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Abstract
The issues of urban and urbanization jurisprudence are new and 

challenging in the field of jurisprudence. The rapid development 
of cities and urban communities, the growth of the quantitative 
and qualitative level of urban life, and consequently facing new 
topics that are intertwined with urban life advocates jurisprudence 
in order to respond to the questions and issues of urbanization in 
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accordance with the new issues and needs of urban dwellers in the 
construction of jurisprudence and sharīʻah. The place of memories 
in urban society in terms of identity and economy and their effective 
role is one of the urban issues that can be addressed. On the other 
hand, taking care of these places requires the enactment of laws 
that sometimes conflict with the individual jurisprudence of the 
citizens. Also, spending money from the public treasury to maintain 
these places, which are sometimes related to non-Islamic historical 
and civilizational periods, is itself questionable regarding the 
issue of whether it is legitimate to spend public funds to maintain 
these places or not. The jurisprudential view of this issue is very 
important in the Islamic urban society and the correct analysis of the 
jurisprudential principles can be the solution and response to many 
challenges, conflicts and questions in this field. This study uses a 
jurisprudential analysis from the perspective of evidence to prove 
the need to maintain the place of memories in urban communities.

Keywords: Jurisprudential Arguments of ‘Lā Ḍarar’ Maxim, Inter-
est, Right, Place of Memories, Urban Society.
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مقالۀ پژوهشی

بررسی ادلۀ فقهی حفظ مکاْن خاطره ها 
در شهر1

سید مهدی هاشمی
دانشجوی دکتری  فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم؛ طلبه سطح چهار مؤسسه بین المللی مطالعات اسالمی حوزه 

علمیه قم؛ قم – ایران.
عبدالله امیدی فرد  

omidifard.f@gmail.com :دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم؛ قم – ایران. )نویسنده مسئول( رایانامه

تاریخ دریافت: 1400/11/03 ؛ تاریخ پذیرش: 1400/12/05

چکیده
مباحث فقه شــهر و شهرنشــینی از مباحث جدید و چالشــی در ساحت فقه به حساب 
می آید. شــهرها و جوامع از یک ســو، و ســطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی 
دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که 
با زندگی شهرنشــینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و 
نیازهای جدید شهرنشینان، درصدِد پاسخگویی به سؤاالت و مباحث شهرنشینی در ساحت 
فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شــهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعۀ شهری از 
نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت 
و نگهداری از این مکان ها مســتلزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی 
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شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری 
این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسالمی می شود، 
خوْد سؤال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این 
مســئله در جامعۀ شــهری اسالمی بسیار حائز اهمیت اســت و تحلیل درست مبانی فقهی 
می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤاالت در این زمینه باشد.

این نوشــتار با نگاه فقهی ازمنظِر ادلۀ شرعی، درصدِد اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از 
ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهِت جلوگیری از تخریب این 

مکان ها توسط دیگران است.
کلید واژه ها: ادلۀ فقهی، الضرر، مصلحت، حق، نفع، مکان خاطره، جامعۀ شهری.

مقدمه
از مناســبات زندگِی شــهری امروز، مســئلۀ توجه به تعامالت و ارتباط تناتنگ 
شــهروندان یک جامعۀ شهری اســت. هرچه میزان کمیت و کیفیت ارتباط افراد در 
یک جامعۀ شهری بیش تر و عمیق تر باشد و بر تمرکز بر مشترکات افزوده شود، جامعۀ 
شهری در حرکت به سمت پیشرفت و آرامش موفق تر خواهد بود. ازجمله عوامل مؤثر 
در افزایش ارتباط و عمق بخشی به آن در تعامالت شهری بین شهروندان، رفت وآمد 
و توجه به مکان خاطره ها در یک شــهر اســت، چراکه فضای موجود در این اماکن 

موجب هم بستگی بیشتر و عمیق تر افراد خواهد شد.
مکان خاطره هــا را می تــوان از جهات مختلف فرهنگی، اقتصــادی، تاریخی و 
مدنی مورد بررسی قرار داد. هدف این نوشتار بررسی مکان خاطره  ها از نگاه دینی و 
به معنای َاخص از دیدگاه فقهی است و به فراخور این نگاه، توجه به جنبه های دیگر 

مکان خاطره ها در این نوشتار به میزان ارتباط آن ها به نگاه فقهی خواهد بود.
تاکنون اثر مکتوبی به طور مســتقل در این زمینه به رشــتۀ تحریر در نیامده است. 
فتاحی در کتاب میراث فرهنگی، بررســی فقهی حقوقی، به بررســی مسئلۀ میراث 
فرهنگــی ـ به طور عــام ـ از دو زوایۀ فقهی و حقوقی پرداخته اســت که نگاه فقهی 
موجــود در آن اثر، مختصر و کم رنگ اســت. بهرامی، قاســمی و ربیعی در مقالۀ 
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»هویت و فضای شهری: مکانْ خاطره و بازتولید هویت جمعی در اصفهان« به طور 
انحصاری به مســئلۀ مکان خاطره ها و نقش هویتی آن هــا در اصفهان پرداخته اند و 
هیچ گونه نگاه فقهی به مسئله نداشته اند. مرکز مطالعه و برنامه ریزی شهرداری تهران 
نیــز در کتاب فقه مدیریت شــهری به مباحثی چون کلیات، نــذورات و وجوهات 
شــرعی، مددجویان خیابانی و نیز مســئلۀ زنان پرداخته اند و هیچ نشــانی از نگاه به 
مسئلۀ مکان خاطره ها دربین نیست. اراکی نیز در کتاب فقه عمران شهری، اگرچه به 
بحث دربارۀ جایگاه معماری ســاختمان ها و مکان ها و نقش نمادها و عالئم شهری 
از نگاه فقهی پرداخته است، اما از مکان خاطره ها سخنی به میان نیاورده است. احمد 
الخشــن نیز در کتاب اسالم و محیط زیســت، از نگاه اسالمی و فقهی مسئلۀ منابع 
طبیعی و زیســت محیطی را مورد بررســی قرار داده اســت، بدون این که اشاره ای به 
مکان خاطره ها بنماید. ازاین رو نوشتار پیش رو اثری منحصر درزمینۀ پرداختن به مسئلۀ 

مکان خاطره های شهری از نگاه فقهی است.

