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  مقدمه

 سیاله  یکصید  از بیيش  است. تاریخ ایران مردم مطالبات و ها آرمان از روشنای  آینه ایران، معاصر تاریخ

 خود به را اسالمی انقالب و مشروطه نهضت همچون پرافتخاری یها نمونه ایران، ملت خواهی و عدالت آزادی

 واالی حيثيت و کرامت به نهادن حرمت خواستار ایران مردم پرفرازونشيب، دوران این در تمامی است. دیده

 و شیهروندان  رضیایت  پنیاه  در حکومیت  قدرت و مشروعيت اند و دوام بوده حقوق خود به دستيابی و انسانی

 حقیوق  سیبحان،  خداونید »فرمونید:    (ع) ابيطالب بنا علی آید. اميرالمؤمنين می دست به آنان حقوق ایفای

 متعال خداوند حقوق برپایی خدا، بندگان حقوق پس پاسداشت دانسته، خود حقوق برایای  پایه را بندگانش

 «. داشت خواهد دنبال به را

در این راستا نهاد ریاست جمهوری، با استناد به حقوق ملت که به روشنی در قانون اساسی جمهیوری  

 کرامیت  از برخورداری حيات، حق است موظف دولت که اسالمی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه این

 از خارج یا داخل مقيم ایرانيان اعم از ایران، شهروندان برای همه را شایسته زندگی و آزادی عدالت، انسانی،

 ذهنی جسمی، سالمتی یا اقتصادی وضعيت مادی، از مواهب مندی بهره ميزان سن، جنسيت، از فارغ ؛کشور

کنید؛   محقق و رعایت زبان را و قوميت نژاد، مذهبی، زیستن، باور سبک اجتماعی، -سياسی گرایش روانی، و

 بیه  نسیبت  شیهروندان  پذیری مسئوليت و توانمندی آگاهی، بدون شهروندی حقوق استيفای که این به نظر

 نيست؛ اقدام به انتشار منشور حقوق شهروندی نموده است.  پذیر امکان عمومی منافع و حقوق، تکاليف

تاریخچیه حقیوق    در این خصوص در این نوشتار به مفاهيم شیهروند، شیهروندی، حقیوق شیهروندی،    

 شهروندی، انواع حقوق شهروندی، خالصه منشور حقوق شهروندی و ... پرداخته شده است.

 و شهروندی شهروند

 اسیت  داده ادامیه توضيح در و شده تعریف «کشور یک یا شهر یک اهل» شهروند ،دهخدا هنام لغت در

 معنیا   بیه ) بیوده  «شهربند» واژه ایین واقیع در و است بوده «بند» گذشته در واژه این در «وند» پسوند که

 انگليسیى  معیادل  و است شده تبدیل «وند» بیه «بنید» زمیان گذشیت بیا و( است بند شهر  به که کسى

 .است« citizen» شهروند،

 را هروندی. شی اسیت  شیهر  مشتقات از 1هروندی. شاست کشور یا التای  شهر، یک رسمی عضو ،شهروند

 حقیوق  بیه  کیه  هنگیامی  ،شهرنشیينان  کارشناسیان،  از برخی باور ه. بدانند می «شهرنشينی» پيشرفته قالب

 ارتقیا  «شیهروند » به ،نمایند عمل اجتماع و شهر قبال در خویش های مسئوليت به و گذارده احترام یکدیگر

 .اند یافته

                                                           
1- Citizenship 
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 نيیز  عضیویت  وظایف البتیه کیه اسیتمند  است که از حقوقی بهره سياسی اجتماع یک عضو ،شهروند

 اسیت؛  شیده  اشیاره  نيیز  مسئوليتی و وظيفه به آن در ،شود دقت تعریف نای  به گر. ااست محفیوظ او برای

 اسیت  آن مسیئوليت  ترین هم. مدانسیت حیق واجید مسیئوليت، بیدون را شیهروندی هیيچ تیوان نمی نییع

. نيست آنها اجتماعی حقوق با ارتباط بی ،افراد فردی حقوق بنابراین ؛باشد هم دیگران حقوق حافظ باید که

 او بییرای  باثبییات  و دائمی نسبتاً یا دائمی اولویت یک واقع در آید، می ميان بیه کسیی حیق از سخن قتیو

 .نمود تعریف انسیان بیرای را ثابتی هجوهر باید حتماً پس باشد، پذیرش مورد ،نای  اگر و شود می تعرییف

 و شده اخالقی سياسی، جامعه یک در تواند می آن از برخورداری با فرد که است موقعيتی» ،شهروندی

 اجتمیاعی  هیای  مسیئوليت  و حقوق تعادل و موازین براساس و متقابل های وابستگی براساس را خود زندگی

 .دارد اشاره حکومت و مردم متقابل روابط به هروندی،. ش«کند ساماندهی

 و فیرد  بیرای  نتيجیه  در و دهد می پيوند مشخص حکومت یک به را افراد که است ارتباطی ،شهروندی

  شیده  تیدوین  و بينیی  پیيش  قانون در که هایی مسئوليت و قوقح .شود می جادای  تکاليفی و حقوق حکومت،

 شهرسیازی،  مالکيیت،  امیوال،  تجیاری،  روابیط  که است مقرراتی وجود نيازمند جامعه حقوقی، نظر ز. ااست

 حقیوق  موضیوع  ،شیهری  دید از رو این از دهد؛ سامان و گرفته نظر در را خانوادگی مسائل حتی و سياسی

 آن انجام روش و وظایف اهداف، اصول، و یکدیگر برابر در آنان تکاليف و حقوق شهر، مردم روابط شهروندی،

 عنیوان  بیه  تیوان  میی  کیه  است شهر هماهنگ رشد بر نظارت کيفيت و شهر امور اداره نحوه مچنين. هاست

 .است کشور اساسی حقوق از منشعب که بدانيم اصولی ترین مهم

 شهروند کسی است که: ،سطوراز نظر ا

  حق احراز مناصب را داشته باشد. 

 حق دادرسی عادالنه داشته باشد. 

و نيز شرکت داشیتن در   ها و تنظيم سياست گيری تصميمشهروند بودن به معنای توانایی مشارکت در 

 .است کشور انتخابات رهبران

ای که آزاد، دموکراتيک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی  توان به وضعيت اعضای جامعه را میشهروندی 

توجه به این نکته اهميت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه  .د اطالق کردنطلب باش مساوات

نویسندگان بیالقوه آنهیا محسیوب     ،کنند که خودشان سياسی هستند، یعنی از قوانين و مقرراتی پيروی می

 .شوند می
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 نیی . ااست شده داده هستند اجتماع عيار تمام عضو که افرادی تمامی به که است پایگاهی ؛شهروندی

 .هستند پایگاه نای  با متناسب تکاليف و وظایف حقوق، و برابر جایگاه دارای همگی افراد

 :است مبتنی آنها بر شهروندی گفت توان می که دارد وجود شرط دو

 یا رعيت دارای ندارند، شهروند سلطنتی و دیکتاتوری های دولت زیرا باشد؛ دموکراتيک باید دولت -1

 .هستند تبعه

 باید افراطی قطب دو از هستيم، شهروندی شکوفایی خواهان اگر باشد؛ آزاد و باز باید مدنی جامعه -1

 .کنيم پرهيز

 :است داده ارائه جدید و شیهروندی مدرن درباره یتوضيحات 1پتمن

 کیار  تقسیيم  بییر  مبتنییی  هییای  وابسیتگی  هپيچيد سيستم در اجتماعی عضویت نوعی ،شهروندی  -1

 .است (مدرن جامعه) تخصصی

 میدرن  اجتمیاعی  زنییدگی  در اجتمیاعی دخالیت بیه معطیوف اجتمیاعی نقیش نیوعی ،شهروندی  -1

 است.

 حقیوق،  از جامعه اعضیای یکسیان برخیورداری تأمين و تضمين برای اجتماعی مبنایی ،شهروندی  -2

 است. مدرن دولت توسط اجتماعی رفاه و امتيازات امکانات،

 دنيیای  و گونه فردیت خیود سیاختن آن، از هدف که است اجتماعی آزادی تحقق نوعی ،شهروندی -4

 و اسیت  شهروندی پردازی نظریه در نوآوری و ابیداع بیرای مبنیایی کليدی های مضمون نی. ااست اجتماعی

 .است ابستهو هم به هحوز دو با اجتماعی کینش نیوعی بیه شیهروندی تبدیل آن

 و شیارکت حیق م  (ب مییدنی  شییهروندی  و آزادی حییق  الیف(  :کنید  میی  اشیاره  حق سه به 2مارشال

 .اجتماعی شهروندی و رفاه حق( ج سياسی شهروندی

کنند که شیهروندی دارای چهیار    ابعاد شهروندی بيان می (، در تحليل1115) 4آلن سيزر و وان هبرت

 بعد فرهنگی یا گروهی شهروندی. -4اقتصادی  –بعد اجتماعی -2بعد سياسی  -1بعد مدنی  -1 :بعد است

 جامعه آزادمنشانه اهیداف راسیتای در معمیوالً کیه شیهروندان زنیدگی هشيو به ،شهروندی مدنی عدب

عد اجتماعی . باست شهروندان سياسی مشارکت و رأی حق شاملعد سياسی شهروندی، . بدارد اشاره است،

 فضیای  یک در مشارکت به همچنين و اجتماعی موقعيت یک در افراد بين ارتباط هب ،و اقتصادی شهروندی

                                                           
2- Pettman 

3- Marshall 

4- Allan Sizer & Van Hebert 
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 شیهروندی  معنیای  و هیا  لفیه ؤم بایید  فعیال،  شهروندی داشتن برایبعد فرهنگی؛ در .دارد اشاره سياسی باز

 بیر  سیویه  ییک  تأکيید  یا حقوقی مالحظات صرف نه ،باشد شهروندان یفرهنگزمينه  مالحظه با و برخواسته

 .ایدئولوژیک های آرمان

ای از نيازهای فرهنگیی نيیز دارنید.     شهروندان عالوه بر نيازهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی مجموعه

لیذت از جملیه ایین نيازهاسیت. مفیاهيم       نيازهای مربوط به خالقيت و خودشکوفایی و نيازهیای فراغیت و  

. در واقیع  توانید تمیام نيازهیای فرهنگیی افیراد را پوشیش دهید        شهروندی مدنی، سياسی و اجتماعی نمیی 

 متفاوت های گونه به یک هر شهروندان هم و ها دولت هم زیرا ؛است پيوند هم فرهنگ مجموعه با شهروندی

 .جویند می بهره خود اهداف تحقق و بخشی سامان برای فرهنگ از

 بایید  عمیومی  اجماع به دستيابی و خود مشروعيت تسریع برای ها حکومتتوان گفت  در این راستا می

 بیه . کننید  متمرکیز  مردم مشترک شعور و احساس ها، سنت آداب، فرهنگی، های ارزش روی را خود اهتمام

 و اجبیار  فشار، اعمال طریق از نه و خيزد می بر مدنيت بستر از سياسی اقتدار و مشروع قدرت دیگر عبارتی

 معنیوی  و فکیری  هیای  فعاليیت  تمام و ها فلسفه ها، بينی جهان که است مدنی ی جامعه در زیرا. عریان زور

 پدیید  اجتمیاعی  اجمیاع  و توافیق  آنهیا،  اسیتحکام  و تداوم نتيجه در و شود می متبلور بشر تلویحی و آشکار

 .آید می

 پویا شهروندی

 همچنیين  و اجتمیاع  افیراد  کیار  و کسیب  و فیردی  هیای  فعاليیت  روزمیره،  زنیدگی  بیه  اشاره ،شهروندی

 ییا  پوییا  هروندی. شی اسیت  افراد اعمال و رفتار از ای مجموعه ،کلی طور هب و دارد شانای اجتماعی های فعاليت

 .است  برخاسته نگرش نای  از واقع در فعال شهروندی

 کیه  هیایی  فعاليیت  .است اجتماعی و فردی های فعاليت از ای گسترده مجموعه منظر، نای  از شهروندی

 های مشارکت مچنين. هکرد خواهد کمک اجتماعی وضعيت پيشرفت به آنها یندابر اما ،باشند فردی اگرچه

 زندگی وضعيت بهبود در که اجتماعی های فعاليت دیگر و داوطلبانه های فعاليت عمومی، خدمات اقتصادی،

 و میدون  شیهروندی  حقیوق  بیه  اشیاره  ضیمن  نگاه نای  واقع ر. دباشد ، میافتاد خواهد ثرؤم شهروندان همه

. دارد انتظیار  خود شهروندان از اجتماع که پردازد می اخالقی و اجتماعی رفتارهای به تر کلی نگاه در ،قانونی

 و متفیاوت  نظیرات  بیا  مردم مشارکت و وگو گفت برای مناسب فضایی نيازمند شهروندی مفاهيم نای ریافتد

 .است عمومی نظارت
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 تعریف حق

 ای واژهحیق،   .ی مطلیوب هیا  عبارت است از شایستگی انسان برای برخورداری از مزایا و وضیعيت  ،حق

 کیار  به «دارد را آن سزاواری ای پدیده یا فرد آنچه» معنی در همچنين و درست و راست معانی در که است

 .رود می کار به خدا های نام از یکی عنوان به اصطالحآً ،شرقی های زبان در همچنين حق. رود می

 حق در اصطالح فقه، سه معنی دارد که عبارتند از: 

 کار.  مانند حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستانکار بر طلب ؛قدرت یک شخص بر شخص دیگر :الف

این حق از نوع قدرت ماد  است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک  ؛ب. قدرت شخص مالک بر مال

 .و قدرت مالک بر مال غيرمنقول، مانند زمين بر مال منقول، مانند کتاب

ا  را اجاره کند، از راه  برا  مثال، هرگاه مستأجر  خانه ؛ج. قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم

تواند  آورد: یکى قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که مى دست مى ه، دو قدرت متفاوت بهد اجاراین عق

و دیگر  قدرت مستأجر بر مؤجر. برا  مثال، هرگاه خانه به تعميرات عمده نياز داشیته   از آن استفاده کند

 .تواند او را به دادگاه بکشاند و و  را به تعمير خانه ملزم نماید باشد و مؤجر از تعمير آن کوتاهى کند، مى

ییا   دهید  میى  قیرار  شیخص  اختيیار  در قیانون  کیه  است اراد  سلطه یا قدرتحق در اصطالح حقوق، 

 داده قیرار  شخص اختيار در قانون که است اراد  درتقو یا  کند مى حمایت آن از قانون که است مصلحتى

 .کند مى ایجاد را معيّنى مصلحت طریق، این از و

 معناشناسی حقوق 

دهید تیا بیه     میی  ن توانایی راای  حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص هآن رابط ،حق

کند( یا از شییخص دیگیر انجیام ییا      فط و چيرگی یابد )آن را تصرلتک و ویژه بر چيزی معين تسای  گونه

قیدرت، امتيیاز، سیلطه ییا      :عبیارت اسیت از   ،نییابراین حییق  . بدن چيزی یا کاری معين را بخواهدانجام ندا

قیوق هیر کشیوری بیرای     . حشناسید  میی  پيوسیته و جدانیشدنی کیه قیانون بیرای ییک شخصای  خواسته

ن امتياز که برای حفظ منافع اشخاص در ی. اشناسد می شخص حقيقی یا حقوقی، در برابر دیگران، امتيیازی

 .است« حقوق»آن نام دارد و جمع « حق»، شیود می جامعه از سیوی قیانون داده

 :هم آن عبارت است از. اشود ها و معانی متعددی مستفاد می ز حقوق، برداشتا

حق توانایی یا اختياری است که نظام یا نظم حقوقی هر کشور به «: جمع حق»به معنای « حقوق» -1

کیاری را از   نکه انتقال میال یییا انجییام دادن   ای  طور مستقيم استفاده کنند یا دهد تا از مالی به می اشخاص

 .دیگران بخواهند



 

6 

 

حقیوقی   هییای  به معنای معرفیت « حقوق» هگاه ممکن است واژ«: معرفت حقوق»حقوق به معنای  -1

ن ای  ن استی حقوق رواج یافتیه است، ممکها شناسانه درباره معرفت ی جامعهها کنون که بررسی. اکار رود به

 .کاربرد نيز فزونی یابد

آور و  ین معنیا، حقیوق مجموعیه قواعییدی الیزام  ای  در«: حقیوقیمجموعه قواعد »حقوق به معنای  -2

کنید و   میی  جاد نظیم و اسیتقرار عیدالت، بیر زنیدگی اجتمیاعی انیسان حکومیت ای  کلی است که به منظور

 .شود می اجرای آن از طرف دولت تضمين

مفهیومی از حقوق اسیت  ن همان ای  :«نظام حقوقی یک کشور» یا « نظام حقوقی»حقوق به معنای  -4

ن برداشت، حقیوق ییک نظیام اجتماعی اسیت کیه در   ای  ر. دشناسان با آن سر و کار دارند که بيشتر جامعه

ن ایی   روابط، نهادهایی کیه اجیرای   ینای  بیر حیاکم قواعد حقوقی، –از روابط اجتماعیای  مجموعه ،داخل آن

بیه   ها کیه آن نهادهای حقوق در چارچوب آن سازمانای  ی حقیوقیها کنید و سیازمان می قواعد را تضمين

  .آیند، وجود دارد می اجراء در

ی هیا  ی حقییوقی، سیازمان  هیا  دانیشی کیه بیه مطالعیه نظیام«: علیم حقیوق»حقیوق بیه معنیانی  -5

 پردازد. می ین قواعیدای  قواعد حقوقی و چگونگی اجرای ،مفاهيم ،حقوقی، نهادهای حقوقی

 یحقوق شهروند

 .کند می به ویژه قانون اساسی آن، حقوق و تکاليف شهروندی را معين قوانين هر کشور

، شیهر  یکیدیگر،  قبیال  در شیهروندان  هیای  مسئوليت و وظایف از ای آميخته ،حقوق شهروندی در واقع

عهیده  آن حقیوق بیر    تیأمين و همچنين حقوق و امتيازاتی که وظيفیه  است  مملکت و حاکم قوای یا دولت

 ،ها ن حقوق و مسئوليتای  ه مجموعه. بباشد مدیران شهری )شهرداری(، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می

 .شود اطالق می« شهروندی حقوق»

 یافته است و شامل هر اقدام و عملیی ای  مفهوم عام و گسترده ،ی جدید، حقوق شهروندیها در تئوری

 .گردد که سبب اعتال و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود می

شود  می تلقی (معمول یا مدرن) مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی

حقیوق   :از نید ن حقیوق عبارت ی. اکند می حقوق و قدرت فراهم به موجب آن شرایط برخورداری فرد را ازکه 

جاد تشکل سياسی و ای  شامل حق رأی و ؛حقوق سياسی ،بيان و برابری در مقابل قانون آزادیشامل  ؛مدنی

( و تأمين اورزی و مصرفوسيله توليد، بازرگانی، کش به) در برگيرنده رفاه اقتصادی ؛حقوق اقتصادی ،صنفی

