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اصول بنيادين قانون اساسی در توصيف مسئله شهروندی
عباس میرشکاری - 1مرضیه مختاری - 2سید جواد فراهانی
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تاریخدریافت-6937/5/9:تاریخپذیرش 6931/8/67:


چكيده
درایننوشتارسعیشدهاستتاظرفیتهایاصلهایدوموسومقانوناساسیبهعنوان
برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد.
ظرفیتهایایناصولبرایبناینظامحقوقشهروندی،مشتملبرتضمیناتعامشناسایی،
ارتقا ،حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود .این ادعا

امكانسنجیشدهاستكهاستفادهازمدلنظری"مكعبشهروندی"ومبانینظریآن،در
توضیحوتفسیرایناصولوبرایفهمبرخیابعادپیچیده آنكاربردپذیرمیباشد.مطابقبا
تئوریهایمرتبطباشهروندی،گفتهشده استیكبعداینمكعبشهروندیراعناصر
پنجگانه شهروندییعنی؛جنبه مدنیوقانونی،جنبه اجتماعی،جنبه سیاسی،جنبه مربوطبه
فضیلتوجنبهمربوطبههویتتشكیلمیدهد.بعددیگراینمكعبراشبكههایكاربردی
یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی ،استانی یا ایالتی ،دولت -ملت،
منطقهای یا قارهای و نهایتاً جهانی تشكیل میدهد ،بعد دیگر آن را آموزش توانمندیهای
شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش ،آگاهی ،دانشومهارتصورتمیبندد.ادعا میشود
كهبرخی مفادایناصل به طرز مبتكرانهای برای طرح مكعب شهروندی و ایجاد ظرفیت
قانونیِدركآندرقالبقانوناساسیكاربردپذیراست.

واژگان کليدی:قانوناساسی،حقوقشهروندی،حقوقبشر،حاكمیت،مكعبشهروندی 
.6استادیارحقوقخصوصیدانشگاهعلومقضاییوخدماتاداری(نویسندهمسئول)
mirshekariabbas1@yahoo.com
.دانشآموختهكارشناسیارشدحقوقبشردانشگاهتهران  sh.mokhtari@ut.ac.ir
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.9دانشجویدكتریحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائیjavadfarahani15@gmail.com
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 .1مقدمه
هرتئوریشهروندیعالوهبرحقوق،دستكمحاویعناصرتعهداتونظامبندیمشاركتنیز
میباشد (ترنر)18:6983،وازاینجهتطرححقوقشهروندی،اگرفارغازطرحتكالیف،
تعهداتومسئولیتهایاجتماعی،آنگونهكهمطلوبقانوناساسیاستموردنظرباشد،بحثی
ناتماموناكارآمداست.ازسویدیگراستفادهازاینتئوریهایشهروندیبهعنوانابزارتوصیف
وتفسیرقانوناساسی،امكاندركیمتوازنازحقوقوتعهداتشهرونداندرمنطققانوناساسی
را نیز فراهم میكند كه به گمان نگارندگان بسیار كاربردپذیرتر از شعارهای سیاسی و
نظریهپردازیهایافراطیمیباشد .
در ذیلِ تئوریهای شهروندی نیز مهمترین نكته ،بیگمان نظریهپردازی پیرامون ”حقوق
شهروندی“ است (پیران)75 :6987 ،؛ چراكه هر نظریه ،تضمین حقی در دل خود عناصر
تحدیدكننده آزادی ،تعهدات متناظر با حق ،ضمانهای اجرایی و نهادبندی و ترتیبات خاص
مشاركت در شناسایی ،اجرا وتضمینحقرانهفتهدارد.در این پژوهش با تمركز بر نظریههای
حقوق شهروندی و صورتبندی كلی آنها در دل تئوریهای مربوط به شهروندی ،سعیمیشود
ابزاری برای درك عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوكارهای مناسب آن برای حمایت از
حقوقوآزادیهایاساسیشهروندانتداركدیدهشود .
البته خود موضوع شهروندی ،حقوقوتعهداتناشی ازآننیز بهنوبه خودیك فرامقولهو
موضوعی میان رشتهای میباشد و از سویی مهمترین نظریهورزیها و اندیشهپردازیها پیرامون
شهروندی نیز عمدتاً در بستر علوم اجتماعی و علوم سیاسی انجام پذیرفته است (شریعت:6981 ،
.)622لذا این كاربرد اگر در حد صورت دادن یك مطالعه میان رشتهای باشد ،مطلوببودهو
حتی به طرز خالقانهای میتواند در پیوند با مطالعات حقوقی و به عنوان ابزار توصیف قواعد
حقوقی باشد اما هرگاه اولویت با مفاهیم جامعهشناسانه صرف و تحمیل منطق آنها بر قواعد
حقوقیباشد،دستكمنمیتواندپژوهشحقوقیمطلوبیمحسوبشود .
الزماستگرانیگاهیبرایانعكاسمسئلهشهروندیدرقانوناساسیجستجوشودودستهای
از اصول و مبانی برای طرح حقوق و تعهدات شهروندی حقوق در قانون اساسی ،ذیل آن
گرانیگاهصورتبندیشودتاطرحبحثاز”حقوقشهروندی“دریكنظامملیقانونگذاری
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معنادارشود6.بهدالیلیكهدرذیلمیآیداساساًنمیتوانپذیرفتهیچقانوناساسیبتواندنسبت
بهعناصرومولفههایمفهومشهروندیساكتباشدوبهزعمنویسندگانبااستناداتیكهساختار
یشود كهاوالً ،قانوناساسیبسترهایاساسیطرح
اینپژوهش را تشكیل میدهد ،نشاندادهم 
بندیبحثازشهروندیرامعینساختهاستوثانیاً،كانونِاینمباحثبهطرزبسیارفشردهایدر
برخیمفادمندرجدراصولدوموسومقانوناساسیمتمركزشدهاست .
دراینسیاقبهتعبیریمیتوانپتانسیلاصولدوموسومقانوناساسیرابهعنوانسنگبنای
مهمترین
پایهایقانوناساسیدرخصوص 
ایجادنظامملیحقوقشهروندیونیزانعكاسمواضع 
مفاهیم مرتبط با حقوق و تعهدات شهروندی بازنمایی كرد .لذا پس از بیان ناگزیر كلیات و
تعاریف(گفتاراول)،درابتداموضعگیرینظریقانوناساسیدرارتباطباشهروندیوناگزیری
هرقانوناساسیازاتخاذموضعنظریپیرامونشهروندیبررسیمیشود(گفتاردوم)،تابادالیلی
حقوقیموجه شودكهبایدبهجستجویاصلیااصولیدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایران
پرداختوسپساصلیترین خطوطنظریهورزی قانوناساسی در حدودموضوعپژوهشو با
تكیهبربرخیمفاداصلدوم،بازنماییشود.سپساصلسومبهعنوانگرانیگاهیبرایتعیین
تكلیف پیرامون مولفههای كلیدی شهروندی ،بررسی میشود و متقابالً تالش میشود بر بنیاد
مولفههای مختلف و ابعاد گوناگون شهروندی ،آنگونه كه میتوان آنها رادرشكل"مكعب
شهروندی"انعكاسداد؛بهتحلیلمحتوایایناصلپرداختهشود(گفتارسوم) .
ینماید
یشودكهاینشیوهطرحبحثپیرامونحقوقشهروندیتاحدودیبدیعم 
یادآوریم 
چشماندازآزادیهایعمومیوبویژهدر
وباادبیاتتولیدشدهكهعمدتاحقوقشهروندیرادر 
ینماید ،متمایز است و به طور مبنایی
صورتبندی م 

حوزه حقوق قضائی و دادرسی منصفانه 
تعریف ،مولفهیابی و تضمین مفهوم شهروندی در قانون اساسی را به طور نظاممند مدنظر قرار
یدهد؛ روششناسی بحث به صورت كتابخانهای بامطالعهدكترین حقوقی ونیز اسنادومنابع
م 
مرتبط با قانون اساسی بوده و از این جهت كه نظریات جدید شهروندی را ابزار تحلیل قانون
یباشد .
یهاییبهشرحذیلم 
اساسیقرارمیدهد،خصلتتحلیلی-تفسیریداشتهوحاوینوآور 
میتوان یافت:شریفی طراز كوهی،
.6تحلیل مخالف از شهروندی كه بدون تمركز بر قانون اساسی باشد را در آثار ذیل  
حسین« ،)6981( ،زمینهها و آثار شهروندی جهان» ،فصلنامه سیاست خارجی ،زمستان ،شماره  ،35كاستلز ،استفان و
دیویدسون،آ،)6982(،مهاجرتوشهروند،ترجمهفرامرزتقیلو،تهران:انتشاراتپژوهشكدهمطالعاتراهبردی.
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 .1گفتار اول -تعاريف و کليات
درذیلاینگفتارمختصرابه -6تعریفشهروندی،مبانیومولفههایاساسیآن؛  -2انواع
هایحقوقشهروندیونسلبندیهایمرتبطباحقها؛-9مالزمهمفاهیمشهروندیبامبانی

سنت
نظامهایحقوقیو-5كاربستوانعكاسناگزیرمفاهیمشهروندیدرهرقانوناساسیپرداخته
میشود .

