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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.
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مقاله پژوهشی
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جایگاه احکام و اخالق اسالمی و حقوق شهروندی در پروژههای
عمران شهری (نمونه مطالعاتی :پروژه عتیق تبریز)

حمید غفاری

دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز،
تبریز ،ایران

تاریخ ارسال1011/11/52 :

اصغر موالئی



استادیار شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
صرفنظر از موضوع آن ،آثار و پيامدهایي به دنبال خواهد

درميآید ،
هر پروژه عمران شهری كه به اجرا  
مهمترین هنجارهای شهرهای
پروژهها رعایت شود.یکي از  
مربوط به فرهنگ این شهرها نيز در اجرای این  
پروژههای عمران شهری
ایراني– اسالمي ،در نظرگرفتن احکام و اخالق اسالمي و حقوق شهروندی در  
ميتوان شاهد رعایت
اجراشدهای در شهرهای ایران  

ميباشد ،اصول و قواعدی كه در كمتر پروژه شهری 

آنها بود .در همين راستا این پژوهش درصدد مطالعه جایگاه احکام و اخالق اسالمي و حقوق
شدن  

تاریخ پذیرش1011/10/10 :

ميشوند باید قواعد و هنجارهای
پروژهها در بستر شهرهای ایراني– اسالمي اجرا  
یيكه این  
داشت.ازآنجا 

ميباشد.روشاتخاذشدهدرپژوهشحاضر،توصيفي-تحليليبوده
پروژههایعمرانشهری 
شهروندیدر 
بزرگترین

منطقي بهره گرفته شده است .همچنين در این پژوهش پروژه عتيق شهر تبریز كه یکي از 
بهعنوان نمونه مطالعاتي انتخاب گردیده است.جامعه
ميباشد  
بافتهای فرسوده كشور  
پروژههای نوسازی  

یافتههای
ميدهند .
استفادهكنندگان از پروژه عتيق تشکيل  

آماری پژوهش را نيز ساكنان ،كسبه ،عابران و 

ISSN: 2476-5864

بهمنظور تنظيم مفاهيم و تدوین چارچوب مفهومي پژوهش از روش تحليل محتوای متون و استدالل
كه  

ميدهد پروژه عتيق شهر تبریز از منظر رعایت قواعد فقهي ،اخالق اسالمي و حقوق
پژوهش نشان  
پروژههای
شهروندی در سطح پایيني قرار داشته و نتوانسته است به مصادیق این سه بعد از آثار و نتایج  
پروژههایشهری
پروژههایيمبتنيبررضایتحداكثریشهروندانودرنهایتموفقيتهرچهبيشتر 
تعریف 
كمکكند.

کلیدواژهها :احکام اسالمی ،اخالق اسالمی ،حقوق شهروندی ،پروژههای عمران شهری.
نویسندهمسئول A.molaei@tabriziau.ac.ir:

eISSN: 2476-6402

ميتواندبهمتصدیانمدیریتشهری،برای
عمرانشهریپاسخگویيمناسبداشتهباشد.نتایجاینپژوهش 
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مقدمه و بیان مسئله
فعاليتهای انساني هستند كه نقش مهمي در زندگي ساكنان دارند و

شهرها بستر و محيط 
مداخلهای كه در سيستم شهر صورت گيرد دارای آثار و پيامدهایي برای شهر و

هر نوع 
ميگيرد ایجاد
مهمترین مداخالتي كه در شهرها صورت  
ساكنان آن خواهد بود.یکي از  
ميباشد كه موجب ایجاد تغييرات و
بهمنظور آباداني و رفاه شهرها  
پروژههای عمراني  

ميشود.دركنارمنافعفراواني
دگرگونيهایيدرحوزههایمختلفحياتجمعيوفردی 

پروژهها برای شهرها دارند در برخي موارد نميتوانند به اهداف مورد انتظار دست
كه این  
زیستمحيطي نامطلوبي در شهرها برجای

یكه آثار اجتماعي ،فرهنگي و 
بهنحو 
پيدا كنند  
پروژههابرای
همانقدركهایجاداین 
گذاشتهوباعثنارضایتيساكنانشهرهانيزميشوند .
یكه
بهنحو 
آنها نيز مهم است  
شهرها اهميت دارد به همان اندازه كيفيت و فرآیند ایجاد  
هزینههایسنگينيبهشهروندانومدیریتشهری خواهد
عدمتوجهبهآنمنجربهتحميل 
طرحها و
برنامهریزی و اجرای  
پروژهها جزء مهمي از  
شد .لذا ارزیابي آثار و پيامدهای  
ميباشدكهبایدموردتوجهمدیریتشهریقرارگيرد .
برنامهها 

پروژههای
در شهرسازی ایراني– اسالمي نيز به دليل ماهيت شهرها و تأثيری كه  
عمران شهری بر زندگي انساني دارد ،توجه به احکام و اخالق اسالمي و حقوق شهروندی
صرفنظر از

پروژهها 
ميشوند نيازی اساسي است.این  
پروژههایي كه در شهرها اجرا  
در  
پروژهها در بستر
یيكه این  
موضوع آن ،آثار و پيامدهایي به دنبال خواهد داشت و ازآنجا 
ميشوند باید قواعد و هنجارهای
شهرهای ایراني– اسالمي برنامهریزی ،طراحي و اجرا  
آنها رعایت شود.در همين راستا این
مربوط به فرهنگ این شهرها نيز در فرآیند احداث  
بهرهگيریازرویکرداستداللمنطقيدرصدداستخراجاحکامواخالقاسالمي
پژوهشبا 
ميباشد .در بخش نمونه مطالعاتي نيز
پروژههای عمران شهری  
و حقوق شهروندی در  
بافتهای فرسوده كشور
پروژههای نوسازی  
بزرگترین  

پروژه عتيق شهر تبریز كه یکي از 
ميباشد از منظر احکام و اخالق اسالمي و حقوق شهروندی موردمطالعه قرار گرفته است.
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مهمترین سؤال پژوهش نيز به این صورت است كه جایگاه احکام و اخالق اسالمي و

پروژههایعمرانشهریچيست؟
حقوقشهروندیدر 

روش پژوهش
یكه برای تنظيم
بهنحو 
ميباشد  
پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصيفي– تحليلي  
مفاهيم و تدوین چارچوب مفهومي و همچنين استخراج مؤلفهها و معيارهای پژوهش از
بهمنظور
روش تحليل محتوای متون و استدالل منطقي بهره گرفته شده است .همچنين  
شيوهی مصاحبه استفاده شده است.
مطالعه محدوده پژوهش از روش پيمایش ميداني و  
فرایند انجام پژوهش به این صورت است كه پس از طرح مسئله و بيان ضرورت رعایت
پروژههای عمران شهری ،به استخراج
احکام و اخالق اسالمي و حقوق شهروندی در  
مطالعهی موردی نيز به

ميشود.در ادامه در بخش 
مؤلفهها و شاخصهای پژوهش پرداخته  
بررسي جایگاه احکام و اخالق اسالمي و حقوق شهروندی در پروژه عتيق شهر تبریز
پرداختهميشود.شکل1فرآیندانجامپژوهشحاضررانشانميدهد.

شکل  .0فرآیند انجام پژوهش (مأخذ :یافتههای پژوهش)
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پیشینه پژوهش
دررابطهباموضوعپژوهشبرخيمطالعاتانجامگرفتهاستكهدرادامهبهتوضيحبرخي
بهطورمختصرودرحدضرورتاشارهخواهدشد :
انجامشده 
ازاینمطالعات 
مقالهایباعنوان«بررسياحکامشهرسازیبارویکرد
نصراهللزاده()1911در 

وفاداربهرهمندیازآیاتقرآن،روایاتوسنتپيامبرگرامياسالم(ص)و
كاربریمسکوني»با 
اهلبيت (ع) و بر اساس تفاسير و اصول و قواعد فقهي ،نکات مرتبط با احکام كاربری

مسکوني را استخراج و با بهرهگيری از تحليل محتوا بيان ميكند ميزان و محل استقرار
ميتواند تحت تأثير احکام
كاربریهای مسکوني از جهت سازگاری و وابستگي و ظرفيت  

ميتوان بر اساس فقه
فقهي شکل گيرد .طبق این تحقيق مشخص گردید شهرسازی را  
شيعي رقم زد و نوعي از شهرسازی بر پایه احکام اسالمي داشت.لذا با عملي شدن این
مناسبسازیمحصوالتكاربرینظامشهرسازیوتسهيل

ميپذیرد
پژوهشآنچهصورت 
كاربریها با توجه به احکام اسالمي است .ضمن اینکه بر این اساس سطح

و كارآمدی 
ميیابد .
تعامالتاجتماعيكهناشيازباورهایدینيشهرونداناست،ارتقاء 
مقالهایتحتعنوان«بررسيوتبييناصولوقواعدشهرسازی
عندليب()1911در زیرشاخههای «فقه تمدني»

ميكند «فقه شهرسازی» كه یکي از 
از منظر فقه اسالمي» بيان  
است ،این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مدنظر اسالم را در حوزه
شهرسازیازمنابعمعتبراسالمياستخراجودراختيارمجریانامرقراردهد.فرضيهپژوهش
نيز به این صورت است كه از منظر فقه اسالمي اصول و قواعدی همچون:لزوم عمران و
محيطزیست،حرمتاتالفو...برمقوله

انسانهاو
آبادانيزمين،مصلحت،عدماضراربه 
شهرسازی حکمفرما است.برای بررسي این فرضيه نيز با روش اجتهادی به بررسي منابع
اصيل اسالمي پرداخته است .درنهایت نيز بر اساس بررسيهایي كه در پژوهش صورت
ميتوان با تکيه بر تراث فقه اسالمي قواعد مهمي را در حوزه
پذیرفت مشخص گردید  
مسائلشهرسازیاستخراجوتبيينكرد .
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مقالهی «اخالق و ارتباط آن در
وليزاده اوغاني و وفایي پورسرخابي ()1911در  
 انجامشده
بهرهگيریاز روشاسنادیوبا رویکردتفسيری،باتکيهبرمطالعات 
معماری»با 
ميكنند
به تبيين ارتباط اخالق و معماری پرداختهاند .بر اساس نتایج تحقيق ،آنها بيان  
ميتوان نسبت اخالق و معماری را در سه حوزه كلي یعني :اخالق در حرفه معماری

حرفهاییااخالق شخصمعمار)،اخالقدرمعماری (صفاتساختماني)و اخالق
(اخالق 
و رفتار متأثر از محصول عمل معماری بررسي كرد .اخالق حرفهای در معماری در
حوزههایاخالقبندگيوجلبرضایخدا،اخالقفردیهمچونصداقتوتواضعفرد،
اخالق سازماني (اجتماعي) مانند مشورت و احترام به حقوق و نظر دیگران و اخالق
آنها همچنين بيان
قابلپيگيری است  .
زیستمحيطي مانند توجه به معيارهای پایداری  

