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  دهيچك

 يمختلف علم يها از حوزه يشمندانيدور مورد توجه اند يها است كه از گذشته يلئاز مسا يموضوع شهروند

ص و ين مفهوم قابل تشخياز ا ييها جنبه. اسالم يها و آثار حكما ونان و روم تا نوشتهيسفه از آثار فال. بوده است

نكه يا. آن است يابعاد رفتار ،باشد يتر شيت بيواجد اهم كه ديآ يآنچه به نظر م يدر بحث شهروند. است ييشناسا

د متصف باشند، يبا ييها خصلت ها و يژگيبه چه و يگذشته و موجود از جهت رفتار يفكر يشهروندان مطابق مبان

 ياز گذشته دور تا كنون، به رفتارها يشهروند يات موضوعيها و ادب شهيبر ر ين نوشتار ضمن مروريدر ا. مهم است

رفتار  يبرا ياسالم ينين پژوهش در متون ديا يها افتهيبر اساس . ز پرداخته شده استين ينيدر جامعه د يشهروند

نه شدنشان يشده است كه در صورت عمل به آنها و نهاد يمعرف ييها ابعاد و مؤلفه ينيد شهروندان مسلمان در جامعه

  .شود سالم احساس  ين زندگيريبا را به انتظار نشست، كه در آن طعم شيز ييايتوان دن يبشر، م ياجتماع يدر زندگ
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  همقدم

مردم به موضوع  ين جهانيا يدار در زندگيپا يجاد نظميبه منظور ا فالسفه و حكما

از  يكين باورند كه يآنان بر ا. اند را نشان داده يت آن توجه خاصيفيو ك) مردم(ت يجمع

گر شهروندان آن جامعه هستند و به يا به عبارت ديدم و اركان مهم قوام هر حكومت، مر

را  يلياند و مسا و مباحث مربوط به آن عالقه نشان داده يل به مفهوم شهروندين دليهم

  . با شهروندان منضبط و كوشا، اثرگذار است يا جاد جامعهياند كه در ا مورد توجه قرار داده

خوب، و شهروند بد، دولت را بد  گفت كه شهروند خوب، دولت را يارسطو به درست

شهروندان سالم، سالمت دولت . شهروند خوب، خردمند، با انضباط و سالم است. كند يم

د را يرا نابود، تول يت زندگيو قابل يكار، انرژ ييقوه تعقل، توانا يماريكنند، ب ين ميمأرا ت

، ياختالفات قوم كهدهد  ين شهروند خوب اجازه نميچن هم. كند ياد ميرا ز يكم و تنبل

  . )141، ص1382عالم، ( ن ببرديوحدت دولت را از ب ياسيسو  يني، ديزبان

  خچه آنيو تار يبر مباحث شهروند يمرور

 يخيتار يا شهير ياسيو فلسفه س يفلسف يها در آثار و نوشته يمباحث مربوط به شهروند

از  - مدرن  يها دهيكه پد برجسته معاصر برآن است يپرداز اجتماع هيدنز نظريگ يآنتون. دارد

دنز، يگ( مدت هستند كوتاه بلندمدت و يخينه تاريشيك پيبرخوردار از  -  يده شهرونديجمله پد

ز يو ن يده شهرونديپد ياجتماع - يخين و توسعه تاريتكو يبررس ين رو براياز ا. )1380

 )مدت اهبلندمدت و كوت( دوگانه يخير تارين سياست كه ا يآن ضرور ينظر يگسترش مفهوم

  . شود يمان و به طور مختصر وارسأتو

ك ي يمدرن دارا يها دهير پديهمچون سا يده شهرونديپد يخين و توسعه تاريتكو

روم باستان و  يورتونان باستان تا امپراياز دولت شهر آتن در ( بلند مدت يخينه تاريشيپ

 يصر روشنگراز رنسانس تا ع(كوتاه مدت  يخينه تاريشيك پيو  )در غرب يقرون وسط

  . )25، ص1380، ينيحس ينجات( است )20معاصر در سده  يخيو دوران تار 18در سده 
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 يت داشتن در محدوده دولتيا عضويبودن و  يشوركعضو  يبه معنا يواژه شهروند

  . شود يمعنا م يمل

باشند و ارسطو اصل  ين عناصر شهر، شهروندان ميتر از مهم يكياز نظر ارسطو 

گانگان و بندگان يرا بيزد؛ دان ينم يكيك حكومت يدر قلمرو  يكيزياقامت فرا با  يشهروند

شود حق شركت در  يتلق يتواند به مثابه شهروند ين آنچه ميبنابرا. باشند يم شهر ميز مقين

  . )77، ص1373، يخاتم( ت دولت استيت اعمال حاكميدولت و صالح يها ميتصم

ه شهروندان كشوند  يانجام م يبه درست يفقط در صورت يف مدنيبه اعتقاد ارسطو وظا

  . گر را بشناسنديدكيشخصا 

از نقض مقررات  يو خوددار يف مدنيانجام وظا«اند كه  ف سقراط گفتهيدر توص

ن جهت هم در يبه هم. او به عنوان شهروند آتن بودند يعمده زندگ يژگيدو و »جامعه

 ياطاعت حكم دولت برا :ب گفتشنهاد شاگردانش از زندان فرار نكرد و در جوايمقابل پ

عالم، ( واجب است و لو آنكه حكم دولت به خطا و ضرر شخص باشد يحفظ نظام اجتماع

  . )62، ص1380

است معتقد بود كه انسان  )م 430- 354( يالديز كه از فالسفه قرن چهارم مين نيآگوست

كرد  ياظهار م ينومع يبا برداشت يالبته و. شهر محل تولد و شهر خدا :شهروند دو شهر است

منافع . يو اخرو ي، ومنافع آسمانين جهانيو ا ينيكه منافع بشر به دو گونه است، منافع زم

قلمرو  ينيشهر زم. به روح انسان يها مربوط است و منافع آن جهان انسان يعيبه جسم طب ينيزم

فرشتگان  يخبر يخ از زمان نافرمانياو گفت كه تار. ر استييو تغ يطان و در معرض نابوديش

ت به يو در نها شدتكرار  يطانيو ش ييخدا يرويوسته داستان كشاكش دو نيآغاز شد و بعدها پ

  . )225- 224ص، ص1380عالم، ( ديخواهد انجام ييخدا يروهايا نيشهر خدا  يروزيپ

م افراد اتباع ييگو يكه م يهنگام. باشد 2در مقابل واژه اتباع 1واژه شهروند ظاهراً

 يهستند، به معنا يخاص ياسياجتماعات س يها ا حكومتيع آنها يا مطيخاص  يحاكمان

                                                 
1. Sitizen 
2. Subjects 
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م آنها يا تسلي اند آمده ها در ا حكومتين حاكمان ياد اين افراد، تحت انقيآن است كه ا

ها،  ا حكومتيند افراد تابع حاكمان يگو يالبته عموما م. )368، ص1383كالوم، م( اند شده

  . )369، ص1380عالم، () ن نكته، نظر هابز استيا( دآنها هستن يت از سويحق حما يدارا

ن يم، گواه ايقد يها يورترسد كه امپرا يبه نظر م. نديگو ينم يا اما شهروند به هر تبعه

