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 چكيده
هایدوموسومقانوناساسیبهعنوانیاصلهاتیظرفاستتادرایننوشتارسعیشده

توصیفمسئله در اساسی قانون بنیادین اصول گیرد.برخی قرار بحث مورد شهروندی
هایایناصولبرایبناینظامحقوقشهروندی،مشتملبرتضمیناتعامشناسایی،ظرفیت

آزادی و حقوق تضمین حمایتو همهارتقا، میهای بازنمایی ادعاشهروندان این شود.
ومبانینظریآن،در"مكعبشهروندی"استكهاستفادهازمدلنظریسنجیشدهامكان

باشد.مطابقباآنكاربردپذیرمیتوضیحوتفسیرایناصولوبرایفهمبرخیابعادپیچیده
گفتهشدهتئوری شهروندی، عناصرهایمرتبطبا استیكبعداینمكعبشهروندیرا
مربوطبهسیاسی،جنبهاجتماعی،جنبهمدنیوقانونی،جنبهشهروندییعنی؛جنبهگانهپنج

كاربردیهایشبكهرامكعبایندیگربعد.دهدمربوطبههویتتشكیلمیفضیلتوجنبه
ملت،-دولتایالتی،یااستانیمحلی،شاملشهروندیجغرافیاییسطوحدیگرعبارتیبهیا

هایتوانمندیآموزشراآندیگربعددهد،میتشكیلجهانینهایتاًوایقارهایایمنطقه
شودمیادعا.بندددانشومهارتصورتمیآگاهی،نگرش،سطوحبرمشتملشهروندی

 اینبرخیكه ظرفیتایجادوشهروندیمكعبطرحبرایایمبتكرانهطرزبهاصلمفاد
 .سیكاربردپذیراستدركآندرقالبقانوناساقانونیِ


،مكعبشهروندیتیحاكمحقوقبشر،،یحقوقشهروند،یقانوناساسی:ديکل واژگان
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 مقدمه .1
بندیمشاركتنیزبرحقوق،دستكمحاویعناصرتعهداتونظامهرتئوریشهروندیعالوه

 باشدمی 6983)ترنر، فارغازطرحتكالی18: اگر اینجهتطرححقوقشهروندی، از و ف،(

هایاجتماعی،آنگونهكهمطلوبقانوناساسیاستموردنظرباشد،بحثیتعهداتومسئولیت

فیتوصابزارعنوانبهیشهروندیهایتئورنیاازاستفادهدیگرسویاز.استرآمدناتماموناكا

یساساقانونمنطقدرشهروندانتعهداتوحقوقازمتوازنیدركامكان،یاساسقانونریتفسو

كندیمفراهمزینرا گمان به ویاسیسیشعارهاازرتریكاربردپذاریبسنگارندگانكه

باشد.افراطیمییهایپردازهینظر

ذیلِ حقوق”پیرامونیپردازهینظرگمانبینكته،ترینمهمنیزشهروندیهایتئوریدر

6987ران،ی)پاست“شهروندی نظریه؛(75: هر ،چراكه عناصرخوددلردحقیتضمین

كنندهتحدید خاصترتیباتونهادبندیواجراییهایضمانحق،بامتناظرتعهداتآزادی،

اجراشناسایی،درمشاركت دارد. نهفته هاینظریهبرتمركزباپژوهشایندروتضمینحقرا

شودیسعیمشهروندی،بهمربوطهایتئوریدلدرهاآنكلیبندیصورتوشهروندیحقوق

ازحمایتبرایآنمناسبسازوكارهایواساسیقانوناهدافوروحعمیقدركبرایابزاری

اساسیشهروندانتداركدیدهشود.هایآزادیوحقوق

فرامقولهوكیخودبهنوبهزیازآننیحقوقوتعهداتناش،یشهروندموضوعخودالبته

رامونیپهایپردازشهیاندوهایورزهینظرنیترهممسوییازوباشدیمیارشتهانیمیموضوع

:6981عت،ی)شراسترفتهیپذانجامیاسیسعلومویاجتماععلومبستردرعمدتاًزینیشهروند

622 مطلوببودهوباشد،یارشتهانیممطالعهكیدادنصورتحددراگركاربردنیالذا(.

خالقانهیحت طرز قواعدفیتوصابزارعنوانبهویحقوقمطالعاتبادونیپدرتواندیمیابه

باشدیحقوق هرگاه قواعدبرهاآنمنطقلیتحموصرفشناسانهجامعهمیمفاهباتیاولواما

.شودمحسوبمطلوبییحقوقپژوهشتواندینمكمدستباشد،یحقوق

ایوشودودستهشهروندیدرقانوناساسیجستجبرایانعكاسمسئلهگرانیگاهیاستالزم

آن ذیل اساسی، قانون در حقوق شهروندی تعهدات و حقوق طرح برای مبانی و اصول از

دریكنظامملیقانونگذاری“یشهروندحقوق”بندیشودتاطرحبحثازگرانیگاهصورت
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نسبتبتوانداساسیقانونهیچپذیرفتتواننمیآیداساساًبهدالیلیكهدرذیلمی6معنادارشود.

ساختاركهبااستناداتیسندگانینوزعممفهومشهروندیساكتباشدوبههایمولفهوعناصربه

قانوناساسیبسترهایاساسیطرح،كهاوالًشودیمنشاندادهدهد،میتشكیلراپژوهشاین

درایشردهاینمباحثبهطرزبسیارفكانونِثانیاً،واستساختهمعینراشهروندیازبحثبندی

.استشدهمتمركزاساسیقانونسومودوماصولمفادمندرجدربرخی

سنگبنایعنوانبهرااساسیقانونسومودوماصولپتانسیلتوانمیتعبیریبهسیاقایندر

ترینمهمخصوصدراساسیقانونایپایهمواضعانعكاسنیزوشهروندیایجادنظامملیحقوق

مرتبط مفاهیم و حقوق كلیاتولذا .كردبازنماییشهروندیتعهداتبا ناگزیر بیان پساز

گیرینظریقانوناساسیدرارتباطباشهروندیوناگزیریموضعابتدادر،(اولگفتارتعاریف)

شود)گفتاردوم(،تابادالیلیهرقانوناساسیازاتخاذموضعنظریپیرامونشهروندیبررسیمی

شودكهبایدبهجستجویاصلیااصولیدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانحقوقیموجه

باترینخطوطنظریهپرداختوسپساصلی موضوعپژوهشو حدود ورزیقانوناساسیدر

بهعنوانگرانیگاهیبرایتعیین سپساصلسوم بازنماییشود. بربرخیمفاداصلدوم، تكیه

مولفه بنیادبرشودمیتالشمتقابالًوشودمییبررسشهروندی،یدیكلهایتكلیفپیرامون

درشكلهاآنتوانمیكهگونهآنشهروندی،گوناگونابعادومختلفهایمولفه مكعب"را

انعكاسداد؛بهتحلیلمحتوایایناصلپرداختهشود)گفتارسوم(."شهروندی

دینمایمعیبدیحدودتایشهروندقحقورامونیطرحبحثپوهیشنیاكهشودیمیادآوری

درژهیبوویعمومیهایآزاداندازچشمدررایشهروندحقوقعمدتاكهشدهدیتولاتیوباادب

ییمبناطوربهواستزیمتماد،ینمایمیبندصورتمنصفانهیدادرسویقضائقوقححوزه

تضمیابیمولفهف،یتعر شهروندنیو یمفهوم قرارمدنظرمندنظامطوربهاریاساسقانوندر

اسنادومنابعزیونیحقوقنیبامطالعهدكتریاكتابخانهصورتبهبحثیشناسروشدهد؛یم

اساس قانون ایمرتبطبا از و نظرنیبوده تحلیشهرونددیجداتیجهتكه ابزار قانونلیرا

.باشدیملیبهشرحذییاهینوآوریحاووداشتهیریتفس-یلیتحلخصلت،دهدیقرارمیاساس

                                                                                                                                                                                                        

یافتتوانمیذیلآثاردرراباشداساسیقانونبرتمركزبدونكهشهروندیازمخالفتحلیل.6 ،یكوهطرازیفیشر:
6981)ن،یحس شهروندنهیزم»(، آثار و ستان،زم،یخارجاستیسفصلنامه،«جهانیها 35شماره واستفانكاستلز،،

 .راهبردیمطالعاتپژوهشكدهانتشارات:تهرانلو،تقیفرامرزترجمهشهروند،ومهاجرت(،6982)آ،دیویدسون،
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 کليات و تعاريف -اول گفتار  .1
انواع-2هایاساسیآن؛تعریفشهروندی،مبانیومولفه-6درذیلاینگفتارمختصرابه

مفاهیمشهروندیبامبانیمالزمه-9؛هاهایمرتبطباحقبندیهایحقوقشهروندیونسلسنت

ناگزیرمفاهیمشهروندیدرهرقانوناساسیپرداختهكاربستوانعكاس-5هایحقوقیونظام

شود.می


 های اساسی آن. تعريف شهروندی، مبانی و مولفه1-1

هرفرددر جایگاه حاكمیتقانون، پناه شهروندیعبارتازموقعیتحقوقیاستكهدر

تعیینمی را جامعه در مشاركتاو امكان تعهداتو حقوق، و مفروضاستجامعه كهكند.

حوزه انتخابدر اعطایآزادی با شهروندی، حوزهحقوق آزادیمشاركتدر خصوصیو

بخشد.حقوقشهروندیمدرن،خودمختاریفردیراتحققمیتینهادرعمومیهمراهاستو

ها،برابریدربرخورداریودسترسیبهامكاناتادعایتساویدربرابرقانون،توزیعبرابرآزادی

داشتهاست.نهایتاًحقوقشهروندیمدرنپیوندیسنتیبامفهومتابعیتداشتهاستواجتماعیرا

می داده فرد هر به امتیازاتیاستكه قبالآنها،بدینمعنا؛ در تا ویوفادارشود آنجامعه به

ایجمعتیهورشیپذ در باشد. داشته همراه آنرا شهروندنیمرتبطبا پنجیدارایمنظومه،

(.9:277ج،6989پست،ی)لباشدیمتی،تعهدات،مشاركت،استقاللوهوركنحقوق

امكان را سازدپذیرمیبهلحاظجوهرهحقوقینیزمطالعهنظریاتمدرنشهروندیاینادعا

شهروندی،شاملسهدستهازعناصرمربوطبهحقوق،تكالیفومشاركتكمهرنظریهكهدست

شودیاموردعوامتیازاتیبرایفردبعدازجذببهجامعهتضمینمیباشد؛یعنیاینكهچهمنافمی

گیرد)حقوق(،درمقابلچهتكالیفوتعهداتیازاودرمقابلمواهبزندگیحمایتقرارمی

گردد)تعهدات(وچگونهوازطریقچهسازوكاریامكانجمعیوحقوقتضمینشدهمطالبهمی

)ذاكری،درمتنزندگیاجتماعیفراهممیمشاركتوهمبستگیواقعیفرد شود)مشاركت(

6981:552.)

