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بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق 
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  چکیده
گذاري جمهوري اسالمی ایران بر اساس موازین اسالمی و اینکه از اهداف اصلی آن احیاي کرامت  با توجه به پایه هدف:

ررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از انسانی و احترام به حقوق شهروندي است؛ تحقیق حاضر با هدف ب
در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده و جامعۀ  روش:حقوق شهروندي و کرامت انسانی انجام شد. 

نفر با روش  384است که  1397- 98آماري آن شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال تحصیلی 
و  83/0ساخته با روایی  اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامۀ محقق گیري خوشه نمونه

ها از آمارهاي توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمارة استنباطی تی  است. براي تجزیه و تحلیل داده 87/0پایایی 
هاي تحقیق حاکی از آن است که انقالب  یافته ها: یافتهه است. استفاده شد 23افزار اس.پی.اس.اس. اي با نرم نمونه تک

انقالب  :ه گیرينتیج. اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق شهروندي و کرامت انسانی، نقش مثبت داشته است
 اسالمی باعث ارتقاي آگاهی شهروندان از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادي خود شده است. طبق نتایج به

هاي ملی و محلی در معرفی حقوق شهروندي بر اساس مبانی انقالب اسالمی بیشتر  شود رسانه دست آمده، پیشنهاد می
  .تالش کنند

  
  .انقالب اسالمی، آگاهی، مردم، حقوق شهروندي، کرامت انسانی، دانشجویان واژگان کلیدي:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  :02/03/98؛ تصویب نهایی:  24/03/97دریافت مقاله. 

نشانی: تبریز؛ چهارراه  می دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول)/سالدکتري علوم سیاسی، استادیار گروه معارف اسالمی دانشکده الهیات وعلوم ا .1
  Email: ho.ahmadi@tabrizu.ac.ir/ 33377471نمابر:  ز، دانشکده الهیات و علوم اسالمی/ آبرسان، دانشگاه تبری

 . دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و دبیر آموزش و پرورش.2
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  الف) مقدمه 

است. تحوالت   اجتماعی انسانها در عصر مدرن زندگی اساسی مرتبط با  موضوعات  از  حقوق شهروندي
  که  اي انجامید تاریخی و نوسانات زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولتها و دولتمردان به نقطه

روابط اجتماعی   در  وجود قواعدي براي تعیین استانداردهاي قابل قبول براي تأمین شرایط مناسب  ضرورت
  با  هاي خاص زندگی نوین، همراه د. ویژگیشبا شهروندان احساس  و روابط دولت و طبقۀ حاکم

بشر در این عرصه و   نیاز  پاسخگوي  اي به طور جامع و کامل که اصول پیشرفته کردهاي آن اقتضا   پیچیدگی
  )1390،  هزاد والی(.حمایتگر افراد جامعه در برابر طبقۀ حاکم باشد

را امکان مشارکت زی ؛رود ی و مبناي تشکیل آن به شمار میمدن ۀجامع  الینفک  حقوق شهروندي جزء
تی به این، در گذر از جوامع سنّ سازد. بنابر اجتماعی فراهم می  هاي عرصه  افراد را در تمام  ۀهمۀ داوطلبان

آید. با اتفاقاتی که  حقوق شهروندي در سطوح فردي و ساختاري پدید می  تحقق   به منظورتغییراتی  ،مدرن
گرایی، کشورها از  چند فرهنگ و وقوع پیوسته، از جمله گسترش ارتباطات، جهانی شدن  ام جهانی بهدر نظ
و دیدگاههاي جدید در ارتباط با شهروندي قرار گرفته و این امر   ها نظریه  کشور ما تحت تأثیر  جمله

  )1390نیان، (هزارجریبی و اما.کند شهروندي را بیشتر می بارة آگاهی از حقوقضرورت پژوهش در

شهروندي، به سه نوع حقوق شهروندي اشاره کرده که این حقوق  ةحوز  خصوص  تی.اچ. مارشال در
  :طی سه قرن شکل گرفته است

است از حقوق مدنی عبارت  .است  آمده  نخستین حقی است که در جامعه به وجود حقوق مدنی:. 1
هاي حزبی و آزادي فکر و اندیشه را فراهم  آزاديها، التزام به قراردادها،  ک داراییحقی که امکان تملّ

جمله حقوق  از ،شهروندان  ۀهم  به  در نظام حقوقی به نسبت  طرفانه یب  کند. ایجاد توقعات برابر و قضاوت می
جایی که حقوق مدنی وجود ندارد، امکان آزادي فردي و  در، نظر مارشال شهروندي مدنی است. از

  .ندارد  وجود  گذاري اقتصادي نیز سرمایه

مردم را در تصمیمات عمومی کشور با   مشارکت  که امکان یعبارت است از حقوق حقوق سیاسی:. 2
فراهم   را  امکان  شهروندي سیاسی همچنین این. کند تشکیل احزاب سیاسی و برگزاري انتخابات فراهم می

سیاسی در مقام رهبري احزاب  به موقعیتهاي  امکان دسترسی مستقیم ،یک از شهروندان کند که هر می
  .هاي قدرت را به دست آورند دولت یا سایر حلقه

  هاي  از حقوقی که امکانات رفاهی حمایتی از فرد و خانوادهاست عبارت  :اجتماعی  حقوق. 3
اجتماعی   حقوق  معمول طور  آورد. به فراهم می نپذیر را به منظر ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنا آسیب
شود. حقوق اجتماعی  بیکار می  هاي  و خانواده  معلول و افراد ،کمکهاي مالی و رفاهی به افراد کهنسال شامل
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 ۀ، مسکن و سالمتی براي هم آموزشی  امکانات  مندي همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوي بهره
 یت و امکان برابر فردي درکه همگان از حداقل امن  بود  این امید خواهد ،بر این اساس .اعضاي جامعه است

