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حيِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة  ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ یَن  َعلىاْلَحْمُد ِللَّ ِبيَن الّطاِهِر يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

است و لذاا در روایذت بيوت  ۀشود و جامعه مجموعجامعه از بيت آغاز مىباید بيان کنم که در اسَلم مقدمتًا 
 و نيز در روایت است:« من بيتکل مؤ»است که 

ْسََلِم » یِج َما ُبِنيَ ِبَناٌء ِفي اْْلِ ْزِو ِه َعزَّ َو َجلَّ ِمَن التَّ َحبُّ ِإَلى اللَّ
َ
  «أ

داند و هر تک شخصيت انسانى را در جامعه به عنوان یک بيذت سازی مىبيت هازدواج را پروژخدای متعال 
مربوط به حضذرت  هکریم هسازد. در آیرا مىاین بيوت یک جامعه  هپس مجموع .«من بيتکل مؤ» ؛شناسدمى

  اسرائيل نيز آمده است:و قوم بنى موسى

ْوَحْينا ِإلى»
َ
ذِر  ُموسى َو أ َلَة َو َبشِّ قيُموا الصَّ

َ
ءا ِلَقْوِمُكما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َو اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َو أ ْن َتَبوَّ

َ
خيِه أ

َ
َو أ

   .1«اْلُمْؤِمنيَن 

گرفتند به حضذرت موسذى و اسرائيل بسيار سخت در تفسير این آیه روایت شده است که وقتى جباران بر بنى

َءا ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َو اْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلذةً » دستور رسيد کههارون ْن َتَبوَّ
َ
را بذرای قذوم خذویی بيذوت  «أ

 هاد از این بيوت الزامًا بيت فيزیكى نيست، اگرچه بيذت فيزیكذى زمينذمرکه شود ز قرائن فهميده مىشكل بده. ا
 گيرد. ببدون یک بيت فيزیكى نيز شكل  ،تواند بيتمى کند امان بيت فرافيزیكى را فراهم مىگيری آشكل

   :سازند لااست که آیه آمدها هستند که یک جامعه را مىاین بيتبنابراین 

ماواِت َو » ُه ُنوُر السَّ ٌُ فذي اللَّ ٌٌ اْلِمْصذبا ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشكاٍة فيها ِمْصذبا
َ
هذا  اْْل نَّ

َ
جاَجذُة َکن ُزجاَجذٍة الزُّ

ْیُتها ُیضي ٍة َیكاُد َز ٍة َو ال َغْرِبيَّ ْیُتوَنٍة ال َشْرِقيَّ يٌّ ُیوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَکٍة َز  ىُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسذُه نذاٌر ُنذوٌر َعلذَکْوَکٌب ُدرِّ
ُه ِبُكلِّ َشيْ اِس َو اللَّ ْمثاَل ِللنَّ

َ
ُه اْْل ُه ِلُنوِرِه َمْن َیشاُء َو َیْضِرُب اللَّ ْن ُتْرَفذَ  َو  في*  ٍء َعليٌم ُنوٍر َیْهِدي اللَّ

َ
ذُه أ ِذَن اللَّ

َ
ُبُيوٍت أ

ُح َلُه فيها ِباْلُغُدوِّ َو اْلْصاِل   .  2«ُیْاَکَر فيَها اْسُمُه ُیَسبِّ

بيوت بذا یذک  هرسيم که این مجموعبه این مىو بعد بدانيم بيوت  هاز مجموع هیافترا شكل جامعهاگر ما  پس
این بيوت، بيوتى هسذتند ای پراکنده از بيوت نيست زیرا مجموعهبيوت  هاین مجموع ند وابيت مرکزی در ارتباط

