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«تكاليف شهروندي» در قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران
محمدجواد جاويد ،2محمود ابراهیمی
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2ـ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش0035/6/01 :

دریافت0035/30/03 :

چكيده
شهروند ،مفهومی حقوقی است كه در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح میشود.
وجه مشترک تعاريف حقوقی درباره شهروند ،رابطهاي است كه بین فرد و حکومت وجود
دارد .اين رابطه ،رابطهاي دوسويه است كه دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛
يعنی شهروند در مقابل حقوقی كه در برابر دولت دارد ،همزمان تکالیف و مسئولیتهايی نیز
بر عهده دارد كه موظف به انجام آنهاست.
در يک حکومت مردمساالر ،قانون اساسی ،به عنوان يک میثاق ملی و سند حقوقی،
زمامداري را سامان میبخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعايت آن
هستند .در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود
دارد كه به تشريح حقوق شهروندان و متقابالً وظايف دولت میپردازد .اما در اصول ديگري از
قانون اساسی ،تعدادي از وظايفی كه شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند ،مورد اشاره
قرار گرفته كه از آن به تکالیف شهروندي ياد میكنیم.
در اين مقاله در پی تشريح تکالیفی كه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ،بر عهده
شهروندان اين دولت است هستیم.

کليدواژهها :شهروند ،حقوق شهروندي ،تکالیف شهروندي ،قانون اساسی ،جمهوري
اسالمی ايران.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: mahmoodebrahimi66@gmail.com
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مقدمه
شهروند و شهروندي ،مفهومی است كه به رابطه دوسويه فرد و حکومت از ديدگاه
حقوقی اشاره میكند .اين رابطه شامل حقوق و تکالیف متقابل دولت و شهروندان
میباشد .يعنی شهروند در مقابل حقوقی كه در برابر دولت دارد؛ همزمان موظف است
تکالیف و مسئولیتهايی را نیز انجام دهد .زيرا بر اساس قرآن اعتقاد ما بر اين است كه
()2

هیچ حقی بدون تکلیف وجود ندارد مگر براي خداوند باريتعالی جل جاللهوعظمشأنه.

شهروندي مفهومی است كه درباره آن اتفاق نظر وجود ندارد و مالکهاي مختلفی
براي آن ذكر شده و از جنبههاي گوناگونی تقسیمبندي شده است و متناسب با هركدام آثار
متفاوتی دارد .آنچه هدف ماست آن است كه با بهرهگیري از روش توصیفی و در مواقعی
كه نیاز به استدالل دارد با استفاده از تحلیل اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران به
سؤال اصلی« :تکالیف شهروندي موردنظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران چیست؟»
پاسخ دهیم .بنابراين ابتدائاً به صورت مختصر به تعريف شهروند و كلیاتی درباره تکالیف
وي میپردازيم .سپس به امکانسنجی تکالیف شهروندي در قانون اساسی جمهوري
اسالمی ايران خواهیم پرداخت؛ پس از آن با ارائه دستهبندي ،به همراه توضیح مختصر
تکالیف شهروندي موردنظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران را برمیشماريم.

 .1مفهوم شهروند و تكاليف شهروندي
1ـ .1مفهوم شهروند
()2

در گذشته شهروند

به كسی اطالق میشد كه ساكن شهر بود و مفهوم آن در برابر

روستايی يا عشاير قرار میگرفت اما امروزه اين مفهوم دگرگون شده است و معناي
متفاوتی يافته است .شهروند در لغت به معناي «اهل يک شهر يا يک كشور» (انوري،
 ،2932ج )6422 :2است« .كسی كه جزو يک شهر يا ناحیه يا كشور به حساب بیايد و
تابع مقررات آن باشد و از حقوق آن برخوردار شود» (دهخدا ،2932 ،ج .)2323 :2در يک
تعريف ساده و ابتدايی شايد بتوان گفت شهروند به تکتک افرادي كه در يک جامعه يا
كشور زندگی میكنند گفته میشود .يعنی ساكن شهر (يا كشور) كه از حقوق و مزاياي
متساوي بهرهور میشوند (جعفري لنگرودي .)2922 :2934 ،برخی از صاحبنظران براي
شهروند دو معناي كلی بیان كردهاند؛ نخست شهروند به معناي بشر و نوع انسان كه
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مصاديق آن شامل تمامی انسان ها از هر جنس و نژاد و رنگ و كشور و دين و مذهب و...
است و ديگر شهروند به معناي اتباع يک كشور كه در سرزمین آن كشور و تحت قدرت آن
هستند (قاضی شريعت پناهی .)23 :2936 ،البته از منظر حقوقی ،شهروند به مفهوم ساكن
شهر نیست؛ بلکه فردي است در رابطه با يک دولت (آشوري )222 :2932 ،و در اين زمان
مترادف تبعه (جعفري لنگرودي ،ج )2923 :2934 ،9به شمار میرود .با اين وجود برخی
استدالل كردهاند كه شهروندي بايد صرفاً بر مبناي اقامت بنا شود و نبايد آنطور كه
شهروندي ملی بیان میداشت به وحدت فرهنگی يا سلسله نیاكان گره بخورد .اما همین
دسته نیز افراد مقیم غیر تابع را ،نه به عنوان شهروند بلکه شبه شهروند میدانند .تفاوت
شهروند با شبه شهروند ،در عدم بهرهمندي شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهرهمندي
كامل در حقوق اجتماعی است .بديهی است كه به سبب اين محرومیت ،شهروندان غیرتبعه
موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در كشور محل سکونت و يا اقامت نیستند (كاستلر و
()9

ديويدسون 232 :2932 ،ـ )233؛ لذا شهروندي

را با اقامت دايمی و شهروند را با مقیم

نبايد اشتباه كرد .كسی چه بسا مقیم كشوري باشد بیآنکه شهروند آن باشد .همچنین
اگرچه ملیت را اغلب به معناي شهروندي به كار میبرند ،ولی ملیت معنايی وسیعتر از
شهروندي دارد .مفهوم ملیت در حقوق بینالملل دربردارنده همه افرادي است كه يک
رابطه اشخاص حقوقی
ٔ
دولت میبايد از آنها حمايت كند .ملیت همچنین به معناي

