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بایستگی حفاظت از جنگل در آموزههای وحیانی
اسماعیل

اسالمی1

1دکترای تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده
از دیدگاه پیامبر اسالم جنگل امور عامالمنفعه محسوب میشود و بریدن درختان و آتشزدن آنها و نابود کردنشان حتی در
شرایط خاص را هم مزموم دانسته و تخریب جنگلها و قطع درختان را از مصادیق بارز فساد در زمین میداند .هدف از این
پژوهش بررسی بایستگی حفاظت از جنگل در آموزههای وحیانی میباشد .در این مقاله از روش کتابخانهای ،قرآن ،معانی و
تفاسیر معتبر و مشهور و روایات اسالمی استفاده شده است .آموزههای وحیانی مجموعهای از معارف الهی را فراروی آدمی قرار
میدهد و نیازهای واقعی انسان ،اعم از مادی و معنوی را به طور بسیار دقیق بیان نموده است .بخشی از این معارف درباره
اهمیت درختکاری و حفظ و حراست از جنگلهاست که بسیار سازنده میباشد و به درستی که عمل کردن به آنها میتواند
نیازهای انسان را برآورده سازد و بشریت را از بحرانها ،چالشها و خطرات بزرگ و احتمالی که به دست بشر پدید میآید از
بین ببرد .در این مقاله بخشی از کالم خداوند متعال و گفتار و سیره انبیا الهی و ائمه معصومین (ص) پیرامون اهمیت
درختکاری و حفظ و صیانت از جنگل با هدف تولید فرهنگ که زمینهای برای فراگیر کردن حفظ منابع خدادادی میباشد بیان
گردیده است تا بندگان خداوند از این نعمت الهی نهایت استفاده را ببرند .همچنین با عمل کردن به آن ،زیباییها و جذابیت
چهره اسالم رحمانی را به جهانیان نمایان سازند.
واژههای كلیدی :جنگل ،توسعه پایدار ،سیره انبیاء ،توسعه اقتصادی و فرهنگی ،منابع خدادادی
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مقدمه
درختان در اجتماع زیستی خود بهصورت جنگل ،بهعنوان یکی از مهمترین سیستمهای زیستمحیطی بهحساب میآیند .جدا از
اهمیت اقتصادی ،بدون شک جنگلها تضمینکننده بقا و پایداری آب ،خاک و هووای سوالم هور سورزمینی هسوتند و پشوتوانه
مطمئنی برای نگهداری و توسعه کشاورزی و سایر منابع تغذیه انسان به شمار میآیند .جنگلها چیوزی بویش از مجموعوهای از
درختان هستند و به عنوان میراث طبیعی نقش مهمی در زندگی انسانها دارند .جنگل یک عنصر ذاتی از منظر و وجود انسوان
میباشد و بسیاری از کارکردهای اکوسیستم را فراهم میکند .ادیان الهی در برگیرنده آموزههای بزرگی بور رورورت حفاظوت از
محیطزیست و عناصر طبیعت هستند .طبیعت و محیطزیست در عین حال که در اختیار انسان به عنوان خلیفه الهی هسوتند و
به عنوان نشانهای از قدرت الهی توصیف شدهاند که این «خلیفه» را آن گونه که شایسته است متعهد به حفظ و حراسوت از آن
مینماید ( .)Boubkeur, 2007محیط زیست در اسالم «امانتی» است که به انسان سپرده شده تا از آن به نحو مناسبی استفاده
نماید ( .)Naser, 1968امام علی (ع) دربارهی مسئولیت انسان در برابر آنچه که پیرامونش میگوذرد میفرماینود کوه " از خودا
بترسید درباره بندگان و شهرهای او زیرا که در قیامت مورد سوال واقع میشوید از همه چیز حتی در مورد امواکن و حیوانوات".
در اسالم همه موجودات اعم از جاندار و بیجان قابل احترام هستند و هر آنچه که از این سو بیجوان و خواموش بنظور میرسود،
آنسویش که بسوی پروردگار میباشد زنده و گویا است .آنچه که در آسمانها و زموین و بوین آنهوا اسوت یعنوی هموه اجوزای
طبیعت از جمله درختان و ستارگان و هستی در حال تسبیح خداوند هستند و بر او سجده میکنند (سووره اسورا  .)44بوه ایون
ترتیب یکی از مهمترین وظایف انسان آن است که عامل تخریب و تباهی طبیعوت و عناصور موجوود در آن نباشوند .تخریوب و
آلودگی محیط زیست مانعی برای انسان در جهت راه جستن بوه عوالم ملکووت و عبوور از جهوان جموادی و طبیعوت بوه درون
پدیدهها و عمق و باطن آنها نیز است .شناخت طبیعت و قوانین طبیعی به معنای درک "اسالم" یکی از شویوههای تسولیم در
مقابل اراده الهی است .تفکر درباره طبیعت اجزا و عناصر آن و همچنین قوانین و نظام حاکم بر هسوتی یکوی از مقووبت بسویار
مهمی است که متون اسالمی به عنوان یکی از ابزارهای شناخت ،انسان را به آن ترغیب و توصیه میکنند .لذا در ایون پوژوهش
به بررسی بایستگی حفاظت از جنگل در آموزههای وحیانی می پردازیم.
مواد و روش
روش این پژوهش به صورت کتابخانهای و استفاده از سایتهای معتبر علمی و پژوهشی ،کتب و منابع معتبر دینی ،آیات قرآن و
روایات اسالمی میباشد.
اهمیت درختکاری در اسالم
ائمه معصوم(ع) در روایات بهطور مستقیم به درختکاری امر کردهانود و بوا صوراحت از فضویلت و ارزش آن سوخن گفتهانود .در
روایتی از پیامبر گرامی اسالم (ص) بر درختکاری تأکید شده است و با لحن خاص بدان اهتمام میورزد و طبق حدیثی حضورت
میفرماید اگر عمر جهان پایان یابد و قیامت برسد و یکی از شما نهالی دردست داشته باشد چنانچه بوه قدرکاشوتن آن فرصوت
باشد باید فرصت را از دست ندهد و آن را بکارد .عالوه بر روایات فراوانی که درتشویق به درختکواری نقول شوده اسوت ،کاشوت
درخت را میتوان از اعمال صالح قرار داد و آن را از مصداقهای روایات و آیاتی که به آن تأکید کردند دانست .برپایه روایتی امام
صادق (ع) فرمود مؤمن پس از مرگ از شش خصلت سود میبرد؛ فرزند صالح که برایش آمرزش بطلبد ،قرآنی که خوانوده ،چواه
آبی که حفر کرده و درختی که کاشته است ،و در روایت دیگری امام صادق (ع) میفرماید خداوند درخت را برای انسان آفریوده
از اینرو درخت بکارید ،آن را آبیاری کنید و در حفظ آن بکوشید ،و ...
