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مروري بر كتاب هاي منتشر شده در قلمرو حقوق عمومي و قوانين شهروندي

حقوقآدمهاالبهاليكتابها
درنگ شهروند| اين كه مي گويند زندگی سالم اجتماعی 
در سايه رعايت اخالق و حقوق شهروندی مي تواند اتفاق 
بيفتد، چندان هم دور از ذهن نيست. اين اتفاق مي تواند 
بيفتد اگر ما بخواهيم. اما ما چط�ور و چگونه مي توانيم 
چيزي بخواهيم كه ش�ناختي از آن نداري�م؟ آيا اصوال 
خواس�تن چيزي بدون ش�ناخت آن چي�ز امكان پذير 
است؟ آيا مي توانيم به دنبال داشتن چيزهايي باشيم كه 

شناختي از آنها نداريم؟ 
زندگي س�الم اجتماعي تركيب 3 واژه با يكديگر است: 
زندگي، سالم، اجتماع. مي خواهم بپرسم مگر امكان دارد 
كسي زندگي ناسالم انتخاب كند يا يك اجتماع، در پي 

كسب زندگي ناسالم باشد؟ 
شايد. همه چيز امكان دارد. در دنيايي كه انسان دو پا آن 
را رقم مي زند هر اتفاقي مي تواند بيفتد و هيچ اتفاقي تازه 
نيس�ت. چرا تازه نيس�ت؟ چون پيش از اينها نيز اتفاق 

افتاده است.
در اين ميان يك اتفاق همواره تازه مي ماند و آن، كشف 
اس�ت. كتاب خوان�دن مي توان�د اتفاق كش�ف ها را در 
زندگي ما بيش�تر و بيش�تر كند. حاال اگر از زندگي تان 
آن طور كه بايد رضايت خاطر نداريد، اگر دوس�ت داريد 
تاثير خوبي روي خود و همراهانتان در زندگي بگذاريد، 
خواندن يك كتاب را به شما توصيه مي كنيم.  كتابي كه 
مي تواند تجربياتي خوب را درباره زندگي، شهر، اجتماع 
و سالمتي جسم و جان به شما تقديم كند. حاال اين شما 
و اين كتاب هايي كه مي توانند يك ماه تمام با شما زندگي 

كنند. با ما باشيد: 

كتابي درباره معرفت سازمان مديريت 
حيرت انگيز تر از اين موضوع نمي توان در عالم امكان 
و روزگار شهروندي متصور شد كه مديران يك جامعه، 
ازجمله بزرگترين مشكالت آن جامعه به حساب آيند. 
اش��تباه نفرماييد، درباره خودمان صحبت نمي كنيم 
درباره كشوري سخن مي گوييم كه مديران بدي دارد 
و مديرانش، بي هيچ نيازي به تخصص و دانش و تحصيل 
علم و زحمت كش��يدن، به مقامات باال رتبه مي رسند. 
اگ��ر روي نقش��ه جهان خ��وب دقت كني��د، در ضلع 
جنوب ش��رقي اقيانوس آرام، در مختصات جغرافيايي 

29/45 درج��ه ع��رض و 72/21 درجه طول ش��رقي 
يك نقطه وجود دارد ك��ه آن نقطه با آنچه كه گفته ايم 
همخواني دارد. حاال، بحث اين اس��ت كه مديريت در 
تربيت شهروندي خيلي موثر اس��ت. پيش از آن كه به 
كتاب هايي كه نهادها و كاركردهاي نهادهاي اجتماعي 
را به ما مي آموزند برسيم، الزم مي دانم اشاره اي كوتاه به 
دو كتاب پيرامون تئوري هاي سازمان و مديريت داشته 
باشيم: اين دو كتاب توسط دكتر گوئل كهن ترجمه و 
تدوين شده است. برخالف كتاب هايي با اين موضوع كه 
گران و ديرياب و ديرفهم هس��تند، اين دو كتاب بسيار 
روان و جذاب تحرير شده اس��ت. خواندن اين كتاب به 
دانشجويان ايراني در هر رشته و ترمي از اوجب واجبات 
است. ناگفته نماند كه اين كتاب يك بار نيز كتاب سال 

