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 1آیه عطاپور                                    

 : چکیده 

شود.به این علت که زنان در عصر حاضر ، بر عکس زنان و حقوق آنان در جامعه امروزی امری مهم تلقی می

کنند.پس ، این امری ، امری طبیعی است که پای مردان در جامعه فعالیت و کار میزنان در گذشته ، پابه

ز به امنیت و توجه بیشتر ، و حقوق و قوانین اختصاصی مربوط به خود داشته باشند.به خصوص در زنان نیا

کشور ایران که کشوری است با فرهنگ و تمدن هزاران ساله و با دینی قالب ) اسالم ( که در آن توجه زیادی 

 به زنان شده است.

ندی ، به ناچار مجبور به گسترش سطح به علت نبود اطالعات کامل و جامع در مورد زنان و حقوق شهرو

ای بوده و تمام منابع مورد استفاده ) کتاب و مطالعاتمان شدیم که روش پژوهش به صورت کتابخانه

های انجام شده به ها و یافتهبر اساس مطالعههای اینترنتی ( در انتها و در قسمت منابع قید شده است.سایت

های توسعه خود توجه بیشتری به زنان و حقوق آنها در کنار طرح این نتیچه رسیدیم که دولت مردان در

رو ای که پیشمقالهای مطلوب و آرام برای تمامی اقشار جامعه داشته باشیم.جامعه داشته باشند تا جامعه

تعریف مختصری از شهر ، قانون و است.این مقاله سعی دارد تا با  هاها و مطالعهتحقیق دارید نتیجه این

 ات و حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی زنان و جایگاه آنان را شناسایی و معرفی نماید.مقرر

 

 

 

 شهر ، حقوق ، قوانین ، شهروند ، زنان های کلیدی :واژه

                                                            
از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،  در مقطع کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماریرشته التحصیل فارغشورایاری استان تهران ، عضو  1 

 ayehsazan_86@yahoo.com،  تهران اعی نورطوبیدانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت شهری در دانشگاه غیر انتف

زنان و حقوق » 

 «شهروندی 
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 : مقدمه 

 این به مربوط نظری ینامب بر گذری باید«  زنان و حقوق شهروندی»  عنوان با ایمقاله یافتن تحقق برای

 برای.داشتیممی دان ، حقوق و قوانین در شهر ، چایگاه زنان در شهر و در قوانین و... () شهر ، شهرون موضوع

 متأسفانه ولی کردیممی مراجعه موضوع این با ارتباط در شده انجام و پیشین هایپژوهش به باید کار این

ری در مورد قوانین و بسیا آثاری میان این در ، بود گردیده ارائه های کمی در ارتباط با این موضوعپژوهش

 را هایمانمطالعه و پژوهش سطح بایستمی ، جهت این ازحقوق شهروندی به مرحله ظهور رسیده بودند.

های دیگری را در ارتباط با جایگاه زنان در قوانین و پژوهش ، هاپژوهش این کنار در و کردیممی ترگسترده

 دادیم.حقوق انجام می

فتن جایگاه زنان در حقوق و قوانین ، و معرفی این جایگاه به بانوان گرامی هدف از انجام این پژوهش یا

ای برای زنان قائل است ولی متأسفانه کنیم و اسالم جایگاه ویژهاست.ما در یک کشور اسالمی زندگی می

شهرها شاهد ناامنی جامعه برای زنان هستیم.زنان و دختران امروزه در بسیاری از شهرها حتی در کالن

 حقوق زیادی در جامعه ندارند و حتی امنیت جامعه هم بر وفق آنها نیست.

قبل از پرداختن به بحث اصلی مقاله و برای آشنایی بهتر با حقوق زنان ، جایگاه زنان در جامعه و رابطه زنان 

های شهری با حقوق شهروندی بهتر است تاریخچه مختصری از تشکیل شهرها را بیان کنیم.اولین تمدن

سال به طوا انجامیده  2000سال قبل از میالد ( آغاز شده و بیش از  3000تا  2500رعهد برنز ) حدوداً د

کرد ، اما کشاورزی در روندی آرام و تدریجی انسان شکارچی را از غار است.انسان نخستین در غار زندگی می

ها شهر به وجود آمد.در مجموعة بیرون آورد و روی زمین و زیر آسمان ساکن کرد.از ساختن و گسترش خانه

گرفتند ، قوانین و حقوقی الزم بود که روابط مجاورین و حقوق ها کنار هم قرار میای که خانهگسترده

اجتماعی را به دقت بیان دارد.از این حیث تدوین قوانین شهری برای تنظیم رابطة مردم شهر و همچنین 

