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 .عضو هییت علمی دانشگاه قران و حدیث 2
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 چکيده
 رهشج طیبه، شجره :چون ترکیبهایی در کلمه این .است «شجره» واژه دارد، قرآن در متنوّعی کاربرد که واژگانی جمله از

 و اندهنمای خود پیامبر بر رؤیایی شکل به خداوند را «ملعونه شجره» و رفته کار به مبارکه شجره و ممنوعه، شجره خبیثه،

سوره اسراء آمده  60درخت نفرین شده ای که خداوند به آن اشاره کرده است در ایه ماجرای  .است داده بیم را شجره اهل

ما در این تحقیق به این پرداختیم که اوال منظور از درخت نفرین شده چیست، و نظرات مفسرین و لغویون در این  .است 

به دیگر بیان نوشتیم که مصداق عینی و خارجی این درخت که در قران مورد لعن قرار گرفته چیست و  .باره کدام است

 .چرا خداوند به لعن آن پرداخته است

 .شجره ملعونه، فی القران، درخت نفرین شده در قران :يديکل واژگان
 

  

 درخت نفرین شده در قرآن

 

 2 محمد مرادي ،*1مطهره اوجی
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 مقدمه

 ،شجره طیبه :این کلمه در ترکیبهایی چون .است« شجره»از جمله واژگانی که کاربرد متنوّعی در قرآن دارد، واژه 

خود نمایانده و  پیامبررا خداوند به شکل رؤیایی بر « شجره ملعونه»شجره ممنوعه، و شجره مبارکه به کار رفته و  خبیثه، شجره

وَ اِذْ قُلْنَا لَکَ إنَّ رَبَّکَ أحاطَ بِالنَّاسِ وَ َما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتی أَرَیْنَاکَ إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ " :خداوند می فرماید .اهل شجره را بیم داده است

 1"کَبِیرا ا یَزِیدُُهمْ إِالَّ طُغْیاناوَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَ

َأ لَْم تَرَ کَیَْف ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَةً » :فرمایدخداوند می .از طرف دیگر در مقابل شجره ملعونه، شجره طیبه مطرح شده است

)گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه ای « کلمه طیبه»ونه خداوند آیا ندیدی چگ 2طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ َفرْعُها فِی السَّماء؛

 «.تشبیه کرده که ریشه آن )در زمین( ثابت، و شاخة آن در آسمان است

 

 هاي کليدي درخت نفرین شده در قرآننگاهی به واژه
اند تهاهل لغت گف .استسه کلیدواژه در این آیه مطرح شده که حل شدن مسألة آن، بسته به بررسی و تحلیل دقیق این سه 

 .اندو آنچه تنه ندارد نجم و عشب و حشیش است، شجر را مطلق و واحد آن را شجره گفته 3هر روئیدنی که تنه دارد شجر است

معنای دومی که اهل لغت برای آن ذکر کرده اند مشاجره  4.ابن فارس  برای شین و جیم و را دو أصل به هم پیوسته قائل است

  5.شوندرا از آن رو تشاجر گویند که سخن دو خصم یا خصوم مثل برگ و شاخه درخت بهم مختلط میمنازعه است، 

الشَّجَار و الْمُشَاجَرَة و التَّشَاجُر را آورده است که به معنای مجادله و نزاع است و الشِّجَار را  :در تعریف آن، معناهایی از جمله

فرهنگ  6.او را با نیزه زد، به طوری که نیزه را در بدنش باقى ماند :بالرّمح شَجَرَهُ  .مِشْجَر، رخت آویز است .چوب هودج و کجاوه است

تشاجر القومُ یعنی  :و گفته است .ء به معنای درهم درهم برهم شدن چیز معرفی کرده استتَشَاجُراً و شجر الشی -امجدی تَشَاجَرَ

لشِّجَار ا .تشاجر القومُ بالرِّماح، یعنی آن قوم با نیزه یکدیگر را زدند .و به زد و خورد پرداختند آن قوم بسان درختان درهم آمیختند

شود که پشت در قرار دهند، و نیز چرخ چاه، و چوبى که در دهان بزغاله بگذارند تا نتواند شُجُر به چوبى گفته می مصدر و جمع آن

شجر فعل ماضى از ماده شجر به سکون جیم، و از شجور  :ای لغوی شجر گفته استعالمة طباطبایی در معن7.شیر بمکد، داغ شتر

یعنی فالن چیز با فالن چیز  "شجر شجرا و شجورا ":شوداست و شجر و شجور به معناى درهم آمیختن است، وقتى گفته مى

ود شهایشان در هم و برهم مىد گفتهکننمخلوط شد، و تشاجر و مشاجره نیز از این باب است گویی وقتى دو نفر با هم نزاع مى

 8.روندهاى آن در یکدیگر فرو مىاند به این مناسبت بوده که شاخهدرخت را هم که شجر نامیده

 

 :معناي اصطالحی کلمه شجر
منازعه را از آن رو تشاجر گویند که سخن دو خصم یا خصوم مثل برگ و شاخه درخت  .مراد از شجر، مشاجره و تنازع است

 :عنىی  ...فَال وَ رَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ  :خداوند  در سوره مبارکه نساء می فرماید .بهم مختلط میشوند

  9.و را در اختالف خویش حاکم کنندپس نه بخدایت قسم اهل ایمان نمیشوند تا ت

                                                           
 .60اسرا،  .1 

 .24ابراهیم،  .2 

 .المفردات فی الفاظ القرآن، مادة شجر .3 

 .2464 :، ص3معجم مقاییس اللغة، ج .3

 .7، ص 4قاموس قرآن، ج .5 

 .3056، ص 2ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج .6 

 78 :فرهنگ ابجدى، متن، ص .7 
   646  4ترجمه تفسیر المیزان  ج8

  نساء سوره 65 آیه9  
 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=65&TPIV=T2
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 «خضر»الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً یس، معنى آیه در  الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ« النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَ تَشَاجَرَتِ»:آمده 106در نهج البالغه خطبه 

 .مراد از شجره همان درختى است که آدم و زنش ازخوردن آن نهى شدند، 10الشَّجَرَةَ َفتَکُونا مِنَ الظَّالِمِینَ َو ال تَقْرَبا هذِهِ.دیده شود

اند در تورات درخت معرفت است ولى این افسانه است خدا سنبل، تاک، درخت انجیر، درخت کافور گفته :درباره آن اختالف است

رآن مجید روشن نمیکند که آن چه درختى بود ولى ق11.َو عَلََّم آدََم الْأَسْماءَ ُکلَّها از علم و معرفت نهى نمیکند حال آنکه فرموده

است که در صورت خوردن بزحمت میافتادند چنانکه خود گفتند رَبَّنا « فَتَکُونا مَِن الظَّالِمِینَ» و آن جمله :تأثیر آنرا نقل میکند

