
  
  
  
  
  
  
  

  ) 95(تين ي هسور
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

گفتگو كنيم. » تين«ي  خواهيم دربارة سوره در اين نوبت، به خواست خدا، مي
هايي  بحث، در مورد سوگندهاي قرآن، »ي ابن سينا مؤسسه«چند وقت پيش، در 

اشاره كردم شايد، از حدود صد سوگندي كه در قرآن آمده،  داشتيم، در آنجا
. بسياري از سوگندها هم والعصر :است، مثل روزي شبانه به اوقاتسوگند ترين آن بيش

به قيامت است، با اسامي مختلف. به جز اينها، راجع به موضوعات پراكنده هم قرآن 
   ي تين آمده است. قسم ياد كرده است. از جمله سوگندهايي كه در آغاز همين سوره

يعني كوه  طورِ سينا، و .وطُورِ سينينَ .به انجير و زيتون سوگند .والتِّينِ والزَّيتُونِ
آنچه اين سوگندها براي آن  .و اين شهر اَمن، يعني مكه .وهذَا الْبلَد الْأَمينِ سينا.

اَحسنِ «ما انسان را در اينكه  .لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍخورده شده چيست؟ 
  . يمآفريد »تقويم

 كه از  يا ، و نتيجهسوگندها، اين چهار  حال چه ارتباطي بين اين قسم بسيار خوب،
ها، خدا به انجير و زيتون  ي ميوه و چرااز ميان همه وجود دارد؟ شود گرفته مي آنها

 بوده ؟ آيا به اين دليلميوه وجود دارد وورده است؟ چه ويژگي در اين دسوگند خ
  شده است؟ ين خشك عربستان بسيار با ارزش شمرده ميكه انجير و زيتون در سرزم

، يعني »بلد امين«چه ارتباطي به عربستان دارد؟ آري، » طور سينين«ديگر آنكه  
اين  ،و بعد ولي كوه سينا چه؟اعراب را جلب كند،  ممكن بود توجه كه شهر مكه،

» تقويم«ايم؟  هها چه ارتباطي دارد به اينكه ما انسان را در بهترين حالت آفريد قسم
باال آمدن و رشد و كمال آدمي دارد.  اشاره به استعداد  
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چنانكه پيداست،  دو سوگند اول مربوط به دنياي گياهان است و دو تاي ديگر به 

در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه در زمين: طور سينا و شهر مكه.  مناطقي
ين ادر اينجا هم  ي وجود دارد.طبين سوگندها و جواب آنها ارتبا معموالً در قرآن

ي  شده كه خداوند، از ميان همه تاكيد. يعني با اين چهار سوگند استوجودمارتباط 
» تقويم«موجودات، انسان را در وضعيت و استعداد قابل رشد بيشتري قرار داده است. 

يعني در  بر آمدن. و يعني بلند شدن» قيام«اند.  در مادة كلمة مشترك» قيام«و » قوام«و 
بيشتري دارد و براي تفهيم  استعداد تحول و رشد و كمالانسان ، مخلوقاتهمة ميان 

 است. دو يهاي طبيع چهار سوگند خورده است كه همه مربوط به پديده اين مطلب
  به تاريخ. سوگند و دو شود نباتات مربوط ميبه عالَم  سوگند

طوركلي از ميان  بهشايد هم  شناختند و هايي كه آن موقع مردم مي از ميان ميوه
دانيد كه  د. حتماً مينا، انجير و زيتون وضع كامالً متفاوت و ممتازي داره ي ميوه همه

كند؟ در قم و كاشان و يزد. يعني  انجير در كدام منطقة ايران بيشتر پرورش پيدا مي
مناطق كم آب و گرم و خشك. در جنوب، مثالً در بوشهر، كه آب و هواي مرطوبي 

شود.  آيد، به جز آنها، در اصطهبانات هم انجير كاشته مي ارد انجير به عمل نميد
چون اين شهر هم در نواحي كوهستاني واقع شده است. شايد هفتاد درصد انجير 

شود، يعني بدون  . به صورت ديمي هم كاشته ميباشد هباناتطايران محصول اص
شان و يزد و قم از مناطق كم آب كارند. كا ي كوه مي آبياري. درختانش را در سينه

خواهد و با كمترين آب  زياد نميآب ايران است و هواي گرمي دارند، اما انجير 
نامة صمد  اي به زندگي تواند رشد كند. در يكي از جلسات پيش، من اشاره مي

گويد كه من در چه شرايطي پرورش پيدا  بهرنگي كردم، كه راجع به خودش مي
كس نشد مرا  گويد: ، مي ايران بود افتادهز مردم مناطق دوركردم. بهرنگي، كه ا

