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Abstract
Assuming the principle that citizens have rights to the architecture of the city, the
question arises as to how these rights are enforced and possibility. One of the
structures of possibility of these rights is to determine the type of responsibility of
the executors towards these rights. In order to clarify the type of responsibility,
thinkers classify rights into negative rights, positive rights and Group Right.
Although this distinction is a matter of dispute, examining it in terms of concept,
nature and elements can be a good guide in facilitating the possibility of these rights.
The focus of this article is to clarify the relationship between citizens' rights and the
architecture of the city, and consequently to clarify the type of duty and
responsibility of urban designers and planners with these rights. In this research, as a
data collection method, the method of library documentary studies and as an
analysis, the method of qualitative content analysis and logical reasoning were used.
According to what was obtained, citizens' rights to urban architecture are divided
into three main categories as Negative rights, positive rights and Group Right. And
according to these rights, the duty and role of urban planners and designers is: not to
interfere and prevent the aggression of others for the first category, to intervene and
provide for the second category, and to participation and cooperation for the third
category. Of course, this separation does not mean the separation or supremacy of
one group of rights over another. Rather, it oversees how these rights are enforced
and realized.
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چکیده
با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند ،مسئلۀ
چگونگی اجرا و تحققپذیری این حقوق ،مطرح میشود .یکی از سااختارهای تحققپاذیری ایان
حقوق ،مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان ،در برابر این حقوق اسات .اندیشامندان باهمنظور
روشن شدن نوع مسئولیت ،حقوق را به حقوق منفی ،مثبت و جمعی طبقهبندی میکنناد .ایان
تفکیک اگرچه موضوع نزاع است ،بررسی آن به لحاظ مفهوم ،ماهیت و ارکان میتواند راهنماای
مناسبی در تسهیل تحققپذیری این حقوق باشد .مسئلۀ محاوری ایان نوشاتار ،روشان کاردن
نسبت حقوق شهروندان با معماری شاهر ،و باهتبع آن شافا شادن ناوع وهیفاه و مسائولیت
طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است .در این تحقیق بهمنظور گاردآوری دادههاا از
روش مطالعااات اساانادی کتابخانهای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیال محتاوای کیفای و
استدالل منطقی استفاده شد .براساس نتایج ،حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به ساه
دستۀ عمده شامل حقوق منفی ،حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقهبندی است؛ به اقتضای
این حقوق ،وهیفه و نقش طراحان و برنامهریزان شهری نسابت باه دساتۀ اول عادم مداخلاه و
ممانعت از تعدی دیگران ،نسبت به دستۀ دوم مداخله و تأمین و نسبت به دستۀ سوم مشاارکت
و همپیوندی است .البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفاوق دساتهای از حقاوق بار دیگاری
نیست ،بلکه ناهر بر نحوۀ اجرا و نحوۀ تحققپذیری این حقوق است.

کلیدواژگان
حق ،حقوق مثبت و منفی ،حقوق جمعی ،شهروند ،معماری شهری.
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مقدمه
شهرها محصاول و ممارۀ مادنیت انساانها محساو میشاوند (عباسزادگاان .)69 :1384 ،ایان
محصول مجموعۀ درهمتنیدهای از پدیدههای سیاسی ،فرهنگای و اقتصاادی اسات کاه فرباهترین
مکان تالقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی انساانها را تشاکیل میدهناد (عظیمای هاشامی و
رضویزاده .)1 :1389 ،شهروندان بخاش چشامگیری از زنادگی خاود را در مواجهاه باا معمااری
شهری سپری میکنند و بر کسی پوشیده نیست که روش زندگی و نوع رفتار آنهاا در تماام ابعااد
جسمی ،ذهنی و روحی متأمر از این فضاهاست .پرداختن به حقوق شهروندان نسابت باه معمااری
شهر ،اگرچه ریشۀ تاریخی1دارد ،مفهوم اماروزی آن باا عناوان «حاق بار شاهر»2در اواسا سادۀ
بیستم متأمر از اندیشههای سوسیالیستی هانری لوفوور3آغاز ،و توس افرادی مانناد دیویاد هااروی
و مارک پورسل پیگیری شد .از نتایج این رویکرد میتوان به منشورها و اسناد4متعددی اشاره کارد
که در سالهای اخیر در سطح بینالمللی تنظیم شده و در بعضای کشاورها مانناد برزیال نیاز باه
مرحلۀ اجرا رسیده است (حبیبی و امیری9-30 :1394 ،؛ رفیعیان و الوندیپور.)25-47 :1394 ،
موضوع حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری ،اگرچه از زماان طارح ،محال تحقیاق و
بررسی بوده و در آمار فارسی نیز تحقیقاتی5در سالهای اخیر مشاهده میشود ،باه انادازۀ کاافی
به نوع مسئولیتها و تکالیف مجریان این حقوق (طراحان و برنامهریزان شهری) پرداخته نشاده
است .در این پژوهش تالش میشود پاس از تشاریح اجماالی مفااهیم مارتب از روش تحلیال
محتوای کیفی و استدالل منطقی به این موضوع پرداخته شود.

