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Background and Aim: The harmless rule is comprehensiveness 

and dynamism in the Islamic legal system and has an undeniable 

effect on Iranian civil laws and has been able to solve many 

problems and even emerging issues. The objective of this study is 

to analyze the "Harmless jurisprudential rule" with the 

investigation the effect of the sale of building density on the 

environment and individuals of the society. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

descriptive-analytical and library and has been done by referring 

to documents, books and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: offering surplus density and selling building density In 

cities, especially metropolitan areas, which can be studied 

according to the consequences which have for the environment, 

society and individuals. by adopting appropriate mechanisms in 

the field of environmental protection and sustainable urban 

planning, jurisprudential and Islamic rules can be used to organize 

this area, and this important issue can be examined in the form of 

a harmless jurisprudential rule . 

Conclusion: By understanding the importance of the quality of 

the environment and the health of society and with the help of 

jurisprudential teachings, in the framework of the "harmless rule", 

the sale of building density can be considering due to these facts 

of this rule which needs to be reviewed by the country's 

policymakers and housing officials. 
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و  ییایو پو تیجامع یاسالم دارا یحقوق ستمیقاعده الضرر در س زمینه و هدف:

 یاریبس یو توانسته راهگشا باشدیانکار م رقابلیتأثیر غ یدارا رانیا یمدن نیدر قوان

 یقاعده فقه» لیمطالعه تحل نیباشد. هدف ا دایمسائل نوپ یاز مشکالت و حت

 .باشدیو افراد جامعه م ستیز طیبر مح یاثر فروش تراکم ساختمان یبا بررس« الضرر

 یفیبه صورت توص قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا ها:و روش مواد

است و با مراجعه  یاصورت کتابخانههاطالعات ب یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل

 .به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است

اصالت  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا :یاخالق مالحظات

 .شده است تیرعا یدارامانت متون، صداقت و

در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم  دایاز جمله مسائل نوپ ها: افتهی

 یکه برا ییامدهایشهرهاست که با توجه به پکالن ژهیوهدر شهرها و ب یساختمان

. با اتخاذ باشدیو مطالعه م یاجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررس ست،یز طیمح

 یبرا دار،یپا یو شهرساز ستیز طیحفاظت از مح نهیمناسب در زم یسازوکارها

 یدر قالب قاعده فقه یو اسالم یاز قواعد فقه توانیحوزه م نیبه ا دنیسامان بخش

 .الضرر کمک گرفت

و سالمت جامعه و به مدد آموزه  ستیز طیمح تیفیک تیبا درک اهم :يریگجهینت

 قیرا از مصاد یفروش تراکم ساختمان توانی، م«قاعده الضرر»در چارچوب  یفقه

امر مسکن  انیکشور و متصد گذاراناستیس یبه بازنگر ازیقاعده دانست که ن نیا

 .دارد
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 مقدمه. 1

 تواندیم یقواعد و مستندات فقه ،یدر فقه اسالم

مسائل جامعه و  رامونیزمان پ اتیمقتض یپاسخگو

باشد که سالمت افراد جامعه و حفاظت از  عتیطب

 یبا استفاده از کارکردها توانیرا م ستیز طیمح

در  دیقرار داد. بدون ترد یابیمورد ارز یقواعد فقه

اهداف  یبندتیکشورها، اولو یاتوسعه یهااستیس

ثروت  شیدر بهبود رفاه، افزا ییبسزا ریثأت تواندیم

ها شاخص ریو سا یاقتصاد تیامن شیو افزا یمل

 یهاجنبه یتمام یداشته باشد. مفهوم توسعه انسان

سالمت مردم را دربر  تیجمله وضعرفاه جامعه، من

 شرفتیپ یچه در رشد اقتصادو چنان ردیگیم

وجود نداشته باشد و ارتباط  یمشابه در توسعه انسان

و  یاجتماع ،یرشد مسائل اقتصاد نیموثر ب

 داریشکل پا نیدر نظر گرفته نشود؛ ا یطیمحستیز

دوام نخواهد  یمدت زمان طوالن ینخواهد بود و برا

و  یطیمحستیز یهاانیزاگر  ،داشت. در واقع

و  یاز رشد اقتصاد یناش یانسان - یاجتماع

جامعه  تیاکثر بیکه نص یاضاف یدرآمدها

آن باشد؛ اثر  یاقتصاد یایتر از مزازرگب گردد،یم

 نا،یوتیخواهد بود )سو یآن بر رفاه مردم، منف

رشد به شکل  نیا نی(. همچن18 ،1385

 - یو اجتماع یعیطب طیبه شرا ریناپذاجتناب

 یخاص زانیبه م یمتک دیدارد که با یبستگ یانسان

 عتیتوسط طب هو خدمات ارائه شد یعیاز منابع طب

 یهاکه در دهه ییهایریگمیباشند. از جمله تصم

 نیمأو ت یو خودکفائ یبا هدف توسعه شهر ریاخ

فروش تراکم  رد،یپذیصورت م هایشهردار یمال

در ابعاد  دیآن با ریثأکه ت باشدیم یساختمان

و حقوق  یطیمحستیز ،یاجتماع ،یاقتصاد

تا توسعه  ردیو توجه قرار گ نییمورد تب یشهروند

محقق شده و موجبات توسعه  یدرستبه یانسان

 نیبه ا یصرفاً اقتصاد دگاهیفراهم گردد. د داریپا

آن کمتر  یموجب شده که تبعات منف استیس

 اسیآثار و تبعات آن در دو مق رد،یمورد توجه قرار گ

است. با در نظر داشتن  تیحائز اهم یاو منطقه یمل

شهر  هینظر تحققمانند  دهیپد نینکات مثبت ا

 دیتول شیافزا ،یکشاورز یحفظ اراض ،یعمود

 ها،یشهردار یبرا ییو درآمدزا ییمسکن و خودکفا

مل أقابل ت زین دهیپد نیا یدر مقابل عوارض منف

 هیو ثانو هیبه گسترش اول توانیکه م باشدیم

و  یتیدر نظام تراکم جمع یختگیربهم ،ینیشهرنش

بهم خوردن  شهر،مهاجرت از روستا به  شیافزا

 نیسبز و همچن یفضا یشهر، نابود یبنداستخوان

مناطق  نیساکن یو فرهنگ یمسائل اجتماع دیتشد

و  یفرهنگ ،یاشاره کرد. عوارض اجتماع

 یزندگ تیفیتراکم در ابتدا ک دهیپد ،یطیمحستیز

و  دهدیالشعاع قرار مناطق را تحتم نیا نیساکن

 آوردیوارد م یمل اسیدر مق قیدر ادامه اثرات عم

 (.35 ،1379 ،یزی)عز

قاعده الضرر و  تیکه به ماه میمقاله برآن نیا در

سؤال  نیو به ا میبپرداز یآثار فروش تراکم ساختمان

فروش تراکم  ایکه از نظر فقه آ میپاسخ ده

بوده و « قاعده الضرر والضرار»مصداق  یساختمان

و به مخاطره افتادن  ستیز طیمح بیموجب تخر

 گردد؟یسالمت افراد جامعه م

مقاله از آن جهت است که تاکنون  نیدر ا ینوآور

اثرگذار در  یریاز شاخص تراکم بنا بعنوان متغ
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که  یت تا اثراتاستفاده نشده اس یمطالعات فقه

و سالمت جامعه بگذارد  ستیز طیبر مح تواندیم

 گردد. یبررس
 

 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یاصورت کتابخانههاطالعات ب

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

 شده است. تیرعا یاصالت متون، صداقت و امانتدار

 

 هاافتهی. 4

با توجه به  دهد،یپژوهش حاضر نشان م یهاافتهی

و روند رو به رشد  یجامعه بشر شرفتیرشد و پ

آن بر انسان،  یو آثار منف یطیمحستیز یهابحران

 تواندیم ،یو حقوق یفقه یگرفتن مبان دهیناد یگاه

همراه داشته باشد که به یریناپذتبعات جبران

 یکارآمدو نا یسازاز عدم آگاه یناش تواندیم

مسائل  رامونیپ یرسانو اطالع یآموزش ستمیس

جامعه باشد، لذا استفاده از  یاتیو ح یکاربرد

مردم و  یسازموجود در فقه با آگاه یهاتیظرف

نسبت به احکام و قواعد مربوط به  نیمسئول

 یدارا تواندیم عتیحفاظت از سالمت جامعه و طب

 برنظارت حاکم شرع  کهنیباشد، ضمن ا تیاولو

مناسب به  نیصادره و وضع قوان نیاحکام و قوان

توسط  فرییو مجازات ک یهمراه برخورد قانون

 جادیگذاران و اصالح نهادهای موجود و اقانون

 ارینهادهای الزم جهت کنترل و نظارت درست، بس

 یو اجرا یگذارقانون یبرا یفقه یمؤثر بوده تا مبان

امور  رشیبا پذ ن؛یقانون در نظر گرفته شود. همچن

در قاعده الضرر که نقش بازدارنده دارد،  یعدم

که جنبه  ینیقوان نیگذار را مکلف به تدوقانون

 یتیو حما ستیز طیمح یبرا یسازنده و اصالح

. چراکه دینمایافراد جامعه داشته باشد، م یبرا

آور و ضمان دهیموجب ضرر گرد نیقوان نیفقدان ا

 خواهد بود.

