
آمار نشان مي دهد كه مردم شهر تهران با مشكالت 
روحي درگير هســتند. فكر مي كنيد كالبد شهر تهران تا 
چه اندازه بر مردم شــهر تأثير گذار است؟ آيا شهر تهران، 
شهري است كه مردم با نگاه كردن به فضاهاي شهري و معماري 
آن احســاس آرامش كنند يا اينكه خود شهر بيشتر عامل 

عصبانيت و گرفتگي روحي مردم است؟ 
كالبد شهر در همه جاي دنيا منعكس كننده احوال اهل شهر است. 
اگر كالبد شهر، وضعيت نابسامان و مغشوشي داشته باشد افرادي 
كه در آن شهر زندگي مي كنند هم احوال مغشوشي خواهند داشت. 
تأثير بيشتر از ناحيه مردم جامعه بر كالبد شهر است. البته اين دو 
فاكتور تأثيرات متقابلي نيز بر هم دارند اما در يك نگاه، كالنشهر، 
محصول احوال مردمان آن است. زماني كه احوال ما خراب است 
حتي عناصري را كه در كالبد شهر داللت بر هويت آن دارند به جا 
نمي آوريم و ممكن است در چشم مان ارزشي هم نداشته باشند. 
احوال شــهر ما از اوايل دهه40 كم كم رو به خرابي رفته است. از 
زمان آغاز فروپاشي كالبد شــهر و روبه روشدن با بحران مدنيت، 
ســيطره جمعيت رخ مي دهد، زندگي از فضاي شــهر به سمت 
محيط خصوصي كوچ مي كند و زندگي كردن در شهر به مفهوم 
زنده بودن در شهر تغيير مي يابد. يكي از نكات جالب اين است كه 
وقتي زندگي از شــهر به پالك هاي خصوصي مي رود، شهر ديگر 
چهره امن نــدارد. در زمان كودكي ما كوچــه، محل بازي  بچه ها 
بود؛ درحالي كه نســل هاي بعد از ما در آپارتمان بازي كرده اند و 
كوچه در آنها و والدين شان احساس نگراني و ناامني ايجاد مي كرد. 
يكي از نمودهاي جالب اين احســاس ناامنــي همين نرده هاي 
نوك تيزي اســت كه روي ديوار خانه ها نصب شد. قبل از دهه40 
چنين نرده هايي روي ديوار خانه ها مشاهده نمي شد، زندگي در 
خارج از پالك هاي خصوصي جريان داشت و شهر، امن و روشن بود. 
از نيمه دوم دهه70 عمال بحران رو به افول مي رود و مدنيت، دوباره 
شروع مي كند به اوج گرفتن و زندگي از داخل پالك هاي خصوصي 
به شهر رجوع مي كند. در زمان بحران مدنيت، بخش قابل توجهي از 
كالبد شهر كه داللت بر كيفيت زندگي شهر مي كرد و به جاري بودن 
آن شهادت مي داد، تخريب شد؛ تخريبي كه به نوعي همه در آن 
دخيل بودند؛ هم اهل شــهر و هم مديريت شهري. آنچه در نظر 

همه مشهود بود، نه داشتن ريشه و شهادت تاريخي -  فرهنگي كه 
كهنگي بود. مي خواهم بگويم چطور احوال بد شهر مانع ديدن كالبد 
شهر مي شود. وقتي احوال اهل شهر رو به بهبود مي رود البه الي 
آشغال هايي كه در شهر وجود دارد نشانه ها و ارزش ها يك به يك 
ديده مي شــود؛ نمونه اش همين خيابان سي تير. اين خيابان تازه 
 احداث نشــده بلكه  بيش از يك قرن است وجود دارد ولي درست 
در آن مقطع كه بحران مدنيت در شهر غالب بود، ارزش هاي اين 
خيابان ناديده گرفته شد و فقط به  عنوان يك شريان ارتباطي از آن 
استفاده مي شد؛ اكنون كه حال شهر رو به بهبود است، مي بينيم كه 
به سراغش مي آيند، كف اش را سنگفرش مي كنند، پر از رنگ و نور و 
زندگي مي شود و همه تعجب مي كنند كه شهر ما خياباني دارد كه 

محل گفت وگوي اديان است. 
چطور مي توان با اســتفاده از رنگ  در معماري 
ساختمان، منظر شهر را چشم نواز كرد تا حس آرامش را به 