___________________________________________________________________
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در باا مشاارکت شاهروندی .پوراحماد ،حبیبای و
جعفری مهرآبادی13-20 :1391 ،؛ خلوصی و نوروزی.115-142 :1395 ،
2. Rights to city
3. Lefebvre Henry
)(International Association of Educating Cities IAEC1994-2004

 .4منشور جهانی شهرهای آموزنده
 منشور اروپایی حفاهت از حقوق بشر در شهر قانون شهری برزیل ،مبتنی بر حق بر شهر )(Polis of Brazil Human Rights on the City- 2000 منشور حقوق و مسئولیتهای شهری مونترال ((Ville Montréal 2002 منشور جهانی حق به شهر 2004) (World Charter on Right to the city ائتال حق به شهر ایاالت متحدۀ آمریکا )) Right to the City Alliance in USA 2007 منشور حق به شهر مکزیکوسیتی )(Mexico City Charter for the Right to the Cityبرای مطالعۀ بیشتر ر.ک :عظیمی هاشمی ،رضوی زاده و جوان جعفری .51-76 :1393
 .5برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :داداشپور و الوندیپور.1395 ،

)(European Charter for the Safeguarding of 2000 – 2006
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مفاهیم
حقوق :حقوق در تحقیق حاضر به معنای امتیازات واجد پشتوانه و ضمانتی (شارعی ،اخالقای و
قانونی) هستند که فرد یا افراد ،شایستگی داشتن آن را دارند؛ بهگونهای که دیگاران موهاف باه
احترام و رعایت آنها هستند.
معماری شهری :مقصود از «معمااری شاهری» ،وجاه اجتمااعی و بیرونای (شاهری) آماار
معماری است؛ آماری که در کناار هام فضاای مصانوع شاهری را تشاکیل میدهناد و از آن باا
تعابیری چون سیما یا منظر شهری نیز در ادبیات معماری و شهرسازی استفاده میشود.
شهروند :مفهوم شهروندی از مهمترین مفاهیم اجتماعی سیاسای دوران معاصار محساو
میشود (عباسی و همکاران .)11 :1395 ،واژۀ شهروند برگردان واژۀ  Citizenاست که از ترکیب
دو ریشۀ «شهر» و «افراد» بهوجود میآید .این اصطالح هرچند به لحاظ لغوی در لغتناماههای
رایج در کشور ما قدمت چندانی ندارد ،برخال آنچاه تصاور میشاود ،موضاوعی بادیع و صارفاً
وارداتی نیست (خزائی ،)68 :1394 ،زیرا در سدههای گذشته واژههایی مانند رعیت ،امت ،اهال،
تبعه و مقیم ،نزدیک به معنای شهروند ،در جواماع سانتی اساتعمال میشاده اسات (نقایزاده،
78 :1389؛ ورعی.)57 :1381 ،
حقوق شهروندی :مقصود از حقوق شهروندی ،امتیازها و منافع ماورد حمایات حاکمیات
است که افراد بهدلیل تعلق داشتن به یک مکان خاص ،واجد آنها میشوند .البته دارا باودن ایان
حقوق برای آنها مسائولیتها و تکاالیفی نیاز باههمراه دارد (رساتمی143 :1392 ،؛ غیاثوناد،
 .)121 :1394مفهوم شهروندی تنها به سکونت داشتن افاراد در یاک واحاد جغرافیاایی باه ناام
«شهر» اطالق نمیشود ،بلکه شهروندی یک موقعیت اجتماعی ،سیاسای و فرهنگای اسات کاه
ناشی از یک رابطۀ متقابال باا دولات تبیاین میشاود (دساتمالیان139 :3 ،؛ عظیمیهاشامی و
رضویزاده .)3 :1389 ،بر این اساس ،حقاوق شاهروندی مجموعاۀ وسایعی از حقاوق سیاسای،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،در کنار تکالیف و وهایف شهروندی محسو میشود که در قبال
دولت و جامعه ،مورد توجه قرار میگیرد (طحان نظیف.)93 :1395 ،

حقوق منفی ،مثبت و جمعی شهروندان
اندیشمندان ،حقوق افراد را براساس نوع امتیازهایی که برای آنها لحاظ میشود و روشان شادن
وهایف دولت و مجریان نسبت به آن ،به حقوق منفی ،مثبت و جمعی ،تقسیم کردهاند (اصغرنیا،
303 :1395؛ حکمتنیا .)688 :1396 ،این ایاده نخساتین باار در ساال  ،1979توسا کاارل
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واساک1که سالها ریاست انستیتو بینالمللی حقوق بشر در سازمان ملل را بار عهاده داشات ،باا
عنوان نسلهای سه گانۀ حقوق ،وارد ادبیات حقوق بشر شد و تا کنون نیز عرصاۀ نظریاهپردازی
میان اندیشامندان قارار دارد (صالحچی و درگااهی146 :1395 ،؛ طهماسابی .)28 :1392 ،در
ادامه بهاجمال به مفهوم و ماهیت این سه سنخ از حقوق پرداخته میشود.

 .1مفهوم حقوق منفی ،مثبت و جمعی
 .1 .1حقوق منفی(2نسل اول حقوق بشر)

3

این حقوق از نظر موضوعی عنوان «حقوق مدنی و سیاسی» را باه خاود میگیارد و نوعااً از سانخ
حقوق منفی محسو میشود؛ بدینمعنی که این حقها ،مستلزم عدم مداخلۀ دولتهاا و دیگاران
است؛ زیرا جزو آزادیهای فردی محسو میشوند و در راستای تحقق کرامت انساانی ،دولتهاا و
دیگران موهف میشوند تا از دخالت در آزادیهاای فاردی خاودداری ورزناد .در اعالمیاۀ جهاانی
حقوق بشر4بندهای  2تا  21به این حقوق که مربوط به آزادیهاای افاراد مانناد آزادی در عقیاده،
بیان ،اجتماع مشارکت و منع بردگی ،ممنوعیت شاکنجه ،ضامانتهای قضاایی مبنای بار بیگنااه
بودن اشخاص تا زماان امباات جارم ،حاق تابعیات ،آزادی اماور خصوصای و ...تأکیاد میکناد .از
ویژگیهای مهم این نسل ،سلبی بودن این حقوق است؛ بدینمعنی کاه نبایاد در برابار اجارای آن
حقوق توس صاحبان حق مانعی ایجاد شود؛ و دولتها موهفاند تا برای اطمیناان از عادم نقا
این حقوق به ایجاد سازوکارهای قانونی بپردازند (صلحچی و درگاهی.)1395 ،

 .2 .1حقوق مثبت(5نسل دوم حقوق بشر)