حرفهای معماران است .با
ميكنند بنای معماری مکان نمودارشدن اخالق فردی و  

مسئوليتپذیری معمار در قبال خود ،خدا ،طبيعت و

ایگری ،اخالقمند شدن و 
حرفه 

جلوهگر صفات اخالقي خواهد
دیگران ،اثر معماری وی نيز با طراحي مناسب و اخالقمند  
شد .
مقالهای با عنوان «تأثير اصول فقهي مرتبط با حقوق
 بمانيان و همکاران ()1911در  خانههای ایراني–
پایهی عدل در طراحي مسکن (نمونه موردی:سه مورد از  
شهروندی بر  
بهعنوان مهمترین
اسالمي)» با رجوع به قرآن و احادیث ،تجلي اصل «الضرر و الضرار»  
كردهاند.نتایجحاصل
پایهیعدلدرمعماریمسکوني،بررسي 
اصلحقوقشهروندی،بر 
مهمترین اصل مرتبط با حقوق
كنندهی این موضوع است كه این اصل بهعنوان  
ان 
بي 
خانههای ایراني– اسالمي تأثير گذاشته است .این
شهروندی ،در تمامي ابعاد معماری  
تأثيرات برگرفته از مفهوم عدل است كه شامل تعادل و توازن در پالن و نما ،هماهنگي
واحد مسکوني با دیگر واحدها ،مسئله حریم خصوصي و عمومي و محرميت در معماری
بناها در نظر گرفته شده است.اصول دیگری چون احترام به دیگر افراد نظير همسایگان و
عابران،رعایت حق شفعه،احترامبهحقوق همسایگاندراستفادهازمنابعطبيعينظيرآب،
نور ،آفتاب و  ،...رعایت پاكيزگي و عدم آسيب رساندن به همسایگان و دیگر افراد ازنظر
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بصری ،صوتي و  ...همگي جزو اصولي هستند كه در فقه اسالمي رعایت آن ضروری
است.

مبانی نظری پژوهش
واژهشناسی
واژهشناسي مفاهيم اصلي پژوهش كه عبارتاند از «فقه»،
در این بخش از پژوهش  ،
ميشود :
«اخالق»«،حقوقشهروندی»و«پروژهشهری»بهشرحذیلارائه 
كردهاند؛ هرچند
لغتشناسان عرب واژه «فقه» را به مطلق «فهم ،علم و ادراک» معنا  
فقه  :
برخي از لغویين دایره معنایي این واژه را ضيق كرده و گفتهاند« :علمي كه با تأمل و
ميآید» علم فقه نام دارد.در اصطالح نيز معنای معروف و مشهور آن
اندیشيدن به دست  
عبارت است از «مجموعه قضایایي كه كاشف از حالل و حرام و اعتبارات الهي است.
ميشود»
قضایایي كه با تالش و اجتهاد «فقيه» از منابع و مستندات شرعي استخراج  
(عندليب8،1911،و .)1
پذیرفتهشدهميان

مجموعهیعادتهاورفتارهایفرهنگي

اخالق:اخالقدرلغتبهمعنای
خلقوخوی ،خویهای پسندیده ،رفتار شایسته و پسندیده و ...
مردم یک جامعه؛ رفتار  ،
وليزاده اوغاني و وفایي پورسرخابي .)1 ،1911 ،بيشتر عالمان اخالق باور
آمده است ( 
ملکهای برای نفس است كه با داشتن آن ،رفتار بدون اندیشه و با
دارند كه اخالق حال یا  
ميشود (ميرمعزی،
سهولت و آساني از طرف كسي كه این هيئت نفساني را دارد صادر  
 .)91،1911
مجموعهای از حقوق با هر درجه از اهميت است كه

حقوق شهروندی :حقوق شهروندی 
در قلمرو حکومتي برای اتباع قلمرو شناخته شده است .در تعریف جوهری شهروندی،
عضویتشهرونددرمحدودهحاكميتدولتمليباتأكيدبرحقوقمدني،حقوقسياسي
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و حقوق اجتماعي هر شهروند همراه است؛ بنابراین چنين حقوقي را مجموعه حقوق
شهروندیگویند(طاهری .)4،1911،
زمانمندی هستند كه در جهت تأمين
برنامههای عمراني  
پروژههای شهری  ،
پروژه شهری  :
منافع عمومي شهروندان ،با محوریت شهرداری (و همکاری سایر نهادهای دخيل در
ميگيرند(شکوهيبيدهندی .)11،1911،
مدیریتشهری)انجام 
احکام و قواعد فقهی در پروژههای عمران شهری 
پروژههای عمراني در شهرها قواعد فقهي
مهمترین قواعد فقهي مرتبط با اجرای  
از  
«تسليط»« ،الضرر و الضرار»« ،الحرج»« ،نفي سبيل»« ،مصلحت»« ،اهم و مهم»« ،اتالف» و
ميباشندكهدرادامهبهتوضيحهریکازاینقواعدپرداختهميشود :
«تسبيب» 
قاعده تسلیط :قاعده تسليط یا سلطه از مسلمات مسائل فقهي است كه در ابواب مختلف
فقهبهآنتمسکشدهاست.مبنایاینقاعدهبنایعقالءوحدیثشریف«الناسُمُسَلََّطونَ
علَياموالِهِم»است(موالئيان.)11،1914،مفادقاعدهایناستكههرمالکي،نسبتبهمال
خود تسلط كامل دارد و ميتواند در آن هرگونه تصرفي اعم از مادی و حقوقي بکند و
عبارتدیگر،

نميتواند او را بدون مجوز شرعي از تصرفات در آن منع كند؛به
هيچكس  
بهموجباینقاعده،اصلبرآناستكههمهگونه تصرفاتبرایمالکمجازاست،مگر

رحمانينيا و مجتهدسليماني،1911 ،

بهموجب دليل شرعي خالف آن ثابت گردد (
آنکه  
ميشود باید بر مبنای رعایت حقوق مالکيت
پروژهای كه در شهرها اجرا  
)169بنابراین هر  
برنامهریزیواحداثگردد .
شهروندان 
قاعدهایاستكهاز حدیثنبوی(ص)«الضَرَرَوَ
قاعده الضرر و الضرار:قاعدهالضرر 
ميشود و یکي از مشهورترین قواعد فقهي است كه خود
الضِرارَ فى االسالم» استفاده  
بهموجب این قاعده ،در یک نظام اسالمي هر
ميباشد  .
مستند بسياری از مسائل فقهي  
قابلاجرانخواهدبود؛حالاین
حکميكهاجرایآنمستلزمزیانرساندنبهدیگرانشود .
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زیان جاني باشد و یا مالي و یا معنوی و روحي فرق نميكند (سيفيان.)19 ،1911 ،بدین
ميتوان گفت بر اساس این قاعده هرگونه ضرر مالي و جاني به شهروندان،
ترتيب  
پروژههایعمرانشهریممنوعاست .
محيطزیستوجانداراندراجرای 
قاعده الحرج:عسردرمقابلیسربهمعنيدشواریوحرجبهمعنيضيقوبيرونازتوانو
چگونه
مشکلي كه راه خروج ندارد آمده است .معني قاعده آن است كه در اسالم هي 
یكه او را از آن گریزی
بهطور 
حکمتي كه انسان را به دشواری و تنگنا و مشقت وادارد  
نباشد وجود ندارد؛بنابراین تعریف به هر مشکلي نميتوان حرج گفت و تنها مشکلي را
ميگویند كه راه گریزی از آن نباشد و فرد در ضيق و تنگنا قرار گيرد.معيار حرج
حرج  
شخصي است.انجام امری ممکن است برای شخصي دشوار و برای دیگری آسان باشد؛
بهمقتضای این قاعده منتفي شده و به
بنابراین در مواردی كه احکام موجب حرج است  
يتوان به آیه«:وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ
احکام ثانویه ترخيصي مبدل ميگردد.از ادله این قاعده م 
فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (سوره حج ،آیه  )18و آیات  181و  186سوره بقره اشاره كرد
پروژههای عمراني باید به
ميتوان گفت  
(موالئيان 11 ،1914 ،و )12بر اساس این قاعده  
بيشترین راحتي را برای ساكنان به
كمترین سختي و  
نحوی طراحي و اجرا شوند كه  
ارمغانآورند .
قاعدهی نفي سبيل است كه مطابق
قاعده نفی سبیل :از قواعد پركاربرد در فقه اسالمي  
قولمشهورمستنبطازآیهی«وَلَنْیَجْعَلَاللََّهُلِلْکَافِرِینَعَلَىالْمُؤْمِنِينَسَبِيلًا»(سورهنساء،آیه
ميباشد
ائمهی طاهرین صادر شده است  
)141و همچنين احادیثي كه در این موضوع از  
(شکاری و همکاران .)91 ،1916 ،طبق قاعده نفي سبيل خداوند متعال در شرع مقدس
اسالم ،حکمي را كه موجب چيرگي یا نفوذ و تسلط كافران بر مسلمانان شود جعل نکرده
سلطهیكافرانبرمسلمانانیاآحادجامعهاسالميشود،از
استوهرحکميكهدائرمدار 
جانبخداوندمتعالنيستونبایدازآنپيرویكرد(صفائيوجاللي.)161،1421،بدین
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ميگردد باید بر مبنای الگوگيری از مدل
پروژهای كه در بستر شهرها ایجاد  
ترتيب هر  
شهرسازیایراني-اسالميومبتنيبرفرهنگبوميباشد .
قاعده مصلحت :مصلحت در اصطالح عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر.غزالي
ميكند :مصلحت عبارت است از محافظت بر مقصود شرع،
مصلحت را چنين تعریف  
مقصود شرع هم بر پایه این اصول قرار دارد:حفظ دین ،جان ،نسل و مال مردم؛بنابراین
آنها
هرچه كه دربردارنده حفظ و برپایي این اصول باشد ،مصلحت است و هر چه از  
آنهاگردد،مفسدهوجلوگيریازآنمصلحتاست.ركناین
بکاهدوموجبنقصيدر 
نرو در مواردی كه عرف یا عقل به مصلحتي واقف
تعریف «مقصود شرع» است؛ ازای 
قابلاثبات
آنهاتنهاازطریقایجادمالزمهباشرع 
ميكنند،حجيت 
ميگردندوبهآنحکم 

پروژهای كه در
ميتوان استنباط كرد هر  
است (نظرزاده.)61 ،1911 ،بر اساس این قاعده  
شهرها طراحي و احداث ميشوند باید بر مبنای مصلحت عمومي و در نظرگرفتن مصالح
محيطزیستوسایرجاندارانباشد .

