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Abstract 
In the doctrine of Right to City, born and developed in France by western 

thinkers, parts of the rights are referred to as the Right to City: right to public 
services, right to proper housing, right to green space, etc. Existence of 
government or public lands and formulation of rules for government 
intervention for construction and design of urban public spaces like 
expropriation, quotas, segregation, land use and environmental requirements 
are necessary to realize these rights. Under the Iranian law, due to the 
Islamic ideas that formed the bases of the Islamic government, rights similar 
to those referred to are reflected and several rules are predicted for the 
enjoyment of these rights by the people. The existence of various specific 
types of lands under the name of Anfal, public commonalities, public 
ownership and the Vali-e-Faqih’s extensive authority over lands have been 
treated as a pretext for the realization of these rights. However, effective 
participation of citizens has not been taken into consideration in the 
codification, modification, implementation and supervision of these rights. 
Therefore, citizens (main beneficiaries) do not participate in determining the 
provisions, scope and manner of implementation of rights, rather, members 
of councils or, in some cases, special commissions in which citizens have no 
role to play, have the decision-making power and there are no effective legal 
tools to oversee them apart from formal oversight by the Court of 
Administrative Justice. 
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گاهی هب تجرهب  ايی نظرهی حق شناسمیه ردان و فقه امااهی حقوق اریو کاستی اهظرفیت   قوق فرانسه: با تأکید رب قواعد مالکیت زمینح رب شهر با ن
 1راضيه مسعودي لمراسکي
 2سيد محمد قاري سيد فاطمي

 چكيده چكيده 
لد و توسط اندیشمندان غربی پرورده در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متو

اند: حق بر خدمات عمومی، ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهپاره Tشده
مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین 
قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز 

وق تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، الزمه تحقق این حقسلب مالکیت، 
می های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسالدر قوانین ایران، به تبع اندیشه است.

  کشورهای مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی هایی مشابه با حقبوده، حق
ه بینی گردیدقواعد متعددی پیشمنعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، 

وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت  .است
سازی برای عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه

محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت 
-بینی نشده است. بنابراین شهروندان )ذیمؤثر شهروندان پیش ها، مشارکتبر آن

نفعان اصلی( در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه 
شان نقشی های خاصی که شهروندان در انتخاباعضای شوراها یا بعضاً کمیسیون

اداری  ی دیوان عدالتگیرند و غیر از نظارت شکلها تصمیم میاند در این حوزهنداشته
 .ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد

 
حق بر شهر، حق بر خدمات عمومی شهری، حق بر فضاهای عمومی،  :یدیواژگان کل

 .حقوق شهروندی، مشارکت

                                 
     انامه:دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي )نويسنده مسئول(؛ راي 1

razieh.masoudi@gmail.com 
 حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي. استاد گروه حقوق عمومي و بين الملل، دانشکده  2
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 مقدمه

روز براى بدر مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، فراهم کردن زمينه مناسب 

ورى ى ضرهاى متفاوت انسانى و تأمين امکانات مساوى و متناسب و رفع نيازهايتخالق

نون ر قاجهت استمرار حرکت تکاملى او بر عهده حکومت اسالمى است. به همين دليل د

ددي براي نيل به اين تمهيدات متع -واهد آمدخبه شرحي که  -اساسي و قوانين عادي

 عکس شدهنيز من ها در نظريه حق بر شهراين آرمان اي ازبيني شده است. پارهاهداف، پيش

هرهاي شور شالمللي، منشورها و قوانين مختلفي را، از جمله منو کشورها و مجامع بين

و  2000، منشور اروپايي حفاظت از حقوق بشر در شهر مصوب 1994آموزنده مصوب 

هري و ، براي حل و فصل مشکالت جامعه ش2004منشور جهاني حق بر شهر مصوب 

ند اهاي شهروندان تصويب کردهافزايش کيفيت زندگي با موضوع حقوق و مسئوليت

ظريه حق بر (. مبناي نظري بسياري از اين مصوبات، ن225: 1399)اسالمي و عليزادگان، 

ر دين نام ا همشهر است. مفهوم حق بر شهر براي اولين بار توسط هنري لوفور، در کتابي ب

اني چون ( و توسط دانشمند8: 1399شد )اسالمي و عليزادگان، توضيح داده  1967سال 

 (.8 :1398هاروي، مريفيلد و... تبيين و متحول شد )براتي، حيدري و ستارزاد، 

 ري براند حقوق شهروندان را در عرصه زندگي شهطراحان اين نظريه، تالش کرده

 ند.تصوير بکش اي منسجم و هدفمند بهمبناي حفظ کرامت انساني در قالب سامانه

هاي اداري و اجرايي، پياده کردن اين سامانه فکري، در هر کشوري عالوه بر زيرساخت

هاي اخالقي، حقوقي و... خاصي است که بدون فراهم نمودن آنها، اين نظريه نيازمند زمينه

ماند و تبلور عملي در زندگي شهري نخواهد داشت يا اجراي آن در حدّ سخن باقي مي

(. در اين نوشتار با الهام 19: 1397آميز خواهد بود )کاميار، ضاً متعارض و تبعيضناقص، بع

هاي موجود در حقوق از نظريه حق بر شهر و با اشاره به مقررات حقوق فرانسه، به ظرفيت
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هاي مورد نظر مردم است اشاره خواهد هايي که مانع تحقق آرماناي از کاستيايران و پاره

 شد.

در  شد ولييترجمه م« حق به شهر»و « حق شهر»ن مفهوم ابتدا با عنوان در ايران، اي

ته است. رواج ياف« حق مشخص بر شهر مشخص»و « حق بر شهر»هاي اخير تحت عنوان سال

 مقاالت هرسازيشناسي و شهاي مطالعاتي جامعههاي آن در حوزهدرباره اين مفهوم و مؤلفه

ما در ست. اااثناي بحث به آنها ارجاع داده شده متعددي به رشته تحرير درآمده که در 

تأليف دکتر  اند. مقاالت مزبور و کتاب حق بر شهر،ادبيات حقوقي کمتر به آن پرداخته

-ؤلفهمباني و موم، رضا اسالمي و فرانک عليزادگان، بنا به اذعان نويسندگان، اصوالً به مفه

 ي برايهاي حقوقي محوررساختاند. از آنجا که يکي از زيهاي حق بر شهر پرداخته

از  ياريتحقق حق بر شهر، قواعد حقوقي ناظر به مالکيت اراضي شهري است و تحقق بس

اين نابربحقوق مزبور با مداخله دولت يا مقامات شهر در اراضي شهري مالزمه دارد، 

-مي هاي حقوقي الزم در چارچوب نظريه حق بر شهر ضروري به نظربررسي زيرساخت

ها تظرفي رغم وجود آثار متعدد در خصوص حق بر شهر، بررسيويژه اينکه علي رسد. به

به  ا توجهبطور خاص مورد توجه قرار نگرفته است. هاي حوزه مالکيت اراضي بهو چالش

ه بنايت عاي از اين حقوق با وظايف حکومت جمهوري اسالمي ايران و با مشابهت پاره

ست، رح االمللي مطه شاخص و معتبر در عرصه بيناينکه اين نظريه به عنوان يک نظري

ند ار دادهود قراخهاي فراروي اين نظريه را کانون توجه ها و چالشنگارندگان بررسي زمينه

پژوهش حاضر  تا زمينه اجراي کارآمد حقوق مشابه در داخل کشور فراهم شود. از اين رو،

ها و ت، فرصمربوط به حوزه اراضيبديع و ابتکاري است و نويسندگان با مطالعه قوانين 

ر باند. هر دادهاي آنها را براي تمهيد پذيرش يا اجراي حق بر شهر مورد توجه قراکاستي

ي اپاره هر ياشکردن نظريه حق بر همين اساس، سؤال اصلي پژوهش به قرار زير است: پياده

هري شاراضي  هايي در حوزه مالکيتاز حقوق مطرح در آن، نيازمند وجود چه ويژگي

حوزه  ي درهاياست؟ به بيان ديگر، پياده کردن اين نظريه در حقوق ايران با چه چالش

 اوصاف و قواعد مالکيت اراضي مواجه است؟
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 ينراي تأمبآن  براي پاسخ به اين سؤال، ابتدا نظريه حق بر شهر معرفي و سپس اقتضائات

تبيين   ...و ربري، تراکم، تفکيکخدمات عمومي و فضاي شهري مناسب  و ارتباط آن با کا

-يمهاي موجود در مالکيت در عرصه حقوق خصوصي اشاره شود و سپس به ظرفيتمي

ق حقو شود. آن گاه قواعد و اوصاف اراضي شهري و نحوه اداره و تصرف در آنها در

ر حقوق دوريک هاي مربوط به اجراي نظريه مزبور، با عنايت به امکانات تئايران و چالش

 در اين انسهومي مورد مداقّه قرار خواهد گرفت و براي روشن شدن مطلب، به تجربه فرعم

قوقي و مات حشود. در واقع، در اين مقاله نشان داده خواهد شد که تقسيحوزه اشاره مي

ر هاي مورد نظقواعد مربوط به مالکيت در حوزه حقوق خصوصي براي تحقق آرمان

ن رفع اي براي وتوانند هدف وي را تأمين کنند هايي نميقانونگذار الزم هستند ولي به تن

ي شود الزم و ضرورنقيصه مداخالت دولت که در چارچوب حقوق عمومي تبيين مي

 است.

 

 1. معرفی اجمالی نظريه حق بر شهر1

عناصر  هر وبراي پاسخ به سؤاالت مزبور، قبل از هر چيز ضرورت دارد تعريف حق بر ش

 ا موضوع بحث براي خواننده محترم معلوم گردد.شود تمفهومي آن بيان

 . تعريف حق بر شهر. تعريف حق بر شهر11-11

هاي هاي منعکس شده در طرحطبق اين نظريه تصميم درباره کاربري و ساير محدوديت

اقتصادي نيست بلکه تمامي ساکنان يک شهر با  -شهري تنها حق مالکان و نخبگان سياسي

(. 88: 1396هارنظر کنند)کريمي و کاميار، باره مشارکت و اظهر مليتي حق دارند در اين

هاي مادي و معنوي زندگي بشر توسط شدن تمام ساحتلوفور براي جلوگيري از بلعيده

هاي شهري و حفظ حقوق انساني، مفهوم حق بر شهر را گذاران طرحمعماران و سياست

حقوق  (. حق بر شهر در چارچوب مفهومPurcell, 2013: 141ابداع کرد و سامان داد)

                                 
 اندرا برخي به حق بر شهرنشيني نيز ترجمه کرده The Right to the City = Le droit a la villeاصطالح  1

 (.88: 1396کريمي و کاميار، )
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شود. شاخصه مهم حقوق شهروندي که از مشتقات شهروندي و در امتداد آن، مطرح مي

باشد ( مي33-30: 1399شهر و نتيجه ارتباط دو سويه فرد و دولت)اسالمي و عليزادگان، 

عبارت است از وجود اخالق مشارکت و اعتراض به تبعيض و ستمگري)اسالمي و 

( و موضوع 86: 1396؛ کريمي و کاميار، 9: 1394يري، ؛ حبيبي و ام31: 1399عليزادگان، 

آن روابط مردم شهر با يکديگر و با شهرداري در اداره و انجام امور شهر و نظارت بر آن 

(. مفهوم شهروندي بر پايه تقابل حقوق و تعهدات 32: 1399است)اسالمي و عليزادگان، 

 -ترين آنها عبارتند از: الفکه مهمفرد و جامعه يا ارتباط دو سويه آنها استوار شده است 

حمايت از شهروند و ارائه  -حفظ، تقويت، اعمال و اجراي اصول ارزشي جامعه. ب

-9: 1380امکاناتي جهت رشد شخصيت اجتماعي و فردي شهروندان توسط جامعه)خاک، 

7.) 