مفهوم مکان خاطره در شهر
مفهوم »مکانْ خاطره«1 ترکیبی از دو واژۀ »مکان«2 و »خاطره«3 است. در واژه شناسی 
معنای »مکان« را محل، جا و جایگاه، و معنای »خاطره« را اثری که از یک واقعه در 
ذهن کسی می ماند و یادبود و نیز یادگار ذکر کرده اند )عمید 1389، ذیل واژۀ مکان و خاطره(.
 در اصطالح پدیدارشناسی و روان شناسِی محیطی، مکان فضایی است که برای 
فرد یا گروهی از مردم واجد معانی باشد. مردم با توجه به ادراکاتی که محیط برایشان 
ایجاد می کند نسبت به آن واکنش نشان می دهند )وحدت و کریمی مشاور و بخشی بالکانلو، 
1396(. برخــی دیگر نیز چنــد ویژگی برای مکان درنظر گرفته انــد که عبارت اند از 
موقعیت جغرافیایی یک مکان که نقطه ای واحد در جهان اســت و ازاین رو می تواند 
یک صندلی، اتاق، ســاختمان، شهر، روستا یا یک منطقۀ مورد عالقه باشد. دومین 

1.Realm of memory; Site of memory; Place of memory
2 . Place
3 . Memory
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ویژگی، مادی بودن مکان است، خواه ساختۀ دست بشر باشد مانند خیابان ها، و خواه 
طبیعی باشــد مانند درختان و صخره ها. سومین ویژگی سرمایه گذاری معنا و ارزش 
اســت به معنای همذات پنداری مردم با مــکان و بازنمایی آن برای خود و دیگران، و 
به واسطۀ این تفسیر، روایت، ادراک، احساس و فهم تصور مردم است که مکان واجد 

معنا می شود )آقابابایی و ژیان پور، 1395(.
و اما خاطره در مطالعات انسان شناســی به مثابۀ چیزی از گذشته اســت که امروز 
به یادآورده می شــود و یکی از عناصر کلیدی هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی 

قلمداد می شود )باقری و گلرخ، 1397(.
بنابراین مراد از مکان خاطره مکانی اســت در یک جامعۀ شهری که دربردارندۀ 
نمادها و نشــانه  های خاطــرات دور یا نزدیک و یادگارهــای تاریخی و قدیمی یک 
جامعۀ شهری است. درحقیقت خاطرات مختلِف مذهبی، فرهنگی، قومی، قبیله ای 
و اجتماعــی نیاز به مکان  هایی دارنــد تا در آن جا اتفاقــات و رویدادهایی که با این 
خاطرات پیوند خورده و آمیخته شــده اند مجسم شــوند و به نمایش درآیند )بهرامی و 
دیگران، 1396، 2(. به عبارت دیگر، مکان    خاطره ها فراتر از یک محل صرف هســتند، 
بلکه دارای هویت اند و در ساخت هویت   تاریخی و فرهنگی و اجتماعی یک شهر 
نقش و ســهم ویژه ای دارند )ســلیمانیه و طباطبایی یزدی 1400، 21(. به تعبیر دیگر، از آن جا 
که خاطراْت مکان مند هســتند، مردم خاطرات خود را به مکان ها متصل، و ازطریِق 
مکان ها خاطرات را بازسازی می کنند. آن چه نقش اساسی در پیدایش مکان خاطره 
دارد »اراده برای یادآوری« است، در غیر این صورت مکان خاطره ها تبدیل به »مکان 
تاریخی« می شــوند که خاطره از مکان است نه مکان خاطره )باقری و گلرخ 1397(. از 
تعریف و توضیح فوق روشــن می شود که نسبِت بین مکان خاطره و مکان تاریخی، 
آثار باســتانی و میراث فرهنگی در یک جامعۀ شــهری، عموم و خصوص من وجه 
اســت، به این معنا که ممکن اســت برخی از مکان خاطره ها به صورت رســمی در 
زمرۀ میراث فرهنگی1 یا آثار تاریخی آن جامعۀ شهری ثبت نشده باشند، اما به عنوان 

1. برای اطالع بیشتر از اصطالحات »میراث فرهنگی« و »آثار باستانی و تاریخی« بنگرید به: فتاحی، سید محسن، میراث 
فرهنگی بررسی فقهی حقوقی، 66-27؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1394.
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مکان خاطره دارای نقش هویت بخشی باشند. 
می توان مکان خاطره ها را از جنبۀ ثبت یا عدم ثبِت رســمی توسط وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یا سازمان جهانی یونیسکو به دو گروه تقسیم 

کرد:
گــروه اول: مکان خاطره هایــی که به جهــت قدمت زیاد و جایــگاه تاریخی و 
باستانی شــان توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یا سازمان 
جهانی یونیســکو در زمرۀ میراث فرهنگی و آثار تاریخی آن شــهر و منطقه به ثبت 
رســمی رسیده اند و نقش هویت بخشی به عنوان یک مکان خاطره را نیز دارند، مانند 
مدارس به جامانده از عهد صفوی در مشــهد که در این میان، مدرسۀ عباسقلی خاِن 
شاملو که در سال 1077 شمسی بنا شده است، نماد مدارس قدیم مشهد به شمار می آید 
)ســیدی فرخد 1392، 89-84(. این بناها افزون بر این که توســط وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسمی رسیده اند، ازجهت مکان خاطره بودن نیز 

دارای نقش هویت بخشی فرهنگی و اجتماعی اند.
گــروه دوم: مکان خاطره هایی که نقش هویت بخشــی دینی و فرهنگی و یا ملی 
داشــته اند، ولی از آن جایی که قدمت تاریخی طوالنی ندارند توســط وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی یا یونیســکو به ثبت رسمی نرســیده اند. از 
این گروه می توان به »مســجد کرامت« و »حســینیۀ آیت الله العظمی سید عبدا الله 
شــیرازی« به عنوان کانون های حرکت های مذهبــی، انقالبی و اجتماعی قبل و پس 
از انقالب اســالمی در شــهر مشهد اشــاره کرد که دارای نقش هویت بخشی دینی 
به عنوان مرکز و کانون تعلیمات دینی بوده اند و از سوی دیگر نیز نقش هویت بخشی 
اجتماعی به عنوان نماد مرکز مبارزه با ستم و بیداد را ایفا می کرده اند.1 البته در بیشتر 
موارد، مکان  هاخاطره ها که جنبۀ خاطره انگیزی و هویت بخشی به افراد جامعۀ شهری 
را دارند، مکان  هایی  هســتند که از دوران و زمان  های دور به یادگار مانده اند )بهرامی، 

1 . از پررنگ ترین مکان خاطره ها می توان صحرای طبس و آثار باقی مانده از هواپیماهای آمریکایی منهدم شده را نام برد که 
نقش هویت بخشی استقالل طلبی و مبارزه با استکبار را دارد که متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی در ِاحیای آن، این نقش 

آن چنان که باید مثِمر و مؤثر نبوده است.
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قاســمی، ربیعی، 1396، 9( و به همین جهت، با توجه به جایگاه فرهنگی و تاریخی شان، 
ازســوی ســازمان ها و نهادهای متولِی امر به عنوان میراث فرهنگی و آثار باســتانی و 
تاریخی به صورت رسمی ثبت می شــوند. اما نگاه این نوشتار به این مکان ها ازجنبۀ 

