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  فصلنامه مطالعات سیاسی  
  1389، زمستان 10سال سوم، شماره 
  117- 144: صفحات 

  17/10/1389:  ؛ تاریخ پذیرش نهایی2/9/1389: تاریخ دریافت

  

  
  ؛ابعاد و تحلیل حقوق شهروندي 

  و آموزش حقوق شهروندي راه کارهایی براي تربیت
  

  رضاعلی محسنی
  
  

  چکیده
صل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از اساساً حقوق شهروندي بر سه ا

شود که  شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادي اطالق می. شود ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می
باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در  تابعیت کشوري را دارا می

عنوان یک پایگاه و  شهروندي به. ر قوانین عادي در آن کشور به تصویب رسیده استقانون اساسی و سای
اي به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر  نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه

احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلّقات نژادي، قومی، طبقاتی، 
حقوق شهروندي که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله .  مذهبی استفرهنگی و

عنوان یک احساس مشترك عمومی نسبت به  و به» مردم بر دولت«و » دولت بر مردم«حقوق متقابل 
موانع و مشکالت اجراي حقوق شهروندي در . هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکالتی همراه است

ش حقوق وزاز هر عوامل معطوف به عدم تبیین جایگاه حقوق شهروندي، فقدان آمایران، بیش 
 به بررسی عوامل یاد نوشتاراین . هاي متعدد اجتماعی است نهادینه شدن آن در الیهعدم شهروندي و 

  .پردازد شده و ارایه راهکارهاي اجرایی حقوق شهروندي می
  

  ها کلید واژه
  .آموزش ی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی،شهروند، حقوق شهروندي، حقوق مدن

                                                
 عضو هیات علمی و استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان           Mohseninet@yahoo.com  
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  مقدمه
باشـند و بـه تبـع ایـن      شـود کـه تابعیـت کـشوري را دارا مـی            به افرادي اطالق می    1شهروند

شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عـادي در آن           وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می      
روندي یکـی از فرآینـدهاي جامعـه    توان گفت که شـه  در واقع می . کشور به تصویب رسیده است    

عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شود کـه بـه موجـب     مدرن بوده و به   
  . کند آن امکان برخورداري از حقوق و قدرت را فراهم می

شهروندي به مثابه فرآیند اجتماعی و سیاسی قرن نوزدهم در جوامع سنتی مدنی به صـورت     
 ملـت هـا از   -طور همزمان با مسأله عضویت در دولـت   لت و ملت مطرح و بهتعامل جدي بین دو 

عنـوان یـک پدیـدة      بـه 2شهروندي .(Janoski,1988)مباحث مهم اجتماعی و سیاسی شده است    
هاي محوري نظام هاي سیاسی دموکراتیـک و شاخـصی کلیـدي بـراي               اجتماعی مدرن از مولفه   

رن است که برخوردار از حوزة عمـومی و جامعـه          نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعۀ مد       
اهمیت حقوق شهروندي تا بدان حد      ). 1383توسلی و نجاتی حسینی،     (مدنی کارآمد و پویاست     

چنانکـه برخـی از کارشناسـان بـر ایـن           . کند است که رابطۀ نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می        
باشد، رابطه مردم و حاکمیـت دچـار   اي که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده         نظراند، جامعه 

  .تزلزل است
 ملت نهاد شهروندي است که خود به معناي ادغام همه سـاکنان یـک قلمـرو    -جوهره دولت   

کاستلز و دیویدسـتون،    (عنوان شهروندي است     در قالب اجتماع سیاسی و برابري سیاسی آنان به        
1383 :49(.  

ر در اعالمیـه حقـوق بـشر و شـهروندي     اولین با ) در مفهوم جدید  (اصطالح حقوق شهروندي    
 قـرار  م1791 فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سـپتامبر        م1789سال  
 در مجمع عمومی ملـل متحـد بـه امـضاء       م 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر که در سال      . گرفت

 فرانـسه الهـام   کشورها رسید در بسیاري از مواد خود از محتواي اعالمیه حقوق بـشر و شـهروند              
 .)1385آفنداك، (گرفته است 

                                                
1- Citizen 
2- Citizenship 
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 اعضاي یک دولت    2 و وظایف  1اي از حقوق   در نظریه سیاسی و حقوقی، شهروندي به مجموعه       
 .(Marshal, 1998: 61)شود   ملت یا شهر اطالق می-

طور کلی، شهروندي یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابـل دولـت                 به
 و همچنین یک احساس مشترك عمومی نسبت بـه هویـت ملـی و          »دم بر دولت   مر «بر مردم و    

  .اجتماعی در یک محدودة مشخص است
   

  چیستی و ماهیت حقوق شهروندي: اول گفتار
  تعریف شهروندي) الف

در ادبیات گستردة نظریه هاي شهروندي، هستۀ مشترك تعـاریف ارایـه شـده از شـهروندي بـه                  
  :شرح زیر است

  ؛ و نقش اجتماعی مدرن براي تمامی اعضاي جامعه نوعی پایگاه-1
 هـا و تعهـدات اجتمـاعی،    مسؤولیت مجموعه به هم پیوسته اي از وظایف، حقوق ، تکالیف و          -2

  ؛سیاسی، حقوق ، اقتصادي و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان
   احـساس تعلــق و عـضویت اجتمــاعی مـدرن بــراي مـشارکت جــدي و فعاالنـه در جامعــه و      -3

  ؛ هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیحوزه
 برخورداري عادالنه و منصفانه تمامی اعضاي جامعـه از مزایـا، منـافع و امتیـازات اجتمـاعی،               -4

توسـلی و  (اقتصادي، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادي، مـذهبی و قـومی              
  .)1383حسینی نجاتی، 

، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولـت بـا سـه     3شهروندي از دیدگاه تامس مارشال    
مفهـوم شـهروندي    . نوع حق؛ شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه اسـت            

در عین حال، این مفهوم نشان می دهـد کـه          . شود دهد که با قانون اعطا می      منزلتی را نشان می   
از دیـدگاه  .   داراي حقـوق هـستند  4یاشخاص به اعتبار جایگاه شان در اجتماع یا واحـد سیاسـ          

                                                
1- Rights  
2- Duties 
3- Thomas Marshal 
4- Polity 
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 1جغرافیایی انسانی، شهروندي، در واقع شرایط عضویت در واحدهاي سیاسی معموالً دولت ملی               
. دهنـد  کند وظایف معینی را انجـام مـی   است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می

ت کامل در یـک جامعـه     شهروندي بیش از آنکه نظریه باشد، مفهومی است که به شرایط مشارک           
  .)1387صرافی و عبداللهی، (دهد  رسمیت می

  :ها از حقوق شهروندي چند نکته مهم استنباط می شود از تعاریف فوق و سایر تعریف
حقوق شهروندي از جمله حقوقی است که بـراي بـشر بـه جهـت رعایـت کرامـت و شـأن او                  - 1

  ؛شناخته شده است
ست که به وسـیله قـوانین اساسـی کـشورها مـورد      حقوق شهروندي امتیازات و آزادي هایی ا  - 2

 ؛حمایت قدار گرفته و رعایت آن ضمانت شده است
 حقوق شهروندي شامل امتیازاتی است که فرد انسانی یا طبعـاً داراي آن اسـت و یـا قـوانین                -3

 ؛کشورها به آنها اعطاء کرده است
در مورد اتباع یک کشور   حقوق شهروندي برخالف حقوق بشر که در آن تابعیت مؤثر نیست،             -4

 . به رسمیت شناخته شده است
  

  معناشناسی حقوق) ب
حق آن رابطۀ حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می دهد                

و یا از شـخص  ) آن را تصرّف کند( تا به گونه اي تک و ویژه بر چیزي معین تسلّط و چیرگی یابد  
 بنـابراین حـق   .)49: 1387سـاکت،  (دن چیزي یا کاري معین را بخواهد       دیگر انجام یا انجام ندا    

اي پیوسـته و جدانـشدنی کـه قـانون بـراي یـک            عبارت است از قدرت، امتیاز، سلطه یا خواسته       
حقوق هر کشوري براي شخص حقیقی یا حقوقی، در برابر دیگران، امتیـازي             . شناسد شخص می 
. ع اشخاص در جامعه از سـوي قـانون داده مـی شـود             این امتیاز که براي حفظ مناف     . می شناسد 

