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معماري اسالالیمي -ايراني در فرهنگ تشالال م م راگ ارانقدري اسالالت ه ان ن الال هاي اذشالال ه ه ياداار ارف ه شالالده و
نمونه هاي ارنشالمند نن در ناام رنامه ريزي ،طراحي و مديريت شهرهاي تاريخي ايران ه خو ي قا

مشاهده و انشناسي

مي اشالند .را طه معماري و شالهرساني ايراني – اسیمي ا مبناي ناري ،اصول فقهي اسیم ،و نيات اب نسماني و یم وحي،
انج نهاي ارنشمند در هدايت و توسعه معماري و شهرساني معاصر ايران خواهد ود .مروري ر تجر ههاي عملي و پايههاي
ناري ننها در حونههاي معماري و شالالهرسالالاني و مديريت شالالهري نشالالاندهنده نن اسالالت ه تب ن را طه اصالالول ناري و
مشخصات البدي ان ان پ شن انهاي تحقق و اجراييشدن يک سبک و ارايش معماري است؛ ر مبناي چن ن رويکردي است ه
مي توان موضوع مورد نار اين پژوهش را در

ر نيات قرنني و تفاس ر مع بر مورد تحل

و ررسي قرار داد .سوال اصلي

پژوهش نن اسالالت ه هويت در معماري اسالالیمي چ الالت؟ و اين تعريف در شالالک ا ري معماري اسالالیمي چه جايهاهي دارد؟
اي ال ه هاي تحقق قاعده الضالرر و الضالرار در اسالیم ،در

ال ر شک ا ري معماري اسیمي چ ت؟ معماري اسیمي ر

ر

عناصر هويتسان چهونه شک م ه رد و اين عناصر چه جايهاهي در معماري اسیمي دارند؟ روش تحق ق مورد اس فاده در اين
مقاله ،روش اسال دالل منطقي اسالت .پا ان ترسال ا چارچوب ناري پژوهش ،منا م علمي و تخصصي ا روش مقاي ه تطب قي
تحل

شده ،فرصتها و چالشهاي حاص ان نن ه حث اذاش ه ميشود .اين پژوهش ن انمند رخوردي في است اناينرو
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ميشود .نقشي ه در دوران معاصر ،ه جوامم ا حران

 .1مقدمه

هويت مواجهند و نورمداران و مزوران جهاني ن ز سعي در

معماري اسیمي را ميتوان ر اساس ويژايهاي نن

ه نير سلطه در نوردنِ فرهنهيِ جهان ان داش ه و ه عنوان

اري ان

مقوم اين حران ايفاي نقش مي نند ،ان جايهاهي ارنشمند

موضوعات ،شناخت ن ايج معنويِ حاص ان ننهاست :نااهي

رخوردار است .نک ه اريکتر ان مو نن است ه سلطهاران

اردان دن

و مزوران ن ز راي وصول ه ام الشان ،ان طريق القاي

ان ان ه نرمانهاي معنوي ح ات در جامعه اسیمي؛ و وصول

هويتهاي اذب و نمايش َدَل ات ه جاي اص ها ،ش رين

ه هدف نرمانيِ ان ان ،و شناخت جايهاه او در عالا ه ي .ان

اس فاده را ان معماري و ه عبارت ه ر ،ان شبهمعماري يا

اين مفهوم ه هويت ايرانيال اسیمي در معماري و شهرساني

معماري َدَلي و غ راص

مينورند( .نقيناده،

ياد مي ن ا .ه اين ترت ب ،هر ننچه ه ه احران هويت

 )1011مفهومي ه ان نن ميتوان ا عنوان نس بديدن

معنوي و م ق ِ ان انيِ انجام ده و وي را در رس دن ه

ارنشها در معماري معاصر ايران ياد رد.

نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

شناخت ،نيرا يکي ان ه رين راههاي شناختِ ارنش

ه عم

نرمانهايش ياري رساند ،ان دير ان مورد توجه ان انها

در اين مقاله ا ررسي نقش مفهومي هويت در معماري

وده ،ه معماري اسیمي يکي ان اصليترين ننهاست .اين

و جايهاه ان در معماري اسیمي ه عنوان

ر اصلي تعريف

موضوعات ،در مباحث مر وط ه حونههاي معماري و

الهو در نن ه ررسي نقش قاعده الضرر در شک ا ري

شهرساني و مديريت شهري ان اهم ت شايان توجهي

معماري پرداخ ه و اهم ت اين مولفه ه عنوان

ر م مايز

رخوردارند.

و هويتسان نن در معماري اسیمي ميپردانيا.

ا عنايت ه مفاه ا و مباني معماري و شهرساني
اسیمي -ايراني ايد اذعان داشت ه اار ن اد فرهنگ ايراني

هویت اسالمیـ ایرانی

را جهان ني اسیم ،و ر ن ر ن اسیم را (هماناونه ه
ي در نن مناقشهاي ندارد) توح د نام ا ،حضور

جايهاه و نقش قاعده الضرر و الضرار در اسیم ،و تأث ر

ه تو

و تأث ر نن را ايد ه عنوان هدف و غايت هر فع و عملي،

نن ر شک ا ري و انتعريف معماري و شهرساني اسیمي

ان اني و هنري مشاهده ن ا .جايهاه و

ني ا مفهوم هويت ،و ار ردهاي

االخص در م ائ

و ايراني ،پ وندي ناا

نقش قاعده الضرر و الضرار در اسیم ،و تاث ر نن ر

نن در شهر ،شهرساني و معماري شهري دارد .افرادي چون

شک ا ري و انتعريف معماري و شهرساني اسیمي و ايراني

شايهان ( )1011مع قدند ه در اف وننداي جديد در

ن انمند درک صح ح ان را طه خواهد ود.

