
 

 

  
  
  

  
  

   یاسالم يمطلوب معمار يف الگویقاعده الضرر در تعربررسی 
   )) براي شهرداري تهران هاي توسعه شهري طرح نحوه تاثیر گذاري آن در (( 

  :مقدمه 

ساله توسعه کشور و شهردراي تهران شهرداري ها بـه   5برا ساس طرح جامع و سند چشم انداز مندرج در آن و همچنین برنامه 
ري تهران موظف به بهره گیري از الگوي مطلوب معماري اسالمی در طرح هاي توسعه شـهري مـی باشـند از    خصوص شهردا

سوي دیگر منویات مقام معظم رهبري و تدابیر شهردار محترم تهران مبنی بر استفاده از این الگو در عرصه برنامه ریزي شهري 
بـراي بازیـابی هویـت اسـالمی      دوین و برنامه ریزي شـهري موضوع بررسی ویژگی هاي معماري و شهرسازي اسالمی را در ت

به همین دلیل پایان نامه مورد حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزي شـهر   .دوچندان نموده است ایرانی در معماري شهر تهران،
عـده فقهـی و   تهران با عنوان بررسی نقش قاعده الضرر در تعریف الگوي مطوب معماري اسالمی ضمن بررسی جایگاه این قا

دینی در ارایه معماري نقش انرا در هویت شهرها و طرح هاي توسعه شهري مورد توجه قرار داده و از این زاویه در انتها رهنمود 
   .هایی براي چارچوب کلی تدوین برنامه هاي توسعه شهر بر اساس قوانین و اصول معماري اسالمی ارایه می دهد

 چیست؟ و این تعریف جایگاه قاعده الضرر در تعریف الگوي مطلوب معماري اسالمی کهاصلی  سوالدر این پایان نامه به این  
مـدیریت  قاعده الضرر و الضرار در اسالم، در بستر هاي تحقق  بایسته همچنین  چه جایگاهی دارد؟ هاي توسعه شهري در طرح
هـایی   شرط شود؟ و براي ادامه آن چه پیش یبا چه شرایطی محقق م مبتنی بر توحید و عدالتچیست؟، مدیریت شهري شهري 

پاسخ داده و با عنایت به اینکه در صدد دریافت پاسخ از دل متون اسالمی می باشد فرضیه اي از پیش تعیین شده  الزم است؟ 
 .ردرا به محقق تحمیل نکرده و بر اساس روش آزاد پژوهی سعی در دریافت پاسخ از دل نصوص دینی و قواعد علمی و عقلی دا

 ,Groat & Wang, 2002( اسـت ، روش اسـتدالل منطقـی   پایـان نامـه   روش تحقیق مورد استفاده در به همین دلیل 
pp.301-340 ( . ،ي تطبیقـی تحلیـل شـده،     با روش مقایسهمنابع علمی و تخصصی پس از ترسیم چارچوب نظري پژوهش

آن بـر  هش نیازمند برخوردي کیفی اسـت از ایـن رو بـه    این پژو. شود آن به بحث گذاشته میهاي حاصل از  ها و چالش فرصت
اي و مطالعات میدانی اسـتفاده   با استفاده از منابع کتابخانه و )33-41،صص1384گروت و وانگ،( مبناي پارادایم آزادپژوهی

   .خواهد شد
جلی قاعده الضرر و الضـرار  تواند به مثابه ت می مورد بحثگانه  دهنده آن است که رعایت اصول ده دستاوردهاي پژوهش نشان .

  . هاي توسعه شهري، معرفی شود ریزي طرح در اسالم در نظام معماري و شهرسازي، بخصوص در هدایت و برنامه
منـابع علمـی و   پس از ترسیم چارچوب نظري پژوهش، . است 1روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش استدالل منطقی

  شود آن به بحث گذاشته میهاي حاصل از  ها و چالش حلیل شده، فرصتي تطبیقی ت با روش مقایسهتخصصی 



 1صفحه                                                                                                                                                                                                                                              براي شهرداري و مدیریت شهري  ))نقش قاعده الضرر در تعریف الگوي مطلوب معماري اسالمی ((هاي پایان نامه دستاورد

 

 1

   نسبت معماري اسالمی و هویت اجتماعی مسلمانان
  جامعه  يها و ارزش معماري اسالمی - 1-1

هاي شناخت ارزش بسیاري از موضوعات،  راهن یبهتریکی از را یآن شناخت، ز يها یژگیتوان بر اساس و یرا م معماري اسالمی
هاي  دن انسان به آرماندر واصل گردانی ـ اسالمی  یرانیمعماري اآثار آگاهی به نقش  .هاست حاصل از آناخت نتایج معنويِ شن

ت یـ هون مفهـوم بـه   یاز ا. شناخت جایگاه او در عالم هستیو وصول به هدف آرمانیِ انسان، و  ؛یدر جامعه اسالم معنوي حیات
به این ترتیب، هر آنچه که به احـراز هویـت معنـوي و مسـتقلِّ انسـانیِ      . میکن یاد می يو شهرساز يمعماردر  یـ اسالم  یرانیا

یکی از  معماري اسالمیها بوده، که  باز مورد توجه انسان هایش یاري رساند، از دیر انسان انجامیده و وي را در رسیدن به آرمان
ز اهمیـت  ا يت شـهر یریو مـد  يو شهرسـاز  يمعمـار  يهـا  حـوزه  این موضوعات، در مباحث مربـوط بـه  . هاست ترین آن اصلی
   .توجهی برخوردارند شایان

بینـی   اگر بنیاد فرهنگ ایرانی را جهانباید اذعان داشت که ایرانی  -مفاهیم و مبانی معماري و شهرسازي اسالمی  با عنایت به
توحید بنامیم، حضور و تأثیر آن را بایـد بـه   اي ندارد  و کسی در آن مناقشه) همان گونه که هست(اسالم، و رکن رکین اسالم را 

جایگاه و نقش قاعده الضرر و الضرار  .و عملی، باالخص در مسائل انسانی و هنري مشاهده کنیم فعلعنوان هدف و غایت هر 
  . هد بودنیازمند درك صحیح از رابطه خواگیري و بازتعریف معماري و شهرسازي اسالمی و ایرانی  در اسالم، و تاثیر آن بر شکل