همچنینهمیشهایجادیكنظریهشهروندیباتثبیتاصولاساسیمربوطبهحاكمیتقانون

نیزهمراهبودهاستكهتوازنوتقریرحقوق،تعهداتومشاركترادرسیاقنهادهایاجتماعی
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سازد، اینمسا6مدرنمعنادار توضیحدادهتا حریمله در فرد خودمختاریهر چگونه شودكه

هایزندگیعمومیباالزاماتوبایستهافراددرحوزهخصوصیخودومشاركتاختیاریهمه

می پیوند آشتیاجتماعی و میخورد كفهپذیر نهایتاً و بهشود نسبت اجتماعی زندگی سود

كندوشاهینترازوبهسمتپذیرشیهسنگینیمیهایاولتضییقاتوتحدیداتآن،برآزادی

(.2007:688شود)ریتزر،تعهداتدرمقابلتضمینحقوقمایلمی

دروننظام ایدهدر قانوناساسی، اساسیپیوندهایمبتنیبر مفهوم دو با شهروندیالجرم

هاییكهبهزتضمینافراداخوردهاست؛اول،برابریودوم،حاكمیتقانون.اوالًسعیشدههمه

آزادی شوند.عنوانحقوقو برخوردار قابلادعاست، اجتماع دل در برابرها تعبیریتوزیع به

برایحمایتازبرابر،طوربهقانونحاكمیتاینكهثانیاًوپذیردصورتهاآزادی همچتریرا

ها،مشاركتدرفضیلتافرادفراهمآورد،همتكالیفاجتماعیهمهبرایهااینحقوقوآزادی

برابریبرمبتنیسیاسیقدرتساختارنهایتاًوكندبندیصورتبرابرطوربهراعاممنافعو

امكانبرابر،تكالیفبرابر،ایپایههایآزادیوها)حقبرابرقانونیموقعیتباشهروندانی

(.95-6985:59،)دالشودپذیرشكل(برابرمشاركت


 ها های مرتبط با حقبندی قوق شهروندی و نسلهای ح. سنت2-1

منظومهسنت در مدرن شهروندی حقوق حسبزمینههای فرهنگیفوق، و اجتماعی های

برایتوازنوتعادلساختاریمیانعناصرفوقیمتفاوتهایكشورهایگوناگون،مدل الذكررا

مطالعهآوردهپدید البته موضوعبحثاندكه از میتفصیلیآنها نهایتاً تواندرخارجاستاما

ایده توضیح برای كه صورتحدودی باشد، پژوهشكاربردپذیر این ایدهاصلی كلی بندی

.كردخالصهلیبرالوخواهجمهوریشهروندیرادردوسنتاساسیِ

بریاصلدیتأكیشهروندفیمقولهحقوقووظادییضمنتأانه،یگرایجمهوریدرشهروند

بهطورتوامانبهعنوانیكیاجتماعیاسیسیوفعاالنهافراددرزندگیمشاركتجدضرورت

 یكتكلیفطبیعی نیز و ااستگرفتهقرارفضیلتاجتماعی نقشیفایابامشاركتنیكه

.درمقابل،ردیگیصورتمیاسیسیاجتماعیدرزندگاریتمامعتیبهعنوانعضو،یشهروند

شهروند تكالوحقوقباتیمحوریعرفوینمدبرالیلیدر انضمامی و تبعی طور فیبه
                                                                                                                                                                                                        

-سنتدركبرایچنینهایشهروندیغربیازاثرذیلالهامگرفتهاست.همسنتدرقانونحاكمیتمحوریتبرتاكید.6

به؛كنیدنگاهشهروندی،حقوقهایحاكمیتقانوندرنظامهاینظریپیرامون حاكمیت(،6987)احمد،مركزمالمیری،
 .اسالمیشورایمجلسهایپژوهشمركز:تهرانها،برداشتومبانیمفاهیم،قانون؛
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جانویآزادت،ی)حقامنیازحقوقمدنیبرخورداریاست.شهروندبودنبهمعنایشهروند

ها(والبتهعناصرتكلیفیدرارتباطباتضمینحقدادنیرأحقوانیبودهیعقیآزادها،ییدارا

شهروندانریساحقوقتیكلفبودنبهاطاعتازقانونورعادردومحورعمدهمهاآزادیو

 (.6989:622پور،ی)براتعلاست

ایبرخودارند.دریكگزارشازاهمیتویژه«فضایلمدنی»و«تعهدات»درسنتجمهوری

ارسطوهایونوشتهاسپارتباستانآتن،هایسنتجمهوریرادرغرب،ازفشردهتاریخی،ریشه

دراینمشخصا.اندهردگیریكردتوكویلوهگلومتفكرانیچونروسو،ماكیاولتاتفكرات

دا قرار توجه كانون دیگریدر چیز هر بیشاز جامعه به فضیلتخدمتكردن وشتهسنت،

بندیشدهاستكهدرآنهاازحاكمیتقانونمحورپیرامونآنصورت-تكلیفحقوقینظریات

تبعیتازتكالیفقانونیوتنظیمرفتارشهروندانمطابققانونبرداشتبیشتر،بهعنواناصللزوم

.6(6986:655شدهاست)فتحیواجارگاهی،

درمقابل،شهروندیلیبرالبهلحاظسنتیبرحقوقافرادمثلحقوقمدنی،سیاسیواجتماعی

هااست)برابهجمعحقبهمث«حقوق»یابد.دراینسنتتاكیدبیشتربررویكلیدواژهتمركزمی

كردنخواه(.اگربخواهیمبابرجستهخالفتلقیازحقوقبهمثابهجمعقوانیندرسنتجمهوری

نظریههانگاهیبهسنتعنصرحق تی.اچ.مارشالنظریشهروندیلیبرالداشتهباشیم؛احتماالً
معروفنقطه حقیقتنیز در بحثباشد. شهروندیازتریننظریهمناسبیبرایدركگرانیگاه

مارشالسهعنصرمدنی،اجتماعیوسیاسیبایكدیگرمرتبطسویاومطرحشدهاست.درنظریه

(.ایننظریهسهدستهازحقوقشهروندیراازیكدیگر60-6980:25اند)ربانیوكیانپور،شده

می سنتمتمایز در گذشتزمان با كه شهروندیتوجیكند یافتههایگوناگون توسعه و اند:ه

حقوقودرمقابلتعهداتمشاركتی/سیاسی)مثلحقرأیدادن(،حقوقوآزادیهایمدنی)

شوند(،حقوقرفاهیوتأمینعدالتاجتماعی)كهدرمركزهامحافظتمیكهازجانبدادگاه

قرارگرفته ساتوجهدولترفاه البتهاینمجموعهحقوقعمالمبناییرا ازماننهادهاند(. اندكه

دولت داریجدیدتصمیمگرفتندچگونهمنابعهایسرمایهملت–طریقآن)ودردرونآن(،
                                                                                                                                                                                                        

(Communitarians)«گراییاجتماع».سنتجمهوریدرمكتب6 موردكهدرحالحاضردرمحافلعلمیآمریكا
،(Macintyre)مكاینتایر،(Glaston)گالستون،(Etzioni)اتزیونیهمچونافرادیمتفاوتتفاسیرباشدهواقعقبول

نگاهپردازانقابلمشاهدهاست.توسعهیافتهوشكلنوینیازاینسنتدرآثارنظریه(Taylor)وتیلور(sandel)ساندل
 6989)مهدی،پور،براتعلیبه؛كنید تهرانگر،نوفضیلتسیاستوشهروندی(، تمدن-ملیمطالعاتموسسه:
.چهارموسومهای.فصلایرانی
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مشاركت به نتیجه در و كنند تقسیم شهروندان میان را خود اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

.(Marshal,1965: 145)عملبپوشانندهادراجتماعجامهحداكثریآن


 های حقوقی مفاهيم شهروندی با مبانی نظام. مالزمه 3-1

فوق چارچوب بیدر الیهالذكر میگمان حقوقی نظام هر در قانونی شاملهای تواند

هایشهروندییاتعهداتمتناظرآنراهاییدانستهشودكهبهلحاظماهوی،مفادیازحقمقرره

(.89-6987:620دهند)موسویوسلیمانیان،پوششمی

ایازنهادهایحقوقیدرهرنظامحقوقیوجوددارندكهبهطورمستقیمیاندستههمچنی

شیوه به نحوهغیرمستقیم سیاسییا زندگیاجتماعیو درجذبشهرونداندر مشاركتآنها

آیینسازیجمعیمربوطمیتصمیم ترتیبات، مجموعه نهایتاً سازوكارهایحقوقی،شوند. و ها

آگاهمجموعه نگرشیایاز مهارتها، امكانها، و میپدیدارشهروندهربرایراهامندیها

تحدیداتیوتضییقاتمقابلدروشوندمیتثبیتوتضمینهاییآزادیآنها،طریقازكهسازند

(.620-6982:659،یدفاطمیسی)قارشودمیاعمال

ستقلیازمقرراتوكدهایهایمفارغازاینكهكیفیتقوانینموضوعهچیستوآیامجموعه

خیر استیا موضوعشهروندیطراحیشده ارتباطبا قانونی6قانونیدر هرحالهیچنظام به ،

توانیافتكهولوبهطورپراكندهونامنسجمبهطرحموضوعاتشهروندینپرداختهنوینیرانمی

دست غیرمستقیمجنبكمحاویمقررهباشدیا مستقیمیا حقوق،ههایینباشدكه هایمربوطبه

(.91-6971:93تعهدات،مشاركتوهویتشهروندیراتحتتاثیرقرارندهد)واندرمرچ،

قرارداداجتماعیرادرارتباطباظهوروبروزشهروندینوینازسویدیگراگراهمیتایده

حاكمیتقانون اصل جایگاه بر تاكیدگذاری آنگاه آوریم، پیشچشم 2نیز روشن كردندر

بندیمشاركتهرفرددرنهادهایهایشهروندان،تعهداتمتناظرآنونیزصورتمرزهایحق

.(Crick,2001,chapter1:123)شودقانونینیزمعنادارترمی

مهم كه گفت باید مطلب، این بیشتر توضیح ثمرهدر قراردادنظریهترین پیرامون ورزی
                                                                                                                                                                                                        

یهاموانعوچالش»(،6981)،یعلدیس،یكاظمتوانیافت؛مشغولیتدوینكدمستقلشهروندیرادراثرذیلمیدل.6
تا663صفحه،78شمارهبهار،،یدادگستریئقضاویحقوقمجله،«رانیادریشهروندحقوقازتیحماحهیالنیتدو
695. 

