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چكيده:
دولتها بيشترين سعی خود را مبذول میدارند تا با تكيه بر اصول و مبانی مهندسی شهرهايی زيبا را به نمايش
بگذارند .برخی دولتها خود را ملزم به رعايت هنجارها ،ارزشها و اصول دينی میدانند و معتقدند در حوزه
شهرسازی بايد اين اصول مد نظر قرار گيرد .دولت جمهوری اسالمی ايران نيز سعی بر آن دارد تا در حوزه
شهرسازی ،اصول و ارزشهای اسالمی را مد نظر قرار دهد ،از اين روی تبيين اصول و هنجارهای شهرسازی از
ديدگاه اسالم ضروری مینمايد« .فقه شهرسازی» که يكی از زير شاخه های «فقه تمدنی» است ،اين رسالت را بر
عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مد نظر اسالم را در حوزه شهرسازی از منابع معتبر اسالمی استخراج و در
اختيار مجريان امر قرار دهد .بر اين اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «اصول و قواعد شهرسازی از منظر
فقه اسالمی چيست؟» فرضيه پژوهش آن است که از منظر فقه اسالمی اصول و قواعدی همچون :لزوم عمران و
آبادی زمين ،مصلحت ،عدم اضرار به انسان ها و محيط زيست ،حرمت اتالف و...بر مقوله شهرسازی حكم فرما
است .برای بررس اين فرضيه با روش اجتهادی به بررسی منابع اصيل اسالمی میپردازيم.
كليد واژهها :فقه تمدنی ،قواعد فقهی ،شهرسازی اسالمی

 - 1تاريخ وصول 1395/09/5 :تاريخ پذيرش1396/3/15:
 - 2استاديار همكار جامعه المصطفی العالميهt_andalib@aou.ac.ir.
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 .1مقدمه و بيان مساله
شهرسازی فاخر همواره يكی از افتخارات تمدن ها محسوب می شود .دولت جمهوری اسالمی
ايران نيز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی ،اصول و ارزش های اسالمی را مد نظر قرار
دهد ،از اين روی تبيين اصول و هنجارهای شهرسازی از ديدگاه اسالم ضروری مینمايد .چه
اينكه اسالم ارز شهای تعالی جويانهای را در زمينهی شهر و محيط زندگی انسانی مطرح کرده که
امروزه با ظهور فرهنگ جديد و غفلت از ابعاد معنوی انسان مورد بیمهری قرار گرفته است .برای
احيای اين ارز شها در شهرسازی معاصر الزم است اين ارزشها از حالت عام و کلی به صورت
مسألهی تخصصی تبديل شوند که در اينصورت ،در مجموع هنگامی خانه ،محله و شهر اسالمی
پديد خواهد آمد که معماران و شهرسازان ما با شناخت کافی از مبانی اسالم در حوزهی برنامه
ريزی و طراحی محيط اقدام نمايند .بديهی است که ساير ارکان شهر يعنی قوانين ،مديران و
شهروندان نيز میبايست از مبانی اسالمی تبعيت نمايند( .نقره کار و همكاران .)1393 ،در اين
ميان علم «فقه» از آنجايی که متكفل بيان حكم پديدهها است مرجعيت معتبری را در تبيين
اصول و هنجارهای پديده شهرسازی داراست .از ميان متدهای فقهی ،متد «فقه تمدنی» با توجه
به کارايی ،کارآمدی و روزآمدی روش مناسبی برای استكشاف اصول شهرسازی اسالمی
میباشد .بر اين اساس در اين پژوهش با روش اجتهادی منحصر به فرد «فقه تمدنی» ،اصول
شهرسازی را از منظر فقه اسالمی تبيين می نماييم.
 .2پيشينه پژوهش
فقهای صدر اسالم ،در مواجهه با شهرنشينی روزافزون جامعه در سدههای دوم تا يازدهم هجری،
به تعريف و ماهيت و اجزای ساختمان در بافت شهری ،تعيين حقوق و مزايای بنا و تعريف
عرصههای خصوصی و عمومی میپرداختند( .هلد )30 :1378 ،اين قوانين از منابع چهار گانه
فقهی(قرآن ،سنت ،عقل و اجماع) استنباط میشود.
ابناخوه در کتاب معالم القربه فی احكام الحسبه که آن را آيين شهرداری نام نهادند ،با بهرهگيری
از قواعد فقهی ،نوع رفتار مسلمانان را تشريح میکند .ابناخوه در مباحث کتاب خود ،نشستن
مردم در کوچههای تنگ را نهی میکند و آن را نوعی تجاوز به شمار میآورد .او همچنين تنظيف
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بازار از کثافات را وظيفه بازاريان میداند ،زيرا از آنجا که کثافات انباشتهشده برای مردم
زيانبخش است ،وی اين کار را مبتنی بر قاعده فقهی «الضرر و ال ضرار» میداند و می نويسد:
بر کسی روا نيست که از بام و پنجره ،همسايهها را بنگرد و نيز مردان را روا نيست که بی هيچ
حاجتی بر سر راه زنان نشينند .هر کس چنين کند ،تعزير آن بر محتسب واجب است( .ر.ک:
ابناخوه37 :1367 ،ـ)95
در پژوهش های معاصر نيز برخی به تبيين مساله مورد بحث پرداختهاند .مبلغی( )1433در
پژوهش خود به تبيين برخی از قواعد فقهی مرتبط با عمران و شهرسازی پرداخته است .وی
قواعد عمران را به طور عام مورد بررسی قرار داده و قواعد مربوط به محيط زيست را در ذيل
مباحث خود مطرح کرده است.
گل خطمی و حقيقت بين( )1395در پژوهش خود به کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن
پرداخته و ضمن بيان چهار قاعده فقهی نتيجه گرفته اند که با تكيه بر قواعد و منابع فقهی و
حضور مجتهدان و صاحبنظران در جلسات تدوين اصول کلی مديريتی و اجرايی شهر ،میتوان
زمينههای الزم برای ظهور و تجسم مفاهيم و آموزههای دينی مرتبط با شهر و زندگی اجتماعی
شهروندان را در منظر شهری فراهم نمود.
خالهايی که در پژوهشهای پيش گفته به چشم میخورد عبارتند از :عدم احصاء حداکثری قواعد
فقهی در مقوله شهرسازی؛ فقدان رويكرد فقهی -اجتهادی در برخی از پژوهشها و ناديده گرفتن
قواعد مهم و تاثير گذار در شهرسازی اسالمی است .پژوهش حاضر سعی بر آن دارد خالهای
موجود را مرتفع نمايد.
