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Abstract
Assuming the principle that citizens have a right to the architecture of the city, the
question arises as to how these rights are implemented and realized. One of the ways
by which these rights can be realized is to determine the nature of the responsibility
of those tasked with implementing these rights. In order to clarify the nature of
responsibility, scholars categorize rights into negative, positive, and group rights.
Although this categorization is controversial, examining it in terms of concept,
nature and elements can be a good guide in facilitating the realization of these rights.
The focus of this article is on clarifying the relationship between citizens' rights and
the architecture of the city, and consequently to clarify the responsibility of urban
designers and planners with respect to these rights. In this study, the methods of
documentary research and qualitative content analysis and logical reasoning have
been used. The results suggest that citizens' rights to urban architecture are divided
into three main categories, namely: negative rights, positive rights and group rights.
The duty and the role of urban planners and designers is not to interfere with the first
category, to secure the second category, and to participate in and cooperate for the
realization of the third category. Of course, this separation does not mean the
supremacy of one group of rights over the others. Rather, it concern how these rights
are implemented and realized.

Keywords
citizen, positive rights, negative rights, group rights, urban architecture.

___________________________________________________________________
1. Ph.D in Architecture, Lecturer at Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author).
Email: arami.hamid@yahoo.com
2. Prof., Law Department of the Institute of Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran.
Email: dr.hekmatnia@yahoo.com
3. Assistant Prof., Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran.
Email: mmmmahmudi@gmail.com
Received: October 30, 2019 - Accepted: December 6, 2020

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،3پاییز 1582-1565 :1401
DOI: 10.22059/JPLSQ.2020.291676.2212

معماری شهری و حقوق شهروندی
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
حمیدرضا آرامی ،*1محمود حکمتنیا ،2مهدی محمودی

کاملآباد3

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 ساختارهای تحقققپقذیری ایقن
حقوق ،مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان ،در برابر این حقوق است .اندیشقمندان بقهمنظقور
روشن شدن نوع مسئولیت ،حقوق را به حقوق منفی ،مثبت و جمعی طبقهبندی میکننقد .ایقن
تفکیک اگرچه موضوع نزاع است ،بررسی آن به لحاظ مفهوم ،ماهیت و ارکان میتواند راهنمقای
مناسبی در تسهیل تحققپذیری این حقوق باشد .مسئلۀ محقوری ایقن نوشقتار ،روشقن کقردن
نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر ،و بقهتبق آن شقفا شقدن نقوع وهیفقه و مسقئولیت
طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است .در این تحقیق بهمنظور گقردآوری دادههقا از
روش مطالعققات اسققنادی کتابخانهای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیقل محتقوای کیفقی و
استدالل منطقی استفاده شد .براساس نتایج ،حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سقه
دستۀ عمده شامل حقوق منفی ،حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقهبندی است؛ به اقتضای
این حقوق ،وهیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسقبت بقه دسقتۀ اول عقدم مداخلقه و
ممانعت از تعدی دیگران ،نسبت به دستۀ دوم مداخله و تأمین و نسبت به دستۀ سوم مشقارکت
و همپیوندی است .البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفقوق دسقتهای از حققوق بقر دیگقری
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 محصول و ثمرۀ مدنیت انسقانهقا محسقو مقیشقوند (عبقاسزادگقان .)69 :1384 ،ایقن
محصول مجموعۀ درهمتنیدهای از پدیدههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصقادی اسقت کقه فربقهتقرین
مکان تالقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی انسانها را تشقکیل مقیدهنقد (عظیمقی هاشقمی و
رضویزاده .) 1 :1389 ،شهروندان بخقش چشقمگیری از زنقدگی خقود را در مواجهقه بقا معمقاری
شهری سپری میکنند و بر کسی پوشیده نیست که روش زندگی و نوع رفتار آنهقا در تمقام ابعقاد
جسمی ،ذهنی و روحی متأثر از این فضاهاست .پرداختن به حقوق شهروندان نسقبت بقه معمقاری
شهر ،اگرچه ریشۀ تاریخی 1دارد ،مفهوم امروزی آن با عنقوان «حقق بقر شقهر» 2در اواسق سقدۀ
بیستم متأثر از اندیشههای سوسیالیستی هانری لوفوور 3آغاز ،و توس افرادی مانند دیویقد هقاروی
و مارک پورسل پیگیری شد .از نتایج این رویکرد میتوان به منشورها و اسناد 4متعددی اشاره کرد
که در سالهای اخیر در سطح بینالمللی تنظیم شده و در بعضقی کشقورها ماننقد برزیقل نیقز بقه
مرحلۀ اجرا رسیده است (حبیبی و امیری9-30 :1394 ،؛ رفیعیان و الوندیپور.)25-47 :1394 ،
موضوع حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری ،اگرچه از زمقان طقرح ،محقل تحقیقق و
بررسی بوده و در آثار فارسی نیز تحقیقاتی 5در سالهای اخیر مشاهده میشود ،به انقدازۀ کقافی
به نوع مسئولیت ها و تکالیف مجریان این حقوق (طراحان و برنامهریزان شهری) پرداخته نشقده
است .در این پژوهش تالش میشود پق از تشقریح اجمقالی مفقاهیم مقرتب از روش تحلیقل
محتوای کیفی و استدالل منطقی به این موضوع پرداخته شود.