دوران معاصر ،نوعي هويت چه تکه و تفکر س ار ه وجود

اري ان ويژايهاي نن

ميدهد .نقيناده ( )1011مع قد است ه يکي ان مهاترين

تجلي البديِ جهان ني و فرهنگ و اورهاي نحاد نن

موضوعات مورد توجه ان ان ،ه ر همه فعال تهايش تأث ر

ه ند .اين ويژايها در احران و نمايش هويت نن نقش

اذاش ه و ننها را جهت ميدهد« ،هوي ي» است ه ان ان

اساسي ايفا مي نند .اين نوع هويت ،در واقم ان و يا اح اس

(فرد و جامعه) راي خويش قائ

دارد نن را

“اينهمانيِ” ان ان ا پديدهها و موضوعات و اعضاي

احران نمايد .نهاهي ه تاريخ جوامم نشان ميدهد ه جملهيِ

جامعه يا ه عبارت ديهر جامعه

حر تهاي عا ا در جوامم شري ،ه نحوي ا اين موضوع

اسیمي ر مبناي نمونههاي قرنني است .معماري پژوهش،

ارتباط داش هاند .فيالمث  ،تمام انب اء و مصلح ن در پي

يکي ان قلمروهايي است ه دون ترديد ميتوان ان نن ه

معرفي و احران هوي ي خاص راي ان ان ودهاند .هم نطور

عنوان تجلي جهان ني و اورها و فرهنگ جامعه ياد نمود؛ و

جملهي نورمداران و جباران و اس عماراران و م کبرين

ه اين ترت ب است ه نقش معماري در تب ن و احران و

تاريخ ن ز در صدد ودهاند تا هوي ي را راي ان ان تعريف

تقويت و نمايش اورها ،جهان ني و فرهنگ جامعه ،و در

نموده و نن را ترويج نند ه ه تبم نن ،امکان اس عمار و

ن جه در تجلي هويت و ه خصوص هويت معنوي نن (و ه

اس ثمار و اس حمار جامعه رايشان فراها اردد .مفهوم

تبم نن ،هويت ان ان) ه عنوان نقشي غ رقا انکار محرن

ار مهمي است ه در دوره جديد و ه

و واحدِ حقوقي و حق قي است ه

جامعهاش ا يکديهر و ا

هويت «مطلب

وده و م
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جامعه اسیمي ر مبناي نمونههاي قرنني ،يک شخص ت

نمده است ه تمامي شئون ننداي ان ان را تحت تأث ر قرار
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ه نقش نثار معماري ايرانيال اسیمي در واص
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نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

وضوح ان نمان هه واقم شده است .حث هويت در تاريخ،

هویت مادی :هويت مادي ه ظواهر مادي فرد و

جامعه ،س است و هطور لي در علوم ان اني و در حثهاي

جامعه مر وط وده و ه نن دس ه ان عیئا و مشخصات و

است» (داوري ارد اني،

تمايزاتي ر مياردد ه ا ساحت مادي ننداي ارتباط دارند.

روشنفکران ،ان هه

و عد ان هه

 ،1039ص .)1عليرغا اين داعت ،موضوع هويت ان ان و
شناخت خويش همواره ه عنوان ن اد تفکرات ان ان مطرح
وده است ،ه نمونه ارن نن را در یم معروف ارسطو يعني
«خود را شناس» ،در شعار انت يعني «من ميانديشا پا
ه ا» ،و در رأس ننها ،در حديث معروفِ «مَنْ عَرَفَ نَفْ َه
فَقَدْ عَرَفَ رَ ه» ميتوان مشاهده نمود .هويت ان ان ،ان نار
م أله ن ر ن اد خیفت الهيِ ان ان اس وار شده است .در
مقا

هویت معنوی :هويت معنوي ،مرتبهاي ان هويت است
ه عیوه ر اشاره ه وجوه معنوي و اورها و اع قادات،
مش م

ر معاني م فاد ان نثار و ساخ هها و فرنوردههاي

ان ان ن ز مي اشد .اين مقوله ان هويت ،شام

اصول و

ارنشهاي مورد اور جامعه ه در شک ظاهر ننداي مادي
ننها تجلي مييا ند ن ز مياردد.

جايهزين شدن ان ان ه جاي خداوند در نم ن شک ارف ه

هويت ان ان ،هويت ع ني يا هويت واقعي اوست .اين هويت،

عدم ساناارياش ا

عبارت ان هوي ي است ه ان ان (فرد يا جامعه) -چه خواهد

رون حران هويت در ان ان است.

و چه نخواهد -ه نن شناخ ه ميشود .اين هويت رنيند

شد ،ه اين

هويت فردي ان ان و هويت ملي وي ه همراه هويت فکري

است .اين صبغه ان هويت ،ه دل
فطرت ان ان ،خود عام

راي هويت ميتوان مراتب مخ لفي قاي

هويتها ان يک سو واجد جنبههاي معنوي و مادي ه ند و

و رواني و معنوي اوست.

خ روي ،مان ان و س ف ان

اين هويت در دوران معاصر ،هويت ان ان ر پايه

هویت عینی (هویت واقعی) :يکي ان ارنترين وجوه

ه عنوان هويت معنوي و مادي ان ان مطرح ميشوند ،و ان
نرماني قا

است ه ان ان ،نا ه دالي مخ لف ،م
شود.

عبارتند ان:

نک ه قا

ذ ر در اره انواع هويت ،نن است ه ه چ يک

هویت فردی :هويت فردي اول ن وجه هويت است .اين

ان ننها را نميتوان منفک و من زع ان يکديهر مورد ررسي

هويت ،ا شک  ،نام ،اورها و ساير ويژايهاي رواني و

قرار داد و يا احران نمود و عوام

اري در شک ا ري و

ظاهري و عناوين تعريف ميشود .اين وجه ان هويت ،ا

تعريف جنبههاي مخ لف هوي ي ان ان معاصر ايفاي نقش

هويت جمم ارتباطي تنهاتنگ دارد؛ هطوري ه ا هويت

مينمايند .ان ان معاصر در ج جوي احران هوي ي راي

جمعي ،هويت فردي ن ز معنا پ دا مي ند ( .اس اني،1039 ،

خويش است ه ر پايه نرمانهاي او شک ميا رد و ن بت

ص.)11

ه دوران اذش ه ،عوام تأث راذار ر نن افزايش ياف هاند.

هویت جمعی :ان مهاترين وجوه هويت است ه ه
هويت اج ماعي ن ز تعب ر ميشود .هويت اج ماعي (جامعه،
ملت) ا توجه ه اورها ،مش ر ات تاريخي ،اهل ت و تعلق ه
مکان ،نرمانها ،نژاد ،فرهنگ و دين تعريف ميشود.