 ييازات و توانايكه شهروند هستند، از امت يافراد. ستيشهروند ن يا اند كه هر تبعه گفته

  . )373، ص1383، همان( رنداجتماع مورد نظر برخوردا ياسيمشاركت در امور س

به خود  1ياست كه فرد در جهت قدرت بخش ياقدام يشهروند بودن در قدم اول به معنا

  . )94، ص1382دسون، يويكاستلز و د( دهد يكه در آن زاده شده است، انجام م يطيدر برابر مح

ن، يبنابرا. شه مورد توجه بوده استيبوده كه هم يلياز مسا يقدرت بخش يچگونگ

عالوه . ت فرديت قانون شود نه حاكميجاد حاكمياست كه موجب ا يمستلزم اقدامات يهروندش

ها در  ت انسانيعقالن ييهمواره مستلزم اعتقاد به توانا ،ط با وضع قانونيت شرايرين، مديبر ا

. د كردير قابل كنترل چه بايو غ يعيبر جهان طب يرگيچ يجه است كه براين نتيدن به ايرس

است كه  يمتك يتيد كننده، بر اولوينه تهديك زميو سلطه بر  يه مثابه قدرت بخشب يشهروند

  .)95، صهمان( شود يداده م يت انسانيبه ظرافت عقالن

   يشهروند يها الگوها و مدل

 ين موضوع در الگوياول. دانست يآتن يتوان الگو يرا م يشهروند يها ن الگوياز اول يكي

 2ق زئوسيعم ين باره به نگرانيافالطون در ا. بود يرابر آشفتگنظم و صلح در ب ي، برقراريآتن

ن زئوس نسبت به صلح در آكند كه در  ياشاره م 3خود، هرمس يهنگام الهام به سروش آسمان

ها  كه به انسان خواهد يكند و از هرمس م يم ياند، ابراز نگران كه با اغتشاش مواجه شده ياجتماعات

ما  يها ب، نظم به شهرين ترتياموزد تا بديران و درك عدالت را بگيهمچون احترام به د يليخصا

ن الگو، عبارت از يگر در ايموضوع د. جاد شوديو اتحاد ا ياز دوست يونديباز آورده شود و پ

                                                 
1. Empowerement 
2. Zeus 
3. Hermes 
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مطابق با . برابر بود يان خود به عنوان افراديت قانون در ميجاد حاكميا يگر براياتحاد مردم با همد

خود بسنده در  يخود به صورت اجتماع ين بقاي، دولت را به منظور تضمنظر ارسطو، شهروندان

له ين الگو افراد به وسيدر ا. اند جاد كردهيشد، ا يكه شامل همه شركت كنندگان م يا ند مذاكرهيفرا

توانند شهروند به  يم يين بود كه تنها آنهايد ارسطو هم بر ايكأخورند، ت يوند ميخون به هم پ

كه در گذشته از  يگريبا اشخاص د )خون( يشاونديروابط خو يوفق به برقرارند كه ميحساب آ

  .)99، ص1382كاستلز و ديويدسون، ( مند بودند، شده باشند ن حقوق بهرهيا

در روم باستان به طور  يشهروند. در روم باستان بود يچند قوم يگر، شهرونديد يالگو

» شهر - دولت« ك يت در يگر به عضويد يندن رو، شهروياز ا. كند يدا ميپ يديجد يكامل معنا

 يشاونديبر خو يك اجتماع مبتنيه تعلق به يتر بر پا كم ين حتيچن و هم شد يخاص محدود نم

ز به تبع ين ياز شهروند يع، شكليوس يك امپراتوريشهر به  - ك دولتيبا توسعه روم از . بود

در دوران . كامال متفاوت بود ينگفره يها شهيبا ر يافت كه قادر به ادغام مردمانيآن توسعه 

 2ها ان و گليونانيا، به همراه يتاليره اير مردمان مختلف شبه جزيسا و 1ها روم، اترسكن يجمهور

ز ين ياجتماع يها نهين، در زميعالوه بر ا. ادغام شدند يبه صورت شهروند در جمهور

در خانواده ارباب خود گسترش داده شد، چنانكه به بردگان آزاد شده هم كه اغلب  يشهروند

كه به صورت برده در  ير جنگيز هزاران اسين يدر موارد. اعطا شد يماندند، شهروند يم يباق

منطقه  ه، گل ويونان، سوريها از  ن بردهيا. ل شدنديو به شهروند تبد دنديآمده بودند، آزاد گرد

در دوران  يشهروند .بودند يمختلف يقوم يها شهير ين علت دارايدانوب آورده شده و به هم

ا ي يامداد يروهاين يعنيكه به روم خدمت كرده بودند،  ييها روم، به افراد و گروه يامپراتور

  . ديشدند، اعطا گرد يم يد تلقيمف يامپراتور يكه در دفاع از مرزها يليقبا

 هر دو انگاره يروم معنا ك شهر بود، دريتعلق به  يبه معنا يونان شهروندياگر در 

ك اجتماع يت در يعضو ي، به معنايروم يشهروند. دا كرديتوسعه پ )و تعلق يدشهرون(

، 3دگاه دمانتيمطابق با د. ف شده در قانون بوديف تعريبر حقوق و تكال يمبتن ياسيس

                                                 
1. Etruscans 
2. Gauls 
3. Demant 



  فلسفه دين   � ١٢٤

 

ن، يشد و بنابرا يف نميخ و فرهنگ مشترك تعريمانند تار يگر بر اساس شروطيد يشهروند

  . اعطا شود يا شهيرو  أتوانست به هر كس با هر منش يم

 كيشهروند به عنوان  ين تجليه اولكن است يا يخ شهرونديته مهم در مورد تاركن

ن امر، يا. ش گذاشته شديدر روم به نما يو خصوص ي، همراه با حقوق مدنيموضوع حقوق

در  ييگرا اصل عام يز براين ييان باز شود و مبنايرش خارجيپذ يه راه براكموجب شد 

  . شود جاديا يحقوق شهروند

نبود،  ،بپردازند ياسيفعال كه به اعمال قدرت س يشهروندان يبه معنا يروم يشهروند

 »مند دولت قانون«ك يف مشخص در قالب يمنفعل با حقوق و تكال يشهروندان يبلكه به معنا

 يروم يد بتوان گفت كه شهروندي، شايوناني يشهرها - سه با دولتين رو، در مقاياز ا. بود

ك قدم به ي يازجهت دموكراس يرو به جلو برداشت، ول يقدم يرينه شمول و فراگيدر زم

  . )112و 110- 109، صص1382دسون، يويكاستلز و د( عقب برگشت

ملت به  –دولت  يد آن و در قالب شهروندياز نوع جد يه شهرونديسوم، نظر يالگو

ن يد بر ايكأ، تيا هيرن نظيچن يهسته اصل. ده استيمطرح گرد 1يك قرارداد اجتماعيعنوان 

ب، ين ترتيبد. كند يا دولت، تنها با اجماع نظر تابعان خود حكومت مينكته بود كه حاكم 

بر . دينه قدرت موجود دولت طرح گرديش زميد آن در برابر پياز نوع جد يه شهروندينظر

ك اجتماع رشد يوار از درون  به صورت اندام يكه در آن شهروند يونانيده يخالف عق

شهر  يوارهايدون مرتبه در پشت د يگريجز د يزيكرد ودر قالب آن دشمن شهروند چ يم

د بر افراد در برابر قدرت خودكامه دولت يكأرا به صورت ت يه مدرن، شهروندينظر. نبود

ك خانواده بوده و در ياز  يين انگاره را كه هر كس جزيه، همزمان اين نظريا. كرد يف ميتعر

