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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

 هریش فضایگسترش فضای سبز در  مطلوبیت» از فقه عمران شهری با این عنوانمطلب یازدهم مورد در  بحث
 ایمکرده بندیدسههتهکه تاکنون  روایاتی .کنیممی بندیدسههتهروایات باب را ابتدا  بیان شههد .بود« شهههری یا عمران

که گل و ن شد و تبییو سبزه داشت  که داللت بر مطلوبیت فضای سبز و گلبود روایاتی  که دسته اول :عبارت بود از
کاشف از این است که  ،مطلوبیت گل و سبزه خودِ  در شهریعت اسهَلم مطلوبیت دارد. و سهبزه در فرهن  اسهَلمی

 شرع مطلوب است. برایضای شهری گسترش بیشتری پیدا کند هرچه در ف
که روایاتی را در این  بود سبز در محیط شهری و محیط زندگی فضهای محبوبیت خصهو دسهته دوم: در مورد 

مطرح  آن بحثبرای تکمیل  امااسههت مربوط به بحث پیش  سههت کهروایتی ایک  مورد در بحث پیش مطرح کردیم.
   :فرمایدمی که ل استتوحید ُمَفَضّ  روایات .کنیممی

ُل » ْر َیا ُمَفضَّ َباِت َو َما ِفیِه ِمْن ُضُروِب  َفکِّ ْتَباُن ِلْلَعَلِف َو اْلَحَط  ِفي َهَذا النَّ
َ
َماُر ِلْلِغَذاِء َو اْْل وِد ُب لِ اْلَمآِرِب َفالثِّ ُُ ْلُو

ُموُغ ِلُضُروٍب مِ َو اْلَخَشُب ِلُکلِّ َشيْ ُصوُل َو اْلُعُروُق َو الصُّ
ُ
َحاُء َو اْلَوَرُق َو اْْل َجاَرِة َو َغْیِرَها َو اللِّ ْنَواِع النِّ

َ
َن اْلَمَناِفِع ٍء ِمْن أ

ِتي َنْغَتِذي ِبَها َمْجُمو َماَر الَّ ا َنِجُد الثِّ ْیَت َلْو ُکنَّ
َ
 َرأ

َ
اِن اْلَحاِمَلِة َلَها أ ْغصهههَ

َ
ْرِض َو َلْم َتُکْن َتْنُبُت َعَلی َهِذِه اْْل

َ
َعًة َعَلی َوْجِه اْْل

نَّ اْلَمَناِفَع ِباْلَخَش  ِِ ْن َکاَن اْلِغَذاُء َمْوُجودًا َف ِِ َنا َو  ْتَباِن َو َکْم َکاَن َیْدُخُل َعَلْیَنا ِمَن اْلَخَلِل ِفي َمَعاشهِ
َ
ِر َس  ِب َو اْلَحَطِب َو اْْل ِِ ا

ِن َمنْ  ِذ ِبُحسههْ َلذُّ َباِت ِمَن التَّ ُعَها َهَذا َمَع َما ِفي النَّ ُِ ْدُرَها َجِلیٌل َمْو َُ ِتي اَل َیْعِدُلَها  َظِرهِ َما َعَدْدَناُه َکِثیَرٌة َعِظیٌم  اَرِتِه الَّ َو َنضههَ
 1«.ٌء ِمْن َمَناِظِر اْلَعاَلِم َو َمََلِهیهَشيْ

وط به مرب هایلذت از لذتیهیچ که با است  هدر منظر سبز ؛ لذتیسهرسهبزحضهرت فرمودند بنرر به لذت منظره 
 برتر از لذت چیزیهیچ ،دهدمیاست و چشم را نوازش  دیدن ُابل ازآنچه .نیست شبیه شوندمیآنچه دیده  ومناظر 

   .است نزد شارع از محبوبیت فضای سبز در این خود کاشِف  که دیدن فضای سبز نیست
شت نسبت به کا دمؤکّ  و آن مطلوبیت شرعِی ز روایات مربوط به فضای سبز است ما در دسهته سوم ا امروزِ بحِث 

وارد روایات متعددی  شده است.زیادی دعوت  به کاشت آن است وشارع  تأکیدمورد کاشت درخت  درخت است.
 که این روایت ازجمله فراوانی شده است. تأکید کاریدرخت استحباب و مطلوبیت شرعِی  برها در آن که است شده

