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  چکیده
 اجتماعی و سیاسی باعث ایجاد بسترهای متفاوتی در اداره امور نظام هایکارکردی  تحوالت ساختاری و

نهادهای ، مردم، شکل بندی و نقش دادن به بازیگران متفاوت عرصه شهری ازجمله دولت .شهرها شده است
گان کنند و قانون گذار باعث شده است تا وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه بین شهروندان و اداره مدنی

شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی  .امور در سطوح ملی و محلی پدید آید
 بازیگران عرصه سیاسی شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها و ایفای نقش های متعدد نیز به وسیله .هستند

، اما اداره امور شهر و رسیدگی به خواست ها و انتظارات شهروندان، و اجتماعی کشور رقم می خورد
 در پرتو آن به چنین خواست هایی پاسخ معقول و منطقی به توانوجود بسترها و زمینه هایی است که  نیازمند

ستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی ه .داد
ی شرایط و زمینه های الزم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل ربرقرا .یکدیگر دارند

شورای اسالمی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن برمدار ، نهادهای اداره کننده شهر، شهروندان
ن قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دوسویه قانونمداری مبتنی بر تدوی. قانونمداری است

 فعالیت هایشهروندان و مدیریت شهری را روشن می نماید و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و 
پیشینه و خاستگاه ، در این نوشتار سعی می شود ضمن تحلیل و تشریح مفهوم .مدیریت شهری است

شهری کشور واکاوی شده و ارتباط آن بامدیریت شهری نیز شهروندی جایگاه آن در قوانین و مقررات 
  .تبیین گردد

  . خوبمرواییحک قوانین و مقررات، مدیریت شهری، شهروندی، شهر، : ه هاواژکلید 
  

  مقدمه 
 سازمانها و اطالعات تلخیص شده  داده. توسعه اقتصادی در جهان سوم با رشد انفجاری شهرها همراه شده است

 نرخ رشد ساالنه شهری در کشورها توسعه یافته بین حالی کهدهد که در  ندری روگرز نشان میملل به وسیله آ
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 درصد را در همین دوره 7/4 و 9/3شهرهای جهان سوم رشدی بین ،  بوده1990 تا 1950 درصد از سال 4/2 تا 5/1

ن سوم گسترش و توسعه  بیش از دو برابر رشد جمعیت در جهاآن هااین شهرها و نرخ رشد . داشته اندزمانی 
در .  رشد داشته است1990در سال % 36 به 1950در سال % 17 تقریباً از آن هاای که جمعیت  به گونه.اند  یافته

 سازمانهای  داده. رسیده است% 75به % 53مقابل جمعیت شهرهای کشورهای توسعه یافته در همین دوره زمانی از 
 شهر آن در کشورها توسعه یافته 11 شهر بزرگ وجود داشت که 15ان  در جه1950دهد که تا سال  ملل نشان می

 در حال حاضر حالی کهدر . شدند قرار داشتند و شهرهایی از جمله توکیو، لوس آنجلس و نیویورک را شامل می
 شهر در 264ای از آن برابر   شهر بزرگ با بیش از یک میلیون نفر وجود دارد و تعداد عمده414بیش از 
 تغییرات جمعیتی نواحی شهری و روستایی جهان یکجدول )1، 1990بروکنر،(. ی جهان سوم قرار دارندکشورها

اگرچه تعداد جمعیت شهری در حال افزایش بوده، اما  .میدهدنشان را  2030بینی سال  پیش و 2003 سال در
  .مات مورد منازعه می باشدننده خدتعریف حقوق شهروندی و تعامالت متقابل شهروند و دولت و نهادهای ارائه ک

 
  2030بینی سال  پیشو  2003تغییرات جمعیتی نواحی شهری و روستایی جهان درسال:1جدول

  شاخص            
 سطح

 درصد شهرنشینی )هزار نفر(جمعیت روستایی  )هزار نفر(جمعیت شهری 
نرخ متوسط ساالنه 

 2005-2000تغییرات 

 روستایی شهری 2030 2003 2030 2003 2030 2003 سال

  4/0  1/2  8/60  3/48  3185470  3257529  4944679  3043935 جهان
  ـ5/0  5/0  7/81  5/74  227505  306854  1014773  896442  کشورهای توسعه یافته

  5/0  8/2  1/57  1/42  2957965  2950675  3929906  2174493  سعهتوکشورهای در حال 
کشورهای کمتر توسعه 

  یافته
191160  544304  526920  712511  6/26  3/43  3/4  7/1  

  2003 ملل متحد ،سازمان:ماخذ 

  طرح مسأله
برای شناخت شهرها، ابتدا باید به . های کلی توسعه آن رابطه نزدیک دارد شکل فضایی یک جامعه با مکانیسم

را باید نه تنها به شود، شهرها   اشکال فضایی ایجاد و دگرگون میآن هادرک فرایندهایی بپردازیم که به وسیله 
 بلکه همچون بخشی جدایی ناپذیر از فرایندهای مصرف جمعی درنظر - ناحیه شهری–عنوان یک مکان مشخص 

  .)604، 1374 گیدنز،(شوند داری صنعتی محسوب می ای ذاتی از سرمایه گرفت که این فرایندها نیز خود جنبه
ت فضای شهری نیز اشکال متفاوتی به خود گرفته  شرایط و فرایند مدیرینظام هابه تناسب گوناگونی این 

های  گذاری، حکومت ها و نقش دادن به بازیگران متفاوت از جمله دولت، نهادهای قانون بندی این شکل. است
های مدنی جامعه و شهروندان باعث شده است که یکی از مسائل و موضوعات  ها و بخش محلی، مردم، تشکل

ط به و بحث مرب،در سطح جهانی مطرح شود) ریزی و مدیریت شهری برنامه(ریمهمی که در حوزه مطالعات شه
چنانچه نظام مدیریت شهری را به عنوان یک نظام اجتماعی  .مدیریت شهری باشد حقوق شهری، زندگی شهری و
ریزی، هماهنگی،   کار بدانیم این نظام شامل فرایندهای سیاستگزاری، برنامه دارای سلسله مراتب و تقسیم
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دهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری است و منابع اطالعاتی، مالی و انسانی و انتظارات شهروندان و سازمان

های و خدمات مورد نیاز جامعه ساکن در شهر و تغییرات کالبدی فضاهای شهری به عنوان  دولت به عنوان ورودی
 تدوین قوانین و مقررات راجع به شهرسازی، اهمیت حقوق شهری را باید در .شود خروجی این نظام تلقی می

پیامدهای دگرگون  ریزی و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر برنامه
  .ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد کننده در برنامه

مواجه هستند که مقابله درست و ریزان شهری با مسائل و مشکالتی  به عقیده هیراسکار معموالً مدیران و برنامه  
، عملی با این مسائل و مشکالت محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقررات شهری است و قانون شهرداری

  از جمله مهمترین این قوانین استها بندی زمین قانون منطقه، ریزی شهری، قانون بهسازی شهری قانون برنامه
زمانی موجب منفعت مدیریت شهری گیری شهری  فرایند تصمیم معتقد است  باستیه نیز.)201، 1376، هیراسکار(

از این رو قانونمند کردن این روند . ها عالقه پیدا کنند گیری می شود که شهروندان بیشتر به مشارکت در تصمیم
 )429 و 368، 1377اشرفی،(»ها می نماید گیری شهروندان و مشارکت در تصمیم،کمک زیادی به مدیریت شهری 

تواند کارآمد و دارای اثرات مثبت باشد که نسبت به  مطابق مطالب پیش گفته نظام حقوق شهری در صورتی می
و تثبیت رابطه دوسویه میان ) ریزان و مدیران شهری و به تبع آن برنامه(ریزی و مدیریت شهری وظایف برنامه

