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ضرورت رويکردی نو در تدوين قوانين و مقررات معماری اسالمی
تأملی بر: تأثير قاعده فقهی «الضرر» بر مواد مربوط به حريم بصری در قانون مدنی ايران

چکيده:
  مطابق با نظر صاحبنظران، معماری ايرانی در بستر فرهنگ اسالمی حاکم بر جامعه، مسير تکامل خود را طی  نموده 
است. در اين ميان شناخت اصول و عوامل وحدت بخش معماری سنتی، جهت باز زنده سازی فرهنگ و معماری برگرفته 
از آن در جامعة امروزين مورد نظر بسياری از محققين می باشد. اين مقاله در جهت شناسايی ريشه های نظری اين نوع 
از معماری و بازشناسی  اصول عقلی آن تدوين شده و چون در حوزه مطالعات دينی قرار دارد (که از تنوع روی آورد و 
تعدد روش تحقيق برخوردارند)، لذا برای پاسخگوئی به مسئله تحقيق از الگوی مطالعات ميان رشته ای استفاده نموده ايم. 
نوع روش شناسی حاکم بر تحقيق نيز، روش تحليلی- منطقی است. اين مقاله به شرح يکی از علومی که از فرهنگ اسالمی 
ريشه گرفته و تأثير زيادی در شکل گيری بافت شهرهای سنتی دارد؛ يعنی به علم فقه و روش صدور احکام آن پرداخته 
و نشان می دهد يکی از مهمترين اصولی که نظام معماری سکونتگاه انسان سنتی را بنا نهاده، ناشی از رعايت دستورات 
شريعت و قواعدی چون قاعده فقهی«الضرر» است. همچنين نشان می دهيم که اين قاعده فقهی در تنظيم مواد مهمی از قانون 
مدنی کشور، جهت رعايت حقوق اجتماعی و حريم بصری شهروندان تأثير مهمی دارد. ضرورت «تشکيل سازمانی محقق 
و مرّکب از مهندسان و معماران و عالمان علوم دينی» در حوزة مسائل و مشکالت جديد معماری و شهرسازی اسالمی از 

نتايج ديگر تحقيق است.
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۶۸۱۳۸۹

مقّدمه: طرح مسئله:
عّلـت از هـم پاشـيدگِی افسارگسـيخته در نظام شـکوهمند و 

زندگی بخش معماری مسلمين از کجاست؟
پاية جهان بينی و  از اسالم بر  ايرانی پس  شکل گيری مجّدد جامعة 
ارزش های انسانی، مبتنی بر فرهنگ اسالمی بوده، و بر همين اساس 
نام هنر و معماری اسالمی می شناسيم، همان  با  امروزه  آنچه را که 
بنابراين  است؛  اسالمی  منسجم  و  جامع  پويا،  فرهنگ  کالبدی  تجّلی 
چنانچه بخواهيم آن فرهنگ غنی و پربار را در معماری امروز خود نيز 
به تجّلی دوباره بنشانيم، بايستی ضمن بهره گيری از ُالگوهای ساختاری 
و شکلی اين نوع از معماری (در طرح و ساخت ابنية امروزی)، به مبانی 
نظری حاکم  و مجموعه علل و اصول عقلی به وجود آورندة اين نوع 
معماری گذشتة  باشيم.  داشته  دقيق  و  توّجهی عميق  نيز  معماری  از 
شهرهای ما (اگر که باشکوه و انسانی است) برگرفته از فرهنِگ اسالمی 
حاکم بر زندگی مسلمانان در آن زمان بوده، و انتظام ساختار فضائی 
آن نيز گواه صادقی بر تأثير مستقيم و بالمنازع احکام و ُاصول شريعِت 
اسالمی، در تعريف و تعيين نوع و اندازة هندسة رفتارهای مسلمين در 

روابط اجتماعی فيمابين، بوده است.
نه چندان دور، عالم را محضر خدا  اصوًال مسلمانان، در گذشته ای 
پنداشته، و برای با ادب بودن و داشتن رفتاری مناسب و در شأن دائرة 
پادشاهی رّب  خويش، حّتی در انجام مناسب هر يک از رفتارهای خود 
در زندگی روزمّره، به دنبال کسب تکليف و کشف ُالگوی مناسب بودند. 
ايشان به واقع خود را در همة احواالت در محضر خدا پنداشته و به 
ياد خدا بودند.۱ ايشان (مطابق با آية مذکور در پاورقی) آفرينش عالم و 
آفرينش خود در عالم، و دادن فرصت زندگی به عالميان، و خوِد زندگی 
را "بر حق" (به معنی "هدفمند") دانسته و خدا را در هر چيز و هر يک از 
رفتارهای خود شاهد و ناظر می ديدند،۲ و سعی می نمودند تا هر رفتار 
خود را تحت حوزة حکومتی قوانين صادره از سوی او (يعنی فقه) شکل 
و اندازه ای شايسته و در خور ببخشند، و به همين منظور، برای هر يک 
از رفتارهای خود، از فقه و حکيمان فقيه قاعده و قانون درست را جويا 

می شدند.
بر همين اساس، مسلمانان (در هر کار و حرفه) هر يک از رفتارهای 
خود را (و از آن جمله اخالق حرفه ای، و انواع داد و ستدهای روزانه را که 
آئينه ای برای پديداری آن اخالق بود) در ترازوی صفاتی چون «واجب»، 
«ُمستحّب»، «ُمباح»، «حرام» و «مکروه» قرار داده، درستی و نادرستی آن 

را سنجيده، نسبت به انجام و يا دوری از آن اقدام می نمودند.
ليکن آنچه که مسّلم است، هر موضوعی از زندگی فردی و اجتماعی 
انسان (و از آن جمله در موضوع معماری و شهرسازی)، در هر دورة 
خاص از زمان و مکان، ويژگی ها و مسائل و مشکالت مربوط به خود را 
دارد. هنر و معماری اسالمی نيز مانند هريک از حوزه های علمی مستقّل 
و مطرح در ساختار انديشه بشری، مکتبی است خاّص و مستقّل که از 
نظر فلسفی و محتوائی، و ساختار صوری يا کالبدی، دارای اصول و 
مفاهيم ويژه و بعضًا متفاوتی از انواع ديگر مکاتب مطرح معماری در 
جهان است که منابع و سرچشمه هاي اصلي آن را بايد در علم و حكمتي 

جستجو نمود که در ميان قرآن و سنت وجود دارد.
افراد  بين  حقوق  بيان  با  اسالمی  فقه  و  احکام  حوزه  آنجاکه  از   
الگوهای رفتاری مطابق با شريعت را بيان می نمايد و از طرفی هر فضا 
مطابق با فعاليت درون آن شکل می گيرد، لذا «فقه اسالمی دستورالعمل 
ساختمان سازی در شهرهای اسالمی است (مرکز مطالعات فرهنگی، 

منابع  اجماع،  و  عقل  قرآن، سنت،  منابع چهارگانه  و چون   (۲۲:۱۳۸۳
مشترک شکل دهنده به احکام شهرسازی بوده اند، «ساز و کار تفسير 
و اجرای شريعت در فرآيند شهرسازی اين شهرها رخ داده و می توان 
آنرا دستاورد فقه به حساب آورد و محيط سنتی در واقع به عنوان 
 تعاملی بين فقه و فرايند برنامه ريزی محسوب می گردد. (هشام مرتضی، 
۱۳۸۷: ۹۴)  لذا اين مقاله بر آن است تا ضمن اشاره به چگونگی صدور 
يک حکم فقهی، اشاره ای به تأثير شريعت و فقه بر معماری و شهرسازی 
شهر سنتی داشته و سپس در الگويی تطبيقی به بيان موادی از قانون 
حقوقدانان  و  دينی  متخصصان  از  مجمعی  در  که  می پردازد  مدنی 