، روشن میکند که در اثر خوردن از آن وضعشان تغییر کرد و  12هُمافَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُ ظَلَمْنا أَنْفُسَنا اعراف، و نیز آیه

  13یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوْآتِهِما البته در اثر ریختن لباسهایشان چنانکه فرموده .عورتین آنها بر خودشان آشکار گردید

مفصال گفته شد که مراد از « رأى»اسراء، در  14لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ  وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤَْیا الَّتِی أَرَیْناَک إِلَّا ِفتْنَةً

 :«شَجَرَةُ المِیالدِ»درختى است که حق تعالى خوردن آن را در بهشت بر حضرت آدم حرام کرد؛  15.شجره ملعونه بنى امیه است

نسب نامه  :«شَجَرَةُ النسَب»گیرد، عید میالد حضرت مسیح مورد آرایش قرار مىاى از آن که در ایام درخت صنوبر سبز یا شاخه

جَرةُ شَ فالنٌ»درخت زقوم؛  :)ن(« الشجَرَةُ المَلْعُونَة»شود؛ که در آن نام نیاى بزرگ خاندان و سپس فرزندان و تبار خانواده نوشته مى

 فان»:در مورد معنای بعدی شجر که همانا مشاجره است آمدهدر حدیث دیگری 16.فالنى مصدر نیکى و سودرسانى است :«خَیر

)هر گاه منازعه کردند پس برترى و تسلّط یاور کسى است که سرپرستى و یاورى  :یعنى 17«اشْتَجَرُوا فالسّلطان ولّى من ال ولّى له

 .شودبه قبیله هم شجره گفته مىلذا  .ها و فروعى داشته باشد، هم به معناى درخت است، هم هر اصلى که شاخه«شجرة»18ندارد(

 .شودگفته مى« نامهشجره»ى نسب و نژاد نیز به سلسله 19«أنا و على من شجرة واحدة»ایممن و على از یک شجره :پیامبر نیز فرمود

 20.ى ملعونه، قومى ریشه دارند که ملعونندپس شجره

 

 بررسی کلمه شجر در ایات قران کریم
روشن شد به سراغ ایات قران رفته و کلمه شجر را ذیل سیاق ایات شریف قران مجید بررسی می حال که معنای لغوی شجر 

 :کنیم

گارت پرورد / بهفِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ الَ یَجِدُواْ ِفی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا یُحَکِّمُوکَ فالَ وَرَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ 

سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختالفات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس 

در صورتى  :با توجه به معنای کلمه شجر عالمه طباطبایی ذیل این ایه مبارکه میفرمایند21.ناراحتى نکنند؛ و کامال تسلیم باشند

قرار دهند « حکم و داور»شود ترا شود و احکامى که بر آنها مشتبه مىرند که در خصومتهایى که میان آنها واقع مىآنها ایمان دا

نماید که این آیه رد بر منافقین باشد، که خیال کردند به پیغمبر ایمان آوردند، و در عین حال ظاهر سیاق در بدو نظر چنین مى

د ان)پس نه به پروردگارت سوگند، این طور که آنان پنداشته :شودجه معناى آن چنین مىبرند، در نتیداورى را نزد طاغوت مى

برند، بلکه به تو ایمان ندارند تا زمانى که تو را در بین خود حکم کنند نیست، ایمانى به تو ندارند، با این که داورى نزد طاغوت مى

                                                           
 35بقره/10 

 31بقره/11 

 22اعراف/ 12 .

 27اعراف/ 13 .

 60اسراء/14 .

 7 :، ص4قاموس قرآن، ج15 .

 78 :فرهنگ ابجدى، متن، ص16 .

 1123مستدرک علی الصحیحین،کتاب النکاح،مساله 17 .
 305 :، ص2ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج18

 .309، ص 38بحار، ج  19 

 82 :، ص5تفسیر نور، ج 20 

 65نساء/21 
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از سوره مبارکه واقعه  65ویون و مفسرین در این ایه از قران و دیگر در ایه این بود معنای مشاجره و نزاع که از کلمه شجر، لغ 22(...

در ایات دیگر قران کریم که کلمه شجر در آن به کار رفته همگی به معنای درخت و  .اتخاذ کردند و در کتب خویش بیان داشتند

 :شم سوره مبارکه الرحمن که خداوند فرموده استگیاه است و همان طور که قبال گفته شد چه بی تنه و چه با تنه، مثال در ایه ش

آید، و گاه به معنى گیاهان گاه به معنى ستاره مى "نجم " 23.کنندو گیاه و درخت براى او سجده مى وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ  وَ النَّجْمُ

به دیگر قلم مقصود از نجم  25 24)درخت( منظور معنى دوم یعنى گیاهان بدون ساقه است "شجر "بدون ساقه و در اینجا به قرینه

مجاهد و .د )چون درختان(و از شجر آن چیزهایى است که برایش ساقه و در زمستان میمان .هاى زمین است که ساقه نداردگیاه

اراده نموده به نجم آسمان و آن مفرد است، و مقصود تمام نجوم و ستارگانست، و شجر سجده میکند براى خدا صبح  :قتاده گویند

که مقصود از سجود آنها  :انداهل تحقیق گفته -)و الشجر و الدوابّ( و :و شام بر حدوث و طلوعشان، چنانچه در جاى دیگر فرمود

اى که داللت بر حدوث آنها میکند و بر اینکه براى آنها صانعى است که آنها را ایجاد کرده و آنچه هایى است در آنها، از نشانهچیز

 هاىسجود آنها سجود سایه :ضحاک و سعید بن جبیر گویند .که در آنهاست از صنعت و قدرتى که ایجاب میکند سجود آنها را

داخِرُونَ( و مقصود اینست که براى هر  -)یَتَفَیَّؤُا ظِاللُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ  :دآنهاست، مثل قول او که میفرمای

اى هست پس در آن اقتضا و ایجاب خضوع میکند بآنچه که در آنست از دلیل حدوث آنها و اثبات محدث و صانع مدبّر جسد سایه

خداى سبحان آنها را بهر چه که میخواهد میگرداند بدون امتناعى، پس  :ود نجم و شجر اینست کهمعناى سج :جبائى گوید .آنها

این را خضوع آنها قرار داد و معناى سجود خضوع است، چنانچه در قول شاعر آمده )ترى االکم فیها سجّدا للحوافر( بینى که سمها 

 26.را در آن خضوع است براى چهار پایان

فیه  :النجم ما ذا؟ نقول" :و نیز گفته اند27به معناى روییدنیهایى است که ساقه دارند "شجر "کلمه :همچنین گفته شده 

معنای نجم بر دو وجه است یکی گیاهانی که بدون ساقه  :یعنی "نجم السماء :النبات الذی ال ساق له و الثانی :وجهان أحدهما

 28.هستند و دوم منظور ستاره آسمان است

النبات الذی  یطلع من األرض و ال ساق له، و بالشجر النبات الذی له ساق، و هو المروی  -بالنجم -المراد :همچنین بیان شده 