مادیومعنویعموممردم،
قاعده اهم و مهم :از حيث لغوی ،اهم امری را گویند كه انجام آن از اهميت بسزایي
برخوردار است؛ یعني امری كه مهمتر است ،خواه مهمتر ،ازنظر مصلحتي كه دارد یا
مهمتروبهامریكهدارایمصلحتبيشتریو
مفسدهایكهدرآناست.درواقعاهمیعني 

ميگویند و در برابر آن «مهم» قرار دارد.اهم و
ضرر كمتری نسبت به دیگری باشد ،اهم  
مهمتراست،درجایيكهبيندوحکم(مهمو
مهم،دراصطالحفقهيبهمعنایتقدمحکم 
مهمتر) ،اعم از حق یا تکليف ،در مقام عمل مزاحمت دوجانبه وجود دارد؛ یعني باید

بهحکم اهم عمل كرد (دیلمي و جليلي مراد)1 ،1911 ،؛ بنابراین ترجيح دادن مصالح

ميتواندازمصادیقكاربرداین
پروژهها 
عدهایمحدوددراحداث 
عموميبرمصالحفردیا 
پروژههایتوسعهشهریباشد .
قاعدهدر 
قاعدهی
قاعده اتالف :فقيهان در موارد مختلف برای اثبات ضمان و مسئوليت مدني ،به « 
جستهاند.ایشاناینقاعدهراباعبارت«من اَتلَفمالَالغيرِفَهوولَهضامن»
اتالف»تمسک 
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نكه اتالف موجب ضمان است،
گفتهاند كه اثبات ای 
عنوان نموده و در اعتبار آن چنين  
نيازی به بيان ادله ندارد؛ همينكه ضرورت و اجماع و نصوص فراواني بر این داللت
نميتوان به آن ضرر وارد
ميكند كه مال ،عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و  

قاعدهی اتالف ،تنها ناظر به
ميتوان بر این نظر بود كه « 
كرد ،بر این قاعده داللت دارد .
خسارات مالي نيست ،بلکه ضرورت جبران خسارات دیگر ،ازجمله خسارت معنوی نيز از
ادلهی مورد استناد ،مفاد قاعده این است كه هركس
آن قابل استنباط است؛ چراكه طبق  
موجب خسارت شخص دیگر در مال ،منافع ،جان ،آبرو ،حيثيت و یا هر حق دیگر شود،
ضامناستواختصاصبهتلفمالندارد»(عندليب16،1911،و.)11براساساینقاعده
يكه موجب اتالف مال و جان شهروندان
ميتوان گفت احداث پروژه درصورت 
است كه  
گرددممنوعاست .
قاعدهی اتالف
قاعده تسبیب :بسياری از فقيهان ،قاعده تسبيب را شاخه و مصداقي از  
نمودهاند.در
كردهاند؛ و اتالف را به «اتالف بالمباشره» و «اتالف بالتسبيب» تقسيم  
قلمداد  
نميبرد،بلکهرابطهبينعمل شخصو
تسبيب،عملشخصمستقيماًمالدیگریراازبين 
اینگونه است كه اگر آن عمل واقع نشود ،تلف مال نيز اتفاق نميافتد.وجه
اتالف مال به  
قاعدهیاتالفوقاعدهیتسبيبایناستكهدرهيچكدامازایندوقاعده،عمد
اشتراک 
و قصد اضرار الزم نيست؛ بلکه همين اندازه كه تلف و ضرر به دیگری وارد شود ،كافي
پروژههای عمران شهری بدون در
است (عندليب 11 ،1911 ،و .)16بدین ترتيب احداث  
گونهای كه باعث اتالف مال و جان شهروندان شود ممنوع
به 
نظرگرفتن تمهيدات مناسب  
است .
پروژههای عمران شهری به
در پایان این بخش از پژوهش ،مصادیق قواعد فقهي در  
ميگردد :
جمعبندیوارائه 
شرحجدول 1
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جدول  .0قواعد فقهی در پروژههای عمران شهری
قاعده تسلیط
پرهيزازتملکاجباریامالکوزمينهایمالکاندربرنامههاواقدامات؛ مصادیقدر 

پروژهها؛ 
-درنظرگرفتنحریمدیگراندرساخت 

پروژههای


سازیهای غيرمعمول كه نوعي تجاوز به حریم


بلندمرتبه
ساختوسازخارج از عرف و 

 -پرهيز از 

عمرانشهری

ميشود؛ 
دیگرانمحسوب 
یكهازشهرونداندرمقابلناامنيمحافظتكند.
بهنحو 
طراحيوساختپروژهها قاعده الضرر و الضرار
جنگلها و مراتع و

زیستگاههای طبيعي اعم از آب و دریا ،

محيطزیست و 

 ممنوعيت ضرر به جانوراندربرنامههاواقدامات؛ 

بهرهبردارینسلهایآیندهگردد؛ 
مصادیقدر  -نبایداجراییکپروژهدرگروازدسترفتنحق 
پروژههای


پروژهها؛ 
-رعایتحریمواشرافيتدرطراحيوساخت 

همجوار؛ 
انسانهااعمازمناطق 
عمرانشهری  -ممنوعيتضرربهحقوقسایر 
خانههایاطراف
سایهاندازیبر 
بلندمرتبهسازیهایافراطيكه موجبایجادخرداقليمو 

پرهيزازميشود.
وهمچنينباعثافزایشتراكمجمعيتيوترافيکدرمحدوده 
قاعده الحرج
پروژهها؛ 
آلودگيهایصوتيدرفراینداجراوساخت 

جلوگيریازایجادسروصدایزیادوجلوگيریازاختاللدرترددوسایلنقليهوعابرانپياده؛ انسانها؛ 
كاربریهاوفعاليتهایناسازگارومزاحمزندگيخصوصيوعمومي 

مصادیقدر  -مجوزندادنبه
پروژههای


كمتوانهمچونمعلوالن،سالمندان،كودكانو ...
آسيبپذیرو 

-درنظرگرفتنحقوقاقشار

بيشترین راحتي را برای استفادهكنندگان داشته
كمترین سختي و  
یكه  
بهنحو 
پروژهها  
عمرانشهری   -تعریف  
مناسبسازی فضاهای شهری،

پيادهروها ،
عنوانمثال در نظر گرفتن عرض كافي برای  
باشد .به 
اهميتبهكنجهاوگوشههاو...
قاعده نفی سبیل
مدلهایشهرسازیغربي؛ 
بهجای 
مدلهایشهرسازیایراني–اسالمي 
الگوگيریاز مصادیقدر 
پروژههای

عمرانشهری 

پروژههایشهریبرمبنایفرهنگایراني–اسالمي؛ 
ساخت طرحهایجامعوتفصيليكهالگویيبرآمدهازتجاربكشورهایاروپایي
تجدیدنظردرساختار آنهانيزمنسوخشدهاست؛ 
درقرنبيستماستكهدراغلب 
آپارتمانسازی و ...

راهسازی ،
پياده 
طرحهایي مانند  
بهرهگيری از الگوهای ایراني– اسالمي در  
 بهجایاستفادهازالگوهایبيگانه.

قاعده مصلحت

پروژههادرحوزه
قانونگذاریوبرنامهریزیواجرای 
مصادیقدر  -درنظرگرفتنمصلحتعموميدرفرآیند 
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پروژههای


شهرسازی؛ 

طزیست و سایر جانداران در طراحي و
عمرانشهری   -در نظرگرفتن مصالح مادی و معنوی عموم مردم ،محي 
پروژههایشهری.
ساخت 
قاعده اهم و مهم
مصادیقدر 
پروژههای


عدهایمحدوددرپروژههایتوسعهشهری .
-ترجيحدادنمصالحعموميبرمصالحفردیا 

عمرانشهری 
قاعده اتالف
مزاحمتهای دیگر برای

يكه باعث ممانعت دید و نور و 
 ممنوعيت احداث پروژه درصورت مصادیقدر 
پروژههای

عمرانشهری 

همسایگانشودوموجباتالفمالآنانگردد؛ 
گونهای كه خسارت مادی و معنوی به
به 
فعاليتهای نامناسب برای پروژه  

كاربریها و 

 تعریف شهروندانواردشودممنوعاست؛ 
آلودگيهایصوتيو بصریوسدنمودنمسيرعبورومرور شهرونداندر فرآینداحداث

ایجادپروژههاممنوعاست .
واجرای 
قاعده تسبیب
كوچکتر یا

بزرگتر یا 

 -استفاده از تراكم غيرمجاز ،عدم تأمين پاركينگ ،تفکيک قطعات 

مصادیقدر 
پروژههای

عمرانشهری 

كوچکترازعرفمنطقهوصدورپروانهبهصورتيكهبهزیبایيمنطقهضربهبزندممنوعاست؛ 

 عدم جانمایي پاركينگ ،منجربهپارک خودرو در معبر و كاهش ایمني عابران پيادهبه دليلميشودبنابراینممنوعاست؛ 
كاهشعرضمفيدمعبر 
يكه عدم نظارت بر احداث پروژه باعث افزایش ناامني برای شهروندان شود ،در این
 درصورت صورتلزومنظارتبرپروژهامریضروریاست .

(مأخذ:عندليب-1911یافتههایپژوهش) 


اخالق اسالمی در پروژههای عمران شهری 
توسعه شهری به این

طرحهای 
تهيهی  
برنامهریزی شهری و  
حرفهی  
دامنهی تأثير تصميمات  

دليل كه فرایندی مبتني بر مؤلفههای ارتباط آفریني ،هدفمندی ،نيروی انساني و
ميشود ،طيف وسيعي از جامعه
ذینفعان را شامل  
گستردهای از  

سازماندهي است و طيف 

حرفهی دیگری كه تعامالت گسترده با مردم و
خواهد بود و در این حرفه نيز همانند هر  
طرحهای توسعه شهری
جامعه دارد ،رعایت اصول اخالقي در اتخاذ تصميمات و تهيهی  
حساسيت و ضرورت بسزایي خواهد داشت (صفری و همکاران 41 ،1911 ،و.)44اخالق
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حرفهای در گذشته با محوریت انسان و انگيزه خدمت به دیگران بوده كه در طول تاریخ

بهطور مفهومي ،اخالق در زندگي
حرفهای  
متحول شده است .بخش بزرگي از اخالق  
مجموعهای است كه

حرفهای 
دربرميگيرد .اخالق  

فردی شغلي و اخالق سازماني را نيز 
حرفهایرعایتكنند؛
بایدافرادداوطلبانهوبراساسندایوجدانوفطرتخویشدركار 
بدون اینکه الزام خارجي داشته باشند یا در صورت تخلف به مجازاتهای قانوني دچار
حرفهای
شوند (قرباني و همکاران .)121 ،1911 ،اخالق ،هنجارهای رفتاری و اخالق  
عهدهدار عمل اجتماعي و
مثابهی جراحاني محتاط بيش از هر چيزی  
به 
برنامهریزان شهری  

موضوعهای

حوزهی عمومي باهدف تأمين منفعت عامه هستند .در حقيقت ،
شناخت در  
برنامهریزان در بسياری از موارد با
برنامهریزی وجود دارند و  
اخالقي در بيشتر تصميمهای  
مهمترین اصول
ملکپور اصل و دستواره.)11 ،1918 ،از  
موضوعها مواجه ميشوند ( 

