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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آذر  11: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1442ربیع الثانی  15مصادف با:   معنای درخت ممنوعه _بخش دوم  _ 35موضوع جزئی: آیه       

  20جلسه: 

 {  اللعن علی اعدائهم اجمعینارهین و الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

این شجره  است کهعرض کردیم بحث  «.وال تقرَبا هذه الشجرۀ»بحث ما رسید به موضوع درخت ممنوعه و فرمود: 

ممنوعه، این درختی که از أکل آن منع شده چه درختی است. به انظار و اقوال مختلف اشاره کردیم و روایاتی که در این 

 وارد شده را نقل نمودیم.رابطه 

 را هااینض کاشانی بعد از نقل این روایات، ان جمع کرد همچنان که فیتومیگفتیم بین این اقوال و انظار و این روایات 

د. چون کنمی مکلمه شجر از نظر معنای لغوی هم این ظرفیت را برای جمع فراهچنین گفته شد که هم جمع کرده است.

است  دارای ساق و شاخه است. حال این تنه و شاخه ممکن است در عالم ماده باشد و ممکنشجر یعنی هر چیزی که 

ه در موارد متعددی اطالق شده رجنیم که شبیمیما  .جرۀ اصلها ثابت و فرعها فی السماشدر عالم غیر مادی باشد. مثل 

، از قول امام معصوم هاآنض اعتبار سند دهد و هم روایات بر فراست. پس هم معنای لغوی شجره این امکان را به ما می

 .کلها حقد که کنمیبیان  (علیه السالم)

 وجه حق بودن همه معانی

گردد حق باشد؟ این بر می هاایناند همه تومیاین شکل بیان شده است؟ چطور  سوال این بود که چرا یک چنین حقیقتی به

الم( وارد شده است. و آن اینکه به طور کلی حقایق و معارف به یک نکته مهمی که آن در کلمات معصومین )علیهم الس

با برای مخاطبین روند، به شمار می هاآنمد ائمه معصومین )علیهم السالم( سرآ دینی از ناحیه ارباب علوم و معارف که

ت است، از آنجا که سطح آگاهی و ظرفیت فکری و روحی مخاطبان متفاو ف بیان شده است. یعنیمراتب و سطوح مختل

مشکل است،  هاآنبعضی یارای شنیدن بعضی حقایق را ندارند و اساسا درک معقوالت آنهم از این سنخ معقوالت برای 

 را در قالب امور مادی و محسوس بیان کرده اند. هااینارباب علوم و معارف 

 ید درخت انگور......گومیید درخت انجیر، یکبار گومیمتفاوت اند. یکبار  هاایننیم بیمیدر قالب امور مادی هم 

در همین فواکه و اثمار مادی اختالف وجود دارد. آنجایی که سخن  زهتا ید درخت علم، درخت حسد و...گومی هم یکبار

که  مثال برای کسی کند.فرق میاز میوه های مختلف است، باز بسته به نوع مخاطب و درکی که از میوه مورد اشاره داشته 

د که ثمره و میوه درختانش یک جنس و نوع خاصی است و آن بهترین نوع میوه است و کنمیدر یک منطقه ای زندگی 

دن به میوه برای او بهترین راه درک و فهم او از این درخت است. یعنی زیا بدترین است و یا یک میوه خاصی است، مثال 
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اند ناشی از تومیختالفی که بین مردم در اثر این امور پیش آمده، این این تشبیهات یا تمثیل ها و بیان های مختلف و ا

تلقی و درک خاصی داشتند،  نسبت به درختان میوه هاآندند و کرمیاین باشد که چون مخاطبان در مناطق مختلف زندگی 

که اعتبار سندی این  همگی بر فرض این است هاایناین بر اساس فهم و درک مخاطبان اینچنین بیان شده است. البته 

 روایات را بپذیریم. 

فاوت ها در میوه پس این تفاوت ها در ذکر نوع میوه این درختان و اینکه این درختان چه درختی بودند در جایی که ت

 است، به این نحو قابل توجیه است.های مادی 

د، آنهم جای دیگری سخن از حس رسد که یکجا سخن از علم است وزمانی هم که به ذکر ثمرات و فواکه معنوی می

 اند بر اساس شخصیت مخاطب و نیاز او بیان شده باشد.تومی

میت داشته باشد اند از یک زاویه اهتومیآنجایی که بحث از علم است و سخن در شجره علم محمد و آل محمد است، این 

 باشد.اند یک جهت دیگری تومیو آنجایی که آن را به عنوان شجره حسد نام بردند، 

لسالم( است که به علم محمد و آل محمد )علیهم ا ،ن درخت ممنوع: آ، امام فرمود)علیه السالم( در تفسیر امام عسکری

