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 چکیده

هـا،   رغم شباهت رای/ در دنیای غرب، بهالگوی شهروندی در دیدگاه اسالمی با الگوی شهروندی 
گـردد. در   هـا برمـی   هـای متفـاوت آن   بینـی  ها بـه نـوع جهـان    های بسیاری دارد و این نوع تفاوت تفاوت

های الهی منطبم دانست؛ چراكه  توان بر آموزه حقیقت، الگوهای شهروندی خاص جوامع غربی را نمی
ندی، متفاوت از دیگری است. بر همین اسـاس،  مباحث مربوط به هویت در هر یک از الگوهای شهرو

نمایـد كـه بـا بررسـی هویـت و       های هر یک از الگوهای شهروندی الزم و ضروری می بررسی ویژگی
شود كه ساختارهای هنجاری و فکری بـه انـدازة سـاختارهای مـادّی      هنجارها در هر الگو، مشخص می

، گـرا  لتیشهروندی و سیاست نوفضـ كتاب  پژوهش حاضر با الگو گرفتن ازاهمیت دارند. ضمن آنکه 
فرهنگـی و ارتبـاطی    یگـرا  شـهروندی فراگیـر سیاسـی، همگـون     ةالگوهای شهروندی را در سـه دسـت  

و  قرآنها بر اساس الگوی شهروندی  كوششی برای بررسی امکان و امتناع آنو  كند یچندالیه تقسیم م
بـه   باید را قرآنالگوی شهروندی  ندبرآن گانندویسن كه استها  میان آن ها یزبان همناو  ها یزبان بیان هم
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 مقدمه

ی، شهروندی از مفاهیم و موضـوعات بنیـادین اندیشـة سیاسـی اسـت. در فلسـفة سیاسـ       
شهروندی تابع تفسیر ماهیت انسان، غایـت حیـات و نظمـی اخالقـی اسـت كـه سـعادت و        

كند. شهروندی از این نظر با تعریف ماهوی انسان مـرتبط اسـت كـه     كمال او را ترسیم می
ـ چه در معنـای   ـ سیاسی دربارة عضویت فرد در اجتماع سیاسی های فلسفی در تمام گرایش

دولت ملی و یا حتّی اجتماع جهانی و چـه در معنـای اسـتقالل     شهر یا مدینه، چه در معنای
است؛ بـه عنـوان مثـال، گرچـه شـناخت       ورزی شده ـ اندیشه فردی و تعلم نداشتن به اجتماع

هـای افالطـون مطـرح     كه از زبان سقراط در اندیشه« خودت را بشناس»ذات خود در شعار 
پذیر  ر بطن دولت یا اجتماع سیاسی امکانشناسانه دارد، اما تحقم این ذات د بارِ روان شده،

معناسـت و فـرد اخالقـی تنهـا در بطـن       است. در اندیشة سیاسی ارسطو نیز اخالق فردی بی
یابـد. بـه ایـن ترتیـب، دولـت، جامعـه و فـرد در فلسـفة سیاسـی           اجتماع اخالقی هویت می
سـبت كـه از   شوند و بـر همـین منا   ناپذیر از یکدیگر تبدیل می كالسیک به اجزای تفکیک

یابـد   اش ارتبـاط مـی   همان آغاز شهروندی، با تعریف انسان یا هویـت او و عناصـر سـازنده   
 (.7: 6839پور،  علی )ر. ؛ برات

ای میـان فـرد بـا     شناسی سیاسی، شهروند ناور بر شمول سیاسی به عنوان رابطه در جامعه
از سوی دیگـر،  یک دولت است كه از سویی، برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و 

گویند. دو دیـدگاه در  « شهروندی»هایی بر عهده دارد. این رابطه را  در برابر دولت تکلیف
كنند. رهیافتی كـه نماینـدة اصـلی     موضوع شهروندی و هویت به منابع متفاوتی مراجعه می

گرای معاصر است كـه بـر تفسـیرهای فردگرایانـة لیبرالـی       آن جان راولز، فیلسوف عدالت
های فالسفة عصر روشنگری مبتنی است و رهیافتی دیگر كه نماینـدة آن را   ز اندیشهمتأثر ا
ویـژه   دار است و بر تفسیرهای كالسیک، به گرای معاصر عهده اینتایر، فیلسوف اخالق مک

ارسطویی دربارة ماهیت انسـان، نظـم اخالقـی و الزامـات آن متکـی اسـت، امـا هـر دو بـه          
ربــی عنایــت دارنــد و آن اینکــه شــهروندی كنــونی معضــلی اساســی در شــهروندی نــوع غ

مطلوب نیست. بنابراین، هر یک با توسـل بـه منـابع متفـاوت، پاسـخ متفـاوتی بـه موضـوع         
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اینتــایر در فلسـفة اخـالق اجتمــاعی خـود بــر     دهنـد. همچنــین، بایـد یـادآور شــد مـک     مـی 
منکـر نظـام    های اجتماعی تأكید دارد كه مولود و پروردة اجتماعات خ ـرد هسـتند و   ارزش
شـمول،   های تکوینی عـام جهـان   شمول است و راولز بر نظام ارزش های عام و جهان ارزش

شناسـی و   بینـی، انسـان   بدون ارجاع به مأخذهای اجتماعی نظـر دارد، امـا هـر دو بـه جهـان     
های آن معطـوف بـه مسـائل آن اسـت.      های معرفتی دنیای مدرن تعلم دارند و دغدغه نظام

(، امـا  3است )ر. ؛ همـان:   رتباطی به عنوان الگویی متفاوت ارائه شدهاگرچه شهروندی ا
 توان این نوع شهروندی را نیز كامالً مطلوب شمرد و انتقاداتی بر آن وارد است. نمی

ها، سعی بر این اسـت كـه بـا     بر این اساس، در این پژوهش، با لحاظ نمودن نوع آموزه
دانـیم،   شهروندی دست یابیم؛ زیرا همچنان كه مـی به ارائة الگویی از  قرآن كریمعنایت به 

هـای حیـات فـردی، اجتمـاعی،      اسالم به مثابة دینی كـه قریـب چهـارده قـرن همـة عرصـه      
است، یک نظام زبانی خاص خـود را دارد كـه    اقتصادی و سیاسی مسلمانان را پوشش داده

بزرگـان دیـنش    و سـیرة پیـامبر و   قـرآن هـای ایـن نظـام زبـانی را از      به طور اساسی گـزاره 
هـا مـورد وفـاق مسـلمانان      است، ولی تردیـدی نیسـت كـه صـحت همـة ایـن گـزاره        گرفته

اسـت. بنـابراین، جـدا از مباحـث بالغـت و       قرآن كریممعطوف به امکان و شرط تطبیم با 
را  قـرآن ، مهم آن است كه مسـلمانان كتـاب    فصاحت كه از این كتاب الهی معجزه ساخته

انـد. بنـابراین، هـدف اصـلی در ایـن       نشده و تردیدناپذیر پذیرفتـه  فبه عنوان تنها سند تحر
 است. قرآن كریممقاله، ارائة الگویی از شهروندی اسالمی با استناد به آیات 

 . چارچوب نظری1

هـا و رفتارهـای    هـا، پدیـده   ، ما شاهد طرحی نو بـرای مطالعـة واقعیـت   38در اوایل دهة 
گیرند، از ایـن طـرح    نظریات تبیینی و تأسیسی قرار میالمللی هستیم كه حدّ فاصل میان  بین

انگـاری رویکـردی    سـازه  (.17: 6839شود )ر. ؛ كرمـی،   انگاری یاد می نو با عنوان سازه
است. این نگرش بر  شناسی مطرح بوده الملل در جامعه است كه پیش از طرح در روابط بین
سـانی در فضـایی اجتمـاعی    هـای ان  كند كه همـة كـنش   ساخت اجتماعی واقعیت تأكید می

كنـد و ایـن معناسـازی اسـت كـه بـه واقعیـت جهـانی شـکل           گیرد و معنا پیدا می شکل می
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انگـاری ایـن    شناسانة سـازه  (. نخستین گزارة مهم هستی669: 6831دهد )ر. ؛ هادیان،  می
است كه سـاختارهای فکـری و هنجـاری نیـز بـه انـدازة سـاختارهای مـادّی )مـورد توجـه           

كننـد كنشـگران    های بامعنـا هسـتندكه تعریـف مـی     یان( اهمیت دارند؛ زیرا نظامگرا نوواقع
ها هستند كه بـه منـافع و    چگونه باید محیط مادّی خود را تفسیر كنند. دومین گزاره، هویت

گیرند، كلید تبیین طیف وسـیعی   دهند. فهم اینکه وقایع چگونه شکل می ها شکل می كنش
انـد و یـا مـورد غفلـت قـرار       گردد كه درست در  نشده می المللی تلقی های بین از پدیده
 Price and)دهنـد   اند. بر اساس گزارة سوم، كارگزاران و ساختارها به هم شکل می گرفته

reus- sMit, 1998: 266-267.) 