   -البته به نقِل مستدرک-کند اللئالی روایت می در ِبن أبی جمهور در کتاب
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ْو َغَرَس َغْرسًا ِبَغْیِر ُظْلٍم  عن انس ابن مالک ُال ُال رسول الله»
َ
َمْن َبَنی ُبْنَیانًا ِبَغْیِر ُظْلٍم َو اَل اْعِتَداٍء أ

ْحَمنَو  َحٌد ِمْن َخْلِق الَرّ
َ
ْجرًا َجاِریًا َما اْنَتَفَع ِبِه أ

َ
   2.«اَل اْعِتَداٍء َکاَن َلُه أ

 و شههودمیعامه سههاخته  مصههال که مراد از ِبنا همان ِبنایی اسههت که به نفع مردم و معلوم اسههت روایت  سههیاقاز 
مومی ع است که برای انتفاعبنیانی  ،آن است که مقصود شهاهد بر روایت سهیاق به ِبنای شهخصهی نیسهت. مربوط

اگر کسههی سههاختمانی بسههازد که در این  ؛«َمْن َبَنی ُبْنَیانًا ِبَغْیِر ُظْلٍم َو اَل اْعِتَداٍء »فرماید می لذا .شههودمیسههاخته 
همچنین اگر کسههی  -نه در حق عموم و نه در حق خصههوصههی-تجاوز به حق کسههی نکرده باشههد  سههازیسههاختمان

ْجرًا َجاِریًا َما اْنَتَفَع بِ » که در آن ظلم و اعتدایی نباشد «ِبَغْیِر ُظْلٍم َو اَل اْعِتَداٍء »بکارد  یدرخت «َغَرَس َغْرساً »
َ
ِه َکاَن َلُه أ

ْحَمن َحٌد ِمْن َخْلِق الَرّ
َ
از میوه آن یا  نسهت و مردم از سایه آدرخت سهرپا نیا کهمادامی اسهت. ؛ این صهدُه جاریه«أ

  . این روایت اول از این دسته بود.کندمیمقرر  ثواب و نویسدمیتعال بر او اجر م برند خدایمیبهره 
َجر غرسروایات وارده در باب  البته اشجار مثِمِره است  غرس یک دسته مربوط به روایات دو دسته هستند؛ ،شهَ

 ،یمکنمیبحث درباره آن که  اتیروای بعدی البته دسههته مطلق اسههت. و شههجرکل ال سردسههته مربوط به غ یک و
َجر در نهی از ُطع اسهت که یروایات  از ُطع د.ه حرمت شواز آن روایات استفاداست  که ممکن وارد شهده است شهَ

 کراهت دارد ،َشجر غیر ُمثمر ُطع ُطع شجر ُمثمر است،به مربوط  ،نهی از ُطع شجر منتها ،است شدهنهی شهجر 
جر کراهت دارد، مطلق  ُطِع  بنابراین .خواهیم گفترا  اشنکته که نهی شههده اسههت.  مثمر ] ُطع شههجر منتهاالشههَ

دیرر  مانند .ایرادی ندارد اگر ضههرورتی اُتضهها کنداسههت؛ به دلیل اینکه  ُطع شههجر به غیر ضههرورتمنظور البته 
 و بدون ضرورت جایز نیست اماهیچ اشکالی ندارد،  الضرورة تبی  المحذورات؛ ُطع شجر بالضرورة جاهاسهت که

 م است. حرا شرعاً 
 یم بهبرسعموم تا  طوربه کاریدرخت- کنیم؛را بیان می اسهت کاریدرخت اسهتحبابدال بر  ی کهتاروای هر ادامد

   -درخت مثمر کاریدرخت

   :کندنقل می انس از رسول خدا از مستدرک الوساِل

هِ » نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
َنِس ْبِن َماِلٍك أ

َ
ْن  َو َعْن أ ِِ اَل:  اَمِت  َُ اَعُة َو ِفي َُ ْن اَل  السَّ

َ
ِن اْسَتَطاَع أ ِِ َحِدُکُم اْلَفِسیَلُة َف

َ
َیِد أ

ی َیْغِرَسَها َفْلَیْغِرْسَها. اَعُة َحتَّ    3«َتُقوَم السَّ
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 ُیاِم  ُبل از بتواند الی اسههت که بخواهد نهال را بکارد اگرما نهُیامت برپا شههد و در دسههت یکی از شههاگر  یعنی
ی دارد، شرع مطلوبیِت  نفسهفیاست که غرس الشجر  آن دهندهنشهان. این را بکند این کار این نهال را بکارد ُیامت
اعُة و » الشجر است؛ غرسبر مطلوبیت  تأکیدلسهاِن  این لسهان، چون .دمؤکّ  شهرعِی  مطلوبیت آن هم ِن ُاَمِت السَّ

