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  1391 بهار، دوم، شماره دومسال 

  139 – 162  صص
  

 ghafari.na@gmail.com                                            جامعه شناسي دانشگاه شيراز      گروه  استاديار -1
 15/12/90:  تاريخ پذيرش                                                                27/9/90: تاريخ دريافت

 

  نقش شهروندي فعال در بهبود كيفيت زندگي شهري
  

  1اسفنديار غفاري نسبدكتر 
  

  :چكيده
شـهروندي توانـايي افـراد را بـراي         . شهروندي پوياترين مفهوم اجتماعي جامعة مدرن تلقي شده اسـت         

 بنابراين، ويژگي اساسـي شـهروندي وجـود اخـالق مـشاركت             .ندقضاوت دربارة زندگي شان تصديق مي ك      
بنابراين، . وندي يك موقعيت فعال است كه عالوه بر حقوق، بر وظايف و تعهدات نيز داللت دارد         شهر. است

شـهروندي بـه مـدد مجموعـة حقـوق،          . شهروندي يك مبناي عالي براي ادارة امور انساني به شمار مي رود           
وليتهاي زنـدگي   وظايف و تعهداتش راهي را براي توزيع و ادارة عادالنه منابع از طريق تقـسيم منـافع، مـسئ                  

اجتماعي ارائه مي دهد شهروندي فعال در پي توانمندسازي افراد و اجتماعات اسـت و فراينـد مـشاركت را                    
از اين رو، شهروندي فعال چيزي بيش از افزايش صرف مشاركت عمـومي             . كند رزشمند تلقي مي  اامري ذاتاً   

در جهـت تبـدل اجتمـاعي و محـل     شهروندي فعال خواهان مشاركت هدفمند است، يعني شهروندان         . است
بدينسان به شهروندي امكان مشاركت در برنامه ريـزي و          . زندگي به مكان بهتري مشاركت فعال داشته باشند       

  .ارائه خدمات عمومي داده مي شود
   شهروندي فعال، اخالق مشاركت، عدالت، توانمندسازي،كيفيت زندگي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه

ندي اجتماعي و سياسـي از قـرن نـوزدهم در جوامـع مـدني بـه                 شهروندي به مثابة فراي   
صورت تعامل جدي بين دولت و ملت مطرح و بطور همزمان با مسألة عضويت در دولـت                 

شـهروندي  ). 46: 1380عـاملي،   (  ملت ها از مباحث مهم اجتماعي و سياسي شده اسـت           –
ر بايـد گفـت كـه       پوياترين مفهوم اجتماعي جامعة مدرن تلقي شده است، بـه عبـارت ديگـ             

بـه طـور    . اساس جامعة مدني بر محور نهادهاي اجتماعي نظام شهروندي شكل گرفته است           
دولـت بـر   « كلي شهروندي يك نوع قرارداد متقابل اجتماعي و يك سلسله حقـوق متقابـل          

 و همچنين يك احساس مشترك عمومي نسبت به هويت ملي و          » مردم بر دولت    « و  » مردم
شهروندي مفهـوم جديـدي     ). 46: 1380عاملي،  .( ده مشخص است  اجتماعي در يك محدو   

شهروندي عبارت است . است كه براساس زندگي شهري در جوامع مدني شكل گرفته است     
از عضويت در جامعة ملي كه موجب به وجود آمدن مجموعه اي از حقوق مبتني بر عدالت                 

  ).همان منبع( در يك جامعه مي شود 
اين بدان دليل است كه شهروندي هر دو عنـصر          . عمومي دارد شهروندي تقريباً جذابيت    

فردگرايانه و جمع گرايانه را در خود دارد و بنابراين، شهروندي بـه عنـوان يـك ايـدة ذاتـاً                     
، چرا كه متضمن همكاري ميـان افـراد بـراي           يز از جذابيت زيادي برخوردار است     ارتباطي ن 

ر حقوق، در بردارنده وظايف و تعهدات       و مفهوم شهروندي عالوه ب    است  ادارة زندگي شان    
بنابراين، شهروندي براي محافظه كاران، اجتماع گرايـان و         ). 10: 1381فالكس،  (  است   نيز  

مسئوليتهايي  طرفداران محيط زيست نيز از جذابيت زيادي برخوردار است زيرا همة آنها بر            
يد مي كنند و معتقدند كـه       كه بايد براي پايداري جوامع سياسي و محيط طبيعي بپذيريم، تأك          

تنها در بستر اين جوامع است كه روابط انساني پايدار بوده و بنابراين، حقـوق قابـل تحقـق                   
همچنين شهروندي توانايي افراد براي قـضاوت در مـورد زنـدگي شـان را تـصديق          . هستند

كند و زندگي آنها از پيش به وسـيلة نـژاد، مـذهب، طبقـه، جنـسيت يـا صـرفاً يكـي از                         مي
قادر اسـت    شهروندي بيش از هر هويت ديگري      به اين ترتيب،  . هويتهاشان تعيين نمي شود   

. انگيزه سياسي انسان را كه هگل آن را نياز به رسميت شناخته شدن مي نامـد، ارضـاء كنـد                   
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بنابراين، ويژگي اساسي معرف شهروندي كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي كند، وجـود                
  ).13-10: 1381الكس، ف(يك اخالق مشاركت است

شهروندي نه يك موقعيت انفعالي، بلكه يك موقعيت فعال است، اما جذابيت شهروندي             
شهروندي همواره يك ايده دو جانبه . صرفاً به خاطر منافعي نيست كه به يك فرد مي رساند

كه تواند صرفاً مجموعه اي از حقوق باشد       اين ايده نمي  . و بنابراين، يك ايدة اجتماعي است     
فرد را از تعهد به ديگران رها كند، حقـوق هميـشه بـه چـارچوبي بـراي پذيرفتـه شـدن و                       

چنـين چـارچوبي شـامل دادگاههـا، مـدارس،          . مكانيسم هايي براي تحقق يافتن نياز دارنـد       
ايـن  . بيمارستان و مجلس مي شود كه همة شهروندان وظيفة خود را در حفظ آن ايفا كننـد                

.  عالوه بر حقـوق، بـر وظـايف و تعهـدات نيـز داللـت دارد              بدان معني است كه شهروندي    
: 1381فـالكس،   (بنابراين، شهروندي يك مبناي عالي براي ادارة امور انسان به شمار مي رود            

14.(  
شهروندي با طرح اين تقاضا كه با همـة افـراد بـه طـور برابـر رفتـار شـود، مـي توانـد                      

شهروندي به مدد   . يد مي كند، بخشكاند   هاي تنش اجتماعي را كه نظم اجتماعي را تهد          ريشه
مجموعة حقوق، وظايف و تعهداتش، راهـي بـراي توزيـع و ادارة عادالنـه منـابع از طريـق         

  ).15: 1381فالكس، (تقسيم منافع، مسئوليت هاي زندگي اجتماعي ارائه مي دهد
شهروندي شرافت فرد را به رسميت مـي شناسـد، امـا در             . اي قوي است    شهروندي ايده 

از . ن حال، بستر اجتماعي را كه فرد در آن عمل مي كند نيز مورد تأكيد قـرار مـي دهـد          هما
اين رو، شهروندي يك مثال عالي از چيزي است كه گيدنز آن را دوگانگي سـاختار ناميـده                   

هـايي مخـالف و دشـمن         از نظر گيدنز نمي توان فرد و جامعه را دقيقاً به عنوان ايـده             . است
 عوض، كارگزاري فرد و كردارهاي اجتماعي به طور متقابل بـه هـم              در. يكديگر درك نمود  

فرد از طريق اعمال حقوق و تعهدات، شرايط ضروري شهروندي را بازتوليد مي            . وابسته اند 
  ).15: 1381فالكس،(كند

