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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

ا  بیبود. در اسَلم نیاز  ازحدبیشهای اضهایی و مورد عدم مطلوبیت سهاتتما بحث در گذشهته  جلسهه در
تنها هننیاز  ازحدبیشاضایی و  هایساتتما ساتت شود هه از مجموع منابع شرعی و دینی استفاده می شهد هه

 لهوسهههیبهاحیای زمین در صهههورتی  دیگرعبارتبه. قرار گریته اسهههتمکروهیت مورد  بلکه مطلوبیهت نهدارد
اگر این لذا رف هند. را تأمین و برط ن سههاتتما  ین نیاز معلوو و موهههروعگیرد هه ایسههاتتما  صههورت می

ا یبرای رهسههی اما اگر  حیات زمین تواهد بود وسههیلهوقت آ  هرد نیاز معلوو و موههروعی را تأمین ،سههاتتما 
سههاتتما  بسههازد  هار  لطی را انجام داده  یروشههی و املاو این زیاها یا حتی برای تجارتبرای تکبر و یخر

 است.[ 

و دزیا نامطلوبی است. در یله اسَلمی  ،سازی ساتتما تجاریدر اسَلم، در مباحث گذشته مطرح شد هه 
نی مغازه یع تبدیل شود؛ نباید به ین هالی تجارتی محل تجارتمغازه یا  در این بحث اهمیت دارد؛ اولا  مسئله

 محلی است هه برای یا محل تجاری مغازه .داشهته باشهند درآمدیروشهی از طریق مغازه بفروشهند برای اینکهرا 
اید ه محل تجاری نبه طورهما ثانیاا . نه اینکه صریاا هالی تجاری باشد شودتجارت ساتته می و تریدویروش

 ورطبهتانه و محله مسهکونی هم نباید هالی تجاری شهود. این زیای است هه در یله ما  دهالی تجاری باشه
 قوی مطرح است. 

 هیی ههابسیاری از ساتتما است ا  آمار منتور شده سازمآمارهایی هه از سوی  دردر حاو حاضر متأسفانه 
 033تا  033 بین دهدنوا  میسازما  آمار منتور هرده آماری هه . اندمانده اسهتفادهیب اندسهاتته شهدهدر تهرا  

نفر زندگی هنند؛  0یا  0 وجود دارد؛ به عبارتی اگر در هر واحد مسههکونیتالی در تهرا   هاار واحد مسههکونِی 
 سازد. هه بحرا  میمسائل هستند میلیو  نفر تانه وجود دارد. این  2 الی 5/1 برای

 های مسکونی ونه ساتتما هه  ایمهرده این را مفصل مطرحدر مباحث مبادله البته ما در مباحث اقتصهادی 
تجاری تعریف تودش را دارد؛ هالیی هه  د. هالیننباید به هالی تجاری تبدیل شههوتجاری  هاینه سههاتتما 

 تریدویروشین محل تجاری یلط برای یا  اگر ین ساتتما  اما اسهتهالی تجاری  هندمردم میاز ریع نیاز 
به وجود  ا راهها و املاو این زیاهه تورم این هما  سود هاذبی است ی به دست آیدو از محل سودسهاتته شود 

مباحث اقتصادی مطرح را بحث  اینهند. مختل می راروابط اقتصهادی  و هردهاسهد بازار را ی هار این .وردآمی
 است. مخالف اسَلم با یله عمرا  شهری به آ ، بدو  نیازاصل تکلیر ساتتما   باید دانست موضوع اما هردیم،



مطلب یازدهم در مورد مطلوبیت گسههترش ییههای سههبا در نرام عمرا   یازدهم اسههت؛ بحث امروز، مطلب
با هاری در ییای سمطلوبیت ییای سبا و باألتص درتت شودآنچه از منابع دینی استفاده می ؛است شههری

ای ویژه مطلوبیتهاشتن درتت  تود ییای سبا، مطلوبیتایاو  بر  مطلوب است و صرف ییای سبا است.
 لکهب به احداث ییای سبا اهتفا نوود صریاا این است هه گیرد توجه قرار های هه باید مورد ارلذا یکی از ه دارد.

