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Abstract  
Every urban development project that is implemented, regardless of its 

subject, will have effects and consequences. Since these projects are 

implemented in the context of Iranian-Islamic cities, the rules and norms 

related to the culture of these cities must be observed in the implementation 

of these projects. One of the most important norms of Iranian-Islamic cities 

is to consider Islamic rules and ethics and citizenship rights in urban 

development projects. These principals are hardly considered in urban 

projects.  In this regard, this research aims to study the position of Islamic 

rules and ethics and citizenship rights in urban development projects. The 

method adopted in the present study is descriptive-analytical, and in order to 

formulate the conceptual framework of the research, the method of content 

analysis of texts and logical reasoning has been used. Also, in this research, 

the Atigh project of Tabriz city, which is one of the largest projects for the 

renovation of worn-out tissues in the country, has been selected as the case 

study. The statistical population of the research also consists of residents, 

merchants, passers-by and users of the Atigh project. Findings show that the 

Atigh project of Tabriz city is at a low level in terms of compliance with the 

rules of jurisprudence, Islamic ethics and civil rights and has not been able to 

respond to the examples of these three dimensions. The results of this study 

can help urban management organizations to define projects based on 

maximum citizen satisfaction and ultimately the success of urban projects. 

Keywords: Islamic Fiqh, Islamic ethics, citizenship rights, urban 

development projects. 
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 یها در پروژه یو حقوق شهروند یاحکام و اخالق اسالم گاهیجا

 (زیتبر قی: پروژه عتی)نمونه مطالعات یعمران شهر

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یشهرساز اریاستاد   یاصغر موالئ
  

  یغفار دیحم
 ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یاسالم یشهرساز یدکتر یدانشجو

 رانیا ز،یتبر

  چکیده
خواهددنبالبهپيامدهایيوآثارآن،موضوعازنظرصرفآید،درمياجرابهكهشهریعمرانپروژههر

هنجارهایوقواعدبایدشوندمياجرااسالمي–ایرانيشهرهایبستردرهاپروژهاینكهیيازآنجا.داشت

شهرهایهنجارهایترینمهمازیکي.شودرعایتهاپروژهایناجرایدرنيزشهرهااینفرهنگبهمربوط

شهریعمرانهایپروژهدرشهروندیحقوقواسالمياخالقواحکامنظرگرفتندراسالمي،–ایراني

رعایتشاهدتوانميایرانشهرهایدریااجراشدهشهریپروژهكمتردركهقواعدیواصولباشد،مي

بودهاآنشدن حقوقواسالمياخالقواحکامجایگاهمطالعهدرصددپژوهشاینراستاهميندر.

بودهتحليلي-توصيفيحاضر،پژوهشدراتخاذشدهروش.باشدميشهریعمرانهایپروژهدرشهروندی

استداللومتونمحتوایتحليلروشازپژوهشمفهوميچارچوبتدوینومفاهيمتنظيممنظوربهكه

استشدهگرفتهبهرهمنطقي ترینبزرگازیکيكهتبریزشهرعتيقپروژهپژوهشایندرهمچنين.

جامعه.استگردیدهانتخابمطالعاتينمونهعنوانبهباشدميكشورفرسودههایبافتنوسازیهایپروژه

دهندميتشکيلعتيقپروژهازكنندگاناستفادهوعابرانكسبه،ساكنان،نيزراپژوهشآماری هاییافته.

حقوقواسالمياخالقفقهي،قواعدرعایتمنظرازتبریزشهرعتيقپروژهدهدمينشانپژوهش

هایپروژهنتایجوآثارازبعدسهاینمصادیقبهاستنتوانستهوداشتهقرارپایينيسطحدرشهروندی

برایشهری،مدیریتانیمتصدبهتواندميپژوهشایننتایج.باشدداشتهمناسبپاسخگویيشهریعمران

شهریهایپروژهبيشترهرچهموفقيتتیدرنهاوشهروندانحداكثریرضایتبرمبتنيهایيپروژهتعریف

 .كندكمک

  .یعمران شهر یها پروژه ،یحقوق شهروند ،یاخالق اسالم ،یاحکام اسالم :ها واژهکلید
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 مسئله بیان و مقدمه

ودارندساكنانزندگيدرمهمينقشكههستندانسانيهایفعاليتمحيطوبسترشهرها

وشهربرایپيامدهایيوآثاردارایگيردصورتشهرسيستمدركهایمداخلهنوعهر

بودخواهدآنساكنان ایجادگيردميصورتشهرهادركهمداخالتيترینمهمازیکي.

وتغييراتایجادموجبكهباشدميشهرهارفاهوآبادانيمنظوربهعمرانيهایپروژه

فراوانيمنافعكناردر.شودميفردیوجمعيحياتمختلفهایحوزهدرهایيدگرگوني

دستانتظارمورداهدافبهتوانندنميمواردبرخيدردارندشهرهابرایهاپروژهاینكه

برجایشهرهادرنامطلوبيمحيطيزیستوفرهنگياجتماعي،آثاركهینحوبهكنندپيدا

برایهاپروژهاینایجادكهقدرهمان.شوندمينيزشهرهاساكناننارضایتيباعثوگذاشته

كهینحوبهاستمهمنيزهاآنایجادفرآیندوكيفيتاندازههمانبهدارداهميتشهرها

خواهدشهریمدیریتوشهروندانبهسنگينيهایهزینهتحميلبهمنجرآنبهتوجهعدم

شد وهاطرحاجرایوریزیبرنامهازمهميجزءهاپروژهپيامدهایوآثارارزیابيلذا.

.گيردقرارشهریمدیریتموردتوجهبایدكهباشدميهابرنامه

هایپروژهكهتأثيریوشهرهاماهيتدليلبهنيزاسالمي–ایرانيشهرسازیدر

شهروندیحقوقواسالمياخالقواحکامبهتوجهدارد،انسانيزندگيبرشهریعمران

استاساسينيازیشوندمياجراشهرهادركههایيپروژهدر ازنظرصرفهاپروژهاین.

بستردرهاپروژهاینكهیيازآنجاوداشتخواهددنبالبهپيامدهایيوآثارآن،موضوع

هنجارهایوقواعدبایدشوندمياجراوطراحيریزی،برنامهاسالمي–ایرانيشهرهای

اینراستاهميندر.شودرعایتهاآناحداثفرآینددرنيزشهرهااینفرهنگبهمربوط

اسالمياخالقواحکاماستخراجدرصددمنطقياستداللرویکردازگيریبهرهباپژوهش

باشدميشهریعمرانهایپروژهدرشهروندیحقوقو نيزمطالعاتينمونهبخشدر.

كشورفرسودههایبافتنوسازیهایپروژهترینبزرگازیکيكهتبریزشهرعتيقپروژه

.استگرفتهقرارموردمطالعهشهروندیحقوقواسالمياخالقواحکاممنظرازباشدمي
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واسالمياخالقواحکامجایگاهكهاستصورتاینبهنيزپژوهشسؤالترینمهم

 چيست؟شهریعمرانهایپروژهدرشهروندیحقوق

 روش پژوهش

تنظيمبرایكهینحوبهباشدميتحليلي–توصيفينوعازروشلحاظبهحاضرپژوهش

ازپژوهشمعيارهایوهامؤلفهاستخراجهمچنينومفهوميچارچوبتدوینومفاهيم

استشدهگرفتهبهرهمنطقياستداللومتونمحتوایتحليلروش منظوربههمچنين.

.استشدهاستفادهمصاحبهیشيوهوميدانيپيمایشروشازپژوهشمحدودهمطالعه

رعایتضرورتبيانومسئلهطرحازپسكهاستصورتاینبهپژوهشانجامفرایند

استخراجبهشهری،عمرانهایپروژهدرشهروندیحقوقواسالمياخالقواحکام

بهنيزموردییمطالعهبخشدرادامهدر.شودميپرداختهپژوهشهایشاخصوهامؤلفه

تبریزشهرعتيقپروژهدرشهروندیحقوقواسالمياخالقواحکامجایگاهبررسي

 .دهدمينشانراحاضرپژوهشانجامفرآیند1شکل.شودميپرداخته

 

 (پژوهش یها افتهیخذ: أم) پژوهش انجام فرآیند .0 شکل
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 پیشینه پژوهش

برخيتوضيحبهادامهدركهاستگرفتهانجاممطالعاتبرخيپژوهشموضوعبارابطهدر

:شدخواهداشارهضرورتحددرومختصرطوربهشدهانجاممطالعاتایناز

رویکردباشهرسازیاحکامبررسي»عنوانباایمقالهدر(1911)زادهنصراهللوفادار-

و(ص)اسالمگراميپيامبرسنتوروایاتقرآن،آیاتازمندیبهرهبا«مسکونيكاربری

ع)تيباهل كاربریاحکامبامرتبطنکاتفقهي،قواعدواصولوتفاسيراساسبرو(

استقرارمحلوميزانكندميبيانمحتواتحليلازگيریبهرهباواستخراجرامسکوني

احکامتأثيرتحتتواندميظرفيتووابستگيوسازگاریجهتازمسکونيهایكاربری

گيردشکلفقهي فقهاساسبرتوانميراشهرسازیگردیدمشخصتحقيقاینطبق.

داشتاسالمياحکامپایهبرشهرسازیازنوعيوزدرقمشيعي اینشدنعمليبالذا.

تسهيلوشهرسازینظامكاربریمحصوالتسازیمناسبپذیردميصورتآنچهپژوهش

استاسالمياحکامبهتوجهباهاكاربریكارآمدیو سطحاساساینبراینکهضمن.

.یابدميارتقاءاست،شهرونداندینيباورهایازناشيكهاجتماعيتعامالت

شهرسازیقواعدواصولتبيينوبررسي»عنوانتحتایمقالهدر(1911)عندليب-

«تمدنيفقه»هایزیرشاخهازیکيكه«شهرسازیفقه»كندميبيان«اسالميفقهمنظراز

حوزهدررااسالممدنظراصولاجتهادیروشباتاداردعهدهبررارسالتایناست،

پژوهشفرضيه.دهدقرارامرمجریاناختياردرواستخراجاسالميمعتبرمنابعازشهرسازی

وعمرانلزوم:همچونقواعدیواصولاسالميفقهمنظرازكهاستصورتاینبهنيز

مقولهبر...واتالفحرمتزیست،محيطوهاانسانبهاضرارعدممصلحت،زمين،آباداني

استفرماحکمشهرسازی منابعبررسيبهاجتهادیروشبانيزفرضيهاینبررسيبرای.

استپرداختهاسالمياصيل صورتپژوهشدركههایيبررسياساسبرنيزتیدرنها.

