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 چکیده

هَضَع حمَق بیگاًِ ّویشِ در طَل تاریخ هَرد بحث ٍ بزرسی بَدُ ٍ ًظزات هتفاٍتی ًسبت بِ آى ابزاس شذُ است بِ ّویي 

اًذ. در دًیای  ، ٍضغ حمَلی خاصی بزای بیگاًگاى در ًظز گزفتِ یه، ّز دلیل لَاًیي وشَرّا تحت تاثیز ّویي افىار ٍ ًظزیات

وٌذ بٌابزایي اگز بز اساس آى لَاػذ فزدی تبؼِ آى وشَر ًباشذ،  اهزٍس ّز وشَر لَاػذ خاصی بزای تؼییي اتباع خَد تٌظین هی

وشَر، اس ایي ضزٍرت ًاشی شَد. جذا وزدى ایي دٍ دستِ اس اشخاص یؼٌی اتباع ٍ بیگاًگاى در ّز  هحسَب هی« بیگاًِ»

. لاًَى اساسی ٍ هذًی جوَْری شَد ّایی در حمَق بیگاًگاى ًسبت بِ اتباع یه وشَر هی شَد ٍ ّویي اهز باػث تفاٍت هی

آسادی ٍرٍد بِ خان ایزاى را بِ رسویت شٌاختِ است اها ایي آسادی بذٍى لیذ ٍ شزط ًیست  "اتباع بیگاًِ"اسالهی ایزاى بزای 

ّوَارُ بزخی افزاد، بزای سهاًی وَتاُ یا بلٌذ، در سزسهیٌی جش وشَر  .ِ رػایت یه سزی تشزیفات ٍ همزراتی استٍ ًیاسهٌذ ب

رٍ تمسین ساوٌاى ّز وشَر بِ اتباع ٍ بیگاًگاى اس دٍراى باستاى ٍجَد داشتِ است. حمَق  اًذ، اسایي وزدُ هتبَع خَد سًذگی هی

گَى تاریخی یىساى ًبَدُ است. ًمطِ آغاسیي رسویت یافتي حمَق بیگاًگاى، حمَق ٍ ٍظایف بیگاًگاى در جَاهغ ٍ ادٍار گًَا

رٍم باستاى بَد وِ در آى با تأثیز اس فلسفِ یًَاى دربارُ حمَق فطزی، بزای بیگاًگاى حمَلی با ًام حمَق هلل همزر شذ. بِ طَر 

صَرتیىِ ٍرٍد بیگاًِ ای پذیزفتٌذ هلشم ّستٌذ وِ  ولی وشَر ّا ٍظیفِ ًذارًذ وِ بیگاًگاى را در وشَر خَد بپذیزًذ اها در

 بشز حمَق جْاًی اػالهیِ هثل هطابك با اصَل ٍ لَاػذ رفتار اًساًی حیثیت ٍ وزاهت اًساًی حمَق بشز ٍ دٍ هیثاق بیي الوللی

 .ِ است رفتار شَدپیَست الوللی بیي اسٌاد ایي بِ ّن ایزاى وِ بشز حمَق الوللی بیي هیثاق دٍ ٍ
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