 .3مفهوم شناسي
 .1.3فقه ،اجتهاد
لغت شناسان عرب واژه «فقه» را به مطلق«فهم ،علم و ادراک» معنا کرده اند؛(جوهری:1990،
2234 ،6؛ فيومی479 :1405،؛ ابن فارس442 ،4 :1404،؛ ابن منظور )522 ،13 :1405،هر چند
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برخی از لغويين دايره معنايی اين واژه را ضيق کرده و گفته اند« :علمی که با تامل و انديشيدن
به دست می آيد»(مصطفوی123 ،9 :1416 ،؛ راغب اصفهانی )398 :1392،علم فقه نام دارد.
در اصطالح نيز معنای معروف و مشهور آن عبارت است از «مجموعه قضايايی که کاشف از
حالل و حرام و اعتبارات االهی است .قضايايی که با تالش و اجتهاد «فقيه» از منابع و
مستندات شرعی استخراج می شود(».عليدوست)67 :1390 ،
«اجتهاد» نيز «علمی است که به انگيزه استخراج شريعت از مستندات آن صورت می
گيرد(».همان ،ص )68اجتهاد کارآمد و تفقه روز آمد عبارت است از « :فهم فطرت نمون و
خردمندانه متون دينی در بستر شرايط؛ به تعبير ديگر تفقه يعنی «وحی و سنت» به اضافه
«خردورزی متمحض» به اضافه «زمان آگاهی» .آنگاه که نصوص دينی به ساحت خرد و زمان
آگاهی عرضه شود ،اجتهاد روی می دهد ،زيرا آنگاه که عقل پا به عرصه دين فهمی می نهد،
کارآمدی دين تضمين می شود(».رشاد)35 :1381 ،
بنابراين اجتهاد و تفقه ،پروسه ای است که با به کارگيری عقل و زمان آگاهی به فهم نصوص
دينی پرداخته و در نتيجه ارائه دينی که پاسخگوی همه احتياجات و شئونات زندگی فردی و
اجتماعی بشر است ،می باشد.
.2.3فقه فردي ،فقه اجتماعي ،فقه تمدني
همواره دو نگاه به علم فقه در طول تاريخ از سوی فقها وجود داشته است .الف) نگاه فرد گرايانه
ب) نگاه اجتماعی و حكومتی
الف)نگاه فرد گرايانه :اين نگاه فقه را دانش تنظيم ارتباط انسان با خدا می داند و حالل و حرام را
به حوزه فردی اعمال فردی انسان محدود می کند .در اين نگاه ،فقيه می تواند بخشی از فقه يا
همه بخش ها را در حالی که نظام واره ای بين اين بخش ها وجود ندارد ،استنباط کند .و اصوال
فقيه در صدد ايجاد يك نظام واره برای جامعه اسالمی و حكومت اسالمی نيست .از اين رو،
مسائل مديريتی و نظامات اجتماعی جامعه اسالمی از مسائل فقه فاصله گرفته و به مرور ،غير
فقها ،در مسائل وارد شده و مديريت نظام اسالمی را با توجه به مقتضيات زمان و مكان در دست
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خواهند گرفت؛ چرا که در اين نگاه فقه عهده دار اداره نظام اسالمی نيست و از همين جاست که
برخی احكام اجتماعی اسالم به محاق رفته و کم کم جامعه خواهان تغيير در اين احكام می
شود؛ زيرا عمال فقه از صحنه اداره جامعه کنار می رود و نظامات جامعه با بهره گيری از فرآورده
های دانش بشری در اجتماع شكل می گيرد و جامعه نظام می يابد.
ب) نگاه اجتماعی و حكومتی :نگاه دوم مبتنی بر اين است که افراد به جز هويت فردی شان،
تشكيل دهنده يك هويت جمعی به نام «جامعه» نيز می باشند .به بيان ديگر در اين نگاه ،فرد در
درون امت ،معنی پيدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می شود .اين هويت جمعی نيز موضوع
احكامی است و فقيه می بايست دو نوع موضوع را بشناسد و احكام هر يك ر ا روشن سازد؛ آن
هم نه جدا از يكديگر ،بلكه اين دو هويت جدای ناپذيرند و تفكيك اين دو ،زمينه کشيده شدن به
نگاه اول را فراهم می سازد .با اين نگاه نيز مباحث ،مسائل و مثال ها به گونه ای ديگر خواهد
بود(.مشكانی سبزواری)106-105 :1392 ،
فقه تمدن يك «کالن شاخه فقهی» تلقی میشود و نبايد به آن به چشم يك شاخه عادی فقهی
نگريست .شاخههای اصلی و مهم قابل انشعاب از فقه تمدن عبارتند از« :فقه انسان»« ،فقه
زمين»« ،فقه زمان»
فقه انسان :شامل شاخههای مهمی همچون :فقه المجتمع (فقه جامعه) :اين فقه را نبايد با فقه
االجتماع خلط کرد؛ فقه االجتماع در جايگاهی زيرساختی و بنيانی قرار دارد و در مرحله پيشينی
نسبت به فقه تمدن جای میگيرد .فقه المجتمع خود شامل :الف .فقه جامعه اسالمی؛ شامل :فقه
االمه ،فقه الجماعه ،فقه االقوام و مسائل بسيار ديگر .ب .فقه جامعه اديانی؛ شامل :فقه روابط با
اهل کتاب ،فقه تعامل با کلمههای سواء اديان ،فقه تعامل با عبادتگاهها ،فقه معنويت جهانی و...
ج .فقه جامعه انسانی؛ شامل :فقه صلح جهانی ،فقه حقوق بشردوستانه ،فقه تعامل با سازمانهای
جهانی (همچون :سازمان بينالملل و …) ،فقه قاچاق بينالمللی (قاچاق انسان و…) و. ...
فقه حقوق بشر :بررسی اجتهادی هر يك از حقوق مطرح در حقوق بشر معروف ،فقه تعامل با
سازمانهای پی گير حقوق بشر ،فقه اجرای حدود در صورت داشتن انعكاسهای سلبی در افكار
عمومی نسبت اسالم و...
