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 ضرورت نظام آموزشی کشور و حقوق شهروندی؛ فرهنگ آموزش

 عیسی عابدینی

 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران

esaabedini@gmail.com 
 خدیجه جعفری اصل

 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گیالن

 چکیده
 انضباط بر تأکید با شهروندی هایمهارت و دانش افزایش و شهروندی فرهنگ وزشی کشور، ارتقایدر جهان یادگیری و نظام آم

 و فردی سالمت بهبود جهت سازیفرهنگ شهروندان، انقالبی و ملی دینی، هویت تقویت جهت بسترسازی اجتماعی، اخالق و

 الگوی ارائه منظور به فراغت و تفریح فرهنگ تقایار و بهبود روانی بهداشت و همگانی ورزش بر تأکید با شهروندان اجتماعی

تنها؛  شهروندی نه یادگیری و آموزش .ضروریات زندگی سالم و جامعه سالم است جمله از شهروندان در نشاط افزایش و سالم

 در فعالیت طریق از شده کسب عملی تجارب بلکه همچنین است، کالس درس در مرتبط موضوعات یادگیری و آموزش شامل

 و است. معلمان شده شهروندان، طراحی عنوان به آنها نقش برای آموزان دانش سازی آماده برای تر، گسترده جامعه و مدرسه

 اجرای برای مدارس مدیران و دلیل معلمان همین عهده دارند. به یادگیری بر فرآیند این را در کلیدی نقش مدارس مدیران

 شهروند پذیرش نقش برای افراد میان در انگیزش ایجاد نحوه و فرهنگ شهروندی آموزش. دارد اهمیت شهروندی آموزش موثر

-عمل می متنوعی سطوح در شهروندی. است جامعه مدیران و برای رهبران دشوار و حساس ایوظیفه جمعی، منافع به توجه و

 هویت یا شهروندی که سازند نکته نای متوجه را آموزان که دانش است این مربیان و معلمان یدررو رو هایچالش از یکی. کند

 ترتیب، بدین مدارس آموزشی است. چالش آن مکمل بلکه نیست،ها آن قومی یا ایمنطقه محلی، هویت با در تقابل ایرانی

شهروندی، از اهم ضروریات  یادگیری و که آموزش نهایتاً می توانیم نتیجه بگیریم. است های چندگانههویت پرورش و تقویت

 وزشی کشورمان می باشد.نظام آم

 حقوق شهروندی کشور و آموزشی نظام شهروندی، آموزش شهروندی، جمعی، یادگیری منافع کلید واژه ها:
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 مقدمه و بیان مساله:

 پرستیژ با و محترم بسیار افراد کنندمی کار آموزشی نظام در که کسانی و است مسئله ترینمهم ،هاانسان آموزش ژاپن کشور در

 آگاه شهروندانی تربیت طریق از) را آن یهانهیزم و توسعه واقع، در که هستنددهندگان آموزش همین هستند واالیی ماعیاجت

 شهروندان) جامعه آن شخصیت  با  و دهیدآموزش فرهنگ، با یهاانسان هایسرمایه ارزشمندترین و آورندمی فراهم( مسئول و

 بتواند که بود خواهد موفق شیهاآرمان و اهداف به رسیدن در زمانیوپرورش وزشآم بنابراین سازد.می فراهم را( مدنی

 ارتقا فرهنگ نیز و شهروندی بهینه آموزش طریق از مگر نیست میسر این و بپروراند خالق و مسئول آگاه، شهروندانی

 (.5931شهروندی.)بهرامی، 

 ایوظیفه جمعی، منافع به توجه و شهروند پذیرش نقش رایب افراد میان در انگیزش ایجاد نحوه و فرهنگ شهروندی آموزش

 یدررو رو هایچالش از یکی. کندعمل می متنوعی سطوح در شهروندی. است جامعه مدیران و برای رهبران دشوار و حساس

 محلی، هویت اب در تقابل ایرانی هویت یا شهروندی که سازند نکته این متوجه را آموزان که دانش است این مربیان و معلمان

 های چندگانههویت پرورش و تقویت ترتیب، بدین مدارس آموزشی است. چالش آن مکمل بلکه نیست،ها آن قومی یا ایمنطقه

 (.42: 5935 ی،ذکات است)سعید

 حقوق از آگاهی این اما شودمی متوازن آن قبال در تعهدات از یامجموعه با و نیست حقوق شامل تنها شهروندیاگرچه 

 نوجوانان ژهیوبه مردم: همه آگاهی به باید کند. بنابراینمی متعهد وخودآگاه  وظایف به نسبت را شهروندان که است روندیشه

 نوجوانان و آموزاندانش .داشت مبذول یاژهیو توجه شانیشهروند حقوق از جمعیت از وسیعی قشرعنوان به آموزاندانش و

 در حقوقشان از آنان آگاهی دارند. پس قرار عمومی آگاهی و جمعیباشعور  زیاد ارتباط در جامعه کردهلیتحص قشرعنوان به

 (.2:5944شیانی،)است تعهدشان و وظایف به عمل برای راهی اول درجه

 از شهروندی، :میبرشمار آن برای را کلی( بعد) جنبه دو توانیمکنیم، می ترسیم مدلیصورت به را شهروندی ابعاد بخواهیم اگر

 فردی هایهویت و فرهنگ با که ردیگیبرم در عاطفی را ابعادی دیگر، سوی از و است ساختاری و سیاسی ابعاد واجد سو یک

 و خودآگاهی متفاوت( چندگانه) هایو هویت حقوق ها،مسئولیت به نسبت باید شهروندان آن، سطح در کمترین. دارند ارتباط

 که است یادگیری محیطی برای فراهم شدن و انسانی حقوق آموزش مستلزم اآشکار شناخت، کسب این. باشند داشته شناخت

 باشد. فراهم افراد هایو انتخاب احساسات تقویت و جستجو مجال آن، در

حداقل  و نشود محقق جامعه در واقعی ادغام کهی. مادامآن برخوردارند از شهروندان که است سهمی ترینکم این حال، این با

 نتیجه. کنند طلب را خود حقوق توانست جامعه نخواهند اعضای نگردد، تأمین شهروندان فعال مشارکت و امنیت درآمد،

 کننده اجتماعی عوامل که است به این منوط شهروندی، سیاسی و ساختاری هایجنبه تحقق که است اصل چنین این آموزشی

 تقویت با تقویت باید نیز، فردی و فرهنگی سطح در. دکنن عمل خوب جامعه یک هایی برایمدلمثابه ( بهمدارس ،ها)رسانه

 برای ییهامهارت داشتن و ایرسانه سواد سیاسی، سواد همچون« چندگانه هایهویت» متفاوتی هایمهارت و هاشایستگی

  (.41: 5935 ی،ذکات سعید)شود تکمیل و همراه ایجاد تغییر،
 واقع در. انجامدمی اجتماعی سرمایه تقویت و جمعی کیفیت زندگی یشافزا به شهروندی رفتار آموزش پارامترهای یادگیری

 آموزش یا تربیت دهنده شکل و های اصلیزمینه واقع در. دارد اخالقی رفتارهای با تنگاتنگی رابطه هاییچنین آموزه نقش

. است شهری نوین هاییشوگرا اقتصادی نظام سیاسی، و اجتماعی ساختار جغرافیایی، تاریخ، موقعیت سنت، شامل شهروندی

 مشارکت کیفیت و رفتار شهروندان دادن جهت در مولفه این دارد، مستقیم ارتباط فرهنگ شهروندی ارتقاء با شهروندی آموزش

 این. دارد نقش موثری فرهنگی توسعه هایشاخص و اجتماعی سرمایه اساسی از الزامات یکی عنوان به جامعه امور در آنان

 توسعه و ریزیبرنامه است)معاونت همراه پذیری مسئولیت و تعهد نوعی،برادری، هم احساس چون هاییمشوق با آموزشی مؤلفه

 (.5934تبریز، شهرداری
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 به شهروندی اروپا بر آن است که آموزش در آموزش و پرورش مدرسه (: در4152) مدارس اروپا در شهروندی گزارش آموزش