از این تناول کردند و دیگران  هاآنفقط اذن و اجازه تناول از آن درخت را داد.  هاآنواسطه برگزیدگی این خاندان فقط به 

 .تناول کنند انندتومیاذن خداوند تبارک و تعالی  اگر بخواهند تناول کنند تنها با

وقتی ابا صلت هروی پرسید این  ری این درخت، درخت حسد باشد. چونمنافاتی ندارد که در جای دیگمطلب  این

اند میوه های تومیاساسا درخت بهشت با درخت های دنیا فرق دارد.  :اختالف به چه دلیل پیش آمده، حضرت فرمود

رسد که وقتی آدم مسجود مالئکه شد، در ذهنش این گذشت که آیا خداوند موجودی برتر بدهد. بعد به اینجا میمختلفی 

نظر کرد، دید  به ساق عرش نظر کن. آنگاه که به ساق عرش ه او فرمود سرت را بلند کن واز من آفریده یا نه؟ خداوند ب

و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمۀ سیدۀ نساء العالمین  محمد رسول اهلل ال اله اال اهللعبارت نوشته شده  این

همه  هااین :چه کسانی هستند؟ فرمود هااین :نوقت از خداوند متعال پرسیدآ و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنۀ.

نبودند، من تو را هم  هاآناگر  ما خَلَقتُک.و لوال هم ند و از همه خلق و از خود تو برتر اند شومیاز ذریه تو محسوب 

ما خَلَقتُکَ و ما خلَقتُ الجنۀ و ال السماء و ال . هوالء من ذریتِکَ و هم خیرٌ منک و من جمیع خلقی و لوال هم آفریدمنمی

 1األرض.

نگاه کنی که تو را از جوار  هااینقسمت بعدی این روایت مهم است که خداوند به آدم فرمود که مبادا به چشم حسادت به 

نگاه  هااینحسد به  . بپرهیز از اینکه با دیدفایاک أن تنظرَ إلیهم بعین الحسد و أخرجک عن جواریم. کنمیخود بیرون 

 کنی که اگر چنین کنی من تو را از جوار خودم بیرون خواهم کرد.

                                                            
 .28، ص 15. بحار، ج  1
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ال تَقرَبا هذه »عنی در واقع طبق این بیان با نهی نگریست. ی هاآنچشم حسد به  در ادامه روایت آمده است که آدم با

اینجا از ناحیه آدم  حسادتی که نزدیک نشو یعنی حسادت نورز. آن ید به این شجرهگومیوقتی  مخالفت کرد.« الشجرۀ

 مذموم است. اینکه انسان بخواهد ه، حسادت ممدوح است، یعنی غبطه است. چون حسادت به معنای واقعی کلماتفاق افتاد

نعمت جلب . یعنی آرزوی سلب نعمت از دیگران و هاآنبه قیمت از بین رفتن دیگران و جایگاه  ه جایگاه دیگران برسدب

اخالقیات آدمی است بر فرض ما سند این روایت را هم نپذیریم، اما  فات وآبرای خودش. این از بدترین و رذیالنه ترین 

ن روایت آنچه که موجب سقوط، هبوط و اخراج آدم از جنت شد همین د. بر اساس ایکنمییک حقیقتی را دارد بیان 

ن عابدان و زاهدترین زاهدان باشد، هیچ فایده ای به مسئله حسادت است. قلبی که در آن حسادت باشد ولو عابد تری

و باید  ، هم در برزخ و هم در آخرت.است قلب آمیخته با حسادت هم در دنیا در رنج و عذاب نخواهد داشت. حال او

با تطهیر از این آلودگی ها صالحیت و قابلیت ورود به  تاچه عذاب هایی را انسان متحمل شود در برزخ و در آخرت 

ون، او را بهشت را پیدا کند. ممکن است کسی مسلمان و پیرو اهل بیت هم باشد، اما این آلودگی مانند یک آتش در در

رود ل همراه با حسادت از دنیا برود، یعنی این روح با این بیماری از دنیا مینوقت در برزخ وقتی انسان با دهد. آآزار د

د. اینکه انسان فکر کند که چرا فالنی چنین است و من نیستم و... در همه اقشار کنمیو این در برزخ هم تمثّل هم پیدا 

د همین کنمی تباهه جامعه را حی انسان حسادت است و یکی از آفاتی کرد و یکی از کشنده ترین امراض رووجود دا

البته غبطه خوب است چون ضمن اینکه آرزوی سلب  حسادت است ضمن اینکه آدم خودش هم در رنج و عذاب است.