مکان خاطره بودِن آن هاست، نه ِصرف مکان تاریخی یا میراث فرهنگی بودن.
توجه به این نکته نیز ضروری است که برای صدق مفهوم مکان خاطره الزم نیست 
که آن مکان در بردارندۀ خاطرات مثبت و خوشــحال کننده باشد، بلکه مکان هایی 
که دربردارندۀ خاطرات تلخ یا بیانگر ظلم ظالمان و ســتمگران هســتند نیز در زمرۀ 
مکان خاطره قرار می گیرنــد ـ همانند موزۀ عبرت تهران که محل نگهداری مبارزان 
در زمــان رژیم پهلوی بوده اســت و انواع شــکنجه ها در آن جا وجود داشته اســت ـ 
چراکه مالْک نقش هویت بخشی است که در این موارد نیز توجه به تحمل رنج ها و 
فشارها توسط ستمدیدگان و نیز توجه به ظلم ستمگران و استمرار  نداشتن ظلم، خوْد 

هویت بخش استقامت و ایستادگی برای افراد جامعۀ شهری است.
با این نگاه حتی آرامســتان ها که مناظر خاطره انگیز و نقشی اصلی در حفظ نام 
و یاد گذشتگان دارد و همچنین در زندگی روزمره از نقشی اجتماعی برخوردارند و 
موجبات تقویت تعامالت اجتماعی را در فضایی با بار خاطرات قومی فراهم می آورند 
)کالنتری و برزو، 1394(ـ  به ویژه مدفن بزرگان دینی، تاریخی و ادبی ـ و گلزارهای شهدا 
کــه نوعی هویت مکانی برای فرد به وجود آورده اند و او را به خود وابســته کرده اند 

)آقابابایی و ژیان پور، 1395( نیز دارای نقش مکان خاطره ای هستند.

ادلۀ حفظ  مکان خاطره ها
اهمیت دینِی مکان خاطره  ها

در آیات مختلفی از قرآن، از مکان  های باســتانی و قدیمی که به نحوی ریشه در 
تاریخ و فرهنگ و اعتقادات پیشــینیان دارند، سخن به میان آمده است.1 در این زمینه 

به دو نکته باید توجه نمود:

ْمَثاُلَها )محمد/10( 
َ
یَن أ ُه َعَلیِهْم َو ِلْلَکاِفِر َر اللَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َدمَّ ْرِض َفیْنُظُروا َکیَف َکاَن َعاِقَبُة الَّ

َ
َفَلْم یِسیُروا ِفی اْل

َ
1 . همانند آیه أ

و نیز: )نحل/36(.
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نکته اول: اگرچه در بیشــتر مــوارد لحن آیات بیم دهنده بوده اســت و درصدِد 
بیــان لزوم عبرت گیــری از مکان  ها و آثار به جامانده از اقــوام و ملت  های غیرموحد 
گذشته است، اما می توان با ِالغای خصوصیت از آثار اقوام کافر، و سرایت آن به آثار و 
مکان  های مرتبط با اقوام موحد این گونه برداشت کرد که همان گونه که دقت در آثار 
و مکان  های اقوام کافر و مشرک موجب پندگیری و عبرت آموزی است، دقت و تأمل 
در آثار اقوام خداپرســت نیز موجب تقویت ریشه  های فرهنگی و هویتی برای جامعۀ 

دینی یکتاپرست خواهد شد.
نکته دوم: شــاید بر استدالل به آیات اشکال شــود که این آیات داللتی بر لزوم 
حفــظ مکان خاطره  ها، اعم از مکان  های مرتبــط با اقوام موحد و غیرموحد ندارند و 
در صورتی که باقی و موجود هســتند ، تنها به مشــاهدۀ آن ها و عبرت آموزی توصیه 
کرده است که این مسئله داللتی بر لزوم حفظ این مکان  ها ندارد. در جواب این اشکال 
می توان این گونه گفت که اگر چه منطوق این آیات ـ همان گونه که اشــکال کننده 
اشاره کرد ـ داللتی بر لزوم حفظ این مکان  ها ندارد، اما فهم عرفی از فحوای این آیات 
مشــروع بودن حفظ این مکان  ها برای بقای آن ها درجهِت مشــاهده و عبرت آموزی 

است، حتی اگر قائل به لزوم آن نشویم. 
مکان خاطره ها در روایات نیز انعکاس یافته است. ازجمله در خطبۀ أمیرالمومنین؟ع؟ 
خطــاب به فرزندش امام مجتبی؟ع؟ این گونه خطــاب می کند که با مطالعه در آثار 
گذشتگان از آن ها عبرت گرفته اند و خوبی  ها و بدی  های آن  ها را شناخته اند و دربارۀ 
فرزندش خوبی  ها را انتخاب نموده و بدی  ها را از او دور ساخته است1 )نهج البالغه، نامۀ 31(.

کالم امیرالمومنیــن؟ع؟ نیز همانند آیات ذکرشــده اگر داللت صریحی بر لزوم 
حفظ آثار و مکان  های گذشــتگان نداشــته باشد، اما فهم عرفی از فحوای این کالم 
جواز و مشــروعیت این نگهداری و صیانت است، حتی اگر قائل شویم فهم عرفی 

داللت بر لزوم حفظ ندارد.

ْرُت ِفی َاْخَباِرِهْم، َوِسْرُت ِفی آَثاِرِهْم،  ْرُت ُعُمَر َمْن َکاَن َقْبِلی، َفَقْد َنَظْرُت ِفی َاْعَماِلِهْم،،َذَفکَّ ی َو ِاْن َلْم َاُکْن ُعمِّ ، ِانِّ 1 . َاْی ُبَنیَّ
ِهْم ِاَلی آِخِرِهْم. َفَعَرْفُت َصْفَو َذِلَک ِمْن َکَدِرِه َو  رُت َمَع َاَولِّ ی ِبَما اْنَتهی ِالیَّ ِمْن ُاُموِرِهْم َقْد ُعمِّ َحّتی ُعْدُت َکَاَحِدِهْم، َبْل َکَانِّ

ْیُت َلَک َجِمیَلُه َو َصَرْفُت َعْنَک َمْجُهوَله. َنْفَعُه ِمْن َضَرِرِه َفاْسَتْخَلْصُت َلَک ِمْن ُکلِّ َامٍر َنِخیَلُه َو َتَوخَّ
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https://hawzah.net/fa/Article/View/45256/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87#Text381982
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کارکردهای فرهنگی در مکان خاطره های شهری 
هویــت یک جامعه پدیده ای فرا تاریخی و ذاتی نیســت و در خأل نیز تشــکیل 
نمی شود، بلکه پدیده ای واقعی و ملموس و متأثر از محدودیت  های زمانی، مکانی و 
فضایی است )سلیمانیه، طباطبایی یزدی، 1400، 21(. به عبارت دیگر، از مولفه  های مهم ایجاد 
هویت یک جامعه حافظۀ تاریخی آن جامعه است؛ حافظه ای که از دیرباز در ارتباط 

با مفهوم شهر، فضا و زمان مورد توجه بوده است )بهرامی، قاسمی، ربیعی، 1396، 2(.
با توجه به نقش بسیار مؤثر مکان خاطره  ها در ایجاد و تقویت هویت ملی و مذهبِی 
یک جامعــه، تالش درجهِت حفــظ، آن  ها ازجمله ضروری تریــن اقدامات جامعه 
درزمینــۀ حفظ هویت و ارزش های دینی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه اســت. 
نکتــۀ قابل ذکر این که توجه به نمادها و هویت ملی تا زمانی پســندیده و مورد تأیید 
است که از حّد اعتدال خارج نشود و جنبۀ ملی پرستی افراطی و ناسیونالیستی به خود 
نگیرد و به عنوان یک مانع درمقابِل رشــد و گسترش باورها و اعتقادات مذهبی افراد 

جامعه پدیدار نشود. 

