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چکيده
تمامي شهرهاي جهان اسالم ،داراي هويّت اسالمي مشترکي هستند .اين هويّت به وسيلة ارزشهاي اسالمي پنهان در بطن معماري و شهرسازي آنان
حاصل شده است .در واقع ايجاد تعامل ميان فقه و زبان طرّاحي نيازمند طرّاحي الگويي راهبردي است؛ اين الگو با واکاوي و بازشناسي مفاهيم اسالمي
به دست خواهد آمد .در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و احاديث ،تجلّي اصل «الضرر و الضرار» به عنوان مهم ترين اصل حقوق شهروندي ،بر پاية عدل
در معماري مسکوني ،بررسي شده است.
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش تفسيري -تاريخي است و تحليل هاي مربوط به بناها با روش استدالل منطقي صورت گرفته است .در
جمع آوري اطالعات از اسناد و متون تاريخي ،منابع کتابخانه اي و اينترنتي استفاده شده است .در اين مقاله به منظور بررسي اصل الضرر و الضرار در
معماري ايراني -اسالمي ،سه مورد از خانه هاي سنّتي به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده اند .نتايج حاصل بيانکنندة اين موضوع است که اين
اصل به عنوان مهم ترين اصل مرتبط با حقوق شهروندي ،در تمامي ابعاد معماري خانه هاي ايراني -اسالمي تأثير گذاشته است .اين تأثيرات برگرفته از
مفهوم عدل است که شامل تعادل و توازن در پالن و نما ،هماهنگي واحد مسکوني با ديگر واحدها ،مسأله حريم خصوصي و عمومي و محرميّت در معماري
بناها در نظر گرفته شده است .اصول ديگري چون احترام به ديگر افراد نظير همسايگان و عابران ،رعايت حق شفعه ،احترام به حقوق همسايگان در استفاده
از منابع عمومي نظير آب ،نور آفتاب و  ،...رعايت پاکيزگي و عدم آسيب رساندن به همسايگان و ديگر افراد از نظر بصري ،صوتي و ...همگي جزو اصولي
هستند که در فقه اسالمي رعايت آن ضروري است و تمام اين مسائل در خانه هاي ايراني -اسالمي رعايت شده است.
واژگانکليدي :حقوق شهروندي ،فقه اسالمي ،عدل ،طرّاحي معماري ،اصل الضرر و الضرار.
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