شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن

در شــهروندی اجتامعــی ،رویکــرد آرمانــی ،همراهــی میــان حــق
چکیده اجتامعــی و تکلیــف اجتامعــی اســت ،موضوعــی کــه میــان
مکاتــب گوناگــون فکــری ،مناقشــات زیــادی بــه راه انداختــه و
هنــوز راه مطلــوب حاصــل نشــده اســت .در ایــن مقالــه ،بــا اســتفاده از روش
تحلیــل محتــوای کیفــی اســتقرایی ،درصــدد شــناخت نســبت آموزههــای قرآنــی
بــا شــهروندی اجتامعــی بهمثاب ـهی یــک مفهــوم نوپدیــد برآمدهایــم تــا تکالیــف
اجتامعــی بهدس ـتآمده از آن را شناســایی و بررســی کنیــم .آیــه ،واحــد تحلیــل
در ایــن پژوهــش اســت و همــهی آیــات قــرآن ،بهطــور جامــع ،در چندیــن دور
بررسیشــدهاند .حساســیتهای نظــری پژوهشــگران ،از آرا و اندیشــههای دو
گــروه از اندیشــمندان غربــی و مســلامن دربــارهی مفهــوم شــهروندی اجتامعــی
و مفاهیــم و مؤلفههــای وابســته بــه آن وام گرفتهشــده اســت؛ از همیــن رو ،از
راه مراحــل کدگــذاری ،آیــات قــرآن کاوش شــده و مفاهیــم و مضامیــن مرتبــط را
اســتخراج کــرده و پــس از مقولهبندیهــای گوناگــون ،بــه دو مقولــهی اصلــی
و چندیــن مقولــهی فرعــی و جزئــی دســتیافته اســت کــه نشــاندهندهی
برنامههــای جامــع قــرآن دربــارهی تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی انســانها
از طریــق انجــام تکالیــف اجتامعــی حاکمیــت و مشــارکت اجتامعــی افـراد جامعه
ت آمــده اســت کــه
اســت .تکالیــف اجتامعــی ،از آیــات تربیتــی قــرآن بهدســ 
جایــگاه امــر بــه تکالیــف اجتامعــی در ســاختار تربیتــی قــرآن را نشــان میدهــد.
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مقدمه و بیان مسئله

اهتــام قــرآن بــه مســائل تربیتــی در خانــواده و جامعــه ،از نشــانههای اهمیــت جامعــه و امــر اجتامعی
در اســام و کیفیــت تشــکیل و تکویــن آن اســت .بـرای اینکــه جامعــه بتوانــد بهخوبــی شــکل گیــرد و اســاس
آن اســتوار گــردد و تزلزلــی در آن ایجــاد نشــود ،قــرآن کریــم تهذیــب و تربیــت نفــوس را در آن بســیار مهــم
میشــارد و نخســت بــه تربیــت فــرد ،ســپس نزدیــکان و خویشــان و جامعــه توجــه کــرده اســت .رعایــت
تربیــت فــرد ،خانــواده ،خویشــان و جامعــه بــه ســبب ایــن اســت کــه تــا فــرد ســاخته نشــود و خــود را مهذب
نســازد ،افـراد جامعــه بهســختی ،تربیــت خواهنــد شــد و مادامیکــه اهــل خانــواده اصــاح نشــوند ،تربیــت
جامعــه دشــوار اســت .بـرای تشــویق انســانها بــه ایــن امــر ،قــرآن بــه همیــن میـزان بســنده منیکنــد ،بلکــه
بــه معرفــی الگــو منــاد میپــردازد و پیام ـران الهــی را کــه بــه ایــن امــر اهتــام داشــتند ،اســوهی دیگ ـران
ِالصـ َـا ِة َوال ـ َّزكَا ِة َوكَانَ ِع ْنــدَ َربِّ ـ ِه َم ْر ِض ًّیــا» (مریــم .)55 ،ایــن آیــه دربــارهی
میشناســندَ « :وكَانَ یَأْ ُم ـ ُر أَ ْهلَــهُ ب َّ
حــرت اســاعیل اســت کــه اهلبیــت خــود را بــه اقامـهی منــاز و ادای زکات فرمــان مـیداد و در آیــهی 40
ســورهی ابراهیــم و آیــهی  214ســوریه شــعراء نیــز ،قــرآن بــه اصــاح ،تهذیــب ،ارشــاد و تربیــت دســتور داده
اســت .بــه تعبیــر جــوادی آملــی ( ،1391ص  ،)90مهمتریــن وظیفـهی انبیــا ،اهتــام بــه تشــکیل جامعـهای
ســامل بــوده اســت کــه بــر تربیــت اف ـراد و عمــل کــردن بــه تکالیفشــان اســتوار باشــد تــا انســانها در آن،
بــا ســازش و صلــح زندگــی کننــد .امــر بــه تکلیــف و انجــام آن ،یکــی از جنبههــای مهــم تربیــت اســت .در
آموزههــای تربیتــی اســام ،انســان در انجــام همــهی فعالیتهــای خــود ازجملــه فعالیتهــای تربیتــی،
پیــش از هــر چیــز و بیــش از هــر چیــز ،بایــد بــه محبوبیــت و مغضوبیــت عمــل از دیــد خداونــد و جایــگاه
آن در حــوزهی اوامــر و نواهــی رشعــی توجــه کنــد و همیــن نکتــه ،محــرک اقــدام یــا تــرک اقــدام او شــود.
تکلیفگرایــی نیــز بــه معنــای توجــه بــه عمــل و حرکــت بهســوی آن ،بــه انگیــزهی انجــام اوامــر خداونــد
(تکالیــف) و کســب رضایــت او در پرتــوی انجــام تکالیــف اســت (وقــاری زمهریــر و دیگـران ،1395 ،ص .)84
امــر بــه تکلیــف در قــرآن ،همگانــی اســت و بــه فــرد یــا اف ـراد خاصــی معطــوف منیشــود ،بلکــه هم ـهی
طبقــات جامعــه موظــف بــه انجــام تکالیفــی هســتند .در آموزههــای اســامی ،تکالیــف متناســب بــا حقــوق
اف ـراد وضعشــده اســت .در جامع ـهی دینــی ،خداونــد ب ـرای هم ـهی طبقــات جامعــه ،حقــوق مناســب بــا
ارزش تکالیــف آن را قـرار داده اســت کــه حاکــم اســامی ،بـرای اقامـهی قســط و اجـرای عدالــت ،موظــف
بــه رعایــت آن اســت .حقــوق بــر اســاس مصالــح و مســئولیتها معیــن میشــود و آنــان کــه طبقـهی برتــری
چــون رهـران و عاملــان جامعــه را تشــکیل میدهنــد ،مســئولیت بیشــری دارنــد .در نامـهی  53نهجالبالغــه،
از امــام علــی(ع) ،بیــان میشــود« :ب ـرای همــه اقشــار نــزد خداونــد ،گشایشــی اســت و هم ـهی آنــان بــه
میزانــی کــه امورشــان اصــاح شــود ،بــر زمامــدار حــق معینــی دارنــد و حاکــم در انجــام آنچــه خــدا بــر واجب
کــرده اســت ،منیتوانــد موفــق باشــد ،جــز بــا انجــام تکالیــف و اســتعانت از خــدا و خــود را بـرای انجــام دادن
حــق آمــاده ســازد و در همـهی امــور ،چــه آســان باشــد و چــه دشــوار ،صــر و تحمــل کنــد»؛ پــس بــر اســاس
ایــن ،همـهی اقشــار مختلــف جامعــه و در طبقــات گوناگــون اجتامعــی ،تکلیــف و مشــارکت در امــر جامعــه
دارنــد؛ بــه همیــن منظــور پیامــر فرمــوده اســت« :آگاه باشــید همــهی شــا والــی و همــهی شــا مســئول
رعیــت خویــش هســتید .امیــر ،رسپرســت مــردم و مســئول رعیــت خویــش اســت .همــر ،رسپرســت خانـهی
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شــوهر و فرزنــدان اوســت و در برابــر وی مســئولیت دارد  ...آگاه باشــید همـهی شــا حافــظ والــی هســتید و
همـهی شــا در برابــر رعیتتــان مســئول هســتید» و بــر همیــن مبنــا میتــوان گفــت :هیچکــس در جامعـهی
اســامی بــدون تکلیــف و مســئولیت نیســت.
امــر بــه تکلیــف ،بهمثابــ ه یــک آمــوزهی تربیتــی ،همــواره در آیــات گوناگونــی از قــرآن موردتوجــه
پــروردگار اســت .رضوانــی و امهطلــب ( ،1398ص  ،)24بــر ایــن باورنــد کــه تربیــت ،فرآینــد تبدیــل فــرد
مرتبــی از حالــت آزاد ،بــه عبــدی مکلــف اســت .ایشــان مـراد از تکلیفگرایــی تعلیــم و تربیــت را اینگونــه
تعریــف میکننــد :در هدفگذاریهــا و اتخــاذ روشهــای دســتیابی بــه اهــداف ،همــواره بــه انســان
بهعنــوان مخلوقــی نــگاه شــده کــه بایــد بــه بنــدهی خالقــش تبدیــل شــود و ب ـرای انجــام تکالیــف فــردی
و اجتامعــی کــه دیــن بــر عهــدهاش میگــذارد ،تربیــت گــردد .ایــن تکالیــف در برابــر حقوقــی اســت کــه
خداونــد ب ـرای بنــدگان خویــش در نظــر گرفتــه اســت.
حقــوق اجتامعــی یکــی از انــواع حقــوق انســان اســت .ایــن حقــوق در پــی تأمیــن نیازهــای اساســی و
اجتامعــی انســان ،محقــق میشــود .اندیشــمندان غربــی حقــوق اجتامعــی را زیربنــای شــهروندی اجتامعــی
میداننــد .تــی .اچ .مارشــال ( ،)1950اولیــن اندیشــمند غربــی اســت کــه مفهــوم شــهروندی اجتامعــی را
بهکاربــرده اســت .او شــهروندی اجتامعــی را در رســالهی «شــهروندی و طبقــات اجتامعــی» اینگونــه
تعریــف میکنــد« :برخــورداری از کمرتیــن میـزان رفــاه و امنیــت و زندگــی کــردن مطابــق بــا اســتانداردهای
رایــج و غالــب در جامعــه بــه شــیوههای موجــود متمــدن ».بعدهــا تعریفــی کــه مارشــال ارائــه کــرد ،نقــد
و بررســی شــد و برآینــدی از آن تعریــف در محافــل علمــی جهــان ارائــه گشــت کــه معتربتریــن تعریــف در
شــناخت شــهروندی اجتامعــی و حقــوق اجتامعــی اســت« :شــهروندی اجتامعــی ناظــر اســت بــر آن کــه
فــرد بهمثابـ ه یــک شــهروند در یــک رسزمیــن ،حقوقــی اجتامعــی دارد کــه از طریــق آن میتوانــد نیازهــای
اساســی و اجتامعــی خــود را تأمیــن کنــد و از حداقلهایــی از رفــاه اجتامعــی و اقتصــادی بـرای داشــن یــک
زندگــی ب ـرای رســیدن بــه رشــد و شــکوفایی بهرهمنــد شــود .ایــن حقــوق ،بیشــر از طریــق سیاس ـتهای
اجتامعــی دولتهــای رفاهــی محقــق میگــردد .شــهروندان عــاوه بــر امتیــازات اعطایــی دولتهــای رفــاه،
خــود نیــز بـرای تأمیــن حقــوق اجتامعیشــان ،تکالیفــی اجتامعــی دارنــد و بــا ایــن مبنــا ،شــهروندی اجتامعی
میتوانــد انتســابی (دریافتشــده) و یــا اکتســابی (کسبشــده) باشــد» (تیلــور ،1392 ،ص  ،102پیــت
الــکاک و دیگـران  ،1391ص  ،59-53فیتــز پرتیــک  ،1383ص  ،49بلیــک مــور  ،1389ص  76و نانســی آر .لــی
 ،1397ص  .)113بــر اســاس همیــن ،تکلیــف اجتامعــی نیــز در تعریــف مارشــال از شــهروندی اجتامعــی ،در
برابــر حقــوق اجتامعــی شــهروندان ،بــه آن اضافــه شــد.
بنــای اســام نیــز بــر آن اســت تــا همـهی افـراد جامعــه ،از یــک زندگــی حداقلــی بـرای رشــد و رســیدن به
کــال برخــوردار باشــند .ایــن زندگــی حداقلــی (حــق شــهروندی اجتامعــی) ،نوعی تســاوی میان همــهی افراد
یــک جامعــه اســت و اف ـراد بنــا بــر استعدادشــان ،استحقاقشــان و تالشهایــی کــه دارنــد ،موقعیتهــای
خــود را تغییــر میدهنــد تــا بــه وضــع مطلوبتــری برســند؛ درنتیجــه ایــن تغییــر ،نابرابریهایــی هــم در
پــی دارد .اســام مســئولیت و وظیفـهی تأمیــن ایــن حقــوق را هــم بــه حاکمیــت (دولــت) و هــم بــه مــردم
(امــت) ،بهمثابـهی تکلیفــی اجتامعــی ،بهتناســب واگــذار کــرده اســت (مطهــری ،1368 ،ص  .)133از ســوی
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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دیگــر ،بایــد بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای تربیتــی در قــرآن ،موازنــه
و همط ـرازی میــان مفاهیــم حــق و تکلیــف اســت .برخــاف الگوهــای تربیتــی رایــج در میــان مکاتــب
ق را محــور آموزههــای تربیتــی ق ـرار میدهنــد ،قــرآن در یــک رابط ـهی تعادلــی،
گوناگونــی کــه عمدت ـاً ح ـ 
انســان را هــم صاحــب حــق اجتامعــی میدانــد و هــم صاحــب تکلیــف اجتامعــی؛ بهعنوانمثــال خداونــد
ـم
ـم ِب َهــا َو َصـ ِّـل َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم َو تُ َزكِّی ِهـ ْ
ـم َصدَ َقـ ًة تُطَ ِّه ُر ُهـ ْ
در ســورهی توبــه آیــهی  103میفرمایــدُ « :خـ ْذ ِمـ ْن أَ ْم َوالِ ِهـ ْ
ـم»؛ و پرداخــت زکات را عامــل پاکــی و تربیــت و رشــد مؤمنــان
یع َعلِیـ ٌ
إِنَّ َص َلتَــكَ َس ـكَ ٌن لَ ُهـ ْ
ـم َواللَّــهُ َس ـ ِم ٌ
میدانــد .در ایــن آیــه کــه بهعنــوان آمــوزهای تربیتــی در نظــر گرفتــه میشــود ،خداونــد تکلیــف پرداخــت
زکات ب ـرای تأمیــن نیازهــای اساســی ســایر اف ـراد جامعــه را بــر دوش عمــوم انســانها ق ـرار داده اســت؛
از همیــن رو ،آیــات قــرآن بــا رویکــردی توأمــان میــان حــق و تکلیــف ،درصــدد رفــع نیازهــای اساســی و
اجتامعــی افـراد برآمــده اســت.
پژوهــش حــارض ،درصــدد یافــن مفاهیــم متناظــر بــا مفهــوم تکلیــف اجتامعــی در قــرآن اســت .در غرب،
تکلیــف اجتامعــی بهعنــوان مفهومــی مــدرن تلقــی میشــود و در پــی مفاهیمــی همچــون حقــوق اجتامعــی
و شــهروندی اجتامعــی معنــا پیــدا میکنــد .نویســندگان بــر ایــن فــرض هســتند کــه آموزههــای تربیتــی
قــرآن ،امــر بــه تکلیــف در مشــارکت ب ـرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی انســانها را بهمثاب ـهی
تکالیفــی اجتامعــی ب ـرای اف ـراد جامعــه در نظــر گرفتــه اســت و ایــن مفهــوم در کنــار ســایر مفاهیمــی
همچــون نیــاز ،حــق ،تأمیــن و ...ســابقهای تاریخــی دارد و ایــن مفاهیــم ،دغدغهی همیشــگی برش هســتند و
منحــر بــه زمــان و مــکان خاصــی نیســتند .قامئینیــک ( ،1392ص  ،)4-2معتقــد اســت کــه جهــان مســیحی
کــه ظهــور متدنــی آن در غــرب بــوده ،از ابتــدا بــا خــأ و نبــو ِد رشیعــت و آموزههــای اجتامعــی هم ـراه
ـرب مســیحی ،بــه بیــان آگوســتینی،
بــوده اســت؛ بــه همیــن ســبب ،فلســفهی سیاســی و اجتامعــی در غـ ِ
در شــهری غیــر از شــهر خــدا و ایــان صورتبنــدی شــده اســت .هیــچ جایــی بهــر از نظریـهی شــهر خــدا
و شــهر انســانِ ســنت آگوســتین ،گویــای ایــن دیــدگاه در مســیحیت نیســت کــه فاصل ـهی دیــن و دنیــا در
آموزههــای مســیحی ،بهانــدازهای اســت کــه صورتبنــدی فلســفیِ مســائل اجتامعــی ،در حیط ـهی تنــگ
آموزههــای مســیحی منیگنجــد و همیــن تغافــل ،ســبب شــده اســت کــه اندیشــمندان غربــی کــه عموم ـاً
متأثــر از تعالیــم مســیحی هســتند ،همیــن ایــده و دیــدگاه را دربــارهی آموزههــای اســامی بــه کار ببندنــد.
درصورتیکــه اســام در عمــوم آموزههایــش ،بــه مســائل اجتامعــی نــگاه ژرف و دقیقــی دارد .بــه همیــن
منظــور ،دریافــت سیاســت اجتامعــی اســام و بهتبــع آن ،شــناخت تکالیــف اجتامعــی از راه مــن مقــدس
و آموزههــای تربیتــی آن ،امــری رضوری و مهــم اســت کــه پژوهشــگران بــا دقــت ف ـراوان ،مــن قــرآن را از
طریــق روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســتقرایی کنــدوکاو و بررســی کردهانــد .انتخــاب رویکــرد اســتقرایی بــه
محققیــن جرئــت داده اســت کــه بــر مبنــای مقــوالت مســتخرج از قــرآن ،ســاختار نظــام تکالیــف اجتامعــی
افـراد جامعــه را تشــکیل دهنــد و نــه اینکــه از راه رویکــرد قیاســی ،در پــی آن باشــند تــا مفاهیــم غربــی را از
البـهالی مــن قــرآن بیابنــد .همیــن تفــاوت رویکــرد ،ســبب کشــف برنامــهی جامــع تأمیــن نیازهــای اجتامعــی
افـراد جامعــه ،در قالــب عمــل بــه تکالیــف اجتامعــی در آموزههــای تربیتــی قــرآن شــد کــه در ادامــه بیــان
و بررسیشــده اســت.
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هدف اصلی