اي غنـي و طـوالني دارد و از دوران يونـان           مشاركت شهروندي و جامعـة مـدني سـابقه        
 به اشكال گوناگون در ابعاد مختلف زندگي انسان ها بـروز كـرده              باستان تا به امروز همواره    
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 -تنها دولـت  . خاستگاه آغازين آن شهر آتن در يونان بوده است        ). 1380حكمت نيا،   ( است

حكمـت نيـا،    (شهرها هستند كه مي توانند به انسان به عنـوان شـهروندان هويـت ببخـشند                 
ند محسوب مي شوند كه در شوراي       به نظر ارسطو اعضاي جامعه در صورتي شهرو       ). 1380

( مديريت شهر عضويت داشته باشند و با مشاركت سياسـي ارتبـاط نزديكـي داشـته باشـند                 
به نظر ارسـطو فـرد بـراي اينكـه انـسان           ). 1380 نقل شده در حكمت نيا،       6: 1364ارسطو،  

نـوان  شهروندان يونان باستان، بـه ع     . واقعي باشد، بايستي يك شهروند فعال در جامعه باشد        
قانونگذاران و مجريان امورخود را اداره مي كردند، و همة شهروندان ازحق سخن گفـتن و                

  ).29: 1381فالكس، ( رأي دادن در مجمع سياسي برخوردار بودند
  

  اي از سير تحول ديدگاه شهروندي خالصه
در ميان نظريه پردازان علوم اجتماعي و سياسي عالقة فزاينده اي به مفهـوم شـهروندي                 

، مفهوم شهروندي تا حد زيادي از دستور كار نظريه پـردازان            1980در دهة   . يدا شده است  پ
اما از حدود پانزده سـال بعـد در         ) 9: 1978ونگاسترون،  (اجتماعي و سياسي خارج شده بود     

  .هاي مختلف به صورت واژه اي فراگير درآمد ميان متفكراني از طيف
از جملـه   .  وجـود دارد   1990هروندي در دهة  داليل متعددي براي اين عالقة مجدد به ش       

اينكه تصور مي شد كه مفهوم شـهروندي خواسـت عـدالت و عـضويت در اجتمـاع را بـا                     
شهروندي ارتباط تنگاتنگي با ايده هاي استحقاق فردي از يك سو           . يكديگر تركيب مي كند   

  .و پيوند با يك اجتماع خاص از سوي ديگر دارد
ي سياسي در سراسر جهان توجه به شهروندي را تـشديد           تعدادي از رويدادها و روندها    

افزايش بي رغبتي در ميان رأي دهندگان جهت مشاركت در          : نموده اند كه برخي عبارتند از     
انتخابات، وابستگي درازمدت به دولت رفاه در برخي از كـشورهاي توسـعه يافتـه، احيـاي                 

هـور فزاينـده پديـدة چنـد        جنبشهاي ملي گرايانه در اروپاي شـرقي، تنـشهاي حاصـل از ظ            
فرهنگي و چند نژادي در اروپاي غربي، واكنش منفي دولتهاي تاچر و ريگان به دولت رفـاه               

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  143 / نقش شهروندي فعال در بهبود كيفيت زندگي شهري
  

هـاي محـيط گرايانـه اي كـه مبتنـي بـر              در كشورهاي انگلستان و آمريكا، شكست سياست      
  .همكاري داوطلبانه شهروندان بودند

مـردم سـاالري هـم بـه عـدالت          اين روندها نشان داده است كه سالمتي و پايداري يك           
محوري ساختار اساسـي جامعـه بـستگي دارد و هـم بـه كيفيـت ويژگـي هـا و نگرشـهاي                 

براي مثال، شيوة دركي كه آنها از هويت دارند، اينكه آنها چـه نـوع     . شهروندان وابسته است  
ا نگرشي به شكلهاي بالقوة رقيب هويت ملي، منطقه اي، قومي يا مذهبي دارند، توانايي آنهـ               

را براي مدارا با ديگراني كه متفاوت از خودشـان هـستند، تمايـل بـه مـشاركت در فراينـد                     
سياسي براي بسط و گسترش خير عمومي، پاسخگو بودن مقامات سياسي، تمايـل آنهـا بـه                 

  .نشان دادن خويشتن داري در انجام مسئوليتهاي فردي 
راي دموكراسي مشكل مي    بدون وجود شهرونداني كه داراي چنين ويژگيهايي باشند، اج        

همانگونـه كـه هابرمـاس مـي گويـد،          . شود و حتي آنها را دستخوش بي ثابتي مـي گردانـد           
نهادهاي آزادي مدني در صورتي ارزشمند هستند كه مـردم خـود آنهـا را تأسـيس كـرده و                    

  ).7: 1992هابرماس، (تشكيل دهند 
 ارائـة نظريـه هـايي    از اين رو، چندان عجيب نيست كه يك خواسـتة فزاينـده اي بـراي    

دربارة شهروندي كه بر هويت و نحوة عملكرد افراد شهروند و از جمله مسئوليتها، وفاداري               
وجود داشته باشد، در اينجا بر فضيلت هاي مـدني و هويـت            ها و نقش هاي آنها تأكيد كند      

  .شهروندي تأكيد مي شود
دي اساسـاً براسـاس    در نظريه هاي اجتماعي و سياسي پس از جنگ جهاني دوم، شهرون           

متنفذترين كسي كه شهروندي را بر اساس حقوق تعريف مي كـرد،            . حقوق تعريف مي شد   
.  كتاب شهروندي و طبقة را به رشـته تحريـر در آورد            1949او درسال   . مارشال بود   .تي، اچ 

براساس ديدگاه مارشال، شهروندي به معناي تضمين اين است كه هركسي به عنـوان عـضو        
ر جامعه انگاشته شود، شيوة تضمين اين برداشت اين است كه افراد از برخـي از     كامل و براب  

  .حقوق شهروندي برخوردار باشند
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مارشال حقوق شهروندي را به سه دسته تقسيم بندي مي كند كـه در انگلـستان در سـه                   

  :قرن متوالي ظهور يافته است
 در قـرن     حقـوق سياسـي كـه      -)2 حقوق مدني كه در قـرن هجـدهم ظهـور كـرد              -)1

مارشال به نقـل از كيمليكـا و      (و حقوق اجتماعي كه در قرن بيستم مطرح گرديد          ) 3نوزدهم
  )78: 1994نورمن، 

از اين رو، حقوق مدني نخستين حقي است كه در جامعه به وجود آمده و امكان تملك                 
.  كنـد  دارايي ها، التزام به قراردادها، آزاديهاي حزبي و آزادي فكر و انديـشه را فـراهم مـي                 

ايجاد توقعات برابر و قضاوت بيطرفانه در نظام حقوقي نسبت به همه شـهروندان از جملـه                 
از نظر مارشال، جايي كه حقـوق مـدني وجـود           . حقوق شهروندي مدني محسوب مي شود     

دوم، حقوق سياسـي    . ندارد، امكان آزادي فردي و سرمايه گذاري اقتصادي هم وجود ندارد          
كان مشاركت مردم را در تصميم گيري هاي عمـومي كـشور بـا              كه عبارت از حقوقي كه ام     

شهروندي سياسي همچنين ايـن  . تشكيل احزاب سياسي و برگزاري انتخابات فراهم مي كند 
امكان را فراهم مي كند كه هريك از شهروندان، امكان دسترسي مستقيم بـه موقعيـت هـاي                  

سوم، . درت را به دست آورند    سياسي در مقام رهبري احزاب، دولت و يا ساير حلقه هاي ق           
حقوق اجتماعي كه امكانات رفاهي و حمايتي از افراد و خانواده هـاي آسـيب پـذير را بـه                    

و به طور معمول حقوق اجتماعي      . آورد  منظور ايجاد تعادل در زندگي رفاهي آنها فراهم مي        
بيكار اسـت   شامل كمك هاي مالي و رفاهي به افراد كهنسال، معلول و افراد و خانواده هاي                

