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*مريم خليلى آزاد

 چكيده
آن كريم بهتبه در قر مر٢٠د د حدوخت تعبير مى�شوسى به درة» كه در فار «شجر�هاژو

ختانخت و گاهى در معناى دره گاهى در معناى حقيقى دراژفته است.اين وكار ر
فته است و گاه در يك جريان تـاريـخـىن و كدو به كـار رصى مانند زيتـومخصـو

ختىى و در زير درة كه در سال ششم هجرده است مانند بيعت شجراهميت پيدا كر
اتفاق افتاده است.

ةد.مانند:«شـجـرج از عالم دنيـا دارآن استعمالى در خـاره در دو جاى قـراژاين و
د نيز در غير معنـاى مذكور در دو مور�هاژة الخلد».همچنـان كـه وم» و «شجرقوز

بة» كه منظـور از آنّة طيفته است،«شجرت تمثيل به كـار رد و به صورحقيقى خو
�هة خبيثة» شجراست و«شجر(ع )  هدى�ّه و أئم(ص)م ل اكرسوك رد مبارجوخت،ودر

سيدهانى اين مطلب به اثبات رايات نوره است كه با استفاده از روّميُس بنى امنحو
است.
آنبه،خبيثه،قرّه،طية،شجرشجره ها:اژكليد و

م و تحقيقات.آن و حديث ـ دانشگاه علوم قرى الهيات ـ علوى دكتر* دانشجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
آن كريم درداخته شده است كه در قرآن پرة» در قر «شجر�هاژسى ودر اين تحقيق به برر

تبهد بيست مره حدواژد.اين وداشت مى شودى استعمال شده و چه معانى از آن برارچه مو
دى در معناى حقيقى واره در چه مواژم است بدانيم اين وفته است.و الزآن به كار ردر قر

عجواى تبيين اين مطالب به تفاسير متـعـددى رد.بردى معناى غير حقيقـى داراردر چه مو
مى�ة خبيثة» كه تقابل مفهوبة» و «شجرّة طـيه «شجراژسى�دو وشده است.در اين ميان برر

اياتداخته ايم و از رود تمثيلى آن پرى و كاربرتر است كه به بيان معانى لغوند چشمگيردار
 مدد جسته ايم.(ع)انى أهل بيت نور

ى:معناى لغو
١.ُشجر وُةمن النبات ما له ساق يقال: شجرشجر:الشجر

د شجر است و آنچه تنهئيدنى ها كه تنـه دارخت:اهل لغت گفته اند هر چـه از رودر
٢د نجم و عشب و حشيش است.ندار

خت جهنمى :م يا درقوّ ز�ه.شجر١
Ê]ý Ó−?ÓdÓ…Óe≈فته است. « دخان و صافات بـه كـار ر�هسوره دراژاين و« ]�^Þ ÂuÓFÓÂU?ÔŁ_« rO«

ýòÓ−ÓdÓ…Ôe؛)٤٤-٤٣ / ٤٤(الدخان،« ]�^åÂu،و ©٦٢ / ٣٧ (الصافات≈ò ½]NÓý UÓ−ÓdÓ…Ïð Ó"ÚdÔÃÔ% √ wÓ(Úq« Ú−Ó×rO«
.)٦٤ / ٣٧(الصافات،

ضيح داده شده است .مانند مس گداخته درى كه در آيه توم جهنم به طورقوخت زدر
ى استارهاى شياطين است و طعام ناگوه آن مانند سرشه و ميوشد و خوشكم ها مى جو

اه معصيتفته و از آنهـا در را ناديده گردگار ركه نصيب جهنميانى است كه نعمـات پـرور
د.د ندارجوختان است و در عالم دنيا وع درخت بدترين نوفته اند.اين دره گربهر

ة اخللد:.شجر٢
ختى است كـهده شده است،همان   در طه از آن نام بـر�هدانگى كه در سـورخت جاودر

د ،و به آنانفى كردانگى معـرخت جاوا درا فريفـت و آن را رسيله آن آدم و حوشيطان بـه و
اف اعر�هى در سورند كه در آيات ديگردانه مى شوند،جاوخت بخورگفت كه اگر از آن در

