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  *بيان چند نكته اجتماعي، اخالقي در برخي از متون ادب فارسي

  ) كيد بر مفهوم شهرونديبا تأ(

  

  مهدي فتحي**

  دكتر محمدعلي گذشتي***

  :چكيده

زبان و ادبيات فارسي به دليل ظرفيت باالي  پندارند؛برخالف نظر عامه كه ادبيات فارسي را مشتي شعر و لختي حماسه مي

در . است بودهمختلف   هاي علمي آموزه انتقالخود از يك سو و عدم تمايز علوم به شكل امروزين از سويي ديگر، محملي براي 

تقسيم متون ادبيات فارسي، مشحون از مفاهيم و مطالبي است كه امروزه  هريك با  شودمشخص ميبررسي اين موضوع  بروشني 

و  ف علمياند و با عناوين خاص خود، موضوعات مختل هايي و با نگاهي تخصصي به عنوان يك رشته مستقل  مطرح به شاخه

  .شوند آموزشي را شامل مي

نگاهي كوتاه به موضوع فرهنگ شهروندي در ، ياز متون ادب فارس يدر برخ ياخالق ،يچند نكته اجتماع انيببا اين مقاله  

و ادبيات فارسي به عنوان پايه و محمل انتقال تبيين جايگاه و نقش زباندارد و در پي آن است تا مختصراً ضمن  ادبيات فارسي

كه در آثار ادبي جلوه نموده است گامي كوچك  گونهآن "شهروندي فرهنگ"ايراني به  بررسي نگاه جامعهو  فرهنگ اجتماعي ايران

  .رد زبان و ادبيات فارسي برداردها در موها و پيشداواريدر تغيير داوري

  شهروند، فرهنگ شهروندي، حقوق شهروندي ادبيات فارسي،:   هاي كليديواژه

____________________________________________  

  .برخوردار بوده استاين مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه از حمايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي * 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيرشته زبان و ادبيات فارسي مقطع كارشناسي ارشد ي دانش آموخته *  *

  دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مركزيگروه زبان و ادبيات فارسي دانشيار **  *

   19/4/91: تاريخ پذيرش مقاله      17/11/90: تاريخ دريافت مقاله 
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  كليات موضوع: بخش اول

  :مقدمه

از نگاه . با نگاهي ترديدآلود به موضوع نگاه شد كرديممطرح »   فرهنگ شهروندي در ادبيات فارسي   «اولين بار كه موضوع 

سرايي است و   ادبيات فارسي بخشي شعر و َلختي حماسه -شناسند  بخصوص آنان كه ادبيات فارسي را خوب نمي - بسياري 

  .تواند با موضوعات نوين روزگار ما، همداستان باشد و نمي توانسته نمي

م زبان و يپندار بلكه مي. از ادبيات فارسي صرفاً داستان و شعر و حماسه نبود اغير از اين بود؛ برداشت م مابا اين همه، نظر 

 انتقالادبيات فارسي به دليل ظرفيت باالي خود از يك سو و عدم تمايز علوم به شكل امروزين از سويي ديگر، محملي براي 

  .مختلف شده است  هاي علمي آموزه

يل آن دارند و اين به دل شوند اما محتواي علمي  در زبان و ادبيات فارسي، بسيارند كتبي كه در زمرة كتب ادبي محسوب مي

به عنوان مثال تاريخ  .اند براي ماندگاري اثر خود از ظرفيت بلند ادبيات فارسي سود برند است كه نويسندگان كتب، تصميم داشته

اما در ظاهري  اين آثارند كه هر يك به موضوعي علمي   از جمله... بيهقي، كتاب قانون ابن سينا، آثار ناصر خسرو، اسرار التوحيد و

و كتابي است شامل آداب و روشهاي ) شود كه امروزه به نام سياستنامه ناميده مي(»        سيرالملوك        «حتي كتاب مشهور . اند ادبي پرداخته

بوده و به »   ادبيات فارسي  «همواره جزو منابع معتبر  -شود اي آكادميك و دانشگاهي محسوب مي كه امروزه شاخه –حكومتداري

الملك در ساليان ممتد وزارت فراهم آورده بود، در كتابي به نام سيرالملوك خواجه نظامتجاربي كه « قول استاد ذبيح اهللا صفا 

اين كتاب در سالمت انشاء و . شود با پنجاه فصل جمع شده است، و امروزه از جمله بهترين آثار ادبي فارسي شمرده مي

  )905،ص3، باب2ج، 1372صفا،(»استنظير جزالت عبارات و روشني مطالب و تنوع موضوع در ميان كتب فارسي كم

شود حتي استاد صفا در تعريف كتاب سياستنامه، ابتداي امر آن را در زمرة كتب فارسي و ادبي تلقي  همچنانكه مالحظه مي

ش است كه پي»   البالغه نهج   «همتاي  ضمن آنكه نمونه بارزتر آن كتاب بي. از اين دست، در زبان و ادبيات فارسي كم نيست. كند مي

مورد توجه بوده  - حتي در نامگذاري    –شد، بالغت و ادبي بودن آن   آن مورد توجه با از آنكه محتواي علمي، دانشگاهي و تعليمي 

از روزگاران قديم، ميان مترسالن معروف شد و از جمله كتب درسي و ادبي « كه آن نيز »         ودمنه بهرامشاهيكليله            «و نيز . است

بر همين اساس، اين تحقيق در پي آن است كه نشان دهد بسياري از علوم و معارف روز دنيا، كه به عنوان  )949همان، (» گرديد 
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تر و نابتر در  اي پسنديده گيرند، به شيوه آورد دنياي غرب مطرح و گاه با شيفتگي بسيار از سوي ايرانيان مورد تمجيد قرار مي  دست

  .و ادبيات فارسيِ مورد غفلت قرار گرفته، موجودندو در بطن همين زبان  فرهنگ ايراني، اسالمي 

  فرهنگ شهروندي در ادبيات فارسي 1- 1

اول آن كه موضوع به .فرهنگ شهروندي در ادبيات فارسي ، موضوعي است كه با دو مولفه جديد و قديم عجين شده است

است كه اين موضوع اگرچه ريشه تارخي  اختصاص يافته است و طبيعي) فرهنگ شهروندي(يكي از مباحث جديد در دنياي امروز 

از موضوعات روز دنيا بخصوص » فرهنگ شهروندي«توان گفت دارد اما طرح آن با مفهوم جديد سابقه طوالني ندارد و بجرأت مي

  .شناسي و مديريت شهري استدر حيطه جامعه

با  .ش ايران و جهان استتاريخي و با اصالت در دنياي دان بر خالف اين موضوع، ادبيات فارسي يكي از مفاهيم داراي سابقه

جايگاهي در  »دانش«رسد ادبيات فارسي به عنوان ، به نظر مياين ميراث معنوي و مّلي توسط صاحبان آن نگهداشت از بد، اين همه

عه ر نگاه عامه و حتي بخشي از جامد باعث تأسف است كه بايد بگوييم زبان و ادبيات فارسي در اين روزگار  .اي امروز ندارديند

علمي و دانشگاهي تبديل شده است به مشتي شعر و لختي حماسه و شوربختانه نقش مهم آن در حفظ هويت ايراني و وجه 

  .ناديده گرفته شده است) به معناي تاريخي آن(مشترك بسياري از قوميتهاي ايراني

  ادبيات فارسي محمل انتقال دانش  2- 1

ثار آدر بررسي ادبيات فارسي و  .ين يك نكته مهم ديگر در ادبيات فارسي هيچ وقت مورد توجه قرار نگرفته استعالوه بر ا

گيرند اما اثر آثار ادبي قرار نميتوان نمونه هاي فراواني از آثاري را يافت كه در دسته بندي توليدي اين عرصه بينظير بشري مي

هاي جدا و مستقل از يكديگر مطرح  ها و رشته علوم مختلف به شيوه امروز در شاخهدر گذشته ! شوندادب فارسي محسوب مي

