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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

 درختکار پیرامون فضا  سبز و  ،مطلب یازدهمبود. فقه نظام عمران شهرر   مطالبدر مطلب یازدهم از  بحث
سه دسته از این روایات  که وارد شده اس  در این رابطه چرار دسته از روایات بیان شد که .در محیط شهرر  اسه 

 را در جلسات پیش بحث کردیم.

؛ یا «ثَلثة یجلون البصر»مانند  وارد شده بود. طورکلیبهدر مورد محبوبی  فضها  سهبز  اول از روایات، دسهته
روایات  هرحالبه اسهه . «لی الخضههرةالنظر إ» ،گانهدهاین اشههیا   ازجمله؛ «النشههرة فی عشههرة اشههیا »روای  

به آن  وو محبوب بوده  مطلوب ناسهفیسهبز در شر  اسَلم  شهد فضها میمتعدد  بود که از این روایات اسهتااده 
ی که دادرا نشان میکاش  درخ   دِ مؤکّ مطلوبی  و استحباب ، دسته دوم روایات تشهوی  شهده اس . اد و روایات ز

 این روای :  ازجمله .متعدد  در این رابطه بحث شد

ْجرًا َجاِریاً  یَمْن َبنَ »
َ
ْو َغَرَس َغْرسهًا ِبَغْیِر ُظْلٍم َو ََل اْعِتَداٍ  َکاَن َلُه أ

َ
ََ بِ ُبْنَیانًا ِبَغْیِر ُظْلٍم َو ََل اْعِتَداٍ  أ َحد   َما اْنَتَا

َ
ِه أ

ْحَمن  1«.ِمْن َخْلِ  الَرّ

لی محبوبی  ک بادر رابطه  ایاتی که بحث شدسوم از رو دسته .وجود داش  همین مضهمون به هم روایات دیگر 
 بحث کردیم. هم را هاآنبود که  هااینکش  و زر  و فضا  سبز و امثال 

قطَ درخ  با  حرمِ   ،که از آن روایات روایاتی از روایات مربوط به فضها  سهبز اس ؛در دسهته چرارم  بحث
از  اام ایراد  ندارد باشههد داشههته ایگزینالبته اگر ج .شههوداسههتااده می ثمربی دارِ قطَ درخ  سههایه ثمر و کراهِ  

مگر اینکه جایگزینی برا  او در نظر بگیرند؛  ،حرام اسهه  دارثمر که قطَ درخ کنیم میمجموعه روایات اسههتااده 
 س ا و فضا  سبزش سایهمطلوب از آن  به ندارد امادرختی که ثمر ندارد یا ثمِر معتدقطَ مچنین ه یا نظیر آن.برتر 

یم؛ آنجایی درخ  نباشد. در آنجایی که افزون و انبوهِ  مخصوصاً  کراه  دارد. به شهدت هم  َقط که انبوه درخ  دار
ز به فضا  سب ا صدمه نزد و ا صدمهبه شهرطی که به سهایر درختان  و کراهتی ندارد مر ظاهرًا اشهکالثدرخ  بی

 محیط وارد نکند.

 :کندمیروای   از رسول اکرم مالیأمرحوم شیخ طوسی در  خوانیم؛روایات این باب را می
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« ََ ُه َقاِط ْدَرة َلَعَن اللَّ  2«السِّ

قطَ سدر مورد لعن قرار گرفته، ظرور در اینکه  اسه . ملعون نار را قطَ کنددرخ  کُ  وکسهی که درخ  سهدر 
  .داردحرم  

 کند: روای  می به سندش کلینیشیخ  مرحوم ازشیعه السائل در و سائلصاحب و مرحوم

ِبي ُعَمْیٍر َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ِبْشٍر عَ »
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْن ِن اْبِن ُمَضاِرٍب عَ ُمَحمَّ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُه َعَلْیُکُم اْلَعَذاَب َصّبًا. أ َماَر َفَیُصبَّ اللَّ ُعوا الثِّ  3«َقاَل: ََل ُتَقطِّ

میوه را باید چید و  چون خودِ  ،خود میوه نیسهه  منظور اسهه . دهندهثمرده و میوه ثمار در اینجا درخِ   از منظور
 تیوق اما قطَ شود. مرده اس ؛ نباید درخ  ثمردهث درخ ثمر و الَل تقطَ الثمار، اشهجار از  منظور اسهتااده کرد.

