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شهر و محالتی که با تنوع فرهنگ و سالیق شهروندان ،فارغ از برنامهریزی دو بعدی «طرح جامع» ،فضای زندگی و ُرشد ساکنین بوده؛ هماکنون
در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرحهای جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری اصیل اسالمی و سبک زندگی ایرانی
همراه بوده -زندگی و سالمت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است؛ و این موضوع ضرورت بازبینی و آسیبشناسی وضعیت موجود را
به متخصصین و مدیران شهری گوشزد مینماید .با اینکه معماری دستوری لزوم ًا معماری خوبی را نتیجه نمیدهد؛ اما دستورات بد منتج به
ناهنجاری در نظام معماری میشود .جوامع انسانی تحت تأثیر اخالق و با تکلیف قانونی اداره میشوند؛ پس قانون و ضابطه قانونی تأثیر زیادی بر
اداره جامعه و مدیریت شهر میگذارد .مصوبات معماری و شهرسازی که در تعارض با اصول اخالقی جامعه باشند؛ سستکنندهی مهمترین نهاد
اجتماع یعنی خانواده میگردند .به عبارتی ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی متأثر از آن همانند لباسی بر تن شهر زیبنده ،پوشاننده ،حریم
بخش یا زشت ،حریم زدا و زننده میگردند .با تصویب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری از اواخر سال  1351این شورا مهمترین
نهادی شده که وظیفهی تصویب طرح فرادستی جامع به همراه معیارها ،ضوابط و آییننامههای شهرسازی را بهعهده گرفته است .این مقاله با
این پرسش مهم شکل گرفته که شورای عالی شهرسازی در هماهنگی با اهداف انقالب اسالمی برای تحقق سبک زندگی ایرانی-اسالمی چه
ضوابط و مصوباتی داشته و از مهمترین مصوبات متعارض با آن اهداف به کدامیک میتوان اشاره نمود؟ با توجه به میانرشتهای بودن موضوع
محقق پس از گردآوری اطالعات با روش اسنادی-کتابخانهای با مصاحبهی نیمهساختاریافته با محققین و متخصصین مرتبط و با روش تحلیلی-
استداللی با دو گروه از مصوبات روبرو گردید .گروه اول ،بهطور شکلی فقط به لزوم انجام معماری و شهرسازی اسالمی اشاره مینماید؛ ولی گروه
دوم ،در راستای فروش تراکم ساختمانی و کسب درآمد برای شهرداریها بدون توجه به قواعد فقهی و اصول اخالقی چون قاعدهی «ال ضرر»
و قاعدهی «عدالت» که اجازهی ضرر زدن حاکمیت به مردم و توزیع نامتناسب ثروت را نداده است؛ موجب دگرگونی در فرهنگ شهرنشینی
اسالمی -ایرانی و انحراف ثروت از کارهای مولد به غیرمولدی چون خرید زمین و آپارتمان بهعنوان کاالیی تورمزا شده است .یافتهی دیگر نشان
میدهد علیرغم ترجیح ضابطهی قانونی جدید بر قدیم هر ضابطهی جدیدی که در جهت توجه به موضوع حریم و عدم اشراف ابنیه مصوب
شده؛ بهدلیل تعارض با تراکم فروشی به مرحلهی اجرا نرسیده است .در نهایت پیشنهاد این مقاله ،لزوم تعیین نظام پایدار مالی برای شهرداریها
در قالب تصویب الیحهی قانونی دولت در مجلس شورای اسالمی و همچنین تغییر چارچوب تصمیمگیری در شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران بهنحوی است که با تقویت جنبهی فقهی-حقوقی آن کارکرد سیاسی و تصمیمات مقطعی آن کاهش و امکان انحراف از اهداف شکلگیری
شورا به حداقل رسانده شود .به عبارتی مهمترین جنبهای که امکان برنامهریزی مناسب برای شهر و شهروندان ایرانی را مهیا مینماید؛ توجه به
فرهنگ ایرانی-اسالمی در رعايت حقوق همسايگي ،اجتماعی و شهروندی در مصوبات شورای عالی و هماهنگی ضوابط ساختماني طرحهاي
توسعه شهري با این اصول میباشد.
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 .1مقدمه

تحقق یافته است.
مطابق با سند چشمانداز بيستساله در افق  1404هجری
شمسی جامعهی ايرانى بایستی برخوردار از محيط زيستی
مطلوب باشد که عدالت اجتماعى ،حفظ هويت اسالمى-
ايرانى و حراست از ميراث فرهنگى کشور در کنار هویت
بخشی به سیمای شهر و روستا انجام شود .همچنین در
راستای توجه به رعایت اصول معماری و شهرسازی ایرانی-
اسالمی در موادی چون بند (ج) مادهی  ،2قانون «حمایت
از احیا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری» مصوب  1389/10/12طرحهای احیا ،بهسازی و
نوسازی ،را موظف مینماید که در چهارچوب طرحهای
توسعهی شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجرای
برنامههای احیا ،بهسازی و نوسازی با رعایت اصول متکی
بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی-اسالمی و بومی هر
منطقه تهیه شود.
اما سؤال اینست که چه نهادی مهمترین و مؤثرترین نقش
را در تدوین و ترویج مصوبات معماری و شهرسازی متکی
بر قواعد اسالمی بر عهده داشته و تا کنون چه ضوابط
مهمی را در راستای سیاستهای نظام اسالمی مصوب
نموده است؟
در پاسخ به این سؤال که چه مبنایی میتواند چارچوب
اسالمی بودن یا غیراسالمی بودن قوانین و ضوابط شهرسازی
و معماری را مشخص نماید؛ این مقاله با ذکر قواعد فقهی
«الضرر» و «عدالت» راه برونرفت از بالتکلیفی کنونی را
رجوع به این پایههای اصیل اسالمی میداند؛ زیرا قواعدی
چون «الضرر» دولت اسالمی را موظف مینماید در کنار
تدوین قوانین مناسب ،در حوزهی برنامهریزی ،طراحی
شهری و طراحی معماری و ،...ضوابطی را که در تعارض با
اصول اسالمی تدوین شده است؛ اصالح نماید».
 .2بیان موضوع و طرح مسئله

