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مقدمه
یکی از مفاهیم پایه و اساسیی در ویوزه اندیشیه سیاسیی ،مفهیوم «شیهروندی»
است .این مفهوم که با تولد فلسفه سیاسی در یونان باستان ،با بار معنایی خاصی کیه
بهویژه با دیدگاههای ارسطو به دست آورد ،تیا کنیون ،افیتوخیزهیا و تطیوراتی را
پشت سر نهاده است که به اندازه تیاری فکیر بشیر تیدمت دارد .در دوران میدرن،
برداشتهای وقمدارانه از این مفهوم ،تحت تیثییر اندیشیههیای دوران میدرن ،بیه
پیدایش مفهوم مرکب «وقوق شهروندی» منتهی شده ،بهگونهایکه شناسایی ،رعایت
و تضیینین آن از سییوی دولییتهییا ،بییه یکییی از شاخ ییههییای اصییلی سیینجش
وکنرانیهای مردمساالر و نیز کارآمدی نظامهای سیاسی بدل شده است .اما بیرای
اینکه دولتها بهطور واتعی ،در مسیر دستیابی بیه ایین هیدی ،یعنیی تحقیق نظیام
وقوق شهروندی ،گام نهند ،ضرورت دارد پیشینه این مفهوم و سیر تحیوالت آن از
بدو پیدایش تا کنون روشنتر شود .این امر بدان سبب است که شیفافیت در «نظیر»
میتواند «عنل» را تسهیل کند .از آنجا که پیدایش مفهوم وقوق شهروندی در بستر
تاریخی غرب روی داده است ،برای تسهیل تحقق نظام وقوق شهروندی در اییران،
باید عناصر مقوم آن ،در یک بررسی تاریخی شناسایی شود تا تابلیتهیای مفهیومی
آن برای اندیشه ایرانی و اسالمی آشکارتر شود.
در بررسی مفاهیم براساس «تاری مفهومی»  ،فرض برآن است که ییک مفهیوم،
در نقطهای از زمان ،بر ایر تعامالت دنیای واتعی و عینیی بیا اهیانزیسیت و نظیام
معنایی یک اامعه زاییده میشود .در واتع ،پدیدآمیدن نشیانهای بیا عنیوان وقیوق
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شهروندی در لحظهای از تاری فکری مغربزمین ،مسبوق به رویدادها و مجادالت
نظییری و عنلییی فراوانییی در تییاری اوامییع غربییی اسییت کییه در آن ،برداشییت
فضیلت مدارانه از مفهوم شهروندی به برداشت وقمدارانه دگردیسیی کیرده اسیت.
این تغییر خود پیامد دگرگونی در مفهوم وق بوده است .از این رو ،از آنجا کیه هیر
گونه تلقی از وقوق شهروندی بر برداشت خاصی از دو مقوله «وق» و «شهروندی»
 .این عبارت ترانه واژه آلنانی  Begriffsgeschichteاست که نخستینبار توسط هگل در درس
گفتارهای فلسفه تاری مطرح شد ( )Muller, 2014, p.77در انگلیسی به ،Conceptual History
 History of Concepts ،History of Conceptترانه شده؛ و در فارسی ،معادلهای مانند «تاری
مفهومی» و «تاری مفاهیم» و «تاری تحول مفاهیم» و «تحول مفاهیم» برای آن بهکار رفته است.
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مبتنی است ،بحث از ماهیت شهروندی به طور منطقی ،بر وقیوق شیهروندی مقیدم
خواهد بود .اینکه به چه کسی «شهروند» اطالق میشیود آییا شیهروندی مفهیومی
ادید است روشن است که از ورود واژهای «شهروند» و «وقوق شیهروندی» بیه
متون نظری وقوتی و سیاسی ایران دیری ننیگذرد؛ با این ویال ،دربیاره تیدیم ییا
ادیدبودن محتوای آن ،اختالی نظر واود دارد .بنابراین ،ابتیدا مفهیوم شیهروندی
بررسی شده ،سپس ،با بحث از مفهیوم ویق و شیرح دگرگیونی در ت یور از ایین
مفهوم ،نحوه تولد وقوق شهروندی روشن میشود.
تاریخ مفاهيم؛ بحثی در روش
بهطور کلی ،مفاهیم در طول تاری و به مرور زمان ،بر ایر رویدادها پدید میآیند
و تا مدتی در معنایی استقرار مییابند .سپس ،در ایر تحوالت بعدی ،برخیی مفیاهیم
دچار تطور معنایی شده و پس از مدتی ،در معنایی ادید مستقر میشوند .در واتیع،
از درون تعامالت عینی و ذهنی زندگی بشر ،مفاهیم ،بهود مییآینید (راسی ، 931 ،
ص ) 1و گاه دستخوش دگرگونیهای معنایی میشیوند .تحقییق دربیاره تغیییرات
مفاهیم و بهطورکلی ،تغییرات زبانی در گذار از یک دوره تیاریخی بیه دوره دیگیر،
محققان بسیاری را واداشته است تا به ابداع و تکنیل روشها و شیوههای متعیددی
دست یازند .یکی از این شیوهها ،به «تاری مفاهیم» مشهور شده است .روش مزبور
برخاسته از نظریاتی در ووزه آلنانیزبان است که گرایشات تاری اندیشانه دارنید و
چهره شناختهشده آن راینهارت کُزِلِک ( )9001- 399نام دارد .وی این نظریه را به
عنوان یک «روش» درباره آلنان در دوره گذار از  570تا  570بهکار گرفته اسیت.
این روش به دنبال معناشناسی تاریخی مفاهیم سیاسی -ااتناعی از طریق تنرکز بر
«مفهومهای بنیادین» 9اسیت (نیکفیر ، 955 ،صی

و 9؛

Muller, 2014, pp.77-

)79؛ اما منظور از مفاهیم بنیادین چیست از نظر کزلک ،مفاهینی که در ییک زمیان

درآمدی بر تاريخ
مفهوم شهروندی؛
از تصوری ...
( 71تا )993

خاص باید واود داشته باشند و در غیاب آنها دیگر ننیتوان واتعیت ااتنیاعی و
سیاسی را شناسایی و تفسیر کرد .در واتع ،این مفاهیم تعویضنشدنی هستند و ابهام
یا معانی چندگانهای دارند .برخی مفاهیم واود دارند که از هر تجربه یبیتشیدهای
1. Reinhart Koselleck
2. Basic Concepts
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فراترند .کزلک اینها را  Erfahrungsregistraturbegriffeمینامید .هنچنیین ،برخیی
مفهومها اساساً آرمانی و اتوپیایی هسیتند ،یعنیی در واتعییت هییی پاییه و اساسیی
ندارند .این مفاهیم به دنبال ایجاد توتعات و انتظارات آرمانی به واود میآینید .وی
این دسته را  Erwartungsbegriffeنام نهاده است ( .)Muller, 2014, pp.83-84بیرای
ننونه برای دسته اخیر میتوان مفهوم «اامعه بیطبقه» در اندیشه مارکسیستی را نام
برد که از آن برای ترسیم وضعیتی اتوپیایی در آینده اسیتفاده شیده اسیت .بیه تیول
کزلک ،مفاهیم صیرفاً «شیاخ

» نیسیتند ،بلکیه ،هنچنیین «عناصیری» 9در تیاری

هستند .وی با این تعبیر ،به واه سازنده مفاهیم اشاره مییکنید .ایین تبییل مفیاهیم
کنابیش در ایدئولوژیهای سیاسی واود دارنید .بیا ایین ویال ،تعیداد آنهیا زییاد
نیست؛ اما مفاهیم بنیادین ،به نوعی رابطه واتعیت یا ااتنیاع را بیا معنیا نناینیدگی
میکنند .این مفاهیم در اندیشههای سیاسی و ااتنیاعی« ،کلییدی» هسیتند و بیدون
شناخت آنها ،امکان فهیم اوامیع در ییک برهیههیای خیاص زمیانی ،و نییز فهیم
اندیشههای برخاسته از آنها میسور نخواهد بود .مفاهیم بنییادین ،تیاریخی هسیتند؛
بدین معنا که چندپهلو بوده و ننیتوان یکبار برای هنیشیه آنهیا را تعرییک کیرد
(نیکفر ، 955 ،ص.) 0
از این رو ،تاری مفاهیم تالشی برای نشاندادن تطیور مفیاهیم و ییافتن شیرایط
مقتضی برای شکلگیری آنها است .بررسی این شرایط در نسبت با تیاری اندیشیه
انجام میگیرد و با رویکرد روانکاوانه ،روانشناسانه ،اامعیهشناسیانه و نظییر آنهیا
متفاوت است .در تاری مفاهیم تالش میشود داللتهای معنایی مفاهیم در بسیتر و
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سیاق خودشان فهنیده شود .در این چارچوب ،نسیبت مییان ییک مفهیوم بیا سیایر
مفاهینی که در ووزه معنایی آن اایگاه دارند ،به درک اامعتری از آن مییانجامید.
بنیابراین ،برخییی مفییاهیم «مکنییل» 9یکدیگرنیید؛ برخییی «متضییاد» 1و برخییی دیگییر
«متناتض» 7با آن میباشند (وسیینی بهشیتی .) 931 ،از انلیه مفیاهیم بنییادین در
اندیشه سیاسی مدرن که به ووزه معنیایی ایرانیی و زبیان فارسیی راه یافتیه اسیت،