م کار خوب ه این کنند؛ و برا  آن جایگزینی مشههخ  کردهرا قطَ  شههده اسهه  پیر و درختی که از ثمردهی افتاده
ماَر » ده را قطَ کنند.جایز نیس  درخ  ثمر اما س ا َِ  صریح در حرمِ   ؛«َل َتقَطُعوا الثِّ    اس . ثمرده درخ  قط

یشکه باغ ثمرتا چه برسد به این جایز نیس  َ درخ  ثمردهقط قاعده شهرعی این اسه  که هرحالبه ه و ده را از ر
ّباُم الَعذیکبَعُث الّلُه َعلیفَ » جایز نیسهه . شههرعاً  این کار را به زمین مسههکونی تبدیل کنند. بردارند و آنبن  ؛ «اَب صههَ

ا در هما با آنت اجتماعی که از مشکَل بسیار  .کندمیده را قطَ نکنید که خدا عذابش را بر شهما نازل درخ  ثمر
   اس . مسائلنتیجه عدم مراعات همین  شویممیدر زندگی روبرو  حال حاضر

 .  ندکروای  می عن البزنتیینی به سند صحیح کلشیخ مرحوم  آمده اس  که وسائلدر دیگر  هم  روایتی

امام رضا و هم  هم او. اس   القدر جلیل بسیار مرد وبوده  رضها حضهرت اصهحاب هاجلابی نصهر بزنتی از 

 مراداین اس  که  این روای  ظاهردر  اما بوده اس . البته بیشتر با امام رضا اس ، کرده ادراکرا  امام کاظم

                                                           
ُد  2 َثَنا ُمَحمَّ ِه، َقاَل: َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ْخَبَرَنا اْبُن ُخَشْیٍش، َعْن ُمَحمَّ

َ
ْعَماِن اْلَوِجیِريُّ اْلَجْوَزَج . أ ْحَمَد ْبِن النُّ

َ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن أ يُّ، َقاَل: َحدَّ ُبلِّ

ُ
اِنيُّ ْبُن َعِليِّ ْبِن َهاِشٍم اْْل

یِر  ، َقاَل: ُکْنُ  ِعْنَد َجِر اِزيُّ َثِني َیْحَیی ْبُن اْلُمِغیَرِة الرَّ یُل ُقوَمَس َو َکاَن َقاِضَیَرا، َقاَل: َحدَّ یر  َعْن َنِز َلُه َجِر
َ
َ ْهِل اْلِعَراِق، َفسهههَ

َ
ْبِن َعْبِد اْلَحِمیِد ِإْذ َجاَ ُه َرُجل  ِمْن أ

ِشیَد َو َقْد َکَرَب َقْبَر اْلُحَسْیِن  اِس، َفَقاَل: َتَرْکُ  الرَّ ِتي ِفیِه َفُقِطَعْ . َخَبِر النَّ ْدَرُة الَّ ََ السِّ ْن ُتْقَط
َ
َمَر أ

َ
 َو أ

یر   ََ َجِر هِ  َقاَل: َفَرَف وِل اللَّ ْکَبُر، َجاَ َنا ِفیِه َحِدیث  َعْن َرسههُ
َ
ُه أ ََ  َیَدْیِه، َفَقاَل: اللَّ ُه َقاِط ُه َقاَل: َلَعَن اللَّ نَّ