ه بر خالف سلسله مراتب اقتدار ين نظريب، اين ترتيبد. كرد يت، رد مآن قدرت حاكم پدر اس

 يهيشد، تنها برسلسله مراتب اقتدار و توج يمسلم فرض م يعيكه به صورت طب يهيو توج

ت از درك يت به حمايان، در نهاين جريا. باشد يمبتن يد داشت كه بر خواست اجتماعيكأت

  . )116- 115، صصهمان( ديگرد يمتعارف مردم در برابر همه خبرگان منته

                                                 
1. Social Contract 
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جاد كننده انسجام و يكه ا ي، به عنوان نهاديدموكراس –برال يه ليدر نظر يشهروند

ر و يت شهروند، فراگين اساس، موقعيبرا. شود ياست، در نظر گرفته م ياسيس يكپارچگي

  . )167، ص1382دسون، يويكاستلز و د( است يا و قابل دسترسيهمگان مه يبرا

ع يرشد سر. ز شامل شوديها را ن تيولؤست مسيبا يعالوه بر حقوق م يهانج يشهروند

ر ييو تغ يعير به حساس شدن ما به حفظ منابع طبياخ يها در سال يطيست محيز ياسيشه سياند

ن ير گرم شدن زمينظ ييها دهيكه به پد يا توسعه يعني،  كمك نموده 1داريجهت به سمت توسعه پا

در بردارنده گسترش اخالق  يشهروند يطيست محيبعد ز. رساند ينم ياري يديو باران اس

  . دارد يجنبه محور ياز شهروند يستير فمنياز تفاس ياريبس يكه برا ياخالق. مراقبت است

  :است ير ضروريز يها تهكتوجه به ن يطيست محيز يدرباره شهروند

ك تولد و رشدش يند ارگانينده از فرايفزا يا به گونه 2يطيست محينكه شهروند زياول ا

نگرش مرد  ياز شهروند ين برداشتيچن. شود يسم زنده آگاه ميك ارگانين به عنوان يدر زم

ت يسم محوريبراليل يكه برا يدگاهيكشد، د يرا به چالش م يبه شهروند يديو تجر يمحور

 . ق نموده استيها تشو تيولؤله حقوق و مسأرا به مس يا انگارانه كرد ذرهيداشته و رو

فراتر از  يدرك يشود كه در مورد شهروند يباعث م يطيست محيز ينكه شهرونديادوم 

 يشهروند يبررس. ميت و مبادالت بازار داشته باشيو حقوق مالك يمان به حقوق رفاه يق ماديعال

و مشكالت  يخصوص يان شهرونديم يمفهوم يها ونديكند كه پ يبه ما كمك م يطيست محيز

مصرفشان و نحوه  يوالنه در روابطشان، الگوهاؤعمل مس يبا تالش برا افراد. ميرا درك كن يجهان

ت انسان به سمت يموفق يكامال كم يارهايتوانند از مع يست، ميط زيبرخوردشان با مح

و  يعيطب ييبايكنند، ز يكه تنفس م ييت هوايفير كيتر حركت كنند نظ يفيتر و ك قيعم يها يابيارز

افكنانه زبان  سلطه تفرقه يرا برا يچالش مهم ياز شهروند يدرك نيچن. تازه ياز غذا يمند بهره

 ياصل يارهايبه عنوان مع يتنگ نظرانه اقتصاد يارهايكه بر مع يكند، زبان يجاد ميبر بازار ا يمبتن

به  ييگرا ستيط زياظهار داشته، مح 3يوبايطور كه ن همان. د نموده استيكأبشر ت يدستاوردها
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ت، انسجام يخود مدن يبه خود يقت منجر شده كه رفاه اقتصادين حقيا تر گسترده اريرش بسيپذ

  .دهد يروشنفكرانه را ارتقا نم يك احساس نفع شخصي يا حتي ياجتماع

مرتبط  يو رشد اقتصاد يعلم يسم، نوآوريبراليت كه با لينها يشرفت بيده پين كه ايسوم ا

را آشكار نموده به چالش ته يمدرن يها تيشدن كه محدود ياست، به وضوح توسط جهان

ن است كه ما موضوعات مربوط به يمستلزم ا يطيست محيز يشهروند. ده شده استيكش

ت يز اهميشرفت در علم و اقتصاد حايست را حداقل به اندازه موضوعات پيط زيحفظ مح

ك يكه فعال با هم در  يما به عنوان شهروند نه تنها شامل افراد يها تيولؤن مسيبنابرا. ميبدان

نده يآ يها ست و نسليط زيگر، محيد يها بلكه شامل گونه ،كنند يم ياره زندگيا سيجامعه 

ط يمح يها له ارزشيد به وسيبا يت معتقد است كه شهروندياسم. گردد يز ميشهروندان ن

م كه يريم بپذياگر نخواه يحت. شود يزير يپ انسان محور يها ست محور در تقابل با ارزشيز

مان يها تيولؤد مسيباز با ،ن صورت از حقوق برخوردار باشنديبه ا يعيطب يها ها گونيوانات يح

  .)91، ص1998اسميت، ( ميم و انجام دهيريها بپذ را در قبال آن

است بر  يگواه خوب يطيمح ستيز يها يدر پاسخ به نگران يدر مورد شهروند يشيباز اند

 يا م محدودكنندهيبا مفاه يند شهروندويازمند قطع پين ين ادعا كه مواجهه با خطرات جهانيا

 يده شهرونديطور كه از ا همان. باشد يم يو خصوص يم حوزه عموميا تقسيملت  - ر دولتينظ

ز خواهد بود كه حقوق ين موضوع نيدربردارنده ا يطيست محيز يشهروند ديآ يبرم يخصوص

 ييها له انتخابيبه وس(ر خانواده، سوپر ماركت يرمتعارف نظيغ يها طيدر مح ها را تيولؤو مس

ست يز يشهروند. ميريتر بگ يط كار جديو مح )ميده يكه به عنوان مصرف كننده انجام م

از  ياريبس. ديآ يك به شمار ميسم كالسيبراليتر از برداشت ل قيعم يبرداشت يطيمح

ف يو نه وظا برال، تعهدات داوطلبانه خواهند بوديپسال ين نوع شهرونديا يها تيولؤمس

تنها ... افت ويت بازيقابل يوالنه و داراؤمصرف مس ياز لحاظ الگوها ياقدامات فرد اما. ياجبار

