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 چکیده

 خٛأغ وٝ دِیُ ایٗ ثٝ است. أشٚصی خٛأغ ٞبی ؾشٚست اص یىی آٖ ٔختّف اثؼبد ٚ ٔجب٘ی آٔٛصش ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق :هدف و زهینه

 دسغذد حبؾش پژٚٞص ساستب، ٕٞیٗ دس آٚس٘ذ. ٔی حسبة ثٝ ٚسصی سیبست دس ٟٔٓ ثُؼذ یه ٛاٖػٙ ثٝ سا ضٟشٚ٘ذی حمٛق غبِجبً أشٚصی

  ثپشداصد. ایشاٖ حمٛلی ٘ظبْ چبسچٛة دس ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش حمٛلی تؿٕیٙبت ثشسسی ثٝ تب است

 ضیٜٛ ثٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ آٚسی خٕغ ای وتبثخب٘ٝ ٚ اسٙبدی ضیٜٛ ثٝ سا ٔكبِت وٝ است تحّیّیـ  تٛغیفی حبؾش پژٚٞص سٚش ها: روش و هواد

  است. ٕ٘ٛدٜ تحّیُ ٚ تدضیٝ استٙتبخی ٚ استذالِی

 آٖ اثؼبد ٌستشش ثشای تؿٕیٙی سٚ ایٗ اص .است ایشاٖ داخّی حمٛق دس سٚضٙی اثؼبد ٚ ٔجب٘ی داسای ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش :ها هیافت

 دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٌستشش ثشای اسبسی ستؾشٚ یه خٕؼی یٞبٝ سسب٘ ٚ ػبِی آٔٛصش ٔشاوض ٔذاسس، دس آٔٛصش سٚد. ٔی ضٕبس ثٝ

  است. ایشاٖ حمٛلی ٘ظبْ چبسچٛة

 ٚ التػبدی سیبسی، ٔذ٘ی، حمٛق سایٍبٖ، آٔٛصش اص ٔٙذی ثٟشٜ حك اختٕبػی، ٚ فشدی آصادی ػذاِت، داضتٗ ٔحٛسیت گیری: هنتیج

 خبٔؼٝ ٗثٙبثشای .ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛة شٚ٘ذیضٟ حمٛق آٔٛصش تحمك ثشای ؾبٔٙی ایشاٖ، اسالٔی ٕٟٛسیخ اسبسی لبٖ٘ٛ لبِت دس اختٕبػی

 ٚ ٔزٞجی یٞبٜ ضیٛ ثٝ حتی ٚ ٌشد٘ذ ثشخٛسداس ٔؤثشتشی خبیٍبٜ اص ثبیست ٔی ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش دس دِٚتی غیش ٟ٘بدٞبی ٚ ٔذ٘ی

 دس خذٔت ٗؾٕ ٞبی آٔٛصش ٌشد٘ذ. ػّٕی ٚ ٘ظشی اثؼبد دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق تشٚیح ثبػث ٙذتٛا٘ ٔی خیشیٝ ٟ٘بدٞبی ٚ ٔؤسسبت لبِت دس

 لبٖ٘ٛ اص ٔٙجؼث ضٟشٚ٘ذی حمٛق سسب٘ذٖٝ ظٟٛسٔٙػ ثٝ ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق تؿٕیٗ ثشای اسبسی ؾشٚست یهٞب  دا٘طٍبٜ ٚ ٔذاسس

 اسبسی ٚ ٔٙطٛس حمٛق ضٟشٚ٘ذی است.

 ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش ایشاٖ؛ حمٛلی ٘ظبْ حمٛلی؛ تؿٕیٙبت ضٟشٚ٘ذی؛ حمٛق کلیدی: واشگاى
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 050و همکاران/ عیسی اردالن  تضمینات حقوقی آموزش شهروندی در چارچوب نظام حقوقی ایران

 هقدهه

 ضٕبس ثٝ ٔؼبغش ثطش اسبسی ٞبیص٘یب اص یىی آٔٛصش أشٚصٜ

 .ضٛد ٔی د٘جبَ سسٕی غیش ٚ سسٕی ٔختّف داثؼب دس وٝ سٚد ٔی

 ٚ ػّٕی ٔشاوض دا٘طٍبٜ، ٔذاسس، ضبُٔ سسٕی آٔٛصش

 خٕؼی، یٞبٝ سسب٘ ٘مص ثٝ سسٕی غیش آٔٛصش ٚ ستا آوبدٔیه

 ص٘ذٌی فشایٙذ ذتٛا٘ ٔی وٝ داسد اضبسٜ ...ٚ اختٕبػی یٞبٝ ضجى

 ٔٛؾٛػبتی اص یىی دٞذ. لشاس خٛد تأثیش حتت سا خبٔؼٝ ٚ ا٘سبٖ

 حمٛق است، وشدٜ پیذا آٔٛصش ثب تٍٙبتٍٙی استجبـ أشٚصٜ وٝ

 ٘ظیش ٔختّفی اثؼبد داسای ضٟشٚ٘ذی حمٛق است. ضٟشٚ٘ذی

 ٞش دس وٝ است التػبدی ٚ اختٕبػی سیبسی، ٔذ٘ی، حمٛق

 ٚ ٞبٜ خّٛ ذتٛا٘ ٔی آٖ اٞذاف ٚ ٞب ٚستؾش ثش ثٙب خبٔؼٝ،

 حمٛلی ٘ظبْ دس ٔسأِٝ ایٗ ثبضذ. داضتٝ ختّفیٔ یٞبٜ چٟش

 لبِت دس ٚ سسٕی غیش ضىُ ثٝ ٞٓ ٚ سسٕی ضىُ ثٝ ٞٓ ایشاٖ

 دادٜ آٔٛصش خبٔؼٝ ٔختّف آحبد ثٝ اسالٔی ثطش حمٛق

 اسالٔی خٕٟٛسی اسبسی لبٖ٘ٛ دس ٞشچٙذ ثٙبثشایٗ .ضٛد ٔی

 اثؼبد أب است، ٘طذٜ ٚالغ ثحث ٔٛسد ضٟشٚ٘ذی حمٛق ایشاٖ،

 ضىُ ثٝ آٔٛصش ٔسأِٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ضٟشٚ٘ذی قحمٛ ٔختّف

  است. ٕ٘بیبٖ تٛخٟی، لبثُ

 دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق خّٕٝ اص ٚ اسالٔی یٞبٜ آٔٛص ٔكبثك

 ٚ ٔتفىش ٔٛخٛد ػٙٛاٖ ثٝ ا٘سبٖ ایشاٖ، اسالٔی خٕٟٛسی

 اص ثبیذ ،وٙذ ص٘ذٌی اختٕبع دس ثتٛا٘ذ وٝ  ایٗ ثشای ا٘ذیطٕٙذ

 ٚ فشدی حمٛق ٕٗٞچٙی .ضٛد ثشخٛسداس پشٚسش ٚ آٔٛصش حك

 وٝ دِیُ ایٗ ثٝ .ٌیشد لشاس تٛخٝ ٔٛسد ٘یض ٚی اختٕبػی

 خٛأغ دس ضیآٔٛص ٞبی ٘ظبْ ٚ آٔٛصش ٌستشش ٚ ٌیشی ضىُ

 قجیؼی ٚ فكشی فشدی، ٔكبِجبت ٚ بتیٔمتؿ اص ٘بضی ا٘سب٘ی

 ؼٙٛیٔ ٚ ٔبدی خسبسات آٖ ٌشفتٗ ٘بدیذٜ ٚ است خبٔؼٝ افشاد

 حمٛق یٞبٜ آٔٛص كبثكٔ ٕ٘بیذ. ٔی تحٕیُ خبٔؼٝ ثش سا صیبدی

 ،داسد دا٘بیی ٚ آٌبٞی ثٝ ٔیُ راتبً فشدی ٞش ضٟشٚ٘ذی،

 ص٘ذٌی ٞبی ؾشٚس ٚ ٘یبصٞب اص ثشخبستٝ حك ایٗ ىٝ٘چٙب ٞٓ

 پشٚسش ٚ آٔٛصش اغّی ٞذف ٚ است ا٘سبٖ اختٕبػی ٚ ٔذ٘ی

 ثطش افشاد استؼذادٞبی ٚ ضخػیت وشدٖ ضىٛفب فشدی خٟت اص

 سٚحیٝ ایدبد اص ػجبست آٖ اختٕبػی یب خٕؼی خٟت اص ٚ است

 ٞبست. ّٔت ٚ الٛاْ دٚستی ٚ ٔذاسا ٌشایی، ٞٓ پزیشی، ٞٓ تفبٞٓ،

 ص٘ذٌی ثشای آٖ آٔٛصش ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔسأِٝ تشتیت ٞش ثٝ

 است. اسبسی ٘یبصی ٚ ؾشٚست یه اختٕبػی ٚ فشدی سبِٓ

 آٔٛصش ثحث وٝ است سٚ آٖ اص حبؾش پژٚٞص إٞیت

 ٘یبصٞبی اص یىی سبسیا لٛا٘یٗ اغَٛ چبسچٛة دس ضٟشٚ٘ذی

 ضٙبخت ثشای داخّی ٚ خٟب٘ی سكح دس ٔب أشٚصی خبٔؼٝ

 ػالٜٚ ثٝ است. آ٘بٖ ٔجٙبی ثش ػُٕ ٚ خٛد ٚظبیف ٚ حمٛق

 ٔٛؾٛػٝ لٛا٘یٗ دس حمٛلی اغَٛ ضٙبخت دیٍش، ؾشٚست

 ٞبٜ آٔٛص ٞٓ ٚ إِّّی ثیٗ اسٙبد ثٝ تٛخٝ ثب ٞٓ وٝ است داخّی

 ثٙبثشایٗ است. ضذٜ قشاحی ایشا٘ی خبٔؼٝ فشٍٞٙی اغَٛ ٚ

 آٔٛصش حمٛلی تؿٕیٙبت ثشسسی حبؾش پژٚٞص اغّی ٞذف

  .ثبضذ ٔی ایشاٖ حمٛلی ٘ظبْ چبسچٛة دس ضٟشٚ٘ذی

 

 تحقیق پیشینه

 ثخص إِّّی، ثیٗ ٚ داخّی ػشغٝ دس ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش

 ثشخی ثٝ وٝ است صٔیٙٝ ایٗ دس ضذٜ ا٘دبْ تحمیمبت اص ٟٕٔی

 :ضٛد ٔی پشداختٝ آ٘بٖ اص

 ػٙٛاٖ ثب ای ٔمبِٝ دس (ش. 1397) ٕٞىبساٖ ٚ وطبٚسص

 دس خٟب٘ی ضٟشٚ٘ذی یٞبٝ ٔؤِف ثٝ تٛخٝ ٔیضاٖ ثشسسی»

 ضٟشٚ٘ذی وٝ ٌیش٘ذ ٔی ٘تیدٝ چٙیٗ «ایشاٖ پشٚسش ٚ آٔٛصش

 پزیش ٔسؤِٚیت ٚ فؼبَ آٌبٜ، ضٟشٚ٘ذا٘ی ٚخٛد ٘یبصٔٙذ خٟب٘ی

 ضذٖ خٟب٘ی ػػش دس ضٟشٚ٘ذاٖ صیستٗ ضشایف ثتٛا٘ذ وٝ است

 ػٙٛاٖ تحت تحمیمی دس (ش. 1395) سبخذی ٚسد.آ فشاٞٓ سا

 اسالٔی ٞبی دِٚت ٍ٘بٜ اص ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٚ ثطش حمٛق»

 «ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی اسبسی لبٖ٘ٛ ثش تأویذ ثب خبٚسٔیب٘ٝ

 حمٛلی ضٟشٚ٘ذی، حمٛق ٚ ثطش حمٛق وٝ ٌیشد ٔی ٘تیدٝ

 ٔٛلؼیت دِیُ ثٝ ٘ٝ ٚ ثٛدٖ ا٘سبٖ غشف ثٝ ا٘سبٖ وٝ ٞستٙذ

 حمٛق آٔٛصش ٕٞچٙیٗ ثبضذ. ٔی داسا ،خبظ ٌیٚیژ یب خبظ

 تب دثستبٖ دٚسٜ اص یبفتٝ تٛسؼٝ وطٛسٞبی دس ضٟشٚ٘ذی

 آٔٛصضی ٚ تشثیتی یٞبٜ دٚس ایٗ ٚ ٌیشد ٔی غٛست ٞبٜ دا٘طٍب

 ٚ حمٛق ثٝ ٘سجت ضٟشٚ٘ذاٖ ضٙبخت ٚ دسن تب ضٛد ٔی سجت

 ٚ ٘ژاد اسذی ضٛد. ثیطتش خبٔؼٝ ٔمبثُ دس خٛد یتٔسؤِٚ

 آٔٛصش حك» ػٙٛاٖ تحت پژٚٞطی دس (ش. 4139) ٕٞىبساٖ

 دس «ثطش حمٛق اسٙبد ٚ ایشاٖ لٛا٘یٗ دس وٛدن تشثیت ٚ

 وٝ ٌشفتٙذ ٘تیدٝ ثطش حمٛق اسٙبد ٚ ایشاٖ حمٛق ثشسسی

 .ضٛد ٔی آغبص اٚ تِٛذ ثؼذ اص غشیح قٛس ثٝ وٛدن تشثیت
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 أىب٘بت تأٔیٗ وٛدن، اخاللی ٚ سٚا٘ی ٚ خسٕی پشٚسش

 ٚ ٔزٞجی تشثیت اخجبسی، حػیالتت ٚ ٍ٘بٞذاسی ثٝ ٔشثٛـ

 ایطبٖ، ثٝ احتشاْ ٚ ٚاِذیٗ اص وٛدن اقبػت ٘یض ٚ وٛدن تٙجیٝ

 داخّی حمٛق ٔٙظش اص صٔیٙٝ ایٗ دس ٚاِذیٗ تىبِیف ٚ حمٛق اص

 ٔٙضِت ػٙٛاٖ ثب خٛد تحمیك دس ش.( 1389) ٘یبٚسا٘ی است.

