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شــهروندی در معنــای اعــم آن عضویــت در یــک گــروه یــا اجتمــاع اســت کــه حقــوق و مســئولیتهایی بــه همــراه دارد .از
ســوی دیگــر ،شــهروندی ناظــر بــر برابــری حقــوق همــة شــهروندان فــارغ از جنســیت ،نــژاد ،قومیــت و طبقــه اســت .امــا
تحقــق حقــوق همــة افــراد مســتلزم آن اســت کــه افــراد و گروههــا ،ب ـه ویــژه گروههــای بــه حاشــیه رانــد ه شــده ،نســبت
بــه حقــوق خــود هــم آگاهــی داشــته باشــند و هــم مطالبهگــری .فــرض اصلــی ایــن دیــدگاه آن اســت کــه مطالبــة اقدامــات
اصالحــی در جهــت حــذف شــرایط نامطلــوب یــا تعدیــل وضعیــت موجــود بــه منظــور دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی در گام
نخســت نیازمنــد اطــاع ،آگاهــی و اذعــان افــراد نســبت بــه وضعیــت نابرابــر و غیرعادالنــة موجــود اســت .بنابرایــن آگاهــی
نخســتین مرحلــه در هــر کنــش جمعــی اســت .تحقــق حقــوق شــهروندی زنــان بــه عنــوان یکــی از گروههــای مهــم اجتماعی
ی کــه آگاهــی و پــس از آن مطالبهگــری بــرای احقــاق آنهــا وجــود نداشــته باشــد میســر نخواهــد بــود .در ایــن
نیــز تــا زمانـ 
مقالــه بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه میشــود کــه زنــان در مقایســه بــا مــردان تــا چــه حــد از حقــوق اجتماعــی و قانونــی
خــود مطلــع و تــا چــه میــزان مطالبهگــر هســتند.
بــا روش تحقيــق تبيينــي از نــوع پيمايــش و تکنيــک پرس ـشنامه ،اطالعــات مــورد نیــاز از گروهــی متشــکل از  80نفــر از
پژوهشــگران مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی گــردآوری شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه در قالــب نظریــة حقــوق
شــهروندی ترنــر نشــان میدهــد میانگیــن میــزان آگاهــی مــردان از حقــوق زنــان در خانــواده پایینتــر از ســطح میانگیــن و
نیــز پایینتــر از میــزان آگاهــی زنــان اســت .همچنیــن بررســی وضعیــت مطالبــات زنــان در خانــواده حاکــی از آن اســت کــه
میانگیــن مطالبــات زنــان در خانــواده از میــزان آگاهــی آنــان پایینتــر اســت و بیــن آگاهــی زنــان از حقــوق خــود در خانــواده
و مطالبهگــری آنهــا ارتبــاط معنــاداری وجــود نــدارد.
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زنان ،آگاهی ،حقوق مدنی ،مطالبهگری
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 -1از آن جمله است مواد قانونی ارث ،ارزش شهادت ،محدودیت در انتخاب
همسر ،وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به تعدد زوجات و انحالل نکاح (مادة
 1133قانون مدنی) ،مجازات زن به دست شوهر (مادة  630قانون مجازات
اسالمی) ،تفاوت دیة زن و مرد (مادة  209قانون مجازات اسالمی) ،و نحوة
سنگسار (مادة  102قانون مجازات اسالمی) (جاللی .)129-130 :1383

 -۲دیدگا ه نظـری

یکــی از نظریهپــردازان معاصــر کــه با مــرور تاریخــی مفهوم
شــهروندي و تحلیــل و نقــد تعاریــف و نظریههــاي موجــود
2
ســعی در ترکیــب آنهــا و ارائــة نظریــة جدیــد کــرده ترنــر
اســت .وی تاريــخ مــدرن شــهروندی را بــه مثابــه سلســله
دايرههــای گســترشيابندهای تلقــی میکنــد کــه بــا نیــروی
حرکــت ،برخــورد و مبــارزه بــه پیــش رفتهانــد .ترنــر چهــار
مؤلفــه را بــرای تحقــق شــهروندی و فرهنــگ شــهروندی در
نظــر میگیــرد .ايــن چهــار مؤلفــه شــامل هويــت ،حقــوق و
3
منابــع (اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی) ،و اجتمــاع سیاســی
ا ست .
ايــن چهــار مؤلفــه در فراينــد متقابــل بــا فرهنگ شــهروندی
متعالــی همــراه اســت .منظــور ترنــر بهرهمنــدی هر شــهروند
از منابــع اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی جامعــه اســت کــه
بايــد بــه گونـهای مســاواتطلبانه و عدالتورزانــه ،از جانــب
نظــام حاکــم در میــان شــهروندان توزیــع گردد.
حقــوق اقتصــادی مربــوط میشــود بــه نیازهــای اساســی
ماننــد غــذا و ســامت کــه نظــام اجتماعــی بایــد تمهیداتــی
بــرای تأمیــن آنهــا فراهــم کنــد .حقــوق فرهنگــی بــه امكان
دسترســی همگانــی شــهروندان به رفــاه و آمــوزش که دولت
تأمینکننــدة آن اســت اشــاره دارد .تأکیــد حقــوق سیاســی
نیــز بــر آزادیهــای متعــارف و حــق بیان شــهروندان اســت.
مجموعــة ايــن حقــوق ،حقــوق اجتماعــی نامیــده شــده کــه
از حقــوق انســانی متمايــز اســت و شــامل کســانی میشــود
2- Turner
3-political community