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فقه الثقافه (فقه فرهنگ) :فقه اولويتهای فرهنگی (درجات ارزشی ارزشها) ،فقه امر به معروف،
فقه سنن و آداب ،فقه سبك زندگی ،فقه استفاده از مدهای جهانی در نوع و نحوه لباس و
آرايشها و...
فقه نسلهای انسانی :فقه اقتضائات و نيازهای نسلی ،فقه گسست نسلی و چگونگی حضوربخشی
به دين در بستر تحول نسلی ،فقه حقوق نسلهای آتی و…
فقه زمين :اين شاخه مهم ،رفتار انسان را در قبال زمين تعريف و تنظيم مینمايد و خود
شاخههای مهمی را در بر میگيرد؛ همچون :فقه العماره (فقه آبادانی) :فقه شهرسازی ،فقه
کشاورزی ،فقه باغداری ،فقه معادن ،فقه راه (جادهها ،پلها و کانالها) فقه تكنولوژی زير
مجموعههای فقه العماره هستند .فقه البيئه (فقه محيط زيست) :فقه آبها (نهرها و درياها و
…) ،فقه حيوانات ،فقه انرژی ،فقه آاليندهها و منابع آن ،فقه جنگلها ،فقه جو زمين و اليه
اوزون و فقه توسعه پايدار با نگاه به ارتباط آن به محيط زيست .فقه گردشگری ،تفريح و آثار
باستانی :فقه سفر ،فقه توريسم ،فقه ايجاد فضای سبز و تفريح گاه ،حفظ آثار باستانی و...
فقه زمان :شامل :فقه وظايف فقيهان در قبال تحوالت زمانه ،فقه تراث ،فقه آينده ،فقه
آخرالزمان ،و…(مبلغی)1396 ،
 .3.3قواعد فقهي
«قواعد فقهی ،قواعدی است که در راه به دست آوردن احكام شرعی االهی واقع می شوند ،ولی
اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده بلكه از باب تطبيق است(».خويى )8 ،1 :1417 ،قواعد
فقهی را می توان به سه گروه تقسيم کرد :قواعد مدنی(مانند:قاعده سلطنت بر اموال ،الضرر،
اتالف و)...؛ قواعد جزايی(مانند :قواعد باب قصاص ،ديه ،دراء) و قواعد قضايی(مانند :بينه ،اقرار،
من ملك ،واليت حاکم بر ممتنع و(.)...ر.ک :محقق داماد1382 ،؛ حاجی ده آبادی)1387 ،
.4.3شهرسازي اسالمي
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شهرسازی اسالمی ،مشتمل بر مبانی نظری و تئوری های مربوط به اصول و ارزش هايی است
که بايد در طراحی ،برنامه ريزی و ايجاد محيط زندگی مسلمانان رعايت شود و بر روابط انسان با
محيط (طبيعی و مصنوعی) و با ساير هم نوعان خويش حاکم باشد .اين اصول و ارزش ها ،از
تعاليم اسالمی استخراج می شوند و در بردارنده عواملی مهم در فرهنگ ملی هستند که با آنها در
تضاد و تناقض نباشند .قرآن کريم و سنت پيامبر(ص) ،منابع اصلی اصول حاکم بر همه اعمال
مسلمانان ،از جمله شهرسازی آنها هستند .در اين متون ،بر اساس زمينه ها و موضوعاتی کلی،
اصولی برای فعاليت و زندگی انسان قابل استخراج است؛ مانند نقش انسان در زمين ،ارتباط اجزا
و عناصر جهان هستی ،هدف غايی حيات انسان ،ارتباط انسان با عالم وجود و جهان بينی او.
نكته مهم اين است که اصول ذکر شده ،بايد با اصول حاکم بر عالم که به وسيله خداوند ايجاد
شده اند ،هماهنگ يا تفسيری از آنها باشند؛ زيرا انسان خليفه خدا در زمين و امانت دار اوست .به
اين ترتيب بايد اعمال او ،رنگ و صبغه الهی به خود بگيرد(.نقی زاده)1392 ،
 .5اصول و قواعد فقهي شهرسازي اسالمي
 .1.5قاعده لزوم اعمار و آباداني زمين
خداوند متعال به واسطه پيامبر خود حضرت صالح(ع) لزوم آبادانی و ساخت زمين را به مردمان
ابالغ فرمود...« :هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ األَرضِ وَاستَعمَ َرکُم فيها(...هود )61:او شما را از زمين ايجاد کرد و
شما را به آبادانی آن گماشت ».عالمه طباطبائی در تفسير اين آيه می نويسد« :کلمه«عمارت» به
معناى آن است که زمين را از حال طبيعیاش برگردانى و وضعى به آن بدهى که بتوان آن
فوايدى که مترقب از زمين است را استفاده کرد ،مثال خانه خراب و غير قابل سكونت را طورى
کنى که قابل سكونت شود و در مسجد طورى تحول ايجاد کنى که شايسته براى عبادت شود و
زراعت را به نحوى متحول سازى که آماده کشت و زرع گردد و باغ را به صورتى در آورى که
ميوه بدهد و يا قابل تنزه و سير و گشت گردد ،و کلمه «استعمار» به معناى طلب عمارت است به
اين معنى که از انسانى بخواهى زمين را آباد کند بطورى که آماده بهره بردارى شود ،بهره اى که
از آن زمين توقع مى رود(.».طباطبائی :1374 ،ذيل آيه  61هود) برخی از فقها و مفسرين اسالمی
با توجه به اينكه خطاب الهی متوجه انسان شده است ،ظهور اين آيه را بر وجوب دانسته و
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معتقدند اين آيه داللت بر وجوب آبادانی زمين مینمايد(.نسفی31 ،2 :1416،؛ قمی
نيسابوری313 ،4 :1416،؛ مبلغی)59 :1433،
قاعده اعمار و آبادانی زمين يكی از مهمترين قواعدی است که در زمينه های مختلف شهرسازی
و عمران زمين کارآيی دارد .چه اينكه اين قاعده از سه نظر دارای فراگيری و عموميت است:
شموليت مكانی ،شموليت مراتبی و شموليت زمانی .شموليت مكانی به آن معناست که شامل
همه زمين های در کره خاکی می شود .شموليت مراتبی به آن معناست که شامل همه مراتب
عمران و آبادانی و ساخت و ساز می شود .و شموليت زمانی بدان معناست که امر عمران برای
همه زمان ها است و مخاطب آن همه انسان ها در همه زمانها هستند به طوری که شارع
مقدس در هيچ زمانی راضی به ترک عمران زمين از سوی انسان نيست(.مبلغی ،همان ،با ترجمه
و تلخيص)
بر اساس اين قاعده هم مردم و هم مسئولين وظيفه عمران و آبادانی زمين را دارند .با توجه به
تشكيل دولتها و قدرت يافتن آن در قرنهای اخير ،وظيفه دولتها در زمينه عمران و آبادانی
شهرها وظيفهای خطير و تاثيرگذاری است .دولتها ،همواره و در همه سطوح بايد به فكر آبادانی
و احداث شهرها با در نظر گرفتن اصول بيان شده در پيوند قبلی باشند و اين مهم را همواره در
دستور کار خود قرار دهند .با بهره گيری از بهترين کارشناسان و متخصصان بايد بهترين الگوی
شهری را برای عمران و آبادی سرزمين تحت حاکميت خود طراحی و اجرا نمايند.
