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 چکيده
 شودمی عرضه مخاطبان به نو قالبی در و مدرن مفاهیم همراه به امروز اگرچه وندیشهر و شهری قاخال

 بسا چه و شودمی شناخته فرد هر معرفتی و اجتماعی زندگی در مهم قلمروی یک همیشه قاخال اما

 شکل رد قاخال، شود تلقی نیز هاانسان اجتماعی روابط در کنندهتنظیم وسیله یک هرچیز از پیش حتی

 شهروندی اخالق و عام طور به اجتماعی اخالق گسترش و تحکیم، یجادا.است ضرورت یک اشاجتماعی

 .میشود محسوب معاصر جهان در جامعه بهینه اداره در حیاتی و مهم بسیار مسایل ازجمله، خاص طور به

 حقوق ای جامعه در اگر، درواقع. است شهروندان و افراد حقوق رعایت مستلزم، اخالقی ای جامعه وجود

 از را نبود اخالقی انتظار توان نمی هرگز، شود نگریسته اعتنایی بی با شهروندان حق به های خواسته و

 با و بود نخواهد اخالقی ای جامعه ایجاد امکان، شهروندان حقوق رعایت و وجود بدونزیرا . داشت آن

 دیگر سوی از داوطلبانه طور به شهروندان حقوق رعایت شاهد میتوانیم، اخالقی ای جامعه ایجاد

 شناخته مدنی جامعه عنوان به که مدرن جوامع در. باشیم حاکمان سوی از حقوق این رعایت و شهروندان

 عایتر و است تغییرناپذیر و اساسی اصلی، طریق این از عدالت ایجاد و شهروندان حقوق رعایت، میشوند

 موردتوجه باید میان این در آنچه اما؛ شود می محسوب نیز اخالقی جامعه برقراری معنای به اصول این

 یردگ نمی صورت منظور این به تنها دیگران حقوق رعایت، رالز نظریه برخالف که است این بگیرد قرار

، کمالگرا و گرایانه غایت نیاتی با انسانها، موارد بسیاری در بلکه، شود رعایت نیز ما حقوق داریم انتظار که

 روی از بلکه اضطرار و اجبار سر از نه، آنها کردن عمل اخالقی این و کنند عمل اخالقی دارند سعی

 و خاشاک و خار رویش احتمال، اخالقی مکارم و نیکو اخالق گلزار در .است داوطلبانه و قلبی رضایت

 کنی ریشه یا گیری پیش درصدد باید اسالمی جامعه آگاه و هشیار مدیران و دارد وجود نیز هرزه علف

 چون صفاتی. دارند پاس را اخالقی های شکوفه شادابی و طراوت، کافی مراقبت با و برآیند آنها

 و قیقیح شخصیت که هستند آفاتی، بدزبانی و انتقامجویی، تبعیض، نظری تنگ، دورویی، خودمحوری

 .رساند می آسیب آنان به و سازد می خدشهدار را مردم و مدیران حقوقی

 .شهروندان مدنی حقوق ، شهروندی تعهد ،حقوق شهروندی ، اخالق شهروندی: واژگان کليدي
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 3بهناز ریگی

 .فرهنگیان زاهداندانشگاه  استاد 1
 .کارورزی دانشگاه فرهنگیان زاهدانکارشناس  2
 .خاش واحد آزاد دانشگاه ابتدایی پرورش و آموزش ی رشته کارشناسی دانشجویان 3
 

  نام نویسنده مسئول:

 نسترن شيرازي

 در جامعهشهروندي  حقوق و شهروندي اخالق رابطه بررسی
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 مقدمه
 رد فرهنگی ـ اجتماعی مشکالت و هاآسیب از برخی وجود. است شده بدل هاانسان زندگی قطعی و غالب شکل به شهرنشینی امروزه

 بلکه، است مدتکوتاه در شهروندان آسایش عدم و ناراحتی اسباب فقط نه امر این و است جهانی استانداردهای از باالتر حدی تا ما شهرهای

. بگذارد ایج بر منفی تأثیر نیز... و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کالن هایسیاست بر حتی و کشور عمومی توسعه روند بر درازمدت در تواندمی

 باورند این بر کارشناسان از برخی حتی و کندمی پیدا حاکمیت جایگاه با نزدیکی رابطه که است ایاندازه به شهروندی حقوق و اخالق اهمیت

 و ایجاد، نکات این به توجه با .شودمی تزلزل دچار حاکمیت و مردم رابطه، باشد نشده نهادینه شهروندان اخالق و حقوق ایجامعه در اگر که

 اجتماعی زندگی اصلی های ارکان از یکی شهروندی حقوق و اخالق. است اساسی ضرورتی ما برای شهروندی حقوق و اخالق کردن نهادینه

 مشکالت و ها آسیب برخی وجود شاهد هم باز خصوص این در متعدد قوانین و ضوابط وجود با و است روستایی و شهری جوامع همه در

 یاسیس، اجتماعی، اقتصادی کالن های سیاست بر حتی و کشور عمومی توسعه روند بر درازمدت در تواند می که هستیم فرهنگی - اجتماعی

 عاتیاطال فقر و آموزش نبود، شود می شهروندی حقوق نقض و اجتماعی های بداخالقی به منجر که عواملی از یکی.بگذارد منفی تاثیر غیره و

 .اند کرده تاکید مردم آموزش و بخشی آگاهی برای غیردولتی و دولتی های سازمان جدی ورود بر حوزه این کارشناسان که است جامعه در

 یکم و یستب سده در آن رشد و یافت بیشتری شتاب بیستم سده در که بوده شهرنشینی فرایند بشری جامعه فرایندهای پایدارترین از یکی

 اندیشمندان، قدرت صاحبان عنایت و شهرنشینی اهمیت و قدمت.آمد وجود به جهان شدن شهری عنوان تحت ایپدیده که رسید حدی به

 ایهپ بر و دریابند را زندگی هایقانونمندی تا بکوشند و کنند درنگ شهر روح و جسم مختلف هایجنبه بر تا واداشته را عصرها و قرون همه

 وارلسی آوردن روی، کنند جوییچاره شهرنشینی و شهر مشکالت و مسائل برای و یازند دست شهری ریزیبرنامه و طراحی به خود هاییافته

 یشناختروان و اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، محیطی زیست نظیر متعددی مشکالت با را شهرها جمعیت ازدحام و انبوهی، شهرها به آدمیان

 ارثو ما واقع در، کنیم زندگی آن در باید نخواهیم چه و بخواهیم چه که بسیار مشکالت و مسائل با داریم شهری اکنون ما پس.سازدمی برو رو

 قوانین نکردن رعایت، ترافیک مانند شهری بزرگ هایمعضل وجود .نیست آن از گریزی و نمودیم تحمیل خود بر خود که هستیم معضالتی

 در را گریزیقانون به میل مواقع ایپاره در شهرنشینان میان اعتمادیبی هایزمینه گسترش بر عالوه شهروندان سوی از...  و مرور و عبور

 عوض با فیزیکی و طبیعی محیط بین معقول روابط برقراری نیازمند، شهر کالبد و فضاها ساخت کنار در شهری هر. است زده دامن جوامع