هـای   هـا، هنجارهـا و فرهنـگ نقـش مهمـی در سیاسـت       انگاری، هویـت  در نظریة سازه
هـا ایجـاد    ها بـا هنجارهـا، تعـامالت و فرهنـگ     منافع دولت ها و كنند. هویت جهانی ایفا می

نماید )ر. ؛ هادیـان،   ها را تعیین می است كه موضوع تعامل دولت« فرایند»شود و این  می
هـا و هنجارهـای    پردازد كه چگونه هویت انگارانه به این امر می (. دیدگاه سازه669: 6831

هـا گسـترش یابـد. از آنجـا كـه منـافع از        ان آنتواند با روابط نهادینه میـ  اجتماعی مردم می
خیزد و نه به شکل تحلیلی و ماقبل آن، لزومـاً نسـبت بـه نـوع تعامـل       روابط اجتماعی برمی

تـوان خوشـبین بـود و نـه بـدبین       هـا، نـه مـی    ها و همکاری یـا تعـارض میـان آن    میان دولت
(Lepgoid and Nincic, 2001: 143 .) عی مهـم تبـدیل   در اینجاست كه هویت به موضـو

های نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقـش خـاص از خـود و     شود و در واقع، هویت به معنای فهم می
انتظارات از دیگران است. كنشگران منافع و هویت خود را از طریـم مشـاركت در معـانی    

كننـد و بـه    آورنـد؛ یعنـی همـان معـانی كـه سـاختارها را تعریـف مـی         جمعی به دست مـی 
 رسد: الکساندر ونت به این نتای/ می(. Smith, 2001: 244) دهند ان میهای ما سازم كنش

 بخشد. های ما سازمان می بخش ساختارهایی هستند كه به كنش ـ معانی جمعی قوام6
 ـ كسب هویت ناشی از مشاركت در این معانی، جمعی است.1
بـه آن امـری   ای است. در نتیجه، اهمیـت خـاص و تعهـد     ـ هویت ذاتاً امری نسبی و رابطه8

 ثابت نیست.
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ها بنیان منافع هستند و منافع مستقل از زمینة اجتماعی وجود ندارد در هر موقعیت  ـ هویت9
-Wendt, 1999: 436)شوند  ها، در نتیجة منافع مربوطه ساخته می ای معنای آن نشده تجربه

هـای اصـلی    خصهانگاران، شا های مورد توافم سازه توان بر اساس گزاره بنابراین، می (.438
 توان چنین برشمرد: ها را نیز می شهروندی را بررسی كرد. این ویژگی

كه در آن بـه بحـث   « گستره»ـ 1گیری ایدة شهروندی است.  كه فضای شکل« بستر»ـ 6
دربــارة بــاز یــا بســته بــودن و برخــورداری از حقــوق شــهروندی در یــک جامعــه و قلمــرو 

اهمیت و دخالت شهروندی در حـوزة خصوصـی    ـ محتوا: كه به حدود8شود.  پرداخته می
كـه بـه حـدود اهمیـت و دخالـت شـهروندی در حـوزة        « عمـم »ــ  9پـردازد.   و عمومی مـی 

توانـد   انگارانه بهتر مـی  پردازد. بر این اساس، چارچوب نظری سازه خصوصی و عمومی می
 هدف این پژوهش را برآورده نماید.

 . الگوهای شهروندی2

 اگیر سیاسی. الگوی شهروندی فر1ـ2

الگوی شهروندی فراگیر سیاسی ریشـه در رهیـافتی دارد كـه نماینـدة اصـلی آن جـان       
های مبتنی بر تفسـیرهای فردگرایانـه    گرای معاصر است كه دیدگاه راولز، فیلسوف عدالت

های فالسفة عصر روشنگری است. در این دیدگاه، اعتقاد بر ایـن   لیبرالی تحت تأثیر اندیشه
توانند فرهنگی باشند، بلکه الزم اسـت   تنند، نمی یی كه جامعه را درهم میاست كه پیوندها

های ارتباط سیاسی میـان شـهروندان را از طریـم تعهـد بـه آرمـان همگـانی شـهروندی          راه
افزایش داد. دستیابی به واقعیت همگـانی در شـهروندی سیاسـی بـه عنـوان هـدف تعقیـب        

)ر. ؛  تبـاط میـان شـهروندان گونـاگون اسـت     شود، بلکه در مقابل به دنبال ایجـاد ار  نمی
 (.97: 6839راولز، 
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 های شهروندی فراگیر سیاسی . ویژگی1ـ1ـ2

 ای فراگیر گستره؛ برابری رویه .1ـ1ـ1ـ2

در گسترة این نوع شهروندی، اصول عدالت مستلزم آن است كـه همـة شـهروندان بـه     
سیاسـی راولـزی، بـه مثابـة     لحاظ اخالقی ارزش برابـر داشـته باشـند. عـدالت در لیبرالیسـم      

اسـت. بـه نظـر او، هـیچ مفهـومی از خیـر        ـ دانسـته شـده   ـ و نـه مابعدالطبیعـه   انصاف سیاسی
)ر. ؛ فرمهینـی   تواند در زندگی اجتماعی همـة افـراد بـه كـار گرفتـه شـود       تنهایی نمی به
و  بخشد و ووـایف  (. اصول عدالت، ساختار اساسی جامعه را انتظام می76: 6869اصالنی،  

نماید. این اصول به شایستگی اخالقی افراد ارتباط ندارد و سـهم   تعهدات افراد را تعیین می
شود. بنابراین، از ایـن منظـر،    های اخالقی مشخص نمی توزیعی آنان نیز بر اساس شایستگی
های طبیعی، جایگاه هر كـس همـان جایگـاه آغـازین او      ضرورت دارد تا در توزیع دارایی

 .(196ـ193: 6839پور،  علی ظر گرفته شود )ر. ؛ براتدر جامعه در ن

 های هویت ملی . بستر؛ ساخت2ـ1ـ1ـ2

ـ سیاسی تناسب دارد؟ روشن است كه بـا   شهروند فراگیر سیاسی با كدام بستر اجتماعی
مایة اصلی شهروندی ملی در ایـن   باشد. در واقع، درون های هویت ملی متناسب می ساخت

م ملیـت اسـت كـه بـه مثابـة تـاریخ، فرهنـگ سیاسـی و احسـاس          الگو از شهروندی، مفهـو 
سرنوشت مشتر  موجب شد افراد به عنصر جدیـدی احسـاس تعهـد نماینـد. ملیـت تنهـا       

تواند میان افـراد یـک جامعـة انسـانی ارتبـاط برقـرار نمایـد و         شود كه می عاملی دانسته می
 خودخواه دور نماید. ناپذیر میان افراد ها از معاملة متقابل و انعطاف روابط آن

 گرا . محتوا؛ اخالق حق3ـ1ـ1ـ2

هـای متفـاوت از    به نظر راولز، جامعه از افراد متکثر و دارای اهداف، منـافع و برداشـت  
گیری از اصولی است كـه بـر    است و بهترین شیوه برای ادارة آن، بهره خیرات تشکیل یافته

شد، بدین معنا كه تقدم اخالقی ایـن  گونه مفهوم و برداشتی خاص از خیرات مبتنی نبا  هیچ
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اصول، مثالً با توسل به اصلِ به حدّاكثر رساندن رفاه اجتماعی توجیه نشود، بلکه صـرفاً بـه   
ها با مفهوم حم تطابم كامل دارنـد، اولویـت یابنـد. در ایـن فـرض، مـا بـه         این دلیل كه آن

ها نیز برتری و اولویـت   نایم كه افزون به استقالل خیرات، بر آ مقولة اخالقی تمسک جسته
گـرا ـ كـه در برابـر       سان، تقدم و برتری حقوق بر خیرات در لیبرالیسم وویفه  دارند و بدین

كند: نخست آنکـه الزامـات    گیرد ـ دو معنای متفاوت پیدا می  گرا قرار می های غایت آموزه
ایی دیگـر  حقوق، تقدم و برتری دارند و دوم آنکه اصول عدالت و حم بر هیچ اصل و مبنـ 

 (.Mulhall and Swift, 1996: 42-43)یابد  متکی نیست و از آن اشتقاق نمی

 های عمومی و خصوصی . عمق؛ جداانگاری حوزه4ـ1ـ1ـ2

در سنّت لیبرال، شهروندی یـک موضـوع كـاماًل عمـومی و متعلـم بـه حـوزة تـأمالت         
ی، حـوزة  آید. در ایـن سـنّت، حـوزة خصوصـی بـه زنـدگی خـانوادگ        عقالنی به شمار می

رو، حـوزة خصوصـی عمـالً غیـر       احساسات انسانی و مبادالت بازاری داللت دارد. از ایـن 
(. شـهروندی فراگیـر سیاسـی بـا     161: 6839پـور،   علی شود )ر. ؛ برات سیاسی دانسته می

تفکیک قلمروهای اخالق عمومی و خصوصی از یکدیگر، در تالش است تـا اوالً عرصـة   
ارگیری مفـاهیم خیـر بـه دور نگـه دارد و ثانیـاً آزادی افـراد در       كـ  سیاست و دولت را از به
هـای خـاص خـود را از خیـر بـه رسـمیت بشناسـد و ثالثـًا گونـة           عمل به مفاهیم و برداشت

ای از اخالقیات عمومی را مطرح سازد كه به دلیل ملحوظ داشتن حقـوق همـة افـراد،     ویژه
 (.116مقبولیت همگانی داشته باشد )ر. ؛ همان: 

 در الگوی شهروندی فراگیر سیاسی قرآن. امکان و امتناع 2ـ1ـ2

 . گستره1ـ2ـ1ـ2

لیبرالیسم بر تکثر و جدایی افراد و لحاظ نکردن برداشت خاص از خیرات تأكید دارد، 
« نفـس واحـده  »هـا را از   ، خداونـد انسـان  قرآن كـریم كه بر اساس آیات الهی در  در حالی 
ر مشـتر  كـه پیشـه نمـودن تقـوای الهـی اسـت، دعـوت         ها را به باو است و آن خلم كرده
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وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَـثَّ   وَاحِدَةٍیَا أَیُّهَا النَّاسو اتَّقُوا رَبَّکُمو الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْس  نماید:  می