تیحاكم»(،6987)پش،لورانبه؛كنیدنگاهنوینحقوقیهاینظامدرقانونحاكمیتمفهومتاثیروشناساییدیدنبرای.2
 .278تا266صص،76شمارهتابستان،پژوهش،ومجلسمجله،یریمركزمالماحمدترجمه،«فرانسهدرقانون
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متقنومشروعبرایوضعقانونوابتنایساختارجامعه،فراهمكردنیكمبناینظری6اجتماعی

 6987مدرنبرحاكمیتقانون)اساسی(است)كاتوزیان، چندمسئله675-605: تا اساسیدر(

محدودیتذیلنظریه زندگیاجتماعیچه اینكه فصلشود؛ بهقانونحلو تضییقاتیرا و ها

سازد،اینكهدرهایطبیعیهرفردواردمیبهآزادیعنوانالزاماتناگزیرمربوطبهنظماجتماعی

هایزندگیاجتماعیازچهامكاناتوبهرهمقابلاینتضییقاتوتحدیدات،هرفردبهواسطه

میترس فارغ نیازهایی و ها آزادیاینكهشود، چگونهتوازن مكتسبه منافع و شده هایتحدید

عقالنیكند)زارعی،هایسودوزیانشودتاكفهبرآوردهمی -6980:650پذیرشقراردادرا

حق669 از دسته كدام اینكه نهایتاً آزادی(، و حداقلها عنوان به شناساییها به مربوط های

اراده و اختیار حاشیهصالحیت، زندگیخودمختاریفردیو پیگیریراه فردیبرایتعیینو

سرهدرجامعهونظماجتماعیحلنشود،همگیرندتاهمفردیكدرستموردحفاظتقرارمی

امكان و بهابزار زندگیاجتماعیرا بتواندمشاركتدر باشدتا عنوانیكفضیلتهاییداشته

جمعی زیستفردیو با و شود )دوركین،پذیرا مرتبطشود و همبسته محیطاجتماعیخود

6986:73-55.)

برداشتیپرسش ذیلهر در حاكمیتقانونسعیمیهایبنیادینیكه نظریه آنهااز به شود

پاسخدادهشود،همگیقابلخوانشودرپیوندبامفاهیماساسیشهروندیهستند.یعنیمجموعه

هایاجتماعیكههاوبرخورداریهایمدنیوسیاسی،تكالیفقانونی،دسترسیهاوآزادیحق

فردازجایگاهخوددرزندگیاجتماعیراایجادسازند،دركنهایتاًموقعیتحقوقیهرفردرامی

هایاساسیشهروندی؛یعنیحقوق،تعهدات،مشاركتوهویتكنند،مشتملبرهمانمولفهمی

می نیز خدادادی، و )قربانزاده 6981شود ظرفملی38-652: یكسو از وقتی اصوالً لذا .)

تابعیتدولت با سنتیآن پیوند ی-شهروندیو متقابالًملتبه سو دیگر از و شود آورده اد

نسقصورت و نظم برای قانون، حاكمیت نظریه تاریخی وبندی فرمانبران روابط به دادن

(،آنگاهبهدرستیمعلوم7-6982:62فرمانروایاندرچارچوبپیشگفتهمدنظرباشد)شریعتی،

-چرامولفه-2دیوجودداردواساساًچهنیازیبهپژوهشحقوقیپیرامونشهرون-شودكهامی

توانندتاثیرداشتهباشند.هایشهروندیدرتفسیروتوضیحمنطققوانینمی

                                                                                                                                                                                                        

(،6953)ژاك،ژانروسو،به؛كنیدنگاهاست،شدهترجمهفارسیبهایاندیشهبنیاناینتوضیحمربوطثرترینامهم.6
تهرانكالنتریان،مرتضیترجمهاجتماعی،قرارداد آگاهانتشارات: ذیلدرشهروندهررضایتایدهدیدنبرایویژهبه.
 .607تا606صفحاتبهكنیدنگاهاجتماعیقرارداد
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  . کاربست و انعكاس ناگزير مفاهيم شهروندی در هر قانون اساسی4-1

قرارداداجتماعی،چندسویهالذكردرخصوصپیونداساسیورابطهكلیددركمبانیفوق

توانقانوناساسیومطالعهپیرامونآندانستوقوتعهداتاجتماعیرامیحاكمیتقانون،حق

میثاقمیانفرمانروایانوفرمان90-6:80،ج6981)قاضی، بهدرستیقانوناساسیرا  برداران(.

اساسدولتدانسته سنگزیرینو آنرا نهادهایملتخوانده-اند، هم لوحبنیادینیكه اند؛

مشاركتمردمدرآنهاونیزترتیباتوكندوهمنحوهبندیمییاسیراصورتساساسیجامعه

میسازوكارهایتصمیم باز را طریقآنها تعهداتگیریجمعیاز هم سنگبناییكه نمایاند.

هاونیازهایشهروندانشمعلوماقتدار،مسئولیتواختیارآنرادرارتباطباترسدولت،حیطه

داردوآنحقوقراگاهدرمقابلهایفردیرااعالممیایوآزادیهایپایهحقسازدوهممی

اجتماعیو دولت)مانندحقوقاقتصادی، پناه در گاه و مدنی( دولت)مانندحقوقسیاسیو

بنیادینكهچونمتنیمقدس،آدمیانرابههمپیوندكند.رشتهفرهنگی(شناساییوتضمینمی

ملت-تاباندكهاساسدولتایهمبستگی،تعاونوهویتمشتركراچنانمیهدهدوگرهمی

بهبعد(.90،ص6981گیرد)قاضی؛میآنپیبرشالوده

گفتهسامانیافتههرقانوناساسیناگزیربااتخاذیكموضعنظریدرخصوصبنیادهایپیش

مفاهیمفوق،اندراجببدونآسیااستواساساكاربستحاكمیتقانونبهعنوانسنگزیرین

مطالعهپذیرنخواهدبود.درنتیجهلزومونحوهدرونیكمنظومهنسبتاهماهنگوسازگارامكان

شهروندیرابایددرمبانیودالیلوضعقانوناساسیهركشورجستجوكرد.اینحقوقیدرباره

بودهاست.اگرقرارباشدطرحمهم،بویژهكارگشایمطالعاتپیرامونحقوقشهروندیآموزه

شدهیاشعارهایسیاسیفراتررودوحقوقشهروندیازتفننآكادمیكیااحساساتبرانگیخته

هایایازگزارهگماننیازمنددستهموجدتاثیراتواقعیدرحیاتاجتماعیشهروندانشود،بی

-بندیوبازسازیتكهیاصورتباشدكهدرتفسیرقانونیافهماصولراهبردیقانونیحقوقیمی

ها،قوانینیانهایتاًاصالحوبازنگریدرآنبهكارآید،بهنحویكهبتواندخواستهایپراكنده

هاوتجربیاتزیستهریكازشهروندانراتاحدودیها،مطالبات،شیوهها،دغدغهمشغولیدل

6یاجتماعمشاركتدهد.بندینهادهاوساختارهایقانونانعكاسدهدودرشكل

                                                                                                                                                                                                        

فردی)كهاساسامبنایتاكیدگذاریهایآزادیوحقوقتضمیندرنظریدرارتباطبااهمیتحاكمیتقانونهایسنت.6
(،6987)احمد،مركزمالمیری،توانیافت؛میاثرایندرراقرارگرفتهاست(شهروندیبراهمیتتفسیرقانوندرمطالعات

 .اسالمیشورایمجلسهایپژوهشمركز:تهرانها،اشتبردومبانیمفاهیم،قانون؛حاكمیت
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قانوناساسی،مدنظردراینجابایدتمایزیاساسیمیانحقوقاسمیوحقوقواقعیدرمطالعه

آلحقوقیمطروحهدرهرنظامقراردادوتاكیدكردمیانحقوقمفروضواستانداردهایایده

ایایقانونیفاصلههقانوناساسیوسطحواقعیدسترسیهریكازشهروندانبهحقوقوآزادی

توانآنراتحتعنوانتمایزمیانحقوقوموقعیتحقوقینیزبازنماییعمیقوجودداردكهمی

(.همچنیننبایدفراموشكردكهنظامحقوقیكشور،صرفاًدرقانون626-6983:652كرد)ترنر،

یكمطالعهاساسیخالصهنمی هایالیهبایدهمهجامعپیرامونحقوقشهروندیشودولزوماً

ولیجایگاهقانوناساسیدرراسهرمقوانینونیزعدماعتبارقوانینمغایر6قانونیراپوششدهد

تفسیرسایرقوانینونیزباآن،درنظامهرمیحقوقیونیزراهگشاییوروشنگریآندرشیوه

تواندچنینتكیهوتاكیدیرا(می69-6982:67قلمرواعتباروقابلیتاستنادبهآنها)كاتوزیان،

برقانوناساسیموجهنماید.

 
 شهروندی در قانون اساسی ايران مساله -دوم گفتار  .2

پیش چارچوب میدر سعی دادهگفته قرار ایران اساسی قانون بر تمركز ازشود و شود

نظریه چنینرویكردیتاهایشهروندیبهعنوانابزاریبرایتفسیرقانوناساسیاستفادهشود.

ایدرخصوصشهروندیوانعكاسآندرقانوننماید.زیرااگرهممطالعهحدودزیادیبدیعمی

چنیندغدغهیعنیاست،بودهشناسیعمدتاًبهلحاظمحتواییومعرفت،استاساسیانجامگرفته

مفاهیممحتوایی،لحاظبهكهداشتهتمركزاینبرمطالعاتی از دسته شهروندیدركدامكدام

هاحقازبعضیبرداللتقانونیاصولكدامدیگرعبارتاصولقانونیمنعكسشدهاست،یابه

(.70-6981:78)طباطبائیموتمنی،دارندشهروندیهایآزادیو

هایشهروندیاست؛یعنیشناسانهازنظریهروشآنچهدراینجامدنظراست،نوعیاستفاده

نظریهشهرو شاملمیهر مشاركترا تعهداتو میندینوعیتوازنحقوق، كه تواندبهشود

صورت روشتفسیریمقرراتیا پراكندهعنوان ومنظماندازچشمیكدرانونیقبندیمواد

قراركالنِبندیِصورتیكدرمادههروزنكردنمشخص استفاده شهروندیمورد مرتبطبا

گیرد ویینآشكلی،سازوكارهایمحتوایی،عناصرهمچنین. ساختارها نهایتاً و ترتیبات ها،

بهنحویكهبتواندبرایتحققیكنظمشهروندی، نهادهایحقوقیمندرجدرهرمقوانینرا
                                                                                                                                                                                                        

ازیمباحث(،6953)ن،یحسمهرپور،توانجستجوكرد؛ایرادراثرذیلمیهایچنینمطالعهترینسرفصلمهمازفهرستی.6
 .اطالعاتانتشارات:تهرانزن،حقوق



 113شهروندیمسئلهتوصيفدراساسیقانونبنياديناصول
 

طرزمناسبیمتوازننماید.كاربردپذیرباشد،به

مواضعنظریایشهروندی،دوممفروضاتپایهورزیقانوناساسیایراندربارهلذااولنظریه

هایشهروندیدرایجادتوازنمیانمولفهمبانیشهروندیوسومنحوهقانوناساسیایراندرباره

گیرد.قانوناساسیایرانموردبحثقرارمی


 ای شهروندی مفروضات پايه پردازی قانون اساسی ايران درباره . نظريه1-2

قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانمبین»،مقدمهقانوناساسینصبایدگفتطبقمقدمهدر

جنبه ایران]ابعادگوناگونمرتبطبا اقتصادیجامعه سیاسیو اجتماعی، هاینهادهایفرهنگی،

اساساصولوضوابطاسالمیاستكه بر اقتصادیشهروندی[ سیاسیو اجتماعی، فرهنگی،

می شهروندی[ فراگیر ]مفهوم امتاسالمی باشدانعكاسخواستقلبی اساسی« قانون )مقدمه

ایران،پاراگرافاول(.

