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Abstract
One of the problems that cities of the world today face, especially 

large cities, is high-rise construction. High-rise construction, as a 
set of advantages and disadvantages, has proponents and opponents 
with various and sometimes corresponding arguments. A review of 
these advantages and disadvantages also provides a comprehensive 
view of the jurisprudential study of this issue. The main question 
of the present article is “what is the primary ruling of high-rise 
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construction in an Islamic city.” To answer this question, the 
opinion of Āyatollāh Moḥsin Arākī will be examined and criticized. 
From the jurisprudential arguments including the maxim of Lā 
Ḍirār (“do not inflict injury”), the following five basic rules can be 
mentioned: the necessity of human use, the proportionality of the 
height of the building with the level of religious places, attention to 
religious identity and aspect, non-destruction of cultural heritage, 
and attention to the right of tranquillity for high-rise construction. 
By observing these rules, high-rise construction is jurisprudentially 
permissible and also preferable if the quality of life is improved and 
citizenship rights are preserved.

Keywords: High-Rise Construction, Land Construction, Vertical 
Development, Cultural Heritage, Lā ḍirār (“do not inflict injury”)
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مقالۀ پژوهشی

منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوتۀ نقد1
علی الهی خراسانی 

استادیار پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدـ  ایران )نویسنده مسئول( 
Parsayan.ali@gmail.com :رایانامه

تکتم لعل نامی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز. شیراز- ایران

تاریخ دریافت: 1399/01/05 ؛ تاریخ پذیرش: 1399/03/11

چکیده
یکی از مســائلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، 
بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه ســازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون 
شــرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ســاختمان های هم جوار دارد و تا حد 
زیادی با توجه به عرِف محل تعریف می شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا 
و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده اســت. مرور 
ایــن مزایا و معایب دیدی جامع در بررســی فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد. پرســش 
اصلی مطالعۀ حاضر این اســت که حکم اولِی بلندمرتبه ســازی در شهر اسالمی چیست؟ 
برای پاســخ به این مســئله دیدگاه محسن اراکی بررســی و نقد خواهد شد. از ادلۀ فقهی 

1 . الهی خراسانی، علی. )1401(. منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوتۀ نقد. فصلنامۀ علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 
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ازجمله قاعدۀ »الضرار« می توان به پنج ضابطۀ اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، 
تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن 
میــراث فرهنگی و توجــه به حق آرامش برای بلندمرتبه ســازی. با رعایــت ضوابط فوق، 
بلندمرتبه ســازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورِت ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق 

شهروندی رجحان دارد.
کلیدواژه ها: بلندمرتبه سازی، ِاعمار زمین، توسعۀ عمودی، میراث فرهنگی، الضرار.

مقدمه
یکی از مســائلی که شــهرهای امروز جهان به ویژه شــهرهای بزرگ با آن مواجه 
هستند، ساختمان های بلند با شــیوۀ امروزی است. بلندمرتبه سازی در ابتدا به منظور 
بهره گیری بهتر از زمین های مرکز شــهر در شــهرهای بزرگ کشورهای غربی مورد 
اســتفاده قرار گرفت )رزاقی اصل، مهدوی نیا، فیضی و دانشپور، 1389، 7). اما امروزه مسائلی 
ازقبیِل افزایش جمعیت، تقاضای مردم برای مســکن، کار در محلی خاص، رشــد 
ســریع شهرها و کمبود منابع ازجمله زمین برای توسعه افقی، سیاست افزایش تراکم 
ساختمانی و بلندمرتبه سازی را به عنوان راه حل برای مشکل مسکن و ایجاد پایداری 
 ،Chung Hii et al 2009م؛ ، Gál, et al 2008م؛ Thi Van) در شــهرهای جهان مطــرح کــرد

2011م(.
یکی از پیامدهای رشد سریع شهرنشینی در ایران در دهه های اخیر، ظهور پدیدۀ 
بلندمرتبه ســازی اســت که گرته برداری از الگوی غربی آن برای تقاضای سرسام آور 
مســکن اســت. تحمیل اجباری این نوع ســاخت و سازها بر بدنۀ شــهرها عالوه بر 
به هم زدن توازن کالبدی آن ها، موجب بروز عوارض بسیاری برای فرایند شهرنشینی 
شده اســت )حســین زاده دلیر و حیدری، 1390، 3). استفادۀ فراگیر از روش بلندمرتبه سازی 
به تدریج افزون بر کاربری های اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری، 
دامن گیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهرها گسترش یافت 

)عنابستانی، جوانشیری، 1394، 5).
تمام ساخت وسازهای یک شهر براساس معیارهای تعیین شده در مقررات شهری 
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 Short) انجام می شــود و این قوانین و مقررات شهری شــامل بلندمرتبه ها نیز می شود
، 2007، 23). ســاختمان های بلند بنابر نوع و ویژگی ها، اســتانداردهایی نیز دارند، اما 
این اســتانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف و نوع ساختمان های بلند متفاوت اند 
)مهندسین مشاور پارت، 1392، 32). در مکان ایجاد ساختمان های بلند، آنچه پیش از هرچیز 
ضروری می نماید، انجام مطالعاتی با درنظر گرفتن مکانی بهینه برای بلندمرتبه سازی 
در شهر است )رضایی راد، 1390، 20). در مکان گزینِی ساختمان های بلند عوامل بسیاری 
ازجمله عوامل ملی و منطقه ای و محلی باید درنظر گرفته شوند. از آن جمله می توان 
به ویژگی های محیط و اطراف ســاختمان، حمل ونقل، بافت های تاریخی و میراث 
فرهنگی اشــاره کرد )عنابســتانی و همکاران، 1394، 5). همچنین توجه به شبکۀ دسترسی 
محلی، دسترسی به زیرساخت های اجتماعی و کالبدی نیز مهم هستند )بمانیان، 1390، 42).

اما نســبت به پیشینۀ پژوهش در بررســی فقهی بلندمرتبه سازی باید گفت تاکنون 
هیچ مقاله ای در این باب منتشر نشده است و تنها محسن اراکی در درس های خارج 
فقه خود به این موضوع پرداخته اســت. در کتاب فقه عمران شــهری آمده است که 
در ایــن مقاله برای اولین بار به بررســی و نقد آن پرداخته ایم. توجه بایســته به میراث 
فرهنگــی )ملموس یا ناملمــوس( در پردازش فقهی مســأله و تطبیق قاعدۀ الضرر و 
الضرار )دیدگاه آیت الله سیســتانی( در حق آرامش همســایگان از نوآوری های این 

مقاله به شمار می آید.

تاریخچۀ بلندمرتبه سازی در ایران
سابقۀ بلندمرتبه ســازی در ایران به اوایل دهۀ 1340 می رسد. در فاصلۀ سال 41-
1339 در محل تقاطع خیابان فردوســی و جمهوری اســالمی ساختمان تجاری 16 
طبقه ای به نام ساختمان پالسکو ساخته شد که می توان از آن به عنوان اولین ساختمان 
بلندمرتبــه ایران نــام برد. با پدید  آمدن انقالب اســالمی، بلندمرتبه ســازی تقریبًا به 
مدت 10 ســال متوقف شد. موج جدید بلندمرتبه ســازی در سال های پایانی دهۀ 60 
درپِی افزایش قیمت زمین در تهران و فروش تراکم ازســوی شــهرداری تهران آغاز 
شــد )فرهودی، محمدی، 1380، 73) و بخش های شــمال تهــران، عمدتًا مناطق 1، 2 و 3 
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شــهرداری را درنوردیــد. رونق برج ســازِی خصوصی ظاهرًا ســازمان ها و نهادهای 
دولتی نظیر بنیاد مســتضعفان را هم تشویق به این کار کرد )شماعی، جهانی، 1390، 74). 
احداث ســاختمان های بلند با کاربری های مختلف )هتل و آپارتمان های مسکونی( 
در شهر مشهد نیز از اوایل دهۀ 50 رونق پیدا کرد که از آن جمله می توان به احداث 
مجموعه آپارتمان های مرتفع یا 550 واحد و 600 دستگاه اشاره کرد. پس از انقالب 
نیز ســاخت این بناها مانند مجموعۀ زیست خاور با 18 طبقه شامل واحدهای تجاری 
و مسکونی، ساخت مجتمع مسکونی بانک ملی، ساخت آپارتمان های مسکونی در 
شــهرک ها و نواحی توسعه  یافتۀ شهر مثل قاسم آباد و امامیه ادامه یافت )امیدوار، 1389، 
7). این روند درطِی ســال های اخیر روند رو به  رشــدی به خــود گرفته و نه تنها برای 
کمبود مسکن شــهری بلکه به عنوان نمادی برای شهرسازی مدرن در دومین کالن 

شهر کشور مطرح شده است )عنابستانی و همکاران، 1394، 3).