شهروندان منتقل كند؟
وقتي حال ما خوب نيست شهر را نمي بينيم اما وقتي حالمان خوب 
است متوجه شهر مي شويم و از آن توقعاتي پيدا مي كنيم. شما در 
حال حاضر تمناي رنگ داريد و اين نشان مي دهد كه حالتان خوب 
است وگرنه وقتي حالتان خوب نباشد توقعات  تان از جنس ديگري 
است؛ مي خواهيد ترافيك، روان باشد؛ توقع داريد خانه اي داشته 
باشيد كه سرپناهتان باشد و به نيازهاي اوليه تان پاسخ داده شود؛ 

ديگر كيفيت مد نظر شما نيست. 
وقتي سراغ منظر و زيبايي شهر مي رويم كه به 

نيازهاي اوليه مان پاسخ داده شده باشد؟ 
خير. وقتي به سراغ زيبايي شهر مي رويم كه حالمان رو به بهبود 
باشد. ممكن اســت يك زمان حال ما خراب باشد ولي وقتي به 
نياز هاي اوليه مان پاسخ داده شد، ساكت شويم؛ درحالي كه وقتي 
حالمان خوب اســت، ديگر كيفيت براي ما اهميت دارد. كميت 
همچنان وجود دارد؛ بايد به نياز هاي اوليه مان پاسخ داده شود و 
شكم مان سير شود اما در كنار آن، عطر و طعم و رنگ نيز برايمان 

اهميت مي يابد. 
اين خوب  بودن حال يعني اينكه روحيه و احوال 

روحي مردمان شهر خوب باشد؟ 
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سيد محمد بهشتي از معماري شهر تهران و هويت فرهنگي آن مي گويد

شهر بايد جامعه شهري داشته باشد
سيد محمد بهشتيـ  رئيس پ ژوهشگاه ميراث فرهنگيـ  به  رغم اينكه ســال ها در بنياد فارابي مدير بوده و به عنوان مدير 
سينمايي شناخته مي شود، بيشتر از همه، يك مدير فرهنگي است. تحصيالت دانشگاهي وي در رشته معماري بوده و داراي 
نگاه فرهنگي به معماري و شهر است؛ تخصصي كه كمتر به آن شناخته مي شــود. براي صحبت كردن درباره حق بر منظر و 
ـ  فرهنگي شهر تهران به سراغ او رفتيم و در گفت وگويي، نظر وي را درخصوص معماري شهر تهران جويا شديم. هويت تاريخي 

سميرا وكيلي

يعني شهر، جامعه شهري داشته باشد، نه جمعيت؛ يعني اين شهر 
مردمان اهل اين شهر را داشته باشد، نه كساني را كه صرفا در آن 
ساكن هستند. اين اهليت، مهم است. جامعه به معناي ارگانيزم 
به هم پيوسته اهميت دارد. اينها اگر وجود داشته باشند مي گوييم 

حال شهر خوب است.
چطور مي توان شهر ســاختمان محور تهران را 

انسان محور كرد؟
تهران فقط ساختمان محور نيست؛ همه  چيزمحور است؛ همه چيز 

اال انسان محور؛ به طور مثال اتومبيل محور است.
 در توسعه شهر تهران اساســا انســان محوريت نداشته است. 
به طور مثال خانه قديمي بروجردي ها در كاشــان را نگاه كنيد! 
خانه بروجردي ها اتاق، شاه نشــين، مطبخ و حياط دارد؛ در كنار 
اينها طويله هم دارد. درون طويله وسيله نقليه شان قرار مي گرفته 
است؛ نقشي كه امروز پاركينگ ها ايفا مي كنند همان نقشي است 
كه طويله در آن دوره داشته است. بيشتر اهالي شهر تهران اكنون 
در مجموعه هايي زندگي مي كنند كه بايد پاركينگ داشته باشد؛ 
يعني شهرداري سازندگان ساختمان ها را ملزم مي كند كه به ازاي 
هر واحد، يك پاركينگ بسازند؛ بنابراين در حال حاضر طراح يك 
مجتمع مسكوني بنا بر سيطره كميت بر ضوابط و مقررات، ابتدا بايد 
مسئله پاركينگ را حل وفصل كند تا بعد جاي ستون ها مشخص 
شود. جاي ستون ها كه مشخص شد ارتباط عمودي مثل پلكان 
و آسانسور مشخص مي شــود. بعد از اين همه، تازه مي توان وارد 
طراحي خانه شد. اگر معكوس رفتار كنيد و آخر از همه برويد سراغ 
پاركينگ، نشانه اين است كه از طراحي، چيزي نمي دانيد و ضوابط 
و مقررات را نمي شناسيد؛ مثل اين مي ماند كه در خانه بروجردي ها 

