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بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت
(مطالعة موردی :شهر تهران)
1

لیال باقری

چکيده
مقدمه :امروزه شهرنشینی به شکل غالب و قطعی زندگی انسانها بدل شده است.
وجود برخی از آسیبها و مشکالت اجتماعی ـ فرهنگی در شهرهای ما تا حدی باالتر
از استاندا ردهای جهانی است و این امر نه فقط اسباب ناراحتی و عدم آسایش شهروندان
در کوتاهمدت است ،بلکه میتواند در درازمدت بر روند توسعه عمومی کشور و حتی بر
سیاست های کالن اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...نیز تأثیر منفی بر جای بگذارد .اهمیت
اخالق و حقوق شهروندی به اندازه ای است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا
میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر در جامعهای حقوق و اخالق
شهروندان نهادینه نشده باشد ،رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل میشود.
با توجه به این نکات ،ایجاد و نهادینه کردن اخالق و حقوق شهروندی برای ما
ضرورتی اساسی است .لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی شهروندان از
حقوق ،تعهدات و اخالق شهروندی و همچنین انتظارات آنان از دولت بوده است.
روش :در ایــن پــژوهش  229نفــر از شــهروندان تهرانــی بــاالی  12ســال بــه روش
نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای انتخاب شدند .در مرحله اول از بین بلوکهـای شـهر
تهران تعدادی به روش تصادفی انتخاب گردیـد .در مرحلـه دوم تعـدادی از خانوارهـای
ساکن این بلوکها به روش تصادفی مشخص شدند و در مرحلـه سـوم بـا یـ

نفـر از

اعضای خانوار که شرایط الزم برای مصاحبه را دارا بود (شرط سنی و تحصـیلی بـه قیـد
قرعه) مصاحبه و اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید.
 .1عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نوع مقاله :پژوهشی تاریخ دریافت مقاله29/7/5 :

Email: bagheri@ricac.ac.ir
تاریخ پذیرش مقاله29/11/92 :
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یافتهها :نتایج نشان داد که میان سه بعد حقوق قانونی و مدنی ،حقوق سیاسی و حقـوق
اجتماعی شهروندان با تعهدات شهروندان در قبال دولت در سطح اطمینـان  25درصـد رابطـ
مثبت و مستقیمی وجود دارد و در مجموع شاخص حقوق شهروندان بـا تعهـدات و اخـالق
شهروندی در قبال دولت در سطح اطمینان  25درصد رابطـ مثبـت و مسـتقیمی دارد .بـه
عبارت دیگر هر چقدر میزان حقوق شهروندان افزایش یابد ،تعهدات و اخالق شـهروندی در
قبال دولت بیشتر نمایان میشود و تأثیر افزایشی و مثبتی خواهد گذاشت.
نتيجهگيری :اخالق و تعهد شهروندی فرآیندی است که باید آن را همچـون هـدفی
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

اساسی در نظر گرفت و به صورتی تدریجی ایجاد کرد .این انتظار که اخالق و فرهنـگ
به صورت خودکار و با تغییرات اساسی بهوجود بیاید انتظاری کامالً بیهوده است و نتیجه
منفی آن انفعال و کنار گذاشتن اندیشه و ابتکار برای ایجاد و سـاختن فرهنـگ مزبـور
است.
ما در کشوری زندگی میکنیم که فرهنگ و پیشینه تمدنی چنـدهزار سـاله دارد و
منابع برای کار در این حوزه بسیار زیاد است .اما باید اذعان کرد که کمتر به این منـابع
توجه شده و اگر هم مورد توجه قرار گرفتهاند کمتر برای استخراج مـوارد کـاربردی و
تبدیل کردن آنها به راهکارهای قابل استفاده تالش شده اسـت .مهمتـرین منـابع قابـل
استفاده برای ایجاد اخالق شهروندی در کشور را میتوان در دین ،سـنت ،تنـوع محلـی،
قومی و زبانی ،اخالق مدنی و اخالق سیاسی یافت.

واژگان کليدی
اخالق شهروندی ،تعهد شهروندی ،حقوق مدنی شهروندان ،حقـوق اجتمـاعی
شهروندان ،حقوق سیاسی شهروندان
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مقدمه
امروزه «شهرنشینی» به شکل غالب و قطعی زندگی انسانها بدل شده اسـت.
بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی میکنند و این میزان در کشـورهای
توسعه یافته و یا در کشورهای در حال توسعه با رشد باال ،بسیار بیشتر است و گاه
به باالی  77تا  27درصد جمعیت میرسد (فکوهی 1822 ،ش ،.ص  .)9در ایـن میـان
تقویت حقوق شهروندی بهطور عام و اخالق شهروندی بهطور خاص میتواند راهی
فرهنگی و مناسب برای پیوند دادن حوزههای سیاسـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی بـا
یکدیگر باشد.
در زندگی متمدن امروزی ،شهروندان عموماً با سالیق و انگیزه های مختلـ
در جامعه شهری به فعالیت میپردازند ،عدهای برای کسب و کار ،گروهـی بـرای
و . ...از این رو ،زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی و اخالقی بین افـراد
و گروههای مختل

جامعه است و این روابط میبایسـت تحـت نظـم و قاعـدهای

درآید .چراکه در صورت عدم وجود نظم و ضـوابط در جامعـه ،زور ،اجحـاف و
تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و به هرج و مرج و نابسامانی خواهد انجامیـد.
لذا دولتها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه ،سیاست
خاصی را در جهت تنظیم این روابط پیش گرفتهاند.
سرعت شهری شدن در ایران بسیار باال بوده است .بنابراین فرصـت تکمیـل
ذهنیتهای مناسب برای «زندگی شهروندی» وجود نداشـته اسـت .در نتیجـه مـا
بیشتر با روستاهایی شهرزده و شهرهایی روستازده روبهرو هستیم تا با شهرهایی در
موقعیتهای مناسب خود .این روند تـا انـدازه زیـادی نـاگزیر بـوده و در اکثـر
کشورهای جهان سوم شاهد آن هستیم .در کشور ما برنامهریـزیهـای آزمایشـی

لیال باقری

پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارتهای فردی و جمعی
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شهری از سه دهه پیش تا اندازهای توانستهاند از انفجار گسترده شهرها جلوگیری و
بهویژه با بهوجود آوردن چند کالنشهر به جای ی
جمعیت در سطح کشور کم

کالنشهر (تهران) به توزیع

کنند .با این وص  ،این امـر نتوانسـته اسـت بـه

خودی خود تأثیری در گسترش اخالق و فرهنگ شهروندی داشته باشد.
وجود برخی از آسیبها و مشکالت اجتمـاعی -فرهنگـی در شـهرهای مـا
(مشـکالت ترافیکـی ،برخـی از انحرافـات اجتمـاعی و  )...تـا حـدی بــاالتر از
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

استانداردهای جهانی است و این امر نـه فقـط اسـباب نـاراحتی و عـدم آسـایش
شهروندان در کوتاهمدت است ،بلکه میتواند در درازمدت بر روند توسعه عمـومی
کشور و سیاستهای کالن اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...تأثیر منفی بـر جـای
بگذارد و چرخههای بیمارزایی را ایجاد کند که حتی به شـرایط بسـیار نـامطلوبی
چون گسترش ناآرامیها و تنشهای اجتماعی ،بروز انحرافات پایدار و معضلهای
سخت و پیچیده منجر شود که مقابله با آنها کار بسیار مشـکل و تـوانفرسـایی
خواهد بود(فکوهی 1822 ،ش ،.ص .)6-7

