
موانع و چالش هاي تدوين 
اليحۀ حمايت از حقوق شهروندي در ايران
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چكيده
در نظ�ام حقوق�ي ايران، مفه�وم حقوق ش�هروندي با صدور بخش�نامه 20 
فروردين 1383 رييس قوه قضاييه در مورد رعايت حقوق شهروندان شكل جدي به 
خود گرفت. پس از آن، اين بخش�نامه با عنوان »قانون احترام به آزادي هاي مشروع 
و حفظ حقوق شهروندي« در تاريخ 1383/2/15 در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
ش�د. در پي اين ام�ر، قانون برنامه چهارم توس�عه اقتص�ادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمه�وري اس�المي ايران دولت و ق�وه قضاييه را مكلف به تهيه و تدوين منش�ور و 

اليحه حقوق شهروندي كرد.
ب�ا وج�ود اين، تدوي�ن چنين اليح�ه اي در نظام حقوق�ي ايران ب�ا موانع و 
چالش هاي�ي روبه رو اس�ت كه از آن جمله مي توان به روش�ن نب�ودن جايگاه دقيق 
دول�ت و قوه قضايي�ه در تدوين چنين اليح�ه اي، ابهام در مفهوم حق�وق، ابهام در 

مفهوم تكليف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره كرد.
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مقدمه
ــول تاریخ مـوجب  ــا و انقالب هاي حق طلبانه در ط ــه ها، آرمان ه اندیش
ــت، بلكه خـداوند،  ــد كه: دولت تنها مرجـع اعطاء حق نيس تثبيت این باور ش
ــر موجـب تمایز  ــد. این تفك ــأ حق  ان ــرارداد اجتماعي نيز منش ــت و قـ طبيع
ــد. مقصود از حق پيشيني حقـي  ــيـني2 ش ـــيني1 از حق پس مفـهوم حق پيش
ــته و انسـان ها آن را به مـنزله حق  ـــت كه پيش از اراده دولت ها وجود داش اس
مي شنـاخـتند. هارت چنين حقي را حق عمـومـي نام مي نـهد؛ حقي كه ناشي 
ــان نيست و به عـموم اختـصاص دارد نه به فردي خاص]  از عمل اخـتياري انس
ــن، حق هایي وجود دارد كه پيش از اراده حكومت و اعطاء آن   5:134[. بنابرایـ
ــت. اباحه عقلي و مستـقالت عقـلي  ــط حكـومت وجود داشته اس به مردم توس
ــباهت دارد؛ زیرا این امر را شـارع یا قانون گذار وضـع  به نوعی با این مفـهوم ش

نكرده است.
حق پسيني حقي است كه حكومت آن را به طور نامستقيم و نامطمئن 
ــي از  ــود مي دهد. هارت این حق را حق اختصاصي مي نامد كه ناش ــه اتباع خ ب
ــت. اباحه شرعي، تعبيري اسالمي از آن  ــي ارادي )خواست قانون گذار( اس كنش
ــباهت دارد. حق  ــت، با این مفهوم ش ــارع وضع شده اس ــوی ش جهت كه از س
ــهروندان و دولت  ــيم مي شود: حقي در رابطه ش ــيني خود به دو نوع تقس پيش
ــي( و حقي در رابطه شهروندان با یكدیگر )حق هاي  )حق  هاي عمومي و سياس

خصوصي( ] 5:134[.
ــت و جوهـره انسان بما هو انـسان مبـتني   ــيني بر سرش  حق هاي پيش
ــتگي یا كرامـت ذاتـي انسـاني یا به  ــتند. در فضـاي حق پيشيني، شایـس هس
ــدي از حـق حكـم  ـــان ها در بهره منـ ــول رونـالد دوركين3 ارزش برابر انس قـ

1. . a Priori right
2. a posterior right
3. . Ronald Dworkin



121

شماره 58/ بهار 1386
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ

سیدعلی کاظمی

مـي راند.
ــه تفكر حق ها و  ــان ریش ــبت به انس ــن رویكرد فطري و طبيعي نس ای
آزادي هاي بنيادیني شد كه پيش تر با عنوان طبيعي1 یا حقوق فطري و به تازگي 
ــود. بر پایه ماده دو اعالميه حقوق بشر و  ــناخته مي ش ــر ش با عنوان حقوق بش
ــه )26 اوت 1789(، »هدف هر اجتماع سياسي حفظ حق هاي  ــهروند فرانس ش
ــلب  ــمول3، س ــت«. این حق ها ذاتي2، جهان ش ــر اس طبيعي و تغييرناپذیر بش
ــمول مرور زمان اند5. جهان شمولي به معناي فرافرهنگي،  نشدني4 و خارج از ش
ــدني به معناي ریشه نداشتن  ــاني و سلب نش ذاتي به معناي مرتبط با كرامت انس

