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حیِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ین یِبیَن الّطاِهِر ْهِل َبیِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلی أ ََلُة َعلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  اْلَحْمُد ِللَّ

. در بحث قبلی اسکک مربوط به مسکک ن  مباحثمطلب سیزدهم از مباحث مربوط به فقه عمران شهری در ادامه 
و استحباب وسع  مس ن و نیز کراه  تنگ بودن مس ن بحث  سویکاز  مسک ن و وسکع  مسک ن سکعهدرباره 

 کنیم.بحث اکتفا میاز کردیم و به همان اندازه 

 ی س ون  باید به ش لی ساخته شوندهامحلمساکن و  مس ن اس ؛مباحث دیگر مربوط به  این جلسکه بحث
نه باید خا اس . فضای «فضای خانه امنی  اخَلقِی »درباره  ، بحثبه تعبیر ما باشند؛شراف بر ی دیگر نداشته که ا

ا مورد هباید حوزه اخَلق آننکنند امنی  اخَلقی یعنی کسککانی که در خانه زند ی می امنی  اخَلقی داشککته باشککد؛
 دارای امنی  باشد. باید ،کننداخَلقی خانه و کسانی که در خانه زند ی می  یرد. فضاِی تجاوز قرار 

ای که سککاخ  هر خانه؛ شککودمَلحظه می جان صککاحبان خانه و امنی  وسککایل امنیِ  معمواًل در سککاخ  خانه 
کنند که یک امنی  نسکبی برای ساکنان را طوری تنظیم می ای آنهارو دیو کنندیک در برای آن نصکب می ،شکودمی

ی دارد نتواند جان قصککد سککو  هاآنبه جان کسککی  ا ر درازی کند یاها دسکک نتواند به مال آن دزد تا خانه تأمین کند
که رابطه با مسئله امنی  درون خانه خیلی ترتیبات  اروپایی مخصوصًا در کشورهای در معرض خطر قرار دهد. هاآن

ر که د مصککالحینوع دیوار و  و و نوع پنجره بنوع در ،د. حتی نوع مصککالس سککاختمانینو تشکک یَلت مفصککلی دار
 مالیی و جان ازلحاظ، امنی  سککاکنان خانه در تمام این ارکان و اجزای خانه، شککودسککاختن دیوار به کار  رفته می

 هاآنه ب نتواند ه باشدداشت هاآنی به جان و مال و ا ر کسی قصد سو  مال و جانشان در امان باشدتا  شودمیرعای  
 آسیبی بزند.

اسکک . در نظام  ناامن فضککا، فضککایو  شککودکه در فرهنگ غرب رعای  نمی هم وجود داردیک نوع امنی   البته
 خانه، امنی  روانی و امنی  اخَلقی اس . ،امنی  آن نوع امنی  در نظر  رفته نشکده اس ؛عمران شکهری هم این 

 ازلحاظاید  فتیم که خانه ب کند. کار و کند در خانه راح  زند ی خواهدمیاو  و محل اسکتراح  اوس  و زن خانه  
  ند.تجاوز ن خانهصاحبکسی به ناموس  اخَلقی داشته باشد و آسایِش  باید بنابراین ه باشدمحیط سعه داشت

 زنا که کسی تجاوز به ناموس را فقط اس  اشتباهاین  صورت  یرد؛تجاوز به ناموس فقط این نیس  که عمل زنا 
 ماا ی از بدترین مصادی  سلب امنی  اخَلقی اس ی  تجاوز به ناموس اسک  و مصکادی  بارزی ی از زنا  البته بداند

در  .شککودمیسککلب امنی  اخَلقی باعث با چشککم نگاه کردن هم  سککلب امنی  اخَلقی تنها این نیسکک . برای م ال



رعای  حجاب در کوچه و بازار به معنی حفظ امنی  تأکید بر حجاب کمتر به این مسکککئله تعرض شکککده اسککک  که 
یک کسککی در خیابان خودر را به یک شکک لی  کمتر از ترور یک شککخن نیسکک  که جامعه اسکک . این اخَلقِی 