 .1-1تعريف شهروندی ،مبانی و مولفههای اساسی آن

شهروندیعبارتازموقعیتحقوقیاستكهدرپناهحاكمیتقانون،جایگاههرفرددر
جامعه و حقوق ،تعهدات و امكان مشاركت او در جامعه را تعیین میكند .مفروض است كه
حقوق شهروندی ،با اعطای آزادی انتخاب در حوزه خصوصی و آزادی مشاركت در حوزه
عمومیهمراهاستودر نهایت خودمختاریفردیراتحققمیبخشد.حقوقشهروندیمدرن،
ادعایتساویدربرابرقانون،توزیعبرابرآزادیها،برابریدربرخورداریودسترسیبهامكانات
اجتماعیراداشتهاست.نهایتاًحقوقشهروندیمدرنپیوندیسنتیبامفهومتابعیتداشتهاستو
بدینمعنا؛امتیازاتیاست كهبههرفرددادهمیشود تا درقبالآنها ،وفاداری بهآن جامعه و
پذیرش هویت جمعی مرتبطباآنراهمراهداشتهباشد.دراین منظومه،شهروندی دارای پنج
ركنحقوق،تعهدات،مشاركت،استقاللوهویتمیباشد(لیپست،6989،ج .)277:9
بهلحاظجوهرهحقوقینیزمطالعهنظریاتمدرنشهروندیاینادعاراامكانپذیرمیسازد
كهدستكمهرنظریهشهروندی،شاملسهدستهازعناصرمربوطبهحقوق،تكالیفومشاركت

میباشد؛یعنیاینكهچهمنافعوامتیازاتیبرایفردبعدازجذببهجامعهتضمینمیشودیامورد
حمایتقرارمیگیرد(حقوق)،درمقابلچهتكالیفوتعهداتیازاودرمقابلمواهبزندگی
جمعیوحقوقتضمینشدهمطالبهمیگردد(تعهدات)وچگونهوازطریقچهسازوكاریامكان
مشاركتوهمبستگیواقعیفرددرمتنزندگیاجتماعیفراهممیشود(مشاركت)(ذاكری،
 .)552:6981
همچنینهمیشهایجادیكنظریهشهروندیباتثبیتاصولاساسیمربوطبهحاكمیتقانون
نیزهمراهبودهاستكهتوازنوتقریرحقوق،تعهداتومشاركترادرسیاقنهادهایاجتماعی
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مدرنمعنادار سازد 6،تااینمسالهتوضیحداده شودكه چگونه خودمختاریهر فرددر حریم
خصوصیخودومشاركتاختیاریهمه افراددرحوزه عمومیباالزاماتوبایستههایزندگی
اجتماعی پیوند میخورد و آشتیپذیر میشود و نهایتاً كفه سود زندگی اجتماعی نسبت به
تضییقاتوتحدیداتآن،برآزادیهایاولیهسنگینیمیكندوشاهینترازوبهسمتپذیرش
تعهداتدرمقابلتضمینحقوقمایلمیشود(ریتزر .)688:2007،
در درون نظامهایمبتنیبرقانوناساسی ،ایده شهروندیالجرمبادومفهوماساسیپیوند
خوردهاست؛اول،برابریودوم،حاكمیتقانون.اوالًسعیشدههمهافرادازتضمینهاییكهبه
عنوان حقوق و آزادیها در دل اجتماع قابل ادعاست ،برخوردار شوند .به تعبیری توزیع برابر
آزادیها صورت پذیرد و ثانیاً اینكه حاكمیت قانون به طور برابر ،همچتریرابرایحمایتاز
اینحقوقوآزادیهابرایهمهافرادفراهمآورد،همتكالیفاجتماعی،مشاركتدرفضیلتها
و منافع عام را بهطور برابر صورتبندی كند و نهایتاً ساختار قدرت سیاسی مبتنی بر برابری
شهروندانی با موقعیت قانونی برابر (حقها و آزادیهای پایهای برابر ،تكالیف برابر ،امكان
مشاركتبرابر)شكلپذیرشود(دال .)95-59:6985،


 .1-2سنتهای حقوق شهروندی و نسلبندیهای مرتبط با حقها

سنتهای حقوق شهروندی مدرن در منظومه فوق ،حسب زمینههای اجتماعی و فرهنگی
كشورهایگوناگون،مدلهای متفاوتی رابرایتوازنوتعادلساختاریمیانعناصرفوقالذكر
آوردهاند كهالبتهمطالعه تفصیلیآنها ازموضوع بحث خارج استاما نهایتاًمیتوان در

پدید 
حدودی كه برای توضیح ایده اصلی این پژوهش كاربردپذیر باشد ،صورتبندی كلی ایده
شهروندیرادردوسنتاساسیِجمهوریخواهولیبرالخالصهكرد .
یتأكیداصلیبر
یگرایانه ،ضمنتأییدمقولهحقوقووظایفشهروند 
درشهروندی جمهور 
ضرورتمشاركتجدیوفعاالنهافراددرزندگی سیاسیاجتماعیبهطورتوامانبهعنوانیك
ن مشاركت با ایفای نقش
فضیلت اجتماعی و نیز یك تكلیف طبیعی قرار گرفته است كه ای 
یگیرد.درمقابل،
ی صورتم 
شهروندی ،بهعنوانعضویت تمامعیار درزندگی اجتماعی سیاس 
در شهروندی لیبرال مدنی و عرفی محوریت با حقوق و به طور تبعی و انضمامی تكالیف
.6تاكیدبرمحوریتحاكمیتقانوندرسنتهایشهروندیغربیازاثرذیلالهامگرفتهاست.همچنینبرایدركسنت-
هاینظریپیرامون حاكمیتقانوندرنظامهای حقوق شهروندی ،نگاه كنید به؛ مركزمالمیری،احمد،)6987( ،حاكمیت
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی.

برداشتها،تهران:مركز

قانون؛مفاهیم،مبانیو
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ی جانو
شهروندی است.شهروندبودنبهمعنای برخورداری ازحقوقمدنی (حقامنیت ،آزاد 
داراییها،آزادیعقیدهوبیانوحقرأیدادن)والبتهعناصرتكلیفیدرارتباطباتضمینحقها
و آزادیها دردومحورعمدهمكلفبودنبهاطاعتازقانونورعایت حقوق سایر شهروندان
است(براتعلیپور.)622:6989،
درسنتجمهوری«تعهدات»و«فضایلمدنی»ازاهمیتویژهایبرخودارند.دریكگزارش
فشردهتاریخی،ریشههایسنتجمهوریرادرغرب،ازآتن،اسپارتباستانونوشتههایارسطو
تاتفكراتماكیاول،روسوومتفكرانیچونهگلوتوكویل ردگیریكردهاند.مشخصادراین
سنت ،فضیلت خدمت كردن به جامعه بیش از هر چیز دیگری در كانون توجه قرار داشته و
محورپیرامونآنصورتبندیشدهاستكهدرآنهاازحاكمیتقانون

نظریاتحقوقیتكلیف-
بیشتر،بهعنواناصللزومتبعیتازتكالیفقانونیوتنظیمرفتارشهروندانمطابققانونبرداشت
شدهاست(فتحیواجارگاهی .6)655:6986،
درمقابل،شهروندیلیبرالبهلحاظسنتیبرحقوقافرادمثلحقوقمدنی،سیاسیواجتماعی
تمركزمییابد.دراینسنتتاكیدبیشتربررویكلیدواژه«حقوق»بهمثابهجمعحقهااست(بر

خواه).اگربخواهیمبابرجستهكردن


خالفتلقیازحقوقبهمثابهجمعقوانیندرسنتجمهوری

عنصرحقهانگاهیبهسنت نظریشهروندیلیبرالداشتهباشیم؛احتماالًنظریه تی.اچ.مارشال
نقطه مناسبیبرایدركگرانیگاهبحثباشد .در حقیقت نیزمعروفتریننظریه شهروندی از
سویاومطرحشدهاست.درنظریهمارشالسهعنصرمدنی،اجتماعیوسیاسیبایكدیگرمرتبط

شدهاند(ربانیوكیانپور.)60-25:6980،ایننظریهسهدستهازحقوقشهروندیراازیكدیگر

متمایز میكند كه با گذشت زمان در سنتهای گوناگون شهروندی توجیه و توسعه یافتهاند:
حقوقودرمقابلتعهداتمشاركتی/سیاسی(مثلحقرأیدادن)،حقوقوآزادیهایمدنی(
هامحافظتمیشوند)،حقوقرفاهیوتأمینعدالتاجتماعی(كهدرمركز


كهازجانبدادگاه
توجهدولترفاهقرارگرفتهاند).البتهاینمجموعهحقوقعمالمبناییراساماننهادهاندكهاز

هایسرمایهداریجدیدتصمیمگرفتندچگونهمنابع

طریقآن(ودردرونآن)،دولت ˚ ملت
اجتماعگرایی»)  (Communitariansكهدرحالحاضردرمحافلعلمیآمریكامورد

. 6سنتجمهوریدرمكتب«
قبولواقعشدهباتفاسیرمتفاوتافرادیهمچوناتزیونی)،(Etzioniگالستون)،(Glastonمكاینتایر)،(Macintyre
توسعهیافتهوشكلنوینیازاینسنتدرآثارنظریهپردازانقابلمشاهدهاست.نگاه

ساندل)(sandelوتیلور)(Taylor
كنید به؛ براتعلی پور ،مهدی ،)6989( ،شهروندی و سیاست نوفضیلتگر ،تهران :موسسه مطالعات ملی-تمدن
ایرانی.فصلهایسوموچهارم .
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سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خود را میان شهروندان تقسیم كنند و در نتیجه به مشاركت
هادراجتماعجامهعملبپوشانند) .(Marshal,1965: 145

حداكثریآن

 .1-3مالزمه مفاهيم شهروندی با مبانی نظامهای حقوقی

در چارچوب فوقالذكر بیگمان الیههای قانونی در هر نظام حقوقی میتواند شامل
مقررههاییدانستهشودكهبهلحاظماهوی،مفادیازحقهایشهروندییاتعهداتمتناظرآنرا
پوششمیدهند(موسویوسلیمانیان .)89-620:6987،
همچنیندستهایازنهادهایحقوقیدرهرنظامحقوقیوجوددارندكهبهطورمستقیمیا
غیرمستقیم به شیوه جذب شهروندان در زندگی اجتماعی و سیاسی یا نحوه مشاركت آنها در
تصمیمسازی جمعی مربوط میشوند .نهایتاً مجموعه ترتیبات ،آیینها و سازوكارهای حقوقی،
مجموعهای از آگاهیها ،نگرشها ،مهارتها و امكانمندیها را برای هر شهروند پدیدار می
سازند كه از طریق آنها ،آزادیهایی تضمین و تثبیت میشوند و در مقابل تضییقات و تحدیداتی
اعمالمیشود(قاریسیدفاطمی .)620-659:6982،
فارغازاینكهكیفیتقوانینموضوعهچیستوآیامجموعههایمستقلیازمقرراتوكدهای
قانونی درارتباطباموضوع شهروندیطراحی شدهاست یا خیر ،6به هرحال هیچنظامقانونی
نوینیرانمیتوانیافتكهولوبهطورپراكندهونامنسجمبهطرحموضوعاتشهروندینپرداخته
باشدیادستكم حاویمقررههایی نباشد كهمستقیمیاغیرمستقیمجنبههایمربوط به حقوق،

