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Abstract  

Citizenship, and citizenship rights are new 
concepts that have paid special attention to 
equality, and justice, and have special role in 
different political, social, and legal theories. 
These rights are based on three principles of 
civil, political, and social rights, and are 
considered as main human rights' pillars. 
Citizenship rights are achieved in democratic 
states with three factor of membership, 
rights, and cooperation. A close, and mixed 
relation between a civic society, and 
citizenship is seen while studying the 
citizenship rights. It seems that the civic 
society is the precondition, and an 
enforcement factor for exercising of 
citizenship rights. In other words, if citizens 
play a better role in their citizenship in 
relation to power and politics through active 
and effective participation through civic 
institutions, they can be very effective in 
reforming and improving political affairs 
and strengthening the democratic 
foundations of the political system. This 
papers in a descriptive-analytical manner 
seeks to study the role, and position of the 
civic society in the citizenship rights beside 
of studying its concepts, and bases. 
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  چکیده

شهروندي و حقوق شهروندي از جمله مفاهیم نوظهوري است 

اي به برابري و عدالت دارند و در نظریات مختلف  جه ویژهکه تو

حقوق . اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند، سیاسی
حقوق سیاسی و حقوق ، شهروندي بر سه اصل حقوق مدنی

اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار 
ها و  حق، ه عضویتمؤلفحقوق شهروندي حول سه . یدآ می

هاي دموکراتیک به دست  مشارکت و در چهارچوب حکومت
ارتباط ، همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندي. آید می

اي بین جامعه مدنی و شهروندي به  تنگاتنگ و آمیختگی ویژه
رسد که جامعه مدنی پیش شرط و  به نظر می. خورد چشم می

گر اضمناً . ضامن اجرایی استیفاي حقوق شهروندي است
شهروندان نقش شهروندي خود را در ارتباط با قدرت و سیاست 

، از طریق نهادهاي مدنی بهتر بازي کنند مؤثربا مشارکت فعال و 
هاي  توانند در اصالح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه می

در این پژوهش که با . باشند مؤثردموکراتیک نظام سیاسی بسیار 
ما برآنیم تا ضمن ، یرفتهصورت پذ توصیفی ـ تحلیلیروش 

به بررسی نقش و ، بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندي
  .جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندي بپردازیم

 
جامعه ، مشارکت، حقوق شهروندي، شهروند: واژگان کلیدي

  . دموکراسی، مدنی
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  :ارجاع
 . 10شماره ، تمدن حقوقی، يدر تحقق حقوق شهروند ینقش جامعه مدن یینتب)، 1401؛ (یمعبدالکر، شاحیدر؛ فرزانه، دشتی
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  مقدمه
مفهوم شهروند و شهروندي از مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون مطرح بوده و سیر تکامل خود را در 

این مفهوم که حاصل مدنیت و پیشرفت جوامع بوده است از . طی نموده است، ادوار و جوامع مختلف
و بررسی  سیاسی و حقوقی مورد بحث، فلسفی، هاي گوناگون توسط مکاتب مختلف اجتماعی رهیافت

نخستین گام بزرگ در راه پیدایش ملت در اروپا تحول ). 52، 1393، شربتیان و احمدي( قرار گرفته است
از اینجا بود که . اي در اجتماعات شهري قرون وسطایی بود از همبستگی خونی به همبستگی فراطایفه

. معناي تازه آن شد شهروندي و حقوق و وظایف آن پدید آمد و هسته اصلی جامعه مدنی و ملت در
حضور اصناف خودران و نوع مردساالري در شهرهاي قرون وسطایی اروپا به این تطور مدد رساند و با 
تشکیل دولت ملی بود که ملت به معناي امروزي آن یعنی معناي اجتماعی شهروندان با حقوق معین و حق 

، پور حکیمی و رضایی: به نقل از 225، 1386، جابري مقدم( حاکمیت مردم در اروپا وارد صحنه تاریخ شد
شود که به موجب  منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می عنوان بهمفهوم شهروندي ). 1394

 براساس). 1394، پور حکیمی و رضایی( کند آن شرایط برخورداري فرد را از حقوق و قدرت فراهم می
شهروند آن جامعه داراي حقوقی  عنوان بهکند  دگی میاي که زن انسان در هر جامعه، موقعیت شهروندي

امري الزامی و انکارناپذیر ، ان و سیستم حکومتی حاکم بر آن جامعهنوع هماست که رعایت آن توسط 
اي از تعهدات در قبال دولت و جامعه  این حقوق با مجموعه). 112، 1393، روشن و همکاران( است

  ).1394 ،پور حکیمی و رضایی( شود متوازن می
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گیرد و بیشتر  یی زیرمجموعه علوم سیاسی قرار میامریکاحقوق شهروندي در کشورهاي اروپایی و 
گیرد و از  ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را دربرمی

، 1388، کارانهاشمی و هم( شود نزدیک می) به معناي اخص( رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی این
حقوق شهروندي حقوقی است که شهروندان به لحاظ تعلق سیاسی تابعیت و ملیت از ، به دیگر سخن). 61

  ).134و135، 1393، روشن و همکاران( بحث استقابل  ها شوند و در قلمرو دولت آن برخوردار می
هاي  در دوره این مفاهیم. حقوق شهروندي همچون حقوق بشر متضمن دو مفهوم حق و انسان است

؛ با یکدیگر متفاوت بوده استها  آن اما معنا و نسبت؛ اند متفاوت تاریخی به اشکال مختلف وجود داشته
ها تبدیل به زبان  زیرا حق؛ تعابیري نوین یافتندهریک  مدرن و پسامدرن آن که این واژگان در دوره ویژه به

موجودي صاحب کرامت و داراي ارزش ذاتی و ؛ مشترك جهانی شده و انسان نیز در ابعاد آفاقی و انفسی
هاي بنیادینی  انسان از حقوق و آزادي، همین کرامت به واسطه. به تبع آن واجد برابري شناخته شده است

و با صفت  دولت ـ کشوربه لحاظ حفظ ارتباط با  حال درعینشوند و  مند می تحت عنوان حقوق بشر بهره
  ).1397، بیات کمیتکی و همکاران( شود تلقی می نفع ذيمسئول و ، جامعه محق شهروند در امر اداره

هاي بنیادین ادغام اجتماعی در  مقوله شهروندي پیوند ذاتی با سیاست دموکراتیک دارد و از شاخص
شهروندي ماهیت چند بعدي دارد و ). 201، 1397، قادرزاده و شبان( رود جوامع چندفرهنگی به شمار می

از نهادهاي ، ادغام اجتماعی و دموکراسی دارد، همبستگی اجتماعی، اي هویت ملیاز جهت اهمیتی که بر
اهمیت دیگر شهروندي به دلیل ). 1383، کاستلز و دیویدسون( آید اصلی جوامع معاصر به شمار می

کند و چهارچوبی براي تعامل افراد درون  موقعیتی است که رابطه میان فرد و جامعه سیاسی را برقرار می
لذا آگاهی از حقوق و وظایف شهروندي و مشارکت ). 140، 1390، فالکس( کند ه مدنی فراهم میجامع

داشتن یک جامعه سیاسی چراکه ، انگیز در جامعه است فعال شهروندان در امور جامعه از مباحث چالش
ضور با حکه  سالم و دستیابی به توسعه سیاسی در گرو داشتن شهروندانی فعال در عرصه اجتماع است

دموکراسی گام بر  مبتنیهاي گوناگون جامعه در مسیر تحکیم یک نظام  چشمگیر خویش در عرصه
  ).93، 1391، رستگار خالد و عظیمی( بردارند

تحقق حقوق شهروندي و دستیابی به شهروندي فعال مستلزم کیفیتی در جامعه است که بر مبناي آن 
جویانه نسبت به مسائل  پیشروانه و مشارکت، داوطلبانه، قانهخال، بازاندیشانه، شهروندان به نگرشی مسئوالنه
به واقع . و بستر تحقق حقوق شهروندي است درآمد پیشلذا جامعه مدنی . اند پیرامونی خویش دست یافته
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، در جامعه مدنی. پذیري آحاد جامعه همراه است شهروندي مفهومی است که با مسئولیت و مسئولیت
دهد و  او را در مسیر پر نوسانی قرار می، هاي پیرامونی مسئولیتی انسان ه بیشهروندي دریافته است ک

محیط زندگی خود و دیگران را دچار ، مسئولیت باشد هاي پیرامونی بی چنانچه خود نیز نسبت به پدیده
تعاون و بار ، تالش براي همکاري، زیباترین احساس خوشایند در مقوله شهروندي. کند آسیب می
  ).16، 1390، هزارجریبی( ود و دیگران را به دوش کشیدن استمسئولیت خ

اي صورت  ها به روش کتابخانه و گردآوري داده توصیفی ـ تحلیلیدر این نوشتار که با رویکردي 
نقش جامعه مدنی در حقوق شهروندي و در «؛ یی به این سوال اصلی هستیمگو پاسخبه دنبال ،  پذیرفته است

فرضیه پژوهش حاضر این است که پاسخ این سوال را باید در » ؟ال در چیستدستیابی به شهروندي فع
در واقع بدون وجود جامعه . نمود وجو جستجامعه مدنی یعنی مشارکت و ایده شهروندي  عناصر سازنده