خواهد بگويد  مي آبياري كند، هرجا نمي بود به خود كشيدم ، شدم درخت انجير!
شدم درخت انجير. درخت گويد  ، شرايط مساعدي نداشتم. ميمعلم و مربي نداشتم
ارها در قم و شرايط سخت اقليمي است. من ب مقاومت در برابرانجير سمبل و نماد 

همان  دررآمده است. ز الي درز آجرها درخت انجير دكاشان ديده بودم كه ا
 د.وش سبز مي بگيرد مختصر خاك بين آجرها، همين كه قدري رطوبت به خود

در طور نيست كه  دهد. اين ميبار مثل درخت توت،  پشت سر هم  ،انجير هم درخت
د. آور نشيند و ميوه مي ت به بار ميرخ، هر از چندي اين ديك بار ميوه بدهدسال 
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هايش  هم تماماً خوردني است؛ مثل انار و امثال آن نيست كه بعضي قسمت ة آنميو

همه خوراكي است. بسيار شيرين و  ش،هاي ها و تخم خوردني نباشد. پوستش و دانه
كنند  ي  دارويي هم دارد و شربتي از آن تهيه مي خوشمزه و مأكول هم هست. جنبه

ي  يعني هم استفاده رود. مزاج كودكان به كار مي برطرف كردن گرفتگي رايكه ب
كنند و براي  همه دوست دارند و مصرف مياين ميوه را دارويي دارد و هم غذايي. 

   هر سني مفيد است.
مي  اي ام عده گويند شنيده مي .دارند البالغه نهجحضرت علي(ع) تشبيهي در 

اين  .فَقَد قَعد بِه الضَّعف ،كند ص نان خود را سير مياگر واقعاً علي با دو قر گويند
به او ضعف و ناتواني در مقابله با دشمن  با چنين خوراكي .خوراك كه انرژي ندارد

 نان خشك دو قرص خوردن با ة الشجَعانعَعن قَتالِ الْأَقَْران َو مَناَز ،دهدمي دست 
فرمايد  حضرت در پاسخ آنها ميه نبرد پرداخت. ب و دالورانبا شجاعان  توان نميكه 

أَصلَب كند  هايي كه در كوير رشد مي درخت إِنَّ الشَجَرةَ الَْبريةَ كه اينها خبر ندارند
مي  هايي كه در كوير درختو  است اتاز درختان باغ تر محكم بسيار انچوبش عوداً
كه در باغ وكنار جوي  تانيدرخ  ١أََرق جلُوداًَو الرَواتَع الَْخضَرةَ ترند.  مقاوم رويند
سست است  هم و چوبشاننازك  ان بسيارپوستش ،كنند پرورش پيدا مي ،مثل بيد ،آب

، گويد خارهاي بيابان و كوير است. ميكم دوام تر  شكند و آتششان هم و راحت مي
كه مرداني چون من دانند  دارند. اينان نمي يتر تر و پردوام تر و فروزان آتش پرگيرانه

اند و بنابراين  ليدهه در شرايط سخت پرورش يافته و بااند ك مانند همان گياهاني
  مقاومتشان بيشتر و آثارشان سودمندتر است. 

اند،  گذاشته وفادارباري، ويژگي درخت انجير، كه اسمش را درخت صادق و 
دهند و  گل مي هاي ميوه معموالً اول و جالب آنكه درخت كه گفته شد. اين است

ده فقط ها  كه البته از اين گل -گذارند آورند و به نمايش مي ميدر خود را به جلوه 
دهد؛  ولي درخت انجير از همان اول ميوه مي -نشيند تا يكي و صد تا يكي به بار مي

اند صادق و  به اين معني است كه گفتهآورد.  كه مي ستا يا گلش همان ميوه
در طول . اش هم هيچ چيز زايد و دور ريز ندارد م كه ميوهباوفاست. و اشاره كرد

از نو  ،هايش دهد؛ يعني پس از هر بار چيدن ميوه طور مرتب ميوه مي به هم چندين ماه
 ،اين درختي است كه با حداقل مصرف از طبيعتدر عالم نباتات، آورد.  ميوه مي
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با شرايط سخت طبيعت  د و خود را كامالًرسان فايده را ميحداكثر بهره و انرژي و 

ها هم در شرايط سخت  دهد آدم كه نشان  براي آن . اين مثالي استكند ميسازگار 
هاي مغز و بدن ما اين  سلول بدهند. تطبيقتوانند خودشان را تغيير و با محيط  مي

  امكان را دارند كه از حداقل شرايط استفاده كنند و به رشد خود ادامه دهند.
آبي هم  در بي هرچند آبي نيست. شرايط بي مناسب اين درختاما درخت زيتون. 