گفت حقوق شهروندی، حقوقی فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی توان  نابراین می. باجتماعی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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ای ميان او و دولت حاکم  که یک شهروند به واسطه زندگی در قلمرو جغرافيایی خاص و با وجود رابطهاست 

 .شود می از آن برخوردار

از طرف حاکميت به مردم اعطیا شیود. حقیوق شیهروندی در نیزد      قوق شهروندی چيزی نيست که ح

هایی است کیه شیهروندی بیا دارا بیودن آن شیکل       شهروندان واقعی، ثابت و محفوظ است و یکی از ویژگی

کند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی  گيرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی می

 .وق را نقض نموده است، جبران نمایدآنجا که خود، این حق

ناپیذیر   انتقیال و تجزییه    ها است. این حقوق غير قابیل  حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان

 .، به این صورت که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگرندهستند

 شهروندان حقوقبندی  تقسيم

کنند که عبارتست  بندی می تقسيمبرخی حقوق شهروندی را در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری 

 از:

ارچوب قانون اساسی و مفاهيم مربیوط بییه شییهروندی و معییانی آنهیا نظيیر      چ :شناختی هالف( حوز

هیا و نهادهیا در سطوح مختلف، فرایندهای  تاریخی کشور، ساختار حکیومتی، سیازمان هپرستی، توسع ميهن

گانیه، دولیت و اقتصاد )نظيیر ماليیات(، دولیت و خیدمات      بنیدی قیوای سیه سياسی مانند انتخابات، تقسيم

 .مقیام موجودی اجتماعی و وابسته به دیگران اجتماعی )نظير تأمين اجتمیاعی( و انسیان در

احترام به دیگران، تساهل و تسامح، اعتقیاد بیه برابیری، احتیرام بیه قانون و دفاع از  :عاطفی هب( حوز

اد، حقوق شهروندان برای ابراز عقاید، تماییل بیه شرکت در مسائل جیاری، درک  ميهن، اعتقاد به آزادی افر

میداری،   وابستگی متقابل کشورهای جهان به یکدیگیر، احتیرام بیه دولت و سنت ملی بیدون احسیاس قیوم   

سياسیی و فرهنگیی در سیطوح ملیی و      ،منییدی بییه پیيگيییری مسیائل اجتمیاعی      احترام به تنوع و عالقه

 .المللی بين

اطاعت از قانون، پرداخت ماليات، مشارکت، استفاده از تفکیر منطقیی و انتقیادی در     :رفتاری هج( حوز

 .صدر، پيگيری اخبار و اطالعات از منابع گوناگون هحل مسائل، برخورداری از تحمل و سع

 نمود بررسی اجتماعی / اقتصادی حقوق و سياسی / مدنی حقوق قالب درتوان  حقوق شهروندی را می

 آن عبارتند از: مصادیق برخی از که
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 سياسی/ حقوق مدنی 

هایی مانند جنسيت، مذهب و قوميت نباید باعث تبعيض ميان افراد  بدین معنا که ویژگی منع تبعيض:

های مهیم   شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانين گوناگون متجلی شده که از نمونه

کند حقوق  و حکم میاجازه تبعيض ميان افراد به دليل جنسيت آنها را نداده  ،آن قانون کار است. قانون کار

 .و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود

حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته ایین حیق    حق انتخاب کردن و انتخاب شدن:

بدین معنا نيست که معيار و مالکی قانونی جهت افرادی که صالحيت رأی دادن دارنید و نيیز افیرادی کیه     

 .د مشاغلی خاص شوند وجود نداردتوانند نامز می

کرامت انسانی مفهومی بسيار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هیم   حفظ کرامت انسانی:

نمود  ،در حقوق جزا مسئلهدر مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این 

دانستن افراد و همچنیين ميیزان مجیازاتی کیه در قبیال      کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ن پيدا می

ين شده باشد. در واقع نتيجیه و اقتضیای   يارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پيش تع

مجازات خواهید   ،حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه ميزانی

شود  مجرم شناخته نمی ،کس از نظر قانون هيچ»کند:  باره بيان می ساسی در اینهفتم قانون ا و شد. اصل سی

 «.مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

بيیان   ،همچنين بعد از مجرم شناخته شدن فرد نيز، کرامت او باید حفظ شیود. پیس حقیوق اسیالمی    

مجازات کند، مجرم شناخته خواهد  دارد اگر مجری قصاص، بيش از آنچه فرد خاطی مستحق آن است، می

 .شد

هایی نظير نژاد و مذهب و جنسيت، باید از این  فرد فارغ از ویژگی حق گواهی دادن در مراجع رسمی:

ها، به نفع یا ضرر کسیی گیواهی    حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظير دادگاه

 .ط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شودبدهد و این گواهی برابر با دیگران توس

دادگستری و قاضی، نهیاد داوری از ابتیدا کمیابيش وجیود داشیته اسیت.        ،در کنار دادگاه حق داوری:

ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختياری و خصوصی ولی دادگستری، اجبیاری و وابسیته بیه     مهم

دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حیل و فصیل   حاکميت است. اینکه شهروندان جامعه بتوانند در 

اختالفات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسيدگی کنید و فیرد نيیز    

ست. قانون آیين دادرسی مدنی ایران نيز، این حق را بیرای  ا دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوری

 .افراد به رسميت شناخته است
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 حقوق اقتصادی و اجتماعی

هیای   مين حیداقل أهیای برابیر شیغلی، تی     در این دسته از حقوق نيز مباحث حق برخورداری از فرصیت 

موردنياز زندگی در راستای خوراک، پوشاک و مسکنِ مناسب، آموزش و پرورش رایگیان، حیق تحصیيل در    

 .شود مطرح می …مقاطع تحصيالت تکميلی و 

هیای   هیا و اجتماعیات شیهری، حضیور در محکمیه      ه شیرکت در نشسیت  در مسئوليت اجتماعی، وظيف

های اجتماعی برای پيشیرفت جامعیه و    های حل اختالف، مشارکت در پروژه عمومی، هيئت منصفه و هيئت

های فردی  در رابطه با مسئوليت. شود حل برای آنها، برای شهروند اجباری می همچنين یافتن مشکالت و راه

. در مطیرح اسیت   …در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت ماليیات و  ی دادن، خدمتأنيز، ر

 همچیون؛ هیای دولتیی در جهیت ارائیه خیدماتی       خرج نمودن ماليات و عوارض دریافتی توسط بخشمورد 

حقوق و امنيت شهروندان، بهداشت و سالمت، آمیوزش، نگهیداری، تعميیر و سیاخت      ،حفاظت از جان، مال

تیوان   میزیست  ها و محيط آهن، حفاظت و نگهبانی از منابع طبيعی، جنگل ها و راه ها، خيابان هها، بزرگرا چاه

 د:پردازن حمایت از حقوق شهروندی میر ایران سه دسته از قوانين به . داشاره کرد

)بازدارنده(: قوانينی که برای جلیوگيری از وقیوع تخلفیات و جیرایم و      قوانين و مقررات پيشگيرانه  -1

 گردند.  ها تدوین می ممنوعيت انجام برخی فعاليت

گردند و بیه عنیوان مثیال     قوانين حمایتی: قوانينی که در راستای حمایت از حقوق افراد تنظيم می -1

زش و پرورش و تربيت بیدنی  توان به بند سه اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که از حق آمو می

 .رایگان برای همه و تسهيل و تعليم آموزش عالی حمایت نموده است

قوانين تنبيهی: قوانينی که در صورت وقوع تخلفات و نقض قوانين و وقوع جرائم به بيان مجازات و   -2

هم پردازند. مانند قانون مجازات اسالمی که در صورت وقوع جرائمی همچون بیر  ضمانت اجراها می

بينیی نمیوده    برای فرد خیاطی پیيش  مجازاتی را  ،زدن امنيت ملی یا ایجاد رعب و وحشت در افراد

 ت.اس

 تاریخچه حقوق شهروندی

 شکل گرفت: 11پيدایش حقوق مدنی که در قرن  :مرحله اول

  هایی مانند آزادی بيان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قیانونی را   این حقوق، حقوق

بنابراین داللت بر برابیری   است.قوق مدنی ناظر بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکيت اموال . حگيرد دربر می

 .دارد در مقابل قانون و نيز آزادی تجمع، بيان و اندیشه

 :پدید آمد 19 يدایش حقوق سياسی که در قرنپ :مرحله دوم
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 هیای   رأی، نامزدی مقامات انتخابی، حق شرکت در احزاب سياسی و مشارکت بیه شیيوه    شامل حق

قوق سياسی ناظر بر حق مشیارکت در رونیدهای سياسیی )رأی    . حدباش گذاری می یند قانونافر گوناگون در

 .است دادن و نامزد شدن در انتخابات(

 به وجود آمد: 11پيدایش حقوق اجتماعی که در قرن  :مرحله سوم

  که به عنوان مزایای مشیارکت در  است ناظر بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی

قوق اجتماعی مفاهيمی بودند کیه حقیوق اسیتحقاقی افیراد تعرییف      . حگيرد حيات جامعه به افراد تعلق می

 .مزایای بيکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشیشوند، مانند امنيت اجتماعی،  می

 ایران سابقه حقوق شهروندی در

 ران باستان:ای  الف(

نشور صیادر شیده از سیوی کیوروش،     . ماند گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته ایران باستان را پایه

. تأکيید قیرار داده اسیت   پادشاه هخامنشی، بسياری از مبانی و مبادی اوليه حقوق بشر و شهروندی را مورد 

در )کشی  داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل نع بردهم

 .ر اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است. دافراد در برابر قانون و .. ، تساوی(حمله به بابل

 :ب( پيش از انقالب اسالمی

نظیام شاهنشیاهی و    .توان جایی برای حقوق شهروندی پيدا کیرد  نمی چندان ،اسالمیپيش از انقالب 

 اییران  اسیالمی ب الیکی از اهداف انق .نداشت چندان توجهی به آراء و حقوق مردم ایران پادشاهی حاکم بر

ن وجود، یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق ای  ا. ببود ایران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در

شده است کیه   اعالمشهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط اميرکبير 

قیرار   ازن وقیت  ایی   در»در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنهیا تأکيید شیده اسیت؛     

، مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيری که والیاتافتاد، حکام  شکایاتی که مقرون سمع همایونی

چنیين حرکتیی    .انید  گذارده می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می متهم

وجیه   فرمایيم که به هیيچ  می رأی اقدس شهریاری است؛ بنابراین قدغن خالفمنافی مروت و احکام شرع و 

پس از آنکه تقصير متهمان، ثابت و محقق گردید به اندازه تقصيرشان گرفتار  .متهمان را به شکنجه نگذارند

مزبور به هيچ وجه کسی را به شکنجه و آسيب نرسانند  والیاتکام . حگردند می همان سزای شرعی و عرفی

بایسیت   میی  خواهد شید،  مورد مؤاخذه و سياست ،و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنين عملی گردد

 گونیه کیه مشیاهده    میان ه .«از مدلول حکم قضا شمول ننمایندحسبال مقرر معمول داشته، تخلف و تجاوز 
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ممنوع دانسته شیده و حکیام از    ،ن فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر عليه متهمانای  شود در می

و روابیط بیر ضیوابط آن در     هیا  قانون و امثال وابسیتگی ن ای  ؛ امااند حقوق رعایا بر حذر داشته شده تعدی به

ن قیوانين در طیول   ایی   دم رعایت. عدیافتن می برتری ،و قواعد معموال زیرامسير اجرا چندان پایدار نماندند؛ 

حقوق مردم نفی و مورد انکیار قیرار    ،افت و در تمام شئونبسط ی ایران های حکومت خاندان پهلوی در سال

 ی بيدادگر، از بارزترین مصادیق نقض حقیوق شیهروندی در  ها مخوف و دادگاه یها گاه جود شکنجه. وگرفت

 .ن مدعاستای  ب گواهقالهای مبارزان پيش از ان اطره. خن دوران استای 

 ه. بی شید  میی  استفاده «رعایا» و «رعيت» کلمه ازشهروند  واژه جای به مشروطيت، از پيش تا ایران در

 پس .شدند می تلقی او فرمانبردار و پيرو و پادشاه رعيت ،مردم اجتماعی، نظام مراتب سلسله در دیگر عبارت

 اییران  دولیت  تبعیه  حقیوق،  دییدگاه  از ایرانیی  جامعه افراد مدنی، قانون تصویب از پس حتی مشروطيت، از

 .باشند خود متبوع دولت تابع باید تبعه عنوان به ایرانيان یعنی ؛شدند می معرفی

 اسالمی:ج( پس از انقالب 

ی عیادل و  هیا  ، تأکيد بر اجرای قوانين شرعی، منع شکنجه، تشیکيل دادگیاه  اسالمیب البا پيروزی انق

 .بوده است ایران ی دریی و جزایو تأسيس نهادهای قضا اصالحاز اقدامات اوليه در  ،ها روند منصفانه دادرسی

رعاییت عیدالت    ،منیع شیکنجه   :با ذکر مواردی از قبيل (ره) ای حضرت امام خمينی فرمان هشت ماده

 .یکی از اسناد قابل توجه در زمينه حقوق شهروندی استو غيره،  ییقضا

در اصول متعیددی از قبيیل اصیول زییر بیر لیزوم برابیری همیه          ایران اسالمیقانون اساسی جمهوری 

 : تأکيد نموده است .شهروندان در مقابل قانون، منع شکنجه و ..

برای نيل به اهداف میوردنظر   ایران اسالمیوظایف دولت جمهوری  ،آناصل سوم قانون اساسی که در 

ی سياسیی،  هیا  آزادیست و شامل ها ترسيم شده است دربردارنده حقوق شهروندی در تمامی زمينه اسالمی

جاد امنيت قضائی و تأمين حقوق همه افراد اعیم از زن، میرد و   ای  اجتماعی، مشارکت در تعيين سرنوشت و

 .باشد می در برابر قانون و استفاده از آموزش رایگانتساوی عمومی 

از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و  ایران مردم :اصل نوزدهم

 .نها سبب امتياز نخواهد بودای  مانند

از همیه حقیوق    همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قیانون قیرار دارنید و    :اصل بيستم

 .برخوردارند اسالمیانسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 
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حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگیر در   :اصل بيست و دوم

 .مواردی که قانون تجویز کند

ی ها مکالمات تلفنی، افشای مخابره، ضبط و فاش کردن ها بازرسی و نرساندن نامه :اصل بيست و پنجم

تجسس ممنوع است مگر به  تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه

 ن.حکم قانو

تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار به غير یا تجاوز به منافع عمومی قرار  نمی کس هيچ :اصل چهلم

 .دهد

ين دادرسی کيفری، قانونگذار در یآ ، قانون مدنی، قانوناسالمیبر قانون مجازات  عالوهدر قوانين عادی 

بیه   «ی مشروع و حفظ حقوق شیهروندی ها آزادیاحترام به »ای را تحت عنوان  ماده واحده 15/1/12تاریخ 

ی و ضابطان یروندی اصحاب دعوی توسط محاکم قضارعایت حقوق شه بهطور مشخص  تصویب رساند که به

 .تری توجه شده استدادگس

 حقوق شهروندی در اسالم

 همانییا  :آدم بنییی  کرمنا لقد» :داند می خداوند جانب از کرامت صاحب موجودی را انسان ،کریم قرآن

 و ارزشیی  هیای  بزرگواری توانید میی نظیری کرامیت یین. ا(71:اسیراء) «بخشیيدیم کرامیت را آدم فرزنیدان

 بیه  عناییت  بیا  حقوقی و اخالقی تعاليمه هم باید کرامت همين سبب ه. بباشد داشته همراه به فراوانی عملی

 و کیریم  گیوهری  انسیان  بپیذیریم  که نگامی. هشوند تنظیيم آن بیا کامیل سیازگاری در و نظیری اصل این

 بلکیه  انسیان اسیت؛   ق. حو .. امنيت آزادی، تنها نه که بود خواهيم بیاور ایین بیر ناخواه خواه است، ارزشمند

 سازگار باشند. و کرامت با که شوند تنظیيم و تفسیير ای گونه به باید

 فرماید: ذیل می اتیآ  در ،خداوند و حقوق انسان، در خصوص اهميت کرامت و جایگاه انسان

لذییذ و  بر و بحر سوار کردیم و از هر غیذای   ما فرزندان آدم را بسيار گرامی داشتيم و آنها را به مرکب

 (.71اسراء، ی و فضيلت بخشيدیم )آنها را روزی دادیم و بر بسياری از مخلوقات خود برترپاکيزه 

آن  جازه بگيرید و بیر اهیل  ا خود وارد نشوید تا خانهیی غير از ها در خانهاید!  مان آوردهای  که ای کسانی

 (.17ن برای شما بهتر است؛ شاید متذکر شوید )نور، ای  م کنيد؛خانه سال

شیمنی بیا   . دو از روی عدالت، گواهی دهيید  برای خدا قيام کنيداید! همواره  مان آوردهای  هک ای کسانی

تر است و از معصیيت   دالت کنيد که به پرهيزگاری نزدیک. عترک عدالت نکشاند جمعيتی، شما را به گناه و

 (.1)مائده،  دهيد، باخبر است خدا بپرهيزید، که خداوند از آنچه انجام می
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 حق حيات

لب حيیات انسیان بیه معنیای     . سی ان برشمرده، حیق حيیات اسیت   انس برای خداوند که حقی نخستين

 نابودسازی کل جامعه است، مگر آنکه با علت درستی انجام شود.

 (14ه، بقر ) دیگر را نریزیدیکشما پيمان محکم گرفتيم که خون  چون از. 

 (21 ه،) مائد کشته است گویی همه مردم را ،هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فسادگری بکشد. 