1. Indicator
2. Factors
3. Complementary
4. Contrary
5. Contradictory
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مفهوم شهروندی و وقوق شهروندی است که به بررسی نیاز دارد .به تیول یکیی از
نویسندگان ووزه تحول مفاهیم« :مفهومهای فلسفی و ااتناعی میدرن از راه بحیث
و دتت نظری ویژه به فارسی مدرن راه نیافتهانید .معنیوالً از راه ترانه ،اصطالوی
وضع میشود یا واژهای کهن تحریک شده و معنای تازهای مییابد .ایین واژههییای
نو یا از نو تحرکیافته ،هندیگر را فرامیخوانند ،درهم بافته میشوند و اینهایند کیه
اسیاس میتنهیای گفتاری و نوشتاری امیروزین و منطیق ورکیت آنهیا را تعییین
میکنند» (نیکفر ، 955 ،ص.)91
تا تبل از ورود مفهوم «شهروند» به زبان فارسی ،واژگانی نظیر «رعیت» و «تبعه»
بهکار برده میشد .بدین ترتیب ،بررسی تاریخی این مفهوم در بستر شکلگییری آن،
یعنی اهان غرب میتواند برای پژوهشهای دیگری که روند تکیوین شیهروندی و
وقوق شهروندی در ایران را دنبال میکنند ،گامی مقدماتی باشد .نگارنده میداند که
بهره گیری از روش تاری مفاهیم ،مستلزم محدودکردن دامنه پژوهش بیه ییک بیازه
زمانی است که در آن تغییرات معنایی یک مفهوم بر ایر تعامالت ااتنیاع و اندیشیه
وادث شده؛ اما این نوشتار صرفاً تالشی است برای مروری بیر تحیول از برداشیتی
فضیلتمدارانه و مبتنی بر وظایک از شهروندی به ییک تلقیی ویقمدارانیه از آن و
پیدایش مفهوم وقوق شهروندی؛ تا تنهیدی باشد بر واکاویِ ودوث و تحیول ایین
مفهوم در اندیشه نوین ایرانی در پژوهشهای آتی.
تطور مفهوم شهروندی

در فرهنگ واژگان وقوق ،شهروند را به دو معنا به کار بردهاند :نخسیت ،کسیی
که در یک شهر زندگی میکند؛ دوم ،کسی که از تابعیت کشوری خاص برخیوردار
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است .بنابراین ،شهروندی عبارت است از وق بر اینکیه فیرد شیهروند ییک کشیور

مفهوم شهروندی؛

باشد ( .)Collin, 2004, p.48هنانطور که رایلی گفته است« ،شیهروندی» مفهیومی

از تصوری ...

غریب و پیچیده و با پیشینهای دراز است که در طیک متنوعی از اندیشههای سیاسی

( 71تا )993

به کار رفته است« .شهروندی» و «شهروند» مانند «مفاهیم خوشهای» عنل مییکننید؛
یعنی هسته مرکزی یابتی ندارند ،اما محل تالتی مفاهیم متعددیاند .بنابراین ،باید در
هر موردی ،نحوه کاربرد واژهها را مشیخ

کیرد (رایلیی ، 955 ،صی

.)97-91
1. Riley
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مقوله شهروندی در دورانهای گوناگون بیه اتتفیای فلسیفه سیاسیی زمیان و نظیام
وکنرانی ناشی از آن ،و خواستها و نیازهای ااتناعی تطورات مفهومی خاصی را
پشت سر گذاشته اسیت .ایین مفهیوم ،در چنیدین دوره تیاریخی ،در یونیان و روم
باستان ،در اروپای ترون میانه و در دوره رنسانس موضوع اندیشهورزی ترار گرفتیه
و بارور شده است .شهروندی مدرن نیز گرچه متثیر از انگارههای کهین اسیت ،امیا
خ لتی متنایز دارد که به ویژه در پی تحوالت ترن بیستم ،بهویژه رویدادهای پیس
از انگ اهانی دوم نظیر مهاارتهای گسترده به اروپای غربی و آمریکای شینالی
تکوّن یافته است (آوتویت و باتامور ،بیتا ،ص )105و به عنوان یک مشکل عینی به
مسئلهای عنلی و در پی آن مسئله پژوهشی بدل شده است.
«شهروندی» نحوه خاصی از نسبت انسان با اامعه و دولت است کیه بیه سیبب
آن ،وقوق و تکالیفی به فرد به عنوان «شهروند» تعلق میگیرد .برای روشینترشیدن
بحث از شهروندی ،باید زوایای مختلک این مفهوم کاویده شیود .مییتیوان از سیه
زاویه به این مفهوم نگریست؛ اول ،شهروندی به عنوان امری وقوتی ،بیه ایین معنیا
که شهروند وقوتی دارد و میتواند آنها را استیفا کند ،دوم ،تلقی شهروند به عنوان
عاملی سیاسی و واضر در نهادهای سیاسیی اامعیه ،و سیوم ،شیهروندی بیه مبابیه
عضویت در اامعه سیاسی که منبعی از هوییت متنیایز اسیت

(2011

 .)Leydet,در

واتع ،تلقیهای سهگانه یادشده ،واوی عناصر شهروندی هسیتند کیه در هیر ییک،
براسته شده است .بدین ترتیب ،در بسترهای تاریخی مختلک ،بسته به پررنگشدن
هر یک از این عناصر ،نوع و میزان وقها و مسئولیتهایی که بیه شیهروند مربیو
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

میشود ،متغیر بوده ،و به پیدایش مدلهای گوناگون شهروندی منجیر شیده اسیت.
برخالی این تفکیکهای معنایی ،باید برای فهم تحول این مفهیوم ،و کشیک نقیا
گسست و افتراق در اندیشه تدیم و ادیید ،سییر تیاریخی آن را در اندیشیه غیرب
بررسی کرد.
از انسان سياسی تا افول سياسی انسان

در اندیشه کالسیک ،شهروندی به معنای شناسایی وقوق خاص ااتناعی بیرای
برخی گروههای ااتناعی در برابر وکومت بوده اسیت (موسیوی ، 93 ،ص.)93
در منابع کالسیک فلسفی ،مفهوم شهروندی عبارت بود از شناسایی وقوق میدنی و
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ااتناعی برای کسانی که در تلنرو خاص اغرافیایی -سیاسی تابعییت الزم تیانونی

را پذیرفته بودند .ارسطو نخستینبار به طرح مبانی فلسفی وقوق مدنی و شهروندی
در دولت شهرهای یونانی پرداخت .این وقوق براساس نژاد ،تبیار ،عشییره و ماننید
آن نبود ،بلکه از نوعی ترارداد ااتناعی نشثت میگرفت .در این نگاه ،شهر مقیدم و
متشکل از افراد لحاظ میشید (موسیوی ، 93 ،صی

 .)91-91ارسیطو بیا بحبیی

مف ل درباره اینکه شهروند کیست و بر چیه اساسیی مییتیوان کسیی را شیهروند
دانست ،بر آن است که معیار شهروندی با نوع وکومیت در اوامیع میرتبط اسیت؛
یعنی برای مبال ،کسی که در وکومت دموکراسی شهروند تلقیی مییشیود ،منکین
است در الیگارشی شهروندان به شنار نیاید .به باور وی ،اگیر بخیواهیم شیهروند را
به صورت محض و مطلق تعریک نناییم باید دو معیار را در نظر داشته باشیم :ویق
اشتغال به وظایک دادرسی و وق اوراز مناصب در شهر (اامعه سیاسی) که زندگی
میکند .با این وال ،این دو ویژگی برای شیهروندان در وکومیتهیای دموکراسیی
بروز مییابد (ارسطو ، 930 ،ص

 .) 00- 09بنابراین ،شهروند بیه زعیم ارسیطو،

عالوه بر صالویت سیاسی برای ت دی من یب تضیاوت و عضیویت در مجیالس
گوناگون شورایی ،در زمان انگ نیز موظک به دفاع از دولت شیهر بیه مبابیه ییک
سرباز است (گای  ، 93 ،ص .)13بدین ترتیب ،شیهروندی ایزم مقیوم ااتنیاع
سیاسی است که شهروندان با مشارکت خود آن را محقق میکننید .در آتین گسیتره
شهروندی فقط شامل مردان آزاد بزرگسال آتنی بود؛ یعنی زنان ،بردگیان و کودکیان
از دایره شهروندی خارج بودند .براساس مناصب پیشگفته ،وتی مردان سیالخورده
هم که توانایی شرکت در انگ را نداشتند ،شهروند محسوب ننیشدند.
دولت شهر تبل از فرد ،و الزمه آن تلقی میشد .به باور ارسطو ،فقط خیدایان و
ویوانات در امور ااتناعی مشارکت ننیکنند .از این منظیر ،الزمیه انسیان واتعیی،

درآمدی بر تاريخ

فعالبودن شهروند در اداره اامعه محسوب میشد .بنابراین ،شهروندی امری مبتنیی

مفهوم شهروندی؛

بر تعهدات بود و نه بر وقوق .این امر ،فهم مطالبه وقیوق فیردی در مقابیل منیافع

از تصوری ...
( 71تا )993

اامعه را متعذر میکرد .هنچنین ،تعهدات شهروندان نه به عنوان وظایک تانونی بل
به مبابه فرصتهایی برای نیل به فضیلت و خدمت به اامعه تلقی میشد .در واتیع،
شهروندی فضیلتی مدنی محسوب میشد (فالکس ، 930 ،9صی