تعهدات،مشاركتوهویتشهروندیراتحتتاثیرقرارندهد(واندرمرچ .)91-93:6971،
ازسویدیگراگراهمیتایدهقرارداداجتماعیرادرارتباطباظهوروبروزشهروندینوین
نیز پیش چشم آوریم ،آنگاه تاكیدگذاری بر جایگاه اصل حاكمیت قانون 2در روشن كردن
هایشهروندان،تعهداتمتناظرآنونیزصورتبندیمشاركتهرفرددرنهادهای

مرزهایحق
قانونینیزمعنادارترمیشود) .(Crick,2001,chapter1:123
در توضیح بیشتر این مطلب ،باید گفت كه مهمترین ثمره نظریهورزی پیرامون قرارداد
موانعوچالشهای

.6دل مشغولیتدوینكدمستقلشهروندیرادراثرذیلمیتوانیافت؛ كاظمی ،سید علی«،)6981( ،
تدوین الیحه حمایت از حقوق شهروندی در ایران» ،مجله حقوقی و قضائی دادگستری ،بهار ،شماره  ، 78صفحه  663تا
.695
نظامهایحقوقینویننگاهكنیدبه؛لورانپش«،)6987(،حاكمیت
.2برایدیدنشناساییوتاثیرمفهومحاكمیتقانوندر 
قانوندرفرانسه»،ترجمهاحمدمركزمالمیری،مجلهمجلسوپژوهش،تابستان،شماره،76صص266تا.278
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اجتماعی،6فراهمكردنیكمبناینظریمتقنومشروعبرایوضعقانونوابتنایساختارجامعه
مدرنبرحاكمیتقانون(اساسی)است(كاتوزیان)605-675:6987،تاچندمسئله اساسیدر
ذیلنظریه قانون حلو فصلشود؛اینكهزندگیاجتماعی چه محدودیتها وتضییقاتیرابه
عنوانالزاماتناگزیرمربوطبهنظماجتماعیبهآزادیهایطبیعیهرفردواردمیسازد،اینكهدر
مقابلاینتضییقاتوتحدیدات،هرفردبهواسطه امكاناتوبهرههایزندگیاجتماعیازچه
ترسها و نیازهایی فارغ میشود ،اینكه توازن آزادیهای تحدید شده و منافع مكتسبه چگونه
برآوردهمیشودتاكفههایسودوزیانپذیرشقراردادراعقالنیكند(زارعی-650:6980،
 ،)669نهایتاً اینكه كدام دسته از حقها و آزادیها به عنوان حداقلهای مربوط به شناسایی
خودمختاریفردیو حاشیهصالحیت،اختیارواراده فردیبرایتعیینوپیگیریراهزندگی
درستموردحفاظتقرارمیگیرندتاهمفردیكسرهدرجامعهونظماجتماعیحلنشود،هم

ابزار وامكانهایی داشتهباشدتابتواندمشاركتدرزندگی اجتماعیرا بهعنوان یكفضیلت
فردی و جمعی پذیرا شود و با زیست محیط اجتماعی خود همبسته و مرتبط شود (دوركین،
 .)55-73:6986
پرسشهای بنیادینی كهدر ذیلهربرداشتی ازنظریه حاكمیتقانونسعی میشود بهآنها
پاسخدادهشود،همگیقابلخوانشودرپیوندبامفاهیماساسیشهروندیهستند.یعنیمجموعه
حقهاوآزادیهایمدنیوسیاسی،تكالیفقانونی،دسترسیهاوبرخورداریهایاجتماعیكه
نهایتاًموقعیتحقوقیهرفردرامیسازند،دركفردازجایگاهخوددرزندگیاجتماعیراایجاد
میكنند،مشتملبرهمانمولفههایاساسیشهروندی؛یعنیحقوق،تعهدات،مشاركتوهویت
نیز میشود (قربانزاده و خدادادی .)652-38 :6981 ،لذا اصوالً وقتی از یك سو ظرف ملی
شهروندی و پیوند سنتی آن با تابعیت دولت  -ملت به یاد آورده شود و از دیگر سو متقابالً
صورتبندی تاریخی نظریه حاكمیت قانون ،برای نظم و نسقدادن به روابط فرمانبران و
فرمانروایاندرچارچوبپیشگفتهمدنظرباشد(شریعتی،)7-62:6982،آنگاهبهدرستیمعلوم

میشودكها-اساساًچهنیازیبهپژوهشحقوقیپیرامونشهروندیوجودداردو-2چرامولفه-
هایشهروندیدرتفسیروتوضیحمنطققوانینمیتوانندتاثیرداشتهباشند .
اندیشهای به فارسی ترجمه شده است ،نگاه كنید به؛ روسو ،ژان ژاك،)6953( ،

 .6مهمتریناثر مربوط توضیح این بنیان 
قرارداد اجتماعی ،ترجمه مرتضی كالنتریان ،تهران:انتشارات آگاه.به ویژه برای دیدن ایده رضایت هر شهروند در ذیل
قرارداداجتماعینگاهكنیدبهصفحات606تا.607
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كلیددركمبانیفوقالذكردرخصوصپیونداساسیورابطه چندسویه قرارداداجتماعی،
حاكمیتقانون،حقوقوتعهداتاجتماعیرامیتوانقانوناساسیومطالعهپیرامونآندانست
(قاضی،6981،ج.)90-80:6بهدرستیقانوناساسیرامیثاقمیانفرمانروایانوفرمانبرداران
خواندهاند؛ لوح بنیادینی كه هم نهادهای

دانستهاند ،آن را سنگ زیرین و اساس دولت -ملت

اساسیجامعه سیاسیراصورتبندیمیكندوهمنحوه مشاركتمردمدرآنهاونیزترتیباتو
سازوكارهای تصمیمگیری جمعی از طریق آنها را باز مینمایاند .سنگ بنایی كه هم تعهدات
دولت،حیطه اقتدار،مسئولیتواختیارآنرادرارتباطباترسهاونیازهایشهروندانشمعلوم
میسازدوهمحقهایپایهایوآزادیهایفردیرااعالممیداردوآنحقوقراگاهدرمقابل

دولت (مانند حقوق سیاسی و مدنی) و گاه در پناه دولت (مانند حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی)شناساییوتضمینمیكند.رشته بنیادینكهچونمتنیمقدس،آدمیانرابههمپیوند
میدهدوگرههایهمبستگی،تعاونوهویتمشتركراچنانمیتاباندكهاساسدولت -ملت
برشالودهآنپیمیگیرد(قاضی؛،6981ص90بهبعد) .
هرقانوناساسیناگزیربااتخاذیكموضعنظریدرخصوصبنیادهایپیشگفتهسامانیافته

استواساساكاربستحاكمیتقانونبهعنوانسنگزیرینآسیاببدوناندراج مفاهیمفوق،
درونیكمنظومهنسبتاهماهنگوسازگارامكانپذیرنخواهدبود.درنتیجهلزومونحوهمطالعه

حقوقیدربارهشهروندیرابایددرمبانیودالیلوضعقانوناساسیهركشورجستجوكرد.این
آموزه مهم،بویژهكارگشایمطالعاتپیرامونحقوقشهروندی بودهاست.اگرقرارباشدطرح
حقوقشهروندیازتفننآكادمیكیااحساساتبرانگیختهشدهیاشعارهایسیاسیفراتررودو
ایازگزارههای

موجدتاثیراتواقعیدرحیاتاجتماعیشهروندانشود،بیگماننیازمنددسته

حقوقیمیباشدكهدرتفسیرقانونیافهماصولراهبردیقانونییاصورتبندیوبازسازیتكه-

هایپراكندهقوانینیانهایتاًاصالحوبازنگریدرآنبهكارآید،بهنحویكهبتواندخواستها،
دلمشغولیها،دغدغهها،مطالبات،شیوههاوتجربیاتزیستهریكازشهروندانراتاحدودی
انعكاسدهدودرشكلبندینهادهاوساختارهایقانونیاجتماعمشاركتدهد 6.
.6سنتهاینظریدرارتباطبااهمیتحاكمیتقانوندرتضمینحقوقوآزادیهایفردی(كهاساسامبنایتاكیدگذاری
براهمیتتفسیرقانوندرمطالعاتشهروندی قرارگرفتهاست)را در این اثر میتوانیافت؛مركزمالمیری ،احمد،)6987( ،
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی.

حاكمیتقانون؛مفاهیم،مبانیوبرداشتها،تهران:مركز
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دراینجابایدتمایزیاساسیمیانحقوقاسمیوحقوقواقعیدرمطالعهقانوناساسی،مدنظر
قراردادوتاكیدكردمیانحقوقمفروضواستانداردهایایدهآلحقوقیمطروحهدرهرنظام
قانوناساسیوسطحواقعیدسترسیهریكازشهروندانبهحقوقوآزادیهایقانونیفاصلهای

عمیقوجودداردكهمیتوانآنراتحتعنوانتمایزمیانحقوقوموقعیتحقوقینیزبازنمایی
كرد(ترنر.)626-652:6983،همچنیننبایدفراموشكردكهنظامحقوقیكشور،صرفاًدرقانون
اساسیخالصهنمیشودولزوماًیكمطالعه جامعپیرامونحقوقشهروندی بایدهمه الیههای
قانونیراپوششدهد6ولیجایگاهقانوناساسیدرراسهرمقوانینونیزعدماعتبارقوانینمغایر
باآن،درنظامهرمیحقوقیونیزراهگشاییوروشنگریآندرشیوه تفسیرسایرقوانینونیز
قلمرواعتباروقابلیتاستنادبهآنها(كاتوزیان)69-67:6982،میتواندچنینتكیهوتاكیدیرا
برقانوناساسیموجهنماید .