مفهوم شناسی
چیستی بلندمرتبه سازی یک موضوع نسبی است و مؤلفه های مهم و متنوعی در 
تعریف آن دخیل است، از این رو در طول زمان و در مکان های مختلف نیز تعاریف 
متفاوتی داشته اســت. به عنوان مثال در منطقه ای که همۀ خانه ها ویالیی هستند یک 
ســاختمان دو طبقه، بلند به نظر می رسد و در شــهری مثل شیکاگو1 اگر ساختمانی 
نخواهد کوچک به نظر برســد یا تحت الشعاع ساختمان های اطراف قرار نگیرد، باید 
دارای ده ها طبقه باشــد )عنابســتانی و همــکاران، 1394، 2). معیارهای زیر می توانند یک 

ساختمان را بدون توجه به بلندی یا تعداد طبقات تعریف کند:
- تراکم خالص ســاختمانی: نسبت کل ســطح زیر بنا به سطح قطعه زمینی که 

ساختمان روی آن بنا شده است در مقایسه با عرف محل باال باشد.
- از سیســتم های مکانیکی )معمواًل آسانســور( برای ارتباطات عمودی استفاده 

شود.

1. شیکاگو به خاطر مسائل قابل اعتنای شهری به نوعی آغازگر مطالعات گسترۀ شهری در حوزه های مختلف بود، به نحوی که 
اولین مکاتب مطالعات شهری در این شهر شکل گرفته است و به عنوان نمونۀ خاص از آن یاد می شود.
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- استفاده از سیستم ها و روش های ویژۀ ساختمانی و مدیریتی با سیستم های مورد 
اســتفاده در ساخت و سازهای کم مرتبۀ معمولی تفاوت داشته باشد )فالح زاده، محمودی 
پاتی، 1393، 133). در جدول ذیل، نمونه های از تعاریف بلندمرتبه سازی و ساختمان های 

بلند ازمنظر دیدگاه های مختلف آمده است.

جدول 1. تعاریف ساختمان های بلندمرتبه از دیدگاه های مختلف

سالمنبعتعریفدیدگاه

طراحی شهری
آپارتمان ها را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد 

که در آن، ساختمان های متعارف تا 8 طبقه و بیش از 
آن بلندمرتبه یا برج نامیده می شوند.

چیارا و
1995کروسبی

به آپارتمان های بلندمرتبۀ بیش از 10 طبقه اصطالحًا طراحی شهری
1383سعیدنیابرج می گویند.

طراحی
و معماری

ساختمان منفرد مرتفع که ارتفاع آن بلندتر از قطر 
1375ناطقی الهیدایرۀ محاطی پالن باشد بلندمرتبه خواهند بود.

مهندسی 
ساختمان

هنگامی که ارتفاع ساختمان باعث شود نیروهای 
جانبی ناشی از زلزله و باد بر طراحی آن تأثیر بگذارد، 
بر این مبنا ازلحاظ ارتفاع ساختمان های بیشتر از 10 

طبقه، بلندمرتبه به شمار می آیند.

1377بمانیان

مهندسی 
تأسیسات

ساختمان کوتاه عمدتًا 3 تا 5 طبقه، ساختمان میان 
مرتبه 8 تا 10 طبقه، ساختمان بلندمرتبه 15 تا 16 طبقه 

و ساختمان های بسیار بلند 30 تا 40 طبقه هستند.
2003بارنی

ایمنی

بنا به تعریف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
»هر بنایی که ارتفاع آن )فاصلۀ قائم بین تراز کف 

باالترین طبقۀ قابل تصرف تا تراز کف باالترین طبقۀ 
قابل تصرف تا تراز پایین ترین سطح قابل دسترسی برای 
ماشین آتش نشانی( از 23 متر بیشتر باشد، ساختمان 

بلند محسوب می شود.

فرهودی و 
1380محمدی
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سالمنبعتعریفدیدگاه

ایمنی
طبق دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها 

دربرابر آتش سوزی، حداقل تعداد طبقات ساختمان 
مرتفع 8 طبقه تعریف شده است.

1380حسین علی پور

اجتماعی

فاصله ای که نظارت بر فعالیت های کودکان و 
نوجوانان در فضای باز و صدا کردن آن ها به راحتی 
امکان پذیر است، تعیین کنندۀ ساختمان بلندمرتبه 

است و این مقدار حدود 30 الی 50 متر است و حد 
ارتفاع جهت بلندمرتبه بودن ساختمان های مسکونی 

32 متر است.

1377بمانیان

اداری
طبق تعریف طرح جامع تهران، ساختمان های باالی 

12 طبقه، بلندمرتبه گفته می شود.
وزارت راه، 
مسکن و 
شهرسازی

1386

اگرچه ساختمان های بلندمرتبه در ایران براساس ضوابط و مقررات شورای عالی 
معماری و شهرســازی ایران مصوب سال 1377 به ساختمان های باالی 6 طبقه گفته 
شد، اما این تعریف براساس طرح جامع تهران، مصوب سال 1386 به ساختمان های 
باالی 12 طبقه اطالق شده است )عنابستانی و همکاران، 1394، 2). با وجود تعاریف فوق، 
اما معیار واحدی برای تعریف این گونه ساختمان ها ارائه نشده است. بلندی ساختمان 
نســبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی، تصورات فرد از محیط 
و ارتفاع ســاختمان های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرف محل تعریف 
می شــود. به این صورت که درمیاِن آسمان خراش های شــهرهایی چون نیویورک و 
شیکاگو، ساختمان های 40 تا 50 طبقه کوتاه به نظر می رسند، در حالی  که همین بناها 
برای شهرهای بزرگ اروپایی جزو ساختمان های بلندمرتبه محسوب می شوند )رهنما و 

همکاران، 1390، 115).
تعریف ساختمان های بلند در رابطه با مسائل شهری می تواند ترکیبی از متغیرهای 
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کمی و کیفی باشد. به طور مثال در برخی مناطق انگلستان، ساختمان های بلند براساس 
ارتفاع، تأثیرگذاری بر محیط اطراف یا تأثیر عمده بر خط آســمان تعریف می شود. 
اگر بنایی یکی از این شــرایط را داشته باشد، ساختمان بلندمرتبه محسوب می شود. 
به طور مثال با این شــرایط یک ساختمان با ارتفاع متوسط هم به شرط تأثیرگذاری در 
خط آســمان یا محیط اطراف می تواند تابع ضوابط بلندمرتبه ســازی باشد )عنابستانی و 

همکاران، 1394، 7-6).

نگاهی به محاسن و معایب بلندمرتبه سازی
بیش از یک قرن از ظهور ســاختمان های بلندمرتبه می گــذرد. در طول زمان و 
بسته به شرایط، مسائل منتج از بلندمرتبه سازی باعث تغییر دیدگاه ها در تصمیم گیری 
سیاســت های شــهری شــد )رهنمــا، عبــاس زاده، 1385، 101) و بــه این ترتیــب، راهبرد 
بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های 
مختلف و گاه متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب، دیدی جامع در بررسی 

فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد.
برخی موافقان احداث بناهای بلند را نوعی واقع گرایی دانسته و با توجه به شرایطی 
که در قرن حاضر ایجاد گردیده است، بر استفاده از ساختمان بلند تأکید می کنند و 
در مجموع با توجه به رشــد جمعیت شهرهای بزرگ، احداث ساختمان های بلند را 
راه حل طبیعی و مناســب جهت اســکان مردم در شهرهای بزرگ می دانند. ساختن 
بناهای مسکونی مرتفع، امکان استفاده از زمین آزاد )باغ( و زمین های بازی را بیشتر 
می کند، ساختمان و زمین، آفتاب بهتر و بیشتری می گیرند و از این رو خانه های بلند 
برتری دارند. برای استفاده از فضای آزاد و نور و هوای کافی احداث ساختمان های 
بلند الزم اســت. بنابراین اســاس طرح های معماران احداث پارک ها و گردشگاه ها 
اســت. یک ساختمان بلند مسکونی در آشنایی و نزدیک شدن ساکنان خود همانند 
آشــنایی هایی که در دهات و جوامع کوچک رخ می دهند، نقش اجتماعی مثبتی را 
ایفا می کند. همچنین خانواده ها با عوامل مختلفی که تحت عنوان ســالمت محله و 
روابط اجتماعی، موقعیت، امکانات و خدمات اجتماعی اســت تمرکز دارند )توکلی 
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کازرونی، کشمیری، 1396، 322). از دیگر مزایای بلندمرتبه سازی می توان به این موارد اشاره 
کرد: کاربرد بهینۀ زمین با توجه به تمرکز جمعیت، ایجاد شهرهای متراکم تر و کاهش 
حمل ونقل ناشی از آن، کاهش توسعۀ حومه شهری و درنتیجه کاهش آسیب وارده 
به محیط، کاهش حجم شــبکه های زیربنایی شهری، مسافرت درون شهری کمتر و 
درنتیجه اتــالف وقت کمتر، ظرفیت و امکان ایجاد ســاختمان با کاربری مختلط، 
سرعت بیشتر باد در ارتفاع )ظرفیت بیشتر برای بهره وری از انرژی باد(، امکان نورگیری 
طبیعی فضا به خاطر طبقات کم عرض و کشــیده در ارتفــاع، امکان خلق فضاهای 
.(Wood ، 2007، 402) دنج و آرام و به دور از شــلوغی شــهر و ایجاد چشم انداز شهری

مخالفان این ایده بر این باور هســتند که موفق ترین شهرها در گذشته، شهرهایی 
بودند که مردم و ســاختمان ها در یک تعادل ویژه با طبیعت قرار داشــتند. در حالی 
 که ســاختمان های بلندمرتبه برخالف طبیعت عمــل می کنند یا در اصطالح مدرن، 
برخالف محیط. ســاختمان های بلندمرتبه برخالف خود انســان نیز عمل می کنند، 
به این دلیل که او را از دیگران منزوی و دور می کنند و این انزوا ممکن اســت عامل 
اساســی در افزایش میزان جرم باشد.1 درمیاِن این روند رو به افزایِش بلندمرتبه سازی، 
کودکان به مراتب بیشــتر آســیب می بینند؛ به این دلیل که آن ها رابطۀ مستقیم خود با 
طبیعت و دیگر کودکان را از دســت می دهند. بلندمرتبه ســازی برخالف جامعه هم 
عمل می کند، زیرا جلوی عملکردهای طبیعی واحدهای اجتماعی )ازقبیل خانواده، 
محله و غیره( را می گیرد. به عالوه بلندمرتبه ســازی برخالف شبکه های حمل ونقل 
ارتباطی و خدماتی هم عمل می کند، زیرا آن ها را به سمت تراکم باالتر و بار ترافیکی 

بیش ازحد در خیابان ها هدایت می کند )امینی، حسینی، نوروزیان ملکی، 1391، 3-2).
در ارتباط با کیفیت زندگی شــهری و مســائل اجتماعی، عقیــدۀ نظریه پردازاِن 
مخالف بر این است که مجتمع های زیستِی بلند به هیچ وجه جای یک مسکن سالم 
و طبیعی را نمی گیرند )بالکن جای باغچه( و مالکیت مجتمع های زیســتی هیچ گاه 
جای مالکیت یک خانه معمولی را نمی گیرد. ســاختمان های بلند برعکس طبیعت 

1. برای مشاهدۀ نمونۀ تحقیقات در این زمینه، ر.ک: )پورموسوی و همکاران، 1390؛ نسترن، قاسمی و یساولیان، 1396).
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و محیط زیســت عمل می کننــد و مقیاس محیط و جریان طبیعی هــوا را نیز به هم 
می زنند و سبب ایجاد آلودگی می شوند. ساختمان های بلند کلیۀ ارزش های قدیمی 
کالبد و ســیمای شهرها را زیر پا گذاشته اند و مناظر طبیعی شهرها را ازبین می برند. 
لوئیــس مامفورد منتقد بزرگ معماری، اظهار می کند: مرتب کردن ســاختمان های 
مرتفع پیوســته یا برج ها حتی اگر به اندازه ای از یکدیگر جدا شــده باشند که بر هم 
سایه نیندازند، ایجاد محیطی عاری از جذابیت است، زیرا که بناهای پیوسته یا برج ها 
خورشــید را از محیط می گیرند و مقیاس انســانی را تخریب می کنند، محیطی که 
صمیمیت و آشــنا بودن با آن برای خردساالن و بزرگساالن شادی بخش است )توکلی 

کازرونی، کشمیری، 1396، 322).
همچنین، بلندمرتبه ســازی مشــکالت جدیدی مانند افزایــش ازدحام و تراکم، 
افزایش مزاحمت های شهری، کمبود فضاهای باز و تفریحی، بحران انرژی، کاهش 
دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشید و اثرات زیست محیطی زیادی ازقبیل 
دگرگونی الگــوی طبیعی وزش باد، تغییر تصنعی دما، ایجاد ُخرداقلیم و ســایه های 
وســیع، آلودگی ســفره های آب های زیرزمینی و خاک، کاهش سطوح نفوذناپذیر 
شــهری و... را به شهر و نواحی شهری تحمیل کرده اســت )رهنما و عباس زاده، 1385؛ 

.(Wood ، 2007 عنابستانی و همکاران، 1394؛ مبهوت، سروش،  و رحمانی، 1395؛
بنابراین به دلیل تأثیرات زیاد توســعۀ متراکم ساختمانی و بلندمرتبه سازی بر اقلیم 
محلی یک شهر (Cueto et al ، 2009) برخی پیشنهاد می دهند باید متغیرهایی مانند باد 
و گرما و تابش خورشید نیز در فرآیندهای تصمیم گیری برای انواع توسعه های شهری 
درنظر گرفته شود (Marsh ، 2010؛ Tsou et al ، 2012). بررسی مزایا و معایب بلندمرتبه سازی 
نشــان می دهد که آثــار مثبت و منفِی این پدیده دارای ابعــاد متنوع و در حوزه های 
مختلف فضایی، زیســت محیطی، فرهنگی و اجتماعــی و نیز امنیتی قرار می گیرد.

صالحیت فقه در بررسی بلندمرتبه سازی
در ابتدا باید به این پرســش پرداخت که بلندمرتبه سازی می تواند در بررسی های 

فقهی قرار گیرد و آیا فقه می تواند تحلیلی دربارۀ آن داشته باشد؟

http://www.Jostar-fiqh.maalem.ir


164

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 26
بهار 1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

در پاســخ باید گفت بنابر دیدگاهی که از وجــه ایدئولوژیک فقه دفاع می کند، 
»نظام عمران شهری مانند سایر نظام های زندگی اجتماعی از دو جنبه برخوردار است:

جنبۀ ســاختار ایدئولوژیک برخاســته از جهان بینی خاص کــه به منزلۀ جوهر و 
محتوای نظام اســت و طراحان نظام در چهارچوب آن نظام زندگی اجتماعی بشر را 

طراحی و ارائه می کنند؛
جنبۀ فنی نظام که مبنای طراحی قالب های فنی و اجرایی نظام قرار گرفته است و 

شکل و صورت اجرایی نظام را تشکیل می دهد.
در نظام عمران شهری اسالمی، فقه اسالمی است که محتوای ایدئولوژیک این 

نظام را تأمین می کند« )اراکی، 1397، 10).
همچنین می توان گفت »مدیریت شــهری در راســتای انجام وظایف خود ملزم 
به انجام کنش ها و واکنش هایی نســبت به رفتار شــهروندان اســت. این رفتارها گاه 
به صــورت عملی و گاه به صورت جعل قانون و سیاســت گذاری صورت می پذیرد. 
این کنش هــا و واکنش ها از آن جا که همگی تحت عنــوان »عمل« قرار می گیرند 
موضوع احکام فقهی واقع می شــوند، ازاین رو الزم اســت تا حکم فقهی آن از منابع 
دینی اســتخراج شود تا »عمل« مدیریت شــهری در محدودۀ ضوابط شرعی سامان 

یابد« )دری، 1396، 1، 13).
نکتۀ مهم آن که فقه می تواند نســبت به هر پدیده ای   به بررســی حقوق انســان ها 
دربارۀ آن پدیده و نیز ضوابط فقهِی آن، تحلیل و بررســی خود را ارائه دهد. به  بیان 
دیگر در بلندمرتبه سازی چه حقوقی باید رعایت شود و چه آسیب هایی به دیگران الزم 
می آید که فقه باید از آن منع کند؟ روشن است که این بررسی به معنای نادیده گرفتن 
نظریات علوم انســانی نیست بلکه کمک در حل مســئله و رفع چالش های زندگی 

شهری است.