.2.5قاعده لزوم آباداني زمين هاي باير
فقهای بزرگی همچون عالمه حلی و شهيد ثانی بر اساس مستندات شرعی به رجحان و
مطلوبيت شرعی آبادانی زمين های باير معتقد شده اند(.عاملی389 ،12 :1413 ،؛ حلی،2 :1414 ،
 )400رجحان و مطلوبيت شرعی به معنای «استحباب» شرعی است .از اين رو آبادانی زمين های
باير بايد در اولويت های برنامه های شهری قرار گيرد .تبديل زمين های باير به فضاهای سبز،
پارک ها ،ج نگل ها و مراتع همگی از مصاديق اين مطلوب شرعی محسوب می شود.
.3.5قاعده لزوم توجه به نسل هاي آينده
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اين قاعده بدان معناست که هر عمليات عمرانی و شهرسازی که صورت می پذيرد نبايد سبب
محروميت نسل های آينده از منابع خدادای ،زمين و...بشود .مستند اين قاعده آن است که با
توجه به آنكه آيه شريفه  61هود که دستور به عمران و آبادانی زمين داد ،دارای يك شموليت
زمانی است و شامل وجوب عمران در همه زمان ها و توسط همه انسان می شود .بر اين پايه
نبايد آبادانی گروهی از مردمان در روی زمين به گونه ای باشد که زمينه آبادانی زمين برای نسل
های آينده از بين برود .به تعبير ديگر نبايد آنگونه از زمين بهره برداری شود که برای نسل های
آينده فرصت عمران و آبادانی و استفاده از زمين از بين برود .بر اساس اين قاعده برخی از
عمليات های عمرانی و شهرسازی که منجر به از دست رفتن زمينه های بهره برداری نسل های
بعدی از زمين می گردد ممنوع و از نظر شرعی نامطلوب قلمداد می گردد.
.4.5قاعده لزوم سرمايه گذاري جهت عمران و آبادي
يكی از قواعدی که امكان بهره گيری از آن در حوزه عمران و آبادانی و شهرسازی وجود دارد،
قاعده لزوم سرمايه گذاری به جهت عمران و آبادی زمين و ساخت و ساز ابنيه است .اين قاعده
در کلمات فقهای اسالمی با عنوان «عدم جواز تعطيل المال» بيان شده است .فقها معتقدند نبايد
انسان به زراندوزی و ذخيره سازی مال روی آورد بلكه بايد مال در زمينه اقتصاد و اشتغال به کار
گرفته شود .از اين روی معتقد شده اند طالکاری سقف منازل و کارهای شبيه به آن که سبب
توقف مال بدون کاربری خاصی می شود ،حرام است(.موسوی عاملی )382 ،2 :1429 ،لكن نبايد
اين قاعده را تنها به مواردی چون حرمت طالکاری منازل اختصاص داد بلكه با توجه به مناط
حكم که حرمت معطل گذاشتن مال بدون کاربری مفيد است بايد از اين قاعده در سائر مسائل
شهرسازی و عمران و آبادانی بهره برد .بنابراين نبايد سرمايه ها تنها در بانك ها ذخيره شود بلكه
بايد سرمايه در خدمت عمران و آبادانی و شهرسازی قرار گيرد .مستند اين اين قاعده آيه شريفه
 34سوره توبه است که خداوند می فرمايد...« :وَ الََّذِينَ يَكْنِزُونَ ال ََّذ َهبَ وَ الْفِضََّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِی
سَبِيلِ اللََّهِ فَبَشَِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ؛ و کسانی را که طال و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا هزينه
نمی کنند ،به عذاب دردناکی مژده ده ».بر اساس اين کريمه «عذاب اليم» در انتظار کسانی است
که به زر اندوزی روی آورده اند و در راه خداوند آن را هزينه نمی کنند .وعده به عذاب اليم نيز
مالزم با حرمت آن عمل است چه اينكه تا عملی حرام نباشد ،وعده ی بر عذاب صحيح نمی
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نمايد .گفتنی است يكی از مصاديق انفاق در راه خدا ،امتثال امر خداوند در زمينه عمران و آبادانی
زمين است.
.5.5قاعده سلطنت بر اموال
قاعده تسلط که به «قاعده تسليط» يا «قاعده سلطنت» نيز مشهور است ،بر اساس اين حديث از
پيامبر(ص) مطرح میگردد« :الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر اموال خويش مسلط هستند».
«مفاد قاعده مرکب از دو جزء ايجابی و سلبی است :هر مالكی بر انوع تصرفها در امور خويش
مسلط است و هيچ شخص يا نهادی نمیتواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد».
(عليدوست و ابراهيمی راد )7 :1388 ،به عبارت ديگر ،به موجب اين قاعده ،اصل بر آن است که
همه گونه تصرفات برای مالك مجاز است ،مگر آنکه به موجب دليل شرعی خالف آن ثابت
گردد.
تبعيت عمق و هوا از ملك مالك (اعم از شخص ،دولت و ملت) ،تابع اعتبار عرفی است و مردم
براساس ارتكازات ،بناها و قراردادهای اجتماعی در هر مورد ،حدودی را تعيين میکنند و خارج از
آن را خارج از سلطنت مالك میدانند .اين ارتكاز در همه زمانها و مكانها بوده و شارع مقدس
نيز ردعی از آن نكرده و طرحی جديد نداده است( .همان )21-19 :پس به تأييد شارع نيز رسيده،
بنابراين ،ساختوساز خارج از عرف و برجسازیهای غيرمعمول در شهرها ،طبق اين قاعده قابل
تفسير نيست و خالف آن به حساب میآيد.
