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مسألهیانبومقدمه
النفس واهللا، حقرود به سه بخش کلی حقکار میحقی که در مقابل تکلیف ب

النّاس یا همان حقوق مردم نیز که همگان موظف به مراعات شود. حقالنّاس تقسیم میحق
ها در اسالم از آنياند، داراي گونه و مصادیق مختلفی است که همهدر مقابل دیگرانآن

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. از نظر احکام اسالم جان، مال و آبروي مسلمانان 
ها را مورد تعرض و تجاوز قرار دهدکس حق ندارد به ناحق، آنحرمت دارد و هیچ

). 109: 1392اکبریان،(علی
» 2حقوق بشر« النّاس را با اصطالح اسالم، حقينامه)، در لغت1964(1هوگس

ترجمه کرده است. 
النّاس یک اصطالح فقهی خاص در ابواب قضا، شهادت و حدود است. در لغت به حق

دهد. اهللا، اساس حقوق اسالمی را تشکیل میباشد و در کنار حقمی» حق مردم«معناي 
حق است. به این حق به ذييملکی بوده و اضافهيالنّاس، از نوع اضافهترکیب اضافی حق

اهللا که در آن حق، حکم جعل شده توسط مفهوم حق متعلق به مردم است. برخالف حق
اهللا، توسط خداوند النّاس نیز مانند حقاهللا، حق اضافه به جاعل است. حقخدا است. در حق

).76:1388است (کدیور،رده شدهجعل شده و فقط امر آن به مردم سپ
النّاس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه دارند. مانند بازگرداندن حق

ها رسانده و هایی که به آنقرض، عذرخواهی و جلب رضایت در قبال اشتباهات و زیان
م تر است. اهللا مهالنّاس از حقهمچنین حسن ظن به ایشان. بر مبناي اعتقادات اسالم حق

است. چرا که اهللا تر از پاسخ دادن به حقالنّاس در روز قیامت دقیقو پاسخ دادن حق
النّاس بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند. حقخداوند حق خود را می

وسیعی ياي تنگاتنگ دارد و داراي گسترهاز نظر اسالم با عدالت و حکمت الهی رابطه
کس جز خدا اهللا هم هست، زیرا هیچالنّاس، حقالبته باید توجه داشت که حقباشد.می

حقی ندارد و حقوق مردم از جانب خدا تعیین شده و تضییع آن مخالفت با اصالتاً و ذاتاً
). 41: همانحکم و حق الهی تعیین شده در حق دیگران است (

ر جامعه رعایت شود؛ نه نماید که حقوق انسانی دضرورت کرامت انسانی ایجاب می
آنچه براي اتباع آن مند است، االحقوق شهروندي بهرهيعنوان شهروندي که از کلیهبه

نظر از وابستگی ملیتی و سرزمینی، حق بر عنوان انسانی که صرفباشد، بلکه بهکشور می

1 Hughes
2 the right of men
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ست کرامت دارد. چنین حقی از سوي انسان قابل اسقاط نیست و نیز تکلیفی براي دولت ا
عنوان جزئی از دولت به معناي عام، مکلف به گذار نیز بهباشد. قانونکه قابل واگذاري نمی

امور است. فلسفه برابري افراد در مقابل قانون و يرعایت حق کرامت براي انسان در کلیه
العین قضات باشد، همین کرامت است که زیربناي حاکمیت قانون که همواره باید نصب

).   1: 1389(مصدق، ها بار کرده استنوان وصفی بر تمام انسانعخداوند به
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْزَلْنا معهم الْکتاب و « کریم می فرماید:خداوند در قرآن

طسبِالْق النَّاس قُومییزانَ لها و با آنما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، »1الْم
و کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل نازل کردم تا مردم قیام به عدالت کنند (

بشري آشکار شود). این يطور خود جوش از درون جامعهاحقاق حقوق و بسط عدل و داد ب
ترین اهداف ادیان نشان از آن دارد که، احترام به حقوق دیگران و اداي آن یکی از اساسی

منان را چه در باب مسائل اقتصادي و چه در ؤاست. قرآن کریم در آیات بسیاري مآسمانی 
: 1388(طالبی، دعوت به احترام به حقوق مردم نموده است... باب حقوق اجتماعی و

160.(
امور رسماً از منظر دینيشود و همهاي که به نام دین در آن حکومت میدر جامعه

نسبت اسالم و « شوند؛ طبیعی است که بحث ن و تفسیر میولو قرائتی خاص از آن) تبیی(
بحثی ضروري و در عین حال » بشر از منظر اسالمتعیین تکلیف حقوق « یا » قوق بشرح

النّاس از جمله مسایل مهم اجتماعی است که در تمامی رعایت حقباشد.چالش برانگیز می
و ادیان با توجه به دیدگاهشانشود ولی هر یک از جوامع جوامع انسانی به آن توجه می

ترین اهداف رسالت انبیاء دهند. یکی از مهمنسبت به انسان، آن را مورد ارزیابی قرار می
ها نسبت به باشد به همین خاطر هر یک از انسانها میرعایت عدالت و حقوق انسان

: 1388(کدیور، دآن را رعایت کننباید» النّاسحق«عنوانیکدیگر امتیاز و حقی دارند که به
11 .(

اهمیت یادگیري رعایت حقوق افراد در جریان اجتماعی شدن نیز بسیار مهم است و 
النّاس دهد. اگر ما بتوانیم رعایت حققرار میثیرأافکار نگرش و رفتارهاي جوانان را تحت ت

براي عنوان یک هنجار مذهبی در رفتار و کردار جوانان خود درونی سازیم قدم اساسیرا به
در زندگی دنیوي و اخروي النّاسرعایت حقها برداشته ایم، آنو اجتماعیتربیت دینی

ثیر بسزایی دارد و موجب بهبود روابط اجتماعی، اقتصادي انسان، طوالنی شدن أانسان ت

25ي ي حدید، آیهسوره1
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رفتار و نگرش مذهبی جوانان با توجه به درصد باالي يمسئله.شودعمر و زیادي اموال می
ما يچندان دارد. در جامعهآنان در سرنوشت و آینده کشور اهمیتی دوجمعیت و نقش

دهند و این مسئله در رابطه با قشر جوانان درصد باالیی از جمعیت کشور را تشکیل می
اي به لحاظ برخورداري از انرژي یابد؛ زیرا قشر جوان هر جامعهچندان میجوان اهمیتی دو

جامعه بگذارد (علوي و همکاران؛ ياي بر آیندهکنندهعیینثیر تأو توان فراوان قادر است ت
1389 .(

يمطالعه"النّاس هدف کلی این تحقیق، حقيبنابراین با توجه به اهمیت مسئله
است."النّاسي عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش جوانان نسبت به حقرابطه

پژوهشاالت ؤس
تحصیالت فرد، شغل فرد، درآمد (سن، جنس، ايآیا بین متغیرهاي زمینه

و هل، قومیت)أاقتصادي، محل سکونت دائمی، وضعیت تـاجتماعیيماهیانه، طبقه
سال رابطه وجود دارد؟18-29النّاس در بین جوانان به حقنگرش نسبت

شهر يساله18- 29النّاس در بین جوانان آیا بین دینداري و نگرش به حق
شیراز رابطه وجود دارد؟

جمعی داخلی و خارجی و نگرش به هايیا بین میزان استفاده از رسانهآ
شهر شیراز رابطه وجود دارد؟يساله18- 29النّاس در بین جوانان حق

پژوهشپیشینه نظري 
عنوان یک کنش دینی و اجتماعی مدنظر است بنابراین النّاس بهدر این پژوهش حق

دین و يی اشاره خواهیم کرد که در موضوع، رابطهدر این قسمت به نظریات اندیشمندان
کنش افراد و نظام اجتماعی ایراد شده است. 