عدم شناخت زمینههای فرهنگی و کالبدی موجود در
شهرهای ایران ،و عدم توجه به ساختار فضایی بافت
شهرهای تاریخی و رویکردی صرف ًا پوستهای و کمی به
سرانه و بدنهی شهرها (صادقی و همکاران  )1392در کنار
سرعت توسعه شهری موجب شده تا تغییرات کالبدی در
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این جملهی مهم که «باید هرچه ممکن است محیط
زندگی شهر ،بهگونهای طراحی و ساخته شود که تحقق
سبک زندگی اسالمی راحتتر ،امکانپذیر باشد» 1؛ نشان
از ارتباط بسیار نزدیک معماری و شهرسازی با سبک
زندگی و راه و روش مسلمانی دارد .محققین اسالمی در
مسیر معرفی مدینهی فاضله ،به اهمیت جایگاه انسان و
اهداف متعالی زندگی او و همچنین محیط مناسب برای
رشد انسان و به عبارتی تناسب کالبد و محتوا پرداختهاند.
چنين شهري بر پایهی اصول و قواعدي بنا شده كه انجام
الگوهاي رفتاري شريعت اسالمي جهت نيل به حيات
«طيبه» انساني را ممكن مينمايد .در تعريف چنين شهري
ميتوان به كتابهايي چون كتاب «السياسه المدنيه»
فارابي رجوع نمود كه با بيان خصوصيات «مدينه فاضله»،
نيل به سعادت را مستلزم تعاون و همکاری در مسیر اهداف
متعالی دانسته و مسير مخالف را موجد تشكيل نادان شهرها
ميداند .شهرهايي كه مردمان آن بدون توجه به حقوق
الهي ،و حقوق اجتماعی شهروندی خود را آزاد و هر آنچه
ن جوام ع ب ه جای
را نفسشان بخواهد ،مطيع ميباشند .در ای 
ح سیاسی
عدالت و تعاون که پديدآورندهی رابطهی صحی 
است؛ ظلم و جور و كسب درآمدهاي نامشروع حاکم بوده
ط اجتما ع و نظام سیاسی آنها
كه خود عاملي براي انحطا 
ميشود (فارابی .)274 ،1389
در قرن گذشته الگوی معماری و شهرسازی ایران با
اغتشاش همراه بوده با این وجود پس از وقوع انقالب
اسالمی انتظار میرفت تا ساختارهای شکلدهنده به
معماری و شهرسازی سیاستهای مشخصی برای تطبیق
مصوباتشان با فقه اسالمی لحاظ نمایند؛ ولی با تغییر در
اهداف ساختمانسازی و توجه صرف به کمیت و غفلت از
کیفیت بسیاری از اهدافی که در قانون اساسی مذکور است
بهطور کامل محقق نشده است .موادی چون مادهی 31 ،3
ح و عادالنه
و  43قانون اساسی -که در پی اقتصادی صحی 
ن متناسب را
ق ضوابط اسالمی بوده و داشتن مسک 
بر طب 
ی میداند -حداقل از جنبهی
حق هر فرد و خانواده ایران 
کیفی در میان اقشار متوسط به پایین جامعه شهری کمتر
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شهر و بافت قدیم آن با یکدیگر همخوانی نداشته باشد
(وایتهند.)358 ،1992 2
طرحهای توسعهی شهری محور و مبنای فعالیت عمرانی
شهری را تشکیل میدهند؛ با این وجود توسعهی شهرها در
موارد بسیاری برخالف پیشبینی طرحهای مصوب شهری
رخ داده است .سابقهی چنددهه تهیه و اجرای طرح جامع
شهری در ایران و جهان ،نشان از وجود ضعف و نقص در
باالترین سند رسمی توسعهی شهری و بروز ناهنجاریها
در محیط زندگی شهری ایران دارد .عدم پویایی و
جامعیت ،غیرواقع بودن ،ضعف در اجرا و عدم توجه به
مسائل اقتصادی اجرای طرح جامع شهری را با مشکالت
عدیدهای روبرو نموده است (کرمی و همکاران .)1389
برنامهریزی کاربری زمین ،تعیینکنندهی بسیاری از ابعاد
گسترش و توسعهی شهری در آینده بوده و چالشیترین
بخش فرآیند تهیه طرح جامع شهری در ایرانی است که
دارای تنوع اندازهی شهر و فرهنگ میباشد و در آن تعیین
سرانهی کاربریها عمدت ًا متکی بر متون غربی و یا سالیق
تهیهکنندهی طرح و غالب ًا بدون مبانی نظری است (عزیزی
 .)27 ،1392در این میان ،موضوع اقتصاد شهر و هزینهی
ساخت کاربریهای عمومی در کنار وظایف شهرداریها
در تأمین فضای سبز و برخی دیگر از خدمات شهری
موجب شده تا در بسیاری از کالن شهرها عمدهی درآمد
شهرداریها از طریق تغییر کاربری و تراکم فروشی حاصل
شود که در نتیجه افزایش جمعیت و مشکالت جدیدی
را بدنبال داشته است« .تراكم زياد جمعيتي بهدليل ارتباط
آن با رفتارهاي ضداجتماعي ،نظير بزهكاري ،انحراف،
3
بهداشت نامناسب و ...مورد نكوهش بوده است (میچلسون
 .)1990از عوامل مهم تفاوتهاي فرهنگي افراد است كه
به منزلهی عامل مشروطكننده نسبت به انتخاب فشردگي
و ازدحام بيش از حد ميباشد .به عنوان يك قاعدهی كلي،
حداقل در مورد تراكمهاي «بسيار» زياد عقيده بر اين است
كه «تراكم بسيار زياد بيش از اينكه مسئلهاي را حل كند؛
مسائل جديدي ميآفريند» (هانکه.)40 ،1972 4
الگو و نحوهی پیگیری سیاستها و اهداف نظام اسالمی
در حوزهی شهرسازی و در جهت نیل به عدالت اجتماعی

مورد سؤال بسیاری از پژوهشگران میباشد .5اما ریشههایی
که موجب چنین شرایطی شده و همچنین مهمترین
مصوباتی که میتوانست شروع و یا بستری برای اسالمی
نمودن شهرسازی و معماری شود؛ کمتر مورد نقد و بررسی
قرار گرفته است .سیاستهای کلی نظام مصوب 1381
خواستار تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و
عمودی با تأکید بر هویت ایرانی -اسالمی و با رعایت
حقوق همسایگی ،حفظ ارزشهای فرهنگی ،حفظ حرمت
و منزلت خانواده در حوزهی مسکن شده است (تصویر .)1
اما چه نهادی در درون نظام اسالمی مهمترین متولی ایجاد
هویت ایرانی-اسالمی در معماری و شهرسازی میباشد؟
مطابق با مادهی  169قانون برنامهی پنجسالهی پنجم
توسعهی جمهوري اسالمي ايران (« )1394-1390شوراي
عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين
و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي -ايراني
با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي
ذيربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههاي معماري،
شهرسازي و حوزوينسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي،
سياستگذاري ،تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي
موردنظر اقدام نمايد» .همچنین مادهی  16قانون «حمایت
از احیا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری» وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده در
سطح ملّی و محلی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب
این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیا،
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با رویکرد ضوابط
شهرسازی معماری ایرانی ـ اسالمی اقدام و برای تصویب
به هیأتوزیران ارائه نماید.
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تصویر .1برخی از اولویتهای سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی جمهوری اسالمی ،مصوب ( 1381مأخذ :نگارنده)

با توجه به اینکه شورای عالی شهرسازی به عنوان
مهمترین نهاد برنامهریز جهت تهیه ضوابط معماری و
شهرسازی اسالمی تعیین شده؛ شناخت مبانی و روشی
که این نهاد جهت مصوب نمودن ضوابط شهری سازگار
با اصول اسالمی انتخاب کرده؛ دارای اهمیت زیادی
است .این مقاله با ارائهی چارچوبی که میتواند به ضوابط
شهرسازی معماری رویکردی ایرانی-اسالمی بدهد؛ سعی
نموده مهمترین ضوابط سازگار و ناسازگار با اصول اسالمی
که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب شده
را ارائه نماید.
 .3روش تحقیق
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با توجه به میانرشتهای بودن موضوع مقاله برای پاسخ
به این سؤال که شورای عالی شهرسازی برای اسالمی
شدن معماری و شهرسازی چه مصوباتی داشته و مهمترین
مصوبهی متعارض شهرسازی ایرانی-اسالمی آن چه
میباشد؛ ابتدا با روش کتابخانهای اطالعات جمعآوری
شده و سپس از برنامهی چالش و گفتگوی مؤثر بین
دیدگاهها یا مطالعهی میانرشتهای استفاده شده است.
«این روش مطالعاتی که کثرتگرایی روششناختی 6مبتنی
بر تعامل اثربخش بین گسترهها در تحلیل مسئلهای واحد
است؛ با شناخت پدیدار در پرتو گفتگو و تعامل مؤثر بین
رهیافتهای دانشهای مختلف ،حاصل میشود» (قراملکی

 .)392 ،1385روش دینامیکی این مطالعات با الگوی
تلفیقی و دیالکتیکی ،اساس ًا و به یک معنی ،در مقام جمع
آرا نیست؛ بلکه در واقع ،آرای مختلف را به طریقی پویا در
تصرف و ترکیب میگیرد تا به دیدگاهی ژرفتر دست یابد.
ّ
کثرتگرائی در این معنی ،برنامههای پژوهشی مختلفی
دارد یکی از کارآمدترین برنامهها ،چالش یا گفتگوی
مؤثر بین دیدگاههاست و به همین دلیل ،چنین مطالعهای
«مطالعهی میانرشتهای »7نامیده میشود .در اینجا همانند
روش مکانیکی ،هدف فقط رسیدن به جمع آرا با طرح و
نظام قبلی نمیباشد؛ بلکه هدف یافتن رویآوردی ژرفتر،
جهت کسب دیدگاهی خاص است .الگوی دیالکتیکی
مقاله از مصاحبههای نیمیساختاریافته تبعیت نموده؛ بدین
صورت که محقق با طرح سؤاالت شفاهی و داشتن زمینهی
مطالعاتی به گفتگو و مباحثه با اندیشمندان ،محققین و
مدیران حوزهی معماری و شهرسازی پرداخته و سپس با
تحلیل محتوای یافتهها و نظرات جمعآوری شده با روشی
استداللی توصیفی نتایج یافتهها ارائه شده است.
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تصویر  .2رویآورد و روش تحقیق مقاله (مأخذ نگارنده)

