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چکیده
حقوقشهروندیزنان بهعنوان یکی از اساسیترین مفاهیم حقوقی ،مجموعهای از حقوق مدنی،
سیاسی و اجتماعی است که زنان بهواسطهی عضویت در جامعه و برقراری رابطه با دولت از آن
بهرهمند میشوند .در جمهوری اسالمی ایران این حقوق توسط قانوناساسی ،منشور حقوقشهروندی
و سایر قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است .هدف این پژوهش بر مبنای نظریهی
حقوقشهروندی تی .اچ مارشال ،بررسی تطبیقی جایگاه مفهوم حقوقشهروندی زنان و نیز پی بردن
به حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی آنان در دو سند قانوناساسی و منشور حقوقشهروندی و
همچنین عوامل محدودکنندهی این مفهوم در هر دو سند حقوقی است .این پژوهش درصدد است
تا با روش پژوهش توصیفی و تحلیل محتوای دو سند به صورت اسنادی و کتابخانهای اصول مربوط
به حقوق زنان را استخراج نموده و پس از توصیف و تفسیر وضعیت کنونی این اصول به بیان نتایج
عینی و کیفی از موقعیت بپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مفهوم
حقوقشهروندیزنان دارای جایگاه برتر در قانوناساسی نسبت به سند منشور حقوقشهروندی است.
عامل محدودکنندهی مفهوم حقوقشهروندیزنان لزوم رعایت شرط مشخص شده از جمله عدم
اخالل در مبانی اسالم ،عدم مخالفت با اسالم در اصول و مواد هر دو سند است.
کلمات کلیدی :زن ،حقوقشهروندی زنان ،قانوناساسی ،منشور حقوقشهروندی.

 1دانشجوی دکتری ،گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرضا ،شهرضا،ایران
 2دکتری ،گروه علوم سیاسی ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،شیراز ،ایران.
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مقدمه
در دنیای امروز همزمان و همگام با گسترش دامنهی اطالعات و ارتباطات و اهمیت یافتن
پدیدههایی چون جهانی شدن ،توسعهی همهجانبه و جامعهی مدنی ،مفهوم شهروند و حقوق آنان
اهمیت زیادی یافته و پیگیریی و اجرایی کردن آنها معیاری برای تمییز جامعهی مدنی از پدیدههای
غیر از آن میباشد؛ چرا که اجرایی شدن حقوقشهروندی به منزلهی مشارکت داوطلبانهی تمام
شهروندان اعم از زن و مرد در تمامی قسمتهای جامعه ،اعم از سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و  ...میباشد.
همچنین جامعهای را میتوان توسعهیافته دانست که در آن تمامی شهروندان جدا از نژاد ،رنگ،
مذهب و بهخصوص جنسیت زن و مرد علیرغم برخورداری از نظم و امنیت و آرامش ،از
حقوقشهروندی یکسان و برابر برخوردار بوده و بتوانند به صورت کامالً برابر از ظرفیتها ،امکانات و
منابع جامعه استفاده نمایند (Mirshakari, Farahani and Mokhtari, 2015) .در دههای اخیر در
سطح بین الملل خصوصاً بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد با هدف این
سازمان در راستای حفظ صلح و امنیت بینالملل و حمایت از حقوق بشر در سال  1945میالدی،
وضعیت زنان و مسائل و مشکالت آنان در اسناد حقوق بینالمللی متعددی مورد پیگیری قرار گرفته
است .همزمان با این تغییرات و تحت تأثیر شرایط جامعهی جهانی و نیز گذر از جامعهی سنتی به
جامعهی مدرن و توسعهیافته ،در جمهوری اسالمی ایران نیز مفهوم حقوقشهروندی و به خصوص
حقوق شهروندی زنان با هدف حفظ و ترویج منزلت زنان ،حقوق و آزادیها و نیز گسترش احترام و
دفاع از حقوق آنان در قوانین و مقررارت مختلفی از جمله قانوناساسی و منشور حقوقشهروندی
مورد توجه ویژهای قرار گرفته است؛ چرا که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و رکن کلیدی
نهاد خانواده با آگاهی از جایگاه واالی انسانی و حقوقشهروندی خویش میتوانند با استفاده از
ظرفیتها ،امکانات و فرصتهای موجود در جامعه به رفع نابرابریها ،ناعدالتیها در حقوقشهروندی
خویش پرداخته و نقش فعالتری در تمامی عرصههای جامعه ایفا نمایند و همپای مردان ،زمینهی
رشد و توسعهی جامعه را فراهم سازند .بنابراین ،ایـن امـر ضـرورت پـژوهش در مـورد حقوق
شهروندی زنان را بیشتر میکند .همچنین اهمیت این موضـوع از آن جهـت اسـت کـه با پرداختن
به حقوقشهروندی در اسناد مهمی نظیر قانوناساسی و منشور ،ضمن درک جایگاه و منزلت زنان در
این دو سند ،به حقوقشهروندی آنها در تمامی زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
پی برده و نیز با شناخت نقاط قوت و ضعف این اسناد در زمینهی حقوقشهروندی زنان در پیگیری
اعادهی حقوقشهروندی آنان اقدامات مؤثری صورت گیرد.
شهروندی ،عضویت کامل یک فرد در جامعه با تمام حقوق و مسئولیتها است .شهروندی دارای
ماهیت دوگانهی اجتماعی و سیاسی است .ماهیت اجتماعی به این نکته اشاره دارد که شهروندان
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چگونه باید با یکدیگر تعامل کنند ،در حالی که جنبهی سیاسی آن به تعامل شهروندان با دولت
اشاره دارد (Mousavi, 2011).با توجه به این جنبهی سیاسی ،حقوقشهروندی زنان نیز در بردارندهی
حقوق و امتیازات شهروندی و هم وظایف ،مسئولیتها و تعهدات برای آنان میباشد .بنابراین
شهروندی زنان در جامعه ،نوعی رابطهی دوسویه میان شهروند با دولت محسوب میگردد بدین معنا
که بایستی دولت تمامی حقوق شهروندی زنان را پس از به رسمیت شناختن آن ،رعایت نموده و
مورد حمایت خود قرار دهد و متقابالً زنان نیز نسبت به دولت دارای وظایف ،مسئولیتها و تعهداتی
بوده که بایستی از سوی آنان رعایت گردد .همچنین میتوان این نوع شهروندی را نیز نوعی منزلت
اجتماعی دانست که جامعه آن را به زنان اعطاء نموده و به موجب آن ،زنان از جایگاه و منزلت برابر
با سایر افراد جامعه برخوردار میگردند .بر همین اساس ،این پژوهش درصدد است بعد از تبیین
اجمالی برخی مفاهیم کلیدی نظیر حقوق ،حقوقشهروندی ،حقوقشهروندی زنان ،به بررسی تطبیقی
جایگاه حقوقشهروندی زنان در دو سند قانوناساسی بهعنوان مهمترین سند قانونی در کشور که
تبلور آرمانها ،ارزشها و اهداف
جامعه و نیز واقعیتهای موجود در تمامی عرصهها و نیز حامی آزادی و کرامت انسانی میباشد
و نیز منشور ،بهعنوان حامی و پشتیبان حقوق مطروح در قانوناساسی بپردازد.
در ارتباط با پیشینهی پژوهش باید عنوان نمود که در زمینهی مفهوم حقوقشهروندی و
موضوعات مرتبط با آن ،عالوه بر مقاالت و پایاننامههای متعدد در مقاطع مختلف ،بیش از دویست
عنوان کتاب نوشته شده است .همچنین در ارتباط با مفهوم حقوقشهروندی زنان و موضوعات مرتبط
با آن به صورت محدود ،آثاری تا کنون تدوین گردیده است که البته در هیچ کدام یک از آنها
مقایسهی تطبیقی در خصوص حقوقشهروندی زنان میان دو سند قانوناساسی و منشور
حقوقشهروندی صورت نگرفته است؛ اما با این وجود ،اشارهای به تعدادی از این آثار میگردد:
راحله سیدمرتضی حسینی در پژوهشی با هدف شرح و بسط مسائل اصولی مربوط به احقاق
حقوق زنان و پرداختن به قوانین مربوط به آن ،به طور مختصر به مسایلی نظیر مساوات زن و مرد،
تفاوت زن و مرد در احکام شرعی اسالم و نیز وظایف دولت و حقوق زنان پرداخته ،سپس به بررسی
حقوق زن در قانوناساسی پرداخته است (Seyed Morteza Hosseini, 1998).همچنین فاطمه
بهرامی و مهدی آریا در پژوهشی با هدف استخراج اصول مربوط به زنان به جایگاه زنان در
قانوناساسی و نقاط قوت و ضعف آن پرداختهاند )Bahrami, Aria, 2008).عباس میرشکاری ،جواد
فراهانی ،مرضیه مختاری با هدف بازنمایی توزیع برابر حقوق و آزادیهای شهروندی میان زنان و
مردان در قانوناساسی و نیز نسلبندی حقوق شهروندی زنان و تأکید بر رویکرد حق محور قانون
نسبت به شهروندی زنان و صورتبندی تضمینات خاص قانوناساسی برای حمایت از شهروندی زنان
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پژوهشی را به ثبت رساندهاند (Mirshakari, Farahani and Mokhtari, 2015).همچنین در پژوهش
دیگری از این نویسندگان سعی شده است ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی
و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در
نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکانسنجی شود و هم ترسیم افقهای
آینده و نوآوریهای تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد(Mirshakari, Farahani and .
) Mokhtari, 2018در زمینهی بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی ،تنها اثر موجود،
حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی نوشته محمود شفیعی ) (Shafiei, 2017است .وی در این اثر
تصمیم دارد تا با توجه به مفاد منشور حقوق شهروندی به صورت محوری و دیگر قوانین اختصاصی
کـه به حقوق زنان اختصاص داده شده است؛ مجموعهای از ابعاد گونـاگون حقـوق زنان در جمهوری
اسالمی ایران را ذکر و تبیین نماید که در راستای این هدف ،بیشتر رئوس مفـاد ایـن منـشور مورد
بـازخوانی قرار گرفته است .بنابراین همانطور که مشاهده میگردد ،تا کنون در هیچ پژوهشی در
زمینهی حقوق شهروندی زنان مقایسهی تطبیقی میان دو سند مد نظر این پژوهش صورت نگرفته
است.
