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 چکیده
های مهدرن قهرار دارد و بهر  گیری دولت مقولٔ  شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل 

ساالر تأثیری به  گسهتردد دارد. در  های مردم گیری در نظام ارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم چگونگی ساخت 
کیهد، تبیهین و  این راستا، منشور حقوق شهروندی، ک  دستاورد تالش  های دولت یازدهم بودد است، با هدف تأ

یب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسالمی ایران منتشر و ب   های دولتهی ابهال   ن ادارات و سهازما   تبو
ای مورد ارزیابی نقادان  قهرار  رشت  گیری از رهیافتی میان شد. هدف این نوشتار این است ک  متن منشور را با بهرد 

شهود.  های بعهدی آن نشهان دادد  برداری در ویراست منظور بهرد های آن را ب  دهد و از این طریق، مزایا و کاستی 
ی منتشر شدد است، اما مباحث بنیادین آن در حوزٔد اندیشٔ  سیاسهی مرهر   عنوان یک سند حقوق متن منشور ب  

ین و مبادی فلسفی حهق شههروندی در ب هو اوب، بها  شدد و می  شود. بنابراین، پ  از مرور سریع تاریخ تکو
دیدگاد اصلی دربهارٔد اسهاس حقهوق شههروندی  یافت  در اندیشٔ  سیاسی، تبیین س  گیری از مرالعات انجام بهرد 

گیری از مباحهث  است. در ب و سوم، با بهرد   صورت گرفت    در ب و دوم   گرا( گرا و جمهوریت )لیبراب، جامع  
های اوب و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانٔ  منشور حقوق شههروندی جمههوری اسهالمی ایهران  ارای  شدد در ب و 

 هست. انجام گرفت  است ک  شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصال  آن نیز  
گرایی،  حقوق شهروندی، نظام حهق و تکلیهف، منشهور حقهوق شههروندی، لیبرالیسهم، جامعه   : ها کلیدواژه 

یت جمهوریت   گرایی، هو
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 مقدمه. 1

تر ها از شکل زنههدگی خههانوادگی بهه  اشههکاب پی یههددتکامل زندگی گروهی انساندر فرایند 
یتی جدیدی در انسان  ٔ حیات جمعی در روستا و شهر، الی چهه  شکل گرفههت کهه  از آن هاهو

یت در خانوادد تجرب  کرددب  نمههود. حتههی در بودند، متفاوت می عنوان انسان منفرد یا عضو
یت شمار میناشدد ب مثاب  فرد مفهومی تجرب های قدیم ک  فرد ب تمدن آمد و اهمیت عضههو

ط خههانوادد بهها داد، روابهه های ایمان دینی آدمههی را شههکل مههیدر خانوادد ب  حدی بود ک  پای 
های جدیههدی را جمعی روستا و شهر، پرسههو  ٔ یافتهای دیگر در بستر حیات تکاملخانوادد

تر زندگی میان کشید ک  بیو از هر چیز با چیستی نظام حق و تکلیف در این بستر پی یددب 
های این نظام حق و تکلیف، انسانی سروکار داشت. چگونگی تعیین ماهیت و حدود مؤلف 

یتو باز میب  د مثاب  گشت. امروزد نیز پاسخ ب  این ک  انسان ب رک انسان از این ب و از هو
شهروند چ  منزلتی دارد، از چ  حقوقی برخوردار است و چ  تکالیفی بر عهدد اوسههت، بهه  
چگونگی فهم او از خودش در این موقعیت بستگی دارد. در این رابر ، نگاهی تههاری ی بهه  

های فلسههفی از نهاد خانوادد در دوران باستان، بر بسههیاری از مؤلفهه  زایو مفهوم شهروندی
افکند. این نوشتار بههر ایههن اسههاس شههکل گرفتهه  مستتر در بحث حقوق شهروندی، پرتو می

تری از ای بتههوان بهه  درک روشههنگیههری از مرالعههات بینارشههت رود با بهرد است ک  تصور می
 یافت.   معاصر دست ماهیت و ابعاد نظام حق و تکلیف شهروندی

شههود تر میتر از مفهوم شهروندی زمانی روشنتر و دقیقاهمیت دستیابی ب  فهمی ژرف 
سههاالر در های مردمطورکلی، و نظامهای مدرن ب گیری دولتبودن آن در شکلک  ب  کانونی

  ضههرورت التههزام بهه  دٔ طورخاص، توج  داشت  باشیم. در ایران نیز بحث دربارعصر حاضر ب 
یب قانون اساسههی مشههروط  بهه  بعههد، در  رعایت حقوق شهروندی ب  یک معنا از زمان تصو

منشااور وقااو  های سیاسی قههرار داشههت  اسههت. های ملی و مرالبات جنبوکانون خواست 
های پایانی عمر دولت یههازدهم رونمههایی و ابههال  شههد، در پاسههخ بهه  ک  در سابشهروندی 

   گرفت  است. همین نیاز عمومی شکل 
گیری مفهوم شهروندی در ب و تاری ی شکل  ٔ در این نوشتار، پ  از مروری بر پیشین

یکههرد اصههلی در قبههاب حقههوق شهههروندی از منظههر لیبرالیسههم،  ن سههت، بهه  تبیههین سهه  رو
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گرایی در ب و دوم خواهیم پرداخههت. ب ههو سههوم بهه  ارزیههابی گرایی و جمهوریتجامع 
 گفت  اختصاص دارد. این منشور بر اساس مباحث پیو  ٔ نقادان

 

  گیری مفهوم شهروندیپیشینٔه شکل. 2

آن در  دٔ تری دربههارکم در قلمرو جغرافیایی، ک  دانو کاملهای باستانی، دستبنیان خانوادد
ترین شههکل زنههدگی اجتمههاعی یعنههی مثابٔ  عضو ابتههداییاختیار ماست، بر تعریف انسان ب 

یتی مسههتقل و   ٔ معنای مجموعنوادد ب خانوادد، استوار است. ب  بیانی دیگر، خا افرادی ک  هو
، ک  با وجود گذشههت بههیو 1کوالنژ بر گزارش فوستل دوشد. بناخودبنیاد دارند، فهمیدد نمی

هههای تههاری ی مربههو  بهه  ترین گزارش ترین و جههامعساب از زمان انتشار آن از دقیق 160از 
س هم  پدر خانوادد مسههلولیت روشههن رود، آتو مقدسی ک  در رأدنیای باستان ب  شمار می

پیوند مقدس خانوادد با نیاکان بههودت تکلیفههی کهه  بهه    ٔ نگهداشتن آن را بر عهدد داشت، نشان
 کههرد رسههید و پایبنههدی بهه  آن، نههامیرایی خانههدان را تضههمین میفرزنههدان وکههور بهه  ار  می

نند حق مالکیت و شد )ماحقوقی ک  برای خانوادد در نظر گرفت  می. (2۵، 1980)دوکالنژ، 
یت اعضههای خههانوادد، هههم در دین ار ( ناشی از این باور بنیادین  خانگی بود. بنابراین، هو

 شد. مشترک و هم در زندگی جمعی فهمیدد میدین/نیای 
یت مبتنی بر ایمان دینی، ب  منزلت شهروندی هنگام شکلب  گیری شهرها، درک از عضو

باستان خود را در مقام دفههاا از سههرزمین  دٔ روند دور، »شه2منتقل شد. ب  بیان لری سیندتاپ
بنههابراین،  . (24، 2014آمدند.«)سههیندنتاپ، دید ک  خدایانو نیز ب  شههمار مینیاکانو می

وج  ب  معنای شهروندی تمامی ساکنان تحت پوشههو قههوانین آن هیچزندگی در یک شهر ب 
زیسههتند، انی کهه  در شهههر میبردگههان، زنههان و بیگانگهه  ب  همههین دلیههل،رفت. ب  شمار نمی

 :شدندشهروند محسوب نمی

توانسههت مالههک چیههزی باشههد. او ن  در روم و ن  در یونان، یک خارجی نمی
کههرد، ازدواج او بهه  رسههمیت توانست ازدواج کنههد. اگههر هههم ازدواج مینمی

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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توانست بهها شدند. او نمیشد و فرزندان وی نامشروا شمردد میشناخت  نمی
ردادی ببندد و قانون، چنی قراردادی را بهه  هههیچ وجهه  معتبههر یک شهروند قرا 

 . (196، 1980)دوکالنژ،  دانستنمی
یت دینههی وراثتههی بههود کهه  بهها عنههوان »میهن کید بر یک هو پرسههتی« بنیان شهروندی، تأ

ای پ  از طی مراحل دشوار ب  شهههروندی پذیرفتهه  اگر بیگان  ،شد. از همین روشناخت  می
اعرههای شهههروندی،  فراینههدشد برای خدایان شهر قربانی کنههد تهها ت  میشد، از او خواسمی

یتو بههود.  دٔ کامل شود. »بنابراین، دفاا از شهر برای شهروند دور باستان برابر با دفههاا از هههو
دوسههتی باسههتان را ای ک  میهنناپذیر بودندت آمیزد دین، خانوادد و سرزمین از یکدیگر جدایی

 . (2۵، 2014)سیدنتاپ،  د.«ب  تعصبی فراگیر تبدیل کر
های باسههتانی مشاب  همین درک از شهروندی، گذشت  از یونان و روم باستان، در تمههدن 

یههابی وی در روابههط شههود. یایههت آدمههی، در کمابدیگر مانند ایران و چین نیز مشههاهدد می
هایی ک  بهها زنههدگی جمعههی فضیلت و رویلت فرد با نسبت  ٔ شد و درجاجتماعی تعریف می

 شد. کرد سنجیدد میبرقرار می
با پیدایو و گسترش مسیحیت، عنصر فردگرایی ب  تعصب دینی افزودد شد و در نتیج ، 

ک ، چنان   اشارد خواهد شد، بعههدها تضههاد طوریب  شهروندی وجهی انفرادی نیز پیدا کرد 
بهها شههمولی کهه  مسههیحیت گذاری کرد. ب شی از فردگرایی هم درونی سیاست مدرن را پای 

برخالف آئین یهود ک  بهه  . کرد خود ب  ارمغان آورد ناشی از تعریفی بود ک  از ایمان ارائ  می
ها، صههرف نظههر از انسههان  ٔ رسههتگاری را بهه  همهه مسههیحیت قوم برگزیدد اختصاص داشت، 

نسههان بهها خههدا بههود کهه  میههزان فردی   ٔ داد. اینک، این رابرجنسیت، نژاد و طبق ، بشارت می
سیاسههی   ٔ زد، نهه  خههانوادد و نهه  جامعهه ت وی و سرنوشت مقدر او را رقم میسعادت یا شقاو

نگری عرفههانی هههاهر شههد کهه  در تههأمالت درونشکل  )شهر(. در ُبعد فلسفی، فردگرایی ب 
گوستین ریش  دارد و بعدها ب  پی   ٔ اندیشم، پ  هستم« در اندیشریزی اندیش  »میفلسفی آ

گوستین ن ستین کسی بود ک  موضع اوب شهه   1رمدرن انجامید. ب  تعبیر چارلز تیلو ، »آ
با این همهه ، در . (133، 1983مان برای حقیقت، بنیادین ساخت.«)تیلور، را در جستجوی

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

.  
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کشید، هنههوز ک  نظام حق و تکلیف شهروندی در آن نف  می ،این دورد هم فضای اخالقی
 محور بود. فضیلت

