    

، ت جمه   اسماعیل ددلتشاهی، تو ان : از دد ان پیش از تا یخ تا م گ یوسی ییایوس؛  تاریخ باس انسرن،  . د جا لز الکسرای    ابین 924

. 48، ص 9381ایتشا ات د آموزش ایقالب اسالمی، چاپ ادل، سال 
:  دکت  محم  آشو  . 86

.  922، ص 9، ج9379، تو ان : یها ستان کتاب، چاپ ادل، ای ان ق یمتا یخ مفصتل ؛ ایران باس انپی ییا، حسن، . 88

 . پیشین، دکت  محم  آشو  . 87

81 .  =((سرتتللleéSt   . سرنگ یک پا چه ا  که  د  آن خطوطی می یوشرتن :)  خر اسس که د   3611این مجموعه قوایین دا ا  بیش از

کادش ها  باستان شناسی د  جنوب غ بی ای ان د  شو  شوش به دسس آم ه ، از میان 9112که د  سال اط اف لوحه یوشرته ش ه اسس؛  

 .دا   می شود د  موزه لود  پا یی یهه، هم اکنون د

71 . ،261، ص9365، ت جمة احم  آ ام د دیه ان، تو ان: یش  یادگا ، جل  ادل، مش ق زمین )گاهوا ة تم ن(، تاریخ تمدندد ایس، دیل. 

79 . ،941-951، ص 9367تو ان: ایتشا ات امی  کبی ، چاپ دد م، سال ای ان فبل از اسالم، ؛ تاریخ مردم ایرانز ین کوب، عب الحسین. 



ما رفت تفها و نخترتیم اثر در نوا رود نیترت. آن هم، بدیم راور که، مجموعه قوانیم دیگری نیز در دست است که به   

که مجال  76«نيمّو، بیالالما، اِشررفونا و مجموعه قوانیم لیپیت ایعررتار  -مجموعه قوانیم اور» اتب کهم تر ما باشررفد؛ مانفد؛ مر

 ها نیتت .پردارتم به آن

م و ک نخترتیم متم  قوقا نوشرته ای است که با بیان قواعد متفوا  اکم بر روابط انتانا، ما توان آن را  ایم قانون، 

ایم مجموعه قوانیم به تعحیر امروزی معرررتم  بر مقررات مدنا، تجاری و  79 قوق بعرررر امروزی دانترررت. بیش مرتحط با 

کیفری اسرررت و بخش مهما از ایم مواد قانونا دارای جفحه ی کیفری اسرررت و به تعییم مجازات برای اعمالا ما پردازد 

» ر: تقریحاً ناهر بر تمام امور زندفا بود، ن یکه امروز  نیز، جرم شررفارته ما شرروند. قوانیم کعرروری و کیفری  مورابا،  

-متتغالت، متای   قوقا مربو  به کعاورزی، وراثت و فرزند رواندفا -شهادت و قحاوت، در مورد دارایا شخصا
تعییم نمودن نرخ دستمزد ها،  یوانات، ررید و فروش ها،  75و همچفیم مترئولیت های افراد متخصر )مانفد پزشتان(   74

جار  ها،  فظ  قوق زنان و کودکان و بردفان؛ زنان  ق داشتفد ازدواج کففد و در امور تجاری سهیم شوند، قراردادها، ا

 تعر  به اشخاص -ثروت به ارث بحرند و آن را به ارث بگیارند. در مورد صردمه رسراندن به اشخاص یا به دارایا آن ها  

به ووری  72ا، قانون میان سرره وحقه جامعه فرق ما فیاشررت.نیز مجازات هایا تعییم شررد  بود. به وور ک  -و اموال آن ها

   78«که افر فقیری به یتا از اشراف آسیب ما رساند، مجازاتش بیش از مورد معتوس بود. 

 

 فرمان اوروش ابیرقسمت دوم: 

الح اصجم ه پادشاهانا به شمار ما رود که نام او در مقاب ه با بدی ها و ازمؤسم س ت ه هخامفعا،  77کوروش کحیر

با صرردور فرمانا،  10کوروش کحیر، با تصرررف باب  71امور، در تاری، به نیتا یاد شررد  و رفتار او را پیامحر فونه ما دانفد.

چه را از ایعان  را که بخت الفصرر به اسرارت برد  بود و تعداد آن بالب بر چه  هزار ما شرد، آزاد سرارت و آن     قوم یهود

ور )و هم اکفون در موز  ل روی لو ا به رط میخا ثحت شررد که در باب   اوروش فرمان ربود  شررد  بود، بازفردانید.