  .  است3»حقوق« نام دارد و جمع آن 2»حق«
  : اهم آن عبارت است از. شود ي مستفاد میدها و معانی متعد از حقوق، برداشت

                                                
1 -Nation-State 
2 -Right 
3 -Rights 
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 حق توانایی یا اختیاري است که نظام یا نظم حقوقی هر            :»جمع حق « به معناي    »حقوق «-1
طور مستقیم استفاده کنند یا اینکه انتقال مال یـا انجـام    ز مالی بهکشور به اشخاص می دهد تا ا     

  .)249: 1377 کاتوزیان،   و2: 1368امامی، (دادن کاري را از دیگران بخواهند 
به معناي معرفت هـاي    » حقوق« گاه ممکن است واژة      :»معرفت حقوق « حقوق به معناي     -2

اسانه درباره معرفت هاي حقوق رواج یافتـه   اکنون که بررسی هاي جامعه شن     . کار رود   به 1حقوقی
  .)33: 1387علیزاده، (است، ممکن است این کاربرد نیز فزونی یابد 

   در ایـن معنـا، حقـوق مجموعـه قواعـدي          :»مجموعه قواعد حقـوقی   « حقوق به معناي     -3
الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظـم و اسـتقرار عـدالت، بـر زنـدگی اجتمـاعی انـسان                 

  .)58: 1377کاتوزیان، (ومت می کند و اجراي آن از طرف دولت تضمین می شود حک
  این همان مفهـومی از  : یک کشور»نظام حقوقی«  یا »نظام حقوقی« حقوق به معناي   -4

در این برداشت، حقـوق یـک نظـام      . حقوق است که بیشتر جامعه شناسان با آن سر و کار دارند           
 حقوقی، قواعد حـاکم بـر ایـن        –عه اي از روابط اجتماعی      اجتماعی است که در داخل آن مجمو      

نهادهایی که اجراي این قواعد را تضمین مـی کنـد و سـازمان هـاي حقـوقی اي کـه آن        روابط،
  .نهادهاي حقوق در چارچوب آن سازمان ها به اجراء در می آیند، وجود دارد

  حقــوقی، دانــشی کــه بــه مطالعــه نظــام هــاي :  »علــم حقــوق« حقــوق بــه معنــانی -5
سازمان هاي حقوقی ، نهادهاي حقوقی و مفاهیم و قواعد حقوقی و چگونگی اجراي ایـن قواعـد                  

  .)58-59، همان(در عرصۀ زندگی اجتماعی و حقوقی می پردازد 
  
  انواع شهروند) ج

شهروند بودن در یک نگاه به این معناست که شما به یک کشور تعلق داشته و بـراي زنـدگی    
  . از حقوقی برخوردار هستیدکردن در آن جامعه

اعتقاد بر آن است کـه    . گردد تبیین مفهوم شهروند به مالک حقوق بودن در جامعه ختم نمی          
به عبارت دیگر در ادامه پیوستار حقوق فـردي، وظـایف           . اي همراه است   اصوالً هر حقی با وظیفه    

ن معتقدنـد ایـن      صاحب نظرا  .)23: 1388فتحی واجارگاه و واحدچوکده،     (شود   فردي مطرح می  
                                                
1 -Legal knowledge 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راه کارهایی براي تربیت؛ ابعاد و تحلیل حقوق شهروندي

 122

افراد زیادي هستند که در مورد حقوق شـان    . دو عامل، دو بال اصلی شهروند محسوب می شوند        
در حالی که شناخت . نمایند کنند، ولی به وظایفی که متعاقب آن می آید، توجه نمی         صحبت می 

   .شود وظایف هر فرد در قبال جامعه یکی از پیش نیازهاي اصلی جریان شهروندي محسوب می
اساساً شهروند عضوي از یک جامعه شهري است، همانگونه که انتظار اسـتفاده از             : افزاید ترنر، می 

. خدمات، تسهیالت و حقوق شهروندي دارد، تعهداتی نیز بر گردن دارد که بایـستی انجـام دهـد    
(Turner, 2006:41-42) 

  :برند  ، سه نوع شهروند را نام می2 و کاهن1وستهایمر
. کنـد  ول، در جامعه به طور فردي فعالیت میؤشهروند شخصاً مس: ولؤاً مس  شهروند شخص  -1

هـا و تـالش بـراي      کـردن زبالـه    جمـع  :هاي رفتاري چنین افرادي عبارت اسـت از        برخی از نمونه  
داوطلبانه اداي دین  و کسب آگاهی، فداکاري و ایثارگري و شهادت طلبی     ،  تمیزي محیط زندگی  

 .کردن
کند و  کند و مالیات خود را می پردازد، او از قوانین پیروي می     ر می ول کا ؤشهروند شخصاً مس  

. نمایـد  همچنین به افرادي که در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله گرفتار آمده اند، کمـک مـی       
کنـد و    کمـک مـی   ) نیازمنـدان (ول فردي است کـه داوطلبانـه بـه دیگـران            ؤشهروند شخصاً مس  

  . )24:1388واجارگاه و واحدچوکده، یفتح(رفتارهاي خیرخواهانه دارد 
این نوع از شـهروندان، کـسانی هـستند کـه فعاالنـه در امـور مـدنی و         :  شهروند مشارکتی  -2

  .کنند زندگی اجتماعی جامعه در سطح محلی و ملی مشارکت می
کنند که مشارکت مدنی فراتر از مـشکالت بـا          طرفداران شهروندي مشارکت جو استدالل می     

شهروند مشارکت جو، همچنین ارتباطـات، ادراکـات مـشترك،     . باشد عه می فرصت خاص در جام   
 .)25 ،همان( دهد اعتماد و تعهدات جمعی را توسعه می

دهنـد کـه    هایی را ارایه می    طرفداران شهروند عدالت محور، تحلیل    :  شهروند عدالت محور   -3
 نمـودن عـدالت     عدالتی و همچنین نسبت بـه پیگیـري        توجه آشکاري را نسبت به موضوعات بی      

 .دهد اجتماعی ارایه می

                                                
1 - Westheimer 
2 - Kahne 
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طور منتقدانـه سـاختارهاي اجتمـاعی، سیاسـی و      تر، شهروندان عدالت محور به به بیان دقیق 
دهنـد کـه ماهیـت      هایی را مورد توجـه قـرار مـی         اقتصادي را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژي       

ــی   ــا ب ــته و ب ــی داش ــی  جمع ــت م ــدالتی مخالف ــشک   ع ــلی م ــل اص ــد و دالی ــشان کن   الت را ن
 .)27، همان( دهد می

دیدگاه شهروند عدالت محور با دیدگاه شهروند مشارکتی به لحاظ تاکیدي که بر کار جمعی               
تاکیدي که شـهروند عـدالت محـور    . در ارتباط با زندگی و مسائل اجتماعی دارند، مشترك است   

هـاي سـاختاري    وضـعیت   در واکنش نسبت به مشکالت اجتماعی و وجه انتقادي که نـسبت بـه             
 . جامعه دارد، از شهروند مشارکت محور متفاوت است

شـهروند  «  وي بـین .  بـه دو نـوع شـهروند اشـاره مـی کنـد      ( Johnston, 1992)جانـستون  
ول، داراي  ؤشـهروند مـس   . شـود   و مـستقل تفـاوت قائـل مـی         »شهروند خودمختار «   و    »ولؤمس

روند خودمختـار فاقـد ایـن عملکـرد     فعالیتی هماهنگ با دولت و حکومت محلی است، ولی شـه         
  . هاي رسمی دارد است و یا ارتباط بسیار کمی با سازمان

اي بـا وجـود      عـده . شـوند  امروزه، افراد بیش از پیش داراي شهروندي دوگانه و چندگانه مـی           
شوند، فاقد حقوق مهمی هستند که الزمه موقعیت شـهروندي   اینکه شهروند رسمی محسوب می   

  . اند ادي و جنسی از مشارکت کامل محرومژفراد به علت بیکاري، فقر، تبعیض نبسیاري از ا. است
  
  هاي حقوق شهروندي ویژگی) د

حقوق شهروندي جدید، داراي دو ویژگی بارز است که آن را از سایر مفاهیم حقوق جدا مـی             
  :سازد

 مفهوم  این استقالل بدین  . آید  حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار می          نخست؛
اگر حقوق شهروندي مدرن از حقـوق بـشر   . است که باید با نگاهی خاص این علم را تعریف نمود    