جمهوري اسالمي شده است. مترجم و نويسنده كتاب 
تئوري هاي سازمان و مديريت از دلسوزان فرهنگ ايران 
و سرزمين و تمدن كهنس��ال ايران است. او با دلسوزي 
زايدالوصفي كه نسبت به س��رزمين مادري دارد، روي 
مس��ائلي كه مي تواند جامعه ما را تبديل به يك جامعه 

شايسته سازد، تدبير كرده و س��عي دارد انديشمندي 
موثر براي كشور باشد. جلد نخست كتاب تئوري هاي 
سازمان و مديريت را نشر روزنامه اطالعات و جلد دوم آن 
را نشر ديدار با قيمتي حيرت انگيز منتشر ساخته است. 
اين كتاب را از يكي از كتابفروشي هاي روبه روي دانشگاه 

تهران تهيه كنيد و خودتان غواص اين دريا يعني درياي 
معرفت و مديريت باشيد. 

از بسياری جهات نهادهای اجتماعی از قديمی ترين 
ش��يوه های نگرش در جامعه شناسی اس��ت. بسياری 
از جامعه شناسان، جامعه شناس��ی را علم به نهادهای 
اجتماع��ی، درحقيقت اب��واب جامعه شناس��ی خود 
را مش��خص كرده ان��د. ام��روزه ب��ا تخصصی ش��دن 
جامعه شناس��ی اين مس��أله ديگر به آن شكل مطرح 
نيس��ت، چراكه نهادهاي��ی مانند خانواده، سياس��ت، 
تفريح و... هركدام در ش��عبه خاصی از جامعه شناسی 
)جامعه شناس��ی خانواده، جامعه شناس��ی سياس��ی 
و جامعه شناس��ی اوقات فراغ��ت( م��ورد مطالعه قرار 

می گيرند. 
1- نه��اد خانوادگی نظامی اس��ت كه ب��ه تنظيم، 
ثابت كردن و استاندارد كردن روابط جنسی و توليدمثل 

انسانی می پردازد. 
2- نه��اد آم��وزش و پرورش اساس��ا رون��د منظم 
اجتماعی شدن است كه به نحو غيررسمی در خانه و در 

محيط كلی فرهنگی انجام می پذيرد. 
3- نهاد اقتصادی حالت متجسم مدل هايی است كه 

از طريق آنها مواد و خدمات توليد می شود. 
4- نهاد سياسی كاركردش برطرف ساختن نيازهاي 
اجراييات سياس��ي و اداره ام��ور مملكتی و حفظ نظم 

عمومی در جامعه است. 
5- نه��اد مذهبی نق��ش اساس��ی اش ارضای يك 
نيازمن��دی اجتماعی مهم انس��ان، يعن��ی در رابطه 
بودن با خداس��ت. چهره اين نهاد در اعتقادات و انجام 
مراسم مذهبی كه افراد آنها را مراعات می كنند، ديده 

می شود. 
6- نهاد تفريحی پاسخگوی نيازمندی انسان در مورد 

استراحت و آسايش جسمی و روانی است. 
 اگر مي خواهي��د بدانيد كه ويژگی ه��ای نهادهای 
اجتماعی چگونه است و در يك نهاد اجتماعي تقسيم 
وظايف به چه صورت شكل مي گيرد، حتما فصل هاي 
اول تا س��وم كتاب تئوري هاي سازمان و مديريت جلد 
نخس��ت و فصل چهارم جلد دوم اين كتاب را مطالعه 

فرماييد. 
 به نظرم م��ا می توانيم ويژگی ه��ای عمده نهادهای 
اجتماع��ی را با توجه ب��ه تجربه متفك��ران اين عرصه 

بازشناسي كنيم. 
1- نهاد ماندنی و ديرپاست و از هنگام تشكيل دارای 

درجه ای از تداوم است. 
2- از آن جا كه نهادها بالنسبه دايمی هستند، معموال 
تغييرات آنه��ا تدريجی و آرام اس��ت و مقاومت آنها در 
مقايسه با گروه های اجتماعی در مقابل با دگرگونی های 

زمانه بيشتر است. 
3- نهادها به طوركلی طرح ريزی نش��ده هستند، اما 
در مقام پاس��خ دهی به برخی از نيازهای اساسی عمل 