یت انسانی متفرد   ٔ فلسف اندیشم، پ  هستم« دکارتی را در »میاخالق مدرن، ههور هو
، در حههالی کهه  1اینتههایراست. ب  بیان السدیر مکبیند ک  در عصر پسافضیلت معنی شددمی

گونهه  کهه  بایههد گون  ک  هست«، »انسههان بدان»انسان بدان  ٔ اخالق فضیلت بر س  پای  ٔ فلسف
اشههد راهنمههایی کنههد قواعدی ک  او را در حرکت از آن   هسههت بهه  آن هه  بایههد ب»باشد«، و 
  ٔ زمان یایات در علوم تجربی و علوم انسانی، فلسههفقرار داشت، با حذف هم «ها()فضیلت

شدن آدمیان شد. در نتیج ، »از بین رفههتن هههر عنوان راهنمای اخالقیاخالق فاقد فضایل ب 
تصوری از ماهیت واتی انسان، و همراد آن با از بین رفتن هههر تصههوری از یایههات، موجههب 

شههان کههامالر ییرواضهه  شود ک  تنها دو جزء آن شاکل  باقی بماند و آن دو جزء نیز ارتبا می
   . (10۷، 1390،  )مک اینتایر گردد.«می

یت انسان در دوران مدرن و عصر روشنگری ب  مثاب  قلٔ  تالش  های فکری  تصوری ک  از هو
، بههر اسههاس مفهههومی از  2ت هاب بینی آن شکل گرفت، ب  بیان استوار و فلسفی برای تبیین جهان 

گاهی   انسان استوار بود ک  فرد در آن کامالر متمرکز و یکپارچ  و برخوردار از توانایی خردورزی، آ
گذاشت و همراد  دنیا می ای درونی بود ک  با »خود« پا ب  و عمل بود و »محور آن مشتمل بر هست  

ان« با خود، در سراسر موجودیههت فههرد  حالی ک  اساسار در امتداد یا »همس شد، در آن آشکار می 
دهههد کهه   (. هههاب در ادامهه  بحههث خههود نشههان می 2۷۵،  1992ماند.« )هههاب،  یکسان باقی می 

گیری جوامع مههدرن و نهادهههای آن آشههکار شههد، یههک مفهههوم  هایی ک  ب  علت شکل پی یدگی 
ی ک  برای انسههان  شناختی از »خود« را ب  ارمغان آورد. در این مفهوم، ارتبا  با »دیگران« جامع  

کید می ها، معانی و نمادها را ب  »خود« منتقل می مهم هستند و ارزش  شود و در نتیجهه ،  کنند، تأ
 شود میان درون و بیرونت امر ش صی و امر عمومی.    پلی می 

شههود کهه  قواعههد اخالقههی اطههالق می  ٔ اخالق ب  مجموع ،در دنیای مدرن ،از همین رو
اجتمههاعی، در قالههب قههوانین حقههوقی تبلههور   ٔ کند و در عرص ظیم میروابط ما با دیگران را تن

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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آن دسههت  از  دٔ اخالق متجدد انحصههارار بهه  تحقیههق دربههار  ٔ یابد. ب  بیان تیلور، توج  فلسفمی
اصوب اخالقی محدود است ک  باید بر روابههط مهها بهها دیگههران حههاکم باشههد، یعنههی اخههالق 

ب  کرامت و مفهوم زنههدگی مبتنههی بههر خیههر تکلیف، و هدف دیگر کاوش اخالقی ک  مربو  
از دیدگاد وی، آن   یههرب متجههدد را از دیگههر  . (10، 1989)تیلور،  گیرد است را نادیدد می

ی آن از اصل احترام است ک  بر مبنای مفهوم حق درک بندصورت سازد، ها متمایز میتمدن
ب شد، از کههاوش ا معنا میکند و زندگی رما با خودمان حکایت می  ٔ شود و آن   از رابرمی

بنیان مدرن، حقههوق را مسههتقل های حقاست. ب  بیان دیگر، نظری  اخالقی بیرون راندد شدد
طرفههی کنند و ههور مباحههث مربههو  بهه  بیاز خیر )مفهوم زندگی سعادتمندان ( تعریف می

ا ممکههن طرفی ب  این معنهه )خنثی بودن( حکومت برای پاسخ ب  این نیاز است. این ک  آیا بی
توج  ب  ایههن نکتهه  اسههت آن   حایا مرلوب است، بحثی است ک  ب  آن اشارد خواهیم کرد. 

هایی، فراهم کردن امکان وضع قههوانینی اسههت کهه  از کارگیری چنین استدالبک  هدف از ب 
 شمولی برخوردار باشند. تعمیم و هم  دٔ حداکثر گستر

درن اشارد شد. حههاب کهه  از تههالش در سرور پیشین ب  وجود تناقض نهفت  در سیاست م
، زمان آن رسیدد کهه  بهه  ایههن س ن گفت  شدشموب قوانین و نظام حقوقی  دٔ برای گسترش دائر

  ٔ طور مستقیم با حقوق شهروندی مرتبط است. تیلور در مقالهه موضوا بپردازیمت بحثی ک  ب 
تههنو واتههی بهه  طور مبسو  ب برانگیزی ک  با عنوان »سیاست شناسایی« منتشر کردد، بحث
های سیاسی مدرن پرداخت  است. وی ب  دو تحوب تههاری ی مهههم در فرهنههی سیاسههی نظام

. اسههتسیاسههت شناسههایی  دٔ های کنههونی دربههارمشغولیساز دبکند ک  زمین یرب اشارد می
پاشی سلسل  مراتب اجتماعی مبتنی بر »شرافت« است ک  آشکارترین شکل آن ن ست، فرو

 شههد و بهها مفهههوم نههابرابری در پیونههدی تنگاتنههی قههرارنقالب مشاهدد میقبل از ا  ٔ در فرانس
داشت. این همان نظام »کهن«ی است ک  وقوا انقالب فرانس  ب  براندازی آن منجههر شههد و 
ین »کرامت« قرار دارد ک  در معنههایی  امتیازات طبقاتی را ملغی ساخت. در مقابل، مفهوم نو

ها یهها کرامههت رود و »در آن از کرامههت واتههی انسههانطلبان  بهه  کههار مههیشموب و تساویهم 
ها دارای انسههان  ٔ شود. در اینجا فرض بر این است ک  همشهروندی س ن ب  میان آوردد می

 . (3۷، 1392)تیلور،  کرامت هستند.«
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گیری مفهوم »اصالت« مربههو  اسههتت تحههولی کهه  شههاید بتههوان ژان ژاک  تحوب دوم، ب  شکل 
را بیانگر صری  آن دانست. این مفهوم    2کنندگان و یوهان گوتفرید هردر ر  را از ن ستین مر   1روسو 

 بودن هستیم: ای اصیل از انسان ها دارای شیود ک  هر یک از ما انسان نکت  داللت دارد  بر این  
ها، تهها ایههن  کرد ک  تفاوت میههان انسههان تا اواخر قرن هجدهم کسی تصور نمی 

اصی از »انسههان بههودن« وجههود دارد،  حد واجد اهمیت اخالقی باشد. شیؤد خ 
شوم تا ب  این شیود زندگی کنم، ن  ایههن  ن« است. من فراخواندد می م ک  شیؤد » 

ای ب  »روراستی  ک  مقلد شیؤد زندگی دیگران باشم. این مفهوم اما، اهمیت تازد 
یشتن« می  ب شد. اگر من با خودم روراست نباشم، سررشتٔ  حیاتم را بهه   با خو

 . ( 42، 1392)تیلور،  دهم ن بودنم از دست می همراد انسا 
در نتیج ، سیاست مدرن بین دو قرب قوی در نوسان است: سیاست مبتنی بر »کرامت« 

شمولی گرایو دارد، دومی ب  خاص بودن. اولی و سیاست مبتنی بر »اصالت«. اولی ب  هم 
ین ساز منجر میب  نظام حقوق برابر و همگن حقههوق خههاص شود، دومی بر ضههرورت تههدو

تههوان در ها. تفاسیر گوناگون از شهروندی و حقوق مترتب بههر آن را میبرای احترام ب  تفاوت 
گرایی و فردگرایههی، و طیفههی میههان پرتو این تضاد واتی سیاست مدرن، در طیفی میان جمههع

 پردازیم. گرایی قرار دادت مبحثی ک  در ب و بعد ب  آن میگرایی و خاصشموب هم 
 

 اساس حقوق شهروندی گاه دربارٔه سه دید . 3

گرا، باورمنههدان بهه  گرا، جمهوریههت، اندیشمندان لیبراب، جامع در رابر  با حقوق شهروندی
های رادیکاب و نیز اشههکاب شهههروندی ماننههد شهههروندی جنسههیتی، فرهنگههی، دینههی، نظری 

صههر سهه  مرالع  هستند. در این نوشتار تنههها بهه  معرفههی م تمحیری و جهانی، قابلزیست
چرا ک  باور دارم در حههاب  ت شودگرایی بسندد میگرایی و جمهوریتمکتب لیبرالیسم، جامع 

روند و آشنایی با آنها، بسههیاری از های شهروندی ب  شمار میحاضر از تأثیرگذارترین دیدگاد
 دهد. طور مستقیم یا ییرمستقیم پوشو میهای دیگر را نیز، ب مباحث مرر  در دیدگاد

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 شهروندی لیبرال . 1-3

شهروندی لیبراب، مفهومی متمایز از شهروندی است کهه  ارزش بنیههادین آن در حداکثرسههازی  
هههای  عنوان آزادی از مداخلٔ  حکومت در توسع  و طر  بیو از هم  ب  است و آزادی فرد نهفت  

شههود،  ها شامل آزادی بیان و عقیدد نیههز می شود. درست است ک  این آزادی ش صی معنی می 
کید بر این ک  افراد بتوانند آزادانهه  در  اما قوت آن در حوزٔد خصوصی و بازار ملموس  تر است. تأ

بیو، هم از فرد و هههم از  و ها جامعٔ  مدنی تشکیل دهند ک  کم ها متشکل شوند و آن گرود گرود 
یژد در دوران معاصههر، چشههم حکومت متمایز باشد، در اندیشٔ  لیبراب، بهه   گیر اسههت. اگرچهه   و

شکیل حکومت برای اهداف اجتماعی ضروری اسههت، ماهیتههار بهه  دنبههاب گسههترش اقتههدار و  ت 
گیههرد کهه  بههرای  نفههووی صههورت می هههای وی افزایو منابع سیاستمداران، دیوانساالران و گرود 

کید لیبرالیسم بر پایبندی ب  قانون اساسههی بهها هههدف محههدود  افزایو قدرت تالش می  کنند. تأ
هههای اجتمههاعی اسههت و وهیفههٔ   طریههق نهادهههای همگههانی و ارزش طلبی از کردن این قدرت 

ای از شهروندی اسههت  جامعٔ  مدنی لیبراب، حفظ استحکام اجرای قانون اساسی از طریق گون  
 ک  مستقل از مداخلٔ  حکومت، بسیاری از مسائل را خود حل کند. 