جداست، پس مفاهیم، اهداف و بنیان هاي آن نیز باید جداگانه بررسـی شـود و کارکردهـاي آن             
ارتباط ایـن رشـته بـا حقـوق بـشر و مفـاهیم اجتمـاعی و        . نیز در این حالت متفاوت خواهد بود     

ی مربوط به شهروندي، لزوماً به معنی عدم استقالل آن نخواهد بود چرا کـه تقریبـاً تمـام              فرهنگ
  . اند هاي علوم انسانی با هم در ارتباط رشته
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هـاي    حقوق شهروندي مدرن، بر روابط شهرنشینان با هم دیگـر و رابطـه ایـشان بـا ارگـان       دوم؛
 به مفهـوم عـام   »حقوق شهروندي«ی از دولتی داللت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاص      

  .به شمار آورد
  : نماید کانت، صفات زیر را ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند، محسوب می

کند، مگر قانونی که خود بـا آن موافقـت           شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی      اختیار قانونی؛    -1
  . کرده است

در وضـعیت مـساوي قـراردارد و هـر           به معنی اینکـه، شـهروند بـا دیگـران             تساوي مدنی؛  -2
 .شود تجدیدي نسبت به حقوق او همانند دیگران است و هیچ تبعیض روا داشته نمی

 هستی و  بقاي شهروند در یک جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیـست،       استقالل مدنی؛  -3
مـشترك المنــافع   عنـوان عـضو جامعـه    بلکـه نتیجـۀ حقـوق و اسـتعدادهاي خـاص خـود او بـه       

 .)170: 1380کانت، (تاس
  
  هاي شهروندي مؤلفه) ـه

هـاي   صاحب نظران، با توجـه بـه نـوع نگـاه خـود، مؤلفـه         . هایی قائلند  براي شهروندي، مؤلفه  
، احساس تعهد، احساس برابري، کنجکاوي و ترقی طلبـی،   1منکلر. شهروندي را مطرح می کنند    

هـاي اساسـی شـهروندي     ز جملـه مؤلفـه  را ا... اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی، مشارکت و       
 ,Dee)، مشارکت، تعـاون، همکـاري و دانـایی محـوري     2 توماس دي(Minkler, 1998).داند  می

 ملی و جهانی، سـخت کوشـی،   -ستگی شخصی، دانش محوري محلی   اآر،  3، می هویی لیو   (2004
پذیري،  ولیتؤ مس 4 و فالکس(Liu, 2001)وطن دوستی، تبعیت از قانون، نوع دوستی، مشارکت 

 تفکـر   5 و سـامرز (Faulks, 2000) بسط ارتباطات انسانی، کل نگري، احترام بـه اصـول اخالقـی   
انتقادي، توجه به نفع عمومی، مشارکت در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی، درك   

                                                
1 -Minkler 
2 -Tomas Dee 
3 -Mei Hui liu 
4 -Faulks 
5 -Summers 
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گاه و واحد فتحی واجار(دهند  را مدنظر قرار می ... نیازها و نگرش هاي دیگران، رفتار متعهدانه و         
  .)16-17: 1388چوکده، 

  گرایــی و  هـاي مخـالف، قـانون    اندیـشه ورزي و ژرف اندیـشی، سـعه صـدر و تحمـل اندیـشه      
قانون پذیري، احساس خود ارزشمندي و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سـازنده، عـدم          

، تمایـل بـه   تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیـه پرسـشگري و کنجکـاوي    
تفکر خالّق  و واگرا در حل مسائل مبتال به محیط پیرامون، توانایی و جرأت در ابـراز اندیـشه، از           

مهرمحمـدي،  ( شـود  هاي مفهوم شهروندي قلمـداد مـی       عنوان پایه  هایی است که به    جمله ویژگی 
  : هاي شهروندي عبارتند از در این مجموعه مؤلفه. )32-21: 1377

   دانایی محوري -1
در دانـایی محـوري کـه مهـم تـرین مؤلفـه          . شهروند، کنجکاو و در جستجوي دانـایی اسـت        

یت پذیري اسـت و داشـتن آگـاهی در      لوؤمتشکله شهروندي است، گام اول مشارکت فعال و مس        
زمینه موضوعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی، ملی و بین المللـی پـیش نیـازي          

  .اساسی به شمار می رود
  طن دوستی و-2

وطـن دوسـتی بـه معنـاي وفـاداري       . کنـد  یک شهروند به شهر و کشورش احساس تعلق می        
یکـی از مـسائل   . هـاي روزانـه اسـت    نسبت به کشور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت 

تجلّـی  . یک کشور اسـت ... عینی شهروندي، احساس تعلق اجتماعی به فرهنگ، آداب و رسوم و          
ایـن  . این است که یک شهروند، مرز و بوم خـود را خانـۀ اصـلی خـود بدانـد                 عینی این احساس    

  .طور طبیعی در میان جامعه مهاجران، احساس ضعیفی است احساس به
   قانون مداري-3

شـهروند  . قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می سازد               
. ن که مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد رغم ای  تالش می کند تا قوانین را علی      

اما در ابتدا التزام عملی به قانون را     . او هرگونه اعتراض به قانون را از مسیر گفتمان پی می گیرد           
  . داند وظیفه خود می
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 پذیري لیتوؤ مس-4
ز پـذیري آحـاد جامعـه همـراه اسـت ا      ولیتؤولیت و مـس ؤشهروندي مفهومی است که با مـس  

آنجایی که در جامعه، فرد آیینه دیگران است، هرگونه تسامح در انجام وظـایف خـود را، در زیـر                
زیباترین احساس خوشایند شهروندي، تالش بـراي همکـاري و          . داند هاي جامعه مؤثر می    ساخت

 . ولیت خود و دیگران را به دوش کشیدن استؤتعاون و بار مس
  مشارکت-5

داند که در آن شهروندان از طریق مـشارکت    جامعه اخالقی می   ارسطو، جامعه سیاسی را یک    
از نظر ماکیاولی، شهروندي مغایر با بی تفاوتی است، آن یک وظیفـه و تعهـد                . کنند پیشرفت می 

شارکت تنها این نیست که فـرد در  م. است که هم به نفع جمعی و هم به نفع شخصی توجه دارد  
د شهروندي باید نقش راهبردي داشته و اشاعه دهنـده  نقش رأي دادن ظاهر شود، بلکه در فرآین    

  .پذیر باشد ولیتؤفرهنگ مس
 قادگري و انتقادپذیري انت-6

آنان باید توانـایی    . انتقادگري و انتقادپذیري اصل اساسی تعامالت مؤثر میان شهروندان است         
تحلیـل فکـري   و سپس هرگونـه   داشته باشند تا فعل و انفعاالت جامعه را مورد مداقه قرار دهند         

: 1388فتحی واجارگاه و واحد چوکـده،        ( یه دهند امنظم و منطقی و جهت بهبود فرآیندها را ار        
ق و مفهـوم پیـاده    انتقادپذیري نیز به معناي توانایی تحلیل نظر دیگران و سپس درك منط .)22

  .  آن استو پذیرش و یا رد
  
  ابعاد حقوق شهروندي) و

دارد؛ کمـال مطلـوب انـسان آزاد و رهـایی         زمینه مقرر می   اعالمیه جهانی حقوق بشر در این     
شود که شرایط تمتـع هـر کـس از حقـوق اقتـصادي،               یافته از ترس و فقر در صورتی حاصل می        
 میثـاق  2بنـد دوم مـاده   . شـود  سیاسـی او ایجـاد مـی     اجتماعی و فرهنگی و همچنین مـدنی و       

  : کهالملی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته بین
شوند که اعمال حقوق مذکور در ایـن میثـاق را بـدون     کشورهاي طرف این میثاق متعهد می   

هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسـی یـا هـر گونـه عقیـده                   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1389، زمستان 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سوم، شماره

 127

همچنـین  . دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تـضمین نماینـد   
 ماده بر توجه به حقوق اقتصادي شناخته شده در ایـن میثـاق و تـضمین آن              در بند سوم همین   

  .تاکید شده است
هـایی چـون حـق آزادي، انتخـاب      توان در مؤلفـه  حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را می  

شغل و استفاده از شرایط اختیار و رضایت بخش و همچنین حمایت در برابر بیکـاري و دریافـت        
بخـش، حـق داشـتن مـسکن، حـق        ابر و دریافت پاداش منصفانه و رضـایت       دستمزد مساوي و بر   

هاي صنفی و عضویت در آنها، حـق اسـتفاده از بهداشـت عمـومی،             ها و سندیکاه   تشکیل اتحادیه 
اي،  هاي اجتماعی و خدمات اجتماعی، حق تحصیل و کارآموزي حرفـه   هاي پزشکی، بیمه   مراقبت

 نظر گرفتن شرایط یکسان حـق دسترسـی بـه کلیـه     هاي فرهنگی با در حق مشارکت در فعالیت 
ها،  ها و پارك ها، رستوران شود از قبیل وسایل نقلیه، هتل      امکانات خدماتی که به عموم عرضه می      

-148: 1381امیـر ارجمنـد،     : المللـی؛ بـه نقـل از        کنوانسیون بین  5ماده  (مورد مطالعه قرار داد     
135(.  