می كنند. 
4- نهادها دارای سمبل هايی هستند كه برای حفظ 
وفاداری و پيوس��تگی اعضای آن به كار می آيند )مانند 

بيرق يك كشور يا عالمت صليب برای مسيحيان(. 
5- نهادها دارای قوانين رسمی هستند كه از طريق 
آن ايفای نقش ه��ا و رفتاره��ای اعضای آن مش��خص 
می شود مانند سوگند  خوردن پزشكان، سوگند وفاداری 
نمايندگان مجل��س و ضابطه های اخالق��ی در علم و 

آموزش و پرورش. 
6- نهادها دارای درجات متفاوتی از ساخت هستند. 
نهادها را می توان در طيف گس��ترده ای از ساخت های 

خشك و خشن يا قابل انعطاف  قرار داد. 
7- نهادها در عملكردهای خود كاركردهای متنوعی 

دارند. 
8- نهادهای مختلف اجتماعی در نظام از وابستگی 

درونی متقابل با يكديگر مرتبط هستند. 

گفت وگو

با حسن محمودی به بهانه  انتشار اولين رمانش »روضه  نوح« 

چیزهایزیادیكهنمیدانیم

رمان »روضه  نوح« نخس�تين رمان حس�ن 
محمودی، نويسنده، منتقد و روزنامه نگار است 
كه پيشتر سه مجموعه داستان»وقتی آهسته 
حرف می زني�م الميرا خواب اس�ت«، »يكی از 
زن ه�ا دارد می مي�رد« و »از چهارده س�الگی 
می ترسم« از او منتشر شده است.  »خون آبی بر 
زمين نمناک؛ در نقد و بررسی بهرام صادقی«، 
»ص�ادق چوب�ك« و »قصه های آب�ی؛ رويكرد 
قصه های ايرانی معاصر به قصه های قرآنی« از 

كتاب های پژوهشی او است.  
***

نخس�تين س�والم را درباره  زبان داس�تان ش�روع 
می كنم.  استفاده از راوی دانای كل كه هرجا نياز بوده 
به ذهن يك شخصيت نزديك شده، افعال مضارع و 
جمله های كوتاه كوتاه كه ريتم روايت را تند می كند 
و ضرباهنگی اضطرابی و احساس�ی ايجاد می كند. 
اين سبك روايت از نظر احساسی خواننده را درگير 
می كند و بسيار تاثيرگذار است.  لطفا دليل انتخاب 

اين نوع روايت و زبان را توضيح دهيد.  
ش��ما خودتان داس��تان نوي��س هس��تيد و در 
كارنامه تان دو رمان اس��ت و بر اين امر واقف هستيد 
كه ساخت وس��از اثر مولفه مهمی برای به سرانجام 
رس��اندن يك رمان اس��ت و درواقع چگونه نوشتن 
اس��ت كه می تواند جهان رمان را شكل بدهد.  برای 
من اين ك��ه می خواهم چه چي��زی بگويم، مترادف 
است با همين مس��أله كه قرار است چگونه حرفم را 
بزنم.  انتقال فضايی كه مد نظرم بوده، فقط و فقط از 
عهده راوی دانای كل برمی آمد و همان طور كه اشاره 
كردی اين راوی دانای كل، هركج��ا كه الزم بوده، با 
اندكی ش��يطنت به ذهن شخصيت ها نزديك شده 
است.  بخش��ی از ساخت وساز كار من همين مسأله 
كی و چگونه نزديك شدن به ذهن شخصيت ها بوده 
است.  از يك جايی هم استفاده از افعال مضارع برايم 
دغدغه شده. اين دغدغه در رمان »مارآباد« و »كتاب 
يونس« نيز مشهود است. كلمه های كوتاه كوتاه   در 
داس��تان های كوتاهم ني��ز نمود دارد. ت��م و فضای 
داستان نيز می طلبد تا به سمت آن ريتم تند و به قول 
شما اضطرابی حركت كند.  اينجاست كه دوباره بايد 
تأكيد كنم برآن قضيه  مهم انديشيدن به ساخت وساز 
داس��تان، پيش از آن كه بخواهی به از چه حرف زدن 