ا کَثِیرَا وَنِسَاءی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ مِنْهومَا رِجَاالَ  األرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبـی
كلّ بشر و افرادی است كه یا بدون واسطه « كَثایرًا وَناسَاءً رِجَاالً»(. منظور از جملة 6)النساء/ 

)هابیل، قابیل و...( و یا با واسطه همچون دیگر افراد بشر تا هنگام برپا شـدن قیامـت از ایـن    
(. در این آیـه، خداونـد   888: 6876اند )ر. ؛ طباطبائی،  ب شدهدو فرد )آدم و حوا( منشع

گونـه كـه ایشـان را بـه اصـل        گردانـد، همـان   را به معبود و آفریدگار یگانه برمی« مردمان»
و وحــدت جامعــه را « نَفْــس»گردانــد، وحــدت انســانیت را  یگانــه و خــانوادة یگانــه برمــی

(. بنـابراین، تکثـر و جـدایی افـراد     76: 6873شـمارد )ر. ؛ قطـب شـاذلی،     مـی « خانواده»
بـه   توان یم ،در همین چارچوب تواند عاملی برای بریدن از اصل، ریشه و هدف باشد. نمی
 اعراف نیز اشاره كرد. ةسور 636 ةبقره و آی ةسور 16 ةآی

در گسترة شهروندی مدّ نظر راولز، شهروندان بایـد بـه لحـاظ اخالقـی صـاحب ارزش      
كه بر اساس دیدگاه توحیدی اسالم، شهروندان به لحاظ اخالقـی در   برابر باشند، در حالی

وضعیت برابری نیستند. مساوات در اسالم یک تفکـر ذهنـی نیسـت، بلکـه مطـابم واقعیـت       
(؛ چراكـه خداونـد   73: 6868نـژاد،   زندگی با رفتار متکـی بـر اعتقـاد اسـت )ر. ؛ عبـاس     

 ،در همین چـارچوب  «.تقواترین شماستترین شما نزد خداوند با  همانا گرامی»فرماید:  می
 ملک نیز به این بحث اشاره دارد. ةسور 1 ةجاثیه و آی ةسور 16 ةآی

 . بستر2ـ2ـ1ـ2

تواند میـان   شود كه می در الگوی شهروندی فراگیر سیاسی، ملیت تنها عاملی دانسته می
لیت تا آنجا كه بـه  افراد یک جامعة انسانی ارتباط برقرار نماید. اما بر طبم دیدگاه اسالم، م

طلبانه كه وحـدت   های خودبرتربینی و جدایی تعصبات نژادی و رویارویی با اسالم و انگیزه
(. از نظر اسالم، 669: 6876نظام اسالمی را به خطر نیندازد، مانعی ندارد )ر. ؛ قرضاوی، 

محور اساسی زندگی انسان فکر و عقیده است. این اصل به همراه اصـل وحـدت، زنـدگی    
دهـد. در   ها با یکدیگر را در جامعة اسالمی سـامان مـی   جتماعی و همکاری و تعاون انسانا

مقابل، ملیت غربی مفهومی است كه در بر گیرندة اجـزای ملـت اسـت و شـامل عناصـری      
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شود. این در حالی است كه با وجـود   همچون نژاد، وحدت زبان، تاریخ و اراضی خون می
میّسـر نیسـت و تـا وقتـی كـه پیونـدهای غیـرارادی بـا         این عناصر، تشکیل یک ملت واحد 

پیوندهای ارادی انسان متحد نشده، هرگز سازمان و تشکل مستحکمی به نام ملت به وجود 
كـه   ایم نوشته توراتپس از  زبورو ما در »(: 61: 6811نخواهد آمد )ر. ؛ عمید زنجانی، 

(. بنـابراین، تقسـیمات   689بیـاء/  ن)األ «این زمین را بندگان صالم من به میرا  خواهند بـرد 
هـای الهـی    تنهـایی بـدون ابتنـا بـر آمـوزه      محلی، نژادی، قومی، محلی و فراملّی، هر یک به

مائـده   ةسـور  96 ةآی ،در همین چارچوبتواند عاملی برای تضمین حقوق برابر باشند.  نمی
 نیز به این بحث اشاره دارد.

 . محتوا3ـ2ـ1ـ2

به معنـی پـذیرش تقـدم اخالقـی عـدالت بـدون اتکـا بـه          تقدم و برتری الزامات حقوق
توانـد منطبـم بـا     اهداف، غایات و خیرهای دیگر در الگوی شهروندی فراگیر سیاسی نمـی 

دیدگاه اسالم باشد؛ چراكه در اسالم، عدالت تابع قراردادهای بین افراد نیست، بلکه خـود  
باشـد و تقـدم بنیـادین     دمـی مـی  حقیقتی ماورایی و معیاری برای درستی و نادرستی رفتار آ
كند. در  است، مشروعیت پیدا می عدالت نیز همسو با اخالقیاتی كه از منبع وحی تبیین شده

در « حـم »كـه كلمـة    باشـد؛ چنـان   گرایی یک آموزه و تدبیر الهی مـی  اسالم، اهتمام بر حم
« حقَا»ه صورت بار ب 67، «الحمَ»بار به صورت  117است،  كار رفته بار به 197، حدود قرآن
اسـت:   گاهی به عنوان صفت برای خداوند متعـال اسـتعمال شـده   «. حقَه»بار به صورت  8و 
(. مراد آن است كه كار خداونـد لهـو،   88)بقمان/ « این از آن است كه خداوند حم است»

(. 116: 6868نـژاد،   لعب، لغو و عبث نیسـت، بلکـه یکسـره حکیمانـه اسـت )ر. ؛ عبـاس      
لگـوی شـهروندی فراگیـر سیاسـی، قـانون اسـت كـه از سـوی مـردم یـا           منشاء حقـوق در ا 
، قـرآن كـه منشـأ و خاسـتگاه حقیقـی حقـوق از منظـر        شود، در حـالی   نمایندگان وضع می

است و اوست كه با خلقت هماهنگ نظام هسـتی،  « خالم جهان و انسان»و « خدای سبحان»
ة سـور  661 ةآیـ  ،مین چـارچوب در هاست.  تکویناً چنین حقوقی را برای انسان مقدر كرده

 های الهی تأكید دارد. صف نیز بر حم بودن آموزه ةسور 6 ةانبیاء و آی
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 عمق 4ـ2ـ1ـ2

در الگوی شهروندی فراگیر سیاسی، شهروندی یک موضوع عمومی و متعلم به حوزة 
، شـهروندی از حـوزة خصوصـی افـراد جـدا      قـرآن تأمالت عقالنی اسـت، امـا در الگـوی    

انـد كـه    تعهدات و حقوق شهروندی از یک منشـاء واحـد سرچشـمه گرفتـه    شود؛ زیرا  نمی
عمــران  ســورة آل 18دهــد. خــدای ســبحان در آیــة  تمــام زوایــای زنــدگی را پوشــش مــی

آیا تسلیم خدا هستید یا نه؟... و این بدان سـبب اسـت كـه دیـن اختصـاص بـه       »فرماید:  می
: 6876، طباطبـائی « )دا باشـند كسی ندارد، چه مشر  و چه اهل كتاب، همه باید تسلیم خ

(. شهروندی فراگیر سیاسی بر تفکیک قلمروهای اخالق عمومی و خصوصـی تأكیـد   116
هـای الهـی در    دارد، در حالی كه قلمروهای اخالق عمومی و خصوصی بـر اسـاس آمـوزه   

حوزة جوامع اسالمی و بر مبنای همسویی ایدئولوژیکی داللت دارد، اما با این حال، مطابم 
، حریم خصوصی افراد بایـد محتـرم شـمرده شـود و هـر گونـه تعـدی و        قرآن كریم آیات

هایتـان   ای غیر از خانـه  ای كسانی كه ایمان آوردید، در خانه»است:  تعرض به آن نهی شده
درستی رخصت طلبید و بر اهل آن )خانه( سالم كنید. این برای شما  وارد نشوید تا اینکه به

 (.983: 6876( )ر. ؛ خرمدل، 16ـ17)النور/ « ویدبهتر است. باشد كه متذكر ش

 گرای فرهنگی . الگوی شهروندی همگون2ـ2

انسان موجودی اجتماعی است و در این زندگی اجتماعی، قطعاً برخورد و تضاد منـافع  
آید. پس برای سر و سامان دادن به این زندگی اجتمـاعی و دسترسـی بـه مصـالم      پیش می

های برحم فراخور هر كس تأمین شود، مکتب  كه همة خواستهای  فردی و جمعی، به گونه
دهـد كـه از آن بـه الگـوی شـهروندی       گرایی الگویی بـرای شـهروندان ارائـه مـی     جماعت
شـود. هـدف ایـن الگـو، ادغـام همـة سـاكنان یـک قلمـرو           گرای فرهنگی یاد مـی  همگون

 است. فرهنگی در قالب جماعت سیاسی و برابری سیاسی آنان به عنوان شهروند
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 گرای فرهنگی های الگوی همگون . ویژگی1ـ2ـ2