هم رشد کند و به مقاماتی برسد. آنوقت دلی که با حسادت مأنوس باشد، در اهد خودش خومینعمت از دیگران ندارد، 

د و این رنج و عذاب ها بر او سخت است. گاهی انسان کنمید و در آنجا هم بروز و ظهور پیدا شومیبرزخ واقعا بیچاره 

ید گومید شومیآید و بعد که از خواب بیدار کشد مثال در خواب حادثه ای پیش میخواب است و در عین حال سختی می

د. شما شومیآن واقعیت ندارد، کلی آرام  بیندو می دشومیوقتی بیدار  شکر آن مشکل فقط در حد خواب بود.خدا را 

ند و دیگر رهایی هم بیمیند، به همان نحو در برزخ بیمیحساب کنید آن اذیت ها و آزار هایی که انسان در عالم خواب 

رسد، او از شدت ترس د ولی به آخر و زمین نمیکنمیآید که انسان از یک بلندی سقوط ندارد. در خواب گاهی پیش می

کشد. حال اگر خودش را در یک مدت طوالنی در حال سقوط ببینید و این د و نفسی راحت میشومیواب بیدار از خ

اهم بگویم اینچنین است ولی اینکه در بعضی از روایات آمده خومیبنده ن .چقدر سخت است رنج و عذاب ادامه پیدا کند

د و دره ای که ته کنمیافتد و سقوط ایی از جهنم آدم مییا در یک قسمت هو آیات قرآن اشاره دارد که انسان در جهنم 

سوزد و از یند دارد بدنش میبهمگی قابل تصویر است. برای تقریب به ذهن فرض کنید کسی خواب می هااینندارد، 

ند، شومیو زنده میرند شود میمی د. این امکان وجود دارد. اینکه گفتهسوزابد، ببیند دارد میخومیخواب بیدار شود، باز که 

اند با همین قرائن و شواهد برای خوش ترسیم و تصویر تومیهم در عالم برزخ و هم در عالم قیامت ممکن است و آدم 
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ت ها، نابسامانی ها و بیماری های و ریشه بسیاری از معصی ی استکند. به هر حال مسئله حسادت بسیار مسئله خطرناک

 دهد و همیشه به فکر این است که به دیگران ضربه بزند. د، کارش را انجام نمیشومیجسمی است. آرامش از انسان سلب 

آنچه که در مورد آدم )ع( وارد شده، درست است که تعبیر به حسادت است، اما در واقع غبطه است. یعنی آدم آرزوی 

 برسد. همین حد هم هاآنم به سلب شود؛ دوست داشت خودش ه هاآناز آن مقام را کرد نه اینکه  هاآنمقام و موقعیت 

 ناشی از سلطه شیطان بود.

به هر حال هم آدم و هم حوا به واسطه این نگاه و این حسادت، محروم شدند از بودن در بهشت و نهایتا موجب شد که 

 از بهشت اخراج شوند.

 آمده است.رش را قبال خواندیم و در ذیلش هم این مطالب ردم این روایت هم طوالنی است و صدعرض ک

دی جر مادی و میوه های ماند به شکنمیزمانی که شجره را تفسیر  نید این تفاوت وجود دارد. همبیمیدر بعد معنوی هم 

معنوی هم تفاوت است، چون در یک جا علم از حیث . نیست و عرض کردم که وجه تفاوت بین بیان از حیث ثمر مادی

 دتا هم این دو ذکر شده است. و عم ه و در جایی دیگر حسد ذکر شدهذکر شد

مهم این است که این دو با یکدیگر قابل جمع است به این معنا که باالخره هر دو حکایت از موقعیت خاص پیامبر خاتم 

شان که بعد ها به دنیا آمد؛ حقیقت این وجودات نورانی، یک  ین او در عالم خلقت دارد. نه آن جسم مادیرو اوالد طاه

 هاآنبود که از ناحیه خداوند به  هاآنعالم خلقت دارند که این موقعیت خاص عمدتا به واسطه علم موقعیت خاصی در 

و خود این باعث سقوط و هبوط  غبطه آمیزی به این وجودات بشود ه این موجب این شد که یک نگاهداده شده بود. و البت

 شد.

نباید بدون اذن به ان درخت  رد، یعنیخومیه علم خورد و نباید ید از شجرگومیتنافی ندارد. اگر  هم با یکدیگر هااینلذا 

ین علم شد. یا نباید به صاحبان ا، نباید بدون اجازه به آن درخت نزدیک میال یَتناولها اال مَن أذن اهلل لهشد. نزدیک می

ظرفیت مخاطبان مهم است که این برای  با هم قابل جمع است و سطح و هااین پس کرد. ورزید که اینچنینحسادت می

 بیان شده است. هاآن

کلمات فیض کاشانی هم مالحظه فرمودید که  وجیه و جمع است. درباالخره این تفاوت ها در روایات وجود دارد، قابل ت