 .2گفتار دوم -مساله شهروندی در قانون اساسی ايران
در چارچوب پیشگفته سعی میشود تمركز بر قانون اساسی ایران قرار داده شود و از
نظریههایشهروندیبهعنوانابزاریبرایتفسیرقانوناساسیاستفادهشود.چنینرویكردیتا
حدودزیادیبدیعمینماید.زیرااگرهممطالعهایدرخصوصشهروندیوانعكاسآندرقانون
اساسیانجامگرفتهاست،عمدتاًبهلحاظمحتواییومعرفتشناسیبودهاست،یعنیدغدغهچنین
مطالعاتی بر این تمركز داشته كه به لحاظ محتوایی ،كدام دستهازمفاهیمشهروندی دركدام
اصولقانونیمنعكسشدهاست،یابهعبارتدیگركداماصولقانونیداللتبربعضیازحقها
وآزادیهایشهروندیدارند(طباطبائیموتمنی .)70-78:6981،
آنچهدراینجامدنظراست،نوعیاستفاده روششناسانهازنظریههایشهروندیاست؛یعنی
هرنظریهشهروندی نوعی توازنحقوق ،تعهداتومشاركتراشامل میشود كهمیتواند به
عنوان روش تفسیری مقررات یا صورتبندی مواد پراكنده قانونی در یك چشمانداز منظم و
مشخصكردن وزن هر ماده در یك صورتبندیِ كالنِ مرتبطباشهروندیمورداستفادهقرار
گیرد .همچنین عناصر محتوایی ،سازوكارهای شكلی ،آیینها ،ترتیبات و نهایتاً ساختارها و
نهادهایحقوقیمندرجدرهرمقوانینرابهنحویكهبتواندبرایتحققیكنظمشهروندی،
.6فهرستیازمهمترینسرفصلهایچنینمطالعهایرادراثرذیلمیتوانجستجوكرد؛مهرپور،حسین،)6953(،مباحثیاز
حقوقزن،تهران:انتشاراتاطالعات.
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كاربردپذیرباشد،بهطرزمناسبیمتوازننماید .
لذااولنظریهورزیقانوناساسیایراندربارهمفروضاتپایهایشهروندی،دوممواضعنظری
قانوناساسیایراندربارهمبانیشهروندیوسومنحوهایجادتوازنمیانمولفههایشهروندیدر
قانوناساسیایرانموردبحثقرارمیگیرد .


 .2-1نظريهپردازی قانون اساسی ايران درباره مفروضات پايهای شهروندی

درمقدمهبایدگفتطبقنصمقدمهقانوناساسی«،قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانمبین
نهادهایفرهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیجامعهایران[ابعادگوناگونمرتبطباجنبههای
فرهنگی ،اجتماعی،سیاسیواقتصادی شهروندی]براساس اصولوضوابطاسالمی است كه
انعكاس خواست قلبی امت اسالمی [مفهوم فراگیر شهروندی] میباشد» (مقدمه قانون اساسی
ایران،پاراگرافاول) .
از زاویه موضوع این پژوهش ،این خواست قلبی امت اسالمی (مذكور در مقدمه قانون
اساسی)دوویژگیاساسیدرمقدمهاینقانونرابرجستهمیسازد؛اولمردمیبودنآنودوم،
مذهبیقوامودواممییابد(هاشمی،6981،

انقالبیبودنآن.البتههردوآنهادرظرفیدینیو 
ج .)18-59 :6همچنین هر دو ویژگی ،در پیوندی تمام با ماهیت انقالبی و مردمی مرتبط با
تطوراتتاریخیومفهومیشهروندیقرارمیگیردكهنقطه شروعمناسبیبرایبحثروش-
شناسانهدرموردپیوندقانوناساسیوتحولایدهشهروندیمحسوبمیشود .
بهدرستیگفتهشدهاستكهمفهومومحتوایشهروندیدرطولتاریخ،تحولبسیاریافتهتا
جاییكهمیتوانمفهومشهروندیرادرمعنایباستانیآنبهبرخیلحاظبامفهومشهروندیدر
دنیایمدرن،درتضاددانست(قاسمی.)981:6981،درحالیكهشهروندیدرمعنایباستانیآن
عنوانیبرایتجزیهاعضایجامعهبهدوگروهذاتاًنابرابراست،اینپدیدهدرمعنایمدرنخوددر
تالشبرایازمیانبرداشتننابرابریهاستوبااینكهبهجایحقوقهمگانیازحقوقویژهنیز
سخن به میان میآورد ،در تالش است تا به این وسیله از نابرابریها بكاهد (قاسمی:6981 ،
ص.)935لذادرحالیكهشهروندیدرمعنایسنتیآنباصفاتیانتسابینظیرجنسیتوقومیت
پیوندعمیقدارد،درمعنایمدرنشهروندیوبراساسرویكردهایمسلطدراینحوزه،تالش
براینبودهاستتاچنینپیوندهاییباهویتهایانتسابیگسستهشود .
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همیشه این مطالبات برابریجویانه به طرز انقالبیگرایانه و با شكلگیری در بطن الیههای
طبقاتاجتماعیمردمی،منجربهحركتهایتحولخواهانهایشدهاستكهمرزهاینابرابریرا
یكیپسازدیگریمحوومستحیلنمودهاست.كماكاننیزماهیتپویاوروبهرشدخویشرا
).حالدرهربرههزمانیكهاینمطالباتبرابریجویانه

حفظكردهاست(توكلی96-55:6958،
وآزادیگرایانهبهدستاوردیمنجرشود،انعكاسآندرقانوناساسیبهعنوانمیثاقدولتو
شهروندان و سند پایهای مربوط به قرارداد اجتماعی ظهور و بروز یافته است (مدكس:6987 ،
 .)650
با این تفسیر ماهیت انقالبی و مردمی مفاهیم مرتبط با شهروندی و اصول مربوط به قانون
اساسیلزوماًبایددرپیوندباهمتفسیرشودوسیاقنگارشِ مقدمهِ قانوناساسینیزكهمرزهای
آگاهی،نگرشوعملشهروندان،اعماززنومردرابهعنوانطلیعهنهضتبهطرزپویاوانقالبی
بازنماییمیكند(هاشمی)88:6981،را،روشنمیسازد .

 .2-2مواضع نظری قانون اساسی ايران درباره مبانی شهروندی

ازسویدیگرپیشازهرگونهنظریهورزیوتعریفگذاریبرایشهروندی،نبایدفراموش
كردكهبهلحاظنظری؛سهایده برابری،مشاركتوبهرهمندی(رفاه)مقدمبر بحثحقوقو
تكالیفشهروندیاندیشیدهشوندوابتدائاًموضعیكنظریهحقوقییابنیانهایفلسفیمربوطبه
آن(خواهبهعنوانپشتوانه یكانقالبطرحشدهباشدیاغیرآن)بایددرارتباطبااینمفاهیم
مشخصشودتاتعریفیازشهروند،حقوقوتكالیفآنبربنیادمبانیواصولپیشگفتهبهدست
آید(بیكس .)56،660،657،675،965:6983،
فرعبراینكهقانوناساسیمتضمنچهایدههاییدربارهحقوقوتكالیفشهروندانمیباشدو
گسترهحقهاووظایفهرشهروندچیست،بایدنسبتبهچگونگیشناساییواعطایاینگستره
بهطوربرابربرایهمهشهروندانتعیینتكلیفشودیااینكههرگونهنابرابریموجهیاتعدیلشود
(همتی)27-91:6989،ونیزفرعبراینكهسازوكارهاوروندهایمربوطبهمشاركتچهحقهاو
تكالیف،امتیازها،منافعوموقعیتهاییرابرایافرادبهرسمیتمیشناسد،نسبتبهخودایده
خودمختاریشهروندانونتیجهمنطقیآندرشناساییمشاركتشهرونداندرقانوناساسیباید
موضع مناسبی اتخاذ شود و هرگونه قیمومت و راهبری و رویكرد حمایت یا هدایت به جای
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مشاركت باید موجه شود (همتی .)95-53 :6989 ،نهایتاً فرع بر اینكه چه مكانیزمها و
وندانبهاستفادهازمواهباجتماعیپیشبینیشود،خود

سازوكارهاییبرایتحققدستیابیشهر
ایدهمطلوبیت،ضرورتبهرهمندیورفاه،بایدكاربردپذیرشود 6.
مطالعه تاریخی نشان میدهد این سه مفهوم؛ البته در ادامه ذیل هر قانون اساسی به صورت
مجموعهایازحقهایمربوطبهمشاركت(حقوقسیاسی)،حقوقمربوطبهخودمختاریفردی،
حقبرعدمتبعیض(حقوقمدنی)،حقوقمربوطبهدسترسیبهحداقلامكاناتبرایتامیننیازها
(حقوقرفاهی)نسلبندیوكدگذاریمیشوند(هاشمی.)619-613:6981،البتهدربستریبسیار
وسیع به مفهوم آزادیهای فردی ،دغدغههای مربوط به توزیع برابر آزادی ،برابری آزادیهای
مربوطبهخودمختاریفردیدرحوزهخصوصیونیزبرابریدرآزادیمشاركتدرحوزهعمومی
پیوند میخورند (قاضی )659-657 :6985 ،كه نهایتاً مشخص بودن موضع اندیشهای هر انقالب
مردمی را پیرامون شهروندی منوط و مرتبط با مفهوم آزادی (عالوه بر سه مفهوم پیشگفته)
میسازد .

از زاویه قانون اساسی «حكومت از دیدگاه اسالم ،برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری
فردییاگروهینیست[تحتتأثیربرابریدرتوزیعآزادیهامیانشهروندان]بلكهتبلورآرمان
سیاسیملتیهمكیشوهمفكراست[تحتتأثیرحقوقبرابرشهروندان]كهبهخودسازمان
میدهد[تحتتأثیرمفهوممشاركتشهروندی]تادرروندتحولفكریوعقیدتیراهخودرابه

سویهدف نهایی(حركتبهسویاهلل)[تحتتأثیرمفهومآزادیواقعیشهروندان]بگشاید»

(مقدمهقانوناساسی،ذیلعنوانشیوهحكومتدراسالم) .

