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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. 
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 چکیده
، مسئلۀ دبا مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستن

ی ایقن  ریپقذ تحققق شود. یکی از ساختارهای ی این حقوق، مطرح میریپذتحققچگونگی اجرا و 
 منظقور بقه قوق است. اندیشقمندان  حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این ح

. ایقن  کننقد یمبندی روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه
راهنمقای   تواندیمتفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان 

، روشقن کقردن   ی این حقوق باشد.  مسئلۀ محقوری ایقن نوشقتار   ریپذتحققمناسبی در تسهیل 
آن شقفا  شقدن نقوع وهیفقه و مسقئولیت       تبق  بقه و  نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر،

هقا از  دادهمنظور گقردآوری  ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق بهطراحان و برنامه
و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیقل محتقوای کیفقی و     یاکتابخانه روش مطالعققات اسققنادی

استدالل منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سقه  
به اقتضای  ؛ی استبندطبقه قابلدستۀ عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی 

و  مداخلقه  عقدم ریزان شهری نسقبت بقه دسقتۀ اول    طراحان و برنامه و نقشاین حقوق، وهیفه 
و نسبت به دستۀ سوم مشقارکت   مداخله و تأمین گران، نسبت به دستۀ دومممانعت از تعدی دی

ی از حققوق بقر دیگقری    ادسقته ی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفقوق  وندیپهمو 
 ی این حقوق است.ریپذتحققو نحوۀ  اجرانیست، بلکه ناهر بر نحوۀ 

 کلیدواژگان
 معماری شهری. ،ی، شهروندحقوق جمعمثبت و منفی،  حقوقحق، 
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 مقدمه

(. ایقن  69: 1384، زادگقان )عبقاس  شقوند یمق محسقو    هقا انسقان شهرها محصول و ثمرۀ مدنیت 
 نیتقر فربقه  کقه  ی سیاسی، فرهنگی و اقتصقادی اسقت  هادهیپدی از ادهیتندرهممحصول مجموعۀ 

 ی ومشق ها یمق ی)عظ دهنقد یمق را تشقکیل   هاانسانمکان تالقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی 
(. شهروندان بخقش چشقمگیری از زنقدگی خقود را در مواجهقه بقا معمقاری        1: 1389، زادهیرضو

ابعقاد   در تمقام  آنهقا و بر کسی پوشیده نیست که روش زندگی و نوع رفتار  کنندیمشهری سپری 
و روحی متأثر از این فضاهاست. پرداختن به حقوق شهروندان نسقبت بقه معمقاری     جسمی، ذهنی
در اواسق  سقدۀ    2«حقق بقر شقهر   »دارد، مفهوم امروزی آن با عنقوان   1ۀ تاریخیشهر، اگرچه ریش

و توس  افرادی مانند دیویقد هقاروی    آغاز، 3لوفوور یهانری سوسیالیستی هاشهیاند متأثر ازبیستم 
متعددی اشاره کرد  4به منشورها و اسناد توانیمی شد. از نتایج این رویکرد ریگیپو مارک پورسل 

ی تنظیم شده و در بعضقی کشقورها ماننقد برزیقل نیقز بقه       المللنیباخیر در سطح  هایسالکه در 
 (.25-47: 1394، پوریالوند؛ رفیعیان و 9-30: 1394حبیبی و امیری، است )رسیده  اجرامرحلۀ 

موضوع حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری، اگرچه از زمقان طقرح، محقل تحقیقق و     
، به انقدازۀ کقافی   شودیماخیر مشاهده  هایسالدر  5ی نیز تحقیقاتیفارس در آثارو  بررسی بوده

ریزان شهری( پرداخته نشقده  ها و تکالیف مجریان این حقوق )طراحان و برنامهبه نوع مسئولیت
پق  از تشقریح اجمقالی مفقاهیم مقرتب  از روش تحلیقل        شودیماست. در این پژوهش تالش 

 موضوع پرداخته شود. محتوای کیفی و استدالل منطقی به این
 

___________________________________________________________________ 
و  حبیبقی ، پوراحمقد . تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در بقا  مشقارکت شقهروندی    ر.ک: بیشتر ۀبرای مطالع .1

 . 115-142: 1395، نوروزی و خلوصی؛ 13-20  :1391 مهرآبادی،جعفری 
2. Rights to city 
3. Lefebvre Henry 

 (International Association of Educating Cities IAEC1994-2004) آموزنده یشهرها یجهان منشور. 4

  European Charter for the Safeguarding of) (2006 – 2000 شهر در حقوق بشر از حفاهت ییمنشور اروپا -
 Human Rights on the City- 2000) (Polis of Brazilشهری برزیل، مبتنی بر حق بر شهر  قانون -
 Ville Montréal) 2002) مونترال یشهر یهاتیو مسئول منشور حقوق -
 World Charter on Right to the city)  (2004 شهر حق به یجهان منشور -
 ( (Right to the City Alliance in USA 2007 آمریکا ۀمتحد االتیاشهر  به حق ائتال  -
 (Mexico City Charter for the Right to the City)منشور حق به شهر مکزیکوسیتی  -

 .51-76 :1393جوان جعفری  و رضوی زاده عظیمی هاشمی، ر.ک:بیشتر  ۀبرای مطالع
 .1395، پوریالوند و پورداداش ر.ک:بیشتر  ۀبرای مطالع .5
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 مفاهیم
شقرعی، اخالققی و   ) یضمانتبه معنای امتیازات واجد پشتوانه و  حقوق در تحقیق حاضرحقوق: 

ی که دیگقران موهقف بقه    اگونهبهرا دارند؛  آنقانونی( هستند که فرد یا افراد، شایستگی داشتن 
 احترام و رعایت آنها هستند.