َ
نَّ  أ

َ
ی انَْن، ِْل ْدَرِة، َثََلثًا، َفَلْم َنِقْ  َعَلی َمْعَناُه َحتَّ السههِّ

اُس َعَلی َقْبِرِه.َحتَّ  اْلَقْصَد ِبَقْطِعِه َتْغِییُر َمْصَرِ  اْلُحَسْیِن   ی ََل َیِقَ  النَّ
 123اْلمالي )للطوسي(، الن ، ص: 
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 اس  رضاحضرت  همان اول ابوالحسن در این روای  دو ابوالحسن هس ؛ اس . کاظم امام از ابوالحسهن،

   اس . کاظم امام حسن دوم،الو ابو

 روای  به این صورت اس :

ِد ْبِن َیْحَیی َعْن » ٍر َقال: َعْن ُمَحمَّ ِبي َنصهْ
َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َبا اْلَحَسِن أ

َ
ْلُ  أ

َ
َعْن  َسَ

ُبو اْلَحَسِن 
َ
ََ أ ْصَحاِبَك َعْنُه َفَکَتْبُ  ِإَلْیِه َقْد َقَط

َ
َلِني َرُجل  ِمْن أ

َ
ْدِر َفَقاَل َسَ َِ السِّ  4«بًا.ِسْدرًا َو َغَرَس َمَکاَنُه ِعنَ  َقْط

 - کاظمامام  یعنی-ابوالحسن سؤال کردم. حضرت فرمود  از قطَ درخ  سهدر و ُکنار از حضهرت رضها
ر دیگ میوهتبدیل درخ  میوه به درخ   پس و درخ  انگور کاشهتند.   را قطَ کردند و به جا  آن مودرخ  سهدر

تر و مورد نیاز بیشتر  را بکارند بر وهمیرا قطَ کنند و به جا  آن درخ   ا میوه درخ این کار که  اشهکالی ندارد؛
 .اما قطَ درخ  اشکال دارد ایراد  ندارد

ن ممک یعنی .البته در رابطه با خصههوص سههدر ،آیدمیاین روایات به شههمار با که معارض  روایتی هم اسهه  یک
   .کنیممیمعارضه کند که حاَل وجه جمَ را بیان  ِم اس  کسی توهّ 

   :صحیح اس روای  هم  سندکند که روای  میسائل مرحوم صاحب و

َدَقَة َعْن » ِق ْبِن صههَ دِّ ِعیٍد َعْن ُمصههَ ِن َعْن َعْمِرو ْبِن سههَ ْحَمَد ْبِن اْلَحسههَ
َ
ْحَمَد َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ اِر ْبِن َعْنُه َعْن ُمَحمَّ َعمَّ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْدُر َقاَل ََل  ُموَسی َعْن أ َس ِبِه ُقْلُ  َفالسِّ

ْ
َجَرِة َقاَل ََل َبَ َِ الشَّ ْخِل َو ُسِئَل َعْن َقْط َُ النَّ ُه َقاَل: َمْکُروه  َقْط نَّ

َ
 أ

ا َهاُهَنا َفََل ُیْکَرُه. مَّ
َ
ُه ِبَرا َقِلیل  َفَ نَّ

َ
ْدِر ِباْلَباِدَیِة ِْل َُ السِّ َما ُیْکَرُه َقْط َس ِبِه ِإنَّ

ْ
 5«َبَ

 ،در اینجا مراد از مکروه و قطَ نخل مکروه اس  فرمود گذشته ندارد زیراجا این روای  تعارضهی با روایات تا این
ن حرم  معنی نری و منَ اسهه  و از آ که مراد اسهه معنا  لغو  مکروه  همان بلکه به معنا  فقری نیسهه  مکروه

 .شودمیاز کراه ، حرم  استااده  اینجادر  اصهطَلحی که با جواز قابل جمَ اسه . نه کراهِ   شهود،فرمیده می
این اصطَلحات فقری در آن زمان رایج نبوده اس  که  هنوز اینجا مراد اس . در معنا  لغو  مکروه ومضمون  یعنی
ْخلکمَ »بشناسند. در مقابل حرام  را مکروه مثَلً  َُ النَّ  حرم  یعنی نخل در شرر مورد کراه  اس ؛ قطَ ؛«ُروه  َقْط