ها عالوه بر  حكومت. ل دهنديشدن را تشك يجهان يها از پاسخ به چالش يتوانند بخش يم

ل يد تمايد بايجد ين شهرونديتوسعه ا يالزم برا ياسيو س يآموزش يچارچوب نهاد يبرقرار

 ينظم جهان. شان از خود نشان دهنديمرزها يها در فراسو تيولؤمس يفايا يز براين يتر شيب

ن الملل هنوز معطوف به يشده است و حقوق ب يها سازمانده دا حول منافع دولتيشد يكنون
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ن يتر ا يجهان يك شهروندين گام مهم به سمت يبنابرا. ها هستند و نه افراد دولت يها تيفعال

گر يتر با د يقو يوندهايجاد پيو ا يتعهدات جهان يفايا يبرا يتر شيل بيها تما است كه دولت

  .)195- 193، صص1381فالكس، ( كشورها داشته باشد

  مورد انتظار از شهروندان  يرفتارها

را از  يخاص يخود انتظار بروز رفتارها يفكر يطرفداران مكاتب مختلف بر اساس مبان

 يها عنوان شكله ب 2»تيحما«و  يبر وفادار 1»يونانيك يفلسفه كالس«در . شهروندان دارند

  .)249، ص2004، 3فارح و همكاران( شود يد ميتأك يمهم رفتار شهروند

ك يفلسفه كالس يرا بر مبنا يسازمان يرفتار شهروند يها است كه مؤلفه يگراهام از كسان

 ليگراهام تشك يمطرح شده از سو يها مؤلفه. كند يمطرح م ياسين علوم سينو يو تئور

بعد . كند ياد مي 5»نشانگان شهروند فعال«عنوان ه از آن ب )1969( 4نكلزيكه ا يزياند از چ افتهي

اطاعت از  يشهروندان برا. افته استينظم  يساختارها ندها ويبه فرا» احترام«ا ي» اطاعت«اول 

شانگر نكه نيل اين مؤلفه به دليالبته ا. ولندؤآنان است، مس ين موجود كه مدافع و حاميقوان

 يها تالش يسازمان ياست و رفتار شهروند يفرد به ساختارها و دستورات رسم يبند يپا

  . شود يشود، از موضوع بحث ما خارج م يرا شامل م يررسميغ

شهروندان وفادار . ندينما يگران توجه مياست كه شهروندان به منافع د يلفه دوم وفادارؤم

، داوطلب ير عموميدر جهت خ ياضاف يها الشت يدهند و برا يارتباطاتشان را توسعه م

مند به مشاركت در دولت است خود را آگاه  هكه عالق يلفه سوم مشاركت است، فردؤم. شوند يم

درباره موضوعات . كند يم ميگران تسهيخود را با د يها دهيدارد، اطالعات و ا يو مطلع نگه م

ق يگران را تشويدهد و د يم ي، رأيساسا يها در انتخابات. شود يوارد بحث و گفتگو م يجنجال

  .)774، ص1994ن و همكاران، يوان دا ؛1991گراهام، (داشته باشند  ين رفتارين چنيد كه اينما يم

                                                 
1. Classic Greek philosophy 
2. Boosterism  
3. Farh, et. al 
4. Inkeles  
5. Active citizenship syndrome  



  فلسفه دين   � ١٢٨

 

صفات و  يا ژهيدر حال توسعه تالش شده است با ظرافت و ياز كشورها ياريدر بس

، ياسي، سي، اقتصاديفرهنگ يها ك شهروند اثربخش و مؤثر در حوزهيات مهم يخصوص

 يبرا ييت فراهم آوردن مبناين فعاليا يهدف اصل. ده شودير كشيبه تصو يو قانون ياجتماع

و كمك به افراد در جهت  يشخص يريپذ تيولؤش مسيافراد، افزا يو روان يرشد روح

 باشد يدار ميتوسعه پا يعني يل به آرمان مليت مستقل جهت نيك شخصيبه  يابي دست

  .)4، ص1386مدانلو، (

ا انجام شده است با استفاده از يدر سطح آس 1999در سال  1يكه توسط ل يقيتحق در

ها  افتهيبر طبق . اند شهروند خوب بر شمرده يرا برا يژگيزده وي، سياسينظرات رهبران س

  :ديشهروند خوب با

  .داشته باشد يجامعه آگاه يالت جاركل، حوادث و مشياز مسا .1

  .ت فعال داشته باشدكمشار يو محل يمل الت و امور جامعهكل، مشيمسا در .2

 .ر باشديپذ تيولؤض شده مسيتفو يها ف و نقشيدر قبال وظا .3

 .گران باشديش دينگران رفاه و آسا .4

 .باشد يبر اصول اخالق يمبتن يرد وكرفتار و عمل .5

 .رش داشته باشديپذ ،هستند يتيريت مديموقع يه داراك ينسبت به قدرت افراد .6

 .ها را دارا باشد دهيد و ايد از عقاو انتقا يبررس ييتوانا .7

 .مات آگاهانه را دارا باشدياتخاذ تصم ييتوانا .8

 .داشته باشد يافكو دانش  يشور خود آگاهكومت و دولت كدرباره ح .9

 .باشد يپرست حس وطن يدارا  .10

 .ت داشته باشديولؤرش و مسي، پذيخانوادگ يها تيولؤنسبت به مس  .11

 .داشته باشد ياهل روز آن آگيو مسا ياز جامعه جهان  .12

  .)26، صهمان( ثر و تنوع در جامعه احترام بگذاردكبه وجود ت  .13

                                                 
1. Lee 
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  سازمان يبرا يشهروند يج رفتارهايامدها و نتايپ

د يسازمان و گروه تأك ياثربخش يبرا يشهروند يت رفتارهايبر اهم ياريمطالعات بس

پژوهشگران  يبرخ )142ص ،2000و  1997، 1990، 2پودساكوف و همكاران ؛1998، 1ارگان(اند  داشته

 يكاركنان را برا يران اعمال شهروندين گمانند كه مديبر ا )2006، 3راچ و همكاران باچ(

  . )143، ص2000پودساكوف و همكاران، (آورند  يعملكرد آنان به حساب م يبند درجه

ات يها را در ادب ن پژوهشياول) 1983(و ارگان  4و باتمن) 1983(ت و همكاران ياسم

  . جه آن استين نتيبهتر يت شغليافتند كه رضايانجام دادند و در يق رفتار شهرونديتحق

  سازمان يبرا يشهروند يرفتارها يها تيت و مزياهم

رسد  يبه نظر م يين رفتارهايچنرا يز ،مطلوب است يدگاه سازمانياز د يرفتار شهروند

دهند  ينه بر را كاهش ميهز يرلكنت يها زمياز به مكانيدهند و ن يش ميكه منابع موجود را افزا

  .)157، ص1977، 5يپودساكاف و مك كنز ؛1988ارگان، (

مهم  يسازمان يشهروند يكنند كه رفتارها يمطرح م 6و كاهن زمثل كت يصاحب نظران

د يار ارزشمند، باشد و به عملكرد آنها كمك نمايها بس سازمان يتواند برا ياست و م

  .)89، ص1989، 7مث و استاوين(د يبه شمار آ يرقابت يتيومز

  :اند برشمرده يرفتار شهروند ير را برايز يها تيمز 8گودايوهن و وك

  يتيريمد يور بهبود بهره -

  باال در استفاده از منابع و اختصاص آنها يياراك -

  يحفظ و نگهدار يها نهياهش هزك -
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   يسازمان يها تيفعال در انجام يا فهيوظ يها ها و بخش ان افراد، گروهيبهتر در م يهمكار - 