در قانون گذاري و اراده حكومت است.
ــنجش  ــترك براي س ــر با ایجاد »معياري مش اعالميه جهاني حقوق بش
ــت آوردهاي همه انسان ها و ملت ها« در تحقق حق ها و آزادي هاي اساسي،  دس
ــاد تحوالت بنيادین  ــيني را انجام داد و با ایج ــي به حق هاي پيش ــت اصل خدم
ــاني، دوره كنوني را به دوران  ــر ارزش هاي اخالقي ـ  انس ــي و تصریح ب بين الملل
ــراي ایجاد تعادل و توازن ميان ادعاهاي جهاني مبتني  تحول، تنش و چالش ب
ــيني یا همان حقوق بشر و قوانين، عرف ها، رویه ها و سنت هاي  بر حق هاي پيش
ــيني تبدیل كرد. حقوق شهروندي كه پيشينه  ــورها به منزلۀ منابع حق پس كش
آن بسيار فراتر از ایده نوین حقوق بشر است، با توجه به مفهوم جامعه مدني و 
شخصيت یافتن جهاني انسان ها در چهارچوب رهيافت حقوق بشر جهان شمول 
رنگ و بویي تازه یافته و نوعي رویكرد ویژه به حقوق بشر انگاشته مي شود. این 
مفهوم ناشي از برداشت تازه تر و همگاني تر از مفهوم شهروندي است كه پس از 

جنگ دوم جهاني پدیدار شد. 

1. natural rights
2. intrinsic
3. universal
4. inalienable
5. inpirescriptable
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ــهروند حـق ها  ــراد به منزله ش ــه اف ــت ك ــن باور مطرح اس ــروزه، ای ام
ــتند از آن ها  ــا و جامعه بين المللي مكلف هس ــد كه دولت ه ــي دارن و آزادي های
حمـایت كنند. برخي از اندیشمندان مانند هانتينـگتون بدین نتيجه رسـيده اند 
ــي امكان پذیر نبوده و  ــر همگان ــه بنيان نهادن اداره جهاني بر پایه حقوق بش ك
ــتلزم پذیرش چندفرهنگي است ] 9:398[. جانشين مناسبي  امنيت جهان مس
ــالمت آميز ميان حاكميت دولت ها و حقوق  كه مي تواند موجب ایجاد راب طه مس
ــت؛ نگرشي جهاني،  ــي فراگير به شهروندي اس ــر جهان شمول شود، نگرش بش
ــهروندي به خارج از  ــترش مفهوم ش ــه كه موجب گس ــه و چندالی غير منفعالن
ــایر جامعـه ها را نيز  ــده و به طور متقـابل تعهد در برابر س جامعه هاي محلي ش

دربر گيرد.
ــهروندي با صدور بخشنامه 20 فرودین  از نظر داخلي، مفهوم حقوق ش
1383 ریيس قوه قضایيه در مورد رعایت حقوق شهروندان خطاب به دادرسان، 
ــتگاه هاي سراسر كشور شكل جدي به خود  ضابطان و ناظران زندان ها و بازداش
ــهروندان در مرحله هاي  ــنامه، به رعایت برخي از حقوق ش گرفت. در این بخش
ــده و  ــق، تعقيب و نگهداري -  به ویژه در مقام متهم - تأكيد ش ــف تحقي مختل
رعایت قوانين در كشف و تعقيب جرم، اجراي تحقيقات، صدور قرارهاي تأمين 
ــت موقت و پرهيز از هرگونه سليقه شخصي و سوءاستفاده از قدرت یا  و بازداش
ــت غيرقانوني، صدور حكم محكوميت بر پایه  ــونت یا بازداش اعمال هرگونه خش
اصول و موازین قانوني، فراهم كردن زمينه حق دفاع براي متهمان در دادگاه ها 
و دادسراها و رعایت اخالق اسالمي با مردم، ممنوعيت هرگونه شكنجه و توسل 
ــرار  ــات و بازجویي و پرهيز از كنجكاوي در اس ــي در تحقيق ــه روش غيرقانون ب
ــخصي و خانوادگي و نيز طرح پرسش هاي روشن و مرتبط با اتهام انتسابي و  ش

