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 مقدمه
              س ب ح ان ه       ّللا           ج ع ل  :"السالم علیه علی امیرالمومنین

          ع ب اد          بحقوق         ق ام          ف م ن               ل ح ق وق ه              م ق د م ة             ع ب اد ه           ح ق وق  

 سدحاا،   خداوندد "   ّللا          بحقوق              ال ق ی ام        إ ل ی                  ذ ل ک  م ؤ د یا         ک ان       ّللا   

 بنددگا،  حقدوق  پاسداشدت  پد   دانسته  خود حقوق برای ای پایه را بندگانش حقوق

 غرراالحم،ص  "داشدت  خواهدد  دنحال به را متعال خداوند حقوق برپایی خدا 

480." 

 بااای  همیشاه  ،متعاالی  مدلی و غایی هدف و واقعیت عنوان به مادی و معنوی توسعه

 بارسی نیازمند ،توسعه به دستیابی. است بوده مطالبه ومورد خواستنی توسعه نیافته جوامع

توساعه   جواماع  در مختلا   مناابع   وجود. است آن به نیل جهت در اساسی کارهایی راه

 حقاو   از آگااهی لااا  .محسوب می شاود  توسعه باای مهم و اساسی زمینه های از نیافته،

 اخیا سال های در واست  معاصا اندیشمندان عالقه موردجمله موضوعات  از شهاوندی

باخاوردار   فاو  العااده ای   اهمیات  از و افزایش یافتاه  این خصوص در پژوهش و بحث

 آسای  هاای   مادنی،  جامعاه  دموکااسای،  چاون  مختلفی پدیده های با آن رابطه و گشته

 قاارگافتاه  بارسای  ماورد ...  و اقتصاادی  و اجتمااعی  توسعه آموزش،سالمت، اجتماعی،

 .است

 را آن ظافیات  جامعاه،  ساختار در تحول ایجاد با که فاایندی مثابه به اجتماعی توسعه

 حقو  به متعهد و آگاه شهاوندانی دهد،مستلزم می ءارتقا آن اعضای تأمین نیازهای باای

 از کاه  اسات  عاایفی  و شاناختی  ارتباایی،  مهاارت هاای   از و باخوردار خود وظای  و

 توسعه.باخوردارند خویش سیاسی و فاهنگی نظام اجتماعی، با تعامل باای باالیی کارایی

 نگاشاای شااهاوندان آن، مبنااای بااا اساات کااه جامعااه در کیفیتاای مسااتلزم اجتماااعی

 شناساایی  باا  و یافتاه  پیاامون خاویش  مسائل به خالقانه و مسئوالنه،بازاندیشانه،پیشاوانه

 ها اساس، با این.می کوشند آن اعتالی خویش،باای جامعه محدودیت های و ظافیت ها

محلای   و منطقاه ای  ملای،  ساطو   در اجتمااعی  توساعه  باای بانامه ای و استااتژی نوع
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 بااای  مهارت هاایی  کادن مهیا و جامعه آن )شهاوندان( اعضای به بخشی قدرت مستلزم

 کنند. ایجاد را مطلوب تغییاات آن کمک تابه آنهاست

 بهتاا  شاناخت  به کمک منظور به که است اجتماعی موضوعات تاین مهم از شهاوندی

 ها مانند موضوع این.است شده خلق رفتارها و ها کنش هدایت و آن درونی جامعه،روابط

 در.اسات  کااده  آشكار را خود معنای و محتوا اجتماعی، ا تاریخی بستا در دیگا موضوع

  نوشاتارها  و گفتارهاا  از زیادی حجم آن به مابوط مباحث و شهاوندی نیز، معاصا دوران

 . است داده اختصاص خود به را

 قالا   رادر وشاهاوندی  (اسات city )شاها  مشاتقات  (ازcitizenshi )شاهاوندی 

 باه  شهانشینان که هنگامی،کارشناسان از باخی باور به که دانند می  "شهانشینی"هپیشافت

 عمال  واجتمااع  شاها  قباال  در خویش های مسئولیت وبه گااشته احتاام یكدیگا حقو 

تشاكیالت   حاوزه  در دوره معاصاغالبا تاپیش شهاوندی .یابند ارتقاءمید شهاون به نمایند