آورد معتقد است که اعتقادات مذهبی نوعی انضباط اخالقی در افراد پدید می1توکویل
تواند باعث میاي که انسجام آن مورد تهدید فردگرایی قرار گرفته،آورد و در جامعه

کند و مسئولیت ها ایجاد میین اعتقادات روح همگانی را در آنهمبستگی شود؛ زیرا ا
معتقد است اگر 3). کنت130-140: 1377، 2شود (ویلماجتماعی افراد را یادآور می

1 Tocqueville
2 Willem
3 Conte
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عنوان یکی از گسیخت، وي از اعتقادات دینی بهاعتقادات دینی نبود جامعه از هم می
داند که همان بناي سامان اجتماعی میکند و آن را سنگهاي اجماع اجتماعی یاد میمؤلفّه

و30: 1387، 1(کوزردهدي نیرومندي است که افرد جامعه را به همدیگر پیوند میشیرازه
).127: 2،1386آرون

شود، افراد وابسته و مطیع یک معتقد است که اعتقادات مذهبی باعث می3دورکیم
افراد منافع شخصی خود را از ). به طوري که172:1387، 4قدرت خارجی شوند (همیلتون

برند. در واقع اعتقادات دینی نوعی اقتدار اخالقی به همراه دارد که احساس ملکوتی یاد می
). او معتقد است اعتقادات دینی یک دید 391: 1386کند (آرون، را در افراد بیدار می

کند. هیل میکند که سازماندهی افراد را تسمشترکی از جهان به افراد جامعه اعطا می
خواست نشان به دنبال بررسی تأثیر اعتقادات دینی بر رفتار آدمیان بود و می5وبر

معین عمل است. هر يي شیوهکنندهي اعتقادي معین چگونه تعییندهد که یک شیوه
معتقد است، اعتقادات و باورها تأثیر غیر مستقیم بر رفتار دارد. در واقع او 6چند آیزن

ها و باورها خود تحت تأثیر شخصیت و شرایط اجتماعی زندگی ه گرایشمعتقد است ک
ها و اعتقادات افراد است به عبارت دیگر شخصیت و شرایط اجتماعی زندگی افراد بر گرایش

گیري ها تأثیرگذار است و اعتقادات و باورها از طریق تأثیر بر قصد و نیت افراد بر جهتآن
گیرد که اعتقادات و باورها تنها یکی بنابراین آیزن نتیجه می؛گذاردرفتار آدمیان تأثیر می

خواست اثبات کند که اعتقادات، ). وبر می62: 2005از عوامل مؤثر بر رفتار است (آیزن، 
کند (ترنر و کنش اجتماعی را از طریق هدایت عالیق مردم به جهات قطعی، مقید می

).  290: 1370بیگلی،
دارد نداري بر رفتار افراد جامعه تأکیدکرده است. او بیان مینیز بر تأثیر دی7دیویس

وسیله یگانگی کند و بدینکه دینداري عزم افراد را به رعایت هنجارهاي گروهی تقویت می
هم به نقشی 8). یینگر201: 1387کند (همیلتون، افراد جامعه را با اعضاي دیگر تقویت می

گوید داند که میاست و آنقدر آن را حائز اهمیت میکه دین بر رفتار انسان دارد، پرداخته

1 Coser
2 Aron
3 Durkheim
4 Hamilton
5 Weber
6 Ajzen
7 Davis
8 Yinger
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ها و عملکردهاي یک گروه توان از یک دین صحبت کرد که شخص آموزهتنها زمانی می
). به زعم یینگر اعتقادات 205: 1387ها عمل کند (همیلتون،اجتماعی را پذیرفته و به آن

کنند. ها نیاز دارند فراهم مینهاي مطلقی که افراد براي زندگی به آدینی یک سري ارزش
مرگ و زندگی که انسان نیاز به آن دارد را يهاي مطلق پاسخی براي مسألهاین ارزش
).22: 1389کند (قاسمی و امیري اسفرجانی، فراهم می

پژوهشچارچوب نظري 
ي یک الگوي نظري هاي پیشین اشاره شد، به ارائهبا توجه به آنچه که در قسمت

جا که هدف اصلی پرداختن به موضوع، اي این پژوهش خواهیم پرداخت. از آنمناسب بر
باشد، به نظر النّاس میي عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش نسبت به حقرابطهيمطالعه

ترین گزینه باشد.وبر با وجود کلی بودن، مناسبيرسد که نظریهمی
اسی براي تبیین مسائل است. همچنان که گفتیم دین در اندیشه وبر یک عامل اس

وبر هم مبانی عقلی و «ویژه آنکه اند، بهاي که دیگران کمتر به آن توجه نشان دادهمساله
). 34:1370(گودرزي،»دهدهم مبانی عاطفی دین را در ارتباط با عامل اجتماعی قرار می

ست. وبر در بخشی دین براي فرد و جامعه اکید اصلی بر عنصر معناأت«در رویکرد وبر
برقرار کردن يمطالعات دین به منشاء و ماهیت دین کاري نداشت و بیشتر به دنبال رابطه

). 34:1377(همیلتون، »میان دین و زندگی بشر بود
کید بر عقالنیتی که ادیان به ویژه ادیان جهانی نظیر اسالم، واجد آن أدر واقع وبر با ت

(گودرزي، هاستجهت و کنش انسانيکنندهعیینباشند معتقد بود که افکار مذهبی تمی
در هر جا که جهت و روش کلی زندگی «نویسد: ). وي خود در این زمینه می34: 1377

هاي بنیادینی که این عقالنی به طریقی روشمند عقالنی شده باشد، آن روش کلی از ارزش
ها را مذهب شکل گیريها و موضعثیر پذیرفته است. این ارزشأها بوده تشدن متوجه آن

).325: 1382(وبر،»دهدمی
شود و بیان وبر همچنین تمایزاتی را بین دین رستگاري و دین مناسکی قائل می

شمارد ولی کند که دین رستگاري با توجه صرف به آخرت، زندگی این دنیا را خوار میمی
یابد. در ادیان رستگاري کند تا با آن همسازي دین مناسکی با ارج نهادن به دنیا سعی می

کند، در نتیجه ممکن اعمال مناسکی و اعمال اجتماعی مثل انجام خیرات ظهور پیدا می
-147: 1375است که هر چیز غیر از خدا و امور نفسانی را خوار و کوچک شمارد (همتی، 

146 .(
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هاي ادیان بر افکار و آموزهثیرأتوان گفت تبر اساس تئوري وبر میدر مجموع 
» رستگاري«حلی دارد که ادیان مختلف در موضوع رسیدن به اي افراد بستگی به راههکنش

آن جهانی «یا » این جهانی بودن«گیري ادیان بهدهند. در همین راستا سمتارائه می
منان را مشخص نماید. البته باید توجه ؤگیري فکري و رفتاري متواند جهتمی» بودن

هاي مختلفی از یک شان، تفاسیر و برداشتمدیان و تعالیاصیل اداشت که فارغ از ماهیت
هایشان هاي دینی بر افراد و کنشثیر آموزهأاند وجود داشته باشد. در حقیقت تتودین می

بر این اساس اعتقاد به خاص بستگی دارد.يبه تفسیر رایج از آن دین در یک دوره
اي که وبر وجود آن را در بسیاري ویژه» نیتعقال«بودن دین اسالم به همراه » پذیرجهان«

تواند نوید بخش حرکت در جهت تغییرات تکاملی باشد. کند، میکید میأاز ادیان ت
استفاده شده است. 1براي سنجش دینداري افراد از مدل چند بعدي گالك و استارك

نداري این مدل توسط بسیاري از محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی جهت سنجش دی
ي ادیان یید و استفاده قرار گرفته است. گالك و استارك اعتقاد دارند در همهأافراد مورد ت

هاي مشترکی وجود دارد که ها وجود دارد، عرصههایی که در جزئیات آندنیا ضمن تفاوت
ها را ابعاد اصلی دینداري به توان آنها که میشود. این عرصهها متجلی میدینداري در آن

ساب آورد عبارت اند از: ح
ها اعتقاد داشته رود پیروان یک دین به آنبعد اعتقادي یا باورهایی که انتظار می-1
باشند.
ز و روزه است که بعد مناسکی شامل اعمال دینی مشخص همچون؛ عبادت، نما-2

ها را به جاي آورند.منان آنؤرود مانتظار می
و احساسات مذهبی ناشی از اعتقاد دینی نظیر (تجربی) که به عواطف بعد عاطفی-3