، وجقه اجتمقاعی و بیرونقی )شقهری( آثقار      «یمعمقاری شقهر  »مقصود از  معماری شهری:
بقا   از آنو  دهنقد معماری است؛ آثاری که در کنار هقم فضقای مصقنوع شقهری را تشقکیل مقی      

 شود.سیما یا منظر شهری نیز در ادبیات معماری و شهرسازی استفاده می چونتعابیری 
محسقو    مفاهیم اجتماعی سیاسقی دوران معاصقر   نیترمهممفهوم شهروندی از شهروند: 

از ترکیب که  است Citizen ۀواژ(. واژۀ شهروند برگردان 11: 1395)عباسی و همکاران،  شودیم
ی هقا نامهلغت. این اصطالح هرچند به لحاظ لغوی در دیآیم وجودبه «افراد»و  «شهر» ۀدو ریش
 صقرفا   و بقدی   ، موضقوعی شقود یمق  تصقور  آنچه ما قدمت چندانی ندارد، برخال  در کشوررایج 

یی مانند رعیت، امت، اهقل،  هاواژهی گذشته هاسدهزیرا در  (،68: 1394وارداتی نیست )خزائی، 
، زادهینقق اسقت )  شقده یمق تبعه و مقیم، نزدیک به معنای شهروند، در جوام  سقنتی اسقتعمال   

 (.57: 1381؛ ورعی، 78: 1389
مایقت حاکمیقت   مقورد ح ها و مناف  امتیازشهروندی، حقوق مقصود از  حقوق شهروندی: 

. البته دارا بقودن ایقن   شوندیم آنها دلیل تعلق داشتن به یک مکان خاص، واجدکه افراد به است
ونقد،  ؛ غیقا  143: 1392همقراه دارد )رسقتمی،   ی نیقز بقه  و تکالیف هاتیمسئول آنهاحقوق برای 

نقام   هبق  جغرافیقایی  واحقد  یقک  سکونت داشتن افقراد در  به تنها مفهوم شهروندی (.121: 1394
 سیاسقی و فرهنگقی اسقت کقه     اجتماعی، موقعیت شهروندی یک ، بلکهشودینماطالق « شهر»

یرضوی و هاشمیمیعظ؛ 139: 3، انیدستمال) دشویمدولت تبیین  با متقابل رابطۀ یک از ناشی
 اقتصقادی،  سیاسقی،  حقوق از وسیعی ۀشهروندی مجموع حقوق، اساس نیا بر(. 3: 1389، زاده

 و دولقت  قبقال  در که شودیمدی محسو  شهرون وهایف و تکالیف در کنار، رهنگیف و اجتماعی
 .(93 :1395)طحان نظیف،  ردیگیقرار م توجه مورد جامعه،

 

 حقوق منفی، مثبت و جمعی شهروندان
و روشقن شقدن    دشویماندیشمندان، حقوق افراد را براساس نوع امتیازهایی که برای آنها لحاظ 

اند )اصغرنیا، مثبت و جمعی، تقسیم کرده ان نسبت به آن، به حقوق منفی،و مجری وهایف دولت
 ، توسق  کقارل  1979(. این ایقده نخسقتین بقار در سقال     688: 1396نیا، ؛ حکمت303: 1395
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داشقت، بقا    عهقده  بشر در سازمان ملل را بر حقوق المللیبین انستیتو ریاست هاسال که 1واساک
پقردازی  وارد ادبیات حقوق بشر شد و تا کنون نیز عرصۀ نظریقه  گانۀ حقوق،های سهعنوان نسل

(. در 28: 1392 طهماسقبی، ؛ 146: 1395ی، درگقاه  ی وچق دارد )صقلح میان اندیشمندان ققرار  
 شود.اجمال به مفهوم و ماهیت این سه سنخ از حقوق پرداخته میادامه به

 

 . مفهوم حقوق منفی، مثبت و جمعی1

 3اول حقوق بشر( )نسل 2حقوق منفی .1. 1
و نوعقا  از سقنخ    ردیق گیبه خقود مق   را «حقوق مدنی و سیاسی»از نظر موضوعی عنوان  این حقوق

هقا و دیگقران   دولت ۀها، مستلزم عدم مداخلمعنی که این حقبدین؛ شودیحقوق منفی محسو  م
و  هقا ولقت د و در راستای تحقق کرامت انسانی، شوندیمحسو  م فردی یهایآزاد واست؛ زیرا جز

جهقانی   یقۀ فقردی خقودداری ورزنقد. در اعالم    یهقا یتا از دخالت در آزاد شوندیموهف مدیگران 
، دهیق در عقآزادی  ماننقد افقراد   یهایاین حقوق که مربوط به آزاد هب 21تا  2بندهای  4حقوق بشر

 هگنقا یقضقایی مبنقی بقر بق     یهقا من  بردگی، ممنوعیت شکنجه، ضمانت وبیان، اجتماع مشارکت 
از  .کنقد یتأکیقد مق   ...بودن اشخاص تا زمان اثبقات جقرم، حقق تابعیقت، آزادی امقور خصوصقی و      

معنی کقه نبایقد در برابقر اجقرای آن     بدین ؛مهم این نسل، سلبی بودن این حقوق است هایویژگی
اند تا برای اطمینقان از عقدم نقق     ها موهفحقوق توس  صاحبان حق مانعی ایجاد شود؛ و دولت

 (.1395ی، درگاه چی و)صلح قانونی بپردازند یق به ایجاد سازوکارهااین حقو
 

 6نسل دوم حقوق بشر() 5حقوق مثبت .2. 1
( 102 :1395 ،ایاصقغرن  و سوسیالیستی دارد )اصغرنیا یهاشهیاند نسل دوم حقوق بشر ریشه در

 حقوزه ن ایقن  . اندیشقمندا تأکیقد دارد افراد در جامعه  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبر و 
 انصقاری، )برای حل کردن مسقائل اجتمقاعی کقافی نیسقت      ییتنهادریافتند حقوق نسل اول به

و در  زنقد یهقم مق   نظام برابری را بر یدارهیطبقاتی سنتی و سرما هایزیرا اختال (، 26 :1390
ر از ی متقأث کشقورها نقدها همراه با فشار  بازتا  فکری این .کندینتیجه آزادی را نیز مخدوش م