فكر كنی. 
در داس�تان های مجموعه های پيش�ين تان هم از 
زبانی مش�ابه اس�تفاده كرده بوديد. آيا اين سبك 
روايت و اين زبان را بايد امضای نوش�تاری حس�ن 
محم�ودی بداني�م؟ در كاره�ای بعدی ت�ان هم باز 
همين سبك روايت و همين زبان به كار رفته است؟ 
دقيقا.  البته در »مارآباد« تالش كردم اندكی از ريتم 
تند جم��الت بكاهم. در آن جا انتقال تم عاش��قانه و 
فضای باستانی اين طور می طلبيد. اما در رمان »كتاب 
يونس« كه به نوعی ادامه »روضه نوح« است، با همين 

ريتم روبه رو خواهيد بود. 
بعضی معتقدند تند بودن ريتم زبانی، »روضه نوح« 
را س�خت  خوان و از جايی به بع�د آن را يكنواخت و 
خسته كننده كرده است. بعضی هم بر خالف دسته   
قبلی تندی ريتم زبان را باعث س�ريع خوان شدن 
داستان و روانی آن دانسته اند.  نظر خود شما در اين 

مورد چيست؟
از آنجايی كه من هيچ وقت نمی توانم نگاه از بيرون 
به متن خودم داش��ته باشم، فقط و فقط می توانم به 
نظر ديگران اتكا كنم. بايد ببينم بازتاب نظرها بعد از 
خواندن رمان چيست؟ اگر واقعا آسيب برساند، بايد 
در كارهای بعدی از آن پرهيز كنم.  اينجاس��ت كه 
نقد و نظرها برايم اهميت پيدا می كند.  يادم می آيد 
در جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان »از چهارده 
سالگی می ترسم« بر سر همين مسأله بين سه منتقد 
جلسه اختالف نظر وجود داشت.  يكی از آنها انتقاد 

داشت از ريتم تند زبان و دوتای ديگر برعكس. 
در »روضه  ن�وح« چيزهای زيادی هس�ت كه بعضی 
شخصيت های داستان نمی دانند. چيزهای زيادی 
هم هست كه ما به عنوان خواننده نمی دانيم و تا آخر 
هم مجه�ول باقی می مانند و درخص�وص آنها تنها 
می توانيم به حدس و گمان هايمان بسنده كنيم. مثال 
شخصيت »س�ليمه« و رابطه اش با »نوح«.  آيا رابطه  
نوح و س�ليمه يك رابطه احساسی بود يا سياسی؟ 
اگر اين رابطه سياسی بوده و نوح تحت تأثير سليمه 
ب�ه منافقين متمايل و ب�ه همين دليل از دانش�گاه 
محروم می شود، پس چرا به منافقين نمی پيوندد؟ 
چرا داوطلبانه برای جبهه نام نويسی می  كند.  علت 

ابهام بيش از حد اين قسمت های داستان چيست؟ 
چه جالب.  ش��ما طرح كلی رمان بعدی ام »كتاب 
يونس« را ت��ا حدودی حدس زديد.  قبال هم اش��اره 
كرده ام كه داس��تان نوح را در يك سه گانه طراحی 
كرده ام.  »صبر ايوب«، »روضه نوح« و »كتاب يونس«.  
رابطه ن��وح با س��ليمه در »كتاب يون��س« واضح تر 
و ش��فاف تر می ش��ود.  در »روضه نوح« ب��ا اين خط 
داستانی روبه رو هستيد كه ماجرای رد گزينش نوح 
در دانشگاه چيس��ت و خط داستانی »كتاب يونس« 
شايعه ای اس��ت كه بعد از خبر مفقوداالثرشدن نوح 

در روزهای آخر جنگ در ديار نون بر س��ر زبان ها 
می افتد.  خ��ط و ربط اين ش��ايعه به همين 
ارتباط سليمه و نوح برمی گردد.  در اين رابطه، 
بسياری از جريان های سياسی دوره  جنگ 