اسالمی تدوين شده است. 
روش تحقيق

تنوع  از  که  دينی است  اين پژوهش در حوزه مطالعات  که  آنجا  از 
روی آورد و تعدد روش برخوردارند و چون «بسياری از پژوهش های 
ترکيبی  خاص  روش های  نيازمند  و  بوده  رشته ای  بين  معماری 
لذا برای پاسخگوئی به مسئله  می باشند» (گروت و وانگ،۳۷۰:۱۳۸۴) 
قابل ذکر  نموده ايم.  استفاده  الگوی مطالعات ميان رشته ای  از  تحقيق 
است که چنين روشی به مفهوم«جمع آراء نبوده بلکه در هدفی واحد، 
آرای مختلف را که ناشی ازکثرت روش تحقيق است، به طريقی پويا 
ترکيب می نمايد. نوع روش شناسی حاکم بر تحقيق نيز، روش "تحليلی _ 
منطقی است. در روش تحليلی منطقی که مطالعه مبتنی بر به کارگيری 
ابزارهای منطقی و رهيافت تحليلی در دين پژوهی است، موضوع تحليل 
مفهومی و تحليل مبانی معرفتی گزاره   ها دارای اهميت است.    (قراملکی، 

.(۲۶۰ :۱۳۸۵

ُرشد فقه و قوانين فقهی در امور عبادی و مناسک دينی، و ضرورت 
<فرهنگی-هنری> و  اقتصادی>،   - <اجتماعی  امور  به  پاسخگويی 

<معماری -  مهندسی> اسالمی 
از آنجا که از آغاز پيدايش اسالم، مسائل مورد پرسش مسلمانان از 
متخصصان و دانايان به علوم دينی مربوط به شريعت (يا همان چگونه 
انجام دادن رفتارهای فردی و اجتماعی در قالب و هندسه ای که اسالم 
تعريف می نمايد) بود، اين شاخه از علوم اسالمی از شاخه های است که 
به سرعت رشد نمود. در حوزة ساختمان ابنيه و راه ها و امور جاری در 
بازارها و ميادين نيز علم فقه مسئوليت پاسخگوئی به برخی مسائل و 
مشکالت را بر عهده گرفت، و بر همين اساس نوعی انديشة دينی (اگرچه 
نه چندان خالص و پاک از قدرت و اوامر زورمداران حاکم) بر معماری 
کشورهای اسالمی و هندسة رفتارهای جاری در فضاهای مربوط به 

آن حاکمّيت يافت. 
بررسی مکتب فقهی شيعه که در بين مکاتب فقهی و حقوقی اسالم، به 
دليل اجتهاد و پويائی از جامعيت خاصی برخوردار است، نشان می دهد 
يکی از ايام گسترش  فقه در مدرسه ری (اصطالحًا هر دوره را مدرسه 
می ناميم) در دوره حکومت خاندان شيعه آل بويه (۳۲۰ ه.ق تا ۴۴۷ ه.ق) 
است. با توجه به شرايط اين دوره (آزادی عمل عالمان دينی و ضرورت 
پاسخگويی به نيازهای مطرح شده)، فقهای زيادی در ری و قم اقدام 
به تأليف کتب فقهی نموده اند. (اآلصفی،۱۳۷۲: ۵۷) به علت گستردگی و 
تنوع مباحث فقهی شيعه (بعنوان مثال در مدرسه بغداد که از قرن پنجم 
هجری تا قرن هفتم ادامه داشت) و در مدرسين فقهی چون شيخ طوسی 
مذاهب  ساير  فقهای  از  زيادی  تعداد  شيعه،  مجتهد  سيصد  بر  عالوه 
اسالمی نيز شرکت می نمودند. (همان: ۶۹) بديهی است که اين ارتباط 



۶۹
علمای دينی با يکديگر باعث شده بود تا در شهرهای اسالمی تشابه 

رويه زيادی در برخورد با مسائل شهرسازی و معماری ديده شود.
پژوهشگران تاريخ هنر و معماري اسالمي بر اين عقيده اند که: «فقهای 
افزون جامعه در قرون  با شهر نشينی روز  صدر اسالم در مواجهه 
دوم تا يازدهم، به تعريف ماهيت و اجزای ساختمان در بافت شهری، 
تعيين حقوق و مزايای بنا و تعريف عرصه های خصوصی و عمومی 
می پرداختند، که اين تعاريف را از سنت پيامبر(ص) و همچنين عرف 
زمان خود استنباط نموده اند و زيستگاه های نخستين اسالمی نيز بين 
اين دو قطب توسعه پيدا کرده است.»۳ ( هلد، ۱۹۸۶: ۳۰) «فقها با توجه 
به مقتضيات زمان و مکان، از طريق اجتهاد احکامی را برای استمرار 
زندگی مردم، بر اساس اصول فقه اسالمی وضع کرده و بدين ترتيب 
قوانين و احکام اسالمی در طول تاريخ اسالم بر زندگی مسلمانان حاکم 
قوانين  جايگزين  وضعی  قوانين  اخير  دوران  در  اينکه  تا  است.  بوده 
سياست  و  دين  ميان  اسالمی  سرزمينهای  حاکمان  و  شد  تشريعی 

جدايی افکندند» (عبدالستار، ۱۳۷۶: ۱۲). 
از  برگرفته  قوانين  و  ُاصول  و  فقه  علم  حاکمّيت  رفتن  ميان  از  با 
شريعت اسالمی بر حوزه های مطرح در رفتارها و قوانين حقوقی حاکم 
بر تعامالت فيمابين افراد جامعه، رنگ و بوی اسالمی و هوّيت دينی 
رفتارها، و به تبع، فضاهای معمارانه شهرها و ابنيه جای خود را به 
تقليد کورکورانه و مضحک از ظواهر زندگی و  فرهنگ غربی سپرد، و 
نتيجه آن شد که تا امروز نيز شاهد و ميراث بر مظلوم و مغموم آن و 

آثار آن هستيم.

سازمانی  تشکيل  ضرورت  به  نسبت  اسالم  آسمانی  اعالن 
محقق، جهت "اجتهاد، استنباط، و صدور صورت جديد احکام و 
قوانين زندگی اسالمی" در حوزة مسائل و مشکالت جديد در هر 

عصر و مکان
از  سازمان يافته  گروه هائی  سوره توبه  آيه۱۲۲،  در  کريم،  قرآن 
جوانب  و  موضوعات  مطالعة  به  را  بين  تيز  و  هوشمند  مسلمانان 
گوناگون زندگی جاری در جوامع اسالمی، و کشف و پاسخ گوئی به 
مسائل و مشکالِت جديد مطرح در هر عصر و مکان، دعوت نموده، و 
حّتی ضرورت پرداختن به اين امر را برابر با امر عظيم و پرمخاطرة 

"جهاد فی سبيل اهللا" دانسته، می گويد:
ِمْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر  ال  َفَلْو  ًة  َكافَّ ــُروا  لَِيْنفـِ اْلُمْؤِمُنوَن  كاَن  ما  َو 
إَِلْيِهْم  َرَجعــُوا  إِذا  َقْوَمُهْم  لُِيْنِذُروا  َو  يِن  ِفي الدِّ لَِيَتَفقَُّهــوا  طاِئَفــٌة 

َلَعلَُّهْم َيْحَذُرون
شايسته نيست همة اقشار و گروه های مختلف از جامعة مؤمنان 
چرا  كنند؛  كوچ  جهاد)  ميدان های  سوي  به  مّتفقًا  (و  يکباره  به 
طايفه اي از هر گروه از آنان، (به منظور جهاد و مبارزة با دشمنان 
به سوی جبهه ها) كوچ نمي كنند، (و طايفه اي ديگر از هر گروه در 
گوناگون  حوزه های  در  عميق  مطالعة  (ضمن  تا  نمی مانند)،  شهر 
علمی، و تحليل دقيق مسائل و مشکالِت مطرح در زندگی فردی و 
جمعی جامعه)، در دين (و نسبت به پرسش های گوناگون افراد در 
موضوعات و مسائل مختلف) مرجعی پاسخگو و آگاهی باريک بين 
و دقيق النظر گردند، تا به هنگام بازگشت مجاهدان به سوي قوم 
احتمالی  ارتکاب  و  ناشايست  ُامور  به  پرداختن  (از  را  آنها  خود، 
احكام  و  دينی  معارف  ارائة  (با  تا  دارند؟!  باز  جامعه)  در  جرائم 
افراد جامعه، و در ساية  به  اسالم  پاسخگوی  و   قوانين جديد  و 

