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اين سوره در » مكه « نازل شده ومکی بوده و داراى  8آيه است
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معلومات مؤجـز:

سور ٔه »التين « ﻣﮑﯽ است و دارای ) (1رکوع (8) ،هشت آيت ( 32) ،سﯽ و دو کلﻣه،
)  ( 165يﮑصدو وشصت و پنج حرف ،و ) ( 33سﯽ و سه نقطه است.

ترجمه مؤجز :

سم ﷲ الرحﻣن الرحيم
به نام ﷲ بخشنده ﻣهربان

» و التين و الزيتون « ) (1قسم به تين و زيتون ) دو ﻣيوه ﻣعروف انجير و زيت
يا دو ﻣعبد بزرگ کعبه و بيت الﻣقدس (.
» و طور سينين « ) ) (2و قسم به طور سينا (
ﮑه ﻣع ّ
» و هذا البلد اﻻ مين « )) (3و قسم به اين شهر اﻣن و اﻣان ) ﻣ ّ
ظ م (.
» لقد خلقنا اﻻنسن فى أحسن تقويم« ) ) (4يقنآ که ﻣا انسان را در نيﮑوترين
صورت ) در ﻣراتب وجود ( بيافريديم(.
» ثم رددنه أسفل سفلين « ) ) (5سپس ) به کيفر کفر و گناهش ( به اسفل سافلين
) جهنم و پست ترين رتبه اﻣﮑان ( برگردانيديم(.
» إ ﻻ الذين أمنوا و عملوا الصلحت فلهم أجر غير ممنون « )) (6ﻣگر آنان که
ايﻣان آورده و نيﮑوکار شدند که به آنها پاداش دائﻣﯽ ) بهشت ابد ( عطا کنيم(.
» فما يكذبك بعد بالدين « )) (7پس ) ای انسان ﻣشرک ناسپاس ( چه تو را بر آن
داشت که دين حق و روز جزا را تﮑذيب کنﯽ؟ (
» أ َ ليس ﷲ بأ حكم الحاکمين « )) (8آيا خدا ﻣقتدرترين و عادل ترين حﮑﻣفرﻣايان
) حاکم ﻣطلق ( عالم نيست؟

وجه تسميه :

علت تسﻣيه اين سوره را ﻣفسرين چنين بيان ﻣيدارند :که پروردگار عزوجل در آغاز اين
سوره به چهار چيز پر اهﻣيتﯽ قسم ياد کرده است.
»طوريﮑه ﻣﯽ فرﻣايد :قسم به انجير و زيتون  ،يا قسم به سرزﻣين شام و بيت الﻣقدس «
سوره اخذ گرديده است .
نام اين سوره » التيـن « ازآيه اول اين
ٔ
قسم پروردگار در آغاز سوره به » تين :انجير« و »زيتون« بدين ﻣعنﯽ وﻣفهوم است
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که در انجير و زيتون خيرات و بركات بسياری ﻣتعددی نهفته است .
برخﯽ از ﻣفسرين ﻣﯽ نويسند که اين گونه قسم ها در سور ٔه »التين « اشاره به ﻣراحل
ص َ
طفَى آ َد َم َونُو ًحا
چهار گانه خودشناسﯽ انسان را ﻣﯽ رساند  ،و ناظر به آيه ِ »:إ ﱠن ﱠ َ ا ْ
علَى ْالعَالَ ِﻣينَ «است.
يم َوآ َل ِع ْﻣ َرانَ َ
َوآ َل إِب َْرا ِه َ
 » تين « اشاره است به دوران و ﻣقام آدم عليه السﻼم )که در جنت به آن آراستهبود(.
 طور سنين اشاره به ﻣقام حضرت ﻣوسﯽ عليه السﻼم ) که تفصيل آن در سور ٔه آلعﻣران( ذکر گرديده است .
 » بلد آﻣين « اشاره به ﻣقام رفيع حضرت ﻣحﻣد صلﯽ ﷲ عليه وسلم دارد که تنها درسايه دين اسﻼم ﻣيسر است )سور ٔه آل ابراهيم( .يعنﯽ انسان با طﯽ اين ﻣراحل است که به
احسن تقويم ﻣﯽ رسد.
هﮑذا ﻣفسرين تفسير های ﻣختلفﯽ براي »تين« و زيتون« بعﻣل آورده اند که عبارتند از:
 ﻣقصود از »تين« و »زيتون« هﻣان دو ﻣيوۀ ﻣعروف است؛ »تين« ﻣسجدي است كه حضرت نوح)ع( روي كوه جودي بنا كرد و »زيتون« ﻣسجدشهر قدس است؛
 »تين« و »زيتون« اشاره به سرزﻣينهايي است كه درخت انجير و زيتون در آنپرورش ﻣييابد؛
 تين« و »زيتون« نام دو كوه در شام است؛» تين« و »زيتون« نام دو شهر است؛»تين« و »زيتون« نام دو ﻣسجد در شام است؛»تين« ﻣسجدالحرام و »زيتون« ﻣسجد اقصي است؛»تين« شهر دﻣشق و »زيتون« شهر قدس است؛»تين« ﻣسجد دﻣشق و »زيتون« ﻣسجد شهر قدس است؛»تين« كوهي است كه دﻣشق بر آن بنا شده و »زيتون« كوهي در شهر قدس است؛»تين« ﻣسجد اصحاب كهف )كهف (21 :و »زيتون« ﻣسجد شهر قدس است؛ »تين« كوه »طور تينا« و »زيتون« كوه »طور زيتا« است؛»تين« اشاره به دوران حضرت آدم)ع( و »زيتون« اشاره به دوران حضرت نوح)ع(است؛
»تين« و »زيتون« سرزﻣين فلسطين است؛ هستند ﻣفسرين که در تفاسير خويش ﻣينويسند که هدف اززيتون  ،هﻣانا زيتون بيتالﻣقدس است .

کوه زيتا يا کوه زيتون :

نام کوه زيتون از درخت زيتون که به اندازه زيادی در اين کوه وجود داشته ،ﻣاخوذ شده
است  ،کوه زيتون را اعراب به » کوه طور « و يا کوه » طور زيتا « نيزﻣﯽ شناسند
وقريه طور باﻻی اين کوه ﻣوقعيت دارد .اين کوه در شرق شهر بيت الﻣقدس واقع است ،
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کوه است که بر تﻣام شهر بيت الﻣقدس ﻣشرف ﻣﯽ باشد .ارتفاع اين کوه از سطح بحر
تقريبآ به  826ﻣتر ﻣﯽ باشد  .ﻣﯽ گويند حضرت ﻣسيح عيسﯽ بن ﻣريم به ﻣنظور فرار
از آزار و اذيت يهوديها به کوه زيتون پناه ﻣﯽ برد  .و در انجيل ﻣتﯽ خطاب به بيت
الﻣقدس گفته است  :ای اورشليم  ،ای قاتل انبياء و ای شهری که به سوی فرستادگان الهﯽ
سنگ پرتاب ﻣﯽ کنﯽ  ،چند بار خواستم فرزندان ترا هﻣان گونه که ﻣرغ جوجه های خود
را زير پر و بال خود ﻣﯽ گيرد جﻣع کنم ولﯽ نخواستيد پس برويد که اين ﻣنزل تنها به
صورت ﻣخروبه ای برای شﻣا باقﯽ خواهد ﻣاند.

اسباب نزول :

ابن جرير از طريق عوفﯽ از ابن عباس )رض( روايت کرده است  :که در زﻣان رسول
ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم اشخاصﯽ بودند که سن وسال شان باﻻ رفته پير شده بودند وقتﯽ
که به دليل پيری عقل وانديشه شان را از دست داده  ،در اين باره آنها از پياﻣبر صلﯽ
ﷲ عليه وسلم سؤال کردند  .پس خدای ﻣتعال وحﯽ فرستاد وآنها را ﻣعذور داشت وفرﻣود
اجر وپاداش اعﻣال خيری که در راه اسﻼم قبل از دست دادن عقل وخرد خود انجام داده
اند نصيب آنها ست .