تحقههق  دادن ومزایای ایههن تفسههیر از شهههروندی، آشههکار اسههت. آزادی افههراد در شههکل
ک  رها از مداخل  و اعماب قدرت حکومت )مگر زمانی ک  ب   شانب شیدن ب  سبک زندگی

های دیگران آسیب بزنند( است، منشأ پیشرفت، مکنت و خالقیتی ییرقابههل انکههار در سههدد
گیری کلی لیبرالیسم، از اخیر حیات بشر بودد است. با این هم ، باید توج  داشت ک  جهت

شود شود، صرفار در این خالص  نمیآن ک  با عنوان نولیبرالیسم شناخت  میجمل  خوانشی از 
، 1شان آزاد بگذارد. ب  تعبیر آیری  ماریون یانیک  شهروندان را در پیگیری زندگی ش صی

ای از طریههق اسههتت جامعهه  شههددزداییای سیاستگرا، جامعهه داری رفههادسههرمای   ٔ جامعهه 
گیههرد کهه  مشتریانی در نظههر میهمثاب  اربههاب رجواا ب اش، شهروندان رگیری رفاهیسمت

پایبنههدی  . (6۷، 1990)یانی،  شان در حیات عمومی جامع  نیستنیازی ب  مشارکت فعاب
 است:ب  الزامات چنین تحولی، ب  بیان پیتر شاک، ادای وهیفٔ  شهروندی را دشوار ساخت 

شمارد. افزون بههر ایههن، ا میها را پربهها، تکالیف و فعالیتسازی ش صیتخصوصی»
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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کند. این ن  تنههها بازار اقتصاد لیبراب، کسب ثروت و برخورداری از لذائذ مادی را تسهیل می
گذارد، بلکهه  شههأن و منزلههت های همگانی باقی میزمان کمی برای سیاست و دیگر فعالیت

 «کنههدمیرنههی انههدوزی و مصههرف، کمهایی را در مقایس  بهها ثروت اجتماعی چنین فعالیت
بهه  همههین خههاطر اسههت کهه  در ایههاالت متحههدٔد آمریکهها، اکثههر  . (13۷، 2002)شههاک، 

و شههرکت در  های لیبههراب، گذشههت  از تعهههدی کلههی بههرای پیههروی از قههانونیسیاسههتگذار
 گذارد. ها، وهائف کمی بر دوش شهروندان میدادگاد  ٔ های منصفتلهی

لیههف منبعههث از آن از سههوی  مباحههث مرههر  شههدد دربههارٔد شهههروندی و نظههام حههق و تک 
بینانهه   اندیشمندان لیبراب، بسیار متنوا است و حتههی انتظههار ارائههٔ  خالصههٔ  آنههها در اینجهها واقع 

ن واهدبود. با این هم ، نگاهی کوتاد ب  بحههث جههان رالههز، فیلسههوف سیاسههی لیبههراب شهههیر و  
یر و تصههور ای روشنگر ب  تواند روزن  تأثیرگذار سدٔد بیستم، می  لیبههراب از شهههروندی   روی تصو

لیبرالیساا   ترین تفسههیر رالههز از شهههروندی در کتههاب  بگشاید. شاید بتوان ادعا کههرد کهه  کامههل 
شود. توج  ب  پرسو اساسی ک  وی در این کتاب )و بلک  در طوب حیههات  او یافت می  سیاسی 

و را  اش( ب  دنباب یافتن پاس ی برای آن اسههت، معنهها و جایگههاد شهههروندی در اندیشههٔ  ا فکری 
کنههد: »چگونهه  ممکههن اسههت اجتمههاا عادالنهه  و باثبههاتی وجههود داشههت  باشههد کهه   روشن می 

هههای دینههی، فلسههفی و اخالقههی متضههاد و بلکهه   واسههرٔ  آموزد شهههروندان آزاد و برابههر آن ب  
گونهه  کهه  پیداسههت،  همان  . ( 133، 1993ناپذیر، عمیقار دچههار اشههتقاق هسههتندز«)رالز، قیاس 

هههای مسههلل  هسههتند.  فرض های بنیادین دموکراسی لیبراب، پیو نوان ارزش ع آزادی و برابری، ب  
شدٔد تاری ی در میان اجتماعههات دموکراتیههک  عنوان ارزش پذیرفت  اصل دیگری ک  رالز از آن ب  

زمین ک  نتایج عدم تسههاهل  برد، تعددگرایی است. بر این اساس، فرهنی سیاسی مغرب نام می 
یژد در جنی را ب   پا تجرب  کههردد س های سی و اسههت، تنههوا و تعههدد الگوهههای    الٔ  مذهبی در ارو

است و در نتیج ، مفهههوم شهههروندی و نیههز نظههام حههق و تکلیههف  زیستی را ب  رسمیت شناخت  
دانیم کهه   باشههد. مههی مترتب بر آن باید هرفیت تساهل و مدارا نسبت ب  ایههن گونههاگونی را داشت  

است و قراردادی کهه  بهه  پیشههنهاد وی پایههٔ  نظههام    رفت  نظریٔ  رالز در سنت قراردادگرایان شکل گ 
صههورت    پههوش هم همکاری عادالن  در اجتماعات لیبراب دموکرات است، در قالب یک اجماا  

ای از جهههل  پههردد های قرارداد در یک وضعیت اولیٔ  فرضههی و در پ  پذیرد ک  در آن، طرف می 
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 پیشههنهادی رالههز بههرای عههدالت  نسبت ب  وضعیت خود در اجتماا واقعههی، بههر اصههوب دوگانهه ٔ 
مثاب  انصاف رالز از کتههاب  رسند. تحوب بزرگ و اساسی نظریٔ  عدالت ب  اجتماعی ب  توافق می 

این اسههت کهه  در ایههن اثههر اخیههر، هویههت    لیبرالیس  سیاسی ب  کتاب    ای در باب عدالت نظری  
غییر کردد اسههت. رالههز  های قرارداد از »انسان بماهو انسان«، ب  »انسان بماهو شهروند« ت طرف 

یت سعی می  ب شی حق بههر خیههر و بیههرون رانههدن مفههاهیم خیههر از موضههوا  کند از طریق اولو
پذیر سازد. این ک  این تههالش تهها  اجماا، توافق حداقلی را بین الگوهای زیستی گوناگون امکان 

،  )بههرای نمونهه  نههک.: بهشههتی   چ  اندازد موفق بودد یا خیر، موضوا بحث ایههن نوشههتار نیسههت 
شههود کهه  بعههدار  مهم تمایزی است ک  رالز بین امههر عقالنههی و امههر ُعقالیههی قائههل می   ت ( 139۵

 خواهیم برد.  منظور پیشبرد بحث حاضر از آن بهرد خواهد شد و ب  توضی  دادد 
 گراشهروندی جامعه. 2-3

ز سیاسههی را ناشههی ا  ٔ ها شهروندی را متکی بهه  افههراد و در نتیجهه ، جامعهه در حالی ک  لیبراب
شهههروندی   ٔ گرایان ریشمانند، جامع دانند ک  هر یک هموارد فرد باقی میتجمیع افرادی می

شناسههی کالسههیک در جامع  1دانند. مفهوم جامع سیاسی منبعث از فرهنی می  ٔ را در جامع
تر کههارکردی 2ای پیوند دارد ک  آن را نسبت بهه  مفهههوم اجتمههااکاران با کارکردگرایی محافظ 

بارزی از این تفسیر دانسههت کهه    ٔ را بتوان نمون  3د. شاید بیان کالسیک فردیناند تونیزشمرمی
کند، در حالی کهه  اصههرال  اجتمههاا را پیوست  تعریف میجامع  را معرف جهان سنتی بهم
کار دارای ساختار عقالنی، اندیشههیدد و منفههرد بهه  دٔ شدقرع برای توصیف جهان مدرن قرع 

بر این اساس، جامع  بر پیوندهای مستقیم استوار است، در حالی ک   . (19۵۷برد)تونیز، می
امهها،  پیوندهای اجتماا از سنخ انجمن است. چنان   آمد، مفهوم پساتجددگرایان  از جامع 

کید دارد. دنیل بل ب  درسههتی خاطرنشههان مههی کنههد کهه   4بیو از هر چیز بر نقو فرهنی تأ
یت دٔ عیت مهم دربارگرایان توج  ما را ب  این واقجامع  کنند ک  در پیونههد بهها مان جلب میهو
چنان هه  خههواهیم دیههد، ایههن  . (93، 1993)بل،  شودهای متعدد تعیین و تعریف میجامع 

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هههای اجتمههاعی مشههترک در دیههدگاد بحههث توجهه  بهه  خیرههها و موهبت  ٔ پیوند است ک  پایهه 
گرایی   اهمیت جمع در جامعهه دهد. با این هم ، نباید تصور شود کگرا را تشکیل میجامع 

با آن   در مکاتب سیاسی مانند سوسیالیسم یا کمونیسم مرر  است یکسان است. ب  بیههان 
تههر گرایی مد نظر دارد، کمگرایی ک  جامع ، برخالف نگرش لیبراب، نوا جمع1جرارد دالنتی
م در این است گرایی هتر فرهنگی است و فرق آن با درک سوسیالیستی از جمعفردگرا و بیو

   . (163، 2002)دالنتی،  ک  مادی نیست
اینتههایر، چههارلز باید توج  داشت ک  با وجود این ک  اندیشمندانی هم ههون السههدیر مک

گرا هههای فلسههفی جامعهه عنوان مشهههورترین چهرد بهه  3و مایکل سههندب 2تیلور، مایکل والزر
هایشههان اسههتقباب دیدگادشوند، خههود آنههان از اطههالق چنههین عنههوانی بههر خههود و معرفی می

یکههرد انتقههادی بهه  تجههدد و و ب  ریههم تفاوت  با این هم کنند. نمی هههای گههاد اساسههی در رو
یژگههی مشههترک در مباحههث ایههن لیبرالیسم ب  مثاب  ایههدئولوژی سیاسههی آن، دسههت کم سهه  و

 شناسایی است. اندیشمندان قابل
کید بر اهمیت جامع  در شههکل یژگی، تأ فههراد اسههت. چنان هه  گیری هویههت ان ستین و

گرایان اعتقاد دارند ما معموالر اشارد شد، برخالف مفهوم فردگرایان  لیبراب از »خود«، جامع 
اندیشیم. این فهههم از هویههت خودمان می دٔ مان است ک  درباربا توج  ب  پیوندهای اجتماعی

اب ارزش خالف مبحههث لیبههربههر ،گیرد. ن ستانسانی در تضاد با س  مبحث لیبراب قرار می
اسههاس آن عنوان برترین منفعت نیستند تهها برانت اب فردی، مردم ضرورتار معتقد ب  چیزی ب 

ای از اجتماا است ک ، چنان   دیدیم، راد زندگی خود را انت اب کنند. دوم، درک لیبراب ورد
ضرورت مشارکت فعاب شهروندان در امههور  دٔ با ایدو کند مفهومی از شهروندی را توصی  می

گرایی آن را بهه  چههالو مگانی، مغایرت دارد. سههومین مبحههث لیبههراب کهه  دیههدگاد جامعهه ه
های وابست  بهه  شموب بودن( لیبرالیسم است ک  ارزش کشد، خاص بودن )در مقابل هم می

هههای آن را تنها در یک بستر فرهنگی خاص، یعنی فرهنی اجتماعههات متجههدد دارای ارزش 
پا  های دیگر. سازد، و ن  الزاما در فرهنیمعتبر می برخاست  از میرا  تاری ی ارو