 

 . بحث5

 يزیرو برنامه داری. مفهوم توسعه پا1-5

  يشهر

از منابع است،  نهیبه یاقتصاد، علم استفاده علم

علم و استفاده از آن بشر را قادر  نیاز ا یآگاه

به نحو مطلوب استفاده  ابیتا از منابع کم سازدیم

منافع عموم و  یدر راستا دیبا نهی. استفاده بهدینما

و به حداقل  ندهیبا لحاظ کردن منافع نسل آ

انجام  ستیز طیمح یو آلودگ بیتخر دنیرسان

 .ردیپذ

مردم  مختلف از یهامنافع گروه دیبا داریپا توسعه

به شکل برابر  یآت یهانسل و نسل نیرا در ا

 نهیرا همزمان در سه زم کارنیکند و ا نیتضم

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یعنیوابسته به هم 

توسعه  بیترت نیانجام دهد. بد محیطیزیست

رفاه و جامع  یها را برافرصت یبرابر تواندیم داریپا

 دهیها نادهدف نیکند و اگر ا فیها تعرهدف ودنب

معکوس شدن  ایگرفته شود، باعث کاهش توسعه 

ها دولت نی. بنابراگرددیم هانهیزم ریآن در سا
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موارد هستند  نیمنظم در ا یریگمیمجبور به تصم

 یباشد و حت تیکننده منافع اکثرکه منعکس

خطر وجود دارد که منافع بلندمدت  نیاحتمال ا

 یدر نظر گرفته نشود. چون نسل آت یآت نسل

خود  یهادر مورد خواسته یدر زمان جار تواندینم

رفاه را از  یالزم برا طیشرا بیترت نیدهد و بد یأر

آنقدر  دیامروز ما با یهاخواهد برد. ارزشما به ارث 

 دیمنعکس نما زیهوشمندانه باشد تا منافع آنان را ن

 (.25 ،1385 نا،یوتی)سو

 لیم ،یشهر یو توسعه یتکنولوژ شرفتیپ با

 لیبه دل نی)همچن افتهی شیمهاجرت به شهر افزا

روستاها و رفع مشکالت  یبه آبادان یعدم توجه کاف

مسکن  ی( و تقاضا براانیروستائ یو شغل یرفاه

 هیکه در واقع موجب گسترش ثانو شودیم شتریب

 ،ینیرشد شهرنش تی. در نهاگرددیم ینیشهرنش

ساز، روابط وساخت شیو افزا تیبا رشد جمع اههمر

 رییرا دستخوش تغ ستیز طیانسان و مح انیم

توسعه  زانندهیروند برانگ نیچراکه ا گرداند،یم

 نیصنعت و خدمات است. ا هیبر پا یاقتصاد

به آثار  یتوجهیعدم کنترل و ب لیبه دل راتییتغ

که  آمده دیتوسعه پد ندیدر فرآ محیطیزیست

 شیاست که به منظور افزا ییهااستیاز س هبرخاست

بر  یرفاه جامعه انجام شده، اما غالباً با آثار منف

 همراه بوده است. ستیز طیمح

 ستیز طیمح تیفیدر ک راتییتغ یبررس یبرا

از موارد،  یاریدر بس ،یاقتصاد یهاتیمتأثر از فعال

( EKC) کوزنتس محیطیزیست یمنحن هیاز فرض

بر  یروش که مبتن نیاست. اکمک گرفته شده 

 انیبرگردان کوزنتس است، رابطه م U یمنحن

. طبق دهدیدرآمد و رشد اقتصادی را نشان م عیتوز

رشد  هیدرآمد در مراحل اول عیتوز یحنمن نیا

و در مراحل بعد بهبود  شودیاقتصادی بدتر م

 انیم یابیجهت ارز یمنحن نیاز ا نی. همچنابدییم

 یآلودگ یهاو شاخص یرشد اقتصاد

 یاستفاده شده است که در کشورها محیطیزیست

 یرابطه نیب تیجهت رابطه عل یمختلف به بررس

 یو برقرار اندپرداخته یو رشد اقتصاد یآلودگ

در  یکوزنتس را در کشورها محیطیزیست یمنحن

 کرد.  دییحال توسعه تا

 یمنحن اتیکه فرض یجمله مطالعات از

به  توانیم د،یتس آزمون گردکوزن محیطیزیست

 یوار ی(، ت2002) ندایکوندو و د قاتیتحق

و  ی(، مقدس2015(، کاسمن و دومن )2011)

( اشاره 1390( و فطرس و همکاران )1390) یائیض

 داشت.

 یکی تیرشد جمع ست،یز طیاقتصاد مح اتیادب در

. رودیبه شمار م ستیز طیکننده محاز عوامل آلوده

به سالمت و  ستیز طیخسارات محاز آنجا که 

رسانده و باعث کاهش  بیبهداشت انسان آس

اقتصاددانان از  شوند،یو رفاه بشر م یزندگ تیفیک

 ،ی)برجاو برندینام م یعنوان اقتصاد آلودگآن به

2014.) 

و  یاهداف اقتصاد رتیتوجه به مغا با

 یموارد دغدغه اصل شتریدر ب محیطیزیست

است که قادر به  ییراهکارها افتنی گذاراناستیس

در  یستیز طیحداقل کردن خسارات مح

 طیباشد. در واقع؛ خسارات مح هایریگمیتصم

در  دیحاصل از آن را با یو انتشار آلودگ یستیز
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 کی یاقتصاد وسعهمطالعات مربوط به رشد و ت

 کشور، در نظر گرفت.

 

 ی. تراکم ساختمان2-5

 ،ینیو گسترش شهرنش یشهر تیجمع شیافزا

تراکم  شیو افزا یسازبلندمرتبه یشهرها را به سو

ارائه تراکم مازاد را در  دهیامر پد نیسوق داده که ا

کشور قرار داد. با وجود  گذاراناستیدستور کار س

 یبرا یحل مهمدر ابتدا راه یسازکه متراکم نیا

کمبود  لشهرها و مشک یاز توسعه افق یریجلوگ

حومه  یکشاورز نیزم بیاز تخر یریو جلوگ نیزم

از مسائل  یکیشهرها شد اما به مرور، خود به 

 یشد که دارا لیتبد یحوزه شهرساز زیبرانگبحث

تراکم در  گاهیو جا تیاست. اهم یمختلف یامدهایپ

لحاظ است که بدون وجود حداقل  نیاز ا یشهرساز

 نیتراز مهم موجود ندارد. تراک یشهر یتراکم، فضا

 نهیدر زم یطراح یهاها و پارامترشاخص

 یابیارز یمسکن است و برا یو طراح یزیربرنامه

 تیحائز اهم نیو مصرف زم عیتوز یو مال یفن

امر مسکن،  انیمتصد دگاهیاست. درواقع از منظر د

و  نیبهتر از زم یبرداربهره یبه معنا شتریتراکم ب

باال، استفاده  تراکماست که  نیبنا است و فرض بر ا

 . سازدیم سریرا م نیکارآمد از زم

عنوان گفت علت اهمیت محاسبه تراکم به توانیم

ریزی شهری، از این حقیقت نشأت یک ابزار برنامه

گرفته که شاخص مزبور تا درجه معینی 

ها کننده بسیاری از مشخصات مهم طرحمنعکس

ازدحام جمعیت و  زانی. تراکم بیانگر مباشدیم

دهنده ها بر روی سطح زمین و نشانساختمان

میزان فضای باز قابل استفاده است. تراکم مطلوب؛ 

 هیجهت کل یکاف یکننده نور، هوا و فضانیمأت

دهنده و نشان یو خدمات شهر یمسکون یواحدها

 ،1388 ،یزیساکنان است )عز یاحساس گشودگ

33.) 