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تأثیر گیاهان بر جسم و جان در منظر قرآن و روایات
گیاهان و درختان سهمی بسزا و نقشی بسیار مهم در زندگی بشر دارند ،همچون تلطیف هوا ،تعادل دموای محویط ،حفاظوت از
خاک و تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز انسان ،اندکی از سودمندیهای فراوان آنهاست و تماشای گیاهان خرم و سرسوبز
و نگاه به مناظر جذاب آنها از مواردی است که اسالم به آن دعوت کرده است و تعبیر معصومان (ع) در بیان فایدههای پرشومار
گیاهان حیرتانگیز است ،بهطوریکه قرآن کریم در آیههای  ۶3سوره مبارکه حج ۷ ،سوره مبارکه ق و  ۶۰سووره مبارکوه نمول،
گیاهان را شادیآفرین دانسته و آنها را به بهجتانگیزی توصیف میکند.
همچنین در سخنان معصومان (ع) نیز از تأثیر مثبت گیاهان بر جسم و جان آدمی صحبتهای بسیاری به ما رسویده اسوت ،در
روایتی از امام موسیبنجعفر (ع) چنین نقل شده است نگاه به گیاهان خرم و سرسبز ،چشم را جال میدهد و بوه روشونایی آن
میافزاید .از این روایات چنین نتیجه میگیریم که هرگاه آدمی خرمی گیاهان و درختان سرسبز را تماشا کند ،غرق در سورور و
لذت میشود و روان وی آرام وجانش به تازگی و طراوت میگراید ،بهطوریکه اموام صوادق (ع) بوه مفضول میفرمایود نگواه بوه
گلهای رنگارنگ و درختان سرسبز خرم چنان لذتی به آدمی میبخشد که هیچ لذتی را با آن برابر نمیتوان کرد.
منابع طبیعی همانند جنگل و درخت از مصادیق بارز و آشکار نعمتهای الهی و مواهب خدادادی برای انسان اسوت؛ لوذا انسوان
وظیفه دارد در حفظ ،حمایت ،احیا و آبادانی منابع طبیعی نهایت دقت و کوشش را به خرج داده و شکر نعمت را بهجا آورد.
واژه درخت در قرآن كریم
درخت یکی از آفریدههای شگفتانگیز خداوند است که دقت در آن قدرت بیزال الهوی را بوه تصوویر میکشود .در قورآن کوریم
وجود درختان بهعنوان نشانه الهی مطرح میشود که می تواند قدرت پروردگار را در خلق چنین ارگانیسم پیچیده یا از یک بوذر
و نهال کوچک نشان دهد.
در آیه  ۶۰سوره نمل در رابطه با درخت آمده است أَمََّنْ خَلَقَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السََّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ
بَهْجَةٍ مَا کَانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللََّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ (نمل )۶۰؛ آیا بتهایی که معبوود شوما هسوتند بهترنود) یوا
کسی که آسمان ها و زمین را آفریده؟! و برای شما از آسمان ،آبی فرستاد که با آن ،باغهوایی زیبوا و سورورانگیز رویانودیم؛ شوما
هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید! آیا معبود دیگری با خداست؟! نه ،بلکه آنها گروهوی هسوتند کوه (از روی نوادانی،
مخلوقات را) همطراز (پروردگارشان) قرار میدهند.
شوجَرٌ
شورَابٌ وَمِنْوهُ َ
همچنین در آیه  1۰و  11سوره نحل در رابطه با درخت آمده است هُوَ الََّذِی أَنْزَلَ مِنَ السََّمَاءِ مَاءً لَکُمْ مِنْهُ َ
فِیهِ تُسِیمُونَ (نحل )1۰؛ او کسی است که از آسمان ،آبی فرستاد ،که نوشیدن شما از آن است؛ و (همچنین) گیاهان و درختانی
که حیوانات خود را در آن به چرا میبرید ،نیز از آن است .یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزََّرْعَ وَالزََّیْتُونَ وَالنََّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ کُولَِّ الثََّمَورَاتِ إِنََّ
فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکََّرُونَ (نحل )11؛ خداوند با آن (آب باران) ،برای شما زراعوت و زیتوون و نخول وانگوور ،و ازهموه میوههوا
میرویاند؛ مسلماً در این ،نشانه روشنی برای اندیشمندان است .در آیه  ۷1و  ۷2سوره واقعه نیوز جهوت نمایوان کوردن قودرت
شوجَرَتَهَا أَمْ
ْشوأْتُمْ َ
خداوند آمده است أَفَرَأَیْتُمُ النََّارَ الََّتِی تُورُونَ (واقعه  )۷1؛ آیا درباره آتشی که میافروزید فکر کردهاید؟ أَأَنْتُمْ أَن َ
نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (واقعه  )۷2؛ آیا شما درخت آن را آفریدهاید یا ما آفریدهایم؟
نیز در آیه  ۶۸سوره نحل خداوند قدرت خود را در رفتار زنبورعسل در کوهها و درختان نشان میدهد و میفرماید وَأَوْحَى رَبَُّوکَ
إِلَى النََّحْلِ أَنِ اتََّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشََّجَرِوَمِمََّا یَعْرِشُونَ (نحل )۶۸؛ و پروردگار توبه زنبورعسل «وحی» (و الهام غریزی)
نمود که «از کوهها و درختان و داربستهایی که مردم میسازند ،خانههایی برگزین .تمامی مخلوقات خداوند به تسوبیح و ذکور
حمد الهی مشغولند .درختان نیز بهعنوان دستهای از مخلوقات بهطور مداوم به تحمید الهی مشغولند ،بهطوری که در بسیاری از
آیات قرآن به تسبیح و سجده درختان اشاره شده است .برای مثال خداوند متعال در آیه  ۶سووره الورحمن میفرمایود وَالونََّجْمُ
وَالشََّجَرُ یَسْجُدَانِ (الرحمن  )۶؛ و گیاه و درخت برای او سجده میکنند .همچنین در آیه  1۸سوره مبارکه حج بیان شده أَلَمْ تَرَ
أَنََّ اللََّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السََّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ وَالشََّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشََّجَرُ وَالدََّوَابَُّ وَکَثِیورٌ مِونَ النََّوا ِ وَکَثِیورٌ
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حَقََّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ یُهِنِ اللََّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنََّ اللََّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ (حج  )1۸؛ آیا ندیدی که تمام کسانی که در آسومانها و
کسانی که در زمینند برای خدا سجده میکنند؟! و (همچنین) خورشید و مواه و سوتارگان و کوههوا و درختوان و جنبنودگان ،و
بسیاری از مردم! امَّا بسیاری (ابا دارند ،و) فرمان عذاب درباره آنان حتمی است؛ و هر کس را خدا خوار کند ،کسوی او را گراموی
نخواهد داشت! خداوند هر کار را بخواهد (و صالح بداند) انجام میدهد .در آیات  24تا  2۶سوره ابراهیم میخوانیم أَلَمْ تَرَ کَیْوفَ
رَرَبَ اللََّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیَِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السََّمَاءِ (ابراهیم  .)24آیا ندیدی چگونه خداوند «کلمه طیبه» (و
گفتار پاکیزه) را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن (در زمین) ثابت ،و شاخه آن در آسمان است؟
تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلََّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبَِّهَا وَیَضْرِبُ اللََّوهُ الْأَمْثَوالَ لِلنََّوا ِ لَعَلََّهُومْ یَتَوذَکََّرُونَ (ابوراهیم )25؛ هور زموان میووه خوود را بوه اذن
َشوجَرَةٍ خَبِیثَوةٍ
پروردگارش میدهد .و خداوند برای مردم مثلها میزند ،شاید متذکَّر شوند (و پند گیرند) .وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَوةٍ ک َ
اجْتُثََّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (ابراهیم )2۶؛ (همچنین) «کلمه خبیثه» (و سخن آلوده) را به درخت ناپاکی تشبیه کرده
که از روی زمین برکنده شده ،و قرار و ثباتی ندارد.
