
                                                                                                                                                      .«مل»وی دوکتور سید حسام  پوهند

----------------------------------   

                                                                                                                                                      

                                                        ؟ یک شهروند  کیست                       

 who is a citizen?                                                                                           

زمانی  به سوی انکشاف وپیشرفت دست  می یا بد که پله های  معه یک جا: مد خل     

وطی نمودن این پله های تکاملی  بواسطه هییات  نمایدتکاملی را با هوشمندی کامل  طی 

داشتن   رهبری سالم وبادانش وازخودگذر وبا برنا مه ریزی های علمی وپذیرفته شده وبا

کافی   بحد جهان معاصر لوژی متداول  وکنونی  شهروندانی که ازدانش وازعلوم  وتکنا

روندان از نعمت دانش درجای که شه  مفهوم ین بهره مند باشند  صورت میگیرد وآن بد

خوشی و دلگرمی  با شند درآنجا زنده گی طبق دلخواه مردم  و علوم معاصر برخورداربا

پس دراین مورد نیاز آن دیده میشود  تا بدانیم که  یک  ون با دیگر سپری میشود  ودرتعا

خوب  به چه  کسی  ویا به کدام شهروند ؟ ویا  شهروندی  کیست«  citizen"شهروند »

اطالق میشود ؟  من در این نوشته تالش بخرچ میدهم  تا اموخته های خودرا  با شما در 

میا ن گذارم و آرزومندم تا اگر  بتوانم   به اقیانوس معلومات شما قطره از  آنچه را که 

                                                                                                                    .آموخته ام  بریزانم 

که شهروند کسی   یعنی یند   شهروند را ساده تر چنین تعریف مینما:(citizen)شهروند   

تعلق داشته     یرفته شده  باشد پذ  است که از نظر قانونی  به یک کشور که دارای قلمرو 

دریک  و  با شد  ی های چندمکلفیت  یب و وجا با شد  واین شهروند خود دارای  حقوق و

 الزم به یادآوری است  بخشی از قلمرو کشورمتعلق بخود سکونت داشته وحیات بسر برد

مشتق  شده است   (city)که از واژه یونانی یعنی   ( citizenship) شهروندیوآن اینکه  

ن  شهرنشینا میدانند  که با باور برخی از کار شناسان ( شهرنشینی)یک قالب پیشرفته ای

وبه مسولیت ند به کسانی اطالق میشود  که به حقوق خود وبه حقوق دیگران احترام گذار

بیمورد نباید دانست وآن  -های خود  درقبال شهر  واجتماع خود  احساس مسولیت نماید  

وشهروندی   از   اینکه الزم دیده میشود تا به خاطر هرچه روشن شدن  واژه ای شهروند

به   نبریم و آزآنها  نا م   اند  برخی واژه های دیگری که در قرابت به وآژه ای  شهروند

                 :                                                                                          تابیعت -  تبعه – هم میهن – هموطن مثل : تعریف آنها دراینجا نپردازیم 

درآنجا رشد میکند –کسی که دریک کشورتولد میشود   :(countryman)هموطن :  الف

در آنجا سکونت میکند هموطن گفته میشود یعنی شخص ی وگ وبادیګرهموطنان خود  زند

.                                                                                                          بومی وساکن در کشور خودش



یا یک شهروند ویا یک  ش  کشور خود یک شخص از :( compatriot)هم میهن :  ب

                                                                                                    . امتیازات چندی  نمسولیت ها ووجایب وداشت نشتبومی ساکن کشور خود  با دا

 تابیعت یگر تبعه یا تعلقیت شخص به کشورش  یا به عباره د  :  (National)تبعه   -ت

(  nationality)که به یک ملیت ( national)یک ملت .(national) به تبعه= کشور+ 

که بخاطر   ن باشد  بوده  یش به ملت  شددیل شود یا حد اقل خواست وآرزوها مستقل تب

                                                                                                                       .ست آوردن آن تالش بخرچ میدهد  بد

واژه ویا  اصطالحی است  که برای اشاره  به نوعی   :( nationality) تابیعت – ث

رابطه سیاسیی معنوی یا حقوقی  بین  یک شخص وملت  یا  دولتی معین  استفاده  میشود  

تاکنون نظرواحدی درمورد تعریف تابیعت  وجود ندارد ولی دانشمندان  حقوق بین المللی  

ند   وبرخی  از تعاریف که بحث های مفصل ومتعد دی  درمورد تعریف  تا بیعت کرده ا

  :                                                                                                       درمورد  تا بیعت آمده است چنین است 
رابطه ای که با آن خانواده  ملت تشکیل می یابد به عبارت پیوندی  که وابستگی فردی *