را  زمـانی   ومکـانی  ، اجتمـاعی ، فـردي عدي، چهار بو لیو در تحلیل شهروندکوگان، گراسمن   
دلیل این که فرآیندهاي درونی و خـصوصی        به. بعد فردي، پیچیده ترین بعد است      :اند ذکر نموده 

بعد فـردي شـهروندي، بـر گـسترش توانـایی           . دهد را به فرآیندهاي بیرونی و عمومی ارتباط می       
د دارد، که به لحاظ فردي و اجتماعی، توسط فردي و تعهد نسبت به اصول اخالق و رفتاري تاکی        

  .شود هاي ذهنی و فکري، عشق و عالقه و عمل مشخص می خصلت
کند که شهروندان بایـد قـادر باشـند کـه در شـرایط و                بعد اجتماعی شهروندي مشخص می    

آنهـا بایـد قـادر باشـند در     . موقعیت هاي مختلف نیز فعالیت کنند و کنش متقابل داشته باشند         
منظور مشارکت در زندگی عمومی و فائق آمدن بـر مـسائل و مـشکالتی         ت و مذاکرات، به   مباحثا

گردند، با دیگران گفتگو کنند و در یـک فـضاي محترمانـه کـه      که به طور فردي با آن مواجه می 
شود، به قضاوت رفتـار یکـدیگر        همواره شأن انسان و زندگی اجتماعی در آن مراعات و حفظ می           

  .هاي تازه را فراهم نمایند د ارزشاحترام و بستر رش
  در بعد مکانی، هر فرد، فراتـر از خـود و جامعـه پیرامـونی، در حیطـۀ چنـد جامعـه محلـی،                      

طور فزاینده مرزهـاي مـادر را بـا تعلقـات            جهان به . کند اي، ملی و چند فرهنگی، عمل می       ناحیه
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 حجـم و بعـد بیـشتري    انسجام دهکده جهانی در قرن بیست و یکـم از . شکند مجازي در هم می 
  . برخوردار است

بعد زمانی شهروندي بر این موضوع تاکید دارد که شهروندان، نباید خـود را خیلـی در زمـان       
در بعد زمانی ، محدود بودن دیـدگاه  . حال محدود کنند و از تحلیل گذشته و آینده غافل بمانند   

. ز گستره زمان غافـل بمـانیم   شود وسعت زمان را درك نکرده و ا        مان به شرایط خاص، سبب می     
  )7-10: 1388فتحی واجارگاه و واحد چوکده، (

آنها ابعـاد  . کنند آلن سیرز و وان هبرت در تحلیل ابعاد شهروندي، دیدگاه دیگري را بیان می        
  : دانند از شهروندي را عبارت می

  ؛بعد مدنی شهروندي - 1
 ؛بعد سیاسی شهروندي - 2
 ؛ اقتصادي شهروندي-بعد اجتماعی  - 3
4 - عد فرهنگی یا گروهی شهرونديب. 

هاي دولتی در ارتباط     گیري هاي اساسی جامعه، حدود تصمیم     در بعد مدنی شهروندي، ارزش    
بعـد مـدنی   . کنـد  هـاي ویـژه و ذینفـع را مـشخص مـی      با افراد شهروند، حقوق و تعامالت گـروه     

تعامالت و ارتباطـات    شهروندي، عواملی نظیر آزادي در گفتار، برابري در مقابل قانون، آزادي در             
بعـد سیاسـی   . گـردد  به معناي عام و همچنین جریان آزادانه دسترسی به اطالعات را شامل مـی       

بـه عبـارت دیگـر، شـهروندي     . شهروندي، مسائل حق راي و مشارکت سیاسی شـهروندان اسـت       
  . سیاسی، به حقوق و وظایف سیاسی اشاره دارد که در قالب نظام سیاسی تبلور پیدا می کند

 اقتـصادي شـهروندي، بـه ارتبـاط بـین افـراد در یـک موقعیـت اجتمـاعی و                   -بعد اجتماعی 
  .همچنین به مشارکت در یک فضاي باز سیاسی اشاره دارد

  اي از فرآینـد گـسترش تنـوع فرهنگـی اشـاره       بعد فرهنگی یا گروهی شـهروندان، بـه شـیوه       
 مهـاجرت جهـانی، افـزایش    هـاي دیگـر،   کنند که با موضوعاتی نظیر توانایی پذیرش فرهنـگ   می

شهروندي فرهنگی به آگاهی از میراث عمومی فرهنگی اشـاره  . تحرك و تغییرپذیري همراه است 
  .)11-12، همان(دارد 
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 در تحلیل ابعاد حقوق شهروندي، بر سه مفهوم اصلی به شرح زیر تاکیـد            2 و نورمن  1کایملیکا
  :ورزند می
  ؛شهروندي به عنوان موقعیت قانونی - 1
 ؛ه عنوان فعالیت مطلوبشهروندي ب - 2
 .هویت - 3

عنوان موقعیت قانونی بر عضویت درآمدن کامل یک فرد در یک جامعه سیاسـی      شهروندي به 
شهروندي به عنوان فعالیـت مطلـوب نیـز اشـاره بـه ایـن مطلـب دارد کـه              . و خاص اشاره دارد     

عـه خـود   گستردگی و کیفیت شهروندي در هر فرد نتیجۀ مـشارکت او در فعـل و انفعـاالت جام        
  . شهروندي در این مفهوم بیشتر ماهیتی اجتماعی و فرهنگی است. باشد می

توانـد عبـارت باشـد از     آن از سـویی مـی  . هویت نیز مفهومی چندوجهی و چند قـالبی اسـت   
توانـد دامنـۀ وسـیعی از       ، مـی  رنگرش هایی که براي شناخت دیگران الزم است و از سـوي دیگـ             

رایط و موقعیت هاي مختلف شکل گرفتـه و مـضامینی ماننـد            مباحثاتی را شامل گردد که در ش      
هویت، مفهـومی  . یابند، انعکاس دهد منابع تاریخی، زبان  و فرهنگ را که در آن شرایط تبلور می  

  .)12-14همان، (پویا است که می تواند در اثناي تالش یک کشور براي ایجاد آن، شکل گیرد 
هاي قرن بیـست و یکـم        ان در مواجهه با چالش    شهروندي چند بعدي، الزمه فعالیت شهروند     

  :هاي زیر باشند شهروندي چند بعدي، مستلزم این است که شهروندان داراي توانایی. است
   ؛ه با مشکالت به عنوان عضوي از یک جامعه جهانیهمواج -
 ؛فعالیت مشارکتی با دیگران -
  ؛ وجود داردها و وظایفی که در جامعه ولیت براي نقشؤعهده دار شدن مس -
 ؛تفکر منتقدانه و منظم و البته مستمر -
 ؛توانایی حل تعارض در یک بستر عاري از خشونت -
 ؛هاي محیطی است اتخاذ شیوه زندگی که پاسدار و حامی ویژگی -
 ؛ احترام و دفاع از حقوق بشر-
 ؛مشارکت در زندگی عمومی -

                                                
1- Kymlicka 
2- Norman 
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 . نیبه کارگیري تکنولوژي اطالعات به عنوان یک مزیت مد -
  

  هاي شهروندي نظریه: گفتار دوم
ارسطو معتقد است که از مهم ترین شاخص هاي حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قـانون بـر         

به نظر او شهروند کسی است که حق مشارکت در سرنوشـت جامعـه، احـراز         . جامعه و شهر است   
دانـد کـه    ارسطو فضیلت را در گرو به دست آوردن حکمـت عملـی مـی          . مناصب و دادرسی دارد   