ِصوبَاحُ فِوی
ِصوبَاحٌ الْم ْ
ِشوکَاةٍ فِیهَوا م ْ
همچنین در آیه  35سوره مبارکه نور نیز میفرماید اللََّهُ نُورُ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَم ْ
زُجَاجَةٍ الزَُّجَاجَةُ کَأَنََّهَا کَوْکَبٌ دُرَِّیٌَّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیََّةٍ وَلَا غَرْبِیََّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌعَلَى
نُورٍ یَهْدِی اللََّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللََّهُ الْأَمْثَالَ لِلنََّا ِ وَاللََّهُ بِکُلَِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (نور )35؛ خداوند نور آسومانهوا و زموین اسوت؛
مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی (پر فورو)) باشود ،آن چورا) در حبوابی قورار گیورد ،حبوابی شوفاف و
درخشنده همچون یک ستاره فروزان ،این چرا) با روغنی افروخته میشود که از درخت پربرکوت زیتوونی گرفتوه شوده کوه نوه
شرقی است و نه غربی؛ (روغنش آنچنان صاف و خالص است که) نزدیک است بدون تما با آتش شعلهور شود؛ نوری است بور
فراز نوری؛ و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت میکند ،و خداوند به هر چیزی داناست.
َالشوجَرَةَ
در آیه  ۶۰سوره اسراء بیان شده وَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنََّ رَبََّکَ أَحَاطَ بِالنََّا ِ وَمَا جَعَلْنَا الرَُّؤْیَوا الََّتِوی أَرَیْنَواکَ إِلََّوا فِتْنَوةً لِلنََّوا ِ و ََّ
الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَنُخَوَِّفُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلََّا طُغْیَانًا کَبِیرًا (اسراء )۶۰؛ (به یاد آور) زمانی را که به تو گفتیم «پروردگوارت احاطوه
کامل به مردم دارد؛ (و از ورعشان کامالً آگاه است ).و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیوم ،فقوط بورای آزموایش موردم بوود؛
همچنین شجره ملعونه [درخت نفرین شده] را که در قرآن ذکر کردهایم .ما آنها را بیم داده (و انذار) میکنیم؛ اما جوز طغیوان
عظیم ،چیزی بر آنها نمیافزاید.
درخت در بهشت و جهنم
همانطور که یکی از ویژگیهای با)ها و بوستانها در این دنیا وجود درخت در آنهاست ،در با)های بهشوتی هوم درختهوایی
وجود دارد که عامل سرسبزی و طراوت آنها هستند .در عین حال طبق آیههای قرآن کریم ،در جهنم درختهایی وجوود دارد
درختهای بهشت معروفترین درخت در بهشت ،درخت طوبی است که نامش یک بار در آیه  29سوره رعد آمده اسوت الََّوذِینَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (رعد )29؛ آنها که ایمان آوردند و کارهوای شایسوته انجوام دادنود ،پواکیزهترین
(زندگی) نصیبشان است؛ و بهترین سرانجامها!
در عین حال در بعضی آیههای قرآن بعضی از انواع درختهای بهشتی و میوه آنها هم مشخص شده ،به عنوان مثال در فِیهِمَوا
فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمََّانٌ (الرحمن )۶۸؛ درآنها میوههای فراوان و درخت خرما و انار است! که به درخت انار و خرما اشواره دارد .فِوی
ْضوودٍ
سِدْرٍ مَخْضُودٍ (واقعه )2۸؛ آنها در سایه درختان «سِدر» بیخار قورار دارنود .کوه بوه درخوت سودر اشواره دارد .وَطَلْوحٍ مَن ُ
(واقعه )29؛ و در سایه درخت «طلح» پربرگ [درختی خوشرنگ وخوشبو] ،که به درخت موز در بهشت اشاره شده است.
درختهای جهنم درست است که درخت عامل نشاط و آرامش است ،اما اراده خداوند بر این قرار گرفته تا در جهنم همه چیوز،
حتی درختها هم وسیلهای برای عذاب گناهکاران باشند .درخت زقوم یکی از درختهای جهنم است .کوه در آیوات  ۶2توا ۶۶
سوره صافات به آن اشاره شده است أَذَلِکَ خَیْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزََّقَُّومِ(صافات )۶2؛ آیا این (نعمتهای جاویودان بهشوتی) بهتور
است یا درخت (نفرتانگیز) زقَّوم؟
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َصولِ
شوجَرَةٌ تَخْورُجُ فِوی أ ْ
إِنََّا جَعَلْنَاهَوا فِتْنَوةً لِلظََّوالِمِینَ (صوافات  )۶3؛ موا آن را مایوه درد و رنوج ظالموان قورار دادیوم! .إِنََّهَوا َ
الْجَحِیمِ(صافات  )۶4؛ آن درختی است که از قعر جهنَّم میروید! .طَلْعُهَا کَأَنََّهُ رُءُو ُ الشََّیَاطِینِ(صافات  )۶5؛ شکوفه آن ماننود
سرهای شیاطین است! .فَإِنََّهُمْ لَآکِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (صافات  )۶۶؛ آنها [= مجرمان] از آن میخورند و شکمهوا را
از آن پر میکنند .و در سوره دخان آیه 43و 44و  ،45إِنََّ شَجَرَتَ الزََّقَُّومِ  ،طَعَامُ الْأَثِیمِ ،کَالْمُهْلِ یَغْلِی فِی الْبُطُونِ؛ مسلَّماً درخوت
زقَّوم ،غذای گنهکاران است ،همانند فلز گداخته در شکمها میجوشد.
تشبیه بهشت جاودان به جنگل
در آیات قرآن بارها به این مسئله اشاره شده که یکی از ویژگیهای بهشت این است که در آنجا با)ها و درختانی وجود دارد کوه
از زیر درختانش نهر ها جاری است و مومنان در زیر سایه درختان آرامش دارند و از میوه درختان استفاده میکنند و از نهرهوای
جاری مینوشند .درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوهای از قدرت آفریدگار عالم است.