حاکمّيت درست و اجرای دقيق و کامل آن قوانين) شايد (وسوسه 
شوندگان به ارتکاب گناه از مخالفت با حکم و فرمان پروردگار) 

بترسند، و خودداري كنند! ۴ 
چنانچه بخواهيم در حوزة اين تحقيق برداشتی دقيق تر از آية شريفه 
به  نسبت  واژه شناسانه  اطالعات  برخی  ارائة  نيازمند  باشيم،  داشته 
" و  َكاّفًه   " از ميان ساير مفردات آية شريفه، يعنی واژه های  دو واژه 
"فرقًه" می باشيم. واژة " َكافًَّه " به معنی "همگی و به يکباره" بوده، و در 
ساختار معنائی آية شريفه مفهوم "کلّيت جامعة مسلمانان" و پرداختن 
جمعی و همگانی ايشان به هر کاری و اقدامی را مورد اشاره قرار داده 
است. و در تعريف معنای واژة "فرقه" از آية شريفه آمده است: ِفْرق: 
در مورد  «ِفْرَقه»  واژه  است  اين معني  از  و  تكه اي جدا شده،  و  قطعه 
جمعيت و گروهي كه از ديگر مردمان جدا و بريده شده اند.۵ همچنين 
در "فرهنگ (عربی _ فارسی) ابجدی" ذيل معنای ارائه شده از اين واژه، 
آمده: الِفْرق عبارتست از "يك قسمت از هر چيزي"، نيمة جدا شدة از هر 
چيزي.۶ بعالوه، "فرهنگ (عربی - فارسی) قاموس قرآن" نيز با استناد 
ْوِد اْلَعِظيِم" به معنی (دريا بشكافت و هر  به آية "َفاْنَفَلَق َفكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّ
قطعه اش همچون كوه بزرگي گرديد)۷ معنائی مشابه از "فرقه" را ارائه 
داده می گويد: "ِفرق": (بر وزن ِجسر) تّكه و قطعه و گروه جدا شدة از 
ديگران است.۸ همچنين اين فرهنگ، ضمن شاهد آوردِن آية "َفِريٌق ِفي 
ِعيِر"، "فريق" و "فرقه" را هم معنا دانسته، و بخش  را  اْلَجنَِّة َو َفِريٌق ِفي السَّ
يِن ..." را  " چرا از هر  "َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّ
گروه دسته اي براي "تفّقه" در دين كوچ نمي كنند" معنا می نمايد. و واژة 

"طائفه" را نيز "دسته ای از يک گروه" می داند. ۹
از ميان ساير معانی و  آية شريفة فوق و  آنچه که در  در حقيقت، 
مفاهيم گرانقدر آمده و بايستی مورد توّجه و دّقت قرار گيرد عبارتست 
به عنوان يک کّل جامع  الف: طرح موضوع وحدت جامعة اسالمی  از 
و  اسالمی  جامعة  در  فرقه ای  گوناگونی های  طرح  ب:  تقسيم ناپذير  و 
(در عين وحدت کّلی جامعه) ج: ضروری دانستن  دانستن آن  حقيقی 
تشکيل گروهی محقق از هر فرقه به منظور "اجتهاد و استنباط  صورت 
جديد احکام و قوانين زندگی اسالمی" در حوزة مسائل و مشکالت جديد 

مربوط به فرقة خود، در هر عصر و هر مکاِن خاّص.
۱- طرح عمومی مسئله از ديدگاه حکيم ابن سينا

شايد آنچه که از حکيم ابن سينا در زير می آيد، شرح آية شريفة آمده 
در فوق است. او می گويد:

کلّيات اسالم، و نيز کلّيات اصول و قوانين حاکم بر زندگی اسالمی، 
(در ذات و حقيقت ُاصولی خود) ثابت (به معنی تغييرناپذير) و محدود 
هستند، ليکن آنچه از مسائل و موضوعات که (در هر دورة خاص از 
زمان و مکان در زندگی مسلمانان و جوامع گوناگون اسالمی) حادث 
می شود، متغّير و نامحدود می باشند. ايشان اضافه می کنند که: هر زمان 
و هر مکان مقتضيات مخصوص به خود را دارد، و موضوعات و مسائل 
مطرح شده در هر برهة خاص بايستی با توّجه به مقتضيات مخصوص 
به خود مورد تحليل قرار گرفته، و پاسخی در خور و متناسب با آن 
مقتضيات برای آن ها جستجو و ارائه گردد. او می گويد: در هر عصر 
و زمانی بايستی گروهی متخّصص و عالِم به کليات اسالم و کلّيات 
اصول و قوانين حاکم بر زندگی اسالمی، و نيز دانا و بينا به چگونگی 
کيفی و کّمی مسائل جديد مطرح در زمان و مکان خود، عهده دار "اجتهاد 
و استنباط صورت جديد احکام و قوانين مربوطه" در حوزة مسائل و 

مشکالت جديد گردند (جناتی، ۱۳۸۰: ۴۳-۱۸).

ضرورت رويکردی نو در تدوين قوانين و مقررات معماری اسالمی



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۷۰۱۳۸۹

از آنجائی که حيات معنوی مسلمانان در عرصه های گوناگوِن مطرح 
از  برگرفته  مّتحداالعضاء  و  واحد  فرهنگ  در  ريشه  ماّدی  زندگی  در 
چگونگی  که  آنجائی  از  نيز  و   ،(۱۵  ،۱۳۷۵ دارد(نصر،  سّنت  و  قرآن 
هندسة حاکم بر معماری اسالمی و ساختار فضائی ابنية منتسب بدان 
نيز همان بازتاب کالبدی آن فرهنگ و حيات معنوی، و معانی و مفاهيم 
برآمده از منابع بنيادين آن، يعنی قران و سّنت است (نقره کار، ۱۳۷۸: 
۴۸۶). برای انطباق دوبارة هندسة حاکم بر معماری امروز شهرهای 
مسلمان نشين با قوانين و مقررات مطرح در بخش های مختلف شريعت 
سکونت  حوزة  در  مطرح  مقررات  و  قوانين  خصوص  به  (و  اسالمی 
جمعی و فردی مسلمانان در مجتمع های زيستی)، در مرحلة نخست، 
بايستی به بازشناخت چگونگی روش صدور و اجرای قوانين و احکام 

زندگی اسالمی (يعنی فقه) پرداخت.

دامنة فراگيری علم فقه و موضوعات مطرح در آن
تقريبًا همة شئون مختلف زندگی بشر در گسترة جامع علم فقه مطرح 
بوده، و بلکه فقه خود را محّل مراجعه و پاسخگو به انواع مسائل مطرح در 
شئون ياد شده در امروز و آيندة بشر می داند. در نگرشی دقيق و وسيع 
به منابع گوناگون و ادبّيات موجود در اين علم می توان گفت: تقريبًا تمامی 
انواع حقوق مطرح در جوامع انسانی چون: حقوق اساسی، حقوق مدنی، 
حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سياسی، حقوق ...، و 
حّتی حقوق حيوانات، نيز در ابواب مختلف اين علم (و البّته تحت عناوين 
ديگر و تحت نظام سلسله مراتبی خاص خود) ديده شده و انواع مسائل 

مربوط به آن مورد بحث، بررسی و پاسخگوئی قرار گرفته است.
نبوده،  ياد شده در فوق محدود  انواع حقوق  به  تنها  فقه  دامنة علم 
و موضوعات بسيار با اهمّيت ديگری چون عبادات را در بر می گيرد 
که در دايرة علم حقوق امروز اکثر جوامع انسانی اساسًا مطرح نيست