يد گيري در تولسازي و تصميمحق بر شهر عبارت است از حق مشارکت در تصميم

ز ااده ري و حق تملک يا برخورداري از فضا شامل حق دسترسي، تصرف و استففضاي شه

 (.Purcell, 2003: 75فضاي شهر و توليد فضاهاي جديد، منطبق با نيازهاي ساکنان شهر)

قوقي ري حگبه اين ترتيب، حق بر شهر، اوالً؛ حقي جمعي است و بيشتر جنبه مطالبه

عي جتمااياسي بر تمام شئون زندگي فردي و دارد و پس زدن نيروهاي مسلط اقتصادي س

طلبانه مساوات ( و بر نظريات عدالت9: 1394کند)حبيبي و اميري، شهرنشينان را دنبال مي

ن شهري به عنوا ( و ثانياً؛ به نوعي با حق بر طراحي17: 1398مبتني است)حيدري و زارعي، 

( 14: 1398زارعي،  دهي به محيط زندگي شهروندان مرتبط است)حيدري وعامل شکل

هاي ر فضادهاي تحقق حق بر شهر و رفع نيازها و اجراي حقوق، زيرا بسياري از زمينه

ت ر عبارهاي اصلي حق بر شهگيرد. نظر به مطالب فوق، مؤلّفهفيزيکي شهري شکل مي

 است از:

 رآيندريزي شهري و تضمين آن و نظارت بر فحق مشارکت شهروندان در برنامه 

 ها.سازيو تصميم گيريتصميم

 .حق بر فضاهاي شهري 
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هاي ها و واکنشمراد از فضاهاي شهري، فضاي ارتباطي است که در آن کنش

ني، ين معگيرد. اين فضا شامل فضاي فيزيکي و تعامالتي است. در اشهروندان شکل مي

( محيط گيري تجربيات اجتماعي يا ادارکات حسي)شناختفضا، بستر و عامل اصلي شکل

ن آاکم بر نظم ح کننده مناسبات جمعي وها و لذا تعيينحساسي)تمايالت و اميال( انسانو ا

زار ست و ابعي ااست که متضمن ايجاد ريتم زندگي روزانه و توليد و بازتوليد روابط اجتما

يعيان و ؛ رف60-62: 1395شود)رضواني، توليد، ابزار کنترل، سلطه و قدرت را نيز شامل مي

ر ابراز نظريات و (. فضاهاي شهري به عنوان بست52: 1395پور، ؛ شارع36: 1394پور، الوندي

ندهاي پيو ووگو تبادل رويدادهاي زندگي با ديگران و ايجادکننده فضاهاي برخورد، گفت

( تا 76: 1395روحي و انساني در رابطه با فرهنگ و تمدن بشري مطمح نظر است)رضواني، 

ابع النه منع عادها فراهم شود. توزيوفايي و بالندگي انساناز اين رهگذر امکان رشد و شک

آموزش،  شهري و کاربري زمين براي دسترسي همگاني به مسکن، کار، فعاليت، بهداشت،

ين ونقل عمومي، فضاهاي عمومي و فضايي براي گذراندن اوقات فراغت و تضمحمل

ا بضاهاي عمومي حضور طبقات مختلف اجتماعي و دسترسي عادالنه شهروندان به ف

ارد ستاندهاي ويژه براي امور اجتماعي در شهر و فراهم آوردن شرايط ااختصاص پهنه

دهي امانزندگي براي افراد و تضمين دسترسي شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و س

 وشهري  هاي فرسوده و توانمندسازي محالت کم درآمدهاي غيررسمي و بافتسکونتگاه

هاي اصلي حق بر ( از مؤلفه53-38: 1399ر حاشيه)اسالمي و عليزادگان، توجه به افراد د

 فضاهاي شهري است.

ها. به همين لذا مبناي حق بر شهر، عبارت است از حفظ کرامت و حرمت نفس انسان

 -دليل، تصاحب شهر توسط شهروندان، حق ايشان است و پيوندي نزديک با بيگانگي

ه ساختن فضاي شهر دارد)تقوايي، عزيزي و يزدانيان، گري و دوباراداره -زدائي و خود

(. افراد با اعمال قدرت جمعي بر روند شهرسازي، حق تغيير دادن خودشان از 92: 1394

يابي به اين مهم، دولت يا (. به منظور دست71: 1392طريق تغيير دادن شهر را دارند)نوبهار، 

گوي مشکالت جمعي ند که پاسخمقامات شهري مکلفند منابع را به نحوي مديريت کن

زادگان و باشد و کاالهاي عمومي به صورتي کارا در اختيار شهروندان قرار گيرد)شريف
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ها، (. زيرا با خصوصي شدن هرچه بيشتر فضاهاي عمومي)مانند رستوران194: 1396قانوني، 

راي عموم و ها بها بر سودرساني اقتصادي است، کارکرد آنمراکز خريد و...( که بنيان آن

 (.37: 1392شود)نوبهار، هاي جمعي ضعيف ميفعاليت

-رهبليت به، قابنابراين، مفهوم حق به شهر، به وسيله برابري، مشارکت، قابليت دسترسي

ري و شود)براتي، حيدشمولي و دموکراسي مشارکتي و مشورتي درک ميبرداري، همه

 (.16: 1398؛ حيدري و زارعي، 7: 1398ستارزاد، 

 عناصر مفهومی حق بر شهرعناصر مفهومی حق بر شهر  ..11-22

 با توجه به مطالب قبلي، عناصر مفهومي حق بر شهر به قرار زير است:

 هر با شاي از حقوق شهروندي است و موضوع آن روابط مردم هحق بر شهر، چهر

 ت بر آننظار وصالح در اداره و انجام امور شهر يکديگر و با شهرداري و ساير مراجع ذي

 است.

 ه د و بنظر از موقعيت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي خومردم شهر صرف

 صرف شهروند بودن از اين حق برخوردارند.

 اين  شود که مفاد اين حق، همواره يکسان نيست:با بررسي مصاديق مشخص مي

ادعا  -هي به معناي حقمصونيت و گا -تضمن حقمآزادي، گاه  -حق، گاه بيانگر حق

اند در توختيار دارد و ميسياسي خود ا -از موقعيت اجتماعي نظراست: هر شهروندي صرف

روند . شهايجاد فضاهاي شهري در توليد و بازتوليد فضاهاي شهري مشارکت داشته باشد

گسترش  واره بايد از تصميمات و اقدامات يکجانبه نخبگان سياسي و اقتصادي در حوزه اد

، کار، مسکن بايد از امتيازاتي نظيرشهر مصونيت داشته باشد و در بستر مشارکت مزبور 

 راندنونقل عمومي، فضاهاي عمومي و فضايي براي گذفعاليت، بهداشت، آموزش، حمل

 اوقات فراغت برخوردار شود.

  روي ديگر سکّه حق بر شهر، تکليف و محدويت براي دولتمردان و مديران

گيران موظف هستند سازان و تصميمشهري است: قانونگذار، مقامات عمومي شهر، تصميم

گيري و نظارت بر توليد سازي و تصميمکه زمينه مشارکت شهروندان را در تصميم

فضاهاي عمومي يا بازتوليد آنها فراهم کنند. آنها همچنين مکلفند بخشي از اموال و به ويژه 
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هاي تجمع عمومي ها و محلهاي عمومي مثل پارکاراضي شهري را براي فعاليت

 ها را تأمين کنند.امنيت و سالمت اين محيط اختصاص دهند و

 

 هاي آن در حوزه مالكيت اراضی شهريحق بر شهر و بايسته .2

ده طرح شمتوان دريافت که تحقّق بسياري از حقوق با بررسي مصاديق حق بر شهر مي

ري. ي شهذيل عنوان حق بر شهر، منوط است به مالکيت، تصرف و مداخله دولت در اراض

 -2يم و مداخله مستق -1شود: لت در اراضي شهري به دو صورت انجام ميمداخله دو

 مداخله غيرمستقيم.

الکيت مگوي در مداخله غيرمستقيم، دولت از طريق وضع قوانين و مقررات با تعيين ال

ت، رغوبيهايي نظير حق مزمين، مشخص کردن کاربري زمين يا با اخذ عوارض و ماليات

ال مين اعمزدر  اليات بر نقل و انتقال و... بر تملّک يا تصرّفماليات بر اراضي خالي، م

ين و يک زمکند. اما در مداخله مستقيم، دولت با سلب مالکيت، تجميع يا تفکقدرت مي

ب طرح ر قالطور مستقيم دها و آماده سازي زمين يا ساخت مسکن و... بهاحداث زيرساخت

؛ 134: 1372پور، کند)داللمداخله مي عمراني يا هر نام ديگري در کالبد و شکل شهر

 (.812: 1397مشکيني و نورمحمدي، 

در  ي کهدر فقه اماميه در خصوص اختيار حاکم اسالمي جهت مداخله در اراضي عموم

هاي حاکم در امالک اختيار اوست ترديدي وجود ندارد. اما در خصوص دخالت

و  هي از فقهاي اماميهخصوصي براي تأمين رفاه عمومي دو نظر وجود دارد: گرو

يرند و پذيانديشمندان اسالمي، سلب مالکيت را به استناد عناويني چون رفاه و... نم

ون چدهند که در قالب عناويني مصلحت عمومي را در صورتي مورد پذيرش قرار مي

 خلخالى، ؛263: 1422قاعده االهم فاالهم يا قاعده ضرورت قرار بگيرد)مکارم شيرازي، 

 (.210:  1419 جعفرى، ؛146:  1422 خلخالى، ؛119: 1425

اهلل)ص( نيست بلکه در طول اما طبق نظر اصحّ اوالً؛ واليت ولي فقيه در عرض رسول

آن است. ثانياً؛ چون ولي امر بر ديگران اولويت دارد، اصوالً تصميمات ايشان در عرض 

خاطر دم است و چون بههاي مالکان اراضي و... نيست و در هر حال مقتصميمات و خواسته
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وجود اين سلسله مراتب، تضاد و تعارض فقهي وجود ندارد، ولي امر محدود به مصالح 