محتوا سوره :

طوريﮑه در فوق ياد اور شديم  :اين سوره به آفرينش ،ﻣراحل تﮑاﻣل ،و انحطاط انسان
ﻣﯽپردازد .بعد از شﻣردن عواﻣل نجات انسان ،با تاکيد بر ﻣساله قياﻣت و حاکﻣيت ﻣطلقه
خداوند پايان ﻣﯽگيرد.
نﮑته ای که در اين سوره ﻣبارکه بسيار جلب توجه ﻣﯽ کند اين است که چرا پروردگار
با عظﻣت ﻣا به دو ﻣيوه ﻣفيده »انجير و زيتون « قسم ﻣﯽ خورد که انشا ﷲ ﻣختصرآ به
توضيح آن در روشنﯽ نظريات وتفاسير ﻣفسرين خواهم پرداخت؟

ترجمه و تفسير:

ين َو ﱠ
ون « ) قسم به » بلد « انجير و زيتون!
الزيت ُ ِ
» َوال ِت ّ ِ
»تين « در لغت به ﻣعنى » انجير« و » زيتون « هﻣان زيتون ﻣعروف وﻣشهوری
است که ﻣردم از آن روغن ﻣفيده را بدست ﻣﯽ اورند .
درﻣورد اينﮑه آيـا هدف قسم در اين به اين دو ﻣيوه ﻣعروف است يا هدف از قسم
پروردگار چيزی ديگری است؟ ﻣفسران تفاسير ،تاويﻼت وتحليل های ﻣختلفﯽ را در
اين ﻣورد ارائه فرﻣوده ان  .تعدادی از ﻣفسرين بدين نطر اند که ذکر اين دو ﻣيوه
ﻣعروف و ﻣشهور در اين سوره اشاره به خوراکه ﻣفيده غذای که خواص تداوی فوق
العاده زياد وﻣختلف النوع را دارد.
برخﯽ از ﻣفسران بدين باور اند که هدف از آن ﻣيوه » تين وزيتون « در اين سوره
نيست ،بلﮑه هدف ازآن :طوريﮑه در فوق هم ياد اور شديم عبارت از:دو كوهى ﻣعروف
و ﻣشهوری است كه درشهر » دﻣشق « و » بيت الﻣقدس « ﻣوقعيت دارد .واين دو
سرزﻣين ،ﻣحل قيام بسيارى از انبيا ء و پياﻣبران بزرگ خداست ،يﮑﯽ ﻣبعث شدن
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حضرت ﻣوسﯽ عليه السﻼم وديگری ﻣبعث شدن اسﻣعيل عليه السﻼم وﻣحﻣد صلﯽ ﷲ
عليه وسلم است که از فحوای قسم های آيت سوم و چهارم كه از سرزﻣينهاى ﻣقدسى ياد
ﻣى كند ﻣيتوان فهﻣيد.
ين « :انجير  .وذکر آن در اين سوره اشاره به
برخﯽ از ﻣفسرين ﻣﯽ فرﻣايند که »:التِ ّ ِ
دوران آدم عليه السﻼم است كه او وزوجه اش بﯽ بﯽ حوا در جنت ،برگ درختان و
چه بسا انجير را برای پوشش عورت خويش ﻣورد استفاده قرار دادند :طوريﮑه ذکر آن
در
) سور ٔه اعراف  ( 22 /بعﻣل آﻣده است.
کلﻣهٔ » ﱠ
ون « :زيتون اشاره به دوران نوح است .كه آدم دوم لقب گرفته است .گويا
الزيت ُ ِ
در آخرين ﻣراحل طوفان ،نوح كبوتری را رها كرد تا دربار ٔه پيدا شدن خشكﯽ از زير
آب جستجو كند .كبوتر با شاخهٔ زيتونﯽ بازگشت ،از بازگشت کبوتر و نشستن آن بر
شاخه زيتون نوح عليه السﻼم استـنباط نﻣود که طوفان ديگر به پايان خود رسيده است.
طوريﮑه شاخه زيتون بحيث سﻣبول صلح و اﻣنيت در بين تعداد از عرب های شهرت
دارد .كوه » طور زيتا « كه در بيتالﻣقدّس است ) .ﻣراجعه شود :جزء ع ّم شيخ ﻣح ّﻣد
عبده (.
ﻣفسر ابوحيان در تفسير »بحرالﻣحيط« ﻣﯽ نويسد » :ظاهرا ﻣراد حق تعالﯽ سوگند به
خود انجير و زيتون است« .آری! حق تعالﯽ به انجير سوگند خورد زيرا انجير ﻣيوهای
است كه از تيرگﯽها و آﻻيشهايﯽ كه لذت را ﻣﯽكاهد ،خالص شده است به سبب آنكه
تﻣام آن با پوست و گوشت و دانه خورده ﻣﯽشود هﻣچنين انجير هم غذاست ،هم ﻣيوه و
هم دوا .انجير غذايﯽ است نرم و زودهضم كه در ﻣعده بسيار نﻣﯽﻣاند ،دوايﯽ است ﻣلين
طبع ،كاهش دهنده بلغم ،پاككننده كليهها و ﻣثانه ،فربه كننده بدن ،بازكننده ﻣساﻣات كبد و
طحال و ﻣيوهای است از بهترين و ستوده ترين ﻣيوهها.
بسياری از اطباء نيز برآنند كه انجير ﻣفيدترين ﻣيوهها و ﻣغذیترين آنها برای بدن است.
اﻣا زيتون نيز هم ﻣيوه است ،وهم ﻣيتوان از آن روغن بدست اورد وهم ﻣيتوان از آن در
در تركيب بسياری از دوا های استفاده بعﻣل اورد .
» َو ُ
سينِ َ
ين « )و قسم به طور سينين! (
ور ِ
ط ِ
ور ِسينِينَ « :اسم كوهﯽ است كه در صحرای سيناء ﻣوقيت دارد وحضرت ﻣوسﯽ
» طُ ِ
عليه السﻼم در باﻻی آن به ﻣناجات با پروردگار با عظﻣت پرداخت .در كنار اين كوه
سوره :ﻣريم . ( 52 /طور سينين،
نور شريعت ﻣوسوی تابيدن گرفت ) ﻣراجعه شود به
ٔ
هﻣان وادى سينا که درﻣيان ﻣصر و فلسطين اﻣروزى ﻣوقعيت دارد.
کوه طور از جﻣله کوه های است که در شبه جزيره سينا ﻣوقعيت داشته  ،اين کوه در دين
ابراهيﻣﯽ وبخصوص دين يهوديت از ﻣوقعيت خاصﯽ برخوردار است.تعداد کثيری از
روايات دينﯽ يهودی به اصطﻼح از هﻣين کوه سر چشﻣه ﻣﯽ گيرد .
کوه طور عبارت از هﻣان کوه است که بنﯽ اسرائيل بعد از سه ﻣاه از ترک ﻣصر به انجا
رسيدند ودر جوار آن خيﻣه زدند.
5