َس َو ُسِئَل َعْن َقْط »دارد و از قطَ نخل منَ شده اس . 
ْ
َجَرِة َقاَل ََل َبَ  «.َِ الشَّ
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در آن روایات به خصوص  چون ثمر اس .بی مراد از این شجر؛ شجرِ  شود کهفرمیده میبا توجه به روایات دیگر 
َجَرِة َِ الشَّ ُسِئَل َعْن َقْط »شود میوقتی گاته  ؛زندمیتخصی  روای  این روای  را  آن و اشهاره شهده بودثمر شهجر م

س
ْ
ُقْلُ  » ؛شودتوضهیح داده می س در ذیل روای این َل بَ حاَلوقتی شهجر مثمر نباشهد.  َل بَس؛ یعنی «َقاَل ََل َبَ

َما  َس ِبِه ِإنَّ
ْ
ْدِر َقاَل ََل َبَ ْدِر ِباْلَبادِ یکَفالسِّ َُ السِّ ُه ِبَرا َقلِ یَرُه َقْط نَّ

َ
ا َهاُهَنا َفََل یِة ِْل مَّ

َ
 «.َرهُ یکل  َو أ

 و نری از قطَممکن اسه  کسی ادعا کند آن روایاتی که در قبل خواندیم  یعنی تعارض اسه ؛ این روای  موهِم 
س َل ب فرمایدمیاین روایتی که  با درخ  بود،

ْ
مل نری را ح روایاِت  آنیک وجه جمَ این اس  که  .دکنمی تعارضَ

جوز س و َل یاگر بخواهیم بین َل بَ یجوز. َل گویندمیآن روایات  و َل بَسگویهد این روایه  می بر کراهه  کنیم؛
  .کنیمحمل بر کراه  را یجوز  ن این اس  که َلشاجمَ کنیم؛ وجه جمَ

مطل  وجود  عموم و خصههوِص  ،بین این دو روایاتدلیل اینکه اینجا  به اینجا وارد نیسهه ؛ در این وجه جمَ اما
جر دارد، روایاتی دارد.  که اینجادر  .کردیمبیان  قبَلً که  طورهمان ،به شههجر مثمر اسهه  خاِص  که نری از قطَ شههَ

َجَرةِ » فرمایدمی َِ الشههَّ ِئَل َعْن َقْط َِ  لذا و گویدنمیخصههوص شههجره مثمره را  ؛«سههُ ، حمل عام بر صههحیح وجه جم
 اختصههاص پیدابه شههجره غیر مثمر  َل بَسکه  شههودمینتیجه این  و تخصهی  عام به وسههیله خاص اسهه . خاص

اما در مورد  ه.یجوز قطع َل شجر مثمر پس ری صهراح  در خصهوص شهجره مثمر داشهتندروایات ن چون .کندمی
 او بعضی ررا خواندیم  هاآناز  بعضهیبعضهی از روایات که  در .َل بَس شهجر  که غیر مثمر اسه  در اینجا فرموده

ین بگا ؛ جمَ  توانمی وق آنبا این روای   منترا شهجره هم نری شهده اس ،المطل  قطَ  کنیم ازمیاشهاره  بعداً 
سدر باز هم در  خصوِص  در حرم  دارد.جر غیر مثمر کراه  دارد اما قطَ شجر مثمر شهقطَ  ن اسه  کهاین دو آ

َما » :فرمایدمیاینجا روای   َس ِبِه ِإنَّ
ْ
ْدِر ِباْلَبادِ یکََل َبَ َُ السِّ ُه ِبَرا َقلِ یَرُه َقْط نَّ