 ردک دنبال ایمحله و بومی فرهنگ ضعف در باید را ایزنجیره و بزرگ هایبحران از بسیاری ریشه معمول طور به، است فرهنگی و اجتماعی

 یافته رشگست روزانه زندگی در مشکالت از ناشی تخلیه برای کافی فرصت و زمان ونبود افراد بین ارتباط کاهش، فراغت اوقات شدن خصوصی

 فرهنگ وجود و شهروندان رفتار اصالح، هابحران و شهری مسائل حل الزمه پس .است شده واقع مؤثر شهری هایبحران تشدید ایجاد بر و

 در فرهنگ نقش گرفتن نظر در با باید شهر اجزای همه. است شهر دوام و پایداری اساس و پایه که ایمقوله دو، است شهرنشینی مناسب

 حال در .آورند وجود به را الزم تعادل کنند سعی شهری کاربرهای و شهر کالبد، نقل و حمل نظام، شهری تأسیسات، شهر اجتماعی مناسبت

 زمان در را مفیدی اطالعات و شودمی شهرسازی و معماری خصوص به مختلف هایزمینه در مؤثری هایاستفاده اطالعات فناوری از حاضر

 هب بخشیدن آگاهی و رسانی اطالع شهرنشینی فرهنگ ارتقای در گام اولین پس. دهدمی قرار شهروندان اختیار در کم هزینه صرف با کوتاه

 شرایط با متناسب و کنند سعی آن تحقق در تعامل و تعاون، همکاری با مربوطه نهادهای و هاارگان، مهم امر این انجام برای. است شهروندان

 آموزش طرح مثال عنوان به. شود داده قرار شهروندان اختیار در عالی کیفیت با و انتخاب اطالعاتی وسیله بهترین، فردی و اجتماعی موقعیت و

 .شود واقع مؤثر شهرنشینی فرهنگ فراگیری در تواندمی پرورش و آموزش همکاری با شهروندی

 

 بيان مسئله
 .است مندی قاعده و انتظام دارای پیچیدگی وجود با روابط این و دارند اجتماعی روابط دیگران با، خود نیازهای ارضای برای هاانسان

 به هاآن با هماهنگ و دارندمی دریافت خود فرهنگ اجزای و عناصر از را اجتماعی رفتار به مربوط عینی الگوهای هاانسان، جامعه هر در

 (.12: 1331، علمی) گویند هنجار را عینی الگوهای این. ورزندمی مبادرت اجتماعی واقعیّات و خود بین اجتماعی متقابل روابط برقراری

 کار به، آموزدمی را آن خود زندگی جریان در فرد و است متداول جامعه یا گروه در که است معینی رفتاری هایشیوه، اجتماعی هنجارهای

، اجتماعی هنجارهای اجرای و کردن رعایت برای ایجامعه هر در. دهند انجام را آن جامعه یا گروه افراد دیگر که دارد انتظار نیز و بنددمی

 هنجارهای از یکی(. 111: 1333، خلقنیک و وثوقی) گیردمی صورت اجتماعی کنترل و نظارت طریق از قواعد. دارد وجود مدوّن و عرفی قواعد

 صورت به که هستند هنجارهایی، قوانین. هستند قوانین، دارد مهمّی نقش هاگروه و افراد اجتماعی رفتار کنترل و تعیین در که اجتماعی

 ثبات و اجتماعی انسجام موجد که آیندمی حساب به رسمی اجتماعی کنترل نوعی، حقیقت در. دارند اجرایی ضمانت و انددرآمده رسمی

 در ثبات و استحکام ایجاد سبب جامعه هر در( گراییقانون) اجتماعی تعهدات و قانون رعایت( 11: 1331، عباسی و آقاییحاجی) اندجامعه
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 و رسمی حقوق نظام کامل و درست اجرای عدم. شودمی جامعه امنیت احساس و آرامش برقراری و فردی بین اجتماعی روابط و مناسبات

 موجب و کند تهدید را جامعه اجتماعی و روانی سالمت ارکان تواندمی که است اجتماعی هایآسیب از بخشی نیز( گریزیقانون) تعهدات

 (.1: 1331، صداقت) شود جامعه در یأس و سرخوردگی، اعتمادیبی روحیه گسترش

 

 پژوهش اهداف
  هدف اصلی

. تاس بشری جوامع توسعه آن دنبال به و اجتماعی سرمایه گسترش در بنیادین عوامل و متغیرها از شهروندان رفتار و شهروندیاخالق 

. است کرده طی مختلف جوامع و ادوار در را خود تکامل سیر و بوده مطرح تاکنون دیرباز از که است مفاهیمی از شهروندی و شهروند مفهوم

 یونان رد سیاست کتاب در ارسطو ویژهبه و سقراط، افالطون اجتماعی -سیاسی اندیشه به شهروندی نظری مباحث مفهومی و تاریخی پیشینه

 -یاسیس اندیشه در ترمنسجم صورت به و وسطی قرون و رومیان عصر در آکویناس و آگوستین ویژهبه؛ مسیحی فالسفه و رواقیون، باستان

  (.31: 1333، حسینی نجاتی و توسلی) گرددبرمی رنسانس دوره در هگل و کانت، روسو، الک، هابز، ماکیاولی اجتماعی

 

 اهداف جزئی 

 جامعه در شهروندي حقوق و شهروندي اخالق رابطه بررسی

 شهروندي حقوق اخالق  ومورد در بحث پيشينه
 حیات تاریخ طول به قدمتی اما، است دیده خود به زمان گذر در را فراوانی تغییرات گرچه که است هاییواژه جمله از مدنی جامعه

 موجب که، گیرندمی عهده بر وظایفی ناچار به اجتماعی نظم یک ایجاد برای و کنندمی زندگی یکدیگر کنار در جامعه افراد زیرا. دارد بشری

(، 121ص، 1331، آملی جوادی) هستند قائل اعتباری وجود هم جامعه برای اندیشمندان برخی چهگر. گرددمی ایشان برای حقوقی استحقاق

 آحاد از یک هر و، است جزء و کل رابطه بلکه، نیست فرد و کلی رابطه دولت و شهروند یا جامعه و فرد رابطه که دارند عقیده دیگر گروهی اما

 پیشین هایمسؤولیت و هاارزش در اصالتی هیچ و، است ذهنی انتزاعی عنوان یک، است مجموعه معنای به که جامعه و، دارند اصالت جامعه

 یک در شهروندان حقوقاخالق شهروندی و  مورد در پژوهش این در گفت باید حال هر در( 13 ص، 1333، پیروزمند) ندارد انسانها پسین و

 با هک، است انکارناپذیری مطلب، بشر تاریخ گیریشکل در آن اثرگذاری و ملل سایر برابر در ملت یک اراده حضور اما، شودمی بحث جامعه

 به فرانسه1331 اوت 23 اعالمیه در بار نخستین «شهروند و بشر حقوق» اصطالح .است لمس قابل جهان کنونی رخدادهای و تاریخ مطالعه

 انکار دولتها فساد و عمومی هایبدبختی علت تنها که بود آمده اعالمیه مقدمه در. بود ماده 13 و مقدمه یک بر مشتمل اعالمیه این. رفت کار