 و آن بيت واحد همان است که فرمود: به شكلى منشعب از یک بيت واحدند که 

َرُکْم َتْطِهيراً » ْهَل اْلَبْيِت َو ُیَطهِّ
َ
ْجَس أ ُه ِلُيْاِهَب َعْنُكُم الرِّ یُد اللَّ َما ُیِر    .«ِإنَّ
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ذَماَواِت َو » هکيست؟ در تفسير آی  -تعبير شده است که از آن به اهل بيت-این بيت صاحب  ُه ُنذوُر السَّ اللَّ
ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشَكاٍة 

َ
ْن ُتْرَفَ  َو ُیْاَکَر ِفيَها اْسُمهُ »: تا آیه بعد که فرمود ...«اْْل

َ
ُه أ ِذَن اللَّ

َ
روایتى آمده « ِفي ُبُيوٍت أ

  :روایت این است؛ موجود استنيز که در مناب  اهل سنت 

هِ »  َرُسوُل اللَّ
َ
ُح َقَرأ ْن ُتْرَفَ  َو ُیْاَکَر ِفيَها اْسُمُه ُیَسبِّ

َ
ُه أ ِذَن اللَّ

َ
َفَقذاَم  .َلُه ِفيها ِباْلُغُدوِّ َو اْلْصاِل  ِفي ُبُيوٍت أ

هِ  :َفَقاَل  ِإَلْيِه َرُجٌل  يُّ ُبُيوٍت َهِاِه َیا َرُسوَل اللَّ
َ
ُبو َبْكذرٍ  :َفَقاَل  ؟أ

َ
ْنِبَياِء َفَقاَم ِإَلْيِه أ

َ
ذِه َهذَاا  :َفَقذاَل ، ُبُيوُت اْْل َیذا َرُسذوَل اللَّ

َشاَر ِإَلى َبْيِت َعلِ 
َ
ْفَضِلَها :َقاَل  .يٍّ َو َفاِطَمةَ اْلَبْيُت ِمْنَها َو أ

َ
  «.َنَعْم ِمْن أ

يُّ ُبُيوٍت َهِاهِ » پرسيد:ابوبكر از رسول اکرم
َ
کذه خداونذد آن بيذوت را ایذن بيذوت کذدام بيذوت اسذت « أ

آن نذور معرفذى آن نوری که خداوند خود را به  فرماید نور خدا در این بيوت است؟!باال برده است که مى چنانآن

   «.هى بيوت االنبياء و االوصياء» فرمایند:در پاسخ مى نبى اکرم در کدام بيت است؟ کندمى

 کٌل » ىبيوت االوصياء و بيوت االنبياء همان مساجداند. یعنکه  ایمدر مباحث فقه المسجد توضيح دادهالبته 
سذيس کذردیم و تنکذه این یک قاعده اسذت . «مسجدالو کل بيت للنبى و الوصى  مسجد بيت للنبى و الوصىال

بيذت  هبا مسجد در حكم شریكند و به همين دليل خدای متعال دربار تيم به همين دليل بيوت ائمه اطهارگف

ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت »الله الحرام فرمود:  َنا ِْلِ
ْ
أ هذم  ت اما به نظر ما بيت ابراهيماین بيت گرچه بيت الله اس .«َبوَّ

« بيت على و فاطمه منهذا؟»پرسد: مى ابوبكر مجدداً «. هى بيوت االنبياء و االوصياء»فرمود:  هرحالبهست. ا

ْفَضِلَها» حضرت فرمود:
َ
بيوتى کذه اذن اللذه این بيوت است. همان  از بهترین بيت على و فاطمه« َنَعْم ِمْن أ

 ن ترف .أ

یا دو  است. این بيت مرکزی دو بخی دارد، هکه بيت على و فاطم ی وجود داردمرکز بنابراین یک بيت
هذای درون های برون ملكى و یكذى منموریتمنموریت ت در این بيت مرکزی مقرر شده است؛ یكىگونه منموری

ى ازدواج کردنذد عبذارت با حضرت زهرا اميرالمؤمنين وقتى كى. در روایت است که رسول اکرم مل
على است. یعنى این یک با فاطمه است و از در خانه به بيرون مسئوليت  در خانه مسئول به این مضمون فرمود:

ای هذدرون ملكى. مسذئوليتهای مسئوليتهای برون ملكى و مسئوليت دو گونه مسئوليت دارد؛که  بيت است

قذرار  درون ملكذى را بذه عهذده فاطمذه هایگااشتند و مسذئوليت اميرالمؤمنينبرون ملكى را بر عهده 

تربيذت  کلثذومو ام وقت درون این بيت است که مانند امام حسذن و امذام حسذين و ماننذد زینذب دادند. آن



 

و از این بيت مرکزی است  دنقی اول را دارن بيت مرکزی حضرت زهراریت این در مدی هرحالبه 1شوند.مى
 اسَلمى رسيد.  هجامع هخير به هم هکه هم

بيذت آن هذم اسَلمى است و هر بيتى که بتواند فردی از این بيت باشذد  هاین بيت مرکزی نهاد نخستين جامع
ای از این بيت نباشد، بيذت اسذَلمى نخواهذد و هر بيت که این ارتباط را نداشته باشد یعنى شاخه است اسَلمى

ای خذواهيم جامعذه وقذت و ریشذه بگيذرد. آناخه از این بيت مرکذزی شذباید بود. بيت اسَلمى، بيتى است که 
ْرِض » از این بيوت؛ است که داشت که از بيوتى شكل گرفته

َ
َماَواِت َو اْْل ُه ُنوُر السَّ  در این بيوت؛  و« اللَّ

ُح َلُه ِفيها ِباْلُغُدوِّ َو اْلْصاِل » ْن ُتْرَفَ  َو ُیْاَکَر ِفيَها اْسُمُه ُیَسبِّ
َ
ُه أ ِذَن اللَّ

َ
ِهذيِهْم ِتَجذاَرٌة ِرَجاٌل اَل ُتلْ *  ِفي ُبُيوٍت أ

ُب ِفيِه اْلُقُلوُب  َکاِة َیَخاُفوَن َیْومًا َتَتَقلَّ ََلِة َو ِإیَتاِء الزَّ ِه َو ِإَقاِم الصَّ ْبَصاُر  َو اَل َبْيٌ  َعْن ِذْکِر اللَّ
َ
 .2«َو اْْل

يت علذى و ای از بخهشا باید از بيوتى باشد که هر بيت آنخواهيم، جامعه ما ای اسَلمى مىاگر ما جامعهلاا 

 هحقيقى است و نه یک رابطذ هبلكه یک رابط ای باشد یک اعتبار نيستیيم شاخهگواینكه مىباشد.  فاطمه
این بيت خواستگاه یک  قى دارد.رضى و اعتباری و این بيت یک شخصيت اعتباری ندارد بلكه شخصيت حقيف

شذود و ایذن بيذت اسذت کذه توانذایى و این هویت در این بيت ساخته مى هویت است که این هویت تعریف دارد
بسذازیم کذه  ایگونذهبهشهر را  با بحث اصلى ما نيز رابطه دارد زیرا باید این بحثساختن چنين هویتى را دارد. 

 پيدایی چنين بيوتى در این شهر فراهم باشد. هزمين

مطالبى که باید به آن بپذردازیم مطلبذى اسذت کذه در پيرامون فقه نظام شهری است و مطلب چهارم از  بحث
دهد گاشته نيز به آن اشاره شده است اما به لحاظ اهميتى که دارد و اینكه بنياد بسياری از مطالب را تشكيل مى

 باید با تفصيل بيشتری به آن پرداخته شود. 