___________________________________________________________________
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در بقا مشقارکت شقهروندی .پوراحمقد ،حبیبقی 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 (شقرعی ،اخالققی و
قانونی) هستند که فرد یا افراد ،شایستگی داشتن آن را دارند؛ بهگونهای که دیگقران موهقف بقه
احترام و رعایت آنها هستند.
معماری شهری :مقصود از «معمقاری شقهری» ،وجقه اجتمقاعی و بیرونقی (شقهری) آثقار
معماری است؛ آثاری که در کنار هقم فضقای مصقنوع شقهری را تشقکیل مقیدهنقد و از آن بقا
تعابیری چون سیما یا منظر شهری نیز در ادبیات معماری و شهرسازی استفاده میشود.
شهروند :مفهوم شهروندی از مهمترین مفاهیم اجتماعی سیاسقی دوران معاصقر محسقو
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 لغتنامههقای
رایج در کشور ما قدمت چندانی ندارد ،برخال آنچه تصقور مقیشقود ،موضقوعی بقدی و صقرفا
وارداتی نیست (خزائی ،)68 :1394 ،زیرا در سدههای گذشته واژههایی مانند رعیت ،امت ،اهقل،
تبعه و مقیم ،نزدیک به معنای شهروند ،در جوام سقنتی اسقتعمال مقیشقده اسقت (نققیزاده،
78 :1389؛ ورعی.)57 :1381 ،
حقوق شهروندی :مقصود از حقوق شهروندی ،امتیازها و مناف مقورد حمایقت حاکمیقت
است که افراد بهدلیل تعلق داشتن به یک مکان خاص ،واجد آنها میشوند .البته دارا بقودن ایقن
حقوق برای آنها مسئولیتها و تکالیفی نیقز بقههمقراه دارد (رسقتمی143 :1392 ،؛ غیقا ونقد،
 .)121 :1394مفهوم شهروندی تنها به سکونت داشتن افقراد در یقک واحقد جغرافیقایی بقه نقام
«شهر» اطالق نمیشود ،بلکه شهروندی یک موقعیت اجتماعی ،سیاسقی و فرهنگقی اسقت کقه
ناشی از یک رابطۀ متقابل با دولت تبیین میشود (دستمالیان139 :3 ،؛ عظیمیهاشمی و رضوی
زاده .)3 :1389 ،بر این اساس ،حقوق شهروندی مجموعۀ وسیعی از حقوق سیاسقی ،اقتصقادی،
اجتماعی و فرهنگی ،در کنار تکالیف و وهایف شهروندی محسو میشود که در قبقال دولقت 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 روشقن شقدن
وهایف دولت و مجریان نسبت به آن ،به حقوق منفی ،مثبت و جمعی ،تقسیم کردهاند (اصغرنیا،
303 :1395؛ حکمتنیا .)688 :1396 ،این ایقده نخسقتین بقار در سقال  ،1979توسق کقارل
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واساک 1که سالها ریاست انستیتو بینالمللی حقوق بشر در سازمان ملل را بر عهقده داشقت ،بقا
عنوان نسلهای سهگانۀ حقوق ،وارد ادبیات حقوق بشر شد و تا کنون نیز عرصۀ نظریقهپقردازی
میان اندیشمندان ققرار دارد (صقلحچقی و درگقاهی146 :1395 ،؛ طهماسقبی .)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 به خقود مقیگیقرد و نوعقا از سقنخ
حقوق منفی محسو میشود؛ بدینمعنی که این حقها ،مستلزم عدم مداخلۀ دولتهقا و دیگقران
است؛ زیرا جزو آزادیهای فردی محسو میشوند و در راستای تحقق کرامت انسانی ،دولقتهقا و
دیگران موهف میشوند تا از دخالت در آزادیهقای فقردی خقودداری ورزنقد .در اعالمیقۀ جهقانی
حقوق بشر 4بندهای  2تا  21به این حقوق که مربوط به آزادیهای افقراد ماننقد آزادی در عقیقده،
بیان ،اجتماع مشارکت و من بردگی ،ممنوعیت شکنجه ،ضمانتهقای قضقایی مبنقی بقر بقیگنقاه
بودن اشخاص تا زمان اثبقات جقرم ،حقق تابعیقت ،آزادی امقور خصوصقی و ...تأکیقد مقیکنقد .از
ویژگیهای مهم این نسل ،سلبی بودن این حقوق است؛ بدینمعنی کقه نبایقد در برابقر اجقرای آن
حقوق توس صاحبان حق مانعی ایجاد شود؛ و دولتها موهفاند تا برای اطمینقان از عقدم نقق
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 اصقغرنیا)102 :1395 ،
و بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه تأکیقد دارد .اندیشقمندان ایقن حقوزه
دریافتند حقوق نسل اول بهتنهایی برای حل کردن مسقائل اجتمقاعی کقافی نیسقت (انصقاری،
 ،)26 :1390زیرا اختال های طبقاتی سنتی و سرمایهداری نظام برابری را بر هقم مقیزنقد و در
نتیجه آزادی را نیز مخدوش میکند .بازتا فکری این نقدها همراه با فشار کشقورهای متقأثر از
اندیشههای سوسیالیستی در میان سالهای  ،1960-1970سرانجام سبب ورود اصقطالح نسقل
دوم حقوق بشر به عرصۀ حقوق بینالملل شد .اعالمیۀ جهانی حقوق بشر این حقوق را (حققوق
___________________________________________________________________
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) بقه رسقمیت
شناخت و مواد  22تا  27این سند را به آنها اختصاص داد .این سنخ از حقوق بقهعکق حققوق
نسل اول که بر عدم دخالت تأکید میکرد ،مستلزم دخالقت مثبقت دسقتانقدرکاران حکقومتی،
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 ایقن بعقد از نیازهقای افقراد پرداختقه شقود.
حقوقی مانند حق بر آموزش و پرورش ،حق بر کار و تقأمین اجتمقاعی ،حقق بقر سقطح زنقدگی
شایسته از زمرۀ این دسته حقوق محسو میشوند .دولت بهطور قط و یقین برای تقأمین ایقن
حقوق از طریق تأسی بیمارستان مناسب ،تهیۀ دارو ،یا ساخت مدارس کافی و مواردی از ایقن
دست که ارتباط مستقیم با هزینه کردن دارد ،باید آنها را فقراهم کنقد .بنقابراین دخالقت فعقال
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 جمعی 3نیز گفته میشود .این نسل از حقوق بر
پایۀ همبستگی و مشارکت جمعی بنا شده است و بر اصولی همچون برابری ،4برادری 5و تسقاوی
ابنای بشر تکیه دارد .حقهایی مانند حق بر توسعه ،حق بر صلح ،حق بر محقی زیسقت سقالم،
حقوق نسلهای آینده ،حق بر میرا مشترک بشریت ،حق مشترک مردم بقر تعیقین سرنوشقت
خود ،حق بر ارتباطات و حق بر کمکهای بشردوستانه که ماهیتی گروهی و جمعی دارنقد ،جقزو
این دسته از حقوق محسو مقیشقوند (اصقغرنیا و اصقغرنیا2 :1395 ،؛ صقلحچقی و درگقاهی،
143 :1392؛ طهماسبی .)28-29 :1392 ،به اعتقاد کارل واسقاک ،حققوق همبسقتگی مفهقوم
جدیدی از حیات بینالمللی و ملی جامعۀ بشقری را بیقان مقیکنقد و مقیتوانقد بقه بسقیاری از
چالشها و مسائل امروز بشریت پاسخ دهد.
موافقان و طرفداران این رویکرد ،نسلهای اول و دوم را نظام سنتی حقوق بشر مقینامنقد و
معتقدند که نظام سنتی صر برای تحقق اهدا حقوق بشر کافی نیست و باید اصالح ،تکمیقل
و تقویت شود .در واق ایدۀ نسل سوم نقدی است بر مبناهای نظری حقوق بشقر سقنتی (نسقل
های اول و دوم) .نظرها و دالیقل مهمقی کقه توسق اندیشقمندان در ضقرورت افقزودن حققوق
همبستگی به نظام سنتی حقوق بشر طرفدار نظریۀ نسل سوم بیان شقده اسقت ،در هفقت بنقد
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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منب  :انصاری ،22-38 :1390 ،گردآوری و ترسیم نگارندگان

