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حيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

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

نظام عمران شهری از یک جوهر و جان و یک قالب و صورتى برخوردار است، این مسئله بهه نظهام عمهران 
جا همهين قاعهدج جهاری اسهتن جهان و روم نظهام شهری در شهرهای اسَلمى هم اختصاص ندارد بلکه همه

دههدن صهورو و نظام عمهران شههری را جههت مىعمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشى تشکيل دادج که 
دهد که ما در مباحث خهود بهه ایهن قالب نظام عمران شهری را همان دانش مهندسى عمران شهری تشکيل مى

بخش نخواهيم پرداخت زیرا بخش دانش مهندسى عمران شهری در اختصاص دانشمندان این فهن اسهتن امها 
فقه اسهَلم  هصطَلم ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسيلپردازیم همان ساختار و به اآنچه به آن مى

هى عمهران تبيين شدج و مى شود و کار فقها است، بحث ما در فقه نظام عمران شهری اسهت نهه در مهندسهى فنع
 شهرین 

اولين مبحثى که باید به آن بپردازیم تعاریف است؛ تعریف واژگانى که محور اصلى مباحث ما در نظام عمهران 
شهر اسهت؛ شههر  هه  جای که باید به تعریف آن بپردازیم خود واژشهری و فقه عمران شهری استن اولين واژج

کنيم از شهر  يسهت  شههر دو فقه نظام شهری یا نظام عمران شهری بحث مى جتعریفى دارد و مراد ما که دربار
موضهو  بسهياری از مسهائل فقههى  اصطَلم دارد؛ یک اصطَلم عرفى دارد که به تبيين آن خواهيم پرداخت که

ب بر شهر، شهر با تعریهف آن اسهت و  همان شهر با تعریف عرفى است و موضو  بسياری از احکام شرعى مترتع
یک شهر شرعى داریمن موضو  بسياری از احکام شهرعى، شههر شهرعى اسهتن در منهابی دینهى شههر شهرعى 

و دولتن یا اگر بخواهيم دولت را به حاکم و قهانون ای داردن مَلک شهر شرعى دو  يز است؛ مردم تعریف ویژج
هها حکومهت کنهد، حاکمى باشد که بر آن -2مردمى باشند،  -1تقسيم کنيم مَلک شهر شرعى سه  يز است؛ 

ها را نظم ببخشدن هر جا ما این سه مقوله را داشتيم شهر شرعى اسهت؛ خهواج قانونى باشد که روابط بين آن -3
اج در آبادانى یا در شهر آباد، خواج در شهر عرفى باشد، خواج در شههر عرفهى نباشهدن مهَلک در بادیه باشد، خو

عا را مستندًا توضيح خواهيم دادالبته این حرفى که ما مى–شهر شرعى  آن شهری که شر  اسهَلم  -گویيم، این ادع
اشد، قانونى داشته باشند کهه آن نامد این سه  يز است؛ مردمى باشد، امام یا حاکمى بر این مردم بآن را شهر مى

بخشهدن ها را بر اسها  آن قهانون نظهم مىدهد و زندگى آنشهر را بر مبنای آن قانون سامان مى امام و حاکم آن
ای از مهردم برخهوردار از دولهت یها این تعریف شهر شرعى استن پس شهر شهرعى عبهارو اسهت از معموعهه

 ها را نظم ببخشدن ماعى آنبرخوردار از حاکم و قانونى که روابط اجت



 
 

َب َبْعهَد اْلِهْعهَرة»ها از این مقوله و معنى از شهر برخواسته از روایاو بسيار زیادی است که در آن نههى « َتَعرُّ
ت و هم شيعه-شدج استن در بسياری از روایاو واردج در منابی فریقين،  َب َبْعهَد اْلِهْعهَرة» -هم اهل سنع از « َتَعرُّ

شدج است و از کبائر مورد نهى و زجر بسيار الهى است تا آنعها کهه در بع هى از نظهراو واردج از کبائر شناخته 
َب َبْعَد اْلِهْعَرة»اهل نظر   در حکم ارتداد شمردج شدج استن « َتَعرُّ

َب َبْعَد اْلِهْعَرة»ابتدا الزم است  َب َبْعَد الْ » هرا روشن کنيم تا ببينيم از این مسئل« َتَعرُّ  گونهه تعبيهر « ِهْعَرةَتَعرُّ
ب در زبان عرب به معنى طرِد زنهدگى شههری و بازگشهتن بهه زنهدگى بهدوی و شهر شرعى به دست مى آید  تعرع

