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 چکيده

در ادبيات حقوقي اصطالح نسبتاً جديدي است كه قدمت آن به يکصد سال پيش  1حقوق شهروندي

گردد؛ از آن زمان تا به امروز با الهام از منابع يعني به زمان تصويب قانون اساسي مشروطيت باز مي

ز شهروندان و تضمين حقوق آنها با ويژه اسناد بين المللي، تدوين قوانيني در حمايت افقهي و به

گذاران در ادوار مختلف بوده و روند رو به رشد داشته است. عنايت به قوانين تصويب شده، رويۀ قانون

نظران حقوقي و اهميت حقوق شهروندي به حدي است، كه به زعم بسياري از كارشناسان و صاحب

دليل وسعت مباحثي كه با آنها سر و كار هسياسي رابطۀ نزديکي با حاكميت دارد. حقوق شهروندي ب

هاي حقوقي در ارتباط كامل است و اين موضوع سبب شده است كه منابع حقوق دارد با تمامي رشته

هاي حقوق باشد. اسناد بين المللي و قانون اساسي اكثر تر از ساير رشتهشهروندي بسيار گسترده

ها پرداخته و در اصول قوق بنيادين و بديهي انسانكشورهاي دنيا به شناسايي اين حقوق به عنوان ح

و مواد مختلف به معرفي آنها اقدام نموده اند. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به تبعيت از 

اين اسناد و مباني قوي فقهي و منابع اربعه اسالمي انواع حقوق شهروندي اشخاص را در بيش از 

حقوق را به دور از هر گونه تبعيض و توجه به رنگ، نژاد،  دين  اصل خود گنجانده و رعايت اين 141

و ...  براي همه در هر مقام و منسبي الزم و ضروري دانسته است. در ادامه پس از آشنايي با تعاريف 

و مفاهيم مرتبط با حقوق شهروندي به برخي از اين اصول كه در قانون اساسي به عنوان منابع اصلي 

 شده اند خواهيم پرداخت. حقوق شهروندي ذكر

 .حق، حقوق، شهروند، حقوق شهروندي، قانون اساسي، اسناد بين المللي :يديکل واژگان
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 یوسف بی قامت کهریز

 كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسي

 
 يسنده مسئول:نام نو

 یوسف بی قامت کهریز

حقوق شهروندي در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

 و اسناد بين المللی
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 مقدمه
هاي نسبتاً جديد در ادبيات حقوقي ماست، با حقوق اسالم و به تبع آن حقوق ايران قبل و بعد از حقوق شهروندي با اين كه از واژه

دانيم كه حقوق در ايران  از زماني كه اولين قانون در ايران تصويب شد، تحت تأثير مذهب بوده و احکام اسالم يا به ميانقالب بيگانه نيست. 

هاي از نوع حدود و تعزيرات منصوص شرعي كه از اول و با پيدايش اند، مانند قوانين راجع به مجازاتصورت مستقيم وارد قوانين ما شده

 1اند كه مغايرتي پيش نيايد.شوند، يا در تطبيق قوانين موضوعه با احکام شرعي نقش داشتهميوق اهلل محسوب شريعت اسالم بوده و جزو حق

بدين صورت كه شرط اعتبار قوانين مصوبه مجلس به استناد اصل هفتاد و دوم قانون اساسي، عدم مغايرت آنها با احکام اسالم است و مقام 

نود و ششم همين قانون، شوراي نگهبان است. پس شريعت اسالم منبع و مبناي اصلي حقوق در تشخيص دهنده آن نيز مستند به اصل 

 ايران است. 

كنند، قانون است. يعني قواعد حقوقي، غالباً توسط ميپيروي  2«ژرمني –رومي »ترين منبع حقوق در كشورهايي كه از نظام مهم

شود. چون در ايران متون مدون)نوشته(، معيار تفکيك مياالجرا انوني تصويب و الزماي بنام قوۀ مقننه پس از طي مراحل و تشريفات ققوه

ترين و باالترين منبع قانوني كه شود. در بين اين منابع عاليميترين منبع حقوقي محسوب ترين و مهمباشد، بنابراين قانون، اصليمياحکام 

 (21، ص 1931مي شود قانون اساسي مي باشد. )عليزاده، عنوان منشور حاكميتي در بيشتر كشورها از آن ياد 

هاي حقوقي ترين منبع تمام رشتهشود. اين منبع، اصليميترين منبع قانوني محسوب قانون اساسي در جمهوري اسالمي ايران مهم

شته باشد و قابل نقض توسط قوانين تواند در مخالفت با آن تصريحي دابوده و از يك حاكميت و برتري برخوردار است كه هيچ قانوني نمي

ديگر از جمله قوانين عادي نيست. براي اين كه برتري و حاكميت اين قانون تضمين شود، در حقوق ايران يکي از وظايف شوراي نگهبان، 

ابطال مصوباتي است كه  ( و يا يکي از وظايف ديوان عدالت اداري،39باشند )اصل عدم تأييد قوانيني است كه در مخالفت با قانون اساسي مي

 قانون اساسي( 179مغاير با قانون اساسي هستند. )اصل 

اصل است و بيش از همۀ قوانين ديگر به ترسيم حقوق شهروندي پرداخته است،  177قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  داراي 

هاي فردي و عمومي و نده حقوق و آزادياصل راجع به حقوق شهروندي است كه تضمين كن 141بطوري كه از اين تعداد بيش از 

ها و اصولي است توان گفت كه چکيده مباحث قانون اساسي و شالودۀ آنها در جهت بيان ارزشميبنابراين  9باشد.هاي افراد انساني ميحرمت

بوده و در منابع اربعه نسبت به آنها دهند و همان حقوقي هستند كه مورد قبول اسالم ميهاي انساني را مورد حمايت قرار كه حقوق و آزادي

 تأكيد شده است.

در ادامه پس از مفهوم شناسي به بررسي اجمالي برخي از اين اصول مرتبط با حقوق شهروندي كه در قانون اساسي ذكر شده 

 خواهيم پرداخت.

 

 مفاهيم -1
اعي به واژگاني كليدي تبديل شده است. هاي مختلف حقوقي، سياسي و اجتمهاي اخير اصطالح حقوق شهروندي در گفتماندر سال

وارد ادبيات حقوقي ما شد و  11/2/1939درمورخۀ « هاي مشروع و حفظ حقوق شهرونديقانون احترام به آزادي»اين اصطالح با تصويب 

ي كه بيشتر با آن آشنايي شود، بطوراي ميها از اين اصطالح استفادۀ گستردهامروزه در بيشتر محافل علمي و اجتماعي و در بيشتر سخنراني

ي مختلف را براي ما مندي از حقوق، تسهيالت و مزاياايم. اغلب حقوق شهروندي نوعي همبستگي ملي و يا جهاني براي بهرهنسبي پيدا كرده

ا حمايت كند. )همان، موظف است از آنه هايي دارند كه دولتكند. و اين باور مطرح است كه افراد به منزله شهروند حقوق و آزاديتداعي مي

 (41ص 

تر دارد. در واقع پرسش از حقوق شهروندي در در كنار اين مفهوم ملموس و عيني، حقوق شهروندي از نظر علمي مفهومي وسيع 

مفهوم علمي، پرسش از موقعيت قانوني فرد در يك اجتماع سياسي خاص و مستقل است. يعني در پي تضمين سرنوشت هر شخص در 

 عي و تعيين حقوق و منافعي براي او به واسطه شهروندي است.زندگي اجتما

                                                           
، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 1991، ارائه شده در پنجمين كنفرانس انديشه اسالمي، «خاستگاه حقوق»مقاله  محمّدتقي مصباح،براي مطالعه بيشتر ر.ک؛  1

 خميني )ره(
Germanic Law-Romano-1 

توان در اكثر اصول بيان حقوق شهروندي را به انواع مختلف؛ باشد ميقانون اساسي كه مختص حقوق ملت و بيان كننده حقوق شهروندان ميبه جز در فصل سوم از  9

تاكيد بر قانون روندي با سياسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي مشاهده نمود. براي مطالعه اين اصول مراجعه كنيد؛ احمدي طباطبائي، محمدرضا، حقوق شه

 ،1933، 3اساسي، فصلنامه خط اول، رهيافت انقالب اسالمي، سال سوم، شماره 
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در ادامه، براي مشخص شدن تعريف دقيق و مرتبط با موضوع حقوق شهروندي كه گفتيم درباره موقعيت افراد در جامعه و ميزان 

