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 دانشگاه آزاداسالمي واحد گرمساري جغرافياگروه  استاديار

  فرداد عدالتخواه
 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

  مينو ميرزايي
 يت شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوي كارشناسي ارشد مدير

  پور   ريزبو و شب
 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

  
   چكيده

به تعبيـر  .مداد نمودشهري و شهروندان قليت رتوان به عنوان يكي از مهم ترين نقاط اتصال بين مدي قوانين و مقررات شهري را مي
بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضـا مـي تواننـد    

  .شهروندان را در اداره امور مشاركت دهند و مفهوم شهروندي را محقق سازند
ضـوابط و مقـررات شـهر يـا بـه تعبيـر       . و جامع است به طور كلي ، بحث در خصوص حقوق شهروندي ، خود يك بحث مستقل 

ديگر حقوق شهري در صورت انطباق با اصل بهره مندي كه در عبارت حقوق شهروندي خالصه مي گردد، بسيار كارآمـد ارزيـابي   
ز نتايج بررسي مجموعه مقررات شهري و طرح هاي توسعه و عمران مصوب شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران ا    .مي شوند 

تاريخ تاسيس تاكنون ،حاكي است كه متاسفانه چنين رويكردي در مجموعه ضوابط و مقـررات عمـومي شـهري كمتـر ديـده شـده       
وق و مسئوليت هايي را به شهروند ياد آور مي قاين ديدگاه ،ح.يك شهروند يك عضو رسمي يك شهر،ايالت يا كشور است .است 

نيازمند وجـود مقرراتـي اسـت كـه روابـط تجـاري ، امـوال ،        از نظر حقوقي جامعه . ين شده است شود كه در قانون پيش بيني و تدو
موضـوع حقـوق   از ايـن رو از ديـد شـهري    .مالكيت ،شهرسازي،سياسي و حتـي مسـائل خـانوادگي را در نظـر گرفتـه و سـامان دهـد       

در واقـع  .ف و روش انجـام آن اسـت   شهروندي ،روابط مردم شهر ،حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و اصول و هدفها و وظاي
حقوق شهروندي آميخته است از وظـايف و مسـئوليتهاي شـهروندان در قبـال يكديگر،شـهرو دولـت يـا قـواي حـاكم و مملكـت و           

بـه  .،دولت يا به طور كلي قواي حاكم مـي باشـد  )شهرداري(فه آن حقوق بر عهده مديران شهري يحقوق و امتيازاتي كه وظ همچنين
  .اطالق ميشود"حقوق شهروندي"قوق و مسئوليت ها ،مجموعه اين ح

در مقاله كامل به مباحث شهر ،شهروندي و مفاهيم آنها ،حقوق شهري و شهروندي ،وضعيت آن در قـوانين موجـود و در نهايـت    
  .نتيجه گيري پرداخته خواهد شد

  شهر -حقوق شهروندي –قوانين و مقررات -مديريت شهري :كليدي واژگان
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  مقدمه
هاي مختلف با يكديگر و تبديل روابط روستايي ها و گروهنشيني فرهنگوبه رشد شهرنشيني در ايران و همروند ر

به روابط شهري ضرورت بازتعريف تعامالت كنشگران با يكديگر و با نهادهاي شهري را در جامعه شهري متناسـب  
حال نقـش ايـن مجموعـه قـوانين در     عين در. دارد با معيارهاي قانوني روزآمد و با ضمانت اجرايي قوي مشخص مي

سازي شـهر از  حصول به توسعه پايدار، تبديل انسان شهرنشين به شهروند، ظهور جامعه مدني و انسان مدرن، مصون
گويي به هاي قوانين موجود در پاسخمخاطرات، باال بردن كيفيت محيط شهري از يك سو و از سوي ديگر محدوديت

، غفلت محافل علمي )1384سرور، (اصطكاك منابع، پيشي گرفتن شهرنشيني بر شهرسازينيازهاي شهري، وجود اصل 
و دانشگاهي از توجه به اين رشته نوپا، ناآشنايي اكثر مديران شهري، جامعه حقوقي و شهرنشينان كشور با اين قوانين 

  . ايت دارنداز اهميت بازشناسي و بازتعريف اين حقوق و مجموعه قوانين حك... و مقررات شهري و
  شهر مفهوم