ستایش، تواضع و ترس راجع است.
هر يهاي مبنایی در مورد اعتقادات پایهبعد فکري که شامل اطالعات و دانسته-4

دین است.
بعد پیامدي که ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی -5

).202: 1965ارك، (گالك و استروزمره پیروان است
الناس تالش شده است در این مقاله به منظور سنجش میزان آگاهی جوانان از حق

هاي جمعی در بین آنها سنجیده شده است. در این تحقیق استفادهمیزان استفاده از رسانه
اي،ههاي ماهوارتلوزیونمطبوعات،زیون،یتلورادیو،که شاملجمعیارتباطوسایلاز

1 Glock and Stark
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مبناي استفاده ..گیردمیقرارمورد پرسشسازمانیدرونهايخبرنامههمچنینواینترنت
وازحقوق قانونیايمجموعهراشهرونديباشد. ترنرحقوقترنر میياز این فرضیه نظریه

مدعیشهروندآنو دراستشدهمعین تعریفيجامعهیکبرايکهداندمیرسمی
درآمد،مسکن،چونمهم اقتصاديمنابعدارايشهروندشود.میملیمنابعبرخورداري از

بهباشد. ترنرآموزش میوتربیتوتعلیمچونفرهنگیو منابعآزادي بیان،سیاسیمنابع
است آگاهیو معتقددارد،توجهو افرادجامعهاقتصادي و فرهنگیاجتماعی،شرایطنقش

نقشبهبایداجتماعیشرایطدر بیناست.متفاوتمختلفاقواممیاندرحقوقاز
راافرادآگاهی اجتماعیايواسطههمچونکهچرانمودویژهيجمعی توجههايرسانه
ازاستفادهمیزان"ي فرضیهترنرينظریهازبا استفادهدهند. بنابراین،میقرارتأثیرتحت

گرفتهقراراستفادهدموراین تحقیقدرجوانانآگاهیمنبععنوانبه"جمعیوسایل ارتباط
).1- 18: 1390(هزارجریبی و امانیان،است

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

النّاس در آیات قرآن بررسی اهمیت حق: اي با عنوان)، مطالعه1392اکبریان (علی
انجام داده است. این مطالعه با روشی توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در این ،کریم

بیان شده است که مراعات حقوق مردم در جامعه در ابعاد مختلف و احترام به جان مطالعه 
اسالمی است چرا که اسالم به يهاي اساسی یک جامعهو مال و آبروي آنان از شاخص

اي اخالقی و همراه با امنیت و آسایش براي همگان، عنوان دینی کامل، براي ایجاد جامعه
د و لزوم رعایت آن نموده است. تأملی در آیات قرآن کریم فراوانی به حقوق افرايتوجه

این موضوع است. آیاتی با يدهندهعنوان منبع اصلی دین اسالم) به خوبی نشان(به
فروشی، نهی از خوردن موضوعات تشریع حق قصاص، نهی از اکل مال به باطل، نهی از کم

هت مراعات حقوق مردم و نیز مال یتیم، نهی از غیبت، تجسس، تمسخر و مانند آن در ج
کردن اخالق در روابط اجتماعی بین آنهاست. این نوشته به بررسی آیاتی چند از نهادینه

الناس با هدف ایجاد تنبه و توجه نسبت به اهمیت این حقوق در قرآن کریم در موضوع حق
پردازداسالم و در نتیجه تالش براي رعایت آنها در جامعه از سوي افراد مسلمان می

).109- 133: 1392اکبریان، (علی
بیان ،اصول نظري، حقوق بشر در اسالم:پژوهشی با موضوع)، در1390سلیمی (

هاي حقوقی بینی نظامشناسی و جهانمستقیم با انسانيکند که، حقوق بشر رابطهمی
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اراي بینش هاي حقوقی اسالم که دهاي حقوقی که رویکرد مادي دارند با نظامدارد. نظام
که » حقیقت محوري«توحیدي است از نظر تشریع حقوق بشر تفاوت اساسی دارد. اصل

یابی به آن، بر کید بر وجود حقایق عینی و امکان دستأاساس عقالنیت دینی است با ت
»توحید«اصل يکشد. نتیجهحقوق بشر غربی، خط بطالن میيگرایانههاي نسبیاندیشه

با طرح جاودانگی روح » معاد«حقوق بشر است. اصل أان منشعنوحاکمیت حق خدا به
اه کید بر پاسخگو بودن انسان در پیشگأمراقبت در رفتار و تيانسان، انسانی زیستن، روحیه

هاي حقوق و تکالیف تفاوتثیرگذار است. اشتراکات وأعدل الهی در تدوین حقوق بشر ت
آرمانی يساز تحقق جامعهزمینه» لتعدا«است. اصل » حکمت«منطقی اصل يبشر نتیجه

بیانگر رسالت انسان در زندگی » حق و تکلیف«و تکامل اجتماعی انسان است. اصل تالزم 
ياجتماعی است. اصل کرامت ذاتی و تشریعی انسان نیز به مثابه موهبت الهی زمینه

).161- 191: 1390(سلیمی، کنداعتالي حقوق بشر را فراهم می
آگاهی زنان از حقوق شهروندي و : )، تحقیقی با عنوان1390امانیان (هزارجریبی و 

اند. هدف آنان از این تحقیق بررسی میزان آگاهی زنان از انجام داده،ثر بر آنؤعوامل م
ثر بر آن در بین زنان شاغل در شهرداري تهران است. روش مؤامل حقوق شهروندي و عو

محقق ساخته است. يها پرسشنامهري دادهآوتحقیق کمی، پیمایشی است و تکنیک جمع
نفر از کارکنان زن شاغل در شهرداري 270حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد

درصد از پاسخگویان آگاهی پایینی از 2/35هاي این تحقیق نشان داد که تهران است. یافته
رصد از آگاهی باالیی د3/19درصد آگاهی متوسط و تنها 6/45حقوق شهروندي داشتند. 

هاي جمعی، عمومی، میزان استفاده از رسانهيو میزان حضور در عرصه؛اندبرخوردار بوده
پایگاه اقتصادي و اجتماعی و نگرش به حقوق شهروندي با میزان آگاهی زنان از حقوق 

).1-18: 1390(هزارجریبی و امانیان، اندشهروندي ارتباط معناداري داشته

ات خارجیب) تحقیق
بررسی شهروندي و آموزش شهروندي در بین )، در تحقیقی به 2012(1سایگوك

پرداخته است. محقق در این تحقیق در پی ارزیابی این فرضیه است ، جوانان کشور زیمباوه
یابند. روش تحقیق کمی، پیمایش و که، جوانان زیمباوه فاقد حس شهروندي پرورش می

آموزان نفر از دانش161تحقیق را ينامه بوده است. نمونهابزار گردآوري اطالعات پرسش
آموزان راجع که دانشدهد با اینهاي تحقیق نشان میتهسال تشکیل داده است. یاف18-13

1 Sgauke
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هاي سیاسی شهروندي آگاهی دارند با این حال در مورد شرکت در فعالیتيبه مسئله
دعاهاي مطرح شده چندان معتبر کند که، اگیري میمردد هستند. این مطالعه نتیجه

آموزان تمایلی به درگیر شدن در نیست. در یک محیط حساس و پرتنش سیاسی دانش
فعالیت سیاسی ندارند. آنان نیز شرایط را به خوبی ارزیابی کردند و موقعیتی مشابه دیگر 

شهروندان زیمباوه اخذ کردند.
ر لبنان: تدریس معلمان در آموزش شهروندي د")، تحقیقی با عنوان 2012(1آکار

هاي آموزش انجام داده است. هدف این تحقیق ارزیابی رویه"هاي مدارس ملیکالس
ي بررسی عمیق در که به وسیله؛هاي مدارس ملی در لبنان بوده استشهروندي در کالس

هاي معلمان از آموزش شهروندي و انعکاس آن در تدریس شهروندي صورت گرفته آموخته
نفر از معلمان 19نیمه ساختارمند با يوش تحقیق کیفی بوده و در مصاحبهاست. ر

دهد روابط هاي تحقیق نشان میمدارس خصوصی مناطق مختلف صورت گرفت. یافته
ش اي بین مفاهیم شهروندي در سطح ملی، فنون یادگیري تکراري، واکنمتقابل پیچیده

دود براي تفکر انتقادي و درگیر شدن هاي محانگیز و فرصتاحساسی به موضوعات مناقشه
در مکالمه و گفتگوي کالسی وجود دارد.

