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 چکيده
در درجه آثار مفید واز نظر تنوّع  کهگیاهانند،  زمینگسترده ترین موجودات زنده روى و پیچیده

 ه دارند.و معموال ریشه ساقه برگ، گل و میو .باالیی قرار دارند و نشانه های واضح خداوند یگانه اند 

و ویژگى هاى  ه آفرینش گیاهان، ئلکراراً روى مس،در آیات توحیدى ،قرآن مجید  به همین دلیل

ها در زندگی هدف اصلی این مقاله بررسی آفرینش گیاهان و تأثیر آن .مختلف آنها تکیه کرده است

باشد. از آنجایی که این موجودات از زمانهابر و نهج البالغه  ، میکریم از منظرقرآن  ، همه موجودات

،  تحقیق آن دارای پیشینه است روی زمین بوده اند، ومطالب زیادی در این مورد نوشته شده 

بوده و  بیشترازآیات قرآن کریم و خطبه های کتابخانه ای تحقیق این مقاله، تاریخی است. روش 

نتایج بدست آمده نشانگر این است ،که  نهج البالغه، و منابع الکترونیکی استفاده شده است.

موجوداتى که چراخداوند گیاهان راآفرید ونقش آنها در زندگی انسانها و حیوانات،چگونه می باشد. 

وبرای انسان ،و دیگر موجودات زنده ،  دهد.می  دفترى از معرفت کردگار را ارائه  ن تنها یک برگ آ

 چه فواید عظیمی را  می تواندرقم زند
 

 .البالغه ،آفرینش،نهج خداوند،گیاهان،قرآن :يديکل واژگان

 

 مقدمه

که در کتاب طبیعت به صورتهای  ای است سرشار از آیات توحید و یکتاپرستیسورهنظیر قدرت پروردگار است. درخت نشانه بی

ای بر علم و های قرآن کریم، فارغ از کوتاهی و بلندی و تعداد آیات، نشانهورهس مختلف و اشکال متفاوت دیده میشود. همانگونه که هر یک از

به تنهایی آیتی بر ،طول قامت، نوع محصوالت و شکل و شمایل ظاهری  بر اساسانتهای خداوند هستند، هریک از درختان نیز حکمت بی

با استفاده از انرژی خورشید در طی فرآیندی که  نامند .چون ها اتوتروف گیاهان را   قدرت و توانایی و علم آن ذات مقدس و متعال میباشند.

)وثیق گیرند. ها در این گروه قرار میو برخی اشکال باکتری شود، قادر به تولید غذای خود هستند. تمام گیاهانفتو سنتز نامیده می

(اگر فرض کنیم که روزی گیاهان  از بین بروند چه بالئی ممکن است بر سر استفاده کنندگان آن بیاید .پس قدرت خداوند بی  1393زاده

کند. از یک  اخروى انسانها نقش مهمى ایفا مى ، درخت در زندگى و حیات دنیوى و با توجه به آیات قرآن کریم نظیر و وصف ناپذیر است.

نیز حیوانات  مایه آرامش و نشاط روحى او، و البته در زندگى ی دیگرمورد تغذیه آدمى است و از سو اى از مواد سو تأمین کننده بخش عمده
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می آورد. پیشینه تحقیق در مورد  نیز فراهم چرا که بخشى از مواد غذایى مورد نیاز این گروه از موجودات را ;درخت نقش مهمى دارد

 گیاهان و به زمان های دور بر می گردد و دانشمندان و پژوهشگران زیادی تحقیقات بسیار گسترده انجام داده اند. 

 

 متن مقاله:

و  است. آنها به خوبی یاد کرده قرآن کریم از از آنجائی که گیاهان و درختان در زندگی ما انسانها و حیوانات نقش بسزائی دارد،

 و از آنها  حضرت علی ع هم در نهج البالغه، خطبه هایی را به گیاهان اختصاص داده اند.تا انسانها بیشتر به عظمت خدای مهربان پی ببرند.

احسان هایى که خداى عز و جل به  استفاده های فراوان ببرند.واژه درخت در  عربی ، شجرنامیده می شود.که جمع آن اشجار)درختان(است.

ورى غذا مثل انگور، آاست که از اهمیت زیادى برخوردار است؛ خواه براى فریی  ، پیشگام تمام چیزهاکرده استها سبب گیاهان به انسان

ران خدای عزیز را قدر نهاد و به پس باید این نعمت های بی ک خواه گیاهان داروئی و... زیتون، انجیر، انار، خرما و یا گیاهان زینتى و سایه دار

برده که در محیط زندگى  در این صحیفه نورانى، خداوند از درختانى نامآنها استفاده کرد و شکر گزار مهربان هستی بخش شد. نحو احسن از

اشاره  ه نام این درخت آیه ب 20در قرآن کریم در .خرما است عرب حاضر بوده و مورد استفاده آنها قرار داشته است که از آن جمله درخت

 چه آنکه خرما جزء معدود ;باشد درخت و میوه و محصول آن در حیات آدمى به ویژه عرب مى این خود بیانگر اهمیت ایننموده است 

 (1384اسفند -گلبرگ .)ی مفید می باشدسرشار از مواد غذایهایى است که انواع و اقسام ویتامینهاى غذایى را در خود جاى داده و  میوه

 نقش درخت در زندگی موجودات:

یکى از ضروریات حیات آدمى )آتش( و  با اشاره به دو آیه از قرآن کریم، به تأثیر و نقش درخت در زندگى آدمیان از زاویه تأمین

مِنَ الشَّجَرِ االَخْضَرِ ناراً فَاِذا اَلَّذى جَعَلَ لَکُمْ  )  464ص  سوره یاسین  80آیه  پردازیم. مى نیزتأثیر آن در زندگى یکى از حشرات )زنبور عسل(

