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Reflection of Citizenship Rights in Qajar Time Travelogues 

Abstract: 

In this article, we examine citizenship rights in Iran during the Qajar era from the point of view of European 

journalists traveling to Iran during the Qajar period and have identified the dimensions of citizenship rights in 

them. Real travel letters written in different historical periods, especially during the Qajar period, contain 

valuable information that can be studied by realities of social, political, economic, geographic and natural 

status. It may not be possible to reach them in other sources. The methodology used in this research is a 

descriptive analytical study of books, articles, and resources related to the topic. From this point of view, the 

rights of the citizen, who lies in the deepening of these facts, can be found among the writings of the 

travelogue. The result of the research shows that the Iranian society in that era did not enjoy a favorable status 

in terms of citizenship rights and observance of its standards, and many people were deprived of these natural 

rights, which were their rights. People have not been aware of almost all aspects of citizenship rights, 

including their natural, political, economic and judicial rights, and if they are aware, they are less likely to 

benefit from it. People did not have any political participation at all, and autocratic and authoritarian 

governments at the top of that king did not allow them. In terms of livelihood, people were in dire straits. The 

state of health and medical services has not been defined, and no one has the right to sue in judicial terms, and 

if anyone was sued, they would not go anywhere and people would be punished without trial. 
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قاجار عهدهای بازتاب حقوق شهروندی در سفرنامه  

 

  1مریم جعفری

 2یآرش مشفق

                                                                                                           3عزیز حجاجی کهجوق

-قاجار به ایران سفر کرده ۀنویسان اروپایی که در دوراز نگاه سفرنامهدی در ایران عصر قاجار را حقوق شهروندر این مقاله 

های واقعی که در ادوار تاریخی مختلف سفرنامه .ایمکردهص ها مشخّو ابعاد حقوق شهروندی را در آن کردهاند، بررسی 

-توان به واقعیتها میاست که با بررسی و پژوهش در آنقیمتی حاوی اطالعات ذی اند،قاجار نوشته شده ۀبخصوص در دور

مسیر  دیگر ها در منابعیابی به آنهایی از وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیای و طبیعی دست یافت که شاید دست

ها و منابع مربوط به همقال ها،ی کتابای و مطالعهروش کار در این تحقیق تحلیلی ـ توصیفی است که به صورت کتابخانه نباشد.

های ، از میان نوشتهنهفته است هاواقعیتساخت این فراز این منظر حقوق شهروندی هم که در ژ موضوع صورت گرفته است.

ایران در آن عهد، از نظر حقوق شهروندی و رعایت موازین  ۀدهد که جامعسفرنامه قابل دریافت است. حاصل پژوهش نشان می

مردم تقریباً از تمامی  اند.محروم بوده ،ها بوده استآن از مردم از این حقوق طبیعی که حقّ یداشته و بسیارآن وضعیت مطلوبی ن

کمتر از  ،اندابعاد حقوق شهروندی اعم از حقوق طبیعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی خویش یا آگاه نبوده و اگر هم اطالع داشته

های مستبد و خودکامه ودر رأس آن پادشاه این اند و حکومترکت سیاسی نداشتهوجه مشامردم به هیچ .اندمند شدهآن بهره

بردند. وضعیت بهداشتی و خدمات پزشکی تعریفی نداشته از لحاظ معیشتی مردم در سختی به سر می .دادها نمیاجازه را به آن

برد و افراد بدون محاکمه به جایی نمیشد، راه است و از لحاظ قضایی هم کسی حق شکایت نداشته و اگر هم کسی شاکی می
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:مقدمهـ  2   

، شهرها و احوال خود را از اوضاع هایها و شنیدهدیدهکه نویسنده در قالب آن  هستند نوعی گزارش واقعدر  ،هاسفرنامه

ها، بازارها، بزرگان، دهد و اطالعاتی از بناهای تاریخی، مساجد، کتابخانهشرح می ،مسافرت کرده به آنجاکه  مناطقییا  روستاها

در  ،آداب و رسوم ملی و مذهبی مردم، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، آب و هوا، زبان اهالی، مناطقی که بازدید نموده است

خاصی مسافرت به ایران را انتخاب  ۀخارجی که هر کدام با هدف و انگیز و گردشگران احانسیّ. گذاردمی دیگراناختیار 

ها بررسی و تحقیق در این سفرنامه  .اندنوشتههای خود را مختلف ارزیابی کرده و دیدگاه زوایایاز  را اوضاع کشور ما ،اندکرده

 اجتماعی،  ،تواند خواننده را با اوضاع سیاسیمی آن است، ۀنگارند از اطالعات عینی و تجربی مطالب زیادیکه حاوی 

 های طبیعی و جغرافیایی آشنا کند.فرهنگی، پدیده

 :ینه تحقیقپیشـ  3

، اما تاکنون کار های زیادی نوشته شدهها و مقالهکتابتاکنون  ،های عصر قاجارسفرنامه و درخصوص موضوع شهروندی 

 صورت نگرفته است.  های عهد قاجارسفرنامهندی در حقوق شهرو ۀمستقلی دربار

   :روش کارـ   4

ای و گارش این پژوهش به صورت کتابخانهتحلیلی است. روش تحقیق برای ن -ت، این پژوهش توصیفیاز نظر روش و ماهیّ

هایی سفرنامه این پژوهش آماری در ۀمجالت، کتب و مآخذ معتبر، با تکیه بر رویکرد تفسیر و تحلیل محتوا است. جامع ۀمطالع

گیرد، به روش اسنادی صورت می آثار که با تالش در این اندنوشتهاست که سیاحان خارجی در سفر به ایران در عصر قاجار 

وضوع پژوهش را م ۀها و شواهد برجسته حقوق شهروندی نوشته شده، نمونههایی که در زمینبا مطالعه انواع کتابسپس 

این آثار  ۀبه مطالع ،های الزم در این بارهها را شروع کرده و پس از بررسیببرداری از مطالب آن کتااستخراج و کار فیش

 در قالب مقاله تنظیم گردیده است.سپس اطالعات گردآوری شده . پرداخته شد

      :حقوق شهروندیـ  5  

از آن  ـت شـهروندی خـود بـه اعتبـار موقعیّ ،یک جامعه کـه افـراددانست  حقوقـی زمرۀدر  را می توان ،حقـوق شـهروندی