هر شذرعى به شآن شهری که از  ؛ یکدر گاشته بيان شد که در فقه اسَلمى به دو گونه شهر اشاره شده است
همچنذين بيذان شذد کذه در  شود.از آن به شهر عرفى تعبير مى که است فيزیكى شود و شهر دیگر شهرتعبير مى

 شود. بر مبنای شهر شرعى بنا مىو عرفى شهر فيزیكى  ،اسَلم

شهر در فقه اسذَلمى که گيریم این نتيجه را مىکه در مباحث شهر وجود دارد  از این نوع تقسيمىدر حقيقت 
وب و سذن  و چذشهر عبارت از  یک موجود زنده است؛ ریف اسَلمىو اصواًل شهر در تع داردو کالبدی جانى 

تواند حيذاتی یک موجود زنده است. این موجود زنده حيات دارد و مى نيست بلكه آسفالت و ساختمان و غيره

                                                           

است و نگویيم که ایشان همان حضذرت زینذب  و فاطمه اميرالمؤمنينکلثوم دختری دیگر از دختران البته اگر قائل به این مطلب باشيم که ام.  1
 شده است.کلثوم از او یاد مىعليها السَلم هستند که گاهى با نام ام
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ت و و تبدیل به شهری مرده شود. شذهر اسذ ض شدهررشد کند و یا همچون سایر موجودات زنده موت بر آن عا
 شذهر خذودپذس ای اسذت. ا شذهر، شذهر مذردهاین شهر شذهر مردگذان اسذت یذ کنند امامردم در آن زندگى مى

ما از جان شهر به شهر شرعى یذا شذهر  دارد. البدیو کروٌ و جانى  همچنين و حيات و موتى دارد، شخصيت
یذک این روٌ و جان و  بنابراین هر شهرکنيم. فرافيزیكى و از کالبد شهر به شهر عرفى یا شهر فيزیكى تعبير مى

فرهن  غير دینى شكل  بر اساسشد که . حتى اگر شهری بااز همدیگر باشند هرچند متفاوت ستکالبد را دارا
  دارد. یکالبد و گرفته است بازهم روٌ

ئونى دارد و روحذی نيذز شذئونى کذه شذ داشتهانسان که جان و کالبدی  و مانندشهر یک موجود زنده است 
ده و سذاخته بنابراین بر اساس این جان و روٌ است که باید کالبد شذهر تعریذف شذشهر نيز چنين است.  دارد؛
اشذكال هندسذى  کذهطوریبهکنذد. را تعيذين مى افيزیكذى اسذت کذه شذكل شذهر فيزیكذىو این شذهر فر شود

کن ااعم از اماکن خدماتى، امذ ها با یكدیگر، جایگاه خدمات شهری؛ها، اشكال هندسى ارتباط محلهساختمان
باید متناسب با آن روٌ تنظيم شذود. یعنذى بایذد  بحث شد آنچه همسكونى، اماکن تعليمى و عبادی و غيره، هم

 و بنا نهاد.  هفيزیک شهر را تعریف کردچه روحى است به تناسب آن  دید که روٌ شهر،

مداخل که  بودشده است این هم رعایت مى الباً قکه  قدیمى وجود داشته است هاییک مطلبى در ساختمان
یذک همچنين طرٌ گنبدها  شد.طراحى مىختمان بر اساس شكل و طرٌ محرابى مظهر بيرونى سا ساختمان و

 شذود؛های کليسایى مشاهده مىختمانسا وى ميان این گنبدها . یک فرق و تفاوت اساسشكل بسيار مهم است
هذای مذا چنذد تفذاوت ها و محرابرا بسازند با مناره های کليساخواهند منارهسازند و وقتى مىوقتى کليسا مى

قاعده کليسایى است با  همنار همرکزی که باالترین نقط هها این است که ارتباط آن نقطاین تفاوت ه. از جملدارد
جى در مبنای یک خط مستقيم است که هيچ تذدّر  دهد برن را تشكيل مىاین ساختما هو با آن خطوطى که قاعد

