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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 
  ٢٠١٦ اگست ٠٣

  

 ١٨ -  تفسير احمد
 ١ -  التينۀتفسير سور ترجمه و

  

   استت آي٨مکی بوده و داراى  نازل شده و»  مكه«اين سوره در 

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ِوالتين والزيتون ُِ ْ َّ َ َوطور سينين ﴾١﴿ َِّ ِ ِ ِ ُ ِوھذا البلد األمين ﴾٢﴿ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ٍلقد خلقنا اإلنسان فی أحسن تقويم ﴾٣﴿  َ ِ ِْ ْ َْ َ َْ َ ِ َ َ َ ََ َثم رددناه أسفل  ﴾٤﴿ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ

َسافلين ِ ِ ِإال الذي ﴾٥﴿ َ َّ ٍن آمنوا وعملوا الصالحات فلھم أجر غير ممنونِ ْ ُْ َُ َُ ُْ َْ ٌ ََّ َ َ ِ ِ َِ ُ َ ِفما يکذبک بعد بالدين ﴾٦﴿ ََ ِِّ ُ ْ َ َ ُ ُِّ َ َ ِأليس هللا بأحکم  ﴾٧﴿ َ َ ْ َْ َِ ُ َّ َ َ

َالحاکمين ِ ِ َ ْ ﴿٨﴾ 

  

 :معلومات مؤجـز 

يکصدو وشصت و پنج ) ١۶۵(سی و دو کلمه،  ) ٣٢(ھشت آيت، ) ٨(رکوع، ) ١(است و دارای  مکی» التين «ٔسوره 

 .سی و سه نقطه است ) ٣٣(حرف، و 

  

 :ترجمه مؤجز 

  هللا الرحمن الرحيمسمب

   مھربانۀبه نام هللا بخشند

 يا دو معبد بزرگ کعبه و بيت ون معروف انجير و زيتۀدو ميو(قسم به تين و زيتون   )١(»   و التين و الزيتون«

  )المقدس

 ) سيناو قسم به طور((2) » و طور سينين « 

ّمکه معظم(و قسم به اين شھر امن و امان  ( (3) » و ھذا البلد اال مين «  ّ( . 

 ).بيافريديم) در مراتب وجود( ما انسان را در نيکوترين صورت  کهًايقن( (4) »  تقويمأحسن  االنسن فىخلقنالقد « 

) جھنم و پست ترين رتبه امکان(لينبه اسفل ساف) به کيفر کفر و گناھش ( سپس  ((5)  »سفل سفلين أثم رددنه « 

 ).برگردانيديم
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ر شدند که به آنھا مگر آنان که ايمان آورده و نيکوکا ( (6) »جر غير ممنون أمنوا و عملوا الصلحت فلھم أإ ال الذين « 

 ). کنيمءعطا) بھشت ابد(پاداش دائمی 

 را ء را بر آن داشت که دين حق و روز جزاچه تو) ای انسان مشرک ناسپاس(پس  (    (7)»فما يكذبك بعد بالدين « 

 )تکذيب کنی؟ 

 عالم نيست؟) حاکم مطلق(درترين و عادل ترين حکمفرمايان آيا خدا مقت (   (8)»ليس هللا بأ حكم الحاکمينَأ«

  

 :  تسميه وجه

ر چيز پر که پروردگار عزوجل در آغاز اين سوره به چھا: دارند  اين سوره را مفسرين چنين بيان میۀعلت تسمي

 .اھميتی  قسم  ياد کرده است

 » قسم به انجير و زيتون ، يا قسم به سرزمين شام و بيت المقدس  :که می فرمايد  طوری«

 .ٔاول اين سوره اخذ گرديده است  تازآي »التيـن « نام اين سوره 

 و   خيرات  در انجير و زيتون بدين معنی ومفھوم است که »  زيتون«و » انجير: تين«قسم  پروردگار در آغاز سوره به 