تضمینگر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی [تحت تأثیر مفهوم

لذا «قانون اساسی 
مشاركت شهروندی] و انحصار اقتصادی [تحت تأثیر مفهوم برابری شهروندی در دسترسی و
میباشدودرخطگسستنازسیستماستبدادیوسپردنسرنوشتمردمبه
بهرهمندیازمنبعملی] 

[الزمه تأمیناستانداردهایحقوقشهروندیوتضمینخودمختاریشهروندان]

دست خودشان 
تالشمیكند» .

ازسوییدیگرچونبهتعبیرقانوناساسی،هدفازحكومت،رشددادنانساندرحركتبه
.6از زاویه دیگر میتوان مشاركت را به عنوان زمینه تحقق رفاه اجتماعی و به تبع آن امكان استفاده از حقوق و آزادیهای
واقعی دانست.نگاهكنید به:شیانی ،ملیحه«،)6989( ،شهروندی و مشاركت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» ،فصلنامه
رفاهوتامیناجتماعی،سالسوم،شماره.68
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سوینظامالهیاستواینجزدرگرویمشاركتفعالوگستردهتمامیعناصراجتماعدرروند
تحولجامعهنمیتواند باشد [تلفیقعناصر «تعهدات» و «مشاركت» و «هویت» شهروندی]با توجه
چنینمشاركتیرادرتماممراحلتصمیمگیریهای سیاسی و

به این جهت ،قانون اساسی زمینه 
همه افراد اجتماع فراهم سازد تا در مسیر تكامل انسان ،هر فردی خود
سرنوشتساز برای  

دستاندركار و مسئول رشد ،ارتقاء و رهبری [تلفیق عناصر «مسئولیتپذیری» و «خود-تحدیدی

ارادی» و «تالشگری و پاسخگویی توامان» به عنوان فضیلتهای شهروندی واستلزاماتمنطقی
قرارداداجتماعی]گردد»(مقدمهقانوناساسی،پاراگرافسوموپنجم .).
مسلماًطرحچنینجمالتیدرمقدمه قانوناساسی،نهازبابتعارفاتوشعارهایسیاسییا
لفظپردازیادیبانهبلكهازجهتترسیمدقیقحقوق،تكالیفوصورتبندیمشاركتشهروندان
درنظامجمهوریاسالمیایرانبودهاستوبایدبهعنواناصولتفسیریقانوناساسیمدنظرقرار
داده شود ،یا دستكم اینكه زمینه تاریخی الزم و قابل ارجاع برای درك صورتبندی فعلی
مفاهیمشهروندیرا فراهمآورد 6.اینزمینه تاریخیِتفسیر قانون ،همچنینمیتواندمانندآب
روشنیمیانمفصلهایسختومكانیكیقوانین،نهادهاوسازوكارهایخشكحقوقیجاری
باشدتاارجاعبهآنهابهطرزرهاییبخش،تاثیرگذاریرویاهاوآرمانهایمردمیراكهبرای

رهاییخویشقیامكردند،نوبهنوپیشچشمحقوقدانانودستاندركارانتفسیر،اجراونظارت

برقانونقراردهدونیرویخالقهتحركوپویاییالزمبرایبهبودوضعیتدسترسیبهحقوقو
آزادیهایفردیرابرآوردهسازد(كاتوزیان .)66-65:6982،


 .2-3نحوه ايجاد توازن ميان مولفههای شهروندی در قانون اساسی ايران

درچارچوبپیشگفته،دراصلدومقانوناساسی«،كرامتوارزشواالیانسانوآزادی

توأمبامسئولیتاودربرابرخدا(بندششمازاصلدومقانوناساسی)»،بهعنوانیكیازپایههای
نظامجمهوریاسالمیمطرحشدهاست.عبارتبندیروشنودلپذیراینبندازقانوناساسی،به
طرزمناسبیمیتواندبستروگرانیگاهپیونددوطرزنگاهحقمحوروفضیلتگرابهشهروندی
قرارگیرد(هاشمی.)35-602:6981،البتهتاكیدگذاریایناصلبر"انسان" بهجای"شهروند"
یا "ایرانی" به خوبی امكان بالقوه رها كردن حقوق و تعهدات شهروندی و ابعاد مشاركتی و
 .6برای دیدن نظر متفاوت ،نگاه كنید به؛ هاشمی( ،)6982حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد اول ،تهران ،نشر
میزان،ص .18
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هویتیآنازحصارهایتنگتابعیت،ملیتوامكانجایگزینیآنبایكافقحقیقتاًجهانیشده
]انسانبهمثابهشهروندجهانی[رارجمیزندوزمینهایرانیزبرایكاربردقواعدحقوقبشریدر
تكمیلوتتمیممقرراتحقوقشهروندی،بهشرحیكهبیانمیشود،فراهممینماید .
بههرحال،جداازتقریرهایمذهبیكهسازگاریوآشتیمیانمفاهیمآزادیومسئولیترا
ممكنمیسازد(ایازی،)76-13:6989،تفسیرهایمرتبطبارویكردهاینوینِ شهروندینیز
میتواند چارچوب حقوقی منسجمی را برای تفسیر این اصل و نیز سویه حقوقیدادنبهالفاظو
عباراتآن(درجهتتاثیرگذاریدرساختارحقوقیونهادهایقانونی)،فراهمكند .
به درستی اظهارنظر شده است كه یك نظریه شهروندی ،بایدازابتداابزارهاییرابرایتبیین
توسعه،توازنحقوقوآزادیها ،مسئولیتها و تعهدات عمومی متناظر با آنها در اختیار انسان
بگذارد.حالاگرنسخهآزادیمحوروحقبنیانشهروندیبهعنوانفردگراییخودخواهانهمحض
(لیبرال)تفسیرنشود،برقراریوپیوندآنبارهیافتهایفضیلتگراومسئولیتباورنیزامكانپذیر
خواهد شد.عناصر استقالل ،آزادی ،فضیلت ،مسئولیت و حقوق؛ نه نفیكننده بلكه مكمل هم
هستند.زیرااستقاللیكحقبنیادیناست.امانظربهاینكههرفردیكوجودمستقلاست،همه
افرادبهلحاظاخالقیبایكدیگربرابرند؛بنابراینهرفردبایداستقاللدیگریرامحترمشمردهو
متقابل بودنحقوق رادرككند.یا به عبارتی همان عبارت آشنای "مناز حقوق خود بهره

میبرم،پسبایداجازهدهمدیگرانهمازحقوقخودبهرهببرند(،")Heater,1990:178از
اینروضرورتینداردكهآزادیگراییبهخاطرحمایتازفرد،ازرویكرداخالقگراییاجتماعی
دورشود.درواقعاینسنتمیتواندبرایدفاعازحقوقوآزادیهایافراد،تعهدومسئولیت
اخالقیرابهعنوانپیششرطِ حفظِ حرمتتماماعضایجامعهبپذیرد.سنتمسئولیتباوری و
فضیلتگرایینیزبهنوبهخودنبایدبهنحویتعریفشودكهباطلبالتزاماجتماعییابهنامالتزام
اجتماعی ،حقوق و آزادیهای افراد را نادیده بگیرد ،زیرا احترام قائل شدن برای حقوق افرادِ
فینفسهیكفضیلتاجتماعیاست( .)Heater,1990: 150
دیگرجامعهنیز 
بااشارهایبهتعابیردینینیزضروریاستتاكیدشود؛اسالمیكنظامآرمانیاستكهدر
آنازیكطرف،جامعه نمونهترسیممیشودتامردمآنراالگویخویشقراردهند[جنبههای

هویتوهمبستگینظامشهروندیاسالمی]وازطرفدیگر،برایمردمجایگاهشایستهایبنا

میشود تا در یك نظام ارزشی هم مشمول حق و تكلیف شوند [جنبههای حقوق و تعهدات
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شهروندان] و هم اینكه نقشآفرین سرنوشت سیاسی خود باشند [جنبه مشاركتی شهروندی]
(جعفری .)629-695:6988،
به خوبی مشخص است مفاهیم مختلف «حقوق»« ،تعهدات» و «مشاركت» كه زمینههای
حداقلی طرح یك نظام ملی حقوق شهروندی محسوب میشود ،در تفكر ایرانی 6و اسالمی
تاریخیمیباشند2وتنهاالزماستكهعناصرتحلیلیاین

(جاوید)30-623:6988،دارایسابقه 
مفاهیمباارجاعدقیقبهمتونقانونیوبویژهقانوناساسیدرقلبنظامحقوقیاستخراجشود .
اصلدومقانوناساسیبرایتحققآرمانپیشگفته،جداازارجاعبهسنتفكریحقوقیدر
تفكراسالمیبر"كاربردواستفادهازعلوموفنونوتجاربپیشرفتهبشریوتالشدرپیشبرد
آنها" وهمچنین"نفیهرگونهستمگریوستمكشیوسلطهگریوسلطهپذیریو  "...تاكید
نموده است (هاشمی )605-695 :6981 ،كه این تدبیرها به طرز مناسبی در موضوع عام این
پژوهشیعنیمفهومشهروندیودرهدفخاصآنیعنیحقوقشهروندیكاربردپذیرمیباشد .