َ
ا َهاُهَنا َفََل یِة ِْل مَّ

َ
 «.َرهُ یکل  َو أ

یرا را که از حضرت رسولآن روایتی  کندمیاین روای  توضهیح و توجیه   از نقل کردیم؛ لعن قاطَ السدرة ز
به  که یی اس قطَ سدر در آنجا مراد که دهدمیاین روای  توضیح ولی  .شهودمیطَ سهدره اسهتااده حرم  اق لعن

 آنجا قطعش حرام اس . و لذا در آنجا شودمیصهحرا از سایه درخ  سدر استااده  ودر بادیه . نیاز اسه  اشسهایه
استااده  اشسایه ا  اس  که از، آن سهدرهاز سهدره شهود مرادمعلوم می ة،سهدرالقطَ  لعن هم که حضهرت فرمود:

، مانند اینکه در شودنمیاستااده  اشسایهکه از  اس درخ  سدر   یا داریم یک جایی انبوه درخ در  شهود امامی
در  ؛شودنمیوارد  کنندمیاز آن استااده مردم که ا  سایهبه  آسهیبی به فضا  سبز یاو با قطَ آن  درون جنگل اسه 

 :شودلش این اس  که چنین استااده محّص  بنابراین این نری برداشته شده اس . جاآن
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آنجایی که نه درختی در اما . هیجوُز قطعُ  َل نیاز اس ؛ اشسایهو به  شهودمیاسهتااده  اشسهایهدرختی که از  .2
 این قطَ این درخ  اشههکالی ندارد.؛ شههودنمیضههرورت دارد و از آن اسههتااده  اشسههایهو نه  دهدمیاسهه  که ثمر 

 .کنیممیچیز  اس  که ما از این روایات استااده ماحصل 

َما » این روای از  ْدِر ِباْلَبادِ یکِإنَّ َُ السهههِّ ُه ِبَرا َقلِ یَرُه َقْط نَّ
َ
ا َهاُهَنا َفََل یِة ِْل مَّ

َ
اد مر شهههود که؛ اسهههتااده می«َرهُ یکل  َو أ

 این که شههودنمیبه سههایه مورد نیاز وارد  ا صههدمهو با کندن درخ  سههدر  درخ  انبوه باشههدکه  آنجایی اسهه 
خانه خودش هم که  در دارد؛ به دلیل اینکه اطَلق هس در آنجایی که انسان در خانه خودش هم  . حتیس مستثنا

را  بضرورت دارد درخ  را  یا استااده کنداز سایه نتواند  اشخانهاینکه در  مگر .کندمیاستااده  اشسایهباشهد از 
نَ شرعی م ناسهفیقطَ چون  ؛واجب باشههدآن اسهتااده دیگر هم باید اسهتااده و قطَ کند اسهتااده برتر و بیشهتر 

 دارد.

د که ندرختان دیگر  باش یعنی ینکه دیگر سایه ماید نداشته باشد؛مگر ا سایه ماید دارد، ،خود درخ  هرحالبه
ا در آنج ،قلیل اسه  ه درخ چون در بادی جا  درخ  را بگیرد؛ اینکه سهاختمان نه .کنندمیاسهتااده  اشسهایهاز 

درختان دیگر  مثًَل که درخ  دیگر  جایگزین این درخ  باشههد.  زمانی نیسهه برا   منَپس  .منَ شههده اسهه 
 .  شودنمیوارد  دهیسایهو اگر این درخ  را بکنید ضرر  به  دهندمیکه سایه  هستند

خواهد یک درخ  را اَل میح و وجود دارد درختان زیاد  ا خانهدر  وق یکین حکم را دارد؛ همهم در خانه 
 که با ا سههایهآن  اما .ایراد  ندارد زندنمیسههایر درختان  سههایه به ا صههدمهکرد  قطَاین درخ  را  اگر َ کند،قط