 ادیان صلیا هایپیام و تعلیمات و بشر حقوق به مربوط هایفعالیت و هاهدف به کلی دید با اگر. است مردم انسانی حقوق تحقیر یا فراموشی یا

 حقوق احثمب تاریخی سیر در لذا. است داشته بشـر حقوق ترویج در مؤثری بسیار نقش خود الهی ادیان تعلیمات دید خواهیم، کنیم نگاه الهی

 ظهور انانس حقوق ناقض و غاصب قدرتمندان و ستمکاران برابر در همواره الهی ادیان اصوالً زیرا. داد الهی ادیان به را سهـم بزرگترین باید بشر

 بنابراین. داننموده مبارزه طبقاتی امتیازات و نژادی تبعیضات رفع و انسانها حقوق تساوی و عدالت برای نیز اجتماعی تعلیمات بعد در، اندکرده

 ادیان و، دارد الهی انبیای تعالیم در ریشه، غیره و مساوات، آزادی، انسان شخصیت، کرامت قبیل از انسانی عالی مفاهیم که نیست تردیدی

 (.303ـ303 و 301 ص، 1333، مهرپور) اندکرده بشر حقوق پیشرفت به بزرگی کمک آسمانی

 

 شهروند مفهوم

 از برخی باور به. دانندمی «شهرنشینی» پیشرفته قالب را شهروندی.  است  شهر مشتقات از است روشن که همانطور شهروندی

 هب نمایند عمل اجتماع و شهر قبال در خویش هایمسئولیت به و گذارده احترام یکدیگر حقوق به که هنگامی شهرنشینان، کارشناسان

 اصطالح در  "وند" پسوند فارسی زبان در. است گرفته شکل 11 قرن از آن فرهنگ و شهروندی علمی مطالعه .اندیافته ارتقاء «شهروند»

 شهروندی شهروندی فرهنگ حوزه در. کند می بیان، آن مالک و صاحب عنوان به شهر یک ساکنان و اهالی برای را مالکیت نوعی شهروند

 لمع" قالب در خلدون ابن، است شده  "شهرنشینی های الگو از پذیری هنجار، شهروندان بودن مند قانون، شهری پذیری مسئولیت" شامل

 خود ایه اندیشه در که سیاسی پردازان نظریه نخستین از هابز؛ کند می اشاره آن فرهنگی گیری شکل و شهروندی پدیده بررسی به "عمران

 رهنگف حوزه در مارشال اندیشه در. است داشته بدبینانه دیدگاه و، کند می  شهروندی مشارکت های نظریه بسط و شهروندی فرهنگ به اشاره

 به اشاره آن گیری شکل و شهروندی فرهنگ حوزه، ترنر اندیشه در، شده( اجتماعی -سیاسی -مدنی)  حقوق نوع سه به اشاره،  شهروندی

 حفظ بر تأکید ابتدا شهروندی حوزه در پارسنز. است شده "جماعت -سیاسی و فرهنگی،  اقتصادی منابع -حقوق -هویت " اساسی منبع چهار
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 ویته بر تکیه پوپر. است شده اجتماعی زندگی حوزه در آن استمرار و جامعه دار ریشه فرهنگی های ارزش بر تأکید و،  آمریکا در دموکراسی

 و ها رسانه چون اجتماعی های نهاد از یکسری شهروندی فرهنگ هویت گیری درشکل. است کرده شهروندی فرهنگ  مفهوم قالب در مدنی

 یک از شهروندی زمینه در ایرانی فرهنگ غنای واقع در. گذارند اثر شهر در هایشان کاربری و اهداف به توجه با... و سیاسی احزاب، مطبوعات

.  دارد اش زندگی فرهنگ محل با شهروند( هویت) سنخیت از حاکی ایرانی فرهنگ در "اهل" واژه نمونه برای، خوردارست بر ویژه معنوی بار

 آن فرهنگ و شهروندی پدیده ایران در امروزه. دارد آنان نقش و خویش زندگی محل با شهروندان روانی روابط از حکایت نیز  "ساکن " واژه

 و مبانی اساس بر امور تنظیم به اشاره باید  خود شهروندی فرهنگ تکامل در ما و است( غرب)  مدنی جامعه از متأثر ما علمی مطالعات در

  .کنیم "محلی و ای منطقه، ملی" الگوی های معیار

 ار قانون، کند می دفاع آنها از و شناسد می را خود جمعی و فردی حقوق که است کسی شهروند که گفت توان می شهروند تعریف در

 و دارد حضور هم دیگری فرد که داند می. است برخوردار معینی حقوق از، کند می مطالبه آن طریق از و کند می عمل آن به و شناسد می

 به شهر یک در سکونت معنای به تنها نه شهروند پس. دارد مشارکت شهر امور در که فردی و خودش حقوق از دفاع یعنی او حقوق از دفاع

 فرهنگی -اجتماعی تعلقات و ملی هویت نظیر عناصری .است اجتماعی و فردی، حقوقی های آگاهی از ایی مجموعه معنای به که مشخص مدت

 معنای به اساسی حقوق ":از عبارتند فرد یک حقوق مدنی جامعه یک در ولی است شهروندی مفهوم در مهم عناصر از سیاسی مشارکت و

 حقوق برگیرنده در که اجتماعی حقوق، سیاسی فرآیندهای در مشارکت حق معنای به سیاسی حقوق، جامعه یک شهروندان بنیادی حقوق

 ".است اجتماعی درتسهیالت زندگی استانداردهای حداقل نیز و اقتصادی

 

 آنچه:) شمرد برمی چنين را ایران ملت افراد تك تك بنيادي حقوق 22 تا 11 هاي اصل طی اساسی قانون در ملت حقوق

 (:آن مفهوم شدن مخدوش بدون است اصول متن از ایی خالصه آید می

 (11 اصل) زبان و نژاد، رنگ، گرفتن درنظر بدون تساوی حق. 1

 (20 اصل) قانون حمایت تحت مرد و زن برابری. 2

 (21 اصل) اسالمی موازین اساس بر زن حقوق رعایت. 3

 (22 اصل) افراد شغل و مسکن، حقوق، مال، جان حیثیت مصونیت. 1

 (23 اصل) عقاید تفتیش ممنوعیت. 1

 (21 اصل) مطبوعات و نشریات آزادی. 3

 (21 اصل...) مخابراتی و تلفن مکالمات، نامه در تجسس هرگونه ممنوعیت. 3

 (23 اصل) اسالمی جمهوری اصول به احترام رعایت با دینی و صنفی و سیاسی از اعم ها جمعیت و احزاب آزادی. 3

 (23 اصل( ) اسلحه حمل بدون) ها پیمایی راه و تجمعات آزادی. 1

 (23 اصل) شغل انتخاب در آزادی. 10

 (21 اصل)اجتماعی تامین از برخورداری. 11

 (30 اصل) رایگان پرورش و آموزش. 12

 (31 اصل) مناسب مسکن داشتن. 13

. ) شود انجام باید کتبی صورت به و بالفاصله اتهام تفهیم، قانونی حکم وجود صورت در، قانونی حکم بدون دستگیری ممنوعیت. 11