 .4عدالت مبنای اصلی حقوق

 .5تأثیر قواعد اخالقی -فقهی بر نظام حقوقی

اخالق را نباید یکی از مبانی ساختن حقوق شمرد .اخالق
عامل اصلی ایجاد حقوق و نیرویی است فعال که آن را هدایت
میکند .در حقوق ما بسیاری از قواعد اخالقی وجود دارد که
قانونگذار ،با تعیین ضمانت اجرای خاص ،در زمرههی قواعد
حقوقی آورده است (کاتوزیان  .)197 ،1384آنچه که در فقه
«قاعده» میگفتند؛ گاه امروز «اصل حقوقی» نامیده میشود.
بنابراین «اصول حقوقی» احکامی است که چندین قاعده از
آن سرچشمه میگیرد؛ یا کلیاتی است که مبنای بسیاری از
قواعد حقوقی قرار گرفته است :مانند اصل الضرر و اصل
صحت در قردادها .اصول حقوقی نهتنها مبنای بسیاری از
قوانین قرار گرفته است؛ بلکه بهعنوان معیار خوب و بد قانون
استفاده میشوند و قانونگذار نیز در تجاوز بدانها احتیاط
میکند .همانند اصل احترام به جان و مال و حفظ حرمت
خانه و خانواده ،لزوم جبران ضرری که برخالف حق وارد
شده و( ...کاتوزیان  .)565-561 ،1384در تعریف قاعدهی
حقوقی گفتهاند :قاعدهای وصف حقوقی دارد که قدرت دولت
پشتیبان و ضامن اجرای آن باشد و همین صفت اساسی است
ن را از سایر قواعد اجتماعی ممتاز میسازد .هدف حقوق
که آ 
و وظیفهی دولت حفظ نظم اجتماعی و استقرار عدالت در
روابط بین مردم است (همان .)17 ،یکی از قواعد مهم فقهی
که میتواند مبنایی برای محک زدن قوانین شده و در کنار
قاعده «عدالت» محکی برای اسالمی بودن قوانین و ضوابط
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برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،قاعدهی
حقوقی برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد
و توانایی ویژهای به او اعطا میکند که آنرا «حق» مینامند
و جمع آن «حقوق» است که حقوق فردی نیز گفته میشود
(کاتوزیان  .)14 ،1384به نظر بسیاری از حکیمان ،مبنای
اصلی حقوق عدالت است .یعنی قانونگذار باید از قواعد
عدالت پیروی کند .هدف حقوق ،تنظیم روابط اجتماعی است.
زندگی انسان دو چهرهی گوناگون دارد :فردی و اجتماعی.
از نظر فردی ،انسان نیازهای ویژه و تکالیف مختلفی دارد
که در قلمروی حقوق نیست .پاکی وجدان ،تأمین سالمت
روح و جسم ،و رفع نقیصههای بشری با اخالق است .ولی
ادارهی زندگی اجتماعی را حقوق بهعهده دارد (همان.)164 ،
در حقوق (وضع شده) -که نیروی سیاسی دولت پشتیبان
قواعد آن است -بیاعتنایی مردم به قوانین تا اندازهای جبران
میشود؛ ولی در اخالق -که بایستی انگیزهی درونی ضامن
اجرای آن باشد -سست کردن اعتقاد عموم و تنزل دادن
اخالق تا حد عادات و رسوم ،خطرناک است؛ زیرا ،اگر اعتقاد
و ایمانی در کار نباشد؛ دیگر چه عاملی میتواند از فساد
اخالق عمومی جلوگیری کند؟ (کاتوزیان .)173 ،1384
«بنابراین ،مهارت حکمرانان باید در استفاده از نیروی اخالقی
در جهت هماهنگی قواعد حقوقی با آنها و پرهیز از اعمال
قاعده حقوقی مغایر با اخالق حسنه جامعه باشد (همان،
)194؛ به عبارتی چیزی خطرناکتر از قانونی نیست که

اخالق را از بین ببرد.
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شهری باشد قاعده «الضرر» میباشد.

 .6قاعدهی «الضرر» و ارتباط آن با قاعدهی «عدالت»

 .1-6قواعد فقهی و سازمانیابی فضایی شهرها

با مطالعهی کتب فقهی ،احکام فراوانی مشاهده میشود که
در اثر بهوجود آمدن مسائل محدثه یا نوظهور ،فقها موظف به
پاسخ دادن شدهاند .از جمله مسائلی که فقها به آن پرداختهاند؛
بحث حریم است« .مسألهی حریم از جمله احکامی است که
در بسیاری از کتب فقهی وجود داشته و علما برای بیان
مشروعیت آن به دالیلی از جمله روایات باب حریم و قاعدهی
«الضرر» و اجماع و سیرهی عقال استناد کردهاند» (بازرگان
)32 ،1385؛ و از جمله مسائل مذکور موضوع حریم بصری
است .شیخ بهائی در فصل دهم کتاب جامع عباسی در احياى
ت بدین مضمون میگوید :زمينهايى كه كسى
زمینهای موا 
متصرف آنها نباشد و ّ
معطل افتاده باشد در صورتی میتواند
ّ
احیاء و عمارت ساخته شود؛ که حريم عمارت و خانه نباشد
(جامع عباسى .)598 ،1386
رویهی صدور احکام مرتبط با موضوع حریم و قاعدهی
«الضرر» در دوران معاصر نیز ادامه داشته است .به عنوان مثال
امام خمینی(ره) در ابتدا درمسئلهی  16کتاب تحریرالوسیله
پس از آوردن و نقد نظر جمعی از فقها در موضوع تصرف در
ملک و موضوع ضرر همسایه ،چنین میگویند :بلند نمودن
ساختمان اگر چه مانع آفتاب و مهتاب و هوا باشد؛ مانعی ندارد
به شرط اینکه قصد آزار همسایه را نداشته باشد» .ادامهی
نظر ایشان ،در مسألهی بعد به نحوی است که نشان میدهد
از نظر اخالقی بهتر است در صورت نارضایتی همسایه ،نه
ساختمان مشرف بر خانه همسایه ساخته شود و نه در آن
سوراخ هواکش یا روزنی نهاده شود تا امکان نگریستن از
آن به خانه همسایه میسر شود؛ حتی ایشان ساختمانی که
بلندتر از ساختمان همسایه ساخته شده و موجب جلوگیری
از تابش نور شود را نیز مجاز نمیشمارند .به عبارتی ایشان
در مسئلهی  17بهطور کامل هر تعرضی به حریم همسایه را
ممنوع دانسته و در ادامهی مطلب چنین فرمودهاند :مخفى
نیست که شأن همسایه شدید است و دستورات شرع اقدس
بر رعايت آن تأکید دارد .و روايات در نهى از آزار همسايه و
امر به احسان به او آن قدر زياد است كه نميتوان شمرد؛ به
عنوان مثال از رسول خدا(ص) در جمع برخی از صحابهی
خاص چنین روایت شده است که« :ايمان ندارد كسى كه
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قاعدهی «عدالت »8در بسیاری موارد از بستر قاعدهی
«الضرر» تحقق مییابد .به تعبیر دیگر قاعدهی «الضرر»
مسیر تحقق عدل و عقل و انصاف است .نیز میتوان گفت
مبنای عمدهی این قاعده ،عدالت است؛ و «الضرر» وسیله
حاکمیت
و طریق اجرای عدالت میباشد؛ پایهی دیگر این
ّ
و تق ّدم این است که احکام شرع مبین بر مدار «مصالح و
مفاسد» دور میزند و در واقع مفسده همان ضرر ،یا ضرر هم
مفسده است .بر این مبنا هر حکمی که مستلزم ضرر باشد؛
مفسده است و اسالم مفسده را منفی و مردود میداند .به
تعبیر دیگر ،تشریع که بر محور عدالت و مصلحت میچرخد؛
از ضرر و ضرار به آدمیان کراهت دارد .9این قاعده دارای
ویژگیهای برجسته و درخشندهای است که در بین سایر
قواعد آن را ممتاز میکند .برخی از این خصوصیات عبارتند
از:
 .1قاعدهی «الضرر» ،چون قاعدهی «عدالت» و «الحرج»،
یکی از عوامل سرمد ّیت و جاودانگی نظام حقوقی اسالم
است.
 .2قاعده «الضرر» ،مانند نگهبانی هشیار و ناظری بیدار،
در کنار هر حکم یا دستور شرعی و قانونی ایستاده است10؛
قاعدهی «عدالت» و «الضرر» ،جانمایهی احکام و روح
قوانین و مقررات است.
 .3این قاعده ،کلید اجتهاد ،در زمانها و مکانها ،و در
فرهنگهای مختلف است؛ و «اجتهاد» به گفتهی اقبال
الهوری« ،11موتور محرکه» نظام حقوقی اسالم است...
(اصغری .)184-181 ،1388
دکتر اصغری در ادامه میگوید« :الضرر» از مستندات مهم
اصل تح ّول و تغییر در حقوق اسالمی است و به سخن استاد
لنگرودی اشاره میکند« :الضرر در بنیاد هر قانون مانند روح
در تن قانون جای گرفته است .هر قانون در محتوای خود،
ما ّده است که «الضرر» صورت و فرم آن است و به آن
شکل میدهد »...و چنین است که استاد جعفری لنگرودی،
لقب «روحالقوانین »12به قاعدهی الضرر میدهد» (همان،
.)220-219
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همسايهی او از آزار او ايمنى ندارد و اين بزرگواران سه مرتبه
اين ندا را دادند» (وسائل الشیعه ،ج  ،8کتاب حج).
و امام صادق(ع) فرمودند« :بدانيد كه از ما نيست كسى كه
حسن همجواری با همسایه نداشته باشد» (همان).
و همچنین به نقل از رسول خدا(ص) فرمودند« :حسن
همجواری سرزمينها را آباد و عمرها را طوالنى ميكند»
(همان).
 ...و شكى نيست در اينكه سوراخ باز كردن به خانه همسايه
به طورى كه مشرف به آن جا شود آزار همسايه است؛ آن هم
چه آزارى؟ (ترجمه تحریرالوسیله ،ج )361-358 ،3
مطابق با نظر امام خمینی(ره) و در موضوع قاعدهی «الضرر»،
ضرر زدن به دیگران حرام است؛ و در اسالم حکمی که منشأ
ضرر باشد وضع نشده است .ایشان نهی حکومتی و سلطانی
را با این مضمون که «اساس ًا در اسالم اجازهی ضرر زدن
وجود ندارد و حاکم اسالمی دایرهی هر مالکیتی که موجب
ضرر و زیان به دیگران باشد را محدود میکند» را؛ ارائه داده
و آن را از دیگر دیدگاهها برتر میداند .این قاعدهی حکم
حکومتی و سیاسی است که حاکم اسالمی با استفاده از آن
دایرهی مالکیتهایی را که موجب ضرر و زیان به دیگران
است را؛ محدود میکند( ».نوحی .)40-31 ،1384
با توجه به ساختار قانونگذاری در ایران که وظیفهی تدوین
ضوابط شهرسازی و معماری را به عهده شورای عالی
شهرسازی قرار داده است؛ دقت در وظایف و عملکرد این
شورا بهخصوص پس از انقالب میتواند محکی برای درک
میزان هماهنگی این ضوابط با قواعد فقهی و اصول اسالمی
باشد.
 .7وظایف و جایگاه شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران
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نخستین جلسهی شورای عالی شهرسازی در تاریخ
 43/10/5با موضوع تعیین طرز کار شورا و ...تشکیل گردید.
در سال  1351نام معماری به شورای عالی شهرسازی
اضافه و همزمان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران با آوردن لفظ شهرسازی و معماری در تاریخ
 1351/12/22مصوب گردید .13مطابق با ماده  1قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران« :برای هماهنگ