است: مساحت  نیچن یتراکم ساختمان فیتعر

در هر  نیخته شده به کل مساحت زمسا یربنایز

 ،ی)مشهود شودیم دهینام یقطعه، تراکم ساختمان

 ن،یمع یربنایاز سطح ز (. منظور10 ،1389

 هیواقع در کل یمسکون یربنایمجموع سطح ز

 یرونیچند ساختمان که از سطح ب ای کیطبقات 

و شامل  شودیم اسبهمح یخارج یوارهاید

ها و بالکن ده،یسرپوش یهایها، ورودپلکان

 یدسترس یطبقه همکف که برا ریاز ز یسطوح

از  یمیبا مفاه ی. تراکم ساختمانگرددیم یمسکون

، «سطح اشغال ساختمان» ،«نیسطح زم» لیقب

 بیضر»و  «ربنایسطح ز بیضر» ،«ربنایسطح ز»

 (.25 ،1388 ،یزیمرتبط است )عز« باز یفضا

با  یهاساختمان یبرا توانیرا م یساختمان تراکم

 یادار ،یصنعت ،یمختلف مانند تجار یهایکاربر

طور معمول به موضوع تراکم هو... بکار برد، اما ب

 یاژهیتوجه و یمسکون یهادر ساختمان یساختمان

 یامروزه با نگاه توانیرا م ژهیتوجه و نیو ا شودیم

از هم گسسته و  ییاو ساختار فض رانیبه شهرهای ا

در اکثر شهرهای  باًیتقر رایز افت،یشهرها در داریناپا

در  تیعدم تعادل در پراکنش جمع یکشور نوع

در واقع موضوع  خورد،یواحد سطح به چشم م

بر ساختار  رگذاریاز عوامل مهم تأث یتراکم ساختمان

 کالبدی شهرهاست.
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آب و  طیکننده تراکم عبارت از شرانییتع عوامل

 یو فرهنگ یاجتماع یهایژگیمحل، و ییهوا

نرخ رشد  ن،یزم متیعرضه و ق زانیساکنان، م

درآمد افراد،  ،یو روان یبهداشت جسم ت،یجمع

و...  یمصالح ساختمان زانینوع و م ،یرف انرژمص

 (. 159 ،1390 ار،ی)کام باشدیم

است: تراکم  نیچن یفروش تراکم ساختمان فیتعر

ساده عبارت از امکان  فیتعر کیمازاد بر اساس 

که با صدور  نیاز معمول بر زم شتریب یوربهره

 نیمعمول به مالک یهامجوز ساخت و ساز بر تراکم

امکان  یمعنا. فروش تراکم بهشودیآن واگذار م

چه ضوابط از آن شتریب یزانیاشغال فضا به م

که موضوع  یاست. از زمان دهد،یاجازه م یشهرساز

بدون فراهم بودن بستر  هایشهردار ییخودکفا

رو به  یدولت یهاو کمک دیمناسب آن مطرح گرد

 افت،ی شیافزا هاینهاد و توقعات شهردار یکاست

و اخذ  یکاربر رییله فروش تراکم، تغأمس

 یعنوان منابع مالبه یتخلف ساختمان یهامهیجر

 گریمورد توجه قرار گرفت. به عبارت د الوصوللسه

به ضوابط  هایشهردار کردیتا روشد فراهم  یانهیزم

گردد  یاقتصاد کردیرو ،یو مقررات شهردار

 (.160 ،1390 ار،ی)کام

و  یبندضوابط منطقه 19/11/1364 خیتار در

به  یاراض یو کاربر یساختمان یهاتراکم نییتع

که در  دیرس یشهرساز یعال یشورا بیتصو

 اصالح و به اجرا گذاشته شد. 7/2/1367

هنگام صدور پروانه  ینظارت و کنترل کاف عدم

اشغال، طرح را به سمت  یساختمان بر سطح فضا

که  ی. روشدهدیسوق م یقانون شهردار 100ماده 

است،  دهیتخلف برگز نیمقابله با ا یبرا یشهردار

 4که بر اساس تبصره  ینحوالزم را ندارد. به ییکارا

زائد  یااحداث بن مهیجر یقانون شهردار 100ماده 

دوم و حداکثر  کیحداقل  ینمسکو یبر تراکم بنا

 ار،یساختمان است )کام یسه برابر ارزش معامالت

که بدون توجه  یحالت کسان نی(. در ا286 ،1390

با  ند،ینمایبه ضوابط اقدام به احداث ساختمان م

 یهاتیبر ظرف یزائد بر تراکم، به نوع یاحداث بنا

به استفاده  لی. تماکنندیم لیشهر، اضافه بار تحم

بدون توجه به  یتراکم ساختمان شیاز تراکم و افزا

نقاط  تواندیتوسعه شهری م ارهاییاصول و مع

داشته باشد که از آن جمله برهم زدن  یضعف فراوان

 دار،یمنبع درآمدی ناپا فیتعر ،یتینظام تراکم جمع

خدمات برای شهروندان، بورس  نیمأمشکالت ت

عدم توجه به نوسازی و  خواری،تو ران نیبازی زم

و فرسوده قابل ذکر  یمیقد یهاسازی بافتبه

 (.41 ،1381، زییهستند )عز
 

 الضرر ی. قاعده فقه3-5

 اریفرمول بس ،ی: قاعده فقهیشناسمفهوم لحاظهب

است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع  یکل

مورد خاص ندارد؛ بلکه  کیو اختصاص به  شودیم

 .ردیگیاحکام متعدد قرار م یمبنا

جنس  ینف یخود برا یقیحق یدر معنا« ال» اصوالً

داللت دارد که آنچه بعد از  نیو بر ا رودیبه کار م

در عالم خارج وجود  یبه کل ردیگیقرار م« ال»

« الضرر والضرار»: شودیگفته م یندارد. اما وقت

و  یبه طور خارج گریکه د ستین نیمفهومش ا

مردم ضرر وجود ندارد. چرا که هر روز  انیم ینیع
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ضرر  رادیها به طرق مختلف منشأ اانسان مینیبیم

 .شوندیم گریکدیبه 

اسالم ضرر )به خود انسان( و اضرار )به دیگران(  در

وجود ندارد، این قاعده در دین اسالم قلمرو بسیار 

وسیعی دارد و تمامی زوایای زندگی بشر را دربر 

گیرد و درباره معنا و مفهوم آن تفسیرهای می

 متفاوت شده:

حال مفردات، راغب اصفهانی؛ ضرر را به سوء در

 کند. تفسیر می

یخ انصاری در کتاب فرائداالصول با اشاره ش مرحوم

که  کندیمطرح م «االسالمیالحکم ضرری ف»به 

منظور رسول خدا )ص( این است که حکم ضرری 

 یاحکام ضرر یضرر را نف یدر اسالم نیست و نف

کار رفته و به ینف یدر معنا« ال» یعنی داند؛یم

 رگرفت؛ به تعبی ریدر تقد دیرا با« حکم»کلمه 

هر حکم که از طرف شارع مقدس صادر  دیگری

گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن 

ضرری برای مردم حاصل شود؛ طبق قاعده الضرر 

که موجب  یاحکام یعنیشود، ه میحکم برداشت

 ،یضرر بر بندگان باشد در اسالم وجود ندارد )انصار

1420 ،2، 460.) 