برای بررسی حقوق شهروندی زنان الزم است ابتدا در سطح کالن بر مبنای یک نظریه،
حقوق شهروندی و مصادیق آن مورد شناسایی قرار گیرد و سپس با شناخت این مصادیق ،آنها را به
سطح خرد ،یعنی حقوقشهروندی زنان تسری داد ،حقوقی که مشخص کنندهی موقعیت و جایگاه
آنان در جامعه بوده و امتیازاتی را که به صورت عادالنه و برابر با مردان برای آنان در نظر میگیرد و
همچنین مشخص کنندهی رابطهی آنان با دولت و سایر افراد جامعه است .بر همین اساس الزم است
تا چهارچوبی برای این پژوهش در نظر گرفته شود .چارچوب نظری این پژوهش بر اساس آراء
جامعهشناس انگلیسی تامس هامفری مارشال 3میباشد .وی را آغازگر رویکرد جامعهشناسی تاریخی
شهروندی دانستهاند )Tavasoli & Nejati Hosseini, 2004) .مدل شهروندی که در اواخر دههی
 1942به وسیلهی وی طرح شد و اکنون بهعنوان نقطهی شروع کالسیک برای هر بحثی در این
موضوع در نظر گرفته میشود ،تا دهه  1992از نفوذ گستردهای برخوردار نبود؛ اما از دهه 1912
شهروندی به موضوع مباحثات گستردهای در جامعه شناسی سیاسی تبدیل گشت .تفسیر مارشال از
توسعهی تاریخی شهروندی بر گسترش حقوقشهروندی بهعنوان یکی از وجوه پیشرفت جامعهی
مدرن تأکید داشت .او گسترش این حقوق را دستاورد شهروندی جهانشمول و عام و حقوق برابر
همهی شهروندان ،صرفنظر از طبقهی اجتماعی-اقتصادی میدانست (Nash, 2000) .از دیدگاه

Thomas Humphrey Marshall

1

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 8931

829

مارشال ،شهروندی نوعی منزلت اجتماعی و پایگاهی است که جامعه آن را به کسانی که عضو کامل
یک اجتماعاند اعطاء نموده است و به موجب آن ،تمام اعضا از جایگاه حقوق و وظایف برابر که توسط
قانون حمایت و تثبیت شده برخوردارند و هیچ اصل عامی وجود ندارد که تعیین کند حقوق و وظایف
مذکور چه باید باشند (Marshall, 1994( .مارشال حقوقشهروندی را دربردارندهی سه نوع حقوق
میداند:
 -1حقوق مدنی :حفظ آزادیهای فردی شامل آزادی شخص ،آزادی بیان ،اندیشه و عقیده ،حق
مالکیت شخص ،حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت.
 -2حقوق سیاسی :حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بهعنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار
از اقتدار سیاسی و یا بهعنوان یکی از انتخابکنندگان اعضای چنین نهادی ،حق انتخاب شدن و
انتخاب کردن.
 -3حقوق اجتماعی :طیف وسیعی از حقوق که حق برخورداری از حداقلی از رفاه اقتصادی و
امنیت تا حق برخورداری کامل از میراث اجتماعی و حق زندگی بهعنوان یک موجود متمدن طبق
معیارهای حاکم بر یک جامعه را در بر میگیرد Nash, (2000( .مارشال در تقسیمبندی خود از
حقوقشهروندی ،نوعی توالی زمانی و تکاملی را در نظر داشت .به عبارت دیگر ،وی گسترش
حقوق شهروندی از مدنی به سیاسی و سپس اجتماعی را محصول تحوالت سرمایهداری میدانست.
به عقیدهی وی ،حقوق مدنی به دلیل ایجاد نیازهای مدرنِ دادگاههای مدنی و جزایی در قرن هجدهم
شروع به توسعه کرد .سپس در قرن بیستم با گسترش حق رأی عمومی برای همهی افراد بالغ ،حقوق
سیاسی شروع به گسترش نموده و در همین قرن نیز حقوق اجتماعی با ایجاد نهادهای دولت رفاه
شامل نظام ملی آموزش همگانی و خدمات بهداشتی و اجتماعی توسعه یافتند(Nash, 2000).
حال در این پژوهش با درنظر گرفتن نگرش مارشال و اینکه در دیدگاه وی شهروندی بعدی
همگانی یافته و شهروندی فعال را می توان به تمام افراد جامعه گسترش داد ،زنان بهعنوان نیمی از
جمعیت هر جامعهای که از حقوق برابر با مردان برخوردارند ،دارای حقوقشهروندی با در نظر گرفتن
زیر مجموعهی آن یعنی حقوق مدنی(حفظ آزادیهای فردی شامل آزادی شخص ،آزادی بیان،
اندیشه و عقیده ،حق مالکیت شخص ،حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت )،
سیاسی(حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بهعنوان یکی از اعضاء نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی
و یا بهعنوان یکی از انتخابکنندگان اعضای چنین نهادی ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن) و
اجتماعی(برخورداری از حداقلی از رفاه اقتصادی و امنیت تا حق برخورداری کامل از میراث اجتماعی
و حق زندگی بهعنوان یک موجود متمدن طبق معیارهای حاکم بر یک جامعه) میباشند.
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روش پژوهش
با توجه به اهمیت موضوع حقوقشهروندی زنان در عصر حاضر و نبود کتب و مقاالت علمی در
زمینهی بررسی حقوقشهروندی زنان بهطور اخص در منشور حقوقشهروندی و نیز عدم بررسی
تطبیقی مفهوم حقوق شهروندی زنان در این اسناد ،نگارندگان درصدد برآمدند تا با بررسی مفهوم
حقوقشهروندی زنان بر پایهی نظریهی حقوقشهروندی تی .اچ .مارشال و تطبیق آن در قانوناساسی
و منشور ،ضمن درک جایگاه و منزلت زنان در این دو سند ،به حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی
شهروندی آنان پی برده و با شناخت نقاط قوت و ضعف این دو سند در زمینهی حقوقشهروندی
زنان ،راهکارهایی در راستای اجرای دقیق و صحیح اصول مربوط به حقوقشهروندی زنان و نیز تحقق
خواستهها و اهداف دو سند در مورد حقوقشهروندی نیمی از افراد جامعه ،یعنی زنان ارائه نمایند به
همین منظور ،در این پژوهش ،روش توصیفی تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است .بدین صورت
که پس از جستوجو در ادبیات و مباحث نظری پژوهش و تشریح مفاهیم کلیدی ،به توصیف عینی،
واقعی و منظم وضعیت کنونی و خصوصیات موضوع مورد پژوهش ،یعنی حقوق شهروندی زنان
میپردازد .با توجه به هدف پژوهش و در پی پاسخ به سؤاالت پژوهش ،یعنی جایگاه حقوق شهروندی
در این دو سند و عوامل محدود کنندهی آن ،سعی شده است با رجوع به منابع کتابخانهای و اینترنتی
و با بهرهگیری از آثار مکتوب و نیز دو سند مهم حقوقی قانوناساسی و منشور حقوقشهروندی به
جمعآوری اطالعات برای پاسخ به سؤاالت و آزمون فرضیه در مورد موضوع مورد مطالعه بپردازد .این
پژوهش آنچه را که هست توصیف ،تفسیر و تحلیل میکند تا پس از شناخت شرایط موجود ،نتایج
عینی و کیفی از موقعیت بیان گردد تا در آینده به بهبود فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری در
زمینهی حقوق شهروندی زنان کمک نماید.
هدف از انجام این پژوهش ،پاسخ به این سؤاالت اصلی است:
مفهوم حقوقشهروندی زنان در دو سند قانوناساسی و منشور حقوقشهروندی چه جایگاهی
دارد؟
عوامل محدودکنندهی حقوقشهروندی زنان در این دو سند حقوقی چیست؟
همچنین پاسخ به این سؤاالت فرعی:
آیا دو سند فوق ،حقوقشهروندی زنان را به یک شکل واحد به رسمیت شناختهاند؟
این مفهوم در هر دو سند حقوقی بهطور یکسان بهکار گرفته شده است؟
نقاط قوت و ضعف این دو سند در بیان حقوقشهروندی زنان چیست؟
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مفهوم حقوق و حقوقشهروندی
واژهی حقوق در معانی مختلفی به کار رفته و دارای کاربردهای متفاوتی است که در اینجا به
چند مورد از آنها که به مفهوم حقوقشهروندی زنان مرتبط میشود اشارهای میگردد .حقوق،
مجموعه قواعدی که افراد جامعه باید آن ها را در روابط خود رعایت کنند و بر اساس آن قواعد،
اختیارات و آزادیهای هرکس و تکالیفی که در برابر دیگران دارند تعیین میگردد ).(Ameli,1971
در معنای دیگر ،حقوق ،جمع کلمه«حق» است .برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع،
حکومت برای هرکسی اختیاراتی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد ،این امتیاز
و توانایی را «حق» مینامند که جمع آن «حقوق» است به این نوع حقوق« ،حقوق فردی» هم گفته
می شود ،مانند حق حیات ،حق مالکیت ،حق آزادی شغل و  ...بخشی از این حقوق با عنوان حقوق
بشر مورد حمایت قرار میگیرد (Fahimi, 2008) .در تعریفی دیگر ،حقوق ،جمع حق بوده و حق
امتیاز و نفعی است متعلق به
شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت میکند و به او توان تصرف حق
و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد .)Katouzian, 1998( .گاهی حقوق به معنای قانون 4است.
قانون در علم حقوق ،مجموعهای است مدون از مقررات الزامآور که ضمانت اجرای حکومتی دارد
و در کنار منابع دیگری مانند رویه ی قضایی ،عرف ،معاهدات ،دکترین و  ...یکی از منابع حقوق به
شمار میرود .در کشورهایی که حقوق مدون ،اساس سیستم حقوقی آنها را تشکیل میدهد نظر به
اهمیت و نقش محوری قانون ،حقوق و قانون به معنای واحدی تلقی میشود(Kadkhodayi, 2012) .
در اینجا باید متذکر گردید که قانون ،زاییدهی شکل زندگی انسان دائماً تغییر میکند ،قانون نیز
پیوسته در تغییر خواهد بود .هر تغییر اساسی قانون ،بعد از وقوع یک انقالب اجتماعی صورت
میگیرد . (Aghabakhshi& Afsharirad, 1996).هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است .حقوق
می خواهد روابط شهروندان با یکدیگر و با حکومت را چنان تنظیم نماید که هرکس بتواند از آزادیها
و توانایی هایی که به حکم قانون و عرف از آن برخوردار است ،کمال بهرهوری را داشته باشد و در
همان حال به مسئولیتها و تکالیف خود نیز وفادار و ملتزم بماند (Ismaili, 2017) .کامالً آشکار
است که تحقق این اهداف با آگاهی و شناخت شهروندان از قوانین و مقررات امکانپذیر است و
الزمهی این آگاهی و شناخت آموزش حقوق میباشد.