کذه بذا نگذاه فرافيزیكذى شذود مىبرتر  هباال و نقط هساختمان منتهى به یک نقط هرحالبهاست. آن لحاظ نشده 
اوج کذه وجذود  های کذه در آن نقطذعذهدانيم از یذک مجمودینى ما متناسب است. ما هم جهذان را عبذارت مذى

دهد. در جهان را تشكيل مى هجهان مرکزی دارد که آن مرکز باالترین نقطکنند. است با هم تَلقى مى تعالىحق
بذا تمذام ایذن جهذان، مرکذزی  هاما در این معنا که ارتباط آن نقط ما شریک استطرٌ با هم ها طرٌ آن عنااین م

ه مراتب به نحذوی تنظذيم شذده کذه آن لتدریجى است و سلسله مراتبى وجود دارد و این سلس ارتباط مدیریتى و
امذا  شذودکليسا دیده نمى. این امر در ]تفاوت نگاه اسَلمى است[ اجزاء جهان دارد هبر هم همرکزی احاط هنقط

طی هذم بذا جهذان و ارتبذا مرکزی بر عذالم احاطذه دارد و هما کامًَل رعایت شده است. آن نقطدر طرٌ گنبدی 
و ثانيًا ارتباطى تدریجى است یعنى جهان تشكيل شده از یک سذازمان مذنظم ای موجودات اواًل ارتباطى احاطه

 فرماید:و دارای یک سلسله مراتب است. خدای متعال از زبان مَلئكه مى



 

ا» ا َلَنْحُن  ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ  َو َما ِمنَّ وَن * َو ِإنَّ افُّ ُحوَن * َو إِ  الصَّ ا َلَنْحُن اْلُمَسبِّ    1«نَّ

یكذى  ای ویژه برای خذود داریذم؛ما مرتبهفرمایند که هریک از فرشتگان الهى که مدبران این عالم هستند مى
« صذافون» پس نظم بر این جهان حاکم است،منظمى قرار داریم.  وفتر و ما در صفباالتر است و دیگری پایين

کند. از نظر طولى هر یک مقام معلومى دارند و از نظر نظام طولى را بيان مى« مقام معلوم»ام عرضى و ظاهرًا نظ
در  ولى و عرضذى یذک نظذام بسذيار هماهنذ : ما با این نظام طاش این استيز در صف هستند. معنىعرضى ن

به شكلى کذه نمذادی از ایذن عالم آفرینی داریم. حال اگر بخواهيم این موضوع را در یک ساختمان نشان دهيم 
جان شهر ما هذم  و المى که روٌ شهر ما نيز همين استروٌ عالم در ساختمان ما نمود داشته باشد، آن روٌ ع

هذای ایذن را دارد که ما از طرٌ این اقتضاء -جان توحيد است، جان ارتباط با خداست- است چنينىاینجانى 
 مند باشيم. زیكى شهر بيشتر بهرهشكلى در ساختار في

های نشوید حتى در سذاختمامى های مطهر ائمه اطهارارد صحنشوید، وفيضيه مى هوقتى وارد مدرس
اصذل وجذود امذام و  هرچنذددهذد که یک معنویت خاصى به انسان دست مى مسيحيان نيز مشاهده شده است

وارد  کند کهیعنى فرق مىین طرٌ و این شكل نيز تنثير دارد. زادگان تنثير زیادی در معنویت دارند اما اصل اامام
هذای شوید که بر اساس خطوط مستقيم و متقذاط  مثذل قوطىچنين ساختمانى شوید یا آنكه وارد ساختمانى 

هایى کذه بذه دهذد. سذاختماناصًَل چنين حالى به انسان دست نمىها در آنکبریت کنار هم ساخته شده است. 
اند کامًَل از لحاظ حسذى کذه بذه های محرابى ساخته شدهطرٌ بر اساسهایى که د با ساختماناین شكل هستن

کنذد رود احسذاس مىهای قدیمى مذىمتفاوت هستند. وقتى انسان به آن ساختمانبا هم کنند انسان منتقل مى
جهان با مرکزیت جهذان که مرکز آن است ارتباط دارد. حالت ارتباط  ها به یک نقطهاین ساختمان هکه گویا هم