این 
ميتوانبه«صداقت»«،انصاف»«،تواضع»«،تعهد»و«خيرخواهي»اشارهكردكهدر
اخالقي 
ميشود :
ادامهتوضيحاتهریکازایناصولآورده 
راستگویي است (عليزاده

دروغگویي و به معنای 
صداقت :صداقت در منابع دیني ،ضد  
حوزهیصداقت
ثانيوهمکاران.)9،1919،درمطالعهتعاریفوپژوهشهایمختلفدر 
بهعنوان؛ تطبيق گفتار و عمل ،صداقت
ميشود :صداقت  
جنبهی رفتاری نمایان  
چهار  
بهعنوان؛ روراست بودن با خود و صداقت بهعنوان؛
بهعنوان؛ ثبات در نامالیمات ،صداقت  

راستگویي با

ميتوان گفت صداقت و 
رفتار اخالقي (همان.)1 ،بر همين اساس است كه  
پروژههای
ميتواند نقش مهمي در جلب مشاركت و حمایت از  
ذینفعان پروژه  
مردم و  
عمرانيدرشهرهاایفاكند .
ميتوانبهمعنایگذاشتنهر
انصاف:ازبررسيآرایعالمهطباطبایيوابنسينا،انصافرا 
افراطوتفریط دانست (ميرغالمي و
بایستهی خود و پرهيز از  
چيزی در جایگاه شایسته و  
ميگردند باید مبتني بر
پروژههایي كه در شهرها ایجاد  
همکاران)46 ،1911 ،؛ بنابراین  

جایگاه احکام و اخالق اسالمی و حقوق شهروندی در پروژههای...؛ موالئی و غفاری | 111

گونهای
به 
آنها  
ذینفعان پروژه بوده و اجرای  
همهی شهروندان و  
رعایت انصاف در برابر  
باشدكههيچظلميبرساكنانواردنشود .
تواضع:ریشهتواضعازواژه«وضع»استكهدراصلبهمعنایفرونهادن،خودراكوچک
فرمانبرداری و
شکستهنفسي ،خضوع و  

نشان دادن ،فروتني كردن ،نرمي و افتادگي و 
تخاشعاست.تواضعبيشازهرچيزیکفضيلتاست.رابرتسولوموندركتاب«روشي
بهتر برای تفکر در مورد كسبوكار» این فضيلت را به این صورت تعریف كرده است:
ميدهدتادریکجامعهخاصرفتار
یکخصيصهنافذمبتنيبرشخصيتكهبهفرداجازه 
متناسبوحتيبرتروستودهداشتهباشد(محمدیانوهمکاران.)164،1911،بدینترتيب
نشاندهندهتواضعوعدمخودنمایيهم
پروژهیعمرانيبایدبهنحویایجادگرددكه 
یک 
دربعدكالبدیوهمدرابعاددیگرپروژهباشد .
ریشهیعهدبهمعنایپيمان،وصيتوبهگردنگرفتنامری
واژهایعربيواز 
تعهد:تعهد 
واژهی تعهد در دو معني به كار ميرود.یکي
است (احمدی.)8 ،1988 ،در فقه و حقوق  ،
در معني عام خود كه معادل الزام ،التزام ،شرط ،اشتراط ،عهد ،عهده ،ضمان ،تکليف و
شامل تمام تکاليف و حقوق دیني است؛ خواه از نوع الزامات قهری و قانوني ناشي از
اسبابقهری،خواهازالتزاماتارادیوقراردادیبهشماررودومنشأقراردادیداشتهباشد
پروژههای
دستاندركاران ایجاد  
همهی  
(همان.)1 ،بر این اساس است كه ميتوان گفت  
همهیشهرونداناعمازمعلوالن،سالمندان،
عمرانيدرشهرهابایدنسبتبهرعایتحقوق 
كودكان،زنانو...متعهدباشند .
خیرخواهی« :خيرخواهى» یا «نصيحت» ،یعنى درخواست عمل یا سخنى كه مصلحتِ
كنندهآنكاررادرپىداشتهباشد،یادعوتبهآنچهصالحمخاطبدرآنباشدونهىاز
چيزىكه تباهىوفساددرپىدارد؛بنابراین،ناصحوخيرخواه كسىاستكهبهكردارو
گفتار نيک راهنمایى كند .نصيحت و خيرخواهى نسبت به مردم ،در قرآن و روایات از
ویژهای برخوردار است (دانشنامه اسالمي )wiki.ahlolbait.com -؛ بنابراین
اهميت  
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ميتواندموفقباشدو رضایتحداكثریشهروندانرابهدستآوردكهمبتنيبر
پروژهای 

اصلخيرخواهيوبراساستوجهبهمنفعتعموميباشد .
پروژههای عمران شهری به شرح جدول 1
در ادامه پژوهش مصادیق اخالق اسالمي در  
ميگردد :
ارائه 
جدول  .2اخالق اسالمی در پروژههای عمران شهری
در ارتباط با خدا
مصادیقدر 
پروژههایعمرانشهری 


پروژهها؛ 
همزبانيكالبدی،مصالح،ارتفاعو...در 
توحيد،وحدتو تزئيناتاسالمي،همگونيدرونوبرونپروژه؛ ذكروخدامحوریدركالبدوذاتبنایپروژه .در ارتباط با انسان

مصادیقدر 
پروژههایعمرانشهری 


محرميتوتوجهبهحریمهمسایگي؛ پروژهها؛ 
مردمواریوتوجهبهمناسباتانسانيدر 
 كمتوانمانندمعلولين،سالمندان،كودكانو ...
توجهبهاقشار در ارتباط با نفس
-تواضعوعدمخودنمایي؛ 

مصادیقدر 
پروژههایعمرانشهری 


مسئوليتپذیریدرقبالخود،خدا،خلقوطبيعت؛ 

ساماندهيفضایيوكالبدی؛ 

انصافوعدالتدرطراحيوامانتداری؛ 
صداقت،تعهدو ریزی،طراحيواجرایپروژهها .


خيرخواهيدربرنامه
در ارتباط با طبیعت

مصادیقدر 
پروژههایعمرانشهری 


استقرارپروژهبراساسوضعيتاقليميواصلاحترامبهطبيعت؛ كمترینآسيببهمنابعطبيعي؛ 
جهتگيریمناسبپروژهو 
 بهرهگيریازانرژیهایتجدیدپذیر،مصالحوسازهبومآورد .
 -

افتههایپژوهش) 
وليزادهاوغانيووفایيپورسرخابي–1911ی 
(مأخذ :

حقوق شهروندی در پروژههای عمران شهری 
در این بخش از پژوهش به مفاهيم حقوق شهروندی هشت گروه كه شامل «معلولين»،
نسلهای
مغازهداران»«،عابران»و« 
دستفروشان»«،كسبهو 
«سالمندان»«،كودكان»«،زنان» «،
ميشوندبهشرحذیلپرداختهميشود :
آینده» 
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معلولین :طبق تعریف سازمان بهداشت جهاني ،معلوليت وصفي است كه از اختالل یا
ميدارد (اعتمادشيخ
ناتواني ناشي ميشود و شخص را از اجرای نقش طبيعي او باز  
مهمترین ساكنان شهر كه توجه كمتری به آنها
االسالمي و دلجوان.)91 ،1919 ،یکي از  
ميباشند .معلوالن از هر نوع معلوليت جسمي یا روحي كه برخوردار
ميشود معلوالن  

بهرهمندیبرابرازحقوقشهروندی،همچونسایرشهروندان،
عليرغموجودقوانين 
باشند ،
بهدوراز حداقل
ساختوسازهای غيراصولي و  

در عمل با توجه به وجود طراحيها و 
محروماندواینامر

استانداردها،این اقشارازدسترسيسهلوآسانبهاماكنعموميشهر
بهویژه در اماكن
طراحيهای اصولي و همراه با رعایت استاندارد  

شازپيش به 
لزوم توجه بي 
ميكند (شاطریان
گروههای مختلف است را گوشزد  
عمومي شهر كه مورداستفاده اقشار و  
پروژههای شهری باید با در نظرگرفتن
و همکاران)62 ،1911 ،؛ بنابراین طراحي  
انجامگرفته تا قابليت دسترسي آسان و بدون مانع به پروژه
محدودیتهای جامعه معلولين  

برایاینقشرازجامعهفراهمشود .
گروههای اجتماعي هستند كه به دليل شرایط سني و كاهش
سالمندان :سالمندان ازجمله  
نسبي فعاليتهای كاری ،عمدتاً از فضاهای شهری برای انجام فعاليتهای اختياری و
ميكنند (افشارالهوری و همکاران.)4 ،1916 ،سالمندان به دليل موقعيت
اجتماعي استفاده  
فعاليتهای جسماني

بهخصوص لزوم 
سني و اجتماعي و برخورداری از فراغت بيشتر و  
پيادهروی ،زمان بيشتری از اوقات فراغت خود را در فضاهای شهری
منظم و مداوم ،مانند  
ميكنندومناسبیانامناسببودنفضایشهریبرميزانحضورپذیریوكيفيتآن
سپری 
تأثيری تعيينكننده دارد و مبيّن اهميت فضای شهری در شهر است (حيدری و همکاران،
.)116 ،1422بدین ترتيب ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشاركت اجتماعي و فرهنگي
ميتواند از
ناتوانيهای ناشي از كمتحركي  

سالمندان باهدف ایجاد تحرک و پيشگيری از 
پروژههابامدنظرقراردادنحقوقاینقشرازجامعهباشد .
نکاتمهمدرایجاد 
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ميشود
کودکان:طبقتعاریفحقوقيدرجمهوریاسالميایران،كودکبهفردیاطالق 
كهبهسنبلوغ شرعينرسيدهباشد(كربالیيحسينيغياثوندوسهيلي.)62،1911،یکياز
بينالمللي نيز در نظر گرفتهشده ،توجه به نظر
نامههای  
پيمان 
حقوق و امتيازهایي كه در  
برنامهریزی ،طراحي و اداره محيط زندگي آنان
بهعنوان شهروندان كوچک در  
كودكان  
بهویژه در
است (حبيبي و همکاران .)111 ،1911 ،توجه به طراحي فضاهای شهری  ،
ميباشد،
آنها  
پروژههایي كه با اهداف مشاركت كودكان و توجه به نيازها و خواستههای  

خواستههای كودكان ،با ایجاد فرصت

ميتواند عالوه بر فراهم آوردن محيطي منطبق بر 

آنها موجب باالبردن آگاهيهای اجتماعي و توسعه
مشاركت و دادن نقش اجتماعي به  
حسينيغياثوند و سهيلي-61 ،1911 ،


كربالیي
مشاركت واقعي و خالقانه در جامعه باشد (
پروژههاميتواند
.)62همچنينتأمينامنيتفيزیکيوروانيكودكاندرطراحيوساخت 
پروژههایتعریفشدهدرشهرهاباشد .
ازجملهحقوقمهمآناندر 
دیدگاههای جدید توسعه ،دستيابي به توسعه پایدار بدون مشاركت فعال زنان در