 است. افراد سودمند متقابل و همزیستی، توسعه هماهنگ، ارتقاء است. هدف یافته قاارت آن با مدارس که است موضوعی عنوان

 تبدیل حال در آموزان کنند. دانش می پشتیبانی دموکراتیک جوامع را در شهروندی پرورش و آنها و آموزش از جوامع بخشی

 ملی ای،منطقه محلی، سطح در محلی جوامع و خود مسئولیت انجام به قادر و مایل که مسئول، و آگاه فعال، شهروندان به شدن

 المللی هستند. بین و

 هاارزش و هانگرش ها،چرا که مهارت .دارد آموزان دانش به کمک به نیاز شهروندی آموزش اهداف، این به دستیابی منظور به

 :بالقوه زیر بدست آورند صالحیت حوزه چهار در

 دیگران؛ با سازنده و مؤثر تعامل( 5

 انتقادی؛ تفکر( 4

 و اجتماعی؛ ای شیوه به اقدام( 9

 .دموکراتیک عمل( 2

 شده کسب عملی تجارب بلکه همچنین است، کالس در مرتبط موضوعات یادگیری و آموزش تنها؛ شامل نه شهروندی آموزش

 هروندان، طراحیش عنوان به آنها نقش برای آموزان دانش سازی آماده برای تر، گسترده جامعه و مدرسه در فعالیت طریق از

دلیل  همین به. دارند پشتیبانی( و آموزش یادگیری)ارائه فرآیند این در کلیدی نقش مدارس مدیران و است. معلمان شده

 (.3: 4152دارد)ایوردیگ، اهمیت شهروندی آموزش موثر اجرای برای مدارس مدیران و معلمان

فرد، گروه، اجتماع، مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی  از واقع درحقوق شهروندی را مطالعه کنیم  میخواهیموقتی 

ای است از وظایف و ؛ حقوق شهروندی آمیختهدرواقعکنیم. ی، ملی، فراملی بحث و گفتگو میامنطقهو... در سطح محلی، 

 نیتأمتی که وظیفه های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازامسئولیت

حقوق »ها . به مجموعه این حقوق و مسئولیتاستی قوای حاکم طورکلبهمدیران شهری، دولت یا  عهدهآن حقوق بر 

-افراد اجتماع و همچنین فعالیت وکارکسبهای فردی و شود. شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتاطالق می« شهروندی

 .(5931)عابدینی و لطف اله پور،ای از رفتار و اعمال افراد استی مجموعهطورکل بههای اجتماعی ایشان دارد و 

 

 شهروندی یادگیری و آموزشبحث اصلی پیرامون 

 به هدفمند و متنوع ریزیهای برنامه طریق از دارد سعی و حاضر است عصر اجتماعی زندگی اساسی ارکان از شهروندی آموزش
-مردم استحکام جهت در مباحث این آن بپردازد. با مرتبط مسائل و شهری مختلف یها حوزه در زندگی هایآموزش مهارت

 که است هاییارزش و دانش، مهارتها یادگیری برگیرنده در ها آموزه دارد. این بارزی نقش مدنی شهروندان مشارکت و ساالری
 همان از است که این آن، وجهه مترینمه و دارد همخوانی مشارکتی و ساالر نظام مردم یک اداری های شیوه و ماهیت با

 شهرداری توسعه و ریزیبرنامه معاونت)کندمی آدمیان توجه پیرامون محیط و اجتماع با مشارکت به کودکی دوران

 (.5934تبریز،

 هایبرنامه اروپایی، کشورهای اکثر در که دهدمی نشان( 4152)اروپا مدارس در شهروندی آموزش گزارش تحلیل نتایج و تجزیه

 تفکر مسئول، اجتماعی، و دموکراتیک اقدامات به مربوط های صالحیت از بسیاری شامل که است وسیع عمدتاً ملی درسی

 ویژه به کند،می تقویت را مدرسه مدیریت در والدین و آموزاندانش مشارکت که مقرراتی. فردی است بین ارتباطات و انتقادی

 منابع سایر و آموزشی مواد با را معلمان کشورها اکثر این، بر عالوه. است شده معرفی جا همه در تقریباً متوسطه، آموزش در

 (.51: 4152ایوردیگ،/اروپا دهند)کمیسیونمی ارائه درس کالس در شهروندی یادگیری و آموزش از حمایت الزم را برای
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 دارد و مورد وجود اروپا سراسر اضر درح حال در که است موضوعی رسدمی نظر به شهروندی آموزش ها،تفاوت این وجود با

 کشور عمومی در چند آموزش در شهروندی آموزش اجباری تدارک برای آموزش ساعت اخیراً. است کشورها از تعدادی در توجه

  (.55: 4152ایوردیگ،/اروپا کمیسیون)است یافته افزایش

و این  است، شده معرفی( فرانسوی انجمن)ش بلژیکآموزش و پرور در جداگانه اجباری یک موضوع شهروندی آموزش واقع، در

 شود،می تدریس جداگانه اجباری بصورت موضوع شهروندی آن آموزش در که را نمرات تعداد و فنالند یونان است که حالی در

نکه دیگر ای است، شده نظر تجدید شهروندی آموزشی هایبرنامه که کشور در چندین اخیر، هایسال در. است داده افزایش

شامل  شهروندی؛ این آموزش. است انجام حال در یا و شده معرفی حاضر حال در یا شهروندی مربوطه آموزش اصالحات

 فرانسوی انجمن)شهروندی آموزش در معلم متخصص یک ، معرفی(فنالند و فرانسه)آموزاندانش مشارکت حوزه در اصالحات

 این از مورد دو در( و لوکزامبورگ قبرس ایتالیا، فرانسه،)پشتیبانی و هدایت وادم ارائه و( و لوکزامبورگ ایرلند دانمارک، بلژیک،

 که باالیی سطح در فعلی هایاستراتژی چارچوب در این تحوالت -فرانسه و بلژیک فرانسوی انجمن -آموزشی هایسیستم

 دادند. انجام اند، شده داده اختصاص

. است بوده پرورش و آموزش زمینه در اروپا همکاری مدتبلند هدف مدرسه، در شهروندی آموزش ترویج حقیقت، در

 اتحادیه شورای و اروپا پارلمان توسط 4112 سال در که است کلیدی مهارت هشت از یکی مدنی و اجتماعی هایشایستگی

 انسجام دالت،ع ترویج. 5است شده دانش شناخته بر مبتنی جامعه در کنندمی زندگی شهروندان برای ضروری عنوان به اروپا

 راهبردی چارچوب در اخیر یدهه برای اصلی اهداف از یکی همچنین مدرسه آموزش طریق از فعال شهروندی و اجتماعی

  (.52: 4152اروپا/ایوردیگ، کمیسیون)باشدآموزش شهروندی می و پرورش و آموزش در اروپا همکاری

. بود شد، انجام کالسیک دوره طول در آنچه از باریکتر محتوا معنای به شهروندی آموزش هجدهم قرن در که است ذکر شایان

 میان در جدید عصر های ارزش از برخی ارتقای به کمک منظور به پرورش و آموزش به دسترسی گسترش طرف، یک از

 دیگر سوی از. است ملی هویت و قانون به احترام خواه،جمهوری سیاسی فضیلت سکوالر، مانند؛ اخالق تاسیس، تازه شهروندان

 مدنی پرورش و آموزش شبیه شهروندی آموزش عوض، در. نیست کلیدی و جامع تحصیالت دیگر شهروندی پرورش و آموزش

 (.44: 4152ایوردیگ،)بود ملی وفاداری ایجاد بر عالوه تاریخ، ترتیب و نظم مقدمات تدریس شامل که بود

 سوی از کند،می مشخص در جامعه را فرد سیاسی و ساختاری حقوق حداقل سطح واقع در تربیت شهروندی و یادگیری اجرای

 سیاسی، هایدر عرصه مشارکت و ساالری مردم. کندمی تقویت را افراد اجتماعی و فردی، سیاسی حقوق به نسبت آگاهی دیگر

 طلبی و مساوات ریبراب تبعیض، اعمال عدم رعایت هاآموزش این نوعی به. دهدبسط می را دینی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،

 (.5934تبریز، شهرداری توسعه و ریزیبرنامه دهد)معاونتمی شهروندان ترویج بین در را زندگی هایعرصه از مندیبهره در

 شهروند

به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مسلم اینکه، « وند»به معنای جامعه انسانی و « شهر»شهروند مرکب از دو کلمه  

، گریدعبارتبهآید. آن شهروند به وجود نمی تبعبهشدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهر و جمع  صرفبه

گیرند که شود، ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروند را به خود میاجتماع انسانی شرط الزم شهروندی محسوب می

 سوکفرد و اجتماع است، این رابطه از ی هیدوسوشهروندی حاصل رابطه  حقوق و تکالیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند.