در جمهوری اسالمی ایران بعد از اجرای دو دوره برنام توسـعه (اول و دوم)
و افزایش شکاف طبقاتی و پیامدهای ناخواسته و منفی توزیع نابرابر منابع ناشی از
آن ،موضوع حقوق ،تعهدات و اخالق شهروندی مورد توجه و دقت قرار گرفـت.
برنامهریزان ،سیاستمداران و نخبگان اجتمـاعی بـا طـرش شـهروندی و حقـوق و
تعهدات مالزم آن در گفتمانهای عمومی ،سعی بر آشنا و آگاه نمودن شـهروندان
از حقوق و تعهداتشان و نیز برانگیختن آنان به مشارکت در اجرای این حقـوق و
تعهدات داشتهاند .اجرای این حقوق در گرو اجرای تعهدات و رعایت اخالق است
و تنها در صورت اجرای این تعهدات شهروندان میتوانند حقـوق خـود را محقـق
سازند.
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هر چند که اهمیت طرش مسأله و بررسی مطالعه حقوق شهروندی در ایران را
می توان با توجه به تـأثیر ارتباطـات و تکنولـوجی جهـانی و پیامـدهای آن هـم
دریافت ،اما این پیامدها سبب ایجاد تحول در نگرشها و رفتارهای افـراد جامعـه
شده و انتظار و خواستههای بیشتر آنان را فراهم کرده است.
شاید به نظر برسد با توجه به گسترش ارتباطات و تکنولوجی ،بحث از حقوق
شهروندی امری بدیهی است ،اما در جامعه افرادی هستند که هنوز نسبت به حقوق
و اخالق شهروندی خود آگاه نیستند و هنوز در بخشهایی از جامعه این احسـا
وجود دارد که افراد بیشتر از آن که محق باشند ،مکلفند و یا برعکس.
«اهمیت حقوق شهروندی به حدی اسـت کـه رابطـه نزدیکـی بـا جایگـاه
حاکمیت پیدا میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر جامعـهای
(مداحی 1822 ،ش ،.ص .)9

با توجه به این نکات ،ایجاد و نهادینه کردن اخالق و حقوق شهروندی بـرای
ما ضرورتی اساسی است .در مقال حاضر عالوه بـر حقـوق و تعهـدات و اخـالق
شهروندی ،انتظارات شهروندان نیز از دولت مورد سـنجش قـرار گرفتـه کـه در
تحقیقات پیشین این موضوع به ندرت لحاظ شده است.
این مطالعه در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر بوده است:
آگاهی مردم از حقوق و تعهدات شهروندی خود چقدر است؟ چه عواملی بر
میزان و نوع فعالیتهـای شـهروندان جهـت تحقـق حقـوق ،تعهـدات و اخـالق
شهروندی مؤثر است؟ چه رابطهای میـان میـزان آگـاهی شـهروندان از حقـوق،
تعهدات و اخالق شهروندی وجود دارد؟

لیال باقری

حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد ،رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل میشـود»
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دیدگاههای مرتبط با حقوق ،تعهدات و اخالق شهروندی را مـیتـوان در دو
سطح اسالمی و غربی بررسی کرد:
در بحث از حقوق شهروندی و جایگاه آن در دیدگاه اسالمی ،پـیش از هـر
نکته ای باید به این حقیقت توجه داشت که اسال م به عنوان آخرین و کاملتـرین
دین الهی در درون خود تمام قواعد ،سـنتهـا و ایـدهآلهـای بشـری را دارد و
میتواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان و جامعه بشری باشد.
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

نظام شهروندی به معنای واقعی آن ،برخورداری عموم اعضای جامعه از حقوق
و تکالی

برابر است؛ به گونه ای که هیچ تبعیضی از لحـاظ سیاسـی ،اجتمـاعی و

حقوق مدنی میان افراد جامعه وجود نداشته باشد .در بـاب مسـؤولیت شـهروندان
الاكلهمراعوكلهممسؤول
اسالمی ،پیامبر اکرم (ص) در بیان گهرباری میفرمایند « :
عنرعيته » .در همین زمینه در اسالم هرجا صحبت از رعیت شده ،مراد همان حقوق
شهروندی امروزی است(وردینژاد 1877 ،ش ،.ص .)898

در اندیش سیاسی حضرت امام علی (ع) رابط حقوقی مردم و حکومت
دوجانبه و متقابل است .اگر حقی هست در هر دو سوی این رابطه است و هر دو
طرف ملزم به رعایت آن هستند .حکومت امیرالمؤمنین (ع) حکومتی است که
رفتارهای انسانی به دور از هرگونه تبعیض و دوگانگی و بر اسا

ارزشمندی ذات

انسان ،سرلوح تمامی سیاستهای حکومتی قرار گرفته است .در نگاه ایشان،
تمامی این حقوق ،حق طبیعی انسان محسوب میشود که به صورت فطری از همان
بدو تولد ،بر اسا

ارزش ذاتی انسان به او داده شده است .لذا حقی نیست که

حاکمان بخواهند آن را تعری

کنند و به مردمان بدهند ،بلکه حقوقی است که

همواره موظفند آن را رعایت کنند و محترم شمارند.
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امیر مؤمنان علی (ع) نخست حقوق ملت را بر دولت برمیشمرد زیرا در نظام
حکومت اسالمی ،مردم بر دولت حاکم ،حقوقی دارند که دولتمـردان متعهدنـد از
عهده آن برآیند .امیر مؤمنان (ع) چهار حق اساسی را بیان میدارد :هدایتگرایـی،
فقرزدایی ،جهلزدایی و قانونگرایی.
در کالم امیر مؤمنان (ع) درباره حقوق دولت بر مردم نیز به چهار امر تأکیـد
شده است :وفاداری به پیمـان ،خیرخـواهی همگـان در حضـور و غیـاب ،اعـالم
آمادگی کامل به هنگام فراخوانی و اطاعت کامل (خاکباز  1862 ،ش ،.ص .)197-199

آیتاهلل مطهری ،از متفکران برجسته اسالمی ،در موارد متعدد بر اعتبار حقوق
بشر و شهروندی از نظر اسالم تصریح کرده است .به نظـر وی اسـالم بـه حقـوق
فطری و عدالت تکوینی قائل است (مطهـری 1829 ،ش ،.ص  )982و حتـی آزادی را
چون انسان است ،دارای حقوقی است و از این رو میتواند (بلکـه بایـد) آنهـا را
مطالبه کند و در برابر تضییع آنها ساکت نماند .او حتی جهاد ابتدایی را نیز نـوعی
دفاع از حقوق انسانها دانسته و معتقد است« :جنگ برای حقوق انسانیت ،مشروع
و مفید است».
وی همچنین میگوید« :امر به معروف مصداق دفاع از حقوق انسان است» و
به همین جهت باید (آن را) مقد

بشماریم چون دفـاع از حقـوق انسـانهاسـت

(مطهری 1829 ،ش ،.ص  .)998-995مطهری عنوان میکند حکومت در اسالم موظـ
به پاسداری و اجرای حقوق شهروندی است و با اثبات این گزاره در کتاب سیری
در نهج البالغه ،هشدار میدهد که بیتـوجهی بـه آن ،آثـار جبـرانناپـذیری بـر
گرایشهای دینی باقی میگذارد.