... مورد توجه قرار گرفته است.
ــامانه قانون گـذاري كشور  ــنامه به انـدازه اي بود كه س اهميت این بخش
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ـــروع و حفـظ  ــوان قانون احـترام به آزادي هاي مش ـــنامه مزبور را با عن بخش
ــنبه مورخ 1383/2/15- یعـني 25  ـــهروندي در جلسه علني سـه ش حقوق ش
ــنامه - تصویب كـرد و به جایگاه »قانون« ارتقـاء  روز پس از تاریخ صدور بخـش

داد.
ــياري دارد و فقط از برخي  ــتي هاي بس این قانون هرچند خألها و كاس
ــت مي كند، تصویب آن  ــهروندان در امور قضایي حمای ــا و آزادي هاي ش حق ه
ــتگان حقوقي و قانوني  ــهروندي در نوش ــي در جهت تثبيت ایده حقوق ش گام
ــران بود؛ به گونه اي كه، پنج ماه پس از تصویب این قانون، قانون برنامه چهارم  ای
ــران دولت و قوه  ــالمي ای ــعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس توس
قضایيه را مكلف به تهيه و تدوین منشور و الیحه حقوق شهروندي كرد. با وجود 
ــتار  ــت كه این نوش این، تدوین چنين الیحه اي با موانع و چالش هایي روبه روس

می كوشد به اختصار آن ها را بررسی كند.

الف- موانع و چالش هاي قانوني
ــی با تصریح به اینكه »همه افراد ملت اعم از  ــتم قانون اساس اصل بيس
زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، 
ــالم برخوردارند«، زمينه  ــي با رعایت موازین اس ــادي، اجتماعي و فرهنگ اقتص
گسترش و توسعه حقوق همه افراد را فراهم كرده است. عبارت حقوق ملت در 
ــي و به  طور خاص در این اصل مانند سایر عبارت هاي  ــوم قانون اساس فصل س
مشابه مبهم است. در ابتداي امر، ممكن است معناي اتباع از واژه ملت به ذهن 
متبادر شود. با وجود این، با توجه به سایر اصول مندرج در فصل سوم مالحظه 
ــود كه قانون گذار به مفهومي فراتر از اتباع توجه داشته است. براي مثال،  مي ش
ــغلي )اصل 28(، منع بازداشت خودسرانه )اصل 32(، منع اقامت  حق آزادي ش
اجباري )اصل 33(، حق دادخواهي )اصل 38(، فرض بي گناهي )اصل 37(، منع 
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شكنجه )اصل38(، منع هتك حرمت )اصل 39( و منع اضرار به غير )اصل 40( 
از مواردي هستند كه نمي توان آن ها را به اتباع ایران محدود كرد. افزون بر این، 
ــاني« در اصل بيستم قانون اساسی گویاي مفهومي فراتر از  عبارت »حقوق انس
حقوق ویژه اتباع ایران بوده و تلقي نخستين از آن حقوق بنيادیني است كه هر 

انساني به صرف انسان بودن خود از آن بهره مند مي شود.
قوه قضایيه - به منزله قوه اي مستقل، نهادي پشتيبان حق هاي فردي و 
ــؤول تحقق عدالت- بر پایه قانون اساسي عهده دار وظایفي شده  اجتماعي و مس
كه مهم ترین آن در بندهاي پنج گانه اصل یكصد و پنجاه  و ششم قانون اساسي 
ــت. بر پایه بند دو این اصل، »احياي حقوق عامه و گسترش  برشمرده شده اس
ــروع« یكي از مهم ترین وظایف قوه قضایيه است كه یكي  عدل و آزادي هاي مش
از مجاري اعمال آن در بند دو اصل یكصد و پنجاه و شش »تهيه لوایح قضایي 

متناسب با جمهوري اسالمي ایران« در نظرگرفته شده است. 
عبارت »حقـوق عامه« در این بند قانـون اساسي نيز مانند حقوق ملت 
مفهوم مشخصي ندارد. از یك سو، مي توان حقوق عامه را معطـوف به حق هاي 
فرد فرد انسان ها شامل همۀ حق هاي متعلق به افراد انساني دانسـت و از سوي 
ــه مـردم به كار  ــه را در معناي حق هاي جمعي عام ــر، مي توان حقوق عام دیگ