مراد از نجم گیاهی است که از زمین می روید و ساقه ندارد و مراد از شجر گیاهی  :یعنی_عن ابن عباس و ابن جبیر و أبی رزین 

  29.است که ساقه دارد

 .حول محور ایه ششم سوره مبارکه الرحمن و روشن شدن معنای لغت شجر ذیل سیاق ایهاین بود اقوال مفسران 

 ردایات دیگری نیز در قران کریم است که در بردارنده این کلمه است و همگی به معنای درخت هستند غیراز دو ایه ای که 

 .ابتدای بحث عنوان کردیم که به معنای نزاع و مشاجره به کار رفته بود

 :دی پنجاه و دومین ایه از سوره مبارکه واقعه هست که لغت شجر در آن به کار رفته که مورد بررسی قرار خواهد گرفتایه بع

 .خوریدقطعًا از درخت زقّوم مى "الکلون مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ"

ختى( از زقوم خواهید خورد، )و یا از میوه در درختىسپس شما اى گمراهان تکذیب کننده از  :فرمایدخداوند در این ایه مى

 -"زقوم :سوره صافات که آن هم در مورد درخت زقوم است آورده 20ایشان همچنین ذیل ایه  30.و شکمها از آن پر خواهید کرد

نام درختى است که برگهایى کوچک و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را بکنند در محل کنده شده « 1» -اندبه طورى که گفته

و نیز در هر سرزمین  "تهامه "کند و این درخت در سرزمینآید که به هر جا از بدن آدمى برسد آنجا ورم مىن مىشیرى بیرو
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 "زقوم "و درختى که در آیه شریفه توصیف شده .روید، سرزمینهایى که مجاور صحراى خشک باشدآب و علف مىخشک و بى

 31.نامیده شده

هاى آن به تمام درکات دوزخ روید و شاخهیعنى زقوم درختى است که در قعر جهنّم مى 32الْجَحِیمِإِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی أَصْلِ 

میرود، و بعید نیست که خداوند سبحان به کمال قدرت خود درختى در آتش ازجنس آتش یا از جوهرى که آتش آن را نخورد و 

خ نمیسوزاند و چنانچه مارها و عقربهاى آن را هم نمیسوزاند و نسوزاند بیافریند، چنانچه آتش دوزخ زنجیرها و غلها را در دوز

و زقوم میوه درختیست که جداّ بدو تلخ و ناپسند است، از قول آنها که میگویند این  33.سوزاندهمچنین ضریع و مانند آن را نمى

قوم درختى است در آتش که اهل آتش ز :اندو بعضى گفته.طعام تلخ و کشنده است هر گاه آن را با بى میلى و رنج فراوان بخورد

آن درخت شناخته شده و معروفى است در دنیا و عرب آن را  :انداز آن مى خورند براى آن میوه تلخ و زبریست بدبو و بعضى گفته

از اقوال لغویین و مفسرین مشخص می شود که معنای کلمه شجر، درخت است حال درختی که با ریشه و ساقه باشد 34.میشناسند

بنابراین قولی که همگی بر آن اتفاق نظر دارند و اختالفی در آن نیست این است که معنای لغت شجر غیر از دو موردی  .یا بدون آن

اینک به شرح ایاتی که لغت شجر بنابر قول لغویون و مفسرین در قران به  .که در مطالب فوق بیان گردید به معنای درخت است

 (72) صافات (62) النمل (60) نور (35) لقمان (27) مومنون (20) صافات (146) :ازیممی پرد معنای درخت استعمال شده است

 )دخان( 43)واقعه(  72فتح (18نحل ) (10) طه (120) واقعه

د در قران مجی.اما در این بین ایه ای وجود دارد که مسئله ما اختصاصا به آن تعلق گرفته است و روی بحث ما به آن ایه است

باری تعالی یک جا سخن از شجره ملعونه به میان آورده که آن درختی است لعنت شده و از طرف خداوند مورد نفرین قرار  خداوند

بحث ما این است که این درخت اوال در کجای قران قرار دارد؟ ثانیا چرا از طرف خداوند مورد لعن و نفرین واقع گشته .گرفته است

چیست؟ و رابعا به چه گروه و قومی شجره ملعونه اطالق می شود؟کارهایی که حول محور این موضوع و ثالثا قید فی القران برای 

انجام گرفته یک مقاله است به نامهای شجره ملعونه در قران که سایت حوزه نت آن را به چاپ رسانده اما نتوانسته به خوبی این 

سوال پاسخ داده و  4ده نشده است بنابراین بر آن شدیم تا به این مساله را که گذشت روشن کند و هنوز پاسخ سواالت فوق دا 4

إِالَّ فِتْنَةً ِلّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی  أَرَیْنَاکَ جَعَلْنَا الرُّؤیَا الَّتِی وَمَا وَإِذْ ُقلْنَا لََک إِنَّ رَبََّک أَحَاطَ بِالنَّاسِ “ .مساله را حل و فصل کنیم

پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد؛ )و از » :)به یاد آور( زمانى را که به تو گفتیم”نُخَوِّفُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُْم إِالَّ ُطغْیَانًا کَبِیرًاالقُرْآنِ وَ

( و ما آن رؤیایى را که به تو نشان دادیم، فقط براى آزمایش مردم بود؛ همچنین شجره ملعونه ]درخت .وضعشان کاملًا آگاه است

 35افزاید!کنیم؛ اما جز طغیان عظیم، چیزى بر آنها نمىما آنها را بیم داده )و انذار( مى .ایم[ را که در قرآن ذکر کردهفرین شدهن

در مورد چیستی شجره ملعونه عالمه طباطبایی در المیزان نوشته اند شجره ملعونه معلوم نیست که چیست که خدا آن را 

خورد که خداوند اسمش را برده باشد و سپس به لعن آن پرداخته اى به چشم نمىر قرآن کریم شجرهفتنه برای مردم قرار داده، د

 "زقوم"خدا در قران از شجره ای نام برده و آن .باشد لکن در ادامه مطالبی را عنوان کردند که تا حدودی مطلب را روشن می سازد

که این درخت در جهنم میروید و سبز می شود اما او را نه در این ایه و نه   36"تْنَةً لِلظَّالِمِینَأَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْناها فِ ":است

 .در هیچ جای دیگر قران لعن نکرده است

بشریت آخرش مانند اول و صدرش در بى اعتنایى به آیات خدا و تکذیب آن الگوى  :آیات قبلى در این مقام بود که بفرماید

چشند اى دیگر عذاب خداى را مىاى بعد از قریهو مجتمعات بشرى به تدریج و نسلى بعد از نسل دیگر و قریه باشد،آیندگان مى

شود و شروع مى37 "َو إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُُدوا لِآدَمَ "و آیات بعدى که از آیه که یا آن عذاب هالکت است و یا عذابى کمتر از آن