 اخَلقی آلوده کند. ازلحاظفضای امن جامعه را  و که امنی  اخَلقی جامعه را در معرض خطر قرار دهد آوردیدرم
ک ی خود اخَلقی امنی  نداشته باشد؛ ازلحاظمعنوی و روانش  ازلحاظجانش  امنی  نداشکته باشد و کسکی این ه

امنی   رعای  همین نوع ازاسکک . بسککیاری از مشکک َلت جامعه از ناحیه عدم  نوع سککلب امنی  بسککیار خطرنا 
 ساکنان خانه باید رعای  شود. . خب امنی  اخَلقِی  یردسرچشمه میاخَلقی 

ردم بر خانه م تطلعکسی  وارد شکده اس ؛ یعنی نباید خانه مردمبر شکراف روای  متعددی در رابطه با عدم جواز ا
 دیگری. شراف بر خانه یعنی سر کشیدن یا ا تطلعداشته باشد. 

رسککول آنچه  مجموعه اسکک  درباره مشککهوریحدیث  ،حدیث مناهی- مناهیدر حدیث صککدوق  شککی  مرحوم

  کند:به سندر روای  می -فرموده اس از آن نهی  اکرم

ْیٍد َعِن الصَّ » ِبيِّ  اِدِق َعْن آَباِ هِ َعْن ُشَعْیِب ْبِن َواِقٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َز هُ  ِفي َحِدیِث اْلَمَناِهي َعِن النَّ نَّ
َ
 أ

ْن  َنَهی
َ
ِلَع  أ د َیطَّ ْهِلِه ُمَتَعمِّ

َ
ْو َعْوَرِة َغْیِر أ

َ
ِلِم أ ِخیِه اْلُمسکککْ

َ
َلی َعْوَرِة أ َِ اِرِه َو َقاَل َمْن َنَظَر  ِ  جکَ ُل ِفي َبیکْ جکُ ُه َمَع الرَّ ْدَخَلُه اللَّ

َ
ًا أ

ِذیَن َکاُنوا َیْبَحُ وَن  ْن َیُتوَب  اْلُمَناِفِقیَن الَّ
َ
الَّ أ َِ ُه 

ی َیْفَضَحُه اللَّ ْنَیا َحتَّ اِس َو َلْم َیْخُرْج ِمَن الدُّ  1«.َعْن َعْوَراِت النَّ

 اردر خانه همسایه شراف پیدا کند وسرکشی یا  ارنهی کرده اسک  که کسی به خانه همسایه پیامبر اکرم
  نیس جایزهمسایه را دید  زِن  ا رفرماید که روای  نمیدر خانه اس . نهی، نهی از اطَلع بر  چرانی کند. اینچشکم

به  نظرغیر از عدم جواز   وییم از اح ام مسکککاکن اسککک  ومطلبی که ما می. این ه جای خود دارد او نگاه کند،بکه 
اس   مطرح اینجادر آنچه وجود دارد.  جاهمهدر  حرم  نظر به نامحرمجای خود را دارد و بحث  این نامحرم اس ؛
 شراف بر خانه همسایه داشتن مورد نهی قرار  رفته اس .، اعلی دار الجار اس مسئله اطَلع 

این رتباطی به ا شاید با یک نگاه اولشود که این ابواب از مسا ل فقهی در ابوابی پیدا می  وییم بسیاریمی  هنای
ن مربوط به ای اسکک . اک ر روایات دیگریمسککا ل همین مسککئله اطَلع بر خانه این  ی ی از دنمطلب نداشککته باشکک