حدود اختيارات مالك طبق اين قاعده ،مطلق نيست .بیشك ،شارع مقدس در امر تسلط انسانها
بر اموالشان محدوديتهايی را اعمال کرده است؛ بنابراين ،نصوص دينی بر اين متفقند که
«هرگاه از ناحيه تصرفِ متصرف ،خسارتی بر ديگران وارد شود ،به گونهای که عرفاً خسارت به
متصرف اسناد داده شود ،او ضامن خواهد بود»( .ر.ک :حرعاملی)179-181 ،19 :1409 ،
نمیتوان فقيهی را يافت که به سلطنت مطلق مالك بدون هيچ قيد و شرطی قائل باشد ،مگر
اينکه مزاحمت و فوت مال الزمه طبيعی تصرف باشد.
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مواردی که می توان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از:تبعيت
اعماق زمين و هوا نسبت به امالک شخصی ،تا حدود احتياجات عرفی است و وسايل جديد
دخالتی در تعيين مقدار عرفی ندارد .بنابراين ساختوساز خارج از عرف طبق اين قاعده تفسير
نيست و نوعی تجاور به حريم ديگران محسوب می شود؛ اصل نظم و تدبير در طراحی محافظت
از شهروندان در مقابل ناامنی؛ ساخت و ساز و ارتفاع بدنهها متناسب با عرف و عرض معبر بايد
صورت پذيرد .فعاليتهايی که خسارتی به ديگران وارد نمايند به گونهای که خسارت به متصرف
استناد داده شود از مصاديق سلطنت مالك بر ملك خود نيست و مصاديق تجاوز به حريم ديگران
محسوب می شود.حدود اختيارات مالك طبق اين قاعده مطلق نيست؛ انجامدادن فعاليتهای
متصرف چنانچه باعث تخريب يا تضعيف منظر ذهنی شهروندان گردد ،شامل قاعده سلطنت
نمی گردد؛ استفاده از عوامل طبيعی در افزايش مطلوبيت منظر شهری و عدم سلب آزادیهای
ديگران نيز از اين قاعده مستفاد است(.رک :گل خطمی و حقيقت بين)1395 ،
.6.5قاعده اتالف
فقيهان در موارد مختلف برای اثبات ضمان و مسئوليت مدنی ،به «قاعدة اتالف» تمسك
جستهاند .ايشان اين قاعده را با عبارت "من اَتلَف مالَ الغيرِ فَهو و لَه ضامن" عنوان نموده و در
اعتبار آن چنين گفتهاند که اثبات اين که اتالف موجب ضمان است ،نيازی به بيان ادله ندارد؛
همين که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی بر اين داللت میکند که مال ،عمل و عرض و
خون مسلمان محترم بوده و نمیتوان به آن ضرر وارد کرد ،بر اين قاعده داللت دارد( .انتظاری و
محقق داماد)42 :1391 ،
اتالف بر دو قسم است:
ال لباس يا فرش او را بسوزاند
. 1اتالف حقيقی که شخصی مال ديگری را به کلی از بين ببرد؛ مث ً
يا خانهاش را خراب کند؛
. 2اتالف حكمی که نفس مال از بين نمیرود ،بلكه با بقای اصل مال ،ماليت آن نابود میشود؛
مثالً شخصی وسايل سرمايش متعلق به ديگری را در فصل تابستان در مكانی مخفی کند و در
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زمستان آن را اظهار نمايد و به صاحبش بازگرداند .هرچند عين آن را نابود نكرده ،آن را از ماليت
و ارزش انداخته و مرتكب اتالف حكمی شده است .در اتالف ،وجود اعتباری مالی که تلف
میشود ،بر ذمه قرار میگيرد و تلفکننده بايد از عهده اين ذمه برآيد( .محقق داماد)114 :1382 ،
واژه مال در منابع ،شامل منافع و چيزهايی میگردد که انسان بدان نيازمند است و بهطور مستقيم
و يا غيرمستقيم در سالمت ،رشد و تماميت جسمانی او تأثيرگزار است و قابليت بهرهبرداری دارد؛
بنابراين میتوان بر اين نظر بود که «قاعدة اتالف ،تنها ناظر به خسارات مالی نيست ،بلكه
ضرورت جبران خسارات ديگر ،از جمله خسارات معنوی نيز از آن قابل استنباط است؛ چرا که،
طبق ادلة مورد استناد ،مفاد قاعده اين است که هر کس موجب خسارت شخص ديگر در مال،
منافع ،جان ،آبرو ،حيثيت و يا هر حق ديگر شود ،ضامن است و اختصاص به تلف مال ندارد».
(انتظاری و محقق داماد)45 :1391 ،
مواردی که می توان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از :احداث
ساختمان بهگونهای که باعث ممانعت ديد و نور و مزاحمتهای ديگر برای همسايگان شود و
موجب اتالف مال آنان گردد ممنوع است؛ فعاليتهای نامناسب و  ...به گونهای که خسارت مادی
و معنوی به شهروندان وارد شود ،ممنوع است؛ انجامدادن فعاليتهای نامناسب و افزايش
آلودگیهای بصری و سد نمودن مسير عبور و مرور شهروندان و وارد نمودن خسارتهای مادی و
معنوی به آنها نيز ممنوع است(.ر.ک :گل خطمی و حقيقت بين)1395 ،
.7.5قاعده تسبيب
بسياری از فقيهان ،قاعدة تسبيب را شاخه و مصداقی از قاعدة اتالف قلمداد کردهاند؛ و اتالف را
به «اتالف بالمباشره» و «اتالف بالتسبيب» تقسيم نمودهاند( .امام خمينی)190 :1408 ،
اما برخی از فقيهان هم با اشاره به روايت سكونی از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) که
فرمودند« :هر کس ناودانی يا گودالی در راه مسلمانان ايجاد کند يا ميخ يا افسار مرکبش را
بكوبد ،يا چاهی در راه مسلمانان حفر نمايد و کسی به آنها اصابت کند و به زمين بيفتد ،ضامن
است»(،حرعاملی ،همان)182:اينگونه اظهارنظر کردهاند:
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انصاف اين است که از اين روايت ،قاعده کلی استظهار میشود .آن قاعده اين است :هر فعلی که
از فاعل عاقل مختار صادر شده باشد و آن فعل عادتاً سبب وقوع تلف در مال يا جان مسلمانان
باشد و بين آن فعل و تلف ،فعل فاعل عاقل از روی عمد و اختيار به طوری که در نزد عرف و
عقال تلف به او اسناد داده شود ،فاصله نشود ،فاعل چنين سببی ضامن است( .انتظاری و محقق
داماد)56 :1391 ،
در تسبيب ،عمل شخص مستقيما مال ديگری را از بين نمیبرد ،بلكه رابطه بين عمل شخص و
اتالف مال به اينگونه است که اگر آن عمل واقع نشود ،تلف مال نيز اتفاق نمیافتد .وجه
اشتراک قاعدة اتالف و قاعدة تسبيب ،اين است که در هيچ کدام از اين دو قاعده ،عمد و قصد
اضرار الزم نيست؛ بلكه همين اندازه که تلف و ضرر به ديگری وارد شود ،کافی است( .محقق
داماد)120 :1382 ،
مواردی که می توان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از :استفاده
از تراکم غيرمجاز ،عدم تأمين پارکينگ و ...تفكيك قطعات بزرگتر يا کوچكتر از عرف منطقه و
صدور پروانه بهصورتی که به زيبايی منطقه ضربه میزند .ممنوع است؛ عدم جانمايی پارکينگ،
منجر به پارک خودرو در معبر و کاهش ايمنی عابران پياده به دليل کاهش عرض مفيد معبر شده
است بنابراين ممنوع است؛ عدم نظارت بر ساخت و ساز باعث افزايش ناامنی برای شهروندان
شده است .بنابراين لزوم نظارت امری ضروری است.