یاق کند، و از این وحدت سکند که نیز همان سیاق آیات قبل را دنبال مىرا بر فریب بنى آدم بیان مىداستان ابلیس و تسلط وی 

مشخص می شود که داستان رؤیا و شجره ملعونه دو امر مهمى است که یا به زودى در دنییا اتفاق می افتند  و یا آنکه در ایام نزول 
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با در نظر گرفتن آنچه گفته شد این را نیز در نظر بگیریم که خداى تعالى  .استآیات اتفاق افتاده و مردم را دچار فتنه نموده 

شجره مذکور را به وصف ملعونه در قرآن توصیف کرده است، و از این به خوبى مشخص می شود که قرآن کریم مشتمل بر لعن 

همین  "َو الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ "ظاهر جمله هاى قرآن موجود است، چونهست، و لعن آن شجره هم اآلن در میان لعنت

قضیه از این قرار بوده که خداى سبحان شجره ملعونه را در عالم خواب به رسول گرامى خود نشان داده، آن گاه در قرآن  .است

مراد  پس.اى از رفتارشان را در اسالم برایت ارائه دادیم فتنه اسالم استاى که در رؤیا نشانت دادیم، و پارهبیان کرده که آن شجره

داند که این شیوه یعنی می به مقتضاى سیاق احاطه علمى است "إِذْ قُلْنا َلکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنَّاسِوَ  "در جمله "احاطه "از

 .همانطور که در گذشته در بشر جریان داشت در آینده نیز جریان خواهد یافت

ره این شد که ما شج "ةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِوَ ما جَعَلَْنا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلَّا فِتْنَ "بنابراین حاصل معناى

اى از فسادهایش را دیدى( قرار ندادیم مگر فتنه براى مردم و ملعونه در قرآن را )که تو با معرفى ما آن را شناختى و در رؤیا پاره

تمامى آنچه را که گفتیم روایات عامه و اتفاق .ه آنان احاطه داریمبوته امتحانى که یک یک مردم در آن آزمایش گردند، و ما به هم

در این آیه، خوابى است که رسول خدا )ص( در باره بنى امیه دید  "رؤیا "کند، زیرا در آنها آمده که مراد ازاحادیث خاصه تایید مى

ن و مردمى دیگر به عناوینى دیگر لعنت در قرآن ابلیس و یهود و مشرکین و منافقی38و شجره ملعونه شجره این دودمان است

 .اند مثل کسانى که با حالت کفر بمیرند، و یا آیات خدا را کتمان کنند، و یا خدا و رسول را آزار نمایند و امثال این عناوینشده

همچنین  شوددار اطالق مىها وصف شده، و شجره همانطور که به درختهاى ساقهبه این لعنت "شجره "و در آیه مورد بحث

 :گویددر لسان العرب مى.هاى مذهبى و اعتقادىگردد مانند ریشهزند اطالق مىهاى فرعى جوانه مىهایى که از آنها شاخهبه ریشه

اى است معنایش این است که ریشه دودمان مبارکى دارد، از گفتار لسان العرب هم که گویند فالنى از شجره مبارکهوقتى مى

و نیز از همین باب است که در حدیث  "ایممن و على از یک شجره "شود کهل خدا )ص( هم بسیار دیده مىبگذریم در لسان رسو

و اگر در  39.گویند که از یک ریشه روئیده باشند(عباس فرمود عموى آدمى صنو پدر او است، )و صنو یکى از دو شاخه خرما را مى

یمان روشن خواهد شد که شجره ملعونه یکى از همان اقوام ملعونه در کالم خدا این مساله کمال دقت را به کار ببریم، این معنا برا

اند، و مانند درخت، بقایى هایى شدههستند که صفات شجره را دارند، یعنى از یک ریشه منشعب شده و نشو و نما نموده و شاخه

شوند و چنین صفاتى جز بر یکى از سه شده و مى اند، دودمانى هستند که امت اسالم به وسیله آن آزمایشاى دادهیافته و میوه

با توجه به این سخنان  هنوز نمی توانیم   40.کند، یا مشرکین، و یا منافقین و یا اهل کتابدسته از آنها که شمردیم تطبیق نمى

د در ی این مهم  باینتیجه قطعی بدهیم که مراد از شجره ملعونه کدامیک از سه فرقه منافقین و مشرکین و اهل کتاب هستند برا

دل تاریخ رفت و اوضاع و احوال زمان نزول ایات رو دریافت کرد، به اعتقاد ایشان و با توجه به استدالالت و شواهد تاریخی و قرانی 

ا هستند و اینگونه نتیجه میگیرند و بحث ر "منافقین"که در کتاب تفسیری خود اوردند معلوم میشود که منظور از شجره ملعونه 

رویا اشاره به شب معراج دارد خط  بطالن می کشد و می گوید رویا به معنا چیزی است که در خواب می بینند  .تمه می دهندخا

در مورد قول شجره زقوم نیز با توضیحاتی این نظریه را  .نه بیداری  اما در ماجرای معراج پیامبر اکرم کامال بیدار و هوشیار بودند

ک قبل از اینکه بینیم اقوال دیگر مفسرین در این باره چیست و انان چه نظری حول محور شجره ملعونه این.رد کرده و نمی پذیرند

و معنا و مفهوم آن به بحث  -َو الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ-ای که در قران ذکر شده دارند در مورد لعنی که در قران کریم آمده 

خداوند کافران را لعن کرده )و از رحمت خود دور داشته( و براى آنان "لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أََعدَّ لَهُْم سَعِیراًإِنَّ اللَّهَ ".خواهیم پرداخت

  41اى آماده نموده استآتش سوزاننده

 معناي لغوي لعن 
 د که داللت بر دوری ویعنی الم و عین و نون اصل صحیحی هستن .الالم و العین و النون أصلٌ صحیحٌ یدلُّ على إبعادٍ و إطرادٍ

لعن یعنی دوری و طرد شدن از خیر و گفته  .الطَّرْد و اإِلبعادُ من اهلل :اإلِبْعادُ و الطَّرْد من الخیر، و قیل :اللَّعْنُ 42.طرد شدن دارند
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 ."شجر "لسان العرب، ماده .39
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ین واژه ، طرد نمودن و دور ساختن از روى خشم است که در آخرت کسانى که مشمول اََ  لعْن43شده طرد و دور شدن از خدا

 از سوى انسان نفرینى است همچنین لعن و لَعْنَتْ .هستند به عقوبت میرسند و در دنیا از رحمت و توفیق الهى بریده و محرومند

او خودش را لعنت  -فالن الْتَعَنَ .با ضمه حرف )ل( کسى است که هم خود و هم دیگران را زیاد نفرین میکند -بر دیگران ، لُعْنَة

در جایی دیگر آمده لعن به معنا   44.و مُلَاعَنَة در جائى بکار میرود که دو نفر هر کدام خودش و دوستش را لعنت کند نْتََلاعُ .کرد