ال تُضَار » فهیشر هیبه آ تیخمینی )ره( با عنا امام

والدةٌ بِوَلدها؛ و نباید مادر و پدر )به خاطر اختالفات 

خود( به فرزند خود ضرر و آسیب برسانند 

فرماید: غالب استعماالت ضرر و (، می233/)بقره

ها مالی یا نفس است و در قرآن اضرار و مشتقات آن

ضرر استعمال شده بر معنای  لمهکریم هم هرجا ک

 آمده است.ضرر مالی و جانی 

قاعده الضرر در حد تواتر است که به  اتیروا

 :شودیها اشاره مآن نیترمعروف

معروف سمره بن جندب، حضرت  یدر ماجرا -1

إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ الَ ضَرَرَ وَ الَ ضِرَارَ عَلَى »فرمودند: 

و ضرر و زیانبر  یمُؤْمِن؛ تو مرد ضرر رسان هست

آن مرد انصاری دستور داد و به « مؤمن جایز نیست

که آن درخت را از جا بکند و نزد سمره بیندازد 

  (.294 ،5، 1388 ،ینی)کل

امام صادق )ع( فرمودند: رسول خدا )ص( در  -2

ها کردن نخل یبین اهل مدینه درخصوص آبیار

قضاوت نمود به این که از نفع رساندن به دیگران 

درختان  یاین که وقت ییعن شود؛ینم یخوددار

 یآب برا ماندهیکردید، از باق یخودتان را آبیار

درختان دیگران ممانعت نکنید و در بین  یآبیار

آبش  یزیاد یاهل بادیه قضاوت نمود به این که کس

از پر گیاه شدن زمینش  یتا دیگر کندیرا منع نم

 ،ینی)کل« الَ ضَرََر وَ الَ ضِرَارَ»مود: منع شود و فر

1388 ،5، 293.) 

در مبحث سقوط حق شفعه  گرید تیروا -3

گونه آمده نی)ع( ا عبداهللیاز اب یتیدر روا باشد؛یم

شرکا در  نیاست که رسول اهلل راجع به شفعه ب

الَ ضَرَرَ وَ اَل »و مسکن قضاوت نمود و فرمود:  نیزم

که علت و  شودیمعلوم م ثیحد نیاز ا«. ضِرَارَ

براى  مىحکمت اعتبار حق شفعه در حقوق اسال

 رایهمان لزوم نفى ضرر و ضرار است؛ ز کیشر

 ،ی)حرعامل ستیراضى ن کىیانسان به هر شر

1409 ،25، 400.)  

است که  یراجع به فرد یاز موارد نه گریمورد د -4

خود را دارد  هیبه قر یارودخانه ریمس رییقصد تغ
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واسطه  نیبر سر راه آن قرار دارد و به ا یابیکه آس

که از آب رود استفاده  شودیم ابیآس یلیباعث تعط

کار فرمودند:  نیدر مورد ا السالمهیامام عل کند،یم

و به برادر  دیرفتار نما یکینند، به از خدا پروا ک

 (.293 ،5، 1388 ،ینیمومن خود ضرر نرساند )کل

است؛  گریحفر قنات در کنار قنات د گریمورد د -5

احداث  یکه فرد یامام صادق )ع( راجع به قنات

شد،  گریو باعث خشک شدن آب قنات دنموده 

فرمودند: اگر معلوم شود که قنات دوم به قنات اول 

 ،25، 1409 ،یپر شود )حرعامل دیبا زند،یضرر م

433.) 

 یعنیالضرر  یگفت که قاعده فقه توانیم نیبنابرا

 نیا یاصل یورود خسارت و ضرر و مبنا تیممنوع

 نهیهز جادیبه ا یمنته یرهایمس هیقاعده بستن کل

قاعده مراد  نیاست. در واقع در ا ریخسارت به غ ای

و هر نوع  یرعمدیو غ یم ضرر عمداز ضرر هر قس

وارد  یگریاست که به د یو نفس یمال ،یضرر ماد

که  ی( و نظر150 ،1390 ،ی)محمد گرددیم

قاعده  نیا یدر معنا فقها رشیمورد پذ یطور کلهب

فرد  یبرا نهیهز جادیضد نفع بودن آن و ا باشد،یم

عرف  یواضح برا یکه مفهومچه آن باشد؛یمقابل م

  (.28 ،1385 ،ینیباشد )خم

اضرار  تیممنوع تیواضح است که در کل پس

ناظر به ابعاد مختلف  تیممنوع نیا. ستین یدیترد

 ،1396 ،یمی: ) فهگرددیکه بدان اشاره م باشدیم

112) 

به لحاظ حکم  یگری: اضرار به دیگریبه د اضرار

با وجود  یحکم وضعحرام و به لحاظ  یعمل یفیتکل

 ،یدریموجب ضمان خواهد شد )ح یطیشرا

« الضرر» ثیبر اساس حد نی(. همچن95 ،1379

بر  ایضرر و ضرار بر مردم  تیممنوع یکه مقتض

مومن است واضح است که، در دفع ضرر از خود 

( 64 ،1385، ینی)خم ستین زیاج ریاضرار به غ

 ستیبرود، روا ن یاخانه وارید یخراب میاگر ب مثالً

به  رهیچوب، بست و غ یلهیآن را به وسکه مالک 

 ینحوکند، به لیخود متما یهیهمسا یطرف خانه

 ،1420 ،یانصار) دیخطر نما جادیا هیهمسا یکه برا

در مورد اضرار  یاتیروا نی(. عالوه بر ا308

 :ریاند، به شرح زشده انیب یگریبه د میرمستقیغ

 فهو ضامن؛ ئایش نیالمسلم قی( من اضر بطرالف

فهوله  نیالمسلم قیطرمن  ءی( من اضر بشب

  .(230 ،1379 ،یدریضامن )ح

گفت هرکس به  توانیم اتیروا نیاساس مفاد ا بر

در راه مسلمانان ضرر وارد کند، ضامن  ءیسبب ش

 تیاشاره به مسئول ات،یروا نیاست و نکته مهم در ا

است که اگر اشخاص با  میرمستقیدر اضرار غ

که تصور آن را  یحق ایاستفاده از حق مشروع خود 

انجام دهند که منجر به ضرر  یدارند، بخواهند عمل

 شود، مسئول و ضامن هستند.  گرانید

ضرر فعل صورت گرفته در  یضرر وارده: گاه زمان

 یضررها یاما گاه شود،یهمان زمان مشخص م

 کند؛یبروز م ندهیوارده در فعل مربوط به حال، در آ

 یهابیضرر و آس ست،یز طیبه مح بیمثالً آس

 بدنبال خواهد داشت.  ندهیرا در آ یجد

 ینتوان قطع دیمحتمل: در ضرر محتمل، شا ضرر

کرد، لکن امکان تحقق ضرر  انیبودن خسارت را ب

ضرر  یدر ضرر قطع یمحتمل است، ول ندهیدر آ

 عتیبردن طب نیمثال از ب شود؛یطور حتم واقع مهب
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محتمل  یها، ضررهاسبز و جنگل یفضا بیو تخر

 خواهد داشت.  ندهیآ یهانسل یبرا یادیز

ضرر آن است که به  ینف گری: مصداق دینوع ضرر

که به او ضرر وارد شده  یاوضاع و احوال شخص

بلکه در سنجش ضرر، مالک ضرر  دینمایتوجه نم

 طیصورت که در ضرر به مح نی. به اباشدیم ینوع

استفاده کرد  توانینم یضرر شخص اریاز مع ستیز

 ئلهمس رایرا در نظر گرفت ز یمالک ضرر نوع دیو با

است و  یمسئله کل کیآن  بیو تخر ستیز طیمح

 مثالً  گردد؛یها مطرح مو ضرر به همه انسان بیآس

در  ینیرزمیآب ز هیرویچاه و برداشت ب یحفار

در  یکه منجر به کمبود منابع آب یملک شخص

. باشدیمالک ضرر م شود،یم ندهیآ یهانسل

ضرر  یاست در تمام موارد فوق مصداق نف یهیبد

با استناد به مباحث و  یاست و بطور کل هآمد

 ثیگفت که معناى حد توانیشده، م انیب اتینظر

سخن آن است که ضرر در اسالم  الضرر به کوتاه

 ندارد. تیمشروع
 

 . سوابق موجود 4-5

را  قیانجام شده مرتبط با موضوع تحق یهاپژوهش

در سه حوزه عمده  یشناساز لحاظ روش توانیم

 رامونیکرد: گروه نخست مطالعات پ یبندمیتقس

 محیطیزیستدر ارتباط مسائل  یقواعد فقه

مطالعات توسعه و  یگروه دوم بر مبنا باشد،یم

 زیاند و گروه سوم نشده یابیارز یشهر یزیربرنامه

هوا بر سالمت  یکه به اثرات آلودگ ییهاپژوهش

 نیتر( به مهم1اند که در جدول )جامعه پرداخته

ها اشاره شده حوزه نیانجام شده در ا یهاپژوهش

 (.1)جدول شماره  است

 

