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چکیــــده: 

چارچوب نظری برای حقوق فضائی مردم، مبتنی بر آموزه های 
فقه و حقوق اسالمی

حمیدرضا آرامی *

مهدی محمودی کامل آباد **
دکتری معماری اسالمی از دانشگاه هنر اصفهان، مدرس دانشگاه قم

هیئت علمی  دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده ی  مسئول(

تاریخ دریافت مقاله:98/09/06                   تاریخ پذیرش نهایی: 99/03/01

بهره برداری عادالنه از فضای شهری ازجمله مسائل مستحدثه و نوپیدا در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است که یکی از ساختارهای 
پرداختن به آن سنجش پذیر کردن حقوق مترتب بر آثار معماری است. یک اثر معماری، افزون بر مخاطبین خاص یا افرادی که درون آن 
زندگی می کنند؛ مخاطبین عامی )مردم شهر( که تحت تأثیر وجوه اجتماعی آن قرار می گیرند نیز دارد. وجود عنصر تأثیر در این رابطه )میان 
آثار معماری و مردم( حکایت از این می کند که خلق آثار معماری، نوعی رفتار اجتماعی تأثیرگذار محسوب می شود؛ رفتارهایی که اقتضای 
ذاتی آن ها به وجود آوردن انواع تالقی ها و تزاحمات حقوقی برای افراد جامعه است. موضوعی که پژوهش حاضر حول محور آن قوام پیدا 
می کند؛ تبیین چارچوب نظری برای حقوق مردم نسبت به فضاهای مصنوع شهری )آثار معماری( است. تفحص در ادبیات مرتبط با این 
موضوع حاکی این نکته است که تبیین چارچوب مزبور، متقوم بر توصیف سه رکن اصلی شامل چرایی و چیستی، چگونگی استنباط و  تعیین 
مصادیق برای این حقوق است؛ که پس از پرداختن به آن ها نتایج ذیل حاصل شد: حقوق فضایی مردم، امتیازات و خطوط قرمز تکلیف آور و 
واجد پشتوانه و ضمانتی هستند که مردم نسبت به فضاهای مصنوع شهری پیدا می کنند. استنباط این حقوق، مبتنی بر سه رکِن منابع شرعی، 
اسناد حقوقی و ماهیت فضای شهری، انجام گرفت و پنج حق بنیادین شامل »حق معنویت فضایی«، »حق هویت فضایی«، »حق کیفیت 
فضایی«، »حق سالمت فضایی« و »حق عدالت فضایی« استخراج شد. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق یک حق بر حقوق دیگر 
نیست؛ بلکه ناظر به روش اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است. در اسناد قانونی رایج از برخی حقوق مزبور غفلت شده، امید است این 

سطور هموارکننده انجام مباحث نظری و به تبع آن اصالح نظام تقنین در عرصه معماری و شهرسازی کشور باشد.  

واژه های کلیدی: حقوق، مردم، چارچوب نظری، فضای مصنوع شهری.

* arami.hamid@yahoo.com ** mmmmahmudi@gmail.com
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1. مقدمه
نظریه پردازی در مورد حقوق مردم نسبت به شهر، اگرچه 
عنوان  با  آن  امروزی  مفهوم  ولی  دارد؛  تاریخی1  ریشه 
»حق بر شهر2« در اواسط قرن بیست متأثر از اندیشه های 
سوسیالیستی هانری لوفوور3 آغاز شد؛ و تاکنون نیز عرصه 
این  نتایج  از  دارد.  قرار  اندیشمندان  میان  نظریه پردازی 
کرد  متعددی4 اشاره  اسناد  و  منشورها  به  می توان  رویکرد 
که در سال های اخیر در سطح بین المللی تنظیم گردیده و 
در بعضی از کشورها مانند برزیل نیز به مرحله اجرا رسیده 

است.  
تاکنون  طرح  زمان  از  ما  کشور  در  مزبور  حقوق  هرچند 
به صورت پراکنده محل تحقیق قرار داشته5؛ لکن در سطح 
نگرفته  قرار  بررسی  و  مداقه  مورد  کافی  به  اندازه  نظری 
موضوع  این  به  مقاله  این  در  شد  تالش  ازاین رو  است. 

شود.  پرداخته 
البته گفتنی است تأثیر جهان بینی و فرهنگ بر شکل گیری 
در  به ویژه  آن ها،  کالبدی  تجلی  بر  آن  به تبع  و  مفاهیم 
دارد؛  انسان سروکار  با  مستقیم  به صورت  که  قلمروهایی 
تبیین  و  شناخت  برای  درنتیجه  است.  انکارناپذیر  امری 
انسان ها، شناسایی جهان بینی جامعه ای که مطالعه  حقوق 
در آن انجام می شود امری ضروری است )نقی زاده 1389، 
مبنای تحقیق،  به عنوان  را  لذا تحقیق حاضر، اسالم   .)74
معرفی می کند و تالش می کند فرایند پژوهش را مطابق با 

انجام دهد. آن  اصول 
2. مفاهیم اصلی

2-1. حق
یقین،  و  ثابت  عدالت،  راستی،  معانِی  به  لغت  در  »َحّق« 
واجب الوجود،  امتیاز،  سلطنت،  بودن،  سزاوار  و  شایستگی 
نامی  و  باطل  خالف  و  ضد  عدل،  یقین،  واقع،  با  مطابق 
)حکمت نیا  می شود  استعمال  متعال،  خداوند  اسامی  از 
116،1385؛ رمضانی 1390، 90(؛ و در معنای اصطالحی 
حقوق نیز به معنی امتیاز یا نفعی است متعلق به اشخاص 
مورد  را،  آن  به  احترام  و  رعایت  قانون،  و  حاکمیت  که 
موحد  373-372؛   ،1392 )کاتوزیان  می دهد  قرار  حمایت 

.)44  ،1388

2-2. فضای مصنوع شهری
فضا در این نوشتار به معنِی فضای مستقل از زمین است 
که در باال و محاذ بر زمین شهر قرار دارد. البته این فضا 
منظر  در  که  حدی  همان  در  است؛  مراد  عرفی  حد  در 
به  نزدیک  فضای  نه  می گیرد؛  قرار  مردم شهری  عموم 
را  آن  بین المللی  اسناد  در  که  زمین  جو  از  فراتر  یا  جو 
فراملیتی می دانند. مقصود از فضای مصنوع شهری نیز در 
این تحقیق، جمع میان معماری شهر و فضای محاذ6 بر 
زمین شهر است؛ یعنی آنچه دید و منظر افراد را تشکیل 

می دهد.
2-3. مردم )مخاطبین عام(

دسته  دو  معماری  آثار  برای  عمده،  دسته بندی  یک  در 
یا  خاص«،  »مخاطبین  الف(   برد:  نام  می توان  مخاطب 
کسانی که در آن زندگی می کنند؛ ب( »مخاطبین عام یا 
مردم«، افرادی که از بیرون تحت تأثیر آن قرار می گیرند. 
مخاطبین عام خود به دو دسته تقسیم می شوند: مخاطبین 
مواجهه  در  مستقیم  به طور  که  )کسانی  مستقیم  عام 
و  محله(،  یا  همسایگی  مانند  هستند  مصنوع  فضای  با 
مخاطبین عام غیرمستقیم )کسانی که غیرمستقیم متأثر 
از فضای مصنوع هستند؛ به لحاظ مکانی مانند انسان های 
شهرهای دیگر، یا به لحاظ زمانی مانند نسل های بعدی7(.