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با در نظر گرفتن تعاریف و نیز هدف حقوق در اینجا ،قبل از توضیح در مورد مفهوم
«حقوقشهروندی» اشارهای به واژههای شهروند 5و شهروندی 9میگردد .از دید داریوش آشوری،
شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی مدنی است و از
سویی دیگر ،در برابر دولت تکلیفهایی برعهده دارد (Ashoori , 1994).همچنین آنتونی گیدنز
عنوان می کند که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با
این عضویت است )Giddens, 1988( .توماس جانوسکی نیز شهروندی را عضویت فعال یا غیر فعال
افراد در ملت -دولت با حقوق و تکالیف عامگرایانهی مشخص و در یک سطح مشخص از برابری
می داند .بر خالف نظر بسیاری از اندیشمندان در گذشته که تنها ویژگی شهروندی را حس تعلق به
دولت میدانستند ،جانوسکی این مفهوم را شامل ویژگیها و عناصری از قبیل عضویت در دولت ،دارا
بودن حقوق و تکالیف ،عام بودن و برابری حقوق و تکالیف در محدودهی خاص میداند(Janoski, ( .
 1997جان فریدمن نیز عنوان می کند که شهروندی پایگاهی است که به تمام افرادی که عضو تمام
عیار یک اجتماع هستند داده می شود و تمامی این افراد از جایگاه برابر ،حقوق ،وظایف و تکالیف
متناسب با این پایگاه برخوردارند .(Friedmann, 2002).اما منظور از حقوقشهروندی کلیهی حقوقی
است که یک شهروند بر اساس قوانین و مقررات و ارزشهای مشترک در یک کشور از آن برخوردار
است .این حقوق به ویژه در ارتباط با دولت و دولتمردان با شهروندان و آحاد جامعه مدنظر میباشد
که باید از ط رف گروه نخست مورد رعایت و احترام قرار گیرد (Ahmadpour, 2008) .همچنین
میتوان گفت حقوق شهروندی به مجموع حقوق و آزادیهایی گفته میشود که دولت اجرای آن را
طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده است و محتوای آن ممکن است از یک
کشور به کشور دیگر متفاوت باشد(Tabatabai Motamani, 2009).
قانوناساسی جمهوری اسالمی ایران و حقوقشهروندی زنان
در حقوق داخلی هر کشوری ،قانوناساسی 7مهمترین سند قانونی بوده و بر سایر قوانین و قواعد
حقوقی برتری دارد .این قانون دربرگیرندهی اصول عمده و اساسی در تمامی زمینههای فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بوده که مجموعهی اصول و قواعد آن تعیینکنندهی نوع روابط حکومت
با شهروندان میباشد و حقوق و آزادیهای آنان را تعیین مینماید .بهطور کلی «قانوناساسی انتظام
بخش کلیهی امور و شئون هر کشور و تعیینکنندهی روابط متقابل زمامداران و فرمانبرداران یک
3
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جامعهی سیاسی است .التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ،ابواب و منافذ استبداد را مسدود ،آزادی
و حرمت افراد را تضمین و موجبات تالش برای رسیدن به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم
مینماید») .(Hachemi, 2005در جمهوری اسالمی ایران ،قانوناساسی بهعنوان مهمترین سند مصوب
همهپرسی مورخ  11و  12آذرماه  1351برابر با  2و  3دسامبر 1979و مصوبات شورای بازنگری
قانوناساسی مصوب همهپرسی  9مردادماه  1391برابر با  21جوالی 1919دارای یک مقدمه14 ،
فصل و  177اصل بر اساس اصول و ضوابط اسالمی میباشد .در این قانوناساسی ،در بعضی از اصول
بهطور پراکنده و هم چنین فصل سوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت،
بهطور آشکار به حقوقشهروندی به صورت کلی و حقوقشهروندی زنان در ذیل آن اختصاص یافته
است.
نکتهای که باید به آن اشاره نمود این است که در قانوناساسی ،کلمهی شهروند به کار نرفته
است ،اما این امر دلیل بر آن نیست که این قانون نسبت به حقوق شهروندان (به خصوص
حقوقشهروندی زنان) کشور بیاعتناء بوده است .این قانون با تکیه بر جهانبینی و ایدئولوژی الهی
با شناخت ابعاد وجودی انسان ،حقوقی را برای فرد برشمرده است و حد و مرز اعمال آزادیها و
نقطهی تعامل بین حقوق ملت و دولت را ترسیم کرده است ).(Taheri, 2016
در قانوناساسی ،زنان و حقوقشهروندی آنان در مقدمه و اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته
است و بر جایگاه ،شأن و منزلت و نیز بر برابری حقوقی آنان تأکید شده است .در مقدمهی این قانون
آمده است که« :در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسالمی ،نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار
همهجانبهی خارجی بودند ،هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی ،طبیعی
است که زنان بهدلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند ،استیفای حقوق آنان
بیشتر خواهد بود .خانواده ،واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق
عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابندهی انسان است،
اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسالمی است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ،از حالت(شیء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعهی
مصرفزدگی و استثمار ،خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفهی خطیر و پرارج مادری در پرورش
انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه
پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود»
) .(Constitution of the Islamic Republic of Iranعالوه بر مقدمه ،در اصول دیگری از آن نیز به
حقوق شهروندی افراد خصوصاً زنان توجه شده است که با توجه به چهارچوب نظری این پژوهش بر
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مبنای نظریهی حقوقشهروندی تی .اچ .مارشال و تقسیم سهگانهی حقوقشهروندی وی ،در اینجا
به مصادیق حقوقشهروندی و به خصوص حقوقشهروندی زنان میپردازیم:
 -8حقوق مدني :حفظ آزادیهای فردی شامل آزادی شخص ،آزادی بیان ،اندیشه و عقیده،
حق مالکیت شخص ،حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت( (Nash, 2000حقوق
مدنی ،نخستین حقی است که در جامعهی مدنی به وجود آمده است .حقوق مدنی عبارت از حقی
است که امکان تملک داراییها و التزام به قراردادها ،آزادیهای حزبی و آزادی فکر و اندیشه را فراهم
میکند .ایجاد توقعات برابر و قضاوت بی طرفانه نسبت به تمام شهروندان از جمله حقوقشهروندی
است .از نظر مارشال در جایی که حقوق مدنی وجود ندارد ،امکان آزادی فردی و سرمایهگذاری
اقتصادی نیز وجود ندارد ( .)Ameli, 2001.با توجه به این مطالب ،این حقوق مدنی شهروندی بهطور
کل و زنان بهطور اخص ،از اصول قانوناساسی استخراج میگردد:
در بند  1اصل سوم قانون «،تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و در اصل
 ...« 3هیچ مقامی حقندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور ،آزادیهای مشروع را هر
چند با وضع قوانین و مقررات سلب» همچنین اصل « 21نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند
مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد »...در اینجا با وجود آنکه قانوناساسی،
آزادی بیان و مطبوعات را پذیرفته ،اما آن را به صراحت مقید به نشریات و مطبوعات نموده است.
همچنین این آزادی به طور مطلق و نامحدود و بدون قید و بند در نظر گرفته نشده است ،شروط
مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی آن هم بهطورعام و همگانی بدون تعیین جنسیت مطرح
گردیده است .علیرغم اجماع و پذیرش همگانی دو قید مذکور ،بایستی مصادیق این قیود تعیین
گردد؛ در این ارتباط میتوان گفت که براساس نظر حقوقدانان ،مممنوعیت هتک حرمت اشخاص،
ممنوعیت توهین به مقدسات دیگران ،ممنوعیت تشییع و تبلیغ فحشاء و ابتذال و  ...از جمله
موضوعاتی است که برای قید این قانون میتوان لحاظ نمود.
در اصول  21 ،21و  27نیز با طرح مسائلی چون ممنوع ساختن بازرسی و نرساندن نامهها،
ضبط و فاشکردن مکالمات تلفنی و هرگونه تجسس و ....و آزادی فعالیت احزاب ،جمعیتها،
انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی و شرکت در آنها و نیز آزاد
بودن تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حملسالح ،مصادیقی از حقوق مدنی شهروندی را مطرح
کردهاند .در اصل  811نیز تحت عنوان وظایف قوهی قضاییه آمده است که «قوهی قضاییه قوهای
است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار
وظایف زیر است -2.... :احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» شاهد مصادیقی از
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حفظ آزادیهای فردی همگانی بهعنوان حقوق مدنی شهروندی هستیم البته انتقادی که در اینجا
وارد است این است که مشخص نشده که متولی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای
مشروع چه تشکیالتی میباشد .در این راستا با ایجاد تشکیالتی در ذیل دادگستری ،میتواند برای
باالبردن سطح آگاهیهای عمومی در زمینههای حقوقی و فقی ،تأمین آزادیهای مدنی ،تأمین حقوق
مراجعهکنندگان به دادگستری به ویژه زنان و  ...تالش نماید .همچنین به علت تراکم امور کیفری و
حسبی در بخش قضایی ،به نظر میرسد بند دو متروک مانده و بیشتر حالت شعارگونه یافته و
چهرهی متفاوتی از قوهی قضاییه را به جامعه عرضه داشته است اینکه قوهی قضائیه ،خود نهاد
تهدیدکننده و بازدارندهی آزادی محسوب میشود تا احیا کنندهی حقوق عامه و گسترش دهندهی
آزادیهای قانونی .در اصل  811به تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح
کشور در صدا و سیما اشاره شده است .به طور کلی در این اصل و سایر اصول ،از آزادی بیحد و
حصر صحبتی به میان نیامده؛ اما این قیود نیز نباید بهانهای برای تهدید موضوع آزادی باشد به
طوری که در ذیل اصل نهم ،سدی در برابر این تهدید قرار داده شده است .بهطور کلی هیچکدام یک
از این اصول بهطور مجزا نامی از حقوق مدنی شهروندی زنان نبردهاند؛ بنابراین میتوان استنباط
نمود بدون هیچ شبههای زنان به صورت عادالنه و برابر با مردان از این حقوق مدنی برخوردارند.
حق مالکیت شخصی بهعنوان یکی دیگر از حقوق بنیادین مدنی شهروندی در اصل  11که «هر
کس مالک حاصل کسبوکار مشروع خویشاست  »...همچنین در اصل « 11مالکیت شخصی که از
راه مشروع باشد محترم است »...آمده است در اینجا نیز از این دو اصول با کاربرد قیود «هرکس» و
«مالکیت شخصی» میتوان نتیجه گرفت که علیرغم عدم کاربرد واژهی «زنان» ،تفکیک جنسیتی
مدنظر قانوناساسی نبوده و زنان مساوی با مردان از یک چتر حمایتی برخوردارند .مطلبی که در
اینجا باید به آن اشاره نمود این است که در اصل  ... « 22شغل اشخاص از تعرض مصون است»...