را در مخ صات يا هويت ناا حا ا ر نن جامعه ميتوان
ج جو نمود؛ چنانچه در اص ننداي دون ناا را را ر ا
يهوي ي ننداي دان هاند( .جعفري1031 ،ج ،ص)133
همچن ن راي دس ا ي ه هويت ايرانيال اسیمي ،النم است

البدي و مادي نن تأث ر دارد و يا ه عبارتي،

مؤثر ر رون و رشد

ظاهري ش وه ني ت مادي ،تجلي البدي ارنشها و

اصول مورد اع قاد و اور ان ان ه ند .مح ط ،ان نن جهت
ه تجلي البدي اورها و ارنشهاي فرهنهي جامعه است،
ميتواند در ايجاد اح اس هويت و يا يهوي ي ،و ه تبم نن،
ان خود هانهي در جامعه ايفاي نقش نمايد (ر.ک :نقيناده،
1031ن و همو1031 ،هال)

است ه در هر صورت اها عوام
انخود هانهي عبارتند ان:

خودفریبی :انخود هانهي ،ه فراموش ردن ان ان ت
فرد توسط خويش است ،نم نهاي راي رون

اري ان

نش يها و پل ديها و پديد نمدن صفات و اخیق رذيله در
فرد ميشود .در اين وادي ل ه اعمال ان ان وس لهاي راي
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هویت فکری و روانی :مقوالت مرتبط ا جنبه غ رمادي

ر م أله ان خود هانهي غلبه نماي ا .نقيناده ( )1011مع قد

ح ات ر شک
شک

ه عبارت ديهر ،يکي ان ارنترين ويژايهاي هويت نن جامعه
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نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

فريب خويش است« .وَ ما يَخْدَعُونَ اِال اَنْفُ َهُاْ :و حال ننکه
فريب ندهند مهر خود را» ( قره .)1:و اين فريب عام

انخود هانهي در جوامم تحت سلطه است .اس عمار ،ه

امراهي نفا ميشود« .وَ ما يُضِلونَ اِال اَنالْفُ َهُاْ وَ ما

جنبههاي ف زيکي محدود نشده و سلطههاي س اسي و

يَشْعُرُونَ :و جزء نن ه خود را امراه نند ه نرنوي خود

اق صادي و فرهنهي را ن ز شام

ميشود .سلطه فرهنهي،

نميرسند و اين را نميفهمند» (نلعمران.)11:

النمه هراونه سلطه ديهر است؛ ه مقصد اصلي ن ز نا ه

غفلت از یاد خدا :رون ان خود هانهي در جوامم ،ناشي

ماه ت فکري سلطهاران سلطه اق صادي است.

ان عوام م عددي مي اشد ،ه مهاترين نن ان ياد ردن خدا
و ذ ر او مي اشد« .و شما مؤمنان مانند ننان نباش د ه ه
لي خدا را فراموش ردند ،خدا ها نفوس ننان را ان
يادشان رد» (حشر).11:

قاعده فقهی الضرر
حق و تکلیف
درک را طه حق و تکل ف در فرهنگ اسیمي و اورهاي

احساس حقارت :اح اس حقارت (فرد و جامعه) در

ديني ان طريق تب ن مفهوم و جايهاه ناري حقوق و تکال ف

غ ر ،ه عمدتاً ناشي ان حران هويت و طلبهوي ي

شهروندي م ر ميشود .موضوعي ه ريشههاي نن در

ديهر است ،سبب مياردد تا ان ان ه تشبه ه غ ر تماي پ دا

ن بت حق و تکل ف در تعامیت ان اني نهف ه است .تمامي اين

رونِ ان خود هانهي ايفاي

موارد ان طريق ان حقوق ان اني در فرهنگ اسیمي و

نقش مي ند در واقم ،تک ه ر مع ارهاي مادي ننداي ،و

تکال ف مر وط مع ن ميشود .نا راين ،اصالت ا حق است ،نه

غفلت ان ساحت معنوي ح ات ،نم نه مناسبي راي رشد

ا تکل ف .حق ،اصلي و تکل ف ،تبعي است .ه هم ن جهت است

انخود هانهي است.

ه در فرهنگ اسیمي ضايم شدن حقوق مقدمهي ضايم شدن

مقا

ند ،و در ن جه ،ه عنوان عام

خودباختگی :غفلت ان تواناييهاي خود و ش دايي در
را ر تواناييهاي (علمي و فني و صنع ي و اق صادي) ديهران،
يکي ديهر ان نم نهها و عل

رشد انخود هانهي و تماي

ه

احران هويت غ ر است.

تکل ف دان ه شده است اار تکال في نبود ،همهي حقوق،
ضايم و پايمال ميشد .راي حفظ حقوق ،ايد تکال ف را ارج
نهاد.
در روايات اسیمي ن ز نمده است ه ان دست
در وجود خود اح اس رامت نمي ند ،مصون ن

غفلت از وحدت حیات :وجه مهمي ه در مباحث

در جاي ديهر اف ه شده است ه

ي ه
د .و يا

ي ه در وجود خود

مرتبط ا ان خود هانهي مطرح ميشود ،نن است ه ،دو

اح اس رامت مي ند ،نن را ه اناه نميناليد .فطرت

«نفا» راي ان ان معرفي مياردد .ان ان در مرحله

ويژايهاي عمدهاي دارد ه راي اثبات حقوق شر و

انخود هانهي ،تنها ه فکر خويش و نن ها م مر ز ر ح ات

شهروندي ما را ه مطلوب ميرساند:

خويش را فراموش

ح واني خود وده و خويش ن اص

مي ند (ر.ک :جوادينملي ،1010 ،صص191-191در واقم،
اهم ت معنويت مذهب در ننداي ان ان ،موضوعي است ه
دون نن ،ح ات ان ان عاري ان نرماني مقدس ه ه
فعال تهاي او جهت دهد ،خواهد شد.

همگانی است .يعني همه افراد ،فارغ ان دين و دولت ،ان
نن رخوردار ه ند.
موهبتی و غیراکتسابی است .و همه ان انها ان دو
تولد ان نن رخوردارند.
حقوق اسالمی

ا -و يا ه عنوان ماري

حونه نار و عم تفاوتهاي اساسي دارد .شرايط امرونين

قرن) ذ ر ميشود ،تقارن نن ا ي ند و اري و يق دي

شهرهاي جهان اسیم و حقوق شهروندي در ننها را نبايد

جاري است (جعفري ،1030 ،ص)103؛ تقارني ه ه سبب ان

همانند ناريه حقوق شهروندي در فرهنگ اسیمي و

خود هانهيِ ان ان ،نهتنها در جوامم توسعهن اف ه ه ح ي در

اورهاي ديني دان ت.

جوامم پ شرف ه صنع ي و اق صادي ن ز ه نوع ديهري (تکبر)
ظهور ياف ه است.

