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Abstract 

 The rule of la-haraj is one of the facilitative jurisprudence rules in Islamic jurisprudence and one of 

its practical fields is urban life issues. Harassment and hardship in the city can manifest in physical, 

mental, social and financial forms. The study of this rule in urban life includes issues such as  

difficulty in commuting due to long distances, lack of pedestrian orientation, traffic disruption, lack 

of public transportation, difficulty of using spaces for disabled people, noise pollution, congestion, 

urban floods .The results of the research show that in the Islamic city, the ground for the 

implementation of divine commandments should be provided and the planning and measures 

should provide the comfort and peace of Muslims. In the Islamic city, urban problems should be 

anticipated and taken into account in the process of urban planning, design and management. The 

application of this rule can have results in facilitating commuting, especially for the underprivileged, 

the efficiency and comfort of using urban furniture, transit spaces, access and stopping, etc. Also, 

the ease and well-being mentioned should be a specific achievement for all ages, social groups such 

as women, children, elderly, etc. 
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 تبیین جایگاه قاعده فقهیِ الحرج در شهرسازی اسالمی
 دکتر اصغرموالئی
 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران
Email: a.molaei@tabriziau.ac.ir  

 چکیده 
کاربردی آن، مسائل زندگی  هایکننده در فقه اسالمی و ازجمله زمینهقاعدۀ الحرج از جمله قواعد فقهِی تسهیل 

گر شود. های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوهتواند در گونهشهری است. حرج و مشقت در شهر می
های زیاد، عدم دلیل مسافتوآمد بهمطالعٔه این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت

تروان و معلروالن، ها بررای افرراد ک ونقل عمومی، دشواری استفادٔه فضاکمبود حملمداری، اختالل در ترافیک، پیاده
شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعردٔه الحررج های شهری را شامل میآلودگی صوتی، ازدحام، سیالب

تروای مرتن و های معطوف به شهرسازی اسالمی است کره برا روت تیلیرل میدر زندگی شهری و جستجوی راهکار
ای و اسرنادی انجرام شرده اسرت. نترای  کتابخانه کارگیری شیوهای و با بهرشتهبین استدالل منطقی با رویکرد مطالعه

ها و اقرداما  ریزیدهد که در شهر اسالمی بایستی زمینٔه عمل به احکام الهی فراه  شود و برنامرهپژوهش نشان می
ریزی، طراحری و های شرهری بایرد در فراینرد برنامرهکند. در شهر اسالمی حرجآسایش و آرامش مسلمانان را فراه  

ویژه بررای اقشرار وآمرد برهتواند در تسهیل رفتبینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده میمدیریت شهری پیش
ایجی دربرداشته باشرد. های عبوری، دسترسی و توقف و... نتتوان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضاک 

های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دسرتاورد نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه
 مشخصی دربرداشته باشد. 

های شهری، سرهولت زنردگی قاعدۀ الحرج، شهر اسالمی، زندگی شهری، مسائل شهری، فضا :واژگان کلیدی
 در شهر. 
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 مقدمه
های پرجمعیرت و چنردمیلیونی عراملی شرد ترا بسریاری از ها و تبدیل آن به شهرد و گسترت شهررش

های غیررسرمی، جررائ  شرهری، نشرینی و سرکونتگاهمسائل و مشکال  شهری؛ از قبیرل مسرکن، حاشیه
(. قاعردۀ 52صرور  حراد پدیردار شروند نمیسرنی، خشونت و ناآرامی شهری، اعتیراد، مهراجر  و... به

است. برر اسراا ایرن  ج از قوانین اسالمی است و این قانون مانند تمام قوانین دیگر برای رفاه بشرعسروحر
گونه سختی و دشواری نیست و دین مبّین اسالم برای بشر قوانینی مدون کرده است که قانون، در اسالم هیچ

کیرد و توسرط علمرا، افراد در رفاه و آسایش باشند. این موضوع توسط پیرامبر و ائمره در احادیرت متعر دد تأ
نظران متعدد نیز تفسیر شده است. بررسی این قاعده در زندگی شهری و نمونۀ موردی شهر تبریرز و صاحب

توانرد ابعراد طراحری شرهری ایرانیماسرالمی را آسایش در ابعراد مختلرف میهای عوامل مخل آن و نمود
منظور ناد به مبانی نظری برومی و ترالت برهتر کند. ضرور  و اهمیت این تیقیق از آنجاست که استروشن

پذیری اصول مربوطه را در جامعه افزایش دهد؛ چراکه مبرانی تواند موفقیت و تیققها میکردن آنکاربردی
ها و اعتقرادا  ایرانری و اسرالمی از نروعی پشرتوانۀ حرط و منطرق بومی با اتصال به احساسرا ، اندیشره

های مستخرج از ایرن مبرانی در برین اعضرای ها و دستورالعملراهکاررو دینیمملی برخوردار است. ازاین
های تیقیرق بردین صرور  مطرر  جامعه، پذیرت و مقبولیت باالتری در عمل دارد. در ایرن راسرتا سر ال

شوند: رابطۀ قاعدۀ نفی عسروحرج و کیفیا  مییطی و زنردگی شرهری چیسرتا جایگراه قاعردۀ نفری می
 هر تبریز چگونه استا عسروحرج در کیفیا  مییطی ش

شرده اسرت و سرنط نظریرا  علمرای ابتدا، آیا  و احادیت مربوط به قاعدۀ نفی عسروحرج مطالعره 
شرود. در ادامره برا تمرکرز آسایش و راحتی تیلیل می نظران خارجی و ایرانی دربارۀ کیفیتاسالم و صاحب

های شهری... کیفیت مناسب هر و فضاموضوع مذکور در مسائل و زندگی شهری و مصادیق و انواع آن در ش
ها و استنتاجا  قبلی دربارۀ شهر تبریرز اعمرال شود. در بخش نمونۀ موردی، تیلیلاین مصادیق تعیین می

 های مبتنی بر قاعدۀ نفی عسروحرج ارائه شود. شده است تا با میک اسالمی، وضعیت، علل و راهکار
لعرۀ مسرتقی  و جرامعی در خصروع قاعردۀ نفری دهرد کره تراکنون مطاها نشران میبررسی پژوهش

عسروحرج در مسائل شهری انجام نشده است. روت تیقیق مقالۀ حاضر، تیلیل میتوای متن و اسرتدالل 
ای است. فرض اولیۀ تیقیق چنین است شهر اسالمی باید بر اسراا احکرام و رشتهمنطقی و پژوهش میان
که این عمل بر مبنای احکام، موجبا  زندگِی طوری، بهریزی، طراحی و احداث شوداخالق اسالمی برنامه

بایسرت برر مبنرای شده نکه میعبارتی دیگر، شهر ساختهآسایش و آرامش مسلمانان را فراه  آورد. بهتوأم با
شد( نباید سبب مشقت، سرختی و ضررر مسرلمانان باشرد کره اگرر ایرن احکام و اخالق الهی احداث می

، با قواعد فقهی، ازجمله با قاعدۀ فقهی الحرج انطباق ندارد. این ضررور  در آور پدید آیدوضعیت مشقت
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عنوان یکری از قواعرد فقهری در شرهر اسرالمی که قاعدۀ الحرج بهطوریشود، بهدیاگرام شکل یک دیده می
 های شهری بررسی، مطالعه و تبیین شود. تواند با ضرورِ  توجه به مصادیق و زمینۀ حرجمی

 
 
 
 
 

 . دیاگرام ارتباط معنایی قاعدۀ الحرج با شهرسازی اسالمی ننگارنده(1شکل 

 شناسی قاعدۀ الحرج . مفهوم1

آمدن چیزی شدن و گردمعنای تنگی، مشقت و ضیق است. اصل َحَرج و ِحراج، انباشتهحرج در لغت به
ود، سرنط هرر شراست، لذا معنای تنگی، سختی و فشار میان اجزای آن چیز مترراک  اسرت کره تصرور می

(؛ 52ننسرا:: « ُث َّ اَل َیِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْ  َحَرًجا»فرماید: اند. خدای تعالی میسختی و گناه را نیز َحَرج گفته
 (. 552تا555هایشان احساا ناراحتی نکنند نراغب اصفهانی، سنط در دل

نَّ َمرَ  اْلُعْسرِر »فرمرود: معنای سختی، معیشت و نقطۀ مقابل آن ُیسر است. خدای تعالی عسر نیز به ِِ َفر
دلی از نداشتن مال اسرت (؛ پط ]بدان که[ با دشواری آسانی است. ُعسره؛ سختی و تنگ2نانشرا : « ُیْسًرا

وخصروع (. معنای فقهی حرج، شدیدتر از عسر است و نسبت میران آن دو، عموم255نراغب اصفهانی، 
حرج نیست. مرال،، عسرروحرجی اسرت کره  مطلق است؛ یعنی هر حرجی، عسر است؛ ولی هر عسری

ناپذیر باشد. یسر نیز واژۀ مرتبطی است که معنای لغوی آن آسانی، تروانگری و راحتری شدید و عادتًا تیمل
نمقابل عسر( است و معنای فقهی آن مال،، عسروحرج شخصی نعسروحرجی که شخص خراع نتوانرد 

ه نروع مرردم نتواننرد آن را تیمرل کننرد( کره آن را تیمل کند( است، نه عسروحرج نوعی نعسروحرجی کر
 تکلیف ماالیطاق است. 

 های تیقیق(. معنای لغوی و فقهی عسروحرج نیافته1جدول 

 واژه معنی لغوی معنی فقهی مثال/ توضیح

کردن در سرمای غسل
شدید یا روزٔه ماه رمضان 

در حق مریض یا پیر 

هرگاه تکلیفی مشقت و 
دشواری شدیدی داشته باشد 

که تیمل آن عادتًا برای 

شدن و گردآمدن انباشته
چیزی؛ تنگی، سختی و 
فشار میان اجزای آن چیز 

 
 حرج



969 /ی اسالم یالحرج در شهرساز یِقاعده فقه گاهیجا نییتب ،یموالئ               

 

بدون تردید یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لیاظ کابرد فراوان آن در ابواب مختلف فقه، 
زایی اسرت (. منظور از فعل حرجی، عمل مشرقت22قاعدۀ نفی حرج است نعلوی گنابادی و حبیبی مهر، 

ه اواًل از حد توان مکلف خارج نباشد؛ ثانیًا سبب اختالل نظام نشود؛ ثالثًا سبب واردشردن ضررر بردنی و ک
(. بر اساا قاعدۀ نفی حرج، هر حکمی در شریعت که امتثال آن سبب 1/151مالی نشود نمکارم شیرازی، 

قل از علوی گنابادی و ن؛ به1/521سختی و مشقت فراوان برای مکلف شود، برداشته شده است نبجنوردی، 
گیرد. به همین دلیل، قواعد های مشابه را در بر می(. حرج مفهومی گسترده دارد و سایر واژه22حبیبی مهر، 

که از تیمل درصورتی
ها فراتر باشد، عادی آن

 نیست. واجب

مکلف سخت است، آن 
 .شودتکلیف ساقط می

سقوط تکلیف شاقِّ 
 ناپذیر به حسب عاد تیّمل

متراک  است تصور 
شود، سنط هر سختی می
 اند.اه را نیز َحَرج گفتهو گن

دارای مشقت زیاد است، 
ای که ازنظر عرف گونهبه

 شدنی نیست.تیمل

حرج شدیدتر از عسر است 
و نسبت میان آن دو، 

وخصوع مطلق عموم
است؛ یعنی هر حرجی عسر 
است، ولی هر عسری حرج 
نیست. مال،، عسروحرجی 

است که شدید و عادتًا 
 نشدنی باشد.تیمل

معنای سختی، نیز بهعسر 
معیشت و نقطٔه مقابل آن 

 یسر است

 
 عسر

گاهی کاری مقدور است 
ریختن نظام ه و موجب به

ه  نیست، ولی سبب 
شود؛ ضرروزیان می

ها مشمول گونه کاراین
 قاعدۀ الضرر است.