  )1380 ، (اسماعیلی.دونش  مند روند رشد اقتصادي بهره

 کید بسیار به کارأفرهنگ اسالمی با ت که در ندا حقوق شهروندي و کرامت انسانی از جمله مفاهیمی
ي حافظ بسیاري از ارزشها ،کرامت انسانی .دنگیر که باید مورد توجه خاص قرار ندا رفته و از ارزشهایی
اسالمی و  ۀجامع در .توجه به آن و پاسداري از حریم آن از وظایف مهم مسلمانان است ؛الهی و انسانی است

کرامت باید از جایگاه رفیعی برخوردار  ،عمل باید به آن پایبند بود یعنی آنچه در ؛فرهنگ عملی آن در
اع انسانی احتیاج به نظامی دارد که اجتم .حفظ نظام اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد کرامت انسانی در .باشد

آن انسانها  اي که در جامعه توان در نمی .کمال پیش رودبه سوي  روابط انسانها حفظ شود و ،بااتکا به آن
  .به بسیاري از اصالحات و پیشرفتها امیدوار بود ،شمرند حقوق یکدیگر را محترم نمی

ب در و مصو  نمدو  بر اساس اصول ،الب اسالمیتالش براي تبیین جایگاه حقوق شهروندي به دنبال انق
ترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی جهان معاصر براي تبیین حقوق  قانون اساسی است. قانون اساسی مهم

  .از انقالب نیز صادق است  ایران پس  بر  نظام اسالمی حاکم خصوصاین قاعده در  ؛شهروندي است

برانگیزي در حوزة حقوق فردي و شهروندي وجود  م و اندیشهرهنمودهاي مه ،هاي اسالمی در آموزه
 ۀهمواره منادي و مراعی آن در جامع امیرالمؤمنین علی(ع) ،و وصی و جانشین ایشان اسالم(ص)پیامبر . دارد

اند و  تکمیل فضایل اخالقی را انگیزة اصلی بعثت خود شمرده اند. پیامبر اسالم(ص) بوده زمان خوداسالمی 
  )1388، احمدي طباطبایی(».االخالق انّما بعثت التمم مکارم « فرمودند:

،  پس از تشریح اصول کلی در فصل اول و بیان زبان 1358ب اساسی جمهوري اسالمی مصو  قانون
ترین حقوق شهروندي  . مهم خته استاخط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، در فصل سوم به حقوق ملت پرد

 زده شده،مهر تأیید شده و توجه  به آنهاقوانین عادي است و در این فصل  بیان جزییات آن با  البته  که
هتک عدم ، (اصل بیست و سوم)خاص ةعلّت داشتن عقید  ض به افراد بهتفتیش عقیده و تعرّعدم  عبارتند از:

ازرسى بعدم ، (اصل سى و هشتم)شکنجه براى گرفتن اقرارعدم ، و نهم)  سى  (اصل شدگان حرمت و حیثیت بازداشت
، حقّ (اصل بیست و ششم)، آزادى احزاب(اصل بیست و چهارم) مطبوعات  آزادى ، (اصل بیست و پنجم)ها و نرساندن نامه

آموزش و پرورش  و (اصل بیست و نهم)از تأمین اجتماعى  ىر، برخوردا) و هفتم  (اصل بیستتشکیل اجتماعات
شهروندى، به   حقوق  شده که پرداختن به  ن برجسته. در این سالها معناى این حقوق چناام) (اصل سىرایگان

 ۀقانون برنام« 140گونۀ یکى از اولویتهاى نظام قضایى، سیاسى و ادارى درآمده است. براى نمونه، مادة 
از حریم   الیحه حفظ و ارتقاى حقوق شهروندى و حمایت« ول تهیۀئقوة قضاییه را مس، »چهارم توسعه



  

  

  

  
366  79در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

حقوق شهروندى در قانون احترام به «ة ین روند با تصویب ماده واحدکرده است. ا »خصوصى افراد
  )1389و حسام،  افضلی(.ادامه یافته است »هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى آزادى

رویکرد  ،شکل گرفت  شیعه  فرهنگ انقالب اسالمی که از چند دهه پیش از پیروزي در ادبیات فکري
مقوالتی  ،در این راستا«انسان با جهان و کرامت انسانی.  ۀاسی، رابطشن مقوالتی انسان ةاي بود دربار تازه

ذهنی و تغییر  گرفت که در پرورش  شکل  ه، جهاد و شهادت، انتظار فرج، تقی سیاست و  ارتباط دین :چون
  )1388 (درخشه،».نقش اساسی ایفا کرد ،تاریخی و تحول بنیادین بر اساس دین ینگرش به سوي قبول رسالت

 تاریخ طول در انسانها و دارداي  مفاهیمی است که فطرت بشر با آن پیوند دیرینه ةت انسان در زمرکرام
اند تا جایگاه رفیع خود را بازیابند و  نهاده بنیان را و حکومتهایی کردهاي  وقفه بی يهاتالش آن حفظ براي

 شده موجب ازلی، فیض منبع از دوري و انسان يها خواهی زیاده ولی. کنند ایفا خوبی به را اللهی همقام خلیف
  .باشد دنیوي امیال کسب دستاویزي براي شود و استفاده اصل، سوء است همواره از این

 است. کریم قرآن وحیانی هاي ترین اصل حقوق بشر و برگرفته از آموزه اصل کرامت انسانی، بنیادي
میان موجودات عالم، آن را  از و بوده متّصف بدان خداوند متعال که است صفاتی از منشی بزرگ و کرامت

و  آدم کَرَّمنَا بنی ولَقَد«: است گردانیده مکرّم عالم موجودات میان از را وي و فرموده تنها به انسان موهبت
ملْنَاه می حرِّ فرِ الْبحالْبو یابه همۀ بشر اختصاص دارد و مختص یک گروه  ،و این کرامت اعطایی )17(اسراء: »و 

