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حيِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ ِبيَن  اْلَحْمُد ِللَّ يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

گيدرد  لدى کده مد رد بحدا  درار مىب اوکده مطلد عمران شهری بيان شددنظام  فقه کلياتل از فصل اودر 
شدهر متعدارف در نظدر گرفتده شدد  آیا در فقه مساحتى برای یک  شهر معم لى و متعارف است. کلىمساحت 

هر شهری یک حجم و مسداحتى  اینکه ش د یایا هر مساحتى برپا  و حجم  هر شکلبه ت اند مىشهر  آیا؟ است
در شهر به  وسازساخت]مثًَل اگر  آن مساحت  رار بگيرد؟  د در محدودبای ىبر مبنای اص ل فقه معينى دارد که

ایدن کدار را انجدام  دیگدری شهر و درجای دیگری هند ساختمانى بسازند  باید در خ ااگر مىحد کامل رسيد[ 
کده اگدر بده آن  خاص مق ماتو  بافتای است دارای یک مجم عهشهر خ د را دارد.  مق ماتشهر  دهند زیرا
د آورد. آن و دت ایدن بده همدرا  خ اهدو شرایط عمل نش د  محيط زندگى برای مردم محديط سدیتى  مق مات

دهدد بافدت جامعده ر  مىدر هدا کده جنایت ایدندارد. یکى از دالیدل هم زیادی آثار منفى  محيط غير مناسب
فسداد در نظدم شدهری از مصادیق فسادی که در  رآن کریم به آن اشار  شد   همچنين است نامنظمبد و شهری 
. این اختَلل منشد  فسداد اجتمداعى  نظم استدر اختَلل   نظم میتلى باشد. منظ ر از فساد نظمى که است؛

 االشد د تربيدت نمىدرست و سدالم  رییتههمبهشهر یک انسان در  در حقيقت. فرهنگى و اخَل ى خ اهد شد
یعنى بی اهد خارج از بافدت شدهری  ؛کندبی اهد خ د را از محيط شهری جدا ای رایطى که مثًَل خان اد در ش

 مشکلى است. بسيار کار کند که ای درست ی خ د یک بافت ویژ برا

يابدان را  باشدد. انسدانى کده در خ ها مناسدبانسدانبرای رشدد  باید به نح ی باشد که خ د فضای آن شهر
او بده ایدن بافدت  ههمد کندد ورود  در کارخانه کار مىه مىمدرس کند  مسجد وای معامله مى با مغاز رود  مى

نام س مدردم  شم به مال وخيانت نکند  دروغ نگ ید  چ که ىسالم کند که درست تربيت ش د؛ انسانکمک مى
فدت شدهری اثدر زیدادی دارد. اثدر زیرا باکند  تربيت ط ر ایننداشته باشد. خ د این بافت شهری باید انسان را 

 در اثر دارد کده آنبيشتر است. هم سيما ها و صداواز دانشگا بيشتر است  هم پرورش وبافت شهری از آم زش
کده کدافران انبيدا  و طرفدداران انبيدا  را بده بيدرون رانددن از شدهر تهدیدد   رآن کریم آمد  اسدت جایچند  در
 کردند. مى

 فرماید: ل ط مى خداوند متعال دربار    م

ُروَن » ناٌس َیَتَطهَّ
ُ
ُهْم أ َیِتُکْم ِإنَّ ْخِرُج ُهْم ِمْن َ ْر

َ
ْن  اُل ا أ

َ
   1«َو ما کاَن َج اَب َ ْ ِمِه ِإالَّ أ
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ى است یعنى بافت شهری یک بافت کنيم؛یا شما را از شهر بيرون مىبرگردید  1یا به مّلت :به انبيا  گفتندها آن
آیيدد کنيد. شدما کده مىرا میتل مى ش ید این بافتوارد این بافت شهری مى پذیرد و و تىنمىکه اصًَل شما را 

اسدت. مدثًَل  به شهر دیگر هم همدينیکى از دالیل تبعيد مجرمين  زنيد.را به هم مىیم ا تنظيم کردکه  ىاین بافت
ى از کيفرهدای کنندد؟ یکدتبعيدد مى؟ چرا بعضى از مجرمين را وج د دارد بلد گ یند چرا حکم نفىها مىبعضى

عليده یدک نظدام کند؟ محارب کسى اسدت کده مى کارچهمحارب  چرا نفى بلد؟ مگر . امامحاربه نفى بلد است
 کندداین بافدت شدهری را میتدل مى حال به دليل اینکه. است ظامعليه یک نگر یعنى ش رش کند وش رش مى