حکم اولی بلندمرتبه سازی
پرسش اساسی آن که فارغ از شرایط خاص و اضطراری )حکم ثانوی( و نیز حکم 

والیی و مصلحت های موقتی، حکم اولی بلندمرتبه سازی در شهر چیست؟ 
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»جواز« بلندمرتبه سازی براساس »قاعدۀ فقهی ِاعمار »آبادانی« زمین« استنباط 
می شود. دلیل این قاعده آیۀ زیر است:

ْرِض َواْسَتْعَمَرکْم فیها )هود/61) او شما را از زمین به وجود آورد 
َ
کْم ِمَن اْل

َ
ْنَشأ

َ
ُهَو أ

و از شما خواست که در آن آبادانی کنید. 
شــمولیت آبادانی و عمران در زمین شامل شــمولیت مکانی، شمولیت مراتبی، 

شمولیت زمانی می شود )مبلغی، 1433ق، 59).
هرکدام از شمولیت های فوق به این معنا است:

شمولیت مکانی: گستردگی آبادانی نسبت به جمیع سطوح زمین؛
شمولیت مراتبی: جمیع مراتب و سطوح آبادانی؛

شمولیت زمانی: نسبت به تمامی زمان ها و نسل ها.
عمومیت آیه شامل مصداق های نوین و معاصر عمران و ساخت وساز نیز می شود 
و به این ترتیب با این شــمولیت، اصل مشــروعیت و جواز بلندمرتبه ســازی در شهر 

استفاده می شود. البته ضوابط فقهی بلندمرتبه سازی در ادامه خواهد آمد.
امــا در این میان دیدگاهی فقهــی وجود دارد که در بلندمرتبه ســازی اصل را بر 

مبغوضیت و مرجوحیت گذاشته است.

بررسی دیدگاه مبغوضیت بلندمرتبه سازی
الف.  روایات منع از بنای منزل بیشتر از هشت ذراع:

ْو َقاَل 
َ
ْبِع أ ْذُرٍع کاَن َما َفْوَق السَّ

َ
ْو َقاَل َثَماِنیِة أ

َ
»ِإَذا کاَن َســْمک اْلَبیِت َفْوَق َســْبَعِة أ

ْذُرِع ُمْحَتَضرًا َو َقاَل َبْعُضُهْم َمْسکونًا« )حر عاملی، 1409ق، 310/5؛ برقی، 1371ق، 
َ
َماِنی اْل الثَّ

608/2؛ کلینی، 1407ق، 528/6).
زمانی که سقف خانه باالی هفت یا هشت ذراع است جنیان در آن خانه حاضر 

می شوند و در آن جا سکنی می کنند.
یاِطیَن َلیَسْت ِفی  یاِطیُن ِإنَّ الشَّ ْذُرٍع َفَما کاَن َفْوَق َذِلک َسکَنُه الشَّ

َ
اْبِن َبیَتک َسْبَعَة أ

َما َتْســکُن اْلَهَواَء )حر عاملی، 1409ق،  310/5؛ کلینی، 1407ق،  ْرِض َو ِإنَّ
َ
ــَماِء َو اَل ِفی اْل السَّ

528/6)؛ ارتفــاع خانۀ خود را هفت ذرع قرار بده. آنچه از آن باالتر می رود، مســکن 
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شــیاطین خواهد بود، شــیاطین نه در آســمان اند و نه در زمین بلکه در هوا سکونت 
دارند.

ْهِل َبیِتِه َو ِبِعیاِلِه َفَقاَل کْم َسْقُف َبیِتک َفَقاَل 
َ
ْرِض ِبأ

َ
ْهِل َاْل

َ
َشــکا ِإَلیِه َرُجٌل َعَبَث أ

َماِنیِة ِإَلی َاْلَعَشَرِة  ْذُرٍع ُثمَّ ُاکُتْب آیَة َاْلکْرِسی، ِفیَما َبیَن َالثَّ
َ
ْذُرٍع َفَقاَل ِاْذَرْع َثَماِنیَة أ

َ
َعَشَرُة أ

ْذُرٍع َفُهَو ُمْحَتَضٌر َتْحُضُرُه َاْلِجنُّ َتکوُن 
َ
کَثُر ِمْن َثَماِنیِة أ

َ
کَما َتُدوُر َفِإنَّ کلَّ َبیٍت َسْمکُه أ

ِفیِه َتْســکُنه )حر عاملی، 1409ق، 312/5؛ برقی، 1371ق، 608/2)؛ مردی به امام صادق؟ع؟ از 
اذیت کردن اجنه شــکایت کرد. امام؟ع؟ فرمود سقف خانۀ تو چه اندازه ای است؟ 
عرض کرد: ده ذراع. فرمود: هشت ذراع اندازه بگیر و آیت الکرسی را بین هشت تا 
ده ذراعی به شــکل دور تا دور بنویس، زیرا هر خانه ای که سقف آن بیشتر از هشت 

ذراع باشد، محل حضور جن است و در آن خانه ساکن می شوند.
بنابــر دیــدگاه فــوق از این دســته از روایات، مبغوضیت شــدید شــرعِی ایجاد 

ساختمان های بلند استفاده می شود.
بررسی داللی:

محتضر یعنی شخْص صورت حیات دارد اما آمادۀ مرگ است یعنی عدم حیات 
واقعی. اگر منزلی بیشــتر از 7 یا 8 متر باشــد که از سکونت خارج شود خلوتگاهی 
برای حضور جن می شــود. یعنی باید دانســت چرا جــن در آن طبقات فوق 7 یا 8 
متری حضور پیدا می کند؟ به دلیل آن که در این طبقات زائد، حیات انســانی وجود 
ندارد. شــاید بتوان گفت این روایات بر لزوم اســتفاده از بنا جهت سکونت انسانی 
اشــاره دارند. درنتیجه یکی از شرایط و ضوابط اساسی در مصداق بلندمرتبه سازی، 
»کاربری انسانی« است. به بیان دیگر نباید صرفًا طبقات اضافه شود ولو آن که هیچ 

سکونتی صورت نگیرد. مازاد کاربری انسانی نباید ساخته شود.

ب. تقریر اراکی و بررسی آن:
محسن اراکی با بیان مبغوضیت بلندمرتبه سازی می نویسد:

»نظام اسالمی ساختمان های شهری در جهت افقی است نه عمودی. از مجموعه 
روایات و منابع اسالمی استفاده می شود نظام ساختمانی در شهر اسالمی جهت افقی 
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دارد نه عمودی، به این معنا که ساختمان ها به نحوی ساخته می شوند که افق آسمان 
از دید ساکنان شهر پوشیده نگردد و ارتباط ساکنان شهر با آیات الهی آسمان و زمین 

قطع نشود« )اراکی، 1397، 65).
روایات ناهی از ساخت منارۀ طویله کنار مسجد و امر به هم سطح بودن با مسجد 

و نیز ساخت بنایی بلندتر از کعبه.
اراکی می نویســد: »این روایت به روشــنی بر مرجوحیت شــرعی منارۀ بلندتر از 

سقف مسجد داللت دارد« )اراکی، 1397، 67).
اما باید گفت نسبت ارتفاع ساخت وساز با سطح مسجد یا کعبه می تواند دو گونه 

باشد:
اول. نســبت فیزیکی: درکناِر مسجد یا بناهای مقدس نباید ارتفاع ساختمان ها 
به اندازه ای باشــد که مسجد یا بنای مقدس گم شود. همچنین به دلیل قاعدۀ وجوب 
حفظ شــعائر دینی و حرمت هتک آن. ازجمله مصادیق هتک و استخفاف می تواند 
بلندمرتبه ســازی درکناِر اماکن دینی مانند مساجد، حرم امامان معصوم7و حسینیه ها 