هــر پژوهشــی بـرای دســتیابی بــه اهــداف خاصــی انجــام میشــود کــه در مســئلهی آن پنهــان اســت و
بایــد آشــکار شــود .هــدف عمــدهی مقالــه ایــن اســت کــه بتوانــد پاســخ پرســش اصلــی و یــا مســئلهی آغازین
را پیــدا کنــد .پرســش اصلــی مقالــه ایــن اســت کــه نســبت آموزههــای تربیتــی قــرآن بــا انجــام تکالیــف
اجتامعــی افـراد جامعــه چیســت؟
پاســخ بــه ایــن پرســش هــدف اصلــی پژوهــش اســت .عــاوه بــر آن ،برنامههــای منتــج از آموزههــای
تربیتــی قــرآن دربــارهی شــهروندی اجتامعــی ،چــه ب ـرای اف ـراد جامعــه و چــه ب ـرای حکومــت ،بهمنظــور
تعییــن تکالیــف اجتامعــی اهمیــت فراوانــی دارد .تعییــن تکالیــف اجتامعــی کــه قرآن بـرای عموم انســانها،
مســلامنان و حتــی کافـران و مــرکان در نظــر گرفتــه ،از اهــداف ایــن مقالــه اســت کــه در بخــش یافتههــا
بــه آن پرداختــه میشــود .اســتخراج و تعییــن تکالیــف و مشــارکت اجتامعــی افــراد جامعــه در تأمیــن
نیازهــای اساســی و اجتامعــی خــود و دیگ ـران و تعییــن نظــام رفاهــی حکومــت اســامی از قــرآن ،ب ـرای
احقــاق حقــوق اجتامعــی اف ـراد جامعــه نیــز از اهــداف عمــدهی ایــن پژوهــش اســت.

شها
پرس 

 -1نســبت میــان آموزههــای تربیتــی قــرآن و مفهــوم تکلیــف اجتامعــی بهمثابـهی یــک مفهــوم نوپدیــد
چیست ؟
 -2چه کسانی در قرآن ،تکالیف اجتامعی دارند؟
 -3راههــا و برنامههــای تأمیــن و احقــاق حقــوق اجتامعــی افـراد از طریــق تکالیــف اجتامعــی حاکمیــت
و امــت در قــرآن چیســت؟

آشنایی با واژگان بهکار رفته

شــهروند :شــهروند از واژهی شــهر مشــتق شــده اســت و بــه لحــاظ حقوقــی ،شــهروند ،تنهــا بــه ســاکن
شــهر گفتــه منیشــود ،بلکــه فــردی شــهروند محســوب میشــود کــه رشایــط الزم بـرای مشــارکت در ادارهی
امــور عمومــی ،در چارچــوب قوانیــن کشــور را دارد .شــهروند نقطــهی مقابــل رعیت اســت و برخــاف ،رعیت
در ادارهی امــور جامعــه مشــارکت دارد .شــهروندی جایگاهــی اســت کــه بــه همــهی افـرادی داده میشــود
کــه عضــو متامعیــار اجتــاع هســتند و همگــی جایــگاه برابــر و حقــوق و تکالیــف متناســب بــا ایــن پایــگاه
دارنــد (رســولی و زندهبــودی ،1390 ،ص  63و .)64
شـهروندی اجتامعی :تی .اچ .مارشـال ،مفهوم شـهروندی اجتامعی را خلق کرده اسـت؛ اما با توجه تعاریف
گوناگونـی که دربارهی این مفهوم توسـط اندیشـمندان (تیلـور ،1392 ،ص  ،102پیت الکاک و دیگـران  ،1391ص
 ،59-53فیتـز پرتیـک  ،1383ص  ،49بلیـک مـور  ،1389ص  76و نانسـی آر .لی  ،1397ص  )113ارائهشـده اسـت،
میتـوان برآینـدی از ایـن تعاریـف را بدیـن شـکل بیـان کرد« :شـهروندی اجتامعـی ناظر بر این اسـت که فرد
بهمثابـهی یـک شـهروند در یـک رسزمیـن ،حقوقی اجتامعی دارد کـه از طریق آن میتواند نیازهای اساسـی و
اجتامعـی خـود را تأمیـن کنـد و از حداقلهایـی از رفـاه اجتامعـی و اقتصادی برای داشتن یـک زندگی جهت
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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رسـیدن بـه رشـد و شـکوفایی بهرهمنـد شـود .ایـن حقـوق ،بیشتر از راه سیاسـتهای اجتامعـی دولتهـای
رفاهـی محقـق میگـردد و برخـی بـر این عقیدهاند :شـهروندان علاوه بر امتیـازات اعطایی دولتهـای رفاه،
خـود نیـز بـرای تأمین حقوق اجتامعیشـان ،تکالیفـی اجتامعی دارند .شـهروندی اجتامعی میتواند انتسـابی
(دریافت شـده) و یا اکتسـابی (کسبشـده) باشـد».
حقـوق اجتامعـی :حقـوق اجتامعـی ،مجموعـه حقهـا و حامیتهایـی اسـت کـه از طریـق آن آسـایش،
رفـاه و بهزیسـتی بـه بیشترین و نبـودن رفاه به کمرتین سـطح میرسـد .حقـوق اجتامعی ناظر اسـت بر حق
برخـورداری از حداقـل رفـاه اقتصـادی و اجتامعـی که بهعنـوان مزایای عضویت و مشـارکت در حیات جامعه
بـه افـراد تعلـق میگیـرد تا شـخص در مسـیر کامل و رشـد خویـش ،از رشایـط آبرومندانهی زندگـی برخوردار
شـود .ایـن حقـوق بهموازات اسـتقرار نظامهای حامیتی شـکل میگیرنـد (موسـیزاده ،1390 ،ص .)263-262
تکالیــف اجتامعــی و مشــارکت اجتامعــی :بهطــور خالصــه ،گفتــان تکلیفمحــور بــر مفهــوم شــهروند
خــوب داللــت دارد و شــهروند خــوب کســی اســت کــه مالیاتــش را بپــردازد ،از قانــون اطاعــت کنــد،
هنگامیکــه فراخوانــده شــود بــه ارتــش خدمــت کنــد و درمجمــوع ،هــر چــه حکومــت بخواهــد ،انجــام
دهــد و در هنــگام انتخابــات ،کار او ایــن اســت کــه بــه تعــدادی از رهربانــی رأی دهــد کــه آنــان را الیــق
میپندارنــد (پوریــان و دیگ ـران ،1397 ،ص  .)240درمجمــوع ،شــاخصهای تکالیــف شــهروندی را میتــوان
در ایــن مــوارد خالصــه کــرد :پرداخــت مالیــات و عــوارض ،اح ـرام بــه قانــون ،دفــاع از رسزمیــن ،خدمــت
نظاموظیفــه ،رشکــت در کارهــای داوطلبانــه ،آگاهــی و اطــاع از اخبــار و مســائل کشــور و رشکــت در
انتخابــات (هــان ،1397 ،ص .)241
مشــارکت شــهروندان بــرای قــدرت شــهروندان اســت .توزیــع مجــدد قــدرت اســت ،بهنحویکــه
شــهروندانی را کــه از فرآیندهــای سیاســی و اقتصــادی حــذف شــدهاند ،قــادر میســازد کــه بهطــور ســنجیده
و آگاهانــه ،در آینــدهی خویــش دخالــت کننــد؛ همچنیــن مشــارکت رصفـاً در دادن اطالعات به مردم ،داشــن
روابــط خــوب و متقاعدســازی شــهروندان محســوب منیشــود ،بلکــه گشــودن حکومــت بــه روی مــردم و
تشــویق بــه کنــش متقابــل آنــان اســت (فاضلــی و دیگـران ،1394 ،ص .)18