ملزمه و ضرورت و امثال اينها نيست. يعني اگر تشخيص دهد که براي رفاه حال بيشتر 

 قمى، ؛151: 1367مردم، اقدامي الزم است، تصميم وي بايد نافذ و مطاع باشد)خميني، 

 (.59تا: ؛ خميني، بي19-18: 1415

 واعد اي قودرهرحال، اين مداخالت از نظر حقوقي مستلزم تصويب يا تغيير پاره

ر در تيقاوصاف حقوقي و پذيرش اقسامي از مالکيت در اراضي شهري است. به عبارت دق

ا آن ار باين قسمت مقاله، نوع مالکيت متناسب با حق بر شهر و اوصاف و قواعد سازگ

وزه حدر  خواهد شد. براي اين منظور،  مصاديق حق بر شهر و اقتضائات آنها استخراج

 گيرد:اراضي به شرح زير مورد مطالعه قرار مي

حق دسترسي شهروندان به خدمات عمومي شهري و ارتباط آن با کاربري، تراکم و  .2-1

 تفکيک

 مقصود از خدمات عمومي شهري خدماتي است که امکان تأمين آن توسط خود

ايجاد  وادي شهروندان وجود ندارد نظير امنيت، نظم عمومي، آموزش مبتني بر تفکر انتق

اشت، رفاه، مسکن، (، بهدDewey, 1884: 278-289مشارکت مساوات طلبانه در آموزش)

خدمات  نفع اين(. ذي164: 1383خدمات تفريحي، تأمين اجتماعي و...)عظيمي آراني، 

 ت بيشترحماي وهاي خاص مثل افراد نيازمند توجه اه گروهگاهي تمام شهروندان هستند و گ

 مثل زنان، کودکان و معلوالن.

مومي اضي عکند که دولت بخشي از اراضي را به عنوان ارارائه اين خدمات ايجاب مي

. اقتصادي و.. امي،يا دولتي در اختيار بگيرد تا قادر باشد با ايجاد تأسيسات آموزشي، انتظ

وندان ن شهررا جامه عمل بپوشاند. براي دسترسي آسان، معقول و متوازخدمات مورد نظر 

 به اين خدمات الزم است قواعدي در خصوص کاربري)نوع استفاده يا انتفاع(،

ايي هتراکم)نسبت مساحت ساختمان به زمين( و تفکيک اراضي شهري وضع و محدوديت

ندي بطعهوه خردکردن و قبر حق انتفاع مالکان يا مديران شهري، ميزان تصرفات و نح

خن گفته ( که در ادامه راجع به جزئيات آن س15: 1390ها اعمال گردد)سعيدي، زمين

 خواهد شد.
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 کننده زمينکننده زمينحق آيندگان بر شهر و منع اقدامات تخريبحق آيندگان بر شهر و منع اقدامات تخريب  ..22-22

هر و سعه شموجب اين حق که در اصل پنجاهم ق.ا. مورد توجه قرار گرفته است، توبه

ه حال کناي باشد که در عيگونهتصرف در اراضي شهري بايد بهتصرف در آن از جمله 

ها و رفيتباعث به خطر انداختن ظ  شودموجب توسعه شهر و رفع نيازهاي نسل حاضر مي

ت عنوان (. از اين حقوق تح59: 1399نيازهاي نسل آتي نباشد)اسالمي و عليزادگان، 

 (.Morisy, 2011: 65اند)ردهحقوق بشر نسل سوم يا حقوق همبستگي سخن به ميان آو

ي هويت اسايطرفداران نظريه اراده)يا انتخاب( با اين توجيه که وجود صاحب حق و شن

. ستندهاي آينده هوي براي اعمال، اختيار و اجراي حق ضروري است، مخالف حق نسل

 )الاقليندهآهاي لکن موافقين اين حق، با تکيه بر ديدگاه سود)منفعت( معتقدند که نسل

افع، سايي منيق شنااي از زمان با يکديگر همپوشاني دارند( از طرهايي که در برههميان نسل

رد، فشفيقشود)آورند که در نتيجه آن تعهداتي بر نسل حاضر بار ميدست ميحقوقي به

شود، ها برخوردار مي(. حقوقي که انسان به حکم انسان بودن خود از آن46-36: 1396

 و مکان ر زمانجمعي، نسلي و جهاني باشد و لزوماً ناظر به وضعيت فرد دتواند فردي، مي

ينده که هاي آ(. اصل احتياط در کنار مفهوم حق نسل41: 1393خاص او نيست)اسالمي، 

آنان  و رفاه ن خودها نگاهي به فرزندامبتني بر عدالت بين نسلي است، اقتضا دارد که انسان

دمات صي که اگونهمنطقي و مطلوب استفاده نمايند به داشته باشند و از منابع به نحو

علق تام نسل به کد ها حتي اگر ندانند که اين منابعناپذير به آنها وارد نشود. دولتجبران

اشمي و پورهدارد، بايد حقوق و تعهدات بين نسلي را بر اساس اصول کلي تعيين نمايند)

ه تأمين نيازها و منافعشان بنيز قادر  هاي آينده( تا نسل177-169-167: 1395ديگران، 

و اين  ه استهاي آينده به تصميم نسل حاضر وابستباشند. از آنجا که وجود و حقوق نسل

راي ا بايد بهنامهها و برها مؤثر باشد، سياستتواند در بهتر يا بدتر بودن آنتصميمات مي

(. 259-262: 1395فرد، يقآبادي و شفجلوگيري از آسيب به آيندگان باشد)رمضاني قوام

-ق ميحقو فضاي گفتماني تضمين حقوق افراد در برابر دولت، دولت را متعهد به تضمين

 (.31: 1396داند)قاري سيدفاطمي، 
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ها بر ف در آنها در انتفاع از اراضي يا تصراي محدوديتشود پارههمين امر موجب مي

يست زيطل تصرفات مضر براي محمالکان يا مديران اراضي تحميل گردد. به عنوان مثا

ستخراج يا ا شود مثل ممنوعيت قطع اشجار يا از بين بردن فضاي سبزممنوع يا محدود مي

راضي، عمومي اي اکند پاره. ديگر اينکه اين حق ايجاب مي آب بيش از ظرفيت مجاز و...

ند تقاد داراعر تلقي و به عنوان ثروت بين نسلي در نظر گرفته شود: برخي از فقيهان معاص

ان بر ( ق.ا. )انفال(، حق آيندگ45که هدف از مالکيت عمومي منعکس شده در اصل )

حفوظ زمين م ان بابايد ارتباط پيشواي»زمين و منابع طبيعي است: بر اساس اين ديدگاه فقهي 

دن و اراى معادها باشد زيرا اينان فرمانروايان شهرها و سياستگذاران بندگانند و چون زمين

ى همه برا ودها و کوهها و جنگلها هستند اين اموال از اموال عمومى است که خداوندر

با  ه اينهاود کشمردم آفريده است، و نظام معاش و معاد آنان بر آن استوار است، اگر فرض 

وجب احيا به تدريج از ملکيت عمومى خارج شود و به ملکيت اشخاص درآيد، بسا م

شود، و قدرت پيشوايان آينده ضعيف آينده مىهاى محروميت فرزندان و نسل

 (.106: 1367منتظري، «)شودمى

 حق بر مالكيت شهري و اولويت کيفيت زندگی اجتماعی بر نفع شخصیحق بر مالكيت شهري و اولويت کيفيت زندگی اجتماعی بر نفع شخصی  ..22-33

حق بر مالکيت شهري يعني حق تعريف و توليد فضاهاي شهري براي افزايش کيفيت 

(. در واقع 66: 1399عليزادگان،  اي آن)اسالمي ونظر از ارزش مبادلهاستفاده از آنها صرف

کننده تسهيالت و امکاناتي است که در چارچوب نظم سودجويانه حاکم اين حق، تضمين

(. به عنوان مثال، شهروندان حق Purcell, 2012: 75بر بازارها قابل دستيابي و توجيه نيست)

بي داشته باشند يادارند فضاهايي براي تفريح، اشتغال، بازنمايي و تشخص بخشيدن و هويت

منشور جهاني حق بر شهر، فضاها و کاالهاي عمومي و خصوصي  2بر همين اساس در ماده 

محيطي مورد متعلق به شهر و شهروندان با اولويت بندي منافع اجتماعي، فرهنگي و زيست

هاي شهري، منفعت فرهنگي و گيرند. يعني در طراحي و اجراي سياستاستفاده قرار مي

يد بر حق مالکيت شخصي و منافع مالي سودانگارانه مرجح باشد. اين حق بيانگر اجتماعي با

اي الزامات و گرانه حق بر شهر است که به استناد آن، پارهجنبه مشارکتي و جنبه مطالبه

شود. اين حق به ها بر مالکان اراضي شهري و تصميمات مديران آن تحميل ميمحدوديت
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ته شده است زيرا تأمين منافع فرهنگي و اجتماعي، از جمله نحو اجمالي در کشور ما پذيرف

( ق.ا. به ايجاد محيط مساعد براى رشد 3( اصل )1هاي حکومت است: در بند )کارويژه

فضائل اخالقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهى اشاره و در بند 

تأکيد شده  هاى مادى و معنوى، در تمام زمينه( آن، بر ايجاد امکانات عادالنه براى همه9)

 است.

قه فاز ميان فقهاي معاصر شهيد صدر معتقد است که طرح مباحثي چون حريم در 

 وت)حرمت ن اساسالمي، از نظر اخالقي در واقع بيانگر نوعي احترام قائل شدن براي انسا

که دارد بلنام ذاته احتر کرامت ذاتي انسان(. در واقع از نظر احکام اسالمي، مال في حدّ

قع . در واهاستمعناي حرمت مال و حريم قائل شدن براي مال، احترام گذاشتن به مالکين آن

ت. ترام اسي احدهنده نوعحريم بيانگر تقيّد انسانها در مقابل امالک ديگران است و نشان

که  ظر باشدن محبنابراين، انديشه حريم اقتضاء دارد که چيزي بيش از حفظ اموال و ... مط

 عبارت است از نوعي احترام بالفعل نسبت به مؤمن.