6

نسل دوم حقوق بشر ریشه در اندیشههای سوسیالیستی دارد (اصغرنیا و اصاغرنیا)102 :1395 ،
و بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه تأکیاد دارد .اندیشامندان ایان حاوزه
دریافتند حقوق نسل اول بهتنهایی برای حل کردن مساائل اجتمااعی کاافی نیسات (انصااری،
 ،)26 :1390زیرا اختال های طبقاتی سنتی و سرمایهداری نظام برابری را بار هام میزناد و در
نتیجه آزادی را نیز مخدوش میکند .بازتا فکری این نقدها همراه با فشار کشاورهای متاأمر از
اندیشههای سوسیالیستی در میان سالهای  ،1960-1970سرانجام سبب ورود اصاطالح نسال
دوم حقوق بشر به عرصۀ حقوق بینالملل شد .اعالمیۀ جهانی حقوق بشر این حقوق را (حقاوق
___________________________________________________________________
1. Karel Vesak
2. Negative Rights
3. First Generation of Human Rights
4. Universal Declaration of human rights
5. Positive Rights
6. Second Generation of Human Rights
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اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) توأمان با حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) باه رسامیت
شناخت و مواد  22تا  27این سند را به آنها اختصاص داد .این سنخ از حقاوق باهعکس حقاوق
نسل اول که بر عدم دخالت تأکید میکرد ،مساتلزم دخالات مثبات دساتاندرکاران حکاومتی،
همراه با کمک مالی ،سازمانی و اجرایی دولتهاست .در محتوای آن به وهایف ایجابی کشورها و
تا حدودی جامعۀ جهانی اشاره میکند تا به تأمین ایان بعاد از نیازهاای افاراد پرداختاه شاود.
حقوقی مانند حق بر آموزش و پرورش ،حق بر کار و تاأمین اجتمااعی ،حاق بار ساطح زنادگی
شایسته از زمرۀ این دسته حقوق محسو میشوند .دولت بهطور قطع و یقین برای تاأمین ایان
حقوق از طریق تأسیس بیمارستان مناسب ،تهیۀ دارو ،یا ساخت مدارس کافی و مواردی از ایان
دست که ارتباط مستقیم با هزینه کردن دارد ،باید آنها را فاراهم کناد .بناابراین دخالات فعاال
دولت بهمنظور محقق کردن حقوق مثبت افراد اجتنا ناپذیر است (شمآبادی.)2 :1391 ،

 .3 .1حقوق همبستگی(1نسل سوم حقوق بشر)

2

به حقوق همبستگی ،حقوق نسل سوم یا حقوق جمعی3نیز گفته میشود .این نسل از حقوق بار
پایۀ همبستگی و مشارکت جمعی بنا شده است و بر اصولی همچون براباری 4،بارادری5و تسااوی
ابنای بشر تکیه دارد .حقهایی مانند حق بر توسعه ،حق بر صلح ،حق بر محای زیسات ساالم،
حقوق نسلهای آینده ،حق بر میراث مشترک بشریت ،حق مشترک مردم بار تعیاین سرنوشات
خود ،حق بر ارتباطات و حق بر کمکهای بشردوستانه که ماهیتی گروهی و جمعی دارناد ،جازو
این دسته از حقاوق محساو میشاوند (اصاغرنیا و اصاغرنیا2 :1395 ،؛ صالحچی و درگااهی،
143 :1392؛ طهماسبی .)28-29 :1392 ،به اعتقاد کارل واسااک ،حقاوق همبساتگی مفهاوم
جدیدی از حیات بینالمللی و ملای جامعاۀ بشاری را بیاان میکناد و میتواناد باه بسایاری از
چالشها و مسائل امروز بشریت پاسخ دهد.
موافقان و طرفداران این رویکرد ،نسلهای اول و دوم را نظام سنتی حقوق بشار مینامناد و
معتقدند که نظام سنتی صر برای تحقق اهدا حقوق بشر کافی نیست و باید اصالح ،تکمیال
و تقویت شود .در واقع ایدۀ نسل ساوم نقادی اسات بار مبناهاای نظاری حقاوق بشار سانتی
(نسلهای اول و دوم) .نظرها و دالیل مهمی که توس اندیشمندان در ضرورت افازودن حقاوق
همبستگی به نظام سنتی حقوق بشر طرفدار نظریۀ نسل سوم بیان شاده اسات ،در هفات بناد
قابل تقریر است که در جدول  1به آنها اشاره میشود (انصاری.)22-38 :1390 ،
___________________________________________________________________
1. Solidarity Rights
2. Third Generation of Human Rights
3. Group Right
4. Equality
5. Fraternity
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جدول شماره 1

منبع :انصاری ،22-38 :1390 ،گردآوری و ترسیم نگارندگان

 ژنوساید ( )Genocideبه معنی نسلکشی اسات .ایان واژه اولاین باار توسا حقوقادان
لهستانی به نام رافائل لمکین ( )Raphael limkinدر سال  1933وارد ادبیاات حقاوق بشار شاد
(اردبیلی و همکاران .)4 :1385 ،ژنوساید صرفاً اقدامهای فیزیکی و بیولوژیکی برای نابودی یاک
گروه نیست ،بلکه نابودی یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند ،محقق شود
و این از طریق نابودی زبان و اماکن و اشایای ماذهبی ،ایجااد محادودیت در عمال باه آدا و
رسوم ،آزار و اذیت روحانیان مذهبی و روشنفکران آن گروه و باهطور خالصاه ،از طریاق ناپدیاد
کردن میراث فرهنگی آنان اتفاق میافتد (روستایی.)1390 ،
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 .2ماهیت حقوق منفی ،مثبت و همبستگی
مقصود از ماهیت در اینجا ،مشخص کردن فصل یا تمایزات این حقوق است .اهمیت این بخاش
در آن است که از این طریق میتوان مسائولیتها و تکاالیفی را کاه اقتضاای هریاک از حقاوق
است ،روشن کرد.