 ؛درتت میوه هاشته شودبیوتر ی شود و سع هدهم اهتمام داده ش هاریدرتتنسهبت به عَلوه بر ییهای سهبا، 
 نی درتتی هه بتواند ملمر باشد. عی

 عهدم توجه به هاشهههت شهههودنمی توجهیاز زیاههایی ههه در یرهنهت متعهارف بهه آ   دیگر یکی همچنین
 ؛ب استودار برای ایجاد سایه ت یر میوه های. درتتاست ایجاد ییهای سهبا شهری دار درهای میوهدرتت

ین اهید قرار گریته د تأمور شههرعدر  آنچه د؟شههواهتفا می دارییههای سههبا شهههری به درتت  یر میوه در زرااما 
 برداری شود. بهره میوهشود از درتت  سعی است هه

تواهد شد؛ اما در این صورت باید رسیدگی را زمین  هلیف شد دار موجب درتت میوه شهودگاهی گفته می
های  یر ملمر اهتفا هنیم؟ زرا به درتت با درتت ملمر شهههر را آباد هرد شههودتَلصههه وقتی می بیوههتر هرد.

 شرعی دارد.  مطلوبیتتود سایه داشتن ین  هه البته مفید است ا شهیهای  یر ملمر سادرتت

یبایی دارد هه مطلوبیت شههرعی اسههت، ثانیاا  ها سههه نکته وجود دارد هه مفید اسههت؛در درتت اولا درتت ز
هه از ادله است زند مجموعه هم  بدلیل این مطل اگر درتِت میوه باشد، ثمره هم دارد. درتت سایه دارد و ثاللاا 

 .شویممتعرض می متربط با آ  به آیات ابتدا در

م به همه تواهیما نمیو یراوا  است ، سایهوبیت یا مطلوبیت سبا مطل و ییهای سهبا مطلوبیتآیات داو بر 
 هنیم. نمونه اشاره می عنوا بهاین آیات متعرض شویم و یلط 

   :یرمایدتدواند متعاو در سوره سبأ می ملَلا 

ٍٍ یِ اَ  هَلَلْد » َب َتاِ  َعْن یِنِهْم آکَمسهْ  یِلسهَ  َبٌة َو یَلُه َبْلَدٌة َط  ُرواکاْش  ْم َو کُلوا ِمْن ِرْزِق َربِّ هِشَماٍو  ٍن َو یمِ یٌة َجَنّ
 1«َ ُفوٌر  َرٌبّ 

هوت دو ب آ شهری هه هر دو سوی  ؛هندمی معریی شهر پاکو طیبه  هبلد آنجا را ،سبأدر تعریف  قرآ  هریم
ٍٍ یِ هَلَلْد » گسترده وجود داشته است؛ یا دو ییای سباِ  رتت و حاط به دم مساهن شهر سبأ« ِنِهْم کَمْس  یاَ  ِلَسَب
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َتاِ  َعْن » ییهای سهبا بوده است؛ دو بهوت یا سمت زپ و سمت راست مساهن این شهر،  «ِشَماٍو  ٍن َو یمِ یَجَنّ
  .وجود داشت دو باغ ترم

حتی گویند. ت جنگسترده را  سرسباِ  باغِ  شود بلکهمینگفته جنت  وبهوت  البته باید دانست هه به هر با ی
آیه اسهههتفاده  همینما از . گویندمی بهوهههت هوزن یا ینهنَ ُج گاهی  و به آ  گویندباغ هوزن را هم جنت نمی

 شهایسهته است هه سمت زپ و هنیم.را اثبات مید نمحاط به درتت باشهباید  هرده و مطلوبیت اینکه مسهاهن
َتاِ  ٌة َج یِنِهْم آکَمْس  ییِ »هه  هنیماز همین آیه استفاده می هاشهته شهده باشد زیراونی درتت راسهت محل مسهک َنّ

