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از آنجا که از صدددر اسددالم تا کنون بسددیاری از مردم مسددلمان در شددهریا زندگی میکردند و   :چکیده

تعامالت شددهری نیازمند قوانیم مختب به خود اسددر  در دیم مقدال اسددالم احکام متعددی در ایم  

احکدام از نرر رراگیری در یدس سدددود نووده و آن دسدددتده از احکدامی کده از   زمینده وود دارد  کده ایم

تحلیلی ابتدا به    -رراگیری بیشددتری برخوردارند را قواعد رقه گویند  وهویش حا ددر با روص توصددی ی

و اسدتقرا  در نصدوا،اقالق یا   ، تتوع، تعلیلصدرید مانند نب  توییم رایهای کشد  قواعد رقهی اسدر

ورداخته که در نهایر باید گ ر ایم روشدها محصدور    ، عرف و سدیره عقال، سدیره متشدرعه، عقلعموم نب

بشددر بر کره زمیم و    نیسددتندو و سدده  به بررسددی قواعد عام حاکم بر امور شددهری مانند قاعده ملکیر

شدهر و    عمومی  نرم  از  خارج  عمرانی  یای  رعالیر  راسدتا  ایم  در که   و ووو ورداخته  «اختالل نرام  حرمر»

محسوب میشوندو و میتوان قوق آیات قرآن آبادسازی زمیم را واوب و تخریب آن را    غیر شرعی  وامعه

  که  و بی مصدرف ریا کردن زمیم غیر مشدروا اسدرو و قوق قاعده ر درر قدمر آن ه  حرام توصدی  کرد

و زدودن    ری ندارد و ازالهآن اعتوا  قدمر  بلکه  آن نیسدر  و گواه بر ارزص شدرعی  دلیل  زیان اسدر  مووب

  مالس   مصدلحر یم  تا  بوده  و  ا درار  عدم  به  مشدرو   ملس  در  تصدرف  مذکور  قاعده  قوق  و  اسدر  آن واوب

  ایم  زمانیکه  تا  لذا  نوود   واوب  آن  صاحب  بر  خانه  مرمر  ولی  نرسد   دیگران به   رری  یم  و  گردد  تامیم

اووار وی به تعمیر وایز نیسددرو در ادامه به بررسددی    و  الزام  نگردد   دیگران به  ا ددرار  به  منجر  خرابی

  توان حرمدر مدال ورداختده شدددده کده در نتیجده می  تعویدل  برخی از قواعدد رقهی خداا مدانندد حرمدر

 .و دیواریای منازل را استنوا  کرد  قالکاری سق 
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 مقدم   - 1

 مقدمه 

از    معنای آن دسته   و به  قواعد اصولی  ، در مقابل قواعد رقهی 

کلی به  احکام  دیگر حکم   یا  اسر   تعویر  ابواب    که  اکثری  در 

رقه داشته   گوناگون  وزئی  وریان  احکام  استنوا   منش     و 

  شخب  یر وا  رری متووه   کهشود، مانند: قاعده « ر  رر »می

،    ، یم ون بیع بسیاری از ابواب رقهگردد  و در  شود، مورح می 

  القواعد    رودو) مکارم شیرازی،کار می  اواره ، قالق و غیره به

  قواعد   کش    و  استخراج  کی یر  و  مصادر(  23  ا  ،١  ج  ،ال قهیه 

  قواعد  استخراج  و  کش   یای  راهو  اسر   مت اوت  و  مختل   رقهی

 ا    ،ال قهیه   القواعد   بوشهری،  حسینی: )آیدمی  ذیل  در   رقهی

٥3-٥4) 

 یا روایتی   آیه  صرید  از نب  : گاه قاعده رقهیصرید  ال ( نب 

 » )سوره نسا ، آیه سویل  شود، مانند: قاعده «ن یمی  برداشر 

١4١)  

