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چکیده
زندگی در جامعة شهری اسالمی مستلزم اجرای اصول شریعت از سوی مدیران آن جامعه است .این پژوهش بهمنظوور
آشنایی مدیران جامعة شهری با موازین فقهی ارائهشده از سوی صاحب شریعت انجام شده است .اصول بررسیشده شامل
چهار اصل رعایت حریم خصوصی در ساختوساز و بلند مرتبهسازی ،عدالت در توزیع امکانات شهری ،اشاعة فرهنو
اسالمی و اصل والیت حاکم در تخلفات ساختمانی است .ازآنجا که تبلور شهر اسالمی و مبتنی بر اصول فقهی بوارز در
ایران ،مشهد است به انطباق ضوابط شهری و آمار میزان رعایت این اصول در این شهر پرداخته شده است .روش تحقیو
بهکاررفته در بخش اصول فقهی؛ توصیفی -تبیینی و در بخش انطباق این اصول بر شهر مشهد تطبیقی و میدانی است .آن-
چه از این پژوهش منتج میشود این است که این اصول منطب بر مبانی فقهی است و شهر مشهد نیز براساس ضووابط و
آمارهای اخیر ،در بیشتر موارد با این اصول انطباق دارد؛ اما بعضی از این اصول در بدنة شوهری مشوهد رعایوت نشوده و
مدیران اجرایی نیاز به ژرفاندیشی بیشتری در رعایت این اصول در فضای شهری دارند.
کلیدواژهها :اشاعة فرهن

اسالمی ،مدیریت شهری ،حریم خصوصی ،عدالت ،فضای شهری
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اصول و مبانی فقهی حاکم بر مدیریت جامعه و فضای شهری و میزان انطباق آنها بر شهر مشهد

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

02
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 .8مقدمه

پیاده و دارابودن مقیواس انسوانی تثکیود دارد و اموروز

 .8 .8طرح مسئله

نوشهرسازی با نامهایی مثول طراحوی صونعتی جدیود

در دهههای اخیور مشوکالت خاصوی در زنودگی

توسط وسایل نقلیوة عموومی و توسوعة بافوت سونتی

شهری روزمرۀ انسان به وجود آمده اسوت کوه اللوب

شناخته میشود.

به علت استفادۀ بیش از اندازه از فناوری مدرن اسوت.

تحقیقات نشان میدهد در جمهووری اسوالمی در

درنتیجه ،روابط اجتمواعی و سوالمت روانوی سواکنان

مقام تئوری و عمل گوامهوای کومتوث یری در راسوتای

شهرها که در قرنهای گذشته جزئی از زندگی شوهری

ضوابط ساختوسواز شوهری برداشوته شوده اسوت و

زنودگی جدیود قورار

حتووی در بعضووی موووارد از طوورحهووای شووهری

گرفت .تعامل انسانها با یو دیگور کمتور و روابوط و

نوشهرسازی لرب کپیبرداری شوده و تغییور چنودانی

تعامل آنها به حداقل ممکن رسید.

در رعایت مبانی فقهی اسالمی ایجاد نشده است.

بوده است ،تحوت توث یر سوب

با توجه بوه ایون معضوالت ،در سوالهوای اخیور

حال آیا فقه شیعه بهمنظور جلوگیری از مشوکالت

2

ناشووی از مدرنیسووم در زمینوة فضووا و جامعووة شووهری

جنووبش نووو -شهرسووازی 6در منشووور نوشووهرگرایی

بهعنوان یکی از مطرحتورین دیودگاههوای شهرسوازی
انسووانگوورا در سووطج جهووان مطوورح شووده اسووت.

راهحلی ارائه داده است؟
لزوماً ازآنجا که اسالم دین کامل است ،فقه شویعه

شکلگیری اولیة این جنبش به زمان بازسوازی جنو

نیز بهعلت پویایی خود اصولی را در ایون زمینوه ارائوه

جهانی دوم برمیگردد «که در اواخر دهة  6378شوکل

داده اسووت کووه عبووارتانوود از اصوول رعایووت حووریم

نهایی به خود گرفت و ابتودای دهوة  6308در آمریکوا

خصوصی در ساختوساز و بلند مرتبه سوازی ،اصول

شاهد اولین نمونههوای اجورای ایون نووه شهرسوازی

والیت حاکم در تخلفات ساختمانی ،اصل عودالت در

هستیم و طی دهة  6338رشود سوریع و چشومگیری

اسالمی.

توزیع امکانات شهری و اصل اشاعة فرهن

گرفت»(ابراهیم پور و پرتوی ، 6901 ،صو78-08 ..

بدیهی است استنباط نظام جامع مودیریت شوهری

؛ استیوت ویل .)2880 ،این جنبش به دنبال زندهکوردن

از منابع فقهی بوا رعایوت اصوول و مبوانی جغرافیوایی

هنجارهای شهرسوازی قودیم آمریکوای شومالی بووده

بهمنظور ساختوساز الگووی شوهری منطبو بور فقوه

است.

توسووط متخصصووان ،عاموول تزری و بیشووتر آرامووش و

در حالت کلوی نوشهرسوازی دیودگاه شهرسوازانه
است که بر ایجاد بافت شوهری بوا مشخصوة اساسوی

آسووایش واقعووی در زنوودگی افووراد جامعووه از دو بعوود
جسمی و روحی -روانی است.

قابلیت راهپیمایی سواکنان و توثمین مایحتوا و انجوام

این پوژوهش بوهمنظوور آشونایی مودیران جامعوة

کارهای روزانة زندگی از طری پیمودن راه بهصوورت

شهری با موازین فقهوی ارائوهشوده از سووی صواحب

1. new urbanism
2. CnU

شریعت انجام شده است .به این منظور فضالی حووزۀ

سال چهارم
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علمیه قم درس خار فقوه معمواری و شهرسوازی را

گذاشته که این تث یر برگرفته از مفهوم عدل اسوت کوه

بهعنوان یکی از دروس جدید تدریس میکنند.

شووامل تعووادل و توووازن در پووالن و نمووا ،هموواهنگی

 .2 .8پیشینة تحقیق و مبانی نظری

واحدهای مسوکونی بوا دیگور واحودها ،محرمیوت در

پیشینة این پژوهش بوه دروۀ پیوامبر (ص) و ائموة

معماری بناها است که از اصول دیگوری ماننود فاصولة

معصومین علیهمالسوالم برمویگوردد کوه تبلوور آن در

خانههای مسکونی و مرتفعسازی بهره نگرفته است.

کتب حدیث شیعه؛ مانند وسایلالشیعه و کتب حدیث

مقالة دیگر با موضوه «شهرسازی اسوالمی در فقوه

اهل سنت مانند سنن بیهقی هسوت و در کتوب فقهوی

اسالمی» است (دهقانیان و عبودیان ،6932 ،ص)213 .

مانند شرح لمعه مطالبی بهطوور پراکنوده آموده اسوت.

کوه در دوموین همووایش ملوی معمواری و شهرسووازی

بنابراین ،مبانی نظری این موضووه ،قورآن ،احادیوث و

اسالمی ارائه شده است و نویسوندگان بوه ایون نتیجوه

سیرۀ معصومین علیهمالسالم است.

رسیدهاند که اکثر اصول شهرسازی را میتوان از مبوانی

پژوهشهای بهعملآمده در جوانب ایون پوژوهش

فقهی استخرا کرد که البته فقط در مفواهیم فقهوی بوه

یا به بررسی بخش خاصی از اصول فقهی پرداختهانود؛

الزامات حقوق همسایه و یا خریود و فوروش و عودم

مانند مقالة «اندازۀ مطلوب شهر و حوموه از منظور فقوه

ایجاد مزاحمت در مسویر افوراد و رعایوت همسوایه و

شیعی» (منان رئیسی ،6931 ،ص )68 .که نویسونده در

همزیسوتی قووانین فقهوی در الموانهوای شهرسوازی

این مقاله فقط شهر ایدهآل از نظر فقه شیعی را شوهری

پرداخته است و از اصول مهم دیگر لافل مانده اسوت.

فرسوخ (حودود  1/1کیلوومتر) و حوداکثر

بدیهی است اصول فقهی فوق بهطوور کامول مطورح و

قطر چهار فرسخ (حدود  22کیلومتر) معرفی مویکنود؛

پردازش نشده و جامع نیسوت و هور کودام بخشوی را

بهعالوه اندازۀ حومة شهر را حداکثر توا چهوار فرسوخ

مطرح کرده است .همچنین ،اینکه هیچکودام بوهطوور

میداند که فقط به فاصلة طولی و قطری شهر پرداختوه

تطبیقی دربارۀ کالنشهر مذهبی مثل مشهد پژوهش بوه

و زوایای فقهی دیگر را لحاظ نکرده است.

عموول نیوواوردهانوود؛ امووا پووژوهش حاضوور کاسووتی

به قطر ی

مقالة دیگری که در اصول فقهی بوه رشوتة تحریور

پژوهشهای فوق را جبران کرده اسوت .نخسوت ،بوه

درآمده ،مقالة «توث یر اصوول فقهوی مورتبط بوا حقووق

پنج اصل مهم فقهی خصوصیسوازی ،مرتفوعسوازی،

شهروندی بر پایوة عودل در طراحوی مسوکن» اسوت

والیت حواکم در تخریوب سواختمانهوا ،عودالت در

(بمانیووان و ارجمنوودی و فرزانووه ،6932 ،ص )31 .کووه

توزیوع امکانووات شووهری ،حقووق شووهروندی ،اشوواعة

نویسندگان فقط بوه بررسوی سوه موورد از خانوههوای

فرهن

اسالمی پرداختوه اسوت؛ عوالوهبورآن میوزان،

سنتی به روش نمونهگیوری هدفمنود پرداختوهانود کوه

انطباق این اصول در کالنشهر مذهبی مشوهد بررسوی

نتایج حاصل بیانکنندۀ این موضوه است که این اصول

شده است.

بهعنوان مهمترین اصل مرتبط با حقوق شوهروندی ،در
تمام ابعاد معماری خانههوای ایرانوی – اسوالمی توث یر
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 .2روششناسی پژوهش

راهها .از روایات استفاده میشوود کوه در هور سواخت

 .8 .2روش پژوهش

وسازی حریم رعایت شود.

روش تحقیو در ایوون پووژوهش دو گونووه اسووت.
روش اول مباحوووث نظوووری اسوووت کوووه روش آن

 .8 .3ساخت مسجد

سوواختمان یوو

مسووجد در ایوون عصوور و دوره

توصیفی–تبیینی و با استفاده از کتب حودیثی و فقهوی

دسووتاورد بزرگووی بوورای جامعووة مسوولمانان اسووت،

است .روش دوم در بخش تطبیقی اصول پوژوهش در

بهخصوص اگر این جامعه در ی

کشور لیرمسولمان

شهر مقدس مشهد است که پژوهش میدانی است.

زندگی کنند .تکنولووژی محرکوی بورای بهبوود روش

 .2 .2جامعة آماری

ساختوساز مساجد اولیة جامعة مسولمانان بووده کوه

در این پژوهش جامعة آماری عملکورد و فعالیوت

ارزش ها و ادرا را نسبت به اسالم در کل جهوان توا

شووهرداری در عرصووههووای عمرانووی ،فنووی ،فرهنگووی،

به امروز تحت تث یر قورار داده اسوت (رفورا ،2862 ،

فضای سبز و ساختمانی در بوازۀ زموانی 6939-6930

ص.)9 .

است و نیز ابزار گردآوری و دادهها ،نتایج فعالیتهوای

در جامعة شوهری مسولمانان یکوی از ضوروریات

شهرداری در مناط مختلف در بازۀ زمانی فوق اسوت

مسلمانی ساخت مسجد در شهر و محلههای مختلوف

که توسط مدیریت آمار و دیگر ارگانهوای ییوربط در

آن است و شاخصة بارز مسولمانی نمواز و بوهتبوع آن

اختیار پژوهشگور قورار گرفوت و قلمورو جغرافیوایی

مصلی (مسجد) است .در فقه شیعه برای مسواجد نیوز

پژوهش مناط سیزدهگانة شهر مشهد است.

حریم خاص در نظر گرفته شده است.

 .3 .2متغیرها و شاخصهای پژوهش

عمرانی و فنوی ،متغیرهوا (آسوفالت ،پدافنود لیور
عامل در نظام شهری).
ساختوسازها ،متغیرهوا (فواصول سواختمان هوا-
مرتفعسازی).
فرهنگووی ،متغیرهووا (نموواز جماعووت در پووار هووا،

از امام صادق (ه) از قوول امیرالموومنین علوی (ه)
روایت شده است که« :حریم المسجد اربعون دراعوا و
الجوار اربعون داراً من اربعه جوانوب» (حوریم مسوجد
چهل یراه و همسایة مسجد از هر چهار طرف چهول
خانه است) (صدوق ،2 . ،6912 ،ص.)110 .
در شهرهای اسالمی برای نماز جمعوه و جماعوت

المانهای شهری ،مراسم موذهبی و تبلیغوات ،فرهنو

باید مسجد ساخته شود .محل اقامة نماز جمعه مسجد

سازی ،نمازخانه و مسجد در مناط مختلف).

جامع و مرکزی است و این مسجد باید در مرکز شوهر

 .3یافتههای پژوهش

قرار بگیرد که از هر سومت توا چهول خانوه همسوایة

اصل رعایت حریم خصوصی در ساختوسازها

مسجد است .از چهل خانه که عبور کنیم باز هم چهل

یکووی از مباحووث شووهری رعایووت حووریم در فقووه
اسالمی است؛ حریم مساجد ،حوریم ابنیوه ،مسواکن و

خانة دیگر و ی
میشود.

مسجد دیگر در محلة دیگری تنظویم

اصول و مبانی فقهی حاکم بر مدیریت جامعه و فضای شهری و …
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در کالنشهر مذهبی مشوهد آموار تفصویلی تعوداد

01

مساجد در جدول زیر ارائه شده است:

جدول  .8مساجد
عنوان

فعال

غیرفعال

در حال ساخت

تازه تاسیس

در حال تخریب

زمین خالی

جمع کل

تعداد

338

68

71

9

63

27

6621

مثخذ :مرکز رسیدگی به امور مساجد6930 ،

طب برآوردهای انجامشده برای رسویدن بوه نقطوة
مطلوب  202مسجد دیگر باید در شهر مشهد احودا
شود .طب سرانة تعریفشده ،باید بهازای هر  988نفور
جمعیت ،ی

مسووجد در نقوواط مختلووف شووهر آلوواز شووده اسووت.
شهرداری مشهد نیوز بورای هور مسوجد  988میلیوون
تومان کم

مالی و ارائة پروانة رایگان در نظور گرفتوه

مسجد وجود داشته باشد .البته براسواس

اسووت کووه ایوون مثووال بووارزی از فعالیووت فرهنگووی در

مساحت مناط شهری نیز فاصلة مساجد از ی دیگور

مدیریت شهر مشهد اسوت .آموار اجورای طورح 668

باید حداقل حدود  988متر باشد .شورای شهر مشوهد

مسجد شهرداری در سال  6930در جودول ( )2ارائوه

سوواخت  668مسووجد را در منوواط کوومبرخوووردار

شده است.