  ديارمندان جدك يبرا يسازمان يها تيبهبود جذاب -

  رد سازمانكش ثبات در عمليافزا -

  راتييق با تغيت سازمان در تطبيش ظرفيافزا -

 يك واحد كاريان ياعضا در م يها يت وابستگيريمد يبرا يسازمان يشهروند يرفتارها

  .)1997، 2ر و همكارانييم ينت(ابند ي يش ميافزا 1هبه دست آمد يج جمعيله نتايوس نيدند و بديمف

و آزاد  3يف نگهداريوظا يساز له سادهيوسه ك سازمان را بي يشهروندان خوب سازمان

ص يتخص ياب را به طور مؤثريسازند تا منابع كم ي، توانمند ميور بهره يبرا 4منابع يساز

انجام  يران را برايهمكاران و مد ييتوانا، آنها )1998، ارگان، 1993، 5لدويبارمن و ماتو و(دهند 

 و يمكنز(بخشند  يو حل مسأله، بهبود م يزير برنامه يق طراحيموثرتر مشاغلشان از طر

 يها مكان 7،دهند يخوب را پرورش م يشهروند يكه رفتارها ييها سازمان ،)1991، 6همكاران

ند يرند و حفظ نمايه كار گن افراد را بيتوانند بهتر يكار هستند و آنها م يبرا يتر جذاب

  .)1990 ،8جورج و بتن هاوسن(

  نياز منظر د يشهروند

در بحث . قرار گرفت يمورد بررس يمتفاوت يها دگاهياز د ين، شهرونديشيدر سطور پ

  . ميپرداز ين مين مفهوم از منظر ديا يش رو به واكاويپ

و  يره عملين اسالم و سيان ديشواينقل شده از پ يها تيث و روايات قران، احاديا در آيآ

  شود؟ يافت مي ياز مفهوم شهروند يها و آثار ، نشانهينين اثرگذار در جامعه دانيمتد ينوشتار

                                                 
1. The collective out comes achived  
2. Netemeyer et al  
3. Maintenance functions  
4. Freeing up resources  
5. Borman and motowildo  
6. Mackenzie et. al 
7. Foster 
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 يكيل يتشك يبرا يول ،اند مترادف به كار نرفته يها ا واژهين واژه، يما ا ليدر منابع اص

ها وحدت  م، انسانيكردگاه قرآن ياز د. ان آمده استيسخن به م» امت واحده«سالم، از  يزندگ

از ) حضرت آدم يعني(ده است يآفر» در خلقت دارند، چون خداوند آنها را از نفس واحده

ها فطرتاً با هم  نجامد، انسانيد به وحدت در امت بينش، باين وحدت بشر در آفريدگاه قرآن، ايد

  . )1388، ييزا لك(دهند  يل ميواحد، متحد و همبسته را تشك يو الفت دارند و امت يدوست

 ؛118 ،هود ؛52 ،مؤمنون ؛92 ،ايانب(استفاده شده است » امت واحده«ة قرآن از واژه يدر نه آ

  .)33 ،زخرف ؛19 ،ونسي ؛213 ،بقره ؛93 ،نحل ؛48 ،مائده ؛8 ،يشور

ه مردم ين آيبر اساس ا: نديگو يسوره بقره م 213ه ير آيد رضا در تفسيو رش ييعالمه طباطبا

ات يكسان از ماديبه نحو  يهمگ يعنيبودند،  يت امت واحد ميو ماد يويدن در آغاز در امور

خود  يازهايرفع ن يازها، آنان برايت بشر و گسترش نيش جمعين كه با افزايمند بودند تا ا بهره

ن يرفع ا يبرا. ن آنان شده استين امر موجب اختالف بيمتقابل پرداختند و ا يبه همكار

از اهل  يا مردم فرستاد، لكن عده يعت برايرا در قالب شر ينين و قوانامبراياختالفات خداوند پ

جاد اختالف كردند و موجب تفرقه مردم يز اين يعت الهيو از سر ظلم در شر يكتاب با آگاه

كند  يت ميكه قرآن حكا يد رضا، امت واحديو رش يياطبابدگاه عالمه طين از ديبنابرا. شدند

  .)276ص ،1414درضا، يرش ؛11، ص1394، ييطباطبا(اند  بوده ات واحديو ماد يويدر امور دن

ن يتر از مهم يكي. داده شدارائه  از اجتماع يا ر نام امت مفهوم تازهين در اسالم زيبنابرا

گذارد، نژاد،  ياجتماع نم يان افراد به عنوان اعضايم ين است كه اسالم تفاوتيوجوه امت ا

گران ياز اجتماع از د يكه به موجب آن، عضو ييابه مبنابه مث ييگرا يو مل ييگرا ليت، ايقوم

  .ندارد يز شود، كاربرديمتما

 يف متعدديها و وظا تيولؤمس يدارا، دهند يل ميرا تشك يكه امت اسالم يتك افراد تك

ن در فلسفه يبنابرا. از آنها اشاره شده است يبه طور مشخص به برخ ينيهستند كه در متون د

در . سازد يز ميگر جوامع متمايرا از د ياست كه جامعه اسالم يمفهوم يارااسالم، امت د ياسيس

، و ييايجغراف يسازند نه مرزها يگر جدا ميها را از هم د امت ينيو د يدتيعق ين نگرش، مرزهايا

شود و  يمحسوب م يعت باشد شهروند امت اسالمين و شرآبند به قر يكه مسلمان و پا يهر فرد

  .)9، ص1384سندگان، ياز نو يجمع( ندارند يريثأله و زبان تيبچون نژاد، ق يعناصر

ر يو خواجه نص )255ص، 1361، يفاراب( يمسلمان همچون فاراب يالبته در آثار حكما

ان آمده است كه در آن هم ينه فاضله سخن به ميز از مدين )239- 237صتا،  يب ،يطوس( يطوس
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نه يدارند و مردمان در مد يا هم همكاردن به سعادت بيرس يحاكمان و هم اتباع آنها برا

  .هستند يشناس فهيوظ يفاضله شهروندان

نه و جامعه، سعادت و يداند كه اوال مردم و شهروندان آن مد يم يا نهينه فاضله را مديمد يفاراب

ا يثان. دارند يفاضله گام بر م يصائب و اخالق ير آن با رفتارياند و در مس ل به آن را شناختهيراه ن

ر ينه قرار دارد و مردم را در مسيس مدأدر ر - ن افراد است يتر كامل يكه به باور و - نه يس مديير

تر لذات و  شينه در كسب هر چه ب يز فارابيرا ن يثالثا سعادت واقع ،كند يم ياريل به سعادت ين

عت كه يراز احكام ش يرويپ ا افتخارات و اموال، بلكه در شناخت مبدأ و معاد و باور به نبوت وي