کردن برنامههای شهرسازی بهمنظور ایجاد محیط زیست
بهتر برای مردم همچنین بهمنظور اعتالی هنر معماری ایران
و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائهی
ضوابط و جنبههای اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین
علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوههای اصولی و مناسب
ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی
و طرز زندگی و مقتضیات محلی ،شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران تأسیس میشود .مطابق با مادهی  ،2وظایف
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران چنین مواردی ذکر
شده است:
 .1بررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست کلی شهرسازی
برای طرح در هیئت وزیران.
 .2اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات
مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقهبندی
نحوهی استفاده از زمین ،تعیین مناطق صنعتی بازرگانی،اداری ،مسکونی ،تأسیسات عمومی شهر میباشد.
 .3بررسی و تصویب نهايی طرحهای جامع شهری و تغییرات
آنها خارج از نقشههای تفصیلی.
 .4تصویب معیارها و ضوابط و آيیننامههای شهرسازی...
«شوراي عالي عالو ه بر اظهارنظر درباره لوايح و آييننامههاي
شهرسازي ،عهدهدار تصويب طرحهاي توسعه و عمران در
مقياس ملي ،منطقهاي ،ناحيهاي و محلي و بررسي و تصويب
ضوابط و مقررات شهرسازي است در بند  4ماد ه ی  2قانون
تأسيس آن تصريح شده اينگونه ضوابط كه با هدف فراهم
شدن موازين اجرايي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ
كالبدي كشور تهيه ميشوند؛ با توجه به دامنهی شمول و
تأثيرگذاري وسيع آنها بر توسعه و عمران كشور ،يكي از
پايههاي اصلي نظام طرحريزي و كنترل توسعه كالبدي كشور
ميباشند» (هاشمی طغرالجردی  .)1395براساس مواردي
چون مادهی  7قانون تأسيس این شورا« :شهرداريها مكلف
به اجراي مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
طبق مفاد مادهی  2شدهاند».
بررسی ضوابط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
نشان میدهد که یکی از آخرین مصوبات شورای عالی
شهرسازی قبل از انقالب اسالمی در تاریخ 1357/7/25
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تصویب طرح جامع شهر قم بوده و در جلسهی مورخ
 57/8/10که مطابق با اسناد در دسترس آخرین جلسهی قبل
از انقالب شورا میباشد؛ موضوعات مهمی همچون جنبههای
اجرایی سیاست عدم تمرکز و تعیین حدود و وظایف اعضای
شورای عالی شهرسازی و شورای نظارت بر گسترش شهر
تهران و شهرداری پایتخت مورد بررسی قرار گرفته است.14

 .8معماری و شهرسازی اسالمی از منظر شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران

مطابق با مصوبات شورای عالی شهرسازی« :معماري (و
همچنین شهرسازی) اسالمي-ايراني به گونهاي از معماري
اتالق ميشود كه در مرتبهی مفهوم منبعث از اصول دين
مبين اسالم ،در مرتبهی معنا داراي ارزشهاي پايدار مبتني
بر بينش عرفاني ايراني و در مصداق مبتني بر ويژگيهاي
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بستر طبيعي ،فرهنگي و تاريخي سرزمين ايران بوده و در هر
يك از بازههاي زماني متناسب با ويژگيها و نيازمنديهاي
مراتب گوناگون معنوي و مادي جوامع انساني و با استفادهی
بهينه از علوم ،فناوري و مهندسي شكل ميگيرد و نمونههاي
آن را ميتوان پس از ظهور اسالم تا آغاز سال  1300هجري
خورشيدي در حوزهی فرهنگي ايران مالحظه نمود (مصوبه
شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ .)91/12/14
در همراهی با گفتمان جدیدی که پس از انقالب اسالمی در
قالب جمهوریت همراه با اسالمیت ظهور یافت؛ و با توجه به
اهمیت هماهنگی ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی با
رویکرد جدید میتوان در عنوان برخی از مصوبات شورای
عالی شهرسازی و معماری یا متن آنها نشانههایی از توجه به
سیاست های نظام اسالمی را رصد نمود.

جدول  .1مصوبات شورای عالی با موضوع اسالمی شدن شهرسازی و معماری مابین سالهای  57تا ( 67مأخذ :نگارنده)

عنوان مصوبه

اولین مصوبهی پس از
انقالب

اولین مصوبهی شورای
ی با ذکر نام جمهوری
عال 
اسالمی
حفظ ارزشهای اسالمی
بافت

خالصهای از مصوبه

اولین مصوبهی شورای عالی شهرسازی پس از انقالب اسالمی مورخ  1358/4/18میباشد که در آن موضوع
«بحث کلی نسبت به مسائل عمدهی طرحهای جامع و تفصیلی شهری» مطرح شده است.

در مصوبهی  60/2/26با موضوع «ادامهی بحث پيرامون مباحث كلي و اساسي شهرسازي و ،»...اولين بار لفظ
جمهوري اسالمي به كار رفته است .این مصوبه به ضرورت هماهنگی شورای عالی شهرسازی و برنامههای
شهری «با اعمال سیاست عدم تمرکز و در چارچوب نظام اجتماعی جمهوری اسالمی» اشاره نموده است.
در مصوبهی مورخ  62/1/22با موضوع «افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدودهی شهری و»...
عبارت «حفظ ارزشهای اسالمی بافت و مسائل ایمنی» وارد اصطالحات شده است.

تدوین ضوابط بر پایه احیای مصوبهی  62/2/1با موضوع حدود و اختیارات شورای شهرسازی استانها و ضرورت تدوین ضوابط کلی
بافت های با ارزش اسالمی «تعریف واژهها» بر این تأکید گردید که ضوابط باید بر پایهی نگرش به ابعاد گسترده موضوع (تعریف واژهها)
و بازشناسی و احیای ارزشهای بافتهای با ارزش اسالمی که مبین روند و خطوط کلی در طراحی آتی
طرحهای شهری باشد.
هماهنگی شهرسازی با
موازین اسالمی

مصوبهی  62/12/25با موضوع تشکیل کمیسیون اماکن متبرکه شامل نمایندهی روحانیت ،اوقاف ،سازمان
تبلیغات ،وزارت مسکن ،وزارت ارشاد ،آموزش عالی ،استانداری و شهرداری (هنوز این کمیسیون در استانها
تشکیل نشده).