  ن نیست.وارستگا خاص

 شخصیتی و اخالقی امور یابد؛ بعد فردي بیشتر به کرامت انسانی در دو بعد فردي و اجتماعی تبلور می
اساسی دارد و کرامت او تا حدي با  نقش آن یا سقوط ظهور در اجتماعی عوامل که شود می مرتبط انسان

 با خالق او معنوي ارتباط است؛ ولی خورده گره هجامع فرهنگی و اجتماعی، اقتصاديوضعیت نظام سیاسی، 
. عدالت، زیربناي کرامت ریزي کند پی را او کرامت بنیان تواند الهی، می صفات به بودنش متّصف و یگانه

 زمینۀ ترین بزرگ امکانات، ظالمانۀ توزیع و ثروت ناعادالنۀ انسانی است و زندگی بر اساس تبعیض و تقسیم
توان از آزادي حقیقی که از ارکان کرامت انسانی  لت میعدا با چون سانهاست؛کرامت ان و حقوق نفی

 شکوفایی به و تأمین کرد قانونی و منطقی يهاراه از را اقتصادي نیازهاي توان می عدالت با برد؛ ، بهرهاست
  )1382، مطهرنیا(رسید. اقتصادي

 از یکی سیاسی حاکمیت لیرعایت کرامت انسانها بر همگان الزم فرض شده است؛ و ،در اسالم
 فراهم کند را انسانی کرامت تحقق امکان، زمینۀ تا حد و کند حفظ باید را) زیردستان کرامت(خود وظایف

 ند. نمونۀ بارز آن، دستورات حضرت علی(ع) به کارگزارانکد برخور و مهربانانه خوشرویی با مردم با و
  )1396،  آملی  جوادي(.غه استالبال نهج 53 و 51 نامه در اشتر مالک و خود خراج
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نو در جهان معاصر و فارغ از مناسبات و روابط حاکم   طرحی  فرهنگ انقالب اسالمیبر همین اساس، 
رهبران آن باید جستجو  ۀکه در اندیش  است  باورهایی  مبتنی بر ،رود. این فرهنگ شمار میه بر عصر جدید ب

انقالب اسالمی و حضرت  ةلت امام خمینی(ره) در پیامی درباراي بالفاصله پس از رح اهللا خامنه  کرد. آیت
دین و معنویت و   کردن  دستهاي قدرتمند سیاسی براي منزوي ۀاو، در عصري که هم: « دنفرمای امام(ره ) می

  و دولت  آورد  کردند، نظامی بر اساس دین و معنویت و ارزشهاي اخالقی پدید ارزشهاي اخالقی تالش می
  )1368اي،  (خامنه.»سالمی بنیان نهادو سیاستی ا

را کرد  يبردار بهترین بهره ،امعهجاز ظرفیت موجود در   ،انسانی  اسالمی به منظور احیاي کرامت  انقالب
  الهی  که ناشی از فطرت  را  درونی انسانها  ظرفیتهاي  در جهان بگذارد. انقالب اسالمی  را  تا بیشترین تأثیر

اي  اهللا خامنه حضرت آیت. سازد  محقق را بخشد آنچه به انسانها آزادي و کرامت میبه کارگرفت تا ، است
اي که در یک  به کرامت انسان است. جامعه  دیگر انقالب اسالمی، توجه  رکن: « فرمایند باره می  این  در

  او  و استعداد  باشد  کند که آزاد و مستقل اقتضا می  ، کرامتش کند مجموعه جغرافیایی و سیاسی زندگی می
مسلط باشد؛ مورد تحقیر و اهانت قرار نگیرد و شخصیت ذاتی او بروز کند.   خود  شود؛ بر سرنوشت  شکوفا

  شده  گرفته  نادیده  پهلوي  دوران حکومتهاي استبدادي و سپس حکومت وابسته  طول  در  این چیزي بود که
  )1393، سروري مجد(».بود

 ۀیگاه انسان باید نقش اول را داشته باشد و توجه به کرامت انسانی باید سرلوحر چنین انقالبی، طبعاً جاد
هاي  پیشبرد اهداف مادي و رساندن جامعه به قله ۀها باشد. درست است که انقالب اسالمی در زمین برنامه

در  اماست، ناپذیر دارد و براي تأمین رفاه مردم نیز مسئول ا صنعت و علم پیشرفته نیز وظایف حتمی و تعطیل
  زند. مجموعه مسئولیتهاي این انقالب و نظام برخاسته از آن، کرامت انسانی حرف اول را می

  امري اساسی است که باید از طریق آموزش کرامت انسانی،شهروندان از حقوق و  يساز ضرورت آگاه
یشبرد بهتر اهداف سازي به آن توجه شود و همچنین میزان آگاهی شهروندان براي پ هاي آگاه  و برنامه

ترین موضوع در زمینۀ حقوق شهروندى، آشنایى  . اصلى)61: 1392(زیاري و همکاران، سازي سنجیده شود آگاه
اینکه در شهر   با  که گفته شد، بسیارى از شهروندان ولى چنان ؛و مقرّرات جارى است ینانوشهروندان با ق

آید که براى شتاب  ندارند. این پرسش پیش مى کنند، آگاهى درستى از حقوق و تکالیف خود زندگى مى
که به حقوق خود  عمومی  عرصۀ  جو و فعال در به شهروندانى مشارکت  شهرنشینان  بخشیدن به فرایند تبدیل

  چه باید کرد؟ ،آگاه باشند

قوانین و  از  بسیارى  به  را به شایستگى انجام دهند، شهروندان باید دولتها بتوانند وظایف خود  براى اینکه
پرداخت مالیات، خدمت سربازى، نگهداشت اموال عمومى،  :هاى گوناگون همچون مقرّرات در زمینه

