
 

 حقوق ایران  و سیره نبوی با نگاه بهحقوق شهروندی بررسی و مقایسه تطبیقی 
 

 مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه علی حسین مرادی : نویسنده
 

 چکیده

های حقوقی مهم نظام از مباحث شهروندی، ها از حقوقمندی انسانی بهرهانسان است و نحوه موضوع علم حقوق،

این  بررسی های مختلفی وجود دارد،دیدگاه «شهروند» که در تعریف اصطالح در حالی دینی و غیردینی است.

گشای تواند راهدر عین بدیع بودن می ایران، ی نبوی و در حقوقی تطبیقی آن در سیرهها به همراه مقایسهدیدگاه

 بخشاست. در  بخششامل دو که مقاله در تدوین این بدین منظور  وع باشد.این موض یبحث و بررسی بیشتر درباره

اسالم و ایران و همچنین تفکیک بین حقوق  های مختلف و نیز در حقوقاز دیدگاه «شهروند» اصطالح اول،

 برخی از حقوق دوم، بخشحقوق شهروندی مورد بحث قرار گرفته است و  شهروندی و حقوق بشر و انواع

ای در سیره نبوی و طور مقایسهبه فرهنگی و قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های مدنی،ی در بخششهروند

برخورداری یا عدم برخورداری انسانها از حقوق شهروندی صرفنظر از پذیرش  .است بررسی شده حقوق ایران،

یان آسمانی بویژه اسالم، هم حاکمیت سیاسی، موضوع مورد مباحثه و گفتگو میان مکاتب مختلف فکری است. اد

قطعا  بدلیل داعیه جهان شمولی و هم بنا به اعتبارِ واالیی که برای انسان، فارغ از نژاد، رنگ، مذهب و ... قائل است، 

در تعامل با مردمی که از پذیرش حاکمیت اسالمی بدواً استنکاف نموده و یا بعداً دچار تردید شده و از ظلّ بیرق 

اند، راهکارهایی طراحی نموده است. این موضوع در  ده و به لحاظ جمعیت در اقلیت قرار گرفتهاسالم خارج گردی

 به عنوان معلمان قرآن و مروجان آن و به وجه برجسته در فقه و فرهنگ شیعه متجلی شده است.  سیره اهل بیت )ع( 
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 مقدمه

مانند  است. چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی،

آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی   حقوقی دارد؟ و چه شهروند کیست» کهدر مـورد ایـن بسیاری از مفاهیم حقوقی،

قدر مسلم این  اتفاق نظر وجود ندارد.  آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟ ی مترادف هستند یا متفاوت؟دو مقوله

 طور روزافزون اهمیتو به است شده وارد ادبیات حقوقی کشور ما تازگی به «حـقوق شهروندی» است که اصـطالح

این  که رسدمی الزم به نظر ایران، نبوی و تطبیق آن با حقوق یبنابراین قبل از بررسی آن در سیره یابد.بیشتری می

 .معین گردد «حقوق بشر» به ویژه اصـطالحات مـشابه، بـا اصـطالح بـه خـوبی شناخته شود و مرز آن

 چه کسی شهروند است؟

ه از حـقوق و مـزایای کـ اصلی، یعنی رومیان شهروندان، .شدندمی تقسیم در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته

 ،در یونان قدیم .دیـگری کـه تحت تسلط حکومت رومیان بودند یعنی اقوام و ملل بودند و رعایا، بیشتری برخوردار

ی دو،که اند و درجهبـوده یـونان ساکنان اصـلی ی یک،کهشهروندان درجه در یونان دو درجه بودند، ساکن افراد

 .ها بودنددگان و غیر یونانیبر

در  اصطالح تعریف نشده است. این ،و عمید های معینفرهنگدر اسـت. Citizien ی فارسیشهروند ترجمه

 :است شدهگونه تعریففرهنگ لغت دهخدا شهروند این

 در واقـع این واژهبـوده و  نیز گذشته موجود در این واژه در«وند»یـک شـهر بـا یک کشور و نیز آمده که اهل

 .است بند شهری به معنای کسی که به بوده است، «شهربند»

 یعنی هر چیز مربوط به شـهروند. شهروندی در موجود «ی» شده است.«وند»  ایـن بـند تـبدیل به در اثر گذشت زمان،

آید و از ـمار مـیاست که اهل یک شهر یا کشور بـه ش کسی شهروندی در فـرهنگ مـعاصر گفته شده است که

 :تعریف شـده اسـت شهروند چنین های علوم سیاسی،در یکی از فرهنگ شود.برخوردار می آن به حقوق متعلق

،که زنسـیتی ـ واژه .حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار اسـت از کسی که»

 تـرجمه اجـتماع شهرتاش و انسان عضو شارمند، وطن،هم همشهری، تبعه، در فارسی به شهروند، ی رومی دارد،ریشه

 «.2است شده

 (civitas) ی التینی سیویتاساز واژه (و)سیته آیدمی (Cite) از شهر (Citoyen) ی شهرونددر زبان فرانسه کلمه

یونانی است که همان شهر است  زبان در (p olis ) یسـیویتاس در زبان التینی تقریبا معادل کلمه مـشتق اسـت.

سـاکن شـهر  به فقط شهروند آید.واحدی سیاسی و مستقل به شمار می بلکه ،که تنها مـجتمعی از سـاکنین نیست



 رفت کهخصلت شهروندی را نداشتند.آن کسی شهروند به شمار می ،کلیه ساکنان،آتن شود در رم همانندگـفته نمی

 .بودمی دارا را عمومی شهر امور ـرای مـشارکت در ادارهالزم ب شـرایط

را  شهر -کشور جای دولت-دولت تدریج، به رود.ی مقابل رعـیت بـه کار مینقطه در شهروند غالبا، در زبان فرانسه،

 .کشور وابسته شـد-دولت گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم

ز ااگر   : گفته است سعدی.  شدی رعیت و رعایا استفاده مـیی این واژه از کلمهبه جا مشروطیت، از در ایران تا قبل

شهروند را معادل  در اکـثر تـعاریف، سنتی طوربه  درخت از بیخ او برآورند غالمان سـیبی خـورد مـلک مال رعیت

 کسی اسـت شهروند .ملت است -سیاسی بـه نـام دولت یجامعه شهروند شخصی است که عضو یک اند،تبعه دانسته

 .کشور بـرخوردار اسـت مندرج در قانون اساسی یک سـیاسی و امـتیازات -حقوق مـدنی از کـه

 ،فوق دیدگاه .دهدمی قـرار شمول حقوق داخلی را مورد تـأکید و شهروندی ی بین المللی تأکید داردتابعیت بر جنبه

رسد کـه دیـدگاه غالب است و طرفدارانی در ناسیونالیستی بـه تـبعه،گرچه به نظر می نگاهو  تبعه انحصار شهروند بـه

 ناسیونالیستی و فوق تروسـیع دیـدگاهی ، در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی میلر دارد؛ دیوید مثل پردازانبین نظریه

بـاید مفهوم شهروندی از  (Keithfaulk) داران آن مـثلدوم و طرف بـه نـظر دیدگاه شهروند ارائه شده اسـت. از

 سازی.فرهنگی و بومی نه براساس جذب موقعیت شهروندی باید براساس اقامت اعطا شود جـدا شـود. دولت و ملت

 ،نـه لیت ی شـهروندی بـاشد،کنندهاقـامت بـاید تعیین شود.می ی افراد در جامعهاین امـر بـاعث مشارکت گسترده

حل  های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص،اقلیت به اگر شهروندی را دولت مـحور تعریف کنیم مشکالت مربوط

نه تـنها  ای فزاینده،ی مـلت بـه گـونهامـروزه ایـن موضوع در حال آشکار شدن است کـه ایـده ماند.نشده باقی می

 . ها تبدیل شده استبرای حمایت از انسان بلکه به مانعی ،نیست شهروندی یکنندهمـبنای حمایت

و مـردم  شودمـی اجـتماعی کـاسته -بر نظم سـیاسی جغرافیایی هایتأثیر محدودیتاز در فـرایند جـهانی شدن،

به نظر  جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. یابند.ها آگاهی میطور روزافزون از رفع شدن این محدودیتبـه

اصول آن بـر اساس شخصیت جهانی  که شهروندی ظهور کرده است از برداشت جدید و همگانی تری رسد کهمی

 .شمول شخص است نه براساس تعلق ملیو جهان

در این مفهوم  است. کشور ی افراد کبیر ساکن خاکاین مفهوم شامل همه در مفهوم آزاداندیشانه از شهروندی،

دولت  (State neutrality) طرفی حکومتطبق دکترین بی شود.گرفته مینادیده زبانی مـلی، های قـومی،تفاوت

مباحث فرهنگی و  عمومی از یحوزه در نتیجه طرف بماند.باید نسبت به مفهوم زنگی خوب بین شهروندان بی

طور تاریخی به.استها و زبان و فرهنگ آنهرعایت حقوق اقلیت شود و ایـن امر مستلزمهویتی تا حد ممکن جدا مـی

هایی که باشد و در نتیجه گروهکردن غـیراتباع مـی محروم بر مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی

 طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی  گیرند.می قرارنیستند محروم شده یا در حاشیه  جزئی از اجـتماع مـلی



 

به این دیدگاه کـالسیک مـثل کاستلز و دیوسون  قائلین از برخی ی محل سکونت.باوجوداین،یعنی دریافت گذرنامه

دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن  پذیرند کـه در کـنار اصل خاک و خون اصلمی

در یک کشور به دست استحققا شهروندی را با اقامت  توانندمی افراد ی اقامت،طبق ضابطه .است« اقامت»اصل

و باوجوداین که قائل به حقوق بسیاری  «اقامت» روزافزون ها با اذعان به اهمیتاما ایـن دسـته از کالسیک آورند.

 مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت،حق بهره مثل حق کار، هستند، دائم برای افراد مقیم

 ،شهروند نه به عنوان غیر تبعه را، این افراد، یابی به آموزش و پرورش،ی و دستحـمایت در بـرابر بازگشت اجـبار

و عدم  مندی شبه شهروند از حقوق سیاسیدر عدم بهره نامند. تفاوت شـهروند با شبه شهروند،بلکه شبه شهروند می

 .مندی کـامل در حـقوق اجتماعی استبـهره

 شـهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. ی عدم وابستگی مـفهومد نظریهرسبه نظر می ی مذکور،بین سه نظریه از

محرومیت  و باعث ی وجودی حقوق شـهروندی در تـضاد بـودهوابستگی حقوق شهروندی به تابعیت با فلسفه

 جـامعه باید از آن ی افراد ساکن در یکشود.حقوق شهروندی حقوقی است که همهها میاز انسان هاییگروه

اتفاق نظر جهانی  یـک تـقریبا رسد کهما بـه نظر می امروز دنیای هرحال دردر پاسخ به این ایراد که به مند باشند.بهره

 ترین کشورها در این مورد سوئد وهلند هستند کهاز حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته وجود دارد که غیراتباع

 :باید گفت اند،و از این حد،فراتر نـرفته اندداده شرکت در انتخابات محلی را یمقیم غیرتبعه اجازه افراد به

یک  به سایر حقوق شهروندی، ،است شهروندی تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی،که البته بخشی از حقوق

 .انسانی است عدالت و حقوق تسری ظالمانه و برخالف

 شهروندی شوند و فقط اتباع از حقوقگروه تبعه و غیرتبعه تقسیم میبـه دو هاکه بگوییم انـسانبه جای این

برخوردار  شهروند( )شبهمدت از برخی از حقوق شهروندی در صورت اقامت طوالنی و غیرتبعه، برخوردارند

مندی بهره محور را سانتوان انمی گردد،ها میها بـا دولتی انـسانترتیب حقوق انسانی تابع رابطه شود که بدینمی

برخوردارند و فقط در بخشی از  شهروندی حقوق از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از

از آن  مند هستند.اتباع از حقوق سیاسی بهره .شوندمـی تـقسیم دو دسته تبعه و غیر تبعه شهروندان به حقوق سیاسی،

مندی اتباع از بهره الینفک یکدیگرند، حقوق و تکالیف اجزای حقوق، سایر مانند جایی که در حقوق شهروندی،

 سـایر دفاع نظامی کـشور و نـیز دفـاع از کشور با جان و مال خـود اسـت. به آنها تکلیف حقوق سیاسی به معنای

 .از حقوق سیاسی محرومند )غیراتباع( شهروندان

خدمت نظام وظـیفه در کـشور مـحل  موظف به انجام تبعه غیر شهروندان یت،بدیهی است که به سبب این محروم

 این تفاوت بین شهروندان  و دفاع مـسلحانه از کـشور محل اقامت نیستند. جنگ سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در



 

 محو این «شـهروند جهانی» ومتر شده و با رشـد مـفهرنگدر طول سالیان آتی به تدریج کم غیرتبعه و شهروندان تبعه

 رسمیت به ،1991که در قرارداد ماستریخت  ی اروپا،شهروندی اتـحادیه مفهوم خواهد شد. پذیرامکان تفاوت

مـعیارهای  از امـا ای است،منطقه هرچند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه شناخته شد،

 آن حـدی کـه دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، تا ،ه در یک کشور بسیار فراتر رفته استمـعمول وضعیت اتباع بیگان

اتباع یک کـشور اروپایـی درکـشور دیگر اروپایی  معاهده طبق این نه وضعیت بیگانگان. داند،می شهروندی شبه را

 حـمایت مندی ازبـهره و حـق محلیمسؤولیت در انتخابات  و تصدی رأی اقامت و حق وآمد،حق آزادی رفت

 .هریک از کشورهای عضو را دارند دیپلماتیک

 مفهوم شهروندی در اسالم

 هرگونه تعلق مرزی، از فراتر و آله به مدینه، هـجرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه از قـبل گرچه مفهوم امت اسـالمی،

و جمع شدن عـناصر  مدینه حضرت صلّی اللّه علیه و آله به اما با هجرت آن تـحقق یـافته بود، ایو قبیله قومی نژادی،

برخالف حـقوق  . وجود آمد به اسالمی در این شهر حکومت اولین در مدینه، تابع و جمعیت حـکومت و سـرزمین

و مذهب  اسـت خـالق خـلق از پیروی ،از دیدگاه اسالم معیار معیار است، دولت امـروز که تابعیت به معنی پیروی از

 :دیدگاه اسالم تابعیت بر دو گونه است از محوریت دارد.

 و امت آیندمی آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گردهم پرتـو یعنی پیوندی کـه در و یا)اسالمی( امیتابعیت  1)

ی ت و اسالم همواره سعی داشته تا جامعهاز نـظر اسـالم همین تبعیت اس اصـل تابعیت دهند.تشکیل می را واحدی

 .نماید (شهروندان مؤمنان را جایگزین)مجمع

فرهنگی اسـت کـه نژادی و هم هم ،زبانیهم مثل ملیت پیوندهای تـابعیت مـلی کـه گردهمایی افراد انسانی با 2)

تواند است و می (Sous-nationalite) دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبر بوآزاریک ملت را تشکیل می

 .اضطراری باشد

مندی اشخاص مـختلف در یـک بهره ییعنی نحوه اما مفهوم آن، ی جدیدی است،واژه شهروندی، گـرچه اصطالح

 .بـه قدمت تاریخ سابقه دارد برحسب نوع وابستگی و پیوند بـا حـکومت، جامعه از حقوق،

مسلمان  امروزی(یکی از دو چیز بوده است؛ ی اسالمی)شهروندی به زبانـامعهمعیار عـضویت در ج ،النبی در مدینة

 ی دینیاسـتقالل جامعه حـفظ در عـین ترتیب امت مسلمان و امـت یـهود مدینه، بدین پذیر بـودن.بودن یا پیـمان

را جایگزین وحدت  وحدت دینیآورند و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ی سیاسی واحـدی را بـه وجود میجامعه خود،

 بـا نزول آیات  آورد.ی سیاسی درمـیعضویت جامعه پیمان بـه شرط سـایر ادیان الهی را به و پیـروان نمایدقومی می



 

کتاب را  اهل از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر عضویت قراردادی در جامعه، پیـمان ذمه، ی توبه و تـشریحسوره

 .یابنداسـالمی و نه امت مـسلمان عـضویت می ینیز در پرتو پذیرش پیمان ذمـه در جـامعه و آنـان گیردرمینیز دربـ

پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم  .شودمی تلقی )غیر شهروند( هرکس کـه هـیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه

 اسالم و افـزایش جـمعیت ساکن در قـلمرو دولت اسـالمی، ی فتوحاتصـلّی اللّه عـلیه و آله و با گسترش دامنه

شد و دو شرط تشخیص داده می از این یکی رمبنایب -و نـه امت مسلمان- اسالمی ی سیاسیاعـضای جامعه

خالفت اسالمی از سیر صـحیح  که حـتی در زمانی تأثیری نـداشت. سرزمین و امثال آن، زبانی، های قومی،ویژگی

باز هم این عناصر در تابعیت و عدم  و عجم پدیدار شد، عـرب بـین فـاصله گـرفت و تـبعیض نژادی و قومی نـبوی

