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اخالق اسالمی به عنوان نظام کنترلکنندهی رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعت
را بیان مینماید .نظر به اینکه هر فضا متناسب با الگوی رفتاری ساکنینش شکل میگیرد؛ سازوکار تفسیر و اجرای شریعت اسالمی
در فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی رخ داده و محیط آنها در واقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرآیند برنامهریزی
و اجرا محسوب میگردد .این مقاله برای فهم دالیل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سؤال روبرو بوده که مصوبات
شورایعالی شهرسازی و معماری تا چه اندازه با اخالق اسالمی و قوانین باالدستی همانند قانون مدنی تطابق داشته و آیا اصو ًال
نهاد مشخص فقهی-حقوقی جهت تطابق مصوبات با یکدیگر و عدم تعارض با شریعت اسالمی تعریف شده است؟ این پژوهش
که با روش مطالعات تحلیلی -توصیفی شروع شده؛ با تطابق برخی از مهمترین مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده
پنج با یکدیگر و با قواعد اخالقی نشان میدهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخالق و فقه شکل گرفته ولی
جدایی این رابطه در تدوین ضوابط شهری معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت شده و مهمترین دلیل شکلگیری حکومت اسالمی
که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم میباشد -را به شدت مورد تعرض قرار داده است .در شریعت اسالمیمسلمانان موظف شدهاند هر يک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون «واجب»« ،مستحب»« ،مباح»« ،حرام» و «مکروه»
قرار داده؛ درستی یا نادرستی آنرا سنجیده؛ و نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند .لذا؛ عمل حرامی همانند تعرض به حریم
خصوصی خانه دیگران اصو ًال با طبیعت انسان ناسازگار است .این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده برای سهولت فروش تراکم
که یکی از مهمترین دالیل نابسامانی کالن شهرهای ایران از جمله تهران میباشد -ساختار کمیسیون ماده پنج شورایعالیشهرسازی تغییر یافته است؛ و با نبودن نهاد فقهی -حقوقی همانند شورای نگهبان در ساختار این کمیسیون و شورای عالی این
شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است .هماكنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصي كه از مصوبات شكايتي
مطرح شود؛ از شورای نگهبان استعالم مينمايد در برخی از موارد اختیارات قانونی کمیسیون ماده پنج بعنوان دلیل شرعی بودن آن
اعالم شده که البته اختیارات ضرورت ًا مجوز شرعی بودن آنها نمیباشد .لذا پیشنهاد میشود در راستاي تهیه و تدوین مصوباتي كه در
انطباق با قواعد فقهي ـ حقوقی شريعت اسالمي باشند؛ شورای فقهی–حقوقی با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسالمی و
فقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشکیل شود .الزم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری
نباید رذایل اخالقی را رشد دهد و فضایل اخالقی چون توجه به حالل و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.
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برنامهريزي جامع است که در عمل مورد انتقاد جدي در اروپا
و آمريكا قرار گرفته است .این موضوع در تحلیل بسیاری از
نویسندگان ذکر شده بدون اینکه ساختارهایی که اقدام به
تصویب طرح جامع و تفصیلی نمودهاند؛ مورد نقد و ارزیابی
اصالحی قرار گیرد« .شهر بهعنوان واقعیتی چندوجهی در
دوران رشد و تحول از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته و بر هر
یک تأثیر گذاشته است .انتظامبخشی به شهر و چگونگی
رشد و تحول آن نیازمند شناخت مسائل شهری و سپس
برنامهریزی برای آنها میباشد .در این راستا برنامهریزان
شهری برای سازمانبخشی به شهر و توسعهی آن به تهیهی
طرحهای شهری اقدام نمودهاند .طرحهای جامع و تفصیلی
در ایران نیز با توجه به چنین شرایطی شکل گرفته است .این
روند تاکنون با تکیه بر اهداف فیزیکی-کالبدی تهیه شده
است و در سالهای اخیر رویکردهای مشارکتی و نگرشهای
ساختاری -راهبردی را نیز بهخود اضافه کرده است (رستگار
 .)1391نتايج نشان ميدهند كه نخست ،الگوي برنامهريزي
طرح جامع فاقد كارآيي و كفايت الزم است و دوم ،رويكرد
راهبردي بر اساس مباني مشاركتي و آيندهنگري ،توان و
ظرفيت الزم براي برنامهريزي مطلوب و بهينهی توسعهی
شهري را دارا است (الیاسزاده .)1390
جدا از مشکالتی که در برنامهریزی و اجرای طرحهای جامع
و تفصیلی وجود دارد؛ طوالنی شدن دورهی تهیهی طرح
تفصیلی در جهت ایجاد منافع مالی برای شهرداریها و
فراهم نمودن زمینهی بروز تخلف توسط شهروندن و سپس
گرفتن جریمه از ساختوساز معارض با طرح باالدستی ،نظام
شهرسازی را با پیچیدگی و بحران الینحلی روبرو نمودهاست.
«سرعت گسترش كالن شهرها موجب تغييرات سريعي در
الگوي كاربري زمين پيرامون اين شهرها شده است .و از
عوامل اصلي تغييرات كاربري زمين ،پيشنهادهاي طرح
تفصيلي ،موقعيت طبيعي و مشوقهاي ساختوساز مسكوني
را میتوان بیان نمود (عزیزی و دهقانی .)1393
محیط سیاستگذاری و هدایتکنندهی طرحهای توسعهی
شهری میتواند بستری برای موفقیت باشد که در تهران
بهواسطهی تفسیرپذیری غیرمتناسب طرح جامع و تفصیلی
به سمت فضای منفی در مدیریت شهری در نیمهی دوم
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 .1طرح مسئله و بیان موضوع
هر اثر هنری و از جمله معماری نمودار شدن اخالق فردی
و حرفهای خالق آن در تطابق با محیط جغرافیایی و فرهنگی
میباشد .در همین راستا ،بستر طرح و شهرها باید نمادی
از پیاده شدن قواعد و مقررات شریعت اسالمی در زندگی
فردی -اجتماعی باشند .شارحان قرآن و حدیث معتقدند
«بهترین راهی که انبیا(ع) برای ساختار جامعه مدنی انتخاب
کردهاند؛ این است که انسان را در مقاطع گوناگون ،فاضل
به بار آورند؛ فقط انسانهای فاضل هستند که جامعه و مدینه
فاضله را میسازند و هرگز مهندس و یا معمار نمیتواند
بدون معیار مدینۀ فاضله بسازد (جوادی آملی .)226 ،1393
شهرسازی بدون تعامل با فرهنگ عمومی فاقد روح حیات
بوده و اقبال مردمی را برنمیتابد .باید بین فرهنگ و زندگی
روزمره جامعه و نهادهای حرفهای تعامل متقابل برقرار باشد.
براي بازشناسي هويت اسالمي در زمينهی مصاديق معماري
و شهرسازي نياز به شناسايي و بهرهگيري از سرچشمههايي
می باشیم كه پديدآورندهی اين هويت است (نقرهکار ،1378
 .)486اسالم ارزشهاي تعاليجويانهاي را در زمينهی شهر و
محيط زندگي انساني مطرح كرده كه امروزه با ظهور فرهنگ
جديد و غفلت از ابعاد معنوي انسان مورد بيمهري قرار گرفته
است .براي احيای اين ارزشها در شهرسازي معاصر الزم
است اين ارزشها از حالت عام و كلي به صورت مسألهی
تخصصي تبديل شوند که در اینصورت ،در مجموع هنگامي
خانه ،محله و شهر اسالمي پدید خواهد آمد كه معماران و
شهرسازان ما با شناخت كافي از حكمت نظري و عملي
اسالم در حوزهی برنامهريزي و طراحي محيط اقدام نمايند.
بديهي است كه ساير اركان شهر يعني قوانين ،مديران و
شهروندان نيز ميبايست از مباني اسالمي تبعيت نمايند
(نقرهکار و همکاران.)1393 ،
در طول نزدیک به  20سال از طرح موضوع مدیریت مناطق
کالن شهری (مجموعههای شهری) در کشور ،دربارهی
ایجاد ساختارهای مدیریت بحث اندکی در کشور وجود داشته
است؛ زیرا ،تمامی قلمروهای حکومتی و نهادهای خدماتی،
خود را در حیطهی قلمرو خود صاحب وظیفه و اختیار میدانند
(اسدی  .)15 ،1394یکی از موضوعات مهم شهری الگوي
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دهه  80سوق داده شده است (جلیلی و کاظمیان ،1394
 .)29وجود موقعیتهای راهبردی در مدیریت شهر ،مطالعهی
روابط قدرت شهری را اهمیت بخشیده است .در این میان
هزینههای وارد به شهر ناشی از ساختوسازهای مازاد ،به
درستی لحاظ نمیگردد .همچنین در نظر نگرفتن کنشگران
مختلف (از جمله کنشگران مردمی و سازمانهای مردمی)
باعث شده است که منافع آنها در این بازی نادیده گرفته
شود و شهرداریها و بخش ساختوساز به صورت یکجانبه،
در این بازی شرکت کنند .بنابراین قوانین این بازی چنین
چیده شده است که نقطهی پایدار بازی ،به ناپایداری درآمد
شهرداری و در نتیجه ناپایداری شهر میانجامد (تصویر .)1
(بصیرت و حسینی .)100 ،1394
مشرف به پیروی از شریعت
جامعهی مسلمان ایرانی مکلّف و ّ
اسالمی میباشند .ولی علیرغم پذیرش شریعت اسالمی در
کشور با جدانمودن تکالیف فردی شهروندان و مسئولیت
اجتماعی آنها که عموم ًا توسط برنامهریزان و طراحان شهری
صورت گرفته؛ کیفیت زندگی در شهرها به شدت کاهش
یافته است« .الوسون» در اهمیت جایگاه طراحان معتقد
است وقتی در جامعهای تغییری ناگهانی و سریع پیش میآید
که از نظر فرهنگی بازگشتناپذیر است؛ نقش و وظیفهی
طراحان و برنامهریزان دارای اهمیت بیشتری میگردد»
(الوسون  .)24-26 ،1387بدیهی است اگر اخالق کاربردی
و حرفهای در دانشکدههای معماری و شهرسازی تعلیم داده
شود؛ موضوع رعایت حقوق شهروندان و همسایگان توسط
مهندسان و برنامهریزان شهری با اهتمام بیشتری رعایت
شده و صرف ًا مجوز شهرداری دلیلی برای تعرض به حقوق
دیگران نمیگردد.