یلی از حقوق بشر و کرامت انسانی: نقد تحل: اي با موضوع)، مطالعه2012(2دنلی
این پژوهش مشخص شدن ویژگی انجام داده است. هدف،مفاهیم غیر غربی حقوق بشر

شود، حقوق بشر ر این مقاله بیان میخاص رویکرد حقوق بشر به کرامت انسانی است. د
کنند. حقوق کید میأها تیک کشف غربی است و جوامع غیرغربی بر رعایت حقوق انسان

هایی که به منظور تحقق بخشیدن و حفظ کرامت انسانی طراحی شده بشر یکی از روش
ن را ي حقوق براي اولین بار در غرب در دوران مدرن بیان شد اما ایچه ایدهاست. اگر

عنوان یک رویکرد که مناسب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي معاصر است توان بهمی
در نظر گرفت، که در روابط کنونی غرب و جهان سوم گسترش یافته است. 

اسالم و گسترش حقوق شهروندي : اي با عنوان)، در مطالعه1998(3یر و همکارانمی
عنوان یک عنصر گسترش حقوق زنان بهي اسالم وبه بررسی سازگار،براي زنان در کویت

هاي مذهبی هاي اجتماعی جوامع مسلمان و فرقهدموکراتیک شدن، با توجه به پیچیدگی
، که از 1500شهروند کویتی1500اند. این مطالعه پیمایشی بر روي در اسالم پرداخته

1 Akar
2 Donnelly
3 Meyer & all



87مل اجتماعی ـ فرهنگی با ...مطالعه رابطه عوا

هایی در مورد العه دادهمطدر اینانجام شد.گیري تصادفی انتخاب شده بودندطریق نمونه
هاي شان در شبکههاي مذهبی آنان و عضویتپایگاهی افراد، اعتقادات و فعالیتتفاوت

آوري شد. نتایج این پژوهشباشد جمعها میگیري نگرش آنمنبع شکلاجتماعی که
با گسترش حقوق شهروندي زنان سازگار بود. در حالی اسالمیگراییسنتنشان داد که، 

ها با گسترش حقوق شهروندي انسان ي آننداري اسالمی بدون در نظر گرفتن فرقهکه دی
پیوندهاي پاسخگویان هاي بین شیعه و سنی احتماالًها دریافتند که، تفاوتسازگار نبود. آن

جایگاه زنان يعقاید متفاوتی دربارهها وسنی) که ایده(شیعه وبه مدارس دینی متفاوت
کند.رامذهبی ایشان را منعکس میهاي فدارند تفاوت

يرابطهيلهأدهد که مسمروري بر تحقیقات انجام شده در موضوع حاضر نشان می
طور تجربی در ایران و در النّاس بفرهنگی با نگرش نسبت به حقـ عوامل اجتماعی

ته است و بیشتر تحقیقات انجام شده داخلی از بعد فکشورهاي دیگر مورد بررسی قرار نگر
فقهی و توصیفی به این مسئله پرداختند.

پژوهشمدل 

شناسی پژوهشروش
است. در این پژوهش نیز با توجه به 1یروش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش

آوري اطالعات استفاده شده است. آماري از ابزار پرسشنامه براي جمعيحجم نمونه
باشد شهر شیراز میيساله18- 29نآماري مورد مطالعه این تحقیق جوانايجامعه

1 survey
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، 1390سال، بر اساس سرشماري سال18- 29جمعیت جوانان شهر شیراز در سنین 
اي، براي گیري چند مرحلهنمونهيباشد. در این تحقیق از شیوههزار نفر می606760

از فرمول کوکران ها استفاده شده است و به منظور برآورد حجم نمونه انتخاب نمونه
که بر این اساس با توجه به جمعیت جوانان شهر شیراز، حجم نمونه در ؛تفاده شده استاس

سال، 18-29نفر از جوانان600%حدود4گیري درصد و خطاي نمونه95سطح معناداري 
اعتبار ابزار سنجش، اعتبار صوري باشد. در این پژوهش براي دستیابی بهشهر شیراز می

همچنین به ؛یید قرار گرفتأنظران مورد بررسی و تاحبپرسشنامه توسط تعدادي از ص
ضریب ياستفاده شده است. محاسبه"کرونباخيآلفا"منظور پایایی متغیرها از ضریب 

ها ابزار سنجش از پایایی باالیی ها نشان داد که طیفکرونباخ براي هر یک از طیفيآلفا
برخوردارند. 

ینداري به روش آلفاي کرونباخآزمون پایایی طیف دي نتیجه:1جدول 
ضریب آلفاي کروباخهاتعداد گویههاطیف

%783بعد اعتقادي
%580بعد عاطفی
%673بعد پیامدي

%883بعد عملی (مناسکی)
%2689دینداري

کرونباخيالنّاس به روش آلفاآزمون پایایی طیف نگرش به حقينتیجه:2جدول 
باخنضریب آلفاي کروهاتعداد گویههاطیف

%1382النّاسبعد مادي حق
%1181النّاسمادي حقبعد غیر

%2487النّاسحق

تعاریف عملیاتی متغیرها
در این پژوهش براي سنجش دینداري پاسخگویان از مدل گالك و استارك دینداري:

بعد است:4که بر این اساس دینداري شامل ؛استفاده شده است
گاهی مستقیم از واقعیت غایی و آبه درك (عواطف دینی):ی دینداريبعد تجرب

عواطف و احساسات مذهبی ناشی از آن نظیر ستایش، تواضع و ترس راجع است. براي این 
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ها استفاده شده است: احساس دوري و نزدیکی به خداوند، احساس پوچ بعد از شاخص
مرگ، احساس احترام به اولیاي من ازؤی بدون اعتقادات دینی، نترسیدن مبودن زندگ

دینی و امامان، احساس توبه و دوري از گناه. 
جا مانده از پیروان شامل اعتقادات خاص ببعد ایدئولوزیکی دینداري (باورهاي دینی):

هایی نظیر ها را بپذیرد. براي این بعد شاخصیک مذهب است که شخص مذهبی باید آن
، وجود فرشتگان، قیامت، آسمانی بودن قرآن، و ظهور باور به وجود خداوند، وجود شیطان

(عج) در نظر گرفته شده است.حضرت مهدي
سري اعمال مذهبی خاص است که شامل یک(اعمال دینی):بعد مناسکی دینداري

هاي: دهند نظیر: پرستش، نماز و روزه. این بعد شامل شاخصپیروان یک مذهب انجام می
ها و امر به معروف و نهی از منکر ی نظیر اعیاد و عزاداريحضور در مسجد و اماکن مذهب

شود.می
هاي مذهبی ثیر باورها و تجارب، اعمال و دانشأبه ت(آثار دینی):بعد پیامدي دینداري

سازد. تحریم ثر میأفرد با دیگران را نیز متيبر روي پیروان یک آئین اشاره دارد و رابطه
ان مذهبی، اعتقاد به حجاب اسالمی و حفظ حریم مناسب مشروبات الکلی، پیروي از رهبر

باشد.هاي این بعد میدر رابطه با جنس مخالف شاخص
اي لیکرت و به درجه5گویه بر اساس طیف 30متغیر دینداري این تحقیق در قالب 

اي سنجیده شده است.صورت فاصله
ست از وسایل ارتباطی هاي جمعی، عبارت ارسانههاي جمعی:رسانهمیزان استفاده از

هاي جمعی این سویه به دنبال جمعی از مخاطبان هستند. رسانهکه عموماً با ارتباطی یک
تحقیق شامل: مثل تلویزیون، رادیو، روزنامه، کتاب، ماهواره، پیامک و اینترنت هستند 

و در سطح اي لیکرتدرجه5س طیف گویه و بر اسا8باشد. این متغیر در قالب می
اي سنجیده شده است.اصلهف