کارکردهای اقتصادِی مکان خاطره ها
بدون شــک حفظ و مرمت و بازســازی مکان خاطره  ها ـ مخصوصًا آن دسته از 
مکان خاطره هــا که در زمرۀ مکان های باســتانی و تاریخی و میــراث فرهنگی قرار 
می گیرند ـ و جلوگیری از تخریب و آسیب دیدن آن  ها دارای ارزشی مالی و اقتصادی 
است و نقش به سزایی در رشد اقتصاد جامعه و به طور خاص، اقتصاد شهری خواهد 

داشت.
همان گونه که ذکر شد اکثر مکان خاطره  های شهری مکان  هایی هستند با قدمتی 
طوالنی که از زمان  های گذشته باقی مانده اند و به تبع آن، در زمرۀ مکان  های تاریخی 
و میراث فرهنگی قرار گرفته اند که این خود باعث جذب توریســت و گردشــگر و 
محققان و پژوهشگران مطالعات فرهنگی و تاریخی از نقاط مختلف جهان می شود. 
ازاین رو نقش شــگفت انگیز این مکان ها در جذب ســرمایۀ اقتصــادی برای جامعۀ 

شهری حقیقتی انکارناپذیر است.
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براســاس برآوردهای سازمان جهانی و جهانگردی، درآمد توریسم در سال 1990 
میالدی با دویســت و چهل و نه میلیارد و سیصد میلیون دالر، درحدوِد هشت تا ده 
درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است که به این ترتیب بیشترین درآمد و حجم 
مبادله را بعد از نفت و فرآورده های نفتی و صنایع تولیدی به خود اختصاص داده است 
و ازنظر اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی درمیاِن کشورهای مختلف جهان اهمیت 
و جایگاه خاصی یافته است. به همین دلیل در سال های اخیر شاهد رقابت فشرده ای 

درزمینۀ جذب توریست درمیاِن تمامی کشورهای جهان بوده ایم )فتاحی، 1394، 92(.

تأمین مصالح عامه )اجتماعی( 
واژۀ »مصلحت« در ضمیر انسان  ها معنایی روشن و بدون ابهام دارد و از همین رو 
مانند بسیاری از واژگان دیگر در حوزۀ تعریف با ابهام مواجه شده است و زبان شناسان 
را بر این وا داشته است تا این مفهوم را در ترادف و همراهی با واژگان مشابه آن یا در 

تقابل با مفاهیم متضاد آن تعریف و تبیین کنند )عزیزی و فالح زاده، 1400(.
برخی از زبان شناســان با تعابیر نفع، سزاوار، شایستگی و مقابل مفسده از آن یاد 

کرده اند )دهخدا، 1377، ذیل عنوان مصلحت(.
در تعریــف »مصلحت« از دیــدگاه فقیهان و اصولیان عباراتــی به این نحو بیان 
شده است: مصلحت عبارت اســت از دفع ضرر و یا به دست آوردن منفعت دینی یا 
دنیوی )قمی، 1430ق، 208(. برخی دیگر نیز به این نکته اشاره کرده اند که در مصلحت 
دو جنبه وجود دارد: جنبۀ ایجابی که عبارت باشد از جلب منفعت، و جنبۀ سلبی که 
عبارت است از دفع مفسده. در برخی از اوقات تنها جنبۀ ایجابی مدنظر قرار می گیرد 
و عنوان مصلحت بار می شود که در این صورت درحقیقت جنبۀ سلبی یا همان دفع 
مفسده نیز در نیت است، چراکه به عقیدۀ برخی از علما دفع مفسده مقدم بر جلب 
منفعت است. ازاین رو هر کجا جلب منفعت باشد، دفع مفسده نیز لحاظ شده است 

)حسینی گرگانی، 1393، 110(.
همچنین مصلحت را می توان به دو نوع »فردی« و »اجتماعی« تقسیم کرد )عزیزی 
و فالح زاده، 1400(. در مصلحت فردی، این تک تک افراد هستند که منتفع می شوند یا 
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ضرر از آن  ها دفع می شود و اگر مثاًل از بین صد نفر مسئله ای به مصلحت نود و نه نفر 
ق مصلحت نسبت به آن شخص قرار نگرفته و مصحلت  و به ضرر یک نفر باشد، متعلَّ

فردی در حق او جاری نشده است.
اما در مصلحت اجتماعی یا عامه مصلحت به عموم افراد جامعه به عنوان یک کل 
نه تک تک افراد تعلق می گیرد. ازاین رو در مثال سابق اگرچه نسبت به آن یک نفر که 
متعلق مصلحت قرار نگرفته است مصلحت صدق نمی کند، اما نسبت به عامۀ مردم و 
حتی همان یک نفر ـ از آن جا که او نیز از افراد همین مجموعه است ـ مصلحت وجود 
دارد و جامعه و به تبع آن عامۀ افراد از آن منتفع می شوند یا ضرر از آن  ها دفع می شود. 
به عبارت کوتاه، عرصۀ به کار بستن مصالح اجتماعی، امور اجرایی و اجتماعی یا 
اموری هستند که درزمینۀ ارتباط و روابط افراد جامعه با یکدیگر و اجتماع اند. ازاین رو 
برخی در بیان فرق بین دو مفهوم »مصلحت فردی« و »مصلحت اجتماعی« به این 
نکته اشــاره کرده اند که در مفهوم اول، تزاحم میان مصالح متعدد یا بین مصلحت و 
مفسده تصور نمی شود، چراکه یک امر یا به مصلحت فرد است یا خیر، در حالی که 
در مفهوم دوم آنچه متصور است تزاحم مصالح با یکدیگر است که در این صورت 
تشــخیص مصلحِت اهم ازمیاِن مصالح مختلف ضروری است. تزاحم بین مصالح 
فرد و اجتماع تصور می شود و بسیار رخ می دهد که دیدگاه شرع همیشه تقدم مصالح 

نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی و شخصی باشد )عزیزی و فالح زاده، 1400(.
آنچه از روایات فهمیده می شود، لزوم حرکت به سمت تحقق مصلحت اجتماعی 
است. در کالمی از امیرالمؤمنین؟ع؟ خداوند امر به معروف را واجب نمود، به جهت 

این که دربردارندۀ مصلحت برای عموم افراد جامعه است1 )نهج البالغه، حکمت 252(.
در فرازی از خطبۀ فدکیه، حضرت زهرا؟اهع؟ 2 )مجلسی، 1403ق، 107( نیز با اشاره به 
این حکم الهی، مصلحت داشــتِن امر به معروف برای عموم افراد جامعه را به عنوان 
دلیل وجوب آن ذکر می کنند و این خود نشان دهندۀ وجوب مراعات کردِن مصلحت 

عامۀ افراد جامعه است )حسینی شیرازی، 1428ق، 397(.