 آزادیحق 

 اطاعیت  و بردگیی از رهیاشیدن یعنیی ؛اسالم نظر از زادیآ. اند بوده بشر آزادی آور پيام ،پيامبران ههم

 حیق  ایین  بیه  توجیه  با تواند می انسان که داشتن انتخاب حق یعنی آزادی ،دیگر مکاتب نظر از اما ؛غيرخدا

 در انسان زیرا است؛ بردگی مطلقِ ،رهیایی ایین ،اسیالم در کیه رحالی. دباشد نداشته یا داشته دین نتخاب،ا

 .شید خواهید هیا هوس و آرزوها اسير صورت این

 (46 ت،)عنکبو .که نيکوتر است، مجادله نکنيدای  با اهل کتاب جز با شيوه 

  (156ه، بقر) .اکراهی نيست، راه درست از راه انحرافی روشن شده است ،در قبول دین 

 حق امنيت

حق دارند که  افراد. برخورداری از رفاه و آسیایش اسیت ،از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسالمی

مند شیوند و اسییالم آن را از حقیوق معنیوی شیهروندان      از مواهب هستی بهره ،در محيطی امن و باآرامش

 .داند می

 نشوید وارد ندارید، اجازه صاحبانش با تا خودتان یها خانه مگر ای خانه هيچ به هرگز ایمان اهل ای 

 بهتیر  شیما  برای این که کنيد سالم و تحيت خانه آن اهل به نخست ،شدید داخل و یافتيد رخصت چون و

 ،گردیید  بیاز  گفتنید  و درآمدید ای خانه به چون و درآیيد آنگاه و یابيد اجازه تا شوید متذکر که باشد است،

 .(11 ،نور) داناست کنيد، می چه هر به خداوند و است بهتر شما تنزیه برای این که گردید باز زود

 حق برابری و عدم تبعيض

  قیرار   هیا  و قبيلیه  هیا  ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را به صورت جماعیت

دا دانیا و آگیاه   . خی ین شما نزد خیدا پرهيزگیارترین شماسیت   تر شوید؛ همانا گرامیدادیم تا با یکدیگر آشنا 

 .(12 ت،حجرا).است
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 حق آموزش

 بلکه حکمت ارسال رسیل و تشیریع، تعلیيم و     ،نه تنها آموزش حق بشر است ،ی دینیها برابر آموزه

 :خوانيم می که در قرآن مچنان. هعنوان شده است ها آموزش انسان

    رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند، و شما را تزکيیه کنید و

 .(151بقره، )کتاب و حکمت بياموزد و آنچه نمى دانستيد، به شما یاد دهد 

 غهالبال نهج دیدگاه حقوق شهروندی از

 هتیوان گفییت کییه او آیينی     )ع( تبلور پيدا کرد و میی  حکومت اسالمی در حکومت اميرالمؤمنين علی

دانیش میدیریت    ،رسیالت از کتیاب و سینت نبیوی هسیال 12لی)ع( در دوران عامام . نمای اسالم است تمام

پیس از پيیامبر نيیز از     هسال 15و در روزگار . اخوبی آشنا بود مدنی را آموخته بود و با فرهنگ و سنت نيز به

و . اها گرفته بیود ها و آموزش عبرت ،هیای گونیاگون مدیریتی شیيوه اندوختیه بیود و از ،هیا رویدادها، تجربیه

های نيرومند و ناتوان  تأثير شخصيت یافتیه و قانونمند اداره کند تا جامعه تحت خواسیت جامعیه را نظیام میی

يییت  خیود مسیتقر سیازد و بیا ترب     هخواست عدالت را در جایگاه شایست و می. اقبيله یا غيرقبيله قرار نگيرد

ا همين نگاه متوجه شد که مدینه . بای و جاهلی بکاهد تدریج از نفوذ فرهنگ قبيله به ،ها سلتجربیی و ملی ن

نابراین، به کوفه رفت تا آن شهر نوبنياد را با . بدیگر ظرفيت مناسبی برای اجرا و پذیرش این برنامیه نيست

اش قرار دهد، ولی به دالیلی در کوفه  برنامهمعرض آزمایش اجرای  شهروندان گونیاگون و چنیدفرهنگیی در

حال، حضرت به رفع موانعی که بر سر راه آزادی و  هر ه. بپيشرفته را به اجرا درآورد هنيز نتوانست آن برنام

هییای جمییل و صییفين بییا امتيیازخواهی،       وجود آمده بود، کمر همت بسیت و در جنیگ مردم به آگیاهی

تنهیا احیزاب امیوی قاسیطين و      ن حضیرت نیه  آ. ز بیه حقیوق میردم جنگيیدو تجیاوعدالتی، ستمکاری  بی

انحییراف از   هد، بلکه کارگزارانش را نيز به اندک بهانیکردسبب انحراف از مسير عدالت، تحمل ن ناکثين را به

کییه   اش، درحییالی  سبب وسیعت و گسیتردگی خانییه    یکی را به .نمود مسیير عیدالت، سرزنش و کنترل می

دهی  المال، امتيازبخشی و رانت سبب تبعیيض در تقسيم بيت و دیگری را بهمردم توانایی کافی ندارند  هتیود

اش و  مسییکونی  هسییبب گرانییی خانیی    سياسی و اقتصادی به نزدیکان و بستگان و شخص دیگییری را بییه  

هیای   بیا تکيیه بیر شیيوه    کرد و  المال توبيخ و سرزنش و گاه از کار برکنار می سبب چپاول بيت چهارمی را به

ضیرت در اهميیت میدنيت و شهرنشیينی طیی      . حکیرد  جامعه آنان را کنترل میی  همتفیاوت و متیداول ادار

 شود که در شیهرهای بیزرگ مسیلمانان سیکنی گزینیید و بیه   ای بیه حارث همدانی به وی متذکر می نامیه

آن راه و روش اسییالم روشینتر و   معرض محيطیی اجتمییاعی قییرار دهیید کییه در       ترتيب خود را در این
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در شهرهای بزرگ سکونت کن کیه محل اجتماع مسلمانان اسیت و از جیایی    »:توانمندتر آشکار شده است

 . «یاران اندک است، بپرهيزکه منزلگاه غفلت و ستم است و طاعت خداوند را 

و « دولیت »یا بیا  « مدیریت شهر»را با « شهروند»یا « اهل شهر» هرابط ،«شهروندی»، موضوع واقع رد

طرف دولت و حکومییت رعایییت شیود و میردم مشیارکت       گر حقوق شهروند از. اکند تبيين می« حکومت»

مدنيت و شهروندی، با توجیه  . رسد ظهیور می هشیهروندی بیه منصی هکنند و حقوق خود را بشناسند، پدید

و فطری، آدمی را در رابطه با محيط طبيعی، اجتماعی و فرهنگی متعهد و مکلیف   به مبانی ارزشی، انسانی،

فقیط در   شما نه :فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم»:فرماید در این رابطه می ع(ضرت علی). حداند می

دربرابییر حییق و خلییق    ها و چهیارپایییان نيییز باییید     ها، بلکه در رابطه با بالد و سرزمين برخورد بیا انسان

 .«پاسخگو باشيد

اگر حکومیت بخواهید، وحیدت، امنيیت و معنویییت را در جامعیه محقیق سیازد و رفیاه           اساس این  رب

 :شهروندان را تأمين کند، باید

سياسیی و   ههیای مییدنی و حقییوق اساسییی، توسییع      آزادی اندیشه، تکثر فکیری و فرهنگیی، آزادی  

اختار . سی بشناسید و از آنهییا اسیتقبال کنید    رسميت و اقتصادی را بهمشارکت مردمی در حيات اجتماعی 

پذیری و نفی تفرد و تمرکز و توزیع آن بين مردم بنا نهید، اصالح روابط و مناسبات انسانی  قدرت را بر قانون

هیای روانیی و بحییران هویییت و      قده. عقوقی خویش بیا میردم را پاس نهدرا هنجار قرار دهد و تعهدات ح

طرییق مهیرورزی و توجیه بیه نيازهای روانی و همدردی و همرنگی در زندگی اجتماعی بیا   صیيت را ازشخ

مردم و تکریم عرف، عادات، آداب معقول فرهنگی و اجتماعی مردم و نفی امتيازات ناروای اقتصییادی،   هتود

 .آرامش و آسایش بخشدهیا را  بودن جامعه برطرف کنید و جیان  سياسیی و اجتمیاعی و درمان دوقطبی

 بارتند از:عحضرت علی )ع( هداف کلی حقوق شهروندی از نظر ان راستا ای  در

 بخشيدن به امور سياسی و اجتماعی مردم و اجرای قانون نظم -

 المال بيت هرسيدگی به امور مالی و تقسيم عادالن -

 منظور برقراری امنيت و آسایش مردم مبارزه با دشمنان اسالم به -

 .کشور هادانی و توسعگسترش آب -

 حقوق شهروندی در غرب

گيیری   هیای سياسیی و شیکل    مشاهده حضور مردم در عرصههای سياسی افالطون و ارسطو  هدر اندیش

توان به عنوان  حقوق شهروندی با دو مؤلفه حق و تکليف تبلور یافته است. از جهت تاریخی، افالطون را می
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های سياسی خود پرداخته اسیت.   اولين فيلسوف و متفکر سياسی نام برد که به مفهوم شهروندی در تئوری

که در آن الگوی ابرشهر )مدینه فاضیله( را بیه دسیت داد؛ شیهروندان را یکیی از      « جمهوری»وی در کتاب 

، شیهروند  دهد. ارسیطو نيیز در بحیث شیهروندی     محورهای اصلی تأسيس دولت و حکومت مطلوب قرار می

گوید تنها از گذر زندگی خصوصیی و سیهيم    داند و می و فرمانبرداری سهيم میخوب را در بحث حکمرانی 

ن در حالی است که اولين نمود سیازمانی  ای  .توان وارد دنيای سياست شد شدن در حقوق و فرمانبرداری می

ن تفیاوت  ای  شود؛ با می ه آتن دیدهویژه در شهرهای یونان باستان ب يالدیم 5و  4ی ها و رسمی آن در قرن

ين شهروندی دوره پيشرفته متفاوت است؛ پس علمای یآ ين شهروندی یونان از نظر شکل و عملکرد بایآ که

ن مفهیوم را بیه   ایی   ، رشدای تاریخ علم شهروندی برای تأکيد بيشتر بر تغييرات معنایی واژه شهروندی دوره

رای درک بهتیر  . بی کننید  می ان باستان تا دوره جدید آن تفکيکمراحل مختلف از منشأ اصلی آن یعنی جه

 :نمایيم می ن موضوع را در سه دوره به شرح ذیل بررسیای  تاریخچه حقوق شهروندی،

 :الف( حقوق شهروندی در یونان باستان

از ای  طبقیه  ،شهر وجیود داشیت   -بنابر شواهد تاریخی، در یونان قدیم که نظام سياسی در قالب دولت

شیوند،   میی  ناميیده  ن طبقیه کیه شیهروند   یی . ابودندای  نسبت به دیگران ممتاز و دارای حقوق ویژهها  انسان

سال داشتند و از پدر و مادر آتنی زاده شده بودند و کیارگر زیردسیت نبودنید؛     11مردانی بودند که حداقل 

نوجوانیان و همچنیين    ،نکودکیا  ،نفر خیارجی مقیيم، زنیان    11511نفر بوده،  115111بنابراین نزدیک به 

زایای قانونی چون حق تسیاوی در برابیر قیانون، حیق مالکيیت، حیق       . مشدند نمی وران، شهروند تلقی پيشه

راسیاس  . باختصاص داشتبيان، به مردان آزاد که تعدادشان یک هفتم جمعيت کشور بود،  آزادیقضاوت و 

با محروميت از حقوق شهروندی، به حوزه حقوق شهروندی آتنی، زنان، کودکان و نيز اسيران و بردگان توأم 

ن افراد توانایی دفاع از دولت را ندارند ای ن محروميت به دو دليل بود: نخست آنکهی. اخصوصی تعلق داشتند

 ی دولت هستند؛ ازها رزشا برای ابراز وفاداری بهالزم  عقالنییا قابل اعتماد نيستند و دوم آنکه فاقد شعور 

ن دليل که در ای شهروند به ،ز نظر ارسطو. اآیند می شهرها به شمار -ان ناامنی در درون دولترو نمایندگ  نای 

ی مقيم یک شهر، یابنیدگانی کیه   ها چون در آن صورت اجنبیکند شهروند نيست؛  می مکان معينی زندگی

تعقيیب  که شهروندان را در محیاکم قضیایی   باید  همگی ،در همان محل اقامت خدایگان خود مقيم هستند

ر میورد  . دتیوان شیهروند بیه حسیاب آورد     نمیی  آنان مورد تعقيب قرار گيرند، نکه خود به وسيلهای  کنند یا

کودکان خردسال که نامشان در طومار شهروندی ثبت نشده است یا در مورد سالخوردگانی که به علت کبر 

ن دو دسیته همیين   ای  ر موردد. کنيم می اند به همين روش عمل سن، از انجام وظایف شهروندی معاف شده

اند؛ بلکیه دسیته اول را شیهروند نابیال  و      نان شهروندان شهر یا مملکتای  گویيم که نمی قيد طور ساده و بی
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تیوان گفیت    می طور کلی ه. بکنيم می دسته دوم را به عنوان شهروندانی که سن خدمتشان گذشته است یاد

خصیوص در تمیدن باسیتانی     هر در تمدن آتنی و رومی و بخصيصه شهروندی، بارزترین امتياز و ویژگی شه

 .یونان بوده است

 :ب( حقوق شهروندی در دوران پس از رنسانس

فيلسوفان و دانشمندان یونیان و روم در گیذر زمیان و در دوران قیرون وسیطا، حقیوق        تالشبا وجود 

بعدی به فراموشی سپرده شد و بحث حقوق شهروندی با دوره رنسیانس در اروپیا    تحوالتشهروندی در اثر 

ای  قرون هجدهم و نوزدهم، فيلسوفان آلمانی مانند هگیل و میارکس هیر کیدام از دریچیه وییژه       .شروع شد

 . موضوع حقوق شهروندی را مورد بحث قرار دادند

ارکس . می م توسعه جامعه مدنی استحقوق مدنی و از لواز الینفکهگل حقوق شهروندی جزء  به نظر

دستاویزی بورژوازی دانسته و تحقق واقعی آن را مشروط بیه زوال کامیل    موضوع حقوق شهروندی را صرفاً

نظریه حقوق فطری در قرون هفدهم و هجیدهم بیا سیتایش فیرد و      .بينی نمود نظام نابرابری طبقاتی پيش

ی دانایان معاصر، هدف، حفظ منافع عمومی است؛ هدف ها ی او همراه است؛ ولی در نوشتهها آزادیحقوق و 

تر باشید   تواند زندگی کند هر چه اجتماع منظم نمی اصلی آسایش انسان است؛ ولی چون فرد دور از اجتماع

 .تر است آسایش او فراهم

 ج( حقوق شهروندی در دوران مدرن:

 از جملیه  ؛متعیددی گردیید   نظری و کاربردی تحوالتموضوع حقوق شهروندی در دوران نو نيز دچار 

ستفاده از دیدگاه حقوق شهروندی به یکی از مضامين مهم حقوق اجتماعی ساکنان در شهر تبیدیل شیده   ا

شود که در قبال اطاعیت و   می است؛ یعنی شهروندی، جزئی از حقوق اجتماعی و مدنی هر شخص محسوب

 ی عمیومی را بیه حماییت از خیود وا    هیا  و دستگاهها  رعایت قوانين و تعهدهای عمومی و اجتماعی، سازمان

ارتبیاط   ،ر اجتمیاع . دتوان تفکيک قائل شید  می و اجتماع ر مفهوم مدرن شهروندی، ميان جامعه. ددارد می

مفاهيمی  ،آورد می شود و آنچه افراد را گرد هم می ميان شهروندان براساس روابط خانوادگی و خون تعریف

که جامعه، مرکب از افرادی است که اجتماعشان آگاهانه و  باشد؛ در حالی می از قبيل: همسایگی و مانند آن

و جامعیه   (ارتبیاط همسیایگی  )، ده (ارتباط خیونی )ی اساسی اجتماع را خانواده ها پایه .از روی اختيار است

مفهیوم شیهروندی را از ارزش    ،ظهور ليبراليسم در قرن نیوزدهم  .دهد می تشکيل (ارتباط مذهبی)روحانی 

منافع متحول کرد؛ یعنی رابطه ميان مفهوم شهروندی و مصلحت عمومی را  اختالفنی و برادری آن به تعاو

شدند که در حقوق سياسی و مدنی بیا هیم برابرنید و     می از هم گسست و شهروندان به عنوان افرادی تلقی



 

18 

 

. .. بيان، برابری در نزد قانون، حق اجتمیاع و  آزادیچون ای  شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده

، هیا  يبیرال ل ن دییدگاه، ایی   طبق .فهوم رایج شهروندی بود. م.. دون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی وب

قید بودنید کیه    تمعهیا   ليبرال ،ر قرن بيستم. ددامور زندگی شهروند و اجتماع بودنمخالف دخالت دولت در 

، نقش فعالی را بر عهده بگيرد و ها آزادیو نابرابری ناشی از ها  عدالتی تبعيضات، بیدولت برای از بين بردن 

ی اجتماعی قرار دهد و حقیوق اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنگیی     ها را در اختيار گروه الزموسایل و امکانات 

 ،هیا  راتیکیم سوسیيال دمیوک    و ر اواخر قرن بيسیت . دستلزم دخالت فعال دولت در آنهاستوجود آمد و م به

برخیورداری از خیدمات    را مفهوم حقوق اجتماعی را گسترش بيشیتری داده و منظیور از حقیوق اجتمیاعی    

 مطرح کردند.تأمين رفاه اجتماعی  و آموزشیاجتماعی، بهداشتی، 

 رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر

نخست شهروند  :شود می ی گوناگون، در خصوص شهروند دو معنای کلی استنباطها با توجه به بررسی

 ،دیین  ،کشیور  ،رنیگ  ،نیژاد  ،از هر جینس  ها به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان

ی سیاکن و مقیيم در ییک کشیور اعیم از اتبیاع و       هیا  شهروند به معنای انسان ،باشد و دیگر ی. ممذهب و ..

