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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آذر  10: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442ربیع الثانی  14مصادف با:  منظور از شجره ممنوعه        _بخش دوم  _ 35موضوع جزئی: آیه       

 19جلسه: 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 معنای شجره ممنوعه

بعد از آنکه معلوم شد سنخ نهی ال تقَرَبا، نهی ارشادی است و بعد از آنکه مشخص شد منهیٌ عنه در  35در بخش دوم آیه 

مانطور که گفتیم ه مادی و با بدن مادی نیست؛ این دنیای لزوما به معنای خوردن در فعل أکل است و البته أکل ،این نهی

اند کنایه از یک نوع تصرف خاص و تومیاند أکل متناسب با آن عالم و آن جنت که جنت برزخی است باشد، و تومی

بعدی در مورد این است که د. چون بحث شومیپیش داریم بیشتر معلوم  ردخاص باشد که با توجه به بحثی که حالت 

این شجره چه ، «و ال تَقرَبا هذه الشجرۀ» :ممنوعه چه بوده است. میفرمایدچه نوع شجره ای است. این درخت  این شجره

 انیم آن را بیان کنیم.تومیکه بدون استمداد از نقل و روایات ن ای است. این مطلبی شجره

جامعُ البته بعضی از مفسران شیعه و سنی گفته اند که خیلی دانستنش نافع نیست و ندانستنش زیان بار نیست. طبری در 

 1البیان این را فرموده که نه علمش نافع است و نه جهلش زیان بار.

که داللت بر تعیین این درخت کند نداریم و البته خیلی هم حاجت  گفته که به طور کلی ما چیزی نظیر این را فخر رازی هم

ن است که الزم نیست بدانیم این شان ایبه کالم نیست. تعبیر ای و نیازی برای تعیین این درخت نیست. چون اساسا مقصود

ند ؛ چون چیزی که مقصود اصلی در کالم نیست، الزم نیست متکلم آن را بیان کند. خداودرخت ممنوعه چه درختی بوده

را تبیین نکرده و نوعش را مشخص نکرده مهم نیست. این منافاتی با حکمت پروردگار  تبارک و تعالی هم اگر این شجره

اینکه اساسا یک جنبه استطرادی داشته و مهم اصل داستان است که ورود آدم به بهشت و خروج او تعالی ندارد. برای 

 2کرد عبث بود.ید چه بسا اگر بیان میگومیبود. حتی 

د و نه علم و آگاهی به او منفعت کنمیایجاد  انیلی عدم دانستن این نه خسارت و زاین یک موضع است که به طور ک

 د. این ادعایی است که شده است. کنمیخاصی را ایجاد 

 رسد این بیشتر یک توجیهی باشد برای اینکه مسئله خیلی روشن نشده است.البته به نظر می
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 سوال:

ند که این نکات کشف کنمیدر مواردی به شدت تالش  ایشاننیم مفسرین و از جمله خود بیمیاستاد: واقع این است که 

اند ما را از ورود تومیرسد نبه آن وارد نشویم، به نظر می نستن و ندانستنش مهم نیست پسشود و اینکه اینجا خیلی دا

 به این بحث منع کند.

ترده ای از انظار در اینجا طیف گس به هر حال این بحث وجود دارد که باالخره این درخت ممنوعه چه درختی بوده است.

ست که چه بسا این اهم آنچه که گفته شده به استناد برخی روایات  در بین مفسران شیعه و اهل سنت وجود دارد و عمدتا

ادی هم منافاتی تقبه نحوی که با قواعد و ضوابط اع روایاتروایات سند چندان معتبری هم ندارند. اما این لفظ و آن 

 .روشن شودیم کنمیمطلبی است که در این مقام سعی نداشته باشد، 

ی گفته اند که این . حتی بعضتفسیر کرده اندسنبله و... خت انگور، درخت انجیر، درخت مختلف است. شجر را به در انظار

کل درخت بوده تمثّل دنیا به ش یعنیبوده  اند که این درخت، درخت دنیا درخت حسد و یا علم است و برخی هم گفته

 است.