علت تقدس درختان
1ـ درخت و تسبیح خداوند
بلبل به غزلخوانى و قمرى به ترانه
هر کس به زبانى صفتِ حمدِ تو گوید
َسوبِیحَهُمْ إِنََّوهُ کَوانَ حَلِیمًوا غَفُوورًا
تُسَبَِّحُ لَهُ السََّمَاوَاتُ السََّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنََّ وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلََّا یُسَبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ ت ْ
(اسراء  )44همه تسبیح او میگویند؛ و هر موجودی ،تسبیح و حمد او میگوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید؛
2ـ درخت و سجده در برابر خداوند
أَلَمْ تَرَ أَنََّ اللََّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السََّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ وَالشََّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشََّجَرُ وَالودََّوَابَُّ وَکَثِیورٌ مِونَ النََّوا ِ
َشواءُ (حوج )1۸؛ آیوا ندیودی کوه تموام کسوانی کوه در
وَکَثِیرٌ حَقََّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ یُهِنِ اللََّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنََّ اللََّهَ یَفْعَلُ مَا ی َ
آسمانها و کسانی که در زمینند برای خدا سجده میکننود؟! و (همچنوین) خورشوید و مواه و سوتارگان و کوههوا و درختوان و
جنبندگان ،و بسیاری از مردم! امَّا بسیاری (ابا دارند ،و) فرمان عذاب درباره آنان حتمی است؛ و هر کس را خدا خوار کند ،کسی
او را گرامی نخواهد داشت! خداوند هر کار را بخواهد (و صالح بداند) انجام میدهد .و نیز در آیه  ۶از سوره مبارکه الورحمن موى
خوانیم وَالنََّجْمُ وَالشََّجَرُ یَسْجُدَانِ ؛ و گیاه و درخت برای او سجده میکنند.
3ـ درخت نشانهاى بر قدرتِ خداوند
أَمََّنْ خَلَقَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السََّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا کَانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللََّهِ بَ ْ
ل
هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ (نمل )۶۰؛ (آیا بتهایی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که آسمانها و زمین را آفریده؟! و بورای شوما از
آسمان ،آبی فرستاد که با آن ،با) هایی زیبا و سرورانگیز رویاندیم؛ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانیود! آیوا معبوود
دیگری با خداست؟! نه ،بلکه آنها گروهی هستند که (از روی نادانی ،مخلوقات را) همطراز (پروردگارشان) قورار میدهنود .آرى،
در امر رویش و رُشد و نمو درختان ،کار ما آدمیان " تنها بذر افشانى و آبیارى است ،اما کسى که حیات را در دلِ این بذر آفریده
و به نورِ آفتاب و قطراتِ حیات بخش باران و ذرات خاک فرمان مى دهد که این دانه را برویانید ،تنها خداست ".به همین دلیول
است که خداوند در سوره واقعه آیات  ۶3و  ۶4و  ،۷2دیگر بار این حقیقت را مورد تأکید قورار داده و جوواب ایون سووال را کوه
پروردگار حقیقی چه کسى است ،از منکران توحید میخواهد اَفَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزََّارِعُوونَ...أَنْتُمْ تَزْرَعُونَوهُ
أَمْ نَحْنُ الزََّارِعُونَ...أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ؛ آیاهیچ درباره آنچوه کشوت میکنیود اندیشویدهاید؟ آیوا شوما آن را
میرویانید یا ما میرویانیم؟ آیا شما درخت آن را آفریدهاید یا ما آفریدهایم؟

5

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،25مرداد 1400

4ـ استفاده از درخت براىِ تمثیل
السومَاء(ابراهیم
الف  -تشبیه کلمه طیبه به درخت أَلَمْ تَرَ کَیْفَ رَرَبَ اللََّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیَِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِوی ََّ
)24؛ آیا ندیدی چگونه خداوند «کلمه طیبه» (و گفتار پاکیزه) را به درخت پاکیزهای تشوبیه کورده کوه ریشوه آن (در زموین)
ثابت ،و شاخه آن در آسمان است؟ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلََّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبَِّهَا وَیَضْرِبُ اللََّهُ الْأَمْثَالَ لِلنََّا ِ لَعَلََّهُمْ یَتَذَکََّرُونَ؛ (ابراهیم )25؛ هور
زمان میوه خود را به اذن پروردگارش میدهد .و خداوند برای مردم مثلها میزند ،شواید متوذکَّر شووند (و پنود گیرنود) .عقایود
حقى که ریشهاش در اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد.
ب  -تشبیه کلمه خبیثه به درخت وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثََّتْ مِونْ فَووْقِ الْوأَرْضِ مَوا لَهَوا مِونْ قَرَارٍ(ابوراهیم )2۶؛
(همچنین) «کلمه خبیثه» (و سخن آلوده) را به درخت ناپاکی تشبیه کورده کوه از روی زموین برکنوده شوده ،و قورار و ثبواتی
ندارد".مقصود از کلمه خبیثه شرک به خداست که به درختى خبیث تشبیه شده ،که از جاى کنده شده باشد.
ج و شَجره ملعونه وَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنََّ رَبََّکَ أَحَاطَ بِالنََّا ِ وَمَا جَعَلْنَا الرَُّؤْیَا الََّتِی أَرَیْنَاکَ إِلََّا فِتْنَةً لِلنََّا ِ وَالشََّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِوی الْقُورْآنِ
وَنُخَوَِّفُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلََّا طُغْیَانًا کَبِیرًا(اسراء )۶۰؛ (به یاد آور) زمانی را که به تو گفتیم «پروردگارت احاطه کامل بوه موردم دارد؛
(و از ورعشان کامالً آگاه است ).و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم ،فقط برای آزمایش مردم بود؛ همچنین شجره ملعونوه [
درخت نفرین شده] را که در قرآن ذکر کردهایم .ما آنها را بیم داده (و انذار) میکنیم؛ اما جز طغیان عظویم ،چیوزی بور آنهوا
نمیافزاید.
