
 

 
 

 درس خارج

 فقه نظام عمران شهری

 (7ها)راه 29جلسه 

 

 

 

 

 

29/11/99 
 

 
 

 



حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ٍد َو َعَلی اهل ََلُة َعلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ یَن اْلَحْمُد ِللَّ یِبیَن الّطاِهِر  بیتِه الطَّ

عححدم مححطححلححوبححیحح  بححححح  مطلب دهم از مطالب مربوط به قواعد دینی و شرعی نظام عمران شهری، 

که در نظام عمران  یابیمدرمیاز روایات وارده از معصححومین .ازحد نیاز اسح های اضححا ی و بی سحاتتمان
ا هنامطلوب اسح . البته وسع  ساتتمان و مصصواا  وسع  تانه ازین ازحد یبسحاتتمان سحات  شحرعی 

ی کس برای مثال اگرمطلوب شرع اس . نا ازین ازحد یبتانه باید واسح  باشحد اما سحاتتمان  ؛مطلوب اسح 
 .باشحححد هاآنهایی عریض و طویل ایجاد کند بدون اینکه نیازی به سحححاتتمان بسحححازد نبایدای تواهد ادارهمی

 ازنظر شرعی کامَل  نامطلوب و مورد نهی واق  شده اس .  ازحد نیازبی ساتتمان  بنابراین؛

مدنظر شححارع  ه  ی ی اسحح . مرحوم  در این رابطه روشححن شححود که تاتوانیم یدر این باب روایاتی را م
 کند.کتاب اَلة مطرح می در «ابواب احکام المساکن» تح  عنوانبابی را در وسا ل الشیعه احاحب وسحا ل 

ِد اْلِبَناِء َباُب َکَراَهِة َتْشِیی»در آن بابی تح  عنوان  ،شده اس  این باببه مصلی متعرض  به مناسب  مکان ایشان
ْمَعة َیاء  َو سححُ یِم اْلِبَناِء ِر َِ َو َتْحِر ا َِ اِر ِمْنُه َعَلی اْلَک ِتْحَباِب اِقْقِتصححَ قل روایاتی را ندر این زمینه بعد  دارد و «َو اسححْ

 :کنندمی

ُد ْبُن َیعْ » َواَن ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ ِْ ِبیِه َعْن اححَ
َ
ِه َعْن أ ِبع َعْبِد اللَّ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
َحاِبَنا َعْن أ اححْ

َ
ٍة ِمْن أ ُقوَب َعْن ِعدَّ

هِ  ِد اللحَّ ِبع َعبحْ
َ
ْیَرِ عِّ َعْن أ ٍد الصحححَّ َة َعْن ُحَمیحْ ِبع َجِمیلحَ

َ
ٍَ َ ُهَو َوَباٌل َعَلی أ ا َِ اِحِبِه َیْوَم َقاَل: ُکلُّ ِبَناٍء َلْیَس ِبَک احححَ

   1«اْلِقَیاَمِة.

 .ااحب تود تواهد بوددر روز قیام  باری بر روی دوش  باشدازحد کِاَ و نیاز هر سحاتتمانی که بی 
های گونه ترج کرد به دلیل اینکه این کار نوعی اسححراَ و تلک کردن سححرمایهنباید سححرمایه تدا را این بنابراین؛

 تداس . 

 ازنظر اقتصححاد کردیم؛این مطلب را به شححکل دییری مطرح  ،تولیددر موضححوع  ما در بح  نظام اقتصححادی
یه سرما گیرد؛وسیله تجارت قرار  ، نباید تود ساتتمانگذاری در سحاتتمان کار للطی اسح سحرمایهاسحَلمی 

 آن باید برای تانه ندارداگر نیازمندی وجود دارد که  . البتههاسححح باید ترج  ی ی شحححود که موردنیاز آن مردم
 اس  که در آن دراد باقیی ازران هت حال  علی شهروضحعیتی مانند سحازی انبوهنتیجه اما  سحات سحاتتمانی 

 همه ساتتمان توب نیس . دهد که نیاز نبوده اس  و ایناین معنا را می .ها معطل و بَلاستِاده اس ساتتمان
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اسحح ؛ اتتیار دارد محدود اسحح  و در حقیق  سححن  الهی در اقتصححاد تقدیر  رای دهر جامعهای سححرمایه
ْزَ  ِلَمْن َیشححاء» رماید: می تداوند متعال در قرآن کریم ُ  الرِّ ُه َیْبسححُ باید این یقدر را در نظر  2«َو َیْقِدُر »اما  «اللَّ

 تأمین نیاز جامعه مصرَسحیر مای که محدود اسح  را طوری مدیری  کرد که در سحرمایه گر  . بنابراین؛ باید
تلل وارد  ید که زا د بر نیاز جامعه اسحح  قطعا  در جای دییروسححرمایه درجایی مصححرَ شحح اما اگر اینشححود. 

یک  ؛بنابراینشود. کند و جای دییری ازنظر اقتصادی د ار بحران مییعنی در جامعه کمبود ایجاد می ؛کندمی
ید سازی شود بااگر بناس  ساتتمان ، و  نیاز نامطلوب اس  که سحاتتماِن این اسح  ااحلی در  قه اسحَلمی 

الی در های ت. ساتتمانساتته شودساتتمان  اینکه نیازی باشدنباید بدون  و اندازه نیاز باشدبرآورد شحود و به
این سححرمایه  .سححرمایه ترج شححده اسحح ها برای آنبه دلیل اینکه  ؛مسححلولی  دارندبر گردن سححازنده روز قیام  

کارگیری درس  شود که این امان  در کجا و  یونه ترج شده اس . عدم بهمی سؤال از آن وان  الهی اس  ام
 .هاس از جمله آنبیکاری و  قر  کهکند ایجاد می ت زیادی رامشکَل در جامعه هاسرمایه

 :کندروای  دییری را مرحوم شیخ کلینی روای  می

ِبع ُعَمْیٍر »
َ
ُه َعِن اْبِن أ هِ َعنحْ ِد اللَّ ِبع َعبحْ

َ
ٍل َعْن أ َک َحْمَلُه َیْوَم  َعْن َرجحُ ُکُنُه ُکلِّ َقاَل: َمْن َبَنی َ ْوَ  َما َیسحححْ

   3«اْلِقَیاَمِة.

در روز قیام  تکلک حمل آن بر گردن او قرار تواهد  موردنیاز اوسحح  ازاندازۀبنایی بسححازد که بی  هرکس
، نیس  ُکُنهُ مصدا  َ ْوَ  َما َیْس  دبسازتر از حد نیاز[ ]بنایی ب رگ مهمانپذیرایی از برای  که کسیالبته اینگر  . 

د مواس . به او  ردید ساتتمان تیلی ب رگی  و حضرت وارد تانه آن شصص شد آمده اس  کهروایات  درزیرا 
جا هب باشی، ساتته و رسیدگی به مردم اگر برای پذیرایی از مهمان ؟!ایبرای  ه این سحاتتمان را ب رگ سحاتته

 .ایانجام دادهای، کار نامطلوبی طور بدون نیاز ساتتهای اما اگر همینساتته

 کند: بیان میآن را مرحوم شیخ ادو   و روای  سوم؛ این روای  ازنظر سندی احیح اس 

هِ » ِبع َعْبِد اللَّ
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ْعَدآَباِدِِّّ َعْن أ ِبیِه َعِن السَّ

َ
اِل َعْن أ ِبع ُعَمْیٍر َعْن  ِ ع اْلِصصحَ

َ
ِد ْبِن أ ِبیِه َعْن ُمَحمَّ

َ
َعْن أ

ِبع
َ
هِ  ِهَشاِم ْبِن اْلَحَکِم َعْن أ یَن. َعْبِد اللَّ ُه َعَلْیِه اْلِبَناَء َو اْلَماَء َو الطِّ َ  اللَّ ِه َسلَّ   4«َقاَل: َمْن َکَسَب َماق  ِمْن َلْیِر ِحلِّ
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ه ب کسحب نامشحروع داشحته باشد تدای متعال او را مبتَل کسحی از لیر منب  مشحروع مال به دسح  بیاورد و
 جاییسححازد اما بهمدام مییعنی کند؛ د: آب و گل را بر او مسححل  مییا رمروای  می کند؛می سححاتتمان بیهوده

 رسد.نمی

 کند: روای  دییر را هم مرحوم شیخ ادو  نقل می

اِدُ  » ِه َتَباَرَك َو َتَعا َقاَل الصححَّ ُه َعْبدا  َماق  َلْم ُیْصِرْج َح َّ ِإنَّ ِللَّ ْعَطی اللَّ
َ
ی اْلُمْنَتِقَمَة َ ِذَاا أ مَّ َلی ِبَقاعا  ُتسححَ
ْتَلَک َاِلَك اْلَماَل ِ یَها ُثمَّ 

َ
ُه َعَلْیِه ُبْقَعة  ِمْن ِتْلَك اْلِبَقاِع َ أ َ  اللَّ ِه َع َّ َو َجلَّ ِمْنُه َسلَّ    5« َماَت َو َتَرَکَها.اللَّ

ا ح  تداوند راو ما ااگر به کسی مالی داد  ؛نام منتقم و انتقام گیرنده اسح  هایی باروی زمین بقعه درتدا را 
 هبقع تود را در آن مال کند؛ به شکلی کهی منتقمة بر او مسحل  میهادر آن مال نداد، تداوند متعال از این بقعه

 الهی مهم اسحح  کهشححود که این یک سححن  معلوم می کند.از آن اسححتِاده هم نمی و میردکند و بعد میترج می
 د. نشوگونه ترج اموال نامشروع اینکند که این کاری میتداوند متعال 

باید دید که  ه مقدار ه ینه در این کار ترج شده اس   .ها تالی اس در حال حاضر دراد زیادی از تانه
 .توانس  داشته باشدمی مثبتیه تأثیر ر    که اگر این ه ینه در تولید و انع  و یا تجارت می

   :6کندنقل می معروَ روای  بعدی از همین باب را مرحوم شیخ ادو  در حدی  مناهِی 

اِدِ  » ْیٍد َعِن الصَّ ْیِن ْبِن َز َعْیِب ْبِن َواِقٍد َعِن اْلُحسحَ َناِدِه َعْن شحُ ْیِن ِبِذسحْ ُد ْبُن َعِلعِّ ْبِن اْلُحسحَ  َعْن آَباِ هِ  ُمَحمَّ

  ِه وُل اللَّ ِدیحِ  اْلَمَناِهع َقاَل: َقاَل َرسحححُ ُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِمَن  ِ ع ححَ َلُه اللَّ ْمَعة  َحمَّ َیاء  َو سحححُ َو َمْن َبَنی ُبْنَیانا  ِر
اِر َ ََل  ُ  ِ ع ُعُنِقِه َو ُیْلَقی ِ ع النَّ َتِعُل ِمْنُه ُثمَّ ُیَطوَّ اِبَعِة َو ُهَو َناٌر َیشحْ ْرِض السحَّ

َ
ْن ٌء ِمْنَها ُدوَن َقْعِرَها إِ َیْحِبُسُه َشعْاْْل

َ
قَّ أ

یِه اْسِتَطالَ  ِِ َیاء  َو ُسْمَعة  َ َقاَل َیْبِنع َ ْضَل  َعَلی َما َیْک ِه َکْیَک َیْبِنع ِر وَل اللَّ ی ِجیَراِنِه َو ُمَباَهاة  ة  ِبِه َعلَ َیُتوَب َ ِقیَل َیا َرسحُ
ْتَواِنِه.    7«ِِلِ

یا و شهرت زا د رماید سحات  این بناهای روای  می تداوند متعال در روز قیام   اس .طلبی لالبا  برای ر
کند. ساتتمان را با آن بار می آن سحازندهقیه بر زمین بر  هِ تنها تود سحاتتمان بلکه سحاتتمان را تا عم  نه

 ه آنکبر گردن او انداتته  طو  آت  را مانند د. بعد اینشححومیو بر روی او سححوار  شححدههِ  قیه تبدیل به آت  
 میر ؛داردجهنم بازنمیقعر  ی  او را از ا تادن و رسحححیدن به هیچ به شحححکلی کهبرد او را تحا قعر جهنم میطو  
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 نی، سند احیحی ندارد اما با توجه به دانیم اگر ه روات آن همه ج ء ثقات نیستند؛ یعنی ازلحاظ . باید دانس  که ما این حدی  را معتبر می 6
 شود.اینکه مضامین روای  مورد تأیید سایر ادله شرعی اس  لذا اطمینان به اح  مضمون روای  حاال می

 قسمتی از متن
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یایی و رسولیا عرضحه داشح : شحصص اینکه توبه کند.  ای  طور ساتتمانی اس ؟ سومعهالله این ساتتمان ر
 دییران وبر همساییان  وسحیله آناسح  تا بهازحد نیاز . بی باشحدبی  از نیاز  که سحاتتمانیحضحرت  رمود: 

 کند. صر روشی  ومباهات 

 و الی الله علی محمد و آله و سلم

 