گرچه بسياري از محققان و پژوهشگران شهري از خير تعريف شهر گذشته و يافتن تعريفي واحد بـراي شـهر بـه    
نحوي كه نيازهاي پژوهشي تجربي متنوع و متعدد را برآورد و براي همه انـواع شـهر در زمانهـا و جوامـع گونـاگون      

اي از تعاريفي كه همگـي   اما در اين قسمت ميتوان به پاره ،)1383 دي خرامه،ايز( اند مناسب تلقي گردد غير ممكن دانسته
  :اين تعاريف عبارتند از  .دارند ، اشاره نمود» اهميت شهر«حكايت از 

هـويتي شـهر در فراسـوي     –اي اسـت فلسـفي چـون ابعـاد ذهنـي       مقوله. علمي -شهر مقوله اي است فلسفي) 1
هنري –قرار گرفته و در محدوده ارزشهاي پوياي فرهنگي) ملكرد گرا يا نوگراگرا چه ع چه فرهنگ(معيارهاي مرسوم

اي است علمي چون ابعـاد   شهر مقوله. از اين رو الزم است كه برخوردي فلسفي با شهر صورت گيرد . گيرد مقام مي
يارهاي علمـي قابـل   با ضوابط و مع... فضائي و –اقتصادي، كالبدي  –هاي اجتماعي  عيني و كالبدي آن در همة زمينه

اي خاص ايجـاد شـده در فضـا تكامـل      زماني كه در نقطه –اي است مكاني  از سوي ديگر شهر پديده. سنجش است
  . ) 211: 1383 ،حبيبي(يافته و با گذشت زمان رشد يافته است

هنگي خود را گو در باره شهرها،عقيده دارد كه شهرها كتابهاي سنگي هستند كه مفاهيم تاريخي و فروويكتور ه) 2
دهند و بـه صـورتي نمـادين، بيـانگر تـاريخ و عـادات        انتقال مي  به خوانندگان كه همگان افراد ساكن در آنها هستند،

هـا و بيماريهـاي متعلـق بـه بناهـا،       ها و ساختمانهاي موجود در شهر و نقاشـي  مجسمه. اجتماعي ساكنان خود هستند
فرهنگي درباره انسان است  -ورتي استعاري، كتابي با مضامين تاريخيورقهاي اين كتاب و كالبد و سيماي شهر به ص

  ).17: 1383  ،شادمان(
اي كه شـهر را   آورد به گونه اي است كه انسان با طبيعت به وجود مي شهر در رويكرد جغرافيايي، حاصل رابطه) 3
 هـاي معنـائي   از دگرگـوني  يانسان براي ارضاي نيازهاي خـود در بسـتر  . توان محيطي انسان ساخت تعريف كرد مي

ساختن -اين دگرگوني از خالل يك فرايند تخريب. كند سياسي و اجتماعي فضا را نيز دگرگون مي  اقتصادي،)نمادين(
اي به تخريـب فضـاهاي پيشـين وجـود      گيرد؛ بدين معني كه براي ساختن فضاهاي جديد همواره نياز اوليه انجام مي

شود  آورد كه شايد بتواند گفت هرگز متوقف نمي ز تخريبها و ساختنها را به وجود ميپايان ا اي بي اين امر چرخه.دارد
اي  كه حتي با نابودي كامل يك شهر، تاريخ آن شهر بازنايستاده و در دوره چه بسيار در طول تاريخ مشاهده شده است
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يخي آن بازسـازي شـده اسـت    اربار ديگر شهر در مرزهاي قديمي و يا نزديك به آنهـا و بـا تجديـد گذشـته تـ       آتي،
  ).32: 1383 ،فكوهي(

ي در اينجا شهر در نهايت حاصل. شود ابه يك واقعيت اجتماعي تعريف ميثشناختي شهر به م در رويكرد جامعه) 4
از مجموعه روابط ميان بازيگران اجتماعي و بنابراين، اين باور وجود دارد كـه شـكل گيـري فضـاها و روابـط       است

  ).34: همان( كنند ط تبعيت ميشهري از اين رواب
گيري نهادهاي جمعي، اعتالي ارزشهاي فرهنگي، گسترش  براي شكل شهرها مكانهاي مناسبي از نظر اجتماعي،) 5