بهره از چنین  ... آشنایى داشته باشند. شهروندان بى با رخدادها و  رویارویى  رعایت بهداشت، چگونگى 
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نند گرهى از مشکالت خود توا و اجتماعى خود، نه مى  مدنى  و حقوق  ها و ناآشنا به وظایف آگاهی
سان، بایسته است که در هر جامعه، امکانات و ابزارهایى  . بدین بگشایند، نه بارى از دوش دولت بردارند

  )1395(نوروزى، .، وظایف و مسئولیتهایشان فراهم آید حقوق  آنان با نو آشنا کرد  براى آموزش شهروندان

. این حقوق ؛آنان  ولیتهايئشود تا بر تکالیف و مس می امروزه نسبت به حقوق شهروندان تأکید بیشتري
مندي  طبیعی براي بهره  حقوق  یعنی ؛حقوق افراد ،عبارتند از: حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و در این میان

  .بیشتري است  اهمیت  داراي...،  و  از حداقل معیارهاي اقتصادي، امنیت، تأمین اجتماعی، بهداشتی

حقوق شهروندي  بارةکه افراد در ذهن خود در  است  گاهی از حقوق شهروندي اینمنظور از میزان آ
آگاهی  ،نتیجه در .)1389 (شیانی و داودوندي،دارد  تطابق  ها چقدر با واقعیت دانند و این دانسته می  چه چیزهایی را

ف، اهداف و امکانات موجود در سطح شهر براي رفاه شهروندان، آشنایی با وظای  ، شناخت شهروندي
این نهاد و سازوکارهاي   ۀزیرمجموع  واحدهاي  یک از  هر  شهرداري و نیز آشنایی با وظایف  مأموریتهاي

و پیشرفت یاري   رفاه  بهتر از فرصتها و موقعیتهاي يبردار شهروندان را در بهره ،آنها  استیفاي حقوق در
  .خواهد کرد

 تبدیل یعنی شهروندان در جهت ؛است  هدفمند  کتخواهان مشار ،شهروند آگاه از حقوق شهروندي
 ۀها در زمین گیري یند تصمیمااینکه مردم در فر  یعنی ؛نندکبهتر مشارکت   مکان  به  شان زندگی  و محل  اجتماع

امکان مشارکت در   شهروندان  به  سان شان مشارکت فعال داشته باشند. بدین مسائل شهر و محل زندگی
خواهد که فقط  شهروندي از مردم می  آگاهی  گونه . این شود می  داده  ارائه خدمات عمومیها و  ریزي برنامه

تري را نیز بر عهده بگیرند. نظر  ولیتهاي شخصی و اجتماعی گستردهئخواستار حقوقشان نباشند، بلکه باید مس
شرکتهاي بزرگ و تی قدرت مانند دولتها، ساختارهاي سنّ ،قرن بیست و یکم  بر این است که اکنون در

مسائل زندگی شهري را حل و فصل کنند و بدون  ۀتوانند هم دیگر نمی ها،خصوصی، مدارس و نظایر آن
  )1392زاده و منصوري،  حاج(.و فصل مسائل وجود ندارد  حل  مشارکت فعال خود شهروندان، امکان

 ،ر ابتداي پیروزي انقالباندك حقوق شهروندي در ایران و با توجه به شرایط جامعه د ۀبا وجود سابق
نظري و  ةمصادیق آن در سیربه ي بوده و اي جد مسئله و دغدغه )ره(وق شهروندي در نزد امام خمینیحق

توجه  ،امام ۀبه ویژه صحیف ،ده است. با کمی بررسی در آثار حضرت امامشعملی ایشان تأکید و توجه ویژه 
توان یافت. همچنین  را در فرمایشات ایشان میو دقت در حقوق شهروندي و حفظ حریم خصوصی افراد 

ب الرا باید نخستین پیام حقوق بشر و شهروندي پس از انق 1361سال  ردامام حضرت اي  ه فرمان هشت ماد
گیرد و به همین دلیل با گذشت بیش از  ت انسانی را در بر میتمام وجوه کرامت و عزّ کهدانست  اسالمی

سران و  ۀدستورالعملی که خطاب به هم ؛ازمند توجه و تحلیل و عمل استسه دهه از آن، هنوز زنده و نی
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جانبه بر قانونگرایی و حفظ  و براي تمام زمانهاست و تأکیدي قاطع و همه هانهادها و سازمان ،مسئوالن نظام
  )1395، شادمانی(د.اصول قانون اساسی و حقوق شهروندي و حریم خصوصی مردم دار

در کنار یکدیگر ایجاد  نع آناتجم  ۀواسط  و به  شهروندان به خودي خود باید در نظر داشت آگاهی
تنها داشتن حق و تکلیف و   ،دیگر  بلکه باید نهادهاي شهري متکفل ایجاد آن باشند. از سوي  ،شود نمی

عنایی و به راستی به اجرا در نیایند، هیچ م  نشوند  مطالبه  بلکه این حقوق اگر ،آگاهی از آنها کافی نیست
اما کشورهاي در حال  ؛ترین گام در این راه است و اساسی  نخواهند داشت. مبرهن است که آگاهی، اولین

  .اند چندانی نداشته  پیشرفت  ایران) در این زمینه  توسعه (از جمله

دهد اطالعات عمومی آمریکاییان ساکن  نشان می ،انجام شده بارهنتایج تحقیقی که اخیراً در این 
در اندونزي است که البته   برابر باالتر از اطالعات عمومی ساکنان جاکارتا 10انسیسکو به طور نسبی تا سانفر

نشان  )1383(تحقیق احمدي  هاي یافتههمچنین . )2017(وبر، دهد با میزان تحصیالت ارتباط مستقیمی نشان می
. آن کمتر است  از  هرونديآگاهی از حقوق شهروندي کم و تعهدات ش  میزان  مجموع  دهد که در می

آگاهی  ،درصد از زنان شاغل در شهرداري تهران 2/35به این نتیجه رسیدند که  )1390(هزارجریبی و امانیان
درصد از آگاهی باالیی  3/19  و تنها  درصد آگاهی متوسط 6/45 ،پایینی از حقوق شهروندي داشتند

ین نتیجه رسیدند که اساتید دانشگاه، آگاهی خوبی از حقوق به ا )1394(. قهرمانی و داودپوراند برخوردار بوده
  شهروندي دارند.