 .3گفتار سوم -کاربرد مكعب شهروندی در صورتبندی ظرفيتهای حقوق
شهروندی در قانون اساسی
درچارچوبپیشگفتهاصلسومقانوناساسینیز«تأمینآزادیهایسیاسیواجتماعیدر
مشاركتعامه مردمدر تعیین سرنوشتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی و

حدودقانونی» و تامین«
فرهنگیخویش»و«رفعتبعیضاتنارواوایجادامكاناتعادالنهبرایهمه،درتمامزمینههای
مادیومعنوی»و«تأمینحقوقهمهجانبه افراداززنومردوایجادامنیتقضاییعادالنهبرای
كهفیالجملهازراهبردهاواهدافیكنظامحقوقشهروندی

همهوتساویعمومدربرابرقانون»
 .6به طور مثال و متناسب با موضوع این پژوهش نگاه كنید به؛ آذرنیا ،مالك ،)6981( ،مبانی حقوق شهروندی :حقوق
سیاسیدراسالمولیبرالیسم،پایاننامهكارشناسیارشددررشتهحقوقعمومی،دانشگاهتهران.
وجودداردكهبرآن اساس،امكانشناسایی نظریهای اسالمی درباره

.2برای نمونه ،سنتی مهمازنظریه سیاسی اسالمی 
مشاركت در اجتماع ،برداشتهایی از عدالت اجتماعی و ایدههایی درباره مشاركت در اجتماع ،برداشتهایی از عدالت
مدرن
كهابنخلدونبنیانگذاراسالمینظریهسیاسی 

دههاییدربارهسازمانسیاسیدورازدسترسنیست.این
اجتماعیوای 
یتوان چنین نیز استدالل كرد كه میراث اسالمی مهمی در اندیشه سیاسی
شدهای است.درنتیجه ،م 
شناخته 

است،ادعای 
وجودداردكهبهمیراثیونانییارومیوابستهنیست.باوجوداین،بایدپذیرفتكه نهادهایاسالمیشهروندیومشاركت
ی باشد كه در
است كاركردی از ویژگی خاص شهرهای اسالم 
سیاسی درحقیقت به نسبت ضعیف بودند و این خود ممكن  
یخورد و به لحاظ فقدان عناصر منجز حقوقی و سویه عمدتا اخالقی ،این مباحث از
دولت به چشم م 

آن نبود استقالل از 
ابنخلدونوعلوماجتماعی:وضعیت
موضوعپژوهشبیروناست.به طورمثالنگاهكنیدبه:طباطبائی،سیدجواد ،)6953(،
علوم اجتماعی در تمدن اسالمی ،تهران :نشر طرح نو.همچنین ،ابونصر فارابی،)6916( ،اندیشههای مدینه فاضله ،ترجمه
جعفرسجادی،تهران:انتشاراتطهوری،صفحات.257-212
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ایدهآل هستند ،به عنوان بخشی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین نموده است

(بندهای8،5و65ازاصلسومقانوناساسی) .
ظرفیتهایایناصلبرایبناینظامحقوقشهروندیعام(ساعدوكیلوعسگری:6981،
،)57-78مشتملبرتضمیناتعامشناسایی،ارتقا،حمایتوتضمینحقوقوآزادیهایهمه
زنانومردانازیكسوونیزكاربردپذیریآنبرایطرحجنبههاینظامعامحقوقشهروندیاز
سویدیگر،بسیارگشودهوگشایشدهندهبهنظرمیرسد .
میباشدكهاحتماال
بندیهایمنظم 
دسته 
البتهنحوهنگارشایناصلتاحدودینامنظموفاقد 
چشمانداز مفاهیم شهروندی و با تمركز بر حقوق و تكالیف شهروندی و نیز نحوه ارتقای
در  
مشاركت و فضیلتهای شهروندی به عنوان ابعاد گوناگون شهروندی بتوان دستهبندیهایی را
نسبت بهایناصلاعمالكرد .به بیان بهتر ،بتوان امكانسنجی نمود كهاستفاده ازمدلنظری
میتوانددرتوضیحوتفسیرایناصلوبرایفهمالیههاوابعاد
"مكعبشهروندی"بهشرحذیل 
درهمتنیدهوپیچیدهآنبسیارمناسبباشد .
این مكعبسهبعدیرابهسیاقیكهدرفوق ،مربوط به نظریات شهروندی توضیح داده شده
است؛میتواندرسهبعدحقوق(ونیزتكالیفمتقارنآن)،قلمروجغرافیاییاعمالحقوق(وطبیعتا
تعهداتقانونی)ونیزلوازمبرخورداریازحقوقیااجرایآنها(ونیزپیرویازتكالیفمرتبط)
صورتبندیكرد.لذامیتوانگفتیكبعداینمكعبراعناصرپنجگانه شهروندییعنی؛جنبه

مدنیوقانونی،جنبهاجتماعی،جنبهسیاسی،جنبهمربوطبهفضیلتوجنبهمربوطبههویتتشكیل
میدهد .بعد دیگر این مكعب را شبكههای كاربردی ،یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی
شهروندیشاملمحلی،استانییاایالتی،دولت -ملت،منطقهاییاقارهایونهایتاًجهانیتشكیل
میدهد.بعددیگرآنراآموزشتوانمندیهایشهروندیمشتملبرسطوحنگرش،6آگاهی 2و
دانشومهارت9صورتمیبندد.البتهاینمكعبیكالگویچندبعدیشهروندیبرایمافراهم
 .6برای دیدن اهمیت نگرشهادرخصوصكاربردپذیری حقوق شهروندی نگاه كنید به؛ داریاپور زهرا«،)6986( ،بررسی
تهایارزشیشهروندانتهرانیباجنسیت»،نامهپژوهشفرهنگی،سالهفتم،شماره.9
رابطهاولوی 
.2به طورمثالبرای دیدن بررسی اهمیت عنصر آگاهی در برخورداریزنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر در آن كه
البته در یك جامعه نمونه آماری (زنان شاغل در شهرداری تهران) انجام گرفته است نگاه كنید به :هزار جریبی ،جعفر،
امانیان،ابالفضل«،)6930(،آگاهیزنانازحقوقشهروندیوعواملموثربرآن»،فصلنامهمطالعاتوپژوهشهایشهریو
منطقهای،سالسوم،شماره،3تابستان،صص6تا.68

.9برای دیدن اهمیت دانش ومهارتهای شهروندی درخصوصكاربردپذیری حقوق شهروندی نگاه كنید به؛ فاطمی نیا،
سیاوش ،)6981( ،عواملموثربرتعهداتشهروندی دربین شهروندانباالی  68سالشهرتهران،پایاننامه كارشناسی ارشد
علوماجتماعی،دانشگاهشهیدبهشتی.6981،
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میكندكههربعدبهخودیخودبهسلولهایبیشماریتقسیممیشود.هموارهبایدتاكیدشودكه
اینمكعبرانبایدخودكفاپنداشتبلكهاجزاسازندههربعدآنرابایددرارتباطمتقابلبایكدیگر
دانست(ربانی .)61-20:6981،

 .3-1عناصر شهروندی؛ بعد اول مكعب شهروندی قانون اساسی

اصلسومابتدائاًعناصرشهروندیرامتناسببامدلفوقپوششمیدهد.بندچهاردهماین
اصلباتاكیدبر"تامینحقوقهمهجانبهافراداززنومرد،ایجادامنیتقضائیعادالنهبرایهمه
وتساویعمومدربرابرقانون"،بهخوبیبعدمدنیوقانونیشهروندیراسازمانمیدهد.فراتراز
اینبندنیزبهطرزظریفیپذیرشحاكمیتقانون،تساویدربرابرقانونمشتملبرحمایتمساوی
قانون از تمام شهروندان ،برابری حقوق و آزادیهای همه ،در رگهای این بند جریان دارد
(هاشمی،6986،ج .)83-667:6
همچنینایننكتهبهدرستیدركشدهاست،آزادیهایمدنیخودمنجربهدوجنبهمی-
شود؛آنگاهكهفردآزاداستوآنگاهكهدرذیلحاكمیتقانون،تحدیدیبراینآزادیوارد
شدهاست.تفكیكجزئیتراینبعد،شهروندیبهحقوقمدنی(حالتاول)وحقوققضایییا
دادرسیمنصفانه(حالتدوم)بهخوبیدرذیلاینبندامكانپذیراستوباارجاعبهسایراصول
قانوناساسیبهشرحیكهدرادامهمیآید،میسرمیشود(آشوریودیگران .)25-28:6989،
ازسویدیگربندهفتمایناصل،باتصریحبه"تامینآزادیهایسیاسیواجتماعیدرحدود
قانون" توامانجنبههایسیاسیواجتماعی،اینمكعبشهروندیراپوششمیدهد.اماقانون
اساسیباظرافتبیشترقائلبهتفكیكهایدقیقترینیزشدهاست.پیوندجنبهسیاسیپیشگفتهبا
مباحث گسترده شهروندی و انعكاس عملی این جنبه شهروندی در امكان مشاركت سیاسی،
حقوقمشاركتسیاسیونهادبندیمشاركتیساختارهایسیاسیجامعهدربندهشتمایناصل
مذكورافتادهاست .
ازاینزاویهقانوناساسی"مشاركتعامهمردمدرتعیینسرنوشتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی
و فرهنگی خویش" را به عنوان یك اولویت تعیین كرده است .این بند به خوبی تقدم
خودمختاری فردی و رضایت آنها و نهایتاً پازل خودمختاری جمعی از حاصل جمع
خودمختاریهای فردی را بر تامین سایر جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درك كرده

است و اساساً یك جنبه مشاركتی را برای تحقق همه ابعاد شهروندی شناسایی كرده و به آن
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عمومیتدادهاست 6.
نكته ظریف دیگر اینكه قانون اساسی در خصوص جنبههای مربوط به حمایت اجتماعی،
متناسب با نسلبندی حقوق شهروندی قائل به تفكیكهای دقیقی شده است .میتوان در بعد
اجتماعیشهروندیدرمكعبپیشگفتهازسوییبردسترسیهمهشهروندانبهامكاناتاجتماعی
برابریجویانه بهآنداد و

برایتامیننیازهای رفاهی خودسخن گفتوازسوییدیگر جنبه 
دسترسیبرابرشهروندانبهاستانداردهایزندگیاجتماعیوحداقلرفاهوحمایتاجتماعیرا
بازنماییكرد(هاشمی .)285-281:6986،
متناسببااینتفكیك،بندنهماصلمزبوربه"رفعتبعیضاتنارواوایجادامكاناتعادالنه
برایهمه،درتمامزمینههایمادیومعنوی" اشارهمیكندودرادامهبنددوازدهمهماناصل،
"پیریزیاقتصادصحیحو عادالنه" را هدفگذاری میكند كه جهتایجادرفاه ،رفعفقر و
برطرف ساختن هر نوع محرومیت در شاخههای گوناگون رفاهی چون تغذیه ،مسكن ،كار،
بهداشتوتامیناجتماعیكابردپذیراست(هاشمی285-289:6986،و .)952-970
عالوهبرابعادمدنی،سیاسیواجتماعی،ابعادهویتوفضیلتشهروندینیزمدنظرایناصل
بودهاست.تاكیدآشكارِبندپانزدهمبر"توسعهوتحكیمبرادریوتعاونعمومیبینهمهمردم"
(هاشمی)287-236:6986،بهعنوانمكانیزمهایهمبستگیشهروندیونیزتاكیدبنداولاصل
مزبور،بهرشدفضائلاخالقیونهایتاًتاكیدروشمندبندششماصلپیشگفتهبهمحوهرگونه
استبدادوخودكامگیوانحصارطلبی(هاشمی،)239-903:6986،بهخوبیمیتواننداینجنبهها
راپوششدادهوكاربردپذیرسازند .
لذا با این تفصیل ،اصل مذكور به طور كامل ،بعد اول مكعب شهروندی یعنی عناصر
شهروندی(شاملبعدمدنی،بعدسیاسی،بعداجتماعی،فضیلتوهویت)راپوششمیدهد .