 .2روش تحقیق

این مقاله برای فهم علت تأکید شریعت اسالمی بر ضرورت
رعایت حقوق از حقاهلل تا حق الناس و حقالنفس و حقوق
خانه تا همسایه به متون دینی و وحیانی مراجعه نموده و
روش تحلیلی و توصیفی را به کار برده است (تصویر .)2
در این روش -که مبتنی بر بکارگیری ابزارهای منطقی و
رهیافت تحلیلی است -موضوع تحلیل مفهومی و تحلیل
مبانی معرفتی گزارهها دارای اهمیت است .در ادامه جهت
تطبیق قواعد اخالقی با حقوق و قوانین باالسری در ایران
ابتدا به آرای اندیشمندان و حقوقدانان برجسته مراجعه شده
است .مقاله با توصیف و تحلیل برخی از قوانین نشان داده
که آنها تحت تأثیر اخالق و فقه اسالمی تدوین شده و
سپس با تطبیق برخی از مصوبات شورایعالی شهرسازی
با یکدیگر و ارائه دالیل تعارض آنها در روشی تطبیقی
به بیان آرای نهادهای ناظر همانند دیوان عدالت اداری
پرداخته و روشهای اصالح آنها معرفی شده است.
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تصویر  .1چارچوبتحلیلقدرتشهریبه مثابهیکبازی
(مأخذ :بصیرت و حسینی )100 ،1394

در نظام شهرهای سنتی اهمیت اخالق موجب شده بود تا
مسلمانان (در هر کار و حرفه) هر يک از رفتارهای خود
و از آن جمله اخالق حرفهای را در ترازوی صفاتی چون
«واجب»« ،مستحب»« ،مباح»« ،حرام» و «مکروه» قرار
داده (تصویر  ،)1درستی یا نادرستی آنرا سنجیده ،نسبت
به انجام یا دوری از آن اقدام می نمودند (علیآبادی 2و
هاشمی  .)1389زیرا اولین قدم در تهذیب روح ،انجام واجب
و ترک حرام است (جوادی آملی  .)202 ،1393این مقاله با
هدف نشان دادن رابطهی اخالق و فقه با قواعد معماری
و شهرسازی سنتی سعی کرده تا نشان دهد تسلط نگاه
سکوالر بر مقوالت مهم کشور از جمله نظام مالی تا نظام
معماری و شهرسازی در ابتدا ساختارهای تصویبکننده و
ناظر بر ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله شورایعالی
شهرسازی را به هم ریخته و سپس مصوباتی که صرف ًا
ایجاد ثروت غیرعقالیی نمودهاند در کشور رواج یافته
است .انحرافی که در حوزهی مذکور صورت گرفته است به
قدری مهم و زیربنایی است که عقاید مردم را در رعایت
حالل و حرام شریعت سست و منحرف نموده و تعاض
زیادی مابین حقوق خانه با همسایهها را موجب شده است.
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تصویر  .2روش تحلیلی-منطقی و روش تطبیقی در مقاله (مأخذ :با تخلیص از قراملکی)1385 ،

 -3اخالق و نقش راهبردی آن در تمدن ایرانی
ا سال می

 .4حالل و حرام شریعت تا حریم خصوصی خانه
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واژۀ اخالق در فارسی از ریشه خُ لق به معنای رویه و
عادت است .معادل انگلیسی آن ( )ethicsاست .این واژه
از لحاظ معناشناسی گسترهی زیادی دارد از جمله قوانین
و استانداردهای حاکم بر رفتار اعضای یک حرفه خاص که
در معنای اخالق حرفهای بکار رفته است( 1بحرینی ،1389
 .)75واژۀ عربی اخالق جمع خُ ُلق است که هم به معنای
«شخصیت» ( )characterاست و هم به معنای «خصلت»
( .)character traitواژۀ «خُ ُلق» در قرآن دو بار ،و در حدیث به
کرات (غالب ًا به صورت جمع) بهکار رفته است .این واژه تنها
ّ
در تلفظ و (نه در نوشتار) با واژۀ خَ لق که نوع ًا به «»creation
ترجمه میشود ،متفاوت است .بنابراین خود واژۀ «خُ ُلق» با
قوخو ریشه در خلقت،
خَ لق مرتبط است .به عبارت دیگر ،خُ ل 
یعنی در ماهیت بالفعل اشیا دارد .انسانها برای پی بردن
به کاربرد صحیح خصایل اخالقی خویش ،به هدایت انبیا
محتاجند تا کیفیت تبدیل کردن رذایل به فضایل را به آنها
نشان دهند .به عبارتی ،اگر آنها از شریعت پیروی کنند؛
اطمینان خواهند یافت که راه صحیحی انتخاب کردهاند.
هدف اصلی هدایت تشریعی ،این است که انسانها را به
قوخوی جامعی به نام «عبودیت» سوق
سمت وصول به خُ ل 
نوچرای خویش در پیشگاه
دهند .بندگان کامل با فنای بیچو 
خداوند از خود هیچ ندارند و در مقام بیمقامی جای گرفتهاند
(چیتیک  .)65-75 ،1384اخالق به رفتار ارتباطی نیز متعلق
است .عدهای فروترین مرتبه اخالق را رعایت حقوق طرف
ارتباط دانست ه و فداکاری و ایثار و خیر رسانی فراترین مرتبۀ
آن معرفی شده است .رسالۀ حقوق امام سجاد(ع) بیانگر
مصادیق روشن الگوی اخالقی مسئولیتپذیری در قبال