باشد. 
)شــعائر دینی توقیفی نیســت و توسط جامعۀ اســالمی به عنوان نماد دینی اعتبار 

می شود( )ر.ک: سند، 1432ق، 66).
دوم. نسبت فرهنگی: از این روایت می توان عدم جواز »گم شدگی منظر دینی« 
در شهر به وسیلۀ بلندمرتبه سازی را استفاده کرد. به این معنا که مسجد و بناهای دینی 
بیانگر و منبع هویت دینی و حس تعلق به معنویت شهر هستند. بلندمرتبه سازی نباید 
به گونه ای باشــد که در فرهنگ بصری و ســیما و منظر پیرامونی اماکن مقدس، این 

نماد دینی گم شود و از دید شهروندان خارج شود.
 اراکــی به دســته ای دیگــر از روایات بــرای مرجوحیت و مبغوضیت شــرعی 

بلندمرتبه سازی اشاره می کند و می نویسد:
»مجموعۀ چهارم مرکب از دو دســته روایات است: دستۀ اول روایاتی است که 
بر تعدادی از ســنن و مستحباتی داللت دارد که با ساختمان های بلند سازگار ندارد، 
بلکه ساختمان های بلند موجب تعطیل کامل آن ها می شود نظیر: روایاتی که دربارۀ 
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اســتحباب نگاه کردن به آیات الهی آسمان قبل از نافلۀ شــب و به طور مکرر، وارد 
شده است و این که سیرۀ پیامبر اکرم؟ص؟ بر آن جاری بوده است.

ی  ِبی َصلَّ اَلُم یُقوُل: َوَذکَر َصاَلَة َالنَّ ِه َعَلیِه َالسَّ َبا َعْبِد َاللَّ
َ
»ُمَعاِویةَ ْبِن َوْهٍب َقاَل َسِمْعُت أ

ِسِه َو یوَضُع ِسَواکُه َتْحَت ِفَراِشِه ُثمَّ یَناُم 
ْ
ُر ِعْنَد َرأ ُه َعَلیِه َو آِلِه َقاَل کاَن یْؤَتی ِبَطُهوٍر َفیَخمَّ َاللَّ

ــَماِء ُثمَّ َتاَل َاآلیاِت ِمْن آِل ِعْمَراَن  َب َبَصَرُه ِفی َالسَّ ُه َفِإَذا ِاْسَتیَقَظ َجَلَس ُثمَّ َقلَّ َماَشاَءللَّ
ُر ُثمَّ یُقوُم ِإَلی  َهار ُثمَّ یْسَتنُّ َو یَتَطهَّ یِل َوالَنّ ْرِض َواْخِتَلِف الَلّ

َ
َماَواِت َواْل ِإَنّ ِفی َخْلِق الَسّ

ْرَبَع َرکَعاٍت َعَلی َقْدِر ِقَراَءِتِه ُرکوُعُه َو ُسُجوُدُه َعَلی َقْدِر ُرکوِعِه یْرکُع 
َ
َاْلَمْســِجِد َفیْرکُع أ

َسُه ُثمَّ یُعوُد ِإَلی ِفَراِشِه َفیَناُم َما 
ْ
ی یَقاَل َمَتی یْرَفُع َرأ َسُه َو یْسُجُد َحتَّ

ْ
ی یَقاَل َمَتی یْرَفُع َرأ َحتَّ

َماِء ُثمَّ  ُب َبَصَرُه ِفی َالسَّ ُه ُثمَّ یْسَتیِقُظ َفیْجِلُس َفیْتُلو َاآلیاِت ِمْن آِل ِعْمَراَن َو یَقلِّ َشــاَء َاللَّ
ْرَبَع َرکَعاٍت کَما َرکَع َقْبَل َذِلک ُثمَّ یُعوُد ِإَلی 

َ
ی أ ُر َو یُقوُم ِإَلی َاْلَمْسِجِد َفیَصلِّ یْسَتنُّ َو یَتَطهَّ

ُب َبَصَرُه  ُه ُثمَّ یْسَتیِقُظ َفیْجِلُس َفیْتُلو َاآلیاِت ِمْن آِل ِعْمَراَن َو یَقلِّ ِفَراِشــِه َفیَناُم َما َشاَء َاللَّ
کَعَتیِن ُثمَّ یْخُرُج  ی َالرَّ ُر َو یُقوُم ِإَلی َاْلَمْسِجِد َفیوِتُر َو یَصلِّ ــَماِء ُثمَّ یْســَتنُّ َو یَتَطهَّ ِفی َالسَّ
اَلِة )حر عاملی، 1409ق، 270/4)؛ یادی از نماز پیامبر؟ص؟ نمود و فرمود: شــب  ِإَلــی َالصَّ
هنگام خواب آبی بــرای وضو برای آن حضرت فراهم می کردند و آن را با پارچه ای 
می پوشاندند و کنار سر آن حضرت می گذاشتند و مسواک آن حضرت را زیر تخت 
خواب آن حضرت می گذاشــتند، رســول خدا؟ص؟ لحظه ای که خدا می خواست به 
خواب می رفت. پس آنگاه که از خواب برمی خاســت می نشســت و به این سوی و 
آن سوی آسمان نظر می افکند سپس آیات آخر سورۀ آل عمران را تالوت می فرمود 
ْرِض... ســپس مســواک می زد و وضو 

َ
ــَماَواِت َواْل که می گوید: ِإَنّ ِفی َخْلِق الَسّ

می گرفت و به محــل نماز خود می رفت و چهار رکعت نماز می خواند که رکوعش 
به اندازۀ قرائتش و ســجودش به اندازۀ رکوعش بود. آن چنان رکوع می نمود که گفته 
می شد کی سر از رکوع برمی دارد؟ و چون به سجده می رفت، گفته می شد کی سر 
از ســجده برمی دارد؟ سپس به بستر باز می گشت و تا لحظه ای که خدا می خواست 
می خوابید بعد از بیداری، باز در بســتر می نشســت و همان آیات سورۀ آل عمران را 
تالوت می نمود و به این سوی و آن سوی آسمان نظر می افکند. سپس مسواک می زد 
و وضــو می گرفت و به مصالی خود می رفت و چهار رکعت به همان نحو پیشــین 
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به جا می آورد. دگربار به رختخواب بازمی گشــت و تا لحظه ای که خدا می خواست 
می خوابید و سپس بیدار می شد و می نشست و آن آیات از سورۀ آل عمران را تالوت 
می کرد و نظر به این سوی و آن سوی آسمان می افکند سپس مسواک می زد و وضو 
می گرفت و نماز وتر را به جا می آورد و دو رکعت نافله فجر را به جا می آورد و سپس 

برای نماز صبح بیرون می رفت.
در شــهری که گرفتار ساختمان های بلند است به ویژه در آن جا که با فاصله های 
کم احداث می شــوند فرصت و فضایی برای انجام کاری که در این روایت از سنت 
رســول خدا؟ص؟ روایت شده اســت وجود ندارد و عماًل زمینه انجام این سنت نبوی 

ازمیان می رود« )اراکی، 1397، 68/1).
نسبت به دیدگاه اراکی می توان اشکاالت ذیل را مطرح کرد:

اول. نمی توان بــا اطمینان گفت عبارت »یقلب بصره فی الســماء« تنها بر این 
معنا داللت دارد که پیامبر؟ص؟ آســمان را می دید و آیــات را می خواند. این احتمال 
نیز عقالیی اســت که پیامبر؟ص؟ رو به آســمان می کرد، یعنی به باال نگاه می کرد و 
آیات را می خواند. بیدار شــدن از خواب و نشستن و بالفاصله آیات قرآن را خواندن 
مؤید همین احتمال اســت که پیامبر؟ص؟ پس از بیدار شــدن به محلی نمی رفتند که 
آســمان دیده شود تا رؤیت آسمان »موضوعیت« داشته باشد، مگر آن که پیامبر؟ص؟ 
در حیــاط و یا فضای باز می خوابیدند. در این  صورت نیز آســمان را دیدن می تواند 
موضوعیت نداشــته باشد، بلکه مهم نگاه  کردن به سمت آســمان است. اگر دیدن 
آسمان موضوعیت داشته باشد، این احتمال نیز مطرح است که پیامبر؟ص؟ زیر سقف 
بوده اما از پنجره ای به آسمان می نگریستند که این حالت می تواند در ساختمان های 
بلند اتفاق افتد. همچنین شــخص می تواند در این ساختمان ها به پشت بام رود یا در 