لذا همه شهروندان باید هم شیوة فرمـانبري را بیاموزنـد و هـم        . براي همه شهروندان میسر است    
  .)74: 1381خاتمی، (رموز فرماندهی را 

شـوند و ماهیـت    اي بـرده تلقـی مـی    اي آزاد و شـهروند و عـده       به نظر او در دولت شهر عـده       
ولـی بـا    . بنا گذاشـته شـده اسـت      سیاسی دولت شهري نیز بر همین اساس از مفهوم شهروندي           

همـه  . هاي کیفی در یک چیز با هـم مـشترکند و آن عنـوان شـهروندي اسـت                  وجود این تفاوت  
شوند و به همین دلیل از حـق حاکمیـت سیاسـی         اعضاي دولت شهر شهروندان آن محسوب می      

   .)37: 1378پرهام، (طور برابر برخوردار هستند  به
ــال  ــو (Marshal,1973)مارش ــه ن ــه س ــت   ب ــد اس ــشینی معتق ــعه شهرن ــوق در توس   : ع حق
  .3حقوق اجتماعیو  2حقوق سیاسی 1، حقوق مدنی

دهـد کـه بـه مـوازات      شناسی تاریخی شهروندي در غـرب نـشان مـی          هعبه نظر مارشال، جام   
هـاي سـاختاري حقـوقی، سیاسـی و اجتمـاعی، مـا شـاهد         هـا و بـسترسازي     گسترش نهادسازي 

سیاسـی، اجتمـاعی و رفـاهی       ز شـهروندي، یعنـی مـدنی،      گیري سه نوع به هـم پیوسـته ا         شکل
در سدة هفده و هیجده مـیالدي بـه مـوازات تحـول در نظـام حقـوقی و دسترسـی بـه              . هستیم
ها و حق برخورداري از قضاوت عادالنه و منصفانه، شهروندي مدنی شکل گرفته اسـت؛ در           دادگاه

انتـاریزم منجـر بـه توسـعه حقـوق       هـاي دموکراتیـک و پارلم      سده هیجده و نوزده نیز نهادسازي     
سیاسی و شهروندي سیاسی، یعنـی حـق همگـانی برخـورداري از رأي، عـضویت در اجتماعـات             

                                                
1-Civil Rights 
2-Political Rights 
3-Social Rights 
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 با پیدایی دولت رفاه در سـدة بیـستم حـق شـهروندي     در نهایتومشارکت سیاسی شده است و      
  . )1383توسلی و نجات حسینی، (اجتماعی، یعنی برخورداري از رفاه همگانی پدید آمده است 

از نظر مارشال، شهروندي نوعی منزلت اجتماعی است که جامعه آن را به تمامی اعـضا نمـوده و              
ایف برابر که توسط قانون حمایت و تثبیت شـده  به موجب آن تمامی افراد از جایگاه حقوق و وظ        

حقـوق  : مارشال بر آن است که این حقوق داراي سه بعـد اجتمـاعی اساسـی اسـت                . برخوردارند
مدنی و شهروندي مدنی، مانند حق برخورداري از آزادي بیان، مالکیت، مذهب، عقیـده؛ حقـوق                 

 و مشارکت سیاسی و حقوق  سیاسی و شهروندي سیاسی، مانند حق برخورداري از رأي، عضویت         
اجتماعی رفاهی و شهروندي اجتماعی و رفاه، مانند حق برخورداري از رفاه و خدمات اجتمـاعی،   

  .اشتغال، آموزش، امنیت، تامین اجتماعی و مانند آن
تـوان   برایان ترنر، یک طرح تکمیلی و تجربی براي مطالعه شهروندي ارایه داده است کـه مـی      

در طـرح ترنـر، پدیـدة    . تلقی کرد» رویکرد جامعه شناسی تجربی شهروندي«آن را مبنایی براي     
  .شود شهروندي با چهار مؤلفه جامعه شناسی تحلیل و تبیین می

 این که شهروندي از باال به پایین یعنی از دولت بـه سـمت    :مشکل اجتماعی شهروندي  ) الف
  هادهاي مدنی به سمت دولت؛ جامعه شکل گرفته است، یا از پایین به باال یعنی از جامعه و ن

گیـري در حـوزه عمـومی      شهروندي بیشتر متمایل بـه شـکل   :قلمرو اجتماعی شهروندي  ) ب
  بوده است یا حوزه خصوصی؛ 

   مشارکت شهروندي بیشتر حالت فعال دارد یا منفعل؛ :گونۀ اجتماعی شهروندي ) ج
اظر به ایفـاي وظـایف،       این که شهروندي عمدتآً و در عمل ن        :محتواي اجتماعی شهروندي  ) د

 ولیت ها و تعهدات شهروندي بوده است، یا معطوف به حقوق و امتیازات شـهروندي   ؤتکالیف، مس 
  ).38 ،همان(

  هـا، در طـرح تجربـی ترنـر بـه دو مؤلفـۀ جامعـه شـناختی دیگـر نظیـر              عالوه بر این مؤلفـه    
  عی یـا طبقـات و    یعنی این که کدام دسـته از نیروهـاي اجتمـا   نیروهاي اجتماعی شهروندي، ) 1

ترتیبـات اجتمـاعی    ) 2و   انـد  گیـري شـهروندي تأثیرگـذار بـوده        هـاي اجتمـاعی در شـکل       گروه
هـایی بـراي تحقـق و تقویـت شـهروندي            ها و بسترسازي    یعنی این که چه نهادسازي     شهروندي،

  .کنیم صورت گرفته است، برخورد می
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یـت شـخص در جامعـه     به زعم کانت، شهروندي بـه مفهـوم خـاص، نمـودار عـضویت و فعال               
» فعـال « شهروند فقط جایی به معنی واقعی و به مفهـوم  . منظور ساختن اجتماع خویش است  به

ایـن  . آن وجود دارد که در امور سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اداره شهر خویش مشارکت نماید               
مـشارکت  (او مکلّف به اعالم رأي خویش . نهد فی نفسه تعهداتی را بر دوش شهروند می     وضعیت،
و ایفاي نقش در سـاختار فرهنگـی جامعـه          ) مشارکت اجتماعی (، انجام تکالیف گروهی     )سیاسی
غیـر  (است و در موردي که حیات و دوام او وابسته به شخص دیگـر           ) مشارکت فرهنگی (خویش  
مـشارکت  «قایـل بـود؛ زیـرا فاقـد ویژگـی      » شخـصیت مـدنی  «باشد، نباید براي او   می) از دولت 

  .جامعه و محل زندگی خویش استدر » اقتصادي
در فلـسفه   . را رشد می دهـد    1نظریه شخص سیاسی  » لیبرالیسم سیاسی «جان رالز در کتاب     

 سیاسی رالز، انسان قبل از ورود به اجتماع، فاقد هویت است و او را باید پیکره اي بی روح شمرد

.(Rawls , 1983: 443) کند چنین اظهارنظر می» شخص« رالز در تعریف :  
تواند شهروند باشد، یعنی فردي که در طـول زنـدگی خـویش و بـدون      هر کسی است که می  

  . هاي اجتماعی مشارکت معمول یا گسترده دارد عنوان عضوي از جامعه، در فعالیت وقفه به
اي کـه هـر عـضو متعـارفی آنهـا را       قواعد مشارکت باید عادالنه باشد، به گونـه    : افزاید الز می ر

نماید، باید اهدافی از ایـن      به عالوه هر شخصی که مشارکت می      ). بودن مشارکت عادالنه  (بپذیرد  
لذا مفهوم و میزان مشارکت اجتماعی با مزایا و فوایـد     ). هدفمند بودن مشارکت   (امر داشته باشد  

   .(Ibid, 15-16)آن ارتباط تنگاتنگی دارد 
ــگ ــوم شــهروندي متمــایز 2اریــش یان ــه طــرح مفه ــردازد  مــی3 ب  Seidman 2001:217,( پ

&Alexander.(      یانگ در نظریه شهروندي متمایز تاکید می ورزد کـه بـراي ارتقـاي شـهروندان
   .سازند باید هویت گروهی را جدي گرفت؛ زیرا این گروه ها هستند که افراد را می

  بـه رسـمیت شـناخته شـود و           4براي اینکه شهروندي، فراگیر شود، باید یک سیاست تفاوت        
شـهروندي مـدنظر یانـگ بـر     .  در نهادهاي تصمیم گیـري جامعـه وارد شـوند    هاي گروهی  هویت