  عطّار» لۀ ذرات بـر ذاتش گواهجم     هر چه هست از پشت ماهی تا به ماه«

  و جامعه اسالمی  يت در معماریهو - 1-2
هـاي آن   ، یک شخصیت و واحد حقوقی و حقیقی اسـت کـه بسـیاري از ویژگـی    یقرآن يها آموزه يبر مبنا یجامعه اسالم

نقش اساسـی   آنت یهودر احراز و نمایش  که یهای ویژگی .آن هستندحاد بینی و فرهنگ و باورهاي آ تجلّی کالبديِ جهان
اش بـا   ها و موضوعات و اعضـاء جامعـه   انسان با پدیده“ همانیِ این”این نوع هویت، در واقع بیان و یا احساس . کنند ایفا می

ـ  يهـا  آمـوزه  يبر مبنا یجامعه اسالم گریبه عبارت دا ییکدیگر و با کلّ جامعه  ، یکـی از  پـژوهش معمـاري  . تاسـ  یقرآن
بینی و باورها و فرهنگ جامعه یـاد نمـود؛ و بـه ایـن      توان از آن به عنوان تجلّی جهان قلمروهایی است که بدون تردید می

بینـی و فرهنـگ جامعـه، و در نتیجـه در      در تبیین و احراز و تقویت و نمایش باورها، جهـان  يمعمارترتیب است که نقش 
. شـود  انکـار محـرز مـی    به عنوان نقشی غیرقابـل ) و به تبع آن، هویت انسان(وص هویت معنوي آن تجلّی هویت و به خص

اند و زورمداران و مزوران جهانی نیز سعی در به زیر سـلطه در   نقشی که در دوران معاصر، که جوامع با بحران هویت مواجه
کنند، از جایگاهی ارزشـمند برخـوردار اسـت از     فاي نقش میآوردنِ فرهنگیِ جهانیان داشته و به عنوان مقوم این بحران ای

و بـه عبـارت بهتـر، از     يمعمـار هـا، بیشـترین اسـتفاده را از     هاي کاذب و نمایش بدلیات به جاي اصل طریق القاي هویت
هـا در   ن ارزشدیـد  توان با عنـوان آسـیب   مفهومی که از آن می .آورند بدلی و غیراصیل به عمل می يمعماریا  يمعمار شبه

  . یاد کردران یا معاصر يمعمار

 از منظر شهروندي تبیین قاعده الضرر و الضرار  - 2

  حق و تکلیف  ارتباط و تعامل - 2-1
 تکالیف شهرونديجایگاه نظري حقوق و از طریق تبین مفهوم و فرهنگ اسالمی و باورهاي دینی در رابطه حق و تکلیف درك 

تمامی ایـن مـوارد از طریـق    . نهفته استنسبت حق و تکلیف در تعامالت انسانی هاي آن در  موضوعی که ریشه. شود میسر می
و  یحق، اصل. فین، اصالت با حق است، نه با تکلیبنابرا. شود و تکالیف مربوط معین میحقوق انسانی در فرهنگ اسالمی بیان 

مناك اسـت  یف است، بیع شدن تکلیضا ي مهع شدن حقوق که مقدین جهت است که حضرت، از ضایبه هم. است یف، تبعیتکل
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ـ هـا بـوده و در ا   ل انسـان یم و تفضـ یا تکریهدف انب .کند یع شدن حقوق، احساس میضا ي هین خطر را از ناحیشتریو ب ن راه، ی
و ع یحقوق، ضـا  ي نبود، همه یفیاگر تکال. ف به خاطر حفظ حقوق بودیاند، تکال ع نکردهیاز انسان ضا یکم نگذاشته و حق يزیچ
  .ف را ارج نهادید تکالیحفظ حقوق، با يبرا. شد یمال میپا

بررسی حقوق کودك پـس از  . هاي این خاص فرهنگ اسالمی است از جلوه کودکانجایگاه حق و تکلیف در تعامل با 
منـابعی کـه بـا    . استبینی الهی بر جایگاه حق و تکلیف  و جهان بینش دینی، مقدمه بر شناخت رویکرد ظهور اسالم

، رویکرد تعاملی حق و تکلیف را به ذهـن  اند جعه به تفسیرهاي معتبر و منابع مورد استناد پژوهش گردآوري شدهمرا
م که به یید، مایفرزندان خود را نکش یم تنگدستیاز ب« :دیگو ین میچن 31 ي هیاسراء آ ي م در سورهیقرآن کر. سازند متبادر می

ر یتکو ي سوره 9 ي هیدر آبزرگ ن خداوند یچن هم» .استبزرگ  ییان همواره خطاکشتن آن يآر. میبخش یم يآنها و شما را روز
 .»ن گناه کشته شدیبه کدام«: دیگو ین عمل زشت میو در مذمت ا

ـ مادر در ا ي فهیداند که وظ یطفل را از مهمات و حقوق کودك م يبحث حضانت و نگهدار یفقه اسالم ارجـح   یرخوارگیام شـ ی
ـ نما یتر است که طفـل را سرپرسـت   ستهیشا یسالگ 7دختر تا  ينسبت به پسر و برا یتا دوسالگپس از آن . خواهد بود ـ . دی  یول
ت کودك و نوجـوان  یم و تربیکه در تعل یفیتکل يادا يپدر و مادر مشترکاً برا ي فهیگردد وظ یبرداشت م یت اسالمیآنچه از ترب

را دارا  ید دارد، کودکان حقوق مسـلم یتأک یات قرآنیخود با استناد به آات یکراراً در روا) ص( امبریپ .تاسد شده یوجود دارد تأک
احترام به حقوق کودکان و نقش مهـم آن   حتی در. سته به آنان پاسخ دادیها توجه نموده و به نحو شا ست بدانیبا یهستند که م

ـ کـرد و   یمشغول بودند ممانعت نمـ  ينماز که آنان به باز ي، در وقت ادايت فکریدر ترب ـ    یآن را جزئ  یاز حقـوق کـودك معرف
چه کاشته شود همـان   مستعد است که آن ینیزم ي دل کودك و نوجوان به مثابه«: ده استآم) ص( امبریاز پ یتیدر روا .نمود یم