مال،، عسروحرج شخصی 
نعسروحرجی که شخص 
خاع نتواند آن را تیمل 
کند( است، نه عسروحرج 

نعسروحرجی که نوع  نوعی
مردم نتوانند آن را تیمل 

 کنند(.

 یسر آسانی، گشایش، سهولت
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فرد و های قاعدۀ نفی عسرروحرج خواهنرد برود نشراهینفقهی ضرور ، اضطرار و ضرر نیز از زیرمجموعه
 (. 56، گسترۀ مفهومی قاعدۀ نفی عسروحرجدیگران، 

اساا این قاعده، هیچ حکمی در میان احکام الهری وجرود نردارد کره انجرام آن باعرت دشرواری و  بر
عنوان قضایای حقیقی و در معنای کلی، سبب عسروحرج بررای سختی مکلف شود، بدین معنا که احکام به

پذیری شموو صور  مصداقی برای افراد موجب حرج شرود نهمرو، شود، لکن ممکن است بهمکلف نمی
(. فقها در ابواب و موضوعا  گوناگون فقهی همچرون عبرادا ، معرامال ، خرانواده، 552، عدۀ الحرجقا

اند. کاربرد وسی  اسرتناد بره ایرن امور کیفری و مسائل مرتبط با حقوق عمومی به قاعدۀ الحرج استناد کرده
یلیرل مفهرومی مشرابه نظیرر ضررر و ضررور  و اضرطرار؛ ت قاعده در کنار گزارت معناشرناختی واژگران

های گستردۀ این قاعده و در پی آن، تبیین ارتباط مفهومی حرج با مفاهی  همسوی با آن را ضروری کاربست
(. قاعدٔه الحرج نه تنها در موارد حرج جسرمانی 84 گسترۀ مفهومی قاعدۀ نفی عسروحرج،سازد نهمو، می

، حررج اجتمراعی، حررج اقتصرادی و روانیهای غیرجسمانی مثل حرج روحیکاربرد دارد، بلکه در حرج
 (. 555 پذیری قاعدۀ الحرج،شوو حرج حیثیتی و... نیز کاربرد دارد نهمو، 

 . قاعدۀ نفی عسروحرج: مبانی قرآنی و احادیث  2

خواهد و (؛ برای شما دشواری نمی142نبقره: « َو اَل ُیِریُد ِبُکُ  اْلُعْسَر »شریعت اسالمی بر حالت یسره 
یِن ِمْن َحَرج  َو مَ »نفی حرج  (؛ در دین بر شرما سرختی قررار نرداده اسرت، 24ح : «نا َجَعَل َعَلْیُکْ  ِفی الدِّ

مشکل باشد. مبتنی است. بر این اساا، ارادۀ خداوند بر آن است که زندگی انسانی بنا بر اصل راحت و بی
ی در تکالیف و نفری دشرواری، سورۀ مائده بر آسان 5سورۀ بقره و آیۀ  142سورۀ ح ، آیۀ  24خدواند در آیۀ 

کید مینگرفتن بر انسانها و تنگنفی سختی در زندگی برای انسان  کند. ها تأ
 . آیا  مربوط به قاعدۀ نفی عسروحرج5جدول 

 مشخصا   متن عربی ترجمٔه فارسی کلید واژه

در  آسااااااا ی
تکالیف و نفری 

بررای  دشواری
ها از انسررررران

 طرف خداوند

است کره  ماه رمضان ]همان ماه[
در آن قرررآن فرررو فرسررتاده شررده 

خدا برای شما آسا ی است... . 
خواهااااد و باااارای شااااما می

ترا شرماره خواهد دشواری  می

ِذَی ُأنِزَل ِفیرِه  َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
اْلُقررْرآُن ُهررًدی... ُیِریررُد الّلررُه 
ِبُکررُ  اْلُیْسررَر َواَل ُیِریررُد ِبُکررُ  

 اْلُعْسَر... .

بقااااااره  
581 
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]مقرر[ را تکمیل کنیرد و خردا را 
به پاا آنکه شما را هدایت کررده 
است به بزرگی بستایید و باشد که 

 شکرگزاری کنید. 

تکلیاااااااا  
ا اادا ت تااوان به

 ا سان

انردازۀ کط را جرز بهخداوند هیچ
 کند. ات تکلیف نمیتوانایی

رررُه َنْفًسرررا ِ الَّ  رررُف اللَّ اَل ُیَکلِّ
 ُوْسَعَها

بقااااااره  
682 

در  سختینفی 
گی برررای زنررد

ها از انسررررران
 طرف خداوند

که حرق جهراد و در راه خدا چنان
]در راه[ اوسررت، جهرراد کنیررد. 
اوست کره شرما را ]بررای خرود[ 

در دین بر شما سختی برگزیده و 
آیرین پردرتان قرار  داده اسا.  

 ابراهی  ]نیز چنین بوده است[... .

ِه َحقَّ ِجَهاِدِه  َوَجاِهُدوا ِفي اللَّ
ْ  َوَمررا َجَعررَل ُهررَو اْجَتَبرراکُ 

یِن ِمرْن َحرَرج   َعَلْیُکْ  ِفي الدِّ
ةَ   ِملَّ

 88حج  

 گرفتن تنااا 
خداونرررد برررر 

 هاانسان

خواهد بر شاما تنا  خدا  می
خواهرد شرما را لیکن می بگیرد،

پا، و نعمرتش را برر شرما تمرام 
گردانررد. باشررد کرره سررناا ]او[ 

 بدارید. 

ُه ِلَیْجَعَل َعَلْیُکْ    " َما ُیِریُد اللَّ
ِمرررْن َحرررَرج  َوَلِکرررْن ُیِریرررُد 
َرُکْ  َوِلُیِت َّ ِنْعَمَتُه َعَلْیُکْ   ِلُیَطهِّ

ُکْ  َتْشُکُروَن   َلَعلَّ

 2مائده  

آسرانی دعا بار 
 امورا  

ْر ِلي َأْمِري و کارم را برایم آسان سا   َیسِّ  62طه   َو

دشااواری بااا 
 آسا ی 

پط ]بدان که[ با دشواری آسرانی 
 (3ن است

 (2ن اری آسانی استآری با دشو

نَّ َمَ  اْلُعْسِر ُیْسًرا ِِ  (2ن َف
 (5ِ نَّ َمَ  اْلُعْسِر ُیْسًرا ن

 1ا شراح  
 2و 
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آسااااااای  و 
در راحتاااااای 

 بهشت

و بهشرت  راح.و  آسای  ]در[
 پرنعمت ]خواهد بود[

ُت َنِعی     88واقعه   َفَرْوٌ  َوَرْیَیاٌن َوَجنَّ

تروان های امرام علرینع( اسرت، میها، سرخنان و نامرهخطبهکه مجموعٔه  البالغهنهجبا مطالعۀ کتاب 
، آسرایش و راحتری در قبرال 614آسایش و راحتی را مالحظه کررد. در حکمرت ها و نکاتی مربوط به اشاره

نیرز  161نع( در خطبرۀ م علریساز گشایش و آرامش است. امرااکتفا، به مقدار نیاز بیان شده است که زمینه
، 26فرماینرد. در نامرۀ عنوان مقصد و هدفی واال برای حکومت از طرف خداوند میبه ها رااصال  در شهر

بخشری بره مرردم در کردن و اطمیناناشتر به آبادکردن شهر بیشتر از ستاندن خراج و آسرودهخطاب به مالک
کید شده است. در این بیانا  که گستره ریتی و ای وسی  در ابعراد فرردی، اجتمراعی، مردیراستای عدالت تأ

ای بررای تمرامی آسایش و راحتی فردی و اجتماعی از یک طررف وییفره شود، تیققحکومتی را شامل می
توان کند، میکه خالصۀ این موضوع را ارائه می 8ها و از طرف دیگر وییفۀ حکومت است. در جدول انسان

توسرط مرردم نهمچرون  شهری چنین استنتاج کرد: رعایت حقوق شهروندی در زندگی شهری برای طراحی
استفاده از خودروی شخصی، مصرف انرژی، خرید و مصرف کراال و تولیرد زبالره و...( و آبرادانی شرهری 

مرداری و ترأمین های عمرومی و سربز شرهری، پیادهتوسط مدیریت شهری نهمچون ارتقرای کیفیرت فضرا
 (. 15رضایتمندی مردم( نتابنده، 

 لبالغها. بررسی موضوع نفی حرج در نه 6جدول 

کلیررررررد واژه/ 
ارتبرررراط بررررا 

 شهریطراحی

 مشخصا  متن عربی ترجمۀ فارسی

آوردن فررررراه 
و آسایش رفاه و

تیقق گشایش 
و آرامرررررررش 
نآسررررررایش و 
راحترررررررررری 

هر که به مقردار نیراز اکتفرا کنرد، 
خررود را فررراه   یش و راحترریآسررا

آورد و گشررایش و آرامررش را برره 
 دست آورد. 

مررن اقتصررر علرری بلغرره »
الکفاف فقد انتظ  الراحه، و 

 «تبوا خفض الدعه

نهممممممممج 
 البالغممممه،

 حکمت
614 
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سررررررراز زمینه
آرامرررررررش و 
گشررررررایش(: 
رعایت حقروق 
شرررهروندی در 
زندگی شرهری 
نهمچرررررررون 
اسررررررتفاده از 
خرررررررودروی 
شخصرررررری، 
مصرف انرژی، 
خریررررررررد و 
مصرف کراال و 

زبالررره تولیرررد 
 و...(

امنیت یکری از 
های شررهر پایرره

 اسالمی 

بدترین شهر، شهری است کره در 
 ن امنیت نباشد. آ

خطبررررررۀ  َشرُّ الِبالِد َبَلٌد ال أمَن ِفیِه. 
عیرررررررون 
الیکررر  و 

 المواعظ

اصررررررال  در 
ها؛ عمران شهر

و آبررررررررادی 
ها و سررررزمین

تررررررررررأمین 
شررررافتمندانه و 

اصرال  را مقصد ما آن است کره 
تو نای خدا( آشرکار ای هدر شهر
 نمایی . 