لیال باقری

فوق حق میداند .ایشان اظهار میدارد :هر انسانی که پا به این جهان مـیگـذارد،
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از دیدگاه مطهری حاکمان دینی نه تنها ملزم به رعایت حقوق و آزادیهـای
شهروندی هستند و نه تنها مطالبه این حقوق از سوی مردم ناپسـند نیسـت ،بلکـه
حاکمیت ،خود موظ

به آموزش این حقوق به مردم است .از نظر وی در قـرآن

کریم هر کجا عبارت «ای بشر زمین و آسمان را برای تو آفریدهایم» آمده است،
هدف آشنایی بشر با حقوق و کرامت ذاتی خـود اوسـت و البتـه از شـ ون ایـن

بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

آشنایی این است که تنها به شناخت و معرفت حقوق اکتفا نشود بلکه یـ

نـوع

حس و غیرتی فوق منابع مادی در افراد پیدا شود نظیر حس دفاع از نامو

و ....از

این باالتر اینکه حقوق ،مقد

شناخته شود و فدا شدن برای حق ،فدا شـدن در راه

خدا و در راه کمال عالیتر تلقی شود (مطهری 1829 ،ش ،.ص .)189-985

امام خمینی (ره) نیز در زمینه حقوق شهروندی مواردی را برشمردهاند:
 -1در خصوص جوانان :شما جوانان تحصیلکرده در هر جا که هستید وظای
خطیری دارید :وظیف دفاع از اسالم که به عهدة هر فرد مسلمان است ،وظیف دفاع
از میهن و استقالل آن که از وظای

حتمی اسالمی است ،وظیف شناساندن اسالم

بزرگ به جوامع بشری ،چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از
ناحی رفتار والی مسلمین با ملت و چه از کیفیت معامله والی با بیتالمال مسلمین
(صحیفه امام 1825 ،ش ،.جلد  ،9ص .)922

 -9در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمتکش:
بزرگترین هدیه و بشارت ،آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی است و بیان این
حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسالم هیچ امتیاز و برتری از این
جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت ،مسلم راه شکوفایی
و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم میکند و تذکر
این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و
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حکمرانان و ادارهکنندگان کشور اسالمی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهان
فخر فروشی و مباهات قرار دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان ،افکار و
خواستههای خود را تحمیل کنند .این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن
مردم در امور و گرایش آنان به اخالق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از
تملقگوییها میگردد و حتی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و
امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه میکند .خالصه کالم اینکه
در حکومت اسالمی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد ،نه
ثروت ،مال و قدرت .هم مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و
حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنهها بیشتر حشر ،نشر ،جلسه،
مراوده ،مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنهها
است که نصیب اولیا شده و عمالً به شبهات و القائات خاتمه میدهد که به حمدا...
در جمهوری اسالمی ایران ،اسا

این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است

(صحیفه امام 1825 ،ش ،.جلد  ،97ص .)891 - 897

 -8در خصوص عدالت اجتماعی :نظر امام ،برخورداری از حقوق اجتماعی در
جامعه بر اسا

تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی و اقلیتهای مذهبی

همانند مسلمانان از حقوق اجتماعی برخوردارند .به عبارت دیگر ،حقوق اجتماعی
بر اسا

مذهب ،در جامعه توزیع نمیشود« :هر ایرانی حق دارد که مانند هم

افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد ،مسلمان ،مسیحی ،یهودی و یا مذاهب
دیگر فرق ندارد» (صحیفه امام 1825 ،ش ،.ص .)998

 -9در خصوص حقوق زنان :در حقوق انسانى تفاوتى بین زن و مرد نیست،
زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون

لیال باقری

بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن را بد ندانند .افتخار بزرگی
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مرد دارد .البته در بعضى مـوارد تـفـاوتهـایـى بین زن و مرد وجود دارد که به
حیثیت انسانى آنها ارتباط نـدارد .به عقیده اسالم زن مانند مرد در همه ش ون
دخالت دارد و همان طورى که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد ،زن هـم بـایـد
از فساد اجتناب کند .زنها اختیار دارند ،همان طورى که مـردهـا اخـتیار
دارند(صحیفه امام 1825 ،ش.).

 -5در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان :کلیه شهروندان حق
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

دارند در گروهبندیهای مختل

سیاسی ،اجتماعی ،صنعتی و اقتصادی شرکت

کنند .جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد ،مگر آنکه تجمع و
گروهبندی ،خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.
 -6حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی :امام
خمینی(ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی اینچنین بیان فرمودهاند« :در
علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچکس انحصار ندارد ،علم مال همه است»،
«تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان
برای تحرک صعودی ،متغیر سرنوشتسازی به نظر میرسد».
 -7در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد :یکی از مهمترین حقوق
اساسی مردم در جامعه ،حق تعیین سرنوشت است .این حق ،از جمله حقوقی است
که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است.
حضرت امام خمینی(ره) فرمودهاند:
«همانطوری که مکرر معرض کردهام و سایرین هم گفتهاند ،انتخابات در
انحصار هیچ کس نیست ،نه در انحصار روحانیون است ،نه در انحصار احزاب
است ،نه در انحصار گروهها است .انتخابات مال هم مردم است .مردم سرنوشت
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خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است»
(صحیفه امام 1825 ،ش ،.ص .)969

 -2در خصوص اقلیتهای مذهبی :از نظر امام خمینی (ره) اقلیتهای مذهبی
در حکومت اسالمی ،در انجام فرائض مذهبی آزاد هستند و میتوانند آزادانه به
اعمال مذهبی خود بپردازند .امام (ره) در آستان پیروزی انقالب و تشکیل حکومت
اسالمی ،در پاسخ به سؤالی در این باره میفرمایند« :تمام اقلیتهای مذهبی در
حکومت اسالمی میتوانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند».
 -2در خصوص آزادی بیان« :آزادی» یکی از مفاهیم اساسی است که امام
خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خاص خود درباره جهان و انسان به آن باور دارد.
بر این اسا  ،آزادی جایگاه واالیی در اندیشه امام پیدا میکند تا جایی که آن را
یکی از بزرگترین نعمتها میداند و میفرماید:
باشند ،مطبوعات باید آزاد باشد ،هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد».
 -17توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی :امام خمینی(ره) در
خصوص رعایت شؤونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان توصیه نمودهاند:
« ...و به مجلس و دولت و دستاندرکاران توصیه مینمایم که قدر این ملت
را بدانید و در خدمتگذاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان
که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسالمی رهآورد آنان و با
فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است،
فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی
را که چپاولگرانی بیفرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه
محکوم نمایید ،البته با اعمال انسانی که شایسته ی
(صحیفه امام 1825 ،ش ،.ص .)962

حکومت اسالمی است»

لیال باقری

«قانون اساسی میگوید ملتها باید آزاد باشند ،ملت ایران باید مردمش آزاد
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از متفکران غربی به نظریات مارشال ،جانوسکی و ترنر اشاره میشود:
تی .اچ .مارشال با الهام از اندیشـههـای مـاکس وبـر و تـالکوت پارسـونز،
نظریهای در رابطه با شهروندی در جوامع دموکراتی
کالسی

مطرش میسازد .وی در مدل

خود حقوق شهروندی را به سه وجه حقـوق قـانونی ،حقـوق سیاسـی و

حقوق اجتماعی تقسیم مینماید و فراینـد مـذبور را فرآینـدی تکـاملی ارزیـابی
میکند .حقوق قانونی ،عبارت است از حق انتخاب آزادان عقیده ،مـذهب ،شـغل،
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