بازخوانی می شود.  اميدوارم روزی بتوانم 
اين سه گانه را يكجا چاپ كنم 

و به تمام ابهام ها پاسخ بدهم. 
از س�مبل های زيادی در اين 
قس�مت داس�تان اس�تفاده 

شده مانند درخت گارم زنگی و 
درخت خرمايی كه با خون نوح 

آبياری می شود و بعد از شهادت نوح و ريخته شدن 
كامل خون او، درخت خرما، حسابی جان می گيرد.  
در مورد اين سمبل ها اگر ممكن است توضيح دهيد. 
درخت گارم زنگی، حكم التيام دهنده را دارد و از 
خانه مهاجری جنگ زده س��ردر می آورد كه جنگ 
زندگی ش��ان را ويران كرده و آنه��ا را آواره می كند.  
اين را هم توجه داشته باشيد كه اين دو مورد به طور 
دقيق، سمبل هايی اس��ت كه در رمان »روضه نوح« 

ساخته می شود و مختص به اين رمان است.  
برمی گردم به س�ليمه و به جبهه غرب ك�ه نوح به 
آن جا اعزام می شود:  فصل صبر ايوب صفحه هشتاد 
به بعد.  در اين جا تع�دادی زن منافق يك اتوبوس از 
مردان جوان را س�ر می برند و تك�ه تكه می كنند.  
می داني�م ك�ه داس�تان هم�واره بايد در م�رز بين 
باورپذيری و جذابيت قرار بگيرد.  گاهی در زندگی 
واقعی اتفاقاتی می افتد كه اگر عينا آنها را در داستان 
بياوريم، باورپذير نخواهند بود.  اين صحنه از ديدگاه 
مخاطب هرچند بس�يار جذاب اس�ت، غيرعادی و 
غيرواقعی به نظر می رسد.  گويی نويسنده بيشتر از 
اين كه به باورپذيری آن اعتنا داشته باشد، جذابيت 
صحنه را مدنظر داشته است.  لطفا دراين باره توضيح 

دهيد. 
اين بخش از رمان بازخوردهای متفاوتی داش��ته 
است.  در نقد مكتوبی نيز همين نظر شما را خواندم.  
اين فصل و واقعه را نوح روايت می كند.  نوح، راوی اين 
واقعه است و ناظر و شاهد واقعه كسی ديگر است.  نوح 
آنچه را روايت می كند به واسطه شنيده است.  هدفش 
از روايت اين واقعه برانگيختن حس و حال خودش و 
ديگران است.  نوح در اين فصل واقعه خوانی می كند.  

مقتل ها همين كار را می كنند.  
دوباره برمی گردم به جبهه   غرب و شخصيت سليمه 
و زن هايی كه به راحتی آب خوردن، س�ر می برند.  
همين طور اش�اره می كنم به نقش فداكار و مادرانه 
ليال، نق�ش اغواگرانه جواهر، نق�ش خواهرانه حوا، 
نقش مظلوم و قربانی سوسن و ديگر زنان داستان.  
در جبهه  غرب زنان شيطانی هم به ديگر نقش های 
از پي�ش تعيين ش�ده  يا كليش�ه ای زن�ان اضافه 
می شوند.  اصال چرا اين جا زن ها را اين طور شيطانی 
به تصوير كشيده ايد؟ باورپذيرتر نبود اگر به جای 
زن ها از مردان استفاده می كرديد؟ اصرار شما برای 
دو قطبی كردن يا سياه و سفيد نشان دادن زن ها كه 
يا مادر و خواهر فداكارند يا اغواگر و شيطان صفت، 

چيست؟
قبول كنيد كه زن ها هم برخی وقت ها ش��يطانی 
عمل می كنند.  ام احمد را نگاه كنيد در سوريه، نامش 
لرزه بر تن زنان ديگر می اندازد.  در عراق همين روها 
هم نمونه اين زنان هستند.  در مقابل اين زنان شرور، 
زنان مظلوم هم هستند.  از اتفاق زن ها در داستان های 
من، بيشتر مادر و خواهرند و همان احساس فداكارانه 
و خواهران��ه را دارند.  چ��را نمی خواهيد قبول كنيد 