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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یژگی دوم جامع   گرا،  شههود. در دیههدگاد جامعهه  گرایی ب  همههین مبحههث آخههر مربههو  می و
شههوند. در نتیجهه ،  هایی هستند ک  اخالقیات بهها توجهه  بهه  آنههها قابههل درک می ها زمین  فرهنی 

تجدد قابل درک هستند. با ایههن همهه ،  های لیبراب اخالق در بستر فرهنگی عنوان مثاب، نظری  ب  
یت فرهنگههی از نسههبی مفهوم جامع   گرایی مرلههق متمههایز اسههت. هم نههین، هویههت  گرای هو

 شود. ناپذیر و نقدناپذیر فرض نمی گرایان، ثابت، تحوب فرهنگی، برخالف دیدگاد محافظ  
  سههت،نمهم در رابر  با موضوا مورد بحث این نوشتار شایان توجهه  هسههتند:   ٔ دو نکت

  ٔ کننههد، چههون مؤلفهه پاسداشت از حقوق محدود نمی دٔ گرایان سیاست را صرفار ب  حوزجامع 
یت انسانی را رابرهه  ای کهه  بههدان بههاور دارد او بهها مفهههوم زنههدگی سههعادتمندان   ٔ مهمی از هو

مبتنههی بههر  آن با مفهوم زندگی    ٔ دانند. در نتیج ، تعیین حقوق شهروندی بدون تبیین رابرمی
یت ،پههذیر نیسههت. دوم مکانا خیههر  بنیههاد اسههت و مفهههوم حقههوق شهههروندی، مفهههومی هو

گرا کند، دیدگاد جامع برخالف نگرش لیبراب ک  فرهنی سیاسی اجتماا را همگن تصور می
ای بههرای بهه  رسههمیت شههناختن شههناختی گسههترددشههناختی و جامع هههای معرفتهرفیت

بهها عنههوان »سیاسههت هویههت« یهها »سیاسههت  های فرهنگی داردت یعنی آن   امروزدگوناگونی
سیاسههی، بلکهه  بهها   ٔ شههود. شهههروندی نهه  تنههها بهها مشههارکت در جامعهه تفاوت« شناخت  می

یت سروکار دارد.   پاسداشت از یک هو
مفههاهیم کههانونی،  دٔ همانند تفسیرهای پرشمار از لیبرالیسم ک  ضمن اشتراک نظههر دربههار

و متنوعی  گرایی نیز طیف گسترددکنند، جامع یشهروندی ارائ  م دٔ های متنوعی درباردیدگاد
گرایی لیبراب )مثل دیدگاد کند. برای مثاب، دالنتی ب  وجود جامع ها را نمایندگی میاز دیدگاد

یتی تالش می گرایی مههدنی )مثههل کنههد و جامعهه چارلز تیلور( ک  برای یلب  بر مناقشات هو
سههازی بههرای افههزایو معرههوف بهه  زمین  ( ک  هدفو بیو از هههر چیههز1نظرات رابرت پاتنام

هایی مثل اعتماد، تعهههد و همبسههتگی اسههت اشههارد اجتماعی از طریق ارتقاء ارزش   ٔ سرمای
هایی از دیدگاد تیلههور از آنجا ک  پیو از این با ب و . (16۵-616، 2002کند)دالنتی، می

تر بحههث او ابعههاد بنیههادیگرایی، در اینجهها بهه  ای از دیدگاد جامع عنوان نمون آشنا شدیم. ب 
 کنیم. میطور خالص  اشارد شهروندی هم ب  دٔ دربار

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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گیری ب  سههمت فضههایی اخالقههی از دیدگاد تیلور، دانستن این ک  »من کیستمز«، جهت
شود. ب شی از آن ب  معروف بهه  های مربو  ب  خوب و بد هاهر میاست ک  در آن، پرسو

های خههاص د پیروی از ایمههان دینههی یهها تشهه  شموب ماننهای هم رشد تاری ی پایبندی
شود، از طریق فهم مانند ملیت است، اما ب و دیگر ک  ب  پرسو »چ  کسیز« مربو  می

سهه نان  سهه نان اسههت. ایههن خصههلت همس ن بالقود در اجتماعات همعنوان همانسان ب 
کههاملی  است ک  »از طریق اکتساب زبان ینی انسانی جهت بیان نف  بهه  عههامالن انسههانی

یمت عامالنی توانمند جهت فهههم خودمههان و از ایههن دو توانههایی بههرای تعریههف تبدیل می شو
یت خودمههان«)تیلور،  ، 1991ایههن زبههان، معههرف فرهنههی ماسههت)تیلور،  . (42، 1392هو

یت . (33 یتی کهه   دت مان داراز همین روست ک  شهروندی، پیوندی وثیق با فهم ما از هو هههو
 . ب  لحاظ فرهنگی، خاص است

های دیگههر گرایی دارد، بیو از دیههدگادلحاظ پیوند وثیقی ک  با زمین گرا، ب دیدگاد جامع 
تههر کشههوری در مستعد سیاست شهروندی چندفرهنگی است. با توج  ب  این ک  امههروزد کم

دارای اجتمههاعی یکدسههت باشههد، احتههرام بهه  بهه  لحههاظ فرهنگههی شههود کهه  دنیا یافههت می
یت در نظامات اجتماعی و سیاسههی کشههور دارای اهمیتههی بسههیار  های فرهنگی گوناگونهو

 1شوند. است، تا آنجا ک  حتی در افزایو رشد اقتصادی کشورها منبعی ارزشمند شمردد می
یتاما باید توج  داشت ک  بحههث سیاسههت چنههدفرهنگی هههای گرا از صههرف احتههرام بهه  هو

چنههدفرهنگی   ٔ ازان و فعاالن عرص پرد رود. بسیاری از نظری فرهنگی متنوا و متعدد فراتر می
یند. این بدان معناسههت کهه  در ها س ن میرسمیت شناختن این تفاوت اکنون دیگر از ب  گو

های سیاسی، اجتمههاعی، فرهنگههی و گیری در عرص های تصمیمفرایندگیری و کارکرد شکل
 ها باید لحاظ شوند. اقتصادی، این تفاوت 

 گراشهروندی جمهوریت. 3-3

گرایی، مشههی سیاسههی  ر چیههز بایههد بهه  نکتهه  توجهه  کنههیم کهه  منظههور از جمهوریههت پیو از ههه 
خواهان نیست. اصرال  رپابلیک )جمهوری( از کلمٔ  التین رسپابلیکا ب  معنی امر یا  جمهوری 

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

یکرد تغییر »نقو بهشتی، سیدعلیرضا نک: فرهنگی تنوا  اثرات از جنب  این با آشنایی برای .1  رشد در فرهنگی تعدد و تنوا  ب  رو
 .۷۵-91 ص  ،139۵ ناهید، تهران: ،چندفرهنگی سیاست در مقال  هفت افهرا : و اتحاد همزیسهی در اقتصادی«
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مایملک عمومی گرفت  شدد و داللت بر این دارد ک  نظام جمهوری از حکومت یا اجتماعی کهه   
  را مایملک خود بدانند، متمههایز اسههت   ، جمل  مردم ساکن در کشور در آن حاکمان هم  چیز، از  

، یعنههی  2همگانی بههودن  : ند از ا گرایی عبارت دو عنصر مهم جمهوریت  . ( 43، 1998، 1)سیسرو 
. س ن این نیست ک   3جای خصوصی و ش صی بودن، و خودگردانی شر  باز و آشکار بودن ب  

سههت کهه  چگونهه  بهتههر قابههل دسههتیابی  همگانی بودن و خودگردانی خوب اسههت، بلکهه  ایههن ا 
ها هههم  کاران و سوسیالیست ها، محافظ  شاید گفت  شود ک  لیبراب  . ( 146، 2002، 4هستند)دگر 

مدعی تالش برای حکومههت مههردم بههر مههردم و بههرای مههردم هسههتند و ایههن دو عنصههر م ههت   
یلیههام سههولیوان گرایی نیست. اما اندیشمندان جمهوریت جمهوریت  مایکههل  ،  5گرایی هم ههون و

با این استدالب ک  لیبرالیسم ب  امر خصوصی و حقوق فردی توجهی بیو    6سندب و فیلیپ پتیت 
سههازد  عنوان شهروند رهنمههون می شان ب  و ب  فضائل همگانی ک  مردم را ب  وهائف دارد از اندازد 

 اند. دارد، تمایز دیدگاد خود از دیدگاد لیبراب را نشان دادد توج  کمی مبذوب می 
گرایانهه ، از عنصههر  درک پیامدهای این عناصر بنیادین در مفهوم شهروندی جمهوریت  برای 

سیاست   ، ن ست  : کنیم. پیامدهای این عنصر، دوگان  است می اوب یعنی همگانی بودن شروا 
مفهوم »عموم« صرفار اشارد ب  گروهی از   ، ب  مثاب  امری عمومی، باید علنی و آشکار باشد. دوم 

یو را  مردم نیست، بلک  و  ج  یا ساحتی از زندگی است ک  مالحظات و مباحثات خههاص خههو
هایشان را بهه   آورد، استعدادها و هرفیت داراست. زندگی همگانی مردم را ب  میدان و گردهم می 

سازد ک  باعههث همبسههتگی، و گههاد تضههاد آنههها، بهها دیگههر  گیرد و از آنها یک جامع  می کار می 
کیههد  های همگههانی ایههن جنبهه    . ( 14۷  ، 2002)دگههر،    شههود اعضههای اجتمههاا می  بودن، بهه  تأ

انجامد. امر عمههومی نهه  صههرفار بههرای  گرایی بر حاکمیت قانون و فضیلت مدنی می جمهوریت 
 تأمین آسایو، بلک  برای حفاهت در برابر فساد است ک  باید آشکارا اعماب شود: 

ر یلبهه  بهه  دٔ هنگام ضههرورت، آمههادعنوان عضوی از جامع ، مههردم بایههد بهه ب 
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تمایالت ش صی و کنار گذاشتن منافع خصوصی و انجام آن   برای جامع  
همگههانی  دٔ باشههند. شهههروندانی کهه  انگیههز ،عنوان یک کل مصلحت استب 

 گذارنههدداشت  باشند و چنین کنند، فضیلت همگانی یا مدنی را ب  نمایو می
 . (14۷، 2002)دگر، 

سیاسههت امههری از آنجا کهه  ون است. تجلی این فضیلت، پایبندی ب  حاکمیت قان  ٔ الزم
های فراینههدهای عمومی است ک  خههود نیازمنههد گو و تصمیموتهمگانی است، نیازمند گف

ینههد، چهه  زمههانی بایههد سهه ن  دٔ مندی است دربارقاعدد این ک  چ  کسههانی بایههد سهه ن بگو
یند و تصمیم  ها چگون  باید ات او شوند. ضرورت پایبندی ب  حاکمیههت بهها عنصههر دوم،بگو

یعنی خودگردانی، پیوندی وثیق دارد: اگر قرار است شهههروندان بههر سرنوشههت خههود حههاکم 
توانند تابع حاکمیتی خودکام  یا دلب واد باشند و در نتیج ، هم  باید تابع قههانون باشند، نمی

دو وج  آزادی و تعاریف او را از آزادی سلبی )منفههی(  دٔ باشند. اگر بحث آیزایا برلین را دربار
تههر گرایی بیوادی ایجابی )مثبت( مبنا قرار دهیم، باید گفت آزادی مورد نظر جمهوریتو آز