در قرن بیست و یکم . توان صحبت از حقوق شهروندي کرد مدنی در درون حکومت دموکراتیک نمی
ضروري براي توسعه و پیشرفت جامعه  فرض پیش عنوان بهر سایه حقوق شهروندي تحقق شهروندي فعال د

توان  سان می پذیر است و بدین بر جامعه مدنی امکان تأکیدفقط از مجراي حکومت دموکراتیک و با 
  .تري را براي شهروندان فراهم آورد تر و مناسب زندگی عادالنه

  اهمیت و ضرورت تحقیق
حقوق و تعهدات و تکالیف مربوط به آن از جمله مباحثی است که مورد توجه  ،امروزه موضوع شهروندي

تحوالت سیاسی و اجتماعی  عالوه به؛ ان و پژوهشگران علوم انسانی قرار گرفته استدان حقوقبسیاري از 
بررسی زوایاي . قرن اخیر لزوم توجه و ضرورت اهمیت پرداختن به این موضوع را دوچندان نموده است

هاي سیاسی دموکراتیک و  تعامالت و ارتباط آن با جامعه مدنی در درون نظام، شهرونديمختلف 
سبب آشنایی و آگاهی شهروندان جامعه و درك کارگزاران حکومتی نسبت به جایگاه مهم ، ساالر مردم

در دنیاي کنونی . تا نسبت به رعایت آن بیش از پیش همت گمارندشود  می این مقوله شده و لذا موجب
در پیشبرد جامعه به سوي زندگی ها  آن گذارتأثیربدون مشارکت فعال شهروندان و توجه به نقش 

 در واقع آگاهی از حقوق شهروندي موجب. پذیر نیست دستیابی به این مهم امکان، سعادتمند و مطلوب
ر گردیده برخوردا پذیري بیشتري پایداري و مسئولیت، که مشارکت شهروندان از مراتب استمرارشود  می
لزوم پرداختن به این ، ارتقاء حقوق شهروندي در گرو توسعه جامعه مدنی قانونمند استازآنجاکه و 

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است که به بررسی . نماید موضوع را بیش از گذشته ایجاب می
  .ه مدنی بپردازدبر جامع تأکیدارتباط و نسبت حقوق شهروندي با ، مفاهیم و تعاریف حقوق شهروندي
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  روش تحقیق
همچنین روش گردآوري . صورت پذیرفته است توصیفی ـ تحلیلیپژوهش حاضر با استفاده از روش 

اي و اسنادي است و بنابراین سعی گردیده با استفاده از اصول منطقی   کتابخانهها  آن تحلیل و تجریهمطالب و 
  .وهش پرداخته شودو علمی به تبیین و توصیف دقیق مفاهیم مورد نظر پژ

  پیشینه تحقیق
هاي انجام شده کار پژوهشی در رابطه با نقش جامعه مدنی و حقوق شهروندي  مطالعات و بررسی براساس

این است که در خصوص حقوق شهروندي مقاالت وکتب زیادي به  تأملقابل  نکته. کار نشده است
در خصوص ، اما است قوق شهرونديناظر بر اصول و رویکردهاي کلی حعمدتاً نگارش در آمده که 

خورد و یا در بهترین حالت برخی  رابطه حقوق شهروندي و جامعه مدنی آثار زیادي به چشم نمی
یافته که با  در میان مقاالت و کتب نگارش. اند نویسندگان در آثار خود آن را به اختصار توضیح داده

  :کردتوان به مقاالت زیر اشاره  موضوع پژوهش مرتبط است می
 که سید محمود نجاتی حسینی در» شهروندي و مشارکت عمومی، جامعه مدرن«اي با عنوان  در مقاله

جامعه سیاسی و ، جامعه مدنی( »جامعه مدرن«بررسی و رابطه ، به نگارش درآورده استآن را  1380سال 
، اجتماعی، ادياقتص( »مشارکت«و ) ها تکالیف و مسئولیت، وظایف، حقوق( »شهروندي«)، جامعه شهري

 بندي صورتدر این مقاله اشاره شده است که . مورد بررسی قرار گرفته است) سیاسی و فرهنگی
، اما گردد برمی، کالسیک این بحث به اندیشه فلسفی سیاسی یونان باستان و اندیشه سیاسی اجتماعی مدرن

را » سیاسی اجتماعی معاصراندیشه «تر آن را باید در حوزه  یافته یافته و گسترش نظام بندي صورت
  .نمود وجو جست

که » حقوق شهروندي و توسعه شهري مشارکتی«اي با عنوان  محمد هاشمی و همکاران در مقاله سید
توسعه شدن  گیري و نهادینه اند که شکل به نگارش درآمده است به این موضوع پرداخته 1388در سال 

اند که حقوق  در ادامه اشاره داشته است. هرونديپایدار در وهله اول مستلزم توجه جدي به حقوق ش
، که مشارکتاست  اجتماعی و فرهنگی- اقتصادي، سیاسی، شهروندي داراي چهار حوزه اساسی مدنی

اند که ریشه توسعه نیافتگی شهري و  در ادامه اشاره داشتهها  آن است. هاي مذکور رکن رکین همه حوزه
بایستی علت اساسی را در عدم مشارکت شهروندان در اداره  و در راستاي توسعهاست  ساختاري، محلی
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که از طریق مشارکت در است  عنصر بنیادین شهروندي، حق تعیین سرنوشت. نمود وجو جستامور جامعه 
هاي مشارکت مطلوب شهروندي براي نیل  الزم است مکانیسم ؛ بنابراینامور جمعی تحقق پیدا خواهد کرد

  .به توسعه شهري ارائه گردد
که » نقد مبانی حقوق شهروندي لیبرالی با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوق اسالم«اي با عنوان  مقاله

به این موضوع پرداخته شده که ، نوشته شده است 1392توسط فرید محسنی و حسین عبداللهی در سال 
بلکه خود یکی از اضالع ، باشد اي دوسویه نمی رابطهصرفاً رابطه مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندي 
وظایف و ، حقوقشدن  در کنار مطرح، بر این اساس. مثلثی است که در راس آن خداوند قرار دارد

؛ گذار استتأثیر، اش با دولت تکالیف فردي و جمعی انسان مسئول به نوعی در هم تنیده و بر رابطه
مستمر وجود داشته  طور بهآن هم  گیري حکومت که پس از در زمان شکلتنها  نه، این نکته ترتیب بدین

کننده رابطه اجتماعی آنان  آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم، است و تکالیف دینی آنان در قبال خداوند
. گیرد حقوق اساسی و همچنین حقوق شهروندي شکل می، بر این مبنا است. در قبال یکدیگر و حکومت

تواند  این الگو نمی، دولت ـ ملته اشکاالت جدي وارد بر مدل در این مقاله اذعان شده است که با توجه ب
همچنین مبانی آن با اصول نظام حقوقی اسالمی نیز مغایرت ، معیار مناسبی براي ترسیم حقوق بشر باشد

  .تواند الگوي تدوین حقوق شهروندي براي ما قرار گیرد جدي دارد و نمی
به  1396توسط اکبر شهریاري در سال » حقوق شهروندي ابهامات و موانع قانونی«اي تحت عنوان  مقاله

. رشته تحریر درآمده است که در این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندي پرداخته شده است
هاي  نهادهاي مدنی و سازمان، حقوق شهروندي در جامعهکردن  در این مقاله اشاره شده است که نهادینه

ها و موانع احقاق حقوق  ها و دادرسی نترلی دقیق و اصالح مسیر رسیدگی به پروندهایجاد نظام ک، غیردولتی
، کرده است رو روبهکند و آنچه در ایران حقوق شهروندي را با مشکالت متعدد  شهروندي را رفع می

  است. هاي مختلف به حقوق شهروندي و نقض آن اعتنایی دستگاه بی

 چهارچوب مفهومی - 1

  شهروندي - 1- 1
مقوله . اي به برابري و عدالت توجه دارد ویژه طور بهندي از جمله مفاهیم نوپدیدي است که شهرو

یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و  وقتی تحقق می» شهروندي«
 شندهاي مورد نظر زندگی از حیث اقتصادي و اجتماعی دسترسی آسان داشته با همچنین به فرصت
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از که  شهروند فردي است که در رابطه با یک دولت، به عبارت بهتر). 59، 1388، هاشمی و همکاران(
. هایی به عهده دارد در برابر دولت تکلیف، دیگر ازسويسویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و 

  ).221، 1381، آشوري( این رابطه را شهروندي گویند
). 168، 1380، عاملی( ن مفهوم اجتماعی دنیاي مدرن تلقی شده استشهروند و شهروندي پویاتری

، اذانی و همکاران( دموکراسی و حاکمیت خوب دارد، ارتباط بسیار وسیعی با مفاهیمی چون جامعه مدنی
زندگی شهري در جوامع مدنی شکل گرفته  براساسدر واقع شهروند مفهوم جدیدي است که ). 82، 1390
اي از حقوق  ملی که منجر به به وجود آمدن مجموعه است از عضویت در جامعه شهروندي عبارت. است
مفهوم شهروندي ). Cohen&Kennedy, 2000, 82( شود عدالت در یک جامعه میبر  مبتنیبرابر 