 نگر . گستره؛ برابری توزیعی ویژه1ـ1ـ2ـ2

باشد: مسئلة نخسـت   نگر می گرای فرهنگی در دو مسئله ویژه الگوی شهروندی همگون
شـود و مسـئلة دوم بـه     به عضویت، شمول و در برگیری افراد در یک جماعت مربوط مـی 

اسـت. ویژگـی    كـه عضـویت آنـان بـه رسـمیت شـناخته شـده        برابری توزیعی میان كسانی
شـدت انحصـاری اسـت. در     هـای فرهنگـی بـه    نخست با توجه به موقعیت فرد در جماعـت 

منـدی هـویتی و اولویـت     گرایان، شـامل موقعیـت   های فکری ـ اخالقی جماعت  واقع، بنیان
پذیرفته شود. از وچرا  چون مفاهیم خیر مستلزم آن است كه نابرابری موقعیت به صورت بی

گـردد، امـا ایـن ویژگـی      رو، هرچند شهروندی نمایانگر عضویت برابر افراد تلقـی مـی    این
تواند در درون یک جامعة فرهنگی با انحصار و محرومیت همراه شود. روشن است كه  می

منـدی از   مراتبـی، عضـویت افـراد دایرمـدار بهـره      در این شـهروندی غیرهمگـانی و سلسـله   
سان، شهروندی با هـدف دفـاع از     شود. بدین و شایستگی اخالقی دانسته میفضیلت مدنی 

مرزهای فرهنگی به صورت همزمان، دو كارویژة اساسی شمول و در بر گرفتن، یا طـرد و  
 (.681: 6839پور،  علی نماید )ر. ؛ برات محرومیت را ایفا می

 واره و کوچک های هویتی اندام . بستر؛ ساخت2ـ1ـ2ـ2

اسـت   های اجتماعی و سیاسی پیوند خـورده  ین آموزه، هویت افراد با ساختبر اساس ا
شـود.   هاست كه مفاهیم خیر و زندگی نیک برای آنان معنادار مـی  و از طریم همین ساخت

ـ شـهرهای آتـن،    واره و كوچـک دولـت   بر این اسـاس، سـنّت ارسـطویی و سـاخت انـدام     
اسـت. او بـا    اینتـایر بـوده   ماننـد مـک  گـرا،   بخش برخی اندیشمندان برجسـتة جماعـت   الهام

داند. بـا توجـه    اولویت بخشیدن به مفاهیم خیر، جماعت سیاسی را بر آن مفاهیم مترتب می
  ـ ملت خطر اقتدارطلبی را بـه همـراه دارد، راه   به اینکه وارد ساختن مفاهیم در سطم دولت

های محلی اسـت.   ـ ملت، یعنی جماعت تری از دولت حلّ او لزوم توجه به سطوح كوچک
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گــرای فرهنگــی ادغــام همـة ســاكنان یــک قلمــرو فرهنگــی در قالــب   شـهروندی همگــون 
 جماعت سیاسی و برابری سیاسی آنان به عنوان شهروند است.

 . محتوا؛ اخالق مسئولیت3ـ1ـ2ـ2

گرایی، یک آموزة مدنی بر سیاست و جامعـه حـاكم اسـت. ایـن      بنا بر نگرش جماعت
آیـد. اعمـال و ارتقـای     شـمار مـی   ای آموزشی و اداری جامعه بـه  آموزه شالودة همه نهاده

هـای   گیـرد و بـه ایـن ترتیـب، ارزش     شهروندی فعـال از مجـرای ایـن نهادهـا صـورت مـی      
از این رو،  (.Macintyre, 1981: 122)است  ها درونی شده شهروندی از آغاز تولد در آن

شود و جماعت، پـیش   ه دانسته میانسانیت فرد در گرو شهروندی فعال در ادارة امور جامع
پـذیری   گـردد. هویـت در جامعـة قهرمـانی، متضـمن مسـئولیت       از فرد و الزمة آن تلقی می

یابد و فرد باید تا دَمِ مرگ بـه مسـئولیت    پذیری تنها با مرگ خاتمه می است. این مسئولیت
 (.Ibid: 124)خویش در قبال دیگران و جامعه متعهد بماند 

 های عمومی و خصوصی انگاری حوزه سانیک . عمق؛4ـ1ـ2ـ2

گرایان، تعارضی میان تعهدات شهروندی و ووایف اخالق خصوصـی   در دید جماعت
وجود ندارد؛ زیرا مفـاهیم خیـر و زنـدگی نیـک تنهـا از طریـم شـماری از قواعـد اخـالق          

كنـد، بلکـه در مقابـل از طریـم تعهـد بـه جامعـه و مشـاركت در          خصوصی تبلور پیدا نمـی 
گردند و بدین ترتیب، اخالق و زنـدگی خـوب هـر دو بـه      های اجتماعی نمایان می فعالیت

شـوند. بـه طـور مشـابه، سـاخت       صورت عمومی، از طریم نمایش فضیلت مـدنی بیـان مـی   
وارة جماعت، مستلزم آن است كه شهروندی تنها یک موضوع عمومی به شمار نیایـد   اندام

های زنـدگی   هدات شهروندی در همة جنبهو از زندگی خصوصی فرد جدا نگردد؛ زیرا تع
 (.111ـ116: 6839پور،  علی كند )ر. ؛ برات جریان پیدا می
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 گرای فرهنگی در الگوی شهروندی همگون قرآن. امکان و امتناع 2ـ2ـ2

 . گستره1ـ2ـ2ـ2

نگـر داللـت دارد كـه     گرای فرهنگی بر برابری توزیعی ویژه گسترة شهروندی همگون
سـازی را بـه دنبـال خواهـد      انحصاری خواهد نمود و طرد و محـروم موقعیت شهروندی را 

، امت واحده در مبـانی عقیـدتی، یـک    قرآنكه بر اساس آیات  داشت. این در حالی است 
باشد؛ چراكه  كلیت واحد و یکنارچه است و تضمین حقوق برابر همة مسلمانان مشروع می

تواند ناشی از  یع در اسالم نیز میهم منبع و مأخذ آن ربانی است و هم هدف آن. عمل توز
نیاز همگانی باشد و هم تشخیص همگانی. اما در هـر دو صـورت بایـد بـر اسـاس عـدالتی       

هـا و زمـین را    خداونـد آسـمان  »نگرانـه:   ای و یـا قشـری   باشد كه منشاء الهی دارد، نه سلیقه
جزا داده شود، و دهد، سزا و  است، تا هر كس در برابر كارهایی كه انجام می حم آفریده به

نور و  ةسور 18 ةآی ،در همین چارچوب(. 11)الجاثیه/ « ها هیچ گونه ستمی نگردد به انسان
 مائده نیز به این بحث اشاره دارد. ةسور 81 ةآی

 . بستر2ـ2ـ2ـ2

واره و كوچـک محـدود    های هویتی اندام گرایان بستر شهروندی را در ساخت جماعت
باشد و تمام مسلمانان در هـر   امّت واحد اسالمی عقیدتی می كه مرزهای بینند، در حالی  می

ها را محترم  باید حقوق مشروع آن های اسالمی  جماعتی و ملیتی به آن تعلم دارند و دولت
بشمارند. بر این اساس، بستر شهروندی در امت اسالمی، از سطم محلی تا فراملّی را در بـر  

اش نـازل كـرد تـا همـة      را بـر بنـده   قرآنكه  جاوید و پر بركت است خداوندی»گیرد:  می
 (.6)الفرقان/ « جهانیان را انذار كند

تواند به فرهنگ و رسـوم محلـی، قـومی، مّلـی و یـا حّتـی جهـانی         یک مسلمان هم می
متعلم باشـد و هـم باورهـای اسـالمی داشـته باشـد؛ چراكـه خداونـد بـر ایـن امـر تصـریم             

 م مِنْا خَلَقْنَاکُاسو إِنََّهَا النََّا أَیُّیَگر را بشناسید: است كه این برای آن است كه یکدی فرموده

ـ  مْ شُعووبیا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنََّثَی وَجَعَلْنَاکُر  وَأُنْذَکَ ـ رَمَکُأَکْ اللَّـهَ عَلِـیمٌ    مْ إِنََّدَ اللَّـهِ أَتْقَـاکُ  مْ عِنْ
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اسـالمی متشـکل از تمـام    ، امـت واحـدة   قـرآن بـر اسـاس آیـات    (. 68)الحجرات/  خَبِیر 
كسانی است كه به اصول اسـالمی اعتقـاد دارنـد و بسـتر ایـن امـت، محـدود بـه مرزبنـدی          

 شود. جغرافیایی و سیاسی نمی

 . محتوا3ـ2ـ2ـ2

گـرای فرهنگـی، یـک     گرایـی، در محتـوای شـهروندی همگـون     بنا بر نگرش جماعت
گـرو شـهروندی فعـال در    آموزة مدنی بر سیاست و جامعه حاكم است و انسـانیت فـرد در   

گـردد. ایـن    شود و جماعت، پیش از فرد و الزمة آن تلقـی مـی   ادارة امور جامعه دانسته می
آور توحیـد در   است كه اگر تاریخ اسالم را مرور كنیم، خواهیم دانست كـه پیـام    در حالی
یفـه پایـة   ای استوار شده بود و قبیلـه و طا  كرد كه بر پایة تعصبات قبیله ای زندگی می جامعه