3. چرایی و چیستی حقوق فضایی مردم
مؤلفه های  معلول  خلق،  مرحله  در  معماری  اثر  یک 
عرفی،  هنجارهای  محیطی،  ویژگی های  نظیر  متنوعی 
قوانین، کارفرماها، طراحان، برنامه ریزان شهری و... است. 
هرچند وزن تأثیر مؤلفه های  فوق بسته به شرایط متفاوت 
است؛ ولی هرکدام به نسبتی در این خلق حضور دارند. 
نوعی  شهر،  معماری  کرد  اقرار  می توان  این اساس،  بر 
محصول اجتماعی است؛ محصولی که جامعه آن را شکل 
می دهد و پس از شکل گیری متأثر از آن، در آن رشد و 
نمو پیدا می کند )داداش پور و علیزاده 1393، 102-115(. 
وجود عنصر تأثیر در این رابطه -رابطه  میان معماری شهر 
فضای  خلق  که  می کند  این  از  جامعه- حکایت  افراد  و 
مصنوع در شهر نوعی رفتار اجتماعی8 محسوب می شود؛ 
رفتاری که به عقیده متخصصان این حوزه تأثیرگذار بر 
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1388؛  )راپاپورت  بود  خواهد  افراد  جسمی  و  روحی  ابعاد 
لنگ 1388؛ سامه 1394(. افراد جامعه بخش قابل توجهی 
سپری  شهری  معماری  با  مواجهه  در  را  خود  زندگی  از 
می کنند. لذا می توان اقرار کرد حقوق آن ها بعد فضایی و 
مشخص  بخش  این  در  چیستی  از  مقصود  دارد.  کالبدی 
حقوق  اهداف«  و  »مبانی  و  »منابع«  »مفهوم«،  کردن 

ادامه به آن ها اشاره می شود. فضایی مردم است که در 
3-1. مفهوم حقوق فضایی مردم

معنی  به  تحقیق  این  در  مفهوم  لحاظ  به  فضایی  حقوق 
امتیازات و خطوط قرمز تکلیف آور و واجد پشتوانه و ضمانتی 
فضای  به  نسبت  مردم  که  هستند  اخالقی(  و  )حقوقی 
شهری، اعم از فضای عمومی شهر و آثار معماری دارند؛ و 
ازآنجاکه که هر جا حّقی برای فرد یا گروهی مسّجل شد؛ 
برابر آن حق وجود خواهد  برای دیگران در  تکلیفی  قطعًا 
داشت، )جوادی آملی 1384، 41؛ مصباح یزدی 1393، 33( 
معماران  و  شهری  برنامه ریزان  دولت ها،  از  اعم  دیگران، 

موظف به احترام و رعایت آن ها هستند. 
در اندیشه اسالمی حقوق افراد به دو قسمت عمده حقوق 
تکوینی و حقوق اعتباری قابل تقسیم است. حقوق تکوینی 
با حقوق طبیعی، ذاتی و فطری مترادف است و منظور از آن 
حقوقی است که از طرف هیچ یک از اشخاصی که می توانند 
تنظیم  حکومت ها-  و  خداوند  -مانند  باشند  حقوق  جاعل 
افراد   اقتضای ذاتی و فطری  این حقوق  بلکه  باشد؛  نشده 
باید  افراد  می کند  درک  انسان  عقل  که  به گونه ای  است؛ 
حق  انسان  مثال،  به طور  باشند.  داشته  را  ویژه  حق  این 
توجه  با  شنوایی،  و  بینایی  قوه  زیرا  دارد؛  شنیدن  و  دیدن 
داده شده  اختصاص  او  به  آفرینش،  جهان  هدفمندی  به 
پایان  تا  تولد  بدو  از  انسان ها،   .)41  ،1392 )نبویان  است 
این  که  معنا  بدین  برخوردارند؛  تکوینی  حقوق  از  زندگی 
نمی توان  و  است  غیرقابل تصرف  و  ثابت  حقوق، حق های 
آن ها را از کسی گرفت و یا او را از آن محروم کرد؛ حتی 
اگر این حقوق، در قوانین رسمی کشورها هنوز به رسمیت 
شناخته نشده باشند )محسنی 1396، 443(. مراد از حقوق 
از  یا  باشد.  قراردادی  آن دسته حقوقی است که  اعتباری، 
طرف خداوند تشریع شده باشد یا انسان ها قانون وضع کرده 

باشند. به تعبیر دیگر امتیاز ویژه ای که به صورت تکوینی و 
ذاتی برای یک موجود ثابت نیست؛ برای آن موجود در نظر 
قوانین  در  مثال  به طور  )نبویان 1392، 264(.  گرفته شود 
قرارداد می شود این ملک تا فالن ارتفاع حق ساخت وساز 

دارد.
2-3. منابع حقوق فضایی )منشأ و خاستگاه(

الف( منابع عام حقوق فضایی
بدیهی ترین مفهومی که از حقوق به ذهن متبادر می شود؛ 
این است که حقّ هایی وجود دارند که تکالیف در برابر آن ها 
می آید  وجود  به  بنیادین  پرسش  این  لکن،  است.  الزامی 
کجاست؟«.  از  الزام آور  نیروی  این  خاستگاه  و  »منشأ  که 
این پرسش ناظر به منشأ و منابع حقوق و از مهم ترین و 
درواقع خمیرمایۀ  است؛  فلسفه حقوق  پیچیده ترین مسائل 
همۀ اندیشه های حقوقی محسوب می شود )کاتوزیان 1385، 
ج 40،1-39(. در اینجا قبل از ورود به بحث الزم است اشاره 
شود که منابع، مبانی و فروع با یکدیگر متفاوت اند. فروع 
برگرفته از مبانی است و مبانی از منابع اخذ می شوند. فروع 
به موارد جزئی، تبصره ها و مانند آن گفته می شود و مبانی به 
دالیل و براهین فروع می پردازند. نکته اینجاست که مبانی، 
دالیل و استنباط افراد است که ماهیت فاعلی دارد؛ زیرا به 
منابع ماهیت  دارد؛ ولی  افراد بستگی  باورها و روش فهم 
مفعولی دارد و بسته به فهم افراد نیست. نظام های حقوقی 
مختلف با ابتنا بر نظام هستی شناسی و معرفت شناسی خود، 
منابع دستیابی به قواعد بنیادین خود را مشخص می کنند. 
عقل  پوزیتویستی،  و  تجربی  رویکردهای  در  مثال  به طور 
مهم ترین منبع حقوق شمرده می شود. ولی در نظام حقوقی 
اسالم اراده شارع منبع اصلی اعتبار حقوق محسوب می شود 
)حکمت نیا 1390، 117(. علم اصول فقه که عهده دار منابع 
معرفتی شرع در فقه شیعه است؛ این منابع را به دو دسته 
منابع بنیادی )اصلی( و منابع فرعی، تفکیک می کند. منابع 
»اجماع  و  »عقل«  ائمه«،  »سنت  »قرآن«،  شامل،  اصلی 
کاشف از نقل« است؛ و منابع فرعی به پنج بخش »قانون«، 
»عرف«، »رویه قضایی«، »دکترین حقوق« و »اصوِل کلِی 
حقوق« تقسیم می شوند )جوادی آملی 1384، 145؛ مصباح 