مـعاویه  رسد حضرت علی علیه السّالم در زمانی کـهبـه نـظر می .نـداشتندبه دولت اسالمی نقشی  تابعیت افراد نسبت

و  معاویه  منطقه را به دار البغی تبدیل کرد، م به وجود آورد و اینی شادر ناحیه مـستقلی و حـکومت خـروج کـرد

                 بغی و نه بیگانگان براساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی هل بلکه پیروانش را بیگانه تلقی ننمود،

 .با آنان به نبرد پرداخت (و مشرکین )کـفار

عظیمی از دار االسالم که تحت لوای  در بخش «پیمان در اسالم»تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از دو معیار

 هر مسلمانی» جا کـه در حقوق عثمانی چنین آمده بود:تا آنـ عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. خالفت و دولت

حقوق شهروندی  گونه ی برابری و مساوات از همهبه محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و برپایه

 .«گردیدمیبرخوردار 

آمیز بین زیستی مسالمتمشترک و هم مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمـه ایـجاد محیط امن و تفاهم و زندگی

که حاضر به امـضای پیـمان ذمه  جمعیتی فرد و یا های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسالمی است.فرقه

دولت اسالمی به سرزمین امن و پناهگاه موردنظرش اعزام باید اجتماع را تـرک کـند و تحت حمایت کامل  نباشد

 .ی مسلمین بـرخوردار خـواهد بودنرسیده است از حمایت همه جانبه امن شود و تا زمانی که به جای

 غیرمسلمان .شودو غیرمسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می تبعه یعنی مسلمان، از نگاه اسالم، طور اولیه،بـنابراین بـه

که موقتا جا عبور نماید و یـا ایـنا از آن تواند وارد کشور اسالمی شود،می«ذمام» یا«زنهار»یا«امان»ی رسمیاجازه اب

 و فرد اسالمی و یا فرد مسلمان است از سوی حکومت آن و قبول تحقق امان منوط به درخواست بیگانه اقامت نماید.

شده و از حمایت حـکومت اسـالمی و تواند وارد قلمرو اسالمیشده و می لقیت «مستأمن» بیگانه پس از کسب امان،

 که منحصرا پیروان ادیان مذهبی، هاییعنی اقلیت ک دسته از بیگانگان،ی .کند استفاده های ویژه  و آزادی حقوق

 اسـالمی، حـکومت بـا پیمان ذمه با پرداخت جزیه و امضای دهند،مـسیحی و یا زرتشتی را تشکیل می یهودی،

       ت کهتوان گفدر مقایسه می کنند.می پیدا مندی از حقوق نسبتا کامل شهروندی رای اقامت دائم و بهرهاجازه



 

هستند که این  هاییمحدودیت و دارای نیستند ی اسالمی برخوردارمـسلمانان در جامعهمـزایای  اهل ذمه از تمام 

عدم تجاهر به  مثل عدم تبلیغ مذهبی، برسد، آنان امضای مان ذمـه مـندرج بـوده و بهها باید در پیمحدودیت

 .اسالمی یو عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه مسلمان هایخانه سـاختمان بلندتر از محدودیت احداث منکرات،

 :دباشنزیـرین مـی حقوق بیگانگان مستأمن در قلمرو کـشور اسالمی دارای

آزادی تردد در  ،اقامتگاه انتخاب مصونیت از تعرض، آزادی آزادی انجام فرایض مذهبی، آزادی ورود و اقامت،

احوال  برخورداری از مقررات مربوط به (،و مدینه ی حجاز)مکهمتبرکه مثل منطقه داخل کشور اسالمی به جز اماکن

معافیت از  اختصاصی)در مورد اهل کتاب(، ودن گورستانب دارا حق (،شخصیه خاص خود)در مـورد اهل کتاب

 طور کلیپرداخت مالیات به

 مفهوم شهروندی در حقوق ایران

های مشروع و حفظ بـه آزادی در قانون احـترام کار رفته است. به مقررات در متن بسیاری از «شهروند»اصطالح

مثل  ،ه در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی استاسالمی،ک شورای مجلس 11/2/38مصوب  حقوق شهروندی،

منع شـکنجه و لزوم  بازجویی و تحقیق از اشخاص، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، ،متهم دفاع حق

را صرف نظر از  افراد یدر این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه« شهروند» رسد کهنظر می به ،رعـایت اصل برائت

در  ،12/2/83 ، مـصوبو تأمین اجتماعی هقانون ساختار نظام جامع رفا در کهدرحالی .گیرددربرمی ت و اقامت، تابعی

 عبارت که آن، 7ی ماده و در «مقیم جمهوری اسالمی ایران شهروندان خارجی» اصطالح که، 1ی ماده 4ی تـبصره

 .است « تبعه» فقط شهروند رسد که منظور ازر میبه نظ ،است رفته به کار «شهروندان نیازهای»

مـصوب  شهروندان و کـارکنان، خصوص های کشور دری تـعزیرات حـکومتی در شهردارینامههمچنین در آیـین

 و فدراسیون ایران اصول همکاری بین جمهوری اسالمی متقابل اساس روابط یقـانون معاهده و در ،21/8/1837

روادیـد بـرای » تسهیالت برای خصوص آن در 3ی در ماده مجلس شورای اسالمی، 83/81/31وب روسیه مص

ی استفاده از این که در نحوه گفت توانبـنابراین مـی تبعه است. ،شهروند نیز منظور از «دیگر طرف شـهروندان

 شـده گـرفته به کـار معنا مقررات در هر دو قوانین و سایر و در نظم خاصی حاکم نیست در مقررات مدون، اصطالح

 ،مندی از حقوق مدنیدر حقوق ایران در بهره شود،ذکر مـی که در قسمت دومچنان محتوایی، اما به لحاظ است،

کـلی  یـا جـزیی هایتفاوت مورد، حسب ،اتباع و غیر اتباع اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین ،سیاسی

 .وجود دارد

 توسط رییس جمهور ابالغ شد تعریفی از حقوق شهروندی دارد. 1891منشور حقوق شهروندی که در آذر ماه 



 

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. 

در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران  تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یاکس نمیهیچ

، مسئولیت اجرا و پاسداری از 121و  118موجب اصول این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به

جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر جمهور نهاده است. رئیسقانون اساسی را بر عهده رئیس

تیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به پش

مشی دولت برای رعایت و پیشبرد مثابه برنامه و خطرا به« منشور حقوق شهروندی»خداوند سوگند یادکرده است، 

 .کندحقوق اساسی ملت ایران اعالم می

، موضوع اصل « مشی دولت برنامه و خط»منظور تدوین تقای حقوق شهروندی و بهاین منشور با هدف استیفا و ار

ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه 184

ظام حقوقی و ها از طریق اصالح و توسعه ناند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنشدهشناسایی

تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول 

های ها، اتحادیهخواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل

 .استنهاد و بخش خصوصی ضروری های مردمصنفی، سازمان

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا 

شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات 

 .شده است، گرددالمللی کشور شناساییبین

 و کیفیت زندگیحق حیات، سالمت  -الف

 حق کرامت و برابری انسانی -ب

 حق آزادی و امنیت شهروندی -پ

 حق مشارکت در تعیین سرنوشت -ت

 حق اداره شایسته و حسن تدبیر -ث 

 حق آزادی اندیشه و بیان -ج

 حق دسترسی به اطالعات -چ

 حق دسترسی به فضای مجازی -ح

 حق حریم خصوصی -خ



 

 حق تشکل، تجمع و راهپیمایی -د

 حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد -ذ

 حق تشکیل و برخورداری از خانواده -ر

 حق برخورداری از دادخواهی عادالنه -ز

 حق اقتصاد شفاف و رقابتی -ژ

 حق مسکن -س

 حق مالکیت -ش

 حق اشتغال و کار شایسته -ص

 حق رفاه و تأمین اجتماعی -ض

 حق دسترسی و مشارکت فرهنگی -ط

 شحق آموزش و پژوه -ظ

 زیست سالم و توسعه پایدار حق محیط -ع

 حق صلح، امنیت و اقتدار ملی -غ

 تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر

 و برای است شمولبشر عام و جهان شود که حقوق.گفته میاست انسان حقوق بشر ناشی از حـیثیت و کـرامت ذاتی

صرف نظر از زندگی در جامعه و یا جدا از  شر به هر انسان،و طـبیعی انـسان اسـت. حقوق ب فطری حقوق تثبیت

به خاطر زندگی در اجتماع  حقوق انسان، که حقوق شهروندیدرحالی جـامعه و در انـزوا و بـه تنهایی تعلق دارد.

