
پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي روز سه 
نشست علمي با موضوع:بحثي در باب انگاره ي مدرن شهروندي از  12الي  10ساعت: 1397تير  12شنبه 

از آن به شرح ذيل كرد گزارش منظر فلسفه سياسي با سخنراني دكتر شروين مقيمي سالن انديشه بر گزار 
   مي باشد.

  ي سياسي ي مدرن شهروندي از منظر فلسفه نشست بحثي در باب  انگارهخالصه 

ي ايران نيز با بيش از يك  اجتماعي در جوامع امروزين است. جامعه- شهروندي نوع غالبِ هويت سياسي
رانده و به هر حال از سطحي هاي فراواني را از سر گذ گذرد، فراز و نشيب اي كه از انقالب مشروطه مي سده

مند گشته است. به عبارت ديگر ايرانيان امروز  از دانش و آگاهي و مهارت در زيست شهروندي بهره
كم در معناي حقوقي، از يك هويت شهروندي برخوردارند و خود را عضوي متعلق به كشوري به نام  دست

شود كه  هاي عميقي ديده مي  انسجام ان معاصر، عدمي شهروندي در اير دانند. با اين حال در انگاره ايران مي
اي كه اصول آن در ايران نخستين بار در قانون  سازد؛ انگاره شناخت و تحليل مباني اين انگاره را ضروري مي

انسجام، الجرم كوششي  هاي بروز اين عدم اساسي مشروطيت بازتاب يافت. بنابراين كوشش براي فهم زمينه
مان، و احتماال  دارد تا براي فهمِ وضعيت كنوني توضيحِ مباني؛ و اين ضرورت ما را وامي است ناظر بر فهم و

تالش براي بهبود آن، به مبادي فكري و تاريخي رجوع كنيم. شهروندي مدرن به معناي آن نوع از 
ه از سابق ي حاكميت مدرن و دركي بي ي سياسي هابز و قوام بنيادهاي مقوله شهروندي است كه با فلسفه

آغاز شد و با تحوالت عميقي چون انقالب فرانسه و آراء و افكار مناديان آن، به » فرد صاحب حقّ«ي  ايده
طلبيِ اقتصادي يا عدالت  ي ناسيوناليسم، مشاركت سياسي، و مساوات ويژه فيلسوفاني چون روسو، با مقوله

نيادين است و آن عبارت است از ي ب اجتماعي پيوند خورد. اين نوع از شهروندي مبتني بر يك آموزه
. طرفه آنكه كانون مباحث و ي سياسي از حقوق برابر و مساوي برخورداري اعضاي عاقل و بالغ يك جامعه

است  مكانيچرخيد و اين همان  مي» مساوات«مناقشات در باب مشروطه و قانون اساسي آن نيز حول محور 
توار شد. شهروندي در معناي مدرن آن، يعني دقيقاً به ي شهروندي بر آن اس هاي انگاره كه نخستين پايه

ي سياسي تامس هابز دارد. دفاع از  ي جديد، ريشه در فلسفه اجتماعي غالب در دوره-عنوان هويت سياسي
اين موضع به خودي خود واجد كيفيتي تازه است و در ميان دانشوران غربي نيز هوادار چنداني ندارد. اما ما 

اول، نقش هابز  گيري از چند شرح دسته آمد تا با تمركز بر متون خود تامس هابز و بهره در صدد برخواهيم
را مورد توجه قرار داده و در كنار بحث او در باب » فرد صاحب حق«ي  ي ظهوررسيدن مقوله در به منصه



هروندي در ي ش هاي بنيادين بروز و ظهور انگاره ناپذير، شمايي از ريشه ضرورت حاكميت مطلق و تقسيم
و تداوم آن در طول تاريخ سياسي  »فرد صاحب حق«زايش رسد  معناي مدرن به دست دهيم. به نظر مي

الظاهر متضاد و  هاي گوناگون، متنوع و حتي علي ي تلقي غرب تا به امروز، همان نخ تسبيحي است كه همه
داشته است، به يكديگر پيوند  متعارض در باب شهروندي را كه ميان فيلسوفان سياسي مدرن و معاصر رواج