 .)95-93اساسیاً
1. Gaille
2. Faulks
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هویت فرد در شهر تعریک میشد و از آن ،هوییت دیگیری بیرای فیرد بیه مبابیه
شهروند مت ور نبود.
شهروندان در روم باستان به واسطه تعلق به روم از وقوق معینی مانند وق رأی
در مجلس برخوردار بودند و در مقابل ،مسئولیتهایی نظیر خدمت نظیام بیر عهیده
داشتند .البته این وقوق در ابتدا ،در زمان انهوری روم صیرفاً سیاکنان شیهر ررم را
دربرمی گرفت ،اما بعدها ،در دوره امپراتوری روم ،هنه ساکنان امپراتیوری را شیامل
شد (رایلی ، 955 ،ص .)95در واتع ،با تبدیل انهوری روم که ییک دولیت شیهر
بود به یک امپراتوری وسیع ،گونیهای از شیهروندی پدییدار شید کیه مییتوانسیت
مردمانی با ریشههای فرهنگی کیامالً متفیاوت را در تالیب ایین امپراتیوری هوییت
بخشد .به عالوه ،به برخی بردگان آزادشده که اغلب در خانواده اربیاب خیود بیاتی
میماندند ،و نیز افراد و گروههایی که به نحوی به روم خدمت کیرده بودنید ،ماننید
تبایلی که در دفاع از مرزهیای امپراتیوری مفیید بودنید ،شیهروندی اعطیا مییشید.
شهروندی رومی بر پایه عضویت در یک ااتناع سیاسی مبتنی بر وقوق و وظیایک
تعریکشده در تانون استوار بود (کاستلز و دیویدسیون  ، 959 ،صی

.) 03- 0

بدین ترتیب ،از آنجا که شهروندی انبه اعطایی داشت ،راه برای پذیرش بیگانگان،
غیررومیها ،و اعطای شهروندی به آنها باز شد .در نگرش رومیی بیه شیهروندی،
ونایت برابر در مقابل تانون ،و نه مشارکت فعال در وضع و اارای توانین ،مد نظر
بود .از این رو ،شهروندی که در آغاز به معنای تعلق به ااتناع سیاسی و مشیارکت
فعال در آن بود ،به تدریج به معنای وضیعیت خیاص وقیوتی و تضیایی بیدل شید
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

(ایرانمنش ، 931 ،ص

 975و  .)971در واتع ،به دلیل ویژگیهای ساختاری نظام

سیاسی واکم بر روم ،چه در دروان انهیوری و چیه امپراتیوری ،بیرخالی آتین،
شهروندی انبه صوری و منفعالنه داشت و عن ر مشارکت سیاسی و نییز ت یدی
مناصبی مانند تضاوت در اختیار اشرای و نجبا ترار داشت.
در شهروندی دوران پیشامدرن ،نابرابری موتعیت بیچیونوچیرا پذیرفتیه شیده
بود .بدین ترتیب ،شهروندان بیر غیرشیهروندان اعیم از زنیان ،بردگیان و بیگانگیان
برتری داشتند که این برتری ،با نهاد بردگی کامالً سازگار بود .مشارکت سیاسیی بیه

1. Castles & Davidson
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عنوان یکی از عناصر شهروندی در دوران انهوری روم مانند یونان باستان در نظیر
گرفته میشد؛ اما با گسترش تلنرو در ع ر امپراتیوری روم ،ایین عن یر تضیعیک
گردید و به ابزاری برای کنترل و آرامسازی ااتناعی بدل شید .بنیابراین ،موتعییت
شهروندی از اخالق مشارکت فاصله گرفت و به مفهومی سطحی و تیانونی تبیدیل
شد .در امپراتوری روم شهروندی به معنای بهرهمندی از وق دادرسیی تضیایی بیود
(فالکس ، 930 ،ص

 .)9 -99در دوران میانه و پس از فروپاشی امپراتیوری روم،

از اهنیت شهروندی بیشتر کاسته شد و رستگاری فردی بهاای اعنیال شیهروندی،
براسته شد .در واتع ،با سیطره آموزههای مسیحی بهویژه متثیر از تلقی آگوستینی از
شهر خدا و شهر زمینی ،کلیسا به عنوان محور وفاداری و هدایت اخالتی ایایگزین
اامعه سیاسی شد (فالکس ، 930 ،ص.)99
آموزههای مسیحیت درباره انسان و سیاست بهگونهای بود که «انسیان مینمن» را
در مقابل «انسان سیاسی» مشارکتاو در امور اامعه ترار میداد ،و رفتن بیه سیوی
رستگاری فردی را اایگزین دنبال کردن افتخار و فضییلت میدنی از طرییق اعنیال
شهروندی در کانون الهیات سیاسی خود مینهاد .هنچنین ،ادعیای اهیانشینولی و
نادیده انگاری تعلق به یک ااتناع سیاسی ،که پیامد مسیئولیت در برابیر خداونید و
تعلق به امت اهانی مسیح بود ،از ویث اندیشگی بسترساز افول مفهوم شیهروندی
در سدههای میانه شید (اییرانمینش ، 931 ،ص .)919بیا وایود ایین ،بیهصیورت
استبنایی ،برخی شهرهای انهوری ایتالیا مانند و نیز و فلورانس  ،در ترون میانیه از
اخالق مشارکت انهوری یونان و روم ملهم بودند تا اایی که میاکس وبیر معتقید
بود این شهرها نقش تعیینکنندهای در پایهگذاری بنیانهای نهایی شیهروندی میدرن
ایفا کردهاند (فالکس ، 930 ،ص .)99وبر در مقایسه میان شهروندی دوران باسیتان

درآمدی بر تاريخ

و ترون میانه بر آن است که وضعیت سیاسی شهروند در سدههیای میانیه بیرخالی

مفهوم شهروندی؛

ع ر باستان که بیانکننده یک «انسان سیاسی» 9بود ،از او ت ویر به دست مییدهید
که برای تبدیلشدن به یک «انسان اتت ادی» 9سیر میکنید (وبیر ، 951 ،1ص.)999

از تصوری ...
( 71تا )993

بییه بییاور وی ،شییهروندی در غییرب تییرون وسییطی ،نشییاندهنییده تییدبیر سیاسییی
1. Venice & Florence
2. Homo Politicus
3. Homo Oeconomicus
4. Weber
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م لحت اندیشی اتحادیه ایستای آیینی انعی بود که اعضای آن براسیاس مالکییت
زمین شهری و برخوردار از امور ،وظایک و امتیازات ویژهای نظیر ویق شیهروندی،
بهرهمندی از بیازار خیاص ،ویق تجیارت و مبادلیه ،مشیارکت در امیور تضیایی و
موتعیتهای ویژه برای مقاصد مالیاتی ،معین میشدند .از نظیر اتت یادی ،امتییارات
مدنی در تالب وقوتی صوری به معنای وق داشتن انجننهای نینهآزاد شیهروندان
نبود ،بلکه تقویتکننیده مالکییت اربیابی شیهر محسیوب مییشیدند (وبیر، 951 ،
ص.) 75
شهروندی در اندیشه مدرن

مفهوم شهروندی در دوران مدرن ،به تدریج دموکراتیزه شد .در واتع ،ریشههای
برداشت معاصر از شهروندی به اندیشههای سیاسی تیرن هجیدهم ،بیهوییژه سینت
وقوق طبیعی بازمیگردد .بعدها آموزههای وقوق بشر در ترن بیستم باز در تکیوین
این تلقی منیر بود ،با این تفاوت که وقوق شهروندی در چارچوب دولت  -ملیت
خاص طرح شد (توام، 950 ،ص  .)15اصوالً در نگرش کالسیک و ماتبل میدرن،
فرد به مبابه ازئی از اامعه در نظر گرفته میشد که با اامعه به مبابه ییک کیل ،در
یک رابطه طبیعی و به شکل اندامواره ترار میگرفت .اما با تغیییر نگیرش مزبیور ،و
محوریتیافتن فرد در تلقی مدرن ،ضرورت واود یک معیار بیرای سینجش رفتیار
مناسب با چنین فردی آشکار شد.
به باور پللو ،اعالمیه وقوق بشر و شهروند  553را میتوان شناسنامه شیهروند
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

به معنای مدرن آن دانست .این برداشت نوین از شیهروند ،از هنیان آغیاز انقیالب
فرانسه ،همزمان با پیدایش اندیشه ملت و اصل واکنیت ملی پذیرفتیه شید (پللیو،
 ، 950ص .)7در دیباچه اعالمیه مزبور چنین آمده است« :ننایندگان میردم فرانسیه
که به صورت مجلس ملی گردهم آمده انید ،بیا ایین مالوظیه کیه عیدم شناسیایی،
فراموشی یا تحقیر وقوق انسانها تنها علیل نگیونبختیی میردم و فسیاد وکومیت
می باشند ،ت نیم گرفتند در یک منشور رسنی ،وقوق طبیعی ،زوالناپذیر و مقدس
انسان را اعالم کنند .»...اهانبینی این دیباچه برخاسته از سنت وقوق طبیعی مدرن
متعلق به فرد انسانی است که به عنوان انسان و به دلیل فطرت او ،مستقل از دخالت
تانونگذار بیان شده است (پللو ، 950 ،ص .)3اساساً فهم شهروندی میدرن ،بیدون
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داشتن ت ویری روشن از مقوله «وق» میسر نیست .در واتع ،دگرگونی در برداشیت