بخش اساسی حقوق  تواند متفاوت باشد.معین است و بـا تـوجه بـه مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می

ی کامال مجزا بشر و حقوق شهروندی دو مقوله حقوق اما داخـلی کشورهاست، هروندی ناشی از حـقوقش

 کرامت ذاتی خود حیثیت و حقوقی که انسان به دلیل اجرای حقوق بـشر بـستگی بـه حقوق شهروندی دارد..نیستند

 



 

ی متضاد دو مقوله باشد)حقوق شهروندی(اجتماع باید داشته  که انسان مقیم یک حـقوقی بـا دارد)حقوق بشر(

 .نـیستند

 .گرچه، عموم و خصوص من وجه استبشر توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوقطور خـالصه میبـه

 شوند و بسیاری از حقوق مـندرجحـقوق شـهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می

 و بسیاری از حقوق شهروندی، است به آن حقوق شهروندی مربوط نی حقوق بشر و دو میثاقی جـهادر اعـالمیه

 :به عنوان مثال پذیر است. امـا تـمیز بـین آنها امکان ریشه در حقوق بشر دارد،

بیان و حق آزادی  (،71 ی)مادهمالکیت حق (،1ی )ماده منع شکنجه اعـالمیه(، 8ی )مـاده حقوقی مثل حق زندگی

ی جهانی حقوق بشر ناشی مـذکور در اعالمیه (9ی منع حبس و توقیف و تبعید خودسرانه)مـاده (،91ی عقیده)ماده

ی جهانی حقوق و دو اعالمیه موادی در اما .شوداز حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بـشر مـحسوب می

و کـرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و  رسد ناشی از حـیثیتنظر نمی مـیثاق مـربوط بـه آن وجود دارد که به

 3ی مـثل ماده  نـه حـقوق بشر به معنی دقیق کـلمه، است، شهروندی حقوق محافظت از حقوق بشر و درواقع

اه مستقل اعالمیه در مورد رسیدگی در دادگ 81 یمـاده ملی صـالحه، محاکماعـالمیه در مـورد حـق رجوع مؤثر به 

اعالمیه در حق 12 یماده آمیز،های مـسالمتجـمعیت اعالمیه در آزادی تشکیل مجامع و 82 یماده ،طور علنیو به

رأی مخفی و  انتخابات به نـحو عـمومی و با ی در انجامهـمین ماده 8مشاغل عمومی کشور و بـند  نایل شدن بـه

رسد ولی به نظر می ی جهانی حقوق بشر ذکـر شـده است،رچه در اعالمیهگ آن وجود دارد که نظیر موارد بسیاری

آن  81نیز موادی مثل   3391 همچنین در میثاق حقوق مـدنی سـیاسی حـقوق شـهروندی است نه حـقوق بـشر. کـه

قدرت به اجرای  آن منع زندانی کردن افراد به دلیـل عـدم 11ی ی متهمین از محکومین، مادهداری جداگانهدر نگاه

نه  رسد که از حـقوق شهروندی است،بـه نظر می مـتهم از شـهود، سؤال آن در حـق 41ی مـاده قراردادی، تعهدات

 ناشی یعنی هم حقوق بشر و حقوق شهروندی مـشترک هـستند، در مقابل مواردی وجود دارد که بین از حقوق بشر.

أثیر و تحت ت که به دلیل زنـدگی در یـک اجتماع معین استت و هـم ایـناز حیثیت و کرامت و ذاتـی انـسان اسـ

 21ی مـثل مـاده دیگر بـاشد، ایجامعه تواند متفاوت ازمی کند،آن زندگی میای که شخص درامکانات جامعه

 1بـند  شـخاص،امـور خـانوادگی و اقـامتگاه و مـکاتبات ا مداخله در زندگی خصوصی، ی جهانی در منعاعالمیه

و حمایت در مواقع  اشو خانواده شخص سالمتی و رفاه ی تأمین سطح زندگی،ی جهانی دربارهاعالمیه 12ی ماده

ی مـادران و مندی ویژهی حق بهرهدرباره اعالمیه، 12ی ماده 2بند  و از کار افتادگی، اعضا نقص ،بیماری بیکاری،

آن در حق استراحت و فراغت و  42 یماده مندی از حمایت اجتماعی و نیزهکودکان از کمک و مراقبت و بهر

 .ساعات کار معقول و محدودیت تفریح برای اشخاص



 

 انواع حقوق شهروندی

ای از مجموعه شهروندی» :است تـرنر گرفته انواع آن قابل استنباط اسـت. از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی،

تی.اچ مارشال شهروندی « کند.منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می یابی هر فرد بهکه دست حقوق و وظایف است

اعضای کامل اجتماع  مـوقعیت اعطا شده به ،شـهروندی .کندمی عنصر مدنی سیاسی و اجتماعی تحلیل را به سه

 .به انواع زیر قابل تقسیم است خالصه حقوق شهروندی طوربه. است

 حقوق مدنی-الف

 برابری در برابر مذهب، مـصونیت از تـعرض، آزادی بیان، مثل حق آزادی، ،است متعددی این حقوق شـامل مـوارد

 دولت غیرقانونی منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات نژاد، تبعیض براساس جنس،  ممنوعیت ،قانون

 .یـا کـار اجباری حبس)غیرقانونی( مثل

 حقوق سیاسی-ب

 .گیرداست و موارد زیر را دربرمی فرایندهای آزاد حکومت ضروری در حـقوقی اسـت که برای مشارکت فعاالنه

آزادی دسترسی به  آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، سطح حکومت، در مسؤولیت حق رأی و امکان تصدی

 .های سیاسیاطالعات و امکان فعالیت

 اجتماعی-اقتصادی حقوق-ج

موارد  تعبیر شده است، نیز «جامعه ی اجتماعیعضویت کامل در عرصه» که از آن به اجتماعی،-حـقوق اقـتصادی

 مندی از خدمات اجتماعیحق بهره ،شغلی هایبرابری در فرصت حق کار کردن، حق مالکیت، :گیردزیر را دربرمی

شخص و حمایت از شخص در مواقع  برای متناسب ندارد زنـدگیمندی از تـأمین اجـتماعی و استابهره بهداشتی،-

 .پیری و از کار افتادگی بیکاری،

 حقوق فرهنگی-د

های ها و شیوهیابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنتحـق دست ها،اقلیت و زبان فرهنگ حفاظت از

های قومی و فرهنگی و برابری در احترام به تفاوت ی،حـق داشـتن ارتباطات فرهنگی و بین الملل ،مـتفاوت زندگی

 .فرهنگی است حقوق ترینمهم آموزش از



 

 حقوق قضایی-هــ

رسـیدگی علنی و بدون  قـضایی، تـصمیمات به حق اعتراض دادرسی عادالنه، حق دفاع، برائت، اصل مندی ازبهره

ها حق جـبران خسارات ناشی از دن جرایم و مجازاتقانونی بو اصل ی قضایی،ادله به حق دسترسی تبعیض،

 .گرددمـی محسوب قضایی شهروندی حقوق ترینحق انتخاب وکیل از مهم ، قضایی اشتباهات

 بررسی تطبیقی برخی از حـقوق شـهروندی

ر سخنانی که از رسول د ،دانندمی نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه برخالف

 .دارد محوریت تبعیض مساوات و عدم شده است، نقل صلّی اللّه علیه و آله اکرم

 الزم ،نژاد رنگ، نظر از تابعیت، ، صرفاین محوریت با نـظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه

 .مطابقت دارد دانندمی

 فرمایند:که مـی علیه و آله این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است اللّه لّیذکرسخنان رسول اکرم ص از قبل

صلّی اللّه علیه و آله نسبت  دیدگاه کلی رسول اکرم.  دادند ن مختصر و جامع را به منسخنا ؛«الکلم اوتـیت جوامع»

          اند:گفته.نیز اندهای شـانهچون دندانهمردم هم ؛«المشط کاسنان الناس» او تجلی دارد که: به افراد در این سخن

اکرم » کهعرب بر عجم جز درصورت پرهیزکاری برتری ندارد و نیز این ؛ «علی عجمی اال بالتقوی لعربی ال فضل»

 .باتقواترین آنهاست مردم، برترین ؛«اتقاهم الناس

ی مخلوقات به باشد و در نتیجه به همه باید از خالق فقط بعیتو ت اندمخلوق هاانـسان یهـمه ،در طرز تفکر مذهبی

 های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیفتولد یا نسب و تفاوت شود و محلصورت یکسان نگریسته می

  وجود دارد،البته در ایـن دیـدگاه بـین مسلمانان و اهل ذمه با سـایر اشـخاص تـفاوت در حقوق و تکالیف  .شودنمی

ها موارد است و محدودیت حقوق مندی ازاصل بر تساوی در بهره )تابعیت قراردادی( اما بین مسلمانان و اهل ذمه