ي ديگر است. شما در ايران درخت  مقاومتش به گونه زيتون تواند رشد كند، مي
ايد؟ در رودبار و منجيل. منجيل چه چيزش معروف  كجا بيشتر ديدهدر زيتون را 

كوچك، كه است؟ بادش. باد منجيل در سراسر ايران معروف است. اگر از اين شهر 
ايد كه باد چنان شديد  باشيد، ديدهگذر كرده در كنار سد سفيدرود واقع است، 

كنده شود. از جا ماشين را باز كنيد ممكن است  رِيك لحظه داگر وزد كه  مي
در برابر  حال، شوند. رسند به سرعت رد مي مسافران خطة شمال وقتي به آنجا مي

خوابند ولي  مي شوند و مي مخكامالً  با آنكهكه  دبيني چنان بادي درختان زيتون را مي
در برابر تواند  مي كهحالت ارتجاعي و انعطافي دارد  چنان شكنند. يعني چوبشان نمي

خواهند اين درخت را بكارند،  مقاومت كند. در شمال، وقتي ميقدر شديد  بادي آن
ر حفرة آن كنند و يك تخته سنگ د اش خيلي عميق نيست، زمين را مي چون ريشه

ريشه  نهال كم كمدهند. و بعد،  گذارند و نهال زيتون را روي آن قرار مي مي
. از اين جهت است كه در آن بادهاي زند محكم چنگ ميدواند و تخته سنگ را  مي

تواند مقاومت كند و نشكند. معموالً اين درخت را در مناطق كوهستاني  سخت مي
هاي كوه طور يا كوه سينا.  هاي آنجا و دامنه نعمدتاً در لبنان و كوهستا ،كارند مي

شده است. پس، اين درخت هم در  آنجاها كاشت ميدر قديم دانيم كه  الاقل مي
اي و سنگي كوهستان، و نه در  شرايط نامساعد و حداقل خاك در مناطق صخره

الي  هايش را در البه تواند ريشه ها و جاهايي كه خاك رس فراوان است، مي دشت
ها محكم كند و از كمترين خاك بيشترين استفاده را ببرد. اگر درخت انجير با  سنگ

ها  رويد و در برابر طوفان كمترين آب توانايي رشد دارد، زيتون با كمترين خاك مي
ي  اش بسيار مأكول است و هم جنبه و يا اگر آن يك ميوه ؛ماند مي پايدار و مقاوم
ترين  ترين و خوش هضم ز بهترين و صافياش يكي ا ن هم ميوهيادارويي دارد، 

مصرف صنعتي هم دارد، چون پيش از آنكه  ،دهد. و عالوه بر آن ها را مي روغن
ها  نفت و مواد سوختني ديگر شناخته شود، روغن زيتون را براي روشن كردن چراغ
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سوزاندند. چنان كه گفتم، چوب آن هم بسيار محكم است. من زماني با يكي از  مي

گفت معموالً  كردم، مي م، كه اهل رشت بود، راجع به اين درخت صحبت ميدوستان
رود. اگر بخواهند ميخ در آن بكوبند، بايد اول آن را  ميخ در چوب زيتون فرو نمي

با متّه سوراخ كنند و بعد ميخ كاري يا چفت و بست كنند. در منبت كاري هم خيلي 
عاده محكمي است، مجبورند به ال چون چوب فوقشود. و  آن استفاده مي چوب از

شود روي آن كار كرد. اين  صورت كام و زبانه آنها را به هم متصل كنند. با ميخ نمي
هاي زيتوني را  كند. درخت هم گفتني است كه اين درخت تا هزار سال عمر مي

قد خيلي بلندي هم  پيدا تواند  ميگذشته است.  اند كه هزار سال از عمرشان مي ديده
هاي زيتون  گفت كه بعضي از درخت دهد. همان دوستم ميب ار فراواني هم كند و ب

دهند. حاال اين صحبت دربارة زيتون ايران است،  سالي تا دويست كيلو زيتون مي
البد دو هزار  كنند، اينجا كه محصوالت كشاورزي را با مواد هورمونيك تقويت مي

  دانم. نمي !دهد كيلو هم زيتون مي
دهد كه در دنياي گياهان  تذكر مي» تين«دو سوگند آغازين سورة هرحال، اين  به

 را دارند؛ بر آمدن و باليدن و رشد و كمالِ» تقويم«هايي كه بهترين  هم هستند آفريده
  مثال زدني دارند. خوب، اين از اين دو تا قسم.