گرفت. 
ــده حق هایي مانند  ــط در برگيرن ــوق عامه« فق ــر، »حق ــاي اخي در معن
ــریت، بهره مندي از كمك هاي بشر دوستانه،  ــترك بش بهره مندي از ميراث مش
ــت كه ویژگي آن ها  ــابه دانس ــالم و موارد مش ــت س بهره مندي از محيط زیس
ــت. در حقيقت، این  ــؤوليت همگاني در قبال تحقق آن ها اس بهره مندي و مس
ــل  ــتگي یا همان حقوق نس تلقي مفهوم حقوق عامه را به مفهوم حقوق همبس
ــد كه تدوین كنندگان  ــيار نزدیك مي سازد. به نظر مي رس ــوم حقوق بشر بس س
ــي با استفاده از عبارت »احياي حقوق عامه« بر این باور بوده اند كه  قانون اساس
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ــده بود و بنابراین  ــي پيش از انقالب پایمال ش حقوق عامه مردم در نظام سياس
ــان، منظور از این حق هاـ حقوق عامه در معناي  ــاء آن ضرورت دارد. بي گم احي
مشابه با حقوق همبستگي نبوده، بلكه بيش تر ناظر به حق هایي مانند حق هاي 
ــي است كه در دوران پيش از انقالب بيش از هر چيز در معرض  مدني و سياس

تعرض و تعدي بود.
فصل یازدهم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران مصوب 1383/7/16 با عنوان توسعه امور قضایي از ماده 

130 تا ماده 134 به وظایف قوه قضایيه در ابعاد مختلف مي پردازد.
ــه تهيه و تصویب  ـــده قوه قضایيـه را موظف ب ــاده 130 قانون یاد ش م
ــاده 130 تهيه و تدوین الیحه  ــت؛ از جمله، بند »هـ« م ــي لوایح كرده اس برخ
ــم خصوصـي افراد در  ــهروندي و حمایت از حری ــاء حقوق ش ــت و ارتق »حمای
ــالمي ایـران« را جزء  ــتم قانون اساسي جمهوري اس ــتاي اجراي اصل بيس راس
وظایف قوه قضایيه دانسته است. افزون بر آن، در شق سه بند »ز« قوه قضایيه 
را به »رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضایي« مكلف 

كرده است.
ــارم و در فصل ارتقاء امنيت  ــذار در ماده 100 قانون برنامه چه قانون گ
انساني و عدالت اجتماعي نيز دولت را موظف كرده كه »به  منظور ارتقاي حقوق 
ــتقرار زمينه هاي رشد تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در  انساني، اس
ــور حقوق شهروندي« را مشتمل بر محورهاي ذیل تنظيم و  جامعه و ...« »منش

به تصویب مراجع ذي ربط برساند:
ــم و احترام به  ــد فرهنگ نظ ــف ـ پرورش عمومي قانون مداري و رش ال

قانون و آیين شهروندي؛
ــن آزادي، در حق  ــردم و تضمي ــت از آراء م ــن آزادي و صيان ب ـ تأمي

انتخاب شدن و انتخاب كردن؛
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ــي، اجتماعي به سمت فرایندهاي قانوني  ج ـ هدایت فعاليت هاي سياس
و حمایت و تضمين امنيت فعاليت ها و اجتماعات قانوني؛

دـ تأمين آزادي و امنيت الزم براي رشد تشكل هاي اجتماعي در زمينه 
صيانت از حقوق كودكان و زنان؛

ــبت به گروه هاي  ــن و احترام آميز نس ــج مفاهيم وحدت آفری ــــ  تروی ه
اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي؛

وـ حفظ و صيانت از حریم خصوصي افراد؛
زـ ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه«.