گرا، حاکمیههت قههانون و آزاد بههودن متوجهه  نههوا دوم اسههت تهها نههوا اوب. آزادی جمهوریههت
گرایههان بههیو سازد. ب  بیان پتیت، جمهوریتخودکامگی را ضروری می  ٔ شهروندان از سلر

 . (80، 198۷)پتیههت،  اندنگههران آزادی از سههلر داخل  باشند، دباز آن ک  نگران آزادی از م

پایداری آزادی تحت حاکمیت قانون، هم مشارکت فعاب در امور همگانی ب  مثاب  فضههیلت 
 سازد. گرا و هم شکل مناسبی از حکومت را ضروری میمدنی شهروندان جمهوریت

ها( ناشههی از منزلههت مصههونیتها و مندیشهروندی در این دیدگاد صرفار ب  حقوق )بهرد 
آورد ک  برای عمل ب  آنها، پایبندی ب  شود، بلک  تکالیفی را پدید میشهروندی خالص  نمی

خیر مشترک و مشارکت فعاب در امور همگانی ضههروری اسههت. بنههابراین، منزلههت حقههوقی 
شر  الزم شهروندی است، ن  شههر  کههافی. ُبعههد اخالقههی شهههروندی از همههین ضههرورت 

گههر در ایههن رابرهه  بسههیار جالههب توجهه  اسههتمی سرچشم  اگههر  :گیرد. استدالب ری ههارد در
شهر در یونان باستان خالص  هشهروندی ب  حاکمیت قانون و ضرورت پیروی ساکنان دولت

شههد، ضههرورتی نداشههت کهه  بیگانگههان، بردگههان و زنههان از شهههروندی محههروم باشههند. می
معنای ایفای نقو در حکومت بود. شهروند ن  تنههها شهروندی، فراتر از پایبندی ب  قانون، ب 
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رفت ک  چنین کنههد. امههروزد نیههز، مجاز ب  مشارکت در امور مدنی بود، بلک  از او انتظار می
توانسههتیم میههان شهههروندان شههد، نمی»اگر شهروندی صرفار ب  منزلتی حقههوقی خالصهه  می

 . (149، 2002)دگههر،  یمخوب و بد، یا شهروندان حقیقی و شهروندان اسمی فههرق بگههذار
کننههد گرا، شهروندان خوب تههالش میسیاست، امری همگانی است و از دیدگاد جمهوریت

گاهان  و متعهدان  در آن ایفا کنند.   نقشی آ
گرا شههایان توجهه  افزون بر ابعاد حقوقی و اخالقی، دو ُبعد دیگر شهههروندی جمهوریههت

ت شهههروندی دو کههارکرد در جهههت گرایانهه  و ُبعههد تربیتههی. مشههارک وحدت هسههتند: ُبعههد
هههای قههادر سههاختن فههرد بهه  همسههاز کههردن نقون سههت، تر جامعهه  دارد: همبستگی بیو

در ُبعههد تربیتههی،  همبسههت  کههردن افههراد در یههک جامعهه . دوم، کنههدت گوناگونی کهه  ایفهها می
شههان از ایههن کهه  زندگیرا و درک آنههان شدد شهروندی فعاب باعث گسترش بینو شهروندان 

. بهه  کنههدعمیههق میشناسند، مرتبط است ب  زندگی دیگران، از جمل  کسانی ک  نمیچگون  
گر، »شهروندی جمهوریت یت درک فرد از خودش ب  مثاب  جزئی از همگههان بیان در گرا با تقو

)دگههر،  کنههد«و ن  مجزای از دیگران، در جهت یلب  بر شههکل م ههرب فردگرایههی عمههل می
یژگههی در نتیج ، ب  نظر می . (1۵2، 2002 رسد مشارکت در حیات جمعی هههم راد و هههم و

گرا باشد. این درک از شهههروندی، در تمههایزی آشههکار بهها شهروندی جمهوریت دٔ کنندتعیین
های اخالقههی، کهه  جنبهه اسههت کنندگان حقوق شهروندی مثاب  مصرف از شهروندی ب  رک د

 گرا و تربیتی شهروندی در آن جایی ندارد:وحدت
ییم الگههوی جمهوریههتتههواندر حقیقههت، می خههوب،   ٔ گرای جامعهه یم بگههو

یژگی است: برخورد منصفان  تحت حاکمیت قانون در آن  نمایانگر این پنج و
های اقتصههادی و توزیههع ثههروت بهه  ارتقههای شهههروندی جاری استت سامان

گراییت آمادد سازی کودکههان بههرای زنههدگی بهه  مثابهه  انجامد و ن  مصرف می
شهروندانی مسلوب از اهههداف مهههم نظههام تعلههیم و تربیههت اسههتت طراحههی 

یت ح  همسههایگی و رو  جمعههی صههورت ش هرها و روستاها با هدف تقو
های خههدمات گیردت و فرصت مشارکت در امور همگانی، از جمل  برنام می

 . (1۵۵، 2002)دگر،  اجتماعی، فراوان است
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ای از آراء یکههی از شهههروندی لیبههراب را بهها خالصهه  دٔ ایههد دٔ طور کهه  بحههث دربههارهمههان
گرا را با طههر  آراء چههارلز تیلههور شهروندی جامع  دٔ جان رالز، و ایداندیشمندان لیبراب  یعنی 

ای گذرا ب  آراء جان گرا ب  پایان رساندم، این ب و را نیز با اشاردعنوان اندیشمندی جامع ب 
کنم. وی شهههروندی ک  ب  طور مبسو  ب  شر  این دیدگاد پرداختهه  تمههام مههی 1شوارتزمنتل
یت در  ،ن ست :دانداصلی می  ٔ ؤلفگرا را دارای س  مجمهوریت شهروندی ب  معنای عضههو

یت است. بر ایههن   ٔ جامع گاهی شهروندان نسبت ب  اهمیت این نوا از عضو سیاسی و خودآ
یت سیاسی مشترکی، دستیابی ب  اجتماا  اساس، مهم است ک  توج  شود ک  بدون چنین هو

دوم، تفههاوتی اسههت کهه  بهها  . (۷، 2003)شههوارزمنتل،  پذیر نیستدموکراتیک واقعی امکان
مفهومی از خیر مشترک یا نفع همگانی قرار   ٔ مفهوم شهروندی لیبراب دارد و آن این ک  بر پای
سههوم ایههن کهه  دیههدگاد  . (8، 2003، همههان) دارد کهه  صههرفار مجمههوا منههافع افههراد نیسههت

و  گرا، نهادهای سیاسی را دارای نقو زیادی در شکل دادن ب  ماهیت شهروندیجمهوریت
 داند. نظام جمهوری می

سیاسههی، از عناصههر مهههم   ٔ امههور جامعهه  دٔ در نتیج ، مشههارکت فعههاب شهههروندان در ادار
ای تحوب پیدا کنند ک  هم ب  گون آید. این نهادها باید ب شمار میگرا ب شهروندی جمهوریت

یت ی های فههردی و گروههه اصل دموکراتیک عدم تمرکز قدرت و هم ب  حضور نمایندگان هو
 گیری منجر شود. های تصمیمفراینددر 

  ارزیابی منشور شهروندی. 4-3

، تذکر این نکت  مهههم اسههت کهه  حقههوق منشور شهروندیپیو از پرداختن ب  نقد و ارزیابی 
ها، الجرم ب  امر سیاسی مههرتبط اسههت و در شدد توسط دولتشناخت  رسمیت شهروندی ب 

رای الگوهههای زیسههتی گونههاگون در یههک اجتمههاا، سیاسی، افراد یا جوامع فرهنگی دا  دٔ حوز
ُعقالیههی در  دٔ های عقالنی، ب  شههیواستدالب  ٔ ها بر پایفصل اختالفوجای تالش برای حلب 

آمیز و آینههد کهه  از طریههق آن، همزیسههتی مسههالمتمیبر پوش همد دستیابی ب  اجماعی صد
ا دیگر س ن از این نیست ک  امور کشور میسر شود. اینج دٔ بلک  همیاری و همکاری در ادار

ّق « است، چون حقانیت یهها عههدم حقانیههت یک دین، مذهب، مکتب اخالقی یا فلسفی »حر 
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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یکههرد سیاسههت در حههوز 1اساسار موضوعیت ندارد.  شهههروندی  دٔ سازوکار ُعقالیی، معرف رو
جا ک  ب  سیاست مههابین جوامههع فرهنگههی کم تا آنست. چنین فهمی از امر سیاسی، دستا

شود، سیاست را بر وج  نحیف اصوب اخالقی یا اصههوب ن در یک اجتماا مربو  میگوناگو
سازد. در مقابل، سیاست حههاکم بههر درون جوامههع ییراخالقی )و ن  ضداخالقی( استوار می

ایههن تمههایز، اصههولی ماننههد   ٔ تر اصوب اخالقی متکههی هسههتند. بههر پایهه فرهنگی ب  وج  فرب 
االجههرای هههر بیرون( از اصوب ییراخالقههی امهها الزم پاسداشت صل  )چ  در درون و چ  در

رود، اصههولی ماننههد تجدیدنظرپههذیری وجهههی نحیههف از اخههالق، و حکومت ب  شمار مههی
 لحاظ اخالقی فرب  هستند. اصولی مانند عدالت ب 

این نگاد ب  امر سیاسی، ب  گمان من، در سنن تدبیر و مدیریت سیاسی دنیای پیشامدرن نیههز  
بسههیاری از قههوانین دنیههای کهههن از ایههن طریههق زمینهه  را بههرای پاسداشههت حقههوق  سابق  دارد و  

شهروندی فراهم کردند. در مغرب زمین، شاید »فرمان طالیی« اندروی دوم پادشاد مجارسههتان  
صادر شد و در آن برخی حقوق از جمل  حق ن بگان برای نافرمانی از پادشاد    1222ک  در ساب  

یوس  رسمیت شناختن حقوق امههرای زیههر  برای ب   13۵6« ک  در ساب مقرر شدد بود، فرمان »ژو
پا صادر شد، و قانون »مگناکارتهها« )منشههور بههزرگ آزادی    121۵ههها( کهه  در سههاب دست در ارو

عنوان زیربنههای تههاری ی نظههام  میالدی توسط جان، پادشاد انگلستان، وضع شد و هنوز هههم بهه  
 این دست قوانین ب  شمار آورد. حقوقی بریتانیا مورد احترام است، را بتوان از  

در مدین  ک  را پ  از هجرت ب  یثرب میان ساکنان آن دیههار منعقههد    نامٔ  پیامبر اسالم میثاق 
شد و ب  همٔ  افراد و قبائل اعم از یهودی، مسیحی، مشرک و مسههلمان حقههوق شهههروندی اعرهها  

ن آن با وکر این ک  »همگههان  توان از این منظر تجزی  و تحلیل کرد. در جمالت آیازی کرد نیز می 
بهه  برابههری و متقابههل   . ( ۵2 ، 136۵)حمیدالل ،  در قباب یکدیگر یک ملت و یک امت هستند« 

کیههد می  شههود.  بودن این حقوق اشارد دارد و در عین حاب، بر استقالب مالی و قضایی هر قبیل  تأ
می تحههت  ال گیری حکومههت اسهه از مک  بهه  مدینهه  و شههکل   )ص( ب  نظر می رسد هجرت پیامبر 