101

شماره 57-58

در کشــور مــا غالبـ ًا وقتــی ســخن از حقــوق شــهروندی زنان
بــه میــان میآیــد ،بالفاصلــه موضــوع نابرابــری جنســیتی در
قوانیــن مدنــی مطــرح میشــود و اینکــه مــوادی قانونــی در
قوانیــن مدنــی بــرای زنــان وجــود دارد 1کــه در واقــع تبعیض
مثبــت بــه نفــع مــردان اســت .فــارغ از درســتی ایــن مدعــا،
حتــی اگــر نپذیریــم کــه حقوقــی کــه در قوانیــن مدنــی
بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــده در مقایســه بــا مــردان
کمتــر اســت ،بــه نظــر میرســد زنــان نســبت بــه حقــوق
مدنــی زن در خانــواده کــه در قوانیــن فعلــی وجــود دارد نیــز
آگاهــی چندانــی ندارنــد ،مــواردی همچــون ســن قانونــی
ازدواج دختــران ،مســئلة اشــتغال زنــان پس از ازدواج ،شــروط
ضمــن عقــد ،شــرایط ازدواج مجــدد مــرد ،حــق زن در قبــال
نفقــه پرداخــت نکــردن شــوهر ،حضانــت فرزنــدان ،حــق زن
در صــورت فریــب خــوردن از همســر در ازدواج ،حــق حبس،
پرداخــت مهریــه و تهیــة جهیزیــه بــرای زندگــی مشــترک.
تحقــق حقــوق شــهروندی زنــان ،کــه تجســم آن در قوانیــن
مدنــی خانــواده اســت ،در صورتــی میســر میشــود کــه
آنــان در گام نخســت از حقــوق مدنــی خــود آگاهــی داشــته
باشــند و ســپس بــرای بهبــود وضعیــت تــاش کننــد .بــه
عبــارت دیگــر ،وقتــی افــراد از حقــوق مدنــی خــود اطــاع
درســتی ندارنــد ،نمیتواننــد بــرای احقــاق آن هــم حرکتــی
انجــام دهنــد.
ن رو ،عــدم تحقــق حقــوق شــهروندی افراد تنهــا معلول
از ایـ 
نقــص قوانیــن موجود نیســت ،بلکــه ناآگاهــی از ایــن قوانین
زمینهســاز پایمــال شــدن حقــوق افــراد ،ســرکوب و اعمــال
خشــونت بیشــتر میشــود چــرا کــه مطالبــة موضوعــی کــه
نســبت بــه آن آگاهــی وجود نــدارد ممکن نیســت .به ســخن
دیگــر ،آگاهــی از حقــوق مدنــی موجــود شــرط الزم و نــه
کافــی بــرای مطالبــة آنهــا اســت .از دیگــر ســو ،اگــر مطالبــه
و درخواســتی بــرای پاســخگویی وجود نداشــته باشــد ،احقاق
حــق هــم اتفــاق نمیافتــد کــه بــه فرمــودة امــام علــی (ع)
حــق ســتاندنی اســت .پــس میتــوان گفــت عــدم آگاهــی

افــراد جامعــه بـ ه ویــژه گروههــای محــروم و به حاشــیه رانده
شــده از حقوقشــان ،آنــان را گرفتــار دور باطلــی میســازد
کــه نهتنهــا حقــوق مغفــول مانــده در قوانیــن مدنــی احیــا
نمیشــود ،بلکــه از دســتیابی بــه حقــوق اندکــی هــم کــه
قانونگــزار معیــن کــرده اســت محــروم میماننــد.
بــر ایــن اســاس ،هــدف ایــن مقالــه پاســخ بــه ایــن
پرس ـشهای اصلــی اســت کــه زنــان بــه عنــوان نیمــی از
شــهروندان تــا چــه میــزان از حقــوق مدنــی زن بــه عنــوان
همســر در خانــواده آگاهــی دارنــد و در خانــواده مطالبهگــر
هســتند؟ میــزان آگاهــی زنــان چــه ارتباطــی بــه لحــاظ
جامعهشــناختی بــا مطالبهگــری آنهــا دارد؟

کــه عضــو دولــت و ملــت يــک جامعــه هســتند.

