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أ

ب

تقدیم به :
به ساحت مقدس و منور و نازنین ائمه هدی و پیشوایان معصوم«علیهم السالم»و تقدیم به ارواح پاک و مقدس
شهیدان،از صدر اسالم تا کنون،همانها که با اهدای خون پاک خود آسایش و امنیت را به ما هدیه کردند و
تقدیم به تمامی علمای اسالم که با قلم و زبان خود از آموزه ها و وصیت های معلمان دین جانانه دفاع و با جان
و مال خود آنها را به ما منتقل نمودند و تقدیم به تمام رادمردان و شیر زنان عرصه اسالم و تشیع که به هر نحوی ،

سعی بر نصرت مسلمین و ترویج معارف اسالم و تشیع را داشتند ،دارند و خواهند داشت.

ج

قدر دانی و سپاس:
از استاد و معلمی دلسوز جناب آقای دکتر حجت االسالم و المسلمین دانشورثانی «زید عزه» که در نهایت تواضع
و فروتنی ،و با بردباری هرچه تمام،مرا در نوشتتن این رساله مدد رساند و سپاس فراوان از دیگر استاد خودم آقای
دکتر واقعی «زید عزه» که به عنوان مشاور از رهنمودهایشان بهره الزم را بردم  ،و در نهایت،تقدیر فراوان از همسر
عزیزم  ،به عنوان اسوه صبر و همراهی ومهربانی وقوت قلب این روزهایم  ،مادر و پدر زحمت کش و صبورم،که
همگی مرا در تدوین این رساله مشفقانه همراهی نمودند.