با توجه به مطالب پيش گفته، نكات زیر را مي توان مطرح كرد:
1. با توجه به وظيفه دولت در تهيه منشور حقوق شهروندي، تهيه الیحه 

حقوق شهروندي توسط قوه قضایيه منطقي نيست؛
ــاده 13 قانـون  ــوه قضـایيه در بند »ه« م ــه به منـزله وظيـفه ق 2. آنچ
ــهروندي و  ــه الیـحه »حـفظ و ارتقاء حقوق ش ــده، تهي برنامـه چهارم ذكر ش
ــال اخير  ــت و با توجـه به این كه در س حمـایت از حریم خصوصي افراد ...« اس
ــط دولت تهيه  ــه حمایت از حریـم خصوصي« توس ــه اي با عنوان »الیح الیحـ
ـــده  ــن الیحه وجاهت قانوني ندارد. زیرا، این وظيفه انجام ش ـــده، تـدوین ای ش

انگاشـته مي شـود.
در پاسخ به ایرادهاي یاد شده مي توان موارد زیر را ذكر كرد:

ــه اعـالمي دارد، با الیـحه قـانوني  ــور كه جنب 1. بي گمان، ماهيت منش
ــيار متفاوت است. منشورها ضمانت اجرا ندارنـد و در  كه جنبه الزامي دارد، بس
ــتر براي تصـویب قانـون اند. بدیهـي است كه با  ــازي و ایجـاد بس پي فرهنگ س
توجه به فرایند طوالني تصویب قانون، قانون گذار خواستـه كه با تدوین چنـين 
ــال فضاي الزم  ــن الیـحه و در عين ح ــاي الزم براي تدوی ـــوري تجربه ه منش
ــود. از این رو سـت كه قـانون گـذار چـنين  براي اجراي چنين قانوني فراهـم ش
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ــه مطـرح كـرده  ــكـل جداگان ــراي دولـت و قوه قضـایيه به ش ــه اي را ب وظـيف
اسـت؛

ــت چنان چه در چهارچوب  ــط دول 2. تهيه الیحه حریم خصوصي توس
قانون برنامه چهارم باشد، با این ایراد روبه رو است كه دولت الیحه اي را تنظيم 
ــؤوليت تنظيم آن را بر عهده نداشته است. بنابراین، باید بيرون از  كرده كه مس
ــود. بدین ترتيب، تهيه الیحه  ــير ش چهارچوب مقرره مندرج در ماده 130 تفس
ــه در ارائه الیحه  ــده صالحيت قوه قضایي ــم خصوصي نفي كنن ــت از حری حمای

حقوق شهروندي نيست.

ب- موانع و چالش هاي مربوط به نگارش اليحه
در این زمينه، كافي است كه به یك مورد كلي اشاره شود تا مـشكالت 
تدوین چنين الیحه اي آشكار شود. حقوق شهروند به منزله نوعي زبان فلـسفي 
ــو و رابطـۀ این دو  ــهروند از یك س و حقوقي جدید متضمن دو مفهوم حق و ش
ــامدرن وجود داشتـند،  ــت. این دو مفـهوم در اندیـشه پيش ــوي دیگر اس از س
ــيك، حق  ــبت آن ها با دوران مدرن متفاوت بود. در نگرش كالس ولي معنا و نس
ــان با كـيهان، ولي در روزگار مدرن حق  ــتي مرتبط بود و انـس با حقيقت و راس
ـــان متعلق به یكدیگر شدند] 7:159[ و هر یك تعبـيري نوین یافتـند. با  و انس
ــده و انـسان نيز موجـودي  ــترك جهاني تبدیل ش این تحـول، حق به زبان مش
ــا و آزادي هاي  ــه داراي حق ه ــي و برهمين پای ــت و ارزش ذات ــب كرام صاحـ

بنيادینـي شنـاخته شد.
1.ابهام در مفهوم حق

ــدني در  ــترك و درك ش ــق در جهان ما به زباني مش ــان ح ــروزه، زب ام
ــده1 و آن چنان در  ــان تبدیل ش ــاي مربوط به هدف هاي غایي انس گفت و گوه

ــخ، محمد؛ حق و  ــگ، مارتين پي؛ مفهوم حق؛ درآمدي تاريخي؛ در: راس ــالع بيش تر، ر.ك: گلدني ــراي اط 1. ب
مصلحت )ترجمه و تأليف(؛ انتشارات طرح نو، 1381.



128
شماره 58/ بهار 1386

ستری/ 
مجله حقوقی دادگ

موانع و چالش های تدوین الیحه حمایت از ...