 مقولۀدر » .شودگفته می ،کنـدمیـت آنـان در جامعـه حکومـت و نیـز مجموعـه قواعـدی کـه بـر موقعیّ هستندبرخوردار 

ت محوریّمشترك تمامی تعاریف که با  ۀتر هستجماع از شهروندی و به عبارت دقیقشهروندی، تعریف متعارف و نسبتاً مورد ا

 وظیفه همراه است، شهروندی را مفهومی به هم پیوسته از حقوق و وظایف مدنی سیاسی و اجتماعی و دو مقوله کلیدی حق 

قات طبقاتی، تعلّ بدونو  داده شده استنوعی پایگاه، شأن و عضویت اجتماعی به تمامی افراد جامعه  منزلۀکه به شناسدمی

نابع و برخورداری از تمامی امتیازات، م ها را واجد حقّو آن کرده مگان را یکسان فرض، هنژادی، قومی ، مذهبی و اقتصادی
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-ای که در آن زندگی میف به مشارکت در جامعهف و موظّمکلّ ،مسئولدر آخر و  دهدتشخیص میمزایای حاصله از جامعه 

 (. 3: 13۸5نجاتی حسینی،  «) آوردبه حساب میکنند، 

 :احان خارجیسیّ منظر ایران عصر قاجار ازـ  6

لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت مطلوبی  جمله از های مختلف،عصر قاجار از جنبهایران در کشور  ،احانسیّ نوشتۀبه     

 ۀاگر چه شائب .امکانات زندگی نیز محروم بودند ترینابتداییکردند و از زندگی میبا فقر و بیچارگی  مردم اکثرنداشته است و 

 در این مورد توان حقیقت راتوجه داشت که نمی به این نکته ، اما بایدرسدبه نظر میها گاه ملموس ودن این نوشتهمغرضانه ب

»  کند وضعیت کشور در آن زمان بسیار وخیم بوده استشود که ثابت میو شواهدی بسیاری در این مورد یافت می کتمان نمود

، ومت مرکزی ایران بر خالف تبلیغاتخوب نبود و حک در کلشد. وضع مردم میانگیز زیاد دیده در داخل شهر هم مناظر غم

های ترقی را ه( در حالی که کشورهای دیگر به سرعت پل153ّ:  1ج 1367«) بروگش، .انجام نداده بوداقدامات عمرانی در آن جا 

، نه تنها بودند حکومتیق که سکاندار به خاطر برخی ناال قاجاریه ۀدر دور کشور ایران ،کردندو پیشرفت می ودندپیممی

، سیر قهقرایی کرده است و دوران عظمت خود را پشت سر گذاشته:» ایران شتبلکه سیر نزولی هم دا ،ردکپیشرفت نمی

  (132«) همان  .متأسفانه اینک نسبت به سابق و مخصوصاً دوران صفویه خیلی عقب رفته است

که کشی آب، چنانکردند:» در تهران لولهنیست و مردم به سختی زندگی می خوشایندد رفاه اجتماعی در این دوران زیا       

ام را سالم و بهداشتی نبود، آب خوراکی ،ها. چون آب آشامیدنی در دسترس در خانهوجود نداشتدر شهرهای اروپا هست، 

به این  (66:  13۸3کاگا، ») آشی.کرده بودند ن آب تازه ) نجوشیده( منعمد. از نوشیدندآوردادم از باغ سفارت انگلیس میمی

آبی که نویسد:» اغلب مواقع، « میسالمت مردم در ایران قاجار»در کتاب  «رویلم فلو» :اندموضوع افراد دیگری هم اشاره کرده

بسیاری از  بود. های عفونیت آلوده و ناقل بیماریکردند، به شدّغذاپختن و شستن لباس استفاده می ،ایرانیان برای آشامیدن

، این مردم ساده از یل برداشت اشتباه از احکام اسالم، به دلاز حشرات بود، افزون بر این طشتک آب داشتند که مملوّ کها یخانه

 عدم .(75:  13۸6فلور، «)توان نوشید، خالص است و میاند که هر آبی که جاری استذهن خود انباشته ۀدیرین چنین در گوش

توانست افراد زیادی که می باعث شده بودهای مسری فراوانی را شیوع بیماری ،خدمات پزشکی نبوددر کنار  بهداشت عمومی

 دیدنو آن  استای در انتظارش کنندهناراحت مناظر، کردسفر میآمد تبریز به زنجان و» مسافری که در راه پر رفت.بکشد را

 . (115:  1374«) بروگش،  بردندبه سر میتاریک وهای تنگغوله، در بیروستاهااز  بیرونافراد جزامی است که در 

  : های عصر قاجارـ سفرنامه 7

های از قطار صنعت و پیشرفتو  طی می کرددوران فترت گذر از سنت به مدرنیته را  ،که کشور ایران دورانیدر           

و آمدند ، مسافر و یا در هر عنوان دیگر به ایران فیر، گردشگرس قالبدیگر در  ممالکاز  مسافران زیادی، ای نداشتبهرهجهانی 

ها باقی مانده و به زبان فارسی هم ترجمه از آن برخیکه  اندنوشته در قالب سفرنامه ،گزارشی ،از این افراد بسیاری میان،در این 

 ۀسفرنامه دربار همهاین  ،از آن بعدو  لقب. وارد ایران شدندنویس و سفرنامه سیّاح 10۸ در حدودقاجار  زماندر شده است. » 

های های بعد، مثل دوران پهلوی و حتی انقالب اسالمی، به دلیل رواج استفاده از پدیدهچرا که در دوره، نشده بود نوشتهایران 

  .( 75:  13۸۸پنجی ، س «)ثبت نشده بودایران  ۀارتباطی مثل مطبوعات، تلفن، رادیـو، تلویزیـون دیگـر ایـن تعـداد سـفرنامه دربار
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ها بهترین ابزار ، سفرنامهسوادی مردم در آن روزگارسوادی و یا بی، کموسایل  ثبت و ضبط کافی در ایران، جهل نبودبا توجه به 

 ادنتاس به، اجتماعی و اقتصادی آن دوران را ثبت نمایند. توانستند وقایع، اتفاقات، اوضاع سیاسی، فرهنگیاند که میموجود بوده

بنیـامین دوتودل است که در قرن  ۀسـفرنام ،ثبت کردهایـران  ۀای که یک اروپـایی دربـارسفرنامه اولین»شواهد تاریخی 