حوزهدررامهميقواعداسالميفقهتراثبرتکيهباتوانميگردیدمشخصپذیرفت

.كردتبيينواستخراجشهرسازیمسائل



 1441پاییز |  11 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 144

درآنارتباطواخالق»یمقالهدر(1911)پورسرخابيوفایيواوغانيزادهولي-

شدهانجاممطالعاتبرتکيهباتفسيری،رویکردباواسنادیروشازگيریبهرهبا«معماری

اندپرداختهمعماریواخالقارتباطتبيينبه كنندميبيانهاآنتحقيق،نتایجاساسبر.

یعنيكليحوزهسهدررامعماریواخالقنسبتتوانمي معماریحرفهدراخالق:

اخالقو(ساختمانيصفات)معماریدراخالق،(معمارشخصاخالقیاایحرفهاخالق)

كردبررسيمعماریعملمحصولازمتأثررفتارو درمعماریدرایحرفهاخالق.

فرد،تواضعوصداقتهمچونفردیاخالقخدا،رضایجلبوبندگياخالقهایحوزه

اجتماعي)يسازماناخالق اخالقودیگراننظروحقوقبهاحترامومشورتمانند(

استیريگيپقابلپایداریمعيارهایبهتوجهمانندمحيطيزیست بيانهمچنينهاآن.

استمعمارانایحرفهوفردیاخالقنمودارشدنمکانمعماریبنایكنندمي با.

وطبيعتخدا،خود،قبالدرمعمارپذیریمسئوليتوشدناخالقمندگری،ایحرفه

خواهداخالقيصفاتگرجلوهاخالقمندومناسبطراحيبانيزویمعماریاثردیگران،

.شد

حقوقبامرتبطفقهياصولتأثير»عنوانباایمقالهدر(1911)همکارانوبمانيان-

–ایرانيهایخانهازموردسه:موردینمونه)مسکنطراحيدرعدلیپایهبرشهروندی

ترینمهمعنوانبه«الضراروالضرر»اصلتجلياحادیث،وقرآنبهرجوعبا«(اسالمي

حاصلنتایج.اندكردهبررسيمسکوني،معماریدرعدلیپایهبرشهروندی،حقوقاصل

حقوقبامرتبطاصلترینمهمعنوانبهاصلاینكهاستموضوعاینیكنندهانيب

استگذاشتهتأثيراسالمي–ایرانيهایخانهمعماریابعادتماميدرشهروندی، این.

هماهنگينما،وپالندرتوازنوتعادلشاملكهاستعدلمفهومازبرگرفتهتأثيرات

معماریدرمحرميتوعموميوخصوصيحریممسئلهواحدها،دیگربامسکونيواحد

وهمسایگاننظيرافراددیگربهاحترامچوندیگریاصول.استشدهگرفتهنظردربناها

آب،نظيرطبيعيمنابعازاستفادهدرهمسایگانحقوقبهاحترامشفعه،حقرعایتعابران،

ازنظرافراددیگروهمسایگانبهرساندنآسيبعدموپاكيزگيرعایت،...وآفتابنور،
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وصوتيبصری، ضروریآنرعایتاسالميفقهدركههستنداصوليجزوهمگي...

 .است

 پژوهش نظری مبانی

 شناسی واژه

،«فقه»ازاندعبارتكهپژوهشاصليمفاهيمشناسيواژهپژوهش،ازبخشایندر

:شودميارائهذیلشرحبه«شهریپروژه»و«شهروندیحقوق»،«اخالق»

هرچنداند؛كردهمعنا«ادراکوعلمفهم،»مطلقبهرا«فقه»واژهعربشناسانلغت:فقه

»اندگفتهوكردهضيقراواژهاینمعنایيدایرهلغویينازبرخي وتأملباكهعلمي:

آنمشهورومعروفمعناینيزاصطالحدر.داردنامفقهعلم«آیدميدستبهاندیشيدن

.استالهياعتباراتوحراموحاللازكاشفكهقضایایيمجموعه»ازاستعبارت

«شودمياستخراجشرعيمستنداتومنابعاز«فقيه»اجتهادوتالشباكهقضایایي

(.1و1911،8عندليب،)

ميانشدهپذیرفتهفرهنگيرفتارهایوهاعادتیمجموعهمعنایبهلغتدراخالق:اخالق

...وپسندیدهوشایستهرفتارپسندیده،هایخویی،وخوخلقرفتار،جامعه؛یکمردم

1911،1پورسرخابي،وفایيواوغانيزادهولي)استآمده باوراخالقعالمانبيشتر(.

باواندیشهبدونرفتارآن،داشتنباكهاستنفسبرایایملکهیاحالاخالقكهدارند

ميرمعزی،)شودميصادرداردرانفسانيهيئتاینكهكسيطرفازآسانيوسهولت

1911،91.)

كهاستاهميتازدرجههرباحقوقازایمجموعهشهروندیحقوق:شهروندی حقوق

استشدهشناختهقلمرواتباعبرایحکومتيقلمرودر شهروندی،جوهریتعریفدر.

سياسيحقوقمدني،حقوقبرتأكيدبامليدولتحاكميتمحدودهدرشهروندعضویت
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استهمراهشهروندهراجتماعيحقوقو حقوقمجموعهراحقوقيچنينبنابراین؛

(.1911،4طاهری،)گویندشهروندی

تأمينجهتدركههستندمندیزمانعمرانيهایبرنامهشهری،هایپروژه:شهری پروژه

دردخيلنهادهایسایرهمکاریو)شهرداریمحوریتباشهروندان،عموميمنافع

(.1911،11بيدهندی،شکوهي)گيرندميانجام(شهریمدیریت

شهری عمران های پروژه در فقهی قواعد و احکام

فقهيقواعدشهرهادرعمرانيهایپروژهاجرایبامرتبطفقهيقواعدترینمهماز

و«اتالف»،«مهمواهم»،«مصلحت»،«سبيلنفي»،«الحرج»،«الضراروالضرر»،«تسليط»

:شودميپرداختهقواعداینازیکهرتوضيحبهادامهدركهباشندمي«تسبيب»

مختلفابوابدركهاستفقهيمسائلمسلماتازسلطهیاتسليطقاعده:تسلیط قاعده

مُسَلََّطونَالناسُ»شریفحدیثوعقالءبنایقاعدهاینمبنای.استشدهتمسکآنبهفقه

مالبهنسبتمالکي،هركهاستاینقاعدهمفاد(.1914،11موالئيان،)است«اموالِهِمعلَي

وبکندحقوقيومادیازاعمتصرفيهرگونهآندرتواندميوداردكاملتسلطخود

بهكندمنعآندرتصرفاتازشرعيمجوزبدونرااوتواندنميكسهيچ ،گریدعبارت؛

مگراست،مجازمالکبرایتصرفاتگونههمهكهاستآنبراصلقاعده،اینموجببه

،1911مجتهدسليماني،ونيارحماني)گرددثابتآنخالفشرعيدليلموجببهآنکه

مالکيتحقوقرعایتمبنایبربایدشودمياجراشهرهادركهایپروژههربنابراین(169

.گردداحداثوریزیبرنامهشهروندان

وَالضَرَرَ(»ص)نبویحدیثازكهاستایقاعدهالضررقاعده:الضرار و الضرر قاعده

خودكهاستفقهيقواعدمشهورترینازیکيوشودمياستفاده«االسالمفىالضِرارَ

باشدميفقهيمسائلازبسياریمستند هراسالمينظامیکدرقاعده،اینموجببه.

اینحالبود؛نخواهداجراقابل.شوددیگرانبهرساندنزیانمستلزمآناجرایكهحکمي
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1911،19سيفيان،)كندنميفرقروحيومعنوییاوماليیاوباشدجانيزیان بدین(.

شهروندان،بهجانيوماليضررهرگونهقاعدهایناساسبرگفتتوانميترتيب

.استممنوعشهریعمرانهایپروژهاجرایدرجاندارانوزیستمحيط

وتوانازبيرونوضيقمعنيبهحرجودشواریمعنيبهیسرمقابلدرعسر:الحرج قاعده

استآمدهنداردخروجراهكهمشکلي گونهچيهاسالمدركهاستآنقاعدهمعني.

گریزیآنازرااوكهیطوربهواداردمشقتوتنگناودشواریبهراانسانكهحکمتي

نداردوجودنباشد رامشکليتنهاوگفتحرجتواننميمشکليهربهتعریفبنابراین؛

حرجمعيار.گيردقرارتنگناوضيقدرفردونباشدآنازگریزیراهكهگویندميحرج

استشخصي ؛باشدآساندیگریبرایودشوارشخصيبرایاستممکنامریانجام.

بهوشدهمنتفيقاعدهاینیمقتضابهاستحرجموجباحکامكهمواردیدربنابراین

عَلَيْکُمْجَعَلَوَمَا:»آیهبهتوانيمقاعدهاینادلهاز.گرددميمبدلترخيصيثانویهاحکام

18آیهحج،سوره)«حَرَجٍمِنْالدِّینِفِي كرداشارهبقرهسوره186و181آیاتو(

بهبایدعمرانيهایپروژهگفتتوانميقاعدهایناساسبر(12و1914،11موالئيان،)

بهساكنانبرایراراحتيترینبيشوسختيترینكمكهشونداجراوطراحينحوی

.آورندارمغان

مطابقكهاستسبيلنفيیقاعدهاسالميفقهدرپركاربردقواعداز:سبیل نفی قاعده

آیهنساء،سوره)«سَبِيلًاالْمُؤْمِنِينَعَلَىلِلْکَافِرِینَاللََّهُیَجْعَلَوَلَنْ»یآیهازمستنبطمشهورقول

باشدمياستشدهصادرطاهرینیائمهازموضوعایندركهاحادیثيهمچنينو(141

1916،91همکاران،وشکاری) مقدسشرعدرمتعالخداوندسبيلنفيقاعدهطبق(.

نکردهجعلشودمسلمانانبركافرانتسلطونفوذیاچيرگيموجبكهراحکمياسالم،

ازشود،اسالميجامعهآحادیامسلمانانبركافرانیسلطهمداردائركهحکميهرواست

بدین(.1421،161جاللي،وصفائي)كردپيرویآنازنبایدونيستمتعالخداوندجانب



 1441پاییز |  11 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 141

مدلازالگوگيریمبنایبربایدگرددميایجادشهرهابستردركهایپروژههرترتيب

.باشدبوميفرهنگبرمبتنيواسالمي-ایرانيشهرسازی

ضرردفعومنفعتجلبازاستعبارتاصطالحدرمصلحت:مصلحت قاعده غزالي.