این آیه شریف افروزید اوست کسى که قرارداد براى شما از درخت سبز آتشى را، پس آنگاه شما از آن درخت آتش بر مى اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون

آور است که چگونه  سى شگفت. زیرا بو به راستى نیز چنین است ;داند مى هاى قدرت خداوند را آفرینش آتش از درخت سبز یکى از نشانه

فرآیندى دیگر خود،  دارد، در خنک و روحبخش آن آدمى را از آسیب گرما و اشعه سوزان خورشید در امان نگه مى درختى سبز که سایه

نمایى  ز و قدرتنیستى فرو برد. این نیست مگر به واسطه اعجا تواند همه چیز را در کام مرگ و شود که مى تبدیل به آتشى افروخته مى

استفاده قرار گیرد یکى از مواد و  بلکه اگر به طرز صحیح مورد ;ناگفته پیداست که آتش تنها خصلت نابود کنندگى ندارد پروردگار توانا

دارد و غذاى روزانه خود را مهیا  خود را از گزند سرماى سخت در امان مى احتیاجات ضرورى زندگى آدمى است که آدمى به وسیله آن

و پروردگار تو به زنبور  284ص  68سوره مبارك نحل آیه  نماید. شریف نیز در واقع اشاره به همین بخش از آثار آتش مى و آیه کند مى

این آیه شریف، اشاره به  هایى براى خود درست کن کنند، خانه اى کوهها و برخى درختان و از آنچه داربست مى عسل وحى کرد که از پاره

دانیم این حشره بسیار زحمتکش براى تولید عسل، این ماده غذایى بسیار  مى درخت در زندگى زنبور عسل دارد. همان طور کهنقش و تأثیر 

همین سبب خداوند عزیز با  شود. به اى است که جز در شهد گلها، گیاهان و شکوفه درختان یافت نمى د مواد اولیهنیازمن ارزشمند و مفید،

بدین گونه درخت و گیاه در  ه زندگى در مزارع و باغها و در میان گیاهان و درختان را در نهادِ او قرار داده است.هدایت تکوینى خود، عالق

اى که اگر گفته شود نبود درخت و گیاه برابر است با مرگ و نابودى او،  گونه نماید، به زندگى زنبور عسل نقش حیاتى بسزایى ایفا مى

درختان مساوى با نابودى انسان است  یعنى نابودى و از میان رفتن ;زندگى آدمیان نیز این چنین است . همچنان که درنیست سخنى گزاف

اهلل  درختان سفارش شده است تا جایى که در سخنى منسوب به پیامبر اکرم ـ صلى و از همین رو در احادیث بسیارى به حفظ و مراقبت از

در قرآن کریم، در اغلب موارد، از  ان در نزد من برابر است با شکستنِ بالِ فرشتگان(شکستن شاخه درخت»وسلم ـ آمده است:  علیه وآله

و آنچه را که از  "ها که تنه داردهر چه از روئیدنی"اند: شناسی این گونه معنا کردهیاد شده است و شجر را علمای لغت "شجر"درخت با واژه 

ال ق»نیز به کار رفته است،:  "شجر و تنازع"نامند. باید دانست که در قرآن، لفظ شب و حشیش میعروید ولی تنه ندارد، نجم، زمین می

ولی چنین نیست،به پروردگارت سوگند که ایمان  (90ص   سور مبارکه نساء 65آیه  )م.ثّوربک الیؤمنون جق یحکموك فیما شجر بینهم 

د؛ که البته در این مورد از نظر ریشه لغوی با شجر به معنای درخت قریب اند مگر آن که تو را در آنچه میانشان اختالف است،داور کنننیاورده

خصم مثل برگه و شاخه درخت،  یا چند المعنی بوده و مناسبت دارد؛ چرا که منازعه را از آن جهت تشاجر )مشاجره( گویند که سخن دو

 ،(88.)اسالم پور  مرتبه در آیات قرآن بکار رفته است 27یا اشکال گوناگون آن، مجموعاً  "شجر"آمیزد، افزون بر این که کلمه درهم می

 :در قدرت خداوند و خلقت زمين

شکننده است به   ز آثار اقتدار عظمتش، و شگفتى لطائف آفرینشش، اینکه زمین خشک را از آب دریاى عمیق و متراکم که امواج درهما

مانها به فرمان او خود را آسکرد،   بعد از آنکه به هم پیوسته بود از آن باز گاه هفت آسمان را وجود آورد، سپس از آن آب طبقاتى آفرید، آن

کند و دریاى مسّخر  ن را حمل مىآ  روان سبزرنگب ه آاى که براى آنها مقرر فرموده بود برپا شدند، و زمینى را ک داشتند و براندازه نگاه

 خاکسار و در مقابل هیبتش تسلیم، و جریانش از خشیت او متوقف رابر امرشدارد استوار و پابرجا نمود، دریایى که در ب شده آن را برمى
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مستقر کرد. قّله   .زمین را آفرید، و آنها را در جاى خود ثابت نمود، و در قرارگاهشان  هاى بلند و کوههاى تخته سنگهاى عظیم، و تپه .است

هاى آن را در پشت اطراف زمین و  از زمینهاى هموار برافراشت، و پایهآب قرار گرفت کوهها را  کوهها در فضا باال رفت، و ریشه آنها در

هایى بر آن  ها را باال برد، و بلندیهاى آن را طوالنى نمود، و کوهها را ستون زمین ساخت، و چون میخ قله مراکزى که برقرارند فرو برد،

یا بار گرانش را در خود فرو برد، یا از جاى خود منحرف شود.  کوبید، پس زمین متحرك ساکن شد از اینکه ساکنانش را به اضطراب اندازد،