 (    20:  1379جوانبخت ، ) .«سفر کرده استدوازدهم به ایران 

  هاحقوق شهروندی در سفرنامه پرداختن بهـ   ۸

قوق چه این حاگر تقریباً همزاد بشر است.توان گفت میقدمتی دیرینه دارد و نیست، بلکه جدیدی مقولۀ حقوق شهروندی      

ق حقوقی است که شهروندان به لحاظ تعلّ شود، اما این حقوق برای شهروندان محفوظ است و همیشه و در همه جا رعایت نمی

پوشانی دارد که ریشه ر از این جهت همبا حقوق بش توان گفت کهاز جهتی می و باشندآن را دارا میت ت و ملیّتابعیّسیاسی 

ت زمانی و نظر از موقعیّصرف ،قوق بشر مربوط به حقوق انسانح لذادر حقوق بشر جستجو نمود؛  اساساً حقوق شهروندی را باید

حق و در  ۀفیک طر ۀرابط ،؛ پس در حقوق بشرباشدمطرح میها که حقوق شهروندی در قلمروِ دولت مکانی اوست؛ در حالی

که  شودرا شامل میحقوق و وظایف  ای از: »شهروندی مجموعهعنوان می گردد تکلیف ـ  حق ۀفدو طر ۀشهروندی رابط قوقح

شهروندی  ،تی. اچ مارشال ( Turner,1990,p:33-39)کند.«می مشخصع اجتماعی و اقتصادی را به مناب شخصهر  رسیدن

 (165: 13۸4)شیبانی،  .است تمام جامعهد. شهروندی، موقعیت اعطا شده به کنمی تقسیمسیاسی و اجتماعی  ،مدنی مقولۀرا به سه 

اهمیت حقوق » :زیادی دارداهمیت گیرد، لذا تعلق می اوانسان به  در جایگاه فطرتاًکه  استحقوقی دارای ، از آن جا که شهروند

-جامعـه در که اگر معتقدندسان خی از کارشناو حتی بر داردنزدیکـی بـا جایگـاه حاکمیت  ۀاسـت کـه رابطـ تا آنجا شهروندی 

 (9 : 13۸9مداحی، گردد« )می متزلزلای حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت 

 :حقوق مدنی ـ 1ـ  ۸

د، منشأ ت تبعیض بر اساس جنس، نژات از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیّآزادی، مصونیّ حقّ     

در زمرۀ حقوق مدنی  ل حبس )غیرقانونی( یا کار اجباریملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مث

 گیرند.قرار می

 :تامنیّـ  1ـ  1ـ  ۸

ت نیّرا نداشت، ام های محلیها و حکومتبرای کنترل قبیله ت این که حکومت مرکزی توانایی کافیعلّ، بهعصر قاجاردر 

در کتاب  «جیمز موریه». اندبه این امر اذعان داشته  ،احان خارجیو تقریباً تمام سیّ ترین سطح ممکن قرار داشتدر پاییندر ایران 

ای از ترکمانان یاغی سر راه مشهد را بریده بودند . قبیلهمنازل خطرناك پر دور نبودنویسد : »« میبابا اصفهانیسرگذشت حاجی»

ت اگر امنیّ  ( 3۸:  1354موریه ، « ) .بودند کردهو مردم را اسیر  برده را به یغما اموالشان، وزها بر سر کاروانی ریختههمان ر و در

که هرکس قدرت  آیدبه وجود میمرج و، نوعی هرجمسلط نباشدبر اوضاع  حکومتو  وجود نداشته باشدای ر جامعهاجتماعی د

تواند در نظام حکومت اخالل ایجاد و این موضوع در دراز مدت می کندمیظلم و ستم تی بر زیردستان بیشتری دارد، به راح
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سوار مسلح هم در  این بار چند »اندازد:می ربه خط ، حمل و نقل و امور بازرگانی را عمالً، چرا که عدم امنیت مسافرتنماید

 1367«) بروگش، دزدی کرده بودندچند نقطه اقدام به ، جاده ناامن است و راهزنان در بودند، زیرا گزارش رسیده بودت ما معیّ

   .( 152:  1ج

 :و مذهب آزادی بیانـ  2ـ  1ـ  ۸

موضوعاتی  ،، آزادی بیان و عقیدهشوندمحسوب میخودکامگی از لوازم آن های سلطنتی که استبداد و اصوالٌ در حکومت

-تحصیل ۀوسیلن مردم خوب و ساده  ـ که حکومت را تنها به» ای.محلی از اعراب ندارنداسی آن یو در روند س هستندنامفهوم 

هد و شاه ایران ای که میان ولیعدانستند و از رابطه، خود را رعایای شاه تبریز میشناختند ـ با اعتقادکاملاش میداران مالیات سرانه

 ،بیان، اصوالً آزادیت هسترعیّ ،ای که به جای شهرونددر جامعه (194:  13۸2، ل«) اورس.داشتندن وجود داشت، اطالعی

بایست اوامر تنها می نه که کردرا ایفا مییک برده  نقش بیشتر ،طبقاتی آن دوره ۀدر جامعت ، چرا که رعیّمعنایی نخواهد داشت

 گونه اظهارنظری را نداشت. حق هیچ بلکه می پذیرفتحاکم را  ۀهای طبقو فرمان

 :عدالت اجتماعیـ  3ـ  1ـ  ۸ 

به عدالت اجتماعی که از جمله حقوق شهروندی  ،مالک و مملوکی ۀقاجار به علت حکومت استبدادی و رابط ۀدر دور

حکومت ایران کامالً مستبده سلطنتی است و اختیار حیات و ممات مردم »:نداشت  جامعۀ ایرانی جایگاهیدر  ،حساب می آید

. ملکم آحاد مردم باید آن را بپذیرندو  برخوردار استاعتبار مطلق  از ، هر فرمان شاهیکسره در اختیار شاه قرار دارد. از این رو

هایی انگلیس مردم حقوق و آزادی کشور : که درقرار داشت، به او گفت نزد فتحعلی شاه مجلسی کهوزیر مختار انگلیس در 

مردم  .ی کنندایین زور بگویند و بدرفتارپ ۀتوانند به مردم طبقها نمین جا هم اعیان و اشراف هستند، اینآدارند و با این که در 

شاه در پاسخ او خندید و . فتحعلیشودها رفتار بد و نامعقول نمی، با آنهای اجتماعی هستندترین ردهحقیر هم با آن که در پایین