مبانی نظری

در ایـن قسـمت ،بـه بخشـی از آرا و دیدگاههـای اندیشـمندان غربـی و مسـلامن ،دربـارهی تکالیـف و
مشـارکت اجتامعـی خواهیـم پرداخـت .در آموزههـای تربیتـی منبعـث از تفکـرات صاحبنظـران ،تکلیـف
اجتامعـی در برابـر حقـوق اجتامعـی افـراد تبیین میشـود .در گـذرگاه اندیشـهای غربیها ،بیشتر آموزههای
تربیتـی ،مبنایـی لیربالیسـتی دارد کـه فرد را نسـبت به جامعه ترجیـح میدهد و حفظ حقوق شـخصی افراد،
بهمنزلـهی حفـظ همـهی ارکان جامعه در نظر گرفته میشـود .آمارتیاسـن ( ،1390ص  ،)148معتقد اسـت که
فردگرایـی محـض در لیربالیسـم ،بـه خودخواهـی و بیتوجهـی افـراد نسـبت بـه یکدیگر و جامعهشـان منجر
شـده اسـت و توقعـات و انتظـارات فراوانـی را برای فـرد ایجاد میکنـد و ازاینرو ،پذیـرش تکالیف اجتامعی،
بهعنوان مشـارکت ایشـان در انواع امور رسزمینشـان ،بهسـختی صورت میگیرد .از سـوی دیگر ،در آموزههای
تربیتی سوسیالیسـتها و کمونیسـتها ،اصالت با جامعهگرایی اسـت و فرد در برابر جامعه ،ارزش و اعتبار
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چندانـی نـدارد .مایـکل سـندل ( ،1396ص  ،)67جامعهگرایـان افراطـی را قاتلین حقوق فـردی معرفی میکند
و معتقـد اسـت کـه در چنیـن جوامعـی ،مفاهیمی همچون رؤیای شـخصی و رقابت ،ازدسـترفته اسـت.
از ســوی دیگــر ،در نظــام تفکــری دربــارهی شــهروندی اجتامعــی ،دولــت رفــاه مســئول اول و مســتقیم
برآوردهســازی نیازهــای اساســی و اجتامعــی شــهروندان اســت .ایــن رویکــرد ســبب میشــود کــه شــهروندان
رصفــاً خــود را مرصفگــرا و منفعــل فــرض کننــد و کوچکتریــن مشــارکتی در بــاب تأمیــن نیازهــای
اساسیشــان نداشــته باشــند؛ از همیــن رو ،در الگوهــای تربیتــی برآمــده از نظریـهی احقاق حقــوق اجتامعی
(شــهروندی اجتامعــی مارشــال) ،شــهروندان ،اف ـرادی منفعــل و دریافتکننــده هســتند کــه وابستگیشــان
بــه دولــت رفــاه روزب ـهروز بیشــر و بیشــر میشــود .هایــک ( ،1395ص  )73و نازیــک ( ،1395ص ،)115
معتقدنــد :احقــاق حقــوق اجتامعــی از طریــق دولتهــای رفــاه ،خیانــت بزرگــی بــه تربیــت نسـلهای پــس
از ایــن اســت؛ زیـرا ایــن نسـلها بـرای تأمیــن نیازهــای اساسیشــان ،چشــم بــه دولتهــای رفــاه دوختهانــد
و اساس ـاً هیچگونــه نقشــی در تأمیــن رسنوشــت خویــش ندارنــد؛ بــه همیــن علــت ،در الگوهــای تربیتــی
نظامهــای رفاهــی ،وابســتگی محــض انســانها بــه حکومتهــا و تابعیــت بیچونوچ ـرای شــهروندان از
حاکمیتهــا بــه وجــود خواهــد آمــد.
موسـوی ( ،1395ص  ،)34در رسـالهی دکتریاش بـرای آنکـه بتوانـد نظـم تربیتـی و الگووارانـهی شـهروندی
منفعل را برهم زند ،از شـهروندی فعال سـخن گفته اسـت .او شـهروندان فعال را افرادی معرفی میکند که در
تعییـن رسنوشـت خویـش ،مشـارکت دارنـد و در تأمین نیازهای اساسـی و اجتامعیشـان ،همگام بـا دولتهای
رفاه ،رشیک و سـهیم میشـوند .وی این ایده را از نظریهی راه سـوم آنتونی گیدنز ( ،1395ص  ،)42وام میگیرد
و تأکیـد میکنـد کـه الگـوی شـهروندی فعـال ،در برابـر الگـوی شـهروندی منفعـل ،هنگامـی شـکل میگیـرد
کـه دولتهـای رفـاه ،مسـیر سوسیالدموکراسـی را طـی کننـد و از ایـن طریـق در قالـب دوگانههـای اجبـار
و تحمیـل و تشـویق و پـاداش و در دو وجـه ایجابـی و سـلبی ،شـهروندان را بـه تکالیفـی مکلـف مناینـد ،در
غیـر ایـن صـورت ،به سـبب هزینههای سـنگین خدمـات رفاهـی ،راهی جز ورشکسـتگی برای کشـورها باقی
نخواهـد ماند.

مرور نظرات و آراء متفکرین مسلامن

در بررســی همــهی نظـرات  56اندیشــمند مســلامن در رســالهی اســام و شــهروندی اجتامعــی ،همگــی
حقــوق اجتامعــی اف ـراد جامعــه را محــرم دانســته و راههــا و برنامههــای گوناگونــی را ب ـرای احقــاق ایــن
حقــوق بیــان داشــتهاند .متفکریــن مســلامن ،در وهلــهی اول ،حکومتهــای اســامی را مســئول تأمیــن
نیازهــای اساســی و اجتامعــی شــهروندان برشــمرده و حتــی برخــی از اندیشــمندان بــر آن تأکیــد مؤکــد
داشــتهاند؛ تــا آنجــا کــه اف ـرادی ماننــد ابوحنیفــه ،اخوانالصفــا ،جاحــظ و ابنعامــری معتقدنــد کــه اگــر
حاکــم جامعـهی اســامی بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی همــت نگــارد ،امــت اســامی میبایســت
ابتــدا او را امربهمعــروف و نهــی از منکــر کننــد و اگــر افاقــه نکــرد ،نســبت بــه حاکــم شــورش کننــد و
خواهــان برکنــاری او گردنــد؛ امــا از ســوی دیگــر نیــز ،برخــی از اندیشــمندان برخالف گــروه اول ،نظــر دیگری
داشــتند .آنــان نیــز حقــوق اجتامعــی را محــرم میشــمردند و تأمیــن و احقــاق ایــن حقــوق را جزئــی از
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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وظایــف حاکــم جامعــه اســامی میدانســتند؛ امــا اینطــور میپنداشــتند کــه اگــر حاکــم جامعــه ،ظــامل و یــا
جائــر باشــد و درصــدد تأمیــن نیازهــای اساســی افـراد جامعــه نباشــد ،امــت اســامی حــق شــورش علیــه شــاه
و یــا حاکــم جامعـهی اســامی را ندارنــد .از ایــن میــان میتــوان بــه اندیشـههای ابویوســف قاضــی ،عالمــه
مجلســی ،محقــق کرکــی و ســید جعفــر کشــفی اشــاره کــرد.
از دیگــر آرا و نظـرات متفکریــن مســلامن میتــوان بــه اهمیــت دادن ایشــان بــه موضــوع تکلیــف امــت
اســامی ،در قالــب همــکاری و تعــاون در جامعــهی اســامی ،دربــارهی رفــع نیازهــای اساســی و اجتامعــی
ســایر شــهروندان اشــاره منــود .ایشــان بــر تعــاون و دگریــاری در میــان امــت اســامی تأکیــد فـراوان دارنــد و
همیــاری و دگریــاری شــهروندان در قبــال یکدیگــر را جزئــی از تکالیــف اجتامعــی افـراد جامعــه میداننــد و
در ایــن دیــدگاه ،حاکــم جامعـهی اســامی ،تنهــا مســئول و مکلــف بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی
شــهروندان نیســت ،بلکــه ســایر شــهروندان نیــز ،خــود مکلــف بــه مشــارکت اجتامعــی در برنامههــای
معطــوف بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی شــهروندان هســتند.
در رویکــرد متفکریــن مســلامن نســبت بــه حقــوق و تکلیــف اجتامعــی شــهروندان ،ایشــان همــهی افراد
جامعــه را مســتحق دریافــت خدمــات رفــاه اجتامعــی میداننــد ،مگــر افـراد کافــر یــا مرشکــی کــه نســبت
بــه حکومــت اســامی و مســلامنان ،عــداوت و دشــمنی دارنــد و هیــچ توصیــه و انــدرزی بــه ایــن گــروه
نتیجهبخــش نباشــد؛ از همیــنرو ،همــهی شــهروندانی کــه در جغرافیــای جامع ـهی اســامی (داراالســام)
زندگــی میکننــد ،چــه اهــل کتــاب باشــند و چــه مســلامن ،جــدای از طبقــهی اجتامعــی و هرگونــه تفــاوت و
متایــزی ،مســتحق دریافــت خدمــات اجتامعــی و بهرهمنــدی از حقــوق اجتامعــی هســتند.
همچنیــن در ایــن نــوع بینــش ،کار و اشــتغال ،بســیار اهمیــت دارد و عمــوم متفکـران مســلامن ،دولــت
اســامی را موظــف و مکلــف بــه تأمیــن شــغل افــراد جامعــه میداننــد .ایــن متفکــران بــا اشــاره بــه
آموزههــای تربیتــی در قــرآن و احادیــث معتقدنــد کــه در جامعــهی اســامی ،هیچکــس بــدون تکلیــف
و کار نیســت و هم ـهی کســانی کــه تــوان کار کــردن دارنــد ،موظــف بــه تــاش و کوشــش بهمنظــور رفــع
نیازهــای اساســی و اجتامعــی خویــش هســتند؛ بــه بیــان دیگــر ،در جامعــهی اســامی ،همــهی شــهروندان
عضویــت شــهروندی اجتامعــی دریافتشــده و انتســابی دارنــد و هــر کــس بــا تــاش و کوشــش بیشــر
خــود میتوانــد صاحــب منافــع بیشــری شــود؛ امــا حــق بهرهمنــدی از نیازهــای اساســی و اجتامعــی ،بـرای
عمــوم شــهروندان در یــک جامعــه اســامی ،بــدون هیچگونــه قیــد و رشطــی اســت .در ایــن میــان میتــوان
در برخــی از نظـرات اندیشــمندان مســلامن ،از اهــل ذمــه و اهــل کتــاب بهعنــوان افـرادی نــام بــرد کــه در
برابــر حــق شــهروندی اجتامعــی خــود ،شــامل تکلیــف هســتند .اینــان میبایســت بــا پرداخــت جزیــه ،حــق
شــهروندی اجتامعــی خــود را کســب کننــد و بهنوعــی شــهروندی ایــن نــوع از افـراد جامعــه ،اکتســابی و یــا
کسبشــده اســت ،هرچنــد کــه ابوحنیفــه در نظـرات خــود میگویــد :اگــر اهــل ذمـهای توانایــی پرداخــت
جزیــه را نــدارد ،حاکــم اســامی نبایــد او را بــه پرداخــت بیشازحــد توانــش مجبــور کنــد .از دیگــر تأکیداتــی
کــه متفکـران مســلامن دربــارهی تکلیــف اجتامعــی امــت اســامی دارنــد ،میتــوان بــه مشــارکت اجتامعــی
در اندیشـهی متفکـران متأخــر اشــاره کــرد .ایــن دســته از متفکـران نســبت بــه متفکـران متقــدم ،تکالیــف
اجتامعــی را نوعــی مشــارکت اجتامعــی در زندگــی اجتامعــی شــهروندان بهشــار میآورنــد .آنــان بیشــر
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بــه جــای بــهکار بــردن مفهــوم تکلیــف ،از واژهی مشــارکت در آراءشــان اســتفاده کردهانــد .درمجمــوع بایــد
گفــت :در نظــام اندیشـهای متفکـران مســلامن ،بــه هــان انــدازه کــه بــه حقــوق اجتامعــی اهمیــت داده
شــده ،تکلیــف اجتامعــی امــت اســامی نیــز ،پررنــگ و مهــم انگاشــته شــده اســت و بیشــرین میـزان تأکیــد
بــر تکالیــف اجتامعــی افـراد جامعــه را نیــز میتــوان در آراء اندیشــمندان متقــدم مســلامن جســتجو کــرد.