 .ستندکشور ه -کشور و تحت قدرت آن دولت -بيگانگان که در سرزمين یک دولت

که رابطه حقوق شهروندی به معنای مضيق  تقسيم کردندبه مضيق و موسع  حقوق شهروندی رابرخی 

حقوق بشر مساوی ) و در معنای موسع، تساوی( حقوق بشر جدای از حقوق شهروندی)با حقوق بشر، تباین 

است؛ زیرا در حالت اول، حقوق شیهروندی محیدود بیه قلمیرو سیرزمين اسیت و جنبیه         (حقوق شهروندی

 .شمول ندارد و در حالت دوم، نگاهی مشابه نگاه حقوق بشر مبتنی بر حقوق انسانی دارد جهان

نظر از مواردی چون تابعيت و مليت، دارای حقوقی  انسان صرف «بما هو» توان گفت انسان می در واقع

ی مختلف یکیی اسیت و محیدود بیه     ها و مکان ها در زمان ها باشد و برای همه انسان می حياتاز قبيل حق 

کیه حقیوق شیهروندی رابطیه      شود؛ در حیالی  می قلمرو خاصی نيست که از آن تحت عنوان حقوق بشر یاد

ر، گيیریم در حقیوق بشی    میی  دارد؛ بنابراین نتيجیه شهروندان  یی نظير تابعيت و مليتها مستقيمی با مقوله

 رحطی دو موضوع حیق و تکليیف بیا هیم م     ،که در حقوق شهروندی دارای حقوقی است در حالی انسان صرفاً

 -حیق ه حق و در حقوق شهروندی رابطه دوطرفی  هرابطه یک طرفبشر تر در حقوق  شود؛ به عبارت ساده می

 مطرح است. تکليف

 شهروندی عبارتند از:یا تکاليف  از وظایف برخی
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 صدایشیان در   ،دهنید  نمیی  کسانی کیه رأی  :ی دادن یا کاندیداتوری(أ)اعم از ر شرکت در انتخابات

 .شود نمی ت حاکمه شنيدهأهي

 کنید،   میی  زندگی هر شهروندی باید از قوانين کشوری که در آنجا :احترام به قانون و حقوق دیگران

 .پيروی کند و به حقوق دیگران احترام بگذارد

 اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، صنفی(، ،حزبی)فعاليت  امور سياسی :در مشارکت 

 براسیاس قیانونی   شهروندان موظف به پرداخت ماليات بر درآمید و دیگیر عیوارض    :پرداخت ماليات 

 .باشند می درستکاری و راستی

 خدمت نظام وظيفه 

 مطبوعات آزادیحقوق شهروندی و 

مطبوعات باید شیرحی   :استتيب تر ، بدینمطبوعات آزادیده از سوی کميسيون ی اعالم شها ضرورت

ينیه تمیام   یآ واقعی، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کرده، ابزاری برای مبادله آرا و انعکیاس انتقادهیا،  

ی جامعه و مجهز به دانش روز بوده و بیه  ها کننده اهداف و ارزش ی موجود در جامعه، منعکسها نمای گروه

 ها توانند به ضرورت می الزم آزادیا در صورت برخورداری از طبوعات تنه. ماطالعات دسترسی داشته باشند

 .جامه عمل بپوشانند

ز آنجایی . اوجود داردمطبوعات  آزادیبيان و  آزادیو انعکاس آن در  آزادیپيوند تنگاتنگ بين مفهوم 

مطبوعات هم رنگ و بوی مختلفیی   آزادی ،ی مختلف شده استها در فرهنگ آزادیکه تعاریف مختلفی از 

بيیان و   آزادی. عمیل  آزادیانتخاب و  آزادی :برخی اندیشمندان یعنی از دیدگاه آزادی .به خود گرفته است

س از دولت، نيروهای امنيتی، گرسنگی، تر  س مانندتر  از آزادیو  «برای چه آزادی»مطبوعات از نوع  آزادی

هم به  «برای که آزادی» .باشند می «از چه آزادی»ی اجتماعی از نوع ها فشارهای گروهی، هنجارها و نظارت

 ،از چه آزادی. بسيار مبهم و پيچيده است آزادیلذا مفهوم  ؛توجه دارد آزادیافراد برخوردار و نيز محروم از 

امورش  درن نوع، فرد مجبور نيست، ای  ر. داند ها بيشتر به آن پرداخته منفی است و ليبراليست آزادیاز نوع 

 .وارد شیده اسیت   هیا  ن خصوص انتقیاداتی بیر ليبیرال   ای اما در ،گيرد شود و تحت فشار قرار نمی مداخله نمی

ن انتقاد ی. ادانند نه منفی می ی واالی انسانی و آن را مثبتها را یکی از ارزش آزادی ،نکه منتقدانای  نخست

جیاد  ای  و مفهوم شیهروندی کیه متضیمن    آزادیبين مفهوم  هانآ. ی فلسفی مطرح شدها دئاليستای  از سوی

میان و عقيیده، حیق    ای  آزادیفکیر،   آزادیبيان،  آزادیی فردی، ها آزادیای از حقوق مدنی ) دامنه گسترده

رابطیه برقیرار    ،(، حقوق سياسی و حقوق اجتماعی )رفاه اجتمیاعی، مشیارکت و امنيیت( اسیت    ...و  مالکيت
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لزومیاً بیه خواسیته     ،نتخیاب . اباشید  می آزادیاز  ها در تعریف ليبرال ،انتخابومين انتقاد به مفهوم . دکردند

کیه   در حیالی  ،داننید  میی  را در خدمت تماییل صیرف افیراد    آزادی ها مچنين ليبرال. هموردنظر داللت ندارد

ر پرتو انتقیادات فیوق   . دبلکه عملی ارزشمند است که اخالقی باشد ،نفسه ارزشی در تمایل صرف نيست فی

 .کنند می واقعی را انجام وظایف فردی توصيف آزادیگرایان،  ت که آرماناس

، آزادیاز  هیا  تعرییف ليبیرال   .اسیت بیا مفهیوم جمعیی آن     آزادیمفهوم فردی  اختالف ،ومين انتقادس

نگیاهی بیه    .اسیت  آزادیی اجتماعی و به عبارت دیگر ماهيت گروهی ها آزادیی فردی و غفلت از ها آزادی

در  آزادیسیازد کیه    می ن واقعيت را برمالای  طلبانه و قومی و دینی گرایانه، استقالل ملی ی جمعیها جنبش

کيبی از نهادهای اجتمیاعی وابسیته اسیت کیه در مجمیوع، نیوع خاصیی از نظیم         تر ترین معنای خود به عام

روابط اجتمیاعی ماننید   ای از  بلکه در شبکه ؛اند آزاد آفریده نشده ها ، انسانر حقيقت. دسازند می اجتماعی را

 .آیند می عضویت در ملت، طبقه، جنس و دین خاصی به دنيا

یی هیا  ولت با اهیرم . دآید می ناگزیر سخن از دولت به ميان ،مطبوعات آزادیو  آزادیهنگام صحبت از 

. گذارد می کند و بر کارکرد مطبوعات تأثير می یی را بر مطبوعات اعمالها که در اختيار دارد قوانين و کنترل

در فلسیفه سياسیی    آزادیباید جیوانبی ماننید جایگیاه     آزادینسبت به  ،ایران مطبوعات در آزادیر بحث د

در قیانون مطبوعیات و ميیزان انطبیاق      آزادیدر چارچوب قانون اساسی، وضیعيت   آزادیاسالمی، وضعيت 

مچنين ساخت . هنظر داشتی نظری را در ها در قانون اساسی و قانون و مطبوعات با برداشت آزادیجایگاه 

کيب قومی، طبقاتی، جنسی، مذهبی، ميزان بسط حقوق میدنی، فرهنیگ سياسیی،    تر  یعنی ایران اجتماعی

 .مورد بررسی دقيق قرار دادباید ميزان تساهل در بين افراد و نخبگان سياسی و غيره را 

گرایی، نظریه مسیئوليت   آزادیدیدگاه سيبرت، پيترسون و شرام با نام چهار نظریه اقتدارگرایی، نظریه 

حائز ساالر  ای و رسانه مشارکتی مردم اجتماعی و نظریه کمونيستی روسی و نيز نظریات جدید رسانه توسعه

هایی معدود و خردمند  محصول تالش انسان ،ن باور است که حقيقتای نظریه اقتدارگرایی بر .اهميت هستند

ه . بها را بر عهده دارند اند و وظيفه هدایت توده همان نخبگان حاکمهای خردمند نيز  نسان. اهاست و نه توده

الکيت مطبوعات بیه شیکلی انحصیاری در اختيیار     . مسخن دیگر حقيقت و قدرت دو روی یک سکه هستند

ومين . دتوان در جوامعی شاهد بود ن نظریه را میای  نوز. هشود گونه اعتراضی برتابيده نمی دولت است و هيچ

ن مکتب بدین قرار است که انسان تمایل بیه شیناخت حقيقیت    ای  ساس باورهای. اگرایی است آزادینظریه، 

ها مجیاز بیه بيیان     مه انسان. ههاست دارد و تنها شيوه دستيابی به حقيقت، رقابت آزاد افکار در بازار اندیشه

میا  . اشود حاصل می ،ترین فکر ترین و سنجيده آزادانه افکار خود هستند و در نتيجه تساهل متقابل، منطقی
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دئولوژیک و مسیائل اقتصیادی و   ایی   ن مسیأله را میدنظر قیرار داد کیه مسیائل     ای ن نظریه بایدای  در خصوص

 طبیق  .نظریه سوم، نظریه مسئوليت اجتماعی است .کند جاد میای هایی برای مطبوعات ساختاری، محدودیت

ها  عليرغم کوتاه بودن دست دولت از کنترل مطبوعات، آنن نظریه با پيشرفت واحدهای ارتباطات جمعی، ای 

ای از قبيل تعهید و مسیئوليت در    لذا مطبوعات باید کارکردهای ویژه ؛در انحصار افراد معدودی قرار گرفتند

استالينيسیتی بیه    -نظریه توتاليتر روسی هیم همیان دییدگاه لنينيسیتی     .برابر جامعه و مردم داشته باشند

نظرییه دیگیر نظرییه مطبوعیات      .شود ا انحصار دولتی و حزبی و عدم انتقاد شناخته میمطبوعات است که ب

اش را به وضعيت خاص کشورهای در حال توسعه و وظيفه مطبوعات مبنی  ای است که اهتمام اصلی توسعه

ای  نظرییه آخیر بیه نیام نظرییه رسیانه       .دهید  بر کمک به توسعه کشور و عدم انتقاد از دولت اختصاص میی 

 .ورزد ها مخالفت می با هرگونه انحصار بر محتوای رسانه ،ساالر مشارکتی ممرد

، اساساً داشتن یک چارچوب تفکر آزادیو  ا در مسأله اندیشهیآ که شود ن سؤال پرداخته میای  حال به

بدون فقیدان چیارچوب، مفهیوم و میانع      آزادیشود که دفاع از  پاسخ داده می نگونهای  ؟درست است یا خير

  گر تفکر را از قيیدهای درونیی نشیأت گرفتیه از    . ان چارچوب استای  هم نحوه رسيدن به. مغيرممکن است

س، مصلحت، منفعت، ميل و هوی و هوس و قيدهای بيرونی سنت، تاریخ، فرهنگ، میذهب و قیانون آزاد   تر

جیاد  ای  به جای تقليد چارچوب دیگران، خیود بیه   است هتر. برسيم خود به خود به یک چارچوب می ،سازیم

تیوان بیرای همگیان     لبته چارچوب مزبیور را نمیی  . اآید  تفکر و اندیشه به دست آزادیچارچوب بپردازیم تا 

در صورت آمادگی برای گفتگو بیا دیگیران، نبایید    ، تی اگر کسی قائل به فهم مطلق حقيقت باشد. حپيچيد

شناسی مبتنیی بیر    ف شناختیف و لطاین صورت تمام ظراای  در؛ زیرا نسبی نيستقيقت . حوی را طرد کرد

 .شود ها منتفی می انطباق با واقعيات و درک صادق از پدیده

بخشی  بيان به طور مناسب برای افراد آزاداندیش، باید با آگاهی آزادیبا توجه به نبود فضای  باید گفت

احسیاس، نبایید بیه اصیحاب قیدرت رسیمی و غيررسیمی اجیازه         ها و نشان گرفتن عقل بیه جیای    به توده

 .ن خصوص بر عهده دارندای روشنفکران نيز بيشترین وظيفه را در .استفاده از احساسات دینی را داد سوء

اگرچه عوامل تاریخی و ساختاری نقشی مهیم در فرهنیگ نقدپیذیری    ، فرهنگ نقدپذیری در خصوص

های اخيیر اگرچیه شیعار توسیعه      ر سال. دستا ها نقش ساختارها و زمينهتر از  اما نقش عامليت مهم ؛دارند

ن شیعارها بیه بیار    ایی  ، اما به علت نبود همين فرهنگ نقدپذیری از سوی افراد مختلف ،شد سياسی داده می

ن ایی   درجامعیه   نخبگیان  .باشید  یکی از شروط اصلی حقيقت، آمادگی پیذیرش قیول مخیالف میی     .ننشست

کری، هنجیاری و فرهنگیی دسیت بیه گریبیان هسیتند و مسیئوليت غلبیه فضیای          خصوص با یک مشکل ف
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ن ایی   نابراین باید نگرش آنها تغييیر کنید و بعید   . بهاست متوجه آنهای مختلف  در عرصهتحمل مخالف  عدم

 .نگرش به کل جامعه سرریز شود

 جامعه مدنی حقوق شهروندی در 

تاریخ و سنت تفکر غیرب دارد و بیدون فهیم دقيیق     تردید جامعه مدنی مفهومی است که ریشه در  بی

 عیالوه  ه. بپذیر نيست و علل طرح مفهوم جامعه مدنی و مفاهيم مرتبط با آن امکان ها تاریخ غرب، فهم ریشه

توان تعبيری واحید از آن بیه    لذا نمی ؛ی مختلف تاریخی، معنی خاصی به خود گرفتهها ن مفهوم در دورهای 

تیا سیده هجیدهم،     .گيیرد  میی   مفهوم کالسيک جامعه مدنی مورد بررسی قیرار باید ابتدا  بنابراین .ارائه کرد

توان در آثیار جیان الک، ژان    می ن امر راای  که طوری به ،جامعه مدنی مترادف با دولت یا جامعه سياسی بود

کار رفته  قانونمند نيز بهن مفهوم برای اشاره به جامعه متمدن و ای  ه عالوه. بژاک روسو و کانت مشاهده کرد

به سمت عرصه مسیتقل از  و آن را وجود آمد  تحولی در مفهوم جامعه مدنی به ،ر نيمه سده هجدهم. داست

محتیوای   ،ه باور هگل. بمطرح کردای از جامعه مدنی را  هگل فضای مفهومی تازه ،و در نهایت کشانددولت 

ر . دانجامید  می و فکری است که به حيات عقالنی دولتبر فرد، شامل نهادهای اجتماعی  جامعه مدنی عالوه

ر . ددولت در واقع سنتز خانواده به عنوان یک کل و جامعه مدنی به مثابه عرصه فردیت است ،اندیشه هگل

ن ای  مجدداً ،گرامشی ،ر اوائل سده بيستم. دباشد می اندیشه مارکس هم جامعه مدنی همان جامعه بورژواری

قلمروی وجیود دارد   ،داللت دارد که در زندگی افراد امر نای  جامعه مدنی بر ،ر مجموعد .مفهوم را احيا کرد

هیای   انجمنایجاد نيز افراد مجاز به ی دولت به عنوان مظهر نظم سياسی رسمی مبراست و ها که از دخالت

جامعه دینی نيز با هیر  ن مفهوم در ای  طبعاً استفاده از .های غيرقانونی دولت هستند ارادی مستقل از دخالت

 .نظریه حکومت یا دولت دینی سازگار نيست

کیه وجیه    یی بودها خواهی حکومت پس از فروپاشی مارکسيسم، جامعه مدنی واکنشی در برابر تماميت

مفهوم جامعه مدنی  ها رقی. شگرایی، سرکوب فردی و تخریب اقتصاد بوده است گرایی، مطلق دولت اهبارز آن

انید و مفهیوم    ی مربوط به حقوق بشر انتخاب کردهها خواهی، دموکراسی و جنبش آزادی را برای موج جدید

 .سياسی و اقتصادی شهروندان جامعه است آزادی ،آن

مفهیوم بیه   در میورد ایین   غاز بحیث  آ. است ایران موضوع بعدی، ارزیابی انتقادی طرح جامعه مدنی در

تأکيد صیرف بیر رشید اقتصیادی و غفلیت از توسیعه        که شود؛ یعنی زمانی می ارجاع داده 1271اوایل دهه 

افیزاری   زمان سياسی، فرهنگی و اقتصادی )توسعه جامع و هماهنگ( و اصطالحاً تأکيید بیر بعید سیخت     هم

افزاری آن به تدریج به طرح مفیاهيمی ماننید توسیعه سياسیی، مشیارکت،       توسعه و نادیده انگاشتن بعد نرم
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ای بیا خلیط انگيیزه،     ده. عی شیوراها، تمرکززداییی و غيیره انجاميید    رقابت، حقوق شهروندی، اجیرای قیانون   

ای سطحی آن را  ای نيز به گونه و در مقابل، عده کردند باوری ن مفهوم را متهم به غربای  کنندگان از هاستفاد

ای هم هستند که ضیمن وفیاداری بیه معنیای راییج مفهیوم        ده. عکردند در پيوند با اندیشه ليبراليسم تلقی

توان ضمن وفاداری به  می ه راحتی. بدانند می مطلوب ،مدنی، ردیابی تاریخی آن را در جوامع مختلف جامعه

 .پرداخت ایران قرائتی از جامعه مدنی، به بررسی وضعيت و موقعيت آن در

شناسیی،   ارزشی، انسان -فلسفی شرط پيششامل  ،ایران جامعه مدنی و موقعيت آن دری ها شرط پيش

ه . بی اجتماعی اسیت  -همان فلسفه سياسی ،ارزشی -فلسفی شرط پيش .و ساختاری است تاریخی -فرهنگی

بخشی از انطباق مفهوم جامعه مدنی را باید در منیابع اسیتنباطات دینیی،     ،ایران جامعه ندليل مذهبی بود

و بخشیی را در آراء متکلمیان و فقيهیان     المؤمنينو حضرت امير)ص( بخشی را از سيره عملی پيامبر اکرم 

فلسیفی و   شناسیی  انسیان بیر   الوه. عی شناسی نیام دارد  انسان شرط پيششرط بعدی،  پيش .جست و جو کرد

توانید مؤیید درکیی از انسیان سیازگار بیا حرمیت حیریم          میی  فقهی نيز شناسی انسانعرفانی،  شناسی انسان

تاریخی باید تاریخ  -فرهنگی شرط پيشر مورد . دباشد خصوصی افراد به عنوان خاستگاه جامعه مدنی دینی

اسالم از جمله سيره پيامبر اکرم، حضرت امير و سایر ائمه اطهار را به دليل تأثير عميق بر فرهنگ مردم در 

دهنده تقاضا بیرای   ، شرطی که افزایشاست ساختاری شرط پيش، شرط پيشخرین آ. نام بردسطوح مختلف 

تقسیيم کیار و تخصصیی شیدن و بیه       شیرط  پیيش جامعه مدنی و مشارکت سياسی و اجتماعی است و نيز 

اجتمیاعی   -عمیالً از فلسیفه سياسیی    اییران  اخت. ستفکيک و تمایزیافتگی در جامعه است فرایند ،اصطالح

رابطه و الگوی مرکز پيرامیونی در  ، خدشه در در ایران بعد از پایان یافتن جنگ. استگرا تبعيت کرده  جمع

و  هیا  ریزی غيرمتمرکز از طریق تفویض اختيارات بيشتر به استان ریزی و حرکت به سوی برنامه شبکه برنامه

گیامی در زمينیه گسیترش فضیای      ،مناطق جمعيتی و تحقق قانون شوراها به مثابیه مظهیر جامعیه میدنی    

 .و نهادهای واسط در جامعه است ها گيری گروه شکل

 حزب، مصداق جامعه مدنی

حقیوق   چيسیت؟ رابطه بين حزب و حقوق شهروندی  ن سؤاالت پاسخ داد کهای ن خصوص باید بهای  در

گونه که قیبالً عنیوان    هماننوع نگاه فلسفه سياسی ما به آن چگونه است؟  ؟شهروندی و اجزای آن چيست

هم  ایران ا در. مسه حق شهروندی )حقوق مدنی، حقوق سياسی و حقوق اجتماعی( شناخته شده است شد،

ها  نای  ازر کدام . هگيرد می فلسفه سياسی و اجتماعی ما نشأت که ازدهيم و هم به جامعه  می به فرد اصالت

 عيیين های حزبی دارد و اهداف، جهت و کارکرد حزب را ت روی حقوق شهروندی و فعاليت خاصی نيز تجلی

خواهد فعاليیت   می کسی که :گردد می ی حزبی مطرحها نجا نکاتی در خصوص حزب و فعاليتای  ر. دکند می
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شود فعاليیت   ی پوپوليستی نمیها ا نگاه. بی اجتماعی باشدها تفکيک و تفاوت فرایندحزبی کند باید قائل به 