جايهاه مفهوم سنت در قاعده الضرر و الضرار ،نمودي ان
توجه و عنايت ه تعام

سنت و مفهوم نونوري را ش ان

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.4.1

بی بند و باری :يکي ان داليلي ه راي انخود هانهي ( ه

جغراف اي فرهنهي و حقوق شهروندي در جهان اسیم در

عنوان نام ديهر اين قرن -قرن
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استعمار :اس عمار ،يکي ان عوام

اصليِ رشدِ

▪

نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

پ ش م ذ ر ميشود .مروري لي ر اد ات موضوع و

ميدهد ه علا همراه ا حکمت ،النمه و اي ه تحقق

مفاه ا اساسي حث نشان ميدهد ه نس بهاي ناشي ان

انديشههاي اسیمي است .ه عنوان مثال خداوند در قرنن

نوارايي و سنتس زي ،ش ان هر چ ز م وجه حقوق

ميفرمايد« :اهلل الذي خلق سبم سموات و من االرض مثلهن

شهروندان در طول تاريخ وده است .راي روشنتر شدن

ي نزل اال مر نهن ل علموا» (طیق )19 :ديهي است ه مراد

موضوع و ه عنوان مثال ميتوان ه فرهنگ مع ن اشاره رد

ان اين علا در فرهنگ قرنني ،علا خداشناسي است .همان

ه در تعريف سنت نورده است« :راه ،روش ،س رت ،طريقه،

علمي ه ان ها ندارد و خداوند ه پ امبر ارامي خويش ه

عادت ،اف ار و ردار و تقرير معصوم ،پ امبر(ص) و

امر مي ند ه هويد« :رب ندني علما» (طه )111 :علا ا

امامان(ع)» (مع ن ،1031 ،ج ،9ص .)1193مروري ر

ن انهاي ان اني هماهنگ خواهد ود و ه ننها نس ب

تجر ههاي عملي و پايههاي ناري ننها در حونههاي

نخواهد ند.

است ه نس بهاي ناشي ان نوارايي و سنتس زي در تاريخ

قرنني ا منافم درانمدت مردم ارتباط دارد و ه نحوي

معماري و شهرساني معاصر ايران ش ان چ زي است ه در

نيرساخت خدمت ه ان انهاست .اين چن ن است ه حضرت

نهاه اول ميتواند ه ذهن م بادر شود.

امام جواد عل ه ال یم ميفرمايند« :دانشمندي ه ان علمش

ارايش ه سنت در شهر اسیمي را ميتوان ا زاري راي
جلوا ري ان ضرر و ضرار در البد و مح واي شهر اسیمي
دان ت .ان سوي ديهر حقوق شهروندي در شهر اسیمي،
الضرر و الضرار است .تعريف خرد و عق  ،انشناسي خرد و
جزيي و عق

لي ،و ديهر موارد مر وط نم نهسان انشناسي

ارتباط و تعام حقوق شهروندي در ن بت م ان سنت و خرد
در تع ن حدود و ثغور را طه حق و تکل ف خواهد ود.

1

ميفرمايند :هر ه راي رضاي خداي م عال علا الهي را
اموند و راي خدا عم

ند و راي خدا نن را ه ديهران

اموند در ملکوت نسمانها اين شخص زرگ و جل القدر
خوانده شود و در ننجا اويند فیني نموخت راي خدا و
عم

نمود راي خدا و نمونش داد راي خدا( .امالي ش خ

طوسي ،ص )11ان اينرو ميتوان ن جها ري رد ه علا
همراه ا حکمت ،النمه تحقق انديشه اسیمي و نير ناي تول د
اي ههاي شک دهي يک نرمانشهر اسیمي و ايراني ،ر

علا همراه ا حکمت راي تحقق انديشه اسیمي در

مبناي انديشههاي ديني است .در چن ن شرايطي است ه

نيرساختهاي شهر اسیمي ضروري مح وب ميشود.

ناام حقوقي در شهر اسیمي ر پايه علا و حکمت ،و تجر ه

مروري لي ر اد ات موضوع و مفاه ا اساسي حث نشان

و سنت ه اجرا در مينيد.

عق

شرع

علا
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عق

در ناامهاي مخ لف انديشهاي ،ن بت و ارتباط عق

اح اء ال را العر ي ،ج  ،31ص )130و امام صادق (ع)

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16

ن انمند ه تف ر جايهاه عق

(خرد) و ن بت نن ا قاعده

سود رند ،ان هف اد هزار عا د ه ر است ( ».حاراالنوار ،دار

خ روي ،مان ان و س ف ان

معماري و شهرساني و مديريت شهري نشاندهنده نن

ر اساس اد ات تخصصي موضوع ،علا در فرهنگ

تجر ه
حقوق شهروندی در شهر اسالمی

حکمت
همراه ا مردم

راي مردم

نمودار  -1جايهاه حقوق شهروندي در شهر اسیمي و ارتباط نن ا علا و حکمت ،ماخذ ،نهارنداان
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سنّت

▪ The Role of the La’Zarar in the Formation of Islamic Architecture Pattern

مبانی فقهی قاعده الضرر و الضرار

نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

انشناسي دق ق قاعده الضرر و مفهوم نن ،ن انمند
مراجعه ه مباني فقهي نن است؛ منا عي ه ا مراجعه ه

توض حات درنم نه معناي عرفي ضرر است و ه نار

تف رهاي مع بر و منا م مورد اس ناد پژوهش اردنوري

ميرسد ه رساترين تعريف و تعب ر چن ن اشد ه اف هاند

شدهاند .قاعده الضرر ان معروفترين قواعد حقوق اسیم

ضرر عبارت است ان «نداش ن و اندست دادن هر يک ان

است ه در طول تاريخ فقه نارات مخ لفي پ رامون مفاد و

مواهب ننداي ،جان ،مال ،ح ث ت و هر چ ز ديهري ه ان نن

نثار نن ارائه شده است .در حقوق خارجي قواعدي مشا ه ا

هرهمند مي شويا ».و يا ه عبارت ديهر «فقد

ما نجد و

اين قاعده وجود دارد ه ه طور خاص در حث تعهدات

نن فم ه من مواهب الح ات من نفا او مال اوعرض او غ ر

مورد اس فاده قرار ميا رد( .خم ني 1133 ،ه.ق ،ص)113

ذلک» (محمدي ،1013 ،ص  « )130لمه ضرار نا ر قولي ان

حث اصلي نن است ه نيا در مواردي ه اجراي تعهد

مصدر مفاعله مي اشد و اار چن ن اشد معناي ضرار ه

ضروري اردد قاعده ال ضرر ،ه جبران ضرر حکا مي ند يا

جهت دو طرفه ودن اب مفاعله عبارت است ان :ضرر ر

خ ر؟ و نيا اين قاعده عیوه ر نفي حکا ضروري ،راه ح

غ ر در مقا

ديهري را راي جلوا ري ان ضرر پ ش ني مي ند يا خ ر؟

نن جهت ه داللت ر تکرار صدور فع

ضرري ه ان غ ر ر او وارد شده است و ان
ان فاع

مي ند،

اار معناي ضرر مشخص شود ،ننهاه ميتوان داللتهاي

فرقي نمي ند ه فاع در اينجا يک شخص اشد و يا ننکه

نن را اس خراج نمود .ضرر داراي معنايي عرفي است ه ن ان

دو شخص؛ اارچه اب مفاعله در خصوص فاعل ت دو شخص

ه توض ح ندارد .ه عنوان مثال در نهايه ا ن اث ر چن ن نمده

کار ميرود( ».موسوي جنوردي ،1031 ،صص)131-131

است ه« :ال ضرر اي ال يضرالرج

اخاه و هو ضد النفم»