 ثب ٘ٛیسذ: ٔی ثطش حمٛق یإِّّٗ یث ٘ظبْ دس آٔٛصش ثش حك

 وٓ دست تٛاٖ ٔی ٔٛخٛد یثطش حمٛق اسٙبد ٔفبد ثٝ تیػٙب

 آٔشا٘ٝ ٚغف ٚاخذ سا حك ٗیا آٔٛصش، ییاثتذا سكٛح دس

 آٔٛصش ٔمبِٝ دس (ش. 1385) آثبدی ِكف حسیٗ دا٘ست.

 اسصضی ٘ظبْ ٚ ٞٛیت تحىیٓ ثب ٕٞشاٜ خٟب٘ی ٚ ّٔی ضٟشٚ٘ذی

 ثٛدٖداسا ستّضْٔ سا وٙٛ٘ی دٚساٖ ضٟشٚ٘ذی آٔٛصاٖ، دا٘ص

 ٘یبصٔٙذ ٌٛ٘بٌٖٛ حیث اص وٝ دا٘ذ ٔی إِّّی یٗث ٚ ّٔی ٍ٘بٞی

  ٞستٙذ. خٛیص ٚظبیف ٚ حمٛق ثٝ ٘سجت ضٙبخت ٚ آٔٛصش

 ٞذف روشضذٜ، ٞبی پژٚٞص ٕٞب٘ٙذ ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش

 پژٚٞص اغّی ٞذف أب ،دٞذ ٔی تطىیُ سا حبؾش پژٚٞص

 تؿٕیٙبت ثٝ وٝ است ایٗ ضذٜروش ٞبی پژٚٞص ثشخالف حبؾش

 ثتٛا٘ذ آٖ چبسچٛة دس ضٟشٚ٘ذی قحمٛ وٝ ثپشداصد ضشایكی ٚ

 ٚ تٛغیف ثٝ تٟٙب حبؾش پژٚٞص تشتیت ثذیٗ وٙذ. پیذا تٛسؼٝ

 است، ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش ثحث دس آ٘چٝ تحّیُ

 حمٛق آٔٛصش ٌستشش ٚ آیٙذٜ ضشایف ثٝ ثّىٝ پشداصد، ٕ٘ی

  افىٙذ. ٔی ٘ظش ضٟشٚ٘ذی

 

  اصطالحات

 آهوزش ـ1

 ا٘تمبَ یثشا ٔؼّٓ وٝ است وٛضطی حمیمت دس آٔٛصش

 ثٝ ػٕذتبً ٚ ثشد ٔی وبس ثٝ خٛد ضبٌشداٖ ثٝ خبظ تیٔؼّٛٔب

 ا٘تمبَ ثٝ ٔؼّٓ وٝ دسسی ایٔحتٛ ٘ٛع ٚ ٔؼّٓ خجشٌی ٚ ٟٔبست

 ٚ آٔٛصش ٔفْٟٛ ثیٗ غبِجبً (.1) داسد ثستٍی پشداصد، ٔی آٖ

 ٚ ػّٕی ٍ٘بٜ دس أب ،ضٛد ٔی دیذٜ ٞبیی ٔطبثٟت تذسیس

 تفبٚت .ضٛد ٔی دیذٜ ٔمِٛٝ دٚ ایٗ ثیٗ ٞبیی تفبٚت تخػػی

 ضبُٔ تذسیس، وٝ است ایٗ تذسیس ٚ آٔٛصش ثیٗ اسبسی

 ایٗ اص .ٌیشد ٕی٘ ثش دس سا تذسیس آٔٛصش أب ،ضٛد ٔی آٔٛصش

 تٟٙب آٔٛصش أب است، آٔٛصش ٘ٛع یه خٛد تذسیس، سٚ

 لػذ ثب وٝ است فٙی ٟٔبست ٘ٛػی آٔٛصش (.2) ٘یست تذسیس

 .ضٛد ٔی د٘جبَ ای أِٝٔس یب چیضی ثٝ جت٘س فشد ٟٔبست افضایص

 یشیبدٌی ُیتسٟ یثشا ٞذفٕٙذ ذیٙیفشآ آٔٛصش ٟ٘بیت، دس

 داضتٝ ٘یض سسٕی غیش ٚ سسٕی یٞبٜ خّٛ ذتٛا٘ ٔی وٝ است

 ایدبد یبتیتدشث آٔٛصش، فشایٙذ قی دس خٟت، ایٗ اص ثبضذ.

 یٞب فیٔح ثب استجبـ دس ٔشدْ دسن ٜٛیض ثش وٝ ضٛد ٔی

 ٔٙدش حتی ٚ ٌزاسد ٔی یشتأث خٛد یىیضیف ٚ یٍٙفشٞ ،یاختٕبػ

  .ضٛد ٔی ٘یض آ٘بٖ سفتبس تغییش ثٝ

 شهروندی ـ2

 یه دس وٝ تاس وسب٘ی ضبُٔ ،(Citizenship) ضٟشٚ٘ذی

 پیشٚی ٘یض خبغی لبٖ٘ٛ اص ٚ ٙذوٙ ٔی ص٘ذٌی سشصٔیٙی ٔشص

 اختٕبػی، ـ التػبدی سیبسی، اثؼبد داسای ضٟشٚ٘ذی وٙٙذ. ٔی

 ٘ظیش ٔفبٞیٕی ثب ًٙتٍٙبت استجبـ دس ٚ است ٔذ٘ی ٚ فشٍٞٙی

 ٔٛلؼیتی آٚسدٖ دست ثٝ ضذٖ،ضٟشٚ٘ذ داسد. لشاس ٘یض ثطش حمٛق

 ٞب آٖ ثب ٍٕٞبْ ثشخٛسداسضذٖ ضٟشٚ٘ذاٖ، سبیش ثب ثشاثش حمٛلی،

 ایٗ ٔكبثك (.3) است ٔطتشن ٚظبیف داضتٗ ٚ حمٛق ثشخی اص

 ـ  دِٚت ثب ٘ضدیىی استجبـ وٝ است ٔفٟٛٔی ضٟشٚ٘ذی تؼشیف،

 خبٔؼٝ یه دس وٝ ایٗ سجت ثٝ ضٟشٚ٘ذی وٝ ایٗ چٝ ،داسد ّٔت

 ضىُ یبثذ. ٔی ٔؼٙب ثبضٙذ، ثشاثش تىبِیف ٚ قحمٛ ثب ٞبیی ٘سبٖا

 است اختٕبع ٚ سیبست دس حؿٛس ٔؼٙبی ثٝ ضٟشٚ٘ذی سبدٜ

 پزیشد. ٕی٘ سا خبٔؼٝ اص ٔٙفه ٚ ٔٙفؼُ ٘مص ٚخٝ ٞیچ ثٝ وٝ

 ػؿٛیت وٝ چٙذٞش ،است ضٟشٚ٘ذی ثٙیبٖ ػؿٛیت، ،حبَ ٞش ثٝ

 سٚص ثٝ سٚص آٖ دأٙٝ أب ،است ٘یبفتٝ تحمك ٞٙٛص َٕٛض ٕٞٝ

 (.4) است ٌستشش حبَ دس

 

  ایراى و اسالم در شهروندی حقوق نظری؛ هبانی

 ٔٛخٛدات اٍ٘یضتشیٗ فتضٍ اص ٚخٛدش رات ثٝ ثٙب ا٘سبٖ

 دس خٛد ثشای ٘یض سا بِیفیتى ٚ حمٛق ٕٞٛاسٜ ٚ است آفشیٙص

 ٚ ٘بثشاثش ٛستغ ثٝ ٞشچٙذ وٝ حمٛلی است. ٌشفتٝ ٔی ٘ظش

 سفتبسٞب اختٕبػی، ٚ فكشی ضىُ ثٝ أب ضذ، ٔی د٘جبَ ٘بٍٕٞٗ

 داد. ٔی لشاس تأثیش تحت ٔختّف خٛأغ سد سا ٞب ا٘سبٖ لٛا٘یٗ ٚ

 دسیچٝ اص ا٘سبٖ ٔٛؾٛع ثطشی، تبسیخ قَٛ دس ساستب، ٕٞیٗ دس

 ٕٞیطٝ ا٘ذیطٕٙذاٖ تٛسف تٛحیذی، غیش ٚ تٛحیذی ادیبٖ

 آ٘بٖ ٕٞٝ غبیی ٘ظش است. ٜثٛد فشاٚاٖ خذَ ٚ ثحث ٔحُ

 ٚ ثٟتشصیستٗ ثشای فٟٓ لبثُ ٚ سبدٜ دستٛساِؼّٕی خض چیضی
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 ٕٞیٗ دس است. ٘جٛدٜ ا٘سبٖ سؼبدت ٚ تؼبِی اٚج ثٝ سسیذٖ

 تشیٗ ػبِی ٚ داسد ٔتؼبِی ثسیبس خبیٍبٜ اسالْ دس ا٘سبٖ ساستب،

 است. ا٘سبٖ متخّ ػظٕت ثبة دس لشآٖ ٞبی ستبیص ٚ ٞب ٔذح

 اضشف ػٙٛاٖ ثٝ ا٘سبٖ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ایبتسٚ ٚ آیبت ثشسسی

 اضیب ٕٞٝ حتی ٚ داسد سا صٔیٗ سٚی ثش سشٚسی تٛاٖ ٔخّٛلبت،

 آ٘بٖ تجذَ ٚ تغییش سٚ ایٗ اص داسد. لشاس ا٘سبٖ خّمت ٔتخذ دس

  است. قجیؼی ٚ ػبدی أشی ا٘سبٖ تٛسف

 ٔجب٘ی ٚ ٔجبحث تشیٗ دیشیٙٝ اص یىی اسالْ، دیٗ یٞبٜ آٔٛص

 وشأت ٚ ػضتٕٙذی .وٙذ ٔی ثیبٖ ضٟشٚ٘ذی قحمٛ حیكٝ دس سا

 ٘ضد دس ا٘سبٖ ضذٜ ضٙبختٝ قحمٛ ػٙٛاٖ ثٝ ا٘سبٖ ثٛدٖٔحٛس

 صٔب٘ٝ، تحٛالت پشتٛ دس ذتٛا٘ ٔی وٝ است اسالٔی یٞبٜ آٔٛص

 سبختبس اسبس، ٕٞیٗ ثش ثٍیشد. خٛد ثٝ ٘یض ٔختّفی اضىبَ

 سشآٔذ ػٙٛاٖ ثٝ وشیٓ، لشآٖ دس ا٘سبٖ فكشی ٚ ٚخٛدی

 ثیٙص ٚ ػمُ ٞذایت ثب وٝ است ضذٜ ٔؼشفی شیٙصآف تٍبٜدس

 وشیٓ لشآٖ فشٔٛدٜ ٌشدد. ٔی سٕٞٙٛدٖ اِٟی ٔسیش ثٝ غحیح

ْیفِْْاْل ًِ ساىََْْخَلق ٌَاَْلَقذْ » است: چٙیٗ

ح سَيِْ
َ
 ٘ظبْ ٚ غٛست ثٟتشیٗ دس سا ا٘سبٖ ٔب ؛نْ یَجق وِْْأ

 ػٙٛاٖ ثٝ سا ا٘سبٖ ٔتؼبَ خذاٚ٘ذ ثٙبثشایٗ (.5) «آفشیذیٓ

 است. آفشیذٜ ٕٔىٗ ضىُ ثٟتشیٗ ثٝ ٚ ٕٙذٔتوشا ٔٛخٛدی

 .است صٔیٗ سٚی ثش خذا خّیفٝ ٚ خب٘طیٗ ا٘سبٖ ایٗ، ثش ػالٜٚ

 30 آیٝ داسد. ثشتشی خبیٍبٜ ٔٛخٛدات سبیش ثٝ ٘سجت سٚ ایٗ اص

ْفیْجاعلْاًی» فشٔبیذ: ٔی چٙیٗ ثمشٜ سٛسٜ

 ،ضٛد ٕی٘ ختٓ خب ثذیٗ ا٘سبٖ ثشتشی .«خلیفةْاالرض

 سٚ ایٗ اص ٚ .است ای ٚیژٜ ٔمبْ ٚ توشأ داسای اٚ ثّىٝ

 اِٟی لشة ثٝ سسیذٖ خٟت ا٘سبٖ استؼذادٞبی وشدٖضىٛفب

 ٔػذاق است. ضذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ٚی ٚظبیف تشیٗ ٟٔٓ اص یىی

 فشٔٛدٜ ثٝ است. ٔطبٞذٜ لبثُ صیش آیٝ دس ثشتشی چٙیٗ ثبسص

ْوَْْآَدمََْْبٌِیَْکرَّه ٌاَْلَقذْ ْوَْ» وشیٓ: لشآٖ

ْوَْْال َبح رِْْوََْْبر ِْالْ ِْفیَْحَول ٌاُهنْ 

َْفضَّل ٌاُهنْ ْوَْْالطَّی ِباتِِْْهيََْْرَزق ٌاُهنْ 

 ٔب ؛َجف ِضیلْاْخََلق ٌاِْهوَّيْ َْکِثیرْعَلى

 )ثش دسیب، ٚ خطىى دس سا ٞب آٖ ٚ داضتیٓ ٌشأى سا صادٌبٖ آدٔى

 ثٝ پبویضٜ ٞبى سٚصى ا٘ٛاع اص ٚ وشدیٓ حُٕ ساٞٛاس( ىٞب ٔشوت

 خّك وٝ ٔٛخٛداتى اص ثسیبسى ثش اس ٞب آٖ ٚ دادیٓ سٚصى آ٘بٖ

 (.5) «ثخطیذیٓ ثشتشى ایٓ، وشدٜ

 سٚی ثش خذا خّیفٝ اٖػٙٛ ثٝ ا٘سبٖ سٚایبت، ٚ آیبت ٔكبثك

 داسد. اِٟی لشة ثٝ سسیذٖ ثشای ای ٌستشدٜ ٞبی ظشفیت صٔیٗ،

 ٚی وشأت ثٕشٜ ٖػٙٛا ثٝ اخشٚی ٚ د٘یٛی سؼبدت سٚ ایٗ اص

 ص٘ذٌی ا٘ذیطٝ ٚ ػمُ سبحت ثش ٖا٘سب .ضٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس

 لشاس ٛدشخ دستبٖ دس ٘یض ٚی ضمبٚت ٚ سؼبدت ٚ وٙذ ٔی

 دس وٝ داسد ٚخٛد ٚی دس ٔتؼذدی یٞبٝ خٛاست ٚ تٕبیالت داسد.