 ژنوساید ( )Genocideبه معنی نسلکشی اسقت .ایقن واژه اولقین بقار توسق حقوققدان
لهستانی به نام رافائل لمکین ( )Raphael limkinدر سال  1933وارد ادبیقات حققوق بشقر شقد
(اردبیلی و همکاران .)4 :1385 ،ژنوساید صرفا اقدامهای فیزیکی و بیولوژیکی برای نابودی یقک
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 اشقیای مقذهبی ،ایجقاد محقدودیت در عمقل بقه آدا و
رسوم ،آزار و اذیت روحانیان مذهبی و روشنفکران آن گروه و بهطقور خالصقه ،از طریقق ناپدیقد
کردن میرا 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 بخقش
در آن است که از این طریق میتوان مسئولیتهقا و تکقالیفی را کقه اقتضقای هریقک از حققوق
است ،روشن کرد.

 .1 .2تفاوت در میزان ارزش (تمایز میان اضرار و عدم ایصال نفع)
برخی ادعا میکنند ،تفاوت این سه دسته از حقوق در میزان ارزش آنهاست ،به این صقورت کقه
حقوق منفی ارزش بیشتری نسبت به حقوق مثبت و جمعی دارنقد (حکمقتنیقا.)690 :1369 ،
دلیل این موضوع از نق  ،روشن می شود .حقوق منفی با اقدامهایی محقق میشود که مضر بقه
دیگری است .در برابر نق حقوق مثبت و جمعی ،با ترک فعل و عدم ایصقال نفق بقه دیگقری
همراه است؛ بنابراین نق حق منفی به اضرار است و حق مثبت به عدم ایصال نف و منطققا در
تقدم عدم اضرار بر عدم ایصال نف تردیدی نیسقت .ایقن دیقدگاه بقهدنبقال آن بقوده از طریقق
چگونگی نق به ارزش حق پی ببرد ،حال آنکه روشن است در زنقدگی اجتمقاعی آحقاد مقردم
متعهد به احترام به حقوق یکدیگرند و تمایز میان حقوق مثبت و منفی به لحاظ عملی در تنظیم
رواب میان آنها چندان تأثیری 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 اقدامهقای دولقت (در
اینجا طراحان و برنامهریزان شهری نمایندگان دولت محسو میشوند) ،دارای اثقر اسقت؛ زیقرا
دولت در حوزۀ حقوق منفی مداخله نمیکند و تنها جلوی مداخلۀ دیگران را میگیرد تا آنها بقه
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 فرهنگقی) همقواره بقا محقدود
کردن حقوق منفی دیگران تضمین میشود و از همین رو مستلزم وهایفی برای دیگران خواهقد
بود .برای مثال وقتی دولت میخواهد حق مسکن اشخاص را بهعنوان یقک حقق مثبقت فقراهم
آورد ،اقدام به اخذ مالیات میکند .اخذ مالیات اجباری و مداخلۀ سیاسی با حقق منفقی شقخص
نسبت به مالکیت خصوصی در تعارض است ،زیرا اقتضای مالکیت خصوصی این است کقه نمقی
توان مالی را از مالک آن گرفت ،مگر اینکه عوض مناسبی یا خسارت وارد به وی پرداخت شقود؛
بنابراین اجرای حق مثبت مستلزم ایجاد محدودیت در حق منفی دیگران است .از همقین رو در
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دیدگاه لیبرال سنتی هستۀ اصلی حقوق بشر را حقوق منفی تشکیل میدهقد کقه براسقاس آن
تنها وهایف منفی بر افراد و دولت تحمیل میشود (حکمتنیا.)690 :1396 ،
برخی مانند هایک نهتنها حقوق مثبت را مستلزم تحدید حق منفقی مقیداننقد ،بلکقه پقا 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 .بنقابر دیقدگاه هایقک اصقول
بنیادین عدالت و اخالق مستلزم رویکردی مستقل از غایت است که در این رویکرد بر رویههقا و
قواعد بیش از نتایج و پیامدها تأکید میشود .از سوی دیگر ،برخال حقوق مثبت ،حقوق منفقی
را میتوان در قالب قواعد کلی و انتزاعی بیان کرد که بر همۀ اشخاص بر پایقهای برابقر و بقدون
استثنا صادق باشد ) (Chauffour, Eugene, op.Cit:33اما حقوق مثبت اینگونه نیسقت؛ میقزان
بهرهمندی از حقوق مثبت ممکن است نسبت بقه آحقاد مقردم متفقاوت باشقد ،بنقابراین میقزان
استحقاق آنها نیز برابر نخواهد بود.