 ندي را تعريف خواهيم نمود. بهره مندي آنان از امتيازات اجتماعي است. ناگزير به تفکيك شده و ابتدا شهروند و سپس حقوق شهرو

 

 تعریف شهروند  -2-1
مانند بسياري از اصطالحات علوم اجتماعي؛ اين اصطالح نيز همانند بسياري از اصطالحات داراي يك مفهوم عام كه مورد پذيرش 

بزرگ و شناخته شده نيز  پردازد؛ حتي در مکاتبهمۀ صاحب نظران باشد، نيست. هركس از حوزۀ مطالعاتي خود به تعريف و تبيين آن مي

ها هاي ليبرالدر بيان مفاهيم اختالف نظر وجود دارد. در مورد شهروند و تعريف آن نيز وضعيت به همين صورت است؛ به عنوان مثال ديدگاه

شان باشد، بها در مورد شهروند و مصاديق آن يکسان نيست و هر يك با توجه به حوزۀ فکري و نظري خود كه در چارچوب مکتبا سوسيال

 پردازند. به تبيين آن مي

 باشد. مي «CIVITIAS»است. ريشۀ آن واژۀ التيني  «CITIZEN»شهروند معادل   

ويژه در دوران (. در ايران، به11وطن، شارمند، شهرتاش و ... ترجمه شده است)رضايي، در فارسي، شهروند به تبعه، همشهري، هم

شد. بنابراين واژه شهروند در ادبيات ما واژه تازه و جديدي است بطوري ز كلمۀ رعيت و رعايا استفاده ميقبل از مشروطيت به جاي اين واژه ا

 هاي قديمي مطرح نشده است. كه حتي در فرهنگ

كند. اما شود، اين است كه شهروند كسي است كه در شهر زندگي مينخستين معنايي كه از كلمۀ شهروند به ذهن متبادر مي

نايي فراتر از اين دارد. در يك تعريف ساده و ابتدايي، شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه يا كشور زندگي مي كنند، شهروند مع

شود. شهروند در اين تعريف، كليۀ افرادي را كه در محدودۀ جغرافيايي يك كشور زيست اجتماعي دارند، اعم از شهرنشينان، اطالق مي

شود. همچنين افرادي كه به عنوان تبعه در خارج در چادر و به صورت كوچ نشيني زندگي مي كنند، شامل مي روستاييان و حتي كساني كه

شوند. به عبارتي ديگر شهروندي عبارت است از عضويت در جامعۀ ملي كه به وجود نمايند، شهروند تلقي مياز مرزهاي آن كشور زيست مي

 (111، ص 1933وند، ر يك جامعه را به دنبال دارد. )يوسفاي از حقوق مبتني بر عدالت دآمدن مجموعه

شهرهاي يوناني پديد آمده و در معناي باستاني  -مفهوم شهروندي همراه با دمکراسي در دولت »با اين مختصر بايد توجه داشت كه 

 (. 43، ص 1939زاده، فالح«. )خود بر مفهوم برابري حقوق و وظايف در برابر قانون و مشاركت سياسي فعال داللت داشته است

معناي اخير ملهم از ديدگاه ارسطو در مورد شهروند است. در واقع واژۀ شهروند لفظي ملهم از يونان باستان است و در آن سرزمين 

ان اصلي آن شد. البته در اين كشور باستاني دو درجه شهروند وجود داشت؛ ساكنان درجه يك، يوناني و ساكنبه افراد ساكن يونان اطالق مي

شد. شهروند از نظر ارسطو كشور بودند ولي ساكنان درجه دو به بردگان و افراد ديگر كه يوناني نبودند ولي در آنجا سکونت داشتند اطالق مي

شود كه اختيارات سياسي داشته باشد، يعني در انتخاب كردن و انتخاب شدن مشاركت سياسي داشته باشد. در اين به كسي گفته مي

شوند و كساني چون بردگان و بيگانگان از اين جايگاه شهروندي برخوردار نيستند. )عليزاده، گاه فقط افراد خاصي شهروند محسوب ميديد

 (94پيشين، 

تواند مفهومي را كه ارسطو از آن ارائه داده بپذيرد، چون قوانين اساسي كشورها معموالً از شهروندان بدور اما امروزه، شهروندي نمي 

توان ديدگاه ارسطو را در هر تفاوت ظاهري همچون رنگ و نژاد حمايت يکساني را دارند، ولي در تفکيك بين شهروند و بيگانه هنوز مي از

 دنياي كنوني پذيرفت و بيان داشت كه شهروندان از حقوقي برخوردارند كه ممکن است بيگانگان از آن محروم باشند. 

هاي مزبور به وسيلۀ حقوق و تکاليف متقابل به هم بطۀ بين فرد و دولت دانست كه در آن طرفتوان راشهروندي را مي»بنابراين 

دليل برخورداري از حقوق بنيادين، عضويت تمام عياري در اجتماع سياسي يا دولت خود  گردند. شهروندان از اين بابت كه بهوابسته مي

 (Hywood,Andrew, 2004, p.172«. )انددارند، متمايز از بيگانگان

داند كه موجب اختصاص منابع اجتماعي مي -اي از حقوق يا وظايف معرف عضويت سياسي شهروندي را مجموعه« هاميلتون» 

ايدۀ شهروندي به »(. جك باربالت، جامعه شناس استراليايي اعتقاد دارد: 99، ص 1933هاي مختلف اجتماعي است. )رجبي، جمعي به گروه

شوند جزء حقوق به زعم وي، حقوقي كه در جامعه براي شهروند تعريف مي«. شيني جامعۀ انساني، داراي قدمت استاندازۀ تاريخ يکجا ن

 (94بنيادين انسان هستند. )همان، ص 

هاي عمومي قديمي مثل معين و عميد و همچنين در ترمينولوژي حقوق، كلمۀ طور كه بيان گرديد، در فرهنگدر ايران، همان

 اند.هاي اختصاصي زير شهروند را تعريف كردهنشده است. ولي فرهنگشهروند تعريف 

كسي كه اهل يك »كه ظاهراً اولين فرهنگ فارسي است كه شهروند را تعريف كرده چنين آمده است: « فرهنگ فارسي امروز»در  

ين تعريف، مالک برخورداري از حقوق (  در ا13، ص 1979پور، )رضايي«. شهر يا كشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد

 شهروندي، عضويت در يك شهر يا كشور است، اعم از اين كه در آن جا متولد شده يا عضويت آن جا را كسب كرده باشد.
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كسـي كـه از حقـوق مــدني يا امتيـازات منــدرج در قانون »، شهرونـد چنيـن تعريـف شـده است: «فرهنـگ علـوم سيـاسي»در 

مفهوم شهروندي همراه با فرديت و »( و در دانشنامۀ سياسي آمده است: 19، ص 1939)آقابخشي، «. ي يك كشور برخـــوردار استاساســ

زار دولت نباشد بلکه از حقوق فطري و طبيعي نيز گشود كه تنها فرمانحقوق فرد در اروپا پديد آمده است، اساساً كسي شهروند شمرده مي

 ( 221، ص 1999)آشوري، «. لت اين حقوق را رعايت و از آنها حمايت كندبرخوردار باشد و دو

در تعريف اخير تفکيکي بين حقوق شهروندي و حقوق بشر به عمل نيامده و مجموع حقوق اعتباري و فطري تحت عنوان حقوق 

حقوق فطري تحت عنوان حقوق بشر مطالعه شهروندي بيان شده است. اما امروزه قائل به تفکيك اين دو حقوق از همديگر هستند و معموالً 

 شود.مي

در فرهنگ بزرگ هشت جلدي سخن، شهروند به معني اهل يك شهر يا كشور آمده است و در فرهنگ معاصر يك جلدي فارسي به 

، 9. )انوري، ج«شودآيد و از حقوق متعلق به آن برخوردار ميكسي است كه اهل يك شهر يا كشور به شمار مي»فارسي، شهروند به معناي 

 ( اين تعريف مشابه تعريف فرهنگ فارسي امروز از واژۀ شهروند است. 241، ص 1931

به معناي عضو وابسته به آن  "وند"به معناي جامعه انساني و  "شهر"به نظر نگارنده، با توجه به اين كه شهروند، مشتق از دو كلمه 