 .1 .2تفاوت در میزان ارزش (تمایز میان اضرار و عدم ایصال نفع)
برخی ادعا می کنند ،تفاوت این سه دسته از حقوق در میزان ارزش آنهاست ،به این صاورت کاه
حقوق منفی ارزش بیشتری نسبت به حقوق مثبت و جمعای دارناد (حکمتنیاا.)690 :1369 ،
دلیل این موضوع از نق  ،روشن میشود .حقوق منفی با اقدامهایی محقق میشود که مضر باه
دیگری است .در برابر نق حقوق مثبت و جمعی ،با ترک فعل و عدم ایصاال نفاع باه دیگاری
همراه است؛ بنابراین نق حق منفی به اضرار است و حق مثبت به عدم ایصال نفع و منطقااً در
تقدم عدم اضرار بر عدم ایصال نفع تردیادی نیسات .ایان دیادگاه باهدنبال آن باوده از طریاق
چگونگی نق به ارزش حق پی ببرد ،حال آنکه روشن است در زنادگی اجتمااعی آحااد ماردم
متعهد به احترام به حقوق یکدیگرند و تمایز میان حقوق مثبت و منفی به لحاظ عملی در تنظیم
رواب میان آنها چندان تأمیری در ماهیت آنها ندارد و نمیتوان گفت که یکی باارزشتر از دیگری
است (حکمتنیا .)690 :1369 ،با وجود این تمایز میان نق ها نسبت به اقادامهای دولات (در
اینجا طراحان و برنامهریزان شهری نمایندگان دولت محسو میشوند) ،دارای امار اسات؛ زیارا
دولت در حوزۀ حقوق منفی مداخله نمیکند و تنها جلوی مداخلۀ دیگران را میگیرد تا آنها باه
دیگری ضرر وارد نکنند؛ اما در حوزۀ حقوق مثبت چنین نیازی وجود ندارد .بلکه دولت میکوشد
تا زمینۀ بهرهمندی مردم از حقوق را فراهم کند ).(Chauffour, Eugene, op.Cit:32

 .2 .2تفاوت در اجرا
برخی تمایز بنیادین حقوق مثبت و منفی را در اجرای آن دو میدانند .استدالل این دیدگاه این
است که حقوق مثبت جمعی (اغلب حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای) هماواره باا محادود
کردن حقوق منفی دیگران تضمین میشود و از همین رو مستلزم وهایفی برای دیگران خواهاد
بود .برای مثال وقتی دولت میخواهد حق مسکن اشخاص را بهعنوان یاک حاق مثبات فاراهم
آورد ،اقدام به اخذ مالیات میکند .اخذ مالیات اجباری و مداخلۀ سیاسی با حاق منفای شاخص
نسبت به مالکیت خصوصی در تعارض است ،زیارا اقتضاای مالکیات خصوصای ایان اسات کاه
نمیتوان مالی را از مالک آن گرفت ،مگر اینکه عوض مناسبی یا خساارت وارد باه وی پرداخات
شود؛ بنابراین ا جرای حق مثبت مستلزم ایجاد محدودیت در حق منفی دیگران است .از هماین
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رو در دیدگاه لیبرال سنتی هستۀ اصلی حقوق بشر را حقوق منفی تشکیل میدهد که براسااس
آن تنها وهایف منفی بر افراد و دولت تحمیل میشود (حکمتنیا.)690 :1396 ،
برخی مانند هایک نهتنها حقوق مثبت را مستلزم تحدید حاق منفای میدانناد ،بلکاه پاا را
فراتر نهاده و بر این باورند که حقوق مثبت با جامعۀ آزاد تنافی بنیادی دارد ،زیرا در جامعۀ آزاد
افراد خود باید وضعیتشان را نسبت به غایات و ابزارها تعیین کنند .بناابر دیادگاه هایاک اصاول
بنیادین عدالت و اخالق مستلزم رویکردی مستقل از غایت است که در این رویکرد بر رویاهها و
قواعد بیش از نتایج و پیامدها تأکید میشود .از سوی دیگر ،برخال حقوق مثبت ،حقوق منفای
را میتوان در قالب قواعد کلی و انتزاعی بیان کرد که بر همۀ اشخاص بر پایاهای برابار و بادون
استثنا صادق باشد ) (Chauffour, Eugene, op.Cit:33اما حقوق مثبت اینگونه نیسات؛ میازان
بهرهمند ی از حقوق مثبت ممکن است نسبت باه آحااد ماردم متفااوت باشاد ،بناابراین میازان
استحقاق آنها نیز برابر نخواهد بود.

 .3 .2تفاوت در حوزۀ تزاحمات
حقوق منفی به این دلیل که تنها مستلزم عدم مداخله است ،هیچگااه باا یکادیگر تازاحم پیادا
نمیکنند ،زیرا هر جا که اقدامهایی مانند ترک فعل باشد ،تزاحم محقق نمیشاود .ایان حقاوق
میتواند بدون هر گونه تزاحمی با هم اجرا شاود .حاال آنکاه در حقاوق مثبات تازاحم محقاق
میشود ،زیرا تأمین حقوق مثبت مستلزم اقدامهای مثبت و فراهم آوردن هزیناه اسات .روشان
است که دولتها همیشه با کمبود منابع روبهرو هستند و در نتیجه برای تأمین حقوق مردم کاه
مستلزم هزینه است ،منابع کافی ندارند و تأمین اجرای همزمان ایان حقاوق باا مشاکل روباهرو
میشود ).(Waldron, 1993: 24

