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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 یَن َسيِّ  الّطاِهِر

کره در مطلرب اوم مسراح  شرد نظام عمران شهری را در فقه اسَلم مطرر   دو مطلب از مطالب مربوط به
 همحردود بيران شرد .فرهنگى و اقتصادی شرهر را بحرک کرردیم هشهر و در مطلب دوم مساح  حوم همحدود

چهرار فرسری یعنرى دوازده قطرر اقتصادی شهر به  هاز خارج مرز شهر و محدود فرهنگى شهر به قطر سه مایل
 .شودمى مایل محسوب

محرل  جد جامع یا مسجد اعظم یا مسرجدیلزوم وجود مرکزی  شهری و مرکزی  مسبحک از مطلب سوم 
 ههمرای باشد که دسترسى لزوم مرکزی  این مسجد در ساختار نظام شهری باید به گونه .نماز جمعه اس  هاقام
ای از ای نباشرد کره بررای عردهباشد. یعنى به گونه یدسترسى تقریبًا برابرنماز جمعه  هبه محل اقام شهر هسکن

در عرر  چنرد دقيقره بتواننرد بره آن مثًَل نماز جمعه آسان باشد و  هرسى به مرکز شهر و به محل اقاممردم دست
 شهر برسند.  گونه نباشد و مثًَل باید یک ساع  وق  بگذارند تا بتوانند به مرکزدیگر این هبرسند اما برای عد

اری از احکام مربروط يکه ما بس شددر اصوم فقه نظام بحک  شود.مجموعه احکام استفاده مى این مطلب از
از این احکام یک حکم دیگرر مربروط  کنيم؛اب مختلف فقه استفاده مىاحکام وارد در ابو هبه نظام را از مجموع

 اشاره کرد. ای از ادلهموعهبه مجباید ن صورت اس  و لذا آید. مطلب سوم هم به هميدس  مىه به فقه نظام ب

بره ایرن معنرا کره ایرن قاعرده   ادی اسر ؛اصطي هاین قاعده نيز خود یک قاعدعدم و انصاف:  هقاعد اوم
عردم و  هفقهى داریم که از آن به قاعرد هدس  آمده اس . ما یک قاعده احکام ب های اس  که از مجموعقاعده

اگرر « قضاء عند التعار  البّينين لدی الحراکم»کنيم. بر مبنای همين قاعده اس  که در باب مىانصاف تعبير 
فيه را تقسريم بالسرویه کنرد. لفاینجا حاکم باید آن مختَ  خود کنند  هبّين ههر دو حاضر شوند که یمين هم ضميم

ای دیگرر و هرر دو گرروه هرم دليرل هیک خانه و یا زمينى  اس  که هم این عده ادعای آن را دارند و هم عدمثًَل 
 هدر اینجا برر مبنرای قاعرد  هستنددو گروه هم حاضر به قسم خوردن هم هم برابر اس  و هر  هاآن هدارند و ادل

زمرين اسر  و یکرى  هعدم و انصاف باید این زمين تقسيم بالسویه شود. هرچند قطعًا یکى مالرک واقعرى همر
 رک ادعای نيمرى از زمرين را نردارد دیمين را دارند و هيچهر دو ادعای تمام ز ازآنجاکها ام ادعای دروغى دارد 

 هادلر هزمين را بالسویه تقسريم کنرد. یعنرى مرا از مجموعر   قاضى یایدعدم و انصاف هرد مقتضای قاعدواین م
عردال  بره د برا واهد داوری کند یا اختيار چيزی را در دس  دارد بایرخکنيم که کسى که مىاستفاده مىشرعيه 

 رفتار کند. -شودر جای دیگر از آن بحک مىو نه آن عدالتى که د-معنای برابری 



 

واهرد خيار چيزی در دس  انسان اسر  و مىشان این اس  که اگر اختو مضمون آن هم فراوان اس روای  
عدم و انصاف  ه. این قاعداس  برابریبه معنای باید عدم را رعای  کند  عدم هم  کندپخش  آن را بين دیگران

خواهرد بودجه را که مثًَل مجلر  مى گوینداساس اس  که مى همينو بر  مهم اس  و اثرات فقهى زیادی دارد
ه نيازهرای برابرری کنرد. عردال  در جرایى کرعدال  را در آن رعای  بين مناطق مختلف کشور تقسيم کند باید 

ت اس  و برابر نبود آنجا عدال  یک معنای دیگری پيدا تقسيم شود اما اگر نيازها متفاوبالسویه باید وجود دارد 
 کند. مى