آن را براى خلق خود  منزه است خداوندى که زمین را پس از موج زدن آبهایش نگاه داشت، و آن را پس از رطوبت اطرافش خشک نمود، و

باشد، که بادهاى  حرکت مى و بى ایستادهجریان است، و  بستر آرام، و فرش گسترده قرار داد، آن هم روى دریاى عمیق ساکنى که بى

آورد، همانا در این آثار براى اهل خشیت عبرت و  کند، و ابرهاى پر باران آن را به جنبش مى سو مى سو و آن سخت آن را زیر و رو و این

 (202،نهج البالغه ،خطبه 88.)انصاریان پند است

 :زیبایی هاي زمين 

همگان را به سرور و شادی دعوت کرد و با لباس نازکی که از گلبرگها بر خود پوشید، هر بیننده پس زمین به وسیله باغهای زیبا، 

رده ای را به شگفتی واداشت و با زینت و زیوری که از گلوبند گلهای گوناگون، فخر کنان خود را آراست هر بیننده ای را به وجد آورد که فرآو

 (139(پاکدامن.))قرار داد های نباتی را توشه و غذای انسان و حیوانات

 توحيد الهی:

، وَاَل الََََِزَِلیَّتِهِ انْقِضَاٌء، هُوَ االَََوَّلُ َلمْ یَزَْل، وَالْبَاقی بِال مْدُ هلل خَالِقِ الِْعبَادِ، وَسَاطِِح الْمِهَاِد وَمُِسیلِ الْوِهَادِوَمُْخصِبِالنِّجَادِ َلیْسَ الََََِوَّلِیَّتِهِ اْبتِدَاءٌالحََ

 . تُقَدِّرُهُ االََََْوْهامُ بِالْحُدُودِ وَالحَرَکَاتِ، وَالَ بِالْجَوَارِِِ وَاالََْدَوَاتِخَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ، وَوَحَّدَتْهُ الشِّفَاهُ، حَدَّ االََََْشْیَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا، الَ أَجَلٍ،

براى ها و رویاننده گیاهانها و درهاندازنده آبها در پستىو به جریان هاى زمینستراننده عرصهستایش مر خداى راست آفریننده بندگان و گ

شود و لبها به ها درمقابل او بر زمین سوده مىپیشانىمدتاول و پایدار و پاینده بى .او است براى ازلیت او انقراضى نه اولیت او آغازى نیست و

ساخت تا از همانندهاى خود جدا شونداوهام بشرى نتواند او را با حدود و حرکات وبا اعضاء و م خلقت متعینتوحید او گویااشیاء را در هنگا

 ( 63،1388،خطبه  192ص ، نهج البالغهجعفری تبریزی.  )گیرى کندابراز اندازه

 زمين چگونه بوجود آمد؟   

خدا زمین را در میان امواج خروشان و عمق دریاهاى  .استقسمتى از خطبه ى امام علیه السالم در باره پیدایش و توسعه زمین 

امواج متالطم دریا بر یکدیگر کوبیده مى شد و همانند شتر مست که به هنگام رسیدن به شتر  .بزرگ پدید آورد و نفوذ و توسعه و غلبه داد

هاى متالطم تسلیم و آرام گردید و اضطراب آن  ماده دهنش کف مى کند کف روى آب دریا آشکار گردید و بر اثر فشار زمین به دریاها، آب

تیجه بر طرف شد، زیرا زمین با سینه ى خود آبها را در نوردید و آب ها متواضع شدند، زیرا زمین بر دریا غلطیده و آن را مهار کرده بود در ن

شروع به گسترش نمود و غرور و کبر دریاها  خروش دریاها آرام، ذلیل و اسیر قدرت خدا شد و زمین در میان امواج خروشان گسترده دریاها

کوبیده شد، باد دماغ و ارتفاع و برترى طلبى آن کوبیده و لجام زده شد که زیاد سرعت نگیرد در نتیجه آب پس از خفت و پستى ها فروکش 

رد و کوههاى سر به فلک آن گاه که هیجان آب در اطراف زمین فروکش ک .کرد و بعد از سرکشى و روى هم غلطیدن دور زمین را گرفت

خدا حرکت  .کشیده را بر دوش خود جاى داد چشمه هاى زمین را از اعماق خود شکافت و در زمینهاى گوناگون و چاهها جارى ساخت

ز زمین را بوسیله کوههاى سر به فلک کشیده، محکم، ثابت و استوار منظم ساخت و در نتیجه زمین از اضطراب بیرون آمد تا کوهها در مراک

خدا فضا  .مختلف متمرکز گردد و آب در درخت و اعماق زمین نفوذ کند و بر روى زمین و ریشه هاى درختها رخنه کند و آنرا سیراب نماید

هوا را براى نفس کشیدن آنانکه روى زمین زندگى می کنند آماده ساخت و مردم را روى زمین با در نظر گرفتن نیازمندیهاى  و را شکافت

سپس خدا زمین هاى پست و بلند را که آب بطور مستقیم نمى تواند آنها را سیراب کند از نظر دور نداشت و بوسیله  .ه گردانیدآنها پراکند

ابرهاى پراکنده را در عین اختالف آنها از جهت رقیقى و  .ى ایجاد ابر این زمین هاى خشک را سیراب مى سازد و گیاهانش را مى رویاند

وسط آن بحرکت در آمد و برق از آن جستن کرد در حالى که برق از ابرهاى ضخیم، رقیق و متراکم قطع نمى  ضخیمى متراکم ساخت تا

، ابرها را در حالى که میبارد مى فرستد، آنها را به زمین نزدیک مى سازد و باد جنوب آنها را ناگزیر مى سازد که بارانها را بصورت قطره .گردد

آن گاه که ابر سرمایه ى خود را بزمین ریخت و آنچه بر دوش داشت پراکنده ساخت از اعماق زمین  .دقطره، درشت و ریز بزمین بریزن