 مورد  منصرف اس . چینهماس  که روای  از  معلوم نیسه  و طوراین شهوددیگر  مثل چتر جایگزین  چیزیک
ُه ِبَرا َقلِ » :فرمایدمی روای  نَّ

َ
ا َهاُهَنا َفََل یِْل مَّ

َ
ی این درخ  اشکال قطَدرخ  زیاد اسه ،  کهوقتی؛ یعنی «َرهُ یکل  َو أ

 که بر این درخ  ا فایده آن در شوندمین درختان دیگر جایگزین این درخ  وقتی درخ  زیاد اس  یعنی آ ندارد.
چنین اس ؛ قطعش  چون و شودمی فایده بر درختان دیگر هم بار این اسه . دهیسهایه فایده که همان شهودمیبار 

 اشکالی ندارد.

 اما نید،قطَ نک گاتند درخ  کم اس  در بادیه به دلیل اینکه یعنی موضوعی  دارد؛سایه درخ  ]در این موارد[ 
 در .شودمییعنی سایه این درخ  با سایه درختان دیگر پر  پردرختی نیسه . طوراین درخ  اسه ردر جاهایی که پُ 



در اینجا ْلنرا برا قلیل  همان درخ  اسهه ، سههایه تنرا سههایه، ا خانهاما اگر در یک  سبَ َلسهه  که گاته اینجا
 سایه دیگر  جایگزین سایه این درخ  نخواهد شد.کنند وقتی این درخ  را قطَ میو  کندصدق می

ارد که درختی وجود دآنجایی که پر در که کنیممیاستااده را  این لیل آورده اس ،ما از عبارت ْلنه برا قلیل که تع
به قدر کافی درخ  وجود  به دلیل اینکه قطعش اشهههکالی ندارد.؛ زندنمیقطَ این درخ  به فایده درخ  صهههدمه 

   زند.قطَ درخ  صدمه میکه درخ  به قدر کافی نیس ؛  آنجایی دارد.

ن هم آ فضا  سبز حتی جایگزین شود.هم  درخ به وسهیله  شهده  تولید  اکسهینِن باید مثال زدیم؛ اما سهایه را  ما
 سایه یکی از منافَ مترتبه بر درخ  اس . و کثرت مطرح شهده اسه . قّل اینجا بحث  در چون اسه ؛ طورهمین

انتاا  از درختان دیگر وجود دارد قطَ کنیم باز هم  و اگر شودنمیبه فایده وارد  ا صهدمهآنجایی که با قطَ درخ  
قطَ درخ   اینجادر  ؛شههودنمیوارد  بریممیناعتی که از این درخ  مبه  ا صههدمه و سههانندرمیفایده را  همان و

  فایده و مناعتی که باید بر درخ آن اشکالی ندارد. اما اگر قطَ درخ  در جایی باشد که اگر درختی را قطَ کردید،
 .دشوْلنه برا قلیل شامل این موضو  می بین خواهد رف ، از بار شود،

  وسعو  سعه  ،اینکه محل مسهکونی مطلوبی  مسهکن اسه . سهعهمطلوبی   رسهیم کهمیبه مطلب دوازدهم 
ی روایات هم ؛دو دسته روایات وجود دارد در این باب .اس  محل ذیِ  به اصطَلح و کراه  تنگ بودن و داشته باشد 

نجا به اصطَلح ایدر  لذا .ن داردذی  مسککراه  هم روایاتی که دال بر  و دال بر اسهتحباب سهعه مسهکن اسه  که
 ،هم به لحاط اینکه خود سعه مسکن مطلوبی  دارداس ؛  دو برابرمسهئله سهعه مسهکن از لحاط مطلوبی  شرعی 

 کراه  دارد. شرعاً تنگ بودن محل سکون  اینکه هم به لحاط 

 این .کنیمرا مطرح می تنگ بودن و ذی  منزل کراه  بعد روایات مربوط به واول روایات مربوط به سهعه مسکن 
قدیم اس  که آدم و  ها زمانها  شما مربوط به این حرف شودمیگاته  گاهی کنیم کهاشهاره میدر اول نکته را هم 