قبال شهروندان دقیق و دارای ضمانت وظایف و حقوق شهروندان در قبال مدیریت شهری و مدیریت شهری در 
  .اجرایی الزم باشد

 مقررات شهری و عناصر مدیریت شهری ،در این نوشتار هدف اصلی وارسی جایگاه شهروندی در قوانین  
ای از  برای بررسی موضوع از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان یک رویه عمومی استفاده شده است و برگزیده. است

مدل .  مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است،رات شهری که مورد عمل و استناد استمجموعه قوانین و مقر
ای از آن   است که بخش عمده شهریحقوق و وظایف دوسویه شهروندان و مدیریت، واقعیت شهروندی، تحلیل

نون اگر چه برخی از این قوانین از جمله قا. یابد در نظام حقوق شهری کشور و قوانین و مقررات تجلی می
مدیریت و اداره ، ها گیری ی عمومی غیردولتی برای تعیین جهت هاسازمانشهرداری مبنا و محور اصلی تشکیل 
شوند که مدیریت شهر   تلقی میی به عنوان ابزارهای نیز سایر قوانین،شوند امور در شهرهای کشور قلمداد می

توان به عنوان   لذا قوانین و مقررات شهری را می.بپردازد به تحقق اهداف خود نقش آن هابه تواند با استناد  می
به تعبیر بهتر بازیگران و عناصر اصلی . یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود

توانند شهروندان را  مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خودو سایر اعضا می
  .ور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی به معنای آنچه در مبانی این نوشتار می آید را محقق سازنددر اداره ام

در بررسی قوانین و مقررات شهری در ابعاد شهرسازی مدیریت شهری و شیوۀ اداره امور شهر موضوع   
ها نیز  موجودیت و موضوعیت روبروست، طرح این پرسش،  خاستگاه،شهروندی با دو پرسش به لحاظ بستر

توان گفت  لذا می. نیازمند توجه به سطح تدوین این قوانین و نوع نگاه حکومت مرکزی به مقوله شهروندی دارد
در سطح کالن و ملی چه در فرایند تهیه، تدوین و تصویب قوانین و چه در واگذاری و تفویض امور به سطوح 
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 براساس تکالیف و وظایفی که یک شهروند در شود و آیا خرد و محلی چگونه به مفهوم شهروندی نگریسته می

های الزم برای اینگونه  زمینه، برابر دولت و جامعه به عهده دارد و یا حقوقی که یک فرد از دولت انتظار دارد
همچنین در سطح میانی در نظام مدیریت شهری و نظام حقوق . شود حقوق و وظایف در قوانین در نظر گرفته می

ها الزم متناسب با  سازوکارها و رویه) تشکیل شوراهای اسالمی(گیری نهادهای مدنی کلشهری ایران پس از ش
این است که آیا در نظام حقوق شهری و به  لذا پرسش نوشتار. بینی و تعریف شده است پروژه جامعه مدنی پیش

 اجتماعی دیده تبع آن مدیریت شهری نقش و جایگاهی برای شهروندی از حیث حقوقی با ابعاد سیاسی، مدنی و
  شده است؟

  مفهوم شهروندی 
 بر روند، فرایند سرشت و سرنوشت استهایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی   و نگرشبرداشت ها

ها بر نحوه عینیت  بنابراین فهم پدیده. دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند گیری و شکل شکل
این . کند ها می ی نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیدهبرداشت هاذا شناخت ل.  مؤثر استآن هایافتگی 

در زمینه مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات . اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است
کنشگران (ها سیاسی، نمایندگان مجلس محلی، شهرداران، اعضای شوراهای اسالمی، اعضای احزاب و تشکل

  .)18، 1380 نجاتی حسینی،(باشد از این مفهوم حائز اهمیت می) جمعی و مطبوعاتی
 را که هگل آن را نیاز ن هاا اساسی انسیها به این ترتیب شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه  

جامعه موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک . نامند، ارضاء نماید به اسمیت شناخته شدن می
 به او حالی کهپذیرد، در  کند، می این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می. گسترده داللت دارد

شهروندان به عنوان کارگزاران خالق همواره راههای جدیدی برای بیان . دارد استقالل فردی را نیز ارزانی می
وهای در حال تغییر شهروند و جامعه به حقوق، وظایف و  برای شکل دادن به نیازها و آرز.یابند شان می شهروندی

 ساده و یتعریف نمی توان  که شهروندی در مورد روابط انسانی استییاز آنجا. نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود
  .)9-17 ،1381 فالکس،(  ارائه نمودبرای آن به کار رود Ĥن ها همه زموایستا را که برای همه جوامع 

توان اذعان نمود که شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل   گفتار ارائه شده میبه عنوان خالصه  
تحول و ماهیت . ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقالل داللت دارد مجموعه

عمق آن توان از طریق بررسی ابعاد به هم مرتبط بستر، گستره، محتوی و  شهروندی را در هر زمان مفروضی می
شود که موانع فراروی اعمال آن شناسایی و رفع  یک احساس وافر شهروندی تنها هنگامی حاصل می. درک نمود

به عبارتی شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در . شوند
  .سطح مشخص شده است

، جایگاهی اجتماعی است که در 1هروندی از دید تامس اچ مارشالش:شهروندی از دیدگاه فرهنگ جامعه شناسی
یکی از موضوعات  . حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است-سه نوع حق شامل حقوق مدنی بارابطه با دولت

                                                           
1 Thomas H. Marshal. 
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یا محروم از (های مختلف، مشمول شهروندی  شناختی مربوط به شهروندی این است که چگونه گروه مهم جامعه

 از قبیل محرومیت زنان از حق رأی در بریتانیا و آمریکا تا قرن بیستم، یا محرومیت کارگران از – می شوند) آن
   .گذارند ها بر نابرابری اجتماعی تأثیر می  و اینکه چگونه این–داری   تشکیل اتحادیه در اوایل دوران سرمایه

در عین . شود  دهد که با قانون اعطا میمفهوم شهروندی منزلتی را نشان می :شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی
. دارای حقوقی هستند 1شان در اجتماع یا واحد سیاسی  که اشخاص به اعتبار جایگاهنشان می دهدحال، این مفهوم 

از . شوند، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی مشترکی سهیم می بر
 یا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان از لحاظ ترک، خواه در فعالیت اقتصادیدگی مشاین رو به سبب همان زن

بنابراین ارتباط قطعی میان عضویت در یک اجتماع و شهروندی واحد . اخالقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند
هایی که  گاههم عضویت و هم شهروندی ممکن است به عنوان منزلت های اعطا شده یا جای. سیاسی وجود ندارد

  . شوند تعبیر گردد به طور تجربی تعیین می
 2)معموالً دولت ملی(شهروندی درواقع شرایط عضویت در واحدی سیاسی : شهروندی از دیدگاه جغرافیای انسانی

شهروندی بیش از . دهند است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می کند وظایف معینی را انجام می
بین  4و فیلو 3پینتر. دهد باشد، مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه رسمیت میآنکه نظریه 

اشکال سیاسی شهروندی، بر مسائل . گذارند  اجتماعی آن فرق می–اشکال سیاسی شهروندی و اشکال فرهنگی 
اجتماعی شهروندی، شامل  –مربوط به جایگاه فرد در برابر هیئت سیاسی فراگیر استوار است اما اشکال فرهنگی 
. شود ای زنده و فعال پذیرفته می مسائل مربوط به کسی است که به عنوان عضو شایسته، ارزشمند و مسئول جامعه

سهم . به این ترتیب، مفهوم شهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است
هایی چون حقوق، وظایف  ست که چگونه مسئله فضا در مقولهمشخص جغرافیا، جلب توجه به این موضوع بوده ا