ارزش و اعتبار و نیز سرچشمة عزت و افتخار بود و افراد قبیله جز در كنار قبیلـه جایگـاهی   
و حسـب،   معنا بود و برای همة افراد جامعه، قبیلـه، نسـب    نداشتند، بلکه اساساً وجودشان بی

آلـود بـود.    ها غالبـاً شـر    آمد و آموزه و قدرت و اقتصاد و سیاست به شمار می  حاكمیت
مانـد؟   های مدنی و تعهـداتی كـه وجـود داشـت، پایبنـد مـی       یا آن حضرت باید بر آموزهآ

بـا اصـالح عقایـد بـه      ص()، رسـول خـدا  «اهلل»شود كه اینگونه نشد و بـه پشـتوانة    مشاهده می
بینـی اسـالمی ریشـه     های توحید پرداخت. تعهدات و اخالق مسئولیت در جهان تقویت پایه
هیچ مرد و زن مؤمن در برابـر كـاری   »ه مطلم و تغییرناپذیرند: های الهی دارند ك در آموزه

)األحـزاب/  « كه خداوند و پیامبرش داوری كـرده باشـد، اختیـاری از خـود در آن ندارنـد     
 انعام نیز به همین بحث اشاره دارد. ةسور 698 ةآی ،ین چارچوبادر (. 81

 . عمق4ـ2ـ2ـ2

خصوصی تعارضی وجود ندارد و  در اسالم، میان تعهدات شهروندی و ووایف اخالق
هـای زنـدگی جریـان پیـدا      شود كه تعهدات شهروندی در همة جنبـه  این موضوع سبب می

گرای فرهنگی نیز قلمرو اخـالق عمـومی و خصوصـی را یکسـان      كنند. شهروندی همگون
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هـای   های مادّی و معنوی، روابط اجتماعی، شیوه بینی توحیدی، ارزش پندارند. در جهان می
 های زندگی فردی و اجتماعی دین معتدل اسـت:  ی، عبادت و طرز تفکر و سایر جنبهاخالق

هـا گنـاه    ها بنرهیزید كه برخی از گمان اید، از بسیاری از گمان كه ایمان آورده  ای كسانی»
دری نکنید و یکی از دیگری غیبت ننمایید. آیا هیچ یـک از شـما    است و جاسوسی و پرده

خـواری   یقـین همـة شـما از مـرده     ر مردة خود را بخـورد؟! بـه  دوست دارد كه گوشت براد
« پـذیر و مهربـان اســت   گمـان خداونـد بـس توبـه     آیـد. از خـدا پـروا كنیـد. بـی      بـدتان مـی  
یابیم كه حوزة عمومی و خصوصی در امـت   درمی قرآن(. با تصریم آیات 61)الحجرات/ 

ه اعضای آن هم در قبال واحد اسالمی بر یک منه/ و اخالق واحد و یکسان قرار دارند ك
 66اعمال یکدیگر مسئول هستند و هم مؤمن به خداوند خواهد بود. در همـین راسـتا، آیـة    

 سورة نور نیز به این بحث اشاره دارد.

 . الگوی شهروندی ارتباطی و چندالیه3

گــرای  تقابــل و رویــارویی دو الگــوی شــهروندی فراگیــر سیاســی راولــزی و همگــون
ن سـبب شـد تـا الگـویی نسـبتًا جدیـد در بـاب شـهروندی، یعنـی          گرایـا  فرهنگی جماعـت 

شهروندی ارتباطی و چندالیه ارائه شود. در الگوی شهروندی ارتبـاطی، برابـری و تفـاوت    
شود و تعهد در قبال دیگر جوامع و اعمال حقـوق   به عنوان مفاهیم مکمل در نظر گرفته می

پیوند ناگسستنی و استوار میـان حقـوق    گیرد. از طرفی، در بسترهای مختلف را نیز در برمی
شـود. انسـجام اجتمـاعی در الگـوی شـهروندی       های افراد در جامعه برقرار مـی  و مسئولیت

بخـش فرهنگـی و سیاسـی اسـت كـه در واقـع، بـا هـدف          ارتباطی، محصول روابط انسجام
 است. گرا حاصل شده تركیب ماهیت سیاسی و فرهنگی دو الگوی فراگیر و همگون
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 های شهروندی ارتباطی و چندالیه یژگی. و1ـ3

 . گستره؛ برابری و تفاوت، مفاهیم مکمل1ـ1ـ3

دانـد و انتخـاب میـان     الگوی شهروندی ارتباطی، برابـری و تفـاوت را مکمـل هـم مـی     
آورد. هدف برابری، دقیقاً این اسـت كـه    برابری و تفاوت را یک انتخاب غلط به شمار می

های افراد، به حقوق همه احتـرام بگـذاریم. ایـن امـر در      تها و هوی بدون توجه به دلبستگی
گرو آن است كه تنوع و تفاوت را بنذیریم و از آن پاسداری كنیم. به همین ترتیـب، جـدا   

های جمعی، مشکالت فراوانی فراروی جوامع  های اخالقی هویت كردن شهروندی از بنیان
سـان، شـهروندی ارتبـاطی بـا       دین(. ب191ـ196: 6839پور،  علی دهد )ر. ؛ برات قرار می

كنـد و   برقراری رابطة میان فرد و جامعة سیاسـی چـارچوبی بـرای تعامـل افـراد فـراهم مـی       
شناسـد.   هـای هـویتی را بـه رسـمیت مـی      كارگزاری انسان، برابری فراگیر افـراد و تفـاوت  

 (.Jandt, 1995: 8)ها و تمایزهاست  بنابراین، هویت، تركیبی از همسانی

 ستر؛ سطوح متفاوت شهروندی )محلی تا فراملی(. ب2ـ1ـ3

دانـد، بـر    های شهروندی را در جوامع منفـرد مـی   رغم آنکه ریشه شهروندی ارتباطی، به
هـا تـا حـد زیـادی در درون ایـن بسـتر محلـی تجلـی          این باور است كه حقوق و مسئولیت

معـة محلـی گسـترش    های آن را بیرون از جا یابند، اما با تحول در بستر شهروندی، ریشه می
دهد و تعهد در قبال دیگر جوامـع و اعمـال حقـوق در بسـترهای مختلـف را نیـز در بـر         می
گیرد. بدین سان، این شهروندی برای آنکه بتواند به طور همزمان هم به نگرش فراگیـر   می

دربارة شهروندی و آرمان برابری افراد وفادار باشد و هم در  درستی از تحوالت جدیـد  
ر. ؛ ) شهروندی داشته باشد، ضروری اسـت هـم ارتبـاطی و هـم چندالیـه باشـد       در بستر
(. بر این اساس، شهروندی باید اجتمـاعی، سیاسـی و بـدون هـر     193: 6839پور،  علی برات

گونه ادعایی نسبت به هویت فرهنگی مشتر  باشد. سازوكارهای سیاسی كه مـردم را بـه   
هـای   ها و هـم بـه نیازهـا، منـافع و ارزش     رابر آنكند، باید هم به حقوق ب شهروند تبدیل می
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ها به عنوان اعضای مجامع فرهنگی و سیاسی توجه نماید )ر. ؛ كاستلز و دیویدسـون،   آن
 (.68ـ36: 6831

 های توأمان . محتوا؛ حقوق و مسئولیت3ـ1ـ3

بر اساس الگوی شهروندی ارتبـاطی چندالیـه، شـهروندی مفهـومی پربـارتر از ادعـای       
گرایانـة   هـای جمـع   گذارد. تأكیـد بـر جنبـه    ردی از طریم حقوق را به نمایش میاستقالل ف

توانـد فـرد را افـزون بـر حقـوق، از طریـم تعهـدات نیـز آزاد كنـد. هرچنـد            شهروندی می
سـادگی   تـوان بـه   است، امـا نمـی   مایه را از شهروندی داشته لیبرالیسم برداشتی انتزاعی و كم
ر گذاشت و یک اخـالق مسـئولیت را كـه مـورد حمایـت      تأكید لیبرالیسم بر حقوق را كنا

گرایان است، جایگزین آن كرد. در عوض، برای اینکه شـهروندی معنـادار شـود،     جماعت
گر یکدیگر تلقی نمود؛ به این معنا كـه بـا اتکـا     ها را متقابالً حمایت باید حقوق و مسئولیت

ر. ؛ ) ا برقـرار نمـاییم  هـ  به اخالق مشاركت، یک پُل ارتبـاطی میـان حقـوق و مسـئولیت    
 (.186: 6839پور،  براتعلی

بخـش فرهنگـی و    . عمق؛ انسجام اجتماعی، محصول روابط انسـجام 4ـ1ـ3
 سیاسی

اگر خواهان آن هستیم تا به شهروندی عمم بخشیم و با فعال نمودن شـهروند، او را در  
هروندی تعاملی مناسب با مسائل محیط زیست تصور نمـاییم و افـزون بـر همـه، حقـوق شـ      

خصوصی را رسمیت بخشیم، الزم است تا به مسئلة انسجام اجتمـاعی و چگـونگی روابـط    
هـای   موجود در آن توجه جدی نماییم. در یـک سـو، شـهروندی فراگیـر سیاسـی، آمـوزه      

گذارد و جامعه را صرفاً برآمده از مفهوم سیاسی تلقـی   فراگیر را از حوزة سیاست كنار می
گـرای فرهنگـی، بـا تأكیـد بـر مفـاهیم خیـر         شهروندی همگون نماید و در سوی دیگر، می