  ).1380عاملي، ( 
به نظر مارشال تحقق كامل شهروندي مستلزم وجود يك دولت رفاه ليبرال دموكراتيـك              

دولت رفاه با اعطاي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي براي همگـان ايـن را تـضمين                 . است
مي كند كه هر عضوي مانند ديگر افراد احساس عضويت كامـل كنـد و بتوانـد در زنـدگي                    

هرجا كه اين حقوق    . بهره مند گردد    مشاركت كامل داشته باشد و از مزاياي آن نيز         اجتماعي
رعايت نشود يا نقض گردد، افراد به حاشيه رانده مي شوند و نمي توانند در امور مـشاركت        

  .كنند
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يـا خـصوصي مـي نامنـد زيـرا بـر            » انفعـالي   « اغلب نوع شهروندي فوق را شهروندي       
  . كند و فاقد تعهد به مشاركت در زندگي عمومي استاستحقاق انفعالي تأكيد مي

  
  شهروندي اجتماعي و دولت رفاه :هاي شهروندي  ها و فضيلت مسئوليت

نخستين و نيرومندترين نقد سياسي جزم گرايانه اي كه پـس از جنـگ دوم جهـاني بـه                    
راليـسم  ديـدگاه نوليب  . ايدةحقوق اجتماعي وارد شده، از سوي ديدگاه نوليبراليسم بوده است         

معتقد است كه حقوق اجتماعي با الزامات آزادي يا عدالت مبتني بـر شايـستگي همخـواني                 
به نظر آنان ايدة حقوق اجتماعي از نظر اقتصادي منجر به ناكارآمدي مي شود و ما را                 . ندارد

اما اين انتقادات از ديـدگاه عمـومي چنـدان قابـل قبـول              . به سوي بردگي رهنمون مي شود     
كارانه در طي دورة تاچر و ريگان در انگلـيس و             از انقالبات در انديشة محافظه    يكي  . نيست

در حـالي كـه مارشـال       . آمريكا اتفاق افتاد و از پيامدهاي آن نقد بر شهروندي اجتماعي بود           
استدالل مي كرد كه حقوق اجتماعي به افراد فرودست امكان ورود به جريان اصلي جامعـه                

شان را مـي دهـد، نوليبرالهـا مـي گوينـد كـه         ق مدني و سياسي   و اعمال و اجراي مؤثر حقو     
دولت رفاه موجب گسترش انفعال در ميان فقرا گرديده است، بـدون اينكـه فرصـت هـاي                  
زندگي آنان را بهبود ببخشد و فرهنگ وابستگي را گسترش مي دهد و دولت رفـاه بواسـطه        

 شـود كـه از آن حمايـت مـي           نظام بوروكراسي اش باعث ايجاد انفعال در ميان افرادي مـي          
از اين رو، نورمان بري معتقد است كه شواهدي دال بر اين كه برنامه هاي دولت رفاه                 . كنند

  ).372: 1994كيمليكا و نورمن، (موجب گسترش شهروندي فعال گرديده باشد وجود ندارد
لي نوليبراليسم بر آن است كه مدل شهروندي مبتني بر دولت رفاه نوعي شهروندي انفعـا              

است و بر آن است كه اين ديدگاه انجام تعهدات معيني از سوي افراد به عنوان پيش شـرط                   
اين عدم انجام تعهـدات معـين از سـوي          . پذيرش عضويت كامل جامعه را ناچيز مي انگارد       

افرادي كه تحت پوشش و حمايت برنامه هاي دولت رفاه هستند، سبب مي شـود كـه ايـن                   
ناتواني از تـأمين و ايفـاي     بايستند و از خودشان حمايت كنندوافراد نتوانند روي پاي خود

  .تعهدات مشترك مانعي براي دستيابي به عضويت كامل است
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نوليبراليسم معتقد است كه براي اينكه فقرا را به لحاظ اجتمـاعي و فرهنگـي در جريـان             

 بر مـسئوليت    اصلي جامعه جذب و ادغام كنيم، بايد به فراسوي امر استحقاق برويم و بيشتر             
  .پذيري افراد جهت تأمين امرار معاش و تأمين زندگي تأكيد كنيم

 با توجه به انتقاداتي كه نوليبراليسم به دولت رفاه وارد مي كرد از جمله اينكه افراد را به                 
 1980خود اتكايي تشويق نمي كند، يكي از اصالحاتي كـه در نظـام دولـت رفـاه در دهـة                     

 جهت كاريابي بود، اين برنامه هدفش اين بود كه بـه افـرادي              صورت گرفت، كمك به افراد    
جهت كسب منافع خودشـان   كه از كمكهاي رفاهي دولت استفاده مي كنند، كمك كند تا در

  .كار كنند، زيرا اين امر سبب تقويت اين ايده مي شود كه افراد بايد خودشان كمك كنند
د گرديده است زيرا شواهد اندكي دال بـر         البته به ديدگاه نوليبرال نيز انتقادات جدي وار       

اين كه اصالحات نوليبرال ها موجب رشد و گـسترش شـهروندي مـسئول گرديـده باشـد،                  
وجود دارد بلكه هدف اصالحات نوليبرال اين بود كه دامنة نفوذ بازار بـه زنـدگي مـردم را                   

و، بـسياري از    از ايـن ر   ). 121: 1991مولگان به نقل از اندروز،      ( هرچه بيشتر گسترش دهد   
زدايي كه در راستاي گسترش بازار صورت گرفته است، سبب گـسترش دوره اي از      مقررات

 ).121: 1991مولگـان بـه نقـل از انـدروز،     ( حرص و بي مسئوليتي اقتصادي گرديده اسـت      
افزون بر آن قطع مزاياي رفاهي نه تنها موجب اين نشده كه افراد فرودسـت بـر روي پـاي                    

كه موجب گسترش طبقة پايين نيز گرديده است و با افزايش نابرابري هـاي              خود بايستند، بل  
طبقاتي، افراد فقير شاغل و بيكار، قدرت انتخاب خود را از دست داده اند و نتوانسته اند در                  

 ).579: 1991فايبرك، (اقتصاد نوليبرال مشاركت داشته باشند

 تنها گزينـه اي بـه جـاي شـهروندي           بنابراين، از ديدگاه بسياري، برنامه هاي نوليبرال نه       
چنانكـه  . ارائه نمي دهد، بلكه به منزلة حمله اي به اصول شـهروندي محـسوب مـي شـود                 

پالنت مي گويد به جاي پـذيرش شـهروندي بـه منزلـة يـك پايگـاه سياسـي و اجتمـاعي،                      
ها در پي احياي نقش بازار هستند و معتقدند كه شـهروندان نمـي تواننـد پايگـاهي                   نوليبرال

  .مستقل از موقعيت اقتصادي شان داشته باشند
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  بازانديشي در مورد شهروندي اجتماعي
با توجه به نقدهايي كه ديدگاه نوليبرال به داشـتن اسـتحقاق رفـاه اجتمـاعي وارد كـرده             
است، اكثر افراد در طيف مقابل، همچنان مدافع ايـن اصـل هـستند كـه شـهروندي كامـل،                    

 و ديدگاه هاي انتقادي اين استدالل مارشال را پذيرفتـه    مستلزم وجود حقوق اجتماعي است    
اند كه افراد در صورتي مي توانند از عضويت كامل در جامعه برخوردار شوند و در زندگي                 

ايگنـاتيف،  (اجتماعي مشاركت كامل داشته باشند، كه نيازهـاي اصـلي شـان بـرآورده شـود               
جتمـاعي ايـن را پذيرفتـه انـد كـه           با اين وجود، بسياري از طرفداران حقـوق ا        ). 72: 1989