در مطلب سوم از مطالب نظام عمران شهری اس  که مطلب سوم این اسر  کره مسرجدی کره محرل  بحک
دسترسرى  کهطوریبهباید در مرکز شهر باشد  -شوداعظم تعبير مى مسجداز آن به عنوان که -جمعه اس   هاقام
نسرب  بره  تنهانرهکنرد کره قاعده عدم و انصراف اقتضراء مى شهر به آن برابر باشد.از نقاط مختلف مردم  ههم

. خردمات مرکرزی  خردماتى کره مات عمومى هم همين قاعده باید برقرار باشدنسب  به سایر خد بلکهمسجد 
این خردم    اینکه به دليل باشد؛ هدر دسترس همبه صورت یکسان و برابر شهر اس  باید مردم  همربوط به هم

 مردم شهر اس .  هخدم  مربوط به هم

   فرماید:مىمتعام در قرآن کریم  خداوندبرای مثام  چند آیه و روای  اس . همجموع دليل دوم

َة ُمَباَرکًا َو ُهًدی ِلْلَعاَلِميَن » ِذي ِبَبکَّ اِس َللَّ َم َبْيٍ  ُوِضَع ِللنَّ وَّ
َ
   1«ِإنَّ أ

َنراتب َمَقراُم »فرمایرد: چراکه مى ؛شریف همسجدالحرام نازم شده اس  و نه کعباین آیه در شأن  ِفيرِه آَیراتب َبيِّ
َو َمرْن » فرمایرد:و همچنرين مى داخل مسجدالحرام قرار دارد که مقام ابراهيم داخل کعبه نيس  بلکه 2«ِإْبَراِهيَم 

 فهمانردایرن آیره مى  که این حکم مربوط به مسجدالحرام اس  و نه خصوص کعبه. در ضمن 3«َدَخَلُه َکاَن آِمناً 
اِس » ؛مردم اس  هکه مسجدالحرام برای هم آیره ضع شده اس . م ومرد پ  مسجدالحرام برای همه «.ُوِضَع ِللنَّ

اِس » فرماید:مى َم َبْيٍ  ُوِضَع ِللنَّ وَّ
َ
کرل »شود که تنها مسجدالحرام نيس  که ُوضرع ِلنراس بلکره معلوم مى« ِإنَّ أ

 اس . «المساجد وضع لناس

مسراجد   وایراتر کرد.اشاره خواهيم  هاآنکه در آینده به وارد شده اس  روایات متعددی نيز در این ضمينه 
 مسجد اعظم  مسجد قبيله و مسجد سوق.  اند؛شهر را به سه نوع تقسيم نموده

کنند؛ چون تجمعرى سوق یعنى مسجد بازار و معلوم اس  که مسجد مردمى اس  که در بازار کار مىمسجد 
بایرد متناسرب برا آن کجرا برازاری وجرود باشرد هرمردم اسر . پر   وکارکسبرد و محل گيدر بازار شکل مى
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 وکارکسربدر حين  هاآنکه  اس  وکارکسبها و اهل ص بازاریداشته باشيم. این مسجد مخصوهم مسجدی 
 داشته باشند.را باید دسترسى به مسجد متناسب با خود 

هایى کره در و محله قبيله قبيله بودندبه شکل که مردم  گونه بودمسجد دوم  مسجد قبيله اس . در سابق این
 کره در کوفره مسراجد شد. در روایرات بيران شرده اسر ها تقسيم مىبر مبنای قبيله شهرها وجود داشته اس 

معرروف بره کره  از مساجد کوفه را لعنر  کررده اسر  پنج مسجد اميرالمؤمنين و زیادی وجود داشته اس 

کردنرد. شررک  نمى اميرالمرؤمنين های بودند که در نماز جمعرمساجد ملعونه هستند و مربوط به چند قبيله
 اند.لذا مساجد ملعونه هستند چراکه متعلق به این قبائل بوده

شرده مىها تقسريم های شهرها بر اسراس قبيلرهقبيله قبيله بوده اس  و محلهمردم در گذشته چنين بوده که 
بندی بر اسراس های مختلف شهر و چون بخش. بنابراین منظور از قبيله  محله اس  یعنى مساجد بخشاس 

جای مسجد قبيلره  مسرجد ه گاهًا ب که در تعابير فقها نيز لذا سجد قبيله تعبير شده اس .به ماس   قبایل بوده
بلکه خصوصري  بخشرى اند را استفاده نکرده قبيلگىچراکه فقها نيز از مسجد قبيله خصوص  له آمده اس مح

شود و هر بخش مسجد خراص خرود را بایرد اند که شهر بخش بخش مىاند؛ یعنى گفتهاستفاده کرده از شهر را
 داشته باشد.