 . متعددی نھفته است   بسياری  بركات

 خودشناسی انسان  را ۀاشاره به مراحل چھار گان»  التين«ٔين گونه قسم ھا  در سوره برخی از مفسرين می نويسند که ا

َّإن« :تمی رساند، و ناظر به آي َهللا ِ َاصطفى َّ َ َآدم ْ ًونوحا َ ُ َوآل َ َإبراھيم َ ِ َ ْ َعمران َآلَو ِ َ ْ َعلى ِ َالعالمين َ ِ َ َ   .است » ْ

 ).که در جنت به آن آراسته بود( آدم عليه  السالم  اشاره است به دوران و مقام » تين  « -

  .ذکر گرديده است ) ٔکه تفصيل آن در سوره آل عمران(به مقام حضرت موسی عليه السالم  طور سنين اشاره -

 دين اسالم ميسر ۀحضرت محمد صلی هللا عليه وسلم دارد که تنھا در ساياشاره به مقام رفيع  »بلد آمين  « -

 .يعنی انسان با طی اين مراحل است که به احسن تقويم می رسد). ٔسوره آل ابراھيم( است

و » تين«مقصود از  -: عمل آورده اند که عبارتند ازه ب» زيتون«و » تين«ھکذا مفسرين تفسير ھای مختلفی  براي 

  مان دو ميوۀ معروف است؛ھ» زيتون«

 مسجد شھر قدس است؛» زيتون«روي كوه جودي بنا كرد و ) ع(مسجدي است كه حضرت نوح» تين «-

 يابد؛ ي است كه درخت انجير و زيتون در آن پرورش ميئھا اشاره به سرزمين» زيتون«و » نتي «-

 نام دو كوه در شام است؛» زيتون«و » تين« -

  شھر است؛نام دو» زيتون«و » تين« -

 نام دو مسجد در شام است؛» زيتون«و » تين«-

 مسجد اقصي است؛» زيتون«مسجدالحرام و » تين«-

 شھر قدس است؛» زيتون«شھر دمشق و » تين«-

 مسجد شھر قدس است؛» زيتون«مسجد دمشق و » تين«-

 كوھي در شھر قدس است؛» زيتون«كوھي است كه دمشق بر آن بنا شده و » تين«-

 مسجد شھر قدس است؛» زيتون«و ) ٢١: كھف(جد اصحاب كھف مس» تين«-

 است؛» طور زيتا«كوه » زيتون«و » طور تينا«كوه » تين «-

 است؛) ع(اشاره به دوران حضرت نوح» زيتون«و ) ع(اشاره به دوران حضرت آدم» تين«-

 سرزمين فلسطين است؛» زيتون«و » تين«-
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 .سند که ھدف اززيتون ، ھمانا زيتون بيت المقدس است نوي  که در تفاسير خويش میی ھستند مفسرين-

  

 :کوه زيتا يا کوه زيتون 

خوذ شده است ، کوه زيتون را اعراب أم  زيادی در اين کوه وجود داشته ،ۀنام کوه زيتون از درخت زيتون که به انداز

اين کوه در شرق شھر .موقعيت دارد  طور باالی اين کوه ۀنيزمی شناسند وقري» طور زيتا « و يا کوه »  کوه طور « به 

ً اارتفاع اين کوه از سطح بحر  تقريب . است که بر تمام شھر بيت المقدس مشرف می باشد یبيت المقدس واقع است ، کوھ

می گويند حضرت مسيح عيسی بن مريم به منظور فرار از آزار و اذيت يھوديھا به  کوه  . رسد متر می ٨٢۶به 

، ای قاتل انبياء و ای شھری که به  ای اورشليم:  گفته است  در انجيل متی خطاب به بيت المقدس و پناه می برد زيتون

سوی فرستادگان الھی سنگ پرتاب می کنی ، چند بار خواستم فرزندان ترا ھمان گونه که مرغ جوجه ھای خود را زير 