(س دعبداهلل ،1010 ،ج  ،9ص )101همچن ن قول پ غمبر
«صلي اهلل عل ه ونله » (الضرر) را چن ن معنا ردهاند ه« :مرد
نبايد ه رادر خود ضرر وارد ساند يعني نبايد چ زي ان حق
او ا هذارد ».در

ب ديهر هم ن تعب رات ا و ش

موجود است هعنوان مثال «ضرر يعني سوءحال و ه علت
مي دانش و فض

درنفا يا در دن و ه لحاظ نقص

يا مبود عضوي يا ناشي ان مي مال وجاه است( » .مداري،
 )1011ننچه ان مجمم نارات و ا توجه ه ان پ امبر اسیم
(صلي اهلل عل ه و نله) دست مينيد ه معناي «ال» در الضرر،
«نفي» مي اشد اما اين نفي در مقام اجرائي تحوي

ه نهي

مياردد .پ امبر عا ا الشان اسیم (صلي اهلل عل ه و نله» ا
ان جمله الضرر و ال ضرار ه «اص

نفي ضرر» اشاره

فرمودهاند .عبارت الضرر و الضرار ه خو ي ميتواند دو معنا
را ا ها افاده ند ،ان طرفي

احکام ضرري را در شريعت

وس له حا ا و قانون نفي ميشود ه عبارت ديهر شارع
ميفرمايد در قانون اسیم ضرر ن ت و در جامعه اسیمي
ن ز ضرر ن ت دين معنا ه ايد ان وقوع نن جلوا ري شود
شايد تعب ر (في االسیم) داللت ر معناي فوق داش ه اشد.
مبناي اين اس دالل روايات و نحوه عم
مي اشد.

پ امبر اسیم (ص)

ا ردهاي در ا واب غ ر عبادي ،مورد اس ناد

ب فقهي

قرار ارف ه است .رخي ان فقها اع قاد دارند اين قاعده ،ضرر
و ضرار در ن مکلف ن را رفم مينمايد لذا شام

اب عبادات

نمياردد و ه روا ط ان انها اخ صاص دارد .ررسي و
تحل

قاعده الضرر و مفاه ا مر وط ه نن ان جنبههاي

م نوعي قا

ررسي است ه رويکرد فقهي ،ا اس ناد ه

تف رهاي مع بر و جامم فقها ،يکي ان مهم رين ننهاست .ر
اساس اد ات تخصصي موضوع ،جامم فقها شام مجموعهاي
ان احاديث ،اشعار من وب ه ائمه ،و سنتهايي است ه راي
اس خراج احکام ديني ه ننها اس ناد ميشود .ان اين رو
ميتواند ه عنوان مبناي اس دالل راي مباحث حقوقي و فقهي
مورد اس ناد قرار ا رد.
مطالعات صورت ارف ه توسط مهنان عباسپور (،1033
صص  )10-1و ( ،1033صص  )1-1نشان دهنده نن است ه
يکي ان مشهورترين قواعد فقهي ه در ش ر ا واب فقه مانند
عبادات ،معامیت وغ ره ه نن اس ناد مي شود ،قاعده
«الضرر» است ه م ند

اري ان م ائ فقهي مي اشد.

اهم ت قاعده مذ ور در حدي است ه

اري ان فقها ان

اذش ه دور و نزديک در تال فات و تقريرات خود رساله
م قلي را ه نن اخ صاص دادهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.4.1

نفي مي ند و ان طرف ديهر ميفرمايد ضرر ندن خارجي

قاعده ال ضرر ر خیف قاعده نفي ع ر و حرج ه طور
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نا راين هطوري

ه میحاه ميشود تمامي اين

▪

نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

قاعده الضرر و الضرار در فرهنگ قرآنی
علماي اسیمي خصوص فقها و مراجم عاام تقل د راي
اثبات قاعده الضرر و الضرار ه قرنن ،سنت ،اجماع و عق

«من عد وص ه يوصي ها او دين غ ر مضار» (ن اء:9)19 ،
نيه شريفه حکايت ان نن دارد ه عد ان ننکه وص ت يا ديني
ه «غ رمضار» است ،ان تر ه خارج ارديد ،تر ه ن ورثه

اس ناد ردهاند( .محمدي ،1013 ،ص  )133ه عبارت ديهر ا

تق ا ميشود .يعني وص ي ه موصي ه ورثه ظلا نکرده و

تمامي اس نادهاي مر وط ميتوان اين قاعده را در فرهنگ

ضرر نزده اشد؛ چون ممکن است موصي ه قصد اضرار ه

قرنني پ ه ري نمود .در اب نسماني و یم وحي اب ه

ورثه ه ديني اقرار ند و ه اين وس له ورثه را ان م راگ

شک هاي مخ لف ،خصوص در قالبهاي مدني و اج ماعي

ممنوع و محروم نمايد.

اي ههاي قاعده الضرر و الضرار مطرح شده است( .محقق

«وال يضار اتب و ال شه د» ( قره )911 ،يعني اتب و

اري وجود

اتب و

داماد ،1013 ،ص  )101در قرنن مج د نيات

اواهيدهنده دين نبايد ضرر رساند .يعني

دارد ه ا تصريح ه واژه ضرر و مش قاتش در مواردخاص،

تنا ا ننده دين و معامله و يا

احکامي را ارائه رده ه ان اب تعل ق حکا ر وصف ،حاوي

نبايد امري را ه غ ر واقم است نوي د و همچن ن شاهد

معناي عامي است .ميتوان اينچن ن ن جها ري رد ه

ايد دق قا ه چ زي ه اتفاق اف اده اواهي دهد و چ زي ان

قاعده الضرر صورت يک قاعده لي ميتواند مطرح شود.

نن نکاهد.