1 . فرض الله األمر بالمعروف مصلحًة للعوام.

2 . فرض الله األمر بالمعروف مصلحًة للعاّمة.
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با توجه به نکات ذکرشده، بی شک توجه به ضوابط و ارزش  های خاص اخالقی 
و مذهبِی یک جامعۀ دینی در جذب توریســت و گردشگر خارجی جزو ملزومات 
و ضروریات این مســئله اســت، چراکه هدف از جذب گردشگران و پژوهشگران و 
بازدید از مکان خاطره  ها درجهِت آشــنایی آن  ها بــا فرهنگ و هویت ملی و مذهبی 
جامعۀ مقصد است و از سوی دیگر نیز جذب سرمایۀ اقتصادی برای جامعه ای دینی 
مذهبی. ازاین رو نمی توان با تمسک به لزوم جذب گردشگر خارجی، اصول اخالقی 
و دینی جامعه را نادیده گرفت و به هر نحوی سعی در جذب گردشگر و بازدیدکنندۀ 

خارجی داشت.
درحقیقت باید توجه داشــت اگر جلب منفعت دنیوی موجب مخالفت با حکم 
شرعی شــود، در این صورت از نگاه فقیهان عنوان مصلحت بر آن صدق نمی کند، 
بلکه مالک مصلحْت اعتبار آن ازجانِب شارع یا حکم عقل به انطباق و سازگاری با 
معیارها و مقاصد شرع است )قمی، 1430ق، 308(. درحقیقت، مصلحت در جامعۀ دینی 
آن چیزی است که تأمین کنندۀ دنیا و آخرت افراد جامعۀ دینی باشد که این خود در 
پرتو رعایت احکام شرعی محقق خواهد شد، چراکه حالل و حرام های شرعی و باید و 
نبایدهای دین برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی انسان است )جوادی آملی، 1379، 466(.

در بحــث از مکان خاطره  ها و نــگاه فرهنگی و اقتصادی با توجه به نقش مؤثر و 
پررنگ حفظ مکان خاطره  ها در ایجاد و تثبیت هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی 
افراد جامعۀ شــهری از یک ســو و ایجاد بستر جذب و افزایش ســرمایۀ اقتصادی و 
مالی از ســوی دیگر، بی شــک وجود و بقای این مکان  ها به صالح جامعۀ شهری و 
به تعبیری دیگر، دارای مصحلت برای عامۀ افراد آن جامعه اســت و براساِس روایات 
و تأیید همۀ عقال سعی در برخورداری جامعه از مصلحت و منفعت، امری پسندیده 
و مشروع و عقالیی است. این تا جایی است که برخی با درنظر گرفتن مصالح مهم 
و مؤثر ذکرشــده به این نکته اشــاره کرده اند که شــاید بتوان حکم به وجوب حفظ 
مکان خاطره  ها نیز نمود )فتاحی، 1394، 138(، چراکه بنابر آیۀ 60 ســورۀ انفال1 خداوند 

ُه یْعَلُمُهْم َو َما  یَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اللَّ ُکْم َو آَخِر ِه َو َعُدوَّ ٍة َو ِمْن ِرَباِط اْلَخیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ
َ
 . 1َو أ

.ْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن
َ
ِه یَوفَّ ِإَلیُکْم َو أ ُتْنِفُقوا ِمْن َشی ٍء ِفی َسِبیِل اللَّ
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مسلمانان را امر و تشویق به تجهیز و آماده سازی خود برای مقابله با دشمن می نماید 
تا مصحلت اجتماعی در حق جامعۀ دینی،که همان حفظ و صیانت از جامعه است، 
محقق شــود. درحقیقت همان گونه که اشاره شــد، مصلحت اجتماعی آن دسته از 
مصالحی است که در قالب و حوزۀ اجتماعی مطرح می شود و مصادیقی چون حفظ 
جامعه و جلوگیری از تســلط بیگانگان و نیز رشــد ســطح علمی و فرهنگی جامعه 

زیرمجموعۀ آن است )عزیزی و فالح زاده، 1400؛ نقل در گرجی، 1375، 78(.
یکی از مهم ترین راه  های ارتقای سطح علمی و فرهنگی و حتی دینی شهروندان، 
اســتفاده در مســیر ترویج هویت دینی و ملی جامعۀ شــهری و تالش برای مقابله با 
رسوخ فرهنگ  های ضد دینی و اجتماعی و نیز حفظ و تقویت مکان خاطره  ها است. 
از سوی دیگر نیز یکی از عوامل مهم رشد یک جامعه مسائل اقتصادی است که در 
این زمینه نیز ـ با رعایت شرایط و ضوابط شرعی، اخالقی و فرهنگیـ  مکان خاطره ها 

می توانند یکی از مراکز مهم جذب سرمایۀ اقتصادی داخلی و خارجی قرار گیرند.

تأمین حقوق شهروندی
از نگاه زبان شناســان واژۀ »حق«1 دارای معانی مختلفی چون راســت، درست، 
عدل، انصاف، نصیب ، بهره، عادالنه و ســزا بوده و جمع آن »حقوق« است )معین، 
1381، 596(. در اصطالح2 »حق« به معنی امتیاز اســت که امتیاْز خود عبارت است از 
تبلور عنصر یا عناصری از توانایی بهره گیری فرد یا جمعیتی از آن چیزی که ســزاوار 

آن است )رمضانی، 1390؛ نقل در فرهیخته، 1377(.
برخــی دیگر نیز تعریف مفصل تری از معنــای »حق« در اصطالح نموده اند که 
حْق قدرت یا امتیازی است که فرد یا افرادی )جمعی( سزاواِر برخورداری از آن باشند 
ماننــد حق حیــات. به ویژه این که آن قدرت یا امتیاز به موجــب قانون )حق قانونی( 
یا عرف مقرر شــده باشــد. روشن اســت که افراد هر اجتماع با یکدیگر مناسبات و 

1 . Right
2. مراد اصطالح سیاسی است که متناسب با مسائل شهروندی است. جهت اطالع از معنای اصطالحی فلسفی، حقوقی، 

فقهی اخالقی و قرآنی بنگرید به: )رمضانی، 1390(.
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روابطی دارند. از رهگذر این مناسبات، آنان مجموعه ای از امتیازات و اختیارات مانند 
اختیارات مدنی، اجتماعی، سیاســی و همۀ مزایا و سلطه های نشئت گرفتۀ از قانون را 

به دست می آورند که مجموعۀ آن را حقوق می نامند )آقابخشی و افشاری راد، 1383(. 
قدر جامع هر دو تعریف اصطالحِی ذکرشــده »امتیاز« اســت که بر این اساس 
می توان گفت حق در اصطالح به معنای امتیازی اســت برای فرد در جامعه نسبت به 

شیئی که سزاوار برخورداری از آن است )رمضانی، 1390(.