یاد بودجمعی  کم   ها  گزاف را دارداین هزینهحاَل که ساختمان  اما و هزینه سهاختمان خیلی پایین بود، و زمین ز
مطلب اصرار داریم و معتقدیم که اگر  ما رو  ایناما  .نیس  تراکمی حتی وچک وک ها خانهجز سهاختن  ا چاره

 ها هزینهافزون و  ها هزینه د رسههید.نخواه کنیممیکه ما ادعا  ا نتیجهبه همان  قطعاً دقی  شههود  کارشههناسههِی 
ان گذاراس  که مورد تقاضا  سرمایه ا افزوده، ناشی از انحصار و آن ارزششهودمیمسهکن بار  امروز برکَلنی که 

ن در مسههئله مسک و به یک کاَل  تجار  و وارد رقاب  شهده اسه  تبدیلبه دلیل اینکه خود مسهکن  یعنی اسه ؛
 در آن خواهندمیکه  زمینی زمین که مال دول  اس ، ؛حساب کنید باَل رفته اس . هاهزینهآمده  به وجودانحصهار 



باغ  نکشاورز  و زمی ، زمیِن این زمین چون نباید بر زمین بار شود. هزینه داشته باشد،ن بسهازند نباید هزینه مسهک
 تواندمی را زمین زمین که مال دول  اسهه  و خودِ خب  اسهه  که باید احیا شههود. موات و زمینی زمین که نیسهه  و

مطلوب  شرعاً مسکن  سعه   خدمات اسه . هزینه، شهودمیبار  عمدتاً که  ا هزینه .دهدمردم قرار  اختیارمجانی در 
   ساز  مسکن اس .نتیجه تجار  شود درمیافزونی که بر مسئله مسکن بار  ها هزینهاین  و اس 

  ،ممنو  اس شرعاً سههاز  مسههکن تجار  در بحث فقه اقتصهاد هم مطرح کردیم کهحتی گاتیم و  قبَلً را ما  این
 نند.استااده کآن افزوده این بسازند که از سود و از ارزش و مسهکن را برا  شهودوسهیله تجارت نباید مسهکن  یعنی

 ین صورتادر  شودمیتصهور کنید که برا  نیاز ساخته  گونهایناگر مسهکن را باید برا  نیاز سهاخته شهود.  مسهکن
 چه باید بدهید؛ درهرحالرا و ساخ  هزینه خدمات هزینه خدمات.  ییک و هزینه ساخ  اس  یهزینه مسکن یک

 ،هزینه بدهیدباید یا آجر اسهه  شههما  آهن اگر غیر ارتااعی و تراکمی. چه و تراکمی باشههد وارتااعی  ،خ این سهها
 یدسهوبس تواندمیدول   باشهد که هاهزینهاسه  یک تااوت اندکی در  ممکن آب و برق را هم که باید بدهید،هزینه 
 خیرن پذیر نباشد،امکان اس  آمدهسهاخ  مسکنی که در فقه ما  این نو نیسه  که در شهرایط کنونی  طوراین دهد.

َعةً » فرماید:می کریمه آیهدر  پذیر اسه .امکان ِه َواسهِ ْرُض الَلّ
َ
 آییدمیشما برا  چه  و ؛ سرزمین خدا واسَ اس 6«أ

ن  زمیو  آوریدمیقیم  زمین را باَل  ،انحصههار با و کنیدمیانحصههار  تبدیل  ها سههرزمیناین سههرزمین خدا را به 
 شود. شخریدوفرو   ساخ  مسکنو برا ناسهفینباید زمین  نباید ابزار تجار  باشد، زمین شود؟!می ابزار تجار 

ک زمینی ی مثًَل شخصی کند.قیم  پیدا می وق آن تبدیل به مسکن شده باشد. و اینکه این زمین احیا  شهده مگر
موات و بایر اسهه  اما  ،خالی زمین اسهه . ؛ غلط کرد  زمین پدرتمین پدرم اسهه ز گویدمیو  کندمیرا تصههرف 

 که اسهه  چیزهایی هااین باروشههی؟ خواهیمی چه برا خب  !باروشههمرا  آن خواهممیو ملک من اسهه   گویدمی
 .صورت گیردهم  اجراالبته باید حسن  قاطعانه باید اعمال شوند.