اين عدم محبوبيـت    . نهادهاي موجود دولت رفاه از محبوبيت عمومي الزم برخوردار نيستند         
ظاهراً انفعال و وابستگي را گسترش مي دهند         تا اندازه اي به خاطر اين است كه اين نهادها         
  ).10 -12: 1992هابرماس، (و موجب دوري از شهروندي فعال مي گردند

ل اين است كه دولت رفاه چگونه مي تواند خود اتكايي و مـسئوليت پـذيري را در                  سؤا
ميان افراد گسترش دهد؟ پاسخ اين است دولت از طريق كار رفاهي مي تواند ايـن مهـم را                   

با اين همه، اصل مسئوليت پذيري شخصي و تعهد اجتماعي همـواره در كـانون               . انجام دهد 
افرادي كه از كار رفاهي دفاع مي كنند به         . ر داشته است  توجه طرفداران حقوق اجتماعي قرا    

  .دهند افراد، مسئوليت پذيري و قدرت استفاده از آن را نيز مي
از سويي اكثر افرادي كه داراي ديدگاه انتقادي هستند چندان موافق نيـستند كـه تحميـل         

ابستگي سبب  آنها معتقدند كه و   . تعهدات به منزلة بخشي از سياستگذاري عمومي تلقي شود        
مي شود كه افراد از جريان اصلي جامعه خارج شوند نه به خاطر اينكه آنهـا فرصـت هـاي                    
الزم مانند شغل، تحصيل و آموزش جهـت مـشاركت در جامعـه و ايفـاي مـسئوليت هـاي                    

از اين رو، تحميل    . شهروندي را ندارند، بلكه به خاطر اينكه آنها تمايلي به كار كردن ندارند            
زامات بي فايده است زيرا در صورتي كه فرصتهاي واقعي وجود نداشته باشد و تعهدات و ال

  .اگر هم وجود داشته باشد، افراد رغبت چنداني به استفاده از آنها نخواهند داشت
ها معتقدند كه به جاي تحميل الزام و تعهد به كار، اشتغال كامل بايد از طريق       اين ديدگاه 

هاي انتقادي ايـن اصـل كلـي را مـي پذيرنـد كـه                 يدگاهدرحالي كه د  . آموزش صورت گيرد  
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و هم مسئوليت است، اما معتقدند كه حق مشاركت بايد مقدم بر             شهروندي هم مستلزم حق   

مسئوليت پذيري باشد و تقاضاي مسئوليت پذيري كامل بايد پس از تأمين حقوق مشاركت              
  .باشد

هراً به همان ديـدگاه قـديمي       حال اگر تقدم حقوق بر مسئوليت پذيري را قبول كنيم، ظا          
با اين وجود، ديدگاه انتقادي نيز پذيرفتـه اسـت كـه بايـد              . شهروندي انفعالي باز مي گرديم    

عمومي ترين پيشنهاد اين است كه از دولت رفاه تمركرزدايي شود           . ديدگاهش را تغيير دهد   
تر بـه   و آن را به صورتي دموكراتيك درآوريـم بـراي مثـال، از طريـق اعطـاي قـدرت بيـش                    

اكنون ايـن كـار را مـي        . كارگزاران محلي و مسئوليت پذيري بيشتر آنان در برابر مددجويان         
كه اين توانبخشي را      به دريافت كنندگان خدمات رفاهي انجام داد       1بخشي  توان از راه قدرت   

از راه تكميل حقوق رفاهي با حقوق مشاركت دموكراتيك در اداره و مديريت برنامـه هـاي                 
ام داد و همين امر مـضمون اصـلي ديـدگاه انتقـادي معاصـر دربـارة شـهروندي                   رفاهي انج 

البته كوشـش بـراي غلبـه بـر وابـستگي افـراد بـه خـدمات و                  . اجتماعي محسوب مي شود   
ارائه كنندگان خدمات اغلـب در برابـر مـسئوليت پـذيري و             . هاي رفاهي دشوار است     كمك

  .مي كنند جوابگويي خود مقاومت
نمي تواند سالمت و بهداشت كافي را بـراي شـهروندان فـراهم كنـد،               از اين رو، دولت     

ماننـد  . مگرآنكه شهروندان خودشان به گونه اي مسئوالنه درمورد سالمت خود رفتـار كنـد             
. انجام و اجراي رژيم بهداشتي و سـالمتي، ورزش و عـدم مـصرف موادمخـدر، دخانيـات                   

و شهروندان ناتوان را بـرآورده سـازد،    دولت در صورتي مي تواند نياز بچه ها و بزرگساالن           
دولت نمي تواند محيط زيـست را حفـظ كنـد، مگـر             . پذير باشند   كه خود آنها نيز مسئوليت    

. آنكه مردم خودشان نيز ميل به كاهش استفاده و بازيابي درخانه هاي خودشان داشته باشـند        
اي مـصرف بـيش از   توانايي دولت براي تنظيم اقتصاد كاهش مي يابد، اگر شهروندان تقاضـ       

حد را داشته باشند، دولت نخواهد توانست جامعه اي عادالنه برپاكند، اگر شهروندان نسبت              

                                                      
1 -empowering. 
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ها مدارا نداشته باشند، بدون همكاري و خويشتن داري افـراد در ايـن زمينـه هـا،                    به تفاوت 
  .توانايي موفقيت آميز جوامع دستخوش نقصان شده و كاهش مي پذيرد

مي رسد كه مفهوم شهروندي تعادلي را ميان حقـوق و مـسئوليت هـا               از اين رو، به نظر      
از اين رو، يكي از پاسخ هايي كه به مسئله انفعالي شهروندي داده مي شـود                . مي كند  برقرار

. بخشي شهروندان پرداختـه شـود   اين است كه از طريق دموكراتيزه كردن دولت رفاه به توان   
انجمـن   راه ايجاد نهادهـاي دموكراتيـك محلـي و   تمركززدايي از قدرت دولت مي تواند از 

  .هاي منطقه اي صورت گيرد
  

  شهروندي فعال
ارسطو معتقد بود كه فرد براي اينكه انسان واقعي باشد بايد يك شهروند فعـال در ادارة                 

بنابراين، در يونان باستان شهروندي نه مبتني بر حقوق بلكه مبتني بـر  . امور جامعه اش باشد   
چراكه ارتباط نزديكي كه فرد ميان سرنوشت خود و جامعه اش احـساس مـي          . تعهدات بود 

تعهدات شكل  . كرد، ادعاي حقوق فردي در مقابل منافع جامعه را غيرقابل درك مي ساخت            
وظايف قانوني نداشتند، بلكه شهروندان آن را فرصت هايي براي با فضيلت شدن و خدمت               

يد هم حكومت كنند و هـم حكومـت شـنونده           و همة شهروندان با   . به جامعه تلقي مي كرد    
. بويژه در آتن همة شـهروندان از حـق سـخن گفـتن و رأي دادن برخـوردار بودنـد                   . باشند

  ).29: 1381فالكس،( شهروندي هم عميق و هم پرمايه بود
او . از جملـة كـساني كـه شـهروندي فعـال را مـد نظـر قـرار داده، چـارلز تيلـي اسـت           

در شـهروندي   : از شهروندي بـدين شـرح بيـان مـي كنـد             هاي عميق و سطحي را        برداشت
سطحي حقوق برتر شمرده مي شود، شهروندي جنبة انفعالي دارد، دولت به عنوان يك شـر                
ضروري تلقي مي شود، افراد مستقل هستند، آزادي از طريق انتخابـات تحقـق مـي يابـد و                   

ها  ال، حقوق و مسئوليتدر شهروندي فع اما. شود مي بيشتر بر جنبة حقوقي شهروندي تأكيد
) و نه لزومـاً دولـت       (جامعة سياسي    متقابالً يكديگر را حمايت مي كنند، جنبة فعاالنه دارد،        
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شود، بر وابستگي متقابـل تأكيـد مـي شـود، آزادي از              به عنوان بنيان زندگي خوب تلقي مي      