زنان :در 
امکانپذیرنيست(هزارجریبيوامانيان.)1،1912،عواملمتعددیزنانرادر

عرصهها

تمام
فضاهایشهریمحدودميكند؛عواملكالبدیوطراحيفضاوهنجارهایغالباجتماعي
خادمالحسيني و شيرخاني .)114 ،1919 ،از منظر
ندست عوامل هستند ( 
و فرهنگي ازای 
عدالتفضایي ،زنانگروهياجتماعيدرنظرگرفتهميشوندكهنيازهایمتفاوتيدر شهر
همهی شهروندان فارغ از قيود سني،
دارند .ازآنجاكه هدف عدالت فضایي دسترسي  
جنسيتي و  ...به امکانات و خدمات عمومي فضاست ،توجه به نيازهای زنان در
ریزیهای شهری عاملي اساسي در دستيابي به عدالت محسوب ميشود (فاضلي و
برنامه 

ضياچي)61 ،1919 ،؛ بنابراین در نظر گرفتن اصل عدالت فضایي بين زنان و مردان در
ميتواندنقشمهميدرتأمينحقوقشهروندیزناندرفضاهایشهری
برنامههاواقدامات 

ایفاكند .
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افرادیاند كه محل كارشان را به

دستفروشان 
بهطوركلي ،باید گفت  
دستفروشان  :
ميآورند و بابه دست گرفتن اجناس یا پهن كردن بساطشان در
خيابان یا فضاهای عمومي  
بهصورت روان و شناور یا ثابت و ساكن امرارمعاش
سطح برخي معابر و نقاط پرتردد شهر  
بهراحتيميتوانند از جایي
كاسبانياندكهمکانثابتودائميندارندو 

ميكنند.اینافراد

دیرینهی

بهرغم قدمت 
بهجای دیگر بروند (نایبي و همکاران.)111 ،1918 ،باید گفت كه  

دستفروشي در فرهنگ ایراني ،متأسفانه هنوز شناختي جامع نسبت به آن وجود ندارد.

دستفروشي و متعاقب آن رشد شتابان
پدیدهی  
طرحهای مرتبط با  
شکست برنامهها یا  
قابلاجرا و مؤثر
برنامههای  
دستفروشي شاهدی بر ادعاست؛ بر این اساس ،قبل از تدوین  

زمينههایاابعادمختلفوقوعاینپدیدهراشناسایيكرد
دستفروشيابتداباید 
درارتباطبا 
بهرهگيریازآنراارائهنمود(همان)141،؛
تابتواندرمطالعاتبعدیراهکارهایمطلوب 
دستفروشانشهریدرزمينهبهبودشرایط
بنابراینميتوانبامدنظرقراردادنپتانسيلهای 
ساماندهيآناندرشهرهاتعریفكرد .

بهمنظور
پروژههایيرا 
اقتصادیواجتماعيجامعه ،
بهطوركليبهدو
کسبه و مغازهداران:كاربریتجاریدر شهرهادارایتنوعبسياراستو 
ميشود.هریک از ایندونيزبهانواعگوناگوني
خردهفروشيتقسيم 
عمدهفروشيو 
دسته 
ميشوند كه برحسب فعاليت كاركردی و نوع مشتری با یکدیگر مغایر یامکمل
طبقهبندی  

صاحبدكاني در

مغازهدار شخصي است كه 
ميتوان گفت  
هستند (سعيدنيا .)11 ،1422 ،
ميباشد كه از طریق آن دكان به تجارت
بازار ،خيابان اصلي ،خيابان فرعي و كوچه  
مغازههایشان در مسير اجرای پروژه قرار
ميپردازد.جلب رضایت و توافق با مالکاني كه  

پروژههای تمليک از مهمترین
قيمتگذاری منصفانه امالک آنان در  
دارند و همچنين  
ميباشد .
پروژههایعمرانشهری 
حقوقاینگروهدر 
پيادهروی بخشي از همه سفرهای شهری است و بيشتر افراد حداقل در قسمتي از
عابران  :
پيادهاند .باوجوداین ،حقوق و نيازهای اساسي افراد پياده در بسياری
طول سفرهای خود  
ميشود .از یکسو امکانات و تسهيالت
بهواسطه عوامل گوناگون نادیده گرفته  
موارد و  
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چروی تناسبي با جایگاه و
بههي 
آنقدر ناچيز است كه  
پيادهروی  
صیافته به سيستم  
تخصي 
حملونقل شهری ندارد و از سوی دیگر به علت پایين بودن سطح عمومي
سهم آن در  
حقهی خویش را پایمال یافته و گاهي خود نيز
آگاهيهای ترافيکي ،فرد پياده حقوق  
ميشود (تقوایي و همکاران،1914 ،
صحنههای مختلف ترافيکي ظاهر  

بهعنوان متخلف در 

نظمبخشي به چگونگي عبور عابرین در معابر داخلي شهری الزم است عبور
 .)6برای  
بهعنوانیکيازابزارهایمهم
ساماندهيگردیدهومعابرپياده 

عابرینپيادهدرمعابرشهری
مدیریت شهر و طراحي شهری موردتوجه قرار گيرد (درویشي.)111 ،1911 ،همچنين با
ميتوان از
پروژههای توسعه شهری  
زمانبندی درست و انتخاب فصل مناسب برای اجرای  

ایجاداختاللدرحركتعابرانجلوگيریكرد .
بهموجب آن منافع یک
نسلهای آینده :حقوق نسلهای آینده درواقع حقوقي است كه  
نسل اعم از طبيعي و فرهنگي كه از نسل قبل به ارث رسيده است ،به نسل آینده انتقال
بهموجب آن حفاظت از منابع طبيعي تجدیدپذیر و حمایت از اكوسيستم و
ميیابد ،كه  

تقویتكننده حيات و عالوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر

جریانهای 

زیانآور و
ميشود و مستلزم اجتناب از فعاليتهای  
بهعنوان یک ضرورت تلقي  

رقابلجبرانآنبرطبيعتوميراثفرهنگياست(پورهاشمي وهمکاران.)111،1911،
غي 
عدالت بين نسلي مقتضای آن است كه نسل حاضر اطمينان حاصل نماید كه تصميمات و
نسلهایآیندهنيز
ميسازد،بهنيازهاوحقوق 
اقداماتش،ضمناینکهنيازهایاورابرآورده 
نسلهای حاضر و آینده
عبارتدیگر ،حقوق ،منافع و نيازهای  

نميسازد؛ به
لطمهای وارد  

بهصورتعادالنهحفظگردد؛زیرانادیدهگرفتناینحق،برخالفنظرشارع
بایدباهمو 
نسلهای آینده خواهد بود و عالوه بر اینکه مسئوليت و ضمان
و رواداشتن ظلم و ستم به  
متوجه نسل فعلي خواهد بود ،حاكم اسالمي نيز وظيفه دارد جهت حفظ حقوق آیندگان
تدابير و اقدامات الزم را مدنظر قرار دهد (فيروزی)82 ،1911 ،؛ بنابراین در نظر گرفتن
مهمترین
زیستمحيطي و  ...از  

مباحثي همچون عدالت بين نسلي ،توسعه پایدار ،حقوق 
ميباشند .
پروژههایعمرانشهری 
نسلهایآیندهدر 
حقوق 
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پروژههای عمران شهری به
در پایان این بخش از پژوهش ،مصادیق حقوق شهروندی در  
ميگردد:
جمعبندیوارائه 
شرحجدول 9
جدول  .3حقوق شهروندی در پروژههای عمران شهری
معلولین
مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

قابلدسترسيآسانبرایمعلولين؛ 
طراحيوساختپروژهبدونمانعو پروژهها؛ 
ویژهیمعلوليندر 
ایجادمبلمانشهریوتجهيزات تأكيدبرتأمينامنيتمعلوالنجسميوحركتيدرطراحيوساختپروژهها؛ جانمایيواختصاصمحلهایویژهبرایتوقفخودرویمعلولين .سالمندان
-طراحيپروژهبراساساصلبرقراریتعامالتاجتماعيوازبينرفتنحستنهایي؛ 

مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

بهمنظورراحتيسالمندان؛ 
تجهيزفضاهایعموميپروژه كمتحركي؛ 
طراحيپروژهباهدفایجادتحرکوپيشگيریازناتوانيهایناشياز بهمنظوردسترسيراحتسالمندان؛ 
پلهبرقيوآسانسوردرپروژه 
جایگذاری بهكارگيریصحيحتابلوهایراهن 
نصبو اطالعرساني .
مایي،عالئمو 
کودکان
-تأمينامنيتفيزیکيوروانيكودكاندرطراحيوساختپروژهها؛ 

مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

پروژهها؛ 
فعاليتهایدوستداركودکدر 

دردسترسبودنطيفمتنوعيازخدماتوپروژهها؛ 
درنظرگرفتنفضاهایبازیخالقوفعالبرایكودكاندر پروژههایشهری؛ 
درنظرگرفتناصلامکاننظارتوالدینبرفعاليتكودكاندر یكهحداكثرایمنيبرایكودكاندرآنلحاظشدهباشد؛ 
بهنحو 
طراحيپروژه زنان
آنها وجود داشته
كمترین امکانوقوع خشونت عليه زنان در  
یكه  
 طراحي پروژه بهنحو باشد؛ 

مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

بهمنظورحضورامنوراحتزنان؛ 
فشده 
روشنایيونورپردازیمناسبپروژههایتعری آنها؛ 
بهمنظورراحتي 
ویژهیبانوانهمانندپارکبانوان 
پروژههای 
تعریف پروژههایشهری؛ 
رعایتاصلامکاندیدهشدندرساخت پروژههایعمران
نيازسنجيونظرسنجيازاقشارزناندربارهمحتواونحوهاجرای شهری .
دستفروشان
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راهاندازیبازارچههایخوداشتغالي؛ 
 مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

پروژهها؛ 
دستفروشانشهریدرمحدوده 
شناسنامهداركردن 

دستفروشان؛ 
بهمنظورساماندهي 
برنامهریزیفضایيمؤثر،كارآمدوكاربردی 
 دستفروشانبهویژهدرمناطق
ایجادوگزینشمکانهاوپهنههایویژهبرایفعاليت كمدرآمد .