و نظهررر االصررال  فرری »... 
 «بالد،

نهرررررررر  
البالغرررره: 

 161خطبۀ 
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مدارانررٔه کرامت
عنوان مردمان به

اهرررررررررداف 
حکومررررررت: 
اصرررررررال  و 

ها هدایت شهر
 و مردمان آن

آبادسررررررازی 
ها و شرررررررهر
کردن آسررررروده

مرررررررررردم و 
آوردن دسررتبه

هرا: اطمینان آن
آبادانی شرهری 
توسط مدیریت 
شرررررررررهری 
نهمچرررررررون 
ارتقای کیفیرت 

های فضرررررررا
عمررررررومی و 
تررررررررررأمین 
رضررررایتمندی 

 مردم( 

بیشرتر از سرتاندن خرراج باشرد کره انی زمین آبادباید نگریستن به 
ستاندن خراج جز به آبادانی میسر نشود و آن که خراج خواهد و بره 

خاطر آنران ساختن آسودهاز  ها را ویران کند...آبادانی ننردازد، شهر
 اند و... آوردن اطمینان که به عدالت تو خو گرفتهدستو به

  26نامۀ 
عهدنامرررۀ 

 اشترمالک

های م کردی داشرته اسرت. ی عسروحرج در احادیت پیرامبران و امامران شریعه نیرز توصریهموضوع نف
روایرا  متعددی از پیامبر اکرمنع( و امامان معصوم داللت برر نفی احکام حرجری از عهردۀ مسرلمانان 

یا قال له ان الله تعالی کان اذا بعت نب»... فرمایند: دارد. امام جعفر صادقنع( به نقل از رسول اکرمنع( می
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الله تعالی اعطی امتی ذلک حیت یقول ما جعل علیک  فی الدین مرن  نَّ أاجتهد فی دینک و الحرج علیک و 
(. 518را از عهدۀ امت برداشرته اسرت نکلینری، « ما الیطیقون»حدیت دیگر حدیت رف  است که «. حرج

عنوان آیین سهل و ین اسالم را بهبیان شده است. پیامبر اسالم، د 8این امر همان طوری که در جدول شمارۀ 
نماید. امام صادقنع( و امام باقرنع( نیز در پاسخ به س االتی مربروط بره شررایط سرخت و آسان معرفی می

 (. 18کنند نتابنده، سهولت و آسانی برای مسلمانان تبیین میدشوار، احکام دینی را به
 (21تا68و امامان نموسوی،  . بررسی موضوع نفی حرج در احادیت گزیدۀ پیامبر8جدول 

  متن عربی/فارسی کلید واژه

آئین ساه  و 
 آسا ی 

یعة السمحة السهلة» من مبعوث بره آئرین « ن بعث. علی الشر
 ام(سهل و آسانی شده

پیاااااااام ر 
 اسالم)ص(

 گرفتن تنااا 
دایرت در دین؛ 

تر دیان وسای 
 اسالم

ز صیییة بزنطی: امام باقرنع( فرمودند: همانرا گرروه خروارج ا
تر از روی نادانی که داشتند بر خودشان تنگ گرفتند، دین وسری 

رمَیه »آن است و حردیت مشرهور نبروی:  رِه السَّ ُبِعثرُت بالینیفیَّ
هَلهِ   ؛ یعنی مبعوث شدم به دین حنیِف سهل و آسان. «السَّ

اماااااااااام 
 باقر)ع(

 
 
 
 

 فی حارج در 
 دین اسالم

اوی بره امرام نروایت عبداألعلی مولی آل سام(. در این روایت ر
گوید: کسی به زمین خورده و ناخن وی جدا شده صادقنع( می

و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونره بایرد وضرو 
فرمایند: حک  این قضیه و نظایر آن، از کتاب بگیرد، امامنع( می

شود؛ زیرا خداوند فرمروده اسرت: در دیرن بررای خدا روشن می
 ست، پط بر آن مسح کن. شما حرجی قرار داده نشده ا

 
 
 
 

اماااااااااام 
 صادق)ع(

گویرد: از امرام صرادقنع( دربرارۀ شرخص جنبری ابوبصیر می
پرسیدم که دست در یرف پوستی نشاید مشک( یا سرنگی فررو 

برد، فرمود: اگر دستش نجط بروده بایرد آب را بریرزد و اگرر می
َمرا »نجط نبوده با آن غسل کند. چنرین مسرائلی از کرالم خردا 

یِن ِمْن َحَرج   َجَعَل   شود. فهمیده می« َعَلْیُکْ  ِفي الدِّ
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یسار: از امام صادقنع( دربرارٔه شخصری چنرین بنروایت فضل
کنرد، ترشرح میس ال شد که آب غسل او بره درون یررف آب، 

حضر  فرمود: مانعی نیست نخداوند در دین حرجی برر شرما 
 قرار نداده است(. 

دقنع( که حضر  در جواب پرسشی روایت ابوبصیر از امام صا
ای کره آب زیرادی در آن جمر  دربارۀ چگونگی استفاده از برکره

"… هایی در آن ریخته شرده اسرت، فرمرود: شده است و پلیدی
اخرج الما: بید، ث  توضأ، فان الدین لیط بمضریق، فران اللره 
یقول: ما جعل علیک  فی الدین من حرج؛ سطح آب را با دست 

بیرون بیراور و وضرو بگیرر، زیررا اسرالم سرخت  باز کن، آب را
فرماید: در دین، حرجی بر شما قررار داده گیرد و خداوند مینمی

 نشده است. 

 . دیدگاه مراجع تقلید دربارۀ اصل نفی حرج 3

های م کدی داشته است. این امر موضوع نفی عسروحرج در احادیت پیامبران و امامان شیعه نیز توصیه
عنوان آیین سهل و آسرانی بیان شده است. پیامبر اسالم، دین اسالم را به 5در جدول شمارۀ  همان طوری که

نماید. امام صادقنع( و امام باقرنع( نیز در پاسخ به س االتی مربوط به شررایط سرخت و دشروار معرفی می
و  (21تررا68نماینررد: نموسرروی، احکررامی دینرری را برره سررهولت و آسررانی برررای مسررلمانان تبیررین می

 شیرازی(. نمکارم
 شیرازی(. بررسی موضوع نفی حرج از دیدگاه مراج  و علمای اسالمی نهمو، همان؛ مکارم2جدول 

یه/ا دیشه کلید واژه   ظرصاحب  ظر

تکلیف بره هرر 
آور چیِز مشقت

عقررراًل میرررال 
 است.

ای عقلری اسرت و بنرای عقرال نیرز قاعدٔه نفی عسروحرج قاعده
ف به هرر چیرزی کره سربب مشرقت م ید آن است؛ چراکه تکلی

باشد عقاًل میال است، زیرا انگیرزۀ تکرالیف، اطاعرت و انقیراد 
 است. 

 حر عاملی 
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ساختی و نفی 
در تنگناااااااا 

 احکام اسالمی

، اسالمضرری و حرجی است؛ یعنی در  حک  تشری  منظور، عدم 
قانونگذار احکامی را که سبب شود افراد بره سرختی و تنگنرا دچرار 

 (.195/1نرسائل(،  فوائد األصو شوند، وض  نکرده است ن

شااااااای  
مرتضااااای 

 ا صاری 

اتیررران حکررر  
حرجررری نیرررز 
منفرری و حرررام 

 است. 

کره اتیران حکر  چنین عبادتی باطرل اسرت، بنرابراین همچنران 
 ضرری، حرام است؛ اتیان حک  حرجی نیز منفی و حرام است. 

میااااار ای 
  ائینی

نفی حکر  کره 
 اثر و نتیجۀ آن

 نفی موضوع

موضروع  یعنی اینکه با دلیرل نفری حررج، ادعرای نفری حقیقرِی 
 مترترب برر آن نیرز نفری حکرِ   حرجی شده اسرت و درنتیجره، 

طور طریق ادعایی نفی شرده و برهشود. درحقیقت موضوع، بهمی
 شود.که اثر و نتیجۀ آن است، اراده می حک غیرمستقی ، نفی 

آخو ااااااد 
 خراسا ی

در احکررررام و  
قوانین اسرالم، 
حکرر  حرجرری 

 نیست. 
نفرری سررختی و 
تنگنا در احکام 

 اسالمی

حق در مقام این است کره مفراد قاعردۀ الحررج هماننرد قاعردۀ 
الضرر، نفی نفط حک  حرجی است؛ چه حک  تکلیفی باشد و 

و قوانین اسالم، حک  حرجی  چه حک  وضعی... پط در احکام
نیست. اگر عباداتی نظیر غسرل یرا وضرو در سررمای شردید کره 
مستلزم عسروحرج است، مورد امتنان مکلف قرار گیرد، آیرا ایرن 
عبادا  صییح هستندا چنین عبادتی صییح اسرت؛ زیررا اواًل 

که بیان شرد، در مقرام امتنران برر مکلفران  قاعدۀ حرج همچنان
از باب لطف، تکلیف حرجری را منفری و  است و شارع مقدا،

 مرفوع اعالم کرده است. 

 بجنوردی

نهرری سررلطانی 
یرررا حکرررومتی 

منظور ادارۀ بررره
 جامعه

منظور از مفاد الضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یرا حکرومتی و 
 منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن نهی شرعی نیست. به

امااااااااام 
 خمینی

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
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های شهری از چند نفرر از در حوزۀ شهر و شهرسازی و حرج در خصوع توسعة مصداقی عسروحرج
شده در این زمینه و تأیید فرض مسئله، شایان توجه است. البتره فقهای شیعه استفتا شده است که پاسخ ارائه
عبرار  اسرت از: برا آرزوی سرالمتی، در  1اند. س ال ارسرالیبرخی از فقها، استفتا: ارسالی را پاسخ نداده

های جسرمانی، غیرجسرمانی، اجتمراعی، روحری و عسروحرج و انواع حرج نمانند حرجخصوع قاعدۀ 
باشردا امرا روانی، مالی( در حوزۀ شهر و شهرسازی و مسائل شهری نمانند مسائل مختلف قابل توسعه می

مطلِب صرییح همران »الله مکارم شیرازی حائز اهمیت است: در این زمینه پاسخ ارسالی از حضر  آیت
سازی، تمام اصول و قواعدی که در جهت رفاه حرال اید و الزم است در امر شهر و ساختماننوشتهاست که 

توان با فرض س ال و مسئلٔه تیقیق بنابراین می«. شهروندان است در چهارچوب موازین شرعی رعایت شود
سرازی های شرهری اسرت، بره توسرعۀ مصرداقی آن در حروزۀ شرهر و شهرکه تعمی  قاعدۀ الحرج به حرج

الله صافی گلنایگانی نیز ضمن تایید توسعه مصداقی قاعده الحرج در شهرسازی اسرالمی، در پرداخت. آیه
روشن است که مالحظه قاعده مذکور در طراحی و مردیریت شرهر در »اند: پاسخ به استفتا: مذکور فرموده

در موضوع »اند: ین امر فرمودهالله علوی گرگانی با تایید اهمچنین آیه«. مملکت اسالمی امری راجح است
شهرسازی و روابط اجتماعی هر گونه برنامه و یا روابطی که موجب ایجاد عسر و حرج و یا مزاحمت بررای 

