فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
سال شانزدهم ،شماره پنجاه و دوم ،پاییز 1399
تاریخ دریافت1399/05/02 :
تاریخ تصویب1399/07/03 :
صفحات141 -160 :

جایگاه حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی
محسن امامی قشالق

*

استادیار گروه حقوق ،واحد اروميه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اروميه ،ایران.

آرزو حسینیه
دانشآموخته کارشناسي ارشد حقوق عمومي ،واحد اروميه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اروميه ،ایران.

چکیده

حقوقسياسي بيانگر این است که انسان بتواند در زندگي سياسي-اجتماعي ،کشوور خوود را از راه
انتخاب زمامداران ،مقامات سياسي شرکت جویند و یوا در تصودم مشواسی سياسوي و اجتمواعي
کشور خود نایی آید یا در مجامع آزادانه ،عقاید خود را به خوبي ابراز کند .از این رو ،منشور حقوق
شهروندم نشاندهنده دسدسه دولت در آگاهسازم عمومي دربواره حقووق شوهروندم و نهادینوه
کردن احترام به حقوق بشر است .در این راستا ،یکوي از مهو تورین محورهوام منشوور حقووق
شهروندم ،مسأله حقوق زنان است .بر این اساس ،هدف از مقاله حاضر ،بررسي و تحليی ميواان
توجه به حقوق شهروندم زنان در قاموس منشور حقووق شوهروندم مويباشود .ژو وهش فووق
نشاندهنده این امر است که حقوق شهروندم زنان در منشور حقوق شهروندم در حد قابیقبولي
مورد توجه قرار گرفته ،ولي بوا ایون حوا  ،نبوود ضومانت اجورام مناسوب از یوس سوو و برخوي
چالشهام عملي و اجرایي از سوم دیگر ،حقوق زنان را در ایران با موانع جودم مواجوه نمووده
است.
واژگان کلیدی :حقوق سياسي ،حقوق شهروندم ،حقوق زنان ،حقوق بشر ،عدم تبعيض.
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مقدمه
در نظ قانون اساسي ایران چند اصی راهبردم و چند نسی حقوقي تار و ژود ژيراهن شوهروندم
را بر قامت هر فرد شکی ميدهد .اصو مدنظر عبارت از اصی تساوم قانوني شوهروندان ،اصوی
توزیع برابر آزادمها و حقوق ،اصی برابرم در برخوردارم از حمایوت قوانوني و اصوی ممنوعيوت
تبعيض و لاوم رفع آن ميباشد (در توضيح معنام این اصو  ،رک :مرکاموالميرم-137 :13٨5 ،
 .)16٨نسیهام حقوقي مورد نظر نيا مشتمی بر حقووق بنيوادین ،حقووق و آزادمهوام مودني،
حقوق قضائي و دادرسي منصفانه ،حقوق و آزادمهام سياسي و مشارکتي ،آزادمهام اقتصوادم
و حقوق رفاهي و نهایتاً حقوق اجتماعي و فرهنگي ميباشد (طباطبائيمؤتمن.)120-39 :13٨٨ ،
اعالم تساوم حقوق شهروندان ایراني بدون تبعيض از حيو رنوو و نو اد و زبوان و ماننود
اینها (اصی ( )19ساعد وکيی ٨2 :13٨6 ،و هاشمي ،)1/2٨3 :13٨6 ،اعالم برخوردارم هموهم
شهروندان ایراني از حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادم ،اجتماعي و فرهنگي ،یعني ابعواد گونواگون
حقوق شهروندم در تئورمهام مختلف شهروندم ،بدون تبعويض از لحواظ جنسويت (اصوی)20
(ساعد وکيی ،)٨3 :13٨6 ،اعالم اصوی بنيوادین ممنوعيوت تبعويض د بخواهانوه و لواوم رفوع
تبعيضات ناروا (بند  2اصی سوم) در این چارچوب بسيار اهميت ميیابند.
این «برخووردارم» از «حمایوت قوانوني یکسوان» و اعوالم «تسواوم» در حقووق فوارا از
جنبههام ماهوم آن (وی ه ،)254-214 :13٨3 ،به لحاظ روششناسي ميتواند ه به اسوتخرا
یس اصی تفسيرم در تعيين حدود و قلمرو سایر اصو قانون اساسي منجر شود و ه یس اصی
راهبردم کليدم را به عنوان چراا روشنایيبخش ژيش روم قانونگذاران عادم در مقام تصوویب
قانون و مقامات اجرایي در مقام اجرام قانون و نهایتاً ،قضات در مقام نظارت بور حسون اجورام
قوانين و حی و فصی اختالفات مبتني بر سلسولهمراتوب قووانين قورار مويدهود .چنوين تفسوير
روششناسانهام از این اصو  ،افاون بر محتوام ماهوم آن بدیع مينماید و به وی ه در ارتباط با
تجربههام زیستي گروههام مختلف شهروندان و مطالبات فردم و اجتماعي هور یوس از آنهوا
کاربردژذیر ميباشد.
اعالم حقوق بنيادین از جمله حق امنيت شهروندان و مصون بودن حيثيت ،جان ،ما  ،حقوق
و مسکن و شغی شهروندان از تعرض بدون مجوز قانوني (اصی ( )22ساعد وکيوی-٨4 : 13٨6 ،
٨5؛ طباطبائيموتمن47-39 :13٨٨ ،؛ هاشمي )2٨7-277 13٨6 ،ميتواند تقریر کليوه حقووق و
آزادمها (به طور عام و از جمله زنان به طور خاص) به عنوان قاعدهام طالیي در قانون اساسوي
محسوب شود.
در بيان تفصيی بيشتر ،از یس سو قانونگذار اساسي به شناسایي و تضومين حقووق و آزادم-
هام مدني شهروندان از جمله آزادم عقيده (اصی  ،)23آزادم تشکی (اصی  ،)26آزادم اجتموا
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(اصی  ،)27آزادم اقامت و آزادم رفتوآمد (اصی  ،)33آزادم دسترسوي بوه دادگواه (اصوی ،)35
آزادم هویت (اصی ( )41ساعد وکيی ٨9-٨4 :13٨6 ،و 97-95؛ طباطبائيمووتمن-٨1 :13٨٨ ،
119؛ هاشمي )340-322 :13٨6 ،ژرداخته است و از سویي دیگر ،حقوق قضائي و دسترسوي بوه
دادرسي منصفانه را صراحتاً برام همهم شهروندان ،اع از زن و مرد اعالم داشوته اسوت کوه از
جمله حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه صالحه (اصی  ،)34حق بر امنيت شخصي (اصوی ،)22
حق بر ممنوعيت تفتيش عقاید و عدم تعرض به شهروندان به صرف داشتن عقيوده (اصوی ،)23
حق بر مصون بودن حری خصوصي شهروندان از هرگونه تعرض بدون مجوز قانوني (اصی ،)25
حق بر قانوني بودن فرایند کشف ،تحقيق ،تعقيب جرائ و رسيدگي به آنها و حق بر شوهروندان
بر تضمينات دادرسي منصفانه و قانوني (اصی  ،)32حق دسترسوي بوه وکيوی در جریوان فراینود
قضائي (اصی  ،)35حق بر قانوني بودن جرم و مجازات (اصوی  ،)36حوق برخووردارم از فورض
قانوني برائت (اصی  ،)37حق بر ممنوعيت شکنجه و ممنوعيت اجبار به اقرار و شهادت و سوگند
(اصی  ،)3٨حق بر ممنوعيت هتسحرمت و حيثيت فردم در جریان رسويدگي قضوائي و اجورام
حک قضائي (اصی ( )39سواعد وکيوی ٨7-٨3 :13٨6 ،و 97-95؛ هاشومي)317-290 :13٨6 ،
قابی اشاره است.
حقوق و آزادیهام سياسي و حق شهروندان بر مشارکت سياسي نيا به عنوان نسی دیگرم از
حقوق شهروندم صورتبندم شده است (هاشمي .)425 -3٨6 :13٨6 ،در این رابطوه ،از جملوه
اعالم آزادم احااب و جمعيتها و آزادم شرکت یا عدم شرکت شهروندان در آنهوا (اصوی ،)26
آزادم نشریات و مطبوعوات (اصوی  ،) 24اعوالم آزادم تشوکيی اجتماعوات و راهايموایي بورام
شهروندان بدون حمی سالح (اصی  ،)27حق بر مشارکت در حاکميت ملي (اصوی  ،)56حوق بور
انتخابات و رام دادن (اصی  ،)5٨حق بور انتخواب کوردن و انتخواب شودن (اصوو  62و 114و
 ،) 115حق بر اظهارنظر مستقي در مسائی بسيار مه (اصوی  ،)59حوق بور مشوارکت در اموور
شوراها (اصی ( )100عریضي و گیژرور )74-53 :13٨4 ،را ميتوان در یس دستهبندم کلي قرار
داد.