آثار . اند به عنوان مثال مباحثي چون نجوم، هيئت، رياضي، فلسفه و منطق در يك اثر با يكديگر همپوشاني فراوان داشته. نبودند

بحث  ..نظير پزشكي، تاريخ، مديريت، عرفان و  شدند لكن در باب علومي توان يافت كه اثر ادبي محسوب مي بسياري را مي

اثري (نامهمناجات) اثري اجتماعي(قابوسنامه) اثري تاريخي(توان به كتبي نظير سفرنامه ناصرخسرو از جمله اين آثار مي .اند كرده

ري از علوم به وسيله شعر و اين امر به دليل ظرفيت باالي زبان و ادبيات فارسي در روزگار پيشين است  بسيا .اشاره كرد) اخالقي

گشته است ، در اين زمينه به جز علومي نظير اخالق  شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي نثر و در قالب ادبيات فارسي منتقل  مي

و سياق ادبي  اند و آثار فراواني در اين زمينه در ميان دانشمندان ايراني به سبكو فلسفه و تاريخ كه قرابت بيشتري با ادبيات داشته

شود كه نگاشته شده است در زبان و ادبيات فارسي حتي كتب ادبي در آموزش علومي نظير طب و اطعمه و اشربه هم ديده مي

 دانشنامه لغت، در فراهي ابونصر »الصبيان نصاب« توان به اثار در اين باره مياز ديگرآ. است» بسحق اطعمه«اينان معروفترين 

  .طب اشاره كرد و در داروشناسي ميسري
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كادميك و در زيرمجموعه ساير علوم انساني اري از علومي كه امروزه به صورت آتوان گفت بسيبر اين اساس مي

شوند در فرهنگ و جامعه علمي ايران سابقه داشته و تدريس مي» مديريت«و » علوم سياسي«و » علوم اجتماعي«بخصوص 

به دليل انتقال اين علوم در لباس ادبيات فارسي و هم به سبب غلبه باالي ادبيات بر  اند لكنمورد توجه دانشمندان ايراني بوده

ها نظير فقه و فلسفه محتواي علمي آنان ، اين موضوع مغفول مانده و نقش ايران در انتقال علوم انساني منحصر به برخي رشته

  .شده است... و 

هاي گوناگون  گنجينه فرهنگ مردم ايراني، محمل دانشها و آگاهي بدين ترتيب بايد گفت زبان و ادبيات فارسي به عنوان

رايج، كه زبان و ادبيات فارسي چون ادبيات ساير اقوام صرفا به شعر و متون ادبي  است و برخالف اين تصور بعضاً

ه معنوي ايران زمين پردازد و تنها در اين حوزه قادر به بررسي است، باعث گرديده تا جايگاه فاخر اين مجموعه از سرماي مي

  .نا شناخته بماند) نظير مديريت(اند  هاي گوناگون كه امروز هر يك در بعدي تخصصي گسترش يافته در گستره دانش

متون ادبيات فارسي، مشحون از مفاهيم و مطالبي است كه امروزه  هريك با تقسيم به  شودبا اين توضيحات مشخص مي

و   ف علمياند و با عناوين خاص خود، موضوعات مختل وان يك رشته مستقل  مطرحهايي و با نگاهي تخصصي به عن شاخه

شماري در حوزه علوم انساني  هاي بي با اين فرض كه زبان و ادبيات فارسي محمل انتقال آموزهشوند؛ و  آموزشي را شامل مي

شايسته است نگاهي دوباره به نقش زبان و ادبيات فارسي در علوم انساني بخصوص علومي كه امروزه دستĤورد غرب  است؛

  .محسوب مي شوند انداخته شوند

  .برخي نكات اجتماعي، اخالقي در ادبيات فارسي  با تاكيد بر موضوع فرهنگ شهروندي، دارداين مقاله نگاهي كوتاه به 

اوليه و الزم به تكميل  اين تحقيق از آنجا كه جزو اولين گامها در اين زمينه است، حتما اقدامي ست كه ذكر اين نكته ضروري ا

اين مهمترين سرمايه ملّيِ »         زبان و ادبيات فارسي        «كوتاه براي اداي دين به   اميد كه گامي. توجه دقيقتر پسينيان خواهد بود و

  . ايراني، برداشته شده باشد

  شهروندي وظايف :بخش دوم

را گيرد بررسي و شواهد آناصول فرهنگ شهروندي را كه در علوم اجتماعي مورد بحث قرار ميبرخي در اين بخش، 

   1 .نماييمجستجو مي

                                           
1
با تكيه بر ادبيات » حكمراني خوب«و » حقوق متقابل حكومت و مردم«با توجه به گستردگي موضوع، در مقاالت مستقلي ساير موضوعات از جمله   

 .فارسي مورد بحث قرار گرفته اند
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  مديريت شهري در ادبيات فارسي 1- 2

ي ها در بخش ي شهري بويژهها هاي حل بحران تبديل شهرنشين به شهروند، بويژه در كالنشهري همچون تهران يكي از راه

هاي  امروز در راس برنامه ،شد  خدمات شهري است و اين هدف كه در اغلب موارد توسط مديران شهر به فراموشي سپرده مي

ايجاد نقش شهروندي به اين دليل اهميت دارد كه در جامعه احساس تعلق شهري را ايجاد كرده و به تبع . مديريت شهري قرار دارد

به عبارت ديگر زماني كه فرد خود را به عنوان شهروند يك شهر . برد  را نسبت به محيط شهري باال ميآن مسئوليت پذيري افراد 

هاي مختلف آن احساس مسئوليت كرده و در واقع خود را با ديگران در امور شهري شريك  تلقي مي كند ناخودآگاه نسبت به جنبه

هاي زيست بهتر در  ر همكاري با مديريت شهري براي ايجاد زمينهتوان از فرد انتظا  درست در اين زمان است كه مي. داند  مي

  .توان انتظار داشت كه شهروند از حقوق فردي خود در قبال حقوق جمعي شهري گذشت كند  مي. شهري مطلوب را داشت

مفهومي به نام شهروند  يم نه مدير شهري، چرا كه اساساًدارما در كشور مدير شهرداري در مجموع بايد گفت در حال حاضر 

گير در اداره امور شهر به اين موضوع از سوي ديگر تشتّت نهادهاي تصميم .در كشور ما وجود ندارد كه نيازمند مدير شهري باشد

. هاي مختلف تقسيم و هر يك در اختيار نهاد يا دستگاهي قرار گرفته استاي كه امر اداره شهر به پارهدامن زده است به گونه

 در حالي كه شهرداري اساساً اند؛پيدا كردهصرف نقش خدماتي  )به عنوان نماد مديريت شهري(ها متاسفانه در كشور ما شهرداري

  .بايد باشديك نهاد اجتماعي 

دهد مسئولين  اند، نشان مي توجه به متون ادب فارسي و كتب تاريخي كه بيانگر شرايط و اقتضائات روزگار گذشته ما بوده

از  "اخوهابن"به عنوان مثال تعاريفي كه . گرفتند را بر عهده مي -حتي در مواردي درمان –وظايفي فراتر از پاكيزگي شهر  شهرها

اي از آنها شبيه وظايف شهرداران نواحي و است و بخش عمده "مدير شهر"دهد بيشتر ناظر به وظايف وظايف محتسب ارائه مي

تر از آن چيزي است كه ين تفاوت كه گاه وظايف تعريف شده توسط او بيشتر و مترقيمناطق در شهرداريهاي فعلي است با ا

  .بينيمامروزه مي

ها و مساجد نظارت كند و خادمان آنها را موظف بدارد كه هر روز مسجد را جارو كنند و از شايسته است كه محتسب بر جامع

قنديلها را بشويند و هرشب آنها را روشن كنند و پس از نماز درها را . آنها را برگيرند پليديها و پاكيزه بدارند و حصيرها را بتكانند و غبار 

، ابن اخوه. (ببندند تا بچه ها و ديوانگان بدانجا نيايند و نيز كسي در آنجا طعام نخورد و نخوابد و به حرفه اي نپردازد و داد و ستد نكند