را الزمه مشارکت بودن  خودآگاه، پذیرد و ضمن حفظ حقوق اساسی فردي که تعهداتش را می عنوان به
 دانند مشروعیت خود را از طریق آن ممکن می، ها است که امروزه بسیاري از تشکلراهی ، داند خود می

  ).18، 1396، نیازي و همکاران(
بار در اعالمیه حقوق بشر مطرح گردید و شاید انگیزه اصلی تعریف این  اصطالح شهروندي براي اولین

بر بیگانگانی بوده است که در  واژه در ادوار باستان به نوعی رجحان شهروندان قلمرو دولت یا فئودال
شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که از مزایا و نیز . اند قلمرو آن دولت یا فئودال سکونت داشته

به عبارت دیگر شهروندي برخورداري از برخی . هاي وابسته به این عضویت برخوردار است مسئولیت
  ).120، 1389، موشاردورماگن و ( اي از تکالیف است حقوق به ازاي قبول پاره

آلیسی در ترجیح خیر و صالح عمومی بر  اي ایده ژان ژاك روسو مفهوم دقیق شهروندي را به شیوه
یعنی ، شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عموم را اراده کند. کرد منابع خصوصی تعریف می

اي  جنیک شهروندي را مقولهکرا). 266، 1382، بشیریه( باشد» فضیلت مدنی«و » عمومی اراده«داراي 
هاي مناسب براي آن وجود داشته  افتد که فرصت داند که باید آموخته شود و این امر زمانی اتفاق می می
شان  زندگی شهروندي توانایی افراد را براي قضاوت درباره). 188، 1387، فتحی واجارگاه و عارفی( باشد

شهروندي یک موقعیت . وجود اخالق مشارکت استویژگی اساسی شهروندي  ؛ بنابراینکند تصدیق می
شهروندي یک مبناي عالی  ؛ بنابراینبر وظایف و تعهدات نیز داللت دارد، فعال است که عالوه بر حقوق

وظایف و تعهداتش راهی را ، حقوق شهروندي به مدد مجموعه. رود امور انسانی به شمار می براي اداره
 دهد هاي زندگی اجتماعی ارائه می مسئولیت، از طریق تقسیم منافع عادالنه منابع براي توزیع و اداره
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دانسته  دولت ـ ملتشهروندي را عضویت فعال افراد در قلمرو ، ژانوسکی نیز). 139، 1391، نسب غفاري(
  ).38، 1389، شیانی و داودوندي( که به موجب آن شهروندان از حقوق و تعهدات برابر برخوردارند

هاي مزبور به وسیله  اي بین فرد و دولت دانست که در آن طرف توان رابطه را میدر واقع شهروندي 
شهروندان از این بابت که به دلیل برخورداري از حقوق . گردند حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می

، ادهز فالح( اند بنیادین عضویت تمام عیاري در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند متمایز از بیگانگان
باشند و به تبع  شود که تابعیت کشوري را دارا می به دیگر سخن شهروند به افرادي اطالق می). 53، 1386

شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادي در آن کشور  این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می
هاي جامعه مدرن بوده و یندفراتوان گفت که شهروندي یکی از  در واقع می. به تصویب رسیده است

شود که به موجب آن امکان برخورداري از  منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می عنوان به
  ).118، 1389، محسنی( کند حقوق و قدرت را فراهم می

شهروندي داراي ماهیت . ها است با تمام حقوق و مسئولیت، عضویت کامل یک فرد در جامعه، شهروندي
ماهیت اجتماعی به این نکته اشاره دارد که شهروندان چگونه باید با یکدیگر . نه اجتماعی و سیاسی استدوگا

  ).113، 1391، موسوي( جنبه سیاسی آن به تعامل شهروندان با دولت اشاره دارد که درحالی، تعامل کنند
یتی که به افراد شهروندي عبارت است از وضع«: کند دیوید هلد نیز شهروندي را چنین تعریف می

قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی ارزانی ، محدودیت، آزادي، برابر حقوق و تکالیف طور به
شهروند کسی است که شایستگی مشارکت در ، این دیدگاه براساس). 55، 1386، زاده فالح( »دارد می

اي از  شانه آمیزهوضعیت شهروندي در جهان جدید به نوعی ن. زندگی جامعه سیاسی را دارا است
توان گفت که  می، به بیان دیگر. اي از الزامات و تکالیف است ها و حقوق براي مشارکت و دسته شایستگی

عدالت و ، وظایف و تعهدات است و برابري، اي از حقوق شهروندي موقعیتی است که شامل مجموعه
وقعیت فعاالنه است و با سلطه بلکه یک م، نه یک موقعیت منفعالنه، شهروندي. استقالل داللت دارد

در همان حال بستر ، اما شناسد اي است قوي که شرافت فرد را به رسمیت می ایده همچنین. ناسازگار است
شرایط ، فرد از رهگذر اعمال حقوق و تعهدات. کند می تأیید، کند اجتماعی را که فرد در آن عمل می
  ).55، 1386، زاده فالح( کند ضروري شهروندي را بازتولید می

اجتماعی و سیاسی قرن نوزدهم در جوامع سنتی مدرنی به صورت تعامل  فرایند مثابه بهشهروندي 
ها از مباحث مهم  دولت ـ ملتبا مسئله عضویت در  زمان هم طور بهجدي بین دولت و ملت مطرح و 
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رویکردي است  نعنوا بهبه عبارتی دیگر شهروندي ). 168، 1380، عاملی( اجتماعی و سیاسی شده است
دهد و به یک فرد  کند و تعامل بین فرد و جامعه را جهت می که به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره می

، نیازي و همکاران( دهد حق مشارکت در قدرت سیاسی و برخورداري از حقوق مدنی و اجتماعی را می
شهروند تبعه یک کشور محسوب ، زیرا .پیوند دارد» تابعیت«شهروندي با رکن ، در این میان). 18، 1396
شهروندي وضعیت یک تبعه ، به عبارت دیگر. حقوق و وظایفی نیز بر عهده دارد که درحالی، شود می

داراي حقوق و تکالیف را گویند که ایده بنیادي آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال نمودن شهروندان است 
کلی شهروندي یک نوع طور به). 56، 1386، زاده حفال( یابد که این هدف از رهگذر مشارکت تحقق می

و همچنین یک » مردم بر دولت«و » دولت بر مردم«قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل 
، 1380، عاملی( مشخص است احساس مشترك عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده

وندي است که خود به معناي ادغام همه ساکنان یک قلمرو نهاد شهر دولت ـ ملتجوهره  ؛ بنابراین)168
  ).49، 1383، کاستلز و دیویدسون( شهروندي است عنوان بهدر قالب اجتماع سیاسی و برابري سیاسی آنان 

  حقوق شهروندي - 1- 2
است  اجتماعی و فردي، سیاسی، وسیعی است که شامل حقوق مدنینسبتاً حقوق شهروندي یک مفهوم 

حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم ، ات شهريمؤسسدولت و ، روابط مردمکه چگونگی 
را قانون ) حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت( چگونگی رابطه شهروندي). 23، 1393، فرازي( نماید می

حقوق شهروندي ، به دیگر سخن). 221، 1381، آشوري( کند اساسی و قوانین مدنی کشور معین می
شهر و دولت یا قواي حاکم و ، هاي شهروندان در قبال یکدیگر اي است از وظایف و مسئولیت یختهآم

)، شهرداري( آن حقوق بر عهده مدیران شهري تأمینمملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه 
ق اطال» حقوق شهروندي«، ها به مجموعه این حقوق و مسئولیت. قواي حاکم است طورکلی بهدولت یا 

  ).59، 1388، هاشمی و همکاران( شود می
. رود شان شهروندي و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می

مفهوم شهروندي در انقالب فرانسه به نهایت شکوفایی . شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند
باید ). 266، 1382، بشیریه( بروز کامل یافت 1789روند سال حقوق انسان و شه خود رسید و در اعالمیه

 گیرد و به در تعهد به جامعه مدنی مدنظر قرار می، منزلت اجتماعی مثابه بهاذعان نمود که مفهوم شهروندي 
این حقوق براي نخستین بار در سال  شود. می شرایط برخورداري فرد از حقوق و قدرت فراهم، موجب آن
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پورعزت و ( تبیین شده است» شهروندي و طبقه اجتماعی«اي با عنوان  طی رساله» مارشال« به وسیله 1949
  ).11، 1389، همکاران

ولی . روند در اغلب اوقات مفهوم حقوق بشر با مفهوم حقوق شهروندي مترادف یکدیگر به کار می
حقوق . ریفی وجود دارنددر بین این دو مرزهاي ظچراکه . باید این دو مفهوم را از یکدیگر تفکیک نمود

که در قانون اساسی کشورهاي شان شکل ملی به شود  می ها را شامل شهروندي آن بخش از حقوق انسان
اي دارد  شهروند وابستگی به جامعه. شود گیرد و فقط شامل شهروندان خود آن کشور خاص می خود می

پذیرفته و در  تأثیرن خود آن کشور در این رابطه شهروندان یک کشور از قوانی. که متعلق به آن است
شرکت در . نمایند مشارکت می، ها و تکالیفی که دولت آن کشور با قوانینی که تصویب نموده مسئولیت