سوره التين
ﻣطابق برخﯽ از روايات اديان ابراهيﻣﯽ  ،خداوند شريعت را آنجا به بنﯽ اسرائيل عطا
کرد  ،گوساله ساﻣری در هﻣين کوه ساخته شده است.
در اين کوه برای اولين بار وحﯽ بر ﻣوسﯽ عليه السﻼم نازل ودر زير درخت زيتون به
وسيله آتش بر وی تجلﯽ نﻣود) .خروج ( ١٧:١۶
اين کوه به نام های کوه حوريب  ،جبل ﷲ  ،جبل ﻣوسﯽ در بين ﻣردم شهرت دارد .
اين کوه  2285ﻣتر از سطح بحر ارتفاع دارد وبه فاصله  30ﻣايلﯽ جنوب العريش واقع
ﻣﯽ باشد .
ين « )وقسم و سوگند به اين شهر اﻣين ) ﻣ ّكه ( !
» َو َه َذا ا ْل َبلَ ِد ْاﻷ َ ِم ِ
ين «  :يا شهر اﻣين  .سرزﻣين ﻣﮑه ﻣعظﻣه است  ،سرزﻣينى كه
هدف از » ْال َبلَ ِد ِ
اﻷﻣ ِ
حتى در عصر جـاهـلـيت هم به عنوان ﻣنطقه اﻣن و حرم خدا شﻣرده ﻣى شد ،و كسى
درآنجا حق تعرض به ديگرى نداشت .
ﻣﮑه ﻣعظﻣه بحيث شهر » اﻣين «نه تنها برای  :انسانها  ،بلﮑه برای حيوانات  ،درختان
و گياهان وپرندگان ﻣيباشد  ،نه جانداری درآنجا كشته ﻣﯽشود و نه گياهﯽ كنده ﻣﯽگردد ،
ﻣگر انواعﯽ از نباتات كه ﻣردم بدانها نيازﻣندند )تفصيل بيشتررا ﻣيتوان در جزء ع ّم شيخ
ﻣح ّﻣد عبده ﻣطالعه فرﻣايد ( .
ين « :سرزﻣين دارای اﻣن و اﻣان ) ﻣراجعه شود به سوره بقره  ، 126 /آلعﻣران
» ِ
اﻷم ِ
 ، 97 /قصص .( 57 /
در اين آيات » طور سنين وبلد اﻻﻣين « دارای ﻣفهوم واضح وروشن است که هيچگونه
ﻣناقشه را ايجاب نﻣﯽ کند ،طوريﮑه در فوق ياد اور شديم :يﮑﯽ ﻣبعث شدن حضرت
ﻣوسﯽ وديگری ﻣبعث شدن اسﻣعيل عليه السﻼم وﻣحﻣد صلﯽ ﷲ عليه وسلم است.
اگر در روشنايﯽ آيات ديگری قرآن غور کنيم  ،به وضاحت در خواهيم يافت که ﻣيان اين
دو سرزﻣين فقط يک شباهت خاصﯽ وجود دارد وآن اينﮑه هر دو ﻣنسوب به پياﻣبران
اند ودو پياﻣبر جليل القدر در آن ﻣبعوث شده اند  ،در طور سينا حضرت ﻣوسﯽ عليه
وسلم ودر بلد اﻻﻣين پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم ﻣبعوث شد  ،هر دو ﻣبعث پياﻣبران
وﻣهبط وحﯽ اند.
ارتباط قسم به طور سنين وبلد اﻻﻣين  ،با جواب قسم کاﻣﻶ واضح وهويداست  ،زيرا اين
دو سرزﻣين که ﻣهبط وحﯽ بوده وبزرگترين شخصيت های تاريخﯽ در آن تبارز کرده اند
 ،بخوبﯽ گواهﯽ ﻣﯽ دهند که در انسان استعداد های بزرگﯽ گذشته شده ودر بهترين
ساختاری آفريده شده  ،ﻣگر وجود اين پياﻣبران بزرگ وجليل القدر که به آن ﻣقام بلند
ورفيع رسيدند ،هريک انقﻼب عظيﻣﯽ وعﻣيقﯽ را رهبری کردند  ،وچون ﻣشعل فروزان
درخشيدند وشب تيره وتار جاﻣعه جهل زده وستم زده را روشن کردند.
بعد از ذكر اين قسﻣهاى پر ﻣحتواى چهارگانه که ﻣختصرآ بدان اشاره نﻣوديم  ،درآيت
ذيل به جواب قسم پرداخته چنين ﻣى فرﻣايد:
س َ
يم « ﻣا انسان را ) از نظر جسم و روح ( در
ان فِی أَحْ َ
اﻹن َ
س ِن ت َ ْق ِو ٍ
» لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
بهترين شكل و زيباترين سيﻣا آفريدهايم .
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» لَقَ ْد َخلَ ْقنَا  : « . . .جواب قسﻣهای چهارگانه است  » .أَ ْح َس ِن «  :زيباترين  .بهترين
»تـقـويـم « بـه ﻣـعـنـى در آوردن چـيـزى بـه صـورت ﻣـنـاسـب  ،و نـظـام ﻣعتدل و
كيفيت شايسته است  ،و گستردگى ﻣفهوم آن اشاره به اين است كه خداوند انسان را از
هـر نـظـر ﻣوزون و شايسته آفريد ،هم از نظر جسﻣى  ،و هم از نظر روحى و عقلى ،
چرا كـه هـر گـونـه اسـتـعـدادى را در وجود او قرار داده  ،و او را براى پيﻣودن قوس
صعودى بـسـيار عظيﻣى آﻣاده ساخته  ،و با اينكه انسان جرم صغيرى است  (،عالم
كبير )را در او جا داده و آنقدر شايستگيها به او بخشيده كه ﻻيق خلعت و لقد كرﻣنا بنى
آدم ﻣا فرزندان آدم را كـراﻣت و عظﻣت بخشيديم )سوره اسراء آيه  (70شده است هﻣان
انسانى كه بعد از اتﻣام خـلقـتـش ﻣـى فـرﻣايد » :فتبارك ﷲ احسن الخالقين« پس بزرگ و
پر بركت است خدائى كه بهترين خلق كنندگان است!
ولى هﻣين انسان با تﻣام اين اﻣتيازات اگر از ﻣسير حق ﻣنحرف گردد چنان سقوط ﻣى كند
كه بـه»اسـفـل السـافـليـن « كـشـيـده ﻣـى شـود ،لذا در آيـه بعد ﻣى فرﻣايد سپس ﻣا او را
بـپـائيـنـتـريـن ﻣـراحـل بـاز گـردانـديـم يعنﯽ»ثـم رددنـاه اسفل سافلين«.
ﻣـى گـويـنـد هـﻣـيشه در كنار كوه هاى بلند دره هاى بسيار عﻣيق وجود دارد ،و در برابر
آن قـوس صـعـودى تـكـاﻣـل انسان  ،قوس نزولى وحشتناكى ديده ﻣى شود ،چرا چنين
نباشد در حـالى كـه ﻣـوجودى است ﻣﻣلو از استعدادهاى سرشار كه اگر در طريق صﻼح
از آن استفاده كـنـد بر باﻻترين قله افتخار قرار ﻣى گيرد ،و اگر اين هﻣه هوش و استعداد
را در طريق فـسـاد بـه كـار انـدازد بـزرگـتـريـن ﻣـفـسـده را ﻣـى آفـريـنـد و طـبـيـعـى
اسـت كـه بـه اسفل السافلين كشيده شود.
سافِ ِل َ
ترين پستان برﻣﯽگردانيم
» ث ُ ﱠم َر َد ْدنَاهُ أ َ ْ
سفَ َل َ
ين « )سپس ﻣا او را به ﻣيان پست ِ
بدترين ﻣردﻣان ﻣﯽگردانيم (.
) و از زﻣره
ِ
» َر َد ْدنَاهُ «  :او را برﻣﯽگردانيم .او را قرار ﻣﯽدهيم  .کلﻣه ) َر ّد ( را به ﻣعنﯽ اصلﯽ
برگرداندن  ،و ﻣعنﯽ ضﻣنﯽ جعل  ،يعنﯽ قرار دادن و ساختن دانستهاند ) روحالﻣعانﯽ (.
» أَ ْسفَ َل «  :پائينترين .ﻣفعو ٌلبه يا ﻣنصوب به نزع خافض است.
سافِلِينَ « :پائينتران  .پستان  .جﻣع ﻣذ ّكر سالم است و ﻣراد انسانهائﯽ است كه اﻣتياز
» َ
انسانيت خود را ناديده ﻣﯽگيرند  ،و به جای پيﻣودن قوس صعودی ايﻣان و دينداری ،
قوس نزولﯽ كفر و بﯽدينﯽ را طﯽ ﻣﯽكنند  ،و از درجه واﻻی اعلﯽ علّيين به ژرفای
سافِلِينَ «  :اين بند  ،بدين واقعيت اشاره
گودا ّل اسفل سافلين فرو ﻣﯽافتند َ » .ر َد ْدنَاه ُ أ َ ْسفَ َل َ
دارد كه  :كسانﯽ كه راه كفر و شرك و ستﻣگری و زورگوئﯽ و ساير ﻣفاسد را در پيش
ﻣﯽگيرند  ،از ﻣقام انسانيت سقوط ﻣﯽكنند و در نظر خدا از پستان پست بشﻣار ﻣﯽآيند  ،و