آخريــن مؤلفــة ايــن الگــو اجتمــاع سیاســی اســت کــه
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زمینهســاز شــهروندی در تمــام ابعــاد اســت .اجتمــاع از
نظــر سیاســی بــه طــور مشــخص همــان دولــت و ملــت يک
جامعــه اســت .وقتــی افرادی شــهروند يک کشــور میشــوند،
نهفقــط ملــزم بــه رعايــت يــک سلســله حقــوق و تعهــدات
اجتماعــی هســتند و هويــت خاصــی را پذيرفتـه و بــه نوعــی
جامعهپذيــر شــدهاند ،بلكــه بــه اجتمــاع سیاســی خاصــی وارد
شــدهاند کــه دارای قلمــرو جغرافیايــی ،تاريخــی و سیاســی
مشــخصی اســت کــه در قالــب احــزاب و گروههــای اقلیــت
(اعــم از دينــی ،سیاســی و  )...شــکل گرفتــه اســت .میتــوان
شــهروندی سیاســی و فرهنــگ و حقــوق و وظايــف آن را
مــورد مطالعــه قــرار داد (فالکــس .)12 :1381
از دیــدگاه ترنــر ،شــهروندي مجموعــة حقــوق ،وظایــف و
مســئولیتهایی اســت کــه به افــراد هویــت قانونی و رســمی
اعطــا میکنــد .وقتــی ایــن حقــوق قانونــی و تعهــدات بــه
عنــوان موقعیت رســمی نهادینه میشــود ،اســتحقاق رســمی
بــراي منابــع کمیــاب در جامعــه را بــه مــردم اعطــا میکنــد؛
و شــهروندي نیــز بــر دسترســی افــراد و گروههــا بــه منابــع
کمیــاب در جامعــه نظــارت دارد ( ،Turner 2000شــیانی
 .)1381بــه عبــارت دیگــر ،ترنــر شــهروندي را مجموعـهاي
از حقــوق و وظایــف قانونــی و رســمی میدانــد کــه بــراي
یــک جامعــة معیــن تعریــف شــده و در آن شــهروند مدعــی
برخــورداري از منابــع ملــی میشــود؛ و تــا زمانــی کــه ایــن
حقــوق در جامعــه وجــود داشــته باشــد ولــی فــرد مدعــی
بهرهمنــدی از آن نشــود ،شــهروند تلقــی نمیشــود .بــه دیگر
ســخن ،شــهروندی رابطــة مســتقیمی بــا مطالبة حقــوق دارد.
در ایــن زمینــه ،ترنــر بــه نقــش شــرایط اجتماعــی ،اقتصادي
و فرهنگــی جامعــه در دســتیابی افــراد بــه حقوقشــان توجــه
دارد .بــه زعــم وی ،در بیــن شــرایط اجتماعــی بایــد بــه نقش
رســانههاي جمعــی توجــه ویــژه کــرد کــه آگاهــی افــراد
را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد (هزارجریبــی و امانیــان
 .)10 :1390رســانههاي جمعــی بــا ارائــة اطالعــات موجــب
شــکلگیري آگاهــی میشــوند و میتواننــد آموزشدهنــده
بــه معنــاي اعــم و ارتقادهندۀ شــناخت و درك عمومــی افراد
از حقوقشــان و نیــز پرورشدهنــدۀ مطالبــات آنــان بــرای

احقــاق حقــوق خــود باشــند .ترنــر معتقــد اســت آگاهــی از
حقــوق در میــان اقــوام مختلــف متفــاوت اســت و در بیــن
شــرایط اجتماعــی ،نقــش رســانههای جمعــی بســیار مهــم
اســت.
بنــا بــر نظــر ترنــر ،مطالبهگــری ویژگــی اصلــی شــهروندی
اســت کــه در خــال آگاهــی بــه حقــوق شــهروندی شــکل
میگیــرد .تنهــا کســانی کــه بــه واســطۀ شــرایط اجتماعــی،
اقتصــادي و فرهنگــی جامعهشــان توانســتهاند از حقــوق
خــود آگاهــی یابنــد ،مدعیــان برخــورداری از منابــع کمیــاب
جامعــه هســتند و ایــن آگاهی از طریــق دریافــت اطالعات از
منابــع بیطــرف ممکــن و میســر میشــود .فــارغ از راههــای
ارائــۀ اطالعــات بــه افــراد یــک جامعــه و ارتقــای آگاهــی
آنــان از حقــوق شهروندیشــان ،بــه زعــم ترنــر ،آگاهــی و
مطالبهگــری رابطــۀ مســتقیمی بــا هــم دارنــد.
بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــه بررســی ایــن موضــوع
میپردازیــم کــه آیــا آگاهــی زنــان و مــردان ارتباط مســتقیم
و معنــاداری بــا مطالبهگــری آنــان دارد.

 -۳روش پژوهـش

روش تحقیــق ایــن پژوهش ،تبیینــی با اســتفاده از پیمایش و
بررســی اســنادی اســت .واحد مشــاهده فــرد و ســطح تحلیل
خــرد اســت .نمونــۀ آمــاری تحقیــق نیــز گروهــی از کارکنان
مرکــز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی ( 80نفر) اســت.
بــرای گــردآوری دادهها از پرسـشنامهای شــامل ســه دســته
ســؤال اســتفاده شــده است:
 ســؤالهای مرتبط با اطالعات شــخصي شــامل جنســيت،
ســن ،تحصیــات ،وضعیت تأهــل ،درآمد ،مالکیــت منزل،
ســطح تحصیالت والدین
 ســؤالهای مربــوط بــه ســنجش میــزان آگاهــی افــراد
نســبت بــه حقــوق مدنــی زنــان پــس از ازدواج در خانــواده
 ســؤالهایی بــرای اندازهگیــری میــزان مطالبــات زنــان
متأهــل در خانــواده.
بدیــن ترتیــب ،مهمتریــن موضوعــات و متغیرهــای ایــن
پژوهــش بــه شــرح زیــر اســت.