  ).21: 1381، فالكس(طريق فضيلت مدني تحقق مي يابد و شهروندي جنبة اخالقي دارد
  

  حكمروايي شهري
تفكر و عمل براي ادارة امور شهرها را مي توان همزاد پديده شـهر در زنـدگي و تـاريخ     

ارسطو قرن ها پيش شهر را ضامن خوشبختي ساكنان آن دانسته و بـر همـين           . انسان دانست 
اساس معتقد است كه معيار تميز و تشخيص يك دولتشهر خوب مي تواند نتيجـة دو اصـل            

آيا مصالح حكومت شوندگان را در نظـر دارد يـا نـه؟ آيـا برابـري شـهروندان را                     -1. باشد
  ).6: 1386كاظميان، ( رعايت مي كند 

 و در آفريقا آغاز گرديد، اما       1980اگرچه كاربرد مفهوم حكمروايي شهري از اواخر دهة         
از .  است به اين مفهوم پرداخته1973برايان مك اللين اولين نظريه پردازي است كه در سال  

اي از نهادهـاي رسـمي و حقـوقي بـا قـدرت قـانوني اسـت، امـا                   نظر او حكومت مجموعه   
اين فرايند متضمن نظام بـه هـم پيوسـته اي اسـت كـه هـم                 . حكمروايي نوعي فرايند است   

  ).5: 1386كاظميان، (حكومت و هم اجتماع را در بر مي گيرد
ري بر مديريت شـهر بـا تمـام         حكمروايي شهري يعني اثرگذاري همة اركان اثرگذار شه       

سازوكارهايي كه به سوي تعالي شهر و شهروندي حركت كند، نه اينكه عرصه هاي عمومي               
از ايـن رو،    . و خصوصي كنار گذاشته شوند و فقط عرصة حكومتي اختيـاردار آن دو باشـد              

شهروند كسي اسـت كـه در برابـر         . مفهوم شهروند و حقوق شهروندي بايد بازتعريف شود       
ايان شهري هم حق دارد و هم تكليف، يعني هم بايد وظايفي را در مقابل آنها انجام                 حكمرو

منـشأ قـدرت و مـشروعيت در حكمروايـي          . دهد و هم بايد از آنها انتظاراتي داشـته باشـد          
ست و يكـي    شهري، تمام شهروندان و حضور آنها در همه صحنه ها و اركان جامعه مدني ا              

از اركان ديگر حكمروايي، شوراهاي شهري است كه در حقيقـت مظهـر تجلـي هـرم اراده                  
  ).39 : 1386جهانشاهي،( مي آيد  شهروندان به شمار

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  151 / نقش شهروندي فعال در بهبود كيفيت زندگي شهري
  

وقتي نهادهاي اجتماعي خوب سامان نگيرند، كژكاركرد خواهند شد و جامعه به تعـادل              
زي و مديريت شهري ما بـه چـشم         اين تعادل نازا در حال حاضر در برنامه ري        . نازا مي رسد  

مي خورد، نوساز نشدن بافت هاي فرسوده، سكونت نكردن مـردم در شـهرهاي جديـد بـا                  
وجود پرداخت هزينه هاي سنگين به وسيلةدولت، در حالي كـه فقـر، آلـودگي و نظـاير آن                   
بيداد مي كند، فعاليت بخشي خصوصي در بخش ساختمان به شكل رانـت جويانـه، وجـود          

 ذهن مردم نسبت به هر دو بخش دولتي و خـصوصي، نـشانه هـاي بـارز ايـن                    سوء ظن در  
  ).11: 1386اطهاري، (كژكاركردي و نازايي اند 

 بازسـاخت جامعـة     -)1:اهداف كالن حكمروايي شهري به اين شرح بيـان شـده اسـت              
 كـاهش فقـر و   -)2ها، نهادهـا و جوامـع محلـي     مدني براي تقويت و اعتالي بيشتر سازمان 

 افـزايش مـشاركت و مداخلـة    -)3گزيني هاي اجتماعي، قومي و فرهنگي در شهرها   جدايي
  ).6: 1386كاظميان، ( افراد و صاحبان منافع در فرايندهاي سياسي درون شهرها 

 -)1حكمروايي شهري به طور خاص نيز اهداف عملياتي بدين شرح را دنبال مـي كنـد                
ان زندگي براي همة شهروندان ، حفـظ         بهبود كيفيت معاش و افزايش امك      -)2كاهش فساد   

دموكراسي ، ايجاد فرصت و امكان براي مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در                 
  ).7: 1386كاظميان، (  اعتالي امنيت، برابري و پايداري-)3زندگي

بر اساس مطالعاتي كه تاكنون انجام شده اسـت، ضـرورت تغييـر روال موجـود، كـامالً                  
نماي شهرهاي بزرگ ايـران در نظـر          اگر شهر تهران را به عنوان آينة تمام       . ده است آَشكار ش 

بگيريد، تحوالت، گسترش شهرنشيني و مشكالتي مانند آلودگي، ترافيك و معضالت ديگـر             
رسيده ايم و ادامة اين روند چيزي جز تنزل شـديد كيفيـت              بست  نشان مي دهد كه ما به بن      

در ارزيابي هايي كه انجام شده اسـت،        .ر برنخواهد داشت  زندگي را در محيط هاي شهري د      
كيفيت زندگي در شهرهايي مثل تهران چيزي در حدود شـهرهاي آفريقـايي شـناخته شـده                 

براين اساس بايد به فكر تغيير در روش ادارة شهرها باشـيم و ايـن تغييـر جـز از راه                     . است
  .ن نيست تغيير در روندها و فرايند تصميم گيري و سياستگذاري ممك
  :در اينجا بايد به سه عامل اساسي و ضروري اشاره نمود
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.  عامل اجتماعي و زيست محيطي مثل رشد سريع شهرنشيني و تعداد شـهرهاي مـا               -)1

 شهر رسـيده اسـت،كه      1050 شهر به    250در طول بيست سال گذشته تعداد شهرهاي ما از          
 سـاختارهاي قبلـي امكـان       اين موضوع خود گوياي جوشش جديدي است كه ادارة آنها بـا           

ندارد و پس از انقالب اسالمي اين وضعيت تشديد شـده و ضـرورت تحـول در مـديريت                   
العـاده در اقتـصاد عمـومي و شـهري       شهرهاي كنوني ما فوق    -)2.شهري افزايش يافته است   

. نقش دارند و از سويي با اقتصاد جهاني و از سوي ديگر با اقتصاد ملي پيونـد مـي خورنـد                    
هري راهي جز اين ندارد كه بتواند پيوند جهاني شدن و بومي بـودن را در اقتـصاد                  توسعة ش 

 عامل فرهنگي،   -)3.توسعة پايدار شهري نيازمند حكمروايي پايدار شهري است       . برقرار كند 
شيوة شهرنشيني، فرهنگ غالب جهاني شده است و تمدن و سبك جديدي از زندگي را در                

اغت، ورزش، خوراك ، پوشاك و تفـريح فرهنگـي در           مصرف، فر . جهان تشكيل داده است   
به طـور مثـال، مـا در مـورد فوتبـال، موسـيقي، مـاهواره و                 . بستر شهرها به وجود آمده اند     

جشنواره، مجبوريم كه با شهرهاي جهان، ارتباط برقرار كنيم و كـانون ايـن ارتبـاط شـهرها                  
  .دوش بكشد هستند، پس مي طلبد كه مديريت شهري، بار فرهنگي را هم به 

  
  شهروندي فعال و كيفيت زندگي شهري

با توجه آنچه گفته شد، مفهوم شهروندي به يكي از مفاهيم اصلي در سياستگذاري ها و                
گيـري اجتماعـات    شهروندي فعال ناظر به شكل    . برنامه ريزي هاي اجتماعي بدل شده است      