روششناسی :تحلیل محتوای کیفی استقرایی

برای فهم واژگان آیات ،به تحلیل محتوای کیفی نیاز مربم داریم؛ زیرا از طریق این روش میتوان به کنه لغات و معانی آنها پی برد .روش
تحقیق کیفی این امکان را به محقق میدهد که با حساسیتهای نظری از پیش به وجود آمده ،مفاهیمی نو را جستوجو کند که هر
یک از آنها میتواند فهم جدیدی را به پژوهشگر بدهد .برتری روش کیفی ،در چنین موضوعات مشابهی در این است که محقق میتواند
با نگاهی تأویلگرایانه (که برگرفته از روش کیفی است) قرائت و یا دستورالعملهای دین را دربارهی یک موضوع اجتامعی استخراج کند
و نزدیکترین برداشت از منت را (بهمثابه هامنچه بیانشده است) ارائه دهد .در روش کیفی ،محقق این شجاعت را پیدا میکند تا بتواند
با اطالعات پیشین ،برداشت و تلقی خود را تبیین مناید؛ ازاینرو ،روش بهکار گرفتهشده در این مقاله ،روش تحلیل محتوای کیفی از نوع
استقرایی است .از دیدگاه فیلیپ مایرینگ ( ،2000ص  ،)180مواد متنی انتخابشده را میتوان به دو شیوهی استقرایی و قیاسی تحلیل
کرد .در شیوهی استقرایی ،محقق ابتدا به مطالعهی اکتشافی و توصیفی دادهها میپردازد .سپس دادهها را در قالب مفاهیم و مقولههای
تکوینی و برآمده از منت میریزد .این شیوهی تحلیل ،خاص تحلیل محتوای کیفی است که در این پژوهش نیز استفادهشده است .در شکل
ذیل ،مرحلهی آمایش تحلیل محتوای استقرایی از سوی مایرینگ منایش داده میشود:

شکل  .1مرحلهی آمایش تحلیل محتوای استقرایی مایرینگ.
بر همین مبنا ،واحد مطالعه ابتدا انتخاب میشود .در این پژوهش ،قرآن ،واحد مطالعه و آیه ،واحد تحلیل است .منونهگیری آیات در
قرآن ،بهصورت مجموعهی کامل یا جامع است که در پی آن ،همهی آیات بهطور کامل در چند دور خوانشی ،مورد مداقه و بررسی قرار
میگیرند .در این نوع منونهگیری (جامع یا مجموعهی کامل) ،همهی موارد ،گروهها ،پدیدهها ،واحدها و بهطورکلی ابعاد مدنظر وارد طرح
منونه میگردند (جانسون و کریسنتسن ،2008 ،ص  .)244پس از قرائت و خوانش چند دورهی آیات ،دادهها بهطور کامل فهمیده میشوند
و مراحل کدبندی صورت میپذیرد .برای مقولهبندی دادهها در این مقاله ،از روش کدبندی نظریهی زمینهای استفادهشده است .احمد
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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محمدپور ( ،1392ص  ،)127بر این عقیده است که برای مقولهبندی در روش تحلیل محتوای کیفی ،میتوان از روش کدبندی نظریهی
زمینهای بهره برد؛ همچنین سالدنا ( ،1395ص  ،)259کدبندی نظریهی زمینهای را بهرتین شیوه برای تحلیل محتوای کیفی میداند؛ زیرا
این سه مرحله از کدبندی هم میتوانند زمینهساز ظهور نظریه شود و هم میتوانند به سطحی پایینتر یعنی استحصال مفاهیمی ناب از
متون باشد .هرچند که در این پژوهش ،رصفاً از دو مرحلهی اول کدگذاری یعنی باز و محوری استفاده میشود و درنهایت ،از مقولههای
بهدستآمده ،مدل مفهومی استخراج میشود و نظریهپردازی صورت منیگیرد .محقق ابتدا با بررسی دادهها و طبقهبندی آنها در قالب
دادههای متنی و نیز با ارجاع به پرسش یا پرسشهای تحقیق آغاز میکند .سپس مراحل کدگذاری را به تفکیک پرسش یا پرسشهای تحقیق
رشوع میمناید .پس از کدبندیها ،ساخت مقوالت رشوع میشود .مقوالت ،وابسته به کدهای بهدستآمده از آیات هستند .ممکن است
همهی کدهای بهدستآمده در ذیل یک مقولهی اصلی یا کلی بهخوبی منایان نشوند؛ به همین منظور ،هر مقولهی اصلی میتواند به چند
مقولهی فرعی و مقولهی جزئی تقسیم گردد .به تعبیر مایلز و هابرمن ( ،1994ص  ،)102کد فرعی برچسب ثانویه است که پس از آنکه
کد اولیه برای داده مشخص شد ،به آن داده منتسب میشود تا بر غنای کدهای واردشده بیفزاید یا توضیح دقیقتری برای آن فراهم کند.
تعداد این کدهای ثانویه از دو چیز متأثر است :اول ،حجم دادههایی که برای مقولهبندی و تحلیل وجود دارد؛ دوم ،متناسب با اختصاصاتی
خواهد بود که نیاز است برای دادهها مشخص شوند .هر مقولهی فرعی به تناسب حجمی که دارد ،میتواند ملحق به مقوالت جزئیتر
شود .همهی مقوالت جزئیتر ،ذیل مقولهی اصلی قرار دارند و توضیحدهندهی جایگاه آن مقوله هستند (مایلز و هابرمن ،به نقل از سالدنا،
 ،1395ص  )122که در این پژوهش ،مقوالت فرعی به سبب حجم باال ،به مقوالت جزئی و زیرمقوالت بهطور جزئیتر تقسیم شدهاند .چون
رویکرد پژوهش رویکردی استقرایی است ،ساخت همهی مقوالت ،برآمده از منت موردتحقیق است .برخالف رویکرد قیاسی که ساخنت مقوالت
منبعث از چارچوبها و مبانی نظری (پیشفرضهای نظری) است ،در رویکرد استقرایی ،پیشینههای نظری رصفاً برای مرور اندیشههای
پیشین و فربهسازی حساسیتهای نظری به کمک پژوهشگران میآید تا کدگذاری و مقولهبندیِ منت مدنظر ،از قواعد کلی و اولیهی موضوع
و مسئله یادشده خارج نشود .در این مقاله ،مقوالت اصلی با کدهای مرتبط با مفهوم تکلیف اجتامعی شهروندان ،در دو مقولهی اصلی با
عناوین «تکالیف اجتامعی در قرآن ،تکالیف گروههای مختلف شهروندان به انواع گوناگون مشارکت در تأمین برنامههای معطوف به رفع
نیازهای اجتامعی شهروندان» و «تکلیف نظام رفاهی اسالم (حاکم و حکومت) برای رفع نیازهای اجتامعی شهروندان» استحصال شد و
در پی آن ،از مقولهی اصلی اول 4 ،مقولهی فرعی و  47مقولهی جزئی و  63زیرمقوله استخراج گردید؛ همچنین از مقولهی اصلی دوم3 ،
مقولهی فرعی و  23مقولهی جزئی و  58زیرمقوله به دست آمد و درنهایت ،در پایان هر مقولهی جزئی ،تحلیلی جامع بر مبنای چارچوب
مفهومی و حساسیت نظری پیشین و بهدستآمده بیان شد .در ابتدای هر مقولهی اصلی و مقولهی فرعی ،پرسشهای جزئی و فرعی
منبعث از پرسشهای اصلی پژوهش بهصورت تفکیکشده ،در ابتدای هر بخش مطرح گردید .پس از کدگذاریها و مقولهبندیها ،از طریق
اعتبار بازاندیشانه ،از سه مرحلهی بازاندیشی دروننگرانه ،بازاندیشی روششناختی و بازاندیشی معرفتشناختی ،یافتهها (مفاهیم نوپدید
و مقولههای نهایی مستخرج از کدبندی آیات) ،اعتبارسنجی شدند و همچنین از مسی ِر راهربد پنجگانهی ارتقای کیفیت سیلورمن (،)2005
معتربسازی دادههای کیفی صورت پذیرفت؛ همچنین از طریق مجموعه کتب سیوسه جلدی فرهنگ قرآن ،نوشتهی اکرب هاشمی رفسنجانی
و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،کدهای استخراجشده مجددا ً مورد ارزیابی و بازاندیشی نهایی قرار گرفت؛ بهعنوان منونه یکی از
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منونههای روش کدگذاری و مقوالت مستخرج از آن ،در جدول ذیل بیان میشود:

کد (ها)

حق
اهل الکتاب
دیار
حصن
بیت و
...

مقولهی اصلی

مقولهی فرعی

مقولهی جزئی

زیرمقوله

تکلیف نظام
خدا و پیامرب
رفاهی اسالم
تکلیف اجتامعی (حاکم و حکومت) تکلیف نسبت به مسئول تقسیم
برای رفع نیازهای مدیریت انفال انفال در جامعهی
در قرآن
اسالمی
اجتامعی
شهروندان

واحد-منونه
سورهی انفال
آیهی 8

جدول  .1منونهی روش کدگذاری و مقوالت وابسته مستخرج از کدها.

یافتههای مقولهی اصلی اول (تکالیف گروههای مختلف شهروندان به انواع گوناگون مشارکت در تأمین
برنامههای معطوف به رفع نیازهای اجتامعی شهروندان)
هامنطــور کــه در بخــش روششناســی اشــاره شــد ،یافتههــای حاصــل از ایــن پژوهــش ،دربــارهی
تکالیــف اجتامعــی شــهروندان در قــرآن ،بــه دو مقول ـهی اصلــی منتــج شــد .مقول ـهی اصلــی بــا عنــوان
«تکالیــف گروههــای مختلــف شــهروندان بــه انــواع گوناگــون مشــارکت در تأمیــن برنامههــای معطــوف
بــه رفــع نیازهــای اجتامعــی شــهروندان» اســت .ایــن رسمقولــه بــا  4مقولـهی فرعــی و  47مقولـهی جزئــی و
 63زیرمقولــه ،در پاســخ بــه هفــده پرســش فرعــی برآمــده از پرســشهای اصلــی پژوهــش ،بــا کدگــذاری از
کدهــای صورتبنــدی شــده بهدسـتآمده اســت کــه در جــدول ذیــل همــهی مقــوالت فرعــی بــه تفکیــک
بیانشــده اســت:
رسمقوله :تکالیف گروههای مختلف شهروندان به انواع گوناگون مشارکت در تأمین برنامههای معطوف به رفع
نیازهای اجتامعی شهروندان

تکالیف اجتامعی شهروندان تکالیف اجتامعی شهروندان تکالیف اجتامعی شهروندان
تکالیفاجتامعیعموم
غیرمسلامن در جامعهی
مرد در جامعهی اسالمی
زن در جامعهی اسالمی
شهروندان مسلامن در جامعه
اسالمی
اسالمی
جدول  .2مقوالت فرعی مستخرج از کدگذاری رسمقولهی اول.