مقدمه در )مذكور اسالمی امت قلبی خواست این پژوهش، این موضوع زاویه قانوناز

سازد؛اولمردمیبودنآنودوم،اساسی(دوویژگیاساسیدرمقدمهاینقانونرابرجستهمی

،6981یابد)هاشمی،مذهبیقوامودواممیانقالبیبودنآن.البتههردوآنهادرظرفیدینیو

6ج با59-18: مرتبط مردمی و ماهیتانقالبی با تمام پیوندی در ویژگی، دو هر همچنین .)

-شروعمناسبیبرایبحثروشگیردكهنقطهتطوراتتاریخیومفهومیشهروندیقرارمی

شود.حسوبمیشهروندیمشناسانهدرموردپیوندقانوناساسیوتحولایده

بهدرستیگفتهشدهاستكهمفهومومحتوایشهروندیدرطولتاریخ،تحولبسیاریافتهتا

توانمفهومشهروندیرادرمعنایباستانیآنبهبرخیلحاظبامفهومشهروندیدرجاییكهمی

استانیآنكهشهروندیدرمعنایب(.درحالی6981:981دنیایمدرن،درتضاددانست)قاسمی،

عنوانیبرایتجزیهاعضایجامعهبهدوگروهذاتاًنابرابراست،اینپدیدهدرمعنایمدرنخوددر

هاستوبااینكهبهجایحقوقهمگانیازحقوقویژهنیزتالشبرایازمیانبرداشتننابرابری

می میان به نابرابریسخن از وسیله این به تا تالشاست در بكاهآورد، ها )قاسمی، :6981د

كهشهروندیدرمعنایسنتیآنباصفاتیانتسابینظیرجنسیتوقومیت(.لذادرحالی935ص

پیوندعمیقدارد،درمعنایمدرنشهروندیوبراساسرویكردهایمسلطدراینحوزه،تالش

هایانتسابیگسستهشود.استتاچنینپیوندهاییباهویتبراینبوده
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ای هایالیهبطندرگیریشكلباوگرایانهانقالبیطرزبهجویانهنمطالباتبرابریهمیشه

استكهمرزهاینابرابریراشدهایخواهانهتحولهایمنجربهحركتمردمی،اجتماعیطبقات

یكیپسازدیگریمحوومستحیلنمودهاست.كماكاننیزماهیتپویاوروبهرشدخویشرا

جویانه(.حالدرهربرههزمانیكهاینمطالباتبرابری96-6958:55)توكلی،حفظكردهاست

انعكاسآندرقانوناساسیبهعنوانمیثاقدولتووآزادی گرایانهبهدستاوردیمنجرشود،

پایه سند شهروندانو است)مدكس، یافته بروز و اجتماعیظهور قرارداد :6987ایمربوطبه

650.)

اینتف قانونبا مربوطبه اصول شهروندیو مرتبطبا مردمیمفاهیم ماهیتانقالبیو سیر

بایددرپیوندباهمتفسیرشودوسیاقنگارشِ قانوناساسینیزكهمرزهایمقدمهِاساسیلزوماً

نهضتبهطرزپویاوانقالبیآگاهی،نگرشوعملشهروندان،اعماززنومردرابهعنوانطلیعه

سازد.(را،روشنمی6981:88)هاشمی،كندماییمیبازن



 مبانی شهروندی  . مواضع نظری قانون اساسی ايران درباره2-2

نبایدفراموشورزیوتعریفازسویدیگرپیشازهرگونهنظریه گذاریبرایشهروندی،

سهایده مشاركتوبهرهكردكهبهلحاظنظری؛ مقدمبربرابری، بحثحقوقومندی)رفاه(

هایفلسفیمربوطبهحقوقییابنیانتكالیفشهروندیاندیشیدهشوندوابتدائاًموضعیكنظریه

میكانقالبطرحشدهباشدیاغیرآن(بایددرارتباطبااینمفاهیآن)خواهبهعنوانپشتوانه

دستبهگفتهصولپیشحقوقوتكالیفآنبربنیادمبانیواشهروند،ازتعریفیتاشودمشخص

(.6983:56،660،657،675،965كس،ی)بآید

باشدوهاییدربارهحقوقوتكالیفشهروندانمیفرعبراینكهقانوناساسیمتضمنچهایده

هاووظایفهرشهروندچیست،بایدنسبتبهچگونگیشناساییواعطایاینگسترهحقگستره

انتعیینتكلیفشودیااینكههرگونهنابرابریموجهیاتعدیلشودشهروندطوربرابربرایهمهبه

هاو(ونیزفرعبراینكهسازوكارهاوروندهایمربوطبهمشاركتچهحق27-6989:91)همتی،

منافعوموقعیت امتیازها، رسمیتمیتكالیف، به برایافراد ایدههاییرا نسبتبهخود شناسد،

منطقیآندرشناساییمشاركتشهرونداندرقانوناساسیبایدونتیجهخودمختاریشهروندان

جای هدایتبه حمایتیا رویكرد راهبریو قیمومتو هرگونه و شود مناسبیاتخاذ موضع
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 )همتی، شود موجه باید 6989مشاركت مكانیزم53-95: چه اینكه بر فرع نهایتاً و(. ها

بینیشود،خودوندانبهاستفادهازمواهباجتماعیپیشسازوكارهاییبرایتحققدستیابیشهر

6مندیورفاه،بایدكاربردپذیرشود.مطلوبیت،ضرورتبهرهایده

صورتتاریخینشانمیمطالعه اساسیبه قانون ذیلهر ادامه در البته مفهوم؛ اینسه دهد

طبهخودمختاریفردی،هایمربوطبهمشاركت)حقوقسیاسی(،حقوقمربوایازحقمجموعه

حقبرعدمتبعیض)حقوقمدنی(،حقوقمربوطبهدسترسیبهحداقلامكاناتبرایتامیننیازها

(.البتهدربستریبسیار619-6981:613شوند)هاشمی،بندیوكدگذاریمی)حقوقرفاهی(نسل

آزادی مفهوم به دغدغهوسیع آزادهایفردی، برابر توزیع برابریآزادیهایمربوطبه هایی،

عمومیخصوصیونیزبرابریدرآزادیمشاركتدرحوزهمربوطبهخودمختاریفردیدرحوزه

پیوندمی )قاضی، 6985خورند اندیشه657-659: مشخصبودنموضع نهایتاً كه انقالب( ایهر

مفهو سه بر )عالوه آزادی مفهوم با مرتبط و منوط شهروندی پیرامون را پیشمردمی گفته(م

سازد.می

زاویه اساسیاز سلطه»قانون موضعطبقاتیو از برخاسته اسالم، دیدگاه گریحكومتاز

هامیانشهروندان[بلكهتبلورآرمانفردییاگروهینیست]تحتتأثیربرابریدرتوزیعآزادی

هخودسازمانسیاسیملتیهمكیشوهمفكراست]تحتتأثیرحقوقبرابرشهروندان[كهب

دهد]تحتتأثیرمفهوممشاركتشهروندی[تادرروندتحولفكریوعقیدتیراهخودرابهمی

بگشایدسویهدف ]تحتتأثیرمفهومآزادیواقعیشهروندان[ «نهایی)حركتبهسویاهلل(

(.حكومتدراسالم)مقدمهقانوناساسی،ذیلعنوانشیوه

اجتماعیوفكریاستبدادهرگونهنفیرگتضمیناساسیقانون»لذا مفهومتأثیر]تحت

شهروندیمشاركت ودسترسیدرشهروندیبرابریمفهومتأثیر]تحتاقتصادیانحصارو[

بهمردمسرنوشتسپردنواستبدادیسیستمازگسستنخطدروباشدمی[ملیمنبعازمندیبهره

وقشهروندیوتضمینخودمختاریشهروندان[تأمیناستانداردهایحق]الزمهخودشاندست

«.كندتالشمی

رشددادنانساندرحركتبه،هدفازحكومت،بهتعبیرقانوناساسیچوندیگرسوییاز
                                                                                                                                                                                                        

یهاآزادیوحقوقازاستفادهامكانآنتبعبهوجتماعیارفاهتحققزمینهعنوانبهرامشاركتتوانمیدیگرزاویهاز.6
فصلنامه،«اجتماعیتامینورفاهجامعنظامدرمشاركتوشهروندی»(،6989)ملیحه،شیانی،:بهیددانست.نگاهكنیواقع
 .68شمارهسوم،سال،اجتماعیتامینورفاه
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تمامیعناصراجتماعدرروندسوینظامالهیاستواینجزدرگرویمشاركتفعالوگسترده