 -۱-۳آگاهـی از حقـوق مدنـی زنان در خانواده

مبنــای حقــوق مدنــی در ایــن پژوهــش قوانیــن جمهــوری

جدول  .1میانگین آگاهـی افـراد از حقوق زنان در خانواده

آگاهی
جنسیت

حقوق زنان برای تشکیل زندگی
مشترک

حقوق زنان در زندگی
مشترک

حقوق زنان در صورت
فسخ ازدواج

زن

۰/۴۷۲۲

۰/۵۲۴۷

۰/۴۹۰۷

مرد

۰/۵۴۰۰

۰/۴۸۶۷

۰/۳۶۰۰

اســامی ایــران اســت و منظــور از آگاهــی از حقــوق مدنــی
ایــن اســت کــه زنــان و مــردان در مــورد حقــوق فــردی زنان
در خانــواده چــه میداننــد .بــرای ســنجش میــزان آگاهــی
از حقــوق مدنــی زنــان ســه دســته ســؤال مطــرح گردیــد:
 ســؤاالت متمرکــز بــر موضــوع حقــوق مدنــی زنــان در
تشــکیل خانــواده :شــروط ضمن عقــد ،حداقل ســن ازدواج
دختــران ،شــرایط اشــتغال زن
 ســؤاالتی در خصوص حقــوق مدنی زنــان در طول زندگی
مشــترک :حــق زن در صــورت فریب خوردن از همســر در
ازدواج ،حــق زن در قبــال نفقــه پرداخــت نکــردن شــوهر،
حــق حبــس ،پرداخــت مهریــه ،شــرایط ازدواج مجــدد مرد
 سـؤاالتی دربــارۀ حقوق مدنی زنــان در صورت فســخ ازدواج:
حضانــت فرزنـدان پس از طــاق ،حقوق مالــی زن.
منظــور از مطالبــات زنــان در خانــواده ایــن اســت کــه تــا
چــه میــزان در زندگــی خانوادگــی پیگیــر حقــوق مدنــی خود
هســتند و تــاش میکننــد حقوقــی کــه قانــون برایشــان
مقــرر کــرده اســت تحقــق یابــد.
شاخصهای این مفهوم عبارتاند از:
 مالکیــت زنــان شــاغل در خانــواده بر حقــوق مالــی خود و
خــرج کــردن آن بــه ارادۀ خــود
 مالکیت سهمی از داراییهای زندگی مشترک
 در نظــر گرفتــن شــروط دیگــری بجــز شــروط ضمــن
عقــد هنــگام ازدواج ،ماننــد داشــتن حســاب مالــی جداگانه
و درخواســت مهریــه.

 -۴یافـتههای پژوهـش

جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش کلیــۀ کارکنــان مرکــز
تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی ( 430نفــر) اســت

 -۱-۴آگاهـی و مطالبهگـری زنان

براســاس دادههــای بــهدســت آمــده (جــدول  ،)2میانگیــن
آگاهــی زنــان از حقــوق مدنــی خــود در خانــواده در حــد
متوســط اســت ( .)0/5074در میــان گــروه زنــان پاســخگو
 11درصــد آگاهــی خیلــی پاییــن 30 ،درصــد آگاهــی پاییــن
و  31/5درصــد آگاهــی در حــد متوســط از حقــوق قانونــی و
مدنــی خــود در خانــواده داشــتند و تنهــا  5/6درصــد از حقوق
خــود در خانــواده آگاهــی کامــل داشــتند.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه آگاهــی زنــان از
حقــوق مدنــی خــود در خانــواده در طــول زندگــی مشــترک
باالتــر از آگاهــی آنــان از حقوقشــان بــرای تشــکیل زندگــی
مشــترک یــا در صــورت فســخ ازدواج اســت .در حالــیکــه
مــردان نســبت بــه حقــوق زنــان بــرای تشــکیل زندگــی
مشــترک آگاهــی باالتــر و از حقــوق آنــان در طــول زندگــی
مشــترک و پــس از جدایــی اطالعــات کمتــری نســبت بــه
زنــان دارنــد .بررســی آگاهــی مــردان از حقــوق زنــان در
خانــواده نشــان داد کــه میــزان آگاهــی ایــن افــراد پایینتــر
از ســطح میانگیــن و نیــز پایینتــر از میــزان آگاهــی زنــان
اســت (جــدول .)1
بررســی رابطــۀ متغیرهــای زمینــهای متشــکل از ســطح
تحصیــات و وضعیــت اقتصــادی پاســخگو بــا میــزان
آگاهــی فــرد از حقــوق قانونــی و مدنــی خــود در خانــواده
نشــان میدهــد کــه ایــن رابطــه معنــادار و قــوی اســت.
نتیجــۀ بررســی مؤیــد آن اســت کــه زنــان و مردانــی کــه در
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 -۲-۳مطالـبات زنان در خانـواده

کــه بــا نمونهگیــری خوشــهای ،اطالعــات مــورد نیــاز از
 80نفــر گــردآوری شــد .حــدود  90درصــد پاســخگویان
تحصیــات دانشــگاهی در ســطح بــاال و نزدیــک بــه 70
درصــد تجربــۀ حداقــل یــک بــار ازدواج را داشــتند (دارای
همســر یــا جداشــده از همســر).