هاي محلی و حق راي از جمله حقوق  هاي مختلف در نهادها و سازمان فعالیت، اجتماعات شهري
وان گفت حقوق شهروندي مبناي عالی ت لذا می). 47و48، 1395، ساجدي(شود  می شهروندي محسوب

جنسیت یا ، طبقه، مذهب، که از پیش به وسیله نژادها  آن رود و زندگی براي اداره امور انسان به شمار می
شهروندي بیش از هر چراکه ، شود شد به وسیله شهروندي تعیین می یکی از هویت شان تعیین میصرفاً 

» نیاز به رسمیت شناخته شدن«هگل آن را که  ها را انسان هویت دیگري قادر است انگیزه سیاسی اساسی
اي از حقوق با هر  حقوق شهروندي مجموعه ؛ بنابراین)2، 1390، هزارجریبی و امانیان( ارضا نماید، نامد می

، 1387، منش صادق( درجه از اهمیت است که در قلمرو حکومتی براي اتباع آن قلمرو شناخته شده است
بر  تأکیدعضویت شهروند در محدوده حاکمیت دولت ملی با ، وهري شهرونديدر تعریف ج). 218

لذا چنین حقوقی را مجموعه . حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هر شهروند همراه است، حقوق مدنی
  ).47، 1385، پیران( حقوق شهروندي گویند

سه قرن این  طی کند که در خصوص حقوق شهروندي به سه نوع حقوق شهروندي اشاره می، مارشال
التزام به ، ها نخستین حقی است که امکان تملک دارایی: حقوق مدنی - اول«: حقوق شکل گرفته است

ایجاد توقعات برابر و قضاوت . کند هاي حزبی و آزادي فکر و اندیشه را فراهم می آزادي، قراردادها
از نظر مارشال در . مدنی استطرفانه در نظام حقوقی نسبت به همه شهروندان از جمله حقوق شهروندي  بی

 - دوم. گذاري اقتصادي نیز وجود ندارد امکان آزادي فردي و سرمایه، جایی که حقوق مدنی وجود ندارد
حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی : حقوق سیاسی

هاي سیاسی  مکان دسترسی مستقیم به موقعیتاز شهروندان اهریک  کند که و برگزاري انتخابات فراهم می



  81  يشهروند حقوق تحقق در یمدن جامعه نقش نییتب  

 

: حقوق اجتماعی - سوم. هاي قدرت را به دست آورند در مقام رهبري احزاب دولت و یا سایر حلقه
پذیر را به منظور ایجاد تعادل در  هاي آسیب حقوقی است که امکانات رفاهی حمایتی از فرد و خانواده

هاي مالی و رفاهی به  معمول حقوق اجتماعی شامل کمک طور به. آورد فراهم میها  آن زندگی رفاهی
حقوق اجتماعی همچنین شامل فراهم آوردن . شود هاي بیکار می معلول و افراد و خانواده، افراد کهنسال

بر این ، مسکن و سالمتی براي همه اعضاي جامعه است، مندي از امکانات آموزشی شرایط مساوي بهره
مند  ن از حداقل امنیت و امکان برابر فردي در روند رشد اقتصادي بهرهاساس امید خواهد بود که همگا

حقوق شهروندي حقوقی هستند که ، از نظر ژانوسکی نیز). 96، 1394، بخارایی و همکاران( »شوند
شوند و داراي  می تأییدو توسط دولت تثبیت و  کنند میحمایت ها  آن هاي مختلف از گروه

اجتماعی و حقوق مشارکت را از هم ، سیاسی، چهار نوع حقوق قانونی رکلیطو بهوي . اند ییاجرا ضمانت
  ).Janoski, 1998, 28( کند متمایز می

  جامعه مدنی - 1- 3
بلکه ابتدا با تشکیل جامعه سیاسی یا دولت ، از نظر جان الك در وضع طبیعی جامعه مدنی وجود ندارد

یعنی در وضع ، ابط بین انسانی در وضع طبیعیرو که درحالی. کند است که جامعه مدنی اعالم وجود می
شدن  اجتماعی، شود به حوزه اجتماعی بسیار نزدیک یعنی خانواده محدود می، پیش از تشکیل دولت

سیاسی در چهارچوب جامعه مدنی باعث تکثرگرایی رفتار و اعمال اجتماعی و تقویت فزاینده نیروي 
ها مانند  توان همکاري افراد به مشترکات واقعی انسان ،در این وضعیت. شود همکاري جمعی در جامعه می

جامعه ، برعکس. دلسوزي و عاطفه بستگی ندارد، همدردي، مرگ و یا احساسات او مانند عشق، تولد
مدنی تمایل دارد که خودش را از همه نیروهاي جبري طبیعت و شرایط محیط بسته اجتماعی رها کند و 

هاي پدرساالرانه و  برخالف جامعه. هاي اجتماعی فراهم نماید شیک محیط کمی جدیدي براي بروز کن
عدم خشونت و حقوق شهروندي است و ، تساهلبر  مبتنیجامعه مدنی ، یمراتب سلسلهزور و بر  مبتنی

جامعه مدنی یک جهش انقالبی ، به این ترتیب. گشاید هاي اجتماعی را بر روي ما می اي از حوزه مجموعه
  ).80، 1386، اي سبزه( کند اي اجتماعی ایجاد میدر مسیر توسعه فضاه

کند که داراي اجزایی مانند  فرهنگ زندگی روزمره تعریف می مثابه بهجان راولز جامعه مدنی را 
وغیره ها  ها و تیم باشگاه، هاي علمی و ادبی جامعه، ها دانشگاه، کلیساها، سندیکاها، ها اتحادیه، ها انجمن
ات گوناگون با یکدیگر است که به کسب مؤسسوگوها هم در درون  تدر فرهنگ روزمره گف. است
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 شود آگاهی و توافق بر سر اصول عدالت و شناخت بیشتر افراد از یکدیگر منجر می، هاي جدید آموزه
)Rawls, 1997, 45 .(هاي مستقل از دولت  اي از اتحادیه چارلز تیلور نیز جامعه مدنی را شامل مجموعه

). Taylor, 1991, 52( کند دان را در امور مورد عالقه جمعی با یکدیگر متحد میداند که شهرون می
داند که دولت  هاي داطلبانه می اي از نهادهاي مستقل و انجمن الکسی دوتوکویل جامعه مدنی را مجموعه

اسی ها از حمایت رسوم و نهادهاي اجتماعی متناسب با دموکر نقشی ندارد ولی این انجمنها  آن در ایجاد
گونه تعریف  جامعه مدنی را این، مصري شناس جامعه، سعدالدین ابراهیم). 99، 1390، قاسمی( برخوردارند

وظیفه دارند امکان که  اي از نهادهاي اجتماعی غیردولتی و غیرخویشاوندي داوطلبانه مجموعه«: کند می
نهادهاي واسط بین دولت و جامعه  عنوان ها به آن .افراد مهیا کنند مشارکت در زندگی عمومی را براي همه

هاي جمعی  هابرماس مرزهاي جامعه مدنی را شامل فعالیت). 119، 1388، اي سبزه( کنند میعمل 
، رو جامعه مدنی حوزه مستقل از این. شود داند که بین شهروندان و دولت ایجاد می آمیز می غیرخشونت

یابد و اقدامات غیرعادالنه دولت را به نقد  یخودمختار و عمومی است که در قالبی دموکراتیک ظهور م
کند و مانع برقراري دیکتاتوري و استبداد  کشاند و حقوق افراد را در مقابل تهدیدات دولت حفظ می می

، اند که جامعه مدنی از حکومت کوهن و آراتو بر این عقیده). 24، 1379، شویدلر( شود در جامعه می
از نظر . اما با هسته خصوصی زیست جهان پیوند خورده است، ندي شدههاي کارکردي مرزب اقتصاد و نظام

حوزه زندگی خصوصی و مشروعیت مشخص ، عامیت، آنان جامعه مدنی با خصایصی از قبیل تنوع
  ).Calhoun et al, 2007, 395( شود می

جامعه «: اند گونه تعریف نموده هاي اخیر جامعه مدنی را این یی در سالامریکاشناسان  گروهی از جامعه
. هاي عمومی بالقوه خودمختار و منفک از حکومت است مدنی دربرگیرنده شمار زیادي از میدان

شود که  باعث می هاي گوناگون تضمین شده گران که در جامعه مدنی توسط انجمن هاي کنش فعالیت
  ).Calhoun et al, 2007, 394( »شکل نجات یابد جامعه از غلتیدن به قالب یک توده بی

اي از روابط اجتماعی اطالق  به حوزه، جامعه مدنی در مقابل دولت«، به نظر دکتر حسین بشیریه
هاي  تشکل، ها انجمن، اتمؤسس، اي از نهادها شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه می

 ی را منطقهچلبی نیز جامعه مدن). 329، 1376، بشیریه( گیرد را در برمی) غیرخصوصی( خصوص و مدنی
هاي  داند و به نقش محوري انجمن فرهنگی و اقتصادي می، اجتماعی، حائل بین چهار خرده نظام سیاسی