النّاس در فرهنگ لغت فارسی عمید، به معناي حقی که حقيمعنی واژهالنّاس:حق
مردم نسبت به یکدیگر دارند. مانند تجاوز نکردن به جان، مال، ناموس، شرف و حیثیت 

(ذهنی) مادي(عینی) و غیرالنّاس در دو بعد ماديیکدیگر. بر این اساس متغیر حق
ه شده است. بعد مادي شامل: احترام به اموال مردم، احترام و حفظ جان و سالمتی سنجید

مادي شامل: احترام به آبروي مردم، منزلت و حیثیت مردم در جامعه مردم و بعد غیر
5گویه، بر اساس طیف 24النّاس در این تحقیق بر در قالب است. متغیر نگرش به حق

شود.ي سنجیده میااي لیکرت و در سطح فاصلهدرجه
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هاي پژوهشیافته
اي پاسخگویانخصوصیات زمینه

سال 18- 29شهر شیراز منطبق با توزیع جوانان يگانهنمونه در مناطق ده600تعداد 
، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس بررسی 1390این مناطق در سرشماري سال

صد افراد نمونه در زمان مورد در2/76دهد که حدود هاي جمعیتی نمونه نشان میویژگی
اند. بررسی وضعیت هل بودهأمیان زنان بیشتر از مردان، متاند که درهل بودهأبررسی مت

درصد جوانان مورد مطالعه در 5/52دهد که آموزش و تحصیالت پاسخگویان نشان می
دهد که اند. وضعیت شغلی نشان میمقاطع تحصیلی لیسانس و باالتر تحصیالت داشته

مرکز درصد از پاسخگویان در شهر (عمدتا9/91ًاند. حدود درصد جوانان بیکار بوده9/60
قومی متفاوت یکی دیگراز ياند. بعالوه بستر و زمینهاستان و شیراز) سکونت دائمی داشته

درصد 2/72مورد بررسی است که، بر اساس آن حدود يهاي جمعیتی نمونهویژگی
و مابقی لر، ترك، عرب، کرد و بلوچ بودند. متوسط درآمد پاسخگویان فارس زبان و 

هزار تومان بوده است. همچنین نتایج به لحاظ هویت 350جوانان مورد بررسی يماهیانه
36باال، يدرصد طبقه3/6طبقاتی و اینکه به کدام طبقه تعلق دارند نشان داده حدود

متوسط ي درصد طبقه3/8متوسط، يدرصد طبقه8/45متوسط رو به باال، يدرصد طبقه
پایین احساس تعلق دارند. از نظر گروه سنی جوانان يدرصد به طبقه5/3رو به پایین و 

22-25درصد در گروه سنی 3/34سال، 18-21درصد در گروه سنی 5/31ررسی، مورد ب
هاي جمعیتیسال قرار داشتند. عالوه بر ویژگی26- 29درصد در گروه سنی 2/34سال و 

اجتماعی نمونه، به بررسی وضعیت جوانان مورد مطالعه به لحاظ برخی عوامل فرهنگی ـ 
يالنّاس پرداختیم. این عوامل شامل؛ دینداري و استفاده از رسانهمرتبط با نگرش به حق

باشد.  جمعی می
جمعی به تفکیک يتفاده جوانان از رسانه، توزیع فراوانی و درصدي میزان اس3جدول 

درصد جوانان 1/17طور که در جدول ارائه شده است، دهد. همانجنسیت را نشان می
درصد از نظر میزان 9/68جمعی داشتند، يباالیی از رسانهيمورد بررسی میزان استفاده

ز نظر میزان درصد جوانان ا0/14نهایت استفاده در سطح متوسطی قرار داشتند و در
) از 9/68(شود تعداد زیادي از جواناناستفاده در سطح پایینی قرار داشتند. مشاهده می

همچنین نتایج نشان ؛جمعی در سطح متوسطی قرار داشتندينظر میزان استفاده از رسانه
کنند.جمعی استفاده میيدهد که مردان بیشتر از زنان از رسانهمی
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جمعی به تفکیک يپاسخگویان از رسانهيی و درصدي میزان استفادهتوزیع فراوان:3جدول 
جنسیت

زنمردکلجمعیيرسانهمیزان استفاده از
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

981/17628/10363/6باال
3959/681937/332023/35متوسط
800/14351/6459/7پایین
5730/1002906/502834/49جمع

43/6انحراف معیار: 5/17میانگین: 

، توزیع فراوانی و درصدي میزان دینداري جوانان به تفکیک جنسیت را نشان 4جدول 
درصد جوانان مورد بررسی 8/12شود طور که در جدول مشاهده میدهد. همانمی

اند که ار بودهدرصد جوانان از سطح متوسط دینداري برخورد70دینداري باالیی داشتند، 
درصد جوانان داراي سطوح پایینی 1/17نهایت شود. درتعداد زیادي از جوانان را شامل می

دهد که زنان نسبت به مردان از میزان دینداري ها نشان میاز دینداري بوده است. یافته
باالتري برخوردار هستند.

به تفکیک جنسیتتوزیع فراوانی و درصدي میزان دینداري پاسخگویان:4جدول 

زنمردکلدینداري
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

778/12263/4515/8باال
4200/702160/362040/34متوسط
1031/17586/9455/7پایین
6000/1003000/503000/50جمع

73/16انحراف معیار: 29/61میانگین: 

النّاس به تفکیک درصدي نگرش پاسخگویان نسبت به حق، توزیع فراوانی و 5جدول 
درصد جوانان 8/12شود، طور که در جدول مشاهده میدهد. همانجنسیت را نشان می

درصد 3/73النّاس نگرش مثبتی داشتند، تعداد زیادي از جوانانمورد بررسی نسبت به حق
درصد جوانان 8/13نهایت و در؛اندبرخوردار بوده(نه مثبت نه منفی)خنثیاز نگرش 
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شود مردان در مقایسه با همچنین مشاهده می؛النّاس داشتندنگرش منفی نسبت به حق
النّاس دارند.تري نسبت به حقزنان نگرش مثبت

النّاس به تفکیک جنسیتتوزیع فراوانی و درصدي نگرش پاسخگویان به حق:5جدول 

زنمردکلالنّاسنگرش به حق
درصدتعداددرصدتعدادددرصتعداد

778/12418/6360/6مثبت
4403/732207/362207/36(نه مثبت نه منفی)خنثی

838/13395/6443/7منفی
6000/1003000/503000/50جمع

/42انحراف معیار: 06/41میانگین: 

ه و تحلیلتجزی
دینداري، سن، درآمد، میان متغیرهاي همبستگیضرایبماتریس6جدول

بینراالنّاس و ابعاد آنجمعی با مقیاس نگرش به حقيتحصیالت و استفاده از رسانه
تحقیقمتغیرهايهمبستگیبررسیدرکهاستذکربهالزم. دهدمینشانپاسخگویان

متغیرها در تحلیل دو متغیره روابط معناداري يبقیه(درآمد و تحصیالت)،مورددوازغیر
با متغیر وابسته و ابعاد آن داشتند.

النّاس و ابعاد هاي مستقل با نگرش نسبت به حقضریب همبستگی پیرسون بین متغیر:6جدول 
آن

ماديبعد غیربعد ماديالنّاسنگرش به حقمتغیر
291/0*438/0*396/0*دینداري

-191/0*-164/0*-192/0*سن
-062/0- 031/0- 049/0درآمد

-002/0064/0- 041/0یالتتحص
151/0*190/0*132/0*جمعیياستفاده از رسانه

اند.داري با متغیر وابسته داشتهي معنیاین متغیرها رابطه*

النّاس و ابعاد آن ن نسبت به حق، به آزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویا7جدول 
د در این جدول، میانگین بر حسب جنسیت پرداخته است. با توجه به آمارهاي موجو
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باشد. هر چند میانگین ) می69/40زنان (ي) بیشتر از میانگین نمره42/41(مردانينمره
مادي آن در مردان النّاس و بعد مادي و غیرمقیاس کلی نگرش نسبت به حقينمره

تفاوت که باشد، اما سطح معناداري در میان پاسخگویان بدین معنی استبیشتر از زنان می
همچنین ؛النّاس وجود نداردداري بین جنسیت و شاخص کلی نگرش نسبت به حقمعنی

مادي آن وجود النّاس و بعد غیرداري بین جنسیت و بعد مادي حقمعنیيهیچ رابطه
ندارد.