، سرانجام سبب ورود اصقطالح نسقل   1960-1970 یهاسالی سوسیالیستی در میان هاشهیاند
)حققوق  این حقوق را جهانی حقوق بشر  ۀاعالمیشد.  المللنیبدوم حقوق بشر به عرصۀ حقوق 

___________________________________________________________________ 
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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بقه رسقمیت   ( حقوق مدنی و سیاسیبا حقوق نسل اول ) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( توأمان
عکق  حققوق   بقه این سنخ از حقوق  این سند را به آنها اختصاص داد. 27تا  22مواد  شناخت و
، حکقومتی انقدرکاران  دسقت  مثبقت ، مستلزم دخالقت  کردیمکه بر عدم دخالت تأکید  نسل اول

به وهایف ایجابی کشورها و . در محتوای آن هاستهمراه با کمک مالی، سازمانی و اجرایی دولت
 .افقراد پرداختقه شقود   نیازهقای  بعقد از   ایقن  نیتا به تأم کندیم اشارهجهانی  ۀتا حدودی جامع

سقطح زنقدگی    اجتمقاعی، حقق بقر    نیتقأم و  پرورش، حق بر کار و حق بر آموزش مانند یحقوق
برای تقأمین ایقن   قط  و یقین  طوردولت به. شوندیماز زمرۀ این دسته حقوق محسو   شایسته
 نیق ا ازمواردی  مدارس کافی ویا ساخت دارو، ۀ تهیبیمارستان مناسب،   یاز طریق تأسحقوق 
آنها را فقراهم کنقد. بنقابراین دخالقت فعقال       که ارتباط مستقیم با هزینه کردن دارد، باید دست
 .(2 :1391 ،یآباداست )شم ریناپذمحقق کردن حقوق مثبت افراد اجتنا  منظوربهدولت 

 

 2)نسل سوم حقوق بشر( 1. حقوق همبستگی3. 1
 بر حقوق از نسل این .شودینیز گفته م 3حقوق جمعی یاحقوق نسل سوم ، همبستگی به حقوق

و تسقاوی   5ی، برادر4همچون برابری یبر اصول واست شده  بنا جمعی مشارکت و همبستگی ۀپای
 سقالم،  سقت یز  یمحق  بر حق صلح، بر حق توسعه، بر حق مانند ییهادارد. حق بشر تکیه یابنا

 سرنوشقت  تعیقین  بقر  مردم مشترک حق بشریت، میرا  مشترک بر حقی آینده، هانسلحقوق 

 وجقز  ،دنق بشردوستانه که ماهیتی گروهی و جمعی دار یهاکمک بر حق و ارتباطات بر حق خود،
 ،یدرگقاه  ی وچق ؛ صقلح 2 :1395 ،ایاصقغرن  و )اصقغرنیا  شقوند یاین دسته از حقوق محسو  مق 

، حققوق همبسقتگی مفهقوم    واسقاک  کارل به اعتقاد .(28-29 :1392 ؛ طهماسبی،143 :1392
بقه بسقیاری از    توانقد یمق و  کنقد یمق بیقان   رای و ملی جامعۀ بشقری  المللنیبجدیدی از حیات 

 .دهدو مسائل امروز بشریت پاسخ  هاچالش
و  نامنقد یمق ی اول و دوم را نظام سنتی حقوق بشر هانسلموافقان و طرفداران این رویکرد، 

ر  برای تحقق اهدا  حقوق بشر کافی نیست و باید اصالح، تکمیقل  معتقدند که نظام سنتی ص
نقدی است بر مبناهای نظری حقوق بشقر سقنتی )نسقل   نسل سوم ایدۀ  واق  درو تقویت شود. 

های اول و دوم(. نظرها و دالیقل مهمقی کقه توسق  اندیشقمندان در ضقرورت افقزودن حققوق         
ل سوم بیان شقده اسقت، در هفقت بنقد     همبستگی به نظام سنتی حقوق بشر طرفدار نظریۀ نس

 (.22-38: 1390شود )انصاری، یمبه آنها اشاره  1قابل تقریر است که در جدول 

___________________________________________________________________ 
1. Solidarity Rights 

2. Third Generation of Human Rights 
3. Group Right 

4. Equality 

5. Fraternity 
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 1جدول شماره 

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

 
 دیژنوسا (Genocide به معنی )حقوققدان بقار توسق     نیاولق ی اسقت. ایقن واژه   کشنسل 

ادبیقات حققوق بشقر شقد      وارد 1933( در سال Raphael limkinنام رافائل لمکین ) لهستانی به
یقک   برای نابودیفیزیکی و بیولوژیکی  هایقداما(. ژنوساید صرفا  4: 1385و همکاران،  اردبیلی)

 محقق شود ،نابودی یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند، بلکه گروه نیست
ودی زبان و اماکن و اشقیای مقذهبی، ایجقاد محقدودیت در عمقل بقه آدا  و       و این از طریق ناب

طقور خالصقه، از طریقق ناپدیقد     ن مذهبی و روشنفکران آن گروه و بهارسوم، آزار و اذیت روحانی
 (.1390، روستایی) افتدیکردن میرا  فرهنگی آنان اتفاق م
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 ماهیت حقوق منفی، مثبت و همبستگی .2
، مشخص کردن فصل یا تمایزات این حقوق است. اهمیت این بخقش  نجایامقصود از ماهیت در 

و تکقالیفی را کقه اقتضقای هریقک از حققوق       هقا تیمسئولتوان در آن است که از این طریق می
 است، روشن کرد.