 (23:1393مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین ، )نمود.می تکالیف آنها در برابر یکدیگر بدیهی و ضروری

سال پیش( جایگاه و حقوق خاصی برای زنان به وجود آمد ، در آن زمان برای  1400با ظهور اسالم )تقریباً 

زنان اهمیت بسیاری قائل بودند.ولی رفته رفته به دالیل مهاجرت ساکنین روستا به شهر ، رفاه و امکانات 

روز بر تعداد ساکنین آن های متعدد و... شهرها گسترش پیدا کردند و روزبهگسترش و ساخت خانه شهرها ،

در شهرها به خصوص کالن شهرها افرادی غیر همگن و به دور از فرهنگ و هویتی برابر ساکن اضافه شد.

های اجتماعی به رو شد ، در نتیجه زمینه برای آسیبشدند.با گسترش شهرها ، مدیریت آن با چالش روبه

های اجتماعی ، ناهمگن بودن ساکنین شهر و برابر نبودن سطح فرهنگی و اجتماعی آنان وجود آمد.آسیب

شهر را برای زنان نا امن کرده است.در شهرهای معاصر و به ظاهر پیشرفته خبری از حقوق شهروندی و 

 جایگاه زنان در آن نیست.

 –، قوانین  آنها شدن صنعتی و امروزی جوامع پیشرفت با که است اساس این بر شده انجام تحقیقات نتیجة

مقررات و حقوق شهروندی هم دستخوش تغییراتی قرار گرفته ، جایگاه زنان در شهر و در حقوق شهروندی 

باشد و دولت مردان بیشتر به فکر کمرنگ شده است ، امنیت جامعه و شهر جوابگوی زندگی زنان نمی
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ها باعث فراموشی بسیاری حوزه و مملکت خود هستند غافل از اینکه این پیشرفتپیشرفت و صنعتی شدن 

 شود.از اصول جامعه می

هایی در این مقاله سعی کردیم به رابطه زنان با حقوق شهروندی بپردازیم.بر اساس مطالب یاد شده سوال

 شود :مطرح می

های فراوان حکم فرما است با وجود پیشرفت چرا جوامع امروزی ما به خصوص جوامعی که دین اسالم بر آنها

 جایگاهی برای زنان قائل نیست ؟

 چرا زنان در جوامع امروزی از توج پایینی برخوردار هستند ؟

 چرا شهروندان یک جامعه به زنان به چشم یک فرد ضعیف مینگرند ؟

میدواریم این مقاله جایگاه و حقوق پردازیم.ااز این قبیل می هاییها و سؤالاین سؤال در ادامة مقاله به پاسخ

 را به خوبی نشان دهد. و حقوق شهروندی قوانین ،زنان در شهر 

 : بیان مسئله 

 شود :مطرح می هاییشده سؤالبا مطالب بیان 

 . زنان چه جایگاه در جامعه ، قوانین و حقوق شهروندی دارند ؟1

 . حقوق شهروندی چیست ؟2

 باشد؟می قانون در انسان برابری مبنای بر جدید قوانین وضع به محدود،  زنان شهروندی حقوق تحقق آیا. 3

 بخشد؟می ارتقا را شهروندی حقوق آن تبع به و شهروندی وجهی بهترین به ایجامعه نوع چه. 4

بیان شده  هایؤالو س سؤال چند همین به مقاله این در ناگزیر که آیدمی پیش قبیل این از بسیاری سواالت

 انجام از هدف.میداریم بیان را توضیحاتی اختصار به آنها همة برای مقاله ادامة در و کنیممی اکتفا مهدر مقد

ناامنی در جامعه برای زنان و نادیده گرفتن حقوق  ، ایمقاله چنین درآوردن قلم به آن تبع به و پژوهش این

به علت ضعف مدیریتی و گسترش بیش  آنان است.این ناامنی جامعه و نادیده گرفتن حقوق زنان گاهی اوقات

 از حد شهرها است.