تحلیل یافتههای مقولهی اصلی اول

در ابتــدا ،مقــوالت فرعــی از رسمقول ـهی اصلــی توضیــح داده میشــوند و ســپس منونه-آیاتــی از آنهــا
بیــان میگــردد.
مقولـهی فرعــی اول :تکالیــف اجتامعــی عمــوم شــهروندان مســلامن در جامعـهی اســامی ،شــامل انــواع
تکالیــف اجتامعــی میشــود کــه عمــوم مســلامنان جامعــه را در برمیگیــرد .بــه ســبب وجــود نداشــن
قیدهایــی جــدا از توصیــف عبــارت مســلامن کــه ب ـرای خطــاب ق ـرار دادن مخاطبیــن آیــات اســت ،لفــظ
عمــوم مســلامنان مدنظــر ق ـرار گرفتهشــده اســت ،ایــن آیــات مربــوط بــه آموزههــای تربیتــی قــرآن بــه
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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عمــوم مســلامنان دربــارهی انجــام تکالیــف اجتامعــی ایشــان اســت.
منونه-آیه :تکلیف به قرضالحسنه ،امر به مؤمنان برای قرضالحسنه در کنار فرمان به مناز و زکات
ـم أَنَّــكَ تَ ُقــو ُم أَد َْن ِمـ ْن �ثُلُ َثــیِ اللَّ ْیــلِ َونِ ْص َفــهُ َو�ثُلُ َثــهُ َوطَائِ َفـ ٌة ِمـ َن الَّ ِذیـ َن َم َعــكَ َواللَّــهُ یُ َقدِّ ُر
«إِنَّ َربَّــكَ یَ ْعلَـ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ـم
ـم أنْ َسـ َیكُونُ م ْنكُـ ْ
ـر مـ َن الْ ُقـ ْرآنِ َعلـ َ
ـاب َعلَ ْیكُـ ْ
اللَّ ْیـ َـل َوال َّن َهــا َر َعلِـ َ
ـم أنْ لَـ ْن تُ ْح ُصــو ُه َف َتـ َ
ـم فَاقـ َر ُءوا َمــا تَ َیـ َّ َ
ض ُبــونَ ِفــی ْالَ ْر ِض َی ْب َت ُغــونَ ِمـ ْن فَضْ ــلِ اللَّـ ِه َوآ َخـ ُرونَ ُیقَاتِلُــونَ ِفــی َسـبِیلِ اللَّـ ِه فَا ْقـ َر ُءوا
َمـ ْر َض َوآ َخـ ُرونَ َی ْ ِ
الصـ َـا َة َوآتُــوا الـ َّزكَا َة َوأَ ْقرِضُ ــوا اللَّــهَ َق ْرضً ــا َح َسـ ًنا َو َمــا تُ َقدِّ ُمــوا ِلَنْف ُِسـك ُْم ِمـ ْن َخ ْیـ ٍر
ـر ِم ْنــهُ َوأَ ِقی ُمــوا َّ
َمــا تَ َیـ َّ َ
ـم (مزمــل.)20 ،
ـم أَ ْجـ ًرا َو ْاسـ َت ْغ ِف ُروا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ َغ ُفــو ٌر َر ِحیـ ٌ
تَجِ ــدُو ُه ِع ْنــدَ اللَّـ ِه ُهـ َو َخ ْیـ ًرا َوأَ ْعظَـ َ
مقول ـهی فرعــی دوم :تکالیــف اجتامعــی شــهروندان زن در جامع ـهی اســامی ،شــامل انــواع تکالیــف
اجتامعــی میشــود کــه زنــان در جامع ـهی اســامی مکلــف بــه انجــام آن هســتند .ایــن آیــات مربــوط بــه
آموزههــای تربیتــی زنــان دربــارهی انجــام تکالیــف اجتامعــی ایشــان اســت.
منونه-آیه :زنان هامنند مردان ،مکلف به پرداخت زکات برای تأمین نیازهای اجتامعی شهروندان هستند.
ـض َیأْ ُم ـ ُرونَ بِالْ َم ْع ـ ُر ِ
ـم أَ ْولِ َیــا ُء َب ْعـ ٍ
وف َو َی ْن َه ـ ْونَ َعــنِ الْ ُم ْنكَ ـ ِر َو ُی ِقی ُمــونَ
« َوالْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َنـ ُ
ـات َب ْعضُ ُهـ ْ
ـم (توبــه.)71 ،
الصـ َـا َة َو ُی ْؤتُــونَ الـ َّزكَا َة َو ُی ِطی ُعــونَ اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ أُولَ ِئــكَ َسـ َی ْر َح ُم ُه ُم اللَّــهُ إِنَّ اللَّــهَ َعزِیـ ٌز َح ِكیـ ٌ
َّ
مقولـهی فرعــی ســوم :تکالیــف اجتامعــی مــردان در جامعـهی اســامی ،شــامل انــواع تکالیــف اجتامعــی
میشــود کــه مــردان در جامعـهی اســامی مکلــف بــه انجــام آن هســتند .ایــن آیــات مربــوط بــه آموزههــای
تربیتــی مــردان دربــارهی انجــام تکالیــف اجتامعی ایشــان اســت.
منونه-آیــه :تأمیــن نیازهــای اجتامعــی زنــان مطلقــه ،بــر عهــدهی مــردان اســت تــا حــق ســکونت ،حــق
نفقــه بپردازنــد و تأمیــن نیازهــای زن در هنــگام شــیر دادن کــودک را برعهــده بگیرنــد.
«أَ ْس ـ ِك ُنو ُه َّن ِم ـ ْن َح ْیـ ُ
ـم َو َل تُضَ ا ُّرو ُه ـ َّن لِ ُتضَ ِّی ُقــوا َعلَ ْی ِه ـ َّن َوإِنْ كُ ـ َّن أُ َول ِت َح ْمــلٍ
ـث َس ـ َك ْن ُت ْم ِم ـ ْن ُو ْج ِدكُـ ْ
ـم بِ َ ْعـ ُر ٍ
وف َوإِنْ
ـم فَآتُو ُهـ َّن أُ ُجو َر ُهـ َّن َوأْتَ ِـ ُروا َب ْی َنكُـ ْ
َفأَنْ ِف ُقــوا َعلَ ْی ِهـ َّن َح َّتــى َیضَ ْعـ َن َح ْملَ ُهـ َّن َفـإِنْ أَ ْرضَ ْعـ َن لَكُـ ْ
ـر ِض ُع لَــهُ أُ ْخ ـ َرى (طــاق.)6 ،
استُـ ْ
ـم ف ََسـ ُ ْ
تَ َع َ ْ
مقولـهی فرعــی چهــارم :تکالیــف اجتامعــی شــهروندان غیرمســلامن در جامعـهی اســامی ،شــامل انــواع
تکالیــف اجتامعــی میشــود کــه شــهروندان غیرمســلامن در جامعـهی اســامی مکلــف بــه انجام آن هســتند.
ایــن آیــات مربــوط بــه آموزههــای تربیتــی شــهروندان غیرمســلامن دربــارهی انجــام تکالیــف اجتامعــی
ایشــان اســت.
منونه-آیه :وجوب پرداخت جزیه به دولت اسالمی از سوی اهل ذمه.
«قَاتِلُــوا الَّ ِذیـ َن َل یُ ْؤ ِم ُنــونَ بِاللَّـ ِه َو َل بِالْ َیـ ْو ِم ْال ِخـ ِر َو َل یُ َح ِّر ُمــونَ َمــا َحـ َّر َم اللَّــهُ َو َر ُســولُهُ َو َل یَ ِدی ُنــونَ ِدیـ َن
ـم َصا ِغـ ُرونَ (توبــه.)29 ،
ـاب َح َّتــى یُ ْعطُــوا الْجِ ْزیَـ َة َعـ ْن یَـ ٍد َو ُهـ ْ
الْ َحـ ِّـق ِمـ َن الَّ ِذیـ َن أُوتُــوا الْ ِك َتـ َ
در قــرآن ،انــواع تکالیــف بـرای مشــارکت در تأمیــن نیازهــای اجتامعــی معرفیشــده اســت .آموزههــای
تربیتــی تکالیــف شــهروندان بــه چنــد دســته تقســیمبندی شــد .دســتهی اول ،تکالیــف دوگانــهی متایــز
جنســیتی یعنــی زنــان و مــردان بررســی شــد کــه هرکــدام وظایــف و تکالیفــی ب ـرای مشــارکت در تأمیــن
برنامههــای معطــوف بــه رفــع نیــاز اجتامعــی شــهروندان بهمثاب ـهی یــک امــر تربیتــی داشــتند .بعضــی
از ایــن تکالیــف ،مشــرک و بعضــی از آن مختــص جنــس مــردان ،بــرای احقــاق حقــوق اجتامعــی زنــان
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اســت؛ بهعنوانمثــال ،تأمیــن مســکن ،تأمیــن نفقــه و تأمیــن مهریــه ازجملــه وظایفــی اســت کــه بــر عهــدهی
مــردان ،بهعنــوان یــک امــر تربیتــی قرارگرفتــه اســت .در دوگانـهای دیگــر ،وظایــف شــهروندان مســلامن و
شــهروندان غیرمســلامن ،پــس از کدگــذاری مقولهبنــدی شــد .بیشــرین میـزان تکالیــف بـرای مشــارکت در
تأمیــن برنامههــای معطــوف بــه رفــع نیازهــای اساســی و اجتامعــی ،از آنِ مســلامنان اســت؛ زی ـرا بیشــر
رهنمودهــا و توصیههــای تربیتــی و تکالیفــی کــه در قــرآن توســط خداونــد بــه پیامــر وحیشــده ،مربــوط
بــه مســلامنان و کســانی اســت کــه بــه اســام ایــان آوردهانــد .در بیشــر آیــات قــرآن ،حقمحــوری اف ـراد
جامعــه مبیــن پاسداشــت حقــوق اجتامعــی شــهروندان در قــرآن اســت؛ امــا در بعضــی از آیــات ،اف ـراد
جامعــه ب ـرای بهرهمنــدی و احقــاق حقــوق اجتامعیشــان ،مکلــف بــه انجــام تکالیفــی ســلبی یــا ایجابــی
هســتند؛ ماننــد آیاتــی کــه در قــرآن دربــارهی اهــل ذمــه بیانشــده اســت.
تکالیــف اجتامعــی در قــرآن ،بهنوعــی مشــارکت در زندگــی اجتامعــی شــهروندان تلقــی میشــود و
ایــن تکالیــف مربــوط بــه سیاســت اجتامعــی حکومــت اســامی و آموزههایــی تربیتــی دربــارهی انجــام
تکالیــف اجتامعــی افـراد جامعــه اســت .قــرآن دربــارهی احقــاق حقــوق اجتامعــی و تأمیــن نیازهــای اساســی
و اجتامعــی شــهروندان ،عــاوه بــر مکلــف کــردن حاکمیــت ،افـراد جامعــه را نیــز مکلــف بــه انجــام تکالیــف
اجتامعــی میکنــد و ایــن بهمثابـ ه یــک امــر تربیتــی اســت .در آموزههــای تربیتــی قــرآن دربــارهی تکالیــف
اجتامعــی ،افـراد جامعــه هــم پــای دولــت ،موظــف بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی خــود و ســایر
اف ـراد امــت هســتند .آنچــه از قــرآن برمیآیــد ،تکالیفــی اجتامعــی ب ـرای بنــدگان تعبیهشــده اســت کــه
نشــاندهندهی اهمیــت فعــال بــودن شــهروندی در قــرآن اســت .رویکــرد آموزههــای تربیتــی قــرآن
نســبت بــه انجــام تکالیــف ،اف ـراد جامعــه را اف ـرادی فعــال و مشــارکتجو معرفــی میکنــد .هرچنــد کــه
دریافتکننــدگان خدمــات اجتامعــی و تأمینشــوندگان نیازهــای اساســی ،لزومـاً جزئــی از شــهروندان فعــال
نیســتند و در دســتهی شــهروندان منفعــل جــای میگیرنــد؛ امــا اهمیــت آموزههــای تربیتــی قــرآن بهویــژه
بـرای شــهروندان مســلامن در مکلــف کــردن ایشــان بـرای انجــام تکالیــف اجتامعــی ،امــری مربهــن واضــح
اســت .مشــارکت شــهروندان در تأمیــن نیازهــای اجتامعــی خویــش ،نقــش حاکمیــت در زندگــی شــهروندان را
نیــز متعــادل نگــه مـیدارد و ایــن رویکــرد قــرآن در امــر تربیتــی اســت کــه تــوازن میــان حقــوق و تکالیــف را
بـرای افـراد جامعــه در نظــر میگیــرد .از ســوی دیگــر ،تأمیــن نیازهــای اجتامعــی شــهروندان ،نیازمنــد منابــع
و بودج ـهای هنگفــت اســت کــه رشایــط داشــن منابــع تأمیــن ،ب ـرای هــر حکومتــی ب هراحتــی امکانپذیــر
نیســت؛ از همیــن رو ،مشــارکت شــهروندان میتوانــد تــا حــد بســیاری ،ایــن مســئله را بـرای حاکمیــت حــل
کنــد .در قــرآن بــه ایــن مســائل بســیار مهــم ،توجهــی جــدی شــده اســت.
تعییــن امــر تربیتــی در حــوزهی تکلیــف اجتامعــی بــرای شــهروندان مــرد و شــهروندان زن بهطــور
جداگانــه ،اهمیــت ایــن مســئله را در حکومــت اســامی نشــان میدهــد .مــردان عــاوه بــر اینکــه نســبت
بــه تأمیــن نیازهــای اجتامعــی زنــان در منــزل مســئول هســتند ،در برابــر ســایر گروههــای شــهروندی در
داراالســام نیــز مکلــف هســتند؛ همچنیــن زنــان نیــز بهطــور جداگانه ،مکلــف به مشــارکت و انجــام تکالیفی
اجتامعــی هســتند کــه از ســوی خداونــد در قــرآن بـرای ایشــان تعییــن شــده اســت .بــا ایــن حســاب ،هــر دو
جنســیت در قــرآن ،بهعنــوان شــهروندان فعــال در نظــر گرفتــه میشــوند ،بــا ایــن تفــاوت کــه زنــان در برابــر
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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بعضــی از حقوقــی کــه از ســوی شوهرانشــان بــه ایشــان داده میشــود ،بهعنــوان شــهروندان منفعــل تلقــی
میگردنــد .برخــی نیــز بــا ایــن عقیــده مخالــف هســتند و زنانــی را کــه مهریــه و نفقــه دریافــت میکننــد،
دارای تکلیفــی در برابــر ایــن پاداشهــا میداننــد .آنــان فرمانبــرداری از شوهرانشــان را تکلیفــی میداننــد
کــه مســتحق دریافــت پــاداش اســت؛ پــس بــه تعبیــری نیــز زنــان هــم شــهروندان فعــال محســوب میشــوند.
در دوگانــه دیگــری ،هــم مســلامنان تکلیــف دارنــد و هــم غیرمســلامنان .در آموزههــای تربیتــی قــرآن،
اهمیــت تکالیــف اجتامعــی شــهروندان مســلامن بهانــدازهای باالســت که بیشــرین آیــات دربارهی شــهروندی
اجتامعــی را پــس از حقــوق اجتامعــی عمــوم انســانها میتــوان بــه تکالیــف اجتامعــی شــهروندان نســبت
داد .از رویکــرد تربتــی قــرآن دربــارهی تکالیــف اجتامعــی و منونه-آیــات بهدس ـتآمده ،اینگونــه اســتنباط
میشــود کــه در داراالســام و حکومــت اســامی ،هیچکســی نســبت بــه راه زندگــی اجتامعــی خویــش
بیمســئولیت نیســت ،مگــر اینکــه از همــه حیــث ناتــوان باشــد .خداونــد بـرای دریافتکننــدگان همیشــگی
ماننــد در راه مانــدگان ،فق ـرا ،ایتــام و  ،...بــا توجــه بــه وضعیتشــان ،تکلیفــی را تعییــن نکــرده اســت؛ امــا
هرکــدام از ایشــان نیــز بهمثاب ـهی یــک عضــو از جامعــه در قــرآن تلقــی میشــوند و از ســوی دیگــر ،بــا
توجــه بــه میـزان تــوان و ظرفیتشــان ،مکلــف بــه انجــام تکالیــف اجتامعــی و مشــارکت هســتند؛ زیـرا اگــر
ایشــان مســلامن یــا مؤمــن باشــند ،خداونــد بـرای ایشــان نیــز تکالیفــی در نظــر گرفتــه اســت .ازآنجاکــه قــرآن
بـرای مقــرر کــردن تکلیــف بـرای شــهروندان ،بــا عباراتــی ماننــد «یاایهــا الذیــن آمنــوا» ،مخاطبیــن خــود را
خطــاب میکنــد؛ پــس شــهروندان نیازمنــد نیــز بالتبــع ،مخاطــب ایــن آیــات قـرار میگیرنــد .معیــار انجــام
دادن یــا نــدادن تکالیــف اجتامعــی نیــز بـرای ایــن گــروه از شــهروندان ،آیاتــی اســت کــه در یافتههــا تحــت
عنــوان آســانگیری بــر تکالیــف ،از کدگذاریهــا در خــال پژوهــش بهدس ـتآمده اســت .بــا ایــن توصیــف
و بــا توجــه بــه آموزههــای تربیتــی در قــرآن میتــوان حتــی جامعـهی بزرگــی از نیازمنــدان و افـراد کمتــوان
داراالســام را نیــز مکلــف بــه تکلیــف اجتامعــی و مشــارکت در زندگــی اجتامعــی دانســت ،مگــر افـرادی کــه
بهطــور کامــل ،توانایــی مشــارکت و انجــام تکلیــف اجتامعــی را تحــت هیــچ رشایطــی نداشــته باشــند.
یافتههای مقولهی اصلی دوم (تکلیف نظام رفاهی اسالم -حاکم و حکومت -برای رفع نیازهای اجتامعی شهروندان)
مقولـهی اصلــی و یــا رسمقولـهی دوم بــا عنــوان «تکلیــف نظــام رفاهــی اســام (حاکــم و حکومــت) بـرای
رفــع نیازهــای اجتامعــی شــهروندان» 3 ،مقولـهی فرعــی و  23مقولهی جزئــی و  58زیرمقوله دارد و در پاســخ
بــه یــازده پرســش فرعــی برآمــده از پرســشهای اصلــی پژوهــش ،بــا کدگــذاری از کدهــای صورتبنــدی
شــده بهدس ـتآمده اســت .ذیــل ایــن رسمقولــه ،مقــوالت فرعــی س ـهگانهای بیانشــده اســت .در جــدول
ذیــل ،مقــوالت فرعــی رسمقولـهی اصلــی دوم آورده شــده اســت:
رسمقوله :تکلیف نظام رفاهی اسالم -حاکم و حکومت -برای رفع نیازهای اجتامعی شهروندان