 

 تفاوت در میزان ارزش )تمایز میان اضرار و عدم ایصال نفع( .1. 2
حقوق در میزان ارزش آنهاست، به این صقورت کقه   کنند، تفاوت این سه دسته از برخی ادعا می

(. 690: 1369نیقا،  حکمقت دارنقد ) حقوق منفی ارزش بیشتری نسبت به حقوق مثبت و جمعی 
شود که مضر بقه  هایی محقق میشود. حقوق منفی با اقدامدلیل این موضوع از نق ، روشن می

دم ایصقال نفق  بقه دیگقری     دیگری است. در برابر نق  حقوق مثبت و جمعی، با ترک فعل و ع
نق  حق منفی به اضرار است و حق مثبت به عدم ایصال نف  و منطققا  در   نی؛ بنابراهمراه است

دنبقال آن بقوده از طریقق    تقدم عدم اضرار بر عدم ایصال نف  تردیدی نیسقت. ایقن دیقدگاه بقه    
مقردم   ادآحق روشن است در زنقدگی اجتمقاعی    آنکه حالچگونگی نق  به ارزش حق پی ببرد، 

متعهد به احترام به حقوق یکدیگرند و تمایز میان حقوق مثبت و منفی به لحاظ عملی در تنظیم 
از دیگری  ترباارزشگفت که یکی  توانینمرواب  میان آنها چندان تأثیری در ماهیت آنها ندارد و 

ی دولقت )در  هقا ها نسبت به اقدامتمایز میان نق  نیا وجود با(. 690: 1369نیا، حکمت)است 
زیقرا  ؛ (، دارای اثقر اسقت  شوندیمریزان شهری نمایندگان دولت محسو  اینجا طراحان و برنامه

تا آنها بقه   ردیگیمو تنها جلوی مداخلۀ دیگران را  کندینمدولت در حوزۀ حقوق منفی مداخله 
 دوشکیمت اما در حوزۀ حقوق مثبت چنین نیازی وجود ندارد. بلکه دول؛ دیگری ضرر وارد نکنند

 (Chauffour, Eugene, op.Cit:32).ی مردم از حقوق را فراهم کند مندبهرهتا زمینۀ 
 

 تفاوت در اجرا. 2. 2
. استدالل این دیدگاه این دانندیمبرخی تمایز بنیادین حقوق مثبت و منفی را در اجرای آن دو 

مقواره بقا محقدود    است که حقوق مثبت جمعی )اغلب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگقی( ه 
و از همین رو مستلزم وهایفی برای دیگران خواهقد   شودیمکردن حقوق منفی دیگران تضمین 

یقک حقق مثبقت فقراهم      عنوانبهحق مسکن اشخاص را  خواهدیمبود. برای مثال وقتی دولت 
. اخذ مالیات اجباری و مداخلۀ سیاسی با حقق منفقی شقخص    کندیمآورد، اقدام به اخذ مالیات 

ینمق زیرا اقتضای مالکیت خصوصی این است کقه   بت به مالکیت خصوصی در تعارض است،نس
؛ مالی را از مالک آن گرفت، مگر اینکه عوض مناسبی یا خسارت وارد به وی پرداخت شقود  توان
اجرای حق مثبت مستلزم ایجاد محدودیت در حق منفی دیگران است. از همقین رو در   نیبنابرا
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آن  براسقاس کقه   دهقد یمهستۀ اصلی حقوق بشر را حقوق منفی تشکیل دیدگاه لیبرال سنتی 
 (.690: 1396نیا، )حکمت شودیمتنها وهایف منفی بر افراد و دولت تحمیل 

، بلکقه پقا را   داننقد یمق حقوق مثبت را مستلزم تحدید حق منفقی   تنهانهبرخی مانند هایک 
آزاد تنافی بنیادی دارد، زیرا در جامعۀ آزاد باورند که حقوق مثبت با جامعۀ  نیا برو  فراتر نهاده

دیقدگاه هایقک اصقول     بنقابر را نسبت به غایات و ابزارها تعیین کنند.  تشانیوضعافراد خود باید 
و  هقا هیروبنیادین عدالت و اخالق مستلزم رویکردی مستقل از غایت است که در این رویکرد بر 

از سوی دیگر، برخال  حقوق مثبت، حقوق منفقی   .شودیمقواعد بیش از نتایج و پیامدها تأکید 
ی برابقر و بقدون   اهیق پادر قالب قواعد کلی و انتزاعی بیان کرد که بر همۀ اشخاص بر  توانیمرا 

نیسقت؛ میقزان    گونهنیااما حقوق مثبت  (Chauffour, Eugene, op.Cit:33) استثنا صادق باشد
د مقردم متفقاوت باشقد، بنقابراین میقزان      ی از حقوق مثبت ممکن است نسبت بقه آحقا  مندبهره

 استحقاق آنها نیز برابر نخواهد بود.
 

 تفاوت در حوزۀ تزاحمات .3. 2
ینمبا یکدیگر تزاحم پیدا  گاهچیهحقوق منفی به این دلیل که تنها مستلزم عدم مداخله است، 

یمق ایقن حققوق   . شقود ینمی مانند ترک فعل باشد، تزاحم محقق هایزیرا هر جا که اقدام ،کنند
، شقود یمق در حقوق مثبت تزاحم محقق  آنکه حالاجرا شود.  هم بابدون هر گونه تزاحمی  تواند

های مثبت و فراهم آوردن هزینه است. روشقن اسقت کقه    زیرا تأمین حقوق مثبت مستلزم اقدام
تلزم برای تأمین حقوق مردم که مسق  جهینت دررو هستند و همیشه با کمبود مناب  روبه هادولت

 شقود یمق رو این حقوق بقا مشقکل روبقه    همزمانهزینه است، مناب  کافی ندارند و تأمین اجرای 
.(Waldron, 1993: 24) 

 

 . تفاوت در میزان استحقاق4. 2
ی اهیق پادر قالب قواعد کلی و انتزاعی بیان کرد که بر همۀ اشقخاص بقر    توانیمحقوق منفی را 

نیسقت، زیقرا میقزان اسقتحقاق      گونقه نیق اا حققوق مثبقت   امق  برابر و بدون استثنا صادق باشقد، 
ی از حقوق مثبت نیز برای آنهقا برابقر   مندبهره شهروندان ممکن است متفاوت باشد، لکن میزان