تعلیل قاعده رقهی ب(  گاه  تعلیل  :  نرر شرعی   از   که   وارد در 

حکم  برداشر   اسر   شرعی  دربردارنده  و  نند:  شودوما می  اخذ 

، ا:  4، جقاعده «سوق المسلمیم« )بجنوردی، القواعد ال قهیه 

برداشر شده اسرو    مووود در برخی احادیث   از تعلیل  ( که١٥٥

 (38٧، ا:  ٧، ج، الکاری )کلینی

  در  وستجو  و  موالعه   خالل  در:  نصوا  در  استقرا    و  تتوع ج(  

اف  استکش   استنوا   را  رقهی  کلی   قواعد  توانمی  شرعی   نصوا

«الجایل  قاعده  مانند:  ال قه   کرد  )شیرازی،  القواعد  معذور»   ،

قاعده را از مجموا نصوا    توان ایم می  ( که222، ا:  ال قهیه 

 .، نکاح و حدود استنتاج کردابواب نماز، روزه، حج 

  عهد» و اصالر   : مانند قاعده «ورای به د( اقالق یا عموم نب 

 ( است اده می١ )سوره مائده، آیه ود«  ازآیه »اوروا بِالْعُقُاللزوم که

 .شود

،  رییارر  از قواعد کلی  بعضی  توان به   می  عقل  وسیله  : بهه( عقل 

، ووایر  ») نج یالراود   المرووح علی  تروید  مانند: قاعده «قود

 (١3٠:  ا  ،٩ج   الکالم،

دارند    منشا  عرری   از قواعد رقهی  و( عرف و سیره عقال: بعضی 

  ایل  و مانند: «رووا بهاسر  مورد امضای شارا قرار گررته  که

 .کنند» تعویر میوایل  به  «رووا عالم   رقها ازآن به   خوره» که

از قواعد مانند قاعده «احترام مال و    : بعضیز( سیره متشرعه

 .دارد  در سیره متشرعه  وان مسلمان» ریشه

رقهی قواعد  دیگر  رقهیح(  قاعده  گاه  رقهی  از  :  دیگر   قواعد 

 بصحیحه   قاعده «مایضمم  :شود، ماننداستخراج و استنوا  می

م خوذ از قاعده اقدام و قاعده «احترام مال    ب اسده» که  یضمم

اسر  ید»  « مان  قاعده  و  القواعد  مسلمان»  )بجنوردی،  و 

کرد    سوال تووه  ایم  ( در اینجا باید به ١٠3، ا  2، جال قهیه 

تعویر دیگر   یستند یا اوتهادی؟ به  توقی ی  رقهی آیا قواعد    که

می  رقهی آیا  قواعد  منابع   توان  از  و    کش   اسالمی   ودیدی 

 نگایی  اسر   سوال کاری  ایم  به  استنوا  کرد یا خیر؟ برای واسخ 

از رقها    بعضی  بیاندازیم  قواعد رقهی  شده در علم  تالی   کتب  به

قاعده    ٧٠قاعده و دیگری از    2٠ز  دیگر ا  قاعده و بعضی   ١٠از  

برخی   گ ته  سخم  و    3٠٠تا    و  اندو  کرده  مورح  را    قاعده 

 در استنوا  و تتوعی   مقدار دقر  به  شود یر رقیهیمی  مشخب 

 .شده اسر   قواعد رقهی کش   به    مورق در نصوا داشته   که

تعویر   و اوتهادی یستند و به   غیر توقی ی  قواعد رقهی  بنابرایم 

  ، و  و باز اسر   من تد  قواعد رقهی  رقها باب اوتهاد در کش  

ندارند و منحصر در عدد    و معینی  تعداد مشخب   قواعد رقهی 

آنجا که  نیسر  خاصی  از    گذشر  یمانوور که   قاعده رقهی  و 

کلیشرعی   حکم  و  که  که  اسر   عامّ  رراگیری  گستره  دارد    با 

گیرد یر قاعده    را در بر می  رقهی  دیق و مصا  از مسائل   انوویی 

ساز بود را میتوان قاعده    بر آن سازگار و یم   تعری   ایم  ای که 

 .دانسر   رقهی

ایم  و    تو ید  با  سازی  قاعده  نگاه  با  باید  رقها  و  وهویشگران 

  قواعد رقهی  کش   شده در قالب  قراحی   یای از ویش  ورسش 

علوم ودید    تا در حوزه یای مختل    بروند  اسالمی   سراغ منابع   به

  را ررایم  ای از قواعد رقهیبتوانند گردآیه   مستحدثه  و مسائل 

 .دیند  ارائه  وهویش   وامعه   کرده و به



رویکرد    نیازمند ایم  که  اسر  العمران از مو وعات نوینی  رقه

و  وابط   برای کش  به  باشد کهمی  رقهی  قواعد  آن   تاکنون 

  و کش   قصد ت صیل  رصل  و نگارنده در ایم نشده اسر   ورداخته 

به  و  ندارد  را  ودید  که  قواعد  قواعدی  منابع   بیان    رقهی  در 

 .کند  ذکر شده اکت ا می   اسالمی   مذایب 

 عمران   عامّ در ویوند با رقهقواعد رقهی

 بشر  قاعده ملکیر 

یای   سلن  که  بشر و انسان اسر   قاعده بیان کننده مالکیر   ایم

عامّ و  ، ملکیتیمالکیر   شودو ایم  می  امروز و آینده بشر را شامل 

  اشیا  بر روی ایم   و ومع   کره زمیم   به  که  اسر   و کامل   شامل 

خاکی  ایم  تعلق  کره  مالکیر   ملکیر   میگیردو  عرض    در 

مردم   و مالکیر  اسالمی  امر ، مالکیر دولر  ، مالکیر خصوصی 

در   مالکیر   ایم  ( بلکه4٧٩رد )صدر،و اقتصادنا، ا  گی  قرار نمی

و دیگر اقسام    بر آنهاسر   و شامل  اسر  اقسام مالکیر   قول ایم 

 .آن قرار میگیرد  زیر مجموعه   مالکیر 

الْ َرْضِ    مدرک ایم قاعده، را میتوان آیه شری ه« خلق لکم مَا رِی

 بنابر تصرید   آیه  ( دانسر  زیرا ایم 2٩  وَمِیعا  «) سوره بقره، آیه 

در مقام    ( و م سریم 26١، ا:  2القرآن، ج  رقها )راوندی، رقه 

 آن ه  و ومیع کل که اسر  ایم و ظایرا  معنای آیه اسر تشریع

اختصاا    باشد بدون نرر به  می  بشریر  برای کل  اسر   در زمیم

 .از بشر  دوره یا نسلی  اختصاا به  یا ن ی

عده آیه شری ه » و اررض و عها لالنام« )  مدرک دیگر ایم قا 

الرحمم  آیهسوره  و  ١٠  ،   ری   شرکا    «الناال:  نووی  حدیث  ( 

(  ٥33:  ا  ،3ج  الخالف،  ،قوسی )  الکأل»  و  النار  و  الما  :  ثالث

  ایم  به   باید  آینده  یاینسل  مالکیر   استغراب  ررع   برایو  میواشد

در وواب سوال    السالم  علیه  صادق  امام  که  نمود  تووه  حدیث 

از وایگاه ارا ی سواد ررمودند: » آنها متعلق به یمه مسلمیم  

ندارندو« ) قوسی ولو ارن ووود  ،  ٧األحکام، ج  ، تهذیباسر 

ایم ١4٧ا:   یرچند  به  حکم   (  اما    اسر   مسلمیم   مخصوا 

امر نسل  مالکیر  آینده  به  که  اسالمی  یای  حکم   امام   آن 

 یای بشر و انسان یا حتی   نسل  ومیع  یر مالک  به  ررمودند شویه

 .یای آینده اسر نسل

ساخر   بنابرایم  سازیایی   قاعده  بیم  باعث  که  و   ررتم   از 

یا،   ، ولگهیا، سواحل   ، ونگل، مراتع ، ارا ییای قویعیسرمایه

، چون  شود غیر مجاز اسر   یا می  تارب یا، کوه یا و رودخانه

بر    که  یای آینده اسر نسل  حق   وارد تضییعم  بردن ایم  از بیم

 .یستند  و مراتع   ارا ی  قاعده آنها نیز مالکان ایم   ایم   قوق

 »مصلحر « قاعده

در   ذیل  معانی   به  » قاعده مصلحر  مضمون قاعده « مصلحر 

 :بیان گردیده اسر   رقهی  کتب

قاعده مصلحر  رعایر  به  ال (  برابر    عمومی   منارع  معنای  در 

و تقدم    گرایی  مونای آن بر ومع   در واقع   رردی و گرویی  منارع 

  برخیو  در اسالم اسر   رردی و گرویی  بر مصالد   عمومی   مصالد 

امامیه  مصلحر  رقهای  با  تعارض  ینگام  در  غیر  مال   اتالف 

األرهام    ، مسالس دانندو )شهید ثانی  می  واوب   را وایز بل  عمومی 

( و وواز اووار و اکراه محتکر بر رروص با اتکا بر  38، ا: 3، ج

، ا:  22، ووایر الکالم ، جو) نج یعموم اسر   مصلحر  رعایر 

خمینی48٥ امام  حاکمن  (  اختیارات  از  ای  واره  بیان  در   یز 

تواند    می  مسلمیم  نویسد: « امام )ا( و والی   می  چنیم  اسالمی 

انجام دید اموری مانند    صالح مسلمانان اسر  به  یر امری را که 

یا محدود کردن تجارت یا یر کاری را    یا صنعر  قیمر  تثویر