 .4 .2تفاوت در میزان استحقاق
حقوق منفی را میتوان در قالب قواعد کلی و انتزاعی بیان کرد که بر همۀ اشاخاص بار پایاهای
برابر و بدون استثنا صاادق باشاد ،اماا حقاوق مثبات اینگوناه نیسات ،زیارا میازان اساتحقاق
شهروندان ممکن است متفاوت باشد ،لکن میزان بهرهمندی از حقوق مثبت نیز برای آنهاا برابار
نخواهد بود .بهطور مثال برای توزیع تأسیسات شهری (آ  ،برق و گاز) که باه حقاوق اساسای و
منفی شهروندان ارتباط دارد ،میتوان قوانین و الزامات یکساان و کلای بارای تماام شاهروندان
تنظیم کرد ،ولی تأمین یک نمایشگاه صنایع دستی در منطقهای که استعداد و هرفیت هنرهای
دستی بین شهروندان وجود دارد ،نسبت به منطقهای که این استعداد وجود ندارد ،میتواند جزو
استحقاقها و حقوق مثبت شهروندان آن منطقه محسو شود.
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 .5 .2اقتضای ذاتی
نکتۀ دیگر اینکه حقوق مثبت برخال حقوق منفی به قابلیتهاای ذاتای و تمامنشادنی انساان
مانند قابلیت حیات ،اندیشه ،حرکت ،مبادله و  ...مرتب نیست .حقوق منفی ذاتاً حقوق قاائم باه
نفس هستند و مجموعهای از حقوق مستقل و نامرتب را تشکیل میدهند که نمیتاوان آنهاا را
به یک یا چند عنصر بنیادی تشکیلدهنده و مشترک بازگرداند .در برابر ،حقاوق مثبات حقاوق
غیر قائم به نفس و منعکسکنندۀ مجموعهای ذهنی از اهدا اجتماعی محدودناد کاه بهشادت
وابسته و مرتب به هم هستند و وجه مشترک همۀ آنها ارتبااط باا درآماد اسات .همانطورکاه
آمارتیا سن برندۀ جایز نوبل اقتصاد مینویسد« :ما میدانیم که حق بر غاذا در خصاوص درآماد
است .مردم هنگامی گرسنه میشوند که پولی برای خریاد غاذا ندارناد» ،نکتاه ایان اسات کاه
شناسایی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلف را میتواند به احتارام باه برخای حقاوق
منفی بنیادیتر بازگرداند ).(Chauffour, Eugene, op, Cit 1993: 36

 .6 .2تفاوت میان حقوق متعلق به جمع و حقوق متعلق به فرد
وجه مشخص حقوق همبستگی توجه به بعد جمعی زندگی بشر اسات .ارزشهاایی کاه باا ایان
حقوق حمایت میشوند ،به فرد خاصی تعلق ندارد ،بلکه خیرها و منافعی مانناد محای زیسات
سالم هستند که قابل تقسیم به منافع فردی نیستند و هماه بایاد باهطور جمعای از آن متمتاع
شوند .حقوق همبستگی صرفاً افراد را واجد حقوق نمیداند ،بلکه هویتهای دیگر مانند گروههاا
نیز میتوانند صاحب حق مفروض شوند .گفتنی است برای اینکه گروهی موجودیت داشته باشد،
الزم نیست حتماً صورت سازمانیافته و تشکیالتی داشته باشد ،اما ضروری است کاه انساجام و
یکپارچگی و هویت متمایز داشته باشد .چهبسا ممکن است تهدیدی بهطور مستقیم متوجه فرد
نباشد ،اما تهدید علیه گروهی باشد که وی به آن تعلق دارد (انصاری.)31-32 :1390 ،
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نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر و نوع مسئولیت طراحان و برنامهریزان شهری

عوامل تأمیرگذار بر خلق معماری شهری

شکل شماره 1

معماری شهری در مرحلۀ خلق و شکلگیری ،معلول مؤلفاههای مختلفای اسات .برخای از ایان
مؤلفهها بهصورت منفعالنه (مانند ویژگیهای محیطی ،هنجارهاای عرفای و رویاههای علمای) و
برخی بهصاورت فعاالناه (مانناد کارفرماهاا ،طراحاان ،برناماهریزان شاهری) در شاکلگیری آن
مشارکت میکنند (شکل شماره  .)1لکن نکتۀ حائز اهمیت این است که تمام مؤلفههای ماذکور
بهنوعی در خلق معماری شهر حضور دارند ،اما ممکن است هر مؤلفه با وزن سهم تأمیر متفااوت
بسته به شرایطی مانند زمان ،مکان ،اقتصاد و فرهنگ ،حضور پیدا کناد .باا ایان تلقای میتاوان
معماری شهر را یک محصول جمعی نامید؛ محصولی که افاراد جامعاه آن را شاکل میدهناد و
پس از شکلگیری ،متأمر از آن ،در آن رشد و نمو پیدا میکنناد (داداشپاور و علیازاده:1393 ،
 .)115-102در این میان آنچه اغماضناپذیر است ،حجم زیادی از تأمیرات است که شاهروندان
در مواجهه با معماری شهر دریافت میکنند .دریافت ایان تاأمیرات بخشای بهصاورت خودآگااه
است ،بدینمعنا که اختیاری است و افراد میتوانند آن را دریافات نکنناد .بارای مثاال افاراد باا
اختیار باه مکانهاایی کاه ماورد عالقهشاان نیسات ،مراجعاه نمیکنناد؛ و بخشای از تاأمیرات
ناخودآگاه و در واقع تحمیلی و جبری است .بهطور مثال ،افراد برای انجام امور روزاناه مجبورناد
از خیابانهای مجاور محل زندگی خودشان عبور کنند و اگار در ایان خیابانهاا منااهر شاهری
آشفته و نابسامان وجود داشته باشد ،دچاار درجاهای از اساترس1و تانش روانای خواهناد شاد.
ازاینرو میتوان گفت معماری شهر ،فراتر از شکل دادن به ساختارهای فیزیکای شاهری اسات،
بلکه این قابلیت و هرفیت را دارد که تضمینکنندۀ ریتم زندگی روزانۀ افراد و باهنوعی بازتولیاد
___________________________________________________________________
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :طاهری و طاهری1395 ،؛ هادیانپور ،لشنی و فارسی.1393 ،
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رفتارهای اجتماعی مردم شهر باشد (عظیمی هاشمی ،رضویزاده و جوان جعفری.)57 :1393 ،
بر این اساس میتوان گفت خلق و تولید آمار معماری در شهر در واقاع انجاام ناوعی رفتارهاای
اجتماعی1محسو میشود؛ رفتارهایی که به عقیدۀ متخصصاان ایان حاوزه ،بار ابعااد روحای و
جسمی شهروندان تأمیرگذار خواهد بود (راپاپورت1388 ،؛ لنگ.)1388 ،
وجود عنصر تأمیر میان معماری شهر و شهروندان ،بیانگر این نکته است که وقتای یاک امار
معماری در شهر بهوجود میآید ،اقتضای ذاتی آن تأمیرات میتواند منشأ بهوجود آمدن مجموعۀ
متنوعی از تالقیها ،تداخلها ،تقابلها و تزاحمات حقوقی برای شاهروندان باشاد .بادیهی اسات
برای مدیریت و کنترل این تقابلها و تزاحمات ،مشخص کردن خطوط قرمز و بهتبع آن تبیاین
مسئولیتهای مدنی و تکلیف اجتماعی برای طراحان و برنامهریزان شاهری ضارورت و اهمیات
ویژهای پیدا میکند .نقش طراحان و برنامهریزان شهری در اینجاا در چناد ساطح قابال تصاور
است؛ ایشان گاهی در مقام نظریهپردازی و تولید محتوای علمی ،گاهی در ساطح برناماهریزی و
تقنین بهعنوان نمایندۀ دولت ،گاهی در سطح مدیریت و گااهی در مقیااس طراحای ،نظاارت و
اجرا بهعنوان نمایندۀ کارفرمای خصوصی در خلق آمار معماری شهری ایفای نقش میکنند.
تأمیرات معماری شهری روی شهروندان نیز در سطوح مختلفی قابل توصایف اسات .گااهی
این تأمیر متوجه حقوق اساسی و مادنی (حقاوق منفای) ،گااهی متوجاه مناافع و اساتحقاقها
(حقوق مثبت) و گاهی نیز متوجه حقوق جمعی شهروندان خواهد بود .آنچاه واضاح اسات ،هار
سنخ از حقوق مذکور بهدلیل درجۀ اهمیت و اولویت خاص خود ،مقتضی نوع خاص مسئولیت و
تکلیف از طر برنامهریزان و طراحان شهری است .در اینجا برای روشن شدن نسبتها و شفا
شدن وهایف و مسئولیت معماران و شهرسازان ،به هر کدام اشاره میشود.