که افراد عادي در کشور ما آگاهی زیادي از حقوق شهروندي  توان دریافت به راحتی می ،بدین ترتیب
خود ندارند؛ در حالی که انقالب اسالمی و قانون اساسی بر مبناي احترام به حقوق شهروندي بنیانگذاري و 

، به نتایج  عمومی  آگاهی ها و ضوابط قانونی در خأل سیاستها، برنامه ،در چنین شرایطیوین شده است. تد
خود شهروندان را نیز با مشکالت  ،قابل توجهی نخواهد رسید و عالوه بر اختالل در مدیریت شهرها

مندي از  و بهره  اندیگر  داشتن زندگی مناسب در کنار ؛رو خواهد کرد. به عبارت دیگر هاي روب عدیده
و با توجه به اینکه  یابد وظایف و تکالیف مرتبط با آن تحقق نمی و بدون آگاهی از حقوق ،مزایاي شهر

گذار جامعۀ ما در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره  دانشجویان از اقشار مهم و تأثیر
بت به سایر اقشار جامعه، آگاهی مناسبی از رود این قشر خاص از جامعه نس شوند، انتظار می محسوب می

حقوق شهروندي و کرامت انسانی داشته باشند. اما طبق پیشینۀ بررسی شده، تا کنون در ایران و به خصوص 
در تبریز، به بررسی موضوع میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي و کرامت انسانی و نقش انقالب 

شود که این  ده است و این یک خأل تحقیقاتی در این حوزه محسوب میاسالمی در این آگاهی، پرداخته نش
  که: تحقیق در صدد رفع آن با پاسخگویی علمی به این سؤاالت است

  به چه میزان است؟و کرامت از حقوق شهروندي  دانشجویانمیزان آگاهی 
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انشجویان چگونه تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق شهروندي و کرامت انسانی د
  بوده است؟

  

  شناسی ب) روش
پیمایشی و از نظر هدف، کاربردي است که به شیوة تحقیقات میدانی  -تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی

ها پرداخته است. جامعۀ آماري تحقیق حاضر شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  آوري داده به جمع
نفر از  384نفر است که بر اساس فرمول کوکران،  21000به تعداد  1397-98واحد تبریز در سال تحصیلی 

اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات،  اي چند مرحله گیري خوشه آنان با روش نمونه
سؤال است که بر اساس مقیاس طیف لیکرت، از خیلی کم تا خیلی  20ساخته با  سؤالی محقق 20پرسشنامۀ
گیرد، میزان نقش انقالب اسالمی را در ارتقاي آگاهی  ه ترتیب نمرة یک تا پنج به آن تعلّق میزیاد که ب

و همچنین کرامت   اجتماعی  حقوقو حقوق سیاسی ، حقوق مدنیآنان از حقوق شهروندي در سه بعد 
صصان حوزه سنجد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس مبانی نظري موجود و نظر پنج نفر از متخ انسانی می

به  87/0به دست آمد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز بر اساس آلفاي کرونباخ،  83/0در دانشگاه بررسی شد و 
ها از آمارهاي توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمارة استنباطی تی  دست آمد. براي تجزیه و تحلیل داده

  ت.استفاده شده اس 23افزار اس.پی.اس.اس. اي با نرم نمونه تک

  

  ها ج) یافته
  . توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان1

) درصد 9/41(نفر 161دختر و ) درصد 1/58(نفر 223ها، از بین پاسخگویان،  با توجه به تجزیه و تحلیل داده
  )1جدول (اند. پسر بوده

  توزیع فراوانی و فراوانی درصدي جنسیت پاسخگویان: 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 1/58 223 زن

 9/41 161 مرد
 0/100 384 کل
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  . وضعیت سن پاسخگویان2
نفر  129سال،  25درصد) کمتر از  5/44نفر( 171ها، از بین پاسخگویان،  با توجه به تجزیه و تحلیل داده

  )2اند.(جدول  سال سن داشته 30درصد) بیش از  9/21نفر( 84سال و  30تا  25درصد) بین  6/33(

  پاسخگویان سننی وضعیت توزیع فراوا :جدول
 درصد فراوانی فراوانی سن

 5/44 171 سال 25کمتر از 

 6/33 129 سال 30تا  25

 9/21 84 سال 30بیشتر از 
 0/100 384 کل

  . وضعیت مقطع تحصیلی پاسخگویان3
 226درصد) کاردانی،  9/8نفر( 34ها، از بین پاسخگویان، مقطع تحصیلی  با توجه به تجزیه و تحلیل داده

درصد) دکتري بوده  2/7نفر( 28درصد) کارشناسی ارشد و  25نفر( 96درصد) کارشناسی،  9/58نفر(
  )3است.(جدول 

  : توزیع فراوانی وضعیت مقطع تحصیلی پاسخگویان3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی  مقطع تحصیلی

 9/8 34 کاردانی

  9/58  226 کارشناسی
 0/25 96 کارشناسی ارشد

 2/7 28 دکتري
 0/100 384 کل

  هاي توصیفی متغیرها . آماره4
  هاي توصیفی نمره متغیرهاي تحقیق : آماره4جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیرها

 66/0 32/3 79/4 1 حقوق شهروندي

 72/0 31/3 5 1 کرامت انسانی

 79/0 27/3 5 1 حقوق مدنی

 77/0 26/3 88/4 1 حقوق سیاسی

 66/0 42/3 5 1 تماعیحقوق اج
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  . بررسی فرض نرمال بودن متغیرها5
دهد که معناداري متغیرهاي  کلموگرف اسمیرنف نشان مینتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون 