(شركتها) و برخی دارايیها (كشتیها و هواپیماها) با يک دولت است .اينها نیز ملیت
دارند اما شهروند نیستند .لذا شهروندي خاص افراد انسانی است (آشوري .)222 :2932 ،يعنی
شهروندي اين تفاوت را با تبعه دارد كه شهروندي ،خاص اشخاص حقیقی است و براي
اشخاص حقوقی چنین مفهوم و حقی متصور نیست (رزاقپور31 :2931 ،ـ .)33حقوق
شهروندي ،مجموعهاي از حقوق و اختیاراتی است كه با به رسمیت شناختن اصول اساسی
زندگی اجتماعی انسانی ،به اعتبار موقعیت شهروندي افراد ،امکان حضور و دخالت جدي
آنان در امور اجتماعی و سیاسی جامعه خويش را فراهم میكند و موجب برخورداري
آنها از شرايط و امکانات اجتماعی میشود .نظريهپردازان حقوق شهروندي ،مهمترين
مؤلفه شهروندي را بهرهمندي از سه دسته از حقهاي مدنی ،حقهاي سیاسی و حقهاي
اجتماعی میدانند (كاتوزيان 932 :2922 ،و قاضی241 :2936 ،ـ .)266از ديدگاه آنان،
شهروند كسی است كه از حقوق بنیادين مدنی برخوردار باشد .هرچند نامیده شدن
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شهروندي به حق داشتن حقوق ،نشاندهنده اين است كه شهروندي اغلب با حقوق شناخته
میشود اما اين حقوق مستلزم وجود تکالیف و مسئولیتهايی براي شهروندان در قبال دولت و
ساير شهروندان :است ( bellemy, 2008: 24-25به نقل از مردانی.)92 :2932 ،

2ـ .1تکالیف شهروندی
مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا كه شهروند به خاطر وجود رابطه
دوطرفهاش با دولت عالوه بر حقوق ،داراي تکالیف و تعهدات نیز هست .يعنی شهروند در
قبال حقوق شهروندي ،میبايست تعهداتی را نیز تقبل كند زيرا حق ،امري طرفینی است و
حقوق و تکالیف چنان آمیخته به يکديگرند كه الجرم هر حقی با تکلیفی به وجود میآيد؛
تا جايی كه امیرالمؤمنین ،علی علیهالسالم در خطبه  224نهجالبالغه میفرمايند« :كسی را
حقی نیست جز آن كه بر او نیز حقی است و بر كسی حقی نیست ،جز آن كه او را نیز
حقی است .اگر بتوان كسی را يافت كه حق دارد و تکلیف ندارد ،آن كس تنها خداي
متعال است و نه مخلوقات او» (نهجالبالغه صبحی صالح ،خطبه  .)224به عقیده بسیاري از
صاحبنظران تمام سخن فلسفه حقوق اسالمی در حوزه حقوق شهروندي در همین كالم
امیرالمؤمنین علی علیهالسالم نهفته است .توضیح آنکه در اين تعامل حقوق جمعی ،كسی
نیست كه تنها تکلیف داشته باشد و كسی هم يافت نمیشود كه تنها حق داشته باشد
(جاويد .)21 :2933 ،لذا به دنبال بحث «حق» و «حقوق» با مفهوم «تکلیف» و «تکالیف»
نیز مواجه میشويم .با روشن شدن مفهوم «حق» و در پرتو آن ،مفهوم «تکلیف» نیز
مشخص خواهد شد (جاويد.)44 :2933 ،
عالوه بر حفظ حقوق ،داليل ديگري براي رشد مسئولیتها و تکالیف شهروندي وجود
دارد و آن اين است كه تکالیف الزمه زندگی اجتماعی و مقتضاي مشاركت سیاسی
شهروندان در تعیین سرنوشت و اداره امور جمعی هستند .براي تحقق شهروندي كارآمد و
تأثیرگذار ،حقها و تکالیف بايد با هم تركیب شوند ( bellemy, 2008: 24-25به نقل از
مردانی .)92 :2932 ،بنابراين مفهوم كالسیک شهروندي در دهههاي پايانی قرن بیستم به
تدريج مورد انتقاد قرار گرفت و به نوعی از مفهوم شهروند ذيحق صرف به مفهوم
شهروند مسئول تغییر كرد كه در واقع مکمل و نه جايگزين آن بود (قاريسیدفاطمی،
 .)96 :2934ويژگی كلیدي معرف شهروندي كه آن را از تابعیت صرف متمايز میكند،
مشاركت است .در واقع شهروندي موقعیتی فعاالنه است كه به كمک حقوق ،وظايف و
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تعهدات قادر است با مشاركت همه شهروندان در مسائل كشور ،انگیزه سیاسی انسانها را
ارضا نمايد (لطفی ،دولتخواه33 :2933 ،ـ .)32در كل شهروندي را میتوان رابطه بین فرد
و دولت دانست كه در آن ،طرفهاي مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته
میشوند .ديويد هلد نیز معتقد است شهروندي عبارت است از وضعیتی كه به افراد به طور
برابر حقوق و تکالیف ،آزادي ،محدوديت ،قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی را
ارزانی میدارد (شیانی22 :2932 ،ـ.)21
میتوان تکالیف شهروندان را به تکالیف و مسئولیتهاي فردي و تکالیف و
مسئولیتهاي اجتماعی تقسیم كرد .مسئولیتهاي اجتماعی شامل مشاركت در امور مدنی
و اجتماعی است كه انجام آن لزوماً برعهده تعدادي افراد قرار دارد و به صورت فردي
انجامپذير نیستند .همانند حضور و عضويت در سازمانها و كمیتههاي محلی گوناگون؛ اما
مسئولیتهاي فردي ،به صورت انفرادي نیز قابل اعمال است و لزوماً نیازي به حضور
تعداد افراد ندارد؛ مانند انجام خدمت سربازي ،احترام به قانون و حقوق ديگران ،پرداخت
مالیات و غیره .دستهبندي ديگر تقسیم بر اساس مخاطبان است؛ اول تکالیفی كه مخاطب
آن عموم شهروندان است مانند احترام به قوانین و مقررات و يا حفظ محیط زيست؛ دوم
تکالیفی كه مخاطب خاص دارند مانند انجام خدمت وظیفه براي مردان .همچنین میتوان
گفت كه وظايف شهروندي در يک دستهبندي ديگر قابل تقسیم به دو دسته هستند:
نخست ،وظايف نسبتاً حقوقیتر شده و داراي ضمانتاجرا مانند خدمت نظاموظیفه،
پرداخت مالیات و مشاركت در مخارج عمومی و وظیفه اطاعت از قوانین كشوري كه
توسط حاكمیت براي اجراي نظم و عدالت وضع میشود و نیز خدمتهايی كه فرد بايد به
كشور ارائه دهد؛ دوم ،وظايفی كه هنوز در بسیاري از كشورها جنبه اخالقی دارد و جنبه
حقوقی به خودش نگرفته است ،مثل اينکه فرد به صورت سازندهاي نقش انتقادگر را
نسبت به مشکالت جامعه داشته باشد و با تالش براي ارتقاي شرايط سیاسی ،اقتصادي و
فرهنگی كشور ،جامعه را گامی به پیش ببرد و يا احترام به حقوق ساير شهروندان ،حفظ
منابع طبیعی و محیطزيست و مانند آن (قاري سیدفاطمی .)96 :2934 ،تقسیمبندي ديگر،
تقسیم به تکالیفی است كه در اكثر كشورها پذيرفته شده و به نوعی عمومیت دارد و دسته دوم
تکالیفی كه مختص قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران است و نظیر آن در قانون اساسی
ساير كشورها وجود ندارد .در اين مقاله اين تقسیمبندي مبناي عمل ما قرار گرفته است.

