
                                                                          .«مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام 

                                           --------------------------------------------- 

                                                                                                                   

                                   قسمت دوم                                                                                                                                     

                                                              ؟ حقوق ومسولیتها اوچه است ؟یک شهروند خوب کیست        

یم   شناخت همچو  شهروند را با  برای آنکه بتوانیم یک شهروند خوب را شناسایی نما   

یک نا بینا در دور یک حلقه چاه سربا ز درحال قدم  :یم  مینماوردن  یک مثا ل پیشکش آ

زدن بود ویک شخص دیگر  اورا  ازنزدیک تماشا میکرد  پس  اگر   این  شخص نا بینا  

ی باید مالمت پنداشته میشد این شخص یک اینجا درمی افتید   دراین چاهف ازروی تصا د 

یکرد ؟  درک  این  موضوع  بمفهوم  آنست  نا بینا ؟ و یا کسی که اورا ازنزدیک تماشا م

.                                                                                  که شهروند خوب کی میتواند باشد ؟

ین  واژه   ایده ای  شخصی درخواهیم یا فت  که  ابه واژه شهروند اگر نظر بیندازیم      

یک محل  وسکنه ای  مفهوم آن  بیش از ساده گی  متعلق  به   بلکهوردی نبوده  ومن درآ

این محل   «شهروندی » وبنا برآن  منهستم « شهروند» وآن اینکه من  یک خاص بوده 

ولی این درست نخواهد بود که شما به بهانه ای متعلق به این محل خاص .خاص را دارم 

ه  گی زندمتیازات خاص که در آن محل زهمه اهستید وخودرا شهروند این محل میدانید  ا

چونکه  بادرنظر گرفتن   برخوردار باشید ویا همه چیز را بخود اختصاص دهید ؟ مینماید 

تعریف ومفهوم شهروندی  ایجاب میکند ویا از شما انتظار برده میشود  که بخاطر اطالق  

تها ووظایف  نیز شما باید  موظف به  انجام   یک سلسله فعا لی –درست شهروندی بخود 

                                                                                                                                              :  که این وجایب و امتیازات  عبارت اند از . باشید

                                                                                                                                           : حقوق وامتیازات: الف

                                                                                     .نمایدویا بیا ن  شناسایی  داشتن آزادی که خودرا به دیګران معرفی –یک

.                                                                                                    رسیدن در مواردی که میخواهی بپرسیحق داشتن پ  - دوم

اضا ازمحا کمه عادالنه  وبموقع از هییت منصفه درمورد  حق داشتن ویا تق  -سوم 

.                                                                                                                            قضیه مربوطه

                                                                                  . حق رای دادن درانتخابات برای مقامات  عالیه کشور   -چهارم 

                                                                                                                                             . حق داشتن  اشتغال ویا کسب شغل وحرفه   - پنجم

حق داشتن نامزد شدن به انتخابات یعنی خودرا به یک مقام  انتخاب کردن بخاطر  -ششم 

        .                                                                                                                            بدست آوردن رای مردم 

 . تجسس وجستجو مشروع بخاطر خوشبختی وسعادتحق داشتن آزادی   -هفتم 
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                      .                                                        دعوت صورت گیرد  خدمت در هییت منصفه  که اگر از آن ایفای وظیفه ویا  -7
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ستان  واز  شهروندی  یک ایده ویا یک نظر جد ید نیست ، شهروندی ازعهد یونان با     

شهروندی  ( Thomas Hobbes)امپراتوری روم  تا فالسفه  مدرن مثل  توماس هوبس 

 که شامل  از انواع  مکلفیتها  وامتیازات  ووجایبی  میباشد  اند  را طوری شناسایی نموده

که یک شهروند باید این مکلفیت ها را درقبال کشور دوست داشتنی خود ودرقبال   رفیق 

همشهری خوددرنظرداشته باشد وآن وجایب ومکلفیت ها را باید  درمنصه اجرا قرار دهد 

آنهم  گسترش  این وجا یب  مربوط به تفسیر  با . و ازامتیازات  آن استفاده  مشروع  نماید

                                 شهروندی است  که وسعت ویا  محدودیت  آن چسان نشان داده میشود ؟                                                                 

ایط  قرارداداجتماعی رد  با شر،شهروندی بودن بیش ازبرخو  برای  بعضی ازشهروند   

طر   به قوانین ویا دادن بعضی ازآزادی ها  بخا احترام داشتنآنکه ؛  وآن به مفهوم -نیست

درتالش آن اند  که  اما عده د یگری   -تبا دل  افکار وکسب  منافع وحفظ  ونگهداری  آن