حفظ کلیات معماری توجه مصوبهی  66/12/45با موضوع «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع» از موارد مبنایی در تهیهی طرح
جامع شهرها کلیات معماری سیمای شهری ،بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگیهای اقلیمی
به فرهنگ
ذکر شده است.
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تشکیل کمیسیون اماکن
متبرکه

مصوبهی  62/2/15با موضوع اقدامات الزم در رابطه با استقرار نظام صحیح شهرسازی با تأکید بر استقرار
این نظام مستلزم بهرهگیری از قوانین و مقررات هماهنگ با نظام خاص سیاسی ،حقوقی جمهوری اسالمی
و ...است.
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در جدول  ،1برخی از مهمترین مصوبات مطرح شده
مابین سال  1357تا ( 1367بازهی زمانی پس از انقالب
اسالمی تا پایان جنگ تحمیلی) اشاره شده است .با اینکه
در این دورهی زمانی مصوبهای تحت عنوان اسالمی شدن
ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی مصوب نشده؛ ولی
مصوبهی مورخ  62/2/15با موضوع «اقدامات الزم در
رابطه با استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیین سیاست
برنامهریزی و »...پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از
کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت کشور و
سازمان برنامه و بودجه را داده که ظرف شش ماه ( 6ماه)
روش و نحوهی انجام کار را به شورای عالی ارائه داده و
همزمان پیشنهاد شده تا در فرآیند ششماهه مصوباتی که
تا انتهای دورهی زمانی مذکور تهیه شده را جهت استفاده
در نظام کوتاهمدت برنامهریزی شهری به شورای عالی ارائه
دهند .از جمله مهمترین موردی که در این مصوبه ذکر شده
«استقرار نظام شهرسازی را مستلزم وجود و بهرهگیری از
قوانین و مقررات هماهنگ با نظام خاص سیاسی ،حقوقی
جمهوری اسالمی و با مبانی غنی فرهنگ اسالمی دانسته
وجهت تحقق آن ،استفاده از روشهای علمی و آکادمیک
را الزامی میداند .با این وجود ضوابطی که از نظر شکلی
یا محتوایی با نظام سیاسی فرهنگی جمهوری اسالمی
هماهنگ باشند؛ بهطور شاخص مصوب نشدهاند تا اینکه
در سال  1375مصوبه «توجه به ارزشهاي اسالمي در
شهرسازي» مطرح میشود.
 .1-8مصوبهی توجه به ارزشهاي اسالمي در شهرسازي
و «ضوابط و شاخصهاي الزم جهت بازيابي هويت
شهرسازي و معماري اسالمي-ايراني»
مصوبهی «توجه به ارزشهاي اسالمي در شهرسازي»
مصوب سال  1375و مصوبهی «ضوابط و شاخصهاي
الزم جهت بازيابي هويت شهرسازي و معماري اسالمي-
ايراني» مصوب سال  1391مهمترین مصوباتی است که
به هویت و ارزشهای اسالمی پرداخته است .مهمترین
مصوبات شورای عالی با موضوع اسالمی شدن شهرسازی
و معماری ،از پایان جنگ تحمیلی تا کنون در جدول  2ذکر
شده است.

در مصوبهی «توجه به ارزشهاي اسالمي در شهرسازي»
چنين آمده است... :بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و
شهرسازي ،شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در
جلسهی مورخ  1375/7/2تصويب و مقرر نمود اقداماتی
توسط حوزهی معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن
و شهرسازي انجام شود .برخی از اقدامات شامل موارد ذیل
میباشد:
 .1مطالعهی مستمر دربارهی شهرها و معماري اسالمي
گذشته و حال ايران و جهان بهمنظور دسترسي به اصول
و ارزشهاي حاكم بر ساختار آنها و تطبيق اين اصول با
دانش نوين بشري و دستيابي به ارزشها و اصول طراحي
جديد شهري و معماري.
 .2ظرف سال جاري اصول و ضوابط طراحي شهري و
همچنين اصول و ضوابط معماري ساختوساز بناها
براساس معيارها و ارزشهاي پوياي اسالمي با هدف رشد
و اعتالي طراحي شهري و معماري اسالمي و ايراني تهيه
و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
 .3با توجه به نقش ويژهی عنصر مسجد به عنوان نماد
اساسي شهر اسالمي محل سكونت مسلمانان ضروري
است؛ مسجد بهعنوان نقطهی عطف مركزي شهرها،
مناطق و محالت در كليهی طرحهاي كاربري اراضي اعم
از طرحهاي جامع ،تفصيلي ،هادي و آمادهسازي منظور
شود.
توضيح آنكه اصول و ضوابط معماری و شهرسازی بر
اساس معيارها و ارزشهاي اسالمي در آن سال مصوب
نشد؛ زيرا اولین قدم -که تشکیل کارگروه اجرایی شامل
محققین دانشگاهی و حوزوی بود -انجام نشد تا با تبعيت
از قواعد فقهي همچون قاعدهی «الضرر» اجازه ندهند؛
ضوابطی که متعرض حقوق شهروندان نسبت به يكديگر
و شهرداريها نسبت به شهروندان میباشد؛ تصویب شود.
فقه اسالمي هميشه در جستجوي كشف بهترين راه و
روش براي رسيدن به اهداف متعالي شريعت اسالمي بوده
و در رسيدن به هدف مقدس بايستي در جستجوي راه
و روش درستي بود كه شارع مقدس مجاز شمرده است
و بايد بهدنبال كشف آن در هماهنگي با مقتضيات زمان
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و مكان بود .تعاليم ديني اسالمي از جمله سخن گهربار
امام صادق(ع) حتي کمک به فقرا با اموال غصبي دیگران
را مجاز ندانسته است .کتاب «احتجاج» نوشتهی شیخ
طبرسی حديثي را از معصوم(ع) ذكر مينمايد كه در تقبيح
عمل شخص دزدي كه به گمان ثواب ،سرقت نموده و مال
دزدي را به فقرا ميداد؛ چنين فرمودند« :مگر نشنیدهای که
خداوند در آیه  27سوره «مائده» میفرماید :همانا خداوند،
عمل خوب را از پرهیزکاران میپذیرد و شرط پذیرفته شدن
عمل تقوا است».
باید به این موضوع توجه شود شريعتي كه تصرف اموال
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ديگران را جهت صدقه دادن مجاز ندانسته؛ تصرف
منظر حياط و حريم خانهها و اشراف بر حريم خصوصي
مسلمين را نیز مجاز نمیداند.
«ضوابط احداث ساختمانهاي  6طبقه و بيشتر در
شهر تهران» -كه در  77/11/5پس از مصوبه توجه
به ارزشهاي اسالمي مصوب شده -مجدداً بر ضرورت
فضاي مطلوب با رعايت فاصله دو ساختمان همجوار و
رعايت حقوق همسايه ،تأكيد نموده؛ ولي عم ً
ال با عدم
اجرا ،بلندمرتبهسازی و تراكم فروشي کاهش نیافته است.

جدول  .2مهمترین مصوبات شورای عالی با موضوع اسالمی شدن شهرسازی و معماری ،از پایان جنگ تا سال ( 94مأخذ :نگارنده)

عنوان مصوبه
توجه به ارزشهاي اسالمي
در شهرسازي
ضوابط و مقررات مكانيابي
مساجد در طرحها
ضوابط بازيابي هويت
شهرسازي و معماري
اسالمي-ايراني
ضوابط «احداث نمازخانه در
اماكن اداري ،تجاري و…»
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خالصهای از مصوبه
اولین مصوبهی شورای عالی پس از انقالب که با عنوان «توجه به ارزشهاي اسالمي
در شهرسازي» مورخ  1375/7/2میباشد که در آن با اشاره به منشور نماز و اهمیت
مسجد به این موضوع پرداخته که ضوابط طراحی شهری و معماری بر اساس معیارها و
ارزشهای ایرانی تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
مصوبهی  87/5/7با موضوع «ضوابط و مقررات مكانيابي مساجد در طرحهای
توسعهی شهری و روستایی» به مکانیابی مساجد در بخشهای توسعهی شهری،
شهرهای جدید و ...پرداخته و با توصیه به محوریت مساجد در تهیهی طرحهای جامع
و تفصیلی مقرر نموده تا شورا به تدوین استانداردهای فضایی اقلیمی مسجد اقدام کند.
در مصوبهی  1391/12/14شاخصهاي الزم جهت نيل به شهرسازي و معماري
اسالمي-ايراني در  5بند شامل:
.1کلیات (دامنهی کاربرد ،حوزهی شمول ،اهداف ،تعاریف) .2 ،ضوابط و شاخصها
(ضوابط و شاخصهاي كلي ،ضوابط و شاخصها در حوزه شهرسازي و حوزه معماري)،
 .3تدقيق و بوميسازي .4 ،نظارت و پايش .5 ،بازنگري.
مصوبهی  1392/3/6ضوابط مربوط به «احداث نمازخانه در اماكن اداري ،تجاري و
خدماتي» که شامل تمامی اماکن اداری ،تجاری و خدماتی قید شده درطرح تدوین
تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانهی آنها (مصوب  )1389با مساحت
حداقل زیربنای  500مترمربع که جدیداالحداث بوده و یا مورد تخریب و نوسازی قرار
میگیرند.
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 .9مهمترین مصوبات ناسازگار با قواعد شریعت
اسالمی و اصول شهرسازی اسالمی-ایرانی