مـي شـوند، توانـايي      اين اجتماعات هنگامي كـه بـا مـسائلي روبـرو            . فعال و توانمند است   
  .شناخت و تعريف مسائل و ارائه راه حل ها را براي آنها دارند

شهروندي فعال در پي توانمندسازي افراد و اجتماعات است و فرايند مشاركت را امري              
از اين رو، شهروندي فعال چيزي بيش از افـزايش صـرف            . في نفسه ارزشمند تلقي مي كند     

ل، خواهان مشاركت هدفمند است، يعني شـهروندان        شهروندي فعا . مشاركت عمومي است  
شان به مكان بهتري مشاركت نمايند، يعني اينكه مردم در            براي تبديل اجتماع و محل زندگي     

فرايند تصميم گيري ها در زمينة مسائل شهر و محل زندگي شـان، مـشاركت فعـال داشـته                   
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ا و ارائـة خـدمات عمـومي        بدينسان به شهروندان امكان مشاركت در برنامه ريزي ه        . باشند
گونه شهروندي از مردم مي خواهد كه فقط خواسـتار حقوقـشان نباشـند،                اين. داده مي شود  

نظـر بـر    . بلكه بايد مسئوليت هاي شخصي و اجتماعي گسترده تري را نيز بر عهده بگيرنـد              
هـا،    اين است كه اكنون در قرن بيست و يكم ديگر ساختارهاي سنتي قـدرت ماننـد دولـت                 

هاي بزرگ و خصوصي، مدارس و نظاير آن نمي توانند همة مسائل زنـدگي شـهري                  تشرك
را حل و فصل كنند و بدون مشاركت فعال خود شـهروندان، امكـان حـل و فـصل مـسائل                     

ها در حل و فصل تمام مسائل مردم در           وجود ندارد، زيرا شواهد نشانگر اين است كه دولت        
از اين رو، اعتمـاد شـهروندان بـه نهادهـاي           .  را ندارند  شهرها، ناكام مانده اند و كارايي الزم      

دولتي و غيرمردمي تا حد زيادي كاهش يافته است و مديريت بوروكراتيك مبتني بر تصميم               
گيري از باال به پايين و تصدي گري دولت مناسبت و مشروعيت خود را تا حـد زيـادي از                    

  .دست داده است
.  داده اسـت   2 خود را به مفهوم حاكميـت      جاي1اكنون مي توان گفت كه مفهوم حكومت      

در اين ديدگاه، سازمان هاي غيردولتي و شهروندان خودشان به عنوان فاعالن منفـرد بـراي                
از اين رو، اگر دولـت      . حل مسائل جديد به شيوة نويني به مشاركت و همكاري مي پردازند           
ي بـا حـوزة مـدنيت و        بخواهد كه توانايي عمل و كارايي خود را حفظ كند، بايد رابطة نوين            

به نظر مـي رسـد كـه تغييـر حكومـت بـه حاكميـت در ادارة امـور                    . شهروندي برقرار كند  
هاي پيچيـده   همچنين حاكميت به منزلة توسعة شبكه. اجتماعي و شهري نوعي انقالب باشد    

مطمئناً تأكيد نويني كـه     . هاي تصميم گيري از پايين به باال تلقي مي شود           و پيدايش رهيافت  
حاكميت مي شود مبتني بر شكل هايي از كنترل و نظارت است كه فراسوي گزينه هـاي                 بر  

  .سلسله مراتب تصميم گيري از باال به پايين قرار مي گيرد
تمايزي را معموالً ميان مزاياي ذاتي مشاركت شهروندان و مزاياي ابزاري مشاركت آنها،             

مشاركت فعـال بـر مزايـاي ذاتـي         طرفداران  . يعني نتايج حاصل از مشاركت قائل مي شوند       

                                                      
1 -government. 
2 -governance. 
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شكل گيري احساسات فردي فراگير و همـه شـمول،          : مشاركت تأكيد دارند، كه عبارتند از       

در اينجـا بـر     . عزت نفس، بسط دانش و ظرفيت افراد، ارائة ايده هـاي نوآورانـه و سـازنده               
ري ذاتاً  از اين ديدگاه، مشاركت ام    . ارزشمندي عملكردها و فعاليت مشاركتي تأكيد مي شود       

  .مي شود ارزشمند محسوب
به هر روي، در مورد نقش شهروندي فعال در بهبود كيفيت زندگي در شهرها، مي تـوان     
گفت كه مفهوم شهروندي فعال حاكي از چيزي بيش از عضويت انفعـالي در يـك اجتمـاع                  

كمال شهروندي در اين است كه شما به عنوان يك شـهروند بايـد مـشاركت                . سياسي است 
مشاركت فعال هم در زمينة مسائل و مباحث سياسي و هم در زمينه كنش .  داشته باشيد فعال

  .اجتماعي مطرح است
بنا بر آنچه كه گفته شد، شهروندي فعال هنگامي تحقق مي پذيرد كه افراد داوطلبانـه در                 
ارائة خدمات عمومي ايفاي نقش كنند و همچون مقامات مسئول كه داراي حاكميت هستند،     

وة ارائة خدمات عمومي، ارائة برنامه و تنظيم سياستگذاري ها مشاركت فعـال داشـته               در نح 
برنامـه   بدينسان، مفهوم شهروندي حاكي از مـسئوليت افـراد در سياسـتگذاري هـا و            . باشند

زمينه هايي كه شهروندي فعـال مـي توانـد در جهـت بهبـود و                . ريزي هاي اجتماعي است   
  :نقش كند، عبارتند از ارتقاي كيفيت زندگي شهري ايفاي 

   احياي شهروندي در محله ها-)1
   اصالح رفتارهاي ضد اجتماعي-)2
  . فعاليت در زمينة تهيه مسكن شهروندان و ارتقاي كيفيت آن-)3
 مشاركت در طرح هاي ذخيره سـازي انـرژي و كـاهش مـصرف انـرژي و كنتـرل                    -)4

  آلودگي ها
ي شهروندان و كوشش در جهت رفع     و بهبود عادتهاي غذاي     كوشش در جهت تغيير    -)5

: 2006تسا و همكـاران،     (مشكل چاقي و كم تحركي افراد و كاهش بيماري هاي ناشي از آن            
695.(  
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به هرروي، وجه مشترك مسائل فوق اين است كـه بـدون بـسيج و بـرانگيختن افـراد و                    
ق اجتماعات در جهت مشاركت، مشكل است كه بتوان براي مسائل اجتماعي و اقتصادي فو             

ويژگي متمايز خط مشي كنوني آن اسـت كـه تحقـق شـهروندي              . راه حلي درخور پيدا كرد    
فعال به عنوان پيش فرض ضروري براي پيشرفت جامعه در قرن بيست و يكم محسوب مي 

 .تري را براي شهروندان فراهم آورد و بدينسان مي توان زندگي عادالنه تر و مناسب.شود

گر روندهاي چندگانه بـراي احيـاي بحـث هـا پيرامـون             بازگشت به مقولة مدنيت نمايان    
از اين رو، تفاسير ليبرال از شهروندي اكنون از سوي رويكردهـاي            . ماهيت شهروندي است  

دابـسون بـه نقـل از تـسا و     (اجتماع گرا و اكولوژيست ها مورد چـالش قـرار گرفتـه اسـت             
بـه عنـوان مؤلفـة      در اين قالب ريزي مجدد، شـهروندي مـشاركت          ). 997: 2006همكاران،  

نظر بر اين است كه مشاركت عمومي داراي مزاياي زيـادي        . اصلي شهروندي تلقي مي شود    
 افراد مي توانند    -)1: برتون چهار مجموعه از استدالل هاي مختلف را مطرح مي كند          . است