در دنيا از زﻣره ناپاكان  ،و در آخرت از جﻣله دوزخيانند ) .تفصيل اين ﻣوضوع را
صلت  ، 29 /بينه  ( 6 /ﻣطالعه فرﻣايد.
درسوره  :نساء  ، 145 /صافّات  ، 98 /ف ّ
هﻣين انسان با تﻣام اين اﻣتيازات که برايش داده شده است  ،اگر از ﻣسير حق ﻣنحرف
گردد چنان سقوط ﻣﯽکند که به اسفل السافلين کشيده ﻣﯽشود.
ولى در آيـه بـعـد ﻣـى افـزايـد :ﻣـگـر كـسـانـى كـه ايـﻣـان آورده انـد و اعﻣال صالح
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انجام داده اند كه براى آنها پاداشى است قطع نشدنى )اﻻ الذين آﻣنوا و عﻣلوا الصالحات
ت فَلَ ُه ْم أَجْ ٌر َ
فلهم اجر غير ﻣﻣنون(ِ » .إ ﱠﻻ الﱠذ َ
ون «
صا ِل َحا ِ
ِين آ َمنُوا َوع َِملُوا ال ﱠ
غي ُر َم ْمنُ ٍ
)ﻣگر كسانﯽ كه ايﻣان بياورند و كارهای شايسته بكنند كه آنان پاداش قطع ناشدنﯽ و
بﯽﻣنّت دارند (.
صلت ، 8 /
ون « :ناگسيختنﯽ ،قطع ناشدنﯽ ،بﯽﻣنّت ) ﻣراجعه شود به سوره ف ّ
»غ ُ
َير َﻣ ْﻣنُ ٍ
قلم  ، 3 /انشقاق .( 25 /
» ﻣﻣنون « از ﻣاده ﻣن در اينجا به ﻣعنى قطع يا نقص است  ،بنابراين غير ﻣﻣنون اشاره
به پـاداشـى دائﻣـى و خالى از هر گونه نقص است  ،و بعضى گفته اند ﻣنظور خالى از
ﻣنت بودن است اﻣا ﻣعنى اول ﻣناسب تر به نظر ﻣى رسد.
در تفسير اين آيه ﻣبارکه بايد گفت که:ايﻣان به تنهايﯽ  ،برای نجات کافﯽ نيست! و ايﻣان
و عﻣل صالح ،اركان اساسى قرب الى ﷲ  ،ايﻣان و عﻣل صالح از شاخص ترين ،بلﮑه
از بارزترين و ﻣهﻣترين عواﻣلﯽ که سبب داخل شدن انسان به به جنت ﻣﯽ گردد هﻣانان ،
ايﻣان و عﻣل صالح است.
به ياد داشته باشيد که ايﻣان بدون عﻣل ،اثری ندارد ،هﻣچنان عﻣل بدون ايﻣان هم
سودبخش نيست وﻣفيد تﻣام نﻣﯽ شود  .با نگاهﯽ کوتاه به آيات قرآن ،در ﻣﯽ يابيم که
سعادت و خوشبختﯽ انسان و جاﻣعه در گرو دو چيز است :ايﻣان و عﻣل صالح و زندگﯽ
با ايﻣان و عﻣل شايسته.
کر ا َ ْوا ُ ْنثﯽ َو ُه َو ُﻣؤْ ِﻣ ٌن فَلَنُ ْحيينﱠه ُ َحياة ً
خداوند در قرآن ﻣﯽ فرﻣايدَ »:ﻣ ْن َ
ع ِﻣ َل صا ِلحا ِﻣ ْن َذ ٍ
َ
س ِن ﻣا کانُوا ي ْع َﻣلُون « )سوره نحل ،آيه .134 - 97سوره
طيبَةً َو َلن َْج ِزينﱠ ُه ْم اَ ْج َرهُ ْم بِا َ ْح َ
بقره ،آيه ). (82
هر کس از ﻣرد و زن ،کار نيﮑﯽ را به شرط ايﻣان برای خدا به جا آرد ،ﻣا او را در
زندگانﯽ ،خوش و با سعادت زنده ابد ﻣﯽ گردانيم و اجری بسيار از عﻣل نيﮑﯽ که کرده
به او عطا ﻣﯽ کنيم.
حاب ْال َجنﱠ ِة
صا ِلحا ِ
ص ُ
ت اُولئِک ا َ ْ
و در آيه ديگری ﻣﯽ فرﻣايدَ »:و الّذينَ ا َﻣنُوا َو َع ِﻣلُوا ال ّ
ُه ْم فيها خا ِلدُونَ  )«.سوره بقره  ،آيه ) (82کسانﯽ که ايﻣان آوردند و اعﻣال صالح انجام
دادند ،آنهاياران بهشت اند و برای هﻣيشه در آن خواهند ﻣاند(.
»ايﻣان« و »عﻣل صالح« از جﻣله چيزهايى هستند كه خداى ﻣتعال آنها را از ﻣا ﻣطالبه
كرده و آنرا شرط رسيدن به كﻣال و سعادت بشر دانسته است .اين دو ﻣفهوم در قرآن
كريم در بسيارى از ﻣوارد در كنار هم ذكر شدهاند و بر تﻼزم آنها با يكديگر تأكيد گرديده
است .نﻣونهاى از اين آيات را با هم ﻣرور ﻣىكنيم:
ـ َو َب ِ ّ
ت أ َ ﱠن لَ ُه ْم َجنّات تَ ْج ِری ِﻣ ْن ت َ ْح ِت َها ْاﻷ َ ْنهار)سوره بقره
صا ِلحا ِ
آﻣنُوا َو َع ِﻣلُوا ال ّ
ش ِر الﱠذِينَ َ
آيهٔ ( 25و كسانى را كه ايﻣان آوردهاند و كارهاى شايسته انجام دادهاند ،ﻣژده ده كه ايشان
را باغهايى خواهد بود كه از زير ) درختان( آنها جوىها روان است.
ت ُ
طوبى لَ ُه ْم َو ُحس ُْن َﻣآب )سوره رعد آي ٔه  ( 29كسانى
صا ِلحا ِ
ـ الﱠذِينَ آ َﻣنُوا َو َع ِﻣلُوا ال ّ
كه ايﻣان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،خوشا به حالشان ،و خوش سرانجاﻣى دارند.
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سوره انبياء آيه  ( 94پس هر
س ْعيه)
صا ِلحا ِ
ـ َف َﻣ ْن ي ْع َﻣ ْل ِﻣنَ ال ّ
ت َو ُه َو ُﻣؤْ ِﻣ ٌن َفﻼ ُك ْفرانَ ِل َ
ٔ
كه كارهاى شايسته انجام دهد و ﻣؤﻣن ) هم ( باشد ،براى تﻼش او نا سپاسى نخواهد شد.
از اين آيات ﻣعلوم ﻣىشود وظيفه ﻣا در قبال خداى ﻣتعال» ،ايﻣان« و »عﻣلصالح«
است.
علﻣاء رابطه » ايﻣان « و » عﻣل صالح « ﻣثل رابطه » درخت « و » ﻣيوه « ﻣﯽ
دانند .يک درخت سالم ) از درختان ﻣيوه ( خالﯽ از ﻣيوه نخواهد بود  ،هﻣچنين ايﻣان از
عﻣل صالح جدا نخواهد شد  ،نگر ايﻣانهای ضعيف و کم نور که در برابر شهوت و هوی
و هوس ها از اثر ﻣﯽ افتد و به تعبير روشنتر عﻣل صالح تجسم ايﻣان قلبﯽ است.
البته اين سخن بدان ﻣعنا نيست که ﻣعصيتﮑاران يا ﻣرتﮑلبان کبيره کافرند آنگونه که
خوارج ﻣﯽ پنداشتند  ،بلﮑه ﻣنظور اين است ايﻣان قوی هرگز از عﻣل صالح ﻣقدم داشته
شده  ،با اينﮑه به نظر ﻣﯽ رسد انجام واجبات و ترک ﻣحرﻣات کاری ﻣشﮑل تر از ايﻣان
است  ،و قاعدتا ً بايد ﻣقدم داشته شود  ،ايم بخاطر آنست که قرآن با اين بيان ﻣﯽ خواهد
اشاره به ريشه و اساس بودن ايﻣان نسبت به اعﻣال صالح کند  .تعبير به ايﻣان و عﻣل
صالح  ،آنچنان تعبير گسترده ای است که تﻣام ﻣراحل ايﻣان به خدا و ساير ﻣبانﯽ اعتقادی
را از يﮑسو  ،و انجام هرگونه کار شايسته فردی و اجتﻣاعﯽ و سياسﯽ و عبادی را از
سوی ديگر شاﻣل ﻣﯽ شود.
س ٍر ِإﻻ ﱠ الﱠ َ
اﻹ ْن َ
ق َو
صا ِلحا ِ
ت َو تَوا َ
ذين آ َمنُوا َو ع َِملُوا ال ﱠ
سان َلفی ُخ ْ
» َو ا ْل َعص ِْر ِإ ﱠن ْ ِ
ص ْوا ِبا ْل َح ّ ِ
صب ِْر« )عصر (1-3/در سوره عصر به زﻣان قسم ياد ﻣﯽ کند و ﻣﯽ فرﻣايد :
ص ْوا ِبال ﱠ
تَوا َ
ت »و
صا ِلحا ِ
قسم به زﻣان !انسانها در زيانند  ،ﻣگر کسانﯽ که ايﻣان دارند َ «،و َع ِﻣلُوا ال ﱠ
عﻣل صالح انجام ﻣﯽ دهند.
ايمان به تنهايی هيچ فايده ای ندارد ؛ ايمان و عمل هميشه توأم با يکديگر هستند.