کسبه و مغازهداران
-نظرسنجيونظرخواهيازكسبهومغازهدارانقبلازایجادپروژههایيكهممکناست

مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

كسبوكارآنانرامختلكند؛ 

مغازههایشاندرمسيراجرایپروژهقراردارند؛ 
جلبرضایتوتوافقبامالکانيكه مغازهدارانيكهبایددرراستایاجرایپروژهتمليکشود؛ 
قيمتگذاریمنصفانهامالک 
 طوالنيشدناحداثپروژههایشهریدرراستایجلوگيریازمزاحمتبرای

پرهيزازكسبه .
عابران
مغازهداران؛ 
جلوگيریازسدمعبرتوسطاشخاصو گروههایویژههمچونمعلولين،سالمندان،كودكان
-تمهيداتمناسبجهتترددراحت 

مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

و ...
نورپردازیمناسبمسيرعابراندرشبوافزایشحسامنيت؛ جانمایيمناسبمبلمانشهریدرمسيرهایعابران؛ استفادهازمصالحمناسبواستاندارددرمسيرعابران؛ توجهبهمباحثامنيتيوایمنيدرطراحيمسيرهایعابرپياده .نسلهای آینده
پروژههایشهری؛ 
-رعایتاصولتوسعهپایداردرایجاد 

مصادیقدر 
پروژههایعمران

شهری 

برنامهریزی پروژههای عمران
نسلهای آینده در طراحي و  
زیستمحيطي  

 رعایت حقوق شهری؛ 
پروژههایشهری؛ 
زیستمحيطيبرای 

لزومتهيهپيوستمحيطزیست؛ 

پروژههایشهریسازگاربا
-طراحيواحداث 

(مأخذ:یافتههایپژوهش) 

محدوده پژوهش 
توسعهیمجددزميندرشهرتبریزاستكهبعداز

طرحموضعيعتيقیکيازچندینطرح
محدودهی این طرح از

انقالب اسالمي در بافت قدیمي و تاریخي شهر ،انجام شده است.
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غرب به خيابان شهيد بهشتي (منصور سابق) ،از شرق به مسجد كبود ،از جنوب به خيابان
امام خميني و از شمال به خيابان مدرس (بهادری سابق)محدود شده است.طرح عتيق با
تملک بالغ بر  922واحد مسکوني ،تجاری و خدماتي با اعتباری بالغ بر  111ميليارد تومان
محدودهای به مساحت  12هکتار را پوشش

در سال  1981انجام شده است .این پروژه 
بهمنظور دوام حيات
ميدهد (ميرغالمي و همکاران .)94 ،1911 ،این پروژه كه در ابتدا  

نگهداشتن ارزشهای ماندگار آن از
فعال شهری در بخش تاریخي و قدیمي شهر و مصون  
آسيبها طراحي شده بود به علت طوالني شدن زمان احداث و همچنين مورد

گزند 
نقشآفریني مطلوب و مؤثری
استقبال قرار نگرفتن پروژه از طرف مردم در عمل نتوانست  
درشهرداشتهباشدوحتيدرمواردیباعثنارضایتيشهرونداننيزگردید.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه (مأخذ :یافتههای پژوهش)
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شکل  .3پروژه عتیق شهر تبریز (مأخذ)tabrizemodern.blogfa.com :

بحث و ارائه یافتهها
بر اساس پيمایشهای ميداني كه بر اساس مشاهده و مصاحبه با ساكنان ،كسبه و
دادههای
جمعبندی و تحليل  
استفادهكنندگان از پروژه عتيق انجام گردید ،بعد از  

یشده ،توضيحات مربوط به قواعد فقهي ،اخالق اسالمي و حقوق شهروندی در
جمعآور 

ميگردد :
پروژهعتيقشهرتبریزبهشرحذیلارائه 

تحلیل قواعد فقهی در پروژه عتیق
دراینبخشازپژوهش،قواعدفقهي«تسليط»«،الضرروالضرار»«،الحرج»«،نفيسبيل»،
«مصلحت»«،اهمومهم»«،اتالف»و«تسبيب»درپروژهعتيقشهرتبریزموردتجزیهوتحليل
ميگردد :
قرارگرفتهاستكهتوضيحاتمربوطبههرقاعدهبهشرحذیلارائه 
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كسبهای كه در محل احداث این پروژه ساكن بودند یا
قاعده تسلیط :برخي از ساكنان و  
محلههای دیگر
مغازه داشتند ناگزیر بودند ملک خودشان را به فروش برسانند و به  
نقلمکانكنند.همچنيندرفرآینداحداثاینپروژهبرخيازمالکانوكسبهعليرغمميل

آنها و
چالشهایي بين  

باطني مجبور به واگذاری امالكشان شدند كه در آن زمان باعث 
مدیریتشهریگردید .
كمترین نظرخواهي از مردم ساكن در بافت
قاعده الضرر و الضرار :اجرای این پروژه با  
سازیها باعث ایجاد


بلندمرتبه
قدیمي این محل صورت گرفته است همچنين برخي از 
سایهاندازیبرخانههایاطرافشدهاست.دررابطهبارعایتحریمواشرافيت
خرداقليمو 
ميتوانگفتدربرخيازساختمانهایجدیدیكهدراینپروژهساخته
دراینپروژهنيز 
بهطوركاملرعایتنشدهاست .
شدهاستاینمورد 
بهقدری طوالني شده است كه
بهرهبرداری این پروژه  
قاعده الحرج :ازلحاظ مدت اجرا و  
آلودگيهای صوتي و

سالهای احداث ،مشکالت و سختيهایي را ازلحاظ ایجاد 
در طي  
سد نمودن مسير عبور و مرور برای ساكنان و عابران به وجود آورده است .از بعد
ضعفهایي است مجموعه دارای فضای سبز اندكي

زیستمحيطي نيز پروژه عتيق دارای 

است فقط پارک خاقاني در مجاورت این مجموعه از قبل وجود داشته كه محلي برای
ميباشد كه وسعت آن نيز بسيار كم است.از جنبههای
كهنسال  
نشستن افراد ميانسال و  
مثبت این پروژه كه باعث راحتي شهروندان شده است ميتوان گفت با احداث این پروژه
ميگيرد.همچنين بافت معاصرسازی
درونشهری به سهولت صورت  
دسترسي به پایانههای  
شدهاستوپيادهمداریدرفضاهاایجادشدهاست .
قاعده نفی سبیل :در طراحي پروژه عتيق بيشتر از الگوی معماری و شهرسازی غربي
بهجای الگوگيری از مدل شهرسازی ایراني– اسالمي بهره گرفته شده است.هرچند برخي

ازمظاهرفرهنگایراني–اسالميمانندسنگفرشميدانكهباالهامازطرحچهارباغایراني
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ميتوان در این پروژه مشاهده كرد ولي به حدی نيست كه بتوان كل
طراحي شده است را  
پروژههایمبتنيبرشهرسازیاسالميجایداد .
دستهی 
پروژهرادر 
قاعده مصلحت :هرچند ميتوان در فرآیند ابتدایي تهيه و تصویب پروژه عتيق برای شهر
كاستيهایي

تبریز،درنظرگرفتنمصلحتعموميرامشاهدهودرکكردوليدرعملبا
كه این پروژه داشت و مشکالتي كه در زمان اجرای پروژه برای مردم شهر تحميل كرد
مزیتهایاینمصداقدرطيسالياناجرایپروژهكاستهشدهاست .

ميتوانگفتاز

عدهایمحدوددر
قاعده اهم و مهم:ازلحاظترجيحدادنمصالحعموميبرمصالحفردیا 
بهمنظور اجرای
پروژهی عتيق ميتوان گفت بر اساس تملکهایي كه در طول ساليان دراز  

انجامگرفته و چالشهایي كه با برخي مالکان كه حاضر به واگذاری ملکشان برای
پروژه  
نبودهاند اتفاق افتاده است و درنهایت با دخالت ابزارهای قانوني به سرانجام
احداث پروژه  
ميتوانكاربرداینقاعدهفقهيدرپروژهعتيقرامشاهدهكرد .
رسيدهاست 
احداثشده

ساختمانهای 

ميتوان مشاهده كرد كه برخي از 
قاعده اتالف :در پروژه عتيق  
خانههای
مزاحمتهایدیگربرایامالکو 

دراینپروژهباعثممانعتدیدونوروبرخي
ميتوانگفتباعثاتالفمالآنانشدهاست.دراین
یكه 
بهنحو 
مجاورپروژهشدهاست 
كاربریهارعایتشدهاستو كاربریوفعاليتخاصيكه

پروژهتاحدزیادیسازگاری
نميشود.همچنينبناهایباارزشواقع
كاربریهایدیگرداشتهباشدمشاهده 

ناسازگاریبا
ساختمانهای این

شدهاند اما به نحوی است كه از بافت جداشده یا در بين 
در بافت حفظ  
كریمخانازآنجملهاست .
شدهاندكهمسجد 
پروژهمحصور 
ميتوان مشاهده كرد كه كوچههایي كه عرض
قاعده تسبیب :ازلحاظ نفوذپذیری بافت  
پاركينگها نيز در مقياس و

رسيدهاند ،

كمي داشتند ،تعریض شده و به متراژهای استاندارد 
یكه باعث
بهنحو 
شدهاند.در رابطه باوجود نظارت بر احداث پروژه  
اندازه مناسب طراحي  
ناامنينشودميتوانگفتميدانطراحيشدهدرپروژهعتيقدرمقطعياززمانمحلتجمع
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جمعآوریمعتادان،
انجامگرفتهتوسطنهادهایذیربطوبا 
معتادانشدهبودكهبااقدامات 
امنيتپروژهارتقاءپيداكردهاست .

تحلیل اخالق اسالمی در پروژه عتیق
در این بخش از پژوهش ،اصول اخالقي در رابطه با حقوق چهارگانه كه «در ارتباط با
ميباشد در پروژه
خدا»« ،در ارتباط با انسان»« ،در ارتباط با نفس» و «در ارتباط با طبيعت»  
عتيق شهر تبریز مورد تجزیهوتحليل قرار گرفته است كه توضيحات مربوطه به شرح ذیل
ميگردد :
ارائه 
ميتواند
كنندهای از فضاهای پروژه عتيق  
استفاده 

بهراحتي هر بيننده و 
در ارتباط با خدا  :
يكه در معماری
بهصورت مدرن طراحي شده است ،درصورت 
دریابد كه پروژه مذكور  
بهوضوح
ميتوان مصداق خدامحوری در كالبد معماری را مشاهده كرد .
سنتي است كه  
ميتواندریافتكهدرمعماریاینپروژهوحدتدركثرتوكثرتدروحدت،تزیينات

اسالمي،همگونيدرونوبرونو...جایيندارد .
ميتواندر
كمالطلبيدرمعماریسنتيرا 
ازدیگر جلوههای خدامحوری ،عبادتو 
جهتگيری این بناها به سمت قبله و
قسمتهای مختلف بناها و  

حک مطالب قرآني در 
وليزاده اوغاني و وفایي
اشاره به اصل اساسي توحيد ،عبادت و عبودیت دانست ( 
بررسيهایميدانيچنينجلوههایي

پورسرخابي11،1911،و)12كهبراساسمشاهداتو
ميتوان به مسجد قدیمي
ميتوان مشاهده كرد .فقط  
را در طراحي این پروژه كمتر  
كریمخان كه در قسمت شمالي ميدان قرار دارد و مربوط به عصر قاجار است اشاره كرد