نشين استن ابن منظهور در لسهان ای دارد و بادیهنشينى استن ِاعرابى به معنای کسى است که زندگى بادیهبادیه
 گوید: العرب  نين مى

ْعراب   َفَمن َنَزل البادیة،»
َ
و جاَوَر الَباِدیَن و ظَعَن بَظْعِنهم و اْنَتَوی باْنِتوائِهم فهم أ

َ
 1«أ

ها را برگزیند؛ نشين نبودج باشد، اما زندگى با آننشينى را برگزیند ولو در اصل خود بادیهکسى که زندگى بادیه
 نين کسى اعرابى است و  نهين  ها سفر کند،یعنى هر جا اطراق کردند اطراق کند، هر جا بار سفر بستند با آن

شهد شوندن لذا با عرب متفاوو هستند و اتفاقًا در زبان عربى به کسى عرب گفتهه مىجمعيتى اعراب ناميدج مى
 که شهرنشين باشد و اعرابى در مقابل عرب استن 

 گوید: بعد مى

ْعرابيع و في الحدیث: )ح رو رسول»
َ
ل في ُخْطبِتهه ُمههاِجر  لهيس ِبهر جعهل الُمههاِجَر ِضهدَّ  َتَمثَّ

مَصاِر، َو اَل َیدُخُلوَنَه 
َ
ذیَن اَل ُیقيموَن ِفي األ ْعراب َساِکُنو الَباِدَیِة ِمَن الَعَرب الَّ

َ
ْعرابيِّن َقاَل: َو األ

َ
 ن2«ا ِإالع ِلَحاَجةاأل

به شههر شود مگر اینکه نياز به آمدن گردان است و وارد شهر نمىاعرابى یعنى کسى که از زندگى شهری روی
ُب َبعهَد »دههد: نشينن بعد ادامهه مىداشته باشد؛ همچون بادیه َعهرُّ فهي الحهدیث: اَلهَلم  ِمهَن الَکَبهاِئر، ِمنَهها التَّ

 طور بيان شدج است: البته در احادیث ما این«ن الِهْعرة

هِ » ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُیوُنَس َعْن َعْبِد اللَّ ِبهي  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ ْبِن ُمْسَکاَن َعْن ُمَحمَّ

هِ  دًا َو َقْذُف اْلُمْحَصَنِة َو اْلِفَراُر ِمهَن الزَّ  َعْبِد اللَّ ُب َقاَل َسِمْعُتُه َیُقوُل اْلَکَباِئُر َسْبی  َقْتُل اْلُمْؤِمِن ُمَتَعمِّ َعهرُّ ْحهِف َو التَّ
ْکُل َماِل الْ 

َ
اَر َبْعَد اْلِهْعَرِة َو أ ُه َعَلْيِه النَّ ْوَجَب اللَّ

َ
َنِة َو ُکلُّ َما أ َبا َبْعَد اْلَبيِّ ْکُل الرِّ

َ
  3«َيِتيِم ُظْلمًا َو أ
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َب َبْعَد اْلِهْعَرة»کندن اینعا معنى اما این تفاوو تعداد مشکلى ایعاد نمى ن َیُعهوَد »کنهد: را بيان مى« َتَعرُّ
َ
ُههَو أ

 
َ
ونهه إلى الَبادَیةَ و ُیِقيَم َمَی األ ن َکاَن ُمهاجرًان و کان َمْن َرَجی بعد الِهْعرة ِإلى َموِضِعه ِمن غير ُعْذٍر َیُعدُّ

َ
ْعراب، َبعَد أ

طور بود که کسى که از زنهدگى شههری و بعد از ایشان این در صدر اسَلم و در زمان رسول اکرم 1«کالُمْرتد
مهمى اسهت کهه در  هشمردندن این مسئلمرتد مى هگزید را به منزلنشينى را برمىشد و زندگى بادیهگردان مىروی

 آن روز  نين برداشتى از یک شخص  وجود داشته استن  هف ای عرف متشرع

َب َبْعَد اْلِهْعَرة»تا اینعا  نشينى بعد از زندگى شهرنشينىن البته این شهر، شهر رسهول ، یعنى زندگى بادیه«َتَعرُّ