از جامعۀ سياسي است كه به اعتبار اين عضويت از حقوقي نظير حقوق مدني،  عضوي»توان بدين صورت شهروند را تعريف كرد: است مي

 1«.سياسي، فرهنگي برخوردار بوده و تحت حمايت دولت باشد

سؤالي كه در اينجا مطرح است، رابطۀ تابعيت و شهروندي است و اين كه آيا تبعه، همان شهروند است؟ چه اشتراكاتي بين اين دو 

 تي براي اين دو متصور است؟وجود دارد؟ و چه تفاو

هاي تابعيت و شهروندي، با وجود نزديکي معنايي، قائل به تفکيك باشيم؛ درست است كه بـراي پـاسخ به ايـن سؤاالت بايد بين واژه

ديگر نزديك و چند اين دو رابطه، بسيار به يکشود و هراست. چون شهروند، تبعه آن كشور نيز محسوب مي« تابعيت»اي شهروندي، ركن پايه

اي سياسي قرار داشتن آنهاست. )يعني عضو يك كشور بودن( با شهروند، تحت حاكميت يك دولت يا جامعه 2اند و مرز مشترک تبعهمرزهم

د. و كنشوند كه گاهي برابر نيست و اين نابرابري، اين دو را از مفهوم مشتركشان جدا ميكه به دليل اين تعلق از حقوق الزمه برخوردار مي

اين اولين تفاوت آنهاست كه شهروند اگر بر اساس قانون يا حکم دادگاه، موانعي همچون محروميت از حقوق نداشته باشد، از تمام حقوق 

مند خواهد شد. ولي تابعان گاهي بطور كلي يا جزئي داراي مصرح در اصول قانون اساسي و ديگر قوانين در اين خصوص برخوردار و بهره

 دي نيستند و از آن محروم هستند، يعني ممکن است كسي داراي تابعيت باشد ولي نتواند از حقوق شهروندي  برخوردار گردد. حقوق شهرون

تفاوت دوم شهروند و تبعه، در نوع عضويت آنها در جامعۀ سياسي )دولت( است. اين عضويت در مورد تابعيت، بيشتر جنبۀ  

 هروند، جنبه داخلي و ملي آن مدنظر است. المللي و خارجي دارد ولي در خصوص شبين

تفاوت سوم اين دو در مصاديق است؛ شهروندي خاص اشخاص حقيقي است، در حالي كه تابعيت هم براي اشخاص حقيقي و هم 

عضويت  شهروندان رسماً از رود. تفاوت چهارم شهروند با تبعه در ميزان تعلق به حاكميت و جامعه است؛براي اشخاص حقوقي به كار مي

د يا براي آنها سلسله مراتبي مايتواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نمندند و هيچ عاملي نميمشروع و برابر در يك جامعه بهره

ند. ؛ در اينجا دولت تصميم گيرنده نيست بلکه حتي با نگاه طرفداران دموكراسي، اين شهروندان هستند كه بايد دولت را تعيين كنقرار دهد

باشد كه شهروند فاقد آن است؛ در واقع اختيارات دولت ولي در تابعيت، تصميم گيرنده دولت است و از يك سلطه و اختياري برخوردار مي

توانـد تا سلب عضويـت وي اقـدام نمايـد ولي در مورد شهرونـدان از چنين اختياري برخوردار در بحث تبعه بسيار وسيع است كه حتي مي

 (1، ص 1939روي مقدم، نيست. )س

 

 تعریف حقوق شهروندي  -2-2

در مورد تعريف حقوق شهروندي نيز بايد بيان داشت؛ قبالً حقوق افراد انساني در قالب حقوق مدني و اجتماعي مورد مطالعه و 

داد. حقوقي كه عبارت بودند  تدريج مفهوم حقوق مدني و اجتماعي جاي خود را به حقوق شهرونديگرفت. از قرن بيستم به مطالبه قرار مي

اي از منافع عمومي كه دولت در اموري چون بهداشت، آموزش و پرورش، بيمه و مزاياي از: حق دسترسي مردم به مجموعۀ فزاينده

 ساخت.بازنشستگي فراهم مي

                                                           
ضمن بهره مندي از البته در آموزه هاي روسو در مفهوم دقيق شهروندي پيوندي ناگسستني بين حقوق و تکاليف وي وجود دارد كه شهروند براي تعيين سرنوشت خود  - 1

 باشد.دي خود را نيز انجام دهد كه مشاركت در وضع قوانين و اطاعت از آن، بخشي از اين تکاليف ميبايست تکاليف شهرونحقوق مي
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يب استفاده از آن را فراهم شود نسبت به تأمين آنها اقدام كند يا ترتميبنابراين، حقوق شهروندي، حقوقي است كه دولت مؤظف  

توان گفت حقوق شهروندي، حقوق محدود كنندۀ دولت از خودكامگي و استبداد و حقوق مانع ديکتاتوري عمل كردن مينمايد. در واقع 

 باشد. دولت است كه به مباني و مفاهيم دموكراسي بسيار نزديك مي

شود؛ در ايران نيز اين حقوق در قانون اساسي تضمين شده ميساسي تصريح حقوق بنيادين افراد جامعه در اكثر كشورها در قوانين ا 

اشاره شده، هيچ تمايزي  1طور كه در آغاز فصل سوم از قانون اساسي در باب حقوق ملت در اصل نوزدهماست. در بررسي اين حقوق همان

ولـي مسلمان بـودن شـرط بـرخـورداري از  2يازاتـي باشد.براي مسلمان از غير مسلمان وجود ندارد، هرچند شايد مسلمان بودن داراي امت

 باشد.طور كه قوميت، دين، رنگ، زبان، ايجاد كننده حقوق شهروندي نميحقـوق شهرونـدي نيست. همان

، با هر شود، نفس انسان بودن استميدر ايران با الهام از منابــع فقهي و اسالمي، آنـچه ايجـاد كنندۀ حقـوق شهرونــدي محسوب 

باشند و ها داراي كرامت ميدين، مذهب، رنگ و نژادي كه باشد، چون موضوع حقوق شهروندي انسان است و با توجه به اين كه همۀ انسان

توسط باري تعالي به عنوان خليفۀ وي در روي زمين تعيين شده اند، اين حق طبيعي آنهاست كه از اين حقوق  بطور مساوي برخوردار 

 باشند.

اين نگاه حقوق شهروندي همان مفهوم حقوق بشر را دارد كه نادرست است. چون حقوق شهروندي عالوه بر انسان بودن دارنده  در 

آن، نيازمند شرط ديگري بوده و آن تابعيت است. در واقع حقوق شهروندي حقوقي است كه تابعيت براي شخص به دنبال دارد و شخص به 

ر مي گردد. همچنين بر خالف حقوق بشر كه ناشي از اراده خداوند، ذاتي، غير قابل تقسيم و غير قابل جهت اين تابعيت از آن بر خوردا

انتقال است، حقوق شهروندي ناشي از اراده دولت بوده  و متغير است. يعني دولت نقش اصلي در تحقق يا نقض آن دارد به طوري كه اجراي 

 (91شود. )عليزاده، پيشين، ص ري محسوب ميآن، از مصاديق بارز وجود دموكراسي در هر كشو

 با توجه به آنچه گفته شد حقوق شهروندي را مي توان بدين صورت تعريف نمود:

كليه حقوق سياسي و غير سياسي )مدني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي( كه افراد به اعتبار برخورداري از موقعيت شهروندي در يك »

 «. شودت به حفظ و حمايت از اين حقوق مکلف ميجامعه از آن برخوردار و دولت نسب

كند و بر هر دو حاكميت و برتري دارد. ميقانون اساسي بيان كنندۀ اصولي است كه معيار فرمانروايان و فرمانبرداران را مشخص 

ا تضمين كنندۀ اين حقوق نمايد ضمن رعايت آنهمييعني از يك طرف حقوق فردي و اجتماعي را در نظر گرفته و قدرت عمومي را مؤظف 

 9باشد و از طرف ديگر قدرت سياسي را در نظر گرفته و با محترم شمردن و تأكيد بر تفکيك قوا سعي در حمايت از آن دارد.