 .3 .2تفاوت در حوزۀ تزاحمات
حقوق منفی به این دلیل که تنها مستلزم عدم مداخله است ،هیچگاه با یکدیگر تزاحم پیدا نمی
کنند ،زیرا هر جا که اقدامهایی مانند ترک فعل باشد ،تزاحم محقق نمیشقود .ایقن حققوق مقی
تواند بدون هر گونه تزاحمی با هم اجرا شود .حال آنکه در حقوق مثبت تزاحم محقق مقیشقود،
زیرا تأمین حقوق مثبت مستلزم اقدامهای مثبت و فراهم آوردن هزینه است .روشقن اسقت کقه
دولتها همیشه با کمبود مناب روبهرو هستند و در نتیجه برای تأمین حقوق مردم که مسقتلزم
هزینه است ،مناب کافی ندارند و تأمین اجرای همزمان این حقوق بقا مشقکل روبقهرو مقیشقود
).(Waldron, 1993: 24

 .4 .2تفاوت در میزان استحقاق
حقوق منفی را میتوان در قالب قواعد کلی و انتزاعی بیان کرد که بر همۀ اشقخاص بقر پایقهای
برابر و بدون استثنا صادق باشقد ،امقا حققوق مثبقت ایقنگونقه نیسقت ،زیقرا میقزان اسقتحقاق
شهروندان ممکن است متفاوت باشد ،لکن میزان بهرهمندی از حقوق مثبت نیز برای آنهقا برابقر
نخواهد بود .بهطور مثال برای توزی تأسیسات شهری (آ  ،برق و گاز) که بقه حققوق اساسقی و
منفی شهروندان ارتباط دارد ،میتوان قوانین و الزامات یکسقان و کلقی بقرای تمقام شقهروندان
تنظیم کرد ،ولی تأمین یک نمایشگاه صنای 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 قابلیتهای ذاتقی و تمقامنشقدنی انسقان
مانند قابلیت حیات ،اندیشه ،حرکت ،مبادله و  ...مرتب نیست .حقوق منفی ذاتا حقوق ققائم بقه
نف هستند و مجموعهای از حقوق مستقل و نامرتب را تشکیل میدهند که نمیتقوان آنهقا را
به یک یا چند عنصر بنیادی تشکیلدهنده و مشترک بازگرداند .در برابر ،حققوق مثبقت حققوق
غیر قائم به نف و منعک کنندۀ مجموعهای ذهنی از اهدا اجتماعی محدودند کقه بقهشقدت
وابسته و مرتب به هم هستند و وجه مشترک همۀ آنها ارتباط بقا درآمقد اسقت .همقانطورکقه
آمارتیا سن برندۀ جایز نوبل اقتصاد مینویسد« :ما میدانیم که حق بر غقذا در خصقوص درآمقد
است .مردم هنگامی گرسنه میشوند که پولی برای خریقد غقذا ندارنقد» ،نکتقه ایقن اسقت کقه
شناسایی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلف را میتواند به احتقرام بقه برخقی حققوق
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 اسقت .ارزشهقایی کقه بقا ایقن
حقوق حمایت میشوند ،به فرد خاصی تعلق ندارد ،بلکه خیرها و منافعی ماننقد محقی زیسقت
سالم هستند که قابل تقسیم به مناف فردی نیستند و همه بایقد بقهطقور جمعقی از آن متمتق
شوند .حقوق همبستگی صرفا افراد را واجد حقوق نمیداند ،بلکه هویتهای دیگر مانند گروههقا
نیز میتوانند صاحب حق مفروض شوند .گفتنی است برای اینکه گروهی موجودیت داشته باشد،
الزم نیست حتما صورت سازمانیافته و تشکیالتی داشته باشد ،اما ضروری است کقه انسقجام 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 تأثیرگذار بر خلق معماری شهری