از سوم دیگر ،حقوق رفاهي و آزادمهوام اقتصوادم نيوا بوه طورز فراگيور و یکسواني هو
دربارهم زنان و مردان شناسایي و اعالم گردیده است .در این رابطه ،آزادم اشتغا به کار و حق
بر شرایط مساوم برام احراز مشاسی توسط شهروندان (اصی  ،)2٨حق بر عدم بهرهکشي و اجبار
به کار (بند  4اصی ( )43جارالهي ،)201-220 :1371 ،حق بر مالکيت شخصي (اصی  )47و حوق
بر مالکيت کسب و کار و آزادم فعاليت اقتصادم (اصی  ،)46حق بر کار شایسته و استانداردهام
مربوط به ساعات کار و درآمد و ...مطابق با حقوق کار (بندهام  2و  3اصی  ،)43حوق بور عودم
تبعيض در برخوردارم از منوابع طبيعوي و اسوتفاده از درآمودهام ملوي (اصوی ( )4٨جوواهرم و
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دیگران )143-162: 13٨9 ،مجموعاً در دسوتهم آزادمهوام اقتصوادم دسوتهبنودم مويشووند
(شيرودم ) 15٨-124 :13٨5 ،و از جملوه حوق برخووردارم از توأمين اجتمواعي و دسترسوي بوه
امکانات بهداشتي (اصی  ،)29حق برخوردارم از مسکن متناسوب (اصوی  ،)31حوق بور بورآورده
شدن نيازهام اساسي و عدم محروميوت و فقور (اصوی  ،)43حوق بور رفوع نيازهوام اساسوي و
دسترسي به حداقی استانداردهام زندگي (بند  1اصی  ،)43حق دسترسي به حداقی استانداردهام
درماني ،بهداشتي و امکانت آموزشي ) بندهام  1و  2اصی  )43نيا مجموعاً در دسوتهم حقووق
حمایت اجتماعي (رفاهي) ژيکربندم ميشوند.
نهایتاً ،اعالم حقوق اجتماعي و فرهنگي شوهروندان از جملوه حقووق آموزشوي مشوتمی بور
آموزش و ژرورش رایگان و نيا حق بر دسترسي یه تحصيالت عاليه (اصی  )30و حقوق فرهنگي
مشتمی بر حق بر زبان و خط و فرهنو رسمي و نيا قومي و محلي (اصی  )15و حق بر زنودگي
اجتماعي مطابق باورهام فردم و فرهنگي (با قيد ترتيبات مندر در اصویهوام  12،13و  )14و
حق بر مشارکت در سرنوشت اجتماعي (اصی ( )56سولطاني )109-101/51 :13٨٨ ،بوه عنووان
نسلي دیگر از حقوق شهروندم در منطق قانون اساسي قابیطرحبندم است.
به هرحا  ،هدف از این تقریر فشرده از اصو بنيوادم و نسویبنودم حوقهوا و آزادمهوام
شهروندم که به گمان ما سلو هام مختلف و مولفههام سواختارم تئوورم شوهروندم قوانون
اساسي را تشکيی ميدهند ،مشخص کردن چش اندازهام قانوني برام صورتبندم و ژيکرسازم
درست یس نظریهم شهروندم مبتني بر اصو قانون اساسي ميباشد .اما آنچوه بودیع مويآیود،
تالش روششناسانه برام درک خطوط ارتباط ميان اصویهوام مختلوف قوانون اساسوي و نيوا
دستهبندمهام کاربردم از محتوام اصو و مه تر داشتن یس نظریه شوهروندم بورام فهو و
تحقق شهروندم مورد نظر قانون اساسي و نيا تفسير محتوام اصو در سوایه اصوو راهبوردم
شهروندم مانند حمایت قانون و عدم تبعيض است.
 .1اختالط تعهد شهروندی زنان در حقوق سیاسی در منشور حقوق شهروندی
نکتهم بسيار مه در تحليی درست نظام مطلوب تضمينات خاص و ه چنوين ،نظوام تضومينات
عام ژيش گفته این است که قانون اساسي به درستي بنيان حقها را بر طبيعت و فطرت انسانها
قرار ميدهد ،نه امتيازاتي که دولت به شهروندانش در قبوا انجوام ژوارهام «تکواليف عموومي»
اعطاء ميکند (طباطبائيموتمن .)35 :13٨٨ ،به تعبيرم ،با درک درست از قورارداد اجتمواعي بوه
عنوان بنيان شهروندم ،تصریح بر حقوق جنبه امضایي و شناسایي و رسوميت بخشويدن قوانوني
دارد ،نه جنبهم تاسيسي و وضعي.
برام درک این موضو  ،مقایسهم قانون اساسي جمهورم اسالمي ایران بوا قوانون اساسوي
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کشورهام دیگر کامال راهگشاست .استقرام مقررات مندر در بسيارم از قوانين اساسوي نشوان
ميدهد در مجمو  ،بيشتر آنها ضمن تاکيد بر اینکوه توأمين حقووق و آزادمهوام شوهروندان از
وظایف آنان تفکيسناژذیر است ،وظایف و تکاليف شهروندان را تفصيالً بازنمایي کردهاند .در یس
گاارش توصيفي ميتوان گفت مه ترین این تکاليف و تعهدات شهروندم عبارتانود از :دفوا از
ميهن ،احترام به نظ عمومي ،رعایت قوانين و نظامات کشور ،احتورام بوه شوئون ملوي ،داشوتن
وجدان کار و رعایت انضباط ،مراقبت در حفظ اموا عمومي و خوددارم از تضييع آن ،مراقبت در
حفظ محيطزیست و ثروتهام ملي و آثار تاریخي و آفریدههام فرهنگوي ،احتورام بوه حقووق و
منافع دیگران ،اهتمام در تربيوت فرزنودان مفيود بورام جامعوه و انجوام خودمات نظوام وظيفوه
(طباطبائيمؤتمن.)34-35 :13٨٨ ،
در بعضي از نظامهام قانون اساسي حتي برخووردارم از تضومينات و سوازوکارهام حموایتي
مربوط به شناسایي ،حمایت و تضمين حقوق و آزادمهام شهروندم نيا منوط به ژوذیرش نظو
ژيشگفته و رعایت تکاليف و تعهدات قانوني فوق گردیده اسوت ،اموا قوانون اساسوي جمهوورم
اسالمي ایران وظایف و تکاليف شهروندان را به عنوان نوعي گروکشوي بورام اعطوام حقووق و
آزادمهام اساسي به کار نگرفته است و در مقابی ،اصو متعددم که به بيان حقوق شوهروندان
ميژردازند ،صرفاً در اصو  40 ،٨و  50به نوعي تکاليفي را برام شهروندان مشوخص مويکنود
(ساعد وکيی 63-60 :13٨6 ،و 99و .)12٨البته ،هماننود سونتهوام نظورم عموده مربووط بوه
شهروندم ،در قانون اساسوي یوس طورز نگواه متووازنکننوده در ارتبواط بوا حقووق ،تعهودات و
مشارکتمندم به عنوان ژایههام شهروندم قابی ردیابي است کوه بایود بورام تکميوی مباحو
مربوط به حقوق و آزادمها ،خواه برام زنان و خواه بورام موردان ژويش چشو باشود .البتوه ،از
نحوهم تقریر و بيان این اصو ميتوان نتایجي گرفت که به وی ه در ارتباط بوا طورح حقووق و
آزادمهام زنان به مثابه شهروندان برابر اهميت بسيارم دارد.
ابتدائاً ،در یس گاارش نظرم فشرده ميتوان گفت در حا حاضر ،به لحاظ نظرم بر سر این
موضو که شهروندم ژدیدهام دوسویه است که در یس سوم آن ،حقوق و در سووم دیگور آن،
تکاليف قرار دارند و بين ایون دو رابطوهام متقابوی بنيوان دارد ،توافوقنظور وجوود دارد (گورم،
 .)261:13٨1به تعبيرم ،برام رویکردهام مختلف شهروندم قابی قبو است که تاکيد یگانه بر
حقوق و تضعيف تکليف و تعهد یا وظيفه به بينظمي اجتماعي و هور ومور منجور مويشوود و
همچنين ،تاکيد یگانه بر تکليف و تعهد همراه با فراموشي حقوق ميتواند بوه اسوتبداد بينجامود.