، ، ج  تحریر الوسیله،و  ») خمینیاسر  دخیل  در صالح وامعه   که

نوا    ایم  بخشیدن به  در عینیر  که  اسر   ( روشم 626، ا:  2

قور مساوی    به  ارراد وامعه   یمه  ، رزم نیسرعمومی   مصلحر 

آحاد    یمه  اندازه که  از آن سود بورندو یمیم  بال عل  گونه  و به

 رقدان شرایط  دلیل  توانند از آن سودمند گردند یر چند به  می

است اده    توانند از آن بهره مند گردند، لکم   نمی  و با ووود موانعی

   شده اسر   قور بالقوه یکسان در نرر گررته  از آن برای عموم به

 (١١2  ا  ،٩ج  ،سیاسی  رقه   ،و) عمید زنجانیاسر   کاری

 ایداف و مقاصد کلی  به   شده با عنایر  یای رعایر   ب( مصلحر 

ایم  مصلحر  مصالد  قویل  اسالم:  مصلحر دیم  ترویج  مانند   ، 

حیثیر   ح ظ و  مال  مصلحر  وان،  خانواده،    تحکیم  ارراد، 

و ووو   اسالمی   در ووامع   یای مالی  عدم ووود توعیض  مصلحر 

 .باشد   می



گذاردن    ترک یا معول  به  اسالم را ی   که  یایی  ج( مصلحر 

نیسر  چنیم   آنها  موووات  وا  میاح   مصالحی   یر  گردد   راز 

(  34، ا ٩از آن کوشید، )یمان، ج و حراسر  در ح ظ بایسر 

ررد    در نصب  مصلحر   و رعایر  مال یتیم  مصلحر   مانند رعایر 

 ، شرائعقضا )محقق حلّی   قضاوت در منصب  غیر واود شرائط 

» و قاعده    قاعده « مصلحر  ( در مقایسه63، ا:  4اإلسالم، ج

 زیر مجموعه  از ومله   از محققیم  برخی اختالل نرام»    « ن ی

  )ح ظ   عمومی   نرم   ح ظ  را، مصلحر   قاعده مصلحر   یای مهم 

مردم و ایجاد یرج و   ورییز از اختالل نرام زندگی نرام( وهر 

، ا  ٩، جسیاسی ، رقهدانندو) عمید زنجانی می مرج در وامعه

ایم 34 اساال  بر  و  مصلحر   (  زیر    واقع در    عمومی  نرم  نرر 

 سازماندیی  و بدون آن، یمه   اسر   عمومی   مصالد  یمه  ساخر 

آنها، در یم  براساال مصالد   یای عمومی  ریزدو در    می  خاا 

اختالل نرام، عموم    و ن ی  دو قاعده مصلحر   بیم  رابوه  نتیجه

 .اسر   و خصوا مولق 

 اختالل نرام   قاعده ن ی 

قداعده    مثابه   ل نرام»، به اختال   نرام» یا «حرمر   وووب ح ظ «

 مورد استناد قرار گررته  در ابدواب گوناگون رقه  کده  ای ردقهدی 

اختالل    رودو عنوان «حرمر   شمار می  نوویدا به  از مواحث   ، یکی

بددان    رقهی  مختل   در مواحث   که  ثانوی اسر   نرام» از عناویم 

 .اسدتناد شدده اسر 

کار    به  مختل ی  معانی   ختالل آن بهنرام و ولوگیری از ا   ح ظ

و    ظایری، یر کدام حیوه   قرابر   رغم  علی  که  برده شده اسر 

  اختالل نرام ممکم   برای خود دارندو ن ی  محدوده ی ودایی

  ، ح ظاسالمی  سرزمیم   نرام اسالم، ح ظ  معنای ح ظ  به  اسر 

یری از  مردم و ولوگ  نرام معیشر   و یا ح ظ  اسالمی   حکومر 

 .کار رود  موارد به  از ایم  یرج و مرج و اختالل در یر یس

نردام » و «اخددتالل   واحدی از دو عنوان «ح ظ تعری  گرچه 

ارائده   « استناد    ندردام  مدورد  مدوارد  بر  مروری  امدا   ، نشدده 

قاعدده    معنا و م اد ایم   ترسیم  تدواند در وهر   ردقیهان ، مدی

،  حقوق مردم«) عراقی  «ت میم  نرام » را به   ظ مد ید بداشدو «ح 

المدتعلمیم  تدوصرة  جشدرح  ا:  4،  «ررع44٥،  و  نیازیای    ( 

( و متقابال «اختالل  2١2و  2١١، اإلوارة، ا مردم«) اص هانی 

به را  عراقی  «تضییع  نرام»  مردم«)  تدوصرة  حدقوق  شدرح   ،

» )رری،  ( «ردسدداد امددور خلددق 44٥، ا:  4، جالمدتعلمیم 

(، «یدددرج و مدددرج  ١٥6، ا    2، جالمکاسب   علی  التعلیقده

( و «رقدان بازار  6١٩، ا2، ج، کتاب الویع» )خمینیاوتماعی 

، به  »، بهمسلمیم  بدازار مدسلمانان  ایجداد اختالل در    معنای 

یکدددیگر در تدجدارت و داد و سدتد    خاقر عدم اعتمداد بدده 

 .تد سیر کرده اند 

ح ظ م زندگی  عنای  معیشر   نرام  تریم  و  و    مردمعامّ 

بیان    گونه  م هوم نرام بوده و منرور از آن ایم   ورکاربردتریم 

و    نوا ایالی   و تربیر   مملکر   نرامات داخلیه     ح ظ شده اسر 

از تعدی و تواول    ومنع   خویش   حق   به  رسائیدن یر ذی حقی 

  مملکر   داخلیه   مصالد   به  وعهرا  نوعیه   از وظای    ، کهآحاد ملر 

،   المله  و تنزیه  ارمه  ، تنویهو) نائینیشمرده شده اسر   و ملر

»   «عنوان ثانوی رقهی  ( «اختالل نرام » در قالب4٠و    3٩ا  

بوده و یرگاه در   ، مدورد تدووهاسر  بر احکدام اولیه   حاکم  که

اختالل   مووب  یدا ترکدی  » رعدلموردی «وووب» یا «حرمدر 

نرام بوده  مانند موارد «حرج»، « رورت» و «ا ورار»، از آن  

 .ید شده اسر   ، ررعحکم 

 بشری که  زندگی  نرام شایسته  و رعایر   عمومی   نرم  بنابر ایم 

به  مثور   رقها  تعویر  ایم   وای  «ن ی  اصل  از  تعویر  با    معمور 

نرام» وهر  شدن    مختل  مووب   که  یر حکمی  ن ی  اختالل 

تواند   گردد، از آن یاد کرده اند  می می اوتماعی  نرام شایسته 

باشد و رعالیر  در نرام رقه و   یای عمرانی   العمران کار گشا 

باشد را    شهر و وامعه   عمومی  خارج از نرم   و ساز که  ساخر 

به  استناد  با  غیر شرعی  قاعده رقهی   ایم   میتوان    غیر مجاز و 

بلدانسر  مرتوهو  به  ند  تجاوز  خیابان،    کوچه   حریم  سازی،  و 

، ایجاد نمایای  احداث ساختمان یای غیر استاندارد و نا ایمم

ایمم  اسالمی   غیر  الگویای مووود در شهر  با  نایمگون   که   و 

 در معماری منرر می   دیداری و آش تگی  ایجاد آلودگی   منجر به 

 .قاعده غیر مجاز اسر   یما  موارد با اتکا به  ایم  شود  تمامی 

  موظ    اسالمی   و حکومر   قاعده دولر   ایم   وشتوانه   به  یم نیم

  یای حمل احداث رایها و واده یا و خیابان یا، ایجاد وایانه  به

نقل بیم   و  و  نقل  حمل   شهری، توسعه   شهری  ،  زیرسوحی  و 



  در حوزه عمران   یای رردی و اوتماعی   نرمی  ولوگیری از بی

ساخر  متناسب   و  تجاری  مراکز  احداث  ساز،  الگویای    و  با 

 یا در سود   و حرره  و صنایع  مشاغل  مکانی   ، و توزیعاسالمی 

 .شهر اسر 

 «قاعده »العاده المحکمه

عادت و   که  اسر   ایم   سنر  ایل  در رقه  قاعده رقهی   م اد ایم 

ینگام  در  و یم نیم اسر  شرعی برای اثوات حکم  عرف رایی 

، ارشواه  و) سیوقی دعوا اسر   برای ختم   مروعی  تنازا و تخاصم

 در   عقال  توسط  عملی  تکرار  معنای  به  عادت   (8٩و النرائر، ا  

  و  عادت(  63ا  التعری ات،  ،وروانی و)  اسر  قای ه  یا  امر   یس

: اسر   شده  دانسته  معتور شر   چند  با  سنر  ایل  رقه  در  عرف

در   تکرار آن عمل  معنا که  رراگیر باشد بدیم   و  مورد  عادتو  ١

و آن عادت  2و مدام باشدو    و حوادث ویوسته   تمام اوقات و اماکم 

باشد    داشته  و ویشینه  و زمینه  و عادت سابقه3باشدو    داشته  غلوه

باشد    آنکه   نه گذرا  و  نب4ودید  با  و    شرعی   و  تعارض  در 

 ( ٥44ان ،ا  العمر  ناسازگاری نواشدو) عزب، رقه 

بم   سخم  اصل   عوداهللا  که    مسعود  اسر  قاعده  ایم  مدرک  و 

میگوید: » آن ه که مسلمیم آن را نیکو میدانند  نزد خدا یم 

نیکوسر و آن ه که زشر میدانند نزد خدا یم زشر اسرو«)  