یَلٌة  ها َفْلَیغِرْسها فِِن  -فسهیلة یعنی نهال–في َیِد أَحِدُکم َفسهِ ُبل از  توانداگر بیعنی ؛ «اسهَتطاَع أن ال َیقوَم حّتی َیغِرسهَ
ماُء اْنَفَطَرت»برپا شههود،  خواهدمیُیامت  حاال آن را بکارد. حتماً  این نهال را بکارد ُیامت ُیاِم  َذا السههَّ َذا » ،«ِِ ِِ َو 

َرت َرت»و « اْلِبحاُر ُفجِّ یِّ َذا اْلِجباُل سههُ ِِ بیانی  این د.یرا رها نکن کارینهالاما این و جهان به هم بخورد؛  شههودمی «َو 
 .و درباره مثمر نیست است طور مطلقبه در اینجا درخت کاری ودرخت برشارع  تأکید اسهت برای داللت بر میزان

 .  است مطلوبدرختی در شرع اسَلم محبوب و  نوع شت هراک شودمی معلوم
 :کندصدوق در خصال روایت میشیخ  مرحوم که استی در این باب روایت دیرر

ُد ْبُن ِعیَسی ْبِن » َثَنا ُمَحمَّ اَل َحدَّ َُ ِه  َثَنا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ اَل َحدَّ َُ ُه َعْنُه  يَ اللَّ ِبي َرضهِ
َ
َثَنا أ ِد بْ َحدَّ ِن  ُعَبْیٍد َعْن ُمَحمَّ

ِبي َکْهَمٍس 
َ
ْیَرِفيِّ َعِن اْلَهْیَثِم أ َعْیٍب الصَّ هِ  شهُ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اَل: ِستُّ ِخَصاٍل َیْنَتِفُع ِبَها اْلُمْؤِمُن َبْعَد َمْوِتِه َوَلٌد َصاِلٌ   َعْن أ َُ

ةٌ  یِه َو ُسنَّ ُة َماٍء ُیْجِر َُ ِلیٌب َیْحِفُرُه َو َغْرٌس َیْغِرُسُه َو َصَد َُ  ِفیِه َو 
ُ
 4«َدُه.َها َبعْ  َحَسَنٌة ُیْؤَخُذ بِ َیْسَتْغِفُر َلُه َو ُمْصَحٌف َیْقَرأ

َولٌد صاِلٌ  : ». خصلت اولبردمیبهره  هاآناز  هم حتی بعد از مرگش مؤمنخصلت است که  شش وشش عمل 
در فرزند خوب و صال  برای پدر و ما اینرزند صهالحی را برجای گذاشهته باشد که اینکه بعد از خود ف ؛«َیسهَتغِفُر َلهُ 

 فیهِ و ُمصَحٌف : »خصلت دوم .اسهتغفار کند
ُ
یا  ،حفی بر جای برذارد که در آن مردم ُرآن بخوانندصخود م از ؛«َیقَرأ

بعد از خود یک  یعنی ُیقرأ فیه اسهههت؛ مراد احتماالً  را برجای برذارد. خواندهمیحفی کهه خودش در آن ُرآن مصههه
 جایهبو این درخت بعد از او  درختی را بکارد؛ «و َغرٌس َیغِرُسهُ » برذارد. جایبه نی که مردم از آن استفاده کنندُرآ

. نویسندمیمرده است منتها برای او عمل صال   او عمل صالحی است که بعد از او همچنان ادامه دارد. این بماند.
ِلیٌب َیحِفُرهُ » و . »نویسدمیبرای او اجر  خداوند برای مردم جاری کند، را آبی چشهمه آبی یا چاهی ایجاد کند و؛ «َُ

ٌة  نَّ َنٌة ُیؤَخُذ بها َبعَدهُ سهُ  د،نکند که مردم بعد از او به این سنت حسنه عمل کن گذاریپایه ایحسنهسنت  یک ؛«َحسهَ
کند که مردم بعد از او این کار خیر را  تشهههویقرا به یک کار خیری  مردم و بیندازدراه یها کاری را در جامعه راه  یهک