طبيعتاً ،هرگونه افراط در حقخواهي یا تکليفمدارم باع تضعيف وجه دیگر ميشود (خلخوالي،
.)23-7
اما هنوز با وجود اتفاقنظر دربارهم دوسویه بودن شهروندم و ابتنام آن بر حق و تکليف ،در
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چند موضو اساسي اختالفنظرهام قابیتوجهي وجوود دارد کوه منجور بوه تموایا رویکردهوام
مختلف ميشود .مه ترین محورها به نحوم که در تفسير قانون اساسوي کوار آینود ،عبارتنود از:
شدت تاکيد بر حق یا تکليف (قاسمي .)342-30 :13٨6 ،و به عبارتي ،اولویوت حوق یوا تکليوف
(قاسمي )543-39 ،ماهيت حقوق و تکاليف  ،4گسترهم حقوق و تکواليف (لياسوت و همکواران،
 :13٨3مدخی شهروندم )150 - ٨9 ،مخاطبان حقوق و تکاليف.
باید گفت قانون اساسي ایران در مقابی چالشهام ژيشگفته ،الگویي از شهروندم چندالیوه
را مبتني بر حمایتگرم متقابی حقوق و وظایف از یکدیگر ترتيب داده است .بر اساس این الگو،
شهروندم مفهومي ژربارتر از ادعام استقال فردم از طریق حقوق را به نمایش ميگذارد .تاکيد
بر جنبههام جمعگرایانه شهروندم در این چش انداز ميتواند فرد را افاون بور حقووق ،از طریوق
تعهدات نيا آزاد کند .هرچند نميتوان به سادگي از منطق قانون اساسي تاکيد بر حقووق را کنوار
گذاشت و یس اخالق مسئوليت را جایگاین آن کرد ،اما برام اینکوه تئوورم شوهروندم قوانون
اساسي کاربردژذیر شود ،باید حقوق و مسئوليتها را متقابالً حمایتگور یکودیگر تلقوي نموود .در
تفسير قانون اساسي ناگایر نيستي ميان یس شهروندم مبتني بر حقوق که از مسئوليتها سفلت
ميکند و تاکيد بر مسئوليتها که حقوق افراد آسيبژذیر را تضوعيف مويکنود ،یکوي را انتخواب
کني  .الزم است رویکرد کینگرانهترم داشته باشي که به حقوق و مسئوليتهوا نوه بوه عنووان
ژدیدههام ذاتاً متعارض ،بلکه متقابالً حمایتکننده به یکدیگر بنگری (براتعليژور.)260 :13٨3،
این دیدگاه به وی ه به مسائی شهروندم زنوان نيوا قابوی تسورم اسوت .الزم نيسوت طورح
مطالبات زنان و خواستههام حقوقي آنهوا لاومواً بوه عنووان تضوعيف مسوئوليتهوام آنهوا در
محيطهام اجتماعي مانند خانواده درک شود یا در مقابی ،تاکيد بر مسئوليتها و لواوم تعهود بوه
رعایت هنجارهام اجتماعي را تا حد انکار حقوق و آزادمهام زنانه رادیکا نمود .بهتر اسوت بوا
دقت و اندیشهم کافي ،منطق قانون اساسي ژي گرفته شود و از این زاویه به مووازات تضومينات
عام مرتبط با حقها و آزادمهام شهروندان ،اع از زن و مرد ،تکاليف و تعهدات مشترک آنهوا
نيا بازنمایي شود تا جنبههام مسئوليتي شهروندم زنان ه درک شود.
 .2حدود قانون اساسيی در حقيوق سیاسيی زنيان ميه منايور احقياق حقيوق
شهروندی زن در منشور حقوق شهروندی
شاید بتوان گفت از منظر ایجاد توازن ميان حقوق و تعهدات شهروندم ،به وی ه اصو  40و 50
قانون اساسي آشکارا لحن تکليفمدار دارند .اصی چهل به طرز شفافي بيان ميدارد« :هيچ کس
نميتواند اعما حق خویش را وسيلهم اضرار به سير یا تجاوز به منافع عمومي قرار دهود» ،لوذا
افراد ،اع از زن و مرد ،تکاليف شهروندم مشخصي نسبت به عدم اضرار بوه سيور و تجواوز بوه
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منافع عموم حتي به بهانهم اعما حق خویش دارند.
اهميت این اصی به لحاظ روش شناسوانه بوه عنووان راهنموام عموی ،قانونگوذاران عوادم،
قانونگذاران اجرایي و قاضيان و ناظران بر قانونگذارم و قانونگذارم و نيا شهروندان بوه عنووان
مکلفان اجرام قانون بسيار کليدم است .به وی ه در مواردم که سنتهام اجتماعي یا تاریخي یا
قوانين عادم حقهام وی هام را برام دستهام خاص از شهروندان در نظر ميگيرند ،کاربرد این
اصی رنو و بوم بيشترم ميگيرد .به طور مثا  ،هرگاه قانونگذار به هر دليلي حقهام ممتازم
را برام مردان در مقایسه با زنان در نظر گرفته باشد ،کاربرد حقها باید ژاکدسوتانه و بوا حسون
نيت و همراه با عدم سوءاستفاده از حق باشد ،به نحوم که اضرار به زنان بوه عنووان شوهروندان
برابر  7را زمينهساز نگردد یا اینکه به منافع عمومي و خيرها و فضيلتهام جامعه مانند فضويلت
رفع تبعيضهام ناروا (بند  9اصی  ،)2فضيلت رفع استبداد و خودکامگي و انحصوارطلبي (بنود 6
اصی  ،)2فضيلت حمایت یکسان اجتماعي و تساوم در برابر قانون (اصوی  ،)20فضويلت احيوام
حقوق مادم و معنوم زنان (اصی  )21خدشه وارد نسازد.
محدود شدن مرزهام برخوردارم و استيفاء از حقوق و آزادمهام فردم به مرزهام حقوق و
آزادمهام سایر شهروندان ،حتي در حق محورترین سنتهام شهروندم ،یعني شهروندم ليبرا
نيا مورد تایيد است (فالکس .)9٨-91 :13٨1 ،طبيعتاً ،اولين قيد آزادم این است کوه آزادم هور
کس به آزادم دیگران محدود ميشود و به تعبير دقيقتر ،در مرز آزادم دیگران متوقف ميشود.
این ایدهم اصلي قرارداد اجتماعي (به عنوان یکي از مباني تئوریس هر قوانون اساسوي) اسوت و
دستک به لحاظ نظرم با ایدهم رضایت فردم موجه شده است.
هر فرد ،اگر توقع دارد حقوق و آزادمهایش از سوم سایر شهروندان مورد احترام قرار گيورد،
طبيعتاً باید به آزادمهام دیگران و حقوق آنها نيا متقابالً احترام بگذارد؛ بوا دیگوران آن گونوه
رفتار نماید که خواهان آن است با خودش رفتار شود (طباطبائيموتمن  .)1٨7-1٨4:این ایودهم
اخالقي ،یس قاعدهم متوازنکنندهم حقوقي ه هست که در ذیی حاکميوت قوانون بوه لحواظ
نظرم قابی دفا است.
هرکس باید حقوق دیگران را رعایت کند و در مقابی ،جامعه نيا تضمين ميکند که حقووق و
آزادمهام متقابی و برابرم برایش تضمين کند و جلوم موارد نقض را بگيرد یا آن را به نحووم
جبران کند .این اساس هر نظام و نهادبندم قانوني مدرن است (ژروین.)114 :1396 ،
در این زمينه ،اصی چهارده نيا ضمن درک درست از اخالقي بودن این اصی و توصويه بوه
عمی «طبق اخالق حسنه» با عبارتبندم حقوقي وظيفه کرده است که شوهروندان ،و بلکوه بوه
طور عامتر ،مسلمانان به عنوان امت واحده« ،حقوق انساني دیگران را رعایوت کننود» (هاشومي،
 .)194- 175 :13٨6درست است که دیگران مورد تصریح این اصی ،سيرمسلمانان هستند و ایون
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تکليف تضمين خاصي برام حمایت از حقوق و آزادمهوام اقليوتهوا (سيور اکثریوت مسولمان)
محسوب ميشود ،اما وقتي شهروندان تعهد دارند حقوق انساني سيرمسلمانان را رعایت کنند ،بوه
طریق اولي این وظيفه را در قبا ه کيشان خود ،فارا از جنيست ایشان ،نيا دارند و لذا ،تفسوير
این اصی قانون اساسي باید در ژيوند با صراحت اصی چهی صوورتبنودم شوود (سواعد وکيوی،
 )76-73:13٨6و زمينهم مناسبي برام تفسير جنسيتي از هر دو اصی فوقالوذکر در کنوار سوایر
تفاسير موجود وجود دارد.