 ٔسیش ذتٛا٘ ٔی آ٘بٖ اص ٔٙبست ٚ غحیح وبسٌیشی ٝث غٛست

 ثٝ ٘سجت ا٘سبٖ خّمت ٔضیت ثٙبثشایٗ ٕ٘بیذ. قی سا خٛضجختی

 ٚی اختیبس ٚ ػمُ اص ٚی ٔٙذی شٜثٟ ٕٞب٘ب خٕبدات، ٚ حیٛا٘بت

 ٞبی ٘ظبْ آٖ تجغ ثٝ ٚ دیٙی یٞبٜ آٔٛص ٔٙظش اص (.6) است

 داسای ٔٛخٛدات ٕٞٝ ،ضٛد ٔی ٔٙجؼث اسالْ اص وٝ حمٛلی

 ٚ بٔٝثش٘ ثذٖٚ خّمتی ٞیچ ٚ ٞستٙذ ٔطخػی ٞذف ٚ ٘ظبْ

 ٔخّٛلبت ضشفا ػٙٛاٖ ثٝ ا٘سبٖ سٚ ایٗ اص است. ٘جٛدٜ ٞذف

 سسیذٖ ا٘سبٖ ٚخٛدی تؼبِی وٝ است یا ثشخستٝ خبیٍبٜ داسای

 خّمت ٌفت تٛاٖ ٔی پس ،است اِٟی ٔٙضِت ٚ لشة ثٝ

 تشثیت ٟ٘بیت دس وٝ است ا٘سب٘ی سؼبدت ثشای ٌبٔی ٔٛخٛدات

 ٚ ٌیش٘ذ ٔی ٘ظش دس ٟ٘بیی ٞذف ػٙٛاٖ ثٝ سا ا٘سبٖ آٔٛصش ٚ

  ضٕش٘ذ. ثشٔی خّمت (7) آخش ٚ االَٚ ٞٛ ػٙٛاٖ ثٝ سا ا٘سبٖ

 ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی حمٛلی ٘ظبْ وٝ ایٗ ثٝ ػٙبیت ثب

 دٛخست ثب تٛاٖ ٔی است، دیٙی یٞبٜ آٔٛص ٚ احىبْ اص ثشٌشفتٝ

 ٞبی ظشفیت ثشسسی ثٝ ٘سجت ضٟشٚ٘ذی حمٛق ػٙبغش دسثبسٜ

 ٚالغ دس ٕ٘ٛد. الذاْ ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش ثٝ ٘سجت اسبسی لبٖ٘ٛ

 است، ٔزٞجی اٞذاف ٚ ٞبٜ ایذ صاییذٜ وٝ ایشاٖ حمٛلی ٘ظبْ

 ٘ظش دس اغّی ٞذف ػٙٛاٖ ثٝ سا ٚی وشأت ٚ بٖا٘س حمٛق

 احمبق ٕٞچٙیٗ ٚ ا٘سبٖ تشثیت ٚ تؼّیٓ وٝ ایٗ چٝ ،ٌیش٘ذ ٔی

 است. اسالٔی خبٔؼٝ اسبسی اٞذاف اص یىی ٔؤٔٙبٖ حمٛق

 ٚ اِٟی ثش٘بٔٝ ایٗ سأس دس ٘یض ٞب ا٘سبٖ آٔٛصش ٚ تشثیت ٔسأِٝ

 آٔٛصش سٚ ایٗ اص .ٌیشد ٔی لشاس اسالٔی حمٛلی ٘ظبْ آٖ جغت ثٝ

 اختٕبػی ٚ فشدی حمٛق ختضٙب ثٝ ٔٙدش وٝ ٞب ا٘سبٖ تشثیت ٚ

 تؼبسؼ دس استجذادی سٚیىشدٞبی ثب الخشْ ،ضٛد ٔی ا٘سبٖ

 ایشاٖ، اختٕبػی ٚ سیبسی تبسسبخ وٝ ایٗ خّٕٝ اص ،است

 وذاْ ٞش وٝ است دیذٜ خٛد ثٝ سا ٔتؼذدی استجذادی ٞبیْ ٘ظب
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 ایٗ صا ضذ٘ذ. یٔ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٌشفتٜٗ ٘بدیذ ػثثب ٘ٛػی ثٝ

 ثٛدٜ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ استجذادی ٞبی ٘ظبْ دس لذست سبختبس ٔٙظش،

 ٚ حمٛق ثب تؼبسؼ دس آ٘بٖ یٞبٝ ثش٘بٔ ٚ دستٛسات وٝ تاس

 قٛس ثٝ ٌشفت. ٔی لشاس ایشاٖ سشصٔیٗ ٔشدْ ّٔی غٔٙبف

 ثبلی خٛد لٛت ثٝ ٔطشٚقیت دٚساٖ تب ٚؾؼیت ایٗ ٔطخع،

 ا٘مالة سپس ٚ ٔطشٚقٝ ا٘مالة اص پس تٟٙب ٚ است ثٛدٜ

 خبیٍبٜ ا٘سب٘ی، وشأت ٚ حمٛق ضذٖ ٔكشح ثب ٚ اسالٔی

 دس اسبسی ای ٔسأِٝ ػٙٛاٖ ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ حمٛق ٚ ضٟشٚ٘ذی

 آصادی، یٞبٝ ا٘ذیط ضذٖ ٔكشح ٙبٔؼ ثذیٗ ضذ. ٌشفتٝ ٘ظش

 ٚ ٔشدْ ٘فغ ثٝ ٚؾؼیت تغییش ثبػث ثشادسی ٚ ثشاثشی ػذاِت،

 ضٟشٚ٘ذاٖ تشثیت ٚ آٔٛصش حتی ،ثٛد ضذٜ استجذاد ثب ٔمبثّٝ

 تٛخٝ ٘یبصٔٙذ التػبدی، ٚ اختٕبػی ٔكّٛة ص٘ذٌی خٟت

 ٔضثٛس سٚیىشد است. ثٛدٜ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔمِٛٝ ثٝ ثیطتشی

 اثؼبد دس ٞشچٙذ ت،اس ثٛدٜ ٔكشح ٘یض پّٟٛی دٚسٜ دس وٝ

 ثٛد، ٌشفتٝ خٛد ثٝ سا پیطشفت ٚ تدذد اص ییٞبٝ ٘طب٘ اختٕبػی

 ػذْ ثذِیُ ٚ ضذ یٔب٘ذٌ ػمت ثبػث دیٍشی خٟبت اص أب

 ضٟشٚ٘ذی حمٛق ش،ثط حمٛق سػبیت ػذْ ٚ سیبسی تٛسؼٝ

 (.8) ٍ٘شفت پب ٔكّٛثی

 ٘ٛیذثخص ایشاٖ اسالٔی الةا٘م پیشٚصی ساستب، ٕٞیٗ دس

 ثش وٝ ثٛدٜ ضٟشٚ٘ذی حمٛق اص أیذثخص ٚ سٚضٗ ای آیٙذٜ

 سا ٞب ا٘سبٖ ٔؼٙٛی ٚ ٔبدی حمٛق ا٘سب٘ی، ػضت ٚ وشأت ٔجٙبی

 ٚ حمٛق صٔب٘ٝ، ضشایف فتٗ٘ظشٌش دس ثب ٚ ٕ٘ٛد احیب

 ٌشایص ٌشفت. ٔی ٘ظش دس ا٘سبٖ ثشای سا خذیذی ٞبی ٔسؤِٚیت

 اسبسی، لبٖ٘ٛ دس اغِٛی ٌٙدب٘ذٖ سپس ٚ دیٙی یٞبٜ آٔٛص ثٝ

 اص ٟٕٔی ثخص ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٌستشش ٚ حفظ خٟت

 ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔمِٛٝ ثٝ ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی سٚیىشد

 تشثیت ٚ آٔٛصش ٘یبصٔٙذ ٚ٘ذیضٟش حمٛق حبَ، ایٗ ثب است.

 ٔجٙبی ثش سا پزیشی خبٔؼٝ فشایٙذ ثتٛا٘ذ وٝ است ٔتؼبِی ٘سّی

 ،32 ،26 ،24 ،23 ،19 اغَٛ ثجشد. پیص ثٝ تىبِیف ٚ حمٛق

 ٚ ٌشفت ٔی ٘ظش دس سا ضٟشٚ٘ذی ٚ ثشاثش حمٛق وٝ ٚ... 47

 ثٝ تشاْاح صثب٘ی، چٙذ ٍٙی،ٞفش چٙذ اختٕبػبت، ثیبٖ، آصادی

 ٘ظش دس سا ٚ... ٔزاٞت ٚ ٞب تلٛٔی ثٝ احتشاْ ،ٞب الّیت حمٛق

 ٘ظش دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق ا٘ؿٕبٔی ٚخٜٛ ػٙٛاٖ ثٝ ٌشفت ٔی

  .ضٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ

 ج.ا. اسبسی بٖ٘ٛل دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق اغكالح ٞشچٙذ

 ٞبی آصادی اص حٕبیت ٘ظیش یاغِٛ أب ،ضٛد ٕی٘ دیذٜ ایشاٖ

 یٞبٜ ٌشٚ حمٛق ثٝ احتشاْ ٔسبٚات، ٚ ثشاثشی اص دفبع فشدی،

 ٕٞچٙیٗ ٚ... لٛٔی ٔزٞجی، صثب٘ی، لبِت دس خبٔؼٝ ٔختّف

 ایثش ای پطتٛا٘ٝ ٔشدْ، ٘ظش ٚ سأی پبیٝ ثش سیبسی ٘ظبْ یاثتٙب

 ثٝ تٛاٖ ٔی خّٕٝ اص ،ضٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق

 پبیٝ ثش وٝ ٕ٘ٛد اضبسٜ 1383 ٔػٛة ضٟشٚ٘ذی حمٛق لبٖ٘ٛ

 ٞبی اسصش ٚ حمٛق پبسذاضت دسغذد سب٘ی،ا٘ ػضت ٚ وشأت

 دس ٞٓ ٌفت ثبیذ وّی قٛس ثٝ است. اسالٔی ٚ ا٘سب٘ی ثٙیبدیٗ

 حمٛق ثب ٔشتجف لٛا٘یٗ سبیش ٞٓ ٚ ایشاٖ ج.ا. اسبسی لبٖ٘ٛ

 ٚ حیبت حك ٚ ٗصٔی سٚی ثش اِٟی حبوٕیت اغُ ضٟشٚ٘ذی،

 ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٟٔٓ ٚخٜٛ ػٙٛاٖ ثٝ ٞب ا٘سبٖ ثشای سش٘ٛضت

 ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔٙطٛس .ضٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ایشاٖ ا.ج. دس

 ص٘ذٌی، ویفیت سالٔت، حیبت، حك دسثشٌیش٘ذٜ خٟت، ایٗ اص

 ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذی، أٙیت ٚ آصادی ا٘سب٘ی، ثشاثشی ٚ وشأت

 ٚخٛد ا٘تمبد، ثیبٖ، ٚ ا٘ذیطٝ آصادی سش٘ٛضت، تؼییٗ دس

 خبٔؼٝ آحبد ٔٙذی ثٟشٜ ٕٞچٙیٗ ٚ ٔٙتمذ ٚ خٕؼی یٞبٝ سسب٘

 خب٘ٛادٜ، تطىیُ ساٞپیٕبیی، ٚ دٕغت تطىُ، ثشٌضاسی حك اص

 سلبثتی، ٚ ضفبف التػبد ػبدال٘ٝ، دادخٛاٞی اص ثشخٛسداسی

 وبس آٔٛصش، حك ٔٙبست، ٔؼیطت ٚ سفبٜ ٔبِىیت، ٚ ٔسىٗ

 ٘ظش ثٝ ثبضذ. ٔی اضتغبَ آصادی ٚ ا٘سبٖ ضأٖ ثب ٔتٙبست

 ٘یبصٔٙذ تٛخٟی لبثُ ضىُ ثٝ ضذٜ ٔكشح ٔسبئُ سسذ ٔی

  ٔكشح حمٛق ثبضٙذ. ٔی ٘یض خبٔؼٝ افشاد ثٝ آٌبٞی ٚ آٔٛصش

 ثٝ سا سب٘یا٘ سش٘ٛضت تؼییٗ حك ٚ اِٟی حبوٕیت وٝ ضذٜ

 ثب صیستی ٞٓ ٚ تؼبُٔ دس ،ٌیشد ٔی ٘ظش دس ٔتؼبُٔ ضىُ

 دیٍشی فی٘ ٔستّضْ یىی ٚخٛد سٚ ایٗ اص داس٘ذ. لشاس یىذیٍش

 حمٛق بةث دس ضذٜ ٔكشح یٞبٜ آٔٛص خٟت ایٗ اص ٘یست.