از مفهوم وق به پیدایی وقوق شهروندی در نسبت فرد با دولت و اامعیه سیاسیی
منتهی شده است .بنابراین ،به نظر میرسد در راستای ایضاح برداشتهای میدرن از
شهروندی ،بررسی سیر تطور مفهوم وق در اندیشه غربی ضروری باشد.
تطور مفهوم حق

وق ازم آن دسته از مفاهیم است که کاربردهای مختلفی دارد .این مفهوم یکیی
از مفاهیم بنیادین در دانش وقوق است که به عرصههای متعیددی وارد شیده و بیه
کار رفته است .نویسندگان و محققیان بسییاری در بیاب مفهیوم ویق تلیمفرسیایی
کرده اند؛ با واود این ،پژوهش واضر بحث از این مفهوم تیا ایاییکیه بیرای ایین
نوشتار ضرورت دارد ،دنبال می کنید .در واتیع ،بیه دنبیال بررسیی ماهییت وقیوق
شهروندی ،به دلیل تفاوت دیدگاه درباره ماهیت وق در پارایمهای فکری کالسییک
و مدرن ،ناگزیر گذری به موضوع وق خواهد شد .نخستین تفکیکی کیه در دانیش
«فسلفه وق» ،برای روشنترشدن مفهوم وق صورت میگیرد ،عبارت است از تنایز
میان دو معنای ویق :اول ،ویق بیه معنیای «ویقداشیتن» ،و دوم ،ویق بیه معنیای
«بروقبودن» .به تعبیر یکی از صاوبنظران« ،شالوده ویق و نظیام وقیوتی ادیید
هنین نکته است» (راس  ، 931 ،ص .) 1یکی دیگر از نویسندگان این تنایز را بیا
تفکیک وق به وصفی و هنجاری نشیان داده اسیت .ویق وصیفی بیه ویوزههیای
غیرهنجاری مانند معرفتشناسی و نیز علم کالم مربو میشود؛ در والی کیه ویق
هنجاری در ووزه هنجاری ،یعنی اخالق ،فلسفه سیاست ،وقوق ،و نییز فقیه میورد
بحث ترار میگیرد .وقداشتن بدین معنا است که دارنده وق در وضیعیت وییژهای
ترار گرفته است (تاری سیدفاطنی ، 950 ،ص

 .)9 -9 9این تفکیک از وییث

درآمدی بر تاريخ

تاری پیدایش مفهوم وق اهنیت دارد .وق به منزله «وقبیودن» ،در مقابیل «باطیل»

مفهوم شهروندی؛

ترار داشته و هنواره در تاری فکر بشری وضور داشته است .از طرفی ،درباره وق

از تصوری ...

به منزله «وقداشتن» ،از نظر تاری اندیشه ،دو دیدگاه واود دارد .عدهای برآنند کیه

( 71تا )993

وق به منزله وقداشتن معنایی ادید است .در این معنا وق در برابر «تکلیک» ترار
میگیرد و در پی کوششهای نظری و عنلی آزادیخواهانه و برابریخواهان انسیان
در دوران ادید پدید آمده است (راس  ، 939 ،ص.) 53
دیدگاه دوم بر آن است که ننیتوان وق به معنای وقداشتن را امری مح یول
دوران ادید دانست ،بلکه هر دو معنای وق در آیار عالنان دینی و متیون اسیالمی

77

آورده شده ،و وتی معنای وقداشتن بیشتر استعنال شده است .از این منظر ،تفاوت
وقداشتن و وق بودن در مقام یبیوت و ایبیات اسیت نیه رویکیرد ادیید و تیدیم
(اوادی آملیی ، 955 ،ص .)95امیا طرفیداران دییدگاه نخسیت ،در پاسی چنیین
میگویند:
«ننیگوییم که مفهوم وق ،پیش از دورانی که رواج و غلبه پبدا کیرد ،هیییگیاه در
تاری نبوده است .ادعا این است ...از یک زمانی نسبت به این مسیئله خودآگیاهی پییدا
شد ،مفهوم و لوازم آن تدوین یافت و بر آن اصیرار رفیت .وییات ااتنیاعی سیویهای
«وقمدار» پیدا کرد ،امری که سابقه نداشت....وقمداری در مقبال عیدم وایود ویق و
تکلیک با هم یا در برابر تکلیکمیداری مطیرح اسیت ....نوشیتههیای شیرعی و فقهیی
متدینان دربردارنده برخی از وقها ،به ویژه وقوق مالکیت ،است که امروزه زیر عنیوان
وقادعا مطرحاند .اما این بدان معنا نیست که آن متون متونی وقمدارند .در آن زمان و
دوران بر صاوبوق بودن انسانها از آن ویث که انساناند تثکید و اصرار ننیرفت.....
بنابراین ،باید گفت تثکید آگاهانه بر ارزش برابر انسان ،از آن اهت که انسیان اسیت ،و

ونایت مقتدرانه از پارهای ادعاهای او امر نوپدیدی است» (راس  ، 937 ،ص

-991

.)997
برداشت کالسيک؛ حق پاد مفهوم باطل

نویسندگانی که به تاری تحول مفهوم وق در غرب پرداختهاند ،اغلب برآنند که
مفهوم وق تا اواخر ترون میانه اایگاه و نقش مهنی در گفتنان سیاسی و اخالتیی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

نداشته است؛ در واتع ،واژه «وق» از نشانههای کلیدی ووزه معنیایی تیدیم (دوران
باستان و میانه) به شنار ننیآمده است .مارتین گلدینگ برای تثیید ایین سیخن ،دو
مبال از کاربرد واژه وق در دوران باستان و ترون میانه مطرح مییکنید .افالطیون از
زبان سقرا در دیالوگ کریتون این پرسش را مطرح میکند :آیا شخ ی که معتقید
است بهناوق به ارتکاب یک ارم محکوم شده ،وق فرار از زندان را دارد به بیاور
گلدینگ ،واژه وق در این دیالوگ به معنای درست و عادالنه است ،یعنیی آییا ایین
اتدام او عنلی درست است یا نه در واتیع ،بحیث برسیر «درسیتی» عنیل فیرار از
زندان است و نه اینکه فرد محکوم ،نسبت به این اتدام ذیوق باشد یا نه .مبال دوم
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را گلدینگ از زبان توماس آکویناس  ،منیرترین متفکیر مکتیب وقیوق طبیعیی در
ترون میانه ،میآورد .آکویناس علیرغم وضور مفهوم وق در فضیای اندیشیهای آن
دوران ،تضاوت درباره «دزدی برخاسته از نیاز» را بیا پرسیش از مشیروعیت چنیین
عنلی مطرح میکند و میپرسد :آیا دزدی برخاسیته از نییاز مشیروع اسیت یعنیی
پرسش از درستی و یا نادرستی فعل دزدی است و به ذیوق بودن یا ذیوقنبیودن
مرتکب این عنل ننیپردازد (گلدینگ ، 939 ،9ص

.) 57- 51

در منظومه فکری دوران باستان« ،وق» به معنای «درست» بود و این درسیتی ییا
وق با مقوله «تانون طبیعی» در معنیای «منطبیق بیر سرشیت خیود بیودن» سینجیده
میشد .در اندیشه باستان ،تعبیر «وقبودن» یا «وقنبودن» به انسان اطالق میشد .در
واتع ،مقوله «وق» به تعریک انسان وابسته نبود؛ بلکه هیر دو مقولیه در ییک شیبکه
مفهومی معانی معینی دارند که بر وسب آن« ،وق» یا «ناوق» به فرد ،گروه و یا یک
وضعیت نسبت داده میشد .بنابراین ،نوعی رابطه «اسنادی» میان انسان و وق برترار
میشد .این برداشت از مفهوم وق را در آیار افالطون ،به ویژه رساله کریتون ،و نییز
آیار ارسطو میتوان دریافت (منوچهری ، 937 ،ص

.) 10- 1

با پذیرش اندیشه یونانی «نظم و هناهنگی و هدفنندی ذاتی طبیعیت» از سیوی
رواتیان و نیز طرح معنایی ادید از «تانون طبیعی» ،زمینه شکلگیری تلقی دیگیری
از رابطه انسان و وق فراهم شد .در این برداشیت ادیید ،تیانون طبیعیی بیه مبابیه
تانونی که طبیعت به هنه ویوانات تعلیم داده است ،تلقی میشد .دریافت مزبیور از
تانون طبیعی از سوی نخستین متفکران مسییحی پذیرفتیه شید .در تیرن دوازدهیم،
گراتیان ،تانون طبیعی را آن تانونی دانست که که در عهدین آمده است ،و بنیابراین،
یک این هنانی میان تانون طبیعی و تانون الهی برترار کرد که توسط خداوند با خلق

درآمدی بر تاريخ

مواود عاتل آغاز شده است .در دوره میانه ،فیلسوفانی چون ویلییام اوکیامی ،ایان

مفهوم شهروندی؛

سالیسبوری و توماس آکویناس ،وق را مقولهای «اعطیایی» تعبییر کردنید .بیه گفتیه

از تصوری ...

