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 چکیده

؛ به است آنهای حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاه

 و روابط پایدارای پویا و ارتقای جامعهبرای دستیابی به و شهروندی  ق بشرآموزش حقوهمین دلیل 

در این پژوهش به بحث حاکمیت . ضروری است ،درک متقابل صلحبه منظور هماهنگ بین جوامع 

المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش نظام حقوقی بین چهارچوبقانون در 

و  حقوق شهروندیاجتماعی ـ  ماهیت فرهنگیکه با توجه به ایم نتیجه رسیده به این ایم وپرداخته

آموزش حقوق  ،مردم الیف متقابل دولت وکت حقوق واین آگاهی نسبت به  شناخت وباالبردنِ لزوم 

سانی کمجریان قانون باید  واست مدار قرار گرفته های قانونبشر و شهروندی در رأس فعالیت دولت

 .باشندمردم  خادم واقعی عامل قانون بوده و ه خودکباشند 
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 مقدمه

دلیل  لزوم  وضع  .احترام به کرامت انسانی است ،روندییکی از اصول اساسی حقوق بشر و شه

و هیچ دولت است رعایت کرامت انسانی بوده  ،المللیحقوق بشر و شهروندی در سطح ملی و بین

نبود مرزی شفاف بین کرامت ذاتی و اکتسابی و  کند. تواند این حقوق را از کسی سلبیا نهادی نمی

برای را بهتری زمینۀ  ،ام حقوق همچون حقوق شهروندیآن بین حقوق بشر از سایر اقسدر پی 

آورده تضییع کرامت و در نتیجه تضییع حقوق انسانی فراهم  ،هتک حرمت ،توجیه غصب قدرت

از حقوق عمومی و خصوصی ای حقوق شهروندی مجموعهدر واقع  .(116 :1395 زاده،حبیب) است

در حالت و  سازدنمایان میدر اجتماع را ها فطری و طبیعی انسان ،حقوق ذاتی نوعیبه است که

 .هستند تعهداتبه حفظ و رعایت این و متعهد ها ملزم و دولتنبوده سلب قابل ،عادی

آگاهی نسبت به  شناخت و یارتقاو لزوم  حقوق شهروندیاجتماعی ـ  ماهیت فرهنگیبا توجه به 

وندی در رأس فعالیت آموزش حقوق بشر و شهر ،مردم الیف متقابل دولت وکت حقوق واین 

ه خود عامل کسانی باشند کمجریان قانون باید رو ازاین است وشناس قرار گرفته های وظیفهدولت

حفظ و حراست از حقوق  ؛ بنابراینباشندها آن خادم واقعی ،عنوان خدمتگزاران به مردمهب قانون بوده و

آموزش حقوق به همین دلیل  .ه استهای تابعومت و دستگاهکرامت شهروندان از وظایف اصلی حکو 

میان هماهنگ  و پایدار باالبردن  روابطپویا و  ایجامعهدستیابی به ترویج و برای و شهروندی  بشر

آموزش حقوق بشر  ،هابدون حمایت دولت ازآنجاکه .است اشاعۀ درک متقابل صلح ضروری جوامع و

دوسویه بوده و  ایرابطه ،ر و حاکمیتبین آموزش حقوق بش ۀرابطنیست،  پذیرامکانو شهروندی 

 .گیردها در تزلزل قرار میحاکمیت دولت ،بدون آموزش حقوق بشر و شهروندی

 از یاریبس ی والمللبینو شهروندی در قواعد و مقررات لزوم گسترش آموزش حقوق بشر 

 ،قوق بشرشورای ح ،ون حقوق بشریمیسک ،یاجتماع ـ یاقتصاد یشورا ،یمجمع عموم یهاقطعنامه

یکی  .فته استرگ ملل متحد مورد توجه قرارسازمان  یتخصص ینهادها ها وگر بخشید و وکونسی

 و تأکیدحقوق بشر  یعمومرسانی اطالع آموزش و ،تیت قاطع تربیاهم برالمللی که از اسناد بین

ن یارتباط با ادر  .است (1993ژوئن  ،نیو) حقوق بشر ینفرانس جهانکیی سند نها ،داشته استتوجه 

آموزش  یدهه ملل متحد برا» را 2004تا  1995 یهاسالسازمان ملل متحد  یمجمع عموم ،موضوع
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 در آموزش حقوق بشر یها براکمکآوردن فراهم بر ،ن دههیدستورالعمل ا .ردکاعالم « حقوق بشر

ش یبچنین هم. (1: 1383، دسیمونیس) دارد تأکیدم یتحت تعل یهاگروه و یسطوح مختلف آموزش

 در اهلتس و یراسکدمو ،چون صلح یو مسائل ارتباط با آموزش حقوق بشر و درکونسی یرسک 30 از

 .(177: 1383، دسیمونیس) افته استین مهم اختصاص ین به ایالت یامریکا اروپا و ،ایآس ،افریقا

گسترش  ق بشرحقو ناپذیریتقسیم بر تأکید با را این مهم ،«حقوق بشر آموزشالمللی کنگره بین»

 :استداشته اعالم و شهروندی  برای آموزش حقوق بشر را اهداف زیر داده و

 ؛نهفته است ذات حقوق بشر اتحاد که در احترام و ،ترویج روحیه تحملآموزش و  .1

هایی همؤسس ۀدربار المللی وبین عد ملی ودو بُ در هر ،ساختن دانش درباره حقوق بشرفراهم .2

 ؛اندشده تأسیسها آن که برای تحقق

 دو هر درها آن باتواند می که حقوق بشر یآموزشهای روش ها وراه آگاهی افراد از ۀتوسع. 3

 .سیاسی تبدیل شود ملی به واقعیت اجتماعی و المللی وسطح بین

قالب  در و ایرشتهمیانشکل  در راو شهروندی  به تعلیم حقوق بشر کنگره وین نیازهمچنین 

المللی کنگره بین درها و سازمان یونسکو نیز دولت .ه استداشت ابراز ،های مختلفرشته ها ودوره