پایــگاه اجتماعــی ـ اقتصــادی باالتــری قــرار دارنــد نســبت
بــه حقــوق خــود آگاهــی بیشــتری دارنــد.
بررســی وضعیــت مطالبــات زنــان در خانــواده نشــان میدهد
کــه میانگیــن مطالبــات زنــان ( )0/3765از میانگیــن آگاهــی
آنــان ( )0/5074پایینتــر اســت (جــدول  .)2در میــان گــروه
زنــان پاســخگو  60درصــد مطالبــات خیلی پاییــن 17 ،درصد
مطالبــات پاییــن و  15درصــد مطالبــات در حــد متوســط
داشــتند و فقــط  9درصــد زنــان حقوق خــود را در خانــواده در
ســطح باالیــی پیگیــری میکردنــد .در واقــع ،هیچیــک از
زنــان مطالبـهای را بــه صــورت جــدی در زندگــی خانوادگــی
طــرح نمیکــرد .بــه عبــارت دیگــر ،تقریب ـ ًا در بیــن گــروه

زنــان مــورد مطالعــه هیچکــس نبــود کــه حقــوق خــود را
در خانــواده احیــا کــرده باشــد.
بررســی نتیجــۀ آزمــون تحلیــل واریانــس در مقایســۀ
میانگینهــا بیــن دو گــروه زنــان متأهــل و زنانــی کــه تجربۀ
جدایــی داشــتهاند حاکــی از آن اســت کــه مطالبــۀ زنــان
دارای تجربــۀ جدایــی از حقوقشــان در خانــواده و نیــز آگاهی
آنــان از حقــوق زنــان پــس از جدایــی تفــاوت معنــاداری بــا
زنــان متأهــل فاقــد ایــن تجربــه دارد .ایــن تفــاوت در میزان
آگاهــی از حقــوق زنــان قبــل از زندگــی مشــترک و در طــول
زندگــی مشــترک دیــده نمیشــود .ایــن یافتــه نشــاندهندۀ
ی کــه زنــان بــه دلیــل اختالفــات
آن اســت کــه تــا زمان ـ 

جدول  .2مقایسۀ میزان آگاهی و میانگین مطالبات زنان متأهل و مطلقه از حقوقشان در خانواده
آماره

آگاهی زنان از حقوق
مدنی خود در خانواده

میانگین

۰/۵۰۷۴

آگاهی از حقوق زنان برای
تشکیل زندگی مشترک

آگاهی از حقوق زنان
در زندگی مشترک

آگاهی از حقوق زنان در
صورت فسخ ازدواج

مطالبات
زنان
0/3765

زنان
متأهل

۰/5034

۰/4483

۰/5460

۰/4310

۰/4000

زنان
مطلقه

۰/5600

۰/4000

۰/5667

۰/7000

۰/6500
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جدول .3مقایسۀ میانگینهای میزان آگاهی و مطالبات زنان متأهل و مطلقه از حقوق خود در خانواده
متغیر

مجموعمربعات

درجۀ آزادی

میانگینمربعات

آگاهی از حقوق
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خانوادگــی مجبــور بــه فهــم حقــوق خــود و تــاش بــرای
احقــاق آن نشــوند ،دنبــال آگاهــی یافتــن از آن نمیرونــد
(جــدول .)3
ســنجش تأثیــر میــزان آگاهــی زنان از حقــوق مدنــی خود بر
مطالبهگــری آنــان در خانــواده نشــان میدهــد کــه ارتبــاط
معنــاداری بیــن ایــن دو متغیــر وجــود نــدارد .بــه عبــارت
دیگــر ،کســانی کــه آگاهــی بیشــتری دارنــد لزومـ ًا افــرادی
نیســتند کــه حقــوق قانونــی و مدنــی خــود را در خانــواده
مطالبــه میکننــد .بــه نظــر میرســد مطالبهگــری بیــش
از آنکــه بــا آگاهــی مرتبــط باشــد ،بــا شــرایطی ارتبــاط دارد
کــه زنــان را مجبــور بــه پیگیــری اجــرای قوانیــن میکنــد.