 ،جلد دوم ،الدفن ابوابآورده اس . در  به مناسب  اح ام مربوط به دفن سا ل در ابواب دفنصکاحب و موضکوع را
 .اندوسا ل آوردهدفن ال ابواباز  36باب  در ایشان بیشتر را باب این روایات. 888صفحه 
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روای  مفصلی اس . در  که علٍی لنبی الکند در وصکیة صکدوق نقل میشکی  روایتی اسک  که  ،روای  اول
 ،لمانسالنبی لوصیة  هم ذر غفاری،النبی ألبی وصیةهم  ،وارد شده یللع نبیلا وصکیةهم  ،روایات مربوط به وصکایا

اس .  لعلی نبیالوصیة  ،وصایا اینترین احادیث مفصل ولی اما لمقدادنبی الوصیة  و هم مارالنبی لعوصیة هم 
  :آمده اس  این وصی در بخشی از 

ٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن » َنِس ْبِن ُمَحمَّ
َ
اِد ْبِن َعْمٍرو َو أ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َحمَّ ٍد َعْن آَباِ هِ ُمَحمَّ ِفي  ُمَحمَّ

ِبيِّ صلی الله علیه و آله و سلم ِلَعِلي   ِة النَّ یَّ ِتيَوصکِ مَّ
ُ
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َکِرَه أِل نَّ اللَّ َِ ِحَك  علیه السَلم َقاَل  اْلُقُبوِر َو  َبْیَن  الضَّ

وِر. َع ِفي الدُّ َطلُّ  2«التَّ

تان  ورسککزیرا – خندیدن در بین قبرهاو در  ورسککتان ی ی ای ُامتم دو چیز را نپسککندیده اسکک ؛ خدای متعال بر
ه  ذشتدر و ببیند محاسبه کند خودر را  انسان محاسکبه نفس اس ، جای و یاد موت و آخرت اسک  وجای تذکر 

کسککی به این ه  و دیگری -ی قهقهه و ام ال این چیزها نیسکک .جا چه خواهد شککد و ارآینده چگونه بوده اسکک  و
 اندازی کند.و چشم نگاه بیندازدو خانه مردم سرکشی کند 

کند ولی در مجالس برای روای  میمرسًَل مرحوم صکدوق  .کندصکدوق نقل میشکی  مرحوم نیز را روای  دیگر 
 :سند اس الیعنی روای  صحیحة  صحیس اس ، همآن سند که ذکر شده اس سند  روای  این

اِل » اِب َعْن  ِفي اْلِخصککَ ی اْلَخشککَّ ِن ْبِن ُموسککَ ِه َعِن اْلَحسککَ ْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن َیْحَیی َعْن سککَ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
َعْن أ

اٍر َعْن  َحاَق ْبِن َعمَّ سکْ َِ ْبَراِهیَم َعْن  َِ هِ ِغَیاِث ْبِن  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
هِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل ال أ َه َکِرَه ِلي ِسَ   لَّ نَّ اللَّ ِخَصاٍل َو  َِ

َیاِ  ِمْن ُوْلِد  ْوصککِ
َ
ْتَیاَن  َکِرَهُهنَّ ِلْْل َِ َدَقِة َو  ْوِم َو اْلَمنَّ َبْعَد الصککَّ َفَث ِفي الصککَّ ََلِة َو الرَّ ْتَباِعِهْم ِمْن َبْعِد  اْلَعَبَث ِفي الصککَّ

َ
 َو أ

َع  َطلُّ ِحَك َبْیَن اْلُقُبوِر.ِفي الدُّ  اْلَمَساِجِد ُجُنبًا َو التَّ    3«وِر َو الضَّ

من و هم برای پیروان  بعد از اوصیا  برای هم برای من هم را ناپسکند دانسته اس ،شکش خصکل  خدای متعال 
ََلةِ » ما؛ در سان باید ان .-عبث یعنی بازی کردن با دس  زی با تسبیسمانند با-؛ در نماز کردنبازی « اْلَعَبَث ِفي الصکَّ

َفُث فِ » حال خضکوع و خشکوع و حال توجه داشکته باشکد،حال نماز  وِم  یالرَّ انجام عمل جنسی در روزه ماه  ؛«الصکَّ
َدَقةِ  یو الَمنَّ ف» داری،در هنگام روزهو رمضان   ُجنببا حال ؛ «اَن الَمساِجِد ُجُنبایوَت» صدقه با من  دادن، ؛«الصَّ
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َع فِ » به مسکجد رفتن، َطلُّ ورِ  یَو التَّ ِح » کردن و ها مردمسرکشی در خانه؛ «الدُّ ین خندیدن در ب ؛«َن اْلُقُبورِ یبَ  کَو الضَّ
 قبرها.