مالکیت عموم افراد به صورت عام و سلبی و در اصول  49و  47به صورت ایجابی ،مالکیت افراد و
حتی مالکیت حاصل از کسبوکار نیز مورد تضمین قرار گرفته است .مطلب دیگر آنکه مبنای
حمایت شورای نگهبان به عنوان مرجع صیانت از قانوناساسی ،از مالکیت شهروندان به صورت عام،
قواعد شرعی بوده و اغلب فراتر از قانون اساسی است.
 -2حقوق سیاسی :حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بهعنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار
از اقتدار سیاسی و یا بهعنوان یکی از انتخابکنندگان اعضای چنین نهادی ،حق انتخاب شدن و
انتخاب کردن ) .(Nash, 2000حقوق سیاسی عبارت است از حقوقی که امکان مشارکت مردم را
در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم میکند که هر یک
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از شهروندان امکان دسترسی مستقیم به موقعیتهای سیاسی در مقام رهبری احزاب ،دولت و یا
سایر حلقههای قدرت را به دست آورند ) .(Ameli, 2001با بررسی قانوناساسی میتوان اصول زیر
در ارتباط با حقوق مدنی شهروندی بهطور کل و زنان بهطور اخص را استخراج نمود:
بند  3اصل  « 1مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خویش« از جمله حقوق سیاسی شهروندی تمامی شهروندان از جمله زنان میباشد .نمود امکان
مشارکت مردم در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی را میتوان در اصل « 29احزاب،
جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و  ....آزادند ... ،هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به
شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت« دید .میتوان بیان داشت که طرح این اصل بهطور کلی نشان
دهنده ی این مطلب است که زنان نیز میتوانند آزادانه مبادرت به تشکیل احزاب ،جمعیتها،
انجمنهای سیاسی نمایند .همچنین اصل « 9در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء
آرای عمومی اداره شود ،از راه انتخابات ...یا از راه همهپرسی  »...این اصل اشاره به حق سیاسی
مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی کشور دارد که در اینجا این حق نیز بهطور عمومی
مطرح شده و میتوان آن را مصداقی از حقوق سیاسی شهروندی زنان به حساب آورد.
اصول دیگری نیز اشاره به حق انتخاب شدن شهروندان در یکی از نهادهای برخوردار از اقتدار
سیاسی چون نهاد مجلس شورای اسالمی در اصل  ، 92شورای نگهبان در اصل  ، 91شورای شهر و
روستا در اصل  ،122شورای عالی استانها در اصل  121و خبرگان رهبری در اصل  121اشاره دارد.
در تمامی این اصول آمده است که شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان یا ترکیب اعضا و  ...را
قانون معین خواهد کرد .با بررسی اصول مربوطه ،این مطلب استنباط میگردد که در ظاهر ،زنان
هیچ محدودیتی در پیوستن به نهادهای مذکور ندارند و از عدالت و برابری با شهروندان مرد
برخوردارند ،اما در عمل به واسطهی درنظر گرفتن قید عدم مخل مبانی اسالمی در اینجا «شرط
فقاهت» ،در نهادهایی چون شورای نگهبان و خبرگان رهبری ،هیچگاه زنان فرصت مشارکت نیافته
و حتی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز انتخاب نشدهاند .در مورد شرط فقهات باید گفت
میان برخی از صاحبنظران دینی اختالفنظر است چنان که آیتاهلل جوادیآملی فقاهت زنان را
پذیرفته است :زن میتواند مجتهد و فقیه نامی باشد و شاگردانی تربیت کند که هر کدام از آنها
دارای مرجعیت باشند ).(Javadi-Amoli, 2009
در ارتباط با اصل  129تحتعنوان شرایط و صفات رهبری ،باید گفت که اشارهی مستقیمی به
نوع جنسیت نشده است اما از آنجا که طبق بند  ،1این اصل از شرایط رهبری ،داشتن صالحیت
افتاء (فتوا دادن) است و از جمله شرایط افتاء ،مرد بودن است ،زن نمیتواند رهبر شود .بنابراین عدم
طرح جنسیت در این اصل نباید تداعیگر حق انتخاب شدن زنان برای رهبری باشد .همچنین اصل
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 115عنوان میدارد که « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر
باشند انتخاب گردد :ایرانی االصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ،مومن
و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور» .نکتهی حائز اهمیت این است که
برای مدت زمان طوالنی ،مفهـوم عبـارت «رجـال مذهبی و سیاسی» که در این اصل و بنـد  1مـاده
 35قانون انتخابـات ریاست جمهوری آمده است ،مورد مناقشه قرار گرفته بود؛ بدین صورت که بعضی
اینگونه استنباط مینمودند که واژه «رجال» به معنای عرفی آن« ،شخصیت» بوده بنابراین هیچ
نابرابری را تداعی نمیکند و بعضی واژه «رجال» را به معنای لغوی آن« ،مرد» تعبیر کرده و معتقدند
که زنان شاهد نابرابری بوده به گونهای که تاکنون در دوران حکومت نظام جمهوری اسالمی صالحیت
هیچ کاندیدای زن ریاست جمهوری مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است .در راسـتای حـل
ایـن اختالف ،نظر فقهی و حقوقی ،مقام معظم رهبری طیِ جزء ( )5بند  12سیاسـتهـای کلـی
انتخابات ابالغی در تاریخ  ،1395/7/24شورای نگهبان را مکلف نمودند تا معیارها و شرایط الزم برای
تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی تعریف و اعالم نماید) .(Jalali, 2017.شــورای مــذکور نظریــهی
تفســیری خــود در ایــن خصــوص در اسفند  1399بدون تعیین جنسیت ارائــه نمود .این مسأله
در انتخابات ریاست جمهوری آتی مشخص میگردد که آیا با تأیید صالحیت کاندیدای زن توسط
شورای نگهبان این نابرابری در حقوق سیاسی برای زنان مرتفع گردیده است یا خیر .در باب ارتش
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اگرچه در قانوناساسی اشارهای به جنسیت نشده است ،ولی مقررات
حاکم بر سربازگیری یا استخدام در نیروهای مسلح ،تصدی زنان را در بسیاری از زمینهها مردود
میداند و حضور آنان را فقط در بخشهای اداری ،درمانی و مراقبت مجاز میشمارد .زنان نمیتوانند
هیچ مقام نظامی داشته یا در این زمینه ترفیع مقام داشته باشند).).(Bahrami & Aria, 2008
در اصولی همچون اصل  157مربوط به پست «ریاست قوه قضاییه» ،اصل  192مربوط به پست
«ریاست دیوان عالی کشور» ،اصل193در رابطه با منصب «قضاوت» و اصل  197در رابطه با عضویت
در «شورای عالی امنیت ملی» و سایر پستها و مناصب کلیدی و نیز در هیچ یک از قوانین و مقررات
مربوط به انتخابات از جمله مادهی  2قانون انتخابات خبرگان ،مواد  27،21و  29قانون انتخابات
ریاستجمهوری علیرغم آنکه واژهی «رجال» را در اصل  115به کار برده است .شرایط داوطلبان
در این قوانین به نحوی بیان شده که جنسیت را بهعنوان یک پیششرط قلمداد ننموده است و هیچ
منع قانونی برای مشارکت زنان وجود ندارد .اگر چه این امر تا کنون برای مناصبی چون ریاست
جمهوری ،وزارت ،شورای نگهبان و  ....مشاهده نگردیده است.
 -3حقوق اجتماعی :طیف وسیعی از حقوق که حق برخورداری از حداقلی از رفاه اقتصادی و
امنیت تا حق برخورداری کامل از میراث اجتماعی و حق زندگی بهعنوان یک موجود متمدن ،طبق
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معیارهای حاکم بر یک جامعه را در بر میگیرد (Nash, .(2000با در نظر گرفتن توالی زمانی و
تکاملی نظریهی حقوقشهروندی مارشال ،حقوق اجتماعی بهعنوان سومین حقی که در جامعه به
وجود آمده است همراه با حقوق مدنی و سیاسی جزء اساسی قوانین اساسی هر کشوری میباشد.
نکتهای که در نظریهی مارشال در رابطه با حقوق اجتماعی بایستی بیان داشت این است که این
حقوق در برگیرندهی مجموعهای از حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و قضایی میباشد.
حقوق اجتماعی (با زیرمجموعه آن حقوق اقتصادی) عبارت از حقوقی است که امکانات رفاهی
حمایتی از فرد و خانوادههای آسیبپذیر را به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها فراهم
میآورد .بهطور معمول ،حقوق اجتماعی شامل کمکهای مالی و رفاهی به افراد کهنسال ،معلول،
افراد و خانوادههای بیکار میشود .همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوی بهرهمندی از امکانات
آموزشی ،مسکن ،سالمتی برای تمام اعضای جامعه میباشد) .(Ameli, 2001در ارتباط با حق امنیتی
و قضایی زیرمجموعهی حقوق اجتماعی شهروندی می توان گفت امنیت عبارت از اطمینان خاطری
اسـت کـه بـر اسـاس آن ،افـراد در جامعـهای کـه زندگی میکنند ،نسبت به حفظ جان ،حیثیت و
حقوق مـادی و معنـوی خـود بـیم و هراسی نداشته باشند .این تأسیس مستلزم دو تضمین اساسی
است :یک ،تضمین امنیت افراد در مقابـل هـر نـوع توقیـف ،زنـدانی شـدن ،مجازات [حبس
خودسرانه و غیر قانونی و رفتارهای ظالمانه ،ضد انسانی و تحقیرآمیز] و دیگـر تعرضات خودکامه و
غیرقانونی حکومتی؛ دوم تضمین امنیت افراد از طریق حمایتهای اعمال شده توسط جامعه برای
هـر یـک از اعضای خود ،به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداری از آزادیهای اساسی
).(Hachemi,2005

همانطور که مشاهده میشود ،در ذیل اصل سوم قانون اساسی در بندهای  9 ،3 ،2 ،1به ایجاد
محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیهی مظاهر فساد و
تباهی ،باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها با استفادهی صحیح از مطبوعات و
رسانههای گروهی و وسایل دیگر و هم چنین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در
تمام سطوح و نیز تسهیل و تعمیم آموزش عالی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای
همه در تمام زمینههای مادی و معنوی با کاربرد واژههای «عمومی»« ،همه» و «عامهی مردم» اشاره
شده است .همچنین بند دوازدهم اصل سوم «پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط اسالمی
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار
و بهداشت و تعمیم بیمه« نشان دهنده ی یکی دیگر از مصادیق حقوق اجتماعی شهروندی در
قانوناساسی میباشد.