آزادی میهب، »، در آنو در عهد قدیم معهور است ، به عفوان نخترتیم اعالمیه  قوق بعرر  پاریم نگه داری ما شرود(؛  

تاری با دادفری و روش رف که ایم رود، نمایانگر، به مردم توصیه شد  است «معابد،  ق مالتیت و امفیت فردیبه ا ترام 

مردم ما از دیر باز، با کاربرد الحته، ففتفا اسرررت که 19داری کوروش بود. اقوام و م ر  مغ وب و آزادی ادیران آییم جهان  

                                                           
 .  936، جل  ددم، ص 9376)چاپ ادل (، تو ان : م کز یش  دایشهاهی،  تاریخ و تمدن بین النهرینمجی  زاده، یوسب، . 72
 .993، ص9374، تو ان: یش  میزان، آ ادی های اساسیحقوق بشر و هاشمی، سی  محم ، . 73
 .  همان، دکت  محم  آشو  د  . 51، ص همان. د  ابینسن، چا لز الکسای  ، 938، ص همانیوسب زاده مجی ، . 74
.938، ص همانمجی ، ، یوسب زاده. 75
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. ب دگان : ب ا  3به معنا  بی مق ا ، فقی  (.  Muskinمسررکینوم  .2)به معنی م د یا پسرر  م د؛ طبقه یجبا د اشرر اف ( Amalu . عملو9

 .پیشین، دکت  محم  آشو  کسب اطالع بیش ت ، بنه ی  
 . 51، ص همان ابینسن، چا لز الکسای  ، . 78
 .521یا  531 – 551کو دش ددم ) کبی  ( : . 77
 .996، صمنبع همانهاشمی، . 71
  .ق.م 531یا  537. 11
، 9347، ایتشرا ات دایشهاه تو ان،  35، شرما ه  )دد یمایی از  دزگا ان پیشرین تا ام دز(  مباحثی ا  تاریخ حقوقیصرالح، علی پاشرا،   . 19



 »به زمانا بر ما فردد که  اولیم باربرای  کاربرد واژ  قانوناما  19به روبا آشفایا داشته اند . 16واژ  های یا وَج ر و داوری

، شا  باب ، شا  سومر 12شا  جهانم، شا  بزرگ، شا  دات 15مم کوروش»  :در باب  نمود پیدا کرد  است 14«استوانه کورش 

  18« و اکد، شا  چهار فوشه زمیم . 

ی که یونانیان، با وجود» چفیم ما نویترررد: ، در مورد کوروش ایران از آمراز تا اسرررالم درکتراب   رومم فیرشرررمم

ما نامیدند. او هر جا که رفت، ردایان « قانون فیار » و « سرررور » وی را  ؛ممال  ایعرران را تتررخیر کرد  بود ، کوروش

  17« تمرانان معرفا ما نمود. «جانعیم قانونا » میاهب مخت ف را به رسمیت شفارت و تصدیق کرد و هموار  رود را 

                                                           
 .991ص
 د هم چنین قاضی د داد  .« دَچِ گ  یعنی، فتو  دهن ه.» د « فتوا، دستو ، حاکم ش ع . » به معنی :  دَچِ  یا دَجِ . 12

 « : بوسه د یظ ت حالل باش  با   حجس دا م از این سخن دَچِ گ « : » لبیبی » مبال از 

.« 9165، ص 9366، ایتشا ات امی  کبی ، بی چا، سال فرهنگ فارسی عمید ک : عمی ، حسن، »

ص ، 9371، ت جمه محم  مق م، تو ان : مؤسسه ایتشا ات امی کبی ، چاپ پنجم، سال تاریخ شاهنشاهی هخامنشیا . ت . ادمست ، . 13

962  .

کو دش )منشو  کو دش(: این سن  گویا   فتا  بز گ منشایه کو دش د  ب خو د با مغلوبین اسس. یک استوایه سفالین کوچک  استوایه. 14

ذهن جواییان  ا به خود معطوف « یخستین منشو  حقوق بش  » اک   د به خر میخی بابلی می باش . ام دزه به عنوان  اسرس که به زبان 

توسر  9189دا   می شرود. د  سال   سراخته اسرس . این اسرتوایه د  بابل به دسرس آم  د هم اکنون د  موزه ب یتاییا د  شرو  لن ن یهه     

سمی دییا منتش  گ دی  . به تمام زبان ها   ، سازمان ملل متح 

 . 521یا  531 – 551کو دش ددم ) کبی  ( : . 15
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943   .



 گیرینتیوه

، زندفا ما کفیم. مفهوم  ق، نح ه ای مهم را در ف تفه ی سیاسا  مدرن، تعتی  ما دهد، «حقعصرر  »امروز  در 

، عحارت اسررت از حقوقو از دور  جفا دوم جهانا، ففتمان  ق، در سرریاسررت و  قوق، رواج کام  پیدا کرد  اسررت. 