النّاس و ابعاد آن بر حسب جنس آزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به حق:7جدول 
هاآن

النّاسابعاد مختلف مقیاس حقالنّاسمقیاس کلی نگرش به حقجنس
ماديبعد غیربعد مادي

42/4127/1868/21مردمیانگین
69/4056/1786/21زن

- T865/0493/1313/0آزمون 
387/0136/0754/0سطح معناداري

اس بر حسب النّ، آزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به حق8جدول 
وضعیت شغلی ي)، در بررسی رابطه738/0با مقدار (Fپردازد. نتایج آزمونشغل آنها می

) بین Sig=595/0دهد که تفاوت معناداري (النّاس نشان میجوانان و نگرش نسبت به حق
النّاس وجود ندارد. بنابراین وضعیت شغلی پاسخگویان و شاخص کلی نگرش به حق

گردد. ید نمییأفوق تيفرضیه

هاالنّاس بر حسب شغل آنآزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به حق:8جدول
النّاسمقیاس حق

سطح معناداريFآزموناشتباه استانداردمیانگینتعدادشغل پاسخگو

3253/41687/1مشاغل عالی
11901/40041/1کارمند
7364/41290/1738/0595/0آزاد

475/39544/3کارگر
35542/41541/0بیکار



95تابستان ،4شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 94

ابعاد آن النّاس و، به بررسی آزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان به حق9جدول
) 962/0با مقدار (Fاقتصادي آنها پرداخته است. نتایج آزمونـ اجتماعیيبر حسب طبقه

النّاس وجود تی جوانان و نگرش به حقدهد که تفاوت معناداري بین پایگاه طبقانشان می
معنادارييکه، پایگاه طبقاتی جوانان رابطهدهدنشان میFهمچنین نتایج آزمون ؛ندارد

مادي (احترام با بعد مادي (احترام به اموال مردم و حفظ جان و سالمتی مردم) و بعد غیر
النّاس ندارد.حقبه آبرو و حیثیت مردم)

يابعاد آن بر حسب طبقهالنّاس ووت میانگین نگرش پاسخگویان به حقآزمون تفا:9جدول
هااقتصادي آنـاجتماعی

النّاسابعاد مختلف مقیاس حقالنّاسمقیاس نگرش به حقاقتصاديـاجتماعیي طبقه
ماديغیرمادي

میانگین

00/4432/1934/24باال
51/4071/1728/21رو به باالمتوسط
05/4180/1791/21سطمتو

52/4164/1844/21رو به پایینمتوسط
24/4019/1714/21پایین

F962/0912/0702/1آزمون 
428/0456/0148/0سطح معناداري

النّاس بر حسب وضعیت تاهل ، آزمون تفاوت میانگین نگرش به حق10جدول
افراد مجرد يد که میانگین نمرهدهها نشان میدهد. یافتهپاسخگویان را نشان می

يمعنادار بین نمرهيرابطهيدهنده) است که نشان04/39(هلأ) بیش از افراد مت56/41(
النّاس را رعایت ها حقهلأباشد. بدین معنی که، مجردها بیشتر از متدو گروه یاد شده می

مده از این جدول همچنین نتایج بدست آ؛النّاس دارندو نگرش مثبتی به حقکنند می
و (احترام به اموال مردمهل و بعد ماديأمعناداري بین تيحاکی از آن است که رابطه

مادي هل و بعد غیرأالنّاس وجود دارد. بین وضعیت تحفظ جان و سالمتی مردم) حق
شود. اي مشاهده نمیالنّاس هیچ رابطهحق
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ابعاد آن بر حسب النّاس ونسبت به حقانگین نگرش پاسخگویانآزمون تفاوت می:10جدول
هاهل آنأوضعیت ت

النّاسابعاد مختلف مقیاس حقالنّاسحقمقیاس کلی نگرش بههلأوضعیت ت
ماديبعد غیربعد مادي

56/4131/1804/22مجردمیانگین
04/3931/1686/20هلأمت

T118/2062/2606/2آزمون 
035/0003/0095/0سطح معناداري

معناداري وجود دارد. جدول يالنّاس رابطهبین قومیت پاسخگویان و نگرش به حق
که دهدنشان می)351/2(با مقدارTپردازد. نتایج آزمون، به بررسی این فرضیه می11

النّاس وجود دارد. با توجه تفاوت معنادار آماري بین قومیت جوانان با مقیاس نگرش به حق
کنند. النّاس را رعایت میها حقها بیشتر از سایر قومیتمیانگین، فارس زبانيبه نمره

معناداري با بعد مادي (احترام يدهد که قومیت رابطهنشان میTهمچنین نتایج آزمون 
مادي (احترام النّاس دارد، اما با بعد غیربه اموال مردم و حفظ جان و سالمتی مردم) حق

معناداري ندارد. يالنّاس رابطهحقم)به آبرو و حیثیت مرد

آزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به حق النّاس وابعاد آن بر حسب :11جدول 
هاقومیت آن

النّاسابعاد مختلف مقیاس حقالنّاسمقیاس کلی نگرش به حققومیت
ماديبعد غیربعد مادي

67/4127/1814/22فارسمیانگین
45/3901/1783/20فارسغیر

T351/2093/3106/1آزمون 
019/0002/0269/0سطح معناداري

معناداري وجود يالنّاس رابطهبین محل سکونت و مقیاس کلی نگرش نسبت به حق
با Tنتایج آزمون يگونه که مشاهدهپردازد. همان، به آزمون این فرضیه می12دارد. جدول 

درصد بین 95) در سطح Sig=05/0معناداري (يدهد که رابطهان می) نش579/1(مقدار
همچنین نتایج ؛شودیید نمیأمذکور تيدو متغیر یاد شده رابطه وجود ندارد. لذا فرضیه

معناداري بین بعد مادي (احترام به اموال مردم و حفظ يدهد که رابطهنشان میTآزمون 
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مادي (احترام به آبرو و حیثیت مردم) آن، در د غیرالنّاس و بعجان و سالمتی مردم) حق
بین جوانان وجود ندارد.

ابعاد آن بر حسب محل النّاس وآزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به حق:12جدول
هاسکونت آن

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره
اند. مقدار تبیین هاي رگرسیونی چند متغیره را نشان دادهنتایج مدل14و 13جداول 
ي آن است که متغیرهاي دهندهدرصد بوده است که نشان6/21ها برابر با در کل داده

النّاس را تبیین اند تغییرات متغیر نگرش به حقدرون مدل تنها به همین میزان توانسته
مشخص شده است. با توجه به معناداري مقدار Fيها بر اساس آمارهبرازش مدلکنند. 
توان نتیجه گرفت که مدل میدرصد 01/0) در سطح خطاي کمتر از F)24/36آزمون

1(سن، دینداري، محل سکونت و قومیت) و متغیر مستقل4رگرسیونی تحقیق مرکب از 
شود، همچنان که مشاهده می؛شودالنّاس) تبیین مینگرش به حقيمتغیر وابسته (نمره

(متغیر وابسته) مربوط به متغیر النّاسنگرش به حقيثیرگذاري بر نمرهأبیشترین ت
النّاس مربوط به متغیر نگرش به حقيثیرگذاري بر نمرهأباشد و کمترین تدینداري می

درصد واریانس 6/21آن است که متغیرهاي ذکر شده يدهندهباشد. نتایج نشانقومیت می
کنند. النّاس) را تبیین میمتغیر وابسته (نگرش به حق

النّاسابعاد مختلف مقیاس حقالنّاسمقیاس کلی نگرش به حقمحل سکونت
ماديبعد غیربعد مادي

75/3985/1638/21شهرمیانگین
45/4343/1867/23روستا

T579/1808/1453/1آزمون 
05/0072/0074/0سطح معناداري
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النّاس بر اساس شاخص نگرش به حقنی برآوردهاي رگرسیوهاي ارزیابی مدلآماره:13جدول
برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی

اضافه متغیرهاي معنادارمراحل
Rمقدارشده در هر مرحله

تعیینضریب
2R

شدهتعدیل
2R

استاندارداشتباه
برآورد

آزمونمقدار
F

سطح 
معناداري

402/0161/0160/049/993/101000/0دینداري1
448/0200/0197/028/929/66000/0سن2
456/0208/0203/025/910/46000/0محل سکونت3
465/0216/0210/021/924/36000/0قومیت4

يالنّاس در مرحلهثیرگذار بر شاخص نگرش به حقأضرایب رگرسیونی متغیرهاي ت:14جدول 
چهارم

ي ماندهباقیمتغیرهاي
چهارميمرحله

ضریب استاندارد ب استاندارد شدهضرای
Betaشده

مقدار
Tآزمون 

سطح معناداري
BStd.Erorr

250/0024/0403/0360/10000/0دینداري
000/0- 005/5- 108/0193/0- 543/0سن

008/0-647/2- 649/0105/0- 719/1محل سکونت
019/0- 343/2- 917/0093/0- 149/2قومیت

اتي و پیشنهادگیرنتیجه
همچون؛ احترام به جان، مال و آبروي مراعات حقوق مردم در جامعه در ابعاد مختلف

عنوان دینی کامل، اسالمی است چرا که اسالم بهيهاي اساسی یک جامعهآنان از شاخص
فراوانی به ياي اخالقی و همراه با امنیت و آسایش براي همگان، توجهبراي ایجاد جامعه

عنوان منبع اصلی ملی در آیات قرآن کریم، بهأراد و لزوم رعایت آن نموده است. تحقوق اف
اهمیت این موضوع است. آیاتی با موضوعات حق يدهندهنشاندین اسالم به خوبی

فروشی، نهی از خوردن مال یتیم، نهی کردن خوردن مال حرام، نهی از کمقصاص، ممنوع
جهت مراعات حقوق مردم و نیز نهادینه کردن دراز غیبت، تجسس، تمسخر و مانند آن،

).  110: 1392(علی اکبریان، ها ستاخالق در روابط اجتماعی بین آن
هاي تحقیق این بوده است که بین دینداري فرد و نگرش به دینداري: یکی از فرضیه

دومعناداري وجود دارد. همچنان که نتایج حاصله در جداول آزمونيالنّاس رابطهحق
مثبت يدهد، دینداري با متغیر وابسته داراي رابطهمتغیره و تحلیل چند متغیره نشان می

دار است. در بخش نظري درصد معنی95باشد. این رابطه در سطح حداقل و معناداري می
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ثر واقع ؤها مگیري رفتاري آنتواند بر جهتگفتیم که اعتقادات دینی و دینداري افراد می
وبر قابل توجیه است، زیرا طبق نظریه وبر افکار و يئله با استفاده از نظریهشود این مس

ها صدد بود اثبات کند، رفتارهاي انسانجهت کنش بشرند. وبر دريکنندهاعتقادات تعیین
در جوامع گوناگون زمانی فهمیدنی است که، در چارچوب دریافت کلی آن از هستی قرار 

ها را تعیین گیري کنشتواند جهتجهان میيفکر معین دربارهبگیرد. از نظر او یک طرز ت
ها و باورها و ثیر ارزشأکند. در حقیقت کار وبر در کتاب اخالق پروتستان، بر درك دین یا ت

هاي شکید نموده است، زیرا کنأشناسی تفسیري تهاي دینی به لحاظ نوع جامعهگرایش
دار تفسیر است، کنش اجتماعی او کنشی معنیم با تفهم و أاجتماعی از نظر او کنشی تو

ري باالتري دهد که هر چه فرد دیندا). بر این اساس نتایج نشان می1367:45(وبر، است
لذا ؛داندخود را ملزم به رعایت آن میالنّاس دارد و تري به حقداشته باشد نگرش مثبت

ی نیز نتایج مشابه و گاه شود. در میان تحقیقات داخلی و خارجیید میأفوق تيفرضیه
بررسی تحوالت ")، تحت عنوان55: 1380(پیشود. براي مثال؛ نیکضی یافت میمتناق

کند: هر چه افراد ذکر می، یکی از نتایج بدست آمده را چنین "دینی در ایران معاصر
من و معتقدترند، برابري حقوق اجتماعی و سیاسی میان دینداران و غیرؤسیاسی م
خود ي)، در مطالعه1998(یر و همکارانمیو یا؛کمتر مورد پذیرش آنهاستدینداران

و همچنین رایی اسالمی، یا دینداري اسالمی)گافراد (سنتدریافتند که سبک دینداري 
گیري افراد را نسبت به حقوق ها و یا مدارس دینی متفاوت، جهتوابستگی آنها به فرقه
کند. شهروندي تعیین می

النّاس هاي تحقیق این بوده است که بین سن فرد و نگرش به حقاز فرضیهسن: یکی
، آزمون شفه) و تحلیل Fهاي دو متغیره (آزموننتایج آزمونمعناداري وجود دارد. يرابطه

داري وجود نفی و معنیميالنّاس رابطهچند متغیره نشان داد که بین سن و نگرش به حق
تري قرار دارند از فردگرایی کمتري سد افرادي که در سنین پایینرگونه به نظر میدارد. این

گرایی بیشتري دارند. در نتیجه خود را ملزم به رعایت جمعيبرخوردار هستند و روحیه
این یافته با نتایج پژوهش شود.یید میأدانند. در نتیجه این فرضیه تمیالنّاسکردن حق

چه سن شود هرست. در پژوهش مذکور بیان میناهمسو ا،)1378(نیا و حیدريفاطمی
شود. دلیل ناهمسو بودن نتایج افراد باالتر برود تعهد افراد به حقوق شهروندي بیشتر می

تحقیق یاد شده اشاره کرد.يتوان به گروه سنی مورد مطالعهمی
ر اند): به نظ(جایی که افراد بیشترین مدت عمر خود را در آنجا گذراندهمحل سکونت

النّاس رابطه وجود داشته باشد. رسد که بین محل سکونت پاسخگویان و نگرش به حقمی
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توان رو میگردد. از اینیید میأچند متغیره تاین فرضیه با توجه به نتایج حاصله از تحلیل
شان در روستا بوده است نسبت به افرادي که در نتیجه گرفت؛ افرادي که محل سکونت

النّاس دارند و خود را ملزم به رعایت آن تري به حقد نگرش مثبتکننشهر زندگی می
کنند داراي رسد، روستائیان نسبت به افرادي که در شهر زندگی میداند. به نظر میمی

گرایی بیشتري هستند و از میزان دینداري باالتري جمعيفردگرایی کمتر و روحیه
عنوان یک امر دینی برایشان بسیار مهم بهالنّاس برخوردار هستند، در نتیجه رعایت حق

آزاده و است. این تحلیل در مطالعات مختلف نیز به اثبات رسیده است، براي مثال؛ اعظم
، دریافتند "گرایی و دینداريفردگرایی، جمع")، در پژوهشی با عنوان121: 1386(توکلی

ت و در خور توجه دارد. مثبيگرایی در شکل شاخص کل، با ابعاد دینداري رابطهکه جمع
گرا، با گروه اهداف مشترك داشته، لذا مشابه دیگر افراد رفتار کرده و دینداري و فرد جمع

عنوان مفهومی مدرن از پذیرد. در مقابل فردگرایی بهسنتی را بدون چون و چرا می
ر سنتی قرايگرایی در جامعهشود و در مقابل جمعهاي اصلی مدرنیته محسوب میشاخص

هاي دینی از شکل گیرد. در این پژوهش بیان شده همراه با فردگرایی بسیاري از ارزشمی
در چنین شرایطی و در صورت گیرد.شوند و مورد بازاندیشی قرار مییقینی خارج می

دینداري افراد جامعه و يتوان تغییراتی در حوزهگرایی میفردگرایی بر جمعيغلبه
جهه و درگیري بیشتري با عناصر مدرن دارند انتظار رفت. در مقابل جوانان که مواخصوصاً