بر محیط زیست،  ی. آثار تراکم ساختمان5-5

 نیجامعه و ساکن

 ستیز طیتراکم به مح شیکه افزا یملأقابل ت آثار

مختلف  یهایآلودگ جادیا کند،یم لیتحم

 ،یدنیهوا، صدا و آب اعم از آشام یآلودگ باشد؛یم

که بدون ارتباط با تراکم  یسطح یهاو آب یمصرف

افزایش حجم فاضالب و  نیشهری نیستند. همچن

تواند به تغییرات شدید آلودگی زباله شهری می

گیری اشکال مختلف منتهی گردد. شکل محیط

دود، مه، پوک شدن زمین در نتیجه افت سطح 

پذیری های زیرزمینی و به ناچار افزایش ضربهآب

ناشی از عدم  زیر بر آن در برابر زلزله نبناهای مستق

 ،یزیباشد )عزرویه شهر میتوجه به توسعه بی

1388، 152.) 

شهر، کاهش وزش باد در  یدما یعیرطبیغ رییتغ

سرعت باد در  یموضع شیسطح شهر و افزا

اند و که در جهت باد غالب قرار گرفته ییهاابانیخ

 ونیکوالس ریدر مس رییو تغ هاادهیاثرات آن بر پ

از حد سطوح  شیب شیشهر به علت افزا یهوا

 نی. همچنباشدیم تیحائز اهم یساختمان

نور آفتاب به  میمستق ابشاز ت یریجلوگ

ها در برج یسوزموجود و اثرات آتش یهاساختمان

قابل مالحظه است  زین محیطیزیستابعاد 

 (.20 ،1376 زاده،نی)ام
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که بر اجتماع و  یاثرات ،محیطیزیستبر بعد  عالوه

 مندیتیو رضا یزندگ تیفیافراد جامعه و ک

 مل است.أقابل ت زین گذاردیساکنان م یسکونت

مانند  یفیو ک یکم یهاجنبه ؛یزندگ تیفیک

 یماد یازهایکاال و خدمات، ن عیتوز یچگونگ

مانند روابط  یفیو ک یذهن یهاانسان، جنبه

مشارکت و احساس  ،یاز زندگ تیارض ،یاجتماع

انسان  یمعنو یازهاین هیو کل یاجتماع یبستگهم

 (.82 ،1390، یجهان و ی)شماع ردیگیم را دربر

مفهوم  لیدر ذ زین یسکونت تمندییرضا مفهوم

به  یکه بستگ گرددیمطرح م یزندگ تیفیک

در  نیو محله دارد. ساکن یاز واحد مسکون تیرضا

پرتراکم محله، خود را با توجه  یمسکون یواحدها

 یها، دسترساز آن رونیب یکیتراف یبه سر و صدا

و نورپردازی  رویادهی)از جمله پ یبه خدمات کاف

برای ارتباطات  یم کردن سطحدر شب( و فراه

گذاری با خانواده و دوستان ارزش یاجتماع

 (.2012و همکاران،  لری)م کنندیم

 یدارا تواندیم زین یاز بعد اجتماع ادیتراکم ز اثرات

اشاره داشت به:  توانیباشد که م یتبعات منف

افراد و معاشرت سرد مردم با  یمیرصمیروابط غ

و  نیزم متیق یسر و صدا، گران جادیا گر،یهمد

از  دهیو پوش یخصوص یاجاره خانه، فقدان زندگ

 ت،یجمع نیامکان بروز اختالف ب گران،یچشم د

امکان  ت،یبزهکاری و جنا ،یعصب یهایبروز ناراحت

و  یقلب هاییمانند ناراحت یبهداشتمخاطرات 

 عه،یو امثال آن )ش ریواگ یهایماریسرطان و بروز ب

1395، 161.) 

از کاهش  یناش یدرمان یهانهیو هز یبهداشت اثرات

از آن است  شتریمراتب ببه ستیز طیمح تیفیک

که  داستیها را برشمرد. ناگفته پکه بتوان آن

مختلف  یهاندهیهمچون آال ییهایآلودگ شیافزا

 یامدهایپ ییایمیهوا، آب و خاک و سموم ش

در عرصه سالمت اجتماع به دنبال خواهد  ینامطلوب

کار سالم از  یرویکه داشتن ن ییو از آنجا داشت

است،  یرشد و توسعه اقتصاد اتیضرور نیترمهم

سالم  یستیز طیامر مستلزم داشتن مح نیا

 جهینت نیترادعا کرد که مهم توانیو م باشدیم

 یبهداشت یهابیآس ست،یز طیمح یبالفصل نابود

 یعبارتمختلف است. به  یهایماریب وعیو ش

با هدف  محیطیزیستبه مالحظات  توجهتر؛ واضح

 یارتقا یدر واقع نوع ،یبهداشت یهابیکاهش آس

نهاده  نیتراست که خود، بزرگ یانسان هیسرما

 ندیآیشمار مدر حال توسعه به یدر کشورها دیتول

 (.2015)وانگ و همکاران، 

 نیترمهم ستیز طیموجود در مح یهایآلودگ

 شودیسالمت محسوب م یبرا یطیعامل خطر مح

حدی شدت یافته های اخیر بهموضوع در سال نیو ا

ها در این زمینه سیر صعودی داشته که پژوهش

امراض قلبی،  دیتواند به بروز و تشدمی رایاست، ز

تنفسی در کودکان،  یهاریوی، افزایش بیماری

ای، عصبی، های رودهعضله، بیماری ضاتانقبا

سینه،  یهاکلیوی، مغز، افزایش سرفه، ناراحتی

های چشمی، بینی، گلو، کاهش اکسیژن حساسیت

خون، کاهش هوشیاری انسان، ضعف و فقدان 

کنترل و نیز منجر به وارد آمدن خسارات گاه 

ناپذیر بر وظیفه ذهن و مغز و سایر اندام جبران
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 ،1381 ،یشاهو حسن القاخانسان شود )خوش