، مـشاركت بـه تـأمين منـافع         ) ديدگاه ابزارگرا ( از راه مشاركت، منافع خود را افزايش دهند       
 مشاركت منجر به درك     -)3). ديدگاه اجتماع گرا  ( و مذاكره منجر مي گردد     رك عمومي مشت

 مشاركت افراد را قادر بـه بيـان هويـت    -)4) آموزشي( و فهم مسائل سياستگذاري مي شود 
  ) .بيان اظهاري(كند  سياسي فردي خود مي

 عمومي كمك   شهروندي فعال هنگامي تحقق مي يابد كه افراد داوطلبانه به ارائة خدمات           
و يا به عنوان فرد فعال در زمينة خدمات، برنامه ريزي يا سياستگذاري تصميم گيري                نمايند
مفهوم مدنيت در مباحث سياستگذاري، از اجتماع تا مسئوليت پذيري را در بـر مـي                . نمايند

گيرد و مي تواند مستلزم احياي امـر مـدني در محـالت، اصـالح رفتارهـاي ضـداجتماعي،                   
ر زمينه تأمين مسكن، بازيافت مداوم و پايدار طرح هاي حفـظ انـرژي و صـرفه                 مشاركت د 

و كوشش هايي باشد كه براي اصالح و بهبود عـادات غـذايي و چـاقي افـراد                   جويي در آن  
  .باشد
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  نقش شهروندي فعال در حل و فصل مسائل اجتماعي

   كاهش جرائم-)1
مدني معطوف مي شود و نقطـة       جرائم يك حوزة سياستگذاري است كه به بازيافت امر          

رويكردي به مديريت جرائم است كـه جـرائم و          . آغاز سالمت اجتماعي محسوب مي شود     
بي نظمي را در بستر اجتماع محلي قـرار مـي دهـد و مـي كوشـد آن را در درون آن بـستر                         

اين گفتمان مبتني بر اين پيش فرض اسـت كـه ارتبـاط علّـي ميـان فروپاشـي                   . بررسي كند 
و غلبة جرائم و بي نظمـي و بـي سـازماني وجـود دارد، و خواهـان فراينـدهاي                    اجتماعات  

غيررسمي است كه فرض مي شود بـه طـور ذاتـي در نحـوة عملكـرد مناسـب و مطلـوب                      
اين گفتمان در پي آن است كه از طريق اجتماعات محلي بـه تعريـف               . اجتماعي مؤثر است  

ردازد و بـه گونـه اي آشـكار ميـان           مسائل، تنظيم اولويت ها و بررسي مسائل نـاملموس بپـ          
تري پيوند برقرار مي كند كـه بـا محروميـت اجتمـاعي               آميز گسترده   جرائم با عوامل مخاطره   

  ).مانند اشتغال، آموزش ، مسكن و نظاير آن( مرتبط هستند 
ايـن  ). 241: 1998كرافـورد،   (اين نوع سياستگذاري با مفهوم كنترل رسمي مرتبط اسـت         

كاهش و جلوگيري از جـرائم، رفتـار   : گذاري هايي است كه عبارتند از     ديدگاه مبناي سياست  
ها، امكان شـناخت مـسائل        ضد اجتماعي، نظارت بر محله، برقراري نظم و عدالت در محله          

 . در سطح محلي و حمايت از راهبردهاي مديريت جرائم

 دانـد و    اين رويكرد، اجتماع را منبع توانبخشي و جذب مجدد افراد مجرم در جامعه مي             
عـدالت ترميمـي    . مي خواهد محروميت اجتماعي و تكرار مجدد جرائم را كاهش مي دهـد            

يـك نظريـة هنجـاري و       . يكي از مفاهيم اصلي در رويكردهاي مدني در مورد جرائم اسـت           
جنبش اصالحي است كه بر گفتگو و آشتي و سازگاري ميان قرباني، مجرم و اجتماع تأكيـد               

دزور مي گويد عدالت ترميمي در بهترين حالـت نـوعي تجربـة             .)297: 2003دزار،  (مي كند 
از اين طريق مي خواهد به درك بهتر و جذب هرچه           ). 281: 2003دزار،  (دموكراتيك است   

  .بيشتر افراد مجرم در جريان اصلي جامعه بپردازد
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   بازسازي و تأمين مسكن-)2

تقاضـا بـراي   . ني داردفعاليت و مشاركت اجتماعي در زمينة تأمين مسكن تاريخي طـوال  
مشاركت و فعاليت مداوم و نارضايتي عمومي در مورد خدماتي كه توسـط مقامـات محلـي                 

. هاي اجتماعي براي تهيه مسكن گرديـده اسـت          ارائه مي شود، منجر به شكل گيري سازمان       
هاي   هايي كه دچار محروميت     محله. (ها تأكيد مي شود     هاي بازسازي و احيا بر محله       در طرح 

دگانه هستند، وجه مشخص نقش اجتماع هم به عنوان بخشي از مسئله و هم بـه عنـوان                  چن
اين رويكرد بر آن است كه محروميت اجتماعي داراي ماهيت چند بعدي ) بخشي از راه حل   

است و معتقد است كه اجتماعاتي كه واجد مشاركت فعال، فراگير و همه شمول و همبسته                
  .ش داشته باشندباشند، مي توانند در رفع آن نق

همچنين تجربياتي در حوزة تأمين مسكن وجود دارد كـه هـدفش جلـوگيري از وقـوع                 
نظارتاي اجتماعي غير رسمي مي تواند در حفـظ معيارهـا و            . رفتارهاي ضد اجتماعي است   

  .هنجارهاي رفتاري بهنجار نقش داشته باشد
  

   آموزش و پرورش-)3
بـه هـر    .  آموزش فرزندان تأكيد مـي شـود       در اينجا بر مشاركت والدين در تحصيالت و       

يكي از خـط مـشي      . روي،اخيراً نقش مشاركت عمومي در ادارة مدارس افزايش يافته است         
هايي كه در اين زمينه مطرح شده، گماشتن شهروندان به عنوان حكمرانان و اداره كننـدگان                

ـ     -)1: مدارس خود است كه داراي چندين هدف است         -)2دين   افزايش ميزان مشاركت وال
 استفاده از متخصـصان خـارج از مدرسـه، سـعي در             -)3افزايش ميزان پاسخگويي عمومي     

دسترسي به منابع خارج از مدرسه، ايجاد ارتباط ميان مدارس با اجتماعات محلـي، ارتقـاي                
از اين رو، اكنون مدارس گسترده ابداع گرديده  . شيوة سياستگذاري، عملكرد و ادارة مدارس     

مدارس با مدارس پيرامون خود تعامل بيشتري داشته و به اجتماعات پيرامون            اينگونه  . است
اين ايده حاكي از آن است كه مـدارس ميـزان خـدماتي را كـه              .خود كمك بيشتري مي كنند    

: كه اين خدمات شامل خدمات ديگري مي شود از جملـه (مي دهند،  ارائه مي كنند، افزايش   
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در زمينـة   ( امكانـات بيـشتري را را بـراي اجتمـاع         ،  )خدمات بهداشتي، آموزشي و نظاير آن     

فـراهم مـي آورنـد و مراقبتهـاي آموزشـي و مدرسـه اي             ) آموزش و گذران اوقات فراغـت     
  .بيشتري را نيز ارائه مي كنند

به نظر مي رسد با اجراي طرح هاي فوق، مزايا و منافع بي شماري حاصل مي شود كـه                   
و مهارتهاي اعضاي جامعه، تـشويق بـه مـشاركت          افزايش ميزان دانش    : از جمله عبارتند از   

اجتماعي بيشتر، غلبه بر نگرش هاي تـك بعـدي بـه آمـوزش و پـرورش، افـزايش ميـزان                     
دسترسي به خدمات، ارائة رويكرد جامع و كل گرا به آموزش و رفاه بچـه هـا و مـشاركت                    