حقوق افراد است که انسانها را ترغیب به مسئولیتپذیری
در برابر حقوق دیگران میکند .این حقوق شامل حقوق در
ارتباط فرد با خداوند (حقاهلل) ،حقوق در تعامل فرد با خود
(حقالنفس) و حقوق تعامل و ارتباط با دیگران(حق الناس)
است و از جمله حقوق شهروندی میباشد (قراملکی ،فالح،
 .)150-155 ،1389عدهای همانند «آلموند» اخالق حرفهای
را زیرمجموعه اخالق کاربردی میدانند (آلموند .)1998
اخالق کاربردی را بخشی از اخالق دانستهاند که به مباحث و
معضالت عملی به نحو خاص و مستقیم توجه دارد (بیوچامپ
.)2005
آموزههای اخالقی اسالمی به علت ماهیت کاربردی به
منزله یکی از عناصر زیرساخت تمدن ایرانی -اسالمی
نقش راهبردی ایفا کرده است .یکپارچهخواهی در زندگی
فردی و اجتماعی از خصلت های دین اسالم است که بر
کارآیی اخالق در ساخت تمدن میافزاید (قراملکی .)1387
اخالق اسالمی بر رعایت حقوق افراد تأکید فراوان دارد.
عدهای اخالق را بر اساس آن تعریف میکنند .یکی از
حقوق شهروندان ،حق حریم خصوصی است .کسانی که بر
زیست اخالقی تأکید میکنند بر رعایت این حق پایبندند.
ی که بهدنبال یکپارچگی زندگی انسانی است،
شریعت اسالم 
مهمترین عامل وحدت در شهر سنتی میباشد (علیآبادی1
و هاشمی « .)1389ماهیت فراگیر شریعت که عبادات تا
معامالت را در بر میگيرد؛ یکپارچگی همهی اشکال فعالیت
را در قلب شهر اسالمی امکانپذیر میساختهاست .الزم به
گفتن نیست که سکوالریسم این جنبه از وحدت و یکپارچگی
تمام فعالیت انسانی در یک الگو و مطلوب الهی را ویران
ساخت» (نصر .)47 ،1384
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«با توجه به معنای اصطالحی دین که آنرا مجموعهی عقاید،
اخالق ،قوانین و مقرراتی میدانند که برای اداره امور جامعه
و پرورش انسانها نازل شدهاست؛ دین حق برای تعلیم
صحیح قوانین خود ،اصول و مبانی نظری آن را نیز دربر
دارد» (جوادیآملی « .)111 ،1384پس اگر تعریف دین را
«قانون» و «حد» و «قدر» بگیریم سرتاسر زندگی انسانی
حریم و حرم است و صورت حالل و حرام هر فعلی در هر
یک از آن حریمها مشخص گردیده است .دین اسالم نیز
حرم و حریمی است که در آن برای انجام هر فعل انسان
حدودی کیفی و کمی مشخص گردیده است؛ و بر هریک
از آنها حقوقی معین و مقدر شده است .نکتهی اساسی این
است که این حریمها و مجموعهی آنچه توسط آنها محافظت
میگردد همگی از«طیبات» هستند و «طیبات» عبارتند از
آنچه مطابق و هماهنگ با فطرت الهی انسان است .و آنچه

از افعال که فرد مؤمن از انجام آنها نهی شده و با عنوان
«حرام» مشخص گردیده؛ «خبائث» نام نهاده شدهاند؛ و
«خبائث» عبارتند از آنچه بر خالف فطرت پاک و خداجوی
انسان مسلمان میباشد؛ و از نظر فیزیکی نیز با طبیعت
انسان سازگاری ندارد» (علیآبادی  .)10 ،1380در حدیثی
که در تصویر  3ذکر شده امام علی(ع) پس از تعریف حالل
و حرام باالترین حرمها را حرم انسان مسلمان میداند و
احترام و حفاظت از این حرم را حقی روشن و فرض بر گردن
تمامی افراد جامعه اسالمی» 2.بدیهی است حریم بصری این
حرم نیز نباید مورد تعرض قرار گیرد« .حریم خصوصی به
عنوان یک عالقهی بنیادین انسان در همه فرهنگ ها دیده
میشود .این حریم مکانی است که دارای حدود بوده و نباید
بدون دلیل مورد تعرض قرار گیرد (هانسون .)129 ،2008

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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 -۵حقوق بر شهرسازی مسلمین

نظام معماری شهر سنتی عالوه بر تأثیرپذیری از اخالق اسالمی
بهعنوان منبع اصلی ،ناشی از پیاده شدن فقه و حقوق اسالمی
و الگوهای رفتاری شریعت اسالمی است« .در کشورهای
اسالمی احکام فقهی به مثابه قوانینی کلی به شمار میرفتند
که ساختار ابنیه شهری را منظم میکردند .این احکام از مفاهیم
اصیل اسالمی از قبیل حق مالکیت خصوصی و آزادی تصرف
در آنها و ...بر اساس معامالت مختلف اسالمی برگرفته شدهاند.
ولی این آزادی مطلق نبوده و بر اساس قواعدی چون قاعدهی
«الضرر» دارای حد و مرزی میشود لذا شکل ظاهری بناهای
شهرهای اسالمی نیز تحت کنترل بوده و گسترش شهر تابعی
از قوانین «جلب منفعت و دفع ضرر» بوده است (عبدالستار
 .)123 -122در این میان کسب تقوا و رعایت اخالق اسالمی
دارای مرتبت بزرگی در نزد جامعه مسلمین بوده است .به نظر
بسیاری از حکیمان ،مبنای اصلی حقوق ،عدالت است .یعنی
قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند؛ و پیروان قانون در
صورتیکه دستورهای حکومت را عادالنه بیابند؛ به پیروی از
آن ملزم هستند (کاتوزیان  .)20 ،1384در حقوق (وضع شده)
که نیروی سیاسی دولت پشتیبان قواعد آن است -بیاعتناییمردم 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 ،دیگر چه عاملی میتواند
از فساد اخالق عمومی جلوگیری کند؟ (کاتوزیان .)173 ،1384
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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 .اخالق بهدنبال
اصالح فرد است تا جامعه اصالح شود به عبارتی اصالح جامعه
الجرم از اصالح فرد آغاز میگردد« .هر قاعده اخالقی که از
طرف دولت حمایت و اجرای آن تضمین شود به قواعد حقوقی
میپیوندد»(همان  .)194اخالق را نباید یکی از مبانی ساختن
حقوق شمرد .اخالق عامل اصلی ایجاد حقوق و نیرویی است
فعال که آن را هدایت میکند و توانایی از بین بردن قواعد
حقوقی را دارد (همان  ،178به نقل از رپیر) .در حوزهی اخالق،
تربیت فرد و اجتماع هردو مهم است با این وجود اجتماع بد
توجیهی برای بد شدن فرد نمیشود.

 .6قواعد اخالقی-فقهی قانون مدنی و رعایت حریم
خانه و همسایه در محالت شهری

قانون مدنی ایران از نظر محتوا کام ً
ال فقهی و اسالمی است؛
ولی از نظر ساختار و تنظیم مباحث شبیه به قانون مدنی
فرانسه است .در زمان تصویب آن ،ساختار منضبطی توسط
شهید مدرس تنظیم و عده ای از حقوقدانان برجسته که در
دادگستری کار میکردند در کنار مجتهدان عالی مقامی که
در مجلس حضور داشتند ،به تنظیم آن اقدام نمودند (شفیعی
سروستانی .)263 ،مهمترین مواد قانون مدنی مرتبط با موضوع
حقوق شهروندی و رعایت حریم همسایه که میتوانست در
تهیه ضوابط شهری جاری نیز رعایت شود در جدول  1ذکر
شده است.

جدول  .1قاعدۀ «الضرر» در قانون اساسی و قانون مدنی ایران ( مأخذ :نگارنده)
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 -۷سازنده حقوق

عادات و رسوم اجتماعی و وضع جغرافیایی و اقتصادی و
تعلیمهای مذهبی ،در هر قوم اخالقی بهوجود میآورد که
قانونگذار و دادرسان ،در ایجاد قواعد حقوق ،از آن الهام
میگیرند .به گفتهی افالطون« :در هر جامعهی انسانی،
نظم و صلح و هماهنگی وابسته به تربیت اخالقی و روحی
مردمی است که آنرا تشکیل دادهاند ».مبنای حقوق را
بهتنهایی نمیتوان عدالت ،یا جبر تاریخ ،یا ارادهی طبقهی

حاکم شمرد؛ تمام عواملی که تمدن و اخالق ملتی را
بهوجود آورده است ،در ایجاد حقوق آن ملت مؤثر است
(تصویر  )4و از جملهی آنها عامل اخالقی و مذهبی است
(این دو نیرو را باید در شمار مبانی حقوق آورد)؛ رجوع شود
به تصویر ( 2کاتوزیان  .)115-112 ،1384یکی از اهداف
اصیل انبیا تأمین و تاسیس مدینه فاضله با رعایت عدالت
است؛ لذا ،هیچ قاعده و قانونی در حوزهی زندگی شهری
نباید رذایل را رشد و فضایل اخالقی را کاهش دهد.