یزدی 1393، 60-61(.
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ب( منابع خاص حقوق فضایی
در اینجا، حقوق فضایی مردم، در بستر اسالم مطرح است.  
و  معماری  )حقوق  نظامی  خرده  که  است  معنا  بدین  این 
روش های  اسالم،  حقوقی  کالن  نظام  ذیل  شهرسازی( 
تحلیل و فهم خود را تنظیم می کند. براین اساس منابع عام 
نظام حقوقی اسالم –که در فوق به آن ها اشاره شد- جزو 
منابع عام حقوق فضایی معرفی می شوند؛ و فهم کارشناسی 
خاص  منابع  به عنوان  شهرسازی  و  معماری  تخصصی  و 
اینجا  در  مبنایی  پرسش    دو  لکن  می  شود.  گرفته  نظر  در 
مطرح می شود. اواًل: مجموع منابع فوق که هم »نقلی« و 
»عقلی« است و هم »تجربی« چگونه و با چه مکانیسمی 
از  انسان صرفًا  آیا حقوق  ثانیًا:   پیدا می کنند؟  ارتباط  باهم 
منابع  یا  می شوند؛  استخراج  روایات(  و  )قرآن  نقلی  منابع 
عقلی و تجربی )در اینجا دانش معماری و شهرسازی( نیز 
در  باشند؟  انسان ها  استنباط حقوق  برای  منابعی  می توانند 
ادبیات  مرور  از  آنچه  اجمال  فوق،  به سؤاالت  پاسخ  مقام 

ارائه می گردد. به موضوع حاصل شد؛  مربوط 
آنچه از منابع حاصل می شود تأکید شرع بر منظومه معرفتی 
تجربی،  و  عقلی  نقلی،  منبع  سه  هر  که  به گونه ای  است. 
امور  شناخت  و  فهم  برای  طولی  سلسله مراتب  حفظ  با 
معتبر محسوب می شوند )میرباقری 1394(. توضیح اینکه، 
به نوعی تمام دانش بشری را می توان در سه دسته دانش 
نقلی، عقلی و تجربی طبقه بندی کرد. منظور از دانش نقلی 
فهم از متون معتبر رسیده از وحی است که در اینجا قرآن و 
روایات معصومین)ع( مراد است؛ که حوزه های دانشی فقه و 
اصول عهده دار این سنخ از علوم هستند؛ و منظور از دانش 
عقلی درواقع همان علومی است که مبتنی بر استدالل های 
عقلی و منطقی به تولید دانش می پردازد؛ حوزه هایی نظیر 
فلسفه و بخش زیادی از علوم انسانی را برای این نوع دانش 
می توان مثال زد. مراد از علوم تجربی نیز، آن دسته علومی 
تجربی  مشاهدات  اساس  بر  را  خود  یافته های  که  هستند 
را  ریاضیات  و  فیزیک، شیمی  نظیر  علومی  فهم می کنند. 
معنا  این  به  این  البته  زد.  مثال  می توان  دسته  این  برای 
نیست که این سه سنخ از علوم به صورت منفک و بی نیاز 
طبقه بندی  این  بلکه  می-پردازند؛  دانش  تولید  به  هم  از 

ناظر به روش فهم هرکدام است. از منظر اسالم به عکس 
بسیاری از مکاتب، سه منبع مزبور در عرض هم و هم تراز 
باهم محسوب نمی شوند؛ بلکه در یک رابطه طولی و یک 

نظام سلسله مراتبی باهم ارتباط پیدا می کنند. 
هرچند هرکدام از این منابع، در کسب معرفت و تولید دانش، 
مقتضی روش و قواعد خاص خود است، ولی علی رغم تفاوت 
نیز وجود  بین آن ها  نقاط اصطکاک و تماس  در روش ها، 
دارد. در نگاه منظومه ای یا شبکه ای، هر معرفتی به معرفت 
دیگر قید می خورد. معارف نقلی به معارف عقلی و تجربی 
نقلی  معارف  ُمقید  تجربی  و  عقلی  معارف  و  ِقید می خورد 
که  است  معنی  بدین  این   .)1394 )همان  می شوند  تولید 
در منظومه معرفتی اسالمی، از طرفی علوم تجربی و علوم 
عقلی ُمقید به پیش فرض های نقلی -قرآن و روایات- تولید 
و ساخته وپرداخته می شوند؛ و از طرفی دیگر معارف نقلی، 
افزون بر ساحت بنیادی و مبنایی، وجوه کاربردی شان نیز 
احراز شود. البته به این معنی نیست که معارف نقلی در قید 
معارف عقلی و تجربی فهم شود. بلکه مقصود نوعی تبدیل 
است. به این معنا که یافته های نقلی در ساحت مبنایی خود 
باقی نماند؛ بلکه جلوه های کارآمدی شان نیز در ساحت واقع 

و عمل مکشوف شود.
به دو سؤال مزبور می توان  پاسخ  تفاسیر در جواب  این  با 
اقرار کرد در اندیشه اسالمی، اواًل سه منبع فوق با رابطه 
منبع  ثانیًا هرسه  و  پیدا می کنند؛  ارتباط  باهم  مقید  و  قید 
حقوق  منشأ  می توانند  طولی  سلسله مراتب  روابط  حفظ  با 

باشند. فضایی 

تصویر 1. عنوان و توضیح تصویر
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3-3. مبانی و اهداف حقوق فضایی
چنانکه اشاره شد مبانی حقوق متفرع بر منابع حقوق است؛ 
است.  منابع  در  اختالف  از  ناشی  مبانی،  در  اختالف  لذا 
اتفاق می افتد که در صورت اختالف در  به ندرت  ازاین رو 
آملی  )جوادی  شود  حاصل  نظر  وحدت  مبانی  در  منابع، 
1384، 61(. »برقراری عدالت«، »ایجاد نظم اجتماعی«، 
»پیشرفت  و  رفاه«  و  آسایش  »تأمین  امنیت«،  »استقرار 
فرهنگی« مهم ترین مبانی است )مصباح یزدی 1393، 65( 
که مکاتب فکری مختلف بسته به منابع خود، تفسیرهای 
مختلفی از آن ها ارائه داده اند. ولی مسئله اساسی، چگونگی 
نسبت دادن و تطبیق مفاهیم مجرد و کلی فوق با حقایق 
خارجی )جهان بینی( است. به همین جهت باید پذیرفت که 
شناخت مبانی حقوق جز با تشخیص اهداف آن امکان ندارد 
)کاتوزیان 1383، 35(. در نظام های حقوقی رایج عرفی، 
ص 636(  ج 1،   ،1377 )کاتوزیان  نخستین  ارزش  عدالت 
و هدف غایی حقوق )همان ص 513( محسوب می شود؛ 
برابر خداوند و  انسان در  تفکر اسالمی عبودیت  لکن در 
اطاعت از دستورات او -که طبعاً دربردارنده قواعد حقوقی 
عادالنه نیز هست - غایت نخستین حقوق به شمار می آید. 
از منظر اسالم دستیابی به عدالت هدف میانه ای محسوب 
خداوند  به  انسان  قرب  غایِی  هدف  پرتو  در  که  می شود 
مفهوم و مصداق واقعی خود را پیدا می کند؛ زیرا عبادت 
خداوند که تأمین کننده قرب انسان به خداوند است؛ درواقع 
هدف اصلی آفرینش انسان و درنتیجه هدف عالی حقوق 
محسوب می شود )دانش پژوه 1386، 22(. با توجه به این 
توضیحات، اهداف حقوق در نظام معرفتی اسالمی دارای 
مراتبی است که می توان آن را به سه مرتبه تقسیم کرد. 
حقوق  رعایت  عادی،  امنیت  نظم،  شامل  ابتدایی  اهداف 
دیگران به وسیله ترس از تنبیه. اهداف میانی شامل عدل، 
امنیت معقول، رعایت حقوق دیگران به استناد فضیلت، و 
اهداف کالن شامل نیل روح به تکامل و تقرب به مقام 
حقیقت )جوادي آملي 1384، 230(. نتیجه اینکه در اندیشه 
بر  افزون  اهداف کالن حقوق فضایی،  اسالمی، مبانی و 
اقامه نظم، عدالت و رفاه، نقش مدیریت و تحول جامعه به 
سمت رشد و کمال افراد در مسیر قرب به خداوند را نیز به 