آن توضيح خواهيم دادن طبق این اصطَلم شرعى توضيح خهواهيم داد کهه  جاست نه هر شهری و دربار الله
بها  ای داریم که در حقيقت داراإلسَلم هسهتند و دارالکفهر یها دارالشهرکى داریهم کهه ایهن مسهاویما دارالهعرج

ب است ولو کسى در بهترین شهرهای دنيا زندگى کند این هم مصداق  عرع َب َبْعَد اْلِهْعَرة»دارالتع است؛ حتى « َتَعرُّ
اگر شهر خيلى آبادی هم استن اگر آبادترین شهر دنيا را هم برای زندگى انتخهاب کنهد، اگهر ایهن شههر شههری 

شهودن البتهه کسهى کهه بهه شههر جر محسهوب مىباشد که معيار شهر شرعى بر آن صدق نکند این شخص مها
 شرعى و  نين نظامى بپيوندد مهاجر است اگر ه در بادیه زندگى کندن 

ب»لغهوی  جبه تدریج اصطَلم شرعى از این واژ نشهين بهودج اسهت و هعهرو کهه بهه معنهى کهه بادیه« َتَعهرُّ
دهد که مقصود ما از شهر شرعى ساختمان و خيابهان شهرنشينى بودج است آن هم شهر شرعى خود را نشان مى

و پارک و جنگل نيست، منظور ما از شهر شرعى این نظم و این زندگى تحت مدیریت حاکم اسَلمى شهرعى بهر 
د بهود و مبنای قانون ا سَلمى و قانون شرعى استن اگر کسى در بادیه زندگى کرد، اما به همين قانون شرعى مقيع

شود اگر ه در کرد  نين شخصى مهاجر و شهرنشين محسوب مىزندگى خود را زیر نظر حاکم شرعى ادارج مى
 نشيند نه در شهر عرفىن اصطَلم لغوی یا در اصطَلم عرفى در بادیه مى

َب َبْعهَد اْلِهْعهَرِة، ُیهرَوی »گوید: در معمی البحرین  نين مىمرحوم طریحى  و ِفيهِه، )ِفهى الَحهدیثا اَل َتَعهرُّ
ب مساوی با غربهت از 2«ِبالَعيِن الُمهَمَلة بن اگر ه در روایاو آمدج است که این تعرع ب بخوانيد نه تغرع ، یعنى تعرع

 لحاظ شرعى استن در روایت  نين آمدج است: 

ُد بْ » اِد ْبِن ِعيَسى َعِن اْلُحَسهْيِن ْبهِن اْلُمْخَتهاِر َعهِن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن َیْحَيى َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْسَماِعيَل َعْن َحمَّ
َ
ُن أ

اِدِق  ْرِكن الصَّ ِذي َیُکوُن ِفي َداِر الشِّ یُب الَّ َما اْلَغِر ي َغِریب  ِإنَّ َحُدُکْم ِإنِّ
َ
   3«َقاَل: َیُقوُل أ

                                                           
 782ن همان،  1
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بن فرمهود: گویيامام اینعا که مى ب اسهت نهه تغهرع ب مراد تعرع َب َبْعهَد اْلِهْعهَرِة ننن َیعنهي »م تعرع ِفيهِه: اَل َتَعهرُّ
ب در مقابهل هعهرو اسهت؛ « اإللِتَحاَق ِبِبََلِد الُکفر َیعنهي اإللِتَحهاَق ِبهِبََلِد »اینعا به همان اصطَلم شرعى تعرع

َلى ِبََلِد اإلسََلم، َو َکاَن َمن َرَجَی ِمَن الِهعَرِة إَلى َموِضهِعِه ِمهن َغيهِر ُعهذٍر الُکفر َو اإلَقاَمَة ِبَها َبعَد الُمَهاِجَرَة َعنَها إ
وَنُه َکالُمرَتدِّ  کسى که بعد از شهرنشينى اسَلمى، یعنى پس از پيوستن به نظام والیتى، خهود را از ایهن نظهام « َیُعدُّ

ها حاکميهت یهک حهاکم شهرعى را شند، آنمردمى با هخارج کند مرتد استن نظام والیتى همين است؛ معموع
ها را بر وفق نظام و قانون شر  مدیریت کندن این شخص مهاجر اسهت و ایهن پذیرفته باشند و حاکم شرعى، آن

ب بعد الهعرة استن  کار هعرو استن اما در مقابل کسى که خود را از این نظام برون ببرد متعرع