 -۵بحث و نتیجهگـیری

تحلیــل اطالعــات بــه دســت آمــده مبیــن آن اســت کــه بین
متغیرهایــی همچــون ســطح تحصیــات ،شــغل و میــزان
درآمــد فــرد بــا میــزان آگاهــی او در خصــوص حقــوق مدنــی
زنــان در خانــواده ارتبــاط معنــادار و قــوی وجــود دارد ،بــه
طــوری کــه هرچــه افــراد از تحصیــات باالتــر و درآمــد
بیشــتری برخــوردار بودنــد ،آگاهــی بیشــتری هــم از حقــوق
مدنــی و قانونــی خــود داشــتند .ایــن نتیجــه نشــاندهندة
آن اســت کــه آگاهــی یافتــن اشــخاص تحصیلکردهتــر از
موضوعــی کــه عمومیــت بســیار یافتــه اســت ســریعتر از
اشــخاصی اســت کــه تحصیــات کمتــری دارند .در مقایســة
آگاهــی زنــان و مــردان ،یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه
میــزان آگاهــی زنــان از حقــوق قانونــی و مدنــی خــود در
خانــواده اندکــی باالتــر از آگاهــی مــردان اســت ،امــا ایــن
اختــاف معنــادار نبــود .همچنیــن یافتههــای تحقیــق نشــان
داد کــه بیــش از  40درصــد زنــان آگاهــی پاییــن یــا خیلــی
پایینــی از حقــوق خــود در خانــواده دارنــد ،و تنهــا  5/6درصد
آنــان از آگاهــی کاملــی در ایــن خصــوص برخوردارنــد .بــه
عبــارت دیگــر ،نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیق نشــان
میدهــد کــه آگاهــی زنــان حتــی در گــروه تحصیلکــرده
نیــز در مــورد حقــوق مدنــی خــود متوســط رو بــه پاییــن
اســت .از ایــن نتیجــه میتــوان اســتنباط کــرد کــه نهــاد
دانشــگاه بــه تنهایــی نتوانســته اســت زنــان و مــردان را
بــه حقــوق حداقلیشــان آگاه ســازد و شــیوههای مطالبــه
و تحقــق ایــن حقــوق را بــرای آنــان تبییــن کنــد .بنابرایــن
تــا وقتــی خــود زنــان نســبت بــه حقــوق اندکــی کــه قانــون
برایشــان تعریــف کــرده آگاهــی نداشــته باشــند و بــه دنبــال
کســب آگاهــی بیشــتر نباشــند ،نمیتواننــد انتظــار معجــزه
داشــته باشــند کــه مــردان حقــوق بیشــتری بــرای آنــان در
نظــر بگیرنــد.
همچنیــن یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه آگاهــی
زنــان از حقــوق مدنــی خــود در خانــواده در خــال زندگــی
مشــترک باالتــر از آگاهــی آنهــا از حقوقشــان بــرای تشــکیل
زندگــی مشــترک یــا فســخ ازدواج اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه مــردان آگاهــی باالتــری از حقــوق زنــان بــرای
تشــکیل زندگــی مشــترک نســبت بــه حقــوق آنــان در طــول
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بحــث و برخــورد آرا در زمینــة حقــوق و تکالیــف زن و مرد در
همــة فرهنگهــا جریــان دارد .دولتهــا همــواره کوشــیدهاند
کــه برابــری هرچــه بیشــتر همگانــی باشــد .امــا در طــول
تاریــخ ،عوامــل زیادی در محقق نشــدن برابری و روا داشــتن
تبعیـض نقش داشــته اســت کــه یکی از آنها جنســیت اســت.
مفهــوم شــهروندی نیــز همیشــه جنســیتی بــوده اســت و در
پیونــد متفــاوت زن و مــرد بــا ایــن مفهــوم ،زنــان همــواره
وضعیــت نامســاعدتری داشــتهاند (هزارجریبــی و امانیــان
 .)3 :1390مقالــة حاضــر بــا هــدف اصلــی بررســی میــزان
آگاهــی زنــان از حقــوق قانونــی و مدنــی خــود در مقایســه
بــا مــردان و تبییــن ایــن آگاهــی و نیــز بررســی میــزان
مطالبهگــری زنــان در زندگــی خانوادگــی تدویــن شــده
اســت .ســطح تحصیــات باالتــر کارکنــان مرکــز تحقیقــات