دار  ز جهتينه فاضله را نيمردم در مد ياريهم يفاراب. كند ين مييتب ،دنبال دارده را ب يسعادت ابد

  .)121، ص1386، ييطباطبا( داند كه موجب سعادت است يم يو مشتمل بر امور

اند  داند كه شهروندان آن نه راه سعادت را شناخته يم ييها نهيمدجاهله را  يها نهيمد يفاراب

 يوقوف و آگاه يدارند و نه نسبت به جهل خود به سعادت واقع ير گام بر مينه درآن مسو 

  .)همان( دارند

 يشناخت سعادت را برا ين باب آن است كه ويدر ا يفاراب ينكته قابل توجه در آرا

لذا . شمرد يز مكمل آن ميداند، بلكه رفتار و عملكرد را ن ينم يكاف يل به سعادت واقعين

و معاد باور دارند، اما  أرا كه مردم و شهروندان آن راه سعادت را شناخته و به مبد يا نهيمد

نه يدارند و رفتار آنان عمال مانند مردم مد يدر عمل در جهت معتقدات خود گام بر نم

ن گونه يشمارد و معتقد است كه شهروندان ا ينه فاسقه بر ميجاهله است، تحت عنوان مد

توانند متنوع و متكثر  يكنند، م ير سعادتمندانه كه دنبال مياهداف غز بر اساس يها ن نهيمد

  .)122، صهمان( ز رهنمون نخواهند شدين يباشند و به سعادت واقع

افراد برشمرده شده  يبرا ينيكه در متون د ييها تيولؤف و مسيم از وظايتوان يپس م

  .ميناد كي» شهروندان مسلمان يها تيولؤف و مسيوظا«عنوان ه ب ،است

و بزرگ  ياز منافع فرد يش از سده نوزدهم عبارت بود از چشم پوشيپ يمفهوم شهروند

ن مفهوم دگرگون گشته و شهروندان ير و صالح عموم مردم، در سده قرن نوزدهم ايدانستن خ

مفهوم  يسين دگردي، و اير همگانياند تا خ شيشدند كه به دنبال منافع خو ياساساً افراد تلق

تنزل داد و هنوز  يفرد ير و صالح عموم مردم به برترانگارياز محترم دانستن خرا  يشهروند

  .است يكماكان، به همان سان باق زين
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د در ير عامه التزام داشته باشند، بايد به خيكه با ين حالياما در اسالم شهروندان در ع

واست د تحت جلب رضا و خين هر دو بايز كوشا باشند و اين ين منافع فرديجهت تأم

  . رنديپذ ان انجام يپروردگار عالم

  ينيدر متون د يرفتار شهروند

است  يبر اساس نگرش يا شهروندان جامعه اسالمي يرفتار مورد انتظار از امت اسالم

توان  يم ينيبا مراجعه به دستورات و سخنان بزرگان د. كه در اسالم به انسان وجود دارد

ز ين ير را برشمرد كه طبعا از نظر رفتاريز يها يژگيآل و مطلوب اسالم، و دهيانسان ا يبرا

  :وجود دارد ياز آنان انتظارات خاص

ست يزش  نيطره غرايعلم و معرفت است، در آن حد كه نه تنها رفتار او تحت س يدارا .1

دگرگون ساختن  يباشد، بلكه كوشش او برا يگران نميرفتار د يچرا چون و يو مقلد ب

  . ها و رفتار آنان است زهيح انگيگران در جهت تصحيبه د دادن يط ناسالم و آگاهيمح

 ين مقصوديو دستورات اوست، از حركت و تالش خود جز ا ياله يمحرك او رضا .2

در مسلك او خود . ستيخود ن يرپايد يمنافع زودگذر و حت يندارد و هرگز در پ

 .دن شرك استيد

چون شكر مخلوق را شكر  شاكر و در برابر بالها صابر است و يدر برابر نعمت اله .3

 . كند يجبران م يا ستهيند به نحو شايبب يگران خدمتيداند، اگر از د يخالق م

. داند يم و با سخاوت است، نه تنها بخل و امساك ندارد، بلكه هرچه دارد از خود نميكر .4

 .ندارد يشمارد، چرا كه مال در نظر او ارزش استقالل يدار م ل و امانتيخود را وك

خدمت  يتالش او در راستا. و قانع است ين حال راضير و در عيپذ تيولؤمس پركار و .5

 .فه استيبه جامعه و انجام وظ

فه است، و يوظ يندارد، اگر به خود بپردازد از رو ييدر نزد او، خود و نفع خود معنا .6

  . )94، ص1385فر، يخن( دهد يل ميثار، همه رفتار او را تشكيگرنه، ا

 ياز ابعاد رفتار يم كه نشان دهنده ضرورت توجه به برخيدار ياسناد ينيدر متون د

  .شود يشناخته م ياست كه امروزه تحت عنوان رفتار شهروند

شناس است و قول و  فهيمتعهدانه دارد، او وظ يك شهروند سلوكي ينيدر فرهنگ د

 يعمل يها ركرد، امروز و فردا كردن و دروغيتخلف، د. روشن، به موقع و مطمئن دارد يقرارها



  فلسفه دين   � ١٣٤

 

از . ها و اقشار گوناگون حاكم است ان همه اصناف و بخشيدر م يشناس وقت. ندارد يو قول

، آموزش، صاحبان حرف و به يفرهنگ يها و كارمندان دولت گرفته تا بخش يخدمات يها گروه

 . )1387، يشرف( كارند شناس و متعهد و درست فهيهمه وظ يژه در مراودات خانوادگيو

» س منا من ماکر مسلماًيل«داند  يدهد چرا كه م يب نميگر را فريشهروند د، يچ شهرونديه

و دو  يانسان يتعامالت ينيدر جامعه د يروابط و تعامالت اجتماع .)2ثيحد ،1365 ،ينيكل(

گردد، احقاق حق افراد باعث اضرار  يها عمل م به وعده. شوند يها حفظ م جانبه است، امانت

  . )1387، يميابراه( گردد ينم يع عموما تجاوز به منافير يبه غ

در سخن گفتن با  كه دميالحسن الرضا را هرگز ند يمن اب: ديگو يم يم بن عباس صوليابراه

ش از فراغ از آن قطع كند و هرگز درخواست يرا پ يدم سخن كسيهرگز ند. كند يدرشت يكس

كرد  يدراز نم يش كسيرا در پخود  يهرگز پاها. رد نكرد ،را كه قادر به انجام دادن آن بود يكس

هرگز . نداشت ييگو ردستان خود درشتيداد و هرگز با ز يه نمين تكيو هرگز در برابر همنش

چون مجلس او . انداخت يهرگز آب دهان در معابر نم. اش تبسم بود زد، بلكه خنده يقهقهه نم

را در كنار خود  رآخوريم يشد، همه افراد كوچك و بزرگ، حت يو سفره غذا انداخته م يخال

 . )361- 360، ص4ج، 1375ابن شهرآشوب، (كرد  يل ميآنها م ينشاند و با آنها و از غذا يم

سالم مرا به دوستانم برسان و ! ميعبدالعظ يا: فرمود 7امام رضا« :ديگو يم يم حسنيعبدالعظ