ی عمیودی  هیا  زب از مصادیق گیروه . ححزبی کرد و نيز حق فعاليت حزبی را باید برای گروه مقابل قائل بود

 .ی افقی تفاوت داردها بندی است و با اجتماعات طبيعی و گروه

نگیاهی نيیز بیه     بلکه باید نیيم  ؛رو کند هیک حزب باید متوجه باشد که نباید جامعه را با آنارشيسم روب

خواهند حزب تشکيل دهند باید فلسفه سياسی و اجتماعی خود را معلوم  می کسانی که.انسجام داشته باشد

زب . حی ای داشته باشد شده زب باید منبع مالی تعریف. حزب باید به عضوگيری شفاف مبادرت کند. حکنند

ی هیا  فرق آن با گیروه  ی انتخاباتی است وها ریشه احزاب در فهرست .نباید از سوی دولت ساخته شده باشد

دار  خواهنید عهیده   اما نمیی  ،خواهند بر تصميمات تأثيرگذار باشند می ی فشارها ن است که گروهای  فشار نيز

 آزادیين حزب و . بتوانند حزب داشته باشند می ی استبدادی همها ر ظاهر، نظام. دتصميمات دولتی باشند

جایگیاه حیزب    .تفکيکی، خاص و مقبوليت مشروعيت استزب ناظر به وجه . حو عقالنيت رابطه وجود دارد

حیزاب اگیر از عضیویت متیداخل طبقیاتی نيیز       . ای سياسی و قواعد و اصول آن استها ناظر به خود فعاليت

ر حزبیی قیانون   . هی هستنددئولوژی خاص ای  برخوردار باشند محصور در یک گروه سياسی خاص با اهداف و

گویند که بقيه  اما صریح نمی ،رانند می کنند و فرمان می ای خاص حکومت نهایتاً عده .آهنين اليگارشی دارد

تمیاً  . حکند می تفکيک عمل فراینددر غير  ،در حال حاضر حزب ،ایران ر ارزیابی جامعه. دباید اطاعت کنند

ی حزبیی کیه بیا    هیا  یعنی آن فعاليیت ؛ باشد مای حزبی ما باید در بستر هویت فرهنگی و تاریخی ها فعاليت

 . فرهنگ عمومی، تاریخ و هویت بيگانه باشد در واقع جایگاهی ندارد

 انسیان  گیویيم  میی  قتیی . واست بشر حقوق از بحث امکان  الزمه گرایی؛ غایت و گرایی اصل گرایی، اتذ

 و ذات نایی   کیه  است سرشتی و ذات واجد انسان که است آن ادعا نای فرض پيش ترین مهم است، حق واجد

 نایی   بگیویيم  و باشیيم  نداشیته  انسان به ذاتی نگاه گر. ازند می رقم او برای را هایی اولویت و حقوق سرشت،

 حیق  از بحیث  باشيم، داشته انسان به شناختی هستی  گرایانه نسبی نگاه و است متحول و متلون ذاتاً موجود

 الحقایقی حقيقت و اصل او برای باید بشویم، قائل ذات انسان برای که نای برای عالوه، ه. بشود طرحم تواند نمی

  میا  دعیای . ادارد وجود رابطه انسان اتکای مورد اصل و انسان ذات انسان، غایت بين عبارتی ه. ببشویم قائل

 .باشند بشر حقوق مدعی توانند می گرایان اصل و خداگرایان فقط که است نای

 

 

 ای جامعه حقوق و فردی حقوق
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 حقیوق  بیر  بيشتر ها ليبرال هست؟ هم جامعه و ها گروه به مربوط حقوق یا است فردی صرفاً حقوق آیا

 کیه  چالشیی  .کننید  میی  تأکيید  ای جامعه حقوق و اجتماعی حقوق بر ها سوسيالسيست و دارند تأکيد فردی

 و کننید  نمیی  توجهی حق از مندی بهره از ناشی های مسئوليت به که است نای  هستند روبرو آن با ها ليبرال

. شناسیند  نمیی  رسیميت  بیه  را فیردی  حقوق ،گرایان جامعه مقابل ر. دگيرند نمی نظر در را ای جامعه حقوق

 .کنند می بروز تلفيقی های نحله که نجاستیا

  حقوق اقسام

 حقیوق  و گروهیی  حقیوق  فیردی،  حقیوق  دسیته  سیه  بیه  را حقوق توان می کلی، بندی تقسيم یک در

 :کرد تقسيم ای جامعه

 :فردی حقوق  -1

 .مالکيت حق و اشتغال حق مسکن، حق خانواده، حق حيات، حق :طبيعی حقوق  -1-1

 حیق  آمیوزش،  اجتمیاعی،  تیأمين  عیدالت،  سياسیی،  هیای  آزادی میدنی،  حقیوق  :وضعی حقوق  -1-1

 .آوردن رأی و دادن رأی حق دادخواهی،

 مذهبی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، های مشارکت :گروهی حقوق  -1

 :ای جامعه حقوق -2

 اجتماعی -اقتصادی حق -2-1

 سياسی ثبات 

 ملی امنيت 

 ملی اقتدار 

 اجتماعی -سياسی حق -2-1

 فاهر 

 مشارکت 

 اجتماعی عدالت 

 اجتماعی -فرهنگی حق -2-2

 بينی جهان و باور دین، حق 

 اخالق حق و سنت حق 

 نمادها و هنجارها ها، ارزش حق 
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 ها فرهنگ خرده به تعلق حق 

 فرهنگی کاالهای به دسترسی حق 

 معنوی مالکيت حق  

 بالقوه نامحدود دولت

 دییدگاه  در و هسیتند  حیداقل  دولت به قائل ها ليبرال ،ای جامعه حقوق و فردی حقوق پيوند تجلیدر 

 اختيیارات  کیه  هسیتند  حیداکثری  دولیت  بیه  قائل ها سوسياليست مقابل، ر. داست دولت بر مقدم فرد آنان

 ییک  نیی . ااست شده  خلق «بالقوه نامحدود دولت» نام به  مفهومی اجتماعی  فلسفه در اما، دارد ای گسترده

 میا . ااسیت  محیدود  بالفعل است؛ نامحدود بالقوه ولی است، نامحدود اختياراتش دولت یعنی .است سوم نگاه

 قابیل  رونید  ییک  صیورت  بیه  و شیده  تعرییف  شرایط در بتواند که است شده تعيين نای  برای بالقوه نامحدود

 نایی   ببیين،  را فیيلم  نای بگوید فرد به مثال برای حتی و کند استفاده خودش  بالقوه اختيارات از بينی، پيش

 اختيیاراتش  و دارد بالفعیل  نامحدود اختيارات ،گرا جمع دولت که است نای  دوم نگاه با فرقش .نبين را فيلم

 نیی . ااسیت  بينیی  پيش قابل و دارد بالقوه نامحدود اختيارات سوم، نگاه در لی. واست بينی پيش غيرقابل هم

 بیه  نیه  امیا  بگيیرد،  را جامعیه  جانب د،آی پيش جامعه و فرد بين تناقضی اگر که است دليل نای به اختيارات

 .شود فردی حقوق نافی که غليظی شکل

 خیود  میدنی  و قیانونی  حقیوق  بیر  مقیدم  ای اوليه حقوق از برخوردار مردم محدود، یا فردگرا دولت در

 یک  مثابه به جامعه به نگاه چون گرا، جمع دولت ر. دندارد را آن به تعدی حق وجه هيچ به دولت که هستند

 دولیت  سوی از عملی هر و نبوده برخوردار ای اوليه حقوق و اولویت از افراد است، متشکل و واحد ارگانيسم

  مداخلیه  گسیترش  از ناشی که بالقوه نامحدود دولت ر. داست تعهدآور و مجاز اخالقاً جامعه از نمایندگی به

 دولیت  اختيیارات  حیدود  اسیت،  اجتماعی شهروندی بسط کل در و اجتماعی رفاه و امنيت تأمين در دولت

 و مثبیت  بالفعیل،  نقیش  کیه  آن بیدون  تواننید  میی  هیا  دولت نی. ابالقوه نامحدود اما باشد؛ نامحدود تواند می

 .باشیند  داشیته  منفعتیی  اجتماعی و فردی زندگی جوانب تمام در باشند، داشته جوانب تمام در ای گسترده

 قابیل  در ثانيیاً  و اسیت  نامحیدود  اختيیارات  نایی   بودن بالقوه در اوالً گرا جمع دولت با اش عمده تفاوت لکن

 .است بالفعل های مداخله بودن بينی پيش

 فقاهیت  و اجتهیاد  بیه  غيبیت  زمیان  در که فقيه والیت یعنی ،ایران اسالمی انقالب شيعی و دینی رکن

 نایی   ز. اسیازد  میی  مبرا شخصی  شبهه هرگونه از پذیر نظارت و بيناذهنی ای مقوله مثابه به را آن گردد، برمی



 

27 

 

 و است پذیر بينی پيش و مند قاعده منضبط، مدار، قانون والیتی است، فقه دائرمدار چون فقيه والیت دیدگاه،

 .کند تعطيل هم را اوليه احکام تواند می حتی پذیری، بينی پيش و مندی قاعده شرط رعایت با

 .دارد سازگاری بالقوه نامحدود دولت سياسی  فلسفه با کامالً ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 اجتماعی وفاق و سياسی وفاق

 آن در کیه  وفیاقی  یعنی؛ باشد داشته تفوق سياسی وفاق بر اجتماعی وفاق جامعه در که است آن بهتر

 منتقیل  خیود  فرزنیدان  بیه  را آن پیذیری  جامعیه  فراینید  طی و دارند نظر اتفاق عام نمادهای به نسبت افراد

 نيروهیای  توسیط  هیا  کنتیرل  از بسیياری  کنند؛ می تالش آن شدن نهادی و شدن درونی جهت در و کنند می

 کیه  درحیالی  ،نيسیت  دولت اندازه از بيش  مداخله به نيازی و شود می اعمال اجتماعی فشارهای و غيررسمی

 .است مشترک هنجارهای و ها ارزش تحميل بر مبتنی سياسی وفاق

 بالقوه نامحدود دولت سياسی  فلسفه با آن نسبت و مدنی  جامعه

 و جیاد ای  در دولیت  کیه  اسیت  داوطلبانیه  هیای  انجمین  و مستقل نهادهای از ای مجموعه ،مدنی  جامعه

 بیا  متناسیب  اجتمیاعی  نهادهیای  و عادات رسوم، و آداب حمایت از ها انجمن نای و ندارد نقشی آنها مدیریت

 مشیارکت  فرصیت  و اسیت  ملیت  و دولیت  ميیان  واسط قلمرو ،مدنی  جامعه واقع ر. دبرخوردارند دموکراسی

 عرصه نای  از بالقوه، نامحدود دولت سياسی  فلسفه به عطف و دهد می قرار شهروندان اختيار در را داوطلبانه

 .شود می مقابله دولت تعدیات با که است

 میورد  دیگیر  ای زمينه در را آن و کرد جدا آن خاستگاه از توان می را «مدنی ی جامعه» چون مفاهيمی

 شیرایط  بیا  انطبیاق  و تیاریخی  ردیابی قابل کامالً که یافت دست مدنی  جامعه از قرائتی به و قرارداد استفاده

 .دارد سازگاری بالقوه نامحدود دولت سياسی  فلسفه با تعریف، نی. اباشد دیگری تاریخی و فرهنگی

 مدارا و تساهل

 نظیری  تنیگ  بیا  غيردولتیی،  هیای  سیازمان  و هیا  گروه قالب در مردم تشکّل و مدنی  جامعه گيری شکل

 تفیاوتی  بیی  معنیای  به تساهل .است دیگران به نسبت مدارا و تساهل نيازمند امر نای بلکه ؛نيست پذیر امکان

 در انید  موظیف  خود شرعی تکليف عنوان به سلمانانم. نيست دینی و اخالقی های ارزش و تعهدات به نسبت

 .نمایند برخورد رحمت موضع از و بکنند را لهیا حدود و انصاف رعایت دیگران با برخورد

 :است زیر موارد به مربوط مدارا، و تساهل

 شرعی تکاليف و اخالقی موازین رعایت -1

 اجتماعی های پيمان و عهد به وفای -1
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 ها فرهنگ خرده پذیرش -2

 تسیاهل ) دینیی  اتفیاق  میورد  اصیول  و چارچوب به پایبندی فرض به دینی مختلف تعابير و تفاسير -4

 دینی( درون

 .متعالی اهداف جهت در دیگران جذب برای رفتاری مقوالت -5

 سیطح  تیرین  نیازل  که فرماست حکم شخصی منافع حفظ یا تفاوتی بی روی از تساهل غربی، تساهل در

 .است داری حکومت اقتضائات از و اجتماعی مسئوليت راستای در گویيم، می ما که تساهلی اما است؛ تساهل

 خیود  درون به مرامی و دئولوژیای  هر با را فکری هر شما که نيست نای  شود می مطرح نجاای در که تساهلی

 .کند فعاليت خود سياسی  فلسفه و خود سياسی  اندیشه براساس هم دیگری دهيد اجازه باید بلکه دهيد؛ راه

 مدارا و تساهل شناختی انسان شرط پيش

 طیرح  قابیل  میدارا  و تسیاهل  بیا  ارتباط در شناسی انسان نگرش ذیل در تواند می که اساسی مقوالت از

 گیپيوسیت  تفکیر،   شیيوه  در گرایی یک  نتيجه .است ثنویت یا «دوآليسم» فقدان و «گرایی یک» وجود باشد،

 دادن نشان برای راه یک .است «دیگری» و «من» ميان جدایی دوآليسم،  نتيجه و «دیگری» و «من» ميان

 .خداست با او ی رابطه  نحوه و خدا به انسان نگاه تفکر،  شيوه دو نای 

 شیرقی،  عرفیان  و تصوف با غربی زهد و ریاضت و یونانی اساطير در خدا به انسان نحوه نگرش  مقایسه

 در آن گيیری  شیکل  فقیدان  و غیرب  در دوآليسم و فردیت گيری شکل گر بيان اسالمی -یایران عرفان ویژه به

 آن و جهیان  نایی   تمیایز  خیدایان،  و انسیان  ميان تمایز که دهد می نشان یونانی اساطير ررسی. باست شرق

 خیدایان  دسیت  در انسیان  سرنوشیت  ابراهيمیی،  ادیان خالف ر. باست مادی تمایز صرفاً بلکه نيست؛ جهان

. کننید  تعيیين  خود اعمال توسط را خود سرنوشت که آزادند آنان ها، انسان بر خدایان قدرت رغم ه. بنيست

 نائیل  جهیان  در خیود  موقعيیت  از خاص درکی به خدایان با انسان  رابطه از برداشتی چنين با یونانی نسانا

 کیه  انسیانی  یابید،  می جهان در انسانی ماوراء نيروهای توسط تهدیدشده و تنها را خود که نسانی. اگردد می

 و فکیری  نيروهیای  جیز  تصیاحب  بیرای  چيزی باشد، داشته تواند نمی خدایان جانب از را لطفی هيچ انتظار

 نامتنیاهی  نيیروی  کشیف  جز نيست چيزی نتيجه .ندارد قدرتش و آزادی منبع تنها عنوان به خود فيزیکی

 مفهوم در را خود که خویش سرنوشت برابر در مسئوليت حس افزایش همچنين و فعال فاعل عنوان به خود

 به «دیگری آن» و خود به انسان نگرش  هسته که جاست همين ز. ادهد می نشان یونانی تفکر نزد «فردیت»

 .بندد می نطفه «من جز» و من ميان دوآليسم و گيرد می شکل «من» از جدا و منفرد جزئی عنوان
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 و جسیم  ميیان  دوآليسم تفکر نفوذ عمق دادن نشان برای مثال بهترین اوليه گناه  آموزه دیگر سوی از

 مسیيحيت  فکیری  ساختار در هرگز خدا و انسان واقعی وحدت که ستا رو نای  ز. اهست مسيحيت در روح

 رابطیه  همیين  ر. دسازد می جدا خدا از هميشه برای را انسان ،ای دره چون هم اوليه گناه و نشد واقع مقبول

 بیا  غربیی  نیوع  از اخیروی  رسیتگاری  چیرا  کیه  کیرد  درک تیوان  می دهد، می نشان وبر ماکس که طور همان

 حیاکم  عرفیان  ،شیرقی  رستگاری در است، استوار زهد و ریاضت بر اولی گر. ااست متفاوت شرقی رستگاری

 جنیبش  اسیت،  بنیده  و آقیا  یا مخلوق و خالق رابطه ،خدا و انسان  رابطه کشانه ریاضت جنبش نزد گر. ااست

 افراد رفتار بر عميق تأثيری گردیدن رستگار  شيوه گونه دو نی. ادارد تکيه معشوق و عاشق  رابطه بر عرفانی

 ضیعف  بیه  رو مسیيحيت  در عرفیانی  هیای  خصیلت  بيشیتر  رچه. هاست داشته جهان با آنان برخورد  شيوه و

 بیر  تیر  بیيش  تأکيید  گردیید،  تقوییت  هیا  انسیان  اعمیال  واسیطه  به رستگاری مسئله بيشتر هرچه و گذاشت

 وارد مسیيحيت  پيکیر  بر را ضربه آخرین زاویه نای  از نيز پروتستانتيزم .یافت افزایش جهانی نای  های فعاليت

 واحیدهای  عنیوان  بیه  دیگر یک از شان جدایی و ها انسان شدن فردی جز چيزی نتيجه که است روشن .کرد

 است خویش سرنوشت مسئول کدام هر که مستقلی افراد ميان روابط به ها انسان ميان روابط .نيست منفرد

 روابط شکوفایی و صنعت رشد فرایند ميان نای ر. دگردید تبدیل کند می وجو جست را خود عالیق و منافع و

 بورژوازی رشد واقع ر. ددیگران و من ميان دوآليسم بر بود مکملی که کرد فاای را خود خاص نقش بورژوازی

  روحيیه  رشید  تنهیایی،  جیز  چيیزی  نتيجیه  .مبیدل کیرد   افیراد  زنیدگی  از عينیی  وجهی به را دوآليسم نای 

 .بود نخواهد شخصی پرستی نفع و خودخواهی

 خیود  دشیمن  و رقيیب  را دیگیری  آن هیا  آن از کیدام  هر که افرادی از متشکل ای جامعه است طبيعی

 جیز  چيیزی  نيیرو  نایی   و بازدارنید  یکیدیگر  ساختن نابود از را ها انسان نای  تا دارد نيرویی به نياز پندارد می

 همیين  از و است اجتماعی یبقا  الزمه دیگری حقوق به حترام. ااست نبوده دموکراسی دئولوژیکای نيروهای

 .گيرد می شکل اجتماعی قرارداد که جاست

 و مین  ميیان  دوآليسیم  درک بسیتر  بیر  کیه  غربی فرهنگ در بردباری و تحمل خصلت ویژگی واقع در