، همچنین در بازتعریف مدرن از مفهوم جامعه مدنی). 288، 1375، چلبی( نماید دواطلبانه در آن اشاره می
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وکراتیک در مقابل دولت اقتدارگرا گذاري جامعه دم هایی خارج از کنترل دولت براي پایه تشکیل انجمن
  ).191، 1381، گنیوتیب( قرار گرفته است تأکیدمورد 
در مجموع تجربه عقالنی و موفق بشري است که ، جامعه مدنی و تحقق نهادهاي مدنی طورکلی به

، زمینه پیشرفت در حوزه اقتصاد، اجتماعی شده و در نتیجه-مند و توسعه سیاسی منجر به مشارکت قانون
توان جامعه مدنی را  می ؛ بنابراین)20، 1381، شیانی( رهنگ و تمدن را براي جوامع به وجود آورده استف

با هسته زیست جهان افراد پیوند خورده ؛ استقالل نسبی از دولت دارد: هاي زیر بهتر شناخت با ویژگی
دانند نه تابع و  یگران عرصه آن خود را شهروند م کنش؛ در عین تکثر عرصه ظهور همگان است؛ است
و تقاضاي کاال و  آزادي معتنابه افراد در عرضه دربردارنده؛ و خرد جمعی است وگو گفتبر  مبتنی؛ مرید

  ).99و100، 1390، قاسمی( خدمات بدون انحصارهاي دولتی است

  جامعه مدنی و حقوق شهروندي؛ اندیشه حکومت دموکراتیک - 2
دسترسی به منابع اقتصادي و  منظورشان نحوه، گویند ن میوقتی متفکران علوم سیاسی از شهروندي سخ

شهروندي ، سیاسی مدنی و فرهنگ شهري از دیدگاه فلسفه هویت در جامعه طور همینسیاسی است و 
 در واقع واژه. گیرد دموکراسی نشات می داراي آرمانی به نام شهر خوب و متعالی است که کارکرد بهینه

خاص مرتبط با  طور بهاط شهروندي با به وجود آمدن جامعه بورژوازي و مبین ارتب) شهروندي( زن سیتی
سو  یکمثل آدام اسمیت و آدام فر، از نظر اقتصاددانان سیاسی اسکاتلندي. مدنی است هاي جامعه سنت

به دیگر سخن شهروندي ). 1749، 1380، عاملی( شود مقابل جامعه بربري و اولیه مطرح می جامعه مدنی در
هاي سیاسی دموکراتیک و  هاي اساسی و محوري نظام همؤلفیک پدیده اجتماعی مدرن از  عنوان به

شاخصی کلیدي براي تحقق دموکراسی در یک جامعه مدرن است که برخوردار از حوزه عمومی و 
به نظر هابرماس جامعه مدنی ). 32، 1383، توسلی و نجاتی حسینی( جامعه مدنی کارآمد و پویا است

کند و بستري براي تحقق  ماعات است که گفتمان ناظر بر مسائل عمومی را نهادینه مینظامی از اجت
  ). Carter, 2001, 159( نماید شهروندي ایجاد می

دولت هم نقطه قوت و هم نقطه . معناست نقش دولت بیگرفتن  در واقع حقوق شهروندي بدون در نظر
حقوق انسانی  تأمیناي در  نماد و نظریه انعنو بهاین پرسش که دموکراسی . ضعف حقوق شهروندي است

هاست که ذهن اندیشمندان را  سال، و شهروندي مردم در یک جامعه آیا بهترین تئوري ممکن است یا خیر
مراد از دموکراسی رژیم جمهوري است که در آن مردم صاحب عمدتاً . به خود معطوف داشته است
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مطابق رضایت عمومی به قدرت ، ه بر قانونی بودنعالو. شوند حکومت و اساس مشروعیت آن تلقی می
 نماینده عقل جمعی از شروط دیگر حکومت مشروع عنوان بههاي حقیقی مردم  تعقیب خواسته، رسیدن
نیازهاي حقیقی و عالی مردم فعالیت کنند و نه  براساسهم در حدوث و هم در بقا باید حکمرانان  است.

ست که تعقیب حقوق انسانی و شهروندي جزء تعهدات اولیه اینجا. هاي نفسانی و آنی آنان خواهش
ها و  نماینده مردم خود بدانند بلکه نسبت به آینده آنان و سایر انسانتنها  نهحاکمان خواهد بود تا خود را 
یابد  لذا هر منتخب مردمی تعهدي دوگانه می. هاي آتی هم مسئول بدانند محیط زیست حتی در قبال نسل

  ).75، 1392، جاوید( المللی دیگر تعهدي بشري و بین؛ و شهروندي اول تعهدي ملی
ساالر و دموکراتیک باعث شده تا نوعی اعتماد و  امروزه برداشت مثبت از اندیشه حکومت مردم

اگر اساس طبیعت انسانی بر این قرار گرفته باشد تا در جمع باصفا و . ی در این رابطه به وجود آیدبین خوش
رسیدن به این سعادت فردي ناگزیر از مجراي سعادت جمعی ، عادت خویش باشدصمیمیت در پی س

تک اعضاي خویش فراهم  یک جامعه سعادتمند امکان بیشتري براي سعادت فردي تک. گذرد می
وجود و وجدان . هاي اعضاي خود باشد تواند فارغ از دغدغه اي نمی لذا حکومت چنین جامعه. آورد می

. شود و طرد آن برابر با ویرانی است که حکومت آن منجر به دموکراسی می خواست جمعی است، جمعی
توسعه امنیت و تضمین حقوق و ، عدالت اجتماعی تأمینحکومت مردمی در درجه اول موظف به 

هایی که در چهارچوب قانون طبیعت و قانون مدنی به رسمیت  آزادي. هاي اساسی شهروندان است آزادي
ها و تکالیفی  از سویی دیگر شهروندان نیز در قبال حکومت مسئولیت). 77، 1392، دجاوی( اند شناخته شده

شرط تحوالت  هاي هنجاري شهروندان پیش گیري جهت، هانتینگتون معتقد است که چنانهم. دارند
در واقع دوام و قوام دموکراسی به وجود شهروندان دموکراتیک یا متمایل . رود دموکراتیک به شمار می

  ).137، 1383، موحد و دلبري( هاي دموکراتیک وابسته است انبه آرم
توانند رعایت  هاي استبدادي نیز می هاي حقوق بشري را حتی نظام همؤلفباید اذعان نمود که بعضی از 

همچنین روشن . آید ولی حقوق شهروندي فقط در چهارچوب یک نظام دموکراتیک به دست می؛ کنند
مدنی  در واقع جامعه. مدنی سخن از حقوق شهروندي به میان آورد جامعهتوان بدون وجود  است که نمی

مسئوالنه  طور بهبستري است که شهروند پویا در آن براي تحقق حق تعیین سرنوشت خود و سایر همگان 
غیرحکومتی در زندگی اجتماعی  یافته مدنی در واقع شامل تمامی عناصر سازمان جامعه. کند مشارکت می
یافتگی برخوردار است و هم سازمان خود را  به موجودیتی دارد که هم از وصف سازمان است و اشاره
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در چنین فضایی است  ؛ بنابراینشود بلکه در بطن خود جامعه و مردم نهادینه می؛ مدیون حکومت نیست
ورد آ جامعه مدنی در واقع یک فضاي عمومی و مشارکتی را فراهم می. یابد که شهروندي معنا و مفهوم می

عقاید خود را به سمع حاکمان برسانند و ، که در آن شهروندان بتوانند آزادانه در امور عمومی مباحثه کنند
هدف از زیرا  )24، 1397، بیات کمیتکی و همکاران( ها و اجراي تصمیمات دخالت کنند سازي در تصمیم

پذیر پرورش  و بتواند فرهنگ مدنی خلق فضاي مشارکتی است که در آن انسان اجتماعی شده ایجاد جامعه
  ).206، 1393، اي سبزه( یابد و به کمال برسد

دولت رفاه . به نظر مارشال تحقق کامل شهروندي مستلزم وجود یک دولت رفاه لیبرال دموکراتیک است
کند که هر عضوي مانند دیگر افراد  سیاسی و اجتماعی براي همگان این را تضمین می، با اعطاي حقوق مدنی

اس عضویت کامل کند و بتواند در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشد و از مزایاي آن نیز احس
توانند  شوند و نمی افراد به حاشیه رانده می، هر جا که این حقوق رعایت نشود یا نقض گردد. مند گردد بهره

و در اندیشه سیاسی و  )خاص طور به( در نظر هابرماس). 144، 1391، نسب غفاري( در امور مشارکت کنند
از نظر . عمومی و جامعه مدنی مطرح شده است حوزه عنوان بهنوپدید  عام این حوزه طور بهاجتماعی معاصر 
، و در نقش شهروندي کنند میمدنی است که افراد نقش شهروندي پیدا  عمومی و جامعه وي دریافت حوزه

 فرایندها از طریق  گیري مدنی تصمیم در جامعه). 167، 1384، شیانی(شود  می خود عضو تمام جامعه عنوان به
کار این . گیرد هاي مدنی صورت می ها و گروه انجمن، شهروندان در قالب نهادها جمعی و مشارکت فعاالنه