عضویت افراد در  عنوانبهتوان آن را متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است و می

همه افرادی که صاحب چنین گردد، جامعه و نهاد سیاسی توصیف کرد. شهروندی موقعیتی است که به اعضای جامعه اعطا  می

را به عهده بگیرند.  زدیخیبرم، باید وظایفی نیز که از آن موقعیت باشندیماز حقوقی برخوردار  کهنیاموقعیتی هستند، ضمن 

، جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسانی و درمجموعتوان مفهوم شهروندی را  می

                                                           
1 . Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December on 

key competences for lifelong learning, OJ L 394, 30.12.2006. 
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های وی و چگونگی شرکت ، تواناییافتهیبلوغاز نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان  شدتبهاست و  ختهیمآدرهماجتماعی 

یک ویژگی بارز انسانی  عنوانبهاست. شهروندی  متأثردادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی و اجتماعی 

اد انسانی، آگاهی نسبت به حقوق و وظایف خود و وجود یک اخالق با دیگر افر زیآممسالمتناشی از نیاز انسان به همزیستی 

اجتماعی است. شهروندی نه یک موقعیت منفعالنه، بلکه یک موقعیت فعاالنه است  وانفعاالتفعلمشارکت جویانه و آگاهانه در 

-یق تقسیم منافع و مسئولیتکه به کمک مجموعه حقوق، وظایف و تعهداتش، راهی را برای توزیع و اداره عادالنه منابع از طر

، شهروندی درواقعها را ارضا کند. کند و بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه اساسی انسانمی ارائههای زندگی اجتماعی 

وصفی است عادالنه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن، کلیه افراد حقیقتاً از وضعیت مشابه و یکسان برخوردارند و 

 (.4:5934سازد)عنایتی،ر این مبنا است که موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم میب

 توان تبلور پیشرفتهمی را شهروندی. است (Cityشهر) مشتقات از است که (Citizenshipمعادل انگلیسی) درواقع شهروندی

 هایمسئولیت به و گذارده احترام یکدیگر حقوق به کهیهنگام شهرنشینان ،اکثر کارشناسان باور به. دانست «شهرنشینی»

 گیرند.ی را بر عهده میهاتیمسئولو  اندافتهیارتقاء «شهروند» به نمایند عمل اجتماع و شهر قبال در خویش

آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که از  اختصاربهدر دایره المعارف فلسفة استنفورد، در تعریف شهروندی 

که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی یعنی  استمندبهرهی حقوق

ملت با یک فضای جغرافیای -یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت پیوند خورده است و پیوندی ناگسستنی بین اجتماع و دولت

دانند یعنی باید دولتی، سرزمینی و مرزی باشد ندی را با ملیت یکی میملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری، شهرو

است؛ یعنی  شدهاشارهتعریف شود در آن به وظیفه و مسئولیتی نیز  دقتبهتا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد. اگر 

که باید حافظ حقوق دیگران هم مسئولیت آن است  نیترمهمتوان هیچ شهروندی را بدون مسئولیت، واجد حق دانست. نمی

یک  درواقعآید، نیست. وقتی سخن از حق کسی به میان می هاآنارتباط با حقوق اجتماعی باشد؛ بنابراین حقوق فردی افراد بی

ف ثابتی را برای انسان تعری جوهرهشود و اگر این مورد پذیرش باشد، پس حتماً باید اولویت دائمی و باثبات برای او تعریف می

 (.  91:5935نمود)کلدی،

ی از حقوق و وظایف است که دستیابی هر فرد امجموعهتوان به اشکال مختلف تعریف کرد. شهروندی به معنای شهروندی را می

موقعیت فرد در  کنندهنییتعتاریخی، شهروندی بستر اجتماعی است که  ازلحاظکند. به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می

ترین منابعی است که یکی از مهم نفسهیفاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در حقیقت، شهروندی ی هاعرصه

ی شکل هاارزشی از امجموعهکند و این هویت بخشی از جامعه مدنی است که بر محور شخص حقوقی اعطا می عنوانبهجامعه 

ای است که دارای الزامات خاص ابراین شهروندی فرایند پیچیده. بنشودیمگیرد که در معنای کلی به فضیلت مدنی تعبیر می

 منظوربه. شهروندی از بعد نظری، رسدیمبه منصة ظهور  مدتیطوالنمدنی، تثبیت قانون اساسی و... است که در  جامعهچون؛ 

فروضات مسلم در نظر م عنوانبهدستیابی به اهداف متعدد جامعه مانند همبستگی اجتماعی، توسعه و مشارکت واقعی نیز 

جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق  ادارهکارکرد اصلی شهروندی » اعتقاددارند نظرانصاحبشود. چنانکه برخی گرفته می

بنابراین شهروندی «. دارنددیگران و تعهد به انجام امور در حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می

به امتیازات دولت و حقوق افراد و از سویی دیگر  سوککند یعنی از یر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت میاصلی است که ب

شهروندی بر حقوق و وظایف ناظر است و اعتبار فرد را در جامعه  نکهیبااشود. به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می

، شهروندی گریدانیببهدارد.  دیتأکنماید، نیز رفتار می هاآنرد در بر بسترهای اجتماعی که ف زمانهمکند اما مشخص می

و  هاگروهسازد و چارچوبی برای تعامل افراد، ها منعکس میپیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت

، افتهیتحققکه  هرکجادر هر زمان و  دهد، شهروندیهای تاریخی در زمینه شهروندی نشان میکند. بررسینهادها ارائه می

 (.92:5935)کلدی،است دهیگردو وظایف معین بوده که فرد شهروند از آن برخوردار  شدهفیتعرمتضمن حقوق 
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ی از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقالل امجموعهشهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل 

 شدهمشخصفعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در سطح  داللت دارد. شهروندی عضویت

است. شهروندی جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق 

دهد که ، این مفهوم نشان میحالنیدرع شود.دهد که با قانون اعطا میاجتماعی همراه است. شهروندی منزلتی را نشان می

در اجتماع یا واحد سیاسی دارای حقوقی هستند. بر اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی  گاهشانیجااشخاص به اعتبار 

به سبب همان زندگی مشترک، خواه در فعالیت  رونیازا، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند. شوندیممشترکی سهیم 

 درواقع. شهروندی دارندعهدهاخالقی نسبت به یکدیگر وظایفی بر  ازلحاظیا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان  اقتصادی

کند که وظایف شرایط عضویت در واحدی سیاسی )معموالً دولت ملی( است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می

یه باشد، مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه نظر کهآندهند. شهروندی بیش از معینی را انجام می

دهد. مفهوم شهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. با نگاهی به ادبیات رسمیت می

ش اجتماعی مدرن ی مشترکی دارند: نوعی پایگاه و نقهاهستهتوان دریافت که این تعاریف ی شهروندی میهاهینظرگسترده 

ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیت وستهیپهمبهای برای تمامی اعضای جامعه، مجموعه

حقوقی، استعاری و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در 

ی، اجتماعی و فرهنگی، برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و جامعه و حوزه اقتصادی، سیاس

 (.5944امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی)لطفی و دیگران،

 شهروند فعال

مراتب برای او در سلسله کندیهر و محیطی که در آن زندگی مجو که سرنوشت حیات ششهروند فعال فردی است مشارکت 

تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و  کندیارزشی جایگاه واالیی داشته و او تالش م

 (.5942خوشبختی نزدیک کند)قاسمی، 

ر بردن این مفهوم آن است که مردم را در بهتر ساختن شهروند فعال، متقاضی مشارکت هدفمند است. هدف از به کا درواقع

ی ریگمیتصمجامعه برای خود و اطرافیانشان درگیر کند. در حقیقت شهروندی فعال معطوف به درگیر کردن مردم در فراگرد 

نتایج و  ی و انجام خدمات عمومی سخن گفته، به ارتقایزیربرنامهی هانهیزمکنند تا در است؛ مردمی که فرصت پیدا می

و فعال بود. این موضوع به یک خواست درونی  مؤثرمعنای آن، باید  نیترکاملبرای شهروند بودن در  درواقعخدمات بیاندیشند؛ 

 (.52:5944که درگیر شویم و هم در مباحثات سیاسی و هم در اعمال سیاسی مشارکت کنیم)پورعزت، گرددیبرم

اش باشد. بنابراین، در یونان ن واقعی باشد باید یک شهروند فعال در اداره امور جامعهارسطو معتقد بود که فرد برای اینکه انسا

ارتباط نزدیکی که فرد میان سرنوشت خود و جامعه  چراکهباستان شهروندی نه مبتنی بر حقوق بلکه مبتنی بر تعهدات بود. 

ساخت. تعهدات شکل وظایف قانونی نداشتند، می قابل درککرد، ادعای حقوق فردی در مقابل منافع جامعه را غیراحساس می

کرد و همه شهروندان باید هم حکومت کنند شدن و خدمت به جامعه تلقی می لتیبافضهایی برای بلکه شهروندان آن را فرصت

عمیق  در آتن همه شهروندان از حق سخن گفتن و رأی دادن برخوردار بودند. شهروندی هم ژهیوبهو هم حکومت شونده باشند. 

های عمیق و سطحی را از قرار داده، چارلز تیلی است. او برداشت مدنظرکسانی که شهروندی فعال را  ازجملهو هم پرمایه بود. 

شود، شهروندی جنبه انفعالی دارد، دولت کند: در شهروندی سطحی حقوق برتر شمرده میشهروندی بدین شرح بیان می

یابد و بیشتر بر جنبه حقوقی افراد مستقل هستند، آزادی از طریق انتخابات تحقق می، شودیمیک شر ضروری تلقی  عنوانبه

کنند، جنبة فعاالنه دارد، متقابالً یکدیگر را حمایت می هاتیمسئولشود. اما در شهروندی فعال، حقوق و می دیتأکشهروندی 

 قیطرشود، آزادی از می دیتأکی متقابل بر وابستگود، شبنیان زندگی خوب تلقی می عنوانبهسیاسی )و نه لزوماً دولت(  جامعه

 (.  43-45:5945یابد و شهروندی جنبة اخالقی دارد)فالکس،فضیلت مدنی تحقق می
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باآنکه جامعه، حکومت، دولت، خانواده و هر نهاد اجتماعی، سیاسی، حقوقی و... از افراد  گیری کرد کهتوان چنین نتیجهمی

خواهد هایش را میفرد و ویژگی یکشد، حتتنها فردیت فرد را به چالش میرسد که نهمی یجابه ، ولی سرانجامشدهلیتشک

شود، ناگزیر است تا او، در است که مسئله حق فرد انسان، برایش جدی تلقی می جانیمحو کند و از واقعیت فرد سرباز بزند. هم

کنش خود ثابت کند، که او هم هست، باید نیازهای، بیولوژیکی و این دنیایی که رهاشده در پی اختیار خود شود، با اراده و

تمام  داوطلبانهطور به شهروندان اش سهیم و آگاه باشد.اش پذیرفته شود، و در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسیروانی

 خود استعداد و تخصص به توجه با فعال و پویا شهروندان. گیرندمی کار به شهر بهبود و پیشرفت به کمک جهت را خود امکانات

کنند می فعالیت و داشته عضویت غیردولتی هایسازمان و مربیان و اولیا انجمن نظیر گوناگون محلی هایکمیته وها سازمان در

 کند.ی خود را نمایان میهاتیمسئولشهروندی فعال  عنوانبهتا 

 حقوق شهروندی

شده است. این افراد همگی اجتماع هستند داده اریعافرادی که عضو تمام یتمامبه نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به

 .دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند

عمومی، مانند؛ حقوق سیاسی، حق استخدام، حق  مؤسساتحقوق شهروندی، حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با  

. بنابراین واژة مذکور اعم از شدنواقعب کردن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق انتخاب شدن و انتخا

که قرار است حقوق بشر در درون یک جامعه  شودیمتوان گفت حقوق شهروندی، زمانی مطرح حقوق سیاسی است. پس می

نی و اجرای به خود بگیرد)عموقلی مدنی ذیل یک حکومت خاص در سرزمینی خاص و در مورد مردمی خاص، شکل قانو

 است: شدهفیتعرنیز  صورتنیبد(. حقوق شهروندی 21:5943میراخوری،

 به معنای دقیق کلمه چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق آن است. -1

 شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.-2

 امتیاز -3

 وقی.قدرت با هدف ایجاد رابطه حق -4

 بیان نمود: توانیم گونهنیای حقوق شهروندی را هایژگیودر بیانی دیگر 

که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا  هرکجاجهانی است، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در  -الف

 است. دین که باشد، مستحق آن است و کسی مجبور به سلب این حقوق نیست. این حقوق مسلم

 توان فرد را بشر نامید.بدون آن نمی چراکهاست و از بشر قابل انفکاک نیست  انتقالرقابلیغ -ب

 بودن یا عدم ضرورت، آن را از کسی سلب کرد. تیاهمکمبه خاطر تشخیص در  توانینماست.  ریناپذمیتقس -پ

 آن الزم و ملزوم یکدیگر هستند و متمم و مکمل سایر هستند.  عناصر -ت

 .کنندینمحکومت یا مقامات مذهبی یا سکوالر این حقوق را اعطا  ازجملهمقام بشری  چیههدیه الهی است و -ث

و به هیچ قرارداد و وصفی وابسته  شودیمبه صفات شخصیتی انسان تعبیر  هاآناست و از  هاانسانحقوق ذاتی و فطری -ج

 (.512:5944نیست)لطفی،

 توان به سه نوع حق اشاره کرد:در ارتباط با حقوق شهروندی می

ی افراد برای زندگی در مکان دلخواه، آزادی بیان و آزادو شامل  شودیمحقوق مدنی که به حقوق فردی در قانون اطالق 

 ؛شودیممذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان در برابر قانون و ... 

 خاب کردن؛حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن، انت ژهیوبهحقوق سیاسی  

و شامل  شودیمشدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیتی مربوط  مندبهرهطبیعی فرد برای  حقبهحقوق اجتماعی که 

 (.44:5942)رضوی،شودیماجتماعی و تعیین حداقل دستمزد و غیره  نیتأممزایای بهداشتی و درمانی، 
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 یا دولت و شهر یکدیگر، قبال در شهروندان هایمسئولیت و وظایف از است تلفیق و ترکیبی شهروندی حقوق گفت که توانیم

 دولت شهری و مسئولین، مدیران یعهده بر حقوق آن نیتأم وظیفه که امتیازاتی و حقوق همچنین و مملکت و حاکم قوای

در اندیشه مارشال در حوزه فرهنگ  .میکنیم اطالق «شهروندی حقوق» ها رامسئولیت و حقوق این مجموعه باشد که درمی

اجتماعی( شده، از وجوه اصلی اندیشه مارشال این است که این نظریه  و سیاسی ،مدنی) شهروندی، اشاره به سه نوع حقوق

. در اندیشه پارسنز در حوزه شهروندی ابتدا تأکید بر حفظ کندینوعی وابستگی متقابل درباره حقوق شهروندی را بیان م