تصویر  .4مدلسازی اهداف ،منابع و عوامل ایجادکنندهی حقوق از منظر «کاتوزیان» (مأخذ :با تخلیص از نگارنده)

 .1-7اهمیت عرف و اخالق حسنه در ایجاد معماری
همراه با حقوق همسایه
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عرف قدرت و نقش مهمی در حقوق کنونی ایران دارد.
بهطور خالصه ،مبنای قدرت عرف را از نظر ارکان داخلی
آن باید طبیعت انسان و زندگی اجتماعی او دانست؛ ولی از
نظر ساختن قواعد حقوقی دخالت دولت در حمایت از آن
ضروری است .خواه این دخالت بهصورت اجازۀ قانونگذار
باشد یا تأیید رویه قضایی .به نظر «دوگی» ،جامعهشناس
و استاد حقوق اساسی فرانسه ،عرف سازندۀ قواعد حقوقی

نیست؛ نمایندۀ اصولی است که از پیش در جامعه وجود
داشته و وجدان دسته بزرگی از مردم آنرا الزمۀ زندگی
اجتماعی دانسته است .بهنظر او ،عرف اصولی است که
وجدان مردم ساخته است .به نظر او قواعد عرف از قواعد
سازمانی 3است نه اصول بنیادی 4و به همین جهت اعتبار
آنها نیز از همان اصول ایجادکنندهی عرف ناشی میشود
(کاتوزیان  .)426 ،1384با اینکه در کشور ما «حقوق
نوشته و مدون» احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق،
قانون است؛ عرف نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزا
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دارد .در حالیکه بسیاری از قوانین به تقلید از حقوق
اروپایی و بیتوجه به خصوصیتهای تاریخی و اخالقی
ما تدوین شده است؛ ملت در هرجا که قانون حکم خاصی
ندارد؛ قواعد مذهبی را بهصورت عرف و عادت بین خود
مرسوم میکنند .قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز به
نفوذ عرفهای مذهبی در نظام حقوقی دامن زده است
(کاتوزیان  .)430-427 ،1384لذا عرفی که در جامعهی
ما از اصول و باورهای مذهبی و بهخصوص روابط اخالقی
همسایهها شکل گرفته بود؛ نمیبایست مورد تعرض و
تهدید قرار میگرفت« .مواردی که موجب حذف حریم از
خانه و حیاط آنها شده معضالت اخالقی غیرقابلتصوری
را به جامعه بار نموده است .افزایش میزان جرم و جنایت
با نوع معماری و شهرسازی که در آن شاهد افزایش
ساختمانهای بلند مرتبه بودهایم؛ نسبت مستقیمی دارد
(مرکز پژوهشهای مجلس « .)1393مطالعه مقایسهای
«اسکار نیومن» در مورد خانههای عمومی بلند و کم ارتفاع
شهر نیویورک که در کتاب «فضای قابل دفاع» خالصه
شده نشان میدهد که ارتفاع ساختمانها با میزان وقوع
جرم و جنایت در خانههای عمومی رابطه مستقیمی دارد
(جرم و جنایت در فضاهای داخلی ساختمانهای مسکونی
با بیش از  13طبقه  38%بیش از ساختمانهای  3طبقه
است) .این مثالی از همبستگی میان یک متغییر کالبدی
(ارتفاع ساختمان) و متغییری اجتماعی (میزان جرم و
جنایت) است (وانگ و گروت  .)89 ،1384ساختمانهای
بلند حتی تعامالت ساکنین با همسایهها را به شدت کاهش
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داده است (تصویر .)5

 .8وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری و تغییر
ساختار و اعضای کمیسیون ماده پنج

هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی جهت نیل به عدالت
اجتماعی در بین شهروندان از وظایف قانونی شورای عالی
شهرسازی و معماری است (شکل  6تا .)8همانگونه که
مجلس شورای اسالمی جایگاه ویژهای در نظام قانونگذاری
کشور دارد در موضوع معماری و شهرسازی این جایگاه
متعلق به شورای عالی شهرسازی و معماری است.
«شوراي عالي عالوه بر اظهارنظر درباره طرحهاي توسعه
و عمران در مقياس ملي ،منطقهاي ،ناحيهاي و محلی،
مسئول بررسی و تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي
است» (هاشمی طغرالجردی  .)1396مطابق با قانون
شورای عالی شهرسازی« ،شهرداريها مكلف به اجراي
مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران شدهاند».
در سه دههی گذشته بخش مهمي از مصوبات و ضوابط
شورايعالي شهرسازي و کمیسیون ماده پنج آن در جهت
كمك به درآمدزايي شهرداريها بوده بدون توجه به اينكه
اينگونه مصوبات در مواردي با يكديگر و با قوانين فرادستي
مغايرت دارند .يكي از داليلي كه شهرداريها را به سمت
تقاضا براي دريافت مجوز فروش تراكم ،بلندمرتبهسازی
و تغییر کاربری درآمدزا از شورايعالي شهرسازي و
معماري كشانده؛ موضوع ضرورت خودكفايي شهرداريها
بود كه براساس قانون بودجهی سال  1362مصوب شده
است .هرچند دولت موظف شده الیحهی درآمد پایدار

تصویر  .5فاکتورهای کالبدی و تاثیر متقابل آنها بر فاکتورهای اجتماعی و میزان جرم (مأخذ :با تخلیص از نگارنده)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

بــا توجــه بــه نمــودار روبــرو ،خانوادههــای تــک سرپرســت تقریبــ ًا 2
برابــر بیشــتر از خانوادههــای دو سرپرســت ،در برابــر خطــر هســتند
و هرچــه ارتفــاع ســاختمان بیشــتر شــود؛ نــرخ جــرم باالتــر مــی رود
(نیومــن.)1390 ،
• اعــداد زیــر رفتــار ســاکنان را در رابطــه بــا افزایــش انــدازهی یــک
مجتمــع نشــان میدهــد:
 .1استفاده از فضای مشاع ()50%
 .2تعامل اجتماعی با همسایه ها ()31%
 .3احســاس کنتــرل فضاهــای عمومــی در داخــل و خــارج از مجتمــع
( )29%
 .4ترس ساکنان از وقوع جرم ()38%
 .5ناپایداری اجتماعی (.)39%
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شهرداریها را طی شش ماه به مجلس تقدیم کند؛ ولی
پس از  30سال هنوز اين اليحه ارائه نشده است (هاشمی
 .)1393برخی سعی نمودهاند به نحوی بلندمرتبهسازی را
مناسب زندگی شهری بدانند؛ ولی مبانی پایداری محیطی با
این استدالل مغایرت دارد« .كاهش انعطافپذيري طبقات
با افزايش ارتفاع ساختمان ،يكي از چالشهاي موجود در
حوزهی بلندمرتبه سازي است» (سیدین و عقلی مقدم
.)1394

 .1-8گردش کار در کمیسیون ماده پنج شورایعالی
شهرسازی و معماری

مطابق با ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و
معماري بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی در کمیسیون
استانی بوده ولی تغييرات بعدی نقشههاي تفصيلي اگر
دراساس طرح جامع شهري مؤثر باشد؛ بايد به تأييد
شورايعالي برسد( .این موضوع باعث میشود اگر شهرداری
بخواهد اقدام به تغییر اساسی و تخلف نماید برای اینکه
تصویب آن در شورایعالی شهرسازی به مراتب سختتر

از تصویب در کمیسیون استانی است؛ اقدام به طوالنی
نمودن فرآیند تصویب طرح تفصیلی نموده و در این
مقطع به تغییر کاربری غیرمتعارف و ...اقدام مینماید) و
در تبصره آن چنین آمده« :شهرداري پايتخت از شمول
اين ماده  ...مستثني خواهد بود» .به عبارتی اختيارات
كميسيون ماده پنج با توجه به بند مذكور در تهیهی طرح
تفصیلی تهران به عهده شورايعالي شهرسازي به عنوان
مرجع برتر قرار داده شده که به اتفاق شوراي نظارت
بر گسترش شهر تهران بر اين كار نظارت مينمودند؛
اما در تاريخ  1365/10/4و با اصالح تبصره ذیل ماده
پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی نحوه رسیدگی
به طرحهای تفصیلی در شهر تهران تغییر کرده و در
اختيار اعضای محدودتري قرار گرفت كه از اركان مهم
آن شهرداري بود .دبيرخانه نيز ،بر خالف رويهی سابق (و
حتي شهرهاي ديگر که در سازمان مسکن و شهرسازی
بود) در اختيار شهرداري قرار گرفت .در جدول «»2
مراحل تغییرات مذکور معرفی شده است.