دراین   بهتر  شان  اجازه داشته باشند  که زنده گی شهری  را  برگزینند برای زنده گی

:                                                                                       چنین ابراز نظر می نماید «   John Lock»جان الک  –مورد 

نبا ید به کسی اجازه داده شود  که زنده گی  دیگران را اعم  ازجانجوری  وآزادی  به     

                                                                                                               . مخاطره اندازد

ی یوبهتراست  که طبعاً در حاالت نورمال  وطبعاین گفتنی ها ازهرجهت  نکات مهم       

د  آنچنانیکه  ولی زمانیکه مخالفت هاموجود باش؛رخ میدهد ویا توسط مردم مرعات میشود

همین اکنون مالحظه مینمایم  که این مخالفتها  درجهان ما  باعث بیجا شدن ها ومهاجرت 

پس بادرنظرداشت   -بحران  مهاجرت را بار  آورده است  و  ها و مخا صمت ها گردیده 

شهروندی خوبی را  دریک محل مجتمع  کییعت درهم وبرهم جهان کجا میتوان این وض

اوبتواند  مسولیت ها  ووجا یب خودرا درک وازامتیا زاتی که دارد ازآن سراغ کرد که  



 .                                                                                                     مستفید گردد 

ود  آنچه که فهمیده میشازمفهوم شهروندی  با درنظرداشت محدودیت های جیو پولیتیک    

بیرون از محدوده جغرافیوی  به خارج ازقلمرو آن باشنده « شهروندی » اینست  که کلمه

 اینکه  وآن  است   محض وآشتباه درست  من  کاماًل نا اطالق نمیشود اما این افاده ازنظر

هرگزبا صنفبندی وتقسیمات مورد استفاده قرارگیرد پس دراینصورت  «  شهروندی»نباید 

پاسخ درست چیست ؟  ما ضرورت  آن را می بینیم  که نظرات خودرا  به ارتباط مفهوم  

ودولت های   کشورها  یگان ،  شهرها ،  ما باید  به همسا.  یک شهروند  گسترش دهیم 

نباید از یاد برد که ما باید متوجه اعمال وعملکردهای خود نیز  دیگر بنگریم واین را نیز

دیگران  ضرر وشیرازه زنده گی  ید به رونق  عملکردهای خود  نباکه با اجرای   باشیم 

ودراین  با دیگران برخورد نمایم نیم بلکه باید با خصایل یک شهروند متمدن  ولطمه رسا

.                                                             یت باید  بنگریم وبیا ند یشیممورد باید به ساده گی واحساس عمیق مسول

همه  انسانها  شهروندان جهان  هستند    ظرداشت یک جهان بینی وسیع واسا سیبا درن    

بنا براین  عمل ما  شهروندی ر اباید به همه انسا نها  وسعت  وگسترش دهد که  آنها نیز 

یشند لذا  ند وجهان بینی علمی  بیا شهروندی با اند یشه عمیق واساسی ند ما  به ارتباطما ن

انسان را   م پهلو های زنده گی  یک باشد  که تما نشمول  جها اعمال وعملکرد ما  باید  

                                                     .                                                                          درخود  انعکاس دهد 

 هباشد که درهم بهتر وکارایی   آنقدر وکردار ما  با یک چشم انداز وسیع  باید هرعمل    

حترام برخوردها ی خود ارزش  انسان را درنظرداشته باشیم   بخصوص  آن انسانها را ا

                                                    .ک ومعاونت  اند گذاریم  که نیازمند  به کم

من فکر میکنم وبه این با ورهستم  که مکلفیت های ما در قبال آنها  خد مت ومراقبت     

رزوها وخواسته های  برحق  آنها ، پول ،  استعداد  مواظبت است  که باید برای تامین آو

م  ونباید  از مقام اجتماعی واز ثروت مهارت  واوقات کار  خودرا  صرف وبکار اندازی

البته این هیچ  –د ست داشته ای خود به بها نه ای کمک به نیا زمندان  سوء استفاده نمود 

می دارید  ویا شما  چه مقاشد  که شما کی هستید  ید داشته با فرقی نمیکند  ویا اهمیتی نبا

ود استفاده جویی های نا درست با ید با  وجکه حتماً متصدی انجام کارهای بزرگی هستید 

شما  در هرموقف ویامقامی قرار دارید ولی  اگربه پس اگر -مورداحترام قرارگیرید  شما

اشخاص نیازمند  ومحتاج کمک ومعاونت نه نماید  پس در آنصورت شما  به هیچ وجهه 

                                                          .                                                    یک شهروند  خوب نیستید 

چیزی ولی اگر اوازچوب  شما یک نجاررا درنظر گیرید که با چوب سروکار دارد        

نجار نامید  پس درمورد شهروند این مثال نیز صدق میکند  درست نکند پس نمیتوان اورا 

های  خودرا درقبال   تومسولی ا یبووجوظایف به این مفهوم  که اگر یک شهروند و آن 

                                                                                                                 . مید  آورا نمیتوان یک شهروند خوب ناند  دیگران  بسر نرسا

چگونه  این   واینکه  شد وت ومختلف میبا شهروندی از نظر اشخاص مختلف  ازهم متفا



یکسان   وحرفه های مهارت ها    دارای بنگریم  و   یکسان  یعنی اگر ما همه -باید باشد