 .کردندحمایت  و شهروندی آموزش حقوق بشر از (1987) مالت

 و المللی آموزش برای حقوق بشرکنگره بین با 1993در سال  آموزش حقوق بشر ۀدامن

 دموکراسی برقرار و حقوق بشرمیان کلیدی  یارتباط و مونترال کانادا گسترش یافت دموکراسی در

به  توجه بیشتر رب ،زمینهاین  غیررسمی در نقش آموزش رسمی و بر تأکیدضمن ساخت. این کنگره 

 گفتنی است .(177: 1383، دسیمونیس) توجه داشتشرایط سخت  های خاص وزمینه آموزش در

 یگرید یهادر قطعنامه ،قوق بشرن و اعالم دهه آموزش حیو 1993نفرانس کپس از  یمجمع عموم

 2009ه سال کشد  ها به آنجا ختمن قطعنامهیو ا یادآورج حقوق بشر را یز مسئله آموزش و تروین

 یهاعضو و سازمان یهااز دولت ترتیبشد. بدین یگذارنام« آموزش حقوق بشر یالمللنیسال ب»

به آموزش  یارتقابخش یخود برا یهان سال به بعد تالشیتا از ا شدنه خواسته ین زمیفعال در ا

 .(321: 1387، یمیمستق) حقوق بشر را شدت بخشند

 هماهنگ بین جوامع و و دستیابی به روابط پایدار ترغیب و با هدف  آموزش برای حقوق بشر

بدون  کهازآنجاو  (177: 1383، دسیمونیس)است  ضروری ،صلح اشاعۀ درک متقابل تحمل و
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بین آموزش حقوق بشر و  ۀرابط ،نیست پذیرحقوق بشر و شهروندی امکانها آموزش حمایت دولت

ها در حاکمیت دولت ،و بدون آموزش حقوق بشر و شهروندیاست  دوسویه ایرابطه ،حاکمیت

مدار و داشتن شهروندانی قانون ،الزمه حاکمیت مطلوب و قانونیرو ؛ ازاینگیرندتزلزل قرار می

نظام  چهارچوبها در در این پژوهش به بحث حاکمیت دولت، ترتیببدین است.دیده آموزش

 .پردازیممیالمللی نیز حقوقی بین

 مفهوم تابعیت و شهروندی .1

در حقوق را مفهوم تابعیت باید ابتدا  رو؛ ازاینبا شهروندی داردتفاوت ظریفی مفهوم حقوقی تابعیت 

 .کنیم ی بررسیالمللالملل در سطح بینحقوق بین تابعانداخلی و تعریف 

 مفهوم تابعیت در حقوق داخلی .1-1

اصطالح از چند قرن این  .ت استیمبحث تابع ،یالملل خصوصنیاز موضوعات مهم حقوق ب یکی

ز بحث ین میگرچه در دوران قد .استشده  رانیا یستم حقوقیگذشته و سپس از اسالم وارد س

ه ک یاز زمان؛ یعنی الملل استنیأ حقوق بهمان منش آنش یدایاما منشأ پ ،ت وجود داشته استیتابع

و  یاسیس یارابطه عنوانبهت یتابع ،دار شدندیپد یجهان در عرصه یمستقل و متعدد یهادولت

یکی از دو اصل  براساسکشورها تابعیت در بیشتر   .ل گرفتکها شو دولت یاتباع داخلمیان  یحقوق

امروزه با اصطالح تابعیت اکتسابی هرچند  .شودمی تعیین (اصل خون) و نسب (اصل خاک) سرزمین

 .(249-258: 1396، مرتضوی) هستیم روروبهنیز 

ت را یتابع ۀشیواضح است مبنا و ر کهچنان، اما ت وجود نداردیبه نام تابع یدر اسالم موضوع

ان و ه بدون توجه به زمکاست  یاسیس ۀرابط ین نوعید .ردکدا ین اسالم پیدر د ویژهبهان ید در ادیبا

نظر  .ندکومت متبوع خود وادار میکنسبت به دولت و ح یواقع یم و رضایبه تسلمردم را ان کم

های مفصل و بحث المللحقوق بینواحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان 

 :برخی از تعاریف تابعیت چنین است .انددر مورد تعریف تابعیت کرده گوناگونی

 افراد از فردی وابستگی که پیوندی عبارتی به ؛یابدمی تشکیل ملت ۀای که با آن خانوادرابطه .1

 ؛(4: 1370، نیاارفع) ندکمی توجیه خاص ملتی به را انسانی

 ؛(49: 1370، نیاارفع) سازدپیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84


 1398، دوره هشتم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان بشر اسالمیه علمی مطالعات حقوق فصلنامدو 82

 

 ؛(148: 1380، سلجوقی) دولت دهندهتعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل .3

به حمایت دولت متبوع  ،ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیترابطه .4

با  تعاملو  سازد که در رفتارشخص تبعه را مطمئن می ایچنین رابطه .سازدمیحق خود ذی

به وسیله که  از حمایت سیاسی دولت متبوع خودبنا به ضرورت  ،های خارجی و اتباع بیگانهکشور

 ؛(101 تا:بی ،راآدشت) خواهد شدمند بهره ،است الملل شناخته شدهحقوق بین

دهد ارتباط میحقوقی و معنوی که فرد را به دولتی معین  ،سیسیا ایست از رابطها عبارت .5

 .(1: 1396، دانشنامه تخصصی حقوقی)

الملل ها از منظر حقوق بینتابعیت دولت شود و شاملاین تعاریف مربوط به تابعیت اشخاص می

دامه به که در اهستند الملل اصلی حقوق بین تابعاناز  ،هاوجودی دولتویژگی شود و به دلیل نمی

 .پردازیمآن میشرح 

 المللحقوق بین تابعان .2-1

شده در نظام الملل موجودیتی است که به طور مستقیم از حقوق و تکالیف شناختهتابع حقوق بین

در نتیجه از  ؛دهدهم مفعولی می هم معنای فاعلی و 1واژه تابع .الملل برخوردار شده استحقوقی بین