  :دست کم دو شیوه کلی برای پرداختن به این موضوع وجود دارد.گردد معانی و اثربخشی شهروندی مطرح می
 و حقوق 5های حقوق قانونی توان به طور تحلیلی برای نشان دادن تفاوت نخست اینکه مفهوم شهروندی را می  

شهروندی رسمی، تضمین الزم و کافی . های ملی به کار برد  مختلف در داخل و بین دولتهای گروه 6واقعی
 هم از ،8تغییر الگوهای شایستگی. به کسانی که نیازمند آن هستند تعمیم یابد 7دهد که حقوق و امتیازات نمی

  هاسازمانجدید این ت. گیرد  سیاسی سرچشمه میسازمان تجدید ودگرگونی فرهنگی ، تجدید ساختار اقتصادی
کنند،  بحث درباره مرزهای میان جامعه مدنی و دولت را در مواردی که در طول زمان و در عرصه فضا تغییر می

گران در ترسیم جغرافیای شهروندی، نقشه تغییرات را در پیش فرض های  تحلیل .اند دوباره به میان آورده
برخی  اند و ، رسم کردهدهند ترین جوامع را تشکیل می رفتهی که زیربنای قراردادهای اجتماعی پیشآن هامردساالر

                                                           
1 - Polity 
2 - Nation - state 
3 - Painter 
4 - Philo 
5 - dejure 
6 - defacto 
7 - entitlements 
8 - eligibility 
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اقتصادی و سیاسی ساکنان یا , را تا حدی که حقوق اجتماعی 2 و اجتماعات1ها های عمده میان محله از نابرابری
  .اند تواند متغیر کند، مشخص ساخته اعضا را می

ن مبنایی برای این عقیده به کار برد که توان به طور هنجاری، به عنوا دوم اینکه مفهوم شهروندی را می  
بنابراین جست و جوی . ای که به حقوق فردی و همچنین عدالت اجتماعی حساس است چگونه باید باشد جامعه

ای برای دگرگونی در مقیاس محلی، ملی، فراملی و  حقوق شهروندی، بینشی از دگرگونی اجتماعی و وسیله
های محلی و ملی و تنش  ای جغرافیدانان سیاسی، بررسی تنش میان دولته یکی از پروژه. دهد جهانی بدست می

این تنش از نزاع برای کسب قدرت سیاسی الزم برای تعیین حقوق . میان واحدهای ملی و فراملی خواهد بود
  .خیزد شهروندی و کسب توان مالی الزم برای تضمین آن برمی

 به وسیله سیاستمداران قدرتمند بر شهروندان منفعل محتوای دورنمای شهروندی چیزی نیست که به سادگی  
درصدد گرفتن وظایفی است که دوستان و خویشاوندان » شهروندی فعال«واقعیت این است که نوعی. تحمیل شود

 انتظار دارد همچنین. بپردازند،دارد تا به خدمات نوع دوستانه ای که زمانی به وسیله دولت عرضه می شد را وامی
رایگان برای انجام اقداماتی اختصاص دهند که قبالً به طور  طور داوطلبانه وقت و تخصص خود را به شهروندان به

در بحث خود نشان می دهد که  3با این وصف، همان طور که بل. گردید وسیله حکومت های محلی ارائه می
       دیده  5و استالی 4تنچگونه شهروندی از طریق جنسیت ساخته می شود و یا همانطور که در مقاله های مارس

هایی را که  ها و نابرابری می شود، مردم می توانند جغرافیای شهروندی خاص خود را به نحوی بیافرینند که تناقض
 به شدت ،بنابراین، آنچه شهروندی باید باشد .به صورت هنجارهای سیاسی غالب درآمده است به چالش بخواند

 با حقوق سیاسی مرتبط است این است که شرط مشارکت کامل در جامعه، بحثی که معموالً. مورد منازعه است
  .)111، 1382،برک پور(حفاظت از حقوق مالی و دارایی شخصی است

 :های مشترکی دارند توان دریافت که این تعاریف هسته های شهروندی می با نگاهی به ادبیات گسترده نظریه  
مجموعه ای به هم پیوسته از وظایف، حقوق،  ،می اعضای جامعهنوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تما

احساس  ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، استعاری و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان ولیتؤتکالیف و مس
تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

ورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، برخ فرهنگی
  .علق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومیسیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از ت

  
  
  

                                                           
1 - Localities 

2 - Communities 

3- Bell 

4 Marston 

5 - Staeheli 
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  مفهوم مدیریت شهری

ای دشوار  مدیریت امور شهر را به وظیفه ، رشد و توسعه روزافزون شهرها وگستردگی و پیچیدگی مسائل شهری
ریزی شهری یکی از  ایمنی و برنامه، حمل و نقل، زیست عالوه بر موضوعاتی همچون محیط. تبدیل نموده است

اگر شهر  .ای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است کننده عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین
ریزی آینده و اداره امور کنونی  صری برای برنامهی درنظر گرفته شود الزم است که در رأس آن عنسازمانهمچون 
و  آن هامسائل بسیاری در شهرها و جود دارد که برای حل . این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید. قرار گیرد

این موضوع . وجود مدیریت شهری ضروری است پاسخ به درخواست های موجود در عرصه های زندگی جمعی
 در اموری مانند تأمین بهداشت و لذا. کند یژه پیدا میی و عمرانی عمومی جنبه وبه خصوص در مسائل خدمات

ی با تشکیالت سازماننظافت محیط شهر، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی شهر و شهروندان و نیازمند وجود 
  .مشخص است تا مدیریت شهر به نحوه مطلوب صورت گیرد

دهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر انسازمبدین سان مدیریت شهری عبارت از   
کنترل و هدایت است ، نظارت، اجرا، و شامل کارکردهای برنامه ریزی)70-81 ،1379، صرافی و دیگران(است

  .که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده شهروندان و قرارداد های اجتماعی باشد
 مدیریت شهری ما را سازمان ماهیت آن با مفهوم شهرداری به عنوان مبه رغترادف مفهوم مدیریت شهری   

ی سازمانی در نظام اداره امور شهرهای کشور سازمانعنصر  .ان نمائیمیسازد تا مفهوم شهرداری را نیز ب ناگزیر می
 ی است که سکنه یکسازمانشهرداری «توان گفت  در یک تعریف می. عمومی غیردولتی با نام شهرداری است

 اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره نمودن آن هاشهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به 
های مشترک محلی به وجود می آورند و به  نیازمندی تأسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین 

هده آن واگذار گردیده است با اسلوبی منطقی و دهند تا هزینه خدماتی را که بر ع آن اختیار و نمایندگی می
  .)6 ،1371 هاشمی،( وصول کند آن هاعادالنه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع و سرشکن نموده، از 

ی است عمومی و غیر دولتی که دارای سازمانشهرداری « قانون محاسبات عمومی کشور نیز 5 ماده بربرا  
 و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت شخصیت و استقالل حقوقی بوده

با  )187 ،1384اکبری؛ عبدالهی، (»کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده است، تأسیس شده است
را مساوی با  با توجه به دیدگاهی که آن(تعریف مدیریت شهری«توان گفت  میتوجه به تعاریف ذکر شده 

ی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سازمانعبارتست از اداره ) گیرد هرداری میش
ی سازمانگردد و در محدوده فعالیت خود استقالل   و مطابق با قانون تأسیس میآن هاسطح شهر از طرف 

مفهومی  اید مد نظر قرار می گیردما آنچه به عنوان مدیریت مطلوب شهری ب ا.)27 - 1381،26، سعیدنیا،(»دارد
در قالب شهرداری است، ی و تشکیالتی با وظایف مشخص برای اداره امور شهرسازمانفراتر از تعریف یک نظام 

 .بلکه جهت گیری باید به سمت تحقق مدیریت واحد و شکل گیری حکومت محلی در شهر هدایت شود 
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   خاستگاه نظری مفهوم شهروندی وپیشینه

سی قوانین و مقررات شهری، مدیریت شهری و تشریح جایگاه مفهوم شهروندی در فرایند قانونی و برای برر
پیوند میان جامعه، شهروند و . ی در نظام شهری کشور نیاز به وارسی و واکاوی پیشینه این مفهوم استسازمان

    ندی در جامعه را روشن ساز تحقق آن نیز لزوم بررسی تکوین تاریخی و اجتماعی تحقق شهرو بسترهای زمینه
  .می نماید

آنتونی گیدنز نظریه پرداز برجسته اجتماعی معتقد است که پدیده های مدرن از جمله پدیده شهروندی   
جامعه / توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت. برخوردار از یک پیشینه تاریخی بلندمدت وکوتاه مدت هستند

، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دارای یک پیشینه تاریخی بلند  استعمارینظام های/ مدنی و حوزه عمومی
و یک پیشینه تاریخی ) از دولت شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان و قرون وسطی در غرب(مدت 

 حسینی، نجاتی(است) 20 و دوران تاریخی معاصر در سده 18از رنسانس تا عصر روشنگری در سده (کوتاه مدت
1380، 25(.  