ابتدا طويله را ساخته باشند و بر اساس آن بقيه خانه را. 
آيا در گذشته هم همين طور بود؟ 

خير؛ معماري امروز ما طويله محور است؛ در گذشته انسان محور 
بود. طويله در طراحي خانه آخر از همه قرار داشــت اما در حال 

حاضر بايد اول باشد. 
نوع زندگي هاي امروزي اين طور ايجاب مي كند؟ 

خير. در دنيا فقط ما نيســتيم كه از اتومبيل استفاده مي كنيم؛ 
همه جا از اتومبيل استفاده مي كنند اما ساختمان هايي كه ساخته 
مي شود واجد كيفيت است و بر اساس پاركينگ طراحي نشده. 
همان حال خراب، ما را به ســمتي برده است كه تسليم اتومبيل 
و اقتضائات آن شويم. اتومبيل در نظر ما تعريف خاصي دارد كه 
بنا به آن تعريف با آن مواجه مي شويم. به طور مثال در يك بافت 
تاريخي مي گوييم بايد طوري خيابان را طراحي كرد كه خودروي 
آتش نشــاني بتواند داخل خيابان شــود؛ پس عرض كوچه بايد 

حق بر منظر و شهر زيبا

شهرســازي، هنر، علم و تكنيك شــكل دهي به فضاي شهري اســت و به اين ترتيب، 
شهرسازان در شــمار هنرمندان قرار مي گيرند كه تابلوهايي به بزرگي يك شهر خلق 
مي كنند. شهرسازي ايران در حال گذر از يك گذشته آرام و معنادار به يك آينده بي معنا 

و پرشتاب است. منطق حاكم بر شكل گيري شهرها در گذشته و حال، مبتني بر اصالت و تقليد است. سايه سنگين 
افكار مادي گرايانه، ثروت اندوزي و سوداگري، بر شهرهاـ  به خصوص تهرانـ  سنگيني مي كند؛ با وجود اين، بايد 
كوشش كرد تا نظريه شهر عدالت محور، امن و چشم نواز محقق شــود. همه شهروندان حق دارند كه در يك شهر 

زيبا زندگي كنند. 
زيبايي شهري چيست و چه  كسي بايد آن را ايجاد كند؟ زيبايي را مي توان در مفاهيم برابري، عدالت، نوع دوستي، 

حق همجواري، احساس آزادي، احترام به محيط زيست و ميراث فرهنگي جست وجو كرد.
شهرها بيش از 2دهه است كه در معرض آفات تراكم فروشي و تغيير گسترده كاربري اراضي قرار دارند و شهرداران 
براي اداره آنها به جريمه هاي تخلفات ساختماني اتكا مي كنند. ناهمســاني ساختمان ها، تجاوز آشكار به حقوق 
ارتفاقي و ايجاد برج هاي بلند در معابر باريك، حكايت از نابرابري دارد. تغيير گسترده كاربري اراضي و ازبين رفتن 
باغ ها و اراضي كشاورزي، نوع ديگري از عدم تناسب را رقم مي زند و به تدريج فاصله انسان و طبيعت را زياد مي كند. 
تحقق نظريه شهر وحشي را مي توان در گسترش بي رويه عمودي و افقي شهر تهران و شهرهاي پيرامون آن مشاهده 
كرد. شهرهايي كه به حريم رودخانه ها، تجاوز و منابع تغذيه را نابود مي كنند و آثار تاريخي را از ميان برمي دارند، 
در شمار شهرهاي زيبا قرار نمي گيرند. شهرداران امروز، وارثان چنين شــهرهايي هستند و براي زيباكردن آنها 

راهي دشوار در پيش دارند.
بايد تراكم فروشي را متوقف كرد. هنگامي كه دروازه هاي شهر به  سوي قانونمداري گشوده و نهضت شهروند سازي  