كندميتعریفچنينرامصلحت شرع،مقصودبرمحافظتازاستعبارتمصلحت:

داردقراراصولاینپایهبرهمشرعمقصود بنابراین؛مردممالونسلجان،دین،حفظ:

هاآنازچههرواستمصلحتباشد،اصولاینبرپایيوحفظدربردارندهكههرچه

اینركن.استمصلحتآنازجلوگيریومفسدهگردد،هاآندرنقصيموجبوبکاهد

واقفمصلحتيبهعقلیاعرفكهمواردیدررونیازااست؛«شرعمقصود»تعریف

اثباتقابلشرعبامالزمهایجادطریقازتنهاهاآنحجيتكنند،ميحکمآنبهوگردندمي

دركهایپروژههركرداستنباطتوانميقاعدهایناساسبر(.1911،61نظرزاده،)است

مصالحنظرگرفتندروعموميمصلحتمبنایبربایدشوندمياحداثوطراحيشهرها

.باشدجاندارانسایروزیستمحيطمردم،عموممعنویومادی

بسزایياهميتازآنانجامكهگویندراامریاهملغوی،حيثاز:مهم و اهم قاعده

یاداردكهمصلحتيازنظرتر،مهمخواهاست،ترمهمكهامرییعنياست؛برخوردار

وبيشتریمصلحتدارایكهامریبهوترمهمیعنياهمدرواقع.استآندركهایمفسده

واهم.داردقرار«مهم»آنبرابردروگویندمياهمباشد،دیگریبهنسبتكمتریضرر

ومهم)حکمدوبينكهیيدرجااست،ترمهمحکمتقدممعنایبهفقهياصطالحدرمهم،

بایدیعنيدارد؛وجوددوجانبهمزاحمتعملمقامدرتکليف،یاحقازاعم،(ترمهم

(1911،1مراد،جليليودیلمي)كردعملاهمحکمبه مصالحدادنترجيحبنابراین؛

اینكاربردمصادیقازتواندميهاپروژهاحداثدرمحدودایعدهیافردمصالحبرعمومي

.باشدشهریتوسعههایپروژهدرقاعده

یقاعده»بهمدني،مسئوليتوضماناثباتبرایمختلفموارددرفقيهان:اتالف قاعده

«ضامنلَهوفَهوالغيرِمالَاَتلَفمن»عبارتباراقاعدهاینایشان.اندجستهتمسک«اتالف
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است،ضمانموجباتالفكهنیااثباتكهاندگفتهچنينآناعتباردرونمودهعنوان

داللتاینبرفراوانينصوصواجماعوضرورتكهنيهمندارد؛ادلهبيانبهنيازی

واردضررآنبهتواننميوبودهمحترممسلمانخونوعرضوعملمال،كهكندمي

داردداللتقاعدهاینبركرد، بهناظرتنهااتالف،یقاعده»كهبودنظراینبرتوانمي.

ازنيزمعنویخسارتازجملهدیگر،خساراتجبرانضرورتبلکهنيست،ماليخسارات

هركسكهاستاینقاعدهمفاداستناد،موردیادلهطبقچراكهاست؛استنباطقابلآن

شود،دیگرحقهریاوحيثيتآبرو،جان،منافع،مال،دردیگرشخصخسارتموجب

قاعدهایناساسبر(.11و1911،16عندليب،)«نداردمالتلفبهاختصاصواستضامن

شهروندانجانومالاتالفموجبكهيدرصورتپروژهاحداثگفتتوانميكهاست

.استممنوعگردد

اتالفیقاعدهازمصداقيوشاخهراتسبيبقاعدهفقيهان،ازبسياری:تسبیب قاعده

در.اندنمودهتقسيم«بالتسبيباتالف»و«بالمباشرهاتالف»بهرااتالفواند؛كردهقلمداد

وشخصعملبينرابطهبلکهبرد،نميبينازرادیگریمالمستقيماًشخصعملتسبيب،

وجه.افتدنمياتفاقنيزمالتلفنشود،واقععملآناگركهاستگونهاینبهمالاتالف

عمدقاعده،دواینازكدامچيهدركهاستاینتسبيبیقاعدهواتالفیقاعدهاشتراک

كافيشود،وارددیگریبهضرروتلفكهاندازههمينبلکهنيست؛الزماضرارقصدو

دربدونشهریعمرانهایپروژهاحداثترتيببدین(.16و1911،11عندليب،)است

ممنوعشودشهروندانجانومالاتالفباعثكهیاگونهبهمناسبتمهيداتنظرگرفتن

.است

بهشهریعمرانهایپروژهدرفقهيقواعدمصادیقپژوهش،ازبخشاینپایاندر

:گرددميارائهوبندیجمع1جدولشرح
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 شهری عمران های پروژه در فقهی قواعد .0 جدول

 قاعده تسلیط

مصادیقدر

هایپروژه

 عمرانشهری

اقدامات؛وهابرنامهدرمالکانهایزمينوامالکاجباریتملکازپرهيز-

ها؛پروژهساختدردیگرانحریمنظرگرفتندر-

حریمبهتجاوزنوعيكهغيرمعمولهایسازیبلندمرتبهوعرفازخارجوسازساختازپرهيز-

شود؛ميمحسوبدیگران

 .كندمحافظتناامنيمقابلدرشهروندانازكهینحوبههاپروژهساختوطراحي-

 قاعده الضرر و الضرار

درمصادیق

هایپروژه

شهریعمران

ومراتعوهاجنگلدریا،وآبازاعمطبيعيهایزیستگاهوزیستمحيطبهضررممنوعيت-

اقدامات؛وهابرنامهدرجانوران

گردد؛آیندههاینسلبرداریبهرهحقرفتندستازدرگروپروژهیکاجراینباید-

ها؛پروژهساختوطراحيدراشرافيتوحریمرعایت-

؛جوارهممناطقازاعمهاانسانسایرحقوقبهضررممنوعيت-

اطرافهایخانهبراندازیسایهوخرداقليمایجادموجبكهافراطيهایسازیبلندمرتبهازپرهيز-

 .شودميمحدودهدرترافيکوجمعيتيتراكمافزایشباعثهمچنينو

 قاعده الحرج

درمصادیق

هایپروژه

شهریعمران

ها؛پروژهساختواجرافراینددرصوتيهایآلودگيوزیادسروصدایایجادازجلوگيری-

پياده؛عابرانونقليهوسایلتردددراختاللازجلوگيری-

ها؛انسانعموميوخصوصيزندگيمزاحموناسازگارهایفعاليتوهاكاربریبهندادنمجوز-

...وكودكانسالمندان،معلوالن،همچونتوانكموپذیرآسيباقشارحقوقنظرگرفتندر-

داشتهكنندگاناستفادهبرایراراحتيترینبيشوسختيترینكمكهینحوبههاپروژهتعریف-

بهباشد عنوان. شهری،فضاهایسازیمناسبروها،پيادهبرایكافيعرضگرفتننظردرمثال

 ...وهاگوشهوهاكنجبهاهميت

 قاعده نفی سبیل

درمصادیق

هایپروژه

شهریعمران

غربي؛شهرسازیهایمدلیجابهاسالمي–ایرانيشهرسازیهایمدلازالگوگيری-

اسالمي؛–ایرانيفرهنگمبنایبرشهریهایپروژهساخت-

اروپایيكشورهایتجاربازبرآمدهالگویيكهتفصيليوجامعهایطرحساختاردرتجدیدنظر-

است؛شدهمنسوخنيزهاآناغلبدركهاستبيستمقرندر

...وسازیآپارتمانسازی،راهپيادهمانندهایيطرحدراسالمي–ایرانيالگوهایازگيریبهره-

 بيگانه.الگوهایازاستفادهیجابه

 قاعده مصلحت

حوزهدرهاپروژهاجرایوریزیبرنامهوگذاریقانونفرآینددرعموميمصلحتنظرگرفتندر-درمصادیق
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هایپروژه

شهریعمران

شهرسازی؛

وطراحيدرجاندارانسایروستیزطيمحمردم،عموممعنویومادیمصالحنظرگرفتندر-

 شهری.هایپروژهساخت

 قاعده اهم و مهم

درمصادیق

هایپروژه

شهریعمران

شهری.توسعههایپروژهدرمحدودایعدهیافردمصالحبرعموميمصالحدادنترجيح-

 قاعده اتالف

درمصادیق

هایپروژه

شهریعمران

برایدیگرهایمزاحمتونورودیدممانعتباعثكهيدرصورتپروژهاحداثممنوعيت-

گردد؛آنانمالاتالفموجبوشودهمسایگان

بهمعنویومادیخسارتكهیاگونهبهپروژهبراینامناسبهایفعاليتوهاكاربریتعریف-

است؛ممنوعشودواردشهروندان

احداثفرآینددرشهروندانمروروعبورمسيرسدنمودنوبصریوصوتيهایآلودگيایجاد-

.استممنوعهاپروژهاجرایو

 قاعده تسبیب

درمصادیق

هایپروژه

شهریعمران

تفکيکتأمينعدمغيرمجاز،تراكمازاستفاده- یاتركوچکیاتربزرگقطعاتپاركينگ،

است؛ممنوعبزندضربهمنطقهزیبایيبهكهصورتيبهپروانهصدورومنطقهعرفازتركوچک

پاركينگ،جانمایيعدم- منجر بهعابرانایمنيكاهشومعبردرخودروپارکبه دليلپياده

است؛ممنوعبنابراینشودميمعبرمفيدعرضكاهش

ایندرشود،شهروندانبرایناامنيافزایشباعثپروژهاحداثبرنظارتعدمكهيدرصورت-

.استضروریامریپروژهبرنظارتلزومصورت

(پژوهشیهاافتهی-1911عندليبمأخذ:)


شهری عمران های پروژه در اسالمی اخالق

اینبهشهریتوسعههایطرحیتهيهوشهریریزیبرنامهیحرفهتصميماتتأثيریدامنه

وانسانينيرویهدفمندی،آفریني،ارتباطهایمؤلفهبرمبتنيفرایندیكهدليل

جامعهازوسيعيطيفشود،ميشاملرانفعانذیازایگستردهطيفواستدهيسازمان

ومردمباگستردهتعامالتكهدیگرییحرفههرهمانندنيزحرفهایندروبودخواهد

شهریتوسعههایطرحیتهيهوتصميماتاتخاذدراخالقياصولرعایتدارد،جامعه

اخالق(.44و1911،41همکاران،وصفری)داشتخواهدبسزایيضرورتوحساسيت
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تاریخطولدركهبودهدیگرانبهخدمتانگيزهوانسانمحوریتباگذشتهدرایحرفه

استشدهمتحول زندگيدراخالقمفهومي،طوربهایحرفهاخالقازبزرگيبخش.

گيرددربرمينيزراسازمانياخالقوشغليفردی كهاستایمجموعهایحرفهاخالق.

كنند؛رعایتایحرفهكاردرخویشفطرتووجدانندایبراساسوداوطلبانهافرادباید

دچارقانونيهایمجازاتبهتخلفصورتدریاباشندداشتهخارجيالزاماینکهبدون

1911،121همکاران،وقرباني)شوند ایحرفهاخالقورفتاریهنجارهایاخالق،(.