عهده دارد.
4. چگونگی استنباط حقوق فضایی

منابع  از  حق  فهم  معنی  به  اینجا  در  استنباط  از  مقصود 
محسوب  تقنین  فرایند  از  قبل  مرحله   این  است.  مشخص 
می شود و اصطالحاً به آن مرحله ثبوت حق  گویند. در اینجا 
برای استنباط حقوق فضایی مردم از سه مرحله در طول هم 
استفاده شد. »الف( بررسی حقوق عام مردم از منظر منابع 
ج(  حقوقی.  اسناد  در  مردم  عام  حقوق  احصاء  ب(  شرعی. 
استخراج  به منظور  شهری،  مصنوع  فضای  ماهیت  تحلیل 
حقوق مترتب بر آن«.  در ذیل تالش می شود به حاصل این 

شود. اشاره  موارد 
4-1. حقوق انسان در منابع شرعی

و  محدود  وی  حقوق  و  انسان  تعریف  اسالمی،  تفکر  در 
منحصر به فرایند زمانی تولد تا مرگ وی نیست. بلکه این 
فرایند از مشارطه و تعهدات قبل از تولد )عالم ذر( تا محاسبه 
و میزان بعد از مرگ تبیین و تعریف می شود. در این اندیشه، 
ریشه  و منشأ هر حقی که در عالم وجود دارد، حق خداوند 
معرفی می شود. در این مورد امام سجاد)ع( در مقدمه رساله 
تو  بر  خداوند  حقوق  »بزرگ ترین  می فرمایند:  خود  حقوقی 
حقی است که آن ذات مقدس به عنوان حق خود رعایت آن 
را بر تو واجب نموده است. حقـی که اصل تمام حقوق است 
و حقوق دیگر از آن منتشر و متفرع می شود. تا جایی که حق 
خودت بر خودت نیز در درجه دوم قرار می گیرد؛ این حقوق 
از فرق سر تا کف پای ترا شامل می شود«. این بدین معنی 
است که اساساً تمام حقوق متفرع و منشعب از حق اهلل هویت 
پیدا می کنند؛ بنابراین اگر حق اهلل رعایت شد؛ بقیه حقوق نیز 
مراعات می شود. حال در اینجا این سؤال مطرح می شود که 

رعایت حق اهلل چگونه محقق می شود؟
در  رعایت حق اهلل  چگونگی  مورد  در  علی)ع(  مؤمنان  امیر 
نهج البالغه توصیف بسیار راهگشایی دارند، ایشان می فرمایند: 
لکن  ُیِطیُعوُه«  أَْن  الِْعَباِد  َعلَی  َحقَُّه  َجَعَل  ُسْبَحانَُه  لَِکنَُّه  »و 
خداوند متعال حق خود را بر بندگان اطاعت خویش قرارداد 
)نهج البالغه خطبه 216(. از منظر امام علی، حق اهلل، درواقع 
همان اطاعت، بندگی و عبادت خداوند متعال توسط بندگان 
است. در مورد عبادت و بندگی خداوند در منابع دینی، انبوهی 
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از تأکیدات و توصیفات وجود دارد. تا جائی که عبادت به عنوان 
هدف آفرینش انسان معرفی شده است »َو ما َخلَْقُت اَلِْجنَّ َو 
اَْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن9«. لکن با مالحظه دیگر آیات، به خوبی 
روشن می شود که عبادت هدف نیست؛ بلکه وسیله و ابزاری 
برای رسیدن به هدفی برتر است. ازاین رو برخی از مفسران 
عبادت را ابزاری برای رشد و تقرب معرفی کرده اند )سلیمانی 
استعداد  و  ظرفیت  متعال  خداوند  و شجاعی 1392،  25(. 
است؛  داده  قرار  انسان  وجود  در  را  رشد  مسیر  کردن  طی 
این ظرفیت فطری مبدأ و منشأ پیدایش حق است و یک 
سند طبیعی برای آن بشمار می آید )شهید مطهری 1387، 
158(. در اندیشه اسالمی اصیل ترین حق انسان ها، حق رشد 
و کمال آن ها محسوب می شود. لکن بقیه حقوق نظیر حق 
حیات، حق مسکن، حق غذا و... برای همین است تا ما زنده 
باشیم و طی کردن مسیر رشد و کمال برای ما تسهیل شود 
)مصباح یزدی 1380، 104(. در این تفکر، محقق شدن این 
حق بنیادین، مستقل از رشد و کمال بقیه انسان ها و حتی 
مستقل از رشد و کمال دیگر موجودات عالم نیست. بلکه در 
یک نظامی به هم پیوسته و منسجم همراه با دیگر مخلوقات 
به همین جهت  می کنند.  را طی  خود  کمال  و  رشد  مسیر 
تصریح شده اگر دیگری به حقش رسید من نیز به حق خود 
می رسم. در اسالم، حقوق و تکالیِف انسان ها افزون بر ساحت 
فردی، واجد وجوه جمعی نیز هست؛ ازاین رو برای انسان ابعاد 
مختلفی نظیر هویت اجتماعی، هویت ملی و هویت تمدنی، 
مطرح شده است. در تفکر شیعه، هویت تمدنی، متعالی ترین 
سطح از زندگی اجتماعی انسان به شمار می آید که این تمدن 
در نسبت با مهدویت و تحقق تمدن الهِی موعود قوام پیدا 

می کند )کاظمی و مظاهری 1395، 63(.
هویت تمدنی درواقع از جنس شناخت، آگاهی و معرفت  به 
خویشتن است، با این تفاوت که در دیدگاه تشیع، این آگاهی 
در یک علم حضوری ریشه دارد؛ و در ارتباط مستقیم با مسئله 
فطرت تعریف می گردد و ازآنجاکه ظرفیت ها و استعدادهای 
فطری انسان ها، مبدأ و منشأ پیدایش حق برای اوست؛ و یک 
سند طبیعی برای انسان بشمار می آید )شهید مطهری 1387، 
158؛ مصباح یزدی 1381، 104( هویت تمدنی نیز از زمره 

حقوق انسان  بشمار می آید.