در سه دههی گذشته بخش مهمي از مصوبات و ضوابط
شورايعالي شهرسازي در جهت كمك به درآمدزايي
شهرداريها بوده؛ بدون توجه به اينكه اينگونه مصوبات
در مواردي با يكديگر و با قوانين فرادستي مغايرت دارند.
در كنار اين وضعيت ،به علت اينكه در ساختار شوراي عالي
شهرسازي نهاد مشخصي براي انطباق مصوبات شورا با
شرع مقدس اسالم و با قوانين مرجع تعريف نشده ،اين
امكان ايجاد شده تا تصميمات سياسي و مقطعي با جنبههاي
غيركارشناسي در مهمترين نهاد سياستگذاري علمي در
موضوع معماري و شهرسازي كشور رسوخ نموده و تأثيرات
مخربي را بر ساختار كالبدي و اجتماعی بر جاي نهد .يكي
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«ضوابط و شاخصهاي الزم جهت بازيابي هويت شهرسازي
و معماري اسالمي-ايراني» مصوب  1391/12/14در
صورت اجرایی شدن ،میتوانست تأثیر مهمی در بازیابی
هویت اسالمی شهرها پیدا نماید .مطابق با بند  4آن،
«ادارات كل راه و شهرسازي استانها موظف هستند
ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ آن نسبت به تدقيق
و بوميسازي ضوابط و شاخصها اقدام و مراتب را جهت
تصويب به شورايعالي شهرسازي ارجاع نمايند» .همچنین
در این مصوبه رعايت اصل محرميت ،حقوق همسايگي و
عدم اشراف ،در طراحي معماري و تدوين ضوابط ساختماني
طرحهاي توسعه شهري الزامي شده است .در این مصوبه،
ضمن تأكيد بر محوريت مساجد در طراحي محالت شهر
(با توجه به مصوبه  )87/5/7ضروري میداند تا مساجد،
شاخصترين بناي شهري منظور شوند.
«مسجد به عنوان خانه خدا و مردم و محور جامعهی
اسالمی و محل اجتماع مسلمانان ،جایگاهی بیبدیل در
ساخت و بافت اجتماعی مسلمانان دارد و نماد فرهنگ و
دینداری جامعه مسلمین محسوب میگردد . ...هر مصلحی
که بخواهد اسالم مردمی را ارتقا بخشد؛ مؤثرترین جایی را
که خواهد یافت مسجد است .همانگونه که مصلح جهانی
حضرت مهدی(عج) حکومتشان از مسجد و استقرارشان
در مسجد خواهد بود .اهمیت مدیریت ،طراحی و احداث،
نوسازی و مدیریت مساجد با همین دغدغه در مرکز
تحقیقات مجلس مورد توجه جدی قرار گرفته است (مرکز
تحقیقات مجلس .)1393
با توجه به اینکه جهت بازيابي هويت معماري اسالمي-
ايراني مسجد و مدیریت آن و نوع برنامهریزی برای اقشار
مختلف دارای اهمیت میباشد؛ در شهرهای بزرگی چون
تهران از دههی  70عم ً
ال مدیریت و تقسیم کاری نانوشته
و ناقص مابین فرهنگسراها و مساجد صورت پذیرفت؛
بهطوریکه فعالیتهای مهمی از مساجد عم ً
ال خارج و
مسجد نقش محوری فرهنگسازی دینی را از دست داد؛
که البته هم کیفیت فضا و برنامهریزی در آن تقلیل یافته
و هم در تهران با کمیت نیز روبرو میباشد .در تهران فقط
 2000مسجد وجود دارد .15يعني به ازای هر  4000نفر يك

مسجد ،در صورتي كه اين نسبت مناسب است تا چهار برابر
افزايش یافته و با احیای سبك مسجدسازي سنتي شامل
فضاي نمازخانه شبستاني در كنار فضاهاي جنبي از قبيل
حياط داراي حوض آب و غرفههاي چند منظوره مطلوب
كودكان و نوجوانان نیز مطلوبیت ایجاد شود.
در مصوبات سال ( 93جدول  )3بر خالف سابق ،کلیگویی
نشده و جهت اجرایی شدن راهکار عملی و افراد مشخصی
تعیین شده که میتواند در آینده الگویی برای تشکیل کمیته
فنی  4با موضوع کمیتهی اصالح ضوابط غیرشرعی و
اسالمی و تعیین ضوابط اسالمی در شورای عالی شهرسازی
باشد .مصوبهی «كميته تخصصي معماري ،طراحي شهري
و بافتهاي واجد ارزش» برای بررسي طرحهاي ويژه،
طراحي فضاهاي شهري ،بافتهاي واجد ارزش ،معيارها،
ضوابط و آيين نامههاي شهرسازي و معماري و موارد
مرتبط در قالب کمیته فنی  3با اعضای مشخص تعیین
شده است .مصوبهی  93/4/23نیز به یک موضوع مهم
یعنی مسابقهی ساخت بنای نمادین و فرهنگی در کنار برج
میالد میپردازد که علیرغم اهمیت فضای باز و جایگاه
نمادینی برج و بنای اطراف برخی از طراحان غیرایرانی
نیز به عنوان برگزیده اعالم گردید که با توجه به مخالفت
متخصصین ،شورای شهر و نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی ساخت این بنا تا کنون متوقف شده است.
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از داليلي كه شهرداريها را به سمت تقاضا براي دريافت
مجوز فروش تراكم از شوراي عالي شهرسازي و معماري
كشانده؛ موضوع ضرورت خودكفايي شهرداريها بوده كه
براساس قانون بودجه سال  1362مصوب شده است و
دولت موظف شده الیحهی درآمد پایدار شهرداریها را طی
شش ماه به مجلس تقدیم کند كه پس از  30سال هنوز
اين اليحه ارائه نشده است (مرکز پژوهشهای مجلس
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شورای اسالمی .)1393 ،در اين ميان موضوع كميت و
كيفيت نظارت دولت بر عملكرد شهرداريها به خصوص
شهرداري پايتخت در موضوع حسابرسي مالي و حسابرسي
عملكرد كه بر حوزههاي اقتصادي تا فرهنگي و اجتماعي
كشور تأثير عميقي گذاشته؛ چالش و مشكل ديگري است
كه بايد به آن پرداخته شود.

جدول  .3مصوبات شورای عالی شهرسازی با موضوع كميتهی تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي ارزشمند (مأخذ :نگارنده)

عنوان مصوبه
كميتهی تخصصي معماري،
طراحي شهري و بافتهاي
واجد ارزش

ارزيابي مسابقات معماري و
بازنگری در نتیجهی مسابقه
فاز دو برج میالد

خالصهای از مصوبه
مصوبهی  93/2/8تشکيل «كميتهی تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي
واجد ارزش» (كميته فني  )3با عضویت نمايندگان وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور،
سازمان میراث فرهنگی (با تخصص معماري ،مرمت و طراحي شهري) ،دو نفر از اساتيد
دانشگاه و دو نفر از حرفهمندان به پیشنهاد دبیر شورای عالی جهت بررسي طرحهاي
ويژه ،طراحي فضاهاي شهري ،بافتهاي واجد ارزش ،معيارها ،ضوابط و آييننامههاي
شهرسازي و معماري و موارد مرتبط؛ شامل آقایان دکتر شاهین حیدری ،دکتر اصغر
محمد مرادی ،دکتر جهانشاه پاکزاد ،مهندس بهشتی و مهندس کالنتری.
مصوبهی  93/4/23در راستاي بندهاي 2و  8مادهی  4قانون تأسيس شوراي عالي به
شرح زير اتخاذ تصميم شد :آييننامهی جامع مسابقات شهرسازي و معماري با رويكرد
توجه به اسناد فرادست و طرحهاي توسعه و عمران مصوب ،توسط كميته فني 3
مورد بازنگري و نتيجه برای تأیید تا دو ماه پس از اعالم مصوبه به شورا ارائه گردد...
دستورالعمل تشخيص بناهاي شاخص و گردش كار تصويب آنها ،توسط كميته فني 3
تا سه ماه پس از اعالم مصوبه تهيه و به شوراي ارائه گردد .طرح برگزيدهی مسابقه فاز
دو برج ميالد نيازمند بررسي از طريق كميته فني  3است. ...