د

چکیده:
شهرها با توجه به رشد و توسعه وگسترش روز افزون جمعیت آنها ،می تواند بستری برای بروز ناهنجاری اجتماعی
و نیز پرورش دهنده جرایم مختلف باشند و با توجه به ارتباط شهر و جرم ،اتخاذ تدابیر و طراحی مناسب در
شهرسازی می تواند باعث پیشگیری از جرایم مختلف گردد.
فقه به عنوان پایه واساس نظام اسالمی در مورد شهرسازی اوامر و دستورات سازنده ای دارد که درباب مستقلی
به نام فقه شهرسازی قابل گفتگو وبررسی می باشد .شهرسازی فقهی عالوه براینکه در رشد وتعالی افراد نقش
اثرگذاری خواهد داشت ،می تواند در پیشگیری از جرایم نیز موثر واقع گردد.
این تحقیق سعی دارد تاثیرات فقه شهرسازی را بر پیشگیری از جرم مورد نقد وبررسی قرار دهد ،البته بخاطر
گستردگی موضوع ابتدا اشاره ای به کلیات فقه شهرسازی خواهیم داشت و مواردی را به صورت تفصیلی بررسی
می کنیم از جمله :ساخت وساز فقهی شهر ،مکان ومساحت فقهی ،مساله حریم در شهرسازی
سپس نقش و تاثیرات آنها را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژگان :شهرسازی ،فقه ،جرم شناسی ،پیشگیری از جرم ،قواعد فقهی
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مقدمه
-1بیان مساله
برای طرح وبیان مساله نیازمند بررسی دو مقدمه هستیم:
 .1کیفیت وچگونگی ارتباط علم شهرسازی با فقه
 .2کیفیت و چگونگی پیشگیری از جرم در احکام فقه شهرسازی
مقدمه اول:علم شهرسازی از علوم میان رشته ای می باشد که به رشته ها وحوزه های مختلف علمی مرتبط می
باشد .به طور مثال در مساله زمین شهری به علم زمین شناسی و در مساله ساخت وساز وفضاهای شهری به علوم
مهندسی ومعماری و در مساله اقلیم و آب و هوا به علوم جغرافیا و هواشناسی وابسته است اما یکی از علوم پراهمیتی
که علم شهرسازی از لحاظ زیر ساخت فکری و ایدئولوژیکی به آن مرتبط است ،علم فقه می باشد ،منظور؛ فقهی
که باید ونبایدهای شارع مقدس را در مساله شهرسازی ترسیم می کند.
همانطور که شارع مقدس برای همه موضوعات حکم شرعی ارائه نموده است در مساله شهرسازی نیز احکام
مشخصی دارد .با مراجعه به آیات وروایات درخواهیم یافت که بعضی از احکام شهرسازی به صورت اختصاصی
آمده وبعضی از احکام را باید از کلیات آیات وروایات احصاء نمود .در این مسیر قواعد فقهیه نیزمی تواند در
کشف احکامی که مرتبط با شهرسازی می باشد ،راهگشا باشند.
مقدمه دوم :مساله پیشگیری از جرم یکی از راههای موثر در برخورد با جرایم و آسیب های اجتماعی می باشد.
این راهکار می تواند عالوه بر کاهش هزینه های مادی ،هزینه های آسیب های معنوی واخالقی جامعه شهری را
کم نماید .ا ین علم در مساله شهرسازی نظریات و راهکارههای مختلفی ارائه داده است .می توان این نظریات را
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زیرمجموعه نظریات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط جستجو نمود .دراین تحقیق پس از کشف واحصاء
احکام فقهی شهرسازی ،به آثار این احکام در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت.
 -2اهمیت وضرورت
انقالب اسالمی ایران را می توان آغازگر حرکت های فقهی جدید در مسائل فقه حکومتی و راهبردهای فقهی
در مسائل اجتماعی بیان نمود ،زیرا اساس حکومت اسالمی بر مبنای نظام فقهی تشکیل شده است و سنگ بنای
تصمیمات فقیه در اداره کشور ،فقه می باشد ،لذا در همه حوزه ها چه مسائل فردی  ،جمعی باید حکومت فقه
جریان داشته باشد تا بتوان نظام را حرکتی برمبنای فقهی نام گذاری کرد.
با افزایش رو به افزون جمعیت شهرها ونیز گسترش فضاهای شهری  ،طبیعتا آمار جرم وجنایت نیز در حوزه شهری
افزایش می یابد،که بعضی از این جرایم بخاطر برنامه ریزی های غلط و اشتباه در مسائل شهرسازی می باشد.با
بررسی وضعیت موجود و نامطلوب شهرسازی های کنونی می توان اطمینان یافت که اگر تغییراتی در این حوزه
اتفاق نیافتد ،باید منتظر اتفاقات ناخوشایند بیشتری در مسائل جرم و جنایی بود ،لذا ورود فقه به عنوان زیرساخت
فکری و معنوی در همه علوم از جمله علم شهرسازی می تواند با ترسیم شهرسازی مطلوب شارع مقدس از
صدمات وآسیب های موجود شهری از جمله جرایم مرتبط با شهرسازی بکاهد .لذا ضروت این مساله ایجاب می
کند که فقها و حوزه های علمیه نسبت به این موضوعات مهم غفلت نکنند و عالوه برپرداختن به مسایل فقهی
فردی به مسائل فقه اجتماعی و حکومتی نیزهمت بگمارند.
-2سابقه تحقیق
نسبت به این مساله تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ،اما تحقیقات مشابهی در این زمینه وجود دارد از
جمله قواعد فقهی شهرسازی نوشته احمد مبلغی که ایشان در این مقاله قواعد فقهی را که با شهرسازی مرتبط می
باشد را احصاء نموده است  .همچنین کتاب فقه عمران شهری نوشته محسن اراکی می باشد ،ایشان در این کتاب
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ادله ومبانی فقهی شهرسازی را بررسی می کند البته این کتاب با نقدهایی روبروگردید .زیرا اوالبعضی از روایاتی
که مولف استفاده کرده اند قوی نبوده وثانیا وجه داللت آنها مخدوش می باشد .مقاله تحقق منظر شهری امن
نوشته مهدی خطمی نیز به مسائل حقوقی و قواعد فقهی شهرسازی توجه نموده است ،ایشان در این مقاله نقش
قواعد فقهی را در تحقق شکل و امنیت شهری مورد تحقیق قرار می دهد .مقاله شاخص های معماری و شهرسازی
اسالمی نوشته رحیم قربانی ،نقاط پرررنگ وشاخص شهرسازی اسالمی را معرفی کرده است.
اما نوآوری تحقیق ما استفاده از کاربردهای عملی فقه در مساله شهرسازی می باشد و از لحاظ حقوقی یافتن آثار
پیشگیری از جرم می باشد.
-3سواالت تحقیق
سوال اصلی

 .1آیا فقه شهرسازی در پیشگیری از جرم موثرمی باشد؟
سوال فرعی

1مبانی فقهی پیشگیری از جرم در خصوص شهرسازی چیست؟
.2منابع فقه شهرسازی چیست؟
-4فرضیه های تحقیق
 .1فقه شهرسازی نقش مثبت وموثری در پیشگیری از جرم دارد.
 .2مبانی فقهی پیشگیری ازجرم از جمله مساله مقدمه حرام ،تجری ونیز قواعد فقهی از قبیل الضرر ،قاعده تعاون،
قاعده اتالف..در خصوص شهرسازی کاربرد دارند
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 .3احکام فقهی شهرسازی برگرفته شده از کلیات آیات وروایات وسنت معصومین علیهم السالم می باشد البته در
مواردی روایات وآیات بطورخاص به این مساله پرداخته اند.