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

ین خبرگان مجل  مذاکرات در ک  این توج  جالب .1  داشههتند اصههرار سنتی فقهای از ای عدد ،13۵8 ساب در اساسی قانون تدو
 بهها کهه  بیایههد دوازدهههم اصل در است« اعشری ناث جعفری  مذهب و اسالم ایران، رسمی »دین عبارت دنباب ب  »حّق « صفت ک 

یب عدم از پ  ک  بود فقها این از یکی یزدیحائری  مرتضی شیخ حاج الل  آیت شد. مواج  اکثریت م الفت  بهه  نظههر این تصو
 کرد. خودداری بعدی جلسات در شرکت از و ترک را  مجل  اعتراض نشان ٔ 
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های اوب و دوم  فرمان ایشان ک  بر اساس بیعت نمایندگان فرستادٔد اهل یثههرب بهه  مکهه  در عقبهه  
عنوان رهبههر یههک جامعههٔ  فرهنگههی )امههت  صورت گرفت، حاکی از تحوب موقعیههت پیههامبر بهه  

اعتقادی اسالم( در دورٔد مکی ب  رهبری یههک جامعههٔ  سیاسههی )امههت سیاسههی مدینهه ( در دورٔد  
بر این اساس، در حالی ک  نهضت اسالم در دورٔد مکی صرفار ب  قواعد برخاسههت  از  .  مدنی است 

بههرد: اصههوب  اصوب اخالقی فرب  متکی است، در دورٔد مدنی از دو نوا از اصوب و قواعد بهرد می 
فرب  اخالقی برای تنظیم امور جامعٔ  اسالمی، و اصوب نحیف اخالقی یا اصههوب ییراخالقههی در  

 معٔ  اسالمی با جوامع فرهنگی دیگر )یهودیان، نصرانیان و مشرکان(. جا تنظیم روابط 
در دوران معاصر نیز منشورهایی برای حقوق شهروندی انتشار یافت ک  هر یک قابههل توجهه   

ک  جان میجر، ن ست وزیر و رهبر حههزب    منشور شهروندی عنوان نمون ، می توان از  هستند. ب  
کار گرفت یاد کرد. میجههر کهه  بهه  دنبههاب  اش ب  ت انت اباتی غا در تبلی   1991کار، در ساب  محافظ  

سقو  دولت مارگارت تاچر ب  رهبری حزب برگزیدد شدد بود و نیازمند تحولی بود ک  بتواند آراء  
منظور  و بهه  را با هدف ارتقاء کیفیت خههدمات همگههانی    منشور شهروندی را ب  خود جلب کند،  

تری از خدمات هستند منتشر سههاخت. منشههور شههامل  به همٔ  کسانی ک  در پی عیار  حمایت از  
ین و ابال  متن تفصیلی آن، خدمات ارائ  سال  برنامٔ  دد  شدد را در  ای بود ک  قرار بود از طریق تدو

های زندگی اجتماعی )بهداشت، قضا، تعلیم و تربیت و ...( ب  باالترین سر   هر حوزد از حوزد 
نگرش حاکم بر منشور، منبعههث از دیههدگاهی    . ( 199۵)منشور شهروندی،    کیفیت خود برساند 

  ، »قصههد منشههور   1نولیبراب است ک  پیو از این با م تصات آن آشنا شدیم. ب  بیههان جههان مههولن 
تضمین اصال  و کیفیت خدمات ب  افراد بود ن  مشارکت جامعٔ  مدنی سازمان یافت  در ادراک و  

مثابهه   مکراسههی مشههارکتی، شهههروند ب  د  گرایی و نهه  آب آن مصههرف ادارٔد خدمات عمومی. ایههدد 
 . ( 1،  200۵)مولن،    شدد است« شدد و بسیج کنندٔد فردی و ن  سیاسی مصرف 

گیری و ها در شههکلتوانههد ابعههاد تههأثیر دیههدگادتر بهه  صههورت مسههلل  مینگههاهی دقیههق
مارشاب  . اچ . منظور از بحث ماندگار تیتر کند. بدینگیری حقوق شهروندی را روشنجهت
متمایز شهروندی   ٔ قرن بیستم منتشر شد استفادد کنیم. مارشاب س  ب و یا مؤلف  ٔ یمن ک  در

خاصی از نهادهای اجتماعی   ٔ ها با ارجاا ب  مجموعشناسد. این مؤلف را از یکدیگر باز می
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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های ههها یهها مؤلفهه شههوند. ایههن ب وشود، تعریف میک  از طریق آنها این حقوق اعماب می
مههدنی   ٔ اجتماعی. مؤلف  ٔ سیاسی و مؤلف  ٔ مدنی، مؤلف  ٔ مؤلف :ازنداعبارت ی شهروند  ٔ گانس 

طور مسههتقیم بهها آن شود ک  برای آزادی فردی الزم است و نهادی ک  ب از حقوقی تشکیل می
سیاسههی شهههروندی از حههق   ٔ سروکار دارد، حاکمیت قانون و نظام دادگستری اسههت. مؤلفهه 

شههدد اسههتت حقههوقی کهه  بهها نهادهههای انت ههابی  یلمشارکت در اعماب قدرت سیاسی تشک
سروکار دارد. مؤلفٔ  اجتماعی از حق برخورداری از زندگی خههوب و میههرا  فرهنگههی اجتمههاا  

است. نقرٔ  جدایی بحث مارشاب از نگرش لیبههراب ایههن اسههت کهه  همههٔ  حقههوق   تشکیل شدد 
یژٔد حقوق مالکیت نش از حقوق مدنی و ب  طور منرقی، ب   ، مدنی  گیرد. افزون بر این،  ی ت نم ل و

تحوب شهروندی صرفار ناشههی از تحههوالت حکومههت در دوران اخیههر نیسههت. تحههوب مههاهوی  
  هههای اجتمههاعی اسههت حاصههل تضههاد فیمههابین نهادهههای اجتمههاعی و گههاد گرود   ، شهههروندی 
ب  بیان دیگر، حقوق مههدنی، حقههوق شهههروندان در مقابههل حکومههت   . ( 99، 19۵0)مارشاب، 

شههود.  اجتماعی، بیانگر مزایایی است ک  توسط حکومت تههأمین می ق  است، در حالی ک  حقو 
گانٔ  یادشدٔد شهههروندی  های س  بنابراین، در هر منشور حقوق شهروندی، جایگاد و سهم مؤلف  

   گیری کلی آن و نیز تش ی  نقا  قوت و ضعف آن دارای اهمیت است. در شناخت جهت 
وی ارائ    ٔ یری و مشارکت مجدانیگک  توسط حسن روحانی و پ منشور وقو  شهروندی

ی شد را می در آخرین سههاب منشور های م تلف مورد بررسی قرار داد. متن نهایی توان از زاو
دولت یازدهم رونمایی شد و رسمیت یافتت متنی ک  نسبت ب  متن پیشنهادی ن سههتین کهه  

جام نسهه در ساب اوب عمر آن دولههت توسههط معاونههت حقههوقی منتشههر شههد، از اسههتحکام و ا
ضههروری  منشورتاری ی، اجتماعی و سیاسی انتشار   ٔ بیشتری برخوردار است. توج  ب  زمین
کید اصلی آن بر احیاء ب و یژد فصل سههوم آن قانون اساسی، ب  دٔ شدهای فراموش است. تأ و

ای دارد ک  احترام ب  ایههن ک  ب  حقوق ملت اختصاص دارد، نشان از پشت سر گذاشتن دورد
، ب  یک معنا، تبلههور منشور شهروندیبود.  شدت نادیدد گرفت  شدداساسی ب ن ب و از قانو

ملی اجرای بدون تنازب قانون اساسی است ک  در ساب های پیو از آن، بارههها مههورد   ٔ مرالب
کید قرار گرفت  شدد، بهها اسههتناد ک  ب  قلم رئی  دولت یازدهم نگاشت  منشور  ٔ بود. در مقدمتأ

کند، جمهور ک  منبعث از سوگندی است ک  در مراسم تحلیف ادا می ئیقانونی ر  ٔ ب  وهیف
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هایی کهه  دارا نظر از تفاوت شدن حقوق اساسی شهروندان ایرانی، صرف ب  ضرورت اجرایی
شود. برخورداری از کرامههت انسههانی، عههدالت، آزادی و زنههدگی شایسههت ، هستند، اشارد می

یداست، جهت شدد ددشمربرترین اجزای این حقوق عنوان مهمب  گیری است ک  چنان   هو
 دهد. شموب شهروندان را نشان مینسبت ب  حقوق عام و هم  منشور

مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، در این راستا، س ن از حق »بهرد 
برخورداری از مسکن، تغذی  و آب آشامیدنی سالم، رفاد و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات 

اشتی و درمانی، کار و اشتغاب شایست ، آموزش و تحصیالت عالی و مشارکت در حیات هدب
فرهنگی«)ص ب( ب  میههان آمههدد اسههت. ایههن دسههت  از حقههوق، بهها آن هه  دیههدگاد شهههروند 

یی دارد های پیشین این نوشههتار نماینههدگی میدر ب و دشدکنندد یادمصرف  . کنههد، همسههو
شدن حقههوق تبیههین شههدد اسههت کهه  برای اجرایی لیهای اصمشیسپ  در دوازدد بند، خط

گاهی :شامل سازی و ارتقای فرهنی عمومی از یههک سههو و افههزایو تعهههد ب شی، هرفیتآ
یق افراد و تشههکل های کارگزاران نهادهای دولتی و ییردولتی در قباب حقوق شهروندیت تشو

ب  اصل تساوی م مدنی و خصوصی برای مقابل  با هرگون  تعرض ب  حقوق شهروندیت احترا 
شهروندان در برابر قانونت و برخورد قانونی بهها سههوء اسههتفادد از قههدرت در تعههرض بهه    ٔ هم

هایی بههرای پایبنههدی دنباب آن توصههی ها کهه  بهه مشههیشههود. ایههن خطحقوق شهههروندی می
های م تلف حکومت ب  آن مرر  شدد است، باز هم نمایانگر دیههدگاهی اسههت کهه  ب و

با  است ک حکومت تقلیل دادد  ٔ دفاا از فرد شهروند در مقابل مداخل ب حقوق شهروندی را 
کیدی ضروری و ستودنی است. توج  ب  وضعیت شهروند ایرانی  ، البت  تأ

شود هایی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیاز میبا یادآوری ب و منشورمتن 
یژد این فراز کهه  حههق تعیههین ب ، رودک  زیربنای حقوق شهروندان منبعث از آن ب  شمار می و

تواند این حق الهی را از ک  نمیسرنوشت از سوی خداوند ب  انسان اعرا شدد است و هیچ
در همههین  . (1)همههان، ص او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهههد
 خوانیم:می 6 دٔ راستا، ویل عنوان »حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی« در ماد

شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشههد فضههائل اخالقههی و  . 6دٔ ادم
امکانههات خههود را بههرای   ٔ دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولههت همهه 
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گیههرد و بهها مفاسههد مندی از این حق ب  کههار میتأمین شرایط الزم جهت بهرد 
عتمادی، اتفاوتی، تنفر، بیاخالقی از جمل  درو ، ریا، تملق، نابردباری، بی

 کند. گری و نفاق در جامع  مبارزد میافرا 
طور ک  مشهود است، دیدگاهی ک  در این ماّدد مستتر است، اخههالق را در معنههای همان