کنندۀ آن الملل یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافتنع حقوق بیبتا ،منظر حقوقی

نخست الملل در درجه در حقوق بین تابعانامروزه این  .(43: 1396 ،ضیایی بیگدلی) قواعد است

 .الدولی هستندهای بیندوم سازمان کشورها و در درجۀ

و  یان براونلیانی همچون دانحقوق .های زیادی بوده و هستاشخاص بحثبودن تابعزمینۀ در 

ت به یبر این است که بحث را از فردها آن ۀاند و عقیدالملل دانستهافراد را تابع حقوق بین کاسسه

های کیفری دیوان یبا نگاهی به آرا .میر دهییخاص تغ یهانهیبه زم یه عمومیت و از نظریشخص

 .(45: 1396 ،یایی بیگدلیض) توان همین نتیجه را گرفتسال اخیر می 70شده در تشکیل

هم تحت حمایت  ؛ برای مثالامروزه افراد در بعضی موارد تحت حمایت بیشتری قرار دارند

المللی در بحث صالحیت مراجعه به برخی مراجع قضایی بینگاهی دیپلماتیک دولت متبوع هستند و 

 شوند.مند میبهرهز ین یرحقوق بش ۀچندگان یهامانیاز پافراد  در حال حاضر .غرامت را نیز دارند

                                                      
1. Subject 
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 مفهوم شهروندی .3-1

در فرانسه است و به معنای تبعه یک کشور به  citoyentدر انگلیسی و  citizenشهروند معادل کلمه 

 شودگفته مینیز شهرند  کنندمیتک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی گاه به تک .رودکار می

(Oxford Dictionary). 

 ترنرو نظریه  مارشال .اچ .تیتوان به نظریه می شهروندیزمینۀ در  شدهمطرح یهانظریه ینترمهماز 

سیاسی و  ،سه عنصر مدنی ،ترین نظریه شهروندیمعروف ۀدارند مارشال .اشاره داشت ریدنو 

سازد که با متمایز میهم سه دسته حقوق شهروندی را از  مربوط دانسته ویکدیگر اجتماعی را به 

 حقوق آزادی مدنی (،دادنمثل حق رأی) تعهدات سازمانیدر قبال حقوق  :اندمان توسعه یافتهگذشت ز

هدف از این  .عدالت اجتماعی تأمینو حقوق مشارکت و  (شودکه توسط سازمان قضایی تضمین می)

 شانشهروندان میان هاملتاجتماعی و اقتصادی توسط دولت ،چگونگی توزیع منابع سیاسی ،شهروندی

 (.Turner, 1990: 191) یابند دست اجتماع در حداکثری مشارکت به ،آن ۀنتیج در تا است

بلکه معنایی فراتر از این  کنددر شهر زندگی میصرفاً شهروند کسی نیست که  ،از منظر حقوقی

زندگی اند و یا متولد شدهکه در یک جامعه یا کشور شود گفته میتک افرادی شهروند به تک .دارد

و نیز  کنندمیجغرافیایی یک کشور زندگی  ۀافرادی که در محدود ،در این تعریف  کلیدی .کنندمی

 .شوندنیز شهروند تلقی می کنندمیهای آن کشور زیست تبعه خارج از مرز عنوانبهافرادی که 

 شناسد و ازتوان گفت کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را میدر تعریف شهروند می

تواند حقوق خود را قانونی می هایراهکند و از شناسد و به آن عمل میقانون را می ،کنداع میدفها آن

مقابل بیگانه و بَرده به کار  در یونان و روم باستان اصطالح شهروند در .(15: تابی ،شهبازی) کند مطالبه

 ،گیرشمن) اندبرخوردار بوده شهروند از حقوق کامل عنوانبهو تنها افراد آزاد آن سرزمین است رفته می

اصل کرامت انسانی و اصل برائت فراموش شده بود و  (،قرون وسطی) در نظام قضایی اروپا .(5: 1388

 از منشور حقوق بشرپس شاید بتوان گفت  .شدمیمعمولی تلقی  یی غیرانسانی امرهامجازات

سال  در «فرانسه بشر و شهروندیاعالمیه جهانی حقوق »سند دوران مدرن مربوط به نخستین  ،کوروش

صفایی و ) است ملل متحد که پیامد آن اعالمیه جهانی حقوق بشر( 142؛ 1387، مفتاح) باشد 1789

های ای از قوانین و عرفنیز شهروندی را مجموعه منتسکیوای همچون فالسفه .(3-10: 1390، قربانی

هرها امکان زندگی هماهنگ و بدون تنش اندرکاران و ساکنان این شدانند که به دستاجتماعی می
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که نیست بلبه معنای سکونت در یک شهر  تنهاشهروندی  .(87: 1393، و همکار زادهقیوم)دهد می

 .(1396بهمن  ،روزنامه جوان) های حقوقی فردی و اجتماعی استای از آگاهیمجموعه

 در .هاستراد و دولتافمیان سویه ای چندو شهروندی رابطه ،سویهیک ایتابعیت رابطه

بلکه دولت تابعی از شهروندان و  ،گیرندشهروندی این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می

هیچ بوده و دموکراسی  شرطپیششهروندی  در واقع .ستهاآن گیری و خواستتصمیمبر مبتنی

 ی قرار دهدمراتبسلسله شانیا برایکرده تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب عاملی نمی

بر تکالیف و تعهدات نیز داللت  ،شهروندی عالوه بر حقوقالبته  .(135: 1382، جعفری لنگرودی)

کند و افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق مییی توانا« شهروندی»رو ازاین ؛دارد

شان هایاز روی یکی از هویت صرفاً جنسیت یا  ،طبقه ،مذهب ،از پیش به وسیله نژادها آن زندگی

 .(6: 1392، یجهانباز) شودتعیین نمی

 حقوق بشر و شهروندیمبانی  .2

به « پادشاه»گیری از و انتقال قدرت تصمیمکومت مردمی ریزی حدر پییکی از اسنادی که 

و قانون  1789اعالمیه حقوق بشر و شهروندی سال  ،رودبه شمار میمهمی نقطه عطف « شهروندان»