ها  داده؛ یعنی نرمال بودن 0Hدر این سطح، فرضباالتر است؛ لذا  α=05/0 سطح معنادارياصلی تحقیق از 
توان براي  هاي متغیرهاي تحقیق داراي توزیع نرمال است و می توان گفت که نمره شود. بنابر این، می رد نمی

  اي استفاده کرد. نمونه ها از آزمون تی تک آزمون فرضیه
  : آزمون کلموگرف اسمیرنف براي بررسی فرض نرمال بودن متغیرها5جدول 

  حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی مدنی حقوق  کرامت انسانی  حقوق شهروندي 
  45/1  09/1 41/1  29/1  23/1 آمارة کلموگرف اسمیرنف

  051/0  183/0 054/0  087/0  094/0 معناداري
  برقرار است  برقرار است برقرار است  برقرار است  برقرار است فرض نرمال

  هاي استباطی . یافته6
  داشته است.تأثیر ز حقوق شهروندي : انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان ا1فرضیۀ 

0H : نداشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي.  

1H : داشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي.  

H0: µ≤3 
H1: µ>3 

، P>05/0(است α=05/0تر از سطح معناداري  اي معناداري کوچک نمونه آزمون تی تک بر اساس آمارة
55/9=t383(شود؛ یعنی بین میانگین به دست آمده و میانگین نظري  . لذا در این سطح، فرض صفر رد می

عنی (مقدار آزمون)، تفاوت معناداري وجود دارد و چون مقدار آمارة تی و اختالف میانگینها مثبت است؛ ی
توان گفت انقالب اسالمی  تر از میانگین نظري(مقدار آزمون) است، پس می میانگین به دست آمده بزرگ

  )6داشته است.(جدول  معناداري مثبت وتأثیر در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي، 

اي آگاهی دانشجویان اي براي بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتق نمونه هاي آزمون تی تک : آماره6جدول 
  از حقوق شهروندي

 معناداري
درجۀ 
 آزادي

آمارة 
 تی

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 آزمون

انحراف 
 معیار

 ها آماره تعداد میانگین

  حقوق شهروندي 384 32/3 66/0 3 32/0 55/9 383  001/0

  

  



  

  

  

  
   373   ... بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق شهروندي

  است. داشتهتأثیر : انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از کرامت انسانی 2فرضیۀ 

0H : نداشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از کرامت انسانی .  

1H : داشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از کرامت انسانی .  

H0: µ≤3 
H1: µ>3 

، P>05/0(است α= 05/0تر از سطح معناداري  ناداري کوچکاي مع نمونه بر اساس آمارة آزمون تی تک

51/8=t383(مقدار  . لذا در این سطح، فرض صفر رد می) شود؛ یعنی بین میانگین به دست آمده و میانگین نظري
آزمون) تفاوت معناداري وجود دارد و چون مقدار آمارة تی و اختالف میانگینها مثبت است؛ یعنی میانگین 

توان گفت انقالب اسالمی در ارتقاي  میپس تر از میانگین نظري(مقدار آزمون) است،  بزرگبه دست آمده 
  )7داشته است.(جدول  معناداري مثبت وتأثیر آگاهی دانشجویان از کرامت انسانی، 

اي براي بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان  نمونه هاي آزمون تی تک : آماره7جدول 
  امت انسانی از کر

 معناداري
درجه 
 آزادي

آمارة 
 تی

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 آزمون

انحراف 
 معیار

 ها آماره تعداد میانگین

 کرامت انسانی 384 31/3 72/0 3 31/0 51/8 383 001/0

  داشته است.تأثیر : انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق مدنی 3فرضیۀ 

0H : نداشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق مدنی.  

1H : داشته است تأثیرانقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق مدنی.  

H0: µ≤3 
H1: µ>3 

، P>05/0(است α =05/0تر از سطح معناداري  اي معناداري کوچک نمونه بر اساس آمارة آزمون تی تک

72/6=t383(مقدار  . لذا در این سطح، فرض صفر رد می) شود؛ یعنی بین میانگین به دست آمده و میانگین نظري
آزمون) تفاوت معناداري وجود دارد و چون مقدار آمارة تی و اختالف میانگینها مثبت است؛ یعنی میانگین 

توان گفت انقالب اسالمی در ارتقاي  است، پس می تر از میانگین نظري(مقدار آزمون) به دست آمده بزرگ
  )8داشته است.(جدول  معناداري مثبت وتأثیر آگاهی دانشجویان از حقوق مدنی، 

  

  



  

  

  

  
374  79در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

اي براي بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان  نمونه هاي آزمون تی تک : آماره8جدول 
  از حقوق مدنی

معنادار
 ي

درجه 
 آزادي

آمارة 
 تی

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 آزمون

انحراف 
 معیار

 ها آماره تعداد میانگین

 حقوق مدنی 384 27/3 79/0 3 27/0 72/6 383 001/0

  داشته است.تأثیر : انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق سیاسی 4فرضیۀ 

0H :نداشته استتأثیر ز حقوق سیاسی انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان ا.  

1H : داشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق سیاسی.  