 ».درو خواهد شد

  حقوق شهروندي در اسالم  وحق و تکلیف  - 2-2
چرا که این امر، انسان را از ارتکاب . ات کرامت انسانی استیکی از مهمترین آموزه هاي وحیانی محور مشترك ادیان الهی، اثب

باز کردن اغالل و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشـریت بسـته   . گناهان و تعدي به حقوق دیگران باز می دارد
نیاز و میل طبیعی انسان . ثبات نمودبرخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان ا. اهللا بوده است» و اولیا» اند، آرمان انبیا

وجود یک اسـتعداد  . به سمت جنس مخالف و عالقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندي براي مطالبه این حقوق باشد
ز در روایات اسالمی نیز آمده اسـت کـه ا  . بشر محسوب شود» انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق براي ابنا  بالقوه در وجود

و یا در جاي دیگر گفته شـده اسـت کـه کسـی کـه در      . دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستید
فطرت ویژگی هاي عمده اي دارد که بـراي اثبـات حقـوق بشـر و      .وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آالید

  : رساند شهروندي ما را به مطلوب می
 .عنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستندی. همگانی است - 1

  . ها از بدو تولد از آن برخوردارند و همه انسان. موهبتی و غیراکتسابی است - 2

  حقوق شهروندي در شهر اسالمی  - 2-3
زین شـهرهاي  شرایط امرو. هاي اساسی دارد در حوزه نظر و عمل تفاوت جغرافیاي فرهنگی و حقوق شهروندي در جهان اسالم

 . حقوق شهروندي در فرهنگ اسالمی و باورهاي دینی دانسترا نباید همانند نظریه ها  حقوق شهروندي در آنو  جهان اسالم
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را بیش از پیش متذکر سنت و مفهوم نوآوري ، نمودي از توجه و عنایت به تعامل قاعده الضرر و الضرار در تنسمفهوم جایگاه 
، سـتیزي  هاي ناشی از نـوگرایی و سـنت   دهد که آسیب بیات موضوع و مفاهیم اساسی بحث نشان میمروري کلی بر اد. شود می

توان اشـاره   تر شدن موضوع و به عنوان مثال می براي روشن .بیش از هر چیز متوجه حقوق شهروندان در طول تاریخ بوده است
، دت، گفتـار و کـردار و تقریـر معصـوم    ریقـه، عـا  راه، روش، سـیرت، ط « :آورده اسـت سنت  که در تعریففرهنگ معین کرد به 

هـاي   در حـوزه ها  هاي نظري آن هاي عملی و پایه مروري بر تجربه). 1927، ص2، ج1375معین، ( »)ع(و امامان )ص(مبراپی
معماري و در تاریخ  ستیزي هاي ناشی از نوگرایی و سنت آسیبدهنده آن است که  نشانمعماري و شهرسازي و مدیریت شهري 

  . تواند به ذهن متبادر شود معاصر ایران بیش از چیزي است که در نگاه اول میرسازي شه
در کالبد و محتواي شهر اسـالمی  براي جلوگیري از ضرر و ضرار  توان ابزاري در شهر اسالمی را می گرایش به سنتاز این رو 

قاعـده الضـرر و    و نسـبت آن بـا   )خرد(عقل گاه جایبه تفسیر  ، نیازمنداز سوي دیگر حقوق شهروندي در شهر اسالمی. دانست
اي، نسبت و ارتبـاط عقـل جزیـی و عقـل      هاي مختلف اندیشه نظامخرد و عقل در خرد و عقل، بازشناسی تعریف . است الضرار

ساز بازشناسی ارتباط و تعامل حقوق شهروندي در نسبت میان سـنت و خـرد در تعـین حـدود و      کلی، و دیگر موارد مربوط زمینه
  2.ثغور رابطه حق و تکلیف خواهد بود

با منافع درازمدت مردم ارتباط دارد و به نحوي زیرساخت خـدمت  فرهنگ قرآنی علم در بر اساس ادبیات تخصصی موضوع، 
که از علمش سـود برنـد، از هفتـاد     دانشمندي«: فرمایند می حضرت امام جواد علیه السالماین چنین است که . هاست به انسان
هرکه بـراي رضـاي   : فرمایند می )ع(مام صادق و ا )173، ص75بحاراالنوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج (» .د بهتر استهزار عاب

هـا ایـن شـخص     خداي متعال علم الهی را بیاموزد و براي خدا عمل کند و براي خدا آن را به دیگران بیاموزد در ملکوت آسمان
امـالی  . (ا گویند فالنی آموخت براي خدا و عمل نمود براي خدا و آموزش داد براي خدابزرگ و جلیل القدر خوانده شود و در آنج

، و تحقـق اندیشـه اسـالمی   الزمـه   گیري کرد که علم همراه با حکمت توان اینچین نتیجه این رو میاز ) 46ص ،شیخ طوسی
در چنین شرایط اسـت  . استهاي دینی  دیشهشهر اسالمی و ایرانی، بر مبناي ان دهی یک آرمان هاي شکل بایستهزیربناي تولید 

 . آید که نظام حقوقی در شهر اسالمی بر پایه علم و حکمت، و تجربه و سنت به اجرا در می

  

  

  

  
  

  و ارتباط آن با علم و حکمت جایگاه حقوق شهروندي در شهر اسالمی  - 1نمودار 

 علم

 حکمت

 حقوق شهروندي در شهر اسالمی

 تجربه

 سنت

 همراه با مردم

 عقل

 براي مردم

 شرع
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   در شهر اسالمیو تجلی آن قاعده الضرر و الضرار  ارتباط نظر و عمل در - 2نمودار 

  

 معماري و شهرسازي در قاعده الضرر و الضرار  تجلی - 4

  ها با یکدیگر در جامعه اسالمی رابطه انسان - 4-1
هرکس حقـوق بنـدگان   «و فرمودند » .مردم یا برادر دینی تویند ویا در آفرینش همانند تو هستند«: فرمایند می) ع(حضرت علی 