 .دهداستثنایی و محدودی را تـشکیل مـی

تا جایی که با حقوق  مندی از حـقوق شهروندی،تبعیض و تفاوت در بـهره در مـقابل از نظر حقوق بین الملل بشر،

رسد که رسمیت یافته بـه نـظر مـی براساس تبعیض بین تبعه و غیرتبعه، به ویژه منافات نداشته باشد، شهر ادینبنی

مندی بهرهآن تابعیت در میزان  طبق که کندی کالسیک پیروی میاز نظریه نیز رسد که حقوق ایـرانبه نظر می.است

 های بـارزی بین افراد ساکن در کشور ایرانتـفاوت کلی یا جزیی دارد و طبق مـقررات،از حقوق شهروندی تأثیر

 .معیار تابعیت وجود دارد براساس



 

 مـدنی حقوق

پیامبر صلّی اللّه  ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است.ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیتمـهم

، تأکید داشتند که در مدینه همه در امـنیت کـامل بستند در پیـمانی کـه با یهود و دیگر ساکنان مدینه عـلیه و آله،

 در صورت بروز جنگ با کفار،ابتدا تـنها دعـوت آنـها به اسالم کسی را ندارد. هـستند و هیچ کس حق تعرض به

 در صـورت عـدم پذیرش دعوت، ها، اما در مورد اقلیت جنگ مجاز است، صورت عدم پذیرش، است و در الزم

ه خالد بن ولید علیه و آل اللّه صـلّی پیـامبر اکـرم جنگ با آنها ممنوع است. زیستی، امکان انعقاد پیمان هم در صورت

اسالم با  کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اهلرا با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد.خالد بـه گـروهی از 

ها صـلّی اللّه عـلیه و آله از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته پیـامبر .کشت ای راآنان جنگید و عده

 .هایشان پرداخت شودوادهبیت المال به خان از

مـگر در مـواردی  و مسکن اشخاص از تعرض مصون اسـت، حقوق ،حیثیت،جان» قانون اساسی 22بـه موجب اصل 

کـه  گذار جمهوری اسالمی ایران و پاسخ ایـشان،عالی قضایی از بنیان .متن سؤال شورای «کندکه قانون تجویز می

کـتاب را در کـشور نشان حتی غیر اهل زوم حفظ امنیت برای غیرمسلمانان،اهمیت ل ،است 1832سال  مـربوط به

 .دهدمی

 و السـالم رؤوس المسلمین بعد التحیه محضر مبارک آیت اللّه العظمی االمام خمینی دام ظله العالی علی سؤال:

از اهل  نمایند،ان زنـدگی مـیفرمایید.آیا غیرمسلمانان که در مملکت ایر شود سؤال ذیل را جواب مرقومتـقاضا می

مانند سـرقت و زنـا یا جاسوسی یا افساد یا  ،دارند اگر مـرتکب جـرمی بـشوند که حد یا تعزیر کتاب یا غیر آنها،

که مجازات آنـها در آیـا مـانند مسلمانان باید مجازات شوند یـا آنـ ها،محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند این

که چون با مثل جاسوس حربی شوند به مانند کفاری احتیاج به اشتراط تـرک دارد و یـا آن بعد سی بهمـانند جـاسو

 یا حاکم بین قتل یـا فـدیه تخییر و یـا یعنی برگرداندن به مـأمن که شـرایط ذمـه عمل نکنند با آنان معامله گـردد،

 .در تخییر اشکال فرمودید ،881ص  2ج تحریر الوسیله  3ی که حضرت عالی در مسأله استرقاق

های دیگری اسالم مـانند مـسلمان و احکام هـستند اسـالم کفار مزبور در پنـاه باسمه تعالی، امام جـواب فـرمودند:

 .و محقون الدم بوده و مالشان محترم است اسـت ی آنها جـاریدرباره

جـسد آنـها نیز احـترام  به طوری که حتی به .هاستاقـلیت بـه رام ایشانی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گویای احتسیره

 بپا ایشان به احترام آن دادند،عبور می ای را از کـنار پیامبر صلّی اللّه علیه و آلهمـنقول است که جنازه .گذاردندمـی

 آنـان فـهماندند کـه از این  بـه علیه و آلهحضرت صلّی اللّه  یهودی بود. ی فـردیجـنازه اصحاب گفتند: .خاستند



 

که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه  دهدمی نشان این امر ی انسانی نبود.آیا جنازه ؛«ألیست نفسا»مطلب مـطلعند و فـرمودند: 

 .احترام قائل بـودند وی و مرام بـرای انـسان فراغ از کیش  و آله

 .است شخصیه احوال ق استقالل درح از جـمله حـقوق مـدنی اشـخاص،

 موضوعاتی مانند ازدواج، در کشور اسالمی آزادند که براساس دین خودهای به رسمیت شناخته شده درقلیتا

 .برطبق مذهب خود اشخاص عمل کنند ،امور این نیز بـاید در ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسالمی طالق،

 زرتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، های کلیمی،قانون اساسی اقلیت 81و  21 اصول در حقوق ایران نیز براساس

 طبق قانون اجازه رعایت احوال مـهریه تـابع مذهب خودشان هستند. نفقه، نسب،  وصیت، ،ارث ،طالق ،مثل ازدواج

 عالی دیوان ت عمومیهیأ 8381/9/91-78 و نیز رأی وحدت رویه 2181مصوب  محاکم، غیرشیعه شخصیه ایران

              .که مذهب آنـها بـه رسمیت شناخته شده است ایرانیان غیرشیعه، ها موظفند برایدادگاه کشور،

ی ی متداولهمسلمه برطبق قواعد و عادت پروتستان و ارتدکس، مذاهب مسیحی کاتولیک، سنت، اهل مذاهب مثل 

 .عمومی باشد ماتکه مـخالف انتظامگر ایـن رأی بدهند، آنها مذهب

 .صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است اکرم از اهـل ذمـه احادیث متعددی از رسول در حمایت

 فأنا او اخذ منه شیئا بـغیر طـیب نفسه ،طاعته فوق او کلفه اال من ظلم معاهدا،» و آله: علیه قال رسول اللّه صلّی اللّه

است و مقررات  بسته با مسلمانان پیمان و معاهده کسی که به غیرمسلمانی)کهباشید  آگاه ؛«حجیجه یـوم القـیامه

را تکلیف ماال یطاق کند یا مـالی  او ستم روا دارد و یا  کند(فعالیت نمی مسلمین منافع و بر ضد کندمی پیمان را اجرا

 .کنماو احتجاج می من در روز قیامت با بگیرد، او را بـدون رضایت وی از

 .«یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش با تو یکسان هستند انددسته ها دوانسان» علیه السّالم فرمود: علی امام

 حقوق سیاسی

  ترین حقوق شهروندی است.مهم ، ازهااعمال مذهبی توسط اقلیت انجام و آزادی عـمل در و عقیده حق آزادی بـیان

 یجزیره مختلف اهل کتاب که در شبه هایگـروه مبر اسالم صلّی اللّه علیه و آله در دعوتی پیای سیرهمطالعه

های اعزامی آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله به هیأت هایی کهسـکونت داشـتند و تـوصیه مجاور مناطق عربستان و یا

 را ما تواندمی قراردادها و پیـامها و متن ها ه مضمون نـامهتوجه ب با شدبران داده میمبلغین و نمایندگان رسمی و نامه

  مـخصوصا اهل کتاب قائل است رهنمون باشد. مـخالف، هایاسالم به عقیده و ایمان گـروه که به میزان احترامی



 

 نیز عمل در نبوده قادیاعت ی مسائلـنها ویژهت و محکومیت اصل اجبار و تحمیل، عقیده به موضوع آزادی و احترام

جا که مرحوم شمارد تا آناسالمی مـحکوم مـی اسالم اجبار غیرمسلمانان را به انـجام مراسم و آداب جاری است.