شهروندان نه تنها به طور سلبي نباید به حقوق دیگران (ولو به بهانه اعما حق خود) لطموه
وارد سازند ،بلکه به طور ایجابي نيا باید حقوق انساني دیگران را رعایت کنند .به نظور مويرسود
رویکرد حمایتي این اصو قانوني نيا موجهکنندهم تفسير موسع عبوارت «حقووق انسواني« بوه
همهم نسیهام حقوق شهروندم به شرح فوقالذکر و عدم تحدید آن به صرف حقوق بنيوادین
باشد .عموم و اطالق اصی نيا در کنار تاکيد بور روح قوانون اساسوي و هودف خواص آن چنوين
تفسيرم را تایيد ميکند و در راستام تفسير حدود و صغور قوانين در تنظي روابط مردان و زنوان
نيا بسيار کاربردژذیر است و دستک تا زماني که نابرابرمهوایي در قووانين وجوود دارد ،امکوان
تعدیی و تفسير را فراه ميآورد.
ه چنين ،اصی هشت نيا بيان داشته است که «در جمهورم اسالمي ایران دعوت بوه خيور،
امر به معروف و نهي از منکر وظيفهام است همگاني و متقابوی بوه عهودهم موردم نسوبت بوه
یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» (هاشومي .)235: 13٨6 ،ایون اصوی بوه
خوبي ميتواند مسئوليتژذیرم شهروندان در نظام قانوني ایران را در قبا اجورام نظوام حقووق
شهروندم تبيين کند .از زاویه موضو این ژ وهش ،کليدواژهم دعوت به خير و تفسير آن محوی
تامی است.
طبيعتاً ،خيرهام عمومي در ادبيات شهروندم بوا منوافع عموومي و فضويلتهوام اجتمواعي
ه ژوشاني دارد .برگردان خيرهام عمومي به مفاهي حقوقي را نيا از جمله به همان ژسوندیدگي
حاکميت قانون ،آزادم توام با مسئوليت ،برابرم در مقابی قانون ،حمایت قانوني برابر ،ممنوعيوت
قانوني تبعيض (اصو  )20،3،2،19و نيا فضيلتهایي چوون احتورام بوه کراموت انسواني زنوان،
اقدامات تبعيض مثبت در جهت حمایت از ایشان ،عدم سوء استفاده از حقوق قانوني ،تالش برام
تحقق آزادم توام با کرامت زنان (اصو  2،3،40قانون اساسي) ميتوان برابر نهاد.
از این زاویوه ،توروی و تضومين مفواهي موورد نظور قوانون اساسوي ،خوواه در قالوبهوام
ژيشبينيشده قانون اساسي یعني آزادم بيان ،آزادم مطبوعات ،آزادم اجتما باشد ،خواه توالش
و بيان فردم زنان باشد یا جنبشها و حرکتهام اجتماعي آنان ،نه تنها به لحاظ منطق حقمدار
قانون اساسي قابی دفا است ،بلکه از زاویه وظوایف قوانوني و وظوایف همگواني و متقابوی بوه
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عهدهم مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت مويباشود (بورام
دیدن سایر تفاسير ،رک؛ فاطمي نيا.)137-133 :13٨6 ،
 .3استقرار حاکمیت قانون در حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی
افاون بر دو اصی مذکور ،در اسلب اصو مربوط بوه فصوی «حقووق ملوت» اسوتيفام حقووق و
آزادمهام اساسي شهروندان ،خواه زنان و خواه مردان ،منوط به رعایت موازین قانوني شده است
که ميتوان از آن ها تکليف عمومي شهروندان به رعایت قانون را در قبا برخووردارم از حقووق
شهروندان استخرا نمود .این نکتهم ظاهراً ساده در تفسير معنا و مفهووم و قلمورو و جغرافيوام
حقوق شهروندم طبق قانون اساسي ،بوه ویو ه در تفسوير موقعيوت شوهروندم زنوان ،اهميتوي
تعيينکننده دارد.
قانون اساسي هيچ اصی کلي و عامي را به حاکميوت قوانون و تکليوف عوام شوهروندان بوه
رعایت قانون اختصاص نداده است (طباطبائيموتمن .)35 :در حالي که مولفان قانون اساسي بوه
شاخهها و انشعابهام حاکميت قانون کامال توجه داشتهاند و اصوو جداگانوهام را بوه تسواوم
حمایت قانوني (اصی  ،)20قانوني بودن جرم و مجازات (اصی  ،)36قانوني بودن جریوان کشوف،
تحقيق ،تعقيب و رسيدگي ژيرامون جرائ (اصی  ،)32رعایوت فورض قوانوني برائوت نسوبت بوه
شهروندان (اصی  )37اختصواص دادهانود (هاشومي ،)227-143 13٨6 ،در چنوين وضوعي بعيود
ميرسد که از اهميت اعالم تکليف شهروندان به رعایت قانون سافی بوده باشند.
ادعام این مقاله چنين است که قانونگذاران از این مه سفلت نکردهاند ،بلکوه بوالعکس ،بوا
درک دقيق از ماهيت متنو و گوناگون تکاليف و تعهدات متوازنکننده و متنواظر بوا نسویهوام
گوناگون ،حقوق و آزادمهام شهروندم به شرح ژيشگفته قائی به تفصيی شودهانود و در ذیوی،
اعالم و شناسایي هر حق به تحدید و مرزبندم آن با تعهدات قانوني و اختصواراً بوا قيود عبوارت
«طبق قانون» ژرداختهاند .این تفسير کامال متفاوت از درک رایو از عبوارت «طبوق قوانون» در
تفسير اصو مربوط به فصی حقوق ملت است.
گمان شده است شناسایي و تعيين و تحدید قلمرو و دامنه حقوق مندر در قانون اساسي بوه
قانون عادم ارجا شده است (طباطبائيموتمن .)29:13٨1 ،در حالي که چنين درکوي عوالوه بور
اینکه شناور کردن قانون اساسي و ابهام و گنگي آن را زمينه ميکند ،با سلسلهمراتوب قوانوني و
هدف قانون اساسي از تضمين حوقهوام بنيوادین و دور نموودن آن از قلمورو اراده د بخوواهي
قانونگذاران در گذر زمان نيا در تعارض است.
مخاطب عبارتبندمهام مشابه «طبق قانون» در اصو مابور ،شهروندان هسوتند و اینکوه
تعهدات و تکاليف متناظر با هر حق که طبق قانون بورام آنهوا تودارک دیوده مويشوود (و بوه
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اندازهم اصی و ذات خود حقوق مه نبوده تا به تفصيی در متن قانون اساسوي بيایود) مشوخص
شود و گرنه مسالهم حد و مرزهام حقوق و تحدیداتي که ميتوان برام هر حق قائوی شود و از
آن در ادبيات تازهتر حقوقي به »کيفيت قانون» یاد ميشود ،مسالهام کامال حی شوده در قوانون
اساسي است .اینگونه نيست که قانون اساسي در ذیی فصی حقوق ملت صرفاً کليگویي و شوعار
سياسي داده باشد یا ویترین زیبایي تدارک دیده باشد و بعداً امکان داشته باشود در ذیوی قووانين
عادم هر تحدید و تضييقي را برام حقها و آزادمهام شهروندم ژدید آورد و صرفاً استناد کورد
خود قانون اساسي اعالم کرده این حقوق طبق قانون تعيين ميشود .این ارجا نادرسوت اسوت؛
مخاطب عبارتبندمهام مشابه «طبق قانون» در این اصو شهروندان هستند و یادآورم تناظر
حقوق و تعهدات به آنها مدنظر است و تکليف کيفيت قانونگذارم و این نکته بنيوادین کوه بایود
حقوق اساسي مردم از دستبرد ارادهم فرمانروایان دور باشد و اصالً قانون اساسي برام توثيوق و
تثبيت همين حقوق نوشته شده (قاضي ،)26 :13٨7 ،کامال روشن است.
حتي خود این حقوق اصو راهبردم و چرااهام روشنایيبخشي هسوتند کوه بایود هموواره
ژيش چش قانونگذاران عادم باشند تا مياان ،قلمرو ،مشروعيت و کيفيت قانونگذارم را مشخص
کنند ،نه اینکه بالعکس ،قلمرو مشروعيت و کيفيت این حقوق اساسي بازیچه و تحت تاثير قوانين
عادم باشد.
در این ارتباط هميشه باید ذیی اصی نه قانون اساسي را ژيش چش داشت که هيچ مقوامي
حق ندارد ...آزادمهام مشرو را هرچند با وضع قوانين و مقررات ،سولب کنود (هاشومي:13٨6 ،
 .)234-221 /1ذرهام نميتوان شس کرد که حقووق تضومين شوده در قوانون اساسوي هو بوا
مالکهام نظام حقوقي (سر سلسله و راس هرم قانوني) و ه با مالکهام دیني (خواه مبواني
دیني ،خواه تایيد رهبرم دیني و مردم) مشرو هسوتند (هاشومي )1٨6-1٨5 :13٨6 ،و یکوي از
مرزهام قانونگذارم عادم ،احترام و عدم سلب د بخواهانهم این آزادمهام مشرو است.