ا به صورت مخروبه ای برای شما باقی پر و بال خود می گيرد جمع کنم ولی نخواستيد پس برويد که اين منزل تنھ

 .خواھد ماند

  

 :اسباب نزول 

که در زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : روايت کرده است ) رض(ابن جرير از طريق عوفی از ابن عباس 

 داده ،   شان را از دستۀاشخاصی بودند که سن وسال شان باال رفته پير شده  بودند وقتی که به دليل پيری عقل وانديش

پس خدای متعال وحی فرستاد وآنھا را معذور داشت . در اين باره آنھا از پيامبر صلی هللا عليه وسلم سؤال کردند 

 .وفرمود اجر وپاداش اعمال خيری که در راه  اسالم قبل از دست دادن عقل وخرد خود انجام داده اند نصيب آنھا ست 

  :  سورهیمحتوا

بعد از شمردن . پردازد اين سوره به آفرينش، مراحل تکامل، و انحطاط انسان می: يم  ور شدآکه در فوق ياد  طوری

 .گيرد  خداوند پايان میۀ قيامت و حاکميت مطلقألۀکيد بر مسأعوامل نجات انسان، با ت

 مفيده ۀ مبارکه بسيار جلب توجه می کند اين است که چرا پروردگار با عظمت ما  به دو ميوۀنکته ای که در اين سور 

 به توضيح آن در روشنی نظريات وتفاسير مفسرين خواھم ًا هللا مختصرءقسم می خورد که انشا» انجير و زيتون«

 پرداخت؟

  

   : ترجمه و تفسير 

ِوالتين والزيتون «  ُِ َّ َ   !انجير و زيتون» بلد « قسم به (   » َِّ

عروف ومشھوری است که مردم از آن روغن مفيده ھمان زيتون م»  زيتون  « و » انجير« در لغت به معنى  » تين «

 . ورند آدست می ه را ب

 معروف است يا ھدف از قسم پروردگار چيزی ديگری است؟ مفسران  ۀکه  آيـا ھدف قسم به اين دو ميو درمورد اين

  رظ  نتعدادی از  مفسرين بدين . دويالت  وتحليل  ھای مختلفی را در اين مورد ارائه فرموده انأتفاسير، ت

ی که خواص تداوی فوق العاده ئ مفيده غذاۀ معروف و مشھور در اين  سوره اشاره به  خوراکۀاند که ذکر اين دو ميو

 .، می باشدزياد ومختلف  النوع را دارد

که  طوری: در اين سوره نيست، بلکه ھدف ازآن» تين وزيتون « برخی از مفسران بدين باور اند که ھدف از آن ميوه 

موقعيت »  سبيت المقد«و »  دمشق«دو كوه معروف و مشھوری است كه درشھر  :ور شديم عبارت ازآ ھم ياد در فوق
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ث شدن حضرت موسی عليه وواين دو سرزمين، محل قيام بسيارى از انبياء و پيامبران بزرگ خداست، يکی مبع. دندار

ه وسلم است که از فحوای قسم ھای آيت سوم و عيل عليه السالم ومحمد صلی هللا علياث شدن اسموالسالم وديگری مبع

 .توان فھميد  می،چھارم كه از سرزمينھاى مقدسى ياد مى كند

ِالتين « :برخی از مفسرين می فرمايند که وذکر آن در اين سوره  اشاره به دوران آدم عليه السالم  است كه او . انجير : »ِّ

:  ا انجير را برای پوشش عورت خويش مورد استفاده قرار دادندبس وزوجه اش بی بی حوا در جنت، برگ درختان و چه 

 .عمل آمده استه ب) ٢٢ /  ٔسوره  اعراف(طوريکه ذکر آن در

ِالزيتون« ٔکلمه  ُ گويا در آخرين مراحل طوفان، نوح . كه آدم دوم لقب گرفته است. زيتون اشاره به دوران نوح است:  »َّ