برای آشنایی هرچه بیشتر با حقوق و قوانین زنان ، جایگاه زنان در حقوق شهروندی و رابطه آنان به حقوق و 

 در مفید مطالبی امیدواریم کهکنیم که خواندن آنها خالی از لطف نیست قوانین در ادامه مطالبی را بیان می

 .باشند پژوهش موضوع دنش روشن جهت

 ها :فرضیه 

شود.با رسد با پیشرفت و صنعتی شدن شهرها قسمتی از قوانین و حقوق شهروندی پایمال میبه نظر می

اینکه برای مدرن و صنعتی شدن جوامع باید قوانین بیشتری وضع شود و پایبندی به حقوق شهروندی و 
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 مطرح را مباحثی موضوع این اثبات برای اینکافتد.متر میقوانین بیشتر شود ولی در عصر حاضر این اتفاق ک

 .کندمی یاری بهتر هرچه شناخت در را ما که کنیممی

 : روش انجام پژوهش 

شد در جامعه و شهرهای ای از زمانی شروع شد که احساس میشروع به کار تحقیق برای چنین مقاله

یت باالیی برخوردار نیستند و زنان مورد بی توجهی امروزی برای زنان حقوق خاصی وضع نشده ، زنان از امن

های ای و سایتاند.روش این پژوهش ، روشی تحلیلی است که از منابع کتابخانهدولت مردان واقع شده

 در تحقیق این نوآوریاینترنتی کمک گرفته شده است که در قسمت منابع به همة آنها اشاره شده است.

 گاه زنان در آن است.حقوق شهروندی و جای شناخت جهت

 : اهداف پژوهش 

روز در حال گسترش و صنعتی شدن است انتظارهایی از دولت و شهروندان زنان در جامعه امروزی که روزبه

جامعه خود دارند که یکی از این انتظارها فراهم آوردن حقوق و امنیت آنان ) زنان ( در جامعه است.به این 

پای مردان در جامعه فعالیت و کار زی از خانه خود بیرون آمده و پابهدلیل که برعکس گذشته ، زنان امرو

کند تا بتواند امرار معاش کند.اگر حقوق شهروندی ، امنیت جامعه و... زنان را نادیده بگیرند عرصه برای می

حقوق زنان و  مورد در شده انجام هایتحقیق از هدفبا وجوذ مطالب بیان شده شود.فعالیت آنان فراهم نمی

بیان حقوق شهروندی و حقوق زنان ، آشنایی زنان از حقوق شهروندی و حقوق خود در جامعه ،  ، شهروندی

 و بهبود وضع موجود در جامعه است.

 : بحث 

در ارتباط با تشکیل و در قسمت مقدمه های پیشین توضیح مختصری از زنان و حقوق شهروندی در قسمت

قوانین ، قانون ، حقوق شهروندی ، و شهر ، ریم به مواردی از قبیل در این قست قصد دابیان کردیم.شهر 

 زنان و حقوق شهروندی مطالب جامعی بپردازیم که موضوع پژوهش را به خوبی روشن کند.

های زیستی تحت عنوان ده ، های بسیار دیر ، در روستاها و شهرها ، بعبارتی در مجتمعها از گذشتهانسان

های خویش های زیست و فعالیت خود را منطبق با نیازها و خواستهگی کرده و مکانآبادی ، شهر و... زند

هایی که از مرحلة ساده و ابتدایی شروع شده و متحول نموده و در اختیار خود گرفته است.نیازها و خواسته

ردن نیازها و تمایالت انسان در پی اهداف به مراحل پیچیده رسیده است ، بدون شک ، تسخیر طبیعت و برآو

، تصویب هر نوع از قوانین  ریزیبرنامه ،از پیش تعیین شده بوجود آمد و همین اهداف خود مبنای هر تفکر 

ریزی احساس نیاز انسان به تفکر ، برنامهاست. و حقوق شهری و شهروندی ، و داشتن امنیت در سطج جامعه

حقوق شهری و شهروندی ، و داشتن امنیت در سطج جامعه بطور اعم در طول  ، تصویب هر نوع از قوانین و
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ای به خود های پیچیدهتاریخ زندگی بشری وجود داشته و با پیشرفت علم و تکنولوژی در طی اعصار شکل

:یادداشت 3931)مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین ،  گرفته و از حالت نسبی خارچ شده و به حالت تخصصی درآمده است.

 آغازین(

آغاز هزارة سوم معرف زندگی بیش از نیمب از ساکنان زمین در شهرهاست که این روند در حال رشد و تزاید 

ای استمرار یافته و به دنبال خود است ، زندگی شهری از انقالب صنعتی به این طرف با رشد بی سابقه

بسیاری از قوانین ، و حقوق شهروندی و شهری شده مسائل و مشکالتی را به همراه داشته که باعث پیدایی 

های اند.با پیشرفتهای توسعه، فرایندهای محتوم صنعتی شدن و نیز برنامه است.شهرنشینی و شهرگرایی

تواند از تکنولوژیک ، ضروری است که شهرها به صورت ماشینی هوشمند اداره شوند ، زیرا این موضوع می