تواند مصداقی از قاعده عسر و حرج باشرد و بایرد قروانین منطقری شهرسرازی رعایرت عموم مردم شود می
 .5«شود

 شناسی حرج و انواع آن. گونه4

قوانین در قلمرِو اختیار انسان قرار دارد و انسان مخیر است از حقوقی که این قوانین بررای او ای از دسته
کند، بهره ببرد یا به اختیار خود از آن منصرف شود. این قوانین با این هدف وض  نشرده اسرت کره ایجاد می

تر بررای ایجراد توسرعه و الزاماتی بر انسان تیمیل کند که در هر حال مکلف به رعایت آن باشد، بلکه بیشر

                                                 
کره مطرابق طوریباشرد، بهزجمله قاعدۀ الحرج می. توضیح بیشتر در خصوع استفتا: ارسالی برای فقها: شهر اسالمی میل تجلی و کاربست قواعد فقهی و ا1

ها و اقداما  باید آسایش و آرامش مسلمانان را فراه  کنرد. بنرابراین ها و طر قاعدۀ الحرج، در شهر اسالمی باید زمینۀ عمل به احکام الهی فراه  شود و برنامه
تواند بینی و در نظر گرفته شوند. این اصل میریزی، طراحی و مدیریت شهری پیشرنامههای شهری باید در فرایند بشهر اسالمی حامل قاعدۀ الحرج بوده و حرج

توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضاهای عبوری، دسترسی و توقف و... در نظر گرفته شرود. همچنرین ویژه برای اقشار ک وآمد بهدر تسهیل رفت
تروان گفرت کره شرهر عبارتی دیگرر، میهای اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... لیاظ شود. بهمی سنین، گروهکارایی و راحتی مذکور باید برای تما

قتی در ابعاد مختلرف اسالمی عالوه بر برخورداری از رو  و معنا و اخالق انسانی، میل تجلی احکام الهی و قواعد فقهی نیز بوده و برای مسلمانان، َحَرج و مش
 ریزی، طراحی و مدیریت در نظر گرفته شود.های شهری بهتر است در فرایند برنامهها و حرجنشود. از منظر قاعدۀ فقهی الحرج، مشقتایجاد 

 11/8/1811پاسخ استفتا: از آیه الله صافی علروی گرگرانی نره( در تراریخ همچنین و  51/6/1811پاسخ استفتا: از آیه الله صافی گلنایگانی نره( در تاریخ  -5
 صادر شده است که از خداوند متعال برایشان رحمت و مغفر  آرزومندی . 
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طور شود. در اصطال  به این گروه از قوانین، احکرام ترخیصری یرا برهتسهیل در کار فرد و جامعه وض  می
 شود.خالصه رخصت گفته می

به مصالیی از جمله نظ  عمومی، بره آن نوع دیگری از قوانین نیز وجود دارد که ارادۀ قانونگذار باتوجه
تروان از زیرر برار حال رعایت شود و تیت هریچ شررایطی نمیها باید در همهآن تعلق گرفته است که حری 

دیگر، آن قروانینی الزامری و امرری عبار ها شانه خالی کرد. این دسته از قوانین، قوانین امری هستند. برهآن
هرا ال  به آنتوان برخالف آن توافق کرد و در اصطها بر فرد الزم است و نمیشوند که مراعا  آننامیده می

شود. در غیر عبادا ، قاعدٔه نفی عسروحرج از نوع رخصت است؛ زیرا مفاد این قاعرده در عزیمت گفته می
اسرتناد ایرن رخصرت واق  نوعی ترخیص برای شخص واجد این عنوان است تا در صور  تمایل بتوانرد به

اجه است، از دوت خود بردارد و در شرعی و قانونی از حق خود استفاده کرده، ضیق و حرجی را که با آن مو
دیگر این قاعرده، لرزوم عبار غیر این صور ، با انصراف از اعمال این حق، ضیق و حرج را تیمل کند. به

کند؛ اما به این معنا نیست که او با قصرد تیمرل حررج نتوانرد از تیمل حرج را از سوی شخص مرتف  می
 ِاعمال آن خودداری کند. 

های مختلف اجتماعی و ازا  افزایش جمعیت، پیچیدگی قوانین، رشد عل  و دانشجوام  بشری به مو
دلیل شوند. ارتباطا  یادشده در جوامر  اسرالمی برهتری نیز میتر و پیچیدهارتباطی، دارای ارتباطا  وسی 

د ایرن پایبندی به دین، از ویژگی خاصی برخوردار است؛ بدین معنا که فقه، احکرام و قواعرد فقهری نیرز وار
کند ناحمدزاده ها متمایز میشود که جوام  دینی را با چنین خصوصیتی از سایر جوام  و ملتارتباطا  می

 (.  121تا112و دیگران، 
تنها بره آن اسرتدالل قاعدۀ الحرج، ازجمله قواعدی است کره ائمرۀ معصرومنع( در مروارد متعردد نره 
یعرف هذا و اشرباهه »اند که ن قاعده ترغیب کرده و فرمودهاند، بلکه اصیابشان را ه  در استدالل به ایکرده

پذیری قاعمدۀ شموو فرد و دیگرران، نشراهین«. من قول الله عزوجل ماجعل علیک  فری الردین مرن حررج
 شود.(. در ادامه به انواع حرج اشاره می554 الحرج،

بره اطرالق و : حرج جسمانی، یعنی مطلق ضیق و سختی و مشقت. همچنرین باتوجرهحرج جسما ی
تواند تواند جسمانی باشد، همان طور که میشود که حرج میعمومیتی که ادلۀ نفی حرج دارند، استفاده می

هایی را برای جس  انسان به ها و مشقتهای جسمانی عبارتند از اموری که سختیغیرجسمانی باشد. حرج
در بخش عبرادا  کره هرر مکلفری در ابرواب همراه دارد. این نوع حرج در فقه بسیار کاربرد دارد، خصوصًا 

هرا مواجره اسرت نهمرو، همران، مختلفی از این بخش از قبیل طهرار ، نمراز، روزه، حر ، جهراد برا آن



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 911

 

های غیرجسمانی اع  از روحی، (. حرج و مشقت منیصر به حرج جسمانی نیست و شامل حرج582تا5
 ق(. 1812 ق؛ نراقی،1115باشد نمکارم شیرازی، روانی، مالی و... می

ای است که انسان در ارتباط برا خرود، : حق، تکلیف و مسئولیت سه عنوان برجستهحرج غیرجسما ی
دین و جامعه از پذیرفتن آن ناگزیر است. اما خداونرد از روی لطرف و تفضرل، احکرام حرجری، سرخت و 

کره تکلیرف و اجبرار بره شود بار را از امت اسالم برداشته است؛ یعنی از آیا  و روایا  استفاده میمشقت
اعمالی که عسروحرج و مشقت دارد، از سوی خداوند حکی  در سطح فرد و جامعه منتفی است و بره ایرن 

 (. 114شود ناحمدزاده و دیگران، مسئله اصطالحًا قاعدۀ نفی عسروحرج اطالق می
نباشرد هایی است که مربوط به جس  و بدن شرخص ها و مشقتحرج غیرجسمانی آن دسته از سختی

فرد و دیگرران، که خود بر چند دسته است: حرج مالی، حرج روانی، حرج حیثیتی، حرج اجتماعی نشاهین
پذیری قاعدۀ حررج و شرمولیت آن در خصروع به ماهیت تنوع(. باتوجه582 پذیری قاعدۀ الحرج،شوو 
عردۀ حررج اسرتناد هرای غیرجسرمانی بره قاهای غیرجسمانی و اینکه فقها در موارد مختلفی از حرجحرج
های انرد و از آنجرایی کره آسریبهای جوانیی از این قاعده مردد گرفتهرفت از مشقتاند و برای برونکرده

مراتب بسررا بررههای جسررمانی نیسررت و چههررای غیرجسررمانی در جامعررۀ کنررونی کمتررر از آسرریبحرج
با استناد به این قاعرده در تمرام انرواع ناپذیری کند؛ های سو: جبرانناپذیرتر باشد و فرد را دچار پیامدتیمل
آوردن حک  شرعی برآمد و از احکام تکلیفری وجروبی یرا تیریمری اولری دستتوان درصدد بهها میحرج

واسطۀ وجود انواع حرج دست کشید و حکمی متناسب با شررایط عسرروحرج را اسرتنباط کررد نهمران، به
552  .) 

ه اقداما  و تصرفا  مالکانۀ شخصی در ملرک خرود بدیهی است در مواردی کهای اجتماعی  حرج
دیده از این اقدام، مبادر  بره اعترراض و که مالک آسیبسبب ایجاد حرج مالکان مجاور باشد، تا هنگامی

بودن تصرف مالکانۀ شخص مرذکور، توان فقط به استناد حرجیطر  موضوع در میکمه نکرده است، نمی
 حرجی حک  کرد.  الغای آثار تصرف او و رف  اموربه

تواند جسمانی و غیرجسمانی باشد آید، حرج میبه اطالق و شمولی که از ادلۀ حرج به دست میباتوجه
هایی است که در برخی موارد دامن مکلف را های غیرجسمانی، حرج اجتماعی یکی از حرجو در بین حرج

ج تمسک جست. حرج اجتماعی آن دسته هایی از سختی و مشقت آن باید به قاعدۀ الحرگیرد که برای رمی
هایی اسرت کره انسران را ازنظرر اجتمراعی در مضریقه قررار دهرد و بررای او ایجراد ها و مشرقتاز سختی

 (. 525کند نهمان، عسروحرج می
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به عمومیت و شمول و اطالقی که از ادلۀ نفی عسروحرج از آیا  و روایا  باتوجهروا ی  حرج روحی
بسرا روانی را نیرز ملیرق کررد؛ زیررا چهتوان به اقسام حرج غیرجسمانی، حرج روحیشود، میاستفاده می

لیاظ روحی و روانری در مشرقت و سرختی و تنگنرا قررار برخی از مکلفان در مواردی از تکالیف شرعی به
کنندٔه ایرن مشرقت و سرختی باشرد. منظرور از تواند برطرفگیرند که جز قاعدۀ الحرج چیز دیگری نمیمی

روانی در مشقت و فشرار لیاظ روحیشود انسان بهروانی آن دسته از اموری است که سبب میروحی حرج
های روحی روانی شود؛ مانند ها و فشارتواند باعت رف  این سختیو سختی قرار بگیرد که قاعدۀ الحرج می

، اع  از فعرل یرا ترر، (. برخی از امور584تا9دلیل رف  عسروحرج از شفی  نهمان، جواز اخذ به شفعه به
گونه مروارد در مضریقه و سرختی قررار شود و انسان در اینوجودآمدن حرج روحی و روانی میفعل سبب به

کمک قاعردۀ نفری حررج گیرد که در همۀ این موارد، حرج ناشی از تیمل شرایط نرامطلوب اسرت و برهمی
 (.  521شود نهمان، ها نیز مرتف  میگونه سختیاین

حرج در برخی موارد، حرج مالی است؛ بدین معنا که انجام برخی از تکالیف، سبب لی  های ماحرج
شود مکلف در مضیقه و سختی مالی قرار بگیرد و ازنظر مالی به عسروحرج بیفتد که در این صرور  برا می