ين ااعمال  وارد اما از بعد اقتصادي، با اينکه مالک هر مال غيرمنقولي آزادي انتفاع د

ها منوط است به تصرف در محيط خارج از ملک شخصي وي يعني تصرف در آزادي

دي ف ملکش از نوعي آزافضاي مجاور ملکش. بنابراين، مالک بايد در فضاي اطرا

حو ود به نلک خبرخوردار باشد و تحت فشار عملکرد و رفتار ديگران نباشد تا بتواند از م

 (.100: 1420مطلوب استفاده کند)صدر، 

 حق بر دسترسی به فضاي سبز و وضع مقررات ناظر به ايجاد يا حفظ آن در اراضی شهريحق بر دسترسی به فضاي سبز و وضع مقررات ناظر به ايجاد يا حفظ آن در اراضی شهري  ..22-44

ها براي زندگي، انديشه و حرکت ساندر نظريه لوفور، فضاي سبز حقي است که ان

(. توضيح اينکه 89: 1394کمالي خود به آن احتياج دارند)تقوايي، عزيزي و يزدانيان، 

وجود فضاي سبز براي کاهش آلودگي هوا و فراهم آوردن محيط تفريح و استراحت و 

(. برخي از 58: 1371هاي طبيعي، تفکر و... ضروري است)کرهرودي، حفظ اکوسيستم

اندازهاي موجود در يک شهر، ميراث مشترک بشري و ويسندگان اعتقاد دارند که چشمن

متعلق به تمام مردم يک شهر است و به تعبيري، نوعي کاالي عمومي به مفهوم اقتصادي آن 

شود. فقدان اين فضاها موجب بروز آثار رواني و اجتماعي نامطلوب از جمله محسوب مي
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نشيني و از بين رفتن فضاي تفکر و سير در گيري، خانههاي روحي و جسمي، گوشهتنش

شود. لذا مسئوالن شهري وظيفه دارند بخشي از اراضي شهري را به آفاق و آيات الهي مي

ايجاد و توسعه فضاي سبز اختصاص دهند و فضاي سبز موجود را با وضع مقرراتي در 

اصالح اليحه قانوني حفظ و  قانون 1مادهخصوص منع تغيير کاربري و... حفظ کنند. طبق 

قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، »...  14/12/87 گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب

ها و پارکها، باغات و محلهايي که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و بزرگراه

 «.حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است

 گويی به مطالبه شهروندانگويی به مطالبه شهروندانبر مسكن و لزوم مداخله دولت در اراضی براي پاسخبر مسكن و لزوم مداخله دولت در اراضی براي پاسخ  حقحق  ..22-55

حق  برخورداري از مسکن مناسب يکي از حقوق اساسي بشر است و تمام شهروندان

دان مسکن قانون اساسي(. فق 31مند باشند)اصل دارند از مسکن مناسب و درخوري بهره

شخصيت  ني و زوال يا تضعيف حس تعلق،مناسب، موجب از بين رفتن امنيت جسمي و روا

( جرم و L Mumford, 1976: 83-106اجتماعي و طبيعي و هويت و از عوامل شيوع)

ن و شتن زمير داجنايت است. دولت براي انجام اين وظيفه قانوني، قطعاً نيازمند در اختيا

ا يکن مس گذاري زمين ياگري( براي قيمتواگذاري آن يا اختيارات رگوالتوري)تنظيم

 بها يا... است.اجاره

 هاهاهاي تاريخی و فرسوده و ممنوعيتهاي تاريخی و فرسوده و ممنوعيتحق بر بافتحق بر بافت  ..22-66

و  ي شهرهاي تاريخي و فرسوده شهر، نماد گذشته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگبافت

شهري  ايدارها و تجارب گذشتگان و تغييرات آنها در طول زمان است. شهر پانعکاس سنت

 شناخته سميترآنها و نسل فعلي و نسل آينده در آن به  است که در آن نسل گذشته و آثار

هاي ترتيب، حفاظت از بافت (. به اين155-156: 1399اند)اسالمي و عليزادگان، شده

ه اظر بنهاي فرسوده موجب پيدايش قواعد تاريخي و نوسازي، بازسازي يا مرمت بافت

 هاي تاريخي شده است.حفظ ميراث فرهنگي و بافت
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هاي پيش روي نظريه حق بر شهر در نظام مالكيت اراضی شهري ا و چالشهفرصت .3

 ايران

 ه رسميتلزم بسازي نظريه حق بر شهر، مستبا توجه به مطالب قبلي آشکار شد که پياده

ت در دول شناختن مالکيت عمومي و دولتي در حد وسيع و دخالت مستقيم يا غير مستقيم

قي، حقو اين بخش از پژوهش، با مطالعه قواعد حوزه اراضي شهري خصوصي است. لذا در

ا روي هاي فرها و خألسازي نظريه حق بر شهر و چالشهاي اجرا و پيادهها و فرصتظرفيت

 آن بررسي خواهد شد.

 هاي حقوقی براي پياده کردن حق بر شهرهاي حقوقی براي پياده کردن حق بر شهرها و فرصتها و فرصتظرفيتظرفيت  ..33-11

رائه که ا رراتي استهاي حقوقي آن دسته از قوانين و مقها و فرصتمقصود از ظرفيت

ر ده نوعي به و خدمات مورد نظر در حق بر شهر يا خدماتي مشابه با آن را به رسميت شناخت

و  اسالمي ت حاکماند. براي اين منظور، ابتدا وظايف و اختياراسازي کردهاين مسير زمينه

ي نين عاده قواگيرد و سپس باصول مربوط به انفال در قانون اساسي مورد مطالعه قرار مي

 مرتبط اشاره خواهد شد.

 هاي موجود در قانون اساسیهاي موجود در قانون اساسیظرفيتظرفيت  ..33-11-11

( ق.ا. 45( و وجود اراضي انفال در اصل )3هاي حکومت اسالمي در اصل )کارويژه

هاي حقوقي قانون اساسي براي پياده کردن حق بر شهر ترين ظرفيتتوان از مهمو... را مي

ارد که از نظر مقنن، تکاليف متعددي همسو با در دانست: قوانيني زير حکايت از اين د

(، 3اصل  1نظريه حق بر شهر متوجه دولت است از جمله حق بر محيط سالم اسالمي )بند 

(، حق 3اصل  8(، حق بر مشارکت عامه مردم )بند 30و اصل  3اصل  3حق بر آموزش )بند 

و اصل  3اصل  12بند ( و حق بر خدمات شهري و رفاهي )3اصل  14و  9بر برابري )بند 

( و اهداف اجتماعي 31( اشاره کرد. عالوه بر اين، حق بر مسکن متناسب )اصل 29

( که بخش عمده آن ناظر به 45بيني انفال در اصل )( و پيش44( و )43اقتصادي در اصل )

اراضي عمومي است، زمينه و ظرفيت حقوقي را براي تحقق بسياري از حقوق مندرج در 

با توجه به وظايف متعدد اقتصادي و فرهنگي  سازد. توضيح بيشتر اينکهيا ميحق بر شهر مه

( قانون اساسي که مصاديق انفال را مشخص کرده، در 45حاکميت، در اصل ) -دولت
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هاي خدادادي(، مالکيت عمومي پذيرفته شده است تا در راه خدا و هاي انفال)ثروتزمين

(. در واقع، هدف از اين نوع مالکيت، 336 :1382براي رفاه مردم مصرف شود)هاشمي، 

کسب درآمد براي حکومت و ايجاد امکانات براي ارائه خدمت عمومي است)کاتوزيان، 

(، دولت وظيفه دارد در 48( که بايد بدون تبعيض انجام شود. طبق اصل )164: 1382

فت در سطح بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى از قبيل معادن و نبهره

ها عدالت و  برابري را رعايت و از تبعيض پرهيزکند زيرا اموال مزبور متعلق به آحاد استان

مردم است و هيچ کس نسبت به آنها رجحان و برتري ندارد. از سوى ديگر تبعيض در اين 

 (.548: 1391زمينه با عدالت و مساوات اسالمى سازگار نيست)عميدزنجاني، 

 هاي موجود در قوانين عاديهاي موجود در قوانين عاديبرخی ظرفيتبرخی ظرفيت  ..33-11-22

-يضي مقوانين و مقررات عادي بسياري به تصويب رسيده که در حوزه تصرف در ارا

 تواند به عنوان ظرفيتي براي تحقق نظريه حق بر شهر تلقي شود:

ه زمين و تنظيم و تنسيق امور مربوط ب، 1366( قانون زمين شهري مصوب 1در ماده )

اه أمين رفتد و قيمت آن به عنوان يکي از عوامل عمده تولي ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت

ر مواد دده و شهاي متصديان، ذکر عمومي و اجتماعي و... به عنوان اهداف قانون و رسالت

ري جزئيات آن بيان نامه قانون زمين شه( آيين32( قانون زمين شهري و ماده )9( و )6( ، )3)

 شده است.

هاي در حمايت از اقشار کم درآمد، احداث واحد توانتبلور اين اهداف را مي

بصره ولتي)تدهاي سازماني هاي مسکن و خانهکارگري و اولويت واگذاري زمين به تعاوني

رد استفاده از آن( شاهد بود. در مو 36و  29نامه قانون زمين شهري و ماده آيين 27ماده

 (9اده )در م ثري از آنها راهاي شهري، مقنن استفاده حداکاراضي موات براي اجراي طرح

ي و اماندهقانون س»موجب اي از ضوابط واگذاري زمين دولتي بهتجويز کرده است. پاره

رايي آن و آيين نامه اج« و اصالحات بعدي 1387کن مصوب حمايت از توليد و عرضه مس

 مشخص گرديده است.