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

ی مورخ
شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلس ه 
 69/10/24با تصويب «ضوابط و مقررات افزايش تراكم و
بلندمرتبهسازي» موضوع فروش تراكم را به صورت جدي
وارد حوزهی سياستگذاري امور شهري نمود و با اين
مصوبه ،يك حركت ضدشهرسازي جنبهی قانوني به خود
گرفت .اين كار ،عم ً
ال حق شكايت افراد جهت جلوگيري از
تضييع حقوقشان -كه با اشراف ابنيهی همجوار بر خانه و
حياط خانهیشان حادث شده بود -را از آنها گرفت .عالوه
بر اینکه بهکارگیری شیوههای صنعتی فراگیر نشد؛ در
جهت سبکسازی ساختمانها -که اصو ًال موضوع درستی

است -از مصالحی استفاده میشود که وقتی در ضخامت
حدود  5سانتی متر در دیوارهای جداکنندهی دو واحد مجزا
یا در سقف خانهها بهکار گرفته میشوند؛ ضمن تبادل
صوت ،موجب مزاحمت برای همسایهها ميشود .در آنچه
كه مصوب شد اهدافي چون تأمين فضاي باز و محيط
زيست بهتر و بهكارگيري شيوههاي صنعتي مطرح شد؛
اما هماكنون آلودگي بيشتر كالنشهرها و حذف خانههاي
داراي حياط از تهران و ساير شهرهاي ايران ،وضعيت
ديگري را رقم زده است.
همچنين به علت اجازهی اشراف ساختمانهای بلندمرتبه
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مجاور بر یکدیگر و بر خانههای دارای حیاط كه به علت
فروش تراكم ايجاد شده ضمن ايجاد رقابت در كسب ثروت
از كوتاهترین مسیر كه با تصرف حريم بصري و منظر

ديگران انجام ميشود؛ و در نتيجه تبعات سوء اجتماعي
ايجاد شهرهاي با خانههاي بدون حياط و واحدهاي كوچك
بدون آرامش در كشور اجتنابناپذير شده است.

جدول  .4برخی از ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی زمینهساز فروش تراکم یا تشویقکنندهی آن (مأخذ :نگارنده)

مصوبهی شورای عالی
شهرسازی
 .1ضابطهی فروش تراکم
مورخ  1369/10/24با عنوان
«استفادهی بيشتر و بهتر از
سطح زمين در شهرها»

 .2اعطاي تراكم تشويقي در
بافتهاي فرسودهی شهري
مصوبه  86/3/21به منظور
تشويق سازندگان واحدهاي
مسكوني در بافتهاي فرسوده

خالصهای از مصوبات

نتیجهی کنونی مصوبه

ضرورت تعيين مناطق مسکوني و مختلط
مسکوني براي بلند مرتبهسازي تشويقي در
مناطق نوسازي محالت فرسوده و قديمي.
ضرورت تعيين ضوابط مربوط به فاصلهی
ساختمانها از معبر مجاور زمين به منظور
تهويه ،نور و آفتاب بر حسب شرايط اقليمي و
جلوگيري از اشراف.
تراكم پايه براي احداث بنا در عرصههايياز بافتهاي فرسودهی شهرها كه حداقل
نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد؛
فقط براي يكبار به ميزان  60درصد (به
نحوي كه از سقف تراكم تفصيلي تجاوز
ننمايد) افزايش مييابد.
رعايت اصول معماري ايراني -اسالميبومي و هماهنگ با بناهاي ارزشمند واقع در
بافتهاي مربوط در طراحي ساختمان و به
ويژه طراحي نما.

 برجهای زیادی با از بین بردن حریمخانههای همجوار ساخته شد.
 ضابطهی فاصلهی مناسب که ازاشراف جلوگیری کند هنوز مصوب
نشده.

و ميتوانست به نابساماني مناطق مسكوني سامان دهد
(تصویر  )3با عنوان «ضوابط و مقررات منطقهبندي مسكوني
شهرها به مجتمع آپارتماني ،چندخانواري و تكواحدي در
جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به
لحاظ تأمين نور ،آفتاب و عدم اشراف)» میباشد که عم ً
ال
جنبهی اجرایی نگرفت.
شايان ذكر است كه در بسياري از كشورها با منطقهبندي
شهر به وياليي تا بلندمرتبهسازي امكان تعريف خدمات
شهري در دورهی زماني مشخص فراهم بوده و شهرداري
اجازهی تعرض به حقوق مالكانهی افراد در منطقهی
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قسمتی از مصوبهی  1369/10/24در جدول  4ذکر شده
است و قسمتی از آن بدین شرح میباشد:
 تعيين ضوابط تفكيك و تراكم ساختماني در مناطقبلندمرتبهسازي با رعايت حداقل  1000مترمربع مساحت
و مقررات تشويقي افزايش تراكم در مقابل افزايش سطح
قطعات و كاهش سطح اشغال .16تعيين ضوابط مربوط به
فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضالع زمين بهمنظور
تأمين تهويه ،نور ،و آفتاب كافي بر حسب شرایط اقليمي و
جلوگيري از اشراف.
يكي از مصوبات مهمي كه در سال  1371مصوب شده

هیچگونه رعايت اصول معماري ايراني
ـ اسالمي هماهنگ با بناهاي ارزشمند
واقع در بافتهاي مربوط در طراحي
ساختمان صورت نگرفته و تقریب ًا
تمامی بافتهای تاریخی با احداث
ابنیه بلندمرتبه از بین رفته است.

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

وياليي و تبديل به بلندمرتبهسازي را بدون هماهنگي با
طرحهاي فرادستي و رضايت مالكين ندارد .اما در ايران،
رعايت حقوق مالكين ،نیازمند بازنگری در تراکمفروشی و
بازنگري در عملكرد مديريت شهري است .جدول  ،4به
برخی از ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی زمینهساز
فروش تراکم یا مشوقها اشاره نموده است .توضيح آنكه
ضوابطی چون ضابطهی منطقهبندي مسكوني شهرها و
ضابطهی فروش تراکم ،در درون و ماهیت دارای تضاد
بوده و امکان اجرای همزمان آنها وجود ندارد؛ زیرا اجازهی
ساختن یک برج مسکونی در کنار خانههای داراي حياط و
سپس درخواست برای تدوین ضوابطی که جلوی اشراف را
گرفته و حقوق همسایه رعایت شود عم ً
ال مقدور نمیشود.
آنچه در بسياري از شهرهاي پرجمعيت ايران در حال انجام
شدن است؛ اتصال زنجيرهاي ناهمگون از مجتمعهاي
مسكوني به يكديگر است كه به علت عدم ساخت ساير
كاربريهاي شهري محيط آنها از استانداردهاي زيستي
فاصله گرفته است و موجب مشكالت عديدهاي براي
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شهروندان شده و تعهدات بيپاسخ مديريتهاي شهري
را فراهم آورده است (مرکز پژوهشهای مجلس .)1393
 .10نتیجهگیری

روش تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرحهای جامع و
تفصیلی با غفلت از مبانی نظری شکلگیری شهرها -که در
تناسب با سبک زندگی ایرانی-اسالمی بوده است -الگوی
ساختمانسازی و نظام همسايگي در محالت مسكوني
و شهركها را دچار آسيب نموده و زندگی شهروندان
را با مخاطرات جدی روبرو نموده است .محالتی که با
تنوع فرهنگ و سالیق شهروندان فضای زندگی و ُرشد
ساکنین بوده است؛ هماکنون بهواسطهی سبک معماری و
شهرسازی ،ساکنین را در تعارض حقوقی قرار داده است.
اهمیت رفع این نقیصه ،ضرورت بازبینی و آسیبشناسی
وضعیت موجود را به متخصصین و مدیریت شهری گوشزد
مینماید.

تصویر  .3ضابطهی منطقهبندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني ،چندخانواري و تكواحدي مصوب ( 1371مأخذ :نگارنده)
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جوامع با اصول اخالقی و ضابطه قانونی اداره میشوند و
باالترین فساد زمانی ایجاد میگردد که قوانین پایههای
اخالقی را سست نمایند .در ارزیابی تمدنها ،جوامع
اخالقمدار درجهی معرفتی باالتری نسبت به جوامع
ادارهشونده با قوهی قهریه و الزام قانونی را به خود اختصاص

میدهند .نظام معماري و شهرسازي ارتباط مستقيمي با
فرهنگ دارد؛ در نتيجه هرگونه آشفتگي در نظام مذکور
ميتواند فرهنگ و نظامات اجتماعي را دچار چالشهاي
جدي نمايد .با توجه به وظایف شوراي عالي شهرسازي و
معماري بهعنوان هماهنگكنندهی برنامههای شهرسازی
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در ایجاد محیط زیست بهتر شناسايي مصوبات مهم شوراي
عالي در موضوع معماری اسالمی-ایرانی نشان میدهد که
او ًال کمیتهی فنی اجرایی با افراد مشخص برای تدوین
ضوابط معماری و شهرسازی اسالمی ،تاکنون مصوبات
مشخص اجرایی نداشته و برخی از مهمترین مصوبات
شورایعالی مابین سالهای  1367تا کنون ،برخالف
اهداف قانوني شكلگيري آن ،هم در ساختار شکلی داراي
تناقض است و هم با وظایف شوراي عالي مغاير میباشد.
با توجه به جایگاه مهم این شورا در راستاي ایجاد نهاد
دائمی ارزیابی سیاستهای شهرسازی و معماری کشور و
تهیه و تدوین مصوباتي كه در انطباق با قواعد فقهي-
حقوقی شريعت اسالمي باشند؛ الزم است در موضوع