بالکن بنشیند و به آسمان بنگرد.
دوم. روشــن اســت که با ندیدن آسمان، ســنت نبوی به صورت کامل تعطیل 
نمی شود و با وجود مانعی در انجام یک مستحب، نمی توان حکم به مبغوضیت این 

رفتار داد.
ســوم. حتی اگر ظاهر روایت چنین باشــد که دیدن آســمان موضوعیت دارد، 

http://www.Jostar-fiqh.maalem.ir


170

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 26
بهار 1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

شــخص می تواند این قسمت از سنن مســتحبی را به »قصد رجاء« به جا آورد و تنها 
نگاه خویش را به ســمت آسمان کند و چنین کاری در هر ساختمان بلند و کوتاهی 
امکان پذیر است، چراکه نمی توان به اطمینان رسید که روایت در مقام بیان این مطلب 
اســت که در تمام ساختمان ها باید آسمان »به راحتی« و با یک نگاه چرخاندن دیده 
شود. اگر مانعی وجود داشت می توان به قصد رجاء این عمل مستحبی را انجام داد. 

آیت الله اراکی نسبت به دستۀ دوم روایات این گونه می نویسد:
کید دارند  »آیات و روایاتی که بر تأمل و تدبر در آیات آسمانی و زمینی خداوند تأ
که از آن ها مطلوبیت تدبر و تأمل کثیر در این آیات اســتفاده می شود. از این آیات و 
روایات استفاده می شود که محیط زندگی انسان ها باید به گونه ای باشد که در زندگی 
روزمرۀ آنان چنین فرصت و امکانی وجود داشته باشد. روشن است در محیط بسته ای 
که به وسیلۀ ساختمان های بلند به وجود می آید چنین امکانی دست نخواهد داد )اراکی، 

.(69 ،1397
ْرِض َو َما ُتْغِنی اآلیاُت 

َ
َماَواِت َواْل »خدای متعال می فرماید: ُقِل اْنُظُروا َماَذا ِفی الَسّ

ُذُر َعْن َقْوٍم َل یْؤِمُنوَن )یونس/101)  َوالُنّ
و چندین آیات دیگر مانند آن.

کید بر اندیشــیدن و تدبر در آیات  ایــن آیات و ده ها آیــات دیگر که در آن ها تأ
آسمانی و زمینی آمده است بر این حقیقت داللت دارد که زندگی اسالمی زندگی یاد 
و ذکر و هوشیاری است. آنچه با زندگِی یاد و هوشیاری سازگار است فضا و محیطی 
است که امکان تدبر و تأمل روزمره و شبانه روز را در آیات آسمانی و زمینی خداوند 
فراهم نماید، در حالی که در محیط و فضایی که رابطۀ انســان را با آیات آســمانی و 
زمینی خداوند قطع می کند و فرصت و فضایی برای دیدن و تماشــای آیات آسمانی 
و زمینــی خداوند بازنمی گذارد جایی برای زندگی یاد و هوشــیاری باقی نمی ماند. 
شــهری که در آن به هر سو بنگری جز ساختمان های سربه فلک کشیده و دیوارهای 
بلند به چشــم نمی خورد، چه فضایی برای تأمل و تدبر در دشت و کویر و ستارگان و 
طلوع خورشید و سیر ماه و تابش مهتاب باقی می ماند تا برای آدمی فرصتی برای تدبر 

در آن ها پیش آید؟!« )اراکی،1397، 73).
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نسبت به دیدگاه فوق این اشکاالت مطرح می شود:
اول. با زندگی در ســاختمان های بلند نیز می توان وســعت شهر و دوردست ها و 
کوه ها را دید و تدبر نمود، چراکه قرار نیســت در تمام شــهر یکپارچه ساختمان های 
مرتفع ســاخته شود و چنین تصویری مخالف با توســعۀ متوازن شهری است و هیچ 
شهرسازی آن را نمی پذیرد. حتی اگر در پهنه ای از شهر، بلندمرتبه سازی شود می توان 

در هر طبقه ای به  کوه ها و آسمان نگریست و تدبر کرد.
دوم. این آیات اصل لزوم تدبر و تفکر در آیات الهی را گوشزد می کند و اساسًا 
در مقام بیان ضابطه برای ساختمان ســازی و شهرســازی نیســت. روشــن است که 
مصداقی مانند بلندمرتبه سازی مانع اساسی و عامل تعطیلی تدبر در آیات نیست و آیه 

نگفته است هر پدیدۀ انسانی باید لزومًا مصداق و روشی برای تدبر در آیات باشد.
اراکی به دســتۀ دیگری از روایات اشــاره می کند که به استحباب دعا در هنگام 

رؤیت هالل داللت دارند. او می نویسد:
»عمل به این روایات و به سنت نبوی در زمینۀ دعا هنگام رؤیت هالل در شهری 
که سراســرش را ســاختمان های بلند قرار گرفته است میسور نیســت، به گونه ای که 
زندگی در چنین شــهری به تعطیلی کامل این سنت نبوی منجر می شود. همان گونه 
که عماًل در شــهرهای مسلمان نشــین امروز با کمال تأسف این سنت نبوی کاماًل به 

فراموشی سپرده شده است« )اراکی، 1397، 79).
اشکاالت دیدگاه فوق به این ترتیب است:

اول. در ساختمان های بلند امکان رؤیت هالل بیشتر است و شخص می تواند از 
این ساختمان ها برای رؤیت بهتر هالل استفاده کند. 

دوم. دلیل اصلی و غالبی تعطیلی ســنت رؤیت هالل، وجود موانع دیگری برای 
رؤیت است مانند شدت نور در شهر، آلودگی هوا و گردوغباری بودن آسمان. وجود 
تیم های حرفه ای نیز در سراســر کشــور برای رؤیت هالل عماًل مردم عادی را برای 

تالش نسبت به رؤیت بی نیاز ساخته است.
ســوم. با مبنای اعتبار استفاده از چشم مســلح یا حتی نقطه گذاری با دوربین و 
تلسکوپ و رؤیت با چشم عادی می توان با وجود ساختمان های بلند، هالل را رؤیت 
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کرد و بلند بودن ساختمان موضوعیتی نخواهد داشت.
چهارم. این روایات اساســًا در مقام بیان ضابطه برای شهرســازی و مرتفع سازی 

نیستند.
پنجــم. می توان پس از شــنیدن رؤیت هالل و اطمینــان از رؤیت هالل به قصد 

رجاء، دعای وارده را خواند تا این سنت به تعطیلی کشیده نشود.
همچنین اراکی به روایات دیگری برای مبغوضیت شرعی بلندمرتبه سازی استناد 
می کند که اســتحباب دعا مقارن با طلوع و غروب خورشــید را می رساند. او چنین 

می گوید:
»عمل به چنین ســنتی در جایی رواج پیدا می کند که طلوع و غروب خورشــید 
برای عامۀ مردم محســوس باشــد و در آن جا که محیط زندگی به گونه ای باشــد که 
برای عامۀ مردم طلوع و غروب خورشید نامحسوس باشد، زمینۀ عمل به چنین سنتی 
منتفی خواهد بود و به طور طبیعی منجر به تعطیلی این ســنت نبوی می شود« )اراکی، 

.(79 ،1397
اشــکاالت دیدگاه فوق با توجه به آنچه ذکر شد روشن است. عالوه بر آن که این 
روایات هیچ ظهوری در رؤیت شــخص نسبت به طلوع و غروب ندارد. چراکه تغّیر 
شمس به درک و حس شخص منتسب نشده است و اطالع شخص از طلوع و غروب 

کافی است، گرچه خودش رؤیت نکرده باشد.
اراکــی جمع بندی خود را این گونه بیان می کند: »بنابراین با توجه به این دســته 
از روایات و ســایر ادلۀ مربوط به موضوع بلندی ســاختمان چنین نتیجه می گیریم: 
ساختمان های بلند با نظام عمران شهری اسالمی سازگار نیست. آنچه در نظام عمران 
شهری در فقه اســالمی مورد تأیید است خط افق در ساختمان شهری است نه خط 

عمودی« )اراکی، 1397، 191). 
براساس اشکاالت گذشته این نتیجه گیری مخدوش است. عالوه بر آن که توسعۀ 
افقی یک جانبۀ شهر هزینه های سنگینی را متوجه خدمات شهری و مدیریت شهری 
می کند که از باب اســراف، اختالل نظام و اضرار به غیر، ازنظر فقه ممنوع اســت. 
همچنین توســعۀ افقی یک جانبه نیز زمینۀ تخریب وسیع منابع طبیعی ازجمله باغات 
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جنگل ها و کوها را فراهم می سازد که در فقه محیط زیست و منابع طبیعی به تفصیل 
این گونه تخریب ثابت شده است.