                                                                                   . سانی را  به ملتی خاص توجیه میکند از افراد  ان

                                                                           .تابیعت پیوندی است  که شخصی را به ملت  معینی مربوط می سا زد*

.                                                                                                                  تعلق حقوقی شخصی به جمیعت تشکیل دهنده  دولت  *

عت به حمایت تابیعت رابطه ای است  بین فرد ودولت  که شخص  تبعه را درقبال تبی   *

رابطه ای  شخص تبعه را مطمین می سازد  که  نچنیق مینماید حدولت متبوع خود  ذی 

ازحمایت سیاسی   باکشورهای خارجی  واتباع بیگانه  عند االقتضا شدر رفتار ودادوستد 

دولت متبوع  خود  که   بوسیله   حقوق بین المللی  شناخته  شده است  متمتع  خواهد شد 

       (.                                                                                                                           ازویکی پیدیا .)..

یک رابطه سیا سیی ، حقوقی   ومعنوی که فرد را به دولت از   رت است اتابیعت عب *

:                                                            انواع تابیعت ها  قرار ذ یل است. معینی مربوط میسا زد 

                                                                                                                          (citizenship education or voluntary). بیعت تحصیلی یاارادیتا : الف

                                                                                                                           (citizenship consequental). بیعت  تبیعی تا :ب

                                                                                               (realization citizenship).بیعت تحقیقی تا: ت

                                                                                        (compulsory citizenship) . ری بیعت اجبا تا: ث

به ارتباط توضیح شهروند مقدمتاً  ضرور  متمرکز ساختن ذهن ما تا اینجا آنچه که بخاطر

پیشکش  گردید  اکنون  به  تفصیل  و توضیح  هرچه  مفصلتر  اصطالح –پنداشته میشد 



نشان ساخت که من دراینجا ذیاًل باید خاطر حسب ذیل می پردازیم(   citizen)شهروند 

ترجمه نموده وبه مطالعه  بیدون کم وکاست راسیلر و  روز –کوپلیستن له مشترک مقا 

   -----------------------------------------     . شما پیشکش مینمایم

                          (citizen)شهروند                                    

یعنی چه است؟  ارسطو با لمقابل از  دولت که ند پرسید وقتی از ارسطو  :تعریف

چه کسی است ؟ وبعدًا یا د اور شد  که  مفهوم  این اصطالحات  شهروند آنها پرسید  که

چیست ؟  او یعنی ارسطو  این پرسش را از آن جهت طرح نمود  وتوضیح داد که دولت  

خود  مرکب از ساخته شده ها ویا بخش ها وقطعاتی است  که یک بخشی از این قطعات 

وتعریف   سطو  به دنبال مفهوممیباشد  آنچه که ار( citizen)شامل ساخت دولت شهروند

آنچه که  ازاین قاعده  مستثنی ساخته شودوبا این نظر دقیق ازشهروند بود وآنهم دربرابر 

ص  زند گی میکند  نه یک    نیست  چونکه او دریک محل خا یکه یک شهروند  شهروند

 ده با درنظرداشت یک معاهشهروندی که   بجز از ان حق قانونی که ازطرف دولت به او

دگر دست باز درتصممیگری ها ندارد عطا گردیده که درتحت پیگرد دولت  قرارنمیگیرد 

یعنی که او با برخوردار بودن از مندرجات تعهد نامه فی ما بین خود ودولت  متبوع اش 

                                                                      .                                                        در حاالت نورما ل  از پیگرد درآمان میباشد