داننهد و مقصهود از مههاجر اراإلسَلم را با دارالهعرة مساوی مىرسيم که فقهای اسَلم دپس به این نتيعه مى
و مقصود از داراإلسَلم، یعنى هرجایى که ساکن آن محل به نظام والیتى بپيونهدد؛ « َمن َسَکَن َدار اإلسََلم»یعنى 

اگر انسان زندگى خود را زیر رهبری و تحت رهبری حاکم اسهَلمى و در  هار وب قهانون اسهَلمى قهرار دههد 
ای از مردم که شود که معموعهشودن پس از روایاو استفادج مىشود و ساکن داراإلسَلم مىهاجر محسوب مىم

تحت والیت حاکم اسَلمى هستند و زندگى خود را بر اسا   ار وب قانون اسَلمى نظم و سامان ببخشهند را 
 گویندنشهر اسَلمى مى

 در روایت  نين آمدج است: 

ْخ »
َ
ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َعهِن اْبهِن ِفي َمَعاِني اأْل ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ یَس َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ِإْدِر

َ
ِبيِه َعْن أ

َ
َباِر َعْن أ

ههِ  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْمهِر َبْعهَد  ِسَناٍن َعْن ُحَذْیَفَة ْبِن َمْنُصوٍر َقاَل َسِمْعُت أ

َ
هاِرُك ِلَههَذا اأْل ُب َبْعهَد اْلِهْعهَرِة التَّ َیُقهوُل اْلُمَتَعهرِّ

 1«َمْعِرَفِتِهن

ُب َبْعَد اْلِهْعَرةِ »طبق  کسى است که این امر، یعنى نظام امامت را بعد از آشنایى با آن رهها کنهدن یعنهى « ُمَتَعرِّ
ظام زندگى مبتنى بر رهبهری رهبهر اسهَلمى  يسهت  که دانست امام و رهبر الهى  ه کسى است  و نبعد از آن

 بعدازاینکه به  نين نظامى پيوست خود را از این نظام خارج کندن 

 فرماید: ها  نين مىالبَلغه، در یکى از خطبهدر نهج اميرالمؤمنين

ْرِض »
َ
ِة ِفي اأْل َحٍد ِإالَّ ِبَمْعِرَفِة اْلُحعَّ

َ
َقرَّ ِبَها َفُهَو ُمَهاِجر   اَل َیَقُی اْسُم اْلِهْعَرِة َعَلى أ

َ
   2«َفَمْن َعَرَفَها َو أ

ت ت را پهذیرفتا و بهه نظهام کسى که حعع ت بودن حعع ت نمود )حعع ت بودن حعع شنا  شد و اقرار به حعع
 فرمایند:البَلغه بيان رسایى دارند، مىرهبری الهى تن داد مهاجر استن ح رو در یکى دیگر از خطب نهج
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ُکْم » اَل َو ِإنَّ
َ
ْحَکهاِم اْلَعاهِ  أ

َ
ِه اْلَمْ ُروَب َعَلْيُکْم ِبر اَعِة َو اَلَلْمُتْم ِحْصَن اللَّ ْیِدَیُکْم ِمْن َحْبِل الطَّ

َ
هِة َقْد َنَفْ ُتْم أ ِليَّ

َه ُسْبَحاَنُه َقِد اْمَتَن  ِة ِفيَما َعَقَد َبْيَنُهْم ِمْن َحْبِل َهِذِج ا َفِإنَّ اللَّ مَّ
ُ
َهها َو َعَلى َجَماَعِة َهِذِج اأْل ِتهي َیْنَتِقُلهوَن ِفهي ِظلِّ ْلَفِة الَّ

ُ
أْل

َحد  ِمَن اْلَمْخُلوِقيَن َلَها ِقيَمةً 
َ
ُووَن ِإَلى َکَنِفَها ِبِنْعَمٍة اَل َیْعِرُف أ

ْ
   1«َیر

کردند، فرمود: بدانيهد خطاب به بع ى از مردمى که زیر فرمان والیت نبودند و فرمان رهبری را اطاعت نمى
آن دژ الهى که برای شما ساخته شدج بهود  -یعنى از ریسمان دست کشيدید-ا تکان دادید؛ که شما دست خود ر