راه ،مســکن و شهرســازی در مقایســه بــا ســایر بخشهــای
دولتــی ایــن انتظــار را در پژوهشــگران ایجــاد میکنــد کــه
ایــن افــراد آگاهی بیشــتری از حقوق خــود در خانواده داشــته
باشــند .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،متغیــر آگاهــی از
میانگیــن  10متغیر ســاخته شــد و میزان آگاهــی در خصوص
ســن ازدواج قانونــی دختــران ،مســئلة اشــتغال زنــان پــس
از ازدواج ،شــروط ضمــن عقــد ،شــرایط ازدواج مجــدد مــرد،
حــق زن در قبــال نفقــه پرداخــت نکــردن شــوهر ،حضانــت
فرزنــدان ،حــق زن در صــورت فریــب خــوردن از همســر در
ازدواج ،حــق حبــس ،پرداخــت مهریــه و تهیــة جهیزیــه برای
زندگــی مشــترک مــورد ســنجش قــرار گرفــت.
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زندگــی مشــترک یا پــس از جدایــی دارنــد .این نتایــج بیانگر
آن اســت کــه بــه همــان میــزان کــه زنــان نیازمنــد کســب
آگاهــی از حقــوق خویــش هســتند تــا بتواننــد حداقــل حقوق
اعطاشــده بــه خــود را بــه دســت آورنــد ،الزم اســت مــردان
نیــز آگاهــی یابنــد کــه حقــوق زنــان در زندگــی مشــترک
چیســت و اگــر بــا رفتارشــان خانــواده را بــه مــرز متالش ـی
شــدن برســانند ،زن از چــه حقوقــی برخــوردار اســت .تنهــا
در ایــن صــورت اســت کــه حقــوق زن و مــرد در خانــواده
بــه رشــد مــوزون و متناســبی میرســد.
بـه نظــر میرســد آنچــه در کشــور مــا جریــان دارد ،نهتنهــا
کمکــی بــه اعــادة حقــوق زنــان نکــرده اســت ،چهبســا بــه
برخــی ناهنجاریهــا نیــز انجامیده اســت .بــرای مثــال ،دهها
کارگاه آموزشــی در مــورد حقــوق زنــان دایــر میشــود تــا
آمــوزش دادهشــود که زن حــق دارد کار کنــد ،درس بخواند،
و چــه و چــه کنــد ،و بــه دههــا مــورد از حقــوق شــهروندی
زنــان اشــاره میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه مــردان
و نظــام اجتماعــی و سیاســی مــا ایــن حقــوق را نادیــده
میانگارنــد .امــا ضــرورت دارد کــه مــردان نیــز آگاه شــوند
و حقــوق مســلم و مســجل زنــان را بــه رســمیت بشناســند
و بداننــد کــه حقــوق زنــان جــادة یکطرفــه نیســت یــا در
خــأ تعریــف نمیشــود .بــه همــان میــزان کــه زنــان از
حقوقشــان آگاه میشــوند تــا بتواننــد حقــوق سلبشــدة خــود
را بازپــس بگیرنــد ،مــردان نیــز بایــد از حقــوق زنــان آگاهــی
یابنــد .برخــی گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه بلند شــدن
ـان آگاه از مزایــا و حقــوق خــود در
صــدای حقخواهــی زنـ ِ
قانــون ،اجتمــاع و خانــواده در خانــوادهای کــه شــوهر ،پــدر
یــا بــرادر نــه از حــق خــود آگاهــی دارد و نــه از حقــوق زن،
میتوانــد عکسالعمــل ناگــواری بــه دنبــال داشــته باشــد.
از ســوی دیگــر ،بررســی آگاهیهــای حقوقــی زنــان نشــان
ی زنــان مطلقــه از حقــوق خــود
میدهــد کــه میانگیــن آگاهـ 
پــس از جدایــی بــه طــور معنــاداری باالتــر از زنانی اســت که
ازدواج نکــرده یــا متأهلانــد .ایــن نتیجــه مؤیــد آن اســت
کــه احســاس نیــاز یکــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه
زنــان را وادار میکنــد تــا ایــن اطالعــات را کســب کننــد.
بــهعبــارت دیگــر ،تــا زمانــی کــه زنــان نیــازی بــه دانســتن
ایــن اطالعــات نداشــته باشــند ،قدمــی بــرای آگاهــی از آنهــا