آغاز مي شود سيماي شهر، دگرگون و آثار نشاط و زيبايي، آشكار خواهد شد.
پيوند شهرسازي و ميراث فرهنگي كه از 2نظريه »تغييرگرايي« و »حفاظت گرايي« پيروي مي كنند ناممكن نيست. 
آثار باستاني، نگين هاي درخشاني هستند كه بر انگشتر شهر مي درخشند و بخشي از زيبايي آن را به بينندگان و 
جهانگردان شهري عرضه مي كنند. لذت بازديد از آثار تاريخي شهرهاي اصفهان، شيراز، كرمان، كاشان و... كمتر از 
لذت تنفس و تماشا در جنگل هاي زيباي گيالن نيست. همزيستي شهر و طبيعت، امكان پذير است. شهر، گلستاني 
از گل خواهد شد چنانچه هر شهروندي، گلداني پشت پنجره بگذارد و درختي روي بام بكارد. اين شهر حكايت از 
حال خوب مردمان آنجا دارد و گوياي توجه آنان به زيبايي طبيعي اســت. شهر، يك خانه بزرگ و خانه، يك شهر 
كوچك است. صاحبان خانه كوچك تر، خانه بزرگ تر را مي سازند. حق برخورداري از شهر زيبا نه تنها شهرداران كه 
شهروندان را نيز مكلف مي كند كه براي رسيدن به آن كوشش كنند. زيبايي از مقوله عشق و عالقه است. با الزامات 
قانوني، صرفا مي توان يك زيبايي سطحي ايجاد كرد. شهرداري ها بزرگ ترين كنشگران رسمي توسعه زيبايي در 
شهرها هستند. آنها به شهر رنگ مي زنند و در خلق زشــتي يا زيبايي آن اثرگذارند. احداث بوستان هاي عمومي، 
حفظ فضاهاي سبز موجود و ايجاد مبلمان شهري نمونه اي از اقدامات جاري شهرداري هاست كه به منظر و زيبايي 
شهر مربوط مي شود. افزون بر آن شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز با تصويب مقررات الزم در اين زمينه به ويژه 

درباره نماي ساختمان ها مي تواند ياريگر شهرداران باشد.
 نويسندگان قانون شهرداري نسبت به موضوع پاكيزگي و زيبايي شهر، بي تفاوت نبوده اند و مقررات گوناگوني در 

اين رابطه تهيه و تصويب كرده اند. ماده110 قانون شهرداري به عنوان نمونه، انتخاب و بيان مي شود: 
»نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غيرمناســب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان 
يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با 
تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند؛ منتهي ظرف 2ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق 
با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند. اگر مالك، مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تأمين 
نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه الزم بداند معمول 
و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي، موقوفه نمايد. در اين مورد صورتحساب شهرداري، 
بدواً به مالك ابالغ مي شود؛ در صورتي كه مالك ظرف 15روز از تاريخ ابالغ به صورتحساب اعتراض نكند، قطعي تلقي 

مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده77 ارجاع خواهد شد.
صورتحساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده77، در حكم 
سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراي ثبت مكلف اســت طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجرا، نسبت به 

وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر كنند و مورد اجرا بگذارد«.

نگاه روز

دكتر غالمرضا كاميار
حقوق دان و وكيل دادگستري

حق بر منظر، حق بر كيفيت زندگي است  

1- رويكــردي در دوران مــا تمايل دارد 
بــر قامــت بســياري از »مصلحت« ها و 
»منفعت« ها لباس زيباي »حق« بپوشاند. 
دليل اين امر، جذابيــت مفهوم حق و بار 
اخالقي و بُرندگي آن در كشــمكش هاي 
حقوقي و اجتماعي است. همين  كه امري 
با نام حق شناخته  شود نقض آن توسط ديگران اخالقا ناموجه قلمداد 
مي شــود؛ با اين حال، گفتماني كه به توسعه مفهوم حق تمايل دارد 
با اين ايراد هم مواجه شــده اســت كه همه مصالــح و منافع را حق 
قلمدادكردن به پديده »تورم حــق«  مي انجامد. وقتي همه  چيز حق 
باشد، حق »حق« چنانكه بايد ادا نمي شود؛ همان گونه كه سعديـ  
استاد سخن پارسيـ  گفته اســت: »اگر شب ها همه قدر بودي، شب 
قدر، بي قدر بودي«. افزون بر اين، اگر بتوانيم حق هاي به ظاهر نوپيدا 
را در زيرمجموعه حق هاي بنيادين و شناخته شده قرار دهيم و بررسي 