                                                
1 -Political Person 
2 -Irish Young 
3 -Differentiated Citizenship 
4 -Politics of Difference 
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تـر از شـهروندي     گـسترده - یعنی بـستر، گـستره ، محتـوا و عمـق        -حسب چهار بعد شهروندي     
 بـستر  –محتواي شهروندي باید بر حقوق گروه تاکید کند و نه بـر حقـوق افـراد         . ها است  لیبرال

معه اي است که به جاي سعی در غلبه بـر تفـاوت هـا،      شهروندي نه یک جامعه همگون، بلکه جا      
دارد و در نهایت، شهروندي یانگ، نه یک شهروندي سطحی، بلکه عمیـق اسـت؛           آنها را پاس می   

  .)206: 1384پور،  براتعلی(سازد  هایی دارد که فرد را می زیرا ریشه در هویت
 مبتنی بـر حقـوق گروهـی    »شهروندي متمایز«به نظر یانگ، جوامع کثرت گرا تنها از طریق    

  .توانند نظم را حفظ کنند و به سوي یک جامعه سیاسی عادالنه و درست حرکت نمایند می
  

  رویکردهاي شهروندي : گفتار سوم
بدون تردید دارا    .دهند شهروندان هر جامعه، عناصر اصلی و بنیادین آن جامعه را تشکیل می           

 خـود آگـاه باشـند و خـود را نـسبت بـه       بودن چنین شهروندانی که نسبت به حقـوق و وظـایف      
ول دانسته و در امور مختلف مربوط به آن مشارکت نمایند، ضـامن             ؤسرنوشت جامعه خویش مس   

  .بقاي آن جامعه است
  سـه رویکـرد اساسـی بـراي     1کاسـتلز . براي شهروندي رویکردهاي مختلفی ارایه شده اسـت     

  :این رویکردها عبارتند از. تی هستندشهروندي قائل است که داراي ویژگی ها و مفروضات متفاو
  

  رویکرد حذفی متفاوت) الف
بـر  . رویکرد حذفی متفاوت، برخوردهاي متفاوتی را با شهروندان گوناگون به کـار مـی گیـرد            

اساس این رویکرد، شهروندان می توانند به برخی از حوزه ها و قلمروهـاي اجتمـاعی دسترسـی                  
 اجتماعی منطبق و هماهنگ باشند در حـالی کـه از حـق    داشته باشند و یا با اکثریت قلمروهاي 

  .)44: 1388، چوکده و واحد واجارگاهفتحی(برخورداري از سایر قلمروها و مزایا محروم هستند 
این رویکرد شهروندي همچنین در مورد جوامعی که شهروندان طبقه بندي می شـوند و بـه                 

به موجـب ایـن رویکـرد    . مصداق دارددرجات و دسته جات گوناگون تقسیم بندي می شوند نیز        
برخی شهروندان از مزایاي بسیاري برخوردارند و برخی دیگر نیز از بـسیاري از مزایـا و امکانـات               

                                                
1 - Castles 
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مکانیزم حذف می تواند از طریق راهکارهاي قانونی و یا از طریق اقدامات و          . اجتماعی محروم اند  
  .فعالیت هاي غیررسمی صورت پذیرد

ویکرد حذفی متفاوت نشان می دهد کـه چگونـه جامعـه در راسـتاي      در یک برداشت کلی، ر    
حذف افراد مشخص حرکت می کند و حقوق گسترده اي را براي سایر افراد جامعـه بـه واسـطه                  

  .)45همان، (ازد  سدارا بودن پاره اي از ویژگی ها و خصوصیات فراهم می
رد ذي ربـط تـوجهی   بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که در بـسیاري از جهـات رویکـ        

فراوان براي حقوق اکثریت مردم قائل است و در عین حال بـا توجـه اصـالت و اهمیتـی کـه بـه               
اکثریت ملت قایل می شود، با تأسی از حقوق و هنجارهـاي معـین ، محـدودیت هـایی را بـراي                

  .اعمال می کند) مهاجران(برخی از شهروندان، به ویژه تازه واردان 
  

  مانندسازيرویکرد جذب یا ه) ب
رویکرد جذب یا همانندسازي طرفدار سیاست تلفیق نسل نوجوان و جوان یا افـراد تـازه وارد         

در برخی از مـوارد مفهـوم   . به یک جامعه از طریق فرآیند سازگاري و انطباق یک طرفه می باشد  
جذب یا همانندسازي و مفهوم تلفیق یا درهم تنیده شدن در جـاي هـم بـه کـار مـی رود ولـی             

نـابراین، جـذب یـا    ب. )46همـان،   (گاري مفهومی اسـت کـه شـکل تـدریجی بیـشتري دارد              ساز
همانندسازي مطلب بدان معناست که فرد باید خود را از لحاظ فرهنگی،  همانند و همساز غالب       

  .جامعه نماید
  
  رویکرد تکثرگرا) ج

 در ایـن رویکـرد   .گی بارز ارایه حقوق مساوي براي تمام افراد است        ژرویکرد تکثرگرا داراي وی   
تمام شهروندان از حقوق برابر برخوردارند و می توانند بـه تمـام حـوزه هـاي اجتمـاعی و منـابع          
مرتبط دسترسی داشته باشد بدون آنکه از شهروندان انتظار رود که احساسات و تعلقات متفاوت              

  .خود را ترك نمایند
کامل در امور جامعه و دولـت  ه مدنی در برگیرنده مشارکت      عدر این رویکرد، عضویت در جام     

براساس نظریه کاستلز، این رویکرد در کشورهایی نظیر ایاالت متحده آمریکا، کانـادا و          . می باشد 
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 در عین حال، بایـد توجـه داشـت کـه حتـی در رویکـرد                 .)47 همان،(شود   استرالیا مشاهده می  
  .هاي بنیادي وجود دارد تکثرگرا نیز محدودیت هایی در ارتباط با ارزش

  دهـد   ل مـی  ندي، کیفیت زندگی آنان را بـه شـدت تنـر          محرومیت شهروندان از حقوق شهرو    
(Lauer & Lauer, 2002: 297)  .موجب تضعیف پیوند اجتمـاعی   سازي اجتماعی اقلیت محروم ،

. ردب عنوان یک نیروي همگرا کننده در جامعه معاصر زیر سؤال می     شود و قوام شهروندي را به      می
گیـرد کـه    هایی صورت می هاي قومی از شهروندي به واسطۀ اعمال و گفتمان    قلیتسازي ا  محروم

عنـوان عوامـل تأثیرگـذار بـه همـدیگر مـرتبط        در آنها جنس، نژاد، طبقه اجتماعی و فرهنگ بـه   
تواننـد   هاي محروم شده نمی گروه. آورد این امر پیامدهاي مهمی را با خود به همراه می      . شوند  می

هـاي اقلیـت     گـروه . به شهروندانی کامل تبدیل شوند    ) صوري(به برابري رسمی    فقط با دستیابی    
اي از حقوق و اشکال خاصی از نمایندگی هستند که بـا توجـه بـه سـوابق                 نیازمند مجموعه ویژه  

  . هاي اقلیت در قالب آن تحقق یافته است، شکل بگیرد سازي و سرکوب گروه تاریخ که محروم
  

  یت شهرونديآموزش و ترب: گفتار چهارم
 در تبیـین    1گوایگلی. اي و بحث برانگیزي است     آموزش و تربیت شهروندي از مفاهیم مجادله      

هـاي   مفهومی تربیت شهروندي، سه مؤلفۀ به هم مرتبط را تحت عنوان دانش شهروندي، مهارت              
شهروندي و نگرش شهروندي مدنظر قرار داده و آنها را از جمله عناصر اصلی تعریـف شـهروندي           

  .)119: 1388، چوکده و واحد واجارگاهفتحی(داند  می
  :وي هر کدام از مولفه هاي سه گانه فوق را عبارت می داند از

منظـور اینکـه    دانش شهروندي عبارت است از عقایـد و اطالعـات اساسـی کـه یادگیرنـدگان بـه       
  . و مؤثر یک دموکراسی باشد باید بدانند و به کار گیرندولؤمسشهروند 

منظور فهمیدن، توضـیح دادن،      هاي عقالنی مورد نیاز به     دي عبارت است از مهارت    مهارت شهرون 
هـاي شـهروندي    مهـارت . کردن، ارزیابی کردن اصول و عملکردهـاي دولـت و شـهروندي          مقایسه