: 1383 فرجـامي، (و تحكيم روابط و مناسبات اجتماعي و پاسداري از روشهاي انساني و هويتهاي ملي و محلـي هسـتند   
533.(  
بـارور    اجتماعي جوامع است جايي كه در آن روابط انساني و اجتماعي شكل گرفته،شهر فضاي كالبدي حيات ) 6

  ).1384 رضازاده،(شود  و شكوفا مي
فرمانبري همخواني / ند كه با ظهور حكومت يعني روابط فرماندهي مشهرها تبلوري از نابرابري در روابط قدرت) 7

  ).137: 1384 صرافي،(دارند 
  اهميت شهر
آنها هم چون مشعلي فروزان انوار خود را فرا راه انسانيت و تمدن . اند اشكال ممكن آبادي انساني كاملترين شهرها
امواج تعدي را در هم شكسـته و بـدين ترتيـب بـه حيطـه        آنها هم چون موج شكن بر پهنه گيتي ايستاده، .اند پاشيده

آنهـا در پنـاه ديوارهـاي خـود     .انـد  اري رسانيدهآنها آدمي را در وصول به نقطه اعالي فرهنگ ي.اند امنيت بدل گرديده
اند كه  ي بودهآنها ميدان آور. اند  راهم آوردهترين دستاوردهاي علمي و هنري ف يمحيطي مناسب را براي پرورش اصل

ذهنيـت،  (اما هر گاه يكي از ابعاد چهارگانه مفهـومي شـهر   ). 14: 1378 يار احمدي،امير(به پيروزي آزادي انجاميده است 
» فضا-زنده«شهر-كه اغلب نيز چنين بوده است -ناديده انگاشته شده و به آنها كم بها داده شود ) مكان و زمان ينيت،ع

و اين آغـاز فراينـد   ) آن هم تنها به دليل حضور انسانهايي كه در آن ساكن هستند(شود به شهر زنده در فضا تبديل مي
تواند چون  شهري كه ديگر نمي. شهر است هاي   ده شدن شالودهفروريزي بنيانهاي زندگي شهري و شروع از هم پاشي

توانـد   شهري كه ديگر نمـي . فلسفه وجودي خويش را از دست داده است  يك مقوله فلسفي مورد بررسي قرار گيرد،
شهري كه نه در زمان بلكه در مكـان  . دهد عينيت واقعي بودن خود را از كف مي  با موازين علمي سنجش پذير باشد،

خورد نه به سـبب كـنش و    زيد، داراي فضاهاي زنده شهري نخواهد بود و اگر جنب و جوشي در آن به چشم مي مي
بلكه به بخاطر حضور انسانهايي است كـه علـي رغـم كـارا نبـودن فضـاي         كند، واكنشهاي فضايي است كه ايجاد مي
  ).212: 1383 حبيبي،( شهري مجبور به زيست در آن هستند

اي حكومت نموده و روابط بين افراد ر جامعهبكه در زمان معيني  مقررات و اصولي ست از مجموعهحقوق عبارت ا
از ديـدگاه اسـالم منشـاء     .نمايد مانند حقوق اسالم،حقوق مدني ايران، حقوق جزاء و امثال آنآن جامعه را تنظيم مي

از ايـن منظـر   . ردد موجـد حـق نيسـت   حق و حقوق خداوند متعادل است و قانوني كه مطابق احكام اسالم وضع نگ
حقوق عبارت است از مجموعه قـوانين و مقـررات اجتمـاعي كـه از سـوي      (:چنين تعريف كردتوان اينرا مي حقوق
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شود تا سعادت جامعه را تـامين  خداي انسان و جهان، براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي
  ).21-20: 1387كاميار،()سازد
  ديشهرون

 شـهروندي را قالـب پيشـرفته   . اسـت   (City) شهر همانطور كه روشن است از مشتقات )Citizenship(شهروندي
 م گـذارده و بـه  از كارشناسان، شهرنشينان هنگامي كه به حقوق يكـديگر احتـرا   به باور برخي. دانند مي» شهرنشيني«

شهروندي تـا پـيش از ايـن در    . اند يافته ارتقاء» شهروند«هاي خويش در قبال شهر و اجتماع عمل نمايند به  مسئوليت
شـهروندي مفـاهيم خـود را بـه ايالـت و كشـور گسـترش         شـد امـا پـس از آن    حوزه اجتماعي شهري بررسـي مـي  