در کتاب فرهنگ ابجدی نیز در مورد تمام شقوق این لغت و مترادفانش 45طرده و ابعده عن الخیر :لعنه لعنا» .راندن و دور کردن

گر را آن قوم یکدی :القومُ -خود را نفرین کرد، :[الْتِعَاناً ]لعن -الْتََعنَ :توان مراجعه و مشاهده کردبحث مفصلی صورت گرفته که می 

دیگر را لعنت آن قوم یک :[ القومُتََلعُّناً ]لعن -تَلَعَّنَ .آن قوم یکدیگر را لعنت و نفرین کردند :[ القومُتََلاعُناً ]لعن -تلَاعَنَ.نفرین کردند

 ...الخ و 46کردند

 معناي اصطالحی لعن 

، طرد نمودن و دور ساختن از روى خشم است که در آخرت کسانى که مشمول این واژه هستند به عقوبت میرسند و در لَعْن

ن آیه در مورد مردى است ای 47 -ئ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ.دنیا از رحمت و توفیق الهى بریده و محرومند

که نسبت زنا به همسر خود میدهد و شاهدى ندارد یا چهار بار به خدا سوگند یاد کند که راست میگوید و بار پنجم میگوید که 

 48..لعن و دور باش از رحمت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد(

الْکافِرِینَ وَ أََعدَّ لَهُمْ  لَعَنَ إِنَّ اللَّهَ ر اثر کفرشان از رحمت خویش دور کرده استبلکه خدا آنها را د49اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ لَعَنَهُمُ بَلْ

 50سَعِیراً 

 :اللَّهُ الشیطانَ و لَعَن52َ.یعنى العنون از خدا خواهند که کتمان کنندگان آیات را از رحمت خویش دور کند .51اللَّاعِنُونَ وَ یَلْعَنُهُمُ

لعن کرد خداوند شیطان را یعنی او را از خیر و بهشت دور کرد و  53.، و الرّجُل الطَّریدلعین و یقال للذِّئب .أبعدَه عن الخیر و الجَنّة

ه لعنت ب .گفته شده این لعن به خاطر گناهی بود که ابلیس مرکتب شد و در اخر به مرد طرد شده ابن فارس معنا کرده است

و  .أی مسخناهم قردة، قاله فی )غریب القرآن( 55 کَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ  قوله تعالى54مت و کرامت الهى استمعناى دورى از رح

أی  57مْ* اللَّهُ بِکُفْرِهِ لَعَنَهُمُ أی نطردهم من الرحمة بالمسخ قوله 56کَما َلعَنَّا  أَوْ نَْلعَنَهُمْ الطرد من الرحمة، و منه قوله تعالى :اللَّعْنُ

خداوند در ایه مبارکه اشاره می کند که ما اصحاب سبت را لعن کردیم یعنی مسخ کردیم و لعن به 58أبعدهم و طردهم من الرحمة

و باز توضیح می دهد که خداوند فرموده ما طرد کردیم انها را از رحمت خویش به وسیله مسخ  .معنا طرد شدن از رحمت خداست

یراد  .سوره مبارکه بقره نیز به معنای دور شدن و طرد شدن از رحمت خداوند باری تعالی است 88یه کردن و منظور از لعن در ا

راد از م .باللعن معناه اللغوی و هو البعد فهی لکونها فی أبعد مکان من الرحمة و هو أصل الجحیم الذی تنبت فیه ملعونة حقیقة

                                                           
 .387 :، ص13لسان العرب، ج43
 136 :، ص4ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج .44
  .194 :، ص6قاموس قرآن، ج45
  .122 :فرهنگ ابجدى، متن، ص45
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 88بقره49 
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رترین مکان موجود است از رحمت که همانا آن خود جهنم است که قرار معنای لغوی لعن دوری و بعد است و منظور از دوری ،دو

 59.دارد در آن ملعون حقیقی

 

 چيستی شجره ملعونه

اینک به بحث بررسی اقوال مفسرین و عده ای از لغویون در مورد عبارت شجره ملعونه باز می گردیم تا چیستی این عبارت 

 .به خوبی معلوم گردد
اما اصنافی  .    60مفسرین شیعه و سنی منظور از شجره ملعونه ای که در قران آمده بنی امیه است به عقیده اکثر لغویون و

 :که از آنها نام برده شده به طور خالصه به شرح ذیل است

آانکه آیات -6اهل افساد و قاطعان رحم  -5آنانکه خدا و رسول را اذیت می کنند-4ابلیس -3منافقان - 2کفّار بطور مطلق-1

وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلَّا فِتْنَةً  .شجره ملعنونه -8ستمکاران  – 7خدا و راههاى هدایت را کتمان کرده و مخفى میدارند

آنانکه بزنان  -9.گذشت بنى امیّه است« رأى»که مراد از شجره ملعونه بنا بر تحقیقى که در ....سِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ لِلنَّا

 61.پاکدامن نسبت زنا بدهند

مصادیق لعن پس بنابر این نظر ادمیان،جنیان که از جمله آن ابلیس است، قوم و گروهی جمیعا از طرف خداوند در قران 

ا اگر آنه :گویددهد و مىبه هر رو خداوند در این ایه مبارکه پیامبرش را در برابر سرسختى و لجاجت دشمنان دلدارى مى .هستند

به خاطر بیاور هنگامى را که ما  "اى نیست،آورند مطلب تازهدهند و ایمان نمىدر مقابل سخنانت این چنین لجاجت به خرج مى

شه همی.()وَ إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنَّاسِ "وردگارت از وضع مردم بخوبى آگاه است و احاطه علمى به آنها داردبه تو گفتیم پر

اند، جویى و کارشکنى و دشمنى برخاستهاند و گروهى متعصب و لجوج به بهانهدر برابر دعوت پیامبران، گروهى پاکدل ایمان آورده

ما رویایى را که به تو نشان دادیم تنها به عنوان آزمایش مردم  ":کندسپس اضافه مى.وده، امروز نیز چنین استدر گذشته چنین ب

ایشى ایم، آن نیز آزمرا که در قرآن به آن اشاره کرده "شجره ملعونه "همچنین ".()وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ "بود

ما این کوردالن لجوج را از راههاى مختلف تخویف  "کنددر پایان اضافه مى.()وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ  ."براى مردم است

افزاید،چرا که اگر دل و جان آدمى آماده پذیرش حق هاى سازنده چیزى جز طغیان و سرکشى بر آنها نمىکنیم ولى برنامهمى

دهد و به خاطر سرسختى و مقاومت منفى بر گمراهى گذارد، بلکه غالبا نتیجه معکوس مىدر آن اثر نمىا سخن حقنباشد، نه تنه

 افزایدو لجاجتشان مى

اول قول ماجرای شب  :تمامی اقوال مفسرین به این صورت خالصه می شود که  در مورد رؤیاى پیامبر ص و شجره ملعونه