.8.5قاعده الضرر
قاعده الضرر ،يكی از مشهورترين قواعد فقهی است که در بيشتر ابواب فقه مانند معامالت و
عبادات به آن استناد میشود و مستند بسياری از مسائل فقهی به شمار میآيد .مهمترين دليل
برای نفی ضرر و ضرار ،منبع چهارم فقه يعنی عقل است.
بررسی موارد استفاده واژههای «ضرر» و «ضرار» در منابع اسالمی ،نشان میدهد که ضرر،
شامل تمام خسارتها و زيانهای وارد بر ديگری است ،ولی ضرار مربوط به مواردی است که
شخص با استفاده از يك حق يا جواز شرعی ،به ديگری زيان وارد سازد که در اصطالح امروزی
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از چنين مواردی به «سوء استفاده از حق»( )Abusing of rightتعبير میشود( .محقق
داماد)40 :1382 ،
کلمه «ضرار» بنابه نقلی ،از مصدر مفاعله است و اگر چنين باشد ،معنای ضرار به جهت دوطرفه
بودن باب مفاعله عبارت است از :ضرر بر غير در مقابل ضرری که از غير بر او وارد شده است.
(موسوی بجنوردی )178 :1379 ،امام خمينی فرمودهاند« :ضرر و اضرار ،بيشتر به معنای کاستی
وارد کردن در مال و جان به کار برده شده است و ضرار و واژههای مترادف آن ،به معنای در
تنگنا قرار دادن و ايجاد ناراحتی و مشقت به ديگران است(».نوحی)31-40 :1384 ،
قاعده الضرار درباره سمرة بن جندب است(.کلينی )292 ،5 : 1407،رسول اکرم(ص) سمره را
مضارَّ خواندند ،و ناگفته پيداست که وی با استفاده از حق خود میخواست که به صاحب منزل
زيان رساند( .محقق داماد ،همان)
بر اساس قاعده الضرر ،تصرفات در ملك شخصی بايد بر اصول و ضوابطی مبتنی باشد که سبب
اضرار به ديگران نشود و متقابالً ديگران نيز در اعمال حقوق خود طوری عمل نمايند که زيانی از
تصميمها و فعاليتهای آنان متوجه غير نگردد .حقوقدانان در توضيح اين ماده ،معتقدند که :اگر
تصرفات شخصی در ملكش بيش از حد متعارف باشد ،مثالً در شهری متعارف نيست که
ساختمان دهطبقه بسازند ،ولی مالكی در ملك خود چنين کند و در نتيجه ،عالوه بر اشراف بر
خانههای اطراف ،همسايهها را از هوا و نور آفتاب محروم کند ،در چنين صورتی يقيناً جای قاعده
"الضرر" است و اگر مالك اقدام به ساخت نمود ،دادگاه موظف است جلو او را بگيرد و اگر
خسارتی متوجه همسايه شد ،ملزم به جبران آن خواهد شد.
توسعه عمودی شهر يا بلندمرتبهسازی در سالهای اخير ،به يكی از راهبردها و برنامههای توسعه
شهری تبديل شده که البته مزايای متعددی دارد .اما در صورت ضعف در برنامهريزی ،میتواند
آثار منفی زيادی بر کيفيت زندگی و فضای شهری از جوانب کالبدی ،فضايی و معنايی بگذارد.
بهطور کلی میتوان گفت :توسعه عمودی شهری میتواند به بسياری از مسائل شهری مانند
کمبود زمين ،مسكن ،کاهش حمل و نقل ،کاهش هزينه تأسيسات شهری ،جلوگيری از رشد افقی
شهرها ،کاهش آسيبهای وارده بر محيط زيست و  ...پاسخ دهد( .شماعی و جهانی)74 :1390 ،
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اما فارغ از اين جنبههای مثبت ،در بسياری از موارد ،بلندمرتبهسازی با هدف صرفهجويی در
مصرف زمين گرانقيمت و سوداگری انجام میشود و اين عمل ،غالباً به شكستن حريم ،کاهش
محرميت ،ايجاد خُرداقليم و سايهاندازی بر خانههای اطراف ،افزايش تراکم جمعيتی ،آلودگیهای
زيستمحيطی ،ترافيك و تشديد خسارات ناشی از حوادث طبيعی و مصنوعی بر محدودههای
همجوار میانجامد .که بیشك بهواسطه آثار منفی بر کالبد و عملكرد شهر و منظر آن میتواند
مصداق عبور از قاعده الضرر باشد.
