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  :چکیده
یعت ري شرگیرد و با مفاهیم متعالی دینی، الگوهاي رفتا این رساله در حوزة مطالعات دینی و معماري قرار می

 قوانین و مقررات موضوعه خانه مرتبط بوده و به گسترة علم فقه که حوزة و نظام سامان دهنده ارتباطی فضاي
هاي  خانهرساله ضمن توصیف روش اجتهادي صدور احکام و مقرراتی که بر معماري . شود است، وارد می

 »الضرر« واعد فقهی با عنوانتأثیر داشته است، به شرح یکی از مهمترین ق شهري چون کرمان سنتی
رود  شمار می حقوق نیز به» مبانی«دهد که این قاعده نه فقط میزان و معیار، که از جمله  پردازد و نشان می می

ضرورت پرداختن به موضوع ضوابط و مقررات معماري . و ساختار مهمی از قانون مدنی بر آن نهاده شده است
عالی معماري و  رغم مصوبات شوراي است که علی در این اسالمی و ایرانیو شهرسازي و انطباق آنها با فرهنگ 

ایجاد هویت اسالمی در سیماي  و کشور شهرسازي و معماري در شهرسازي در لزوم پرداختن به اصول اسالمی
ي جهت حفظ حریم  ا نامه شهري، چگونگی روش ایجاد و اجراي این اصول تبیین نشده و ضابطه یا آیین

  .ها نیز ارائه نشده است بصري خانه
 ارائه جهت ،اسالمی منابع اساس بر خانه حفظ حریم ضرورت معرفتی مبانی تحلیل ،مسئله مهم این تحقیق

 خانه بصري حریم موجب تعرض به کهاست  معاصر شهرسازي و معماري مقررات و ضوابط ارزیابی مالك
 عبارتند ت یافته و باعث بسط مسئله گردید کهمسئله اهمی در این میان دو وجه دیگر نیز جهت حل .اند شده

 ضوابط در ،بوده سنتی معماري قوانین و احکام در محوري نقشی داراي که ،»الضرر« قاعده نقش بازشناسی: از
 که ترکیبی روش معرفی؛ و باشند می مرتبط خانه بصري حریم با که معاصر شهرسازي و معماري مقررات و

 و معماري حوزه به با موضوع حریم بصري خانه که جامع، اي نظریه بیینت امکان تحقیق مسئله حل ضمن
استفاده از منابع متعدد اطالعات باعث دقت اینکه  نظر به. نماید فراهم را ،است وابسته پژوهی دین گستره

اقدام به طرح پنج جهت حل مسئله تحقیق در این رساله در  شود؛ کسب نتایج و اعتبار تحقیق میبیشتر در 
 ارزیابیاي، به  رشته منطقی، تاریخی و تطبیقی و میان -هاي تحلیلی ایم و در ترکیبی از روش ؤال نمودهس

در نهایت با  و ؛ها پرداخته شده و پنج اصل حاکم بر حریم خانه در اندیشه اسالمی ارائه شده است فرضیه
هاي تحقیق در  فرضیهارزیابی ه پس ازاصولی ک. نظریه نهایی رساله بیان شده است ،اي رشته الگوي تلفیقی میان

  :رساله ذکر شده شامل موارد ذیل است
  .به حریم هر فضاي خانه ورود »اذن« ضرورت رعایت اصل. 1
  .خانه از الگوهاي رفتاري شریعت اسالمی ضرورت پیروي سامانه فضایی اصل. 2
  . تشریع اصول مرتبط با حریم خانه بر پایه شهري ضوابط بودن اجتهادي اصل. 3
  .»الضرر« قاعده بر پایه خانه بصري حریم تحدید اصل. 4
  .در حریم خانه متعارف غیر ضرر بودن منتفی اصل .5

هاي سنتی کرمان، الگوهاي رفتاري شریعت، ضوابط  ، خانه»الضرر«حریم بصري خانه، قاعدة  :کلمات کلیدي 
  .و مقررات معماري و شهرسازي