رابطه ايمان و عمل صالح:

ايﻣان و عﻣل صالح ارتباط ﻣتقابلﯽ با يكديگر دارند  .در آيات بسياری از قرآن كريم به
عﻣل صالح نيز بعد از ايﻣان اشاره شده است.
اين دو درحقيقت ﻣانند دو پله ترازويﯽ هستند كه سنجش بدون يكﯽ از آن دو ﻣﻣكن نيست
و ايﻣان بدون عﻣل صالح ،سودی نخواهد داشت .اگر كسﯽ بدون آنكه به برناﻣه های
اسﻼم عﻣل كند ،ادعای ايﻣان داشته باشد ،ايﻣانش  ،ادعايﯽ بيش نيست و هيچ سودی به
حال او نخواهد داشت.
سا إِي َﻣانُ َها لَ ْم ت َ ُك ْن
ض آيَا ِ
ت َر ِبّ َك ﻻَ َينفَ ُع َن ْف ً
قرآن ﻣجيد دراين باره ﻣﯽ فرﻣايد َ »:ي ْو َم يَأْتِﯽ بَ ْع ُ
َت ِﻣن قَ ْب ُل أَ ْو َك َس َب ْ
آ َﻣن ْ
ت ِفﯽ ِإي َﻣا ِن َها َخي ًْرا قُ ِل انت َ ِظ ُرواْ ِإنﱠا ُﻣنت َ ِظ ُرونَ « )انعام . (158 ،

آثار و فوايد پيوند ايمان و عمل صالح:

فوايد و ثﻣراتﯽ كه از توأم بودن ايﻣان و عﻣل صالح درقرآن آﻣده ،نشان دهنده اين است
كه اين دو با هم ارتباط تنگاتنگ و ﻣستقيﻣﯽ دارند .اگر ايﻣان در اعﻣاق جان نفوذ كند
شعاع آن در اعﻣال انسان خواهد تابيد و عﻣل او را صالح ﻣﯽ كند ؛ زيرا عﻣل صالح،
ﻣيوه درخت ايﻣان و ايﻣان هﻣچون ريشه ﻣﯽ باشد  ،و وجود ﻣيوه شيرين  ،دليل بر
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سﻼﻣت ريشه و ايﻣان بدون عﻣل صالح  ،درختﯽ بﯽ ﻣيوه است  .بنابراين ثﻣره اين دو
عبارتست از:

محو و زدودن گناهان:

اعﻣال صالح ﻣوجب ﻣﯽ شود گناهان گذشته انسان ﻣحو شود .خداوند ﻣﯽ فرﻣايد» :يكفر
عنكم ﻣن سياتكم؛و بخشﯽ از گناهانتان را ﻣﯽ زدايد «.و »ان الحسنات يذهبن السيئات؛
قطعا ً نيكﯽ ها بدی ها را از بين ﻣﯽ برند« .

عامل سعادت و رستگاری:

ﻣعيار سعادت انسان  ،ايﻣان وعﻣل صالح است :سعادت دارای درجات و ﻣراتب ﻣختلفﯽ
ﻣﯽ باشد .عﻣل صالح ،ﻣرحله اولﯽ از ﻣراحل كﻣال و سعادت انسانﯽ است و ﻣوجب صفا
و طهارت در حواس و اعضا ﻣﯽ شود.
ُ
َ
صا ِل ًحا ِ ّﻣن َذ َك ٍر أ ْو أنثَى َو ُه َو ُﻣؤْ ِﻣ ٌن فَلَنُ ْح ِييَنﱠه ُ َحيَاة ً
خداوند ﻣتعال ﻣﯽ فرﻣايدَ » :ﻣ ْن َع ِﻣ َل َ
َ
ط ِيّبَةً « هركس از زن يا ﻣرد عﻣل صالح انجام دهد ،زندگﯽ پاكيزه خواهيم داد و پاداشﯽ
بهتر از كردارش به او عطا خواهيم كرد)«.سوره نحل ( 97 ،
عﻣل صالح زندگﯽ دنيوی و اخروی انسان را تغيير ﻣﯽ دهد و حيات طيب در دنيا و
آخرت را نصيب افراد ﻣؤﻣن نيكوكار ﻣﯽ سازد .عﻣل صالح )نيكوكاری( هﻣراه ايﻣان،
بزرگ ترين بهايﯽ است كه خريداران فﻼح و رستگاری را به آن ﻣﯽ رساند.
از ﻣنظر وفهم قرآن ،رستگاری ﻣحصول عﻣل صالح و ايﻣان است .بنابراين ﻣﻼك در
سعادت ،حقيقت ايﻣان و عﻣل صالح است ،نه صرف ادعای لفظﯽ و زبانﯽ.
آخرين درجه سعادت ،رسيدن به لقای پروردگار است كه با عﻣل صالح ﻣيسر و اﻣكان
صا ِل ًحا ؛ هركس به ﻣﻼقات
پذير ﻣﯽ شود » :فَ َﻣن َكانَ َي ْر ُجو ِلقَاء َر ِبّ ِه فَ ْل َي ْع َﻣ ْل َع َﻣ ًﻼ َ
پروردگارش اﻣيدوار باشد ،بايد عﻣل صالح انجام دهد«.
در سوره عصر به زﻣان قسم ياد ﻣﯽ کند و ﻣﯽ فرﻣايد  :قسم به زﻣان !انسانها در زيانند ،
ت« و عﻣل صالح انجام ﻣﯽ دهند.نقطه
صا ِلحا ِ
ﻣگر کسانﯽ که ايﻣان دارند َ » ،و َع ِﻣلُوا ال ﱠ
قابل توجه که در اين سوره وجود دارد اينست که ايﻣان به تنهايﯽ هيچ فايده ای ندارد ؛
ايﻣان و عﻣل هﻣيشه توأﻣان با يﮑديگر هستند.

محبت آفرينی و ايجاد دوستی:

از ديگر ثﻣرات ايﻣان و عﻣل صالح ،ﻣحبت آفرينﯽ است كه ﷲ تعالﯽ ﻣﯽ فرﻣايد  »:ﱠ
إن
الر ْح َﻣ ُن ُودا « آنان كه ايﻣان آورده و كارهای
صا ِل َحا ِ
ت َس َي ْج َع ُل لَ ُه ُم ﱠ
الﱠذِينَ آ َﻣنُوا َو َع ِﻣلُوا ال ﱠ
شايسته انجام داده اند ،خداوند رحﻣان دوستﯽ آنان را در دل های ﻣردم قرار ﻣﯽ دهد.
)سوره ﻣريم .(96 ،
بنابراين ايجاد دوستﯽ ،يكﯽ از ثﻣرات ايﻣان و عﻣل صالح است و از ديگر ثﻣرات اين دو
عبارتند از :دادن جزا و پاداش نيكو و ضايع نشدن اجر ،كسب خوف و رجاء،ﻣورد
ﻣغفرت واقع شدن ،خوش عاقبتﯽ ،رزق زياد ،بهره ﻣندی از رحﻣت و ﻣوهبت الهﯽ،
هدايت از ظلﻣات به نور ،زيانكار نبودن ،فوز و پيروزی بزرگ  ،وعده بهشت و
جاودان بودن آن و...
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بايد توجه داشت ثﻣرات و فوائد ﻣذكور به شرط توأم بودن ايﻣان وعﻣل صالح به دست ﻣﯽ
آيد و ﻻزﻣه حصول آنها ﻣنوط به وجود ايﻣان در كنار عﻣل صالح است و خداوند عﻣل
صالح را به اندازه توان و طاقت انسان تعيين كرده؛ تا افراد ﻣؤﻣن بتوانند عﻣل صالح را
در كنار ايﻣان انجام دهند.
عﻼوه بر آيات،روايات زيادی بر ارتباط ﻣتقابل ايﻣان و عﻣل صالح ،تصريح كرده اند كه
به برخﯽ از آنها اشاره ﻣﯽ شود.