ردید  و دارای ورررمانت اجرایا مجموعه قواعد، ن ام ها و مقرراتا که برای تف یم روابط افراد و اسرررتقرار ن م، وورررع ف

، به صورت فتترد  ای مورد استفاد  قرار ما فیرد؛ اما تعریف آن، حقوق بشرر به رمم آن که واژ  کافا و مؤثر اسرت.  

دشروار اسرت. به بیانا ک ا،  قوق بعرر،  قوقا بفیادیم و انتقال ناپییر اسرت که برای  یات نوا بعرر، اسراسا ت قا ما       

ز موووعات  قوق بیم الم   معاصر است و تالش هایا که جهت تف یم آن در سط  ایم الم  ا شود.  قوق بعر، یتا ا

به عم  آمد ، صررفاً  اص  نهحتا است که بعد از جفا جهانا دوم پدیدار فعته است. بدیم محمون که تا قح  از سال  

ا ق در یتا از جفجالا تریم مح است.هیح تالشرا به مف ور تف یم  قوق بعرر، در سط  بیم الم  ا به عم  نیامد     9145

فرهفا  و تدویم اصول و محانا  قوق بعربفابرایم،   قوق بعر است.«جهان شمولا » وز  آکادمی   قوق بعر، بحق 

  .به شمار ما آیدامر وروری به عفوان ی  ها  برای همه دولت، ا ترام به  قوق بعر و رعایت اجرای آن

هم، نقطه تأکید از آزادی به  91بود، و در قرن « آزادی»بیش تر بر مفهوم 97قرن ، در «حقوق بشر»توجه و تمرکز 

 اصررطالح بود که در محور اصرر ا ایم محا ق قرار فرفت.« عدالت»مفهوم  60، انتقال یافت. سرررانجام در قرن«برابری»

ت و بعد ها در اسفاد به کار رف فرانسه 9871اوت  62اعالمیه حقوق بشرر و شهروند  در  ، نخترتیم بار « قوق بعرر »

حقوق  میثاقین بین المللی، اعالمیه جهانا  قوق بعررر، و منشررور سررازمان ملل متحد»الم  ا  قوق بعررر، ن یر؛ 

در ، «راندولت ای» مورد استفاد  قرار فرفته است. اقتصرادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سریاسری   

 .  و میااقیم آن پیوسته است 9147به اعالمیه جهانا  قوق بعر  98/96/9954تاری، 

در ابتدا، در دموکراسرا کالسری  یونان باسرتان، در بتتر زندفا شهری آتم تتویم و رشد    حقوق شرهروندی،  

که  پایگاها اسررت که به تماما افرادیشررهروندی، . کرد، و با رواج تفتر دموکراسررا، و پیعرررفت تمدن تتام  یافت

عحرو تمام عیار اجتماا هترتفد؛ داد  شرد  اسرت. ایم افراد همگا دارای جایگا  برابر، و  قوق و تتالیف متفاسب با ایم     

پایگا  هترتفد. تامم مارشرال، شهروندی را جایگاها اجتماعا ما داند که در رابطه با دولت، به سه نوا  ق تقتیم بفدی   

حقوق مدنی، حقوق سرریاسرری، »فونه ای که شررهروندی موقعیت اعطا شررد  به اعحررای ک  جامعه اسررت: شررد ؛ به 

 .حقوق اجتماعی

در امریتا مرسرروم شررد، قوانیم اسرراسررا اکار ایاالت متحد  امریتا  ، ت اعالمیه  قوق در قرن هیجدهم، نختررتسررفّ

که ترجمه و انتعار آن در  )ویرجیفیا(لت ویرژیفیاستایا 9882ژو م  96ها اعالمیه  دارای اعالمیه  قوق اند، مهم تریم آن

 9871انقالب فرانته  9871اوت  62تاثیر عمیقا در ورح، انعرا و لحم اعالمیه  قوق بعرر و شهروند   ، پاریم در آن زمان

ن یراا. ولا با ایم تفاصی ، شایتته است که سهم مانیفترت  قوق شهروندی و بیان  قوق وحیعا است ، در واقع، فرانتره 

نیز، به عفوان نقطه عطفا در شررت  فیری و نحررو مفاهیم  قوق بعررر و شررهروندی مورد تدقیق واقع بیفانه قرار   باسررتان

و  ،و در زمان کوروش بزرگ هخامفعررا بود  اسررت، نختررتیم اعالمیه  قوق بعررر در جهان در ایران باسررتانفیرد؛ زیرا، 

 .شفارته شد  است، حقوق انسان نخستین منشور ملل وعفوان ، به منشوراوروش امروز 
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