 (32 اصل

 (33 اصل) قانونی دالیل بدون اجباری اقامت یا و تبعید ممنوعیت. 11

 (31 اصل) است فرد هر مسلم حق دادخواهی. 13

 (31 اصل)وکیل انتخاب حق. 13

 (33 اصل) قانون حکم به و دادگاه سوی از تنها مجازات اعمال حق. 13

 (33 اصل) شود ثابت آن عکس مگر است برائت بر اصل. 11

 (33 اصل) شکنجه گونه هر ممنوعیت. 20

 (31 اصل) متهمان حرمت هتک ممنوعیت. 21

 (10 اصل) گردد عمومی منافع به تجاوز یا و دیگران به اضرار وسیله نباید حق اعمال.  22

 (11 اصل) است ایرانی فرد هر حق ایرانی تابعیت. 23

 (12 اصل) درآیند ایرانی تابعیت به توانند می خارجی اتباع. 21
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 شهروند منزلت و مفهوم

 که است وظیفه نوعی دیگر سوی از و شده شناخته رسمیت به دولت و شهروندان توسط طرف یک از که است حق نوعی شهروندی

، 1333، امینی) شود برخوردار آن به متعلق حقوق از و باشد کشور یا شهر یک اهل که کسی: دارند خود نوعان هم به نسبت جامعه آحاد همه

 .است شده آن از خاصی های برداشت سیاسی تفکر مختلف های دوران در و شده متحول، بشر تاریخ تطور مسیر در شهروندی مفهوم (.311

 رابرب تکالیف و حقوق، وضعیت این صاحبان و است اجتماع در فرد کامل عضویت آن اساس که دانست وضعیتی را شهروندی توان می امروزه

 .شهروندی اجتماعی حقوق و شهروندی سیاسی حقوق، شهروندی مدنی حقوق: است مطرح حوزه سه در شهروندی حقوق جهت این از. دارند

 هو: »باشد مند بهره مواهب همه از اجتماع در که است آفریده اجتماعی موجودی را انسان خداوند واقع در؛ دارد ای ویژه نگاه شهروند به اسالم

 عوامل را انسانی فضایل و کرامت، دارد ای جانبه همه نگاه انسان وظایف و حقوق به که حال عین در و «جمیعا االرض فی ما لکم خلق الذی

 .داند می اسالمی جامعه شهروند سعادت و تعالی، رشد برای مهم عاملی و ضروری اصل یک و انحراف از بازدارندگی جهت در مهم

 

 شهروندي اخالق و اخالق چيستی

 ؛یمباش داشته اندیشمندان و عالمان اندیشه در آن ممتاز جایگاه و اخالق توضیح به است الزم شهروندی اخالق های ویژگی ذکر از قبل

 فاتص به اختصاص، اخالق. گردد می اطالق صفات اینگونه مجموعة بر اخالق و ملکه یعنی، «راسخ و پایدار صفت» معنای به لغت در «خُلق»

 دیگر برخی و سخاوتند نیک خلق دارای ها انسان بعضی که طور همان؛ شود می نیز ناپسند و زشت صفات شامل و نداشته پسندیده و نیکو

 پیشرفت منظور به غرایز کردن محدود اخالق: گوید می اخالق تعریف در فروید (.11، 1333، مصباح) باشند می بخل ناپسند خلق گرفتار

 و قاالخال تهذیب" کتاب در مسکویه ابن .نیاید وارد آسیبی اجتماع و تمدن به تا کرد محدود عقل حیطه در باید را غرایز یعنی است تمدن

 اشتهد اندیشه و تفکر به نیاز آنکه بدون کند می دعوت کارها انجام به را انسان که است نفسانی حالت همان خلق: گوید می "االعراق تطهیر

 شود می صادر آن از درنگ و تأمل بدون و آسانی به افعال که است نفسانی ملکة، اخالق: نویسد می اخالق تعریف در طباطبایی عالمه .باشد

 بروز منشأ و دهد می شکل را انسان روحانی بعد که است رذایلی و فضائل بر مشتمل، آن شایع تعریف بنابه اخالق (.13، اصفهانی نصر)

 اختیاری رفتار و اعمال و نفسانی صفات از ای مجموعه اخالق، شده ذکر تعاریف به توجه با (.131، قربانی) شود می آن با متناسب رفتارهای

 شهروندان و اجتماع افراد شقاوت یا رستگاری و سعادت در مهمی بسیار نقش، آن ناپسند یا پسندیده انجام و آن بد و خوب به بستگی که است

 و روابط، اعمال، رفتار بر که هنجارهایی و نبایدها و بایدها، معیارها و مبانی از ای مجموعه: از است عبارت شهروندی اخالق بنابراین .دارد

 در و زمان گذشت با که شود می محسوب شهروندان زندگی مهم موضوعات از اهمیت لحاظ به و است حاکم شهروندان اجتماعی مناسبات

 نویمع و مادی جدید نیازهای شدن آشکار و نشینی شهر رشد نیز و مختلف های فرهنگ ترویج و جدید های فناوری و علوم پیشرفت نتیجه

 .شود می احساس بیشتر آن ضرورت، انسان

 

 شهروندي اخالق پویایی و تقویت ضرورت

 یبخصوص قشر یا خاص بخش به منحصر، ساز تصمیم و کارگزار سطوح در مضاعف لزوم ضمن، شهروندی اخالق اصالح به توجه ضرورت

 نای اما .گیرد برمی در را جامعه ساختار و شهروندان زندگی زوایای همه که است امری اخالق تکمیل و اصالح، بازسازی بلکه، نیست جامعه از

 یاسیس و اقتصادی، اجتماعی تحوالت تأثیر تحت دوران این در بشری جوامع زیرا؛ است شده مضاعف بعد به بیستم قرن دوم نیمه از ضرورت

 هنگفر از الگوپذیری و آگاهی، ها انسان زندگی در رسانه گسترش جمله از ای گسترده پیامدهای موجب و گشته اساسی تحوالت خوش دست

 نانساک خصوص به مردم زندگی سبک در عمیقی تغییرات تحوالت این با. است شده متنوع کاالهای مصرف و توزیع، تولید، مختلف های

 که اخیر های دهه طی، شدن جهانی فرایند خصوص به، کرد تحول خوش دست را شهروندان فرهنگی هویت و آمد وجود به بزرگ شهرهای

، امروزی جوامع خاص های پیچیدگی تناسب به و اساس این بر .است کرده ایجاد معاصر انسان و فرهنگ، جامعه در را ای گسترده تحوالت

 پیامد؛ است نمایان خوبی به آنها نجات و جوامع و ها انسان اصالح و نفس تزکیه، اخالق تقویت در کارآمد راهکارهای ارائه اهمیت و ضرورت

 رعایت، عدالت، امنیت، نظم نعمت از شهروندان همه آن در که است معنوی و ارزشی ای جامعه استقرار موجب ای سازنده و مهم اقدام چنین

 انیانس کمال و تعالی زمینه و باشند برخوردار اعال حد در انسانی های ارزش همه و عمومی مصالح ترجیح و دوستی نوع، احسان، طرفین حقوق