محل زندگی ،دوست ،همسر و  ...که تحقق آنها مستلزم این است که این انتخاب
از سوی افراد جامعه مورد احترام و حمایت قرار گیرد .به عبارتی میتـوان گفـت
این حقوق به آزادی و استقالل فرد اصالت میدهد و به رابط هر فرد با سایر افراد
جامعه برمیگردد .در واقع هدف از این حقوق حفاظت از آزادیهای اساسی فـرد
(برخورداری از حقوق آزادی بیان ،آزادی اندیشه ،آزادی انتخاب مـذهب ،آزادی
مالکیت ،آزادی قلم و مانند آن) در برابر دولت است.
حقوق مدنی عبارتند از :حق آزادیهای فردی شامل آزادی شخصـی ،آزادی
بیان و اندیشه و عقیده ،حق مالکیت شخصی ،حق انعقاد قراردادهای معتبر و حـق
برخورداری از عدالت .حقوق سیاسی ناظر به رابط فرد با دولت است کـه شـامل
حق رأی ،حق مبارزه برای به دست گرفتن مناصـب و مشـاغلی در دولـت ،حـق
تشکیل حزب و گروه همسود ،حق دسترسی به اطالعات در مـورد فعالیـتهـای
دولتی و حق تحقیق و تفحص در امور دولت و در نهایت حق اعتراض و مخالفت
کردن میباشد.
حق مشارکت و شهروند سیاسی :دومین حق شهروندی حق مشارکت اسـت
که بر مبنای برخورداری از حق رأی ،حق شرکت در انتخابات و مشارکت کردن
در امور سیاسی جامعه است .مارشال شهروندی را به چنین حقی نسبت میدهد .بـه
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عقیدة مارشال این حقوق که قبالً تعداد محدودی از آن برخوردار بودنـد ،تنهـا در
قرن  97با گسترش حق رأی عمومی برای هم افراد بـال بـه حقـوق شـهروندی
تبدیل شد و این امر اصلی را ایجاد کرد که بر اسا

آن حقوق فوق نه مبتنی بـر

ابزار اقتصادی بلکه مبتنی بر وضعیت شخصی بودند .حقوق سیاسی در بردارنده حق
مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به عنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار از اقتدار
سیاسی و یا به عنوان یکی از انتخابکنندگان اعضای چنین نهادی میباشد .حقوق
سیاسی بر حسب نهادها در بردارندة توسعه پارلمان و شـوراهای حکومـت محلـی
بودند که در قرن  12تشکیل شدند .حقوق اجتماعی ناظر بر حقوقی است کـه بـه
موجب آنها شرایطی فراهم میگردد که جامعه به عنوان ی

کل قادر به ادام بقا

و انجام کارکردهای خـود باشـد .ایـن حقـوق عبارتنـد از حـق برخـورداری از
حقوق جبران مثل بیمه بیکاری که هزین اجرای این حقـوق از محـل مالیـاتهـا
تأمین میشود.
حق رفاه و شهروندی اجتماعی :حق بعدی که شهروندان دارا میباشـند حـق
رفاه است که بر مبنای برخورداری از تأمین اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،بهداشت و
آموزش همگانی میباشد .در نظری شهروندی مارشال ،شهروند اجتماعی به مفهـوم
برخورداری اعضای جامعه از حق رفاه است .در اینجا مارشال به نقش دولت رفـاه
که تأمین کننده چنین حقوقی است ،تأکید دارد .مارشال معتقد بـود کـه حقـوق
اجتماعی در قرن  97در شکل مدرن خود با ایجاد نهادهای دولت رفاه شامل نظـام
ملی آموزش همگانی و خدمات بهداشتی و اجتماعی توسعه یافتند .مارشال عنصـر
اجتماعی را اینگونه تعری
طی

می کند« :مراد من از عنصر اجتماعی عبارت اسـت از

وسیعی از حقوق که حق برخورداری حداقلی از رفاه اقتصادی و امنیـت تـا

لیال باقری

کم

هزینههای گذران زندگی ،حق بهداشت ،حق آموزش ،مستمری سالمندی و
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حق برخورداری کامل از میراث اجتماعی و حق زندگی به عنـوان یـ
متمدن معیارهای حاکم به ی
به نظر توما

موجـود

جامعه را در بر می گیرد» (نش 1827،ش ،.ص .)128

جانوسکی در پانزده سال گذشته در رابطه با موضوع شهروندی

سه تغییر سیاسی مهم رخ داده است:
 -1مورد تهدید واقع شدن حقوق شهروندی به وسـیل برخوردهـای فزاینـده
عمومی و حتی دولتی نسبت به دولت رفاه؛
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

 -9ناتوانی کمونیستها در کنترل اروپای شرقی؛
 -8ادعاهای فزاینده بینالمللی درباره حقوق شهروندی از سـوی مهـاجران و
پناهندگان سیاسی.
اولین تغییر به حفظ داخلی و بومی حقوق شهروندی برای شهروندان فقیـر و
محروم مربوط است .دومین تغییر در بردارنده خلق مجدد شهروندی و جامعه مدنی
در گذار به دموکراسی و سرمایهداری است و تغییر سوم از حقوق دولـت -ملـت
برای حفاظت شهروندانی است که درون مرزهای کشـور از سـوی بیگانگـانی از
گروههای قومی و نژادی مختل

تحت محاصره میباشند ،خصوصاً وقتی که ایـن

بیگانگان در جستجوی رهایی از رفتارهای خشـن اقتصـادی و تهدیـدات سیاسـی
هستند (جانوسکی 1222 ،م ،.ص .)9

برایان ا .ترنر در نقـد نظریـه مارشـال ،الگـوی جدیـدی را در خصـوص
شهروندی مطرش میکند .از نظر ترنر ،مارشال از حقوق شـهروندی بسـیار مهمـی
غفلت کرده است .از نظر وی حقوق اقتصادی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد و در
واقع شهروندی اجتماعی ،رفاهی و سیاسی متکی به شهروندی اقتصادی و فرهنگی
است .همین امر منشأ بیتوجهی مارشال به تفاوت زبانی ،نـژادی و مـذهبی شـده
است .مارشال تنها به تفاوتهای طبقاتی توجه کرده و بر این اسـا

جمـعبنـدی
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کرده است که شهروندی میتواند به مثابه حلقه وصل شـده طبقـات اجتمـاعی و
ارزش مشترک همه شهروندان تلقی شود (عـاملی 1827،ش ،.ص  .)178وی شهروندی
را مجموعهای از حقوق و الزامات اجتماعی میداند که به افـراد هویـت و قـانون
میدهد .این حقوق و الزامات قانونی به لحاظ تاریخی منشأ به وجود آمدن نهادهای
اجتماعی مثل نظام قضایی ،پارلمانی و دولتهای رفاه شده است .ترنـر از دیـدگاه
جامعهشناختی به آن نهادهای اجتماعی توجه کرده که بیانکنندة حقوق و الزامات
اعضای ی

جماعت سیاسی است .ترنر در الگوی جامعهشناختی از شـهروندی9 ،

معیار اساسی شهروندی ،هویت ،جامعه و منابع (اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی) را در
تعامل با یکدیگر میداند و معتقد است شهروندی عالوه بـر اینکـه یـ

فرصـت

حقوقی فراهم میکند ،نوعی هویت فرهنگی خاص را برای فرد و گروه نیز ایجـاد
 اخالق شـهری و شـهروندی :اگرچـه امـروز مفـاهیم اخـالق شـهری و
شهروندی همراه با مفاهیم مدرن و در قالبی نو به مخاطبان عرضـه مـیشـود ،امـا
اخالق همیشه قلمروی مهم در زندگی اجتماعی و معرفتی هر فرد شناخته میشود و
چه بسا بیش از هر چیز ی

وسیله تنظیمکننده در روابط اجتماعی انسانهـا تلقـی

شود .اخالق در شکل اجتماعیاش ی

ضرورت است .باید گفت رفتـار هـرکس

در جامعه عرضه کنندة گونهای از روابط آشکار و پنهان موجود در همـان جامعـه
است .چون به هر حال انسان معلـول اجتمـاع اسـت و اجتمـاع در قبـال او دارای
مسؤولیت .هرچند این واقعیت هرگز نمیتواند توجیهی بر رفتارهای قانونشـکنانه
و نادرست او به بهانه تأثیرگرفتن از جامعه و یا گرفتن انتقام از آن شود .بـه هـر
حال این امری انکارناپذیر است که هرگاه عملی غیراخالقی از کسـی سـر بزنـد،

لیال باقری

میکند .این همان مفهومی است که وی در بحث از سیاست هویت میکند.
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آنکه نخست متهم اصلی به شمار خواهد رفت ،او خواهد بود که باید پاسـخگوی
کردار نادرست خویش باشد.
اخالق شهروندی را میتوان مجموعهای از قـوانین و عـرفهـای اجتمـاعی
تعری