نمایـد. ایـن اخـتالف نظـر موجـب       های اساسی جامعه را فرهنگی تصور مـی  مشتر ، بنیان
رو شویم: نخست، دیدگاهی كه  است تا ما با دو دیدگاه عمده در باب شهروندی روبه شده



 9397 تابستان، 33 ، شمارة9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛          981

 

 گیـرد  را فرهنگی در نظر میآورد. دوم، دیدگاهی كه آن  شهروندی را سیاسی به شمار می
 (.117: 6839پور،  علی ر. ؛ برات)

 در الگوی شهروندی ارتباطی و چندالیه قرآن. امکان و امتناع 2ـ3

 . گستره1ـ2ـ3

بخـش،   استوار شدن شهروندی و عضویت افراد در امت واحده در برخی منـابع هویـت  
مود؛ زیرا برخالف الگوی آن را از دیدگاه شهروندی ارتباطی و چندالیه متفاوت خواهد ن

گرایـی اخالقـی تأكیـد دارد، در الگـوی امـت واحـده، بـر         ارتباطی و چندالیه كه بركثرت
شود. در گسترة شهروندی ارتباطی و چندالیه، برابری و تفاوت به  گرایی تأكید می وحدت

د است كه بر اساس آن میان برابری و تفاوت نبایـ  عنوان مفاهیمی مکمل در نظر گرفته شده
شرط برابری، وجود تفاوت خواهـد بـود، امـا     گزینشی صورت پذیرد. در این گستره، پیش

كسانی كه مشمول امت واحد اسالمی هستند، بر اصول مشتركی اتفاق نظر دارند. بنابراین، 
ـ بـه معنـی التـزام نداشـتن بـه اصـول اسـالمی ـ در آن مشـروعیتی نـدارد:            تفـاوت عقیـدتی  

آورند، كار شایسته انجام دهند، نمـاز را چنـان كـه بایـد برپـای       گمان كسانی كه ایمان بی»
دارند و زكات را بنردازند، مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنـان اسـت و نـه    

دهنـدگان و   (. این جمله تحلیـل اسـت كـه ثـواب صـدقه     177)البقره/ « شوند اندوهگین می
 كنـد  دارند، به وجهی عام بیان مـی  برمیكسانی را كه به سبب نهی خدا دست از رباخواری 

بقره نیـز گویـای ایـن     ةسور 139 ةآی ،در همین چارچوب(. 189: 6876، طباطبائیر. ؛ )
 مسئله است.

 . بستر2ـ2ـ3

در شهروندی ارتباطی و چندالیه، شهروندی باید اجتماعی، سیاسی و بـدون هـر گونـه    
گـوی امـت واحـده، سیاسـی و     ادعایی نسبت به هویت فرهنگـی مشـتر  باشـد، امـا در ال    

اجتماعی بودن شهروندی متـأثر از فرهنـگ و اعتقـادات مشـتر  اسـت. بسـتر شـهروندی        
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باشد، همچنـان كـه امـت اسـالمی      ارتباطی و چندالیه مشتمل بر سطوح محلی تا فراملّی می
محدود به مرزهای سیاسی و ملّی نخواهد بود. بنابراین، تمام سـطوح از محلـی تـا فراملّـی،     

تواند بستری برای شهروندی در امت واحده باشد. مسلمانان در هركجای جهان سـاكن   می
باشند، از دایرة شمول امت واحدة اسالمی خارج نخواهند شـد؛ زیـرا خداونـد بـه دفـاع از      

مـا تـو را نفرسـتادیم مگـر     ، ای رسـول  و»است:  اند، تصریم فرموده كسانی كه ایمان آورده
 ةسـور  98 ةآیـ  ،در همـین چـارچوب   (.687)األنبیـاء/  « شـی آنکه رحمت برای اهل عالم با

 .منون نیز بر این اصل تأكید داردؤم

 . محتوا3ـ2ـ3

همچنان كـه بـر اسـاس دیـدگاه اسـالمی، حقـوق و تعهـدات الزمـة یکـدیگر قلمـداد           
هـا، نـه بـه عنـوان      شوند، در الگوی شهروندی ارتباطی و چندالیه، به حقوق و مسئولیت می

شود، بـا ایـن تفـاوت     كنندة یکدیگر نگاه می اً متعارض، بلکه متقابالً حمایتهایی ذات پدیده
ــرت   ــه علــت كث ــه ب ــاطی و چندالی گرایــی اخالقــی، منشــاء حقــوق و   كــه در الگــوی ارتب

گرایی اخالقی  ها متأثر از آن است و از این نظر، از دیدگاه اسالمی كه بر وحدت مسئولیت
تنهـایی محتـوای    ین، هیچ یک از حقوق و تکالیف بـه تأكید دارد، متمایز خواهد شد. بنابرا

شهروندی را در امت واحدة اسالمی تشکیل نخواهد داد، بلکه الزمة یکدیگر خواهند بود. 
باشـد   تفاوتی كه در محتوای دو الگو وجود دارد، در منشأ و هدف حقـوق و تکـالیف مـی   

انجامد، در حالی كـه بـر    گرایی اخالقی می كه در شهروندی ارتباطی و چندالیه، به كثرت
اسـت و ایـن    های الهی، منشـأ و هـدف حقـوق و تکـالیف بایـد مشـروع بـوده        اساس آموزه

هـا بعـد از ابـراهیم، تـو را بـه       سـنس )قـرن  »انجامـد:   گرایی اخالقـی مـی   موضوع به وحدت
گـرا و   پیغمبری برگزیدیم( و به تو وحی كردیم كه از آیین ابـراهیم پیـروی كـن كـه حـم     

 63 ةآیـ  ،در همین چارچوب(. 618)النحل/ « حراف( بود و از زمرة مشركان نبود)دور از ان
 توأمان اشاره دارد. یها تینحل نیز بر حقوق و مسئول ةسور 611 ةتوبه و آی ةسور
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 . عمق4ـ2ـ3

برای عمم بخشـیدن بـه شـهروندی ارتبـاطی و چندالیـه، انسـجام اجتمـاعی، محصـول         
شود، اما این موضوع با در نظر داشتن نـوع   لقی میبخش فرهنگی و سیاسی ت روابط انسجام

رغـم تأكیـد اسـالم بـر       ها با الگوی اسالمی متفاوت خواهد بود؛ یعنـی بـه   اهداف و دیدگاه
ضــرورت حفــ  انســجام اجتمــاعی، تحقــم ایــن مهــم را نــه در فردگرایــی و نــه در          

معـه را در  داند كه فرد و جا گرایی صرف، بلکه در گسترش تعامالت مشروعی می جماعت
 راستای استقرار نظام توحیدی همسو نماید:

برای  ةحیات و ممات من همو نیز  طاعت و تمام اعمال من ،بگو: همانا نماز»
 كنم یم)و این است كه تنها خدا را پرستش  خداست كه پروردگار جهانیان است

ن و بر بذل مـال و جـا   اندازم یمو كارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او 
كـه او  تا حیاتم ذخیرة مماتم شود(؛  رمیم یمو در این راه  كوشم یمدر راه یزدان 

انـد و مـن اول كسـی     مرا فرمان داده (اخالص كامل)را شریک نیست و به همین 
 .(618ـ611)األنعام/ « هستم كه تسلیم امر خدایم

 سباء نیز به این بحث اشاره دارد. ةسور 91 ةآی ،در همین راستا

 ی پیشنهادی؛ الگوی قرآنی شهروندی. الگو4

ة جوانب زندگی انسان را هماست كه  پروردگار جهان شریعتی را تعیین و تبیین فرموده
، امت واحدة اسالمی ریشـه و رویکـردی   قرآن. بر اساس آیات ردیگ یم براز هر لحاظ در 

ان بشـریت  كـه بهتـرین امـت در میـ    « صراط مستقیم»ربانی و الهی دارد؛ امتی واحد و تبلور 
ی انحرافـی موجـود در جهـان، بهتـرین اجتمـاع فکـری و       هـا  شـه یانداست. اسالم در مقابل 

و آن  كند یم ها آن، جایگزین باشد یماخالقی را كه مستند و متکی بر هدف عالی و پا  
ی این اهلیت را به رو انهیمی صحیم و توحیدی است. اعتدال و نیب جهانهمان عقیده و مرام 

تا بتواند برای همة بشریت الگو شود. وحدت و تفاهم، خصوصـیت   بخشد یمامت اسالمی 
ــد در عرصــة عقیــده و شــریعت،  ــارز آن اســت و خداون و اهــداف، وحــدت و  هــا روش ب
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« امــت واحــده»و آن را بــه عنــوان  اســت آورده وجــود  بــههمــاهنگی را میــان اعضــای آن 
پیکـر واحـدی هسـتند كـه در ایـن      نظام سیاسی اسالم، مسلمانان به مانند  در است. برگزیده

این است امت شما كه امتی یگانه اسـت و مـن   »پیکر، تمام اعضا به یک اندازه مهم هستند: 
 (.61)األنبیاء/ « پروردگارتان هستم، پس مرا بنرستید

 . فرد و جامعه در امت واحدۀ اسالمی1ـ4

روح الهـی  در اندیشة اسالمی، انسان مخلوقی است كه از خـا  فشـردة زمـین و نفـخ     
. نمیآفـر  یمـ آنگاه پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گال »است:  آفریده شده

هنگامی كه آن را سر و سامان دادم و آراسته كردم و از جان متعلم بـه خـود در او دمیـدم،    
انسان ارشـد و افضـل مخلوقـاتی     ،از دیدگاه اسالم(. 71ـ76)ص/ « در برابرش سجده كنید