جدول  .2اعضاي اصلي و ناظر در كميسيون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری (مأخذ :نگارنده)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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اين موضوع هرچند تصميمگيري را براي شهر تهران
سريعتر نموده بود؛ ولي به همان اندازه جايگاه تصميمات
تخصصي را تنزل داده و در اختيار شهرداري قرار داد كه
خود براساس نياز مالی ،در برخی مواقع بیش از  50%از
درآمد خود را از اين طريق کسب مینمود .مطابق با آنچه
در «ماهنامهی دانش شهر» ذكر شده؛ ميتوان اينگونه
برداشت نمود كه از درآمد  8350ميليارد تومان پيشبيني
شده سال  1390حداقل  57%درامد شهرداري تهران از
درآمد غيرپايدار بوده است (دانش شهر.)1391 ،
در شرایط جاری در کمیسیون ماده پنج تهران جايگاه
تصويبكننده و جايگاه ناظر و جايگاه درخواستدهنده يك
مجموعه واحد قرار گرفته است؛ که نه در نظام حقوقی
کشورها پذیرفتنی است و نه با اصول عدالت همراهی دارد.
در نتيجه در فرآيند قانوني تصويب يك مغايرت اساسي
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نهادی چون شهرداری یا شوراي شهر موظف است موضوع
را به «شوراي شهرسازي و معماري استان» گزارش دهد
تا در صورت بررسي و تصويب مغايرتهاي اساسي در اين
شورا گزارش آن به شوراي عالي براي رأيگيري و تصويب
نهايي ارسال شده و پس از تصويب در شورايعالي معماري
و شهرسازي مراحل بعدي ممكنشود .فرآیند بررسی پرونده
با تغییر اساسی یا غیراساسی در تصاویر  7و  8ذکر شده
است .مرحلهی اول کنترل مدارک و دبیرخانه در کشور در
اداره کل راه و شهرسازی صورت بوده که در تهران در
شهرداری میباشد .در اين ميان سؤال مهم اين است كه:
مغايرتهاي اساسي چيست و شوراي عالي شهرسازي و
معماري بر چه مبنايي مغايرت اساسي را تصويب مينمايد؟

تصویر  .6انواع طرحهای توسعه و عمران از ملی تا محلی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری (مأخذ :نگارنده)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

تصویر  .7مرجع و فرآیند دریافت پروندهها جهت بررسی در کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی (مأخذ :از نگارنده)
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تصویر  .8فرآیند بررسی پرونده با تغییر اساسی یا غیراساسی در کمیسیون ماده  5و شورایعالی شهرسازی (مأخذ :نگارنده)
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در دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر ،مصوب
1363/12/23شورايعالي محتواي اصلي يا اساس طرح
جامع شهر را (برای تشخیص تغییرات اساسی) ،شامل
مواردي چون چگونگي توزيع تراكم جمعيت ،سرانهی
مصارف مختلف و كاربري زمين ،حفظ بنا و نماهاي
تاريخي و مناظر طبيعي و كليات معماري سيماي شهري،
بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگي و ويژگيهاي
اقليمي و ...بيان مي نمايد .مطابق تبصره  ،2همانطور كه
نقشههاي تفصيلي توسط مهندسين مشاور تهيه ميشود؛
مطالعات الزم براي بررسي تغييرات نيز بايستي بوسيله
مهندسين مشاور يا وزارت مسكن و شهرسازي انجام
شود .به عبارتی تغییر تراکم یک تغییر اساسی است که
باید توسط مشاور شهرساز مجوز آن داده شود در کنار
خالی بودن جایگاه فقهی-حقوقی در شورایعالی -که
در گردش کار تصویر  8هم دیده میشود -قوانینی که

وظایف موازی بهعهدۀ دستگاه یا نهادها قرار دادهاند نیز؛
زمینه بروز تخلفات را تسهیل مینمایند .بر طبق ماده 80
قانون شوراهای اسالمی كشور« :مصوبات كليه شوراهاي
موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ
ابالغ مورد اعتراض قرار نگيرد؛ الزم االجرا است (اصالحي
 .)1392/1/27همچنين مطابق با ماده  12آئیننامه اجرایی
تشكیالت ،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی
شهرها ،مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابالغ قابل
اجرا است؛ مگر آنكه ظرف مدت مزبور مسئوالن اجرائی
ذیربط به مصوبه اعتراض نمایند كه در این صورت بر طبق
ماده  80قانون شوراهای اسالمی كشور عمل خواهد شد.
در خصوص مواد قانوني فوقالذكر سواالت ذيل مطرح
ميگردد كه قانونگذار بايد براي آن تعيين تكليف نمايد:
 چنانچه شورا مطابق با روشي كه در برخي از مواقعانجام ميدهد مصوبات مشمول ماده « »80قانون
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فوقالذكر خود را به سازمانهاي مربوط ابالغ ننمايد (از
جمله دبيرخانه «شوراي شهرسازي و معماري استان»)
چگونه مسئولين اجرايي حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ
ابالغ مصوبه ميتوانند اعتراض خود را به شورای اسالمی
اعالم و درخواست تجدید نظر کنند و چه كسي هزينههاي
اجتماعي و مالي اين حكم را ميپردازد و چگونه ميتوان
جلوي اجراي مصوبه را گرفت؟
از آنجایيكه مصوبات شوراها بر اساس شرايط مندرج
در ماده « »80قانون فوقالذكر براي شهرداري الزم
االجرا دانسته شدهاند و همچنين بر اساس ماده «»7
قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران،
«شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شورايعالي
شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده « »2ميباشند»
و طرحهاي جامع شهري و ضوابط مربوط به آن به صورت
مستقيم و طرحهاي تفصيلي و ضوابط مربوط به آن با
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واسطه از طريق كميسيون ماده پنج جزء مصوبات شوراي
عالي محسوب ميگردند؛ در خصوص نمونه مذكور اگر
شهرداري به مغاير بودن مصوبه شورا با ضوابط و مصوبات
شوراي عالي شهرسازي و معماري پي برد بر اساس كدام
ماده قانوني (ماده « »80قانون شوراها يا ماده « »7قانون
تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) بايد عمل
نمايد؟
زمینهی بروز تخلف و تداخل وظایف شورای شهر و
دستگاههای مرتبط با شورایعالی شهرسازی در رابطه با
برجهای 25طبقه در محدودهی بافت تاریخی شیراز اتفاق
افتاد و فروش تراکم برای این دو برج باعث اشراف بر باغ
و بافت تاریخی پیرامون گردید و فقط پیگیری متخصصین
دانشکدهی معماری شیراز موجب کاهش عوارض گردید.
برخی از روشهای اعادهی حقوق شهروندان در ادامه آمده
است.

جدول  .3فرایند بررسی پرونده برجهای دوقولوی شیراز (مأخذ :نگارنده)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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 .9رصدگری متخصصین معمار و اصالح مصوبات
مغایر با اصول شهرسازی