كنيم، دليلي ندارد كه پيوسته سياهه حق ها را طوالني تر كنيم.
2- جدا از ايــن منازعه، ازجملــه حق هاي نوپيدا »حــق بر منظر« 
است. مقصود از منظر يا چشــم انداز، ناحيه اي است كه از نظر مردم، 
ويژگي آن، محصول عمل و تعامل عوامل طبيعي يا انســاني باشــد. 
منظر كه امروزه بر اهميت و لزوم پاسداشــت آن تاكيد مي شود تنها 
چشم اندازهاي عالي و برجسته نيست؛ چشم اندازهاي معمولي و عادي 
هم در هر حال منظرند و بايد از آنها محافظت كرد. چشم انداز ممكن 
اســت در مناطق طبيعي، روستايي، شــهري يا مناطق پيشاشهري 
در دريا يا خشكي يا جزيره باشــد. منظر پديده اي همه جايي است و 
مي تواند بالقوه يا بالفعل باشد. اگر بنا باشد به چشم انداز اهميت بدهيم 
بايد به چشم اندازهاي در حال شكل گيري هم كه گاه با احداث مناطق 

روستايي يا شهري نوپيدا مطرح مي شود اهميت بدهيم.
3- وجــود منظرها به زندگي و حيات انســان، كيفيت مي بخشــد. 
مي دانيم كه امروزه فراتــر از حق حيات، از حق بــر كيفيت حيات 
سخن گفته مي شود. كافي نيست كه آدميان زنده باشند بلكه حيات 
و زندگي آنان بايد باكيفيت باشــد. بي گمان منظرها و چشم اندازها 
به نوبه  خود به حيات، كيفيت مي بخشند. همان گونه كه پاسداشت 
حيات آدمي ضروري است صيانت از هر آنچه به حيات آدمي كيفيت 
مي بخشد نيز ضروري است. احترام به منظر، نمادي از احترام به رفاه 
انسان و ارزش هاي بنياديني مانند عدالت و برابري است. از  نظر عملي، 
ازبين بردن منظرها بي گمان به كاستي هاي رواني و اجتماعي فراواني 

مي انجامد و زندگي را با فسردگي و بي نشاطي همراه مي كند.
4- از نگاهي ديگر چشم اندازها ميراث مشترك بشري اند. اگر بخواهيم 
با ادبيات حق سخن بگوييم آنها به نوعي به عموم تعلق دارند و ملك 
ُمشاع همه مردمند. در ادبيات حقوق بشر، منظر، يك كاالي عمومي 
ضــروري )vitalpublic good( و يك حق جمعــي از نوع حق هاي 
نسل ســوم اســت كه بي گمان  گونه هايي از تصرف در آنها مصداق 
تصرف در حقوق ديگران اســت. از اين نظر، دولت ها، فعاالن بخش 
خصوصي و دولتي و حتي يكايك مردم، موظفند در نگهداري منظرها 
بكوشند. به ويژه در برنامه هاي توسعه روستايي و شهري بايد به حفظ 
چشم اندازها و تعلق آنها به عموم، پايبند بود. دولت هايي كه دلمشغول 
كيفيت زندگي مردمند به حفظ چشم اندازها اهميت مي دهند. آنها 
نه تنها در برنامه ريزي هاي شهري و روســتايي در حفظ و حمايت از 

چشم اندازها مي كوشند كه مردم را نيز نسبت به اهميت چشم اندازها 
آگاه مي كنند؛ همچنان كه كنوانسيون اروپايي چشم انداز، دولت هاي 
عضو را به پيش بيني درسي در مقاطع تحصيلي دبيرستان و دانشگاه 