مدت تواند عوارض کوتاهدر هوا می (. ذرات معلق53

و درازمدت بر سالمت ساکنان مناطق آلوده ایجاد 

ری برخی افراد نظیر کودکان کم پذینماید، آسیب

سن و سال و سالمندان بیش از سایرین است 

 (.8 ،1390و برزگر،  ی)قنوات

اذعان کرد که  توانیم یکل یبندجمع کی یط

 ینیکه روند رشد شهرنش یفروش تراکم ساختمان

 تیتراکم جمع شیسبب افزا بخشدیرا سرعت م

 یهاندهیانتشار آال زانیموضوع م نیو ا گرددیم

احتمال ابتال به انواع  جهیو درنت شتریمختلف را ب

بر  یاثر منف نیباالتر خواهد رفت. ا هایماریب

 یو درمان یبهداشت یهانهیهز زانیسالمت انسان، م

 لیکه بر افراد جامعه تحم دهدیم شیرا افزا

بر  قیطر نیکه از ا یهنگفت یهانهی. هزگرددیم

 شود،یم لیاقتصاد تحم یطور کلهخانوارها و ب

 یاقتصاد دیاز چرخه تول ریاست که ناگز یاهیسرما

 .شودیخارج م

 یهانهیکرد که هز انیب توانیم گرید ییسو از

 ینابرابر شیبهداشت و درمان خانوار باعث افزا

 یباال یهاکه در دهک یافراد رای. زشودیدرآمد م

که دارند  یاستطاعت مال لیدلقرار دارند به یدرآمد

از درآمد  یبهداشت، سهم کوچک یهانهیهز

 ریفق قشاراما ا دهد،یخود اختصاص مخانوارها را به

بهداشت سهم  یهانهیدارند هز یچون درآمد کم

افراد  نیلذا ا رد،یگیها را دربر ماز مخارج آن یادیز

و  رسندیم یبدتر تیدرآمد به وضع عیدر توز

از آثار سوء بر جامعه است که  گرید یکیامر  نیهم

 است. یاریبس یتبعات منف یخود دارا

 ستیز طی. قاعده الضرر و مح6-5

پژوهش در مبنا قرار دادن  نیا کردیتوجه به رو با

 یآمده در مبانشیالضرر و مطالب ازپ یقاعده فقه

قاعده که بر عدم  یمفهوم اصل رامونیپ ینظر

 نیضرر و اضرار در اسالم داللت دارد، ا تیمشروع

قابل توسعه به حوزه مسائل  تواندیقاعده م

 هکه در مسئل یباشد. به نحو زین محیطیزیست

آن  بیاز تخر رىیو جلوگ ستیز طیحفاظت از مح

مبناى فقهى استوارى براى  تواندیکاربرد داشته و م

 .دیشمار آگذارى و اجراى قانون بهقانون

گفت هرگونه تصرف  توانیقاعده م نیاستناد به ا با

که موجب  عتیدر جامعه انسانى و طب رییو تغ

ها شود، و ضرر رساندن به آن گرانیحقوق د عییتض

از  ارىیاز نظر اسالم ممنوع و مردود است. بس

در قالب قاعده  توانیرا م طىیمحستیمسائل ز

هوا که در  یالضرر بررسى کرد، بعنوان مثال؛ آلودگ

کارخانه با انتشار دود و گازهای  کیاثر احداث 

برای همه مردم شهر  تواندیمتصاعد از آن، م

فضوالت و  شیاز پ شیب زشیر اید، باش نیخطرآفر

و  اهایها و سموم مختلف در درپسآب کارخانه

ها که جنگل بیقطع درختان و تخر ایها، رودخانه

 ژن،یاکس یتعادل زانیمنجر به برهم خوردن م

 هیشدن ال فیهوا و ضع تروژنیکربن و ن دیاکسید

 نیاشعه ماوراء بنفش به زم دنیرس جهیازن و در نت

 یاست. موارد آورانیشود که برای تمام موجودات ز

 طیکه موجب وارد کردن ضرر به مح نینچنیا

 زیجا یقاعده مهم فقه نیبر اساس ا شود،یم ستیز

رساندن  بیآس زانیاست هر چه م یهی. بدستین

و  ترعیوس ستیز طیمح بیباشد، آثار تخر شتریب
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ه قاعد نیتر مشمول امؤثّرتر شده و به طور روشن

 .دیخواهد گرد

 ،یاستوار یفقه یمثابه مبنارو قاعده الضرر بهنیا از

و  عتیمسئله حفظ طب یفقه یبندچارچوب یبرا

اسالم  رایرساندن به آن است؛ ز بیاز آس یریجلوگ

پذیرد ضرر، زیان و آسیب رساندن به دیگران را نمی

گونه شکی نیست که تخریب و آلوده و جای هیچ

ناشی از  رتوجهی به آثابیکردن محیط زیست و 

 باشد. این تخریب، مصداق ضرر و زیان می

قاعده در ابواب فقه، در  نیدامنه ا یگستردگ

از  یاریکه در بس ینحوپرکاربرد بودن آن است به

. البته از مفاد کنندیمسائل فقه به آن استناد م

شده است، از  یمتعدد یهانییقاعده الضرر تب

 یضرر از راه نف ینف ،یحکم ضرر ینفجمله 

 رادیاز ا یمتدارک و نه ریغ یضررها یموضوع، نف

اشاره شده  یهانیی(. تب30 ،1350 ،ی)شهاب ضرر

عنوان به ستیز طیمح به حفظ ینحوهرکدام به

رفع ضرر  ایو لزوم دفع  یمصلحت عموم ایمنفعت 

 شتری. البته قاعده مورد بحث بشودیاز آن مربوط م

با  بارانیحرمت رفتار ز یعنیموضوع،  یبر وجه سلب

 نحوه نیاز هم یداللت دارد، ول ستیز طیمح

آن  یجابیگرفت که وجه ا جهینت توانیداللت م

هم مورد التفات و  ستیز طیمحافظت از مح یعنی

 یضرر به موضوع رادیاعتبار شارع بوده است. اگر ا

که آن موضوع از  شودیممنوع باشد، معلوم م شرعاً

است،  تیارزش قابل حما کی یشرع دارا دگاهید

 یجا منعهرعقال و تفاهم متشرعه  رهیچراکه در س

در  تیقابل حما یارزش یهست، حتماً پا یو عقاب

 است. انیم

 یشده در آثار منف انیبا توجه به مطالب ب نیبنابرا

 ستیز طیبر مح یتراکم ساختمان شیکه افزا

شده در مفاد قاعده الضرر،  انیو نکات ب گذاردیم

 ستیز طیقاعده با مقوله مح نینسبت ا انیبه ب

 : شودیپرداخته م

 یهادگاهیضرر د یکه درباره مفهوم لغو هرچند

قابل  یدر حالت کل یوجود دارد، ول یمتفاوت

است که ضرر در مورد نقصان در نفس و  رشیپذ

حاصله در  هایبیو مشمول آس رودیمال به کار م

 .شودیم زین ستیز طیمح

نبوده، بلکه اضرار  یقاعده مختص ضرر شخص نیا

 یضرر عموم تیبسا اهمدربر دارد و چه زیعموم را ن

باشد. خسارات وارده  شتریمراتب باز ضرر فردی به

 یمعموالً از سنخ ضررهای عموم ستیز طیبر مح

 ریثأانسانها را تحت ت یزندگ تیفیکه ک باشندیم

 .دهندیقرار م

موجود در  یهادگاهیاست که با توجه به د یهیبد

ندارد و  تیقاعده، ضرر در اسالم مشروع نیمفهوم ا

گذاری هم شامل مرحله قانون تیوععدم مشر نیا

 ،یستانیاجرای قانون )س ندیهم فرا شود،یم

هر  یعنی(. 6 ،1416، شیرازی ؛ مکارم134 ،1414

قاعده  نیبه سبب ا به ضرر شود یکه منته یقانون

در موضوع مورد  نی. بنابراشودیشمرده م یمنتف

 باشد،یبحث، که فروش تراکم ساختمان م

 بیوضع کند که به تخر یگذار حق ندارد قانونقانون

منجر شود و با توجه به  ستیز طیمح بیو آس

 یحکومت یضرر را نهکه ا ینیامام خم دگاهید

دولت  فهی(، وظ51 ،1385 ،ینیاند )خمانگاشته

که از  نیچننیا ییبا رفتارها بلهبرای مقا یاسالم
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 تیحتم رد؛یمسئول انجام بگ یهاجانب ارگان