03

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

 .2تكاليف شهروندي در قوانين اساسی
در هر نظام سیاسی ،زمامداري بر اساس يک میثاق ملی و يک سند حقوقی به نام قانون
اساسی سامان میيابد كه حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعايت آن
هستند .قانون اساسی ،انتظامبخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیینكننده روابط متعادل
زمامداران و فرمانبرداران يک جامعه سیاسی است .التزام عملی بر اجراي اين مهم ،ابواب
و منافذ استبداد را مسدود ،آزادي و حرمت افراد را تضمین و موجبات تالش براي نیل به
عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم میكند (هاشمی .)232 :2936 ،جامعه بشري به عنوان
متکاملترين جامعه ،بدون مجموعهاي از قواعد حقوقی كه ناظر بر تکلیف و وظیفه افراد
است ،دوام نخواهد آورد .مهمترين آنها كه در رأس هرم قواعد حقوقی در هر كشور قرار
دارد ،قانون اساسی است (قاضی .)222 :2939 ،در قانون اساسی اكثر كشورها تعدادي از
تکالیف براي شهروندان مقرر شده است كه تقريباً جنبه عامالشمولی يافتهاند و مورد
پذيرش همه نظامهاي حقوقی است .اين موارد عبارتاند از2 :ـ احترام و رعايت قانون و
رعايت حقوق ديگران؛ 2ـ حفظ امنیت و عدم اخالل در نظم عمومی جامعه؛ 9ـ عدم
اضرار به منافع فردي يا عمومی؛ 6ـ نظارت ملی؛ 2ـ مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی؛
4ـ انجام خدمت وظیفه (سربازي) براي مردان؛ 2ـ پرداخت مالیات و ساير عوارض قانونی؛
3ـ حفاظت از محیطزيست و میراث فرهنگی (پورهاشمی44 :2933 ،ـ.)22
در ادامه بررسی خواهیم كرد كه آيا اين موارد دقیقاً در قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران نیز به همین شکل آورده شده و رابطه آنها با هم چگونه است ،يا تفاوتهايی بین
آن وجود دارد و نیز آيا تکالیفی وجود دارد كه در قانون اساسی ايران از آنها ياد شده
باشد اما در دستهبندي فوق نباشد .اما پیش از آن به امکانسنجی وجود تکالیف شهروندي
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران میپردازيم.

1ـ .2امکانسنجی تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
بايد اين نکته را در نظر داشت كه در هر كشوري با توجه به نوع حکومت و ساير
ويژگیهاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي ،با توجه به مقتضاي شرايطشان حجم
قانون اساسی متفاوت است (قاضی )212 :2939 ،و به صورت متفاوت ،تعدادي از امور
به عنوان تکالیف شهروندي پذيرفته شده است و طبیعتاً حقوق و تکالیف منحصر به فردي
وجود دارد كه ممکن است با موارد مشابه در ساير كشورها متفاوت باشد .همچنین موارد
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مشترک در عنوان هم ممکن است از نظر مفهوم با هم تفاوت داشته باشند و به مفهومی با
ريشه و آثار متفاوت برگردد .در جمهوري اسالمی ايران نیز با توجه به ويژگیهاي خاص
يک نظام مبتنی بر هويت اسالمی و ايرانی ،طبیعی است كه تکالیف شهروندي در قانون اساسی
جمهوري اسالمی ايران متفاوت از ساير كشورها باشد ،تا جايی كه حتی موارد مشترک
لفظی ،از نظر مفهومی تفاوت داشته باشند .همچنین عالوه بر تکالیف متعارف ،يکسري
تکالیفی مقرر شود كه در دين مبین اسالم مورد تأكید قرار گرفته است .البته همه تکالیف
شرعی و عرفی قابلیت نامگذاري به تکالیف شهروندي را ندارند و تکالیفی كه از جنبه
اخالقی فراتر رفته و از ويژگی قواعد حقوقی الزماالجرا يعنی ضمانتاجرا برخوردار
باشند و در قانون اساسی از آنها ذكر شده باشد؛ مورد نظر هستند .اكثر اين موارد نیز به
تکالیف فرد در برابر ساير مردم يا جامعه داللت دارند كه بنا به تعريف تکالیف شهروندي،
از حیطه تکالیف شهروندي خارج هستند .به طور مثال بند  4اصل سوم قانون اساسی محو
هرگونه انحصارطلبی را مقرر میكند يا بند  22همان اصل امر به «توسعه و تحکیم برادري
اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم» میكند كه هر دو يک تکلیفی را براي مردم نسبت
به يکديگر مقرر میكنند ،اما در عمل جنبه الزامآوري ندارند .همچنین تکلیف مسلمانان
نسبت به رفتار انسانی با غیرمسلمان ،نیز از ساير وظايف اجتماعی است كه بر اساس
اصول  29و  26مقرر شده است .اصول بیست و دوم ،بیست و سوم و بیست و پنجم نیز
بر مصونیت اشخاص از تعرض ،منع تفتیش عقايد و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون
تأكید دارد اما هیچ يک واجد تکلیفی در برابر دولت نیستند و از دايره بحث خارجاند زيرا
تکالیفی كه به واسطه رابطه شهروندي و مستقیماً بر عهده شهروندان است مورد نظر قرار
گرفته و از تکالیفی كه میتوان آنها را غیرمستقیم براي شهروندان در نظر گرفت اجتناب
شده است؛ زيرا در آن صورت میتوان بخشی از هر يک از تکالیف دولت و يا حقوق
ملت را مرتبط با تکلیفی جزيی براي برخی شهروندان دانست .البته برخی از اين تکالیف
در عین حال جزو حقوق شهروندي نیز محسوب میشوند؛ مثالً شركت در تعیین سرنوشت
سیاسی .همچنین بايد در نظر داشت كه رويکرد قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران در
برخی از عناوين مورد پذيرش ساير كشورها متفاوت است؛ مثالً آنچه در ساير كشورها به
نظارت عمومی تعبیر میشود در قانون اساسی ايران وجود ندارد اما چنین موضوعی با
تفاوت مفهوم ،تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است يا آنچه تحت عنوان
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حفظ امنیت و عدم اخالل در نظم عمومی جامعه از آن ياد میشود مقارن آن در قانون
اساسی ما حفظ آزادي ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی است .همچنین علیرغم ذكر
تکلیف شهروندان در لزوم حفاظت از محیطزيست در قانون اساسی به چنین تکلیفی جهت
حفظ میراث فرهنگی اشارهاي نشده و نیز الزام به انجام خدمت وظیفه (سربازي) براي
مردان صراحتاً در قانون اساسی ذكر نشده اما میتوان به صورت غیرمستقیم آن را از اصولی
از قانون اساسی استنباط كرد .اما در كل نکتهاي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه
تمام تکالیف شهروندي منبعث از پذيرش حاكمیت و نظام حکومتی است و مهمترين اثر
آن ،احترام به قوانین و مقررات است كه به نوعی عامالشمول و دربرگیرنده ساير موارد
است؛ زيرا ساير تکالیف شهروندي ريشه در يکی از همین قوانین يا مقررات دارند و
مصداق بارز اين قوانین نیز ،قانون اساسی است كه در اين مقاله در پی تشريح آن هستیم.