به همین جهت آب به زینت باغ زمین جلوه مى دهد و بر اثر لباس نازك زیبائى که  .گیاهان بیرون مى آید، از شکافهاى کوه سبزى مى روید

خدا این برنامه را وسیله آگاهى  .درخشان زمین بر اثر آب بوجود مى آید زمین به خود مى بالد بر گیاهان مى پوشاند و زیورى که بر اثر انوار

هره مردم، رزق حیوانات و درهم ریختن امتیازات و فاصله هاى مختلف قرار داد تا آنانکه در راه مستقیم الهى گام بر مى دارند از نور الهى ب

 (193-192ص91.)زمانی خطبهمند گردند

 بهشت: در صفت 
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و اگر به دیده دل بنگرى بدان چه از بهشت برایت ستایند، دل برکنى از آنچه در دنیاست، هر چند بدیع و زیباست، از خواهشهاى  

و بیندیشى در جنبش درختها که در کناره هاى جویباران   زر و سیم و دیگر خواسته  نفسانى، و خوشیهاى زندگانى، و منظره هاى آراسته

یختن خوشه هاى لولو آبدار بر شاخه هاى آن درختانى که ریشه هاى آن در پشته هاى مشک نهان است، و رسته بر و بر است، و در آو

شاخسار، و رستن این میوه هاى گونه گون، در غالفها و پوششهاى درون. شاخه ها بى رنجى خم گردد و چنان که چیننده آن خواهد در 

ون کاخهایهایشان گردند، وآنان را عسلهاى پاکیزه و شرابهاى پالوده دهند. مردمى باشند که دسترس او بود. تگرد ساکنان آن، پیرام

به آنان پیوسته بود، تا در خانه قرار بار گشودند و از رنج سفرها آسودند. پس اى شنونده اگر دل خود را مشغول دارى به  الهى  بخشش

و خود از این مجلس من رخت   تا به بهشت رخت گشاید  انت از شوق آن برآیداندیشه رسیدن بدان منظره هاى زیبا که به خاطر آرى، ج

  بردارى، و به همسایگى خفتگان در گورها شتابان روى آرى. خداى به رحمت خود، ما و شما را از آنان گرداند که به دل کوشند تا خود را به

رََمیْتَ بَِبصَرِ قَلْبَِک نَحْوَ مَا ُیوصَفُ لَکَ مِنْهَا لََعزَفَتْ نَفْسُکَ َعنْ َبدَائِعِ مَا فَلَوْ  (165)زمانی،گزیده ای از خطبهمنزلهاى نیکوکاران رسانند

ی کُثْبَانِ الْمِسْکِ عَلَى سَوَاحِِل أَشْجَارٍ غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فِ أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّاتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِکْرِ فِی اصْطِفَاقِ

مُخَْتلِفًَة فِی غُلُفِ أَکْمَامِهَا تُجْنَى مِنْ غَیْرِ تَکَلُّفٍ فَتَأْتِی عَلَى أَنْهَارِهَا وَ فِی تَعْلِیقِ کَبَائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ فِی عَسَالِیجِهَا وَ أَفْنَانِهَا وَ طُلُوعِ تِلْکَ الثِّمَارِ 

 قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْکَرَامَةُ تَتََمادَى بِهِمْ حَتَّى َحلُّوا دَارَ الْقَرَارِ وَ مُْجتَِنیهَا وَ یُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِی أَفْنِیَةِ قُصُورِهَا بِالَْأعْسَالِ الُْمصَفَّقَةِ وَ اْلخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِمُنْیَةِ 

نَفْسُکَ شَوْقاً إِلَْیهَا وَ لَتَحَمَّْلَت تَ قَلْبَکَ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُُصولِ إِلَى مَا یَهْجُمُ َعلَیْکَ مِنْ تِلْکَ الَْمَناظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ أَمِنُوا نُقْلَةَ الْأَسْفَارِ فَلَوْ شَغَلْ

) زمانی،گزیده ای از . اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِمَّنْ یَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِمِنْ مَجْلِِسی هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا جَعَلَنَا 

 (165خطبه 

 عطر مشک :

 نِعْمَ الطِّیبُ الِْمسُْک خَفِیفٌ مَحْمِلُهُ عَِطرٌ رِیحُهُ

  (399،نهج البالغه حکمت .)زمانیبهترین عطرها مشک است، زیرا جاى آن سبک و بوى آن دالویز است

 درخت نشانه قدرت خداوند:  

ای اندك که دانایان حقیقی و به ای اساسی که در کار خلقت و آفرینش درختان، همواره مورد غفلت قرار میگیرد و تنها عدهنکته

نهالی است که به مرور ایام از آن درختی کنند، همانها آفرنیش حیات در دل، بذر و هستند، بدان وقوف پیدا می« الوااللباب»قول قرآن کریم 

نگریم، پیش از هر چیز محو جمال ظاهری و برگ و میوه و شکوفه آن میشویم و کمتر کسی از سازد. همه ما هر گاه به درخت میتنومند می

 (87)اسالم پور،عسکری،می برد. این حجاب ظاهری عبور کرده و به عمق و معنا و حقیقت مطلب پی

 :و معيشت درخت، متاع

حَبًّا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَزَیُتونًا وَنَخْالً، وَحَدَائِقَ غُلْباً،  فَلْینظُرِ اإلِنسَانُ ِإَلی طَعَامِهِ، أَنَّا صََبْبنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا األَرْضَ شَقًّا، فَأَنبَتْنَا فِیهَا

آب فراوانى فرو   از آسمان که ما  .پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد ص 32تا24)عبس: انصاریان«مِکم...وَفَاکهَةً وَأَبًّا، مَّتَاعًا لَّکمْ و ألنْعَا