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9
اصول  21تا  31و بندهایی از اصل  43را میتوان زیرمجموعهی حقوق اجتماعی شهروندی در
زمینهی رفاه اقتصادی دانست .از جمله شرایط احراز مشاغل (اصل ،)21تأمین اجتماعی ،خدمات
بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی (اصل  ،)29فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش و
تحصیالت عالی بهطور رایگان (اصل  )32و همچنین فراهمسازی زمینه ایجاد مسکن در جامعه(اصل
 )31را بهطور مساوی فراهم نماید .از نقاط قوت این اصول آن است که در ابتدا قانون تفاوت و
تبعیضی میان شهروندان اعم از زن و مرد قایل نشده و هرگونه نابرابری و ناعدالتی را نفی نموده است
سپس اقداماتی را برای محو تبعیض علیه اقشاری از جامعه از جمله زنان انجام داده و حمایتها و
تضمینات مضاعفی با کاربرد عبارتی نظیر «وظایف دولت» فراهم نموده است.
همچنین بند  2اصل « 43تأمین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان،
آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه« بند  2اصل « 43تأمین شرایط و
امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه
کسانی که قادر بهکارند ولی وسایل کار ندارند  ، »...بند  3اصل « 43تنظیم برنامه اقتصادی کشور
به صورتی که  ...هر فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ،سیاسی
و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد» و بند  4اصل 43
«رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری«.
همانطور که مشاهده میگردد ،در ذیل اصل  43بدون اینکه بهطور مستقل و جداگانه نامی از
حقوقشهروندی زنان برده شود ،این مصادیق از حقوق اجتماعی شهروندی از نگاه قانونگذاران
اساسی ایران مورد غفلت قرار نگرفته و بهطور عمومی مطرح گردیده است.
اصولی که دربردارندهی مسألهی امنیت بهعنوان یکی دیگر از حقوق اجتماعی شهروندی میباشد،
بند چهاردهم اصل سوم ،دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف نموده است که همهی امکانات خود
را برای «تأمین حقوق همهجانبهی افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و
تساوی عموم در برابر قانون» را نام برد .در این بند بر چند نکتهی اساسی تأکید شده است ،از جمله
بر تأمین حقوقشهروندی افراد« اعم از زن و مرد» در تمامی زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و  ...با آوردن عبارت «حقوق همهجانبه»؛ همچنین امنیت قضایی افراد جامعه بهعنوان یکی از
اصولیترین و زیربناییترین ویژگی نظام سیاسی و حقوقی اسالم آن هم به صورت عادالنه تأکید شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،در این اصل بر برابری و تساوی حقوق و نیز عدم تبعیض در
تمامی زمینههای مادی و معنوی تأکید شده است که میتوان گفت این عام بودن رفع تبعیض
میتوان در بر گیرنده ی رفع تبعیض جنسیتی میان زن و مرد باشد .همچنین اصل  « 22حیثیت،
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جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است »...دربرگیرندهی کلیهی شئون
مادی(حیات فیزیکی) و معنوی(کیفیت حیت) زندگی انسانی است که با آوردن واژهی «اشخاص»
دربرگیرندهی حقوق زنان به اندازهی مردان میشود .کیفیت حیات را در اصول بعدی آن نظیر
اصول  33 ،32 ،25 ،24 ،23و  39را در قالب عبارتهای ،مصونیت از تعرض ،منع تجسس و دخالت
خودسرانه و  ...دید.
همچنین در اصولی نظیر اصل «23تفتیش عقاید ممنوع است »...و اصل « 32هیچکس را
نمیتوان دستگیر کرد ، »...اصل « 34دادخواهی حق مسلم هر فرد است  ،»...اصل « 35در همهی
دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند  ،»...اصل  « 37اصل ،برائت است و
هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،»...اصل « 31هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا
کسب اطالع ممنوع است ،اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست  »...و اصل « 39هتک
حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانوندستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعیدشده  ...ممنوع و موجب
مجازاتاست» میباشد .این اصول منجر به شناسایی ،تضمین و اجرای حقوق و آزادی زنان و مردان
است ،این حقوق شهروندی را میتوان از لوازم استقالل ،خودمختاری و آزادیهای فردی اعم از زن
و مرد دانست.
اصل « 33هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش
ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت »... ،و اصل  « 41تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد
ایرانی است  »...نیز بهعنوان حق زندگی بهعنوان یک موجود متمدن طبق معیارهای حاکم بر یک
جامعه در ذیل حقوق اجتماعی شهروندی برای تمامی شهروندان جامعه اعم از زن و مرد مطرح
میباشد .نکتهای که در این جا بایستی به آن اشاره گردد این است که به نوعی میان این اصل با
موازین اسالمی و سایر قوانین موجود از جمله قانون مدنی مواد  «1225اقامتگاه زن شوهردار همان
اقامتگاه شوهر است معذلک  »....و « 1114زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید
مگر آنکه  ، »...تضادی وجود دارد چرا که در اصل  33عنوان شده که هیچکس را نمیتوان به اقامت
در محلی مجبور ساخت و از طرفی در این مواد قانون مدنی از ابتدای امر زن را تابع مرد قرار داده(الزام
به تمکین) و مطرح نموده است که باید از ابتدا در منزلی که او تعیین مینماید سکونت گزیند؛ سپس
در مواردی و طی شرایطی آن را استثناء نموده است از جمله شرط ضمن عقد نکاح که اختیار تعیین
مسکن به زوجه واگذار میگردد .بنابراین باید گفت که محدویت اول برای حق مسکن زنان خود
شاهدی بر نابرابری میان آنان و مردان است.
مطلب مهمی که باید به آن اشاره نمود ،بهطور آشکار در اصل  21قانون اساسی همانند اصل
سوم ،آمده است « :دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین
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نماید و امور زیر را انجام دهد1 :ـ ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق
مادی و معنوی او 2ـ حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از
کودکان بیسرپرست3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 4ـ ایجاد بیمه خاص
بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست  5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت
غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی» .از نقاط قوت این اصل ،پرداختن به مصادیق مهمی از حقوق
اجتماعی شهروندی زنان بهطور اختصاصی است؛ اما از نقاط ضعف این ،مغفول ماندن سایرحقوق
مهم زنان است همچنین با طرح قید «رعایت موازین اسالمی» فضا برای ایجاد نابرابری حقوقی میان
زنان و مردان باز شده است .پس از بیان ضرورت حمایت از مادران در مسألهی «حضانت» از فرزند
در بند دوم ،در بند  5این اصل بحث «قیمومیت» مادران طبق موازین اسالمی مطرح شده است.
طبق ماده  1171قانون مدنی «حضانت» فرزند پس از فوت پدر حق مادر است ،اما در مسألهی
«قیمومیت» اجحاف در حق زنان بیشتر است؛ چرا که قیمومیت را در وهلهی اول به پدر و جد پدری
داده است .اگر طفل پدر یا جد پدری نداشته باشد ،بر اساس مادهی  1211قانون مدنی برای او قیم
منصوب میشود که طبق بند  5قیمومیت فرزندان به مادران شایسته اعطاء شده است .در اینجا
قانونگذار حمایت خاصی از مادر به عمل نیاورده است .قید «شایسته بودن مادر» روشن نیست؛
احتماالً منظور از این شایستگی ،مواردی نظیر فقدان مشکالت اخالقی یا عدم تعادل روانی و جنون
و مواردی از این قبیل است و عبارت «در جهت رعایت غبطه» یعنی رعایت حال فرزند نیز مطرح
شده است .شرایط و مقتضیات کنونی زنان و نیز جامعه ایجاب میکند که این قبیل مسائل مـورد
ارزیـابی و تجدیدنظر قـرار گرفته و تحولی در موضوعات حقوقی زنان صورت گیرد.
نکتهی دیگر این است که با نگاهی به اصل نوزدهم «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ،از
حقوق مساوی برخوردارند  »...و اصل بیستم «همهی افراد ملت ،اعم از زن و مرد ،یکسان در حمایت
قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسالم برخوردارند» .در این دو اصل و نیز اصل  ،21تمام مردم ،اعم از زن و مرد در برابر قانون
مساوی و برخوردار از حقوق برابر در تمامی زمینهها بوده و بهطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند
و عبارت «دولت موظف است» ،نمونهی تضمین حقوقشهروندی زنان است .با این وجود در اصل
بیستم مصادیق حقوق فرهنگی چه در مورد زنان و چه مردان بهطور آشکار و به صراحت مطرح
نگردیده و قانوناساسی چندان قائل به تفصیل نشده است .همچنین با وجود آنکه زنان
طبق یک اصل مسلم اسالمی از حقوقشهروندی برایری با مردان برخوردارند ،اما با ذکر قید و
شرط «رعایت موازین اسالمی» شاهد تفاوتها و نابرابریهایی میان آنان در بعضی از مسائل نظیر
ارث ،شهادت دادن در دادگاه و ...هستیم.
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با بررسیهای به عمل آمده ،مشخص میگردد که برخالف تعیین قسمتی در مقدمه تحت عنوان
«زن در قانوناساسی» و اهمیت دادن به زن و جایگاه آن در جامعه ،تمامی اصولِ دربرگیرندهی
حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به طور عام و همگانی و بدون تعیین جنسیت مطرح گردیده و نه
تنها به طور اخص بر حقوق شهروندی زنان تأکیدی نشده است ،بلکه برخی معتقدند که با کاربرد
واژهی «رجال» در اصل  ،115جنسیت یک پیششرط قلمداد شده و برابری و عدالت میان زن و مرد
در احقاق حقوق سیاسی نادیده گرفته شده است .در زمینهی حقوق اجتماعی بایستی گفت که
مجدداً شاهد طرح این دسته از حقوق به صورت عام و همگانی بوده با این تفاوت که در برخی از
اصول ،کلمهی «زن» را در کنار «مرد» قرار داده و به مواردی از مصادیق مهم حقوق شهروندی در
این زمینه اشاره نموده است .همچنین بسیاری از اصول قانوناساسی ناظر بر حقوقشهروندی به
صورت کلی و یا حقوقشهروندی زنان به صورت جزئی چنانکه در خالل متن مصادیقی از آن مطرح
گردید ،مشروط به مواردی نظیر عدم اخالل در مبانی اسالم ،عدم مخالفت با اسالم(نظیر شروط
فقاهت و افتاء) و  ...میباشد .همانطور که میبینیم ،این دسته از شروط ،کلی و مبهم بوده و حدود
قانونی آن به وضوح تعیین نگردیده و در برخی مرجع تشخیص این شروط ،دستگاههای اجرایی یا
قضایی و  ...معین نگردیده است .همچنین در قانوناساسی پیشبینی الزم برای برخورد با افراد و یا
دستگاه ها و نهادهایی که از اجرای صحیح اصول مربوط به حقوقشهروندی زنان ممانعت به عمل
میآورند ،صورت نگرفته و به نوعی این اصول فاقد ضمانت اجرای الزم و کافی میباشند.