فته است. نيز از آن سخن ر٣٥ه آيه  بقر�ه و در سور٢٢تا١٩آيه 
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»%ÓuÓÝÚuÓ”Ó≈ ÓOÚtA« ]OÚDÓÊUÔ� Ó‰UÓ¹ Óœ¬ UÓÂÔ¼ ÓqÚ√ ÓœÔ^pÓŽ ÓKÓý vÓ−ÓdÓ…« Ú"ÔKÚbË Ó;ÔKÚpÌ¹ ô Ó³ÚKÓv«،١٢٠ / ٢٠ (طه(.
اهنمايىدانگى رخت جاوا به درد كه به آدم گفت:آيا تو ر شيطان دار�سهسوه به واين آيه اشار

شادى بهند طبق نـهـى اره داريم كه خداو بقـر�هد.و در سورال نپذيـركنم و سلطنتـى كـه زو
ËÓ�ÔKÚMÓ¹ UÓœ¬ UÓÂÔÝ« ÚJÔsÚ√ Ó½ÚXÓË Ó“ÓËÚłÔpÓد:«موا فرو حو�(ع) آدم« Ú−ÓM]WÓË ÓFÔ; öMÚNÓ— UÓžÓbÎŠ «ÓOÚYÔý ¾Ú²ÔLÓË UÓô

ðÓIÚdÓÐÓ¼ UÓcÁA« ]−ÓdÓ…Ó% Ó²ÓJÔ½uÓ; UsÓE« ]ULsOÓ«٣٥ / ٢ة، (البقر(.
ختى است كهخت چه در ال:اين درّد كه اوح مى شوال مهم مطرد اين آيه دو سودر مور

د مقـامجوبا و(ع ) نه آدم ده است؟ثانيا:چگـوموديك شدن به آن نهى فـرند حتى از نـزخداو
د؟د كه از آن نهى شده بوايش به عملى پيدا كرعصمت گر

»Ëال در پاسخ به سـؤ
Ò

خت به طور ظاهر سيب يـا بنا به گفته بعضى از مفسـريـن در‰
ده اسـت.خت علم بـو و يا كافور يا انـجـيـر و در٣ (ص)خت علم آل محـمـدگندم و يـا در

٤دند.ده كه مالئكه از آن مى خوردانگى بوخت جاوهمچنين گفته شده در

هدن ميوم بايد بگوييم كه همان طور كه گفته شد نهى آدم از خورال دودر پاسخ به سو
ده است وى. و عالم،عالم تكلي~ نبولوده است نه نهى موشادى بوعه نهى ار ممنو�هشجر

بد نه اين كه عدم اطاعتش معصيت محسوايش بهتر بود براگر آدم به دستور عمل مى كر
د تلقىا ظلم به خوار سيئات المقربين اسـت آدم آن رد،اما از آنجايى كه حسنات األبرشو
فت.ا پيش گرگاه الهى راه توبه به درحمت رسل به كلمات رد و با توكر

د كهلى گفته مى شوك اوا گناه نسبى تلقى مى كنيم و ترى است كه آن راين مسأله چيز
٥نه گناه است و نه مخال~ مقام عصمت.

انهافل روزها و نود نمازآمده است كه در مور(ع ) همان طور كه در حديثى از امام باقر
ك كند معصيتا تركس آن راجب نيست….و هردند:«اينها همه مستحب است و وموفر
مش تداوا انجام مى دهد كارى را مستحب است انسان هنگامى كه كار خـيـر .زير٦ده»كر

لى است نه معصيـت بـهك اوداشته باشد و معصيت در اين حديث نيز از همان سـنـخ تـر
لى است در حالى كهك اواى عده اى از سنخ ترك مستحبات بره؛يعنى:ترمعناى گناه كبير