آکویناس« ،تانون طبیعی چیزی کنتیر از مشیارکت مخلیوق عاتیل در تیانون ازلیی
نیست» (منوچهری ، 957 ،ص

( 71تا )993

 .)51-55این تعبیر زمینهساز تغییر در معنای ویق

در اندیشه غرب شد (منوچهری ، 937 ،ص. ) 19
1. Thomas Aquinas
2. Martin Golding

75

برخی نویسندگان غربی برآنند که نخستینبار ویلیام اوکامی تعریفیی خیاص از
وق به معنای ادید بیان کرد .اما گلدینگ با تردید در این ادعا ،تدرمتیقن برداشیت
نوین از وق را در آیار ویلیام بلکاستون ،9وقوتدان انگلیسی ترن هجدهم در کتاب
شرووی بر توانین انگلستان براسته میکند .گلدینگ با تفکیکی که در ابتدای مقاله
خود میان دو مفهوم از وق ،وق انتخابی و وق رفاهی تائل میشود ،بر آن است که
واژه وق در سیر تاریخی خود ابتدا به معنای وق انتخابی بوده است .وق انتخابی با
مفاهیم آزادی و انتخاب رابطه بنیادین دارد .این وق بیه ویوزهای از آزادی مربیو
است که در آنجا صاوب وق ،عنلی را گزینش مییکنید .هنچنیین ،ویق انتخیابی
عالوه بر خود ذیالحق ،متضنن ودی از واکنیت نسبت به دیگران نیز میشود .اما
وق رفاهی به استحقاق نسبت به کیاال ییا منفعتیی معیین اسیت (گلیدینگ، 939 ،
ص

 .) 5 - 3ننونه اعالی وق انتخیابی کیه انبیه فیردی دارد ،ویق مالکییت

شخ

است.
در دوران تدیم ،پیشامدرن ،مسیائل اخالتیی ،سیاسیی و وقیوتی در چیارچوب

مقوله وق بررسی ننیشد .نقطه تنرکز بحث در این ووزهها تکالیک و وظایفی بود
که شخ

در برابر پادشاه ،کلیسا و خداونید بیر عهیده داشیت (تربیاننییا، 955 ،

ص .)93طی ترون میانه در پی ترانیه آییار ارسیطو ،برداشیت ووییانی از وقیوق
طبیعی به برداشتی عقالنی بدل شد .ایین امیر بیه وییژه در آرای تومیاس آکوینیاس
شکلی منسجم یافت (اکبری و هنکاران ، 937 ،ص.) 05
اشتراوس 9با تفکیک دو آمیوزه کالسییک و میدرن وقیوق طبیعیی ،سیقرا را
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

سرآغاز سنت وقوتی در اندیشه کالسییک (باسیتان و میانیه) مییدانید و افالطیون،
ارسطو ،رواتیان و متثلهان مسیحی به ویژه آکویناس را بسطدهنده ایین سینت تلقیی
میکند .وی معتقد است مبنای توایه وقوق طبیعی از دیدگاه متفکران کالسیک بیر
سلسلهمراتب نظنی استوار است که ریشههای آن در ساختنان طبیعیت بشیر نهفتیه
است .اندیشنندان کالسیک با طرح تنایز تین و روان ،وایه تنیایز روان بشیری از
اانوران را واود خرد و تعقل میدانند .بنیابراین ،ویژگیی انسیان ،زنیدگی و عنیل
براساس تعقل ،یعنی زندگی نیکو است که در آن تنایالت طبیعی بشیر هرکیدام در
1. Michel Villey
2. William Blackstone
3. Leo Strauss
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اای خود با وداکبر رضایت و اتناع به خشنودی میرسند .این هنان کنال طبیعت
بشری ،یعنی زندگی درخور طبیعت است .از این رو« ،تانون طبیعی» را بایید تواعید
بیانکننده ویژگیهای ذاتی زندگی نیکو دانست .از آنجیا کیه در اندیشیه کالسییک،
انسان مواودی است بهطبع ااتناعی ،وقوق طبیعی بر مبنای ااتناعیبودن طبیعیی
بشر استوار است؛ زیرا تحقق کنال طبیعی وی مستلزم تحقیق عیالیتیرین فضییلت
ااتناعی ،یعنی عدالت است .در اندیشه کالسیک ،تحقق کامیل ذات بشیر فقیط در
اامعه مدنی که اامعهای بسته و محدود است امکانپذیر است .اعضای این اامعیه
یکدیگر را دستکم از طریق مناسبات مشترک میشناسند .اگر فرد فقط به صیورت
عضوی منفعل در اامعه مدنی بهسر بیرد ،تیوان او بیهطورکامیل تحقیق ننیییابید.
بنابراین ،فرد باید از خود فعالیتی هدفنند نشیان دهید؛ میبالً بیه عنیوان دولتنیرد و
تانونگذار فعالیت و مشارکت سیاسی کنید .اساسیاً غاییت و هیدی نهیایی مدینیه،
سعادت فرد انسان است .اخالق اامعه مدنی و دولت هنان است که فرد در پی آن
است .نگاه به مسایل اخالتی و سیاسی از زاوییه کنیال بشیری سیبب مییشید کیه
مساواتطلبی در منظومه فکری اندیشنندان کالسییک اایگیاهی نداشیته باشید .از
آنجا که انسانها به صورت یکسان کنالپذیر نیستند ،پیذیرفتن وقیوق برابیر بیرای
هنگان کامالً ناعادالنه است .چون برخی افراد به طبع خویش از دیگیران باالترنید،
بنابراین ،به دلیل هنین وق طبیعی باید بر دیگران فرمان براننید (اشیتراوس، 959 ،
ص

.) 93- 77

برداشت مدرن؛ حق در کشاکش فرد و جامعه

به باور گلدینگ ،تا سده چهاردهم میالدی کسی در پی تعریک «وق» نبود .در

درآمدی بر تاريخ

دوران کالسیک تقریباً مفهوم وق در نظام معنایی اندیشه غربی اهنیت و اایگاه

مفهوم شهروندی؛

خاصی نداشته است؛ اما در ترن  5و بهویژه  5که دوران اوج شکوفایی مکتب

از تصوری ...

وقوق طبیعی است ،مفهوم وق به معنای وق انتخابی در اسناد مهم سیاسی مانند

( 71تا )993

اعالمیه وقوق بشر و شهروند انقالب فرانسه ( 91اوت  ) 553و پس از آن واود
دارد .افرادی مانند توماس هابز و اان الک ،9با واود اختالی نظرهای زیاد ،هر
1. Thomas Hobbes
2. John Locke

72

دو مفهوم وق را با ووزه آزادیهای شخ ی یکسان میدانستند .در دو سده  5و
« ، 5وق» به شعاری انقالبی بدل شد که انقالبهای امریکا و فرانسه از آن متثیر
شدند و تثییر و تدرت آن تا کنون نیز ادامه دارد (گلدینگ ، 939 ،ص

- 30

 .) 51در اینجا تحولی در مفهوم وقوق طبیعی صورت پذیرفت .پیتر اونز معتقد
است دو برداشت متفاوت از وقوق طبیعی در اندیشه سیاسی [ادید] واود داشته
که سبب پیدایش دو اریان در این سنت شده است :نخستین دیدگاه ،وقوق طبیعی
را وقوتی تلقی میکند که بنیادیترین اهنیت اخالتی را دارند و استحقاقهای
پایهای هنه انسانها را منعکس میکند .اولین تعهد هر وکومتی تضنین این وقوق
برای تنام اتباع خویش است .کسانی چون الک و توماس پین 9به این برداشت
تعلق دارند .اما از دیدگاه دوم ،وقوق طبیعی عبارت است از وقهایی که افراد در
وضعیت طبیعی که هیی وکومت یا ااتناع سازمانیافته سیاسی واود ندارد ،از آن
برخوردارند .فیلسوفانی نظیر هابز ،اسپینوزا 9و ارمی تیلور 1در این رویکرد ترار
میگیرند (اونز ، 939 ،ص

.) 9- 7

در دوران مدرن برداشت ادیدی از تانون طبیعی و تعرییک ادییدی از انسیان
ارائه شد و در نهایت ،دو مقوله «وق» و «انسان» در چارچوب وقوق طبیعی به هیم
پیوند داده شدند .برخالی اندیشه تدیم که در سنجش فرد و اامعه ،اصیالت را بیه
اامعه میداد ،در نگرش مدرن به انسان« ،فرد» اساس تکوین اامعه به شنار آمد .با
اصالتیافتن «فرد» در اندیشه مدرن ،به ویژه تحول در انسانشناسی که با هابز شروع
شد ،نظریه ای فردگرایانه درباره وق بر مبنای نومینالیسم و اتنیسم نضیج یافیت .در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

تییرن هفییدهم اییان الک وقییوق طبیعییی منییتج از تییانون طبیعییی را منشییث اعنییال
محدودیتهای اخالتی بر افراد و وکومت دانست .از دیدگاه وی ،هدی از تثسیس
وکومت وفظ وقوتی نظیر وق ویات ،آزادی و مالکیت بود« .این وقوق ،وقیوق
فردی ،ماتبل ااتناعی و خاص آدمیان است» ،و «کسب ،ترک ،انتقال و سلب آنهیا
منکن نیست» .در این دیدگاه ،میان انسیان و ویق رابطیه «تنلیکیی» درنظیر گرفتیه
میشد .در واتع ،وق متعلق به فرد انسان به مبابه مالک لحاظ میشد .این نوع رابطه
1. Peter Jones
2. Thomas Paine
3. Spinoza
4. Jeremy Taylor