توجهبا[شهروندی«هویت»و«مشاركت»و«تعهدات»عناصر]تلفیقباشدتواندتحولجامعهنمی

درتماممراحلتصمیمزمینهاساسیقانونجهت،اینبه وسیاسیایهگیریچنینمشاركتیرا

انسانهمهبرایسازسرنوشت تكامل مسیر در تا سازد فراهم اجتماع فر،افراد خوددیهر

تحدیدی-خود»و«پذیریمسئولیت»عناصر]تلفیقرهبریوءارتقارشد،مسئولواندركاردست

واستلزاماتمنطقیشهروندیهایفضیلتعنوانبه«توامانگوییپاسخوگریتالش»و«ارادی

)مقدمهقانوناساسی،پاراگرافسوموپنجم.(.«گرددقرارداداجتماعی[

طرحچنینجمالتیدرمقدمه ارهایسیاسییاقانوناساسی،نهازبابتعارفاتوشعمسلماً

بندیمشاركتشهروندانپردازیادیبانهبلكهازجهتترسیمدقیقحقوق،تكالیفوصورتلفظ

درنظامجمهوریاسالمیایرانبودهاستوبایدبهعنواناصولتفسیریقانوناساسیمدنظرقرار

دست یا شود، زمینهداده اینكه برایدركصوركم قابلارجاع و بندیفعلیتتاریخیالزم

فراهمآورد. همچنینمیاینزمینه6مفاهیمشهروندیرا قانون، تفسیر تواندمانندآبتاریخیِ

هایسختومكانیكیقوانین،نهادهاوسازوكارهایخشكحقوقیجاریروشنیمیانمفصل

بهطرزرهایی ارجاعبهآنها وآرمانباشدتا تاثیرگذاریرویاها بخش، كهبرایهایمردمیرا

اندركارانتفسیر،اجراونظارتنوپیشچشمحقوقدانانودسترهاییخویشقیامكردند،نوبه

تحركوپویاییالزمبرایبهبودوضعیتدسترسیبهحقوقوبرقانونقراردهدونیرویخالقه

(.66-6982:65هایفردیرابرآوردهسازد)كاتوزیان،آزادی


 های شهروندی در قانون اساسی ايران ن ميان مولفه. نحوه ايجاد تواز3-2

كرامتوارزشواالیانسانوآزادی»گفته،دراصلدومقانوناساسی،درچارچوبپیش

های،بهعنوانیكیازپایه«توأمبامسئولیتاودربرابرخدا)بندششمازاصلدومقانوناساسی(

پذیراینبندازقانوناساسی،بهبندیروشنودلنظامجمهوریاسالمیمطرحشدهاست.عبارت

بهشهروندیتواندبستروگرانیگاهپیونددوطرزنگاهحقمحوروفضیلتطرزمناسبیمی گرا

"شهروند"بهجای"انسان"(.البتهتاكیدگذاریایناصلبر35-6981:602قرارگیرد)هاشمی،

 بالقوه"ایرانی"یا امكان خوبی كبه مشاركتیورها ابعاد تعهداتشهروندیو حقوقو ردن
                                                                                                                                                                                                        

6 نشرتهران،اول،جلد،ایراناسالمیجمهوریاساسیحقوق(،6982)یهاشمبه؛دیكننگاهمتفاوت،نظردنیدیبرا.
.18صمیزان،
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هویتیآنازحصارهایتنگتابعیت،ملیتوامكانجایگزینیآنبایكافقحقیقتاًجهانیشده

ایرانیزبرایكاربردقواعدحقوقبشریدرزندوزمینهرارجمی]انسانبهمثابهشهروندجهانی[

نماید.شود،فراهممیبهشرحیكهبیانمیتكمیلوتتمیممقرراتحقوقشهروندی،

هایمذهبیكهسازگاریوآشتیمیانمفاهیمآزادیومسئولیترابههرحال،جداازتقریر

 )ایازی، 6989ممكنمیسازد رویكردهاینوین13-76ِ: تفسیرهایمرتبطبا ، شهروندینیز(

حقوقیدادنبهالفاظوسویهنیزواصلاینتفسیربرایرامنسجمیحقوقیچارچوبتواندمی

فراهمكند.،عباراتآن)درجهتتاثیرگذاریدرساختارحقوقیونهادهایقانونی(

بایدازابتداابزارهاییرابرایتبیینشهروندی،نظریهیككهاستشدهاظهارنظردرستیبه

توازنحقوقوآزادی انساناختیاردرآنهابارمتناظعمومیتعهداتوهامسئولیتها،توسعه،

محضخودخواهانهفردگراییعنوانبهشهروندیبنیانحقومحورآزادینسخهاگرحال.بگذارد

پذیرنیزامكانباورمسئولیتوگرافضیلتهایرهیافتباآنپیوندوبرقرارینشود،تفسیر)لیبرال(

شدخواهد هممكملبلكهكنندهنفینهوق؛حقومسئولیتفضیلت،آزادی،استقالل،عناصر.

همهاست،مستقلوجودیكفردهراینكهبهنظراما.استبنیادینحقیكاستقاللزیرا.هستند

افرادبهلحاظاخالقیبایكدیگربرابرند؛بنابراینهرفردبایداستقاللدیگریرامحترمشمردهو

 عبارتیهمان به یا درككند. بهره"عبارتآشنایمتقابلبودنحقوقرا حقوقخود مناز

ببرندمی پسبایداجازهدهمدیگرانهمازحقوقخودبهره از"(Heater,1990:178)برم، ،

گراییاجتماعیگراییبهخاطرحمایتازفرد،ازرویكرداخالقروضرورتینداردكهآزادیاین

هایافراد،تعهدومسئولیتآزادیتواندبرایدفاعازحقوقودورشود.درواقعاینسنتمی

بهعنوانپیش وباوریحرمتتماماعضایجامعهبپذیرد.سنتمسئولیتحفظِشرطِاخالقیرا

خودنبایدبهنحویتعریفشودكهباطلبالتزاماجتماعییابهنامالتزامنوبهبهنیزگراییفضیلت

آزادی حقوقو افرادِحقوقبرایشدنقائلاحترامزیراد،بگیرنادیدهراافرادهایاجتماعی،

(.Heater,1990: 150یكفضیلتاجتماعیاست)نفسهفینیزدیگرجامعه

ایبهتعابیردینینیزضروریاستتاكیدشود؛اسالمیكنظامآرمانیاستكهدربااشاره

هایردهند]جنبهشودتامردمآنراالگویخویشقرانمونهترسیممیآنازیكطرف،جامعه

شایسته برایمردمجایگاه وازطرفدیگر، ایبناهویتوهمبستگینظامشهروندیاسالمی[

ارزشیهممی یكنظام در تا ]شود تكلیفشوند حقو تعهداتوحقوقهایجنبهمشمول
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نقششهروندان اینكه هم و ][ باشند خود سرنوشتسیاسی شهروندی[جنبهآفرین  مشاركتی

(.629-6988:695،یعفر)ج

 مختلف مفاهیم مشخصاست خوبی «حقوق»به تعهدات»، » مشاركت»و زمینه« هایكه

شهروندیمحسوبمی حقوق ملی یكنظام ایرانیحداقلیطرح تفكر در اسالمی6شود، و

وتنهاالزماستكهعناصرتحلیلیاین2باشندتاریخیمی(دارایسابقه30-6988:623)جاوید،

مفاهیمباارجاعدقیقبهمتونقانونیوبویژهقانوناساسیدرقلبنظامحقوقیاستخراجشود.

گفته،جداازارجاعبهسنتفكریحقوقیدراصلدومقانوناساسیبرایتحققآرمانپیش

جاربپیشرفتهبشریوتالشدرپیشبردكاربردواستفادهازعلوموفنونوت"تفكراسالمیبر

ستمگریوستم"وهمچنین"آنها "پذیریو...گریوسلطهكشیوسلطهنفیهرگونه تاكید

است)هاشمی، 6981 نموده این695-605: عام موضوع در مناسبی طرز به تدبیرها این كه )

باشد.ربردپذیرمیپژوهشیعنیمفهومشهروندیودرهدفخاصآنیعنیحقوقشهروندیكا


های حقوق بندی ظرفيتکاربرد مكعب شهروندی در صورت -سوم گفتار .3
 شهروندی در قانون اساسی

هایسیاسیواجتماعیدرتأمینآزادی»گفتهاصلسومقانوناساسینیزدرچارچوبپیش

قانونی حدود تامین« اجتممشاركتعامه»و اقتصادی، تعیینسرنوشتسیاسی، در اعیومردم

فرهنگیخویش » درتمامزمینه»و امكاناتعادالنهبرایهمه، وایجاد هایرفعتبعیضاتناروا

افراداززنومردوایجادامنیتقضاییعادالنهبرایجانبهتأمینحقوقهمه»و«مادیومعنوی

حقوقشهروندیالجملهازراهبردهاواهدافیكنظامكهفی«همهوتساویعمومدربرابرقانون
                                                                                                                                                                                                        

6 6981)،مالك،آذرنیابه؛دیكننگاهپژوهشنیاموضوعبامتناسبومثالطوربه. حقوقیمبان(، حقوقشهروندی:
 .تهراندانشگاه،یعمومحقوقرشتهدرارشدیكارشناسنامهانیپا،سیاسیدراسالمولیبرالیسم

برا2 نظریسنت،نمونهی. برآنیاسالمیاسیسهیمهماز امكانشناساوجودداردكه دربارهیاسالمیاهینظرییاساس،
برداشت اجتماع، عدالتاجتماعییهامشاركتدر ایاز برداشتییهادهیو اجتماع، مشاركتدر عدالتییهادرباره از

مدرنیاسیسهینظریاسالمگذارانیخلدونبنكهابننی.استیندسترسازدوریاسیسسازماندربارهییهادهیوایاجتماع
ادعا درنتیاشدهشناختهیاست، یاسیسشهیانددریمهمیاسالمراثیمكهكرداستداللزیننیچنتوانیمجه،یاست.