 یٞبٜ آٔٛص ثب تؿبد دس وٝ ثبضٙذ ایٝ ٌٛ٘ ثٝ ٘جبیستی ضٟشٚ٘ذی

 خٛدٔختبسی اغُ ٌفت، ثبیذ تشتیت ثذیٗ (.9) ٌیش٘ذ لشاس دیٙی

 ضٟشٚ٘ذی حمٛق لبِت دس وٝ سش٘ٛضت تؼییٗ حك ٚ ا٘سبٖ

 ثٝ آٖ ٔجب٘ی ٚ ٔفبد ا٘تمبَ ٚ آٔٛصش ٘یبصٔٙذ ،ضٛد ٔی ٔكشح

 ا٘دٕبد ٚ ٛدسو آٖ، ثٝ تٛخٝ ػذْ وٝ است اسالٔی خبٔؼٝ آحبد

 ضٟشٚ٘ذی، حمٛق آٔٛصش ٙبثشایٗث ٕ٘بیذ. ٔی حبوٓ بٔؼٝخ ثش سا
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 054و همکاران/ عیسی اردالن  ینات حقوقی آموزش شهروندی در چارچوب نظام حقوقی ایرانتضم

 ٔختّف یٞبٝ صٔیٙ دس اسالٔی خبٔؼٝ ٔطىالت بیٌط ٌشٜ

  است. فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی التػبدی، سیبسی،

 ٚ ثطش حمٛق ٕٞب٘ب وٝ اسبسی حمٛق ثٝ ٔشدْ آٔٛصش

 ٚ غحیح سیضی ثش٘بٔٝ یه ثٝ ٘یبص است، ضٟشٚ٘ذی حمٛق

 حمٛق خٟب٘ی اػالٔیٝ 26 بدٜٔ 2 ثٙذ دس داسد. ٔذت قٛال٘ی

 ضىٛفبیی ثبیذ پشٚسش ٚ آٔٛصش ٞذف» وٝ است آٔذٜ ثطش

 ٚ ثطش حمٛق سػبیت تمٛیت ٚ ا٘سبٖ ضخػیت خب٘جٝ ٕٞٝ

 یبفتٝ تٛسؼٝ وطٛسٞبی دس (.10) «ثبضذ اسبسی ٞبی آصادی

 دس ٚ اثتذایی دٚساٖ ٕٞب٘ذ اص ضٟشٚ٘ذی ٚ ثطش حمٛق آٔٛصش

 ٚ ضٛد ٔی د٘جبَ طٛسٞبو آٔٛصضی دستٍبٜ فتٛس پبییٗ سٙیٗ

 یبثذ. ٔی تذاْٚ دا٘طٍبٜ دٚساٖ تب ٔٙذ ٘ظبْ فؼبِیت یه غٛست ثٝ

 ثٝ خبٔؼٝ ٔختّف سكٛح دس ضٟشٚ٘ذی ٚ ثطش حمٛق آٔٛصش

 پیطشفت ٚ استمب ٚیٗ، وٙفشا٘س وٝ است إٞیت حبئض لذسی

 ٌشٚ دس سا ٍٕٞٗ ٚ ثبثجبت خبٔؼٝ ثٝ سسیذٖ ٕٞچٙیٗ ٚ خبٔؼٝ

 شآٔٛص ٔختّف یٞبٝ ٔؤِف ثٝ ٚ ٘ذدا ٔی ٔؤثش ٚ سبِٓ آٔٛصش

 ٌفت ثبیذ ٔدٕٛع دس (.11) است دادٜ ٘طبٖ تٛخٝ ضٟشٚ٘ذی

 لبٖ٘ٛ ٘ضد دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش ثشای ٔٙبسجی تؿٕیٙبت

 دیذٜ ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی دس ٔٛخٛد لٛا٘یٗ سبیش ٚ اسبسی

 اضبسٜ آ٘بٖ ثٝ تٛاٖ ٔی ٔختّف ٞبی ثخص لبِت دس وٝ ضٛد ٔی

  ٕ٘ٛد.

 

  تحلیل و تجسیه

  شهروندی حقوق ضوانت و انسانی کراهت ـ1

 ٚ اسالٔی ضٟشٚ٘ذی حمٛق دس اسبسی اغُ ا٘سب٘ی، وشأت

 قٛس ثٝ وٝ ضٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی

 تؼییٗ حك ٚ ٟیاِ ا٘ذیطٝ ثٛدٖ ٕٔضٚج حبغُ ٔطخع،

سٝ  ،ٔدٕٛع دس ا٘سب٘ی وشأت اغكالح است. ا٘سبٖ سش٘ٛضت

 ٔختّف اثؼبد وٝ است آٔذٜ ایشاٖ ا.بسی ج.ثبس دس لبٖ٘ٛ اس

 سٚضٗ پیبْ .ٌیشد ٔی دسثش سا ثطشی حمٛق ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق

 وٝ داسد اضبسٜ ا٘سبٖ آسأص ثب تٛأْ ص٘ذٌی ثش وشأت اغُ

 دس تٛأٔبٖ قٛس ثٝ سا ٘سبٖا سش٘ٛضت تؼییٗ حك ٚ اهلل حبوٕیت

 وشأت، اغُ ٌشفتٗ. دس ٞش غٛست، ثب دس ٘ظشٌیشد ٔی ٘ظش

 ٚ خبٔؼٝ ٔختّف أٛس دس ضٟشٚ٘ذاٖ فؼبال٘ٝ ٚ ٔسؤٚال٘ٝ حؿٛس

 ثخص ػٙٛاٖ ثٝ ضٟشٚ٘ذی ٚظبیف ثشاثش دس تىّیف احسبس

 سٚیىشد (.12) ضٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ٚ٘ذیضٟش حمٛق اص ٟٕٔی

 ٞبی اسصش ٘ظشٌشفتٗ دس ٚ ا٘سبٖ تىشیٓ ٚ ٔحٛس وشأت ص٘ذٌی

 .است ٔطٟٛد ٘یض اسبسی لبٖ٘ٛ دْٚ اغُ دس ا٘سب٘ی ٚ اِٟی

 ایٕبٖ» ضطٓ، ثٙذ دس ٔزٞجی، ٚ دیٙی اغَٛ وٙبس دس وٝ خبیی

 دس اٚ یتٔسؤِٚ ثب تٛاْ آصادی ٚ ا٘سبٖ ٚاالی اسصش ٚ وشأت ثٝ

 ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی ٘ظبْ ب٘یٔج ػٙٛاٖ ثٝ سا «خذا ثشاثش

  ٌزاسد. ٔی غحٝ آ٘بٖ تذاْٚ ٚ ٚخٛد ثش ٚ دآٚس ٔی

 ج.ا. اسبسی ٖلب٘ٛ ٘ضد دس ا٘سب٘ی وشأت إٞیت ثٝ ػٙبیت ثب

 استخشاج آ٘بٖ اص سا ضٟشٚ٘ذی حمٛق یٞبٜ ایذ تٛاٖ ٔی ایشاٖ،

 ایٗ داد. آٔٛصش ٔختّف ٞبی سٚش لبِت دس سپس ٚ ٕ٘ٛد

 اِٟی ٚ ا٘سب٘ی سٚیىشد ٕٞبٖ اص ثشٌشفتٝ خٛد ٘ٛثٝ ثٝ ٘یض سٚیىشد

 اص، است ٕ٘بیبٖ سٚایبت ٚ آیبت خّٕٝ اص دیٙی ٔتٖٛ دس وٝ است

 «روحیْهيْفیهْثًفخْو» ضشیفٝ آیبتخّٕٝ 

ْربکْقالْارْو» فشٔبیذ: ٔی دیٍشی آیٝ دس یب (5)

ْاالرضْفیْجاعلْاًیْللولئکه

 ٘ظش دس سٚیىشد ایٗ حمٛلی ٔجب٘ی ػٙٛاٖ ثٝ، (5) «خلیفه

  (.13) ضٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ

 ثٝ ثبیست ٔی ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش اسبس، ٕیٗٞ ثش

 غٛست ثٝ سا ا٘سب٘ی ٚ اِٟی ٞبی اسصش ثتٛا٘ذ وٝ ثبضذ ای ٌٛ٘ٝ

 سسبِت سٚ ایٗ اص دٞذ. اسائٝ یىذیٍش قَٛ دس ٚ تؼبُٔٔ

 اسبس، ایٗ ثش است. إٞیت حبئض آٔٛصضی ٚ خٕؼی یٞبٝ سسب٘

 سا ا٘سب٘ی وشأت ٚ آصادی وٝ ٕ٘بیذ ٔی ایدبة ٍٕٞب٘ی سسبِت

 خكٛـ ٚ دٞیٓ لشاس ٍٕٞب٘ی ٚ آٔٛصضی یٞبٝ ثش٘بٔ سشِٛحٝ

 ا٘تطبس ٚ غّیتج ٔحذٚدٜ ػٙٛاٖ ثٝ سا ا٘سب٘ی ٔٛاصیٗ ٚ ضشػی

 ٚ اغَٛ ایٗ اص پیشٚی ثبضیٓ. داضتٝ ٘ظش دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق

 تىبُٔ ٚ سضذ ساٜ ذتٛا٘ ٔی ٔكّٛثی ٘حٛ ثٝ آ٘بٖ وبسٌیشی ٝث

 حمٛق سسذ ٔی ٘ظش ثٝ ثٍطبیذ. ٍٕٞبٖ سٚی ثش سا ا٘سبٖ

 أشی آٖ، آٔٛصش ٚ اسبسی لبٖ٘ٛ دس ٔحٛس وشأت ضٟشٚ٘ذی

 تدشثی ٚ قجیؼی یٗٛا٘ل دس آٖ ٟٔٓ ٞبی ثخص وٝ است ٔؼتجش

 ػبدال٘ٝ، لٛا٘یٗ قجیؼی، لٛا٘یٗ ٘ضد دس صیشا، ضٛد ٔی دیذٜ ٘یض

 ٘یستٙذ اػتجبس داسای ػبدال٘ٝ غیش لٛا٘یٗ ٚ ٞستٙذ اػتجبس داسای

 ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ثشای تؿٕیٙی وٝ ػبدال٘ٝ لٛا٘یٗ (.14)

 دس ،ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛة ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش شایث ٔجٙبیی

 است. ٌشفتٝ لشاس تٛخٝ ٔٛسد اسبسی لبٖ٘ٛ دْٚ ٚ ثیست اغُ
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 0288، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 055
 تأویذ ٔسىٗ ٚ ضغُ حمٛق، ٔبَ، خبٖ، حیثیت، ثش وٝ خبیی

 ٘یض اسبسی لبٖ٘ٛ ْسٛ ٚ ثیست اغُ دس چٙب٘ىٝ ٞٓ، وٙذ ٔی

 تٛاٖ ٕی٘ ٚ ثٛدٜ ٕٔٙٛع ػمبیذ تفتیص وٝ ضٛد ٔی ٔكشح چٙیٗ

 داد. لشاس ٔٛاخزٜ ٔٛسد ای ػمیذٜ داضتٗ غشف ثٝ سا وسی

 اص اسالٔی ا٘مالة اص ثؼذ لٛا٘یٗ سبیش دس سٚیىشد ٕٞیٗ

 ثش وٝ خبیی .ضٛد ٔی دیذٜ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔٙطٛس خّٕٝ

 ص٘ذٌی، ویفیت سالٔت، حیبت، حك خّٕٝ اص ٔختّفی اغَٛ

 ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذی، أٙیت ٚ آصادی ا٘سب٘ی، ثشاثشی ٚ وشأت

 ٚ تدٕغ تطىُ، ثیبٖ، ٚ ا٘ذیطٝ آصادی سش٘ٛضت، تؼییٗ دس

 ٚ ػبدال٘ٝ دادخٛاٞی اص ثشخٛسداسی ،٘ٛادٜخب تطىیُ ساٞپیٕبیی،

 اغَٛ آٔٛصش سسذ ٔی ٘ظش ثٝ است. ضذٜ تأویذ لؿبیی أٙیت

 وشأت تشٚیح ثشای ٟٕٔی ٌبْ اسبسی لبٖ٘ٛ پبیٝ ثش ضذٜ ٔكشح

 دس وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ،است ا٘سب٘ی آصادی ٚ ثشیثشا ٔجٙبی ثش ا٘سب٘ی