جامعه و استمرار پیاپی آن در حوزه زندگی اجتماعی شده است.  دارشهیفرهنگی ر یهادر آمریکا، و تأکید بر ارزشدموکراسی 

، و این مسئله بیانگر ویژگی گرددیبر این اساس فرهنگ شهروندی به معیار اصلی همبستگی و انسجام ملی تبدیل م

 (.5939علیلو، محمود محبوب و رهآبخوا عباسی)دهدیجامعه آمریکایی را نشان م ییگراکثرت

 فرهنگ شهروندی

گرفته است. فرهنگ در جوامع ملی شکل یهاهمگام با جوامع مدنی و دولت 53مثابه نوعی فرایند از قرن فرهنگ شهروندی به

دی مانند انسانی در بعد مادی و معنوی با توجه به کارکردها و کاربردها، معانی متفاوتی به خود گرفته است. فرهنگ شهرون

 کهیسایر عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده، باید بررسی گردد. درواقع هنگام

این مسئله لزوماً نه مثبت است و نه منفی، بلکه بیشتر باید به  میکنیاز یک عنصر در فرهنگ یک جامعه در زبان عام صحبت م

صحبت از فرهنگ شهروندی » کهیو تحول، زوال و نابودی آن پدیده تأکید کنیم. پس هنگام یریگسازوکارها و شرایط شکل

در زبان فارسی امروز به اخالق  کهی. درحالمیکنیرابطه آن را با سایر پدیده فرهنگی و اجتماعی توجه م ینوعبیشتر به شودیم

ان در یک شهر نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان ، یعنی وظایفی که شهروندشودیشهروندی این پدیده استناد م

. شهروندی یعنی روابط قراردادی ردیگیرا در برم یترشناختی بسیار گسترده یهااز نظر ما فرهنگ، پهنه کهیدرحال. دارند

 یهاهیشوند و بتوانند با توصشده باین حُسن را در برداشته باشد،که تعدادی از مردم متوجه مباحث مطرح تواندیها ممیان آن

خود را منطبق  شودیشهری م هایاخالقی یا حتی رعایت حقوق و استفاده درست از فناور یهانهیکه برای مثال در زم

 (.4: 5942فکوهی، «)کنند

دارند. از دیدگاه کنند، تصوری نادرست و عامیانه از جامعه فرهنگ تقسیم میآنان که افراد جامعه را به دو گروه با فرهنگ و بی

توان به مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگی نیست. فرهنگ را می فرهنگیبو طبیعی  سالبزرگی، هیچ فرد شناسجامعه

، کلمه اکتسابی است که فرهنگ را از ادشدهاعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریف کرد. کلمه اساسی و مهم در تعریف ی

دهند. سازد: همه نوزادان هنگامی گرسنگی یا ناراحتی گریه سر میی زیستی متمایز میهایژگیورفتارهای برخاسته از وراثت و 

این نوع گریه و فریاد، یک ویژگی رفتاری است که در همه جوامع بشری مشاهده شده، از خصایص یک فرهنگ معین به شمار 

 (.13:5941ست)کوئن،رود، بلکه بخشی از ساختمان زیستی بشر است که نوزاد به ارث برده انمی

است که  تصورقابلدارند که جوهره اصلی فرهنگ، اندیشه و معرفت است. بنابراین کامالً امروزه اغلب جامعه شناسان اشعار می

موضوع مثل کبریت، ببینیم. این  نیترسادهنمودهای این جوهره را در تمام ارکان و شئونات و اجزای جهان اجتماعی، حتی در 

خود حاوی کدهای اطالعاتی است، انعکاسی از نوعی معرفت فنی است. بنابراین از لحاظ عملی و تحلیلی  حالنیدرعمصنوع که 

اطالعاتی و معرفتی  صبغهاینکه دارای  صرفبهرسد که مانند انسان شناسان کالسیک این مصنوع را چندان جایز به نظر نمی

بدانیم. چنین تعریفی از فرهنگ کاربردی نیست و منزلت تحلیلی آن را را فرهنگ  زیچهمهاست و این نباید موجب آن شود که 

دهد. بنابراین تقسیم فرهنگ به دو جزء مادی و معنوی تمایزی بیهوده است. دوم اینکه، اتخاذ تعریف وسیع از فرهنگ تنزل می

-عث تضعیف تحلیل فرهنگی میخود با نوبهبهفرهنگ مشخص شوند. و  این  دهندهلیتشکدهد تا واحدهای بسیط اجازه نمی

 ژهیوبهی شناسجامعهتا رابطه این مفهوم در ارتباط با سایر مفاهیم اساسی  دهدینمشود. سوم، تعریف وسیع از فرهنگ اجازه 

گفت که جوهره اصلی  توانیمتحلیلی مشخص شود. در یک تعریف کلی  صورتبهمفاهیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

تحلیلی به  طوربهتوان فرهنگ را . میهاستآنو روابط منطقی و اجتماعی )از نوع بارز گفتمانی( بین  هاهشیاندفرهنگ عالئم، 
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( نفع معرفتی، 4( فن، 2( تکلیف، 2( ارزش، 1( باور، 2( نماد، 9( شاخص، 4(تمثال، 5دوازده عنصر اساسی تجزیه نمود شامل: 

 (.14-12: 5942( رابطه گفتمانی)چلبی،54( رابطه منطقی و  55( کنشگر، 51( کنش ارزشی، 3

ی، فرهنگ سازمانفرهنگهمراه و متناسب با تعاریف فرهنگ، تقسیمات مختلفی نیز از این مفهوم )مانند؛ فرهنگ شهری، 

ها ، نگرشهاارزشای از است. یکی از این تقسیمات فرهنگ شهروندی است. فرهنگ شهروندی مجموعه شدهارائهروستایی و... ( 

احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و  دربردارندهانین مشترک بنیادی است که و قو

باشد. فرهنگ شهروندی، که بهتر است به آن فعالیت و تعهد شهروندی گفته شود، یک مفهوم وسیع است تعهدات شهروندی می

، هانگرش، هاارزشبه یادگیری زندگی جمعی دارد، بلکه شامل کسب  که با روح جمعی قرابت دارد. این مفهوم نه تنها اشاره

است. موضوع کلیدی در  شدهشناختهو وفاداری به تعهدات شهروندی است که گاه با نام شهروند دموکراتیک نیز  هامهارت

مردم و نهادها برای فرهنگ شهروندی کسب سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی ظرفیت و استعداد تعامل و همکاری بین 

و فروتنی،  نفسعزتهای فرهنگ شهروندی احساس تعلق، اعتماد و امید به آینده، رسیدن به خیر جمعی است. از ویژگی

ی مثبت شهروندی هاجنبه القاکنندهاول  وهله. این مفهوم در باشدیمهمکاری عمومی، دیدگاه باز، وحدت سنت و مدرنیته 

با بعضی دیگر، فرهنگ شهروندی در مقابل  موافقتو در  نظرانصاحبنظر بعضی از  برخالفه است. ولی باید توجه داشت ک

ی مثبت هاجنبهآن از  دامنهگیرد که گیرد، بلکه فرهنگ شهروندی در میان طیفی قرار میی )بدون فرهنگ( قرار نمیفرهنگیب

گوید که شهروند و شهروندی وبر میگیرند. ماکسر میهای مختلف این طیف قراباشد. لذا جوامع مختلف در قسمتتا منفی  می

های شرقی همچون چین، هند و خاورمیانه کمبود چنین مفهومی را دارند؛ اما بنابر اظهارات وود و در غرب ریشه دارد و تمدن

و پایگاه سیاسی های شرقی تعابیر مختلفی از عضویت ایزین این ادعای ماکس وبر عاری از ایراد نیست زیرا ممکن است تمدن

-های شهروندی را در غرب میگویند که وبر ریشهمی هاآنداشته باشند و بنابراین مفاهیم متفاوتی از شهروندی را دارا باشند.  