2ـ .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تکالیف شهروندی
در زير صرفاً به بررسی كلی تکالیف شهروندي كه به نظر میرسد در قانون اساسی
جمهوري اسالمی ايران مدنظر باشند ،میپردازيم و از توضیح مفهومی در خصوص هر يک
از آنها خودداري میكنیم زيرا هر كدام از اين موارد خود میتوانند موضوع مقالهاي
جداگانه باشند.

1ـ2ـ .2پذیرش حکومت اسالمی
در هر كشوري الجرم بايد حکومتی وجود داشته باشد .حضرت امیرالمؤمنین (ع) اين
امر را بديهی میدانند (نهجالبالغه صبحی صالح ،خطبه  .)61پس از تشکیل حکومت به
يکی از شیوههاي پذيرفتهشده حقوقی ،اطاعت از حاكمیت دولت يکی از تکالیف
شهروندان در تمام كشورهاست .البته ابتدائاً و تا زمانی كه عدم پذيرش حکومت ابراز
نشود ،اين تکلیف ضمانت اجراي حقوقی نخواهد داشت اما ثمره بحث در بروز و اظهار
بیرونی عدم پذيرش حکومت است .اگر شهروندان با عدم پذيرش حکومت دست به
نافرمانی و شورش بزنند ،امنیت از بین میرود و اساس حکومت زير سؤال میرود .در
اسالم نیز جرم بغی (قیام علیه امام عادل) پیشبینی شده و اشد مجازات براي آن مقرر شده
است .به موجب اصل اول قانون اساسی ،حکومتی كه در قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران پذيرفته شده است ،جمهوري اسالمی است .يعنی حکومت مبتنی بر اسالم كه به
خواست اكثريت مردم تأسیس شده است .لذا شهروندان بايد به حکومتی كه مورد تأيید
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اكثريت بوده ،مخصوصاً با توجه به اظهارنظر اكثريت به وسیله رفراندوم ،تن دهند.
همچنین بر اساس تعالیم اسالم نظام موجود در حکومت در اسالم امت ـ امامت است
(شريعتی .)6 :2932 ،حکومت در جمهوري اسالمی نیز طبق اصول  2و  22قانون اساسی
زير نظر ولی امر قرار دارد .لذا بايد شهروندان مطیع حکومت و نظم موجود در آن باشند و
بر آنها الزم است از حکومت و ولیفقیه ،اطاعت كنند .يکی از مصاديق اين امر ،اطاعت
از قوانین و مقررات حکومت است كه به صورت جداگانه به توضیح آن پرداخته خواهد شد.

2ـ2ـ .2احترام به قوانین و مقررات
قـانـون به قاعدهاي اطالق میشود كه توسط مقام صالحیتدار ،وضع و ابالغ شود و
مبتنی بر مصلحت همه افراد جامعه باشد (جعفري لنگرودي .)222 :2932 ،وجـود قـواعد
و مقررات كه حدود وظايف ،تکالیف و حقوق افراد را معین كند ،بـراي تـأمـیـن سعادت
انسانها و تعديل تمايالت آنان و تعیین راه و رسم زندگی در اجتماع ضروري است .يک
قانون مطلوب بايد اين ويژگیها را داشته باشد :الف ـ عمومیت و فراگیري؛ ب ـ الزامآور
بودن و ج ـ داشتن ضمانت اجرا .ضمانت اجرا نتیجه الزامآور بودن قانون است .تضمین
اجراي قانون ،بر عهده دولت است (مدنی93 :2921 ،ـ .)91قانون زمانی ارزش و جايگاه
واقعی خود را در جامعه خواهد يافت كه تمامی افراد جامعه خود را ملتزم به رعايت آن
بدانند و پايبند به آن باشند .بنابراين با توجه به الزامآور بودن قانون و ضمانت اجرايی كه
دولت ملزم به اعمال آن است ،همچنین به دلیل اين كه شرط قانون ،حمايت يکسان از
همگان است ،در غیر مواردي كه قانون گروه مخاطب خاص دارد ،بايد همه اقشار جامعه
به يکسان زير چتر حقوق و تکالیف ناشی از آن قرار داشته و مکلف به اجراي آن باشند.
بديهی است سرپیچی و تخلف از اجراي آنها موجب برهم خوردن نظام جامعه و بروز
هرج و مرج میشود .لذا يکی از تکالیف شهروندان در جامعه احترام به قانون و مقررات و
اطاعت از فرامین آنها میباشد .اين وظیفه طیف وسیعی از تکالیف شامل لزوم اجراي
قوانین و مقررات راهنمايی و رانندگی تا به مسائل كالن و مهمتر ،مثالً پرداخت مالیاتها
يا گردن نهادن در برابر احکام قضايی را دربرمیگیرد .بر همین اساس اصل حاكمیت قانون
در غرب مورد قبول واقع شد كه در آن احترام به قانون هم توسط حاكمان و هم توسط مردم
مورد تأكید است .در عمل ،حاكمیت قانون بدان معنا است كه هیچ فردي ،چه رئیسجمهور
و چه يک فرد عادي از قانون باالتر نیست و ملزم به رعايت قوانین مقررات میباشد
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(زارعی .)22 :2931 ،مهمترين قانون نیز ،قانون اساسی است .در واقع میتوان اينگونه
بیان كرد كه همه موارد مصرح در بندهاي زير به عنوان انشعاباتی از اين قسم تکلیف به
شمار میروند؛ زيرا در همه موارد تبیین شده تکلیفی به موجب قانون اساسی بر شهروندان
بار شده است .در مواردي نیز فارغ از قانون اساسی در قوانین و مقررات و يا احکام
قضايی تکالیفی براي شهروندان تعیین میشود كه آنها هم در چارچوب صالحیتهاي
مشخصشده الزماالطاعه هستند ،زيرا مرجع وضع آنها مشروعیت وضع آنها را از قانون
اساسی أخذ كرده است.