28

سبب پیوند مقوله «وق» با دو مقولیه «تیدرت» و «آزادی» بیود .الک رابطیه ویق و
تدرت را چنین توضیح میدهید :هنیه افیراد بشیر در طبیعیت عنیومی ،تیوههیا و
تدرتهای یکسان اند و باید در وقوق و امتیازات عنومی شریک باشند (منوچهری،
 ، 957ص

.)55-50

در ترن هجدهم ،روسو در فرانسه و کانت 9در آلنان تعابیری از وق ارائه دادند
که با برداشت ترن هفدهنی تفاوت داشت .روسیو بیا طیرح «وفیاق ااتنیاعی» بیه
عنوان مبنا به اای وق طبیعی ،به وق صبغه مدنی بخشید (منیوچهری ، 937 ،ج ،
ص

 .) 11- 15از نظر روسو ،بشر طبیعی مقدم بر عقل است؛ چون عقل همخانه

زبان است و زبان هم فقط در بستر یک اامعه پدید میآید  .بنابراین ،بشیر طبیعیی
مقدم بر اامعه ،از عقل بیبهره است ،از این رو ،نباید انسان را بیه «وییوان عاتیل»
تعریک کرد .بدین ترتیب ،او به هیی نحوی توانایی شناسیایی تیانون طبیعیی را کیه
هنان تانون عقل است ،ندارد .عبور از وضع طبیعی و درگیرشدن بشیر در میاارای
تندن ،مولود علیتی مکانیکی یا رشتهای از ت ادیهای طبیعی است .هر چیز بشری
امری اکتسابی است یا سرانجام بر ترارداد مبتنی است .درون اامعیه و از خیالل آن
عقل آدمی گسترش مییابد و با غلبه بر بیتجربگیی و نیادانی نخسیتین ،مییتوانید
وقوق عنومی را بر پایههایی استوار بنیان نهد .بنابراین ،از دید روسیو« ،بشیر ،ایین
فرآورده تقدیری کور ،سرانجام به خیدایگان روشینبیین و دانیای سرنوشیت خیود
تبدیل میشود» (اشتراوس ، 959 ،ص

.)95 -951

از سوی دیگر ،کانت و هگل نیز در بیاب رابطیه «ویق» و «آزادی» بحیثهیا و
استداللهای مف لی ارائه دادند .کانت محوریت را بیه اراده فیردی داده و آزادی را
به مبابه یک دارایی که به علیت اراده تعلق دارد ،معرفی میکند« .وق» از منظیر وی

درآمدی بر تاريخ

عبارت است از هر عنلی بنابر مبنای خرد و یا تانون کلی ،اختیار گیزینش هیر فیرد

مفهوم شهروندی؛

با اختیار هر فرد دیگری هناهنگ باشد (منوچهری ، 957 ،ص .)50به باور کانیت،

از تصوری ...
( 71تا )993

آزادی به معنای استقالل از خواست ااباری دیگران ،تا زمیانی کیه بتوانید بیر پاییه
تانون کلی با آزادی هر فرد دیگر هنزیستی داشته باشد ،یگانه خاستگاه وق اسیت.
انسان در وضع طبیعی ،از وق آزادی طبیعی برخوردار اسیت و فرمیانروای خیویش
1. Jean-Jacques Rousseau
2. Immanuel Kant
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است .خود طبیعت انسانها را برمیانگیزد تا با تثسیس اامعه مدنی از این وضعیت
بیرون آیند .از نظر وی ،برپایی اامعه مدنی باالترین وظیفهای است که طبیعیت بیه
انسان واگذار کرده است .رهایی از وضع طبیعی نیازمند گرانیگاهی است کیه انسیان
بتواند به پشتوانه آن ،به وضعیت تانونی و مدنی وارد شود .این گرانیگاه وق سیاسی
است که باید آن را در تلنرو وق عنومی و ذاتی شناسایی کرد .کانیت نظرییه ویق
خود را با تفکیک به وق خ وصی و عنومی و نیز ویق فطیری و اکتسیابی شیرح
میدهد .وق خ وصی مربو به دارایی است امیا ویق عنیومی عبیارت اسیت از
مجنوعه تانونهایی که به طور کلی باید برای ایجاد وضعیت وق ،عنومییت یابنید.
وق فطری یا ذاتی هنان وق طبیعی است که بدون به توانین مدون ،به انسان تعلیق
میگیرد؛ در والی که وق اکتسابی بر تدوین تانون استوار است .در اندیشیه کانیت،
مفهوم وق سیاسی که خرد آن را به میا بخشییده ،مییتوانید آزادی طبیعیی بشیر را
محدود کند .این وق فراتجربی و پیشینی است .بنیابراین ،ویق سیاسیی کیه ذاتیی،
عنومی و پیشینی است ،اساس و بنیان مشروع تدوین تانون اساسی و اامعه میدنی
است (محنودی ، 951 ،ص

 .)971-975بدین ترتیب ،بنییان نظرییه ویق الک و

کانییت ،کییه سیینت لیبییرال برخاسییته از آن اسییت ،برخاسییته از آزادی بییا خوانشییی
فردگرایانه ترار دارد.
روسو و هگل بر خالی الک و کانت ،فردگرایی موایود در نظرییه ویق را بیه
چالش کشیدند .روسو با تفکیک میان وق مالکیت از یکسو ،و وق وییات و آزادی
از سوی دیگر ،اولی را صرفاً زاییده توافق و وضع بشری میداند ،بهطیوری کیه هیر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

فرد وق دارد با ماینلک خود هرچه میخواهد انجام دهید؛ در ویالی کیه وییات و
آزادی را از موهبتهای اصلی طبیعت تلنداد می کند که ننیتوان مبیل مالکییت بیا
آنها برخورد کرد .اما از دیدگاه هگل ،وضع طبیعی وضیعیت خطیا اسیت و اساسیا
وق و وقوق در اامعه محقق میشود .وی با طیرح مقولیه کلیی انضینامی تواعید
ااتناعی که متضنن عقالنیتاند ،خ لت دلخواهانه اراده فیردی را تحیت انضیبا
ترار میدهد (منوچهری ، 957 ،ص

 .)5 -59هگل برآن است که انسان مواودی

عاتل و خودآگاه است که میتواند انتخاب آگاهانیه داشیته باشید .غاییت وایودی
انسان ،آزادی است .انسان ،آگاهی از خویشتن را از طریق ابزار و ادعای وقوق بیان
میکند (منوچهری ، 937 ،ص.) 15
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ناگفته نناند که در تاری تحول مفهوم وق ،به خ وص در دوران مدرن ،سینت

وقوق طبیعی به چالش کشیده شده است و منازعات و مجادالت فکری زییادی در
پی داشته است .شاید مهمترین نقد فلسفی بیه وقیوق طبیعیی از آن دیویید هییوم،
فیلسوی ترن هجدهم باشد که با نقد معرفتشناسانه بر عقلگرایی به عنوان مبنیای
معرفتی سنت وقوق طبیعی ،و اصالت بخشیدن به تجربه در معرفتشناسیی خیود،
زمینه را برای طرح دیدگاههای فایدهگرایانه و علممحور فراهم کیرد .افیرادی ماننید
ارمی بنتام و اان استورات میل در ترن نوزدهم بر مبنای اصالت فایده ،وق طبیعی
را رد کردهاند .بنتام با نگارش ارزیابی انتقادی اعالمیه وقوق فرانسه که بهطور عنده
با نام مغالطات آنارشیستی معروی شده است ،واود ویق را از اسیاس ،بیه وایود
وکومت وابسته میداند .به گفته او ،وقهای طبیعی «بیمعناهایی بیر پیای چیوبین»
هستند( .هریسون  ، 939 ،ص .)51این مکتب در تلنرو اخیالق و فلسیفه سیاسیی
غرب ،بیش از دو سده به دیدگاه غالب بدل شده بود .در ترن بیسیتم افیرادی ماننید
یورگن هابرماس و اان رالز هم هریک ار منظری متفاوت بیه نقید وقیوق طبیعیی
پرداختهاند .در مقابل ،هنوز هم کسانی مانند اان فینیس از وقیوق طبیعیی در تیرن
بیستم طرفداری میکنند.
حقوق شهروندی و حقوق بشر

شاید در عنل نتوان تفکیک تاطعی میان وقوق بشر و وقوق شیهروندی انجیام
داد؛ با واود این ،از ویث نظری ،به لحاظ ریشه و تاری شکلگیری مفهیوم و نییز
مبانی توایه ،تفاوتهای آشکاری وایود دارد .وقیوق بشیر و وقیوق شیهروندی
مدرن ،به عنوان مح ول تحوالت فکری و ااتنیاعی بروزیافتیه در انقیالب 553
فرانسه و بیانشده در اعالمیه وقوق بشر و شهروند ،از هنان ابتدا ترابتهایی با هم

درآمدی بر تاريخ

داشتهاند .هنانگونه که پللو بیان کیرده اسیت ،ویقهیای مطیرح شیده در اعالمییه

مفهوم شهروندی؛

یادشده ،به «انسان» و «شهروند» نظر دارد .در اصل دوم ،هدی از هر اامعه سیاسیی

از تصوری ...