یکرد لیبراب ب  شهروندی سازگار و نسبت ب  رابر متقابل فرد و   ٔ مدرن آن در نظر دارد ک  با رو
یکههرد هاگیری رفتارجامع  و نهادهای اجتماعی در شکل ی فردی و اجتماعی، یعنی آن   رو

کید دارد، کمجامع  توجهه  اسههت. حتههی آنجهها کهه  سهه ن از »کرامههت و برابههری گرا بر آن تأ
هههای نههاروا در قبههاب شهههروندان، بهه  انسانی« است، این کرامت ب  ممنوعیت اعماب تبعیض

 شههیهای شههغلی و آموزدسترسی آنان ب  خدمات عمومی مثل خدمات بهداشههتی، فرصههت
ب  ُبعد مشارکتی حقوق شهروندان اشارد دارد و حق زنان  11 دٔ ماداما  . (8)ماّدد معروف است

وسههوی فردگرایانهه  حقههوق شود. اینجا نیههز سمتدر مشارکت فعاب در مناصب را یادآور می
توان نادیدد گرفت ک  در این ماّدد، ب  این ک  مناصههب نمی حاب،یادشدد آشکار است. با این 

ی، مدیریت، اجرا و نظههارت( منحصههر بهه  ب ههو دولتههی قانونگذاری، ستگذاریاسمذکور )
هههای مشههاب  در ب ههو خصوصههی و است ک  با توجهه  بهه  رواج تبعیض باشد تصری  نشدد

 اجتماعی شود.  دٔ تر و مؤثرتر زنان در هر س  حوزتواند راهگشای حضور فعابعمومی، می
بهه  ُبعههد مشههارکتی حقههوق  رشههومن، بههیو از هرجههای دیگههر مههتن ( )و  (ت)بندهای 

 دٔ پردازد. عنوان بند ت »حق مشارکت در تعیین سرنوشت« است ک  ب  اسههتفادشهروندی می
سههپ ،  . (1۵ دٔ )مههادّ  ها محدود شدد استها و انت اباتپرسیبرابر از حق مشارکت در هم 

ی در رفهه ط، ب  ضرورت شفافیت مسلوالن دولتی در گفتار و کههردار و رعایههت بی16 دٔ در مادّ 
با عنوان »حق ادارٔد شایست  و حسن تههدبیر«، بهه   ( )جریان انت ابات اشارد شدد است. بند 

مههداری، کارآمههدی، برخورداری حق شهروندان از »ادارٔد شایستٔ  امور کشههور بههر پایههٔ  قانون
یی، شفافیت، عدالت و انصاف« ( اشارد دارد و برخالف تصور اولیهه  و در 19)ماّدد پاس گو

ادارات دولتههی در   حاکم بر منشور، بیشتر معروف ب  حق و حقوق ارباب رجههوا روترابق 
است تا نحؤد مشارکت شهروندان در ادارٔد امورت نقدی ک  دیدیم بر دیدگاد نولیبراب وارد شدد 

 است. 
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تواند اوج توج  منشور ب  وجهه  مشههارکتی حقههوق شهههروندی  امیدانگیز است و می   ( د ) بند  
اسههت. بهها ایههن همهه ، بهها    ند حق تشکل، تجمع و راهپیمایی تبیین شدد ب   محسوب شود. در این 

یژد با توج  بهه  ایههن کهه   بازدت ب  (، امید اولی  رنی می 46تا    43ورود ب  متن مواد این بند )مواد  و
  قههانون اساسههی آمههدد اضههاف  نکههردد  2۷و  26حقوق برشمردد شدد، چیزی ب  آن   در اصههوب 

 تواند راد را بر تفصیل آن اصوب باز کند. خوردار است و می بر تر است، هرچند از بیانی روشن 
گیری کلههی آن نیسههت. را برای دریافت جهت منشورتر مفاد در اینجا قصد واکاوی بیو

خالء قانونی معینههی  منشور شهروندیاما، این است ک  آیا قصد این بودد ک   پرسو اساسی
رسد پاسههخ منفههی باشههد، م کندز ب  نظر نمیاهرا برای رفع آن فر  ٔ کم زمینرا پر کند یا دست

چهه  در سههاختار قههدرت و چهه  در میههان  ،منشورک  است چرا ک  در ییر این صورت طبیعی 
بهه  چهه  میههزان در  منشااورشهروندان، جدی گرفت  نشود. اگر پاسخ مثبت اسههت، بایههد دیههد 

ر مورد بررسی دقیق نظتوان از این مرا می منشورمواد   ٔ است. هم برآوردن این نیاز موفق بودد
تههوان از ، میاین نوشههتار نیسههت. بههرای نمونهه   ٔ قرار دادت سنجشی ضروری ک  انجام آن داعی

 دٔ آخر این بند، یعنی ماد دٔ نگریست. ماد منشورمنظر ُبعد مشارکتی حقوق شهروندی ب  مفاد 
 2۷صههلکنههد را در نظههر بگیریههد. اآمیز اشههارد میحق قانونی تجمعات مسالمت ، ک  ب 46

کنههد کهه  »تشههکیل اجتماعههات و اعالم می 13۵8قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب 
 . ها، بدون حمل سال ، ب  شر  آن ک  م ل ب  مبههانی اسههالم نباشههد آزاد اسههت«راهپیمایی

جالب توج  این ک  این آزادی نامشرو  است و وکری از ضرورت تعیین حدود آن در قوانین 
صور  مشروح مذاکرا  مجلس آید. با مراجع  ب    میان نمیب عادی و مقررات ناشی از آن

هههای وگوگفتیابیم ک  بیشتر ( در می13۵8)بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی
مههومی دور وآمد مههردم در معههابر عب اختالالت احتمالی در نظم و رفتمیان نمایندگان، حو

قانونی بههرای تجمعههات، آزاد بههودن   ای ه هنگام صحبت از محدودیت زند. جالب این ک  ب  می 
ها، معروف ب  نظم  تجمعات در اماکن عمومی مانند مساجد مسلم فرض شدد است و نگرانی 

پنجم و بیست )جلسات بیست   هاست تردد در میادین و خیابان  این موضههوا در مههتن    . وششم( و
ی  قانون اساسی در اصل پیو  ع  بحههث شههدد اسههت کهه  افههزون بههر حههق برپههایی تجمهه  31نو

دانههد. بهها ایههن همهه ، و شههاید  ف دولت می ی کنندگان را از وها اعتراضی، تضمین امنیت اجتماا 
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ها ب   ها و سازمان های اولیٔ  دهٔ  شصت، این آزادی با التزام گرود تحت تأثیر شرایط امنیتی ساب 
ها، در عمل چنههان دچههار محههدودیت شههدد  اخذ مجوز از وزارت کشور و شورای تأمین استان 

 است. مکان برگزاری تجمعات اعتراضی ب  حکومت را ناممکن ساخت  ا   است ک  
خصوص تجمعات اعتراضی، از چ  لحاظ مهم استز شههاید بهها  تأمین آزادی تجمعات، ب  

تر شههود، چههرا کهه  ب ههو مهمههی از  مراجع  ب  بحث نافرمانی مدنی، اهمیت موضههوا روشههن 
ههها  ان معترضان و منتقههدان حکومت بی دیدیٔ  پاسداشت آزادی بیان، ب  گستردگی دامنٔ  آزادی 

عمههد در برابههر قههانون صههورت  نافرمانی مدنی فعالیتی اسههت کهه  آشههکارا و ب  شود. مربو  می 
عههدالتی قههانونی و یهها  گیرد و قصههدش بههروز عقایههدی اسههت کهه  بهها آن امیههد بهه  تغییههر بههی می 

یان  و م رود. نافرمههانی مههدنی عمومههار از کههنو سههتیزد های حکههومتی مههی سیاست  ومههت  قا جو
شههود و از ایههن جهههت در جامعههخ بسههامان و  آمیههز متمههایز شههمردد مههی یافتههخ خشههونت سازمان 

دهد. مرابق ایههن تعریههف، گرچهه  عمههل نافرمههانی مههدنی  دمکراتیک و حاکمیت قانون رخ می 
نقض قانون است، مرتکبان آن ب  اصوب اساسی جامعخ دمکراتیک باور دارند. بنابراین، مسائلی  

گیرد، عمدتار راجع بهه  توجیهه  ایههن عمههل در شههرایط  انی مدنی شکل می رم ک  حوب موضوا ناف 
دهههد. اینجاسههت کهه   خاص و نیز پاس ی است ک  نظام حقوقی جامعخ دمکراتیک بهه  آن  مههی 

 . ( 114، 2004)بانین،  خورد مسللخ نافرمانی مدنی با موضوا تعهد سیاسی پیوند می 
دولههت یههازدهم حههاکم  ندیرومنشااور وقااو  شااهدیدیم ک  دیدگاهی ک  رو  حاکم بر 

است، ب  مواضع فکری اندیشمندان لیبراب قرابت بیشتری دارد. از همین رو، مروری بر یههک 
تواند نقا  قههوت و ضههعف آن را حتههی بهها توجهه  بهه  ایههن تفسیر لیبراب از نافرمانی مدنی می

یکرد کلی آشکار سازد. بدین ی ایههن موضههوا مههی دٔ منظور سرا  تفسیر رالز درباررو بایههد  م. رو
های مبتنههی بههر قههرارداد های حقانیههت نافرمههانی مههدنی را بهه  نظریهه توج  داشت ک  نظریهه 

عمههومی، و  دٔ های مبتنههی بههر ارادهای مبتنههی بههر رضههایت عمههومی، نظریهه اجتماعی، نظری 
رالههز در   ٔ نظری  . (3۵ ،1394)ورعی،  اندبندی کرددهای مبتنی بر حق و عدالت تقسیمنظری 

داند ک  با دقت و فکرشدد ب  ماهیت و او را ن ستین فیلسوفی می 1بدائودارد و ر گرود آخر قرا 
دمکراسههی، بایستگی نافرمانی مدنی، در چارچوب نظریخ عمومی عدالت اجتماعی و لیبراب

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ک  قبل از او گیرد دربرمیکند ن  تنها مسائلی را پرداخت  است. موضوعاتی ک  رالز مرر  می
در  . (10-12، 2002)بههداو،  گههذارد رو مههیکامالر جدیدی را پههیوم ، بلک  مفاهیطر  شدد

رو  در دو جا با طر  جدی و مستقیم مسللخ نافرمههانی مههدنی روبهه طور مش   ب آثار رالز 
یم. می مجموعاا  نوشههت  و منتشههر شههدد و در  1969سههاب ای کهه  در در مقالهه ن سههت، شو

 نرانی او در کنفههران  »انجمههن علههوم سهه  او بازنشر یافت  )البت  این مقال  در اصل، مقاال 
ای درباااب نظریاا در فصل ششم از کتههاب دیگری، است( و بودد 1969سیاسی آمریکا« در 

شههدد یافتخ مقالههخ یادانتشار یافت و صههورت گسههترش  19۷1ساب ک  ن ستین بار در  عدالت
ک  مش صار  دهستن مندز اصوب بنیادین یکسانی بهرد است. البت  واض  است ک  هر دو متن ا

های عدالت رالز دارند. در ضمن نباید از این نکت  یافل شد ک  روایت  ٔ ریش  در کلیت نظری 
وی از نافرمانی مدنی و نیز استنکاف وجدانی، از طریق تبیین مسائل یهها مههواردی کهه  در آن 