درخت خرما  زیتون و سبزیجات و انگور و و هاى فراوانى رویاندیم سپس زمین را پس در آن دانه .از هم شکافتیم به صورتى سودمند .ریختیم

  585ص 32تا24عبس: انصاریان  .)هایتان باشد دام چراگاه تا مایه برخوردارى شما و میوه و بزرگ و وهاى پر از درخت تناور  بوستان و

 درخت و سجده در برابر خداوند: 

وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَکَثِیٌر بَالُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِ

ای هوشمند به چشم بصیرت مشاهده نکردی که هر که در آسمانها و .حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ َومَن یُهِنِ اللَّهُ فَمَا َلهُ مِن مُّکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاء

ه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان همه )با کمال شوق( به سجده خدا )و هر که در زمین است و خورشید و ما

اطاعت او( مشغولند و بسیاری از مردم هم )در اثر کفر و عصیان( مستوجب عذاب حق شدند؟ و هر که را خدا خوار و ذلیل گرداند دیگر 

 (347ص سوره حج 18الهی قمشه ای آیه  )اش تعلق گیرد خواهد کردا هر چه مشیّت کاملهکسی او را عزیز و گرامی نتواند کرد که البته خد

 :شباهت انسان و گياه

اگر انسان بداند که زندگی او همانند زندگی گیاهان است،می تواند،درك درستی از زندگی خود بدست آورد.زندگی گیاه در دنیا 

است.دیگر آنکه گیاه دوباره با بارانی از خاك بر می آید و انسان نیز در رستاخیز چون گیاه از زیر کوتاه و ناپایدار و زندگی انسان نیز چنین 

اوست که بادها را پیشاپیش باران رحمتش مژده  خاك سر بر می آورد و سر سبز تر از گذشته می رویدخداوند در قرآن مجید می فرماید:

بردارند.آن را به سوی سر زمینی مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و هر گونه میوه ای را  رسان می فرستد، تا آنگاه که ابر های گرانبار را

 (93باشد که متذکّر شوید. .)مختاری پور، از خاك برآوریم.بدین سان مردگان را نیز از قبرها خارج می سازیم.

 باغ ها و زمين هاي زراعی:
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مین های مرده با باغ هایی از خرما و انگور بود که از چشمه های جاری آبیاری می یکی از نشانه های نظام اقتصادی الهی احیای ز

( در قرآن به باغ های سر سبز )حدائق( نیز اشاره می شود.)نمل 5،33شدند و برای خوراك انسان میوه)ثمر( به بار می آورد.)یس

شوری(.اما مراتع )مرعی( 22روم15آخرت ذکر می شود.)(چمنزارهای طبیعی )روضه جمع روضات( به عنوان پاداش های جهان 30،عبس60،

 (91نازعات()رضاعی،همتیان31اعلی4به عنوان پاداش های جهان آخرت ذکر می شوند تا خوراك گله ها را تامین کنند.)
 

 انبياء الهی )عليهم صلوات اهلل(:بعضی  نقش درخت در زندگی 

 الف ـ حضرت آدم )ع(: 

حضرت آدم )ع( از بهشت، نقش بسزایی داشته و در قران کریم به کرّات مورد تذکر قرار گرفته درخت در ماجرای زندگی و خروج 

اى   :گفتیم و  ونا مِنَ الظَّالِمینو گفتیم:یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَ کُال مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُ قلناوَ  است.

اگر  به این درخت نزدیک نشوید که  ، و گوارا بخورید از هر جاى آنکه خواستید فراوان و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و ! تو و آدم

 (35بقره.)انصاریان از ستمکاران خواهید شد دنزدیک شوی

 ب ـ حضرت یونس )ع(:

یونس فرزند متا، یکی از انبیاء الهی است که خداوند او را برای هدایت و ارشاد مردم سرزمین نینوا برانگیخت و نام او چهار بار در  

قرآن کریم مذکور است. بنا به نقل قرآن کریم و روایات اسالمی، هنگامی که مردم نینوا از پذیرش دعوت او خودداری کردند، آنها را ترك 

ساحل دریا بر کشتی نشست. در دریا، کشتی دچار طوفان شد؛ یونس را به دریا افکندند تا از خشم خدای دریا در امان بمانند! کرد و در 

حیوانی عظیم الجثه ای به فرمان خداوند او را بلعید و پس از چند روز که در شکم آن حیوان دریایی بود، مجدداً به امر خداوند به ساحل 

در مدت اقامت در شکم حیوان دریایی نحیف و رنجور شده بود، خداوند درختی از کدو را بر سر راه او رویانید تا در  افکنده شد. ولی چون

پس  فنبذناه بالعراء و هو سقیم و انبتنا علیه شجرة من یقطین»اش بخورد و نیرو و توان از دست رفته را بازیابد؛ سایه آن آرامش یابد، از میوه

.)انصاریان  بر او گیاهى از نوعى کدو رویاندیم و انصاریان صافات((145گیاه افکندیم بى بیمار بود به زمینى خشک واو را در حالى که 

 ((146صافات

 : ج ـ حضرت موسی )ع(

لمه مکا رود. در آنجا خداوند از وراء درختی با اواش، به کوه طور میکه موسی )ع( در پی یافتن پناهگاهی برای خود و خانوادهوقتی 

، از جانب راست آن وادى در آن جایگاه مبارك از آن درخت ندا رسید که اى  فرماید. چون نزد آن آمدفرموده و او را به رسالت مبعوث می

 )30)قصص، ! یقیناً منم خدا پروردگار جهانیان موسى

 د ـ حضرت عیسی )ع(: 

تنه خرما را به سوى خود بجنبان  و (.26ـ 25)مریم قری عیناً و هزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطباً جنیاً فکلی واشربی و  

بگو روزه سکوت  که درباره نوزادت پرسید اگر از مردم کسى را دیدى  ، و  از آن خرمابخور و پس چیده بریزد. از بار تا برایت خرماى تازه و

 مریم(25و26 )  هیچ انسانى سخن نخواهم گفتپس از این روز با نذرکرده ام.