 شکل گیری ایده شهروندی نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که از آن به وتحقق مفهوم   
   سسات، انجمن ها،ؤبه طور خالصه جامعه مدنی به مجموعه ای از نهادها، م. عنوان جامعه مدنی یاد می شود
حوزه حقوق ، خالت قدرت سیاسیاطالق می شود که فارغ از د) غیر خصوصی(تشکل های خصوصی و مدنی 

 می کند در چنین فضا و بستری است که شهروندی زمینه بروز و ظهور پیدا. گروهها را در بر می گیرد ومدنی افراد
شهری در قالب تمدن  دولتتجربه ، ابتداهمچنین سیر تحوالت جامعه مدنی . )330 و 331 ،1381، بشیریه(

شکل گیری مجمع شهر ، پدیده جهانگیری و جهانداری و سومری دموکراسی بدوی جوامع شرقیسپس، سومری
حرکت تکامل یابنده دولت و  و سرانجام و قانون شهری و از همه مهمتر شکل گیری حکومت شهروندی یا پولیتی

  .)31 ،1378 پرهام، ( را نشان می دهدجامعه مدنی
دولت یا شهر در نظر . اراده استشهر و شهروندی و حکومت خوب در آراء افالطون دارای دو عنصر عقل و  

افالطون امری است طبیعی، یعنی داشتن یا نداشتن نظام سیاسی امری دلبخواهی نیست بلکه زندگی بشر بدون آن 
دستیابی همچنین .  انسان است و کشش تکوینیدر نظر او علت تشکیل دولت و شهر نیازهای طبیعی. ناممکن است

 می تواند جامعه را به سمت کهفاده از توان صاحبان عقل و خرد می باشد به حکومت و جامعه خوب نیازمند است
را باید در شهر، شهروندی و حکومت خوب در آراء ارسطو. )55-59 ،1381،خاتمی( کند یزندگی خوب رهبر

. ، بررسی نمود پایان تمدن یونانی و آغاز عهد یا عصر هلنی استاوکهمهمترین ویژگی اجتماعی دوران چارچوب 
خت شناسی شهر هلنی نشان می دهد که هسته شهر کانون با ارزش ترین فعالیت آن و ذات کل وجود آن، ری

های حکومت  ارسطو معتقد است که از مهمترین شاخص«) 236 ،1381عظیمی، (»اکروپلیس یا دژ مقدس بود
ارکت در سرنوشت به نظر او شهروند کسی است که حق مش. خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است

برخالف افالطون که فیلسوفان را صاحبان فضیلت می داند و مردم را از این .  احراز مناصب و دادرسی دارد،جامعه
می داند که برای همه ) نه نظری( را در گرو بدست آوردن حکمت عملیمنصب محروم می کند ارسطو فضیلت
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 خاتمی،(فرمانبری را بیاموزند و هم رموز فرماندهی را شهروندان باید هم شیوه هلذا هم. شهروندان میسر است

1381، 74(.  
ی دولت شهر عده ای آزاد و شهروند و عده ای برده تلقی می شوند و ماهیت سیاسی دولت شهردر به نظر او  

های کیفی در یک چیز با  ولی با وجود این تفاوت. نیز بر همین اساس از مفهوم شهروندی بنا گذاشته شده است
 شهروندان آن محسوب می شوندو به همین دولت شهرهمه اعضای . مشترکند و آن عنوان شهروندی استهم 

  .)37 ،1378 پرهام،(اسی به طور برابر برخوردار هستنددلیل از حق حاکمیت سی
گیری مفهوم شهروندی و برداشت جوامع مختلف از این مفهوم باعث  تاریخی شکل سیر: الگوهای نظری شهروندی

 آن ها در زیر به برخی از کهست تا صور گوناگونی از شهروندی در قالب الگوهای نظری نشان داده شودشده ا
   .اشاره می شود

الگوی نظری یانوشکی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و فرهنگی مؤثر در توسعه تایخی  در  
 ارتباط 1در الگوی دیگری .ان داده شده استشهروندی در غرب و نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر یکدیگر نش

مفروضات و شرایط اجتماعی مؤثر بر  ها، روندی را به تفکیک اصول، ویژگیمیان نظام سیاسی دموکراسی و شه
دهد که وجود نظام دموکراتیک پیش  این الگو در درجه اول نشان می. گیری شهروندی بدست داده است شکل

الگوی نظری هابرماس نقش اجتماعی شهروندی در ارتباط با حوزه عمومی در .شرط اصلی تحقق شهروندی است
در نزد او اعضای جامعه مدرن صرفاً در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی از . و جامعه مدنی ترسیم شده است

 اقتصادی، سیاسی چنین نقش نظام هایحال آنکه در حوزه خصوصی و خرده . نقش شهروندی برخوردارند
ای پارسونز چگونگی ارتباط و پیوند دو سویه میان نظام  در الگوی نظری نظام جامعه. به عهده ندارنداجتماعی را

 اقتصادی، نظام هایتوان گفت رابطه میان شهروندان و  پس می. ای و حقوق و وظایف شهروندی آمده است جامعه
 شهروندی و وظایف شهروندی تأکید اصلی این الگو بر حقوق .سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دوسویه است

الگوهای فوق  .)29 و 31، 1380 ،نجاتی حسینی(.های کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است است که از مؤلفه
که به  گیردترسیم الگوی نظری ارتباط میان شهروندان و مدیریت شهری در این نوشتار قرار می تواند مبنایی برای 

  .)1382، ت کشوروزار(شرح زیر قابل ارائه می باشد
  

    وظایف شهروندی                                                حقوق شهروندی            
  

  رفاه شهروندی                   امتیازات شهروندی        
  

  ت اجتماعیمشارک                   تعلق اجتماعی                   
  1382نجاتی حسینی ،:ماخذ 
  الگوی شهروندی 3شکل 

  

                                                           
1 Kar & Hatnet. 

 شهروندی
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  سازیشهرقوانین ومقررات شهروندی و 

در تمامی کشورهای پیشرفته و حتی در اغلب کشورهای جهان سوم، نظیر هندوستان و ترکیه مقررات شهرسازی 
در ایران گذشته از فقدان مبحث . به صورت قانون درمی آیند و توسط مراجع قوهء مقننه تصویب می شوند

اً وقی منسجمی تحت عنوان قانون شهرسازی، مقررات پراکنده ای که در این زمینه وجود دارند نیز اکثرحق
 قوانین به طور کلی در نظام حقوقی کشور .)3 و 4 ،1379 ،افشاری نادری(محصول و مصوب قوه مجریه هستند

ری مطرح می شوند و بدیهی است در شهرسازی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و بیشتر به صورت ضوابط ادا
چنین شرایطی دیدگاه مراجع حقوقی به قوانین شهرسازی در حد ضوابط اداری است و در صورت هر گونه 