5ـ نقش درخت در زندگىِ انبیاى الهى (صلوات اهلل علیهم)
الف) در زندگى آدم (علیه السالم) در قرآن کریم در سه سوره و پنج آیه ،کلمه «شجره»  ۶مرتبه نقل شده که همگى مربوط به
سرگذشت حضرت آدم است در سوره مبارکه بقره آیه  ،35وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنََّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشََّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظََّالِمِینَ .و گفتیم «ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از (نعمتهای) آن ،از هر جوا
می خواهید ،گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد .در سوره مبارکه اعوراف آیوات  2۰ ،19و
الشوجَرَةَ
( 22در آیه اخیر لفظ شجره  2بار به کار رفته) ،وَیَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنََّةَ فَکُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَوا هَوذِهِ ََّ
فَتَکُونَا مِنَ الظََّالِمِینَ(اعراف )19؛ و ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید ،بخوریود! امَّوا بوه ایون
سووْآتِهِمَا وَقَوالَ مَوا
درخت نزدیک نشوید ،که از ستمکاران خواهید بود .فَوَسْوَ َ لَهُمَا الشََّیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِونْ َ
نَهَاکُمَا رَبَُّکُمَا عَنْ هَذِهِ الشََّجَرَةِ إِلََّا أَنْ تَکُونَا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ (اعراف )2۰؛ سوپس شویطان آن دو را وسوسوه کورد ،توا
آنچه را از اندامشان پنهان بود ،آشکار سازد؛ و گفت «پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه (اگور از آن
سووْآتُهُمَا وَطَفِقَوا
الشوجَرَةَ بَودَتْ لَهُمَوا َ
بخورید )،فرشته خواهید شد ،یا جاودانه (در بهشت) خواهید ماند .فَدَلََّاهُمَا بِغُرُورٍفَلَمََّا ذَاقَوا ََّ
یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنََّةِ وَنَادَاهُمَا رَبَُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَکُمَا عَنْ تِلْکُمَا الشََّجَرَةِ وَأَقُلْ لَکُمَا إِنََّ الشََّیْطَانَ لَکُمَا عَدُوٌَّ مُبِینٌ (اعراف )22؛
و به این ترتیب ،آنها را با فریب (از مقامشان) فرودآورد .و هنگامی که از آن درخت چشیدند ،اندامشوان [عورتشوان] بور آنهوا
آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود ،تا آن را بپوشانند .و پروردگارشوان آنهوا را نوداد داد
الشویْطَانُ قَوالَ یَوا
که «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟ .فَوَسْوَ َ إِلَیْهِ ََّ
آدَمُ هَلْ أَدُلَُّکَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَا یَبْلَى (طه )12۰؛ ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت «ای آدم! آیا میخوواهی توو را
به درخت زندگی جاوید ،و ملکی بیزوال راهنمایی کنم؟
ب) در زندگىِ یونس (علیهالسالم) سعدی میگوید قرصِ خورشید در سیاهى شد یونس اندر دهان ماهى شد« .یوونس یکوى از
پیامبران الهى است که خداوند او را براى راهنمایی مردم سرزمین نینوا برانگیخت و نام او چهار بار در کالم اهلل ذکر شده اسوت.
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ ( صافات )15۶ 155؛ (به هر حال ما او را رهایی بخشویدیم و) او را در
یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود! و بوته کدوئی بر او رویاندیم (توا در سوایه بورگهوای پهون و
مرطوبش آرامش یابد).
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ُوسوى
ج) در زندگى حضرت موسى (علیهالسالم) فَلَمََّا أَتَاهَا نُودِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشََّجَرَةِ أَنْ یَوا م َ
إِنَِّی أَنَا اللََّهُ رَبَُّ الْعَالَمِینَ(قصص )3۰؛ هنگامی که به سرا) آتش آمد ،از کرانه راست درَّه ،در آن سرزمین پر برکت ،از میان یوک
درخت ندا داده شد که «ای موسی! منم خداوند ،پروردگار جهانیان.
مىخواند دوش در مقامات معنوى
بلبل ز شاخِ سرو به گلبانگِ پهلوى
تا از درخت نکته توحید بشنوى(حافظ)
یعنى بیا که آتش موسى نمود گل
ُوسوى وَهَوارُونَ (شوعرا  )4۸ 4۷؛
ساحران بعد از دیدن معجزه حضرت موسی فریاد برآوردند که  ...،قَالُوا آمَنََّا بِرَبَِّ الْعَالَمِینَ ،رَبَِّ م َ
گفتند «ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم ،پروردگار موسی و هارون .و فرعون بوا خشوم آنوان را موورد خطواب قورار داد (...
فَلَأُقَطَِّعَنََّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلَِّبَنََّکُمْ فِی جُذُوعِ النََّخْلِ وَلَتَعْلَمُنََّ أَیَُّنَا أَشَدَُّ عَذَابًا وَأَبْقَى( طه )۷1؛ بوه یقوین دسوتهوا و
پاهایتان را بطور مخالف قطع میکنم؛ و شما را از تنههای نخل به دار میآویوزم؛ و خواهیود دانسوت مجوازات کودام یوک از موا
دردناکتر و پایدارتر است.
د) در زندگى حضرت مسیح (علیهالسالم) وَهُزَِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النََّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًَّا ،فَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرَِّی عَیْنًوا (موریم
)2۶ 25؛ و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده ،رطب تازهای بر تو فرو میریوزد( ،از ایون غوذای لذیوذ) بخوور؛ و (از آن آب
گوارا) بنوش.
هو) در زندگى پیامبر اسالم (صلى اهلل علیه وآله وسلم) در آیه  1۸از سوره مبارک فتح مىخوانیم لَقَدْ رَرِیَ اللََّهُ عَنِ الْمُوؤْمِنِینَ
إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشََّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السََّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا؛ خداوند از مؤمنان -هنگوامی کوه در زیور
آن درخت با تو بیعت کردند -راری و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بوود میدانسوت؛
از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.
6ـ درختان بهشتى
در آیین مقد اسالم ،حیات آدمى در جهان مادى و عالم طبیعت منحصر نبوده ،بلکه این عالم به منزله منزلگاهى موقتى است
که پس از پایان یافتن مدت اقامت انسان در آن ،ترک مىشود و ساکنان آن به سوى قرارگاه ابدى خود روانه مىگردنود و در آن
قرارگاه ابدى ،آنان که در حیات دنیوى خود اهل صالح و سداد بودهاند در جایگاهى فرود مىآیند که به آن «جنت» یا «بهشت»
مىگویند« .جنت به معنى باغى است مملو و مستور از گیاهان و اشجار ،آنقدر تعداد درختان زیاد مىباشد که زمین را بوا سوایه
بپوشاند (مقیمی ".)135۶ ،همان گونه که یکى از ویژگیهاى با) و بوستان در این عالم ،وجود درخت در آن اسوت ،بهشوت نیوز
که خود باغى سراسر حُسن و جمال است ،همچون با)هاى دنیوى پوشیده از درختان زیبا مىباشد که در آیاتى از قرآن کریم به
ویژگیهاى آنها اشاره شده که رمن ذکر این آیات ،این ویژگیها را بر مىشمریم
الف -در سوره مبارک دهر آیه  14مىخوانیم وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلًا؛ و درحالی است کوه سوایههای درختوان
بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن میوههایش بسیار آسان است.