لیس «: فرمایند می) ص(پیامبر اکرم و ) البالغه نهج 167خطبه (» .خدا را بجاي آورد در حقیقت حدود خداوند را بجا آورده است
ها  ترین سخن جامع . نیست کسی که بزرگ ما را احترام و کوچک ما را رحم نکند از ما -» منّا لَم یوفَّرْ کبیرِنا و لَم یرْحم صغیرِنا

حق «: دندیپرس) ع(ز امام صادقآورده است که ا اختصاصدر کتاب  شیخ مفید. گردد باز می )ع(امام صادقدر این مورد به بیانات 
ال حول و ال قـوة اال باللّـه   : گفتم. يو آنها را تباه ساز یو عمل نکن یترسم که بدان یم: ست؟ حضرت فرمودیمؤمن بر مؤمن چ

مؤمن بر گردن مؤمن هفت حق دارد که همه واجـب اسـت و اگـر هـر     : فرمود). خدا عمل خواهم کرد ياریان شاءاللّه به  یعنی(
  :کرده است یرا نافرمان یرون رفته و طاعت الهیت خدا بیع و تباه کند از والیکدام را ضا
او هـم   يبـرا  يپسـند  یر خود نمو آنچه ب ياو هم دوست بدار يبرا يدار یخود دوست م ينکه آنچه برایا: »اول«

  .ينپسند
  .یکن ياریت او را ینکه با جان و مال و زبان و دست و پایا: »دوم«
  .یو دستورش را اطاعت کن ياوریو او را به خشم ن یاو باش يجلب رضا یآنکه در پ: »سوم«
  )رآتَهله و مینه و دلیاَن تکون ع( یباش» نهیآ«و » راهنما«و » چشم«او  يآنکه برا: »چهارم«
  !انیو او عر یده باشیو او تشنه، تو پوش یراب باشیو او گرسنه، تو س یر باشین نشود که تو سیآنکه چن: »پنجم«
همسر است، خـدمتگزار خـودت را    یدهد و او ب یتو را انجام م يکه کارها يدار يا همسریآنکه اگر خادم : »ششم«

  .ندازدیش جا بیاش غذا بپزد و بریبرا. دیش را بشویکه لباسها یبفرست
 ي، در مـرگش بـرا  يادتش بـرو یاش به ع يماری، در بی، دعوتش را قبول کنيریآنکه قسم خوردن او را بپذ: »هفتم«
کـه او از تـو درخواسـت کنـد      يو نگـذار  یاز بکوشـ یدارد، در رفع آن ن يازیو اگر حاجت و ن يع جنازه حاضر شوییتش

  .)یرفع مشکلش اقدام کنش از آنکه او درخواست کند، خودت به یپ یعنی(

 کتاب

 سنت

 در اسالمقاعده الضرر و الضرار 

 اجماع

 عقل

 زندگی جمعی و آیین همسایگیآداب 

 در شهر عماريساخت بناها و آثار م
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  )28، ص1389، شیخ مفید( ».گردد یت خدا متصل میت تو به والیوال) يف عمل نمودین وظایو به ا( ين کردیهر گاه چن
  و آیین همسایگیآداب زندگی جمعی  - 4-2

قاعـده محسـوب   در تبـین ایـن    معماري و شهرسازي اي از توجه به ، نمونهتجلی قاعده الضرر و الضرار در آداب زندگی جمعی
بین اهل مدینه درباره آبیـاري  ) ص( مبرااست که پیآمده بدین مضمون در اصول کافی  )ع( باقر از امام محمدچنان که . شود می

، 1380محمـدي،  ( »ضـرار الضررو ال«: ها و در میان صحرانشینان درباره آب آشامیدنی قضاوت فرموده و گفته است نخلستان
از . توان به دیگران آسیب رسـاند  ، نمیدر آداب زندگی جمعیدهنده آن است که  ها نشان ن مثالو تمامی ایاین مهم  )172ص 

قال «: حدیث مرسلی که ابن اثیر در کتاب نهایۀ آورده استنخست در . اشاره کردبه دو روایت توان  اهل سنت میجمله روایات 
و قضـی  «: روایتی است که احمدبن حنبل آورده اسـت و دوم » سالمال ضررو ال ضرار فی اال: »صلی اهللا علیه وآله «رسول اهللا 

  . ها به صورت کلی این قاعده مورد تاکید قرار گرفته است در این نمونه» ان ال ضرر و الضرار
استداللی را مطرح کرده ) 269، ص1374شهید الثانی، ( تمهید القواعددر الشهید الثانی معروف به زین الدین بن علی العاملی 

. است آداب زندگی جمعی و آیین همسایگیدر قاعده الضرر و الضرار کننده جایگاه  ها، مشخص ه بیش از دیگر استداللاست ک
خلق لکم ما فـی االرض  « :مقتضی ادله شرعیه آن است که اصل در منافع اباحه است بدلیل قول خداوند کهآورند که  ایشان می

الضـرر  « :که فرمود )ص( ، اصل تحریم آن است که این بجهت قول رسول اهللاو در مضار یا مولمات قلوب) 29بقره، (» جمیعا
   .»و الضرار فی االسالم

، بـه دقـت مـورد    مـتن حـدیث الضـرر   الزم است  هاي معماري و شهرسازي مفهوم قاعده الضرر و الضرار در حوزهبراي درك 
الضرر «، »الضرر و ال ضرار«: حو خوانده شده استاین حدیث به سه نشناسی،  بر اساس علم حدیث. تجزیه و تحلیل قرار گیرد

آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترك است نحوه اول است . »و ال ضرار علی مؤمن الضرر« ،»و الضرار فی االسالم
است، خودداري  یددو نحوه دیگر به حد تواتر نرسیده، بنابراین بهتر است همان قرائت نوع اول نقل و از انتساب آنچه مورد ترد و

 .ضـرار در حـدیث اسـت    لذا عمده در مقام این قاعده تتبع در معانی و مفاد کلمـات ضـرر و  ) 172ص، 1380محمدي، . (شود
اصـل  . نخواهـد داشـت  ضـرار   بحث اصلی قاعده یعنی نفـی ضـرر و   تاثیري در» فی االسالم« و» علی مؤمن«معانی  ذکرالبته