استیفای حق »هویت شهری«
»هویت«1 را به هر آن چه موجب شناســایی شخص باشد تعریف کرده اند )معین، 
1381، 2125(. در اصطالح نیز منظور از »هویت شهری« تأثیر شهر و عناصر و اجزای 
آن به عنــوان مجموعه ای از عناصر خارجی بر فرد اســت که منجر به درک و تجربۀ 
فضایِی فرد از شــهر می شــود و نهایتًا این تجربه و درک فضایی باعث شــکل گیری 
تجربه های شخصی و جمعی و خاطرات شهروندی می شود. به بیان کوتاه تر، »هویت 
شهری« عبارت است از فرایند ایجاد همین احساس میان فرد به عنوان شهروند و شهر 

و عناصر آن به عنوان عنصر خارجی )زینلی قطب آبادی، 1394(.
ازجمله حقوق شــهروندی در یک جامعۀ شهری آشــنایی با هویت اجتماعی و 
شــهری و بهره مندی از آن اســت. ازجمله عوامل بقای ایــن هویت مکان خاطره ها 
هستند، چراکه این مکان ها دارای هویت اند و در ساخت هویت   تاریخی، فرهنگی و 
اجتماعی یک شهر نقش و سهم ویژه ای دارند )سلیمانیه و طباطبایی یزدی، 1400، 21( و این 

هویت بخشی موجب انسجام و بقای جامعۀ شهری است.
این واقعیت را نمی توان انکار نمود که بخش بزرگی از هویت و زندگی ما جمعی 
و متصل به دیگران است و عالوه بر حافظۀ فردی، خود یک حافظه جمعی نیز داریم 
که دربردارندۀ خاطرات، عقاید، ارزش ها و باورهای مشــترک با دیگرانی اســت که 
حتی شاید آن ها را نشناسیم )زینلی قطب آبادی، 1394(. این هویت در جریان تعامل افراد و 

1. Identity
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گروه های اجتماعی به طور مستمر تولید و باز تولید می شود که همان هویت اجتماعی 
است )غراب، 1390، 10(.

از ســوی دیگر، هویت شهری جهت حفظ ساختار منسجم و یک پارچۀ زندگی 
شــهری از ضروریات جامعۀ شــهری است. مراد از هویت شــهری نیز فرایند ایجاد 
ارتباط میان فرد به عنوان شــهروند و شــهر و عناصر آن به عنوان عنصر خارجی است 
که از مؤلفه های سازندۀ هویت شهری، پیوند میان گذشته با آینده است و این پیوند 
نه تنها باعث حفظ گذشته می شود، بلکه عامل مهمی در ارتقای کیفیت شهر در آینده 
به شــمار می رود )زینلی قطب آبادی، 1394(. با توجه به توضیحات فوق روشــن می شود 
که مکان خاطره ها نقش بســیار مؤثر و کلیدی در ایجاد و تقویت هویت اجتماعی و 
شهری دارند، چراکه در بردارندۀ خاطرات مشترک بین افراد جامعۀ شهری هستند و 

نیز از مهم ترین پل های ارتباطی جهت پیوند گذشته با آینده به شمار می روند.
به عبارت دیگر، این فضاها با ایجاد واقعه ای خاص یا پدید  آمدن تجربۀ شــهری 
و تحــت تأثیر دوره ای زمانی هویــت یافته اند و عالوه بر حیــات عادی و اجتماعی 
خود در معماری و شهرســازی، در ذهن ساکنان آن شهر نقش می بندند و خاطراتی 
منحصربه فرد در دل و ذهن ســاکنان قدیمی و جدید شهر باقی می گذارند که حتی 
با گذشــت ســال ها از آن واقعه، این خاطرات از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و 

موجب تقویت هویت و خاطرات جمعی در شهر می شود )حبیبی و سید برنجی، 1395(.
 ازاین رو مکان خاطره ها یکی از مولفه های تأمین کنندۀ حق شهروندان در آشنایی 

و هویت پذیری درزمینۀ هویت اجتماعی و شهری هستند.

نفی ضرر از جامعه )استناد به قاعدۀ ال ضرر و الضرار(
قاعدۀ فقهی »الضرر« ازجمله ادلۀ مهم و قابل اســتناد در ابواب فقهی گوناگون 
است و مورد استفادۀ وسیع فقیهان قرار می گیرد )مکارم شیرازی، 1370، 23(.1 نقش قاعدۀ 
»الضرر« درزمینۀ حفظ مکان خاطر ه های شهری نیازمند تبیین معنای هیئت ترکیبی 

1. برای اطالع از مستند و مدارک قاعده بنگرید به: )حسینی  سیستانی، 1414ق، 11؛ بجنوردی، 1419ق، 211؛ محقق داماد، 
.)131 ،1391
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جملۀ »ال ضرر و ال ضرار« اســت. فقیهان و اصولیان نظریه های مختلف و متعددی 
در این زمینه بیان کرده اند.

1( نفی حکم ضرری: بنابراین تبیین که مشهورترین تبیین است، مراد نفی حکم 
ضرری در عالم جعل و تشــریع است یعنی شارع چنین حکمی را در شریعت جعل 
نکرده است. حال خواه خود حکم برای مکلف ضرری باشد مانند وضوی ضرری، 
یا این که حکم مســتلزم ضرر به غیر باشد مانند حکم به لزوم معاملۀ غبنی که در این 
صورت مســلتزم ضرر بر مغبون خواهد بود )انصاری، 1428ق، 460؛ انصاری، رســائل فقهیه، 

1414ق، 116، بجنوردی 1419ق، 217؛ هاشمی شاهرودی، 1419ق، 501(. 
2( نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع: بنابراین تبیین، حکم ضرری به لسان 

نفی موضوع نفی شده است1 )خراسانی، 1409ق، 381(.
3( نهی مولوی تحریمی از ضرر رســاندن: براســاس این تبییــن »ال« برای نهی 
تحریمی مولوی بوده و شارع از ضرررسانی به خود و دیگران نهی می کند )شیخ الشریعه 

اصفهانی، 1410ق، 24(.
4( نهی حکومتی و ســلطانی از ضرر رســاندن: براساس این تبیین »ال« در فقرۀ 
الضرار، برای نهی حکومتی و ســلطانی اســت و پیامبــر؟ص؟ از جنبۀ حاکم و ولی 
جامعه بودن در همۀ ادوار و زمان ها، از ضرر رساندن به یکدیگر نهی کرده است، نه 

از جنبۀ شارع بودن )موسوی خمینی، 1415ق، 113؛ سبحانی تبریزی، 1423ق، 523(.
5( برخی دیگر از عالمان نگاه دقیق تری به مفاد هیأت ترکیبی قاعده داشته اند و با 
توجه به دو فقرۀ »الضرر« و »الضرار« به تبیین مفاد هریک از دو قســم پرداخته اند. 
بنابراین دیدگاه مفاد فقرۀ »الضرر« همان نظر مشــهور است، یعنی حکم ضرری در 
شریعت جعل نشده است، به این معنا که حکمی که سبب ضرر باشد تشریع نشده است 
)حسینی  سیستانی، 1414ق، 133، 149(. به عبارت دیگر، فقرۀ »الضرر« نافِی ضرر نشئت گرفته 

1 . تفاوت بین تبیین اول و دوم در این است که در تبیین اول حکم مستقیمًا برداشته می شود، ولی در تبیین دوم آنچه برداشته 
شده است، متعّلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، هرچند به انگیزۀ نفی حکم باشد.