(مطهری، ۱۳۸۱: ۳۰۹).
۱- جايگاه علم فقه در ميان سـاير علوم اسالمی، و ارتباط اين 

علم با آن ها 
غالب صاحبنظران مجموعة تعاليم اسالمی را در سه بخش به ظاهر 

مستقل آمده در زير، قابل تقسيم دانسته اند:
الف: بخش معارف و اعتقادات: و آن عبارت است از ُاموری که هدف 
از پرداختن به آن ها گشودن پنجره ای روشن به شناحت جهان و عوامل 
به وجود آورنده و نظام دهنده و نگاه دارندة آن، و رسيدن به انديشه ای 
کمال يافته و بدون نقص و فساد (به نام "ايمان") است، و شکل دادن آن 
انديشه تحت عناوينی چون "باورها" و "اعتقادات" با جان و روح انسان 
گره می خورد. عناوينی چون "مبداء"، "معاد"، "وحی"، نبّوت"، "مالئکه"  و 

"امامت" و "بهشت" و "دوزخ" عناوين مشهور در اين حوزه است.
ب: بخش اخالقيات و ُامور تربيتی: و آن عبارت است از ُاموری که 
هدف از پرداختن به آن ها هدايت، کنترل، رشد و نهايتًا به کمال رسانيدن 
روح و روان انسان، و به سامان نمودن هندسة مجموعه رفتارهای در 
شکل و قالبی متعالی و خداگونه است. عناوينی چون "تقوا" (به معنی به 
همراه ديدن مبداء و حاکم بر هستی، با جهان و وقايع و رفتارهای جاری 
در آن، و کنترل هندسة رفتارها در تناسب با صفات نيکو و کامل آن)، 
"عدالت محوری" (و تالش در برپائی جامعه ای متعادل، به عنوان نظامی 
که هر يک از اجزاء ريز و درشت آن در محل و مکان بايسته و شايستة 
خود قرار داشته باشد)، "جود و سخا"، "صبر و استقامت" بر مشکالت و 
"رضايت مندی" از نظام مندی جهان و نظام مندی وقايِع  واقع شوندة در 

آن؛ و  ... از عناوين مشهور در اين حوزه می باشند.
ج: بخش احکام و قوانين عملی (فقه) : و آن عبارت است از ُاموری 
که هدف از پرداختن به آن ها تعيين بايدها و نبايدها در چگونگی انجام 
رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان، و تعريف هندسة کّمی و کيفی 
آن ها می باشد. "فقه"  عنوانی است که به اين شاخه از علوم و معارف 
اسالمی يعنی "قوانين و مقّررات موضوعه" داده شده است. در حقيقت 
می توان اين شاخه از علوم اسالمی يعنی"فقه" را نتيجة باروری و ميوه 
درخت علوم اسالمی در جهان خارج دانست. به عبارت روشن تر، فقه، 
مهندس (به معنای "اندازه گذارنده") و به سامان آورندة درهم ريختگی ها 
و بی اندازه گی های موجود در نظام زندگی اين جهانی مسلمانان است. 
اين فقه است که تجّلی ارزش ها و زيبائی های ماّدی و معنوی نظاِم زندگی 
اسالمی را ممکن می سازد. چرا که اين تنها در آئينة رفتارهای فردی و 
اجتماعی مسلمانان است که می توان جمع ارزش ها و زيبائی های معنوی 
و روحانی مطرح در دو شاخة ديگر معارف اسالمی را مشاهده نمود. 
هم از اين طريق، يعنی به سامان نمودن اندازة رفتارهای افراد جامعه، 
می توان جهّنم نادانی، ظلم و بی عدالتی و ماّدی گری موجود در جوامع 
همة  موعود  که  وعدالت محوری  سالم  دانائی،  بهشت  به  را  امروزی 

مکاتب و اديان آسمانی و غير آسمانی است تبديل نمود.  
۲- مختصری در باب تعريف فقه:

اگرچه پرداختنی بايسته و شايسته به اين امر بسيار گسترده تر از 
محدودّيت های حاکم بر اين تحقيق است، ليکن می توان اظهار داشت که: 
علم فقه علمی است که تعريف کنندة هندسة شکلی و اندازه  های گوناگون 
حاکم بر رفتارهای مطرح در فرهنگ زندگی فردی و جمعی مسلمانان 
بوده، و نيز قانون گذار (يا وضع کنندة) ُاصول و قوانين بازدارنده و يا 
وادارندة نسبت به انواع آن ها در حوزة شريعت است. به بيان ديگر، علم 
فقه تبيين کنندة چهارچوب روابط اجتماعی فيمابين افراد جامعة مسلمين، 

و محدودکنندة هندسة حدود و حقوق فردی و اجتماعی ايشان است.
۳- بحثی در واژه شناسی واژة <فقه>

تعريف کّلی و عمومی واژة "فقه" را می توان اينگونه خالصه نمود که: 
"علم به هر چيز" در حقيقت مترادف است با "فقه به آن چيز، و فهم و درک 
آن" (راغب اصفهانی، ج۳: ۸۳). "فقه" در لغت (و از نظر معنای عمومی) به 
معنی فهم دقيق از هر چيزی و يا مسئله ای است. اّما آنچه خود فقها در 
تعريف اين واژه به کار برده اند عبارتست از: حوزة "علم به احکام فرعی 
شرع اسالم از روی منابع و ادّلة تفصيلی"، و البّته از نظر ايشان، مسائل 

مربوط به ُاصول اعتقادی و يا تربيتی از اين حوزه از علم خارج است.
در اصطالح قرآن و سّنت نيز، "فقه" عبارتست از علم وسيع و عميق به 
معارف و دستورات اسالمی، و اختصاص به قسمت و يا بخش خاصی 
ندارد. ليکن، آنچه که ميان جامع مسلمانان (و از قرن دّوم هجری به بعد) 
مرسوم و مصطلح شد، قسم خاص است که می توان آن را "فقه االحکام"يا 
"فقه االستنباط"  خواند و آن  عبارتست از: فهم دقيق و استنباط عميق 
قوانين و مقررات حاکم بر زندگی فردی و جمعی مسلمانان از منابع و 

مدارک مربوطه. (مطهری، ۱۳۸۱: ۳۱۱-۲۷۲)
۴- فقه: روشی دو مرحله ای و دو سويه در رسيدن به علم دينی 

قوانين و مقررات اسالمی
به منظور ارائة تعريفی عميق تر و دقيق تر، بايد بدانيم که معنای حاصل 

از اين واژه در ذهن مترادف با نوع خاصی از علم است.  
اگر "فقه" را همان "علم" بدانيم، روش رسيدن به اين علم، يعنی "فقه"،  

روشی است دو مرحله ای و دو سويه:



۷۱
مرحلة اّول و سوی پيشين، که عبارت است از: رفتن از نوعی علم 
حاضر و محسوس (و يا به عبارتی، مبتنی بر حواس و ادراکات آن ها) 
و رسيدن به علمی غائب و نامحسوس (و يا به عبارتی، مبتنی بر عقل 
و استدالالت عقالنی و منطقی)، و متقابًال و در رابطه ای برگشتی نسبت 

به مرحلة نخست.
باز  يا  و  از: رسانيدن  است  که عبارت  دّوم و سوی پسين،  مرحلة 
نمايانيدن آن علم نامحسوس (که مستند بر آراء و استدالالت عقالنی) 
فهم  و  درک  قابل  عبارتی  به  يا  (و  محسوس  علمی  قالب  در  است 
عبارت  علم  اين  نتيجة  و  ميوه  دينی،  اصطالح  در  و  حواس)،  توسط 
انسانی"  رفتارهای  بر  حاکم  عملی  قوانين  و  ُاصول  "همان  از:  است 

(راغب اصفهانی، ج۳: ۸۳).
۵- منابع چهارگانة علم "فقه"

شيعه  نظر  از  فقه  علم  استناد  و  تحقيق  مورد  چهارگانة  منابع 
شناخته  "اخباريّين"  عنوان  با  که  ايشان  از  قليلی  گروه  استثناء  (به 
می شوند) عبارتست از: ۱- کتاب خدا (يعنی قرآن کريم)، ۲- سّنت (به 
معنی: قول و فعل و تقرير پيامبر اکرم (ص) و يا ائّمة معصومين (ع)

(در  منبع  اين چهار  اجماع.۱۰  عقلی) ۴-  استنادات  و  دالئل  (و  عقل   -۳
اصطالح فقها و ُاصولّيين) مشهور به "ادّلة أربعه" است.