رغم همدلي پررنگ آغازينش با هابز، در ميانسالي مسير  دهد. بالفاصله بعد از هابز، جان الك بود كه علي مي
ديگري را برگزيد و نقدهايي را بر تلقي هابز از انسان و سرشت و ماهيت حقوق او وارد ساخت. منتها الك 

مترين كاري كه انجام داد، نه نقادي هابز تا سر حد رد و تكذيب او، ها، مه ي اين نقادي رغم همه نيز علي
شد.  ي هابز مهيا مي بلكه نقادي هابز در راستاي تعميق نتايجي بود كه شرايط امكانش تنها از مجراي فلسفه

ا براي را نيرومندتر گرداند و از اين طريق راه ر» فرد صاحب حق«ي  هاي انگاره بنابراين الك كوشيد تا بنيان
ي سياسي روسو  ناميم، هموارتر نمايد. اما جرياني كه با فلسفه پديداري آنچه كه امروز حقوق شهروندي مي

آغاز شد، جرياني بود كه شكل و شمايل اصلي شهروندي مدرن را بايد مرهون آن دانست. توجه به اين 
» شكل و شمايل نهايي آن«بلكه از » آنچه مقوم شهروندي مدرن است«نكته الزم است كه در اينجا ما نه از 

گوييم؛ به عبارت ديگر مدعاي اصلي ما به قوت خويش باقي است كه اگرچه با روسو دركي  سخن مي
اي  تلقي - گردد ي شهروندي محسوب مي متفاوت از شهروندي بروز يافت كه مبناي تلقي كنوني ما از مقوله

اما  - سازگار يا حتي با آن متناقض به نظر برسدي سياسي هابز نا ي نخست با فلسفه كه شايد در وهله
ي شهروندي تنها در پرتوي شرايطي توانست ممكن گردد كه هابز  برداشت فربه و ايجابيِ روسو از مقوله

ي تجدد، تفسير نحيف و سلبي خويش را ارائه كرده بود. بنابراين اگرچه در اين گفتار، در  پيشتر در آستانه
دهيم، منتها اين نكته را از نظر دور نخواهيم داشت كه  دو سنت اصلي ارجاع مي بحث از شهروندي مدرن به

رغم رنگ و بوي شديداً روسوييِ خويش،  ي شهروندي مدرن، علي ترين ساحت انگاره هنوز هم كانوني
هابزي است. هابز و سپس الك، مباني آن چيزي را بنياد گذاردند كه تي.اچ. مارشال از آن با عنوان 

نگرد و  ي شهروندي مي اجتماعي به مقوله-گويد. مارشال از منظري تاريخي دي مدني سخن ميشهرون
ي بسط آن را با سخن از شهروندي مدني آغاز كرده و سپس با اشاره به شهروندي سياسي و  گانه مراحل سه

، البته ورزد. رويكرد ما در اين طرح تحقيقاتي اجتماعي، به طرح مالحظاتي در اين خصوص مبادرت مي
بندي مشهور  اجتماعي، يا حقوقي نيست، با اين حال در صدديم نشان دهيم كه تقسيم- رويكردي تاريخي

ي سياسي مدرن، ناظر بر وجوه گوناگون  ي شهروندي، از حيث بحث در فلسفه مارشال در خصوص مقوله
ترديدي نيست كه اين است. » فرد صاحب حق«ي  اي كانوني دارد و آن ايده يك پديده واحد است كه هسته



ي كانوني بعدها به دست فيلسوفاني چون روسو و كانت و حتي جان استوارت ميل، هياتي پيدا پيدا كرد  ايده
توانست در نگاه اول تبار هابزيِ او را تشخيص دهد، با اين حال هنوز هم بر بنياد  كه شايد كسي ديگر نمي

را تضمين كند. ما بدون آنكه از رهيافت فلسفي در بحث از توانست بقاي خود  تلقي هابز از آدمي بود كه مي
آنكه بخواهيم دقيقاً همان معاني او را از اين اصطالحات  شناسيمارشال، بي شهروندي عدول كنيم، از اصطالح
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