ت شود. منظور از حرج مالی امروری اسراستفاده از عموم قاعدۀ حرج آن سختی و مشقت مالی برداشته می
تعبیری ضرر مالی به او ها در مضیقه و مشقت مالی قرار بگیرد یا بهدادن آنشود مکلف با انجامکه سبب می

کمک قاعردۀ هایی از حرج مالی وجرود دارد کره برهبرسد و از این نظر دچار عسروحرج شود. در فقه نمونه
 (. 582د نهمان، شوهای مادی و مالی از مکلف برداشته میها و سختیالحرج، این مشقت

شرده را یکی از مصادیق این حرج، روابط استیجاری است. در مرواردی کره دادگراه تخلیرٔه ملرک اجاره
توانرد لیاظ کمبود مسکن سبب عسروحرج مستأجر بداند و معرارض برا عسرروحرج مروجر نباشرد، میبه

أجر را بره تصرمیما  مهلتی برای مستأجر قرار بدهرد. قانونگرذار در ایرن مرورد، مسرئلة عسرروحرج مسرت
ها که پیش از تصویب این ماده اتخراذ شرده نیرز تسرری داده اسرت و در تبصررۀ مرادۀ اجرانشدٔه قبلی دادگاه

ای تشرکیل دهرد، هرای ویرژهمذکور، شورای عالی قضایی را مکلف کرده است که در اولین فرصت، دادگاه
ادر شده و هنوز اجرا نشرده اسرت را تجدیردنظر ها یا ادارة ثبت صتمامی احکام تخلیه را که از طرف دادگاه

دنبال ایرن کند و چنانچه تخلیۀ منزل مستلزم عسروحرج برای مستأجر باشد، آن حک  را متوقرف سرازد. بره
، قانونگذار اجرای مفاد قاعدۀ عسروحرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمی  داد 1658حک  در سال 

قانون روابط مروجر و مسرتأجر  9عنوان تبصرۀ یک به مادۀ یاق یک تبصره بهموجب مادۀ واحدۀ قانون الو به
علت کمبرود در مواردی که دادگاه، صدور حک  تخلیۀ اماکن آموزشی را به»مقرر داشت:  1658/ 5/ 54در 
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مد  پن  سال از جای مناسب موجب عسروحرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رف  عسروحرج، به
 (. 118تا116نمیقق داماد، « اری کند و این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا استصدور حک  خودد

 های شهری از منظر فقهی. حرج5

ریزی برای فضای کالبدی مرردم اسرت از ایرن اصرل مسرتثنی معماری و شهرسازی نیز که نوعی برنامه
خوبی لیاظ حی میال  باید بهنیست؛ برای مثال، توجه به مسئلۀ امنیت و احساا آرامش و راحتی در طرا

دادن تکالیف مذهبی نباید سخت باشد و بایرد مردل شهرسرازی و شود. همچنین در جامعۀ اسالمی، انجام
توانرد در کرارایی و راحتری اسرتفاده از دادن تکالیف شرعی کمک کند. این اصل میشکل معماری به انجام

رفته شود. همچنین کرارایی و راحتری مرذکور بایرد های عبوری و نشیمن و... در نظر گمبلمان شهری، فضا
های اجتماعی نظیر زنان، کودکران، سرالخوردگان و... لیراظ شرود. بردین ترتیرب برای تمامی سنین، گروه

توان گفت: شهر اسالمی عالوه بر برخورداری از رو  و معنا و اخالق انسانی، میل تجلی احکام الهری می
لمانان حرج و مشقتی در ابعاد مختلف ایجاد نشود. از منظر قاعدۀ فقهی و قواعد فقهی نیز است و برای مس

ریزی، طراحری و مردیریت در نظرر گرفتره های شهری بهتر است در فرایند برنامهها و حرجالحرج، مشقت
 شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . دیاگرام ارتباط معنایی قاعدۀ الحرج با شهرسازی اسالمی ننگارنده(8شکل 
آسرایش و آرامرش در ابعراد کالبردی، ر زندگی فردی و جمعری شرهروندان، نیازمنرد عنوان بستشهر به

مییطی اسرت. مسرائل شرهری و روانی و زیست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حرکت و دسترسی، روحی
های معاصر ایران مملو از مسائلی در ها دارند. شهرتأثیر باالیی در رضایتمندی، رفاه و کیفیت زندگی انسان
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شد  تضعیف کرده اسرت؛ مسرائلی از قبیرل آلرودگی هروا و آسایش و آرامش را بهعاد مختلف هستند که اب
صدا، اختالال  ترافیکی، اغتشات و آشفتگی سیما و منظر شهری، شلوغی و ازدحام بیش از حد در مراکرز 

نرا  و خردما  عردالتی در توزیر  امکادفاع و ناامن، بیهای بیهای اجتماعی، وجود فضاشهری، آسیب
هرا طور روزمرره برا آنبه توان و معلوالن که انسانهای ک های شهری برای گروهبودن فضاشهری، نامناسب

 آسایش و آرامش جسمی و روحی اوست. درگیر است و مان  پیشروی 
ایش است. انقالب صنعتی و روابرط صرنعتی منجرر بره سرعت در حال افزشهرنشینی در دوران اخیر به

اسرت. ایرن مسرائل و مشرکال ، برا سراختار و کرارکرد  رشد و توسعٔه شهری توأم با مسائل متعددی شرده
هایی که رشد نرامتوازن و نابسامان شهری مالزمه دارد. هرچند شهر همیشه دارای کارکرد مثبت نیست، شهر

های اقتصادی، اجتمراعی، فرهنگری، مییطری، کالبردی و هایی را در حوزهساختار ناسال  دارند، کژکارکرد
(. چنانچره 52گیرد نمیسرنی، کنند، در چنین شرایطی شهر حالت بیمارگونه به خود میسیاسی تجربه می

اند. معضرال  برخی از مسائل شهری در حال حاضر از مشکل به معضل و از معضل به بیران تبدیل شده
رفته حیرا  شرهری را برا اخرتالل مواجره کررده و ها رفتهمییطی و کالبدی شهر، زیستاجتماعی، ترافیکی

پذیری های اجتمراعی و آسریبمسائل دیگری را در ابعراد سرالمت جسرمی و روحری شرهروندان، آسریب
 است.  زده ازپیش شهر را رق بیش

ی، کالبردی، کرارکردی و مییطتوان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستمسائل شهری را می
اعتماد و هایی از قبیل اعتیاد، سرقت، ناامنی و نبودن بندی کرد. مسائل اجتماعی شامل آسیبمدیریتی دسته

گرایی، رفتن سرمایۀ اجتماعی و... است. مسائل فرهنگی شامل الگوبرداری از فرهنگ بیگانه، مصرفازبین
های بومی در سبک زندگی شرهروندان اسرت. مسرائل ینها و آیتوجهی به سنتتضعیف فرهنگ بومی و ک 

وهوا و صدا و مصرف بیش از حد انرژی است. مسائل کالبدی شامل های آبمییطی شامل آلودگیزیست
های عمرومی، مبلمران شرهری اسرت. ها ازنظر تراک ، ارتفاع، حری ، سطح اشغال، فضاآشفتگی ساختمان

های شرهری، عردم تروجهی بره زیرسراختدما  شرهری، ک مسائل کارکردی شامل توزیر  ناعادالنرة خر
های دخیرل توجهی به تخصصریزی کاربری زمین است. مسائل مدیریتی شامل ک میوری در برنامهمیله

های اسالمی سازی است. در شهرگیری و تصمی آشنایی به احکام اسالمی در تصمی در مدیریت شهری، نا
ها ریزی و طراحی و مدیریت شهرگیری و برنامهسازی و تصمی ی در تصمی ایرانی، استفاده از احکام اسالم

امری ضروری و بدیهی است. همان طوری که احکام دین اسالم شامل قواعد فقهی جام  و متعددی است 
تواند در تعالی شهر و شهروندان راهگشا باشد، یکی از این قواعد فقهری قاعردۀ نفری عسرروحرج در که می

 های حل مسائل شهری م ثر باشد. تواند در تبیین اصول و راهکاروط به انسان است که میامورا  مرب



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 916

 

کیدشده در معماری و شهرسازی اسالمی، اصل مسئولیت افراد راجر  بره حقروق  یکی دیگر از موارد تأ
های احتمرالی است. تمام افراد نسبت بره یکردیگر در قبرال خسرار  خداوند و مخلوقا  نقاعدۀ الضرر(

ها نباید به دیگران خسارتی وارد کند. مطابق با اصل مسّل  عقالیی تأییدشردۀ وسازسئولیت دارند و ساختم
شرع مقدا، هرگونه مباشر  در اتالف و نیز تثبیرت در آن موجرب ضرمان اسرت، حتری اگرر ایرن اترالف 

گاهانه و غیرعمدی باشد. مدیریت ساخت برداری یا نظار  رهها اع  از مراحل طراحی، اجرا و بهوسازغیرآ
ویژه در بر این مراحل نباید حقوق عمومی آحاد شرهروندان را تضریی  کنرد. مسر لیت انسران در شرهر، بره

. مس لیت انسان راج  به خداوند: انجام فررائض دینری و 1تواند در سه ُبعد تبیین شود: های شهری میفضا
ها: رعایت حقوق لیت انسان راج  به سایر انسان. مس 5انسانی شامل عبادا ، اخالق دینی و انسانی و...؛ 

. مس لیت انسان در خصوع سایر مخلوقا  6ها در امور اجتماعی و...؛ پذیری انسانشهروندی، مس لیت
 زیست، مناب  طبیعی و... بودن راج  به مییط نحیوانا ، گیاهان، عناصر طبیعی و...(: متعهد

آسایش و راحتی شهروندان را  تواند موجبا /مدیریت شهری میریزی/طراحیتوجه به این امر در برنامه
 فراه  کند. 
نیز مهمترین اصول در معماری و شهرسازی  درآمدی بر هویت اسالمی در معواری و شهرسازیکتاب 

. اصل سیر از کثرر  5میوری؛ . اصل عدالت1کند: چنین توصیف میدوران اسالمی را در چهار اصل این
ها یوربندی فضایی، اصل مرکزگرایی، اصل سلسلۀ مراتب فضایی، اصل اسرتقالل فضرابه وحد : اصل م
گرایری برر بندی حرکرت در درون فضرا نسریالیت(، اصرل تقردم درونها، اصرل سراماندر عین وحد  آن

. اصرل سریر از یراهر بره 6گرایی، اصل سیر از هندسٔه آفاقی در شهر به هندسۀ انفسری در معمراری؛ برون
بندی گرایی، اصرل برترری فضرا برر ترودۀ سراختمان، اصرل سرامانگرایری، اصرل نشرانهانتزاع باطن: اصل

بندی اهرداف کمری و کیفری: اهرداف . اصل رده8انداز، اصل تعامل مکمل میان معماری و طبیعت؛ چش 
های فنری و مهندسری(، اهرداف کرارکردی نچنردگانگی در کرارکرد(، اهرداف ساختاری نرعایت دسرتاورد

ساز، اصل لزوم تهذیب نفرط معمراران و شهرسرازان گیری از تزئینا (، اهداف هویتشناسانه نبهرهزیبایی
 (.514تا511کار، صصننقره