 .1وظیفه و نقش طراحان و برنامهریزان معماری شهری نسبت بهه حقهوق
منفی شهروندان
چنانکه بحث شد ،نق حقوق منفی موجب اضرار صاحب حق میشود ،درحالیکه نق حقاوق
مثبت با عدم ایصال منفعت همراه است که منطقااً در تقادم عادم اضارار بار عادم ایصاال نفاع
تردیدی نیست .حقوقی مانند حق امنیت و ایمنی جسمی 2،حاق ساالمت روانای و حاق محای
___________________________________________________________________
 .1رفتارهای اجتماعی در سطوح مختلفی قابل طبقهبندی اسات .اگار رفتااری در سااحت فاردی انجاام گیارد ،در
اصطالح آن را کنش مینامند .از تعدد کنشها و پیامدهای آن پدیدههای اجتماعی بهوجود میآیند و از تالقای
و ترکیب پدیدههای اجتماعی نظامهای اجتماعی شکل میگیرند .گفتنی است اگرچه رفتارهای مذکور ارادی و
آگاهانه رخ میدهد ،پیامدها و تأمیرات ناشی از آن به ارادۀ افراد وابسته نیست (پارسانیا.)56-51 :1391 ،
 .2بهطور مثال ،مصالح بهکاررفته در نمای ابنیۀ شهری بهنحوی نباشاد کاه باا گذشات زماان مساتهلک شاود و باا
سقوط ،موجب آسیب به شهروندان شود.
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زیست سالم نسبت به معماری شهر از جمله مصداقهای این حقوق محسو میشوند .این سنخ
از حقوق از جمله حقوق اولیۀ شهروندان محسو میشوند و نمیتوان آنها را باا ماواردی چاون
مسائل اقتصادی یا مصلحتهای برنامهریزی شاهری نادیاده گرفات یاا باه تعویاق اناداخت .باه
اقتضای این حقوق ،دولتها (طراحان و برنامهریزان شهری بهعنوان نماینادۀ دولات) و دیگاران
وهیفه و تکلیف عدم مداخله ،و همچنین ممانعت از تعادی و نقا دیگاران باه ایان حقاوق را
بهعهده دارند (حکمتنیا .)690 :1396 ،البته وهیفۀ عدم دخالت طراحان و برنامهریزان به ایان
معناست که برای پیشبرد امور شهری اعم از توسعه و ساختوساز در شهر هیچگونه فعاالیتی در
تضییع این حقوق نکنند .نه اینکاه در تحققپاذیری آن مسائولیتی نداشاته باشاند؛ یاا تعادی
دیگران را نادیده بگیرند .آنچه امروز بهوفور قابل مشاهده است ،بعضی از حقوق منفی شهروندان
است که با توجیهاتی مانند درآمادهای شاهرداری یاا توساعۀ اقتصاادی شاهری نادیاده گرفتاه
میشود (آرامی ،حکمتنیا و فهیمی )111 :1398 ،که از ممرات آن میتوان به فاروش تاراکم1و
ارتفاع بیش از حد آمار معماری در شهر اشااره کارد کاه باه مخااطره اناداختن ساالمت روانای
شهروندان ،افزایش بیرویۀ قیمت مسکن ،و مواردی از این دست منتج شده است .این در حاالی
است که این سنخ از حقوق نوعی خطوط قرمز محسو میشود که با مصلحتهای برناماهریزی
نمیتوان آنها را نق کرد.