 .ابدییم

بدان اشاره شد،  ینظر یکه در مبان یبعد نکته

در برابر هر نوع فعل  تیموضوع ضمانت و مسئول

 یعنی. میرمستفیولو غ انجامدیاست که به ضرر ب

 ستیز طیقاعده الضرر نه تنها مانع از اضرار به مح

از هرگونه  یهای ناشبلکه ضمان خسارت شود،یم

 قرارزننده را هم بر عهده خسارت یبیاقدام تخر

 .دهدیم

قاعده  نیبه شمول ا توانیباب م نیدر ا نیهمچن

 کیرجوع کرد، که هرگاه از فقدان  زین اتیبر عدم

قاعده  نیبا تمسک به ا توانیم دیآ دیامر ضرر پد

؛ 290 ،1414 ،یستانیکرد )س یآن ضرر را منتف

 نکهیعالوه بر ا یعنی(، 7 ،1416، شیرازی مکارم

با قاعده  رسان،بیاز اقدامات آس یناش یضررها

قاعده، چنانچه  نیبلکه ا شود،یبرداشته م الضرر

 بیو آس انیها به زکه ترک آن یااقدامات سازنده

منجر شود، با آن مقابله خواهد کرد.  ستیز طیمح

 ستیز طیامر مسکن و مح انیمتصد نیبنابرا

وضع مقررات  ،یگذاراستیمکلفند که در مرحله س

برای  راهمه توان خود  ،ییاجرا ریتداب رییکارگو به

 از آن بکار برند. تیو حما ستیز طیاصالح مح

که گذشت بر اساس قاعده  رییتوجه به تفس با

 ستیز طیاز مح تیکه حما داستیالضرر ناگفته پ

 نیشده است و ا فیمشخص و تعر گاهیجا یدارا

استفاده  ستیز طیکه از مح آموزدیقاعده به ما م

و چنانچه عملکرد سوء ما سبب  میداشته باش نهیبه

خالف قانون  یرفتار نیگردد، چن بیو آس بیتخر

 و عرف و مذموم است. عشر

 . قاعده الضرر و سالمت افراد جامعه7-5

تراکم بر  شیفروش و افزا یامدهایآثار و پ یبررس با

 کیحاصل شد که از  جهینت نیا نیجامعه و ساکن

 شیو افزا ستیز طیمح تیفیدر ک رییسو با تغ

باالتر  هایماریاحتمال ابتال به انواع ب ها،ندهیآال

تراکم  شیبا افزا گر؛ید ییخواهد رفت و از سو

گرفته  رارق دیمورد تهد یسالمت اجتماع ت،یجمع

که  گرددیم لیو آثار سوء آن بر افراد جامعه تحم

 یهانهیهز زانیم شیدر مجموع سبب افزا

طور هشده که بر خانوارها و ب یو درمان یبهداشت

 نی. بنابراشودیم لیاقتصاد جامعه تحم یکل

شده مصداق  لیتحم یهانهیهز نیگفت ا توانیم

اگر  یتوارده بر افراد جامعه باشد، ح انیضرر و ز

 گردد. انیاثرات آن در بلندمدت نما

بنابر معنای مطرح شده قاعده الضرر که  نیهمچن

قاعده  نیبر اساس ا د،یگرد انیب ینظر یدر مبان

ضرر برساند و حق ندارد  یگریحق ندارد به د یکس

او ضرر برسانند. در واقع اجازه دهد به  گرانیبه د

قاعده، حرمت اضرار است و  نیمعنای درست ا

قاعده،  نیانواع ضرر و اضرار است. ا تیشامل ممنوع

چه  ،یاگر وجود حکم یعنی کند؛یاثبات حکم م

قاعده آن  نیبه استناد ا ،یباشد، چه وضع یفیتکل

اساس ضرر در اسالم  نیو بر هم شودیم یحکم نف

 ندارد. تیمشروع

بر  اتیاز روا یکه مالحظه شد تعداد طورهمان

بشر  یسوء بر زندگ تیکه فعال یموضوع آثار منف

مربوط به  تیاشاره دارند، از جمله روا گذاردیم

در آن واقع شده؛  ابیرودخانه که آس ریمس رییتغ

که؛  شودیم دهید اتیروا نیحفر قنات. در ا ای
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تصرف کرده  شیاگرچه فرد به ظاهر در ملک خو

 یضرر برا جادیموجب ا میرمستقیصورت غهب اما

 یدر قانون فروش تراکم حت یعنیشده؛  گریفرد د

به افراد جامعه وجود نداشته  بیآس جادیاگر قصد ا

به ضرر و خسارت شده است و  یعمل منته نیاما ا

قاعده، بر اساس احکام و  نیبدون تمسک به ا یحت

 ار یاعمال نیچنبودن  رمجازیغ ،یاخالق اسالم

 تصور نمود. توانیم

تنها  د،یضرر وارد آ یقاعده اگر در موارد نیا مطابق

دفع  یبرا یبلکه راه کند،ینم تیحکم به اضرار کفا

ضرر ارائه داده و خسارات وارده را جبران نمود و 

طور که در مبحث قاعده الضرر آمد، بنا به همان

وارد شده وجود  یاگر امکان جبران ضررها اتیروا

 یهانهیجبران هز هداشته باشد ضرر زننده مکلف ب

وارده است. نکته مهم پس از برداشت فوق از قاعده 

مشخص  دهیدانیاگر افراد ز یآن است که حت

عمل  نیا کهنیو ا اتیاطالق روا لینباشند، باز به دل

تحت شمول قاعده  باشدیم انیمصداق ضرر و ز

اگر فرد ضرر زننده  نیقرار خواهد گرفت. همچن

داشته  گریافراد د ایضرر بر فرد  جادیا تیقصد و ن

مرتکب حرام شده است  یفیباشد براساس حکم تکل

بوده  یو حکومت یاجتماع یامر یآثار منف جادیاما ا

 یضرر بر عهده دولت اسالم جادیو اجازه ممانعت از ا

 .باشدیم
 

 جهی. نت6

 ریمباحث گفته شده، مطالب ز یهیکل از

 : گرددیم یبندو جمع یریگجهینت

مهم  یهاعنوان یکی از مشخصهبه یساختمان تراکم

اکثر  یهافضای شهری، همواره مورد توجه دیدگاه

پژوهشگران حوزه کالبدی شهری و مسائل 

اجتماعی، اقتصادی قرار گرفته و مورد بحث بوده 

سو  کیطور که از است. در واقع، این پدیده همان

تواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود می

زمین، مسکن، جلوگیری از رشد افقی شهرها و... 

آورنده پدید تواندیدیگر م ییپاسخ دهد، از سو

از جمله تأثیرات نامطلوب زیست  یمشکالت

محیطی، ترافیک شهری، افزایش تراکم جمعیتی 

 پژوهش نشان نیو... در فضای شهری باشد. نتایج ا

 شیتراکم ساختمان سبب افزا شیداد که افزا

 ستیز طیمخارج بخش سالمت بواسطه آلودگی مح

تراکم  شیدر ابتدا با افزا گرید انیاست. به ب دهیگرد

 شیافزا یتیو تراکم جمع ینیساختمان، شهرنش

. سپس تقاضا برای خدمات شهری، وسائل ابدییم

مصرف انرژی  زین ها ودفع فاضالب و زباله ه،ینقل

 شیمنجر به افزا تیکه در نها افتهی شیافزا

 هاندهی. افزایش آالشودیم محیطیزیست یندگیآال

باعث افزایش بیماری شده و افزایش بیماری موجب 

افزایش مخارج سالمت و تقاضا برای خدمات 

 . گرددیدرمانی م

به دو مقوله « قاعده الضرر و الضرار»مبحث  در

مثل  ستیز طیمح یمورد آلودگ کیاشاره شد؛ 

ضرر به سالمت افراد  یگریهوا و آب و د یآلودگ

و البته  یفقه نیجامعه که هر دو مقوله در قوان

قاعده  نیا کهییدارد. از آنجا تیممنوع یحقوق

و  یگذاراز خسارت در قانون یریجهت جلوگ

گفت که  نیچن توانیکاربرد دارد؛ م نونقا یاجرا
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قاعده؛ اگر  نیشده، طبق ا انیببا توجه به ادله 

خسارت به  زانیافراد متضرر و م ییامکان شناسا

وجود نداشته باشد، از نظر  ستیز طیجامعه و مح

تراکم ساختمان،  شیافزا یبرا یمجوز نیاسالم چن

خسارت و  زانیم صی. در صورت تشخشودیمنع م

نوع  نیا انیوارده تنها بشرط جبران ز یهانهیهز

و  یریدر جلوگ تیمنع ندارد، البته اولو یبرداربهره

است،  ریناپذجبران یهاضرر و خسارت جادیاز ا ینه

بر جبران کامل خسران  ینیتضم توانینم رایز

درنظر گرفت و طبق قاعده الضرر، احکام صادره که 

شوند،  برداشته دیقاعده باشند؛ با نیا قیاز مصاد

 عتیکه موجب ضرر بر بندگان و طب یاحکام رایز

 باشد در اسالم وجود ندارد.