مشاركتویشهروندیاسالمینهادهاكهرفتیپذدیبان،ی.باوجوداستیوابستهنیروماییونانیراثیوجودداردكهبهم
دركهباشدیاسالمیشهرهاخاصیژگیوازیكاركرداستممكنخودنیاوبودندفیضعنسبتبهقتیدرحقیاسیس
ازمباحثایناخالقی،عمدتاسویهوحقوقیمنجزعناصرفقدانلحاظبهوخوردیمچشمبهدولتازاستقاللنبودآن

وضعیت:اجتماعیعلوموخلدونابن(،6953)سیدجواد،طباطبائی،:بهكنیدنگاهمثالطوربه.استیرونبپژوهشموضوع
تهران،اسالمیتمدندراجتماعیعلوم همنوطرحنشر: 6916)فارابی،ابونصرچنین،. ترجمه،فاضلهمدینههایاندیشه(،
 .257-212صفحاتطهوری،انتشارات:تهرانسجادی،جعفر
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استایده نموده تعیین ایران اسالمی وظایفدولتجمهوری از بخشی عنوان به هستند، آل

(.ازاصلسومقانوناساسی65و5،8)بندهای

:6981هایایناصلبرایبناینظامحقوقشهروندیعام)ساعدوكیلوعسگری،ظرفیت

ارتق78-57 مشتملبرتضمیناتعامشناسایی، تضمینحقوقوآزادی(، حمایتو هایهمها،

هاینظامعامحقوقشهروندیاززنانومردانازیكسوونیزكاربردپذیریآنبرایطرحجنبه

.رسددهندهبهنظرمیسویدیگر،بسیارگشودهوگشایش

ماالاحتكهباشدمیمنظمهایبندیدستهفاقدونامنظمتاحدودیاصلایننگارشنحوهالبته

اندازچشمدر تمركزبامفاهیمشهروندیو نحوه نیز تكالیفشهروندیو حقوقو یارتقابر

فضیلت دستهمشاركتو شهروندیبتوان گوناگون ابعاد عنوان هاییرابندیهایشهروندیبه

امكان بتوان بیانبهتر، به ایناصلاعمالكرد. مدلنظرینسبتبه از استفاده كه سنجینمود

ابعادوهاالیهفهمبرایواصلاینتفسیروتوضیحدرتواندمیذیلشرحبه"مكعبشهروندی"

آنبسیارمناسبباشد.پیچیدهوتنیدههمدر

بهسیاقیكهدراین شدهدادهتوضیحشهروندینظریاتبهمربوطفوق،مكعبسهبعدیرا

آن(،قلمروجغرافیاییاعمالحقوق)وطبیعتا)ونیزتكالیفمتقارندرسهبعدحقوقتوانیماست؛

تعهداتقانونی(ونیزلوازمبرخورداریازحقوقیااجرایآنها)ونیزپیرویازتكالیفمرتبط(

شهروندییعنی؛جنبهگانهتوانگفتیكبعداینمكعبراعناصرپنجبندیكرد.لذامیصورت

مربوطبههویتتشكیلمربوطبهفضیلتوجنبهجنبهاسی،سیاجتماعی،جنبهمدنیوقانونی،جنبه

دهدمی جغرافیاییكاربردی،هایشبكهرامكعبایندیگربعد. سطوح دیگر عبارتی به یا

دولت ایالتی، استانییا منطقه-شهروندیشاملمحلی، قارهملت، جهانیتشكیلاییا ایونهایتاً

آموزشتوامی بعددیگرآنرا و2،آگاهی6هایشهروندیمشتملبرسطوحنگرشنمندیدهد.

بندد.البتهاینمكعبیكالگویچندبعدیشهروندیبرایمافراهمصورتمی9دانشومهارت
                                                                                                                                                                                                        

یبررس»(،6986)زهرا،اپوریداربه؛دیكننگاهیشهروندحقوقیریهادرخصوصكاربردپذنگرشتیاهمدنیدیبرا.6
 .9شمارههفتم،سال،یفرهنگپژوهشنامه،«تیجنسبایتهرانشهروندانیارزشیهاتیرابطهاولو

كهآندرموثرعواملویشهروندحقوقاززنانبرخورداریدریآگاهعنصراهمیتیبررسدنیدیبراطورمثالبه.2
یآمارنمونهجامعهكیدرالبته تهرانیشهرداردرشاغل)زنان بهدیكننگاهاستگرفتهانجام( جعفر،،یبیجرهزار:
ویشهریهافصلنامهمطالعاتوپژوهش،«وعواملموثربرآنیزنانازحقوقشهروندیآگاه»(،6930)ابالفضل،ان،یامان

 .68تا6صص،،تابستان3شمارهسوم،سال،یامنطقه

ا،ینیفاطمبه؛دیكننگاهیشهروندحقوقیریدرخصوصكاربردپذیشهروندیهاومهارتدانشتیاهمدنیدیبرا.9
شداریكارشناسنامهانیسالشهرتهران،پا68یشهروندانباالنیدربیعواملموثربرتعهداتشهروند(،6981)اوش،یس

 .6981،یبهشتدیشهدانشگاه،یاجتماععلوم
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شود.هموارهبایدتاكیدشودكهشماریتقسیممیهایبیكندكههربعدبهخودیخودبهسلولمی

هربعدآنرابایددرارتباطمتقابلبایكدیگراجزاسازندهاینمكعبرانبایدخودكفاپنداشتبلكه

(.61-6981:20دانست)ربانی،


 . عناصر شهروندی؛ بعد اول مكعب شهروندی قانون اساسی1-3

عناصرشهروندیرامتناسببامدلفوقپوششمی دهد.بندچهاردهمایناصلسومابتدائاً

هافراداززنومرد،ایجادامنیتقضائیعادالنهبرایهمهتامینحقوقهمهجانب"اصلباتاكیدبر

دهد.فراتراز،بهخوبیبعدمدنیوقانونیشهروندیراسازمانمی"وتساویعمومدربرابرقانون

اینبندنیزبهطرزظریفیپذیرشحاكمیتقانون،تساویدربرابرقانونمشتملبرحمایتمساوی

شهروندان تمام از آزادیقانون و برابریحقوق همه، رگ،های داردجریانبنداینهایدر

(.83-6:667،ج6986)هاشمی،

-هایمدنیخودمنجربهدوجنبهمیهمچنینایننكتهبهدرستیدركشدهاست،آزادی

گاهكهدرذیلحاكمیتقانون،تحدیدیبراینآزادیواردگاهكهفردآزاداستوآنشود؛آن

تراینبعد،شهروندیبهحقوقمدنی)حالتاول(وحقوققضایییات.تفكیكجزئیشدهاس

پذیراستوباارجاعبهسایراصولدادرسیمنصفانه)حالتدوم(بهخوبیدرذیلاینبندامكان

(.25-6989:28شود)آشوریودیگران،آید،میسرمیقانوناساسیبهشرحیكهدرادامهمی

هایسیاسیواجتماعیدرحدودتامینآزادی"بندهفتمایناصل،باتصریحبهازسویدیگر

پوششمیتوامانجنبه"قانون اینمكعبشهروندیرا قانونهایسیاسیواجتماعی، اما دهد.

باگفتهسیاسیپیشترینیزشدهاست.پیوندجنبههایدقیقاساسیباظرافتبیشترقائلبهتفكیك

دهگسترمباحث انعكاسعملی و اینشهروندی سیاسی،مشاركتامكاندرشهروندیجنبه

حقوقمشاركتسیاسیونهادبندیمشاركتیساختارهایسیاسیجامعهدربندهشتمایناصل

مذكورافتادهاست.

مشاركتعامهمردمدرتعیینسرنوشتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی"اساسیقانوناینزاویهاز

خ فرهنگی "ویشو به بند این است. كرده تعیین اولویت یك عنوان به تقدمرا خوبی

جمع حاصل از جمعی خودمختاری پازل نهایتاً و آنها رضایت و فردی خودمختاری

جنبهخودمختاری تامینسایر بر فرهنگیدرككردههایفردیرا اجتماعیو اقتصادی، های

برایتحقق مشاركتیرا یكجنبه اساساً آنهمهاستو به و شهروندیشناساییكرده ابعاد
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6عمومیتدادهاست.

خصوصجنبه در اساسی قانون اینكه ظریفدیگر حمایتاجتماعی،نكته به هایمربوط

نسل تفكیكمتناسببا به شهروندیقائل میبندیحقوق است. بعدهایدقیقیشده در توان

شهروندانبهامكاناتاجتماعیدسترسیهمهگفتهازسوییبرمكعبپیشدراجتماعیشهروندی

جنبه ازسوییدیگر وبرابریبرایتامیننیازهایرفاهیخودسخنگفتو آنداد به جویانه

دسترسیبرابرشهروندانبهاستانداردهایزندگیاجتماعیوحداقلرفاهوحمایتاجتماعیرا

(.285-6986:281بازنماییكرد)هاشمی،

رفعتبعیضاتنارواوایجادامكاناتعادالنه"اینتفكیك،بندنهماصلمزبوربهمتناسببا

كندودرادامهبنددوازدهمهماناصل،اشارهمی"هایمادیومعنویبرایهمه،درتمامزمینه

عادالنهپی" هدف"ریزیاقتصادصحیحو وگذاریمیرا رفعفقر رفاه، جهتایجاد كندكه

 شاخهبرطرفساختن محرومیتدر نوع كار،هر مسكن، تغذیه، چون رفاهی گوناگون های

(.952-970و285-6986:289بهداشتوتامیناجتماعیكابردپذیراست)هاشمی،

عالوهبرابعادمدنی،سیاسیواجتماعی،ابعادهویتوفضیلتشهروندینیزمدنظرایناصل

"مردمتوسعهوتحكیمبرادریوتعاونعمومیبینهمه"بندپانزدهمبربودهاست.تاكیدآشكارِ

هایهمبستگیشهروندیونیزتاكیدبنداولاصل(بهعنوانمكانیزم287-6986:236)هاشمی،

تاكیدروش گفتهبهمحوهرگونهمندبندششماصلپیشمزبور،بهرشدفضائلاخالقیونهایتاً

هاتواننداینجنبه(،بهخوبیمی239-6986:903شمی،استبدادوخودكامگیوانحصارطلبی)ها

راپوششدادهوكاربردپذیرسازند.

عناصر یعنی شهروندی مكعب اول بعد كامل، طور به مذكور اصل تفصیل، این با لذا

.دهدشهروندی)شاملبعدمدنی،بعدسیاسی،بعداجتماعی،فضیلتوهویت(راپوششمی


 پذيری؛ بعد دوم مكعب شهروندی قانون اساسیهای کاربرد . شبكه2-3

شبكه بر مشتمل كه شهروندی مكعب دیگر بعد آن بر سطوحعالوه و كاربردی های

نماید.شودنیزبهلحاظنظریكامالًبامنطقایناصلسازگارمیجغرافیاییمی

انیناساسیتوضیحدادهشدهاستكهاساساًدرقوشهروندی،بامرتبطگوناگوننظریاتدر
                                                                                                                                                                                                        

6 هاشمی،به؛دیكننگاهاست،نگرفتهقراریاساسحقوقسندگانینونظرموردچندان8و5یبندهاانیموندیپنیا.
6981)سیدمحمد، 289-236:میزاننشر:تهراناول،جلد،ایراناسالمیجمهوریاساسیحقوق(، وامیروكیل،ساعد؛
.53-70انتشاراتمجد::تهران،كنونیحقوقنظمدراساسیقانون(،6981)پوریا،،عسگری
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 و دارد تابعیتوجود سنتییكظرفملیبرایعمدتاپیوندوثیقیمیانشهروندیو بهطور

(.البتهاخیراًایننظرگاهسنتیاز57-6988:58)فالكس،تحققشهروندیدرنظرگرفتهشدهاست

ردهایرویكگرایانه،محلی،بومیوتكثرجویانهوازسوییدیگرباسوییبارویكردهایخاص

نحوی،به.نهایتاًامروزهشهروندیاستشدهكشیدهحقوقبشریبهنقدبخشكلیتوگرایانهعام

ای،شهری،استانی،ایالتی،هایمختلفمحلهبندیدوبارهشدهاست،كهسطحتعدیلوصورت

(.619-6988:611ایوجهانیراپوششدهد)فالكس،ملی،منطقه

توانددراینارتباطمورداستنادباشد.می"نمشاركتدرتمامسطوحتامی"اطالقاصلسومبه

مهم عنوانخلیفهاما مطلقانسانبه دركآناز اساسیو ایدئولوژیكقانون نگاه طرز آنكه تر

تاحدودزیادیازمرزهایملیفراتر خداوندبرزمینونیزفهمآنازپیامجهانیوانسانیدین،

توانبیانكرد.یكگزارشنظریازرابهلحاظتئوریكبهنحودیگرینیزمیرود.ایننكتهمی

واروپاییكشورهایدرشهروندیحقوقبحثحوزهتواندنشاندهدكههایشهروندیمیسنت

مشاركتحقوقبهناظربیشتروداردقرارسیاسیعلومشاخهمجموعهزیرعمدتاًآمریكایی

ایندرطبیعتاً.گیردمیدربرراحقآنازگوناگونیهایجلوهوبودهكشورامورادارهدرشهروندان

.داردتیتابعمقولهبانزدیكینسبتواستكشوریكمرزهایبهمقیدشهروندیحقوقمفهوم،

حقوق»بامترادفتقریباًوداردتریعامكاربرداصطالحدرزبانحقوقاساسیایراناینآنكهحال

رودمیكاربه«ربشبنیادین فطریحقوقازدینیهایآموزهتلقیدربتوانشایدراامرایندلیل.