مواردی که میتوان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از :رعايت
تناسبات ارتفاع به عرض معبر و بناها با توجه به ويژگیهای انسان مسلمان و نيازهای او و
بهرهمندی ساکنان از نور مناسب و عدم اشراف بر خانههای اطراف؛ جهتگيری بناها نبايد به
گونهای باشد که آن محيط نامطلوبی به بار بياورد؛ عرض کافی پيادهروها ،مناسبسازی فضاهای
شهری ،اهميت به کنجها و گوشهها ،رعايت حريم زمين ،مالكيت همسايگیها و حريم معابر،
هماهنگی ظاهری و باطنی خانهها با يكديگر (بهخصوص در نماها) و استفاده بهينه از
مصالح(.ر.ک :گل خطمی و حقيقت بين)1395 ،
.9.5قاعده حرمت تجمل و اسراف
آيات فراوانی سخن از حرمت اسراف و تبذير به ميان آورده است(اعراف31:؛ مومن 43 ،32-28:؛
اسراء ).27-26 :و بر همين اساس فقها فتوا به حرمت اسراف دادهاند( به عنوان نمونه نك:
حلی440 ،1 :1410،؛ سرخسی ).266 ،30 :1406 ،و برخی نيز اسراف را جزء گناهان کبيره شمرده
اند (.نك :نجفی )313 ،13 :1365 ،افزون بر حكم تكليفی حرمت اسراف ،حكم وضعی «ضمان»
نيز در پاره ای موارد مترتب میگردد(.ر.ک :امام خمينی)622 ،2 :1366 ،
بر اساس آموزه های دينی مصرف کاالها و امكانات بايد به منظور رفع نيازهای مادی و معنوی،
جسمی و روحی باشد و نه به هدف خودنمايی و فخر فروشی؛ چه اين کار افزون بر آنكه خود
رذيلتی اخالقی و نشانه رشد نايافتگی شخصيت آدمی ،و گاه احساس حقارت درونی است .قرآن
کريم به صراحت از مشی و زندگی متكبرانه نهی می کند و می فرمايد « :وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّکَ
لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور؛(لقمان )18:متكبرانه روى از
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مردم برمگردان ،و در زمين با ناز و غرور راه مرو ،همانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست
ندارد ».در روايات اسالمی نيز به صراحت از تكبر ورزی نهی شده است و ظهور نهی در حرمت
است .پيامبر گرامی اسالم می فرمايد« :يَا عَلِیُّ أَنْهَاکَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ عِظَامٍ الْحَسَدِ وَ الْحِرْصِ وَ
الْكِبْر»(مجلسی )233 ،70:1407،و به فرموده امام صادق(ع) در جهنم يك وادی مخصوص
«متكبرين» است که آنها از شدت حرارت آن به خداوند شكايت می کنند و تقاضای تنفس می
کنند که تنفس آنان بر آتش جهنم می افزايد(همان ،ص )232آيا امروزه کاخ های بسيار مجلل و
ساختمان های بسيار تجملی و اشرافی وسيلهای برای تكبر ورزی عدهای معدود بر فقرا و
مستضعفين نشده است؟ آيا نبايد دولت اسالمی بر اساس مبانی فقهی شيوه نامه ای را تنظيم که
بر اساس آن از کاخ سازی و ساختمانهای اشرافی و آنچنانی جلوگيری کند؟ بايد توجه داشت که
سخن در اين است که به طور طبيعی و اقتضايی اين امور تكبر آور و مايه فخر فروشی است از
همين روی ممنوعيت شرعی بر اساس نوع موارد است و سخن در موارد خاص و استثناء نيست.
البته در موارد خاص نيز اگرچه شايد برخی صاحبان کاخ ها و ساختمان های گران قيمت تكبر
ورزی نداشته باشند لكن کاخ سازی و نمايش تجمل و ثروت ،اوال جامعه را از ارزش های اصيل،
معنوی و انسانی دور می کند ثانيا به درد فقر فقرا می افزايد و ثالثا موجب بدبينی مومنين به
دولت اسالمی می شود که چرا و به چه دليل دولت اسالمی توان مديريت فاصله طبقاتی را ندارد
و آزادانه از مترفين حمايت و پشتيبانی میکند .همه اين عناوين موجب می شود به عدم مطلوبيت
و ممنوعيت تجمل گرايی و اشرافی گری در حوزه شهرسازی و لزوم جلوگيری از آن رهنمون
گرديم.
.10.5قاعده حرمت الگوي گيري از بيگانگان
از منظر فقهی و با استناد به آيه شريفه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ
سَبيال»(نساء )141:و خدا هرگز هيچ راه سلطهاى به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است»
هرگونه سلطه پذيری کفار توسط مسلمين و حكومت اسالمی حرام و ممنوع است .يكی از
مصاديق مهم سلطه ،سلطه نظری و فكری است .اگر کارشناسان و برنامه ريزان شهری در کشور
اسالمی بر مبنای همان نظريات غير اسالمی و توليدات فكری کفار دست به طراحی و اجرای
نقشه های شهری بزنند در حقيقت سلطه نظری و فكری کفار بر مسلمين را رسميت بخشيده و
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در بن بست و تعارض مدل های غربی با ساير مبانی دينی قرار می گيرند .به عبارت ديگر هر
سيستم فكری و نظری يك سلسله مبانی و پيش فرض ها و فلسفههايی را پذيرفته است و
منطبق بر همان سيستم های مختلف از جمله شهرسازی را تعريف و تعيين کرده است .از اين رو
الگوگيری از مدل های شهرسازی غربی منجر به ترويج فرهنگ و ارزش های غير اسالمی در
جامعه اسالمی می گردد که به هيچ روی مورد رضايت شارع مقدس اسالم نيست .از ممنوعيت و
حرمت تسلط کفار بر مسلمين« ،وجوب» تبيين و تعيين سيستم و الگو شهرسازی توسط
متخصصان اسالمی استفاده می شود و به عنوان يك امر واجب همواره بايد نخبگان مسلمان به
اين امر اهتمام داشته باشند.