شکل شماره 1

معماری شهری در مرحلۀ خلق و شکلگیری ،معلول مؤلفههقای مختلفقی اسقت .برخقی از ایقن
مؤلفهها بهصورت منفعالنه (مانند ویژگیهای محیطی ،هنجارهای عرفقی و رویقههقای علمقی) و
برخی بهصورت فعاالنه (ماننقد کارفرماهقا ،طراحقان ،برنامقهریقزان شقهری) در شقکلگیقری آن
مشارکت میکنند (شکل شماره  .)1لکن نکتۀ حائز اهمیت این است که تمام مؤلفههای مقذکور
بهنوع ی در خلق معماری شهر حضور دارند ،اما ممکن است هر مؤلفه با وزن سهم تأثیر متفقاوت
بسته به شرایطی مانند زمان ،مکان ،اقتصاد و فرهنگ ،حضور پیدا کند .بقا ایقن تلققی مقیتقوان
معماری شهر را یک محصول جمعی نامید؛ محصولی که افراد جامعقه آن را شقکل مقیدهنقد و
پ از شکلگیری ،متأثر از آن ،در آن رشد و نمو پیدا میکننقد (داداشپقور و علیقزاده:1393 ،
 .)102-115در این میان آنچه اغماضناپذیر است ،حجم زیادی از تأثیرات است که شقهروندان
در مواجهه با معماری شهر دریافت میکنند .دریافت این تقأثیرات بخشقی بقهصقورت خودآگقاه
است ،بدینمعنا که اختیاری است و افراد میتوانند آن را دریافقت نکننقد .بقرای مثقال افقراد بقا
اختیار به مکانهایی کقه مقورد عالققهشقان نیسقت ،مراجعقه نمقیکننقد؛ و بخشقی از تقأثیرات
ناخودآگاه و در واق تحمیلی و جبری است .بهطور مثال ،افراد برای انجام امور روزانقه مجبورنقد
از خیابانهای مجاور محل زندگی خودشان عبور کنند و اگر در ایقن خیابقانهقا منقاهر شقهری
آشفته و نابسامان وجود داشته باشد ،دچار درجهای از استرس 1و تنش روانی خواهند شد .ازاین
رو میتوان گفت معماری شهر ،فراتر از شکل دادن به ساختارهای فیزیکی شقهری اسقت ،بلکقه
این قابلیت و هرفیت را دارد که تضمینکنندۀ ریقتم زنقدگی روزانقۀ افقراد و بقهنقوعی بازتولیقد
___________________________________________________________________
 .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 آثار معماری در شهر در واقق انجقام نقوعی رفتارهقای
اجتماعی 1محسو میشود؛ رفتارهایی که به عقیدۀ متخصصان ایقن حقوزه ،بقر ابعقاد روحقی و
جسمی شهروندان تأثیرگذار خواهد بود (راپاپورت1388 ،؛ لنگ.)1388 ،
وجود عنصر تأثیر میان معماری شهر و شهروندان ،بیانگر این نکته است که وقتقی یقک اثقر
معماری در شهر بهوجود میآید ،اقتضای ذاتی آن تأثیرات میتواند منشأ بهوجود آمدن مجموعۀ
متنوعی از تالقیها ،تداخلها ،تقابلها و تزاحمات حقوقی برای شقهروندان باشقد .بقدیهی اسقت
برای مدیریت و کنترل این تقابلها و تزاحمات ،مشخص کردن خطوط قرمز و بهتب آن تبیقین
مسئولیتهای مدنی و تکلیف اجتماعی برای طراحان و برنامهریزان شقهری ضقرورت و اهمیقت
ویژهای پیدا میکند .نقش طراحان و برنامه ریزان شهری در اینجقا در چنقد سقطح قابقل تصقور
است؛ ایشان گاهی در مقام نظریهپردازی و تولید محتوای علمی ،گاهی در سطح برنامقهریقزی و
تقنین بهعنوان نمایندۀ دولت ،گاهی در سطح مدیریت و گقاهی در مقیقاس طراحقی ،نظقارت و
اجرا بهعنوان نمایندۀ کارفرمای خصوصی در خلق آثار معماری شهری ایفای نقش میکنند.
تأثیرات معماری شهری روی شهروندان نیز در سطوح مختلفی قابل توصقیف اسقت .گقاهی
این تأثیر متوجه حقوق اساسی و مدنی (حققوق منفقی) ،گقاهی متوجقه منقاف و اسقتحقاقهقا
(حقوق مثبت) و گاهی نیز متوجه حقوق جمعی شهروندان خواهد بود .آنچقه واضقح اسقت ،هقر
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 برنامه ریزان معماری شهری نسبت بهه حقهوق
منفی شهروندان
چنانکه بحث شد ،نق حقوق منفی موجب اضرار صاحب حق میشود ،درحالیکه نق حققوق
مثبت با عدم ایصال منفعت همراه است که منطققا در تققدم عقدم اضقرار بقر عقدم ایصقال نفق
تردیدی نیست .حقوقی مانند حق امنیت و ایمنی جسمی ،2حق سقالمت روانقی و حقق محقی
___________________________________________________________________
 .1رفتارهای اجتماعی در سطوح مختلفی قابل طبقه بندی اسقت .اگقر رفتقاری در سقاحت فقردی انجقام گیقرد ،در
اصطالح آن را کنش مینامند .از تعدد کنشها و پیامدهای آن پدیدههای اجتماعی بهوجود میآیند و از تالققی
و ترکیب پدیدههای اجتماعی نظامهای اجتماعی شکل میگیرند .گفتنی است اگرچه رفتارهای مذکور ارادی و
آگاهانه رخ میدهد ،پیامدها و تأثیرات ناشی از آن به ارادۀ افراد وابسته نیست (پارسانیا.)51-56 :1391 ،
 .2بهطور مثال ،مصالح بهکاررفته در نمای ابنیۀ شهری به نحوی نباشقد کقه بقا گذشقت زمقان مسقتهلک شقود و بقا
سقوط ،موجب آسیب به شهروندان شود.