3ـ2ـ .2حفظ آزادی ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
آزادي يکی از اساسیترين نیازهاي فطري بشر است .اما براي نظم اجتماع بر آن
محدوديتهايی بار شده است .يکی از اين محدوديتها حفظ استقالل است« .در فرهنگ
اسالمی آزادي و استقالل هر دو فرزند يک مادر و دو روي يک سکهاند» (عمیدزنجانی،
 .)296 :2932حفظ آزادي شهروندان عالوه بر اين كه يکی از مهمترين وظايف حاكمیت
است ،بدون همکاري شهروندان محقق نخواهد شد .يعنی اين تنها دولت نیست كه ممکن
است با سوءاستفاده از قدرت آزاديهاي اساسی شهروندان را تهديد كند؛ بلکه خود
شهروندان نیز میتوانند عاملی براي از بین بردن آزادي يکديگر باشند؛ لذا به حکم اصل
نهم كسی حق سلب آنها را نخواهد داشت .همچنین استقالل يکی از مقدسترين امور
براي يک كشور محسوب میشود .استقالل به عنوان پیششرطی براي تحقق بسیاري از
ملزومات زندگی اجتماعی مانند امنیت ،آزادي ،اشتغال و رونق اقتصادي و غیره مطرح
است .لذا هیچ شهروندي حق ندارد به استقالل كشور حتی به بهانه بهرهمندي از آزادي
خدشه وارد كند .اين امر در ذيل اصل نهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
همین طور وحدت و تمامیت ارضی از مهمترين امور حاكمیت میباشند و شهروندان نیز
در يک بستر قانونی در حکومت مشروع موظف به حفظ و دفاع از اين ارزشها هستند .از
آنجايی كه در هر حکومت اسالمی ،نقش اصلی و كلیدي را مردم آن حکومت ايفاء
خواهند كرد .لذا قانون اساسی نیز حراست و حفاظت از اصول ملی را از وظايف اصلی و
مهم آحاد ملت برشمرده است و به نقش اساسی و كلیدي ملت در كنار دولت اسالمی
پرداخته است (شعبانی .)32 :2933 ،متقابالً تعرض به اين امور جرم محسوب شده و
مستوجب مجازات است .اما آنچه در ساير كشورها مورد تأكید است تکلیف شهروندان به
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حفظ نظم و امنیت است كه دقیقاً متناظر به عناوين اين اصل نیست اما حفظ نظم و امنیت
نیز بر اساس ساير قوانین علیالخصوص قوانین جزايی مقرر شده است.

4ـ2ـ .2منع تجاوز به منافع عمومی و اضرار به حقوق دیگران
هر شهروندي در جامعه از حقوقی برخوردار است .اما در مقام عمل ممکن است بین
حقوق افراد با يکديگر تزاحم ايجاد شود .لذا انسانها نمیتوانند آزادي مطلق داشته باشند؛
زيرا آزادي بی حد و مرز يک فرد به پايمال شدن آزادي افراد ديگر اجتماع میانجامد و
اعمال حق فردي منجر به ضرر به ديگري خواهد شد و بناي اجتماع برهم خورده و امنیت
زير سؤال میرود .بر همین اساس در تعريف آزادي به مفهوم غربی عدهاي (از جمله جان
استوارت میل) عقیده دارند ،محدوده آزادي هر فرد آزادي ديگران است و هر كس تا آنجا
آزاد است كه به افراد ديگر و جامعه صدمه نزند (وابرتون .)226 :2932 ،ماده  23اعالمیه
جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر اشاره دارد .در اسالم نیز قاعده فقهیاي تحت عنوان
«الضرر» وجود دارد كه اين مفهوم را بیان میكند .يعنی كسی نمیتواند با اعمال حق خود
ضرر و زيانی به ديگران و يا منافع عمومی وارد كند .قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
نیز در اصل چهلم اين موضوع را مورد توجه قرار داده است .طبق اين اصل« :هیچكس
نمیتواند اعمال حق خويش را وسیله اضرار به غیر يا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
همچنین بند  2اصل  69منع اضرار به غیر را به عنوان يکی از پايههاي اقتصاد كشور
میداند .لذا «شخص نمیتواند در اموال خود تصرفی نمايد يا حقوق خويش را به نحوي
اعمال نمايد كه موجب اضرار به غیر يا منافع عمومی جامعه گردد» (نوين.)262 :2934 ،

5ـ2ـ .2حفظ محیطزیست
مجموعهاي از عوامل فیزيکی خارجی و موجودات زنده كه با هم در كنش هستند
محیطزيست

را

تشکیل

میدهند

(دانشنامه

اينترنتی

رشد

در

تارنماي

 .)http://daneshnameh.roshd.irمحیطزيست به فضايی گفته میشود كه انسانها و
همچنین ساير جانداران از نباتات و حیوانات در آن زندگی میكنند .امروزه اين تعريف
غالباً به انسان و فعالیتهاي او مرتبط میشود« .برخورداري از محیط زيست سالم به عنوان
يکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته میشود .در واقع حق حیات كه اساسیترين حق
شهروندي است بدون محیط زيست سالم محقق نمیشود» (مردانی.)63 :2932 ،
محیطزيست به عنوان يک سرمايه ملی و ذخیره چندهزارساله در اختیار انسانها قرار
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میگیرد لذا همه شهروندان بايد نسبت به طبیعت و محیطزيست احساس مسئولیت داشته
باشند و با رعايت و احترام به قوانین و مقررات مرتبط با محیطزيست ،در جهت حفظ و
نگهداري هر چه بهتر آن مشاركت كنند .توجه خاص به حفاظت از محیطزيست و
جلوگیري از تخريب و آلودگی آن ،يکی از ويژگیهاي توسعه پايدار است (فراهانیفرد،
 212 :2936و ديرباز و دادگر .)23 :2934 ،شهروندان موظفاند اول از طريق عدم تخريب
محیطزيست و دوم از طريق همکاري با دولت و برنامههاي حفاظتی آن به انجام اين امر
مهم كمک كنند .در ايران اين وظیفه جديتر و پراهمیتتر به نظر میرسد ،چرا كه هم در
آموزههاي دين مبین اسالم و هم در قانون اساسی كشور ،بر حفاظت از محیطزيست
توصیه و تأكید شده است .در اصل پنجاهم قانون اساسی بر اهمیت محیطزيست و لزوم
حفظ آن تأكید شده است و فعالیتهاي مخرب و مضر به محیطزيست را هم براي دولت
و هم براي شهروندان ممنوع اعالم كرده است و حفاظت از محیطزيست را به عنوان
حمايت از بستر حیات اجتماعی و رشد و تکامل جامعه يک وظیفه عمومی تلقی میكند.
بنابراين شناخت اصول زيست محیطی و پرهیز از تخريب آن و سعی براي عدم آلوده
سازي آن از بارزترين تکالیف شهروندي به شمار میآيد (پورهاشمی43 :2933 ،ـ.)44