واجتماعيعملدارعهدهچيزیهرازبيشمحتاطجراحانيیمثابهبهشهریریزانبرنامه

هستندعامهمنفعتتأمينباهدفعموميیحوزهدرشناخت هایموضوعحقيقت،در.

بامواردازبسياریدرریزانبرنامهودارندوجودریزیبرنامههایتصميمبيشتردراخالقي

اصولترینمهماز(.1918،11دستواره،واصلپورملک)شوندميمواجههاموضوعاین

دركهكرداشاره«خيرخواهي»و«تعهد»،«تواضع»،«انصاف»،«صداقت»بهتوانمياخالقي

:شودميآوردهاصولاینازیکهرتوضيحاتادامه

عليزاده)استگویيراستمعنایبهوگویيدروغضددیني،منابعدرصداقت:صداقت

صداقتیحوزهدرمختلفهایپژوهشوتعاریفمطالعهدر(.1919،9همکاران،وثاني

شودمينمایانرفتارییجنبهچهار صداقتعمل،وگفتارتطبيق؛عنوانبهصداقت:

؛عنوانبهصداقتوخودبابودنروراست؛عنوانبهصداقتنامالیمات،درثبات؛عنوانبه

باگویيراستوصداقتگفتتوانميكهاستاساسهمينبر(.1همان،)اخالقيرفتار

هایپروژهازحمایتومشاركتجلبدرمهمينقشتواندميپروژهنفعانذیومردم

.كندایفاشهرهادرعمراني

هرگذاشتنمعنایبهتوانميراانصاف،نايسابنوطباطبایيعالمهآرایبررسياز:انصاف

وميرغالمي)دانستطیوتفرافراطازپرهيزوخودیبایستهوشایستهجایگاهدرچيزی

(1911،46همکاران، برمبتنيبایدگردندميایجادشهرهادركههایيپروژهبنابراین؛
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یاگونهبههاآناجرایوبودهپروژهنفعانذیوشهروندانیهمهبرابردرانصافرعایت

.نشودواردساكنانبرظلميهيچكهباشد

كوچکراخودفرونهادن،معنایبهاصلدركهاست«وضع»واژهازتواضعریشه:تواضع

ویبردارفرمانوخضوع،ينفسشکستهوافتادگيونرميكردن،فروتنيدادن،نشان

روشي»كتابدرسولومونرابرت.استفضيلتیکچيزهرازبيشتواضع.استتخاشع

وكاركسبمورددرتفکربرایبهتر :استكردهتعریفصورتاینبهرافضيلتاین«

رفتارخاصجامعهیکدرتادهدمياجازهفردبهكهشخصيتبرمبتنينافذخصيصهیک

ترتيببدین(.1911،164همکاران،ومحمدیان)باشدداشتهستودهوبرترحتيومتناسب

همخودنمایيعدموتواضعدهندهنشانكهگرددایجادنحویبهبایدعمرانيیپروژهیک

.باشدپروژهدیگرابعاددرهموكالبدیبعددر

امریگرفتنگردنبهووصيتپيمان،معنایبهعهدیریشهازوعربيایواژهتعهد:تعهد

یکي.رودميكاربهمعنيدودرتعهدیواژهحقوق،وفقهدر(.1988،8احمدی،)است

وتکليفضمان،عهده،عهد،اشتراط،شرط،التزام،الزام،معادلكهخودعاممعنيدر

ازناشيقانونيوقهریالزاماتنوعازخواهاست؛دینيحقوقوتکاليفتمامشامل

باشدداشتهقراردادیمنشأورودشماربهقراردادیوارادیالتزاماتازخواهقهری،اسباب

1همان،) هایپروژهایجاداندركاراندستیهمهگفتتوانميكهاستاساساینبر(.

سالمندان،معلوالن،ازاعمشهروندانیهمهحقوقرعایتبهنسبتبایدشهرهادرعمراني

.باشندمتعهد...وزنانكودكان،

مصلحتِكهسخنىیاعملدرخواستیعنى،«نصيحت»یا«خيرخواهى»:خیرخواهی

ازنهىوباشدآندرمخاطبصالحآنچهبهدعوتیاباشد،داشتهپىدرراكارآنكننده

وكرداربهكهاستكسىخيرخواهوناصحبنابراین،؛داردپىدرفسادوتباهىكهچيزى

كندراهنمایىنيکگفتار ازروایاتوقرآندرمردم،بهنسبتخيرخواهىونصيحت.

(wiki.ahlolbait.com-اسالميدانشنامه)استبرخوردارایویژهاهميت بنابراین؛
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برمبتنيكهآورددستبهراشهروندانحداكثریرضایتوباشدموفقتواندميایپروژه

.باشدعموميمنفعتبهتوجهاساسبروخيرخواهياصل

1جدولشرحبهشهریعمرانهایپروژهدراسالمياخالقمصادیقپژوهشادامهدر

:گرددميارائه

 شهری عمران های پروژه در اسالمی اخالق .2 جدول

 در ارتباط با خدا

درمصادیق

شهریعمرانهایپروژه

ها؛پروژهدر...وارتفاعمصالح،كالبدی،زبانيهمووحدتتوحيد،-

پروژه؛برونودرونهمگونياسالمي،تزئينات-

پروژه.بنایذاتوكالبددرخدامحوریوذكر-

 در ارتباط با انسان

درمصادیق

شهریعمرانهایپروژه

همسایگي؛حریمبهتوجهومحرميت-

ها؛پروژهدرانسانيمناسباتبهتوجهوواریمردم-

...وكودكانسالمندان،معلولين،مانندتوانكماقشاربهتوجه-

 در ارتباط با نفس

درمصادیق

شهریعمرانهایپروژه

خودنمایي؛عدموتواضع-

طبيعت؛وخلقخدا،خود،قبالدرپذیریمسئوليت-

كالبدی؛وفضایيدهيسامانوطراحيدرانصافوعدالت-

داری؛امانتوتعهدصداقت،-

ها.ریزی،طراحيواجرایپروژهخيرخواهيدربرنامه-

 در ارتباط با طبیعت

درمصادیق

شهریعمرانهایپروژه

طبيعت؛بهاحتراماصلواقليميوضعيتاساسبرپروژهاستقرار-

طبيعي؛منابعبهآسيبترینكموپروژهمناسبگيریجهت-

آورد.بومسازهومصالحتجدیدپذیر،هایانرژیازگيریبهره-

(پژوهشیهاافتهی–1911پورسرخابيوفایيواوغانيزادهوليمأخذ:)

شهری عمران های پروژه در شهروندی حقوق

،«معلولين»شاملكهگروههشتشهروندیحقوقمفاهيمبهپژوهشازبخشایندر

هاینسل»و«عابران»،«دارانمغازهوكسبه»،«فروشاندست»،«زنان»،«كودكان»،«سالمندان»

:شودميپرداختهذیلشرحبهشوندمي«آینده
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یااختاللازكهاستوصفيمعلوليتجهاني،بهداشتسازمانتعریفطبق:معلولین

اعتمادشيخ)داردميبازاوطبيعينقشاجرایازراشخصوشودميناشيناتواني

هاآنبهكمتریتوجهكهشهرساكنانترینمهمازیکي(.1919،91دلجوان،واالسالمي

باشندميمعلوالنشودمي برخورداركهروحيیاجسميمعلوليتنوعهرازمعلوالن.

شهروندان،سایرهمچونشهروندی،حقوقازبرابرمندیبهرهقوانينوجودرغمعليباشند،

حداقلدورازبهوغيراصوليوسازهایساختوهاطراحيوجودبهتوجهباعملدر

امراینواندمحرومشهرعمومياماكنبهآسانوسهلدسترسيازاقشارایناستانداردها،

اماكندرژهیوبهاستانداردرعایتباهمراهواصوليهایطراحيبهشيازپشيبتوجهلزوم

شاطریان)كندميگوشزدرااستمختلفهایگروهواقشارمورداستفادهكهشهرعمومي

(1911،62همکاران،و نظرگرفتندربابایدشهریهایپروژهطراحيبنابراین؛

پروژهبهمانعبدونوآساندسترسيقابليتتاگرفتهانجاممعلولينجامعههایمحدودیت

.شودفراهمجامعهازقشراینبرای

كاهشوسنيشرایطدليلبهكههستنداجتماعيهایگروهازجملهسالمندان:سالمندان

واختياریهایفعاليتانجامبرایشهریفضاهایازعمدتاًكاری،هایفعاليتنسبي

موقعيتدليلبهسالمندان(.1916،4همکاران،وافشارالهوری)كنندمياستفادهاجتماعي

جسمانيهایفعاليتلزومخصوصبهوبيشترفراغتازبرخورداریواجتماعيوسني

شهریفضاهایدرراخودفراغتاوقاتازبيشتریزمانروی،پيادهمانندمداوم،ومنظم

آنكيفيتوحضورپذیریميزانبرشهریفضایبودننامناسبیامناسبوكنندميسپری

همکاران،وحيدری)استشهردرشهریفضایاهميتمبيّنوداردكنندهتعيينتأثيری

فرهنگيواجتماعيمشاركتافزایشبرایمناسببسترایجادترتيببدین(.1422،116

ازتواندمييتحرككمازناشيهایناتوانيازپيشگيریوتحرکایجادباهدفسالمندان

.باشدجامعهازقشراینحقوقدادنقرارمدنظرباهاپروژهایجاددرمهمنکات
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شودمياطالقفردیبهكودکایران،اسالميجمهوریدرحقوقيتعاریفطبق:کودکان

ازیکي(.1911،62سهيلي،وغياثوندحسينيكربالیي)باشدنرسيدهشرعيبلوغسنبهكه

نظربهتوجه،شدهگرفتهنظردرنيزالملليبينهاینامهپيماندركهامتيازهایيوحقوق

آنانزندگيمحيطادارهوطراحيریزی،برنامهدركوچکشهروندانعنوانبهكودكان

1911،111همکاران،وحبيبي)است درژهیوبهشهری،فضاهایطراحيبهتوجه(.

باشد،ميهاآنهایخواستهونيازهابهتوجهوكودكانمشاركتاهدافباكههایيپروژه

فرصتایجادباكودكان،هایخواستهبرمنطبقمحيطيآوردنفراهمبرعالوهتواندمي

توسعهواجتماعيهایآگاهيباالبردنموجبهاآنبهاجتماعينقشدادنومشاركت

-1911،61سهيلي،وغياثوندحسينيكربالیي)باشدجامعهدرخالقانهوواقعيمشاركت

تواندميهاپروژهساختوطراحيدركودكانروانيوفيزیکيامنيتتأمينهمچنين(.62

.باشدشهرهادرشدهفیتعرهایپروژهدرآنانمهمحقوقازجمله

درزنانفعالمشاركتبدونپایدارتوسعهبهدستيابيتوسعه،جدیدهایدیدگاهدر:زنان

دررازنانمتعددیعوامل(.1912،1امانيان،وهزارجریبي)نيستپذیرامکانهاعرصهتمام

اجتماعيغالبهنجارهایوفضاطراحيوكالبدیعواملكند؛ميمحدودشهریفضاهای

1919،114شيرخاني،والحسينيخادم)هستندعواملدستنیازافرهنگيو منظراز(.