1386، 177(  

. ه جاروكردن و تنظيف بازار از كثافات انباشته كه مردم را زيانبخش است فرمان دهدو نيز بايد كه محتسب بازاريان را ب

  )62همان،(

شود كه ناشايست و بايد كه محتسب قصابان را نگذارد تا بر در دكانهايشان كشتار كنند، زيرا راه به خون و سرگين آلوده مي

. پس حق آن است كه در كشتارگاه ذبح كنند. شودار ميممنوع است و معبر تنگ و ترواش نجاسات به جامه مردم سبب اضر

  )89همان،(
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هاي تنگ نشيند يا مصطبه دكان خود را از پايه هاي سقف بازار به گذرگاه بيرون كند، زيرا اين كسي را روا نيست كه در كوچه

و همچنين . تا به مردم زياني نرسد پس بر محتسب است كه از اين عمل بازدارد. كندكار تجاوز است و راه را بر رهگذران تنگ مي

  )60همان،. (هاي تنگ كه منع از آن واجب استها و نصب دّكه در راهها و تعبيه روزناست برآوردن فاصله

ها در صورت تنگي راه و واماندن عابران، و نيز بستن ستوران در راه. همچنين است هرآنچه سبب آزار و زيان بر رهگذران باشد

مشترك المنافع است و ) گذر(و بايد از آن منع كنند، مگر آنكه به منظور فرود آمدن و سوار شدن موقتي باشد زيرا شارع ناشايسته است 

  )61همان، . (كسي حق ندارد منعفت آن را به خود اختصاص دهد جز به قدر احتياج

آب پاشيدن راه كه در آن بيم لغزيدن و افتادن  و) يا هندوانه(ها و پراكندن پوست خربزه و نيز جايز نيست انداختن زباله به راه

و . شودها وتنگي راه ميهاي تنگ ريزد زيرا سبب نجاست جامهباشد و نيز نصب ناودانهايي كه از ديوار  بيرون آيد و آب آن به كوچه

شايست است و بر محتسب همچنين است باقي گذاشتن آب باران و گل در كوچه و ناروفتن آن، كه همه اين كارها بر عموم مردم نا

  )61، 1386ابن اخوه، . (است كه مردم را به رعايت اين امور مكلف سازد

  در ادبيات فارسي) همسايه داري(همراهي شهروندان با يكديگر  2- 2

  ) 422، 1386بيهقي، (».ناچار حق دوستي را بايد گذارد؛ خاصه كه قديميتر باشد«

هاي فرهنگ شهروندي برشمرد كه باعث كم شدن زحمت و  توان از جلوه همراهي شهروندان و دوستي آنان با يكديگر را مي

دوستي مرحلة پيشرفته تعامل است كه در جاي جاي ادبيات . مشكالت زندگي اجتماعي و بهتر شدن فضاي زندگي در شهر است

  : نگارد  نيكو احوال و درويشان چنين ميسعدي در باب دوستي با مردم . بدان اشار شده است

اين از كرم : گفتم  . خواستم تا مرافقت كنم، موافقت نكردند. تني چند از روندگان متفق سياحت بودند و شريك رنج و راحت«

عت اخالق بزرگان بديع است روي از مصاحبت مسكينان تافتن و فايده وبركت دريغ داشتن كه من در نفس خويش اين قدرت و سر

  . شناسم كه در خدمت مردان يار شاطر باشم نه بار خاطر مي

  2انْ لَم اَُكن راكب اْلـــمواشي                  اَسعي لَكُم حاملَ الْـــَغواشي            

امثال مرا  و. كه از بركت درويشان محروم نماندم گرچه به صورت از صحبت وحيد افتادم -عزو جل    –سپاس و منت خداي را 

  )87، 1374سعدي؛گلستان،(» كار آيد  همه عمر نصيحت به

  : گويد  عنصر المعالي در قابوسنامه خطاب به فرزند خود مي

را   از آنچه حكيمي. بدان اي پسر كه مردمان تا زنده باشند ناگزير باشد از دوستان كه مرد اگر بي برادر باشد ِبه كه بي دوست«

  )139، 1373عنصرالمعالي،تصحيح يوسفي،(» .برادر هم دوست به: ست يا برادر ؟ گفتدوست بهتر ا: پرسيدند كه

                                           
اينجا ساز و برگ روپوش زين اسب، شايد در : غاشيه . اگر نتوانم سوار بر ستوران باشم،به عنوان غاشيه كش براي شما كوشش و خدمت خواهم كرد 2

  .سفر باشد
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آنقدر ارزشمند است كه بر  از نگاه صاحبان اين كتاب نظير آنچه در كليله و دمنه در باب دوستي آمده است و دوستي

شود كه با  تعاون و همدلي دوستاني نقل مي در اين باب حكاياتي از. اند دوستي كبوتر و زاغ نقل كرده فضيلتش، بابي به نام باب

  :دارند دوستي يكديگر، مشكالت بسياري را از سر راه بر مي

اند كه در ناحيت كشمير مَتصيدي خوش و مرغزاري َنزِه بود كه از عكسِ رياحينِ او پرِ زاغ چون دم طاووس نمودي، و در  آورده«

روزي صيادي بدحالِ و خَشن . و در وي شكاري بسيار و اختالف صيادانْ آن جا متواتر. ... ستيپيشِ جمالِ او دمِ طاووس به پر زاغ مان

كبوتران بر  ساعتي بود، قومي. بر گردن و عصايي بر دست باز آمد و جال باز كشيد و حبه بينداخت و در كمين بنشست) دام(جامه، جالي 

كه دانه   چندان. روزگار گذاشتندي) فرمانبرداري(وقه گفتندي و در طاعت و مطاوعت او رسيدند، و سرِ ايشان كبوتري بود كه او را مَط

كنايه . خرامان و با ناز به سرعت دويد(و صياد شادمان گشت و گُرازان به تگ ايستاد . بديدند غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند

  . كوشيد كردند و هر يك خود را مي و كبوتران اضطرابي مي. ضبط آردتا ايشان را در ) از خوشحالي صياد از صيد كبوتر

و . تر از تخلّصِ خود شناسند  را مهم) رهايي دوستان(چنان بايد كه همگنان استخالصِ ياران . جايِ مجادله نيست: مطوقه گفت 

از جاي بر گيريم،  حالي صواب آن باشد كه جمله به طريقِ تعاون قو كبوتران فرمانِ وي  . كه رهايشِ ما در آن است تي كنيد تا دام

مطوقه چون بديد كه . بر آن اميد كه در آخر در مانند و بيفتند. و صياد در پيِ ايشان ايستاد. بكردند و دام بركندند و سر خويش گرفت

طريقْ . چشمِ او ناپيدا نشويم، دلْ از ما بر نگيرد و تا از. اين ستيزه روي در كارِ ما به جد است: صياد در قفايِ ايشان است ياران را گفت

ها رويم تا نظرِ او از ما منقطع گردد و نوميد و خايب بازگردد، كه در اين نزديكي موشي است  و درختستان ها آن است كه سوي آباداني

، 1373نصراهللا منشي، (» . كبوتران اشارت او را إِمام ساختند و راه بتافتند و صياد بازگشت. ها ببرد از دوستانِ من، او را بگويم تا اين بند

  )159و158

در اين داستان هيچ . تاكيد شده ها به همكاري و تعاون دوستان براي دفع خطرات و بر ارزش واالي دوستياين گونه است كه 

كنند نه  اند و در دفع خطر صياد مشاركت و در واقع براي آزادي يكديگر تالش مي فرقي بين دوستان نيست، كبوتران با هم دوست

  .كند قه، اسباب رهايي كبوتران را از بند دام فراهم ميموش نيز به سبب دوستي با مطو. تنها براي آزادي خود

هاي مستتر در اين حكايت نيز همين است  البته دوستي كبوتر و موش خيلي دوستي متعارف و معمولي نيست و يكي از پيام