كهبعدازبازسازیدرقسمتشماليميداندستنخوردهباقيماندهاست .
ارزشهای اخالقي و

دربارهی نمود 

انجامشده 
در ارتباط با انسان :ارزیابي تحليلهای  
ارزشهای وی در

حقوقي در معماری این پروژه نشانگر این امر است كه انسان ،حقوق و 
برخي موارد موردتوجه بوده است و در برخي موارد رعایت نشده است.ازلحاظ تعادل و
ميتوان گفت این موارد تا
توازن در پالن و نما ،و قرارگيری هر چيزی در جای خود  

 | 111فصلنامه برنامهریزی توسعه شهری و منطقهای| سال هفتم | شماره  | 11پاییز 1441

شدهاندوليازلحاظ حفظحریمافراد،محرميت،كنترلدیدواشرافيتو
حدودیرعایت  
هماهنگي واحدهای مسکوني جدید با دیگر واحدهای مسکوني مجاور ،در كالبد معماری
نمود نيافته تا از منابع طبيعي نظير نور آفتاب ،هوا ،آب و...همه افراد استفاده یکسان داشته
كمتوان مانند معلوالن ،سالمندان ،كودكان و ...نيز
باشند.در رابطه با رعایت حقوق اقشار  
ميتوانگفتتوجهاندكيبهایناقشارونيازهایآنانشدهاست .
درطراحياینپروژه 
ميتوانتواضعوعدمخودنمایيرا
در ارتباط با نفس:درمعماریسنتيوبومياستكه 
کبارمشاهدهواستفادهاز
يكههرفردیعادیبای 
بهوضوحمشاهدهودرکكرددرصورت 

بهصورتمدرنطراحيشدهاستوشاید همين
پروژهعتيقميتوانددریابدكهاینپروژه 
دليل عاملي باشد كه بتوان درصد كمي برای مصداق تواضع و عدم خودنمایي در این
ميتوانگفتهرچندتعادلفضایيدر
پروژهدرنظرگرفت.دررابطهباعدالتفضایينيز 
كمتوجهي قرار
این پروژه رعایت شده است ولي سایر معيارهای عدالت فضایي مورد  
برنامهریزی ،طراحي و اجرای پروژه نيز
گرفته است .در رابطه با معيار خيرخواهي در  
پروژهای كه در ابتدا برای توسعه در نظر گرفته ميشود حتماً بر اساس
ميتوان گفت هر  

ميگرددكهدررابطهباپروژه
پایهگذاری 
اصلخيرخواهيودرنظرگرفتنمنفعتعمومي 
عتيق ميتوان گفت كه این پروژه نيز قطعاً بر اساس خيرخواهي و توجه به منفعت عمومي
برایشهرتبریزتعریفشدهاستهرچنددرطيفرآینداحداثمشکالتيرابرایساكنان،
ميتوانگفتاصلخيرخواهيعمومي
كسبه،عابرانو...بهوجودآورداستوليدركل 
ميتوانمشاهدهكرد .
رادراینپروژه 
بهصورت مدرن طراحي و ساخته شده است
در ارتباط با طبیعت :در پروژه عتيق كه  
كمرنگتر از گذشته شده است و

ميتوان مشاهده كرد كه توجه به محيط و طبيعت 

جهتگيری
مصادیق احترام به طبيعت همچون استقرار پروژه بر اساس وضعيت اقليمي  ،
پروژه
بومآورددراین 
انرژیهایتجدیدپذیر،مصالحوسازه 

بهرهگيریاز
مناسبپروژهو 
ميتوان گفت در طي زمان
كمتر دیده ميشود .همچنين در رابطه با پروژه عتيق  
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آلودگيهای محيطي ازجمله گردوغبار مصالح

طوالنيمدت احداث این پروژه مواردی از 

ساختوسازباعثآسيبهایيبهمحيطاطرافوشهروندانشدهاست .



تحلیل حقوق شهروندی در پروژه عتیق
گروههای «معلولين»،
لهای پژوهش ،حقوق شهروندی  
در بخش سوم از تجزیهوتحلي 
نسلهای
مغازهداران»«،عابران»و« 
دستفروشان»«،كسبهو 
«سالمندان»«،كودكان»«،زنان» «،
آینده»درپروژهعتيقشهرتبریزموردتجزیهوتحليلقرارگرفتهاستكهتوضيحاتمربوط
ميگردد :
بهحقوقشهروندیهرگروهبهشرحذیلارائه 
معلولین :اختالف سطح ميدان در پروژه عتيق باعث مشکالتي برای معلولين شده است كه
ميكند .هرچند در یک سمت از ميدان ،رمپ ویژه
دسترسي آنها به ميدان را محدود  
نحال ميتوانست در سمت دیگر ميدان هم رمپ
معلولين طراحي شده است ولي درعي 
پيشبيني و ایجاد كرد .همچنين در این پروژه تجهيزات ویژه معلولين مشاهده
دیگری  
نميشود .

سالمندان :ساختار جدید ميدان در پروژه عتيق باعث شده است كه سالمندان برای استفاده
پلهبرقي در ميدان باعث راحتي
ميتوانست با تعبيه  
از آن دچار دشواری شوند كه این امر  
بهغيرازمبلماناندكيكهبراینشستنتعبيهشده
دسترسياینقشرسنيشود.دراینپروژه 
استتجهيزاتيبرایایجادتحرکدرسالمندانایجادنشدهاست .
بهعنوان
ميتواند  
کودکان :ویژگي ميدان طراحيشده در پروژه عتيق به نحوی است كه  
زمين اسکيت و بازی كودكان مورداستفاده قرار بگيرد .همچنين با اضافه كردن
كاربریهایي همچون سوپرماركت ،رستوران و كافيشاپ در فضاهای تعبيهشده ميدان

ميتوانتاحدودیشاهدبرآوردهشدننيازهایاینقشرسنيدرپروژهعتيقبود .
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مکانها در ميدان این پروژه با امکان دید و نظارت كم از بيرون،
پلهها و برخي  
زنان :زیر  
در معرض خطر هستند.همچنين برخي از فضاهای پروژه ازنظر روشنایي و نورپردازی در
ميتواند باعث افزایش ناامني برای زنان استفادهكننده از
وضعيت مناسبي قرار ندارند كه  
پروژهشود .
دستفروشان در این محل مشغول به
دستفروشان :قبل از احداث پروژه برخي از  
یكه
بهنحو 
امرارمعاش بودند ولي این روند در طي ساليان احداث پروژه كمتر شده است  
دستفروشي را ميتوان در این محدوده مشاهده كرد.همچنين در این پروژه
دیگر كمتر  
پتانسيلهای

دستفروشان در نظر گرفته نشده است ولي با توجه به 
فضای مشخصي برای  
ميتوانفضاهایيرادرراستایاحيایحقوقاینقشرازجامعهدربرخيازایامسال
ميدان 
آنهادرنظرگرفت .
برای 
ازدسترفته

ميتوان گفت این طرح نتوانسته است حقوق 
بهطوركلي  
کسبه و مغازهداران  :
كسبههای قدیمي فعاليت داشتند كه با اجرای
كسبه قدیمي را جبران كند.در این مکان  ،
یهای تجاری
مغازهی جدید در كاربر 
این طرح یا به مکانهای دیگر رفتند یا صاحب  
كاربریهای تجاری كه در این پروژه احداث

احداثشده در این پروژه شدند.در رابطه با 

بهنحویكه این فضاها مورد
ميتوان گفت نتوانستند كارایي الزم را داشته باشند  
شدند نيز  
استقبالمردمقرارنگرفتهواكثرفضاهایتجاریخاليهستند .
يمدت احداث این پروژه عابران با مشکالت فراواني ازلحاظ سد
عابران :در فرآیند طوالن 
بودهاند كه از نکات منفي این پروژه در رابطه با حقوق
آلودگيهای صوتي مواجه  

معبر و 
عابرانبودهاست.ازنکاتمثبتاینپروژهدررابطهباحقوقعابراننيزميتوانبهاحداث
ایستگاه مترو در داخل ميدان اشاره كرد.همچنين در این پروژه پل هوایي عابر پياده بين
مجتمعهای تجاری نصب شده است كه باعث راحتي و افزایش ایمني و امنيت شهروندان

شدهاست.
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نسلهای آینده در پروژه عتيق بر اساس
نسلهای آینده :در رابطه با در نظر گرفتن حقوق  
محيطزیست،رعایتاصولتوسعهپایدارو

گرفتهشدههمچونسازگاریبا
مصادیقدرنظر 
ميتوانگفتتاحدزیادیاینحقدراینپروژهبرآورده
درنظرگرفتنعدالتبيننسلي 
استفادهكننده بعدی از این

نسلهای 
ميتوان در آینده بروز مشکالتي را برای  
نشده است و  
پروژهمتصوربود .


نتیجهگیری
برنامهریزی ،طراحي و
بهمنظور توسعه و عمران شهرها  
پروژههای بسياری  
در عصر حاضر  
ميدهند.دراینميان
اجراميشوندكهذینفعانمختلفيازجامعهشهریراتحتتأثيرقرار 
نهتنها تأمينكننده نيازهای ساكنان آن شهر نيستند بلکه در مواردی
پروژهها  
برخي از  
پروژههای عمراني
ميآورند .بسياری از  
مشکالتي را نيز برای شهروندان به وجود  
فشده در شهرهای ایران بدون توجه به هنجارهای یک جامعه اسالمي كه مبتني بر
تعری 
شدهاند .همين عدم توجه به
قواعد دیني ،اخالق اسالمي و حقوق شهروندی است اجرا  
پروژهها
هنجارهای جامعه اسالمي– ایراني بوده است كه باعث شده بسياری از این  
شکستخورده و استقبال چنداني از آنها توسط شهروندان نشود.نتایج این پژوهش نشان
پروژههایعمرانشهریدرایراننيازبهیکبازخوانياساسيبراساسسه
دادكهاحداث 
توسعهی

بعد احکام اسالمي ،اخالق اسالمي و حقوق شهروندی دارد تا بتوان در مسير 
بهخوبي اهداف مورد انتظار پروژه را برآورده و
شهری به الگویي دست یافت كه بتواند  
پيامدهاوعوارضمنفيآنرانيزبهحداقلممکنبرساند.دراینپژوهشپروژهعتيقشهر
بهعنوان
ميباشد  
پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده كشور  
بزرگترین  

تبریز كه یکي از 
نمونه مطالعاتي انتخاب گردید.یافتههای پژوهش نشان داد این پروژه ازنظر رعایت قواعد
فقهي ،اخالق اسالمي و حقوق شهروندی در سطح پایيني قرار داشته و نتوانسته است به
مصادیقاینسهبعد،پاسخگویيمناسبومطلوبداشتهباشد .
پروژههای
قواعد فقهي ،اصول اخالقي و حقوق شهروندی ارائهشده در رابطه با  
برنامهریزان،
استگذاران  ،
بهعنوان الگویي برای سي 
ميتواند  
عمران شهری در این پژوهش  
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بهرهگيری از
پروژهها باشد.در كنار  
طراحان و مدیران شهری در فرآیند تعریف و ایجاد  
سهگانه باید بحث مشاركت عمومي و توجه به نظرات مردم و ساكنان اطراف
این اصول  
دستگاههای اجرایي برای این امر