 «.ِشَماٍو  ٍن َو یمِ یَعْن 

قرار داشته های گسترده ها بهوتآ سمت زپ و راست  هه های این شهر طوری بوده استمسهاهن و تانه
ها به ییای سبا است. هاری و محاط بود  تانهدرتتمطلوبیت بهوت داشتن و  دهندهنوا این تود  و است

هم مطلب  ینشهههاید هم و شههههر توب. هند؛ شههههر پاکتعبیر می بلدة طیبة از این شههههر بهتهداونهد متعهاو 
 ای به هوای پاک داشته باشد.اشاره حاودرعین

وضع  ؛ییای مناسبی باشد شهر،وقتی ییای  هه این رُب  فور اشاره به این دارد ؛«َرٌبّ َ ُفوٌر  َبٌة َو یَبْلَدٌة َط »
و تطاهای مردم  مناسب بود  وضع معنوی شهر؛ گناها  نتیجه   معنوی شههر هم وضهع مناسبی تواهد شد. در

   استفاده هرد. از آ  شودای است هه میاین نکته .شودتدا بخویده می وسیلهبه

اینجا در پی ذهر اینکه این در اما ذهر رُب  فور سههت رب همیوههه  فور ا ؛ تب«َرٌبّ َ ُفوٌر  َو »یرمایند میآیه 
ر د هه ین تصوصیاتی دهده است این معنا را میعن یمین و شماو داشتهایی جنت، زنین شهری بود هه شههر

ی تدانبوده هه  طوراین از جاهاهرده است. وگرنه در تیلی میذهر رُب  فور را ایجاد  ههه توجود داش این شههر
ذهر رب از اما  جا رب  فور است؛تداوند همه گرزه؛ «َرٌبّ َ ُفوٌر  َبٌة َو یَبْلَدٌة َط »ین شهر بگوید  در موردمتعاو 

اینکه  فرا  رب  ضمن. است شدهها میشهود هه  فرا  رب شامل حاو ایناسهتفاده می گونهاین فور در اینجا 
عن  جنات هه بود شهری وزنین بود یعنی زو  این شهر  اسهت؛ زیای اسهت هه در آیه آمدههمین هم به دلیل 

ای زنین نتیجه ؛بودند هاها و این درتتها محاط به این بهوهههتو تانهها بود این تانهیمین و شهههماو محیط 
 . ه بودحاصل شد

وا»در ادامه دارد هه  البته ْعَرضههُ
َ
 ا طغیهردند و  پوههت و یعنی این مردم بعد از مدتی به دین تدا اعراض ؛«َیأ

گوید طغیا  هردند. بعد تداوند می ، شروع بهتوب شدها آ  وضع مالی و دنیایی وقتی همهم ؛یراگریترا  هاآ 



وا» ؛سههلب هردیم هاآ ها را از نعمت آ ما هم اعراض هردند  هااینوقتی  ْعَرضههُ
َ
آمد و همه این  ؛ بعد سههیل«َیأ

  از بین ریت: برداین شهری هه در سرسبای به سر می و را نابود هردها بهوت

ْرَسْلنا َعلَ »
َ
ْعَرُضوا َیأ

َ
تَ یِهْم َس یَیأ ْلناُهْم ِبَجنَّ تَ یَل اْلَعِرِم َو َبدَّ ْثٍل َو  یِن َذواتَ یِهْم َجنَّ

َ
ُهٍل َتْمٍط َو أ

ُ
ِمْن ِسْدٍر  ٍء َشیأ

 2«ٍل یَقل

ل حاصبه ین مجموعه درتت بیدر نتیجه سیل تبدیل  پر میوهو  حاصلبهوهت ترم و سهرسهبا و پر آ  دو 
ْعَرُضوا» شد به دلیل اینکه تون