المسند، جحنول  ابم  نیکو    را که  ( آن ه84  ا  6،  مسلمانان 

  زشر  را که  و آن ه  یکو اسر نزد خداوند نیز ن  وندارند و  می

 .اسر  نزد خدا نیز زشر   وندارند و    می

چون اور مدرک معتور    غیر معتور اسر  امامیه  قاعده در رقه  ایم

در    نصوا شرعی  اعتمادی ندارد و ثانیا در مواردی که  و قابل 

 تواند مصدر حکم  باشد عرف و عادت نمی ووود نداشته  مسئله

المجله  ) کاش  باشدو  شرعی  ، ا ١  ، قسم١، جالغوا ، تحریر 

و    برای تشخیب   عنوان مروعی   تنها به  امامیه   ( عرف در رقه 3١

نوا و محدوده مو وعات احکام اعتوارداردو) شهید اول،    تعییم

ج   ال وائد،  و  بنابرایم ١4٧، ا  ١القواعد  و  (  تنازا  موارد  در   ،

قاعده    ایم  توان به  ز می و سا  عمران و ساخر   اختالف در مسائل 

بودن   استناد کردو مانند: تنازا در مشاعات ساختمان یا، داخل 

  از قواعد و قوانیم   ، لزوم توعیردر خرید خانه   حیا  یا سق  

 . ، و غیرهآوارتمان نشینی 

 قاعده اعمار )آباد سازی( 

به   ایم واوب   شکل  قاعده  اررض  قرح «عمران   «

اسْتَعْمَرَکُمَ «مِم  شدیازآیهْ أَنْشَ َکُمشودیُوَوبرگررته می وَ  الْ َرْضِ    ْ  

( تعویر»« از باب است عال  6١  « )سوره یود، آیه ْ رِیهَااسْتَعْمَرَکُم 

اصلی  که  اسر  قلب  معنای  از    یم نیم  اسر  آن  بسیاری 

ألحکام    ، الجامع اشاره کرده اندو) قرقوی   نای قلب مع  به  م سریم 

السالم در ایم    علیه  ( امیر المومنیم٥8  -  ٥6، ا  ٩القرآن، ج  

رابوه ررمودند: » و خدا به ما امر کرده که زمیم را آباد سازیم  

محصورت   آوردن  دسر  به  با  مردم  معیشر  راه  ایم  از  و 

)عاملی  وسائل کشاورزی سهری گرددو«      ١٩، جالشیعه  ، حرّ، 

 ( 3٥ا

    وصاا در ایمخداوند از انسان در وووب اسر   ظهور قلب 

عمارتها    مم  أمرکم  ریها یعنی  و استعمرکم   گوید: «و قولهباره می 

  وووب عمارة األرض للزراعه   علی  الدرله   و ریه  بما تحتاوون إلیه 

(  3٧8، ا:  4» ) وصاا، احکام القرآن، جو الغراال و األبنیه

یعنی)استعمرکم  به   (  را  ررمان    آباد سازی زمیم   خداوند شما 

و آماده سازی    بر وووب و لزوم آبادکردن زمیم   درلر   داده که

 .و ساز دارد  و ساخر   و کاشر  برای کشر 

ایم  اسر   م هوم  رراگیری  و  و شمول  اقالق  دارای   که   قاعده 

و   مورد نرر در آیه  داردو عمران  و مراتوی  زمانی  رراگیری مکانی 

از آن  عمران و آبادی در تمام مکان یا و زمان    قاعده برگررته

یا   سووح و زمینه  و آینده و در تمامی  یای گذشته  یا و نسل

 .گیرد  را ررا می 

ایم می  بنابرایم  از  ذیل  آیه  توان  کرد:    احکام  استخراج  و  ١را 

به  قیام  و  اقدام  عمرانی   وووب  حرمر 2  عملیاتهای   تخریب   و 

منارات    اعمار و آبادانی  چون با اصل  زیسر  و مرایر محیط   زمیم 

  و وووب موارزه با اقدامات و ودیده یای زیان رسان به3داردو  

، احمد، دراسات و  بوم وانورانو) مولغی  و زیسر  زیسر  محیط

 .(68، ا  الویئه  بحوث: رقه

 قاعده ر رر و ر رار 

ق از  بیم قاعده ر رر  مشترک  از    اسالمی   مذایب   رقه  واعد  و 

و م هوم قاعده  اسر  چهارگانه  مذایب در ادبیات رقه قواعد کلی



و ویشگیری از  رر    : اول: درعاسر  رکم  بر سه   رر موتنی  ن ی

و برقرف کردن  رر بعد از رخداد    از وقوا آن، دوم: ررع  قول

 .ده رر، سوم:  مان و عهده گیری خسارت وار

 ن ی   نرریه  آنها به  بازگشر  که  از قواعد ررعی  بعضی  در ادامه 

 تواند کاربرد داشته  العمران می  و در رقه   رر در اسالم اسر 

 :کنیم  باشد را ذکر می

قاعده وووب    بقدر ارمکان» م اد ایم  ال ( قاعده «الضرر یدرع 

ای    وسیله  یر  به  و ویشگیری از وقوا و رخداد  رر اسر   درع

  «ویشگیری بهتر از درمان» می   و از مصادیق   اسر   ممکم   که

( با  2٥6، ا  الکلیه  ایضاح قواعد ال قه  باشدو) الوورنو، الوویز ری

با    و ارگانهای مرتوط  و دولر   اسالمی   قاعده، حاکم   اتکا بر ایم 

  ، مانند: وزارت مسکم اسالمی   و ساز در حکومر   عمران و ساخر 

یستند تا از تخل ات و  رر   هرسازی و شهرداری یا موظ  و ش

 .و تجاوز از حقوق ولوگیری نمایند  رسانی 

(  4١  ا  ،١ج  والنرائر،  األشواه  ،سوکی )  یزال«  «الضرر  قاعده ب(  

 زدایش وووب قاعده ایم م اد  شود»می زدوده و نابود « رر یا

 ودان بهنا   احداثو  اسر    رر  رخداد  از  بعد  وارده  خسارت  و   رر

عمومی   سمر  عابریم   که  گذرگاه  اسر  برای  آور  و  زیان   ،

 و ساز در حریم   کردن و ساخر   یمینوور تعدی وحدّ شکنی 

گذرگایها، از    ح ر چاه در ایم   ، و یم نیمگذرگایهای یمگانی 

به  که  اسر  مصادیقی  اتکا  کنش  ایم  با  نامشروا  قاعده،  یای 

 .شوندقلمداد می

، ارشواه  او ارکثر«) سیوقی   الضرر ریزال بالضرر مثلهج( قاعده «

النرائر، ا   یر    و زدودن  رر به  ازاله   که  ( از آن وهر 86و 

ایجاد    تواند به  رر نمی  ازاله  و    اسر   باشد واوب   که  شکلی 

عنوان    از آن، صورت گیردو به   رری دیگر مانند  رر اول یا بیش 

ای    خانه   و تحویل  نکاری برای ساخر با ویما  مثال: اگر شخصی 

  صورت معیوب و ناتمام به   را به  اما ویمانکار خانه   قرارداد بسر 

دیگری    و عیب   معیوب، نقب   خانه   داد و بعد از تحویل  او تحویل 

  صورت مشتری نمی  وارد شد  در ایم  خانه  مشتری به  توسط 

 را رسخ   ( معاملهمعیوب  خانه   رر اول )تحویل  وهر  تواند به 

مشتری( در اینجا    ایجاد شده توسط   کند  چون  رر دیگر )عیب 

و مشتری    اسر   معامله   رسخ  از ووران  رر اول از قریق   مانع 

  ووایر    ،خسارت ای یا ارص را داردو) نج ی  دریارر  تنها حق 

 (24٠  ا  ،23  ج  ،  الکالم

انتخاب مورد بد از  « یا  ّ د( قاعده «الضررارشدّ یزال بالضررارخ 

از آن یاد شده    با تعابیر مختل ی  رقهی   در کتب  بد و بدتر که  بیم

،  الغوا ، تحریر المجله )کاش مانند: «یختار أیون الشریم  اسر 

قسم١ج أخ 26، ا  ١  ،  ارتکاب  وووب  ،  )کرکیالضرریم   (، 

  روعی  م سدتان  تعارض  إذا (،  3٠6، ا:  6المقاصد ، ج  وامع 

، ارشواه و النرائر، ا  ما  ررا بارتکاب أخ هما)سیوقیأعرمه

، إیضاح  األصغرُ األکور«) نشَریسی   رران أسقط   (، إذا اوتمع 8٧

مت اوت یستند اما    ( یرچند تعابیر ل ری١٥8، ا    المسالس 

با دو    مکل    که  ینگامی   که  اسر   و آن ایم   اسر   م هوم یکی 

 رر آسانتر کند و  رر   قدام بهشود باید ا  رر یا بیشتر مواوه 

 .تر را وانهند  سنگیم 

  و صاحوان مسکیم   کشتی  قاعده را از قضیه  توان م اد ایم   می

  در آن اقدام به  کرد که  و خضر برداشر  آن در داستان موسی 

از  رر اشد  )سوراخ شدن کشتی   رر اخ   برای ویشگیری   )

  و) سوره که  سر وادشاه ستمکار( شده ا  توسط  کشتی  )غصب 

  را  زمینی  شخصی  که  ینگامی:  نمونه   عنوان  به    (٧٩و    ٧١آیات  

 زمیم  که  شود  مشخب  سه    و  بسازد  ای  خانه   آن  در  و  بخرد

  ،اسر   بوده  رروشنده  از  غیر  دیگری  شخب   برای  شده  خریداری

  ورداخر و  ١:  شود  می    رر  دو  بیم   مخیر  خریدار  شخب   اینجا  در

ساختمانو ررد در اینجا    و تخریب2و  اصلی  مالس   به  زمیم  قیمر

  قاعده مالس   شود و بر اساال ایم  باید  رر سوکتر را متحمل

 .کند  تحمیل  را برای شخب   تواند  رر سنگیم   نمی  زمیم   اصلی

 رر امّع » بسیاری از     رری خاا برای درع  ه( قاعده «تحمل

اسالمی  وایه  احکام  بن  ایم  بر  اسر م هوم  شده  احکامی ا     

برای ح ظ  و قذف  زنا   برای ح ظ  ، حدّ سرقر نسب مانند:حدّ 

ح ظ  برای  خمر  شرب  برای  عقل  منزلر   اموال،حدّ  قصاا   ،

  و و ع ، تشریعدیم مرتدّ برای ح ظ از وان یا، و قتل صیانر 

و در سوی دیگر  رریعامّ    در یس  شده که  سو  رری خااّ 

 .ووود دارد

توان  می العمران اسر  در ویوند با رقه قاعده که ایم یق از مصاد

مایل  وووب تخریب  به و  و  بر گذرگاه عمومی  دیوار خمیده   ،



وووب استحکام سازی ساختمان در شرف سقو  و ویران کردن  

  در بازار وارچه   از احداث مغازه نانوایی   آن در صورت لزوم، و منع 

  سوزی احتمالی گیری از آتش رروشان و ررص رروشان برای ویش

 (264  ا  الوویز،   اشاره کردو) الوورنو،

  األشواه   ،») سوکیمصالد   ولب   مم   و( قاعده «در  الم اسد اولی

  عنوان  با  امامیه  رقه  در  قاعده  ایم  از(  ١٠٥  ا  ،١ج  والنرائر،

 ریاض   ،قواقوایی)  »المن عه  ولب  مم  أولی   الم سدة  «درع

  شود، و م اد آن ایم   (یاد می4٠٥و ا:    3٩٥:  ا  ،١ج  ،المسائل 

و روحان    اولویر   من عر  بردن زیان بر کسب   از بیم   که  اسر 

  و  اسر   و دارای استثنائاتی   نیسر   قاعده مولق   ایم   داردو الوته

 و من عر   م سده کوچس   امر دایر شود بیم   که  اسر   آن در وائی

یا ریا   دو مومم   اصالح بیم   و بزرگ، مانند: دروغ برای  سنگیم 

،  الغوا ، تحریر المجله  و) کاش ظالم  کردن مال مواح از دسر 

سوره انعام نیز    ١٠8( و ایم قاعده از آیه  2٧، ا  ١  ، قسم١ج

قابل برداشر اسر که ررمود: » به مقدسات ک ار توییم نکنید  

توییم   شما  مقدسات  به  آنها  میشود  باعث  کار  ایم  که 

  ّ چون درسب   اسر   برداشر   ( قابل١٠8  انعام، آیه   کنندو«)سوره

شمردن   تحقیر و کوچس  خدایان ک ار مصلحر  به  و ناسزاگویی

  کار دربرگیرنده م سده دیگری اسر   آنها ووود دارد اما ایم   دیم

و    اهللا سوحانه    و دشنام دادن به ّ ک ار باسب   مثل  به  آن مقابل   که

 درع   وهر   آنها به  دشنام دادن به  خداوند از    و  اسر   تعالی

 .کرده اسر   و منع   م سده نهی  ایم

ایم اساال  ساخر   بر  یمگانی  قاعده  یای  گذرگاه  در  ساز   و 

  اوتماعی   رردی بر مصلحر   چون در آن من عر  نامشروا اسر 

بانوان    مشرف به  ایجاد ونجره ای که  ، یم نیممقدم شده اسر 

باشد    داشته  ساختمان من عر   ی مالس یرچند برا   اسر   یمسایه

 .وایز نیسر 

القواعد    ری  ، الم صّل ز( قاعده «الضرر ر یکونقدیما «) باحسیم

بر قاعده دیگر با    ای اسر   قاعده دنواله   ( ایم 38٧، ا  ال قهیه 

«القدیم  ایم علی  عنوان  کهقدمه  یترک  شود    می  نتیجه  » 