ر یگساالر دمتابعت از قانون وضع شدد در قوۀ مقننخ یک نظام )کمابیو( دموکراتیک و قانون
تر او از موضوعاتی چون وهیفخ های کالنآور نیست، روایتبرای شماری از شهروندان الزام

 . (228، 2004)کاوفمن،  کندطبیعی و تعهد سیاسی را تکمیل می
دهد ک  توجیهه  نافرمههانی مههدنی، بهه  در مقالخ »بایستگی نافرمانی مدنی«، رالز شر  می

، این وهیفخ طبیعی و نیههز تعهههد سیاسههی ستنظریخ تعهد سیاسی متکی است. در درجخ ن 
ماست ک  از نهادهای عادالن  و کارآمد حمایت کنیم. او فکری را ک  تعهد سیاسی در نظههام 

داند و آن را برخالف وهیفههخ گیرد قرارداد اجتماعی میمی أساالر از آن منشدموکراتیک قانون
انگارد کهه  ماعی هموارد چنین میجتکند. نظریخ قرارداد اطبیعی، عملی داوطلبان  قلمداد می

گههاهی مههانع از انسان ها در جایگاد آیازین از قدرت و حقوقی برابههر برخوردارنههد و پههردۀ ناآ
هاسههت. او سههپ  بهه  جایگههاد نافرمههانی مههدنی در وقوف ایشان ب  چگونگی توزیع قابلیههت

آمیز و تپههردازد و نافرمههانی مههدنی را »عملههی عمههومی، ییرخشههون مند میدموکراسی قانون
های حکومههت تمنظور تغییر قههوانین یهها سیاسهه کند ک  ب وجدانی در برابر قانون تعریف می

ای شود و اصوب اخالقیگیرد«. پ ، نافرمانی مدنی عملی سیاسی محسوب میصورت می
گر آن است. اقلیت جامعهه  بهها کند، توجی ک  مفهوم جامعخ مدنی و خیر عمومی را معین می

مدنی قادر خواهد بود ب  واسرخ درک مشترک مفهههوم عههدالت، اکثریههت را  نیتوسل ب  نافرما



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 26 

 3ماره  ش ،   11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متوج  حکم یا سیاست هالمان  کند. اما ب  هرحاب، نافرمانی مدنی سرپی ی از قههانون را بهها 
-182، 1999)رالههز،  گرا مد نظههر دارد حفظ وفاداری ب  نظام حقوقی نظام دمکراتیک قانون

تر تعریف پیشههین، بههر ایههن ضمن ارائخ مفصل ب عدالتباای درنظری رالز در کتاب  . (1۷6
کید می نکت  ای »کمههابیو عادالنهه « در کند کهه  نظریههخ نافرمههانی مههدنی او بههرای جامعهه تأ

سههاالر طههر  اقتداری ناشی از مشروعیت مههردم چارچوب رژیمی دمکراتیک و برخوردار از
شکاب حکومت و دیگر روش  ت، ک  بههرای سههرنگونی لفهای مقاومت و م اشدد و ب  دیگر ار

 رود، مربو  نیست. کار میهای فاسد ب های ستمکار یا نظامدولت
بنابراین، مسللخ نافرمانی مدنی آزمونی مهم بههرای هههر نظریههخ اخالقههی خواهههد بههود کهه  

دامن  و جایگاد بحث نافرمانی مدنی با آن هه    ٔ مدعی نظام دمکراتیک قانونی است. با مقایس
یژد مادحق تشکل، تجمع و راهپیمایی« و ب » با عنوان منشوردر   منشورآمدد، ناتوانی  46 دٔ و

شود: نههاتوانی در هموار ساختن راد برای تحقق ب و مهمی از حقوق شهروندی، آشکار می
 قانون اساسی.  2۷تفسیری موسع از اصل   ٔ در رفع ابهامات و ارائ

 
 نتیجه. 4

یت تاری ی هر   ٔ اختی، زمینشناالخالقی، جامع دیدیم ک  مبانی فلسفی، علم فرهنگی و هو
حقههوق شهههروندی آن تههأثیری   ٔ های مربو  ب  محتوا و دامنهه گیری استدالباجتماا بر شکل

گستردد و ژرف دارد. سپ  با استفادد از مباحث مرر  در س  دیدگاد اصلی شهروندی یعنی 
  شااهروندی قااومنشااور وگرا، بهه  تفسههیر و ارزیههابی گرا و جمهوریههتلیبههراب، جمهههوری

رسههد نظر می، بهه منشورپوشی از نقا  مثبت پرداختیم. بدون چشم جمهوری اسالمی ایران
عنوان مرجع حل و فصل مسائل مربههو  بهه  نظههام حههق و ب  منشوراگر مقصود این است ک  

هایی کهه  تکلیف شهروندان ایرانی مورد استناد قرار گیرد، اعماب اصالحات و افزودن مکمل
قانون اساسی سازگارتر سازد ضروری است. انجام چنین کاری را باید در نوعی  و آن را با ر

ی یابد. پرسشی کهه  پدیههد جستجو کرد ک  ب  مبانی فلسفی آن نیز تسّر  منشوراز بازنگری در 
های یادشدد باید مبنای تفسیر حقوق شهروندی قههرار آید این است ک  کدامیک از دیدگادمی

 منشور وقو  شااهروندیهم آسان نیست، اما با توج  ب  این ک  م گیردز پاسخ ب  این پرسو
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ان قانونگههذارقانون اساسی است، شاید بازگشت ب  تفسههیر  دٔ شددر پی احیای اصوب فراموش 
ین قانون اساسی آمدد و مباحههث مرههر   )اعم از آن   در متن مذاکرات مجل  خبرگان تدو

آزادی بیههان، نشههانگر  دٔ گسههترد  یههتی عمومی آن زمان کهه  بهه  علههت رعاوگوگفتدر فضای 
آیههازین و راهگشههای   ٔ های جاری در اجتماا پ  از پیروزی انقالب بود( بتواند نقرگفتمان

ی عمومی ک  نشانگر وگوگفتشمار رود. افزون بر این، توج  ب  مناسبی برای آن انجام آن ب 
  شههکلی از بهه  های جاری در اجتماا امروز کشورمان باشههد نیههز ضههروری اسههت تههاگفتمان
یتمیان الگوهای زیستی گوناگون، از جمل  گفتمان پوش هماجماا  هههای های متعلق ب  هو

 کنند، بینجامد. فرهنگی )دینی، مذهبی و قومیتی( م تلفی ک  در ایران زندگی می
 
 
 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 28 

 3ماره  ش ،   11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع

 .ناهید تهران: .چندفرهنگی جوامع در سیاست نظری بنیاد الف(.139۵) سیدعلیرضا بهشتی،

 .. تهران: ناهیدهمزیسهی اتحاد و افهرا : هفت مقال  در سیاست چندفرهنگیب(. 139۵بهشتی، سیدعلیرضا )

)متهرجم: طهاهر  گرایی: بررسی سیاسات شناسااییسیاست شناسایی. در: چندفرهنگی(. 1392تیلور، چارلز )
 .داد نوخدیو، و سعید ریزوندی(. تهران: رخ 

)متهرجم: محمهود  های وضار  تهمای مرتبات و تلفاای راشادی وثائق: ناما (. 136۵حمیدالل ، محمد )
 .دامغانی(. تهران: نشر بنیادمهدوی

 .ملی شورای مجل  تهران: فلسفی(. نصرالل  )مترجم: قدی  تمدن (.1309) فوستل دوکوالنژ،

 ثالث. تهران: اکرمی(. موسی )مترجم: سیاسی لیبرالیس   (.1392) جان رالز،

 .سمت تهران: شمالی(. محمدعلی و شهریاری، حمید )مترجم: فضیلت پی در (.1390) السدیر اینتایر،مک

 مرتضهی و حقیقهت، سیدصهادق )مترجم: اتالقی هنجارهای تاسهگاه  نحیف: و فرب  (.1389) مایکل والزر،
 .اعیتماج و فرهنگی مرالعات پژوهشکددٔ  تهران: بحرانی(.

 .. تهران: سمتبررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی(. 1394ورعی، سیدجواد )

 

 
 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4462949&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4462949&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://alirezabeheshti.com/book/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C/
http://alirezabeheshti.com/book/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2262864
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2262864
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2262864
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=554470&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=554470&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=554470&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=874435&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=874435&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3093104&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2471379&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2471379&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2145935&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2145935&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2145935&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3933864&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3933864&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://books.google.com/books/about/Citizenship.html?id=sVOGAAAAMAAJ
https://books.google.com/books/about/Citizenship.html?id=sVOGAAAAMAAJ
https://www.routledge.com/Civil-Disobedience-in-Focus-1st-Edition/Bedau/p/book/9780415050555
https://www.routledge.com/Civil-Disobedience-in-Focus-1st-Edition/Bedau/p/book/9780415050555
https://global.oup.com/academic/product/communitarianism-and-its-critics-9780198279228?cc=us&lang=en&
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470996379
https://www.questia.com/library/3065691/the-republic-and-the-laws
https://www.questia.com/library/3065691/the-republic-and-the-laws
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/fustel/AncientCity.pdf
https://sk.sagepub.com/reference/hdbk_citizen
https://sk.sagepub.com/reference/hdbk_citizen
http://uk.sagepub.com/en-gb/eur/handbook-of-citizenship-studies/book210767
http://uk.sagepub.com/en-gb/eur/handbook-of-citizenship-studies/book210767
https://mmu.rl.talis.com/items/CDA26B93-6538-6475-37D9-23013BAED725.html
https://mmu.rl.talis.com/items/CDA26B93-6538-6475-37D9-23013BAED725.html
https://www.amazon.com/Companion-Rawls-Jon-Mandle/dp/1444337106
https://www.amazon.com/Companion-Rawls-Jon-Mandle/dp/1444337106


 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

29 
منشور حقوق شهروندی:  

از منظر    ارزیابی نقادانه 
 ای رشته میان 

 

http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/davy/wustldata/1950_Marshall_Citzenship_and_Social_Class_OCR.pdf
http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/davy/wustldata/1950_Marshall_Citzenship_and_Social_Class_OCR.pdf
https://doi.org/10.1177/003803856900300201
https://doi.org/10.1177/003803856900300201
https://www.academia.edu/852747/_PDF_full_text_John_Majors_Citizens_Charter._Fifteen_years_later
https://www.amazon.com/Republicanism-Theory-Freedom-Government-Political/dp/0198296428
https://philpapers.org/rec/RAWPL
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674137394
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/handbook-of-citizenship-studies/book210767
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/handbook-of-citizenship-studies/book210767
https://books.google.com/books/about/Citizenship_and_Identity.html?id=HYS1RPhZ9M4C
https://books.google.com/books/about/Citizenship_and_Identity.html?id=HYS1RPhZ9M4C
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP95-66/RP95-66.pdf
https://www.goodreads.com/book/show/18740986-inventing-the-individual
https://www.goodreads.com/book/show/18740986-inventing-the-individual
https://www.amazon.com/Sources-Self-Making-Modern-Identity/dp/0674824261
https://www.amazon.com/Sources-Self-Making-Modern-Identity/dp/0674824261
https://www.amazon.com/Ethics-Authenticity-Charles-Taylor/dp/0674268636
https://psycnet.apa.org/record/1988-98606-000
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691152622/justice-and-the-politics-of-difference
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691152622/justice-and-the-politics-of-difference