ثمرۀ بحث در آن جا معلوم می شود که موضوع ضرری نباشد، ولی حکم ضرری باشد که در این صورت بنا بر تبیین دوم، 
قاعدۀ ال ضرر شـــامل مورد نیست، زیرا خود موضوع باعث ضرر نیست تا حکمش برداشته شود. ولی براساس تبیین اول 

اگر خود حکِم صادرشده ازناحیۀ شارع موجب ضرر باشد، آن حکم برداشته می شود )هاشمی شاهرودی، 1419ق، 500(.
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از حکم شــرعی اســت )حســینی حائری، 1426ق، 586؛ هاشــمی شــاهرودی،1433ق، 489(.
و امــا مفاد فقرۀ »الضرار« نهی از ضرر رســاندن به دیگران اســت که این خوْد 
مقتضی دو امر اســت: امر اول تحریم مولوی در ضرررســانی بــه دیگران و امر دوم 
تشــریع اســتفاده و به کارگیری ابزارهای حکومتی و اجرایی توســط حاکم شرعی 
درجهِت جلوگیری از ضرررسانی به دیگران. زیرا صرف تحریم ضرررسانی تا زمانی 
که بازوی اجرایی و عامل بازدارنده به کمک آن نیاید، نمی تواند مانع از ایجاد ضرر 

توسط افراد نسبت به دیگران باشد )حسینی  سیستانی، 1414ق، 134، 135، 150، 211(.
بــه عبارت دیگر، آن چه به حاکم شــرع اجــازه می دهد با اســتفاده از ابزارهای 
حکومتی و اجرایی جلوی سوءاســتفاده از حق )محقق دامــاد، 1391، 141( و ضرررسانی 
را بگیرد ـ حتی با منع کردن ضررزننده از حق خودش، چراکه فرض این اســت که 
اســتیفای حق توسط ضررزننده مستلزم ضرررســانی به غیر است ـ فقرۀ »ال ضرار« 

است )حسینی حائری، 1426ق، 586، 587؛ هاشمی شاهرودی، 1433ق، 489، 490(.
باید توجه داشــت ایجاد و به کارگیری سازوکار جلوگیری از ضرررسانی مختص 
حاکم و نهاد های متولی حاکمیتی است، نه همۀ افراد جامعه )حسینی  سیستانی، 1414ق، 
151(. به تعبیر دیگر، نفی »ضرار« و جلوگیری از ضرررســانی در بســیاری از موارد، 
حکمی والیی و ســلطانی اســت، نه به این معنا که پیامبر؟ص؟ از جنبۀ ولی و حاکم 
بودنـ  و نه شارع و مقنن بودن ـ نهی از ضرر رساندن کرده اند، بلکه نهی و جلوگیری 
از ضرررســانی اگرچه حکمی الهی و شــرعی اســت ولی برای جلوگیری از ایجاد 
هرج ومرج برعهدۀ نهاد حاکمیتی و حاکم قرار داده شده است نه عموم افراد )حسینی 

حائری، 1426ق، 588(. 

نظر مختار در مسئله و نحوۀ استدالل به قاعده
پیش از بیان نظر مختار و نحوۀ استدالل به قاعده، ذکر چند نکته ضروری است.

نکتۀ اول: بنابر فهم و ارتکاز عرفی، ضرر عبارت اســت از فقدان، نداشتن یا از 
دست دادن هر آنچه از مواهب حیات و زندگی می یابیم و از آن منتفع می شویم )مکارم 
شــیرازی، 1370، 55(. به عبارت دیگر، محروم شــدن انسان از نفع مسّلم و قطعی از دید 
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عرف ضرر محسوب می شود )سکوتی و شمالی، 1390(.
اگر در صدق ضرر بر عدم نفع اشــکال شود، جای هیچ شک و تردیدی نیست 
که عرف ســلب حق را از مصادیق ضرر اعتبار می کند )هاشمی شاهرودی، 1433ق، 451؛ 

حسینی حائری، 1426ق، 522(. 
همان گونه که در گذشــته اشاره شد، ازجمله حقوق شــهروندی حق آشنایی و 
بهره مندی از هویت شــهری و اجتماعی است که بقای مکان خاطره ها از مهم ترین 
عوامل تحقق این مسئله هستند. ازاین رو با ازبین رفتِن این مکان ها به واسطۀ فرسودگی 
و عدم مراقب از آن ها یا تخریب توسط دیگران، این حق از شهروندان سلب می شود 
و آنان متحمل ضرر خواهند شد. به عبارت دیگر، هر آنچه مانع استیفای این حق برای 

شهروندان شود از مصادیق ضرر خواهد بود.
نکتۀ دوم: بنابر نظر صحیح، قاعدۀ »الضرر« تنها شامل ضررهای حقیقی مانند 
نقص عضو یا نقص در مال نمی شــود، بلکه ضررهای اعتباری1 نیز تحت شمول این 
قاعده قرار می گیرند )هاشــمی شاهرودی، 1433ق، 489-485؛ حســینی حائری، 1426ق، 585-
581(.2 ازاین رو حتی اگر فقدان هویت شهری و اجتماعی را ضرر حقیقی ندانیم، ولی 
با توجه به پیدایش جوامع شــهری و فرهنگ شهرنشینی و نیاز شهرنشینان در جوامع 

شهری به این هویت، فقدان آن مصداق ضرر اعتباری برای شهروندان خواهد بود.
نکتۀ سوم: نکتۀ بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا قاعدۀ 
»ال ضرر« تنها در مقام رفع حکم اســت یا توانایــی جعل حکم را نیز دارد؟ به تعبیر 
دیگر، آیا این قاعده فقط نقش بازدارندگی دارد یا می تواند نقش سازنده نیز ایفا کند؟

بنابر نظر صحیح، قاعدۀ »ال ضرر« همان طور که نافی حکم ضرری اســت، در 
صورت لزوم، توانایی تجویز جعل حکم3 را نیز دارد تا جلوی ضرر گرفته شود )حسینی  
1. مراد از ضرر عرفی، ضرری است که در طول ارتکاز حق عقالیی است مانند محروم شدن فرد از حقوق عرفی )هاشمی 