شهردرمتفاوتينيازهایكهشوندميگرفتهنظردراجتماعيگروهيزنانفضایي،عدالت

دارند سني،قيودازفارغشهروندانیهمهدسترسيفضایيعدالتهدفازآنجاكه.

وجنسيتي درزناننيازهایبهتوجهفضاست،عموميخدماتوامکاناتبه...

وفاضلي)شودميمحسوبعدالتبهدستيابيدراساسيعامليشهریهایریزیبرنامه

(1919،61ضياچي، درمردانوزنانبينفضایيعدالتاصلگرفتننظردربنابراین؛

شهریفضاهایدرزنانشهروندیحقوقتأميندرمهمينقشتواندمياقداماتوهابرنامه

.كندایفا
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بهراكارشانمحلكهاندافرادیفروشاندستگفتباید،يطوركلبهفروشان: دست

دربساطشانكردنپهنیااجناسگرفتندستبهباوآورندميعموميفضاهاییاخيابان

امرارمعاشساكنوثابتیاشناوروروانصورتبهشهرپرترددنقاطومعابربرخيسطح

جایيازتوانندمييراحتبهوندارنددائميوثابتمکانكهاندكاسبانيافراداین.كنندمي

یدیرینهقدمترغمبهكهگفتباید(.1918،111همکاران،ونایبي)برونددیگریجابه

.نداردوجودآنبهنسبتجامعشناختيهنوزمتأسفانهایراني،فرهنگدرفروشيدست

شتابانرشدآنمتعاقبوفروشيدستیپدیدهبامرتبطهایطرحیاهابرنامهشکست

مؤثرواجراقابلهایبرنامهتدوینازقبلاساس،اینبرادعاست؛برشاهدیفروشيدست

كردشناسایيراپدیدهاینوقوعمختلفابعادیاهازمينهبایدابتدافروشيدستباارتباطدر

؛(141همان،)نمودارائهراآنازگيریبهرهمطلوبراهکارهایبعدیمطالعاتدربتوانتا

شرایطبهبودزمينهدرشهریفروشاندستهایپتانسيلدادنقرارمدنظرباتوانميبنابراین

.كردتعریفشهرهادرآناندهيسامانمنظوربهراهایيپروژهجامعه،اجتماعيواقتصادی

دوبهيطوركلبهواستبسيارتنوعدارایشهرهادرتجاریكاربری:داران مغازه و کسبه

گوناگونيانواعبهنيزدواینازیکهر.شودميتقسيمفروشيخردهوفروشيعمدهدسته

مکملیامغایریکدیگربامشترینوعوكاركردیفعاليتبرحسبكهشوندميبندیطبقه

1422،11سعيدنيا،)هستند دريدكانصاحبكهاستشخصيدارمغازهگفتتوانمي(.

تجارتبهدكانآنطریقازكهباشدميكوچهوفرعيخياباناصلي،خيابانبازار،

پردازدمي قرارپروژهاجرایمسيردرهایشانمغازهكهمالکانيباتوافقورضایتجلب.

ترینمهمازتمليکهایپروژهدرآنانامالکمنصفانهگذاریقيمتهمچنينودارند

.باشدميشهریعمرانهایپروژهدرگروهاینحقوق

ازقسمتيدرحداقلافرادبيشترواستشهریسفرهایهمهازبخشيرویپياده:عابران

اندپيادهخودسفرهایطول بسياریدرپيادهافراداساسينيازهایوحقوق،نیباوجودا.

شودميگرفتهنادیدهگوناگونعواملواسطهبهوموارد تسهيالتوامکاناتیکسواز.
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وجایگاهباتناسبيیروچيهبهكهاستناچيزقدرآنرویپيادهسيستمبهافتهیصيتخص

عموميسطحبودنپایينعلتبهدیگرسویازونداردشهریونقلحملدرآنسهم

نيزخودگاهيویافتهپایمالراخویشیحقهحقوقپيادهفردترافيکي،هایآگاهي

،1914همکاران،وتقوایي)شودميظاهرترافيکيمختلفهایصحنهدرمتخلفعنوانبه

6 عبوراستالزمشهریداخليمعابردرعابرینعبورچگونگيبهبخشينظمبرای(.

مهمابزارهایازیکيعنوانبهپيادهمعابروگردیدهدهيسامانشهریمعابردرپيادهعابرین

1911،111درویشي،)گيردقرارموردتوجهشهریطراحيوشهرمدیریت باهمچنين(.

ازتوانميشهریتوسعههایپروژهاجرایبرایمناسبفصلانتخابودرستبندیزمان

.كردجلوگيریعابرانحركتدراختاللایجاد

یکمنافعآنموجببهكهاستحقوقيدرواقعآیندههاینسلحقوق:آینده های نسل

انتقالآیندهنسلبهاست،رسيدهارثبهقبلنسلازكهفرهنگيوطبيعيازاعمنسل

واكوسيستمازحمایتوتجدیدپذیرطبيعيمنابعازحفاظتآنموجببهكهیابد،مي

هنروفرهنگوبشردانشازحمایتآنبرعالوهوحياتكنندهتقویتهایجریان

وآورزیانهایفعاليتازاجتنابمستلزموشودميتلقيضرورتیکعنوانبه

(.1911،111همکاران،وپورهاشمي)استفرهنگيميراثوطبيعتبرآنجبرانرقابليغ

وتصميماتكهنمایدحاصلاطمينانحاضرنسلكهاستآنمقتضاینسليبينعدالت

نيزآیندههاینسلحقوقونيازهابهسازد،ميبرآوردهرااونيازهایاینکهضمناقداماتش،

بهسازدنميواردایلطمه آیندهوحاضرهاینسلنيازهایومنافعحقوق،،گریدعبارت؛

شارعنظربرخالفحق،اینگرفتننادیدهزیراگردد؛حفظعادالنهصورتبهوهمباباید

ضمانومسئوليتاینکهبرعالوهوبودخواهدآیندههاینسلبهستموظلمرواداشتنو

آیندگانحقوقحفظجهتداردوظيفهنيزاسالميحاكمبود،خواهدفعلينسلمتوجه

(1911،82فيروزی،)دهدقرارمدنظرراالزماقداماتوتدابير گرفتننظردربنابراین؛

ومحيطيزیستحقوقپایدار،توسعهنسلي،بينعدالتهمچونمباحثي ترینمهماز...

.باشندميشهریعمرانهایپروژهدرآیندههاینسلحقوق
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بهشهریعمرانهایپروژهدرشهروندیحقوقمصادیقپژوهش،ازبخشاینپایاندر

 :گرددميارائهوبندیجمع9جدولشرح

 شهری عمران های پروژه در شهروندی حقوق .3 جدول

 معلولین

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

معلولين؛برایآسانيدسترسقابلومانعبدونپروژهساختوطراحي-

ها؛پروژهدرمعلولينیویژهتجهيزاتوشهریمبلمانایجاد-

ها؛پروژهساختوطراحيدرحركتيوجسميمعلوالنامنيتتأمينبرتأكيد-

معلولين.خودرویتوقفبرایویژههایمحلاختصاصوجانمایي-

 سالمندان

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

تنهایي؛حسرفتنبينازواجتماعيتعامالتبرقراریاصلاساسبرپروژهطراحي-

سالمندان؛راحتيمنظوربهپروژهعموميفضاهایتجهيز-

تحركي؛كمازناشيهایناتوانيازپيشگيریوتحرکایجادباهدفپروژهطراحي-

سالمندان؛راحتدسترسيمنظوربهپروژهدرآسانسورويبرقپلهیگذاریجا-

راهنتابلوهایصحيحیريكارگبهونصب-

رساني.اطالعوعالئممایي،

 کودکان

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

ها؛پروژهساختوطراحيدركودكانروانيوفيزیکيامنيتتأمين-

؛هاپروژهدركودکدوستدارهایفعاليتوخدماتازمتنوعيطيفبودندسترسدر-

ها؛پروژهدركودكانبرایفعالوخالقبازیفضاهاینظرگرفتندر-

شهری؛هایپروژهدركودكانفعاليتبروالدیننظارتامکاناصلنظرگرفتندر-

باشد؛شدهلحاظآندركودكانبرایایمنيحداكثركهینحوبهپروژهطراحي-

 زنان

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

داشتهوجودهاآندرزنانعليهخشونتوقوعامکاننیتركمكهینحوبهپروژهطراحي-

باشد؛

زنان؛راحتوامنحضورمنظوربهشدهفیتعرهایپروژهمناسبنورپردازیوروشنایي-

ها؛آنراحتيمنظوربهبانوانپارکهمانندبانوانیویژههایپروژهتعریف-

شهری؛هایپروژهساختدرشدندیدهامکاناصلرعایت-

عمرانهایپروژهاجراینحوهومحتوادربارهزناناقشارازنظرسنجيونيازسنجي-

شهری.

 فروشان دست
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درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

خوداشتغالي؛هایبازارچهاندازیراه-

ها؛پروژهمحدودهدرشهریفروشاندستكردندارشناسنامه-

فروشان؛دستساماندهيمنظوربهكاربردیوكارآمدمؤثر،فضایيریزیبرنامه-

مناطقدرژهیوبهفروشاندستفعاليتبرایویژههایپهنهوهامکانگزینشوایجاد-

درآمد.كم

 داران سبه و مغازهک

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

استممکنكهیيهاپروژهایجادازقبلدارانمغازهوكسبهازنظرخواهيونظرسنجي-

كند؛مختلراآنانوكاركسب

دارند؛قرارپروژهاجرایمسيردرهایشانمغازهكهمالکانيباتوافقورضایتجلب-

شود؛تمليکپروژهاجرایراستایدربایدكهدارانيمغازهامالکمنصفانهگذاریقيمت-

برایازمزاحمتجلوگيریراستایدرشهریهایاحداثپروژهشدنطوالنيازپرهيز-

كسبه.

 عابران

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

داران؛مغازهواشخاصتوسطمعبرسدازجلوگيری-

سالمندان،كودكانمعلولين،همچونویژههایگروهراحتترددجهتمناسبتمهيدات-

و...