 اص (.9) ٘سبص٘ذ ٔخذٚش سا آٖ اغَٛ ٚ ٍ٘یش٘ذ لشاس ضشع ثب تؿبد

 حمٛق آٔٛصش ثشای ٔٙبسجی اٍِٛی ثخٛاٞیٓ اٌش ٔٙظش، ایٗ

 تٛخٝ ثب ٕٞچٙیٗ ٚ ایشاٖ ثش حبوٓ اسبسی لبٖ٘ٛ ثٝ تٛخٝ ثب ثطش

 فمٝ اص ٔٙجؼث ٔستمیٓ غیش ٚ ٔستمیٓ وٝ ایشاٖ لٛا٘یٗ سبیش ثٝ

 یٞبٝ ِفؤٔ ٕٞچٙیٗ ٚ ثبضیٓ داضتٝ ٘ظش دس ،ذثبضٙ ٔی ضیؼی

 الصْ لبٖ٘ٛ یه ػٙٛاٖ ثٝ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔٙطٛس ثش حبوٓ

 تٛاٖ ٔی ،دٞیٓ لشاس آٔٛصش ثش حبوٓ سٚح ػٙٛاٖ ثٝ ٘یض االخشا

 سش٘ٛضت، دس ٔطبسوت آصادی، ثشاثشی، ٔب٘ٙذ ییٞبٝ ٔؤِف ٌفت

 ثطشی حمٛق آٔٛصش الیٙفه خضء ٍٕٞی ٚ... ا٘سب٘ی وشأت

 لشاس ٘ظش ٔذ وٝ تىٙیىی ٚ سٚیىشد ٞش ثب اٍِٛیی ٞش ٚ ثبضذ ٔی

 تشتیت ٞش ثٝ صیشا ،ثبضذ استٛاس اغَٛ ایٗ شث ثبیست ٔی ،ثٍیشد

 ٚ ٞب پشداصی ٘ظشیٝ ٞب، تالش اص ای ػػبسٜ ٔٛاد ٚ لٛا٘یٗ ایٗ

 ثٛدٜ إِّّی ثیٗ دٞبیٟ٘ب ٚ ٔشدْ ٚ سبصاٖ تػٕیٓ ثسیبس تؼبٔالت

 ا٘ذ. سسیذٜ ظٟٛس ٔٙػٝ ثٝ وٝ است

  شهروندی حقوق آهوزش و برابری و عدالتـ 2

 ٚ ا٘سب٘ی ٞبی آسٔبٖ تشیٗ ٟٔٓ اص دیشثبص اص ثشاثشی ٚ ػذاِت

 دس است. ثٛدٜ سیبسی ا٘ذیطٕٙذاٖ ٚ اِٟی ادیبٖ یٞبٝ دغذغ

 ٚ لٛا٘یٗ ،ٞبٜ ٌشٚ ٚ افشاد ٔٙبسجبت ٚ سٚاثف ٍٕٞب٘ی، ثبٚس

 ٚ ثبضذ ػبدال٘ٝ ثبیذ اختٕبػی ٟ٘بدٞبی ٘یض ٚ خبٔؼٝ ٔمشسات

 ػٕٛٔی ٔطشٚػیت اص آٍ٘بٜ اختٕبػی، اِضأبت ٚ ٔمشسات

 اخشا ٔجٙب ایٗ ثش ٚ آٔذٜ ٚخٛد ثٝ ػذاِت اسبسثش وٝ ثشخٛسداس٘ذ

 ٚ ػذَ دسثبسٜ ثشسسی ٚ ثحث ثبضٙذ. ٔٙكجك آٖ ثب ٚ ضٛ٘ذ

 دس آٖ اخشای ٚ تحمك ٘حٜٛ ٘یض ٚ آٖ چٍٍٛ٘ی ٚ ٔبٞیت لسف،

 ٚ التػبدی ٚ سیبسی اختٕبػی، ػذاِت غٛست ثٝ ثطشی خٛأغ

 فشدی ٚ اخاللی ػذاِت غٛست ثٝ ا٘سب٘ی ٘فٛس دس ٕٞچٙیٗ

 است. ضذٜ ٔحسٛة ثطش ص٘ذٌی اِٚیٝ ؾشٚسیبت اص ٕٞٛاسٜ

 ٘ٛػی ثٝ خٛد دس اختٕبػی، اختالفبت ٚخٛد دِیُ ثٝ ا٘سبٖ

 ٘ضد ػذاِت ثٝ ٘یبص احسبس ایٗ .وٙذ ٔی ػذاِت ثٝ ٘یبص احسبس

 ٚ ٜسبد ػشفی، احىبْ ثیطتش ِٚی داسد، ٚخٛد وٓ ٚ ثیص ٕٞٝ

 ػذاِت التػبدی، ٚ یحمٛل ُئٔسب دسثبسٜ ٍٕٞبٖ ٚ است ٘بلع

 ػشف ثبیذ، اخالق دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ دٞٙذ. ٕ٘ی تطخیع سا

 ثبیذ ٘یض سا ػذاِت ٔفْٟٛ داد، لشاس ٔجٙب سا پشٞیضوبساٖ ٚ پبوبٖ

 ثشخی وشد. خستدٛ اخالق ٚ حمٛق خجشٌبٖ یٞبٝ ٘ٛضت دس

 اص حك اخشاج ٚ حك احمبق ٔؼٙبی ثٝ ٚ ظّٓ ٔمبثُ سا ػذَ دیٍش

 (.15) ا٘ذ وشدٜ ٖثیب تفشیف ٚ افشاـ ٔیبٖ ٔتٛسف أش ٚ ثبقُ

 ٚ ا٘ػبف ٚ تسبٚی ٚ ثشاثشی ٔؼٙبی ثٝ سا ػذَ ثشخی ٕٞچٙیٗ

 ٍِٙٝ یه ٚ لذس ٚ ٚصٖ اص چیضی ٔثُ ٚ ٔب٘ٙذ ٚ خٛس ؾذ ٚ داد

 ٔؼٙبی دس (.16) دا٘ٙذ ٔی )چٟبسپبیبٖ( ستٛس ثبس ٍِٙٝ دٚ اص

 ثٝ ٘خست، است: سفتٝ وبس ثٝ ٔؼٙب دٚ دس ػذاِت ٘یض اغكالحی

 ثشخی سٚ ایٗ اص قشفی. ثی ٚ ا٘ػبف ٔسبٚات، ثشاثشی، ٔؼٙی

 دس تسبٚی سػبیت تجؼیؽ، ٘فی ٚ تسبٚی ٔؼٙبی ثٝ سا ػذاِت

 ٘یض تیٕیٝ اثٗ (.17) ا٘ذ وشدٜ روش ٔتسبٚی ٞبی استحمبق صٔیٙٝ

 ٚ دا٘ستٝ چیض یه ٔب٘ٙذ ٚ ٔثُ ثشٌشدا٘ذٖ ٔؼٙبی ثٝ سا ػذاِت

 است آٚسدٜ ٔطتشن وبالٞبی تمسیٓ ٔؼٙبی ثٝ سا آٖ فبساثی

 اػتذاَ، تؼبدَ، تٛاصٖ، ٔؼٙی ثٝ ػذاِت دْٚ ٔؼٙبی (؛18)

 اثٗ ٔؼٙی، ایٗ دس است. ٘ظٓ ثب ٔكبثمت ٚ ٚسف حذ تٙبست،

 ٚ ثشدٜ وبس ثٝ تفشیف ٚ افشاـ ػذْ ٔؼٙبی دس سا ػذاِت سضذ

 (.17) است دا٘ستٝ ثٛدٖ ٔٛصٖٚ دس سا آٖ ٘یض ٔكٟشی

 ٚ دادٌشی ػذاِت، سػبیت ثٝ أش لشآٖ، اص ثسیبسی آیبت دس

 ثٝ خذاٚ٘ذ حتی ٚ است آٔذٜ ػذاِت ضبٖ تىشیٓ ٚ یٓتؼظ

 سػبیت سا ػذاِت ٞٓ ٌفتبسضبٖ دس وٝ دٞذ ٔی دستٛس ٔسّٕب٘بٖ

 یب ٚ ٌٛاٞی یب ٚ داٚسی وبس )دس سخٙی وٝ ٍٞٙبٔی «ٕ٘بیٙذ

 ،٘طٛیذ دٚس حك اص ٚ وٙیذ دادٌشی ٌفتیذ: خجشی( سٚایت

 اص ،ضٛد ٔی ٌفتٝ اٚ صثبٖ یب ٘فغ ثٝ سخٗ وٝ وسی ٞشچٙذ

 سا پیغٕجشاٖ اسسبَ فّسفٝ خذاٚ٘ذ (.5) «ثبضذ ٛیطبٚ٘ذاٖخ
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 056و همکاران/ عیسی اردالن  ینات حقوقی آموزش شهروندی در چارچوب نظام حقوقی ایرانتضم

 سا خٛد پیغٕجشاٖ ٔب» فشٔبیذ: ٔی ٚ وٙذ ٔی ثیبٖ ػذاِت البٔٝ

 سٚا٘ٝ ٔشدْ( ٔیبٖ )ثٝ سٚضٗ ٔؼدضات ٚ ٔتمٗ دالیُ ثب ٕٞشاٜ

 ٚ حك وٝ ییٞب ٔیضاٖ ٚ )آسٕب٘ی( ٞبی وتبة آ٘بٖ ثب ٚ وشدٜ

 ٔشدٔبٖ تب ایٓ وشدٜ ٘بصَ ،وٙذ ٔی تؼییٗ ٚ ضٙبسبیی سا ػذاِت

 داسد ٔی اػالْ غشاحت ثٝ آیٝ ایٗ «.وٙٙذ سفتبس ٞٓ ثب دادٌشا٘ٝ

 سبختٗ ثشلشاسی پیغٕجشاٖ، فشستبدٖ اص خذاٚ٘ذ ٔٙظٛس وٝ

 ٚ آسٕب٘ی ٞبی وتبة اسبس ثش آ٘بٖ ثیٗ دس اختٕبػی ػذاِت

 اسصش (.19) ثبضذ ٔی اسالْ ٔجیٗ دیٗ ضشػی احىبْ ٚ لٛا٘یٗ

 ٚ آسٕبٖ ثش وٝ اِٟی تغییش٘بپزیش بیٞ سٙت ٚ اغَٛ اص ػذاِت

 سٞجشاٖ تبسیخ ٚ سیشٜ دس است. ػذاِت اغُ است، حبوٓ صٔیٗ

 چٙب٘چٝ ،است ٌشفتٝ لشاس تٛخٝ ٔٛسد ٔٛؾٛع ایٗ دیٙی،

ِْبهِْْاساسْ ْالعذلُْ» فشٔبیذ: ٔی ػّی)ع( حؿشت

 ٞستی وٝ است ستٛ٘ی ٚ پبیٝ ػذَ ؛العالنِِْْقوامُْ

 دس ػذاِت ٌفت تٛاٖ ٔی سپ (.20) «است استٛاس ٚ پبثشخب ثذاٖ

 ثبضذ ٔی ظّٓ ثشاثش دس استمبٔت تسبٚی، ثشاثشی، ٔؼب٘ی ثٝ ِغت

 دادٖ یىسبٖ، لب٘ٛ٘ی ثشخٛسد اغكالحی، ٔؼٙبی دس ٚ

 ضبیستٝ ٚ ٔٙبست خبیٍبٜ دس چیض ٞش لشاسٌشفتٗ ٚ ٞب استحمبق

 خبٔؼٝ ٚ حىٛٔت اسبس ٚ ثٙیبد ػذاِت ػالٜٚ ثٝ است. آٖ

 خبٔؼٝ آٖ، ٚخٛد ػذْ غٛست دس وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ،است اسالٔی

 حبوٓ خبٔؼٝ ثش ػذاٚت ٚ ظّٓ ٚ ضذ خٛاٞذ پبضیذٜ ٞٓ اص

 ٚ إٞیت اسالٔی، خبٔؼٝ دس ػذاِت اسبس ایٗ ثش .ضٛد ٔی

 ص٘ذٌی یٞبٝ صٔیٙ تٕبْ دس وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ،داسد ای ٚیژٜ اسصش

 ٌشدد. اخشا ػذاِت ثبیذ

 ٙبییٔج ذتٛا٘ ٔی اسبسی ٖلب٘ٛ ثشاثشی، ٔؤِفٝ ثٝ تٛخٝ ثب

 چٙب٘ىٝ ٞٓ، ضٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔؤِفٝ ایٗ حمٛلی آٔٛصش ثشای