در این  اسکک . روای  دیگری از رسککول اکرم که کندصککدوق روای  میشککی  هم مرحوم چهارم را  روای 
حدیث سوم از احادیث د دارد. وخصل  تطلع فی الدور وج 94در بین این  اس  که شدهنهی خصکل   94روای  از 

 :اس  دفنالاز ابواب  36باب 

ِه َعن»] ْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ ِل َعْن سکَ ی ْبِن اْلُمَتَوکِّ ِد ْبِن ُموسکَ ْبَراِهیَم ْبِن َهاِشٍم َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن اْلَحَسِن  َو َعْن ُمَحمَّ َِ
ِبیِه َعْن آَباِ ِه عاْلُقَرِشيِّ َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َجْعَفٍر 

َ
اِدِق َعْن أ ِبیِه َعِن الصَّ

َ
ْیٍد َعْن أ ِه ْبِن اْلُحَسْیِن ْبِن َز یهم لاْلَبْصِر ِّ َعْن َعْبِد اللَّ

ِه صک السکَلم وُل اللَّ ی لی الله علیه و آله و سکلمَقاَل: َقاَل َرسکُ ْرَبعًا َو ِعْشِر
َ
ُة أ مَّ

ُ
ُتَها اأْل یَّ

َ
َه َکِرَه َلُ ْم أ نَّ اللَّ َن َخْصَلًة َو َنَهاُکْم َِ

وِر. َع ِفي الدُّ َطلُّ ِحَك َبْیَن اْلُقُبوِر َو التَّ ْن َقاَل َو الضَّ
َ
َلی أ َِ  [4«َعْنَها 

هم صحیس اس  و عبارت آن  روای آن  سند که کندصدوق در خصال روای  میشکی  مرحوم روای  دیگر را نیز 
 آمده اس . هاالتطلع فی الدور در بین آن بازهمکه خصال قبلی اس   َ ّ نظیر روای  ِس 

   :به سندر روای  کرده اس ی در کتاب المحاسن برق مرحومروای  بعدی را 

ِبیهِ »
َ
ْیَلِميِّ َعْن أ ِد ْبِن ُسَلْیَماَن الدَّ ِبیِه َعْن ُمَحمَّ

َ
ٍد اْلَبْرِقيُّ ِفي اْلَمَحاِسِن َعْن أ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِبي َعْبِد أ

َ
هِ  َعْن أ  اللَّ

هِ  وُل اللَّ ْتَباِعِهْم ِمنْ  َقاَل: َقاَل َرسککُ
َ
ُة أِل ِ مَّ

َ
ِتي َو ْلَتْ َرْهَها اأْل یَّ ِة ِمْن ُذرِّ ِ مَّ

َ
ُه ِلي َفَ ِرْهُتَها ِلْْل ةك َکِرَهَها اللَّ تَّ ِحُك سککِ َها الضککَّ

ورِ  ُع ِفي الدُّ َطلُّ  5«.َبْیَن اْلُقُبوِر َو التَّ

ی نه ردو تطلع در که از هم هس  یالسند و مح مصحیس  روایاتها آن که در بینبود  یای از روایاتاین مجموعه
 کند.می

ه ی وجود دارد ک اشیااز آن نهی شده اس   آنچهر بین د ،نهی روایاِت  سیاِق  در البته مم ن اسک   فته شود چون
یاق پس این س ؛تحریمی نیسک  نهی تنزیهی و کراهتی اسک  ونهی  هاآن ه نهی از قرینه خارجی داریم بر اینقطعًا 