) كنترل زبان( طان بر خودشان قرار ندهند و دوستانم را به سكوتيش يبرا يراه نفوذ: به آنها بگو

گر روآورند يو به آنها دستور بده كه به همد. امر كن) مورد يب يلفظ يها كشمكش(و ترك مجادله 

ز به آنها امر كن خود را به يو ن. له تقرب به من استين كار وسيرا ايز ؛گر بشتابنديكديدار يو به د

ام كه هركس  اد نمودهي گر و اختالف با هم مشغول نسازند، چرا كه من سوگنديكديبدنام كردن 

ن يتر ن سازد از درگاه خدا بخواهم تا او را به سختياز دوستان مرا خشمگ يكين كند و يچن

  .)1387، يبرگرفته از شرف( »)362ص ،همان(انكاران باشد يها گرفتار كند و در آخرت از ز عذاب

ن را كه از ير از منظر دمورد انتظا ين رفتارهايتر توان مهم يم ياسالم ينيبا مراجعه به متون د

  :كرد يبند ل دستهيح شده است را به طور خالصه در طبقات ذيبه آن تصر ينيان ديشوايپ يسو

 ييرو حسن خلق و خوش

خوب  يها و تجسم اعمال و خصلت يعيجه طبيبراساس تجسم اعمال در آخرت، بهشت نت

 :فرمودند 7ل حضرت رضاامبر اكرم به نقيپ ين روياست، چنانكه دوزخ تجسم اعمال بد، از ا
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  .كو حتما در بهشت است، چنانكه صاحب خلق بد در دوزخيخلق ن) صاحب(

كو بودن اخالق است ين به نيد: امبر فرمودنديپ ست؟ين چيد: ديپرس 6امبرياز پ يكس

  . )393ص، 71، ج1429، يمجلس(

 شدكوتر داشته باين ياست كه اخالق ين مردم از نظر عقل كسيتر كامل: 7امام صادق

 1.)99ص، 1365، ينيكل(

، 71، ج1429، يمجلس(سازد  يرا استوار م يحسن خلق رشته دوست: 6رمكامبر ايپ

  2.)148ص، 77؛ ج86ص

ه ان دوستان انس و الفت بيند و در مك ياد ميها را ز يو روزكياخالق ن: 7يامام عل

  .)456ج، 1366، يآمد(آورد  يوجود م

  .)231ص، 77، ج1429، يمجلس(ند ك ياد ميرا ز يروز ييخو خوش: 7امام صادق

اخالق زشت باشد  يه داراكهر : 7امام صادق :ن آمده استيو در آثار سوء خلق چن

  .)245، ص93همان، ج(خود را عذاب دهد 

با و مؤدب سخن گفتن و در مواجهه با يبرخورد كردن و در برابر آنان ز يبا مردم به نرم

  3.)253، ص1361ه، يابن بابو( گران گشاده رو بودنيد

 ،اخالق است ييكوين يدر زندگ يسعادت آدم يها از راه يكي :ز فرمودندين 6امبر اكرميپ

  4.)83ص، 2ج ،1382 عاملي،( اخالق اوست يانسان زشت يچارگيكه از جمله عوامل و اسباب ب آنچنان

  نيريت حقوق سايرعا

د يكأشه مورد تيهم گانيكان و همساينوعان خصوصا نزد گر هميت و توجه به حقوق ديرعا

ه بر انسان به مانند حرمت يحرمت همسا :نديفرما ياسالم م يرسول گرام. بوده است ينيمتون د

پس رسول . )همان( يكو ساز تا مؤمن باشيه نيخود را با همسا 5.)74ج ،1429، يمجلس( مادر است

  . داند يگان ميبه همسا يكيمان را نيشرط داشتن ا 6خدا

                                                 
  .حسنهم خلقاأکمل الناس عقالً أ  .١
  .سن اخللق يثبت املودهح  .٢
  .خاک ببشر حسنأ ىتلني جانبک وتطيب کالمک تلق  .٣
  .من سعادة الرجل حسن اخللق ومن شقاوته سوء اخللق  .٤
  .همأنسان کحرمة اإل ىاجلار عل ةحرم  .٥
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 يوستو نوع د يخدمتگزار 

رساند، به آنها  يبه آنها نم يتيو در ارتباط با مردم نه تنها آزار و اذ يمؤمن در سلوك فرد

، يمان و مسلمانيشود، بلكه به بركت ا يد و سبب رنجش آنها نمينما يانت نميكند، خ ينم يبد

ك جامعه نسبت به ياگر تمام شهروندان مؤمن . رخواه، خدمتگزار و دوست مردم استيخ

د، يآ يد نميپد يو ظلم ير رسان باشند، نه تنها تعديرخواه و خينگر و خ ن مثبتيچن گريهمد

حضرت . دهد يها را نوازش م مشام جان يبلكه باالتر از عدل و انصاف، رحمت و مهربان

د يفرما ياست، چنانكه م گران منع كردهيكردن به د ياز بد يا مناكانهير تند و بيبا تعاب 7رضا

  :)1387، يبرگرفته از شرف( گر احساس برادرانه داشته باشنديكديد نسبت به ين بااتمام مؤمن

  :پدر و مادرش، پس يمؤمن برادر مؤمن است و برا«

  . ملعون است، ملعون است آن كه به برادرش تهمت زند

  . بديملعون است، ملعون است آن كه برادرش را بفر

  . نكند يرخواهيدرش خبرا يملعون است، ملعون است آن كه در موقع لزوم برا

كمك در دسترس  يملعون است، ملعون است آن كه خود را از برادرش پنهان كند و برا

  . او نباشد

  .)90، ص1354، يقم يرضو( »بت برادرش كنديملعون است، ملعون است آن كه غ

  .)91همان، ( »بر مسلمان حرام است كه برادرش را بترساند و موجب ترس و وحشت او شود«

  يميو خودتعل يبودخودبه

  1.ده استيان ديكسان باشد زيهر كس دو روزش : 7يقال عل

 يابيكه روز به روز به محاسبه و ارزش يست كسياز ما ن: فرمودند 7كاظم يامام موس

  2.)1429، يمجلس( خود نپردازد يكارها

  مشاركت

ل يكس كه در مسازارم، هر يب ،ش تنبل و كسل باشديايكه در امر دن يمن از فرد: 7قال الباقر

                                                 
  .نيوماه فهو مغبو ىمن استو  .١
  .ليس منا من مل حياسب نفسه يف کل يوم  .٢
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  1.)37، ص12، جتا ي، بيعامل(تر است  تر و كسل تنبل باشد، در امور مربوط به آخرتش تنبل ييايدن

مسلمانان  يكه به كارها يدر حال ،آن كس كه شب را صبح كند: 6قال رسول اهللا

  2.)163، ص2، ج1365كليني، ( ستيهمت نگمارد، مسلمان ن

  يكمك و امداد رسان

د، يدر جسم را كمك نما يضعف و ناتوان يكه افراد دارا يكس: 6قال رسول اهللا

  3.)21، ص75ج، 1429، يمجلس( ش كمك خواهد كرديخداوند او را در كارها

نكه يبا ا ،كند يش خوددارياز كمك به برادران مؤمن خو يهرگاه مؤمن :7قال الصادق

  4.)17، صهمان( ل خواهد كرديلا و آخرت خوار و ذيخداوند او را در دن ،او را دارد ياري ييتوانا