کاهد.شهر یک پدیده اجتماعی است که از یک سلسله ارتباطات اجتماعی ، بسیاری از خطاهای انسانی ب

گیرد ؛ یابد و شکل میاقتصادی ، فرهنگی برخوردار است و در عین حال ، در یک بستر جغرافیایی رشد می

شهرها در قالب شبکه و نظام شهری وبر اساس شرایط محیطی و مقتضیات جغرافیایی در فضای مناطق در 

هایی چون اند.شهر و شهرسازی پس از انقالب صنعتی تاکنون تحت تأثیر دوگانگیوزیع شدهیک کشور ت

های خاص ، علم ، هنر ، حرفه ، ای ، نقش فعال در خدمت منافع عامه ، در خدمت منافع گروهنقش مشاوره

بوده است.قوانین و  ای ، اصالح طلب ، تکنسین ، توچه به ابعاد فیزیکی و غیر فیزیکیای ، فرارشتهرشتهمیان

مقررات شهری یک از ابزارهای مهم اداره شهرها و بستر الزم و مناسب مدیریت شهری در جوامع گوناگون 

 :یادداشت آغازین(1393)مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین ،  است. 

اند نیاز به همگوناز آنجایی که شهر به عنوان محلی برای تجمع افراد گوناگون است که از نظر اجتماعی نا

قواعد و قراردادهای اجتماعی دارد که روابط و حقوق اجتماعی و شهروندی مجاورین و ساکنین را تنظیم 

نماید.در اینجا جا دارد به مفهوم اصلی موضوع مقاله یعنی زنان و حقوق شهروندی بپردازیم.در کل ، حقوق 

که در تمام آن در یک پژوهش نمیگنجد.ولی با  ای داردشهروندی مبانی نظری و حقوقی پیچیده و گسترده

 کنیم.های مختصری را در ارتباط با آن بیان میاین حال توضیح

« دولت بر مردم » و « مردم بر دولت » حقوق شهروندی نوعی قرارداد متقابل اجتماعی و نیز حقوق متقابل 

    (35:1391هروندی در شهر ، )درآمدی بر بنیادهای نظری حقوق شدر یک قلمرو خاص جغرافیایی است.

هایی از حقوق در مورد منبع الهام دهندة برای تعریف حقوق ، تعاریف بسیاری بیان شده است که در بحث

 آید :آن سخن به میان می

 کنند.. گاهی حقوق را دستمزد کارگر برای کاری که انجام داده است تعریف می1 

 . و گاهی هم مقصود علم حقوق است .2 
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 که است عمومی حقوق از بخشی آن جامع تعریف در شهروندی حقوقشود : ی به این صورت تعریف میگاه

 شودمی کشور همان شهروندان حال شامل تنها و است گرفته خود به ملی شکل کشوری هر اساسی قانون در

 استقالل و لتعدا برابری، بر و است …و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوق برگیرنده در و

 .دارد تاکید

توان آن را به عنوان تعریف اصلی حقوق قلمداد کرد : مجموعة قوانین و مقررات . در نهایت تعریفی که می4

اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان ، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشیری تدوین 

 (  18:1393و شهرسازی ،  )حقوق شهریشود تا سعادت جامعه را تأمین سازد می

ما برای شناسایی و روشن کردن موضوع پژوهش به آن نیاز داریم و تا این تعریف ، تعریفی از حقوق است که 

 یک اتباع مناسبات از ایمجموعهرا  شهروندی حقوقتوان کند.از طرفی میحدودی موضوع را روشن می

 دانست. سیاسی و دنیم ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی هایحوزه در کشور

 . حقوق عمومی2. حقوق خصوصی ، 1شود : حقوق شهروندی بر دو بخش تقسیم می

 بوسیله و وظایفشان و حقوق اعمال برای شهروندان هایفرصت بهبود هدف با باید اصالحات رسد،می نظر به

چرا در جوامع یست.، ولی در جوامع امروزی ، پیشرفته ، صنعتی و مدرن اینگونه ن بگیرد صورت مشارکت

امروزی دیگر خبری از حقوق ) به معنای واقعی و یاد شده ( نیست ؟چرا معنا ، مفهوم و کاربرد حقوق در 

 زنان شهروندی حقوق تحقق آیا روز در حال تغییر و کمرنگ شدن است ؟جوامع امروز و پیشرفته روزبه

 باشد؟می قانون در انسان برابری مبنای بر جدید قوانین وضع به محدود

 و «نگریبرتری» با که جنسیتی موضوعات در لحاظ همبن به است، استثنائات نسخ و لغو قانون حوزه