هـاي   سـازد تـا خـط مـشی        هاي مشارکتی است که شهروندان را قادر می        همچنین شامل مهارت  
  . دهنددولت را تحت نظارت و تأثیر قرار 
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  تی، خلـــــق و هـــــاي شخـــــصی نگـــــرش شـــــهروندي عبـــــارت اســـــت از ویژگـــــی 
هـایی   نمونـه . ها، تعهدات مورد نیاز براي حفظ و گسترش حکومت دموکراتیک و شهروندي          خوي

از نگرش شهروندي عبارت است از احترام به ارزش افراد، صداقت، تحمل و شکیابیی، همـدردي               
 ,McCrocklin(فع عمومی، برابري و رعایت قـانون   تعهد نسبت به حقوق بشر، ن،و وطن پرستی

1965:3 (.  
ــران   گــوایگلی تربیــت شــهروندي را توســعه دانــش، مهــارت    هــا و نگــرش شــهروندي در فراگی

هـاي   هـا و مـسئولیت     سـازي جوانـان بـراي ایفـاي نقـش          فرآیند شهروندي را آمـاده    1کر. داند می
  .)120: 1388، چوکده  و واحد واجارگاهفتحی(کند  شهروندي تعریف می

  
  هاي شهروند خوب ویژگی) الف

هـایی برخـوردار اسـت،       از این که شهروند خوب کیست و اصوالً شـهروند خـوب از چـه خـصلت                
  : توان به دو رویکرد اشاره کرد می

 در این رویکرد، شهروند عمدتآً نقش منفعلـی را داراسـت، وي طـی جریـان     : رویکرد سنتی -1
شود به سوي وفاداري بـه     سیلۀ نهادهاي تربیتی و خانواده انجام می      ویژه به و   جامعه پذیري که به   

عمده موضـوعات مطروحـه در ایـن رویکـرد، پـرداختن بـه        . گردد کشور و دولت خود ترغیب می     
کند تا نقش منفعل خود  همۀ این جریانات، هر شهروند را آماده می       . هاي ملی است   تاریخ و سنّت  

 .)123، همان(را در جامعه بر عهده گیرد 
  : طور کلی یک بزرگسال هنگامی یک شهروند خوب است که در این دیدگاه، به

  ؛از قانون اطاعت کند -
 ؛در هر انتخاباتی رأي بدهد -
 ؛در مورد تاریخ کشور خود بداند -
  ؛ها، رادیو و تلویزیون دنبال کند مسایل سیاسی را از طریق روزنامه -
 .ودبراي نمایندگان دولت احترام قائل ش -
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 این رویکرد در صدد بررسی موضوعات مهم روز و اشـاعۀ فرهنـگ مـشارکت          : رویکرد فعال  -2
در این رویکرد هر کسی حـق  . جویی در اصالح جامعه در سطح محلی، ملی و حتی جهانی است           

هـاي خـود را در قالـب چـارچوب هـایی ارایـه و          دارد که عقایدش را آزادانه بیان کند و دیـدگاه         
  .)124، همان(پیگیري نماید 

  : در رویکرد فعال، هنگامی یک بزرگسال یک شهروند در نظر گرفته می شود که 
  ؛هایی که در جهت نفع عموم است، مشارکت کند  در فعالیت-
  ؛ نسبت به مباحثات سیاسی حساس بوده و احساس تعهد نماید-
  ؛ویدکند، مشارکت ج هایی که از محیط زندگی حمایت می  در ابتکارات و نوآوري-
  ؛هایی که به منظور ارتقاء حقوق بشر است، شرکت کند  در فعالیت-
  . در مقابل قوانینی که معتقد است عادالنه نیست به صورت منتقدانه برخورد کند-
  

  ها  آموزش شهروندي و چالش) ب
آموزش شهروندي، نحوة ایجاد انگیزش در میان افراد براي پـذیرش نقـش شـهروند و توجـه               

  . ستمنافع جمعی ا
شهروندي از یک سو واجد ابعاد سیاسی و ساختاري است و از سوي دیگر، ابعاد عاطفی را در          

در کمترین سـطح آن، شـهروندان بایـد    . هاي فرد ارتباط دارد  بر می گیرد که با فرهنگ و هویت       
  . نسبت به مسوولیت ها، حقوق و هویت هاي متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند

ت آشکارا مـستلزم آمـوزش حقـوق انـسانی و فـراهم شـدن محیطـی بـراي         کسب این شناخ  
 .یادگیري است که در آن، مجال جستجو و تقویت احساسات و انتخاب هاي افـراد فـراهم باشـد                

اي براي پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هـدفی           عنوان وسیله  آموزش شهروندي عمالً به   
هاي آموزش شـهروندي   هدف اصلی برنامه. خواهد گرفتدر زندگی براي اعضا مورد استفاده قرار        

  .باشد) اجتماع(هاي مربوط به حوزه زندگی خود  باید درگیر کردن افراد در فعالیت
آموزش موثر شهروندي از همان آغاز به کودکان اعتماد به نفـس و رفتارهـاي مـسووالنه را از     

گیر کردن افـراد جامعـه در مـسائل        وجه دیگر این آموزش، در    . آموزد نظر اجتماعی و اخالقی می    
  . هاي اجتماع محل زیست آنهاست مربوط به شرایط زندگی و دغدغه
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امروزه تعلیم و تربیت شهروندي، با درك چالش هاي جامعه مـدرن کـه برخـی از آنهـا دیـالً         
هـا   این چالش. مطرح می گردد، درصدد است تا اصول اساسی شهروندي را در افراد نهادینه کند             

  :د ازعبارتن
  ؛دهند امروزه، افراد موانع ملی را درك کرده و در مقابل آن واکنش سریع نشان می -
 ؛شناسند می هاي بومی را به خوبی  افراد حقوق فردي و همچنین حقوق اقلیتهامروز -
داننـد کـه سـاختارهاي سیاسـی موجـود، در حـال از هـم پاشـیدن اسـت و            امروزه افـراد مـی     -

 ؛در حال رشد استساختارهاي سیاسی جدید 
 ؛امروزه نقش و موقعیت زنان در جامعه تغییر کرده است -
امروزه الگوهاي کار و تجارت تغییر یافته است و اقتصاد جهانی بر روابط اجتماعی و اقتـصادي               -

 ؛و سیاسی تأثیر شگرفی گذاشته است
هـا   گی انـسان  امروزه جمعیت جهانی رو به رشد است و پیامدهاي ناشناخته اي بر محیط زنـد               -

  ؛گذارد باقی می
امروزه انقالب اطالعات و ارتباطات و تکنولوژیکی بر جامعه تـأثیر عظیمـی بـر جـاي گذاشـته                  -

 ؛است
همـان  (یابد و اعتراضاتی را نیز به همراه خود داراست          هاي جدید جامعه ظهور می     امروزه شکل  -
،127(. 

ند به یک باور مشترك دست یافتـه  هاي فوق مواجه هست امروزه همه کشورهایی که با چالش    
توانـد   ویژه، تعلیم و تربیت شـهروندي مـی   اند و آن، نقش مهمی است که نظام تعلیم و تربیت، به   

  .ها ایفا کند در پاسخ به این چالش
  

  الگوهاي تربیت شهروندي) ج
ها و الگوهاي مختلفـی را بـراي       وهشگران و صاحب نظران حوزه آموزش شهروندي، دیدگاه       ژپ  

. )130-139 ،همـان (انـد  هاي شهروندان در نزد نوجوانان و جوانـان مطـرح کـرده            ورش قابلیت پر
  :طور کلی، مهمترین الگوي آموزش شهروندي عبارتند از به
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   مدنی-هاي سیاسی  الگوي آموزش -1
 -بر پایه این الگو، نظام آموزشی باید براي تربیت شهروندي، آموزش هاي مـستقیم سیاسـی         

  : ها باید بر سه محور اصلی زیر استوار باشد دستور کار خود قرار دهد و این آموزشمدنی را در 
  ؛هاي شهروندي دانش و مهارت -1 - 1
 ؛هاي شهروندي ارزش -1 - 2
 .مشارکت مدنی -1 - 3

آشـنایی بـا     ،دارا بودن نگرش مطلوب    :هاي مورد نظر در این الگو عبارتند از        مهمترین ویژگی 
فنـون  ، خـود انـضباطی  ، احترام به خـود و دیگـران       ، شهروندي آشنایی با تعهدات   ،الگوهاي تفکر 