تنها  با درنظرداشت   وآنهم از شهروندان یف وتوجیه به صنف ویا کالس دومی تعراین   

به آنها  به   میشود  وهمسا ناطالق   اند  که دارای واجد شرایط  بویژه ای ویا به مفهوم 

. شهروندان  ناقص نام گذاشت  نه به شهروندان ساده ونورمال  اطفال وپیرمردان میتوان 

لذا تعریف شهروند درعمل  به آنکسی  بکارمیرود  که او از یک والدین  شهروند متعلق 

تعریف   شهروند   به یک کشور  زاده شده باشد  ولی باید بخاطرداشت که این تعریف از

نگذار  بنیا  نمیتواند  به ساکنان اولی یا دقیق ورضا یتبخش نمی باشد  زیراکه این شهروند

ازطرف دولت متبوع شان دولت اعمال شود ونه هم به کسانیکه  حق دادن رای  به  آنها 

پس  یک  شهروند  به مفهوم  خاص از واژه   کسی  است  که او   –عطا گردیده  است 

چنین   شهرونددراجرای کاربرد عدالت  رسماً سهیم باشد   با آنهم جامع ترین تعریف از 

یک   وت آزاد  چه به صفت است که او  بشکل نامحدود  رسماً  با استقاللیت تام وبا قضا

آزاد داشته   ست ن درتصمیمگری ها  د امامور دولت  ویا چه به صفت یک عضو پارلم

شهروندی  ازنظر    موقف وت است  لذا  دولت ها ازهم متفا  باشد  اما از آنجایکه  شکل

تعریف   برای  یک شهروند شد  پس این تعریف اخیر  بهترین  وت با دولت نیز باید متفا

در کشورها و دولت  ولی . دموکرات بوده وبه حال ومو قف آن  میتواند که سازگاربا شد 

شهر ویا ایالت  مربوط به ) و کارتاژ ( شهر قدیم یونان باستان )در سپارتا مثل های دیگر

که دارای  قوانین ومقرارات پذیرفته شده  و تصریح ( امپراتوری باستان تونس درافریقا 



ود آزادانه و بشکل نا محد  داشتن  ماموریت  رسمی خود میتوانستد شهروند  با بودشده 

                                                                               .قضاوت وداوری نما ید 

رن از  مفهوم مد از نظر ارسطو  با   شهروند  دیگر اینکه مفهوم  مطلب پر از اهمیت     

شهروند نماینده ندارد  حاالنکه در  دراینجا   اینکه  شد   وآن وت میبا شهروند  وسیعاً متفا

 خاب  کامل خود چیزی به گفتن نداشتاما اودرانت اگر شهروند موجود بود حکومت اولیه 

ای کمیته امیکه عضوگرشهروند درواقیعت به نوبه خود هنه که حاکم خودرا تعین نماید   

  ها دولتبرای همچو ورارسطنظاز  نچه چنا ید می نماوحکم صادردستورگردد  اجرایوی

یکه  ویاآنها  درخوراهمیت میبا شد ویا کمک میکنند  میپردازند قوانین به ایجاد   یکه آنها

نامکمل   تالش بخرچ میدهند تا به اصالح  وظایف کوچک  که در کلیت خود  ناکافی ویا

آن وظا یف را درخور شهروند میگذارد  میتوان   بغرض تحققکامل  نموده و میباشد وآنرا

که ارسطو   است  استدالل مرجحکه این خود یکی از–ا ازشهروندان خوب  شناخت آنها ر

دراینمورد میگوید  که  طبقه   ارسطو–طبقه کارگر را مستثنی از شهروندی قرار میدهد 

یته کارگر  فرصت ویا اوقات  فراغت  بد ست ندارد  که  در اسامبله  یا در پارلمان  وکم

خوب د ست  داریکردن واجرای احکام حکومتهای اجرایوی دولتی بخا طرایجاد  وپیاده 

که بمثل  زندگی نمیتوان هیچ انسانی را سراغ کرد هرگز ارسطووبنا به گفته ای بکارشود

ممارست وتمرین مینماید  یلتی که یک کارگربه آن خوگرفته است وآن نوع زندگی رابافض

مذهبی وعیسوی گرچه این فرموده ارسطو برای پیروان  –شد  باهمچو فضیلتی را داشته 

خوش آیند  نمی با شد  اما چیزیکه غیر قابل انکار پنداشته میشود  اینست   که  کارگران 