گراتر هستند، حداقل در معناي سنتی آن افراد دیندارتري هستند.کسانی که جمع
هل فرد و أهاي تحقیق این بوده است که بین وضعیت تهل: یکی از فرضیهأوضعیت ت
هاي دو متغیره نشان داده آزمونمعناداري وجود دارد. نتایجيالنّاس رابطهنگرش به حق

داري وجود دارد. به معنیيالنّاس رابطههل فرد و نگرش به حقأاست که بین وضعیت ت
دهند و آن را رعایت النّاس اهمیت میها به حقهلأاین معنی که مجردها بیشتر از مت

خود يخانوادههل بیشتر از افراد مجرد به منافعأرسد که، افراد متکنند. به نظر میمی
شان حقوق دیگران را نادیده بگیرند و یا دهند و ممکن است براي منافع خانوادهاهمیت می

شود. یید میأفوق تيحتی زیر پا بگذارند. لذا فرضیه
هاي تحقیق این بوده است که بین قومیت فرد و نگرش به قومیت: یکی از فرضیه

دو متغیره و تحلیل چند متغیره نشان نتایج آزمونمعناداري وجود دارد. يالنّاس رابطهحق
داري وجود دارد. به این معنیيالنّاس رابطهداده است، که بین قومیت فرد و نگرش به حق

دهند و آن را رعایت النّاس اهمیت میها به حقفارسها بیشتر از غیرمعنی که فارس
رعایت حقوق افراد در جامعه پارسونزنظرشود. ازیید میأفوق تيبنابراین فرضیه؛کنندمی
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اجتماعیهايگروهواقشاريهمهبرخورداريمعنیبهاجتماعیتبعیضگونههرازدوربه
حقوقازآگاهیبنابراین،است.خودحقوقازآنانآگاهیوشهرونديتعهداتوحقوقاز

بازتولیدوناسبمهايفرصتایجادومنابعمختلفانواعتأمیننیازمندشهروندي
ترینمهماست.دیگرسويازحقوقاینبهمناسبنگرشوطرفیکازعامهايارزش
بهاند.شدهمحرومشهرونديامتیازاتازکهاستهاییگروهپارسونزتوجهمورديمسأله
کاملشهرونديمزایايازسیاهانمندبهرهمانعچیزيچه«راپرسشایناومثالعنوان
موضوعوکندمیتوجهاندیشهنقشبهالؤساینبهپاسخدروکندمیمطرح»است؟شده

کهنهايارزشبرهمچنانکههاییگروهاونظربهکشد.میپیشرافرهنگیهايارزش
ازدرکیاندندادهوفقاجتماعیشرایطوزمانمقتضیاتباراخودودارندتأکیدخود

دارايکهافراديبنابراین،).1381:11(حسام،داشتخواهندنشهرونديامتیازاتوحقوق
آموزشمیانایندردارند.خودحقوقازکمتريآگاهیهستند،گرایانهخاصهاينگرش
گرایانهعامهاينگرشيارائهوافراديگستردهویکپارچهپذیريجامعهدررامهمینقش

فراهموظایفشان،ازآنتبعبهوحقوقازفراداآگاهیيزمینهآنتبعبهتاکندمیایفا
.شود

هاي تحقیق این بوده است که بین میزان هاي جمعی: یکی از فرضیهاستفاده از رسانه
معناداري وجود دارد. يالنّاس رابطههاي جمعی و نگرش به حقجوانان از رسانهياستفاده

هاي جمعی و نگرش به از رسانههاي دو متغیره نشان داد، بین استفادهنتایج آزمون
يداري وجود دارد. به این معنی هر چه میزان استفادهمثبت و معنیيالنّاس رابطهحق

النّاس نیز در بین آنان نیز بیشتر است. هاي جمعی بیشتر باشد، رعایت حقجوانان از رسانه
شود. یید میأفوق تينتیجه فرضیهدر

هاي جمعی، سمعی و بصري نظیر رادیوهاي ه از رسانهدر واقع دسترسی و استفاد
تواند منجر به می...داخلی و خارجی، تلویزیون، ماهوراه، اینترنت، روزنامه، کتب، مجالت و

طور که در نتایج توصیفی افزایش آگاهی افراد از حقوق یکدیگر در جامعه شود. البته همان
جمعی توسط جوانان تقریباً در حد متوسطی اشاره شد دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط

هاي وسیع اجتماعی را در پی داشته باشد. تواند گسترش آگاهیبوده است، که مسلماً نمی
نظرانی چون؛ هاي صاحبهاي پژوهش و یافتهاز سوي دیگر نتایج این فرضیه با یافته

و کردن، یا ابراز عقیده فریدلند و ویلیامز، مبنی بر اینکه حقوق اساسی شهروندي براي گفتگ
واري با توانایی دریافتی و انتقال هاي دیگران ارتباط محکم و زنجیرهو شنیدن حرف
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اطالعات دارد، و نیز این دیدگاه که حقوق شهروندي با ساختار زیربنایی ارتباطات داراي 
).93: 1385(ربانی و همکاران، رابطه است، مطابقت دارد

ها و رفتارها در مطالعات مختلف نیز به هاي جمعی بر نگرشثیر استفاده از رسانهأت
بررسی ")، در پژوهشی به 1390(اثبات رسیده است. براي مثال؛ هزارجریبی و امانیان

هاي این پژوهش اند. یافتهپرداخته"ثر بر آنؤزنان از حقوق شهروندي و عوامل مآگاهی
جمعی بیشتر باشد به تبع آن ل ارتباطه میزان استفاده از وسایچحاکی از این بوده که هر

یابد.آگاهی از حقوق شهروندي و رعایت آن افزایش می
هاي دین اسالم، رغم آموزهله بپردازیم که چرا علیأست به این مسبسیار مهم ا

اي اسالمی عنوان جامعهایران بهيرعایت حقوق مردم، در جامعهيالنّاس به منزلهحق
شود تا در دو سطح به این مسئله رفته است؟ در این پژوهش تالش میمورد غفلت قرار گ
النّاس در جامعه شامل حقوقی است که مردم بر یکدیگر دارند (سطح پرداخته شود. حق

خرد) و حقوقی است که دولت بر مردم دارد (سطح کالن). در اینجا به عواملی، در سطح 
ایران را با مشکل مواجه يدر جامعهالنّاسشود که رعایت حقخرد و کالن اشاره می

هاي عدم رعایت حقوق متقابل، نبود آشنایی کافی در سطح خرد، یکی از علتسازد.می
رسد رعایت حقوق متقابل باید از همان باشد. به نظر مینسبت به حقوق خود و دیگران می

گاه شود. در سنین کودکی به فرد آموزش داده شود تا فرد از رعایت حقوق دیگران آ
هاي ایرانی والدین و فرزندان هم به حقوق متقابل یکدیگر آگاه نیستند.بسیاري از خانواده

ياز علل دیگر رعایت نکردن حقوق مردم در جامعه باید به سطح کالن توجه کنیم. بدنه
ناپذیري از جامعه است که مسئوالن نیز از این امر حاکمیت و مسئوالن، بخش تفکیک

ایران خواهان برقراري یک يرسد در صورتی که جامعهنیستند. به نظر میمستثناء
تفاسیر باز و يالنّاس باشد، باید با ارائهاسالمی واقعی همراه با رعایت حقيجامعه
سازي آن درنی مفهوم حقوق بشر همراه با بومیهاي مدرن از دین اسالم و بازخواقرائت

قوق بشر و ایجاد نوعی همسازي میان این دو مفهوم برآیند. صدد رفع تقابل بین دین و ح
شناسان بزرگ است که در مفقیهان و اسالياین چنین تعارضی بیش از همه بر عهده

هاي اصیل انسانی تالش نمایند و مبلغان و النّاس در جامعه همراه با ارزشجهت معرفی حق
هاي النّاس) در منابر و تریبون(حقد آندهندگان دینی با گنجاندن این مفهوم و ابعاآموزش

).  166: 1388(موحد و همکاران، خود آن را به مردم به خصوص نسل جوان انتقال دهند
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