 را با پذیرش احکام جاهليت در هم شکستيدن  -این دژ الهى همان شهر شرعى است-

 این فرمایش تفسير این آیه است:  هتقریبًا هم

ُقوا َو » ِه َجميعًا َو ال َتَفرَّ َف َبهْيَن ُقُلهوِبُکْم َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ لَّ
َ
ْعداًء َفهر

َ
ِه َعَلْيُکْم ِإْذ ُکْنُتْم أ اْذُکُروا ِنْعَمَت اللَّ

ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانًا َو ُکْنُتْم َعلى
َ
ْنَقَذُکْم  َفر

َ
اِر َفر    2«َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ

ن نعمتى که شما را یکى کرد و بهه ههم داند، ایفرماید: این نعمتى که هيچ مخلوقى قدر و ارزش آن را نمىمى
ْرَجُح ِمْن ُکلِّ اَلَمهٍن »پيوند دادن  را این نعمت از هر  يزی ارزشمندتر است  

َ
َها أ نَّ

َ
ایهن نعمهت از ههر بههایى « أِل

َجلُّ ِمْن ُکلِّ َخَطرٍ »پربهاتر است، 
َ
تى پراهميت« َو أ يع ُکهْم »تر استن و از هر شىء مهم و بااهمع نَّ

َ
ِصهْرُتْم  َو اْعَلُمهوا أ

ْحَزاباً 
َ
ْعَرابًا َو َبْعَد اْلُمَواالِة أ

َ
   3«َبْعَد اْلِهْعَرِة أ

يخ اد سمندری نقل مىفرزند شيخ طوسى، )ابن الشع  کند: ا در أمالى روایتى از حمع

ِه الْ » ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ْخَبَرِني أ

َ
ٍد، َقاَل: أ ُد ْبُن ُمَحمَّ ِه ُمَحمَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ْخَبَرِني أ

َ
ْحَمَد ْبِن اْلُمِغيهَرِة، َقهاَل: أ

َ
ُحَسْيُن ْبُن أ

اَلنِ  ِد ْبِن َمْسهُعوٍد، َقهاَل: َحهدَّ ِد ْبِن ُعَمَر، َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُنَعْيٍم، َعْن ُمَحمَّ ْخَبَرِني َحْيَدُر ْبُن ُمَحمَّ
َ
ْحَمهَد أ

َ
هُد ْبهُن أ ي ُمَحمَّ

اَلِني ، َقاَل: َحدَّ ْهِديُّ هاد  ُمَعاِوَیُة ْبُن َحِک  النَّ اَلَنا َحمَّ ْفِليِسهيُّ، َقهاَل: َحهدَّ یُف ْبهُن َسهاِبٍق التَّ اَلَنا َشهِر ْهِنيُّ، َقاَل: َحدَّ يٍم الدُّ
، َقال َمْنَدِريُّ دٍ  السَّ ِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْدُخُل  : ِإنِّيُقْلُت أِل

َ
ْرِك  أ ِمهتَّ  ، َو ِإنَّ َمْن ِعْنَدَنا َیُقهوُل: ِإْن ِبََلَد الشِّ

ْمَرَنا َو َتْدُعو ِإَلْيِه َقاَل: قُ 
َ
اُد، ِإَذا ُکْنَت اَلمَّ َتْذُکُر أ ْلُت: َنَعْمن َقاَل: َفِإَذا ُکْنَت ِفهي اَلمَّ ُحِشْرَو َمَعُهْم َقاَل: َفَقاَل ِلي: َیا َحمَّ

ْسََلِم  -َهِذِج اْلُمُدِن  ْمَرَنا َو َتْدُعو ِإَلْيِه َقاَل: -ُمُدِن اإْلِ
َ
هًة َوْحهَدَك،  َتْذُکُر أ مَّ

ُ
َك ِإْن ِمتَّ اَلمَّ ُحِشْرَو أ ُقْلُت: اَلن َفَقاَل ِلي: ِإنَّ

  4«َو َسَعى ُنوُرَك َبْيَن َیَدْیَكن

 -رفته استحاال برای کار یا تعارو مى-روم به ح رو عرض کرد: بع ى افراد به من که به بَلد شرک مى
پرسد: اگر آنعا در آن بَلد شهرک بهودی شوین ح رو مىر مىها محشوگویند که اگر آنعا از دنيا رفتى با آنمى
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خهوانى یها نهه  امر ما و ارتباط با والیت ما را به یاد خواهى داشت و به سوی این ارتباط والیتى دیگهران را فرامى
توانستى به یاد ما باشهى و دیگهران عرضه داشت: بلهن ح رو دوبارج پرسيد: اگر در شهرهای اسَلمى بودی مى