 درختان بهشتی:

 :سوره انسان 14آیه 

قمشه هایش در دسترس و به اختیار آنهاست. )سایه درختان بهشتی بر سر آنها و میوه ووَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلَاُلهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلًا

 (616انسان ص14ای

 الرحمن : 54آیه 

سْتَبَْرقٍ در حالتی که بهشتیان بر بسترهایی که آستر آنها از حریر و استبرق است )در کمال عّزت( مُتَّکِئِینَ عَلَى فُرٍُش بَطَائِنُهَا مِنْ إِ

 (54آیه562 ص) قمشه ای الرحمن  اند و میوه درختانش در همان تکیه گاه در دسترس آنهاستتکیه زده

 :سوره ابراهیم 23آیه 

آنان را که به خدا  الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن َتحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَالَمٌ؛ ووَأُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ 

ت هایی برند که زیر درختانش نهرها جاری است و همیشه به فرمان خدای خود در آن بهشایمان آورده و عمل صالح کردند در بهشت

 ( 267ابراهیم ص23قمشه ایمخلدند و تحیت آنان در آنجا سالم است. )
 

 سوره رعد: 26و 29و23،سوره واقعه68آیه  سوره الرحمن
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سوره واقعه به  23در آن دو بهشت نیز هرگونه میوه خوش و خرما و انار بسیار است. به درختان انار و خرما، در آیه  68در آیه  

است و در  "درخت طوبی"ه واقعه به درخت موز بهشتی اشاره شده است. معروفترین درخت بهشتی همانا سور 29و در آیه  ،درخت سدر

ترین درخت بهشتی درخت طوبی است مهم است. سوره مبارکه رعد، لفظ طوبی به کار برده شده 26قرآن کریم تنها یک بار و آن هم در آیه 

 .)الهی قمشه ای(منان استمودر منزل  های آنکه تنه آن در منزل پیامبر اکرم)ص( و شاخه

 

 :انسانسوره  17آیه

در  .در آن جا جامی بنوشانند شان که آمیخته با زنجبیل باشد (انسانسوره 616ص  17)آیهویسقون فیها کاساً کان مزاجها زنجبیالً. 

 می نوشاند با طعم زنجبیل به آنان شرابی ،که به پاداش کارهای نیکویشان در دنیااست این آیه خداوند به اهل بهشت وعده فرموده 
 

 سوره الرحمن: 13تا10آیات 

و زمین را براى مردم  ن.فَبِأَیِّ آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبا وَ الْحَبُّ ذُو الَْعْصفِ وَ الرَّیْحانُ ذاتُ الَْأکْمامِ  فیها فاکِهَةٌ وَ النَّخْلُ  ِِللَْأناموَ الْأَرْضَ َوضَعَها 

اى جّنیان و انسیان ، کدام یک  پس . و نیز دانه سبوس دار و گیاه خوشبو. در آن ، میوه و درختان خرما با خوشه هاى غالف دار است . دنها

 ،سوره الرحمن(531)صفوی،تدبراز نعمت هاى پروردگارتان را انکار مى کنید ؟

 درختان جهنمی:

 :67تا62سوره صافات،آیات،

طَلْعُها َکأَنَّهُ رُؤُسُ 64أَصْلِ الْجَحیمِ إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فی63لِمینَ إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّا62أ ذلِکَ خَیْرٌ نُزُالً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ

نیکوى بهشتیان، براى پذیرایى خوب  آیا آن روزى 67ُثمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَیْها َلَشوْباً مِنْ حَمیم66ٍفَإِنَّهُمْ لَآکِلُونَ ِمنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ 65الشَّیاطینِ

همانا زقّوم،  .به یقین، ما آن درخت را رنج و عذابى براى ستمکاران قرار دادیم  است یا درخت زقّوم که براى دوزخیان آماده شده است ؟

سخت گرسنه اند و  آن ستمکارانِ دوزخى .خوشه اش از نهایت زشتى، گویى سرهاى شیاطین است .درختى است که در قعر دوزخ مى روید

قطعاً از آن خواهند خورد و شکم هاى خود را از آن پر خواهند کرد. سپس براى آنان عالوه بر خوراك زقّوم آب جوشانى است که با آنچه 

 (66،67.،65و64و63و62)صفوی ،صافات،آیات .خورده اند آمیخته مى گردد

 سوره دخان: 46تا 43آیات 

به راستى درخت  47سَواءِ الْجَحیمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلی46کَغَلْیِ الْحَمیم45ِفِی الْبُطُونِ کَاْلمُهْلِ یَغْلی44طَعامُ الْأَثیم43ِإِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ

)صفوی،تدبّر،آیات .همچون جوشیدن آب جوشان ده است و در شکم ها مى جوشدهمانند فلز ذوب ش .خوراك گناه پیشه است زقّوم،

 (498سوره دخان، ص46تا43

 واقعه : 52آیه 

 ص(536 . واقعه 52ه )صفوی،تدبّر،آیقطعاً از درخت زقّوم خواهید خورد 52 لَآکِلُونَ ِمنْ شَجَرٍ ِمنْ زَقُّومٍ

 :انسانسوره  17آیه

در  .انسان در آن جا جامی بنوشانند شان که آمیخته با زنجبیل باشدسوره 616ص  17آیهویسقون فیها کاساً کان مزاجها زنجبیالً. 