)سال ششم هجرت( در مدینه دید وسوم  خواب دید میمونهایى از منبر او باال  "حدیبیه "ر سالمعراج دوم خوابى که پیامبر ص د

روند که بنابر نظر ایشان سه تفسیر منافاتى با هم ندارند، ممکن است هر سه در معنى آیه جمع باشد ولى همانگونه که گفتیم مى

 62.تفسیر دوم با مکى بودن سوره سازگار نیست

اقوال مفسران مبنی بر اینکه درخت نفرین شده در قران چیست را بررسی شده،  از جمله اینکه عده ای  در این قسمت نیز

این درخت را شجره زقوم می دانند و عده ای این شجره را قوم سرکش یهود و عده ای شجره ملعون بنی امیه می خوانند و خود 

یر و به عقیده ایشان تفاس.به آن اشاره فرموده آزمایشى براى مردم است شجره ملعونه که خداوند در قران :نیز بر این عقیده هستند

ممکن " :دیگری که مفسران دیگر بیان کردند هیچ کدام با یکدیگر منافاتی ندارد و قابل جمع است و ایشان در آخر می گویند

هایى همانند بنى امیه و یهودیان ا گروهاست شجره ملعونه در قرآن اشاره به هر گروه منافق و خبیث و مطرود درگاه خدا، مخصوص

دارند، باشد، و شجره زقوم در قیامت تجسمى از وجود این شجرات خبیثه سنگدل و لجوج و همه کسانى که در خط آنها گام برمى

مروز بر یهودیانى که ا.در جهان دیگر است، و همه این شجرات خبیثه مایه آزمایش و امتحان مؤمنان راستین در این جهان هستند

 افروزند و آن همه جنایت و بیدادگرىاى از جهان آتشى برمىاند، و هر ساعت در گوشهمراکز حساس اسالمى غاصبانه مسلط شده

                                                           
  101:، ص8روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، ج59

 179 :ص ،3ج الثقلین، نور تفسیر60.

 194 :، ص6قاموس قرآن، ج .61 

 172 :، ص12تفسیر نمونه، ج 62 .
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قال ابن « وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ »63 "همه اینها شاخ و برگ شجره خبیثه ملعونه هستند و آزمایشى براى مردم! .می کنند

إنها شجرة الزقوم التی ذکرها اللَّه فی  :عباس و الحسن و أبو مالک و سعید بن جبیر و ابراهیم و مجاهد و قتادة و الضحاک و ابن زید

وز ان جی :و المعنى ملعون آکلها، عن أبی جعفر ان الشجرة الملعونة هم بنو امیة و قال البلخی« إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِیمِ» قوله

شجره ملعونه در قران همان درخت زقوم است که در قران خداوند از  :نقل می کند از روات نام برده شده 64یکون المراد به الکفار

 .آن سخن گفته و لعن آن در واقع به خورندگان آن می رود  و از راوی ریگری به نام ابی جعفر آورده است که آن بنی امیه است

قرآن کریم در آیات مورد بحث، این شجره ملعونه را 65 .نقل می کند مراد از شجره ملعونه کفار هستند و قول دیگری از بلخی

که مشرکان لجوج آن را به سخریه گرفتند و مؤمنین راستین در برابر آن تسلیم  66کنداى براى آزمایش مردم معرفى مىوسیله

مشرکان قریش، این  .درختی به نام زقوم که در جهنم می روید خبر دادداستان از این قرار بود که خداوند به پیغمبرش از .بودند

ه کند کمحمد ص شما را به آتشى تهدید مى :گفتگرفتند، ابو جهل مىتعبیر قرآن را بخاطر جهل و نادانى به باد مسخره مى

نقل شده که به عنوان سخریه، خرما و روید! و نیز از ابو جهل پندارد که در دوزخ، درخت مىسوزاند، سپس چنین مىسنگها را مى

همین است! به همین خاطر زقوم وسیله ای برای  "زقوم "گفت از این بخورید کهخورد و به یاران خود مىکرد و مىکره، حاضر مى

قول  عده قابل توجهی از مفسرین نیز این 67 .ازمایش مردم قرار داده شد که مشرکین آن را مسخره و مومنین به آن مومن شدند

 .رو نقل کرده و پذیرفته اند

اول اینکه همان طور که اکثر مفسرین گفته اند و گفته شد قبال  :در جایی دیگر چند قول برای شجره ملعونه نقل کردند

شجره زقوم است که سه قول در مورد این نظریه آمده است اول اینکه گفته اند در واقع لعن کفاری است که از این درخت می 

دوم اینکه عرب به هر غذای مکروه لفظ ملعون اطالق کرده است و سوم اینکه همانا معنای لغوی لعن دور کردن است و خورند، 

و در ادامه آورده که قول دوم گوید  .اینکه خداوند آن را در قران لعن کرده یعنی آن درخت را از تمام صفات خیر دور کرده است

 .دکناسالمى نقل مى بنی امیه است و روایتى در این زمینه از ابن عباس مفسر معروفمنظور از درخت نفرین شده در قران قوم 

این تفسیر متناسب روایتى است که در باال در رابطه با رؤیاى پیامبر ص آوردیم، و نیز متناسب با حدیثى است که از عایشه نقل 

خدا پدر ترا لعنت کرد، در حالى که تو  ":لعن اللَّه اباک و انت فى صلبه فانت بعض من لعنه اللَّه :شده که رو به مروان کرد و گفت

و سومین قول این است که گفته اند منظور از 68در صلب او بودى، بنا بر این تو بخشى هستى از کسى که خدایش لعن کرده است

که از پیامبر درخواست معجزات اقتراحی داشتند و چون به مصلحت و قولی هم گوید مراد قومی هستند  .آن درخت قوم یهود است

ه پیشنهاد بهان "معجزات دو نوع است یک نوع آن معجزات اقتراحی است، معجزاتى است که جنبه اقتراحى دارند یعنى .مردم نبود

ران انجام گردید، ولى آنها هرگز ایمان بینیم که در برابر منکهاى متعددى از آن را مىدارد، و در تاریخ پیامبران، نمونه "جویانه

رند، نیاونیاوردند و به همین دلیل به مجازاتهاى الهى گرفتار شدند،چرا که اگر معجزات پیشنهادى انجام شد، و با این حال، ایمان

 69.در خواست آنان در این مورد اجابت نشد به همین خاطر.استحقاق مجازات سریع را خواهند یافت

راد از م :ه می گوید مراد از شجره بنی امیه هستند مخالفانی نیز دارد که نقل کردند این سخنی که گویدهمچنین قولی ک

شجره ملعونه، بنی امیه هستند سخن ضعیفی است زیرا این سوره مکی است و باید در مدینه نازل میشد تا این قول مقبول می 

این  و قول دوم .دارای اشکال می شود و این امر برایش اثبات نمی شودافتاد مگر اینکه بگوییم تنها این یک ایه مدنی است که 