 یافتاه  گستاش وکشور ایالت ابهآن  مفاهیم به تدریجشد،اما می و مطا  بارسی اجتماعی

   .اندیشند می نیز جهانی شهاوندی به از اهل نظا بسیاریتا آنجا که  است،

 یاک . اسات  پیاداکاده  مختلفای  ومفااهیم  کاربادهاا  امااوزی  نگااه  در شاهاوند 

 و حقاو   دیادگاه،  این بالطبع که کشوراست یک یا و شها،ایالت یک شهاوند،عضورسمی

تادوین شاده،زیاا    پیش بینی و  قانون در که دپی دار  در شهاوند  باای را هایی مسئولیت

 اماوال،  تجااری، مقاراتای اسات کاه بتواناد رواباط       جودو نیازمنداز نظا حقوقی، جامعه 

 وسااماندهی  موردتوجاه  را یخاانوادگ  مساائل  وحتای  سیاسای  شهاساازی،  مالكیات، 

 وتكاالی   شاها،حقو   ماادم  روابطبیان شهاوندی، حقو  موضوع دیدگاه ازاین.قااردهد

 انجاام بامشاتا    اهاداف  باه  دساتیابی  در نهایات  و اصول ورعایت یكدیگا درباابا آنان

 .باشد می مختل  وظای 

 تااین  مهام  عنوان به هماهنگ رشد با نظارت کیفیت و شها امور اداره نحوه چنین هم

 حقو  درواقع.ودش توجه بدان وباید بوده کشور اساسی حقو  از منشع  که است اصولی

 یاقوای،یكادیگا  درقباال  شهاوندان های ومسئولیت ازوظای  است ای آمیخته شهاوندی
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 حقاو   آن تاامین  وظیفاه  شاودکه  مای  ال یا وامتیازاتی حقو  به چنین هم.تملو حاکم

 این مجموعه باشدکه می   یتحاکم  یورکلی به یا دولت(،ها شهادار)شها یااندم باعهده

 .شود می نامیده"شهاوندی حقو "ها، ومسئولیت حقو 

 هاای  کارگااه  یاا  کاار  محل یا خانه در رسمی غیاورسمی  یوره ب شهاوندی آموزش

تحصایلی   رشاته  به صورت ویا مدارس در مجزا درسی سافصل صورته ب یا و آموزشی

 مسائولیت  و آگااه  فعاال،  شاهاوند  چگونه که آموزد می شهاوندان به واقع در دانشگاهی

 .باشند پایا

 شاهاوندی  الگوی ی ارائه یا نمونه شهاوند پاورش ها آموزش این از هدف واقع در 

 باه  توجاه  باا  را خاود  تصامیمات  چگوناه  ایان کاه   آماوزد  می  آموختن به بلكه و ستا

 .نمایند اتخاذ خود فادی زندگی و اجتماع قبال در هایشان مسئولیت

 سااایع تحااوالت بااه باتوجااه کااه اساات شااهاوندی فاااوع از ،یكیشااهاوند تابیاات

 مشاغولی  دل معاصاا،ازجمله  دوران سیاسای  و آوری فان      اقتصادی،فاهنگیاجتماعی،

 .آید می شمار به جهان کشورهای تابیت و تعلیم گااران سیاست و ریزان بانامه های

 داده آموزش نوجوانی تا کودکی دوران از شهاوندی مفاهیم یافته توسعه کشورهای در

 .دهد می قاار معلمان و والدین اختیار در را الزم های آموزش نیز دولت و شود می

 مااه  آذر 29 در شاهاوندی  حقو  منشور از رونمایینظام جمهوری اسالمی ایاان ، در

 خاود  در را خاصی نوآوری منشور این اگاچه. باانگیخت را متفاوتی های واکنش ،1395

 هاا  گاوه باخی حال عین در.شد مواجه استقبال با مختل  های گاوه سوی از اما نداشت

 ایاان اسالمی جمهوری نظام های اولویت جمله از شهاوندی حقو  موضوع دارند اعتقاد

 . رود نمی شمار به

 جمهوریت اساسی بعد دو با همواره خود حیات یول در ایاان اسالمی جمهوری نظام

 ،گافتاه  شكل سابق رژیم با مبارزه دوران در مادم اولیه شعارهای مبنای با که اسالمیت و

 در را ماادم  حقو  جامع یور به که سندی از رونمایی اساس، همین با.است داشته تأکید
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 حاائز  بسایار  پاداختاه  افااد حقو  تاین اساسی به و داده قاار توجه مورد اسالمی جامعه

 .است اهمیت

در خاتمااه الزم بااه ذکااا اساات کااه مطالاا  باداشااته شااده از منااابع و م خااا بااه     

              صالحدیدمولفان تصحیح ،تلخیص و ویاایش شده است.   
                            

 با سپاس و درود                                                                                     

 طهماسب طالحی -پرویز رحمانی 

 

 