به از آن  پسو ای در تحوالت قرن هجدهم جایگاه برجسته این اسناد .است فرانسه 1791اساسی 

به مقام  «مردم» ،در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت .اندخود اختصاص داده

مند حمایت بهرهقابل از حقوق اجتماعی ،و در کنار تعهدات و وظایف اندیافتهارتقا  «شهروندی»

« گراجامعه قانون»به « جامعه اقتدارگرا»ی در عبور ناپذیرنقش انکار قرن هجدهمرو ؛ ازاینوندشمی

مجمع عمومی توان در تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط این پیشرفت را می .کندایفا می

های کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیو تصویب  1948دسامبر  10سازمان ملل متحد در 

شورای حقوق بشر  تأسیس .کردمشاهده  1950چهارم نوامبر در  اعضای شورای اروپاتوسط  ادینبنی

 .(91-114: 1393، صالحیدیلم) هاستاین تالش ۀنیز از جمل

 ،تنها ناظر بر شهروندان  متعّلق به یک دولت و ملت است اصل بر این است که حقوق شهروندی

توان و نباید برخی از حقوق حیاتی دیگر نمی بشراما نظر به خاستگاه نظری حقوق بنیادین 

از مندی بهره .لب کردس ایاز عده غیرهمذهب و ،جنس ،قومیت ،نژاد ،شهروندی را بر پایه طبقه
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سیاسی ـ  برخورداری از هویت ملی مشترک یا استقرار در محیط جغرافیایی مانند  حقوق شهروندی

 .(52 :1380 ،قوام) کندقوق شهروندی طلب میحبرای جمعی مبنای خاص خود را  هویت و نیست

دارای حقوق و تکالیفی است که  ،شهروند به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت

وابستگی شهروند به یک  ،شهروندیرو ؛ ازایننامندمی «حقوق شهروندی»این حقوق و تکالیف را 

ای است که به آن تعلق ت به جامعهحقوق و تکالیف  شهروند نسب ،جامعه است و حقوق شهروندی

 «حقوق بشر»اما  ،دارد «تابعیت» ۀتنگاتنگی با مفهوم و مقول ۀرابط ،شهروندی ،به عبارت دیگر .دارد

 .(4: 1390، پگاهمجله ) است ربرخورداها آن از «بما هو انسان»ناظر به حقوقی است که انسان 

مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرد و  عنوانبه «آزادی عمومی»رفته مفهوم رفته

 تریتر و فرعیعناصر کوچک« آزادی»از دل مفهوم  .هم آمیخت در« حقوق بشری»با مجموعه 

 یاننماوغیره آزادی آموزش  ،آزادی دینی ،تجمعات آزادی ،آزادی مطبوعات ،آزادی سیاسی همچون

باوجوداین،  .تصور نیستقابل که امروزه انسان و جامعه بدون حقوق شهروندی تا جایی است؛ شده

حاکمیت  ،برای اجرای بهتر  حقوق بشر و شهروندیو جامعه بدون حاکمیت نیز وجود خارجی ندارد 

 .(41: 1396 زاده،عباس) قانون الزم است

 رتو حاکمیت قانونترویج و حمایت از حقوق بشر و شهروندی در پ .3

 است و مدرن عصر واژگانکلید از یکی خود است، حاکمیت داشته بیان الگین مارتین که گونههمان

نیز  (. حاکمیت176: 1393الگین، دارد ) ناگسستنی ایرابطه است، مدرن پدیدۀ نیز که خود دولت با

 مباحث از حاکمیت بحث هویژبهگرفته است.  قرار بررسی مورد مختلفی منظرهای از همانند دولت

 حتی سیاسی و و حقوقی هایرشته سایر و المللبین الملل، حقوقبین سیاسی، روابط علوم اساسی

 .است قانون مهم آن، حاکمیت ۀاست اما جلو اخالق فلسفه

 در. بیان شده است آن برای متعددی تعاریف و است 1«برتر» معنای در اصطالح التین به حاکمیت

 ،های غیرسنتیبرداشت در است، اما مرتبط غیرمقید و مطلق قدرت با حاکمیت بیشتر ،سنتی برداشت

 قانونی محدودیت بدون برتر قدرت»حاکمیت  دنبُ ژان نظر از سازد.می محدود را آن شرایطی و قیود

 «است برتری سیاسی حاکمیت قدرت» نیز معتقد است است. گروسیوس« دولت بر شهروندان و اتباع

                                                      
1. Superanus 

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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 .(245: 1395، عالمنیست ) دیگری شخص تابع که اقداماتشاست شده  واگذار صیشخ که به

 به دمقیّ  حقوقی جلوه در دارد، اما محدودیت سازگاری عدم همان سیاسی با جلوه در حاکمیت

 قانون چهارچوب در دارند حق تنها کشورها گذاریقانون واقع، نهادهای در. است اساسی قانون

 دستوراتی خودخواهانه شکل به و کرده عمل آن فراتر از توانندنمی و ردازندبپ قانون وضع به اساسی

 .(23: 1396بشیریه، ) کنند اجرا و وضع را

 قانون از برتر شخصی و نهاد» که است این از عبارت 1قانون تعاریف، حاکمیت از یکی مطابق

 افراد ۀهم ؛ یعنی«باشند قانون زا ناشی هایالزام جامعه تابع در شهروندان و همۀ افراد و نداشته وجود

دیگر،  برداشتی ببرند. در امتیاز آن از یکسان وکرده  رعایت را قانون باشند مکلف به طور مساوی

حق و  قانون بهتر، بدون تعبیر به. باشد عملکرد نهادها معیار ارزیابی تنها قانون یعنی قانون حاکمیت

 بود. خواهد تکلیف یا حق ، هماندکناقتضا  هر آنچه قانون و ندارد وجود تکلیفی

نیست،  حاکم و حکومت دست در ابزاری قانون، غربی کشورهای حقوقی و سیاسی در ادبیات

 ارائه آن چهارچوب در حاکم دستورات و بوده حاکم فرمانبر و فرمانروا اشخاص شخص یا بر بلکه