الغوا ، تحریر    ریترک«) کاش    رانه ار الضرر    قدمه  علی  «القدیم 

  دو قاعده باید گ ر   ایم  ( در تو ید١٩، ا  ١  ، قسم١، جالمجله 

 که   معنا اسر   ایم  ( بهقدمه  یترک علی  قاعده دوم )القدیم   که

تصرف آنها    مردم و تحر   و دیرباز در دسر  از قدیم  که  آن ه

و    و مودأ شرعی   ی اصل و حقوق، دارا  از اشیا و منارع   بوده اسر 

 ماندو به  می  باقی  یسر  یمان صورت که  و به  مورد احترام اسر 

سخم  ویشینگیدیگر  دیرینگی     گوایی   و  موارد  بر    اسر   آن 

شرعی  ارزص  و  ر    اعتوار  )الضرر  اول  قاعده  م هوم  و  آنو 

زیان     رر و مووب   که  آن ه  کهنگی  که  اسر   یکونقدیما ( ایم 

ارزص شرعی   دلیل  اسر  بر  آن    قدمر  بلکه  آن نیسر  و گواه 

قاعده    و بنابرایم اسر   و زدودن آن واوب   اعتواری ندارد و ازاله 

 اسر  ا رار و زیان رسانی  مووب   و سازی که  ساخر   مصادیق 

  برود و قدمر  باشد باید از بیم  و دیرینگی  یر چند دارای قدمر 

 .ارزاید  آن نمی  ارزص شرعی  آن به

 العمران   خاا و غیر رراگیر در ویوند با رقه   قواعد رقهی

العمران    با رقه  آمد قواعد رراگیر و عامّ مرتوط  در بخش قول  آن ه

  ف قواعد خاا و غیر عامّ ووود دارد کهقهیبود، اما در منابع 

 .تر اسر   عمیق  رقهی  دقر  و استخراج آنها نیاز به  برای کش  

 »خرابی   ایمال منجر به  سوب  به  زوال ملکیر « قاعده

عمارت و   باری را از قریق   بایر و بی  یمرردی زم  که  در صورتی

را ریا کند تا دوباره    آن زمیم   شده باشد سه    آباد کردن مالس 

 به   ررد نسور  ایم  بازگردد مالکیر   قول  حالر   خراب شده و به

 می   حکم  ایم  در توویه  میرودو شهید ثانی  از بیم  زمیم  ایم

  اسر احیا و عمارتی  زمیم ایم در تملّس « و سوبنویسد: علر 

 )عمارت و احیا( از بیم  علر  که  و زمانی  ررد انجام داده اسر   که

معلول که  بیم  اسر   ملکیر  برود  از  ررد    رود و  می  نیز  اگر 

را ایجاد   ملکیر   را دوباره آباد کند او سوب  زمیم  دیگری ایم 

ملکیر  و  اسر   کرده  استوار  ررد دوم  آن  ثانی») شهبرای  ،  ید 

 معاویه  روایر   ایم  ( ایشان به4٠٠، ا  ١2األرهام ، ج    مسالس 

السالم استناد کرده اسر که ررمود:  از امام صادق علیه    ویب  ابم 

خراب و بایری را آباد کند و نهریای آن را    زمیم  »یر رردی که

  ایم شود و چنان ه می بر او واوب زمیم واری کند، زکات ایم

او بوده باشد که  برای رردی قول  زمیم  تا   از  آن را ریا کرده 

آمده و    بعد از احیا و آباد کردن آن شخب   خراب شده سه  

ررد آبادگر    برای خدا و در ملس   زمیم   کند و  می  را قلب   زمیم 

  (2٧٩، ا:  ٥، ج، الکاریو«) کلینیاسر 



حنولی  قدامه   ابم  رقهای  ایم  از  میدر    به  آن ه   «نویسد:  باره 

ای   گونه به در آمده، سه   احیا و آباد کردن در ملکیر  وسیله

مانند    زمیم  شده  ایم   بار تودیل  بی  زمیم  دوباره به  ریا شده که

در   زمیم  گوید: چون ایم  ، امام مالس از آباد کردن اسر  قول

  به  ای که   گونه   اگر ریا شود به  بوده و    ابتدا مواح برای یمه

تودیل  زمیم  به  بایر  حکم   شود  نخستیم  یمان  باز    مواح 

  ایم بر  موتنی  (١64 ا ، 6 ج ،المغنی  ،قدامه گرددو«) ابم می

  شخصی  ملس   غیر  و  مواح  زمینهای  در  رردی  اگر  قاعده

  کند  ریا  را  آن  سه    و  دید  انجام  سازی  و  ساخر   یا  دیوارچینی 

ررد سازنده    مالکیر   برود حق  بیم   از  و  شده  خراب  یا  سازه  آن  تا

 .رود  می  قاعده از بیم   گواه ایم   به

 که   گیری زمینیبازو    به  قاعده حکم   ایم  قور بر قوق یمیم

آن و خودداری او از آباد کردن    صاحب   ریاسازی توسط   سوب  به

 .شودورزد، می   می

 زمیم گیری  باز و    گوید: «اسالم به باره می   شهید صدر در ایم 

 ررد ایمال کند و زمیم   کرده در آن ینگام که  حکم  از صاحوش 

اساال    را ریا و از آباد کردن آن امتناا و خودداری ورزد، بر ایم

خواید شد، و    زمیم  و متصدی امر ایم  سرورسر   اسالمی   حاکم 

کندو   داند از آن بهره برداری میخود صالح می  شیویای که  به

در تولید    و مثور  اساسی   نقشی  که  ندن زمیم مصرف ما  چون بی

  برای تامیم   باید یمواره از زمیم   بلکه  دارد، روا و وایز نیسر 

  خصوصی  و مالکیر   رو اگر حق   رراه انسان است اده شود، از ایم 

باشد، حقوق    بهره وری اقتصادی و تولیدی زمیم   مانع   در زمیم

م ید و تولیدی ویدا    ونوه  که  صورتی  مزبور لغو گردیده و به 

( ٧28و    ٧2٧میدیدو«) صدر،و اقتصادنا، ا    کند تغییر شکل 

و    تحجیر و حصارکشی   را رقط  ررد زمیم  که  ینگامی  بنابرایم 

وادار    احیا یا تخلیه  ادامه   او را به   اسالمی   کند حاکم  سنگ ینی

بیرون    او را از زمیم   خودداری ورزد حاکم  کند و چنان ه  می

 و   قوید  امری  عمران مصرف نماند چون    بی  زمیم  کند تا کهمی

  (٥٩:  ا  ،38ج  ،   الکالم  ووایر  ،نج یو)  اسر   نکوییده

شارعی  رقهای  از  ایم  نووی  می  در  وینوغی  باره   » أن   گوید: 