ٔكبوتر با شاخه زيتونی بازگشت، از . جو كند و دن خشكی از زير آب جستٔكبوتری را رھا كرد تا درباره پيدا ش
  . بازگشت کبوتر و نشستن  آن بر شاخه زيتون نوح عليه السالم  استـنباط نمود که  طوفان ديگر به پايان خود رسيده است

كه » طور زيتا « كوه .  از عرب ھا  شھرت داردیحيث سمبول  صلح و امنيت در بين تعداده  زيتون بۀطوريکه شاخ

ّجزء عم شيخ محمد عبده : مراجعه شود. ( ّالمقدس است در بيت ّ .( 

!  آری. » است  خود انجير و زيتون   سوگند به  تعالی  مراد حقًظاھرا« : می نويسد» بحرالمحيط« در تفسير  مفسر ابوحيان

 شده  كاھد، خالص  را می  لذت  كه یئھا ھا و آاليش  از تيرگی  كه است  ای ير ميوه انجير سوگند خورد زيرا انج  به  تعالی حق

.   دوا  و ھم  ميوه ھم،   غذاست  انجير ھم شود ھمچنين  می  خورده  و دانه  و گوشت  با پوست آن  تمام  كه  آن  سبب  به است 

گرده  ۀكنند ، پاك  بلغم ۀ دھند ، كاھش  طبع ملين  است  یئد، دوامان  بسيار نمی  در معده ه ك  و زودھضم  نرم  است یئانجير غذا

 . ھا  ميوه ترين  و ستوده   از بھترين  است ای  و ميوه ]ِتلی[ و طحالجگر   مسامات ، بازكننده  بدن ۀ كنند ، فربه ھا و مثانه 

،  است  ميوه   نيز ھم اما زيتون.   است  بدن ا برایآنھ ترين  ھا و مغذی  ميوه  انجير مفيدترين  نيز برآنند كه  از اطباء بسياری

 .ورد آعمل ه  از دوا ھای استفاده ب  بسياری  در تركيب توان از آن در  ورد وھم میآدست ه توان از آن روغن ب وھم می

َوطور سينين «  ِ ِ ِ ُ   ) !و قسم  به طور سينين  (» َ

َطور سينين «  ِ ِ ِ يت دارد وحضرت موسی عليه السالم در باالی آن به ع  موقاسم كوھی است كه در صحرای سينا: »ُ

: ٔسورهمراجعه شود به ( تابيدن گرفت ائیه نور شريعت موسدر كنار اين كو. پرداخت مناجات با پروردگار با عظمت 

  .که درميان مصر و فلسطين امروزى موقعيت دارداست طور سينين، ھمان وادى سينا  ) .۵٢ /  مريم

  خصوصه  سينا موقعيت داشته ، اين کوه در دين ابراھيمی وبۀی است که در شبه جزيرئ کوه ھاۀکوه طور از جمل

تعداد کثيری از روايات دينی يھودی به اصطالح از ھمين کوه سر چشمه  . از موقعيت خاصی برخوردار است دين يھود

 .می گيرد 

نجا  رسيدند ودر جوار آن خيمه آاز ترک مصر به  است که بنی اسرائيل بعد از سه ماه یکوه طور عبارت از ھمان کوھ

 .زدند

 سامری در ھمين ۀمطابق برخی از روايات اديان ابراھيمی، خداوند شريعت را آنجا به بنی اسرائيل عطا کرد ، گوسال

 .کوه ساخته شده است

. تش بر وی تجلی نمودآ ۀدر اين کوه برای اولين بار وحی بر موسی عليه السالم نازل ودر زير درخت زيتون به وسيل

 )١٧:١۶خروج (

 .اين کوه به نام ھای کوه حوريب ، جبل هللا ، جبل موسی  در بين مردم شھرت دارد 

 . مايلی جنوب العريش واقع می باشد ٣٠ ۀ متر از سطح بحر ارتفاع دارد وبه فاصل٢٢٨۵اين کوه 