توانرد در توان چنین استنباط کرد که درنظرگرفتن مالحظا  فرهنگری، اجتمراعی و مرذهبی نیرز میمی
شرهری در  هرا در طراحریرعایرت حری  مثرالآسایش و راحتی م ثر باشد؛ بررای  ارزیابی و ارتقای کیفیت

عمومی یررا های خصوصرری و نیمررهآسررایش و راحترری سرراکنان و کرراربران را درون فضرراجامعررۀ اسررالمی، 
کید بر اصل رعایت حقوق خداوند و مخلوقا  نقاعردۀ الضررر( در خصوصی بهنیمه دنبال داشته باشد یا تأ

 ها کمک وافری کند. کیفیتشدن این اصول و تواند به نهادینهامر شهرسازی می
یز ونقرل، تواند در ابعراد حملشهری می: آسایش و راحتی معطوف به طراحی  مو ۀ موردی؛ شهر ت ر
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ها و... مطالعه شرود. ایرن ابعراد خرود مییطی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، خدما  و زیرساختزیست
 شود: ها اشاره مییر به برخی نمونه(. در ز5ها و موارد متعددی است نشکل ها، کیفیتشامل مصداق

ها، کمبرود بودن مسیرطرفهمداری، یکپیادهدلیل فاصلۀ زیاد، عدم وآمد به. سختی و دشواری در رفت1
 ها برای معلوالن، سالخوردگان و... .بودن فضاونقل عمومی، نامناسبحمل

 لی نمانند تفرییی، ورزشی(.های حداقلی در شعاع زندگی همسایگی و مینشدن نیازتأمین. 5
 ها، استفادۀ بیش از وسایل نقلیه، ترافیک سنگین. ازحد و مزاح ؛ ازدحام اتومبیل. سروصدای بیش6
هرای های شهری؛ اختالل در تردد، سرازیرشدن آبهای سطیی و ایجاد سیالبنشدن آب. مدیریت8

 های خصوصی و... .سطیی به فضا
 پذیر.ویژه برای افراد آسیبتی جسمی نتنفسی، قلبی، کلیوی و...( بهوهوایی؛ ناراح. آلودگی آب2
های ها؛ احسرراا نرراراحتی و نرراامنی در فضرراوسررازنکردن حررری  و اشرررافیت در ساخت. رعایررت5

 ها به یکدیگر.ها و بنادلیل اشرافیت فضاعمومی بهخصوصی و نیمهخصوصی، نیمه
ازحرد دلیل انباشرتگی بیشهای صنعتی برهها، آالیندهمانددلیل مدیریت ضعیف پس. بوی نامطبوع به2

 کارخانجا  صنعتی. 
 . ایجاد جزایر گرمایی و کمبود فضای سبز در شعاع زندگی همسایگی و میلی4
کننرد نمبلمران شرهری، عالئر  و آسرایش را حمایرت نمیهای معماری و شهری که راحتری و. طر 9

 وساز در تضاد با توپوگرافی و...(.ختها، ساها، ورودی میله و مجتم تابلو
 آسایش اقلیمی یعنی سایه و آفتاب، باد و بارت. های اقلیمی؛. ناهماهنگی با زمینه11
خروردن تعرادل اقلیمری شرهر و هرای گررم و دمرای هروا و بره . تغییر تدریجی اقلی  و افزایش روز11

 شهروندان و افت کیفیت زندگی. 
 ها. افیکی و ازدحام بیش از حد ماشین و سروصدای مزاح  خودروازحد تر. اختالال  بیش15
 
 
 
 
 
 
 

 ها در زندگی شهری و مدیریت شهری ننگارنده(های شهری و مصادیق آنحرج. 1شکل 

های شهری و حرج

ها در زندگی مصادیق آن

شهری و مدیریت 

 شهری

 

 :نظام کاربری و فعالیت

های ها و فعالیتکابری

ناسازگار و مزاحم زندگی 

خصوصی و عمومی 

 هاانانس

 

 

 

ناهماهنگی  :نظام کالبدی

رعایت حریم یا زمینه، عدم 

و اشرافیت در 

وسازها، مناظر ساخت

 نامطلوب بصری

  

 

نظام فرهنگی و 

توجهی به : کماجتماعی

ها حقوق شهروندی و حریم

ازحد، ضعف ، ازدحام بیش

 و امنیت ایمنی

 

 

نظام طبیعی 

آلودگی  :محیطیزیست

وع، آب و هوا، بوی نامطب

 کمبود  فضای سبز، روان

 های سطحی مزاحمآب

 

 
 

 نظام مدیریت و 

ضعف  :برداریبهره

های مقررات مربوطه، طرح

معماری و شهری مخل 

 راحتی و آسایش انسان
 

 
 

سختی و  :ونقلنظام حمل

وآمد، دشواری در رفت

های دشواری استفاده از پله

  هوایی و زیرگذرها
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ونقرل، مصرادیق آسایش و دشرواری در دسترسری و حمل ق   وحرج و مشق. در دسترسی و حم 
امر در دسترسی سواره و پیاده از مقیاا کالن تا خررد را شرامل شود. این مثبت و منفی متعددی را شامل می

ونقرل توان به این مروارد اشراره کررد: شربکۀ حملتبریز می ها و مصادیق مثبت آن در شهرشود. از نمونهمی
بودن میرزان تصرادفا  پایین های تندرو و مترو درحال ساخت(،توسعه ناتوبواعمومی پذیرفتنی و درحال

راه مردار نماننرد پیرادههای پیادهوجود معابر و شربکٔه مسریر، داخل شهر و امنیت باالی ترافیکیرانندگی در 
غربری در شرهر های مناسب شرقی های مسیرراه ولیعصر(، برخورداری از شبکهتربیت، بازار تاریخی، پیاده

میرال  جدیرد در  برخرورداری، بهمن، کمربندی شهید کسرایی و...( 89کنار، بلوار آزادی، نمسیر چای
های برخورداری از زیرساخت، شهر از شبکٔه معابر مناسب و کارا نکوی منظریه، پرواز، خیام، رشدیه و...(

ها کاهش مشکل ترافیک با زیرگرذر، شهری مناسب و کارا ناتوبان، جاده، راه ریلی و هوایی(ونقلی بینحمل
 مینی در بافت مرکزی شهر و... . های زیرزهای روگذر در نقاط پرترافیک، عابرگذرو پل

توان بره ایرن مروارد ونقل( در شهر تبریز میآسایش و راحتی در حملها و مصادیق منفی ننبود از نمونه
اقلیمی، نبود سایه، نبود رواق، کمبرود  نبود آسایشدالیل ها نبهمداری بسیاری از مسیراشاره کرد: عدم پیاده

هرای مسرافری و براری دروازۀ تهرران، نبرودن گاراژقعیت استقرار و متمرکزبودن موپوشش گیاهی، نامناسب
های هوشرمند کنتررل هنگام سیسرت کارنگرفتن مناسرب و برهونقلی و بهضعف تسهیال  و امکانا  حمل

ترافیک در شهر، تزاح  میان نقش عبوری و نقش شهری و اجتماعی در برخی از معابر همچون امام، آزادی 
ها و های مناسرب و کرارای شرمالی جنروبی در شرهر، دشرواری در پیرداکردن مسریردان شبکهو کارگر، فق

شردن ویژه برای مسافران و گردشرگران و غیربومیران، عبوریویژه در بافت مرکزی و تاریخی( بهها نبهنشانی
های شبکهبسیاری از معابر فرعِی میال  در بافت تاریخی و مرکزی شهر، توسعۀ عمودی شهر بدون تأمین 

به افرزایش ویژه در داخل میال ، کمبود پارکینگ و گسترت تدریجی معضل مذکور باتوجهمورد نیاز آن به
ویژه در بافرت مرکرزی( و ها نبرهبودن برخری مسریرطرفرهمداوم شکاف نسربت خرودرو بره پارکینرگ، یک

و نبود ترردد آسران، وجرود  وآمدونقل عمومی، گرفتگی در ترافیک و دشواری رفتنداشتن به حملدسترسی
 های هوایی متعدد و... پل
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ونقل و دسترسی هایی از موارد نبود آسایش و راحتی در زندگی شهری در ُبعد حمل. نمونه8شکل 
 های تیقیق(نیافته

یسا. مییطی، آسرایش و دشرواری در ُبعرد طبیعری و زیسرتمحیطی  حرج و مشق. در مسائ   
شود. این امر در دسترسی سواره و پیاده از مقیاا کالن تا خررد منفی متعددی را شامل می مصادیق مثبت و

هرای جدیداالحرداث اند از: وجود پار،ها و مصادیق مثبت در شهر تبریز عبار شود. از نمونهشامل را می
وجرود -بریرزای، فضرای سربز دانشرگاه تهای ناحیرهنباغالرباغی، پار، مشروطه، پار، طالقانی، بوسرتان

هرای وجرود الگو -پوشران و...(آبراد، خلعتشرمال، براغ فتحگلی، باغهای ارزشمند تاریخی نباغ ائرلباغ
های قاجراری برا حیراط شهری گذشتۀ تبریرز نخانرهبومِی مسکونی و تجاری در معماری و طراحی اقلیمی

ها و هرا جداکننردٔه میلرهه اسرت نباغها برودها و میلهباغی(، شهر تبریز در گذشته باغشهر، ترکیبی از باغ
شرمال، شرنب غرازان، ربر  رشریدی، شرتربان، ششرگالن، سررخاب، میشه، باغها( نباغمرزی سبز بین آن

های ماسره مهادمین، چهارمنار، گجیل و ...(، پوشش گیاهی بومی، مصالح بومی ندرخت تبریرزی، سرنگ
علی( در شرمال تبریرز و بنکردن تنۀ عینالی نکروه عرونهای قرمز و...(، پروژٔه درحال انجام سبزآهکی، آجر

اقلی  سرد کوهستانی، شرایط زندگی مطلوب و راحتی را در فصول گرم -زیست شهرفواید مثبت آن بر مییط
کند. رعایت اقتصاد در مصرف و تالت مضراعف در تولیرد و مصررف بر شهروندان و گردشگران فراه  می

های مییطی: پاکیزگی شهر و فضراویت مییط زیست است. فرهنگ زیستنانرژی، کاال، طبیعت( برای تق
دهرد. های خانگی مضرر را کراهش میشهری، فرهنگ بومی تولید و مصرف میصوال  بومی، تولید زباله
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های سرپوشیده، مییطری مسراعد و راحرت بررای کرار و ویژه بازار تبریز، با مسیربافت مرکزی و تاریخی به
 کند و... . فعالیت را فراه  می

انرد از: مییطی( در شهر تبریز عبار آسایش و راحتی در ُبعد زیستها و مصادیق منفی ننبود از نمونه
های سبز و مییطی منطقٔه تبریز، کمبود فضاهای زیستتعادل بین بارگذاری صنعتیمجمعیتی با تواننبودن 

برومی در هرای اقلیمیتروجهی بره الگومرور زمران(، بیباز شرهری نپرار،، بوسرتان، تخریرب باغرا  بره
هرای های سکونتی، تجاری، فرهگری و... نماننرد پرروژۀ عتیرق در بافرت تراریخی، برجوساز واحدساخت