، ام داشته باشدشاید دو. این قسم سلطنت پادشاه شما مثل کالنتر مملکت استنگاهی به راست و چپ کرد و گفت : از این قرار 

منصبان را که تو این امرا و صاحب همۀ قادرمخود  امر. من به متفاوت استگویی چه تو می. سلطنت من با آنت نداردلکن لذّ

گونه چیزها را بود. پس در مملکتی که پادشاه این. در ایران همیشه حق با شمشیر بوده است و خواهد بینی عزل و نصب کنممی

که جهال ایلیات عظم و شأن و حصول لذات خود را در تاخت و تاراج و ایذا و اذیت دیگران  وجود ندارد یعجبت جای ،بگوید

و  راداشتند امتیازات ۀکه گروهی از هم وجود داشتطبقاتی  ۀیک جامع ن زمان آدر بنابراین  .(۸0: 13۸2«) فوروکاوا، .بدانند

و هر یک برای خود دربار کوچک و خانه و زندگی  بودندبزرگی  ۀواداین عده از شاهزادگان خان»  :بودندگروهی دیگر فقر 

-بزرگ تمام قسمت ۀکه مانند یک شبک بودشهرهای ایران در دست همین شاهزادگان  ۀ. حکومت عمدداشتندلی بسیار پر تجمّ

، فقر و پریشانی شدها زیاد میآن ۀد. اما هر قدر عبودندقاجار  ۀ ها هم البته پشتیبان سلسلآن ۀو هم در بر گرفته بودرا های ایران 

ت را کای از ممل، گوشهخود هر یک ۀزندگی پر تجمل و شاهان زیرا این شاهزادگان برای ادارۀ، کردکشور هم افزایش پیدا می
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ود و ایرانی حاکم ب ۀچنین نظامی که در گذشته بر جامع .( 141ـ  142«) همان : کردندو آن را غارت می ه بودندتیول خود کرد

 ، عمالً از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم بودند . کردندت زندگی میگروه عظیمی از مردم در قالب رعیّ

 :اسییحقوق سـ  2ـ  ۸

سترسی به اطالعات و ت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دلیّئوحق رأی و امکان تصدی مس

ترین حقوق ها، از مهمتبیان و عقیده و آزادی عمل در انجام اعمال مذهبی توسط اقلیّ حق آزادی ،های سیاسیامکان فعالیت

 آید.حوزۀ حقوق سیاسی به حساب میدر  شهروندی

 :هابرخورداری از مسئولیتـ  1ـ  2ـ  ۸

مسلماً در گرفت و ها صورت میعزل و نصب ،شخص اول مملکت ۀبلکه به خواست و اراد ،نه بر اساس قانون ،در این دوره

به اراده و تصمیم شاه  به طور مستقیم .»انتصاب و ترفیع و تنزل مأموران دولتیرفتاز بین میاین رابطه حقوق بسیاری از افراد نیز 

و معزول شود یا  قرار گیرد مورد بدگمانی بودممکن  ،داشت. از این رو، کسی که درایت و کاردانی و محبوبیت قرار داشت

-ن به اندك زمانی به مقام عالی میمایگاو کمکه متملقان  اتفاق می افتادشود. بسیار ی مجازات و اعدام  یا حت تنزل مقام پیداکند

اند و تصدی کارهای ای رانده شدههمه به گونه ،، امروزه بسیاری از مردان آگاه که نگران وضع کشورندرسند. در این شرایط

 ۀها و طبقات جامعدر الیهوجو جست  (۸2:  13۸2«) فوروکاوا، بروز دهندت خود را توانند استعداد و لیاقو نمی مهم را ندارند

کومت و جامعه را داشتند و حهای کلیدی تمام پست ،دهد که افراد اندکی که سکاندار قدرت بودندآن عهد نشان میایرانی در 

حاکم را نداشتند که بتوانند  ۀورود به طبق ۀت، اجاززیردست و یا رعیّ ۀشد و طبقها عوض میگاهی مواقع جایگاه این مهرهتنها 

 . قبول کنندمسئولیّتی را 

 :هاتحقوق اقلیّـ  2ـ  2ـ  ۸

اند. یکی های مذهبی داشتهتنگاهی تحقیرآمیز به پیروان اقلیّ ،بات شدید مذهبیمردم به خاطر تعصّ ،قاجار ۀمتأسفانه در دور

-نویسد : » یکی از آن مساجد که بهتر و عالیت مییکی از مساجد اهل سنّ ۀت، در باراحان که از شهر تبریز دیدن کرده اساز سیّ

ها آن را متروك گذارده و مثل معبد ، ایرانیاستباشد، در خارج شهر، سر راه اصفهان واقع شدهتر از سایر مساجد تبریز می

ایران بسیار  ،قاجار ۀدر دور( 6۸:  1336«) تاورنیه، انداختهسیعنی پیروان عمر آن را  ؛های، زیرا که سنّکنندمی نگاه ار در آنکفّ

 صاً مسیحیدیگر و مخصو اهبو مسلماً  از مذ آمدندمیو افرادی زبادی برای سیاحت به ایران  بوداحان خارجی مورد توجه سیّ

داوری و تعصبات مذهبی نیستند ری از پیشآمیز و زننده بوده است: »بازرگانان ایرانی عاها بسیار تحقیر. رفتار ایرانیان با آنبودند

ای پر از آب را در مقابل افتد که کاسهکنند و بسیار اتفاق میو با آنان معامله می پذیرندقبول میو با اکراه فرنگیان  نجس را 

نوع تحقیرها خوششان . بیشتر اروپاییان که از این ست او خورده، مستقیماً لمس نکنندهای را که به دگیرند، تا سکهخریدار می
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که خریدهایشان را توسط واسطه و دالل انجام دهند خدمتکار خود را برای خرید به بازار بفرستند یا این، ترجیح میآیدنمی

 ( 9۸:  1375«) بروگش، .دهند

 :های سیاسیتالیّفعّـ  3ـ  2ـ ۸

های سیاسی نداشتند و به خاطر موروثی بودن یتمردم هیچ نقشی در فعال عمالً ،عصر قاجار به خاطر نوع حکومت ۀدر جامع 

منع تجسس، حفظ بدون این که مردم بتوانند در این مورد اظهار نظر کنند.  ،شدندهای حکومتی پدیدار میپادشاهی سلسله