، قال  یحی  المدة ولم   التحجرو فإن قالر   بالعمارة عقیب   یشتغل

،  و فإن ذکر عذرا واستمهله یدک عنه  رع أو ار  السلوان: أحی  له

 یشتغل   ولم  یستعد ریها للعمارةو فإذا مضر   مدة قریوه  أمهله

بول  وحقحقه  بالعمارة،  اإلمام:  قال  یوول   و  بوول    المتحجر 

التحجر ذریعه  الزمان وترکه  ر   العمارة، ویی  إلی  العمارة، ألن 

تحجر    ا، ولهذا ر یصدأسوابه   التحجر إر بقدر تهیئه   تؤخر عم 

 السنه  یتحجر لیعمر ری  األسواب، کمم  تهیئه  ر یقدر علی  مم 

إذا أخر وقال أن    ، وک قیر یتحجر لیعمر إذا قدر، رووب القابله 

 (28٧، ا  ٥، ج    الوالویم   یعود مواتا کما کانو«) نووی، رو ه 

 »به  إلزام تارکه   یجب  بترک العمل    یتل کل شی « قاعده

میرود باید ررد    ایمال و ریاسازی از بیم   سوب  به  که  یر آن ه

ایم  حلی  وادار کردو عالمه  عمل  ریا کننده را به  باره می   در 

 الزرا و ما یتل   عمارة العقار و الدار، أمّا سقی  نویسد: «و ر تجب

  للمال،  تضییع  إنّه  حیث   مم  بالعمل  ، راألقرب إلزامه بترک العمل 

علیه یقرّ  )عالمه رال  جحلّی  و»   ، األحکام  تحریر  (  46، ا:  4، 

اما آبیاری    و رزم نیسر  واوب   و خانه   تعمیر و بازسازی زمیم 

رود بنابر  می  از بیم  با ایمال و سستی  کشاورزی و آن ه   زمیم 

درخور   کنش  و باید آن ررد را وادار به اسر  واوب قول صحید

و یدر   توایی انجام ندادن آن کار، باعث  که کرد چرا و شایسته 

 .یا اسر دارایی  ررتم

، و با  مال اسر   تضییع  حرمر  قاعده یادشده مستند به   بنابرایم 

آنها را    که  یا و ساختمان یایی   قاعده مالکان زمیم   ایم   اتکا به 

بازسازی      وادار به آنها شده اسر   خرابی   منجر به   ریا کردیاند که

 .شوند  یا و سازه یا می   آن زمیم  و ولوگیری از خرابی 

 »حیّز العوله  مم   لزوم إخراج العاقل  « قاعده

است اده و بکارگیری آن    مصرف و بی    بیلزوم است اده از شی 

از مقاصد    توان آن را یکی و می  اسر  در رقه  اساسی   از م اییم 

م هوم    برای تشریع   از رقها آن را ووهی   و برخی  دانسر   شریعر 

األرهام ، ج    ، مسالس اندو) شهید ثانی  » دانسته«احیای ارا ی 

بی38٩، ا  ١2 گذاشتم   (  تضییع   است اده  حرام    مال،  و  آن 

 تضییع   حرمر (  4٠٠:  ا  ال قها ،  تذکرة   ،و حلّیو) عالمه اسر 

 رریقیم   حدیث   کتب  در  منقول   نووی  حدیث   از  برگررته   مال

علیه   ویامور صلی  که  اسر  آله  اهللا  تضییع  و  کردن    از  تواه  و 

 کرده اند   یا ولوگیری و منع دارایی 



 بدون است اده باقی  که  یایی  قاعده مالکان زمیم   بر اساال ایم 

و ساز    محصورت کشاورزی یا ساخر   کشر  ماندیاند ملزم به 

امام یا  اند:    گ ته  از رقهای امامیه  برخی   شوندو حتی  در آنها می

از صاحوش   زمینی  توانند چنیم   امام می   نائب  به  گررته  را    و 

باید   اورت است اده از زمیم   دیند تا آن را آباد کند، الوته  کسی

 کسی  به کار )دادن زمیم داده شودو چون ایم زمیم صاحب  به

 ، و ومعم یدتر اسر   اسالمی  آن را آباد کند( برای وامعه   که

و    مصرری   از بی  و بیرون آوردن زمیم  مالکیر   حق   بیم  اسر 

   23  ا    3الوخاری، ج  بدون است اده ماندنو) بخاری، صحید

معانی بابویه  ابم  ا    ،  به2٧٩األخوار،  قاعده    ایم  وشتوانه   ( 

اما مالکان آنها    آماده است اده اسر   که  ساختمان یایی  یم نیم

آنها را   اند، مالکانملزَم یستند که ته است اده گذاش را راکد و بی 

،  ١، جال قیه   رروص برسانندو) بحر العلوم، بلغه  یا اواره دیند یا به

 ( 286ا:  

می   یمیم ساخر  قور  لزوم  انرژی    توان  یایمولّد  سازه 

نیروگاه یای تولید انرژی    خورشیدی در ساختمان یا، و ساخر 

قاعده است اده    از ایم وذیررا    یای واک و تجدیدوذیر و بازگشر 

یایی انرژی  آبی  کردو  برق  انرژی  انرژی  مانند:  بادی،  انرژی   ،

زمیم  انرژی  دریاییگرمایی  خورشیدی،  انرژی  انرژی    شامل   ، 

، انرژی  وریان اقیانوسی  امواج، انرژی وزر و مد، انرژی ونوشی

و )شوری آب دریا( و نیروگاه یای بادی دریایی   اختالف چگالی 

 به   بوم کره زمیم   و زیسر  در قویعر  ا مواردی یستند کهاینه

ماند،    شود اما در بسیاری از اوقات بال است اده می   می  ورور یارر 

بر قاعده «    وذیر مونتی  انرژی یای بازگشر  لزوم است اده از ایم 

 .اسر  قرح و وهویش   » قابلحیّز العوله   مم  لزوم إخراوالعاقل 

  

 »زمیم  است اده گذاشتم واز بیعدم و« قاعده

مصرف    بی  که  اسر   نویسد: روشم باره می  خوی در ایم   محقق 

  چون یدف شارا آبادی زمیم  وایز و روا نیسر  زمیم  گذاشتم 

  کتاب و غیره نیسر   یا مثل مانند دیگر دارایی  زمیم   چرا که  اسر 

تواند آنرا مثال   میخواید با آن انجام دید و نمی  یرچه  مالکش   که

مصرف  از روایات بی  در بعضی  اده گذارد بلکه سال بدون است    ٥٠

زمیم  نیسر  3از    بیش  گذاردن  وایز  خویی سال  مصواح  و)   ،

  بر  بنابرایم    (١4٥، ا:  ٥توحیدی، ج   ، مقرر محمد علی ال قایه 

  تواندنمی  و  کند  آباد  را  خود  زمیم  که  اسر   واوب   زمیم  مالس 

با قاعده بعد )عدم    قاعده   ایم   گذارد  مصرف  بی  و  معول   را  آن

 عموم و خصوا مولق  اموال( نسور  مصرف گذاشتم   وواز بی 

 .دارد

 اموال   مصرف گذاشتم   قاعده عدم وواز بی

ایم  از  به  رقها  کردیاندو)    تعویل  حرمر   قاعده  تعویر  مال 

قاعده    بر ایم   ( و موتنی١٧4، ا:  ١سوزواری، ذخیرة المعاد ، ج

،  واریا استدرل کردیاندو) عاملی و دی  قالکاری سق    بر حرمر 

  آیه  از  را  قاعده  ایم  توان  می   (382، ا:  2مدارک األحکام ، ج

  ان اق   را  آنها  ولی  کرده  ذخیره  را  نقره  و  قال  که  کسانی  »  شری ه

( 34  آیه  ،توبه   سوره)  بده«  بشارت  دردناک  عذاب  به  را  نمیکنند

 یا می   خانه   دیوار  قالکاری  مورد  در   حلی  عالمه و  کرد  برداشر 

تحریم «األقرب  ریه  تذییب  نویسد:  لما  الدور،    مم  حیوان 

، ا:  2اإلحکام ، ج  ، نهایه و حلّیالمالو«) عالمه   اإلسراف و تضییع 

346 ) 

ایل   احادیث  از  از    و مذمر   در حرمر   بیر  متعددی  است اده 

مانند خور محمد بم    ظروف و آرت قال و نقره وارد شده اسر 

امام باقر علیه السالم که ررمود: » در ظرف قال و نقره    مسلم از

الکاری    نهی   و   (26٧:  ا  ،6ج   ،نواید چیزی خوردو» )کلینی، 

  از  نهیو  ١  اسر   احتمالی   معنای  سه   دارای  اعیان  از  مولق 

 و   خرید  و  کردن   اتخاذ  مجرد  از  نهیو  2  است اده  و  استعمال

  ، مجمع و) اردبیلی   آن  ساخر   و  صنعر   از  نهی و  3  کردن  رروص

از   نهی  به روایر  ( یرچند ایم 363، ا: ١ال ائدة و الوریان ، ج

است اده از    قیاال اولویر   ظروف قال و نقره بسنده کرده اما به 

 .بیشتری برخوردار اسر   و ساز از شدت منع   آن و نقره در ساخر 

  قالکاری دیوار و سق    حرمراز رقهای امامیه   برخی   یم نیم

روایر  رحوی  و  م هوم  از  کرده    برداشر  ذیل  صحید  را 

 ( امام ر ا علیه 382، ا:  2، مدارک األحکام ، جو)عاملی اسر 

 علیه   کاظم  عواال )وسر امام موسی   که  السالم ررمود: ینگامی 

با نقره   شد که  برای او ساخته   شد، چوب دستی  السالم( ختنه 

دریم ده  با  برابر  شد   ای  چوبدستیووشانده  مانند  بود   که   ه 

 امام کاظم امر کردند که  کردند، و   کودکان با آن بازی می 



  حرمر   ( چنان ه26٧ا    6شودو) کلینی، الکاری، ج    شکسته 

و استوار    ثابر   است اده از قال و نقره در ساختمان از روی ادله 

غیر آن ووود    قالکاری در مشاید مشرره   بیم  شود، ررقی  و 

  سمر  قلوب مردم به  شعائر و میل  ای چون تعریم  و ادله ندارد  

نمی آن حرمر   مشاید،  که  را تخصیب  تواند    بزند، یم نان 

گوید:    درباره است اده از قال و نقره در مشاید می   مقدال اردبیلی

التحریم  «و علی ثووت  و    ال رق بیم  ر ینوغی  تقدیر  المشاید 

التحریم بعدم  بد  غیریا  میل   التعریم  لیل ریها  الناال    و  قلوب 

مثله ألن  یصلد  إلیها  مووودا«)    الدلیل   لتخصیب  ر  کان  لو 

مجمع اردبیلی ج  ،   ، الوریان  و  ا:  ١ال ائدة  بنابر  364،   )