 .3-2شبكههای کاربردپذيری؛ بعد دوم مكعب شهروندی قانون اساسی

عالوه بر آن بعد دیگر مكعب شهروندی كه مشتمل بر شبكههای كاربردی و سطوح
جغرافیاییمیشودنیزبهلحاظنظریكامالًبامنطقایناصلسازگارمینماید .
درنظریاتگوناگونمرتبطباشهروندی،توضیحدادهشدهاستكهاساساًدرقوانیناساسی
 .6این پیوند میان بندهای  5و  8چندان مورد نظر نویسندگان حقوق اساسی قرار نگرفته است ،نگاه كنید به؛ هاشمی،
سیدمحمد،)6981( ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد اول ،تهران :نشر میزان 289-236:؛ساعد وكیل ،امیر و
عسگری،پوریا،)6981(،قانوناساسیدرنظمحقوقكنونی،تهران:انتشاراتمجد .53-70:

112

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،75زمستان 69


پیوندوثیقیمیانشهروندیوتابعیت وجودداردوعمدتا بهطورسنتییك ظرفملیبرای
تحققشهروندیدرنظرگرفتهشدهاست(فالكس.)57-58:6988،البتهاخیراًایننظرگاهسنتیاز
سوییبارویكردهایخاصگرایانه،محلی،بومیوتكثرجویانهوازسوییدیگربارویكردهای
عامگرایانهوكلیتبخشحقوقبشریبهنقدكشیدهشدهاست.نهایتاًامروزهشهروندی،بهنحوی
تعدیلوصورتبندیدوبارهشدهاست،كهسطحهایمختلفمحلهای،شهری،استانی،ایالتی،

ملی،منطقهایوجهانیراپوششدهد(فالكس .)619-611:6988،
اطالقاصلسومبه"تامینمشاركتدرتمامسطوح"میتوانددراینارتباطمورداستنادباشد.
امامهمترآنكه طرزنگاهایدئولوژیكقانون اساسیو درك آنازمطلق انسانبه عنوان خلیفه
خداوندبرزمینونیزفهمآنازپیامجهانیوانسانیدین،تاحدودزیادیازمرزهایملیفراتر
میرود.ایننكته رابهلحاظتئوریكبهنحودیگرینیزمیتوانبیانكرد.یكگزارشنظریاز

حوزه بحث حقوق شهروندی در كشورهای اروپایی و
سنتهایشهروندیمیتواندنشاندهدكه  
آمریكایی عمدتاً زیر مجموعه شاخه علوم سیاسی قرار دارد و بیشتر ناظر به حقوق مشاركت
میگیرد.طبیعتاًدراین
شهرونداندرادارهاموركشوربودهوجلوههایگوناگونیازآنحقرادربر 
مفهوم ،حقوق شهروندی مقید به مرزهای یك كشور است و نسبت نزدیكی با مقوله تابعیت دارد.
حالآنكهدرزبانحقوقاساسیایرانایناصطالحكاربردعامتریداردوتقریباًمترادفبا«حقوق
بنیادین بشر» به كار میرود.دلیل این امر را شاید بتوان در تلقی آموزههای دینی از حقوق فطری
انسانها ،بویژه تاكیدات دین مبین اسالم بر كرامت انسانی و دامنه وسیع حقوق اشخاص در این
اندیشه جستجو كرد.چنانكهدرآثاروآرایبرخیازمتفكرانوعالمان اسالمی همچونفارابی از
حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان «حقوق مدنی» یاد میشود و مقصود حقوق انسانها
(شهرونداندربسترظهورشهرهاوتمدنهایجدید)است(ذاكری .)5-7:6981،
آنچهدربندشانزدهماصلسومدرخصوصتعهدبرادرانهدرسطحیجهانیونیزحمایت
بیدریغ مستضعفان جهان آمده است و سطحی فراملی را پوشش میدهد ،باید در این راستا
فهمپذیركرد.اشارهاصلچهاردهمقانوناساسیبهرعایتحقوقانسانیغیرمسلمانانرادرهمین
افق باید درك كرد .6همچنین داعیه اصل پنجاه و شش بر حاكم شدن انسان به طور عام بر
.6برای دیدن نظر متفاوت نگاه كنید به؛ هاشمی ،سیدمحمد،)6981( ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد اول،
تهران:نشرمیزان،صص590-591ساعدوكیل،امیروعسكری،پوریا،)6981(،قانوناساسیدرنظمحقوقكنونی،تهران:
انتشاراتمجد .77:
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سرنوشتاجتماعیخویشدرمنطققانوناساسیرانیزبههمینچشماندازبایدپیوندزد.لذاهم
حقوق (اصل چهاردهم) و هم مشاركت (اصل پنجاه و شش) جنبه جهانی مییابد 6.طرز بیان
مقدمهقانوناساسیونیزمواردبیانتعهداتآن(مانندتعهدانسانیبهحفظمحیطزیستبهعنوان
یكیازاساسیترینافقهایشهروندیبهشرحفصلاولدراصلپنجاه)چنیندركیراكامل
مینماید .
از سوی دیگر گرایشهای بدیل این رویكرد عامگرایانه نیز جهت تعدیل ،تكمیل و نهایتاً
تتمیمدرقانوناساسیانعكاسیافتهاست.یعنیعالوهبرسطحهایجهانی،فراملیوملیپیش
گفتهدربعدشبكههایكاربردیشهروندی ،سطحهایمحلی،بومی،شهریواستانینیزمدنظر
قانوناساسیقرارگرفتهاست.دراینخصوص،عالوهبراطالقپیشگفتهبندهایهفتموهشتم
اصل سوم قانون اساسی ،بویژه اصل هفتم قانون اساسی (هاشمی ،6981 ،ج )585-538 :2كه
صورتبندیمشاركتشهروندانرادرقالبشوراها،درسطوحكامالًبومیومحلی2ازجمله
روستا،بخش،محل،شهر،شهرستانواستانطرحكردهوبسیاركاربردپذیراست .
ایناصلرااحتماالًبتوانبانردبانمشاركتشهروندیتوضیحداد،كهباگذارازمراحلاولیه
نبودقدرتشهروندیونیزدرجاتیازمساواتطلبیبهدرجاتیازقدرتشهروندی(ازجمله
شود(همتیواسماعیلزاده.)558:6981،


شراكت،تفویضقدرتوكنترلشهروندی)منجرمی
ازاینزاویهزنجیرههایتكاملیتعاملمدیریتعمومیوشهروندیرامیتواندرطبقنظریههای
شهروندیتوضیحداد.زنجیره اول؛تحولنقششهروندانازاطاعتكنندگانبهرایدهندگانبه
اربابرجوع،مصرفكنندگان ونهایتاً به شركاء وبلكهمالكان حوزه عمومی توضیحمیدهد.
یدوم؛تحولنقشحكمرانانازفرمانروایانبهافرادامینومتولیبهمدیرانونهایتاًبه

زنجیره
شركاوبلكهاطاعتكنندگانشهرونداندرحوزه تصمیمسازیبازنماییمیكندوزنجیره سوم؛
نوعاینتعاملراازاجبارحكومتی بهتفویضقدرتتابهپاسخگویی،همكاری و نهایتاً اجبار
(همتیواسماعیلزاده .)518-556:558:6981،

شهروندیتوضیحمیدهد
.6برای دیدن تفسیرهای متفاوت از این اصل نگاه كنید به؛ هاشمی ،سیدمحمد،)6981( ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،جلد اول ،تهران ،نشر میزان  :صص  51-55و ساعد وكیل ،امیر و عسگری ،پوریا،)6981( ،قانون اساسی در نظم
حقوق كنونی ،تهران،انتشاراتمجد :صص 670-676؛مدنی ،سیدجالل الدین،)6980( ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
ایران،تهران:نشرپایدار،صص .652-675
.2به طورمثالیك تحلیل جامع از چالشهاوظرفیتهای مشاركتزنانهدراین چشماندازهای كامالًبومی رامیتواندر
یهای اقتصادی و
مگیر 
این اثر یافت؛ خانی ،فضیله ،احمدی ،منیِه«،)6988( ،تبیین عوامل موثر بر مشاركت زنان در تصمی 
اجتماعیدرمناطقروستایی»،فصلنامهپژوهشزنان،دوره5شماره،5زمستان،صص.37-669
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لذا بعد دوم مكعب شهروندی ،شامل شبكههای كاربردی شهروندی و سطوح جغرافیایی
مرتبطباآننیزتماماًازفحوایاصولقانوناساسیقابلاستخراجاست .