 دگراندیشی کردن خطر بی همانا است، پذیر امکان پایاپای  معامله نوعی  مثابه به دموکراسی مفهوم و دیگری

 اسیالم،  دیین  شیدن  حاکم از پس ایران ویژه به شرق، در برعکس اما، است اندیشی هم به آن کردن تبدیل و

 وحیدت » اصیل  آن بیر  کیه  گردیید  تبیدیل  عرفانی جنبشی به زاهدانه و کشی ریاضت جنبش یک از تصوف

 گردیید  موجب خدا به نگرشی چنين .باشد می استوار عشق و نور مفاهيم بر که نگرشی است؛ حاکم «وجود

 «مین » بگیویم  بهتیر  یا خویش «من» نفی اش نتيجه که ببيند ای گونه به معبودش با را خود  رابطه عارف که

 و کشیاند  خیویش  فردییت  نفی به را او هستی، با خود رابطه از صوفی رداشت. باست اش ظاهری و قرارداری
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 بیر  ميیان  از خیدا،  یا طبيعت ها، انسان دیگر باشد، چه هر دیگری آن حال را، «دیگری آن» با خود دوآليسم

 فرهنیگ  .یابید  نمی رشد امکان دوآليسم و فردیت ،فرهنگی چنين و نگرشی چنين در است طبيعی .دارد می

 .است آميخته عرفانی فرهنگ نای  با یایران

 های حقوق شهروندی چالش

 موسیوم بیه شیهروندی    یشایسته برخیورداری از حقیوق   وسان دارای سرشت و ذات مخصوصی است ان

گیروه شیامل   .یابید  میی  امیا فیرد بیا گیروه معنیا      ؛گرچه فرد به لحاظ فردیت شایسته حقوقی است. اشود می

 نگام صحبت از فلسفه حقیوق گروهیی، از دو  . هست. ا..ی جنسی، طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی و ها گروه

 .دهد می کتب نخست به فرد و دومی به جمع اصالت. مآید می گراها سخن به ميان مکتب فردگراها و جامعه

 گراهیا اصیالت و قیدرت را بیه دولیت      اما جمع دانند، اصل را بر افراد میفردگراها اعتقاد به دولت حداقلی و 

وجود آمیده   وجود مکتب سومی هم بهن ای  ا. ببينند دهند و فرد را بدون جامعه دارای وجود خارجی نمی می

 .شود می که سعی در تلفيق نسبت بين جمع و فرد است و در اصطالح امروزی سوسيال دموکراسی ناميده

 شان را مدنظر قرار دهند، انسجام جامعه با اختالل مواجیه  اد جامعه تنها حقوق فردی و گروهیاگر افر

محور حق سياسی، حق اقتصادی و حق فرهنگی خود نسجام همان حق جامعه است و آن در سه . اشود می

 -ق اقتصیادی . حی سياسی همان ثبات سياسی، امنيت ملی و اقتیدار اسیت   -ق اجتماعی. حدهد می را نشان

فرهنگی هم حق دسترسیی بیه کاالهیای     -ق اجتماعی. حاجتماعی همان عدالت اجتماعی و رفاه عامه است

ن حقیوق فرهنگیی بایید بیه     ایی   ما. اباشد میفرهنگ  خردهفرهنگی، حفظ حقوق مؤلفان و حق تعلق به یک 

 .ساختارهای اجتماعی و تاریخی جامعه خود هم توجه داشته باشد

ی مختلیف  هیا  ، چالش انسجام هنگیام اعطیای حیق بیه گیروه     ی حقوق شهروندیها ن چالشای  یکی از

نیابرابری حقیوق    .است ی محروم اقتصادی و قومیها چالش دیگر تعلق اجتماعی کمتر گروه .اجتماعی است

. نمایید  میی  چالش جهانی شدن هم با توجه به مسائل روز، جیدی  .زنان در طول تاریخ، چالش تاریخی است

ی مختلف از حقیوق شیهروندی خیود را    ها بندی ای هم وجود دارد که در دسته ی مفهومیها عالوه، چالش هب

. حقوق شهروندی به حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی تقسيم شیده اسیت   ر موارد بسياری. ددنده می نشان

 ، حق سياسی در قالب رأی دادن و رأی آوردن خیود را نشیان  هستندی اساسی ها آزادیقوق مدنی همان ح

مفهیوم حقیوق   در حقيقیت  میا  . ادهد و حق اجتماعی ناظر بر مشارکت، امنيت و عدالت اجتماعی اسیت  می

 .آميز است شهروندی مفهومی مناقشه
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 جیاد ای  شیهروندی  حقییوق  بییرای  چییالش  یک هم شدن جهانی .است شدن جهانی چالش دیگر چالش

 مرزهیای  شیده،  تعرییف  جغرافيای واحد، سیرزمين ملت، -دولت گویيم می شهروندی حقوق ر. داست کرده

 رو هستيم. وبهر جهانی تعامالت با ما امروزه که حیالی در شده تعریف حکومت و مشخص

 کیامالً  که نيست طیور ینای یعنیی ؛اسیت بیردار مناقشیه مفهوم یک همچنان شهروندی حقوق مفهوم

 تعرییف  دقيقیاً  نکیه ای یکیی  دارد، وجود عمیده مفهومی چالش چند .باشد شده برطرف آن مفهومی ابهامات

 و سياسیی  نجاای  مدنی، نجاای که گفت شود نمی کامالً و نيست روشین اجتمیاعی و سياسیی میدنی، عناصیر

 کسیی آن سیلماً. مدارند ارتباط هم به نهاای چون ؛است فرهنگی یا سياسی اقتصادی، از اعم ؛اجتماعی نجاای 

 قطیع  طیور  بیه  کنید و  میی  اسیتفاده  خیود  سياسیی  حیق  از بيشیتری  بال فراغ با باشد داشته مدنی حق که

 مکاتیب  کهن نکته باید توجه داشت ای  ه. ببیالعکس و گذارد می اثر او تعلق حسبر  مدنی حق از برخورداری

 اجتمییاعی،  و فییردی  حقییوق  سر بر منازعه بر الوه. عدارند شهروندی حقیوق بر مختلفی تأکيدات ،مختلف

 و میدنی  حقییوق  بیر بيشتر ها ليبرال .دارد وجود خواهان جمهوریها و  ليبرال بين هم تاریخی دعیوای ییک

 حیق  از تیو  کیه  نيسیت  مهیم  ینایی   گویند می ها ليبرال .دارند تأکيد سياسی حقوق بيشتر خواهان جمهوری

 ییا  خواهیان  جمهیوری  .باشد شده تعریف تو برای حقوق نای که است نای  مهم نه، یا کنی می استفاده خودت

 مشییارکت  باییید  حتمییاً  یعنیی کنید؛ فاای  را سوژه یک نقش باید فعال انسیان معتقدنید گراییان جمهوریت

 های ویژگیبایید  یایآ. است شهروندی حق بودن گرا خاص یا گرا عام بحث ،آخر چالش االخره. بباشید داشیته

 و کرد عام برخورد آن با صرفاً یا کرد؟ لحاظ شهروندی حقوق تعيين در را مختلف جوامع تاریخی و فرهنگی

 و فرهنگیی  اصطالح به حقوق به که دارد منافات نای  ایآ  باشيم، داشیته عیام برخیورد ییک اسیت قیرار اگر

 هاست. چالش از یکی هم نای  و بکنيم توجه هم جوامع مخصیوص تاریخی

 انواع حقوق شهروندی



 

32 

 

« دادگیری »ییا  « دادمنیدی »عیدل و   معادل «داد» پارسی ر. ددر لغت معادل نظم و ادب است عدالت

عدالت بیه   یا اد. داست «قانون» معنای به باستان یایران ی«داتا» از برگرفته «داد» اژه. واست عدالت معادل

 .است برابری داوری بر پایهبه معنای عنوان مفهومی اجتماعی 

 حق مشارکت سياسی

سرنوشیت   بتواند در امور سياسی جامعه دخالت کنید و در  ینکه هر شهروندای  مشارکت سياسی یعنی

شیرکت در   :مختلیف چیون  هیای   شارکت سياسی مردم ممکین اسیت از راه  . مکشور خود نقش داشته باشد

و تظیاهرات صیورت    ها ی سياسی، شرکت در راه پيماییها انجمن انتخابات، عضویت و همکاری در احزاب و

 .بگيرد

 :عبارتند از انواع انتخاب

نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شوراهای  انتخاب رئيس جمهور، مثالً :انتخاب مستقيم -

 شهرروستا 

 .انتخاب رهبری مثل :و با واسطهانتخاب غيرمستقيم  -

 حقوق فرهنگی

حماییت از تشیکيل    :ازنید  عبارتاند  قوق فرهنگی که در قانون اساسی مورد تأکيد قرارگرفتهحبرخی از 

ی هیا  بيت شایسته، آزاد بودن اسیتفاده از زبیان  تر  خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی، حمایت از تعليم و

 .ی گروهی و تدریس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسیها رسانهقومی و محلی در مطبوعات و 

 تجاوزنکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران

اضیرار بیه غيیر ییا      ند اعمال حق خویش را وسيلهتوا نمی هيچ کس :گوید می اصل چهلم قانون اساسی

نيستند برای استفاده از حقوق خیود بیه   ه عبارت دیگر، شهروندان مجاز . بتجاوز به منافع عمومی قرار دهد

 .منافع عمومی زیان برسانند و حقوق دیگران را ضایع کنند

نباییدبا سیرعت    رانندگی کنند اما ها همه افراد، مالک اتومبيل خود هستند و حق دارند در جاده :مثال

 .رساند می حرکت کنند؛زیرا به جان دیگران آسيب مجازغير

 تکاليف شهروندی

 قانون و مقرراترعایت  -1

 مشارکت و همکاری شهروندان با دولت -1
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 .پرداخت ماليات و عوارض -2

کنند تا  می قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت براساسمبلغی است که شهروندان  :ماليات

 .ی عمومی کشور شودها صرف هزینه

 ی اداری و دولتی، به آنهاها مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه :عوارض

 .امتياز کنتور آب و برقدریافت  برابر پرداخت پول درپردازند؛ برای مثال،  می

 

 خالصه منشور حقوق شهروندی

قانون اساسی تنظيم شده  124شهروندی با توجه به اصل  حقوق ارتقای و استيفا هدف با منشور این

 تعریف هر کدام بيان شده است:طور خالصه  باشد که به است و شامل موارد ذیل می

  :زندگی کيفيت و سالمت حيات، حق -الف

 .موجب قانون به  مگر  کرد سلب  آنها  از  توان نمی  را  حق نی. ابرخوردارند  حيات  حق  از  شهروندان: 1ماده 

بهداشیت   سیالمت،  ارتقیای  غیذای مناسیب،   بهداشیتی،  شایسته، آب زندگی حق از شهروندان :2ماده 

با  منطبق بهداشتی و درمانی پزشکی، خدمات و کاالها تجهيزات، دارو، به دسترسی مناسب، درمان محيط،

زنیدگی   ادامیه  بیرای  مطلیوب  و سیالم  زیسیتی  محیيط  شیرایط  ملّیی،  اسیتانداردهای  و روز دانش معيارهای

 برخوردارند.

 هیای  مشاوره  و  آموزش  و  مناسب  درمانی  و  بهداشتی تسهيالت   و  ها برنامه  از  که  است  زنان  حق :3ماده 

 مختلیف   مراحیل   در  اجتمیاعی  و  خیانوادگی   فیردی،   زندگی  در  روانی  و  جسمی سالمت تأمين   برای  مناسب 

 معلوليییت،  یییا  فقییر  بيمییاری،  شییرایط  در  و  زایمییان  از  پییس  زایمییان،  بییارداری،  دوران  خصییوص بییه  زنییدگی 

 .باشند برخوردار 

  کشیی  بهیره   و  آزار  تبعیيض،   هرگونه  از  خاص  طور به  جنسيت  از  صرفنظر  که  است  کودکان  حق: 4ماده 

 روحیی،   های بيماری  مقابل  در  مراقبت  ،سالمت حوزه  در  جمله از  متناسب  اجتماعی  های حمایت  از  و  مصون

 .باشند  برخوردار  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  جسمانی  و  روانی 

  درمیانی   امکانات  از  که  است  نيازمند  سالمندان  و ( معلوليت  دارای  شهروندان) خواهان توان حق: 5 ماده

 زنیدگی   هیای  جنبیه   در  مشیارکت   و  مسیتقل   زنیدگی   جهیت   در  شدن توانمند  یا  بهبودی  برای بخشی توان  و

 .شوند  مند بهره 
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 معنیوی   تعیالی  و دینیی   و اخالقیی   فضیایل   رشید   بیرای   مساعد  محيط  از  دارند  حق  شهروندان :6 ماده

 کیار   بیه   حیق   نایی   از منیدی  بهیره   جهت الزم  شرایط تأمين  برای  را  خود  امکانات  همه  ولت. دشوند  برخوردار

 و گیری  افیراط   اعتمادی، بی  تنفر،  تفاوتی، بی  نابردباری،  تملق،  ریا،  دروغ، ازجملهاخالقی  مفاسد با  و گيرد می 

 .کند می  مبارزه  جامعه  در  نفاق

 :انسانی برابری و کرامت حق -ب

 یکسان نحو به مقررات و قوانين در شده بينی پيش مزایای تمامی و انسانی کرامت از شهروندان:  7ماده

 .هستند مند بهره

 خیدمات  نظيیر  عمومی خدمات به شهروندان دسترسی در ویژه به ناروا تبعيض هرگونه اعمال:  8ماده

 فاصیله  بیه  منجر اقدام و تصميم هرگونه از باید ولت. داست ممنوع آموزشی و شغلی های فرصت و بهداشتی

 .کند خودداری شهروندی، حقوق از محروميت و ناروا تبعيض و طبقاتی

 آنهایی یژهو  به ای رسانه یا مقام شخص، يچ. هاست تعرض از مصون شهروندان اعتبار و حيثيت:  9ماده

 از حتیی  افترا، و هجو ؛نظير آميز اهانت بيان یا رفتار با نباید کنند می استفاده عمومی امکانات و بودجه از که

 .دنکن وارد لطمه دیگران حيثيت و اعتبار به قول، نقل طریق

 خیدمات  ؛نظيیر  عمومی خدمات به شهروندان دسترسی در ویژه به ناروا تبعيض هرگونه اعمال :11ماده 

 است. ممنوع ها قوميت به نسبت تنفر جادای  یا تحقير آموزشی، توهين، و شغلی های فرصت ،بهداشتی

 و فعیال  مشیارکت  نظارت، و اجرا مدیریت، گذاری، قانون گذاری، سياست در دارند حق زنان:  11 ماده

 .شوند برخوردار برابر اجتماعی های فرصت از اسالمی موازین و براساس داشته تأثيرگذار

 :شهروندی امنيت و آزادی حق -پ

 از توان نمی را شهروندی يچ. هاست تعرض از مصون شهروندان عمومی و فردی یها آزادی:  12ماده

 .گيرد می صورت قانون، موجب به و ضرورت قدر به تنها ها آزادی نای کردن حدود. مکرد محروم ها آزادی نای 

 و اجتمیاعی  شیغلی،  قضایی، حقوقی، حيثيتی، مالی، جانی، امنيت از دارد حق شهروندی هر: 13ماده 

 برخوردار باشد. آن نظایر

 با و ممکن زمان حداقل در خود، امنیت و آزادی به غیرقانونی تعرض صورت در دارند حق شهروندان :14ماده 

 بایدد  مذکور مأموران و راجع. مباشند داشته دسترسی عمومی، امنیت کننده تأمین مأموران و مراجع به نهایت سهولت

ا ر خود خدمات قوانین رعایت با و است شده شهروندان متوجه که تهدیدی یا تعرض با متناسب و تبعیض و بدون وقفه

 .دهند ارائه
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 :سرنوشت تعيين در مشارکت حق -ت

 و اجتمیاعی  اقتصیادی،  سياسی، سرنوشت تعيين در مشارکت حق از برابر شکل به شهروندان :15ماده 

 اعمیال  منصیفانه  و آزاد انتخابیات  یا پرسی همه طریق از را حق نای  توانند می و خویش برخوردارند فرهنگی

 .کنند

 امتيیازات  و امکانیات  از برخیورداری  انتخابیات،  ینید افر در نظارت و مشارکت برای شهروندان: 16 ماده

 سیایر  و مردمیی  یهیا  کمک از مندی بهره ،)ها نای مانند و تلویزیونی رادیوئی، تبليغات جمله یارانه، از( دولتی

 از دار، صیالحيت  مقامات نزد انتخاباتی تخلفات به اعتراض و شکایت انتخاباتی، یها تأمين هزینه یها روش

 .برخوردارند برابر حقوق

 مأمورین و نظارتی و اجرایی عوامل دولتی، مسئوالن و مقامات اظهارات یا اقدامات تصميمات، :17  ماده

 انتخابات از پس و انتخاباتی نامزدهای شرایط بررسی جریان در انتخابات، از پيش امنيتی و نظامی، انتظامی

 یا نامزد از حمایت یا تخلف، یا تقلب شائبه حتی که ای گونه به باشد قانونمند و طرفانه بی کامالً شفاف، باید

 .نياید به وجود خاص نامزدهای

 طرفیی  بی باید کنند، می استفاده عمومی اموال یا بودجه از که ییها رسانه همه و صداوسيما :18 ماده

 .نياید وجود به خاص نامزدهای یا نامزد از حمایت شائبه تا کنند رعایت انتخابات مختلف مراحل در را کامل

 :تدبير حسن و شایسته اداره حق -ث

 پاسیخگویی،  کارآمیدی،  میداری،  قیانون  پاییه  بیر  کشیور  امور شایسته اداره حق از شهروندان :19 ماده

 .است الزامی کارکنان و مسئولين همه توسط حق نای رعایت .برخوردارند و انصاف عدالت شفافيت،

 هرگونیه  از دور بیه  و طرفانیه  بیی  قیانون،  رعاییت  با ها آن اداری امور که است شهروندان حق :21 ماده

 معين زمان در داوری، پيش و سياسی یها گرایش خویشاوندی، رابطه شخصی، ورزی یا غرض جویی منفعت

 .شود و انجام رسيدگی متناسب و

 و قیوانين  خیالف  را کارکنیان  ییا  اداری نهادهیای  تصميمات چنانچه که است شهروندان حق :21 ماده

 .کنند حق احقاق تقاضای صالح، یقضای و اداری مراجع به مراجعه از طریق بدانند، مقررات

 مشیروع  منیافع  و حقیوق  نوعی به که اداری اقدامات و تصميمات از که است شهروندان حق :22 ماده

 .شوند آگاه دهند، می قرار تأثير تحت را ها آن
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 و باشیند  دسیترس  قابل و پاسخگو شهروندان با خود روابط در باید اداری مأموران و مقامات :23 ماده

 در را راهنمیایی  حیداکثر  و داده پاسیخ  مکتیوب  صورت به تقاضا، حسب باید کنند رد را درخواستی چنانچه