ــاع نفوذ كرده كه گویي تصور بقا و ادامۀ این وضع بدون حضور آموزه هاي  اجتم
ــان باید مالك  ــت كه انس ــت. ایدۀ حق متضمن این ادعا س حق امكان پذیر نيس
ــد. بدین ترتيب، اندیشۀ حق ميان متفكران اروپایي  جهان اخالقي خویش باش
به طور جدي مطرح شده و به لحاظ مفهومي تدوین و بسط یافت ] 4:152[. در 
این روند، مفهوم حق از مفهوم حق بودن به مفهوم حق داشتن  تبدیل شد. این 

مفهوم نيز بر اساس سه دیدگاه تحول مفهومي یافت:
ــدگاه قدرت   محور كه در اینجا بر توان و قدرت عملياتي فرد تأكيد  1. دی

مي شود؛
ــت. در این دیدگاه،  2. دیدگاه آزادي   محور كه بر ارزش آزادي متكي اس
ــود كه مي تواند به دلخواه خود عمل  ــته مي ش »فرد« به مثابه »حاكمي« نگریس
ــي( را با اندكي تسامح  ــل نخست حقوق بشر )حق هاي مدني و سياس كند. نس

مي توان در این دسته جاي داد؛
ــكان بهره مـندي از  ــاي ام ــق را به معـن ــور كه ح ــدگاه نفع  محـ 3. دی
ــل دوم حـقوق بـشر )حق هاي اجتـماعي  برخي كاالها و خدمـات مي داند. نس
ــا ایـن معـنا  ــرادف ب ــوان متـ ــي( را مي ت ــي و فرهـنگ ــادي، اجتـماع و اقتـص

دانسـت] 1:5[.
ــور مطلق پذیرفتني  ــك از دیـدگاه هاي پيش گفته به ط هرچند هيچ ی

نيست، تركيبي از این سه دیدگاه را مي توان شالوده اندیشه حق دانست.
بدین ترتيب، در مورد مفهوم حق ابهام هاي بسياري وجود دارد:

ــي  ــي و پيشاسـياس ــك دیدگاه، حق ها به حـق هاي پساسيـاس 1. از ی
ــوند. حق هاي پيشاسياسي حق هایي هستند كه پيش از تشكيل  تقـسيم مي ش
ـــاید تنها  ــته و ش ــي وجود دارند. نمونه برجس ــتقرار نظام سياس جامعه ها و اس

مصداق این حق ها حق داشتن حق است؛
ــأ حق ها متفاوت و گاه متزاحم اند. بر این اساس،  2. از منظر دیگر، منش
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ــأ درباره حق ها شمرده شده است: خداوند، فطرت یا طبيعت انسان،  چهار منش
ــي نظریه هاي  ــت هر یك از این مبان ــي و دولت. درباره اهمي ــرارداد اجتماع ق

مختلفي وجود دارد؛
3. از منظري دیگر، قواعد حقوقـي به قواعد نخستين و دومـين تقسيـم 
ــتـند كه بـه طور  ــتين قواعـدي هس ـــوند. از دیدگاه هـارت، قواعد نخس مي ش
ــونت(  ــتقيم به تنظيـم و كنترل رفتار مي پردازند )مانند منـع دزدي و خش مس
ــال قـواعد دیگر  ــن، اصالح و اِعم ــتند كه به تعيي ــد دومين قواعدي هس قواع
ــن جـهت نيز ایـراد  ــهروندي از ای ــد] 2:44[. تفكيك قواعد حقوق ش مي پردازن

دارد؛
ــم هوفلد -  4. حق ها معناها و كارویژه هاي مختلفي هم دارند. تفكيك س
ــن نگرش ها به مفهوم  ــي - در این باره از معتبرتری ــوف امریكای دادرس و فيلس
ــت. تقسيم چهارگانه معروف وي از حق ها شامل حق ـ  مطالبه،  بنيادین حق اس
ــان دهنده آن است  حق ـ امتياز، حق ـ قدرت و حق   ـ   مصونيت]10ـ202: 8[ نش
ــا و متضادها گونه گون بوده و بر  ــدت، متالزم ه كه حق ها از نظر جنس، نوع، ش
همين اساس چگونگي تفكيك آن ها از یكدیگر و تعيين شخص مسؤول در قبال 