گشت. از تعاریف و های آن در دیگر نقاط جهان میکرد و به دنبال بدلداند، به این معنا که او با یک نمونه آرمانی کار می

 از: اندعبارتتوان استخراج کرد که چند عنصر اساسی فرهنگ را می شدهمطرحمباحث 

 الف( فرهنگ شهروندی یک کلیت است؛ فرهنگ از عناصر مختلف و متعدد تشکیل یافته است.

 شود.ب( فرهنگ شهروندی یک محصول جمعی است؛ فرهنگ توسط جامعه ساخته می

های آینده به نسل هاآنهای امروز و از های گذشته به نسلفرهنگ از نسلاست؛ بدین معنا که  مندخیتارج( فرهنگ شهروندی 

 شود.منتقل می

 شود.ی و در درازمدت دستخوش تغییر و دگرگونی میسختبهد( فرهنگ شهروندی پایدار است؛ به این معنا که عناصر فرهنگ 

ی مختلف هاجنبهگیرد، بلکه از قرار نمیی فرهنگیبفرهنگ در مقابل  کهنیاه( فرهنگ شهروندی یک طیف است؛ یعنی 

 (94:5942)فاطمی نیا،ردیگیمدرجاتی متفاوتی به خود 

. فرهنگ شهروندی باشدیمتالقی، ماحصل و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروندان فعال  نقطهفرهنگ شهروندی 

شته باشیم. در این سه عرصه دو عنصر اساسی و شهروندان مسئول و متعهدی دا هاسازمانشود مگر آنکه دولت، ایجاد نمی

ترین هدف مشترک وجود دارد که در سطوح مختلف حضور دارند، یکی خیر جمعی و دیگری خود شهروندان هستند. مهم

مفاهیمی چون زندگی خوب  برخالفتالش برای خیر جمعی است. خیر جمعی مفهومی است که  عرصهمشترک در این سه 

زا و مورد کمتر تنش گریدهای آن وجود دارد. لذا نسبت به مفاهیم اجماع بیشتری بر سر معنا و    مصداق )لیبرالیسم(، توافق و

 اختالف است. 

اولین ویژگی این است که شهروندی باید از پیش بر یک » زیر است  یهایژگیبه نظر گی اِرمه فرهنگ شهروندی دارای و

شهروند  گریدعبارت، بهشدیم یزیریحداقل از تاریخ و محیط هوشمندی پ یهاالفبایی کردن مقدماتی، یعنی بر اساس شناخت

بیرون بنگرد، پنجره را بگشاید، در انزوا زندگی نکند و فقط با همسایگان نزدیک خود به معاشرت  یسوباید قادر شود تا به

قیقی است، چه از لحاظ رفتار و چه از نپردازد... دومین ویژگی کلی فرهنگ شهروندی ، تحصیل قواعد یک سلوک دموکراتیک ح
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اخالقی، شهروند نه تنها باید به حقوق خود بلکه باید به وظایف خود نیز آگاه باشد. سومین ویژگی دیگر که  یهانظر ارزش

اهمیت بنیادی دارد، سطح اخالق مدنی است که ناشی از همان وحدت و اهمیت دو ویژگی قبلی است؛ و نوعی ویژگی تکلیف 

و آزادی حاکم باشد، اخالق مدنی  ییگراکه به نظر پوپر جامعه دموکراتیک حاکم باشد، وجود کثرت یانه است. در جامعهمدارا

 (.525-524: 5922اِرمه، «) روحیه مدارانه بیشتر با جامعه سازگاری دارد

های شهروندی را باید به نظامقانونی، رعایت اخالق  یاز بعد دیگر در فرهنگ شهروندی، مدیریت شهری در کنار سازوکارها

عرفی و درونی کنشگران اجتماعی سوق دهد؛ به این منظور باید برنامه ریزان و کارشناسان مدیریت شهری ابتدا هر شهروندی 

را نسبت به حقوق و وظایف خود و دیگران به طور مستمر و دائم آگاه کنند، سپس الزم است این آگاهی را درونی یاد نهادینه 

فرهنگی و اجتماعی شرایط اجتماعی را  یهایزیردر کنار این آگاهی و نهادینه کردن مدیران شهری باید از طریق برنامهکنند، 

به وظایف خود  حالنیهای متعادل از حقوق شهروندی خود استفاده کنند؛ و درعایجاد کنند،که شهروندان بتوانند در موقعیت

-مل نمایند؛ این تعامل دوسویه میان کنشگران روابط شهری متعادل را ایجاد مینسبت به سایر شهروندان و مدیریت شهری ع

ست، اما اجزای این فرایند سامانمند کاری بسیار مشکل و دشوار است و ا کند، که این فرایند در توسعه شهری بسیار اثرگذار

 .اجتماعی را به همراه دارد یهابحران

حقوق فرهنگی »کنونی،  شدنیمر تأکید شده، که در بستر یک تنوع فرهنگی و جهاندر نظریات اندیشمندان اجتماعی به این ا

و اجتماعی اهمیت زیادی دارد؛ پس در حوزه فرهنگ شهروندی باید به  سیاسی، مدنی، حقوق اقتصادی،: همانند «شهروندان

اجتماعی جامعه شهری  یهاتیایر هو، مهاجران، و سهاتیتأمین حقوق و وظایف شهروندان جوان، زنان، کودکان معلوالن، اقل

، نوعی کنندیاجتماعی که در یک شهر زندگی م یهاو گروه هاتیدرواقع در فرهنگ شهروندی باید تمام حقوق هو .توجه کرد

باید بدون وجود مانع باید هموار شود،  یطلباز تمام امکانات شهری ایجاد کند؛ این نوع مساوات یمندعدالت را برای بهره

نمایندگان  هاتیمند گردند و هریک از این هونین تمام ساکنان شهری باید از رفاه و عدالت اجتماعی، خدمات شهری بهرههمچ

فرهنگی  یهاتیو اشاعه سبک زندگی و هو ییحق بازنما هاتیسیاسی برای احقاق حقوقشان برخوردار باشند، و تمام این هو

 .باشند شهروندی خود را در جامعه شهری باید داشته

، و با در نظر گرفتن معنای تمام شمول از فرهنگ نه محدود کردن به کندیاز بعد دیگر فرهنگ شهروندی توجه به عامه مردم م

معنای عمومی و عامه فرهنگ شهروندی ناشی » فرهنگ نخبگان و حاکم مسلط بر شهر. توجه به این معنا، نشانگر این است که 

مفهوم شهروندی وابسته به سنت : دیگویطور که گروسبرگ مسنت شهروندی است. همان از رویکرد دموکراتیک غالب در

بعد دیگر ... و سیاسی است که در صدد درگیر کردن و بسط مشارکت افراد در شکل دادن به قوانین و تصمیمات جامعه است

رهنگ شهروندی مبتنی بر تحلیل که ف کنندیفرهنگ شهروندی، حق گفتگو یا حق ارتباط است. کوهن و آرتور استدالل م

 یهاتیها حقوق مربوط به ارتباط و گفتگو از اولوارتباطات بنیان است به اعتقاد آن یشهروندی و حقوق او بر مبنای یک جامعه

ها در ضروری فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندان است که در برابر سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی قرار داد. به اعتقاد آن

 (.1: 5942فاضلی، «)ارتباطات دموکراتیک باید نهادینه شوند یجامعه مدنی امروزی عمل روزانهیک 

 

 شهروندی و تربیت  آموزشی نظام

ای از های فرهنگی و مجموعهشهروندی دارای بنیان: کندیم عنوان «فرهنگی شهروندی» ( مترجم5939خاکباز) افشین

هایی همچون پذیری مدنی است و نظامساالری و مسئولیتادی، فردگرایی، مردمطلبی، آزهای اجتماعی مانند مساواتارزش

تواند تمام نیازهای فرهنگی افراد را پوشش کنند. مفاهیم شهروندی مدنی، سیاسی و اجتماعی نمیلیبرالیسم از آن حمایت می

نگی اشاره دارد تکمیل شود؛ بنابراین رو، باید با مفهوم شهروندی فرهنگی که به این حقوق و نیازهای فرهدهد و از این

بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، از حقوق فرهنگی نیز برخوردارند و افزون بر نیازهای اقتصادی، اجتماعی و  شهروندان افزون
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یی و توان به نیازهای مربوط به خالقیت و خودشکوفانیز هستند. از جمله می« نیازهای فرهنگی»ای از سیاسی دارای مجموعه

 (.5939)خاکباز،فراغت و لذت اشاره کرد

 در نیز باید شهروندی تربیت بالطبع و است جامعه بر حاکم هایارزش نظام از متأثر کشوری هر آموزشی نظام که است واضح

 طمحی با مرتبط عینی باید محتوای شهروندی زندگی راستا این در. گیرد انجام جامعه، و ملی دینی هویت فرهنگ و راستای

 زندگی آموزش کردن بومی که است مسیری چنین از. باشد برد، داشتهمی سر به آن آموز دردانش که را ایرانی زندگی

 .آوردمی فراهم را جهانی شهروندی آموزش یمقدمه شود ومی میسر و ملی محلی شهروندی

 یهاتیصالح و دارای قلمروهای: خاص با حیطه سه در ایران جامعه برای مطلوب شهروند یک ،شدهمطرح مباحث به با توجه

 از: عبارتند که باشدیم معینی

 عبارتند آن یهامؤلفه که مدنی فهم و و درک اطالعات ،هایآگاهاز  یامجموعهاز  است عبارت مدنی شناخت:مدنی شناخت

 یعمده احزاب یهادگاهید از آگاهی دولت، عملکرد ینحوه و ساختار از آگاهی اطالعات، آوردنبه دست  نحوه از از: آگاهی

 المللی.بین و شخصی حقوق از آگاهی و اجتماعی مقررات و قوانین از آگاهی جامعه، رویدادهای و حوادث از آگاهی کشور،

در  زیست برای فرد هر که ییهایتوانمند و هاتیقابل، هامهارت از یامجموعه از است مدنی عبارت توانایی :مدنی توانایی

 امور انجام توانایی دیگران، با مشارکت توانایی از: عبارتند آن یهامؤلفه و دارد نیازها آن به ،کندیم زندگی آن در که یاجامعه

 .مطلوب مذهبی و اخالقی اصول اساس رفتار بر و توانایی منطقی اتخاذ تصمیم توانایی دیگران، به یاتکا بدون

 ضروری خوب شهروند یک برای که ییهادگاهید و باورها ،هایتلق طرز از یامجموعه از است مدنی عبارت نگرش :مدنی نگرش

 داشتن مستقل، باورهای و اعتقاد داشتن آن، به احترام و جامعه در و تکثّر تنوع پذیرش: از عبارتند آن یهامؤلفه و است

 دارا انتقادپذیری، یروحیه شتندا تحمل، و بردباری یهیروح داشتن ی،پرستوطن حس بودن دارا ی،ریپذتیمسئول یروحیه

 خطیر و سترگ رسالت که هاستویژگی این عطف با مذهبی هویت و فرهنگی میراث نسبت به یقدرشناس یروحیه بودن

 کلی یهااستیس به توجه ضمن تا است ضروری بنابراین ابدییدرم را خود مفهوم و معنا شدنیجهان عصر دروپرورش آموزش

 اساسی دانسته، و را زندگی یمدرسه تدارک و شهروندی تربیت شعور به دستیابی و عمیق فهم درک مرحله آموزشی، نظام

-91: 5945گلیار،)نمایند فراهم آموزشی نظام( مدنی شهروند تربیت) سنگین رسالت این بیشتر به توجه برای را الزم بسترهای

92).  

 ( 1921-1911) ویلیامز فرهنگی  از دیدگاه ریموند یادگیری شهروندی

ی که در آن شهروندان بتوانند حضور اجامعهنیازها باید با مشارکت عمومی شهروندان کامل شود.  نیتأماز دیدگاه ویلیامز 

ها برای مشارکت افراد حاصل فعاالنه داشته باشند، مستلزم حمایتی است که از طریق تضمین حقوق و فرصت

بستری برای آزادی و آزادی بیان حقیقی فراهم سازد. ویلیامز  تواندیم ای(. چنین جامعه45: 5931، استیونسون)شودیم

یک جامعه خوب بر دسترسی آزاد به واقعیات، عقاید و تقویت فهم و »از ارتباطات آزاد ارائه کرد: « نمونه آرمانی( »5324جیمز)

محدودیتی  هرگونه، آزادانه بیان کنند. اندردهک، احساس و درک انددهیدآگاهی افراد متکی است، یعنی افراد بتوانند آنچه را که 

 (.44: 5931، استیونسون«)در برقراری آزادی فردی، نوعی اتالف منابع جامعه است

عمدتاً بر پایه  چراکهت. اچ مارشال مدعی است که آشنایی با حقوق شهروندی منجر به همگرایی جامعه جدید خواهد شد، 

دارد، یعنی  دیتأکهای ارتباطی جهت  شنیدن صدای طردشدگان ویلیامز بر اهمیت کانال حقوق افراد قرار دارد، و اما نیتأم

حقوق  نظرانصاحبهر دو  نیبنابرا(.  49: 5931، استیونسون)اندشدهحذفکسانی  که از مراکز قدرت فرهنگی و قدرت سیاسی 

نجر به حس تعلق اجتماعی  و به معنای شهروندی بر ظرفیت یادگیری شهروندان تمرکز دارند و معتقدند که این امر م

 دسترسی به حقوق است.

 در شهروندی به بگذریم، که تاریخی و اجتماعی سیاسی، ابعاد : ازسؤالدر پاسخ به  «فرهنگی شهروندی» خاکباز مترجم افشین

 را هند که شهروندیدشود؟ پاسخ میمی تبیین چگونه دیگر جوامع میان در شهروندی رسیم،می جامعه در حاضر افراد میان
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 کشورهایی گویدمی ترنر بریان. کرد بندیتقسیم نیز شهروندی تکالیف و حقوقمسئله  به شهروندان رویکرد منظر از توانمی

 و آمرانه پایین به نگاه از دولتی نگاه که درکشورهایی برخوردارند، ولی «فعال شهروندی» سنت نوعی از امریکا و فرانسه همچون

 سوی از. استگرفته شکل «منفعل شهروندی» نوعی آن، یجابه و بینیمنمی فعال شهروندی از نشانی است، حاکم شهروندی به

 متفاوت اجتماعی و فرهنگی هایسنت در تمایز این بر دیتأک میزان و عمومی و خصوصی هایحوزه میان تمایزبر اساس  دیگر،

 و «فرد منزلت» چگونگی بر اساس عمدتاً شهروندی غربی، سنت در. کرد مشاهده شهروندی از متفاوتی هایبرداشت توانمی نیز

 تعریف شهر با فرد ارتباط نوعبر اساس  بیشتر شهروندی مفهوم فرانسه، در مثالً. استگرفته شکل «شهر در عضویت» همچنین

 ایده با شهروندی آلمانی سنت در و «فرد منزلت» و «مدنیت فرایندهای» بر بیشتر مفهوم این انگلیسی، سنت در ولی شودمی

 نظریه تواننمی گیردمی نتیجه شهروندی مختلف هایسنت در موجود هایتفاوت به توجه با ترنر. دارد پیوند «مدنی جامعه»

 به مدرنیته حامی نیروهای که است باور این بر و داندمی مرتبط مدرنیته با را شهروندی او. داد ارائه شهروندی برای را واحدی

 (.5939رسانند)خاکباز،می مدد شهروندی وسعهت

نیازهای اساسی زندگی خواهد  نیتأمآشنایی با حقوق شهروندی منجر به آگاهی از حقوق همدیگر و مشارکت عموم در  درواقع

و بازتولید  پسند و تولیدبا رعایت تمام جوانب امور کمک خواهد کرد. به رشد فرهنگ عامه توأم هاانسانشد و به ارتباط آزادانه 

 در و شرکت آزاد گفتگوی به منجر شهروندی حقوق با آشنایی حقیقت فرهنگی و اشتراکات فرهنگی خواهد انجامید. در