هاي هاي فوق، سازمانهاي اجرايي نيز پس از انقالب، براي انجام رسالتاز نظر ظرفيت

مختلفي تشکيل شده است: تصرف در اراضي موات، به ترتيب در اختيار سازمان عمران 
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اراضي، سازمان زمين شهري و وزارت مسکن و شهرسازي قرار گرفت که سازمان اخير از 

عنوان نماينده وزارت مزبور به کار خود ادامه داد. النهايه در سال به 1374تا  1366سال 

 1375با مصوبه شوراي عالي اداري نام و ساختار اين سازمان تغيير يافت و در سال  1372

 (.165-166: 1391زاده، اساسنامه آن اصالح گرديد)رضايي

اي هزمينه نيز عالوه بر مقررات فوق که ناظر به اراضي انفال بود در حوزه ساير اراضي

ر، ر شهبح شده ذيل عنوان حق قانوني متعددي براي پذيرش مفاد بسياري از حقوق مطر

ماري ايران ( قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و مع5موجب ماده )فراهم شده است: به

ري و تغييرات آنها در هر هاي تفصيلي شهبررسي و تصويب طرح ،22/12/1351مصوب 

ضويت ع کل و بهاراستان يا فرمانداري کل به وسيله کميسيوني به رياست استاندار يا فرماند

سکن و و م رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني

 هاي تفصيلي که بهشود. آن قسمت از نقشهانجام مي کننده طرحنماينده مهندس مشاور تهيه

هاي االجرا خواهد بود. تغييرات نقشهتصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري الزم

ازي لي شهرسساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عااتفصيلي اگر در 

-که مي سيدهبرسد. در زمينه کاربري، تراکم و افراز و تفکيک نيز مقرراتي به تصويب ر

 ساز تحقق حق بر خدمات عمومي شهري دانست.توان آنها را به نوعي زمينه

 هاي حقوقی فراروي حق بر شهرهاي حقوقی فراروي حق بر شهرچالشچالش  ..33-22

جود اينکه حاکميت خود را به ارائه بسياري از حقوق مندرج در نظريه در ايران، با و

هاي متعددي را حق بر شهر ملزم و مکلف دانسته و مقررات مختلفي را وضع و سازمان

هاي موجود در قوانين، مانع تحقق اي قواعد و برخي کاستيايجاد کرده است امّا مفاد پاره

نظر از برخي مصاديق چالشي تر، صرفبه بيان دقيقشود. نظريه حق بر شهر در کشورمان مي

ها و اصول مندرج در حقوق اساسي مغاير باشند، در حق بر شهر که ممکن است با ارزش

کشور ما، عمومي يا دولتي بودن بخش وسيعي از اراضي شهري و اصل مداخله دولت در 

محيط مناسب به  مالکيت اراضي از جمله براي ارائه خدمات شهري و ايجاد امکانات و

شرحي که گذشت در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي پذيرفته شده است اما نحوه 

مداخله و کيفيت و کميت آن در بسياري موارد، با نظريه حق بر شهر، قابل جمع نيست. 
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توضيح اجمالي اينکه طبق نظريه حق بر شهر، موارد مداخله، کيفيت و کميت و اهداف آن 

کت شهروندان مشخص شود نه نخبگان شهرسازي يا نخبگان اقتصادي، در بايد با مشار

حالي که در کشور ما چنين امري در قوانين مختلف پذيرفته نشده و مردم در مرحله طراحي 

 فضاهاي شهري، اجرا و بازتوليد آن نقش و نظارتي ندارند يا سهم آنها بسيار اندک است.

اره ي اشمور اجتماعي در قالب مشورت خواهاز نظر فقهي به جلب مشارکت مردم در ا

شده کس نشده اما اين مطلب در قوانين و مقررات مربوط به تصرف در اراضي شهري منع

 است:

و  "بينهم شوري و امرهم": کريم دستور قرآن هفتم قانون اساسي طبق اصلطبق 

، ل، شهر، محشهرستان، ، شوراي استاناسالميشوراي شوراها، مجلس "االمرفي شاورهم"

 هبمستند  ن اصلامور کشورند اي و اداره گيريتصميم ، روستا و نظاير اينها از ارکانبخش

 سوره آل عمران است. 195سوره شوري و آيه  38و  37آيه 

ارکت ر مشددر روايات متعددي که از معصومين)ع( به ما رسيده نه تنها به حق مردم 

است.  ه شدهاي مشارکت در امور اجتماعي و اقتصادي و... اشارها بربلکه به تکليف آن

 عيت خودررابر همه شما نگهدارنده و نگهبان هستيد، و همه در ب»پيامبر اکرم)ص( فرمود: 

ق متقابل به حقو 34(. حضرت علي)ع( در خطبه 246: 1367صدرالدين شيرازي، «)مسئوليد

چنين ايشان در (. هم34رجمه شهيدي، خطبه البالغة، تحاکم و مردم اشاره نموده است )نهج

: 1379ة، البالغاند )نهجخطبه ديگري به صراحت مردم را به مشورت دادن دعوت نموده

آميز خوددارى مکنيد زيرا من شخصاً (: از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت686

، ن نيستميمدانم و از احتمال خطاء در کارهايم اخويشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمى

 «.مگر اينکه خداوند مرا محافظت کند

خواهد جماعت شما کسى که مى»اند: امام رضا)ع( از پيامبر اکرم)ص( روايت فرموده

را متفرق، امر امت را غصب کند و بدون مشورت بر مردم حکومت راند، او را بکشيد، که 

کسى که »نوار آمده است: در کتاب بحاراال«. همانا خداوند چنين قتلى را مجاز شمرده است

به نظر خود استبداد بورزد نابود خواهد شد و کسى که با مردم مشورت کند در خرد آنان 

به بعد(. حديث اخير و سيره  77: 1367آبادي، منتظري نجف«)شريک شده است



هش ه ژپو
نام

فصل
  

م  و 
سال ق ا

حقو تطبیقی 
غ 

ب
ر

م – قال
ه  ژپ>

ه 
شی 

      الس  -
هشتم    

ش  –         ماره
    -    دوم

تان
بس ات

     
140

0
 

 

 

264 

 
معصومان)ع( حکايت از اين دارد که ايشان به تقسيم معرفت ميان مردم و لزوم نظرخواهي 

 اند.اعتقاد راسخي داشتهاز آنان 

ثغور  ودود حعالوه بر اين، آيات و روايات مزبور جنبه ارشادي دارد نه مولوي و در 

ه ن بارتوان به ارتکازات عرفي و سيره عقال رجوع کرد. حضرت علي)ع( در ايآن مي

 ررود و دباگون اند: بدانيد عاقل کسي است که با فکر درست به استقبال نظرات گونفرموده

امر، مشورت  ترديد، يکي از مصاديق اين(. بي178 :1410عواقب امور بنگرد)تميمي آمدي،

يريت ه مدگرفتن است. بنابراين، استفاده از تجربيات عقال در حوزه حکمراني از جمل

 ر مختارخاب نظگيرنده در انترو نيست. در هر حال، در مشورت، مشورتشهري با مانع روبه

 ستند بهمکه  صل عبارت است از انتخاب نظر يا عملي از ميان امورياست زيرا مشورت در ا

ت ، قدرباشد.  به عبارتي مشورت گيرنده نسبت به امري که بر عهده داردگروهي مي

اع از اه اتّباعي گگيري دارد و بايد عواقب و تبعات آن را بپذيرد. اما در امور اجتمتصميم

با  وارديبراي حاکمان ضروري است زيرا در منظر اکثريت)در چارچوب موازين اسالمي( 

يوه و ش رعايت موازين شرعي از مردم مشورت خواهي مي شود و اکثريت از ميان نظرات

و  ي بيشتربستگهاي مختلف،  شيوه يا رايي را مد نظر دارند، تبعيت از آن موجب ايجاد هم

ست عبارت ا حصول قوت و قدرت و رفع تشتت مي شود. زيرا هدف از مشورت از يکسو

ف، جلب ر هداز افزايش آگاهي و بصيرتو اطالع از انظار و افکار ديگران و از سوي ديگ

(. حضرت 149-150: 1402رضايت و ايجاد محيطي مسالمت آميز است)مصطفوي، 

سب کاند که مشورت خواستن موجب پشتگرمي و امير)ع( در عبارات متعددي فرموده

 (.441 :1366 پشتيباني ديگران است)تميمي آمدي،

اي از توضيح بيشتر اينکه در مسائل شهري افزون بر مسائل فني و دقيق و مشخص پاره

اي دارد و مربوط به نيازهاي روزمره مردم يک ناحيه يا منطقه شهري ها جنبه سليقهتصميم

است که متخصصان معماري و شهرسازي و مسئوالن شهرداري از آنها غافلند يا به جهت 

گيرند، در واقع مشورت خواهي و اتباع از نظر يا گروهي آنها را ناديده مي منافع شخصي

اکثريت، در اين امور، موجب رشد اجتماعي شهروندان، پرهيز از غفلت و تداوم حکومت، 
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هاي فسادانگيز دلگرمي، جلب همکاري آنها، پيشگيري از اعتراض و جلوگيري از تباني

 خواهد بود.

شده  که قبالً گفته شد در نظام مالکيت اراضي منعکسطور با وجود اين، همان

 رباره حدوددخواهي عمومي در سطح منطقه يا شهر يا استان يا کشور کشورمان، به مشورت

ل دلي و ثغور و چگونگي تصرف، به عنوان يک حق عمومي توجه نشده است. شواهد زير

 محکمي بر اين مدعاست:

 هاي شهريهاي شهريمرجع انحصاري تصويب طرحمرجع انحصاري تصويب طرحشوراي عالی شهرسازي به عنوان شوراي عالی شهرسازي به عنوان   ..33-22-11

طرح شهري در واقع طرحي است درباره شکل دادن فضاي شهري به ويژه عرصه 

راي تأمين (. ب37: 1388عمومي به منظور ارتقاي کيفيت محيطي آن)بهزادفر و محمودي، 

يد انگيزي و حس مکان باکيفيت طرح شهري عناصري چون هويت، وحدت، تنوع، نقش

شري از بدگي ار گيرد تا به اين ترتيب، موجبات توسعه در ابعاد مختلف زنمورد توجه قر

 جمله توسعه اجتماعي)توانمندسازي اقشار محروم و انسجام اجتماعي(، توسعه

ي ي شهرهامحيطي و محيطاقتصادي)احياء و رونق بخشيدن به تجارت( و پايداري زيست

(. 21: 1397، پورم شود)روستا و قاسمغني و سالم)تنوع، ايمني و امنيت و سرزندگي( فراه

وردن آدهي به فضاهاي عمومي شهري و فراهم هاي شهري در شکلبه اين ترتيب، طرح

ران ا در اي. امدسترسي به بسياري از حقوق مدّنظر در نظريه حق بر شهر، نقش اساسي دارند

معماري ايران  و ( قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي2( ماده )3( و بند )1موجب ماده )به

شوراي عالي شهرسازي در مورد سياست کلي شهرسازي، بررسي و  ،22/12/1351مصوب 

صويب هاي تفصيلي و تهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشهتصويب نهايي طرح

هاي تفصيلي نيز کميسيوني در خصوص طرح .هاي شهرسازينامهمعيارها و ضوابط و آيين

ي تأثير بسزاي گيرد و در چگونگي و سيماي فيزيکي شهر،تصميم مي 5ماده  به نام کميسيون

 دارد. به اين ترتيب مشارکت مردمي در اين حوزه وجود ندارد.

 تعيين کاربري، تراکم و تفكيک بدون مشارکت مردم شهرتعيين کاربري، تراکم و تفكيک بدون مشارکت مردم شهر  ..33-22-22

طور که قبالً به اختصار بيان شد، سه مفهوم کاربري، تراکم و تفکيک با خدمات همان

تر اين سه شهري و ساير حقوق بر شهر ارتباط بسيار تنگاتنگي دارند. لذا بررسي تفصيلي
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هاي پيش روي گيري درباره آنها، چالشسازي و تصميممفهوم و شناخت مراجع تصميم

نظريه حق بر شهر را در حقوق ايران مشخص خواهد کرد. در ادامه، مراجع تصويب آنها و 

 بر شهر مورد بررسي قرار خواهد گرفت: هاي در ارتباط با حقچالش

 و شهرداريو شهرداري  55کاربري در انحصار شوراي عالی شهرسازي، کميسيون ماده کاربري در انحصار شوراي عالی شهرسازي، کميسيون ماده   ..33-22-22-11

در صالحيت شوراي عالي شهرسازي، تغيير آن در  1در ايران، تعيين نوع کاربري

( و کنترل و نظارت بر آن در شهرها و حريم آن بر عهده 5صالحيت کميسيون ماده )

شود که ( است. به اين ترتيب، مالحظه مي100ي و در صالحيت کميسيون ماده )شهردار

در تعيين و تغيير و نظارت بر کاربري که ارتباط تنگاتنگي با کيفيت زندگي شهري و حق 

 بر شهر دارد، شهروندان نقشي ندارند.