شهری )آ ، برق و گاز( که بقه حققوق اساسقی و     ساتیتأسمثال برای توزی   طوربهنخواهد بود. 
الزامات یکسقان و کلقی بقرای تمقام شقهروندان       قوانین و توانیممنفی شهروندان ارتباط دارد، 

ی هنرهای که استعداد و هرفیت امنطقهی در دست  یصناتنظیم کرد، ولی تأمین یک نمایشگاه 
جزو  تواندیمی که این استعداد وجود ندارد، امنطقهدستی بین شهروندان وجود دارد، نسبت به 

 شود.و حقوق مثبت شهروندان آن منطقه محسو   هااستحقاق
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 اقتضای ذاتی .5. 2
ی انسقان  نشقدن تمقام ی ذاتقی و  هاتیقابلحقوق منفی به  برخال نکتۀ دیگر اینکه حقوق مثبت 

بقه  حقوق ققائم   ذاتا مانند قابلیت حیات، اندیشه، حرکت، مبادله و ... مرتب  نیست. حقوق منفی 
آنهقا را   تقوان ینم که دهندیمی از حقوق مستقل و نامرتب  را تشکیل امجموعههستند و  نف 

. در برابر، حققوق مثبقت حققوق    بازگرداندو مشترک  دهندهلیتشکبه یک یا چند عنصر بنیادی 
 شقدت بقه ی ذهنی از اهدا  اجتماعی محدودند کقه  امجموعهۀ کنندمنعک و  به نف غیر قائم 

کقه  طورهمقان وابسته و مرتب  به هم هستند و وجه مشترک همۀ آنها ارتباط بقا درآمقد اسقت.    
که حق بر غقذا در خصقوص درآمقد     میدانیمما : »سدینویمآمارتیا سن برندۀ جایز نوبل اقتصاد 

، نکتقه ایقن اسقت کقه     «که پولی برای خریقد غقذا ندارنقد    شوندیماست. مردم هنگامی گرسنه 
به احتقرام بقه برخقی حققوق      تواندیمشناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف را 

 (Chauffour, Eugene, op, Cit 1993: 36). بازگرداند تریادیبنمنفی 
 

 تفاوت میان حقوق متعلق به جمع و حقوق متعلق به فرد .6. 2
یی کقه بقا ایقن    هقا ارزشوجه مشخص حقوق همبستگی توجه به بعد جمعی زندگی بشر اسقت.  

زیسقت    شوند، به فرد خاصی تعلق ندارد، بلکه خیرها و منافعی ماننقد محقی  می تیحماحقوق 
جمعقی از آن متمتق     طقور بقه  دیق باسالم هستند که قابل تقسیم به مناف  فردی نیستند و همه 

 هقا گروهی دیگر مانند هاتیهو، بلکه داندینمشوند. حقوق همبستگی صرفا  افراد را واجد حقوق 
 صاحب حق مفروض شوند. گفتنی است برای اینکه گروهی موجودیت داشته باشد، توانندیمنیز 

و تشکیالتی داشته باشد، اما ضروری است کقه انسقجام و    افتهیسازمانالزم نیست حتما  صورت 
مستقیم متوجه فرد  طوربهممکن است تهدیدی  بساچهیکپارچگی و هویت متمایز داشته باشد. 

 (.31-32: 1390 انصاری،نباشد، اما تهدید علیه گروهی باشد که وی به آن تعلق دارد )
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 ریزان شهریو نوع مسئولیت طراحان و برنامه هروندان با معماری شهرنسبت حقوق ش
 

 

 
 1شکل شماره 

 
ی مختلفقی اسقت. برخقی از ایقن     هقا مؤلفهگیری، معلول معماری شهری در مرحلۀ خلق و شکل

و  ی علمقی( هقا هیق روی و عرفق  یهنجارهای محیطی، هایژگیومنفعالنه )مانند صورت بهها مؤلفه
یقری آن  گشقکل ریقزان شقهری( در   فعاالنه )ماننقد کارفرماهقا، طراحقان، برنامقه     صورتبهبرخی 

های مقذکور  . لکن نکتۀ حائز اهمیت این است که تمام مؤلفه(1)شکل شماره  کنندمشارکت می
وت ی در خلق معماری شهر حضور دارند، اما ممکن است هر مؤلفه با وزن سهم تأثیر متفقا نوعبه

تقوان  بسته به شرایطی مانند زمان، مکان، اقتصاد و فرهنگ، حضور پیدا کند. بقا ایقن تلققی مقی    
دهنقد و  شقکل مقی   معماری شهر را یک محصول جمعی نامید؛ محصولی که افراد جامعقه آن را 

: 1393و علیقزاده،   پقور داداش) کننقد یمیری، متأثر از آن، در آن رشد و نمو پیدا گشکلپ  از 
است، حجم زیادی از تأثیرات است که شقهروندان   ریناپذاغماض(. در این میان آنچه 115-102

صقورت خودآگقاه   کنند. دریافت این تقأثیرات بخشقی بقه   در مواجهه با معماری شهر دریافت می
توانند آن را دریافقت نکننقد. بقرای مثقال افقراد بقا       معنا که اختیاری است و افراد میاست، بدین

بخشقی از تقأثیرات    ؛ وکننقد شقان نیسقت، مراجعقه نمقی    یی کقه مقورد عالققه   هانمکابه  اختیار
طور مثال، افراد برای انجام امور روزانقه مجبورنقد   و در واق  تحمیلی و جبری است. به ناخودآگاه

منقاهر شقهری    هقا ابقان یخی مجاور محل زندگی خودشان عبور کنند و اگر در ایقن  هاابانیخاز 
ازاین روانی خواهند شد. تنش و 1ای از استرسد داشته باشد، دچار درجهآشفته و نابسامان وجو

گفت معماری شهر، فراتر از شکل دادن به ساختارهای فیزیکی شقهری اسقت، بلکقه     توانیمرو 
ی بازتولیقد  نقوع بقه ۀ ریقتم زنقدگی روزانقۀ افقراد و     کنندنیتضماین قابلیت و هرفیت را دارد که 