یاچۀ ارومیاه خشکهای منفی و نامطلوب پذیری شهر از پیامدرسانی و...(، تأثیرمیدودۀ پل آب شدن در
شدن تردریجی واسطۀ خشکارزت در منطقه بهبایر و بی ها و ذرا  نمک، گسترت اراضیبا افزایش ریزگرد
اراضی غرب و جنوب شهر نماراالن، خطیب و...(، آلودگی جریانا  سرطیی  خیزیسی دریاچۀ ارومیه، 

و معابر شهری بره  های خا گیها و پسابدف   امناسب فاضالبرود نقوری چای( و داخل شهر مهران
هرای مسرکونی در حرری  پرروازی فرودگراه نآلرودگی ال  و مجتم شدن برخی از میبستر رودخانه، واق 

رود و تبعررا  رود و سرریمینههای زرینررهصرروتی(، کمبررود آب نشرررب و صررنعتی( و اسررتفاده از رودخانرره
هرای در بافت های جدیاد حرارتایجزیرت حرارتی شاهر و ایجااد هساتهمییطی آن، بسط هستۀ زیست
ها و امراض قلبی و ریروی و شررایط نامناسرب زیسرت بررای ماریکارگاهِی حاشیۀ شهر که سبب بیصنعتی

نشین و خودرو در شمال شهر تبریز و های حاشیهها در بافتشود، ناپایداری دامنهسالمندان و کودکان را می
 دست و... . ها به منازل پایینها و پسابنشت فاضالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های سطیی در آبشهر در شمال و جنوب شهر؛ روانخیزی شهر تبریز؛ توپوگرافی . مشکل سیل2شکل 
 های تیقیق(که آسایش زندگی خصوصی و عمومی را بر ه  زد نیافته 1691های تابستان بارت
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های سبز در میدودۀ مرکزی شهر کر  و شود توزی  فضاهمان طوری که مشاهده می 2در نقشۀ شمارۀ 
آسایش و راحتی در این ازحد در میدودۀ مرکزی شهر، بیشبه تراک  فعالیتی و ازدحام ناکافی است. باتوجه
 میدوده پایین است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آسایش و راحتی زندگی را تضعیف ویژه در میدودۀ مرکز شهر تبریز؛. کمیت پایین فضای سبز به5شکل 
 های تیقیق(کند نیافتهمی

شرهروندان در ُبعرد  آسرایشحرج و مشق. در مسائ  خدماتی )تأسیسات و تجهیزات شاهری(  
دهی تأسیسرا  و تجهیرزا  شود. این امرر در پاسرخخدما ، مصادیق مثبت و منفی متعددی را شامل می

ها و مصادیق مثبت در شرهر تبریرز شود. از نمونهشهری از مقیاا کالن تا خرد، موارد متعددی را شامل می
مرکز خدماتی شهر کره دسترسری آسران را  اند از: شعاع مناسب میدودۀ بافت تاریخی شهر تبریز ازعبار 

رود را ده در گذشته که قسمت شرمال مهررانهای کارآمد و پاسخبازار(، احداث پل15کند نشکل فراه  می
های کافی در سطح شهر ها و هتلپذیرهای پذیرایی، مهانکند، وجود واحدبه مرکز خدماتی شهر ممکن می

شررهریور و...(، وجررود 12پررذیرایی و اقررامتی خیابرران فردوسرری،  هایبرررای مسررافران و گردشررگران نواحررد
نشرانی بره تعرداد های آتشهای تجاری با تولیدا  بومی و با شعاع دسترسی مطلوب، وجود ایسرتگاهواحد

های آموزشی دانشگاهی متعدد، وجود مسجد به تعداد کافی و در شعاع دسترسی راحتی، وجود کافی، فضا
 های اطراف و... . دهی به تبریز و سایر شهری و خدما خدما  درمانی و بهداشت
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خرورد: های مخل آسایش و راحتی، مواردی بره ایرن شرر  بره چشر  میاز طرف دیگر عوامل و نمونه
غربی و دوری از مرکرز خردماتی شرقی و جنوب کشیدگی و گسترت نامناسب شهر تبریز در راستای شمال 

تناسرب ترراک  نۀ ناکرافی تأسیسرا  و تجهیرزا  شرهری، نبرودن (، سرا15دهی نشکل شهر برای خدما 
هرا، وجرود های بهداشرتی در سرطح شرهر و کیفیرت پرایین آنجمعیتی و خدما  موجود، کمبود سرویط

زدن سهولت ارائۀ خردما  موردنیراز میردودۀ مربوطره(، های وسی  صنعتی در شهر و حومۀ آن نبره پهنه
های ورزشری و تفرییری و شرعاع ن در داخل و حومۀ شهر، کمبرود فضراهای وسی  نظامی فراواوجود پهنه

های آموزشی میلی و شعاع های فرهنگی و تفرییی در سطح شهر، کمبود فضاها، کمبود فضانامطلوب آن
های خرردماتی از بررومی برره غیربررومی شررهری واحرردهررا، تغییررر الگرروی معمرراری و طراحینررامطلوب آن

 و...(.  هاهای تجاری، پاساژنمجتم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرقی و دوری از مرکز شهر،  غربی، جنوب . گسترت نامناسب شهر تبریز در راستای شمال2شکل 
 ) گار ده(دشواری استفاده از خدما  مرکز شهر 

مرکز تجاری، اداری و خدماتی شهر است  -بافت تاریخی و میدودۀ بازار تبریز-شهر تبریز 4در منطقۀ 
اند های مه  این منطقه عبار فعالیتی، کاربری و تردد سواره و پیاده مواجه است. عملکردکه با تراک  باالی 

هرای پرمراجعره ها و مراکز تجاری نروین، ادارهها، میوراز: بازار تاریخی تبریز با عملکرد فراشهری، پاساژ
نمسرجد جرام  و مسراجد ها، شهرداری و...(، مراکز فرهنگی و مرذهبی ویژه دارایی، استاندارای، بانکنبه

هرای ها و میورها، رسرتورانپرذیرهرا، مهمانها( و مراکرز خردماتی نهتلای، مصال و موزهشهری و ناحیه
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شرهری کنرار و...(، مراکرز ترافیکری نپایانرٔه دورنخدماتی؛ مانند فردوسی، تربیت، بازار، جمهروری، چای
 کسی(. های اتوبوا و تاهای طبقاتی، ایستگاهمیققی، پارکینگ

دهی رغ  نقاط قو  متعدد، ازنظر غنای کالبدی و عملکردی و خودکفابودن در پاسخاین میدوده علی
وهروا و (: آلرودگی صروتی، آلرودگی آب2های مراجعان، نقاط ضعف متعددی دارد نجردول شرمارۀ به نیاز

این میردوده بسریار  های استراحت موقت برای مراجعان درکمبود پارکینگ و کمبود مبلمان شهری و مکان
آسایش و راحتری را  مشهود است. در طر  کاربری پیشنهادی این منطقه به فضای سبز و باز که سرزندگی و

توانرد در های خردماتی ریزدانره کره میتوجهی شده است. در ُبعد خردماتی، بره واحردکنند ک تقویت می
توانرد در راهی کره میاست. شبکۀ پیاده های خاع راهگشا باشد، توجه نشدهمیدودۀ تاریخی با پیچیدگی

هرای هرا در خیابانراهها را افرزایش دهرد، وجرود نردارد. ایرن پیادهاین میدودۀ تاریخی سهولت تردد پیاده
ریزی و طراحی شود. تغییرا  در این تواند برنامهمقصودیه، راسته کوچه، کبود، دارایی، بازار، گجیل و... می

ضوی در چهارراه منصور نمعروف به پرروژۀ عتیرق( اسرت کره برا تخریرب بافرت طر ، میدود به فلکٔه بی
توجهی به پیادهم در این میدوده انجام تاریخیمبا هدف نوسازی بافت فرسوده و تسهیل حرکت سواره و بی

 های تجاری مدرن در پیرامون و... .باغچه با بنا شده است؛ احداث برج در جنوب فلکه، گودال
رود و نقش آن در تأمین آسایش و راحتی شهروندان توجه چنردانی احیای روخانه مهران در این طر  به

 نشده است. 
 آسایش و راحتیننگارنده( تبریز، میدودۀ بازار تاریخی ازنظر کیفیت 4. مشکال  منطقۀ 5جدول 

آساای  و  های مود آسای  و راحتیموا   
 راحتی

 ابعاد سرا ه

پارکینرگ، ترراک  طرفه، کمبود های یکمسیر
 ها و گرفتگی ترافیکیماشین

های سرپوشریدٔه مسیر
مررررردار برررررازار پیاده

 تاریخی

دسترسررررری و  ٪55
 ونقلحمل

هررای هرروایی پیرراده و سررواره، سروصرردای پل
دهنررده، دشررواری تررردد برررای مررزاح  و آزار

 توانهای ک گروه

 راه تربیتوجود پیاده

آسایش تعادل دمایی و  های سربز و براز شرهری، سررانۀکمبود فضرا طبیعررررررری و  ٪46
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اقلیمرررری در بررررازار  های سبزپایین فضای سبز، نیاز مبرم به فضا
 تاریخی

 مییطیزیست

های سرر براز، آسایش اقلیمی در فضامشکل 
 دلیل کمبود گیاه و آباحساا ناراحتی به

اسرررتفاده از مصرررالح 
 بومی و طبیعی

  دهندهآلودگی صوتی آزار

لیتی باال، سرانۀ پرایین تأسیسرا  و تراک  فعا
تجهیزا  شهری، کمبود سررویط بهداشرتی 
در میررردوده، کمبرررود مبلمررران شرررهری در 

 میدوده

خودکفررایی مجموعررۀ 
بررازار ترراریخی ازنظررر 
خرردما  نمررذهبی و 

 بهداشتی و...(

٪18/
92 

خاااااادمات 
 شهری

های دیگر از سوی ها و زبانننذیرفتن فرهنگ
  و غیربومیان توجهی به گردشگرانمردم؛ ک 

وجررود تعررداد زیرراد 
 مساجد در میدوده

اجتمررررراعی و  ٪54
 فرهنگی

کرراهش ترردریجی شررأن اجتمرراعی میررال  
 قدیمی و تاریخی شهر

حررط مکرران و حررط 
 خاطر قویتعلق

حررررط همبسررررتگی 
 اجتماعی

 آسرایش و دشرواری در ُبعرد فرهنگری و اجتمراعی،حرج و مشق. در مسائ  فرهنگی و اجتماعی  
توان بره ایرن ها و مصادیق مثبت در شهر تبریز میشود. از نمونهمثبت و منفی متعددی را شامل میمصادیق 

موارد اشاره کرد: حط مکان قوی در شهر و میل زندگی خود توسرط شرهروندان، همبسرتگی اجتمراعی و 
میلری و های آموزشری ها و مراس  قوی مذهبی، قومی و فرهنگی، کمبود فضابافت اجتماعی همگن، آیین

عنوان یکی از مهمترین ابعاد هویت اجتماعی و فرهنگری، ها، توجه وافر به زبان آذری بهشعاع نامطلوب آن
زدنی شهروندان در ابعاد مختلف زندگی فرردی و اجتمراعی نروابرط اجتمراعی، آشرنزی، های مثالتوانایی

 داری، تالت و کوشش و...(. خانه
خرورد: مخل آسایش و راحتی مواردی بره ایرن شرر  بره چشر  میهای از طرفی دیگر، عوامل و نمونه
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عنوان شرهر چنرد نگرفتن تبریرز برهگریزی و شکلهای دیگر از سوی مردم نبیگانهها و زبانننذیرفتن فرهنگ
فرهنگی(، کاهش تدریجی شأن اجتماعی میال  قدیمی و تاریخی شهر و تمایل جمعیت بومی به خرروج 

های شهری ایمن و امن شار فرودست و بدون تعلق خاطر به این میال ، کمبود فضاها و جایگزینی اقاز آن
نشرینی و میرال  فقیرنشرین در شرهر و های جمعیتی شهر تبریز، گسترت حاشیهو سرزنده متناسب با نیاز

لیاظ شردن آن برهشدن شرهر و دونیمهها، دوقطبیبودن سطح و سرانۀ خدما  عمومی و رفاهی در آنپایین
های گیری تبریز نرو در شررق و تبریرز کهنره در غررب، رشرد تردریجی آسریبیافتگی و شکلح توسعهسط

ویژه در میال  فقیرنشین شهر و وجود میال  بیرانی ازنظرر خریردوفروت و مصررف مرواد اجتماعی به
 مخدر. 