 ((55تراکم در انحصار کميسيون ماده )تراکم در انحصار کميسيون ماده )  ..33-22-22-22

يفيت زندگي شهروندان نقاط مختلف شهر، حائز در ک 2با وجود اينکه تعيين تراکم

اهميت بسيار است اما در عمل شهروندان هيچ نقشي در تعيين ميزان تراکم ندارند. توضيح 

اينکه مرجع تعيين ميزان تراکم همانند ساير جزئيات طرح جامع شهري در اختيار کميسيون 

 است. 5ماده 

                                 
ها بر منظور نظارت بيشتر دولتي اراضي و توزيع عادالنه منابع و خدمات شهري، ابتدا بهاصطالح و مفهوم کاربر 1

(. امروزه کاربري ناظر به 50: 1394پناه و ديگران، عزتنحوه استفاده از اراضي و حفظ حقوق مالکيت مطرح شد )

زشي، اداري، عبور و مرور و نظاير نوع انتفاع از زمين است: انتفاع از زمين ممکن است انتفاع مسکوني، درماني،آمو

 (.69: 1386زاده دلير و ملکي، حسينآنها باشد )

اختمان)در تمام طبقات( به مساحت قطعه زمين )شعله، ي ساختماني عبارت است از نسبت سطح کلّ زيربناتراکم س 2

شهري و فرم محيط . تراکم در منظر 1( تراکم بر ابعاد مختلف مختلف محيط مصنوع اثرگذار است: 36: 1387

ها است که با اصطالحاتي نظير سطح اشغال، ضريب فضاي اثرگذار است و بيانگر حجم، ارتفاع و فواصل ساختمان

تر ضريب سطح زيربنا و ارتفاع ساختمان نقش شود. به عنوان مثال، سطح زيربنا يا به بيان دقيقباز و... تعيين مي

. تراکم بر جنبه 2ي يا محصوريت در فضاهاي شهري دارد. مهمي در کيفيت بصري و ايجاد احساس آزاد

. در بعد معنايي نيز ابعاد 3هاي مختلف است. عملکردي محيط نيز مؤثر است و نشانگر ميزان فعاليت کاربري

دهد به عنوان مثال باال بودن تراکم شود به محيط معنا و مفهوم خاصي ميعملکرد که از طريق تراکم مشخص مي

شود گيري روابط خاص شهري مييک منطقه باعث پيدايش معناي جديدي از زندگي شهري و شکلتجاري در 

 (.36: 1387)شعله، 
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 ه ثبت و دادگاهه ثبت و دادگاهتفکيک و افراز اراضي در انحصار ادارتفکيک و افراز اراضي در انحصار ادار  ..33-22-22-33

و افراز اراضي شهري اثر عميقي بر کيفيت زندگي شهري  1با وجود اينکه تفکيک

گيرنده دارد، شهروندان در فرايند افراز و تفکيک نقش و مشارکت فعالي ندارند و تصميم

اصلي و نهايي مراجعي است که ذيالً به آنها اشاره خواهد شد. تفکيک اراضي بر اساس 

-هاي تفصيلي جزئيگيرد که نسبت به طرحهاي تفکيکي انجام ميي يا نقشههاي اجراينقشه

 تر است.

ر داينکه  م ازمرجع صالح براي افراز امالک مشاع که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اع

از نون افرل قادفتر امالک ثبت شده يا نشده باشد، واحد ثبتي محل وقوع ملک است)ماده او

 انون امور حسبي،ق (300) موجب مادهبه(. اما 22/8/1358 و فروش امالک مشاع مصوب

ه ا دادگابافته يدعواي افراز ملک مشترک بين ورثه که جريان ثبتي آن خاتمه  وتقسيم ترکه 

رت است ، مرجع رسيدگي به تفکيک عبا1365( قانون ثبت اصالحي 150. طبق ماده )است

 د سندمزبور، منوط است به وجواز واحد ثبتي محل وقوع ملک. لکن اجابت درخواست 

 رسمي.

مديريت مشارکت حداقلی مردم در اداره اموال و فضااهاي عماومی شاهر: چاالش ماديريت   ..33-22-33 چالش  شهر:  مومی  ضاهاي ع مشارکت حداقلی مردم در اداره اموال و ف

 شهرداريشهرداري

مشارکت شهروندان فرآيندي است که افراد آگاه، مسئول و آزاد به صورت فعال براي 

ي و غنيان، کنند)زرافشاني، خالدايجاد محيطي با کيفيت با يکديگر همکاري و تالش مي

(. مشارکت در نظريه حق بر شهر جايگاهي محوري دارد. الزمه مشارکت 109: 1388

وجود مراکز گردهمايي  مداري و شهروندان در امور شهر شفافيت، پاسخگويي و قانون

                                 
ها براي احداث ساختمان، خيابان و کوچه و استقرار تأسيسات بندي زمينمقررات تفکيک ناظر است به روش قطعه 1

. در واقع مقررات تفکيک زمين در کنار هاي ارضي کشورعمومي و ساير فضاهاي مورد نياز شهر حسب سياست

ترين ابزار قانوني براي اجراي برنامه کاربري زمين است که در شيوه تقسيم زمين، تعيين بندي، مهمضوابط منطقه

)نک: زياري و عابديني،  اندازه قطعات، چگونگي شبکه آمد و شد و استقرار تجهيزات و... نقشي اساسي دارد

سازي صحيح و ايجاد فضاي شهري زيبا يک يکي از ابزارهاي مناسب براي کنترل ساختمانکنترل تفک. (169: 1388

هاي ( و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و طرح207: 1395)بادآهنگ، و واجد هويت است 

 (.170: 1388؛ زياري و عابديني، 105: 1388نژاد و زندوي، )حاتمي تفصيلي و ضوابط مقرر در آنهاست



هش ه ژپو
نام

فصل
  

م  و 
سال ق ا

حقو تطبیقی 
غ 

ب
ر

م – قال
ه  ژپ>

ه 
شی 

      الس  -
هشتم    

ش  –         ماره
    -    دوم

تان
بس ات

     
140

0
 

 

 

268 

 
(Eugen, 2002: 77-79رسمي و غيررسمي از قبيل شوراها و شوراياري )هاي ها و سازمان

نوات اخير، با تصويب قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات مردم نهاد است که در س

نامه اجرايي تأسيس و و آيين 1375شوراهاي اسالمي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 

، زمينه حداقلي براي مشارکت مردم فراهم شده 1384هاي غيردولتي مصوب فعاليت سازمان

دخالت دارند و امکان اظهارنظر و  است زيرا مردم فقط در فرآيند انتخابات اعضاي شوراها

مشارکت در ايجاد و گسترش فضاهاي عمومي براي آنها شناخته نشده است. به عنوان مثال، 

و اصالحات بعدي وظيفه  1334قانون شهرداري مصوب  55موجب ماده ها که بهشهرداري

را بر عهده طور کلي ارائه خدمات عمومي شهري ايجاد و نگاهداري معبر و ميادين و... به

طور کنند و حق بر اطالعات شهري بهدارد، در انتشارمصوبات به صورت گزينشي رفتار مي

موجب حق اخير کليه افراد حق بر مطالبه و دريافت کامل، شود. بهکامل رعايت نمي

هاي موجود در درست، مناسب و به موقع اطالعات را دارا هستند. عالوه بر نقص و کاستي

اجتماعي نيز براي مشارکت مردم فراهم  -هاي فرهنگيرات، اخالق و زمينهقوانين و مقر

 نيست.

 هاي عمرانی شهري بدون مشارکت شهروندانهاي عمرانی شهري بدون مشارکت شهروندانتصويب و اجراي طرحتصويب و اجراي طرح. . 33-22-44

جراي ابراي  ( اليحه قانوني نحوه خريد و تملک امالک و اراضي1موجب ماده )به

-رايي ميهاي اج، دستگاه17/11/1358مصوب  هاي عمومي، عمراني و نظامي دولتبرنامه

ابينه، مستحدثات، عمراني و نظامي، اراضي، هاي عمومي، توانند براي اجراي برنامه

 طبق تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را

ضرورت اجراي طرح ( قانون فوق، 2ضوابط قانوني خريداري و تملک کنند. طبق ماده )

مومي عهاي حبرسد. طر« دستگاه اجرايي»د به تأييد و تصويب باالترين مقام اجرايي باي

فوق  شوند، مشمول موادها تصويب و اجرا ميشهري که در راستاي وظايف شهرداري

ها ين طرحاطبق مواد فوق، شهروندان در تصويب و اجراي  (.74: 1394هستند)بهشتيان، 

 خورد.م نميها به چشنفعان واقعي اين طرحردمي و ذينقشي ندارند و اثري از مشارکت م

گيري ها در حالي است که در ساير کشورها از جمله اين انحصارهاي دولتي در تصميم

بيني شده در قوانين منعکس شده که ذيالً هاي شهري پيشفرانسه مشارکت عمومي در طرح
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ضر اشاراتي به اين مسئله هاي مقاله حابه طور بسيار مختصر و با عنايت به محدوديت

 گيرد:صورت مي

پس از تهيه پرونده  هاي عمراني استاني،در فرانسه، براي سلب مالکيت و اجراي طرح

تعيين محدوده امالک مورد ، نقشه محل، 1گزارش يا يادداشت توجيهيمشتمل بر -عادي

از مردم استاندار مجاز است  -نظر و ارزيابي تقريبي امالک واقع در محدوده طرح

کار را به فرماندار بسپارد. فرماندار نيز به نوبه خود اين کار را تواند ايننظرخواهي کند و مي