خ روي ،مان ان و س ف ان

قاعده الضرر و الضرار در سنت پ امبر و معصوم ن (ع)
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ي ه سند را مينوي د،

«التضار والده ولدها و ال مولودله ولده» ( قره)900 ،
يعني نبايد مادري ه والدش ضرر رساند و ن ز نبايد پدري
ه فرنندش نيان زند .در اين نيه مادران نهي شدهاند ه

ضرر ندن هريک را ه ديهري هواسطه فرنندانشان نهي
رده است ه اين ر ح ب اخ یف در تف ر اين نيه
مي اشد .ههرحال ان نيه چن ن م فاد است ه ضرر ندن
هر ا ه ديهري ممنوع و نامشروع است .چه ،نهي حق قت
در حرمت است و مورد مخصص ن ت يعني اار چه نيه
مر وطبه پدر و مادر است ،ولي خصوص ت پدري ومادري
در اين حکا تاث ري ندارد( .محمدي ،1013 ،ص )133
«و التم کوهن ضرارا ل ع دوا» ( قره :)901 ،در اين نيه

روايات

ار نيادي وارد شده ه انفرط تعدد هصورت

تواتر اجمالي درنمده است 0.ان ننجا ه همه ننچه فقها
ومحدثان در اب قاعده الضرر صورت روايت نق
خود مقولهاي م ق

ردهاند،

است ،مهاترين ننها ر اساس نار

س دمصطفي محقق داماد ( ،1013صص  )101-101در حونه
مورد حث مقاله ذ ر ميشوند .معروف رين ننها داس ان
«سمره» است.

ن ز ح ي رجوع ه هم ر سا ق ،اار ا ن ت نس برساندن

روایت سمره

اشد ،ممنوع شده است .ظاهرا اروهي ان مردان ،ننان خود

مرحوم محمد ن يعقوب ل ني در اصول افي انقول

را طیق داده ،سپا ه ننها رجوع مي ردند و اين رجوع

نراره چن ن نورده است ه امام اقر«عل ه ال یم » فرمودند:
1

تجاون و تعدي و اح انا پايمال ردن حقوق مالي ناشي ان

نس انه نن اغ منزل يکي ان انصار قرار داشت .سمره دون

نوج ت ود ه ه ننان مطلقه تعلق ميارفت .قرنن ريا

اجانه ارف ن ان صاحب خانه هطرف نخ خود نمد و رفت

نهي و منم رده است.

مي رد و اين م اله ناراح ي شخص انصاري رافراها

راساس تف ري ه فاض مقداد ان اين نيه در اب « نز

مينورد .روني ه او افت تو ي خبر ه منزل ما مينيي،

العرفان في فقه القرنن» نموده است« ،ضرارا ل ع دوا» ه

ه ر است قبی اجانه ه ري .سمره در پاسخ افت :اين راه من

معناي ضرر وارد نوردن ه نن خاطر ننار رساندن ه او

هطرف درخ ي ه دارم مي اشد و ان تو ن ز اجانه نميا رم.

مي اشد .ه عبارت ديهر ضرر رساندن ه ننها در معناي

شخص انصاري ان سمره ه پ غمبر «صلي اهلل عل ه ونله»،

تعدي و تجاون است ،و نن ها تعدي و تجاون ان حدودالهي.

شکايت رد .پ غمبر «صلي اهلل عل ه ونله» ه احضار سمره

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.4.1

مجدد نه علت رغب ي ود ه ه ننها داش ند ،لکه ان ت

«سمره ن جندب در اغي درخت خرمايي داشت ه در

در اين نيه ،مردان را ان اين عم
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نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

دس ور فرمود و وق ي حاضر شد ه او فرمود اين مرد ان تو

شده

اين روايت ا اند ي اخ یف ان ها در افي نق

شکايت رده و مي اويد تو ر او و خانوادهاش دون اذن

است .ه اين صورت ه پ غمبر «صلي اهلل عل ه ونله» ه نن

وارد ميشوي در نمان ورود ان او اجانه ه ر! سمره

مرد انصاري افت« :اذهب فاقلعها و ارم هاوجهه فانه الضرر

مياويد :نيا من در راه خود ه سوي درخ ا ان ديهري اجانه

و ال ضرار» يعني رو و نن را ان جا کن و ه نزد او اندان ،نيرا

ه رم؟ پ غمبر «صلي اهلل عل ه ونله» ميفرمايد ان نن درخت

ضرر و ضرار ن ت( .پورا یني )1011 ،نک ه قا

توجه و

صرف نار ن تا راي تودرخ ي در جايي ديهر اشد ،ولي

عنايت نن است ه اين دو روايت مر وط ه يک حادثه است

سمره همچنان ان قبول نن سر انمينند! پ غمبر«صلي اهلل

ارديده است .فرق اين دو روايت

ه هطرق مخ لف نق

عل ه ونله» ه اوميفرمايد :ان اين درخت صرف نار ن و

اين است ه در روايت اول «علي مؤمن» وجود دارد و در

در عوض درخ ي در هشت ه ر! سمره ان ها ر ام ناع خود

دومي وجود ندارد .وصول روايات ا تعب رهاي مخ لف ناشي

اصرار ميورند .در اين هنهام پ غمبر «صلي اهلل عل ه ونله» ه

ان پديده نق

ه معناست ولي مضمون قاعده الضرر ه هر

او فرموده« :انک رج مضار و ال ضرر و ال ضرار علي مؤمن»

حال ان قوان ن ل دي و تاث راذار در جامعه اسیمي است.

(موسوي جنوردي ،1031 ،ص  )131و دس ور ميدهد نن

(محقق داماد ،1013 ،ص )101دو لمه «في االسیم» و «علي

درخت را درنورند وجلوي سمره ندانند و ه او مياويد:

مؤمن» در حديث الضرر ،هرچند م فاوت است ،معناي

«اين درخت را ه ر و رو و هر جا ميخواهي نن را نشان».

واحدي را ميرساند و نن در حرمت وضم ضرر است.

(امام خم ني ،1013 ،ج  ،9ص )33-31
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اجماع

اب
قاعده الضرر و الضرار در اسیم

عق

سنّت
نداب ننداي جمعي و ني ن هم ايهي

نمودار  -9ارتباط نار و عم در قاعده الضرر و الضرار و تجلي نن در شهر اسیمي( ،ماخذ ،نهارنداان)

قاعده الضرر و الضرار و معماری
«علي مؤمن» و «في االسیم» تاث ري در حث اصلي قاعده

آیین همسایگی
راي درک مفهوم قاعده الضرر و الضرار در حونههاي
معماري و شهرساني النم است م ن حديث الضرر ،ه دقت
مورد تجزيه و تحل

قرار ا رد .ر اساس علا

حديثشناسي ،اين حديث ه سه نحو خوانده شده است:
ضرار علي مؤمن» .ننچه م لا و م واتر و در سه نوع قرائت
مش رک است نحوه اول است و دو نحوه ديهر ه حد تواتر

ه ه چکا حق ندارد راي خود و ديهران ضرر و نس بي ه
همراه داش ه اشد .ه عبارت ديهر ضرر و ضراري نميتواند
در جامعه اسیمي ،و ه تبم نن در نداب ننداي جمعي و ني ن
هم ايهي خودنمايي ند.
ساخت بناها و آثار معماری