ه و بنىبه سوی ما فرا بخوانى  عرضه مى را یرا آنعا حکومت بنى اميع هام جهور مسهتبد کند: خيرن ز عبها  و حکع
دادندن ح هرو در نهایهت فرمهود: تهو کهه آنعها هسهتى در حقيقهت بهه مها  نين کاری را نمى جبودند که اجاز

بودی، بااینکه این شهر مدینهه طور مىفرماید اگر در ُمدن اسَلم بودی اینای و همراج ما هستىن اینکه مىپيوسته
االسَلم عرفهى دهد، اما آنعا گر ه مدینة نين ارتباطى را به تو نمى جای است که اجازاست ولى این مدینه مدینه

ًة َوْحَدَك، َو َسَعى ُنوُرَك َبْيَن َیَدْیَك »شود؛ نيست ولى  ون اجازج و فرصتى برای تو پيدا مى مَّ
ُ
 «ن ُحِشْرَو أ

دی ایهن دامه نمونهدر ا به بر این شهر شرعى بيان خواهيم کهرد، در روایهاو متعهدع های فراوانى از احکام مترتع
 نکام  نين روایت آمدج است:  هم مون وارد شدج است؛ برای مثال در مسئل

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ِبِإْسَناِدِج َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن » ِد ْبِن ُمْسِلٍم ُمَحمَّ وَب َعْن ُمَحمَّ یُّ
َ
ِبي أ

َ
َعََلٍء َو أ

ِبي َجْعَفرٍ 
َ
ْعَراِبن َعْن أ

َ
ْعَراِبيُّ ِباْلُمَهاِجَرِة َفُيْخِرَجَها ِمْن َداِر اْلِهْعَرِة ِإَلى اأْل

َ
ِج اأْل    1«َقاَل: اَل َیَتَزوَّ

ب در فقه ما مهم است و جای هقدر این مسئلآن رع کهام بهر گاج ویژجدارالهعرة و دارالتعع ای دارد کهه در بهاب النع
شود که اعرابى حق ندارد با مهاجرة ازدواج کند؛ یعنى حق ندارد با زن شهرنشين ازدواج کند این معنا ترکيد مى

 و او را بين اعراب ببرد و از این شهرنشينى شرعى او را جدا کندن   -البته شهر شرعى-

 سند آن کامل و تام است  نين آمدج است:در روایت دیگری که حدیث صحيحى بودج و 

ِد ْبِن ِعيَسى ِفي َنَواِدِرِج َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَيى َعِن اْبِن ُمْسهَکاَن َعهِن اْلَحَلِبهيِّ َو اْبه»   ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َ
ِبهي أ

َ
ِن أ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اٍد َعْن أ ْرِض  َقاَل: اَل َیْصُلُح  ُعَمْيٍر َعْن َجِميٍل َعْن َحمَّ

َ
ْن َیْنِکَح اْلُمَهاِجَرَة َفَيْخُرَج ِبَها ِمْن أ

َ
ْعَراِبيِّ أ

َ
ِلْْل

ْرِض اْلِه 
َ
َقاَم ِبَها ِفي أ

َ
َة َفِإْن أ َة َو اْلُحعَّ نَّ ْن َیُکوَن َقْد َعَرَف السُّ

َ
َب ِبَها ِإالَّ أ ناْلِهْعَرِة َفَيَتَعرَّ  2«ْعَرِة َفُهَو ُمَهاِجر 

ا زن مهاجر، با زن شهرنشين شهر شهرعى ازدواج کنهد و او را از شههر شهرعى فرماید اعرابى حق ندارد بمى
ت،که وقتى این زن را به آنعا مىبيرون ببرد مگر آن ت هم آشنا شهدج باشهد و از شههر  برد با سنع با قانون و با حعع

ت نگه داشته باشدن هم که بيرون مى ت و حعع  رود ارتباط خود را با سنع

قانونى، زندگى خهارج از خود زندگى رها بودن از قانون است؛ زندگى بىنشينى خودبهدر حقيقت زندگى بادیه
گوینهد کنند ولى مىخواهيم خارج از نظام باشيم؛ در این نظام زندگى مىگویند ما مىنظام استن بع ى افراد مى