انواشر   اسالمی   اسالم و رقه  گذشر   که  تو یحاتی و راکد   با 

ت اده  اس  ررد از مالش   اینکه   چه  اسر   مخال    سرمایه   گذاشتم 

اینکه  یا  و  است اده کند  در دو    نادرسر   شکل  به  نکند  آن  از 

 .انجام داده اسر  غیر شرعی   صورت عمل

 »حقوق یمسایه  ح ظ « قاعده

  امروزی آن ح ظ   شایع   از مصادیق  ، کهحقوق یمسایگی   ح ظ

مورد تاکید در قرآن و    از م اییم  اسر   حقوق آوارتمان نشینی

 بندگی   و قرآن بعد از س ارص بهاسر   بیر  لنووی و ای  سنر 

و بستگان و یتیمان و   والدیم  خدا و دوری از شرک و احسان به 

بهمساکیم  اسر   به  نیکی  ،  کرده  س ارص   چه   یمسایگان 

نزدیس  چه  یمسایگان  ایم  و  دوتر   شامل  یمسایگان   تعویر 

 نیز می   کیش  و غیر یم  کیش   و یم  و غیر رامیل   رامیل  یمسایه

 .شود

کارر ت کید شده   یمسایه حق  ح ظ  به نووی نیز حتی  در سنر 

  خدا  رسول  یم نیم   (الواعریم  و) رتال نیشابوری، رو ه اسر 

  ،  نوری،)  »حَارَبَنِی  رَقَدْ  ُ حَارَبَه  ْ مَم  وَ  انِی  آذَی  «ْ مَم :می رماید

و اقدامات    تصررات  بنابرایم (  424:  ا  ،8ج  ،  الوسائل   مستدرک

و عدم    یمسایگی  حق   ح ظ  منو  به   ررد در ساختمان و ملس 

 .اسر  یمسایه  به  ا رار و زیان رسانی 

  للرول   نویسد: «ولی  باره میدر ایم  از رقهای حنولی   قدامه   ابم 

 ، ٥ ج  ، المغنیقدامه تصررا یضر بجاره«) ابم  ملکه التصرف ری

منع   به  وحنی هاب  اصحاب  و  شارعی   اما(  ٥2  ا وواز    عدم  و 

ا رار به   در ملس  تصررات مالس  دیگران برساند    خود یرچند 

خود    شخصی  در ملس  آن شخب  که  حجر  ، با ایماسر   قائل

یر   نداردو به  کند و ررد دیگری در آن حق تصررات می اقدام به 

 تصرف در ملس   که  اسر   ایم   حال رویکرد اکثر رقهای مذایب 

 .اسر   عدم ا رار و زیان رسانی   رو  به مش

 در تصررات در ملس  مالس  مصلحر رعایر علر به حکم  و ایم

 که  دیگری اسر   به  عدم ا رار و زیان رسانی   و مصلحر  شخصی

 ( 334  ا  ،  العمران  رقه   و) عزب،اسر   دو مصلحر  بیم  ومع 

 »إصالح ملکه  ریُوَجر علی  المالس « قاعده

و ملس   احب بر ص و مرمربنا  اصالح  تعمیر ملکش   ،   واوب  و 

  و رقهای امامیه کار وایز نیسر   ایم  اووار و الزام او به  و    نیسر

قاعده رتوا داده اند  و    ایم  بر قوق  و مالکیه   و شارعیه  و حن یه

دانندو    را روا نمی  ملکش   بر تعمیر و مرمر  وادار کردن مالس 

الموسو )قوسی  ابم2٩٩، ا  2، ج    ،  المحتار  عابدیم      ، رد 

ج    علی المختار،  ا  ٥الدر  ییتمی44٥،  ال قهیه   ال تاوی   ، 

،  ١6، ج  المدونه   لمسائل  ، الجامع   صقلی١٧٥، ا    3الکوری، ج  

 ( ١46ا  

ایم   اساال  واداشتم   بر  به  قاعده  خانه   مالکان  در   نوسازی  یا 

  اما اگر نحوه عملکرد  ر یای ررسوده وایز نیس  و بارر   مناقق 

مال بر شمرده    تعویل  یای ررسوده از مصادیق  در بارر  مالس 

، ررر  از آن سخم   مال» که  تعویل  قاعده «حرمر   شود بر قوق 

 .شودمی  عمل

 نتیج  گیری 

 مانند: نب  اسر  مختل   و استخراج قواعد رقهی  راه یای کش  

،  و استقرا  در نصوا،اقالق یا عموم نب   ، تتوع، تعلیلصرید

 وو دیگر قواعد رقهی   ، عرف و سیره عقال، سیره متشرعهعقل

 که   بشر و انسان اسر   بشر: بیان کننده مالکیر  قاعده ملکیر 

،  مالکیر   شودو ایم   می  را شامل  یای امروز و آینده بشر  نسل

اشیا     و ومع   کره زمیم   به  که  اسر   و کامل   عامّ و شامل ملکیتی

 میگیردو  تعلق  کره خاکی  بر روی ایم 



نرام  حرمر »عنوان   عناویم   «اختالل  اسر   از  در   که  ثانوی 

 و بددان اسدتناد شدده اسر   رقهی  مختل   مواحث 

  عمومی  خارج از نرم  و ساز که  اخر و س  یای عمرانی   رعالیر

اختالل    قاعده «حرمر   باشد را میتوان با استناد به  شهر و وامعه 

 ودانسر   نرام» غیر مجاز و غیر شرعی 

شده    با چند شر  معتور دانسته   سنر  ایل  عادت و عرف در رقه

تکرار آن    معنا که  و عادت مورد و رراگیر باشد بدیم١:    اسر 

و  2و مدام باشدو  و حوادث ویوسته  تمام اوقات و اماکم در  عمل

 و ویشینه   و زمینه  و عادت سابقه 3باشدو    داشته  آن عادت غلوه

نه   داشته  باشد    آنکه  باشد  و گذرا  با نب 4ودید  در   شرعی   و 

 تعارض و ناسازگاری نواشدو 

و ١را استخراج کرد:    سوره یود احکام ذیل  6١  توان از آیهمی

به وو  قیام  و  اقدام  عمرانی   وب  حرمر 2  عملیاتهای   تخریب   و 

منارات    اعمار و آبادانی  چون با اصل  زیسر  و مرایر محیط   زمیم 

  و وووب موارزه با اقدامات و ودیده یای زیان رسان به3داردو  

 بوم وانورانو   و زیسر  زیسر  محیط

ن ی قاعده  موتنی  م هوم  اولاسر  رکم  بر سه   رر  و   : درع : 

و برقرف کردن    از وقوا آن، دوم: ررع  ویشگیری از  رر قول

و عهده گیری خسارت   از رخداد  رر، سوم:  مان  بعد   رر 

 یر وسیله   به  و ویشگیری از وقوا و رخداد  رر اسر   درع   واردهو

 واسر   ، واوب اسر   ممکم   ای که

  اول یا بیش   ایجاد  رری دیگر مانند  رر  تواند به رر نمی   ازاله 

از بیم   از آن، صورت گیردو   بد و بدتر واوب   انتخاب مورد بد 

 واز آن یاد شده اسر   با تعابیر مختل ی  رقهی  در کتب  که  اسر 

 و روحان داردو   اولویر   من عر  بردن زیان بر کسب   از بیم

و گواه بر ارزص    دلیل  زیان اسر    رر و مووب   که  آن ه  کهنگی

و زدودن    آن اعتواری ندارد و ازاله  قدمر   بلکه  یسر آن ن  شرعی 

 واسر   آن واوب 

بی  رردی زمیم  و  از قریق   بایر  را  آباد کردن    باری  و  عمارت 

باشد سه    مالس  را ریا کند تا دوباره خراب    آن زمیم  شده 

 ایم   به  ررد نسور  ایم  بازگردد مالکیر  قول  حالر   شده و به

 ودومیر  از بیم  زمیم 

میرود باید ررد    ایمال و ریاسازی از بیم   سوب  به  که  یر آن ه

 وادار کردو   عمل  ریا کننده را به

است اده و بکارگیری آن    مصرف و بی    بیلزوم است اده از شی 

از مقاصد    توان آن را یکی و می  اسر  در رقه  اساسی   از م اییم 

 ودانسر   شریعر 

چون یدف شارا    ایز و روا نیسرو  زمیم  مصرف گذاشتم   بی

کتاب   یا مثلمانند دیگر دارایی  زمیم  چرا که  اسر   آبادی زمیم

 میخواید با آن انجام دیدو   یرچه  مالکش   که  و غیره نیسر 

موتنی قاعده حرمر   رقها  بر حرمر   تعویل  بر  قالکاری    مال 

 و دیواریا استدرل کردیاندو   سق  

مشرو     تصرف در ملس  که  اسر  ایم  رویکرد اکثر رقهای مذایب 

 رعایر   علر  به  حکم   و ایم  اسر   عدم ا رار و زیان رسانی   به

عدم    و مصلحر   شخصی  در تصررات در ملس  مالس   مصلحر 

 دو مصلحر  بیم  ومع  که  دیگری اسر   به  ا رار و زیان رسانی 

ملس  بر صاحب   واسر  و  مرمر بنا  و  اصالح  مل  ،  تعمیر    کشو 

 وکار وایز نیسر   ایم  اووار و الزام او به   و    نیسر  واوب 

 سپاسگزاری 

بده خداقر   هرانتاز معداوندر محترم وهویشدددی دانشدددگداه  

یمکداری در اورای وهویش حدا دددر و  حمدایدر معنوی  

 .شودسهاسگزاری می

لده و ارائده ابده خداقر بدازبینی متم مقد  اسددداتیدد ارومندداز  

 .شودنرریای ساختاری تشکر و قدردانی می

داوران محترم بده خداقر ارائده نرریدای سددداختداری و   از

 .شودسهاسگزاری می  علمی

از آقدای دکتر  می  نگدارنددگدان بر خود رزم عودداهللا  دانندد 

به خاقر موالعه متم مقاله حا در و ارائه نرریای  علیزاده  

 .ارزشمند سهاسگزاری نمایند
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حنول،   − بم  أحمد  اإلمام  مسند  محمد،  بم  احمد  حنول،  ابم 