همان » طور«رويم به تاريخ. طور سينا.  آييم بر سر تاريخ. از طبيعت مي حاال مي
كوه طور است. هر جا كه اين نام در قرآن آمده مراد همان كوه طوري است كه 

در لغت » طور«موسي در آنجا مخاطب كالم الهي قرار گرفت و وحي بر او نازل شد. 
هاي در هم پيچيده  ها و دره به معني پيچيده و درهم است. سرزمين طور داراي كوه

ش درختان زيتون يها مدتاً در دامنهاين منطقة كوهستاني در آن دوران هم عاست. 
من طُورِ سينَاء تَنبت بِالدهنِ وصبغٍ تَخْرُج  ةًوشَجرَ«گويد:  شده. قرآن مي كاشته مي

اش خوردني  كه هم ميوه رويد ميدر آن درختي  كه در طور سينا ببينيد 1.لِّلĤْكلينَ
آن به دست روغن زيتون ازيعني  .نِتَنبت بِالدهروياند:  مي ياست و هم دانة روغن

در واقع همان » خورش«آيد كه خورش يا نان خورشي است براي خورندگان.  مي
اين اندازه  يشود. خوب، در سرزمين چاشني غذاست، يا چيزي كه با نان خورده مي

پرورش  هايي انسانو خشك شما ببينيد، عالوه بر اين درختان، چه  سوزانناهموار و 
و  اسرائيل، از حضرت موسي و حضرت عيسي اند. بيشترين پيامبران بني پيدا كرده
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اي در خاورميانه. اين سرزمين  اند. يعني از منطقه ، از اين منطقه برخاستهپيامبران ديگر

كند،  بوده است. موسي وقتي كه از مصر فرار مي يبزرگان چنينمحل ظهور و باليدن 
به شباني شود. ده سال در آنجا  وارد مي ي  شُعيب به سرزمين مدين و به خانه

ها و همين سرزمين. محل تعليم  در آن شرايط سخت؛ در ميان همين كوه گذراند، مي
بيند. در آن  موسي درواقع همان محل شباني اوست. او رهبري را در آنجا آموزش مي

سخت. بعد هم كه   يها ها و صخره سرزمين خشك و دور افتاده و در دل آن كوه
به درگيري و فشار  او سراسر زندگي .گردد به مصر و برمي شود ميرسالت عوث به مب

اسرائيل بود  بني و كشتار  ها شاهد شكنجه پيش از آن، تا سالگذرد؛  و كشمكش مي
برده است. اما ببينيد كه  ها به سر مي و پس از رسالت هم تا آخر عمر در دل سختي

گذشت چنين انسان  مي ها يو دشوار ها يچنان سختبا سرزميني كه زندگي در آن 
شايسته و برومندي را پرورش داد و او در چنان شرايط دشواري رشد كرد. و به دنبال 

. در بستر تاريخي برخاستندها و بلكه صدها پيامبر از آن سرزمين  رسالت او ده
اند.  بزرگان ديگر همه محصول همان شرايط يعقوب و يوسف وامثال اسرائيل،  بني
دانم فلوريدا و  هاي درياي مديترانه يا كاليفرنيا يا نمي در كنارهمثالً وسي و عيسي م

ها رشد  اند تا بگوييم كه امكانات بايد باشد تا آدم كرده جاهاي ديگر زندگي نمي
شود. از مناطق محروم جهان بود كه پيامبران بزرگ  . نه، اين هيچ دليل نميكنند

ها و مشكالت، هم در سرزمينشان و هم در تاريخ  سختي گيربرخاستند؛ همه هم در
  زندگي خودشان.

. سوگند به اين شهر كه در آن امنيت برقرار و هذا البلد األمينچهارمين قسم: اما 
بنا كرد كه هيچ چيز در آنجا نبود.  زمانيشده است. شهر مكه را حضرت ابراهيم 

هم جنگ و ستيز داشتند. يعني  همه پيوسته با ،بعدها هم كه قبايلي در آنجا پيدا شدند
در طول چند هزار سال، اين سرزمين عرصة درگيري و پيكار ميان حق و باطل و 
شرك و توحيد بوده است. ابراهيم آنجا را بنا كرد و فرزندش اسماعيل و فرزندان 

در  ،ي آن خانه شدند. بدين ترتيب در مكه هاي بعد اداره كننده اسماعيل در نسل
  پايگاه و كانوني توحيدي پديد آمد.  ،پرستي و شرك هاي بت برابر پايگاه

در طول تاريخ اين تضاد همواره در مكه وجود داشته است برخالف خيلي 
اتفاق و اتحاد داشتند. چنانكه پيشتر عرض كردم، جاهاي ديگر دنيا كه مردمش 

زير از طور متوسط، هر چهل روز يك بار ناگ سال به 23، پس از بعثت، در طول پيامبر



  
  
  
  
  

  7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 96شرحي بر سوره تين(
شدند. سراسر زندگي پيامبر، چه آن سيزده سالي  دفاع بودند و به جنگ كشيده مي

بردند و چه بعد از آن،  توأم با فشار و شكنجه و آزار و تبعيد  كه در مكه به سر مي
از مكه پيش آمد، و بعد هم، در ده سال  تدريجيجمعي  گذشت. اول كه فرار دسته