  .والدين در آموزش فرزندانشان
  
   بهداشت-)4

ه از مشاوران در زمينة اجراي برنامـه هـاي خـدمات            ترغيب عموم به مشاركت و استفاد     
بهداشتي در سطح ملي به عنوان بخشي از مجموعة اصالحات به شمار مي رود و از جملـه                  

هاي  دايركردن مراكز خدمات و مشاوره، اجراي برنامه      : اين اقدامات و فعاليت ها عبارتند از        
ايجـاد مراكـز    . اري هاسـت  بهداشتي كه مشوق مشاركت بلندمدت اجتماعات در سياسـتگذ        

بيمارستاني كه به اجتماعات محلي ارائه خدمت مي كنـد و درعـين حـال اعـضاي اجتمـاع                   
. ريــزي و تعيــين خــط مــشي هــاي آن دخالــت داشــته باشــندمحلــي نيــز در نحــوة برنامــه

سياستگذاري ها هم جنبة ذاتي و هم جنبة ابزاري دارد كـه بـه منزلـة توانبخـشي مـشاركت                    
كه منجر به بهبود ميـزان پاسـخگويي، كـارايي و افـزايش             ) 921: 2003تر،  سا(جويان است   

اينگونه سياسـتگذاري هـا و    ).261: 2000رو و شيرد،  (گرددمشروعيت خدمات ارائه شده مي    
  .خط مشي ها نمايانگر تغييرات عمده اي در نحوة ارائة خدمات بهداشتي است

  
   دولت محلي-)5

نيت مي شود، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا فراينـدهاي           تأكيدي كه در سطح دولت محلي بر مد       
مسائلي كه معمـوالً دولتهـاي محلـي بـا آن روبـرو             . تر تمركز زدايي و نوسازي دارد     گسترده
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اي  نگراني ها درباره عدم مشاركت و بي اعتمادي، ارائة خدمات به گونه           : هستند، عبارتند از    
به مـشورت بـا شـهروندان بـراي         از اين رو، بر تعهد      . غيرپاسخگويانه و غير رضايت بخش    

گيري نوين براي ترغيب    ارزيابي و ارائة خدمات در زمينة برنامه ريزي و ارائة روشهاي رأي           
افراد به مشاركت بيشتر در انتخابات،اجراي اصالحات سياسي در زمينة مديريت سياسي كه             

بهبود و  هدف اين اصالحات    .و مسئوليت پذيري افراد است     هدفش بهبود ميزان پاسخگويي   
افزايش ميزان مشروعيت و كـارايي دولـت محلـي و خـدمات محلـي اسـت و اينكـه ايـن                      
. اجتماعات محلي در تصميم گيري ها و ارائة خدمات به شيوه هاي مختلف دخالـت كننـد                

بايد از تكنيك هايي استفاده شود كه متناسب با وضعيت هاي گوناگون گروههـاي مختلـف                
وانمندسازي بيشتر و گسترده تر مردم شده و سطوح عميـق           مردم باشد، كه اين امر موجب ت      

  .تر و پايدارتري از مشاركت را تسهيل مي كند كه سبب احياي مدنيت مي گردد
  

  نتيجه گيري
مفهـوم  . شهروندي يكي از پوياترين مفاهيم اجتماعي جامعـة مـدرن تلقـي شـده اسـت               

شـهروندي يـك ايـدة ذاتـاً        . شهروندي هر دو عنصر فردگرايي و جمع گرايي را در بر دارد           
. مفهوم شهروندي عالوه بر حقوق، در بردارنـدة وظـايف و تعهـدات اسـت              . ارتباطي است 

و مبنايي عالي براي ادارة     . شهروندي نه يك موقعيت انفعالي ، بلكه يك موقعيت فعال است          
ابـر  شهروندي با طرح اين تقاضا كه با همة افـراد بـه طـور بر           . امور انسانها به شمار مي رود     

رفتار شود، مي تواند ريشه هاي تنش اجتماعي را كـه نظـم اجتمـاعي را تهديـد مـي كنـد،                      
شهروندي به مدد مجموع حقوق، وظايف و تعهداتش راهي براي توزيـع و ادارة              . بخشكاند

بـه نظـر    . عادالنه منابع از طريق تقسيم منافع، مسئوليت هاي زندگي اجتماعي ارائه مي دهد            
. ينكه انسان واقعي باشد، بايستي يـك شـهروند فعـال در جامعـه باشـد               ارسطو انسان براي ا   

سالمتي و پايداري يك مردم ساالري هم به عدالت محوري ساختار اساسي جامعه و هم به                
مفهوم شـهروندي تعـادلي را ميـان        . هاي شهروندان وابسته است    كيفيت ويژگي ها و نگرش    
  .مي كند حقوق و مسئوليت ها برقرار
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 آنچه گفته شد، مفهوم شهروندي به يكي از مفاهيم اصلي در سياستگذاري ها              با توجه به  

شهروندي فعال ناظر به شكلگيري اجتماعات      . و برنامه ريزي هاي اجتماعي بدل شده است       
فراينـد  . شهروندي فعال در پي توانمندسازي افراد و اجتماعات اسـت . فعال و توانمند است  

  .قي مي كندمشاركت را امري ذاتاً ارزشمند تل
شهروندي فعال خواهان مشاركت هدفمند است، يعني شهروندان براي تبديل اجتمـاع و             
محــل زنــدگي شــان بــه مكــان بهتــري مــشاركت نماينــد، يعنــي اينكــه مــردم در فراينــد   

. مسائل شهر و محل زنـدگي شـان، مـشاركت فعـال داشـته باشـند           ها در زمينة   گيري تصميم
اركت در برنامه ريزي ها و ارائة خدمات عمـومي داده مـي             بدينسان به شهروندان امكان مش    

اينگونه شهروندي از مردم مي خواهد كه فقط خواستار حقوقشان نباشند، بلكـه بايـد               . شود
نظر بر اين است كـه      . تري را نيز بر عهده بگيرند     هاي شخصي و اجتماعي گسترده     مسئوليت

ت مانند دولتها، شركت هاي بزرگ      اكنون در قرن بيست و يكم ديگر ساختارهاي سنتي قدر         
و خصوصي، مدارس و نظاير آن نمي توانند همة مسائل زندگي شهري را حل و فصل كنند                 

  .و بدون مشاركت فعال خود شهروندان، امكان حل و فصل مسائل وجود ندارد
به هرروي، وجه مشترك مسائل فوق اين است كـه بـدون بـسيج و بـرانگيختن افـراد و                    

ت مشاركت، مشكل است كه بتوان براي مسائل اجتماعي و اقتصادي فوق            اجتماعات در جه  
ويژگي متمايز خط مشي كنوني آن اسـت كـه تحقـق شـهروندي              . راه حلي درخور پيدا كرد    

فعال به عنوان پيش فرض ضروري جهت پيشرفت جامعه در قرن بيست و يكـم محـسوب                 
ي را بـراي شـهروندان فـراهم        مناسبت تر  مي شود و بدينسان مي توان زندگي عادالنه تر و         

  .آورد
  

  سؤاالتي براي تحقيقات آينده
  . چگونه مي توان مقولة مدنيت را به صورت عملياتي در آورد؟-1
 عالوه بر نوشته هايي كه دربارة آموزش مدني وجـود دارد، دولـت از چـه راههـاي                   -2

  ديگري مي تواند عمالً سطوح مشاركت را افزايش دهد؟
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  ايي براي برنامه ريزي و سياست گذاري دولت دارد؟ مدنيت چه پيامده-3
 چگونه مي توان از رفتارهاي مدني به طور عملـي بـراي كـاهش جـرايم و افـزايش                    -4

  .مشاركت در زمينة تأمين مسكن، بهداشت و آموزش استفاده كرد
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