 هوقو  ١4١6مؤسسة الرسالة، بیروت، چاپ: اول، 

ابم عابدیم، محمد أمیم بم عمر، رد المحتار علی الدر المختار،  −

 قو ١6١2دار ال کر، بیروت، چاپ دوم، 

اإلمام   − رقه  ری  أحمد،المغنی  بم  اهللا  عود  المقدسی،  قدامة  ابم 

 قو١4٠٥الشیوانی، دار ال کر، بیروت، چاپ اول ،  أحمد بم حنول  

شرح   − ری  الوریان  و  ال ائدة  مجمع  محمد،  بم  احمد  اردبیلی، 

إرشاد األذیان، درتر انتشارات اسالمی وابسته به وامعه مدرسیم 

 ه قو  ١6٠3حوزه علمیه قم، قم، اول، 

التدمریة،   − دار  ال قهیة،  القواعد  ری  الم صل  یعقوب،  باحسیم، 

 قو ١632دوم،  ریاض، چاپ

اول،   − قم،  الهادی،  نشر  ال قهیة،  القواعد  بجنوردی، سید حسم، 

 هو قو ١6١٩

بحر العلوم، محمد بم محمد تقی، بلغة ال قیه، منشورات مکتوة   −

 ه قو ١4٠3الصادق، تهران، چهارم، 

الکلیة،   − ال قه  قواعد  ایضاح  ری  الوویز  صدقی،  محمد  الوورنو، 

 ق،   ١4١6م، موسسة الرسالة، بیروت، چاپ چهار

چاپ:   −  ، خسرو  ناصر  التعری ات،  محمد،  بم  علی  ،  4وروانی، 

 هوصو ١3٧٠

حسینی بوشهری، سید یاشم، القواعد ال قهیة ری رقه ارمامیة،   −

 قو ١٩3٧انتشارات مسیا، قم، 

خمینی، سید روح اهللا، تحریر الوسیلة، ، مؤسسه موووعات دار  −

 ۔ العلم، قم، اول، بی تا

کتاب الویع، مؤسسه تنریم و نشر آثار    خمینی، سید روح اهللا، −

 یقو ١62١امام خمینی، تهران، چاپ اول، 

علی  − محمد  مقرر  ال قایة،  مصواح  ابوالقاسم،  سید  خویی، 

 ١6١٧توحیدی، موسسه انصاریان للوواعة و النشر، چاپ چهارم،  

اهللا   − آیة  کتابخانه  انتشارات  القرآن،  رقه  الدیم،  قوب  راوندی، 

 هو قو ١6٠٥م، مرعشی نج ی ، قم، دو

 هو١6١١سوکی، األشواه والنرائر، دار الکتب العلمیة، بیروت، اول،   −

سیوقی، عود الرحمم بم أبی بکر، ارشواه و النرائر، دار الکتب  −

 قو  ١6١١العلمیة، بیروت، چاپ اول، 

شهید اول، محمد بم مکی، القواعد و ال وائد، کتاب روشی م ید،   −

 قم، اول، بی تاو

الدیم بم علی، مسالس األرهام إلى تنقید شرائع    شهید ثانی، زیم −

 ه ١6١3اإلسالم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، قم، اول،  

شیرازی، سید محمد حسینی، ال قه، القواعد ال قهیة، ، مؤسسه   −

 هو  ١6١3امام ر ا علیه السالم، بیروت، اول، 

صدر، محمد باقر، اقتصادنا، مرکز األبحاث والدراسات التخصصیة  −

 قو ١626د الصدر، قم، للشهی

ال کر   − دار  المدونة،  لمسائل  الجامع  اهللا،  عود  بم  محمد  صقلی، 

 مو 2٠١3للوواعة والنشر والتوزیع، بیروت، چاپ اول، 

آل   − مؤسسه  المسائل،  ریاض  محمد،  بم  علی  سید  قواقوایی، 

 ه قو ١4١8الویر علیهم السالم، قم، اول، 

ا  − المکتوة  اإلمامیة،  رقه  ری  الموسو   لمرتضویة إلحیا  قوسی، 

 ه قو ١38٧اآلثار الجع ریة، تهران، 

وامعه   − به  وابسته  اسالمی  انتشارات  درتر  الخالف،  قوسی، 

 قو١4٠٧مدرسیم حوزه علمیه قم، اول، 

قوسی، محمد بم الحسم، تهذیب األحکام، دار الکتب اإلسالمیة،   −

 قو ١6٠٧تهران، چاپ چهارم، 

مؤسسه آل الویر  عاملی، حر، محمد بم حسم، وسائل الشیعة،   −

 ه قو  ١6٠٩علیهم السالم، قم، اول، 

عاملی، محمد بم على، مدارک األحکام ری شرح عوادات شرائع  −

ه    ١6١١اإلسالم، مؤسسه آل الویر علیهم السالم، بیروت، اول،  

 قو

عراقی، آقا  یا  الدیم، شرح توصرة المتعلمیم، درتر انتشارات  −

 قو١4١4اسالمی وابسته به وامعه مدرسیم حوزه علمیه قم، قم،  

، مرکز  ٥8عزب، مصو ی خالد ،در سلسلة کتاب األمة، شماره   −

الوحوث وووووووووو تخویط و عمارة المدن اإلسالمیة ، والمعلومات،  

 هو١6١8قور، 

ش − اص هانی،  انتشارات  غروی  درتر  اإلوارة،  حسیم،  محمد  یخ 

  ١6٠٩اسالمی وابسته به وامعه مدرسیم حوزه علمیه قم، قم،  

 قو

قرقوی، محمد بم احمد، الجامع ألحکام القرآن، انتشارات ناصر   −

 صو ١3٩6خسرو، تهران، 

کاش  الغوا ، محمد حسیم، تحریر المجلة، المکتوة المرتضویة،  −

 قو  ه  ١3٥٩نج  اشرف، عراق، اول، 

کرکی، علی بم حسیم، وامع المقاصد ری شرح القواعد، مؤسسه   −

 ه قو ١4١4آل الویر علیهم السالم، قم، دوم، 

کلینی، محمد بم یعقوب، الکاری، دار الکتب اإلسالمیة، تهران،   −

 قو ١6٠٧چاپ: چهارم، 

مؤسسة   − المکاسب،  على  التعلیقة  الحسیم،  عود  سید  رری، 

 ه ق   ١6١8المعارف اإلسالمیة، قم، اول، 

(، در مجله رقه  3مولغی، احمد، دراسات و بحوث: رقه الویئة )  −

 و١63١، سال 6٠و   ٥٩ایل الویر، شماره 

محقق حلی، وع ر بم حسم، شرائع اإلسالم ری مسائل الحالل   −

 ه قو ١6٠8و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، دوم، 

امیر   − امام  مدرسه   ، ال قهیة  القواعد  ناصر،  شیرازی،  مکارم 

 هو قو  ١4١١لمؤمنیم علیه السالم، قم، چاپ سوم، ا

نائینی، محمد حسیم، تنویه ارمه و تنزیه المله ، بوستان کتاب   −

 صو ١382قم، 

نج ی، محمد حسم، ووایر الکالم ری شرح شرائع اإلسالم، دار   −

 ه قو ١4٠4إحیا  التراث العربی، بیروت، ی تم، 

لم تیم، المکتب  نووی ، یحیی بم شرف، رو ة الوالویم وعمدة ا −

 قو ١6١2عمان، چاپ دوم،  -دمشق  -اإلسالمی، بیروت 

المکتوة   − الکورى،  ال قهیة  ال تاوى  حجر،  بم  أحمد  ییتمی، 

 اإلسالمیة، بی وا، بی تاب

ونشریسی، احمد بم یحیى، المعیار العرب و الجامع المغرب عم   −

رتاوی علما  ارریقیة و ارندل  و المغرب، نشر وزارة اروقاف و  

 قو  ١4٠١الشئون ارسالمیة للمملکة المغربیة، مغرب، چاپ اول،  
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Abstract:  

 

The issue of repentance is one of the most important educational and moral teachings of the Holy Quran 

and Islamic traditions and has a special place and status in the holy Sharia of Islam. 

The truth of repentance is man's return to God, and it is a reaction on the part of man to his unworthy 

behavior, who has spent his life in divine sin. 

Recently, in the criminal law of Iran, the jurisprudential sources of the institution of repentance have been 

legislated to prevent the recurrence of crimes and the correction of criminals, and it has been dealt with in 

the eleventh chapter of the second part of the Islamic Penal Code approved in 1992. 

In this article, the concept of the importance and effects of the role of repentance in the fall of the hadd 

punishment from the perspective of jurisprudence and law, as well as the views and opinions of famous 

jurists are discussed. It is hoped that it will be noticed and studied by respected students and other 

interested parties. 
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