. دکننمیاعَلم  موات ها زمینمسکونی مردم را به عنوان  ها خانهدیدیم در خوزستان بودیم می کهوقتیما یک 
 ها زمینبودند.  چیسو استاادهخبیث و  ها آدم دنموات را بدهتشخی   خواس آن کمیسهیونی که میاعضها  

این  خب کردند.را موات اعَلم میمسکونی بود  و سهاخته شده خانه کرده بودند و وسهازسهاخ  مردمی که رو  آن
 شرق قم بین قم بهشود. بروید  اجراباید خوب  قانون به اصل خود قانون کار داریم؛ ما سه .اجراخطا یا تخل  در 

وق  چقدر ن. آمردم بسهههازند تا بدهیدرا بهه مردم  خهالی زمین .بینیهدمیو ترران هزاران هزار هکتهار زمین خهالی 

                                                           
اُهُم اْلَمَلِئَکُة ظاِلمي 19. النسها  :  6 ذیَن َتَوفَّ ا ِإنَّ الَّ ِرْم قاُلوا فیَم ُکْنُتْم قاُلوا ُکنَّ ْنُاسهِ

َ
ِه واِسَعًة َفُتراِجُروا فیرا  أ ْرُض اللَّ

َ
 َلْم َتُکْن أ

َ
ْرِض قاُلوا أ

َ
ُمْسَتْضَعایَن ِفي اْْل

ُم َو ساَ ْت َمصیراً  واُهْم َجَرنَّ
ْ
ولِئَك َمَ

ُ
 َفَ



اهید خانه بسههازید که بخو هرجاییدر  را دو هزینه این ودارد هزینه خدمات و هزینه سههاخ   فقط اسهه ؟ اشهزینه
 باید سههیاسهه  سههاخ  و حرف جد  اسهه  زنیممیما معتقدیم این حرفی که  لذا .حتی در ارتااعات باید بپردازید

 کنند و ببیند چه اتااقیتجربه این را  به مردم خدم  کنند خواهندمیکه  هاییآن مسهکن به این سهم  هدای  شود.
ینکه پیشرفته دنیا با ا مناطِ   اغلب. در کنندمیدر کشورها  پیشرفته هم همین کار را و در شررها  بزرگ  .افتدمی
ر دارتاا  باَل خیلی محدود اسهه ،  اسهه ، بزرگ و با ارتاا  پایین هاخانه کم جمعیتی خیلی در آنجا باَل اسهه ترا

  اس آمدهگوییم در شههر  ما که ما میقواعد   این .بودمحدود ارتاا  باَل شهررهایی مثل لندن که ما زندگی کردیم 
یم ما بگوی اگر .برندمیالش زیر سههؤ رسههدمیشههر  ما  به وقتی نوب  کنند منترامیعمل  هاآنهمین قواعد را  دقیقاً 

 .شودمیبه یک مسئله منای تبدیل  این عمران شرعی ما اس ؛فقه نظام  بحِث  اینشرعی اس  و  قاعده این قاعده،
 .شههودیمخیلی خوب و ؛ یک نظریه پیشههرفته انددادهطرح و نظریه  طوراینمرندسههان اروپایی  بگوییم فَلناگر  اما

ند و دار خانه هکید بر سعما تَ روایات ما معتقدیم که هرحالبه برداشهتی از مسهائل اس . چنین مشهکل ما، مشهکل
 اس . ساز خانهاصول شررساز  و  ترینمرماز  یکی دار سعه

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم


