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معماری و شهرسازی سنتی ایرانی-اسالمی بهعنوان رویکردی بهجا مانده از عصر شهرسازی سنتی ،ارائهدهنده الگوهایی خاص در نظام
برنامه ریزی و مدیریت شهرهای تاریخی ایران بوده است .این الگوها امروزه در بستر شهرها و روستاهایی با بافت سنتی مشاهده میشود که
ه مواره مطابق با شرایط اقلیمی ،محیطی ،کالبدی و اجتماعی بافت سکونتی است .حقوق همسایگی بهعنوان یکی از حقوق پایهای در نظام
شهرسازی ایرانی-اسالمی ،در بستر سکونتگاه ها نمایان بوده و بر پایه سنت ،رفتارها و اصول حاکم بر جامعه ،این حقوق رعایت شده است.
روستای اورامان تخت کردستان بهعنوانی سکونتگاهی با بافت فضایی خاص ،الگویی از سکونت را ارائه میدهد که قوانین و مقررات
امروزی در حوزه شهرسازی ،توسعه آنرا در تضاد و تعارض با تحقق حقوق همسایگی میداند .لذا پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش
است که «حقوق همسایگی در بستر کنش و واکنش متقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی چه جایگاهی دارد؟» و «فرایند تبدیل تعارضات
قانونی به توافقات عرفی چگونه منجر به تحقق حقوق همسایگی میشود؟» معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی با مبنای نظری و اصول
فقهی اسالم ،زمینهای قوی در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر دارد .با این رویکرد میتوان موضوع مورد نظر این پژوهش را
در بستر آیات قرانی و تفاسیر معتبر از یکسو و قوانین و مقررات موجود از سوی دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار داد .روش تحقیق
مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی با استفاده از تکنیک استدالل منطقی است ،استداللی که براساس «مطالعه اسنادی» از آموزههای
اعتقادی و پژوهشهای مرتبط و همچنین «مشاهده میدانی» از بافت کالبدی و اجتماعی روستای اورامان تخت کردستان به تحلیل سؤال
پژوهش پرداخته است.
نتایج پژوهش چگونگی توافقات عرفی برای تداوم توسعه فضایی و رعایت حقوق همسایگی ساکنین را تبیین میکند؛ تداومی که در بستر
تعارضات موجود بین حقوق مالکانه با منافع عمومی صورت میگیرد .به این معنا که مالحظات و ضوابط موجود در قوانین و مقررات
شهرسازی و حقوق مالکانه بهتنهایی نمیتواند تداوم حیات اجتماعی ،توسعه فضایی سکونتگاههایی مثل روستای اورامان تخت را ممکن
ساخته است.
واژگان کلیدی :حق مالکیت ،منافع عمومی ،حقوق همسایگی ،عرف اجتماعی ،محدودیتهای ژئومورفولوژی.
* استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،پژوهشگر و عضو وابسته گروه مهندسی پروژههای
آمایش شهری ،منظر و محیط )Reza_kheyroddin@iust.ac.ir .(IPAPE

** دانشجوی کارشناسیارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
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سازد؛ درحالیکه توافقات عرفی مبتنی بر شرایط محیطی عمالً تداوم زندگی اجتماعی و تحوالت توسعه فضایی را در آنها امکانپذیر

مقدمه
شهر و روستا متشکل از فضاهای خصوصی و عمومی
است که با نوع مالکیت ،قابل تعریف و تبییین اسیت .از
بعد حقوقی ،در بستر این فضاها حق و حقیوقی جیاری
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است که کنش و واکنشهای ممکن را تعرییف و تبییین
می کند .یکی از مهمترین این حقوق «حقوق همسایگی»
است .حقیوق همسیایگی در شیهر ایرانیی– اسیالمی از

مهمترین حقوق خصوصیی در بسیتر فضیاهای شیهری

فضاهای عمومی) و ملیت ییا میردم (کنشیگر فضیاهای
خصوصی) ،میبایستی تعادلی در جهت توسعه کالبیدی
فضییایی شییهر و روسییتا از ی یکسییو و تحقییق عییدالت
اجتماعی از سوی دیگر برقرار شیود تیا «تحقیقپیذیری
حقوق همسایگی» در بستر جامعه شکل گیرد.
ضرورت پژوهش و هدف تحقيق
قوانین و مقررات در صورتی که هم درصیدد توسیعه

کالبدی–فضایی این نوع سکونتگاهها باشد و هم بهدنبال

بهشمار میآید .این حقوق از سادهتیرین نیوع فضیاهای

تحقق حقیوق همسیایگی باشید ،بیا تقابیل و تعارضیی

شهری و روستایی تا پیچیدهترین و پیشیرفتهتیرین نیوع

برخیورد مییکنید کیه میابین «حقیوق مالکانیه و منیافع

ساختوسازهای امروزی را شامل میشود.

عمومی» شکل می گیرد ،تعارضی که ابهامیات جیدی را

از بعیید مالکیییت نیییز ،تنییوع کنشییگران در مییدیریت

در بستر ضوابط و مقیررات موجیود نماییان مییسیازد.

فضییاهای خصوصییی و عمییومی ،تعامییل دوسییویه بییین

ابهامات مورد نظر در بطن قوانین و مقررات شهرسازی،

فضاهای خصوصی و عمومی را به تقابل منفعیتطلبانیه

نه بهدلیل ضعف قیوانین ،بلکیه بیهعلیت تقابیل حقیوق

مبدل کرده است .این تقابل منفعتطلبانه ،تحقق پیذیری

مالکانه و منافع عمومی در بستر فضیاهای خصوصیی و

حقوق همسایگی را بهعنوان یکی از پایهایترین حقیوق

عمومی این نوع سکونتگاهها است که نمود پیدا میکند.

در بسییتر شییهر ایرانییی-اسییالمی ،بییا چییالشهییای

با توجه به این فراینید ،قضیاوت دربیاره تقابیل حقیوق

انکارناپذیری همراه کرده است .بسیاری از بایسیتههیای

مالکانه و منافع عمومی ،نه در بسیتر قیوانین و مقیررات

اخالقی ،حقوقی هستند که باید درباره همسیایه رعاییت

شهرسازی بلکه در حوزه مکمل این قوانین یعنی عیرف

شود .این حقوق که بیشتر جنبه اخالقیی دارد و اولییای

جامعه امکان پذیر است ،قضاوتی کیه در جهیت تحقیق

دین بهطور جدی بر آن تأکید کردهاند (فالح)83 :9831،

حقوق همسایگی ،از «تعارض منافع بر پاییه قیانون» بیه

در قالییح حقییوق همسییایگی در بسییتر بافییت فضییایی-

«توافق جامعه بر پایه عرف» تغییر ماهیت میدهد.

کالبدی شهر و روستا نمایان میشود.

اصالت پژوهش حاضر از آنجا نشأت میگیرد کیه دو

روستاها و حتی نمونههایی از شهرها ،قوانین و مقیررات

همسایگی و فضیاهای خصوصیی و عمیومی ،در نظیام

شهرسازی در جهت تحقق حقوق همسایگی با ابهامیاتی

برنامهریزی شهری بر پایه قوانین و مقررات شهرسیازی

روبهرو است که ایین ابهامیات ناشیی از تقابیل حقیوق

به هم پیوند خورده و به توسیعه شیهریم منسیجم منجیر

مالکانه و منافع عمومی در بستر فضیاهای خصوصیی و

می شود ،اما ضعف موضعی قوانین و مقیررات موجیود،

عمومی است .درحیالیکیه بیر پاییه قیوانین و مقیررات

این پیوند را در مواردی متزلزل نشان میدهد لذا عیرف

شهرسازی ،بین کنشگران فضاهای خصوصی و عمیومی

اجتماعی به عنوان مکمل مقررات شهرسیازی در جهیت

که در دو دسته کلی تقسیمبندی میشود :دولت (کنشگر

توسعه نظاممند فضیاهای شیهری و روسیتایی ،رسیالت
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در بطن توسعه و گسترش کالبدی– فضایی برخیی از

هسییته اصییلی پژوهش(واژگییان کلیییدی) یعنییی حقییوق

تحقییق حقییوق همسییایگی در فضییاهای خصوصییی و

سییعی میییشییود رونیید تبییدیل تعارضییات قییانونی بییه

عمومی را برعهده دارد .در نتیجه هدف اصلی پیژوهش،

توافقات اجتماعی برای رعایت حقوق همسایگی تحلیل

تحلیل نقش و تبیین جایگاه «قوانین شهرسازی و عیرف

و تبیین شود.

اجتماعی» در تحقق پذیری حقوق همسایگی است که بر
 .9حقوق همسایگی در بستر کنش و واکینش متقابیل
«حقوق مالکانه و منافع عمومی» چه جایگاهی دارد؟
 .2فرایند تبدیل «تعارضات قانونی به توافقات عرفیی»

بییه «چگییونگی تحقییقپییذیری حقییوق همسییایگی
بر پایه عیرف اجتمیاعی» ،صیورت میی گییرد کیه ایین
فرایند براساس اصول عقالنی و مبتنی بر منطیق ،هیم در
بعد «نمونه موردی» (روستای اورامان تخت کردستان) و

♦

چگونه منجر به تحقق حقوق همسایگی میشود؟

از تکنیک استدالل منطقی در این پیژوهش بیرای پاسیخ

شهرسازی و منابع قابل استناد علمیی) پییرییزی شیده

111

هییم در بعیید «مطالعییات اسیینادی» (قییوانین و مقییررات
روششناسی پژوهش
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پایه دو سوال زیر ،این هدف جهت گیری میشود:

بییهکییارگیری «روش تحقیییق توصیییفی» و اسییتفاده

ماهیت سؤاالت پیژوهش و جهیتگییریم اصیلی آن،

اسییت .اطالعییات مییورد نیییاز در بسییتر پییژوهش نیییز

بُعیید شییناختشناسییی پییژوهش را «تفسیییری» نمایییان

بیراسیاس آمیوزههیای اعتقیادی و اخالقیی و همچنیین

میسازد؛ پارادایمی که در مقیاس عام در بستر مطالعیات

«مشاهده اسنادی» مانند منابعی که بیه مجموعیه فکیری

شهرسییازی بییا تفسیییرگرایی اسییتقرایی بییه تحلیییل

«حقوق همسایگی -حقوق مالکانیه -عیرف اجتمیاعی-

نحییوه برنامییهریییزی و مییدیریت شییهری میییپییردازد و

منافع عمومی» میرتبط بیوده و در بخیشهیایی نییز بیر

در مقیاس خاص در این پیژوهش نقیش پیونید دهنیده

پایییه «مشییاهده میییدانی» از روسییتای اورامییان تخییت

حقوق همسیایگی و عیرف اجتمیاعی را ایفیا مییکنید؛

در کردستان جمعآوری شده است (نمیودار شیماره .)9

پیوندی که بر پایه «رویکرد کیفیی و ماهییت توصییفی»

عناصر و ویژگیهای شکلدهنده پیژوهش در دو طییف

استوار است.

مجزا را خالصه کرده است.

به منظور تقویت پایههای نظری و تیدقیق چیارچو
مفهومی ،ابتدا هستههای کلیدی پژوهش یعنیی «حقیوق

چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

همسایگی» و «فضاهای خصوصیی و عمیومی» تعرییف

لزوم توجه به حقوق همسایگی

اورامییان تخییت در اسییتان کردسییتان بییه تحلیییل مسییهله

توجه بههمسایه است که روایات زیادی از پییامبر اکیرم

پژوهش با استفاده از «استدالل منطقی» پرداخته میشود.

(ص) در جهییت تأکی ید بییر اییین حییق اجتمییاعی نقییل

استداللی که با هدف تحقق پیذیری حقیوق همسیایگی،

شده است .رسول اکرم (ص) در بیان حقوق همسیایگی

کیینش و واکیینش متقابییل بییین «حقییوق مالکانییه و

میفرمایند« :اگر از تیو کمیک خواسیت کمکیش کنیی،

منافع عمومی» را در بستر قوانین و مقیررات شهرسیازی

اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی ،اگر نیازمنید

از ی یکسییو و عییرف اجتمییاعی از سییوی دیگییر مییورد

شیید نیییازش را برطییرف سییازی ،اگییر مصیییبتی دییید او

تحلیل منطقی قرار میدهد .بهنحویکه در ایین اسیتدالل

را دلداری دهی ،اگر خیری به او رسیید بیه وی تبرییک
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و تبیین می شود .در ادامه با نگاهی موضعی به روسیتای

در متون اسالمی از مسیائل مؤکید زنیدگی اجتمیاعی،
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گییویی ،اگییر بیمییار شیید بییه عیییادتش بیروی ،وقتییی از

 -همسایه ،عامل شکلگیری فضای اجتمیاعی و حقیوق

دنیا رفت در تشیییع جنیازهاش شیرکت کنیی ،خانیهات

همسایگی ،عامل شکلگیری فضای کالبدی

را بلندتر از خانه او نسیازی تیا جلیوی جرییان هیوا را

 -حقوق همسایگی حلقه اتصال بین فضای خصوصی با

بر او بگیری مگیر آنکیه خیودش اجیازه دهید» (شیهید

فضاهای عمومی

ثانی 133،هجری :ص  .)۱۰9در سوره نور آیه ( 9)22نیز

 -تحقق سلسله مراتح فضایی-کالبدی در بافیتهیا بیا

در اشاره به آدا

و رسیوم برخیورد بیا همسیایه آمیده

رعایت حقوق همسایگی در فضاها

است« :اى اهل ایمان ،هرگز به هیچ خانهای مگیر خانیه

 -تأمین حقوق اجتماعی و زیستی شهروندان

خودتان وارد نشوید تیا رخصیت طلبیید و بیه اهیل آن

 -توجه به حقوق همسایگی الزمه دستیابی به اهیداف و

خانه سالم کنید که این شما را بسى بهتر است ،باشد که

آرمانهای شهر ایرانی – اسالمی

متذکر شوید».
همسایگی از بُعید مکیانی حیدی دارد کیه در احکیام

مراقبییت از همسییایه و ضییرورت توجییه و احتییرام

اسالمی و به خصوص با تأکید بیر سیخنان پییامبر اکیرم

بیه حقیوق همسییایگان در زنیدگی مسیلمانان ،آنچنییان

(ص) تا چهل خانه از هر طرف ،همسایه تلقی میشیود

نیرومنید بیوده اسیت کیه بیهتیدریج در اکثیر شیهرهای

و نسییبت بییه آنهییا ویییایف بسیییار متنییوعی بییه عهییده

اسییالمی ،گونییهای حلقییه و پیونیید همسییایگی شییکل

مسلمانان هست کیه جیز بیا دییدار و اطیالع از احیوال

گرفته است و همسایه به نوعی خانواده دوم تلقیی شیده

یکدیگر و تعامل همه جانبیه ،تحقیق ایین مسیهولیتهیا

اسیییت (معمارییییان و دیگیییران)3 :9831 ،؛ در ادامیییه،

امکان پذیر نیست (واحیدی فیرد و دیگیران.)3 :9818 ،

فقهای صدر اسالم در مواجهه با شهرنشینی روزن افزون

اهمیت و جایگاه توجه بههمسایه و حقیوق همسیایگی،

جامعییه در قییرون دوم تییا یییازدهم بییه تعریییف ماهیییت

همانگونه که در بطن روابط اجتماعی اسالم نمود دارد،

و اجییزای سییاختمان در بافییت شییهری ،تعیییین حقییوق

در بستر شهرهای اسالمی نیز نمیود واقعیی پییدا کیرده

و مزایییای بنییا و تعریییف عرصییههییای خصوصییی و

اسیت ،طیوری کیه بسییاری از اسیالمشناسیان غربیی،

عمومی میپرداختند .این تعاریف را از سنت پیامبر اکرم

شناخت مبانی اجتمیاعی اسیالم را زییر بنیای ضیروری

(ص) و همچنین عرف زمان خیود اسیتنبان نمیودهانید

برای تحلیل کالبیدی شیهرهای اسیالمی دانسیتهانید .بیا

و زیسییتگاههییای نخسییتین اسییالمی نیییز بییین اییین

بررسی منابع متعدد در حوزه مطالعیات دینیی (از قبییل

دو قطح توسیعه پییدا کیرده اسیت (هلید.)92 :9823 ،

قرآن ،حدیث ،فقه و پیژوهشهیای دینیی) ،مهیمتیرین

یکی از اصول فقهی-دینی در این زمینه «قاعده ال ضیرر
2

منظر شهرسازی ،عبارتاند از:

تحقییق حقییوق اجتمییاعی در مقیییاس کلییی و حقییوق

 -تأثیرپییذیری فضییای اجتمییاعی و فضییای کالبییدی از

همسایگی در مقیاس خاص را بهدنبال داشیته و میاهیتی

یکدیگر

نظری-عملی بههمراه دارد (نمودار شماره .)2
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عوامل مؤثر بر ضرورت توجه به حقیوق همسیایگی از

و الضرارا در اسالم» است؛ قاعدهای که اسیاس و پاییه

شماره  ♦ 517بهار96
♦

ن  .5عناصر و ویژگیهای شکلدهنده پژوهش در دو طيف مجزا .مأخذ :نگارندگان.
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ن  .1نظر و عمل در قاعده ال ضرر و تجلی آن در شهر اسالمی .خسروی و دیگران.16 :5391 ،

حقوق همسایگی در بستر شهر ایرانی  -اسالمی

دیگران است (انجمنی .)9819 ،از جمله مهمترین این

برمیآید مسهله مهم رهبران در امر شهرسازی بوده است

همسایهداری را به مثابه ستون فقیرات امیت مییدانید و

و بدان اهمیتی بسزا میدادهاند (پاشیا .)9۰ :9823 ،طبیق

برای آن مجموعه ای از اصیول اخالقیی در نظیر گرفتیه

نظر اکثر اندیشمندان« ،اقلیم و فرهنگ» همواره دو عامل

است که بهنوبیه خیود تکیالیفی هسیتند کیه بیه بهبیود،

اصلی در شکلدهی به کالبد بنا و بافت شهر بوده اسیت

ارتقاء و کنترل همسیایهداری کمیک مییکننید (هشیام،

و در اکثر موارد خواستهای فرهنگی مردم بر الزامیات

 ،)۱۱ :9832این اخالق همسایهداری را در دو اصل مهم

اقلیمی برتری داشته است ،یکی از ویژگییهیای اصیلی

میییتییوان یافییت؛ الییف :روابییط مسییتحکم همسییایگی،

فرهنگ اسالمی رفتار اجتماعی سیالم و رعاییت حقیوق

 :حفظ حقوق همسایگان.
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عقالنیت معماری شیهرها چنیان کیه از تیاریخ اسیالم

حقوق ،حق همسایه است ،اسالم بیهگونیهای اسیتثنایی،

از مهمترین مؤلفه هیای میؤثر بیر سیاختار و سیازمان

نظر سلح آسایش ،سلح نور ،سلح هیوای آزاد ،سیلح
8

میتوان به نمادها ،نهادهیا ،مقتضییات فرهنگیی دینیی و

پیامبر اکرم (ص) که به جنبههای معماری و شهرسیازی

وضعیتهای خاص بوم شیناختی اشیاره کیرد .در واقیع

اسالمی تأکید دارد نیز رعایت حقوق همسیایههیا شیرن

وجهه خاص اسالمی دادن به نمای عمیومی ییک شیهر

اول و مهمی است که نظام سیاختوسیازها بیر پاییه آن

بستگی به تأمین انواع نیازهای مبنایی دارد کیه میردم آن

شکل میگیرد و پابرجا میماند.

بر اساس شاکله ویژه خود از نظر اخیالق و اعتقیادات و
منشهیای فرهنگیی و موقعییتهیای خیاص انسیانی و

با توجه به دییدگاه عالمیان و بیر پاییه منیابع شیریعت

تییاریخی و هنییری و  ...آنهییا را درخواسییت میییکننیید

اسییالمی ،فییرد مسییلمان نبایسییتی از امییال و امییوال

♦

شماره  ♦ 517بهار 96

فضییایی معمییاری و شهرسییازی شییهر ایرانییی اسییالمی،

بهداشت روانیی و سیلح امنییت اسیت .در حیدیثی از

(پژوهنده .)۱ :9812 ،از سیوی دیگیر انسیان موجیودی

همسایگانش در جهت بهرهبرداری شخصی استفاده نماید.

111

جمییعگراسییت و زنییدگی در جمییع مسییتلزم رعایییت

به این ترتیح یکی از خصیصههای اصیلی شیهر اسیالمی

محدودیتهیایی بیه عنیوان حقیوق ،قیوانین و مقیررات

احترام به حقوق شهروندی است که نمود کالبدی خود را

جمعی است که در زندگی فردی کمتر وجود دارند.

همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکلگیری بافت

در مسائل حقوقی مربون به حق همجواری در اسیالم

ی شیهر
شه ری داشیته اسیت .بیدین ترتییح نظیام فضیای م

حقوقی در نظر گرفته شده است به نام «حیق همسیایه».

اسالمی تبلور قوانین و آدا اجتماعی دیین مبیین اسیالم

حقوق همسایگان بیر یکیدیگر بسییار اسیت .از عمیده

میگردد ،قوانینی که بر پایه مبانی فقهی -دینیم میرتبط بیا

حقوق همسایه تیزاحم نداشیتن نسیبت بیه یکیدیگر از

حقییوق همسییایگی اسییتوار اسییت (جییدول شییماره .)9

مبنای اسالمی

راهبرد (فقهی-دینی)

مصداق (تجلی کالبدی)

حفییظ حییریم در طییرح واحییدهای

فرمهای درونگرا و هندسههیای مبتنیی بیر اصیل

ارتقای امنیت در فضاهای خصوصی با انسجام نظام فضایی

مسکونی

سلسله مراتح فضایی

و نظام عقیدتی

4

توجه به حقوق همسایگی

فرمهایی دارای هماهنگی نسبی (ارتفاع و)...

حفظ حقوق مالکان و کاهش تنشهای احتمالی میان آنان

۱

لزوم تعامل همسایگان با یکدیگر

سوره نور ،آیه 22
پیامبر اکرم (ص)
حضرت علی(ع)

3

امام صادق (ع)

لزوم رعایت حقوق شهروندان در هر
ساختوسازها

فرمهایی که ابنیه مسکونی با فضاهای نیمه عمومی
از سایر فضاها جدا میشود
فییرمهییایی کییه از همییاهنگی نسییبی در کالبیید
برخوردارند

تأثیر (از منظر شهرسازی)

ارتقای تعامالت اجتماعی بین همسایگان
ارتقای روحیه برابری و برادری در شیهر و تیأمین حقیوق
شهروندان

ج  .5مبانی فقهی-دینی در باب حقوق همسایه و تحليل آن .مأخذ :نقرهکار و دیگران. 35 :5391 ،

در گذشته یکی از مهمترین عوامیل هوییتدهنیده در

موجبات تحققپذیری حق و حقوقی در این فضاها شده

بافت محالت ،وجود سلسله مراتیح در صیورتبنیدی

و نظم کالبدی ،اجتماعی ،حقیوقی و فرهنگیی و عرفیی

فضاها بهخصوص فضاهای جمعی بود (علیالحسیابی و

ویژهای را در بستر فضاها پابرجا میسیازد .طبعیاً ایجیاد

نگارش .)8۰ :9831 ،انعکاس قوانین اسیالمی در بسیتر

حریم در اماکن مسکونی مسلمانان از جمله اصول ثابت

فضاهای خصوصیی و عمیومی ،گونیهبنیدی و سلسیله

در فرمیابی فضاهای زیستی آنان تلقی مییشیود کیه بیه
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مؤلفههای حاکم بر قلمرو همسایگی

مرتح خاصی از فضا را تبیین میکند .سلسله مراتبی کیه

رعایت سلسله مراتح فضایی در اینگونه ابنیه میانجامد
(کریمیییان و عطییار زاده .)32 :981۰ ،لییذا بازشناسییی

فضاها را در بر میگیرد .گونهشناسی فضیاهایم قلمیروی
همسییایگی در بسییتر شییهر ایرانییی–اسییالمی ،خییود بییه

مؤلفههای حاکم بر قلمروی همسیایگی و بیهدنبیال آن

گونهشناسی و سلسله مراتیح فضیایی از ابعیاد دیگیری

گونهشناسی فضاها در ایین قلمیرو ،نیه صیرفاً بیر بعید

وابسیته اسیت کیه عبیارتانید از مؤلفیههیای :مالکییت
2

3

ابعادی که ماهیت حقوقی ،اجتمیاعی ،فیزیکیی و عرفیی

(نمودار شماره .)8

شماره  ♦ 517بهار96

کالبدی ،بلکه بر ابعاد مهیم دیگیری نییز اسیتوار اسیت،

فضییا  ،مقیییاس فضییا  ،محرمیییت فضییا و ادرا فضییا

♦

111

ن  .3گونهشناسی فضاها در قلمروی همسایگی .مأخذ :نگارندگان.

با توجه به ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی از قبیلم

حقوق همسایگی و نوع قلمیروی اجتمیاعی-کالبیدی

غنای فرهنگی و یرفیتهای کالبدی؛ مشارکت و تعامل

آن ،پژوهش در صدد تحلیل پیوند بین حقوق همسایگی

میییان روسییتائیان امییری اجتنییا ناپییذیر تلقییی شییده

و عرف اجتماعی(تعامل و مشارکت بین ساکنین) ادامیه

(علیالحسابی )8۱ :981۰،لذا رعایت حقوق همسیایگی

پیدا میکند.

نیز بهعنوان یکی از پایههای انسجام اجتمیاعی و انتظیام

اورامانِ تخت ،الگویی منتج از تعامل

ضییرورت در رعایییت و از سییوی دیگییر بییا توجییه بییه

شهرستان سروآباد در استان کردسیتان اسیت کیه در 3۱

جایگیییاهی کیییه در شیییهر ایرانیییی-اسیییالمی دارد؛ در

کیلومتری شهرستان مریوان واقع شده است .بافیت ایین

و حرمیت

روستا از لحاظ معماری بهصورت پلکانی در شییح تنید

قابل تبیین و تعریف است .در نتیجه با تکیه بیر اهمییت

ساخته شده است و پشت بام منزل پایین به منزله حیان

مقیاسهای مختلفِ فضایی ،مالکییت ،ادرا
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کالبدی مطرح میگردد .این حقوق از ییکسیو بیهدلییل

اورامییان تخییت ،روسییتایی از توابییع بخییش اورامییان،

خانه باالست .مهمترین مصالح مورد استفاده در ابنیه این
روستا سنگ و چو

است.

ویژگی های محیطی ،کالبیدی ،دسترسیی و اجتمیاعی.
ویژگی های محیطی در بستر فضیاهای روسیتا در قالیح

مورد نظر صرفاً از نظر ابعاد مداخله و میؤثر بیر مسیهله

نقش می کند ،بیه نحیوی کیه وضیعیت شییح زمیین و

پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد .ابعادی کیه

محییدودیتهییای ژئوموروفولییوژی ،چگییونگی تعریییف

از یکسو به مجموعه فکری "روابط اجتماعی راییج در

روستا" و از سیوی دیگیر بیه "ویژگییهیای کالبیدی-
محیطی حاکم بر روستا" مرتبط می شود .لیذا در جهیت

واحییدهای همسییایگی را نیییز تغییییر میییدهیید و مسیییر
ارتباطی و حرکتی عابر پیاده و خیودرو ،در قالیح «راه»،
نیز تابع محدودیتهای توپوگرافی میباشند.

شناخت و مطالعیه نیوع گونیه شناسیی فضیاها و نحیوه

یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکلدهیی بیه خانیههیای

♦

شماره  ♦ 517بهار 96

با توجه به مسهله و اهداف پژوهش ،شناخت محدوده

عنصر «فرم» در شکلدهی به بافت فضایی روستا ایفیای

تحققپیذیری حقیوق همسیایگی در بسیتر ایین فضیاها

روستایی و بافت فضایی آن ،ویژگی های کالبیدی روسیتا

111

میبایستی ابتدا به نحوه شکلگیری بافت فضایی روسیتا

اسییت .از آنجییا کییه مسییکن ،فضییای خصوصییی زنییدگی

تسلط پیدا نموده؛ زییرا عوامیل میؤثر و مداخلیهگیر در

انسانه است لذا توجه به شرایط آسایش و آرامش در این

شکلگیری این نوع بافت طبیعتاً نشأت گرفته از عوامیل

فضاها و همچنین لحاظ نمودن اقتصیادی بیودن راههیای

بیرونی و درونی حاکم بر روستا و محیطش اسیت ،ایین

دسیتیابی بییه شییرایط فییوق بسییار حییائز اهمیییت هسییت

عوامل با شکلدهی بافتی جدید ،حیق و حقیوق میرتبط

(نقرهکار و دیگران ،)2 :9819 ،پس ویژگی هیای کالبیدی

با این فضاها را نیز به نحوی متمایز شیکل راییج آن بیه

نیز در قالح «بافت» ،بر سازمان فضایی بافت مؤثر است.

نمایش گذاشته است .در یک کالم مییتیوان گفیت کیه

خصوصیات اجتماعی نیز در قالح «عیرف» بیهعنیوان

بافت فضایی اورامان تخت ،حاصل ویژگیهای محیطیی

عاملی تأثیرگذار بر شیوه معماری مطرح بوده و خیود از

و کالبدی و خصوصیات اجتمیاعی و دسترسیی روسیتا

عواملی از قبیل فرهنگ ،ویژگیهای قومی ،آدا

و سنن

است(نمودار شماره .)4

تییأثیر میییپییذیرد .عامییل فرهنییگ بییر بییرونگرایییی و
درونگرایی ،سلسله مراتیح حرکتیی و همچنیین نمیا و
حجم سیاختمان تیأثیر مییگیذارد .عناصیر خروجیی از
عوامل چهارگانه مؤثر بر بافت فضایی روستا را میتیوان
در نمودار شماره  4به نمایش گذاشت.
بحث و تحليل
فضاهای شهری و روستایی ،گذشته از قوانین و مقررات
شهرسازی موجود؛ به نوع سکونتگاه شهری و روسیتایی
و آدا

ن  .4عوامل مؤثر بر شکلدهی بافتت فضتایی اورامتان
تخت .مأخذ :نگارندگان.

و رسوم حاکم بر جامعه بستگی دارد .روسیتاها

و سکونتگاههای کوهستانی در مقییاس عیام و روسیتای
اورامان تخت در مقیاس خاص ،نمونهای بارز از فضیای
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نحوه و میزان تحققپذیری حقوق همسایگی در بسیتر

سکونتی با ویژگیهای خیاص کالبیدی -فضیایی اسیت

ما را به رهیافتی در با

بهنحویکه بر پایه قوانین و مقررات شهرسازی موجیود،

حقوق همسایگی در مقیاس خاص هیدایت میی کنید .در

حقوق اختصاصی مالکانه همسایگی در این نوع فضیاها،

مقیاس عام ،حقوق بر پایه «قانون ،عرف ،رویه قضیایی و

قابلیت تحقق پذیری بسیار پایینی دارد .عدم تحقق پذیری

منابع حقیوق در مقییاس عیام و

دکتییرین»؛ تولییید – تفسیییر – اجییرا میییشییود .حقییوق

مقررات شهرسازی موجیود ،بلکیه ناشیی از ویژگییهیای

و بررسی چالشهای محتوایی این منبع حقوقی در مقابلیه

خاص بافت فضایی این سکونتگاهها اسیت کیه حقیوق و

با شرایط خاص و ویژه شهرسیازی یعنیی بافیت فضیایی

منافع خصوصی را در تقابل با حقوق و منافع عمومی قرار

روستاهایی از قبیل اورامان تخت است.

می دهد .تقابلی که تزلزل این نوع سکونتگاهها را بیهدنبیال
دارد .لذا آنچه پایداری ایین نیوع سیکونتگاههیا را برقیرار
نموده عنصر مکمل قانون ،یعنی «عرف اجتمیاعی» اسیت،
عرفی که تعارض منفعتطلبانم را به تعیادلی پاییدار تغیییر
می دهد .در تبیین موضوع ابتدا به تعارضها و تضاد منیافع
بر پایه قانون پرداخته ،سپس آشتی و توافق جامعه بر پاییه
عرف مورد تحلیل منطقی قرار میگیرد تیا میدل مفهیومی
تغییر این فرایند از تعارض به توافق حاصل شود.

شماره  ♦ 517بهار96

فضاها بر پایه قانون ،نه ناشی از ضعف محتوایی قیوانین و

تحلیل و بازشناسی منبع تحقق پذیری این حق یعنی قانون

♦

و یا تحقق پذیری بسیار پایین حقوق همسایگی در این نوع

همسایگی بهعنوان بارزترین حقوق در شهرسازی ،نیازمند

بافت فضایی این روستا بر پایه قوانین موجود در زمینه
رعایت حق همسایگی ،یعنی قانون مدنی و قانون اساسی

111

جمهوری اسالمی ابران؛ با تعارضاتی روبیهرو اسیت کیه
این تعارضات نه ناشی از ضعف قوانین ،بلکیه ناشیی از
ویژگی های خاص بافت کالبیدی -فضیایی ایین روسیتا
است .پایداری و ثبات در همزیسیتی سیاکنین روسیتای
اورامان تخت بیانگر الگویی خاص از سکونت است کیه
با وجود تعارض بین نحوه توسعه کالبدی-فضایی روستا
با قوانین جاری کشور (بهخصوص قانون مدنی و قیانون
اساسی) ،نوعی تعامل و توافقی عرف محیور بیر روسیتا
حاکم است که پایداری و انسیجام سیکونتی آنرا منجیر
شده است .در جیدول شیماره  ،2بخشیی از تعارضیات
مذکور تشریح و صورتبندی شده است.
قوانین و مقیررات شهرسیازی کیه پاییه و اسیاس آن از
قانون مدنی و قیانون اساسیی شیکلگرفتیه اسیت ،ضیامن
اصلی تحقق عدالت اجتماعی در قالح «حقیوق مالکانیه و

مأخذ :مرادخانی و دانا سالم.4 :5398 ،

تعارضها و تضاد منافع بر پایه قانون
تحلییییل و بررسیییی حقیییوق همسیییایگی در بسیییتر
سکونتگاههایی با محدودیتهای ژئومورفولوژی خیاص،

اساس توسعه کالبدی -فضایی شهرها و دستیابی به عدالت
اجتماعی تلقی نمود .قیانون در بسیتر فضیاهای شیهری و
روستایی ،مالکیت را عنصری جداییناپذیر از ایین فضیاها
دانسته و اساس شکل گییری حقیوق خصوصیی و حقیوق
عمومی را بر مبنای مالکیت فضاها تعریف میکند.
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ت  .5نمایی از خانههای پلکانی روستای اورامان تخت.

منافع عمومی جامعه» است ،لذا قانون را میی تیوان پاییه و

مادهقانونی
اصل 4۰
قانوناساسی
ماده 18
قانون مدنی
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ماده 1۱
قانون مدنی

رویکرد ماده قانونی در بستر بافت فضایی اورامان تخت

متن مادهقانونی
«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بیه غییر ییا

حاتمی،

اشترا

تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»

9833

منافع جامعه ،مالکیت مطلق را از مالک سلح کرده.
این حق در بستر فضاهای اورامان تخت رایج بوده بهنحویکه رعاییت

«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».

آن ،ساکنین را به تعاملی مشتر سوق داده است.
به دلیل محدودیتهای ژئومورفولوژی و محیطی حاکم بر روستا ،ایین
مادهقانونی از بعد آمرانه قانون به نوعی عادت و عرفی پایدار و میورد

«هرگاه زمین یا خانه کسی ،مجرای فاضال یا آ باران کسی بوده
است ،صاحح آن خانه یا زمین نمیتواند از آن جلوگیری کند ،مگر

قبول عموم ساکنین بدل شده است.

اینکه عدم استحقاق او معلوم باشد»
«اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحح ملک اذن داده

ماده 13
قانون مدنی

عرف اجتماعی حاکم بر روستا ،اذن استفاده از ملک خصوصی (بیام و
حیان مسکونی) بهعنوان راه عبوری را امری عدالت محور و دائمی در

باشد که از ملک او عبور کنند ،هر وقت بخواهید مییتوانید از اذن
خود رجوع کرده و میانع عبیور او بشیود و همچنیین اسیت سیایر

جهت سکونت ساکنین و قابلیت توسعه کالبدی روستا تلقی میکند.

ارتفاقات»
ماده 11
قانون مدنی

ماده 92۰
قانون مدنی

ماده 98۰
قانون مدنی

ماده 989
قانون مدنی

«هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا
آ باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و ییا بیرف

ماده 988
قانون مدنی

ماده 3۰4
قانون مدنی

بافت کالبدی-فضایی روستا ایجا کرده است که حق مطلق و کامیل
مذکور را به عرفی قابلانعطاف و مورد پذیرش عموم روستاییان تبدیل

بریزد مگر به اذن او»

کند.

«اگر صاحح دیوار بههمسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیری

اذن متقابل تک تک ساکنین به همسیایگان در جهیت اسیتفاده از ملیک

بگذارد یا روی آن بنا کند ،هر وقت بخواهد میتوانید از اذن خیود
رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلح کرده

شخصی ( حیان مشتر ) ،این حیق را بیه عرفیی مبتنیی بیر اصیول و
ضوابطی مشخص ،تغییر داده است ،اصولی که پایداری عرف حاکم را

باشد»

ید میکشد.

«کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بیدون اذن او

ولی پور،

شرایط اقلیمی و محیطی روستا این حق مطلق را از سیاکنین سیلح و

خروجی بدهد و اگر بدون اذن او خروجی بدهد ملیزم بیه رفیع آن

9832

اجازه به اشترا گذاری فضیاهای خصوصیی را بیا رعاییت اصیول و

خواهد بود»

ضوابطی بههمسایهها داده است.

«اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود

ماده قانونی مذکور ،مطلق بیودن حیق مالکییت را عامیل دسیتیابی بیه

باید ازآنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آنرا عطف کند
و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین ریشههای درخت

سکونت و آرامش ساکنین میداند ،حقی که در بستر روستای اورامیان
تخت مفهوم واقعی خود را به مجموعه توافقها و معیارهایی در قالح

که داخل ملک غیر میشود»
ماده 982
قانون مدنی

فضاهای خصوصی و تبدیل آن به فضاهای عمومی در جهیت

عرف اجتماعی داده است.
از فضیاهای نیمیه خصوصیی بیهعنیوان حییان و راه

«کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه

استفاده مشیتر

شود مگر تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضیرر از
خود باشد»

دسترسی ،تصیرفات ممکنیه در ایین فضیاها را بیه حیداقل رسیانده و
هرگونه ادعای مالکیت را به توافق جمعی منتهی میسازد.
از بام همسایه پایینی بهعنوان حیان و راه عبوری ،حق

«کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانیه همسیایه در بیاز کنید

استفاده مشتر

اگرچه دیوار ،ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی
خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منیع او را نیدارد ولیی

و اجازه هرگونه تصرف در این فضا را از صاحح حیان گرفته و عالوه
بر آن حقوقی نیز در استفاده درست این فضیا بیر گیردن دارد ،حیق و

همسایه هم میتواند جلوی روزنه و شیبکه دییوار بکشید ییا پیرده
بیاویزد که مانع رؤیت شود»

حقوقی که وی نیز از همسایه باالدستی که از بام او اسیتفاده مییکنید،
انتظار دارد.

«کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم
آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حیق مزبیور بیه حیال خیود بیاقی

مسالمتآمیزی ساکنین روستا ،از محدوده رعایت ماده قیانونی میذکور
فراتر رفته و در حقیقت به نوعی سازش و همزیسیتی پاییداری منجیر

میماند».

شده است که همواره با ثبات همراه بوده است.

قییوانین و مقییررات در فضییاهای شییهری همییواره بییا

قانونی فوق در بستر بافت فضیایی روسیتای اورامیان

چالشهای انکارناپذیری روبهرو است که ناشی از تقابل

تخت ،نمایانگر این واقعییت اسیت کیه بافیت فضیایی

منافع بیین انیواع فضیاهای شیهری از ییکسیو و تنیوع

روستا نه بر پایه قانون (که منبع اصیلی حقیوق اسیت)،

میالکیتی این فضیاهیا از سوی دیگر هست .تحلیل مواد

بلکه بر اساس مرجع مکمل قانون ،یعنیی عیرف جامعیه
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ج  .1نمونههایی از مواد قانون مدنی و قانون اساسی و تحليل آن در بستر بافت فضایی-کالبدی اورامان تخت کردستان.

شکلگرفته است .از بارزترین موارد قانونی که نماییانگر

یا ملک دیگری حق مرور یا مجرای آ

تعارض بین قانون و بافیت فضیایی روسیتا اسیت ولیی

داشته ،صاحح خانه یا مالک نمیتواند مانع عبور او یا

نمایانگر توافق جامعه بر پایه عرف است ،تغییر محتوایی
قاعده ال ضرر از بعد قانونی به بعد عرفی است.

بردن از ملک خود شود.

ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قیانون
و مربون به وضیع طبیعیی امیال

باشید (بیهخصیوص

ساختار ابنیه شهری را نظم بخشیده ،بهشمار مییرفتنید؛

روستاهایی از قیل اورامان تخت کیه مشیمول ایین امیر

قاعده ال ضرر نیز از مهمترین این احکام است .ماهییت

می شود) .مثالً زمینی که باالتر از زمین دیگیر اسیت ،بیر

و محتوای قاعده ال ضرر بناهای شهرهای اسالمی را نیز

حسح طبیعت که قیانون نییز آن را محتیرم میی شیمارد،

تحت تأثیر قرار داده لذا گسترش شهر تیابعی از «جلیح

دارای حق ارتفاق برای فاضال

باران نسیبت بیه

منفعت و دفع ضرر» بوده است (عبدالستار922 :9823 ،

زمین پایینتر است .به نحوی که همین فرایند قانونی نیز

♦
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در کشورهای اسالمی احکام فقهی بهمثابه قوانینی کیه

مانع آ

به ملک خود

و علیآبادی .)9831 ،بر اساس قاعده «ال ضرر» تصرفات

در بستر فضاهای روستای اورامان تخت با بهره گیری از

111

در ملک شخصی باید مبتنی بر اصول و ضیوابطی باشید

عرف اجتماعی قیوی و مسیالمت و همزیسیتی عادالنیه

که سبح اضرار به دیگران نگردد (سییفیان 28 :9822 ،و

محقق شده و پایداری روستا را بهدنبال داشته است.

وآ

علیآبادی)9831،؛ لذا تعامل و توافق در ارائیه اصیول و
ضوابطی مشیتر  ،پاییهگیذار توسیعه کالبیدی-فضیایی
روستای اورامان تخت است.
بنابراین آنچه اصول و ضیوابط حقیوق همسیایگی در
بافت ایین روسیتا بیر آن تکییه کیرده و باعیث توسیعه
کالبدی -فضایی روستا بدین شکل شده ،عواملی از قبیل
عرف اجتماعی ،مسالمتآمییزی همسیایگان ،همیدلی و
هم زبانی ساکنین و همبستگی خویشاوندی است نه یک
مبنای قانونی که سایر شهرها و روستاهای کشور بر پایه
آن استوار است.

ت  .1بافت کالبدی-فضایی روستتای اورامتان تختت.
مأخذ :آرشيو تصاویر نویسندگان؛ اردیبهشت .5394

یکی از مهمترین موارد قانونی که پیریزی روستاهایی
از قبیل اورامان تخت بر پایه آن استحکام سکونتی پیدا

آشتی و توافق جامعه بر پایه عرف

دسته از حقوقی است که برای شخص ،در ملک دیگری

اورامان تخت (و بسیاری از سکونتگاههایی از این قبییل)

وجود داشته باشد .مثالً در زمین یا خانه کسی ،مجرای

قوانین و مقررات شهرسیازی در راسیتای تحقیق حقیوق

باران زمین یا خانه دیگری باشد .در این

همسایگی ،با تعارض بین حق مالکیت و منیافع عمیومی

صورت صاحح آن خانه یا زمین نمیتواند از استفاده

روبهرو اسیت .قیوانین در تعرییف نسیبیت بیین حقیوق

همسایه جلوگیری کند .اگر کسی از ایام قدیم در خانه

مالکانه و منافع عمومی با ابهامات ریشهای همیراه اسیت،

فاضال

یا آ
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میکند« ،حق ارتفاق» است .منظور از حقوق ارتفاقی ،آن

با توجیه بیه شیرایط و ویژگیی هیای خیاص روسیتای
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ابهاماتی که نه ناشی از ضعف و کاستیهای قانون بلکه به

قدیم در شهرسازی اسالمی ،عرف جایگاه بسیار واالییی

شرایط خاص محیط و محدودیتهای ژئومورفولیوژیای

در رعایت حقوق اجتماعی ،بهخصوص حقوق همسیایگی

مرتبط است که باعث تقابل حق مالکیت و منافع عمیومی

داشته است .با گذشت زمان و پیچیدگیهایی که در بسیتر

(پایداری سکونت روستا) شده است.

شهر و شهرسازی نمود پیدا کرد ،از نقش عیرف کاسیته و

حال این سؤال مطرح است کیه آییا در چنیین شیرایطی

اهمیت قانون پررنگتر شد .روستای اورامان تخت با بافت

توسعه کالبدی -فضایی این نوع سکونتگاههیا امکیانپیذیر

فضایی خاص خود ،نمونهای از فضای سکونتی استوار بیر

است؟ و اینکه آیا در حوزه برنامهریزی و مدیریت شهری،

پایه عرف اجتماعی است .جدول شماره  8به تحلیل نقیش

مکملی برای قوانین و مقررات شهری وجیود دارد کیه بیر

عرف و عوامل مرتبط با آن در بستر روستای اورامان تخت

پایه آن توسعه این فضاها قابلتعریف و تبیین باشد؟ از

پرداخته است.

مشخصات بافت



توضیحات



ساماندهی و انتظام فضاهای دسترسیدهنده مانند داالنها  ،هشتیها و  ..بهمنظور کنتیرل
حجم تبادل هوایی

شییییبکه دسترسییییی و
ارتباطات




نمونه تصویری در بافت روستا

طراحی پیاده راههای پلکانی در همجواری منازل مسکونی برای دسترسی بیه واحیدهای
مسکونی قرار گرفته در دامنه کوه


تأسیسییات و تجهیییزات
شهری




استفاده از پشت بام و حیان واحدهای مسکونی برای هدایت کابلهای برق و لولیههیای
آ آشامیدنی به منازل باالدست
هدایت آ های سطحی و فاضال از واحدهای مسکونی باالی دامنه کوه تا واحیدهای
قرار گرفته در پاییندست ،با تعامل متقابل همسایهها

نظام سیکونتیم عرصیه و

حذف عنصر حیان با افزایش شیح زمین و امکان استفاده از سقف طبقه یا خانیه پیایین
دست بهعنوان حیان و یا معبر عبوری.



تعامل جمعی در نظم بخشیدن به نظام بصری روستا با هماهنگی در سیاختوسیازها از

اعیان

قبیل جهتگیری منازل و پنجرهها و ورودی خانهها

سلسله مراتح فضایی



تغییر سلسله مراتح محرمیت بر پایه اصول حاکم بر عرف روستا (مثال :استفاده مشتر
از حیان ،بام و تعدیل در محدودیتهای بصری)



تعریفی نو از سلسله مراتح فضایی براساس پایداریم سکونت و توسعه تعیادل و تعامیل
بین نحوه استفاده از فضاهای خصوصی و عمومی


نظام مالکیتی و حقوقی


روابییییط اجتمییییاعی و
همسایگی



رعایت حقوقی معین در استفاده مشتر از فضاهایی مثل بام و حیان؛ در نتیجیه تبیدیل
تعارضات قانونی در ساخت و ساز به تعامالت عرفی در توسعه پایدار
برونگرایی معماری و عدم تعریف مشخص عرصههای جمعی و خصوصی با توجیه بیه
روابط قوی همسایگی
مسالمتآمیزی ساکنین ،همبستگی خویشاوندی و تعامالتی پایدار که منجر بههمزیسیتی
پایدار و باثبات در بین ساکنین روستا میشود.

ج  .3موارد عرفی رایج در بستر بافت فضایی اورامان تخت و تحليل آنها.
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تبدیل فضا از مالکیت مطلق به مالکیت عام با تعامل و توافیق سیاکنین روسیتا (تغیییر از
مالکیت خصوصی به نیمهخصوصی-نیمهخصوصی)

اورامان تخت و امثال آنرا مییتیوان از دو منظیر میورد

تعریف ،میتوان به مجموعهای از توافقهیا و حقیوق از

بررسییی قییرارداد؛ «اسییتنادهای مسییتدل از شهرسییازی

قبیل رعایت حقوق متقابیل توسیط سیاکنین ،تعیامالت

اسالمی» و «احکام مستخرج از قرآن کریم» که در ادامیه

خویشیییاوندی ،همیییدلی و هیییمزبیییانی سیییاکنین و

به این دو مبحث پرداخته میشود.

مسالمت آمیزی همسایگان اشاره نمیود .از سیوی دیگیر

ستون فقیرات امیت دارد کیه در مجموعیهای از اصیول

حییاکم بییر جامعییه اسییت کییه عقییالی جامعییه آنهییا را

اخالقی متجلی می شود (اخوت ،الماسییفیر و بمانییان،

میشناسند .البته امر به تابعیت عرف ،الزمهاش این است

 .)82 :9831اییین اصییول یییا از طریییق قییانون و یییا در

که خود امرکننده به آن چیزی که دیگران را امیر بیه آن

مواردی ویژه (مثل روستای اورامان تخت) بیا تکییه بیر

میکند عامل باشد .طبق آیه  3۰سوره نحل که در آن به

♦

اسالم نگرش خاصی در میورد همسیایگی ،بیهعنیوان

عرف به معنای آن دسته از سنتها و سیرههیای جمییل

شماره  ♦ 517بهار96

حاکمیتِ عرف اجتماعی بر نظیام سیکونتی روسیتای

مورد پذیرش قرار گرفته است .بهنحویکه در بطن ایین

عرف به منصه اجرا در میآید.

اهمیت تأمین آرامیش و سیکونت بیرای عمیوم جامعیه

111

1

در گذشته که روند تغییر و تحوالت و رشد شهرها به

اشاره دارد؛ هیچ مقررات و ضوابط دیگیری حیق نیدارد

کندی صورت میگرفیت و امکانیات و تنیوع ابزارهیا و

اییین آرامییش را بییههییم بزنیید چییه اییین مقییررات بییرای

مصالح ساختمانی و فناوری و نیز سالیق محیدود بیود،

بهرهمندی یک فرد باشد و چه یک گروه.

نظام عرفی و فرهنگی بهخوبی عمل میکرد و محصیول

در حقیقت در بستر اورامان تخت میتوان بیه تعیادل

(صالحی .)۱2 :9832 ،با توسیعه و گسیترش شیهرها و

تعادل بیین قاعیده تسیلیط (تسیلط و اختییار مالیک بیر

پیچیدگی فناوری ساخت و ساز ،قیوانین شهرسیازی بیا

هرگونه تصرف در اموال خویش) و قاعده ال ضرر (نفی

حفظ حقوق مالکانه مردم ،با اهدافی چون برقراری نظم،

مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسالم) که توسیعه

کنترل و مهار جمعیت در شهرها (کاشانی )8 :9819 ،پیا

کالبدی -فضایی روستای اورامان تخت را بهدنبال داشته

به عرصیه قضیاوت و کنتیرل در شهرسیازی گذاشیت.

است ،بیانگر این واقعیت است که اسیتواری جامعیه بیر

پیچیدگیهای نظام شهر و شهرسیازی بیدین جیا خیتم

پایه عرف ،بازگشت به شهرسازی سنتی و عصر بدویت

نشده ،بلکه شرایط خاص حاکم بر بعضی سیکونتگاههیا

نیست بلکیه نمیود واقعییم مشیارکت و در ِ اجتمیاعیم

(از قبیل روستای اورامان تخت بهدلیل محیدودیتهیای

ساکنین از برقراری توسعه عیدالت محیوری اسیت کیه

طبیعی) ،قوانین و مقررات را برای پاسخگویی به تحقیق

شهرسازی مدرن امروز از دستیابی به این آرمانها عاجز

عدالت اجتماعی کافی ندانسته ،بلکه راهحل را در بسیتر

مانده است.

مرجعم حقوقیم شهرسازیم پیشین ،یعنی عیرف اجتمیاعی
مییابد .عرفی که ریشه در مناسبات اجتماعی دارد.

آرمانهیایی کیه جیای خیالی آنهیا در بسیتر توسیعه
کالبدی -فضایی شیهرهای امیروزین بیهوضیوح نماییان

منظور از عرف اجتماعی در این پژوهش عبارت است

است .اسیتفاده و بیه کیارگیری رویکردهیای حیاکم بیر

از مجموعه ای از توافقها ،معیارها و هنجارهیایی کیه از

شهرسازی سنتی و سکونتگاههایی از این قبیل می توانید

سوی عموم ساکنین روستای اورامان تخیت و امثیال آن

بییش از بییش همکیاری ،مشیارکت و

در بهبود و در
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آن شهرهایی با شیکل و سییمای میوزون و پاییدار بیود

بین قاعده تسلیط و ال ضرر بیه وضیوح دسیت یافیت.

تعامل متقابل همسایهها در نظام شهرسازی امروزی نییز

در معماری و شهرسازی ایرانی ،میتواند تحقیقپیذیری

کارآمد باشد.

شهرسازی اسالمی را بهدنبال داشته باشد.
عرف را می توان بعد پنهانی مشیارکت در شهرسیازی

مدل مفهومی خروجی
شماره  ♦ 517بهار 96
♦
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بر پایه مقررات سنتیم حقوق مدنی ،مالکیت یک حیق

ایرانی-اسالمی تلقی نمود .این عرف حلقه فراموششده

کامل و مطلق بوده است ،مالک میتوانسته در ملک خود

در معماری و شهرسازی سنتی است که صیرفاً بیر پاییه

در فضای باال و زیرزمین هر تصرفی را بنمایید ،بیا ایین

قانون پابرجاست .در همین راسیتا و در جهیت تقوییت

حال در تاریخ حقوق ایران ،هییچ میالکی نمییتوانسیته

جایگاه عرف ،بهبود رفتار مشیارکتی و تیوافقی سیاکنین

است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد

شهرها و روستاها و بازتعریف اصول پایهای شهرسیازی

(کاشانی.)9 :9819 ،

ایرانی-اسالمی ،به ارائه مدل مفهومی پیژوهش پرداختیه

اصول و پیریزی ضوابط و مقیررات شهرسیازی بیر

میشود.

پایه قوانینی از این قبیل ،از یکسو فضاهای سکونتی میا

الگییوی مفهییومیم مییذکور(نمودار شییماره  ،)۱فراینیید

را به شیهر ایرانیی-اسیالمی نزدییک و از سیوی دیگیر

پژوهش از ضرورت تا یافتههای آن را به نمایش گذاشته

بهکیارگیری صیحیح مکمیل ایین قیوانین ،یعنیی عیرف

است .بهنحویکه خاستگاه قانونی حقیوق شیهروندی و

جامعییه؛ فضییاهای سییکونتی را از تعییادل اجتمییاعی

همسایگی را از تضاد تا توافق در فضاهای سیکونتگاهی

برخوردار میسازد .تحققپذیری حقیوق همسیایگی کیه

نشان می دهد .از آنجا که سیازمان کالبیدی روسیتاها در

بهعنوان حریمی در بستر معماری و شهرسازی اسیالمی،

فراینییدی تعییاملی بییا حضییور عییواملی چییون عالیییق و

از طریق تقسیمبندی فضاها بیه عمیومی و خصوصیی و

تمیییایالت و همچنیییین نیروهیییای محیطیییی شیییکل

رعایت سلسله مراتح به وجود مییآیید (حمیزهنیژاد و

میییگیرد(علیییالحسییابی و نگییرش)82 :9831،؛ الگییوی

معینمهر ،)9812 ،در روستای اورامان تخت ،صیرفاً بیر

مذکور ،منطق جدیدی از شیکلگییری سیکونتگاههیا را

پایه قانون تحققنیافته بلکیه نیازمنید منبیع دیگیر قیانون

نشان میدهد که نه صرفاً براساس قوانین بلکه براسیاس

یعنی عرف بوده است.

عرف اجتماعی حاکم بر روستا ،تعریف و تبیین میشود.

امییروزه یکییی از مهییمتییرین معضییالت زنییدگی در

مدل نهایی پژوهش ،نه درصدد تبیین ایین مفهیوم کیه

متقابل واحدهای همسایگی است و بسیاری از منتقیدان،

با قانون در تعیارض مییباشید بلکیه ارائیهدهنیده ایین

این معضل را به دلیل اقتباس صریح و سریع در معماری

واقعییت اسییت کییه توسییعه کالبییدی-فضییایی روسییتای

میدانند ،در حیالی

اورامان تخت و امثال آن ،بر پاییه قیانون بیا تعارضیاتی

که قرون متمادی است زنیدگی سیاکنین روسیتاهایی از

همراه است که بخش عنصر مکمل قانون ،یعنیی عیرف

قبیل اورامان تخت در بستری بر پایه عرف تیداوم دارد.

اجتماعی آنرا امکانپذیر و محقق نموده و پایداری ایین

این امر نشاندهنده غنای فرهنگ روستا است (نقیرهکیار

نییوع سییکونتگاههییا را منجییر شییده اسییت .لییذا بعیید

و دیگران .)2 :9819 ،لذا تبیین و تقویت جایگاه عیرف

معرفت شناسیی پیژوهش بیشیتر بیر جایگیاه و اهمییت

آپارتمان از فرهنگ و معماری غر
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مجموعههای مسکونی شهری (آپارتمانهیا) ،عیدم در

همزیستی ساکنین اورامان تخت منطبق بر عرف بیوده و

حقوق عرفی در این سکونتگاهها تاکید دارد تا به چالش

بوزان در نیشابور»؛ نشان میدهد که عدم تعارض منیافع

کشاندن قوانین جاری کشور.

و در مقابل تداوم حیات اجتماعی در کالبدِ فضایی آنها

و بهرهبرداری مشتر از فضاها به شیکل عیرف دیرینیه

ارائهدهنده جایگاه و منزلت حقوق عرفی و عوامل میوثر

در بستر سکونتگاههایی از قبیل «روستای اورامان تخیت

بیر آن از قبیییل تعیامالت خویشییاوندی ،مسیالمتهییای

در کردستان ،کنیگ در مشیهد ،پالنگیان در کردسیتان و

همسایگی ،همدلی و همزبانی ساکنین است.
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پایداری در روابط اجتماعی ،همزیستی ساکنین روستا

بر پایه الگوی مذکور استوار میباشید و ایین الگیو نییز

♦

111

.

نتيجه
در این مقاله به دنبال تحلیل و تبیین این مفهوم بیودیم
که حقوق همسایگی بهعنوان یکی از پایهایترین حقوق
در حوزه شهر و شهرسازی ،صرفاً بر پایه قانون ،تفسییر

نمیشود و به اجرا در نمیآیید .شیرایط و ویژگییهیای
حاکم بر هر سکونتگاه نوع تعریف و تبیین ایین حقیوق
را مشخص میکند اما قانون بیا تمیام جامعییت و دقیت
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ن  .1مدل مفهومیِ خروجی پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

خود ،نسبت به شیرایط و ویژگییهیای خیاص محییط،

حیاتی پایدار در سکونتگاهها و تکمیل و توسعه قیوانین

همیشه پاسخگو نیست .آنچه به عنیوان مکمیل قیانون و

و مقرراتِ نظم اجتماعی و شهرسازی باشد.

تقویتکننده تحقق پذیری و رعایت حقوق ،بهخصیوص
حقوق همسایگی است ،عرف اجتماعی خواهد بود .این

« .9یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتًیا غَییرَ بُیُیوتِکُمْ حَتیىَ تَسْتَأْنِسُیواْ وَ
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که نهتنها بیر پاییه قیانون و مقیررات اجراییی موجیود،

♦

عرف تعارض بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در بین

پینوشت

حاصییل نشییده بلکییه توسییعه فضییایی–کالبییدی اییین

نسبت به خانواده و مالش ببندد ،آن همسایه مؤمن نیست ،پیامبر (ص)

111

سکونتگاهها را نیز با چالشهای حقوقی روبهرو خواهید

سپس به حقوقی که همسایگان بر یکدیگر دارند پرداختند و از جمله

ساخت .رایج شدن عرف در بستر توسیعههیای شیهر و

آنها به مسهله مرتفعسازی اشاره نمودند که نباید بدینوسیله موجبات

تُسَلِّمُواْ عَلىَ أَهْلِهَا ذَالِکُمْ خَیرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»

ساکنین روستای اورامان تخت را به تعاملی پایدار تبدیل

 .2قاعییده ال ضییرر از قواعیید مشییهور فقهییی اسییت کییه در بیییشتییر

می کند که نمود واقعی آن تولید و تداوم بافیت فضیایی

ابییوا

فقییه کییاربرد دارد و مضییمون آن اییین اسییت کییه ضییرر

این روستا و دیگر سکونتگاههای مشیابه اسیت .تعیاملی

در اسالم مشروعیت ندارد و هرگونه ضیرر و اضیرار در اسیالم نفیی

شهرسازی ،نوعی بازگشت عالمانه به شهرسیازی اصییل
ایرانی-اسالمی است.
عییرف ،نمییود واقعییی همکییاری ،تعامییل ،مشییارکت،
مسالمتآمیزی ،همیدلی و هیمزبیانی و در اجتمیاعی
ساکنین از برقراری توسعه عیدالت محیوری اسیت کیه

شده است.
 .8پیامبر اکرم (ص)« :کسی کیه در

خانیهاش را از تیرس همسیایه

آزار همسایه با اشراف بر داخیل منیزلش و جلیوگیری از وزش بیاد،
فراهم کند».
 .4پیامبر اکرم (ص)« :صلهرحم ،خوشاخالقیی و خیوش همسیایگى،
شهرها را آباد و عمرها را زیاد میکند».
 .۱حضرت علی (ع)« :خانه را شرافتى است؛ شرافت خانه بیه وسیعت
حیان (قسمت جلوى خانه) و همنشینان خو
است ،برکت خانه جایگاه خو

است و خانه را برکتى

آن ،وسعت محوطه آن و همسیایگان

شهرسازی مدرن امروز در دستیابی به آن دچار چالش و

خو

با خأل مواجه است.

 .3در حدیثی از امام صادق (ع) که از پدر گرامیاش امام باقر (ع) نقل

امروزه در بستر بافتهای پیچیده شیهری ،نمیودی از
تعامل بین ساکنین حتی در مقییاس ییک آپارتمیان نییز

آن است».

میکند ،فرمودند« :همسایه مانند خود انسان است؛ نه ضرر میرساند و
نه ستم میکند و احترام همسایه بر همسایه مانند حرمت مادر اوست».

 .2فضیای "خصوصییم عمیومی"(« )Public private spaceفضیایی

کمتر دییده مییشیود .در نتیجیه تعارضیات بیین منیافع

بیرونی که به نظر عمومی میآید؛ اما در حقیقت از مالکییت خصوصیی

شخصی باعث به وجود آمدن تنشها و بهدنبال آن ،عدم

برخوردار است و ممکن است از حد کنترل زیاد ( یا کمی ) برخیوردار

آسایش و آرامش در مسکن موجود میشیود .بیا وجیود
اینکه نقش قوانین و مقررات در نوع ساخت و سیازهای

باشد» .فضای" عمومیم خصوصی"(« )Private public spaceمالکیت

عمومی؛ اما با فضایی کیارکردی بیرای کیاربران معیین ،سیازمانهیای و
نهادهای اداری ،اراضی مسکونی و پردیسهای دانشگاهی».

برقراری تعامل بیرای زیسیتی بهتیر مییتوانید در بسیتر

در جهت در و سازماندهی فضا و اجتمیاع ،در مقییاس فضیایی بیه

مشارکت و همکاری ساکنین اتفاق بیفتد .لذا بازشناسیی

نوعی تقسیمبندی اشاره دارد که این تقسیمبندی از میزان انحصیاری و

و تبیییین دقیییق قواعیید و مناسییبات دیرینییه حییاکم بییر

بسته یا باز بودن و نحوه مواجهیه و برقیراری ارتبیان در فضیا نشیات
گرفته میشود؛ تقسیمبندی براساس مقیاس فضیایی عبیارت اسیت از:

شکل گیری فضاهای سکونتی(از قبیل روسیتای اورامیان

جسم ،خانه ،محله و شهر.

تخت) میتواند خاستگاه قواعدی اصیولی بیرای تیداوم

« .1و اهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا و جعل لکیم مین جلیود االنعیام
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موجود بسیار اهمیت دارد ولی نحوه استفاده و بهنیوعی

 .3در کتا

فضاهای عمومی و خصوصی نوشته دکتر علی مدنی پور؛

بیوتا تستخفونها یوم یعنکم و یوم اقامتکم و من اصوافها و اوبارهیا و
اشعارها اثاثا و متاعا الی حین» (خداوند براى شما از خانههایتان محیل
سکونت و استراحت قرار داده و براى شما از پوست دامهیا خیمیههیا
پدید آورده که روز کیو کیردن و روز اقامیت خیود آنهیا را سیبک
مییابید و از پشمها و کر ها و موهاى آنها براى شما اثیا

منیزل و

فهرست منابع
 -قرآن کریم(سورههای نور و نحل).

انتشارات هله ،تهران.
 انجمنی ،زینح"،)9819(.بررسی جایگاه و مفهوم همسیایگیدر کالبد شهر اسیالمی" ،همیایش ملیی معمیاری و هوییت بیا
محوریت مسکن اسالمی ایرانی ،همدان.
 الیاسییی ،ابییراهیم"،)9812( .اورامییان تخییت ،شییهر پایییدار"،کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسیعه پاییدار شیهری،

 -سیفیان ،محمدکایم"،)9822(.قاعده الضیرر و رعاییت آن در

اصول معماری و شهرسازی اسالمی" ،فصیلنامه هنرهیای زیبیا،
شماره ،8صص.22-28

 -شییریعت پنییاهی ،ابوالفضییل"،)9838(.بایسییتههییای حقییوق

اساسی" ،نشر میزان ،تهران.
 -شهید ثانی ،زینالعابدین بین علیی عیاملی" ،)9833(.مسیکن

الفؤاد عند فقد االحبی و االوالد"[منبیع الکترونیکیی  ،موسسیه
تحقیقات و نشر معارف اهلالبیت(ع) ،چاپ اول ،قم.
 صییالحی ،اسییماعیل"،)9832(.تحلیییل کییارکردی ضییوابط ومقررات شهرسازی در شکل گیری شیهر خیو ؛ نمونیه میوردی
شهر تهران" ،پایاننامه دکتری شهرسازی ،دانشکده هنرهای زیبا.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز.
 پاشا ،ابراهیم "،)9823 (.نهضت کوفه از دییدگاه روانشناسییاجتماعی" ،نشر آتیه ،تهران.
 -پژوهنده ،هادی؛ پژوهنده ،علی "،)9812(.نقیدی بیر هندسیه

ایران" ،انتشارات پارس بو  ،تهران.

سال اول ،صص.2۱ -32
 علیالحسابی ،مهران؛ نگارش ،نفیسه"،)9831(.تجلیی فضیایجمعی در سکونتگاههیای روسیتایی" ،مجلیه مسیکن و محییط
روستا ،دوره  ،21شماره  ،982صص.83-21
 -علیالحسابی ،مهران"،)981۰(.نقش سیازمان هیای میردم نهیاد و

 -خالییدین ،سییتار؛ کریمیییان ،حسیین و پوراحمیید ،احمیید.

("،)9818تبیین جایگاه اسیالم در رونید شهرنشیینی و سیازمان
فضای شهری ایران" ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی – اسیالمی،

رهبران محلی در توسعه روستایی؛ نمونیه میوردی :بنیدر الفیت"،

مجله مسکن و محیط روستا ،دوره ،8۰شماره  ،984صص.43-8۱
 فیروزآبادی ،محمد«،)9822( .قاموس المحیط» ،جلد سوم.فالح ،محمدجواد"،)9831(.حقوق همسایگی" ،ماهنامه فرهنگی

 -حمزه نژاد ،مهدی؛ معین مهر ،صدیقه"،)9812(.اصول اجتمیاعی

– اجتماعی موعود ،سال  ،9۱شماره  ،929صص.83-23

 خسیییروی ،محمیییدباقر؛ بمانییییان ،محمدرضیییا؛ سییییفیان،محمییدکایم"،)9812(.نقییش هویییتسییاز قاعییده الضییرر در

شماره  ،۱2صص.۱9-9
 -کاتوزیان ،ناصر"،)9833 (.دوره مقدماتی حقوق مدنی :امیوال

طراحی شهر و محله بر اساس متون اسالمی" ،اولین همایش ملیی
معماری و شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.

شکلگیری الگوی معماری اسیالمی" ،فصیلنامه نقیش جهیان-

 کاشانی ،سیدمحمود"،)9819(.حقوق مالکانه در پرو مقرراتشهرسازی" ،مجله تحقیقات حقیوقی دانشیگاه شیهید بهشیتی،

و مالکیت" ،نشر نی ،تهران.
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شماره  ،92صص .92-۱
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 -عبدالستار ،عثمان "،)9823(.مدینیه اسیالمی" ،ترجمیه علیی

چراغی ، ،انتشارات امیرکبیر ،تهران
علیییآبییادی ،محمیید؛ هاشییمی طغرالجییردی ،مجییید،)9831( .
"ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقیررات معمیاری
اسالمی" ،نشریه انجمن معماری و شهرسازی ایران ،شیماره ،9

شهری از دید اخالق و حقوق اسیالمی" ،مجلیه پیژوهشهیای
اجتمییاعی اسییالمی ،شییماره دوم(پیییاپی ،)12سییال  ،91صییص
.293 – 932
 -حییاتمی ،علییی"،)9833(.قییانون اساسییی جمهییوری اسییالمی

♦

 اخییوت ،هانیییه؛ الماسیییفییر ،هانیییه؛ بمانیییان ،محمدرضییا.("،)981۰معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسیالمی"،

 زنجانی ،حسین "،)9831(.انفال یا ثروتهای عمیومی ،انیواعمالکیت در اسالم و میوارد آن" ،مجلیه علیوم انسیانی دانشیگاه
الزهرا ،شماره  8و ،4صص.94-۱

شماره  ♦ 517بهار96

کاالیى که تا مدتى از آن بهره میبرید ،قرار داده است).

مطالعات نظری و فنیاوری هیای نیوین معمیاری و شهرسیازی،
شماره  ،9دوره سوم ،صص. 8۰-91

 کریمیان ،حسین ؛ عطیارزاده ،عبیدالکریم" ،)981۰( .سلسیلهمراتح فضیایی و حرمیت و محرمییت در خانیهسیازی جهیان

اسالم" ،اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ،تبریز.
 معماریییان ،غییالمحسییین ،هاشییمی طغرالجییردی ،سییید مجییید؛کمالی پور ،حسام"،)9831(.تأثیر فرهنگ دینی بر شکل گیری خانیه:

شماره  ♦ 517بهار 96
♦
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مقایسه تطبیقی خانه محله مسلمانان ،زرتشتیان و یهودیان کرمیان"،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،دوره ،8شماره  ،2صص.2۱-9

 -مرادخانی ،ایو ؛ دانا سالم ،محمد"،)981۰(.بازشناسی تیأثیر

معماری در طراحی پایدار سکونتگاههیای کوهسیتانی؛ نمونیه

موردی :اورامانات" ،همایش منطقیه ای عمیران و معمیاری (بیا
رویکرد اصالح الگوی مصرف) ،شهر آمل.
 نقرهکار ،عبدالحمید؛ مظفیر ،فرهنیگ؛ موالنیایی ،صیالحالیدین.("،)9819بازشناخت هویت اصیل معماری و شهرسازی ایرانی بیر
پایییه نمادهییایی از معمییاری اورامییان" ،همییایش ملییی معمییاری و
شهرسازی ایرانی-اسالمی ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد.
 -نقرهکار ،عبدالحمید ،حمزه نژاد ،مهدی؛ معیین مهیر ،صیدیق.

("،)9812راهبردهای تقویت تعامالت انسانی در طراحی محیط

زندگی از منظر اسیالمی" ،فصیلنامه مطالعیات شیهری ،شیماره
سوم ،صص.43-89
 ولی پور ،ابراهیم"،)9832(.قانون مدنی" ،نشر مهکامه ،تهران. واحدی فیرد ،محمدصیادق؛ حییدری ،غالمرضیا؛ سیلیمانی،محمدرضا" ،)9818(.اخیالق همسیایگی و تیأثیر آن در امنییت
روانی بر مدار سبک زندگی اسالمی" ،اولین کنگره ملی تفکر و
پژوهش دینی ،اردبیل.
 رهلد ،رناتیا"،)9823(.در جسیتجوی هنیر معمیاری در دورهاسالمی" ،ترجمه فرزین فردانش.
 -هشام ،مرتضی"،)9832(.اصول سنتی ساختوساز در اسالم"،

ترجمه ابوالفضل مشکینی و کیومر

حبیبی ،مرکز مطالعیات و

تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی ایران.
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