نرس ده ،نا راين ه ر است همان قرائت نوع اول نق و ان

معماري و شهرساني ان مهاترين حونههايي است ه

ان اب ننچه مورد ترديد است ،خودداري شود( .محمدي،

ميتوان تجلي انديشهها و مباني ناري هر مک ب و ني ن را

 ،1013ص )139لذا عمده در مقام اين قاعده ت بم در معاني

در نن مشاهده نمود .روايت دعائا االسیم ان حضرت صادق

و مفاد لمات ضرر و ضرار در حديث است .الب ه ذ ر معاني

(ع) ن ز نمونهاي ان توجه ه قانون الضرر و الضرار در ساخت

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.4.1

«الضرر و ال ضرار»« ،الضرر و الضرار في االسیم»« ،الضرر و ال

يعني نفي ضرر و ضرار نخواهد داشت .اص مطلب نن است
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ناها و نثار معماري است .ان حضرت پرس ده شد ه ديواري

نه تنها اجماع فقهاي امام ه ،لکه فقهاي اسیم ر حج ت

و ساتر وده وخراب شده است و

اين قاعده است و م ندشان ن ز هم ن روايت است .علماي

ن دو خانه حد فاص

مالک ديوار حاضر ن ت ديوار را دو اره نا ند .نيا ه

عامه ن ز ه اين روايت اس ناد مي نند و امام احمد ن حنب

درخواست هم ايه مجاور مي توان مالک ديوار را ه تجديد

در م ند و ديهر ب روايت خود نن را ذ ر رده است.

ناي نن ملزم ساخت؟ حضرت پرس د :نيا مالک نا ر حق يا

الب ه اين اجماع اصولي ،اصطیحي ه محقق سنت اشد

شرطي م عهد ه اين ار مي اشد؟ و چون پاسخ منفي داده

مح وب نمياردد ،نيرا اجماع مذ ور ا توجه ه اين ادله

شد فرمود :چن ن الزامي وجود ندارد و هم ايه مجاور

مدر ي است و ه چاونه ارنش فقهي وحقوقي ندارد.

ميتواند راي ايجاد ساتر جهت ملک خود ديوار را دو اره ه

(موسوي جنوردي ،1031 ،ص)10

هزينه شخصي خودش

اند( .محقق داماد ،1013 ،صص

)113-101

نک ه قا

توجاله نن اسالت اله رهالانهالاي عقلالي ن الز

ر اين مها تا الد دارنالد .اسال دالل عقلالي الر نفالي ضالرر و

چن ن فرضي دون اينکه ديوار خود هخود خراب شود ،نيا

نشالالان مالاليدهالالد الاله دالي ال عقلالالي محکمالالي ن الالز موجالالود

مالک ديوار دون ه چاونه لزوم و ضرورتي حق دارد ه

اسالالت .در واقالالم ايالالد افالالت الاله مالالدلول ايالالن قاعالالده جالالزو

مناور اضرار ه هم ايه نن را خراب ند؟ حضرت فرمود:

م ال قیت عقل الاله اسالالت .الب الاله النم الاله ذ الالر اسالالت الاله در

چن ن حقي ندارد نيرا نا ه فرموده رسول ا رم (ص) الضرر

قضالالايايي الاله ان جملالاله م ال قیت عقل الاله مالالي اشالالند ،جم الالم

والضرار( .امام خم ني ،1013 ،ج  ،0-9ص  1)31فخر المحقق ن

الر

در

مقدمات را عق ميدهالد .ان ايالن رو مهالاتالرين دل ال

در اب وساي الش عه ا ي ه نام اب« :انه اليجون االضرار

هالالالدايت طالالالرحهالالالاي توسالالالعه شالالالهري و منطقالالالهاي ،و

نموده

الالالهخصالالالوص معمالالالاري و شهرسالالالاني راسالالالاس قاعالالالده

وتعدادي ديهر را در ا واب اح اي موات و شفعه و ساير ا واب

الضالرر والضالرارريشالهايعقلالي دارد ،لال کن م ال ندات فقاله

المؤمن» ترت ب داده وتعدادي ان احاديث را نق
نق

رده است( .محقق داماد ،1013 ،صص)119-113

اص عدالت همهجانبه
و اص جبران خ ارت

ش عه ننرا صورتجديتوص ه مي ند.

اص هماهنهي هدف
اصول نظری در تحقق اندیشههای
نظری بر اساس فرهنگ قرآنی

اي ههاي شک دهي

و مفعول)

قوان ن ،مقررات و

يک نرمانشهر

ني ننامههاي رارف ه

اسیمي و ايراني ،ر

ان مفاه ا ژرف و
مبانی منبع از قاعده الضرر و الضرار

ديني

نمونههاي معنوي
دين مب ن اسیم

نمودار  -0ارتباط و تعام قاعده الضرر و الضرار و اصول ناري در تحقق انديشههاي ناري ر اساس فرهنگ قرنني در شک دهي اص عدالت و اص
هماهنهي هدف و وس له (وحدت فاع و مفعول) در شهر اسیمي( ،ماخذ نهارنداان)

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.4.1
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حج ت نن ،مالدرک و منبالم چهالارم فقاله يعنالي عقال اسالت.

خ روي ،مان ان و س ف ان

در هم ن مورد ان حضرت صادق (ع) پرس ده شد در

ضرار ،عالیوه الر م ال ندات شالرع ه (شاله د الثالاني)1031 ،
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نتیجهگیری

نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

ر اساس مطالعات صورت ارف ه ،قاعده الضرر و الضرار ،داراي جايهاه و نقش تاث راذاري در شک ا ري الهوي معماري
ن انمند رعايت حقوق هم ايهي است .ر اساس مطالعات صورتارف ه ،ترجمان قاعده الضرر و الضرار در ني ن شهروندي و
اصول شک دهي شهر اسیمي را ميتوان در اصول نير پذيرفت:
 -1هویت اسالمی – ایرانی :شک دهي ه هويت اسیمي– ايراني در حونههاي مخ لف معماري و شهرساني ،النم و
ملزوم حر ت ه سمت تحقق قاعده الضرر و الضرار است .تدوين قوان ن ،مقررات و ني ننامههاي موثر ،خشي ان
تیش راي اح اي هويت ايرانيال اسیمي در حونههاي مر وط ه معماري و شهرساني ،و پاسخاويي ه ن انهاي
مديريت شهري است.
 -9شکلگیری شهر بر اساس توحید و عدالت :شهر مب ني ر عدالت ،ترجمان درک صح ح ان جايهاه و نقش قاعده
الضرر و الضرار در اسیم ،و تاث ر نن ر شک ا ري و انتعريف معماري و شهرساني اسیمي و ايراني است .مولفههاي
توسعه اق صادي ،اج ماعي و فرهنهي ،در مديريت شهري مب ني ر عدالت ،اوياي جايهاه موضوع در شهر اسیمي است.
 -0کالبد معنوی و روح معنوی در شهر و معماری اسالمی :توجه ه دين و معنويت ،اسیمارايي در معماري و
شهرساني اسیمي– ايراني ،نمودي جز تعام