 .1-9خوداصالحی درشورایعالی شهرسازی

در برخی از موارد ،خود شورای عالی شهرسازی مصوبات
شورا یا کمیسیون ماده پنج را که مغایر با طرح باالدستی
میباشد را نقض و اصالح نموده از جمله در مصوبه
مورخ  1370/2/2شورایعالی با عنوان «ملغی گردیدن
تفویض پارهای از اختیارات کمیسیون ماده  5به شهردار
تهران» ذکر شده که صورتجلسات شماره  90و 100
مورخ  68/7/23کمیسیون ماده پنج تهران -که پارهای
از اختیارات کمیسیون را به شهردار تهران تفویض نموده
است -با نظر شورایعالی بشرح زیر تصویب شد-1 :
اختیارات کمیسیون ماده  5به هیچوجه قابل تفویض نبوده
و ...هرگونه تغییر در طرح تفصیلی باید به تصویب اعضای
شورايعالي شهرسازي در
کمیسیون ماده  5برسد...
تاريخ  1379/9/21با پرداختن به دومصوبه مهم كميسيون
ماده پنج تهران ،ضمن فاقد اعتبار دانستن مصوبه ،324
اعالم نمود مصوبهاي كه سه سال قبل تحت عنوان مصوبه
 269در كميسيون ماده پنج مورد تصويب و به اجرا گذاشته
شده است را؛ اصو ًال يك مغايرت اساسي دانسته و در نتيجه
با توجه به قانون كه مغايرتهاي اساسي ميبايستي توسط
شورايعالي شهرسازي و معماري مورد بررسي و تصويب
قرار گيرند؛ الزم است تا اين مصوبه به شورا ارسال شود.
صورتجلسه  269تاريخ مصوب  1376/7/8کمیسیون ماده
 5با موضوع ركود كارها نسبت به صدور مجوز افزايش
تراكم ساختماني در اراضي و امالك بین  2تا  4طبقه به
ساختمانهای مصوب طرح جامع افزوده بود.
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برای تظلمخواهی فردی یا اجتماعی و اصالح مصوبات
شورایعالی شهرسازی و یا کمیسیون ماده پنج روشهای
مختلفی وجود دارد که برای انجام هرکدام نیاز به گروه
و هیأت اندیشهورز و رصدگر میباشد .مصوبه مورخ
 92/12/24شورای شهر شیراز در موضوع باغی است که
در بافت تاریخی بوده و مقرر شده بود تا تخریب و دو برج
دوقلوی  25طبقه در آن ساخته شود .در قسمت مهم آن
مواردی ذکر شده که در جدول  3ذکر شده است .مصوبهای
که شورای شهر مصوب نموده بود با شکایت متخصصین
معمار به مجلس شورای اسالمی گزارش و پاسخ مرکز
پژوهشهای مجلس در تاریخ  93/2/29شامل مواردی بود
که در جدول  3مذکور است .در قسمتی از آن چنین آمده
که عبارت «شهرداري در زمين سهمي خود از پالك فوق
با هر تعداد به صالحديد ميتواند ساخت و ساز نمايد» با
هيچ ضابطه و معيار شهرسازي نميتواند هماهنگ و سازگار
شود».
با توجه به حساسیتی که در جامعه ایجاد شده بود؛
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گزارش احداث برج
هاي دوقلو  25طبقه در بلوار زند شيراز را در جلسه مورخ
 93/3/19خود مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود با توجه به
گزارش نمایندگان استانی و مجموع بحثهای انجام شده و
با در نظر گرفتن تثبیت حداکثری وضعیت فعلی باغ فرزانه
و لحاظ اصول شهرسازی (منظر شهري) و منافع عمومی،
نسبت به تغییر اساسی طرح فعلی در کمیسیون ماده پنج
استان اقدام و طرح بازبینی شده با نگاه حداکثر نسبت -30
 % 70( 70تثبیت باغ برای مردم شهر) و رعايت تراكم
مسكوني محله مجاور را تهیه و به شورای عالی شهرسازی
و معماری ارائه دهند.
ف برقراري نظم ،جهت زمينهسازي يك
«قوانين با هد 
زندگي انساني براي شهروندان و زيباسازي شهرها را دنبال
ميكنند .و در همه كشورها با دقت به مورد اجرا در ميآيند.
ولي به داليلي با يك سلسله قانونشكنيها ،نظم استوار
شهرسازي فرو ريخته كه نتيجه ايجاد عوارض مخرب آن

شده است» (کاشانی.)1391 ،
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جدول  .4مصوبات شورایعالی شهرسازی که توسط خود شورا لغو و یا تصحیح شده (مأخذ :نگارنده)

 .10عدالت و اخالق در مرحلهی تدوین مقررات
شهری و مرحلهی اصالح آنها

در زمینهی قانونگذاری ،عالم حقوق دو وظیفهی
مهم بهعهده دارد .در مرحلهی نخست باید بهترین و

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

مصوبهی مهمی در زمينه طرح تفصيلي تهران وجود دارد
که به گفته وزیر راه و شهرسازی یک شبه  17%تراکم
شهر تهران را بدون اینکه شرایط زیرساختها و ظرفیت
شهر تهران برای جمعیت مذکور در نظرگرفته شود؛ افزایش
داده است (سایت اقتصاد نیوز  . )93/6/27این مصوبه که
به تاریخ  91/2/4صادر و در  91/2/9ابالغ شده با ابالغ
افزایش بنا در همه مناطق و کاربریها به تنهایی زمینهای
ذخیره شهری را (حدود  10%اراضی ذخیره طرح جامع تهران
در اختیار وزارت راه و شهرسازی) در معرض تغییر کاربری
قرار داده بود .برخی از بندهای این مصوبه در جدول  4ذکر
شده است .مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
«براساس این مصوبه شورایعالی که ضمیمهی طرح شده
است کاربری کلیه زمینهای وزارت راه و شهرسازی از
پهنه سبز به مسکونی تبدیل شده و زیرپهنههای  R111و
 R112و  R121به زیرپهنه  R122تبدیل شده است .با این
تغییر پهنهای ،در محلهای که طرحتفصیلی ابتدایی (آنچه
در شورای شهر تصویب شده بود) حداکثر سقف تراکم در
آنجا را دو طبقه تعیین کرده بود؛ هماکنون به پنج طبقه