___________________________________________________________________ 
 .1393فارسی، و  لشنی، پورهادیان؛ 1395ی مطالعۀ بیشتر ر.ک: طاهری و طاهری، برا .1

 بر خلق معماری شهری رگذاریتأثعوامل 
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(. 57: 1393زاده و جوان جعفری، ر باشد )عظیمی هاشمی، رضویرفتارهای اجتماعی مردم شه
انجقام نقوعی رفتارهقای     واقق   درگفت خلق و تولید آثار معماری در شهر  توانیمبر این اساس 

یی که به عقیدۀ متخصصان ایقن حقوزه، بقر ابعقاد روحقی و      رفتارها؛ شودیممحسو   1اجتماعی
 (.1388؛ لنگ، 1388اپورت، جسمی شهروندان تأثیرگذار خواهد بود )راپ

وجود عنصر تأثیر میان معماری شهر و شهروندان، بیانگر این نکته است که وقتقی یقک اثقر    
آمدن مجموعۀ  وجودبهمنشأ  تواندیم، اقتضای ذاتی آن تأثیرات دیآیم وجودبهمعماری در شهر 

دان باشقد. بقدیهی اسقت    و تزاحمات حقوقی برای شقهرون  هاتقابل، هاتداخل، هایتالقمتنوعی از 
تب  آن تبیقین  و تزاحمات، مشخص کردن خطوط قرمز و به هاتقابلبرای مدیریت و کنترل این 

شقهری ضقرورت و اهمیقت     زانیربرنامهی مدنی و تکلیف اجتماعی برای طراحان و هاتیمسئول
ل تصقور  در چنقد سقطح قابق    نجقا یا درریزان شهری کند. نقش طراحان و برنامهی پیدا میاژهیو

ریقزی و  پردازی و تولید محتوای علمی، گاهی در سطح برنامقه است؛ ایشان گاهی در مقام نظریه
و گقاهی در مقیقاس طراحقی، نظقارت و      نمایندۀ دولت، گاهی در سطح مدیریت عنوانبهتقنین 
 .کنندیمنمایندۀ کارفرمای خصوصی در خلق آثار معماری شهری ایفای نقش  عنوانبهاجرا 

تأثیرات معماری شهری روی شهروندان نیز در سطوح مختلفی قابل توصقیف اسقت. گقاهی    
 هقا اسقتحقاق این تأثیر متوجه حقوق اساسی و مدنی )حققوق منفقی(، گقاهی متوجقه منقاف  و      

)حقوق مثبت( و گاهی نیز متوجه حقوق جمعی شهروندان خواهد بود. آنچقه واضقح اسقت، هقر     
و اولویت خاص خود، مقتضی نوع خاص مسئولیت و  تیاهمۀ دلیل درجسنخ از حقوق مذکور به

و شفا   هانسبتو طراحان شهری است. در اینجا برای روشن شدن  زانیربرنامهتکلیف از طر  
 .شودیمشهرسازان، به هر کدام اشاره  شدن وهایف و مسئولیت معماران و

 

حقهوق  ریزان معماری شهری نسبت بهه  طراحان و برنامه و نقشوظیفه . 1
 منفی شهروندان

که نق  حققوق  یدرحال، شودیمچنانکه بحث شد، نق  حقوق منفی موجب اضرار صاحب حق 
که منطققا  در تققدم عقدم اضقرار بقر عقدم ایصقال نفق           مثبت با عدم ایصال منفعت همراه است

  یمحق ، حق سقالمت روانقی و حقق    2امنیت و ایمنی جسمی حقتردیدی نیست. حقوقی مانند 
___________________________________________________________________ 

بندی اسقت. اگقر رفتقاری در سقاحت فقردی انجقام گیقرد، در        قابل طبقه مختلفی رفتارهای اجتماعی در سطوح .1
و از تالققی   آیندوجود میی اجتماعی بههادهیپدو پیامدهای آن  هاکنشنامند. از تعدد اصطالح آن را کنش می

 . گفتنی است اگرچه رفتارهای مذکور ارادی ورندیگیمی اجتماعی شکل هانظامی اجتماعی هادهیپدو ترکیب 
 (.51-56: 1391، ایپارسانو تأثیرات ناشی از آن به ارادۀ افراد وابسته نیست ) امدهایپ، دهدیمآگاهانه رخ 

نحوی نباشقد کقه بقا گذشقت زمقان مسقتهلک شقود و بقا         در نمای ابنیۀ شهری به کاررفتهبهمثال، مصالح  طوربه. 2
 آسیب به شهروندان شود. سقوط، موجب
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شوند. این سنخ های این حقوق محسو  میمصداق جمله ازم نسبت به معماری شهر سال ستیز
آنها را بقا مقواردی چقون     توانینمو  شوندیماز حقوق از جمله حقوق اولیۀ شهروندان محسو  

ی شقهری نادیقده گرفقت یقا بقه تعویقق انقداخت. بقه         زیربرنامهی هامصلحتمسائل اقتصادی یا 
عنوان نماینقدۀ دولقت( و دیگقران    ریزان شهری به)طراحان و برنامه اهدولتاقتضای این حقوق، 
مداخله، و همچنین ممانعت از تعدی و نق  دیگران به ایقن حققوق را بقه   وهیفه و تکلیف عدم 

بقه ایقن    زانیق ربرنامه(. البته وهیفۀ عدم دخالت طراحان و 690: 1396نیا، حکمتدارند ) عهده
در  گونه فعقالیتی در شهر هیچ وسازساختشهری اعم از توسعه و معناست که برای پیشبرد امور 

یتی نداشقته باشقند؛ یقا تعقدی     مسقئول پقذیری آن  تضیی  این حقوق نکنند. نه اینکه در تحققق 
قابل مشاهده است، بعضی از حقوق منفی شهروندان  وفوربهآنچه امروز  دیگران را نادیده بگیرند.