یدی  بیش از حد  تما یل به آزادی روح وروان دارند  وتالش  بخرچ  میدهند  که همچو 

                                                                       .  فضای آرامش را برای دیگران نیز مساعد سازند

نعمات   عماًل تمام ساعت های بیداری خودرا درجمع آوری بهرصورت انسا نی که        

ذهن به  یقین  میتوان گفت که اونتوانسته کند کاروفامیل خود بخاطربهی روزی خودمادی 

ستراحت نیاز مند فارغ و ا  طوریکه هرانسان دراوقات فراغت انکشاف دهد  آن خودرا 

                        .                                                                                                                            شد  میبا از عذاب وجدان 

وم شهروند شاید که در خور اعتبار نباشد  وآن اینکه به ارتباط مفه ارسطو امروز تصور

دراین  راستا  نادیده  گرفتن  امکانات نماینده دولت ویاحکومت بود  ارسطوعدم موفقیت  

حاالنکه  امروز میتوانیم  صریحاً  اظهارنما یم  که  حداقل نیازوضرورت  یک  شهروند  

قدرت را از طریق  رای مردم  بحیث  د سترسی  او به توان وقدرتی است  که او باید این

                                                            .نماینده مردم بد ست آورد  که  بشکل د موکراتیک بتواند حکم ودستور صادر نماید 

از   عبارت حکومت  و  «state»  از  عبارت   دولت  که  داشت  طرباید بخا)  دولت     

«government » صفت جسم وتنه ای از   به  ارسطو  توسط  (درزبان انگلیسی است

گی  با در نظر داشت اصل تعین  فت ونیل  به اهداف زند یت  برای دریا شهروندان باکفا



باید  به اجرا وتحقق آن اقدام شودویا نشود  و پنداشته میشود ضرور وعملکرد  آنچه که

براینکه   مبنی به مقابل سواالت پرسش کننده ها  ارسطو پاسخ اول   . تعریف شده است 

وسکونت    ن را چه چیز تعین میکند  بوضوح  روشنی انداخت  که مکاهویت یک دولت 

این » .لت نیست درتعین هویت دولت  شامل نمیباشد ویا تعین کننده هویت دو( باشندگان)

چیزی نیست بلکه  درماهیت آنمحتوی جوهر یک چیز  بشکل عام که کاماًل درست است 

که جوهر شت همین برهان میتوان ادعا کردبادرنظرداجوهرآن در شکل آن نهفته است لذا

                            . محک زد وبرآنوقانون اساسی دردست داشته اش دنبال کرد( فرم)اید درشکلرا ب دولت

یک ارگان  بخواهیم صحبت نمایم  وقتی به ارتباط یک سازمان یا ازجانبی همچنان ما باید 

ن آن اتحادیه وسازمان  وهمچنا متشکله ومختلفه ای صر یرامون عناباید پمتر  ازهمه مقد

عناصر متشکله  آن  ارگان ویا سازمان بوجود می آید  دقت به ارتباط تغیراتی که بعدًا در

سنجی   به قول وژرفا لت  حاوتعمق نمایم  بگونه مثال  یک مقیاس یا یک تناسب  حاوی 

هما نسا ن است ( نی زبان شبیه به زبان یونا) یا  بزبان (  حومه دریونان باستان )دوریان

فته درست گراین گلذا ا -آن مقیاس صحبت میکردندکه وقتی آنهابه ارتباط عناصرمتشکله 

پس بدیهی واشکار است که همانندی ازدولت  عمدتاً  درهمانندی  از قانون اساسی    -باشد

آن دولت میتواند باشد  وشاید که همچو دولت  به همان نام ونشان  یا د شود ویا یا د نشود  

که ایا ساکنان  آن  یکسان اند ویا ازهم کاماًل متفاوت  هستند من فکر میکنم این بی خطر 