کرد که بتوانند بهویژه در شهرهای بزرگ و متوسط همچنین در شهرهای

کوچ

برای دست اندرکاران و ساکنان این شهرها امکان زنـدگی هماهنـگ و

بدون تنش چه با یکدیگر و چه با محیط زیست و توسعه پایدار یعنـی گـذار آرام
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

موقعیتهای مناسب و از میان برداشتن موقعیتهای نامناسب کنونی برای نسلهای
آینده را فراهم آورند.
اگر بخواهیم در شهری با آرامش و صلح اجتماعی زندگی کنیم ،همچـون در
ی

دولت باید بتـوانیم شـرایطی را فـراهم کنـیم کـه افـراد یعنـی واحـدهای

تشکیلدهندة جامعه موردنظر بتوانند و مایل باشند که حقـوق و وظـای

خـود را

درونی کنند .این درونی کردن به ما امکان دهد که هزینههای اجرایی شدن حقوق
و وظای

شهری را به حداقل ممکن برسانیم ،چه در غیر این صورت این هزینهها

دائماً افزایش یافته و ما را به موقعیتهایی میرساند که ناچاریم کنترل اجتماعی را
دائماً افزایش دهیم (نیکومرام و همکاران 1827 ،ش ،.ص .)77-72

با بررسی نظریات عنوان شده در رابطه با حقوق و تعهدات شهروندی میتوان
گفت که حقوق شهروندی شامل ابعاد مختل
است و هر ی

مدنی (قانونی) ،سیاسی و اجتمـاعی

از این ابعاد نیز دارای مؤلفهها و شاخصهایی است کـه از طریـق

آنها قابل بررسی میباشند .البته در نگاه هر کدام از نظریهپردازان برخی ابعاد بیشتر
مورد تأکیده بوده است.
در این مطالعه از میان نظریات عنوان شده نظریه مارشال انتخاب گردید و بـر
اسا

نظری وی متغیرها ،شاخصها و چهارچوب پرسشنامه طراحی شد .بـر ایـن
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اسا

حقوق شهروندی در سه بعد حقوق مدنی (قانونی) ،حقوق سیاسی و حقـوق

اجتماعی موردتوجه قرار گرفت و انتظارات افراد از دولت نیز در محورهای مـورد
نظر سنجیده شد.
فرضیات این پژوهش عبارت است از:
 .1بین شاخص حقوق شهروندی (حقوق قانونی و مدنی ،حقوق سیاسـی
و حقوق اجتماعی) با تعهدات و اخالق شهروندی در قبال دولت رابط مثبـت
و مستقیمی وجود دارد.
 .9بین انتظار شهروندان از دولت با میزان رعایت حقوق شهروندان رابط مثبت و
مستقیمی وجود دارد.
 .8بین وظای

شهروندان در قبال دولت بـا میـزان رعایـت تعهـدات و اخـالق

 .9بین متغیرهای زمینهای (شـغل و تحصـیالت) بـا میـزان رعایـت حقـوق
شهروندان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
در این مطالعه اطالعات از طریق مصاحبه سازمانیافته مبتنـی بـر پرسشـنامه
گردآوری و از روش پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری مـورد نظـر کـل
افراد باسواد  12سال و باالتر مناطق  99گانه شهر تهران بود که از میان آنان تعداد
 229نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .پردازش و تجزیه و تحلیل آماری اطالعـات
نیز توسط نرمافزار ا

پی ا

ا  1صورت گرفت.

لیال باقری

شهروندی رابط معنیداری وجود ندارد.
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متغیرهای مستقل حقوق شهروندی ،بعد مدنی ،بعد سیاسـی و بعـد اجتمـاعی
حقوق شهروندی و متغیر وابسته تعهدات و اخالق شهروندی را شـامل مـیشـد و
تعری

و نحوة سنحش متغیرها به ترتیب زیر بود:
حقوق شهروندی« :شهروندی مجموعـهای از حقـوق و وظـای

اسـت کـه

دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین میکند» .تی .اچ مارشـال
شهروندی را به سه عنصر مدنی ،سیاسی و اجتماعی تحلیـل مـیکنـد .شـهروندی،
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است (شیخانی 1829 ،ش ،.ص .)165

بُعد مدنی حقوق شهروندی :این حقوق شامل موارد متعددی است؛ مثل حق
آزادی ،مصونیت از تعرض ،آزادی بیان ،آزادی مذهب ،برابری در برابر قانون،
ممنوعیت تبعیض بر اسا

جنس ،نژاد ،منشأ ملی یا زبانی ،حمایت از شخص در

برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری (گلدوزیان،

 1825ش ،.ص  .)57در این مطالعه حقوق مدنی شهروندی شامل حقوق مربوط به
آزادی ،مساوات و مصونیت افراد بوده که به جزئیات آن اشاره شده است:
حقوق مربوط به آزادی :آزادی عملکرد فردی (آزادی انتخاب مسکن و محل
سکونت ،آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد)؛ آزادی اندیشه (آزادی عقیده،
آزادی مذهب ،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات)؛ آزادی گردهمایی (آزادی
بازرگانی و صنعتی ،آزادی کار و آزادی سندیکایی)
حقوق مربوط به مساوات :مساوات در مقابل قانون (نژاد ،جنس ،سـن و )...؛
مساوات در مقابل دادگاهها (حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت،
دادرسی عادالنه ،حق اعتراض به تصمیمات قضایی)؛ مساوات در پرداخت مالیات؛
مساوات از لحاظ اشتغال در مشاغل دولتی؛ مساوات در خدمت نظام وظیفه.
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حقوق مربوط به مصونیت افراد :مصونیت جان ،مصونیت حیثیـت ،مصـونیت
مسکن ،مصونیت مکاتبات و مکالمات ،مصونیت اموال و مصونیت شغل.
بُعد سیاسی حقوق شهروندی :حقوقی است که برای مشارکت فعاالنه در
فرایندهای آزاد حکومت ضروری است و مواردی همچون حق رأی و امکان
تصدی مسؤولیت در سطح حکومت ،آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن ،آزادی
دسترسی به اطالعات و امکان فعالیتهای سیاسی را در بر میگیرد (گلدوزیان1825 ،
ش ،.ص .)69

بُعد اجتماعی حقوق شهروندی :حقوق اقتصادی -اجتماعی که از آن به
«عضویت کامل در عرص اجتماعی جامعه» نیز تعبیر شده است و مواردی همچون
حق مالکیت ،حق کارکردن ،برابری در فرصتهای شغلی ،حق بهرهمندی از
خدمات اجتماعی -بهداشتی ،بهرهمندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی
افتادگی را در بر میگیرد (گلدوزیان 1825 ،ش ،.ص .)62

تعهدات و اخالق شهروندی :شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندی،
میبایست تعهداتی را نیز تقبل کند .زیرا شهروندی مفهومی گستردهتر از
شهرنشینی دارد و شهروندان منفعل فاقد شخصیت مدنی شناخته میشوند .از جمله
تعهدات و تکالی

شهروندی میتوان به قانونمداری (عمل و احترام به قانون،

مشارکت مردم در ترغیب یکدیگر به قانون) ،مشارکت مدنی (مشارکت در
تصمیمگیریهای عمومی) ،مشارکت اجتماعی ،حفظ سالمت اخالقی جامعه ،احترام
به بنیان خانواده ،احترام به حقوق یکدیگر در جامعه ،احترام به تنوع فرهنگی و
عدم ایجاد زحمت برای همسایگان اشاره نمود.