البد معنوي و روح معنوي نخواهد داشت .چن ن ه نار ميرسد ه

مديريت شهري مب ني ر عدالت ،ترجمان درک صح ح ان جايهاه و نقش قاعده الضرر و الضرار در اسیم است .جايهاه
و نقش قاعده الضرر و الضرار در اسیم ،و تاث ر نن ر شک ا ري و انتعريف معماري و شهرساني اسیمي و ايراني
در اين عرصه ،اي ه توسعه مب ني ر عدالت ،فراهانوردن البد معنوي و روح معنوي در شهر اسیمي است.
 -1نظارت عمومی به حقوق و تکالیف شهروندی :ناارت عمومي ه حقوق و تکال ف شهروندي و ه صورت لي
ناارت مردمي؛ يکي ان عرصههاي مورد تأ د در ناريه توسعهي مورد نار پژوهش ،امکان و ضرورت ناارتپذيري
ارازاران و صاحبمنصبان جامعه است .عدالت اج ماعي همراه ا ناارت عمومي ،نشاندهنده جايهاه و نقش قاعده
الضرر و الضرار در اسیم ،و تاث ر نن ر شک ا ري و انتعريف معماري و شهرساني اسیمي و ايراني است .ان اين
روست ه تنها مبناي مفروض و قا

پذيرش در رقا ت س اسي -اج ماعي تیش راي پ ش رد نرمان اسیمي خواهد

ود .قاعده الضرر و الضرار جنبههاي مح وايي را ن ز عیوه ر جنبههاي البدي مورد نار دارد .ان مهاترين موارد
ميتوان اي ههاي شک دهي يک نرمانشهر اسیمي و ايراني ،ر مبناي انديشههاي ديني اشاره رد ،نهرشي ه ايجاب
مي ند را طه تعاملي م ان فرم و مح وا مورد توجه قرار ا رد .راي روشنتر شدن موضوع و ه عنوان مثال ميتوان
ه «ارتفاع م جد»« ،صداي اذان» و ...اشاره رد .تحقق اين مها ،هخصوص در عرصههاي مخ لف مديريت شهري و
حونههاي مخ لف معماري و شهرساني ن انمند س استاذاري اجرايي راي مديريت شهري در جوامم ا

ه مانند
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است ه اح رام ه حقوق خود و ديهران ،مبناي شک ا ري نن است و ر اساس نهاه ويژه نن ،ني ن هم ايهي در شهر اسیمي

تهران خواهد ود.

عناصر هویت ساز قاعده الضرر در الگوی معماری اسالمی

شهروندي

توح د و عدالت

نمودار -1را طه عناصر هويت سان و ن بت نن ا معماري اسیمي( ،ماخذ نهارنداان)
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ناارت عمومي ه عنوان حق

البد معنوي شهر اسیمي

شک ا ري شهر ر اساس

▪

نقش هويتسان قاعده الضرر در شک ا ري الهوي معماري اسیمي

پی نوشتها
.1

علا و دانش پايه و اص نخ ت ان ام انات و ويژايهاي ان ان است .در نخ

ن سوره اي ه ر پ امبر (ص) نانل ارديد چن ن مي خوان ا:

خوان ه نام پرورداارت ه نفرينش را نغان رد ( ان عدم هوجود نورد) ندمي را ان خوني
خشنده ات  -همان

ه ايجاد نمود .خوان  -و نن پرورداار

ار

ي است ه نوش ن را اموخت و الهام فرمود  -ندمي را ه ننچه نميدان ت دانا ساخت( .علق )1-1 :و در نغان سوره

الرحمن ن ز ميخوان ا :خداي مهر ان قرنن را ( ه پ امبر ) ياد داد -و ان ان را خلق ارد و ه او سخن اف ن نموخت .چنان ه ا ن س نا مياويد:
.9

"تا هجائي رس د دانش من

.0

« ...پا ان انجام دادن وص ي ه رده است و ن ز پا ان اداي دينش ي ننکه راي وارث ان نيانمند اشد( »...ن اء)19 ،

.1

تواتر اجمالي دان معناست ه هرچندهمه روايات مذ ور ه يک لفظ ن ت ،ولي داراي مضمون واحدي مي اشند.

.1

اين مرد ح ب ننچه در ب فقها ومحدث ن منعکا است ،خصوصا نا ه نوش ه مرحوم ممقاني در اب رجال و ا ن ا ي الحديد در شرح
نهجالبیغه ،مرد

ار دي وده و اندشمنان سرسخت اه

چهرههاي اسیمي جع

اري در جهت مخدوش ساخ ن

ت «عل ه ال یم » هشمار ميرف ه و ا اذيب

رده است.

اين روايت در اب م درک الوساي حاجي نوري ،ج  ،0ص  113نق شده است.

خ روي ،مان ان و س ف ان

.1

ه دانا همي ه نادانا"
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Abstract:
Iranian-Islamic architecture is a precious heritage of Shia culture which is the legacy of past generation,
the valuable samples of which are well observed and recognizable in planning, design, and management
system of historical cities of Iran. The relation between Iranian-Islamic architecture and theoretical basis,
principles of Islamic jurisprudence, and verses of scripture and revelation shall be a valuable treasure in
guiding and developing Iranian contemporary architecture and urban development. An overview of
practical experiences and their theoretical foundation in the areas of architecture, urban development and
urban management indicates that explaining the relation between theoretical principles and physical
specifications is the prerequisite for realization and implementation of an architecture style and
orientation; it is on the basis of such approach that the subject of the present research could be analyzed
in the bed of Koran verses and their valid interpretations. The main research question is that what does
identity mean in Islamic architecture? And where is the position of this definition in the formation of Islamic
architecture? What are the requirements for realization of the rule of no injury loss in Islam in the bed of
forming Islamic architecture? How Islamic architecture is formed in the bed of identifying elements and
where is the position of these elements in Islamic architecture? The research method used in this study is
based on a logical reasoning method. Upon drawing the theoretical framework of the research, the
specialized and scientific resources are analyzed using comparative method, then the resulted
opportunities and challenges are discussed. This research is required to be treated qualitatively, so it will
be viewed based on free research paradigm using library sources and field study. The research findings
indicate that the observance of 10 principles could be introduced as the realization of a rule of no injury
loss in Islam in architecture and urban development system, especially in directing and planning urban
development projects.
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