آيد، بيان كننده اصولي است كه سازمان و شکل حکومت، وظايف و ميوجود هاي سياسي بهقانون اساسي كه معموال ًپس از دگرگوني

كند؛ ميهاي فردي را مشخص هاي قواي حاكمه، حقوق و تکاليف مردم در برابر دولت و وظيفۀ دولت در رعايت حقوق و آزاديمسئوليت

 باشد. ميهايي است كه از موقعيت برتري نسبت به قواعد حقوقي ديگر برخوردار بنابراين حاوي حقوق بنيادين و ارزش

 

 حقوق شهروندي و اسناد بين المللی -2
ها به آن ملحق شده و با الهام از آن قوانين خود را تدوين يا المللي است  كه كشورله منابع حقوق شهروندي، اسناد بيناز جم

كنند و محاكم بايد در داخل هر كشوري آن را رعايت ميالمللي بعد از تصويب توسط مجلس حکم قانون پيدا اند. اسناد بينمطابقت داده

 المللي را محترم بشمارند.هاي ديگر مقررات بينروابط خود با دولتها نيز در كنند و دولت

 4قانون اساسي 77گيرد. در ايران اصل ميالمللي در هـر كشوري به روش هاي مختلف مـورد حمايـت قـرار ايـن مقـررات بيـن

قانون مدني، آنها را در حکم قانون دانسته و مقرر  3المللي را منوط به تصويب مجلس كرده و مادۀ ها و اسناد بيننامهآور شدن عهدالزام

 «. مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»دارد: مي

                                                           
ــي دارد:    -1 ــرر م ــوزدهم ق.ا مق ــل ن ــاز            »اص ــا امتي ــد اينه ــان و مانن ــژاد، زب ــگ، ن ــد و رن ــاوي برخوردارن ــوق مس ــند از حق ــه باش ــوم و قبيل ــر ق ــران از ه ــردم اي م

 «.نخواهد بود
 هايي از اين امتيازات عبارتند از:هنمون -2

 الف( غير مسلمان از مسلمان ارث نمي برد ولي مسلمان از غير مسلمان ارث مي برد.

 ب( ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان صحيح نيست.

 ج( يکي از شرايط برخورداري از حق قضاوت مسلمان بودن است.
اي كـــه در آن حقـــوق افـــراد تضـــمين نشـــده  هـــر جامعـــه»فرانســـه كـــه مقـــرر داشـــته:  1733د اعالميـــۀ حقـــوق بشـــر و شـــهرون 19برگرفتـــه از مـــاده  -9

 «.است و تفکيك قوا بر قرار نيست، داراي نظام مبتني بر قانون اساسي نيست
ــابق -4 ــلمط ــه   اص ــتم: عهدنام ــاد و هف ــه هفت ــا، مقاول ــه ه ــت  نام ــا و مؤافق ــا، قرارداده ــه ه ــانام ــين يه ــي ب ــه  الملل ــد ب ــو باي ــس يبتص ــوراي مجل ــالمي ش  اس

 برسد.
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، معاهدات و ... هاويژه دوم( شاهد انقالبي در پيشرفت حقوق بشر هستيم. جلسات، كنفرانسهاي جهاني اول و دوم )بهبعد از جنگ

ها شركت كردند و ها هم در اين گردهماييدر حمايت از حقوق افراد انساني و لزوم رعايت انواع حقوق وي تشکيل و منعقد شد. اغلب دولت

ند منشور كردند. هرچميهاي ديگر حمايت هاي خودشان و دولتالمللي متعددي به وجود آمد كه از حقوق افراد در مقابل دولتهاي بيننهاد

هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس و زبان يا مذهب و انواع به لزوم رعايت اصل تساوي حقوق و آزادي 11ملل متحد در مادۀ 

هاي حقوقي را در تصميمي دانست كه حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي تأكيد داشت، اما بايد نقطۀ عطف اين تحوالت و انقالب

 گرديد. 1343تصويب اعالميۀ فراگير حقوق بشر در دهم دسامبر منجر به 

سال  13هاي فردي بود و هيچ بار حقوقي و تعهدي در پي نداشت. از اين رو، البته، اين اعالميه فقط در بيان حقوق اساسي و آزادي 

المللي هايي تحت عناوين: ميثاق بيننوانسيونبعد از تصويب اين اعالميه، جهت تضمين و ايجاد ضمانت اجرايي براي حقوق مندرج در آن، ك

آور داشتند. هر دو ميثاق المللي حقوق مدني و سياسي به تصويب رسيدند كه وصف الزامحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق  بين

 1( به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيدند.121/3/1941) 1399دسامبر  19در 

ها بدون هيچ مخالفتي آن را امضا كردند و ها روبرو شد و اغلب دولتهاي آن با اقبال خوب دولتشر و ميثاقاعالميۀ جهاني حقوق ب

در  1911به تصويب رساندند. دولت ايران نيز از جملۀ اين كشورها بود و هر دو ميثاق را بعد از تصويب در مجلس شوراي ملي، در آذر ماه 

آورند و ق.م اين دو ميثاق در حکم قانون بوده و الزام 3بنابراين بر اساس ماده  2يب مجلس سنا رساند.به تصو 1914ارديبهشت ماه  17تاريخ 

 گردند. ميعنوان منابع حقوق شهروندي محسوب هر دو به

ي نو و جديد در ها با الهام از آنها، نگاهها داشت. دولتهاي آن تأثير غير قابل انکاري در قـوانين كشوراعالميۀ حقوق بشر و ميثاق

ويژه در قانون اساسي مورد تصريح قرار شدند را در قوانين خود بهميها داشتند و حقوق مورد احترامي كه شهروندان بايد دارا گذاريقانون

 شمار آورد. عنوان منبع حقوق شهروندي بههاي آن را بهالمللي همچون اعالميۀ حقوق بشر و ميثاقتوان اسناد بينميدادند، بنابراين 

حقوق بشر، مي توان دريافت كه در آن، دو نوع حقوق با هدف احترام به ارزش و حيثيت ذاتي بشر و مقام با توجه در مواد اعالميه 

شود و دومي راجع به حقوق اجتماعي، مياعالميه را شامل  21تا  9واالي او مدنظر قرار گرفته است؛ يکي حقوق مدني و سياسي كه از مادۀ 

 اين اعالميه  است. 27تا  22رهنگي و اقتصادي، از مواد ف

يك از مواد اين اعالميه و اي نيز به شرح اعالمي در باال تصويب گرديد. تشريح هرهاي جداگانهدر حمايت از حقوق ياد شده، ميثاق 

هاي باشد. لذا به ذكر انواع حقميملل و بشر الهاي آن خارج از حوصله اين نوشتار و جاي بحث از آنها در كتب مربوط به حقوق بينميثاق

 كنيم.ميمورد حمايت در اين  اعالميه بسنده 

(، عدم تمايز 1هاي مورد حمايت در اعالميۀ جهاني حقوق بشر به ترتيب شامل: حق آزادي و تساوي در حيثيت و حقوق )مادۀحق

(، منع بردگي و معاملۀ 9(، حق حيات و امنيت شخصي )مادۀ 2هم )مادۀ ها در اين مبراساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و تکليف دولت

(، تساوي در برابر قانون و بهره 9(، شناسايي شخصيت حقوق انسان )مادۀ1(، منع شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه )مادۀ 4بردگان )مادۀ 

(، منع توقيف، حبس و تبعيد خودسرانه 11و 3الح )مادۀ طرف و مستقل ص(، حق دادرسي منصفانه و علني در محاكم بي7مندي از آن )مادۀ 

(، آزادي در آمد و شد و 12(، احترام به حريم خصوصي افراد )مادۀ 11(، تضمين اصول برائت و قانوني بودن جرايم و مجازاتها )مادۀ 3)مادۀ 

قيب بجز در جرايم عمومي و غير سياسي (، داشتن حق پناهندگي به جهت تع19آزادي در ترک كشور خود و امکان بازگشت مجدد )مادۀ

(، حق ازدواج بدون هيچ محدوديتي و دارا بودن زن و شوهر از حقوق مساوي در تشکيل 11(، داشتن تابعيت و حق تغيير آن )مادۀ 14)مادۀ 

( و حق ابراز اراده 21و 13و  13(، دارا بودن حق آزادي عقيده، بيان، فکر، وجدان و مذهب و امکان تشکيل اجتماعات )مادۀ 19خانواده )مادۀ 

 ( از جمله حقوق مدني و سياسي افراد هستند كه در اين اعالميه مورد حمايت قرار گرفته است.21مادۀ  9از طريق انتخابات عمومي )بند 