ضرر و ضراري به عبارت دیگر . خود و دیگران ضرر و آسیبی به همراه داشته باشد مطلب آن است که هیچکس حق ندارد براي
  . خودنمایی کند آداب زندگی جمعی و آیین همسایگیتواند در جامعه اسالمی، و به تبع آن در  نمی

  

  ساخت بناها و آثار معماري  - 4-3
هـا و مبـانی نظـري هـر مکتـب و آیـین را در آن        هتوان تجلی اندیشـ  هایی است که می از مهمترین حوزهمعماري و شهرسازي 

و آثـار   هاساخت بنادر  ضرارو ال الضرراي از توجه به قانون  نمونهنیز ) ع(روایت دعائم االسالم از حضرت صادق . مشاهده نمود
ت پرسیده شد که دیواري بین دو خانـه حـد فاصـل و سـاتر بـوده وخـراب شـده اسـت و مالـک دیـوار           از حضر. است معماري

آیا به درخواست همسایه مجاور می توان مالک دیوار را به تجدیـد بنـاي آن ملـزم سـاخت؟     . حاضرنیست دیوار را دوباره بنا کند
چنین الزامـی وجـود   : و چون پاسخ منفی داده شدفرمودآیا مالک بنابر حق یا شرطی متعهد به این کارمی باشد؟ : حضرت پرسید

، محقق داماد(. ساتر جهت ملک خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد تواند براي ایجاد همسایه مجاور می ندارد و
  ) 140-139ص ، ص1390

آیا مالک دیـوار بـدون    خراب شود، پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینکه دیوار خود بخود) ع(درهمین مورد از حضرت صادق 
چنین حقی ندارد زیـرا بنـا بـه    : ضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب کند؟ حضرت فرمود هیچ گونه لزوم و

ایضـاح الفوائـد   «فخر المحققین در کتاب  3)79، ص 3-2ج ، 1380، امام خمینی. (الضرر والضرار )ص(فرموده رسول اکرم 
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و شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بابی بـه نـام   . اتر اینگونه احادیث رامی نمایددر باب رهن ادعاي تو »قواعدفی شرح ال
ترتیب داده وتعدادي از احادیث را نقل نموده وتعدادي دیگـر را در ابـواب احیـاي مـوات و      »انه الیجوز االضرار بالمؤمن« :باب

  ) 142-140ص، ص1390 داماد، محقق. (شفعه و سایر ابواب نقل کرده است
عامه نیز علماي . فقهاي اسالم بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است کهاجماع فقهاي امامیه، بلنه تنها 

البتـه ایـن اجمـاع    . مسند و دیگر کتب روایت خود آن راذکر کرده اسـت  بن حنبل در کنند و امام احمد به این روایت استناد می
گردد، زیرا اجماع مذکور با توجه به این ادله مـدرکی اسـت و هـیچ گونـه      اصطالحی که محقق سنت باشد محسوب نمی اصولی

ـ هاي  برهاننکته قابل توجه آن است که ) 53ص، 1379موسوي بجنوردي، . (ارزش فقهی وحقوقی ندارد ی نیـز بـر ایـن    عقل
دالیل  دهد که نشان می )1374شهید الثانی، (بر مستندات شرعیه  عالوه، نفی ضرر و ضرار استدالل عقلی بر. مهم تاکید دارند

البته الزم به ذکر اسـت کـه   . استول این قاعده جزو مستقالت عقلیه واقع باید گفت که مدل در .عقلی محکمی نیز موجود است
ـ از ایـن رو   .دهد در قضایایی که از جمله مستقالت عقلیه می باشند، جمیع مقدمات را عقل می رین دلیـل بـر حجیـت آن،    مهمت

هاي توسعه شـهري   طرحاز این رو، هرچند هدایت ) 134، ص1390، محقق داماد. (منبع چهارم فقه یعنی عقل است مدرك و
اي عقلی دارد، لیکن مستندات فقه شـیعه   ریشه ضرارو ال الضرربر اساس قاعده معماري و شهرسازي و بخصوص  ،اي و منطقه

  . کند یآن را به صورت جدي توصیه م
  

  
و  اصل عدالتدهی  در شکلهاي نظري بر اساس فرهنگ قرآنی  اصول نظري در تحقق اندیشهو قاعده الضرر و الضرار  ارتباط و تعامل - 3نمودار 

   در شهر اسالمی )وحدت فاعل و مفعول( اصل هماهنگی هدف و وسیله

  اده شهرداري تهران در طرح هاي و برنامه هاي توسعه شهر دستاوردهاي پایان نامه براي استف - 5
گیري و بـازتعریف   مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که قاعده الضرر و الضرار، جایگاه و نقش تاثیرگذاري بر شکل

ي آن،  ویـژه  گیري آن است و بر اسـاس نگـاه   ، مبناي شکلاحترام به حقوق خود و دیگران. معماري و شهرسازي اسالمی است
ضـرر  گرفته، ترجمان قاعده ال بر اساس مطالعات صورت. است گییت حقوق همسایرعانیازمند آیین همسایگی در شهر اسالمی 

  : توان در اصول زیر جستجو کرد دهی شهر اسالمی را می و اصول شکل ضرار در آیین شهرونديالو 
شهر اسالمی و ایرانی، بر  دهی یک آرمان هاي شکل بایسته: جبران خسارتجانبه و  عدالت همهاصل  -1

حقوقی در  – فقهیبه عنوان یک مبناي  جبران خسارتکند، اصل  هاي دینی ایجاب می مبناي اندیشه
  4.گیردمورد تحلیل و بررسی قرار ایرانی  - معماري و شهرسازي اسالمی 