.11.5قاعده مصلحت
«مصلحت» در لغت به ضد ،نقيض و مخالف مفسده و فساد معنا شده است ،چنان که به «خير»
نيز تفسير گرديده است(.فراهيدی453 :1414 ،؛ ابن فارس303 ،3 :1404 ،؛ فيومی)345 : 1405،
مصلحت مورد نظر قانون گذار اسالم که نام ديگر آن «مصلحت شرعی» است دارای اصولی
است که با توجه به آن اصول تفسير می شود و عينيت می يابد .اين اصول همان اهدافی است
که نصوص شرعی و عقل معتبر برای خلقت انسان در تكوين و برای ارسال رسوالن وانزال کتب
و مقررات در تشريع ،بيان می دارند .بر اين اساس ،عملی و حرکتی مصلحت است که «در
رسيدن انسان به هدف نهايی خلقت و در تحقق اهداف انبيا موثر باشد»؛ زيرا شارع مقدس در
تكوين و تشريع دو هدف متفاوت و جدا از هم را تعقيب نمی کند ،و بالطبع هر اقدامی را خود
صورت می دهد(تكوين)؛ يا فرمان انجام آن را می دهد(تشريع)؛ در راستای تامين يك هدف
است(.عليدوست )87 :1390 ،بنابراين مصلحتی که از ديدگاه فقه اسالمی معتبر است مصلحتی
است که در راستای رسيدن انسان به هدف نهايی خلقت و همچنين اهداف انبيا باشد و از هوی و
هوس و نفسانيات و شهوات و مصلحت سنجی های تمدن غربی که بر مبنای انسان محوری به
دور باشد.
بر اين اساس در فرايند قانون گذاری و برنامه ريزی و اجرای طرح ها در حوزه شهرسازی همواره
بايد مصلحت عمومی مد نظر قرار گيرد .مصلحت عمومی شامل مصالح مادی و معنوی عموم
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مردم ،محيط زيست و ساير جاندارن میشود .در هنگامه تزاحم مصالح نيز قانون «اهم و مهم»
جاری است .يعنی بايد مصلحت اهم را بر مصلحت مهم ترجيح داد .به عنوان مثال اگر منزل يا
مجتمع تجاری در مسير توسعه شهری قرار گرفته است بايد مصالح عمومی را بر مصالح فرد يا
عدهای محدود ترجيح داد و ضمن رعايت حقوق آن افراد ،منزل و مجتمع تجاری را تخريب کرد.
همچنين با توجه به مصلحت عمومی مردم و محيط زيست در مناطق با تراکم جمعيتی باال اجازه
ساخت و ساز جديد داده نشود و ضمن چشم پوشی از منافع زودگذر از فروش تراکم خودداری
شود.
يكی ديگر از مصاديق قاعده «مصلحت» ،توجه به داده های آمايش سرزمين در حوزه شهرسازی
و توسعه شهرها است .در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق  1404هجری شمسی
نيز در خصوص آمايش سرزمين مواردی ذکر گرديده است که اهميت جدی مسئله را نمايان می
سازد .پيگيری آمايش سرزمين مبتنی بر اصول ذيل در اين سند مطرح شده است .اين موارد می
توانند به عنوان رسالت آمايشی سرزمين مطرح شوند :مالحظات امنيتی و دفاعی؛ کارايی و
بازدهی اقتصادی ،وحدت و يكپارچگی سرزمين ،گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه
ای ،حفاظت محيط زيست و احيای منابع طبيعی ،حفظ هويت اسالمی ايرانی و حراست از ميراث
فرهنگی ،تسهيل و تنظيم روابط درونی و بيرونی اقتصاد کشور ،رفع محروميت ها خصوصاً در
مناطق روستايی کشور .حصول نتايج فوق در اهميت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمايش
سرزمين در تدوين برنامه ريزی توسعه کشور است و اين امر منجر به تأمين منافع ملی و حفظ
امنيت ملی در يك زيرساخت محكم و پايدار خواهد شد .بر اين اساس آيا می توان تنها به
گسترش شهرها پرداخت و شهرهای متوسط را تبديل به «کالن شهر» کرد و معضالت فراوان
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اعم از ترافيك ،آلودگی هوا ،وقوع بزهكاری و...را شاهد بود(.برای
مطالعه پيرامون آسيبهای کالن شهرها :ر.ک :کاظمیپور .)1385 ،قاعده فقهی مصلحت اقتضا
میکند کارشناسان با تشخيص مصالح عمومی و ملی و با پايه قراردادن نتايج پژوهشهای انجام
گرفته ،طرحهای توسعه و طرح های تفصيلی ساخت و ساز شهرها را طراحی و اجرا نمايند.
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 .6فرايند تحقق و عملياتي كردن اصول و قواعد فقه شهرسازي
فرآيند تحقق و عملياتی کردن فقه نظام عمران شهری در قالب نمودار زير قابل ترسيم است:
مرحله اول :موضوع شناسی
این مرحله با همکاری متخصصین حوزوی و دانشگاهی صورت می پذیرد .با هدف تبیین صحیح و
روشن از موضوعات مورد نظر در حوزه شهرسازی
مرحله دوم :استنباط احکام اولیه
این مرحله ویژه متخصص حوزوی است .با هدف استخراج حکم اولیه مسائل شهرسازی از منابع معتبر
اجتهادی.
مرحله سوم :استنباط احکام ثانویه
این مرحله با توجه به نظرات متخصصین دانشگاهی ،توسط متخصصین حوزوی منجر به استنباط و
بیان حکم ثانوی و اجرایی در حوزه شهرسازی می گردد .هدف از این مرحله رسیدن به حکم روزآمد
و کارآمد و با توجه به واقعیت های موجود در مقام اجرا میباشد.
مرحله چهارم :مدل سازی
این مرحله ویژه متخصص دانشگاهی است .با هدف تعیین الگو و مدل برگرفته از آموزه های دینی و
فقهی و طراحی نقشه های عمرانی شهری

 .7نتيجه گيري
بر اساس بررسیهايی که در پژوهش حاضر صورت پذيرفت مشخص گرديد میتوان با تكيه بر
تراث فقه اسالمی قواعد مهمی را در حوزه مسائل شهرسازی استخراج و تبيين کرد .بديهی است
فرايند تحقق و عملياتی کردن قواعد فقه اسالمی در حوزه شهرسازی نيازمند طی مراحل
چهارگانه است .بر اين اساس پيشنهاد میشود در راستای عملياتی کردن قواعد فقه اسالمی در
حوزه شهرسازی و به منظور تهيه و تدوين مصوباتی که در انطباق با قواعد فقهی -حقوقی
شريعت اسالمی باشند؛ شورای فقهی–حقوقی با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسالمی
و فقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشكيل شود .همچنين در شهرداریها
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شورايی متشكل از متخصصين فقه شهرسازی اسالمی و متخصصان و مهندسان شهرسازی
تشكيل شود تا ضمن تبيين صحيح و روشن از موضوعات و مسائل شهرسازی ،هنجارها ،اصول و
قواعد فقه اسالمی در حوزه شهرسازی مورد عنايت قرار گيرد.
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