 .نمایند ارائه خود یها صالحيت چارچوب

 حسینه،  اخیالق  رعاییت  بیه  متعهید  کیه  باشیند  برخیوردار  دولتی از که است شهروندان حق: 24ماده 

 افکیار  و وجیدان  بیه  توجه الناس، حق رعایت المال، بيت حفظ مشورت، داری، امانت گویی، درستکاری، راست

 در کاری دست و کاری مخفی فریبکاری، خودسری، زدگی، شتاب تندروی، از پرهيز و و تدبير اعتدال عمومی،

 از اسیتقبال  خطاهیا،  قبیال  در مردم از عذرخواهی خود، اقدامات و تصميمات پذیرفتن مسئوليت و اطالعات

 .باشد افراد توانایی و شایستگی مبنای بر عزل و و نصب منتقدین و مخالفين نظرات

 :بيان و اندیشه آزادی حق -ج

 را کیس  هیيچ  و اسیت  ممنیوع  عقایید  تفتیيش  .برخوردارنید  اندیشیه  آزادی حق از شهروندان: 25 ماده

 .داد قرار مؤاخذه و تعرض مورد ای عقيده صرف داشتن به توان نمی

 در مقیرر  حیدود  چیارچوب  در باید حق نی. ااست برخوردار بيان آزادی حق از شهروندی هر :26ماده 

 وسایل از استفاده با را مختلف موضوعات به راجع اطالعات و نظرات دارند حق هروندان. ششود اعمال قانون

 هیای  عرصیه  در خیاص  طیور  بیه  را بيیان  آزادی باید ولت. دکنند منتشر و جستجو، دریافت آزادانه ارتباطی،

 و تلویزییون  رادییو،  سیينما،  کتیاب،  مجلیه،  روزنامیه،  جمله از فضای مجازی و اجتماعی و گروهی ارتباطات

 .کند قوانين تضمين طبق ها نای  مانند و اجتماعی های شبکه

 ادبی فکری، آفرینش مختلف طرق از را خود احساس و خالقيت اندیشه، دارند حق شهروندان :27 ماده

 .کنند بيان دیگران حقوق و قوانين با رعایت هنری و

 و حکومیت  عملکیرد  میورد  در نصيحت خير، به دعوت نارضایتی، ابراز نقد، حق از شهروندان :28 ماده

 .مداراست و تحمل انتقادپذیری، فرهنگ گسترش و ترویج به موظف ولت. دعمومی برخوردارند نهادهای

 يچ. هی کنید  میی  حماییت  قیانون  چارچوب در ها رسانه تنوع و تکثر استقالل، ،آزادی از دولت :29 ماده

 بر فشار اعمال درصدد مطالب یا اطالعات انتشار عدم یا انتشار برای قانونی موازین ندارد برخالف حق مقامی

 .نماید مبادرت ها رسانه سایر و نشریات کنترل یا سانسور به یا برآید ها سایر رسانه و مطبوعات
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 :اطالعات به دسترسی حق -چ

 مؤسسیات  و عمیومی  مؤسسیات  در موجیود  عمیومی  اطالعیات  بیه  کیه  است شهروندان حق: 31ماده 

 انتشیار  بیه  موظیف  نهادهیا  و هیا  دستگاه مه. هباشند داشته دسترسی عمومی دهنده خدمات ارائه خصوصی

 .باشند می جامعه و موردنياز شده بندی طبقه غير اطالعات مستمر

 دهنده ارائه مؤسسات و اشخاص توسط که خود شخصی اطالعات به که است شهروندان حق :31 ماده

 اشیتباه،  مشیاهده  صیورت  در و باشیند  داشیته  دسترسیی  ،شیود  می نگهداری و آوری جمع خدمات عمومی

 قیرار  دیگیران  اختيار در توان نمی را افراد به مربوط خصوصی طالعات. اگردند ن اطالعاتای  اصالح خواستار

 .افراد خود با رضایت یا قانون موجب به مگر داد،

 معرض در نباید و باشند داشته دسترسی خود سن با مناسب اطالعات به دارند حق کودکان :32 ماده

 جسمی آسيب بروز یا ترس غلبه موجب که گيرند قرار محتوایی نوع هر یا آميز خشونت محتوای غيراخالقی،

 .شود روانی یا

 :مجازی فضای به دسترسی حق -ح

 کسب و ارتباط برقراری و دسترسی امکان از تبعيض بدون و آزادانه که است شهروندان حق :33 ماده

 زبیانی،  فرهنگیی،  تنوع به احترام شامل جمله از حق نی. اشوند مند بهره مجازی فضای در و دانش اطالعات

 مانند) محدودیت هرگونه جادی. ااست مجازی فضای در اخالقی موازین مراعات و باورهای مذهبی و ها سنت

 .است ممنوع صریح قانونی مستند بدون( شبکه قطعی یا سرعت پارازیت، کاهش فيلترینگ،

 هیای  فرصیت  الکترونيیک،  تجیارت  و الکترونيیک  دولیت  مزاییای  از کیه  است شهروندان حق: 34ماده 

 و ارتبیاطی  هیای  فنیاوری  و سیایبری  آميیز، امنيیت   غيیرتبعيض  صورت به کاربران و توانمندسازی آموزشی

 .شوند برخوردار خصوصی، حریم و های شخصی داده از حفاظت رسانی، اطالع

 از حفاظیت  رسانی، اطالع و ارتباطی یها فناوری و سایبری امنيت از که است شهروندان حق :35 ماده

 .باشند برخوردار خصوصی حریم و ی شخصیها داده

 :خصوصی حریم حق -خ 

و  خصوصی یاشيا و اماکن سکونت، اعم از محل او خصوصی حریم که است شهروند هر حق: 36ماده 

اسیت، محتیرم    حقوقی و حقيقی اشخاص و ها دستگاه نزد که ها آن شخصی اطالعاتشخصی،  نقليه وسایل

 شود. شناخته
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 غيیر  و الکترونيکیی  از اعیم  هیا  نامیه  افشیای  و کیارگيری  بیه  پیردازش،  گیردآوری،  تفتيش، :37 ماده

 ارتباطیات  نظيیر  دور راه از ارتباطات و پستی مراسالت سایر نيز و شخصی یها و داده اطالعات الکترونيکی،

 .قانون موجب به مگر است ممنوع ها نای  مانند و خصوصی نترنتیای ارتباطات و سيم بی نمابر، تلفنی،

 قیانون  حکیم  بیه  ییا  آگاهانیه  رضایت با جز شهروندان خصوصی اطالعات انتشار و گردآوری :38 ماده

 .است ممنوع

 و حقيقیی  اشیخاص  و هیا  دسیتگاه  نزد که ها آن شخصی اطالعات از که است شهروندان حق :39 ماده

 در و است ممنوع افراد شخصی اطالعات افشای و دادن قرار اختيار ر. دشود حراست و حفاظت است، حقوقی

 و مقام يچ. هگيرد می قرار ها آن اختيار در منحصراً صالح اداری و قضایی نهادهای درخواست به لزوم صورت

 را ها آن یا داده قرار دیگری اختيار در را افراد شخصی اطالعات قانونی، صریح مجوز بدون ندارد حق مسئولی

 .کند افشا

 ابزار و ها روش از استفاده با و الزم احترام قوانين، رعایت با باید بدنی تفتيش و بازرسی هرگونه :41 ماده

 مجیوز  بیدون  اجبیاری  پزشیکی  اقیدامات  و ها آزمایش مچنين. هشود انجام آزاردهنده غير و آميز اهانت غير

 .است ممنوع قانونی

 و هیا  فروشیگاه  عمیومی،  اماکن کار، یها محيط در قانون خالف تصویری و صوتی یها کنترل :41 ماده

 .است ممنوع عموم، به خدمت ارائه یها محيط سایر

. شیود  رعاییت  ها تریبون و ها رسانه در ها آن خصوصی حریم و حرمت که است شهروندان حق :42 ماده

 به موظف و مسئول قانونی مقررات طبق مرتکبين معنوی، یا مادی ضرر جادای  و افراد حرمت نقض صورت رد

 .باشند می خسارت جبران

 :راهپيمایی و تجمع تشکل، حق -د

 اجتمیاعی،  هیای  انجمین  ها، جمعيت احزاب، در فعاليت و عضویت تشکيل، حق از شهروندان :43ماده 

 را کیس  يچ. هی برخوردارنید  قیانون،  رعاییت  بیا  نهیاد،  میردم  های سازمان و صنفی و علمی، سياسی فرهنگی،

 نباید عضویت عدم یا ضویت. عساخت مجبور آنها از یکی در شرکت به یا منع کرد آنها در شرکت از توان نمی

 .شود ناروا تبعيض موجب یا حقوق شهروندی محدودیت یا سلب موجب

 ،ها گذاری سياست در صنفی یها نظام و ها انجمن ،ها اتحادیه قالب در که است شهروندان حق :44 ماده

 .باشند داشته مؤثر مشارکت قانون اجرای و ها گيری تصميم
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 میردم  یهیا  ازمان. ساست شهروند هر حق شهروندی حقوق یها حوزه در مدنی های فعاليت :45 ماده

 داشته شهروندی حقوق نقض مورد در دادخواهی برای را صالح دادگاه و اطالعات به دسترسی حق باید نهاد

 .باشند

 و ها راهپيمایی و اجتماعات تشکيل به نسبت قانون رعایت با و آزادانه که است شهروندان حق :46 ماده

 .شوند برخوردار اجتماعات امنيت از حفاظت و مسئول یها دستگاه طرفی بی از و کنند اقدام ها آن در شرکت

 :وآمد رفت آزادیو اقامت تابعيت، حق -ذ

 مانع تواند نمی کسی و شود مند بهره رانای  تابعيت مزایای از که است یایران فرد هر مسلم حق :47 ماده

 .شود حق نای  استيفای

 ایران به یا و خارج ایران از و کند وآمد رفت کشور داخل در آزادانه که است شهروند هر حق :48ماده 

 حیق  جهیان  از نقطیه  هیر  در یایران تباع. اباشد شده محدود حق نای قانون موجب به که نای مگر شود، وارد

 .شوند مند بهره ایران دولت سياسی و کنسولی حقوقی، های حمایت و خدمات از دارند

 را کیس  يچ. هی کننید  سکونت و اقامت ،ایران سرزمين از نقطه هر در که است شهروندان حق :49 ماده

 محلیی  در اقامیت  بیه  ییا  ممنوع اش موردعالقه محل در اقامت از یا کرد تبعيد خود محل اقامت از توان نمی

 .دارد می مقرر قانون که در مواردی مگر ساخت مجبور

 و کنسیولی  حقیوقی،  یهیا  حماییت  و خیدمات  از دارند حق جهان از نقطه هر در یایران اتباع :51 ماده

 .شوند مند بهره ایران دولت سياسی

 :خانواده از برخورداری و تشکيل حق -ر

 و ازدواج به نسبت اجباری گونه هيچ بدون و آزادانه کامل، رضایت با که است شهروندان حق :51 ماده

 نمایند. اقدام مربوط قانون رعایت با خانواده، تشکيل

 مند بهره ازدواج امر در الزم پزشکی و ای مشاوره آموزشی، امکانات از که است شهروندان حق :52 ماده

 .باشند

 تعیالی  تحکیيم،  تشیکيل،  بیرای  الزم یهیا  حماییت  و تیدابير  از کیه  اسیت  شیهروندان  حیق : 53ماده 

 .شوند برخوردار ملی و دینی یها سنت وها  ارزش بر مبتنی ازدواج خانواده، تسهيل سازی منای و

 رفتیاری  و گفتاری خشونت و تعرض از که است کودکان و زنان ویژه به شهروندان همه حق :54 ماده

 امکیان  خشیونت  نیوع  هیر  بروز صورت در و باشند مصون اجتماعی و خانوادگی یها تمام محيط در دیگران
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 داشیته  را خیود  حیق  احقیاق  جهیت  قضایی و درمانی امدادی، نهادهای و امن یها مکان به آسان دسترسی

 .باشند

 کودکان کردن جدا.باشند مند بهره دار صالحيت سرپرستان و والدین از که است کودکان حق :55 ماده

 .بود خواهد قانون براساس صرفاً ،ها آن قانونی سرپرستان و والدین از

 :عادالنه دادخواهی از برخورداری حق -ز

 طیرف  بیی  و صالح مراجع به سهولت با و آزادانه دادخواهی منظور به که است شهروندان حق :56ماده 

 .باشند داشته دسترسی نظارتی، و انتظامی، اداری قضایی،

 یهیا  دادگیاه  در او اتهام که نای مگر شود نمی شناخته مجرم کس هيچ و است برائت بر اصل :57 ماده

 مرجع بيطرفی و استقالل مجازات، و جرم بودن قانونی اصل ازجمله عادالنه دادرسی رعایت اصول با و صالح

 اطالیه  بیدون  و معقیول  زمان مدت در رسيدگی جزایی، مسئوليت بودن شخصی حق دفاع، قضات، و قضایی

 .شود صادر مربوط اصول و قوانين به مستند و مستدل باید حکام. ااثبات شود وکيل، حضور با و دادرسی

 به اداری و انتظامی قضایی، مراجع در دادرسی فرایند ختم تا بدو از که است شهروندان حق :58 ماده

 بایید  باشیند  نداشته را قضایی مراجع در وکيل انتخاب توانایی افراد گر. انمایند انتخاب وکيل آزادانه صورت

 ای حرفه استقالل از دفاع، حق ناپذیر خدشه استيفای راستای ر. دشود فراهم وکيل تعيين امکانات ها آن برای

 .شد خواهد حمایت وکال

 جلسیات  در تماییل  صیورت  در دارنید  حق شهروندان و است محاکمات علنی برگزاری اصل، :59 ماده

 .باشد می قانون حکم به صرفاً استثنا وارد. میابند حضور رسيدگی

 شیان  هویتی مشخصات حفظ و امنيت حق از( جرم قربانی و محکوم متهم، از اعم) شهروندان :61 ماده

 کرامیت  و حرمیت  شیأن،  بیه  ای خدشه کمترین نباید و برخوردارند اداری و انتظامی قضایی، مراجع برابر در

 ارائه یا شهادت ادای به اجبار روانی، یا جسمی شکنجه مانند غيرقانونی رفتار رگونهه .شود وارد ها آن انسانی

 نقض محکوم، یا متهم به توهين و فيزیکی یا گفتاری خشونت عملی، یا کالمی تحقير با توأم رفتار اطالعات،

 قابیل  نيیز  رفتارهیا  نایی   از حاصل نتایج است، قانونی پيگرد موجب که نای بر عالوه و است شهروندی حقوق

 .نيست افراد عليه استناد

 یهیا  دادگاه در صرفاً باشند می مواجه مطبوعاتی یا سياسی اتهامات با که شهروندانی محاکمه :61 ماده

 تجلی باید منصفه هيئت اعضای نتخاب. اشود می انجام منصفه هيئت حضور با و علنی صورت به دادگستری،

 .باشد مختلف اجتماعی یها گروه نظرات و افکار یندابر و عمومی وجدان



 

41 

 

 رگونیه . هباشیند  مصیون  مجوز فاقد بازرسی و خودسرانه بازداشت از که است شهروندان حق :62 ماده

 است. ممنوع بازداشت و اتهام معرض در افراد بستگان و خانواده بر محدودیت و فشار اعمال تهدید،

 و اتهام علت و نوع از اطالع از جمله خود دادخواهی حقوق تمامی از که است شهروندان حق :63ماده 

 دفاعيیات  یا شکایت ارائه برای مناسب فرصت از و باشند داشته آگاهی وکيل انتخاب و آن مستندات قانونی

 و قانونی های زندان یا ها بازداشتگاه در نگهداری دادرسی، مراحل همه در شده ارائه دقيق مطالب ثبت خود،

 .شوند مند بهره بازداشت از خانواده اطالع

 از خیود  بیه  مربیوط  شهروندی حقوق از که دارند حق زندانيان و محکومان شدگان، بازداشت :64ماده 

 و آموزشی خدمات ، خانواده از اطالع و ارتباط درمانی، و بهداشتی یها مراقبت پوشاک، تغذیه مناسب، قبيل

 .باشند مند بهره دینی احکام و انجام عبادات فرهنگی،

 براسیاس  قضایی شبه مراجع و اداری حقوقی، کيفری، یها دادگاه احکام از تجدیدنظرخواهی :65 ماده

 .است شهروندان حق معيارهای قانونی،

 حکیم  اجرای یا بازداشت پایان از پس که است محکومان و موقت شدگان بازداشت همه حق :66 ماده

. شیوند  برخیوردار  کیار  بیه  اشیتغال  وییژه  به شهروندی حقوق همه از و بازگردند خود زندگی شرافتمندانه به

 .است ممنوع شده تعيين زمان و حدود در و قانونی مصرح موارد در جز هر محکوم اجتماعی حروميتم

 الگوی جادای  و ایران حقوقی نظام ارتقای برای حاکميتی مراجع و قوا سایر همکاری با دولت :67 ماده

 .داشت خواهد معمول را الزم اقدامات دادخواهی، حقوق رعایت تأکيد بر با کارآمد،

 :رقابتی و شفاف اقتصاد حق -ژ

 دولتیی  و عمیومی  خیدمات  و امکانات و اقتصادی های فرصت به دستيابی حق در شهروندان :68 ماده

 در مجیوز  نیوع  هیر  اعطای و خصوصی بخش با دولتی و عمومی بخش یها پيمان و نعقاد قراردادها. ابرابرند

 فرصتها به دستيابی در منصفانه رقابت و مربوط مقررات و قوانين رعایت با باید به شهروندان اقتصادی حوزه

 . شود انجام امکانات و

 اقتصادی مقررات و قوانين ،ها سياست اجرای و تغيير وضع، فرایند از که است شهروندان حق :69 ماده

 اتخاذ از مناسب زمانی فاصله با و برسانند کننده تصویب مرجع اطالع به را خود نظرات و داشته باشند اطالع

 آمیاده  تغييیرات  وقوع برای را خود بتوانند تا شوند مطلع پيشين های رویه و ها با سياست متفاوت تصميمات

 از عمیومی  رسیانی  اطیالع  با دارند حق شهروندان شفافيت، اصل رعایت و برای تصميم اتخاذ از پس و کنند

 .یابند آگاهی تصميمات
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 جملیه  از و اقتصیادی  اطالعیات  از کامل شفافيت با و برابر صورت به که است شهروندان حق :71ماده 

 .شوند مطلعها  مناقصه وها  مزایده برگزاری مربوط به اطالعات

 اقتصیادی  هیای  فعاليیت  انیواع  انجیام  برای را منصفانه رقابتی و شفاف قانونمند، فضای دولت :71ماده 

 .کند می تضمين آنها گذاری امنيت سرمایه و شهروندان

 جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و شهروندان اقتصادی حقوق تأمين منظور به دولت :72 ماده

 ثبات و صراحت سازی، ساده گذاری، سرمایه امنيت تأمين خصوص در الزم شرایط ی اقتصادی،ها فعاليت در

 فعاالن حضور برای را الزم تمهيدات جادای  ،ای منطقه پيوندهای و مناسبات گسترش تصميمات اقتصادی، در