امنيت؛حسافزایشوشبدرعابرانمسيرمناسبنورپردازی-

عابران؛مسيرهایدرشهریمبلمانمناسبجانمایي-

عابران؛مسيردراستانداردومناسبمصالحازاستفاده-

عابرپياده.مسيرهایطراحيدرایمنيوامنيتيمباحثبهتوجه-

 های آینده نسل

درمصادیق

عمرانهایپروژه

شهری

شهری؛هایپروژهایجاددرپایدارتوسعهاصولرعایت-

عمرانهایپروژهریزیبرنامهوطراحيدرآیندههاینسلمحيطيزیستحقوقرعایت-

شهری؛

شهری؛هایپروژهبرایمحيطيزیستپيوستتهيهلزوم-

زیست؛محيطباسازگارشهریهایپروژهاحداثوطراحي-

(پژوهشیهاافتهیمأخذ:)

پژوهش محدوده

ازبعدكهاستتبریزشهردرزمينمجددیتوسعهطرحچندینازیکيعتيقموضعيطرح

ازطرحاینیمحدوده.استشدهانجامشهر،تاریخيوقدیميبافتدراسالميانقالب
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خيابانبهجنوبازكبود،مسجدبهشرقاز،(سابقمنصور)بهشتيشهيدخيابانبهغرب

استشدهمحدود(سابقبهادری)مدرسخيابانبهشمالازوخمينيامام باعتيقطرح.

تومانميليارد111بربالغاعتباریباخدماتيوتجاریمسکوني،واحد922بربالغتملک

استشدهانجام1981سالدر پوششراهکتار12مساحتبهایمحدودهپروژهاین.

1911،94همکاران،وميرغالمي)دهدمي حياتدواممنظوربهابتدادركهپروژهاین(.

ازآنماندگارهایارزشداشتننگهمصونوشهرقدیميوتاریخيبخشدرشهریفعال

موردهمچنينواحداثزمانشدنطوالنيعلتبهبودشدهطراحيهاآسيبگزند

مؤثریومطلوبآفرینينقشنتوانستعملدرمردمطرفازپروژهنگرفتنقراراستقبال

 .گردیدنيزشهرونداننارضایتيباعثمواردیدرحتيوباشدداشتهشهردر

 
 (پژوهش یها افتهیمأخذ: ) موردمطالعه محدوده جغرافیایی موقعیت .2 شکل
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 (tabrizemodern.blogfa.comپروژه عتیق شهر تبریز )مأخذ:  .3شکل 

 ها یافته ارائه و بحث

وكسبهساكنان،بامصاحبهومشاهدهاساسبركهميدانيهایپيمایشاساسبر

هایدادهتحليلوبندیجمعازبعدگردید،انجامعتيقپروژهازكنندگاناستفاده

درشهروندیحقوقواسالمياخالقفقهي،قواعدبهمربوطتوضيحات،شدهیآورجمع

:گرددميارائهذیلشرحبهتبریزشهرعتيقپروژه

 عتیق پروژه در فقهی قواعد تحلیل

،«سبيلنفي»،«الحرج»،«الضراروالضرر»،«تسليط»فقهيقواعدپژوهش،ازبخشایندر

ليوتحلهیتجزموردتبریزشهرعتيقپروژهدر«تسبيب»و«اتالف»،«مهمواهم»،«مصلحت»

:گرددميارائهذیلشرحبهقاعدههربهمربوطتوضيحاتكهاستگرفتهقرار
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یابودندساكنپروژهایناحداثمحلدركهایكسبهوساكنانازبرخي:تسلیط قاعده

دیگرهایمحلهبهوبرسانندفروشبهراخودشانملکبودندناگزیرداشتندمغازه

ميلرغمعليكسبهومالکانازبرخيپروژهایناحداثفرآینددرهمچنين.كنندمکاننقل

وهاآنبينهایيچالشباعثزمانآندركهشدندامالكشانواگذاریبهمجبورباطني

.گردیدشهریمدیریت

بافتدرساكنمردمازنظرخواهيترینكمباپروژهایناجرای:الضرار و الضرر قاعده

ایجادباعثهاسازیبلندمرتبهازبرخيهمچنيناستگرفتهصورتمحلاینقدیمي

اشرافيتوحریمرعایتبارابطهدر.استشدهاطرافهایخانهبراندازیسایهوخرداقليم

ساختهپروژهایندركهجدیدیهایساختمانازبرخيدرگفتتوانمينيزپروژهایندر

.استنشدهرعایتكاملطوربهموردایناستشده

كهاستشدهطوالنيیقدربهپروژهاینبرداریبهرهواجرامدتازلحاظ:الحرج قاعده

وصوتيهایآلودگيایجادازلحاظراهایيسختيومشکالتاحداث،هایسالطيدر

نمودن استآوردهوجودبهعابرانوساكنانبرایمروروعبورمسيرسد بعداز.

اندكيسبزفضایدارایمجموعهاستهایيضعفدارایعتيقپروژهنيزمحيطيزیست

برایمحليكهداشتهوجودقبلازمجموعهاینمجاورتدرخاقانيپارکفقطاست

استكمبسيارنيزآنوسعتكهباشدميسالكهنوسالانيمافرادنشستن هایجنبهاز.

پروژهایناحداثباگفتتوانمياستشدهشهروندانراحتيباعثكهپروژهاینمثبت

معاصرسازیبافتهمچنين.گيردميصورتسهولتبهیشهردرونیهاانهیپابهدسترسي

.استشدهایجادفضاهادرمداریپيادهواستشده

غربيشهرسازیومعماریالگویازبيشترعتيقپروژهطراحيدر:سبیل نفی قاعده

برخيهرچند.استشدهگرفتهبهرهاسالمي–ایرانيشهرسازیمدلازالگوگيرییجابه

ایرانيباغچهارطرحازالهامباكهميدانسنگفرشماننداسالمي–ایرانيفرهنگمظاهراز
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كلبتوانكهنيستحدیبهوليكردمشاهدهپروژهایندرتوانميرااستشدهطراحي

.دادجایاسالميشهرسازیبرمبتنيهایپروژهیدستهدرراپروژه

شهربرایعتيقپروژهتصویبوتهيهابتدایيفرآینددرتوانميهرچند:مصلحت قاعده

هایيكاستيباعملدروليكرددرکومشاهدهراعموميمصلحتگرفتننظردرتبریز،

كردتحميلشهرمردمبرایپروژهاجرایزماندركهمشکالتيوداشتپروژهاینكه

.استشدهكاستهپروژهاجرایساليانطيدرمصداقاینهایمزیتازگفتتوانمي

درمحدودایعدهیافردمصالحبرعموميمصالحدادنترجيحازلحاظ:مهم و اهم قاعده

اجرایمنظوربهدرازساليانطولدركههایيتملکاساسبرگفتتوانميعتيقیپروژه

برایملکشانواگذاریبهحاضركهمالکانبرخيباكههایيچالشوگرفتهانجامپروژه

سرانجامبهقانونيابزارهایدخالتباتیدرنهاواستافتادهاتفاقاندنبودهپروژهاحداث

.كردمشاهدهراعتيقپروژهدرفقهيقاعدهاینكاربردتوانمياسترسيده

شدهاحداثهایساختمانازبرخيكهكردمشاهدهتوانميعتيقپروژهدر:اتالف قاعده

هایخانهوامالکبرایدیگرهایمزاحمتبرخيونورودیدممانعتباعثپروژهایندر

ایندر.استشدهآنانمالاتالفباعثگفتتوانميكهینحوبهاستشدهپروژهمجاور

كهخاصيفعاليتوكاربریواستشدهرعایتهاكاربریسازگاریزیادیحدتاپروژه

واقعباارزشبناهایهمچنين.شودنميمشاهدهباشدداشتهدیگرهایكاربریباناسازگاری

اینهایساختمانبيندریاجداشدهبافتازكهاستنحویبهامااندشدهحفظبافتدر

.استجملهآنازخانكریممسجدكهاندشدهمحصورپروژه

عرضكههایيكوچهكهكردمشاهدهتوانميبافتنفوذپذیریازلحاظ:تسبیب قاعده

ومقياسدرنيزهاپاركينگاند،رسيدهاستانداردمتراژهایبهوشدهتعریضداشتند،كمي

باعثكهینحوبهپروژهاحداثبرنظارتباوجودرابطهدر.اندشدهطراحيمناسباندازه

تجمعمحلزمانازمقطعيدرعتيقپروژهدرشدهيطراحميدانگفتتوانمينشودناامني
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معتادان،آوریجمعباوربطیذنهادهایتوسطگرفتهانجاماقداماتباكهبودشدهمعتادان

.استكردهپيداارتقاءپروژهامنيت

 عتیق پروژه در اسالمی اخالق تحلیل

باارتباطدر»كهچهارگانهحقوقبارابطهدراخالقياصولپژوهش،ازبخشایندر

پروژهدرباشدمي«طبيعتباارتباطدر»و«نفسباارتباطدر»،«انسانباارتباطدر»،«خدا

ذیلشرحبهمربوطهتوضيحاتكهاستگرفتهقرارليوتحلهیتجزموردتبریزشهرعتيق

:گرددميارائه

تواندميعتيقپروژهفضاهایازیاكنندهاستفادهوبينندههريراحتبه:خدا با ارتباط در

معماریدركهيدرصورتاست،شدهطراحيمدرنصورتبهمذكورپروژهكهدریابد

كردمشاهدهرامعماریكالبددرخدامحوریمصداقتوانميكهاستسنتي وضوحبه.

تزیيناتوحدت،دركثرتوكثرتدروحدتپروژهاینمعماریدركهدریافتتوانمي

.نداردجایي...وبرونودرونهمگونياسالمي،

درتوانميراسنتيمعماریدرطلبيكمالوعبادتخدامحوری،هایجلوهدیگراز

وقبلهسمتبهبناهااینگيریجهتوبناهامختلفهایقسمتدرقرآنيمطالبحک

وفایيواوغانيزادهولي)دانستعبودیتوعبادتتوحيد،اساسياصلبهاشاره

هایيجلوهچنينميدانيهایبررسيومشاهداتاساسبركه(12و1911،11پورسرخابي،

كردمشاهدهتوانميكمترپروژهاینطراحيدررا قدیميمسجدبهتوانميفقط.