ب  -در سوره مبارک الرحمن آیات  4۶تا  4۸چنین آمده است
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَِّهِ جَنََّتَانِ ،فَبِأَیَِّ آلَاءِ رَبَِّکُمَا تُکَذَِّبَان ،ذَوَاتَا أَفْنَانٍ؛ و برای کسی که از مقام پروردگوارش بترسود ،دو بوا) بهشوتی
است ،پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟! (آن دو با) بهشتی) دارای انواع نعمتها و درختان پرطراوت است.
از دیگر خصوصیات و ویژگیهای درختان بهشتى تازگى همیشگى آنها و تنوع در محصوبت و میوههاى آنهاست.
ج  -در برخى از آیات قرآن کریم به نوع درختان بهشتى و اینکه چه میوه و محصولى دارند اشاره شده اسوت .در آیوه  ۶۸سووره
مبارک الرحمن به درختان اناروخرما ،فِیهِمَا فَاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَرُمََّانٌ؛ در آنها میوههای فراوان و درخت خرما و انار است .در آیه 11
سوره نحل به درختان انگور ،یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزََّرْعَ وَالزََّیْتُونَ وَالنََّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ کُلَِّ الثََّمَرَاتِ إِنََّ فِیوذَلِکَ لَآیَوةً لِقَووْمٍ یَتَفَکََّورُونَ؛
خداوند با آن (آب باران) ،برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور ،و از همه میوهها میرویاند .در آیه  2۸سوره مبارک واقعه بوه
درخت سِدر ،فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ؛ آنها در سایه درختان «سِدر» بیخار قرار دارند .و در آیه  29از سوره مبارک واقعوه بوه درخوت
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ِسومِ
موز بهشتى ،وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ؛ و درختان موزی که میوههایش خوشه خوشه روی هم چیده شده است.در آیه  1سووره توین ،ب ْ
اللََّهِ الرََّحْمَ نِ الرََّحِیمِ وَالتَِّینِ وَالزََّیْتُونِ؛ قسم به انجیر و زیتون .در آیه  ۶2سوره بقره ،فَادْعُ لَنَا رَبََّکَ یُخْرِجْ لَنَا مِمََّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ
بَقْلِهَا وَقِثََّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا؛ از خدای خود بخواه که از آنچه زموین میرویانود ،از سوبزیجات و خیوار و سویر و عود و
پیازش ،برای ما فراهم سازد.
7ـ درختانِ دنیوى
در این صحیفه نورانى ،خداوند از درختانى دنیوی نام برده و مورد استفاده آنها قرار داشته است که از آن جمله «درخت خرما»
است.
الف -درخت خرما در قرآن کریم در  2۰آیه به نام این درخت (نخل) تصریح شده است .براى نمونه ،سوره بقره آیه  ;2۶۶سووره
انعام آیات  99و  ;141سوره نحل آیات  11و  ;۶۷سوره مریم آیات  23و 25؛ و ...و این تعداد در موورد هویچ کودام از درختوان
دیگر سابقه ندارد .این خود بیانگر اهمیت این درخت و میوه و محصول آن که انواع و اقسام ویتامینهاى غذایى را در خود جاى
داده ،است.
ب -درخت انگور درخت انگور بعد از درخت خرما ،بیشترین تکرار در قرآن مىباشد ،به طورى که  11مرتبه نام این درخوت بوا
کلمات «عنب» و «اعناب» آمده است .سوره بقره آیه  ;2۶۶سوره انعام آیه  ;99سوره نحل آیات  11و  ;۶۷سووره نبوأ آیوه 32
و...
ج -درخت زیتون "این درخت ،درختى پر برکت و داراى محصولى بسیار ارزشمند به نام «زیتون» است« .ابن عبا مى گویود
این درخت تمام اجزایش مفید و سودمند است حتى در خاکستر آن نیز فائده و منفعتى است ،و اولین درختى است کوه بعود از
طوفان نوح رویید و پیامبران در حق آن دعا کرده اند که درخت پربرکتى باشد (مکارم شیرازی ".)1353 ،در اهمیت آن هموین
بس که در قرآن کریم از آن یاد شده و حتى یک سوره از این کتاب آسمانى را به نام آن نام گذارى نموده انود .کلموه «زیتوون»
که هم به درخت و هم به میوه زیتون اطالق مىگردد ،مجموعاً  ۶بار در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است .یوک بوار بوه
صورت «زیتونه» در سوره مبارک نور آیه  35و چند مرتبه هم به صورت «زیتون» .سوره انعام آیات  99و  ;41سوره نحول آیوه
 ;11سوره تین آیه  ;1سوره عبس آیه .29
د -درختِ انار رُمَّان ،که به معنى انار است به درخت این میوه نیز گفته مى شود و در قرآن کریم سه بار بدان اشاره شده اسوت.
در سوره انعام آیات  99و  ;141سوره الرحمان آیه .۶۸
ه -درختِ سدر "سدر ،همان درخت کُنار است «درختى است تناور و خاردار ،بلندى اش تا  4۰متر مى رسد ،مى گوینود توا دو
هزار سال عمر مى کند .میوه آن به شکل سنجد و بعد از رسیدن سرخ یا زردرنگ و شویرین موى شوود ( ...انعوام  ".)141کلموه
سدر 4 ،بار در قرآن کریم آمده است .درسوره سبأ آیه  ;1۶سوره واقعه آیه  ;2۸سوره نجم آیه .1۶
و -معروشات "معروشات ،جمع کلمه معروشه مى باشد و «شجره معروشه ،آن درختى را گوینود کوه شواخه هوایش بوه وسویله
داربست باب رفته و یکى بر بابى دیگرى قرار گرفته باشد ،مانند درخت انگور (طباطبایی".)13۷4 ،کلمه معروشات تنها  2بوار و
هر  2بار نیز در سوره مبارک انعام آیه  141به کار رفته است که نخست درباره درختان داربستى و بار دیگر درباره درختان غیور
ُوشواتٍ
داربستى که بر پاى خود استوارند و نیاز به داربست ندارند ،استعمال شده است .وَهُوَ الََّذِی أَنْشَأَ جَنََّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْر َ
وَالنََّخْلَ وَالزََّرْعَ مُخْتَلِفًا أُکُلُهُ وَالزََّیْتُونَ وَالرَُّمََّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقََّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنََّوهُ لَوا
یُحِبَُّ الْمُسْرِفِینَ (انعام )141؛ اوست که با)های معروش [با)هایی که درختانش روی داربستها قرار دارد ،و باغهای غیرمعروش
با) هایی که نیاز به داربست ندارد] را آفرید؛ همچنین نخل و انواع زراعت را ،که از نظر میووه و طعوم بوا هوم متفاوتنود؛ و (نیوز)
درخت زیتون و انار را ،که از جهتی با هم شبیه ،و از جهتی تفاوت دارند؛ (برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکودیگر اسوت ،در
حالی که طعم میوه آنها متفاوت میباشد ).از میوه آن ،به هنگامی که به ثمر مینشیند ،بخوریود! و حوقَّ آن را بوه هنگوام درو،
بپردازید! و اسراف نکنید ،که خداوند مسرفان را دوست ندارد.