ودرست خواهد بود  که گفته شود  که این تحلیل  از شناخت  هویت  دولت خوب  است  

ناخت را به ارتباط تغیرات  آنی وناگهانی که اگر درقانون   اساسی دولت وامکان دقیق ش

رونما گردد بما نشان میدهد مثاًل میتوان تغیر هویت کشور فرانسه را قبل وبعد از انقالب 

                                                                                 . کبیر فرانسه  مالحظه نمود

وباالترازهرقدرت دیگر  یک دولت  ( دادرس)قانون اساسی را بعنوان قاضی ارسطو       

شناسایی نمود، ودرمورد (state)به تعریف گرفت واوقانون اساسی را مشخص به دولت 

درهمه جا فرما نروا ویا قدرت عالیه  در دولت ( government)حکومت : چنین افزود 

(state)بنا برآن قا نون اساسی در واقیعت امر عبارت  ازحکومت  است  بگونه  میبا شد

یشود اما دراولیگارشی مردم پنداشته مدردموکراسی عا لی ترین مظهرقدرت ونیرو: مثال

صرف چند نفرمظهر قدرت اند  پس دراینجا میتوان  (حکومت  معد ودی از ثروتمندان ) 

 . اوت اند  وبه همین منوال درسایر موارد گفت  که این دوشکل  ازحکومت  نیزازهم متف

تعریف قانون اساسی  عبارت از تنظیم وترتیب دفاتر  وبویژه  عبارت زمنظور ارسطو ا  

رجات  از تنظیم و ایجاد عالی ترین دفتر  بخاطر تحقق وانطباق وارسی و کنترول از مند

را نیز تعین میکند  ودرعین زمان  شکل دولت رات حکومتی  میباشد وقانون اساسی در ام

که در د ست ( بویژه عا لی ترین مقام دولتی)دریک دولت که درآنجا دفاتر :  بگونه مثال 

         . چند نفر  معدودی باشد  درآنجا اولیگارشی درقانون اساسی ودرحکومت موجود میبا شد



شکل  «قانون اساسی »بهر صورت ما به این فهم ودرک عادت کرده ایم  که اصطالح    

آن وظایف داخلی    درپرتو  که  شد خاصی  میبا یک دولت  کلی  از رهنمودهای  اصلی 

ومجموع از نظم وانتظامات و توزیع مسولیت ها تعین ومشخص گردیده است  اما منظور 

به ارتباط قانون اساسی میباشد  او یعنی ارسطو نه تنها   ارسطو بیشتر ازاین توصیف باال 

همچنان  منوط به محتوی قانون اساسی بلکه « سیاست»ز افزونی کلمه بادرک وشناسایی ا

به توضیح وتشریح نظرنیزیک جامعه مورد درارتباط شخصیت واوصاف قابل توجهی از

موضوع را  دریک  وبا پذیرش از تیوری  دولت  وروح وروان حکومت    ان میپردازد 

نمایشگاه نسبت به نویسدگان مدرن  امروزی  بوضوح  نشان  میدهد  آنطوریکه  این نهاد 

سیاسی کاماًل با زندگی مردم بعنوان یک کل دروابستگی قراردارد که این خود ازمواجهه 

دراینجا  ارسطو یعنیاوتا حدی میکاهد امورشدن به خطر تهد ید درهنگام اجرای وظایف 

اره به وراست که هرچیزی  دوب یت اصول علمی خود  به این با های دیگر با رعاودرجا

دریافت اساسات وپرنسیپهای پذیرفته شده ای خود  د ودرصداصل ومنبع خود بازمیگردد 

                                                                                                     .دست بکار میشود بخاطر توضیح  خاص طبعی خود 
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تعریف شهروند پی ببریم ولی بازهم الزم پنداشته  وجذ ر ما تا اینجا توانستیم که  به کهن

   یم نما  ید کسب با معلومات چندی  نیز مسولیتها وامتیازات شهروند میشود تا به ارتباط 
                                                                                     البته که در بخش دوم ازاین مقاله   .ذیاًل  موضوع را به بحث وتفصیل میگیریم   که
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