ِوھذا البلد األمين «  ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ   ) !ّمكه(امين و سوگند به اين شھر  وقسم  (» َ
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ِالبلد األمين «  ھدف از  ِ ِ َ َ  معظمه است ، سرزمينى كه حتى در عصر جـاھـلـيت ھم به ۀسرزمين  مک.  يا شھر امين : » ْ

 . و كسى درآنجا حق تعرض به ديگرى نداشت   امن و حرم خدا شمرده مى شدۀعنوان منطق

، نه باشد ه برای حيوانات ، درختان و گياھان وپرندگان مینه تنھا برای انسانھا ، بلک »امين«حيث شھر ه  معظمه بۀمک

تفصيل (گردد، مگر انواعی از نباتات كه مردم بدانھا نيازمندند  شود و نه گياھی كنده می جانداری درآنجا كشته می

ّ در جزء عم شيخ محمد عبده مطالعه فرمايدتوان بيشتررا می  ) . يد ئّ

ِ األمين«   ).۵٧ /   ، قصص٩٧ /  عمران  ، آل١٢۶/  بقره ۀمراجعه شود به سور(امان سرزمين دارای امن و :  »ِ

گونه مناقشه را ايجاب نمی کند،  دارای مفھوم واضح وروشن است که ھيچ» طور سنين وبلد االمين « در اين آيات 

سالم ومحمد عيل عليه الاث شدن اسموث  شدن حضرت موسی وديگری مبعويکی  مبع: ور شديمآکه در فوق ياد  طوری

 .صلی هللا عليه وسلم است

قرآن غور کنيم ، به وضاحت در خواھيم يافت که ميان اين دو سرزمين فقط يک از ی آيات ديگری ئاگر در روشنا

، در جليل  القدر در آن مبعوث شده اندکه ھر دو منسوب به پيامبران اند ودو پيامبر  شباھت خاصی وجود دارد  وآن اين

وسی عليه وسلم ودر بلد االمين پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبعوث شد ، ھر دو مبعث پيامبران طور سينا حضرت م

 .ومھبط وحی اند

 واضح وھويداست ، زيرا اين دو سرزمين که مھبط وحی ًب قسم کامالارتباط قسم به طور سنين وبلد االمين ، با جوا

خوبی گواھی می دھند که در انسان  استعداد ھای ه  ، ببوده وبزرگترين شخصيت ھای تاريخی در آن تبارز کرده اند

 بزرگی گذشته شده ودر بھترين ساختاری آفريده شده ، مگر وجود اين پيامبران بزرگ وجليل  القدر که به آن  مقام بلند

 ۀع وعميقی را رھبری کردند ، وچون مشعل فروزان درخشيدند وشب تيره وتار جامورفيع رسيدند، ھريک انقالب عظيم

 . جھل زده وستم زده را روشن کردند

 بدان اشاره نموديم ، درآيت ذيل به جواب قسم پرداخته چنين ًابعد از ذكر اين قسمھاى پر محتواى چھارگانه که مختصر

 :مى فرمايد

ٍ لقد خلقنا اإلنسان فی أحسن تقويم  « ِ ِْ َْ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ََ   .ايم  ل و زيباترين سيما آفريدهدر بھترين شك) از نظر جسم و روح(ما انسان را   » َْ

َلقد خلقنا «  َْ َ َْ ِأحسن «. جواب قسمھای چھارگانه است  : ». . . َ َ ْ  بھترين . زيباترين : » َ

 و نـظـام معتدل و كيفيت شايسته است ، و گستردگى  بـه مـعـنـى در آوردن چـيـزى بـه صـورت مـنـاسـب   »  تـقـويـم«