 .2وظیفه و نقش طراحان و برنامهریزان معماری شهری نسبت به حقوق مثبت شهروندان
حقوق مثبت به معنای استحقاقها ،منافع و ادعاهاست .دولات نسابت باه حقاوق مثبات نقاش
حمایتی دارد و با هزینه کردن و تأمین امکانات وهیفۀ محقق کاردن آنهاا را بهعهاده دارد .ایان
حقوق اغلب حقوق فرهنگی ،اقتصادی ،اجتمااعی شاهروندان در شاهر محساو میشاوند کاه
بهدلیل ماهیت ایجابی بودن ،تحققپذیری آنها نیازمند مداخله و اقدامهای مثبات برناماهریزان و
طراحان شهری است .حقوقی مانند اعمال سلیقۀ شهروندان در طراحی سیمای شهر ،حق تأمین
کیفیت بصری و زیبایی نسبت به معمااری شاهر را میتاوان از جملاه مصاادیق حقاوق مثبات
شهروندان نسبت به معماری شهر محسو کرد .تحققپذیری این سنخ از حقوق توس طراحان
و برنامهریزان شهری بهعکس حقوق منفی که بیشتر معطو باه نبایادها و رویکردهاای سالبی
است ،متمایل به بایدها و رویکردهای ایجابی است .در حال حاضر قوانین رایج در حوزۀ معماری
___________________________________________________________________
 .1طرفداران فروش تراکم و توسعۀ عمودی شهر بر دو مبنای اصلی تکیه میکنند .1 :کمبود زمین و  .2هزیناههای
کمتر نسبت به توسعۀ افقی ،لکن بهزعم نویسندگان این سطور هر دو مبنا غل اسات؛ توضایحات تفصایلی در
مقالۀ معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعار ارتفاع» ،فصلنامۀ علمی پژوهشای حقاوق اساالمی،
ش  ،63ص  ،130داده شده است.
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و شهرسازی کشور ما بیشتر متمایل به رویکردهای سلبی و تجویزی است (نبیمیبادی:1388 ،
 .)8این در حالی است که در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند آلماان و
انگلستان رویکرد ایجابی و توجه به بایدها ،بسیار مورد اساتقبال قارار گرفتاه و رو باه گساترش
است (نبیمیبدی .)141 :1388 ،این توجه با این وجه از وهایف طراحان و برنامهریزان حاکی از
این نکته است که افزون بر مسئولیت در عدم اضرار به شهروندان از طریق معماری شهر (حقاوق
منفی) ،مسئولیت ایشان شامل منافع شهروندان هم میشود ،ازاینرو اقتضا میکند با تمسک باه
رویکردهای ایجابی و شفا ساختن چشماندازها ،بستر تحققپذیری این سانخ از حقاوق را چاه
در سطح نظریهپردازی و چه در سطح کاربرد و اجرا نیز فراهم کنند.

 .3وظیفۀ طراحان و برنامهریزان معماری شهری نسبت به حقوق جمعی (همبستگی) شهروندان
حقوق جمعی یا حقوق همبستگی ماهیتی گروهای و جمعای1دارناد .در ایان سااحت از حقاوق
برخی گروهها همانند افراد از موجودیت و هویت برخوردار میشوند .دایرۀ ایان ساطح از حقاوق
نفع و خیر مشترک تمام بشریت است .بعضی رفتارها تأمیری روی حقوق فردی انساانها نادارد،
ولی همان رفتار ممکن است تهدیدی جدی علیه گروهی باشد .حقهایی مانند حق بار توساعه،
حق بر محی زیست سالم جهانی ،حق بر میراث مشترک بشریت ،از جمله مصادیقی است که در
حوزۀ معماری و شهرسازی میتوان به آنها اشاره کرد .در این زمینه میتوان جنبشهای فکاری
باا تأکیاد بار مفهاوم توساعۀ پایادار2در دهاههای اخیار مانناد معمااری پایادار ( Sustainable
 ،)architectureعاادالت زیسااتمحیطی ( ،)Environment Jasticeشهرنشااینی جدیااد ( New
 ،)Urbanismو اخیراً نیز توسعۀ هوشمند شهر ( )Smart Growthرا نام برد که با تمرکز بار ساه
اصل پایداری اجتمااعی ،پایاداری محیطای و پایاداری اقتصاادی ،در مقیااس جهاانی فعالیات
میکنند (.)Barton et al., 2033: 18
وهیفه و مسئولیت برنامهریزان و طراحان شهری برای محقق کردن این سنخ از حقوق چاه
در مقام برنامهریزیهای کالنشهری بهعنوان نمایندگان دولت و چه در مقام طراحای و سااخت
بهعنوان نمایندگان کارفرماهای خصوصی از دو بعد قابل پیگیری است؛ اوالً وهیفۀ ایشاان صارفاً
محدود به اعضای متبوع خودشان نیست ،بلکه شامل تمام بشریت ،حتای نسالهای آیناده3نیاز
___________________________________________________________________
 .1اندیشمندان هویت جمعی انسانها را در ساطوح مختلفای چاون «هویات گروهای»« ،هویات ملای» و «هویات
تمدنی» تقسیمبندی میکنند (کاهمی و مظاهری.)45 :1395 ،
 .2توسعۀ پایدار :براساس تعریف کمیسیون جهانی محی زیست توسعهای که نیازهاای اماروزی را بادون از دسات
دادن توانایی پاسخگویی به دیگران و نیازهای نسلهای آینده ،ممکن سازد ،توسعۀ پایدار است.
 .3نسلهای آینده حداقل نسبت به مسائل اکوزیستی و اتمام منابع محدود فسیلی ،در حوزۀ معمااری و شهرساازی
حقوقی پیدا میکنند.
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خواهد بود ،زیرا محقق کردن این سنخ از حقوق از عهدۀ یک یاا چناد دولات برنمیآیاد ،بلکاه
همبستگی و تعاون جهانی همراه با احساس برادری و همپیونادی میاان تماام ابناای بشار الزم
است؛ مانیاً این وهیفه برای طراحان و برنامهریزان شهری نهادینه شود که تأمیرپذیران شاهر (در
اینجا شهروندان) حق مشارکت1در تصمیمگیریها و اعمال مدیریتها دارند.