 ۀبر آن در زمینتواند جزو گروه حقوقی مدنی باشد، اما عالوه حفظ حریم خصوصی اشخاص، گرچه می آزادی های فردی و

 زمانی در و باشند شده حاکم رنجش باعث است ممکن گروهی و قوم یا و افراد از ایقوق سیاسی نیز جایگاه دارد. عدهح

 . اندننموده اطاعت را پادشاه دستورات و کرده نافرمانی

 :حقوق اقتصادی ـ اجتماعیـ  3ـ  ۸

،  بیشتر رفتندشمار میاز جمله افراد زیردست به ا که رعای .بودند ۀ مجزاو رعایا دو طبق مالکان ،در جوامع طبقاتی عهد قاجار

ترین حقوق اقتصادی ـ از جمله مهمبنابراین یکی  دند.یدر معرض ظلم و ستم قرار داشتند و کمتر به حقوق اجتماعی خود می رس

  حق کارکردن و تأمین معاش است. ،این قشر از مردماجتماعی 

 :رفاه اجتماعیـ  1ـ  3ـ  ۸

 ۀ مجموع »تأمین اجتماعی نقش مهمی در حق رفاه برای افراد دارد.حقوق اجتماعی، حق رفاه برای همگان است.  تریناز مهم

ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی )مانند بیماری، بیکاری، اقدامات سازمان یافته

-دهد، تأمین اجتماعی نامیده میرست خانوار( پیش بینی و انجام میو مرگ سرپ حادثه ی ناشی از کار، پیری، از کار افتادگی

رصد کنند و یک موظف هستند که حال افراد جامعه را  ند،هایی که در رأس قدرتحاکمان و دولت (11، 13۸4)سنگری،  «.شود

 ن نمایند .ها تأمیرفاه نسبی برای آن

لماً ، مسها در مهیا نمودن رفاه اجتماعی، پاسداشت حقوق طبیعی آنستردم اها از رعیت و ماز آن جا که قدرت دولت

. مشاهده می کنندمردم وضع را بدتر از سابق  ۀمتأسفانه وضع ایران روبه خرابی است و هم» کندتقویت میها را جایگاه حکومت

های محترمی در تهران هستند که خانواده :بیان کردداد و توضیح رانی و کمی خواربار ها را در مقابله با گمیرزا مشکالت خانواده

ها و این بدبختی ۀمیرزا عقیده داشت که هم .کنندبا میوه و آب سیر میو شکم خود را  خورندنمیچهار روز یک مرتبه هم نان 

عیش و نوش خود ند و در فکر و توجهی به حال مردم ندار هستند گیرد که مقامات باال گناهکارمی نشأتجا ها از آنقحطی

عالم )  ۀ، ولی قبلو مخصوصاً عروسی مکروه و بد است که در ماه محرم هر نوع شادیگفت : با آنعنوان مثال می. بههستند

در شکار چند روز قبل، یک دختر  بکند،ای برای کمبود نان و گندم ناصرالدین شاه( به جای آن که به فکر مردم باشد و چاره

 (255:  1ج1367های شاه شده است« )بروگش، او خوشش آمد و صیغه کرد و حاال جزو سوگلی روستایی را دید و از
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 برخورداری از خدمات پزشکیـ  2ـ  3ـ  ۸

ولی مردم عادی  ،هم غیر ایرانی بود بیشترو  داشتندپادشاهان قاجار پزشک مخصوص به خود و یا به عبارتی پزشک دربار 

کردند و این حکیمان هم فاده میتاس ،داشتند یپزشک ۀمول از همان حکیمانی که اندك تجربو به طور مع را هم نداشتندحق این 

ی در عهد قاجار باعث بروز . فقر وعدم رعایت بهداشت، ناآگاهی و جهل و نبود امکانات پزشکوجود نداشتندهمیشه و همه جا 

به  احانی سیّهاسفرنامه بررسی .کشتمییادی را ز ۀهای مسری  و خطرناکی در سطح جامعه شده بود که هر ساله عدّبیماری

:» در کردنمیها برای آن یو حکومت مرکزی هم کار دیدندآسیب می  د که مردم از این موضوع به شدتهدخوبی نشان می

و و معالجه تقاضای دار بودند ون بیمار  که نزد ما آمدندی زیادی ه، عدّها توقف کردیمکه در آنگِلی و هم چنین نقاط دیگری 

خانم  .( 337:  2ج 1367بردند« ) بروگش ، آن رنج می، رماتیسم و استقسا مبتال بودند و از ها بیشتر به تب و نوبه. آنکردندمی

نویسد :» بعضی بیماری یادشده را طاعون و بعضی دیگر آن را رشت می ضمن عبور از شهر ،مدام کارالسرنا در سفرنامه خود

«) کارالسرنا، .. مرکز اصلی بیماری شهر رشت بودرسدتعداد تلفات به روزی چند نفر می دانستند.واگیر می نوعی تیفوئید خیلی

1362  :1۸ .) 

 :حقوق فرهنگی ـ  4ـ  ۸

های زندگی ها و شیوهت، حق داشتن سنتهنگ و زبان اکثریّیابی به فرها، حق دستتحفاظت از فرهنگ و زبان اقلیّ

حقوق  در زمرۀفرهنگی و برابری در آموزش های قومی و المللی، احترام به تفاوتی و بینباطات فرهنگمتفاوت، حق داشتن ارت

ایران از نظر علم و دانش نسبت به  و داخلی، احان خارجییّبه اذعان س .(70تا  56 : 13۸5گلدوزیان، ر. ك :  ) قرار دارد فرهنگی

در ایران چون » :اندسف کردهأبراز تاوسته از وضعیت علم و دانش در ایران ها پیآنکه چرا ،بودممالک غربی تا حد زیادی عقب 

این موضوع  (15:  1346، محالتی«) .، صحبت مردم منحصر به حکومت و کارهای اوستز علوم و اطالعات عالم خبری نیستا

-شهری مثل اصفهان می ۀنخای مسئولین شهری هم از نعمت سود محروم هستند: » رئیس گمركتا حدی تأسفبار است که حتّ

   (35«) همان : .گوید من سواد ندارم

ظیر حقوق طبیعی خود ن بهمسلماً بسیاری از مردم  ،بودشده از مردم ایران  بسیاریگیر ، فقر و بیچارگی گریباناین دورهدر 