  .)11 ،1379 ،اردشیری(»تعارض با قوانین جاری کشور، قوانین شهرسازی نادیده گرفته می شود
ات رضوابط و مقر  اماقل و جامع استبه طور کلی، بحث در حوزه حقوق شهروندی، خود یک بحث مست  

شهرسازی یا به تعبیر دیگر حقوق شهرسازی در صورت انطباق با اصل بهره مندی مورد نظر مارشال که در عبارت 
برای این منظور در وهله اول اساساً باید . حقوق شهروندی خالصه می گردد، بسیار کار آمد ارزیابی می شوند

 حقوق شهرسازی و مدیریت شهری مالک عمل، چه میزان، حقوق شهروندی بررسی کرد که در حال حاضر در
  مشروعیت داد؟ و آیا ساز و کارهای ظهور رابطه شهروندی در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب وجود دارد؟

نتایج بررسی مجموعه مقررات و شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی   
ری ایران از تاریخ تأسیس تا کنون، حاکی است که متأسفانه اساساً چنین رویکری در مجموعه شهرسازی و معما

» مردم«و » شهروند«ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی وجود ندارد، به طوری که حتی کاربرد اصطالحاتی نظیر 
ین استنتاج می گردد که بنابراین چن. در متون ضوابط و مقررات مزبور حتی برای یک مورد نیز مشاهده نمی شود

از طرف دیگر سازوکارهای . مشروعیت ندارد» حقوق شهروندی«اساساً در مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی 
به طوری که در ضوابط مصرح . در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب نادیده گرفته شده است» شهروندی«ظهور 

... ب ضوابط و مقررات اجرایی طرح های جامع و هادی ونحوه تصویب طرح های جامع شهرها و نحوه تهیه تصوی
در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب پیش » شهروندسازی«هیچ سازوکاری برای ظهور شهروند به عبارت بهتر 

به . بررسی ضوابط و مقررات اختصاصی شهر تهران نیز حاکی از این معضل و کاستی است .بینی نگردیده است
یه و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله در فرایند تهیه و تصویب اولین طرح جامع طوری که اوالً در ته

نادیده گرفته شده و به » حقوق شهروندی«شهر و طرح حفظ و ساماندهی و نیز ضوابط و مقررات اجرایی، 
 خاص شهروندان مجموعه شهر بسان شیئ برخورد شده است، از این رو، نمی توان از انطباق آن با مطلوبیت های

اً، تحلیل محتوای ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع و مجموعه ضوابط و مقررات ثانی. اطمینان حاصل کرد
 حتی از کاربرد  که است از آنمالک عمل صدور پروانه ساختمانی، تفکیک اراضی، کسب و پیشه حاکی

دهایی برای مشارکت آن در ساز و  پیش بینی فراین و جایگزین نظیر مردماصطالحاتو » شهروند«اصطالح 
در مجموعه مقررات و ضوابط مالک عمل کسب و پیشه واحدهای . کارهای تصمیم گیری خودداری شده است

 قانون 15تجاری و تولیدی، استعالم و اخذ نظر اتحادیه های صنفی، صنوف تولیدی و خدمات فنی به استناد ماده 
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مورد توجه و مشروعیت یافته است ولی ) مجلس شورای اسالمی 31/2/68مصوب (» اصالح قانون نظام صنفی«

حتی این امر نیز در خصوص صدور مجوز به واحدهای جدید صنفی محدود به همان واحد صنفی بوده و نظر 
قوانین و ضوابط شهرسازی   حال آن که.)126 ،1382صالحی، (نمی گیرد بر سنجی از شهروندان ذینفع را نیز در

در حال حاضر با شرایط موجود معموالً . ا در ایجاد هر گونه بنایی در شهر روشن می کنندتکلیف شهروندان ر
 اخذ ند، هنگامی است که برایدهمی  قرار توجه  رامورداولین باری که شهروندان ضوابط و مقررات شهرسازی

 رابطه شهروند با در این زمان.  احداث ساختمان یا محل کار و کسب خود به شهرداری مراجعه می کنندپروانه
 شهرسازی بسیار سطحی است و به لحاظ عدم آگاهی با فلسفه قوانین و مقررات، آن را مانعی در رسیدن به 

مهمترین . )24 ،1379 ،هاشمی(خواسته های خود یا ابزاری در دست شهرداری برای کسب درآمد می پندارد
فروش . ، اثرات فروش تراکم مازاد می باشدنمونه ای که ناقض مطلوبیت های شهروندان در شهر تهران است

تراکم مازاد با توجه به اثر آن در کاهش سرانه کاربری های رفاهی و توان محیطی شهر در مقابل آلودگی هوا، 
افزایش ترافیک و مشکالت دیگری که ناشی از آن می گردد، یک ناسازگاری بارز در رابطه با مطلوبیت های 

ی که در قالب ضوابط و مقررات فروش تراکم مازاد طی دهه اخیر در شهر تهران مصوبات. شهروندان می باشد
بر همین اساس، خالصه گزارش نظر سنجی از . مالک عمل بود، با مطلوبیت های شهروندان هیچ انطباقی ندارد

م موافق  مؤید آن است که اکثر قریب به اتفاق مردم با توقف فروش مازاد تراک81شهروندان تهرانی در تیرماه 
، 129، 1382 ،صالحی( قانون مدنی خواستار رسیدگی به آن نشده اند38 به استناد ماده آن هااما هیچ یک از بودند

  .)1 ،1381 ،به نقل از مؤسسه ملی پژوهش
  

 

  

  

                            

        

  
  
  
  

  ترسیم از نویسندگان :ماخذ                                                          
  و حقوق شهری،شهروندی ارتباط مدیریت شهری :2 شکل

  

 شهروندی

وظایف، تکالیف و  توقعات و انتظارات و نیازها
 مسئولیتها

  حقوق شهری

 مدیریت شهری

  بخش خصوصی  شهرداری شورای اسالمی شهر  شهروندان
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  شهروندی و قوانین و مقررات مالک عمل مدیریت شهری

ای است که مالک عمل مدیریت  آید تحلیل محتوایی شکل و مفهومی از قوانین اصلی و پایه آنچه در پی می
ر حیطه حوصله این نوشتار به جایگاه شهروندی در این قوانین اشاره شهری در اداره امور شهرهاست و سعی شده د

  .شود
  قوانین پایه ) الف

  گفتمان قانون اساسی و شهروندی -
اصول یکم تا هشتم قانون اساسی که ناظر به ماهیت حکومت، مشروعیت الهی، رهبری شیعی و کرامت انسانی 

اگرچه .  و محدوده دخالت و مشارکت مردم نیز هستاست، در عین حال حاوی طرز کار مدیریت سیاسی و میزان
ویژه نوع غربی آن از واژه شهروند استفاده ه در قانون اساسی برخالف بسیاری از مجموعه قوانین اساسی موجود ب

در زمینه شهروندی سیاسی که با . نشده است، با وجود این، مفاد برخی از اصول آن در تعامل با شهروندی است
وهفتم و پنجاه و  وششم، بیست  نیز روح حاکم بر اصول سوم، ششم، بیستشود اسی تعریف میحق مشارکت سی

همچنین شهروندی اجتماعی که با برخورداری از . گیرد نهم قانون اساسی به نوعی در تعامل با شهروندی قرار می
شود، نیز در   تعریف میمسکن، بهداشت، اشتغال، تأمین اجتماعی و مانند آنرفاه و خدمات اجتماعی، آموزشی، 
 در مجموع گفتمان قانون اساسی .ا سی و یکم و چهل و سوم آمده استاصول سوم و بیست و یکم و هشتم ت