4-2. حقوق عام مردم در اسناد حقوقی
است  قوانینی  و  اسناد  اینجا،  در  حقوقی  اسناد  از  مقصود 
که با ادعای پذیرش اسالم تبیین و تنظیم شده و به لحاظ 
در  آنچه  می شوند.  معتبر محسوب  حاضر  حال  در  اجرایی 
چهار  است  دسترس  در  مشخصات  این  با  کنونی  شرایط 
سند شامل حقوق بشر اسالمی، قانون اساسی، قانون مدنی 
ایران است.  و منشور حقوق شهروندی جمهوری اسالمی 
مواردی  تعداد  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  مزبور  اسناد  مفاد 
که به طور مستقیم به حقوق افراد اشاره کرده، پس از حذف 
موارد تکراری10، به بیست و شش مورد می رسد )جدول 1(. 
البته در اینجا سلسله مراتب و اولویت بندی در حقوق افراد 
مطرح نیست، بلکه هدف صرفاً استخراج حقوقی است که 
به طور مستقیم به حقوق عام افراد مربوط است و به رسمیت 

شناخته شده است.  
جدول 1. )مأخذ ترسیم: نگارندگان(

ق ا: قانون اساس، ح ب ا: حقوق بشر اسالمی، ح ش: حقوق شهروندی
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4-3. تجزیه و تحلیل ماهیت فضای مصنوع شهری 
به منظور تبیین حقوق مترتب بر آن

پرداختن به ماهیت فضای مصنوع  از این حیث اهمیت دارد 
آن مشخص  به  مربوط  حقوقی  فقهی  قواعد  و  احکام  که 
می شود؛  و به تبع نوع حقوق مردم نسبت به فضای شهری 
به احکام مستند می شود. مقصود از ماهیت در اینجا روشن 
شدن سؤاالت زیر است: فضای محاذ بر زمین شهر از چه 
چگونه  فضاها  این  مالکیت  و  می شود؟  تشکیل  اقسامی 

است؟ 
4-3-1. اقسام و مالکیت فضای محاذ بر زمین شهر

به  شهر  فضای  از  عادالنه  بهره برداری  مسئله  درگذشته 
پیچیدگی امروز نبود؛ لذا احکام فقهی حقوقی مرتبط با این 
موضوع، متناسب با اقتضائات همان زمان تدوین می شد. از 
نظر فقهای متقّدم11، فضای محاذی زمین تابع عرصه زمین 
محسوب می شد و این فضا تا عنان آسمان در ملکیت مالک 
زمین تحت آن قرار می گرفت )نجفی راد 1397،  80-85(. 
قانون مدنی ایران نیز که نوعًا بر پایه نظرات مشهور فقها 
بناشده است در این مورد با فقهای متقّدم هم رأی و موافق 
است. در ماده 38 قانون مدنی آورده شده: »مالکیت زمین 
مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا که باال 
رود«. لکن امروزه با توجه به تغییرات زیادی که در الگوی 
ساخت وساز و توسعه عمودی شهرها )مرتفع سازی( به وجود 
حقوق  تزاحمات  و  تعارضات  محل  به  شهر  فضای  آمده؛ 
بعضی  به زعم  لذا  است.  تبدیل شده  افراد  و جمعی  فردی 
از فقهای معاصر، دیدگاه فوق )تبعیت مطلق فضا از زمین( 
امروزه کارآمدی ندارد. به طور مثال، مرحوم نائینی تصریح 
می کند: »اینکه گفته شده هر کس زمینی را مالک شد از 
اعماق آن تا عنان آسمان را هم مالک است، نه دلیلی بر آن 
اقامه شده و نه عرف آن را می پذیرد؛ هرچند ادعای اجماع 

در این مورد وجود دارد ولی ظاهراً اثبات نشده است12« 

تصویر 2. اقسام فضای شهری، برمبنای فقهای متقدم )مأخذ ترسیم:  نگارندگان(

مورخ،  نگهبان  شورای  نامه  به  پاسخ  در  نیز  امام  مرحوم 
1366/8/2، به صراحت مالکیت فضای محاذ بر ملک خصوصی 
را در حد متعارف متعلق به مالک می داند و فراتر از آن را در 
قلمرو مالکیت مالک زمین نمی داند13. سید ابوالقاسم خوئی14، 
سید عبدالعلی سبزواری15، سید محمود شاهرودی16، نیز ازجمله 
متقّدمین،  نظریه  به عکس  مشابه،  نظر  با  که  هستند  فقهایی 
حد  تا  زمین  بر  محاذ  فضای  مالکیت  محدودیت  به  اعتقاد 
این  است  گفتنی   .)113-120- )همان،  دارند  ارتفاع  متعارف 
به چشم  نیز  کشورها   دیگر  حقوقی  نظام های  در  نگرش  نوع 
می خورد. به طور مثال در ماده 552 قانون مدني فرانسه، ماده 
905 قانون مدني آلمان، ماده 803 قانون مدنی مصر نیز، ارتفاع 
شده  دانسته  مالک  اختیار  در  حدي  تا  زمین  بر  محاذ  فضای 
است که براي او عادتًا )عرفًا( مفید باشد )صالحی مازندرانی و 

 .)115  ،1394 میرزایی 
مطابق با آنچه از منظر فقهای معاصر گذشت؛ فضای محاذ بر 
زمین شهر را  به لحاظ مالکیت زمین تحتانی آن، به سه بخش 
عمده می توان تقسیم کرد: 1. فضای محاذ بر معابر، میادین و 
مکان های عمومی؛ 2. فضای محاذ بر امالک خصوصی، در حد 
ارتفاع؛ 3. فضای محاذ بر امالک خصوصی، فراتر از  متعارف 

حد متعارف ارتفاع )تصویر 1(. 
به  توجه  با  فوق،  دوم فضاهای  و  اول  مالکیت سنخ  مورد  در 
تصریحات مبسوطی که ذیل قاعده تسلیط در منابع فقهی و 
حقوقی وجود دارد، تردیدی نیست که سنخ اول متعلق به عموم 
جامعه )مردم( و سنخ دوم در مالکیت خصوصی است و مردم 
و حکمت نیا 1398(.  )آرامی  دارند  ارتفاق17  آن حق  به  نسبت 
متعارف، محاذ  از حد  فراتر  مالکیت، سنخ سوم -فضای  لکن 
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بر امالک خصوصی- محل بحث است؛ که در ادامه پس 
از توضیحاتی در مورد مفهوم، »حد متعارف ارتفاع«، به آن 

می شود.  پرداخته 
4-3-2. حد متعارف ارتفاع 

در تاریخ 69/10/24، قانونی توسط شورای عالی شهرسازی 
شهرسازی  و  معماری  در  تقنین  مقام  باالترین  به عنوان 
فروش  اجازه  شهرداری ها  آن  به موجب  که  شد  تصویب 
در  زیادی  تأثیرات  که  قانون  این  کردند.  پیدا  را  تراکم 
شکل گیری شهرها گذاشت، تلویحًا حد متعارف ارتفاعی را 
زمین  مالک  به  متعلق  را،  حد  آن  ذیل  که  می کند  تثبیت 
از مالکیت وی محسوب می کند و  را خارج  از آن  و فراتر 
ساخت وساز  حق  خود  قانونی  ارتفاع  حد  در  مالک  طبیعتًا 
دارد؛ اما  اگر مالک زمین قصد ساخت وساز، فراتر از آن حد 
ارتفاعی که خارج از مالکیت وی محسوب می شود را داشته 
از شهرداری  تراکم،  خرید  قالب  در  را  فضا  آن  باید  باشد؛ 
خریداری کند. منظور از این حد ارتفاع که در ادبیات متداول 
شهرسازی اصطالحًا تراکم ساختمانی نام دارد؛ نسبت بین 
سطح زیربناي ساختمان به مساحت قطعه زمین است که 
تحت تأثیر مؤلفه هایی چون اقلیم منطقه، عرض ترافیکی 
معابر، امکانات شهری، ساختار جمعیتی و مواردی ازاین دست 
محاسبه می شود. شورای عالی معماری و شهرسازی، تراکم 
ساختمانی پایه را در تهران و بقیه شهرستان هایی که باالی 
200 هزار نفر جمعیت داشته باشند؛ به میزان 120 درصد 
کل مساحت زمین، به شرط 60 درصد سطح اشغال، اعالم 
می کند. این بدین معنی است که ارتفاع دوطبقه روی طبقه 
همکف )سه طبقه از کف زمین و ارتفاع حدود 10 متر( در 
مناطق عمومی شهر18، فضای اختصاصی مالک محسوب 