شاهرودی، 1433ق، 485؛ حسینی حائری، 1426ق، 581(.
2 . ظاهر کالم شهید صدر در ابتدا عدم شمول قاعدۀ »الضرر« نسبت به ضررهای ارتکازی جدید به طور مطلق است، اما 
در انتها با بیان دو نکته و ارائۀ راه حل مشـــکل را برطرف می کند و ضررهای ارتکازی حادث نیز تحت شمول قاعده قرار 

می گیرند. بنگرید به )هاشمی شاهرودی، 1433ق؛ حسینی حائری، 1426ق(.
3. همان طور که قباًل اشاره شد، مراد حکِم والیی است یعنی حکمی که به حاکم و نهاد حاکمیتی تفویض شده است نه 

عامۀ افراد.
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سیســتانی، 1414ق، 293-292؛ هاشمی شاهرودی، 1433ق، 495-491؛ حسینی حائری، 1426ق، 600-
593(. برخی نیز به این مسئله این چنین تصریح کرده اند:

»نمی تــوان بــاور کرد که دایرۀ قاعــدۀ ال ضرر، محدود به رفــع احکام و افعال 
خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که خأل قانونی موجب ورود زیان و خسارت 
می  گردد نقشــی ایفا نکند. با این توجیه که چنانچه عدم جعل حکم از ناحیۀ شارع 
موجــب ضرر بر بندگان شــود، ورود ضرر و زیاْن منتســب به شــارع نخواهد بود تا 
»الضرر« آن را مرتفع ســازد، چراکه محیط تشــریع و قانون گذاری به جمیع شئون، 
محیط حکومت شــرع مقدس اســت و همان طور که جعل قانون ممکن است برای 
فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران به بار 

آورد« )محقق داماد، 1391، 160(.

نظر مختار درزمینۀ کارکرد قاعدۀ »ال ضرر« در لزوم حفظ مکان خاطره در شهر
با توجه به این که وجود و بقای مکان خاطر ه ها دربردارندۀ نفع و مصلحت مادی 
و معنوی برای جامعۀ شهری هستند و از طرف دیگر، حق جامعۀ شهری برخورداری 
از ایــن مکان های هویت بخش اســت، در صورتی که مورد بی توجهی و غفلت قرار 
گیرند، قطعًا در گذر ایام دچار فرسودگی می شود و ازبین خواهند رفت یا توسط افراد 
دیگر تخریب خواهند شــد که در هردو صورت جامعۀ شهری متحمل ضرر خواهد 

شد. ازاین رو با تمسک به قاعدۀ »ال ضرر« می توان این چنین نتیجه گرفت که:
عــدم لزوم حفظ و مراقبت از مکان خاطره ها در شــهر مســتلزم دو امر ذیل و یا 

حداقل یکی از دو امر خواهد بود:
1( عدم بقای مکان خاطره ها مساوی است با ازدست دادن نفع اجتماعی و مادی 
که ازدســت دادن یکی از عوامل مهم تأمین مصلحت برای جامعۀ شهری و افراد آن 

است.
2( عدم بقای مکان خاطره ها مســاوی اســت با ازدســت دادن یکی از مهم ترین 
عوامــل ایجاد و تقویت هویت شــهری و اجتماعی و درنتیجه متضرر شــدن جامعۀ 

شهری و شهروندان.
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وظیفۀ حاکم و دستگاه های حاکمیتی و نهادهای متولی حرکت برطبِق مصلحت 
جامعۀ شــهری و عموم افراد آن و نیز تالش درجهِت کســب هرچه بیشتر نفع برای 
آنان اســت. اما تصمیمات الزم برای دوری از متضرر شدن شهر و شهروندان اتخاذ 
نشده اســت و حرکتی در جهِت حفظ و بقای مکان خاطره ها صورت نپذیرفته است، 
ازاین رو مصلحت جامعه محقق نشده است. از طرفی تحقق ضرر برای جامعۀ شهری 
و ســاکنان آن اســت و با توجه به مفــاد فقرۀ »الضرر« در قاعــدۀ فقهی »الضرر و 
الضرار« حکم ضرری در شریعت جعل نشده است، ولی لزوم توجه به مکان خاطره ها 
و نیز حفظ آن ها از فرســودگی و آســیب، حکمی مولوی اســت که برای حاکم و 

دستگاه های حاکمیتی جعل شده است. 
بنا بر فقرۀ »ال ضرار« نهادهای حکومتی و مسئول وظیفه دارند درجهِت جلوگیری 
از ضرر رســاندن و تخریب عمدی این مکان ها توســط دیگران قدم برداند و با وضع 
قوانین حمایتی و بازدارنده، مانع تخریب این مکان ها شوند. این حکمی است والیی 

که توسط شارع برای حاکم جعل شده است.

نتیجه گیری
از مجموع مباحثی که درزمینۀ جایگاه مکان خاطره ها در ایجاد و رشــد هویتی و 
اقتصادی جوامع شــهری بیان شد، این نتیجه حاصل می شود که قطعًا وجود و بقای 
این مکان ها به مصلحت و نفع جامعۀ شــهری اســت. افزون بر این، حق شهروندان 
برخــورداری از مکان خاطره ها به عنوان عامل مؤثــر و نقش آفرین در ایجاد و تثبیت 
فرهنگ و هویت شهری و اجتماعی و انسجام هرچه بیشتر جامعه است و سلب این 
حق و ازبین رفتن آن، بی شک از مصدایق ضرر است. از آن جایی که حفظ مصالح 
عامۀ افراد جامعه و جلوگیری از متضرر شــدن آنان در زندگی شهری و اجتماعی، از 
وظایف حاکم و دستگاه حکومتی است، ازاین رو تالش درجهِت حفظ این مکان ها 
امری الزم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین با توجه به مفاد قاعدۀ »ال ضرر و ال ضرار« 
از طرفــی احکام ضرری در شــریعت جعل نشــده اند و عدم جعــل لزوم و وجوب 
حفــظ و مراقبت از مکان خاطره ها، آرام آرام ســبب بی توجهی به آن ها و درنتیجه در 
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معرض تخریب قرار گرفتن و ازبین رفتن مکان خاطره ها می شــود که این ازبین رفتن 
و آسیب دیدن مساوی است با از دست دادن نفع عمومی و نیز سلب حق برخوداری 

از هویت شهری و این فقدان و سلب یعنی متضرر شدن شهروندان جامعۀ شهری.
از سوی دیگر، با توجه به مفاد قاعدۀ »الضرر« آسیب رساندن عمدی به آن ها از 
مصادیق ضرررسانی و حرام شرعی است. بنابر مفاد فقرۀ »الضرار« دستگاه حاکمیتی 
و نهاد های مســئول عهده دار وظیفۀ جعل قوانین و مجــازات و به کارگیری ابزارهای 
اجرایی و حکومتی درجهت جلوگیری از ضرررســانی و تخریب و ازبین بردن آن ها 

توسط افراد جامعۀ شهری هستند.
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