تکالیف حاکم نظام اسالمی برای تأمین اختیارات حاکم نظام اسالمی در تأمین تکالیف اصلی پیامرب برای احقاق حقوق
اجتامعی شهروندان
نیازهای اجتامعی شهروندان
نیازهای اجتامعی شهروندان
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تحلیل یافتههای مقولهی اصلی دوم

در ابتــدا ،مقــوالت فرعــی از رسمقول ـهی اصلــی توضیــح داده میشــوند و ســپس منونه-آیاتــی از آنهــا
بیــان میگــردد.
مقولـهی فرعــی اول :تکالیــف حاکــم نظــام اســامی بـرای تأمیــن نیازهــای اجتامعــی شــهروندان ،شــامل
انــواع تکالیــف اجتامعــی میشــود کــه در قــرآن ب ـرای حاکــم نظــام اســامی ،بهمنظــور تأمیــن نیازهــای
اساســی و اجتامعــی اف ـراد جامعــه در نظــر گرفتهشــده اســت .ایــن آیــات ،آموزههــای تربیتــی دربــارهی
تکالیــف اجتامعــی حاکــم نظــام اســامی اســت.
منونه-آیه :تکلیف نسبت به حقوق ابنسبیل؛ پیامرب موظف به ادای حقوق درراهماندگان.
ُ
« َفـ ِ
ـم
السـبِیلِ َذلِــكَ َخ ْیـ ٌر لِلَّ ِذیـ َن یُرِیــدُونَ َو ْجــهَ اللَّـ ِه َوأولَ ِئــكَ ُهـ ُ
ـآت َذا الْ ُقـ ْر َب َح َّقــهُ َوالْ ِم ْسـ ِكی َن َوابْـ َن َّ
الْ ُم ْفلِ ُحــونَ (روم.)38 ،
مقولـهی فرعــی دوم :اختیــارات حاکــم نظــام اســامی در تأمیــن نیازهــای اجتامعــی شــهروندان ،شــامل
انــواع اختیــارات حاکــم نظــام اســامی میشــود کــه قــرآن ایــن اختیــارات را بــه ایشــان ،بـرای تأمیــن نیازهــای
اساســی و اجتامعــی افـراد جامعــه میدهــد.
منونه-آیه :خمس؛ بخشی از خمس درآمدها از آن پیامرب است.
ـی ٍء َفـأَنَّ لِلَّـ ِه ُخ ُم َســهُ َولِل َّر ُســولِ َولِـ ِذی الْ ُقـ ْر َب َوالْ َی َتا َمــى َوالْ َم َســا ِكینِ َوابْــنِ
« َوا ْعلَ ُمــوا أَنَّ َــا َغ ِن ْم ُتـ ْ
ـم ِمـ ْن شَ ـ ْ
ـم بِاللَّـ ِه َو َمــا أَنْ َزلْ َنــا َعـ َـى َع ْب ِدنَــا یَـ ْو َم الْ ُف ْر َقــانِ یَـ ْو َم الْ َت َقــى الْ َج ْم َعــانِ َواللَّــهُ َعـ َـى ك ُِّل
ـم آ َم ْن ُتـ ْ
السـبِیلِ إِنْ كُ ْن ُتـ ْ
َّ
ٍ
ِ
ـیء َقدیـ ٌر (انفــال.)41 ،
شَ ـ ْ
مقولـهی فرعــی ســوم :تکالیــف اصلــی پیامــر بـرای احقــاق حقــوق اجتامعــی شــهروندان ،شــامل انــواع
تکالیــف اجتامعــی شــخص پیامــر اســام میشــود کــه قــرآن او را مکلــف بــه انجــام تکالیفــی اجتامعــی بـرای
تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی شــهروندان میکنــد .ایــن آیــات ،آموزههــای تربیتــی قــرآن دربــارهی
تکالیــف اجتامعــی شــخص پیامــر اســام اســت.
منونه-آیه :تعلیم؛ تعلیم حقایق و معارف قرآن به مردم ،از وظایف و اهداف رسالت پیامرب
ـم َر ُسـ ً
ـاب َوالْ ِحكْ َمـ َة َویُ َعلِّ ُمك ُْم
ـم َویُ َعلِّ ُمكُـ ُ
ـم آیَاتِ َنــا َویُ َزكِّیكُـ ْ
ـم یَ ْتلُــو َعلَ ْیكُـ ْ
ـول ِم ْنكُـ ْ
«كَـ َـا أَ ْر َسـلْ َنا ِفیكُـ ْ
ـم الْ ِك َتـ َ
ـم تَكُونُــوا تَ ْعلَ ُمــونَ (بقــره.)151 ،
َمــا لَـ ْ
در رسمقولــهی دوم مســتخرج از کدگذا ریهــا ،بــه تکلیــف حکومــت و حاکــم اســامی بـرای رفــع نیازهای
اجتامعــی شــهروندان پرداختیــم .خــدای متعــال در قــرآن ،بـرای حکومــت اســامی در تأمیــن و رفــع نیازهــای
اساســی و اجتامعــی شــهروندان ،تکالیفــی را مقــرر کــرده اســت .در آموزههــای تربیتــی قــرآن ،عــاوه بــر
اینکــه تکتــک اف ـراد جامعــه نســبت بــه تأمیــن و رفــع نیازهــای اساســی و اجتامعــی یکدیگــر ،مســئول
و مکلــف هســتند ،حاکمیــت اســامی نیــز تکالیفــی ب ـرای احقــاق حقــوق اجتامعــی شــهروندان دارد .در
تحلیــل کدگذاریهــا و مقــوالت بهدسـتآمده ،خداونــد حاکــم مطلــق هســتی شــناخت ه میشــود و پیامــر و
جانشــینان او بهعنــوان حاکــان جانشــین خــدا معرفــی میگردنــد .اطاعــت از حاکــم در حکومــت اســامی،
بــر هم ـهی شــهروندان واجــب اســت و حاکــم جامع ـهی اســامی میبایســت همردیــف کمبرخوردارتریــن
اف ـراد جامعــه زندگــی کنــد .طــی تحلیلهــا و بررس ـیهایی کــه بــر آیــات گوناگونــی از قــرآن در پژوهــش
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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صــورت گرفــت ،دوازده برنامــه از قــرآن اســتخراج شــد کــه بهعنــوان برنامههــای مالــی بهدســتآمده از
ســوی گروههــای مختلــف شــهروندان ،ب ـرای تأمیــن و رفــع نیازهــای اساســی و اجتامعــی گروههــای دیگــر
شــهروندان اســتفاده میشــود .در ایــن میــان ،چهــار برنامـهی خمــس ،انفــاق ،فــیء و جزیــه رصفـاً در اختیــار
حاکــم جامعـهی اســامی اســت و او مرجــع توزیــع بـرای مــوارد مــرف اســت .هشــت مــورد یعنــی زکات،
کفــاره ،صدقــه ،قرضالحســنه ،انفــاق ،مهریــه ،نفقــه و فدیــه ،از طریــق گروههــای گوناگــون شــهروندان ،برای
رفــع نیازهــای اساســی و اجتامعــی شــهروندان نیازمنــد ،توزیــع میشــود .نفقــه و مهریــه از ســوی مــردان
(شــوهران) بــه زنــان (همـران) تعلــق میگیــرد .در آیاتــی نیــز فدیــه از ســوی زنــان بــه شــوهران و بالعکــس
داده میشــود .در نظــام تربیتــی آموزههــای قــرآن ،حاکــم اســامی نیــز میتوانــد در هشــت برنامــه ذکرشــده
ورود کنــد و او نیــز بهعنــوان توزیعکننــده بـرای رفــع نیازهــای اجتامعــی شــهروندان بکوشــد .در شــش مــورد
از برنامههــای ذکرشــده ،زنــان ماننــد مــردان ،مکلــف بــه مشــارکت در تأمیــن برنامههــای معطــوف بــه رفــع
نیازهــای اساســی و اجتامعــی ســایر شــهروندان هســتند .ایــن شــش برنامــه عبارتنــد از :زکات ،صدقــه ،کفــاره،
فدیــه ،انفــاق و قرضالحســنه .گفتنــی اســت کفــاره ،وجــه تخییــری یــا اختیــاری دارد و میتوانــد وجوهــی
از آن را در برنامههــای تأمیــن مالــی بهمنظــور رفــع نیازهــای اساســی و اجتامعــی شــهروندان اســتفاده کنــد.
جزیــه تنهــا برنامـهای اســت کــه از ســوی افـراد غیرمســلامن بــه حکومــت اســامی تعلــق میگیــرد.