   .شودمی نوشتهزمانی که مردم این کار خیر را انجام دهند برای او حسنه  تا انجام دهند.
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 در خصو  اما یا َشجر غیر مثمر. مثمریعنی أعم از شجر  ؛مطلق الشجر است مربوط بهمطرح شهد که  روایاتی
   است.وارد شده خا  دیرری  روایاِت  شجر مثمر،

 روایت بعدی به این شکل است:

ِبي ُجْمُهورٍ »
َ
هِ  اْبُن أ وُل اللَّ اَل َرسهُ َُ اَل  َُ َنِس ْبِن َماِلٍك 

َ
ِلي، َعْن أ ما ِمن ُمسِلٍم َیغِرُس َغرسا أو :ِفي ُدَرِر الآلَّ

ةٌ  َُ  5.«َیزَرُع َزرعا َفَیأُکُل ِمنُه َطیٌر أو ِنساٌن أو َبهیَمٌة ِاّل کاَن َلُه ِبِه َصَد
 تأمینیوانی حپرنده یا  ،انسان غذای بهره بریرد،بکارد که از این کشت انسانی  را شتیمسهلمانی درختی یا کِ اگر 

   6.نویسدمیمتعال بر او صدُه  خدای شود

یا یا از کنار حضرت عیسیکه  روایت وارد شهده اسهتدر  حتی  نان نانی در دستش بود. گذشتمینهری  در
 غذای جانورانی اسههت تأمینبرای  این :ند؟ فرموددکنیمیچرا این کار را  پرسههیدند .ندو در آب انداخت ندد کردرا ُخر

که این  شهههودمیمعلوم  را کردم. این کار هاآنغذای  تأمیننیاز به غذا دارند و من برای  ههاآن در آب هسهههتنهد، کهه

  حضرت فرمود: ست کههم ا مؤمنینالامیرآن روایت  در انسان است. مسئولیِت 
   7«فِّنُکم َمسؤوُلوَن حّتی عِن الِبقاِع و الَبهاِِم »
دهید.  درش ها راو نرهبانی کنید آننرهداری کرده و  تأمینها را آنمسئولیت دارید که حتی نسبت به بهاِم شهما 
ه انسان کاری کند ک نباید و لذا شودمیشامل وحش هم  بهایماین  د.هم مأموریت دار بهایمنسبت به  حتی لذا انسان

  8ضربه بخورد. زیستمحیطبه 
 ُبلی اتروای کند. تأمینرا  ییغذا ثمری داشهته باشهد و یعنی درختی اسهت که مثمر باشهد، ُبل در مورد روایت

   مثمره است. مخصو  أشجارِ  شوددر ادامه مطرح میتی که ااین روای اما مطلق بود،
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انسان مسئول تأمین غذا برای حیوانات که  -جا استحاال این یک بحث دیرری است اما اشاره به این بحث عرضًا به- وارد شده است. روایات زیادی  6

ر این کار درست و کار خوبی است و ازنظ گذارند برای پرندگانی که ممکن است به این مناطق برفی بیایند.همه غذا میهم هست. مثًَل در مناطق برفی این
 شرعی مطلوبیت دارد.

 ُسمتی از متن
 212. نهج البَلغة )للصبحي صال (،  :  7
یادی زیسهت، فقه مهمی است و یکی از شعبهنوشهت؛ فقه محیطزیسهت میآمد فقه محیط. ای کاش کسهی می 8 های فقهی که هنوز در مورد آن کار ز

 زیست است.محیطصورت نررفته همین فقِه 
 ُسمتی از متن



 است؛  شجر مثمردیرری که مخصو   روایت

هِ » وَل اللَّ نَّ َرسهههُ
َ
اِريِّ أ ْنصهههَ

َ
وَب اْْل یُّ

َ
ِبي أ

َ
ْدَر َما  َعْن أ َُ ْجِر 

َ
ُه ِمَن اْْل ْعَطاُه اللَّ

َ
ْثَمَر أ

َ
اَل: َمْن َغْرَس َغْرسهههًا َفأ َُ

َمَرة  9«َیْخُرُج ِمَن الثَّ
 نآ عددخدای متعال به  دهدمیاین درخت ثمر  کهمادامی ،اگر کسهههی درختی را کهاشهههت و این درخت ثمر داد

این روایت هم در خصهو  شجر مثمر وارد شده  خب .نویسهدمی ثواببرای او اجر و دهد میثمری که این درخت 
   است.