نتیجهگیری
آمار معماری افزونبر جوهر مادی ،جوهر غیرمادی نیز دارد که هر دو بعد میتواناد منشاأ تاأمیرات
اجتماعی باشد .ازاینرو در خلق آمار معماری ،مخلوق به ما هو مخلوق خلق نمیشود ،یعنای صارفاً
سنگ و آجر خلق نمیشود ،بلکه روش زیست نحوۀ رفتار و بهتبع آن سبک زندگی خلق میشاود.
از دیگر معنا آمار معماری در شهر موضوع رابطه و رفتار قرار دارند ،بدینمعنی کاه پنجاره ،جاداره،
شکل و فرم خلق نشده ،بلکه نور و منظره و رفتار خلق شده است .بر این اساس به لحااظ حقاوقی
صرفاً خود معماری مطرح نیست بلکه رواب و تأمیرات آن اهمیت پیدا میکند .با این توصیف خلق
معماری شهری نوعی رفتار اجتماعی محسو میشود؛ رفتاری که بر ابعاد روحی ،روانی و جسامی
شهروندان تأمیرگذار است .این تأمیر منشأ وجود مقولههای حقاوقی مانناد اتاال  ،اضارار ،ایاذا یاا
کاهش منفعت ،برای شهروندان خواهد بود .این حقوق به لحاظ نحوۀ اجارا و ناوع امتیازهاایی کاه
برای آن لحاظ میشود ،به سه دستۀ عمده  .1حقوق منفی (اساسی و اولیه) کاه نقا آن موجاب
اضرار است؛  .2حقوق مثبت که نوعی ادعا و استحقاق است و به ایصاال منفعات مرباوط اسات؛ .3
حقوق جمعی که به همبستگی و پیوند ابنای بشر ارتباط دارد؛ قابل طبقهبندی است .بر این اساس
میتوان گفت شهروندان نسبت به معماری شهر هم حق عدم اضرار ،هم حاق منفعات و هام حاق
مشارکت دارند .وهیفه و نقش طراحان و برنامهریزان معمااری شاهر نسابت باه دساتۀ اول ،عادم
مداخله و ممانعت از تعدی دیگران؛ نسبت به دستۀ دوم مداخله و تأمین در حد بضااعت؛ و نسابت
به دستۀ سوم همپیوندی است .البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق یکی بر دیگری نیسات،
بلکه ناهر بر نحوۀ اجرا و نحوۀ تحققپذیری این حقوق است.
در اینجا تالش شد تا با شفا ساختن ماهیت حقاوق شاهروندان و روشان کاردن وهاایف
طراحان شهری گامی در جهت تسهیل کیفیات زیسات شاهروندان از طریاق معمااری شاهری
برداشته شود .بهوضوح مشخص است که معمااری و شهرساازی رایاج در کشاور در بسایاری از
مااوارد حضااور انسااانی انسااان را نادیااده گرفتااه ،بهگونااهای کااه معماااری شااهری بااه عرصااۀ
جلوهگریهای سودآوری اقتصادی و سوداگریهای مخر تبدیل شده است .یکی از دالیل ایان
___________________________________________________________________
 .1در مورد مشارکت مردم در نظام مدیریتی شهر تاکنون نظریههای متعددی مانند نظریۀ جان ترنر ،دیویدسون و
ارنشتاین مطرح شده است .برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :کشتکار و حاتمی.1394 ،
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معضالت ،قوانین رایاج کشاور در حاوزۀ معمااری و شهرساازی اسات کاه بیشاتر معطاو باه
رویکردهای سلبی و نبایدهاست ،درحالیکه نوشتار حاضر تصدیق میکند که افزونبر بعد سلبی
(رعایت حقوق منفی) ،دو بعد ایجابی و بعد مشارکت با شهروندان در تقنین نیز الزم است (بعاد
ایجابی بهمنظور توجه به حقوق مثبت و بعد مشارکت برای تسهیل احترام به حقوق همبساتگی
و جمعی شهروندان) .این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه جدی بسیاری از کشاورها باوده،
لکن در کشور ما هنوز به اندازۀ کافی و بهطور شایسته به این امار پرداختاه نشاده اسات .امیاد
است متن حاضر تسهیلکنندۀ این مسیر باشد.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1امامی ،سید حسن ( ،)1384حقوق مدنی ،چ هجدهم ،تهران :اسالمیه.
 .2پارسانیا ،حمید ( ،)1391جهانهای اجتماعی ،قم :کتا فردا.
 .3حکمتنیا ،محمود ( ،)1385مبانی مالکیت فکری .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
 ،)1390( --------------- .4فلسفۀ نظام حقوق زن ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
 .5داداشپور ،هاشم؛ علیزاده ،بهرام؛ رستمی ،فرامرز ( ،)1393گفتمان عادالت فضاایی در شاهر،
تهران :آذرخش.
 .6دستمالچیان ،احمد ( ،)1390کلیااتی راجاع باه حقاوق شاهروندی ،ادارۀ صایانت از حقاوق
شهروندی وزارت کشور.
 .7راپاپورت ،آموس ،فرهنگ ،معماری و طراحی .ترجمۀ ماریا و برزگر و مجیاد یوساف نیاپاشاا،
( ،)1388تهران :شفلین.
 .8سامه ،رضا ( ،)1394معماری و کیفیت زندگی انسان در نظام معرفتی اساالم ،قازوین :جهااد
دانشگاهی.
 .9کاتوزیان ،ناصر ( ،)1394مبانی حقوق عمومی ،چ پنجم ،تهران :میزان.
 .10لنگ ،جان .آفرینش نظریۀ معماری .ترجمۀ علیرضا عینیفر ( ،)1388تهران :دانشگاه تهران.
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 .12وکیل ،امیر ساعد؛ عسگری ،پوریا ( ،)1383نسل سوم حقوق بشر ،حقوق همبستگی .تهاران:
مجمع علمی و فرهنگی مجد.
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