َ
 را شامل شد. هاآ ذهر تدا و طغیا   ازاعراض هردند ؛ «َیأ

   یرماید:میمتعاو  تداونداست هه آیه دیگر در سوره یاطر 

ْعَم  یْسَتِو یَو َما »
َ
وُر  * ُر یَو اْلَبِص  ی  اأْل ُلَماُت َو َل الُنّ ُلّ َو َل اْلَحُروُر  * َو َل الُرّ  3«َو َل الِرّ

 یکسا  نیستند.  سایه و آیتابها یکسا  نیستند؛ بینا و نابینا، تاریکی و نور، این

محرم  اسهترَلو وارد شهده است؛نهی از  ،مبرای محرِ  هه مطرح تواهیم هرددر مباحث حج  موضهوع رااین 
 لل فیسلبه هر هه  نسهتداباید . از منالی به مناو دیگر اسهترَلو هند و زیر لل راه برود در هنگام سهفرنباید 

ریتن  ما معتلدیم شب زیر سلفلذا  .در این مسئله است ی بعیی از بارگا یتاو هه این برتَلفشهود گفته نمی
همین آیه  ،ز قرائن آ یکی ا لل وقتی است هه آیتاب باشد، نیست زیراهند و لل برای محرم موکلی ایجاد نمی

ُلّ َو َل اْلَحُروُر » :اسههت لل  .گرما؛ حرور یعنی آیتاب نه تقرار داده شههده اسهه در ملابل حرور ؛ لل«َو َل الِرّ
انسا   رحاوهبههند. بیوتر گرم می سلف والاز گرمای آیتاب است  رتسا بماهو گرما نیست بلکهاز گرما سهاتر 

 شود. در هوای آزاد باشد گرمش می ههوقتیوقتی زیر سلف باشد بیوتر از 

جایی با آن سایه درتت دارد ههآنجایی  درتت است؛ وسیلهبه للشامل  ،شهودگفته می در اینجاهه  للیاین 
. لیستوی هنددرتتی را اثبات می لل مطلوبیِت یکسا  نیست،  هههمین یکسا  نیست و ندارد سایه درتت هه

 هر بدو  سایهبهتر از ش درتتی، ُپرسایه  شهر  است. بنابراین؛ سایگیبهتر از بی ،سایه این بهتر از آ  است؛ یعنی
 است.  درتتی

 ههوقتی وجود دارد؛ ءییین و  للین در زبا  عرب  لل با سههایه تفاوت دارد و اولا  البته باید دانسههت هه
هند،  روب تمایل پیدا می طرفبهآیتاب  ههوقتییعنی  گوییم؛می ءرا یی اششههود سههایهآیتاب شههکسههته می
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ذا است. ل ءیی بلکهنیست  للپسین در زبا  عرب  هاما سهای اسهت لل ،نمیروز هسهای ییء نام دارد.اش سهایه
در یارسههی هم الااماا سههایه به معنای  .دارندتفاوت با هم یعنی ین ملدار  ،رسههاندرا نمی للسههایه دقیلاا معنای 

را  لت هه لاین اس اشتباه هردند للکه بعیی از یلهای ما در مسئله دلیل ایناز  پوشید  از آیتاب نیست. یکی
 الفاظ به دلیل قرائن ممکن است است. هر زیای هه پوشش دهد سایه یارسی در اند زیرابه سهایه ترجمه هرده

 عنایم نیست هه ین زنیناینهمیوه  اما ندنپیدا ههم معانی تاصی عرییه تاصهه،  و قرائنتاص  اسهتعمالی
قرائن  ندنتوامی، عادات هه هنیم. اگر زنین باشد استفاده میباشد در آ  عرف ناشی از ین عادت معین تاص،

ُعلَلیی  رتکازگویند اگاهی می . یاهنیمحالیه یا قرائن ملامیه تعبیر می قرائنبه  هاایناز ند هه نای درست هعرییه
گاهی . هنداثر می در معنای لفظ لَل وجود دارد ههه این ارتکازد دارد؛ گهاهی یهن ارتکهاز در بین عهامهه عُ وجو