بخشی از خشونت جهان را زن ها رقم می زنند.  
در آخر به پايان بندی داستان برمی گردم.  تا قبل از 
فصل آخر »آدم ها« با داستانی متفاوت درباره   جنگ 
و مفهوم شهيد و شهادت و تقدس گرايی منسوب به 
آن مواجه بوديم.  مضمونی كه كمتر جرأت پرداختن 
به آن را دارند و بس�يار ناب و س�تودنی است.  اما در 
دو صفحه  آخر با دادن نمايی از سرنوشت هر يك از 
آدم ها به خصوص س�ليمه، گويی نويسنده وجدان 
عمومی و ايدئولوژی حاكم را وارد داس�تان می كند 
و ه�ر آدمی را به س�زای اعمال�ش می رس�اند.  آيا 
نويسنده در آخر داس�تان، يك باره مضمون را گم 
می كند؟ يا از ابتدا خوانن�ده را فريب می دهد كه با 
داس�تانی با مضمونی متفاوت روبه رو اس�ت؟ لطفا 
درباره  پايان بندی قضاوت گر و نگاه س�ياه و سفيد 
در اين قس�مت توضيح دهي�د.  چگونه اس�ت كه 
اين جا كه پايان داستان اس�ت بر خالف فصل صبر 
ايوب، باورپذيری جای هرگونه جذابيت داستانی را 

می گيرد؟
در سرتاس��ر داس��تان ت��الش ك��رده ام از روای 
بی طرف و گزارش��گر اس��تفاده كنم.  من هيچ جا 
قضاوت درباره آدم ها نكرده ام.  آنها را همان طور كه 
می شناختم و باور داشتم، روايت كردم.  من متعلق 
به نسلی هستم كه جنگ را با تمام وجود درک كرد.  
نس��لی كه به جای آرمان های نسل قبل از خودش، 
احساسش قوی تر بود.  هنوز هم اين مولفه در نسل 
من نمود بيشتری دارد.  تقال كردم فضای دهه شصت 
و سال های جنگ را منتقل كنم.  البته آنچه من سعی 
كردم روايت كنم، همان چيزی است كه درک كرده 
ام.  آدم هايی را به ياد دارم كه به دفاع از كشورش��ان 
باور داش��تند.  در عين حال نتوانس��تم از دلواپسی 
مادرها برای پاره های تن شان غفلت كنم.  در پايان 
داستان، دلم نمی خواست تكليف آدم ها را مشخص 
كنم، بلكه می خواس��تم كمی بيش��تر درباره شان 
توضيح بدهم تا خواننده اندكی بيش��تر درباره شان 
بداند.  سليمه در كمپ اشرف كشته می شود و اين 
واقعيت زندگی اوست.  من نخواستم بگويم به سزای 
اعمالش رسيد، بلكه خواس��تم به بخشی از تاريخ 
اشاره كنم و زندگی اين آدم را برای باورپذيرتركردن، 
مستندش كنم.  من فقط اش��اره كرده ام 
كه اين آدم سرنوش��تش به كجا ختم 
می شود و فكر كنم گزارشی تكميلی 
از اين آدم هاست و نه قضاوت درباره 
شان.  البته به جز شما ديگرانی نيز 
بر فصل پايانی خرده 
گرفته اند.  اگر اين 
بازت��اب را قب��ل 
از انتش��ار رم��ان 
ش��كلی  می گرفتم، 

ديگر به آن می دادم.  
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مي خواهيم اما نمي ش�ود؛ چرا؟ مشكل چيس�ت و كجاس�ت؟ يكي از پايدارترين فرآيندهاي 
جامعه بشري، فرآيند شهرنشيني است. هنگامی كه شهرنش��ينان به حقوق يكديگر احترام گذارده و به 
مسئوليت های خويش در قبال شهر و اجتماع عمل نمايند می توان آنها را »شهروند« نام نهاد. روي آوردن 
سيل وار آدميان به شهرها، انبوهي و ازدحام جمعيت شهرها را با مشكالت متعددي نظير زيست محيطي، 

بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و روان شناختي روبه رو ساخته است. 
معضل هاي بزرگ شهري مانند ترافيك، رعايت نكردن قوانين عبور و مرور و... از سوي شهروندان كه عالوه 
بر گسترش زمينه هاي بي اعتمادي ميان شهرنش��ينان در پاره اي مواقع ميل به قانون گريزي را در جوامع 
دامن زده است. پس الزمه حل مسائل شهري و بحران ها، اصالح رفتار شهروندان و وجود فرهنگ مناسب 
شهرنشيني است، همه اجزاي جامعه بايد با در نظر گرفتن قوانين و فرهنگ شهری و نقش و مسئوليت خود 