از چپ و راست توطئه بود و دسيسه و حمله بر ضد مدينه، مخالفان رها نكردند و 
سرزمين خشك و لم يزرع كه در آن نه خاكي همان ها. پس، در  پيامبر و مسلمان

هاي بزرگواري ظهور  ، چنان انساندارد هست و نه آبي و هوايي غيرقابل تحمل
كار تا چه حد راندمان  ،دهد كه با حداقل امكانات كردند. پس، اين دو مثال نشان مي

  ها چه مرداني برخاستند.  تواند باال باشد. در تاريخ ببينيد كه از كدام سرزمين مي
ياد شده؟  پيامي ها براي چه شود چيست؟ يعني قسم اي كه گرفته مي حاال نتيجه

 انَخَهر آينه حتماً. لَقَدنِ تَقْوِيمٍگونه؟  . ما انسان را آفريديم. چهلَقْنَا الْإِنسسي أَحدر ف .
» قَوم«باب تفعيل » تقويم». «تقويم«يعني زيباترين و بهترين و نيكوترين » أحسن«

ان نباتاتي است. يعني حالت رشد، كمال، باال آمدن. چنانكه از آن خاك و آب چن
است، در آن سرزمين خشك و سخت كوهستاني نيز چنين بر آمده و رشد كرده 

كه  بينيد ميست او شواهدي كه در طبيعت  ها اند. با اين مثال هايي باليده انسان
 شود مي حاصل اين توجهاست،  به بار آوردهها را  ها بهترين ميوه ترين زمين خشك

تواند در دشوارترين  كه انسان هم، چون در بهترين استعداد قيام آفريده شده، مي
 در ترين درجات برساند. خداوند اين استعداد را شرايط ببالد و خود را به عالي

 1.ونَفَخْت فيه من روحيانسان نهاده، چون از روح خود در او دميده است:  سرشت
ي كه يو اختيار و اراده و آزاداستعداد كسب صفات خدايي  سبببه  ،ها پس انسان

اين  .ندارد ديگري اين استعداد را هيچ موجود تعالي پيدا كنند.توانند  مي ،دارند
گفته است كه آن را البته قرآن  است. نداده موجود ديگري اختيار را خداوند به هيچ

توانايي ولي هيچ موجودي  ،عرضه كرده ها ها و زمين و كوه ة آسمانبه هم
إِنا َعَرضَنا الْأََماَنةَ َعلَى است: فيزيولوژيك و ذاتي قبول اراده و اختيار را نداشته 

كوه و از زمين و م، يبه همه عرضه كرد ما ت رااين امان 2السَماَوات َوالْأَرضِ َوالْجَِبالِ
انسان توانايي قبول چنين تنها امانت را بكشند، اين بار  ، ولي آنها نتوانستندآسمان
هاي  رشد و پيچيدگي سلولو مغزي  فكري و ي. از نظر نيرورا داشت امانتي

   د.هر چه اسمش را بگذاري ، ياشا وجودي
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 ،داردرا ترين امكان رشد  عالي و ه شدهآفريد ياستعداد چنين باانساني كه  حال،

. تدريج به يعنييعني در طول زمان،  ثُم .الفاصلهبنه  سپس، ثُميم؟ ا هچه كرد با او
نَاهددينَ. به كجا؟ رد كرديمشباز گردانيديم و  رلاففَلَ سأسفل سافلين«به  .أَس.« 

   .ها هستند ترين ينيپا ترينِ ينيپا كهيعني آنها »سافلين«ترين و  يعني پايين» أسفل«
را  موجود ترين يعني چه؟ خدا كاملكه ال پيش بيايد ؤممكن است اين س ،بوخ
 ابسفل سافلين پرتأَ به ما آيا واقعاً !سفل سافلينش كرده به أَابو بعد پرت آفريده

  .آيد جور در نمي با عقل اينكه ؟يما هشد
نظير، بعد  كشد بيبر زيبا يا تابلويي سازد بسيابي ا فرض كنيد هنرمندي مجسمه 

اي  گوشة خرابهبه جاي آنكه پيش چشم همه در بهترين جا قرار دهد، به  ،اين اثر را
بهترين جايگاه را داشته ترين صنع خدا قاعدتاً بايد  كند. انسان به مثابه عالي پرتاب
  افكنده شود. منظور چيست؟ أسفل سافليننه آنكه به  باشد،
سوي خداوند در  ما به 1.إِنَّا للّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ :است »رجوع«مقابل  »رد« ،»رددناه« 

ي نقص و ناتواني و  يعني از مرحله ستما به سوي خدا» رجعت«حال بازگشتيم. 
معموالً رجوع هر چيزي به كنيم.   مان به سوي خدا رشد و كمال پيدا مي نارسايي

آن است. پس، رجعت و بازگشت ما به سوي او يك چيزي و جايي متناسب با 
ضد رجوع است. يعني برعكس است و از مقام باال » رد«حركت رو به باالست. ولي 