  .می نوشاند با طعم زنجبیل به آنان شرابی ،که به پاداش کارهای نیکویشان در دنیااست این آیه خداوند به اهل بهشت وعده فرموده 

 

 :مصارف پزشکی زنجبیل 

زنجبیل محرك جهاز هاضمه و برای هضم غذا بسیار مفید است. زنجبیل برای درمان سوه هاضمه، نفخ، قولنج، استفراغ، تشنج  

گر قبل از غذا خورده شود، موضعی، حالتهای درد ناك معده و تنگی نفس بسیار موثر است. عصاره زنجبیل همراه با آب لیمو و نمک طعام ا

در مورد سوزش گلو و گرفتگی سینه و صدا یک تکه  .برای بی اشتهایی سودمند است. همچنین در مورد صفرا و سرسام تجویز می شود

دندان درد و سر دردهای  .زنجبیل را می جوند تا بزاق خوب ترشح شود. عصاره زنجبیل برای درمان دیابت و رماتیسم مزمن مفید است

ابن سینا خواص تقویتی بسیاری عالوه بر این خواص برشمرده است. جالینوس  .عصبی با خمیری از زنجبیل خشک و آب تسکین می یابد

بسیاری از کشورهای جهان به میزان فراوان زنجبیل  .استفاده از زنجبیل را در مورد فلج و همه بیماریهای ناشی از سردی تجویز می کند

دوستان و مالزی و نیجریه در راس آنها قرار دارند. در هندوستان حدود چهل در صد از مجموع این محصول را خشک تولید می کنند که هن

 .می کنند و بقیه به کشورهای دیگر از جمله ایران، کویت، مراکش، عربستان، یمن، امارات متحده، انگلستان و آمریکا صادر می شود

میلیون روپیه به دست می آورد. هنگ کنگ، چین و استرالیا عمده ترین تهیه  200برابر با  هندوستان از راه فروش زنجبیل ارز خارجی

 (1391.)رها،کننده و صادره کننده زنجبیل پرورده به بازارهای غربی می باشند
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 درختانی که هم در دنيا وجود دارند هم در اخرت ،ولی با کيفيت هاي متفاوت:

 خرما : تدرخ

سوره  25و  23سوره نحل، آیات  67و  11سوره انعام، آیات  141و  99سوره بقره، آیات  266آیه  یاد شدهدر این سوره ها از آن 

و  11آیات  سوره قمر، 20سوره ق، آیه  10سوره یاسین، آیه  34سوره شعراء، آیه  148آیه  سوره کهف، 32سوره اسراء، آیه  91مریم، آیه 

 (1393)قرآن کریم ،ایکنا ،بهمنسوره عبس. . 29آیه سوره الحاقه و  7سوره الرحمن، آیه  68

  درخت انگور: 

 32سوره اسراء، آیه  91آیه  سوره نحل، 11و  67آیات  سوره رعد، 4انعام، آیه  99سوره بقره، آیه  266آیه با کلمه عنب یا اعناب 

 (1393)قرآن کریم ،ایکنا ،بهمنسوره عبس . . 28 سوره نباء و آیه 32آیه سوره یاسین،  34آیه  سوره مؤمنون، 19آیه  سوره کهف،

 درخت زیتون : 

از سوره مبارکه  20سوره مبارکه عبس.همچنین در آیه 29سوره نحل و آیه  11سوره انعام، آیه اول سوره تین، آیه  141و  99آیات  

 (1393ن)قرآن کریم ،ایکنا ،بهممؤمنون بدون تصرحی به نام زیتون،از این درخت یاد شده است. .

 د ـ درخت انار:

سوره الرحمن برای انار  68سوره مبارکه انعام برای انار دنیوی و یک بار هم در آیه  141و  99رمان که به معنی انار است آیات  

 (1393)قرآن کریم ،ایکنا ،بهمنبهشتی.

 درخت سدر:

 سوره نجم الزم به ذکر است که مورد اول اشاره  16و  14سوره واقعه،  28سوره سباء،  16کلمه سدر، آیات یا کنار سدر،  

 به درخت سدر دنیوی و مورد دوم اشاره به درخت سدر بهشتی دارد و در دو مورد آخر اشاره به درختی است که پیامبر اکرم

 (1393نا ،بهمن)قرآن کریم ،ایک)ص( در شب معراج آن را مشاهده فرمود. 

  :گیاهانی که به اسم در قرآن از آن ها یاد شده عبارتند از

کافور فقط وتین، ریحان، »بصل،  ،بار 2،خردل -بار 5،سدر بار، 2بار،بقوالت  9بار،گندم  3بار ،رمان 7بار،زیتون  9بار،اعناب 27رطب

 . (1385زمستان -:فرهنگ جهاد است.) یک بار در قرآن یاد شده

 ه گيري:بحث ونتيج
که خداوند عزوجل نام آن را در کتاب مقدس خود آورده است حکایت از ارزشمندی و سودمندی دارد که باید از زیبای طبیعت درخت،این 

 گیاهان و درختان ، آن به نحو احسن استفاده نماییم که همانا نبود آن فلج شدن زندگی بشر را به دنبال دارد؛ پس شایسته است  که قـــدر

حضرت علی ع ارج نهیم. هادر اختیار آدمی نهاده شده،بدانیم و بدانو که هر ذره اش نشان از آیات توحیدی می دهد خداوندیهای این نعمت 

ان هم ،در نهج البالغه از گیاهان و درختان نیز نام برده است .اما قرآن کریم آن دریای بی کران جایگاه درختان و گیاهان را به خوبی نمای

پیوسته به  ان نیزنتیجه آنکه تمامى هستى و از جمله درخت ه وما انسانها باید سرتعظیم فرود آوریم و سپاسگزار خالق یکتا باشیم.ساخت