و روند رو  یجامعه بشر شرفتیتوجه به رشد و پ با

آن  یو آثار منف محیطیزیست یهابه رشد بحران

و  یفقه یگرفتن مبان دهیناد یبر انسان، گاه

به همراه  یریناپذتبعات جبران تواندیم ،یحقوق

و  یسازاز عدم آگاه یناش تواندیداشته باشد که م

 رامونیپ یرسانو اطالع یآموزش ستمیس یناکارآمد

جامعه باشد، لذا استفاده  یاتیو ح یمسائل کاربرد

مردم و  یسازموجود در فقه با آگاه یهاتیاز ظرف

نسبت به احکام و قواعد مربوط به  نیمسئول

 یدارا تواندیم عتیحفاظت از سالمت جامعه و طب

م شرع بر نظارت حاک کهنیباشد، ضمن ا تیاولو

مناسب به  نینصادره و وضع قوا نیاحکام و قوان

توسط  فرییو مجازات ک یهمراه برخورد قانون

 جادیگذاران و اصالح نهادهای موجود و اقانون

 ارینهادهای الزم جهت کنترل و نظارت درست، بس

 یو اجرا یگذارقانون یبرا یفقه یمؤثر بوده تا مبان

امور  رشیبا پذ ن؛یقانون در نظر گرفته شود. همچن

بازدارنده دارد،  قشدر قاعده الضرر که ن یعدم

که جنبه  ینیقوان نیگذار را مکلف به تدوقانون

 یتیو حما ستیز طیمح یبرا یسازنده و اصالح

. چراکه دینمایافراد جامعه داشته باشد، م یبرا

آور و ضمان دهیموجب ضرر گرد نیقوان نیفقدان ا

 خواهد بود

ی توسعه اتیآنجا که تراکم ساختمانی از ضرور از

های شهرهای بزرگ برای فائق آمدن بر محدودیت

افزایش تراکم  یبرا دیفضایی است، ابتدا با

جمعیتی باال،  یهاتراکم یساختمانی در راستا

و  یابیمکان ،یو خدمات یرساختیز یهاتحلیل

 نیطبیعی ا یهاسنجی نقاط مناسب و آستانهامکان

و مطالعات فراگیر  ردیقرار گ تیدر اولو طقنام

 تیبه؛ محدود توانیکه از آن جمله م ردیصورت پذ

کم  یهادر کوچه یکاربر رییفروش تراکم و تغ

 یاصل یکه نقش پل ارتباط ییهاابانیعرض و خ

سایر مناطق با مرکز شهر را برعهده دارند، توجه به 

 نیا یکیها و آثار ترافمسئله ارتفاع ساختمان

و... اشاره  یشهر ساتیها و توان تاسبلندمرتبه

 داشت.

 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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1 جدول شماره

 پژوهشهای یافته موضوع و حوزه بررسی محقق

 (1400بوذری )

جبران خسارات وارده بر محیط 

زیست با تأکید بر بحران دریاچه 

ارومیه و استناد به قاعده الضرر، 

 اتالف و تسبیب

پسروی آب دریاچه ارومیه و تبدیل شدن سطح آن به مناطق 

شوره زار سبب از بین رفتن محیط زیست سالم شده و بر مبنای 

ی و طبیعت قاعده الضرر هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسان

 که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسالم ممنوع است

 (1399کریمی )
حقوق ایران در  -مبانی فقهی

 مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا

رفتارهای آلوده کننده هوا، اعم از فعل و ترک فعل که کیفیت 

آور بوده و هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سالمت انسان زیان

کاهش سطح رفاه عمومی شود باید به عنوان یکی از مهمترین 

ها های کالن مورد توجه دولتریزیهای بشری، در برنامهحق

 قرار گیرد

آزاده و دیگران 

(1399) 

های کمی ارتباط بین شاخص

مسکن و سالمت روانی شهروندان 

 اصفهان -در محله مرداویج

رابطه معناداری های کمی مسکن نتایچ آماری نشان داد شاخص

 های سالمت روان یعنی افسردگی و استرس دارندبا شاخص

آزادی و دیگران 

(1399) 

های ریه با ارتباط فضایی سرطان

فاکتورهای محیط ساخته شده در 

های محالت شهر تهران در سال

1389-1385 

درصد واریانس 30های آلودگی هوا حدود طبق نتایج شاخص

محالت شهر تهران تبیین نمودند؛ های ریه را در سرطان

همچنین متغیرهای اختالط کاربری زمین، نسبت سطح اشغال، 

نسبت تراکم ساختمانی ارتباط آماری معناداری را با توزیع 

 های ریه نشان داد.جغرافیایی سرطان

هریسون و 

 دیگران

(2021) 

آلودگی محیطی مزمن: بررسی 

سیستماتیک پیامدهای سالمت 

 روان

وانی در زمینه مواجهه با آلودگی مزمن محیطی بطور سالمت ر

 بالقوه برسالمت عمومی جامعه اثر دارد.

سالیوان و دیگران 

(2021) 

 

آلودگی محیطی مزمن: پیامدهای 

اجتماعی، عوامل  -سالمت روانی

 آوری جامعهخطر و مسیرهای تاب

تجربه فاجعه تکنولوژیکی یا قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض 

 زا باشد.تواند از نظر روانی استرسآلودگی محیطی می

یانگ و دیگران 

(2020) 

پراکندگی آلودگی هوا در مناطق 

 شهری با تراکم باال

گیری، همگی بر بندی و جهتحجم ارتفاع ساختمان، طرح

ای های بادی حاشیهجریان و توزیع آلودگی هواموثر است و زون

د باد، آلودگی و گرد و غبار تواند به دلیل سرعت بیش از حمی

 جدیدی ایجاد کنند.
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 .1385 ان،یلیاسماع یمطبوعات

، یمرتض ،شاهیحسن ،رحمان اخالق،خوش -

 لیدلهب رازیخسارات وارده به ساکنان ش نیتخم»

شماره  ،یاقتصاد قاتی، مجله تحق«هوا یآلودگ

 .1381، شصت و یکم

 یامقدمه ؛یفراتر از رشد اقتصاد ،انایتات نا،یوتسوی -

انتشارات  ،یتقو یترجمه مهد دار،یبر توسعه پا

 .1385، یدانشگاه آزاد اسالم

 ۀمکتب، الضرر و الضرار، قمقاعدة ، یعل ،یستانسی -

 .1414 ،یستانیالس یااهلل العظم تیآ

اثرات  یبررس»، رحمان ،یجهان ،یعل ،شماعی -

فصلنامه  ،«ایمحلّه تیّتوسعۀ عمودی شهر بر هو

 ،ششمشماره  ،یاسالم -یرانیمطالعات شهر ا

1390. 

، رساله الضرر، دانشگاه تهران ،محمود ،شهابی -

1350. 

 زییربرنامه یای بر مبانمقدمه، لیاسماع عه،شی -

انتشارات چاپ و سی و هفتم، تهران، شهری، 

 .1395دانشگاه علم و صنعت، 

اصول  یتراکم در شهرساز، یمحمدمهد ،یزعزی -

انتشارات تهران،  ،یتراکم شهر نییتع یارهایو مع

 .1381، دانشگاه تهران

 تعیین معیارهای و اصول ،محمدمهدی عزیزی، -

، تهران دانشگاه انتشارات تهران، شهری، تراکم

1379. 

 بیاز تخر یناش یمدن تیمسئول، زاهللیعز ،یمفهی -

در فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و  ستیز طیمح

 .1396، یفرهنگ اسالم

 یآلودگ یابیارز»، برزگر، صادق ،اهللعزت ،قنواتی -

 هی، نشر«آن بر سالمت انسان ریهوا و تاث

 .1390، پنجمنود و شماره  ها،یشهردار

 ،یو شهرساز یحقوق شهر، غالمرضا ار،کامی -

 .1390، انتشارات مجد

تهران،  ،یالکاف، عقوبیابوجعفرمحمدبن  ،ینکلی -

 .1388، هیدارالکتب االسالم

قواعد فقه، دانشگاه تهران، ، ابوالحسن ،محمدی -

 .1390، زانینشر م

 یتیو جمع یتراکم ساختمان ،سهراب ،مشهودی -

 .1389، ینانیدر شهرها، چاپ اول، انتشارات مز
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چاپ  ه،یالقواعد الفقه، ناصر رازی،شی مکارم -

 ن،یرالمومنینشر مدرسه االمام امچهارم، قم، 

1416. 
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