 تنظیيم  روز، دانیش  بیه  توليیدی  یهیا  بنگاه تجهيز و نوسازی از حمایت جهانی، در بازارهای ایران اقتصادی

 فیراهم  ارز و کیاال  قاچیاق  و شیویی  پیول  اقتصادی، یافته سازمان جرائم با واردات، مقابله و صادرات هدفمند

 .کند می

 :مسکن حق -س

. شیوند  مند بهره شان خانواده و خود نياز با متناسب و منای  مسکن از که است شهروندان حق :73 ماده

 .نماید می فراهم را حق نای  استيفای زمينه امکانات و اولویت رعایت با و براساس نياز ولتد

 بیا  متناسیب  مسکن وضعيت بهبود و تأمين زمينه الزم، مقررات وضع و تدابير اتخاذ با دولت :74ماده 

 انرژی مصرف سازی بهينه های طرح و ساختمان ملی مقررات اجرای فرهنگی، های ارزش بومی و های ویژگی

 .نماید می فراهم را

 :مالکيت حق -ش

 مالکيیت  توانید  نمیی  مقیامی  ییا  شیخص  يچ. هی است محترم شهروندان شخصی مالکيت حق :75ماده 

 ممانعت، او مالکيت یا مالی حقوق به نسبت یا کند توقيف یا ضبط یا مصادره را او یا اموال سلب، را دیگری

 .قانون موجب به مگر کند، جادای محدودیت یا مزاحمت

 و محتیرم  قیانون،  رعاییت  با صنعتی و هنری ادبی، مالکيت جمله از فکری یها مالکيت انواع :76ماده 

 آثار عرضه و خلق برای الزم یها حمایت از قانون ارچوبچ در که دارند حق شهروندان و حمایت است مورد

 .شوند برخوردار کشور از خارج و داخل درها  آن از ناشی معنوی و مادی از حقوق انتفاع و هنری
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 :شایسته کار و اشتغال حق -ص

 تماییل  آن بیه  که را شغلی قانون، رعایت با و تبعيض بدون و آزادانه که است شهروندان حق: 77ماده 

 جنسيتی مذهبی، قوميتی، دالیل به تواند نمی کس يچ. هباشند داشته اشتغال آن به و انتخاب نمایند دارند

 .کند سلب شهروندان از را حق نای اجتماعی یا و سياسی یها در گرایش نظر اختالف یا و

 خیود  موردنظر حرفه آزادانه انتخاب و مشاغل به دسترسی در برابر فرصت حق از شهروندان :78 ماده

 باشیند،  آبرومندانیه  و منصیفانه  صیورت  بیه  خیود  معیاش  تیأمين  به قادر که ای گونه به موازین قانونی طبق

 .نماید می نظارت آن بر و تضمين حق نای تحقق برای را شرایط مناسب ولت. دبرخوردارند

  و سالم کاری و محيطی مشاغل، بهداشت درباره الزم های آموزش از که است شهروندان حق: 79ماده 

 .باشند مند من بهرهای

 بیرای  ضیروری  تیدابير  و مین ای  و سیالم  کاری و محيطی بهداشت از که است شهروندان حق :81 ماده

 .باشند مند بهره کار یها محيط در روحی و جسمی یها از آسيب پيشگيری

 .دارند را قانونی مراجع برابر در دادخواهی حق کار، مقررات و قوانين نقض حيث از شهروندان :81 ماده

 و شایسیتگی  تخصیص،  بیر  مبتنیی  بایید  کارکنیان  بیه  امتيیازات  اعطای و ارتقا کارگيری، به :82 ماده

 یها روش از استفاده و آميز تبعيض و جناحی ،ای سليقه رویکردهای و باشد شغل متناسب با یها توانمندی

 .است ممنوع فرایند گزینش در خصوصی حریم ناقض

 کار قبال در مردان با برابر مزایای و حقوق و مناسب شغلی یها فرصت از که است زنان حق :83 ماده

 .برخوردار شوند برابر،

 آنیان  مصالح و منافع جهت در که استثنا وارد. ماست ممنوع کار به کودکان اجباری اشتغال :84 ماده

 .باشد می مجاز قانون حکم به صرفاً باشد

 :اجتماعی تأمين و رفاه حق -ض

 اجتمیاعی،  افزاییی  تیوان  و معنیوی  خودسیازی  بهتیر،  ای نیده یآ بیه  اميید  و شیادابی  آرامش، :85ماده 

 و ورزش تفیریح،  خیانواده،  بیا  بيشتر همراهی برای امکان و فرصت داشتن آرام، امن و زندگی از برخورداری

 .است شهروند هر حق گردشگری

 .شود مند بهره امدادی خدمات و اجتماعی تأمين و عمومی رفاه از که است شهروند هر حق :86 ماده
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 بيکیاری  بيمیه  حقیوق  از قیانون  طبیق  ناخواسته، بيکاری صورت در که است شهروندان حق :87 ماده

 .شوند برخوردار

 روسیتایی،  توسعه چون حقوقی از مورد حسب که است عشایر و روستانشين شهروندان حق :88 ماده

 .شوند مند بهره زندگی محيط سازی منای  و اجتماعی تأمين و بيمه

 سیالم،  تفریحیات  و آموزشیی  و ورزشی امکانات به که است زنان ویژه به شهروندان همه حق :89 ماده

 حضور جهانی و ملی ورزشی یها عرصه در رانیای  -اسالمی فرهنگ حفظ با بتوانند و باشند داشته دسترسی

 .یابند

 از پس بهداشتی یها مراقبت سالم، زایمان بارداری، دوران در سالم تغذیه از که است زنان حق :91 ماده

 .شوند مند بهره زنان شایع یها بيماری درمان و زایمان مرخصی زایمان،

 میواد  جمله از اجتماعی و فردی یها آسيب از عاری زندگی محيط از که است شهروندان حق :91 ماده

 زمينیه  در دولیت  میؤثر  اقیدامات  از میددجویان  و پذیر آسيب یها گروه.باشند برخوردار گردان روان و مخدر

 .شوند می برخوردار تأمينی یها سياست اعمال و زندگی به اميد توانمندسازی،

 ضیروری  تمهيیدات  از خاص طور به که است آنان معظم یها خانواده و ثارگرانای  جامعه حق :92 ماده

 و سياسیی  فرهنگیی،  مختلف یها عرصه در مؤثر مشارکت و حضور برای جمعی و فردی توانمندسازی برای

 .شوند برخوردار اجتماعی

 رقیابتی،  فضیای  تضیمين  شیامل  حماییت  نای  و کند می حمایت شدگان بيمه حقوق از دولت :93 ماده

 سیازوکارهای  بهبیود  و ارذگی  بيمیه  و گیر  بيمیه  روابط تنظيم ،ای بيمه نهادهای و گران بيمه فعاليت بر نظارت

 .باشد می نفعان ذی سایر و شدگان بيمه دادخواهی به رسيدگی

 ییا  بهداشیت  کیه  ای گونیه  به دارند را استاندارد خدمات و کاالها به دسترسی حق شهروندان :94 ماده

 .نکند مواجه مخاطره با را ها آن سالمت

 :فرهنگی مشارکت و دسترسی حق -ط

 فرهنگی حيات در مشارکت علمی، یها پيشرفت و فرهنگی توسعه فواید و آثار از برخورداری :95ماده 

 .است شهروندان حق فرهنگ مختلف های جنبه از حمایت متوازن و

 هویت چارچوب در فرهنگی ميراث از بخشی عنوان به ایران مردم فرهنگی یها تفاوت و تنوع :96ماده 

 .است مورد احترام ملی

 .برخوردارند فرهنگی بين ارتباطات حق از مذهبی و قومی یها تفاوت از فارغ شهروندان :97 ماده
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 یادبودهیای  و بناهیا  آثار، حفظ و فرهنگی و تمدنی ميراث از حراست و حفظ به مکلف دولت: 98 ماده

 .است فرهنگی مختلف یها گروه به ها آن تعلق از نظر تاریخی صرف

 دیگر با همراهی و خود فرهنگی حيات در مشارکت برای الزم امکانات از دارند حق شهروندان :99 ماده

 با فرهنگی رسوم و آداب و قومی و دینی یها ينیآ برپایی ،ها انجمن ،ها تشکل تأسيس در شهروندان ازجمله

 .باشند قوانين برخوردار رعایت

 موظف ولت. دکنند فعاليت آزادانه غيرانحصاری فضای در دارند حق هنری یها عرصه فعاالن :111 ماده

 فیراهم  را هنیری  آثار عرضه و توليد مراحل در خصوصی بخش رقابتی مشارکت جلب برای تدابير الزم است

 .کند

 .برخوردارند خود محلی گویش و زبان تدریس و استفاده و یادگيری حق از شهروندان :111 ماده

 چیارچوب  در و اجتمیاعی  فرهنگ و عرف با متناسب خود پوشش نوع انتخاب در شهروندان: 112 ماده

 .هستند قانونی آزاد موازین

 و فضاها در حضور و مشارکت از برخورداری ضمن که است زنان ویژه به شهروندان همه حق :113 ماده

 .دهند تشکيل را خود مخصوص هنری و فرهنگی اجتماعی، یها سازمان و ها تشکل مراکز عمومی،

 :پژوهش و آموزش حق -ظ

 زمينیه  ولیت . داست رایگان و اجباری ابتدایی موزشآ. برخوردارند آموزش حق از شهروندان :114ماده 

 سیرحد  تیا  را عالی تحصيالت وسایل و سازد می فراهم را متوسطه دوره پایان تا رایگان به آموزش دسترسی

 ابتیدایی  آموزش فاقد افراد برای را پایه آموزش ولت. ددهد می گسترش رایگان طور کشور به ضرورت و نياز

 .آورد می فراهم

 را ارتقیا  جملیه  از پژوهشیی  و آموزشی مزایای از یمند بهره حق دانشجویان و استادان همه :115 ماده

 براسیاس  بایید  صیرفاً  غيره و بورسيه مطالعاتی، فرصت جمله از علمی یها حمایت و تسهيالت عطای. ادارند

 .باشد ها نای  مانند و حزبی و جناحی یها گرایش از فارغ شایستگی، علمی، یها توانمندی

 و طالب استادان، برخوردارند، علمی استقالل و آزادی از دانشگاهی و حوزوی علمی، جوامع :116 ماده

 مورد علمی یها محيط در عقيده ابراز یا داشتن صرف به توان نمی را ها آن و آزادند اظهارنظر در دانشجویان

 بیه  نسیبت  دارنید  حیق  دانشیجویان  و ساتيد. اکرد محروم تحصيل و تدریس از یا داد قرار موأخذه و تعرض

 .کنند اقدام ها آن در فعاليت و غيره و علمی اجتماعی، سياسی، صنفی، یها تشکل تأسيس
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 بیرای  بایید  دانشیگاه  سیئوالن . مباشید  دانشیجویان  و استادان برای امن مکانی باید دانشگاه :117 ماده

 حق رعایت با باید دانشجویان انضباطی تخلفات به رسيدگی .ورزند جدی اهتمام امنيت دانشجویان تضمين

 و دفیاع  حیق  رعایت با و طرف بی و مستقل صالح مراجع به دسترسی و منصفانه اصول دادرسی دادخواهی،

 .شود انجام مقررات با مطابق تأخير، بدون و زمان در حداقل تجدیدنظرخواهی،

 شیکوفایی  بیه  منجیر  کیه  باشیند  برخوردار پرورشی و آموزش از که است آموزان دانش حق :118 ماده

 فرهنگیی،  هوییت  دیگیران،  حقوق و والدین به احترام و جسمی و ذهنی یها یتوانای استعدادها و شخصيت،

 مدارا مسالمت، تفاهم، با توأم مسئوالنه و اخالقی زندگی داشتن برای را ها و آن شود ملی و دینی یها ارزش

 آماده فرهنگی ميراث و زیست محيط به احترام و مردم بين دوستی و انضباط، برابری و نظم انصاف، مروت، و

 .کند

 کودکیان  نظرات .گيرد قرار احترام مورد آنان کرامت و شخصيت که است آموزان دانش حق :119 ماده

 .گيرد قرار توجه مورد و شود شنيده باید شان زندگی به مسائل مربوط در

 کودکیان  ذهن در سياسی و مذهبی قومی، تنفرهای گيری شکل موجب ندارد حق کس هيچ :111 ماده

 ذهن در جمعی یها رسانه یا تربيت یا آموزش طریق از را خاص مذهب یا نژاد یک به خشونت نسبت یا شود

 .کند جادای کودکان

 باشند برخوردار مهارت کسب و تحصيل امکان و فرصت از توانایی تناسب به باید خواهان توان :111 ماده

 .شود شغلی یها مهارت و دانش تحصيل حق از محروميت موجب معلوليت نباید و

 :پایدار توسعه و سالم زیست محيط حق -ع

 بیه  رو اجتمیاعی  حيیات  آن در باید بعد یها نسل و امروز نسل که- زیست محيط از حفاظت :112 ماده

 آلیودگی  بیا  کیه  آن غيیر  و اقتصیادی  یهیا  فعاليت رو نای  ز. ااست همگانی ای وظيفه -داشته باشند رشدی

 زیباسیازی  و بهسیازی  فاظیت، . حاسیت  ممنیوع  باشید،  همیراه  آن جبیران  تخریب غيرقابل یا زیست محيط

 در را حیق  نایی   دولیت  و اسیت  شیهروندان  حیق  زیسیت  محيط حمایت از فرهنگ گسترش و زیست محيط

 دهد می قرار مدنظر امنيتی و دفاعی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ،ای توسعه یها اقدام و تصميمات ،ها برنامه

 .کند می مقابله زیست محيط تخریب و آلودگی با و

 ازجملیه  آلیودگی،  انیواع  از عیاری  و پیاک  سالم، زیست محيط از مندی بهره حق شهروند هر :113ماده 

 هیای  آالینیده  تبعیات  و ميیزان  از آگیاهی  و مضر تشعشعات و امواج از ناشی های و آلودگی آب هوا، آلودگی
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 بزرگ شهرهای در ویژه به یمحيط زیست یها آالینده کاهش برای اجرایی های ستگاه. ددارد را زیست محيط

 .کنند اتخاذ می را الزم تدابير

 صینایع  و هیا  راه و سیدها  احیداث  ماننید  صینعتی  و زیربنایی توسعه منظور به اقدام هرگونه :114 ماده

 جرای. اشود انجام یمحيط زیست تأثيرات ارزیابی از پس باید آن مانند و ای هسته یا استخراجی، پتروشيمی

 .بود خواهد یمحيط زیست مالحظات دقيق رعایت به منوط ای توسعه یها طرح

 انتقال اطالعات، تبادل اقتصادی، یها همکاری طریق از مؤثر یالملل بين نقش فایای  با دولت :115 ماده

 اقیدام  یالمللی  بیين  موانیع  رفع و متوازن و جانبه همه پایدار توسعه تحقق برای فرهنگی و مبادله فنی دانش

 بهداشیتی،  جملیه  از ها زمينه کليه در نو یها آوری فن منافع و مزایا از که است ق شهروندان. حنمود خواهد

 .شوند مند بهره تجاری و غذایی، اقتصادی دارویی، پزشکی،

 :ملی اقتدار و امنيت صلح، حق -غ

 امنيت و منافع چارچوب در طلبانه صلح و شفاف خارجی سياست از که است شهروندان حق: 116ماده 

 و روابیط  ارتقیای  و حفیظ  برقیراری،  مصیلحت،  و حکمت عزت، اصول رعایت با ولت. دبرخوردار باشند ملی،

 و دیپلماتيیک  ابزارهیای  از استفاده با و کند می دنبال را المللی بين یها سازمان کشورها و با پایدار مناسبات

 بیا  مبارزه ،ها انسان کرامت و بشر حقوق از صيانت صلح، گفتمان و تقویت ترویج برای خردمندانه یها روش

 .کند می تالش حقوق مظلومان از دفاع و گری افراطی و خشونت

 ،اییران  یالمللی  بیين  وجهیه  بهبیود  و کشیور  از خیارج  يیان ایران حقوق از حمایت برای دولت :117 ماده

 .نمود اقدام خواهد و ریزی برنامه

 برخیوردار  ملیی  اقتیدار  و ارضیی  تماميیت  وحدت، استقالل، امنيت، از دارند حق شهروندان :118 ماده

 .باشند

 بازدارنیدگی  جهیت  در کیافی  منیابع  تخصیيص  و الزم یها ریزی برنامه با است موظف دولت :119 ماده

 عمیل  بیه  را مسلح نيروهای تقویت و تجهيز ویژه به الزم اقدامات کشور دفاعی توانمندی و ارتقای راهبردی

 .آورد

 تخصیيص  و ریزی برنامه با ولت. دباشند برخوردار الزم دفاعی آموزش از دارند حق شهروندان :121ماده

 .نماید می اقدام عمومی بسيج و دفاعی بنيه تقویت به الزم نسبت امکانات
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 گيری نتيجه

حقوق، وظیایف   برخیه برگيرند در و شود می محسوب نوعی عضویتشهروندی  توان گفت در پایان می

 دامنه .گيرد برمی در نيز را استقالل و عدالت تساوی، برابری، مفاهيم حال عين در هایی است که و مسئوليت

قابیل   عمیق  و حیوزه  ،زمينیه  ای همچون پيوسته هم گرفتن ابعاد به نظر در با هر زمان در شهروندی ماهيت و

 مشیخص  آن اجرای فراروی بستر موانع که است یافتنی دست وقتی تنها شهروندی غنی مفهوم. است درک

 بروند. بين از و شده
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 حقیوق  منشیور  منطقیی  لگیوی (. 1216) مهیران  ،بيشیه  آجیی  نجیاتی   حوریهی  ،برزکی باغستانی ؛ اصغر علی ،پورعزت 

 .161-121(، 16)7اجتماعی،  موجود. فصلنامه رفاه اسناد تطبيقی بررسی پایه بر شهروندی
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 71-47(، 1)11 راهبردی، مطالعات. شهروندی حقوق آموزش و پليس(. 1211) ناصر، شهرکی دوستی علی. 
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 شیهروندی  حقیوق  آمیوزش  و تربيیت  بیرای  کارهیایی  راه شیهروندی؛  حقیوق  تحليل و ابعاد(. 1219) رضاعلی ،محسنی .
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 شیناختی  جامعیه  بررسیی : شهروندی حقوق و دینداری(. 1211) محمد ،دلبر ؛محمدتقی ،شوازی عباسی ؛مجيد ،موحد 

 .166-142(، 2)5شناسی،  فصلنامه جامعه. شهروندی حقوق با دینداری رابطه

 ،مجلیه  مشیارکتی.  شهری توسعه و شهروندی (. حقوق1211حسن ) زاده، اسماعيل مجتبی؛ همتی، سيدمحمد؛ هاشمی 

 .11-49، 51، شماره حقوقی تحقيقات

 و فصلنامه مطالعیات . آن بر ثررم عوامل و شهروندی حقوق از زنان آگاهی(. 1291) ابوالفضل ،امانيان ؛جعفر ،هزارجریبی 
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