د.اد عادى اشكالى نداراى افربر
:ن زيتو�ه.شجر٣
»ËÓýÓ−ÓdÓ…Îð Ó"Úd?ÔÃÔ; sÚÞ Ô—uÝ ÓOÚMÓ¡UÓð ÓMÚ³?ÔXÔÐ bU¼̂ÚsË Ó(³ÚmÌ Fx?K5ÓÓ ÓÓ ÓÅÅÅÅÅ «)و )٢٠ / ٢٣ن،منواملؤ»ýÓ−Ód?Ó…Ì
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;Ô³Ó—UÓFÓWÌ“ Ó¹Ú²Ô½uÓWÌý ô ÓdÚ�O]WÌË Óž ôÓdÚÐO]WÌ «،٣٥ / ٢٤(النور(.
د نيز بـهن سخن به ميان آمده در دو مـور تين كه از زيتـو�هه بر سورآن كريم عـالودر قر

ه طور كهه طورـ مى�رويد.كوختى كه در طور سينا ـ كوه شده است.درن اشارخت زيتودر
خت وه پر درده است.و كون بو پربار زيتو�ام منطقهّى است از قديم األيدر فلسطين امروز

غن آن از قديـمدنى هايى است كـه رون از مفيدترين خـورفته است.زيتـوكت نام گـرپر بر
ش استعمالنگ در آيه به معناى خورده است و «صبغ» به معناى ردم بوش مرااليام نان خور

٧شده است.

جهاپنى انجام داده اند متوه ژا يك تيم ده نفرجالب است بدانيم طبق تحقيقى كه اخير
ق~ليد آن متود كه در سنين باالى شصت سال توليد مى شوتئينى در بدن توشده اند كه پرو

ند به اين تين خداو�هد كه در سورد دارجون وتئين فقط در انجير و زيتود و اين دو پرومى شو
دجوم به ذكر است كه اين تيم بعد از دانستـن وده است.الزشمند قسم ياد كـره ارزدو ميو

آن به اسالم گرويدند.اين مطلب در قر
فى مى كند و در تمثيلى زيبـامين معـرا نور آسمان ها و زد رند خـو نور خداو�هدر سور

مايد و اين كـهى مى فرن است ،تصوير سـازخت زيتوغن درا كه نـور آن از رواغدانى رچر
ن در بين تمامىغن زيتواهد هدايت مى�كند.ذكر روا كه بخوكس رد هرند به نور خوخداو

ý ôÓdÚ�O]WÌË Óž ôÓdÚÐO]WÌÌشمندى اين ماده در طبيعت است.«غن ها حاكى از ارز�رو ÌÌ Ìدر اين آيه «
شه باغ نباشد و در جايى باشد كه آفتاب بـه تـمـامـىختى كـه در گـودر ظاهر؛ يعنـى: در

غنى نيكو داشته باشد و البته آنچه ازسيده بدهد كـه روه�هاى رسد و ميو�قسمت�هاى آن بر
كه ريشه(ع ) اهيم خليـلكه» به ابر مبـار�هسيده است «شجـرايات و در تفسير آيه كريمـه ررو

د وايش هاى يهـو» به نفى گـرý ôÓdÚ�O?]WÌË Óž ôÓdÚÐO?]WÌ «�سد و جملـهت است مـى رخاندان نبـو
٨ى تفسير شده است.نصار

: يقطين�ه.شجر٤
»ËÓ√Ó½Ú³Ó²ÚM?ÓŽ UÓKÓOÚtý Ó−?ÓdÓ…Î; sÚ¹ ÓIÚD5Ì      «،خت كدوه به دردر اين آيه اشـار.)١٤٦ / ٣٧(الصافـات

ا به ساحلن آمد آب او رقتى از شكم ماهى بيروو (ع )نسشده است كه در داستان يو
لش سايه افكند و او از آن تـنـاوخت كدو بر باالى سر او روييد و بـر سـرد و درآور
نس در زير سايه�اشاى آن كه يوگ پهن است.برعى از كدو است كه برد.يقطين نومنو
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امد.بيار
:ه.بيعت شجر٥
»ÓIÓbÚ— Ó{wÓK« ]tÔŽ Ós« ÚLÔRÚ;M5Ó≈ –Ú¹ Ô³Ó¹UFÔ½uÓpÓð Ó×ÚXÓA« ]−ÓdÓ…% ÓFÓKrÓ; Ó% U� wÔKÔÐuNrÚ% ÓQÓ½ÚeÓ‰Ó^« ]JMOÓWÓ

ŽÓKÓOÚNrÚË Ó√ÓŁÓÐUÓNÔrÚ% Ó²Ú×Î� UÓd³¹Î åU،ه يا بيعته در جريان بيعت شجردر اين آيه شجر.)١٨ / ٤٨(الفتح
ندى اتفاق افتاد.خداوان در صلح حديبيه استعمال شده است كه در سال ششم هجرضور

اضى است.دند ر بيعت كر(ص)خت با پيامبرمنينى كه در زير درمايد:از مؤمى فر
هاى انجام عمـرى برمانى اتفاق افتاد كه مسلمانان در سال ششـم هـجـره زبيت شجـر

اد به مكـه ره وروكان مكه به آنهـا اجـازاه مطلع شدند كه مـشـراهى مكه شدند،در بـيـن رر
دندبيعت كر(ص) ختى با پيامبرند و زير درف شوه مشرار شد سال بعد به عمرنمى�دهند و قر

٩اضى است.ند از آنان رل شد كه خداوكه بر اين عهد بمانند و آيه ناز

ة :.شجر٦
»;ÓF UÓÊUÓ ÓJÔrÚ√ ÓÊÚð ÔMÚ³²Ôý «uÓ−ÓdÓ¼Ó√ UÓ≈ÓtÏ; ÓlÓK« ]tÐ ÓqÚ¼ ÔrÚ� ÓuÚÂÏ¹ ÓF?ÚbÔÊuÓ «،و )٦٠ / ٢٧(النمل»¼ÔuÓ« ]cÍ

√Ó½ÚeÓ‰Ó; sÓ^« ]LÓ¡U; Ó¡U?Î ÓJÔrÚ; MÚtÔý ÓdÓ»«ÏË Ó;MÚtÔý Ó−ÓdÏ% t?Oð Ô^LOÔÊuÓ      «،و )١٠ / ١٦(النحل»√Ó√Ó½Ú²ÔrÚ√ Ó½ÚA?ÓQÚðÔrÚ

ýÓ−ÓdÓðÓNÓ√ UÓÂÚ½ Ó×ÚsÔ« ÚLÔMÚA¾ÔÊuÓÓ ÓÓ Ó      «٧٢ / ٥٦اقعة،(الو(.
ه نشدهخت خاصى اشـارفته است به درة» در آنها به كار ر «شجر�هاژق كه ودر آيات فو

ى تعالى در اينفته است و منظور بارد به كار رخت در معناى عام و حقيقى خواست و در
ان و نقش حياتىاود فرد كاربرجوخت با وت اليتنهى خويش است كه دره به قدرآيات اشار

دگار است و ساخته بشر نيست.ندگى انسان آفريده پروردر ز
»ËÓÓuÚ√ Ó½]LÓ% U—_« wÚ÷; sÚý Ó−ÓdÓ…Ì√ Ó�ÚÂöÏË Ó«Ú³Ó×ÚdÔ¹ ÓLÔb^ÁÔ; sÚÐ ÓFÚbÁÝ Ó³ÚFÓWÔ√ ÓÐÚ×ÔdÌ; Ó½ UÓHbÓ ÚF ÓKLÓ UÔ

K«]t≈ Ê]K« ]tÓŽ Óee¹ÏŠ ÓJrOÏ  «،ه» در تمثيل به قلم استفاده شـده.در اين آيه «شجر)٢٧ / ٣١(لقمان
ده داره هستند اشارّقاتش كه كلمات اللت مخلواى بيان عظمت و كثرى تعالى براست و بار

قاتانند كلمات و مخلوند نمى توهر شوند و درياها جومين قلم شوختان زكه اگر همه در
ند.ت آنها عاجزا ثبت كنند و در بيان كثرالهى ر
به:ّه طي.شجر٧
»√ÓÓrÚð ÓdÓF ÓOÚnÓ{ ÓdÓ»ÓK« ]tÔ; Ó¦ÓF öÓKLÓWÎÞ ÓOÒ³ÓWÎF ÓAÓ−ÓdÓ…ÌÞ ÓOÒ³ÓWÌ√ Ó(ÚKÔNÓŁ UÓÐUXÏË Ó%ÓdÚŽÔNÓ U%^« w]LÓ¡Uð ÔRÚðw

√ÔFÔKÓNÓF UÔq]Š s?OÌÐ S–ÚÊ— ÓÐÒNÓË UÓ¹ÓCÚd»ÔK« ]tÔ;_« Ú¦Ó‰UÓ M?K]”U ÓFÓK]NÔrÚ¹ Ó²ÓcÓF]dÔÊËÓ «٢٥-٢٤ / ١٤اهيـم،(ابر(.
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ده شدهخت به كاربراى درآن كريم برق زيباترين و شاخص ترين تمثيلى كه در قرتمثيل فو
ه به اذنارمين ثابت و شاخه�هايش در آسمان است و هموختى كه ريشه اش در زاست.در

انخت اينست كه در تمـام دوركت يك درجه بـرا مى�چينى و نهايـت دره اش رند ميوخداو
١٠ه دهد.سال و تا ابد هر لحظه ميو

ى ذكر شده است.بعضىه بسيارجوختى است وبه در ظاهر چه درّه طيدر اين كه شجر
ا ازداختن به معناى ظاهر ممكن است مـا ر.البته پـر١١ما يا انجير يا انار گفته انـدا خرآن ر

هشجرد اين كه منظور از «دازيم.در مورد لذا به معانى حقيقى آن مى پرمعانى حقيقى باز دار
حيد وا توى آن رازده اند.از جمله فخـررا بيان كـرى ره بسيـارجو» چيست مفسريـن وبـهّطي
.صاحـب١٣ده استا ايمان و طاعت ذكـر كـرسى آن ر.و طبـر١٢ت خدا مى�دانـدّحدانـيو

به» تشبيه شده است اعتقادات صحيح قلـبـىّه طيا كه به «شجـربه» رّان نيز «كلمه طـيالميز
انع آن  است و پس از آن به عنوحيد ـ مى داند كه اخالق حسنه و اعمال صالح از فروـ تو

¹Ô¦Ó³ÒXÔKمايد:«ى از مثل ها مى فرنتيجه گير« ]tÔ« ]cs¹Ó;¬ ÓMÔÐ «uUÚIÓuÚ‰¦« ]ÐUX% « wÚ×ÓOÓ…Ub« ^½ÚOÓË UÓ%w

šü«dÓ…Ë Ó¹ÔC?q^K« ]tÔE?« ]ULs?OÓË Ó¹ÓHÚF?ÓqÔK« ]tÔ; Ó¹ U?ÓAÓ¡UÔ«؛يعنى:صاحب عـقـيـده)٢٧ / ١٤اهيم،( ابـر
نداقعى به خداومن و.يعنى: مؤ١٤دف نمى�شومنحرصحيح در پاى عقيده اش مى�ايستد و

دش است وجو محكمى�در و�حيد مانند ريشهد و توحيد اعتقاد دارده و به عقيده توايمان آور
خت است ايمان و اخالق پسنديده و اعمال صـالـحگ آن دره اش كه مانند شاخ و بـرثمر

د دائما ازه داره است و ميوختى كه هميشه تازد و مانند دراست كه نو به نو ظهور وبروز دار
[Ê≈د و چنين كسى مصداق آيه شريفه «او خير صادر مى شو« ]cs¹Ó� ÓUÔ— «uÓÐ^MÓK« U]tÔŁ Ôr]Ý« Ú²ÓIÓ;UÔÅ«u«

جه ايستـادگـىى ايمان و عقائـدش تـا آخـريـن دراه نگهـدار است كـه در ر)٣٠ / ٤١ت،ّ(فصـل
مى�كند.

�.كلمـه١ح است:ده اند بدين شربه ذكر كـرّ طي�هاى شجرى كه مفسرين بـره ديگرجوو
ô ≈به «ّطيÓtÓ ≈ô K«]tÔ ١٥هاى نيك.فتار.ر٥من؛ .مؤ٤.ايمان؛ ٣دگار؛ امر پرور.أو٢»؛

ا تسبيح و تنزيه،كلمه حسنه،جـمـيـعبـه رّ طي�ح المعانى كلـمـههمچنين صاحـب رو
١٦ده است.من بيان كرد مؤطاعات و خو

بهّ طي�ه نقل مى�كند:«شجر(ع)ايتى زيبا از امام باقرد تظاهر عينى آيه إبن عقدة رودر مور
 و شاخ و(س)الد فاطمه ه آن اوو ميو( س)  و عنصر آن فاطمه ( ع) آ ن على� و شاخه(ص)پيامبر
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دخت ساقط مى�شوگى از آن درد برگاه يكى از شيعيان مى�ميرگ هاى آن شيعيان هستند.هربر
١٧د».گى به جاى آن سبز مى�شود برلد مى�شون طفل شيعه اى متوو چو

ايت تقريبا در بيشتر تفاسير شيعه نقل شده است و اجماع مفسرين بر اين استاين رو
 است. ( ع) و خاندان اهل بيت(ص)د أعظم پيامبرجوبه وّ طي�هكه شجر

بهّ طي�هانشان يكى از مصاديق شجرت و پيروالبته طبق نظر عالمه طباطبايى خاندان نبو
(ص)ّهل اللسوا رايات در اين تطبيق است كه در بعضى اصل رهستند.دليلش نيز اختالف رو

گ شيعيان هستند.لذا اين اختالفه علم ايشان و بر  و شاخه�ها امامان و ميو(ع)ا علىع رو فر
 يكى از(ص) و پيامبـر (ع)د كه أهل بيتى مى شوجب اين نتيجه گيـرايات موتعابير بيـن رو
به به آن تشبيه شده است به معناىّ طي�هبه كه شجرّ طي�ن كلمهبه هستند چوّ طي�همصاديق شجر

١٨ده است.موند به مسيح كلمه اطالق فرمطلق انسان است.همچنان كه خداو

: خبيثه�ه.شجر٨
»ËÓ;Ó¦ÓqÔF ÓKLÓWÌš Ó³¦OÓWÌF ÓAÓ−ÓdÓ…Ìš Ó³¦OÓWÌł« Ú²Ô¦]XÚ; sÚ% ÓuÚ‚—_« Ú÷; Ó UÓNÓ; UsÚ� ÓdÓ—« «٢٦ / ١٤اهيم، (ابر(.

ح شده است.ابتدا بايد ببينـيـم خبيثه مطـر�هآن كريم شجـربه در قرّ طي�هدر تقابل شجـر
 خبيثه در آيه به چه معناست؟�هشجر

ام و خبيثه به در ختى تشبيه شـده كـه آر�كندن است.كلمهاجتثاث به معناى از بيخ بـر
اد.در ظاهـر آن رفى مى برا به طرد.و هر نسيمـى�آن رد و اصل و ريشه ثابتى نـدارار ندارقر
١٩د.ه اى تلخ دارخت حنظل گفته اند كه ميودر

ساندد نفعى نمى�رك به خداست و كلمه پليد به صاحب خو خبيثه شر�هد از شجرمقصو
حيد است.د كه به معناى توار داربه قرّ طي�هو از لحاظ معنا در تقابل با شجر

 خبيثه؛يعنى:�هسى به نقل از إبن عباس و أنس و إبن مجاهد نقل مى�كند كه شجرطبر
هّميُاى بنى اايت مى كند كه اين مثل بـر رو(ع)د از امام باقرالجاروك.و أبو كفر و شـر�كلمه
آن بنى اميه هستند. خبيثه در قر�هايت ؛مصداق شجر.بنا بر اين رو٢٠است

اند:«اين چنين است كه كافرمو نقل مى كند كه فـر (ع)هان» از امام باقرصاحب «البر
دندا ياد نمى�كره در مساجد و مجالس شان خدا رّميُد و بنى ااعمالشان به آسمان باال نمى�رو

٢١د».د نمى كرو به جز مقدار اندكى،اعمالشان به آسمان صعو

اىن برد كه اعمالشان چوه اطالق مى شوّميُ خبيثه به بنى ا�هق شجرايت فوطبق دو رو
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د مى�شده وديك است نابـوالش نزد و زوختى كه ريشه ندارده مانند درند خالص نبـوخداو
(ع)شان بر دشمنى با أهل بيت ده اند كه بناى كارسى بوه منحوى نداشته و شجركت و ثمربر

نه ياد شده اند. ملعو�هآن به شجرده و در قربو
نه ياد شده است؟ ملعو�هان شجره با عنوّميُآن از بنى احال بايد ببينيم به چه دليل در قر

ن ها از منبر ايشاناب مى�بينند كه ميمو در خو(ص)د شده است كه پيامبراردر تفاسير و
ا خنداناب ديگر كسى او رند و جست و خيز مى�كنند.بعد از اين خودر مسجد باال مى رو

د.ه دارنه اشار ملعو�هد كه به شجرل مى شونديد سپس آيه ناز
ه هستند كه غاصبانه بر منـبـرّميُنه بنى ا ملعو�هى و بيشتر مفسرين شجـرطبق نقل طبـر

ا كشتند.ندان او رده و فرز تكيه ز(ص)پيامبر
ËÓ;Ół UÓFÓKÚMÓdى از سعيد بن مسيب نقل مى�كند منظور از آيـه:«طبر« U^ƒÚ¹Ó« U]²√ wÓ—Ó¹ÚMÓ„UÓ≈ ô

%²ÚMÓWÎ MK]”UË ÓA«]−ÓdÓ…Ó« ÚLÓKÚFÔ½uÓWÓ% « wÚIÔdÚÊ¬ «٢٢ه هستند.ّميُ بنى ا)٦٠ / ١٧اء،(اإلسر

نه بنى ملعو�هد كه شجرد در اين مورسى در تفسير خوبعضى از اهل سنت از جمله آلو
ند از ميان آنهاد كه خداوا بهترين طايفه دانسته و دليل مى آورده و قريش ره اند مناقشه كرّميُا

ادن قريش رگزيده بواب ايشان مى گويد اگر بر.عالمه طباطبايى در جو٢٣گزيدى برپيامبر
ىايات بسيار روًدند؟ ثانيادمانى نيكو بواد آن مراي~ و همه افره�ها و طوبپذيريم آيا همه تير

ا تاييد مى�كنند.نه به بنى اميه ر ملعو�ه داريم كه اطالق شجر(ع)ه ّ و أئم(ص)از پيامبر
 نقل(ع)ش از امام صادق حمن بن سالم از پـدراشى از عبد الرّهمچنين در تفسير عـي

اىند برده:«اين مثلى است كه خداوموبه و خبيثه فرّ طي�هد معناى شجرده است كه در موركر
٢٤ده است».اى دشمنان ايشان زده، و آن ديگر مثلى است كه برش زأهل بيت پيغمبر

ايات،طريق رو  از(ع)ايات دريافت شد كه بنا بر اجماع أهل بيـتعه اين رواز مجمو
آن بر بنى اميه است.نه در قر ملعو�ه خبيثه و شجر�هاطالق شجر

به و خبيثه از منظر تربيتىّ طي�هنگاهى به شجر
دسى شد،در معناى اخص در مورى آن برربه همان طور كه در بحث تفسيرّ طي�هشجر
�ه استعمال شده است اما همان طور كه گفته شـد شـجـر(ع) و أهل بيت (ص)امى�پيامبر گـر

د داشته باشد.اند كاربرد انسان هاى عادى نيز مى�توش در مورّبه در معناى اعمّطي
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ادهندى كه در خانوان به اين معنا دست يافت كه هر فرزند مى�تودر بحث تربيت فرز
ى حاللمن باشد و از مال و روزى مؤاى پدر و مادرد و دارلد يابد و تربيت شونيكويى تو

چه درد،گرخته شواق كند و هم چنين تعاليم دينى و مذهبى به شكل صحيح به او آموتزار
ن اصلهاى ناصحيح پيدا كند،چوستان ناباب يا كارايش به دوانى گرجوى نوّهه�هاى سنبر

ع مى كندجود رانى به اصل و ريشه خوجوغ و نوان هاى بلود بعد از گذشتن بحرنيكويى دار
د.ار مى�گيرو در مسير مذهب قر

اده�اىند عكس طى مى كند.يعنى:انسان در خانو  خبيثه  رو�هد شجراين مطلب در مور
 ازًد مسلماى حاللى تغذيه نشود كه پدر و مادر صالحى نداشته باشد و از روزتربيت شو

چهد اگرمى�دارد و در همان مسير گام برد و از آنها الگو مى�گيرالدينش تاثير مى�پذيرفتار ور
د يا بهتباط با آنها ندارند يا تمايلى بـه ارار گيراه او قرمن و مربيان نيكو در سـر رستان مودو

دد.د باز مى�گرندگى خوايى زه به مسير قهقرد و دوبارت مقطعى از آنها تاثير مى پذيرصور
د كه نادر است.يعنى:گاه ممكـن اسـتد دارجود استثناهـايـى والبته در هر دو مـور

اده اش داشته باشد و يا بـراده مذهبى عقيده اى كامال بـر خـالف خـانـوندى در خانـوفرز
اده اىغم باليدن در خانوى باشد و او على رمنى در صلب كافـرله نطفه مؤعكس اين مقو
ايت داريم كه« اگر رو( ع )فيق يابد،همان طور كه از امام كاظمف هدايت توالمذهب به شر

ا همانند ريگى در ميان خشتند آنرى باشد،خداومنى از محبين ما در صلب كافرنطفه مؤ
٢٥حفظ مى كند».

ىنتيجه گير
خت در معناى حقيقى آن به كارد به معناى درارخى موآن در برة» در قر «شجر�هاژ.و١

فته است.ر
ـ شجرختى خاص مانند كدو يا زيتود به درارخى موه در براژ.اين و٢ ـ داللتة مبارن  كه 

د.دار
ختانى استعمال شده كه در دنياى مادى نيستند.د دره در موراژد اين وار.در بعضى مو٣

ده است.ا بوحوة الخلد كه در باغ بهشتى آدم وم كه در جهنم و شجروّق ز�همانند:شجر
ه.د مانند بيعت شجرشمند مى شوه به خاطر يك مسأله تاريخى ارز.گاه شجر٤
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ت كنايى وآن كريم به صور خبيثه در قر�هه و شجرّ طيب�هكيبات شجره در تر شجر�هاژ.و٥
فته است.تمثيلى به كار ر

ّهأئمو(ص) د أنور پيامبـرجوايات به وحيد و طبق روآن به كلمه تـوبه در قرّ طي�ه.شجر٦
د.به طور خاص و در معناى عام به انسان اطالق مى�شو(ع) طاهرين

د و به كلمه كفرار داربه قرّ طي�هآن در تقابل شجرنه در قر ملعو�ه خبيثه و شجر�ه.شجر٧
د.و خاندان او هستند اطالق مى شو(ص) ه كه دشمنان پيامبرّميُايات به بنى او طبق رو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٧٢ / ١٢ان،.الميز١٤
.٢٥٣ / ٨.تفسير آسان،١٥
.٢٠٢ / ٧ح المعانى،.رو١٦
.٢٩٨ / ٣آن،هان فى تفسير القر.البر١٧
.٩٠ / ١٢ان،.الميز١٨
.٢٩٣ / ٦آن،.التبيان فى تفسير القر١٩
.١٢٩ / ١٣.مجمع البيان،٢٠
.٢٩٨ / ٣آن،هان فى تفسير القر.البر٢١
.٢٧ / ٤ى،.تفسير طبر٢٢
.١٠٧ / ١٥ح المعانى،.رو٢٣
.٢٧ / ٤اشى،ّ.تفسير العي٢٤
.١٣ / ٢.الكافى ،٢٥

.٤٤٦ /دات .المفر١
.٧ / ٤شى»،آن «قرس قر .قامو٢
.١٩١ / ١ان،. الميز٣
.١٩٥ / ١ .مجمع البيان،٤
.٣٢٤ / ١٣نه، .تفسير نمو٥
.٤٠٤ / ٣.نور الثقلين،٦
.٢٢٠ / ١٤نه،.تفسير نمو٧
.٤٨٠ .همان،٨
.٢٠٨ / ١٢.أطيب البيان،٩
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.٣١١ / ٣امع الجامع،.جو١١
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