منشور حقوقشهروندی جمهوری اسالمی ایران و حقوقشهروندی زنان
منشور حقوقشهروندی 1بهعنوان یک رویکرد تغییر کسب و کار در دولت است ،در واقع قراردادی
میان دولت و مردم در مورد چگونگی ارائهی خدمات و تغییر در جهت مدل مدیریتی کسب و کار با
تأکید بر خواستهها و نیازهای مشتریان است )Haque, 2007( .منشور شهروندی موافقتنامهی
عمومی بین شهروندان و ارائهدهندگان خدمات عمومی است که به موجب تدوین واضح انتظارها و
استانداردها توسط ارائهدهندگان و عرضهکنندگان خدمات میشود )Post & Agarwal, 2011( .انواع
مختلفی از محصوالت و خدمات برای حفظ ،ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی افراد ضروری است.
محصوالت و خدماتی که توسط بخش عمومی یا دولتی مهیا میشود ،بهعنوان خدمات عمومی تعریف
میگردد که شامل تمام فعالیتهای ارائه شده توسط حکومت برای بر طرف ساختن نیازها و
خواستههای جامعه است )Anwaruddin, 2005(.امروزه بهبود کیفیت در بخش خدمات از اهمیت
ویژهای نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است و از آنجا که مؤسسههای دولتی بیشتر به
Charter on Citizens’ Rights
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ارائهی خدمات میپردازند ،این اهمیت در بخش دولتی دو چندان میشود .بر همین اساس در کشور
جمهوری اسالمی ایران ،ابزارهای ارائهی خدمات و برنامههایی که باعث افزایش رضایت شهروندان
می گردد ،مورد تجدید نظر قرار گرفته است .بنابراین لزوم به روزرسانی ابزارهای قانونی مثل قانون
خدمات کشوری و طرح تکریم ارباب رجوع به نظر ضروری میرسد .بههمین جهت معاونت حقوقی
ریاست جمهوری اقدام به تدوین منشور حقوقشهروندی کرده است و خواستار آن است که منشور
شهروندی به صورت قانون ،جزئی از الزامات سازمانهای دولتی شود(Asgharpour, Rahnavard, .
)Firoozfar, 2016در ایران نسخهی اولیهی منشور حقوقشهروندی در  5آذر  )2013( 1392با
هدف توسعهی مبانی حقوق بشری قانوناساسی و تحکیم مبانی دموکراسی در حوزههای گوناگون
تدوین و ارائه گردید که در  29آذر  )2016(1395این منشور به امضای رئیس جمهور وقت ،حجه
االسالم دکتر حسن روحانی رسید .برای اولینبار در کشور ،حقوقشهروندی ملت از سوی خود دولت
به رسمیت شناخته ،ارائه و ابالغ گردید و برای نخستین بار دولت ارادهی خویش را برای
عملیاتیسازی حقوق مصرح در قانوناساسی در زمینهی حقوقشهروندی به جامعه عرضه نمود .این
منشور ،شامل یک مقدمه 22 ،بند و  122ماده است .در مقدمهی این منشور چنین آمده است:
« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش
حاکم ساخته است .هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد
یا گروهی خاص قرار دهد .ملت ایران این حق را از طریق اصول قانوناساسی اعمال کرده و به موجب
اصول  113و  ،121مسئولیت اجرا و پاسداری از این قانون را بر عهدهی رئیسجمهور نهاده است.
رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق ،گسترش عدالت و
حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانوناساسی به خداوند سوگند یاد کرده
است« ،منشور حقوقشهروندی» را به مثابهی برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق
اساسی ملت ایران اعالم میکند .این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوقشهروندی و به منظور
تدوین «برنامه و خطمشی دولت» ،موضوع اصل  134قانوناساسی ،تنظیم شده و شامل مجموعهای
از حقوقشهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شدهاند و یا دولت برای شناسایی،
ایجاد ،تحقق و اجرای آنها از طریق اصالح و توسعهی نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح
قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت .برای
دستیابی به این هدف ،همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم ،تشکلها ،اتحادیههای صنفی،
سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است «.بر خالف قانوناساسی ،که در مقدمه قسمتی
را تحت عنوان «زن در قانوناساسی» به جایگاه و منزلت زن و ارزش واالی وی در جامعه پرداخته
است ،در مقدمهی منشور ،نامی از زنان برده نشده و نیز عنوان هیچکدام از  22بند این منشور به
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حقوقشهروندی زنان اختصاص نیافته است و حقوقشهروندی آنان تنها بهطور پراکنده در چند ماده
مطرح گردیده است که بر مبنای نظریهی شهروندی مارشال این حقوق شامل:
 -8حقوق مدني :در هیچکدام از مواد منشور بهطور اختصاصی نامی از حقوق مدنی زنان طبق
نظریهی تی .اچ مارشال ،که در قسمت قبل به آن اشاره شد ،برده نشده است و برخالف عدم کاربرد
واژهی «زنان» تنها از واژههای«شهروندان» و «هر شهروندی» میتوان استنباط نمود که تفکیک
جنسیتی مد نظر منشور نبوده و زنان مساوی با مردان ،از داشتن حقوق مدنی شهروندی برخوردارند.
از جملهی این مواد در مورد حق آزادیهای فردی بهعنوان یکی از حقوق مدنی شهروندی،
مادهی « 82آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است .هیچ شهروندی را نمیتوان
از این آزادیها محروم کرد »...و مادهی « 21شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند .تفتیش
عقاید ممنوع است  »...نیز مادهی « 21هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است »...میباشد
که هر سه مورد را میتوان از مصادیق حق آزادیهای فردی زنان در ذیل حقوق مدنی شهروندی
آنان دانست.
انعقاد قراردادهای معتبر و حق مالکیت شخص در مادهی  ...« 11انعقاد قراردادها و پیمانهای
بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزهی اقتصادی به شهروندان
باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام
شود» و مادهی  « 11حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است »...مطرح گردیده است .بهطور
کلی و در ظاهر در این مواد  91و  ،75حق مدنی شهروندی زنان را مانند بسیاری از مواد منشور ،با
کاربرد واژهی «شهروندان» میتوان استنباط نمود؛ اما نکتهی مهم در مادهی  91منشور این است
که نباید آن را از مصادیق حقوقشهروندی دانست؛ بلکه آن نوعی روش و سیاست حاکم بر دولت
ست.
 -2حقوق سیاسي :حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بهعنوان حقوق سیاسی شهروندی
زنان را میتوان در موادی از منشور مشاهده نمود :در منشور مادهی  « 88زنان حق دارند در
سیاستگذاری ،قانونگذاری ،مدیریت ،اجرا و نظارت ،مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس
موازین اسالمی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند» .صراحتاً به زنان حق مشارکت فعال و
تأثیرگذار در اعمال قدرتهای سیاسی ،حقوقی و مدیریتی و  ...داده شده است و با آوردن قید «برابر»
در این ماده زنان را مساوی با مردان قرار داده است ،اما با آوردن شرط «بر اساس موازین اسالمی»
به نظر میرسد حیطه و قلمرو فعالیت و مشارکت سیاسی زنان به چالش کشیده شده و حتی باعث
تضعیف و شکنندگی توانایی و قدرت اجرایی و نظارتی زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 8931

893

میگردد؛ چرا که بر پایهی قوانین و احکام اسالمی محدودیتی برای جنسیت زن قائل شده است و
به نوعی این برابری با مردان از زنان سلب گردیده است .به نظر می رسد منشور ،جهت پیشگیری از
مواجهه با محدودیتهای مطرح شده در سنت و احکام اسالمی در این حوزه ،پاسخ آشکار و روشنی
به حقوق سیاسی زنان ارائه نداده است.
از جمله مصادیق دیگر در مورد حقوق سیاسی زنان ،مادهی  81در ذیل بند ت -حق مشارکت
در تعیین سرنوشت «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و میتوانند این حق را از طریق همهپرسی یا انتخابات آزاد
و منصفانه اعمال کنند» و مادهی  « 81شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات،
برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه ،تبلیغات رادیوئی ،تلویزیونی و مانند اینها)،
بهرهمندی از کمکهای مردمی و سایر روشهای تأمین هزینههای انتخاباتی ،شکایت و اعتراض به
تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صالحیتدار ،از حقوق برابر برخوردارند» ،میباشد .در مورد مادهی 19
باید گفت که نمیتوان آن را از مصادیق حقوقشهروندی بهطور عام و حقوقشهروندی زنان بهطور
خاص دانست؛ بلکه به نوعی روش و سیاستهای کلی حاکم بر انتخابات است بنابراین جایگاه این
نوع موضوعات در قانون انتخابات میباشد.
همچنین مادهی 19تحت بند د -حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی «شهروندان از حق تشکیل،
عضویت و فعالیت در احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،سیاسی و صنفی و
سازمانهای مردمنهاد ،با رعایت قانون ،برخوردارند .هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد
یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت
حقوقشهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود» و مادهی « 11حق شهروندان است که در قالب
اتحادیهها ،انجمنها و نظامهای صنفی در سیاستگذاریها ،تصمیمگیریها و اجرای قانون مشارکت
مؤثر داشته باشند» .نیز مادهی « 11حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول و
حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند از دیگر مصادیق حقوق سیاسی زنان میباشند که البته
به صراحت به جنسیت زن و حقوق آنان در این زمینه اشاره نشده است؛ بلکه این حق بهطور مساوی
و برابر به تمامی شهروندان جامعه اعم از زن و مرد اعطا گردیده است .با بررسی عملکرد نظام
جمهوری اسالمی از ابتدای شکلگیری آن باید گفت که ایران در زمینهی اعطای حقوق سیاسی به
زنان در بعضی از زمینهها در منطقهی خاورمیانه پیشرو بوده و نسبت به سایر کشورها تا حدودی
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موفق عمل کرده است؛ با این وجود هنوز وضعیت حقوق سیاسی زنان در جامعه با وضیت آرمانی
مطروحه در قانوناساسی فاصلهی زیادی دارد.