افزایش پیدا کرده است .تحت تأثیر این ازدیاد تراکم،
برای محلههایی که کشش ساخت ساختمانهای پرطبقه
ش از اندازه اعمال میشود» (رستگار
را ندارند؛ تراکم بی 
 .)1391در سالهای بعد و با حاکم شدن نگرش معطوف
به رعایت اسناد باالدستی مصوبه ذکر شده در باال مورد
بررسی و اصالح جدی قرار گرفت .برخی از موارد اصالح
تحت عنوان «مصوبه شوراي عالي پیرامون عدم انطباق
طرح جامع و طرح تفصیلی تهران» در ذیل جدول  4آمده
است .مطابق مصوبهی جدید ،برخی از بندهای مصوبه
مذکور ملغی گردید که این لغو مصوبه از جمله بند  6و
تغییر کاربری زمینهای ذخیره شهری در اختیار وزارت راه
و شهرسازی را شامل شده است .در مصوبهی دیگر نیز ،با
بلندمرتبهسازی بیضابطه و افزایش تراکم مخالفت شده که
در جدول  4آمده است.
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«تضییع االصول ،ول ّتمسک بالغرور ،و تاخیر االفاضل و
تقدیم االراذل» 5یعنی ،اگر اصول ارزشی و اخالق ضایع
گردد؛ ظلم جایگزین عدل و خیانت جایگزین امانت ،و
انسان مغرور شود؛ افراد امین و فاضل ،منزوی گردند و
اشخاص بدسابقه و بداخالق مصدر کار قرار گیرند؛ در آن
صورت نظام سقوط میکند (جوادی آملی )266 ،1393
اصل عدالت موضوع مهمی در تدوین قوانین و مقررات
معماری و شهرسازی میباشد؛ زیرا این اصل اجازه تضییع
حقوق دیگران را نمیدهد «اذن قانونی ،که گاه به اذن
شرعی و اذن الهی نیز یاد میشود؛ در مواردی بهکار
میرود که اذن توسط قانونگذار داده شود؛ یکی از شرایط
اهلیت ،از شرایط اساسی اعمال
اهلیت است  ...و ّ
اذندهنده ّ
حقوقی است( »...فصیحیزاده  .)67 ،1380سؤال این است
که آیا کمیسیون ماده پنج مجاز است با تغییر کاربری و یا
به آنچه در اختیار او نبوده و اهلیت آنرا ندارد اقدام نماید و
مرجع رسیدگی چه نهادی میباشد؟
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عادالنهترین قواعد را بیابد .در این مرحله قانونگذار باید
تمام عوامل محیط خارجی را با اجتماع خود مقایسه کند؛
و هنگام وضع قانون ،اخالق و مذهب و وضع سیاسی و
اقتصادی و تاریخ ملت خود را از یاد نبرد .سپس آنها را به
زبان حقوقی درآورد و چنان منظم سازد که هیچ ابهامی در
اجرای آن باقی نماند .آنچه از مباني مسئوليت در حقوق
اسالم استنباط ميشود آنست كه هيچ زياني نبايد بدون
جبران باقي بماند .همينكه زيان وارد شده ناروا و قابل
انتساب به فعل زيانبار شخصي باشد؛ از نظر فقه اسالمي،
آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زيان ديده
است .در اين فرمول كلي فرقي نميكند كه عامل زيان،
شخص حقيقي باشد يا حقوقي .دولتي باشد يا غيردولتي.
همينكه از نظر عرف بتوان اضرار ناروايي را به كسي نسبت
داد؛ او ضامن جبران خسارت است (کاتوزیان  .)1382اما
وقتی این ضرر توسط دولت ایجاد شود؛ مسائل آن پیچیده
میگردد.
در اصل  171قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به  .1-10دیوان عدالت اداری و مصوبات کمیسیون
فقط به مسئله تقصير و اشتباه قاضي اشاره شده و در ماده پنج شورایعالی معماری و شهرسازی
مورد ساير اركان و كاركنان دولت حكمي پيش بيني نشده در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه در مقابل مصوباتی
است .به موجب اين اصل« ،هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه که با شرع یا قانون مخالف باشد امکان دادخواهی و شکایت
قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد دارند باید به دیوان عدالت اداری و ساختار آن اشاره نمود.
خاص ،ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد مقصر برخی از سازمانهاي دولتي با وضع تصويب نامهها و آيين
طبق موازين اسالمي ضامن است و در غير اين صورت نامه را از حدود اختيارات قانوني خود فراتر نهاده و از اين
خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در هر حال از طريق به حقوق اشخاص تجاوز مینمایند .از اين رو براي
متهم اعاده حيثيت ميگردد» .اگر چه اين اصل فقط در نظارت و كنترل عملكرد سازمانهاي دولتي وجود مرجعي
خصوص تقصير و اشتباه قضات بيان شده است؛ ولي با كه ضامن اجراي عدالت و قانون در جامعه باشد احساس
توجه به مباني مسئوليت در اسالم بايد معتقد بود كه در گرديد .از اين رو ديوان عدالت اداري با توجه به اصول
اساس مسئوليت دولت ،فرقي بين قضات و ساير عمال  171و  173قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در
دولت نيست (عسگری  .)1386در نظام اسالمی ،همان تشكيالت قوه قضائيه بوجود آمد .در قانون اساسي از ديوان
طور که در صیانت و اخالق اسالمی معیار ،فضایل اخالقی عدالت اداري به عنوان يك مرجع دادرسي نام برده شده
است ،در جذب و جلب اعتماد مردم هم معیار ،مسائل است .وظيفه اين ديوان در دو محور خالصهميشود .اول،
اخالقی است .حضرت علی(ع) میفرمایندُ « :ی ّ
ستدل علی رسيدگي به شكايات ،تظلمات ،اعتراضات شهروندان نسبت
ادبار ال ّدول باربعهٍ» یعنی اگر انسان خواست ببیند نظامی به مامورين واحدهاي دولتي يا آييننامههاي دولتي و
میماند یا سقوط میکند؛ چهار معیار را باید بررسی کند بازپسگيري حقوق آنها .و دوم ،فعاليتهاي ديوان عدالت
که عبارتند از:
اداري مانند ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه قضايي
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باشد مصوبه مذكور خالف موازين شرع نميباشد .از جهت
مغايرت مصوبه با قانون ،مرجع تشخيص ،آن ديوان محترم
است» (سایت دیوان عدالت اداری).
در برخی از مواقع در موضوع مصوبات شورایعالی
شهرسازی شاکی خصوصی وجود دارد که منجر به ابطال
مصوبه یا قسمتی از آن توسط دیوان عدالت اداری شده است.
بهعنوان نمونه دیوان عدالت اقدام به ابطال رأی شورایعالی
شهرسازی که در قسمتی از مصوبه (در جهت فراهم شدن
زمینه گرفتن جریمه از خاطیان ورود به اختیارات دادگاه
نموده) ،چنین ذکر شده است:
رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بندهای  1و  4ماده
 5و ماده  6و تبصره یک ماده  6مصوبه شماره 310.335
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (،)433نقل از شماره
 1378.8.13-15932روزنامه رسمی:د  -نظر به اینکه رفع
اثر از دستور مراجع قضائی مبنی برتوقیف عملیات ساختمانی
در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم
و دستور مراجع قضائی ذیصالح است؛ لذا آن قسمت از
مفاد ماده شش مصوبه که اطالق آن مفهوم جواز رفع توقف
ادامه عملیات ساختمانی متوقف «که بهدستور مراجع قضائی
متوقف گردیدهاند» بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی
از سوی مراجع قضایی استمخالف مقررات قانونی مربوط
بهتکالیف و اختیارات مراجع قضایی و خارج از حدود اختیارات
شورایعالی شهرسازی تشخیص داده میشود و به استناد
قسمت دو م ماده  25قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع
توقف از ادامه عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور که بنا
به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجعقضائی عملیات
اجرایی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده  6مصوبه
ابطال میگردد.
با توجه به تداخل وظایف دستگاهها و لزوم اطالع از
دستوراتی که هرکدام در تقابل با یکدیگر صادر مینمایند؛
این سؤال مهم مطرح شده که در نظام متنوع مدیریت
شهری چگونه میتوان بر اطالعات مرتبط با امور شهری
کنترل و مدیریت داشت؟
 .11نظام هماهنگ اطالعات در مدیریت شهری

دسترسی سریع و دقیق به اطالعات همواره یکی از
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است (حقوق شهروندی .)129-133 ،1388
هماكنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصي كه از
جنبهی مطابقت با شرع یا قانون شكايتي مطرح شود؛
برای مطابق با شرع بودن مصوبات شورا و مصوبات
کمیسیون ماده پنج (كه ممكن است سالهای زیادی مورد
عمل باشند)؛ از شورای نگهبان استعالم مينمايد كه اين
موضوع ضرورت اصالح ساختار شورايعالي 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 ،توان علمی و حقوقی این شورا را کاهش
داده و موجب شده تا بسیاری از مصوبات آن عالوه بر
داشتن تناقض با شريعت اسالمي ،با خود مصوبات نیز
در تناقض باشد .اين موضوع اهميت تقويت نهاد حقوقي
شورايعالي شهرسازي و معماري را نيز نشان ميدهد.
بهعنوان نمونه با مطالعه نامه استعالم ديوان عدالت اداري
مورخ  1391/12/12و پاسخ فقهای شورای نگهبان به
استعالمات رییس دیوان عدالت اداری مورخ 92/04/01
مشخص میشود موضوع مربوط به  15سال قبل است .در
صورتي كه مجموعهاي همانند شوراي نگهبان در ساختار
شورايعالي شهرسازي تعريف شده بود؛ موضوعات هم از
نظر مطابقت با شرع و قانون فرادستی كنترل میشد .در
موضوعي كه در ذيل آمده شوراي نگهبان شرعي بودن
را موكول به اختيار قانوني كميسيون ماده پنج در انجام
اينكار نموده است سؤال اين است كه آيا اختيار قانوني
کمیسیون ماده پنج یا شهرداري در موضوعی مانند
تراكمفروشي مجوز شرعي بودن آن ميشود؟
رأی مذکور چنین است« :موضوع بند يك صورتجلسه
شماره  25مورخ  1374 /11/ 11كميسيون ماده پنج
شهرستان اسالمشهر ،در جلسه  1391/04 /01فقهاي
معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت
كه نظر فقهاء به شرح ذيل اعالم ميگردد :در صورتي كه
كميسيون ماده پنج مطابق قانون ،اختيار جعل واگذاري
بالعوض مقداري از ملك اشخاص به شهرداري را داشته
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تصویر  .9شماتیک قطعه کاداستری و حقوق مالکیت
(مأخذ :میرباقری و همکاران)