6ـ2ـ .2پرداخت مالیات و عوارض و سایر تکالیف مالی
يکی از مهمترين درآمدها در جوامع پیشرفته ،درآمدهاي مالیاتی است .مالیات،
مهمترين ،بحثبرانگیزترين و قديمیترين درآمد عمومی و منبع مالی دولتها به شمار
میرود و براي هر دو طرف آن يعنی دولت و مردم از اهمیت بسزايی برخوردار است .زيرا
از يک سو بخش عمدهاي از درآمد دولت را تشکیل میدهد و از سوي ديگر مالیات
برداشت بخشی از درآمد و دارايی مردم است و طبعاً مردم درباره كم و كیف دريافت و
نحوه خرج آن حساس و دقیق هستند (رستمی .)23 :2931 ،تعريف قانونی از مالیات
وجود ندارد .اما با توجّه به دکترين« ،مالیات مبلغی است كه دولت به موجب قانون به
اجبار و بالعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب توانايی پرداخت آنها به منظور
تأمین هزينههاي عمومی و اجراي سیاستهاي مالی دريافت میكند» (برزگر خسروي،
 .)62 :2933مالیات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعی در واقع بار مالی است كه بر
شهروندان بار شده و هر شهروندي مکلف است در برابر عنوان شهروندي ،آن را پرداخت
نمايد .عالوه بر مالیات ،عوارض مبلغی است كه دولت به اجبار در قبال انجام خدمتی
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عمومی و بدون تناسب با قیمت آن از استفادهكنندگان آن دريافت میكند مانند عوارض
عبور از بزرگراهها .لذا پرداخت عوارض در برابر استفاده از خدمت عمومی بر هر شهروند
الزم است .البته عوارض مفهومی غیر از قیمت خدمات است (برزگر خسروي.)62 :2933 ،
عالوه بر اين دو ،عناوين ديگري نیز مانند حق ورودي يا حق تمبر و ...وجود دارد كه
شخص همانند مالیات و عوارض ملزم به پرداخت آنان است .پس آنچه به عنوان يک
تکلیف شهروندي بر عهده شهروندان است نه فقط پرداخت مالیات به مفهوم اصطالحی آن
بلکه پرداخت هرگونه وجهی است كه شهروند تحت هر عنوان موظف به پرداخت آن به
دولت است .طبیعتاً اين امر بايد به موجب قانون باشد زيرا تحديدي بر اموال شهروندان
محسوب میشود .اصل  22قانون اساسی( )6نیز هم بر موضوع توجه به انواع وجوه دريافتی
از شهروندان و هم بر لزوم قانونی بودن وضع ،معافیت ،بخشودگی و تخفیف آن تصريح دارد.

7ـ2ـ .2انجام خدمت وظیفه برای مردان
در برخی كشورها جوانان ذكور در سن خاصی موظف به طی دوره خدمت ضرورت
يا همان سربازي هستند كه در آن پس از آموزش يافتن در امور نظامی در بخشهايی از
امور نیروهاي مسلح يا ساير بخشهاي مورد نیاز كشور مانند دستگاههاي اداري يا مراكز
علمی ،به انجام خدمت وظیفه میپردازد .البته اين در همه جا يکسان نیست« .در برخی از
كشورها ،مردانی كه به سن خاصی مثالً هجده سال میرسند به خدمت سربازي اعزام
می شوند اما در برخی ديگر از كشورها مانند كوبا زنان نیز به خدمت سربازي فراخوانده
میشوند و اين دوره وظیفه براي همه اجباري است .در تعدادي از كشورهاي جهان مانند
آرژانتین خدمت سربازي به صورت اجباري نیست بنابراين جزء وظايف اصلی شهروندان
آن كشور نمیباشد» (پورهاشمی .)42 :2933 ،يکی از مهمترين نیازهاي كشور براي لزوم
انجام خدمت وظیفه حفظ تمامیت ارضی و امنیت كشور است« .استقالل خارجی و امنیت
داخلی از مهمترين اهداف و حقوق اساسی يک جامعه سیاسی به شمار میرود كه براي
حفظ و تأمین آن ،عالوه بر ابتکار سیاسی ،تدابیر و اقدامات مادي الزم و ضروري است.
نیروهاي مسلح مجموعه تأمین كننده اين تدابیر و اقدامات میباشد» (هاشمی.)962 :2934 ،
سربازان وظیفه نیز بخشی از نیروهاي مسلح هستند اما در قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران كه در اصول  269الی  222به طراحی و تنظیم نیروهاي مسلح پرداخته ،چیزي از
اجبار به طی اين دوره ذكر نشده است .البته بند  22اصل سوم «تقويت كامل بنیه دفاع ملی
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از طريق آموزش نظامی عمومی براي حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی
كشور» را مقرر داشتهاست و اصل  222دولت را موظف به اجراي اين امر كرده است و
يکی از مهمترين روشهاي اجراي اين اصل عالوه بر بسیج عمومی نیروهاي مردمی ،اجبار
به طی دوره ضرورت سربازي براي همه مردان است كه در يکی از نیروهاي مسلح
آموزش نظامی ببینند .اما اين وافی به مقصود نیست و نمیتوان از آن لزوم انجام خدمت
سربازي را استنباط كرد .اما اصل نهم حفظ استقالل و تمامیت اراضی كشور را وظیفه
دولت و آحاد ملت میداند .شايد بتوان از اين حکم ،اجباري بودن خدمت نظاموظیفه را
نتیجه گرفت .زيرا حفظ استقالل و تمامیت ارضی مستلزم كسب آموزش نظامی و نیز بودن
در خدمت دولت است و اگر كسی از شهروندان مايل به انجام اين تکلیف نباشد ،چنین
امر مهمی انجام نمیشود و اين خالف حکم اصل نهم است .اما ايراد اينجاست كه ممکن
است از تمام اين سربازها در نیروهاي مسلح استفاده نشود و از برخی از آنها متناسب با
تخصص و كارايیشان در ساير دستگاههاي دولتی استفاده شود .و در خدمت اجباري مهم
اين است كه هر يک از شهروندان ذكور به میزان مشخص شده قانونی ،به صورت اجباري
در خدمت كشور قرار داشتهباشند .لذا میتوان نتیجه گرفت چنین تکلیفی در قانون اساسی
ما وجود ندارد و میتوان با لغو قوانین عادي مرتبط اين تکلیف را از دايره تکالیف
شهروندي در كشورمان خارج كرد.