اما با توجه به اصل ِاعمار زمین، مشــروعیت بلندمرتبه سازی ثابت می شود. آنچه 
مهم اســت ضوابطی است که فقه اسالمی برای بلندمرتبه سازی ارائه می کند که باید 
مورد توجه قرار گیرد. تاکنون بنابر دیدگاه مختار، سه ضابطه از روایات قابل استنباط 

است:
 اول: لزوم کاربری انســانی در بلندمرتبه سازی. عدم ساخت وساز و نگه داشتن 

ساختمان و خالی بودن از سکنه؛
دوم: تناســب ارتفاع ساختمان با سطح مســجد، حرم امامان8 و اماکن مقدس 

پیرامون ساختمان؛
ســوم: عدم گم شدگی هویت و منظر دینی نســبت به نوع معماری و نیز فراوانی 

بلندمرتبه سازی که سبک زندگی غیر دینی را رقم زند.

ضابطه مندی بلندمرتبه سازی براساس قاعدۀ الضرر و الضرار
ابتدا مناســب است دیدگاه مختار در مفاد الضرر و الضرار تبیین شود که ارتباط 

مستقیمی با وظیفۀ حکومت اسالمی در ضرار و سلب حق از دیگران دارد.

توضیح قاعدۀ فقهی الضرر و الضرار
در ســنت فقه، ضررهای فردی و گاه کوچک مورد توجه بوده و براساس قاعدۀ 
فقهِی »الضرر« از فرد نفی شده است. اما اگر ضرر در مقیاس »کالن« قرار گرفت، 

موضوع الضرر از فرد به »جامعه« تغییر پیدا می کند.
تفسیر قاعدۀ الضرر و الضرار براساس مبنای فقهی آیت الله سیستانی برای موضوع 

تحقیق راهگشا است.
ابتدا باید جدا از هیئت ترکیبی قاعده، معنای »ضرر« و »ضرار« را دانست. ضرْر 
اســم مصدر و به معنای نقص اســت؛ به عبارت دیگر نقِص چیزی از آنچه سزاوار و 
شایســته اســت. این نقص می تواند نقص در کّم متصل مانند تنگی مکان، در کّم 
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منفصل مانند کمی نقود، در کیف مانند بدی حال به وســیلۀ مریضی، در عین مانند 
نقــص عضو و یا نقص درمورد »اعتبار قانونی« باشــد مانند رعایت نکردن حقی از 
حقوق دیگران، همان طور که در قضیۀ سُمره رخ داد. او حق آن انصاری را که بتواند 
در خانۀ خویش آزاد و آســوده باشد، نادیده می گرفت و سمره سرزده و بدون اجازه 
از نصاری وارد خانه اش می شــد )سیستانی، 1414ق، 113). درنتیجه، ضرر زدن به دیگری 

می تواند گرفتن حقی از حقوق عقالیی فرد یا جامعه باشد.
ضرار نیز به معنای تکرار صدور معنا از فاعل یا استمرار آن است )سیستانی، 1414ق، 

.(131
اما مفاد قســم اول قاعده یعنی الضرر بنابر نظر صحیح که شــیخ انصاری بر آن 
پیموده چنین است: نفی هر سببی یعنی جعل حکمی که موجب ضرر گردد )انصاری، 

1286ق، 373).
مفاد قســم دوم یعنی الضرار، ایجاد سبب و راهکارهایی برای نفی ضرر رساندن 

)اضرار( است که این مفاد، دو قانون را دربر دارد:
1. حرام شمردن اضرار به صورت تحریم مولوی و تکلیفی؛

2. جعــل قانون و تعیین ســازوکارهای اجرایــی برای حمایــت از این تحریم و 
جلوگیری از ضرر زدن به دیگری در جامعه.

بایــد گفت ضرر رســاندن به دیگری، با توجه به طبیعت انســان بــرای ارضای 
انگیزه های شهوانی و غضبی خویش ســازگاری دارد. بنابراین قانون گذار باید برای 
جلوگیری از ضرر رســاندن به فرد یا جامعه قوانین بازدارنده ای را وضع کند )سیستانی، 
1414ق، 135). بــه بیان دیگر مقصود قانون گذار تنها این نیســت که ضرر رســاندن به 
دیگران حرام شــرعی و مجازات اخروی دارد، بلکه بر آن اســت که با یک عبارت 
»الضرار« برساند که چنین عملی یعنی آسیب رساندن به دیگران باید در زندگی فرد 
و در جامعه تحقق پیدا نکند و قانون گذار خود، مانع پدید آمدن آن در جامعه شود.

ایجاد سبب و ســازوکارهای قانونی برای تحقق نیافتِن ضرر رساندن به دیگری و 
سلب حق او، خود از دو اصل کلی برداشت می شود:

اصــل اول: جعِل حکم تکلیفی بازدارنده از عمل یعنی حرمت. بنابراین تحریم 
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تکلیفی، اولین گام برای جلوگیری از تحقق ضرار در خارج است.
این حکم در درون خویش، حکم جزایی بر فعل را دربر دارد )یعنی حکم تکلیفی 
حرمــت در حقیقت می گوید اگر فعل را انجام دهی، عقاب خواهی شــد( و حکم 

جزایی )قانون مجازات شرعی( دارای چنین ابعادی است:
الف. عذاب در عالم آخرت؛

ب. مجازات دنیوی به وسیلۀ تعزیر و مانند آن بنابر نظر ولی امر؛
ج. ضمان در موارد اتالف.

اصل دوم: جعل قوانین بازدارنده از تحقق خارجی ضرر رســاندن به دیگری در 
جامعه توسط قانون گذار اسالمی. به این دلیل که اگر تنها به تحریم قانونی اکتفا شود 
و حمایت اجرایی از این تحریم صورت نگیرد، طبیعت عمل در خارج ازبین نمی رود 

و نفی آن در خارج، به طور صحیح و کامل انجام نمی گیرد.
درمــورد حمایت اجرایی و قانونی نســبت به جلوگیری از تحقق ضرر رســاندن 
بــه دیگری می توان به مواردی اشــاره کرد، مانند ازبین بردن مســجد ضرار و حکم 

پیامبر؟ص؟ به کندن درخت نخل َسُمره که به حق آرامش همسایه آسیب می رساند.
این قانون گذاری )به کارگیری ســازوکارهای اجرایی(، خود بر ســه قانون استوار 

است:
الف. قانون نهی از منکر: نهی مراتب مختلفی دارد که در فقه ذکر شده است. 

پایین ترین آن، نهی گفتاری و باالترین آن آسیب به جان شخص است.
ب. قانــون برپایی عدالت اجتماعی میان مردم: این قانون از شــئون والیت 
در امور عامه ای است که برای پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ و در عصر غیبت نیز 

برای فقیهان ثابت است، زیرا جهِت حفظ نظام، راهی جز اجرای عدالت نیست.
ج. حمایــت حکم قضایی در جایی که جلوگیری از اضــرار، پس از رجوع دو 

طرف دعوا، حکمی قضایی ازجانب حاکم به شمار آید.
باید به این نکته توجه کرد که والیِت به کارگیری وسیلۀ اجرایی برای جلوگیری از 
اضرار تنها برعهدۀ حاکم شــرعی است، نه عموم مردم. نسبت به دو قانون اخیر )ب 
و ج( روشــن اســت که تحقق عدالت و حمایت قضایی تنها وظیفه حاکِم متصدی 
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حکومت و قضاوت اســت. درمورد قانون نخست )الف( میان فقها اختالف است، 
اما نظر صحیح آن اســت در جایی که آسیب به شخص )در اثر نهی از منکر( جانی 
یا مالی باشــد، اختصاص به حاکم اســالمی دارد و بقیۀ مردم چنین حقی را ندارند 

)سیستانی، 1414ق، 152-149).
به ایــن ترتیب با توجــه به این مبنای فقهی، حکومت اســالمی می تواند منشــأ 
قانون گذاری های مناسب و گسترده برای جلوگیری از ضرر رساندن های کالن شود.