لیال باقری

متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری ،پیری و از کار
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برای بررسی روایی و اعتبار 9متغیرهای پژوهش از اعتبار صـوری و آلفـای
کرونباخ 8استفاده شده و برای بررسی اعتبار صوری از مشاوره و راهنمایی اسـاتید
و صاحبنظران این حوزه کم

گرفته شده است.

در آزمون مقدماتی ،9طی ها از طریق  57پرسشنامه مورد آزمون روایی قرار
گرفتند .در این رابطه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که ضـریب روایـی
کل طی

را مشخص میکند و گویههای نامناسب که سبب کاهش روایی طیـ

بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

شدند ،حذف و گویههای دارای روایی قابل قبول مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد و
پرسشنامه برای مرحل نهایی مورد آزمون واقع شد.
جدول شماره 1ضریب روایی مقیا ها
متغيرها

پرسشنامه مقدماتی

پرسشنامه نهایی

حقوق مدنی شهروندان

7/62

7/75

حقوق سیاسی شهروندان

7/77

7/72

حقوق اجتماعی شهروندان

7/69

7/76

حقوق شهروندی

7/76

7/29

تعهدات و اخالق شهروندی

7/56

7/66

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی نشان داد:
 58/6درصد نمونه تحقیق را مردان و  96/9درصد را زنان تشکیل دادهانـد .افـراد
در  5گروه سنی  12تا  99سال 98 ،تا  87سال 81 ،تا  97سال 91 ،تا  55سال و بـاالتر
از  55سال بررسی شدند و میانگین سنی  85سال بود 67/7 .درصد پاسخگویان متأهـل،
 82/9درصد مجرد و بیشتر پاسخگویان خانـهدار ( 91/9درصـد) و دارای شـغل آزاد
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( 97/2درصــد) بودنــد 2/5 .درصــد دارای تحصــیالت ابتــدایی 7/2 ،درصــد دارای
تحصیالت راهنمـایی 9/9 ،درصـد دارای تحصـیالت دبیرسـتان 92/2 ،درصـد دارای
تحصیالت دیپلم و پیشدانشگاهی 19 ،درصد دارای تحصیالت فوق دیپلم و  85/8درصد
دارای تحصیالت عالی (لیسانس و باالتر) بودند .اصـالت خـانوادگی بیشـترین درصـد
پاسخگویان ( 51/2درصد) از شهرهای کالن 5کشور بوده اسـت .همچنـین بیشـترین
درصد افراد ( 8/69درصد) در کالن شهرهای کشور متولد شدهاند.
مهمترین انتظار افراد از دولت به ترتیب اولویت و بیشترین فراوانی عبارت است
از :ایجاد اشتغال و رفع بیکاری ( 91/2درصد)؛ ایجاد عـدالت در خـدمات اجتمـاعی،
رفاهی ،بهداشتی و درمانی ( 12/2درصد)؛ آزادی بیان ( 16/6درصد)؛ رفـع گرانـی و
تورم ( 7/8درصد) ،برابری در برابر قانون ( 6/9درصد)؛ ایجاد توسعه و پیشرفت برای
بیگانگان ( 9/2درصد).
مهمترین وظیف شهروندان در قبال دولت از نگاه پاسخگویان به ترتیب اولویـت
و بیشترین فراوانی عبارت است از :رعایت قوانین حاکم بـر جامعـه ( 91/2درصـد)؛
حفظ اموال عمومی ( 12/1درصد)؛ مشارکت در رویدادهای اجتماعی -سیاسـی (12/7
درصد)؛ نقد دلسوزانه و سازنده ( 6/7درصد)؛ دفاع از میهن در مواقع لزوم ( 6درصـد)
و پرداخت مالیات ( 9/1درصد).
 82درصد افراد وضعیت ایران نسبت بـه جهـان در خصـوص رعایـت حقـوق
شهروندی را در حد بد و خیلی بد و  97/9درصد خوب و خیلی خوب عنوان کردهاند.
 96/1درصد افراد وضعیت شهروندان در جامع ایران امروز در مقایسـه بـا نسـل
گذشته را رو به بهبود اعالم کردهاند.

لیال باقری

کشور ( 6درصد)؛ حق دادرسـی عادالنـه ( 5/5درصـد)؛ حفـظ اسـتقالل کشـور از
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در خصوص سه شاخص حقوق قانونی و مدنی ،سیاسی و اجتماعی شـهروندان در
جامعه به ترتیب شاخص حقوق اجتماعی با میانگین  ،9/82شـاخص حقـوق قـانونی و
مدنی با میانگین  9/78و در آخر شاخص حقوق سیاسی با میانگین  1/28مطـرش بـوده
است.
در خصوص تعهدات شهروندی بیشترین میزان موافقت با عبارت «همیشه حقوق
دیگران را رعایت میکنم» با میانگین  9/97و کمترین میـزان موافقـت مربـوط بـه
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

عبارت «در هنگام خرید کاال تأکید بر خرید کاالی ایرانـی دارم» بـا میـانگین 9/76
بوده است.
یافتههای تحلیلی و آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد:
فرضيه 1ـ بين حقوق شهروندی (حقوق قـانون و مـدن س ايااـ س حقـوق
اجتماع ) با تعهدات و اخالق شهروندی رابطه وجود دارد.
نتایج نشان داد که میان سه بعد حقوق قانونی و مدنی شهروندان ( ،)7/51حقوق
سیاسی شهروندان ( ،)7/95حقوق اجتماعی شهروندان ( )7/98با تعهدات شـهروندان در
قبال دولت در سطح اطمینان  25درصد رابط مثبت و مسـتقیمی وجـود دارد و در
مجموع شاخص حقوق شهروندان ( )7/59نیز با تعهدات شهروندان در قبال دولـت در
سطح اطمینان  25درصد رابط مثبت و مستقیمی دارد .به عبارت دیگر هـر چقـدر
میزان حقوق شهروندان افزایش یابد ،تعهدات شهروندان در قبال دولت بیشـتر نمایـان
میشود و تأثیر افزایشی و مثبتی خواهد گذاشت .در مقایسه بین سـه بعـد حقـوق
شهروندی ،بعد قانونی حقوق شـهروندی بیشـترین شـدت رابطـه را بـا تعهـدات
شهروندی داشته است.
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جدول شماره 9ـ رابطه بین حقوق شهروندی و تعهدات و اخالق شهروندی
شاخص
حقوق قانونی و مدنی شهروندان
حقوق سیاسی شهروندان
حقوق اجتماعی شهروندان
حقوق شهروندان

تعهدات شهروندان در قبال دولت
ضریب پیرسون

0/51

سطح معنا داری

0/00

ضریب پیرسون

7 /45

سطح معنا داری

0/00

ضریب پیرسون

7 /43

سطح معنا داری

0/00

ضریب پیرسون

7 /52

سطح معنا داری

0/00

فرضيه 2ـ بين انتظار شـهروندان ا دولـ بـا ميـنان رعایـ حقـوق شـهروندان
نتایج نشان داد که میانگین نظـر افـراد در خصـوص میـزان رعایـت حقـوق
شهروندان در جامعه با توجه به انتظار گروههای مختل

از دولت متفاوت است.

جدول شماره8ـ بررسی مقایسهای انتظار شهروندان از دولت با میزان رعایت حقوق شهروندان در
جامعه
مجذور

جمع مجذورات

درجه آزادی

بین گروهی

52/184

20

2/609

درون گروهی

191/618

962

7/199

کل

243/802

982

میانگین

F

13/099

سطح معناداری

7/000

لیال باقری

رابطه وجود دارد.
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مقدار سطح معناداری بیانگر آن است که بین دو متغیر انتظار افراد از دولت بـا
میزان رعایت حقوق شهروندان در جامعه در سطح اطمینان  25درصد رابطه معنـیدار
وجود دارد .به طوری که هر چقدر انتظار پاسخگویان از حکومت افـزایش یابـد بـه
همان میزان رعایت حقوق شهروندی در جامعه بیشتر میشود .در نتیجه بین دو متغیـر
عنوان شده رابط مثبت و مستقیمی وجود دارد.

بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

فرضيه  3ـ بين وظایف شـهروندان در قاـاد دولـ بـا ميـنان رعایـ تعهـدات و
اخالق شهروندان رابطه وجود دارد.
تحلیل آماری گویای آن است که میانگین نظر پاسخگویان در خصوص میزان
تعهدات شهروندان در جامعه با توجه وظای

در قبـال دولـت

گروههـای مختلـ

تفاوتی نمیکند.
جدول شماره9ـ بررسی مقایسهای وظای

شهروندان در قبال دولت با میزان رعایت تعهدات و

اخالق شهروندان در جامعه
عنوان
بین گروهی

جمع مجذورات

درجه آزادی

مجذور
میانگین

5/073

11

/461

درون گروهی

338/601

960

7/353

کل

343/675

971

F

1/308

مقدار سطح معناداری بیانگر آن است که بین دو متغیر وظای

سطح معناداری

7/215

شـهروندان در

قبال دولت با میزان رعایت تعهدات و اخالق شهروندان در جامعه در سطح اطمینـان 25
درصد رابطه معنیدار وجود ندارد.
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فرضيه  4ـ بين متغيرهای مينهای (شغل و تحصيالت) با مينان رعای حقوق
شهروندان رابطه وجود دارد.
الف) بين شغل (فعالي ) با مينان رعای حقوق شهروندان رابطه وجود دارد:
نتایج نشان داد نظرات افراد در گروههای مختل

شغلی متفاوت است بـه طـوری

که  85/8درصد افراد دارای شغل فرهنگی در این رابطه نظر کامالً موافق داشتهاند.
جدول شماره9ـ بررسی رابط فعالیت (شغل) افراد با میزان رعایت حقوق شهروندان در جامعه

دانش آمو

دانشجو

خانه دار

شغل آ اد

با نشسته

شغل فرهنگ

روحان

کارمند بخش دولت

کارمند بخش غيردولت

نظام س ارتشس نيروی انتظام

پنشکس دندانپنشکس پراتار

وکيلس قاض

اربا

بيکار

100

21/4
14

35/7

100

42/9

149

100

اایر

x2= 198/926

لیال باقری

7/0

4/0

180

100

23/5

43/6

28/9

6/7

168

100

50/6

36/7

6/1

3/0

59

100

37/5

48/2

11/3

3/4

17

100

42/4

44/1

35/3

1

35/3

10/2

11/8
17/6

7/0

7/0
100

36/6

40/2

7/0

100

100

97

100

82

4/1

2

38/1

7/0

13/4

14/4
43/3

50/0

7/0
50/0

50/0

50/0

7/0
100

100

2

7

100

7/0

7/0

6

100

7/7

85/7

14/3

7/0

38

66/7

33/3

7/0

7/0

13/2

63/2

100

20/0

23/7

20/0
5

9/8

kerammer v = 7/826

sig= 7/777

df= 99

7/0

موافقم

60/0

کامالً

موافقم

100

تاحدودی

مخالفم

827

تاحدودی

5/6

مخالفم

36/9

کامالً

43/4

پااخها

کل

14/1

فعالي
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آزمون آماری  x2بیانگر آن است که بین فعالیت افراد با نظر آنان در خصـوص
میزان رعایت حقوق شهروندان در جامعه در سطح اطمینان  25درصد رابط معنـیداری
وجود دارد و تفاوتهای مشاهده شده قابل تعمیم به جامع آماری است.
ب) بين تحصيالت با مينان رعای حقوق شهروندان رابطه وجود دارد:
نتایج بیانگر آن است که نظرات افراد در گروههای مختلـ

تحصـیلی متفـاوت

این خصوص نظر منفی داشتهاند؛ به طـوری کـه  69/5درصـد افـراد دارای مـدرک
تحصیلی دکتری در خصوص میزان رعایت حقوق شـهروندان در جامعـه تـا حـدودی
مخال

بودهاند.

دبيراتان

دیپلم و پيش دانشگاه

فوق دیپلم

کارشناا

کارشناا ارشد

دکتری

11/1

54/5

28/8

42/1

66/7

39/4

59/3

42/1

41/4

22/2

3/0

ب اواد

ابتدای

راهنمای
8/5

5/3

کل

0/0

3/0

3/4

10/5

42/2

35/5

7/4

9/0

43/8

29/1

5/6

6/6

14/0

44/7

10/9

37/5

36/6

کامالً موافقم

2/9

23/4

52/2

62/5

تاحدودی موافقم

6/5

30/4

7/7

تاحدودی مخالفم

فعالي پااخها

0/0

کامالً مخالفم

43/6

جدول شماره5ـ بررسی رابط تحصیالت افراد با میزان رعایت حقوق شهروندان در جامعه

14/1

بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

بوده است و اکثر افراد دارای تحصیالت عالی نسبت به سایر گروههـای تحصـیلی در
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244

121

244

46

8

فراوانی

835
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177

177

177

177

177

177

177

177

kerammer v = -7/979

sig= 7/777

df=99

177

درصد

177

جمع

x2= 25/729

آزمون آماری  x2بیانگر آن است که بین تحصیالت پاسخگویان با میزان رعایت
حقوق شهروندان در جامعه در سطح اطمینان  25درصد رابط معنـیداری وجـود دارد و
تفاوتهای مشاهده شده قابل تعمیم به جامعه آماری است.
نتيجهگيری
امروزه موضوع شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط به آن از مباحثی اسـت
عالوه تحوالت سیاسی و اجتماعی جوامع امروزه سبب شده اسـت کـه ضـرورت
توجه و پرداختن به این موضوع از اهمیت دو چندانی نسبت بـه دورههـای قبـل
برخوردار باشد.
در مطالع حاضر ،اخالق و حقوق شهروندی در جامعه ،انتظار مردم از دولت و
برداشت از وظای

خودشان در زمین حقوق و اخالق شهروندی مورد بررسی قـرار

گرفته است .نمونههای این طرش از بین شهروندان 12سـال و بـاالتر تهرانـی انتخـاب
شدهاند و روش نمونهگیری ترکیبی از دو روش خوشـهای و تصـادفی سیسـتمانی
بوده است.
در این تحقیق در بخش شهروندی دو محور حقوق شـهروندی و تعهـدات و
اخالق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل حقوق شـهروندی ،حقـوق

لیال باقری

که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران جامعه قرار گرفته اسـت .بـه
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مدنی شهروندی ،حقوق سیاسی شـهروندی و حقـوق اجتمـاعی شـهروندی مـورد
سنجش قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات نشان داد که بین شاخص حقوق
شهروندان با تعهدات شهروندان در قبال دولت در سطح اطمینان  25درصد رابط
مثبت و مستقیمی وجود دارد .یعنی هر چقدر میزان حقوق شهروندان افزایش یابد،
تعهدات و اخالق شهروندی در قبال دولت بیشتر نمایان میشود و تأثیر افزایشی و
بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