هه ُشبیک  تحریمی کنیم. این ها را حمل بر نهِی شکود که ما این نهیسکیاق مانع از آن می قرینه   دالل  خواهد کرد یا
 اس .
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بهه اما  منع ظهور در  ؛ا ر فرمود نهی و ا ر فرمود کراه  روایات در نهی اس ؛ ن اس  که ظهورِ آجواب این شکُ
. لذا آنچه در داریمبرمیدس  از این ظهور  اس  تنزیهیهرجا قرینه خاصکی آمد بر این ه نهی، نهی  و تحریم دارد و

 و نهی عبارت َکره این مضککامین؛و  کره الله ألمتی کهاسکک  آنچه در این روایات آمده  و اسکک  آمده مناهیحدیث 
ینجا اخب در اسکک .  تنزیهی این نهی، نهِی  بر این هدلیل داشککته باشککیم  که منع دارد. مگر آنجا وبر تحریم  دالل 

ر سایا ر دلیل نداشکته باشکیم ظهور به حال خود باقی اسک . لذا در حدیث مناهی یا  اما داریمبرمی  از ظهور سکد

 دانیمکرد و کراه  داش  و ما مینهی می هاآناز  رسول خداکه اس  پش  سرهم آمده چیز چند  ی کهاحادی 
رینه آنجایی که ق خب در تحریمی نیس ؛ منع اس  و کراهتی تنزیهی و منِع  کراه  و منع، مسا لاین در بعضکی از 

ه قا م رینآنجایی که ق اما در داریممیبر از دالل  بر تحریم دسکک  نیسکک  تحریمی ه منع، منع بر این شککودقا م می
 اس . تطلع فی الدور حرامظهور نهی در تحریم اس  و لذا  نیس  چرا دس  برداریم؟

 ه اینککند کسککی به نامحرم نگاه می یک وق  ؛اسکک  غیر از نگاه به نامحرم ،تطلع فی الدورکه  ردیمبیان هم ک
 خودِ محرمی هس  یا نامحرمی نیس ؛ نا هسک  یا نیس ،داند کسکی در خانه نمی کسکی یک وق  اما حرام اسک 

اوز به ، تجخانه یک حریم خصوصی اس  و نگاه کردن حرام اس ؛ به دلیل این ه نفسکهفیمردم  خانه  در  نگاه کردن
د وشنمی متوجهاین مطالب را  یغرب الحادی ترین اح ام اسَلم اس . حاال ا ر تمدنو این از دقی  این حریم اسک 

 تجاوز اسککک . دانیم کهدانند، اما ما مینمیچشکککم را تجاوز  اختَلط یا تجاوزِ  هاآن پیروی کنیم. هاآنما که نباید از 
یا  اس  این تجاوزرا لمس کرد  خانماین با دستش ا ر شخن  ؛روددر کوچه راه می نامحرمی خانمفرض کنید یک 

 نا. خود انساس  فردیامنی  حریم خرد کردن  و این تجاوز اسک  انجام بدهداین کار را حاال ا ر با نگاه هم  ؟خیر
ار را واجب اس  خانه خانهصاحببر او واجب اسک . لذاسک  که بر خود  باید این حریم امنی  را نگه دارد و هم

ار را طوری بسازد که بر همسایه هم واجب اس  که خانه شکراف دیگران نباشد واین خانه محل اطوری بسکازد که 
لذاسکک  که در سککیسککتم بسکک .  را تطلع فی الدور راه را برباید یعنی  شککراف بر همسککایه نباشککد؛محل ا ارخانه
و حریم زند ی همسایه در معرض  یرد که حیاط انجام  سازیطوری خانهسکازی باید خانه سکازی و مهندسکِی خانه

 شهرها رعای  شود. سازِی خانه ید در مهندسِی با ن امورای .همسایگان نباشد تطلعاندازی و در معرض چشم

 صلی الله علی محمد و آله و سلم و

 

 