ج به حضيض. يادم است چند سال او رو به سوي پايين و نشيب رفتن است. يعني از
پيش، در بحث همين سوره، تمثيلي خدمتتان عرض كردم راجع به هواپيماهاي 

هواپيما  دهند. اين دارند و آنها را با ريموت كنترل پرواز مي يب بازي كه موتوراسبا
كنند، تا پرواز كند. ولي اگر موتورش روشن نشود سقوط  مي هارا از جاي بلندي ر

شود و طبق قانون  كند. سقوطش هم سرعت تصاعدي دارد و مدام بيشتر مي مي
گيرد، تا آنكه به زمين  بيشتر ميشود شتاب  تر مي جاذبه، هر چه به زمين نزديك

تواند از  . اما، چنانكه گفتم، روشن شدن موتورش ميو متالشي گردد بخورد
ترين  ايم، با عالي سقوطش جلوگيري كند. حاال ما هم مثل همان هواپيما ساخته شده

تواند سرعت بگيرد و باال برود. اين موتور در درون  و مجهزترين موتوري كه مي
اند. به كجا؟ به  مان رها كرده ع انسانييي بهشت و مقام رفاهم از آن بلند ماست. ما را

براي آنكه به پرواز درآييم و اوج  نه براي زمين خوردن. سوي أسفل سافلين؛ اما
                                                           

  . 156) / 2بقره( .1



  
  
  
  
  

  9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 96شرحي بر سوره تين(
، جايي نيست كه بمانيم هم  اين وسط . دراگر موتورمان را روشن كنيمالبته  ،بگيريم
   خواهيم كرد.تصاعدي سقوط  تر و با سرعت با شتاب هر چه سريع زيرا

إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا آري، با يك استثناء: سقوط نكرد؟ توان  اما آيا مي
اتحالديگرييكي موتور ايمان :اين هواپيما دو موتور دارد كه فراموش نكنيم. الص ، 

 ر ماپس، موتور ما همان آمادگي و استعداد وجودي ماست كه د .صالح موتور عمل
ام، ولي  ختهرين استعداد باال آمدن و قيام ساگويد من تو را در بهت است. مي تعبيه شده

خودت بايد اين استعداد را از قوه به فعل برساني. اين آمادگي بالقوه و  ذاتي است، 
باال آمدن و تعالي در تو هست، اما بايد اين استعداد را در خود بپروراني و  استعداد

كني، تا هستي را روشن ن صالح دو موتور ايمان و عمل اگر اينكمال ببخشي. 
  همچنان در حال سقوطي.

را و چرا ما  به سقوط و هبوط بسپارد ما را بايدخدا چرا پرسيد كه  مي توان حال
بهشت  آن اشت؟ خوب، ما كه اول در بهشت بوديم، وليدر همان بهشت باقي نگذ

. فرموده خودت آفريده است اد بهشتي شدناستعد با ما نبود. خدا ما رامحصول عمل 
َوتلَْك الَْجنةُ الَّتي أُورِثْتموَها : پديد مي آيد بايد بهشتي شوي، كه بهشت از خود تو

. ميراث خودتان است، ميراث عملتان است بهشت اينگويد  مي 1.بَِما كُنتم َتعَملُونَ
به ما اين توفيق و امكان را  خواست به او داده شود. خدا يرايگان نيست كه هر كس

دهم كه باال بروي و صعود بكني. اگر  داده و گفته كه به تو انسان استعدادي مي
اي و  خودت رسيدهرسي. آن وقت  ميبه يقين به آن  ،ياستعدادت را به كار انداخت
اي. يعني درونت مبدل به بهشت شده. بهشت را تو بايد  با تالش خودت بهشتي شده

شود. پيش از اين، در سابقة  جاد كني. بهشت با عمل تو ساخته مياي تدر خود
اديم كه اين است مرتبه و جايگاه تو نشان د مانند سناريو آن را بهآفرينش، به صورتي 

تو؛ حاال خودت بايد آن را در خود بيابي. ما همه در درونمان اين استعداد نهاده شده 
شده  نهادهر يا زيتون ژن رشد و تكامل طوركه مثالً در دل آن تخم انجي است؛ همان

و كمال پيدا كرده آمده به هدايت الهي، نه به اراده و اختيار خود، باال البته است و 
  است، ولي نايل شدن انسان به كمال به اراده و آزادي او واگذاشته شده است. 

باال  ند وا كردهكه موتورشان را روشن  هايي انساناين  .فَلَهم أَجرٌ غَيرُ ممنُونٍ
» اَجر«پايان است.  رسند؟ مقصد بي ايمان و عمل صالح، به كجا مييعني با روند،  مي
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» غير ممنون«يعني آيد به معني قطع كردن.  مي» منّ«از » ممنون«يعني نتيجه و پاداش. 