 شرط: شود شرط لحاظ دو کمکه دست است این قانون حاکمیت از دیگر مفهومی برداشت. شودمی

 دوم شرط بر دالیل اتخاذ شود ومبتنی تصمیم ؛ یعنیبگیرد عقالنی تصمیم حکومت اینکهنخست 

 (.15: 1395، مالمیریشده قانونی باشد )اقامه دالیل کهاین

است  حاکمیت قانون مبنای هاانسان اختیار و آزادی اند که ارزشدیگر بر این عقیده ایدسته

 ردباید دقت ک آیدبه میان میسخن حاکمیت قانون وقتی از  (.180-194: 1391ر، و همکا عباسی)

مؤثر واقع شود و در تأمین  انشتواند برای تحقق حقوق شهروندی مردمحکومت تا چه اندازه می

حقوق  مدرن است. ۀجامع ۀالزم داری خوبحکومتبه عبارتی  ؛بازی کند ایعدالت نقش برجسته

و از آن حمایت کند و حتی آنجا که  کردهکند، بلکه باید آن را رعایت جاد نمیشهروندی را دولت ای

حکومت )در جوامع دموکراتیک و  است، جبران کند. در واقع خود   کردهخود این حقوق را نقض 

تحقق بخشی از حقوق  ۀدیگر، حکومت زاییدعبارتساالر( تبلور حقوق شهروندی است. بهمردم

کومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم شهروندی است. هرچند ح

ثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و ؤسازوکارهای مربوط به تحقق آن م

                                                      
1. Rule of Law 
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ارچگی است و این پت و یکحقوق شهروندی دارای کلیّ بوده و تمایل وی برای اعطای آن به مردم ن

 (.15: 1395بی، طی) گیردامر قابلیت تفکیک را از آن می

 متعهد دولت قالب در را آن توانمی که دارد پیامدهایی قانون در یک جامعه استقرار حاکمیت

 ۀعادالن منصفانه، تقسیم سیاسی، رقابت عرصه (. در141: 1395، مالمیریداد ) مورد ارزیابی قرار

 جمله از ،اتانتخاب طریق تجدید از امحکّ و مجریان بر مردم بار یک هرچند نظارت و قدرت

 است. قانون حاکمیت سیاسی مهم پیامدهای

 قانون حاکمیت و انسانی کرامت با بشر حقوق نسبت .4

گویند. که به آن حقوق بشر می است حقوق ای از، دارای مجموعه«انسان به ما هو انسان»بشر به دلیل 

 به متعلق قوقح این ۀمجموع. شودمی بشری کرامت سازینهادینه سبب بشر مجموع، حقوق در

برای ترویج و حمایت از حقوق . استشده  برقرار آن از حمایت و حفظ برای و است انسانی کرامت

 :قانون وجود دارد حاکمیت بشر و حقوقمیان وجهی سه ایبشر رابطه

 ؛دارد ابزاری نقش و انجامدمی بشر حقوق تأمین به است که ابزاری بسان قانون . حاکمیت1

 ؛شودمی توجیه آن براساس قانون حاکمیت بوده و بشر حقوق ۀکنندتوجیه و امبن بشر . حقوق2

 هنجارهای ضمن را آن اصول و قرار داده حمایت تحت را قانون حاکمیت نیز بشر . حقوق3

 (.39: 1377جانسون، کند )می بیان خویش

ایت از حقوق به ترویج و حم گاه ،وجهی بین حقوق بشر و حاکمیت قانونسه ۀواقع این رابط در

 برای ابزاری چون غیرمستقیم برخی موارد نیز و کردهمستقیم بشر و استقرار حاکمیت قانون کمک 

 گیرد.می قرار استفاده مورد بشری حقوق هایارزش تأمین

 تضاد بین ایجاد امنیت و حقوق شهروندی .1-4

و رعایت حقوق  سوازیکدر جامعه تعارض و تقابل بین ایجاد و برقراری امنیت  ،برانگیزاز مباحث مجادله

 ،اصولی همچون حق حیات ،براساس قواعد بنیادین بشریسویی از چراکه  ؛است دیگرازسویشهروندی 

حد اعال در دسترس باشند و  درباید  حق بر حریم خصوصی و دیگر حقوق ،حق دسترسی به اطالعات

نظامی و فرهنگی دارد که برای  ،صادیاقت ،دیگر جامعه نیاز به مواردی همچون امنیت اجتماعیسویاز

 تأملبا اندکی ولی ، شوندحکمرانان مجبور به دخالت در حقوق مذکور میگاه  ،به چنین امنیتیدستیابی 
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در واقع و امنیت معنایی نخواهد داشت  تأمینتوان دریافت دستیابی به زندگی فردی و اجتماعی بدون می

 .(110-115: 1395، و همکار رضایی) رودشمار می حکومت به ۀاین مهم مسئولیت اولی تأمین

برخی از حقوق  تواند بدون مستندات قانونیهیچ دولتی نمی ،در نظام نوین جهانی کهازآنجااما 

در راستای  ،حکمرانان با استناد به مبانی دینی یا قوانین موضوعه کند، شهروندان را محدود یا ممنوع

البته در بیشتر موارد به که کنند میبرخی حقوق کردن دودو تضمین امنیت اقدام به مح تأمین

 .(49: 1ج  ،1375 ،مکارم شیرازی) آورندبه چنین اعمالی روی می ترمهممصلحت استناد   

 منابع اسالمی لزوم رعایت حقوق شهروندی .2-4

نی قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان یع ،لزوم رعایت حقوق شهروندی ۀمهم اسالمی در زمیناز منابع 

افراد بشری را مورد خطاب قرار داده و هم افراد را نسبت به هم متعهد کرده و  ۀکریم است که هم

سوره اسراء  34در آیه  چنانچه؛ هم دولت و حاکمیت را مسئول رعایت این حقوق قرار داده است