 -9حقوق اجتماعي :همانطور که در این پژوهش مطرح گردید ،حقوق اجتماعی شهروندی
زنان بر مبنای نظریهی تی .اچ مارشال در بردارندهی طیف وسیعی از حقوق اقتصادی ،اجتماعی،
امنیتی و قضایی میباشد .در منشور شهروندی این حقوق در این مواد آمده است :مادهی سوم
منشور «حق زنان است که از برنامهها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای
مناسب برای تأمین سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف
زندگی به خصوص دوران بارداری ،زایمان ،پس از زایمان و در شرایط بیماری ،فقر یا معلولیت،
برخوردار باشند» .مادهی  11در ذیل بند (ر) که به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اختصاص
دارد ،آمده است« :حق همهی شهروندان ،بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری
و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع
خشونت ،امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی ،درمانی و قضایی جهت احقاق
حق خود را داشته باشند» .نقدی که نسبت به این مادهی منشور وارد است ،این است که بهطور
ایجابی و حتی به صورت پیشبینی ،اشارهای به اقدامات مثبت در زمینهی چـالش تبعـیض و خشونت
علیه زنان بهخصوص ،نوع شایع خشونت خانگی آن نپرداخته و تنها به بیان عبارات کلی اکتفا نموده
است.
در ذیل بند (ص) تحتعنوان «حق اشتغال و کار شایسته» ،مادهی 19قرار دارد که اشاره
میکند« :حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال
کار برابر ،برخوردار شوند» .مادهی  13به «حق همهی شهروندان ،به ویژه زنان است که به امکانات
ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم ،دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی -ایرانی
در عرصههای ورزشی ملی و جهانی حضور یابند» اشاره دارد .مادهی « 31حق زنان است که از
تغذیهی سالم در دوران بارداری ،زایمان سالم ،مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان ،مرخصی زایمان
و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند» .مادهی  819ذیل بند (ط) دربارهی «حق دسترسی
و مشارکت فرهنگی» به این مطلب اشاره دارد که« :حق همهی شهروندان به ویژه زنان است که
ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی ،تشکلها و سازمانهای اجتماعی،
فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند» .همانطور که مشاهده نمودیم ،حقوق اجتماعی
زنان در این مواد به صراحت مطرح گردیده ،اما وجود برخی تعارضات آن با قانون مدنی را نمیتوان
نادیده گرفت ،از جمله تعارض مادهی  13منشور با مادهی  1117قانون مدنی «شوهر میتواند زن
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خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» درست
است که طبق مادهی  1119طرفین عقد ازدواج میتوانند هر موضوعی که مخالف با مقتضای عقد
نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگری شرط نمایند ،اما باید پذیرفت که درهر حال تبعیض
و تفاوت همچنان پابرجاست؛ زیرا براساس این اسناد ،اصل اولیه ،برابری است ،در حالی که بر اساس
مبانی دینی ،این تفاوتها تنها در قالب یک رضایت طرفین برطرف میگردد که همیشه این رضایت
نیز وجود ندارد.
در سایر مواد منشور که به آن اشاره خواهیم نمود ،حقوق زنان را به صراحت مطرح نگردیده
است ،بلکه میتوان با در نظر گرفتن واژهی کلی «شهروند» ،آن حقوق را استخراج نمود ،از جمله:
مادهی « 11حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفتوآمد کند و از ایران خارج و یا به
ایران وارد شود ،مگر اینکه به موجب قانون ،این حق محدود شده باشد» .نکتهای که در مورد این
ماده بایستی مطرح نمود این است که این ماده به نوعی دربرگیرندهی مطالب آرمانی و حداکثری
است و می تواند آغازی باشد بر رفع آن چه که قبالً محرومیت و محدودیت برای جنسیت زن مطرح
بوده است .منشور با ذکر این ماده ،به شهروندان و به خصوص به زنان این امکان را میدهد که با
آگاهی از حقوق خویش ،در حد شایستگی ،جایگاه و منزلت خود و مطالبهی این حقوق در تمامی
عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حضور یابند .همچنین در زمینهی سکونت بهعنوان
حق زندگی ،در ذیل حقوق اجتماعی نظریهی مارشال میتوان گفت :مادهی  13بیان میکند«حق
شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران ،اقامت و سکونت کنند .هیچکس را نمیتوان از
محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور
ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» .این ماده با مادهی  1225قانون مدنی « اقامتگاه
زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است ،معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین
زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازهی محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه
شخصی علیحده نیز داشته باشد» و همچنین با مادهی« 1114زن باید در منزلی که شوهر تعیین
میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» ،در تعارض قرار دارد.
طرح این دو ماده در قانون مدنی ،نشان دهندهی نوعی تبعیض میان شهروندان زن و مرد ،به نوعی
تابعیت محض زن از شوهر است و هم در برگیرندهی آزادی عمل یک طرفه برای مرد بهعنوان شوهر
است .انتقادی که در اینجا به منشور وارد است این است که بدون در نظر گرفتن قانون مدنی،
مادهی  49را مطرح نموده است.
همچنین مادهی  18عنوان میدارد « ،حق شهروندان است که با رضایت کامل ،آزادانه و بدون
هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده ،با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند» .بر اساس
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این ماده ،زنان بهعنوان یکی از دو جنسیت اصلی در جامعه برابر با مردان حق دارند آزادانه با هر
فردی که تمایل دارند ازدواج کنند و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده اقدام
نمایند .میتوان گفت برخالف توجه به حقوقشهروندی اجتماعی زنان در قالب عبارتهای «رضایت
کامل»« ،آزادانه» و «بدون هیچگونه اجباری» ،ما شاهد نوعی محدودیت در اجرایی شدن این حق
برای زنان با کاربرد عبارت «با رعایت قانون مربوط» هستیم .بنابراین این ماده نیز مانند بسیاری از
مواد دیگر منشور نیاز به اظهار نظر علما و فقها و همچنین شرح و تفسیر بر مبنای قانون و مقررات
و نیز احکام اسالمی دارد .همچنین مادهی  51با مواد  1241قانون مدنی «نکاح قبل از بلوغ ممنوع
است .تبصره -عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازهی ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می
باشد» و مادهی  1243قانون مدنی «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ،اگر چه به سن بلوغ رسیده
باشد ،موقوف به اجازهی پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن
اجازه مضایقه کند ،اجازهی او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که
میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ،پس از اخذ اجازه از
دادگاه مدنی خاص ،به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید» .در هر دو ماده،
ازداوج زنان را مقید به کسب اجازه از پدر ،جد پدری یا دادگاه مدنی خاص نموده ،بنابراین یکی از
حقوقشهروندی آنان ،یعنی ازدواج آزادانه از زنان سلب گردیده است.
در مقدمهی منشور بر خالف قانوناساسی ،نه نامی از زنان و حقوق آنان برده شده است و نه هیچ
کدام از بندهای بیست و دوگانهی آن به زنان اختصاص یافته است .همچنین برخالف قانوناساسی،
به صورت آشکار با کاربرد کلمه«زنان» به حقوق سیاسی آنان تنها در یک مورد (مادهی  )11با قید
شرط «بر اساس موازین اسالمی» که در متن توضیحاتی در مورد آن داده شد ،اشاره نموده است .در
منشور به مانند قانوناساسی  ،مصادیق حقوق مدنی برای زنان به صورت مجزا مطرح نگردیده و تنها
با استناد به کلمهی«شهروند» میتوان پی به این حقوق برد .در زمینهی حقوق اجتماعی ،تعداد
دفعاتی که جنسیت را تعیین نموده و اشاره به حقوق زنان شده است ،بسیار بیشتر از قانوناساسی
میباشد.
بحث و نتیجهگیری
نظام حقوقی هر جامعهای در برگیرندهی مجموعهای از قوانین و مقرراتی است که درصدد است
با کاربرد این قوانین ،به نیازها و خواستههای تمامی شهروندان در عرصههای گوناگون با درنظر گرفتن
ضرورتها ،مقتضیات ،مصالح و تواناییهای نظام پاسخ داده و نظم ،انضباط ،امنیت ،عدالت ،برابری و
نیز توسعهی همهجانبه را برای تمامی شهروندان فراهم آورد با در نظر گرفتن این مطلب که شهروندی
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یک نوع رابطهی دو سویه میان افراد جامعه بهعنوان شهروند از یک سو و دولت از سوی دیگر است.
در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،قانوناساسی و منشور حقوقشهروندی بهعنوان دو سند مهم
مبین نهادهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران بوده که بر اساس اصول و ضوابط
اسالمی انعکاس دهندهی خواست و ارادهی شهروندان است .بنابراین شهروندان تنها فرمانبردار
محسوب نشده و دارای حقوق فطری ،طبیعی و قراردادی میباشند که دولت موظف است این حقوق
را رعایت کرده و آنان را مورد حمایت خویش قرار دهد؛ از طرف دیگر شهروندان نیز نسبت به دولت
تعهداتی را برعهده بگیرند.