دۀ (، حق شركت در ادارۀ عمومي كشور و امکان نايل شدن به مشاغل عمومي با شرايط يکسان )ما17داشتن حق مالکيت )مادۀ 

بخش و امکان (، حق انتخاب آزادانۀ كار در شرايط منصفانه و رضايت22(، حق دارا بودن از امنيت اجتماعي به عنوان عضو اجتماع )مادۀ 21

(، حق استراحت، فراغت و تفريح با در نظر گرفتن ساعات كار محدود و مرخصي با حقوق 29تشکيل اتحاديه براي دفاع از منافع خود )مادۀ

(، 29مندي از آموزش و پرورش )مادۀ (، حق بهره21(، حق تأمين بودن از جهت رفاه اجتماعي و حمايت شدن از طرف اجتماع )مادۀ24)مادۀ

(، نيز از 27حق شركت در زندگي فرهنگي جامعه همچون )حق( دارا شدن آثار علمي و هنري و حمايت مادي و معنوي از اين آثار )مادۀ 

 ي و اقتصادي مورد تصريح در اين اعالميه هستند. جمله حقوق اجتماعي، فرهنگ

                                                           
ــاق           -1 ــر و ميث ــوق بش ــۀ حق ــويب اعالمي ــراي تص ــده ب ــي ش ــل ط ــات و مراح ــورد ترتيب ــتر در م ــاهي بيش ــت آگ ــين؛     جه ــور، حس ــر پ ــه: مه ــد ب ــاي آن بنگري ه

 99 - 171، صص 1937المللي حقوق بشر، انتشارات اطالعات، چاپ سوم، تهران، نظام بين
 441و  71اپ روزنامه رسمي، صص  ، چ1914مجموعه قوانين سال  -2
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اند كه هاي عضو مؤظف شدههاي مربوطه اعالم شده است و دولتچگونگي اجرايي شدن هر يك از دو دسته حقوق فوق، در ميثاق

وان به موارد ذيل نيز تهر يك از حقوق اعالمي را در قوانين داخلي خود نهادينه كنند. در خصوص منابع بين المللي حقوق شهروندي مي

هاي ذيل نيز شركت داشته و آنها را امضا كرده و به تصويب مجلس ها و كنوانسيوناشاره نمود كه با توجه به اينکه دولت ايران در اعالميه

 آيند:قانون مدني از منابع الزم االجرا به شمار مي 3رسانده است، بر اساس مادۀ 

مجمع عمومـي  1317سپتامبر  7ها و اعمال مشابه بردگي، مصوب جارت برده و سازمانكنوانسيون تکميلي لغو بردگي، ت -1

 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است(. 1997سـازمـان مـلل متحـد )كنـوانسيون مزبـور در تاريخ سوم اسفند 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد  1343دسامبر  3المللي منـع مجازات كشتار دسته جمعي )ژنوسايد( مصـوب كنوانسيون بيـن -2

 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است(. 1994آذرماه سال  91آن را امضا نموده و در تاريخ  1923آذر  17)دولت ايران در 

مجمع عمومي سازمان ملل )كنوانسيون مزبور پس از امضاي  1391دسامبر  21كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژادي مصوب  -9

 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است(. 1947تير ماه  91ران، در تاريخ دولت اي

مجمع عمومي سازمان ملل )كنوانسيون مزبور در  1379نوامير  91كنوانيسون بين المللي لغو و مجازات جنايت آپارتايد مصوب  -4

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد(. 1999بهمن ماه  4تاريخ 

مجمع عمومي سازمان ملل )اين كنوانسيون در هفتم  1331دسامبر  11للي ضد آپارتايد در ورزش مصوب كنوانسيون بين الم -1

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است(. 1999مهرماه 

ژانويه  91و پروتکل مربوط به وضعيت پناهندگان مصوب  1311ژوئيه  23كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان مصوب  -9

 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است(. 1911خرداد  21اي پس از تصويب مجلس سنا، در تاريخ و طي مادۀ واحده)هر د 1397

مجمع عمومي سازمان ملل متحد )كنوانسيون مزبور در تاريخ اول اسفند ماه  1333نوامبر  21كنوانسيون حقوق كودک مصوب  -3

 به تصويب مجلس شواي اسالمي رسيده است(. 1972

هاي آن از منابع بين المللي حقوق شهروندي به شمار مي هاي فوق به همراه اعالميۀ جهاني حقوق بشر و ميثاقيك از كنوانسيونهر 

 آيند.

 

 حقوق شهروندي و قانون اساسی -3
قانون  از اواخر قرن هجدهم، بسياري از كشورها در جهت تجهيز خود به يك قانون مدون و مدرن گام برداشتند. در ايران، اولين

اصل تهيه و تنظيم گرديد، اما به دليل نواقص زياد، اصالح  و باالخره طي متممي در  11در  1231اساسي پس از انقالب مشروطيت در سال 

طور كه گذشت؛ در اين قانون اصول بسياري در خصوص حقوق شهروندي بيان شده است كه به تعدادي از اصل به تصويب رسيد. همان 117

هاي فردي و عمومي مباحث قبلي اشاره گرديد. تصويب قانون اساسي مشروطيت در ايران، تحوالت اساسي در حقوق و آزادي اين اصول در

به وجود آورد و باعث گرديد حقوق ايران از حالت سنتي خارج شده و مدرنيته شود. به دنبال اين قانون، تصويب قانون آيين دادرسي )اصول 

در اجرايي نمودن اصول اين قانون كه بسياري از آنها در خصوص حقوق كيفري  1914ون مجازات عمومي و قان 1231محاكمات جزائي( 

بيني شده بود، تا شهروندان هستند، نقش اساسي ايفا نمودند. بدين ترتيب، اصول اساسي حقوق كيفري كه در قانون اساسي مشروطيت پيش

 حدودي اجرايي )تضمين( گرديد.  

ترين شود. اين منبع، اصليميترين منبع قانوني محسوب عنوان مهمهوري اسالمي ايران مانند اغلب كشورها بهقانون اساسي در جم

تواند در مخالفت با آن تصريحي داشته باشد هاي حقوقي بوده و از يك حاكميت و برتري برخوردار است كه هيچ قانوني نميمنبع تمام رشته

ين قانون تضمين شود، در حقوق ايران يکي از جمله قوانين عادي نيست. براي اين كه برتري و حاكميت او قابل نقض توسط قوانين ديگر از 

باشند و يا يکي از وظايف ديوان عدالت اداري، ابطال وظايف شوراي نگهبان، عدم تأييد قوانيني است كه در مخالفت با قانون اساسي مي

 مصوباتي است كه مغاير با قانون اساسي هستند. 

ت و بيش از همۀ قوانين ديگر به ترسيم حقوق شهروندي پرداخته است، اصل اس 177قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  داراي 

هاي فردي و عمومي و اصل راجع به حقوق شهروندي است كه تضمين كننده حقوق و آزادي 141بطوري كه از اين تعداد بيش از 

ها و اصولي است ودۀ آنها در جهت بيان ارزشتوان گفت كه چکيده مباحث قانون اساسي و شالميباشد. بنابراين هاي افراد انساني ميحرمت

دهند و همان حقوقي هستند كه مورد قبول اسالم بوده و در منابع اربعه نسبت به آنها ميهاي انساني را مورد حمايت قرار كه حقوق و آزادي

 تأكيد شده است.