اصل عدالت 
 اصل جانبه و همه

 جبران خسارت

هاي  بایسته
دهی یک  شکل

شهر اسالمی و  آرمان
ایرانی، بر مبناي 

 هاي دینی اندیشه

اصل هماهنگی هدف 
وحدت ( و وسیله

 )فاعل و مفعول

قوانین، مقررات و 
هاي  نامه آیین

برگرفته از مفاهیم 
هاي  ف و آموزهژر

معنوي دین مبین 
 اسالم

 قاعده الضرر و الضرارمبانی منبع از 

هاي نظري  در تحقق اندیشه اصول نظري
 فرهنگ قرآنی بر اساس 
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هدف وسیله را « گوید می یک روش ناصحیح و البته قدیمی وجود دارد که: اصل هماهنگی هدف و وسیله -2
هاي  نامه قوانین، مقررات و آیین. شود نیز یاد می شکل در انجام عملاصل رعایت از این مهم به » .کند توجیه می
   5.هاي معنوي دین مبین اسالم بر اصل هماهنگی هدف و وسیله تاکید دارند مفاهیم ژرف و آموزهبرگرفته از 

هـایی از دوران   نمونـه و هـاي تـاریخی    تجربـه ، بخصـوص  هاي موردي و تحلیل نمونه تجزیهمروري بر دستاوردهاي حاصل از 
. اي برخوردار اسـت  از جایگاه ویژهقاعده الضرر و الضرار دهنده آن است که  نشان )ره(امام خمینی هاي  ، و حتی اندیشهاسالمی

هـاي   توصـیه . انـد  اي مختلـف آن تاکیـد داشـته   ه بر جنبههمواره دهنده آن است که  هاي علماي معاصر نشان  مروري بر اندیشه
جایگـاه و نقـش قاعـده    بخشی از دیدگاه حضرت امـام در عنایـت بـه     ،6حفظ حقوق شهروندي ايبه دولتمردان بر حضرت امام

شهرسـازي  هـاي زنـدگی و    نگاهی که در برابر ایده. اندیشه اسالمی استگیري  الضرر و الضرار در اسالم، و تاثیر آن بر شکل
هاي تحقق قاعده  بایستهمطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که . گیرد قرار مینوگرایی و  گرایی انسانمانند  مدرن

  : عبارتند از الضرر و الضرار

معماري و هاي مختلف  ایرانی در حوزه –دهی به هویت اسالمی  شکل: ایرانی –هویت اسالمی  -1
قوانین، مقررات و تدوین . است الضرر و الضرارقاعده الزم و ملزوم حرکت به سمت تحقق  شهرسازي،

معماري و شهرسازي، هاي مربوط به  در حوزههویت ایرانی ـ اسالمی موثر، بخشی از تالش براي احیاي هاي  نامه آیین
  .گوي به نیازهاي مدیریت شهري است پاسخ و
از الزامات و  یا وحدت نظر و عمل، ، وانسجام در نظام فکري و اجرایی: انسجام در نظام فکري و اجرایی -2

از این رو عالوه بر مبانی نظري، در حوزه عمل نیز . استایرانی  -معماري و شهرسازي اسالمی تحقق هاي  بایسته
   .هاي نظري محقق شوند یافت دست

 ، ترجمان درك صحیح ازمدیریت شهري مبتنی بر عدالت: مدیریت شهري مبتنی بر توحید و عدالت -3
گیري و بازتعریف معماري و شهرسازي اسالمی و  و نقش قاعده الضرر و الضرار در اسالم، و تاثیر آن بر شکل جایگاه

، گویاي جایگاه مدیریت شهري مبتنی بر عدالت، در ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیهاي توسع مولفه. ایرانی است
  . موضوع در شهر اسالمی است

اي  هـاي توسـعه شـهري و منطقـه     طـرح ، بایسـتی نکـات بـه دسـت آمـده در      براي محقق شدن مباحث نظـري مطـرح شـده   
ــه شــوند ــه ســمت تحقــق بایســته  مهــم. نهادین ــرین ارکــان حرکــت ب  اســالمی معمــاري و شهرســازيهــاي آن در نظــام  ت

  :از اند عبارت

از مهمتــرین ویژگــی جنــبش  :هــاي توســعه شــهري در طــرح عــدالت خــواهیگــرایش بــه عــدالت و  -1
ایرانــی و بخصــوص گــرایش بــه عــدالت و  -بــه تحقــق آن در معمــاري و شهرســازي اســالمی  تــوان خــواهی مــی عــدالت
  : هاي مدیریتی این مهم عبارتند از ویژگی. اشاره کرد هاي توسعه شهري در طرح خواهی عدالت

و  خــواهی جنــبش عــدالت. مفهــوم عــدالت مفهــومی متکثــر و چنــد ضــلعی اســت :عــدالت شــهروندي -الــف
در فضـاي توسـعه اجتمـاعی مفهـومی متکثـر و چنـد ضـلعی         عـدالت در معمـاري و شهرسـازي،    طراحی مبتنـی بـر  

ــی حــوزة بحــث عــدالت، حــوزة وســیعی اســت . اســت حــوزة عــدالت اجتمــاعی، عــدالت قضــایی، عــدالت  . ازطرف
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ــهروندي و          ــدالت ش ــانوادگی، ع ــدالت خ ــت، ع ــی و محــیط زیس ــابع طبیع ــتفاده از من ــدالت در اس ــی، ع سیاس
  .شناسی عدالت شناسی و مصداق از مفهومهاي دیگري  حوزه

کننـد کـه بـا نیازهـاي اجتمـاعی       توسـعه سیاسـی وقتـی اسـتقرار پیـدا مـی       :شهر مبناي توسعه عادالنـه ) ب
از ایـن جهـت    و طراحـی مبتنـی بـر عـدالت در معمـاري و شهرسـازي،       خـواهی  پیوند بیابنـد؛ امـروز جنـبش عـدالت    

  .عی پیوند داردتواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتما می

و طراحــی مبتنــی بــر عــدالت در معمــاري و  خـواهی  جنــبش عــدالت :توســعه شــهر مبتنــی بــر عــدالت) ج
خـواهی، بـه مفهـوم جدیـدش،      جنـبش آزادي . تـاریخی در کشـور مـا دارد     دینـی و هـم   هـاي   هم مرجـع  شهرسازي،

هـاي بنیـادین    کـه از ریشـه   خـواهی، جنبشـی بـا سـابقۀ تـاریخی اسـت       دو سه قرن سابقه دارد، امـا جنـبش عـدالت   
ي شـهري مبتنـی بـر عـدالت، داراي      توسـعه  7.توانـد بـراي جامعـۀ مـا، بسترسـازي کنـد       دینی برخوردار است و مـی 