نتيجه گيری:

از ﻣجﻣوع آيات و روايات استفاده ﻣﯽ شود كه ايﻣان و عﻣل ﻣانند دو بال هستند كه پرواز
با يك بال ﻣﻣكن نيست .و دو واقعيت جدانشدنﯽ هستند و ﻣقارنت ايﻣان و عﻣل صالح در
آيات و عدم ﻣخالفت روايات وارده در اين زﻣينه ،ارتباط ﻣستقيم و ﻣتقابل اين دو را
تصديق ﻣﯽكند.
ِين« » پس بعد از اين چه چيز تو را به تكذيب روز جزا واﻣﯽ
» فَ َما ي َك ِذّبُ َك بَ ْع ُد ِبال ّد ِ
دارد؟ « يعنﯽ :ای انسان ﻣنكر! اكنون كه دانستﯽخداوند تو را در نيكوترين ساختار
آفريده است و هم اوست كه تو را به فرودين فرود برﻣﯽ گرداند پس چهچيز تو را وا ﻣﯽ
دارد كه رستاخيز و جزا را ﻣنكر گردی؟ به قولﯽ :خطاب برای رسول اكرم صلﯽ ﷲ
عليه وسلم است .يعنﯽ ای ﻣحﻣد صلﯽ ﷲ عليه وسلم  ،بعد از ظهور اين دﻻيل قاطع و
گويا  ،باز كداﻣينانسان تو را تكذيب ﻣﯽ كند؟
يس ﱠ ُ ِبأَحْ ك َِم ا ْل َحا ِك ِم َ
ين « » آيا خداوند حكم كننده ترين حاكﻣان نيست « هم در
» أَلَ َ
قضا و هم در عدل خويش؟ بﯽ شك كه هست ؛ از آن رو كه او انسان را به نيكويﯽ و
زيبايﯽ و با بهترين ساختار آفريد  ،سپس كافران و ﻣنكران خويش را در فرودين فرود
دوزخ افگند و ﻣؤﻣنان را به درجاتﯽ بلند برتری بخشيد ؛ پس از عدل اوست كه قياﻣت را
برپا ﻣﯽ دارد تا ﻣظلوﻣان داد خويش را از ظالﻣان بستانند.
در تفسير الﻣيزان درباره اين آيه ﻣبارکه ﻣﯽ نويسد  » :آيا خدا بهترين حﮑم کنندگان
نيست ؟( در اداﻣه با استفهاﻣﯽ توبيخﯽ خطاب به نوع انسان ﻣﯽ فرﻣايد :چه عاﻣلﯽ تو را
به اين اﻣر واداشته که جزای روز قياﻣت را تﮑذيب کنﯽ ؟ با اينﮑه ﻣا نوع انسان را به دو
گروه پاداش داده شده و برگردانده شده به اسفل السافلين تقسيم کرده ايم  ،آيا جز اين است
که خداوند احﮑم الحاکﻣين است و حﮑم او ﻣافوق هر حاکم ﻣﯽ باشد ،زيرا حﮑم او دراتقان
و نفوذ از حﮑم هر حاکم ديگر برتر است  ،و هﻣين حﮑم ﻣتقن و حﮑيﻣانه اقتضاءﻣﯽ کند
که اين دو طائفه از انسانها در جزا ﻣختلف و ﻣتفاوت باشند ،پس بايد روز جزايﯽ باشد تا
هر کس ﻣطابق عﻣلش جزا داده شود و عقل و فطرت انسان هرگز تجويز نﻣﯽ کند که
روز جزايﯽ در بين نباشد .

پيام های سوره تين:

 -1نعﻣتهاى دنيوى حتى خوردنىها ،قداست دارد و ﻣورد سوگند الهى واقع شدهاند» .و
التين و الزيتون«.
 -2سﻼﻣتى که از طريق غذا به دست ﻣىآيد و اﻣنيّت ،ﻣهمترين نيازهاى ﻣادّى انسان
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است» .التين و الزيتون ...البلد اﻻﻣين«.
 -3قداست وحى ،به زﻣينها نيز سرايت ﻣىکند» .طور سينين«.
 -4اﻣنيّت شهر ﻣ ّﮑه ،دعاى حضرت ابراهيم است که گفت» :ربّ اجعل هذا بلدا ً آﻣنا« و
اين دعا ﻣورد استجابت واقع شد» .هذا البلد اﻻﻣين«
 -5انسان درآفرينش برهﻣهى ﻣوجودات برترى دارد» .خلقنا اﻻنسان فى احسن تقويم«
 -6خداوند بر آغاز و فرجام انسان حاکم است» .خلقنا ...رددنا«
ى ﻣراحل زندگى واقع ﻣىشود.
 -7انسان در اصل خلقت پستى ندارد و سقوط او در ط ّ
»خلقنا اﻻنسان فى احسن تقويم ث ّم رددناه اسفل سافلين«
 -8انسان که برترين ﻣخلوق است ،سقوطش نيز از هﻣه ﻣوجودات پستتر است» .احسن
تقويم ...اسفل سافلين« )چنانﮑه در آيات ديگر نيز ﻣىفرﻣايد» :اولئک کاﻻنعام بل هم
اض ّل«
 -9دورى از ايﻣان و عﻣل صالح سبب سقوط است و ايﻣان ،عاﻣل دورى از هر گونه
پستى و نزول است» .رددناه اسفل سافلين اﻻّ الّذين آﻣنوا و عﻣلوا الصالحات «
 -10با آنﮑه خداوند خالق انسان است و هرگونه بخواهد حق دارد با ﻣخلوقش رفتار کند،
ا ّﻣا او بر اساس عدل ،حﮑم ﻣىکند و بهترين داوران است» .احﮑم الحاکﻣين«

ميوجات وحبوبات ذکر شده در قرآن:

هﻣه ای گياهانى که از زﻣين ﻣى رويند از هر نظر ﻣهم و آيت روشنى از عظﻣت
پروردگار با عظﻣت ﻣى باشند .در قرآن عظيم الشان از گياه به عنوان »نبات« بيش از
 20بار ،از درخت با عنوان »شجره« بيش از  20بار ،ازﻣيوه با عنوان »فاکهه و ثﻣر«
بيش از  30بار ،از دانه حبوبات با عنوان »حبّ « بيش از  10بارو از زراعت با عنوان
»زرع«  9بار و از سبزی با عنوان »قضب و بقل« دو بار ذکری بعﻣل آﻣده است .

» انار« )ر ّمان(

کلﻣه انار سه بار در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده است ) .سوره انعام آيه  ، 99سوره
انعام آيه  ، 141سوره الرحﻣن آيه ( 68

»انجير« )تين(

انجير يک بار در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده است آنهم در سوره ) تين آيه ( 1
انجير از جﻣله قويترين ﻣيوه ها ويا هم گفته ﻣيتوانيم که انجير از بهترين ﻣواد غذای است
که انسان ﻣيتوان در هر سن سال از آن استفاده نﻣايد ،انجير ﻣﯽ توان به عنوان قند
طبيعﯽ برای كودكان استفاده نﻣود .ورزشكاران و نيز آنها كه دچار ضعف يا پيری هستند
ﻣﯽ توانند از انجير برای تغذيه خود استفاده كنند.
ﻣﯽ گويند » افﻼطون« به قدری انجير را دوست ﻣﯽ داشت كه بعضﯽ آن را دوست
فيلسوفان ناﻣيده اند.
» سقراط« انجير را جذب كننده ﻣواد نافع و دفع كننده ضرر ﻣﯽ دانسته است.
»جالينوس« رژيم ﻣخصوصﯽ از انجير برای پهلوانان تنظيم كرده بود .به پهلوانان روم و
يونان قديم نيز انجير داده ﻣﯽ شد.
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علﻣاء ﻣﯽ گويند :انجير سرشار است از ويتاﻣين های ﻣختلف و قند .و در بسياری
ازاﻣراض از آن به عنوان يك دوا ﻣﯽ توان استفاده كرد ﻣخصوصا ً هرگاه انجير و عسل
را به طور ﻣساوی ﻣخلوط كنند برای زخم ﻣعده بسيار ﻣفيد است.
خوردن انجير خشك ،باعث تقويت حافظه ﻣﯽ شود و به علت وجود عناصر ﻣعدنﯽ در
انجير كه سبب تعادل قوای بدن و خون ﻣﯽ گردد ،انجير را غذای هر سن و شرايطﯽ،
ﻣعرفﯽ كرده اند.