تصریح اصی هفتاد و دوم که در مقام تعيوين قلمورو اختيوارات قانونگوذارم عوادم مجلوس
شورام اسالمي آشکار مينماید ،عوالوه بور اصوو و احکوام موذهب رسومي کشوور« ،مجلوس
نميتواند قانوني وضع کند که با قانون اساسي مغایرت داشته باشود» نيوا در هموين زموين بایود
فهميده شود (ساعدوکيی .)2٨٨ :13٨6 ،بيشس در چش انداز این اصی ،فصی سوم قانون اساسي
و نيا مقدمهم آن (به عنوان بخشهایي که از نظر تضمين حقووق شوهروندم بوه ویو ه تثبيوت
موقعيت حقوقي برابر شهروندم زنان اهميوت دارنود) ،خوطکوش و چوارچوب و راهنموام عموی
قانونگذاران عادم محسوب ميگردند.
این تفسير رهایيبخش ه تکليف شيوهم اندرا تعهد عمومي شهروندان به رعایت قانون را
مشخص ميکند که از اصو ژایهام هر قانون اساسي است (و نميتوان باور کرد مولفان قوانون
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اساسي ما به آن بيتفاوت بودهاند) و نيا عنصر اساسي متوازنکنندهم هر نظریهم شهروندم در
ذیی هر قانون اساسي است و ه متقابالً کيفيت حفظ حقوق شهروندم و تضمينهام اساسوي و
ژایهام قانون اساسي (آرلوت هويمن -دوآ )19-16 :13٨2 ،را در هور نظوام قوانوني و نهادبنودم
حقوقي مشخص ميکند و مسالهم اساسي مشروعيت قانون را به نحوم که ذیی عنوان «کيفيت
قانون» اخيراً در نظامهام حقوقي ژيشرفته طورح شوده اسوت (طباطبوائيمووتمن-200 :13٨٨ ،
 ،)201ژوشش ميدهد .ه چنين ایون تفسوير ،خطور هرگونوه قانونگوذارم عوادم ارتجواعي یوا
محافظهکارانه را از بين ميبرد که مخالف با رویکرد حقمحور قانون اساسي و مغایر با آموزههام
اساسي آن در خصوص اعالم تساوم حقوق و آزادمها (اصی  20و  ،)19تساوم در برابور قوانون
(اصی  ،)20ممنوعيت تبعيض ناروا (اصی  ،)3احقاق حقوق مادم و معنوم زنان (اصی  )21باشد.
 .٤چالشهای حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی
از نظریۀ کالسيس جمهورمخواهانۀ یونان باستان ژيرامون شهروندم ،در حا حاضور ،دو سونت
نظریۀ سياسي در دو سر یس ژيوستار مطرحاند :سنت ليبراليسوتي و سونت اجتموا گرایانوه .ایون
سنتها ،هر دو ،به احترام به قانون در درجات و شوکیهوام مختلوف تأکيود داشوته ،آن را بوه
نحوم هنجارین ضامن حفظ نظ عمومي ميدانند .جدام از این هنجارِ تا حودم مشوترک ،هور
کدام از این دو سنت دارام اولویتهام هنجوارم متفواوتي بورام نقوش شوهروندم درون خوود
هستند.
نظریههام ليبراليستي ژيرامون شهروندم در ابتدام دوران مدرن مطرح شدند .این نظریههوا
با توجه به سابقۀ دولتهام خودکامه و با اهتمامي که به حقوق فردم انسان داشتند ،شوهروندم
را در مقابی ایدۀ دولت مفهومسازم نمودند .شهروندم از منظرم ليبراليستي ژيش از هر چيوا بوا
برابرم حقوقي گره خورده است .ریشۀ این برابرم به طور نخست در اندیشههام هابا گرچه در
قالب برابرم در امر شر نمایان شد (فالکس .)35 37 :13٨1 ،از دو شاخۀ نئوليبراليس و ليبراليس
سياسيِ این سنت ،مورد دوم تأثير جدمترم در مورد هنجارهام نقش شهروندم مودرن و آنچوه
شهروند خوب باید انجام دهد ،داشته است« .ليبراليس سياسي بر شکیگيرم رویههوایي تمرکوا
دارد که تأمی فراگير و بيطرفانه ژيرامون سياست و حکومت را تضمين ميکند .یکوي از اصولي-
ترین ارزشهام مورد بح در این گفتمان ژيرامون شوهروندم ،مفهووم اسوتقال اسوت .طورد
ساختارهام حکومتي ،اقتدار و کنتر از حکومت سلطنتي ،اقتصاد فئودالي و کليسام کاتوليس توا
دیگر نهادهام اقتدار از سرچشمههام تاریخي ليبراليس است .از این جهت ،ليبورا هوا خواهوان
تفکر انتقادم شهروندان هستند ».آن ها به درستي ماهيت مادم دولت و امکان دستانودازم آن
به حوزههام مختلف زندگي شهروندان را نشان داده ،اظهار ميکنند که دولت یکوي از بوازیگران
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عرصۀ قدرت و به واقع ،قویترین بازیگر این عرصه است؛ چرا که امکان استفادۀ مشرو از زور را
نيا داراست .لذا ،شهروندان موظف به هوشيارم سياسي -اجتماعي دائمي و نظوارت بور عملکورد
دولت ،انتقاد و اعتراض هستند (مختارم و همکاران.)115 :1396 ،
به طور کلي ،ليبراليس دارام دو هنجار رفتارم اساسي برام تحقق شهروندم است .یکوي از
دو هنجار بنيادین در این گفتمان ،چنانکه اشاره شد ،آزادم از استبداد هور گونوه اقتودار اسوت و
دیگرم ،اعتقاد به هنجارهام شورایي -مذاکره ،مخالفت و ساخت توافق عموومي بوا اعتقواد بوه
برابرم همگاني -است که برام جوامع دموکراتيس ضرورم است .مورد اخير به ویو ه در نظریوۀ
دموکراسي شورایي مورد توجه است .دموکرات هوام شوورایي خواسوتار آننود کوه شوهروندان بوا
یکدیگر ژيرامون مشکالت عمومي صحبت کنند .برام این کار آنها ميبایود بتواننود در مباحثوه
دیگران را متقاعد کنند ،نه فقط اینکه بر ادعاهام خود ژام بفشارند .برخوردارم از حقوق برابور و
تن دادن به این برابرم ،در بدو امر به برقرارم این گفتگو کمس شایاني ميکند .به این ترتيوب،
هنجارهام مدني ليبرا عبارتند از استقال  ،ژرورش دادن نگرش انتقوادم ،ذهون بواز ،ظرفيوت
تشخيص دادن و احترام گذاشتن به حقوق دیگوران و تمایوی بوه درگيورم در گفتموان عموومي
(.)Michael H, 1999: 112-126
در مقابی ،انگارۀ هنجاریني که در نظریههام ليبراليستي برام شهروندم ساخته شوده اسوت،
نظریههام اجتما گرایانه نيا تصویرم از نقوش شوهروندم ارائوه دادهانود .ناکوارایي نظوامهوام
دموکراتيس در تشویق شهروندان به استفادۀ عملوي از حقووق شوهروندم و مشوارکت فعوا در
حيات سياسي و اجتماعي جوامعشان ،بحران دولتهام رفاهي در حی یستنۀ مسائی اجتماعي ،و
ناتواني نظریه هام ليبراليستي در ایجاد حس تعلق به جامعه باع احيام سنت جمهورمخواهانوه
و اجتما گرایي از چند دهۀ گذشته ب ه ایون سوو شوده اسوت .اولدفيلود ،بوه عنووان نظریوهژورداز
جمهورمخواهي مدرن ،عنوان مي کند که متفکران ليبرا با تأکيود بور حقووق فوردم بوه جوام
مسئوليتها ،اهميت وظایف شهروندم بهوی ه وظيفۀ مشارکت سياسي را ک رنو کوردهانود .بوه
نظر اولدفيلد ،حقوق الزمۀ موقعيت شهروندم است ،اما شرط کافي آن نيست؛ چورا کوه افوراد از
خال انجام وظایف مربوط به عمی شهروندم است که اصوالً تبدیی به شهروند ميشوند .افاون
بر این ،او عنوان ميکند که درگيرنشدن در عمی شهروندم به معنام واقعي کلمه برابر اسوت بوا
شهروند نبودن .از این منظر ،شهروندم را باید به جام جایگواه و منالوت ،بوه عنووان عموی یوا
فعاليتي دید که باید با درگيرم در گسترۀ وسيع مشارکتي جایگاین دموکراسوي نماینودگي شوود
(.)Michael H, 1999: 112-126
مرکا ثقی هنجارم نظریههام جمهورمخواهانه ،مفهوم فضيلت مدني است .فضويلت مودني
در این ادبيات نو خاصي از هنجارهام شهروندم است که خود را در قالب تأکيود بور مشوارکت
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همگاني برام فعاليت هام حکوومتي یوا جمعوي (از ردم دادن توا شورکت در احوااب سياسوي و
فعاليتهام مدرن) نشان ميدهد (نایت و هارنيش )657 :2006 ،و برآموده از تعلقوي عميوق بوه
کشور و ملت است .البته ،برام محققان معاصر این نظریه که بور مشوارکت در اجتموا سياسوي
تأکيد دارند ،اجتما سياسي تنها اشاره به حکومت و یا دولت ندارد ،بلکه همکارم با جامعۀ مدني
به عنووان حووزۀ سيرخصوصوي شودۀ عموی جمعوي کوه داوطلبانوه اسوت و ژایوهام بورام نقود
زیادهرومهام ه دولت و ه بازار محسوب مي شود را نيا شامی شده است .شهروندان در ایون
الگو فقط حق مشارکت عمومي ندارند ،بلکه از آنها انتظار ميرود که به خاطر خود و جامعهشان
بسيار فعاالنه عمی کنند.