۸

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،25مرداد 1400

8ـ نقش درخت در زندگى انسانها و حیوانات
از آنچه تاکنون گفتیم در مى یابیم که با توجه به آیات قرآن کریم ،درخت در زندگى و حیات دنیوى و اخوروى انسوانهوا نقوش
مهمى ایفا مى کند .از یک سو تأمین کننده بخش عمده اى از مواد مورد تغذیه آدمى است و از دیگر سو مایوه آراموش و نشواط
روحى او ،و البته در زندگى حیوانات نیز درخت نقش مهمى دارد; چرا که بخشى از موادغذایى مورد نیاز این گروه از موجوودات
را نیز فراهم مىآورد .با اشاره به دو آیه از قرآن کریم ،به تأثیر و نقش درخت در زندگى آدمیان از زاویه تأمین یکى از روروریات
حیات آدمى (آتش) و نیز تأثیر آن در زندگى یکى از حشرات (زنبور عسل) مىپردازیم
الف -در آیه  ۸۰از سوره مبارک یس مىخوانیم الََّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشََّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ)یوس  )۸۰؛ هموان
کسی که برای شما از درخت سبز ،آتش آفرید و شما بوسیله آن ،آتش میافروزید.
ِشوونَ؛ و
ب -در سوره مبارک نحل آیه  ۶۸آمده است وَأَوْحَى رَبَُّکَ إِلَى النََّحْلِ أَنِ اتََّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشََّجَرِ وَ مِمََّوا یَعْر ُ
پروردگار تو به زنبور عسل «وحی» (و الهام غریزی) نمود که «از کوهها و درختان و داربستهایی که مردم میسازند ،خانوههایی
برگزین! این آیه شریف ،اشاره به نقش و تأثیر درخت در زندگى زنبورعسل دارد .همان طوور کوه موىدانیم ایون حشوره بسویار
زحمتکش براى تولید عسل ،این ماده غذایى بسیار ارزشمند و مفید ،نیازمند مواد اولیه اى است که جز در شهد گلها ،گیاهوان
و شکوفه درختان یافت نمىشود .به همین سبب خداوند عزیز با هدایت تکوینى خود ،عالقه زندگى در مزارع و با)ها و در میوان
گیاهان و درختان را در نهادِ او قرار داده است.
سیره انبیاء و اولیای الهی بر كاشت درخت
روایات فراوانی درباره اهمیت درختکاری توسط اهل بیت (علیهم السالم) بیان شده است که به برخی از آنها اشاره میکنویم" :
صودَقَةٌ إِلَوى یَووْمِ الْقِیَامَوة؛ (هویچ
پیامبر(ص) فرمود مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِ ُ غَرْساً یَأْکُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَیْرٌ إِلَّوا أَنْ یُکْتَوبَ لَوهُ َ
مسلمانى نیست که نهالى بکارد و انسان یا حیوان یا پرنده از آن بخورد مگر آنکه تا روز قیامت براى وى صدقه بنویسند (نوری،
 14۰۸ق)".
" انس بن مالک در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم(ص) روایت مى کند که فرمود :مَنْ بَنَى بُنْیَاناً بِغَیْرِ ظُلْمٍ وَ لَوا اعْتِودَاءٍ أَوْ غَورَ َ
غَرْ ساً بِغَیْرِ ظُلْمٍ وَ لَا اعْتِدَاءٍ کَانَ لَهُ أَجْراً جَارِیاً مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَن؛ (هرکس بدون ظلم و تجاوز بوه حقووق دیگوران
ساختمانى را بنا کند یا بدون ظلم و تجاوز نهالى بکارد ،تا وقتى که یکى از آفریده هاى خداوند مهربان از آن بهره مند مى شوود،
پاداش وى ادامه خواهد داشت (نوری 14۰۸ ،ق)".
ابو ایوب انصارى روایت مىکند که پیامبراکرم (ص) فرمود مَنْ غَرْ َ غَرْساً فَأَثْمَرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا یَخْرُجُ مِونَ الثَّمَورَة؛
(هرکس درختى بکارد و آن درخت به بار نشیند ،خداوند به اندازه میوه هاى آن درخت به وى پاداش موى دهود (نووری14۰۸ ،
ق)".
" همچنین از امام معصوم (ع) نقل شده است ازرَعُوا وَاغرسُوا فَال وَاللَّه مَا عَمَل النَّا ُ عَملًا أحَلَّ وأَطیَوبُ مِنوهُ؛ (زراعوت کنیود و
درخت بکارید .نه به خدا سوگند! مردم کارى حالل تر و پاکیزه تر از آن انجام نمىدهند (قرشی".)13۰۷ ،
"عبداهلل بن سنان از امام صادق(علیه السالم روایت مى کند که فرمود« :إِنَّ أمِیرَالمُؤْمِنِینَ(علیهالسالم) کَانَ یَخْرُجُ ومَعَهُ أحْمَوالُ
النَّوَى ،فَیُقَالُ لَهُ یَا أبَا الحَسَنِ ،مَا هَذَا مَعَک؟ فَیَقُول نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،فَیَغْرِسُهُ فَلَمْ یُغَادَرْ مِنْهُ وَاحِدَ؛ (امیر مؤمنان(علیهالسالم) بوا
چند بار هسته خرما بیرون مى رفت .به وى گفته مىشد اى ابوالحسن! اینها که به همراه دارى چیست؟ علوى (علیهالسوالم) در
پاسخ مى فرمود درخت خرماست -اگر خدا بخواهد .آنگاه اموام (علیهالسوالم) آنهوا را مىنشواند و حتوى یکوى از آنهوا هَودَر
نمىرفت (کلینى14۰۷ ،ق)".
َسوتَخْرِجُ
َضورِبُ بِوالْمَري وَ ی ْ
َ(صولَوَاتُ اللَّوهِ عَلَیْوهِ) ی ْ
"در روایت دیگری از امام صادق(علیه السالم) میخوانیم  :کَوانَ أَمِیورُ الْمُؤْمِنِین َ
الْأَرَرِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اهلل علیه وآله) یَمَصُّ النَّوَى بِفِیهِ وَ یَغْرِسُهُ فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِه؛ (امیور مؤمنوان علی(علیوه السوالم)
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بیل میزد و زمین ها را برای برداشت محصول آماده میکرد و پیامبر(ص) نیز دانه را با دهانش میمکید و مویکاشوت و پوس از
یک ساعت میرویید (کلینى14۰۷ ،ق)".
قطع درختان و تخریب جنگل
اسالم قطع بیرویه درختان را مجاز نمیداند و معصومان(ع) حتی در جنگ ،مردم را از نابودی درختان نهی کردهانود .در نهوی و
نکوهش قطع درختان از منظر قرآن و روایات و سیره پیامبر(ص) میتووان مبوانی و الگوهوای رفتواری ارزشومندی را مثوال زد.