). 35، 1395، پور و شعبانی شارع( آگاهی افراد را افزایش دهند، مشارکت نهادها این است که با ایجاد زمینه
هابرماس در این  است. ایجاد نهادهاي مدنی توسط خود مردم، بسیار مهم در این خصوصهمچنین از نکات 

 تأسیسرا ها  آن نهادهاي آزادي مدنی در صورتی ارزشمند هستند که مردم خود که زمینه بر این اعتقاد است
ن عقیده بر ای امریکادوتوکویل نیز در کتاب دموکراسی در ). Habermas, 1992, 7( کرده و تشکیل دهند

هاي بین اشخاص را توسعه  مهارتاحتماالً هاي اجتماعی مستقل از دولت  مشارکت در گروه که است
اعتماد به ، کمک و تساهلها  آن به گسترش وسعت دید، شود تجارب و ورزیدگی اعضاي گروه می، دهد می

فضایی را براي ، همچنین جامعه مدنی فعال. کند دیگران و مشارکت دموکراتیک سودمند را تشویق می
عامالن تنظیم منافع در  عنوان بههاي گوناگون ممکن است  کند و گروه هاي سیاسی فراهم می مهارت توسعه

کند و هم شرایط  از این رهگذر هم جامعه از حیث سیاسی توسعه پیدا می. درون جامعه و سیاست عمل کنند
  ).219، 1387، غفوري و جعفري( یابد زندگی شهروندان جامعه بهبود می
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در همین . آیند دموکراتیک به شمار می شهروندي و جامعه مدنی از ابعاد ضروري یک جامعه بنابراین
هاي اساسی شهروندانی خواهد بود که  راستا حکومت نیز همواره مسئول حمایت از حقوق و آزادي

. خود دخالت کنند فعاالنه در امور عمومی و سرنوشت جمعی، مدنی پویا خواهند در قالب یک جامعه می
قرار بگیرند که قواي حکومتی  تأکیدهاي اساسی باید در سندي مورد  به همین سبب است که این حق

). 24، 1397، بیات کمیتکی و همکاران( همان قانون اساسی است، این سند. مجاز به دخالت در آن نباشند
شود که  نهادهاي جامعه محسوب میوالرز معتقد است که دولت دموکراتیک و آزاد یکی از  که چنانآن 

هاي نهادهاي مدنی را  مشروط و حد و مرزهاي فعالیت، وظیفه حمایت از شهروندان و نیز تعیین مقررات
دولت نیاز دارد تا نهادهاي مدنی درباره رفاه و سعادت عمومی فکر کنند و برداشت ، دیگر ازسوي. دارد

گیري واقعی  دولت در شکل رو ازاین). Walzer, 1995, 65( خود را از یک زندگی خوب را اعالم کنند
 تأثیراو جزیی از شبکه کلی جامعه و محافظ آن است و از جامعه مدنی ؛ کند زندگی شهروندان دخالت می

به . »دموکراسی بی دموکراسی، بدون جامعه مدنی«: به قول ارنست گلنر). 207، 1393، اي سبزه( پذیرد می
زنه تعادل در برابر قدرت دولت و حفاظت از افراد در مقابل آن قدرت را انجام عبارتی جامعه مدنی کار و

مدنی بر محور  به عبارت دیگر باید اذعان نمود که اساس جامعه). 222، 1387، غفوري و جعفري( دهد می
م نظا مثابه به، مدنی هاي اصلی جامعه شالودهرو ازاین، نهادهاي اجتماعی نظام شهروندي شکل گرفته است

نهاد نظام حاکمیت سیاسی مردم بر مردم ، يگذار قانونرا نهادهاي شهروندي مثل نهاد ، سیاسی و اجتماعی
  ).168، 1380، عاملی( سازد هاي دموکراسی می در قالب نظام

ساالر با  لذا تحقق حقوق شهروندي و دستیابی کامل به آن منوط به وجود حکومت دموکراتیک و مردم
جامعه مدنی ضامن ، در واقع در مسیر تالش براي تحقق زندگی مطلوب. معه مدنی استبر محوریت جا تأکید

تحقق  ایجاد مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی که الزمه. اجرایی استیفاي حقوق شهروندي است
هاي غیردولتی و  تشکل، ها و مطبوعات شهروندي است جز در بستر جامعه مدنی که شامل گسترش رسانه

  .محقق نخواهد شد، هاي مختلف صنفی است ها و گروه  اتحادیه، احزاب، نهاد هاي مردم مانساز
ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که از سوي قانون حفاظت : جامعه مدنی عبارت است از، به بیانی بهتر

در اراده آزاد و قدرت تشخیص خود را ، تواند فارغ از هر ترس و بیمی شود و در آن هر کس می می
به دیگر ). 25، 1378، نژاد غنی( هاي خود قرار دهد ها و داوري گیري چهارچوب قانون مالك تصمیم
در جهان معاصر ، بنا بر تجارب. رود هاي مهم دموکراسی به شمار می سخن شهروندي یکی از مالك
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ي خود را رشد فکري و رضایت اعضا، هاي سیاسی رفاه مالی هاي دموکراتیک بهتر از سایر نظام حکومت
تحقق حقوق شهروندي در گرو تقویت جامعه مدنی  طورکلی به). 19، 1381، شیانی( سازند برآورده می

از اهمیت زیادي در این زمینه برخوردارند و رعایت حقوق شهروندي  نهادهاي جامعه مدنیرو ازاین. است
  .کنند میرا تضمین 

  :الزم در تحقق حقوق شهروندي هستند عبارتند از هاي هاي مهم جامعه مدنی که از بایسته همؤلفعناصر و 

  )پلورالیسم( گرایی کثرت - 2- 1
پیکر سیاسی یک  دهی سازمانگرایی یا چندگرایی عبارت است از  ین ویژگی جامعه مدنی کثرتتر مهم

هاي خود را بیابد و  اي که هر خانواده فکري و عقیدتی هم امکان و وسایل حراست از ارزش کشور به گونه
هاي سیاسی فراهم  هاي الزم براي مشارکت فعال اعضاي آن در صحنه به حقوق خود نائل آید و زمینه هم
هاي مدرن است  هاي انسانی در پرتو اندیشه گرایی نتیجه بالفصل آزادي کثرت). 269، 1380، بیرو( شود

گرایی سیاسی  ثرتاساسا ظهور و گسترش جامعه مدنی با ک شود. می که خود منجر به بسط و توسعه آزادي
اند که اصل  و تنوع اجتماعی معادل گشته و نهادهاي جامعه مدنی فقط هنگامی رخصت بروز یافته

فیلسوف معاصر ( به عقیده پل ریکور. گوناگونی و تکثرگرایی از جانب دولت و جامعه پذیرفته شده باشد
برخوردهاي فکري و تجربی  انجامد که حاصل بالواسطه گرایی به توافق تعارضی می کثرت)، فرانسوي

این تساهل و تسامح نسبت به کثرت و تنوع . میان صور گوناگون عقاید در فضاي عمومی دموکراسی است
در واقع جامعه مدنی خود محصول . ي فکري جامعه خواهد گردیدها پیشرفتعقاید به نوبه خود سبب 

  ).27، 1379، حبیبی( رشد اندیشه و تعقل جمعی است

 ريفردباو - 2- 2

ها و حق فردي  باید اذعان نمود که فردباوري از زاویه دید و اهمیتی که در جامعه مدنی به برابري حقوق انسان
امري که در نهایت منجر به مشارکت همه افراد جامعه در تمامی شئون . شود بازشناخته می، شود انسان داده می

معناي فلسفی فردگرایی این است که «واقع  به. خواهد گردیدوغیره فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي
 رغم به، گردد ها بازمی هاي نهایی بشري به فردفرد انسان ش شود و ارز حقیقت انسان در فردیت او متجلی می

سعادت فردي ، تواند زندگی کند اما هدف از زندگی انسان موجودي اجتماعی است و تنها در جمع میاینکه 
اي از افراد  زیرا جامعه در حقیقت چیزي جز مجموعه، باري به نام جمع یا جامعههاست و نه موجودي اعت انسان
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اي است که در آن حوزه اقتدار فردي مشخص شده و فرد  جامعه مدنی نیز جامعه» .نیستها  آن یا روابط میان
قیده و بر آن منشاء اصلی آزادي ع تأکیدزیرا دفاع از حقوق فردي و ، موجودي است که داراي انتخاب است
داند و  سعادت فردي نمیصرفاً هدف از زندگی را  حال درعیناما ، مشروعیت تکثر فکري و سیاسی است

به دیگر سخن . شناسد تک افراد به وجودآورنده آن می جمع و جامعه را نیز داراي هویتی مستقل از تک
ه حقوق وي جامعه مدنی حاصل بشدن  اعتقاد بر این است که جز در سایه اعتقاد به فرد و ارزش قائلگرچه ا

اما بر این نیز باید باور داشت که الزم ، گیرد شود و زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی مدنی شکل نمی نمی
لذا در چهارچوب یک نظام . تک افراد در نهایت در همسویی با منافع کل جامعه قرار گیرد است منافع تک

احترام به ، هاي مدنی و حقوق بنیادي سیاسی و نضج فضیلتپختگی ، دموکراتیک به پشتوانه تجربه سیاسی
باوري مدنی متساهل و سازگار باشد  تواند با جمع شأن و حیثیت فرد و شخصیت فرد می، فردیت و خودسامانی