بي نيز تعامل اين دوست يا الزمه . يابند كه دوستي و تعامل را مختص به همكيشان خود نكرده و از هر طيف و قشري دوست مي

يعني دوستي و تعامل همه ابناي بشر از هر قشر، با هر فرهنگ و آدابي، با هر سليقه و . موثر و سازنده مردم با يكديگر است

  .ي اجتماعي باشدها ي مشكالت و آسيبها تواند منشأ خير و بركت و رهايي از دام رفتاري، مي

 در ادبيات فارسي آداب همسايه داري 3- 2

شهر سبب فروپاشي گستردة مناسبات و پيوندهاي نخستين . هاي فرهنگ شهروندي باشد همسايه داري شايد از مهمترين جلوه

ها، شغل، امر سياسي، مشاركتهاي اجتماعي و  همسايگي(شده و آنها را به پيوندهاي ثانويه ... ) خويشاوندي، قوميت و(و اوليه 

ها و شهروندان  ها، شهرها، انسان پيوندي كه خانه. ترين اين پيوندهاست  ايگي يكي از ابتداييهمس.كند بدل مي) فعاليتهاي داوطلبانه
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همسايگي يعني تعامل شهرونداني كه در كنار . شوند هاي زندگي با هم شريك مي پيوندد تا آنجا كه در بسياري از جنبه را به هم مي

  .كنند كه در جوار ما زندگي مي مييعني درك متقابل مرد ؛ما دارند كه شرايطي مشابه  يعني فهميدن مردمي. كنند هم زندگي مي

ها، دوستان، آشنايان  در ايران باستان ساكنان شهرها و خانه. آداب همسايه داري از دير باز در فرهنگ ايرانيان جاي داشته است

اين همسايگي در  كردند كه گاه  ي ميشهر در همسايگي و همجواري هم زندگ  و خويشاونداني بودند كه در قالب يك شهر يا ايل

  . ها در كنار هم شكل گرفته است بسياري از آداب و رسوم كهن ايراني بر پايه حضور همسايه. داد اي مشترك رخ  مي خانه

ها در كنار هم و رعايت  آميز همسايه  دين مبين اسالم كه دين رحمت و مهرباني است به حسن همجواري و زندگي مسالمت

  : فرمايند   در اين باب مي) صلي اهللا عليه و آله(اسالم  چنانكه رسول گرامي. داب همسايه داري تاكيد بسيار كرده استحقوق و آ

ن أَصابه إِنِ اسَتغاَثك أَغَثَته وإِنِ اسَتقرََضك أَقرَضَته وإِنِ افَتقَرَ عدت علَيه وإِن أَصابته مصيبةٌ عزَّيَته وإِ :فى حقوقِ الجارِ « 

الرّيح نهع بفََتحج ِبالِبناء لَيهل عال َتسَتطو تَهجِناز عتاتَّب إِن ماتو دَتهع رِضإِن مو نََّتهخَيرٌ ه ه؛... إِالّ ِبإِذن  

شد  اگر از تو كمك خواست كمكش كنى، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهى، اگر نيازمند : درباره حقوق همسايه

نيازش را برطرف سازى، اگر مصيبتى ديد او را دلدارى دهى، اگر خيرى به او رسيد به وى تبريك گويى، اگر بيمار شد به عيادتش 

ات را بلندتر از خانه او نسازى تا جلوى جريان هوا را بر او بگيرى مگر آن كه رد در تشييع جنازه اش شركت كنى، خانهروى، وقتى م

  )188شماره 1376مرداد به نقل از مجله پاسدار اسالم ، 105ص مسكن الفواد،( ».خودش اجازه دهد

صدها سال پبش از آنكه قوانين شهرسازي وضع شود در ) ص(شود كه رسول گرامي اسالم  در حديث فوق مشاهده مي

اي كه حقوق ديگري را  خودداري از بلندمرتبه سازي به گونه(رعايت حقوق همسايه به يكي از اين قوانين امروزين شهرسازي 

ها به  داند زيرا آبادي كوچه داري را با آباداني شهر برابر مي روست كه اسالم همسايه از اين. اند اشاره و تاكيد نموده) ضايع سازد

  . شود آبادي محله و آبادي محله به آباداني شهر منجر مي

اي و تلطيف و تقويت روابط  و با تقويت پيوندهاي محله    اين مهم توجه نشان داده هاي اخير جوامع غربي نيز به در سده

به همين ترتيب بخشي از . اي اقدام نمودند كه در پي آن با افزايش مشاركت مردم مواجه شدند هاي محله همسايگي به تشكيل گروه

امنيت،  توان گفتياي كه مهاي همسايگي واگذار كردند به گونه ه گروهوظيفه مديريت شهري را در قالب وظايف شهروندي ب

... هاي محلي و ها و شهرها، بهداشت محيط، كاهش آسيبهاي اجتماعي، گسترش پيوندهاي اجتماعي و علقه آباداني و عمران محله

  . حاصل از تقويت همسايگي است

گاهي به زبان حكمت و گاهي به طنز . ت پسنديدة رعايت حال همسايه را بخوبي نشر دهدهمواره كوشيده سّن ادبيات فارسي

و پنهان در سطور و كلمات، بر  ي مختلف، پيداها به زبانها و سبك كنون،ادبيات فارسي از دورترين ايام تادر جاي جاي . و مطايبه

اين مقوله تاكيد كرده  يات تعليمي، ادبيات نمايشي هم بهبه تأسي از ادب. داري و رعايت حقوق همسايه تاكيد شده است  همسايه

امروزه براي بازگشت به . نويسي و توليد آثار هنري تصويري بلند و كوتاه  خصوصاً در شاخه فيلمنامه نويسي و نمايشنامه. است
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يي ها و سريال ها ماي، ساخت فيل هاي همسايگي و محله ي نيك نياكان و حل بسياري از مشكالت شهري به دست گروهها سنت

از آنجا كه مفهوم . خانوادگي با مضمون توجه به زندگي همسايگان، خصوصاً زندگي آپارتمان نشيني رواج پيدا كرده است

حتي پرهيز از برخي . گردد اين مفهوم بر مي همسايگي با فرهنگ ايراني عجين است، بسياري از ضرب المثلهاي كهن نيز به

كه در ذم حسادت و چشم و » مرغ همسايه غاز است«نظير . ضرب المثلهاي همسايگي آمده استخصايص خوب و بد در قالب 

اين پديده و ضرب المثلهاي حاصل از آن به عصر حاضر   »تر است        همسايه خوب از فاميل نزديك«گفته شده است يا  همچشمي

  : اند  گفتهاي است كه  در ادبيات فارسي به گونه» همسايه « توجه به . نيز رسيده است

و چون خانه خواهي خريد، نخست . و چون زن خواهي گرفت، نخست دايه نگر. چون كاال خواهي خريد، نخست مايه نگر  «

  )91، 1365پرتوي آملي،(»   همسايه نگر

  : حكايت شيريني در اين زمينه دارد ) در فوائد خاموشي(سعدي در باب چهارم گلستان 

. آخر من از كدخدايان اين محلتّم؛ وصف اين خانه چنانكه هست، از من بپرس: جهودي گفت  .در عقد بيع سرايي متردد بودم«

  .به جز آن كه تو همساية مني: گفتم . بخر كه هيچ عيبي ندارد

  ده درم سيـم بد عيـار ارزد             اي را كه چون تو همسايه است    خانه     

  )130، 1374سعدي،تصحيح يوسفي،(      »كه پس از مرگ تو هزار ارزد             لكـــن اميــدوار بايــد بــود           

و حكمتهايي اين چنين را در خود دارند،  ها حكايتهايي كه پيام. اين موضوع اشاره شده است در ادبيات كهن فراوان به

در ) همسايگان(كردن اهالي يك روستا  قصه چوپان دورغگو يكي از همين داستانهاست كه حكمت مستتر در آن كمك. اند فراوان

  :آيد   مي يف است از عيادت همسايه كه درپيلطاي ديگر حكايتي نمونه. به يكديگر است دفع خطر