یمق ی شهرداری یا توسعۀ اقتصادی شقهری نادیقده گرفتقه    است که با توجیهاتی مانند درآمدها
و  1بقه فقروش تقراکم    تقوان یم( که از ثمرات آن 111: 1398و فهیمی،  اینحکمت)آرامی،  شود

ی در شهر اشقاره کقرد کقه بقه مخقاطره انقداختن سقالمت روانقی         معمارارتفاع بیش از حد آثار 
ی در حقال این دست منتج شده است. این یۀ قیمت مسکن، و مواردی از رویبشهروندان، افزایش 

ی زیق ربرنامهی هامصلحتکه با  شودیماست که این سنخ از حقوق نوعی خطوط قرمز محسو  
 را نق  کرد. آنها توانینم
 

 ریزان معماری شهری نسبت به حقوق مثبت شهروندانطراحان و برنامه و نقشوظیفه  .2
نققش   حققوق مثبقت  دولقت نسقبت بقه    ست. دعاهاا، مناف  و هااستحقاقحقوق مثبت به معنای 

. ایقن  عهقده دارد محقق کردن آنهقا را بقه  ۀ با هزینه کردن و تأمین امکانات وهیف حمایتی دارد و
کقه بقه   شقوند مقی  محسو  حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی شهروندان در شهر حقوق اغلب

ریقزان و  برنامقه مثبقت   هقای قدامامداخله و پذیری آنها نیازمند تحقق ،دلیل ماهیت ایجابی بودن
طراحان شهری است. حقوقی مانند اعمال سلیقۀ شهروندان در طراحی سیمای شهر، حق تأمین 

از جملقه مصقادیق حققوق مثبقت      تقوان یمق را  یی نسبت به معماری شقهر بایزکیفیت بصری و 
احان ی این سنخ از حقوق توس  طرریپذتحققشهروندان نسبت به معماری شهر محسو  کرد. 

و رویکردهقای سقلبی    دهایق نباحقوق منفی که بیشتر معطو  بقه   عک بهشهری  زانیربرنامهو 
رویکردهای ایجابی است. در حال حاضر قوانین رایج در حوزۀ معماری  واست، متمایل به بایدها 

___________________________________________________________________ 
ی هقا نهیهز. 2زمین و  کمبود. 1: کنندیمتوسعۀ عمودی شهر بر دو مبنای اصلی تکیه  طرفداران فروش تراکم و .1

نویسندگان این سطور هر دو مبنا غل  اسقت؛ توضقیحات تفصقیلی در     زعمبهکمتر نسبت به توسعۀ افقی، لکن 
، سقالمی حققوق ا ۀ علمی پژوهشقی  ناملفص ،«ارتفاع متعار  حدمقالۀ معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از 

 ، داده شده است.  130، ص 63ش 
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: 1388ی، بقد یمینبو شهرسازی کشور ما بیشتر متمایل به رویکردهای سلبی و تجویزی است )
مانند آلمقان و   افتهیتوسعهی اخیر در بسیاری از کشورهای هادههن در حالی است که در (. ای8

و رو بقه گسقترش    گرفتقه  ققرار ، بسیار مورد اسقتقبال  دهایباانگلستان رویکرد ایجابی و توجه به 
حاکی از  زانیربرنامه(. این توجه با این وجه از وهایف طراحان و 141: 1388ی، بدیمینباست )
بر مسئولیت در عدم اضرار به شهروندان از طریق معماری شهر )حققوق  نکته است که افزوناین 

با تمسک بقه   کندیمرو اقتضا ، ازاینشودیممنفی(، مسئولیت ایشان شامل مناف  شهروندان هم 
ی این سقنخ از حققوق را چقه    ریپذتحقق، بستر اندازهاچشمرویکردهای ایجابی و شفا  ساختن 

 ی و چه در سطح کاربرد و اجرا نیز فراهم کنند.  پردازهینظردر سطح 
 

 ریزان معماری شهری نسبت به حقوق جمعی )همبستگی( شهروندانوظیفۀ طراحان و برنامه .3
در ایقن سقاحت از حققوق     .دنق دار 1ماهیتی گروهی و جمعقی جمعی یا حقوق همبستگی حقوق 
 . دایرۀ ایقن سقطح از حققوق   شوندیمدار همانند افراد از موجودیت و هویت برخور هاگروهبرخی 

هقا نقدارد،   نف  و خیر مشترک تمام بشریت است. بعضی رفتارها تأثیری روی حقوق فردی انسان
 توسقعه،  بقر  حق مانند ییهاحقولی همان رفتار ممکن است تهدیدی جدی علیه گروهی باشد. 

که در  ه مصادیقی استاز جمل بشریت، میرا  مشترک بر حقجهانی،  سالم زیست محی  بر حق
ی فکقری  هاجنبش توانیمتوان به آنها اشاره کرد. در این زمینه حوزۀ معماری و شهرسازی می

 Sustainableی اخیقر ماننقد معمقاری پایقدار )    هقا دهقه در  2با تأکید بقر مفهقوم توسقعۀ پایقدار    

architecture  ی )طققیمحسققتیز(، عقدالتEnvironment Jastice( شهرنشققینی جدیققد ،)New 

Urbanism( و اخیرا  نیز توسعۀ هوشمند شهر ،)Smart Growth   را نام برد که با تمرکز بقر سقه )
یمق اصل پایداری اجتماعی، پایداری محیطی و پایداری اقتصادی، در مقیقاس جهقانی فعالیقت    

 (.Barton et al., 2033: 18) کنند
این سنخ از حقوق چقه   و طراحان شهری برای محقق کردن زانیربرنامهوهیفه و مسئولیت 

دولت و چه در مقام طراحقی و سقاخت    ندگانینما عنوانبهی شهرکالنی هایزیربرنامهدر مقام 
ی است؛ اوال  وهیفۀ ایشقان صقرفا    ریگیپنمایندگان کارفرماهای خصوصی از دو بعد قابل  عنوانبه

نیقز   3ی آینقده اهق نسلمحدود به اعضای متبوع خودشان نیست، بلکه شامل تمام بشریت، حتی 