 ،مهه عرض هردی یینجادر ای منتها .هنداثر میدر معنای لفظ علَلیی تاص اسههت هه  اما عرِف  ،نیسههت ارتکاز
داده اسههت و این در ملابل هم قرار و حرور را  للتدای متعاو  هرحاوبهزه نباشههد  و زه عرف تاص باشههد

 است.مطلوب  شارعبرای  پر سایهشهر  این است هه ین دهندهنوا 

   :یرمایدهه میدیگر، آیات ابتدایی سوره الرحمن است آیات  

ْرَض »
َ
َناِم  هاوضهعَو اأْل

َ
 هَیا هایی * ِلْْل

َ
ْخُل َذاُت اأْل  * َحاُ  یَو اْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َو الرَّ  * َماِم هَهٌة َو النَّ

َ
 یَیِبأ

َباِ  کَما تُ کآَلِء َربِّ   4«ذِّ

آلء  به دلیل اینکه ؛شماردمی تود ی بارگهانعمتاز تدای متعاو انواع درتت و سبای و گل و ریحا  را 
 »یرماید: میبعد  شمارد ورا میبارگ تداوند  یهانعمتتداوند این . استهای برجسته نعمتبه معنای 

َ
 یَیِبأ

َباِ  کَما تُ کآَلِء َربِّ   !د؟هنیتکذیب میرا های الهی از این آیه ینهدامشههما  به جن و إنس اسههت هه تطاب هه «ذِّ
 درتت، زه ؛است وبیت انواع ییای سبامطل دهندهنوها  شهمرده اسهت ههجاء آیات الهی را ها اینبنابراین؛ 
از هه - هااینگل، همه  نخل، حب، دانه، ،یاهههرا در این آیه آورده است.  هااینهمه  .باشد زه گلو  زه زمن

 روند.رحما  به شمار می ءآل عنوا بهدر این آیه  -سبا است هایملوله

ات نیا این مطلب را اثبآیات یراوانی هه در وصهههف حاو بهوهههتیا  آمده اسهههت بر این آیاتی هه گفتیم  عَلوه
در این باب  .دهیمجای می هاها و گل  درتتبا آ زنا آ  هایدر بهوههت رابهوههتیا  ما  با این تعبیر: هند.می

 هنیم. هم اشاره میواقعه سوره به آیات نمونه  عنوا بهآیات یراوانی وارد شده است هه 
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 یرماید: در سوره واقعه می تداوند متعاو

ا ِإْ  » مَّ
َ
بِ هَیأ ُت َنعِ یَیَرْوٌح َو َر * َن یاَ  ِمَن اْلُمَلرَّ   5«میَحاٌ  َو َجنَّ

اشاره به ییای سبا دارد. ریحا  به معنای گل  و جنت نعیم ریحا اما  هما  آسهایش و آرامش اسهت ،َرْوح
 درتت است. بهوت پربه معنای  جنت نعیماست و 

ْصَحاُب الْ »
َ
ْصَحاُب الْ یمِ یَو أ

َ
  6«َو ِللٍّ َمْمُدودٍ * َو َطْلٍح َمْنُیوٍد * ِسْدٍر َمْخُیوٍد  ییِ * ِن یمِ یِن َما أ

 طورهمینن هم دین و شههرع اسههت. در سههوره الرحم نگاهمطلوبیت ییههای سههبا از  دهندهنوهها  هااین همه
 است.

َتاِ  » ِه َجنَّ  7«و َِلَمْن َتاَف َمَلاَم َربِّ

  و

َتاِ  »  8«َو ِمْن ُدوِنِهَما َجنَّ

 اهل بهوت و جایگاه اهل بهوت مدحهای دیگری هه سهوره و زه در سورهدو همه این آیات زه در این در 
 هه یای سبا و گل و ریحا  و این زیاهاستی تعریف شده تعریِف  هر آنچه است هه بهوهِت بهوهتیا  شهده و

 .  بر این موضوع استمطلوبیت شرعی  دهندهنوا 

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم
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