نسبت به جامعه سعي كنند تعادل الزم را در نظام شهری به وجود آورند.
 از اين رو به معرفی مجموعه كتاب هايی در اين زمينه می پردازيم.  هر شهري در كنار ساخت فضاها 
و كالبد شهر، نيازمند برقراري روابط معقول بين محيط طبيعي و فيزيكي با وضع اجتماعي و فرهنگي 
است، به طور معمول ريشه بس��ياري از بحران هاي بزرگ و زنجيره اي را بايد در ضعف فرهنگ بومي و 
محله اي دنبال كرد، خصوصي شدن اوقات فراغت ، كاهش ارتباط بين افراد و نبود زمان و فرصت كافي 
براي تخليه ناشي از مشكالت در زندگي روزانه گس��ترش يافته و بر ايجاد تشديد بحران هاي شهري 

موثر واقع شده است. 
پس الزمه حل مسائل شهري و بحران ها، اصالح رفتار شهروندان و وجود فرهنگ مناسب شهرنشيني است. 

آيا تا حاال از خودتان پرسيده ايد كه چرا مردم اين 
همه نس��بت به موضوع شهروندي حساس شده اند؟ 
به نظر ش��ما اين واژه ش��هروندي جاي چه س��نت 
قديمي م��ا ايرانيان را گرفته ي��ا مي تواند بگيرد؟ آيا 
مردمداري ما ايرانيان در گذش��ته صورتي از همين 
شهروندي نبوده اس��ت؟ تربيت شهروندی )با تأكيد 

ب��ر مولفه ها( كتاب��ي زيبا 
مهي��ن  از  خواندن��ي  و 
برخورداری و عبدالرسول 
جمش��يديان اس��ت ك��ه 
پرسش هايي بسيار را براي 

ما به پاسخ مي رساند. 
تربي��ت  مفه��وم 
شهروندی، مفهومی است 
كلی ك��ه می ت��وان آن را 
ب��ه آم��وزش ش��يوه های 
زندگی كردن ب��ا يكديگر 
به طور خ��اص، در جامعه 
ش��هری يا به طورع��ام، در 
»جامع��ه جهان��ی« اطالق 
ك��رد. هم��ه می دانيم كه 
اهمي��ت چني��ن مفهومی 
بر هيچ يك از افراد جامعه 
پوشيده نيس��ت. اما اصوال 

بدون داش��تن تصوير و توصيف روش��نی از فرآيند 
تربيت ش��هروندی در هر جامعه نمی توان به تدوين 
مراح��ل و روش ه��ا و اصول ناظ��ر بر تربي��ت افراد 
به عنوان ش��هروندان مورد پس��ند جامعه پرداخت و 
همين طور، عالوه بر اش��اره به ضرورت اين موضوع، 

بايد در فكر برداش��تن گام های اساس��ی و عملی در 
تحقق آن بود.  

در كتاب حاضر چنين ترتيبی مهيا شده است كه 
نخس��ت ديدگاه های جديد در تربيت ش��هروندان، 
بررس��ی س��نت های تربيت ش��هروندی در شرق و 
غرب، ديدگاه های مختلف درباره روش های آموزش 
ش��هروندی و... مطرح شده 
و س��پس در 3 فص��ل مجزا 
به طورآموزش��ی و شيوه ای 
ع��ام و موردپس��ند هم��ه 
اف��راد جامعه ب��ه توضيح و 
تحلي��ل مباح��ث مرتبط و 
مهم��ی چ��ون: »تعري��ف و 
چيس��تی تربيت شهروندی، 
درس��ی  برنامه ري��زی 
تربيت شهروندی، مولفه های 
و  تربيت ش��هروندی« 
چگونگی ش��يوه اجرای آنها 

پرداخته شده است.  
مقدم��ه عمي��ق و چن��د 
صفح��ه ای اي��ن كت��اب به 
قلم يكی از اس��اتيد رش��ته 
روانشناسی تربيتی دانشگاه 
شهيدبهش��تی نگاشته شده 
اس��ت، كه اين اس��تاد موضوع كتاب يعنی، »تربيت 
ش��هروندی« را از مباح��ث مربوط به روانشناس��ی 
تربيتی به ش��مار آورده و تحقق چني��ن امر ضروری 
و خطيری را منوط به برداش��تن گام هايی اساس��ی 

می داند.  