 شهری . تزاحم مصلحت و نفی حرج در شهر و مدیریت6

دلیل مصرلیت فررد ت که مصلیت فرد نیعنری حکمری کره برهازجمله موارد باب تزاح ، مواردی اس
طرور نیسرت، ولری گراهی کند. البته در همۀ مروارد ایناست( با مصلیت اجتماع تزاح  و تعارض پیدا می

کند. خیلی واضح است که برای اسالم همۀ آید که مصلیت فرد با مصلیت جم  تعارض پیدا میپیش می
[ مصلیت یک فرد یا مصلیت جم  در میان است، بردیهی پای ]ترجیحافراد یکسان هستند، ولی وقتی که 

ها نفر افراد دیگر؛ یعنی مصلیت فررد در آنجرا ها یا میلیونعالوه هزاراست که آن جم ، همین فرد است به
های جدیرد (. یافتره12کند نمطهرری، ها برابر شده است. ]در اینجا[ فرد را فدای جم  میها یا میلیونهزار

ش اصول حاکی است که تنها مرجح مطمئن در تزاح ، احکام قانون اه  و مه  است. قانون اه  و مه  دان
کند که اگر در نزد شارع مالِک یکی از دو حک ، از مالرک حکر  که مبتنی بر مصالح احکام است، بیان می

و مه  همان قرانون  شود. یکی از مصادیق قانون اه تر باشد، همان حک  بر حک  دیگر مقدم میدیگر قوی
سنجی اعمال حرام نیست. بنابراین ماهیت قانون اهر  و مهر  دف  افسد به فاسد است که چیزی جز اهمیت

ها با یکدیگر است نجزایرری و عشرایری همان تشخیص مصلیت و مفسده موجود در احکام و سنجش آن
اا نیست و گاهی ه  برا یرک حرق الن(. حق گاهی با یک حکِ  صرفًا شرعی که دربردارندٔه حق55منفرد، 

اللره، ب. تقردی  النراا برر حقاند از: الرف. تقردی  حقیابد که حاال  مختلف آن عبار دیگر تنافی می
هرای شرهری (. تزاح  مصلیت در باب حرج66تا65الناا، ج. تفصیل بین موارد نهمان، الله بر حقحق
ا در قالب تقدم مصلیت اجتماع بر مصلیت فررد ههای شهری و مصادیق آنتواند در همان انواع حرجمی

 مالحظه است. درخور  2تبیین شود که در قالب جدول شمارۀ 
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 . تزاح  مصلیت در مقیاا زندگی شهری و مدیریت شهری ننگارنده(2جدول 
در مقیاااز   اادگی شااهری و مصااادیح حاارج  ابعاد حرج

ی. شهری  مدیر
 تزاحم مصلح.

ک سرررواره، ازدحرررام پیادگررران، اخرررتالل در ترافیررر حرج اجتماعی
بوروکراسی، مسائل فضرای مجرازی، تضریی  حقروق 

 شهروندی، مشقت برای معلوالن 

فرد
 .

لح
مص

 بر 
ماع

جت
. ا

لح
مص

دم 
تق

 
نقل عمرومی وتقدم حمل

 بر خصوصی
 توان تقدم حقوق افراد ک 

هررای بودن بناگیر، نرراایمنهررای همررهشرریوع بیماری حرج جسما ی
هرا نسریل، زلزلره، نح و بیرانویژه در سرواعمومی به

 وهوا و صداطوفان و...(، آلودگی آب

های حضررور میرردودیت
های عمرررومی، در فضرررا

هررررا و سررررازی بناایمن
ها، تدابیر ویرژٔه رفر  فضا

 هاآلودگی
حاارج روحاای 

 روا ی
های عمرررومی، هرررا و فضررراتررررا و نررراامنی در بنا

 های مییطیاسترا
کنترل و اتخاذ مقرررا  و 

 ای الزم همیدودیت
نظمی اقتصادی، اتالف سررمایۀ عمرومی، داللی و بی حرج مالی

 گرای واسطه
دهی، تقدم راحتی سامان

 اجتماع بر فرد
هرای شرهری و جایگراه آن در شرهر به تیلیل مبانی، مصادیق و ابعراد مختلرف حرجطورکلی باتوجهبه

هی اسرت. یکری از ایرن قواعرد، قاعردۀ توان گفت که شهر اسالمی میل تجلی احکام الهی و قواعد فقمی
پردازد. در شهر اسالمی از های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی، مالی و... میالحرج است که به حرج

ریزی، طراحی و مدیریت شهری در نظرر گرفتره شرود؛ های شهری باید در برنامهمنظر قاعدۀ الحرج، حرج
هرای شرهری م الهی و سایر قواعد فقهی نباشند؛ ثانیرًا حرجهای شهری زمینۀ نقش احکاکه اواًل حرجچنان

های شهری، مسئله ترزاح  مصرلیت و نفری مان  انجام تکالیف شرعی نباشند. در کنار این مسائل و حرج
کند که مصلیت اجتماع بر مصرلیت فررد مقردم حرج در زندگی شهری و مدیریت شهری ه  ایجاب می

هرای شرهری بایسرتی توسرط ی در شرهر و شهرسرازی و حرجاست. همچنین مرج  تشخیص قواعرد فقهر
متخصص معماری و شهرسازِی مسلط به قواعد فقهی باشد. البته تربیت معمراران و شهرسرازان مسرلط بره 
قواعد فقهی نیازمند آموزت نزد فقیهان آشنا به معماری و شهرسازی هست و ارتباط دوطرفٔه دانشگاه و حوزه 

 در این خصوع ضروری است. 
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 های شهری در مقیاا زندگی شهری و مدیریت شهری ننگارنده(. ابعاد و مصادیق حرج4شکل 

 گیرینتیجه

قاعدۀ عسروحرج از قوانین اسالمی است و این قانون مانند تمام قوانین دیگر برای رفاه بشر است. ایرن  
کیرد موضوع در آیا  متعدد قرآن کری  د ر نفی دشواری و سختی برای انسان و نیز روایرا  متعردد برر آن تأ

های عام و خاع طراحی شهری، برر رعایرت شده است. در معماری و شهرسازی اسالمی عالوه بر کیفیت
کید می شود. در حوزۀ طراحری حری  و اشرافیت، رعایت حقوق خداوند و مخلوقا  نقاعدۀ الضرر( و... تأ

های موردی، ضمن میک اسالمی و آزمون قاعدۀ نفی عسروحرج در شهر، میله، مونهتوان در نشهری می
فضای شهری به ارزیابی و تیلیل آن پرداخت و در راسرتای ارتقرای کیفیرت مرذکور اقردام کررد. در نمونرٔه 

شد که در ابعراد آسایش و راحتی، نقاط قو  و ضعف متعددی مشاهده  موردی شهر تبریز، برای امر کیفیت
زیست، کاربری و فعالیت، فرهنگی و اجتماعی، مردیریت شرهری، خردما  و ونقل، مییطالبدی، حملک

 های شهری به آن پرداخته شد. زیرساخت
های جسمانی، اجتمراعی، تواند حرجتوان گفت قاعدۀ الحرج در شهرسازی اسالمی میطورکلی میبه
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شدن وضعیت آن تواند به روشنده در هر فضایی میروحی و روانی، مالی و... را شامل شود. آزمون این قاع
ریزی و های معطوف بره قاعردۀ نفری عسرروحرج در برنامرههای عملی راهگشا باشد. راهبردو ارائٔه راهکار
ریزی و طراحری آسایش و راحتی شهروندان در برنامه اند از: توجه بهاسالمی عبار های ایرانیطراحی شهر

های بدون پارکنیگ، آسانسور، حیراط و فضرای سربز ی نپرهیز از احداث آپارتمانها و میال  مسکونخانه
های مسکونی در فاصلٔه دور از مرکز شرهر و مراکرز کرار و تیصریل و اشرتغال و...(، پرهیز از ایجاد شهر،

و آسایش و آرامش اقشار سنی شهروندان، رعایت فاصلٔه مناسب بین خانه و کار و تیصیل، توجه به راحتی، 
های شهری و مبلمان شهری و توان نزنان، کودکان، معلوالن، سالمندان، بیماران( در طراحی فضاجنسی ک 

های عمرومی هرا و فضراریزی و طراحری بناآسایش و آرامش شهروندان در برنامرهخدما  رفاهی، توجه به 
بخش با های شهری آرامشاد فضاها، مراکز بهداشتی و درمانی، ادارا  و مدارا(، ایجها، پار،ننظیر بازار

های بخش نمسرئلۀ آلرودگی صروتی فضراهای آرامشاستفاده از الگوی باغ ایرانی، حضور آب و گیاه، رنگ
ها و زا با رویکرد نفی عسروحرج حل شود(، جلوگیری از رشد بیش از حد شرهرمدار و استراشهری سواره

هرا، برازنگری در مبرانی و مقرررا  ت و تردد به آن بافترسانی، مدیریدلیل دشواری خدما ها بهحومٔه آن
بخشری و تیقرق قاعردۀ نفری آسرایش و آرامشهای شهری برا رویکررد ریزی و طراحی شهری، طر برنامه

آسرایش و آرامرش در ها با هدف ارتقای عسروحرج، بازنگری در مقررا  ملی ساختمان و قوانین شهرداری
ویژه های اجتمراعی نبرهنفی عسروحرج در کالبد شرهری، بازشناسری آسریبها و تیقق قاعدۀ ها و فضابنا

ای ایرن مسرائل و جلروگیری از بازتولیرد های ناامن( با هدف حل ریشرهنشینی، فقر و بیکاری و فضاحاشیه
 مسائل دیگر شهری. 
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