  ).1388ويكيپديا، خرداد .(است داده
اي از حقوق، وظـايف و تعهـدات اسـت و بـر برابـري      عضويت است كه شامل مجموعهشهروندي يك موقعيت 

شهروندي عضويت فعال يا غيرفعال فرد در دولت با حقوق جهاني معين و برابري در . عدالت و استقالل داللت دارد
ق شامل شهروندي جايگاهي اجتماعي است كه در رابطه با دولت با سه نوع ح. تعهدات در سطح مشخص شده است

. شود قانون اعطامي  با دهد كه شهروندي منزلتي را نشان مي.حقوق سياسي و حقوق اجتماعي همراه استـ  حقوق مدني
شان در اجتماع يـا واحـد سياسـي داراي حقـوقي     دهد كه اشخاص به اعتبار جايگاهحال، اين مفهوم نشان ميدر عين
. شوند، پس داراي حقوق و وظايفي نيز هستندمشتركي سهيم ميبر اساس اين رويكرد، چون افراد در زندگي . هستند
رو به سبب همان زندگي مشترك، خواه در فعاليت اقتصادي يا امور فرهنگي و تعهد سياسي، همگان از لحـاظ  از اين

) معموال دولت ملـي (شهروندي در واقع شرايط عضويت در واحدي سياسي. اخالقي نسبت به يكديگر وظايفي دارند
شـهروندي بـيش از   . دهنـد كند كه وظايف معيني را انجام ميكه از حقوق و امتيازات ويژه كساني محافظت مياست 

مفهـوم شـهروندي   . دهـد كه نظريه باشد، مفهومي است كه به شرايط مشاركت كامل در يك جامعـه رسـميت مـي   آن
هـاي   بـه ادبيـات گسـترده نظريـه     بـا نگـاهي  . معرف نقطه اتصالي ميان جغرافياي اجتماعي، فرهنگي و سياسي اسـت 

نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مدرن براي تمامي : هاي مشتركي دارند توان دريافت كه اين تعاريف هسته شهروندي مي
هـا و تعهـدات اجتمـاعي، سياسـي،      اي به هم پيوسته از وظايف، حقوق، تكاليف و مسئوليتاعضاي جامعه، مجموعه

ي، برابر و يكسان احساس تعلق و عضويت اجتماعي مدرن براي مشاركت جـدي  حقوقي، استعاري و فرهنگي همگان
و فعاالنه در جامعه و حوزه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، برخورداري عادالنه و منصـفانه تمـامي اعضـاي    

ي، نژادي، مذهبي جامعه از مزايا، منابع و امتيازات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي فارغ از تعلق طبقات
  ).120ـ118: 1387صرافي، (و قومي

در دانشنامه سياسي، شهروند فردي است در رابطه با يك دولت كه از سويي برخوردار از حقوق سياسـي و مـدني   
چگـونگي رابطـه   . ايـن رابطـه را شـهروندي گوينـد    . هايي به عهده دارداست و از سوي ديگر در برابر دولت تكليف

شهروندي در عين حال منزلتـي اسـت بـراي فـرد در     . كنداساسي و قوانين مدني كشور معين مي شهروندي را قانون
مفهوم شهروندي همراه با مفهوم فرديت و . شودالملل نيز محترم شمرده ميارتباط با يك دولت كه از نظر حقوق بين

بردار دولت نباشـد، بلكـه از   فرمان شود كه تنهاحقوق فرد در اروپا پديد آمده است و اساسا كسي شهروند شمرده مي
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اگـر چـه مليـت را    . حقوق فطري و طبيعي نيز برخوردار باشد و دولت اين حقوق را رعايت و از آنها حمايـت كنـد  
  ).38: 1387كاميار،(برند ولي مليت معنايي وسيعتر از شهروندي دارداغلب به معناي شهروندي به كار مي

  مديريت شهري
از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد و هر  شهراداره كننده  قانونيساختار نهادهاي  روشن است كه مشخصات و

  .ري دارد و سياسي خود تعريف يا تلقي خاصي از مديريت شه اجتماعي، اقتصاديساختار  اي با توجه به جامعه
 سازمان ها و افرادي گفته مي شود كه به صورت رسمي يا غيررسمي در فرآينـد ، مديريت شهري به تمامي نهاد ها