 وَ إِذْ قُلْنا َلکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنَّاسِ  70.است که بگوییم مراد از این درخت شجره زقوم است و منظور از آن لعن خورندگان آن است

که میان مومنین قرار بود در اینده اتفاق افتد که پیامبر از  این ایه تسلیتی است که خداوند به پیامبرش می دهد جهت فتنه ای

و در ادامه  می گوید منظور از احاطه به مردم احاطه به ذات مردم است نه به پیرامون  .دیدن آن فتنه در رویا بسیار ناراحت بود

                                                           
 174 :، ص12تفسیر نمونه، ج .63
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یشانی و بیان می کند فتنه پر.گو می نمایدو سپس ایشان نیز مانند مفسرین گذشته تمامی جهات رویا را بررسی و اقوال را باز .آنان

می گوید فتنه یعنی آمدن عذاب مکرر که طاقت انسان را از   71,72و با استناد به این دو ایه.اراء و مختل شدن نظام زندگانیست

 قرار ندادیم ذکر این شجره ملعونهعبارت وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ عطف بر کلمه رویا در همین آیه است یعنی ما .بین می برد

 :در قران را جز فتنه ای برای مردم و این اشاره به سخنان خداوند در قران دارد که می فرماید

، و قول دیگری که 73 لْبُطُونَ نَ مِنْهَا اإِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ طَلْعُها َکأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّیاطِینِ فَإِنَّهُمْ لَآکِلُونَ مِنْها فَمالِؤُ

و بعد چند حدیث  75إِنَّکُمْ أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ :، و باز قول دیگری74إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِیمِ :فرمود

نقل می کند که یکی از آنها از ابن الزبعرى است که می گوید ابوجهل ایه ای را که خداوند در وصف زقوم نازل کرد را به سخره 

گرفت و گفت چطور می شود که در دل آتش درختی سبز و فخر رازی گفته تاویل این حدیث این است شجره زقوم سبب فتنه 

ایمان می شود، و بعد ذکر می کند که بعضی مفسرین از جمله ابن عباس آن را به شجره ملعونه بنی امیه  کفار و انصراف آنها از

 76.کرده و اینچنین مساله را حل و فصل می کند .تفسیر کرده اند

گمراهى باز داد و آنها را از در ایات قبل خداوند بیان می کند براى آنها شترى فرستادیم که راه هدایت را به آنها نشان مى

ولى قوم صالح، به این معجزه، کافر شدند و منکر .چنان که خواسته بودند، از سنگ خارج شد :منظور، ناقه صالح است که.داشتمى

ما آیات و معجزات خود را بدست پیامبران  :سوره مبارکه اسراء خداوند اشاره می کند 59و در پایان ایه  .شدند که از جانب خداست

در ایه بعد خداوند پیامبر خود را مخاطب .نیم، تا مردم از دیدن آنها پند گیرند و از عذاب خدا بترسند و ایمان آورندگرداظاهر مى

 پروردگارت به احوال و :اى محمد، بیاد آورد هنگامى که به توگفتیم :یعنی وَ إِْذ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحاطَ بِالنَّاسِ:فرمایدساخته، مى

او بر کیفر و پاداش مردم نیز  .داند که چه کسى سزاوار پاداش و چه کسى سزاوار کیفر استو بد مردم علم دارد و مى کردار نیک

مرحوم  77.قادر است، بنا بر این همگان در قبضه قدرت او هستند و هیچ کس را یاراى آن نیست که از اراده و مشیت او خارج شود

این مطلب  .رؤیت و دیدن چشم است« رؤیا»مقصود از .1 :سوره اسراء اقوالی است 60 طبرسی در مجمع بیان کرده در مورد ایه

چون  :جز اینکه .همان است که در اول سوره، در داستان معراج پیامبر، از مکه به مسجد االقصى و از آنجا به آسمانها، بیان شد

 امتحان« فتنه»گذاشت، زیرا مقصود از « فتنه»و « رؤیا»را  معراج در شب بود و بامدادان پیامبر مردم را از آن مطلع ساخت، نام آن

ز نقل می کند و نی .و دشوارى تکلیف است، و هر کس تصدیق کند، پاداش بسیار بگیرد و هر کس تکذیب کند، کیفر سخت ببیند

هشدارهاى الهى نسبت به 78 .آن درخت، در قرآن ذکر شده است :یعنى« فِی الْقُرْآنِ»منظور قوم یهود است و  :که ابو مسلم گوید

پس  .تنها یکبار و در همین آیه به کار رفته است« طغیان کبیر»و  .اى جز افزایش طغیان بزرگ اینان نداردى ملعونه، نتیجهشجره

ى اى سراغ گرفت که به ظاهر مسلمان، ولى در باطن داراى نفاق وسبب فتنهباید در قرآن از یک شجره ملعونه واز قوم و قبیله

ابلیس، یهود، منافقان، مشرکان، علمایى که حقّ را کتمان کردند،  :در قرآن، امور متعدّدى لعنت شده است، مثل .اندردمم

وشن اى رکتاب ومشرکین، چهرهآزاردهندگان پیامبر، اّما تنها منافقانند که همراه مسلمانان وموجب فتنه آنانند، زیرا ابلیس و اهل

 .اندر مسلمان، پیوسته عامل فتنه بودهدارند، ولى منافقان به ظاه

ى ى عذاب الهى است، ولى چیزهاى دیگرى هم وسیلهاست که وسیله« درخت زقّوم»ى ملعونه، همان اند شجرهبعضى پنداشته

امى وآن وسیله نیست، مثل رود نیل که فرعون را غرق کرد، یا فرشتگان که بر اق ى لعنت شدنعذاب الهى بوده است که این نشانه

 79«قاتِلُوهُْم یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَْیدِیکُمْ» .ها بازوى خدا در عذاب و نابودى کفّار بودندعذاب نازل کردند، یا مؤمنان که در جنگ

                                                           
 [10 :]البروج 71 .