ها تند:» در حرمسرای ایرانینداش کسب علم را ۀ رفتن به مدرسه ودختران که اصوالً اجاز .آموزش و یادگیری دسترسی نداشتند

 توانستند سواد بیاموزند.ها مین مالی خانوادهپسران هم در صورت تمکّ .(202:  1ج1367«) بروگش، .سواد زیادندزنان خام و بی

فرزند آشپز دربار بود که اجازه نداشت در سر کالس درس حاضر شود.  خان فراهانی، که بعدها لقب امیرکبیر گرفت،میرزاتقی

 به خدمت هنگام به درس فراگرفتن معروف داستان. کرد سپری شاگردیخانه به مقامقائم ۀخانواد در را کودکی دوران یو

است. در  بوده مشغول شاگردیخانه به که است امیایّ همان به مربوط شده، اشاره آن به منابع در بارها که مقام،قائم فرزندان

کنند، مسلماً هایی، هم در بین مردم و هم در بین زن و مرد ایجاد میشود و عمالً تفاوتمی جوامعی که این گونه با افراد برخورد
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دهد که زنان حرمسرا خواندن و نوشتن ندانند، عالم ترجیح می ۀشود:» اصوالً قبلبرخی از حقوق شهروندی نادیده انگاشته می

   (256«) همان : .های عاشقانه به خارج از حرمسرا بفرستندد نامهتواننرود و نمیها میزیرا بدین ترتیب کمتر احتمال فساد آن

 :حقوق قضایی ـ  5ـ  ۸

توان استنباط نمود که افراد نه از حقوق شهروندی خویش در می ،آیداین دوره به دست میهای چه که از سفرنامهبنابر آن

قرار ت جامعه رعیّ جایگاهاز مردم در  بخش زیادیوگار . در این رزاندقضایی اطالع داشته و نه از آن برخوردار بوده ۀحوز

 .ای نداشتنتیجهکردند و اگر هم شکایت می نداشتندشکایت  حق، گرفتندقرار میظلم و ستم  در معرض داشتند وقتی

بار فدر سفری که به ایران داشته، ضمن تأس ،اتی مشهور به »حاج سیاح« که مدت طوالنی از ایران دور بودهمحمدعلی محلّ

 نویسد : » حکومت فارس و بنادر متعلق به فرهاد میرزای معتمدالدوله و حکومت تمامها، میزمینه ۀدر هم خواندن اوضاع ایران

او حاجی ابراهیم خان است و دست تعدی هر دو به سر  ۀالحکومه نایبکاویس میرزای احتشام الدوله است  ،بنادر با پسرش

ر و کنند و کسی قدرت اظهاشود ابقا نمیدچار غضب ایشان می که به هیچ چیز کسی کهبه طوری  ،بیچارگان دراز است

  (13:  1346، محالتی«)  .چه مردم محرمانه گویندناند چناها بردهاند و چه اعضاء قطع کرده و مالشکایت ندارد . چه سرها بریده

ق ، محقّاستکه از جمله حقوق ضروری هر فرد و انصاف ، مسلماً عدالت ای حقوق قضایی افراد رعایت نشوداگر در جامعه 

که  یکس بسته به کارو هر هستند کس در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارمحور،  همهعدالت ۀنخواهد شد. در جامع

راحتی ال بهمّشوند و خیلی از عُگناهکاران بدون محاکمه مجازات میای که ، اما در دورهگیردپاداش و جزا می ،دهدانجام می

خان خشتی را که علیحسندیگر محلی از اعراب ندارد:»  ،ماً حقوق شهروندیمسلّ رند،توانند دیگران را از سر راه بردامی

-میحاج سیاح در حین گردش تعدادی قبر  ( 14شخص بسیار معتبری بود به قتل رسانیده و هر چه داشت تصرف کرد«) همان : 

، بت دزدی و خطا به ایشان داده شده» اینان از برادران مایند که به راستی یا تهمت نس دهد که :و همراهش توضیح می بیند

اید ؟ خیلی ای دیده. آیا چنین چیزی در هیچ نقطهاندرا زنده در این جا امر کرده گچ گرفته و زنده به گور کرده هاآن ،شاهزاده

 (17«) همان : .حالم منقلب شد

شد. افرادی که مورد ای رعایت نمیاصوالً حقوق شهروندی در هیچ حوزه ،و پادشاهی عهد قاجار در حکومت استبدادی  

-ترین حالت مجازات میداشتن وکیل به فجیع و دفاع و حقّ بدون محاکمه ،گرفتندخشم و غضب شخص اول مملکت قرار می

انست در این مورد اعتراض کند:» صادق خان به توکس هم نمیحمایت از آنان وجود نداشت و هیچ شدند و هیچ قانونی برای

. به دستور و را داد و در اتاقی زندانی کردشاه بالفاصله دستور بازداشت اعلیتهران رفت که خود را به شاه معرفی کند، ولی فتح

د به این اتاق وارد موقعی که برای بردن جس گفتند، همراهان من  .جان دهدتا از گرسنگی  بستنداین اتاق را  ۀشاه در و پنجر

  (142:  1365«) دروویل،  بودمشاهده کردند که زندانی مچ دست چپ خود را خورده  ،شدند

لی سوءقصدکنندگان جان سالم به در برد، وشاه  ،قصد ترور شاه را داشتند باب ۀشاه گروهی از فرقیندر زمان ناصرالدّ

دسته قربانیان خود را در کوچه و بازارهای تهران ادان دستهماند:» جلّکه از نگاه سیاحان خارجی هم دور ن کشته شدندوحشیانه 
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-بردند. بسیاری از آنان زندهگردانیدند و گاهی طناب به گردنشان انداخته و با ضربات شالق آنان را به این سو و آن سو میمی

 (45:  1362رنا، انگیزترین روزهای تهران بود.«) کارالسآن روز یکی از وحشت زنده سوزانده شدند.