تمام  م  پس در آنصورت نخواهیم توانستبخاطر رفع   پرابلم مشابه کار نمایباشیم  وهمه 

ید  باه چه ک متوجه شوید ر  نیازمندی ها را بر آورده  سازیم  ولی اگر شما در شروع کا

بهتر   شید شهروند خوب با  یک نکه شما برای آ –بکنم  شروع خوب وبهتر خواهد بود 

،مهارت داشته خود باشید بلکه استعداد  ست د  در حاضر به مصرف پولاست که نه تنها

.                                                                                  به رفع مشکالت نیازمندان نایل آید و توانایی خودرا نیز باید بکار اندازید تا 

لهذا ازنظر جامعه شناسی وازنظر روانشناسی  اگریک شخص  خود پیرامون ارزش       

گری انجام دهد  ید وتمام مکلفیت های خودرا بدون معامله وت آزاد نما انسانی خود  قضا

د  نامیده شهرون ید  میتواند   واز حقوق اساسیی  پذیرفته شده ای خود استفاده مشروع نما

:                                                               وجایب ومسولیت هاو امتیازات ذیل باشد کسی است که دارای ویک شهروند موثرشود 

های موجود جا معه ایکه اودر آنجا  زنده گی  مینما ید  اگاهی از حواد ث وپرابلم  -یک

 .                                                                                                                            داشته باشد 

حلی وتا جایی درحل منا زعات ومشکالت وامور  جامعه واجتماع خود  به سطح م  -دو

.                                                                                                     هم به سطح ملی  مشارکت فعال داشته باشد

                                                                                 . درقبال  وظایف و نقش های تفویض شده  مسولیت پذیر با شد   - سه

.                                                                                                   فاه و آسایش  دیگران باشدراه ر ردنگران   -ر چها

.                                                                                                    رفتار وعملکرد او  باید مبتنی بر اصول اخالقی باشد   - پنج

نسبت به قدرت افرادی که دارای موقیعت مدیریتی ونظارتی هستند پذیرش داشته   -شش

                                                                                                                                . باشد 

                                                             . وتوانایی بررسی  وانتقاد  ازعقاید وباورها  وایده ها را دارا باشد شیکیبایی   - هفت

     .                                                                                                                            توان اتخاذ  تصامیم اگاهانه را دارا باشد   - هشت

.                                                              درباره حکومت ودولت خویش  خوداگاهی ودانش کافی داشته باشد   - نه

     .                                                                                                        دارای حس وطنپرستی باشد   -ده

نسبت به مسولیت های خاصی که به اوسپرده شده پذیرش واحساس مسولت با ید   - هیازد

.                                                                                                                           داشته باشد 

.                                                                                لی وروندها ی آن  اگاهی داشته باشد ازجامعه جهانی  ومسایل بین المل  -دوازده 

                                    .                                                                  به وجود تکثر وتنوع وپولیرالیزم  درجامعه  احترام  باید داشته باشد   - سیزده

وبخاطر جا بجایی    معی استزنده گی ج  شهری  یک  زنده گی   که میتوان گفت  پس 

زنده گی  باید فردگرایی ومنفعت طلبی تاحدودی مهار شود  وتالش  وموفقیت در این نوع

ویش پس شهروند کسی است  که هم به خ -که اخالق جمعی  مروج گردد  صورت گیرد 

وهم به منافع دیگران بنگرد ودرسایه همکاری  وهمگرایی  بادیگران  وپذیرش مسولیت 

                                                                                                .های محوله  شرایط بهتری را  برای خویش ودیگران فراهم سازد

 درنظرداشت بعضی از مفاهیم اساسی؟ یک فرد با دچطور یک فرد شهروند میگرد



          :                                                                                                                            ذیل میتواند شهروند گردد 

اعضای گروه  با استفاده از راه وروش ودرک امتیازات وانجام مسولیت ها ی :  شهروند

                                                                                                         .                                                                                                                            که به اوسپرده شده است 

چیزی که برای یک فرد اصواًل وازنظر قوانین اختصاص داده شده    :امتیازات وحقوق 

                                       ....                                                                  است مثاًل حق تحصیل  حق آموزش وآزادی بیان و 