نتیجه

بــا توجــه بــه آیــات بهدس ـتآمده و آموزههــای تربیتــی در قــرآن ،میــان حقــوق اجتامعــی و تکالیــف
اجتامعــی در قــرآن ،تعامــل و رابطــه وجــود دارد؛ امــا حقــوق اجتامعــی اولــی بــر تکالیــف اجتامعــی هســتند
و عمــوم انســانها در آیــات بهدس ـتآمده از کدگذاریهــا ،عمدت ـاً حــق اجتامعــی دارنــد؛ امــا نســبت بــه
برخــورداری از حقــوق اجتامعــی ،الزامـاً مکلــف بــه تکالیــف اجتامعــی نیســتند .هرچنــد که در قــرآن تکالیف
اجتامعــی ب ـرای انــواع گروههــای شــهروندی مدنظــر ق ـرار داده شــده اســت؛ امــا ایــن تکالیــف در تعامــل
همیشــگی و دائــم بــا حقــوق اجتامعــی نیســتند .هامنطــور کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد ،گاهــی در
قــرآن گروهــی از شــهروندان رصفـاً مســتحق دریافــت خدمــات اجتامعــی و تأمیــن نیازهــای اساســی هســتند
و در قبــال بهرهمنــدی ،تکلیفــی بـرای ایشــان متصــور نیســت .تکالیــف اجتامعــی ،پــس از احقــاق حقــوق و
نیازهــای اجتامعــی مطــرح میشــوند .در قــرآن در وهلـهی اول ،گروههــای گوناگونــی از شــهروندان صاحــب
حــق اجتامعــی هســتند و پــس از برخــورداری از حقــوق اجتامعــی اعطایــی ،شــهروندان ،مکلــف انجــام
بــه تکالیفــی اجتامعــی در ازای حقــوق اجتامعــی دریافتشــده هســتند .در نظــام تربیتــی قــرآن دربــارهی
تکالیــف اجتامعــی ،افـراد جامعــه مکلــف انجــام بــه تکالیفــی هســتند کــه بعضــی از ایــن تکالیــف بــا اجبــار
همـراه اســت و ایــن اجبــار و تحمیــل بــا دو وجــه ســلبی و ایجابــی ،بــه افـراد امــر شــده اســت .در قــرآن ،امر
بــه تکلیــف بهمثابـهی یــک آمــوزهی تربیتــی در نظــر گرفتهشــده و نــوع و نحــوهی عمــل بــه ایــن تکالیــف
نیــز ،همـراه بــا تشــویق و پــاداش و یــا مجــازات و تنبیــه اســت.
ب ـرای درک بهــر از مطالــب در بخــش نتیجهگیــری ،الگــوی مفهومــی مســتخرج از پژوهــش در ذیــل
نشــان داده میشــود:
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در الگــوی مفهومــی بــاال و بــا توجــه بــه آموزههــای تربیتــی قــرآن دربــارهی تکالیــف اجتامعــی ،ســه
دســتهی کلـ ی از افـراد جامعــه بهطــور مســتقیم ،مســئول و مکلــف بــه انجــام تکالیــف اجتامعــی هســتند.
دســتهی اول ،شــامل شــهروندان مســلامن زن و شــهروندان مســلامن مــرد اســت .دســتهی دوم ،مربــوط بــه
شــهروندان غیرمســلامن اســت و در دســتهی ســوم ،حکومــت اســامی قرارگرفتــه اســت .هرکــدام از ایــن ســه
دســته ،مکلــف انجــام بــه وظایفــی هســتند کــه قــرآن بهمثاب ـهی یــک امــر تربیتــی ،ایــن گروههــا را بــه
انجــام تکالیــف ملــزم کــرده اســت .ایــن تکالیــف در غالــب برنامههایــی اســت کــه منجــر بــه تأمیــن نیازهــای
اساســی و اجتامعــی ســایر افـراد جامعــه میشــود .نــوع و نگــرش تربیتــی قــرآن بهگونـهای اســت کــه عــاوه
بــر مســئولیت حاکمیــت اســامی نســبت بــه اف ـراد جامعــه ،اف ـراد جامعــه نیــز نســبت بــه یکدیگــر ب ـرای
تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعیشــان ،تکلیــف دارنــد و نقــش بهس ـزایی در احقــاق حقــوق اجتامعــی
شــهروندان در جامع ـهی اســامی ایفــا میکننــد.
بیشــر امتیــاز شــهروندی اجتامعــی و دریافــت حقــوق اجتامعــی در قــرآن ،از نوع دریافتشــده اســت و
میـزان امتیــاز شــهروندی اجتامعــی کسبشــده نســبت بــه دریافتشــده ،کمــر اســت؛ امــا میتــوان گفــت
کــه در میــان حقــوق اجتامعــی و تکالیــف اجتامعــی چــه بهصــورت ســلبی (همـراه بــا اجبــار و تحمیــل) و
چــه بهصــورت ایجابــی و مثبــت ،ارتبــاط و تعامــل وجــود دارد؛ بهعنوانمثــال در آمــوزهی تربیتــی پرداخــت
زکات کــه از تکالیــف واجــب در قــرآن اســت ،بهنوعــی مشــارکت و انجــام تکلیفــی اجتامعــی در طریــق
ت اجتامعــی حاکمیــت و نظــام اســامی اســت
حیــات اجتامعــی شــهروندان و از مســئولیتهای سیاســ 
کــه در صــورت پرداخــت نکــردن آن ،فــرد مســتحق عــذاب و طــرد از رحمــت و نعــات الهــی اســت؛ امــا
درصورتیکــه او زکات را پرداخــت کنــد ،مشــمول لطــف و رحمــت الهــی میگــردد و بهمثابـ ه یــک شــهروند
در داراالســام ،مســتحق دریافــت و تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی اســت .ایــن پاداشــی بـرای مشــارکت
و انجــام تکلیفــی اجتامعــی در جامع ـهی اســامی اســت .در ایــن الگــو ،عــاوه بــر گروههــای مکلــف بــه
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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انجــام تکالیــف اجتامعــی ،مدیریتکننــدهی مشــارکت شــهروندان کــه حکومــت اســامی اســت ،نیــز نشــان
داده میشــود کــه ایــن نهــاد هــم بــه فراخــور جایــگاه خــود ،تکالیفــی اجتامعــی در قبــال شــهروندان دارد؛
همچنیــن همــهی اف ـراد دریافتکننــده در قــرآن (کســانی کــه نیازهــای اساســی و اجتامعیشــان تأمیــن
میگــردد) ،در الگــوی بــاال بــه تفکیــک نامبــرده شــدهاند.
هامنطــور کــه پیــش از ایــن بیــان شــد ،اندیش ـهی اندیشــمندان غربــی دربــارهی مفهــوم شــهروندی
اجتامعــی ،عمدتـاً بــر پایـهی حقمحــوری اســت و کمــر بــه مؤلفههــای تکلیــف اجتامعــی پرداختــه اســت.
در اندیشـههای تربیتــی چپگـرای سوسیالیســتی ،بیشــر تفکـرات بــر مبنــای برابــری نتایــج و تکلیفمحوری
حکومتــی اســتوار اســت و همــهی شــهروندان بهطــور یکســان ،مســتحق دریافــت خدمــات رفــاه اجتامعــی
هســتند و در نظــام تفکــری و تربیتــی راســتگرای لیربالیســتی ،وظیفــهی تأمیــن نیازهــای اساســی و
اجتامعــی افـراد ،بــر عهــدهی خــود شــهروندان اســت و دولتهــا حــق دخالــت در تأمیــن نیازهــای اساســی
افـراد را ندارنــد؛ امــا در نظــام اندیشـهای و تربیتــی قــرآن ،هــم بــه تکالیــف و مشــارکت اجتامعــی افـراد در
مســیر زندگــی اجتامعــی جامعــه اشارهشــده اســت و هــم بــه تکالیــف حاکــان در برابــر شــهروندان .قــرآن
مشــارکت اجتامعــی اف ـراد جامعــه را یکــی از مهمتریــن وظایــف شــهروندان برشــمرده اســت و ایشــان را
بهطــور مســتقیم ،در تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی خــود ،ســهیم دانســته اســت ،درصورتیکــه آنچــه
تــی .اچ .مارشــال بــه آن اشــاره کــرده اســت ،رصف ـاً احقــاق حقــوق اجتامعــی شــهروندان از طریــق دولــت
اســت .مارشــال اشــارهای منیکنــد کــه در ازای تأمیــن نیازهــای اجتامعــی افـراد ،شــهروندان چــه مســئولیتها
و مشــارکتهایی دارنــد؛ امــا در نظــام تربیتــی قــرآن ،بـرای بیشــر افـراد جامعــه تکلیــف اجتامعــی در نظــر
گرفتهشــده اســت و از آنــان در برابــر ایــن مســئولیت بازخواســت میشــود .الگــوی تربیتــی شــهروندی در
قــرآن ،الگویــی توأمــان اســت ،هــم حــق را بـرای افـراد جامعــه در نظــر میگیــرد و هــم تکلیــف را .حفــظ
تعــادل میــان حــق و تکلیــف ،در آموزههــای تربیتــی قــرآن در شــهروندی اجتامعــی ،یکــی از ویژگیهــای
بــارز مکتــب فکــری اســام دربــارهی احقــاق حقــوق اجتامعــی افـراد جامعــه اســت.
در داراالســام ،هرکســی کــه تحــت نظــارت و حکومــت اســامی اســت ،میبایســت بــه لحــاظ رفــاه
اجتامعــی ،تأمیــن شــود و دولــت اســامی ،اولیــن مســئول ایــن تعهــد و مســئولیت اســت؛ امــا منتقــدان
شــهروندی اجتامعــی معتقدنــد کــه دولــت رفــاه بــا مترکــز بــر اســتحقاق ســبب شــده اســت تــا شــکلی
نابودگرانــه ،انحصارطلبانــه و منفــی از شــهروندی پدیــد آیــد .بــه نســبتی کــه وابســتگی مــردم بــه دولــت
بیشــر میشــود ،متایــل آنــان بــه مراقبــت از خویــش و انجــام دادن کارهایــی کــه بــه نفــع خــود آنــان و
دیگ ـران باشــد ،کاهــش مییابــد .ایــن وضعیــت ســبب میشــود کــه در مرحل ـهی پایینــی ســطح درآمدهــا،
نوعــی وابســتگی رفاهــی پدیــد آیــد .در قــرآن 12 ،برنامــه بـرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی افـراد
جامعــه عنوانشــده اســت .ایــن  12برنامــهی تکلیفــی از ســوی شــهروندان جامعــه اســت تــا از راه آن،
مشــارکت اجتامعــی خــود را بـرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعیشــان منایــان ســازند .درســت اســت کــه
در قــرآن ،بیشــر مســئولیت بـرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی افـراد ،بهنوعــی بــه دولــت اســامی
واگذارشــده اســت؛ امــا ســایر شــهروندان نیــز نســبت بــه ایــن امــر مهــم تکلیــف دارنــد و آموزههــای تربیتــی
قــرآن ،در آیــات مختلفــی بــه ایــن امــر توجــه کــرده اســت .چیــزی کــه لیربالهــا نســبت بــه آن شــک دارنــد
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و از آن واهمــه دارنــد ،آن اســت کــه دولتهــای رفــاه افـراد را تنپــرور و وابســته بــار میآورنــد و موجــب
رخــوت اجتامعــی افـراد خواهــد شــد ،درصورتیکــه قــرآن ،حتــی بــا وجــود تأکیــد فـراوان بــر احقــاق حقــوق
اجتامعــی اف ـراد جامعــه از ســوی دولــت اســامی ،بههیچعنــوان از هیچیــک از اف ـراد جامعــه ،مســئولیتی
دربــارهی مشــارکت اجتامعــی بـرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتامعــی ســلب نکــرده اســت ،مگــر آنــان کــه
بــه هــر علتــی ،ناتوانــی تــام دارنــد .در آیــات قــرآن ،عمــل بــه تکالیــف اجتامعــی بهعنــوان یــک آمــوزهی
تربیتــی تلقــی میشــود و عمــوم اف ـراد جامعــه ،در برابــر خــود و ســایر شــهروندان بابــت تأمیــن نیازهــای
اساســی و اجتامعــی مســئولیت دارنــد .برخــاف رویکردهــای غربــی کــه در تــوازن و تعــادل میــان حقــوق
اجتامعــی و تکالیــف اجتامعــی ،ضعیــف عمــل کردهانــد ،قــرآن افـراد جامعــه را هــم صاحــب حــق دانســته
و هــم ایشــان را مکلــف بــه انجــام تکالیــف اجتامعــی منــوده اســت.
به بخش ضامیم و پیوستها توجه منایید.

پیوست و ضامیم

جــداول مقــوالت مســتخرج از کدگذاریهــا دربــارهی تکالیــف اجتامعــی شــهروندان و حکومــت اســامی
در قــرآن و برنامههــا و راههــای تأمیــن مالــی بهدسـتآمده از جانــب گروههــای مختلــف شــهروندان بـرای
رفــع نیازهــای اجتامعی ســایر شــهروندان.

بخش اول:

مقــوالت فرعــی ،جزئــی و زیرمقــوالت رسمقولــه تکالیــف گروههــای مختلــف شــهروندان بــه انــواع
مختلــف مشــارکت در تأمیــن برنامههــای معطــوف بــه رفــع نیازهــای اجتامعــی شــهروندان
مکلف

تکالیف اجتامعی عموم مسلامنان
تکلیف نسبت به (بهرهمند از حقوق اجتامعی)
تکلیف

مسلامنان

رعایت بهداشت
احسان کردن و پرداخت انفاق و کفاره برای
آزادی بردگان
انفاق کردن از دستاوردهای پاکیزه
لزوم رعایت آبروی فقیران در هنگام انفاق
تکلیف به آزاد کردن اسیر

مسلامنان

تکلیف به احسان کردن

مسلامنان

تکلیف به انفاق کردن همراه با اعتدال،
بدون منت و آزار و همراه با رغبت

مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان

خود

بردگان و کنیزان
عموم انسانها
عموم انسانها
ارسا
ابنسبیل ،خویشاوندان ،نیازمندان ،عموم انسانها و
اجتامع محلی
عموم انسان ،ایتام
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مکلف

مسلامنان

تکلیف به انفاق کردن از ارث
تکلیف به انفاق کردن از محصوالت
کشاورزی
تکلیف به انفاق کردن
تکلیف به انفاق کردن در فقر و تنگدستی
تکلیف به انفاق کردن همراه با احرتام
تکلیف به آسانگیری بر بدهکاران
تکلیف به تأمین نیازهای سائالن و فقیران
پرداخت خمس از غنائم جنگی
تکلیف به انفاق کردن به مهاجران
تکلیف به اطعام کردن
تکلیف به آموزش و یادگیری
تکلیف به انفاق در راه جهاد
تکلیفبهانفاقبهوالدینوخویشاوندان

مسلامنان

تکلیف به پرداخت مهریه

مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان

تکلیف به کشنت و سلب جان
تکلیف به پرداخت مهریه
تکلیف به حفظ اموال سفیهان و یتیامن
تکلیف به رد اموال ایتام

مسلامنان

تکلیف به پرداخت زکات

مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان

تکلیف به پرداخت صدقه
تکلیف به رعایت عدالت در مورد ایتام
تکلیف به دادن فدیه
تکلیف به پرداخت کفارهی تخییری (اطعام،
آزاد کردن برده ،صدقه ،گرفنت روزه)
تکلیف به حامیت از احقاق حقوق
مستضعفان

مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان
مسلامنان

مسلامنان
مسلامنان
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یتیامن و مستمندان

عموم انسان و فقیران
غیرمسلامنان
عموم انسانها
ایتام
بدهکاران
سائالن و فقیران
نزدیکان،مسکینان،ابنسبیل،خویشاوندانپیامرب،ایتام
مهاجران
فقرا و خویشاوندان
خود و سایر مسلامنان
مهاجران
خویشاوندان
خویشاوندان ،زنان کنیز و زنان اهل کتاب
(همرسان)
کافران حربی و رباخواران
زنان اهل کتاب
سفیهان و ایتام
ایتام
ابن سبیل ،نیازمندان ،کارگزاران زکات ،آزادی بردگان
و بدهکاران
عموم انسانها
ایتام
مسکینان
مسکینان ،بردگان ،عموم انسانها و نیازمندان
مستضعفان

مکلف

تکالیف اجتامعی عموم مسلامنان
تکلیف نسبت به (بهرهمند از حقوق اجتامعی)
تکلیف

هجرت از رسزمینی که احقاق حقوقشان در
مسلامنان مستضعف
آنجا صورت منیپذیرد.
تکلیف به تعاون و همیاری برای مشارکت
مسلامنان
در تأمین نیازها
تکلیف به بخل و خست نداشنت در انفاق
مسلامنان
تکلیف به دادن قرضالحسنه
مسلامنان
حاکم اسالمی بهعنوان
تکلیف به پرداخت زکات
یک شهروند
حاکم اسالمی بهعنوان
رعایت بهداشت
یک شهروند

خود مستضعفان
مسلامنان و عموم انسانها
عموم مسلامنان
عموم انسانها
عموم انسانها
خود فرد و جامعه

مکلف

تکالیف اجتامعی مردان
تکلیف نسبت به (بهرهمند از حقوق اجتامعی)
تکلیف

مکلف

تکالیف اجتامعی زنان
تکلیف نسبت به (بهرهمند از حقوق اجتامعی)
تکلیف

مردان
مردان
مردان
مردان
مردان
مردان

زنان
زنان ،همرسان پیامرب
زنان
زنان

مکلف

غیرمسلامنان
غیرمسلامنان

پرداخت مهریه و نفقه
تأمین خوراک و پوشاک
پرداخت حق نفقه و تأمین مسکن
انفاق از مال
پرداخت زکات
پرداخت صدقه

وظایف عام
پرداخت زکات
پرداخت صدقه
تکالیف سلبی

زنان (همرس)
زنان (همرس)
زنان مطلقه شیرده
زنان (همرس)
عموم انسانها
عموم انسانها

مردان (شوهران)
عموم انسانها
عموم انسانها
فرزندان ،پیامرب ،شوهران ،عموم انسانها

تکالیف اجتامعی غیرمسلامنان
تکلیف نسبت به (بهرهمند از حقوق اجتامعی)
تکلیف
حکومت اسالمی

تکلیف به دادن جزیه
تکلیـف به پرداخـت زکات و توبـه کردن و
عموم انسانها ،مسلامنان و حکومت اسالمی
اسلام آوردن و پیـکار نکردن با اسلام
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بخش دوم:

مقــوالت فرعــی ،جزئــی و زیرمقــوالت رسمقولــه تکلیــف نظــام رفاهــی اســام -حاکــم و حکومــت -بـرای
رفــع نیازهــای اجتامعــی شــهروندان
تکلیفنسبت
به همهی
شهروندان

تکالیف حاکم نظام اسالمی برای تأمین نیازهای اجتامعی شهروندان
تکلیفنسبت
به ادای حقوق
درراه ماندگان

تکلیف نسبت
به ادای حقوق
مستضعفین

تکلیف نسبت
به مدیریت
انفال

تکلیف نسبت به تکلیف نسبت
مدیریت زکات به مدیریت فیء

تکلیف نسبت به
آزادسازی بردگان

تکلیفنسبتبه تکلیف نسبت به تکلیف نسبت
به آموزش و
مدیریتخمس برقراری عدالت
تعلیم شهروندان
اجتامعی

تکلیف نسبت
به ادای حقوق
خویشاوندان

تکلیف نسبت
به فقرا و
نیازمندان

تکلیفنسبتبه تکلیفنسبتبه
پناهندگیمرشکان تبیینسیاستهای
اجتامعینظام

اختیارات حاکم نظام اسالمی در تأمین نیازهای اجتامعی شهروندان

حاکمیت حاکم نظام اسالمی معیشت حاکم نظام اسالمی رزق و دستمزد حاکم نظام اسالمی حقوق حاکم نظام اسالمی
ادای حقوق اجتامعی
شهروندان

تکالیف اصلی پیامرب برای احقاق حقوق اجتامعی شهروندان

انفاق کردن و عدم
ارساف در انفاق

تعلیم و آموزش به
شهروندان

دریافت زکات از اقشار
مختلف شهروندان

اعالم عدم نیاز به مزد
شهروندان

بخش سوم:

برنامههــا و راههــای تأمیــن مالــی بهدس ـتآمده از ســوی گروههــای مختلــف شــهروندان ب ـرای رفــع
نیازهــای اجتامعــی ســایر شــهروندان
برنامهها و راههای تأمین مالی بهدستآمده از جانب گروههای مختلف شهروندان برای رفع نیازهای اجتامعی
سایر شهروندان

زکات
اموال فیء
مهریه
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خمس
انفاق
کفاره
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صدقه
نفقه
جزیه

قرضالحسنه
انفال
فدیه

منابع

•قرآن.
•سن ،آمارتیا؛ اندیشهی عدالت؛ ترجمهی وحید محمودی و هرمز هامیونپور؛ تهران ،کندوکاو 1390،ش.
•ال ــکاک ،پی ــت و دیگــران؛ کت ــاب مرج ــع سیاســتگذاری اجتامع ــی؛ ترجمــهی علیاک ــر تاجمزینان ــی و دیگــران؛
جلــد دوم ،ته ـران ،دانشــگاه امــام صــادق 1391،ش.
•بلی ــک م ــور ،ک ــن؛ مقدمــهای ب ــر سیاســتگذاری اجتامع ــی؛ ترجم ــهی علیاصغ ــر س ــعیدی و س ــعید صادق ــی
جق ــه؛ تهــران ،جامعهشناس ــان 1389 ،ش.
•بهرامپور ،ابوالفضل؛ نهجالبالغه با ترجمهی روان و رشح واژگان؛ قم ،آوای قرآن 1396 ،ش.
•پوریـــان ،عزتاللـــه و دیگـــران؛ «شـــهروندی اجتامعـــی در کتابهـــای درســـی»؛ انجمـــن ایرانـــی مطالعـــات
فرهنگـــی و ارتباطـــات ،ســـال چهاردهـــم ،شـــارهی  1397 ،52ش.
•تایلـــر ،گـــری؛ ایدئولـــوژی و رفـــاه؛ ترجمـــهی حســـین محققـــی کـــال و مهـــدی نرصتآبـــادی؛ تهـــران،
جامعهشناســـان 1392 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ جامعه در قرآن؛ قم ،ارساء 1391 ،ش.
•رســـولی ،محمدرضـــا؛ زندهبـــودی ،خیـــری؛ «مطالعـــه تطبیقـــی مطبوعـــات و صداوســـیام در اشـــاعه حقـــوق
شـــهروندی»؛ انجمـــن ایرانـــی مطالعـــات فرهنگـــی و ارتباطـــات ،ســـال ششـــم ،شـــارهی  1389 ،21ش.
•رضوان ــی ،س ــعید؛ امهطل ــب ،مصطف ــی؛ درآم ــدی ب ــر فلس ــفهی تعلی ــم و تربی ــت تکلیفگــرا ،چال ــش می ــان
تعلی ــم و تربی ــت دین ــی و تعلی ــم و تربی ــت س ــکوالر؛ مش ــهد ،دانش ــگاه فردوس ــی مش ــهد 1398،ش.
•س ــالدنا ،جان ــی؛ راهن ــای کدگ ــذاری بــرای پژوهش ــگران کیف ــی؛ ترجمــهی عبدالل ــه گیوی ــان؛ تهــران ،علم ــی و
فرهنگ ــی 1395،ش.
•س ــندل ،مای ــکل؛ آنچ ــه ب ــا پ ــول منیت ــوان خری ــد ،مرزه ــای اخالق ــی ب ــازار؛ ترجمــهی حس ــن افش ــار؛ تهــران،
مرکـــز 1396 ،ش.
•فاضل ــی ،نعمتالل ــه و دیگــران؛ «کارک ــرد فرهنگ ــی مدیری ــت ش ــهری در ارتق ــای فرهن ــگ مش ــارکت ش ــهروندی
بــرای اداره ام ــور محل ــی»؛ انجم ــن ایران ــی مطالع ــات فرهنگ ــی و ارتباط ــات ،س ــال یازده ــم ،ش ــارهی ،39
 1394ش.
•فون هایک ،فردریش؛ راه بردگی؛ ترجمهی فریدون تفضلی؛ تهران ،نگاه معارص 1395 ،ش.
•قامئینیک ،محمدرضا؛ علیه نظم سکوالر و چند مقاله دیگر؛ تهران ،ترجامن 1392 ،ش.
•گیدنز ،آنتونی؛ راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی؛ ترجمهی منوچهر صبوری؛ تهران ،شیرازه 1395 ،ش.
•محمدپور ،احمد؛ روش تحقیق کیفی ضد روش 2؛ چاپ دوم ،تهران ،جامعهشناسان 1392 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ نظری به نظام اقتصادی در اسالم؛ تهران ،صدرا 1368 ،ش.
•موس ــوی ،س ــید محس ــن؛ «بررس ــی عوام ــل مؤث ــر ب ــر گرای ــش ب ــه ش ــهروندی اجتامع ــی فع ــال (موردمطالع ــه:
اســـتان یـــزد)»؛ رســـاله دکـــری تحـــت راهنامیـــی دکـــر ســـید ســـعید وصالـــی ،تهـــران ،دانشـــگاه عالمـــه
طباطبایـــی 1395 ،ش.
•موسـ یزاده ،ابراهیـم؛ «بررسـی مبانـی حقـوق اجتامعـی»؛ حقـوق ،دانشـکده حقوق و علـم و سیاسـی ،دورهی ،21
شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومهی تربیتی قرآن
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