گر اسذت. خَلصذه آنكذه روٌ ها جلوهکنيد کامًَل در این ساختمانآن هم به نحو احاطى را وقتى از دور نگاه مى
باید به شذكلى در سذاختار هندسذى شهر و جان شهر که همان نظام طولى و عرضى برقرار در عالم هستى است 

 گر باشد. شهر نيز جلوه

. ليذد شذودایى تقو شذهر اروپذاز شذهر غربذى  این است کذهدهد یكى از اشتباهاتى که در شهرسازی رخ مى
هذا تعریذف ى انسذانى را کذه آنیعنذ  با روٌ شهر ما متفاوت اسذت؛ست کامَلً اروحى که در آنجا در شهرسازی 

اسذت و  ا آسذمان در ارتبذاطبذکامًَل متفذاوت اسذت. در اسذَلم انسذان کنيم کنند با انسانى که ما تعریف مىمى
لاا انسان بایذد در  ها نگاهی به زمين است و نگاه به آسمان ندارد.اما انسان آن هميشه نگاهی به آسمان است

اگذر کذاری . ز آسمان و از آیات الهى جدا کذردرا ا شود انسان شهرارتباط باشد. یعنى نمى با آیات الهى درشهر 
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ببينذد و حتذى اگذر کنذار  آیات الهى زمينذى راو نه  نه آیات الهى آسمانى ن،انه آسم شد که انسان شهری نه افق،
ای در شهر و یذا کنذار شذهر ود دارد و یا رودخانهکوه را هم نبيند و حتى نداند که کوهى وجاما کوهى باشد  شهر

 گونه باشد:این به انسان شهر اسَلمى بایدد، این انسان متناسب با جان شهر اسَلمى نخواهد بود. راوجود د

ْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها »
َ
 َفَلْم َیِسيُروا ِفي اْْل

َ
ْبصذاُر َو أ

َ
هذا ال َتْعَمذى اْْل نَّ ِِ ْو آذاٌن َیْسَمُعوَن ِبهذا َف

َ
أ

تي ُدور لِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ  .1«ِفي الصُّ

 دهذد.را انسانى ذاکذر پذرورش مى د. یعنى انسانکناین نگاه به آیات الهى حيات ذکر برای انسان درست مى
ترند. گاهى آثذار سذَلمت تر و پاکهای روستایى زاللشود معمواًل انسانمشاهده مىجهت نيست که لاا این بى

یى را با یک انسذان شذهری احسذاس ها مشخص است که آدم کامًَل تفاوت یک انسان روستادر آن قدرآننفس 
است که انسان روستایى در بافت جامعه نبوده و تنها زیسته است بلكه بذه ایذن دليذل آن  دليلکند. این نه به مى

خذدا را  جاهمذهکشذاورزی  مينبر سر زرود مى کههمينط است. ن روستایى با آیات الهى در ارتبااست که انسا
افذق را نگذاه  افتذد،کند بذه یذاد خذدا مىنگاه مى هابه ستاره افتدد خدا مىبه یاو بيند آسمان خدا را مى بيند،مى
کریمذه  هاینكذه در آیذ افتذد.بينذد بذه یذاد خذدا مىتاب و غيذره را مىمه ،غروب آن را ، طلوع خورشيد وکندمى
َنا َما َخَلْقَت ٰهَاا َبذاِطًَل ُسذْبَحانَ »فرماید: مى بَّ ْرِض َر

َ
َماَواِت َو اْْل ُروَن ِفي َخْلِق السَّ ذارِ َو َیَتَفكَّ « َک َفِقَنذا َعذَااَب النَّ
  حذال اگذرالعمل طبيعى انسان در برابر آیات الهى همين است. اشاره دارد به همين حالت انسان و اساسًا عكس

 .  این غلط است آرامی شبانه نداشته باشد شهری ساختيم که این شهر اصَلً 

تذا  گفذت؛ شذهر تذواننمىشهر باید آرامی شبانه داشته باشد. به شذهر تهذران  این را در آینده خواهيم گفت؛
شذهر بایذد آرامذی داشذته  در این شهر هياهو به پاست، آرامی در این شهر نيست، شبنيمهساعت یک بعد از 

 باشد. 