غسل  تواند وی را به انجامنمی نصرانی داشته باشد، مرد مسلمان هرگاه همسر یهودی یا گوید:حقق در شرایع می

 .وادار نماید

احترام  آمدند،مدینه می رم صلّی اللّه علیه و آله به نمایندگان و علماء و روحانیون اقوم غـیرمسلمان که بهپیامبر اک

داد آزادانه انتقادها و اشکاالت خود را بازگو کنند و خود با آنان از طریق برهان و می و اجازه گذاشتبسیار می

 .کرداستدالل گفتگو می

های مشروع بیان و سایر آزادی السـّالم به بهترین وجهی حق آزادی عـلیه ی حضرت علیدر دوران خالفت پنج ساله

این  ،گواهترین مخالفان حکومتش یعنی گروه خوارجمنطقو بی ترینی برخورد وی با متعصبرعایت شد و شیوه

 . مدعاست

گروه حقوق مدنی واند جزوتهای فـردی و حـفظ حریم خصوصی اشخاص، گرچه میحفظ آزادی تجسس، منع

های حقوق جنبه بر اما عالوه باشد،نیز می سیاسی های حقوقدارای جنبه های حقوق مدنیاما عالوه بر جنبه باشد،

(آمده 231در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید )جلد اول،ص  باشد.های حـقوق سـیاسی نیز میدارای جنبه مدنی

ای صدای زن و مردی را شنید و به شک که در برابر خانه بود زنی در مدینه مشغولشتاست که عمر شبی را به گ

 داشت. قرار زن و مردی را دیـد کـه در جـلوی آنها ظرف شرابی بـاال رفت و وارد خانه شد. از دیـوار خـانه افتاد،

بـه  کهدرحالی دارد،ی نگه میپنداری خداوند کار تو را مخفای دشمن خدا آیا می به آن مرد گفت: خطاب

 ای.شـدم تو مرتکب سه خطا شده مـرتکب خطا اگر من یک سپس آن مـرد به عمر گفت: مـعصیت او مشغولی؟

 زیرا خداوند در قرآن فرموده است تجسس نکنید

 و ال تجسسوا

 شوید و تو به تجسس در کار مـا پرداخـتی،خـداوند فرموده از در خانه وارد (21،حجرات -

 البیوت من ابوابها و اتوا

نگرفتید وارد نشوید و وقتی  ای اذنخانه تا از اهل خداوند فرموده: و تو از دیـوار وارد شدی،) 931بقره،   -

 )وارد شدید سالم کنید

 بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها غـیر آمنوا ال تـدخلوا بـیوتا یا ایها الذین -



 

 .سرانجام عمر آنها را رها کرد و رفت شدی و سـالم نـکردی. اذن واردیو تو ب (72نور، -

المنفعه و تـشکیل جـمعیت یـا کانون در  و بهداشتی عام فرهنگی های اجتماعی،در مورد آزادی شرکت در فعالیت

ها و احزاب یتامـا در مورد تشکیل جمع رسد که منعی وجود داشـته بـاشد،ها به نظر نمیموارد فوق توسط اقلیت

زیرا  توان اصـل بـر آزادی آنها در موارد فوق دانست،رسد که دیگر نـمیمی نظر های دینی بهتوسط اقلیت سیاسی

و لزوم رعایت اصل استقالل و  یـعلو و ال یـعلی علیه( )االسالم اصل سیادت ی رعایت قواعد نفی سبیل،الزمه

 .های سـیاسی غـیرمسلمانان اسـتیا محدودیت فعالیتنفی  اسالمی، و دولت مسلمین حاکمیت

توان به است و هیچ کـسی را نـمی تفتیش عقاید ممنوع» طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی، در حقوق ایران،

 .قرار داد مورد تعرض و مؤاخذه ایعقیده صرف داشتن

 افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،  تلفنی، الماتضـبط و فـاش کردن مک ها،بازرسی و نرساندن نـامه» :82طبق اصل 

 همچنین «. مگر به حکم قانون ،است ممنوع استراق سمع و هـرگونه تـجسس عدم مخابره و نرساندن آنها،   سانسور،

های دینی های اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنانـجمن ها،جـمعیت احـزاب، :بیست و ششم اصل طبق

موازین اسالمی و اساس جمهوری  ،ملی وحـدت آزادی که اصول اسـتقالل،مشروط به این خته شده آزادند،شنا

توان از شـرکت در آنـها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کس را نمی هیچ .اسالمی را نقض نکنند

 .ساخت

توان گفت که ایران می اسالمی فعالیت احزاب در جمهوریقانون و مقررات انتخابات و نـیز قـانون  به توجه با

های و نـیز فـعالیت سـیای هایانجمن بیگانگان از حق رأی دادن و یا انـتخاب شـدن و نیز از حق تشکیل احزاب و یا

اره امور هرکس حق دارد که در اد :گویدمی بشر ی جـهانی حـقوقاعالمیه 12ی ماده 1هستند.بند  سیاسی ممنوع

 .شرکت جـوید آزادانه انتخاب شـده بـاشند، که نمایندگی خواه مستقیما و خواه بـا وسـاطت عمومی کشور خود،

سیاسی به اتباع و محرومیت خارجیان از  هایاخـتصاص حق فعالیت گـفت توانمی «کشور خود» بـا تـوجه به عبارت

 .رسـمیت شناخته شده است بـه بشر ی جهانی حقوقدر اعالمیه آن،

 اجـتماعی-حقوق اقتصادی

 .اسـت کردن و تأمین مـعاش کار اجـتماعی حق -ترین حقوق اقـتصادیاز جمله مهم

 



 

طـوبی   :فرمایندو نیز مـی  را اصالح کنید، خود دنیای ؛«اصلحوا دنیاکم» فرماید:رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله می

های البـته تـوصیه اسـت و مـعیشت به اندازه کافی دارد. مسلمان که خـوشا آن کـسی ؛«کـفافالمن اسلم و کان عیشه 

  غالبا با اندرزهای اخالقی و ذکر آخرت هـمراه اسـت. و آله علیه اللّه اجتماعی رسول اکرم صلّی

 هدایت که با اسالمخوشا آن ؛«و قنع لمـن هدی االسـالم و کـان عـیشه کفافا طـوبی» :که همچنین از ایشان نقل شده

 .او به حد کافی باشد و قناعت کند معیشت  ،شود

اموال و  هـرکس مالک تـضمین حـق مـالیکت اسـت. تضمین حق مالکیت است. ،اقتصادی حـقوق ی تـضمینالزمه

حـق  کـه یش فرد ندارد و هرکساین حق ارتباطی با دین و ک  طور مشروع به دست آورده است،که به اسـت اشـیای

 کـفار و افـرادی کـه در جـنگ بـا کشور البـته .از حق مالکیت برخوردار است سـکونت در کشور اسالمی را دارد،

 اند،اسالمی پیمان بسته ساکن کشور اسالمی که با دولت افراد برند اموالشان حکم غنیمت را داردسر می به اسالمی

ال تمسن مال » :اندفرموده السّالم علی علیه حـضرت .برخوردار است و از امنیت کامل بوده ر پناه حاکمیتاموالشان د

در پناه حکومت  که هرگز به مال فردی از مردم نمازخوان یا معاهد)غیرمسلمانی ؛«و ال معاهد مصل احد من الناس

مدینه تعرض به اموال  یمعاهده اللّه علیه و آله نیز در صـلّی پیامبر اکـرم دست نزنید. (کنداسالمی زندگی می

را امت  و همه شودمی که نزد آنان مال محسوب است ی اشیاییهمه معاهدان را ممنوع کردند و این حکم شامل

 دانند.در تاریخ آمده که در جریانمـشروع نـمی را فقها دزدی از کافر .اندخوانده واحده

و آله آورد  علیه اللّه پیامبر صلّی نزد ی گوسفندان رایهودیان اسالم آورد و گله چوپان ،قبل از فتح قلعه جنگ خیبر،

وی  و به گرسنه بودند قبول نکرده ی سـربازانکه هـمهیامبر صلّی اللّه علیه و آله درحالی ایشان تـسلیم کـند. تا به

 .برگردانی صاحبانش باید به است، امانت تو دست رد سفارش کردند که این گله

مشروع خویش است  و کار کسب حـاصل هرکس مـالک» طبق اصل چـهل و شـشم قانون اساسی: در حقوق ایران،

 .و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند کسب به نسبت مالکیت عنوان تواند بهو هیچ کس نمی

 باشد.می حق مسکن ی نیازهای اساسی انـسان بـرای زندگی در جامعه است،که در زمره حقوق اجتماعی از جمله

ء و المراه مرکب و طی الدنیا و ان کان ال نعیم لها. ثالث من نعیم» فرمایند:رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله می

 یخانه زن پارسا،  مـرکب راهوار،  نـعیمی نیست؛ را نـیااگرچه د سه چیز از نعیم دنیاست، ؛«الصالحه و المنزل الواسع

 .وسیع

 



 

 .تر باشدوسیع بهترین مجالس آن است که  ؛«خیر المجالس اوسعها» فرمایند:همچنین می

 :داردقانون اساسی چنین مقرر می و یکم در حقوق ایران اصل سی

که دستور رسول اکرم صلّی بنابراین، درحالی «.یرانی استی احق هر فرد و خانواده داشـتن مـسکن مـناسب با نیاز،»

این حق را صرفا برای ایرانیان و آن هم در حد نیاز بـه  ، 18اصل   ،است وسـیع برای همگان ی خـانه و آله، علیه اللّه

هستند این  های زیادیمحدودیت دارای طبق مقررات غیر ایرانیان برای داشتن مسکن، رسـمیت شـناخته است.