این اسههت وارد شههده  کاریدرختپیرامون و شههجر ال غرس روایات دسههته سههوم که پیرامون هاز مجموع ؛بنابراین
 غیرچه  مثمر باشههد و این درخت، چه مطلق اسههتحباب شههرعی دارد؛ طوربه کاریدرخت اوالً  کهرا کردیم  اسههتفاده

شجر مثمر غرس  استحباب دتأکّ که داللت بر وارد شده است  ایخاصهخصو  درخت مثمر هم روایات  در مثمر.
جر مثمر به دو عنوان اسههتحباب چون تأُکد؟ گوییممی چرا دارد.  درشههجر که ما المطلق  عنوانبه همغرس دارد؛  شههَ

مثمر  درخِت  عنوانبه هم اب دارد وثو کاریدرختدر کل  حسنه است وشجر المطلق  روایت داریم که غرس بارهاین
ه ما توصی بنابراین .داشتاستحباب مضاعف خواهد  ،درخت مثمر لذا ؛اسهتحباب داردخا   طوربهآن  کاشهتنکه 

ته کاشمثمر  درخت شود وهزینه  نیرو و خاک ،آب شود؛ ریزیبرنامهاین اسهت که حتی در فضهای سبز شهری باید 
]که درخت مثمر  شههود ریزیبرنامه باید ،غیر مثمر بکاریم هایدرختفقط  هاکه در شهههر الزامی نیسههت .شههودمی

  . البته گاه الزم است درخت غیر مثمر کاشته شود.کاشته شود 
مرکبات کامل  هایدرختکه  شهههدمیگرم  ُدرآندر تهابسهههتهان هوا  گهاهی در ایهام جنه  کهه مها دزفول بودیم

ا ی در کنارش یک درخت بید -هایتانباغدر  حتی- کاریدمیگفتیم شههما که این درخت مرکبات را  ما .سههوختمی
 زدگِی آفتاب مشههکلبعد که این کار را کردند  هایسههالخیلی نتیجه داد. یعنی و کار را کردند  این بکارید. اکالیپتوس

مثمر و مرکبات هم  درخت ،کاریدمیاین همه درخت گفتیم شهههما که در شههههر  هاآنبعهد به  درختهان از بین رفهت.
و خودشههان هم  بکارندخودشههان که داد ببندید اربا مردم ُر اصههَلً ببرند،  خواهندمیهرچقدر هم مردم  حاال بکارید.

ز فضای ا و اشسایهاز  مردم درخت بکارد. خواهدمیُسمت شهر را فَلن کس برای خودش  آن مثَلً  برداشت کنند.
   د.د و یک مقدار هم دست مردم بدهرا برداشت کن میوه رش استفاده کنند و این شخصسبز و منظ
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وُتی  کاردمیخودش درخت  شههخصههِی  در باغِ  وُتی انسههان مسههتحب اسههت که حتی ،درخت مثمر باب در

مفصههلی  هایباغ المؤمنینحضههرت امیر اسههتفاده کنند.از آن برداشههت کند اجازه بدهد دیرران هم  خواهدمی
دیوار باغ را  طرفیککه  دادندمیدستور حضرت رسید و میُر زمان دِ  هر وُتکه  و در روایت وارد شده است داشت

را حضهههرت  مازادش وُتآن د.نبردار درختان میوهد و از ینمردم آزادانهه و بهدون اجهازه بیا ازآنجها تها خراب کننهد
   مازادش هم خیلی برای حضرت سود داشت. فروخت ومی

 ردنک تقسیم کنید. نابودنشین یا در مناطق مسهتضهعفرا مجانی بین مردم  ُاچاُش ،میوه ُاچاق شهدحتی اگر 
 نید.ک مصادره بریرید وکه ُاچاق کرده است  کسیآناز  خب باشد. میوه حرام است حتی اگر میوه ُاچاق یا دزدی

 الشهیاطین است، طبقاخوان  چنین کندبرز مصهادیق تبذیر اسهت و هرکس و این از اَ  نداریماتَلف میوه ما در شهرع 
 در ُرآن کریم آمده است:  آنچه

ْر َتْبِذیًرا » َیاِطیِن َوَکاَن * َواَل ُتَبذِّ ْخَواَن الشَّ ِِ یَن َکاُنوا  ِر نَّ اْلُمَبذِّ ِه َکُفور ِِ ْیَطاُن ِلَربِّ   10«اً الشَّ
 و صلی الله علی محمد و آله و سلم
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