، و ھم از نظر  و شايسته آفريد، ھم از نظر جسمىكه خداوند انسان را از ھـر نـظـر موزونمفھوم آن اشاره به اين است 

روحى و عقلى ، چرا كـه ھـر گـونـه اسـتـعـدادى را در وجود او قرار داده ، و او را براى پيمودن قوس صعودى بـسـيار 

را در او جا داده و آنقدر شايستگيھا به او  )عالم كبير( كه انسان جرم صغيرى است ،  و با اين عظيمى آماده ساخته 

شده ) ٧٠ ت اسراء آيۀسور(بخشيده كه اليق خلعت و لقد كرمنا بنى آدم ما فرزندان آدم را كـرامت و عظمت بخشيديم 

پس بزرگ و پر بركت است » فتبارك هللا احسن الخالقين« : است ھمان انسانى كه بعد از اتمام خـلقـتـش مـى فـرمايد

 ! كه بھترين خلق كنندگان استخدائى

اسـفـل «ولى ھمين انسان با تمام اين امتيازات اگر از مسير حق منحرف گردد چنان سقوط مى كند كه بـه

تـريـن مـراحـل بـاز گـردانـديـم  پـائيـنه  بعد مى فرمايد سپس ما او را بـتكـشـيـده مـى شـود، لذا در آيـ » السـافـليـن

 ».فل سافلينثـم رددنـاه اس«يعنی

مـى گـويـنـد ھـمـيشه در كنار كوه ھاى بلند دره ھاى 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 استعدادھاى سرشار 
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 و اگر اين ھمه ھوش و استعداد را در   افتخار قرار مى گيردۀده كـنـد بر باالترين قلكه اگر در طريق صالح از آن استفا

  .طريق فـسـاد بـه كـار انـدازد بـزرگـتـريـن مـفـسـده را مـى آفـريـنـد و طـبـيـعـى اسـت كـه بـه اسفل السافلين كشيده شود

َثم رددناه أسفل سافلين «  َِ ِ َ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َّ ِو از زمره بدترين مردمان  ( )گردانيم ِترين پستان برمی به ميان پستسپس ما او را (  » ُ
   ).گردانيم  می

ُرددناه «  َ ْ َ ّرد(کلمه . ھيم د او را قرار می.گردانيم  او را برمی: » َ  و معنی ضمنی جعل ،  را به معنی اصلی برگرداندن ) َ

  ). المعانی  روح( اند  يعنی قرار دادن و ساختن دانسته

َأسف«  ْ   . به يا منصوب به نزع خافض استٌ مفعول. ترين پائين: » َل َ

َسافلين «  ِ ِ گيرند  ّجمع مذكر سالم است و مراد انسانھائی است كه امتياز انسانيت خود را ناديده می. پستان . ن يتر پائين: »َ

 واالی ۀند ، و از درجكن دينی را طی می ، و به جای پيمودن قوس صعودی ايمان و دينداری ، قوس نزولی كفر و بی

ّاعلی عليين به ژرفای گودال اسفل سافلين فرو می َرددناه أسفل سافلين « . افتند  ّ َِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ   اين بند ، بدين واقعيت اشاره دارد كه : » ْ

 كنند گيرند ، از مقام انسانيت سقوط می كسانی كه راه كفر و شرك و ستمگری و زورگوئی و ساير مفاسد را در پيش می

تفصيل اين . ( دوزخيانندۀ ناپاكان ، و در آخرت از جملۀ و در دنيا از زمر آيند  و در نظر خدا از پستان پست بشمار می

  .يدئمطالعه فرما ) ۶ /   ، بينه٢٩ /  ّ ، فصلت٩٨ /  ّ ، صافات١۴۵/ نساء    : ۀموضوع را درسور

کند که به  ، اگر از مسير حق منحرف گردد چنان سقوط می که برايش داده شده است یھمين انسان با تمام اين امتيازات

  .شود اسفل السافلين کشيده می

  ادامه دارد

 

 
 