 .گرددمضاعف می  در عمل، ها،مـحدودیت

برخورداری از استراحت و تفریح و  حـق های فردی نیز هست،که دارای جنبه از دیگر حقوق مهم اجتماعی،

 .اسـتفاده از اوقـات فراغت برای همگان است

؛ تفریح کنید و بازی «ان یری فی دینکم غلظه الهوا و العبوا فانی اکره» فرمایند:اعظم صلّی اللّه علیه و آله می پیامبر

 ؛«ال یواخذ المزاح الصادق فی مزاحه ان اهلل:»کهاین کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شود و نـیز

 .کند مؤاخذه نمی باشد، کند و در شوخی خود صادقبسیار شوخی می خداوند شخصی را که

در هـیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر  به عنوان یکی از حقوق مـلت،  ،فراغت و اوقات حق برخورداری از تفریح

 به آن های دولتی تکلیف اجرایقانونا برای ارگان  که در صورت ذکر در قانون اساسی، استبدیهی  نشده است.

 امکانات و توان برای همگان، یآمد و تمامی مقررات و مصوبات همزمان با ایـجاد اشـتغال و درآمد کافوجود می

 اذعان بر حق واالی مادران همگان  در بین اقشار اجتماع،  .آوردمی استفاده از اوقات فراغت و تفریح را فراهم

 :اندایشان فرموده پیامبر اعظم صلّی اللّه علیه و آله نیز بر حق مـادران تـأکید زیادی نموده است. دارند.

از آن پدر خود را و پس  بعد  مادرت، سپس  مادرت،  مادرت، ؛«ثم اباک ثم االقرب فاالقرب ثم امک امک   امک،

اند که بهشت مگان شنیدهرا ه «الجنة تـحت اقـدام االمـهات» ترند. حدیث مشهوراز آن کسانی را که به تو نزدیک

 .مـادران است زیـر پای

تأکید دارد و  بارداری و حضانت فرزند، به ویژه در دوران ن،قانون اساسی نیز بر حمایت از مادرا 12اصل  21بند 

 مصوبه مـجمع تـشخیص وقت بانوان، نیمه مثل قانون خدمت اسـتخدامی، ی مقرراتی کـه در قـوانینمجموعه

  سالگی و سایر مقررات وضع شده، 7سالگی به  2ی افزایش حق حضانت فرزند توسط مادر از مصلحت نظام درباره

 



 

اکرم صلّی اللّه علیه و آله در حمایت مادی و معنوی از  رسول گذار را بـا سخنانگیری قـانونبدن جـهت همسو

 هاخاص بیوه یتکلیف دولت در ایجاد بیمه قانون اساسی، 12اصل  8در مورد اجرای بند  البته دهد.مادران نـشان می

از طرف دیگر با توجه به  برداشته نشده است. اساسی گام هرسد کـسرپرست به نـظر مـیو بی سالخورده و زنان

 این ،برخوردارند ایرانیان تری نسبت بههای اجتماعی کمایران از حمایت بیگانگان مقیم در مـجموع، که،ایـن

 .شودمی ها شامل مادران غیرایرانی سـاکن ایـران نـیزمحرومیت

ای حـضرت امـیر علیه السّالم از کوچه منقول است کـه ه برای همگان است.حق رفا ترین حقوق اجتماعی،از مهم

او فـردی مسیحی  اصـحاب گـفتند کند، پرسیدند چرا چنین است.دیدند که تکدی می را پیرمردی .گذشتندمی

از این پس از  اید، کـرده رهـا را تا توان داشت از او کار کشیدید حال که ناتوان شده او فرمودند؛ حضرت است.

اکرم صلّی اللّه علیه و آله نیز در مواردی از بیت المـال بـه غـیرمسلمانان کمک  پیامبر «.بیت المال به او روزی دهید

 .شد خـیبر آوری سهم مسلمانان از مـحصوالتمأمور جمع  ایشان، از طرف  اللّه بن سهل، عبد مثال برای  کرد.می

نبود و پیامبر صـلّی اللّه عـلیه و آله بـه  دسترس در از قاتل اطالع دقیقی د او را در مزارع خیبر یافتند.جس پس از مدتی

 در پاسـخ قـسم یاد ی آن را بپردازید.باید دیه سرزمین شما پیدا شده،  در سران یهود نامه نوشتند که جسد مسلمانی

و آله بر آنان سخت  علیه پیـامبر صـلّی اللّه  و از قاتل نیز اطالعی نداریم.ایم نداشته ما در کشتن او نقشی که کردند

 .گـردد پرداخت مسلمانان ی مقتول از بیت المالنگرفت و دستور دادند که دیه

ای که جـامعه بـرای یافته سازمان اقدامات یمجموعه .تـأمین اجتماعی نقش مهمی در حق رفاه برای افراد دارد

 ی ناشی از کار،حادثه  بیکاری،  )مانند بیماری، و اجتماعی اقتصادی ایت از اعضای خود به هنگام تنگناهایحم

 .شودنامیده می تأمین اجتماعی ،دهدمی و انجام بینیپیش  از کـار افـتادگی و مرگ سرپرست خانوار(  پیری،

اما هنوز نواقص و   انـجام شـده است، ق تأمین اجـتماعیدر جهت حقو بسیاری گرچه اقدامات در حـقوق ایـران،

محروم  کلی طور جزیی یااز یک طرف بسیاری از ایرانیان از این حقوق به که های بسیار مـهمی وجـود داردکاستی

و این  هستند محروم بـه کلی از حـقوق تـأمین اجـتماعی تـقریبا ایران های ساکنهـستند و از طـرف دیگر غیرایرانی

 .تبعیض ناروا و غـیر قـابل توجیه است

موظف  های مختلف در بند ایـران جمهوری اسـالمی اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، یتوسعه ششمی در قانون برنامه

ائیان و ، توجه به محیط زیست، مسکن ، تامین و رفاه اجتماعی، بیمه های روست .در مـورد ذیل اقدام نماید اسـت شده

مل و نقل جاده ای وریلی، آموزش و حدرمان آنها. ارتباطات و فناوری برای ارایه خدمات دولت الکترونیک ، 

 پرورش و توجه به اقتصاد مردم شده است.



 

جامع  صراحتا افراد غیرایرانی از نظام بنابراین «.ایرانی طراحی و اسـتقرار نـظام جامع اطالعات سالمت شهروندان

 9/3/1832مصوب  ی بیکاری،بـیمه قـانون ی یـکی مادهدر تبصره اند.شده خارج ات سـالمت جـامعهاطالع

جامع رفاه  نظام ساختار اند.در قانونقانون مستثنی شده این اتباع خارجی صـراحتا از شـمول شـورای اسالمی،مـجلس

مندی شـهروندان ی یک آن بهرهماده 8ی ،طبق تبصرهاسـالمی شـورای مجلس 12/2/38،مصوب اجتماعی و تأمین

 بین المللی و قراردادهای هانامهعمل مـتقابل و نیز در چهارچوب مقاوله شرط مقیم ایـران،مـنوط بـه رعایت خـارجی

 .است شده مصوب

از  هـمگان بـرخورداری بـر 92و  12 رسد که بـا وجـدوی که اصول قانون اساسی،مثل اصـلنظر می در مجموع به

و خارجیان مقیم ایران  ایرانیان بین تأمین اجتماعی، از مندیبـهره ، درعـادی قوانین ،9تـأمین اجتماعی داللت دارد

کشور اسالمی با افراد  مقیم غیرمسلمان افـراد ی نبوی،کـه در حـمایت ازشده است و این امر از سیره تبعیض قائل

 .گرفته است فاصله ،اسـت تـبعیض عـدم بـه ـائلمـسلمان ق

 حقوق فرهنگی

توان گفت بیشترین سخنان از آموزی را از حقوق فرهنگی بدانیم، صراحتا میچه حق آموزش و پرورش و علمچنان

طلب العلم »مثل: واالی دانشجویی و معلمی بـرای همگان است. اهمیت علم و مقام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در باب

 راه جستجوی دانش نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در ؛«من الصالة و الصیام و الحج و الجهاد افضل عند اللّه

فـریضة علی کل مسلم،ان طالب العلم یستغفر له کل  طلب العـلم»بهتر است و حدیث معروف خداوند)عز و جل(

جویای  حتی ماهیان دریا برای است و همه چیز، واجب لم بر هر مسلمانی؛ جستجوی ع«ء حتی الحیتان فی البحرشی

از علم  جلوگیری ؛«منعه العلم ال یحل» اند:هـمچنین پیامبر اعظم صلّی اللّه علیه و آله فرموده طلبند.علم آمرزش مـی