ست كه بگوييم تا جايي است و حدي دارد. اجر الينقطع است. چيزي نياين پاداش و 
 نهايت ا بيتاين آسمان . قدر اوج بگيري برحسب اينكه تو چه ، امااست اندازه  بي

بروي، پس اجر تو به تناسب صعود تو  تواني و مي خواهي تو تا كجا مي ، امااست
  است.

با همة اين احوال، تو چگونه ممكن است دين را تكذيب  .فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ
اعتقاد به طوركلي  مثالً دين اسالم يا به» دين«از  مراد ممكن است تصور شود  كني؟

 اصل ايم كه اش را مراد گرفت. قبالً گفته بايد معني لغوي» دين«خداست. اما اينجا از 
خوانديم » ماعون« ي سوره در است. عمل ي نتيجه واقع در و پاداش و جزا »دين« معناي

كنند؟  را تكذيب مي» دين«ديدي آنهايي را كه آيا ن 1.أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِكه 
 شك و ترديد و خواهد بگويد كه اينها در وجود خدا يا قيامت يا نبوت ميندر اينجا 

 2.ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ .فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم: گويد مي انكار دارند، بلكه
 سند.ر رانند، به گرسنگان نمي از خودشان مي است كه يتيم را همين تكذيب اينها

گويد چنين  شود. مي شان و آخرتشان با اين اعمال ساخته مي قبول ندارند آينده گوئي
طوري  تو چه». جزا«دين يعني كند. پس،  كسي دارد عمالً دين را تكذيب مي

شود. اگر به يتيم رسيدي، اگر به  واهي به بهشت بروي؟ مجاني كه نميخ مي
تو » دين«گويد اين  گاه دنبالش مي اندگان و گرسنگان رسيدي و اگر ... آندرم

گيرد. هر تالشي  ي خودش را مي است؛ يعني جزاي تو است يعني هر كس نمره
شود دين.  ي آن را خواهيم ديد و عمل ماست كه پاداش ماست. اين مي بكنيم نتيجه

يوم م به كار رفته است؛ مثل يعني همين. البته دين در موارد ديگري ه» دين«معناي 
اش را به دستش  كارنامه ت است؛ يعني روزي كه هر كسكه نام ديگر قيام الدين
  د.بين ي عملش را مي دهند و نتيجه مي

خواهي  مي ي؟چه كاردركه چنين موتوري در درونت هست،  ، توپس ببين
ن هوا و ي سقوط يعني همي جاذبه ؟بيفتيي سقوط  در جاذبهكني و خودت را رها 

إِنَّ فرمايند:  هايي شيطاني و هواي نفس. تعبيري است از حضرت علي كه مي هوس

بهشت را در ازاي  يعني ها سختي درپيچي شده بهشت كادو الَْجنةَ حفَّت بِالَْمكَارِه
دهد كه مثالً  دهند. خدا به ما فرمان مي خوشمان بيايد به ما نمياز آنها كارهايي كه ما 
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ت را در راه حق فدا را تحمل كن، انتقام نگير، جان اتان قرض بده، ناماليمبه نيازمند

اي است كه  فرمايد بهشت مثل هديه اش سخت است. مي خوب، اينها همه ؛ كن
آوردنش  دركرده باشند، كه باز كردن و  يبندي و كادوپيچ چندين بار آن را بسته

بندي و  بستهاما  .فَّت بِالشَّهواتإِنَّ النَّار ح، دوزخ برعكس است امادشوار است. 
پس،  .لذات دنيايي يعنيخوشايند ماست.  امور تمايالت نفساني ما ودوزخ كادوپيچ 

موتور را بر خود هموار نكند، چون بايد به  كردنِ روشن ي است كه آدم سختيِطبيع
 گويد آن استعداد در تو هست كه از خودش فشار بياورد كه سرباال حركت كند. مي

ولي بايد زحمت بكشي. حال، چطور ممكن  ،مقام باالتر پيدا كني ،ي موجودات همه
و پرورش آن و نيل به كمال  را تواني آن استعداد است دين را تكذيب كني؟ آيا مي

توانايي تكامل، كه با انجير و زيتون مثال آن  رتواني چشم ب را تكذيب كني؟ آيا مي
تو شود كه  تكذيب نيست. چه چيز باعث ميببندي؟ اين قابل  ،را برايت آوردم

  ي عملت را ناديده بگيري؟ نتيجه
خلق  ها و زمين را براي چه خداوند آسمان 1َخَلَقَ اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحقِّو 
هر انساني به مقدار سعي و تالشش  براي آنكه 2.ولتُجزَى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت؟ كرده

آن را گونه  هما چ ست تايعني جهان در برابر ما رام و تسليم ا .دست آورد بهنتيجه 
   .كنيمتصاحب و تسخير 