  . هایی خواهد بود چنین ویژگی

در معمــاري و  گرایــی اســالم ،توجــه بــه دیــن و معنویــت: کالبــد معنــوي و روح معنــوي در شــهر اســالمی -2
رسـد   چنـین بـه نظـر مـی    . نـی، نمـودي جـز تعامـل کالبـد معنـوي و روح معنـوي نخواهـد داشـت         ایرا –شهرسازي اسالمی 

ــر عــدالت کــه   جایگــاه و نقــش قاعــده الضــرر و الضــرار در اســالم  ، ترجمــان درك صــحیح ازمــدیریت شــهري مبتنــی ب
ي و شهرسـازي  گیـري و بـازتعریف معمـار    جایگـاه و نقـش قاعـده الضـرر و الضـرار در اسـالم، و تـاثیر آن بـر شـکل         . است

آوردن کالبــد معنــوي و روح معنــوي در شــهر  بایســته توســعه مبتنــی بــر عــدالت، فــراهمدر ایــن عرصــه،  اســالمی و ایرانــی
  . اسالمی است

هـاي طراحـی معمــاري در    اسـتقالل معنـوي و آزادي فرهنگـی از بایســته   : اسـتقالل معنـوي و آزادي فرهنگــی   -3
فرهنگـی در عرصـه فنـاوري تولیـد سـاختمان       آزادي. ر شـهر اسـالمی اسـت   به ثمر رسـیدن کالبـد معنـوي و روح معنـوي د    

  . و صنعت ساخت و ساز کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است

ــانون -4 ــرع   ق ــل و ش ــوانین عق ــت ق ــی و محوری ــانون: گرای ــرع،    ق ــل و ش ــوانین عق ــت ق ــی و محوری گرای
ــیش ــه پ ــه   زمین ــی در عرص ــوي و آزادي فرهنگ ــتقالل معن ــف   ي اس ــاي مختل ــوزه ه ــهري و ح ــدیریت ش ــف   م ــاي مختل ه

نیـاز تحقـق قاعـده الضـرر و      پـیش . مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت      قـانون اساسـی   این مهم در. معماري و شهرسازي است
، گرایـی و محوریـت قـوانین عقـل و شـرع      تـاثیر قـانون  . اسـت معمـاري و شهرسـازي معاصـر ایـران     و در الضرار در اسـالم،  

  .است ، با محوریت عدالتمعماري و شهرسازي اسالمی و ایرانیگیري و بازتعریف  شکلمبناي 

تجلـی  ي  زمینـه  شـرع، پـیش  گرایـی و محوریـت قـوانین عقـل و      قـانون : تجلی مفهوم والیـت در کالبـد شـهر    -5
، بخشـی از مفهـوم تحقـق والیـت     اندیشـه والیـت فقیـه    البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . اسـت  مفهوم والیت در کالبد شـهر 

اصـل مسـأله والیـت، بـه والیـت      . مسـأله والیـت و اعتقـاد بـه آن، داراى مراتـب و انـواعى اسـت       . شیعی استي  در اندیشه
توانـد بـدون پـذیرش ایـن مسـأله خـود را        گـردد وروشـن اسـت کـه هـیچ مسـلمانى نمـى        بـاز مـى  ) ع(خدا و رسـول و ائمـه   
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     ینَ آمالَّـذ و ـولُهسر و اللَّـه کُمـیلشـهر   دهـی یـک آرمـان    هـاي شـکل   بایسـته ) 55مائـده، آیـه   (، /نُـوا مسلمان بداند إِنَّمـا و
در  گرایـی و محوریـت قـوانین عقـل و شـرع      قـانون کـه  کنـد،   هـاي دینـی ایجـاب مـی     بر مبنـاي اندیشـه  اسالمی و ایرانی، 

  .رسد به انجام می تجلی مفهوم والیت در کالبد شهرکنار 

  
  هاي تحقق قاعده الضرر و الضرار بایستهتحقق و اصول کلی  - 4نمودار 

. ساز است و سرنوشتموضوعی بسیار کلیدي  ،در ارتقاي شهر اجتماعی پذیري ولیتومس: اجتماعی پذیري ولیتومس -6
نقش کلیدي و بسیار مهمی بر ، گیري، و بازترسیم دستاوردهاي مورد انتظار از پژوهش در فرآیند استنتاج و نتیجهاین مهم 

شرع، در شهر اسالمی و نظام گرایی و محوریت قوانین عقل و  قانون تجلیي  زمینه پیش اجتماعی پذیري ولیتومس. ده داردعه
هاي معماري و  ها در حوزه هاي نظري آن هاي عملی و پایه مروري بر تجربه. شود محسوب میمدیریت شهري مبتنی بر آن، 

، از در ارتقاي شهر اجتماعی پذیري ولیتومسدهنده آن است که  نشانها  شهرسازي و مدیریت شهري و تمامی این مثال
  . اي است هاي شهري و منطقه ها و برنامه ریزي برنامههاي موفقیت  بایسته

هاي فشرده در تحقق شهر  برنامهدر کنار  اجتماعی پذیري ولیتومس: هاي فشرده در تحقق شهر اسالمی برنامه -7
تواند در  هاي مختلفی قرار گرفته که می ه در قالبتوسعه سیاسی امروز. خوردار استاسالمی، از اهمیت به سزایی بر

 و. ن جدید اسالمی در تاریخ بشریت به عهده گیردخاص خود، نقش مؤثري در ایجاد تمدچارچوب نظام فرهنگی 
  .این زمینه برنامه داشته باشد در زمانی این شکل می گیرد که دین بتواند

دهی یک  شکلبراي اي  هاي توسعه شهري و منطقه طرحمدیریت : محور دار و جامعه اخالقم مدیریت اخالق -8
محور در  مدار و جامعه اخالق مدیریت اخالقکند،  هاي دینی ایجاب می یشهشهر اسالمی و ایرانی، بر مبناي اند آرمان