خهواهيم اعرابهى شهویم بااینکهه در یند: مها مىگوخواهيم خارج از نظام زندگى کنيم، یعنى در حقيقت مىما مى
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کنيمن البته ممکن است کسى در خارج از شهر زندگى کند اما همچنان مهاجر باشدن این روایهت شهر زندگى مى
َة »:فرمایدمى نَّ ْن َیُکوَن َقْد َعَرَف السُّ

َ
ةَ ِإالَّ أ  ن«َو اْلُحعَّ

ای حکومهت اسهت؛ یعنهى شهر  بها اعمهال یک نکته: الحاق بالحکومة  يزی بهه عنهوان حکومهت و معنه
خوانيمن اینعا منظور حکومت اسهت، طور که ما در اصول فقه به نام حکومت و ورود مىحکومت شرعى، همان

یها ایهن حکومهت، حکومهت  1«اَل ِرَبا َبيَن الَواِلهِد َو َوَلهِدج»گوید: طور که مىاین یک نو  حکومت است؛ همان
َواُف ِباْلَبْيِت َصهََلة  »گوید: ستن آنعا که مىت ييقى است یا حکومت توسيعى ا گویهد اگهر اینعها ههم مى 2«الطَّ

شهری به رهبری الهى پيوستگى نداشته باشد از نظر ما شهر نيستن این یهک حکومهت ت هييقى اسهتن یهک 
 حکومت توسيعى هم است که اگر کسى در خارج از شهر زندگى کند اما به این نظام و رهبهری پيوسهته باشهد و

ساکن مدینهه و مههاجر اسهتن « الَمدیَنة َهَذا َیسُکُن »پذیرای قانون رهبری و قانون این نظام حاکم الهى باشد؛ 
 این هم حکومت است منتها حکومت توسيعى استن 

بينيم؛ یکى حکومت ت ييقى است و یهک نهو  حکومهت توسهيعىن ما در لسان روایاو دو نو  حکومت مى
من آن شههر عرفهى شههر نيسهت در جهای  هبه گفت :گویدر  با اعمال حکومت مىهمان شهر عرفى را اینعا شا

و شهود مىگویم این شهر استن این حکومت شرعى داند من مىگوید آن شهر عرفى که عرف شهر نمىدیگر مى
بهر  شههر تعریهف شهدج اسهت؛ جوصى برای واژگویيم از نظر شر  معنای مخصلذا در آن صورو است که ما مى

مين تعریفى که ما بيان کردیم که شهر شرعى آن شهری است که از این سه خصوصيت برخوردار باشد؛ مبنای ه
و  ردم را بهر طبهق ایهن قهانون نظهمبودن یک قانون شرعى که حاکم این مه -3بودن حاکم ،  -2بودن مردم ،  -1

گونهه تعریهف شههر شهرعى اینحاکم را تحت عنوان دولهت بياوریهد دهدن اگر بتوانيد هر دو این قانون و سامان 
: مردمى باشند و یک دولت شرعى، مردم به این دولت شرعى پيوسته هسهتند و در  هار وب و قهوانين شودمى

 دولت شهری به زندگى خود سامان بخشندن

به این  کند وام عمل اشد در  ار وب این نظپيوستن به نظام  يست  وقتى کسى و لو فرد است هر جا که ب
نظام شرعى پيوسته است و خود را شهروند شهر شرعى قرار دادج استن در حال حاضر ما کسهانى کهه در ایهران 

ب دانسهته و از نظهر شهرعى شههروند نمهىکنند ولى از فرهنگ غرب تبعيهت مىزندگى مى دانيمن کننهد را متعهرع
ههایى کهه زنهدگى او را ارزش هاحکهامى دارد ولهى همهکنهد شهروند شرعى، این کسى که در شهر ما زندگى مى

ت هدهد و همسامان مى دههد و ایهن ست زندگى وی را جهت مىورسومى که مربوط به اوا و آدابهقوانين و سنع
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آیهد از لحاظ شرعى یک شهروند شهرعى بهه شهمار نمى که در نظام ما استن این شهروندغيرازاین  يزی است 
 شودن احکام شهروند عرفى بر او بار مى البته شهروند عرفى است و

ها بها آن آشهنا نيسهت و اال عهين ذهنو این مفاهيم مفاهيمى است که کم مطرم شدج و  ون کم مطرم شدج 
مطالبى است که در شر  آمدج است؛ ما برای شهروند و شهر تعریفى داریم که این تعریف، تعریف شرعى اسهت 