 .میهن پرستی و استقالل و خودکفایی، عدالت، آشنایی با حقوق فردي ،مذاکره و مصالحه
 الگوي مدارس دموکراتیک -2

این الگو بر این باور مبتنی است که دارا بودن یک شخصیت خوب، بـراي زنـدگی در جامعـه        
 رو معلمان و کلیه کسانی که در امر تعلیم و تربیت مـشارکت دارنـد               از این . معاصر ضروري است  

  .باید بر پرورش شخصیت متعادل دانش آموزان اهتمام ورزند
انـد کـه تـدریس شـهروندي      هاي متعددي ها و قابلیت بر پایه این الگو، مدارس داراي ظرفیت      

  .شود ها محسوب می فقط یکی از این ظرفیت
ها از طریق  هاي مستقیم، آموزش ارزش الوه بر آموزشاین الگو تاکید دارد که ع

آموزان باید  دانش. دانش آموزان آزاد سیاسی مدارس واجد نقش حیاتی است» الگوپذیري«
آنها باید یاد بگیرند . طور متوازن بیاموزند دانش اخالقی، اعمال اخالقی و مراقبت اخالقی را به

 قانون، عدالت، برابري، مشارکت در زندگی عمومی و که به خود و دیگران احترام بگذارند و براي
  .)Lawson, 1999:117(توجه به منافع عموم مردم، ارزش قائل شوند 

  الگوي آسیب شناسی اجتماعی -3
در این الگو، وظیفه اصلی نظام آموزشی، آشنا ساختن دانش آمـوزان بـا مـسائل و مـشکالتی         

 .است که در محیط پیرامون آنها وجود دارد
داران این الگو بر این باورند بر مبناي مسائل معاصر و مشکالت متعـدد نـژادي، جنـسی،       طرف

از ایـن رو تربیـت   . دهـد  فقر و نابرابري، به شدت امنیت و ثبات جامعه را تحت الشعاع قـرار مـی              
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هـا و   هـاي آموزشـی در جهـت حـذف نـابرابري      ولیت عمـده نظـام  ؤشهروندي به مثابه یـک مـس   
  .هاست عدالتی بی
  محور-الگوي آموزش قانون  -4

از این رو فهم .  براي یک شهروند خوب، امري ضروري است1بر اساس این الگو، سواد قانونی
ترین مشکل این الگو، تعلیم و  ابتدایی. قانون و مراحل قضایی در این الگو، مورد تاکید است

یالتی و محلی هاي ا در مراحل بعدي، قوانین حکومت. تربیت بر مبناي قانون اساسی است
   .)Marshal, 1999:79(شود  آموزش داده می

  الگوي نظام دار آموزش شهروندي -5
هـاي پیـشرفته تحقیـق و تواناسـازي      در این الگو هدف اصلی آن است کـه بـا آمـوزش روش          

  . پژوهشی دانش آموزان، قابلیت شهروندي را در آنان پرورش دهند
در یک جامعه باعث این شده کـه سـه عنـصر        در واقع آموزش شهروندي و تربیت شهروندان        

حـس تعلـق و وابـستگی    « و »حـس عـضویت ملّـی   «، »نظـام حقـوقی  «اصلی شـهروندي چـون     
اي اثرگذار باشد، بـر ایـن اسـاس نقـش             در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه       »اجتماعی

ین پیونـدهاي  ارتباطات آموزش و قانون که معطوف به تفاهم و تعامل با یکدیگر اسـت از مـوثرتر        
اجتماعی براي کاهش مسائل و پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی در شـهر، جامعـه و حتـی جهـان              

آموزش شهروندي چند الیه است؛ که این مولفه چندین بعد خواهد داشـت، ایـن               . تواند باشد  می
ابعاد بیشتر حول محورهاي حقوق فردي و اجتماعی سوق یافته است؛ و منجر به شناخت عوامل         

هـاي شـهروندي    آمـوزش . سی شهروندي و حقوق متقابل آنها نسبت به یکدیگر شده اسـت          احسا
صورت چتر پهن شده است که تمام افراد یک جامعه را که احساس تعلـق   یک قدرتی است که به    

دهـد و همچنـین سـطح تعلـق بـه       کنند تحت پوشـش قـرار مـی    و عضویت در یک جامعه را می  
 . کند فرهنگ و دولت را بازگو می
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  گیري  نتیجه
شـود کـه نـه تنهـا از      شهروندي جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می 

حقوق آزادي برخوردارند، بلکه وظایفی را هم بـه منظـور تـضمین عـدالت در جامعـه بـر عهـده                 
دهنـد، تـالش     افراد عالوه بر ایـن کـه جامعـه خـود را شـکل مـی         ،در چنین فرآیندي  . گیرند می
. کننـد  مـی  هاي خـود، عناصـر متـشکلۀ جامعـه را حفـظ      ولیتؤنند تا با انجام وظایف و مس      ک می

توان نمایی از ارتباط اجتماعی و قانونی بین افراد و جامعه سیاسـی و اجتمـاعی             شهروندي را می  
ی اسـت کـه   ها و وظایف بـسیار مهمـ    مسؤولیتشهروندي مستلزم بر عهده گرفتن   . شان دانست 

زعم مارشال، شهروندي مـوقعیتی اسـت کـه بـه کـسانی کـه اعـضاي جامعـه           به. باید انجام شود  
همۀ افرادي که صاحب چنین موقعیتی هستند، ضمن این که از حقـوقی   . گردد هستند، اعطا می  

  .خیزد، بر عهده گیرند باشند، باید وظایفی را نیز که ازآن موقعیت بر می برخوردار می
 یک عامل رفتاري قلمداد کرد، بلکه باید آنـرا ایجـاد و   از سوي دیگر، شهروندي را نباید صرفاً  

 تمایل داشتن به عمل کردن در جهت نفـع عمـوم و همچنـین    ،نشر یک خلق و خوي شهروندي     
  . دقیق و حساس بودن نسبت به احساسات، نیازها و نگرش هاي دیگران قلمداد نمود

 آمـوزش شـهروندي     .آموزش شهروندي عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندي است         
هاي شـهروندي در جهـت اسـتحکام دموکراسـی و      منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت      

این مولفه ضـامن بقـاء و تـداوم حیـات اجتمـاعی و میـزان               . گردد مشارکت پایدار شهروندان می   
چنین تربیتی از همـان آغـاز طفولیـت         . توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و رو به پیشرفت است         

النه را از نظر اجتماعی و اخالقی به وجود می آورد؛ نقش     مسؤوی اعتماد به نفس و رفتارهاي       نوع
 ملـی و  -دیگر این مولفه ارایه اطالعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعـاد محلـی    

هایی واجد فضایل و اخالق مدنی و جمعـی اسـت و جـستجویی بـراي          چنین آموزه . جهانی است 
ها به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهـاي سـاختار           این آموزه . ی است مساوات طلب 

این فرآیند در نهادهاي آمـوزش رسـمی جامعـه منجـر بـه پـرورش             . نظام اجتماعی مربوط شود   
در واقع آموزش شهروند مداري در یک جامعه باعث این شده که تمام             . گردد شهروندي فعال می  

صورت ملـی برخـوردار باشـند و ضـمن برخـوداري از       هروندي مثبتی به  اعضاي جامعه از حس ش    
یـادگیري  . منـد گردنـد   احترام ملی، از حقـوق مـشخص اجتمـاعی و سیاسـی و اقتـصادي بهـره          

پارامترهاي آموزش رفتار شهروندي به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتمـاعی        
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 شـهروندي در افـزایش کیفیـت عملکـرد     آمـوزش رفتارهـاي  . کنـد  در زندگی کمک شایانی مـی  
هـا بـه تقویـت اخـالق اجتمـاعی و بـسط              سازمان هاي مدنی بسیار اثرگـذار اسـت، ایـن آمـوزه           

 ملی و جهـانی کمـک خواهـد کـرد، آمـوزش        -همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی        
 در واقــع دولــت و نهادهــاي قانونگــذار، ،شــهروندي بخــشی از وظــایف مــدیریت شــهري اســت

از طریــق آمــوزش حقــوق شــهروندي و ... هــاي ملــی و محلــی، تــشکل هــاي مــدنی و  زمانســا
هاي زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهري نقـش بـارزي در تربیـت شـهروندان                  مهارت

  .خواهند داشت
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