شمردهشده و مدیریت شهری و 

یک پروژه نيز مهم 
پروژهها بيشترین موفقيت و رضایتمندی را در پي داشته
جایگاه مناسبي تعریف كنند تا  
ميتواند تعریف جایگاه مناسب برای بررسي آثار و
باشند .در این راستا مهمترین گام  
آنها در نظام قانوني و تشکيالتي كشور باشد.
پروژهها بهخصوص قبل از اجرای  
پيامدهای  
بهعنوان سخن نهایي ،اگر این سه اصل یعني احکام اسالمي ،اخالق اسالمي و حقوق

پروژههای شهری كشورمان موردتوجه
برنامهریزی ،طراحي و اجرای  
شهروندی در  
پروژههایي با بيشترین كارایي و رضایتمندی عمومي
پيادهسازی شود ،شاهد  
قرارگرفته و  
پروژههایيموفقتبدیلخواهندشد.
خواهيمبودكهمورداستقبالجامعهقرارگرفتهوبه 
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اسالمي)،فصلنامهمطالعاتشهرایراني–اسالمي،شماره،11صص .81-122
شکلگيری و توسعه مفهوم «حقوق
پورهاشمي ،سيدعباس ،دبيری ،فرهاد و زارعي ،سحر  ،)1911( .
طزیست ،دوره ،18
بينالملل محيطزیست ،علوم و تکنولوژی محي 
نسلهای آینده»در حقوق  

شماره،9صص .169-118
ياكبر ،صبا ،شيخي و كوخاني ،طاهره ،)1914( .ارزیابي عوامل مؤثر بر حقوق عابران پياده
تقوایي ،عل 
نقشجهان،شماره،1-9
باتوجهبهاصولحقوقشهروندیدراسالم،فصلنامهعلمي–پژوهشي 
صص .1-11
آموزههای مشاركت كودكان در
حبيبي ،سيدمحسن ،عزتيان ،شهره و محق نسب ،عنایت اله  ،)1911( .

فرآیند طراحي فضای شهری دوستدار كودک مطالعه موردی :شهر سده لنجان ،فصلنامه
علمي–پژوهشيمطالعاتشهری،شماره،11صص .111-112
حيدری ،محمدتقي ،محمدی ،شهرام و رحماني ،مریم ،)1422( .پایش نظریه حق به شهر در بازتوليد
فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی :بافت فرسوده بخش مركزی شهر زنجان)،
پژوهشهایجغرافيایانساني،دوره،19شماره،1صص .111-111
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خادمالحسيني ،احمد و شيرخاني ،حسنيه ،)1919( .بررسي محدودیتهای حضور زنان در فضاهای


جامعهشناختي شهری (مطالعات
نشهر) ،مطالعات  
مطالعهی موردی:شهر شاهي 

عمومي شهری (
شهری)،دوره،4شماره،12صص .161-111
پيادهروها در شهر اردبيل،
چالشهای كالبدی  

درویشي ،یوسف ،)1911( .نگاهي تحليلي ميداني بر 
مطالعاتهنرومعماری،سال،1شماره1و(4پياپي11:و،)11صص .111-111
رحمانينيا ،حجت اله و مجتهدسليماني ،ابوالحسن ،)1911( .امکانسنجي شناسایي حق انسان بر نفس

بهموجبقاعدهسلطنت(تسليط)،مبانىفقهىحقوقاسالمى،سال،19شماره،11صص-111
 .161

مراد،آیتاهلل ،)1911( .قاعده اهم و مهم و كاركردهای حقوقي آن ،حقوق

دیلمي ،احمد و جليلي 
اسالمي،سال،1شماره،66صص .1-16

شهرداریها در فقه اماميه و حقوق ایران با

سعيدی ،مهرداد ،)1911( .تملک قهری اراضي از طرف 
پایاننامه كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق خصوصي ،دانشگاه علوم
تأكيد بر آراء قضایي  ،
قضایيوخدماتاداری .
سيفيان ،محمدكاظم ،)1911( .قاعده الضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسالمي،
هنرهایزیبا،دوره،9صص .19-11
گنجيپور ،محمود ،)1911( .بررسي مناسبسازی فضاهای شهری

شاطریان ،محسن ،اشنویي ،امير و 

جهت دسترسي معلولين و جانبازان نمونه موردی :ادارات دولتي شهر كاشان ،مجله آمایش
جغرافيایيفضا،سال،6شمارهمسلسل،11صص .11-16
شکاری،روشنعلي،مليحي،سيدحميدرضاوممتازنيا،محمدسعيد،)1916(.واكاویفقهيآیهنفيسبيل

پژوهشنامه قرآن و

همسو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابي در دولت مدرن ،
و ادله  
حدیث،شماره،11صص .91-46
پروژههای شهری
برنامهریزی و اجرای  
شکوهيبيدهندی ،محمدصالح ،)1911( .از فکر تا عمل فرآیند  

تهران،منظر،شماره،14صص .11-11
صفائي ،شهرام و جاللي ،محمود ،)1421( .جایگاه «قاعده نفي سبيل» از منظر قانون اساسي و روابط
بينالمللایران،فصلنامهمطالعاتحقوقعمومي،دوره،11شماره .161-189،1
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ربانيخوراسگاني ،علي ،)1911( .تحليل ابعاد و عوامل تأثيرگذار بر
صفری ،حامد ،زماني ،بهادر و  

حرفهای برنامهریزی شهری در ایران ،جغرافيا و
صورتبندی دستورالعمل اخالق  

فرآیند 
برنامهریزیمحيطي،سال،91پياپي،82شماره،4صص .49-12


طاهری ،محسن ،)1911( .نقد و بررسي جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقي ایران با نگاهي به
منشورحقوقشهروندی،همایشمليتبيينحقوقشهروندی،دوره،1صص .1-19
رابطهی صداقت رفتاری با اثربخشي
عليزادهثاني ،محسن ،مدهوشي ،مهرداد و محبي ،ليال  ،)1919( .

سازمانها،فصلنامهاخالقدرعلوموفناوری،سال،1شماره،1صص .1-1

رهبراندر

عندليب ،حسين ،)1911( .بررسي و تبيين اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسالمي ،دو فصلنامه
علمي–اختصاصيمعارففقهعلوی،سال،4شماره،6صص .1-16
نعمتاهللوضياچيومحدثه،)1919(.شهردوستدار زن(شناسایيمعيارهایشهردوستدارزن
فاضلي ،
گروههای مختلف اجتماعي تهران) ،جامعه پژوهي فرهنگي،
پایگاهها و  
ازنظر متعلق به  
پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي،سال،1شماره،9صص .81-11

نسلهایآینده،فصلنامه
فيروزی،مهدی،)1911(.بررسيفقهيوحقوقيعدالتبهعنوانمبنایحقوق 
علمي–پژوهشيفقه،سال،11شماره،4شمارهپياپي،124صص .61-88
حرفهایبراساسمناطقشهراصفهان
قرباني،زینبوضبيحي،حسين،)1911(.سنجشوضعيتاخالق 
ازدیدگاهمدیرانشهری،نشریهعلمي«مدیریتاسالمي»،سال،18شماره،9صص .11-119
ویژگيهای شهر

جمالالدین ،)1911( .بررسي 
كربالیيحسينيغياثوند ،ابوالفضل و سهيلي  ،


دوستداشتني از نگاه كودكان مطالعه موردی :منطقه دو شهرداری قزوین ،فصلنامه علمي–

پژوهشيمطالعاتشهری،شماره،1صص .11-68
محمدیان ،بهزاد ،زارعي متين ،حسن ،باباشاهي ،جبار و یزداني ،حميدرضا ،)1911( .تواضع
سازمانهایعصر جدید،فصلنامهمدیریتدولتي،

شایستگيمحوریدررهبری 

درونسازماني:
دوره،12شماره،4صص .169-181

ميرمعزی ،سيدحسين ،)1911( .اخالق اسالمي و مذهب اقتصادی اسالم ،فصلنامه علمي پژوهشي
اقتصاداسالمي،سال،16شماره،61صص .99-11
توسعهی
كينژاد ،محمدعلي و عليزاده ،بهرام ،)1911( .ارزیابي عدالت فضایي در  
ميرغالمي ،مرتضي  ،
مجدد فضاهای موردپژوهي:طرح موضعي عتيق شهر تبریز ،ماهنامه باغ نظر ،سال  ،11شماره
،61صص .49-11
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پایاننامه كارشناسي ارشد
شهرداریها  ،

موالئيان ،فاطمه ،)1914( .بررسي فقهي و حقوقي قانون تملک 
رشتهفقهوحقوقاسالمي،دانشگاهشهيداشرفياصفهاني .

برنامهریزی ،فصلنامه
حرفهای در  
ملکپور اصل ،بهزاد و دستواره ،فرشته ،)1918( .كدهای اخالق  

توسعهپایدارمحيطجغرافيایي،سال،1شماره،9صص .12-81
دستفروشي
نههای شکلگيری  
توكليراد ،مهرداد ،)1918( .زمي 

ياصغر و 
نایبي ،هوشنگ ،سعيدی ،عل 
درشهررشت،بررسيمسائلاجتماعيایران،دوره،12شماره،1صص .141-161
نظرزاده ،عبداهلل ،)1911( .مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعي و حکومتي ،سياست متعاليه،
سال،1شماره،1صص .11-18

نصراهللزاده ،مریم ،)1911( .بررسي احکام شهرسازی با رویکرد كاربری مسکوني ،دوفصلنامه

وفادار 
علميمطالعاتفقهاسالميومبانيحقوق،سال،14شماره .111-111،41
وفایيپورسرخابي ،الناز ،)1911( .اخالق و ارتباط آن با معماری،
وليزاده اوغاني ،محمدباقر و  

اندیشهیمعماری،سال،1شماره،4صص .1-18
دوفصلنامهعلمي–پژوهشي 
هزارجریبي،جعفروامانيان،ابوالفضل،)1912(.آگاهيزنانازحقوقشهروندیوعواملمؤثربرآن،
منطقهای،سال،9شماره،1صص.1-18
پژوهشهایشهریو 

مطالعاتو
https:// tabrizemodern.blogfa.com, 1400.
https://wiki.ahlolbait.com, 1400.

استناد به این مقاله:موالئي،اصغر،.غفاری،حميد.)1421(.جایگاهاحکامواخالقاسالميوحقوقشهروندیدر
ومنطقهای،)11(1،

برنامهریزی توسعهشهری 
پروژههای عمرانشهری (نمونهمطالعاتي:پروژهعتيق تبریز)،فصلنامه  
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