در حا حاضر و در امتداد رونق نظریههام ترکيبي ،نظر بر این است کوه الگووم هنجوارین
نقش شهروندم را باید جایي در ميانۀ این ژيوستار و در قالب ترکيب هنجارهوام ایون دو سونت
نظرم جستوجو کرد .به این ترتيب ،همان طور که آلموند و وربا مد شهروندم را با اختالط دو
عنصر متفاوت و تا حدم متناقض تعریف کردهاند ،ميتوان گفت که برام رسيدن به شرایط الزم
برام سياست دموکراتيس شهروندان باید به لحاظ سياسي عالقمند ،فعوا  ،خودآگواه و انتقوادگرا
باشند ،اما در همان زمان باید وفادار و متعهد و مشارکتجو نيا باشند .در عين اینکوه مسوئوالن
سياسي نيازمند اعتبار برام اجرام وظایفشان جهت اتخاذ تصميمات مقتدرانه هستند ،اما از طرف
دیگر ،اگر مردم تنها وفادارم و اطاعت ژيشه کنند ،به جام آنکوه شوهرونداني خودآگواه و منتقود
باشند ،مياان ریسس سوءاستفاده از قدرت سياسي باال ميرود .لذا ،عوالوه بور وفوادارم ،فعاليوت
مدني جهت وارسيکردن دموکراتيس و مؤثر قدرت نيا ضرورتي متداوم است.
سابقۀ مطالعۀ جامعهشناختي شوهروندم بوه کوار توي.اچ .مارشوا ارجوا داده مويشوود .او
شهروندم را به مثابه منالت اعطا شده به اعضام کامی جامعه تعریف کرد که تموام افوراد دارام
این منالت با توجه به حقوق و وظایفشان با ه برابرند (نایت و هارنيش .)654 :2006 ،مارشا
عمدتاً به بررسي روند تکامی تاریخي منالت شهروندم از طریق حصو انووا سوهگانوۀ حقووق
شووهروندم در انگلسووتان ژرداخووت .بووه ایوون ترتيووب ،بوورام مارشووا بووه عنوووان آسووازگر نگوواه
جامعه شناختي به شهروندم ،بيش از هر چيا نحوۀ تحقق شهروندم به مثابه یوس منالوت اعطوا
شده در بستر دولت -ملت حائا اهميت بود .با این وجود ،اگر بخواهي نگاهي هنجارم به مباح
وم داشته باشي  ،هنجار مرکام نقش شهروندم مدرن که الزمۀ تحقق منالت مابور است ،را از
نظر مارشا مي توان در مفهوم شمو و ژذیرش جایگاه برابر بورام تموامي شوهروندان خالصوه
نمود .بر گسترۀ این برابرم منالتي که برام مارشا در قالب ابعواد مودني ،سياسوي و اجتمواعي
تعریف شده بود ،بوهتودری و در نظریوههوام متوأخر شوهروندم -نظریوههوام چنودفرهنگي و
نظریههام فمينيستي -با تأکيد بر برابرم فرهنگي و جنسيتي افاوده شده است .وبر نيوا ،ضومن
◊ 153

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال شانزدهم ،شماره پنجاه و دوم ،پاییز 1399

تأکيد بر وظيفۀ خدمت کردن و سربازم وطن به عنوان یس هنجار مرکام ،بر برابرم شهروندم
در دنيام مدرن تأکيد داشت؛ بهوی ه برابرم سياسي که در قالب حق ردم و همکارم بوا احوااب
خود را نشان ميدهد.
ترنر ،نظریهژرداز متأخر شهروندم ،کار خود را با این نقد بر مارشا آساز مويکنود کوه مود
تکاملي وم ،با تمرکا بر منالت شهروندم ،روندم صلحآميا و آرام تا تحقق شهروندم را تصوویر
ميکند و در دیدن مفهو م ناا اجتماعي به عنوان موتور محرکۀ شهروندم ناتوان بوده است و به
همين دليی ،نتوانسته تفاوت بين شهروندم فعا و منفعی را کوه از شوکی روابوط فورد و دولوت
برآمده است ،ببيند .از دید ترنر ،کسب حقوق شهروندم و شهروند شدن به نوعي مبتني بر تضواد
اجتماعي ه هست ،چون این امر در حمایت از خواست بوازتوزیع بورام ناراضويان قورار دارد .در
حا حاضر ،مفهوم مدرن شهروندم به مثابه منالتي تحت اقتدار دولت مورد تردید قورار گرفتوه و
توسعۀ شهروندم با بح هام مربوط به شمو از خال مطالبۀ آن بهواسطۀ ناا هام اجتمواعي
سياسي و مطالبۀ بازتوزیع منابع گره خورده است .به این ترتيب ،بهجام درک شهروندم از خال
مفهوم حقوقي آن ،بح بازشناسي سياسي ،اجتماعي و بازتوزیع اقتصادم اهميت یافته است.
تعریف ترنر از شهروندم واجد خصوصيات جدیدم است .از نظر او ،شهروندم را ميتوان بوه
عنوان مجموعه اعمالي (حقوقي ،سياسي ،اقتصادم و فرهنگي) تعریف کرد که فرد را در جایگواه
عضو توانام جامعه قرار ميدهند؛ اعمالي که نتيجتاً به جریان منابع بوه سووم افوراد و گوروههوا
شکی ميدهند .ابعاد مه این تعریف عبارتند از:
 . 1تقویت ایدۀ اعما برام اجتناب از تعریف حقوقي و دولتي شوهروندم ،بوه عنووان صورفاً
مجموعهام از حقوق و مسئوليتها ،مه به نظر مويرسود .واژۀ عموی بوه موا در فهو سواخت
اجتماعي ژویام شهروندم ،که در طو تاریخ به مثابه نتيجۀ مبارزات سياسي تغيير کورده اسوت،
کمس ميکند .بنابراین ،مفهوم عمی اجتماعي برآن است که با ظرافت به ایدۀ شهروندم بهمثابه
مفهومي جامعهشناختي و نه حقوقي یا سياسي باردازد.
 .2این تعریف از شهروندم ،آن را در مقابی مفاهي نوابرابرم ،تفواوتهوام قودرت و طبقوۀ
اجتماعي مينشاند ،چرا که شهروندم ضرورتاً و لاوماً با مسوئلۀ توزیوع نوابرابر منوابع در جامعوه
احاطه شده است.
به این ترتيب ،ميبيني که ترنر با وارد کردن ابعاد فعا و منفعی شهروندم در نظریۀ خود و
اهميت ناا ها و جنبش هام اجتمواعي در کسوب حقووق شوهروندم ،ژروسوۀ فعاليوت و اعموا
اجتماعي منتهيشونده به شوهروندم را نيوا در مجموعوۀ اعموا و مسوئوليتهوام شوهروندم
گنجانيده است .از این منظر ميتوان از وجود هنجارهام شهروندم ژيش از به رسوميت شوناخته
شدن منالت شهروندم سخن گفت و حتوي آن را در رابطوهام دیوالکتيکي موجود شوکیگيورم
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شهروندم دانست.