های حقوقی قانونی برای ایجاد شهروندی از ظرفیت ً مناسبی  بینی برخی از زمینه جمهوری اسالمی از منظر پیش
  .برخوردار است

  و شهروندیکشور ماعی، فرهنگی های توسعه اقتصادی، اجت برنامه -
رنگ و  شهروندی و مسایل مربوط به آن بازتاب کمدر مجموع دهد که  های توسعه نشان می تحلیل محتوای برنامه
طور صوری  ها به  ماهیت برخی از راهکارها و راهبردهای مندرج در این برنامه.ها داشته است ناچیزی در این برنامه

به . ها و بسترهای ایجاد شهروندی برخوردار بوده است قویت، گسترش و ارتقای زمینهای برای ت از ظرفیت بالقوه
صورتی نسبتاً محدود در خدمت تقویت زمینه  های توسعه اول تا سوم ایران پس از انقالب و به عبارت دیگر برنامه

  .بوده استگیری برخی از اقدامات دولت تأثیرگذار  و بسترسازی شهروندی بوده و به هرحال بر جهت
گیری محوری اهداف برنامه  که جهتمبتنی بر ده هدف کلیدی است ) 72 – 1368(کمیت برنامه اول توسعه  

در حالی که محور کلی برنامه اول . های اصلی شهروندی اجتماعی و رفاه نسبتاً همخوانی دارد  اول در کل با مؤلفه
برای تقویت زمینه شهروندی رفاه برخوردار بوده است، توسعه در ارتباط با شهروندی، عمدتاً از ظرفیت مناسبی 

  .شود ها و بسترهای شهروندی مدنی و سیاسی نیز در آن دیده می هایی از گسترش زمینه رگه
توسعه نیز بر اهدف مشابهی استوار است، با این تفاوت که در برخی اهداف تصریحاً سوم  وبرنامه دوم   

رسد که از شهروندی رفاه به سمت  نظر می  برنامه دوم توسعه به. استتر شده  سیاسی اجتماعی پررنگمشارکت
شهروندی سیاسی به معنای موردنظر دولت یعنی کمک به دولت جهت انجام بهتر وظایف خود سوق داده شده 

های تخصصی   از جمله حمایت از ایجاد تشکل و سومهای جدید برنامه دوم مشی در عین حال برخی از خط. است
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گذاری، رعایت حقوق انسانی اجتماعی، گسترش قانون و جلوگیری   شوراهای اسالمی و نیز تقویت قانونو ایجاد
  .شکنی و تجاوز و تعدی به حقوق اشخاص طنینی از شهروندی مدنی هرچند به صورت محدود را دارد از قانون

م انداز بیست ساله توسعه تفاوت از برنامه های قبلی و در چارچوب سند چشمکه برنامه چهارم توسعه کشور   
 امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، کشور تنظیم و تصویب شده در قالب بخش سوم خود با عنوان توسعه سالمت

. جهت گیری خود را به سمت تحقق الزامات و نیازهای شهروندی رفاه و شهروندی اجتماعی معطوف داشته است
ظف شده است با هدف ارتقای حقوق انسانی و امنیت فردی و  قانون نیز دولت مو100از سویی تصریحا در ماده 
حقوق شهروندی اقدام نماید که این موضوع نقطه عطفی در برنامه های توسعه در منشور اجتماعی نسبت به تدوین 

اگرچه برخی زمینه های تحقق ؛ تلقی می شود  به خصوص شهروندی مدنیکاربرد لفظ و محتوی شهروندی
  .پررنگ تر در این قانون پیش بینی شده است ، نی نیز به نسبت قوانین گذشتهشهروندی سیاسی و مد

  
  قوانین و مقررات مالک عمل مدیریت شهری )ب

  1362 مصوب شهروندی و قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
یف قانون مزبور زیربنای حقوق نظام تقسیمات کشوری و از جمله سلسله مراتب شهری است و در آن تعاراین 

 می توان در ارتباط با موضوع شهروندی . مربوط به روستا، دهستان، بخش، شهر، شهرستان و استان آمده است
جایگاه افراد در نظام تقسیمات کشوری نیز با استفاده از  ومفهوم شهروندی در قانون مورد اشاره قرار نگرفته گفت 

  .جمعیت و ساکنان شهر توصیف شده است: واژه هایی مانند
  
 شهروندی و قانون شوراهای اسالمی کشوری  -

کی از ارکان اصلی شکل گیری جامعه  شوراهای اسالمی شهر که یبه ویژهاستقرار شوراهای اسالمی کشوری 
کمک کند، حایز اهمیت  و می تواند به تحقق شهروندی محلی و مدیریت شهری مشارکتی مدنی محلی است

 مبنای حقوقی مربوط به امور شوراهای اسالمی کشوری این است که در از این رو انتظار منطقی از. فراوانی است
از این حیث تحلیل محتوای این قانون حاوی نکات قابل تأملی . این قانون شهروندی جایگاه ویژه ای داشته باشد

معه برای نشان دادن جایگاه افراد و اعضای جا. نرفته استبه کاردر این قانون واژه شهروندی و شهروند :است
مردم، عموم، انتخاب : شده استمی شهر از واژه های عمومی استفاده محلی شهری در نظام شوراهای اسال

مشارکت مردمی در نظام شوراهای اسالمی  .کنندگان و انتخاب شوندگان، اهالی حوزه انتخابیه، فرد و مانند آن
زی شده از سوی شوراهای اسالمی شهر صرفاً محدود به شرکت در انتخابات و حضور در مشارکت برنامه ری

 و بندی حقوقی به صورتی است که ساز در مجموع در قانون مزبور مفصل .شهری در امور گوناگون شهری است
 .نشده استکار مطلوبی برای تعیین وظایف و حقوق شهروندی در امور شوراهای اسالمی شهر دیده 
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  )لحاقات کنونی با اصالحات و ا1334مصوب (شهروندی و قانون شهرداری  -

این بخش از متن حقوقی شهرداری ها هم در عنوان و هم از حیث محتوایی ارتباط بسیار مستقیمی با سازوکار 
 از این رو، از اهمیت خاصی . داردشهرداری ها و نیز وظایف شهرداری هاتشکیالتی شهرداری ها، رابطه افراد با 

 و اصالحات و 1334فانه در قانون شهرداری مصوب  متأس.در ارتباط با موضوع شهروندی برخوردار است
مالک عمل است و دارای اعتبار حقوقی می باشد نه ) با حذف اضافات(ن که تا کنون نیز الحاقات بعدی آ

تصریحاً و نه تلویحاً هیچ گونه ذکری از شهروندی به میان نیامده و صرفاً به وظایف شهرداری ها به خصوص در 
در حالی که در مجموعه قوانین شهرداری های . اشاره شده است–نه شهروندان  و – 55فصل ششم ماده 

کشورهای پیشرفته هنگام بحث از این گونه مباحث و موضوعات به رابطه دو سویه شهرداری و شهروندان پرداخته 
  .می شود و همزمان وظایف و حقوق شهرداری و شهروندان توأماً مطرح می گردد

  
 ) با اصالحات بعدی1347(ی و عمران شهری شهروندی و قانون نوساز -

 ساخت و سازهای رقانون مزبور و محتوای آن راجع به فرایند توسعه شهری و نحوه کنترل و نظارت شهرداری ها ب
شهری و تمهیدات قانونی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای شهری، نحوه پرداخت 

به ست در این قانون به شکل منطقی می بای. و مانند آن استهرداری هاشعوارض نوسازی و عمران شهری به 
         اما بررسی محتوایی قانون مزبور نیز چنین چیزی را نشان ود،حقوق و وظایف شهروندان تصریحاً اشاره ش

بطه اقتصادی  افراد و شهرداری ها به صورت راهتنظیم حقوقی رابط :آید شامل  آنچه از قانون مزبور برمی. نمی دهد
روح گفتمان حقوقی مزبور در ارتباط با موضوع شهروندی به .  عوارضی است–مؤدی مالیاتی   استفاده از واژهبا