 .جایز نیست

بیت بدنی رایگان برای همه و تـمام آمـوزش و پرورش و تـر»در حقوق ایران در بند سوم اصل سوم قانون اساسی

 .بینی شده استپیش« عالی آموزش سـطوح و تسهیل و تصمیم

های دینی و ایجاد محدودیت برای اقلیت برخورداری از حق عمل به تعالیم دینی و عدم جمله حقوق فرهنگی، از

 مدینه هجرت کرد، به از همان آغاز که پیامبر صـلّی اللّه عـلیه و آله است. های خـاص خودشانداشتن عـبادتگاه

خواندند و  پیمانان را یک امتی همزیستی شرکت داد و آنان و مسلمانان و کلیههم یهود مدینه را در پیمان

و  پرداختند،عبادت می خـویش بـه معابد یهودیان نیز در خواندند،طور که مسلمانان در مسجد مدینه نماز میهمان

  پیمانان از مناطق دیگر نیز به هم بعدها مسیحیان نجران و برخی ض به آنها و یا به معابد آنها را نداشت.کسی حق تعر



 

 ی اسالم به مدینه آمدند،دربـاره مسیحیان نجرای بـرای بـررسی و تحقیق از گروهی زمانی که مسلمان افزوده شدند.

و  کنند و به آنان اجازه داد تا در هـمان جا عبادت به حضور پذیرفت مسجد درپیامبر صلّی اللّه علیه و آله آنان را 

در  هااین مفاد پذیرش حقوق اقلیت ایستادند و عبادت خویش را بـه جـای آوردنـد. به سوی مشرق مسیحیان

 اهل معابدتـعرضی به  هـیچ  هااند که لشگریان اسالم در جنگمورخان نقل کرده ی مذهبی و دینی است.عرصه

 .کتاب نداشتند

غیر از جعفری اثنی عشری و نیز   مـذاهب دیـگر اسالمی، قانون اسـاسی، 81و  21در حقوق ایران نیز طبق اصول 

کلیمی و مسیحی در  حـنبلی و زیدی و نیز ایرانیان زرتشتی، مالکی، حنفی، شافعی، اعم از  سایر مذاهب اهل سنت،

همچنین  کنند.خـود عمل می در احوال شـخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیـین مراسم دینی خود آزاد هستند و انجام

های گروهی و تدریس ادبیات آنها در در مطبوعات و رسانه های محلی و قومیاز زبان استفاده » ،11طبق اصل 

ای قـوم و قبیله هر مردم ایران از» در اصل نوزدهم نیز ذکر شده است که: «.در کنار زبان فارسی آزاد است مدارس،

 .ها سبب امتیاز نخواهد بودزبان و مانند این نژاد، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، که باشند،

 حقوق قضایی

حـق  اعم است از دادخواهی، این حقوق .است حقوق ناشی از عدالت قضایی یکی از حقوق الزم شهروندی،

تأکید بر اجرای  .از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضاییبرخورداری  حق دفاع،  تـساوی افراد در برابر دادگاه،

 .سیره نبوی دارد در ایبرجسته عدالت برای همگان نقش

فیهم الشریف ترکوه و  انما اهلک الذیـن مـن قبلکم انهم کانوا اذا سرق» اند:علیه و آله فرموده اللّه صلّی رسول اکرم

کردند و دزد رها می را جا بود که دزد معتبرشما از آن پیشینیان هالک ؛«حدال اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه

 است. بهتر عبادت یک ساعت عدالت از یک سال ؛«عدل ساعة خیر مـن عـبادة سنة» کردند.می ضعیف را مجازات

 :فرماینددر اهمیت رفع ستم می

شش صفت را برای من تعهد کـنید تـا  ؛ «ن مظلومکماضمن لکم الجنة...و امنعوا ظالمکم م اضمنوا لی ست حضال»

أدرؤا الحدود » اند:گفته برائت در باب اصل کنم...شـر ظـالم را از مـظلوم دفع کنید. تعهد شما بـهشت را برای

به عـدل رفـتار  کنیدمی حکم وقتی که ؛«اذا حکمتم فاعدلوا» مجازات را رها کنید. در صورت تردید، ؛«بالشبهات

 فرمودند ،کردند شفاعت در اجرای حـد بـر فردی به رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله مراجعه برای که وقتی ید.کـن

 .دستش را قطع خواهم کـرد که اگر دخترم فاطمه هم دزدی کند،

 



 

 ،311طبق اصل  شده است. ذکر افـراد دادخواهی حق مسلم تمامی سی،قانون اسا 48در حـقوق ایران نیز در اصل 

عدالت و نیز احـیای حـقوق عـامه و  به ی قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدنقوه

 .های مشروع قرار داده شده استعدل و آزادی گسترش

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 83/2/11شهروندی در های مـشروع و حفظ حقوق  به آزادی احترام قانون

جهت حفظ حقوق قضایی  در آن اما مواد این قانون)حـفظ حـقوق شـهروندی(کلی است، هرچند که عنوان .است

به تبعیض نشده است و شامل  قائل قانون این آید کـه بین ایرانی و غیرایرانی، شهروندی است و از مـواد آن بـرمی

 اصل منع فرصت استفاده از وکیل و کارشناس، حق دفاع متهم، ،برائت اصل مـثل لزوم رعـایت ی افراد اسـت،همه

 .متهمین ایذای مـنع شکنجه و عدم دستگیری و بازداشت افـراد،

 نتیجه

 یجامعهسیاسی یک   مدنی، که از حقوق شودمـی سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کـسی گـفتهطوربه

تـعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج  از هابدین ترتیب بسیاری از انـسان مند است.بهره ملت  -دولت

 افراد ساکن یهمه ،صرف نـظر از تـعلقات مـلی  ،شهروندی شهروند و حقوق تر،در دیدگاهی وسیع شوند.می

 .گیرددربرمی را کشور

 ؛است یکی از دو چیز بوده )شـهروندی( ی اسـالمیالنبی معیار عضویت در جامعه مدینة رسد که دربه نظر می

 )غیرشهروند( اسالم بیگانه نظر از دو را نداشته باشد، ایـن که هـیچ یـک از هرکس پذیر بودن.مسلمان بودن یا پیمان

 .شودمی تلقی

 افراد ساکن در یکلیه یعنی ،عام به معنای و هم )تـبعه(اخـص هم به مـعنی «شهروند» در حقوق ایران اصطالح

 .به کار رفـته اسـت ،کشور

دو قابل تـفکیک بـوده  این اما شوند،می حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای هم استفاده گرچه

 .وجه است من و خصوص دو عموم این و نسبت بین

 اصـل بـر ؛«الناس کاسنان المـشط» حدیث براساس ی نبوی،ق شـهروندی در سیرهاز حـقو یدمندر بهره طور کلیبه

 .است و نـژادی ملی و قـومی تبعیض و عدم محوریت تعلقات عدم

 



 

ی و مسکن اشـخاص و نـیز بهره حقوق جان، صیانت از حیثیت، حق امنیت، مثل ،از حقوق مدنی بسیاری در

 طوربه شهروندی حقوق ی نـبوی و در حـقوق ایران،، در سـیرهخود خـاص یهای دینی از احوال شـخصیهاقلیت

 .مورد مراعات است تـبعیض و بـدون یکنواخت

ی نبوی بر حـقوق مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تـجسس نـیز حقوق ایران و سیره در بخشی از حقوق سیاسی،

های فعال سیاسی و های جمعیتتـشکیل گـروه یگر از حقوق سیاسی،د در بخشی امـا همگانی احترام گذارده اسـت،

مسلمانان محدودیت  ی نـبوی بـرای غیرحقوق ایران برای بیگانگان و سیره در حاکمیت و حکومت، سهیم شدن

 .کلی قـائل شـده اسـت

 .راعات شده استها و غـیرمسلمانان بـه خوبی محقوق اقلیت ی نبوی،در سـیره حقوق اقتصادی اجـتماعی، در

ها اقلیت حقوق ی نـبوی هـر دو بهحقوق ایران و سیره رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، در حقوق فرهنگی،

 .توجه دارند

کـامل آنها دارند و مشکالت قضایی  ی نـبوی و حـقوق ایران سعی در رعایتسـیره در حـقوق قـضایی شهروندی،

ل تصویب قانون و اقـدامات انـجام شده مث ،است تبعه و بیگانه هر دو و شامل نبوده ی بیگانگانحقوق ایران ویژه

مجلس شورای  8381 مـصوب )در مباحث قـضایی(، های مـشروع و حـفظ حـقوق شهروندی یآزاد احترام بـه

 .است ملی منصرف از تعلقات اسالمی،
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