ناگفته نماند که "فقه" همواره از علمی متّمم و مکّمل با نام "ُاصول فقه" 
(به معنی: پايه ها و ريشه های فقه) بهره می برد. در حقيقت، هرگز نمی توان 
اين دو علم يعنی "فقه"  و  "ُاصول فقه" را از يکديگر جدا تصّور نمود. "فقه" 
و "ُاصول فقه" دو علم وابستة به يکديگرند، (مطهری، همان ۲۷۱) و يک 
فقيه، با بهره گيری از علم ُاصول فقه، و نيز استفاده منابع فقهی، ضمن به 
کارگيری روش های منطقی، به تحليل و فهم عقلی، عميق و دقيق مسئله 
و يا مسائِل مورد بحث پرداخته، و در نهايت، در مقام ارائة پاسخ و حّل 
مسئله، قوانين و مقّررات بايسته و شايسته برگرفتة از شريعت اسالمی 
را به منظور به سامان کردن مجّدد نظام واحدة زندگی، استنباط و عرضه 

می نمايد (جّناتی، ۱۳۸۰: ۴۳-۱۸).

مختصری در باب مراحل استنباط حکم فقهی و شرح اجمالی 
فرآيند نظام مرتبه مند آن 

با پيدا شدن مسئله و يا مشکلی جديد در هر حوزه ای از زندگی در 
جامعة مسلمانان، متخّصص به کّليات اسالم و کلّيات ُاصول و قوانين 
نمونه، مهندس معمار  برای  (و  از زندگی اسالمی  بر آن حوزه  حاکم 
و  معماری  حوزة  در  پيش آمدة  مشکل  و  مسئله  با  رابطة  در  فقيه)، 
شهرسازی، نخست آنچه را که در شريعت به طور واضح و مستقيم 
وجود دارد، و به روشنی قابل استنباط می باشد، به عنوان ُاصول ثابت، 
پايه و حاکم فرض نموده، و چهارچوب ُکّلی پاسخ به مسئله و مشکل 
مربوطه را تعريف و تعيين می نمايد و سپس ضمِن بازگشت دادن مسئله 
و مشکل به ُاصول پايه، قاعده (يا قانون) مناسب و پاسخگو را (به مدد 
عقل) اجتهاد می نمايد. چنانچه بخواهيم، می توانيم فرآيند ُکّلی و اجمالی 
استنباط يک حکم فقهی را (به عنوان مثال در رابطه با مجاز يا غير مجاز 
بودن قرار دادن پنجره ساختمان در معبر عمومی) در نظام مرتبه مند 

آمده در زير مرّتب نمائيم:
يا  يا مشکل؛ و مراجعة مردم و  اّول: مرحلة بروز مسئله و  مرحلة 

سازمان های اجرائی و مديرّيتی جامعه  به فقيه
مرحلة دّوم: مرحلة حّل مسئله و کشف راه حل توّسط فقيه (متخّصص 
اسالم شناس و دانای به مسئله)، و ارائة پاسخ که خود شامل مراحل زير است:

۱- تحليل و ترجمة صورت محسوس و عينی مسئله و مشکل مطرح 
شده به صورتی معقول و ُاصولی.

۲- مطالعة آنچه که در شريعت (يعنی در قرآن و سّنت رسول (ص) 
و امامان (ع)) به طور واضح و مستقيم در رابطه با صورت محسوس و 
معقول مسئله وجود دارد، و پايه و حاکم قراردان آن ُاصول به عنوان 

ُاصول ثابت حّل مسئله.
و  مسئله  به  پاسخ  ُاصولی  و  ُکّلی  چهارچوب  تعيين  و  تعريف   -۳

مشکل مربوطه.
۴- کشف و انطباق جزئّيات و فروِع معقوِل مسئله و مشکل پيش آمده 
با مصاديق عينی و خارجی آن ها (با توّجه و متناسب با ويژگی های 

زمانی و مکانی و صوری هر مسئله). 
حاکم  پاية  ُاصول  به  معقوِل  فروِع  و  جزئّيات  دادن  بازگشت   -۵

(استخراج شده از بند ۲).
۶- اجتهاد و صدور حکم و قاعده (يا قانون) مناسب و پاسخگو (به 

مدد عقل و استدالالت عقالنی و منطقی).

قواعد فقهی و سازمان يابی فضايی شهرها
با مطالعه کتب فقهی، با احکام فراوانی روبرو می شويم که در اثر بوجود 
آمدن مسائل محدثه يا نو ظهور، فقها موظف به پاسخ دادن شده اند. از 
جمله مسائلی که فقها به آن پرداخته اند، بحث حريم است. «مسأله حريم 
از جمله احکامی است که در بسياری از کتب فقهی وجود داشته و علماء 
برای بيان مشروعيت آن به داليلی از جمله روايات باب حريم و قاعده 
«الضرر»۱۱ و اجماع و سيره عقال استناد کرده اند» (بازرگان، ۱۳۸۵، ۳۲-۱). 

و از جمله مسائل مذکور موضوع حريم بصری است.
 «به عقيده فقها برای جلوگيری از متضرر شدن همسايگان و پرهيز از 
تعرض بصری به حريم خانه ديگران، بايستی هر عاملی را که باعث در 
معرض ديد قرار گرفتن فضای داخلی خانه ها  شود، حذف نمود. فقها در 
موارد گوناگون، در رابطه با طراحی سه عنصر خارجی ( درب ورودی، 
منجر  می توانست  که  بنا  ارتفاع  و  مرتفع)  زائده های  و  ارتفاع  پنجره، 
به تعدی بصری به حريم خانه گردد، اقدام به صدور حکم نموده اند» 
(هشام مرتضی، ۱۳۸۷: ۱۳۷) و (عبدالستار، ۱۳۷۶: ۳۷). از آنجاکه رويه 
صدور احکام تقريبًا در تمام بالد اسالمی وجود داشته، احکام مشابهی 

در رابطه با عناصر مزاحم حريم بصری وجود دارد.
۱- حريم و قاعده فقهی «الضرر»

«در کشورهای اسالمی احکام فقهی به مثابه قوانينی کلی به شمار 
از  احکام  اين  می کردند.  منظم  را  شهری  ابنيه  ساختار  که  می رفتند 
مفاهيم اصيل اسالمی از قبيل حق مالکيت خصوصی و آزادی تصرف 
در آنها و ... بر اساس معامالت مختلف اسالمی بر گرفته شده اند. ولی 
اين آزادی مطلق نبوده و بر اساس قاعده «الضرر» دارای حد و مرزی 
می شود که شکل ظاهری بناهای شهرهای اسالمی را نيز تحت کنترل 
داشتند. گسترش شهر نيز تابعی از قوانين «جلب منفعت و دفع ضرر» 
بوده است» (عبدالستار، ۱۳۷۶: ۱۲۳-۱۲۲). در اين ميان عالوه بر قواعد 

فقهی-حقوقی، نظارت بر اجرای آنها نيز اهميت داشته است. 
متونی که از تأثير فقه بر نظام اجتماعی شهری و حتی سازمانهای 
صنفی در دوران شکوفائی تمدن در کشورهای اسالمی سخن گفته، نشان 
می دهد در شهر وظيفه رسيدگی به امور صنوف مربوط به «محتسب» 
بوده و از وظايف او اعمال و اجرای دستورات و احکام شرعی در مورد 
القربه فی احکام  بعنوان مثال کتاب«معالم  ِحَرف و پيشه  ها بوده است. 