 معنای لغوی شجر

همین معنای ظاهری و  کنیم، به دنیا، درخت دنیا. یعنی از اطالق ، درخت علملفظ شجر این قابلیت را دارد که ما به علم

یند گومیزی متفاهم و متعارف درخت گرفته تا آن مواردی که عرض کردم. چون شجر در لسان عرب در واقع به هر چی

ثی ودنش یک بحببارور شد که البته مجازی یا حقیقی یند درخت علم گومیکه دارای یک ساق و شاخه هایی باشد. مثال 

های میوه  یم بر همین درختکنمیدیگر است. حتی درخت علم، ممکن است مجازی هم نباشد. این شجری که ما اطالق 

 ثرت استعمال،نیم و مصطلح هم است، درست است که انصراف به این پیدا کرده است به خاطر کبیمیو درخت کذایی که 

ژه این ظرفیت را دارد وجود ندارد. لذا خود این وا هااینامثال  جاعت وولی از نظر لغوی منعی در اطالق شجر به علم و ش

 ن هست.که ما درخت را به هر یک از این معانی حمل کنیم. پس از این جهت مشکلی وجود ندارد و مقتضی در آ

 روایات

 کرده اند.  . این روایات هر کدام این درخت را بر یک موردی حملکه در اینجا ذکر شده، متعدد است هم روایاتی

 1امیرالمؤمنین نقل شده است. از الکافور است. این روایت این شجرۀُ برخی روایات طبق. 1

 2.راهلل آدم عنها السنبلۀ أو البُ الشجرۀ التی نهید کنمیابن عباس نقل  ر تعبیر شده است.به سنبله یا بُدر یک روایتی  .2

 ته اند که این شجرۀ علمو در این روایت هم گفته اند سنبله و بُر. بعضی هم گف هی شجرۀ الکافور :امیر المؤمین که فرمود

 ذکر شده است. هم ، شجرۀ عِنَب است. در بعضی از روایات اهل سنت

                                                            
 .113، حدیث 60، ص 1. تفسیر نور الثقلین، ج  1
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خبرنی عن السالم( یابن رسول اهلل أیه قال قلتُ للرضا )علدر روایتی دیگر از امام رضا از صالح هروی نقل شده است: . 3

فیها فقد اختلف الناس از درختی که آدم و حوا از آن خوردند به ما خبر بده.  الشجرۀ التی أکل منها آدم و حوا ما کانت،

یند انگور گومیعده دیگر  یند گندم بوده و یکگومیعده  یک العِنَب. انهاالحنطۀ و منهم مَن یروی  انهافمنهم مَن یروی 

 «کلّ ذلک حقٌ». )فعال به این بخش شجرۀ الحسد، فقال )علیه السالم( کلّ ذلک حقٌ انهاو منهم مَن یروی است.  بوده

ویید گیمیعنی چه؟ شما  .ختالفهافما معنا هذه الوجوه علی اقلتُ م و بعدا در جمع بندی ذکر خواهیم کرد(. یکاری ندار

ۀ تحملُ أنواع و کانَ شجرۀ ُ الحنطۀ الصلت، إن شجرۀ الجن فقال یا ابا. همگی حق است ولی این تعابیر با هم مختلف است

 1و فیها عنبٌ و لیسَت کشجرۀ الدنیا.

این را  دهد، هم کاری نداریم.همه این میوه ها را می که فرمود شجره جنت مانند شجره دنیا نیست و هم با این بخش فعال

است.  درختی ث بوده که این درخت چهاز همان موقع محل بح است کهم کرد. عمده این یذکر خواهبعدا در مقام جمع 

 ین.ا در بعضی از روایت دارد شجرۀ التدرخت گندم یا درخت انگور یا درخت انجیر؟ و ی

ف ها و بحث ها از همان موقع این اختال دهدکه نشان میروایت دیگری هم از امام عسکری )علیه السالم( واد شده  .4

 لم محمد و آلو ال تقربا هذه الشجرۀ، شجرۀ ععن العسکری )علیه السالم( ختی است. ن درخت چه دربوده است که ای

 هاإنذه الشجرۀ، شجرۀ علم فمحمد )علیهم السالم( الذین آثرهم اهلل عزّ و جلّ به دونَ سائر خلقه. فقال تعالی: ال تقرَبا ه

ص( و علی و فاطمۀ و الحسن )لمحمد و آله خاصۀ دون غیرهم و ال یتناولُ منها بأمراهلل إال هم و منها ما کانَ تناوله النبی 