گويم حالت چطور است؟ و  وقتي بر بالين بيمار نشستم، مي: در راه با خود گفت . به عيادت همسايه بيمارش رفت) ناشنوا(كَري «

پرسم كه طبيب كيست؟  پس از او مي. دارويي مفيد: گويد  خوري ؟ و او حتما مي پرسم، چه غذايي مي سپس از او مي. خوبم: گويد  او مي

كَر سرش را به گوش بيمار نزديك كرد . وقتي بر بالين بيمار رسيد، اتفاقاً بيمار بسيار ناخوش و خشمگين بود. فالن شخص: گويد  او مي

كر ! زهر : خوري؟ مريض با خشم گفت  چه غذايي مي! الحمداهللا: كر گفت ! ميرم دارم مي: فت حالت چطور است؟ مريض گ: و پرسيد 

فخرالدين صفي،به اهتمام (» !! قدمش مبارك:  كر جواب داد! عزرائيل : طبيب كيست ؟ گفت! داروي مفيدي است، نوش جان: گفت 

  )380، 1367گلچين معاني،

ي مختلف، ها كه در موقعيت اند همسايگان دوستاني. بر پايه دوستي استوار استدر كليله و دمنه روابط شهري و اجتماعي 

دو بط و يكي  «در قالب دوستي ، ها در يكي از اين حكايات دوستي و مفارقت همسايه. آورند ي مختلفي را به وجود ميها حكايت

و الك پشت،  ها بر دوستي ميان مرغابي - فارغ از نتيجة حكايت و حكمت مستتر در آن –در اين حكايت . آمده است»  باخه

  .  آورند تا جايي كه هيچ كدام دوري يكديگر را تاب نمي. حاصل آمده از همسايگي، اشاره شده است
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. اند كه در آبگيري دو بط و يكي باخه ساكن بودند و ميانِ ايشان به حكمِ مجاورت، دوستي، مصادقت و مرافقتي افتاده آورده«

ارِ غدار، رخسارِ حال ِايشان بخراشيد و سپهرِ آيينه فام صورت مفارقت بديشان نمود، و در آن آب كه ماية حيات ايشان ناگاه دست روزگ

و   ايم، پدرود باش اي دوست گرامي به وداع آمده: بطان چون آن بديدند به نزديك باخه رفتند و گفتند . بود، نقصان فاحش پيدا آمد

  .باخه از درد فُرقت و سوزِ هجرت بناليد و از اشك بسي در و گهر باريد. موافقهمساية عزيز و رفيقِ 

و اكنون حكمِ . اي دوستان و ياران، مضرّت نقصان آب در حقّ ِ من زيادت است كه معيشت من بي ازان ممكن نگردد: و گفت  

رنجِ هجرانِ تو ما را بيش است، و هر كجا رويم : گفتند. ازيدانديشيد و حيلتي س مروت و قضيت كرمِ عهد آن است كه بردنِ مرا وجهي 

ن اگر چه در خصب و نعمت باشيم بي ديدارِ تو، از آن تمّتع و لذّت نيابيم، اما تو اشارت مشفقان و قولِ ناصحان را سبك داري، و بر آ

شرطْ آن است كه چون تورا برداشتيم و در هوا رفت  تورا ببريم،  و اگر خواهي كه. چه به مصلحت حال و مĤلِ تو پيوندد ثبات نكني

  .چندان كه مردمان را چشم بر ما افتد هر چيز گويند، راه جدل بر بندي و البته لب نگشايي

پذيرم كه دم طرقم و دل در سنگ  بردارم، و آن چه بر شما از رويِ مروت واجب بود به جاي آوريد، و من هم مي  فرمان: گفت 

  )111و110، 1373صراهللا منشي،به تصحيح مينوي،ن(» ...شكنم 

افسوس كه همراهي اينان ديري نپاييد و به سبب پند نپذيرفتن و دهان گشودن، الك پشت از چوب رها شد و طعم مرگ را 

  . چشيد

شوند كه  ميهاي اصلي فرهنگ شهروندي است و گاهي همسايگان آنچنان با يكديگر قرين  داري از جمله زمينه آداب همسايه

دوستي با ديگران را ماية عزت و احترام فرد در ميان خويشان او » بوزينه و باخه«كليله و دمنه در داستان . مانند خويش يكديگر مي

  :مي داند

 در من منزلت تا يكن شادمانه و آراسته شيخو داريده ب مرا فرزندان و خانه و يدار واجب ياكرام كه دارم چشم اكنون« 

 آرند تو شيپ ديآ ساخته كه يطعام و د،يآ حاصل يمفاخرت و يمباهات مرا وستگانيپ و اقربا و ،شود مقرر را همگنان تو يدوست

  )245، 1373نصراهللا منشي،تصحيح مينوي،(» .شود گزارده تو مكارم حقوق از يبعض مگر

دوستي » پشتحمدونه و سنگ«استان ودمنه است در داي ديگر از كليلهكه ترجمه» داستانهاي بيدپاي«همچنين در 

 -خواند و از اين اصل شهروندي پشت، حمدونه را به سراي خود مي شود آنجا كه سنگباعث نزول بركات شمرده مي

  :زند  دم مي -همسايه داري

بهترين چيزها ميان دوستان، آن است كه يكي از دوستان قدم در خانه ديگري نهد تا بركات قدم، به «

محمدبخاري، به تصحيح ناتل خانلري و (» قوم و فرزندان او آشنا گردد و حق نان و نمك موكد شود و با  خانه وي رسد

  )206، 1361روشن،

كه شهروندان بايد آداب دوستي و شهروندي را به كارگيرند رعايت حقوق ديگران الزم و ضروري » شهر«از همين روي در 

  :است، به مانند حق خدا 
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نپويد و هر چه به خود روا  برادران آن بود كه در رنج برادران، راحت خود جويد و به راه شفقت و مردميبدترين و بينواترين «

  )241همان،(» اندازد و يا خواهد كه به باطل رضاي دوستان حاصل گرداند و رستگاري از آنِ آن جهان، زيادت داند  ندارد به برادران

توان به سخن حكيمانه استاد سخن سعدي شيرازي اشاره كرد كه  كه ميهاي ديگر اين فرهنگ، نوعدوستي است  از جلوه

  : زينت بخش سر در سازمان ملل متحد نيز گرديده است 

  بني آدم اعضاي يك پيكرند                        كه در آفرينش ز يك گوهرند« 

  قرارچو عضوي به درد آورد روزگار                      دگر عضـوها را نمــاند   

  )66، 1374سعدي ،(» غمي                      نشايد كه نامت نهند آدميتو كز محنت ديگران بي  

در سياستنامه نيز به لزوم با خبر .اند و بسياري از اين دست كه پيدا و پنهان، نگهداشت و رعايت حق همسايه را سفارش كرده

منظور خواجه در اين باخبري، بيشتر تجسس در احوال همسايه بوده  بگذريم كه گاهي. بودن از حال همسايه سفارش شده است

  !است به سبب حفظ و صالح مملكت

  مشاركت شهروندي  4- 2

ان در انتخابات است كه در عامترين تعريف مشاركت، مشاركت سياسي شهروند. اند براي مشاركت تعاريف گوناگوني نوشته

گردد؛  اين تعريف باز نمي  بهين بخش اما منظور از مشاركت در ا. كند ت پيدا ميي با حكومتهايي متكي به راي مردم اهميكشورها

  . شود بلكه منظور ما مشاركت شهروندان در اداره و عمران وآباداني شهر است كه از آن به عنوان مشاركت شهروندي ياد مي

از مشاركت و همكاري شهروندان در ادبيات . اي ندارد مفهوم مشاركت با تعاريف كنوني، در ادبيات فارسي سابقهالبته 

است كه به  مفاهيمي » تعاون«و » همكاري«) با مسامحه( نوشتهلذا در اين . فارسي به عنوان همكاري و تعاون ياد شده است