-5روش تحقیق
روش انجام تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی است.
روش گرد آوری اطالعات کتابخانه ای است وبوسیله فیش برداری از کتب  ،مجالت و نوشتارها و سایت های
فقهی و حقوقی و جمع آوری و بررسی آن ها.
ابزارهاي گرد آوري اطالعات:

-1فیش های مطالعاتی
- 2کسب نظر اساتید دانشگاهی و حوزوی و نیز مراجع دخیل در موضوع تحقیق
-6اهداف تحقیق
 .1بررسی کلیات فقهی در مساله شهرسازی
 .2بررسی طراحی شهری و تاثیر آن در پیشگیری از جرم
 .3بررسی تاثیر و کاربرد فقه شهرسازی در پیشگیری از جرم
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 -7ساختار تحقیق
تحقیق در سه فصل تقسیم بندی می شود .فصل اول به مبحث کلیات ومفاهیم تحقیق اختصاص دارد .در این فصل
مفهوم فقه  ،انواع فقه و فقه شهرسازی تعریف می گردد ونیز مفهوم شهر و شهرسازی از لحاظ شرعی ونیز
اکادمیک بررسی می شود .فصل دوم اختصاص به مبحث محیط کالبدی شهری دارد در این فصل ارتباط به ارتباط
بافت شهری و جرم خیزی می پردازیم ودر ادامه به نظریات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی خواهیم
پرداخت .فصل آخر تحقیق را به مبحث فقه شهرسازی و نقش آن در پیشگیری از جرم اختصاص داده ایم که ابتدا
کلیات شهر اسالمی و در ادامه به طور مختص فقه شهرسازی را دنبال می نماییم  .تعریف حکم شرعی وتقسیمات
آن ونیز تقسیمات احکام شهرسازی از مسائل مرتبط با این فصل می باشد ،قواعد فقهی شهرسازی نیز یکی از
عناوین فصل آخر می باشد که به آثار آن در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت.
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فصل اول :کلیات ومفاهیم
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 .1مفهوم واژه فقه و تقسیمات نوپیدای آن
فقه را در لغت به فهم الشی تعبیرکردهاند . 1بیشتر لغویون آن را ادارک و نیز مطلق فهم 2و بعضی فهم از معلومات
حاضر به غائب ترجمه کردهاند 3.فقه از جمله واژگانی میباشد که بعد از تشریع اسالم از معنای نخست خود جدا
شده و دارای معنای محدودتری گردیدهاست 4.تا جاییکه در تعابیر فقهاء فقط به مسائل واحکام شرعی اختصاص
پیدا کرده است.
اما می توان بهترین تعریف اصطالحی را برای فقه در این جمله خالصه کرد  «:علم به احکام شرعی فرعی از روی
ادله تفصیلی آن ها»5
قید فرعی بیانگر افعال و اعمال مکلف است ،لذا امور اعتقادی که در حوزه اصول دین میباشد ،خارج از علم فقه
میباشد .قید ادله تفصیلی ،علم مقلد به فتوای مرجع خود را خارج می کند ،زیرا این علم به صورت اجتهادی
کسب نشدهاست .6اکتساب از ادله احکام تفصیلیه به این معناست که فقیه باید براساس منابع و مستندات حکم
دهد .اینجا ادله اربعه یعنی کتاب  ،سنت  ،اجماع و عقل مدنظر میباشد.
لذا فقه عبارت است از تالش فقیه برای کشف وظیفه انسان ها در حوزهی تکالیف فردی آنها باتوجه به استنباط
مستندات و منابعی که مورد قبول شارع می باشد .با این بیان که فقه نقش نظارتی نسبت به اعمال و افعال مکلفین
در قلمروی رفتاری آنها درحیطه باید ونبایدها ایفا می کند که از دایره دلیل شرعی بیرون نگردد.