ب و هی شجرۀ ال نص بجوع و ال عطش و ال تعب وبعد  اوحتی لم یحس و الحسین بعدَ اطعامهم الیتیم و المسکین و االسیر

الشجرۀ تحمل  و کانت هذه ار الجنۀ کانَ کل نوع منها یحمل نوعا منَ الثمار و المأکولاثر اشجإن بین اشجار الجنۀ،  تتمیز

 انواع الثمار و الفواکه و االطعمه. ین و العناب و سائرُ البرّ و العنب و الت

 فقال فلذلک اختلف الحاکون لذکر الشجرۀشامل شود.  ین و همه انواع میوه ها را، تید این درخت هم بُر، هم عنبگومی

 2ینۀ و قال آخرون هی عنابۀ.، و قال آخرون هی تۀنببعضُهم هی برّۀ و قال آخرون هی ع

ود دارد. باالخره این االن هم همین بحث کما کان وجمیوه هایی که اینجا نام برده شد،  از علم و حسد گرفته تا برخی از

 درخت ممنوعه چه درختی بوده است؟ 

ارد کدام به یک جهتی اشاره دتاده اند و اینکه این روایات هم هر ت افاع بین این روایاینجا بزرگان به نوعی در صدد جم

، همگی درست است. با اینکه این کلّها حق :فرمودند )علیهالسالم( امام رضا ت أبا صلتو مالحظه فرمودید که در روای

که باالخره یک درختی بوده که آدم و  دشومیدرست است. این چطور توجیه  اما فرمودند همگی .فات وجود دارداختال

                                                            
 .13، حدیث 83، ص 1. تفسیر برهان، ج 112، حدیث 60، ص 1. نور الثقلین، ج  1

 .179، ص 8. بحار االنوار، ج 1، حدیث 79، ص 1. تفسیر برهان، ج  2
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برای این درخت  و تعب و گرفتاری بوده است. این نهی هم سرانجامش هبوط و رنجمنع شدند و تمرّد از  حوا از أکل آن

 جمع کرد؟ آیا این عناوین اساسا قابل جمع هستند یا خیر؟ هاایند بین شومیاین همه عناوین ذکر کرده اند. چگونه 

 اشانیکالم فیض ک

ذکر کرده است. محصل بیان ایشان  هاایناینجا مطلبی را مرحوم فیض کاشانی در مقام تفسیر و جمع این روایات و توضیح 

اهد، حبوبات خومیاین است که همانطور که انسان به انواع غذا های مادی و دنیوی محتاج است، مثال بدن انسان میوه 

روح علوم و معارف است. همانطور که در این دنیا درختانی  ذا است، لکن غذایروح انسانی هم محتاج غ اهد،خومیو... 

گیرد، درختانی هم هستند که غذاهای روحی بهره می هاآنند و انسان از کنمیوجود دارند که غذا های بدن انسان را تولید 

خودش را تقویت کند. انسان ها گاهی فقط  اندتومیند و انسان از ثمرات آن درختان اگر استفاده کند کنمیتولید انسان را 

ند غافل کنمیا از آن غذاها و درختانی که آن غذا ها را تولید ند. قهرکنمیبه غذا های بدن و تأمین نیاز های بدنشان توجه 

دهند تا غذا های جسمانی، یی که روحشان و خواسته های روحی شان قوی تر است و به آن بیشتر اهمیت میانهااند. اما 

 انند از آن غذاها بهره مند شوند.تومی هانآ

انند از این  تغذیه بهره مند شوند که اهتمامشان به روح تومیپس اوال روح انسان هم محتاج تغذیه است و ثانیا کسانی 

به جسم و بدنشان باشد. طبیعتا هرچه انسان بیشتر از این غذاها بهره مند شود، درجات و مراتب  هاآن بیش از توجه

 د.کنمیباالتری پیدا 

اند بخورد. اما در مورد تومیالبته در مورد غذاهای جسم شاید ظرفیت بدن محدود باشد. هر غذایی را به هر اندازه ای ن

داریم و ممکن  در آنجا هم غذای سالم و ناسالمز جهت دریافت وجود ندارد. بله معنوی شاید این محدودیت ا یاغذا ه