فراوان  این مطلب چگونه جمع شده. خود لفظ شجر این قابلیت را دارد و این امری متعارفی است که یک حقیقتی که عمق

شد شاید اند یکسان بیان شود و اگر اینچنین بیان میتومیو غیر قابل وصفی دارد، برای افراد با ظرفیت های مختلف ن

این شجره را بگویید درخت علم است، این شخص متوجه د. برای کسی که واقعا ذهن بسیطی دارد کرمیمشکل درست 

ند یعنی محسوسات بیمینهایی فهم او از درخت چیزی که است که  د درخت علم یعنی چه. سقف ادراک و ظرفیتشومین

 د غیر از این بیان کرد.شومیآنهم نه همه محسوسات. طبیعتا برای او ن
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ت های مخاطبان از حیث آگاهی و ادراک، از حیث ملموس بودن تا بتوانند حقایق را با این تشبیهات درک کنند و واتف

مخاطبان بوده، باعث شده این اختالف ها وجود داشته باشد و این مشکلی هم ایجاد  البته زوایای مختلفی که در ذهن

در هردو این هست، ید مردم در این جهت اختالف دارند، گومیبعد از اینکه  د و حتی در این دو روایت،کنمینکرده و ن

 د وجه این اختالف چیست؟کنمیراوی سوال 

ی بود میفرماید درخت بهشت، حامل انواع میوه ها است و این درخت ممنوع گندم )علیه السالم( امام ،در روایت ابا صلت

اند انواع میوه ها را داشته باشد. این را برای ابا صلت تومیاهد بگوید درخت بهشتی خومییعنی  که میوه انگور هم داشت.

 ن را امام برای همه نفرموده.ای د.کنمیید که یک پله باالتر از بقیه است و دارد از وجه اختالف سوال گومی

؛ در هی شجرۀ تمیزت بین سائر االشجار ویا در روایت امام عسکری )علیه السالم( همین نکته به عبارتی دیگر بیان شده 

. برای اینکه بأن کل منها یحمل نوعا من الثماردرختان دیگر دنیا تفاوت دارد چون اهد بگوید این درخت با خومیواقع 

، این درخت حامل چیست؟ حامل و کانت هذه الشجرۀ و جنسهادهند. درختان معمولی در دنیا هر کدام یک نوع میوه می

عمه ط فواکه و ثمار هم نیست، بلکه اطفق و سائر انواع الثمار و الفواکه و االطعمۀ؛انجیر، انگور، عناب و در آخر میفرماید: 

 ذ کرد.ن أخد از آشومیمختلف هم 

تأکید بر اینکه آن درخت غیر از درخت های دنیا است در ضمن اینکه درخت است و تنه دارد و شاخ و برگ دارد، در 

 متوجه این اختالف است. که یدگومید با این درختان. این را هم به کسی دارد کنمیرق فعین حال 

درخت ممنوعه در واقع تمثل دنیا بود و خداوند متعال  هآن اینک بعضی از مفسرین هم گفته اند بد نیست و نچه کهآ البته

 فااهد خلخومیی به دنیا و از این باب که خداوند نگآدم را نهی کرد از نزدیک شدن به دینا و از اکل دنیا و تصرف و وابست

و اولیاء الهی است و  ز است و مخصوص خلفاکه ممتاو جانشینانش بر روی زمین آلوده به دنیا شوند. این مقامی است 

اهد به آن مقام برسد، باید مراقب آن باشد و دلبسته و عاشق و فریفته دنیا نشود. ضمن اینکه در خومیهر کسی هم که 

فریفته دنیا نشود. و آدم چون اینچنین  د،شومیته نشود. همانطور که فریفته یک زن زیبا روی فد، فریکنمیدنیا زندگی 

 رای او پیش آمد. گرفتاری ها بآن کرد، 

از آن احتمال، این احتماالت م و به عنوان یک احتمال قابل قبول است ولی صرف نظر کنمیلذا بنده آن احتمال را نفی ن

 روایات هست که مالحظه فرمودید و قابل جمع است. هم در

ت داشته؛ مثال علم مثبت بوده وایات، این شجره در واقع یک ثمره مثبانیم بگوییم طبق بعضی از انظار و رتومیمجموعا 

شده اال به اذن خدا. طبق بعضی از احتماالت، این یک ثمره منفی داشته، حسادت، مسئله نزدیک می هاآنولی نباید به 

 نزدیک شدن، خوردن و خوردن همانا و سقوط هم همانا. دنیا و

اند باشد و تومیره کدام شجره است و همگی د در اینجا یک نظر قاطع و روشنی داد که این شجشومیبه هر حال واقعا ن

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                         نیست. هااینقابل جمع هم هست و تنافی هم بین 
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