می شود. 
در این تحقیق مسامحتًا مراد از حد متعارف ارتفاع همین 
ارتفاعی  حد  قوانین  نظر  از  که  است  متر  ده  حدود  ارتفاع 
به  را  شهر  در  خصوصی  امالک  بر  محاذ  فضای  مالکیت 
و  مالکیت  در  مرز،  این  ذیل  که  می کند  مشخص  نحوی 
تسلط مالک زمین است؛ آن طور که قانون اجازه  دهد از آن 
فضا بهره مند شود؛ و فراتر از آن حدومرز، خارج از مالکیت 

می شود. محسوب  وی 

4-3-3. مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، 
محاذ بر امالک خصوصی

و  مالک  میان  است  رابطه ای  معنای  به  مالکیت  اصطالح 
مملوک به گونه ای که در آن حقوق استفاده از منافع مالک 
به رسمیت شناخته شده باشد )فهیمی 1396، 106(. در یک 
تقسیم بندی کلی، اموال یا متعلق به افراد خصوصی هستند 
که به آن ها »مالکیت خصوصی« گفته می شود و یا متعلق 
»مالکیت  آن ها  به  که  می باشد  جامعه  و  مردم  عموم  به 
 .)92  ،1391 تقی زاده  و  )هاشمی  می شود  گفته  عمومی« 
چنانچه گذشت با توجه به تصریحاتی که در احکام فقهی 
ارتفاع،  متعارف  حد  از  فراتر  فضای  داشت،  وجود  حقوقی 
بر امالک خصوصی، متعلق به مالک زمین تحتانی  محاذ 
آن فضا نیست؛ لذا طبیعتًا در زمره اموال عمومی محسوب 

می شود.
 اموال عمومی، در منابع فقهی حقوقی، نوعی مفهوم عام 
محسوب می شود که با مصادیقی چون انفال، مباحات و یا 
مشترکات عمومی، ماهیت آن مشخص می شود )کاتوزیان 
اشتراکات،  داشتن  علی رغم  فوق  مصادیق   .)68  ،1392
و  احکام  مقتضی  هرکدام  طبیعتًا  و  دارند؛  نیز  تفاوت هایی 
قواعد خاص خود خواهد بود. لذا در اینجا این سؤال مطرح 
اموال خصوصی  زمره  در  مزبور،  فضای  که  حال  می شود؛ 
انواع مالکیت های  از  محسوب نمی شود؛ مصداق کدام یک 
عمومی است؟ در ادامه پس از بررسی اصطالحات سه گانه 

فوق در مقام پاسخ قرار می گیرند.
چون  معانی  به  و  »نََفل«؛  جمع  انفال  واژه  انفال:  الف( 
و  عطا  استحقاق،  بر  اضافه  غنیمت،  اصل،  بر  زائد  زیاده، 
 ،10 ج  ه ق،   1414 )المحیط  می شود  استعمال  بخشش، 
323(. آنچه قدر مشترک میان معانی فوق است؛ نفل، هر 
شی ء زائد بر اصل  و زیاده بر استحقاق و فزونی را گویند 
)حبیبی و نجارزاده 1388، 56(. عالمه طباطبائی می فرمایند: 
نمازهای  جهت  همین  به  است؛  چیزی  هر  زیادی  انفال، 
است.  فریضه  بر  زیاده  چون  می گویند  نافله  را  مستحبی 
ایشان مواردی همچون خرابه های متروک، آبادی هایی که 
ندارد  اهالی اش هالک گردیده اند؛ ماترک کسی که وارث 
و اموالی که مالکی از مردم برای آن شناخته  نشده باشد را 
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ازجمله مصادیق انفال نام می برند )طباطبائی 1369، ج 9، 
نیز،  امام21  مرحوم  و  انصاری20  6(. صاحب جواهر19، شیخ 
با نظر مشابه در تعریف انفال آورده اند: اموالی است بدون 
تا  دارد  تعلق  امامت  و  نبوت  منصب  و  مقام  به  که  مالک 
اموال  این  نمایند؛  و مسلمین صرف  اسالم  راه مصالح  در 
دیگر  بر  افزون  خداوند  که  نامیده اند  انفال  روی  آن  از  را 
اموال شخصی پیامبر، از سر تفضل به ایشان عنایت کرده 
است. درمجموع با توجه بر آنچه گذشت نکات ذیل برداشت 
انفال، اضافه بر اصل و  می شود: الف( معنای لغوی اصلی 
انفال،  تشخیص  اصلی  مالک  ب(  است؛  فزونی  و  زیاده 
مالک خاص نداشتن است22؛ ج( انفال قابلیت واگذاری به 

دارد. را  اسالمی  توسط حکومت  مالکیت خصوصی 
که  است  ثروت هایی  و  اموال  ب( مشترکات عمومی: 
متعلق به عموم مردم است، نه شخص و اشخاص؛ مانند 
اراضی آباد مفتوحه العنوه )عبداللهی 1371،  17(. این سنخ 
از اموال ذاتًا قابل تملّک خصوصی نیست؛ ولی استفاده از 
آن با حفظ اصل، برای همگان مجاز است )نجفی راد 1397، 
آن  مشترکات  می فرماید:  مورد  این  در  110(. شهید صدر 
دسته از ثروت های طبیعی هستند که اسالم به فرد خاصی 
اجازه تملّک آن ها را نداده است؛ همگان در استفاده از آن ها 
با حفظ اصل مال به عنوان مال مشترک عمومی، مجازند 
در  نیز،  ایران  مدنی  قانون   .)495 ق،   1408 )شهید  صدر 
مواد 24،25 و 26، مواردی چون   راه های عمومی، پل ها، 
رودخانه ها  بستر  است؛  عموم  استفاده  مورد  که  چاه هایی 
نکته  اموال برشمرده است.  این  از مصادیق  را  و جنگل ها 
قابل توجه در اینجا این است که دولت  نسبت به این نوع 
از اموال حق مالکانه ندارد؛ بلکه تنها به جهت والیتی که 
را  اموال  این  بر  نظارت  و  مدیریتی  نقش  دارد؛  عموم  بر 
می تواند ایفا کند. بدین معنی که دولت نمی تواند این اموال 
را به اشخاص خصوصی انتقال دهد؛ زیرا امکان انتقال به 
اشخاص با قابل تملّک نبودن آن ها منافات دارد. همچنین 
این اموال به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست؛ زیرا 
بازداشت مالی که قابل تملّک خصوصی نیست کاری بیهوده 
و بی نتیجه است؛ افزون بر موارد فوق این اموال شامل مرور 
زمان نمی شود، بدین معنی که اشخاص نمی توانند به بهانه 

تصرف مستمر خود آن ها را تملّک کنند )کاتوزیان 1392، 
69؛ کرمی 1397، 34(.