 .یابد تحقق الهی تقرب و
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 دینی شناسی انسان و شهروندي اخالق رابطه

 ترین جامع. اند ساخته نمایان انسان روی پیش را فالح و سعادت راه الهی ادیان؛ است شده ارائه الهی ادیان در، اخالقی نسخه اولین

 ییگو پاسخ برای الزم های مطلوب و ها سنت، قواعد همه، الهی دین ترین کامل عنوان به اسالم. است کرده ارائه اسالم را اخالقی دستورالعمل

 راه و انسانی واالی های ارزش لزوم تبیین در ها ظرافت از سرشار اسالم مقدس دین واقع در. دارد خود درون در را شهروندان نیازهای به

 چنان آن اسالمی فرهنگ های آموزه تعبیری به. است بشری جامعه روزمره های فعالیت و اجتماعی مختلف ابعاد در عملی و رفتاری کارهای

 عهجام شهروند .میدهد پوشش را شهروندان اعمال و رفتار، عقاید، عادات، ها سنت، ها آیین، زندگی ابعاد و زوایا همه که است گسترده و فراگیر

 همه با توأم زندگی برای مطلوب شرایط اسالم مقدس دین متعالی و معنوی بخش حیات دستورات و دینی های آموزه از پیروی با اسالمی

 یدین های آموزه و ارزشی اصول به بیشتر اسالمی جامعه شهروندان که قدر هر رو این از. آورد می پدید را ارزشی های ویژگی و اخالقی فضائل

 اثر در هک وقتی .شود می تأمین ها انسان سعادت و گردد می فراهم ها انسان رشد و استکمال زمینه بیشتر، باشند مقید و بند پای اخالقی و

 می آشکار جامعه و فرد زندگی متن در انسانی کماالت و معنوی های ارزش های میوه درون سازی پاک و گناه و انحراف، آلودگی از دوری

، عبدوس) کند می طی را کمال و سعادت مراحل انسان شود می آراسته اخالقی واالی های ارزش و زیورها به انسان خوی و باطن و شود

1331 ،10.) 

 

 دولت هايمسئوليت
 شهروندان به، زیر خدمات ارائه جهت دولتی هایبخش توسط دریافتی عوارض و مالیات نمودن خرج، دولت هایمسئولیت جمله از

 :است

 و دادگاه، نشده بینی پیش بالیای و حوادث در امداد، نشانیآتش، پلیس توسط: شهروندان امنیت و حقوق و مال و جان از حفاظت 

 .مسلح نیروهای و قضایی سامانه

 هابیمارستان از نگهداری، گوشت و شیر از بازرسی، سالم غذای و آب: سالمتی و بهداشت. 

 عمومی هایکتابخانه و هامدرسه: آموزش. 

 آهنراه و هاخیابان و هابزرگراه، هاجاده ساخت و تعمیر، نگهداری. 

 زیستمحیط و هاجنگل، طبیعی منابع از نگهبانی و حفاظت. 

 بانکی هایحساب ضمانت و هابانک از بازرسی با، اندازهاپس از حفاظت. 

 خشکسالی و زلزله، سیل مانند نشده بینیپیش موارد در: خسارات جبران و کمک. 

 

 گوناگون کشورهاي در شهرونديحقوق 

 ایران در شهرونديحقوق 
 شهروندی حقوق. نمود تعریف شهری یجامعه در اشخاص روابط بر حاکم قواعد مجموعه به توانمی را شهروندی حقوق کلی طور به

 هرابط شهروندی و گردیدمی مطرح شهرنشینی و شهر منظر از تنها شهروندی، ایران در این از قبل تا .است هاانسان فطری و ذاتی حقوق جز

 اما .دیدندمی شهر جامع نقشه تصویب گرو در را شهروندی حقوق و شدمی دیده شهرداری و شهری مدیران و شهر با شهرنشین یک متقابل

. یافت جامعتری دید حقوقی و قانونی مجامع و حقوقدانان میان در اخیر هایسال در شهروندی حقوق یا شهروندی و شهروند واژه از استفاده

 حقوق بخشنامه» نام به و رسید مجلس تصویب به «شهروندی حقوق حفظ و مشروع هایآزادی به احترام» عنوان با قانونی 33 سال در

 همانمت با رفتار و شکنجه منع و بازجویی و بازداشت نحوه ٔ  درباره قانون این مهم رئوس. گردید واحدها دستورکار، قضائیه قوه در «شهروندی

 یعموم کاربرد و شده فراگیر سرعت به ایران در تبعه جای به شهروند ٔ  واژه اخیر هایسال در چند هر .بود قضایی مجریان و ضابطین توسط

 و تاجکستان، ایران چون جوامع در که اندعقیده این به هم هنوز زبانی و حقوقی مسائل امور در نظران صاحب از برخی اما استکرده پیدا

 واژه ینا کاربرد، است بزرگ خیلی روستا و شهر میان فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی هایزمینه در توسعه سطح اختالف هنوز تا که افغانستان

 یناننش شهر مانند هاآن که شود داده تصور این شاید هاآن به زیرا. رفت خواهد شماربه روستاییان مقابل در تبعیض درحقیقت تبعه جای به

 پاکستان و افغانستان مانند کشورهایی شهروند هاآن والدین از یکی که کودکانی به ایران در .روندنمی شماربه کشور الحقوق متساوی اتباع

 هزار 33 منتشرشده آمارهای استناد به. کنندمی ازدواج بیگانه اتباع با ایرانی دختر هزار 12 ساالنه. هستند روبرو شهروندی مشکل با باشد

 قانون مدو جلد. اندشده آورده ایران مدنی قانون در تابعیت قواعد .هستند شناسنامه بدون بیگانه اتباع با مشهد دختران ازدواج از حاصل فرزند

 تصاصاخ تابعیت به بازگشت و تابعیت سلب، ایرانی تابعیت کسب شرایط به خود مواد از شماری در، بعدی اصالحات با 1313 مصوب مدنی
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 ایرانی تابعیت به توانندمی بیگانگان که را شرایطی 131 ماده و برشمرده هستند ایرانی که را کسانی مدنی قانون 133 ماده. استکرده پیدا

 .کنند تحصیل را ایران تابعیت توانندمی باشند ذیل شرایط دارای که اشخاصی: »داردمی اعالم 131 ماده. استنموده مقرر درآیند

 .باشند رسیده تمام سال هجده سن به -1

 .باشند بوده ساکن ایران در متناوب یا متوالی از اعم سال پنج -2

 .نباشند نظامی خدمت از فراری -3

 برای خارجه در اقامت مدت ماده این دوم فقره مورد در. باشند نشده محکوم غیرسیاسی جنایت یا مهم جنج به مملکتی هیچ در -1

 .است ایران خاک در اقامت حکم در ایران دولت خدمت

 

 افغانستان در شهرونديحقوق 
، ساالریجنگ، معاصر افغانستان در شهروندی روند در اخالل عوامل ترینمهم از. استشده استفاده تبعه واژه از افغانستان اساسی قانون در

 قدرت که گروهی هر و استبوده جامعه مبنای افغانستان تاریخ اخیر سال 210 در ساالریجنگ. شودمی برده نام( گراییقوم و نژادپرستی و