برنمیدارنــد .همچنیــن زنــان مطلقــه بــه طــور معنــاداری
مطالبهگــری بیشــتری در خانــواده نســبت بــه ســایر زنــان
داشتند.

 -۲-۵مطالبهگـری زنان در خانواده

ســطح مطالبــات زنــان در زندگــی خانوادگــی در گــروه مــورد
مطالعــه نشــان میدهــد کــه میانگیــن مطالبــات زنــان از
میانگیــن آگاهــی آنهــا پایینتــر اســت .در بیــن زنــان
پاســخگو کســی نبــود کــه مطالباتــش را بــه طــور جــدی
پیگیــری کــرده باشــد .ســطح مطالبــات  60درصــد زنــان
بســیار پاییــن بــود .ســطح بســیار پاییــن پیگیــری مطالبــات
در بیــن جامعــة آمــاری نشــاندهندة آن اســت کــه عزمــی
بــرای پیگیــری در بیــن زنــان پاســخگو وجــود نــدارد .بدیــن
ترتیــب یافتههــا رابطــة معنــاداری بیــن میــزان آگاهــی
زنــان از حقوقشــان در خانــواده و مطالبــات آنهــا در خانــواده
نشــان نمیدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،گرچــه حقــوق اندکــی
در قوانیــن مدنــی بــرای زنــان دیــده شــده اســت ،آنــان حتی
درصــدد مطالبــة همیــن حقــوق انــدک از طریــق کســب
آگاهــی برنمیآینــد.
شــاید بتــوان دو دلیــل بــرای عــدم مطالبهگــری زنــان ذکــر
کــرد کــه البتــه اثبات آنهــا نیازمنــد تحقیقــی جداگانه اســت.
اول آنکــه زنــان از مطالبــه کــردن میترســند کــه ریشــة آن
در فرهنــگ ســکوت و سازشــکاری زنــان مــا نهفتــه اســت.
زنــان بــه دالیــل بســیاری از جملــه فقــدان حمایتهــای
کافــی خانوادگــی و تــرس از جدایــی از فرزنــدان ،انگهــای
اجتماعــی و کینهتــوزی مــردان تــا حــد امــکان دســت بــه
مطالبــة حقــوق حداقلــی خــود نمیزننــد.
دوم آنکــه زنــان بــه تجربــه آموختهانــد کــه ضمانــت اجرایی
کافــی بــرای حقــوق قانونــی آنــان وجــود نــدارد چــرا کــه
افــراد زیــادی را دیــده یــا داســتان زندگیشــان را شــنیده یــا
خواندهانــد کــه مــدت مدیــدی بــرای احقــاق حقــوق خــود
بــه دادگاههــای خانــواده مراجعــه کردهانــد ،امــا در نهایــت
نتیجــهای نگرفتهانــد .شــاید برخــی از ضربالمثلهایــی
کــه بــه شــوخی و خنــده هنــگام ازدواج گفتــه میشــود
ریشــه در ایــن بــاور داشــته باشــد .مث ـ ً
ا «کــی داده ،کــی
گرفتــه» یکــی از ضربالمثلهــای معــروف دربــارﮤ مهریــه
اســت کــه نشــان میدهــد در عــرف مــا هرچنــد چانــه زدن
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در بــازار مهریــه رایــج اســت ،تــا پــای طــاق وســط نیایــد،
مهریــه دادن و گرفتنــی در کار نیســت .بــه عبــارت دیگــر،
خواســتن مهریــه در عــرف مــا مســاوی بــا اعــام طــاق
اســت و چنانچــه زنــی مهــرش را مطالبــه کنــد ،عندالمطالبــه
طالقــش میدهنــد!
بنابرایــن صــرف دانســتن حقــوق و قوانیــن مشــکلی از
مشــکالت زنــان رفــع نمیکنــد زیــرا ســدهای محکمــی
آنــان را از مطالبــة حقــوق خــود بازم ـیدارد .بــرای تحقــق
حقــوق زنــان بایــد بــه عوامــل فرهنگــی ،مذهبــی ،تاریخــی،
سیاســی و اقتصــادی در جامعــه توجــه شــود ،و هریــک از
ایــن عوامــل در جــای خــود در ایــن زمینــه اثرگــذار اســت.
اگــر چشــم بــر زمینههــای تاریخــی یــا نگرشهــای دینــی
حاکــم بــر دولــت و جامعــه بســته شــود ،یــا چنــد و چــون
ســاختار سیاســی قــدرت از نظــر دور مانــد ،نمیتــوان امیــد
داشــت کــه تنهــا توجــه قانون اساســی بــه حقوق شــهروندی
تضمینکننــدۀ تحقــق ایــن حقــوق در جامعــه باشــد (افضلــی
و حســام  .)113 :1389حقــوق زنــان نیــاز بــه آموختــن و
نهادینــه شــدن در طــول زمان دارد .مشــکل آموختن را شــاید
بتــوان در کوتاهمــدت حــل کــرد ،امــا زنــان بایــد بــه عنــوان
شــهروند مطالبهگــر حــق خــود از منابــع موجــود نیــز باشــند.
ـن فرهنگــی اســت کــه زنــان بــه ابزارهای
در فضــای پرطنیـ ِ
الزم بــرای فهــم واقعیــات اجتماعی دسترســی پیــدا میکنند
و میآموزنــد کــه بــه دور از کینــهورزی و بــدون ابــراز
خصومــت نســبت بــه مــردان ،حقخواهــی کننــد و در ایــن
راه از اهرمهــای فرهنگــی یــاری بجوینــد و بــا اســتفاده از
پشــتیبانی مــردان و زنــان روشــنبین ،فضــای فرهنگــی
جامعــه را مهیــای بازنگــری در قوانیــن ســازند .تشــویق و
ترغیــب زنــان بــه اقدامــات فرهنگــی کــه بــر شــالودة آگاهی
و تدبیــر اســتوار اســت عیــن عدالتخواهــی اســت ،و پرهیــز
از تقابــل و کینـهورزی بــه ایــن دعــوت فرهنگی مشــروعیت
میبخشــد.
مادامــی کــه زنــان آگاه نشــوند ،نمیتــوان امیــدی بــه وقــوع
تحولــی عمیــق داشــت (احمــدی خراســانی .)50 1384 :نــام
فعــال حقــوق زنــان بــر خــود نهــادن و بــه انتظــار تمکیــن
حکومــت و مــردان از حقــوق شــهروندی نشســتن ،از زنــان
عامالنــی تصمیمســاز و تصمیمگیــر نخواهــد ســاخت .عامالن

آگاه و قدرتمنــد میتواننــد از طریــق بــه کرســی نشــاندن
گفتمــان خویــش در طــی یــک فراینــد گفتوگــو و چانهزنــی
بــا کلیــة نهادهــا ،نیازهــا و برنامه هــای کاری خاص خودشــان
را مطــرح کننــد (پیــت و هارتویــک  )267 :1384و دولــت
و جامعــه را بــه پذیــرش ایــن واقعیــت وادار ســازند کــه وضــع
موجــود و عــدم برخــورداری زنــان از حقــوق شــهروندی
طبیعــی نیســت.
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Abstract
Citizenship in general means membership in a
group or community, granting rights and responsibilities. Also it is founded on equality of rights
of all citizens, regardless of gender, race, ethnicity, or class. However, the realization of equal
rights for all, requires individuals and groups’
awareness - especially marginalized groups- in
addition to their demand for rights. In this perspective the basic assumption is that demands
for modification; elimination of undesired conditions or adjustment in present situation in
order to achieve citizenship rights, at first requires awareness, consciousness and people’s
acknowledgment of unequal and unjust existing
situation. Therefore, awareness is the first step
in any collective action. Realization of women’s
citizenship rights as one of the most important
social groups will not be possible until there is
no consciousness and demand for it. This paper
examines to what extent women in comparison
to men, are aware of their social and legal rights

and make demand for it.
The survey method and the questionnaire technique were used to collect information from a
group of 80 researchers at the Research Center
of Road, Housing and Urban development. The
study’s results based on Turner’s theory of citizenship rights, show that the average level of
men’s awareness regarding women’s rights in
the family is lower than the standard average
and lower than women’s awareness level. Also,
the study of the status of women demands in
the family suggests that the average of women’s demands in the family are lower than their
awareness level and there is no significant relationship between women’s awareness and
demands for their rights in the family.
Keywords: women, Consciousness, Civil rights,
Demand, Men, Equality, Family