ج( مباحات: مباح در لغت به معنای مجاز و حالل است 
در  ایران  مدنی  قانون   .)101  ،1391 تقی زاده  و  )هاشمی 
ماده 27 مباحات را اموالی معرفی می کند که ملک اشخاص 
قانون  مطابق  را  آن ها  می توانند  مردم  عموم  و  نمی باشد 
تملّک کرده و یا از آن ها استفاده کنند؛ مانند اراضی موات، 
یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع 
در آن ها نباشد. همچنین در ماده 92 آورده شده: هرکس 
یک  از  هر  به  راجعه  نظامات  و  قوانین  رعایت  با  می تواند 
تعاریف فوق روشن است  نماید.  از آن ها استفاده  مباحات، 
و از مفاد آن دو رکن اصلی استخراج می شود: قابل تملّک 
قانون  طبق  بر  آن ها  از  انتفاع  امکان  و  مباحات؛  بودن 

.)74  ،1392 )کاتوزیان 
متعارف  حد  از  فراتر  فضای  مالکیت  نوع   .4-3-4

خصوصی امالک  بر  محاذ 
در اینجا این سؤال مطرح است که فضای محاذ بر امالک 
خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، مصداق کدام یک از 
محسوب  انفال  جزو  آیا  است؟  عمومی  مالکیت های  انواع 
می شود و به تبع احکام انفال، تحت مالکیت دولت است و 
بر مصلحت  بنا  به مالکیت خصوصی23  نقل وانتقال  قابلیت 
دولت را دارد؟ یا در زمره مشترکات عمومی و در مالکیت 
مشاع عموم مردم قرار دارد؛ و ذاتًا غیرقابل تملک خصوصی 
در  را  آن ها  بر  مدیریت  و  نظارت  حق  تنها  )دولت  است؟ 
مباحات  زمره  در  یا  دارد(.  عهده  به  استفاده  حسن  جهت 
تملک  را  آن  میَ تواند  هرکسی  اولویت،  شرط  به  و  است 
کند؟ بدون تردید، فضای موردنظر مصداق هرکدام از موارد 
فوق محسوب شود؛ مقتضی احکام و قواعد خاصی خواهد 
اساسی  تأثیر  شهر،  معماری  برنامه ریزِی  نظام  در  که  بود 
خواهد داشت. به طور مثال، فروش تراکم ارتفاع مازاد بر حد 
متعارف ارتفاع، توسط شهرداری ها، متوقف بر اثبات انفال 
این فضا  بودن فضای مذکور است؛ لکن در صورت تلقی 
در زمره مشترکات عمومی، این فضا ملک عموم محسوب 
می شود و حکم اولیه فقهی آن غیرقابل نقل وانتقال و عدم 

بود.   تملک خصوصی خواهد 
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آنچه از بررسی موارد فوق و مرور ادبیات مرتبط با موضوع 
حاصل شد، اواًل فضای مورد نظر از زمره مباحات نیست؛ 
این  انفال25،  نظریه  و  تبعیت مطلق24  نظریه  برخالف  ثانیًا 
فضا، از مصادیق مشترکات عمومی و تابع احکام و قواعد 
این سنخ از اموال محسوب می شود26. در ذیل به شواهدی 

که مؤید این ادعا است اشاره می شود.
و  قانونی  الف(  طریق  دو  از  مشترکات،  تشخیص  ضابطه 
)کنعانی  می گیرد  انجام  اشیاء  ذاتی  طبیعت  به  رجوع  ب( 
1387، 201(. بدین معنی که یا قانون تعیین مصداق کرده 
باشد و مالی را در زمره مشترکات محسوب کرده باشد؛ یا 
اقتضا  آن   طبیعت  استفاده،  نوع  و  معیار مصرفی  از طریق 
می کند چیزی به ملکیت خصوصی درنیاید و مورد استفاده 
عموم و در زمره مشترکات قرار گیرد )کاتوزیان 1392، 69(. 
آنچه واضح است در قوانین رایج کشور تصریحات روشنی 
در مورد انفال، مشترکات عمومی یا مباحات بودن فضای 
مذکور وجود ندارد. لذا توجه به طبیعت ذاتی و موارد استفاده 

این فضا، می تواند راهگشا باشد. 
از  مشترکات  تمیز  اصلی  شاخصه   گذشت؛  آنچه  مطابق 
مردم  عموم  مستقیم  استفاده  مورد  عمومی،  اموال  سایر 
بودن است؛ به گونه ای که وجود آن ها به جهت رفع تأمین 
 .)61 )رستمی 1397،  باشد  داشته  عمومی ضرورت  منافع 
شهید ثانی در این مورد تصریح می کند: مشترکات اجتماع 
حقوق بسیاری از صاحبان حق  در چیز واحد، است )شهید 
نیست؛  فضای  تردیدی  آنچه در آن  ثانی 1410 ق،170(. 
بر امالک خصوصی در  ارتفاع،  محاذ  از حد متعارف  فراتر 
شهر، عنصری محدود و تمام شدنی است که مورد استفاده 
شدن  مسدود  که  به گونه ای  است.  مردم  عموم  ضروری 
عموم  اضرار  موجب  خصوصی،  ساخت  وساز  به وسیله  آن 
می شود. این بدین معنی است که تجمع حقوق عامه در این 
سنخ از فضا نهفته است و مطابق ماده 25 قانون مدنی که 
تصریح می کند استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی  دارد 
)کاتوزیان 1392، 69(؛ انحصار این فضا مصداق تعدی به 
حقوق عامه محسوب می شود. البته این استفاده در دو حالت 
اتفاق می افتد؛ گاهی خود این فضا مورد استفاده است، مثاًل 
تضییع  موجب  آن  اشغال  گاهی  است؛   باد  جریان  محل 

حقوق عموم می شود. در ذیل به چند مورد اشاره می شود. 
1. فضای فراتر از حد متعارف، محل تهویه و تابش آفتاب 
برای عموم است. 2. تصرف در فضای فراتر از حد متعارف 
و مرتفع سازی تأثیر سوء بر سالمت روانی عموم دارد )در 
علم پزشکی اثبات شده افراد در مواجه با ارتفاع زیاد ابنیه 
بیش ازحد  تصرف   .3 می شوند(.  اضطراب  و  استرس  دچار 
در فضای شهر، موجب عدم ارتباط عموم مردم با طبیعت 
ابنیه شهری، موجب  ارتفاع بیش ازحد متعارف  می شود. 4. 
تضییع حق هویت معنوی عموم جامعه می شود. 5. تصرف 
در فضای فراتر از حد متعارف به وسیله مرتفع سازی، موجب 
تضییع  حق عفاف و محرمیت واحد های مسکونی هم جوار 

می شود )آرامی و حکمت نیا 1398(.
نکته: در این بخش سعی بر این بود که اثبات شود؛ فضای 
اموال  خصوصی،  امالک  بر  محاذ  متعارف،  حد  از  فراتر 
اقتضای  بر  بنا  لذا  است.  مشترکات  از مصادیق  و  عمومی 
احکام مشترکات، استفاده انحصاری و تملک خصوصی آن 
مجاز  اولیه  حکم  بر  بنا  شهرداری(،  توسط  تراکم  )فروش 
شرایط  در  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  ولی  نیست. 
بتوان تصرف در فضای  ثانویه شاید  اضطرار، توسط حکم 
را  امالک خصوصی  بر  محاذ  ارتفاع،  متعارف  حد  از  فراتر 
و  درازمدت  در  که  نیست  معنی  بدین  لکن  کرد؛  جاری 
لذا  نباشیم.  مسئله  این  اصالح  فکر  در  تدریجی  به صورت 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کالن  توصیه می شود 
اواًل،   گیرد:  قرار  بازبینی  مورد  سطح  دو  در  شهرسازی، 
برنامه هایی برای تغییر گام به گام در شهرهای موجود تدوین 
شود، زیرا تصرف در فضای فراتر از متعارف در شهرهای 
قابل  درازمدت  در  و  می گیرد  انجام  سال هاست  موجود، 
اصالح شدن می باشد.  ثانیًا، در شهرهایی که قرار است تازه 
گرفته  نظر  در  مزبور  فضایی  حقوق  ابتدا  از  شود؛  تأسیس 

شود.
5. تحلیل مراتب فوق و تبیین مصادیق حقوق فضایی 
هستند.  جمعی  هویت  یک  واجد  مردم  گذشت؛  چنانچه 
جامعه  افراد  تک تک  به  متقوم  جمعی  هویت  این  هرچند 
است؛ ولی هویتی مستقل و جدای از هویت افراد است؛ و 
طبعًا مقتضی نیاز ها و حقوق خاص خود خواهد بود. البته به 
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این معنی نیست که تک تک افرادی که جمع آن ها مردم 
را تشکیل می دهند؛ واجد حقوق فردی نیستند؛ بلکه بدین 
نیاز های  با  فردی  نیاز های  که  همان طور  که  است  معنی 
نیز  فرد  حقوق  با  جمع  یک  حقوق  است؛  متفاوت  جمعی 
متفاوت است. لذا افراد افزون بر حقوق فردی، واجد حقوق 
جمعی نیز می باشند. در بخش های  پیشین، سه حوزه اسناد 
و  شهری  مصنوع  فضای  ماهیت  شرعی،  منابع  حقوقی، 
توجه  با  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  آن،  بر  مترتب  حقوق 
به مراتب مزبور آنچه حاصل می شود به صورت ذیل قابل 

است27: توصیف 
به  اجتماعی  و  فردی  حقوق  لحا ظ  به  مردم  حقوق   .1
پنج دسته عمده شامل »حقوق مدنی، )حقوق اساسی و اولیه 
»حقوق  اقتصادی«،  »حقوق  سیاسی«،  »حقوق  انسان(«، 
فرهنگی« و »حقوق قضاوتی« قابل تقسیم است )خزائی و 

.)77  ،1394 مرادخانی 
نوع  به  توجه  با  بنیادین،  حقوق  لحاظ  به  مردم  حقوق   .2
»حق  شامل  حق  هفت   به  می گردد؛  لحاظ  که  امتیازاتی 
»حق  آزادی«،  »حق  حیات«،  »حق  انسان«،  کرامت 
عدالت و برابری«، »حق مشارکت سیاسی«، »حق حمایت 
قانونی« و »حق برخورداری از خدمات اجتماعی،  اقتصادی، 

.)23  ،1386 )مدنیان  است  قابل تقسیم  فرهنگی« 
 

3. حقوق فضایی مردم )حقوق مردم نسبت به فضای شهر( 
فضایی«،  معنویت  »حق  شامل  اصلی  طبقه  پنج  به  نیز، 
»حق  فضایی«،  کیفیت  »حق  فضایی«،  هویت  »حق 
سالمت فضایی« و »حق عدالت فضایی« قابل تقسیم است؛ 
که مواردی فرعی را ذیل این دسته های اصلی می توان نام 

برد )جدول 2(. 

جدول 2. مصادیق حقوق فضایی مردم عام )مأخذ: نگارندگان(

است  مشخص  جدول  در  مستندات  ستون  در  که  همان طور 
بعضی از این حقوق را می توان به مواد قانونی رایج مستند کرد؛ 
ولی برخی از این حقوق در اسناد قانونی مغفول مانده که در 
جدول با عبارت نظر مختار پژوهش مشخص شده است. امید 
است این سطور هموارکننده مباحث نظری و به تبع آن اصالح 

نظام تقنین در عرصه معماری و شهرسازی باشد.  
6. نتیجه گیری

در تحقیق حاضر تالش شد تا مبتنی بر آموزه های اسالم، یک 
)مردم(،  عام  مخاطبین  فضایی  حقوق  برای  نظری  چارچوب 
از  مقصود  شود.  ارائه  شهری،  مصنوع  فضاهای  به  نسبت 
چارچوب نظری در اینجا، مجموعه ای به هم پیوسته از مفاهیم 
اثبات  مرحله  تا  مبانی  و  مبادی  سطح  از  که  است  تعاریف  و 
از  آنچه  می کند.  توصیف  را  مفهوم  یک  کاربرد،  و  کارآمدی 
تفحص در منابع و مرور ادبیات مرتبط با موضوع حاصل شد، 
تبیین چارچوب مزبور، متقوم به توصیف سه رکن اصلی شامل: 
حقوق  استنباط  »چگونگی  مردم«،  فضایی  حقوق  »چیستی 
فضایی مردم« و  »مصادیق حقوق فضایی مردم« است. آنچه از 
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از:  است  عبارت  به اجمال  استنتاج شد،  فوق  ارکان 
- حقوق فضایی، امتیازات و خطوط قرمِز تکلیف آور و واجد 
پشتوانه و ضمانتی است که مردم نسبت به فضاهای شهری 
نظام حقوقی اسالم و فهم تخصصی  آن  منبع عام  دارند. 
و  مبانی  می شود.  معرفی  خاص،  منبع  به عنوان  معماری، 
اهداف  آن در سه سطح: »ابتدائی« شامل نظم اجتماعی، 
تنبیه؛  از  ترس  به وسیله  دیگران  حقوق  رعایت  و  امنیت 
امنیت معقول، رعایت حقوق  »سطح میانی« شامل عدل، 
دیگران به استناد فضیلت؛ و »سطح کالن« شامل نیل روح 

به تکامل و تقرب به خداوند متعال ایفای نقش می کند.

شامل:  مرحله  سه  به   توجه  با  حقوق  این  استنباط   -
انسان در منابع شرعی؛ ب( احصاء  »الف( بررسی حقوق 
ج(  حقوقی؛  اسناد  از  مردم  عام  حقوق  طبقه بندی  و 
به منظور  شهری،  مصنوع  فضای  ماهیت  تجزیه وتحلیل 

گرفت. انجام  آن«  بر  مترتب  حقوق  به  دستیابی 
تحلیل  به  توجه  با  نیز  مردم  فضایی  حقوق  مصادیق   -
معنویت  »حق  شامل  اصلی  دسته  پنج  به  فوق  مراتب 
فضایی«، »حق هویت فضایی«، »حق کیفیت فضایی«، 
تقسیم  و »حق عدالت فضایی«  »حق سالمت فضایی« 

می شوند.
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21. روح اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، 113.
22. امام خمینی در تحریرالوسیله به آدرس فوق، بر این مالک تأکید می کنند.

23. البته درست است که دولت در این اموال حضور مالکانه دارد و می تواند آن را به شخص خصوصی بفروشد؛ ولی منافع آن باید صرف 
مصالح عموم شود.

24.  ماده 38 قانون مدنی و نظر فقهای متقدم. 
25. محمدحسن نجفی راد،  در کتاب مالکیت فضای محاذی زمین، ازجمله محققانی که فضای مزبور موردنظر را از مصادیق انفال محسوب 

می کند.
26. اثبات این ادعا در مقاله »معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، 1398 در حقوق اسالمی )63(: 111- 136« توسط 

نگارنده به صورت مبسوط انجام شده است.
27. برای مطالعه بیشتر به رساله دکتری، »حقوق در معماری، مبتنی بر آموزه های اسالم«، دانشگاه هنر اصفهان، 1398 که توسط نگارنده 

اول و به راهنمایی نگارنده دوم انجام گرفته است؛ مراجعه شود.
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