نتیجــه آن که قانون گذار اســالمی بایــد جهت جلوگیری از ســلب حق حیات 
فرهنگی و معنوی جامعه و گسســت هویت فرهنگی شهر اسالمی به وسیلۀ تخریب 
میراث فرهنگی با انجام بلندمرتبه سازی و توسعۀ عمودی قوانین محکمی وضع کند. 
باید حکومت اســالمی از تخریب هویت فرهنگی شــهر اسالمی با بلندمرتبه سازی 
یک جانبه و بی ضابطه جلوگیری کند و کســانی که قصد تخریب میراث فرهنگی را 

دارند مجازات نماید.
بــه بیان دیگر، بلندمرتبه ســازی نباید منجر به تخریب اماکــن تاریخی و میراث 
فرهنگی در شــهر شــود. سیستانی در فتوایی راهگشــا و قابل توجه، تخریب میراث 
فرهنگی در توسعۀ مسجد، آن هم بنابر نیاز جامعه را اجازه نمی دهد، چه رسد به آن که 
بلندمرتبه سازی و توسعۀ عمودی شهر سبب تخریب میراث فرهنگی شود. سیستانی 

در رسالۀ خویش می نویسد:
 »... می توانند مسجدی را که خراب نشده و به دلیل احتیاج مردم، نیاز به توسعه 
دارد خراب کنند و بزرگ تر بسازند، البته در این زمینه توجه به چند نکته الزم است، 
... بناهایــی را که قدمت تاریخی دارند و جزو میراث فرهنگی به حســاب می آیند، 

اجازۀ تخریب آن ها داده نمی شود« )سیستانی، 1396، 323، مسئله 1079).
میراث فرهنگی به دو صورت ملموس و ناملموس وجود دارد که از نوع دوم، تعبیر 
به میراث فرهنگی معنوی نیز می شود (Skounti ، 2001م؛ Lenzerini، 2011م(. بنابراین باید 
توجه داشت که میراث فرهنگی شامل میراث معنوی و میراث ناملموس نیز می شود 

و منحصر به آثاری با قدمت تاریخی بسیار یا ارزش معماری فوق العاده نمی شود.
میراث فرهنگی می تواند پیامی باشــد که با هویت و حافظه تاریخی شــهر پیوند 
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خورده اســت و در بستر یک مکان شــکل گرفته است؛ مکانی که شکل و ظاهر آن 
می تواند ارزش هنری یا تاریخی نداشته باشد، اما تخریب آن مکان به نابودی این پیام 

هویت بخش می انجامد.
میراث فرهنگی هر اثر معنوی یا مادی است که از زوایای مختلفی ارزشمند است 
و در عین حال، هویت گذشته یا حال یک قوم را آشکار و آن را از سایر اقوام متمایز 
می سازد. بر این اساس، میراث فرهنگی به آثار باقیمانده از گذشتگان در طول تاریخ 

محدود نمی شود، بلکه حال را نیز دربرمی گیرد.
میراث فرهنگی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

یک: طرز تفکر و بینش ها و سنت ها و باورها؛
دو: اشیا و آثار.

به عبارت دیگر، میراث فرهنگی معنوی یا ناملموس، شامل زبان، اعتقادات، باورها 
و آداب و رســوم مردمان یک ســرزمین می شود و میراث فرهنگی مادی یا ملموس، 
مجموعه مظاهر فرهنگی و هنری اســت. این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی 
به نسل دیگر منتقل می شود، به طور مداوم به وسیلۀ اجتماعات و گروه ها در پاسخ به 
محیط و در تعامل با طبیعت و تاریخشان ِاحیا می شود و احساس هویت و استمرار را 
بــرای آن ها فراهم می کند (UNESCO، 2018م، 5). میراث فرهنگی معنوی بنیادی ترین 
جنبه های حیات اجتماعی و فکری ملت ها، منشــأ هویت ها و تنوع و خالقیت است 
(Mascari and et al ، 2009م(. در نگاهــی دیگــر، میراث معنــوی حاصل از مکان های 
قدیمی می تواند ســبب ایجاد مناسک و اعمال جمعی همچون زیارت و آینۀ فکری 

همچون شیوۀ اندیشه شود (Landorf، 2009م(.
براساس نخستین و آخرین قوانین موجود، برای این که یک شیء میراث فرهنگی 

و »اثر« نام گیرد، باید:
- از گذشتگان باقیمانده باشد؛

- نشان دهندۀ خط حرکت فرهنگی انسان در فرایند تاریخ باشد؛
- شــناخت آن موجب فراهم  آمدن »زمینه های شــناخت هویت و خط حرکت 

فرهنگی« انسان ساکن در منطقه و تاریخ آفرینش اثر باشد؛
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- شــناخت آن موجب »عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقا و ارتقای هویت و 
شخصیت فرهنگی جامعه« شود.

بنابراین ممنوعیت بلندمرتبه ســازی درصورت تخریب میراث فرهنگی براســاس 
»قاعدۀ فقهی الضرار« است.

تخریب میراث فرهنگی در شــهر به وســیلۀ بلندمرتبه ســازی، درحقیقت سلب 
حق دیگران )جامعه( نســبت به زندگی با آرامــش و تضییع حیات فرهنگی جامعه و 

ضربه زدن به هویت فرهنگی و حس تعلق در شهر است.
نکتــۀ مهم دیگر آن که طبق الضرار، بلندمرتبه ســازی نباید به گونه ای باشــد که 
ســاختمان های بلند بر خانه های دیگر که معمواًل با طبقات کمتر یا ویالیی هســتند 
اشراف داشته باشند. »این اشراف ها از مصادیق ضرری است که باید جلوی آن گرفته 
شــود و جلوگیری از چنین ضرری هم اتفاقًا باعث شــده بافت و ریخت خاصی در 

شهرهای اسالمی شکل بگیرد« )عزب، 2013م، 109).
عدم احساس امنیت و زیر سؤال رفتن حریم شخصی با بلندمرتبه سازی از مصادیق 
روشن ســلب حق دیگران است که با توجه با الضرار هم حرمت تکلیفی دارد و نیز 
دولت اســالمی باید قوانینی را جعل کند و نیز در حوزۀ اجرا اقداماتی انجام دهد که 

چنین سلب حقی در جامعه رخ ندهد.
فاصلۀ منازل دیگر با ساختمان های بلند به لحاظ اشراف باید به اندازه ای باشد که 

عرف  به تحقق آرامش و حس امنیت اطمینان پیدا کند.
البته عرف کارشناســی نیز می تواند شــاخص ها و اندازه های دقیق این اشراف را 

تعیین کند.
بنابراین باید بلندمرتبه سازی در فضا و محیط پیرامونی باز و در پهنه ای ایجاد شود 

که اشراف و مزاحمت با حق آرامش دیگران صورت نگیرد.

نتیجه گیری
از ادلۀ فقهی می توان پنج ضابطۀ اساسی را برای بلندمرتبه سازی ارائه کرد:

اول: لزوم کاربری انسانی در بلندمرتبه سازی؛
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دوم: تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی و مقدس پیرامون ساختمان؛
ســوم: گمش نشدِن منظر دینی در شهر به واســطۀ نوع بلندمرتبه سازی که نباید 

مغایر با هویت فرهنگی شهر باشد؛ 
چهارم: عدم تخریب اماکن تاریخی و میراث فرهنگی )مادی و معنوی(؛

پنجم: اشراف نداشتن و سایه اندازی ساختمان های بلند بر دیگر منازل مسکونی 
و توجه به حق آرامش و حس امنیت.

بنابرایــن با رعایــت دقیق تمامی ضوابط و شــرایط فوق، بلندمرتبه ســازی مجاز 
اســت و بلکه با توجه به رعایت حقوق شــهروندی و درصورِت بهره مندی بیشتر از 
زندگی خوب و باکیفیت در ساختمان های بلند -البته در پهنه های مجاز به نظر عرف 

کارشناس- »رجحان« دارد.
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