8ـ2ـ .2شرکت در تعیین سرنوشت
يکی از حقوق ملت ،حق مشاركت در امور سیاسی و عمومی كشور و اداره برخی از
امور عمومی است كه شهروندان بايد از اين حق خود بهره ببرند .نمود بارز اعمال چنین
حقی در انتخابات و رأيگیري تبلور پیدا میكند .حق رأي در عین حالی كه ،از نظر
بسیاري ،از جمله حقوق مسلم هر شهروند محسوب میگردد ،در عداد مسئولیتهاي
شهروندي نیز به حساب میآيد« .در اين باب در قرن هجدهم دو نظام انديشهاي متفاوت
در برابر هم قرار گرفتند .دستهاي رأي دادن را حق افراد میدانستند و دستهاي ديگر آن را
يک تکلیف از سوي شهروندان تعبیر میكردند» (قاضی شريعتپناهی .)232 :2939 ،لذا
برخی از كشورها ،شركت در انتخابات و رأي دادن را عالوه بر حق ،تکلیفی براي
شهروندان در نظرگرفتند و عدم اجراي آن را مستحق مجازات دانستند .به عنوان نمونه
میتوان به كشور بلژيک اشاره كرد كه در اصل شصت و دوم قانون اساسی رأي دان را
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اما قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران با به رسمیت

شناختن حق رأي براي شهروندان« ،در عین حال كه نظام حکومتی را مبتنی بر مبانی دينی
بیان كرده؛ بر نقش مردم در ايجاد و ادامه حکومت و اثرگذاري رأي و خواست آنها در
اداره امور مملکت نیز تأكید كرده است و در اصول مختلفی به اين مهم پرداخته است»
(مهرپور94 :2932 ،ـ .)92از جمله اين اصول عبارتاند از :اصول ،42 ،23 ،23 ،24 ،2 ،4
 226 ،211 ،49و  222كه بر اساس آنها ،اعمال حق رأي و مشاركت سیاسی مردم تأمین
میشود .اما بند هشتم اصل سوم قانون اساسی بر «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت
سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی خويش» تأكید دارد و به نوعی آن را از تکالیف
شهروندان قرار داده تا امور كشور بر اساس خواست مردم اداره شود .زيرا میتوان فرضی
را متصور شد كه هیچ يک از شهروندان به اين اصل عمل نکنند آنگاه اجراي اين بند
متوقف خواهد شد و اين خالف منظور قانون اساسی است .لذا تلقی تکلیف از اين امر
بهمنظور و هدف مقنن نزديکتر خواهد بود.

9ـ2ـ .2امر به معروف و نهی از منکر
يکی از مواردي كه در اسالم براي همه مردم تکلیف دانستهشده ،امر به معروف و نهی
از منکر است« .در نظام اسالمی ،نیرومندترين اهرم كنترل قدرت و حفظ نظام ،نظارت عمومی
است كه برعهده عموم مردم نهاده شده است» (عمید زنجانی .)223 :2932 ،اين فريضه هم
در ارتباط بین افراد جامعه با يکديگر و هم در رابطه میان مردم و دولت الزم دانسته شده
است تا جايی كه امیرالمؤمنین علی علیهالسالم با اين كه به عقیده شیعه در مقام رفیع
عصمت جاي دارند و از خطا و عصیان مصوناند ،فرمودند« :از حق گويی يا مشورت
عادالنه و گوشزد كردن عدالت [به من] باز نايستید» (نهجالبالغه ،خطبه  .)224لذا امر به
معروف وظیفه مهمی است كه موجب هوشیاري مردم و مسئولین و در نهايت منجر به
حسن جريان امور و پیشگیري يا مقابله با مفاسد اجتماعی میشود .مردم مکلفاند كه با
دعوت يکديگر و حکام به خیر راه را براي ارتقاي جامعه هموار سازند« .اصل هشتم قانون
اساسی در جمهوري اسالمی ،دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفهاي
همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به
دولت دانسته وآن را از جمله حقوق و وظايف عمومی معرفی كرده است» (عمید زنجانی،
« .)223 :2932اهمیت و نقش نظارت عمومی و مسئولیت همگانی زمانی روشن میشود كه
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به ضعف كنترل قدرت و حکومتها از طريق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی پی ببريم.
زيرا اگر چه عدهاي به عنوان نمايندگان مردم در مراجع و مراكز تصمیمگیري و تقنین قرار
میگیرند اما هر آن ممکن است از خواسته و آرمانهاي مردم منحرف شده و چه بسا در
دوران نمايندگی ،در خالف جهت خواستههاي مردم حركت نمايد ،بنابراين دموكراسی به
معناي مراجعه به آراي عمومی به تنهايی ضامن بقاء و ثبات يک نظام و مانع از فساد و
انحراف دولتمردان و نمايندگان ملت نخواهد بود .بلکه اين ملت و مردم هستند كه بايد
همواره در برابر نظرات قواي مقننه و مجريه با ايفاي نقش خود از انحراف و لغزش آنها
جلوگیري به عمل بیاورند» (شعبانی .)226 :2933 ،يکی از راهکارهاي اعمال اين اصل
میتواند استفاده از ظرفیت اصل  31قانون اساسی و اطالع يا شکايت به مجلس شوراي
اسالمی باشد.

11ـ2ـ .2استفاده از زبان فارسی در مکاتبات رسمی و آموزش زبان عربی
زبان يکی از مؤلفههاي مهم فرهنگی هر كشور و از عوامل وحدت ملی يا محلی
میباشد .در هر كشوري معموالً يک يا چند زبان را به عنوان زبان رسمی مشخص میكنند
تا مکاتبات اداري و رسمی دستگاههاي دولتی و مردم به وسیله آنها انجام شود .به عنوان
نمونه از كشورهاي دو زبانی میتوان به كانادا با دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوي
(براي برخی اياالت) اشاره كرد و بلژيک را میتوان كشوري با چند زبان رسمی يعنی
فرانسوي ،هلندي و بلژيکی دانست (قاضی شريعتپناهی .)32 :2936 ،در جمهوري
اسالمی ايران نیز با توجه به اينکه زبان اكثر مردم ايران فارسی است ،بر اساس اصل
پانزدهم قانون اساسی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی معرفی شده است .البته در كنار آن
زبانهاي محلی نیز مورد عنايت قانون اساسی قرار گرفته است اما ذيل اين اصل اشعار
میدارد« :اسناد و مکاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط (فارسی)
باشد» .لذا همه شهروندان در مکاتبات رسمیشان مانند دادخواست حقوقی بايد از زبان
()4

فارسی استفاده كنند .اين موضوع در قوانین آيین دادرسی نیز تصريح شده است.