و عظمت و ارزش اين ميثاق ملي را نشان تريـن اين اصول كه بيشتر در فصل مربوط به حقوق ملت بيان گرديده است از مهم

 توان به موارد ذيل به عنوان منابع و مصاديق حقوق شهروندي در قانون اساسي اشاره كرد:مي دهد،مي
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 ق.ا( 13تساوي و برابري حقوق )اصل 

 ق.ا( 97اصل برائت )اصل  -2

 ق.ا( 94تساوي در مقابل دادگاه و حق دادخواهي ) اصل  -9

 ق.ا( 22مال، حيثيت و... )اصل  مصونيت جان، -4

 ق.ا( 99و 92منع توقيف افراد و يا اجبار براي اقامت در جاي معين )اصل  -1

 ق.ا(91حق داشتن وكيل )اصل   -9

 ق.ا( 93منع شکنجه و اخذ اقرار با تهديد و اجبار )اصل  -7

ه قضايي بايد از آنها برخوردار باشد تا از امنيت قضايي اصول ياد شده در باال ، بيان كننده حقوقي هستند كه فرد در برخورد با دستگا

الزم براي اجراي حقوق خود دارا شود. براي اجرايي شدن هر يك از اصول فوق، قانون اساسي هر سه قوه را مدافع حقوق ملت دانسته و در 

ل حقوقي شهروندان بسيار مهم و اساسي اي براي قوۀ قضاييه قائل است كه وظيفۀ اين قوه در اجرايي نمودن اصواين بين سهم ويژه

 (.99-91است)عليزاده، پيشين، ص 

به عنوان بحث آخر در منبع بودن قانون اساسي براي حقوق شهروندان، ذكر اين نکته ضروري است كه با مطالعۀ اين قانون، متوجه 

وندان مقرر كرده است. بر اساس اين اوصاف، اصول شويم كه قانون اساسي در بيان هر يك از اصول خود در رابطه با حقوق شهراوصافي مي

 شوند كه عبارتند از: ميقانون اساسي به سه دسته تقسيم 

دسته نخست، اصولي كه حقوق افراد جامعه را بدون هيچ قيد و شرطي مورد حمايت قرار داده و استثنايي در عدم آن قائل نيست، 

مندي از اين حقوق را هاي بهرها ناديده گرفت يا نقض نمود و دولت مؤظف است كه زمينهتوان اين حقوق راي نميبنابراين با هيچ بهانه

 داند(.ميق.ا كه بدون هيچ قيد و شرطي همه را داراي حقوق مساوي 1فراهم نمايد )مثل اصل نوزدهم

قيودي  كرده است، يعني از هاي افراد جامعه، خط قرمزي تعريف نموده و مشروط به دسته دوم، اصولي كه براي حقوق و آزادي

كند كه مخالف با مباني اسالم، حقوق عمومي، مصالح عمومي، نظام اقتصادي و ... نباشد )مثل ميهاي افراد تا جايي حمايت حقوق و آزادي

 ق.ا(. 2اصل بيست و هشتم

عمالشان براي جامعه يا قدرت عمومي مضر و دسته سوم، اصولي كه حقوق افراد را الزم شمرده ليکن براي برخي از افراد كه رفتار يا ا

 ق.ا(. 9بيني كرده است )مثل اصل بيست و دومهايي را پيشاست به حکم قانون، محدوديت

 پردازيم.در ادامه به بررسي انواع حقوق شهروندان در مصاديق مختلف آن در قانون اساسي و اسناد بين المللي مي

 

 ساسی و اسناد بين المللیمصادیق حقوق شهروندي اشخاص در قانون ا -4
در مباحث قبلي گفته شد كه منظور از شهروندي در مفهوم عام آن برابري و عدالت است و زماني شهروندي در يك جامعۀ سياسي 

شود كه شهروندان از حداقل حقوق انساني و اجتماعي  برخوردار باشند. در اين معناي عام، حقوق شهروندي شامل انواع حقوق ميمحقق 

المللي انواع حقوق قانوني براي شهروند ردي، اجتماعي و عمومي است. با تلقي اين منظور در يك نظام سياسي و با توجه به اسناد بينف

مندي از حقوق مدني، متصور است. با توجه به اين اسناد و قوانين اساسي كشورها، كمال مطلوب براي انسان آزاد، امکان و شرايط بهره

اجتماعي و اقتصادي است، ولي با اين معناي عام و مطلق، ممکن است در حقوق برخي از افراد تزاحم و تضاد حاصل شود  سياسي، فرهنگي،

يا اين حقوق مورد تعرض قرار گيرد؛ بدين منظور و براي اين كه افراد بتوانند هرگونه تعرض به حقوق خود را پاسخ بدهند نيازمند حقوق 

فت كه اطالق مضيق از تعريف حقوق شهروندي همين حقوق اخير است كه ضمن بيان حقوق به تکاليف افراد توان گميقضايي نيز هستندو 

كند، در اين حقوق، حاكميت، وظيفۀ تنظيم حقوق و تکاليف مينيز توجه دارد و محدودۀ هر شخص را در بهره مندي از اين حقوق مشخص 

 را بر عهده دارد.

المللي نظير اعالميۀ جهاني حقوق بشر و دو ميثاق الحاقي ه به منابع فقهي، منابع داخلي و منابع بينبا اين مختصر در ادامه، با توج

 شود.آن به انواع حقوق انساني شهروندان در يك جامعه پرداخته مي

                                                           
ــوزدهم: -1 ــل ن ــد               اص ــاز نخواه ــبب امتي ــا س ــد اينه ــان، و مانن ــژاد، زب ــگ، ن ــد و رن ــاوي برخوردارن ــوق مس ــند از حق ــه باش ــه ك ــوم و قبيل ــر ق ــران از ه ــردم اي م

 بود.

ــتم:   -2 ــت و هش ــل بيس ــوق           اص ــومي و حق ــالح عم ــالم و مص ــالف اس ــت و مخ ــل اس ــدان ماي ــه ب ــغلي را ك ــق دارد ش ــس ح ــر ك ــد.    ه ــت برگزين ــران نيس ديگ

ــاگون       ــاغل گون ــه مش ــه ب ــاز جامع ــت ني ــا رعاي ــت ب ــف اس ــت موظ ــاغل         ،دول ــراز مش ــراي اح ــاوي را ب ــرايط مس ــار و ش ــه ك ــتغال ب ــان اش ــراد امک ــۀ اف ــراي هم ب

 ايجاد نمايد.

 جويز كند.حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون ت اصل بيست و دوم: -9
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 حقوق مدنی  -5-1

 اند. گرفته شده (jus civil)التينشود كه از واژۀناميده مي (Droit civil)فرانسهو در  (Civil law)انگليسيحقوق مدني در 

گردد كه براي انسان، با توجه به انسان بودنش از جانب خداوند اعطا شده و توسط قوانين ميحقوق مدني به مجموع حقوقي اطالق 

در انواع مختلف آن نظير آزادي تن  آزاديحيات، حق حق ؛شامل موارد متعددي است ها،بديهي انسان اين حقشود. ميبه رسميت شناخته 

از  نژادو  از تعرض، برابري در برابر قانون، ممنوعيت تبعيض بر اساس جنس مصونيتحق مالکيت، حق انتخاب مسکن، ، و بيان و مذهب

 آيند.ميجمله مصاديق اين حق به شمار 

هاي فرد در يك جامعه و با باور اين كه داراي كرامت وارزش واالست، براي او شناخته شده و از ني بر اساس نيازمنديحقوق مد

 شود.ميطرف قانون اساسي كه ويژگي مرجعيت را در بين ساير قوانين دارد، رعايت آن الزم شمرده 

باشد، مياين كه در آن كشور ساكن است يا تابع آن كشور  بنابراين اين حق، حقي طبيعي است كه در قوانين براي فرد به جهت 

باشد. اگر به اصل نوزدهم و بيستم از قانون اساسي ميگردد و اصل در تساوي  بدون هر نوع تفاوت در برخورداري از اين حقوق مي اعطا

و در برخورداري از حقوق مگر در موارد  شودتوجه كنيم، هيچ عاملي نظير دين، رنگ، مذهب، نژاد و زبان عامل برتري محسوب نمي

استثنايي امتياز نيستند. اين همان ديدگاه پيامبر اكرم )ص( و موافق با مباني اسالمي است كه براي تمامي ساكنان جامعه، صرف نظر از 

از « بي علي عجمي اال بالتقويالفضل لعر»تابعيت، رنگ، نژاد و ... قائل به حقوق شهروندي با محوريت عدم تبعيض و مساوات بودند. حديث 

 (7، ص 1939آن حضرت، دليل قوي اين ادعاست. )محقق داماد، 

كنند. بر اساس نظريۀ كالسيك، ميهاي دنيا از نظريۀ كالسيك در برخورداري از حقوق شهروندي تبعيت اما امروزه بيشتر كشور

اي از د. بر اين اساس اتباع از حقوق كامل برخوردارند ولي بيگانـگان از پارهمندي از حقوق با بيگانگان متفاوتناتباع يك كشور در ميزان بهره

 ويژه حقوق مدني محروم هستند.حقوق به

رسد قانونگذار ايران نيز از اين نظريه با وجود مبتني بودن قوانين آن بر اسالم و مباني اسالمي ميبا توجه به قوانين جاري، به نظر 

در مورد  -1جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود: »ق.م كه مقررداشته:  391به مادۀ  كند. باعنايتميپيروي 

در مورد حقوق مربوط به  -2حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايراني نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. 