همسايه يعني كساني كه در خانه مجاور شما و خانه هاي 
مجاور با خانه شما زندگي مي كنند. در زندگي شهروندي 
الزاما همسايه ها مانند ما فكر نمي كنند و طبيعتا مثل ما 
نيز زندگي نمي كنند. طبيعي اس��ت كه نيازها، اخالق، 
عرف و خواسته ها و رفتار همسايه ها ممكن است زمين تا 
آس��مان با هم تفاوت داشته باشد اما آنچه كه همه آدم ها 

را زير يك سقف مي نشاند به 
نظر شما چيس��ت؟  محمد 
جانفش��ان و رمض��ان علی 
خواجه نشس��ته اند و كتابي 
با عنوان آداب ش��هروندی و 
روابط اجتماعی نوش��ته اند. 
اي��ن كت��اب قابل خوان��دن 
اس��ت و نكاتي جالب را به ما 
مي آموزاند. به عن��وان مثال 
آداب زندگ��ی و هنجارهای 
رفتار اجتماعی در ميان اقوام 
و مل��ل مختل��ف از اهميت 
بس��يار زي��ادی برخ��وردار 
اس��ت. به طوری ك��ه از آغاز 
تولد كودک، س��عی خانواده 
و جامعه بر اين است كه اين 
آداب به كودک آموزش داده 
ش��ود تا بتوان��د رفتارهايی 

مطابق با هنجارها و ارزش های اجتماعی از خود نش��ان 
دهد. آثاری كه از قديم ترين اثرها در مصر باس��تان، روم، 
ايران، يونان و چين به جا مانده، حاكی از آداب و رس��وم و 
بايدها و نبايدهايی است كه هر فرد بايد در طول دوره رشد 
و رسيدن به بلوغ جسمی و روانی، ياد بگيرد و جامعه انتظار 

دارد كه فرد مطابق با اي��ن الگوها عمل كند. آثاری چون: 
كليله و دمنه، قابوسنامه، سياست نامه، گلستان و بوستان 
سعدی، مرزبان نامه، قرآن كريم و همچنين ساير كتاب ها و 
رساله های دينی و...    اگر آداب و رسوم، سنت ها، هنجارها 
و روش ه��ای رفتار را جزو فرهنگ بداني��م، آنگاه متوجه 
می ش��ويم كه برای زندگی در يك جامعه، رعايت اصول 
رفتاری آن جامعه تا چه اندازه 
مهم است و در اجتماعی شدن 
فرد چه نق��ش مهم��ی دارد. 
اين نكت��ه نيز قابل ي��ادآوری 
اس��ت كه هر جامعه با جوامع 
ديگر، هنجاره��ا و ارزش های 
مشترک و غيرمش��ترک دارد. 
بعضی رفتار ه��ا در يك جامعه 
پسنديده اس��ت و همان رفتار 
در جامع��ه ديگر خوش��ايند 
نيس��ت. با توجه ب��ه اهميت 
آداب رفتاری و ادب اجتماعی، 
فرهنگ س��ازی باي��د از همان 
س��نين نوجوانی و جوانی آغاز 
شود، كتاب فوق، مجموعه ای 
از آداب رفتار اجتماعی و حقوق 
ش��هروندی را در س��اده ترين 
ش��كل ممكن برای آموزش به 
كودكان و نوجوانان فراهم كرده تا هم مورد استفاده پدران 
و مادران قرار گيرد و هم نوجوان��ان عزيز با مطالعه آن به 
توقعات جامعه خود پی ببرند. آداب بيان شده در اين كتاب 
عبارتند از: آداب س��الم كردن، آداب عيادت بيمار، آداب 
دس��ت دادن، آداب بحث و گفت وگو، آداب دوس��تی و...  

همسايگان در زندگي شهروندي شيوه های زندگی با يكديگر