مثبتی خواهد گذاشت .همچنین میان دو متغیر انتظار شهروندان از دولت و میزان
رعایت حقوق شهروندان رابط معنیدار و مستقیمی وجود دارد .به طوری که هر چقدر
انتظار پاسخگویان از دولت افزایش یابد به همان میزان رعایت حقوق شهروندی در
جامعه بیشتر میشود .تحلیل آماری گویای آن است که بین دو متغیر وظای
شهروندان در قبال دولت با میزان رعایت تعهدات و اخالق شهروندی رابط معنیدار
وجود ندارد.
لذا اخالق و تعهد شهروندی «فرآیندی است که باید آن را همچـون هـدفی
اساسی در نظر گرفت و به صورتی تدریجی ایجاد کرد .این انتظـار کـه اخـالق و
فرهنگ مربوط به آن به صورت خودکار و با تغییرات اساسـی بـه وجـود بیایـد
انتظاری کامالً بیهوده است که نتیجه منفی آن انفعال و کنـار گذاشـتن اندیشـه و
ابتکار برای ایجاد و ساختن فرهنگ مذبور است.
ما در کشوری زندگی میکنیم که فرهنگ و پیشینه تمدنی چنـدهزار سـاله
دارد و منابع برای کار در این حوزه بسیار زیاد است .اما باید اذعان کرد که کمتر
به این منابع توجه شده و اگر هم مورد توجه قرار گرفتهاند کمتر بـرای اسـتخراج
موارد کاربردی و تبدیل کردن آنها به راهکارهای قابل قبول استفاده تالش شـده
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است .مهمترین منابع قابل استفاده بـرای ایجـاد اخـالق شـهروندی در کشـور را
میتوان در موارد زیر یافت:
 .1دین :انسجام دینی در کشور ما امتیاز مثبتی به حساب مـیآیـد .در عـین
حال اقلیتهای دینی ایران ،ادیان ابراهیمی هستند که وجـوه مشـترکی بـا دیـن
اکثریت دارند .هرچند در سالهای اخیر از این منابع استفاده شده است ،اما هنوز با
وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم .واقعیت آن است که باید بتوان از تمام ادیان
و مذاهب موجود در کشور و از تمام توان قابل دستر

آنهـا در ایجـاد اخـالق

شهروندی بهره گرفت .در این زمینه طبعاً دین اسالم ،دین رسمی است و اکثریت
مطلق مردم این کشور دارای اولویت مطلق نیز هستند.
 .2سنت :ما گنجینهای بزرگ از رفتارها ،باورها ،عرفهـا و آداب و رسـوم
چند هزار ساله شهرنشینی در ایران و اخالق انسانی در این کشور میتواند کمکـی
اساسی برای بازآفرینی مدرنیته تلقی شود .مدرنیته در تناقض با سنت نیست ،بلکـه
باید از دل آن بیرون بیاید .دلیل آنکه ما مدرنیته را بیشتر در تضاد و تنش با سنت
میبینیم ،برونزا بودن مدرنیته در تعری

کنونی آن و نبود همخوانی و همسـازی

آن با فرهنگ بومی است .هر فرهنگ و هر کشوری نیاز دارد و باید مدرنیته خود
را براسا

سنتهای خود بسازد.

 .3تنوع محلی ،قومی و زبانی :وجود سنتها و آداب و رسـوم و زبـانهـای
محلی و قومی برای کشور ما ی

نعمت بزرگ است که باید آن را قدر بـدانیم و

بتوانیم برای ساختن جامعه جدید خود از آن استفاده کنیم .این کار دو دلیل اصـلی
دارد :نخست آنکه استفاده و مدیریت صحیح ،منبعی اضافه برای ساختن شهروندی
بـرای مــا بـهحســاب مــیآیـد و دوم آنکــه مــدیریت نامناسـب و مبتنــی بــر

لیال باقری
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پیشداوریهای نادرست سبب ایجاد تنش و افزایش خطر تفرقههایی میشود کـه
ما همواره توانستهایم که در طول تاریخ خود از آنها پرهیز کنیم.
 .4اخالق مدنی :تقویت مفاهیم و باورهای اخالقی بایـد در رونـد اجتمـاعی
شدن به طور عقالنی انجام بگیرد و برای این کار باید فرآیندهای موازی اجتماعی
شدن (خانواده ،سیستم رسمی آموزش ،حوزه عمومی زندگی شهروندان) با یکدیگر
هماهنگی داشته و ناقض یکدیگر نباشند .در غیر اینصورت هیچی

نمـیتواننـد

بررسی اخالق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت

تأثیر چندانی داشته باشند و در نتیجه شهروندی شـکل نمـیگیـرد .چرخـههـای
نامناسب که آسیبزا هستند باید به چرخههای مثبت و سالمساز بدل شوند.
 .5اخالق سیاسی :نقطه ضع

بزرگ جامعه ما شکل نگرفتن و درونی نشدن

مفهوم «دولت» در ذهن مردم به معنای اصیل آن است .دولت به عنوان عنصـری
بیرونی و به مثابه نوعی حاکمیت جدا از کالبد عمومی درک میشود ،در حالیکه
باید آن را انعکاسی از روابط و اراده عمومی بـهشـمار آورد .تقویـت مشـارکت
سیاسی و فراهم آوردن زمینههای مناسب این مشارکت وظیفهای اصلی است؛ زیرا
در چشماندازی کوتاه و میانمدت ما هنوز باید در راه تقویت مردمسـاالری پـیش
برویم .در همین حال باید فرآیندهای موازی را برای گذار غایی به مـردمسـاالری
مشارکتی نیز فراهم کرد؛ یعنی تقویت حکومتهای محلی ،تمرکززدایی ،تقویـت
سازمانهای غیردولتی ،باال بردن ظرفیتهای تقد و نقدپذیری در جامعه و کـاهش
تنشها و روابط مبتنی بر زور برای حفظ امنیت و صلح اجتماعی به مثابه مهمترین
محور زندگی اجتماعی انسانها» (فکوهی 1822 ،ش ،.ص .)17-11

مسؤولیت ت ت

شهروندان مسلمان نسـبت بـه مصـالح عمـوم و فردفـرد

همشهریان خود ،کانونیترین نقش را در تعری

و تحقق مفهوم شهروندی دارد و

 / 019321فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شماره یازدهم ،بهار

3131

اسالم این معنا را با تأکید بر مفهوم «والیت متقابل شهروندان بر یکدیگر» مـورد
تنفیذ قرار داده ،بهگونهای که پایبندی به این تکلی
آنچه موجب حفظ و امنیت جامعه و پا

اساساً شرط ایمان است.

داشتن حرمتها میشود ،یـا عقـل

است یا اخالق ،یا دیانت است یا حکومت که در این میان حکومت اساسـیتـرین
نقش را دارد .زیرا در صورت انحراف در عوامل دیگر آنها نقش خود را از دست
میدهند ،اما نظمآفرینی و پاسداری از حرمت و حقـوق مـردم و ایجـاد امنیـت و
اجرای قانون مالزم هر حکومتی است.
بنابراین دولت و مردم نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که با رعایت و اجرای
آنها جامعه راه به سوی تکامل و توسعه میپیماید.

لیال باقری
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Study on ethics and civil rights in society and people’s expectation
of government (case study in Tehran)
Leila Bagheri
Abstract
Preface: nowadays, citizenship is permanent and vital style of human
life. Existing some problems and socio-cultural issues in our cities is
above than global standards. This is annoying citizens in short times
also have effects on common development process of country and
have a negative effect on macro policies included economic, political
and social and so on. Some experts believe that if does not
institutionalized ethics and civil rights in society, relationship between
people and government will become gloomy.
Aim of study is Study on ethics and civil rights in society and people’s
expectation of government. Because this is important for me.
Method: this survey was conducted with cluster sampling among
Tehran citizens age of 18 above (994 person). This conducted in three
phase: first we select some blocks in random among whole blocks of
Tehran. In second phase, some families of these blocks selected in
random and finally we interview with one of the members of those
families that have qualifications and data collected with questionnaire.
Results: findings indicate that there is significant and positive
relationship between three dimensions included civil and law rights,
political rights of citizens and social rights of citizens with citizens
commitments for government. This means that increasing citizen
rights will increase citizen ethics and commitments.
Discussion: citizen ethics and commitments are process that should
consider as a basic goal and should be structure gradually. We do not
expect whole and fast changes in this area.
Keywords
citizen ethics, citizen commitment, civil right, citizen social right,
citizen civil right, citizen political rights
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