 .  محارب است

هدم مد رد  همچندين بسدياراسدت   مهمدىبسيار  همسئل کنندزندگى مىای که در یک شهر هبافت یک جامع
به اخدراج از شدهر  هاآنتهدید انبيا  و یاران  هسئلدر چند جای  رآن م ت ّجه  رآن کریم  رار گرفته است که مثَلً 

و یک سياحتى  شاید برخى بگ ید اینکه شهر را ترک کند که خ ب است. شد  استبيان  یا بيرون کردن از شهر
گد یيم مى کنيم واو را از  م اخدراج مدى مثَلً  !پس نفى بلد چه ن ع مجازاتى است؟ ش د حاصل مى هماو برای 

بده گديَلن  کنيدد  بدرای زنددگىما را از  دم اخدراج مىحال که  گ ید چه بهتر؛برو در شهر دیگر زندگى کن. مى
زنددگى از بدرای  ه این نيست که به یدک کسدى بگ ینددلمسئ خيلى بهتر است. اماآن هم  وه ایآبکه رویم مى

در این بافت شهری م جب اخَلل بده نظدم  بلکه مسئله این است که وج د این شیص ؛به جای دیگر برو اینجا
کده بت اندد ایدن  وسدایلىابزار و  جدیددیگر در آن محيط و کنند بيرون مى اینجاش د. او را از بافت شهری مى و

یجاد اخَلل در را برای ا شت ان کنند وبا این کار او را تعطيل مىدر حقيقت  ؛نداردند در اختيار کاخَلل را ایجاد 
 اندازند. از کار مىجدید شهری  یک بافت اجتماعى در

 ددر ت سدعه خ د اینکه یدک شدهر را آن ماتى دارد. لذاولزمهم  این بافت شهر بافت خاصى دارد و هرحالبه
ادعدای مدا  ارد بافت شهری یک ا تضداااتى د وکار غلطى است. زندگى شهری  کنترل کردآن را دهيد که نش د 

ات وارد  از از رواید شدرعى و هادلّ از منابع دینى   بلکه ذوق نيست از روی سليقه و حدس و این است. این ادعا

زنددگى   بگ یيم نيست که اگر یک شهری متعارف نب د به این معنى البته کنيم.مىرا این استفاد   معص مين
کنديم کده َلف شرع است. خير حال یک شهری هم شکل گرفته است باید آن را به یک شکلى درسدت خ در آن
 اولين کار این است کده بسازیم   شرعىفقهى و م ازینطبق اص ل ی اهيم شهری را اگر ب .ش دکم آن های آفت

نبایدد از سده مایدل تجداوز  یک شهر متعارف باید سه مایل باشدد و طر ش د که د  مىفهمي از منابع دینىبدانيم 
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ُتَقداُم ِفيدِه »آن مسدجد جدامعى اسدت کده  شهر باید از هر طرف سه مایل باشد که مرکز این سه مایدل هدمکند. 
 است. « الُجمَعهَ 

هدای مکانشدهر  هح مد کنيم.ای هم تص یر هر شهر ح مهرای باید بیعنى  ای دارد؛ح مه هر شهر همچنين
آن نظمى کده  اما دامداران و کشاورزان هستند. ح مه هسکن ۀیعنى عمد ش د؛شامل مىرا  کشاورزی و دامداری

ای گ یيم هر شهری بایدد دارای یدک ح مدهیعنى ما مى ؛ر استداخل شهشهر وج د دارد غير از نظم  هدر ح م
 آنضدیامت که ای خ اهد داشت ریزی شد یک ح مهو نقشهباشد  شهر که در  طر سه مایل ترسيم شد  است 

تر طرف تا سه مایل آن یعنى از هر سمت که شهر تمام شد سه مایل است؛نسبت به مرز شهر  این ح مهیا عرض 
و فضای سبز شهر  هاین ح منطبق بر م ازین شرع است که متعارف یک شهر م همعيار ح مهم شهر است. این 

خد د را از ایدن ح مده تد مين  اوليدهمدردم نيازهدای  متعارف این است کده که دامداری است وکشاورزی   ح ز
خ اهدد داشدت کده ایدن ای یک ح مده که شهر متعارف منطبق بر م ازین شرعى است پس آن شهریکنند. مى
 و روغدن حب بات  سبزیجات  گ شدت کند. نيازهای ف ری غذایى شهر را ت مين مى  مه نيازهای شهر مانندح

 ش د.ت مين مى آن هح م هیک شهر به وسيلنيازهای متعارف سایر معم اًل 

خدارج از  -2 است  نماز جمعه مرکزیتبا  مایل طر شهر سه  -1؟ این دو مطلب چگ نه استنباط شد  است
سده  کنديم؛ بيدان شدد کدهاز روایات نماز جمعه استفاد  . یک شهر است ه طر شهر که تا سه مایل بعد هم ح م

روایدات اسدتفاد  ایدن کده از  بحدا شدد. بيدان شدد آنل از روایات که مجم عه او روایات وج د داردمجم عه 
بدا آن -صدَلة جمعده  هجمعه وجد ب تعييندى نددارد. وجد ب تعييندى ا امدنماز  هکنيم که در غير شهر  ا اممى

که از لحاظ -روایت  میص ص به شهرها و امصار است. در آن -ّيات خ د این میص ص به ُمُدن استخص ص
شد یم  کده از آن مت جده مى 1«ِفي ِمْصٍر ُتَقاُم ِفيِه اْلُحدُدودُ  االاَل ُجُمَعَة »آمد  است:  -سندی صحيح الّسند است

 کندد؛حددود مى ه رار دارد کده ا امد حاکميت مرکزیتشهری است که در آن شهر در وج ب نماز جمعه  محل
 ه نماز جمعه در آن شهر برپا شد د؛کند کسياسى در یک شهر ایجاب مى مدیریت مرکزیت. و حاکم دارد اضى 

که دسترسى مردم شدهر باید جایى باشد نماز جمعه  که محل . همچنين بيان شد«ِفي ِمْصٍر ُتَقاُم ِفيِه اْلُحُدودُ  اال»
بایدد خدمات عم مى  هدر اراا کنيم که  مىاستفادمیتلف  هادلّ  مهيا باشد. از مقتضاییکسان  ط ربه به آن محل

اجدرای  اجتماعى اسدت محدل خدمت همرب ط به جامعه و اراا هر چيزی کهط ریبهص رت گيرد رعایت عدل 
ایدن شد د کده معلد م مىو و دسترسى به آن با سیتى باشدد  شهر ب د  هلذا اگر نماز جمعه در  گ ش. عدل باشد
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ای هزینده  برای اینکه به نماز جمعه بيایند یک عدنباید یکسان ارااه نشد  است.  ط ربهخدمت عم مى به مردم 
 و برای یک عد  آسان باشد.  کنندپرداخت 

دهند کده و امکانات نمىبه ما زمين و یک و ت ناچار هستيم  حرف دیگری است؛ مثَلً  ه اگر ناچار باشيمالبت
 بایدد پس را بسازیم ک شهرطرح یخ اهيم مى در این بحااما  آن کار نداریم یک م ض ع دیگری است و فعًَل با

 خدمات عم مى شدهری ههم ماز جمعه بلکهن محل تنهانهکنيم. نماز جمعه را کجا برپا  که محل طرحى بریزیم
مات شدهری را کده خدد درمانگدا   بيمارسدتان  بدازار عمد مى و هرگ نده  . فرماندداریباید به این شکل باشدد

باید یک شعاعى را در مرکز شهر میص ص خددمات  حقيقت خ اهيم تنظيم کنيم باید به این شکل باشد. درمى
 عم مى در نظر بگيریم. 

از شد د نمدد در  درا هدم مىندیفرما]یک نکته هم از مطالب  بل باید گفت که[ روایاتى هم آمد  است که مى
ِإَذا َکداَن » بااینکده« ِفي ِمْصرٍ  االاَل ُجُمَعَة »است. در جمع بين حمل بر استحباب این روایات  که جمعه برپا کرد

َیٍة ... َفِإْن َکاَن َلُهْم َمْن َیْیُطُب  اَل »گ یدد: و اینکده مى کدرد  صدحتآن جد از را حمدل بدر اصدل  1«َ ْ ٌم ِفي َ ْر
این وجه جمع  وجه جمع درسدتى از باب حمل ظاهر بر نص که بيان شد  .کنيممى حمل بر نفى الزامرا « ُجُمَعةَ 

فرم د  است که حمل بدر تقّيده یدا  روایات است  نه آن وجه جمعى که شيخ ط سى از هدر بين این دو مجم ع
دو ن ع لسان وج د دارد؛ یدک لسدان  لسدان ظهد ر  اینجا .کنيم جمعه در  را هحمل بر عدم وج د  شرایط ا ام
ندص « ةَ اَل ُجُمَعد»گ ید: آن روایتى که مى نيم؛کمى حمل ظاهر بر نّص  است که است  یک لسان هم لسان نّص 

َفِإْن َکداَن »یا « َیُج ُز اَ اَمَة الُجمَعه»فرماید: آن روایتى که مى دارد و صحتا ظه ر در عدم در عدم الزام است ام
 داریم اماظه ر در وج ب آن دست برمى این نّص در ج از است ولى ظه ر در وج ب دارد. از« َلُهْم َمْن َیْیُطُب 

داریم و دست برمدىب د  صحتآن روایتى هم که ظه ر در نفى از نفى صحت ماند. آن با ى مى صحتظه ر در 
در امصدار  جمعده هش د که وج ب تعييندى ا امداست. نتيجه این مىدر امصار نّص بر خ د اصل وج ب تعيينى 

این وج ب برداشته شد  است. وج ب تعيينى نيست بلکه وج ب  وجد ب تیييدری اسدت یدا  است ولى در  را
 ل است. . این نتيجه مجم عه روایت اوجمعه است هباب ا امبگ یيد استح

ْمَيداٍل  االاَل َیُک ُن ُجُمَعدٌة » است که بر این معنا داللت دارد:روایاتى  دوم همجم ع
َ
 8«... َبْيَندُه َو َبدْيَن َثََلَثدِة أ

از سده کمتر  هدر فاصل ت انحدا ل سه مایل فاصله باشد و نمى دیگر هجمعنماز جمعه با نماز بين یک  باید یعنى
بایدد بدين یدک نمداز جمعده و نمداز اگدر ست و . اگر نماز جمعه میص ص شهرهامایل نماز جمعه را ا امه کرد

آن شهر هدم  هنماز جمع را بسازید که محل اگر بی اهيد شهر دوم باشد پس دیگر حدا ل سه مایل فاصله هجمع
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هم باید تدا  اولاین شهر  هنماز جمع له داشته باشد. محلفاصنيم  تا مرز شهر یک مایل و و ب د باید وسط شهر 
کنيم ش د. از ایدن اسدتفاد  مدىبين دو جمعه سه مایل  هتا فاصل حدا ل یک مایل و نيم فاصله داشته باشد  مرز

آن و دت  طدر آن  کده فاصله باشدد باید یک مایل و نيمل ش د از نماز جمعه تا مرز شهر حدا که پس معل م مى
 ش د. یل مىسه ماشهر 

کندد. بين شهرها آبادی است  نه اینکه شدهر ت سدعه پيددا مى بلکه ش دمىنبين شهرها برداشته  هفاصل البته

اّتصدال بين نجف و ک فده  مثَلً  ش د یات سعه پيدا مى در زمان حضرت وليعصردر روایات آمد  است که  مثَلً 
 خدالى  کد   سدر بده فلدک کشديد و  دشت خدالى دیگر صحرا ش د وى زیاد مىانآباد که این یعنىش د پيدا مى

کده بایدد بدا  یىآنجدا شد د که باید با سبز  آباد ش د  با سبز  آباد مى آنجایىش د. آباد مى جاهمه بينيد بلکهنمى
 وشد د باد بش د  بدا دریاچده آبداد مىکه باید با دریاچه آ آنجایى  ش داد بش د  با ساختمان آباد مىساختمان آب

یدرا عمدران  نده عمد دی؛عمران شهری بر مبنای افقى اسدت و  ظه ردر زمان  به عبارتىش د. آباد مى جاهمه ز
کنندد نده آهدن. شیصدى کده زنددگى ها انسدان بنا بر این است که در شهرها   است.شدرد عم دی در روایات 

حاضدر در ایدن شدهرها امکدان  اما در حال تحّرک داشته باشد خ اهند نفس بکشد وخ اهد زندگى کند  مىمى
 ندارد.

نيسدت  گ ندهایدنیعنى  زندگى بشر شمرد  شد  است؛ مق ماتاز چهارپایان در شرع ما یکى از   استفاد مثَلً 
 ش یم  خير این نيست. هااینبرای چه س ار اسب و  اطر و  که ماشين داریمبگ یيم حاال  که

 فرماید: خداوند در  رآن کریم مى

یَنًة َو َیْیُلُق ما ال َتْعَلُم َن َو اْلَیْيَل َو اْلِبغاَل »   1«َو اْلَحميَر ِلَتْرَکُب ها َو ز
مدًا در شدهر همده بایدد سد ار حتاینکده یک عنایتى است. که ت جه به این م ض ع با ش د معل م مى طبق آیه

. بده چده کننددمسدیر  مى شد د  همده او رادر حال حاضر اگر کسى خر س ار  فکر غلطى است؛ ش ندماشين 
کده اگدر – !هاش ند؟ همين اروپایىاید س ار ماشين و ات ب س و  طار ب مگر همه بعّلت خر س اری بد است؟ خ

 -نداشته و خيلدى هدم متمّدنانده اسدت شان باشد هيچ عيبىکار خ د ا اگرام ؛خندندکنيم به ما مىما این کار را 
کسدانى خداکى هدم اسدت و میصد ص  . جاد وج د دارد س ارهاباسای برای در لندن هميشه یک جاد مثًَل 

 و تدى شدهر را غيدر متمدنانده اسدت!گ یندد کنديم  مىحاال اگر ما ایدن کدار را است که س ار بر اسب هستند. 
رای نگهدداری چهارپایدان درسدت ای بیک منطقه ک مسيری هم برای چهارپایان درست کنيد ی سازید بایدمى

 ش د. ساخته ط ر اینشهر  ش د و
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 یددز مرض  ندد و کلسدترول و سدرطان و ا های عصر؛گ یند بيماریمىکه یک مطلبى مطرح است   امروز
هدای بيماری بده عند انرا  ویرانگدر  ناب دکنندد آدمکدشبيماری خطرناک و  22  22یک ليستى شاید  ریب به 

یک خللدى که ش د معل م مىست؟ پس شد  اط ر اینچرا . حال های تمّدن هستندیعنى بيماری نامند مىعصر 
 ند. ا شد ط رایندر نظم زندگى شهری مردم به وج د آمد  است که مردم 

 انسدان و حيد ان محد ر اسدت؛ بلکه مح رانسان  خ اهيممىما که ش د این سبک و سياق شهری معل م مى
 عدالم حيد ان داشدته باشديم کده ایدنما یدک گ نه نيست که این ها از ل ازم زندگى انسان است ونایعنى این حي 

ایدن انسدان ایدن کندد  بایدد در کندار انسدان زنددگى مى هرکجدا د خير نکنباید جدای از انسان زندگى ها حي ان
 .ستهاسالم انسان بیشى از زندگى هااینکنند. حي انات هم زندگى 

کندد نده نسان را خ د او تد مين  رد نياز انسبت ورزش م طبيعى ط ربهای باشد که باید زندگى شهری  زندگى
تد ان بده نمى سدیتى اسدت و کار ورزش. ایجاد کندکند این همه هزینه ه انسان بی اهد برای اینکه ورزش اینک

ا کندد. امدزیرا ایدن کدار را نمى هر روز یک ساعت را  برو بگ یيد که خ د نشسته است هکسى که راحت در خان
ش م رد نياز بدن انسان را تد مين خ د یک ميزانى از ورزباشد که خ دبهخ د زندگى و نظم شهری باید به شکلى 

کند. ایدن آن ورزشدى اسدت کده مدا بایدد در زنددگى داشدته برای آن  خاصىریزی کند  بدون اینکه انسان برنامه
 ایزیاد هيچ نتيجده هجز هزین ش د کرد وحميل وارد زندگى کسى نمىبا ته این ورزش تحميلى. ورزش باشيم  ن

 نی اهد داشت. 

 هداآنبده  بسدازیم  دمر جدیددی را شدهخ اهيم مىکه  به آ ای شهردار هم پيشنهاد داد  و به ایشان گفتيمما 
دهندد  یدک طرحدى هدم مدا رای شدهر مىهای میتلف بیک طرحى است. این همه طرح گفتيم که طرح ما هم

 به عن ان تجربهبگذارید از آن ش د. در آن رعایت  ش دینى استفاد  مىکه از منابع د که از  معيارهایىکنيد تنظيم 
دیگدر از آن  ب کسدىگ  نبد د  خدگيری کنيدد؛ اگدر ایدن عملدى و پاسدختست ش د. بعد هم نتيجه یک نم نه و

. را بده ایدن سدمت حرکدت دهديمازیم خ اهيم بسشهرهای جدیدی که مىج اب داد  ا اگر برداری نکند. امکپى
و طد ری اصدَلح  کنديمکنيم بر مبنای این طدرح اصدَلح ح خ اهيم اصَلهم که مىحّتى شهرهای  دیم خ د را 

 .ش دبر نظم شهری تحميل ت جدیدی مشکَل سری دوبار  یکنکنيم که 

 

 

 وصلى الله على محمد و آله و سلم