 نسبت به عهد (انسان)شک بی .وفا کنیدبه عهد خود  :اَن مَسْئوالکأَْوفُوْا ب الْعَْهد  إ نَّ الَْعهَْد » :فرمایدمی

لََقد کانَ لَکُم ف ی َرُسول  » :فرمایدمی 21در سوره احزاب آیه همچنین  .(34 :)اسراء« مسئول است خود

با توجه به سیره که  سرمشق نیکویی بود )ص(برای شما در زندگی رسول خدا مسلماً :اهلل  اُسوَهٌ حَسَنَهٌ

 تلقی یاسالم اکمیتتواند بیانگر اصل مساوات در حمی ،ین مردمدر مساوات ب )ص(عملی پیامبر

است که  )ع(سنت معصومین ،شهروندیبشر و حقوق  لزوم رعایتدر از دیگر منابع اسالمی  .«شود

وا الرَّسولَ اَطیعُ وَ اهللَ اَطیُعوایا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا »چون همآیاتی که است  تقریر امامعمل و  ،شامل گفتار

 .امر استهمین گویای  (،59: النساء) «...اُول ی االَمر  م نکُم وَ

که منابع فقهی وجود نداشته  یموارددر  ، زیرااز خرد فردی و جمعی نیز غافل شدنباید البته 

و حجت باشد وگرنه  عقل به یقین برسد البته به شرط اینکه ؛جایگزین مناسبی خواهد بود ،باشد

توان به همچنین از دیگر منابع مرتبط با حاکمیت اسالمی می .(258: ولاالص ۀکفای) اعتباری ندارد

افراد در برابر بودن برابرکه بیانگر قاعده ضرورت و قاعده مساوات  ؛ مانند قواعد فقهی اشاره کرد

 است. قضایی و حکومتی ،از قواعد مهم فقهیکه قاعده عدالت یا یکدیگر و در برابر محکمه بوده و 

 منکرازنهیو  معروفبهامرحقوق شهروندی و میان تقابل  .3-4

و بازداشتن و  (معروفامربه) تشویق دیگران به انجام افعال نیک ،دین اسالمویژه بهادیان  اغلب در 
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بر این  تأکید .(5: 1385 ،حسینی دشتی) توصیه شده است (ازمنکرنهی) نهی دیگران از افعال زشت

واجب  ۀواجب کفایی و برخی در زمر ۀست که برخی آن را در زمرمهم بوده اای اندازهاعمال به 

 .اندعینی و مستحب دانسته

گرو رفتار فردی  انسان در ۀجانبهمهسالمت و سعادت  ،از مکاتب اصالت فرد و جامعه نظرصرف

 جویی وبا کمال همسوکه رو آناز منکرازنهیو  معروفبهامرتوان گفت می ؛ بنابراینو جمعی است

رود و زمانی مندی از فطریات به شمار میابزار بهره ،رشد و تعالی فردی و جمعی هر انسانی است

: 1389، بسیج) شودها محسوب میموجب پرورش خیرها و مواقعی هم هشداری برای رفع غفلت

ی آزادکردن تداخل در نظم اجتماعی و حاکمیت قانون و محدودسبب نباید این دو قاعده البته  .(151

برای  ،است حقوق اشخاص را مشخص کرده تحاصردر مواردی که قانون بهرو ؛ ازاینشود انسان

الزم است  ،منکرازنهیو  معروفبهامردرازی دیگران به حقوق شهروندان به بهانه جلوگیری از دست

 کند. شده تجویز و اعمالجبران حقوق تضییعبرای قانون مجازات مناسبی 

 روندیآموزش حقوق شه .5

داشته و در  یجنبه اساس در آن ه آموزش حقوق بشر و شهروندیکدارد قرار رشد در مسیر  یماعتاج

: 1387، یمیمستق) دارد یینقش بسزا ،سالم یالمللنیجاد جامعه بیاهش موارد نقض حقوق بشر و اک

ل اعما یبرا هک ییهاسب مهارتکدر  کنندگانتکبه شرو شهروندی آموزش حقوق بشر  .(162

و  در آموزش حقوق بشر یادیز یهامهارت .ندکیم کمک ،اج دارندیگران احتیحقوق خود و د

 ،ه افراد شاهد وقوع نقض حقوق بشر هستندک یمداخله هنگام یمهم هستند مانند چگونگشهروندی 

گران در مورد حقوق یددادن میو تعلکردن دهیسازمانو  ،صاحبان قدرتارتباط با  یبرقرار ۀشیو

ران متناسب و یفراگ یازهایها و نتید با موقعیشوند بایه آموزش داده مک ییهامهارتهمچنین  .بشر

 .(127: 1385، نواب دانشمند) مرتبط باشند

 ،رودیانسان م یهاییها و تواناتیقابل ۀجانبهمهپرورش  ازت یم و تربیه در نظام تعلک یبا توجه به انتظار

امروزه به  .برخوردار است یت اساسیاز اهم یت شهروندیآن تربدر پی و  یت اجتماعیرسد ترببه نظر می

و مسائل  یده جهانکده ،اطالعات یفناور ۀالعادگسترش فوق ،از قدرت ییزدازکهمچون تمر یعلت مسائل

تنها نه یت شهروندیالمللی آموزش و تربت بینیو امن صلح ،ستیط زیمح یهمچون آلودگ یجهان کمشتر
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 .(10 :1995، هلد)گرفته است ز مورد توجه قرار ین یالمللنیه در سطح بکبل یمحلو  یدر سطح مل

سیاسی نیازمند  ،اقتصادی ،یافتگی اجتماعیای برای دستیابی به سطوح باالی توسعههر جامعه

سیاسی و شهروندی  ،دیده و آگاه به حقوق اجتماعیآموزش ،برخورداری از نیروی انسانی سالم

ساله یا حتی یک دهه مدت یککوتاهفرایند تیابی جامعه به حقوق شهروندی در آگاهی و دس .است

اجتماعی و  ،های توسعه انسانیفرضو پیش هاآموزش حقوق شهروندی از الزام ، بلکهمقدور نیست