كـه خداونـد در    اسـت  ییها یژگیصفات و و و صاحب دیز یخاكی م ةی كراست كه رو
ها را در بهتـرین شـکل و زیبـاترین سـیما      ناما انس: »دیفرما یم ها دربارة آنتین  ةسور 9 ةآی
: دیفرما یماست،  كه مقصد گرامی و اهداف عالی را به انسان وعده داده آنگاه «.میا دهیآفر
و بـر   میـ ا نمـوده و آنـان را در خشـکی و دریـا حمـل      میا شتهدازادگان را گرامی  ما آدمی»

 «.میا دادهبسیاری از آفریدگان خود كامالً برتریشان 

ی غریـزی و شـهوانی، بـا    هـا  زهیـ انگانسان با ساختار و تركیب مادّی خویش و با داشتن 
باعـث حفـ  خـود و نـوع بشـری       هـا  زهیـ انگموجودات زندة دیگر یکی است و وجود این 

؛ عقلـی كـه بـه وسـیلة آن     گـردد  یمـ ولی با داشتن عقل از سایر موجودات متمایز  ،شود یم
روش محقم كنـد، بلکـه عقـل، زنـدگی      نیتر کینزدو شهوات را به  ها زهیغراین  تواند یم

ی هـا  شـکم خداوند شـما را از  »: رساند یمبرد و به حقایم بزرگ هستی  انسان را به جلو می
، و او به شما گوش، چشـم و دل داد  دیدانست ینمكه چیزی  مادرانتان بیرون آورد، در حالی

ی و ساختار روحانی اسالم میان این ساختار مادّ ،یقین به(. 73)النجل/ « تا سناسگزاری كنید
است، چون نبـودن تـوازن باعـث تجـاوز بـه حقـوق دیگـران         تعادل را رعایت كرده ،انسان

آنچه كه خدا به تـو   ةبه وسیل»: جامعهیک  خواه ،خواه این دیگران یک فرد باشد ؛شود یم
 (.77)القصص/  «خود را از دنیا فراموش مکن ةاست، سرای آخرت را بجوی و بهر داده
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هـا را بـه    خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و این مهربان بـودن وی در اینکـه آن  
مبتنـی  . چون در غیر این صـورت،  كند یم، تجلی پیدا كند ینممکلف  فرساكارهای طاقت 

قـدر كـه    پـس آن : »دیفرما یماست. خداوند متعال  بر ساختاری نیست كه بر آن ساخته شده
خداوند به هیچ كـس  »( و 61)التغابن/ « در توان دارید، از خدا بهراسید و پرهیزگاری كنید

افراط و تفریط مسیر مسـتقیم   انیم (.131)البقره/ « كند ینمتکلیف  اش ییتواناجز به اندازة 
روح و  یهـا  . پـس الهـام  دیـ مایپ یسطی وجود دارد و شخص مسـلمان راه خـود را مـ   و متو

و این همان راه وسطی است كه اسـالم در حقـوق    شوند یجسم با هم جمع م یها ضرورت
مربـوط بـه دیگـران     خـواه  ،خواه مربوط به خود انسان باشد ؛است و واجبات آن را خواسته

صالم هـم فـرد صـالم     ةو در یک جامع دیآ یجود مجامعه متعادل به و ،باشد. از تعادل فرد
)البقـره/   «قرار دادیم تا گواه بر مـردم باشـید   یا نهیاهمچنان شما را امت م»: ابدی یپرورش م

698.) 

كـس بـه محـض مسـلمان      هـر  ،و احترام استعزت تنهایی دارای  فرد به ،در نظر اسالم
سـت شـر  و   و از مکـان پَ  ستا از نور خدا را مدد كرده یا كه جرقه كند یشدن در  م
از یـک سلسـله    درنـگ  یبـ  ،كسـی اسـالم بیـاورد    اسـت. هـر   ایمان قدم نهاده ةكفر به حیط

كه بـه خـون و    بر هر فرد مسلمان حرام است: »شود ی، به عنوان فرد برخوردار مها تیمصون
اجـازه   با كنایه اشـاره كـردن، بـی    ،غیبت، تجسس«. عارض و مال مسلمان دیگر تجاوز كند

ارد منزل فرد مسلمانی شدن، همه مربوط به حیثیت اوست و باید از سوی همگان به طـور  و
 (.183ـ187: 1، ج 6873، ر. ؛ قطب شاذلیدقیم رعایت شود )

ارج نهادن به فرد، سرانجام به ارجمندی تمام افراد و یا بـه تعبیـر دیگـر، بـه ارجمنـدی      
؛ یعنـی او را از  سـازد  یمـ د را متعـادل  گردد. برای این منظور، اسالم نخست فر جامعه بازمی
افـراد، چنـین    تک تکدارد كه مستلزم تعدی به حقوق دیگران است و چون  اسراف بازمی

ی را در زندگی شخصی خود برقرار ساختند، به طور طبیعی جامعـه نیـز بـه    ا موازنهتعادل و 
یی كـه  هـا  و مدرسـه  هـا  مکتـب (. 886، ب: 6833)ر. ؛ بازرگـان،   دیگرا یمنظم و تعادل 

و از  كننـد  یمـ ارزش است و باید فدای اجتماع شـود، یقینـاً اشـتباه     فرد انسانی بی ندیگو یم
. شـوند  یمـ شاهراه تاریخی تمدن كه مسیر و مقصد آن، ارتقاء و عزت انسان است، خـارج  
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اصوالً اگر قرار بود یک فرد مساوی صفر باشد، حاصل ضرب صفر در هر عدد و جمعیتی 
 (.66ـ63)ر. ؛ همان، الف:  شود یم ارزش یبت و خود اجتماع نیز باز هم صفر اس

 ی شهروندی قرآنی؛ امت واحدۀ اسالمیها یژگیو. 2ـ4

 . گستره؛ مساوات1ـ2ـ4

به طـور خـاص، از اصـولی اسـت كـه       ها آنبه طور عام و تساوی  ها ناانساصل برابری 
 ردیـ گ یمـ ر مورد تأكیـد قـرار   ی حقوق بشها هیاعالمدر  ژهیو بهی، الملل نیبامروزه در سطم 

را برحسب فطرت آنان و به طـور مسـاوی    ها ناانس(. خداوند 71: 6868، نژاد عباس)ر. ؛ 
است، ولی وارد شدن در نبرد زندگی اجتماعی، لباس تساوی و شبیه بـودن را از   خلم كرده

بلنـدتر  را در مقابـل و برابـر بعضـی دیگـر درجـاتی       هـا  آنو بعضی از  كند یمخلع  ها ناانس
ای مردمـان! مـا   »است:  در این سخن خداوند متعال جمع شده گانه سهو این مراحل  دده یم

تـا یکـدیگر را    میـ ا نمـوده قبیلـه   تیـره و قبیلـه   و شـما را تیـره   میا دهیآفرشما را از مرد و زنی 
 (.68)الحجرات/ « شماست نی شما در نزد خداوند باتقواتر نیتر یگرام گمان یببشناسید. 

در شئون مسئولیت، جزا و حقوق مدنی، نظیر قرارداد و مالکیت  ها ناانسنظر اسالم، در 
یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ    برابرند و در این زمینه، فرق بین شهروند عادی و حکمران وجود ندارد: 

وَالِدَیْنِ وَاألقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْ
هَ کَانَ بِمَـا  أَوْ فَقِیرَا فَاللَّهو أَوْلَی بِهِمَا فَال تَتَّبِعووا الْهَوَی أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّ

امن عـدالت در میـان   (. هدف این آیه، عدالتی اسـت كـه ضـ   689)النساء/  تَعْمَلُونَ خَبِیرَا
در نواحی مختلف زمین پخـش و   بشر (.678: 1، ج 6873مردم باشد )ر. ؛ قطب شاذلی، 

و همگی به یک پدر و مـادر   اند گرفتهها از یک اصل سرچشمه  پراكنده است و همگی آن
ی كه در اصل خلقـت و شـروع زنـدگی، برتـری و تفاضـلی      ا گونه، به شوند یمنسبت داده 

یَا أَیُّهَا النَّاسو اتَّقُوا رَبَّکُـمو الَّـذِی خَلَقَکُـمْ مِـنْ     : دیفرما یم. خداوند متعال میان آنان نیست

وَنِسَاءی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَـاءَلُونَ بِـهِ    کَثِیراَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهومَا رِجَاالَ وَاحِدَةٍنَفْس  

در این آیه، هدف آن است كه مردم را به  (.6)النساء/  انَ عَلَیْکُمْ رَقِیبیاوَاألرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَ
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تقوا و پروا داشتن از پروردگار خویش دعـوت كنـد؛ مردمـی كـه در اصـل انسـانیت و در       
هـا و   حقیقت بشریت با هم متحدند و در حقیقت، بـین زن و مـرد آنـان، صـغیر و كبیـر آن     

 (.116 :9، ج 6817، طباطبائیر. ؛ عاجز و نیرومند آنان فرقی نیست )

 . بستر؛ سطوح محلی تا فراملّی2ـ2ـ4

از مفهـوم امـروزین آن اسـت. بـر      تر گستردهدر اسالم، دامنة اصطالح شهروندی بسیار 
اسـت و اتحـاد    ی تشکیل شدها دهیعق همفکر و  ی همها ناانساساس اندیشة اسالمی، امت از 