« المسرجد اععظرم»د نگویلذا مى و نبوده اس شتر از یک مسجد اعظم يهر بدر هر ش روایات بر اساساما 
 این مسجد اعظم برای هر شهر یکى بيشتر نبوده اس . که ظهور در وحدت این مسجد دارد و

. اسر  مرردم شرهر ههمر ایرن مسرجد بررای اس  «لناس َع ِض ُو »اگر مسجد اعظم یکى اس  و این مسجد 
حام بره دليرل اینکره . اس  مردم شهر هبرای عام «ُوِضع»  اس  «فيه الجمعه تقام»بنابراین مسجد اعظمى که 

اگرر ایرن  برابرر باشرد. و انصاف عدم هبا این مسجد بر اساس قاعد مردم شهر اس  باید نسب  مردم هبرای هم
 ن یرک امتيرازی اسر  کرهبسازید ایر ای از شهرر محلى و در گوشهد مردم شهر اس  را همسجدی که برای هم

و  اندها از این امتياز محرروم شردهلهو مردم سایر محاید که این مسجد در کنارشان اس  قائل شده هایىآنای بر
سرو و برر اسراس عدم و انصاف از یک هبنابراین بر اساس قاعد عدم و انصاف سازگار نيس . هبا قاعدکار این 

اِس » هکریم هآنچه در آی َم َبْيٍ  ُوِضَع ِللنَّ وَّ
َ
ى که مساجد شرهر را بره مسرجد و از سوی دیگر بر اساس روایات« ِإنَّ أ

 شود که مسرجد اعظمرى کره تقرام فيره الجمعره  استفاده مىکنندقبيله و مسجد سوق تقسيم مى مسجد اعظم 
مردم باشرد و ایرن دسترسرى هرم  هکه در دسترسى همباشد که اولين خصوصيتش این اس   باید مسجدی اس 

 برابر باشد. 



 

مرردم را داشرته  ههميم گف  که یکى از خصوصيات دیگر این مسجد اعظم این اس  که گنجایش البته خواه
 صد هرزارآن شهر را داشته باشد و اگر مردم این شهر  ظم باید مسجدی باشد که گنجایش مردمباشد. مسجد اع

مسجدی که تقرام فيره د پ  قاعدًة باید مسجد اعظم آن نفر نمازگزار در این شهر وجود دار صد هزارنفرند یعنى 
 ز باید گنجایش جروار اربعرون داراً را داشته باشد. همچنين مساجد محله ني نمازگزار صد هزارگنجایش  الجمعه

   طرف را داشته باشند.از هر 

یررم: مسررجد سرروق و  مسررجد قبيلرره  از روایرر  مسررجد اعظررم اسررتفاده کررردیم کرره چنررد نرروع مسررجد دار
در مسجد اعظم بيشتر و اعتکاف هم باید در مسجد اعظم باشرد و نره  ننمازخواندالمسجداععظم. و لذا ثواب 

 هر مسجدی.در 

در مرکرز شرهر باشرد کره  (جامعمسجد ) شود که باید مسجد مرکزیاز مجموع این ادله استفاده مىبنابراین 
روایتى اس  که ابرن  ازجمله ؛کننددسترسى بيشتری داشته باشد. برخى روایات دیگر نيز این مطلب را تأیيد مى

 د: کنماجه از محدثين اهل سن  در سنن روای  مى

ِبرََّّ بسنده عرن عثمران برن ابرى العراص: » نَّ النَّ
َ
راِئِف َحْيرُک َکراَن  أ ْن َیْجَعرَل َمْسرِجَد الطَّ

َ
َمرَرُه أ

َ
أ

  1«َطَواِغيُتُهْم 

بره او دسرتور سراخ   بازگشر  بره طرائف را داشر ه و قصد ن شدامسلم ىطائفآن فرد وقتى  پيامبر
د. پر  منظرور را بسراز -یعنى مسرجد شرهر طرائف-فرماید مسجد الطائف مى چراکه ؛دهدمسجد شهر را مى

یعنرى  هاس آنکنند محل خانه طاغية ن مىمسجد محله نيس . محلى که حضرت برای بنای مسجد شهر تعيي
حضررت اس . قرار داشته رئي  در مرکز شهر و منطقه  هبوده اس  که خان گونهاین. معموًع هاآنشيی و رئي  

  ده.مود آنجا را محل مسجد طائف قرار فرهم 

بي  اعمام اسر . لرذا  مسجد اس  و مسجد شهر  ماما هخانایم که در حقيق  در مباحک دیگر اشاره کرده
بير   -سرهيلد مسرجى روایات برخ بنا برو یا -اس . مسجد سهله هم بي  اعمام  زی اس هرجا مسجد مرک