ض است یک غذای معنوی ناسالمی به روح داده شود و شخصی روحش را از غذای ناسالم تغذیه کند که آنهم عوار

ش وحصحیح به رت، معارف نا. کسی که علوم نادرسشودخودش را موجب می خودش را دارد و بیماری های خاص

 د.کنمید و بیمار کنمیطبیعتا او را اذیت  وارد شود،

در عالم روحانی و در عالم مثال  هااینور کلی میوه های مادی و جسمانی که در این عالم اند، طفرماید که به ایشان می

گاهی به درخت  به اعتبار وجود جسمانی و مادی، متناسب با خودشان دارند، لذا شجرهو باالتر از آن اساسا یک مثال 

به درخت علوم تفسیر شده است. شجره علم پیامبر در واقع اشاره  تبار آن وجود مثالی در عالم باالمیوه تفسیر شده و به اع

کماالت انسانی است و پیامبر  ن محبوبیتی که در واقع موجب همهدارد. آبه آن محبوبیت کاملی دارد که پیامبر نزد خداوند 

 برسد.عالی ترین مقامات توحیدی و باالترین مراتبی که ممکن است یک انسان به آنجا  ن بهره مند است.از آ

. شجره دکه آرامش کامل و خلق عظیم به دنبال دار نی استیپس اگر اسم شجره کافور برده شده، در واقع اشاره به برد یق

ت است. لذا منافاتی بین شد حسادحسد هم به این اعتبار است که در واقع آنچه موجب نزدیک شدن آن شجره بلند 

د. شومیاهل تأویل هم منافاتی دیده ن سخن روایات متعددی که درباره شجر وارد شده نیست. حتی بین این روایات و
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و گاهی هم  جسمانی و ماده وجود دارد شده ید همگی درست است، گاهی تعبیر به آن چیزی که در عالمگومیایشان 

 1 دت شده است.تعبیر به درخت علم و حسا

نام شناسیم ذکر را می هانآند و ما شومیاز درخت هایی که درخت میوه محسوب  هااینما تعدادی روایت داریم که پس 

رای حقیقت دنیا ع مثال بن درخت در واقحتی برخی از مفسرین گفته اند که آتا درخت علم و درخت حسادت و  برده اند،

د. چون انبیاء به عنوان حقیقت دنیا در آنجا اینچنین نمایش داده شد و از آدم خواستند به این درخت نزدیک نشو بود. یعنی

یا به صورت یک زنی در یند این نظیر هم دارد چنانچه گاهی دنگومیخلفا الهی و اولیاء الهی نباید به دنیا نزدیک شوند. 

ر برابر پیامبر ظاهر دارد که دنیا در شب معراج به صورت یک زن زیبایی دمکرم اسالم ظاهر شد. در روایت پیامبر برابر 

ن ظاهر شد که حضرت هم دارد که دنیار به صورت یک زن زیبایی در برابر امیر المؤمنی)ع( ین نشد. در مورد امیر المؤم

قت مثال حقیقت دنیا د در حقیآن شجره ای هم که در بهشت بو لذا فرمود: دنیا غرّی غیری، یعنی برو دیگری را فریب بده.

چه اینکه نزدیک  دک نشو، یعنی به دنیا نزدیداین شجره نزدیک نشو هکه ب را آدم اوند تبارک و تعالی که نهی کردبود و خد

 را دارد. خاص خودش شدن به دنیا عواقب و آثار

ای میوه در این دنیا باالخره این احتماالت عمدتا به وسیله روایات و بعضا به وسیله مفسرین بیان شده است. از درخت ه

 علم، حسادت و دنیا گفته شده است.گرفته تا برخی امور معنوی مانند 

هم غذای  وای روح اند هم بیان جنبه مادی باشد و هم معنوی، هم غذتومی گفتهفیض کاشانی هم  مالحظه کردید که

 جسم.

ن امر است. این نکته اما سوال این است چرا اساسا اینچنین بیان شده است؟ چرا متعدد بیان شده است؟ سوال در چرایی ای

ه صورت متعدد بباید یک جمع بندی کنیم چرا حقیقت این درخت ممنوعه  ای است که باید درباره اش توضیح داده شود.

                                            چنین بیان شده است.چه دلیل و متکثر بیان شده و به 
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