 بدون جنسیتی فرهنگ محو باشد، کرده تصریح آن رفع در که چند هر قانون هستیم، مواجه «نگریپست»

 تحقق عینی هایمکانیزم زا یکی هافرصت برابرسازی بنابراین بود، نخواهد پذیر امکان مقتضی تمهیدات

این ، دقیقا همان مشکلی است که در جوامع امروزی و با صنعتی شدن و پیشرفت .باشدمی شهروندی حقوق

خورد.زنان نقش بیشتری در جامعه دارند ولی از تمهیدات ، امنیت و حقوق روز بیشتر به چشم می، روزبه

 مرحلة تا را زن حتی و بوده قانونی فرا که گیردمی شینگر از سرچشمه موارد این شوند.کمتری برخوردار می

 که است ایپیچیده فرآیند زنان شهروندی حقوق کامل تحقق لحاظ همین به .کشاندمی روانی تخریب

 .است گریبان به دست معضل این با حمایتی قوانین تصویب علیرغم یافته توسعه هایکشور

 زده دامن فرهنگی گرایی نسبی بر آمیزتبعیض قوانین وجود سعهتو حال در و نیافته توسعه کشورهای در اما

 حذف فرصت، برابرسازی مساله کنار در لحاظ همین به کند،می ایجاد فرعی و ایحاشیه هایمرزبندی و

 نشانه لیبرال کردی کار برخی زعم به که مهم این. گیرد قرار باید فعال زنان کار دستور در قوانینی چنین



Page 7 of 8 
 

 شهروندی حقوق تحقق جهت در ریزیبرنامه و برده بین از کشورهایی چنین در را موجود وانعم برخی دارد

 .شد خواهد تسهیل زنان

 حرکت دولتی غیر های تشکل .استو جدید در کشور ما ) ایران ( حرکت و حقوق شهروندی زنان نوپا 

 را بهتری های روش توان می قوانین تغییر برای اما است تمرین حال در هنوز حقیقت در که است جدیدی

با تغییر قوانین ، چه چیزی را میخوایم جایگزین آن کنیم؟اصال چرا .نشود ایجاد حساسیت تا گرفت پیش در

 باید قوانین تغییر کند؟و سواالت بسیاری از این قبیل که باید مسئولین و دولت مردان جوابگوی آن باشند.

مدرن و صنعتی -، تغییر حقوق و قوانین شهروندی ، گسترشبا تغییر نگرش و نیازهای افراد یک جامعه 

شدن شهرها ، تغییر افکار و فعالیت زنان در جامعه و..... فضای نا امنی را برای جامعه به خصوص برا زنان به 

وجود آورده که جای تأمل بسیار دارد.و الزم است قوانین و حقوق شهروندی مناسبی را نسبت به جامعه و 

 برای زنان وضع شود. نیاز امروزی

 گیری :نتیجه 

 پی موضوع این به شد گفته که آنچه اساس بر و شده انجام هایو پژوهش ، مطالعات ، مشاهدات اساس بر

های زنان تغییر کرده و به تبع آن ، قوانین و با صنعتی شدن و پیشرفت جوامع ، نیازها و فعالیت که بریممی

خوشایند و مطلوبی برای زنان امروزی  ر حال تغییر است.که این ، تغییرحقوق شهروندی مربوط به زنان هم د

ای و نسبت به فرهنگ آن جامعه و توسط نیست.بهتر است قوانین و حقوق شهروندی به تناسب هر جامعه

 یک شخص الیق و مدبر وضع شود.

وقوانین  حقوق شهروندیهایی فضا و دید چامعه نسبت به زنان ، امیدواریم با پژوهش و نگارش چنین مقاله

در ارتباط با زنان تجدید نظر ، بازنگری و اصالح شود.که محقق شدن این امر نیاز به یک مسئول و مدیر الیق 

ای پربار ، ایمن ، توانیم جامعهو دلسوز و مقتدر دارد.با اصالح فضای جامعه و حقوق شهروندی برای زنان ، می

 آرام ، و.... داشته باشیم.
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 بع :منا

، مؤسسه فرهنگی هنری رایحه  "مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین  "( ، 1393آیینی ، محمد ، )

 تسنیم 

، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ  "حقوق شهری و شهرسازی  "( ، 1393دکتر کامیار ، غالمرضا ، )

 ششم

،  "وق شهروندی درشهر درآمدی بر بنیادهای نظری حق "( ، 1391، ) سید یعقوب،  دکتر موسوی

 پژوهشکده علوم انسانی 
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