ضرورت رويکردی نو در تدوين قوانين و مقررات معماری اسالمی
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 الحسبه»، که آن را «آئين شهرداری» نام نهاده اند، مؤلف آن «ابن اخوه» 
(۶۴۸-۷۲۹ ه. ق) که خود فقيه و محتسبی چيره دست بوده، بر پايه آگاهيهای 
شغلی و نيز مطالعات خود در احکام و مقّررات اسالم، در آن نخست به ذکر 
حکم فقهی هر موضوع با استناد به آيات قرآن مجيد و احاديث پرداخته و 
سپس آن را با وضع موجود روزگار خود تطبيق داده و موارد عملی آن را 
بيان می کند. او با بهره گيری از قواعد فقهی چون قاعده« الضرر» که عالوه 

بر فقه شيعه  مورد قبول اهل سنت نيز می باشد چنين می گويد:
«کسی را روا نيست که در کوچه های تنگ بنشيند يا مصطبه۱۲دکان 
اين کار  بازار به گذر گاه بيرون کند، زيرا  پايه های سقف  از  خود را 
تجاوز است و راه را بر رهگذران تنگ می کند. پس بر محتسب است که 
از اين عمل باز دارد تا به مردم "زيانی" نرسد. و همچنين است بيرون 
آوردن فاصله  ها (آجرها) و تعبيه روزنه  ها و نصب دّکه در راه های تنگ 

که منع از آن واجب است. 
 و نيز بايد که محتسب بازاريان را به جارو کردن و تنظيف بازار از 
کثافات انباشته که مردم را "زيان بخش" است فرمان دهد، زيرا پيغمبر 
گرامی(ص) فرمود: «الضرر و الضرار»، يعنی نه "ضرر" است در دين و 
نه "ضرر رسانيدن". بر کسی روا نيست که از بام و پنجره، همسايه  ها 
را بنگرد و نيز مردان را روا نيست که بی هيچ حاجتی بر سر راه زنان 

نشينند، هر که چنين کند تعزير آن بر محتسب واجب است.» 
با توجه به ضرورت رعايت حريم و از جمله حريم بصری ديگران  
«ابن اخوه» از وظايف محتسب اين را می داند که حتی«به مؤذن فرمان 
دهد چون بر مناره رود از نگريستن به حرم مردمان و خانه هايشان 
چشم پوشد و در اين باره از وی تعّهد گيرد، و کسی جز مؤذن آن هم 

در اوقات نماز نبايد بر مناره رود» (ابن اخوه، ۱۳۶۷: ۳۷-۹۵ و ۲۴۰).
«از جمله قواعد فقهی که عالوه بر فقها توسط مقلدين نيز قابل فهم 
و اجرا بوده، قاعده «الضرر (و الضرار)» است. قاعده «الضرر» قاعده 
شهيد  تعبير  به  می شود.  استناد  آن  به  فقه  سرتاسر  که  است  مهمی 
اين قاعده کار کنترل و تعديل ديگر  از جمله  از قواعد  مطهری برخی 
قواعد را به عهده دارد. امام خمينی(ره) به جهت اهميت و ويژگی خاص 
اين قاعده، رساله ای مستقل نيز با نام «بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر» 
به اين قاعده اختصاص داده است. در معنای «ضرر» و «ضرار»، امام 
خمينی فرموده اند: ضرر و اضرار، بيشتر به معنای کاستی وارد کردن 
به کار برده شده است و ضرار و واژه های مترادف  در مال و جان 
آن به معنای در تنگنا قرار دادن و ايجاد ناراحتی و مشقت به ديگران 
است. مهمترين مفهومی که از قاعده «الضرر» در ميان فقها رايج بوده 

مواردی چون: 
الف) ضرر زدن به ديگران حرام است.

 ب) در اسالم حکمی که منشأ ضرر باشد وضع نشده است.
و  حکومتی  نهی  آن  در  فوق،  موارد  نقد  و  نقل  ضمن  خمينی  امام 
سلطانی را با اين مضمون «اساسًا در اسالم اجازه ضرر زدن وجود 
ندارد و حاکم اسالمی دايره هر مالکيتی را که موجب ضرر و زيان به 
ديگران باشد محدود می کند» ارائه داده و آن را از ديگر ديدگاه  ها برتر 
می داند. اين قاعده حکم حکومتی و سياسی است که حاکم اسالمی با 
استفاده از آن دايره مالکيتهايی را که موجب ضرر و زيان به ديگران 

است محدود می کند» (نوحی، ۱۳۸۴: ۴۰-۳۱).
  محققين معمار در جهت هماهنگی قوانين شهری با شريعت اسالمی 
پيشنهاد می دهند که چون، « از اصول فراگيری که رعايت آن متضمن 
قالب  در  است  بصری  حريم  حفظ  جمله  از  و  همسايگی  حقوق  حفظ 
قاعده فقهی« ال ضرر» ذکر شده است در زمان کنونی يکی از کارهای 
ضروری و مهم تطبيق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهر سازی 
با اين قاعده می باشد زيرا بر اساس قاعده «الضرر» تصرفات در ملک 
شخصی بايستی مبتنی بر اصول و ضوابطی باشد که سبب اضرار به 
ديگران نگردد، و لذا اين قاعده می تواند به عنوان مبنا و زيربنای ضوابط 

و مقررات شهری قرار گيرد (سيفيان،۱۳۷۷: ۷۳). 
يکی از تجربيات موفق که در محتوا فقهی و با مسائل نوظهور اجتماعی 
هماهنگ است، و نمونه ای موفق از همکاری متخصصين را نشان می دهد، 
در تدوين قانون مدنی ايران صورت گرفته که به آن اشاره می نماييم.     

مصاديق قاعده «الضرر» در قانون مدنی، جهت حفظ حريم خانه
«قانون گذاری به مفهوم جديد آن که بيشتر ناظر به مقرراتی است 
که از سوی قوه مقننه و با رعايت ضوابط و تشريفات خاصی وضع 
اواخر قرن هجده ميالدی  می شود، سابقه چندان زيادی نداشته و به 
آغاز گرديد و  با مشروطيت  ما  قانون گذاری در کشور  بر می گردد. 
هم اينک بیش از يـك قـرن از آن تاريـخ می گذرد. قانون مدنی ايران 
 در سه دوره قانون گذاری به تصويب رسيده است: جلد اول از ماده 
۱ الی ۹۵۵ در سال ۱۳۰۷ مصوب شده و تا سال۱۳۱۴ جمعًا ۱۳۳۵ ماده 
آن مصوب شده و بعد از پيروزی انقالب اسالمی بعضی از الحاقات و 

اصالحات در آن صورت گرفته است» (ولی پور، ۱۳۸۷: ۱۵).
 «قانون مدنی ايران از نظر محتوا کامًال فقهی و اسالمی است، ولی 
از نظر ساختار و تنظيم مباحث شبيه به قانون مدنی فرانسه است. در 
زمان تصويب آن، الگوی مناسبی توسط شهيد مدرس تنظيم شده و 
عده ای از حقوقدانان برجسته که در دادگستری کار می کردند در کنار 
نمودند»  اقدام  آن  تنظيم  به  داشتند،  مجلس حضور  در  که  مجتهدانی 

(شفيعی سروستانی, ۱۳۷۶ :۲۶۴-۲۶۳).

قاعده «الضرر» در قانون مدنی جهت حفظ حريم خانه هاکلمات کليدی
ضرورت اذن

رفع ضرر
ماده ۱۳۰ قانون مدنی: کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسايه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن او خروجی بدهد 

ملزم به رفع آن خواهد بود.
ممنوعيت ضرر
متعارف و عرف

رفع حاجت و ضرر
ماده ۱۳۲ ق.م: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع 

حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

در و پنجره
روزنه و شبکه

همسايه

ماده ۱۳۳ : کسی نمی تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز کند اگر چه ديوار ملک مختصی(مخصوص شده) او باشد ليکن 
می تواند از ديوار مختص خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را ندارد ولی همسايه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه ديوار 

بکشد يا پرده بياويزد که مانع رؤيت شود. (ولی پور، ۱۳۸۷، ۴۵)