 کند که بايد توانايي ادارک و تحليل مسائل اجتماعي،به کميسر تحقيق واگذار مي

اي و کميسر عالوه بر تجربه حرفه 3را داشته باشد. 2سياسي و زيست محيطي اقتصادي،

هاي به همين دليل، کارمندان و مسئوالن دستگاه 4طرف باشد.بايد مستقل و بي اداري

 شوند.اجرائي و مالکان امالک واقع در محدوده طرح به عنوان کميسر تحقيق برگزيده نمي

اداره تحقيق بايد قبل از شروع تحقيق براي حساس ، 1976مه  14مطابق دستورالعمل 

ري ات و تصميمات اداهاي اصلي طرح و مطالعسوگيري مردم را ازکردن افکار عمومي، 

ر قالب دآگاه کند. اين اطالع رساني پيشيني ممکن است چند ماه يا چند هفته،  متخذه،

 (.52: 1395پخش فيلم و غيره طول بکشد)لومازوريه،  کنفرانس خبري، نمايش ماکت،

اه نيز فته و حتي دو مه 6روز که بعضاً تا مدت  15رف مدت حداقل ظ -توانندمردم مي

زير  ا به يکي از سه شيوهنظرات خود ر -نامه قانون سلب مالکيت(آيين 11تمديد شده)ماده 

 ابراز دارند:

                                 
در اين يادداشت، موضوع عمليات و داليل شروع پروژه مورد نظر به ويژه در رابطه با تأثيرات زيست محيطي آن از  1

کند در خصوص ديگر اشخاص ذي نفع، شود. اين کار مقام سالب را مکلف مينظر اشخاص ذي نفع مشخص مي

 (.46: 1395وضيح دهد )لومازوريه، فايده، تهيّه کرده و دليل انتخاب خود را ت–يک بيالن هزينه

معروف به قانون چشم اندازها، در مواردي که به دليل ابعاد وسيع  1993ژانويه  8و قانون  1983ژوئيه  12طبق قانون  2

فرماندار مکلف است اين امر را بررسي کند و در  عمليات، احتمال آسيب رساندن به محيط زيست وجود دارد،

 را انجام دهد. صورت لزوم تحقيق الزم

 اين شرط، ناظر به خبرگي مقام تحقيق است. 3

 اين شرط، تضمين کننده استقالل مقام تحقيق است. 4
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راه بعدي قانون(؛  11-4اولين راه درج مستقيم نظرات در دفتر ثبت تحقيق است )ماده 

ز ت اارت اسارسال نظرات کتبي به آدرس محل تحقيق است و در نهايت سومين راه عب

 (.54-55: 1395ديدار حضوري مردم با کمسير تحقيق يا يکي از اعضاي تحقيق)لومازويه، 

و  گزارش تحقيق را تهيهمحققاني که با کميسر همکاري دارند، در پايان فرآيند تحقيق،

ل ور مستدبه ط هاي احتمالي مردم اشاره و سرانجام نظريه خود رابه پيشنهادها و مخالفت

 .(173-174: 1394دارند)کاميار، مياعالم 

، نظر 1976مه و قانون و بخشنا 1975دسامبر  31( قانون اراضي مورخ 46موجب ماده )به

ه بر د. عالول شوکارشناسي مزبور بايد منتشر شود و پرونده ظرف يکماه براي فرماندار ارسا

گهي ري آفرماندااين يک نسخه از گزارش بايد در شهرداري محل تحقيق و استانداري و 

 تواند به گزارش دسترسي پيدا کند.شود. هر شخص حقيقي و حقوقي نيز مي

دار يا رمانفنظريه کميسر تحقيق و محققان بايد حسب مورد به تصويب شوراي دولتي يا 

در  ( قانون سلب مالکيت،121R-2فرمانداران يا وزير مربوط برسد. به عنوان مثال ماده )

ايجاد  آهن،توسعه خطوط راهني، هاي کشتيراکانالها،فرودگاهبزرگراه، مواردي نظير ايجاد 

وبه صادر مگاوات يا بيشتر و... مص 100ايجاد مراکز نيروي برق معادل هاي عمومي، کانال

 ل استکند. اتخاذ تصميم براي موضوعات تحت صالحيت شوراي دولتي حداکثر يکسامي

 (.48 :1395؛ لومازوريه، 176: 1394کاميار، ماه نيز قابل تمديد است) 6که تا 

 ت تشريفات قانوني،تواند در صورت عدم رعايقاضي اداري مي عالوه بر اين،

ده شجام تصميمات اداري را باطل کند. نظارت بر جريان کار و شکايت از اقدامات ان

عمومي  ميه منفعتاعالجريان تحقيق،  ،ممکن است ناظر به موارد زير باشد: تشکيل پرونده

 يا حکم واگذاري.

ها نيز به تبع فرآيندها اعم از مرحله اداري يعني ابطال اعالميه اعتراضدر حقوق فرانسه، 

-منفعت عمومي يا حکم واگذاري باشد يا جبران خسارت ناشي از عدم اجراي فرآيند پياده

اظر به مرحله قضائي کندي عمليات يا اجراي غير قانوني آن. و نيز اعتراض ن سازي طرح،

پذير است که در اين صورت، جنبه تعليقي ندارد و در شعبه سوم ديوان عالي کشور امکان

گيرد. براي رسيدگي به اين اعتراض، مالکان يا صاحبان حقوق مورد رسيدگي قرار مي
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روز از  15توانند ظرف ها را تحت تأثير قرار داده ميحقوق آن عيني که اجراي طرح،

خ ابالغ حکم شخصي، راجع به عدم صالحيت، يا ايرادات شکلي مربوط به کنترل تاري

فرآيندهاي اداري)فقدان مجوز و امضاهاي ضروري( يا خروج مقامات سالب مالکيت از 

 حدود اختيارات قانوني اعتراض کنند.

ت رأي سلب مالکيدر صورتي که اعالميه منفعت عمومي يا حکم واگذاري نقض شود، 

ه به پروند عرض ارسال شود. اما در غير اين صورتشود بدون اينکه به شعبه همنقض مي

 شود تا فرآيند قضائي سلب مالکيت مجدد بررسي شود.عرض ارجاع ميشعبه هم

رسيدگي  ، آراء قطعي مجددًا قابل اعتراض و1995بعد از تصويب قانون دوم فوريه 

بطال ااري ي يا دادگاه تجديدنظر اداست به شرط اينکه حکم اداري از سوي شوراي دولت

د و شوبيع امالک واقع در طرح فسخ ميشود. در اين صورت اگر اعتراض پذيرفته شود، 

-ده ميردانملک مورد نظر به مالک آن و غرامات دريافت شده توسط مالکان به دولت برگ

 (.85-93 :1395شود)لومازوريه، 

 

 گيرينتيجه

حق بر شهر در فرانسه متولد شده و توسط انديشمندان طور که بيان شد  نظريه همان

اي حقوق تحت عنوان حق بر شهر غربي توسعه و تکامل يافته است. در اين نظريه، پاره

بيني اند: حق بر خدمات عمومي، مسکن مناسب، حق بر فضاي سبز و ... . پيشمعرفي شده

جهت احداث و طراحي  اراضي دولتي يا عمومي و  تدوين قواعدي براي مداخله دولت

فضاهاي عمومي شهري نظير جواز سلب مالکيت، تراکم، تفکيک، کاربري و الزامات 

زيست محيطي...  براي تحقق اين حقوق ضرورت دارد. به عبارتي الزمه اجراي اين نظريه 

تصرف و دخالت گسترده مقامات شهري در اراضي و نيازمند وجود يا پذيرش قواعد 

يت اراضي است. مطالعه و بررسي قوانين داخلي و مباني فقهي آن خاصي در حوزه مالک

دهد که وجود انواع خاصي از اراضي تحت عنوان انفال، امالک دولتي و نشان مي

مشترکات عمومي و همچنين پذيرش اصل تقدم منافع و حقوق عمومي بر مالکيت 

ا براي اجراي خصوصي که در قوانين و مقررات مختلفي منعکس شده، ظرفيت مناسبي ر
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ويژه حفظ حرمت و کرامت انساني فراهم آورده نظريه حق بر شهر و نيل به اهداف آن به

 است.

 ه تعادلن، ببه اين ترتيب، در فقه و مقررات حقوق ايران، در وضع قواعد مالکيت زمي

ست: اميان منافع خصوصي و اجتماعي ساکنان و حقوق مالکيت شهري توجه کافي شده 

ند. به الهبه کاربري، تراکم، تفکيک، حفظ و گسترش فضاي سبز از اين جم مقررات ناظر

احاطه  هاي عمومي، حق مالکيت اراضي شهري راتوان گفت امروزه حقاي که ميگونه

ه ر نيل بدزير  ها به داليلانگاريکرده و در فرض تزاحم بر آن مقدمند. لکن اين قبيل حق

تباط و بنا، ارمکه  ريه بومي جامع مشابه نظريه حق بر شهراهداف مقرر ناکارآمدند: اوالً؛ نظ

بني بر ومين مهاي معصرغم توصيهکند وجود ندارد. ثانياً؛ عليقلمرو اين حقوق را مشخص

ادهاي ا نهمشارکت دادن مردم، براي تدوين، تعديل و اجراي اين حقوق و نظارت بر آنه

ح ي مطرهالذا در تعريف مفاد حق بيني نشده است.الزم براي مشارکت شهروندان پيش

ت شارکمنفعان اصلي( شده در نظريه مزبور و گاهي ضرورت وجود آنها، شهروندان )ذي

اصي هاي خنيسيوندارند و اين امور کامالً وابسته به تصميمات اعضاي شوراها يا بعضاً کم

دالت ان عواند و غير از نظارت شکلي دياست که شهروندان در انتخابشان نقشي نداشته

 اداري ابزارهاي قانوني کارآمدي براي نظارت بر آنها وجود ندارد.

آنان  منديبنابراين براي اينکه اقدامات دولت مورد حمايت شهروندان و موجب رضايت

در  ل پايش،قاب باشد، شايسته است مبنا، ارتباط، قلمرو و اهداف اين حقوق به نحو عيني و

ا و ، اجر مشارکت شهروندان در تعيين قلمرو، مصاديقهاي نظريه جامعي تبيين و شيوه

 نظارت بر اين حقوق مشخص شود.