ب نيست و عى بر این تعریف شهراحکام شر هو هم بع ى از احکهام شهرعى بهر شههر بها ایهن تعریهف بهار  مترتع
کام فقهى و شرعى خاص خود را دارد که ما آن را شودن شهر با تعریف عرفى را هم خواهيم گفت و آن هم احمى

 احکام شهروندی شهر عرفى احکام خاصى است که بعدازاینکه شهر عرفهى را بيهان کهردیم آن را کنيمننفى نمى
 ان خواهيم کردن بي نيز

حکومهت بهه معنهای  م اینعا یک حکومت شرعى وجود دارد؛گویيمى ]یک نکته هم در پایان باید گفت که[
کم اسهت، گویيم این دليهل بهر آن دليهل حهاورود، حکومت اصولى نه حکومت به معنای فقهى و عرفى آنن مى

و بر مبنای این توسعه و ت ييق احکام شرعى دهد یعنى موضو  آن دليل را ت ييق یا توسعه مى حاکم بر آن دليل
مگهر ایهن ربها نيسهت  ربهای عرفهى اسهت، امها شهر  « اَل ِرَبا َبيَن الَواِلِد َو َوَلِدج»گویند: شودن مىبر او بار مى

َو  اَل ِرَبها َبهيَن الُمسهِلِم »شودن یا اگر گفهت: کنم و لذا احکام ربا بر آن بار نمىگوید من این را ربا حساب نمىمى
گویهد مهن گویندن ربا است، فرقى ندارد و مثل رباهای دیگهر اسهت، امها شهار  مىاین را هم ربا نمى 1«الَکاِفر

من آن را شههر فرماید مى ن عين همين مطلب در مورد شهر آمدج است؛عنوان ربا بودن را از این مورد سلب کردم
 کنمن کنم ولى اینعا را شهر حساب مىحساب نمى

]سهاکن  رودکند مثل ابوذر غفاری که تنهایى به ربذج مىنشينى که تنها زندگى مىیک انسان بادیهبرای مثال 
 ایهن نن ابوذر غفاری ساکن ربذج در اصطَلم شهر شرعى شهرنشين است اگر ه در ربهذج اسهتاین شهر است[

وقتهى  عمهومىر ارتکهاز به دليل اینکهه دن خواهيم کردبيان نيز شرعى است و بعدًا بحث شهر عرفى را  اصطَلمِ 
شهر عرفى را ههم  شودن یک شهر عرفى وجود دارد که آن؛ ذهن همه به شهر عرفى منتقل مىشهر شودگفته مى

شههر عرفهى را قبهول داریهم،  ت که ما شهر عرفى را قبهول نهداریم؛به این معنا نيس]و این مباحث[ قبول داریم 
خهواهيم ایهن دو اصهطَلم را از ههم گویيم دو اصطَلم است و مىقبول داریم منتها مىهم احکام شهر عرفى را 

ب بر هر یک را از یکدیگر جدا کنيمن   تفکيک کنيم تا احکام فقهى مترتع
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ب یعنى بادیه که در عرف اهل شدبيان  ن بعد وقتى شهر  است شهرنشينى نشينى و هعرو به معنایلغت تعرع
جر اسهتن گویهد ایهن مههاکنيم، مىنشهين حسهاب مهىسهت؛ یعنهى او را بادیهاعرابهى اشهخص گوید ایهن مى

 فرماید: مى اميرالمؤمنين

ْرض»
َ
ِة ِفي اأْل َحٍد ِإالَّ ِبَمْعِرَفِة اْلُحعَّ

َ
   1«اَل َیَقُی اْسُم اْلِهْعَرِة َعَلى أ

ب، یعنى زندگى بو مهاجر است نشين نيستکند بادیهکسى که والیت را قبول مى نشينى و هعهرو، ادیهن تعرع
ب  روایاو را نيز مَلحظه کردیم کههیعنى زندگى شهرنشينىن بعدازاینکه معنای لغوی آن را بيان کردیم   وایهن تعهرع

کند  این تطبيق همان تعریفى بود کهه شهر  بهرای شهرنشهينى و آن مهاجر یا هعرو را بر  ه  يزی تطبيق مى
 دهدن نشينى ارائه مىبادیه

 محمد و آله و سلم و صلى الله على
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