جدول شماره۱: قاعده «الضرر» در  قانون مدنی ايران



۷۳
«از آنجا که يکی از مهمترين موضوعات معماری و شهر سازی مسئله 
اشراف مستقيم يا غير مستقيم آپارتمان ها بر يکديگر و بر خانه های 
حياط دار و نقض حريم بصری آنها است، قانون مدنی به منظور ايجاد 
از اختيارات  از اختالف بين همسايه ها، قسمتی  دوستی و جلوگيری 
مالک را محدود و به عبارتی نوعی ارتفاق قهری(ماده ۹۳ ق.م: ارتفاق 
حقی است برای شخص درملک ديگری.) را موجب شده» (کاتوزيان، 
را  همسايه  ملک  به  در  نمودن  باز  اجازه  ق.م  ماده۱۳۰   .(۱۱۱  :۱۳۸۶
نمی دهد و تفسير حقوقی از ماده ۱۳۳ ق.م نشان می دهد که قانونگذار با 
توجه به زمان تصويب قانون در سال ۱۳۱۴ و اينکه اصوًال در آن زمان 
خانه ها بيشتر يک طبقه بوده اند، اجازه باز نمودن پنجره به سمت ملک 
ديگران را نداده است (جدول شماره۱ هماهنگی موادی از قانون مدنی با 

قواعد فقهی)، از نظر حقوقدانان موارد ذيل استنباط می شود:
۱- عدم مجوز پنجره بازشو به ملک ديگران: در ماده ۱۳۳ مقصود 
از در، پنجره بزرگ است نه درب عبوری، زيرا عدم جواز نصب در به 
سمت ملک ديگران چون مستلزم عبور و تصرف در زمين مجاور بوده 

و مجاز نيست (طاهری، ۱۳۷۶: ۲۰۴).
۲- جايگاه عرف در تفسير قانون: عرف شبکه و روزنه را فقط 
نورگيرهای محدود جهت تهويه می داند، مبانی درست شبکه و روزنه و 

در را بايد در عرف جستجو کرد (کاتوزيان، ۱۳۸۶: ۱۲۵).
۳- پنجره  مشبک و ثابت: برای آنکه پنجره ای شبکه محسوب شود، 
يا بايد به صورت مشبک و در بنا ثابت باشد، يا حفاظ ثابت و مشبکی 
در برابر آن نصب گردد، به گونه ای که سرکشی يا خروج از آن ممکن 

نباشد (کاتوزيان، ۱۳۸۶: ۱۲۵).
انسان  نزد  امانت خداوند  را  ثروت  مذهبی  اخالق  اسالم  در حقوق 
می داند تا به نيکی آن را اداره کند و روز واپسين حساب اين اداره به 
مالک اصلی داده شود. اضرار به ديگران مجاز نيست، هرچند به نام 
اجرای حق باشد (الضرر و الضرار در اسالم) و هر جا قاعده تسليط 
است...  الضرر  قاعده  با  حکومت  کند،  برخورد  «الضرر»  قاعده  ۱۳با 

(کاتوزيان، ۱۳۸۶: ۱۰۷-۱۰۵).

عرف (جمع عقال) مرجع مهم تفسير قانون مدنی
با توجه به ذکر کلمه عرف و متعارف در مواد مهمی از قانون مدنی 
و اينکه در تدوين مقررات شهری کنونی جايگاه و نقش آن بدرستی 
تعيين نشده است، ضروريست تا تعريفی جامع از آن متناسب با هر 
دوره ارائه شود. بطور خالصه در تعريف کلمه عرف چنين ذکر شده 

که «عرف واژه ای عربی است با دو معنای مشهور:
 الف) معرفت و شناسايی، امر پسنديده و نيکو. 

ب) عرف چيزی است که آدمی آن را نيکو شناسد و بدان خو گرفته 
و آرامش يابد» ( سلمانی، ۱۳۸۵: ۱۱۲).

همچنين « كلمه« عرف» به معناي آن سنت ها و سيره هاي جميل حاکم 
بر جامعه است كه عقالي جامعه آنها را مي شناسند، بر خالف آن اعمال 
غير مرسومي كه عقل اجتماعي آن را انکار مي كند و البته امر به متابعت 
عرف، الزمه اش اين است كه خود امر كننده به آن چيزي كه ديگران را 

امر به آن مي كند، عامل باشد» ( ترجمه الميزان، ج ۸: ۴۹۷).
مجاور  مالکان  روابط  تنظيم  در  عرف  نقش  با پذيرش  «قانونگذار 
ضابطه ای را قرار داده که بر اساس آن دادگاه می تواند برای تشخيص 
خسارت وارده به همسايه بدان استناد نمايد. بعنوان مثال مطابق با ماده 
۱۳۲ ق.م تصرف مالک بايد به قدر « متعارف « و برای « رفع حاجت يا رفع 

ضرر» باشد. در توضيح اين ماده حقوقدانان معتقدند که: اگر تصرفات 
شخصی در ملکش بيش از حد متعارف باشد، مثًال در شهری متعارف 
نيست که ساختمان ده طبقه بسازند، ولی مالکی در ملک خود چنين 
کرده و در نتيجه عالوه بر اشراف بر خانه های اطراف، همسايه ها را 
يقينًا جای قاعده  از هوا و نور آفتاب محروم کند، در چنين صورتی 
«ال ضرر» است و اگر مالک اقدام به ساخت نمود، دادگاه موظف است 
جلو او را بگيرد و اگر خسارتی متوجه همسايه شد، ملزم به جبران آن 

خواهد شد» (طاهری، ۱۳۷۶: ۱۹۹-۱۹۸).

نتيجه گيري:
با توّجه به مطالبي كه در طول مقاله (و به وي ژه در بخش نخست آن) 
آورده شد، می توان جمالت زير را در قالب نتيجه گيري اين مقاله عنوان 

نمود:
شهرهای  و  جوامع  امروز  معماری  و  هنر  بخواهيم  چنانچه 
مسلمان نشين را رنگ و بوئی اسالمی بخشيده و هوّيت از دست رفته 
انديشة اسالمی را در  نايافتگی  ايشان بازگردانيم و رشد  آن ها را به 
اين حوزه بارور نموده و به کمال برسانيم، ناگزير از به ميدان آوردن 
دوبارة علم فقه و قوانين شريعت هستيم. و البّته، تقليد کورکورانة از 
گذشته، و پرداختن به صورت ها و در نتيجه تکرار ُالگوهای ساختمانی 
و فرم های هندسی و ساختمانی مربوط به قرن ها پيش نيز (چنانچه هم 
اکنون نيز در برخی موارد شاهد آن هستيم)، مطابق با ُاصول فلسفی 

اسالم، عملی بی معنا و اشتباهی بزرگتر است.
بلکه، چنانچه معماری اصيل و برگرفته از ارزش های معنوی اسالمی 
و منتّج از حاکمّيت ُاصول و قواعد فقهی را (در تعادل و تناسبی حقيقی 
را سقف  فلک  که:  بايد  باشيم،  خواهان  حال)  مکان خاصِّ  و  زمان  با 
اندازيم. و همانگونه که در صفحات پيشين  بشکافيم و طرحی نو در 
در زمينه نوانديشی و "اجتهادی نوين و تازه به تازه" در حوزة فروع 
قوانين فقهی و شکل ظاهری و هندسة امروزين مسائل يادآوری گرديد، 
بايستی (بنا بر فرمودة حضرت علی(ع) امير حکيم مسلمانان و مؤمنان) 
"فرزند زمانة خويش" بوده،۱۴و از طريق تحقيقی بنيادين و همه جانبه در 
مشکالت و مسائل امروزين موجود در غالب اين حوزه ها (و بخصوص 
در حوزة قوانين مدنی)، و بازشناسی علل عقلی و ُاصول علمی مربوطه، 
به راه کار و روش اصيل علم فقه در تدوين قانون و استخراج احکام 
مناسب از متون و منابع اصيل فرهنگ و انديشة اسالمی (يعنی قرآن و 
سّنت) پرداخته، پاسخی در خور، و قوانينی به روز و پاسخ گويندة به 
مسائل و مشکالت روز را هدف و امام و قاعد راه خويش قرار دهيم. 
در پايان، و به عنوان خاتمة بحث، فراز آورده شدة در زير را به عنوان 