به یک شخص قانوناً وشرعاً   یفی که د یا وظارمسولیت ها یعنی چیزی یا موا: هامسولیت

سپرده میشود وشخص مسولیت دارد که آن وظیفه سپرده شده  را انجام دهد وهرفردی که 

قبال  را در خود یف ومسولیت های  مجبوراست تا وظا  زنده گی میکند  اجتماع  یک در

وآن   میدانم  خود   مسولیت  ید  من ن وهموطنان خود درک و  ایفا نما بهروزی همنوعا

                     معلم گوش فرادهم                                                                                                              شم وبه صحبت  موش با خاید من با میدهد نی که معلم درس اینکه زما

مربوط  به یکد یگر ایم    یم ا زند ه گی مینم  دریک جامعه  تمام ما که:  وابستگی متقابل

برای تا مین خوشبختی  وسعادت  خود  مسولیت های  خود را ووظیفه خود باید بدانیم که 

.                                                                               درک نموده وبه انجام  آن  دست بکارشویم 

.                                                                                  خود میباشیم معه جاو   مکتب  ،  فامیل ما همه درواقیعت امر مربوط  به

و (  Joel Westheimer)دو دانشمند برجسته هریک  جیول وستایمر :  انواع شهروندی

شهروندی  را به سه  صتف  ذیل  تقسیم ( 4002)درسال ( Joseph Khne)کنیجوزف 

                                                                                                                : وتعریف نمودتد

(.                                                                       personally  responsible  citizen) شخصاٌ مسول شهروند  -1

(.                                                                                                         participatory  citizen ) شهروند مشارکتی  -2

                                           ( justice  oriented citizen )شهروند عدالت گرا   -3

شخصیت پایدارو ثابت درحال توسعه   دارای کسیکه :  شخصاً مسول شهروند  – یک    

گذارد     احترام  کشورش سی  اسا  وقانون  مسولیت  به قوانینو  س  با درک واحسا بوده

همچو شخص هوشمند را بنام شهروند خوب یاد نمود  که با اجرای وظایف محوله  میتوان

                                                                             .  قادر  به تغیرات چشمگیردر همه عرصه های زندگی هم شهریان وهموطنان اش گردد

را با داشتن صفات نیک یک شخصیت  نها خوداین شهروند نه ت : شهروند مشارکتی -دو

خوب شهروندی می بیند  بلکه این شخص همچنان با باورمندی استوار  از ساختار دولت 

نه در  دواطلبا ید بشکل زنده گی مینما دراجتماعی که  مربوطه اگاهی همه جانبه داشته و

که   می آورد بجا  خود سهم خودرا بادادن رایدولت وحکومت  ت عالیه  ما انتخابات مقا

یستگی  است مراعت  درخور شا خوب دشهرون  برای یک  راکه س تمام آنچه این اسا اب

                                                                                                 . تی که از ویژه گی های یک شهروند خوب شمرده میشود  صفا یعنی ید  مینما

تنگد ستی  فقرا   شهروند  بخاطر  عالج این  :  شهروند عدالت گرا یا عدالت پسند  -سه

 میدهد تا   تالش به خرچ و  میپردازد  ستان هموطن خود درجامعه خود به مبارزه و تهید



ویا عملکرد او به شیرازه یگران نگردد یت وآزار د نه اش باعث اذ با اقدامات بهی خواها

ل وانصاف در همه امورات  پیاده کردن عد او خواهان   زندگی دیگران لطمه نزند  بلکه

خواهی را  آوازعدالت    که  میخواهد او  و بوده  متبوع اش   مربوط به دولت وحکومت

.                                                                                       ند   ل کشور برساوصاحبان پرنفوذ ومس درسراسر کشورش بگوش

ن تا همین  اکثر شا  اتباع کشور مان را که میتوان تمام   آنچه تا اکنون گفته آمدیم  ایا     

را   آنها  میتوان  ندن ونوشتن را ندارند خوا و یا سواد  اکنون ازسواد برخوردار نیستند 

یک  که تی صفا  با همه به عنوان یک شهروند  خوب   بنام شهروند یاد کرد چه رسد که

راس هرم    در   را که  یه یا میتوان تعدادی از روشنفکران زود ماد دارشهروندی خوب 

 ید  را مینما  رهبریقرار دارند ولی ازدانش کافی  اگاهی ندارند وادعای حکومت داری و

گان  خوانند  ست شما بد  وت این قضا  ؟ میتوان آنها را نیز  شهروند عاقل ودانا شمردآیا

  وسیله وبا کمک چه  با چه طم  متال عزیز میباشد که این کشتی توفان زده را ازاین بحر 

                                                                                                                      .....ست  شما ید  اختیار با نی میتوانید به ساحل رهبری نما کسا
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