ْيَل َسَكناً » ْيَل *  َو َجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتاً  » ،2«َجَعَل اللَّ  .  6«ِلَباساً  َو َجَعْلَنا اللَّ

اده اسذت. شب بایذد آرامذی داشذته باشذد. خداونذد روز را بذرای فعاليذت و شذب را بذرای آرامذی قذرار د
شذود شده است کذه مىمگر برای عبادت و طلب علم. فقط برای این دو گزینه گفته  داری مكروه استزندهشب

ه است و به شدت هم مكروه است زیرا شذب مكرو داریزندهشبااریم این دو را کنار بگاگر  شب بيدار ماند اما
انسان استراحت کند و آرامی داشته باشد. شهر باید در شب آرامذی داشذته باشذد. یكذى از  که برای این است

نورانى باشد که سلب آرامذی کنذد.  جاهمه ضای نور شب نباید طوری باشد کهعناصر آرامی همين است که ف
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 ؛دو برای روز خورشيد قرار داده است. این معنذى دار برای شب مهتابب با نور روز متفاوت است؛ خدا نور ش
یعنى نوری که متناسب نور شب است و زندگى شبانه باید متفاوت باشد با نوری که برای زندگى روزانذه در نظذر 

جذان شذهر بایذد روٌ شذهر و  بيان شذد اش در انسجام با آن مطلبى است کهگرفته شده است. این مطالب همه
 طراحى شود.  شهری بر مبنای آن روٌ و جان فيزیكى و نظام تعریف شود و باید ساختار

بایذد در مرکذز محلذه مطلب دیگر از مطالب مربوط به اصول کلى نظام شهری این است که مسجد محله نيز 
 لحذا دليذل آن نيذز ذکذر شذد. رکذز شذهر بنذا شذود ود اعظم بایذد در مبيان شد که مسج باشد. در مباحث قبل

ار داشذته باشذد رباید در مرکز شهر قذ «یقام فيه االعتكاف»و  «تقام فيه الجمعه»گونه که مسجد اعظم که همان
تا دسترسى مردم در جهات اربعه شهر به آن دسترسى برابری باشد مسجد محل نيذز بایذد در مرکذز محلذه قذرار 

   بگيرد تا دسترسى مردم محل در جهات اربعه آن دسترسى برابری باشد.

 شذود؛اسذتفاده مى کذرداین مطلب اواًل از آن روایتى که جوار مسذجد را چهذل خانذه از هذر طذرف بيذان مى
شود که مراد مسجد محله است چراکه وقتى مسجد محله را تعریذف فرماید که همسایگان مسجد، معلوم مىمى
اسذت و نذه از هذر سذمت چهل خامسجد محله فرماید مسجد محله جوار دارد. حال حد همسایگى کند مىمى

 رسذاند؛ اولد چهل دو مطلذب را مىعد مسجد باید در مرکز باشد که از هر سمتی چهل خانه باشد. این یعنى
آنكه وقتى چهل خانه تمام شد دیگذر حذد جذوار ایذن مسذجد تمذام  دوم وباشد محله آنكه مسجد باید در مرکز 

شود که حتى صذدای اذان مسذجد از آن استفاده مى وقتآن گردد.جوار مسجد دیگری شروع مىشود و حد مى
؛ خواننذدهایى که در خانه نمذاز مىباشد که به این چهل دار برسد. مخصوصًا در رابطه با خانم ایگونهبهنيز باید 

اگر اذان قبيله به او  فرماینددر جواب مىاذان و اقامه دارند؟ و حضرت نماز زنان در خانه پرسد که سائل مىزیرا 
ر آن محل زنذدگى که د هرکسىاست که قاعدتًا اذان مسجد قبيله و محل به  معنایی آن د دیگر الزم نيست.برس
اعَلن افرادی که باید بيایند و در این محذل نمذاز بخواننذد.  کند باید برسد، چون این اذان، اذان اعَلن است؛مى

 گوینذد اذان بایذد درحرف اشذتباهى اسذت کذه مى برسد. اینباشد که به جيران مسجد  ایگونهبهیعنى باید اذان 
طور باشد دیگر اذان الزم نيست؛ اذان یعنى به گوش دیگذران اگر این مسجد باشد و صدایی به خارج نرسد زیرا

بایذد شذود فجذر مى کذهوقتىرا بشنوند و وقت نمذاز معلذوم شذود. تا مردم صدای آن  گفته شود باید اذان برسد.
 شهر زنده شود.  بخی در شهر به پا کند تاحياتای ولوله صدای اذان

در آینده خواهيم گفت که در شهر اسَلمى بهتر آن است که وقت شروع کار را بعد از نماز صبح قرار دهند تذا 
دوم هم از ساعت سه تا هشت شب و دو شيفت تعریف کنيم. خَلصذه بایذد نظذم  يفتشو  بعدازظهرساعت دو 

 کاری بر اساس نماز تنظيم شود تا مردم فرصت کنند نمازشان را بخوانند. 



 

وقذت نمذاز  اصذَلً کذه باشذد  ایگونذهبهرود نبایذد به این معنى است که فردی که سرکار مى هممسجد سوق 
 وقت نماز، نماز و وقت کار، کار باشد. باید خواندن هم نداشته باشد بلكه

 کند: صدوق از پدرش روایت مىشيخ مرحوم 

ِبيِه َعْن ُمَحمَّ »
َ
یَس َعْن أ ْحَمَد ْبِن ِإْدِر

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ِفي اْلِخَصاِل َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن أ ِد ْبِن َعِليِّ ُمَحمَّ

ِد ْبِن الْ  ِبيِه ُعْقَبَة ْبِن َخاِلذٍد َعذْن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن ُمَحمَّ
َ
اٍل َعْن َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن أ ُحَسْيِن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َفضَّ

ِبي َعْبِد 
َ
ِه أ ِبيِه َعْن اللَّ

َ
ِميُر »َقاَل:  آَباِئهِ َعْن أ

َ
ْرَبُعوَن ِذَراعًا َو اْلُمْؤِمِنيَن َقاَل أ

َ
یُم اْلَمْسِجِد أ ْرَبُعذوَن : َحِر

َ
اْلِجذَواُر أ

ْرَبَعِة َجَواِنِبَها
َ
   «.َدارًا ِمْن أ

شود که اواًل مسذجد حذریم دارد و نبایذد مسذجد طذوری سذاخته شذود کذه بذه از روایت ماکور استفاده مى
فرمایذد حذریم آن بلكه باید حریم آن حفظ شود کذه مى نار و همسایگان مسجد چسبيده باشد،های کساختمان

که باید برای مسجد چهار ضذل  در تصذور  شودعنى کمى بيشتر از بيست متر. ثانيًا استفاده مىست یل ذرع اهچ
که اگذر  شودمىصورت نظم بسيار جالبى در یک شهر حاکم شود و از هر ضلعى چهل خانه تقسيم کنيم. در این

چهذل  ازهرجهتگونه تقسيم کنيم که مسجد هر محلى در وسط آن محل قرار بگيرد و اطرافی ما مسجد را این
 ف چهل خانه داشته باشيم. داشته باشد تا از هر طر قرارمحل باید در مرکز محل  مسجدِ  .خانه باشد

    وصلى الله على محمد و آله و سلم