 ،پرورشوآموزش) نظام آموزشی ،به شکلی در نظام اجتماعی خانوادگیاست و باید سیاسی 

با توجه به ساختار و محتوای نظام  .نهادینه شود (غیرهنهاد وی مردمهاسازمان ،هادانشگاه

نوجوانان و جوانان نسبت  ،های آموزشی برای نسل کودکانبرنامهبودن مدتبلندپرورش و وآموزش

 .(11: 1995، هلد) ندای برخوردارهای دولتی و غیردولتی از جایگاه ویژهبه سایر نهادها و سازمان

عاطفی یا ارزشی و رفتاری تقسیم  ،توان در سه بُعد شناختی یا دانشیرا می آموزش شهروندی

 ساختار ۀآوردن اطالعاتی دربارفراهم نیازمندحوزه شناختی یا دانشی تربیت شهروندی  در .کرد

شناختی  ۀحوز در در واقع .روابط حکومت و مردم و سازوکارهای توزیع قدرت است ،حکومت

و اطالعات اساسی است ها آگاهی شهروندی شامل ایده .یابندندی دست میفراگیران به آگاهی شهرو

در ُبعد عاطفی  .(1998، پاتریک) ندهست الزم ،مسئول و مؤثر انیکه برای تبدیل فراگیران به شهروند

 ،پرستیمیهن ،مواردی همچون احترام و ارزش به شأن و حرمت افراد های شهروندییا فضیلت

در حوزه  است. احترام به حقوق دیگران و تمایل به نقادی ،همبستگی و اهلتس ،باطیضخودان

 ۀهای الزم برای زیستن در جامعمهارت آوردن  فراهمنیازمند تربیت شهروندی  ،رفتاری یا مشارکت

 .(44: 1388، و همکار فرمیهنی) شهروندی است

 :است کردهاهداف آموزش حقوق شهروندی را به شکل زیر مطرح ین ترمهم تورنی پورتا

 ؛شخصیپذیری افزایش مسئولیت 

 ؛آوردن زمینه برای رشد روحی و روانیفراهم 

 ؛برای دختران و زنانها افزایش احترام و تساوی فرصت 

 ؛کمک به افراد در جهت دستیابی به شخصیت مستقل و منطقی 

 ؛مبارزه با بدرفتاری با محیط زیست 

 ؛سطح جامعه محلی افزایش و تقویت غرور و افتخار در 

 ؛ایجاد هویت ملی 
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 ؛های مختلفوظایف و ارزش ،حل تضادهای ناشی از حقوق 

 سیاسی و اجتماعی جامعه و باالبردن قدرت  ،تقویت روحیه مشارکت در عرصه فرهنگی

 .(14: 2001 ،تورنی پورتا) تحمل و بردباری

 ،که در اشکال رسمی شودمیه گفتهای تعلیم و تربیت آموزش شهروندی به آن بخش از فعالیت

: 2001 ،تورنی پورتا) کندپذیر میافراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسی آماده و جامعه

های ها و توانمندیها و قابلیتآموزش شهروندی به توسعه و پرورش مهارتهمچنین  .(132

اندازۀ تا  ایی در هر جامعهآموزش شهروند .(43: 1388، و همکار فرمیهنی)انجامد میشهروندی 

 ،اجتماعی ،فضای سیاسی طورکلیبهآن کشور و  ۀادار ۀحکومت و شیو ،تاریخ ،زیادی تابع فرهنگ

 .(1382، و همکار زادهطالب) اقتصادی و فرهنگی آن جامعه است

کرده مطالعه و بررسی  امریکااهداف آموزش حقوق شهروندی را در  ،شناس برجستهتاریخ بوتس

در جامعه و  «وحدت و اتحاد»های مرتبط به اساسی هدف ۀاین اهداف را به دو دست است و

 .(1391، و همکار واجارگاهفتحی) کندتقسیم می «گراییتکثر»های مرتبط با هدف

 رویکردهای نظری آموزش شهروندی .6

ی پرورش ها و رویکردهای مختلفی را برادیدگاه ،اجتماعیـ  پژوهشگران در حوزه تربیت سیاسی

ین رویکردهای نظری در ترمهم طورکلیبه .(34: 1381، گلیار) اندهای شهروندی مطرح کردهقابلیت

 :(43: 1388، و همکار فرمیهنی) به قرار زیر است (مدنی) اجتماعیـ  زمینه تربیت سیاسی

در این رویکرد مدرسه نقش اصلی در آموزش شهروندی دارد  :دموکراتیکرویکرد مدارس  .1

در این رویکرد  .(2001، پری) شودموجب بهسازی نگرش و رفتار شهروندی نمیلزومًا ما ا

هدف اصلی  ،شوند که تربیت شهروندی و مدنیمی در نظر گرفته هاییهمدارس در حقیقت مؤسس

 فرمیهنی) ی و دموکراسی باشندساالرمردمباید خود نماد رو ازایندهد و آنان را تشکیل می ۀو اولی

 .(89: 1388، ارو همک

ایده اصلی این رویکرد آن است که آموزش  :مدنی ـرویکرد آموزش مستقیم سیاسی  .2

هایی که حکومت بر آن مبتنی ها و ارزشمشیخط ،هادولت و سیاست ۀشهروندی از طریق مطالع

مدنی در دروس مرتبط  ـمفاهیم اساسی سیاسی  ۀمطالع ،در این دیدگاه است. پذیرامکان ،است

 ،ان ضروری است تا از این رهگذرآموزدانشادبیات و علوم اجتماعی برای  ،مچون تاریخه
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در  حالدرعیندرک کنند و  ساالرمردم ایهای خود را در جامعهان حقوق و مسئولیتآموزدانش

 .(1987، پارکر) کوشا باشند ایچنین جامعه ۀتوسع

این رویکرد بیشتر روی مشکالت اجتماعی  :اجتماعیشناسی رویکرد مسائل اجتماعی یا آسیب .3

 ،فقر ،تبعیض ،جنایت ،خشونت ،عدالتیمتمرکز است و مباحثی همچون بی هاهو شناخت مؤسس

در  .(2001، پری) دنجنگ و ترور مسائلی هستند که در این رویکرد در کانون توجه قرار دار ،آلودگی

 :عبارتند از ،تعقیب کنداین رویکرد چهار هدف عمده که آموزش مدنی باید آن را 

 ؛آشنایی با مشکالت اجتماعی معاصر 

 ؛(وغیره های زندگیهزینه ،مالیات) آشنایی با امور اجتماعی 

 ؛(بین شقوق مختلف عمل حلراه ۀانتخاب متفکران)گیری افزایش تصمیم 

 (1987، پارکر) های دیگراندر درک دیدگاهها کمک به بچه. 