را وفظ و نگهبانی از وقوق طبیعی و زوالناپذیر بشر معرفی کرده است .از آنجا که

( 71تا )993

شهروندی هنان عضویت در اامعه سیاسی است ،این امر خود گواهی بیر تضینین
اوترام به وقوق بشر با بهکارگیری وقوق شهروندی است .با بیان فوق ،پرسشی که
در اینجا مطرح میشود ،آن است که واه تنایز وقیوق بشیر و وقیوق شیهروندی
1. Harrison
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چیست در پاس به این پرسش ،پللو با طرح «وقوق منفی» و «وقوق مببت» ،اولی
را مشترک میان وقوق شهروندی و وقوق بشر دانسته است ،در والی که دومیی را
مخت

به شهروندان میداند (پللو ، 950 ،ص

 .)3-مق یود از وقیوق منفیی،

هنان وقهایی است که استیفای آنها مستلزم عدم دخالت دیگران ،بهوییژه دولیت

است .اما استیفای وقوق مببت ،مستلزم دخالت دولت است؛ مانند تفکیکی که آیزایا
برلین درباره مقوله آزادی انجام داده است.
اساساً ریشه اصلی وقوق بشر به سنت وقوق طبیعی بازمیگردد؛ وتیی برخیی
نظریهپردازان ووزه وقها نیز این دو را یکسان میپندارند .با ایین ویال ،بیه دلییل
ماهیت سکوالر و غیردینی وقوق بشر ننیتوان آن را با روایت دینی وقوق طبیعیی
یکسان دانست .البته از نظر ریشه و مبانی توایه ،یک اریان اصلی در وقوق بشیر،
آموزه وقوق طبیعی مدرن است .وقوق طبیعی ،نوعاً وقهایی را شامل میشود کیه
افراد در «وضع طبیعی» ،یعنی وضعیتی که در آن ،فقدان وکومت و اامعیه سیاسیی
مفروض است ،از آن برخوردارند .هنچنین ،وقوق بشر برای انسان بنا هیو انسیان
در نظر گرفته میشود .بنابراین ،هیی نهادی از انله دولت ننیتواند وقوق بشیر را
به مبابه یک موهبت به کسی اعطا کند بلکه صرفاً مییتوانید آن را شناسیایی ننایید.
هنانطورکه گفته شد اعالمیه  553فرانسه این تفکیک را انجیام داد و اعیالم کیرد
افراد از دوگونه وق برخوردارند .با اینوال ،مرزهای دتیق مفهومی ترسیم نشد.
به هر وال ،از آنجا که وقوق شهروندی مسیبوق بیه ییک وکومیت و اامعیه
سیاسی است ،با وقوق بشر متفاوت خواهد بود .با واود این ،هنانگونه که ایونز
فصـلنامه
علـمــی
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یادآوری میدهد ،این دو میتوانند از اهاتی با یکدیگر تالتی و همپوشیانی داشیته
باشند؛ برای ننونه ،وق شهروندان در آزادیهای بنیادین و وق بر اینکیه بیا تواعید
عدالت با آنان برخورد شود ،چیزی فراتر از وقهیایی کیه نهادهیای دولیت میدرن
نسبت به اتباع خود اارا میکنند ،نیست .گفتنان وقوق بشر در شکل اولییه خیود،
براساس ذهنیت ساختگی ترن هفدهنی ،یعنی وضع طبیعی ،محدود شده ،که مطابق
با آن ،خطو تنایز آن با وقوق شهروندی ،پررنگتر است .مبالً وقی مانند «وق بر
تثمین ااتناعی» را ننیتوان با این تلقی ،ذیل وقوق بشیر تیرار داد (ایونز، 939 ،
ص
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.) 91- 91

حقوق شهروندی نوین

وقوق شهروندی نوین دو خ یلت بیارز دارد کیه آن را از وقیوق شیهروندی
پیشین متنایز میکند ،نخست آنکه وقوق شهروندی نوین مفهومی مستقل از وقوق
بشر محسوب می شود ،بدین معنا که باید آن را با نگاهی تازه تعریک و تشریح کرد؛
دوم اینکه این وقوق بر روابط مردم با یکدیگر و روابط آنهیا بیا نهادهیای دولتیی
داللت دارد .از این رو ،باید آن را تفسییر خاصیی از وقیوق شیهروندی بیه معنیای
عامش دانست .وقوق شهروندی در هر کشوری متفاوت ،و الزمه آن تابعییت ییک
دولت است .با این وال ،پس از انگ اهانی دوم ،تالش شد وتی بیگانگیان مقییم
(غیراتباع) کیه شیهروند محسیوب ننییشیوند ،هیم از وقیوق میدنی ،اتت یادی و
ااتناعی بهرهمند شوند .در واتیع ،شیهروندی نیوین مبتنیی بیر اصیل اراننیدی و
کرامت انسانی برابر بوده بهگونهای که باید با آنان از نظر سیاسی و وقوتی به شکل
برابر رفتار شود .وقوق شهروندی چند نسل را پشت سیر نهیاده اسیت و در ویال
واضر سه دسته وقوق را شامل میشود ،اول ،آزادیهیای اساسیی و وقیوق میدنی
مانند آزادی عقیده و بیان ،آزادی مذهب ،آزادی مالکییت و...؛ دوم ،وقیوق سیاسیی
نظیر وق انتخابکردن و انتخابشدن؛ سوم ،وقوق ااتناعی مانند ویق کیار ،ویق
اعت اب ،وق دریافت آموزش و بینههای ااتناعی و وقیوق بهزیسیتی (خیوبروی
پاک ، 939 ،ص

 .)55-53این سه نسل را توماس هیامفری مارشیال نخسیتینبیار

تفکیک کرده است .مارشال معتقد است شیهروندی دارای عناصیر سیهگانیه میدنی،
سیاسی و ااتناعی است که هر ییک مسیتلزم برخیورداری شیهروندان از وقیوتی
خاص است .عن ر مدنی ،مستلزم وقوتی است که برای آزادی[های] فیردی نظییر
آزادی شخ ی ،آزادی بیان ،آزادی عقیده و اینان ،ویق داراییی شخ یی و انعقیاد

درآمدی بر تاريخ

ترارداد و وق بر عدالت ضروریاند .مارشال عن یر سیاسیی را ویق مشیارکت در

مفهوم شهروندی؛

اعنال تدرت سیاسی به عنوان عضوی از یک مجنوعه تبلور یافتیه اسیت در تالیب

از تصوری ...

اتتدار سیاسی یا به عنوان گزینشگر اعضای ییکچنیین مجنوعیهای مییدانید .امیا

( 71تا )993

مق ود وی از عن ر ااتناعی طیک وسیعی از وقهیا از رفیاه اتت یادی و امنییت
وداتلی گرفته تا برخورداری از شاخ

های باالی ااتناعی متناسب با هیر اامعیه

را شامل میشود .تقسیمبندی سه نسل وقوق شهروندی توسیط مارشیال ،براسیاس
سیر تکوین تاریخی آنها بود ،و نه براساس و ر منطقی

(1997, p.294

.)Marshall,

به واتع ،هر یک از این سه نسل ،به یکی از ابعیاد شیهروندی مییپیردازد .از وییث
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مدنی ،وقوق شهروندی وقوتی است که برای وفیظ و اعنیال آزادیهیای فیردی
ضرورت دارد .از نظر سیاسی ،مشارکت شهروندان در اعنال تیدرت سیاسیی میورد
تواه ترار میگیرد .از بعد ااتناعی ،تدارک وداتلی از رفاه برای شهروندان میدنظر
است.
هنانطور که تبالً اشاره شد ننیتوان بهسهولت تنیام وقیوق پییشگفتیه را در
گفتنان وقوق بشر صورتبندی ننود .با این وال ،اغلب صیاوبنظیران معتقدنید
نسلهای دوم و سوم ،یعنی وقوق مدنی و سیاسی ااناالً با وقوق بشر همپوشیانی
دارند و فقط وقوق ااتناعی و اتت یادی اسیت کیه ننییتیوان آن را در محیدوده
مشترک وقوق شهروندی و وقوق بشر اای داد .البته این مسئله اختالفیی اسیت و
تقسیمبندی مشابهی درباره نسلهای سهگانه وقوق بشر هم واود دارد که براساس
آن ،وقوق مدنی و سیاسیی ،نسیل اول وقیوق بشیر محسیوب مییشیوند .وقیوق
اتت ادی و ااتناعی ،نسل دوم هستند؛ و وقوق گروهی یا هنبستگی ،نسیل سیوم

9

را تشکیل میدهند .ناگفته پیداست که همپوشانی این تقسیمبندیها بدیهی است .بیا
این وال ،درباره تشخی

م ادیق ،اختالینظر واود دارد.

بهطور خالصه ،نسل اول و دوم وقوق ،یعنی وقوق میدنی -سیاسیی و وقیوق
اتت ادی -ااتناعی و فرهنگی ،وق افراد و تکلیک دولتهیا محسیوب مییشیوند.
بنابراین ،در اینجا یک رابطه یکسویه واود دارد که ییک طیری ذیویق و طیری
دیگر ،مکلک است .برخی معتقدند این امر خود ،ضابطه تشخی

و تنیایز وقیوق

بشر از وقوق شهروندی است ،در والی که در وقوق شهروندی رابطهای دوسیویه
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مت ور است که هر دو طری آن ،وق و در مقابل ،تکلیک دارد .اساساً شهروندی از
ابتدا دارای دو رکن وق و تکلیک در برابر یک اامعه و دولت بوده است .بنابراین،
عضویت در یک اامعه خاص سبب تعلق وقوق شهروندی به افراد اسیت .از ایین
رو ،بییرخالی وقییوق بشییر کییه داعیییه اهانشیینولی ،اطییالق و بنیییادینبییودن دارد
 .شخ ی به نام موریس کرانستون با طرح سه گزاره برای سنجش وقهایی که میتوانند ازم وقوق
بشر به شنار آیند ،در این زمینه دیدگاههایی را ارائه داده است .برای اطالعات بیشتر ر.ک.
Cranston, M. (1973). What Are Human Rights?. London: Bodley Head.