پس مديريت شهري فقط شهرداري و شوراي شهر نمي باشـد و هـر عنصـري كـه بـه      . مديريت شهر اثرگذار هستند
  . دشكلي در فرايند مديريتي شهر اثري دارد در اين حيطه قرار دار

   اهداف مديريت شهري  -
 ارتقاي شرايط كار و زندگي همه جمعيت شهر با توجه به افراد و گروه هاي كم درآمد -1

  تشويق توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار -2
  حفاظت از محيط كالبدي شهر -3

  وظايف مديريت شهري  -
 آماده سازي زيرساخت هاي اساسي براي عملكرد كارآمد شهرها -1

  بهبود بهره وري و بهبود استاندارد هاي زندگي شهري,اده سازي خدمات الزم براي توسعه منابع انساني آم -2
  سالمتي و رفاه اجتماعي جمعيت شهري,تنظيم فعاليت هاي تاثيرگذار بخش خصوصي بر امنيت  -3
د موسسـه هـاي   آمـ رآماده ساختن خدمات و تسهيالت الزم براي پشتيباني فعاليـت هـاي مولـد و عمليـات كا     -4

  خصوصي در نواحي شهري
  برنامه ريزي استراتژيك

تنهـا  ) صرف نظر از تنوع و اخـتالف در نظامهـاي اجتمـاعي و سياسـي گونـاگون     (وظايف كنوني مديريت شهري
. شود نمي..و عمراني هاي پروژهمحلي، انجام  فرهنگمحدود به مواردي از قبيل برنامه ريزي، خدمات رساني، مديريت 

ه مهمتـرين  بلكه جهت دهي فعاليتهاي شهري و ترسيم چشم انداز شهر در راستاي دستيابي به توسعه پايـدار از جملـ  
خـود   شهريك مدير شهري بايد بتواند در دنياي رقابتي نقاط قوت و ضعف . رود وظايف مديران شهري به شمار مي

 .را شناخته و درصدد تقويت مزاياي رقابتي آن برآيد

به جاي اين كه مكان هـايي   شهرهابنابراين ، . اي شهر نشين خواهد بود  ده ، جامعه بسياري،معتقدند كه جامعه آين
 محـيط زيسـتي  گذاري اقتصادي يا تراكم كارگران بيكار با انبوه مشـكالت اقتصـادي،اجتماعي و    بي ثمر براي سرمايه

اين مراكـز ، بايـد كـه    . باشند ؛ بايد كه به مراكز رشد و پويايي اقتصادي و اجتماعي ، در چارچوب ملي ، بدل شوند 
 .مامي كشور باشد نه تنها جمعيت ساكن در آن ، بلكه جمعيت ت توسعهو  رفاهآفرينشگر فرصتهايي ارزنده براي 

ترين  يكي بعنوان مركز تجمع گروه عظيمي از مردم،ديگري بعنوان عمده: اند امروزه،شهرها از دو جنبه اهميت يافته
. از اينرو ، بايد به مسائل و مشكالت آنها ، توجه بيشتر و دقيـق تـر كـرد    . بازيگر نقش اقتصادي،در كل اقتصاد ملي 

دقيق و درست،سبب رشد اقتصـادي،تثبيت سياسـي و افـزايش مشـاركت شـهروندان       زيرا، در حالتي كه برنامه ريزي
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هاي اجتماعي   گردد ، شكست در حل مشكالت و مسائل شهري ، سبب ركود اقتصادي ، نارضايتي درامور شهرها مي
  .و سياسي ، فقر ، بيكاري و تخريب محيط زيست خواهد شد 

ها ، در تعامـل   اي از نهادها و شيوه در اين سازمان، مجموعه. نستتوان، يك سازمان بزرگ دا شهرهاي بزرگ را مي
مديريت شهري . امروزه، مشاركت و تعامل، مفاهيمي محوري در مديريت شهري اند. براي دستيابي به اهداف هستند

جه همچنين، مي كوشد تا بين سه و. مي كوشد تا بين نهادهاي عمومي، خصوصي و مدني، رقابت و توازن ايجاد كند
  . هاي پيدايي شهر يكپارچه را فراهم كند سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تعادل و هماهنگي فراهم نمايد تا زمينه