موضوعی عنوان ي به محور اخالقو  يمدار دهنده آن است که اخالق دستاوردهاي پژوهش نشان. دستور کلر قرار گیرد
  . مورد نظر قرار گیردبسیار کلیدي 

جامعه حرکت به سوي و  ي در مدیریت شهريمدار اخالق: جو مبنا و معماري شهري مشارکت مشارکتمدیریت  -9
رسد  یچنین به نظر م. است جو مبنا و معماري شهري مشارکت مدیریت مشارکتنیاز اساسی دارد و آن  ، یک پیشمحور اخالق

جو  مبنا و معماري شهري مشارکت مدیریت مشارکتبایستی همراه با تحقق  اي هاي توسعه شهري و منطقه طرحمدیریت  که
  . باشند

 هاي تحقق قاعده الضرر و الضرار بایستهاصول کلی تحقق و 

مدیریت شهري مبتنی بر 
 توحید و عدالت

و  فکريانسجام در نظام 
 اجرایی

 ایرانی –می هویت اسال
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صورت  بهنظارت عمومی به حقوق و تکالیف شهروندي و  :نظارت عمومی به حقوق و تکالیف شهروندي -10
ضرورت  امکان و ي مورد نظر پژوهش، ي توسعه ریههاي مورد تأکید در نظ یکی از عرصه نظارت مردمی؛کلی 

دهنده جایگاه  همراه با نظارت عمومی، نشان عدالت اجتماعی. منصبان جامعه است صاحبپذیري کارگزاران و  نظارت
و شهرسازي اسالمی و ایرانی  گیري و بازتعریف معماري و نقش قاعده الضرر و الضرار در اسالم، و تاثیر آن بر شکل

اجتماعی تالش براي پیشبرد آرمان  -این روست که تنها مبناي مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی از. است
ترین  از مهم. هاي کالبدي مورد نظر دارد هاي محتوایی را نیز عالوه بر جنبه قاعده الضرر و الضرار جنبه .اسالمی خواهد بود

ایجاب اشاره کرد، نگرشی که هاي دینی  ی و ایرانی، بر مبناي اندیشهشهر اسالم دهی یک آرمان هاي شکل بایستهتوان  موارد می
توان اشاره  تر شدن موضوع و به عنوان مثال می براي روشن. ي تعاملی میان فرم و محتوا مورد توجه قرار گیرد کند رابطه می

مدیریت شهري و هاي مختلف  بخصوص در عرصهتحقق این مهم، . و غیره» صداي اذان«، »ارتفاع مسجد«کرد به 
گذاري اجرایی براي مدیریت شهري در جوامع گسسته مانند تهران  سیاستنیازمند هاي مختلف معماري و شهرسازي  حوزه

 . خواهد بود

  
  هاي آن در نظام معماري و شهرسازي اسالمی ترین ارکان حرکت به سمت تحقق بایسته مهم - 5نمودار 
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 ها  نوشت پی

                                                
1 Logical Argumentation (Groat & Wang, 2002) 

بخوان به نام پروردگارت که : نازل گردید چنین می خوانیم) ص(در نخستین سوره اي که بر پیامبر . هاي انسان است علم و دانش پایه و اصل نخست از امتیازات و ویژگی 2
همان کسی است که نوشتن را بیاموخت و الهام فرمود  - و آن پروردگار بسیار بخشنده ات  -بخوان  .آدمی را از خونی بسته ایجاد نمود) از عدم بوجود آورد( آفرینش را آغاز کرد 

و انسان را خلق گرد و به او سخن  - یاد داد) به پیامبر ( خداي مهربان قرآن را : خوانیم و در آغاز سوره الرحمن نیز می) 5-1: علق. (دانست دانا ساخت ا به آنچه نمیآدمی ر -
  : گوید می ابن سیناچنان که . گفتن آموخت

 »نادانمکه بدانم همی که      جائی رسید دانش من تا به«
  .نقل شده است 150، ص 3این روایت در کتاب مستدرك الوسایل حاجی نوري، ج  3
یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادي یا معنوي متوجه  هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم«: قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 171اصل  4

بند . گردد شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازي اسالمی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می
میثاق مدنی  14ماده  6بند همچنین » .شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت) زندانی(دستگیر و یا بازداشت هر کس به طور غیر قانونی «: میثاق مدنی و سیاسی 9ماده  5

د عفو قرار هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً نسخ بشود یا یک امر حادث یا جدیداً کشف شده دال بر وقوع اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مور«: گوید می و سیاسی
ها به تضمین و رعایت حقوق بشر  اگر چه دولت» .شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود گیرد

این دلیل که عامل شکنجه محکوم به مجازات  تواند کافی باشد قربانی شکنجه صرفاً به متعهد هستند اما تخلفات مکرر است، جبران خسارت اداري یا قضایی براي قربانیان نمی
 .آورد گردیده سالمتی خود را بدست نمی

به بیان ضمانت اجراهاي قانونی در خصوص عدم رعایت اصول و تشریفات قانونی در جمع آوري و استناد به توان اشاره کرد به  تر شدن موضوع و به عنوان مثال می براي روشن 5
ار به عبارت دیگر باید دید چنانچه مأمورین دولت اعم از قضایی و یا ضابطین دادگستري امري را بعنوان دلیل ارائه داده یا مورد استناد قر. پردازیم ادله اثبات دعوي کیفري می

در برخی کشورها صریحاً تکلیف ادله  .بود شود و استناد کننده داراي چه مسئولیتی خواهد دهند که نحوه تحصیل آمر مغایر ضوابط قانونی باشد چه اثري بر مورد استناد بار می
کشور انگلیس اعالم  Police and Criminal Evidence ACT, 2003 قانون 74به عنوان مثال ماده  .هاي غیرقانونی مشخص گردیده است تحصیل شده از راه

 ».شود چنانچه دلیلی با نقض مقررات این قانون تحصیل شده باشد از اعداد دالیل خارج می«: کند می
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توانـد یـک وجـه معرفتـی جدیـد یـا حـداقل         دنبـال کنـیم، چنـان انباشـته و سرشـار اسـت کـه مـی          مان را با نگاه پارادایم عدالت اگر بخواهیم منابع دینی 7
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