  ).27، 1379، حبیبی( و ترکیب پرباري فراهم آورد

 گرایی قانونمندي و قانون - 2- 3

افراد و ، اي که در آن دولت جامعه؛ یعنی اي مدنی است اي جامعهه ین ویژگیتر مهمگرایی یکی از  قانون
قانونی است که منافع افراد را در خود ملحوظ ، منظور از قانون، اما بند قانون باشند عرصه عمومی همه پاي

مدنی تنها  جامعه. یی آن نیز فراهم باشداجرا ضمانتو  طرفی آن داشته باشند مردم اعتقاد به بی، کرده باشد
فرهنگی و ، روانی، شناختی جامعه، اقتصادي،  بلکه یک واقعیت سیاسی، ارچوب حقوقی نیستهیک چ

هاي نهادهاي مدنی  مدنی طی کنش و واکنش در جامعه. حتی بازیافته در معماري و شهرسازي جامع است
در زندگی  این قوانین قبالً. آیند می گیرد که بعداً تصویب شده به شکل قانون در هایی شکل می رویه

عمل ها  آن بنابراین به، پس قوانین دور و خارج از جامعه نیستند، اند اجتماعی آزموده شده و محک خورده
  ).28، 1379، حبیبی( خواهد شد

  سازي انتشارات و فرهنگ، مطبوعات - 2- 4
ز سوي احزاب ا ویژه بهتوسعه مطبوعات و نشریات متعدد ، هاي مهم جامعه مدنی همؤلفیکی دیگر از معیارها و 

گسترش دانش و باال بردن سطح ، نقش به سزایی در توسعه فرهنگ عمومیکه  باشد می سیاسی مختلف
ها و مجالت گوناگون از سوي احزاب سیاسی در کشور با ایجاد تعدد و  انتشار روزنامه. آگاهی جامعه دارد

سازي و  ساسی دارد و به فرهنگروشنگري و پویایی جامعه نقش ا، تنوع مطبوعات در راستاي تنویر افکار
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بر انتشار نشریات  احزاب سیاسی عالوه. کند ویژه تکوین و تکامل فرهنگ سیاسی در کشور کمک می به
یا  تألیفصورت سلسله انتشارات و به شکل تحقیق و  هایی بعضاً به حزبی و سیاسی مختلف به نشر کتاب

ها و  در اشاعه فرهنگ عمومی و گسترش دانش ترجمه دست زدند که افزون بر جنبه آموزشی باب جدیدي
  ).102، 1398، آذرشب و آسوده(است  اجتماعی و اقتصادي، سیاسی، تاریخی، معارف دینی

  وگو ایجاد فضاي گفت - 2- 5
تنها جامعه مدنی فضاي آن را  وگو است که نه ایجاد فضاي گفت، یکی از اهداف مهم دیگر جامعه مدنی

هاي جامعه مدنی باید  سازمان. کند د بلکه میان شهروندان و دولت هم ایجاد میکن میان شهروندان ایجاد می
توانند  می نفع ذيهاي  هاي غیردولتی و گروه سازمان. همانند پلی بین شهروندان و دولت عمل کنند

باید خاطرنشان ساخت که جامعه مدنی در تنش با . هاي خود را به مجلس و شوراها انتقال دهند دیدگاه
مدنی مستقل از دولت است به این معنا نیست که همیشه باید منتقد و  ازآنجاکه جامعه. قرار ندارد دولت

جامعه مدنی  رو، ؛ ازایناست گو پاسخواقع این جامعه درصدد ساخت دولتی  در. مخالف دولت باشد
مدنی  امعهج. درصدد تقویت احترام شهروندان به دولت و بالعکس و ترویج تعامل مثبت خود با آن است

تنها یک ناظر بلکه یک شریک حیاتی در تالش براي دستیابی به این نوع ارتباط مثبت بین بین دولت  نه
  ).33، 1394، عبدالهی و بشیري موسوي( دموکراتیک و شهروندان آن است

  مدنی نهادهاي فعال - 2- 6
. را در جامعه فراهم آورندتوانند موجبات مشارکت مردم  ها بهترین نهادهایی هستند که می این سازمان

اي  العاده طور فوق اجتماعی که پایدار و عادالنه باشد به-امروزه ثابت شده است که تحقق توسعه اقتصادي
. کند طلب می، شود نهاد می هاي مردم منابع دولت و جامعه مدنی را که شامل سازمان، است و دانش پیچیده
، اجتماعی نقش مؤثري در طراحی راهبردهاي ملیعنوان بازیگران  هاي جامعه مدنی به سازمان
هاي اجتماعی و  کاري و آسیب منظور مهار فساد بزه نظارت بر دولت به، بشر دفاع از حقوق، رسانی خدمت

عنوان نهاد واسط میان دولت و  هاي جامعه مدنی به واقع سازمان به. کفایتی در مدیریت کشور دارند بی
، هاي مذهبی سازمان، هاي غیردولتی ی شامل نهادهایی نظیر سازمانجامعه مدن. کنند میجامعه عمل 

وغیره ها  رسانه، هاي غیرانتفاعی سازمان، هاي اجتماعی گروه، هاي خیریه سازمان، هاي کارگري اتحادیه
و کمک به شهروندان دادن  هاي رسمی مانند رايفراینددر یک دموکراسی سالم این نهادها مکمل  است.
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 گونه اینآن که مشارکت در  ویژه به. کنند میسیاست و اقتصاد ملت خود عمل ، ه فرهنگبدادن  در شکل
سازش ، روي میانه، آستانه تحمل، آگاهی ءارتقا، قبیل هاي دموکراتیک از منجر به توسعه ارزش، ها سازمان

تحقق ، بدون دستیابی به این فرهنگ عمیق و چنین فضاییکه  شود نظرات مخالف می و احترام به نقطه
  ).7، 1394، عبدالهی و بشیري موسوي( باشد پذیر نمی حقوق شهروندي در جامعه امکان

 مشارکتتحقق  - 2- 7

هاي سیاسی و امکان  گیري هاي اجتماعی در تصمیم معناي جواز دخالت افراد و گروه تحقق مشارکت به
امکان ). 96، 1398، ودهآذرشب و آس(است  هاي آن يگذار سیاستبر نظام سیاسی و ها  آن گذاريتأثیر

اعتقاد به فرد . هاي جامعه آخرین ویژگی جامعه مدنی است ها در کلیه عرصه مشارکت گسترده افراد و گروه
گرا امکان مشارکت تمامی شهروندان  در جامعه کثرت، ها تک اندیشه هاي وي و اعتقاد به ظهور تک و ارزش

جامعه عرصه فعالیت و . آورد فراهم میوغیره ها  گروه، ها دیهاتحا، ها در امور جامعه را از طریق ایجاد انجمن
پیوندها و برخوردهاي ، ها هاي گوناگون است که خواست ها و مجمع سازمان، ها جنبش، ها درگیري گروه

ویژه  هاي گوناگون به شهروندان فرصت فعالیت گسترده در زمینه. کنند میطبقات اجتماعی را منعکس 
 ماعی را دارند و وجود حوزه گسترده براي فعالیت شهروندان موجب انباشت تجربهاجت- هاي فرهنگی حوزه
شده و منافع  ها انجام اقشار و گروه، ها در سایه تعامل آزاد افراد گیري اي تصمیم در چنین جامعه شود. می

اند در تو به شهروند عضو میشدن  فرد با تبدیل. شود حاصل میها  آن اجتماعی گوناگون از راه مشارکت
  ).29، 1379، حبیبی( هاي اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد بستان وشنودها و بده گفت

 امکان تحرك اجتماعی - 2- 8

در . در زمان و در ساختارهاي اجتماعی است، جایی انسان در مکان تحرك اجتماعی شامل هرگونه جابه
گروه و نهادي نیز ، یی آن و در هر فرداي نشانگر وجود پویا واقع تحرك اجتماعی در هر اجتماع و جامعه

تر  بیانگر میزان تالش فعالیت آنان در تغییر پایگاه و موقعیت اجتماعی خود عموما از پایگاه و موقعیت پایین
تحرك اجتماعی در واقع محصول رقابت ، به دیگر سخن). 186، 1396، غفاري(است  به موقعیت باالتر

تحرك اجتماعی اگرچه سرانجام باعث . یافته از نظر سیاسی است توسعه در جامعه، نهادینه و مشارکت
ها و اقشار  اما اساسا به معناي امکان دستیابی افراد متعلق به الیه، گردد می» گردش نخبگان«ایجاد روند 

است  هاي خود آنان ها و کفایت شایستگی براساسباالتر سیاسی و اجتماعی  مراتب بهاجتماعی پایین 
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، ها و نهادهاي مردمی انجمن، ها لذا در جوامع باز به سبب وجود تشکل). 96، 1398، دهآسو آذرشب و(
تحرکات  ؛ بنابراینها حضور دارند بیشتر است و افراد از همه گروه مراتب بهرقابت نهادینه شده و مشارکت 
  .است هاي تحقق و پیشبرد حقوق شهروندي و این امر از بایستهاست  اجتماعی نیز در سطح باالیی