 خداوند »حكم«حكم الحاكمين نيست؟ آيا خداوند أَ .أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمينَ
ست كه ا» دين«نهاده است. و يكي از آنها همين بركه نظامات و قوانيني  يعني همان

اش را خواهد گرفت. حكم  كار و كارنامه ي در خورِ نمره سرانجام روزي ر كسيه
كرده  كه او در جهان نافذ و ساري و جاري  خدا همين است؛ قوانين و نظاماتي است

  است.
ي اين سوره. سه آيه، و ففط سه آيه، در قرآن  اين توضيحاتي كلي بود درباره

لَقَد خَلَقْنَا  :آمده. يكي همين آيةبا هم » في«كلمة و » انسان«ي  است كه در آنها كلمه
و سومي  3.إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ»: عصر«ي  سوره 2 آيةدومي ، تَقْوِيمٍالْإِنسانَ في أَحسنِ 

يك حقيقت بيان  ،در اين سه آيه 4.في كَبدلَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ »: بلَد«سورة  4آيةهم 
گويد ما انسان  خوب فهميد. در اين سوره مي شود آيه را با هم مي شده است. اين سه

هم  »بلد«ي  را در باالترين و نيكوترين استعداد رشد و كمال آفريديم؛ در سوره
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سوگند و  يعني سختي.» كَبد«ايم.  خورد كه انسان را در سختي آفريده سوگند مي

اند، و اينكه انسان  دوران سختي داشته. به اين شهر و شهرهايي كه بِهذَا الْبلَدخورده 
الترين يابد. پس، اول آنكه تو با تعالي ميكند و   هاست كه رشد مي در سختي

ي و راحت و رفاه ئآسا دوم اينكه اين استعداد با تن استعدادها را در خود نهفته داري.
  پرورد. ها مي شود، بلكه در سختي يملنده و شكوفا نبارور و با

در حال زيان كه انسان  ،به زمان سوگند .إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ. والْعصرِ :و سرانجام 
در متن زيان است. چرا؟ براي آنكه موتور درون را روشن بلكه ديدن است و 

طوركه آدم به محصلي كه بسيار  خواهد تن به سختي بدهد. همان كند و نمي نمي
 ات دادهخدا با اين استعداد و موهبتگويد كه تو  تيزهوش و با استعداد است مي

به  و اي برسي تواني مدراج علمي و دانشگاهي را طي كني و در علم به مرتبه مي
هاي علمي قرار  ترين شخصيت بزرگاختراع و اكتشاف بپردازي و در رديف 

ي اينها مشروط به اين است  شود و همه البته نابرده رنج گنج ميسر نمي يري؛ وليبگ
شي و تالش كني و اين راه سرباال و ناهموار را طي كني. به همين كه زحمت بك

شود كه  دهد، گفته مي كند و استعدادش را هدر مي محصل، وقتي كه هيچ كار نمي
كني و عاقبت هم از اين بابت زيان بزرگي   بازي و عمرت را تلف مي داري ميتو 

  خواهي ديد.
د و تعالي او در گرو همت و كند كه رش اين سه سوره به انسان يادآوري مي 

. ولي در االّ الّذين آورد كه زحمت و تالش خود اوست. در هر سه آيه هم استثناء مي
دو چيز هم به آن دو اضافه كرده و در واقع هواپيماي وجود آدمي » عصر«ي  سوره

تو بايد  ها شخصيعني نه تن .وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِچهار موتوره شده است: 
كن به  هپس ديگران را توصي .ديگران را هم بايد با خود باال بكشيبلكه باال برود، 

حق و صبر و مقاومت. به آنها سفارش كن كه مقاومت كنند و سقوط نكنند؛ تالش 
اين  .بپرهيزند به آنها بگو كه از سقوطو  كنند تا باال بيايند. حق را به آنها نشان بده

خاطر نشان است كه ها در برابر يكديگر  ة اجتماعي و مسئوليت انساندرواقع آن جنب
و تأكيد  نشان مي دهد كند. پس، اين سه سوره سه شأن يك حقيقت واحد را مي
كه يگانه راه نجات ايمان و عمل صالح است. اين دو است كه استعدادهاي  كند مي

در ا مهمة  ها دشوار است.آورد. و البته و صد البته هر دوي آن ما را به فعليت در مي
از دست  گذرد و ميازاي لحظاتي كه  دربتوانيم  ، مگر آنكهمتن خسران قرار داريم
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كه ي شما توفيق دهد  شاءاهللا كه خداوند به همه دست بياوريم. ان دهيم چيزي به مي

كنيد و   يشتر بتوانيد بارور و بالندههر چه ب راوجودتان  ي خدايي استعدادهاي بالقوه
  .صدق اهللا العلي العظيمفرمايد.  به خير مان را ختم همه عاقبت اوندخد

 