ایندراشخاصحقوقوسیعدامنهوانسانیكرامتبراسالممبیندینتاكیداتبویژهها،انسان

ازفارابیهمچوناسالمیعالمانومتفكرانازبرخیآرایوآثاردرچنانكه.كردجستجواندیشه

هاانسانحقوقمقصودوشودمییاد«مدنیحقوق»عنوانبااجتماععرصهدرانسانقوقح

(.5-6981:7است)ذاكری،(جدیدهایتمدنوشهرهاظهوربستردرشهروندان)

آنچهدربندشانزدهماصلسومدرخصوصتعهدبرادرانهدرسطحیجهانیونیزحمایت

آمدهبی جهان مستضعفان پوششمیاسدریغ را فراملی سطحی راستاتو این در باید دهد،

اصلچهاردهمقانوناساسیبهرعایتحقوقانسانیغیرمسلمانانرادرهمینپذیركرد.اشارهفهم

درككرد باید بر6افق عام طور به انسان شدن حاكم ششبر و پنجاه اصل داعیه همچنین .
                                                                                                                                                                                                        

6 6981)سیدمحمد،هاشمی،به؛دیكننگاهمتفاوتنظردنیدیبرا. اول،جلد،ایراناسالمیجمهوریاساسیحقوق(،
:تهران،كنونیحقوقنظمدرساسیاقانون(،6981)پوریا،ری،كعسوامیروكیل،ساعد590-591صص،میزاننشر:تهران

.77انتشاراتمجد:
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اندازبایدپیوندزد.لذاهمیرانیزبههمینچشمسرنوشتاجتماعیخویشدرمنطققانوناساس

جهانیمی جنبه شش( و مشاركت)اصلپنجاه هم و بیان6یابد.حقوق)اصلچهاردهم( طرز

زیستبهعنوانمقدمهقانوناساسیونیزمواردبیانتعهداتآن)مانندتعهدانسانیبهحفظمحیط

كاملهایشهروندیبهشترینافقیكیازاساسی رحفصلاولدراصلپنجاه(چنیندركیرا

نماید.می

گرایش سویدیگر عاماز نهایتاًهایبدیلاینرویكرد تكمیلو جهتتعدیل، نیز گرایانه

هایجهانی،فراملیوملیپیشتتمیمدرقانوناساسیانعكاسیافتهاست.یعنیعالوهبرسطح

هایمحلی،بومی،شهریواستانینیزمدنظرسطحهایكاربردیشهروندی،گفتهدربعدشبكه

گفتهبندهایهفتموهشتمقانوناساسیقرارگرفتهاست.دراینخصوص،عالوهبراطالقپیش

 اساسی)هاشمی، قانون هفتم اصل بویژه اساسی، قانون ج6981اصلسوم ،2 كه538-585: )

ازجمله2سطوحكامالًبومیومحلیبندیمشاركتشهروندانرادرقالبشوراها،درصورت

روستا،بخش،محل،شهر،شهرستانواستانطرحكردهوبسیاركاربردپذیراست.

ایناصلرااحتماالًبتوانبانردبانمشاركتشهروندیتوضیحداد،كهباگذارازمراحلاولیه

رتشهروندی)ازجملهطلبیبهدرجاتیازقدنبودقدرتشهروندیونیزدرجاتیازمساوات

(.6981:558زاده،شود)همتیواسماعیلشراكت،تفویضقدرتوكنترلشهروندی(منجرمی

هایتواندرطبقنظریههایتكاملیتعاملمدیریتعمومیوشهروندیرامیازاینزاویهزنجیره

دهندگانبهبهرایكنندگاناول؛تحولنقششهروندانازاطاعتشهروندیتوضیحداد.زنجیره

مصرفارباب مالكانحوزهرجوع، بلكه و شركاء به نهایتاً دهد.عمومیتوضیحمیكنندگانو

بهیدوم؛تحولنقشحكمرانانازفرمانزنجیره روایانبهافرادامینومتولیبهمدیرانونهایتاً

؛سومكندوزنجیرهییمیسازیبازنماتصمیمكنندگانشهرونداندرحوزهشركاوبلكهاطاعت

ازاجبارحكوم تینوعاینتعاملرا بهپاسخگویی، اجبارنهایتاًوهمكاریبهتفویضقدرتتا

(.518-6981:558:556زاده،)همتیواسماعیلدهدمیتوضیحشهروندی
                                                                                                                                                                                                        

اسالمیجمهوریاساسیحقوق(،6981)سیدمحمد،هاشمی،به؛دیكننگاهاصلنیاازمتفاوتیرهایتفسدنیدیبرا.6
6981)پوریا،عسگری،وامیروكیل،ساعدو51-55صص:میزاننشرتهران،اول،جلدایران،  ظمندراساسیقانون(،
یاسیسینهادهاویاساسحقوق(،6980)ن،یالددجاللیس،یدن؛م670-676صصتهران،انتشاراتمجد:كنونی،حقوق

.652-675صصدار،یپانشر:تهرانران،یا
تواندریرامیكامالًبومیاندازهاچشمنیمشاركتزنانهدرایهاتیهاوظرفچالشازجامعلیتحلكیطورمثالبه.2
ویاقتصادیهایریگمیتصمدرزنانمشاركتبرموثرعواملنییتب»(،6988)ه،یِمن،یاحمدله،یفض،یخانافت؛یاثرنیا

 .37-669صصزمستان،،5شماره5دوره،پژوهشزنانفصلنامه،«ییروستامناطقدریاجتماع
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شبكه شامل مكعبشهروندی، دوم بعد جغرافیاییلذا سطوح و شهروندی كاربردی های

آننیزتماماًازفحوایاصولقانوناساسیقابلاستخراجاست.مرتبطبا


 . سطوح توانمندی؛ بعد سوم مكعب شهروندی قانون اساسی3-3

نهایتاًبعدسوممكعبشهروندیمشتملبرابعادآموزشینظامشهروندینیزبایدارزیابیشود.

الیه با خود بعد این شد: آگگفته دانش، نگرش، بههایچندگانه و مهارتشهروندان اهیو

هایفوقنیزدرتكمیلدوشود.جنبهعبارتبهترتوانمندیآنهابرایتحققشهروندیمرتبطمی

 است)هاشمی، قانوناساسیبازنماییشده اصلسوم بهخوبیدر اول:6981بعدقبلی، جلد ،

289-257)

اصلپیش دوم بند تاكید زمینه این اولویتدر بر سطحآگاهی"یگذارگفته بردن هایباال

مندكردن(.بویژهروش257،جلداول:6981بسیاركلیدیاست)هاشمی،"هازمینهعمومیدرهمه

آموزشوپرورشرایگانبرایهمه"هماناصلنیزدقیقبودهاستوسومِایناولویتدرذیلبندِ

(.258،جلداول:6981)هاشمی،تاكیدشدهاست"درتمامسطوحوتسهیلوتعمیمآموزشعالی

توانبادقتبیشتریانجامداد.جداازاینكهشهروندانالبتهاینتكیهبردانشوآگاهیرامی

ارزش طرزنگاهعمومیآنها، هاونظاماعتقادیازیكسوونیزچهاطالعاتودانشیدارند،

در.دهدمیكلاییازآگاهیآنهاراشههاازسویدیگرالیههایعملیآنهاوتوانمندیمهارت

گوناگونهایالیهعنوانبهمهارتودانشنگرش،میانشهروندینظریاتدرستیبهزمینهاین

ناپذیرجداییومكملعنصرسهازمتشكلشهروندی.اندشدهتمیزبهقائلشهروندیازبعداین

باشدمیارزشورفتارآگاهی، 6951)ارمه، شهر655: مجموعه(. نخستبرآگاهیبه وندی،

حقوقوتكالیفیكهازسویدولتواگذارشدهاستمبتنیاست.حقوقیكهاگرمطالبهنشودو

بهاجرادرنیایدهیچسودیندارد.ثانیاًشهروندیبریكرشتهرفتارهایمدنیواقعیمبتنیاست.

دهدمبتنیاست.نمعناوارزشمیهاویكاعتقاداخالقیكهبهآثالثاًبریكنظامارزش

تاكیدمجزایهاییتفكیكچنین باروحتفسیریاصلسومقانوناساسینیزسازگاراست.

یكنظرگاهارزشی"هاتقویتروحبررسی،تتبعوابتكاردرتمامزمینه"بندچهارمایناصلبر

وچهارمایناصل،همچنین(.درتتمیمبندهایدوم،سوم282:،جلداول6981دارد)هاشمی،

ام؛تساویدربرخورداریازآموزشوپرورشرایگانراتصریحكردهاست.تاكیدبنداصلسی
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هفتماصلچهلوسهبراستفادهازعلوموفنونوتربیتافرادماهرنیزدرهمینراستابایددیده

بی گویینبودهاستبلكهبهیادهگمانتاكیدهایمولفانقانوناساسیتكرارمكرراتوزشود.

-6989:629لحاظنظریباتفكیكمواردنگرش،آگاهی،دانشومهارتازیكدیگر)احندی،

(وارتباطدادنهریكازآنهاتخصصاًبهیكیازبندهایفوق،معناپذیروقابلدفاعاست.50

وشهروندیمكعبرحطبرایایشودكهاصلسومقانوناساسیبهطرزمبتكرانهمشاهدهمی

اصلاینبردگماننباید.استكاربردپذیراساسیقانونقالبدرآندركقانونیظرفیتایجاد

است(خاصمعنای)بهدولتتكالیفبیانمقامدرصرفاً بلكهتبیین6981:53)ساعدوكیل، .)