شهروندم برام ژارسونا ،نيا در امتداد رویکرد مارشا  ،فرایند تکوامليشومو اسوت کوه در
دنيام امروز از آن گریام نيست .او شهروندم را از خال مفاهي عضویت و شمو در راسوتام
همبستگي اجتماعي درک کرده است .اهميت وی هام که ژارسونا به شهروندم مويداد ،ناشوي از
این واقعيت بود که او تصور ميکرد در جوامع دموکراتيس شهروندم به معيار اصولي همبسوتگي
ملي تبدیی ميشود .مفهوم شهروندم از دیدگاه ژارسونا عضویت کامی در آن چيام است که او
آن را اجتما جامعگي مينامد .اجتما جامعگي مجموعهام از شوبکههوام وفوادارم اشوتراکي و
جامعيتهام در ه نفوذ کرده است؛ یس نظام که واحدهایش به رس تفاوتهام کارکردمشوان
صورتبندم شدهاند ...نظام هنجارمام که این وفادارمها را تنظي ميکند ،بنوابراین ،بایود روم
همبستهکردن حقوق و مسئوليتهام مجموعههام گوناگون کوار کنود .ژارسوونا در عوين تأیيود
دستاوردهام وی ۀ شهروندم و دموکراسي در آمریکا ،استدال ميکرد که همانطور کوه منالوت
شهروندم قابی دستیابي است ،قابی از دست رفتن نيا هست .شهروند درجۀ دو در طو تواریخ
وجود داشته ،با تالش از بين رفته و دوباره به وجود آمده است .در این زمينه ،ژارسونا بهویو ه در
مقالهام دربارۀ جنبش حقوق مودني ،چوارچوب نظورم کلوي خوود را در موورد چگوونگي تنوا
آمریکائيان آفریقایيتبار به منالت شهروندان درجۀ دوم و جنبش حقوق مدني به کار بست .او بوا
توجه به اهميتي که به نقش اندیشهها در ژيشبرد یا جلوگيرم از دگرگووني مويداد ،ژاسوخ خوود
ژيرامون دليی این امر را بر محور ارزشهام فرهنگي قرار داد .از این منظر ،شکیگيرم عملوي و
کامی منالت شهروندم در جامعه بسته به درونيشدن ارزشها و هنجارهام خاص شمو گرایانه
و برابرمخواهانه و کثرتگرایانه در همۀ شهروندان آن جامعه است.
آرنت و هابرماس با بح از دموکراسي شورایي و شهروندم فعا بور هنجارهوام خاصوي از
شهروندم تأکيد نموده اند که خود را در قلمرو یا ساهر عمومي نشان ميدهند .قلمرو عمومي ،در
نظر آرنت ،از رابطۀ انسان با انسان حکایوت دارد کوه در شورایطي برابور ،مقابوی یکودیگر قورار
ميگيرند و آرنت آن فعاليت انساني را که در این قلمرو جریان ژيدا ميکنود ،عموی (ژراکسويس)
ميخواند که بهوی ه صورت گفتار به خود گرفته ،ژيرامون امور عمومي نظير حفظ حقوق انسانها
اعما ميشود .در نظر آرنت نيا شهروندم در معنام هنجارین کلمه ،مفهومي در رابطه با عموی
کردن است .او به شهروندم فعا به مثابه بدیلي در برابر توتاليتاریس نگاه ميکند .اگر مفهومي
که آرنت از سياست ارائه ميکند ،ناشي از عمی جمعي افرادم عمویکننوده و فعوا باشود ،ژوس
چنين مفهومي در حقيقت بر انگارۀ شهروند فعا مبتني است؛ یعني بر ارزش و اهميت درآميوام
مدني و گفتگوم جمعي در مورد همۀ امورم که بر جماعت سياسي تأثير ميگذارد (ژدرام:13٨٨ ،
 .)70از این منظر ،نظریۀ او ژيرامون شهروندم فعا را به نوعي ميتوان در امتوداد نظریوههوام
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جمهورمخواهانه قرار داد که با معيار قرار دادن یونوان باسوتان و شوهروندم آتنوي بور فضويلت
مشارکت مدني ژام ميفشارند .از همين منظر است که از نظر آرنت« ،سياست به عنوان هدف و
نه وسيله ،یس هستي جمعي برام ظهور فضيلت در انسان مطرح ميشود».
آرنت استدال ميکند که نمایندگي و حق ردم اگر با ایجاد فضایي همراه نباشد که مردم در
آن بتوانند درگير ابراز نظر ،مباحثه و تصمي گيرم شوند ،تنها باعو جوایگایني سياسوتموداران
حرفهام با مشارکت شهروندان ميشود و مردم را در اشتغاالت روزمرۀ خود به خواب ميبرد .بوه
عقيدۀ آرنت ،حذف سازمانها و شبکههام واسط نظير احااب ،به عنوان محلي برام گفتوگوو و
کنش سياسي فراتر از ردم دادن ،به تودهام شدن کامی جامعه ميانجامد .از نظر او تودهها ،ایون
افراد تس افتادهام که هيچ هدف مشترک و هيچ ژيوند اجتماعي با یکدیگر ندارند ،عاموی اصولي
تحقق توتاليتاریس اند .در جامعۀ تودهام ،مردم دیگر با ه ژيوندهام اجتماعي برقرار نميکنند و
تکليفي اجتماعي برام خودشان قائی نميشوند .چنين مردماني از نظور سياسوي خنثوي هسوتند،
چون هيچ ژيوندم با اعضام هيچ گروهي ندارند .به این ترتيب ،این افراد بهمعنام واقعوي کلموه
ناشهروند هستند؛ ژدیدهام که نه تنها شهروند نيست ،بلکه در مقابی شهروندم معنا ژيدا ميکند.
ژس شهروندان باید به نحو هنجارم به تالش برام زنده نگه داشتن احااب نيا برام مقاومت در
برابر توتاليتاریس قائی باشند.
در الگوم نظرم هابرماس نيا نقش اجتماعي شهروندم در ارتباط با ساهر عمومي و جامعوۀ
مدني و البته ،کنش ارتباطي ترسي شده است .در ناد او ،اعضام جامعوۀ مودرن صورفاً در بافوت
ساهر عمومي و جامعۀ مدني از نقش شهروندم برخوردارنود .او نظور ژارسوونا را ژيراموون نقوش
مرکام ارزشها و هنجارها در یگانگي اجتماعي ميژذیرد و آن را در بسط هنجار کنش ارتباطي
به کار ميگيرد .برام هابرماس در اساس ،فقط یس هنجار الاامآور فراگير وجود دارد و آن هنجار
کنش ارتباطي است .هنجار هابرماسي «عمی ارتباطي» موا را ملوام مويکنود بوه وسويلۀ کونش
ارتباطي در ساهر عمومي از ارزشهام خود دفا کني  ...و باذیری که فقوط ارزشهوایي کوه از
چنين دفاعي موفق درآیند ،مشروعيت دارند .برابرم ،گفتوگو ،استدال و استفاده از رسوانههوام
ساهر عمومي ،یعني شبکههام انساني و نشریات ،رسانههایي کوه تحوت نظوارت قودرت دولوت
نباشند و در آنها امکان تباد آراء وجود دارد ،رسيدن به این الگوم هنجارم را ممکن ميکنود.
به این ترتيب ،هابرماس با قرار دادن بح ساهر عمومي و نظریۀ کنش تفاهمي در یوس ژوروژۀ
واحد توانسته است به نظریۀ دموکراسي مشارکتي نادیس شود و مبنایي نظورم را بورام نظریوۀ
دموکراسي گفتوگویي فراه آورد.
چنانکه شرحش رفت ،برام هور یوس از جامعوهشناسواني کوه بوه نظریوهژوردازم ژيراموون
شهروندم ژرداختهاند ،تصویرم خاص از شهروندم خوب یا فعا مطرح بوده است کوه بوه طوور
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مشروح یا ضمني از هنجارهام آن سخن گفتهاند .در ساخت مد ترکيبي هنجارهام شوهروندم
در این مقاله ،هنجارهام متفاوت ،که هر کدام از یس وجوه ضورورتهوام نقوش شوهروندم را
ژوشش ميدهند ،از نظریههام آنها استخرا شده است که به آن اشاره خواهد شد ،اما ژويش از
آن به مرور ژ وهشهام تجربي متأخر در این زمينه ژرداخته ميشود.
طراحان کنوانسيون در این ماده ،حق یکسان در انعقاد عقد ازدوا  ،انتخاب همسور ،انحوال
نکاح ،اع از طالق یا فسخ را برام زن و مرد مقرر داشتهاند .آنچه مسل است ،اسالم در زمواني
که حتي بشر به این مقولهها نمياندیشيد ،تساوم مابور را ژذیرفت و اصی حوق تاهوی را بورام
مرد و زن قبو نمود ،و رضایت طرفين را دو رکن اصلي برام ازدوا بيان کرد .چنانچوه رسوو
اکرم (ص) یگانه دخترش را در انتخاب همسر آزاد گذاشت و در خصوص ازدوا وم با علي ( )،
از آن حضرت نظر خواست (هاار جریبي و امانيان.)14 :1390 ،
نتیجهگیری
هر نظریه شهروندم نوعي توازن حقوق ،تعهدات و مشارکت را شامی ميشود که مويتوانود بوه
عنوان روش تفسيرم مقررات یا صورتبندم مواد ژراکندهم قانوني در یس چش انوداز مونظ و
مشخص کردن وزن هر ماده در یس صورتبندم کالن مرتبط با شهروندم مورد اسوتفاده قورار
گيرد .ه چنين ،عناصر محتوایي ،سازوکارهام شکلي ،آئوينهوا و ترتيبوات و نهایتواً سواختارها و
نهادهام حقوقي مندر در هرم قوانين را به نحوم که بتواند برام تحقق یوس نظو شوهروندم
کاربردژذیر باشد ،به طرز مناسبي متوازن نماید .لذا ،طرح «شهروندم زنانه» در ذیی نظام جوامع
حقوق شهروندم در ایران تنها با توجه به الیههام منابع قانوني (از جمله قانون اساسي ،قووانين
عادم ،اسناد و معاهدات بين المللي) و با توجه به ژيوستگي و ارتباط مفاهي حقووق شوهروندم و
حقوق بشر امکانژذیر است .این مباح ژيوند عميقي با مباح مربوط به حاکميت ملوت ،روابوط
بينالملی و مشارکت سياسي شهروندان دارد و لاوماً در طرح آنها باید از هرگونه سادهانگوارم و
یا توقف در مرزهام حقوق داخلي خوددارم شود.