 .3-3سطوح توانمندی؛ بعد سوم مكعب شهروندی قانون اساسی

نهایتاًبعدسوممكعبشهروندیمشتملبرابعادآموزشینظامشهروندینیزبایدارزیابیشود.
گفته شد :این بعد خود با الیههای چندگانه نگرش ،دانش ،آگاهی و مهارت شهروندان و به
عبارتبهترتوانمندیآنهابرایتحققشهروندیمرتبطمیشود.جنبههایفوقنیزدرتكمیلدو
بعدقبلی،بهخوبیدراصل سومقانوناساسیبازنماییشده است (هاشمی،6981،جلد اول:
 )257-289
در این زمینه تاكید بند دوم اصل پیشگفته بر اولویتگذاری "باال بردن سطح آگاهیهای
عمومیدرهمهزمینهها"بسیاركلیدیاست(هاشمی،6981،جلداول.)257:بویژهروشمندكردن
ایناولویتدرذیلبندِسومِهماناصلنیزدقیقبودهاستو"آموزشوپرورشرایگانبرایهمه
درتمامسطوحوتسهیلوتعمیمآموزشعالی"تاكیدشدهاست(هاشمی،6981،جلداول .)258:
البتهاینتكیهبردانشوآگاهیرامیتوانبادقتبیشتریانجامداد.جداازاینكهشهروندان
چهاطالعاتودانشیدارند،طرزنگاهعمومیآنها،ارزشهاونظاماعتقادیازیكسوونیز
مهارتهاوتوانمندیهایعملیآنهاازسویدیگرالیههاییازآگاهیآنهاراشكلمیدهد.در
این زمینه به درستی نظریات شهروندی میان نگرش ،دانش و مهارت به عنوان الیههای گوناگون
این بعد از شهروندی قائل به تمیز شدهاند.شهروندی متشكل از سه عنصر مكمل و جداییناپذیر
آگاهی ،رفتار و ارزش میباشد (ارمه .)655 :6951،شهروندی ،نخستبرآگاهی بهمجموعه
حقوقوتكالیفیكهازسویدولتواگذارشدهاستمبتنیاست.حقوقیكهاگرمطالبهنشودو
بهاجرادرنیایدهیچسودیندارد.ثانیاًشهروندیبریكرشتهرفتارهایمدنیواقعیمبتنیاست.
ثالثاًبریكنظامارزشهاویكاعتقاداخالقیكهبهآنمعناوارزشمیدهدمبتنیاست .
چنین تفكیكهایی باروحتفسیریاصلسومقانوناساسینیزسازگاراست.تاكیدمجزای
بندچهارمایناصلبر"تقویتروحبررسی،تتبعوابتكاردرتمامزمینهها" یكنظرگاهارزشی
دارد(هاشمی،6981،جلداول .)282:درتتمیمبندهایدوم،سوم وچهارمایناصل،همچنین
اصلسیام؛تساویدربرخورداریازآموزشوپرورشرایگانراتصریحكردهاست.تاكیدبند

اصولبنيادينقانوناساسیدرتوصيفمسئلهشهروندی  111

هفتماصلچهلوسهبراستفادهازعلوموفنونوتربیتافرادماهرنیزدرهمینراستابایددیده
شود.بیگمانتاكیدهایمولفانقانوناساسیتكرارمكرراتوزیادهگویینبودهاستبلكهبه
لحاظنظریباتفكیكمواردنگرش،آگاهی،دانشومهارتازیكدیگر(احندی-629:6989،
)50وارتباطدادنهریكازآنهاتخصصاًبهیكیازبندهایفوق،معناپذیروقابلدفاعاست .
مشاهدهمیشودكهاصلسومقانوناساسیبهطرزمبتكرانهایبرایطرحمكعبشهروندیو
ایجادظرفیت قانونی دركآن درقالبقانوناساسیكاربردپذیراست.نباید گمانبردایناصل
صرفاً در مقام بیان تكالیف دولت (بهمعنای خاص)است (ساعدوكیل.)53:6981،بلكهتبیین
زیرساختهایدولت-ملت(دولتبهمعنایعام)توجهداردواساساًدرمقامبیانكلیاتوتعیین
تكلیفنحوهروابطشهروندان،دولتوشیوهكاربردامكاناتملیبرایتحققشهروندیمطلوب
وحاكمیتخوباست .


 .4نتيجهگيری
دراینپژوهشسعیشدبهطوركلیاینفرضیهامكانسنجیشودكهتاچهمیزانمیتواناز
سنتهاینظریشهروندیبهعنوانابزارتوصیف وتفسیرحقوقوآزادیهایاساسیدرقانون
اساسیسودجست .
یاالمكانظرفیتهاینظریتئوریهایشهروندیبهعنوانیك
بهعبارتیدیگرسعیشدحت 
مدل نظری برای توضیح نظم بسیار دقیق و چند الیه قانون اساسی در توزیع برابر حقوق و
آزادیهایمیانهمهشهروندانملتاعماززن ومردبهكارگرفتهشود .البته این نوع نگاه به
منظومهای آنتاحدودی تازهبودهونیاز بهشرحوبسطبیشتری داشتهاما

قانون اساسی و منطق 
گمانمابرایناستكهاینحسناستفادهمیتواندبسیاریازلغزشهایمفهومیوابهامهاو
شبهاتیراكهبهنادرستدرارتباطباقانوناساسیادعاشدهاست،پاسخدهدومرزهایحقوقو
آزادیهایشهروندیرامطابقبااستانداردهایقانوناساسیشفافنماید .
بهگمانماپاسخحقوقیبهمعمای"حقوقشهروندی" صرفابااستفادهازتئوری"مكعب
انوناساسیامكانپذیر

شهروندی" درتوصیفاصولمربوطبهحقوقوآزادیهایاساسیدرق
پارههای مختلف متن قانون اساسی در یك سیاق واحد و به عنوان
میباشدو در این راه نیز باید  

یكمنظومهمنسجمفهموتحلیلشود .
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یتواندبهعنوانیكنقطهكانونیدراینمنظومهمحسوب
یگمان م 
اصلسوم قانون اساسیب 
ردهایمصادیقوموضوعاتمختلفیراكهدرارتباطبامفهوم
یتواندبهطرزگست 
شود.ایناصلم 
صورتبندی

شهروندی قابل طرح است ،پوشش داده و یكپارچه كند .لذا سعی شد تفسیر و 
نوآورانهای ادعا شد ،استفاده از مدل نظری "مكعب

تازهای از این اصل ارائه شود و به طور 
یتوانددرتوضیحوتفسیرایناصلوبرایفهمالیههاوابعاددرهمتنیدهوپیچیده
شهروندی"م 
آنبهكارآید .
یتوان گفت ،یك بعداینمكعبشهروندی راعناصرپنجگانه شهروندی
جمعبندی م 
برای  
یعنی؛جنبهمدنیوقانونی،جنبهاجتماعی،جنبهسیاسی،جنبهمربوطبهفضیلتوجنبهمربوطبه
هویتتشكیلمیدهد و بعد دیگر این مكعب را شبكههای كاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح
جغرافیایی شهروندی شامل محلی ،استانی یا ایالتی ،دولت -ملت ،منطقهای یا قارهای و نهایتاً
جهانی تشكیلمیدهد.نهایتابعددیگرآن راآموزش توانمندیهای شهروندیمشتملبرسطوح
نگرش،آگاهی،دانشومهارتصورتمیبندد .
به عقیدهنویسندگان همه جنبههای این مكعب در اصل سوم ،مورد اشاره قرار گرفته است و
همچنین ظرفیتهای این اصل برای بنای نظام حقوق شهروندی عام ،مشتمل بر تضمینات عام
شناسایی ،ارتقاء ،حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه زنان و مردان از یكسو و نیز
كاربردپذیری آن برای طرح جنبههای خاص شهروندی زنان و به عبارت درستتر تضمینات
خاص شناسایی ،ارتقاء ،حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه زنانازسویدیگر ،بسیار
گشودهوگشایشدهندهمیباشد .
تامین دسترسیها (بند،)62آزادیها (بند،)5حقوق (بند)65و امكان مشاركت (بند)8برای
زنانبهعنوانشهروندانبرابروتحتحمایتقانونمساواتطلبانهدرایناصلبسیاردقیقوكامل
است.همچنین همراهبا دغدغههایجدیبرایحقوقواقعیزنانونهصرفاً اسمی،درزمینههای
حقوق سیاسی و اجتماعی (بند  ،)5حقوق اقتصادی و رفاهی (بند ،)65حقوق مدنی و قضائی
(بند،)65حقوقآموزشی(بند)9وحقوقمشاركتی(بند)8بهعنواننسلهایمختلفحقوقبوده
است .
ادعا شد از مجموع آنچه در بند شانزدهم این اصل و همچنین اصل هفتم آمده است؛ همه
سطوحجغرافیایی ازسطحمحلی وبومی تاسطحجهانی نیز به عنوان شبكههای كاربردپذیری
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اصل سوم صورتبندی شدهاند و مولفههای آموزشی نیز در بندهای دوم و سوم و چهارم بیان
شدهاندونهایتاًمنطقبههمپیوستههمهاینبندهابرایشكلدادنبهنظریهشهروندیقانوناساسی
یباشد .
قابلبازنماییم 
نهایتاًبهتوزیعبرابرحقوقوآزادیهامیانمردانوزناندرقانوناساسی،بهعنوانموضوعی
مستقلپرداختهشدتاتوصیف شهروندیزناندرقانوناساسی كهعلیاالصولبا توضیحمكعب
شهروندیبرایتوصیفاصلسومقانوناساسیشكلگرفت،كاملشود.
یادآوری میشود این طرز بحث درباره اصول قانون اساسی و بازتفسیر آنها در ذیل نظریات
نوین شهروندی میتواند به طرز مشابهی برای سایر اصول مرتبط با فصل حقوق ملت نیز
ی برای آغازراهی جدید در تفسیر اصول
كاربردپذیر باشدواز این زاویه ،ایننوشتار پیشنهاد 
قانون اساسی ،تحولفهمازمفاهیم حقوقشهروندی وتكمیل ابعادآندرنظمحقوقداخلی
است .
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 آشوری،محمدودیگران،)6989)،حقوقبشرومفاهیممساوات،انصافوعدالت،تهران:انتشاراتدانشكدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران .
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