وظایف افراد در (و مؤدی پرداخت کننده عوارض) حقوق شهرداری(صورت شهرداری دریافت کننده عوارض، 
نیز هماهنگی و همنوایی الزم با روح در مجموع این قانون مهم  .صورت بندی شده است) قبال شهرداری

 .)79 و 83 ،1378نجاتی حسینی،(شهروندی را ندارد
  
  )1375مصوب (کنترل ساختمانوشهروندی و قانون نظام مهندسی  -

 به  این قانون2 در ماده. هدف این قانون تدوین ضوابط و مقررات حقوقی نظام مهندسی و کنترل ساختمان است
منافع نظام صنفی و مهندسان اشاره ، ازی و معماری اسالمی، موجبات رشد مهندسیتقویت و توسعه فرهنگ شهرس

 ماده مزبور است که در آن به ترویج 4کند، بند  پیدا میارتباط تنها بندی که با اعضای جامعه محلی . شده است
ازی و س های عمومی نسبت به این اصول و مقررات ملی ساختمان  رشد آگاهیواصول معماری و شهرسازی 

 به کاردر این قانون نیز به عنوان میثاق ساخت و ساز در کشور واژه شهروند  .وری آن اشاره شده است افزایش بهره
  غیردولتیسازماندر حالی که این نظام نقش یک . نرفته است و به جای آن از لفظ عموم استفاده شده است

(NGO) را ایفا می کند و NGOمحلی هستندها یکی از ارکان جامعه مدنی .  
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  پیوند مدیریت شهری و شهروندی -

 انسانی هستند و کارکردهای مختلف زندگی ی شهرها عنصر تبلور یافته شاخص های حیات،س شافرتبه گفته فران
ارائه   مدیریت شهری زمینه.)9، 1385 شاه حسینی، رهنمایی،(انسانی در شهرها محل ظهور و بروز پیدا می کند

اما عرصه شهر در سه . ت ساکن در شهرها و الزامات زندگی جمعی را فراهم می نمایدخدمات مورد نیاز جمعی
این سه مفهوم عبارتند از طرح و برنامه، . مفهوم زیر ارتباط خاص و ویژه ای با مفهوم مدیریت شهری پیدا می کند

  :ش دادنحوه این ارتباط را می توان به شکل زیر نمای.  و تشکیالتسازمانقوانین و مقررات و 
  

  قوانین و مقررات                   و تشکیالت      سازمان            
  
  
   

  
  طرح و برنامه                                                                         

  عرصه شهر                  
  ترسیم از نویسندگان: ماخذ                                                                             

  ارتباط مفاهیم تشکیل دهنده مدیریت شهری 3شکل                                   
  

ی و تشکیالتی برای اداره امور شهر سازمان تلقی به رغمنگاهی به این شکل نشان می دهد که مدیریت شهری   
شهری و دیگری مجموعه ای از توسعه  وو برنامه های عمران   یکی طرح ها:نیازمند دو عنصر مهم دیگر است

ابعاد مختلف که زمینه ها تحقق هر چه بهتر نظام اداره امور و ارائه خدمات بهینه به شهروندان  و مقررات درقوانین 
    پس می توان گفت مدیریت شهری بنا به وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین، مقررات،  .را فراهم نماید

ی و اداری خود را تجهیز سازمانبایست نظام   می،دها و برنامه هایی که برای توسعه بهینه آتی شهر برعهده دار طرح
گفته باید به ارتباط متقابل بین شهر، شهروند و نظام اداره شهر  در پیوند مفهوم شهروندی با مفاهیم پیش .نماید

 وجود تکالیف و وظایف مدیریت شهری که به عنوان حقوق شهروندی از آن یاد می شود، به رغم. اشاره نمود
 فرایند مدیریت و آن هاهایی در برابر مدیریت شهری می باشند که انجام  ولیتؤ دارای وظایف و مسشهروندان نیز

  . می نمایددهیسازمان برنامه ریزی بهینه ارائه خدمات در شهر را به نحو مطلوب تری
  
  
  
  
  
  

مدیریت 
  شهری
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  بخش خصوصی      شورای اسالمی شهر       شهرداری         شهروندان                    

  
            

  
  

  ترسیم از نویسندگان: ماخذ 
  نقش عناصر مدیریت شهری:4شکل

  

به عنوان نمونه مانند بسیاری از کشورهای خارجی تجلی مفهوم مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها را   
مدیریت شهری از نظرات و آراء . ه شهری مثال زد توسعطرح هایمی توان در فرایند تهیه، تصویب و اجرای 

 آن پس از تهیه در سالن شهر بهره می گیرد و این اقدام مشارکت ر تدوین طرح توسعه شهری با ارائهشهروندان د
فعال و استقبال افراد جامعه را از طرح دو چندان می کند چرا که شهروندان خود را در تصمیم گیری شریک و 

  . معنا و مفهوم مشارکت را در عرصه شهر تجربه می کنندد ونسهیم می دان
  

  جمع بندی و نتیجه گیری
شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها  .شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند

ی و نقش دادن  شکل بند.و ایفای نقش های متعدد نیز به وسیله بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی رقم می خورد
 باعث شده است  مانند آننهادهای مدنی و قانون گذار و، مردم، به بازیگران متفاوت عرصه شهری ازجمله دولت

 .ندگان امور در سطوح ملی و محلی پدید آیدنتا وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه بین شهروندان و اداره ک
کارکرد و اندازه تعاریف متعددی از آن ، حاظ سطح جمعیتیاگرچه به تناسب نوع نگاه به مفهوم شهر تاکنون به ل

اما اگر تعریف مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را بنگریم در می یابیم که ، ارائه شده است
 شهر به مکانی گفته می شود که دارای حدود جغرافیایی معین بوده و اکثر ساکنان آن به مشاغل «در این قانون

از خودکفایی نسبی برخوردار بوده و دارای حداقل ، خدمات و کشاورزی اشتغال داشته، ارت صنعتتج، کسب
 .)4، 1383منصور،(» نفر باشد8000نفر و در تراکم باال  6000در تراکم متوسط ،  نفر4000جمعیتی درتراکم کم 

د بسترها و زمینه هایی است که وجو نیازمند، اما اداره امور شهر و رسیدگی به خواست ها و انتظارات شهروندان
شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان  . در پرتو آن به چنین خواست هایی پاسخ معقول و منطقی دادتوانب

چراکه شهر فضای سکونت با کارکرد و  .مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند

 مدیریت شهری

  پشتیبانی و همکاری  نظارت و هماهنگی اداره امور شهر مشارکت کننده

 ن شهری توسعه و عمرا
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روندان به عنوان ساکنان این فضا تلقی می شوند و مدیریت شهری شه .ویژگی خاص خود را تداعی می کند

  .ول تعامل و ارتباط متقابل بین این دو می باشدؤمس
نهادهای اداره ، ی شرایط و زمینه های الزم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندانربرقرا  

قانونمداری . رفتن برمدار قانونمداری استشورای اسالمی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگ کننده شهر،
    مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دوسویه شهروندان و مدیریت شهری را روشن 

  . مدیریت شهری است فعالیت هایمی نماید و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و 
در .  سیاسی و حکومتی اداره امور کشورها داردنظام هایه شیوه تدوین این قوانین و مقررات نیز بستگی تام ب  

درسطوح ، کشورهایی که مفهوم حکومت محلی به معنای واقعی با قدرت و اختیارات مشخص شکل گرفته است
 .جایگاه هریک از نهادهای قانون گزاری سطح ملی و محلی تعریف شده است، مختلف تدوین قوانین و مقررات