  .خواهد شد آرا  در جامعه تبادل و هایریگمیتصم

 هایجنبه یف،تعار این اغلب است. در شده دستخوش تغییراتی متفاوت زمانی ادوار در و مختلف جوامع در شهروندی، مفهوم

 نهم و ستیبماده در  541که در   4در کشور ما نیز؛ در منشور حقوق شهروندی است. قرارگرفته تأکید شهروندی مورد حقوقی

 شیخوی اجتماع سرنوشت بر را انسان او، هم و خداست آن از انسان وبرجهان  مطلق تیحاکم»آمده است که:  5931 آذرماه

. دهد قرار خاصی گروه ای فرد منافع خدمت در ای کند سلب انسان از رای اله حق نیا واندتینم کسچیه. است ساخته حاکم

 ازی پاسدار و اجرا تیمسئول ،545 و 559 اصولموجب به و کرده؛ اعمالی اساس قانون اصول قیطر از را حق نیا رانیا ملت

 ازی بانیپشت بر رانیا ملت برابر در و میکر قرآن اهشگیپ در که جمهورسیرئ. است نهاده جمهورسیرئ عهده بر رای اساس قانون

 است، ادکردهی سوگند خداوند بهی اساس قانون در ملت حقوق و افرادی انسان کرامت وی آزاد از تیحما و عدالت گسترش حق،

یم ماعال رانیا ملتی اساس حقوق شبردیپ و تیرعای برا دولتی مشخط و برنامه مثابهبه را« یشهروند حقوق منشور»

 (.5: 5931،یشهروند حقوق منشورمقدمه «).کند

 

 نتیجه گیری:

 و آموزاندانش اجتماعی هایمهارت و هاتوانایی از مراقبت و خالقیت حفظ اخالقی، هایارزش حفظ آموزشی، عدالت توسعه

 هایبرنامه در باید انسانی یهاارزش جایبه فناورانه هایارزش تفوق از جلوگیری و آموزاندانش و والدین معلم، رابطه حفظ

 (.5932آید)توانگر، عمل به ممانعت تربیت و تعلیم حد از بیش شدن قالبی از و گیرند قرار توجه مورد آموزشی

 استعمارشده کشورهای در آموزش انتقادی بر چیز هر از بیش حوزه، این در پردازنظریه و پرورش و آموزش منتقد پائولو فریره،

 رقم را خود سرنوشت فرهنگشان ساخت و خود اطراف جهان تغییر در با شوند قادر کشورها این در تمدیدگانس تا دارد تأکید

 اغلب موارد در و کرده پیشنهاد را نوینی روش انتقادی پرورش و آموزش زمینه در که است جمله: افرادی از فریره پائولو. بزنند

                                                           
 و یجمهورسیرئ حضور با ملت حقوق وی اساس قانون شیهما در 5931 آذرماه نهم و ستیب روز کهی شهروند حقوق منشور کامل متن برای مراجع به  . 2

 رجوع کنید.سایت دولت آی. آر  به دیرسی روحان دکتری امضا به ویی رونما کارشناسان و دیاسات و دانانحقوق وکال، ازی ادیز جمع

 (http://dolat.ir/detail)یدسترسقابل
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 که داندمی منفی تعلیماتی را آن کرده و انتقاد و سنتی رسمی آموزش از او. است پرداخته خود هاینظریه اجرای به عمالً نیز

 (.5949فراهانی، فرمیهنی)است آمده در هاانسان سرکوبی برای ابزاری صورت به نایافتهتوسعه جوامع در خصوصاً

 آشنا شهروندی حقوق یهافهمؤل با آموزان و فراگیران و دیگر اقشار مختلف و شهروندان در جامعه،دانش مدارس در اگر حال

-گیریتصمیم در شرکت مشارکت، مشورت، روحیه افزایش باعث بلکه گردد،می فراهمها آن در فردی رشد موجبتنها . نهشوند

 است ذکر به خواهد شد. الزم نیز آنان در ی، تساهل و مدارای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...جمع هیروحو تقویت  های گروهی

پذیری آنان، تقویت همبستگی، اعتماد و همزیستی شهروندی موجب مسئولیت حقوق حاد مردم و شهروندان باآ آشنایی که

 ای و ملی و فراملی خواهد شد.ی زندگی جمعی در سطح فردی، گروهی، منطقههامهارتآمیز و تقویت مسالمت

 جامعه آن اعضای میان مشترک احساس نهزمی به تواندیماجتماعی  نظام یک در یشهروند حقوقآشنایی با  ترتیب بدین

 یکدیگر را، بر اساس با منطبق گاه و متفاوت هایاز هویت ملی دولت یک یا کشور یک شود و اعضای تبدیل شهروند عنوانبه

 ،متنوع نژادی و قومی ی دینی،هاتیهو دهد. در کنار شکل ساالرانهی مردمهاارزش و مدنی اصول جامعه، افراد آزادانه تعهد

 را سیاسی نظام یک شهروندان ی شهروندان قرار داده وامفاهمهارتباط آزادانه و  اساس و مدنی را محور فراگیر و مشترک هویت

 دهد. پیوند به یکدیگر
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 .شناسان جامعه
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(. الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر 5942پورعزت، هلی اصغر و حوریه باغستانی برزکی و مصطفی نجاتی آجی بیشه) -
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(. حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره 5942رضوی، محمد و سیدعلی خزایی) -

 چهارم

 تهران: شهرداری فرهنگی و اجتماعی مطالعات اجتماعی، اداره کل توسعة و شهروندی آموزش (.5935محمد) ذکائی، سعید -

 نشرتیس. 

 طباطبایی عالمه ارشد، دانشگاه کارشناسی نامهنپایا ، ایران در آن تحققو موانع  شهروندی وضعیت .(5944)ملیحه شیانی، -

 تهران.

 شهروندی، تبریز: انتشارات آلتین. حقوقشناسی (. مبانی جامعه5931پور، جواد) اهلللطفعابدینی، عیسی و  -

 (. درآمدی بر حقوق شهروندی، تبریز: انتشارات آیین دادرسی.5939عباسی آبخواره، علی و محبوب محمود علیلو، بابک) -

(. بررسی حقوق شهروندی در اسالم با رویکردی بر نظریات امام خمینی )ره(، نامه الهیات، 5943وقلی میرآخوری، نرگس)عم -

 29-42، صص 59شماره 
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(. رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار 5934عنایتی، ترانه، حمیدرضا آراسته، فرشیده ضامنی و یوسف نظافتی پایانی) -

 4نامه اخالق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره اجتماعی دانشجویان، فصل

قابلیت دسترسی در شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی،  (.5942)فاضلی، نعمت -

 .(www.farhangshenasi.com/articel)تیساوب

امه رفاه (. فرهنگ شهروندی: محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال، فصلن5942فاطمی نیا، سیاوش) -

 42اجتماعی، سال هفتم، شماره 

 (. شهروندی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر. 5945فالکس، کیت) -

قابلیت دسترسی در  مشارکتی، یساالرتقویت اخالق شهروندی: راهی برای گذار به مردم (.5942)فکوهی، ناصر -

 .(hi.comwww.fakou)تیساوب

(. بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران، مطالعات 5935کلدی، علیرضا و نگار پوردهناد) -

 14-43شهری، سال دوم، شماره چهارم، صص 

 ی، ترجمه: غالمعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.شناسجامعه(. مبانی 5941کوئن، بروس) -

 یپژوهشکده دینی، تهران: انتشارات یساالرمردم نظام و مدنی جامعه تحقق دروپرورش آموزش ریتأث. (5945)حسینگلیار،  -

 .تیو ترب تعلیم

(. مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال دوم، 5944لطفی، حیدر و دیگران ) -

 شماره اول

های شهروندی پیام و کلیات اول(: شهروندی)جلد آموزش مباحث (. مجموعه5934تبریز) شهرداری توسعه و ریزیبرنامه معاونت -

 . اول چاپ نوبت تبریز، شهرداری نشر تبریز،

 

 
- European Commission/EACEA/Eurydice )2017). Citizenship Education at School in Europe 2017. Eurydice 
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