 ٔسأِٝ ثٝ شاٖیا یاسالٔ یخٕٟٛس یاسبس لبٖ٘ٛ اص یاغِٛ دس

 لبٖ٘ٛ سْٛ اغُ دس خّٕٝ اص است. ضذٜ تأویذ ٚ اضبسٜ یثشاثش

 ٕٞٝ یثشا ػبدال٘ٝ أىب٘بت دبدیا ٚ ٘بسٚا ؿبتیتجؼ سفغ یاسبس

 حمٛق تأٔیٗ ٗیٕٞچٙ ٚ یٔؼٙٛ ٚ یٔبد ٞبیٝ ٙیصٔ تٕبْ دس

 یثشا ػبدال٘ٝ ییلؿب تیأٙ دبدیا ٚ ٔشد ٚ صٖ اص افشاد خب٘جٝ ٕٞٝ

 دِٚت فیٚظب اص لبٖ٘ٛ، ثشاثش دس ٔشدْ ػْٕٛ یتسبٚ ٚ ٕٞٝ

 لبٖ٘ٛ 19 اغُ سد است. ضذٜ ضٕشدٜ شاٖیا یاسالٔ یخٕٟٛس

 وٝ ّٝیلج ٚ لْٛ ٞش اص شاٖیا ٔشدْ وٝ داسد یٔ بٖیث ٞٓ یاسبس

 ٔب٘ٙذ ٚ صثبٖ ٘ژاد، سً٘، ٚ ذثشخٛسداس٘ یسبٚٔ حمٛق اص ثبضٙذ

 وٝ داسد یٔ ٔمشس ٞٓ 20 اغُ ضذ. ٘خٛاٞذ بصیأت سجت ٞبٗ یا

 لشاس لبٖ٘ٛ تیحٕب دس ىسبٖی ٔشد، ٚ صٖ اص اػٓ ّٔت افشاد ٕٞٝ

 ٚ یاختٕبػ ،یالتػبد ،یبسیس ،یا٘سب٘ حمٛق ٕٞٝ اص ٚ داس٘ذ

 ٘ىتٝ ٗیا ٝث اِجتٝ ،ثشخٛسداس٘ذ اسالْ ٗیٔٛاص تیسػب ثب یفشٍٞٙ

 ٚ 19 اغُ دس وٝ حمٛق، یتسبٚ اص ٔشاد وٝ داضت تٛخٝ ذیثب

 لبٖ٘ٛ 3 اغُ ٔب ُیدِ است. لبٖ٘ٛ ثشاثش دس یتسبٚ آٔذٜ، 20

 حمٛق تأٔیٗ سا دِٚت فیٚظب اص یىی وٝ است یاسبس

 لبٖ٘ٛ ثشاثش دس ػْٕٛ یتسبٚ ٚ افشاد یتسبٚ ٚ افشاد خب٘جٝ ٕٞٝ

 دا٘ذ. یٔ

  آى حقوقی آهوزش و شهروندی اهنیت و آزادیـ 3

 بستیس حٛصٜ ٓیٔفبٞ ٗیتش یاسبس اص یىی آصادی ٚ تیأٙ

 ٚ ٝیاِٚ ٞذف ٚ ٗیبدیثٙ بصی٘ تیأٙ است. إُِّٗ یث سٚاثف ٚ

 ػشغٝ دس ٞب دِٚت ٚ خبٔؼٝ دس ٞب ا٘سبٖ ته ته یاسبس

 وٝ یّٔ دِٚت تیٔسؤِٚ ٚ فٝیٚظ ٗیتش ٟٔٓ است. یإِّّٗ یث

 یثشا تیأٙ یلشاسثش ،ضٛد ٔی ٔحسٛة آٖ سیسأت یٔجٙب

 ٚ افشاد یسٛ اص داخُ دس است ٕٔىٗ وٝ است ضٟشٚ٘ذاٖ

 ٘مؽ ٍشید ٞبیٜ ٌشٚ ٚ وطٛسٞب یسٛ اص خبسج دس ٚ ٞبٜ ٌشٚ

 ٔطشٚع لذست اػٕبَ حك ٔشدْ ت،یأٙ یثشلشاس ٔمبثُ دس ضٛد.

 ٚ یفشد یٞب یآصاد اص یثخط اص ٚ وشدٜ ٔحَٛ دِٚت ثٝ سا

 اػٕبَ حك یّٔ دِٚت وٙٙذ. یٔ ٘ظش غشف خٛد یاختٕبػ

 ٚ داسد بسیاخت دس سا خٛد یٙیسشصٔ چبسچٛة دس ٔطشٚع لذست

 بی ٔشدْ حمٛق ثٝ ٗیٔتدبٚص ٝیتٙج یثشا آٖ اص بصی٘ غٛست دس

 ،یلبٍ٘ٛ٘زاس ثٝ دِٚت وٙذ. یٔ استفبدٜ ٍشید یٞب دِٚت ثب ٔمبثّٝ

 سا ـتیأٙ تب پشداصد یٔ ٔشدْ بٖیٔ دس لؿبٚت ٚ لبٖ٘ٛ یاخشا

 تیفؼبِ یثشا سا یٔٙبسج ثستش ٚ وشدٜ تأٔیٗ خبٔؼٝ دس

 أٙیت تشتیت ثذیٗ (.21) بٚسدیث ٚخٛد ثٝ خبٔؼٝ دس ضٟشٚ٘ذاٖ

 ٔؼٙٛی ٚ ٔبدی حمٛق ٚ ٔبَ، خبٖ، حیثیت وٝ است ای ٔمِٛٝ

 ؾٕب٘تی حتی ٚ وٙذ ٔی تؿٕیٗ اسالٔی خبٔؼٝ دس سا ب٘یا٘س

 حك (.22) آٚسد ٔی شاٞٓف آ٘بٖ اص ٍ٘بٞجب٘ی ٚ حشاست ثشای

 ٚ تٗ أٙیت» ضبُٔ وٝ است فشاٚا٘ی كػبدیٔ داسای أٙیت

 ٔسىٗ، أٙیت ٔبَ، أٙیت اػتجبس، ٚ حیثیت أٙیت خبٖ،

 ٚ سفت أٙیت خػٛغی، حشیٓ ٚ خّٛت أٙیت ضغُ، أٙیت

 غیش تؼمیجبت ٚ خٛدسشا٘ٝ ٞبی ثبصداضت اص أٙیت ٚ البٔت ٚ آٔذ

 اص فشدی أٙیت دسثبسٜ ٔطخع قٛس ثٝ (.23) ثبضذ ٔی «لب٘ٛ٘ی
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 0288، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 057
 لبٖ٘ٛ دس سٚضٙی سٚیىشد اسالٔی، ضٟشٚ٘ذی ٛقحم ٔٙظش

 حمٛق ٔٙطٛس حتی ٚ ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی اسبسی

 یٞبٜ آٔٛص ساستبی دس ٌبٔی حتی وٝ اسدد ٚخٛد ضٟشٚ٘ذی

 ٚ سی اغُ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٙٛاٖػ ثٝ است. ضٟشٚ٘ذی حمٛق خٟب٘ی

 قٛس ثٝ افشاد خٛدسشا٘ٝ دستٍیشی ٔٙغ اسبسی، لبٖ٘ٛ دْٚ

 ای ٔبدٜ 8 قشح تٛاٖ ٔی اغَٛ، ایٗ شث است. ضذٜ ثیبٖ عٔطخ

 تٛأٔبٖ غٛست ثٝ وٝ ٌشفت ٘ظش دس ٘یض سا )سٜ( خٕیٙی أبْ

 ثٝ ٕ٘بیذ. ٔی حشاست لؿبیی یٞبٝ صٔیٙ دس سا ضٟشٚ٘ذی حمٛق

 یٞبٜ دستٍب تٛسف روشضذٜ اغَٛ آٔٛصش سسذ ٔی ٘ظش

 ص٘ذٌی دس آٖ وشدٖ وبسثشدی ٚ خٕؼی یٞبٝ ب٘سس ٚ آٔٛصضی

 ضٟشٚ٘ذی یٞب آصادی ٚ حمٛق اص ٟٕٔی ثخص ثتٛا٘ذ ضٟشٚ٘ذاٖ

 ػمیذٜ ٘طش حك ٌشدد. آ٘بٖ تٛسؼٝ ثبػث یب ٚ ثجخطذ تؿٕیٗ سا

 پب صیش ٚ ّٔی أٙیت ٔجب٘ی ثب تؼبسؼ دس وٝ ٘حٛی ثٝ ا٘ذیطٝ ٚ

 یٞبٜ آٔٛص ٘ضد دس ٍ٘شدد، ضٟشٚ٘ذاٖ ٍشدی حمٛق ٌزاضتٗ

 است. ضذٜ پزیشفتٝ ایشاٖ ج.ا. ٘ظش ٔٛسد ضٟشٚ٘ذی حمٛق

 آصادی ٕٞچٙیٗ ٚ خٛدسشا٘ٝ دستٍیشی ٚ ثبصداضت اص خٌّٛیشی

 ثٝ آ٘بٖ اص ا٘تمبد ٚ یسیبس ٔمبٔبت ثشاثش دس ضخػی أٙیت ٚ

 ٌشفتٝ ٘ظش دس اغَٛ ایٗ اص ٍشیدی ٟٔٓ ٞبی ثخص ػٙٛاٖ

 شوشدٖدستٍی یب ٚ ثبصداضت لبٖ٘ٛ، ٔكبثك وٝ ایٗ ؾٕٗ ،ضٛ٘ذ ٔی

 دس اس لب٘ٛ٘ی ٚ ضشػی ؾٛاثف وٝ ثبضذ ٘حٛی ثٝ ثبیست ٔی افشاد

 ضٟشٚ٘ذی قحمٛ سٚیىشدٞبی ٔمبیسٝ اص ثبضذ. داضتٝ ٘ظش

 ٚ ضشع وٝ ٌشفت ٘تیدٝ چٙیٗ تٛاٖ ٔی داخّی ٚ إِّّی ثیٗ

 ٌشفتٝ ٘ظش دس تؼشیف دٚ ایٗ بٖٔی تٕبیضی خف آٖ، ٔحذٚدٜ

 ٔی،اسال ضٟشٚ٘ذی حمٛق دس آٖ ٌشفتٗ ٘بدیذٜ وٝ ضٛ٘ذ ٔی

 ػبیتس ایٗ، ثش ػالٜٚ .ضٛد ٔی ٔحسٛة خبٔؼٝ ثشای خسشا٘ی

 لبٖ٘ٛ دس ٔػشح ٞبی آصادی ٘ظشٌشفتٗ دس ٚ ضٟشٚ٘ذی ٛقحم

 ٚ اسبسی لبٖ٘ٛ سبختبس ٘ظشٌشفتٗ دس ثب ثبیست ٔی اسبسی

 لٛاػذ ػٙٛاٖ تحت ذتٛا٘ ٔی وٝ ثبضذ آٖ دس ضذٜ ٔكشح ٔجبحث

 ٔحتٛایی ٚ ضىّی سبختبس ثٙبثشایٗ (.24) ثبضذ قشح لبثُ ضىّی

 ثب ییٞب فبٚتت داسای ایشاٖ اسالٔی خٕٟٛسی اسبسی لبٖ٘ٛ

 دس ٘یض سا آ٘بٖ ٞبی تفبٚت ثبیست ٔی وٝ است ّّٕیاِ ثیٗ لٛا٘یٗ

 ٌشفت. ٘ظش

 آحبد آٔٛصش ایشاٖ، اسالٔی خٕٟٛسی اسبسی لبٖ٘ٛ دس

 ٔحسٛة ا٘سب٘ی فشٍٞٙی حمٛق اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ سا خبٔؼٝ

 التػبدی، سیبسی، ا٘سب٘ی، ٔسبٚی حمٛق ،20 اغُ دس ٚ ٕ٘ٛدٜ

 اسالٔی ٔٛاصیٗ سػبیت ثب سا ّٔت شاداف ٕٞٝ فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی

 اسبسی، لبٖ٘ٛ  31 اغُ قجك .است دادٜ لشاس ضٙبسبیی ٔٛسد

 ضذٜ پزیشفتٝ ضشایكی ثب ٘یض سایٍبٖ پشٚسش ٚ آٔٛصش حك

 تٕبٔی ثٛدٖ اسالٔی لیذ اسبسی، لبٖ٘ٛ 4 اغُ قجك است.