 

 منابع

 .1تهران، مجد،چآموزش حقوق بشر،ش، 1393اسالمي، رضا،  (1

 .1انش،چش، حق بر شهر ، تهران، شهر د1399اسالمي، رضا، عليزادگان، فرانک،  (2
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ري ک اراضي شههاي تفکيبررسي تأثير ويژگي»ش، 1395بادآهنگ، ابوالفضل،  (3

-نطقهمجغرافیا )برنامه ریزي ، «هاي متفاوت بر سيما و منظر شهريدر بافت

 .4، ش 6، سال اي(

رايندي فبه سوي »ش، 1398براتي، ناصر، حيدري، فردين، ستارزاد فتحي، ماني،  (4

 روندانريزي و طراحي شهري، ارزيابي وضعيت مداخله شهدموکراتيک در برنامه

 .76، ش16، سال باغ نظر، «هاي شهري ايرانهها و پروژدر برنامه

هنجارهاي کيفي طراحي »ش، 1388پيام، مصطفي، محمودي کردستاني،  بهزادفر، (5

وره ، دمعماري و شهرسازي آرمانشهر، «مدار(مدار )آزاديفضاي شهري مردم

 .3، ش 2

بررسی  -هاتملّک اراضی توسط شهرداريش، 1394بهشتيان، سيد محسن،  (6

هاي بردي نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحنظري و کار

 .3، تهران، مجد،چعمومی شهرداري

ش، 1395بري، يلدا، زارعي، سحر، پورهاشمي، سيد عباس، دبيري، فرهاد، خلعت (7

حيط مالملل در حقوق بين "هاي آيندهحقوق نسل"گيري و توسعه مفهوم شکل»

 .3ش، 18، سال علوم و تکنولوژي محیط زیست، «زيست

ظريه حق بر نبررسي »ش، 1394اکبر، عزيزي، داوود، يزدانيان، احمد، تقوايي، علي (8

 .50و  49، ش 4، دوره هفت شهر، «شهر در توليد و بازتوليد فضاي شهري

تصنیف غررالحکم و ش، 1366تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد،  (9

 .1،قم، دفتر تبليغات اسالمي،چدررالکلم

قم،  م،غررالحکم و دررالکلق، 1410، ------------------------ (10

 .2دارالکتاب االسالمي،چ

 .منشورات کرامت همؤسس ، تهران،رسائل فقهى ق،1419، جعفرى، محمد تقى (11
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راز بررسي تفکيک و اف»ش، 1388نژاد، حسين، زندوي، سيدمجدالدين، حاتمي (12

ن جغرافیاي پژوهشی انجم -جغرافیا )نشریه علمی، «اراضي در شهرها

 .22، ش 7سال  ،ایران(

ر حق به شهر؛ شهر موجود و شه»ش، 1394حبيبي، سيدمحسن، اميري، مريم،  (13

، هاي انسان شناسی ایرانپژوهش، «مطلوب آنچه هست و آنچه بايد باشد

 .2، ش5دوره 

ي بررسي تغييرات کاربري اراض»ش، 1386ملکي، سعيد،  زاده دلير، کريم،حسين (14

جغرافیا و ، «82-1372ي دهه ط -مشهري در طرح جامع و تفصيلي شهر ايال

 .8، ش 4دوره  اي،توسعه ناحیه

با  مفهوم حق به شهر و ارتباط آن»ش، 1398حيدري، فردين، زارعي، مجيد،  (15

با  گر شهروندمداريطراحي شهري شهروندمدار؛ تطبيق هنجارهاي جامع بيان

 .46، ش11، دوره منظر، «هاي کيفي طراحي شهريشاخصه

، پایان نامه کارشناسی ارشد، «حقوق شهروندي»ش، 1380خاک، روناک،  (16

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي.

، حاکمیت در اسالم یا والیت فقیهق، 1422، خلخالى، سيد محمد مهدى  (17

وزه سين حترجمه جعفر الهادي، قم،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدر

 .1علميه قم،چ

مجمع  ؛ قم،اکمیۀ فی اإلسالمالح ق،1425،  -------------------- (18

 .انديشه اسالمى

محمدحسن ى نامه به آقا ، صحیفه امام، 2/7/1367اهلل ؛ (، سيد روحامامخميني) (19

شر نظيم و . تهران،مؤسسه تن(حکم بازي با شطرنج و معامله آالت موسيقي)قديري 

 .21آثار امام خميني )س(،ج

امام  ر آثارن،مؤسسه تنظيم و نش؛ تهراوالیۀ الفقیهخميني، سيد مصطفي ، بي تا،  (20

 خميني )س(.
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، «هريهاي دخالت دولت در بازار زمين ششيوه»ش، 1372پور، محمد رضا،دالل (21

 .36ش رشد آموزش جغرافیا،

، تهران، ریزي شهريحقوق برنامهش، 1391زاده، محمدجواد، رضايي (22

 .1مجد،چ

ن و تعيي بازتعريفي از شهر، فضا، فضاي شهري»ش، 1395رضواني، عليرضا،  (23

 .4، ش 2، سال معماري سبز، «هاي روحبخششاخص

ق به شهر، در حمفهوم پردازي انديشه »ش، 1394پور، نينا، رفيعيان، مجتبي، الوندي (24

 .2، ش 16، سال شناسی ایرانجامعه، «جستجوي مدلي مفهومي

ار و حق توسعه پايد»ش، 1395فرد، حسن، آبادي، محمدحسين، شفيقرمضاني قوام (25

، 5، دوره سیاست جهانی، «هاي آيندهط زيست سالم: چشم انداز نسلبر محي

 .1ش

وانين ش،بررسي جايگاه طراحي شهري در ق1397پور،محمود، روستا،مريم، قاسم (26

ن ايرا شهرسازي ايران )تحليل محتواي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

 .2، ش2، دوره دانش شهرسازيه.ش.(، 1395تا  1343از سال

ايگاه تبيين ج»ش، 1388شاني، کيومرث، خالدي، خوشقدم، غنيان، منصور، زراف (27

کت اس نردبان مشارترويجي براس -هاي آموزشيمشارکت زنان روستايي در برنامه

 .3، ش 7دوره  زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(،، «شري آستين

و قوانين  تتفکيک، افراز و مقررا»ش، 1388اهلل، عابديني، اصغر، زياري، کرامت (28

 .3، ش 13دوره  مدرس علوم انسانی،، «ريزي شهري ايرانآن در برنامه

، دانشنامه جامع مدیریت شهري و روستاییش، 1390سعيدي، عباس،  (29

 هاي کشور.ها و دهياريتهران، انتشارات سازمان شهرداي

فصلنامه ، «حق به شهر و فضاهاي عمومي»ش، 1395پور، محمود، شارع (30

، رهنگ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريتخصصی مردم و ف

 .2، ش 1دوره 
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ايي تحليل رابطه حکمرو»ش، 1396زادگان، محمدحسين، قانوني، حسين، شريف (31

 .66، ش 17، سال رفاه اجتماعی، «خوب کشورها و کيفيت زندگي شهرها

هاي ر طرحتبيين مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازي د»ش، 1387شعله، مهسا،  (32

 .21، ش 6، دوره مدیریت شهري ،«مسکن

-بين هاي آينده در حقوقمفهوم و جايگاه حق نسل»ش، 1396فرد، حسن، شفيق (33

قوام  ، به راهنمايي دکتر رمضانيرساله دکتري، «الملل محيط زيست و ايران

 آبادي، رشته حقوق بين الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي.

 وة و النشر ، بيروت، دار االأضواء للطباعفقهماوراء الق، 1420صدر، سيد محمد،  (34

 .5التوزيع،ج

،تهران، شرح اصول الکافیش، 1367ابراهيم، صدرالدين شيرازي، محمدبن (35

 .2وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،ج

ش، 1394سبحاني، نوبخت، رشيدي، اصغر، حصاري، ابراهيم،  بختيار،پناه، عزت (36

ي از هاي توسعه شهرنحوه توزيع عوامل کاربري اراضي شهري در طرح بررسي»

-هاي بومپژوهش، «منظر عدالت اجتماعي، مطالعه موردي: شهر شاهين دژ

 .2، ش 6سال  شناسی شهري،

، نمدارهاي توسعه نیافتگی در اقتصاد ایراش، 1383عظيمي آراني، حسين،  (37

 .5تهران، نشر ني،چ

قه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی ش، ف1391زنجاني، عباسعلي،  عميد (38

 .1،ج7تهران، اميرکبير،چقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،

حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر ش، 1396قاري سيدفاطمي، سيدمحمد، (39

 ، تهران،اول: درآمدي بر مباحث نظري؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع

 .5نگاه معاصر،چ

 ، قدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیتدوره مش، 1382کاتوزيان، ناصر،  (40

 .6تهران، نشر دادگستر،چ
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حقوق اداري اموال، سلب مالکیت به سبب ش، 1394کاميار، غالمرضا،  (41

 ، مطالعه تطبيقي )ايران و فرانسه(، تهران، مجد.منفعت عمومی

 .10ن، مجد،چ، تهراحقوق شهري و شهرسازيش، 1397، ---------- (42

محيط  يجاد و توسعه فضاي سبز به منظور بهسازيا»ش، 1371کرهرودي، ميترا،  (43

ها و تهران، سازمان پارک مجموعه مقاالت سمینار فضاي سبز،، «زيست تهران

 .1فضاي سبز تهران،چ

قوق محيط زيست شهري در پرتو ح»ش، 1396کريمي، عباس، کاميار، غالمرضا،  (44

 .40، ش 11، سال حقوق پزشکی، «شهروندي

، ترجمه وق سلب مالکیت )تملک اراضی(حقش، 1395لومازوريه، ژن،  (45

جاودانه  اکبر گرجي ازندرياني، فرزانه حجازي و محمدامين يوسفي، تهران،علي

 .1جنگل،چ

هري شنقدي بر مديريت زمين »ش، 1397مشکيني، ابوالفضل، نورمحمدي، مهدي،  (46

 هاي جغرافیايپژوهش، «کشورهاي در حال توسعه )مطالعه موردي ايران(

 .4، ش 50 ، دورهانسانی

تهران،  ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،ق1402مصطفوي، سيد حسن،  (47

 .6،ج1مرکز الکتاب للترجمه و النشر،چ

ة االمام قم، انتشارات مدرس ،بحوث فقهیۀ هامّۀق، 1422مکارم شيرازي، ناصر،  (48

 علي بن ابي طالب )ع(.

، مبانی فقهی حکومت اسالمیش، 1367آبادي، حسينعلي،منتظري نجف (49

 .8و3ترجمه و تقرير محمود صلواتي، تهران، کيهان،ج

دفتر ؛ قم،کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ق،1415، قمّى، محمد  مؤمن (50

 .انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

هاي عمومي: بررسي جايگاه از فضاهاي عمومي تا حوزه»ش، 1392نوبهار، فاطمه،  (51

پایان نامه کارشناسی ، «ين جمهوري اسالمي ايرانفضاهاي عمومي در قوان



هش ه ژپو
نام

فصل
  

م  و 
سال ق ا

حقو تطبیقی 
غ 

ب
ر

م – قال
ه  ژپ>

ه 
شی 

      الس  -
هشتم    

ش  –         ماره
    -    دوم

تان
بس ات

     
140

0
 

 

 

278 

 
به راهنمايي دکتر قاري سيدفاطمي، رشته حقوق عمومي، دانشکده حقوق، ارشد،

 دانشگاه شهيد بهشتي.

ن، ، تهراترجمه سید علی نقی فیض االسالم اصفهانیش، 1379نهج البالغه،  (52

 مؤسسه چاپ و نشر تأليفات فيض االسالم.

حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران : ش، 1382هاشمي، سيدمحمد،  (53

 .1،ج4، تهران: ميزان،چاصول و مبانی کلی نظام 
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