در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ايراني ايجاد  -9دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. احوال شخصي كه قانون 

 رويه ايران در پيروي از نظريه كالسيك در بيان حقوق اتباع و بيگانگان به خوبي مشهود است.«. شده باشد

 د حمايت كامل است ولي اتباع خارجي از برخي حقوق محرومند.بنابراين در نظريه كالسيك حقوق اتباع داخلي در هر كشوري مور

اي وجود دارد كه به مثابۀ قرارداد جمعي و ميثاق ميان حکومت و اتباع داشتن تابعيت، به اين معنا است كه بين فرد و دولت رابطه 

ن وجود ندارد، از اين رو، بيگانگان از حقوق كند. اين رابطه در مورد بيگانگاميكشور، حقوق و وظايف آنها را در قبال يکديگر مشخص 

نژاد با اتباع زبان يا همدين يا هممحدودتري نسبت به اتباع برخوردارند،بطوري كه از بعضي حقوق بکلي محروم هستندحتي اگر هم

پذير نيست، چون قانون مکانشود كه در خصوص اتباع اميدليل اين رابطه است كه بعضاً موضوع اخراج بيگانگان مطرح باشند.همچنين به

 شود.ميمندي از حقوق مدني يك برتري محسوب كند. لذا تابعيت در بهرهمياساسي از اتباع  خود حمايت كامل 

تواند از هيچ ايراني سلب بر اساس اصول قانون اساسي در ايران، تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است ودولت نمي

 ه درخواست خودش ويا اين كه به تابعيت كشور ديگري درآيد. پس تابعيت، معيار برخورداري فرد از حقوق مدني است.تابعيت كند مگر ب

ق.م، براي تعيين  379گذار ايران برابر مادۀ  كنند. قانونميمعموالً براي تعيين تابعيت از دو الگوي، خون يا خاک و يا هر دو استفاده 

 وخون استفاده وافراد زير را ايراني محسوب كرده است: تابعيت از هر دو سيستم خاک

 كليۀ ساكنان ايران  به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد. .1

 كساني كه پدر آنان ايراني است اعم از اين كه در ايران و يا خارج از ايران متولد شده باشند. .2

 معلوم باشند.كساني كه در ايران متولد شده وپدر ومادر آنان غير  .9

اند. اين افراد پس از رسيدن به كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يکي از آنها در ايران متولد شده باشند به وجود آمده .4

شان را به پيوست گواهي سال تمام، چنانچه بخواهند در تابعيت پدرشان باقي بمانند بايد ظرف يکسال درخواست كتبي 13

شان داير بر اين كهآنها را تبعۀ خود خواهند شناخت، به وزارت امور خارجه تسليم كنند )اطفال متولد از دولت متبوع  پدر

 شوند(.نمايندگان كنسولي وسياسي خارجه مشمول اين قاعده نمي

يك كم سال تمام دست 13كساني كه درايران از پدري كه تبعۀ خارجه است به وجود آمده وبالفاصله پس از رسيدن به سن  .1

 شوند(.سال ديگردرايران اقامت كرده باشند )اطفال متولد از نمايندگان كنسولي وسياسي خارجه مشمول اين قاعده نمي

 هر زن تبعۀ خارجي كه شوهر ايراني اختيار نمايد. .9
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 هرتبعۀ خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. .7

 لم آنهاست كه از حقوق مدني برخوردار باشند. شوند وحق مسميكليۀ افراد ياد شده، تبعۀ ايران محسوب 

المللي حقوق مدني و سياسي در اعالميۀ جهاني حقوق بشر، مصاديق بارز حقوق مدني افراد را شناسايي و ميثاق بين 7تا  2مواد 

ا توسط دول عضو در بند اين حقوق در كنار حقوق سياسي دربيشتر مواد خود از آن حمايت و در تضمين شناسايي هريك از آنهمقام احصاء

شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را دربارۀ كليۀ افراد ميهاي طرف اين ميثاق متعهد دولت»نمايد: ميميثاق مقرر  2يك مادۀ 

ۀ ديـگر، اصل و گونه تمايزي از قبيل نژاد، جنس، رنگ، زبان، مذهب، عقيدۀ سيـاسي يا عقيدشان بدون هيچمقيم در قلمرو و تابع حاكميت

 «.ها محترم شمرده و تضمين بکنندمنشأ مـلي يـا اجتماعـي، ثـروت، نسب يا سايـر وضعيت

ويژه در فصل مربوط به حقوق ملت، موضع اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به همراه اصولي ديگر به

 دهد.ميخوبي نشان رت وجودي آن را بهگذار ايران در قبال حقوق مدني شهروندان و ضروقانون

 

 حقوق سياسی   -5-2
طور كه گفته شد همراه باحقوق مدني، ها بيان شده است و هماناين حقوق در اعالميۀ جهاني حقوق بشر جزو حقوق بنيادين انسان

هاي فردي است كه يك شخص و آزادي دهند. منظور از حقوق سياسي، مجموع حقوقميالمللي حقوق مدني و سياسي را تشکيل ميثاق بين

هاي راجع به حکومت مشاركت نمايد، بنابراين حقوق سياسي به مشاركت افراد جامعه در تعيين سرنوشت كشور گيريبا ارادۀ آزاد در تصميم

 شود. اطالق مي

و بايد امنيت سياسي داشته باشند.  باشندطور كه از حقوق مدني برخوردارند، از اين حقوق نيز برخوردار ميهمۀ افراد جامعه همان

كس را هركس حق دارد در تعيين سرنوشت خود كه متأثر از سرنوشت جامعه است، دخالت كند و هيچ»امنيت سياسي يعني اين كه 

 (39)آشوري، پيشين، ص «. توان به داشتن باور سياسي خاصي وادار كرد يا از باور سياسي خاصي منع كردنمي

عنوان يکي از حقوق بنيادين بشري دانسته و مورد شناسايي قرار داده است. جهاني حقوق بشر اين حق را بهاعالميه  21مادۀ 

 براساس اين ماده، افراد در ادارۀ عمومي كشور به صورت مستقيم يا غير مستقيم )از طريق نمايندگان قانوني خود( حق مشاركت دارند.

بيان، عقيده، مذهب و آزادي اجتماعات و شركت در آنها و همچنين آزادي رفت و آمد توان به حق آزادي از مصاديق اين حقوق مي 

 و داشتن حق تابعيت و ممنوعيت سلب خودسرانۀ آن اشاره كرد.

هاي عضو المللي حقـوق مدني و سياسي، به مصاديقي از حقوق سياسي در كنار حقوق مدني تأكيد شده و دولتدر ميثاق بيـن

حقوق را در قوانين داخلي خود نهادينه نمايند. بر اين اساس با توجه به الحاق ايران به اين ميثاق و تصويب آن توسط اند اين مؤظف شده

توانند از حقوق قانوني شهروندان به شمار بيايند. حق انتخاب كردن و انتخاب مجلس، مصاديق حقوق سياسي اشاره شده در اين ميثاق مي

ترين بيان كنندۀ مهم 27و  29، 24، 29هاي مردم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در كنار اصل شدن به عنوان نمايندۀ قانوني

 باشند.ميترين منبع حقوقي ايران يعني قانون اساسي هاي سياسي شهروندان است كه مورد حمايت مهمحق

 

 حقوق اجتماعی  -5-3

گويند. مصاديق اين ميهاي الزم جهت استفاده از حقوق طبيعي را تانداردمندي افراد از حداقل اسحقوق اجتماعي به امکان بهره

. يعني حقوقي كه افراد جامعه در تعيين حداقل دستمزد است و مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيکاريحقوق نظير

توانند اعمال نمايند وشامل كليۀ حقوقي است كه در قانون ميارتباط با مؤسسات رسمي و عمومي در يك كشور دارا هستند و در برابر آنها

 بيني شده است.پيش

مندي از آنها منتفع اين حقوق، بيشتر راجع به خدمات رفاهي شهروندان است كه بتوانند از حداقل استانداردهاي موجود در بهره

 شود.ميدگي، رفاه درماني و بهداشتي گردند و شامل هر نوع رفاهي مانند رفاه اقتصادي، رفاه امنيتي، رفاه خانوا