ایـن اسـت   »از آن است:  ریناپذ کیتفکو خصلتی ة آن دهند لیتشکو یکنارچگی از عناصر 
(. 61)اآلنبیـاء/  « امت شما كه امتی یگانه است و من پروردگارتان هستم. پس مـرا بنرسـتید  

است و به ائتالف و اتحاد مسلمانان شکل بـرادری   در همین زمینه، اسالم پا را فراتر گذاشته
ارچگی جهـان اسـالم را بــه   و همبسـتگی جامعـة اسـالمی و یکنـ     اسـت  و مایـة عـاطفی داده  

آیینی كـه داعیـة طـرح مکتـب جـامع و كامـل       »است:  صورتی بدیع و نووهور مطرح كرده
ة زمـین  كـر (. بنـابراین، تمـام   68)الحجـرات/  « باشـد  توانـد  ینمجهانی را دارد، جز این هم 

 هـا  ناآسمملکیت »وطن امت اسالمی است؛ زیرا تمام زمین در ملکیت اهلل و از آنِ اوست: 
 (.636/ عمران  آل« )زمین از آنِ اهلل است و

 ها تیمسئول. محتوا؛ تالزم حقوق و 3ـ2ـ4

محتوای شهروندی در امت واحدة اسالمی مشتمل بر اخالقیاتی است كه تالزم حقـوق  
و خداوند است كه با خلقت هماهنگ نظام هسـتی، تکوینـاً    كنند یمرا تبیین  ها تیمسئولو 

است. در این بیـنش، چـون عقـل انسـان بـا اجتمـاع        مقدر كردهچنین حقوقی را برای انسان 
 هـا  ناانسة حقوق و تکالیف را ندارد، خداوند با وحی، هم حقوق همصالحیت پی بردن به 

خداوند به هیچ كس جـز بـه انـدازة    »نماید:  و هم تکالیف آنان را تعیین می كند یمراتبیین 
میـزان قـدرت شـخص از او ووـایف و      بـاالتر از  گـاه   چیهـ )و  كنـد  ینمـ تواناییش تکلیف 

و هـر كـار    است (. هر كار )نیکی كه( انجام دهد، برای خود انجام دادهخواهد ینمتکالیف 
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(. در 68: 6876( )ر. ؛ خرمـدل،  131)البقـره/  « است )بدی كه( بکند، به زیان خود كرده
  ركـت حمکتب اسالم كه خداوند، مبدأ و مقصد نظام هستی اسـت و همـه بـه سـوی او در     

« عبودیـت »شدنی است كه از این مطلب به  ، كمال مطلوب انسان در این جهت تأمینندهست
: 6836؛ عبودیتی كه از روی اختیـار و انتخـاب آگاهانـه باشـد )ر. ؛ ورعـی،      شود یمیاد 
تا لحظة مرگ و خروج از نقشة دنیوی و رسیدن بـه مرتبـة یقـین و شـهود ـ كـه        قرآن(. 88

وَ اعبوـد رَبَّـکَ   اسـت:   ـ عبـادت را الزم شـمرده    شود یمحاصل  پس از مرگ برای انسان

)الحجر/  پروردگارت را تا زمانی كه مرگ بر تو رسد، پرستش كن حَتّی یَأتِیَکَ الیَقینُ:
66.) 

 ی حوزۀ عمومی و خصوصیانگار کسان. عمق؛ ی4ـ2ـ4

شهروندی در امـت واحـدة اسـالمی تنهـا یـک موضـوع عمـومی نیسـت و از زنـدگی          
ی هــا حــوزه. التــزام و پایبنــدی بــه اخالقیـات مشــتر  در  دشـو  ینمــصوصـی فــرد جــدا  خ

  نیـ ا. بـا  كنـد  ینمـ را از یکـدیگر جـدا    هـا  آنخصوصی و عمومی از لحاظ قلمرو اخالقی، 
،  ، یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر كه در منابع اسالمی نیز مورد توجه قرار گرفتـه حال

و حرمت حـریم خصوصـی اسـت. اهمیـت ارزش و      حم برخورداری اشخاص از مصونیت
معیار حمایت از حمّ حریم خصوصی در اسالم با مبانی متعـدد و محکمـی مـورد حمایـت     

ی مرتبط با هر یک از این دو حوزه نیز هر یک بخشی از هویت ها یآزاداست.  قرار گرفته
دولت و  . استقالل حوزة شخصی و خصوصی از قدرتدهند یمما را به عنوان انسان شکل 

تا شهروند آزاد و مستقل، هویـت شخصـی و    شود یمیا حتّی نهادهای حوزة عمومی باعث 
سـورة نـور بـر     17(. آیـة  66ــ 63: 6833یگانه و خودمحور پیداكند )ر. ؛ نوبهـار،    یهست

ای غیـر از   ای كسـانی كـه ایمـان آوردیـد در خانـه     »حرمت حریم خصوصی داللـت دارد:  
درستی رخصت طلبید و بر اهل آن )خانـه( سـالم كنیـد.     تا اینکه بههایتان وارد نشوید،  خانه

 (.17)النور/ « این برای شما بهتر است. باشد كه متذكر شوید
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 یریگ جهینت

است تا به بررسی تطبیقی الگوهای شهروندی رای/ در غرب بـا   در این مقاله، سعی شده
وهـای شـهروندی خـاص    در حقیقـت، الگ الگوی شهروندی در دیدگاه اسالمی بنـردازیم.  

هـای الهـی منطبـم دانسـت؛ چراكـه مباحـث مربـوط بـه          توان بر آموزه جوامع غربی را نمی
بـه طـور خالصـه     هویت، در هر یـک از الگوهـای شـهروندی متفـاوت از دیگـری اسـت.      

 نتیجه گرفت: توان یم

ـ در شهروندی فراگیر سیاسی با اولویت بخشیدن بـه برخـی اصـول، از جملـه تبعیـت      6
و اتکا نداشـتن بـه فهـم خاصـی از خیـر، ضـمن پـذیرش         انهیگرا دهیفان از مالحظات نکرد

و هویـت فـرد، مسـتقل از     اسـت  یی اخالقی، بر تقدم و برتری حقـوق تأكیـد شـده   تکثرگرا
. عضویت افراد در ایـن الگـو،   شود یمغایات و اهداف مفاهیم خیر، با انتخاب فرد تعریف 

فتن از رگـ ن  بهـره یز افـراد تأكیـد دارد. ایـن الگـو بـر      و بـر تکثـر و تمـا    باشـد  یمـ غیرارادی 
ی فراگیر تأكید دارد و نظامی مبتنی بر همکاری اسـت. قلمـرو اخـالق عمـومی و     ها آموزه

 ی هویت ملّی بستر این نوع از شهروندی است.ها ساختیست و نخصوصی یکسان 

یـی  گرا وحـدت ی فرهنگی، ضمن ابتنا بر خیر همگـانی و  گرا همگونـ در شهروندی 1
ی هویت و اولویت مفاهیم خیر، بر تعهدات ـ و نه حقـوق ـ    مند تیموقعاخالقی، با توجه به 

ــا    ــراد ب ــت اف ــن الگــو، هوی ــد دارد و در ای ــا ســاختتأكی ــد  ه ــاعی و سیاســی پیون ی اجتم
. عضـویت افـراد در ایـن    شـود  یمـ است و در تأكید و ابتنا بر خیر همگـانی تعریـف    خورده

ی فراگیـر تأكیـد   ها آموزهی از ریگ بهرهی جماعت و بر بخش سازمانالگو، ارادی است و بر 
. قلمـرو اخـالق عمـومی و خصوصـی     باشـد  یمـ  بخش تیهوی ها یوابستگدارد كه كانون 

واره و كوچـک، بســتر ایـن نــوع از    ی هــویتی انـدام هـا  سـاخت یکسـان اسـت و از طرفــی،   
 .باشد یمشهروندی 

چنـدالیگی هـویتی و خودبیـانگری    ـ شهروندی ارتبـاطی و چندالیـه ضـمن پـذیرش     8
ی تـوأم و فـراهم كـردن چـارچوبی     ها تیمسئولیی اخالقی، برحقوق و گرا كثرتهویتی و 

ی هـویتی تأكیـد   هـا  تفـاوت برای رسمیت یافتن كارگزاری انسان، و برابری فراگیر افراد و 
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م سطوح و تمایزهاست. بستر این الگو تما ها یهمساندارد و در این الگو، هویت تركیبی از 
 .باشد یممحلی تا فراملّی 

یی اخالقی، بـر تـالزم   گرا وحدتـ در امت واحدة اسالمی، شهروندی ضمن پذیرش 9
داللت دارد و هویت نیز در این الگو، در پیوند با منشاء جهـان هسـتی    ها تیمسئولحقوق و 

اعـت  بخشی جم و بر سازمان باشد یمافراد در این الگو، ارادی  تیعضو است. تعریف شده
ی فراگیر مبتنی است. قلمرو اخالق عمومی ها آموزهی از ریگ بهرهتأكید دارد. این الگو، به 
 باشـد و بسـتر ایـن الگـو تمـام سـطوح از محلـی تـا فرامّلـی اسـت.           و خصوصی یکسان می

چنین نتیجه گرفت كه ضمن، وجوه اشترا  و افتـراق میـان هـر یـک از      توان یم، نیبنابرا
را بـه مثابـة یـک كـل      قـرآن ، الزم است الگوی شهروندی قرآنوی الگوهای مزبور و الگ

 مالحظه نمود.
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