خرود بير  رسروم  مسجد رسوم اللرهده اس   بو منينبي  اميرالمؤاس   مسجد کوفه  امام زمان

اش خانه رسوم اکرمبه دليل اینکه جزء مسجد اس  و حکم مسجد را دارد  اس  و منزم ایشان الله
و نره  المعصروم اسر سجدی  فررع احکرام بير  مسجد اس  و این را در محل خود عر  کردیم که احکام م

 عک . 
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 شودآن ب نباید وارد نُ که مشاهد مشرفه معصومين حکم مسجد را دارند یعنى ُج  آمده اس در مباحک فقهى 
کنند کره حررم ائمره ر مىگونه تعبي. بعضى اینفوری اس  هشد وجوب ازالنج  اگر و تنجي  آن حرام اس  و 

شرود کره گویرا ایرن حکرم اسرتفاده مىاز این تعبيرر  و گاهى دداررا و یا مشاهد مشرفه حکم مسجد  اطهار
وجروب  حکرم طور نيس  و مسئله برعک  اسر ؛این اما .ه این اماکن تعميم داده شده اس مسجد اس  که ب

متعلرق بره  اصل متعلق بره بيروت المطهررین و درنجاس  و حکم حرم  دخوم حائض و جنب  هتطهير و ازال
بره مسراجد هرم سررای  ایرن حکرم  هاس آنمساجد بيوت و حام به دليل اینکه  بيوت انبياء و اعوصياء اس 

 بي  الله الحرام فرمود:  نسب  بهخداوند لذا  کند.مى

نا ِإذْ  َو »
ْ
أ ْبراهيَم  َبوَّ ْن  اْلَبْيرِ   َمکراَن  ِِلِ

َ
رْر  َو  َشرْيئاً  برَّ ُتْشرِرْ   ع أ راِئفيَن  َبْيِترََّ َطهِّ رِع  َو  اْلقراِئميَن  َو  ِللطَّ کَّ  الرُّ

ُجودِ    1«السُّ

َّ َجاِعُلک»امام اس .  کيس ؟ ابراهيم ابراهيم اِس ِإَماماً  ِإنِّ  رام بير  ابرراهيمبي  الله الح و 2«ِللنَّ

  پ  مساجد بيوت اعئمه هستند. لذا فرمود:این یک حقيق  اس .  اس   بي  محمد و آم محمد و

ُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َو اْلَْصاِم » ْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر ِفيَها اْسُمُه ُیَسبِّ
َ
ُه أ ِذَن اللَّ

َ
 ِتجراَرةب  ُتْلهيِهْم  ع ِرجامب *  ِفَّ ُبُيوٍت أ

هِ  ِذْکرِ  َعْن  َبْيعب  ع َو  َلةِ  ِإقاِم  َو  اللَّ کاةِ  إیتاِء  َو  الصَّ ُب  َیْوماً  َیخاُفوَن  الزَّ ْبصاُر  َو  اْلُقُلوُب  فيهِ  َتَتَقلَّ
َ
   3«اْْل

 کند. تعریف مى «ِهيِهْم ِتَجاَرةب َو َع َبْيعب ِرَجامب َع ُتلْ »خداوند بيوت را به رجالى که 

ْن َتُقروَم ِفيرِه ِفيرِه ِرَجرامب »فرماید: یا نسب  به اولين مسجد مى
َ
َحرقُّ أ

َ
ِم َیْوٍم أ وَّ

َ
ْقَوی ِمْن أ َ  َعَلى التَّ سِّ

ُ
 َلَمْسِجدب أ

ُروا ْن َیَتَطهَّ
َ
وَن أ ریَن  ُیِحبُّ هِّ ُه ُیِحبُّ اْلُمطَّ    4«َو اللَّ

رُه » .انردرجام مسجد اس  که آن رجام چه کسانى هسرتند؟ رجرام مطهرینبه نام آن سجد م یرُد اللَّ َمرا ُیِر ِإنَّ
َرُکْم َتْطِهيراً  ْهَل اْلَبْيِ  َو ُیَطهِّ

َ
ْجَ  أ    5«ِلُيْذِهَب َعْنُکُم الرِّ

جرایى برود  اگرر امرام در لرذا .مطهرین اس  لذا این خانه باید مطهر بماند هخانه  خان بنابراین به دليل اینکه
 اوس  بي  الله  بي  اعمام  بي  الطهارة و بي  التقوی اس .آنجا که محل اقام  

هرم بایرد  رهبرری اسر . لذاسر  بره ایرن دليرلامامر  و مساجد اعظم مقّر حاکمي  خداس  و مقر  پ 
   وصلى الله على محمد و آله و سلم                                                                                   مرکزی  داشته باشد.
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