  .زيده شده استعنوان جايگزيني براي مشاركت در ادبيات فارسي برگ

ها، حكايتي طوقي از  يكي از اين نمونه. هاي فراواني از تعاون و همكاري مردم در ادبيات نقل شده است نمونهبر  اين اساس 

  .هاست كليله و دمنه است كه پيشتر از آن سخن رفت و آن هم مشاركت كبوتران در برداشتن دام و پرواز به سوي درختستان

 استخالص همگنان كه ديبا چنان ست،ين مجادله يجا :گفت مطوقه. ديكوش يم را خود كي هر و ردندك يم ياضطراب كبوتران«

 شيرها فكه ميريبرگ يجا از دام تا ديكن يقوت تعاون قيطره ب جمله كه باشد آن صواب يحال و. شناسند دخو تخلص از ترمهم را اراني

 و درمانند آخر كه ديام آن بر ستاد،يا شانيا يپ در اديص و. گرفت شيسرخو و بركندند دام و بكردند يو فرمان كبوتران. ستا نآ در ما

 نتوانم منيا واقعه نيا مثل از من كه باشد، چه شانيا كار فرجام كه گردانم معلوم و بروم شانيا اثر بر: كه ديشياند خود با زاغ. فتنديب

 زهيست نيا :گفت را اراني است شانيا يقفا در اديص كه ديبد چون مطوقه و. ساخت توان سالحها حوادث دفع يبرا بتجار از و بود،

 نظر تا ميرو هادرختستان و هايآبادان يسو كه ستا آن قيطر. رديبرنگ ما از دل مينشو دايناپ او چشم از تا و است، بجد ما كار در يرو
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 كبوتران. ببرد بندها نيا تا ميبگو را او من، دوستان از است يموش يكينزد نيا در بازگردد،كه بيخا و دينوم و گردد، منقطع ما از او

  )159، 1373نصراهللا منشي،(» .بازگشت اديص و بتافتند راه و ساختند امام را او اشارت

آنچه به عنوان اولين نكته بيشتر از همه در اين حكايت مورد توجه است مشاركت كبوتران براي كنترل يك مشكل گروهي  

گيرد و اعتماد عموم به دانايي يا  وقتي هدايتي درست صورت مي. تحت رهبري واحد و تبعيت از فرد دانايي از ميان خويش است

كنند و رهبر يا مدير  همه پرواز مي. درنگي در بال گشودن و دام برداشتن جايز نيستمديريت يكي از افراد جلب شده است، هيچ 

  .  خواهد كه نخست بند از پاي ايشان گشايد هايش، از موش مي گروه، براي اداي دين به جمع كبوتران يا همگروهي

گريزد،  كبوتران هر يك به سويي ميابتدا كه . بودن مشاركت است»         هدفمند        «نكته ديگر در اين داستان، توجه به عنصر 

شود، مشكل بزرگي به  اما همين كه تمام توان جمع معطوف به يك هدف مي. خطر رسيدن صياد و به دام گرفتن آنها بيشتر است

  .كنند را از جا بر مي» تور صيادي  «نام 

  حقوق شهروندي :بخش سوم

شهروندان عموماً با . شود يكي از ضروريات زندگي محسوب ميبه عنوان يك پديده اجتماعي، » شهرنشيني«در عصر حاضر، 

اي براي كسب و كار، گروهي براي پر كردن اوقات فراغت  عده. پردازند هاي مختلف در جامعه شهري به فعاليت مي ساليق و انگيزه

جود روابط حقوقي بين افراد و رو، زندگي اجتماعي مستلزم واز اين... . هاي فردي و جمعي و و گروهي ديگر براي آموختن مهارت

  . اي درآيد بايست تحت نظم و قاعده باشد و اين روابط اجتماعي مي هاي مختلف جامعه مي گروه

  تعريف حقوق شهروندي   3-1

هاي فردي است كه  پس از انتقال قدرت از قبايل به نهادي متمركز به نام دولت، يكي از وظايف اصلي حكومتها تامين آزادي

در وضع اين قوانين و مقررات از . شود هاي شخصي مي وانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزاديبا وضع ق

و دايرة كاربرد اين مفاهيم در جامعه  شهروند، حقوق و وظايف شهرونديواژه  كند اولين چيزهايي كه به ذهن هر فردي خطور مي

  :شهروند چنين تعريف شده است) 1383آقا بخشي،( در فرهنگ علوم سياسي . است

 ». كسي كه از حقوق يا امتيازات مندرج در قانون اساسي  يك كشور برخوردار است  «

 عبارت به .دارد نظر شهروندان ياجتماع حقوق و يفرد حقوق حوزه دو هر به"يشهروند حقوق" گفت توانيم مجموع در

 طور به جامعه طهيح در را يجمع و يفرد حقوق حوزه وانتيگر نميكدي با شهروندان يتهايفعال و منافع يهمپوشان ليدل به گريد

  .و طبيعي است كه هم حقوق فردي و هم حقوق جمعي مورد بحث قرار گيرد دونم جدا هم از كامل

  حقوق شهروندي از نگاه اسالم  1-1- 3
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روزگار برخي از رسوم فاسد را نهي و در آن  ،)ص(پيامبر اسالم  .در اسالم حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته است

در نص صريح قرآن كريم نيز آيات فراواني در باب كرامت انسان، . ملغي و برخي را اصالح نمود، يا به صورت تدريجي تغيير داد

آيد،  مي آزادي بالفطره او، ارج نهادن به مقام و منزلت انسان و رعايت حقوقي كه به واسطة اين كرامت و مقام و منزلت به دست

چون انسان . از نظر اسالم انسان موجود شريف و با كرامتي است كه هيچ وقت نبايد شرافت و عزت او لطمه بخورد. آمده است

  :جانشين و خليفة خدا در زمين است

انشين  ام كه در روي زمين براي خودم خليفه و ج  من اراده كرده: خداوند به هنگام آفرينش آدم خطاب به فرشتگان فرمود   « 

  )30سوره بقره،(» .قرار دهم

  حقوق شهروندي در كليله و دمنه 1-2- 3

او كوشيده در تحرير و برگردان  .نصر اهللا منشي، سالها منشي ديوان بهرامشاه غزنوي بوده است و بر وضع قوانين جامعه واقف

نكته قابل توجه در كليله و دمنه آن است . كشدكليله و دمنه بهترين نمونه زندگي يك فرد، اعم از شهروند و حاكم را به تصوير 

اين كتاب بر خالف سياستنامه، دستورالعمل حكومتداري و شهروندي نيست اما مطالب و مفاهيم كاربردي از مفاهيم مستتر در  كه

در باب نظير آنچه . در هر حكايتي كه ملكي مورد خطاب است بر رعايت حق مملوك سفارش شده است.شود حكايات برداشت مي

  :شود ان دمنه خطاب به شير جاري ميگاو از زب شير و

جاي آورد و اقتدا   اند كه پادشاه بايد كه خدمتگاران را از عاطفت و كرامت خويش محروم ندارد و حق ايشان را به و حكما گفته  «  

  )93، 1373نصراهللا منشي، ( » .ستاب مناصحت اابوپادشاهان بر خدمتگاران گزارد حقّ نعمت و تقريرِ  از حقوقِو . به آدابِ ايزدي كند

 مردم حقوق از را آن و كنديم اشاره يعباس منصور از يداستان در مردم از اتيمال آوريجمع در عدالت تيرعا به نيهمچن

 تيرع بر و كند طلب استقصا بروجه المال تيب حقوق خراجهاو« دكهجوييم را يكارگزار)منصور(خليفه عباسي كه آنجا ؛شمارديم

  )21همان،(».ندارد روا يحمل

 داردنيز  مملكت مناسب اداره با كينزد ارتباط كه يشهروند حقوق از گريد يكي به خوب يحكومتدار طيشرا در همچنين

 و سالمت شرط فقط نه را شانيا يستگيشا اساس بر شهروندان به يحكومت مناصب ياعطا نهيزم وردنآ فراهم و كنديم اشاره