حرف آخر به مخاطبين عزيز يادآور مي شويم: 
ضرورت " تشکيل سازمانی محقق و مرّکب از مهندسان و معماران و 
عالمان علوم دينی" در فقه (به معنی روش "اجتهاد، استنباط، و صدور 
صورت جديد احکام و قوانين") در حوزة مسائل و مشکالت جديد مطرح در 

معماری و شهرسازی اسالمی (سّنتی)

ضرورت رويکردی نو در تدوين قوانين و مقررات معماری اسالمی



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۷۴۱۳۸۹

پی نوشت ها:
ماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِلي اْألَْلباِب؛ الَّذيَن َيْذُكُروَن اهللاََّ ِقيامًا َو ُقُعودًا َو َعلي   ۱- اشاره به قرآن کريم، ۱۹۱ - ۱۹۰ :۳ (آل عمران) : "ِإنَّ في  َخْلِق السَّ
ماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّار" (مسلمًا در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه هاي  ُروَن في  َخْلِق السَّ ُجُنوِبِهْم َو َيَتَفكَّ
(روشني) براي خردمندان است. همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آن گاه كه بر پهلو خوابيده اند، ياد مي كنند؛ و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند؛ (و 
مي گويند:) بار الها! اينها را بيهوده (و بدون هدف) نيافريده اي! منزهي تو (از انجام هر کار بيهوده و بدون هدف)! ما را از عذاب آتِش (نادانی، و ماندن در آن و النجام رفتاری 

جاهالنه)، نگاه دار!) (مطالب داخل هاللی ها از دکتر محّمد علی آبادی است).
۲ - اشاره به قرآن کريم، ۳۳ :۴ (نساء) : ِإنَّ اهللاََّ كاَن َعلي  ُكلِّ َشيْ ٍء َشهيدا (خداوند بر هر چيز، شاهد و ناظر است.)
۳ - مورخ كانادايي و استاد تاريخ هنر و معماري اسالمي و تاريخ شهر، عضو بخش تاريخ هنر دانشگاه پنسيلوانيا.

ــب داخل  ــده. مطال ــت ارائه ش ــم و صنع ــگاه عل ــان در دانش ــای ايش ــه در درس گفتاره ــت، ک ــق اس ــريفه از محق ــة ش ــة آي ــه).  ترجم ــم، ۱۲۲ :۹ (توب ــرآن کري  ۴ - ق
( ) و ( ) نيز از مترجم بوده، و صرفًا به منظور ارتباط روشن تر مفاهيم مطرح در آيه با موضوع بحث آورده شده است.

۵ - ر ک ب واژه نامة "ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن کريم"، ج ۴: ۴۶.
۶ - ر ک ب واژه نامة " فرهنگ (عربی _ فارسی) ابجدی "، ج ۱: ۶۶۱.

۷ - قرآن کريم، ۶۳ :۲۶ (شعراء).  
۸ - ر ک ب واژه نامة " فرهنگ (عربی _ فارسی) قاموس قرآن، ج ۶ : ۱۶۸.

۹ - ر ک ب واژه نامة " فرهنگ (عربی _ فارسی) قاموس قرآن، همان ج، همان ص.
۱۰ - بطور خالصه به عقيده شيعه هرگاه در مسئله ای فرضًا هيچ دليلی نداشته باشيم، اما بدانيم که عموم يا گروه زيادی از صحابه پيغمبر(ص) يا صحابه ائمه(ع) که جز 
ــتوری بوده است و به ما نرسيده است... اجماع بر دو گونه است در نوع اول  ــف می کنيم که در اينجا دس ــتور عمل نمی کرده اند، به گونه ای خاص عمل می کرده اند، کش به دس
خود مجتهد در اثر تفحص در تاريخ، آراء و عقايد صحابه يا مردم نزديک به عصر رسول اکرم(ص) يا ائمه(ع) به دست آورده است ولی در نوع دوم، ديگران نقل کرده اند که، 
در مورد آن اجماع صورت گرفته است. لذا اجماع اول دارای اهميت و برای مجتهد حجت است ولی در نوع دوم اگر از نقلی که شده يقين حاصل نشود، قابل اعتماد نيست...، 

مطهری(۱۳۸۱).
۱۱ - قاعده فقهی در اصطالح عبارت است از حکمی کلی که بر تمام جزئيات مربوط به آن حکم منطبق باشد. (سيوطی، االشباء و النظاير)  قاعده فقهی استقاللی است در 
حاليکه قاعده اصولی آلی بوده و ابزاری برای استنباط احکام است (تقريرات مباحث امام خمينی، تهذيب االصول). قاعده فقهی مستقيمًا به عمل مکلف تعلق می  گيرد، بر خالف 
قاعده اصولی که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است (حکيم، سيدمحمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن) و قاعده فقهی فرمولی است بسيار کلی که منشاء استنباط احکام 
ــر  ــود و اختصاص به يک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می  گيرد(قواعد فقه، جلد۲، ص:۲۲). «يکی از قواعد فقهی که سرتاس محدودتر واقع می  ش
فقه بدان استناد می شود، و در بسياری از مسائل نيز می تواند کاربرد داشته باشد، «قاعده الضرر» است. عالوه بر قرآن و عقل، يکی از اسنادی که برای قاعده" ال ضرر" به آن 
استناد می شود، حديثی است که حضرت رسول اکرم (ص) در جلوگيری از مزاحمت مردی که مالک درختی در حياط خانه يکی از اصحاب بود و سرزده و بدون اجازه گرفتن 
به خانه او وارد می شد،(و نه حاضر به اجازه گرفتن بود و نه درخت را می فروخت يا تعويض می نمود) بدين مضمون فرمودند که: "«اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فاّنه ال ضرر و ال 
ضرار »، «علی مؤمن»". و به صاحب خانه فرمودند که: برو و آن درخت را بکن و جلويش بينداز چرا که ضرر و ضراری در اسالم نيست.(در برخی از روايات پس از" ال ضرر و 

ال ضرار" تعبير"علی مؤمن" و در بعضی ديگر واژه"فی االسالم" آمده است.» (نوحی، ۱۳۸۴: ۴۰-۳۱)
ــا خادمان(کارگران) خود بر آن  ــطح دّکان بودو صاحب دّکان ب ــاختند و بلندی آن نزديک به يک متر و همس ــنگ يا آجر که در جلو دّکان می س ــی از س ــه، بناي ۱۲ - مصطب

می نشستند. ساختن مصطبه  ها تا روزگار محمد علی پاشا  در مصر شايع بوده و وی دستور داد تا آنها را برداشتند تا راه بر رهگذران تنگ نشود.( مترجم کتاب)
۱۳ - به موجب ماده۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.»

۱۴ - اين سخن اميرالمؤمنين در تصنيف «غررالحکم و دررالکلم»:۴۷۳، شماره کلمه ۱۰۸۱۴ اينگونه ذکر شده است: اْلَمْرُء اْبُن َساَعِتِه (َبْيَن َساَعَتْيهِ ) يعنی انسان فرزند زمان 
خود است. (همچنين رجوع شود به سی دی گنجينه روايات نور، مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی)

فهرست منابع:
قرآن کريم، (بی تا)، ترجمة مهدی الهی قمشه ای، انتشارات پيام عدالت، تهران.

اآلصفی، محمد مهدی (۱۳۷۲)، تاريخ فقه شيعه، مترجم عبدالرضا محمدحسين زاده، انتشارات قدس، قم.
اصفهانی، راغب (۱۳۸۳)، المفردات فی غريب القرآن، مترجم: غالمرضا خسروی حسينی، نشر مرتضوی، تهران و (جامع تفاسير نور، دائره المعارف چندرسانه ای قرآن کريم، 

مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی، مرکز پخش، تهران وقم).
ال ب س ت ان ی، ف واد اف رام  (۱۳۷۵)، ف ره ن گ  اب ج دی  ال ف ب ائ ی  ع رب ی  - ف ارس ی، ت رج م ه  ک ام ل  ال م ن ج د االب ج دی ، م ت رج م  رض ا م ه ي ار، انتشارات اس الم ی، ت ه ران  .
بازرگان، علی (۱۳۸۵)، بررسی فقهی و حقوقی حريم امالک، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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