»انگور« )عنب(

ﻣيوه انگور ،به صورت جﻣع و ﻣفرد )عنب و اعناب( بيش از  10بار در قرآن عظيم
الشان ذکر گرديده است )سوره رعد آيه ، 4سوره نحل آيه  11و يس آيه ،34سوره نحل
آيه ،67سوره اسرا آيه،سوره کهف آيه  32و (42

»خـرما« )رطب (

»درخت خرﻣا« )نخل،نخيل،نخله( کلﻣه نخل و نخيل در  20آيه از قرآن عظيم الشان
ذکر شده است )سوره رعد آيه ،4سوره انعام آيه  ،99سوره ق آيه ، 10سوره انعام
آيه ، 141سوره يس آيه (34

»خيار« )بادرنگ(

خيار در ﻣاجرای بنﯽ اسرائيل آﻣده که آنان به يک غذا قناعت نﮑردند و از ﻣوسﯽ عليه
واﻻسﻼم خيار خواستند).سوره بقره آيه ( 61

» زيتون «

نام زيتون  6بار در قرآن عظيم الشان تذکر رفته است  ،يک بار به طور ﻣستقيم به
درختﯽ اشاره شده که در کوه سينا ﻣﯽ رويد واز آن روغن توليد ﻣﯽ گردد ) ذکر آن در
سوره ﻣؤﻣنون آيه .(20
هﮑذا نام درخت زيتون دو بار به تنهايﯽ و پنج بار هﻣراه ديگر ﻣيوه ها هﻣچون خرﻣا،
انار ،انگور و انجير به کار رفته است .در قرآن عظيم الشان درخت زيتون از نشانه
های خداوند ﻣعرفﯽ شده ) سوره نحل آيه  (11و درخت زيتون از جﻣله درخت ﻣبارک
و پر برکت ذکر شده است )سوره نور آيه  ( 35هﻣچنين خداوند ﻣتعال به درخت قسم ياد
کرده است)سوره نور آيه .( 35

» موز« )کليه(

ﻣوز يک بار در قرآن کريم آﻣده است که بهشتيان از درخت ﻣوزی که ﻣيوه اش بر روی
هم چيده شده بر خوردارند )سوره واقعه آيه  ، ( 29البته غالب ﻣفسران قرآن عظيم
الشان »،طلح« را درخت ﻣوز ﻣﯽ دانند اﻣا فاروقﯽ آن را »اقاقيا« ﻣﯽداند.

» پياز«)بصل(

ياد کردن از پياز در ﻣاجرای بنﯽ اسرائيل است که آنان به يک نوع غذا قناعت نﮑردند و
از ﻣوسﯽ )ع( پياز خواستند) سوره بقره آيه ( 61
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» سير« )فوم (

در قرآن کريم و در ﻣاجرای بنﯽ اسرائيل سير هم يﮑﯽ از خواسته های قوم ،از حضرت
ﻣوسﯽ )ع( بوده است )سوره بقره آيه ( 61

»ترنجبين« ّ
)من(

قرآن کريم سه بار از ترنجبين ياد ﻣﯽ کند که به عنوان نعﻣت به بنﯽ اسرائيل عطا شده
است)سوره بقره آيه ،57سوره اعراف آيه  ،160سوره طه آيه ( 80

»حنا« )کافور(

کلﻣه کافور يک بار در قرآن و آنهم در سوره »انسان آيه  «5به کار رفته است .

»زنجبيل«

زنجبيل يک بار قرآن عظيم الشان ياد کرده و آن را آﻣيزه نوشيدنﯽ بهشتيان ياد کرده
است) .سوره انسان آيه ( 17

» عدس « )نسک (

قرآن کريم از عدس در ﻣاجرای بنﯽ اسرائيل و تقاضای آنان از حضرت ﻣوسﯽ ذکر ﻣﯽ
کند ).سوره بقره آيه ( 61

»کدو« )کدو(

کدو در قرآن کريم يﮑبار و در سوره »صافات آيه  «146آﻣده و در آن اينگونه بيان شده
که خداوند پس از نجات دادن حضرت يونس از شﮑم ﻣاهﯽ بر سرش بوته کدويﯽ رويانيد
تا او از اشعه سوزان آفتاب در اﻣان باشد.

ميوجات و درختانی جنتی:

در ﻣورد اينﮑه در بهشت چه درخت های از ﻣيوه وجود دارد  ،آيت واحاديث در ﻣورد
اشارت ﻣشخصﯽ ندارد  ،واين جزو علم غيب است  .فقط ﻣﯽ دانيم که ،بر طبق بعضﯽ از
نصوص شرعﯽ )کتاب و سنت( اسم بعضﯽ از ﻣيوه ها و درختهای بهشتﯽ ذکر شده اند،
ﻣانند ﻣيوه انار و خرﻣا و سيب و  ..و يا درخت سدر..
اﻣا بايد به اين نﮑته ﻣهم هم توجه نﻣود که :در آنجا اهل جنت هر ﻣيوه ای که بخواهند
برايشان ﻣهيا ﻣﯽ شود ،چرا که در قرآن آﻣدهَ »:وفَا ِک َه ٍة ِﻣ ﱠﻣا َيتَ َخي ُﱠرونَ )َ (20و َل ْح ِم َ
طي ٍْر ِﻣ ﱠﻣا
يَ ْشتَ ُهونَ « )سوره الواقعه .(21-20 /يعنﯽ :و هر نوع ﻣيوه را که برگزينند و بخواهند ،به
کاﻣل ترين و زيباترين صورت برايشان فراهم خواهد بود .و از گوشت انواع پرندگانﯽ
که بخواهند به هر صورتﯽ که بخواهند کباب شده يا پخته شده و يا به صورتﯽ ديگر که
بخواهند برايشان فراهم خواهد شد.
و » َي ْدعُونَ فِي َها ِب ُ
ﮑ ِّل فَا ِک َه ٍة آَ ِﻣنِينَ « )سوره الدخان (55 /يعنﯽ :آنان در بهشت هر ﻣيوه ای
را که بخواهند از آنچه که در دنيا اسﻣش هست و از آنچه که در دنيا اسﻣﯽ از آن نيست و
شبيهﯽ ندارد ﻣﯽ طلبند ،پس هر ﻣيوه ای ،از هر نوع را که بخواهند بدون زحﻣت و
ﻣشقّت فورا برايشان حاضر ﻣﯽ گردد.
يرةٍ؛ ﱠﻻ َﻣ ْق ُ
ع ٍة« واقعه ).(33-32يعنﯽ :يعنﯽ هﻣانند
ع ٍة َو َﻻ َﻣ ْﻣنُو َ
طو َ
و فرﻣودَ » :وفَا ِک َه ٍة َکثِ َ
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ﻣيوه های دنيا نيستند که در بعضﯽ وقت ها يافت نﻣﯽ شوند و فقط در برخﯽ فصل ها در
دسترس هستند و به دست آوردنشان ﻣشﮑل است ،بلﮑه ﻣيوه های بهشت هﻣواره و هﻣيشه
وجود دارند و چيدن و استفاده از آن راحت است و انسان در هر حالتﯽ که باشد به
ُون * َو َف َوا ِکهَ ِﻣ ﱠﻣا يَ ْشت َ ُهونَ «
آن دسترسﯽ دارد.و فرﻣود » :إِ ﱠن ْال ُﻣتﱠقِينَ فِﯽ ِظ َﻼ ٍل َو ُ
عي ٍ
)ﻣرسﻼت .(41-40
يعنﯽ :پرهيزکاران در ﻣيان درختان ﻣتنوع و سايه سار و سرسبز و با طراوات و چشﻣه
سارانﯽ ديدنﯽ هستند که از چشﻣه ی سلسبيل و رحيق سرچشﻣه ﻣﯽ گيرند .و بهترين و
پاکيزه ترين ﻣيوه هايﯽ که دلخواه آنان است و آرزو ﻣﯽ کنند برايشان ﻣهياست.
و فرﻣودَ » :وبَ ِ ّ
ت أ َ ﱠن لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ار
صا ِل َحا ِ
ع ِﻣلُوا ال ﱠ
ت ت َ ْج ِری ِﻣ ْن تَ ْحتِ َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
ش ِر الﱠذِينَ آ َ َﻣنُوا َو َ
ُکلﱠ َﻣا ُر ِزقُوا ِﻣ ْن َها ِﻣ ْن ثَ َﻣ َرةٍ ِر ْزقًا قَالُوا َه َذا الﱠذِی ُر ِز ْقنَا ِﻣ ْن قَ ْب ُل َوأُتُوا ِب ِه ُﻣتَشَا ِب ًها َولَ ُه ْم فِي َها
أ َ ْز َوا ٌج ُﻣ َ
ط ﱠه َرة ٌ َو ُه ْم ِفي َها خَا ِلدُونَ « )سوره البقره ) .(25 /به کسانﯽ که ايﻣان آورده ،و
کارهای شايسته انجام دادهاند ،بشارت ده که باغهايﯽ از بهشت برای آنهاست که نهرها از
زير درختانش جاريست .هر زﻣان که ﻣيوهای از آن ،به آنان داده شود ،ﻣﯽگويند» :اين
هﻣان است که قبﻼ به ﻣا روزی داده شده بود).ولﯽ اينها چقدر از آنها بهتر و عاليتر
است «(.و ﻣيوههايﯽ که برای آنها آورده ﻣﯽشود ،هﻣه )از نظر خوبﯽ و
زيبايﯽ( يﮑسانند .و برای آنان هﻣسرانﯽ پاک و پاکيزه است ،و جاودانه در آن خواهند
بود (.در تفسير سعدی آﻣده » :ﻣيوه های بهشتﯽ هﻣه در زيبايﯽ و طعم هﻣسانند و در
ﻣيان آن ﻣيوه ﻣخصوصﯽ وجود ندارد ،و اهل بهشت هﻣواره در ناز و نعﻣت بسر ﻣﯽ
برند .پس آنها هﻣواره با خوردن آن ﻣيوه ها لذت ﻣﯽ برندَ » .وأُتُواْ بِ ِه ُﻣتَشَا ِبها ً« عده ای
ﻣﯽ گويند ﻣيوه های بهشت تشابه اسﻣﯽ دارند اﻣا در ّ
ﻣزه با يﮑديگر فرق ﻣﯽ کنند.
گروهﯽ نيز ﻣﯽ گويند در رنگ با يﮑديگر ﻣتشابه هستند اﻣا در اسم فرق ﻣﯽ کنند .برخﯽ
نيز در اين باورندکه در زيبايﯽ و لذت تشابه دارند شايد اين بهترين قول باشد«.
هر بار که نعﻣتﯽ جديد به آنها تقديم ﻣﯽگردد چون ﻣيوهها در ظاهر به يک شﮑل و
صورت ﻣﯽباشد گﻣان ﻣﯽکنند که هﻣان ﻣيوه قبلﯽ است ،ولﯽ در حقيقت اين چنين نيست.
و هﻣه آنها در ﻣزه و طعم و خوشبويﯽ خواص ﻣنحصر به فرد داشته و با ديگری
ﻣتفاوتند.
و اين آيات نشان ﻣﯽ دهند که ﻣحدوديتﯽ در بهشت از نظر ﻣيوه ی دلخواه وجود ندارد ،و
حتﯽ ﻣيوه های جديدی وجود دارند که در دنيا وجود نداشته است.
ين * ِفﯽ
ص َح ُ
ص َح ُ
ين َﻣا أ َ ْ
و هﻣچنين در ﻣورد درختان جنتﯽ آﻣدهَ »:وأ َ ْ
اب ْاليَ ِﻣ ِ
اب ْاليَ ِﻣ ِ
ضو ٍد * َو َ
ضو ٍد « )سوره واقعه .(29-27
ط ْلحٍ ﱠﻣن ُ
ِسد ٍْر ﱠﻣ ْخ ُ
يعنﯽ :اﻣا اصحاب سعادت ،اصحاب سعادت چه حال دارند؟يعنﯽ حالت بسيار خوبﯽ
ضو ٍد« در ﻣيان درختان سدری هستند که خارهايشان گرفته شده و
دارند » .فِﯽ ِسد ٍْر ﱠﻣ ْخ ُ
بريده شده است و شاخه های خراب آن قطع گرديده و به جای خار و شاخه های ﻣضر
ﻣيوه قرار داده شده است ،و درخت سدر ويژگﯽ هايﯽ چون سايه گسترده و آراﻣش يافتن
انسان در سايه آن را دارا ﻣﯽ باشد.
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» َو َ
ضو ٍد« »طلح« درخت بزرگﯽ است که در صحرا ﻣﯽ رويد و ﻣيوه ای لذيذ
ط ْلحٍ ﱠﻣن ُ
و خوشﻣزه دارد و خوشﻣزه است.
ابن ابﯽالدنيا از سليمبن عاﻣر روايت ﻣﯽکند که فرﻣود :اصحاب رسولﷲ صلﯽ ﷲ عليه
وسلم ﻣﯽگفتند :خداوند در آﻣدن اعراب باديهنشين و سؤاﻻتشان ﻣا را ﻣستفيد ﻣﯽگرداند.
روزی يﮑﯽ از باديهنشينان به خدﻣت رسول خدا صلﯽ ﷲ عليه وسلم رسيد و گفت :يا
رسولﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم ! خداوند در بهشت درختﯽ را عنوان کرده که آزاردهنده
است و ﻣن فﮑر نﻣﯽکردم که درخت آزاردهندهای در بهشت وجود داشته باشد .رسول خدا
صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرﻣود» :آن چه درختﯽ است؟« گفت :درخت سدر .اين درخت ،خار
دارد و خارش ﻣزاحم است .رسول خدا صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرﻣود» :ﻣگر نه اين که
ضودٍ( ) سوره الواقعة آيه  (28خداوند خار آن را
خداوند فرﻣوده است ) ِفﯽ ِسد ٍْر َﻣ ْخ ُ
برداشته و به جای هر خار ثﻣری رويانده است .ثﻣری از اين درخت ﻣﯽرويد که هر
دانهاش به هفتاد و دو رنگ درآﻣده و هيچ کدام از رنگهايش شبيه ديگری نيستند«.
ت َوالنﱠ ْخ َل َو ﱠ
ت َو َغي َْر َﻣ ْع ُروشَا ٍ
ت ﱠﻣ ْع ُروشَا ٍ
شأ َ َجنﱠا ٍ
ع ُﻣ ْخت َ ِلفًا
و فرﻣودُ » :ه َو الﱠذِی أَن َ
الز ْر َ
أ ُ ُکلُهُ َو ﱠ
الر ﱠﻣانَ ُﻣتَشَا ِب ًها َو َغي َْر ُﻣتَشَابِ ٍه« )سوره انعام آيه .(141
الز ْيتُونَ َو ﱡ
يعنﯽ :و اوست که باغهايﯽ آفريد نيازﻣند به داربست و بﯽ نياز از داربست،
ودرخت خرﻣا و کشتزار ،با طعﻣهای گوناگون ،و درخت زيتون و انار ،که از جهتﯽ با
هم شبيه ،و از جهتﯽ تفاوت دارند.
خﻼصه اينکه در جنت همه انواع ميوه همچون سيب ،خرما ،انگور و انار و زيتون و
غيره وجود دارد ،تا چه رسد به انواع گلها و شکوفههای خوشبو و در يک کلمه
درجنت چيزهايی وجود دارد که هيچ چشمی آن را نديده و هيچ گوشی آن را نشنيده و
هيچ کدام از آن حتی بر فکر کسی نيز خطور نکرده است ،خداوند ما را بینصيب
نگرداند.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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فهرست:

ﻣعلوﻣات ﻣؤجز
ترجﻣه ﻣؤجـز
وجـه تسﻣـيه
کوه زيتا يا کوه زيتون
اسباب نزول
ﻣحتوا سوره
ترجﻣه وتفسير
رابطه ايﻣان و عﻣل صالح
آثار و فوايد پيوند ايﻣان و عﻣل صالح
ﻣحووزدودن گناهان
عاﻣل سعادت و رستگاری
ﻣحبت آفرينﯽ و ايجاد دوستﯽ
نتيجه گيری
پيام های اين سوره
ﻣيوجات وحبوبات ذکر شده در قرآن
ﻣيوجات ودرختانﯽ جنتﯽ
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