هاي اجتماعي و اقتصادي، در واقع؛ حقوق اجتماعي در معناي وسيع آن، به يك سلسله حقوقي اطالق مي شود كه براي رفع تبعيض

ن زندگي مي هايي كه ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و محيطي است كه فرد در آبراي فرد شناخته شده است؛ تبعيض

كند. حقوق اجتماعي در معناي فوق، شامل حقوق سياسي، عمومي و آزادي در فعاليتهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

است كه هر فرد به عنوان عضوي از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعي خويش دخالت كند، در اداره قواي عمومي جامعه و اركان 

ي و سياسي آن مشاركت نمايد و حقوق و آزاديهاي مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال كند. )طياطبائي موتمني، اقتصادي، فرهنگ

 (111، ص 1932

 در ترمينولوژي، حقوق اجتماعي چنين تعريف شده است. 

http://www.joce.ir/
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ستخدام، حق انتخاب حقوقي كه مقنن براي اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومي مقرر داشته است؛ مانند حقوق سياسي، حق ا»

كردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ايالتي و واليتي و بلدي و در هيئت منصفه، اداي شهادت در مراجع رسمي، داوري و مصدق 

 (299، ص 1972. )جعفري لنگرودي، «واقع شدن

جمله حقوق اجتماعي است كه مقنن  با توجه به تعاريف فوق، حقوق اجتماعي اعم از حقوق سياسي است. يعني حقوق سياسي از

 براي اتباع خود در نظر گرفته است.

 

 حقوق اقتصادي و فرهنگی  -5-4

ها شناخته شده است، حق المللي و قانون اساسي ايران جزو حقوق بنيادين انساناز ديگر حقوق شهروندي كه در اسناد بين

المللي حقوق هاي مورد حمايت در ميثاق بينبه همراه حقوق اجتماعي حقباشد.اين دو حق ميمندي از حقوق اقتصادي و فرهنگي بهره

جهاني حقوق بشر در بيان اين حقوق جزو حقوق بنيادين افراد  اعالميه 22 اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را تشکيل مي دهند. در مادۀ

اقتصادي و فرهنگي خود را كه ،للي حقوق اجتماعيمساعي ملي و همکاري بين الم ۀهركس مجاز است به وسيل»چنين آمده است: انساني، 

. بنابراين،حقوق اقتصادي و فرهنگي نيز از «شخصيت اوست با رعايت تشکيالت و منابع هر كشور به دست آورد ۀالزمۀ مقام و نمو آزادان

 مي باشند. مند نمودن اعضاي خود از اين حقوقهاي عضو اين ميثاق مؤظف به بهرههاي بشري محسوب شده و دولتحق

المللي و قوانين داخلي تعريفي از حقوق اقتصادي و فرهنگي به عمل نيامده و تنها به بيان يك از اسناد بينبا توجه به اين كه در هيچ

مصاديقي از اين حقوق اكتفا شده است،ما نيز به جهت احتراز از طوالني شدن بحث وپرداختن به موضوع اصلي كتاب، به بيان همين 

 كنيم.ميبسنده   مصاديق

حق كار كردنکه شامل حق فرصت توان بهحق مالکيت، از جمله مصاديق حقوق اقتصادي در اسناد بين المللي و قوانين داخلي مي

دستمزد منصفانه و پاداش براي كار با ارزش ، شرايط بهداشتي و ايمني كار،مين معاش خودأداشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت ت

، حق حمايت برابر از فرد در برابر بيکاري، محدوديت ساعت كار، حق استراحت و تفريح مناسب، برخورداري از گونه تمايزدون هيچمساوي ب

 حقوق در موقع بيکاري، پيري و بيوگي اشاره كرد. 

از  صحيح ۀبا استفاد هاينهزم در همۀ عمومي هاياهيـباالي آگ سطححق برخورداري از توان بهاز مصاديق حقوق فرهنگي نيز مي

رايگان، حق برخورداري از امکانات و شرايط  بدني و تربيت و پرورش آموزشديگر، حق برخورداري از  و وسايل گروهي هايو رسانه مطبوعات

اشاره  محققان و تشويق مندي از مراكز تحقيقهبهر از طريق و اسالمي ، فرهنگي، فنيعلمي هايزمينه مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام

 نمود.

 

 حقوق قضایی  -5-5
 شود.يکي ديگر از ابعاد حقوق شهروندي، حقوق قضايي است. كه تحت عنوان حق دادخواهي نيز از آن نام برده مي

دار مراجعه كند و حقوق از كس كه حقي از او سلب گرديده است، بتواند به مراجع صالحيتحق دادخواهي به اين معناست كه هر

ق.ا بدين  94( اين حق در  اصل 121، ص 1932اش را پس گيرد و متعديان به حقوق را به سزاي عمل خود برساند. )شعباني، دست رفته

 نمايد. همۀ رجوع صالح دادگاه هاي به منظوردادخواهي تواند بهمي كسو هر هر فرد است مسلم حق دادخواهي»بيني شده است؛ شرح پيش

 آن به مراجعه حق قانون موجب به كهتوان از دادگاهيرا نمي كسباشند و هيچ داشته دادگاه ها را در دسترس گونهدارند اين حق افراد ملت

 «.را دارد منع كرد

پذير تحقق عدالت در جامعه زماني امکانهاي امنيت قضايي به همراه حقوق دفاعي است وترين شاخصهحق دادخواهي يکي از مهم 

ترين ضمانت اجراي قانون در كشور است. در كنار اين حق، افراد است كه افراد جامعه امنيت قضايي داشته باشند، چون امنيت قضايي، اصلي

 ايي را در كشف واقعه ياري نمايند.در مقابل همديگر بايد از حقوق دفاعي نيز برخوردار باشند تا بتوانند با استفاده از اين حق مقامات قض

هاي امنيت قضايي در مواجهه با ساختار، وظايف و امنيت قضايي مفهومي است كه بيشتر متوجه نهاد و دستگاه قضايي است و مؤلفه

كنند. مي شود و به همين جهت است كه آن را از جمله حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقيعملکرد دستگاه قضايي حاصل مي

( بنابراين براي اين كه افراد انساني در يك اجتماع، برخوردار از امنيت قضايي باشند بايد حقوق قضايي آنها مورد 293، ص 1931)عباسي، 

 صيانت قرار گيرد. 
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 نتيجه گيري

پردازان تأثر از افکار نظريه طور كه گفتيم واژۀ جديدي در ادبيات حقوقي ماست كه محصول مدرنيته بوده و باحقوق شهروندي همان

قرن هجدهم و نوزدهم وارد قوانين اكثر كشورها شده است. حقوق شهروندي را مجموعه حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 

و وسيع دانند كه افراد در اجتماعات معين جهت ادامۀ حيات به آنها نيازمندند. اين مفهوم از حقوق شهروندي يك مفهوم عام اقتصادي مي

توان گرفت، اين است ميگيرد. آنچه به عنوان نتيجه كلي از منبع بودن قانون اساسي است كه به صورت مطلق حقوق عامه افراد را در بر مي

است، باشد، اين قانون غني از مصاديق حقوق شهروندي ميكه با توجه به عمده مباحث قانون اساسي كه در مورد حقوق انساني و شهروندي 

شود، نه به خاطر قانون اساسي و اصول اساسي آن بلکه به ميهايي ديده يا نقد بنابراين اگر امروزه از نقطه نظر حقوق شهروندي كاستي

خاطر نحوه اجرايي و نهادينه شدن آن توسط قوانين ديگر است. با گذشت چندين سال از انقالب اسالمي، هنوز بسياري از اصول قانون 

هاي ترين چالشگذار از جمله مهمبيني نگرديده است، اين سکوت قانونشده است، يعني براي ناقضان آنها مجازاتي پيشاساسي اجرايي ن

باشد كه نياز است با تصويب قوانين مناسب و با ايجاد ضمانت اجراهاي قانوني به اين چالش اصلي خاتمه داده شود و حقوق شهروندي مي

المللي مورد تصريح قرار ادينه گردد. مصاديق مختلف حقوق شهروندي كه در قانون اساسي و اسناد بيناصول مورد حمايت اين قانون نه

گرفته است عبارتند از؛ حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق اجتماعي، حقوق اقتصادي و فرهنگي و حقوق قضايي كه به تشريح در مقاله مورد 

 تبيين و مطالعه قرار گرفت.
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