  حقوق شهري
شـنويم،   مـي  (Urban Law)حقـوق شـهري   به نظر مي رسد، نخستين پاسخي كه از يك حقوقدان در مورد تعريف

كننـده روابـط شـهروندان و مـديران      ق عمومي و تنظيماي از حقو حقوق شهري، شاخه: چنين مضموني را در بر گيرد
در تعريفي خاص تر، شايد اصطالح مزبور را به مجموعه قـوانين و مقرراتـي اطـالق كننـد كـه روابـط       . شهري است

شهروندان با ادارات شهر و نهادهاي ذي مدخل در امر محلي و شهري را تنظيم نموده و حقوق و تكـاليف نـاظر بـر    
اما پس از اندكي تأمل چنـين مـي نمايـد كـه اصـطالح      . ها و ساير ادارات شهري را تبيين مي كند شوراها، شهرداري

است و ايـن اصـطالح را بايـد تحـت عنـاويني       Rights حقوق شهري بيشتر ناظر به حقوق در معناي اعم خود يعني
آنگاه، بخشي از اين حقوق كه  .مورد شناسايي، بررسي و مطالعه قرار داد Right to the Cityيا  Urban Rightsچون 

قـرار   Urban Law ناظر به ضمانت اجرايي و اتوريته آن است، زير عنوان قوانين، مقررات و ضوابط شهري يا همـان 
پس حقوق شهري از آنجا . مي باشد Municipal Lawمي گيرد كه باز قسمتي از آن نيز در حوزه حقوق شهرداري يا 

است، با حقوق به معناي عام آن سـر و كـار دارد و حقـوق بـه مثابـه قـوانين و        كه شاخه تنومندي از حقوق عمومي
حقـوق شـهري   بـه سـخن ديگر   .)1388سايت كردكوي، خـرداد (مقررات را تنها براي ضمانت اجرايي به خدمت مي گيرد

مشـترك   شهري و منطقه اي جهت تامين نيازمنديهاي عبارتست از مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر اجراي نظامات
  ).1388رساني معماري و شهرسازي ايران، خردادپايگاه اطالع(موسسات عموميو  محلي از طريق ايجاد اداره

حقوق شهري كه موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداري، حقوق و تكاليف آنهـا در برابـر يكـديگر و اصـول و     
و كيفيت نظارت شهرداري بر رشـد مـوزون و   ها و وظايف و روش انجام آنها و همچنين نحوه اداره امور شهر هدف

هاي منشـعب از حقـوق اسـاس اداري و جـزء زيـر مجموعـه       توان به عنوان يكي از شاخههماهنگ شهر است را مي
هاي حقـوقي پـيش   هاي كالسيك، رشتهرشته حقوقي جديدي است كه در دسته بندي. حقوق داخلي محسوب نمود

ندي كالسيك، امروزه با توجه به كاربرد قواعد حقوقي، تقسيم بنـدي ديگـري   در مقابل اين تقسيم ب .بيني نشده است
اين دسته بندي بـه مـوازات دسـته     .حقوق شهري در اين دسته بندي كالسيك قابل شناسايي است ،مطرح شده است

   .باشدبندي كالسيك مي
ت شهر و نهادهاي ذي مـدخل  حقوق شهري، مجموعه قوانين، قواعد و مقرراتي است كه روابط شهروندان با ادارا

ها و ساير ادارات شـهري را تبيـين   در امر محلي و شهري را تنظيم نموده و حقوق تكاليف ناظر بر شوراها، شهرداري
  ).22-21: 1387كاميار،(كندمي
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  حقوق شهروندي
 :توان تعريف نمودحقوق شهروندي را به صورت زير مي

  .داشــتن تكليــف در قبــال ديگــري مســتحق آن اســت بــه معنــاي دقيــق كلمــه چيــزي اســت كــه فــرد بــا  -1

  .شخص به خاطر مصونيت از قانون مستحق آن است -2
  امتياز -3 
  ).1388دانان، خردادسايت حقوق(قدرت با هدف ايجاد رابطه حقوقي -4
  :توان بيان نمودهاي حقوق شهروندي را اينگوه ميدربياني ديگر ويژگي 

 كجاكه باشد و از هر نـژاد،  ر عضو خانواده بشري است و هر فرد بشر در هر، زيرا حق مسلم هجهاني است -الف
  .اين حقوق مسلم است. ب اين حقوق نيستسلمجبور به  جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي زبان،
  .غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد -ب
، آن را از كسـي  "عـدم ضـرورت   "يـا  "كم اهميت بودن"مي توان به خاطر تشخيص درن. يم پذير نسيتتقس -پ

  . سلب كرد
  .م و مكمل ساير استمعناصر آن الزم و ملزوم يكديگر است و مت -ت
  .كنند هديه الهي است و هيچ مقام بشري ازجمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكوالر اين حقوق را اعطا نمي-ث
قوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مـي شـود و بـه هـيچ قـرارداد و      ح -ج

  ).1388دانان، خردادسايت حقوق(وصفي وابسته نيست
  : حقوق شهروندي ملزومات

 :اين ملزومات عبارتند از

قتصـادي در جامعـه توجـه    براي تحقق حقوق شهروندي بايد به عوامل فرهنگي، مذهبي، تاريخي، سياسـي و ا  -1
اگر بـه زمينـه هـاي تـاريخي     . هر كدام از اين عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندي تاثيرگذار هستند. شود

توجه نشود، يا نگرش هاي مذهبي حاكم در قدرت و جامعه ديده نشود، يا به ساختار سياسـي قـدرت يعنـي فـردي     
نمي توان انتظار داشت صرف اشـاره يـا توجـه بـه حقـوق       ه نشود،بودن حكومت يا دموكراتيك بودن آن اهميت داد

 .شهروندي در قانون اساسي، تضمين كننده اين حقوق در جامعه باشد

جوامع توسعه يافته دوره يي از توسعه يافتگي را پشت سر گذاشته اند كه در اين دوره زمينه ها و عوامل براي  -2
به همان ميزان كه به رشد اقتصـادي توجـه شـده بـه اصـالح سـاختار       . توسعه يافتگي هماهنگ و هم جهت شده اند

همچنان كه بـه افـزايش رفـاه اقتصـادي     . همين طور به كنترل جمعيت و مساله محيط زيست. سياسي نيز توجه شده
شهروندان اهميت داده شده به حق راي، حق دادخواهي عادالنه و منصفانه، حـق برخـورداري از آزادي بيـان و حـق     

اما در كشورهاي توسعه نيافته يـا در حـال   . انجمن ها و نهادهاي غيردولتي نيز به همان اندازه توجه مي شود تشكيل
. گذار، هم جهتي زمينه هاي پيشرفت كم رنگ بوده يا در حال طي كردن راه هاي سخت و پـر فـراز و نشـيب اسـت    

حال آماده شدن اسـت امـا بخـش ديگـري از     شايد بتوان گفت بخشي از زمينه هاي توسعه با فرآيند جهاني شدن در 
حقوق شهروندي و مشـاركت شـهروندان در    زمينه هاي توسعه كه مربوط به قدرت، ساخت سياسي و نوع حكومت،
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همه اين عوامـل بـه نوبـه خـود بـر      . امور اقتصادي، سياسي و اجتماعي است روند ناهمگون و كندي را طي مي كند
  . ير عميق تري بر جاي مي گذاردپيشرفت و نتيجه بخش شدن توسعه تاث

شهروند به عنوان يكي از عوامل مهم تاسيس دولت و حكومت است بنابراين به حقوق شهروندي بايد از ايـن   -3
به اصطالح همان گونه كه شهروندان در فرمانبرداري سـهيم هسـتند بايـد در حكمرانـي هـم سـهيم       . مقوله نگريست

ي پذيرفته و به رسميت شناخته شده است، بنابراين جامعه ما نيازمند اصالح در چنين فرآيندي حقوق شهروند. باشند
اين اصالح نگرش هم از درون قدرت و از باالست و هم از پـايين و  . نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندي است

نهادهاي از جمله راه هاي تحقق حقوق شهروندي تقويت . از درون جامعه و در روابط بين شهروندان عملي مي شود
در اين صورت دولت نبايد نهادهاي مدني را كه در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصـادي و سياسـي   . مدني است

  . فعاليت مي كنند به ديده مزاحم نگاه كند
همان گونه كه اراده عمومي جامعه و همه شهروندان در مرحله اجرا براي تحقق حقوق شهروندي مورد نياز است، 