كرداشارهاستقاجارعصربهمربوطوداردقرارميدانشماليقسمتدركهخانكریم

.استماندهباقينخوردهدستميدانشماليقسمتدربازسازیازبعدكه

واخالقيهایارزشنمودیدربارهشدهانجامهایتحليلارزیابي:انسان با ارتباط در

درویهایارزشوحقوقانسان،كهاستامرایننشانگرپروژهاینمعماریدرحقوقي

وتعادلازلحاظ.استنشدهرعایتمواردبرخيدرواستبودهموردتوجهمواردبرخي

تاموارداینگفتتوانميخودجایدرچيزیهرقرارگيریونما،وپالندرتوازن
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واشرافيتودیدكنترل،تيمحرمافراد،حریمحفظازلحاظولياندشدهرعایتحدودی

معماریكالبددرمجاور،مسکونيواحدهایدیگرباجدیدمسکونيواحدهایهماهنگي

داشتهیکساناستفادهافرادهمه...وآبهوا،آفتاب،نورنظيرطبيعيمنابعازتانيافتهنمود

نيز...وكودكانسالمندان،معلوالن،مانندتوانكماقشارحقوقرعایتبارابطهدر.باشند

.استشدهآناننيازهایواقشاراینبهاندكيتوجهگفتتوانميپروژهاینطراحيدر

راخودنمایيعدموتواضعتوانميكهاستبوميوسنتيمعماریدر:نفس با ارتباط در

ازاستفادهومشاهدهبارکیباعادیفردیهركهيدرصورتكرددرکومشاهدهوضوحبه

همينشایدواستشدهطراحيمدرنصورتبهپروژهاینكهدریابدتواندميعتيقپروژه

ایندرخودنمایيعدموتواضعمصداقبرایكميدرصدبتوانكهباشدعامليدليل

درفضایيتعادلهرچندگفتتوانمينيزفضایيعدالتبارابطهدر.گرفتدرنظرپروژه

قرارتوجهيكمموردفضایيعدالتمعيارهایسایرولياستشدهرعایتپروژهاین

استگرفته نيزپروژهاجرایوطراحيریزی،برنامهدرخيرخواهيمعياربارابطهدر.

اساسبرحتماًشودميگرفتهنظردرتوسعهبرایابتدادركهایپروژههرگفتتوانمي

پروژهبارابطهدركهگرددميگذاریپایهعموميمنفعتنظرگرفتندروخيرخواهياصل

عموميمنفعتبهتوجهوخيرخواهياساسبرقطعاًنيزپروژهاینكهگفتتوانميعتيق

ساكنان،برایرامشکالتياحداثفرآیندطيدرهرچنداستشدهتعریفتبریزشهربرای

عموميخيرخواهياصلگفتتوانميكلدرولياستآوردوجودبه...وعابرانكسبه،

.كردمشاهدهتوانميپروژهایندررا

استشدهساختهوطراحيمدرنصورتبهكهعتيقپروژهدر:طبیعت با ارتباط در

واستشدهگذشتهازتركمرنگطبيعتومحيطبهتوجهكهكردمشاهدهتوانمي

گيریجهتاقليمي،وضعيتاساسبرپروژهاستقرارهمچونطبيعتبهاحتراممصادیق

پروژهایندرآوردبومسازهومصالحتجدیدپذیر،هایانرژیازگيریبهرهوپروژهمناسب

شودميدیدهكمتر زمانطيدرگفتتوانميعتيقپروژهبارابطهدرهمچنين.
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مصالحگردوغبارازجملهمحيطيهایآلودگيازمواردیپروژهایناحداثمدتطوالني

.استشدهشهروندانواطرافمحيطبههایيآسيبباعثوسازساخت


 عتیق پروژه در شهروندی حقوق تحلیل

،«معلولين»هایگروهشهروندیحقوقپژوهش،یهاليوتحلهیتجزازسومبخشدر

هاینسل»و«عابران»،«دارانمغازهوكسبه»،«فروشاندست»،«زنان»،«كودكان»،«سالمندان»

مربوطتوضيحاتكهاستگرفتهقرارليوتحلهیتجزموردتبریزشهرعتيقپروژهدر«آینده

:گرددميارائهذیلشرحبهگروههرشهروندیحقوقبه

كهاستشدهمعلولينبرایمشکالتيباعثعتيقپروژهدرميدانسطحاختالف:معلولین

كندميمحدودراميدانبههاآندسترسي ویژهرمپميدان،ازسمتیکدرهرچند.

رمپهمميداندیگرسمتدرتوانستميحالنيدرعولياستشدهطراحيمعلولين

كردایجادوبينيپيشدیگری مشاهدهمعلولينویژهتجهيزاتپروژهایندرهمچنين.

.شودنمي

استفادهبرایسالمندانكهاستشدهباعثعتيقپروژهدرميدانجدیدساختار:سالمندان

راحتيباعثميداندريبرقپلهتعبيهباتوانستميامراینكهشونددشواریدچارآناز

شدهتعبيهنشستنبرایكهاندكيمبلمانرازيغبهپروژهایندر.شودسنيقشرایندسترسي

.استنشدهایجادسالمنداندرتحرکایجادبرایتجهيزاتياست

عنوانبهتواندميكهاستنحویبهعتيقپروژهدرشدهيطراحميدانویژگي:کودکان

بگيردقرارمورداستفادهكودكانبازیواسکيتزمين كردناضافهباهمچنين.

ميدانشدههيتعبفضاهایدرشاپيكافورستورانسوپرماركت،همچونهایيكاربری

.بودعتيقپروژهدريقشرسنایننيازهایشدنبرآوردهشاهدحدودیتاتوانمي
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بيرون،ازكمنظارتودیدامکانباپروژهاینميداندرهامکانبرخيوهاپلهزیر:زنان

درنورپردازیوروشنایيازنظرپروژهفضاهایازبرخيهمچنين.هستندخطرمعرضدر

ازكنندهاستفادهزنانبرایناامنيافزایشباعثتواندميكهندارندقرارمناسبيوضعيت

.شودپروژه

بهمشغولمحلایندرفروشاندستازبرخيپروژهاحداثازقبل:فروشان دست

كهینحوبهاستشدهكمترپروژهاحداثساليانطيدررونداینوليبودندامرارمعاش

پروژهایندرهمچنين.كردمشاهدهمحدودهایندرتوانميرافروشيدستكمتردیگر

هایپتانسيلبهتوجهباولياستنشدهگرفتهنظردرفروشاندستبرایمشخصيفضای

سالایامازبرخيدرجامعهازقشراینحقوقاحيایراستایدررافضاهایيتوانميميدان

.گرفتنظردرهاآنبرای

رفتهازدستحقوقاستنتوانستهطرحاینگفتتوانمييطوركلبه:داران مغازه و کسبه

كندجبرانراقدیميكسبه اجرایباكهداشتندفعاليتقدیميهایكسبهمکان،ایندر.

تجارییهایكاربردرجدیدیمغازهصاحبیارفتنددیگرهایمکانبهیاطرحاین

احداثپروژهایندركهتجاریهایكاربریبارابطهدر.شدندپروژهایندرشدهاحداث

موردفضاهااینكهینحوبهباشندداشتهراالزمكارایينتوانستندگفتتوانمينيزشدند

.هستندخاليتجاریفضاهایاكثرونگرفتهقرارمردماستقبال

سدازلحاظفراوانيمشکالتباعابرانپروژهایناحداثمدتيطوالنفرآینددر:عابران

حقوقبارابطهدرپروژهاینمنفينکاتازكهاندبودهمواجهصوتيهایآلودگيومعبر

احداثبهتوانمينيزعابرانحقوقبارابطهدرپروژهاینمثبتنکاتاز.استبودهعابران

كرداشارهميدانداخلدرمتروایستگاه بينپيادهعابرهوایيپلپروژهایندرهمچنين.

شهروندانامنيتوایمنيافزایشوراحتيباعثكهاستشدهنصبتجاریهایمجتمع

 .استشده
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اساسبرعتيقپروژهدرآیندههاینسلحقوقگرفتننظردربارابطهدر:آینده های نسل

وپایدارتوسعهاصولرعایتزیست،محيطباسازگاریهمچونشدهگرفتهنظردرمصادیق

برآوردهپروژهایندرحقاینزیادیحدتاگفتتوانمينسليبينعدالتگرفتننظردر

اینازبعدیكنندهاستفادههاینسلبرایرامشکالتيبروزآیندهدرتوانميواستنشده

.بودمتصورپروژه


 گیری نتیجه

وطراحيریزی،برنامهشهرهاعمرانوتوسعهمنظوربهبسياریهایپروژهحاضرعصردر

ميانایندر.دهندميقرارتأثيرتحتراشهریجامعهازمختلفيذینفعانكهشوندمياجرا

مواردیدربلکهنيستندشهرآنساكناننيازهایكنندهتأمينتنهانههاپروژهازبرخي

آورندميوجودبهشهروندانبراینيزرامشکالتي عمرانيهایپروژهازبسياری.

برمبتنيكهاسالميجامعهیکهنجارهایبهتوجهبدونایرانشهرهایدرشدهفیتعر

اندشدهاجرااستشهروندیحقوقواسالمياخالقدیني،قواعد بهتوجهعدمهمين.

هاپروژهاینازبسياریشدهباعثكهاستبودهایراني–اسالميجامعههنجارهای

نشانپژوهشایننتایج.نشودشهروندانتوسطهاآنازچندانياستقبالوخوردهشکست

سهاساسبراساسيبازخوانيیکبهنيازایراندرشهریعمرانهایپروژهاحداثكهداد

یتوسعهمسيردربتوانتاداردشهروندیحقوقواسالمياخالقاسالمي،احکامبعد

وبرآوردهراپروژهانتظارمورداهدافيخوببهبتواندكهیافتدستالگویيبهشهری

شهرعتيقپروژهپژوهشایندر.برساندممکنحداقلبهنيزراآنمنفيعوارضوپيامدها

عنوانبهباشدميكشورفرسودههایبافتنوسازیهایپروژهترینبزرگازیکيكهتبریز

قواعدرعایتازنظرپروژهایندادنشانپژوهشهاییافته.گردیدانتخابمطالعاتينمونه

بهاستنتوانستهوداشتهقرارپایينيسطحدرشهروندیحقوقواسالمياخالقفقهي،

.باشدداشتهمطلوبومناسبپاسخگویيبعد،سهاینمصادیق

هایپروژهبارابطهدرشدهارائهشهروندیحقوقواخالقياصولفقهي،قواعد

ریزان،برنامه،گذاراناستيسبرایالگویيعنوانبهتواندميپژوهشایندرشهریعمران
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باشدهاپروژهایجادوتعریففرآینددرشهریمدیرانوطراحان ازگيریبهرهكناردر.

اطرافساكنانومردمنظراتبهتوجهوعموميمشاركتبحثبایدگانهسهاصولاین

امراینبرایاجرایيهایدستگاهوشهریمدیریتوشدهشمردهمهمنيزپروژهیک

داشتهپيدررارضایتمندیوموفقيتبيشترینهاپروژهتاكنندتعریفمناسبيجایگاه

باشند وآثاربررسيبرایمناسبجایگاهتعریفتواندميگامترینمهمراستاایندر.

.باشدكشورتشکيالتيوقانونينظامدرهاآناجرایازقبلخصوصبههاپروژهپيامدهای

حقوقواسالمياخالقاسالمي،احکامیعنياصلسهایناگرنهایي،سخنعنوانبه

موردتوجهكشورمانشهریهایپروژهاجرایوطراحيریزی،برنامهدرشهروندی

عموميرضایتمندیوكارایيبيشترینباهایيپروژهشاهدشود،سازیپيادهوقرارگرفته

 .شدخواهندتبدیلموفقهایيپروژهبهوقرارگرفتهجامعهاستقبالموردكهبودخواهيم
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 منابع
،11سال،سياستوحقوقپژوهشتعهد،اقسامومبانيمفهوم،:درتأملي،(1988)محمدرضا.احمدی،

.1-41صص،16شماره

برایشهریمحيطسازیمناسبروش،(1919)صدفناز.دلجوان،وفائزهسيدهاالسالمي،شيخاعتماد

دوره،صفه،(موردیطوربهسازیمناسبمقرراتوضوابطازاستفادهراهنمای)معلولافراد

.91-62صص،61شماره،14

تأثيرگذارعواملبررسي،(1916)مينا.كبودرآهنگي،والساداتعاطفهشمسي،یاسمن،افشارالهوری،
یسوبهمليكنفرانسنخستين،انيبندانششهریفضاهایدرسالمندانحقوقارتقایبر

.ایرانتهران،،1916ماهبهشتیارد،انيبندانشمعماریوشهرسازی

حقوقبامرتبطفقهياصولتأثير،(1911)فرزانه.محمدی،عليوسحرارجمندی،محمدرضا،بمانيان،

موردینمونه)مسکنطراحيدرعدلیپایهبرشهروندی –ایرانيهایخانهازموردسه:

.81-122صص،11شماره،اسالمي–ایرانيشهرمطالعاتفصلنامه،(اسالمي

حقوق»مفهومتوسعهوگيریشکل،(1911)سحر.زارعي،وفرهاددبيری،سيدعباس،پورهاشمي،

،18دوره،ستیزطيمحتکنولوژیوعلومزیست،محيطالمللبينحقوقدر«آیندههاینسل

.169-118صص،9شماره

پيادهعابرانحقوقبرمؤثرعواملارزیابي،(1914)طاهره.كوخاني،وشيخيصبا،،اكبريعلتقوایي،

،1-9شماره،جهاننقشپژوهشي–علميفصلنامهاسالم،درشهروندیحقوقاصولبهتوجهبا

.1-11صص

دركودكانمشاركتهایآموزه،(1911)اله.عنایتنسب،محقوشهرهعزتيان،سيدمحسن،حبيبي،

موردیمطالعهكودکدوستدارشهریفضایطراحيفرآیند فصلنامهلنجان،سدهشهر:
.111-112صص،11شماره،شهریمطالعاتپژوهشي–علمي

بازتوليددرشهربهحقنظریهپایش،(1422)مریم.رحماني،وشهراممحمدی،محمدتقي،حيدری،

موردیمطالعه)سالمنددوستدارشهرفضای ،(زنجانشهرمركزیبخشفرسودهبافت:

.111-111صص،1شماره،19دوره،انسانيجغرافيایهایپژوهش
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فضاهایدرزنانحضورهایمحدودیتبررسي،(1919)حسنيه.شيرخاني،واحمدالحسيني،خادم

مطالعات)شهریشناختيجامعهطالعاتم،(شهرنيشاهشهر:موردییمطالعه)شهریعمومي
.161-111صص،12شماره،4دوره،(شهری

اردبيل،شهردرروهاپيادهكالبدیهایچالشبرميدانيتحليلينگاهي،(1911)یوسف.درویشي،

.111-111صص،(11و11:پياپي)4و1شماره،1سال،معماریوهنرمطالعات

نفسبرانسانحقشناسایييسنجامکان،(1911)ابوالحسن.مجتهدسليماني،والهحجتنيا،رحماني

-111صص،11شماره،19سال،اسالمىحقوقفقهىمبانى،(تسليط)سلطنتقاعدهموجببه

161.

آیتجليليواحمددیلمي، حقوقآن،حقوقيكاركردهایومهمواهمقاعده،(1911)اهلل.مراد،
.1-16صص،66شماره،1سال،اسالمي

باایرانحقوقواماميهفقهدرهاشهرداریطرفازاراضيقهریتملک،(1911)مهرداد.سعيدی،
علومدانشگاهخصوصي،حقوقوفقهرشتهارشدكارشناسينامهپایان،قضایيآراءبرتأكيد

.اداریخدماتوقضایي

اسالمي،شهرسازیومعماریاصولدرآنرعایتوالضررقاعده،(1911)محمدكاظم.سيفيان،

.19-11صص،9دوره،زیباهنرهای

شهریفضاهایسازیمناسببررسي،(1911)محمود.پور،گنجيواميراشنویي،محسن،شاطریان،

موردینمونهجانبازانومعلوليندسترسيجهت آمایشمجلهكاشان،شهردولتيادارات:
.11-16صص،11مسلسلشماره،6سالفضا،جغرافيایي

سبيلنفيآیهفقهيواكاوی،(1916)محمدسعيد.ممتازنيا،وسيدحميدرضامليحي،روشنعلي،شکاری،

وقرآننامهپژوهشمدرن،دولتدرانتخابيمناصببهنسبتآنشمولوسوهمادلهو
.91-46صص،11شمارهحدیث،

شهریهایپروژهاجرایوریزیبرنامهفرآیندعملتافکراز،(1911)محمدصالح.بيدهندی،شکوهي

.11-11صص،14شماره،منظرتهران،

روابطواساسيقانونمنظراز«سبيلنفيقاعده»جایگاه،(1421)محمود.جاللي،وشهرامصفائي،

.161-1،189شماره،11دوره،عموميحقوقمطالعاتفصلنامهایران،المللبين
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برتأثيرگذارعواملوابعادتحليل،(1911)علي.خوراسگاني،ربانيوبهادرزماني،حامد،صفری،

وجغرافياایران،درشهریریزیبرنامهایحرفهاخالقدستورالعملبندیصورتفرآیند
.49-12صص،4شماره،82پياپي،91سال،محيطيریزیبرنامه

بهنگاهيباایرانحقوقينظامدرشهروندیحقوقجایگاهبررسيونقد،(1911)محسن.طاهری،
.1-19صص،1دورهشهروندی،حقوقتبيينمليهمایششهروندی،حقوقمنشور

اثربخشيبارفتاریصداقتیرابطه،(1919)ليال.محبي،ومهردادمدهوشي،محسن،ثاني،عليزاده

.1-1صص،1شماره،1سال،فناوریوعلومدراخالقفصلنامهها،سازماندررهبران

فصلنامهدواسالمي،فقهمنظرازشهرسازیقواعدواصولتبيينوبررسي،(1911)حسين.عندليب،
.1-16صص،6شماره،4سال،علویفقهمعارفاختصاصي–علمي

زندوستدارشهرمعيارهایشناسایي)زندوستدارشهر،(1919)محدثه.وضياچيواهللنعمتفاضلي،

 ،فرهنگيپژوهيجامعه،(تهراناجتماعيمختلفهایگروهوهاپایگاهبهمتعلقازنظر

.81-11صص،9شماره،1سالفرهنگي،مطالعاتوانسانيعلومپژوهشگاه

فصلنامهآینده،هاینسلحقوقمبنایعنوانبهعدالتحقوقيوفقهيبررسي،(1911)مهدی.فيروزی،
.61-88صص،124پياپيشماره،4شماره،11سالفقه،پژوهشي–علمي

اصفهانشهرمناطقاساسبرایحرفهاخالقوضعيتسنجش،(1911)حسين.ضبيحي،وزینبقرباني،

.11-119صص،9شماره،18سال،«اسالميمدیریت»علمينشریهشهری،مدیراندیدگاهاز

شهرهایویژگيبررسي،(1911)الدین.جمالسهيلي،وابوالفضلغياثوند،حسينيكربالیي

موردیمطالعهكودكاننگاهازيداشتندوست –علميفصلنامهقزوین،شهرداریدومنطقه:
.11-68صص،1شمارهشهری،مطالعاتپژوهشي

تواضع،(1911)حميدرضا.یزداني،وجبارباباشاهي،حسن،متين،زارعيبهزاد،محمدیان،

دولتي،مدیریتفصلنامهجدید،عصرهایسازمانرهبریدرمحوریشایستگي:يسازماندرون

.169-181صص،4شماره،12دوره

پژوهشيعلميصلنامهفاسالم،اقتصادیمذهبواسالمياخالق،(1911)سيدحسين.ميرمعزی،
.99-11صص،61شماره،16سالاسالمي،اقتصاد

یتوسعهدرفضایيعدالتارزیابي،(1911)بهرام.عليزاده،ومحمدعلينژاد،كيمرتضي،ميرغالمي،

شماره،11سال،نظرباغماهنامهتبریز،شهرعتيقموضعيطرح:موردپژوهيفضاهایمجدد

.49-11صص،61
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ارشدكارشناسينامهپایان،هاشهرداریتملکقانونحقوقيوفقهيبررسي،(1914)فاطمه.موالئيان،

.اصفهانياشرفيشهيددانشگاهاسالمي،حقوقوفقهرشته

فصلنامهریزی،برنامهدرایحرفهاخالقكدهای،(1918)فرشته.دستواره،وبهزاداصل،پورملک
.12-81صص،9شماره،1سالجغرافيایي،محيطپایدارتوسعه

فروشيدستگيریشکلیهانهيزم،(1918)مهرداد.راد،توكليواصغريعلسعيدی،هوشنگ،نایبي،

.141-161صص،1شماره،12دوره،ایراناجتماعيمسائلبررسيرشت،شهردر

متعاليه،سياستحکومتي،وشرعياحکاماستنباطدرآننقشومصلحت،(1911)عبداهلل.نظرزاده،

.11-18صص،1شماره،1سال

دوفصلنامهمسکوني،كاربریرویکردباشهرسازیاحکامبررسي،(1911)مریم.زاده،نصراهللوفادار
.111-41،111شماره،14سال،حقوقمبانيواسالميفقهمطالعاتعلمي

معماری،باآنارتباطواخالق،(1911)الناز.پورسرخابي،وفایيومحمدباقراوغاني،زادهولي

.1-18صص،4شماره،1سال،معمارییاندیشهپژوهشي–علميدوفصلنامه

آن،برمؤثرعواملوشهروندیحقوقاززنانآگاهي،(1912)ابوالفضل.امانيان،وجعفرهزارجریبي،

 .1-18صص،1شماره،9سال،ایمنطقهوشهریهایپژوهشومطالعات

https:// tabrizemodern.blogfa.com, 1400. 

https://wiki.ahlolbait.com, 1400. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دریوحقوقشهروندياحکامواخالقاسالمگاهیجا(.1421.)ديحم،یغفار.،اصغر،يموالئاستناد به این مقاله:

(،11)1،یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه،(زیتبرقي:پروژهعتي)نمونهمطالعاتیعمرانشهریهاپروژه

191-114.
DOI: 10.22054/urdp.2022.66263.1410 

 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License... 