H0: µ≤3 
H1: µ>3 

، P>05/0(است α= 05/0تر از سطح معناداري  اي معناداري کوچک نمونه بر اساس آمارة آزمون تی تک

65/6=t383(مقدار  ، فرض صفر رد می. لذا در این سطح) شود؛ یعنی بین میانگین به دست آمده و میانگین نظري
آزمون) تفاوت معناداري وجود دارد و چون مقدار آمارة تی و اختالف میانگینها مثبت است؛ یعنی میانگین 

قاي توان گفت انقالب اسالمی در ارت تر از میانگین نظري(مقدار آزمون) است، پس می به دست آمده بزرگ
  )9داشته است.(جدول  معناداري مثبت وتأثیر آگاهی دانشجویان از حقوق سیاسی، 

اي براي بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان  نمونه هاي آزمون تی تک : آماره9جدول 
  از حقوق سیاسی

 معناداري
درجه 
 آزادي

 Tآمارة 
اختالف 
 میانگین

مقدار 
 آزمون

انحراف 
 معیار

 ها آماره تعداد انگینمی

 حقوق سیاسی 384 26/3 77/0 3 26/0 65/6 383 001/0

  داشته است.تأثیر : انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق اجتماعی 5فرضیۀ 

0H : نداشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق اجتماعی.  

1H : داشته استتأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق اجتماعی.  

H0: µ≤3 
H1: µ>3 

، P>05/0(است α= 05/0تر از سطح معناداري  اي معناداري کوچک نمونه بر اساس آمارة آزمون تی تک

47/12=t383(گین به دست آمده و میانگین نظري شود؛ یعنی بین میان . لذا در این سطح، فرض صفر رد می
(مقدار آزمون) تفاوت معناداري وجود دارد و چون مقدار آمارة تی و اختالف میانگینها مثبت است؛ یعنی 



  

  

  

  
   375   ... بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق شهروندي

توان گفت انقالب اسالمی  تر از میانگین نظري(مقدار آزمون) است، پس می میانگین به دست آمده بزرگ
  )10داشته است.(جدول  معناداري مثبت وتأثیر ی، در ارتقاي آگاهی دانشجویان از حقوق اجتماع

اي براي بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی دانشجویان  نمونه هاي آزمون تی تک : آماره10جدول 
  از حقوق اجتماعی

 معناداري
درجه 
 آزادي

 آمارة تی
اختالف 
 میانگین

مقدار 
 آزمون

انحراف 
 معیار

 ها آماره تعداد میانگین

 حقوق اجتماعی 384 42/3 66/0 3 42/0 47/12 383 001/0

  

  گیري نتیجهبحث و د) 
توان گفت از نظر دانشجویان، انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی  بر اساس نتایج حاصل از تحقیق می

؛ به مثبت و معنادار داشته استتأثیر دانشجویان از حقوق شهروندي در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی، 
رت که از نظر دانشجویان، وقوع انقالب اسالمی و سیاستها و اصول آن در راستاي احقاق حقوق این صو

ها و مسئوالن نظام جمهوري اسالمی هم در تبیین حقوق شهروندي  شهروندي در جامعه بوده است و رسانه
ام خمینی(ره) و اند. به عبارتی؛ از نظر دانشجویان، انقالب اسالمی با رهبري ام کننده داشته نقش تعیین

اي طی چهل سال گذشته در آگاهی  اي و دولتهاي بر سر کار آمده، نقش برجسته اهللا خامنه حضرت آیت
کشور ایران با تمدنی کهن و توان گفت  اند. در این راستا می شهروندان از حقوق شهروندي خود داشته

اگون تاریخی و داشتن فرهنگی غنی و و نشیبهاي گون  فراز  آمیختگی با تمدن اسالمی و با طیو پیوستگی 
و به رسمیت   سیاسی  قدرت  ، دو انقالب اجتماعی و سیاسی را براي تحدید قرن  در کمتر از یک ،ممتاز

به استقالل تجربه کرده است. انقالب اسالمی   و نیل  شناختن حقوق و امتیازات فردي و اجتماعی
  قانون  تدوین  حکومتی و با  نهادهاي  دنکرا تدوین و استوار ب کرد  تالش  ایران(انقالب دوم)با صبغۀ ارزشی

متقابل میان دولت و شهروندان و حدود اختیارات قواي حکومتی   ، روابط هاي دینی اساسی با الهام از آموزه
  مالحظه  شهروندي در قانون اساسی  مربوط به حقوق ملت، امتیازات و حقوق  فصل  را مشخص سازد. در

با   است  الزم ،بینی شده موارد استثنایی که در اصول مندرج در قانون اساسی پیش  به  البته با توجه شده است.
تقویت نهادهاي مدنی و حفظ حرمت و کرامت انسانها که   به منظور ،اساسی  قانون  بر  توجه به روح حاکم

  شود.ول مزبور تدوین صیانت از اص  برايهاي اسالمی است، قوانین عادي نیز  مورد تأکید آموزه

دهندة نقش  برخی از اصول قانون اساسی که در آن بر حفظ حقوق شهروندي تأکید شده است، نشان
در اصل نوزدهم قانون اساسی انقالب اسالمی در حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي در جامعه است: 

ق مساوي برخوردارند و رنگ، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقو« جمهوري اسالمی آمده است:



  

  

  

  
376  79در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

. این اصل نافی هرگونه امتیازات طبقاتی، قومی و نژادي »اینها سبب امتیاز نخواهد بود  و مانند  نژاد، زبان
ناظر به مساوات در برابر قانون و برخورداري از ه عمدبه طور است. مساوات مندرج در اصل نوزدهم 

ظر از پایگاه قومی، طبقاتی و نژادي است. پیروان ادیان ن صرف ،تمام آحاد جامعه  از  حمایت قانونی
  حمایت  توحیدي(اهل کتاب)که قانون اساسی آنها را احصا کرده است نیز مانند اکثریت مسلمان باید مورد

حق حیات و برخورداري از امنیت و آزادي در . ندباشو از حقوق شهروندي برخوردار  قانون قرار گیرند
گرفته است. در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده   قرار  تأکید  هانی حقوق بشر موردج ۀسوم اعالمی ةماد

کند. در صورت  ن میمگر به حکم و ترتیبی که قانون معی  کرد  توان دستگیر کس را نمی هیچ«: است
ثر ظرف مدت به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداک ذکر دالیل، بالفاصله کتباً  با  باید  بازداشت، موضوع اتهام

قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع  ۀمقدماتی براي مراجع صالح  ، پروندة ساعت  بیست و چهار
اصل امنیت فردي به عنوان یکی از ». شود مطابق قانون مجازات می ،از این اصل  فمتخلّ. گردد  وقت فراهم

راي . ب است  شده  تضمین این اصل تکمیلاي از مقررات دیگر براي  با مجموعه ،حقوق شهروندي  مهم  ارکان
علنی بودن محاکمات   ، اصل قانون  اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عدم عطف به ماسبق شدن ،مثال

ت منصفه که ئو مهم توسط هی  بزرگ  مئو حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی و رسیدگی به جرا
  حق آزادي در انتخاب محل سکونت از. بینی شده است همگی در قانون اساسی جمهوري اسالمی پیش

اساس میل و ارادة افراد   بر  و انتقال  شود و انتخاب محل سکونت و نقل شهروندي محسوب می  حقوق
حیثیت، جان، مال، حقوق و « شده است:  گفته  بیست و دوم قانون اساسی  اصل  در.  شود می  االصول انجام علی

  اصل. کند مواردي که قانون تجویز می  در  مگر ،ض مصون استتعرّ مسکن و شغل اشخاص از
صیانت و حمایت از زندگی خصوصی افراد است. این  به منظورافراد   هاي ناپذیري مکاتبات و نامه ضتعرّ

اسالمی مورد   جمهوري  اساسی  قانون  و پنجم  در اصل بیست ،حقوق شهروندي است  حفظ  ايرباصل که 
ها، ضبط و فاش کردن  بازرسی و نرساندن نامه« گرفته است. در اصل مزبور چنین آمده است:  قرار  تأیید

  و هرگونه  سمع  تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق  مخابرات  ، افشاي مکالمات تلفنی
احت منع کرده است: تفتیش عقاید را به صر، و سوم  اصل بیست». ن، مگر به حکم قانو است  ممنوع  تجسس

ض و مؤاخذه قرار اي مورد تعرّ توان به صرف داشتن عقیده کس را نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ«
دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردي و شهروندي تمام  اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می .»داد

، آموزش و پرورش و تربیت بدنی  سوم  صلا  آحاد ملت است. قانون اساسی جمهوري اسالمی در بند سوم از
اخبار و اطالعات،   آزادي  به  حقوق مربوط. است  براي تمام شهروندان در تمام سطوح مقرر کردهرا رایگان 
  ترین اطالعات در خصوص ترین و صادقانه نیل به درست برايترین حقوق شهروندي  ترین و عام از مهم
  مزبور  آزادي مطبوعات و ممنوع بودن سانسور از لوازم اصلی تحقق اصل المللی است. و بین  داخلی  مسائل

  رسانی به شرط آنکه مخل به مبانی است. مطبوعات را رکن چهارم آزادي نشریات و مطبوعات براي اطالع
شده است. همچنین   ضمفو  سخن به میان آمده و تفصیل آن به قوانین عادي ،و حقوق عمومی نباشد  اسالم



  

  

  

  
   377   ... بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق شهروندي

و   انتشارات  آزادي، هاي گروهی(رادیو و تلویزیون) در رسانه« است:  آمده  اساسی  قانون 175صل در ا
  ».تبلغیات، طبق موازین اسالمی باید تأمین شود

زایی و ایجاد انگیزه  کشور و اشتغال ۀرشد و توسع ۀشهروندي و الزم  اصل مالکیت یکی از حقوق مهم
ک، انتقال و زوال حق بالمعنی شود. تملّ ه پیشرفت محسوب میگذاري براي نیل ب سرمایهه منظور ب

هاي فقهی  ، از اصول متقن و اساسی در آموزه اصل  مادي)از ارکان حقوق مدنی است. این االعم(مادي و غیر
و حقوقی اسالم و پایۀ مهم در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادي است. اصل حرمت مالکیت مشروع براي 

شده است. در اصل چهل و هفتم قانون اساسی آمده   شمرده  ر قانون اساسی محترم و مقبولتمام شهروندان د
  ».محترم است ،مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد« است:

طبق نتایج به دست آمده از تحقیق و بر اساس نظر دانشجویان، انقالب اسالمی در ارتقاي آگاهی 
؛ به این صورت که از نظر دانشجویان، یکی و معنادار داشته استمثبت تأثیر دانشجویان از کرامت انسانی، 

اصول اساسی انقالب اسالمی، حفظ و ارتقاي کرامت انسانی بوده است که فراتر از نیازهاي مادي 
شهروندان است و بنیان انقالب اسالمی بر اساس توجه به هدف خلقت و نیازمانی معنوي و اخروي انسان در 

او بوده است. و حفظ کرامت انسانی همواره مورد تأکید مسئوالن انقالب اسالمی، به کنار نیازهاي مادي 
اي بوده است. همین امر  اهللا خامنه خصوص بنیانگذار آن، حضرت امام خمینی(ره) و همچنین حضرت آیت

. باعث اشاعۀ فرهنگ انقالب اسالمی با مبناي معنوي و اخالقی و حفظ و ارتقاي کرامت انسانی شده است
اندیشه و فرهنگ انقالب اسالمی، عنصر کرامت  ةدهند یکی از عناصر تشکیلتوان گفت  در این باره می

  شیعی و با ۀچوب اندیش رود که در چار شمار میه موضوع کرامت از بحثهاي ضروري دنیاي معاصر ب. است
  اگر. بنابر این، آید می تعریف و ابعاد خاصی براي آن به دست ،هاي غنی قرآن و عترت از آموزه  استفاده

تحکیم شود و درصدد نشر معارف و احکام آن و ضامن اجراي حدودش باشد،   اسالم  نظام حاکم بر مبناي
 .است انسانی آن حکومت داراي وصف کرامت
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