  :دانديم شهروندان حقوق از كه حكومت يبهروز

 مراتب در هواه ب و رساند، يادرجه به حتينص و يكدلي و مروت مقدار بر را كيهر كه است آن ملك بر تيرع حقوق از و«

 روا ليتفض و حيترج خردمند انيداه و هنرمند انيكاف بر باشند عاطل هنرها از و غافل كارها در كه را يوكسان د،ينفرما ريتاخ و ميتقد

 )68همان،( ».ندارد

شود كه عمدة اين تعريف نيز از  در كليله و دمنه در جهت منافع حاكميت تعريف مي» حقوق شهروندي«همه گاهي   با اين

اي كه شيري آن  شتري از جور صاحب خود، به بيشه» اشتر و گرگ و زاغ و شگال  «در داستان . گردد جانب اطرافيان حاكم القاء مي
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كه  –يابد؛ از گرسنگي، اطرافيان شود و شكاري نمي روزي شير در پي صيد با فيلي درگير مي. برد خود قرارداده، پناه ميرا مأمن 

» اجنبي« لفظ . دهند، شتر را كه در ميان ايشان اجنبي است، قرباني كنند به او پيشنهاد مي -خوار شيرند و خود هنري ندارند  جيره

  .دانند قائل نيستند و همين امر را دليل هالك او مي» شأن و حقوق شهروندي  «اي شتر دهد اطرافيان حاكم بر نشان مي

كند، لكن وجه ديگر هست، اگر امضايِ ملك  كس را چشم از گرسنگي كار نمي: هيچ به دست شد؟ زاغ گفت : شير پرسيد ... «

اي  اشتر در ميان ما اجنبي است و در مقام او ملك را فايدهاين : زاغ گفت . بگو: شير گفت . بدان پيوندد همه در خصب و نعمت افتيم

اشتر . اين اشارت از وفا و حرّيت دور است و با كرم و مروت نزديكي و مناسبت ندارد: شير در خشم شد و گفت . توان كرد صورت نمي

يك َنفس را فدايِ اهلِ بيتي «كن حكما گويند كه بدين مقدمه وقوف دارم، ل: ام، به چه تأويل جفا جايز شمرم؟ زاغ گفت  را امان داده

و عهد را » اي را فداي اهلِ شهري و اهل شهري را فداي ذات ملك اگر در خطري باشد  اي و قبيله بايد كرد و اهل بيتي را فَدايِ قبيله

شير سر . ت فاقه و مخاَفت بوار مسلَّم ماندهم مخرجي توان يافت چنان كه جانب ملك از وصمت غدر منزّه مانَد، و حالي ذات او از مشّق

  )107، 1373نصراهللا منشي، ( » ... در پيش افگند 

شود، اطرافيان حاكم، او را بر نقض حقوق شهروندي يكي از رعايا ترغيب و سرانجام نيز براي آنكه حاكم  همچنانكه ديده مي

    3.نمايند عذاب وجدان نيابد او را به مكر و حيله تشويق مي

  حقوق شهروندي در سياستنامه 1-3- 3

با اين تفاوت كه خواجه به . همانند نصراهللا منشي، خواجه نظام الملك نيز شاهد و ناظر رفتار حكومت با رعيت بوده است

جه خوا. عنوان وزيري با درايت و با كفايت بر مسند امور نشسته و تاثير فراواني در تدوين و رعايت حقوق شهروندي داشته است

جاي سياستنامه، حاكم، شاه يا والي را مخاطب قرار داده و او را به رعايت حق و عدالت و برخورد مناسب و در خور شأن  در جاي

از آنجا كه شهر تنها محل سكونت مردم نبوده، حقوق و وظايف رعيت تنها براي شهر نشينان تعريف . با رعيت سفارش كرده است

خواجه دينداري سلطان و اشراف به احكام و ظرايف دين و شريعت را ضامن . اند ي مد نظر بودهمردم از هر قشر نشده و تمامي

 :زيرا هر چه حاكم ديندارتر، رأفت و شفقتش بر مردم بيشتر. داند رعايت حق و حقوق رعيت و در نتيجه بقاي سلطنت مي

 )30، 1387خواجه نظام الملك، ( ».. .رعيت بر ما واجب رعيت ما رمة مايند و دانستن احوال مملكت و رعيت و رعايت حال ... «

دهد كه حقوق شهروندي در دوران مربوط به  آيد، نشان مي آنچه در بررسي سياستنامه و كتابهاي مشابه به دست مي

لي آنچه در اين متون جاي خا. است        تاليف كتابها، بيشتر معطوف به وظايف حكومت در تامين آسايش و آزادي شهروند بوده

  . شود ،حقوق شهروندي از حيث انتخاب و مشاركت در حكومت و اداره شهر است آن ديده مي

                                           
وارد كشور اسالمي مي  جهانگردي كه« : فرمايند  ميكه  )ع(ن امير المومنين عليرا مقايسه كنيد با فرما) كشتن فرد پناه آورده به حكومت(اين ديدگاه  3

 » .شود وظيفه حفظ جان و مال او بر عهده حكومت است و تا زمان حضور او در كشور اسالمي، اين وظيفه برقرار است
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 و شانيا اتيشكا به يدگيرس دانديم فرض ملوك گردن بر شهروندان از الملك نظام خواجه كه يحقوق جمله از

 تيرع حقوق يفايا كه آن جز به خواجه نظر از عمل نيا.است پادشاه شخص به تيشاك عرض يبرا نهيزم آوردن فراهم

   .شوديم مردم به ظلم از گرانيد ترس باعث است

 به تيرع سخن و بدهد انصاف و بستاند دادگريب از داد و نديبنش مظالم به روز دو يا هفته هر كه آن از را پادشاه ستين چاره« 

 مملكت در خبر نيا چون كه دهد يمثال يكي هر در و كنند عرضه كه ديبا بود مهمتر كه قصه چند و ياواسطهيب بشنود شيخو گوش

 ظالمان همه شنوديم شانيا سخن و خوانديم خود شيپ روز دو ياهفته در را دادخواهان و جهان،متظلمان خداوند كه شود پراگنده

  )18همان،( ».عقوبت ميب از كردن يداديب اردين كس و دارند كوتاه دستها و بشكوهند

  :دانديم خداوند حق آوردن يجا به با برابر را تيرع حقوق تيرعا ملوك، به خود حينصا در نيهمچن

 تيرع داشتن را،نگاه يتعال زديا نعمت پادشاهان گزاردن حق پادشاهان،و گناه از بزرگتر يتعال زديا كينزد ستين يگناه چيه« 

  )57، 1387خواجه نظام الملك، ( ».كردن كوتاه شانيا از ستمكاران دست و دادن شانيا داد و است

 كه كنديم اشاره مردم ناموس و جان و مال به نيخائن مجازات و شهروندان يبرا تيامن جاديا به حاكم فيوظا در نيهمچن

توجه به اعمال عمال همچنين .است الملك نظام خواجه نظر از )تيرع( شهروند حقوق جمله از )هاهمينز تمام در تيامن(امر نيا

  :نمايداندازي به اموال مردم را گوشزد ميخويش در پيشگيري از دست

  )31، همان(» د و به رعيت بازدهنداگر از رعيت چيزي ستده باشد بناواجب از وي بازستانن .رسيدبايد پو از احوال عامل پيوسته مي«

ز گنجانده شده است و اكثر نويسندگان چه عالوه بر اين دو كتاب حكمت آموز، حقوق شهروندي در ساير آثار ادبي فارسي ني

گزاري رعيت، رعايت  اند و خواه رعيتي فقير، حكما و سالطين را بر حق در نظم و چه در نثر فارسي،خواه در مسند اموري بوده

بسياري نيز كه خود جزء رعيت و ساكنين شهر . اند اش، رعايت حال و جلب رضايتش نصيحت و وصيت كرده  حق و حقوقِ حقه

اين است كه بسياري . اند كه بايد حق رعيت ادا شود اند گاه در مقام اعتراض و گاه حكمت آموزي به سالطين، داد سخن رانده بوده