نظارت بر كار شورا و مطابقت مصوبات آن با شرع و قوانين
فرادستي ،فقهاي شوراي نگهبان يا نمايندهی منصوب اين
شورا ،مصوبات را قبل از تصويب تأييد نموده و مصوبات
با تأييد رئيسجمهور ابالغ شود .پیشنهادی که در قالب
تصویر  4ارائه شده؛ از جنبهی اجرایی حضور کارشناسان
و متخصصان حقوق اسالمی و معماری و شهرسازی را
جنبهی عملیاتی بخشیده و موضوع کمیتهی فنی ضوابط
معماری و شهرسازی اسالمی که حداقل دو عضو شورای
نگهبان شامل یک فقیه و یک حقوقدان در آن عضویت
دارند؛ میتواند الگوی مناسبی برای شکلدهی به این
کمیته باشد.
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هم اكنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصي كه دربارهی
مصوبات شورایعالی از جنبهی مطابقت با شرع یا قانون
شكايتي مطرح شود؛ برای مطابق با شرع بودن مصوبات
شورا و مصوبات کمیسیون ماده - 5كه ممكن است
سالهای زیادی مورد عمل باشند -از شورای نگهبان
استعالم مينمايد كه اين موضوع ضرورت اصالح ساختار
شوراي عالي شهرسازي و معماري را بيشتر نشان ميدهد.
در زمان تصویب قوانین مجلس شوراي اسالمي ،نهاد
مشخصی (شورای نگهبان) بر شرعی و حقوقی بودن آنها و
عدم تناقض با قوانین فرادستی نظارت دارد .ولی خأل این
موضوع در شورایعالی شهرسازی و معماری ،توان علمی
و حقوقی این شورا را کاهش داده و موجب شده تا بسیاری
از مصوبات آن هم با شريعت اسالمي و هم با خود مصوبات
در تناقض باشد .اين موضوع اهميت تقويت نهاد حقوقي
شوراي عالي شهرسازي و معماري را نيز نشان ميدهد.
البته این مهم نیز باید پاسخ داده شود که به چه دلیل با
اینکه در نظام حقوقی ،مصوبه و ضابطهی جدید بر قدیم
ترجیح دارد؛ علیرغم تصویب مصوبات جدید مخالف با
تراکمفروشی و ضرورت رعایت اشراف و حقوق همسایگی
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هنوز رویهی ساخت بناهای مشرف بر یکدیگر ادامه دارد.
از جمله مهمترین مصوبات برای نجات فضای باز و حیاط
آپارتمانها مصوبهی سال  1371شورای عالی شهرسازی
با عنوان«ضوابط و مقررات منطقهبندي مسكوني شهرها»
است که پیشنهاد فضای باز حدود  50متری به ازای هر
واحد مسکونی آپارتمانی را داده است که در صورت اجرا
یا تبدیل به قانون شدن توسط مجلس شورای اسالمی،
امکان تغییر آن توسط کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی
وجود نداشته و بسیار رهگشا میگردد .فروش تراکم موجب
الگوي نادرست كسب درآمدهاي ناپايدار و نامشروع براي
شهرداريها شده است .الزم است این بدعت خالف شرع
و اصول رايج شهرسازي و معماري پایان پذیرفته و دولت
موظف شود تا پايان برنامهی پنجم توسعه اليحهاي به
مجلس تقديم نمايد كه به موجب آن شهرداريهاي كشور
به سمت كسب درآمدهاي پايدار گام بردارند .همچنين
امكان حسابرسي عملکرد و هزینهکرد شهرداريها نيز
فراهم شود .خالصهای از برنامه اقدام مشترک و پیشنهاد
اجرایی این مقاله برای برداشتن گامهای عملی و نظاممند
در تصویر شماره  4ارائه شده است.

پینوشت
 .1سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شهردار و رئیس و اعضای شورای شهر اسالمی تهران ،در تاریخ دوشنبه  23دی http:// .1392

www.leader.ir

.2
Michelson .3
Hanke .4
 .5برای مطالعه بیشتر جوع شود به مقالهی «پویشی در ترجمان فضایی-کالبدی مفهوم اسالمی عدالت»
Methodological Pluralism .6
interdisciplinary studies .7
امامیه ،در تعاریف خود از عدالت به «ملکه راسخه» نفسانی یا ملکه که موجب مالزمت تقوی در ترک گناهان ،و انجام
 .8برخی از بزرگان فقه ّ
دادن واجبات میشود؛ پای فشردهاند( ...اصغری.)62 ،
«الشرع ُم َعلّ ٌل بالمصالح» (شرایع االسالم).
( .9اصغری )181 ،نقل از
ُ
 .10برای شرح بیشتر رجوع شود به :مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم.
 .11عالمه الهوری ،اقبال ،احیاء فکر دینی ،نقل از اصغری.
 .12جعفری لنگرودی ،دائرهالمعارف علوم اسالمی ،ص .470
 .13در تاریخ  1353/4/16قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب شده است.
 .14مراجعه شود به مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.
 .15تهران حدود  8ميليون جمعيت شب خواب و  2000مسجد دارد که سرانه هر نفر از مسجد ،تنها  15سانتيمتر است (خبرگزاري مهر
Whitehand
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 .1392/4/23قابل دسترس از آدرس) http://mebrnews.com:
 .16در موضوع افزايش تراكم در مقابل افزايش سطح قطعات و كاهش سطح اشغال هماكنون بدون كاهش سطح اشتغال فقط افزايش تراكم
انجام شده است.
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Abstract
City and neighborhoods with cultural diversity and interests of citizens, apart from planning of
master planning, were residents living and their growth space. Now in the Framework of imitating
patterns of master plannings, life and health of citizens is encountered toi jeopardy.
Urbanization and the phenomenon of consumerism, complications resulting from the formation
of crowded areas and the procedures of changing the use of gardens and farms are the problems
leading the managers and urban planners to optimize land use in urban areas to preserve green
space and to develop the control of building density so that it can provide the possibility to create
environmental settlements in accordance with the cultural conditions. Architecture and urban
planning system has a direct relationship with the culture of society, as far as architecture and
urban planning of each country can be considered as the symbol and embodiment of the prevailing
cultural conditions. Given the importance of issues such as legal and sustainable revenues, if the
income of municipalities causes chaos in architecture and urban planning system, culture and social
systems will experience serious problems.
Although imperative architecture does not necessarily result in good architecture but bad commands
lead to anomalies in the system of architecture. Human societies are influenced by ethic and are
governed by legal obligations. Therefore, law and legal criterion greatly influence the society›s
governance and management of city. Architecture and urbanism decisions that are at odds with
ethical principles make loose the most important social institution namely the family. With the
approval of the establishment of Supreme Council for Planning and Architecture from the end
of 1972 the Council became the most important institution that ratified the urbanism criteria and
regulations and procedures. This article is formed with the most important question that what are
the regulations and legislative acts of the Urbanism Supreme Council in coordination with the
aims of Islamic Revolution for making Islamic the architecture and urbanism of Iran and what is
the main approval of anti-Islamic urbanism and human. Due to the interdisciplinary nature of the
research subject, it is faced with two groups of decisions through library method and semi-structured
interview with researchers. The first group only by shape points to the need for Islamic architecture
and urbanism. But, the second group has destroyed Iranian and Islamic urban culture and has
led to the diversion of wealth from productive to non-productive tasks such as buying land and
apartment as inflationary variables in terms of selling building density for more income on behalf
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of municipalities, regardless of the legal rules and ethical principles such as the rule of jurisprudence
“Lazarar” and the principle of “ Justice”, by which harming the sovereignty of the people and the
disproportionate distribution of wealth is prohibited. Other findings show that despite the preference of
new legal norm on old, every new criterion approved for considering the Islamic principles, respect for
privacy and preventing the aristocracy and social rights, is not implemented because of conflict with sale
density. Finally, this paper suggests the need to determine the financial stability system for municipal
government in form of approval of legal bill of government in Islamic Consultative Assembly and also
change the current framework of the Supreme Council for Planning and Architecture in a way that
with strengthening its juridical-legal aspect its political function and sectional decisions are reduced
and the possibility of deviation from council formation targets is minimized. In other words, the most
important aspect that provides the possibility of Islamic urbanism formation is to observe the principle
of confidentiality, the right of neighbors and lack of aristocracy in urban decisions and coordination of
building regulations of urban development plans with these principles.

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Keywords: Islamic Architecture and Urbanism Regulations, Urbanism Supreme Council, sale density,
the rule jurisprudence «Lazarar», social rights.

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