 .9برای آگاهی بیشتر ر.ک .راس  ،محند ،و عامری ،فائزه ( .) 937مفهوم «وق نسل سوم» .در محند
راس  ،وق و م لحت ( ،)9تهران :نشرنی (صفحات  )195-790و خوبروی پاک ،محندرضا
( .) 939وقوق مردم و شهروندی .تهران :نشر شیرازه (صفحات .) 97- 59
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(فالحزاده ، 951 ،ص

 ،)75-75وقوق شهروندی ،محلی ،مشرو  ،دسیتکیم در

برخی موارد سلبشدنیانید .بیا وایود ایین ،تنیایزات مفهیومی ،امیروزه «وقیوق
شهروندی نوین» به موازات وقوق بشیر در ویال گسیترش اسیت .ایین امیر خیود
برخاسته از تطورات مفهومی در مقوله شهروندی است که مرزهای ملی و سیرزمینی
را دست کم در ووزه نظر درنوردیده و مرزهای وقوق شهروندی را به وقوق بشیر
نزدیکتر ساخته است.
دو مدل کالسيک شهروندی :جمهوریخواهانه و ليبرال

در ادامه به نظر میرسد پرداختن اانالی به مدلهای شهروندی ضروری اسیت.
دو مدل اصلی شهروندی در تاری اندیشه غیرب وایود داشیته اسیت .شیهروندی
انهوریخواهانه و لیبرال .ریشه مدل انهوریخواهانیه بیه ارسیطو ،تاسییتوس،9
سیسرن ،ماکیاوللی ،هارینگتون و روسو بیازمیگیردد .عن یر کلییدی میدل مزبیور،
خودفرمانروایی مدنی 9متجلی در نهادها و رویههای کالسیک مانند چرخش مقامهیا
است .ارسطو شهروندان را کسانی میدانسیت کیه تیادر بیه فرمیانرانی و فرمیانبری
هستند .روسو نیز این ایده را در مشارکت شهروند در فرایند تانونگذاری از طرییق
اراده عنومی میدید .به هر وال ،مدل انهوریخواهانه بر بعد دوم شهروندی یعنی
عاملیت سیاسی تثکید میکند .تفکر انهوریخواهانیه کالسییک ویوزه عنیومی را
ووزه برابری و آزادی مردان شهروند و ووزه خ وصی را ووزه نابرابری با وایود
زنییان در نظییر میییگیییرد

(2011

 .)Leydet,منییوچهری ،ویژگیییهییای مییدل

انهییوریخواهانییه را در پیینج مییورد بییه شییرح زیییر برشیینرد (منییوچهری، 937 ،
ص:)935

درآمدی بر تاريخ

 آزادی فرد فقط در اامعه تابل دستیابی است و پایداری اامعه در گروخدمت مدنی و نظامی شهروندان است .بنابراین ،هدی اصلی شهروندی،
آزادی ایجابی شهروندان و وفظ انسجام اامعه است.

مفهوم شهروندی؛
از تصوری ...
( 71تا )993

 مقوالتی نظیر دوستی ااتناعی ،هنبستگی ،توافق ،و برادری ،بنیانهای ایننوع شهروندی هستند .بنابراین ،تعهد اخالتی شهروندان در تبال یکدیگر و
1. Republican
2. Tacitus
3. Civic self-rule
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مشارکت فعاالنه در امور اامعه ،الزمه شهروندی انهوریخواهانه است.
 در این مدل ،وطنپرستی به عنوان یک فضیلت ،و به معنای ترایح منافععنومی بر منافع شخ ی ،اهنیت زیادی دارد.
 شهروندان نسبت به انجام خدمات مدنی و نظامی وظیفه دارند .در واتع،وفاظت از وکومت و الوگیری از انحرای آن وظیفه شهروندان است.
 در مدل انهوریخواهانه ،یکی از وظایک اصلی وکومت ،تربیتشهروندان براساس آموزههای مذهب مدنی است.

بهطور کلی ،میتوان گفت مدل انهوریخواهانه بر التزام اخالتی شهروندان در
تبال اامعه و وکومت ،و مشارکت آنان در امور اامعه به عنوان وظیفه مدنی تثکید
دارد .بنابراین ،میتوان شهروندی انهیوریخواهانیه را «شیهروندی وظیفیهمحیور»
دانست.
رگههای مدل لیبرال را میتوان در امپراتوری روم و تامالت اولییه دوران میدرن
از وقوق رومی ردیابی کرد .گسترش امپراتوری مواب تسری وقوق شهروندی به
ملتهای مغلوب شد .شهروندی در اینجا به چیزی بدل شید کیه بیهایای وضیور
شهروند در ایجاد یا اارایش ،نیازمند ونایت تانونی بود .در واتیع ،تنرکیز در ایین
مدل ،بر بعد وقوتی بوده است.
شهروندی در سنت لیبرالی از ترن هفدهم به ایین طیری ،بیه مبابیه موتعییت و
وضعیتی تانونی نگریسته میشد .از آنجا که آزادی سیاسی ابزاری برای وفاظیت از
آزادیهای فردی از دخالتهای دیگر افیراد ییا نهادهیای سیاسیی اسیت ،در سینت
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لیبرالی از اهنیت کلیدی برخوردار میشود .آزادی سیاسی تضنینی ضیروری بیرای
آزادی فردی است .مدل لیبرالی شهروندی به فضای خ وصیی اولوییت مییدهید.
آزادی سیاسی در گزارههای ابزاری ،یعنی وقیوق صیوری افیراد بیرای وفاظیت از
ووزه خ وصی از دخالتهای بیرونی دیده مییشیود

(2011

 .)Leydet,درون ایین

سنت ،تحوالتی رخ داده است ،بهطوری که مدلهیای شیهروندی لیبیرال کالسییک،
نولیبرال و نیز شهروندی ااتناعی از درون آن مطرح شدهاند .مدل لیبیرال کالسییک
که برخاسته از دیدگاههای کسیانی چیون الک و مییل اسیت ،از هنیان مفروضیات
لیبرالیسم آنها برخوردار است .منوچهری ،ویژگیهای مدل لیبیرال کالسییک را بیه
شرح ذیل انعبندی کرده است (منوچهری ، 937 ،ص:)933
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 -برابری شهروندان در مقابل تانون.

 فردگرایی؛ اساساً شهروندی به معنای تعقیب منافع و زندگی خ وصی فرداست.
 مسئولیت اندک شهروندان در برابر وکومت و سایر شهروندان ،و در نتیجه،عدم اابار و التزام آنان به مشارکت در امور عنومی
 وق مقاومت و شورش در برابر وکومت ،در صورت دخالت وکومت درزندگی خ وصی شهروندان و یا ناکارآمدی آن [در تثمین منافع شهروندان].
نتيجهگيری
هنان طور که ترنر بیان داشته «اساساً شهروندی نه مفهیومی واوید و یکپارچیه،
بلکه بازتابدهنده تفاوتهای ژری در تجربههای تاریخی مشارکت سیاسی اسیت»
(ترنر ، 951 ،ص .) 17بنابراین ،ننیتوان در هنه زمیانهیا و مکیانهیا ییک نیوع
شهروندی یکدست را مشاهده کرد .از دل سنتهای انهوریخواهانه و لیبیرال در
غرب ،نظریههای متعددی به ویژه در ترن بیستم ،بهویژه در نینیه دوم آن زاده شیده
که هر یک در تالشند بر واوه و عناصری از شهروندی تثکید کنند .برای ننونیه ،از
دهه  350به این سو ،فننیستها به دلیل تنایزگذاشتن مییان دو ویوزه عنیومی و
خ وصی در دو مدل لیبرال و انهوریخواهانه ،آن دو را مورد انتقاد تیرار داده ،و
مدلهای اایگزینی برای این دو مدل پیشنهاد دادهاند .هنچنین ،اناعتگراییان بیه
دنبال راه سومی در میانه دو مدل اصلی هستند تا هویتهای انعی را پیگیری کنند.
مدلهای دیگری نیز از دل مباوث شهروندی در غرب از ویث مفهومی پدید آمیده
است ،که البته هنوز آنچه در عنل تحقق دارد ،هنان شیهروندی ملیی اسیت .آنچیه
برای اندیشه ایرانی و اسالمی مهم است ،واکاوی واوه مختلک شهروندی و تعییین

درآمدی بر تاريخ
مفهوم شهروندی؛

میزان د تیق وقوق و وظایک هر یک از شهروندان و دولیت نسیبت بیه یکیدیگر و

از تصوری ...

اامعه است که در نهایت ،میتواند به شیفافیت نظیری و در نتیجیه کیارایی عنلیی

( 71تا )993

وقوق شهروندی در انهوری اسالمی ایران منتهی شود.
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