___________________________________________________________________ 
هویقت  »و « هویقت ملقی  »، «هویقت گروهقی  » چقون ها را در سقطوح مختلفقی   . اندیشمندان هویت جمعی انسان1

 (.45: 1395کاهمی و مظاهری، کنند )بندی میتقسیم« تمدنی

ی را بقدون از دسقت   ی که نیازهقای امقروز  اتوسعهتوسعۀ پایدار: براساس تعریف کمیسیون جهانی محی  زیست  .2
  ی آینده، ممکن سازد، توسعۀ پایدار است.هانسلدادن توانایی پاسخگویی به دیگران و نیازهای 

ی و اتمام مناب  محدود فسیلی، در حوزۀ معمقاری و شهرسقازی   ستیاکوزمسائل  بههای آینده حداقل نسبت . نسل3
 کنند.حقوقی پیدا می
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، بلکقه  دیق آیبرنمق ۀ یک یا چنقد دولقت   از عهدخواهد بود، زیرا محقق کردن این سنخ از حقوق 
ی میقان تمقام ابنقای بشقر الزم     ونقد یپهمهمبستگی و تعاون جهانی همراه با احساس برادری و 

شقهر )در   شهری نهادینه شود که تأثیرپذیران زانیربرنامهاست؛ ثانیا  این وهیفه برای طراحان و 
 دارند.   هاتیریمدو اعمال  هایریگمیتصمدر  1اینجا شهروندان( حق مشارکت

 

 یریگجهینت
منشقأ تقأثیرات    توانقد یمی نیز دارد که هر دو بعد رمادیغبر جوهر مادی، جوهر آثار معماری افزون
یعنقی صقرفا     ،شودینمرو در خلق آثار معماری، مخلوق به ما هو مخلوق خلق اجتماعی باشد. ازاین
. شقود یمآن سبک زندگی خلق  تب به، بلکه روش زیست نحوۀ رفتار و شودینمسنگ و آجر خلق 

معنی کقه پنجقره، جقداره،    دارند، بدین قراراز دیگر معنا آثار معماری در شهر موضوع رابطه و رفتار 
ه لحقاظ حققوقی   شکل و فرم خلق نشده، بلکه نور و منظره و رفتار خلق شده است. بر این اساس ب

. با این توصیف خلق کندیمصرفا  خود معماری مطرح نیست بلکه رواب  و تأثیرات آن اهمیت پیدا 
شود؛ رفتاری که بر ابعاد روحی، روانی و جسقمی  معماری شهری نوعی رفتار اجتماعی محسو  می

اضقرار، ایقذا یقا     های حققوقی ماننقد اتقال ،   است. این تأثیر منشأ وجود مقوله رگذاریتأثشهروندان 
کاهش منفعت، برای شهروندان خواهد بود. این حقوق به لحاظ نحوۀ اجقرا و نقوع امتیازهقایی کقه     

. حقوق منفی )اساسی و اولیه( کقه نقق  آن موجقب    1، به سه دستۀ عمده دشویملحاظ  برای آن
. 3سقت؛  . حقوق مثبت که نوعی ادعا و استحقاق است و به ایصقال منفعقت مربقوط ا   2اضرار است؛ 

این اساس  ی است. بربندطبقه قابل دارد؛ بشر ارتباطحقوق جمعی که به همبستگی و پیوند ابنای 
گفت شهروندان نسبت به معماری شهر هم حق عدم اضرار، هم حقق منفعقت و هقم حقق      توانیم

ریزان معمقاری شقهر نسقبت بقه دسقتۀ اول، عقدم       طراحان و برنامه و نقشمشارکت دارند. وهیفه 
مداخله و تأمین در حد بضقاعت؛ و نسقبت    اخله و ممانعت از تعدی دیگران؛ نسبت به دستۀ دوممد

پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق یکی بر دیگری نیسقت،  به دستۀ سوم هم
 ی این حقوق است.  ریپذتحققبلکه ناهر بر نحوۀ اجرا و نحوۀ 

ماهیت حققوق شقهروندان و روشقن کقردن وهقایف       در اینجا تالش شد تا با شفا  ساختن
طراحان شهری گامی در جهت تسهیل کیفیقت زیسقت شقهروندان از طریقق معمقاری شقهری       

مشخص است که معمقاری و شهرسقازی رایقج در کشقور در بسقیاری از       وضوحبهبرداشته شود. 
یگقر جلقوه رصقۀ  ی که معماری شهری بقه ع اگونهبهموارد حضور انسانی انسان را نادیده گرفته، 

ی مخر  تبدیل شده است. یکی از دالیل این معضقالت،  هایسوداگری سودآوری اقتصادی و ها

___________________________________________________________________ 
ی متعددی مانند نظریۀ جان ترنر، دیویدسون و هاهینظرریتی شهر تاکنون در مورد مشارکت مردم در نظام مدی .1

 .1394ارنشتاین مطرح شده است. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: کشتکار و حاتمی، 
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قوانین رایج کشور در حوزۀ معماری و شهرسازی است که بیشتر معطو  به رویکردهای سلبی و 
رعایقت حققوق   ) یسقلب بقر بعقد   که افقزون  کندیمنوشتار حاضر تصدیق  کهیدرحالنبایدهاست، 

و بعقد مشقارکت بقا شقهروندان در تقنقین نیقز الزم اسقت )بعقد ایجقابی           (، دو بعد ایجابیمنفی
و بعد مشارکت بقرای تسقهیل احتقرام بقه حققوق همبسقتگی و        توجه به حقوق مثبت منظوربه

ی اخیر مورد توجه جقدی بسقیاری از کشقورها بقوده،     هاسالجمعی شهروندان(. این موضوع در 
شایسته به این امقر پرداختقه نشقده اسقت. امیقد       طوربهدازۀ کافی و لکن در کشور ما هنوز به ان

 ۀ این مسیر باشد.کنندلیتسهاست متن حاضر 
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