 1576فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،3پاییز 1401

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 بقا مقواردی چقون
مسائل اقتصادی یا مصلحتهای برنامهریز ی شقهری نادیقده گرفقت یقا بقه تعویقق انقداخت .بقه
اقتضای این حقوق ،دولتها (طراحان و برنامه ریزان شهری به عنوان نماینقدۀ دولقت) و دیگقران
وهیفه و تکلیف عدم مداخله ،و همچنین ممانعت از تعدی و نق دیگران به ایقن حققوق را بقه
عهده دارند (حکمتنیا .)690 :1396 ،البته وهیفۀ عدم دخالت طراحان و برنامهریقزان بقه ایقن
معناست که برای پیشبرد امور شهری اعم از توسعه و ساختوساز در شهر هیچگونه فعقالیتی در
تضیی این حقوق نکنند .نه اینکه در تحقققپقذیری آن مسقئولیتی نداشقته باشقند؛ یقا تعقدی
دیگران را نادیده بگیرند .آنچه امروز بهوفور قابل مشاهده است ،بعضی از حقوق منفی شهروندان
است که با توجیهاتی مانند درآمدهای شهرداری یا توسعۀ اقتصادی شقهری نادیقده گرفتقه مقی
شود (آرامی ،حکمتنیا و فهیمی )111 :1398 ،که از ثمرات آن میتقوان بقه فقروش تقراکم 1و
ارتفاع بیش از حد آثار معمار ی در شهر اشقاره کقرد کقه بقه مخقاطره انقداختن سقالمت روانقی
شهروندان ،افزایش بیرویۀ قیمت مسکن ،و مواردی از این دست منتج شده است .این در حقالی
است که این سنخ از حقوق نوعی خطوط قرمز محسو میشود که با مصلحتهای برنامهریقزی
نمیتوان آنها را نق کرد.

 .2وظیفه و نقش طراحان و برنامهریزان معماری شهری نسبت به حقوق مثبت شهروندان
حقوق مثبت به معنای استحقاقها ،مناف و ادعاهاست .دولقت نسقبت بقه حققوق مثبقت نققش
حمایتی دارد و با هزینه کردن و تأمین امکانات وهیفۀ محقق کردن آنهقا را بقهعهقده دارد .ایقن
حقوق اغلب حقوق فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی شهروندان در شهر محسو مقیشقوند کقه بقه
دلیل ماهیت ایجابی بودن ،تحققپذیری آنها نیازمند مداخله و اقدامهقای مثبقت برنامقهریقزان و
طراحان شهری است .حقوقی مانند اعمال سلیقۀ شهروندان در طراحی سیمای شهر ،حق تأمین
کیفیت بصری و زیبایی نسبت به معماری شقهر را مقیتقوان از جملقه مصقادیق حققوق مثبقت
شهروندان نسبت به معماری شهر محسو کرد .تحققپذیری این سنخ از حقوق توس طراحان
و برنامهریزان شهری بهعک حقوق منفی که بیشتر معطو بقه نبایقدها و رویکردهقای سقلبی
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  .2هزینههقای
کمتر نسبت به توسعۀ افقی ،لکن بهزعم نویسندگان این سطور هر دو مبنا غل اسقت؛ توضقیحات تفصقیلی در
مقالۀ معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعار ارتفاع» ،فصلنامۀ علمی پژوهشقی حققوق اسقالمی،
ش  ،63ص  ،130داده شده است.
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و شهرسازی کشور ما بیشتر متمایل به رویکردهای سلبی و تجویزی است (نبیمیبقدی:1388 ،
 .)8این در حالی است که در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند آلمقان و
انگلستان رویکرد ایجابی و توجه به بایدها ،بسیار مورد اسقتقبال ققرار گرفتقه و رو بقه گسقترش
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 (حققوق
منفی) ،مسئولیت ایشان شامل مناف شهروندان هم میشود ،ازاینرو اقتضا میکند با تمسک بقه
رویکردهای ایجابی و شفا ساختن چشماندازها ،بستر تحققپذیری این سقنخ از حققوق را چقه
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 گروهی و جمعقی 1دارنقد .در ایقن سقاحت از حققوق
برخی گروهها همانند افراد از موجودیت و هویت برخوردار میشوند .دایرۀ ایقن سقطح از حققوق
نف و خیر مشترک تمام بشریت است .بعضی رفتارها تأثیری روی حقوق فردی انسانهقا نقدارد،
ولی همان رفتار ممکن است تهدیدی جدی علیه گروهی باشد .حقهایی مانند حق بقر توسقعه،
حق بر محی زیست سالم جهانی ،حق بر میرا مشترک بشریت ،از جمله مصادیقی است که در
حوزۀ معماری و شهرسازی می توان به آنها اشاره کرد .در این زمینه میتوان جنبشهای فکقری
با تأکید بقر مفهقوم توسقعۀ پایقدار 2در دهقههقای اخیقر ماننقد معمقاری پایقدار ( Sustainable
 ،)architectureعقدالت زیسققتمحیطقی ( ،)Environment Jasticeشهرنشققینی جدیققد ( New
 ،)Urbanismو اخیرا نیز توسعۀ هوشمند شهر ( )Smart Growthرا نام برد که با تمرکز بقر سقه
اصل پایداری اجتماعی ،پایداری محیطی و پایداری اقتصادی ،در مقیقاس جهقانی فعالیقت مقی
کنند (.)Barton et al., 2033: 18
وهیفه و مسئولیت برنامهریزان و طراحان شهری برای محقق کردن این سنخ از حقوق چقه
در مقام برنامهریزیهای کالنشهری بهعنوان نمایندگان دولت و چه در مقام طراحقی و سقاخت
بهعنوان نمایندگان کارفرماهای خصوصی از دو بعد قابل پیگیری است؛ اوال وهیفۀ ایشقان صقرفا
محدود به اعضای متبوع خودشان نیست ،بلکه شامل تمام بشریت ،حتی نسلهقای آینقده 3نیقز
___________________________________________________________________
 .1اندیشمندان هویت جمعی انسانها را در سقطوح مختلفقی چقون «هویقت گروهقی»« ،هویقت ملقی» و «هویقت
تمدنی» تقسیمبندی میکنند (کاهمی و مظاهری.)45 :1395 ،
 .2توسعۀ پایدار :براساس تعریف کمیسیون جهانی محی زیست توسعهای که نیازهقای امقروزی را بقدون از دسقت
دادن توانایی پاسخگویی به دیگران و نیازهای نسلهای آینده ،ممکن سازد ،توسعۀ پایدار است.
 .3نسلهای آینده حداقل نسبت به مسائل اکوزیستی و اتمام مناب محدود فسیلی ،در حوزۀ معمقاری و شهرسقازی
حقوقی پیدا میکنند.
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خواهد بود ،زیرا محقق کردن این سنخ از حقوق از عهدۀ یک یا چنقد دولقت برنمقیآیقد ،بلکقه
همبستگی و تعاون جهانی همراه با احساس برادری و همپیونقدی میقان تمقام ابنقای بشقر الزم
است؛ ثانیا این وهیفه برای طراحان و برنامهریزان شهری نهادینه شود که تأثیرپذیران شقهر (در
اینجا شهروندان) حق مشارکت 1در تصمیمگیریها و اعمال مدیریتها دارند.