 . استشدهمی برخوردار سیاسی قدرت از استداشته بیشتر نظامی

 

 آمریکا متحده در ایاالت شهروندي حقوق
 اساسی قانون به( میالدی) 1311 سال در که آمریکا متحده ایاالت حقوق منشور در آمریکا متحده ایاالت مردم آزادی و شهروندی حقوق

 :از عبارتند منشور این اساس بر آمریکا متحده ایاالت در شهروندی حقوق ترینمهم. استشده حراست و مشخص، گردید الحاق کشور آن

 بیان آزادی و مذهب آزادی: یکم متمم 

 اسلحه حمل و مالکیت آزادی: دوم متمم 

 جنگ و صلح زمان در افراد مسکن مالکیت از حراست: سوم متمم 

 توقیف و تفتیش برابر در افراد مالکیت و مسکن، جان امنیت حق: چهارم متمم 

 عادالنه مجازات و محاکمه، دادرسی: هشتم تا پنجم متمم 

 شده بیان موارد به افراد آزادی و حقوق نشدن منحصر: نهم متمم 

 رایب، نشده ممنوع هاایالت برای یا نگردیده اعطا فدرال دولت به اساسی قانون موجب به که اختیاراتی داشتن محفوظ: دهم متمم 

 .مردم یا هاایالت

 مدنی قوانین چوب چهار در زدن حرف حقوق رعایت: یازدهم متم 

 

 اجتماعی هايمسئوليت

 خصصت به توجه با فعال شهروندان. گیرندمی کار به شهر بهبود و پیشرفت به کمک جهت را خود امکانات داوطلبانه طور به شهروندان

 شرکت. کنندمی فعالیت و عضویت غیردولتی هایسازمان و مربیان و اولیا انجمن نظیر گوناگون محلی هایکمیته و سازمانها در خود استعداد و

 برای اجتماعی هایپروژه در مشارکت، اختالف حل هایهیات یا منصفه هیات، عمومی هایمحکمه در حضور، شهری اجتماعات و هانشست در

 و، محلی اجتماعات که اندعقیده برین نظران صاحب .بود خواهد سودمند بسیار هاآن حلراه و مشکالت یافتن همچنین و جامعه پیشرفت

 فاای شهروندی مفهوم بازتولید و ایجاد در موثری نقش، جوامع در آنها ساختن نهادینه و جدید رفتارهای ارائه با توانندمی محور مردم نهادهای

 .نمایند

 

 فردي هايمسئوليت

 نیز امتیاز یک واقع در اما گرددمی محسوب شهروندی هایمسئولیت جمله از، بسیاری نظر از، که حالی عین در رای حق:دادن رای

 نامزدها یا موضوع به مربوط اطالعات، گیریرای هر از قبل .شودنمی شنیده دولت در صدایشان واقع در دهندنمی رای که کسانی. باشدمی

. ودشمی فراخوانده جنگ برای، دارد بدنی توانایی که مردی هر، جنگ زمان در: ارتش در خدمت .برسد شهروندان اطالع به شفاف بصورت باید

 هر: دیگران حقوق و قانون به احترام .شوندمی حاضر مسلح نیروهای در داوطلبانه یا و سربازی اجباری خدمت صورت به نیز صلح زمان در

 راندیگ حقوق به بایستمی شهروندی هر .کند پیروی، کندمی زندگی آنجا در که کشوری و ایالت، اجتماع قوانین از بایستمی شهروندی
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 رموقعس و راستی و درستکاری اساس بر قانونی عوارض دیگر و درآمد بر مالیات پرداخت به موظف شهروندی هر: مالیات پرداخت .بگذارد احترام

 .باشدمی
 

 دولت هايمسئوليت

 :است شهروندان به، زیر خدمات ارائه جهت دولتی هایبخش توسط دریافتی عوارض و مالیات نمودن خرج، دولت هایمسئولیت جمله از

 و دادگاه، نشده بینی پیش بالیای و حوادث در امداد، نشانیآتش، پلیس توسط: شهروندان امنیت و حقوق و مال و جان از حفاظت

 .مسلح نیروهای و قضایی سامانه

 .هابیمارستان از نگهداری، گوشت و شیر از بازرسی، سالم غذای و آب: سالمتی و بهداشت

 .عمومی هایکتابخانه و هامدرسه:  آموزش

 .آهن راه و هاخیابان و هابزرگراه، هاجاده ساخت و تعمیر، نگهداری

 .زیستمحیط و هاجنگل، طبیعی منابع از نگهبانی و حفاظت

 .بانکی هایحساب ضمانت و هابانک از بازرسی با، اندازهاپس از حفاظت

 .خشکسالی و زلزله، سیل مانند نشده بینی پیش موارد در:  خسارات جبران و کمک

 

 شهروندي فرهنگ 

 ثمیرا به احترام و تعهد، تعلق احساس بردارند در که است بنیادی مشترک قوانین و ها نگرش،ارزشها از ای مجموعه شهروندی فرهنگ

 سبک شامل بلکه،دارد جمعی زندگی یادگیری به اشاره تنها نه مفهوم این. باشد می شهروندی تعهدات و حقوق تشخیص همچنین، مشترک

 سرمایه. است «اجتماعی سرمایه»کسب، شهروندی فرهنگ در کلیدی موضوع. است شهروندی تعهدات به وفاداری و ها مهارت،نگرشها،ارزشها

 احساس،شهروندی فرهنگ های ویژگی از. است جمعی خیر به رسیدن برای نهادها و مردم بین همکاری و تعامل استعداد و ظرفیت اجتماعی

 القیت نقطه شهروندی فرهنگ .باشد می مدرنیته و سنت وحدت،باز دیدگاه،عمومی همکاری،فروتنی و نفس عزت،آینده به امید و اعتماد،تعلق

 فرهنگ عبارتی به. باشد می( خصوصی عرصه در)فعال شهروند و( عمومی عرصه در) کارا سازمان( دولت عرصه در)خوب حاکمیت ماحصل و

 از و «پایان به باال» از حرکت نوع دو مستلزم شهروندی فرهنگ کلی طور به. بخش سه این ارتباط و تعامل با مگر شود نمی ایجاد شهروندی

 باید انشهروند. است حقوق تحقق برای اجتماعی مبارزه و پذیری مسولیت،مشارکت همان «باال به پایین» از حرکت. باشد می «باال به پایین»

 استنک و دولت گری تصدی کاهش مستلزم «پایین به باال »از حرکت بگذارندو قدم اجتماعی مختلف های عرصه در خود حقوق استیفای برای

 گروهها،احزاب،افراد به  را اجازه این دولت عبارتی به. کند حرکت باز نظام یک سوی به بسته نظام یک از و باشد می خود ساختارهای تسلب از

 در اما. است جمعی هویت و ارزش داراری فرد سنتی جامعه در .کنند پیدا حضور عمومی عرصه در بتوانند تا بدهد جامعه مختلف طبقات و

 کی یکدیگر با افراد روابط و و است فطری ارزش دارای او فردیت خاطر به که است مستقلی فردی هویت دارای شهروند یا فرد مدنی جامعه

 در یکسانی های موسولیت و ها آزادی،حقوق دارای خود شان و موقعیت از نظر صرف جامعه افراد همه آن مبنای بر که است قراردادی رابطه

 ظرن این از ویژه به دارد بسیاری اهمیت شهروندی فرهنگ تحقق برای فعال و جو مشارکت شهروندان وجود عرصه این در. .هستند قانون برابر

 را ای جامعه بلکه،کند نمی زندگی جمع میان در فقط که است مختاری و آزاد انسان شهروند. امتیاز یک نه و است حق یک شهروندی که

  نفعلم شهروند. شوند می تقسیم منفعل و فعال دسته دو به شهروند اساس این بر. دارند هم به را ها پیوند و روابط انواع که دهد می تشکیل

 مشارکت و است برخوردار ای شده تعریف حقوق وضعیت از شهروند معنا این در. نامد می«  شده دریافت عضویت»هابرماس که است همان

 «دهش کسب عضویت»هابرماس دیدگاه از فعال شهروند. ندارد است وضعیت آن ثبات کننده تضمین که هایی رویه و روابط،نهادها در چندانی

 فعال و خوب شهروند. سازد می را او هویت که است ای جامعه در فرد شدن جذب و فعال مشارکت مستلزم شهروندی معنا این در. باشد می

 .هستند درگیر عضویتی تعهدات در کامل طور به که است افرادی کننده مشخص

 

 شهروندي حقوق و شهروند

 در که میشود آور یاد شهروند به را هاییمسئولیت و حقوق، دیدگاه این. است کشور یا ایالت، شهر یک رسمی عضو یک شهروند یک

 یاسیس، شهرسازی، مالکیت، اموال، تجاری روابط که است مقرراتی وجود نیازمند جامعه، حقوقی نظر از. استشده تدوین و بینی پیش قانون

 تکالیف و حقوق، شهر مردم روابط، شهروندی حقوق موضوع شهری دید از رو ازاین. دهد سامان و گرفته نظر در را خانوادگی مسائل حتی و

 شهر هماهنگ رشد بر نظارت کیفیت و شهر امور اداره نحوه همچنین. است آن انجام روش و وظایف و هاهدف و اصول و یکدیگر برابر در آنان

 ایفوظ از است ایآمیخته شهروندی حقوق واقع در .است کشور اساسی حقوق از منشعب که بدانیم اصولی مهمترین بعنوان توانمی که است
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 قوقح  آن تامین وظیفه که امتیازاتی و حقوق همچنین و مملکت و حاکم قوای یا دولت و شهر،  یکدیگر قبال در شهروندان هایمسئولیت و

 «شهروندی حقوق»،  هامسئولیت و حقوق این مجموعه به. باشدمی حاکم قوای کلی طور به یا دولت(، شهرداری)شهری مدیران ٔ  عهده بر

 .شود می اطالق

 

 پویا شهروندي

 طور به و دارد ایشان اجتماعی فعالیتهای همچنین و اجتماع افراد کار و کسب و فردی فعالیتهای، روزمره زندگی به اشاره شهروندی

، منظر این از شهروندی .استبرخاسته نگرش این از واقع در فعال شهروندی یا پویا شهروندی. است افراد اعمال و رفتار از ایمجموعه کلی

 ماعیاجت وضعیت پیشرفت به آنها برآیند اما باشند فردی اگرچه که فعالیتهایی. است اجتماعی و فردی هایفعالیت از ایگسترده مجموعه

 عیتوض بهبود در که اجتماعی فعالیتهای دیگر و داوطلبانه فعالیتهای، عمومی خدمات، اقتصادی مشارکتهای است همچنین. کرد خواهد کمک

 ماعیاجت رفتارهای به ترکلی نگاه در قانونی و مدون شهروندی حقوق به اشاره ضمن نگاه این واقع در. افتاد خواهد موثر شهروندان همه زندگی

 کتمشار و وگوگفت برای مناسب فضایی نیازمند شهروندی مفاهیم این دریافت. دارد انتظار خود شهروندان از اجتماع که پردازدمی اخالقی و

 .است عمومی نظارت و متفاوت نظرات نقطه با مردم

 

 شهروندي آموزش

 تراضاع نباید فقط که بیاموزند شهروندان که این یعنی؛ کندمی میسر را هاآن توانمندسازی و سازیظرفیت وظیفه شهروندان آموزش

 در هایکشور همه در شود گفته باید کلی بندیجمع یک در. بیابند را آن کردن برطرف راه و مشکل خودشان که است آماده فضا بلکه کنند

 وزشآم نظام است مشخص که چه آن. بگیرند نظر در اجتماعی و اقتصادی توسعه اصلی عامل و فردی پیشرفت کلید را آموزش، توسعه حال

 در جامعیت وجود عدم: جمله از است مواجه زیادی مشکالت با اصل ترینمحوری عنوان به رسمی غیر و رسمی اشکال در شهری جامعه در

 اندرکاراندست که شهرداری و شهروندان متقابل وظایف، تکالیف و حقوق نکردن مشخص، شهروندی مشارکت جلب راهکارهای فقدان، آموزش

 ورود برای شهروندان سازیآماده، شهروندی آموزش از اصلی هدف .است کرده رو روبه مقاصد و اهداف گسیختگی و پراکندگی با را آموزش امر

 نیاز ودخ ارزشی و فرهنگی هایویژگی با متناسب فعال شهروندان به پویا جامعه یک. است فرهنگی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زندگی به

 خواهد قرار استفاده مورد زندگی در هدفی داشتن و جامعه به تعلق احساس پرورش برای ایوسیله عنوان به عمالً شهروندی آموزش. دارد

 رد مجزا درسی سرفصل صورت به رسمی طور به یا و آموزشی هایکارگاه یا کار محل یا خانه در رسمی غیر طور به شهروندی آموزش .گرفت

 و اهآگ، فعال شهروند یک چگونه که آموزدمی شهروندان به واقع در دانشگاهی تحصیلی رشته صورت به یا و ابتدایی مدارس حتی و مدارس

 آنان به لکهب نیست شهروندی الگوی یک ارائه یا خوب شهروند یا نمونه شهروند یک پرورش آموزشها این مبنای واقع در. باشند پذیر مسئولیت

 یکی ،شهروندی تربیت .نمایند اتخاذ خود فردی زندگی و اجتماع قبال در هایشانمسئولیت به توجه با را خود تصمیمات چگونه که آموزدمی

 و ریزانبرنامه هایدلمشغولی ازجمله، معاصر دوران سیاسی و آوریفن، اجتماعی سریع تحوالت به باتوجه که است شهروندی فروع از

 آموزش نوجوانی تا کودکی دوران از شهروندی مفاهیم یافته توسعه کشورهای در.آیدمی شمار به جهان کشورهای تربیت و تعلیم سیاستگذاران

 و شهروندی آموزش،  میالدی 2002 سال از انگلیس در. دهدمی قرار معلمان و والدین اختیار در را الزم هایآموزش نیز دولت و شودمی داده