 .12نتيجهگيري و پيشنهاد

اخالق اسالمی به منزلهی یکی از عناصر زیرساخت تمدن
ایران اسالمی نقش راهبردی ایفا کردهاست .پاکی وجدان،
تأمین سالمت روح و جسم ،و رفع نقیصههای بشری با
اخالق است .ولی ادارهی زندگی اجتماعی را حقوق
بهعهده دارد .به نظر بسیاری از حکیمان ،مبنای اصلی
حقوق ،عدالت است .یعنی قانونگذار باید از قواعد عدالت
پیروی کند .بروز تخلفات فراوان در شهرسازي و معماري
كشور در كنار تبديل باغات و مزارع بهكاربري مسكوني،
تجاري و ...ناشي از بسترسازي غلطي است كه زمينه آن
با مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري و كميسيون
ماده پنج فراهم شده است .براي اصالح فرهنگ عمومي
كه به قوانين و مقررات شهرسازي و معماري احترام گذاشته
شود؛ ابتدا بايستي اين چارچوب و عوامل شكلدهندهاي
كه خريد و فروش تخلفات را جنبه قانوني بخشيده اصالح
گردد .از مهمترين دستاوردهای اين مقاله میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود:
 .1ایجاد نهاد فقهی-حقوقی در شورایعالی شهرسازی:
هماكنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصي كه از
مصوبات شكايتي مطرح شود؛ برای مطابق با شرع بودن
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماري و مصوبات
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مهمترین ابزارها در مدیریت توسعه پایدار بوده است .در
ایران با توجه به گستردگی سطح و همچنین پراکندگی
مناطق شهری و روستایی نیاز به دسترسی به اطالعات
بیشتر احساس میکند .نقشههای کاداستر یکی از مهمترین
منابع اطالعاتی است که هر کشور برای برنامهریزی در
جهت توسعه به آنها نیاز دارد .به علت عدم درک درست از
کاداستر و میزان اهمیت آن در کنار مدیریت و استفاده از
نرمافزارهای نامناسب ،طرح کاداستر منتج به نتیجهای نشده
است .کاداستر را به تعیین حدود قطعات اراضی و امالک
به تفکیک مالکیت تعریف نمودهاند که امکان بهروزآوری
اطالعات در آن مهیا باشد .از نظر حقوقی کاداستر نظامی
است که هدف از آن تعیین محدودههای مالکیتی به همراه
اطالعات مالکیتی و حقوقی آن ملک است .کاداستر به
انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارتند از کاداستر ملکی
یا حقوقی ،کاداستر ملکی شهری ،کاداستر ملکی زراعی
(مرزهای مزارع) ،کاداستر مالی (مالیاتی) ،کاداستر سیاسی
(جغرافیایی ،آبی و جامع) (میرباقری و همکاران -40 ،1390
 )3با تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال 1393
تالش جهت ایجاد حساسیت در جامعه توسط نویسندگان و
محققین جهت انجام و اجرای آن میتواند به یک خواسته
حقیقی و جدی مردم تبدیل شود؛ تا امکان انتظامبخشی
به برنامههای مالی و ملی و همچنین پایش برنامهریزی
شهری ممکن گردد .مطابق با ماده  2آئیننامهی اجرائی
این قانون مصوب سال « :1395سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت
موقعیت امالک در نظام جامع اطالعات و امالک حدنگار
کشور ،نسبت به ایجاد شبکهی جامع جهت تحدید حدود
امالک ،تحت سیستم کاداستر اقدام نماید» .با توجه به
مدت زمان  5سالهای که در قانون تعیین شده در صورت
انجام این کار مشکالت زیادی که در قالب زمینخواری و
تخلفات ملکی مالکین یا شهرداریها در نظام کشور ریشه
دوانده در مرزهای شفافیت قرار میگیرد .آیا چنین امری
در کشور قابل انجام میباشد؟
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 .3احیای شورای نظارت بر گسترش شهر تهران :تعطيلي
شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از مواردي بود که
امكان تصميم در سطح ملي را براي پايتخت كشور در حد
يك كميسيون درون شهري تقليل داد .لذا الزم است اين
شورا مجدداً در نهاد رياست جمهوري احيا و مصوبات آن
توسط اين نهاد به دستگاههاي اجرايي ابالغ شود.
 .4ارتباط نهاد نظریه پرداز و دستگاههای دولتی :الزم است
تا مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبات
کمیسیون ماده پنج شهرها در دانشکده های معماری
بصورت سالیانه در ترم درسی یا کارگاه دانشجویان ارشد و
دکترا مورد نقد و یررسی قرار گیرد(متخصصین رصدگر و
اندیشه ورز) و همانند اولین جلسات کمیسیونهای شورای
عالی ،رئیس دانشکده معماری و شهرسازی بعنوان عضو
ناظر در جلسات مذکور شرکت نماید.
 .5ورود هیأت اندیشهورز و رصدگر بسیج اساتید به
شورایعالی :با توجه به تجربهی موفق سازمانی بسیج،
مسئولیت تشکیل هیأت اندیشهورز و هیأت رصدگر در
حوزههای معماری و شهرسازی به عهدهی بسیج اساتید
و دانشجویان باشد .بدینوسیله امکان حضور عضو ناظر
متخصص و مردمی در شورای عالی مقدور میگردد.
 .6ارتباط حوزههای تخصصی مجلس و دولت :همکاری
مراکز قانونگذاری از جمله مرکز پژوهشهای مجلس با
دبیرخانهی شورایعالی شهرسازی جهت عدم تصویب
قوانین موازی و متداخل ضرورت دارد .این موضوع در
قالب کارهای پژوهشی مشترک میتواند جنبهی عینی یابد.
 .7کاهش جرم با کنترل تراکمفروشی و برجسازی« :از
قرنها پيش دانشمندان دريافته بودند كه جامعهی شهري
بيش از جامعههاي ديگر ،وقوع جرم و خشونت را تسهيل
مينمايد .تحقيقات مابين ساختمانهاي بلندمرتبه و کوتاه
نشان ميدهد كه ميزان جرم و جنايت در ساختمانهاي
بلندمرتبه بسیار بیشتر ميباشد .روند ساختوساز و
تراکمفروشی كنوني جامعه را به سمت ناامني و بزهكاري
پيش برده که بايد به نحو مؤثري پديدهی تراكم فروشي
توسط نهاد قانونگذار كنترل شود.
 .8بازگشت به اصول و حدود اسالمی با حفظ حرائم :از
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کمیسیون ماده پنج -كه ممكن است از سالهاي گذشته
مورد عمل بودهاند -از شورای نگهبان استعالم مينمايد در
برخی از موارد اختیارات قانونی کمیسیون ماده پنج بعنوان
دلیل شرعی بودن آن اعالم شده که البته واضح است که
این اختیارات محل اشکال بوده و اختیارات ضرورت ًا مجوز
شرعی بودن آنها نمیباشد .با توجه به نتایج اقتصادی
کشور که مقدار مهمی از آن از کارکرد بانکها حادث شده
است؛ موضوع ایجاد نهاد فقهی در دستگاههای مهمی
از جمله شورایعالی بانکی و شورای اقتصاد در دولت و
مجلس مطرح شده است .لذا ،پیشنهاد میشود با توجه به
جایگاه مهم شورایعالی شهرسازی و معماری در راستاي
تهیه و تدوین مصوباتي كه در انطباق با قواعد فقهي-
حقوقی شريعت اسالمي باشند ،شورای فقهی–حقوقی با
حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسالمی و فقه
معماری و شهرسازی در شورایعالی شهرسازی تشکیل
شده و با توجه به اینکه هماکنون تصمیمات شورای عالی
شهرسازی با حداقل  ۶رأی معتبر خواهد بود؛ شورای
فقهی شهرسازی و معماری با سه فقیه و سه حقوقدان
موظف باشد تا همه مصوبات شورای عالی را قبل از ابالغ
تأیید نمایند.
 .2انتقال دبیرخانه و دبیری کمیسیون ماده پنج تهران
به وزارت راه و شهرسازی :تقابلي كه مابين شوراي عالي
شهرسازي و معماري و كميسيون ماده پنج تهران صورت
گرفته و در سالهاي بعد از دهه  80ادامه پيدا نمود؛ نشان
ميدهد كه خروج كميسيون ماده پنج تهران از مجموعه
وزارت را ه و شهرسازي و سپردن دبيري و دبيرخانه آن
به شهرداري تهران تجربه ناموفقي است كه هزينههاي
زيادي را بر ساختار و نظام شهرسازي تهران وارد مينمايد.
لذا براي تنظيم روابط مابين پيشنهاددهنده ،تصويبكننده
و ناظر كه هماكنون در اختيار شهرداري است بايستي
دبير و دبيرخانه كميسيون ماده پنج تهران همانند
سالهاي قبل از  1365و همچنين ساير شهرهاي كشور
به وزارت راه و شهرسازي انتقال داده شود .اين اصالح
موجب ميشود امکان نظارت بر تغییرات طرح جامع و
تفصیلی به نحو مؤثري در تهران نيز فراهم شود.
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آنجا که باالترین حرمها ،حرم انسان مسلمان است و این
حرم حقی روشن بر گردن تمامی افراد جامعه اسالمی بوده
و حرام است به آن تعرض شود؛ قانونگذاران امور شهری
وظیفه دارند که قوانین را چنان تدوین نمایند که با موازین
اسالمی و احکام آن مغایر نبوده؛ حرامی را حالل نسازند و

حاللی را حرام نکند .انسانها در سایهی تهذیب اخالق آزاد
میشوند؛ لذا هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری
نباید رذایل اخالقی را رشد دهد و فضایل اخالقی چون
توجه به حالل و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و
حقیر جلوه دهد.

پی نوشت

professional ethics ۱

 .2علی(ع) ،نقل در عبدالحمید معادیخواه ،فرهنگ آفتاب2392 ،؛ همچنین ر .ک :به مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج ،32باب ،1روایت.2
Regles Consttructives. ۳
Regles Normatives. ۴
 .5شرح غرور الحکم ،ج  ،6ص .450
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