اى قلیل نیز یافت  نیست، در این میان، عده پذیر اند ناگفته نماند که هر چند دركِ این تسبیح براى آدمیان امکان تسبیح خداوند مشغول

هاى عرفان و معنویت، جسم و جان آنها  دلیلِ مجاهدتِ مدام با نفسِ سرکش و رسیدن به مراتبِ قُربِ الهى و اوج قله شوند که به مى

پیش از هر چیز محو شنوند. ما هنگام دیدن درختان و گیاهان  شنواىِ اسرارِ مگوىِ جهانِ هستى شده، صداى تسبیح همه موجودات را مى

عمق و معنا و شود که از این پرده و حجاب ظاهرى عبور کرده، به  شویم و کمتر کسى یافت مى اش مى هآن و برگ و شکوفه و میوزیبائی 

 .و شکر گزار این نعمت بی همتا باشد حقیقت مطلب پى ببرد

 مراجع

  پایگاه 73شماره  1387اسالم پور،عسکری،درختکاری در آموزه های اسالمی،علوم قرآن و حدیث،فرهنگ کوثر،بهار،

 تخصصی نورمگزمجالت 

  پایگاه 73شماره  1387اسالم پور،عسکری،درختکاری در آموزه های اسالمی،علوم قرآن و حدیث،فرهنگ کوثر،بهار،

 مجالت تخصصی نورمگز

 585ص 32تا24 آیات)عبس:انصاریان،حسین،پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصاریان،قرآن کریم،سوره  

  ، چاپ اول ،خطاط ،احمد  1372چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الهی قمشه ای،مهدی،محل چاپ ،تهران

 (347ص سوره حج 18آیه  نوروزی ،
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  ،35انصاریان،حسین،پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصاریان،قرآن کریم،سوره بقره بقرهانصاریان،حسین 

  ،346-345ن،قرآن کریم،سوره صافاتانصاریان،حسین،پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصاریا بقرهانصاریان،حسین  

  ،71طه 30انصاریان،حسین،پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصاریان،قرآن کریم،سوره قصص  بقرهانصاریان،حسین) 

  ،مریم 26و  25انصاریان،حسین،پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصاریان،قرآن کریم،سوره  بقرهانصاریان،حسین 

 چاپ اول ،خطاط ،احمد  1372اپ ،تهران ،چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الهی قمشه ای،مهدی،محل چ

 سوره رعد. 26و 29و23،سوره واقعه68آیه  سوره الرحمن نوروزی ،

  چاپ اول ،خطاط ،احمد  1372الهی قمشه ای،مهدی،محل چاپ ،تهران ،چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

   انسانسوره 616ص  17نوروزی ، آیه

 ،1392پاکدامن،محمد حسن،پیوند انسان و طبیعت در نهج البالغه،بخش نهج البالغه تبیان 

 خطبه موسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری  ،محمد تقی،ترجمه و تفسیر نهج البالغه،نشر تهران،جعفری تبریزی،

163،1388  

  علمی 11،شماره 91زمستان رضائی هفتادر،حسن،همتیان،مهدی،علوم قرآن و حدیث، قرآن و علم ،پاییز و،

 ترویجی،پایگاه مجالت تخصصی نور

 ،8/5/91یکشنبه  ،سایت ایران انگلیس، گیاهان دارویی در قرآن رها،بهروز 

  زمانی،مصطفی،ترجمه و شرِ نهج البالغه،گردآورنده ،شریف رضی،محمد حسین،نویسنده علی بن ابی طالب )ع(،امام

 1369،سال نشر:165اول،ناشرالزهرا)س(محل نشر:قم،خطبه 

  زمانی،مصطفی،ترجمه و شرِ نهج البالغه،گردآورنده ،شریف رضی،محمد حسین،نویسنده علی بن ابی طالب )ع(،امام

 1369،سال نشر:399اول،ناشرالزهرا)س(محل نشر:قم،حکمت 

 )امام زمانی،مصطفی،ترجمه و شرِ نهج البالغه،گردآورنده ،شریف رضی،محمد حسین،نویسنده علی بن ابی طالب )ع،

 1369،سال نشر: 91اول،ناشرالزهرا)س(محل نشر:قم،خطبه 

  ترجمه 14و13و12و11و10،آیات  531صفوی، تدبر ،قرآن کریم،بنیاد علوم و معارف اسالمی،سوره الرحمن،ص.

 2010صفوی،

 آیات  2010صفوی، تدبر،قرآن کریم،بنیاد علوم و معارف اسالمی،سوره صافات ،ترجمه صفوی

 448(ص 66،67.،65و64و63و62

 498سوره دخان، ص46تا43،آیات 2010صفوی،تدبّر، قرآن کریم ،بنیاد علوم و معارف اسالمی،سال 

 536واقعه ص 52،آیه 2010صفوی،تدبّر، قرآن کریم ،بنیاد علوم و معارف اسالمی،سال  

 ، 2738876شماره خبر :  07:53 1393بهمن  4شنبه  -المللی قرآن)ایکناخبرگزاری بینقرآن کریم 

 ی(طالی سبز )روز درختکار -72ماره ، ش1384اسفند -ه:گلبرگمجل 

  پایگاه مجالت تخصصی نور388-387،شماره 93مختاری پور،مرضیه،فلسفه و کالم،پاسدار اسالم،اردیبهشت و خرداد، 

 46، شماره 1385زمستان -مجله:فرهنگ جهاد 
  اول،ناشر دارالقراآن کریم، سال و محل نشر ،قم نهج البالغه، استاد حسین انصاریان نویسنده علی بن ابی طالب ،امام

 202خطبه 465و464ص  1388ایران 

 1393وثیق زاده انصاری،حمید،اتوترف ها و هتروتروف ها،منبع راسخون،خرداد 

http://www.joih.ir/