با بررسی این اسناد میتوان نتیجه گرفت همانطور که هر شهروندی در برابر اجتماع و حکومت
دارای حقوقی است ،در مقابل تکالیف و وظایفی نیز برعهده دارد؛ بنابراین این عمل یک عمل یکطرفه
نبوده و چون فرد از مزایا و امکانات جامعه بهرهمند میگردد ،الزم است در مقابل ،به وظایف مقرر
شده در حوزههای مختلف در جامعه عمل نموده و در راستای ایجاد یک جامعهی سالم ،پیشرفته و
توسعهیافته اقدام نماید .در پاسخ به سؤاالت مطرح شده در این پژوهش که مفهوم حقوقشهروندی
زنان در هر دو سند حقوقی از چه جایگاهی برخوردار است و آیا دو سند فوق ،حقوقشهروندی زنان
را به یک شکل واحد به رسمیت شناختهاند؟ باید گفت در هر دو سند ،بهطور صریح یا ضمنی به
مسألهی حقوقشهروندی زنان پرداخته شده است با این تفاوت که قانوناساسی ،با طرح مبحث «زن
در قانوناساسی» در مقدمه و اختصاص اصول بیشتر به حقوق زنان ،ضمن توجه ویژه به جایگاه و
ارزش واالی آنان نیز به این دسته از شهروندان شخصیت و هویت بخشیده است و این اسناد در
راستای استیفای حقوقشهروندی زنان در اصول و مواد متعدد در حدود مقرر ،به حقوق برابر و
یکسان(به صراحت در اصل  22قانوناساسی و مادهی  13منشور) با مردان ،همچنین به وظایف و
تکالیف آنان اشاره نمودهاند؛ اما در قانوناساسی به لزوم رعایت حقوق زنان و آسیبپذیری زنان و
حمایت دولت(اصل  )21از این قشر عظیم از جامعه در برابر برخی از موقعیتها اشاره شده است؛ در
حالیکه در منشور چنین موردی مطرح نگردیده است .دو سند عنوان نمودهاند که زنان بهعنوان یکی
از عناصر اصلی در جامعه ،در کنار مردان میتوانند با مشارکت در تمامی مسایل اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی و ( ...اصل  3قانون و ماده  11منشور) در جامعه نقش مؤثری داشته و جامعه را در رسیدن
به اهداف و نیز سطح مطلوبی از پیشرفت و توسعه یاری رسانند .در پاسخ به این سوال پژوهش ،عامل
محدودکننده ی مفهوم حقوق شهروندی در هر دو سند حقوقی چیست؟ از مجموع اصول یاد شده
در دو سند حقوقشهروندی فرضیهی ارائه شده اثبات میگردد که یکی از عوامل محدودکنندهی
مفهوم حقوقشهروندیزنان ،لزوم رعایت شرط مشخص شده از جمله عدم اخالل در مبانی اسالم،
عدم مخالفت با اسالم در اصول و مواد هر دو سند است .یکی از مصدایق محدویت زنان در زمینهی
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حقوق شهروندی با لزوم بهکارگیری شروط ،عدم مشارکت زنان در پستهای کلیدی جامعه است که
می توان به نوعی آن را خشونت سیاسی علیه زنان در نظر گرفت .این نوع خشونت علیه زنان زمینهساز
عمیقتر شدن فاصلهی ذهنی زنان از مردان ،کاهش فعالیت زنان در مسائل سیاسی و عرصههای
رقابتی شده و زنان آهسته آهسته پی به جایگاه فرودستی خود برده و نقش منفعل در جامعه مییابند
که در این حالت ،جامعه یکی از مهمترین
فاکتورهای زمینهساز رشد و توسعهی همهجانبهی خود را از دست خواهد داد .از مصدایق دیگر
اینکه ،در اصل  22قانوناساسی ،زن و مرد را بهطور یکسان مورد حمایت قانون قرار داده است؛ اما
با کاربرد قیودی نظیر«با رعایت موازین اسالم» ،حمایت قانون از حقوق زنان دچار محدودیتهای
زیادی گردیده است .همچنین در بند  5اصل  21با وجود نکات مثبت این اصل در راستای حمایت
از زنان ،زنان در نقش مادری خود ،کمترین اختیار قانونی برای دخالت در امور فرزند خویش ندارد.
در پاسخ به سؤال نقاط قوت و ضعف این دو سند در بیان حقوقشهروندی زنان ،با بررسیهای
صورت گرفته در دو سند مشاهده میگردد که از نقاط قوت قانوناساسی آن است که در مقدمه و
برخی از اصول آن بر جایگاه ،شأن و منزلت و نیز بر برابری حقوقی آنان به طور مجزا تأکید شده
است؛ همچنین در بعضی از اصول قانون ،تفاوت و تبعیضی میان شهروندان اعم از زن و مرد قائل
نشده و هرگونه نابرابری و ناعدالتی را نفی نموده است سپس اقداماتی را برای محو تبعیض علیه زنان
انجام داده و دولت را موظف نموده است که زنان را مورد حمایت خویش قرار دهد .از نقاط ضعف آن
این است که تنها به کلیات حقوقشهروندی زنان ،آن هم نه در تمامی زمینهها و در تمامی مسائل
حقوقی اشاره شده است .یکی از ضعیفترین بخشهای منشور ،مواد ناظر بر حقوقشهروندی زنان
است؛ چرا که هیچگونه تعریف جامع و مانعی از مفهوم حقوقشهروندی و بهخصوص حقوق زنان در
ابتدای آن صورت نگرفته و هیچکدام از بندهای بیست و دوگانهی منشور به حقوقشهروندی زنان
اختصاص نیافته است؛ بنابراین نمیتوان مصادیق آن را روشن نمود .همچنین در عنوانبندیهای
منشور ،زنان در کنار سایر حوزههای دیگر ،نظیر کودکان ،جوانان ،کهنساالن و معلوالن و  ...قرار داده
شده در حالیکه میبایست با توجه به نقش حساس و کلیدی زنان در جامعه و مسائل مربوط به
حوزهی آنان در بخش مجزایی به حقوقشهروندی آنان پرداخته میشد .مطلب دیگر آن که در
بسیاری از عناوین و عبارات مطرح شده در منشور ،شاهد کلیگویی و مبهمگویی بوده و به جزییات،
آسیبها و مشکالت زنان از جمله تأمین امنیت ،اشتغال ،ازدواج و قاچاق زنان و خشونت خانگی و ...
ورود نکرده است .بهطور کلی مواد منشور تکرار همان اصول بدون بیان جزییات و تعیین ضمانت
اجرا برای آنان است که در قانوناساسی و سایر قوانین موجود در کشور آمده و منشور نقش خویش
را بیشتر در زمینهی جمعآوری این اصول و نه ایجاد اصول جدید با رویکردی نو و متفاوت به مسائل
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حوزهی زنان ایفا نموده است .اما نکتهی دیگر ،علیرغم آنکه در انتهای منشور اجرا و نظارت بر آن
را برعهدهی دستیار ویژهی رئیس جمهور قرار داده شده اما این یک ضمانت اجرایی قابل قبول در
زمینهی حقوقشهروندی زنان نیست؛ بنابراین بایستی ضمانت اجرای مناسب اداری ،انضباطی ،مدنی
برای تحقق اصول و مواد آن و نیز موارد تخلف از مواد این سند خصوصاً در زمینهی حقوقشهروندی
زنان تعیین گردد.
همچنین شاهد تضاد برخی از مواد منشور با قوانین موجود در جامعه ،از جمله بحث سکونت در
قانون مدنی در مادهی  1225دیده و نیز ازدواج آزادانه با مادهی  1243قانون مدنی هستیم .همچنین
از دیگر نقاط ضعف منشور این است که مواضع خود را در زمینهی اشتغال و تصدی بدون تبعیض و
نابرابری زنان توانمند و متخصص در مشـاغل و پستهای مهم و کلیدی شفافسازی ننموده است.
همچنین در سند منشور ،تدابیری برای توسعهی آگاهی و شناخت زنان نسبت به موقعیت ،جایگاه و
حقوق خویش ،افزایش توانایی مهارتهای فکری و کاربرد فکر و اندیشه در مسائل حقوقی آنان،
همچنین فراهم ساختن زمینههای مشارکت فعال زنان در مسائل جامعه و خروج از انزوای آنان و از
همه مهمتر تغییر نوع نگرش مردان جامعه نسبت به تواناییهای زنان و حقوقشهروندی آنان بهعنوان
اصلیترین موانع تحقق کامل و جامع حقوقشهروندی زنان اندیشیده نشده است .در نهایت آن که
یکی از مباحث پایهای و کلیدی در بحث حقوقشهروندی زنان ،همان بحث تأمین امنیت ،اجرا و
پیگیری آن در جامعه در حوزههای مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،بهعنوان یکی از
شاخصهای حقوق اجتماعی و توسعهی اجتماعی ،در هیچ کجای منشور بهطور واضح مطرح نگردیده
است.
در این پژوهش با بررسیهای صورت گرفته در زمینهی حقوقشهروندی زنان در جامعهی ایران
متوجه خلل و نقایصی در این زمینه شدهایم؛ بنابراین برای تحقق حقوقشهروندی واقعی زنان الزم
است که پیشنهاداتی در قالب موارد زیر ارائه گردد:
 -1در ابتدا بایستی به این مطلب اشاره نمود که زمانی حقوقشهروندی زنان وضع ،اجرایی و
پیگیریی می گردد که بسترهای ذهنی و عینی آن در جامعه میان زنان و مردان فراهم گردد .بنابراین
بایستی آموزشهای مستمر و نهادینه شده در زمینهی حقوقشهروندی زنان توسط نهادهای رسمی
و غیررسمی به تمام اقشار جامعه بهخصوص زنان در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی آنان از
حقوق ،تکالیف ،وظایف ،شخصیت و هویت خویش ارائه شده و همچنین برخی از نگرشها ،باورها و
اعتقادات ذهنی در رابطه با شخصیت ،جایگاه و حقوق زنان تغییر و اصالحاتی صورت گیرد.
 -2برای تحقـق حقوق شـهروندی زنان بایستی یـک حرکـت دو سویه همراه با تعهــد و
مسئولیتپذیری بهطور جدی دنبال گردد .از یک سو یک حرکت از باال بـه پـایین اتفاق افتد بدین
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صورت که از جانب حکومت فرصتهای عادالنه و برابری با مردان به زنان برای مشارکت در
سـاختارهای کـالن جامعـه داده شود و از سوی دیگر حرکـت از پـایین بـه بـاال توسط زنان جامعه
برای حضور و فعالیت و مشارکت در عرصههای گوناگون جامعـه صورت گیرد.
 -3بایستی موانع و محـــدودیتهـــا ،فرصتها و امکانات و منـــابع موجود در جامعه در
زمینهی حقوقشهروندی زنان و همچنین نیازهـای گـروههـای مختلـف زنـان در جامعه مورد
شناســـایی قرار گیرد؛ سپس به تدوین و برنامهریزی ،سیاستگذاری و قانونگذاری جـامع و کامل
حقـوق شـهروندی زنان در عرصـههـای گوناگون پرداخته شود .همچنین برخی از قوانین و
سیاستهای موجود فعلی به نفع حقوق شهروندی زنان تغییر داده شود و یا اصالح گردد.
 -4یک استراتژی و راهبرد کالن و جامع توسط قوای مقننه ،مجریه و قضاییه درجامعه اتخاذ
گردد و تعامل و همکاری و نیز یک وحدت رویه میان این قوا با نهادهای فعال در زمینهی اعادهی
حقوقشهروندی زنان صورت گرفته و با ناقضان احقاق حق آنان برخورد جدی گردد.
 -5بایستی به صراحت دیدگاه اسالم در زمینهی مسائل حقوقی زنان مشخص گردیده و میان
اصول و ارزشهای اسالمی و وضعیت جامعه فعلی تعادل ایجاد گردد.
 -9اقداماتی صورت گیرد تا دانشجویان ،استادان دانشگاه و پژوهشگران تشویق به مطالعه و انجام
پژوهشهای خردنگر و کاربردی در زمینهی حقوقشهروندی زنان شوند.
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