تصویب کرده اسوت و در حوال حاضور ،سواخت 00
جدول  .2وضعیت ساخت مساجد طرح 881مسجد در سال 8381
عنوان

تعداد

مساحت زمین (متر مربع)

جمع کل

06

993931

22

283273

جدیداالحدا

60

603823

توسعه و تکمیل

9

6018

تجدید بنا

6

088

جمع

63

69361

زمین متعل به شهرداری

60

0710

زمین متعل به آستان قدس

1

0912

جمع
در حال اجرا

در حال پیگیری

مثخذ :مدیریت اجرایی طرح ساختوساز مساجد8381 ،

 .2 .3حریم ساخت خانه

کلی در حریم خانهها این است که اگر خانوههوا کنوار

 .8 .2 .3حریم در روایات

هم باشند و در همدیگور فورو رونود ،مطلووب شوره

با توجه به ضرورت حفو آراموش و سوکوت و

نیست.

عدم مزاحمت بین خانوههوا ،در فقوه اسوالمی حوریم

عن ابی عبدا « :شوکی رجول مون االنصوار ىلو

خاصی برای ساختن خانهها باید رعایت شوود .معیوار

رسول ا ان الدورقود اکتنفوه فقوال النبوی(ص) ارفوع
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صوت

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

ما استطعت و سول ا ان یوسوع علیو

شمارۀ دوم

» در

از طرفین راضی نشد و اصرار بور حود کمتور داشوت،

روایتی از امام صوادق (ه) آموده اسوت« :شخصوی بوه

روایت دوم ،حد را تعیین میکنود .رواهر ایون اسوت؛

رسول خدا (ص) شکایت کرد که خانوههوا اطوراف او

یعنی روایوت دوم بوا فورض عودم رضوایت یکوی از

را گرفتهاند (آن حضرت شوکایت او را رد نفرموود) و

طرفین به عقبنشینی به مقدار هفت یراه اسوت و بوا

فرمود با صودای بلنود از خودا بخوواه؛ بلکوه خداونود

چنین فرضی مقدار فاصله را پنج یراه مقورر مویکنود.

گشایشی کند» (حرعاملی ،60 . ،6081 ،ص.)011 .

اگر این وجه جمع را نپذیریم ،چون تعارض در مقدار

حال اگر بخواهیم از روایات برای حوریم حوداقل

مازاد بر پنج یراه است ،نتیجه جموع و حول تعوارض

مشخ .کنیم که چه اندازه باشد با دو روایت مواجوه
میشویم.

همان پنج یراه است (اراکی.)6930 ،
 .2 .2 .3رجوع به قاعدة کلی

روایت اول از امام صادق (ه)« :الطری تشاح علیوه

اگر از ادله نتوانیم برای تعیوین حود حوریم معینوی

اهله وحده سبع ایره» (حرعاملی 6081 ،ه .ق،60 . .

برای خانهها استفاده کنیم ،به قاعدۀ کلی «الضورر» کوه

ص.)011 .

نفی حکم ضرری میکند مراجعه میکنیم؛ یعنی انودازۀ

روایت دوم« :عون ابوی العبواس البقبواق عون ابوی

حریم عدم اضرار متعارف به خانههوای مجواور اسوت

عبدا (ه) قال تشاح قوم فی طری فقال بعضهم سوبع

که البته نسبت به نوه خانه ،منطقوة مسوکونی خواص،

ایره و قووال بعضووهم اربووع ایره فقووال ابوعبوودا (ه)،

جمعیت خانهها توسط کارشناسان تعیین میشود.

البوول خمووس ایره» (حرعوواملی 6081 ،ه .ق،60 . ،

در ضوابط شهرسازی شهر مشهد که نورم جهوانی

ص« .)011 .حد الطری المتخذ فویاالرضالمباحوه ای

دارد ،بوورای فاصوولة جووانبی از سوواختمانهووا قاعوودهای

قودر

تعریف نشده؛ جز فاصلة اندکی بهعنوان «درز انقطواه»

ماتدعوا الحاجه الیوه» (حلوی6060 ،ه .ق ،61 . ،.ص.

که برای ساختمانهای چندطبقه به انودازۀ

ارتفواه

.)07

ساختمان لحاظ میشود تا در زموان زلزلوه بوه واسوطة

تشاح اهله فی وضعه وسعته سبع ایره ،الن یل

مشاحه بر طری در دو روایت فوق ،قرینوه اسوت

تنووهزدن سوواختمانهووای مجوواور (لبیووبزاده،)2883 ،

بر اینکه روایت اختصاصی بوه طریو و حوریم بوین

ا رپذیری ساختمانها از هم کاهش پیدا کنود کوه ایون

شخصی مورد بحوث اسوت نوه

سواختمان

خانه است و دو مل

مقدار خیلی ناچیز اسوت؛ موثالً بورای یو

طری و راه عمومی .اگر مستشوکلی اشوکال کنود کوه

 688متر ارتفاه  6متر میشود که این مقودار بوه علوت

ایوون دو روایووت دو حوود را مشووخ .موویکننوود کووه

ناچیزبودن حریم تلقی نمیشود .این ضایعه مبتنوی بور

متعارضند یکی هفت و دیگری پونج یراه ،در جوواب

اصول فنی بوده و هیچگونه سازگاری با اصوول فقهوی

گفته میشود :روایت اول در فرض قاعدۀ اولیة طریو

ندارد.

بین دو خانه است؛ یعنوی بور فورض عودم اخوتالف،

ضابطة مناسب که کنتورلکننودۀ سوایهانوداختن بوه

هفت یراه برای فاصله تعیین میشود ،حال اگور یکوی

زمین همسایه است ،این است که طول پیشرویها از

سال چهارم
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 01درصد تا  18درصد محودودیت داشوته و در یو

پنج ضوابطة فقهوی کلوی بورای آن وجوود دارد .لوزوم

بلو بایود هموه رعایوت کننود کوه ایون هوم حوریم

کوواربری انسووانی ،تناسووب ارتفوواه سوواختمان ،عوودم

محسووب نموویشووود .بنوابراین ،ایوون اصوول فقهووی در

گمشدگی هویت دینوی در شوهر ،تثکیود بور طراحوی

ضوابط شهر مشهد باید رعایت شود.

نمادهای برخاسوته از هویوت دینوی و رعایوت کامول

 .3 .3بلند مرتبهسازی (ساختمانهای مرتفع)

امروزه بلندمرتبهسازی یکوی از معضوالت جواموع

عدالت اجتماعی (الهی خراسانی.)6930 ،
 .8 .3 .3ممنوعیت بلندمرتبهسازی

شهری محسوب میشود که مبتنی بر اصوول حقووقی

عووالوه بوور ا وورات منفووی بلندمرتبووهسووازی؛ ماننوود

در جامعه مطرح شده است که ا رات اجتمواعی منفوی

ارتباطات اجتماعی ضوعیفتور ،مشوکالت رشودی و

آن برعهدۀ متولیان این امر؛ یعنی جامعهشناسان است.

رفتاری کودکان ،میزان جرایم و نرخ خودکشوی بیشوتر

لغووت آکسووفورد سوواختمان بلنوود را

نسووبت بووه سوواختمان هووای کوتوواه (گیفووورد.)2887 ،

ساختمانی که طبقات بسیار داشته باشد ،معنا کوردهانود

روایوواتی کووه از کتووب حوودیث شوویعه و سوونی روواهر

(جان سیمپون و آدموند واینور .)6303 ،6تعریوف فنوی

میشود ،ممنوعیت بلندمرتبهسازی را مطورح مویکنود

ساختمانهای بلند این است که فاصلة قائم بوین طوراز

(برقی ،28. ،6976 ،ص280 .؛ کلینوی،1 . ،6087 ،

کف تا باالترین طبقة تصرفش از  29متر بیشوتر باشود

ص.)110 .

در فرهنوو

(قوانین عمومی ماساچوست؛ شورای عالی شهرسوازی

در وسائلالشیعه روایاتی از اموام صوادق (ه) آموده

و معموواری ایووران .)6907 ،در عوورف شووهرداریهووا

است« :هور خانوهای کوه سوقف آن بواالتر از نوه یراه

معموالً باالتر از شش یا هفت طبقه را سواختمان بلنود

باشد ،مسکن شیاطین خواهد شد یا هر مقدار از خانوه

میدانند که این تعریف فنی نیست .ساختمان بلنود یوا

که سقفش بواالتر از نوه یراه باشود ،مسوکن شویاطین

سازۀ بشری بلند مترادف نیسوت ،سوازۀ بشوری بلنود؛

است (حرعاملی ،21 ،6081 ،ص.)68 .

یعنی اگر دکلی برای آنتنهای مخابراتی سواخته شوود

همچنین ،در روایتی اموام صوادق (ه) مویفرمایود:

سازه است؛ ولی نوام آن سواختمان بلنود نیسوت؛

«اگر کسی خانهاش را بیشتر از  0یراه بسازد ،به او ندا

بلکه مراد از سواختمان آن چیوزی اسوت کوه هویوت

میشود که ای فس فاسقین چه میکنی؟» .در روایات

مسکونی و کاربری انسانی دارد.

دیگر نیز بیان شده« :اگر خانهای موافوق  0یراه باشود،

ی

برای بررسوی بلندمرتبوهسوازی بایود براسواس دو

محتضر است» ،شیاطین ساکن این فضای موافوق  7یوا

شوهر عرفوی و

 0یراه خواهند شد» ،یوا ایونکوه« :اجنوه وارد فضوای

گفتمان شهر شورعی موجوود در یو

شهر شرعی بر مبنای قدرت مرکوزی اسوالمی نگورش
فقهی آن را تجزیهوتحلیل کرد؛ اما براساس دو گفتموان

مافوق  0یراه میشوند».
روایووات فوووق حووداقل رهووور در مکروهیووت
بلندمرتبهسوازی دارنود .اراکوی از اسواتید خوار فقوه

1. Jonciapson and admodviner

حوزۀ قم در این زمینه میگوید« :از مجموه روایوات و
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شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

منابع اسالمی استفاده مویشوود کوه در نظوام اسوالمی

 .2 .3 .3جواز و رحجان بلندمرتبهسازی

ساختمانهای شهری به گونهای ساخته مویشووند کوه

با توجه به اطالق «قاعدۀ عمارۀ ارض» که از قورآن

در جهت افقوی اسوت نوه عموودی؛ بودین معنوا کوه

اسووتخرا شووده اسووت ،موویتوووان اسووتنباط کوورد کووه

ساختمانهای شهری بهگونهای ساخته مویشووند کوه

بلندمرتبووهسووازی عمومیووت داشووته و دارای هوور سووه

اف آسومان از دیود سواکنان شوهر پوشویده نگوردد و

شوومولیت مکووانی (گسووتردگی آبووادانی تمووام سووطوح

ارتباط ساکنان شهر با آیات الهی قطع نگوردد» (اراکوی،

زمین) ،مراتبی (آبادانی همه مراتب و سطوح زموین) و

.)6930

شمولیت زمانی(تمامی زمانها و نسلها) میشود.

بررسی روایی و داللی :بررسی روایی این احادیث

از اینکه در سورۀ هود آیة  16میفرمایود ...« :هوو

نشان میدهد بعضی از ایون احادیوث معتبور و برخوی

انشاکم من االرض و استعمرکم فیها» از مردم خواسوته

ضعیف هستند ،اکثر احادیث مرسول و ضوعیفالسوند

است در زمین آبادانی کننود .بوا ایون شومولیت اصول

هستند (الهی خراسانی .)6930 ،به لحواظ داللوی ایون

آبووادانی زمووین ،موویتوووان اصوول مشووروعیت و جووواز

روایات ارتباطی به موضوه ما نودارد .ادلوه ارتفواه هور

بلندمرتبهسازی را ا بات کرد.

طبقه را یکر میکند و این ادله ارتباطی بوه ارتفواه کول

البته اشکالی که بر استدالل به آیوه بور جوواز بلنود

طبقات ندارد؛ چوه طوور «تعودد طبقواتی» کوه فورض

مرتبووه سووازی موویشووود ،ایوون اسووت کووه اوالً آیووا

ساختمانهای بلند است از ادلهای اسوتخرا مویشوود

بلندمرتبهسازی اصالً عمران هست یا خیر؟ اگر کسوی

طبقه بحث کردهاند؟ مگور هموة ارتفواه

ساخت؛ ولی در راه بود بوه

که دربارۀ ی

خانهای بسیار زیبا و شی

خانه است؟

کار برد یا مرکز تجاری ربوی ایجواد کورد آیوا عموران

از این روایات حداکثر میتوان برای ادلة ارتفاه سوقف

شووهر کوورده اسووت و انیوواً ایوون روایووات از حیووث

استفاده کرد.

بلندمرتبهسازی اصالً در مقام بیان نبودهاند؛ چوون ایون

ساختمانی که  29متر است مربوط به ی

باید به زمان صدور روایات توجه داشت؛ روایوات
مرتبط با ایون موضووه بعود از اموام رضوا (ه) و اموام

موضوه کال جدید است .بنابراین ،نمیتووان از اطوالق
آنها استفاده کرد (اسکندری.)6930 ،

هادی (ه) است که این ائمه در شهر بغداد ساکن بووده

اگر کسی بخواهد با توجه به رویکرد فقهی حکوم

و ساختمانها دو طبقه بودهانود .روایوات نواهی ،لالبواً

را دریابد ،بهترین دلیل جواز ،روایتوی اسوت کوه بیوان

مربوط به دورانی است که ائمه در مکه ،مدینه و کوفوه

موویکنوود بوور روی سووقف خانووة امووام صووادق (ه)،

بودهاند و گزارشهای تاریخی میگوید سواختمانهوا،

آیهالکرسی نوشته شده بود؛ زیرا مشخ .میشود کوه

همه ت طبقه بودهاند .بنابراین ،از محل بحوث خوار

خانة امام سقف بلنود داشوته و بوه هموین دلیول اموام

است.

میفرماید که اگر آیهالکرسی بنویسوید اشوکالی نودارد
(اسکندری.)6930 ،
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البته اگر اصول و ضووابط فقهوی رعایوت شوود و

جای پرسش هنوز باقی است که آیا بوا توجوه بوه

مردم در رفاه و آسایش بیشتر باشند ،حکم به رجحوان

روایات فوق در دو زمینة رعایت حوریم خصوصوی و

بلندمرتبهسازی میشود.

مرتفعسازی جای بازنگری در نورم معماری و فضوای

 .3 .3 .3وضعیت اضطراری و ضرورت

بیش

در حالت اضوطرار و ضورورت براسواس

حدیث شریف رفع کوه پیوامبر (ص) حرموت مووارد

جامعوة شووهری در ایوون دو راسووتا و تجدیوود نظوور در
آییننامه و مقررات نیست؟ مدیریت شهری مشهد چه
گامهایی باید بردارد؟

اضطراری را برداشته مرتفعسازی اشکالی نودارد .البتوه

 .1 .3اصل والیت حاکم در تخلفات ساختمانی

اگر این اضطرار برگردد ،حکم بوه حالوت اولیوة خوود

گاهی شرایط و مصالج جامعه اقتضوا مویکنود کوه
حاکم اسالمی احکامی را وضع و به اجورا در آورد بوه

برمیگردد.
در مرتفعسازی براساس ضووابط شوهری و طورح
تفضیلی شهر مشهد طبقوات در چهوار دسوته تعریوف
میشود:

این احکام ،حکم حکومتی گفتوه مویشوود (والیتوی،
 ،6930ص.)683 .
ازآنجا که مصالج جامعه دائماً در حال تغییر اسوت

تراکم کم ،متوسط ،زیاد و مرتفعسوازی .در توراکم

و در هر شرایط زمانی و مکانی به نوه خاصوی جلووه

کم ،تعداد طبقات  ،9متوسط  0تا و زیاد  1طبقه اسوت

میکند ،حکم حکومتی نیوز در معورض زوال و تغییور

و مرتفعسازی هم با توجه بوه معوابر و میوزان عرصوه

بوده و در هر موقع شکل جدیودی بوه خوود خواهود

بهصورت بر ارتفاه باالی  7طبقه تعریف میشوود و

گرفت .همین مبنا و حف مصلحت اجتماه اسوت کوه

این قضیه از هیچ ضابطة دیگری تبعیت نمیکند (موثالً

باعث میشود در مقام تزاحم بوین حکوم حکوومتی و

مشرفبودن به ساختمانهای مجاور ،سایهانوداختن بوه

حکووم فووردی ،حکووم حکووومتی مقوودم شووود .حکووم

حیاطهای مجاور و لیره).

حکومتی به حاکم اسالمی این توانایی را میدهود کوه

در مرتفوعسووازی پنجوورههووای مشوورف بووه حیوواط
همسایه باید در ارتفاه  6/78متر نصب شوود کوه ایون
هم در بعضی موارد رعایت و در بعضی موارد رعایت

در پرتو قوانین و مال های معوین شورعی و رعایوت
مصالج امت اسالمی حکم را تغییر دهد.
حکووم حکووومتی در نظووام و جامع وة شووهری نیووز

نمیشود که این کار هم کارساز نیست .بنابراین ،طبو

جریان دارد .مثالً حاکم اسالمی میتواند ساختمانی که

دیدگاه ممنوعیت مرتفعسازی شوهر مشوهد از اصوول

جایگاه مناسبی ندارد و یا مجواری فاضوالب را ببنودد.

اسالمی تبعیت نکرده است و نیاز به تجدید نظر دارد.

مسووتند و مبنووای ایوون احکووام در سوواختوسوواز و

البته ارتفاه ی

طبقه که براساس اصول فنوی 208

سانتیمتر تا  9متر است ،براساس دیدگاه مشهور که نوه
یراه است تا حدی منطب بر فقه است ،منتهی طبقوات
بیشتر از ی

طبقه منطب با فقه نیست.

تخریبها موارد ییل است:
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 .8 .1 .3دستتتور بتته تخریتتب ستتاختمانهتتای
غیرمجاز

شمارۀ دوم

 -6مووادۀ ( 33تبصوورۀ  62از بنوود  :)9بووهمنظووور
جلوگیری از ساختوسازهای لیرمجواز در خوار از

اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان (ه) نقل کورده اسوت:

حریم مصووب شوهرها و نحووۀ رسویدگی بوه مووارد

علی(ه) با مشاهدۀ خانههای بنی البکاء فرمود« :اینجوا

تخلف کمیسیونی در استانداری تشکیل مویشوود کوه

جزء بازار است ،سپس دستور تخلیه و تخریوب آنهوا

یکی از اعضای آن نمایندۀ قووۀ قضوائیه اسوت کوه بوا

را صووادر کوورد» (بیهقووی ،1 . ،6020 ،ص .)616 .از

اختیاراتی که رئویس قووۀ قضوائیه از رهبوری (حواکم

این روایت و روایت دیگر استفاده میشوود کوه نقشوة

اسالمی) اخذ کرده ،این والیت را اعمال مویکنود کوه

شهر و بازار در اختیار حاکم است و چنانچه مقوررات

در این زمینه آمار ارائهشده از سوی شوهرداری مشوهد

رعایت نشود ،جهت رعایوت مصوالج مسولمانان ایون

مسکوت است.

قبیل ساختمانها خراب میشود.

 -2کمیسیون مادۀ  688نیز بهمنظوور جلووگیری از

 .2 .1 .3بستن مجاری فاضالب

ساختوسازهای لیرمجاز در حوریم شوهرها تشوکیل

در روایتووی وارد شووده کووه حضوورت علووی (ه)

شده که یو

عضوو آن یکوی از قضوات دادگسوتری

مجوواری فاضووالب را سوود موویکوورد ،از جملووه در

است که وزیر دادگستری او را انتخاب مویکنود؛ زیورا

معالمالقربه آمده اسوت« :علوی (ه) امرکورد بوه بسوتن

اعمال حکومت از سووی حواکم اسوالمی بوا واسوطة

مجازی فاضالب و چواههوای مسوتراح کوه در مسویر

وزیوور دادگسووتری اعمووال موویشووود .در شووهر مشووهد

مسلمانها بود» (ابن اخوه 010 ،ه .ق .ص.)16 .

براساس جدول ( )9میوزان تخلفوات  %96و مسواحت

والیت حواکم در تخلفوات سواختمانی در قووانین

تخلف  %98در سوال  6930نسوبت بوه  6939کواهش

شهرداری از طری دو سیستم و در دو جهت تخریوب

یافتوه اسووت؛ ولووی میووزان کواهش جوورایم نسووبت بووه

و جریمه اعمال میشود:

تخلفات کمتر است.
جدول  .3تخلفات کمیسیون مادة صد
عنوان

واحد

سال8383

سال 8381

تعداد تخلف

عدد

903870

293109

مساحت تخلف

مترمربع

631003191

638063370

مبلغ جریمه

میلیون ریال

238283017

637303003

مثخذ :سیستم ی پارچة شهرسازی6930 ،

 .5 .3اصل عدالت در توزیع امکانات شهری

و وجه ضورورت آن در مودیریت شوهری مبتنوی بور

اساسوویتوورین اصوول کووه رعایووت آن در موودیریت

اصولی است .در مدیریت شهری که نووعی مودیریت

شهری الزامی است ،اصل عدالت اسوت ایون اصول از

سازمانی است فرآیند عدالت سازمانی نقوش مهموی را

اصول عامه و فراگیر در فقه اسالمی محسوب میشود

در سازمان ایفا میکند و چگونگی برخورد با افوراد در

سال چهارم

اصول و مبانی فقهی حاکم بر مدیریت جامعه و فضای شهری و …
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سازمانها ممکن است باورها ،احساسات ،نگرشهوا و

 .)73عدالت؛ یعنی رساندن امکانات بوهطوور مسواوی

رفتارهای کارکنان (و بالتبع) مردم را تحت توث یر قورار

بین تمام مناط شهری؛ به این معنا کوه پوایین شوهر و

دهد و منجر به تعهد باالتر نسبت به سوازمان و رفتوار

باالی شهر از امکانوات مسواوی برخووردار شووند یوا

شووهروندی شووود .بنووابراین ،عوودالت ضووروری اسووت

خیر .عدالت؛ یعنی اعطا ،امکانات شهری به منواط بوه

(بُس)2886 ،6

اندازۀ نیاز؛ بوهطووریکوه حووایج آنهوا مرتفوع شوود

براساس مبانی فقهی اگر مدیریت بخواهود پایودار

(توازن) .مقام معظم رهبری دیدگاه دوم را میپذیرد.

باقی بماند و تداوم پیدا کند ،رعایوت اصول عودالت از

از بیان حضرت علی(ه) در نهجالبالله این دیدگاه

اصول اساسی است؛ بهطوریکوه در لسوان روایوات از

توجه به

ائمة معصومین علیهالسالم رسیده است «الملو

نیز استنتا میشود :حضرت در نامه به مال

یبقوی

طبقات پایین را خواستار میشود و میفرماید «بخشوی

معالکفر و الیبقی معالظلوم» (پادشواهی بوا کفور بواقی

از بیتالمال و بخشی از للههای زموینهوای لنیمتوی

میماند ولی با رلم باقی نمویمانود) .عودالت تووزیعی

اسالم را در هر شهری به طبقات پایین اختصواص ده»

یکی از انواه سهگانة عودالت از نظور موورن 2در کنوار

(نهجالبالله ،نامة  .)19بنابراین ،اگر مدیر در مودیریت

عدالت رویهای و تعاملی است کوه بوه هوم وابسوتگی

شهر این اصل را رعایت کند ،ایون نتوایج را بوه دنبوال

دارند (اسکاندرا )6333 ،9و آن بوه ایون معناسوت کوه

دارد:

افراد مایلند در قبال انجام کار پاداش منصوفانه دریافوت

 -6رحمت الهی گسترش پیدا مویکنود .حضورت

کنند .گرچه برخی مفهوم چیستی عدالت را بویپاسوخ

امیر(ه) میفرماید« :با اجرای عودالت برکوتهوا چنود

دانسووته و معتقدنوود هوویچگوواه هووم پاسووخی بوورای آن

برابوور موویشووود» (آموودی ،6907 ،ص )001 .و نیووز

نخواهند یافوت (هوانس کلسون ،)6303 ،0در نظرگواه

رحمتهای الهی سرزمینها را بهوفور در بر میگیورد؛

معصومین (ه) مفهومی روشن است و دربارۀ آن زیواد

چنانکه از قول امیرمؤمنان (ه) وارد شده اسوت« :مون

بحث کردهاند.

عدل فیالبالء نشرا علیهالرحمه» (هر کوه در شوهرها

حضرت امیر (ه) عدم رعایت ایون اصول را منشوث
هالکت و نابودی میداند و خطاب به فرماندهان خود

عدالت را اجرا کند ،خداوند رحمت خوویش را بور او
بگسترد) (آمدی ،6907 ،ص.)908 .

میفرماید« :همانا ملتهای پویش از شوما بوه هالکوت

 -2شهرها آباد میشود .حضرت علی (ه) خطواب

رسیدند؛ بدان جهت که ح موردم را نپرداختنود پوس

به مال

اشتر عالوه بر ایونکوه او را بوه توالش بورای

دنیا را با رشوهدادن به دست آوردند و موردم را بوه راه

آبادانی شهرها توصویه مویکنود ،راه رسویدن بوه ایون

باطل بردند و آنان اطاعت کردنود» (نهوجالباللوه ،ناموة

آبادانی را عدالت مویدانود« .و آن کسوی کوه بخواهود
خرا را بدون آبادانی مزاره به دست آورد ،شوهرها را

1. Bos
2. moren
3. Scandura
4. Hans kelsen

خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جوز انود
مدت دوام ندارد و آبادانی شهرها هم جوز بوا عودالت
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امکانپذیر نمی باشد» (نهجالبالله ،ناموة  .)19حضورت

«هر کس در حکومت خویش عدالت را اجورا کنود و

علی(ه) میفرماید« :هیچ چیز مانند عودالت شوهرها را

نیکیکوردن را پویش گیورد ،خداونود شوثن او را بواال

آباد نمیکند» (آمدی ،6907 ،ص.)90 .

میبرد و به یارانش عزت میبخشد» (حکیموی،6939 ،

 -1بین مردم دوستی و الفت ایجاد میشوود .اموام

 ،1 .ص .)188 .با توجه به تعریوف دوم عودالت در

در سخنی میفرماید« :آنچه دیدۀ والیان -برتر از هموه

فقه که ارائوه شود ،ایون موضووه در حووزۀ عملکورد

چیز– بدان روشن است ،برقراری عودالت در شوهر و

شووهرداری مشووهد بوورای سووالهووای  6939و 6930

پیداشدن دوستی میان موردم اسوت (حکیموی ،6939،

بررسی شد .طب اطالعات جدول ( )0میزان آسوفالت
حاشیة شهر بیشتر از دیگر منواط ( 17%و  )19%بووده

 ،1 .ص.)037 .
 -1شثن مدیر ارتقوا موییابود؛ اگور مودیر عودالت

است که با توجه به نیاز این مناط عدالتمحووری در

ورزد ،در نظر همه محبوب میشود و مقام و منوزلتش

این موضوه تحق یافته است .هرچند این سیاسوت در

در دنیا و آخرت باال میرود .امام علی(ه) مویفرمایود:

سال  6930نسبت به  6939تعدیل شده است.

جدول .1میزان تناژ آسفالت
عنوان

واحد

سال 8383

سال8381

مقدار آسفالت ارائهشده به مناط

تن

003071

6803113

تناژ پخش آسفالت در حاشیة شهر

تن

113117

173777

نسبت پخش آسفالت حاشیة شهر به کل شهر

تن

% 17

% 19

مثخذ :سازمان عمران6930 ،

نمونة دیگر از توزیع عودالت در شوهر در جودول

 % 9/0افووزایش یافتووه اسووت کووه نشوواندهنوودۀ توزیووع

( )1مشووخ .موویشووود .طب و ایوون جوودول تعووداد

مناسبتر و تحت پوشش قرار گرفتن محلههای بیشتر

ایستگاهها  2/1درصد و طوول خطووط اتوبووسرانوی

است.

جدول  .5مسیرهای حملونقل اتوبوس عمومی
عنوان

واحد

سال 83

سال 81

درصد افزایش

تعداد ایستگاه

ایستگاه

9200

9992

%2/1

طول خطوط شهری

کیلومتر

6000

6319

%9/0

مثخذ :سازمان اتوبوسرانی6930 ،

 .6 .3اصل اشاعة فرهنگ اسالمی

عبارت فلسوفی «التوزام بوه شویء التوزام بوه لووازم آن

یکی از اصول منطقی که عقل به آن حکم میکنود،

است» .جامعة اسالمی نیز از این امر اسوتثناء نیسوت و

این است که با توجه بوه ایونکوه هور جامعوة شوهری

مدیران در جامعة شهری باید اجرا ،کنتورل ،نظوارت و

آن

شوهری بوا مووازین

دارای ایوودئولوژی خاصووی اسووت ،بایوود فرهنوو

جامعه را بوه سووی آن ایودئولوژی سووق دهنود .بوه

انطباق الگوهای مختلف فرهنو

فقهی را با ژرفاندیشی خاصی دنبال کننود .بخشوی از

اصول و مبانی فقهی حاکم بر مدیریت جامعه و فضای شهری و …

سال چهارم
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این اصول مهم در رعایوت حوریم سواختوسوازها و

آن جامعه ،فرهن سوراها و کتوابخانوههوا از مظواهر

مرتفعسازی ،راهر اسالمی موردم آن جامعوه ،نوشوتن

اصلی فرهن

و تمدن در جامعة شهری است .بودیهی

آیات ،روایات و جمالت خواص بور سور در منوازل،

است هر کدام از الگوهای فوق میتواند نقش خاصوی

پار های مبتنی بر موازین دینوی از جملوه اختصواص

در ارتقای فرهن

اسالمی ایفوا کنود .بوه گفتوة عضوو

پار های مخصوص بوانوان ،برگوزاری اعیواد و نمواز

کمیسویون فرهنگوی اجتمواعی شوورای شوهر مشووهد،

جماعت در پار ها بهویژه در المانهوای شوهری کوه

سرانة فرهنگی هر شهروند حدود  218هوزار ریوال در

باید متناسب با فرهن

سال است.

موردم آن جامعوه باشود ،تبلوور

مییابد؛ زیرا امروزه اماکن ورزشی متناسب با فرهنو
جدول  .6فرهنگسراها و مراکز اجتماعی و سالمت و مراکز فرهنگی
فرهنگی و اجتماعی

عنوان

سال 8383

سال 8381

فرهن سرا

تعداد

61

61

مراکز فرهنگی

تعداد

1

1

مراکز اجتماعی و سالمت

تعداد

2

2

063738

003738

مساحت (متر مربع)

مثخذ :سازمان فرهنگی و تفریحی6930 ،

سرانة فضای کتابخانة عمومی در مشهد بوه ازای

های عمومی و آستان قدس را هم به آمار کتابخانوه-

هر  688نفر  8/881مترمربوع اسوت؛ یعنوی سوهم هور

های عمومی استان بیفوزاییم ،بواز هوم ایون سورانه در

مشهدی از فضای کتابخانههوای عموومی ایون شوهر

مشهد به  2متر مربع میرسد که همچنان با اف پویش-

فقط  1میلی متر مربع اسوت .براسواس شاخصوههوای

بینیشده در برناموة پونجم توسوعه فاصوله دارد (مودیر

تعیینشده در برنامة پنجم توسعه ،سرانة فضای کتواب-

کتابخانههای کشور.)6930 ،

خانة عمومی در کشور بهازای هر ی

نفر  9متر مربوع

پیشبینی شده است که اگر سرانة فضای کتوابخانوه-
جدول  .7کتابخانههای عمومی شهر مشهد
واحد

تعداد

عنوان
تعداد کل

باب

19

عمومی

باب

22

مشارکتی

باب

29

آستان قدس رضوی

باب

60

ررفیت سالن مطالعة کتابخانههای عمومی (صندلی)

عدد

0817

تعداد کتاب در کتابخانههای عمومی

جلد

7073611

تعداد کتابخانه

مثخذ :ادارۀ کل کتابخانههای عمومی استان خراسان رضوی ،آستان قدس رضوی 6930
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المانهای شهری عواملی هستند جهت شناسواندن
بهتر فضای شهری .مجسمهها و پیکرهها بهعنوان یکوی

شمارۀ دوم

دلیل دوم :روایاتی همچوون صوحیحه محمود بون
مسلم از امام صادق (ه) است که میفرماید:

از المانها ،نوعی آفرینش و خل ا ر هنری است که بوا

از امووام صووادق(ه) در مووورد نقاشووی درخووت،

ارائة پیام و مفهووم در قالوب پیکورهای دسوتسواخته

خورشید و ماه پرسیدم و اموام (ه) فرمودنود« :البوثس،

راهکاری نوین برای بیان منظور و انتقال اندیشوه بنیوان

مالم یکن شیئاً من الحیوان»« :مادامی که تصویر حیووان

نهاده است و در حوزۀ مکاتب گونواگون در اشوکال و

نباشد باکی نیست».

فرمهای گوناگون بوا موواد و مصوالحی چوون سون

در مووورد مجسوومة حیوووان ،گروهووی آن را مطلق واً

چوب ،فلز ،گچ ،سیمان یا حتوی ابور و اسوفنج شوکل

حرام و گروهی آن را مطلقاً جوایز دانسوته و گروهوی

یافته و بازنمایی میشود.

هم قائل به تفصیل شده و معیارهوایی از جملوه قصود

در مکتب اسالم ،حکوم فقهوی مجسومهسوازی از

حکایت و مثلسازی آن مخلووق الهوی از حیوانوات و

دیدگاه امامیه براساس حکمتوی کوه در روایوات آموده

برخی مال را عرف و برخوی هوم تصوویر صوورت

اسوت و در گذشوته وجووود داشوته؛ مثول هماننوودی و

کامل حیوانات را باعث حرموت مویداننود (انصواری،

تشبه بوه خوال و قریوبالعهودبودن موردم بوه عصور

 ،6 . ،6061ص.)77 .

جاهلیت و بتپرستی و نداشتن منفعت حوالل ،حورام

این

بوده است .در اسالم در راستای دعووت بوه توحیود و

آیوتا خامنووهای :سوواخت مجسوومه و نقاشوی و

یکتاپرستی و تثبیت آن در نفوس پیوروانش بوه مبوارزه

ترسوویم موجووودات بوویروح را بوویاشووکال دانسووته و

با شر و بتپرستی در همة مظاهر آن برخاسوته و از

همچنین نقاشی و ترسیم چهرۀ موجوودات دارای روح

جمله مجسمهسازی را که نوعی تداعیکننودۀ خودایان

از جمله انسان را با دو شرط بودون اشوکال مویدانود؛

چوبی و سنگی بوده است ،حرام کرده است (حسوینی

شرط اول آنکه بدون برجستگی باشد و شورط دیگور

ادیانی ،6903 ،ص)30 .؛ اما امروزه که فلسفة وجوودی

اینکه بهصورت لیرکامل باشد؛ ولوی ایشوان سواخت

آن لیر از بتپرستی است ،حکم فقهی آن چیست؟

مجسمة انسان با سایر حیوانوات بوهصوورت کامول را

حکم فقهی مجسمهسازی در مورد لیور حیووان و
حیوان از جمله انسوان فورق مویکنود .فقهوا معتقدنود
مجسمه لیر حیوان جایز است ودلیول آنهوا دو چیوز
است:
دلیل اول :اصالهاالباحوه اسوت کوه اصول اولیوه در
اشیا را اباحه میداند تا زمانی که دلیلی بر حرموت آن-
ها نیاید.

به نظر برخی فقهای معاصر میپردازیم.

دارای اشکال میداند (خامنهای.)6903 ،
آیتا بهجت ساختن مجسمة موجوودات جوان-
دار را حرام میداند.
آیووتا سیسووتانی سوواخت مجسوومة حیوانووات و
انسان را بنابر احتیاط واجب حرام میداند.
آیتا صافی گلپایگانی آن را حورام و نصوب آن
در معابر و میادین را نیز حرام میداند.
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ممکن است سؤال شود حرمت مجسمهسوازی بوه

با روند روبهگسترش المانهای آدمی در مشهد کوه

دلیل برداشت شر آمیز از آنهوا و جنبوة بوتپرسوتی

در جدول زیر آمده اسوت .در سوال  6930نسوبت بوه

است ،در این صوورت اموروز کوه ایون اموور یهنیوت

سال  6939تعداد المانها افزایش  %07داشته است؛ اموا

بتپرستی را در عموم مردم ایجاد نمیکند و بوهعنووان

آنچه حائز اهمیت است ،تحلیل فقهی آنها است کوه

هنر شناخته شده و به کار گرفته میشود ،چوه حکموی

براساس معیارهای ارائهشده از سووی حواکم اسوالمی

دارد؟

وقت ،مقام معظم رهبری ،الموانهوای انسوان از جنبوة

آیتا مکارم شویرازی مجسومهسوازی را در هور

فقهی مشروعیت نداشته؛ زیورا هوم ییروح هسوتند و

حال مگر در مواردی که جنبة اسباببازی دارد ،حورام

هم کامل ساخته شده اند که با مبانی فقهوی سوازگاری

میداند .بنابراین ،در اینگونه مووارد بایود نظور مرجوع

ندارد.

تقلید لحاظ شود و در مسائل اجتماعی و جامعوه نظور
حاکم اسالمی رعایت شود.
جدول  . 9المانهای شهر مشهد
تعداد المانها

سال83

سال81

المان انسان

1

21

المانهای دیگر

19

71

جمع

10

688

البته شهرداری گامهای مؤ ری در جهوت فرهنو

در مقالة «تث یر اصول فقهی» نیز فقط بوه ا ورات خانوه-

فاطمی (س) در سال  6939و نیز اقتصواد مقواومتی در

های سنتی بر ابعاد خانههای ایرانی پرداختوه و نیوز در

ایثوار و شوهادت و

مقالة «شهرسازی در فقه اسوالمی» فقوط بوه التزاموات

قرآنووی برداشووته اسووت .برگووزاری نموواز

زندگی شهری پرداخته شده است که بوا مقالوة حاضور

جماعووتهووای زیبووا در پووار هووا نمون وة دیگووری از

بحث در این زمینه توا حودی کامول شوده و نیواز بوه

فعالیتهای فرهنگی شهرداری مشهد بوده است.

پژوهشهوای دیگوری دارد .ایون اصوول مشوتمل بور

هر دو سال و نیز تورویج فرهنو
فرهنوو

 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

اصول ساختمانی (حریم خصوصی و مرتفوعسوازی)،

بووا بررسوویهووای بووهعموولآمووده در ایوون پووژوهش

والیت حاکم بر تخلفات سواختمانی ،رعایوت عودالت

براساس منابع اسالمی ،فرضیة مطرحشده کوه اصوولی

در توزیع امکانات شوهری و اشواعة فرهنو

اسوالمی

در آن از منظر فقه شیعه آورده شده بود ،ابت شد؛ اموا

است؛ عالوهبرآن ،در پژوهش حاضر بوه انطبواق ایون

در پژوهشهای قبلی؛ در مقالة «اندازۀ مطلوب شوهر و

اصول با شهر مشهد پرداخته شد که نتایج ییل حاصول

حومه از منظر فقه شویعه» بوه حوداقل قطور شوهر 1/1

شد.

کیلومتر) و حداکثر آن ( 22کیلومتر) پرداخته شده بوود.
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اصل اشاعة فرهن

اسالمی در فقه اسالمی الزموة

خصوصی افراد فاصولة سواختمانهوا براسواس تعیوین

جداییناپذیر شهر اسالمی است و در شوهر مشوهد بوا

محدودۀ دو طری  ،پنج یراه (معادل  2/96متور) اسوت

توجه بوه تعوداد مسواجد نسوبت بوه سورانة آن202 ،

که در شهر مشهد قاعدۀ خاص تعریف نشوده و فقوط

مسجد الزم است که طرح  668مسوجد شوهرداری توا

«درز انقط واه» اسووت کووه فاصوولة نوواچیزی اسووت .در

حدی میتواند آن را جبران کند .در زمینة کتوابخانوه

مرتفعسازی در فقه شیعه بنابر قول پذیرفتهشده ،اصول

نیز در مجموه با احتساب کل کتوابخانوههوای شوهر

در سوواختمانهووا در جهووت افقووی اسووت و ارتفوواه

سرانه به  2مترمربع میرسد که با اف پویشبینوی شوده

درنظرگرفتهشده  7،0،3یراه (معوادل  9/29متور9/10 ،

در برنامة پونجم فاصوله دارد .نکتوة حوائز اهمیوت در

متر و  0/61متر) است که ارتفاه کف تا سوقف اسوت

زمینة المانها و مجسمههای شهری اسوت کوه بیوانگر

طبقوه اسوت؛

اشاعة فرهن

اسوالمی اسوت و مودیریت شوهری در

اما طبقات متعودد در جهوت عموودی جوز در حالوت

زمینة فرهن

دینی ،ایثار و شهادت و اقتصاد مقواومتی

اضطرار مشوروعیت نودارد .در اصول والیوت حواکم،

گامهای مؤ ری برداشته است؛ اما مجسمههوای انسوان

حاکم اسالمی میتواند برای تخلفات ساختمان حکوم

و آن هم کامل با فقه اسالمی انطباق ندارد.

و در شهر مشهد منطب بر 7یراه در ی

صادر کند و حتی سواختمانی را تخریوب کنود کوه در
شهر مشهد تخلفوات انجوامشوده  %96در سوال 6930
نسبت به  6939کاهش یافته است.

با توجه به اهمیوت و ضورورت اصوول فقهوی در
معماری و فضای شهرها ،اموری پیشنهاد میشود.
شهرداری مشهد با دعوت از صاحبنظران حووزه

در زمینووة رعایووت عوودالت در توزیووع امکانووات

و دانشووگاه دربووارۀ معموواری شووهری و شهرسووازی

شهری ،در فقه اسالم تثکید زیادی بر ایون اصول شوده

جلساتی برگزار کند و محلههای جدیود شوهر مشوهد

است که حتی گاهی ممکن اسوت مودیریت بوا عودم

براساس رعایت دیدگاههای اسالمی بر محوور دانوش-

رعایت عدالت از بین برود و در شهر مشهد با بررسوی

بنیان بنا شود و تموام اموور ضوروری؛ ماننود مسوجد،

انجامشوده در دو زمینوة آسوفالت راههوایی کوه جنبوة

مدرسه و لیره پیشبینی شود.

عمووومی دارد در منطق وة پووایین شووهر ،نسووبت پخووش

در شهرداری دایرهای تحت عنوان «دایورۀ پیگیوری

آسفالت حاشیة شهر نسبت به کل شهر در سوال 6939

اصول فقهی معماری و شهرسازی» تشکیل شوود و در

 %17و در سووال  % 19 ،6930اسووت کووه رقووم قابوول

ساختوسازها و پایانکارها نظر این دایره اجرا شود.

توجهی است و عدالتمحوری در ایون زمینوه تحقو

با توجه بوه گسوتردگی کوار و زوایوای ناشوناختة

یافته است .هرچند سال  6930نسوبت بوه سوال 6939

احتمالی دیگور ،اداموة ایون کوار بوا ارائوة طورحهوای

تعدیل شد و در زمینة ناوگان شهری تعداد ایسوتگاههوا

پژوهشی ،پایاننامهها و کارگروهها تکمیل شود.

 2/1و طول خطوط اتوبوسرانی  %9/0افوزایش یافتوه
که نشاندهندۀ توزیع مناسبتر امکانات است.
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