ها و قوانين قرار گيرد و خواه حكمت آموزيِ صرف باشد، حاكمان را به مشورت با  از آثار ادبيات فارسي خواه در زمره سياستنامه

، رعايت حق و حقوق مردم خصوصاً عدل و عدالت،رعايت حال رعيت درخراج گزاردن و غيره ها و قومبزرگان و زعيمان شهرها 

  .شودمحسوب مي »حكمراني خوب«اند و از اين جهت ادبيات فارسي از جمله منابع غني براي بررسي  سفارش كرده

  نتيجه گيري و پيشنهاد :بخش چهارم

  نتيجه گيري 1- 4

 :اني خوب را به دو دسته تقسيم كردتوان كنابهاي تعليمي در زمينه شهروندي و حكمربررسي حاضر مي با توجه به  1- 4-1

البالغه، قابوسنامه، اخالق توان به سياستنامه، نهجاند كه از آن جمله مياي كه حكمراني و رهبري را بيشتر مورد توجه قرار دادهدسته
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اند كه فرهنگ شهروندي و تعامالت اجتماعي را بيشتر شايسته بررسي و تأكيد ديده اي كهو دسته .ناصري و شاهنامه اشاره كرد

  .اندالروايات از آن جملهالحكايات و لوامعودمنه، بوستان، گلستان، اشعار حافظ، جوامعكتابهاي كليله

ث بالندگي علوم مديريت الخصوص علوم نقلي و نظري بوده و نيز باع ادبيات فارسي محمل انتقال علوم مختلف علي 2- 4-1

و اجتماعي شده است هرچند كه در اين ميان به دليل ظرفيت باالي ادبيات فارسي آنچه بيشتر به چشم آمده است ادبيات بوده است 

 از همين روي حتي در نقل قولهايي از ايرانيان قديم درباره علومي نظير مديريت و اجتماعي آثار عالمان ايراني به. نه علوم مذكور

  .هاي علمي در اين زمينهعنوان آثار ادبي ارائه شده است نه نمونه

برخالف امروز كه بسياري از مردم زبان وقلم سالم و ادبي ندارند و حتي بسياري از تحصيلكردگان ما از درست  3- 4-1

بخصوص قشر باسواد و اند در روزگار قديم خوب نوشتن و خوب سخن گفتن در ميان مردم عموميت داشته و  نوشتن ناتوان

ايشان  توجه به احواالت دانشمنداني كه در اين تحقيق به. اند جسته مديران كشوري و لشگري در اين زمينه بر يكديگر سبقت مي

اند اما اديبانه  كه هيچ يك اديب نبوده... طوسي والملك، ابن سينا، خواجه نصيرالدينپرداخته شد نظير نصراهللا منشي، خواجه نظام

اند بيانگر آن است كه ادبيات در ايران و در جامعه ملّي ما جايگاه كاربردي داشته است و ابداً به مانند امروز صرفاً در  نوشته مي

براي  رفته است به عبارت ديگر اديبانه نوشتن در ميان بزرگان ما نه رسمي  به كار نمي مجالس شعرخواني و مراسم رسمي 

  .راني بودن و تواناييِ خوب نوشتن و خوب سخن گفتن ايشان بوده استفخرفروشي كه عادتي از سرِ اي

...) فرهنگ شهروندي، حكمراني خوب، رسيدگي به شهر و (هاي مورد بحثعمدة نويسندگان آثار تعليمي در زمينه 4- 4-1

الملك، هايي نظير نظامونهاند؛ نمگذشته از باسوادي و فرهيختگي، تجربة عملي در ادارة جامعه و دنياي سياست و حكومت داشته

بنابراين بايد پذيرفت . اندوشمگير از اين جملة مردانِ باتجربة عرصة عملبنطوسي، قابوسسينا، نصيرالديننصراهللا منشي، ابن

  . شودنمي» كاربردي«آفرينش آثار علمي شايد از سر دانشِ كتابي و مكتبي حاصل شود اما جز با خميرماية تجربة عملي 

  پيشنهادها 2- 4

ما مظلوم واقع و در نگاه عامه نيز  ادبيات فارسي خواسته يا ناخواسته در دانشگاهها و به تبع آن در جامعه علمي  1- 4-2

رسد براي اثبات نقش واالي اين سرماية ملي  به نظر مي. تبديل به مشتي شعر و داستانهاي به جامانده از گذشتگان شده است

تواند  است كه ادبيات فارسي مي آنچه اهميت دارد اين.وس دانشگاهي اين رشته تجديد نظر گرددايرانيان الزم است در در

  .تر تدريس شود كاربردي

از سويي ادبيات فارسي و از سوي ديگر ساير  _اي در دانشگاههاي علوم انساني  طراحي و تدريس دروس ميان رشته 2- 4-2

در اين زمينه دروسي نظير . ربردي شدن اين دروس براي دانشجويان كمك نمايدتواند به كا مي_هاي نظري و علوم انساني  رشته
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روابط متقابل "،"فرهنگ شهروندي در ادبيات فارسي"، "جامعه شناسي در ادبيات فارسي"، "حكمراني خوب در ادبيات فارسي"

  .شود پيشنهاد مي "حكومت و شهروندان در ادبيات فارسي

ينه هاي مرتبط با زندگي امروز، مورد بررسي قرار گرفته و نكات و آداب كاربردي آن آثار ادبيات فارسي در زم 3- 4-2

  .استخراج و براي استفاده همگان مطرح شود

   



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

18 

  منابع و مĤخذ

 .ش1386تهران، شعار ، جعفر تصحيح ، )معالم القربه في احكام الحسبه(ابن اخوه قرشي، آيين شهرداري .1

 .ش1361 خانلري و محمد روشن، تهران،تصحيح پرويز ناتل بيدپاي،مدبن عبداهللا، داستانهاي البخاري مح .2

 .ش1383 ،تهران،  ، فرهنگ علوم سياسي،آقابخشي علي .3

 .ش1381پاريزي محمدابراهيم، از پاريز تا پاريس، تهران، باستاني .4

 .ش1376رهبر، تهران، خطيبخليل بيهقي ابوالفضل، تاريخ بيهقي، به كوشش  .5

 .ش1365هاي تاريخي امثال و حكم، جلد اول، گيالن،  آملي مهدي، ريشهپرتوي .6

 .ش1386اشعار، به تصحيح عالمه قزويني و قاسم غني، تهران،  محمد، ديوانالدينحافظ شمس .7

 .ش1374سپهري سهراب، هشت كتاب، تهران،  .8

 .ش1372الدين، بوستان، به تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران،  سعدي مصلح .9

 .ش1374الدين، گلستان، به تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران،  سعدي مصلح .10

 .ش1380شعار جعفر و روانپور نرگس، برگزيده سياستنامه و قابوسنامه،چاپ اول، تهران،  .11

 .ش 1372، چاپ سيزدهم، تهران، اهللا، تاريخ ادبيات در ايرانصفا ذبيح .12

 .ش1367معاني، تهران، فخرالدين، لطايف الطوايف، به اهتمام احمد گلچين صفيعلي .13

 .ش1373، قابوسنامه،به اهتمام غالمحسين يوسفي، تهران، اسكندربنكيكاووس عنصرالمعالي .14

 .ش1373تهران، تصحيح مجتبي مينوي، ، دمنه بهرامشاهيومنشي ابوالمعالي، كليلهنصراهللا .15

 .ش1381نرشخي محمدبن جعفر، گزيدة تاريخ بخارا، به كوشش فرزاد زيباپور، تهران،  .16

 .ش1387 ، تهران،هيوبرت داركبه اهتمام  ،)سياستنامه(الطوسي، سيرالملوكالملك حسيننظام .17

 .ش1367وراويني سعدالدين، مرزبان نامه، تصحيح محمد روشن، تهران،  .18

 .ش1387رهبر، تهران، وراويني سعدالدين، مرزبان نامه، به كوشش دكتر خليل خطيب .19

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