كامل دولت بر اقتصاد، فرهنگ و سياست  تسلا توجه به پيشينه تاريخي و و نهادهاي رسمي حكومت باراده مقامات 
ايـن  . براي احترام به حقوق شهروندي و اجراي قوانين موجود در زمينه حقوق شهروندي ضروري و مورد نياز است

رفتـار مـدني و عـرف و هنجـار      اراده بايد درباالي قدرت ديده شود تا پايبندي به رعايت حقوق شهروندي بـه يـك  
رسمي تبديل شود و هم در سطوح پايين اجرايي و مديريت مياني و خرد كه ارتباطات گسترده تري با جامعه داشـته  

موانع اجرايي قـوانين كـه   . و تعامل روزانه با شهروندان برقرار است نيز آشكارا مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود
همه بخش هاي زندگي اجتماعي ارتباط پيدا مي كند، در صورت وجود چنين تعهـدي   در زمينه حقوق شهروندي به

سـايت  (در نهادهاي حكومتي به خصوص دادگستري ها، نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي به حـداقل خواهـد رسـيد   
  )1388ناصور،خرداد 
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  ق شهريارتباط شهروندي و حقو - 1نمودار شماره 
  

  گيرينتيجه
واقعيـت مبـاركي اسـت كـه     ... شهر به عنوان محل ظهور اجتماع، محل ظهور مدنيت و محل ظهـور شـهروندي و  

در ايـن   .قلمداد نمود "شهروند"مكاني جهت توليد توان شهر امروزي را مي. جامعه ايراني با آن رودرو گرديده است
ف، تقويت و حمايت از روابط و تعامالت كنشـگران و نهادهـاي   براي تسهيل در اين امر و تعري "حقوق شهري"بين

قلمـداد   "حقوق شهروندي"و "شهروند"قرن است كه پا به عرضه وجود نهاده و مبنايي براي ظهوربيش از نيم شهري
هـا  آن به بياني ديگر اگر حقوق شهري را مبنايي براي تعريف روابط مردم با شهرداري، حقوق و تكـاليف . شده است

ها و همچنين نحوه اداره امور شهر و كيفيت نظـارت  ها و وظايف و روش انجام آنديگر و اصول و هدفيكبرابر  در
كننده حقـوق شـهروندان   توان تضمينبدانيم، اين حقوق را مي )1387كاميار،(شهرداري بر رشد موزون و هماهنگ شهر

  . دانست و زمينه ساز ظهور شهروند چون ايمني، رفاه، آسايش، سالمت و عدالتدر خصوص مفاهيمي هم
قابــل حصــول نبــوده و ) حقــوق شــهروندي(ايــن حقــوق، ديگــري نيــز تضــعيفبــه ســخن ديگــر در صــورت 

در  "حقـوق شـهري  ". و ظهور آن با مشكل جدي روبرو خواهد شد، امري كه شـاهد آن هسـتيم   "شهروندي"الجرم
مانده است و خود  "عقب"امروز نبوده و از جامعه خودهاي جامعه حال حاضر به عنوان قوانين برخواسته از واقعيت

 

 وظايف، تكاليف و مسئوليتها توقعات و انتظارات و نيازها

 شهروندي

 حقوق شهري

 مديريت شهري

بخش  شهرداريشوراي اسالمي شهروندان  شهرداري

 يشهروند
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قـوانين، بـروز    نقـض در ايـن شـرايط،   . كندو مانع در برابر توسعه جامعه شهري خودنمايي مي "مساله"به عنوان يك
ها دور از ذهـن نخواهـد   هاي مدني امري حتمي به نظر رسيده و ظهور آنمشكالت عديده اجتماعي و بروز نافرماني

  .بود 
ش، شويق شهروندان بـه پيگيـري حقـوق خـوي    ابراين مديريت شهري مي تواند با آموزش حقوق شهروندي و تبن

اتخاذ رويكرد شهروند مداري و ايجاد فضاي گفتگو ميان شهروندان و مديران شهري، اصالح نظام اداري و مراعـات  
ت پـذيري در قبـال شـهروندان،    حقوق شهروندي، جامعيت و عدم تبعيض ميان شهروندان، حاكميت قانون، مسـئولي 

  .كارآيي و اثر بخشي، شفافيت و پاسخگويي در جهت ارتقاء حقوق شهروندان نقش آفريني كند 
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