در مسلمان خود را كمك كند و او را از غم و اندوه و اكه بر يكس: 6قال رسول اهللا

 يرا از و يسد و ده گرفتارينو ياو ده حسنه م يخداوند برا ،نجات بخشد يسقوط در زندگ

  5.)178، ص1299ه، ابن بابوي( كند يامت شفاعت ده نفر را از او قبول ميد و در روز قينما يبرطرف م

  يمحبت و دوست

ردستان يز يبرا يد دلت كانون مهر و دوستيمالك، با يا: فرمودند 7يحضرت عل

  6.)53نامه نهج البالغه،( كن و لطفت را شامل حالشان كن يباشد، به آنان مهربان

  مدارا و گذشت

ان قابل جبر يها يها و نادرست لغزش يمالك با بخشش و بزرگوار يا: 7يحضرت عل

  7.)همان(خداوند از خطا و لغزش تو در گذرد  يدار يرا ببخش، همچنان كه دوست م

                                                 
  .کسلأمر آخرته أمر دنياه فهو عن أمر دنياه ومن کسل عن أکسالنا عن  بغض الرجل ان يکونين ألإ  .١
  .من أصبح وال يهتم بأمور املسلمني فليس مبسلم  .٢
  .مرهأ ىعانه اهللا علأمره أ ىبدنه عل عان ضعيفاً يفأمن   .٣
  .ةخرال خذله اهللا يف الدنيا واآلإنصره  ىخاه وهو يقدر علأما من مؤمن خيذل   .٤
عدله بوم أخيرجه من هم وکربة ورطة کتب اهللا له عشر حسنات ورفع عنه عشر نفقات و خاه املسلم حىتأث غاأمن   .٥

  .القيامه عشر شفاعات
  .هلم واللطف م ةواحملب ةللرعي ةواشعر قلبک الرمح  .٦
  .ن يعطيک اهللا من عفوه وصفحهأعطهم من عفوک وصفحک مثل الذي حتب أف  .٧
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  ادب و احترام به افراد

را كوچك آنان يز ؛ر كرد و كوچك شمرديد تحقيك از مسلمانان را نبايچ يه: 6امبر اكرميپ

  1.است شگاه خداوند بزرگيز در پين

  يوفادار

  .﴾اتهِم وعهدهم راعونَوالَّذين هم لأَمان﴿ست عهد آمده ا يقرآن امر به وفا يدر چند جا

دهد به آن  يوعده م يوقت ،مان دارديامت ايآنكه به خدا او روز ق: فرمودند 6امبريپ

  2.)364، ص2ج، 1365، ينيكل(كند  يوفا م

مهم  يها يژگيو صداقت از و يبه مالك اشتر صفت وفادار 7يامام عل 53در نامه 

بگمار كه نسبت به تو وفادار و  يآنان ناظران يبرا: قلمداد شده است يكومتبازرسان ح

  3.راستگو باشند

  يبردبار

 ،ن را امر به صبر كرده استيبا است و خداوند مؤمنيصبور و شك يانسان مؤمن فرد

  .كن ييبايشك ،شود يبر آنچه به تو وارد م) 17 ،لقمان( ﴾صابکأما  ىواصرب عل﴿

  .د صابران را دوست داردنخداو ؛)146 ،عمران آل( ﴾نيب الصابرحيواهللا ﴿

  4.)112، ص2، ج1365، ينيكل(ل كن ي، آن را بر خودت تحميستياگر بردبار ن :7امام صادق

  در كارها يقدم شيپ

  .رنديگ يم يشيگر پيكديها از  يكين در نامؤمن

  . دييگر سبقت بجويكديها بر  يكيدر ن ؛)148 ،بقره( ﴾اتريفاستبقوا اخل﴿

مغفرت و بخشش پروردگار و  يبه سو ؛)21 ،ديحد( ة﴾من ربکم وجن ةمغفر اىل اسابقوو﴿

  . ديريبهشت سبقت بگ

                                                 
  .اهللا کبري ن صغريهم عندإملسلمني فال حتقرن احداً من ا  .١
  .ذا وعدإمن کان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليف   .٢
  .هل الصدق والوفاء عليهمأمث تفقد اعماهلم وابعث العيون من   .٣
  .ذا مل تکن حليماً فتحلمإ  .٤
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رات و مغفرت و يآنها كه به خ ؛)11و 10 ،واقعه( ﴾ولئک املقربونأوالسابقون السابقون ﴿

  .ن درگاه خدا هستنديرحمت سبقت گرفتند، مقرب

از  ي، كه برخينيك جامعه ديروندان در شه يبود به سلوك فرد يم نگاهيآنچه گذشت ن

و با صداقت  يو همگان يبا اراده عموم يا اگر شهروندان جامعه. ميادآور شديآنها را شمرده و 

ن مرتبه تحقق ينه فاضله در برتريشهر و مد ف عمل كنند، بدون شك آرمانين وظايو مصمم به ا

ن يبد. شود يم و فرزانه محقق مين حكرخواهايلت و خينه دانشوران پرفضيريد يو آرزو. ابدي يم

چشد و  يم يم الهيبه را در پرتو تعاليات طيسالم و ح ين زندگيريطعم ش يله آدميوس

  . كند يتجربه م ينيد يها خود را به بركت دل بستن به آموزه ين آرزويتر بزرگ
  

  جهينت

و  يويدن يبه آمال و آرزوها يابي و دست ييبهتر و رشد و شكوفا يداشتن زندگ يبرا

 ينيان ديشوايو اقتدا به گفتار و كردار پ يانيوح يها توان با تمسك به آموزه يم ياخرو

ن ين اسباب ايتر از مهم يكي. ا باشديق مهيتوف يها نهيزم ةان نهاد كه در آن هميبن يا جامعه

ث گفتگو و بح ياز ابعاد مختلف يدرباره شهروند. است يد و آرمانيمف يق وجود شهروندانيتوف

شهروند مطلوب ابعاد  يبرا. بود ين نوشتار رفتاريعد مورد توجه در اان آمده است كه بيبه م

خود ارزشمند  يشده است كه در جا يمعرف يو فكر يفلسف يبر اساس مبان يگوناگون يرفتار

 يها ها و خصلت يژگيو ينيد يو مطلوب بر اساس مبان يشهروند آرمان. و قابل توجه است

و  يشهروندان در اثربخش ي رفتار يها يژگيدهند كه و ينشان م يدانيمطالعات م 1.دارد يخاص

 يشهروند يج رفتارهايم با توسعه و ترويتوان ير مثبت دارد و ما ميثأها ت سازمان يكارآمد

  .مييجامعه خود كمك نما يور ش بهرهين به افزايدگاه ديمطلوب از د

   

                                                 
دين  پژوهشي فلسفه -اين سطور و شرايط مجله وزين علميدر حد بضاعت  كه ما به بخشي از آن در .1

 .اشاره كرديم
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