نتیجهگیری
آثار معماری افزونبر جوهر مادی ،جوهر غیرمادی نیز دارد که هر دو بعد میتوانقد منشقأ تقأثیرات
اجتماعی باشد .ازاینرو در خلق آثار معماری ،مخلوق به ما هو مخلوق خلق نمیشود ،یعنقی صقرفا
سنگ و آجر خلق نمیشود ،بلکه روش زیست نحوۀ رفتار و بهتب آن سبک زندگی خلق میشقود.
از دیگر معنا آثار معماری در شهر موضوع رابطه و رفتار قرار دارند ،بدینمعنی کقه پنجقره ،جقداره،
شکل و فرم خلق نشده ،بلکه نور و منظره و رفتار خلق شده است .بر این اساس به لحقاظ حققوقی
صرفا خود معماری مطرح نیست بلکه رواب و تأثیرات آن اهمیت پیدا میکند .با این توصیف خلق
معماری شهری نوعی رفتار اجتماعی محسو میشود؛ رفتاری که بر ابعاد روحی ،روانی و جسقمی
شهروندان تأثیرگذار است .این تأثیر منشأ وجود مقولههای حققوقی ماننقد اتقال  ،اضقرار ،ایقذا یقا
کاهش منفعت ،برای شهروندان خواهد بود .این حقوق به لحاظ نحوۀ اجقرا و نقوع امتیازهقایی کقه
برای آن لحاظ میشود ،به سه دستۀ عمده  .1حقوق منفی (اساسی و اولیه) کقه نقق آن موجقب
اضرار است؛  .2حقوق مثبت که نوعی ادعا و استحقاق است و به ایصقال منفعقت مربقوط اسقت؛ .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 حقق منفعقت و هقم حقق
مشارکت دارند .وهیفه و نقش طراحان و برنامهریزان معمقاری شقهر نسقبت بقه دسقتۀ اول ،عقدم
مداخله و ممانعت از تعدی دیگران؛ نسبت به دستۀ دوم مداخله و تأمین در حد بضقاعت؛ و نسقبت
به دستۀ سوم همپیوندی است .البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق یکی بر دیگری نیسقت،
بلکه ناهر بر نحوۀ اجرا و نحوۀ تحققپذیری این حقوق است.
در اینجا تالش شد تا با شفا ساختن ماهیت حققوق شقهروندان و روشقن کقردن وهقایف
طراحان شهری گامی در جهت تسهیل کیفیقت زیسقت شقهروندان از طریقق معمقاری شقهری
برداشته شود .بهوضوح مشخص است که معمقاری و شهرسقازی رایقج در کشقور در بسقیاری از
موارد حضور انسانی انسان را نادیده گرفته ،بهگونهای که معماری شهری بقه عرصقۀ جلقوهگقری
های سودآوری اقتصادی و سوداگریهای مخر تبدیل شده است .یکی از دالیل این معضقالت،
___________________________________________________________________
 .1در مورد مشارکت مردم در نظام مدیریتی شهر تاکنون نظریهها ی متعددی مانند نظریۀ جان ترنر ،دیویدسون و
ارنشتاین مطرح شده است .برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :کشتکار و حاتمی.1394 ،
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قوانین رایج کشور در حوزۀ معماری و شهرسازی است که بیشتر معطو به رویکردهای سلبی و
نبایدهاست ،درحالیکه نوشتار حاضر تصدیق میکند که افقزونبقر بعقد سقلبی (رعایقت حققوق
منفی) ،دو بعد ایجابی و بعقد مشقارکت بقا شقهروندان در تقنقین نیقز الزم اسقت (بعقد ایجقابی
بهمنظور توجه به حقوق مثبت و بعد مشارکت بقرای تسقهیل احتقرام بقه حققوق همبسقتگی و
جمعی شهروندان) .این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه جقدی بسقیاری از کشقورها بقوده،
لکن در کشور ما هنوز به اندازۀ کافی و بهطور شایسته به این امقر پرداختقه نشقده اسقت .امیقد
است متن حاضر تسهیلکنندۀ این مسیر باشد.
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 .18حبیبی ،سید محسن؛ امیری ،مریم (« ،)1394حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلو آنچه
هست و آنچه باید باشد» ،پژوهشهای انسانشناسی ایران .ص .9-30
 .19حکمتنیا ،محمود (« ،)1393قواعد بنیادین در حقوق و روششناسی احراز و توسعۀ آنها»،
حقوق اسالمی ،ص .1-31