ها که چنین شرایطی مهیا نیست معموال جایگاه و سطح تدوین قوانین مالک عمل مدیریت اما در برخی از کشور
  . محلی در سطح ملی صورت می گیرد

اما اگر شهروندی را به عنوان یک واقعیت و پدیده اجتماعی بدانیم موقعیت شهروند بریک حس عضویت   
فرهنگی  اجتماعی،،  های مختلف اقتصادیداشتن در یک جامعه گسترده برای مشارکت جدی و فعاالنه در حوزه

 به اواستقالل حالی کهدر ، جامعه می کند می پذیردد به ن فرآاین موقعیت کمکی را که . و سیاسی داللت دارد
 برای شهروند مجموعه ای از وظایف و تکالیف وحقوق وجود دارد و شهروندی بر. فردی را ارزانی می دارد

  . حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است، شهروند دارای حقوق مدنی. ه داردکید ویژأبرابری و عدالت نیز ت
ت وزیران مبنی برتعیین درجات تراکم جمعیتی کشور در أ هی18/7/1363مورخ  60260 مطابق مصوبه شماره  

 لذا .نفر در کیلومتر مربع استقرار دارند30 نفر و در تراکم باالبیش از 7-30،در تراکم متوسط نفر 7 تراکم کم تا
ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر  شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر مجموعه

 همگانی به همراه برخورداری عادالنه و منصفانه ثرؤ ممشارکت احساس تعلق اجتماعی به جامعه و همگانی ناظر به
 .ز تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی استتمام اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات فارغ ا

 عمومی تلقی سازمانمدیریت شهری نیز برای دستیابی به اهداف اداره و ارائه خدمات بهینه به شهروندان به عنوان 
 و مطابق قانون تاسیس آن هاورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر از طرف آمی شود که برای بر

لذا می توان گفت فضایی به عنوان شهر وجود . ی استسازمان در محدوده فعالیت خود دارای استقالل و می شود
ها از حق شهروندی برخوردار هستند و مدیریت  دارد که شهروندان با دارا بودن حقوق و وظایف و مسوولیت

ای مشارکت در اداره امور شهر انتظاراتی را نیز از شهروندان بر، شهری نیزضمن تالش برای پاسخ به این نیازها
  .دارد

 را در عرصه شهر شامل مجموعه آن هابستر تعامل این سه مفهوم هنگامی بیشتر روشن می شود که پیوند   
اما ظهور حقوق  . و تشکیالت اداره کننده شهر ببینیمسازمانها و برنامه های توسعه شهر و  طرح قوانین و مقررات،

نان زمانی می تواند صورت گیرد که در قوانین و مقررات جایگاهی آهای  لیتؤمسشهروندان و تعیین تکالیف و 
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نتایج بررسی قانون اساسی حکایت از وجود پیش بینی برخی زمینه های حقوقی و قانونی برای ایجاد  .داشته باشد

وضوعه در قوانین و مقررات م. ن وجود داردآشهروندی است و ظرفیت های مناسب پیرامون این موضوع در 
در برنامه های  .بیشتر با شهروندی اجتماعی است تا شهروندی مدنی و سیاسی مجلس شورای اسالمی نیز تعامل

بیشتر به زمینه سازی برای تقویت شهروندی رفاه توجه شده است اگرچه ، توسعه کشور نیزبه دلیل دیدگاه حاکم
  .ن یافت می شودآرگه هایی از شهروندی مدنی و سیاسی نیز در 

 نتایج بررسی مجموعه مقررات و شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی   
شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تأسیس تاکنون، حاکی است که متأسفانه اساساً چنین رویکری در مجموعه 

» مردم«و » شهروند«نظیرضوابط و مقررات عمومی شهرسازی وجود ندارد، به طوری که حتی کاربرد اصطالحاتی 
بنابراین چنین استنتاج می گردد که . در متون ضوابط و مقررات مزبور حتی برای یک مورد نیز مشاهده نمی شود

کارهای  و از طرف دیگر ساز. مشروعیت ندارد» حقوق شهروندی«اساساً در مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی
به طوری که در ضوابط مصرح . نتخاب نادیده گرفته شده استدر فرایندهای تصمیم گیری و ا» شهروندی«ظهور
 تهیه تصویب ضوابط و مقررات اجرایی طرح های جامع و هادی و تصویب طرح های جامع شهرها و نحوهنحوه 

در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب » شهروندسازی«هیچ سازوکاری برای ظهور شهروند به عبارت بهترمانند آن 
بررسی جایگاه شهروندی در مجموعه قوانین و مقررات مدیریت شهری و مقایسه آن با . یده استپیش بینی نگرد

 به خوبی نشانگر فقدان شهروندی و غیبت شهروندی در نظام شهرداری هاحقوق و وظایف دوسویه شهروندان و 
  :در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره نمود . ستحقوقی ایران ا

 و سایر قوانین مرتبط با شهرداری هان حقوقی و ساختار معنایی حاکم برمحتوای حقوقی و روح قانون  در گفتما-
اهالی  :برخی از این واژه ها عبارتند از. موس و ناهماهنگ با مفهوم شهروندی بیان شده استأواژه های نام
  .ساکنان محل و مانند آن، ی شهرلاها، مردم شهرنشین،

نکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشد متعلق به گفتمان حقوقی آده شده پیش از  بربه کار واژه های -
هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده فاقد حقوق و وظایف قانونی در نظر می گیرد و یا اینکه صرفا ار 

  . می نگرد آن هامنظر شهرنشین بودن به 
  : نین به گونه های زیر است رابطه شهروندان و مدیریت شهری در قوا-

  . طرف رابطه مردم هستند، در موضوع انجمن شهر-  
  .  انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند، در انتخابات شورای اسالمی شهر-  
  .طرف رابطه است) شهروندان(دیؤ م، در پرداخت عوارض-  
  .  مالکان طرف رابطه هستند، در بحث ساخت و ساز های شهری-  
  . عنوان یکی از طرفین رابطه هستندفات ساختمانی متخلفان به در بحث تخل-  
  . شهروندان مورد خطاب قرار می گیرند، در بحث تعزیرات-  
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شوراهای اسالمی ، های شهری مدیریت، بدیهی است که با توجه به اهمیتی که حکومتهای محلی، با این نگاه  

نظام حقوق شهری کشور باید ظرفیت های ، ارندشهرها در شهروند سازی و شکل دادن به جامعه مدنی محلی د
می توان لذا  .حقوقی الزم را برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب جهت شهروند سازی محلی داشته باشد

 ساکنان به وجود می آورد که در پاسخگویی ارزان تر و بهتر به یاگفت زندگی جمعی در شهر مزیت هایی بر
ب می یابد و بسیاری از نیازهایی که در اجتماعات کوچک به صورت انفرادی قابل نیازهای مشترک ایشان بازتا

مدیریت شهری با چنین رسالتی به تنظیم کارکردهای جمعی در  .امکان پاسخگویی می یابد، ورده شدن نیستآبر
مدیریت .برآمده از اراده مشترک شهرنشینان و تشریک مساعی آنان است ، عرصه عمومی می پردازد و در نتیجه

شرط . مایدننمی تواند به تنهایی به ابزار و فنون اکتفا ، شهری برای اثربخشی و کارایی بیشینه و کاربری بهینه منابع
. کافی به نظام مند کردن تمامی عوامل و بازیگران و به طور مشخص به چگونگی تعامل شهروندان باز می گردد

ست که همانا همیاری و هم افزایی بخش های دولتی و وایی مطلوب ابرقراری چنین نظامی در گرو حکمر
 ،به سخنی دیگر شهر خوب .را شالوده ریزی می کند» شهر خوب«صوصی و جامعه مدنی را موجب شده و خ

فرآورده ارگانیک فراگیر شدن دیدگاه شهروندی در مدیریت شهری است و نه آنکه به صرف دارایی هایی 
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