براي افزايش آگاهي و حساسيت به چشم انداز موظف كرده است.
5- ساخت وسازهاي ناموجه و نامناسب در شهر، هم به حق بر شهر و 
هم به حق بر چشم انداز، زيان مي رســاند. مي دانيم كه از دهه 1970 
مفهوم حق بر شهر توسط برخي انديشمندان مطرح شده و گفتمان 
آن پيوســته در حال فربه ترشدن اســت. ايده حق بر شهر مي تواند 
الهام بخش مفاهيمــي مانند دسترســي برابر همه شــهروندان به 
خدمات شهري، مشــاركت عمومي و مردم ســاالرانه در اداره شهر، 
حق غريبه ها و مهاجران بر شهر، تعلق فضاهاي عمومي به همگان و 
اداره دمكراتيك اين فضاها باشد. البته مي توان حق بر شهر را هم بر 
پايه منازعه اي كه در بند يكم به آن اشاره شد به عنوان زيرمجموعه 
حق هاي بنياديني مانند برابري، مشــاركت و... در نظر گرفت. در هر 
حال زندگي در شهر بايد باكيفيت باشد. نمي توان با ساخت وسازهاي 
ناموجه، چشم اندازهاي طبيعي را از عموم گرفت. فضاي عمومي شهر 
بايد در مجموع، چشــم نواز و گيرا باشــد. در واقع اهالي شهر تنها به 
تصرفاتي رضايت ضمني دارند كه متعارف، مقبول و چشم نواز باشد و 
منظر عمومي شهر را از آنان نگيرد يا منظرها را زشت نسازد. گونه هايي 
از رفتار در شهر به خودي خود به  حق مردم به منظر، زيان مي رساند. 
براي مثال گونه هايي از دوره گردي مي تواند  به منظر شهر آسيب بزند.
6- فضاهاي عمومي شهري جايگاه فعاليت هاي اجتماعي هم هست. 
به دليل ارتباط دو مقوله حوزه عمومي و فضــاي عمومي، فضاهاي 
عمومي هم به لحاظ وسعت و اندازه و هم به لحاظ چشم نوازي نبايد 
به  گونه اي باشند كه مردم به حضور در آنها بي رغبت شوند. مارشال 
برمن در مقدمه اي با عنوان مدرنيسم در خيابان ها بر كتابش »تجربه 
مدرنيته« يادآور شده است كه وجود فضاهاي عمومي فيزيكي براي 
حوزه عمومي و مردم ساالري، ضروري است. او با اشاره به بازديد خود 

از برازيليــاـ  پايتخت برزيلـ  مي گويد: »نوعــي غياب عمدي حوزه 
عمومي در اين شهر احساس مي شــود. برازيليا فاقد فضايي است كه 
مردم بتوانند همديگــر را ببينند و با هم صحبــت كنند؛ در نتيجه 
در اين شهر حس تنهايي و گمگشــتگي به انسان دست مي دهد )در 
اين  باره نك: نوبهــار، فاطمه، از حوزه عمومي تــا فضاهاي عمومي، 
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، 
بهــار1392(. نامطلوب بودن فضاهاي عمومــي مي تواند مردم را به 
نشستن در خانه و گوشــه گيري و انزوا سوق دهد. بي ميلي به حضور 
در فضاهاي عمومي حتما بــه پيامدهاي رواني و اجتماعي نامطلوبي 
مي انجامــد و كيفيت مادي و اجتماعي زندگــي را تضعيف مي كند. 
بدين سان كيفيت زندگي در شهر هم ايجاب مي كند كه در كنار توجه 
به چشم اندازهاي فضاهاي خصوصي، به چشم انداز فضاهاي عمومي 

هم اهتمام داشته باشيم.
7- در ادبيات دينــي از ديرباز بر حفظ حريم در ساخت وســاز تاكيد 
شده است. رعايت حريم به ويژه اگر درست طراحي و اجرا شود به نوبه 
 خود هم به كيفيت زندگي در شــهر و هم به حفظ چشم اندازها كمك 
مي كند. تنها پرهيز از تخريب و امحاي چشم اندازها كافي نيست؛ بايد 
ساخت وساز شــهري را به  گونه اي طراحي كرد كه شهروندان در عمل 
از چشم اندازها بهره مند شوند. بنا نيست منظر و چشم انداز مردم تنها 
سنگ و آجر و آهن باشــد. انبوهي از متون ديني و به ويژه آيات قرآني 
هم بر تعلق زمين به همه آدميان و هم بر لزوم نظر و نگاه به طبيعت به 
مثابه آفريده خداوند تاكيد مي كنند. همنوايي با اين آموزه ها مي طلبد 
كه بگذاريم نگاه بندگان خدا به آسمان زيبا، زمين گسترده و فراخ او، 
كوه هاي برافراشته، جنگل هاي سرسبز و رودخانه هاي پرآب يا حتي 
كم آب و خشك، كويرهاي خشــك و زيبا گشوده باشد و انسان هرچه 
بيشتر با طبيعت به مثابه ُصنع و آفريده پروردگار، همنشين و مأنوس 
باشد. دور نيست كه ارمغان اين همنشيني، همنوايي و هماهنگي بيشتر 
با طبيعت و دوري از بسياري از نابساماني هاي فردي و اجتماعي باشد.

رحيم نوبهار
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
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