 ذیل موارد عمومی طور به هاآموزش این اهداف. گرفت قرار سالگی 13 تا 11 سنین از مدارس درسی برنامه در رسمی طور به آن با آشنایی

 :است

 

 شهروندي هايمسئوليت و حقوق با آشنایی

 شهروندی مهم موضوعات و سرفصلها درباره بررسی و بحث

 اجتماعی فعالیتهای با آشنایی و جامعه شناخت و فهم

 گروهی یا اجتماعی برنامه یک در فعال مشارکت

 کننده مصرف حقوق

 

 شهروندي فرهنگ هویت گيري شکل

 اعیاجتم های نهاد. آید نمی بوجود یکدیگر کنار در افراد تجمع اساس بر خود خودی به پدیده این،فرهنگی هویت گیری شکل حوزه در

 آموزش،شهری مدیریت، محلی و ای منطقه،ملی سطح در مردمی داوطلبانه های انجمن،انتخابات،اجتماعی تأمین، مطبوعات و ها رسانه" چون
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 گیری شکل در "... و سیاسی احزاب، دینی موسسات و مراکز(، هایشان کارکرد به توجه با) جامعه ی ها سازمان، فرهنگی های نهاد، پرورش و

 مرینت نوعی واقع در، شهروندی سلوک و اخالق به پایبندی .گذارند اثر شهر در هایشان فعالیت به توجه با شهروندی فرهنگ مختلف ابعاد

 ایاعض و اطرافیان با ساالرانه مردم و مشارکتی تمرین این واقع در. داد بسیاری اهمیت آن به باید شهروندی فرهنگ در که است دموکراسی

 مشارکت و نیایند در عضویت به داوطلبانه های انجمن و مدنی نهادهای در افراد تا؛ گیرد می شکل... و داوطلبانه های انجمن و مدنی های نهاد

 نظام حاکمیت سطح در دموکراسی تحقق الزمه حتی، گیرد نمی شکل شهروندی فرهنگ هویت ساالرانه مردم های رفتار، باشند نداشته

 که است این فرهنگی شهروندی .گیرد می شکل داوطلبانه های انجمن در شهروندان اجتماعی و سیاسی، فرهنگی مشارکت طریق از اجتماعی

 سایر به نسبت خود تکالف و حقوق با و؛ بپذیرد شهری مجموعه یک در را هستند متمایز او با که شهروندانی مستمر حضور اول درجه در

. هدد ترجیح فردی عالیق و منافع بر را جمعی منافع و،کند پیروی اجتماعی قواعد از. کند مبارزه آن کسب برای و؛ شود آشنا جامعه شهروندان

 ستگاهد با و، باشند کوشا آن استمرار و حفظ در و کند مسئولیت احساس عمومی امکانات و خود اجتماع به نسبت شهروندی چنین که هنگامی

 ودر، نخواهد را ناممکن امور توقع جامعه رسمی های سازمان و دولت از و نماید مشارکت و همکاری جامعه بر حاکم بورکراسی و اجرایی های

 نسایری عمل به منوط را خود اجتماعی تأمین و رفاه و، باشد داشته نظر مد را خود شهری و ملی توسعه، شهروندان سایر با سالم رقابت یک

 ظحف ها آن با شان تحقیر و طرد بدون را خود اجتماعی فاصله و، باشد داشته آمیز مسالمت همزیستی مدنی های اقلیت و نژادها با و، نداند

 ومتحک، کردیم اشاره فرهنگی بعد از مدنی جامعه یک شهروندان برای که وظایفی مقابل در. گردد محسوب شهروندفرهنگی یک تا...  و کند

 فیتکالی و ها مسئولیت برابر در.» دارد وظایفی اند کرده تفویض آن به را خود قدرت جامعه شهروندان و است جامعه مدنی قدرت نماینده که

 شهروندان برای جامعه اساسی قانون در شده تعریف حقوق رعایت اجرای به نیز رسمی های سازمان و حکومت، باشد می شهروندان عهده به که

 واسطه هب حقوق این دیگر بخش و،گیرد می شکل هستند قائل شهروندان برای که انسانی هویت واسطه به حقوق این از بخش. باشند می ملزم

، وانینق وضع با حتی تواند نمی حکومتی هیچ.شود می گرفته نظر در شده وضع آن موضوعه قوانین و اساسی قانون قالب در اجتماعی پیمان

 مالیات واسطه به.دهد می تشکیل را شهروندی حقوق از بخشی امروزه که ها آن اجتماعی حقوق و،کنند نقض را اقراد سیاسی و مدنی حقوق

 الزام. کند می ها آن زندگی برای مناسب رفاهی امکانات و شهروندان های نیاز تأمین به موظف را دولت، پردازند می شهروندان که عوارضی و

 انتخاب در تنها نه مردم که هایی حکومت در.شود می یاد رفاه دولت عنوان به آنها از امروزه که است نحوی به حقوق این رعایت به ها دولت

 تهخواس تأمین برای شده انتخاب افراد و حکومت مسئولیت، دارند نقش نیز شهرداران و شهر شوراهای نمایندگان انتخاب در بلکه، حاکمان

 ودخ آنکه از بیش آنها دلیل همین به.دارد مردم رضایت به بستگی ها آن مسئولیت دوام و حمایت زیرا،است تر پررنگ و تر جدی مردم های

 (1333:30، کوشا.« )هستند پاسخگو عمومی افکار.  مردم برابر در، ببینند مسئول کشور اداری نظام و سیاسی دستگاه برابر در را

 

 گيري نتيجه
 ظارانت این. کرد ایجاد تدریجی صورتی به و گرفت نظر در اساسی هدفی همچون را آن باید که است فرآیندی شهروندی تعهد و اخالق

 گذاشتن ارکن و انفعال آن منفی نتیجه و است بیهوده کامالً انتظاری بیاید وجودبه اساسی تغییرات با و خودکار صورت به فرهنگ و اخالق که

 و اردد ساله چندهزار تمدنی پیشینه و فرهنگ که کنیممی زندگی کشوری در ما. است مزبور فرهنگ ساختن و ایجاد برای ابتکار و اندیشه

 مترک اندگرفته قرار توجه مورد هم اگر و شده توجه منابع این به کمتر که کرد اذعان باید اما. است زیاد بسیار حوزه این در کار برای منابع

 اخالق جادای برای استفاده قابل منابع مهمترین. است شده تالش استفاده قابل راهکارهای به آنها کردن تبدیل و کاربردی موارد استخراج برای

 امانج هایبررسی به توجه با .یافت سیاسی اخالق و مدنی اخالق، زبانی و قومی، محلی تنوع، سنت، دین در توانمی را کشور در شهروندی

 فراتر ار پا رابطه این در تواننمی لذا، است نگرفته صورت ایران در شهروندی حقوق وضعیت از آماری و کمّی توصیف که رسدمی نظر به، شده

 ماردنگ و شهروندی حقوق منشور تدوین بر مبنی یازدهم دولت عزم به توجه با ولی. کرد بیان علمی اینظریه و گذاشت هازنیگمانه برخی از

 .بود ایران در شهروندی حقوق توسعه به امیدوار توانمی، شهروندی حقوق امور در جمهور رئیس ویژه دستیار
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