 .1غزالی ،محمدبن محمد ،مصباح المنیر،ص 974
 .2موسسه دائرةالمعارف الفقه االسالمی ،موسوعة الفقه االسالمی طبقاً لمذهب اهل البیت (علیهمالسّالم)،ص17
 .3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،واژه فقه ،ص.۲92
.9صدری ،سیدمحمد ،پدیداری وپایداری فقه هزار وچهارصدساله،ص 94
 .5فخرالمحقققین حلی ،محمد بن حسن ،ایضاح الفوائد ،ج ،2ص2۲9
 .۲حسن بن زین الدین،معالم الدین (قسم الفقه) ،ج ،1ص.4۹
18

در همین راستا فقهاء از گذشته تاکنون در ابواب گوناگون فقهی ،احکام مکلفین را در حوزه های مختلف دسته
بندی کرده اند .ازقبیل باب عبادات ،باب عقود ،باب ایقاعات ،باب احکام که هرکدام از این شامل تقسیمات
مختلفی میباشد.
اینکه آیا محوریت فقه فقط در حوزه عمل فردی جریان دارد یا می توان فراتر از آن را انتظار داشت ،یکی از
مباحثی میباشد که امروزه حول محور آن نقطه نظرات گوناگونی مطرح می باشد .این مباحث منجر به تقسیمات
فقه در چند رویکرد گردیده است .که در  4قسم دسته بندی می شود:
.1فقه با رویکرد فردمحور
منظورآن فقهی می باشدکه موضوعات ومسائل آن با نگاه به فرد به دور از هرگونه مالحظه اجتماعی و نه به عنوان
عضوی از یک جامعه بلکه خود عنوان شرعی ،مورد استنباط قرار گیرد 7.این رویکرد منجر به وضع قواعدی
میگردد که فقط در حوزه قلمروی فردی قابلیت خواهد داشت  .شاخصه اصلی فقه فرد مساله محور بودن آن
است .یعنی در بررسی هر مساله فقهی سایر مسایل فقهی مورد توجه قرار نمی گیرد و نگاهی به مجموعه مسائل
فقه نیست.
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با بررسی تاریخ تطور فقه شیعه روشن می گردد که نگرش غالب بر فقه ،رویکردی برمحور فردیت بوده است .با
این بیان در تاریخ اندیشه فقه شیعه کوشش فقهاء معطوف به «فردمسلمان» بوده تا «جامعه اسالمی» .البته علل
وعواملی در ایجاد این نوع نام بردهاند که به شرح ذیل می باشند:
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.7مشکانی سبزواری  ،عباسعلی ،مدخلی برمناسبات فقه وتمدن ،مجله فقه ،سال نوزدهم،ص 29
 .4ربانی،محمدباقر/ربانی ،محمدصادق،فقه وجامعه،ص 119
.4غالمی ،نجفعلی/میراحمدی ،منصور ،فقه فردی وفقه حکومتی بایسته ها وکاستی ها ،سال دوم ،شمار،۲ص24
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 .1تاثیر اندیشه های کالمی فقها در فتاوای فقهی
با این توضیح که نوع نگرش فقهاء به مباحث کالمی از جمله امامت و عدم تسری آن به مبحث والیت فقیه
منجر به ایجاد نگاه فردی بدون مالحظه به مسائل اجتماعی وحکومتی گردید.
.2جامع نبودن نگاه فقهاء به وظایف فقیه
وظیفه فقیه در منابع روایی در سه امر تعیین شده است  .1 .قضاوت  .2افتاء  .3والیت
اما غالب اهتمام فقهاء نسبت به این سه وظیفه به صورت مساوی نبوده است .به طور نمونه عالمه نسبت به
وجوب منصب قضاء برای فقیه فتوا داده است اما نسبت به والیت اینگونه صراحت ندارد .11هرچند که بعضی
فقهاء به مبحث والیت فقیه پرداختهاند اما نگرش آنها نمود حکومتی ندارد .اما بعضی از فقهاء ازجمله صاحب
جواهر ،میرزای نایینی ،سیدعبدالحسین الری و نیز حضرت امام به والیت مطلقه فقیه پرداختهاند که میتوان
نگرش ایشان را رویکردی حکومتی به فقه نامگذاری نمود.
 .3تاثیر موانع تاریخی در روند فردی شدن فقه شیعه
این عامل را درچند دسته می توان معرفی نمود:
الف .دوربودن فقهای شیعه از قدرت سیاسی
ب .ترویج جدایی دین از سیاست در حوزههای علمیه
 .2فقه با رویکرد اجتماعی

.1۹عالمه حلی،شرائع االسالم ،کتاب القضاء،ص43
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