آن ها دشوار است.
2. ابهام در مفهوم تكليف

ــه گاه آن را با  ــت. این واژه ك ــف نيز مانند حق مفهومي مبهم اس تكلي
واژگاني مانند حكم و مسؤوليت یكسان انگاشته اند، از جهت مفهومي تعبير هاي 
مختلفي دارد: گاه آن را برایند حق دانسته و در این مفهوم هركجا حقي هست، 
ــز تكليف را با  ــت. و گاه وجه تمای ــده اس ــته ش وجود تكليف نيز مفروض دانس
مفهومي مانند حق در آن دانسته اند كه تعين حق نيازمند وجود جامعه و افراد 
ــاني است، حال آنكه تكليف ریشه در ذات فرد داشته و هر فردي _هرچند  انس

تنها _ داراي تكليف هایي است.
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در منشور حقوق و تكاليف زنان در نظام جمهوري اسالمي ایران )مصوب 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي( كه به تازگي در  جلسه 546 مورخ 1383/6/31 ش
ــوراي اسالمي رسيد و الزم االجرا شد،  قالب ماده واحده اي به تصویب مجلس ش

نيز عدم كاربرد درست این موارد مشاهده مي شود.

3. ابهام در مفهوم شهروند
ــت كه به گمان برخي بحث  ــهروندي آن اس ــأله نخست در مورد ش مس
درباره حقوق بشر ممكن است هم در حوزه علمي و هم در حوزه سياسي جاي 
ــهروندي را بگيرد و افزایش نقش حقوق بشر نشانه پایاني  بحث دربارۀ حقوق ش
بر شهروندي به منزله مفهومي سودمند است، حال آنكه تحليل نقطه ضعف هاي 
استدالل طرفداران این تفكر نشان مي دهد كه حقوق بشر نمي تواند جاي حقوق 

شهروندي را بگيرد ] 183ـ 181: 3[.
ــهروندي بيـش تر ناشي از مطالعه  ــأله دوم آنكه، دانش ما درباره ش مس
ــته هاي متفكران غربي مانـند ارسطو، افالطون، هابز، روسو و دیگران است  نوش
ــده اسـت. بنـابراین،  ــال هاي اخير به بحث رایج در جامعه ها تبدیل ش كه در س
ـــوار است.  ــهروندي امري دش ــالمي از ش ارائه مفهومي مبتني بر آموزه هاي اس
ــأني ارزاني  ــال ] 10:1050[ .»ش ــهروندي ليبرالي مارش ــهروند در نظریه ش ش
ــده به اعضاي كامل یك جامعه« تعریف مي شود و تحقق آن منوط  ـــته  ش داش
به دسـترسي كامل شخص به حق هاي مدني، سياسي و اجتماعي دانسته شده 

است.
ــهروندي و تفاوت با نگاه  با وجود این، یووال دیویس1 در مقاله »زنان، ش
ــائل عمده را كه بررسي شان در قرائتي  ــهروندي« برخي از مس ــيتي به ش جنس
ــت، مطرح مي كند. به باور وي، شهروندي ها  ــهروندي الزم اس ــيتي از ش جنس

1. Yuval Davis
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ــان  ــرق مي كنند و این فرق ها لزوماً به معناي بهتر یا بدتر بودن ش ــا یكدیگر ف ب
ــان  ــتند كه معموالً حقوق ش ــاالر این زنان هس ــت؛ گرچه در جامعه مردس نيس
ــا توجه به این امر، به نظر  ــده و در بدترین موقعيت قرار مي گيرند. ب ــال ش پایم
ــت دمكراتيك باشد و باورمند  ــهروندي اگر قرار اس دیویس، مطالعه تطبيقي ش
ــه فقط در برابر  ــهروندي زنان را ن ــأله ش ــه برابري حق هاي عمومي، باید مس ب
ــهروندي مردان كه در عين حال در ارتباط با تعلق زنان به گروه هاي مختلف  ش
ــتایي، مهاجر و پناهنده  ــلطه گر، قوميت آنان، شهري یا روس ــلطه و س تحت  س
ــان ببيند. این مطالعه تطبيقي باید موقعيت هاي جهاني و فرامليتي این  بودن ش
شهروندي ها را به حساب آورد. او ویژگي »غرب محور و كور نسبت به جنسيت«  
ــياري از نظریه پردازي هاي رایج در مورد شهروندي را نقد مي كند.  متعلق به بس
بحث او به ویژه بر مسائل عضویت در جامعه، حق هاي گروه ها و تفاوت اجتماعي 
ــدن تقابل هایي مانند عمومي/ خصوصي و فعال/ منفعل  ــيوه هاي ساخته ش و ش
ــت. به نظر او، براي  ــهروندي متمركز اس براي تفاوت ایجاد كردن ميان انواع ش
آنكه بتوان شهروندي آدم ها را درست تحليل كرد- به ویژه در این روزگار قومي 
شدن از یك سو و جهاني شدن از سوي دیگر با سرعتي كه روابط ميان دولت ها 
ـــهروندي در بهترین حالت باید  ــت - ، ش و جامعه هاي مدني در حال تحول اس
ــود كه هم زمان براي عضویت آدم ها در  ــاختي چندالیه تحليل ش ــكل س به ش
ــن ترتيب، او انواع  ــد. به  ای ــته باش ــواع گروه هاي كوچك و بزرگ كاربرد داش ان
ــه تطبيق یا عدم  ــار آن ها بيش از آنك ــرح مي كند كه معي ــهروندي اي را مط ش
ــتقل و بهره مند از شأن یك شهروند باشد،  ــان با الگوي مرد فعال مس تطبيق ش
پيوندي است كه فرد با گروه خود، اعم از خانواده، جامعه كوچك محلي، جامعه 
ــخاص با  ــي، ملت، دولت و جهان برقرار مي كند. تأكيد دیویس بر پيوند اش قوم
جامعه كوچك خود است كه مردساالري آن را نشانه عدم استقالل و وابستگي 
ــهروندي  ــه بهانه تابِع همين پيوندها بودن از حقوق ش ــد و زنان را هم ب مي دان
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كامل محروم مي داند.]27ـ11:4[.
ــته گسترش مي یابد؛  ــمول نيز پيوس ــهروندي از نظر قلمرو ش مفهوم ش
ــهروندي یاد مي شود: شهروندي سياسي،  ــش نوع ش به گونه اي كه، امروزه از ش
شهروندي اجتماعي، شهروندي جنسيتي، شهروندي قومي  ـ    فرهنگي، شهروندي 

اقتصادي و سرانجام شهروندي جهاني.
ــِت شهروندي به دولت، از دیگر چالش هاي  افزون بر این پيوند یا گسس
بحث انگيز ارائه محدوده اي دقيق از حدود حقوق شهروندي است. بدین ترتيب، 
ــهروند و كساني كه مي توانند این عنوان را داشته باشند، یكي  تعریف مفهوم ش
ــهروندي است؛ به گونه اي كه،  ــكالت عمده نگارش الیحه حقوق ش دیگر از مش
یكي از ایرادهاي اساسي الیحه قانون حقوق شهروندي و تأسيس نهاد ملي دفاع 
از حقوق شهروندي تهيه شده در دفتر پژوهش و اطالع رساني ریاست جمهوري 
عدم تبيين این مفهوم و فروكاستن آن به اتباع ایران است. ماده یك این الیحه 

مقرر مي دارد:
ــوق و تضمينات  ــتند و از حق ــهروندان ایران هس »كليه اتباع ایران، ش
ــده در این قانون كه حداقل حقوق شهروندي محسوب مي گردد،  پيش بيني ش
ــه تأثيري بر دیگر حقوق اتباع ایراني و  ــند، این قانون هيچ گون برخوردار مي باش
ــيون هاي بين المللي  ــایر قوانين یا كنوانس ــایر دولت ها كه در س حقوق اتباع س

پيش بيني شده، ندارد«.
ــن نيست كه آیا شهروند مفـهومي اعـم از اتباع ایران  در این ماده روش
ــهروند مفهومي اعم از تبعه است، سایر مصـداق هاي آن  ــت یا خير؟ و اگر ش اس
كدام  اند؟ در این راستا، آیا افراد مقيم ایران كه تبعه ایران انگاشـته نمي شـوند، 
ــن الیحه بهره مـند  ــد از حق هاي مندرج در ای ــراد بي تابعيت نيز مي توانن یا اف

شوند؟
ــكالتي همچون نگاه ناتخصصي و ناعلمي به  در پایان و صرف نظر از مش
ــوع، مي توان به موانع اجرایي، اداري و مالي، كمبود نيروي متخصص، تازه  موض
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ــينه قانون گذاري و نقد و نظر در مورد آن  ــودن این موضوع و عدم وجود پيش ب
ــكالت موجود در راه تدوین این چنين الیحه اي  به منزله جدي ترین موانع و مش

اشاره كرد.
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