همچنین «زبان عربی به عنوان كلید فهم قرآن ...ارتباط مستقیمی با فرهنگ جمهوري
اسالمی را پیدا كرده است كه براساس آن لزوم تدريس زبان عربی در كنار زبان فارسی
اجتنابپذير است» (عمید زنجانی .)222 :2932 ،لذا زبان عربی به عنوان زبان دين رسمی
جمهوري اسالمی ايران يعنی دين اسالم و كتاب آسمانی آن ،قرآن مورد توجه قانونگذار
اساسی بوده است .با توجه به اينکه اكثريت مردم ايران مسلمانان هستند نیاز به فراگیري
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اين زبان احساس میشود؛ لذا اصل  24تصريح میكند« :اين زبان بايد پس از دوره ابتدايی
تا پايان دوره متوسطه در همه كالسها و در همه رشتهها تدريس شود» .و اين تکلیف
شهروندان به فراگیري آن در دوره تحصیلشان تلقی میشود .گرچه تحصیل خود تکلیفی
شهروندي نیست اما اقدام به آن مالزم با آموزش زبان عربی خواهد بود.

11ـ2ـ .2منع تصدی بیش از یک شغل دولتی
دولت براي انجام امور خود به استفاده از خدمات عدهاي از افراد نیاز دارد تا بتواند
وظايف و تکالیفی را كه در زمینههاي مختلف برعهده دارد ،اجراء كند .استفاده از افراد و
خدمات آنها میتواند در مجموعه قواعد حقوق كار يا حقوق استخدامی مطرح شود .بر
آن دسته از خدمات افرادي كه در چارچوب امور دولتی قرار دارد ،حقوق اداري و قوانین
()2

و مقررات استخدامی حاكم است و به آنها كارمند اطالق میشود.

تنها اتباع و

شهروندان يک دولت هستند كه میتوانند در مشاغل دولتی مشغول به كار شوند .زيرا
بسیاري از مشاغل مربوط به امور حاكمیتی است كه بیگانگان نبايد نسبت به آنها آگاهی يا
اشراف داشته باشند .بند ب ماده  62قانون مديريت خدمات كشوري بر اين امر تصريح
دارد و شرايط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی را عبارت از «داشتن تابعیت ايران»
اعالم میكند .در حقوق اداري براي بهكارگیري هر فردي يک شغل يا پست سازمانی در
نظر میگیرند .حال اگر يک فرد چندين پست يا شغل را بر عهده داشته باشد هم ممکن
است نتواند وظايف مربوط به هر كدام را به درستی انجام دهد و هم اينکه اين امکان
اشتغال را از ديگر شهروندان سلب میكند .در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران نیز در
اصل يکصد و چهل و يکم به اين امر اشاره شده است و قانون ممنوعیت تصدي بیش از
يک شغل مصوب  2929نیز به تفصیل آن پرداخته است .لذا شهروندانی كه به عنوان
كاركنان بخش دولتی مشغول خدمت هستند موظفاند مفاد اين اصل و قانون مذكور را
اجراء كنند .البته اين تکلیف مختص كارمندان دولت است نه شهروندان به مفهوم عام آن،
اما چون كارمندان بخشی از شهروندان هستند كه به عنوان استفاده از بخشی از حقوق
شهرونديشان به استخدام دولت درآمدهاند؛ لذا میتوان آن را از تکالیف شهروندي
دانست .اما ذيل اصل سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را از اين
حکم مستثنی كرده است .اين استثناء بدين دلیل قابل توجیه است كه دولت بايد بتواند از
علم نیروهاي متخصص خود هم در مراكز علمی و هم در دستگاههاي اجرايی و بالعکس
از تجربه اجرايی كاركنان خود در مراكز علمی استفاده كند.
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نتيجهگيري
شهروندي به عنوان يک رابطه دوسويه بین شهروند و دولت مستلزم يک سري حقوق و
تکالیف براي طرفین و عرصه تقابل آنهاست .تفاوتی ندارد تحت عنوان آن تکلیف يا
مسئولیت يا وظیفه باشد؛ مهم اين است كه در عمل اجراي آن برعهده شهروندان قرار
گرفته است .لذا شهروند در مقابل حقوق كه معموالً به وسیله منشورهاي بینالمللی و
قوانین اساسی حراست میشود ،تکالیفی را نیز برعهده دارد كه ممکن است در قانون
اساسی نیز بر آن تصريح شود .اين تکالیف از درجه اهمیت يکسانی برخوردار نیستند و
متقابالً ضمانتاجراي يکسانی نیز ندارند اما آنچه مهم است و در جوهره آن موجود است،
الزام شهروندان به انجام آنهاست .ما به بررسی مواردي از اين تکالیف كه به نظر میرسید
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران وجود دارند ،پرداختیم .برخی از آنها در اكثر
جوامع پذيرفته شده است اما برخی ديگر مختص جامعهاي خاص با شرايط ويژه آن است
كه در قانون اساسی آن كشور تصريح میشود .در اين مقاله عالوه بر تکالیف شهروندي
موارد مورد قبول اكثر كشورها ،تکالیف مختص قانون اساسی ايران نیز بررسی شد و نتیجه
گرفته شد كه مواردي مانند پذيرش حکومت اسالمی و استفاده از زبان فارسی در مکاتبات
رسمی به عنوان تکالیف شهروندي خاص قانون اساسی جمهوري اسالمی مورد تأكید
هستند .البته شکی نیست كه به تمام تکالیف شهروندي در قانون اساسی اشاره نمیشود و
بسیاري از موارد نیز به موجب قوانین عادي بر شهروندان بار میشود اما در برخی موارد
مانند انجام خدمت وظیفه میتوان پل ارتباطی بین قانون اساسی و قوانین عادي در نظر
داشت .در كل ممکن است تمام انديشمندان تعدادي از تکالیف فوقالذكر را به عنوان
تکلیف شهروندي نپذيرند ،اما بررسی و نمود آن به جامعه حقوقی ،مفیدتر از عدم بیان و
تفصیل آنهاست و از طرفی بررسی و برشماري آنها ،با اهداف شهروندي كه تالزم و
تقابل حقوق و تکالیف است هماهنگی بیشتري دارد.
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