خواست انجام می انه هر کاری کهشخص اول مملکت مستبدّ ،ن روزگار که ایرانیان از حقوق شهروندی محروم بودهآدر  

 و دست به پایمال کردهال او نیز حقوق قضایی افراد را عمّ ،حمایت شاه پناهدر  .مانع او شودتوانست نمیداد و هیچ کس هم می

و به این  بگذردباك نیز حاضر نشد از ایمان خود العین بیۀقر: » اندپرداختهاحان به این موضوع ب سیّغال زدند.کاری می هر

 ،های مستبد و خودکامهحکومت (45«)همان  : .به آتش کشیدندجهت او را خفه کردند و به دستور رئیس پلیس جسدش را 

. هر کسی مورد غضب شاه دشدنگناه خود مجازات نمیم به میزان اصوالً اعتقادی به محاکمه افراد گناهکار نداشتند و افراد ه

خان پول و غنایم زیادی ماعیل» پس از این فتح و پیروزی، اسشد:معلوم نبود چگونه و به چه میزان مجازات می ،گرفتقرار می

اقع شد و دستور صادر ولی چند سال بعد معلوم نیست به چه علت مورد غضب شاه و ،ت کالنی به هم زدوبه دست آورد. ثر

، به طوری تند و چوب زیادی به کف پایش زدندولی به این نیز اکتفا نکردند و او را گرف ،اموال او را مصادره کنندگردید که 

، همین ده ویران برایش و از آن همه اموال و ثروت هم توانست درست راه برود، ناقص شده و نمین وقت تاکنونآکه پای او از 

  ( 329:  2ج1367«) بروگش ،.استهباقی ماند

 :حقوق اجتماعی زنانـ  6ـ  ۸

مهری قرار مختلف و به طرق گوناگون مورد بی های، زنان در دورهشواهد تاریخی حکایت از آن دارد که از دیرباز تاکنون

ی اجحاف شده است. حتّ آن ها ، سیاسی و اقتصادی آنان رعایت نشده و در موراد بسیاری در حقّعیاند و حقوق اجتماگرفته

در زندگی دست م خود  وق زن و مرد، باز هم این گروه از اجتماع نتوانستند به حقوق مسلّقبعد از ظهور اسالم و بیان تساوی ح

از  گیرند.سیاری از حقوق زنان را نادیده میدانیم بسیاری از کشورهای اسالمی  در عصر کنونی به سهولت بیابند و چنان که می

( که در طرح نظام احسن 1نساء / )هستند( و از همان گوهر خلقت مردان  49و     2شوری /  سالم زنان موهبتى الهى)نظر ا

(، خداى تبارك و تعالى به خاطر آفریدن آنان )انسان، اعم از زن و مرد( به خود تبریک گفته 3شوری / )دارندآفرینش قرار 

ستم روا داشته  ،دهندیخ به زنان که بخش مهمى از جامعه انسانى را تشکیل مى(. با وجود این، در طول تار14مؤمنون / است)

التى که که نصیب زنان شده و تحوّ ییهاوران کنونى نیز با همه پیشرفتدر د .ها رعایت نشده استشده، حقوق و شأن انسانى آن

. منشأ این شودها رعایت نمىیرند و شأن انسانى آنگایجاد شده، بازهم در بسیارى از موارد، مورد ستم و تجاوز و تبعیض قرار مى

ـ که از گذشته تا به حال از نگاه بسیاری از مردان جوکرد.  وتوان در مردساالری جوامع جستموضوع را بیش از هر چیز می

جتماعی خود حقوق احضور در جامعه را نداشته و بر همین اساس از بسیاری  دانند ـ زن حقّمتأسفانه خود را مالک زن می

ن و  به اصطالح متمدّ ۀحتی در جامع ،، جهل و عدم اطالع از حقوق زناناندیشی، کوتهخشک مذهبی باتتعصّ اند.محروم مانده

ال در جامعه اق و فعّکنونی باعث شده است که زنان مجبور باشند در کنج خانه بمانند و در نتیجه  بخشی از  نیروی خلّ ۀپیشرف

های اجتماعی قرار تر در معرض آسیبسرپرست و بدسرپرست بیشان بیداشته باشند. در هر اجتماعی، زنهیچ نقش و دخالتی ن

 توانند به حقوق اجتماعی خود دست یابند .میان به خاطر عدم حمایت الزم نمیدارند و در این
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ی اجتماعی محروم هستند و حتی هاهنوز سیمای زن در اجتماع مخدوش است و زنان از خیلی از فعالیت ،قاجار هم ۀدر دور

کوه  ۀهای دیگر سلطنتی که سر راه تهران تا دهات دامن) باغ سلطنتی(مانند باغورود به خیلی از جاها را ندارند:» این باغ  ۀاجاز

وارد ند توان، روزها و مخصوصاً بعد از نماز ظهر و عصر برای ورود و تماشای عموم آزاد است و کلیه مردان میالبرز قرار دارد

واداشتن زنان به کار کشاورزی در  (171:  1ج 1367این کار را ندارند«) بروگش،  ۀ، ولی زنان اجازآن شده ، به تماشا بپردازند

روستاهای  بیشتر:» در است دورهدیگری در تضییع حقوق شهروندی زنان آن  ظلمپردازند، به استراحت میحالی که مردها 

دهند و مردان بیشتر به خوابیدن و کشیدن قلیان و خوردن را نیز انجام می کشاورزی، کارهای ی خانهایران، زنان عالوه بر کارها

  (234«) همان :.مشغول هستندچای 

 :حقوق کودکانـ  7ـ  ۸

 هایآموزه در .رعایت نمی شوددر شناخت آن  عدم آگاهیبه دلیل  جوامع امروزی،بخش بزرگی از حقوق کودکان در 

 حق در رحمی بی و خشونت هرگونه اِعمال از همگان و دارند مشخصی مزایای و حقوق پسر، و دختر از کانکود همه ،دینی

 نامناسب زندگی یتوضع در کودکان ها،قوم دیگر و اعراب میان اسالم، از پیش که است حالی در این. اندشده داشته باز آنان

، بهتر شدهاگرچه به مرور و با گذشت زمان وضعیت حقوقی کودکان . محروم بودند نیز عادی حقوق کمترین از و داشتند قرار

مخصوصاً در  ،، کودکاناندنوشتهاحان قاجار بنابرآنچه سیّ ۀدر دور .بشری هستیم اهد تضییع حقوق آنان در جوامعچنان شاما هم

ا هشود و وقتی که بچهاده زیاد توجه نمیاند :» به تربیت کودکان در خانوگرفتههای فقیر، همواره مورد بی مهری قرار میخانواده

در  ،که در این دوره ظلمی دیگری  (202:  1ج1367«) بروگش، .کنندها را به حال خو رها می، آنتوانستند با پای خود راه بروند

 آن ها را فلک ها مجاز است و معموالًا ، کتک زدن بچههخانها بود :» در مکتبهخانهشد، تنبیه بدنی در مکتبحق کودکان می