 ثذیٗ .است لٛا٘یٗ ٕٞٝ اخشای ٚ تػٛیت ثش حبوٓ اغُ لٛا٘یٗ

 ای ٔحذٚدٜ دس تٟٙب ثطش حمٛق آٔٛصش سسذ ٔی ٘ظش ثٝ تشتیت

 داخّی ٔمشسات دس ،ثبضذ ٘ذاضتٝ اسالٔی احىبْ ثب تؼبسؾی وٝ

 یآصاد ٞٓ 13 اغُ دس ٕٞچٙیٗ است. ضذٜ ضٕشدٜ ٔدبص

 ،یصستطت ضبُٔ یٔزٞج یٞب تیالّ یٙید ٔشاسٓ ا٘دبْ ٚ ذٜیػم

 اغُ دس اِجتٝ ،است ضٙبختٝ تیسسٕ ثٝ سا یحیٔس ٚ یٕیوّ

 یاسالٔ یخٕٟٛس دِٚت وٝ داسد یٔ بٖیث وٝٗ یا سغٓ یػّ 14

 اخالق ثب ٔسّٕبٖ شیغ افشاد ثٝ ٘سجت ٔٛظفٙذ ٔسّٕب٘بٖ ٚ شاٖیا

 ٗیا حبَ ٗیػ دس ٙذ.یٕ٘ب ػُٕ یاسالٔ ػذَ ٚ لسف ٚ حسٙٝ

 است یٍٞٙبٔ تب ٞب یآصاد ٚ بصاتیأت ٗیا وٝ ٙذو یٔ روش سا أش

 الذاْ ٚ ٝتٛقئ شاٖیا یاسالٔ یخٕٟٛس ٚ اسالْ ؾذ ثش ٙبٖیا وٝ

 .٘ىٙٙذ

 اظٟبس یاسبس لبٖ٘ٛ 24 اغُ ٞٓ بٖیث یآصاد ٙٝیصٔ دس

 ٍٔش ،آصاد٘ذ ٔكبِت بٖیث دس ٔكجٛػبت ٚ بتی٘طش وٝ داسد یٔ

 سا آٖ ُیتفػ ثبضذ یػٕٛٔ حمٛق بی اسالْ یٔجب٘ ثٝ ٔخُ آ٘ىٝ

 وٝ داسد یٔ اػالْ غشاحت ثٝ اغُ ٗیا .وٙذ یٔ ٗیٔؼ لبٖ٘ٛ

 ٚاسد یا ِكٕٝ یػٕٛٔ حمٛق بی ْاسال یٔجب٘ ثٝ ذی٘جب بٖیث یآصاد

 2 ثٙذ ثطش حمٛق ٝیاػالٔ 29 ٔبدٜ ثب ٚالغ دس ٗیا ٚ وٙذ

 تحمك لبثُ ییخب تب سا ٝیاػالٔ دس حمٛق وٝ وٙذ یٔ ٔكبثمت

 دس .٘جبضذ تؿبد دس خبٔؼٝ ٚ افشاد ٍشید حمٛق ثب وٝ دا٘ذ یٔ

 ٞب، تیخٕؼ احضاة، یآصاد اص ٞٓ یاسبس لبٖ٘ٛ 26 اغُ

 یٞب تیالّ بی یاسالٔ یٞب ا٘دٕٗ ٚ یغٙف ٚ یبسیس یٞب ا٘دٕٗ

 ُیتطى یآصاد ثش 27 اغُ دس ٚ ٌفتٝ سخٗ ضذٜ ضٙبختٝ یٙید

 اغُ دٚ ٞش دس یِٚ است، وشدٜ تأویذ ٞب ییٕبیپ ساٜ ٚ اختٕبػبت

 یٔجب٘ ثٝ ٔخُ ذی٘جب ٞب تیفؼبِ ٌٛ٘ٝٗ یا وٝ ضذٜ روش ذیل ٗیا

 لشاس اضبسٜ ٔٛسد سا یضغّ یآصاد ٞٓ 28 اغُ دس .ثبضذ اسالْ

 ٚ ٘جبضذ ٕٔٙٛع ضغُ آٖ اسالْ ٘ظش اص وٝ ذیل ٗیا ثب یِٚ ،دادٜ

 .٘جبضذ تؿبد دس ٍشاٖید حمٛق ٚ یػٕٛٔ ٔػبِح ثب
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 058و همکاران/ عیسی اردالن  ینات حقوقی آموزش شهروندی در چارچوب نظام حقوقی ایرانتضم

 شهروندی حقوق آهوزش و اجتواعی اعتواد

 اص غشفبً خبٔؼٝ سد اػتٕبد احسبس ایدبد ٚ أٙیت تأٔیٗ

 ػٙٛاٖ ثٝ ٔشدْ آحبد ثّىٝ ثٛد، ٘خٛاٞذ پزیش أىبٖ دِٚت سٛی

 دس اختٕبػی ػشغٝ دس ضٟشٚ٘ذاٖ وّی قٛس ثٝ ٚ فؼبَ اٖوٙطٍش

 تحت أٙیت احسبس داس٘ذ. سضاییٝ ث ٘مص ٟٔٓ ایٗ ثشآٚسدٖ

 ٌزاستأثیش ػٛأُ ایٗ اص یىی وٝ داسد لشاس ٔتؼذدی ػٛأُ تأثیش

 پیٛ٘ذٞبی ٌیشی ضىُ ِضْٚ است. اختٕبػی اػتٕبد ٔمِٛٝ

 ٝٔؤِف بٍ٘شثی افشاد، ثیٗ سٚاثف آٖ ٘تیدٝ دس ٚ افشاد اختٕبػی

 ثستش اػتٕبد است. افشاد ثیٗ دس اختٕبػی اػتٕبد ٘بْ ثٝ ٟٕٔی

 اختٕبػی سشٔبیٝ ٔفْٟٛ وبٖ٘ٛ ٚ اختٕبػی سٚاثف ٚ تؼبٔالت

 تٛافمبتی وٝ ٍٞٙبٔی وٙٙذ ٔی ٔكشح سا ایذٜ ایٗ ثشخی است.

 اختٕبػی یٞبٝ ضجى ٚ ضخػی سٚاثف تش ثضسي چبسچٛة دس

 اص تخّف اٍ٘یضٜ ٚ ٌشدد ٔی ایدبد اػتٕبد ،ضٛد ٔی حبغُ

 (.25) ضذ خٛاٞذ آٖ خبیٍضیٗ أٙیت ٚ ثبصد ٔی سً٘ ٔمشسات

 ،وشد لّٕذاد اختٕبػی ٘ظٓ ٝٔؤِف تشیٗ ٟٔٓ تٛاٖ ٔی سا اػتٕبد

 غیش أٙیت ٚ ٘ظٓ پبیذاسی اػتٕبد، ٘ٛػی ٚ ا٘سدبْ ثذٖٚ یؼٙی

 افشاد ثٝ خبٔؼٝ دس ٔٛخٛد أٙیت قشفی اص (.26) است ٕٔىٗ

 ثٝ ٔتمبثُ اػتٕبد ٚ اقٕیٙبٖ ضشایف دس وٝ دٞذ ٔی اخبصٜ

 تسٟیُ ،ایٗ ٚاسكٝ ثٝ ٚ وٙٙذ ثشلشاس استجبـ یىذیٍش ثب ساحتی

 تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ اػتٕبد اص ٔجٙب ایٗ ثش .است وٙص

 ایٕٗ ٔؼٙبی ثٝ أٙیت (.27) ضٛد ٔی یبد اختٕبػی سشٔبیٝ اثؼبد

 ت.اس آسٛدٌی ٚ آسأص ،٘جٛدٖ ٙبنثیٕ  ٚ ثٛدٖ أبٖ دس ضذٖ،

 جتٔث سٚا٘ی ٌیشی خٟت ٚ رٞٙیت ٘ٛػی اص ٘یض أٙیت احسبس

 ثٝ ٘سجت ضٟشٚ٘ذاٖ ثخص( آساْ ٚ وٙٙذٜ لب٘غ ثخص، )سؾبیت

 أٙیتی ؾذ ٚلبیغ ٚ سٚیذادٞب ثشٚص ٚ حؿٛس ٌزاسیتأثیش ػذْ

 (.28) ضٛد ٔی ٘بضی آتی ٚ فؼّی ضشایف دس )تٟذیذات(

 ٝو ایٗ اص ٞشاس فمذاٖ ٔؼٙبی ثٝ أٙیت احسبس ٕٞچٙیٗ

 ٚ ٘یفتذ ٔخبقشٜ ثٝ یب ٌیشد لشاس حّٕٝ ٔٛسد ا٘سب٘ی ٞبی اسسصش

 ٔطشٚع، ٞبی آصادی ٚ حمٛق ثٝ ٘سجت ثیٓ ٚ ٞشاس ٘جٛد ثٝ

 خٕغ خبقش ٚ لّت آسأص ایٕٙی، خبقش، آسأص ٚ اقٕیٙبٖ

 فشدی، ػٛأُ اص تّفیمی أٙیت احسبس ػالٜٚ ثٝ است. ثٛدٖ

 ثش بوٓح خبظ ٚؾؼیت ٚ ٔٛلؼیت ٚ است اختٕبػی ٚ سٚا٘ی

 ضٛد ٔی سجت لبٖ٘ٛ وبسایی ػذْ یب ٘جٛد دِیُ ثٝ خبٔؼٝ یه

 ٚ اػتٕبد ٕٞچٙیٗ (.29) وٙذ ٘بأٙی یب أٙیت احسبس فشد

 ٞش وٝ است فشٍٞٙی ٚ ٞٙدبسی ٘ظبْ اص ثبصتبثی اػتٕبدی ثی

 ثش ٔجتٙی فشًٞٙ داس٘ذ. سا خٛد ثٝ ٔشثٛـ وبسوشدٞبی وذاْ

 ٚ دٞذ ٔی سٛق ذتٚح ٚ ٕٞىبسی ثٝ سا افشاد ٔؼٕٛالً اػتٕبد

 تطٛیمی، اخشایی ؾٕب٘ت ثب ٞٙدبسٞبیی ٚ اغَٛ دسثشٌیش٘ذٜ

 ؾٕب٘ت ثب )تبثٛٞب( ضذٜ ٔٙغ ٔٛا٘غ ٚ ثشاٍ٘یضا٘ٙذٜ اػتٕبد لبثّیت

 ٔجتٙی فشًٞٙ ٔمبثُ دس است. اػتٕبد سّت اص تٙجیٟی اخشایی

 داسد تأویذ اختٕبػی ٞبی سفتبسی وح ٚ اغٕبؼ ثش اػتٕبد ػذْ ثش

 ٍ٘ٝ سػت ٚ تشس فؿبی دس سا آٖ دس افشاد سٚاثف ٚ خبٔؼٝ ٚ

 سیبسی، یٞبٜ حٛص دس سا أٙیت ػذْ ضشایف ایٗ وٝ داسد ٔی

 وٙذ ٔی تمٛیت پیص اص ثیص لؿبیی ٚ التػبدی ٕبػی،تاخ

 ثٝ یاختٕبػ تیأٙ احسبس ٌفت تٛاٖ ٔی اسبس ایٗ ثش (.30)

 ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ است یاختٕبػ ٚ یضٙبخت سٚاٖ ذٜیپذ هی ػٙٛاٖ

 اػتٕبد ثش یٔجٙت سٚاثف تذاْٚ ٚ سبِٓ یص٘ذٌ ثٝ یبثیدست یثشا

 ٞستٙذ. بصٔٙذی٘ یاختٕبػ

 اختٕبػی أٙیت ثش ٘بظش ٞٓ اسبسی لبٖ٘ٛ اص ٔختّفی اغَٛ

 ٔختّفی ٔسبئُ دس سا ضٟشٚ٘ذاٖ وٝ ایٗ ٞٓ ٚ ٞستٙذ ضٟشٚ٘ذاٖ

 وبُٔ أٙیت دس ٚ لبٖ٘ٛ چبسچٛة دس ثتٛا٘ٙذ تب ٌزاضتٝ آصاد

 ٚ خب٘ی أٙیت ٚخٛد ٕ٘بیٙذ. ذاْال خٛد حمٛق احمبق ثٝ ٘سجت

 خبٔؼٝ دس اػتٕبد حبٔی ذتٛا٘ ٔی خٛد ٘ٛثٝ ثٝ خبٔؼٝ دس سٚا٘ی

 حمٛلی ٔجٙبیی ذتٛا٘ ٔی اسبسی لبٖ٘ٛ اغَٛ ثشخی ضٛد. تّمی

 ػٙٛاٖ ثٝ ضٛ٘ذ. ٌشفتٝ ٘ظش دس أٙیت ٚ اػتٕبد آٔٛصش ثشای

 سا خب٘ٛادٜ اص حٕبیت ثٝ ٔشثٛـ حمٛق ،یىٓ ٚ ثیست اغُ ٔثبَ

 ویبٖ ثٝ احتشاْ ؾٕٗ اغُ )ایٗ است ضٙبختٝ یتسسٕ ثٝ

 داضتٝ ضٟشٚ٘ذی فشدی حمٛق ثٝ اضبسٜ ؾٕٙی قٛسٝ ث خب٘ٛادٜ،

 ثیست اغُ .(ٕ٘بیذ ٔی حٕبیت آٖ اص لبٖ٘ٛ وٝ دداس ٔی اػالْ ٚ

 ٚ ٔسىٗ ،حمٛق ٔبَ، خبٖ، حیثیت، ثٛدٖ ٔػٖٛ ثش ،دْٚ ٚ

 وٙذ، تدٛیض لبٖ٘ٛ وٝ یٔٛاسد دس ٍٔش تؼشؼ، اص اضخبظ ضغُ

 ضٟشٚ٘ذی فشدی حمٛق ثٟتشیٗ اص یىی اغُ )ایٗ است ٔجتٙی

 ثیست اغُ (.است دادٜ لشاس حٕبیت ٔٛسد سا آٖ لبٖ٘ٛ ٚ است

 ٌٛیذ ٔی ٚ ضٙبختٝ تسسٕی ثٝ سا ػمیذٜ یآصاد حك ،سْٛ ٚ

 ٚ تؼشؼ ٔٛسد یا ػمیذٜ داضتٗ غشف ثٝ تٛاٖ ٕی٘ سا وس ٞیچ

 فشدی حمٛق ثٝ ٔشثٛـ اغَٛ اص اغُ )ایٗ داد لشاس ٔٛاخزٜ

 لشاس لبٖ٘ٛ احتشاْ ٔٛسد حمٛق ایٗ غشاحتب ٚ است ضٟشٚ٘ذی

 ٚ ٘طشیبت یآصاد ثش ،چٟبسْ ٚ ثیست اغُ .است( ٌشفتٝ
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 0288، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 061
 ٔجب٘ی ثب ٘جٛدٖ ٔخبِف ثٝ ٔطشٚـ ٔكبِت ثیبٖ دس ٔكجٛػبت

 آٖ تٛؾیح دس است. وشدٜ تأویذ ػٕٛٔی حمٛق یب اسالْ

 اغُ )ایٗ وٙذ ٔی ٔؼیٗ لبٖ٘ٛ سا آٖ تفػیُ ٘ٛیسذ: ٔی

 لیٛدی ثب ٚ ٕ٘ٛدٜ اضبسٜ ضٟشٚ٘ذی خٕؼی حمٛق ثٝ شاحتبًغ

 ایدبد دس سؼی ػٕٛٔی( حمٛق یب اسالْ ٔجب٘ی ثب ٘جٛدٖ )ٔخبِف

ٝ ث اغُ ایٗ اص ثخطی اِجتٝ ،داسد ضٟشٚ٘ذاٖ ثشای أٙیت ٚ ٘ظٓ

 .(ضذ خٛاٞذ ٔشثٛـ ضٟشٚ٘ذی فشدی حمٛق ثٝ ؾٕٙی قٛس

 ؾجف غ،سٕ استشاق تدسس، ٕٔٙٛػیت ثش ،پٙدٓ ٚ ثیست اغُ

 تّىس ٚ تٍّشافی ٔخبثشات یافطب ،تّفٙی ٔىبِٕبت وشدٖ فبش ٚ

 قٛسٝ ث اغُ )ایٗ داسد تأویذ لبٖ٘ٛ حىٓ ثٝ ٍٔش سب٘سٛس، ٚ

 ثٝ )ٍٔش لیذ ثب ٚ داسد اضبسٜ ضٟشٚ٘ذی فشدی حمٛق ثش غشیح

 اضبسٜ ضٟشٚ٘ذی خٕؼی حمٛق ثش ؾٕٙی قٛس ثٝ لبٖ٘ٛ( حىٓ

 فشدی ٔٙبفغ ثش ّٔی ٚأٙیت ػٕٛٔی ٔٙبفغ صیشا ،ٕ٘بیذ ٔی

 یٞب فؼبِیت یآصاد ثش، ضطٓ ٚ ثیست اغُ. داسد( اسخحیت

 ٚحذت ،یآصاد استمالَ، ٘ىشدٖ ٘مؽ ثٝ ٔطشٚـ غٙفی ٚ حضثی

 است ٔجتٙی اسالٔی یخٕٟٛس اسبس ٚ اسالٔی ٔٛاصیٗ ،ّٔی

 ٘ٛػی ثٝ ٚ اضبسٜ ضٟشٚ٘ذی خٕؼی حمٛق ثش ٞٓ اغُ )ایٗ

 ثب صیشا ،تاس ٌشفتٝ لشاس ٘ظش ٔٛسد ٓٞ افشاد فشدی حمٛق

 ٞٛیت ٞب تطىُ خبٔؼٝ، فشادا ته ٘ه فؼبِیت ٚ ضغُ ا٘تخبة

 ٚ ٞب تدٕغ یآصاد ،ٞفتٓ ٚ ثیست اغُ .(وٙٙذ ٔی پیذا

 ثب ٘جٛدٖ ٔخبِف ٚ سالح ٘ىشدٖ حُٕ ثش ٔطشٚـ سا ٞب ساٞپیٕبیی

 قٛس ثٝ اغُ )ایٗ تاس ضٙبختٝ سسٕیت ثٝ اسالٔی، جب٘یٔ

 حُٕ) لیذ ثب ٚ ٕ٘بیذ ٔی اضبسٜ ضٟشٚ٘ذی خٕؼی حك ثٝ غشیح

 ؾٕٙی قٛس ثٝ (اسالٔی ٔجب٘ی ثب ٘جٛدٖ ٔخبِف ٚ سالح ٘ىشدٖ

 .است( دادٜ لشاس تٛخٝ ٔٛسد سا ضٟشٚ٘ذی فشدی حمٛق

 ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق اص غیب٘ت ستبد اسبسی، لبٖ٘ٛ ثش ػالٜٚ

 ایشاٖ دس وٝ است دیٍشی ٟٔٓ ٟ٘بد ػٕٛٔی أٙیت حشیٓ

 ثشسسی است: صیش ضشح ثٝ ستبد ایٗ ٚظبیف وٝ داسد فؼبِیت

 حٛصٜ دس ضذٜ ا٘دبْ الذأبت ٚ ٞبٝ ثش٘بٔ ساٞجشدٞب، ٞب، سیبست

 اغالحی پیطٟٙبدات اسائٝ ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٚ ػٕٛٔی أٙیت

 سیضی، ثش٘بٔٝ ٔطىُ، ثب ثشخٛسد غٛست دس ٌیش تػٕیٓ ٔشاخغ ثٝ

 ثشسسی ستبد، تػٕیٕبت ثٝ ٔشثٛـ ٚظبیف پیٍیشی ٚ ٕٞبٍٞٙی

 وٝ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٚ ػٕٛٔی أٙیت حشیٓ ٔؼشفی ٚ تجییٗ ٚ

 آٔٛصش ٚ ػٕٛٔی اػتٕبد ایدبد ثشای ای پطتٛا٘ٝ ذتٛا٘ ٔی خٛد

 ٕٞیٗ دس وٝ ایٗ ؾٕٗ ،ضٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس ضٟشٚ٘ذاٖ ثٝ آٖ

 حیبت، حك ثٝ ایشاٖ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔٙطٛس دس ساستب،

 ٚ آصادی ا٘سب٘ی، ثشاثشی ٚ وشأت ص٘ذٌی، ویفیت سالٔت،

 ا٘ذیطٝ آصادی سش٘ٛضت، ؼییٗت دس ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذی، أٙیت

 خب٘ٛادٜ، تطىیُ ساٞپیٕبیی، ٚ تدٕغ تطىُ، ثیبٖ، ٚ

 ضذٜ دادٜ ٘طبٖ تٛخٝ ٘یض ػبدال٘ٝ دادخٛاٞی اص ثشخٛسداسی

 است.

 گیری هنتیج

 اص ایشاٖ داخّی حمٛق دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔختّف ٔجب٘ی

 ثشای تؿٕیٙی ٚ ٔجٙب ٔٛؾٛػٝ لٛا٘یٗ ٚ اسبسی لبٖ٘ٛ خّٕٝ

 ٞبی ؾشٚست ٚ ٘یبصٞب پبیٝ ثش ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش ٚ تذاْٚ

 ثب اسبسی ٖ٘ٛلب اغَٛ وٝ ایٗ خّٕٝ اص ،است ایشا٘ی خبٔؼٝ

 ثشاثشی ٚ ػضت وشأت، اغُ ،دیٙی یٞبٜ آٔٛص اص ٌیشی ثٟشٜ

 ضغُ، ا٘تخبة آ٘بٖ، أٛاَ ٚ ٞب داسایی اص حشاست ِضْٚ ٞب، ا٘سبٖ

 یٞبٜ خّٛ ٖػٙٛا ثٝ سا ٚ... اختٕبػبت ٚ لّٓ ا٘ذیطٝ، ثیبٖ، آصادی

 ٘ظش ثٝ ا٘ذ. ضٙبختٝ سسٕیت ثٝ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔختّف

 حمٛق آٔٛصش سشِٛحٝ ػٙٛاٖ ثٝ ٔسبئُ ایٗ لشاسدادٖ سسذ ٔی

 ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش حیكٝ دس تحٛالتی ذتٛا٘ ٔی ضٟشٚ٘ذی

 ثتٛاٖ آٖ چبسچٛة دس وٝ ثیبفشیٙذ حمٛلی اِضأبتی ٚ ثیبفشیٙذ

 ٕٞیٗ دس .ٕ٘ٛد اخشا تؿٕیٙی ضىّی ثٝ سا ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش

 اص ،اسبسی لبٖ٘ٛ اص ٔتطىّٝ ٟ٘بدٞبی وٝ ضٛد ٔی تٛغیٝ صٔیٙٝ

 حمٛق آٔٛصضی اثؼبد ثبیست ٔی ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔٙطٛس خّٕٝ

 اسائٝ اص ٚ دٞٙذ لشاس ٛخٝت ٔٛسد خذی ضىّی ثٝ سا ضٟشٚ٘ذی

 ایٗ اسبس ٕٞیٗ ثش ثپشٞیض٘ذ. اخشا لبثُ غیش اغَٛ ٚ ٞبٝ ثش٘بٔ

 صٔیٙٝ دس وٝ است ٚاسد یضٟشٚ٘ذ حمٛق ٔٙطٛس ثٝ ا٘تمبد

 ثیبفشیٙذ اخشایی یب ٚ لب٘ٛ٘ی اِضأی ٘تٛا٘ستٝ ضٟشٚ٘ذاٖ آٔٛصش

 تؿٕیٙبت است. ٔب٘ذٜ ثبلی خبٔؼٝ اص خذا اغِٛی ثیبٖ حذ دس ٚ

 ایشاٖ حمٛلی ٘ظبْ چبسچٛة دس ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش حمٛلی

 وشأت یٞبٝ حیك دس اسبسی لبٖ٘ٛ اغَٛ بسٌیشیو ثٝ ٘یبصٔٙذ

 ٚ است ػٕٛٔی اػتٕبد ایدبد ٚ أٙیت صادی،آ ثشاثشی، ا٘سب٘ی،

 چبِص ثب سا ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش ٔسأِٝ ذتٛا٘ ٔی آٖ ثٝ تٛخٟی ثی

 ٚ آٖ ویفیت ٚ آٔٛصش ٔسأِٝ ٞٓ وٝ ٔؼٙب ثذیٗ سبصد. سٚ ٝث سٚ

 ٚ فشدی آصادی ا٘سب٘ی، ػذاِت ا٘سب٘ی، وشأت ٔسأِٝ ٞٓ

 اختٕبػی، ٚ ا٘سب٘ی ٔكّٛة ص٘ذٌی اص ٔٙذی ثٟشٜ حك خٕؼی،
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 ٔحٛسٞبی ػٙٛاٖ ثٝ فشدی ٚ اختٕبػی اػتٕبد آصادی، ٚ تأٙی

 وٝ ا٘ذ ضذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٜضذ ضٙبختٝ

 ٞبی تشیجٖٛ ٚ ٞبٝ سسب٘ ،ٞبٜ دا٘طٍب ٔذاسس، دس ثبیست ٔی

 ٌیش٘ذ. لشاس تٛخٝ ٔٛسد تشی ثشخستٝ ضىُ ثٝ ٔزٞجی ـ فشٍٞٙی

 ىیٝت ثب ذتٛا٘ ٔی اٖایش دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق آٔٛصش ثٙبثشایٗ

 ایٗ، ثش ػالٜٚ ثٙطیٙذ. ثٕش ثٝ ٍٕٞب٘ی ٞبی اسصش ایٗ ثش

 ثشلشاسی ٚ ضٟشٚ٘ذی حمٛق حبٔی وٝ لؿبیی سٚیىشدٞبی

 ،است سشصٔیٗ افشاد ٕٞٝ ثٝ ٘سجت ٔحٛسا٘ٝ ػذاِت دیذٌبٜ

 دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق یٞبٜ آٔٛص ٌستشش ٚ ثسف ثشای ؾٕب٘تی

 ضٟشٚ٘ذی صشآٔٛ حمٛلی تؿٕیٗ خٟت .ضٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ٘ظش

 غٛست دس وٝ ذداس٘ ٚخٛد ٞبیی چبِص ٕٞچٙبٖ ایشاٖ دس

 سبص صٔیٙٝ ٙذتٛا٘ ٔی لؿبیی ٚ دِٚتی ٞبی حٕبیت اص ٔٙذی ثٟشٜ

 اص ،ضٛ٘ذ ٌشفتٝ ٘ظش دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٌستشش ٚ ثسف

 ثتٛا٘ذ وٝ ضٟشٚ٘ذی حمٛق ثب ٔشتجف ٟ٘بدی ضذٖ ٔستمُ خّٕٝ

 تٛخٝ ٔٛسد خذی دغذغٝ یه ػٙٛاٖ ثٝ سا ضٟشٚ٘ذی آٔٛصش

  دٞذ. لشاس

 خّٕٝ اص ،ثبضذ ٔی ٘یض ٞبیی ٔحذٚدیت داسای حبؾش پژٚٞص

 ٔٙبثغ اص ٌیشی ثٟشٜ ثب ٘تٛا٘ست چٙذاٖ ٘ظشی حیكٝ دس وٝ ایٗ

 آٔٛصش ثشای حمٛلی ٔجٙبیی ضٟشٚ٘ذی، حیكٝ دس ٔختّف

 لبٖ٘ٛ دس ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔمِٛٝ صیشا ،ثیبفشیٙذ ضٟشٚ٘ذی

 ،است خشاجاست لبثُ آٖ یٞبٝ ٔؤِف تٟٙب ٚ ٘ذاسد ٚخٛد اسبسی

 حمٛلی ٔجٙبی ٘یض ضٟشٚ٘ذی حمٛق ٔٙطٛس وٝ ایٗ ؾٕٗ

 حیكٝ دس ضذٜ ا٘دبْ تحمیمبت اغّت سٚ ایٗ اص .٘ذاسد ٔستحىٕی

 ٔب٘ٙذ. ٔی ثبلی ٘ظشی غٛست ثٝ وبس ساٜ ثیبٖ
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