 ،سواد قانونی برای یک شهروند خوب ،این رویکرد براساس :محورنرویکرد آموزش قانو .4

 تأکیدرو فهم قانون و مراحل قضایی در این رویکرد مورد ایناز ؛شودامری ضروری محسوب می

روی در درجه نخست و توجه آن شد مطرح  1970و  1960های در دهه بیشتراین رویکرد  .است

های آموزشی برنامه .ادگیری قوانین عادی و موضوعه استآموزش قانون اساسی و سپس آموزش و ی

دارند و  تأکید ،که در این امر دخیل هستند هاییهدر این رویکرد بر آموزش مراحل قانونی و مؤسس

های اجرای قانون و مکانیزم ،نظام کیفری ،مواردی چون قوانین اساسیشامل محورهای آموزشی 

های مستقیم با رویکرد آموزش سوازیکاین رویکرد  است. دادرسی و استدالل در محاکم فرایند

رویکرد  هب دیگرازسویقانونی شباهت دارد و  ـهای حقوقی بر آموزش تأکیدمدنی به علت  ـسیاسی 

 جرایماجتماعی به علت آموزش مباحث حقوقی و کیفری مرتبط به دانش و کاهش این شناسی آسیب

 .(61: 1388، و همکار فرمیهنی) نزدیک است

آموزش شهروندی به معنای آموزش  ،در این رویکرد (:پژوهش تاریخی) داررویکرد نظام .5

پرورش ابعاد عقالنی و تفکر انتقادی  هبلکه بیشتر ب ،های شهروندی نیستمستقیم حقوق و مسئولیت

است که با آموزش  در این رویکرد هدف اصلی آن .(1998، شلی) شودآموزان توجه میدانش

قابلیت شهروندی را در آنان پرورش  ،آموزانتحقیق و تواناسازی پژوهشی دانش ۀای پیشرفتهروش

محکمی وجود دارد زیرا در صورت  ۀبین تاریخ و شهروندی رابط ،به زعم حامیان این دیدگاه .دهند

وت ها و مفاهیم قضاارزش ۀتوانند بر مبنای حقایق درباران میآموزدانش ،های تاریخییادگیری روش
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های پژوهش تاریخ آموزان با روشآشنایی دانش طرفداران این رویکرد معتقدند (.1987، نیومن) کنند

های در مورد زمان یتاریخ از دانش بسیار وسیع ۀبا مطالعها آنشود می سببهای نقد منطقی و شیوه

زندگی  ۀنیاز برای اداممنابع فرهنگی مورد  ،تاریخ .مند شوندهای دیگر بهرهها و مکانفرهنگ ،گذشته

 .(162: 1388، و همکار فرمیهنی) دهددر اختیار شهروندان قرار میرا 

 گیرینتیجه

به این نتیجه  ،ترویج و حمایت از حقوق بشر و شهروندی ،در این پژوهش ضمن بررسی لزوم آموزش

رسانه ملی و  ،انمیو در این  است حکومتیاقدام همه قوای  نیازمندآموزش حقوق شهروندی رسیدیم که 

آموزش  .آن در جامعه دارندشدن و نهادینه در آموزش حقوق شهروندینقش بسزایی کشور ی نظام آموزش

و مکمل آموزش حقوق  جدانشدنیجزء  عنوانبهبرخوردار است و  یحقوق شهروندی از اهمیت بنیادین

 ها ومهارت ،هاآگاهی همانند اگرچه بسیاری بر عناصر مشابهی .تشکیل شده است یز عناصر مختلفا ،بشر

؛ وجود داردهایی نظراختالف هرکدامماهیت و اهمیت نسبی  ،در مورد نقش اما توافق دارند هاارزش

 :است یمبتنها آن بر یتوان گفت شهروندیه مکدو شرط وجود دارد  بنابراین

ت یرع یدارا و شهروند ندارند یو سلطنت یتاتوریکد یهارا دولتیز د مردمی باشدیدولت با .1

 ؛ا تبعه هستندی

 ،میهست یحقوق شهروند ییوفاکبه عبارتی اگر خواهان ش ؛د باز و آزاد باشدیبا یجامعه مدن .2

 .مینکز یگری پرهیباید از افراط

 ،حاکم باشد قانوندر جامعه  تاالزم است حقوق شهروندی حمایت و اجرای  ،ترویج ،برای آموزش

پذیری نظم و قانون ،از حقوق شهروندی یبا آگاه ،قانون وجود داشته باشدای که حاکمیت در جامعه زیرا

و الزم  شودمینمایان  ها در قبال آموزش حقوق بشر و شهروندیتعهد دولتیابد و در مقابل توسعه می

 ۀکنندمثابه ابزار تضمینبه حاکمیت قانونبه عبارتی  ؛قرار گیردعدالت قضایی در کنار اراده سیاسی است 

مبناساز حاکمیت  ۀاید عنوانبهو شهروندی حقوق بشر عمل کرده و در مقابل  حقوق بشر و شهروندی

ها عبارتند این چالش .وجود دارد حاکمیت قانوندر مقابل  یهایچالشالبته هنوز هم  .شودنمایان می قانون

اعتمادی نسبت به نهادهای بی ؛های کهنعرف ؛اختیارات مافوق قانون ؛سیاسی و اقتصادی ،فساد اداری :از

 .های ناشی از ضعف حکومتبحرانو  ،آگاهی از حقوق قانونینا ؛قانونی
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