«) همان .کنندوفلک خیلی وحشت دارند و شکایت میهای مکتبی از این چوبزنند و بچه؛ یعنی کف پایشان چوب میکنندمی

 :1۸1)  

 گیریـ نتیجه 9

 ،هاناپادش حکومت سلطنتی بر ایران حاکم بوده است که به خاطر رفتارهای مستبدانه و خودکامگی ،مورد بحث ۀدر دور

شد. اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور نابسامان بود و بیشتر شهرها و جامعه نادیده گرفته می ی از حقوق شهروندی افرادبسیار

طبقاتی  ۀجا که یک جامعمحروم بودند. از آن ،باشدمی روستاها از حداقل رفاه اجتماعی که از حقوق طبیعی و ابتدایی هر انسانی

از مردم به خاطر عدم تمکن مالی از خدمات فرهنگی نظیر آموزش و هم چنین خدمات لذا بسیاری  ،دادکشور را شکل می

مردم هیچ نقشی  داد.های واگیر شیوع زیادی داشت و دولت هم کاری در این زمینه انجام نمیای نداشتند. بیماریپزشکی بهره

. از لحاظ  و یا اصالً وجود نداشتر کمرنگ هاست نداشتند . عدالت اجتماعی بسیاقانونی آن های سیاسی که حقّدر فعالیت

بدون محاکمه  به  ،گرفتند. کسانی که مورد غضب شاه قرار میشدحقوق قضایی هم حقوق شهروندی به هیچ وجه رعایت نمی
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 ض در حقّعوامل حکومتی نیز دستشان برای هر گونه تعرّیت و اعتراض نداشت و اشک کسی حقّ .شدنداعدام سپرده می ۀچوب

    ی قائل باشند.که برای مردم کمترین حقّم باز بود، بدون اینمرد

 :عبمناـ  10

 ای،چاپ سوم، قم : الهادیقمشهمهدی الهی ۀ(،ترجم1375)  ـ قرآن

 سهروردی ، تهران:دانشنامه سیاسی، ( 1366)آشوری، داریوش ـ 

،  زاده، ترجمه هاشم رجبی کاگا آتسواوجیآش ۀسفرنامه ، خاطرات ایران و یادنام( ،  13۸3ـ آشی کاگا، آتسوُاوجی ) 

 های فرهنگی.چاپ اول ، تهران : دفتر پژوهش

اصغر سعیدی، چاپ اول ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ، ترجمه علیقفقاز و ایران ۀسفرنام(،  13۸2ـ اورسل، ارنست ) 

 مطالعات فرهنگی.

 ،ترجمه مهندس کردبچه، چاپ اول، تهران :اطالعاتنسفری به دربار سلطان صاحبقرا(،1367ـ بروگش، هینریش) 

 ، ترجمه مجید جلیلوند، چاپ اول ، تهران : مرکز. در سرزمین آفتاب(،  1374ـ بروگش، هینریش )

 ی سنائیابوتراب نوری، تهران :کتابخانه ۀ،ترجمسفرنامه تاورنیه(، 1336ـ تاورنیه، ژان باتیست ) 

 .  شباویزتهران :  چاپ سوم،، ترجمه منوچهر اعتمادمقدم،ایران سفر در(،  1365ـ دروویل، گاسپار) 

نویسان اروپایی در دوران فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان از نگاه سفرنامه» (، 13۸۸ـ سپنجی، امیر عبدالرضا) 

 . 73ـ  9۸،صص 13۸۸، سال دهم، دورۀ سوم، شمارۀ هفتم، پاییز نامۀ پژوهش فرهنگی، «قاجاریه و پهلوی

 .میزان تهران :چاپ اول ،  ،اجتماعی تأمین حقوق ،(13۸4) کورش سنگری، ـ 

 س ،(السالم علیه) باقرالعلوم دانشگاه تخصصی ی فصلنامه ،«نبوی حکومت در هااقلیت حقوق» ،(13۸5... )ا روح شریعتی، ـ

 .35ش نهم،

 .انتشارات میزان، تهران: های حقوق اساسیبایسته(،  13۸2) شریعت پناهی، قاضی ـ 

 ،اجتماعی تأمین حقوق یفصلنامه ،«اجتماعی تأمین و رفاه، جامع نظام در مشارکت و شهروندی» ،(13۸4) ملیحه شیبانی، ـ 

 .1ش اول، س

 های سالمت خلیج فارس.پور، بوشهر: مرکز پژوهش، ترجمه ایرج نبیسالمت مردم در ایران قاجار(،  13۸6ـ فلور، ویلم ) 

 ، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، تهران : علمسه سال در دربار ایران(،  13۸5ژوآنس )  ـ فووریه ،

 .زاده،تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،ترجمه هاشم رجبسفرنامه فوروکاوا(،  13۸2ـ فوروکاوا، نوبویوشی ) 

 چاپ اول، تهران : زوار. ، ترجمه علی اصغر سعیدی،سفرنامه مادام کارالسرنا( ،  1362ـ کارالسرنا، مادام ) 

 داخلی حقوق در آن اعمال چگونگی و بشری حق عنوان به تابعیت بودن دارا حق» ،(13۸5) السادات مریم ـ گلدوزیان،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی علوم و دانشکدۀ حقوق ارشد، کارشناسی نامه پایان ،«ایران

 .به کوش حمید سیاح، چاپ اول ، تهران : امیرکبیر، خاطرات حاج سیاح( ،  1346محالتی، محمدعلی) ـ 
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ی میرزاحبیب اصفهانی، چاپ دوم، تهران : ، ترجمهسرگذشت حاجی بابای اصفهانی در ایران(، 1354ـ موریه، جیمز ) 

 حقیقت

بــراهیمـ  شــهروندی(،  13۸9)  مــداحی، ا قــوق  گــانی و ح ظــارت هم قـــه  ،ن شــهردار منط قــوق  12گــزارش  هـــران از ح ت

 .و شهرداری شهروندی

مــود ـ  ســید مح ســینی .  جــاتی ح شــهروندی در (، 13۸5 )ن فــه  لــوم فحــق و وظی تــری ع ســاله دک مــاس ، ر ســی هابر ســفه سیا ل

 .سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

   -Turner . B.S.(1990 ),Outline of a Theory of Citizenship, Sociology, Vol.324 , 

N 2 , p. 189 -217. 
 

 

 