در نهایت ،قابی ادعاست که افقي گشوده فراروم بسط و نواندیشي دربارهم شهروندم فعوا
زنان در ساهر قانون اساسي قابی شناسایي است .روزنههام گشودهم قوانون اساسوي بوه سووم
معاهدات جهاني حقوق بشر از یس سو و سياق عبارتبندم عام قانون ژيشگفته از سووم دیگور
(که امکان کاربردژذیرم نظریه هام شهروندم را به عنوان اباار تفسيرم اصوو قوانون اساسوي
فراه مينماید) ،ژتانسيیهام هميشه تازهام هستند تا خواستها ،تجربيات زیستي ،دسدسههوا و
د مشغوليهام زنان را به یس زبان حقوقي برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبهم تضومينات
مربوط به شناسایي ،اجرا ،احترام و تضمين حقها و آزادمهام شوهروندم بورام زنوان را طبوق
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قانون اساسي ،خواه در ذیی تضمينات عام شهروندم و خواه به عنوان تضمينات خاص شهروندم
زنانه فراه نمایند .با توجه به اینکه حاک اسالمي ،که سعادت انسان در کوی جامعوه بشورم را
آرمان خود ميداند ،باید شرایطي را بوجودآورد تا در آن حقوق همهجانبۀ افراد توأمين شوود .اگور
موضو و محمی حق یا تکليف ،امرم که زن و مرد در آن مشترکاند ،همچون آزادم اندیشوه و
عقيده که هردو الزمه شأن انساني است ،باید حق یا تکليف بهطور مساوم بوه زن و مورد تعلوق
گيرد ،در سير این صورت ،حق یا تکليف به جنسي تعلق ميگيرد که محمی و موضو موردنظر را
دارا باشد.
عموم تالش هام حقوق بشرم برام بهبود وضع زنان در راستام عدم تبعيض حقوقي آنهوا
با مردان بوده است؛ سافی از اینکه نوعي تبعيض در حقوق زنان و مردان مويتوانود بوه صوورت
طبيعي ،بنياني برام ارتقام حقوق زنان باشد .انوا کنوانسيونهام حقوق بشرم و اعالميوههوا و
ميثاقها در مورد رعایت برابر حقوق زنوان و موردان توذکرها دادهانود و دولوتهوام عضوو ایون
معاهدات ،به نوعي خود را مکلف به رعایت تساوم در استخدام ،درمان ،مرخصي ،حقوق و ماایوا
و مشابه آن کردهاند ،اما در نظر گرفتن تفاوتهام طبيعي زن و مرد ،حقوقي مضاعف برام زنان
را گوشاد مي کند که عموماً مغفو مانده است .به دليی حيام زنان ،این بخش از حقووق ایشوان
بيش از ژيش در دوران معاصر محتا حمایتهام قانوني است .تعقيب این حقوق در حقوق بشور
و حقوق شهروندم امکانژذیر است .هرچند ميتوان گفت که بر ژایهم وضع طبيعي زنوان ،ایون
موقعيت بيشتر در حوزهم حقوق بشر قرار ميگيرد ،اما در زمان اشتغا آنها ،این نوو حمایوت از
حقوق زنانه در بخش حقوق شهروندم قرار مي گيرد تا انتباه خاص حکومت را بوه دنبوا داشوته
باشد .زنان به دليی تفاوت فيایولوژیکي و جسماني ه سطح مردان نيسوتند ،بلکوه برتورمهوا و
کاستيهایي دارند؛ لذا استخدام نسخهام خاص به نام حقوق متشابه و حتي متساوم برام هر دو
جنس ،باالترین اجحاف و خيانت به زنان است .جدا از رعایت حقوق متفواوت و طبيعوي زنوان در
خانه که در حوزهم خصوصي تعریف ميشود ،آنگاه که زن در جامعه قدم ميگذارد و مسوئوليتي
اجتماعي به او واگذار ميشود ،کارفرما و کی جامعه باید در نظر داشته باشند که در یوس شورایط
برابر ،بنا نيست زن ه دوش و همچون مرد همکار و ه سطح خود کار کند ،بلکوه بوه اقتضوام
وضع زنانهم خود ،او محتا شرایط مادم و معنوم خاصي است.
طبيعتاً ،او نيازمند محيط خاص کار با شورایط و فضوام اسوتراحت زنانوه اسوت .در گوام او
ممکن است این نوعي ک کارم زنان با حقوق مردان در تضاد باشد ،چورا کوه در شورایط برابور،
مردان چنين مشکی روحي و جسمي ندارند و توان بيشترم بر کار مشابه دارند .اما از منظر حقوق
بشرم ،با در نظر گرفتن وضعيت روحي و جسمي خاص زنان در مقایسه با مردان ،این ک کوارم
موقتي اما متناوب ،نباید مبنام تفاوت در حقوق و ماایام زن نسبت به مرد همکار و هماایوهاش
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قرار گيرد .از منظر حقوق شهروندم ،جبران ک کارم زنان بور عهودهم دولوت اسوت .بوه دیگور
سخن ،کار برام زنان باید بر اساس ظرفيت جسمي و روحي آنها باشد .از ایون رو ،در شوریعت و
عرف جوامع قدی همواره حوزه هام خاصي همچون خانواده و آموزش و نظایر آن ،برام زنان در
نظر گرفته ميشده است.
پیشنهادها
 -1تبيين و ضمانت اجرام واضح حقوق مادم و معنوم و سياسي زنان در جامعه با توجه بوه
تفاوتهام جسمي و روحي زنان در ميادین اجتماعي و سياسي.
 -2تبيين منشور شفافيت در ادبيات و نيا ضمانتاجرایي الزم در حق برخوردارم از تشکیهوا
و اجتماعات و حق آزادم بيان و اندیشه ،حق برخوردارم از امنيت ،مسکن و مالکيوت بوا
اعالميه جهاني حقوق بشر.
 -3تبيين شناخت حقوق سياسي زنان در باب قوانين مربوط به حفظ حقوق شهروندم زن.
 -4تبيين قوانين و ضمانت اجرا در باب مشارکت زنان در عرصههام سياسي و اجتمواعي بوا
توجه به جایگاه آن در جامعه جهاني و استانداردسازم حقوق زن در سطح بينالمللي.
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منامع
الف :منامع فارسی
 آرلت،همين ،دو آ ( .)13٨2آزادیهای عمومی و حقوق مشر ،ترجمه یوسف موالیي ،رشيد برناک،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ او .
ژدرام ،مسعود ( .)13٨٨سپهر عمومی :روایتی دیگر از سیاست :ناریات آرنت و هامرماس،تهران :انتشارات یادآوران.
ژروین ،خيراهلل و فر ژور اصیمرندم ،علي اصغر ( .)1396ریشه های حقوق شهروندی ميککوردر قانون اساسی در شریعت اسالم ،مطالعات حقوق بشر اسالمي ،شماره .٨
ساعدوکيی ،امير ( .)13٨6قانون اساسی در نام حقوقی کنونی ،تهران :انتشارات مجد.طباطباني مؤتمني ،منوچهر ( .)13٨1آزادیهای عمومی و حقوق مشر ،تهران ،انتشوارات دانشوگاهتهران.
فالکس ،کيت ( .)13٨٨شهروندی ،مترج  :محمد تقي دلفروز ،انتشارات کویر.وی ه ،محمدرضا ( .)13٨3مفهوم اصل مرامری در حقوق عمومی نوین ،نشریه حقووق اساسوي،سا دوم ،شماره .2
هاشمي ،سيدمحمد ( .)13٨6حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایيران ،جلود او  ،تهوران ،نشورمياان.
هاار جریبي ،جعفر؛ لهراسبي ،سعيد ( .)1390مررسی رامطه سرمایه اجتماعی ما میزان هویيتجمعی ،مجله جامعهشناسي کاربردم ،شماره .2
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