 مدنیت و شهروندي فعال - 3

هاي  ریزي ها و برنامه يگذار سیاستدر دنیاي کنونی مفهوم شهروندي به یکی از مفاهیم اصلی در 
این . گیري اجتماعات فعال و توانمند است  شهروندي فعال ناظر به شکل. اجتماعی بدل شده است

ها را  حل شناخت و تعریف مسائل و ارائه راهتوانایی ، شوند می رو روبهاجتماعات هنگامی که با مسائلی 
مشارکت را امري  فرایندشهروندي فعال در پی توانمندسازي افراد و اجتماعات است و . دارندها  آن براي
شهروندي فعال چیزي بیش از افزایش صرف مشارکت عمومی  رو ازاین. کند نفسه ارزشمند تلقی می فی

شهروندان براي تبدیل اجتماع و محل ؛ یعنی دفمند استخواهان مشارکت ه، شهروندي فعال. است
ها و  گیري تصمیم فرایندکه مردم در  بدین معنا. شان به مکان بهتري مشارکت نمایند) جامعه( زندگی
خواهد که فقط خواستار حقوق  شهروندي از مردم می گونه این. مشارکت فعال داشته باشند، ها ریزي برنامه

تري را نیز بر عهده  اقتصادي و اجتماعی گسترده، سیاسی، هاي شخصی مسئولیت بلکه باید، شان نباشند
مسائل  وفصل حلامکان ، ها بدون مشارکت فعال خود شهروندان در قرن حاضر دولتاینکه  نظر به. بگیرند

  ).153، 1391، نسب غفاري( را ندارند
بردن این مفهوم آن است که  هدف از به کار. متقاضی مشارکت هدفمند است، در واقع شهروند فعال

در حقیقت شهروندي فعال معطوف به . مردم را در بهتر ساختن جامعه براي خود و اطرافیان شان درگیر کند
ریزي  هاي برنامه تا در زمینه کنند میمردمی که فرصت پیدا ؛ گیري است درگیرکردن مردم در فراگرد تصمیم
در بودن  در واقع براي شهروند؛ نتایج و خدمات بیاندیشندبه ارتقاي ، و انجام خدمات عمومی سخن گفته

گردد که درگیر شویم  این موضوع به یک خواست درونی برمی. و فعال بود مؤثرباید ، ترین معناي آن کامل
در ). 17، 1389، پورعزت و همکاران( و هم در مباحثات سیاسی و هم در اعمال سیاسی مشارکت کنیم

زیرا با ؛ شود شهروندي فعال با فرد آغاز می. الم نیازمند شهروندانی فعال استنهایت یک جامعه سیاسی س
؛ )193، 1396، حسین آبادي و زنگنه( یابد اقدامات خود شرایط ساختاري شهروندي بازتولید شده و بهبود می

. شمار رود هاي مدرن شهروندي به به چالش گو پاسخمدل جایگزین  مثابه بهتواند  شهروندي فعال می بنابراین
، تر به مشارکت نگاهی جامع، هاي دموکراتیک بر ارزش تأکید، ها در حقیقت توجه به تنوع در زیست جهان
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، محور براي جامعه اطالعاتشدن  اهمیت قائل، شمول گیري احساسات فردي فراگیر و همه بر شکل تأکید
شهروندي به سمت شهروندي  چرخش نظري و عملی از رویکردهاي کالسیک، بر عاملیت شهروندان تأکید

  ).7، 1396، آقایی و همکاران امین( سازد فعال را ضروري می
، در این دیدگاه. توان گفت که مفهوم حکومت جاي خود را به حاکمیت داده است اکنون می

نوینی به  فاعالن منفرد براي حل مسائل جدید به شیوه عنوان بههاي غیردولتی و شهروندان خودشان  سازمان
اگر دولت بخواهد که توانایی عمل و کارایی خود را حفظ  رو ازاین. پردازند ارکت و همکاري میمش
هاي  شبکه توسعه همچنین حاکمیت به منزله. مدنیت و شهروندي برقرار کند نوینی با حوزه باید رابطه، کند

نوینی که بر  تأکید مطمئنا. شود گیري از پایین به باال تلقی می هاي تصمیم پیچیده و پیدایش رهیافت
 مراتب سلسلههاي  هایی از کنترل و نظارت است که فراسوي گزینه شکلبر  مبتنیشود  حاکمیت می

یک  عنوان بهکمال شهروندي در این است که شما  طورکلی به. گیرد گیري از باال به پایین قرار می تصمیم
مسائل و مباحث سیاسی و هم در  ینهمشارکت فعال هم در زم. شهروند باید مشارکت فعال داشته باشید

  ).154، 1396، امین آقایی و همکاران( زمینه کنش اجتماعی مطرح است
. مدنی است رسد لزوم توجه به نقش مدنیت و قواعد اخالقی جامعه بسیار مهم به نظر میطورکلی آنچه  به

شان براي مشارکت  آمادگی ا،ه آن همکاري، مدنی برخواسته از شهروندان بالقوه فعال قواعد اخالقی جامعه
. بهتر است احترام براي منافع عمومی و پذیرش مسئولیت سیاسی براي ایجاد آینده، ابتکار فردي، سیاسی

گیرد و به وسیله الزامات آن راهی براي  جدي در ضمیر اخالقی مردم جاي می طور بهقواعد اخالقی مذکور 
کشورهاي معنوي و اخالقی - صالح و تجدید فرهنگیا. شود مدنی ایجاد می بسیار سریع جامعه توسعه
- همچنین اصالحات دموکراتیک سیاسی. آسان کرده استها  آن مدنی را در میان ایجاد جامعه، یافته توسعه

هاي  یعنی پایه( همبستگی و اخالق، وجدان، جرئت، ابتکار، اقتصادي زمینه را براي ایجاد فرهنگ مدنی
حزب و دولت ایجاد  الق سیاسی جوامع سیاسی اقتدارگرا با ایدئولوژي سلطهاخ. کند فراهم می) اخالق مدنی

اخالق سیاسی جامعه مدنی از روح آزاد . اند شده است و اتباع خود را با تلقین به آن زیر نفوذ خود درآورده
خیزد و در چهارچوب افکار سیاسی دموکراتیک عمومی  منافع و وظایفش برمی، یک شهروند آگاه به حقوق

پذیرد که قدرت تحدید شده  شهروندي فعال هنگامی تحقق می ؛ بنابراین)196، 1381، گنیوتیب( کند عمل می
ها  گیري تصمیم، ها يگذار سیاستهاي سیاسی باز شکل گرفته و افراد داوطلبانه و خودجوش در  باشد و نظام

ش و مشارکت فعال داشته و در واقع اقتصادي و اجتماعی نق، هاي سیاسی در تمامی جنبهها  آن و اجرا و ارائه
  .پذیري برخوردار باشند گري و هم از مسئولیت هم از روحیه مطالبه
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  نتیجه
حقوق شهروندي . اي به برابري و عدالت دارد شهروندي از مفاهیم جدیدي است که توجه خاص و ویژه

ر مردم و مردم بر یک نوع قرارداد اجتماعی متقابل است که در آن یک سلسله حقوق متقابل دولت ب
تمامی افراد جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی اینکه  دستیابی به آن منوط است به. دولت بیان شده است

هاي برابر از حیث اقتصادي و اجتماعی داشته  مند گردند و همچنین دسترسی آسان نسبت به فرصت بهره
لذا تحقق و دستیابی . تحقق شهروندي دارند نقش مهمی درها  آن ها و نوع حکومتاینکه  نکته مهم. باشند

جامعه ، به واقع. بر جامعه مدنی است تأکیدساالر با  کامل به حقوق شهروندي مستلزم وجود حکومتی مردم
جامعه مدنی است که به واسطه گسترش زیرا  است مدنی است که ضامن اجرایی استیفاي حقوق شهروندي

هاي  سازمانهاي غیردولتی و  اصناف و تشکل، ها انجمن، ها اتحادیه، احزاب، ها و مطبوعات رسانه
تحقق  و تقویت سرمایه اجتماعی که الزمه مؤثرزمینه و بستر الزم براي ایجاد مشارکت اجتماعی ، نهاد مردم

امروزه جوامع سنتی هیچ امکانی براي  ؛ بنابرایننماید را فراهم می، در جامعه است حقوق شهروندي
هاي سنتی قدرت  ساختارها و نظام، به دیگر سخن. آورند شهروندي فراهم نمی شناخت و تحقق حقوق

مسائل زندگی بشري نیستند و قطعا بدون مشارکت فعال شهروندان این  همه وفصل حلقادر به  تنهایی به
فعالیت شهروند . مشارکت فعال نیز نیازمند حضور شهروندان فعال و مستمر است. پذیر نیست مهم امکان

هاي سیاسی باز یا به عبارتی دموکراتیک و  هاي سیاسی بسته به سمت رژیم نیز منوط به تغییر رژیمفعال 
حقوق شدن  تحقق و عملیاتی، در واقع جامعه مدنی در شناخت. ساالر با محوریت جامعه مدنی است مردم

طی  سترسازينیازمند ب، ایجاد جامعه مدنی نیز خوداینکه  ضمن. شهروندي نقش مهم و محوري داراست
  است. مدت زمانی بیش از یک یا دو دهه
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