بیانكلیاتوتعیینملت)دولتبهمعنایعام(توجهداردواساساًدرمقام-هایدولتزیرساخت

كاربردامكاناتملیبرایتحققشهروندیمطلوبروابطشهروندان،دولتوشیوهتكلیفنحوه

وحاكمیتخوباست.



 یريگجهينت .4
توانازسنجیشودكهتاچهمیزانمیدراینپژوهشسعیشدبهطوركلیاینفرضیهامكان

هایاساسیدرقانونوتفسیرحقوقوآزادیهاینظریشهروندیبهعنوانابزارتوصیفسنت

اساسیسودجست.

هایشهروندیبهعنوانیكهاینظریتئوریظرفیتاالمكانیحتشدیسعبهعبارتیدیگر

و حقوق برابر توزیع در اساسی قانون الیه چند و دقیق بسیار نظم توضیح برای نظری مدل

بهنگاهنوعنیاالبته.شودومردبهكارگرفتههایمیانهمهشهروندانملتاعماززنآزادی

داشتهامایشتریبهشرحوبسطبازیتازهبودهونیآنتاحدودیامنظومهمنطقویاساسقانون

می اینحسناستفاده ایناستكه بر لغزشگمانما ابهامتواندبسیاریاز وهایمفهومیو ها

قانوناساسیادعاشدهاست،پاسخدهدومرزهایحقوقوشبهاتیراكهبهنادرستدرارتباطبا

هایشهروندیرامطابقبااستانداردهایقانوناساسیشفافنماید.آزادی

پاسخحقوقیبهمعمای تئوری"حقوقشهروندی"بهگمانما از استفاده با مكعب"صرفا

پذیرانوناساسیامكانهایاساسیدرقدرتوصیفاصولمربوطبهحقوقوآزادی"شهروندی

عنوانبهوواحداقیسكیدریاساسقانونمتنمختلفیهاپارهدیبازینراهنیادروباشدمی

.شودلیتحلوفهممنسجممنظومهكی
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منظومهمحسوبنیدرایكانوننقطهكیعنوانبهتواندیمگمانیبیاساسقانونسوماصل

مفهومباارتباطدركهرایمختلفموضوعاتوقیمصادیاردهگستطرزبهتواندیماصلنیشود.ا

است،طرحقابلیشهروند و كندكپارچهیپوششداده یبندصورتوریتفسشدیسعلذا.

ایاتازه نیاز شود ارائه شد،ادعایانوآورانهطوربهواصل نظری مدل از مكعب"استفاده

پیچیدهوتنیدههمدرابعادوهاالیهفهمبرایواصلاینتفسیروتوضیحدرتواندیم"شهروندی

.دیآنبهكارآ

شهروندیگانهراعناصرپنجیبعداینمكعبشهروندكیگفت،توانیمیبندجمعبرای

مربوطبهمربوطبهفضیلتوجنبهسیاسی،جنبهاجتماعی،جنبهمدنیوقانونی،جنبهیعنی؛جنبه

سطوحدیگرعبارتیبهیاكاربردیهایشبكهرامكعبایندیگربعدودهدهویتتشكیلمی

نهایتاًوایقارهیاایمنطقهملت،-دولتایالتی،یااستانیمحلی،شاملشهروندیجغرافیایی

سطوحبرمشتملشهروندیهایتوانمندیآموزشراآندیگربعدتاینها.دهدمیتشكیلجهانی

.بنددارتصورتمیدانشومهآگاهی،نگرش،

واستگرفتهقراراشارهموردسوم،اصلدرمكعبنیایهاجنبههمهعقیدهنویسندگانبه

عامتضمیناتبرمشتملعام،شهروندیحقوقنظامبنایبرایاصلاینهایظرفیتنیهمچن

نهمههایآزادیوحقوقتضمینوحمایتارتقاء،شناسایی، و یكسو از مردان و یززنان

جنبه برایطرح تضمیناتتردرستعبارتبهوزنانشهروندیخاصهایكاربردپذیریآن

بسیار،زنانازسویدیگرهمههایآزادیوحقوقتضمینوحمایتارتقاء،شناسایی،خاص

.باشدیمدهندهگشودهوگشایش

برای(8)بندشاركتمامكانو(65)بندحقوق(،5)بندهاآزادی(،62)بندهادسترسیتامین

كاملوقیاردقیبساصلنیادرطلبانهمساواتقانونحمایتتحتوبرابرشهروندانعنوانبهزنان

هایدرزمینهاسمی،صرفاًنهوزنانواقعیحقوقبرایجدیهایدغدغهباهمراهنیهمچن.است

اجتماعیوسیاسیحقوق 5)بند 65)بندرفاهیواقتصادیحقوق(، قضائیومدنیوقحق(،

بودهحقوقمختلفیهانسلعنوانبه(8)بندمشاركتیحقوقو(9)بندآموزشیحقوق(،65)بند

.است

همهاست؛آمدههفتماصلنیهمچنواصلنیاشانزدهمبنددرآنچهمجموعازشدادعا

بومیازسطحمحلییایسطوحجغراف سطحیو یریدپذكاربریهاشبكهعنوانبهزینیجهانتا
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انیبچهارموسومودومیبندهادرزینیآموزشیهامولفهواندشدهیبندصورتسوماصل

یاساسقانونیشهروندهیشكلدادنبهنظریبندهابرانیهمهاوستهیپهمبهمنطقتاًینهاواندشده

.باشدیمییبازنماقابل

یوزناندرقانوناساسی،بهعنوانموضوعمردانمیانهاآزادیوحقوقبرابرتوزیعبهتاًینها

مكعبحیتوضبااالصولیكهعلیزناندرقانوناساسیشهروندفیمستقلپرداختهشدتاتوص

 شود.كاملگرفت،شكلیاساسقانونسوماصلفیتوصیبرایشهروند

اتینظرلیذدرآنهاریبازتفسویاساسقانوناصولدربارهبحثطرزنیاشودیمیادآوری

مشابهتواندیمیشهروندنینو طرز نریسایبرایبه ملت حقوق فصل با مرتبط زیاصول

اصولریتفسدردیجدیآغازراهیبرایشنهادیپنوشتاراینه،یزاونیاازباشدوریكاربردپذ

تكمیحقوقشهروندمیتحولفهمازمفاه،یاساسقانون یابعادآندرنظمحقوقداخللیو

است.
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.ا...طالقانیآیت
 .79،شمارهنامههمجل،«تیمسئولتاحقوقازیشهروند»(،6987)ز،یپروران،یپ -

مجلهحقوقیوقضائیترجمهجوادكارگزاری،،«شهروندیمفهوم»(6983)ترنر،برایاناس، -
 .78،شمارهدادگستری

،سالمجلهاندیشهوپژوهش،«تكالیفوحقوقشهروندی،هویت»(،6958)فرحناز،توكلی، -
 چهارم.

نامه،«تیجنسبایتهرانشهروندانیشارزیهاتیاولورابطهیبررس»،(6986)زهرا،اپوریدار -
 .9شمارهءهفتم،سال،یفرهنگپژوهش

،23شماره،مفیدنامهراسخ،محمدترجمه،«برندهبرگچونحق»(،6986دوركین،رونالد،) -
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 .هشتمسال

،مفیدنامه،«حقوقیوسیاسیهایاندیشهدرقانونحاكمیت»(،6980)محمدحسین،زارعی، -
 .21شماره

پژوهشنامه،«غربسیاسیفلسفهدرشهروندیحقوقوسیاسیامر»(،6981)فرشاد،شریعت، -
 .3شماره،سیاسیعلوم

6981)ن،یحس،یكوهطرازیفیشر - استیسفصلنامه،«جهانیشهروندآثاروهانهیزم»(،
 .35شماره،یخارج

فصلنامه،«یاجتماعنیامتورفاهجامعنظامدرمشاركتویشهروند»(،6989)حه،یمل،یانیش -
 .68شمارهسوم،سال،یاجتماعنیتامورفاه

محمدعلزاده،فالح - بشر»(،6981)،ی حقوق و شهروندی «نسبتحقوق یحقوقمجله،
 .78،شیدادگستر

،«حقتعیینسرنوشتومسالهنظارتبرانتخابات»(،6982قاریسیدفاطمی،سیدمحمد،) -
 .9،شماره5،دورهمدرستربیتفصلنامه

دریشهروندحقوقازتیحماحهیالنیتدویهاموانعوچالش»(،6981)،یعلدیس،یكاظم -
 .78شماره،یدادگستریقضائویحقوقمجله،«رانیا

حقوقیحقوق-یفقهیبررس»(،6981)مهسا،ان،یمانیسلومحمددیس،یبجنوردیموسو -
 .90شماره،نیمتمجله،«رانیایاسالمیجمهوریملتدرفصلسومقانوناساس

 .29شماره،راهبردفصلنامه،«مرزبردیمقیشهروندوبشرحقوق»(،6989)د،یویدلر،یم -

تجربهویشهراستیستاهینظراز،یشهریشهروند»(،6983)محمود،دیس،ینیحسینجات -
 .9شمارهسوم،سال،یخیتاریشناسجامعهفصلنامه،«یفرهنگ

واسالمینظامدرشهروندانامنیتتضمینبركوتاهنگرشی»(،6986)مد،محسیدهاشمی، -
ها،تمدنگفتگویوبشرحقوقالمللبینهمایشمقاالتمجموعهدر«داخلیوالمللیبینحقوق

.مفیددانشگاهقم،
،«یمشاركتیشهرتوسعهویشهروندحقوق»(،6988) محمد،دیس،یهاشمویمجتب،یهمت -
 .7شماره،یحقوقاتقیتحقمجله

 .3شماره،یاساسحقوقهینشر،«یشهروندآموزش»(،6985)،یمجتب،یهمت -

 
 ها پايان نامه

دریشهروندتعهداتوحقوقازیآگاهریتاثیبررس(،6989)السادات،فخریاحمدی، -



 211شهروندیمسئلهتوصيفدراساسیقانونبنياديناصول
 

تهران:شهروندحقوقتحققندیفرآدرشهر علومپژوهشگریارشدكارشناسینامهپایانی،
 .الزهرادانشگاهماعی،اجت

6985)محمود،دیس،ینیحسینجات - هابرماس،یاسیسفلسفهدریشهروندفهیوظوحق(،
 .یاسیسعلومگروه،یانسانعلومهمدرس،دانشكدتیدانشگاهترب،یاسیعلومسیدكترارساله
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