 .20خزائی ،احمدرضا؛ مرادخانی ،احمقد (« ،)1394زمینقههقای حققوق شقهروندی در ققرآن»،
پژوهشنامۀ قرآن و حدیث ،ص .67-97
 .21رستمی ،ثریا (« ،)1392حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع» ،پژوهشنامۀ فقه اسقالمی و
مبانی حقوق ،ش  ،1ص .141-162
 .22رفیعیان ،مجتبی؛ الوندیپور ،نینا (« ،)1394مفهومپردازی اندیشۀ حق بقه شقهر؛ در جسقت
وجوی مدلی مفهومی» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران ،ص .4-25
 .23رمضانی ،علی (« ،)1390معنای حق در نگاه اندیشمندان مسلمان» ،معرفت حققوقی ،سقال
اول ،ش  ،2ص .89-111
 .24روسققتایی ،علیرضققا ( ،)1390ژنوسققاید فرهنگققی در نظققام حقققوق بققینالملققل معاصققر،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران ،استاد راهنما ستار عزیزی.
 .25زارع ،ذکریا؛ ملکپور ،فاطمه (« ،)1395بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بقر آگقاهی از حققوق
شهروندی در بین شهروندان شهر سنندج» ،فصلنامۀ پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،ش 44
ص .161-180
 .26شمآبادی ،ابوالقاسم (« ،)1391بررسی نسلهای سهگانه حقوق بشر» ،وبال گ تخصصی فققه
و حقوق.
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 .27صلح چی ،محمدعلی؛ درگاهی ،رامین (« ،)1392بررسی ماهیت حقوق همبسقتگی ،حققوق
مردمی یا جمعی» ،حقوق عمومی ،ش  ،41ص .144-168
 .28طالبی ،محمدحسین (« ،)1392واکاوی مفهوم حق ،بهمثابۀ موضقوع دانقش فلسقفۀ حقق»،
فصلنامۀ روششناسی علوم انسانی ،ش  ،74-75ص .175-193
 .29طحان نظیف ،هقادی؛ محمقدی احمقدآبادی ،حسقین؛ مجتهقدی ،محمدحسقین (،)1395
«تأمین حقوق شهروندی در سایۀ طراحی یک الگوی با ثبقات تقنینقی در ایقران» ،فصقلنامۀ
حقوق بشر اسالمی .پاییز و زمستان ،ش  ،22ص .93 – 112
 .30طهماسبی ،مریم (« ،)1392حققوق بشقر و توسقعه» ،خبرنامقۀ دانشقکدۀ مطالعقات جهقان
دانشگاه تهران ،سال دوم ،بهار ،ص .28-32
 .31عباسی ،محمود؛ کلهرنیا گلکار ،میثم؛ صدر طباطبایی ،سید محمدعلی (« ،)1395تأملی بقر
جلوههای حقوق شهروندی در آموزههای قرآن و نهجالبالغه» ،مجلۀ علمی  -پژوهشی اخالق
زیستی ،ش  ،21ص .9-22
 .32عظیمی هاشمی ،مژگان؛ رضویزاده ،ندا؛ جوان جعفقری ،عبدالرضقا (« ،)1393منشقورهای
شهری؛ بستر تحقق حق شهرنشینی» ،مجلۀ علوم اجتماعی دانشقگاه فردوسقی مشقهد ،ص
.51-76
 .33عظیمی هاشمی ،مژگان؛ رضویزاده ،نقدا (« ،)1389حققوق شقهروندی و فضقای شقهری»،
کنفران برنامهریزی و مدیریت شهری مشهد.
 .34غیا وند ،احمد (« ،)1394گونهشناسی شهروندی در ایران ،فرصقتهقا و تهدیقدهای آن»،
فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی ،ش  .68ص .118-150
 .35کشتکار ،مهران؛ حقاتمی ،حمیدرضقا (« ،)1394الگقوی مفهقومی مشقارکت سقازمانیافتقۀ
مردمی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت نظام» ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج،
سال هجدهم ،ش .67-39
 .36کاهمی ،مجتبی؛ مظقاهری ،ابقوذر ( .)1395الزامقات شقکلگیقری هویقت تمقدنی در افقق
مهدوی» ،فصلنامۀ علمی پژوهشی مشرق موعود ،ش  ،39ص .41-66
 .37مداح ،هما؛ روشنفکر ،پیام (« ،)1394حق به شهر از اندیشه تا عمل» ،نشقریۀ هفقت شقهر،
ص .58-73
 .38نبققی میبققدی ،مسققعود (« ،)1388تبیققین چققارچو نظققری بققرای تققدوین مقققررات ملققی
ساختمان» ،رسالۀ دکتری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
 .39ورعی ،سید جواد (« ،)1382حقوق و وهایف شهروندان و دولتمردان» ،مرکز تهیۀ تحقیقات
علمی قم ،دبیرخانۀ مجل خبرگان.
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