َّسولَ وَاللََّوهُ لَوا
خداوند متعال در آیه  2۰5سوره مبارکه بقره میفرماید وَإِذَا تَوَلََّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَ ْ
یُحِبَُّ الْفَسَادَ؛ (نشانه آن ،این است که) هنگامی که روی برمیگرداننود (و از نوزد توو خوارج میشووند) ،در راه فسواد در زموین،
کوشش میکنند ،و زراعتها و چهارپایان را نابود میسازند؛ (با اینکه میدانند) خدا فساد را دوست نمیدارد.
پیامبر اسالم (ص) هرگاه اراده نبرد میکرد رزمندگان را فراخوانده ،پیشروی خود مینشاند و آنان را نصیحت و موعظه میکورد
که از حد نگذرید ،مثله نکنید ،نیرنگ و حیله بهکار نبرید ،پیرمردان ،کودکان و زنان را نکشید ،درختی را قطع نکنید ،جز اینکه
ناچار شوید و در توصیه دیگری پیامبر اکرم (ص) نابودی درختان بهویژه درخت خرما را به هر صوورتی کوه باشود نهوی فرمووده
است و میفرماید درختان را آتش نزنید ،آنها را غرق در آب نکنید ،درختان میوه را قطع نکنید و مزارع را نسوزانید.
همچنین پیامبر گرامی اسالم (ص) مسلمانان را از قطع درختان مدینه نهی میکرد و قطع درختان در سیره ائمه اطهوار(ع) نیوز
کاری ناپسند و ناصواب شمرده شده است ،به طوریکه امام علی (ع) میفرماید از جمله عوامل افزایش طول عمر پرهیوز از قطوع
درختان سرسبز است ،همچنین امام صادق (ع) میفرماید قطع بیرویه درختان میوهدار عذاب سخت الهی را در پوی دارد ،پوس
از رهنمودها و هشدارهای فوق میتوان اهمیت درختکاری ،سبزه و سبز نگهداری محیط زیست در نگرش اسالم را درک کورد و
لزوم نکوهش از عمل کسانی که به تخریب با)ها ،مزارع و جنگلها میپردازند را متوجه شد.
نتیجهگیری

درختان ،آیتی هستند که قدرت و توانایی خداوند را به نمایش میگذارند و هر یک از این آفورینش ،دفتوری از معرفوت خداونود
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
است .حضرت سعدی میگوید :برگِ درختانِ سبز در نظر هوشیار
بدرستیکه «بذر و نهال است که بوسیله آن این درخت تنومند را ایجاد میکند و ما به آن مینگریم و عالوه بر جمال ظاهری بوه
عمق و حقیقت آفرینش پی میبریم؛ از این رو ،در قرآن کریم در سوره مبارکه «نمل» ،پس از اشاره بوه آفورینش آسومان هوا و
زمین و نزول باران از آسمان ،به رویش بستانها اشاره شده و سپس انسان را به این نکته مهم توجوه مویدهود کوه بوه کیفیوت
ایجاد حیات در درختان بنگرد که اگر آن نیروی حیات دهنده از جانب خداوند نبود ،هرگز قادر نبودید که آنها را برویانیود و از
محصولشان برخوردار شوید( .أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَکم مينَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا کوانَ لَکومْ أَن
تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یعْدِلُونَ؛(نمل )۶۰
همانطور که گفته شد ،در امر رویش و پرورش درختان زحمت ما آدمیان ،تنها کاشت بذر و نگهداری از آن است ،اما کسوی کوه
حیات را در دل این بذر نهاده و به نور آفتاب و قطرات زندگی بخش باران و ذرات خاک فرمان میدهد توا ایون دانوه را پورورش
دهند ،تنها خداوند متعال است .و همانا ،تنها قد و قامت ،ساقه و شاخ و برگ ،شوکوفه و میووه ،ریشوه و شوکل ظواهری درخوت
نیست که به انسان در خداشناسی میدهد ،بلکه انسان خردمند در پس این ظواهر ،قدرت ونیرویی عظیم را مشاهده میکند.
وخداوند در سوره واقعه آیات  ۶3و  ۶4و  ،۷2این حقیقت را متذکر میشود و دربرابر سوال منکران توحید میگوید( :أَفَرَأَیتُم مَّا
تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَکهُونَ)؛ «آیا هویچ دربواره آنچوه کشوت میکنیود،
اندیشیده اید؟! آیا شما آن را میرویانید یا ما میرویانیم؟! ..آیا شما درخت آن را آفریدهاید یا ما آفریدهایم؟.
در آموزههای وحیانی آیات و روایات بسیاری پیرامون کاشت درخوت و رورورت درختکواری و بوه تکامول رسویدن و نگهوداری
درختان و توصیه به حراست و آبیاری آنها آمده است .درکالم بزرگان دین کاشت درخت  ،ثوابی دایموی و صودقه جاریوه بیوان
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شده و آب دادن به درخت را مانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته که ثواب و اجرزیادی دارد .همچنین مراقبت و محافظت از
درخت مورد تاکید قرار گرفته است و به شدت ازآسیب رساندن به آن نهی شده اسوت .ازآنجوایی کوه جنگلهوا و درختوان در
معرض خطر جدی قرار گرفتهاند؛ خداباوران با شناخت و معرفت و فهم دقیوق از دیون ،اوب تخریبکننودگان جنگول و قاطعوان
درخت را مفسد فی ابرض بدانند؛ ثانیا با غیرت دینی به عنوان یک عمل واجب ( نهی از منکر) با آنها مبارزه نمایند.
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Abstract
From the point of view of the Prophet of Islam, the forest is considered a public benefit and considers
cutting down trees and setting them on fire and destroying them even in special Conditions to be
blameworthy and considers the destruction of forests and cutting down trees as obvious examples of
corruption in the land. The purpose of this study is to investigate the necessity for forest protection in
afflatus teachings. In this article, have been used from library methods, Quranic verses, authentic and
famous meanings and interpretations, and Islamic narrations. The teachings of afflatus, present a set of
divine knowledge to man and express the real needs of man, both material and spiritual. Part of this
education is about the importance of arboriculture and the preservation and protection of forests,
which is very constructive and properly Act on them(afflatus teachings) can provide human needs and
save humanity from the great and potential crises, challenges and dangers that Man arises to destroy.
In this article, a part of the words of God Almighty and the speech and manners of the divine prophets
and the impeccable Imams (PBUH), has been expressed about the importance of tree planting and
preservation and protection of the forest with the aim of producing culture that is the basis for
inclusive preservation of God-given resources, So that the servants of God can make the most of this
divine blessing. Also, by acting on it, show the beauties and essence of divine Islam to the world.
Keywords: Forest, Sustainable Development, Prophetic religious way, Economic and Cultural
Development, God-given Resources
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