 [13 :]الذاریات .72
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رفتند، از امام باقر و امام هایى که حکومت را به دست گرفتند و بر منبر پیامبر باال مىهمچنین مسأله خواب دیدن بوزینه

امام سجاد علیه  .دانندمى«امیّهبنى»ى ملعونه را و مفسّران شیعه و سنّى مراد از شجره 80.یهما السالم نیز روایت شده استصادق عل

من رخ  آیا این حادثه در زمان :پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله پرسید .امیّه تطبیق دادها را بر بنىجبرئیل بوزینه :السالم فرمود

امیه هم، آن کس که بیش از همه طغیان در میان بنى  81 .دهدنه، حدود چهل سال بعد از هجرت تو رخ مى :دهد؟ پاسخ دادمى

باز در اینجا این سؤال پیش  82.ترین طغیان در تاریخ بودبود و این فاجعه، بزرگ« یزید»وجود آورد، ى کربال را بهکرد و حادثه

آنجا که  26گوئیم در سوره ابراهیم آیه آید که در کجاى قرآن، شجره خبیثه بنى امیه مورد لعن واقع شده است؟در پاسخ مىمى

 به میان آمده با توجه به مفهوم وسیعى که شجره خبیثه دارد و با توجه به روایاتى که در تفسیر آن وارد "شجره خبیثه "سخن از

توان مى ، متالزم است"ملعونه "از نظر معنى با "خبیثه "شده و شجره خبیثه را به بنى امیه تفسیر نموده، و نیز با توجه به اینکه

  .که این قول به نظر قول صحیحی می رسد و استدالل آن بسیار مناسب و بی اشکال است 83.گفت که در قرآن ذکر شده است

 

 و سنیشجره ملعونه در احادیث شيعه 

اند اش اندوه نمایان بود،پس جبریل )یا جبرئیل که گفتهبیدار شد و نشست و در چهره -صلّی اللّه علیه و آله -رسول خدا

مَلْعُونَةَ الشَّجَرَةَ الْاست( این آیه را براى آن حضرت آورد، وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤَْیا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ « بنده خدا»بمعنی عبد اللّه 

ز براى قرآن یاد شده نبود ج فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما یَزِیدُُهمْ إِلَّا طُغْیاناً کَبِیراً )و خوابى را که بتو نمایاندیم و درختى را که بلعن در

ى بن ملعونه خت نیافزاید( و مراد از شجرهمیترسانیم ولى آنها را جز طغیان و سرکشى س« از کیفر خدا»آزمایش مردم، و آنان را 

نه، ولى آسیاى اسالم از آغاز هجرت و بیرون  :اى جبریل ایشان در عهد و روزگار من خواهند بود؟ گفت :پیغمبر فرمود .اندامیّه

و طبق دلخواه آمدن تو )از مکّه بمدینه( میگردد و گردش آن ده سال است )در ده سال آخر عمرت بدعتى در اسالم رخ نمیدهد 

دو سال و هفت ماه اوّلى و ده سال و شش ماه دّومى »میگذرد و بعد از این ده سال در مدّت بیست و پنج سال خالفت سه خلیفه 

از گردش باز میماند( سپس در پایان سال سى و پنج از هجرت تو بگردش میافتد و پنج سال بآن « و یازده سال و یازده ماه سوّمى

است( آنگاه بناچار آسیاى میانه گمراهى بگردش خواهد آمد که بر  -علیه السّالم -مدّت خالفت امیر المؤمنین آنحال میماند )که 

اوّل آنها »قطب خود )میخ آهنى در سنگ زیرین آسیا( پا برجا است )این جمله اشاره بسلطنت بنى امیّه است که چهارده نفر 

بودند( و پس از آن پادشاهى فراعنه )خود خواهان و گردن کشان( خواهد بود )این « معاویة ابن ابى سفیان و آخرشان مروان حمار

نصد و بودند، و پا« اوّلشان عبد اللّه سفّاح و آخرشان عبد اللّه مستعصم»جمله اشاره بدولت بنى العبّاس است که سى و هفت نفر 

و خداى  :حضرت صادق )علیه السّالم( فرمودبیست و چهار سال سلطنت کرده در سال ششصد و پنجاه و شش برچیده شدند، 

 84.تعالى در این باره )سلطنت بنى امیّه و مدّت آن( فرستاد
مفید در کتاب اختصاص باسناد خود از ابى حمزه ثمالى روایت کرده که است سعد بن الملک که امام باقر )ع(  -از مجلسى ره

روان بود شرفیاب حضور امام باقر )ع( شد در این میان که مانند زنان ناله او را سعد الخیر مینامید و از فرزندان عبد العزیز بن م

 هستم در قرآن مجید ملعونه میزد امام باقر )ع( باو فرمود اى سعد چرا گریه میکنى؟ گفت چرا گریه نکنم با اینکه من از شجره

ى آیا نشنیدى قول خدا عز و جل را که از ابراهیم حکایت اى ولى از ما اهل بیت محسوبامام فرمود تو از آنها نیستى تو از نژاد امیه

 85.ابراهیم( هر که مرا پیروى کند از من است -36کرده است که فرمود )

مسعدة بن صدقة )یکى از اصحاب امام صادق علیه السّالم(  :(  کتاب ارشاد شیخ مفید،ایشان نقل می کنند 50در فصل ) 

امیر المؤمنین علیه السّالم در کوفه براى مردم خطبه خواند، و  :فرمودلسّالم شنیدم مىگوید از حضرت جعفر بن محمد علیهما ا

نمائید،آگاه باشید که زمام کار راهنمائى ...من بزرگ و آقاى پیران کهن سال هستم، و :حمد و ثناى خداى را بجا آورد سپس فرمود
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نظر گوش و چشم نگهدارنده نیست )یعنى نمیتواند خود را نگهدارد و اید که نه خود را و نه شما را از خود را بگردن کسى انداخته

نه شما را( بخدا سوگند ناتوان است خواهنده و خواسته شده )یعنى هم شما و هم آن راهنمایان( این که گفتم فرا گیرید، و اگر 

ان کندى نورزید، دلیر نشوند بر شما آنکار خود را بیک دیگر وانگذارید، و از یارى کردن حق سستى نکنید، و از پست کردن باطل 

وى کردن اند و )اگر( پیرترند( و بر شمانیرومند نشوند کسانى که اکنون بشما چیره گشتهکه مانند شما نیستند )و از شما پست

ار )باین روز دچ زدید، و آن را از کسى که اهل اطاعت است در میان خود دور نمیساختید)آنکه را از او باید پیروى کنید( بر هم نمى

اید چنانچه بنى اسرائیل در زمان موسى سرگردان شدند، و )این سخن را( براستى میگویم که شدید( حیران و سرگردان شدهنمى

پس از من سرگردانى شما بواسطه ستم و جورتان بفرزندان من چند برابر سرگردانى بنى اسرائیل خواهد شد، پس اگر کامل گردانید 

در قرآن )یعنى روزگار آینده پشت سر هم بفرمان خلفاى بنى  ملعونه ا و پر شوید از آشامیدن دوم از پادشاه شجرهآشامیدن اول ر

اید، سپس اید، و با شتاب بسوى باطل رفتهامیه تن دهید و پیروى از آنها بنمائید( هر آینه بآواز دهنده بگمراهى گرد آمده

« ربح»یکترین مردمان برسول خدا )ص( از مردم بدر بریده، و بدورترین مردمان از فرزندان کننده بحق را فریب داده، و از نزددعوت

اید، و اگر آنچه در دست ایشان است آب شود )و خالفت از چنگشان برود( هر آینه آزمایش )که جد بنى امیه است( پیوند کرده

ده حق نزدیک شده، و ستاره از جانب مشرق براى شما آشکار براى پاداش نزدیک شده، و پرده بیکسو رفته، و دوران بسر آمده و وع

  86...گردد، و ماه )آسمان( شما پر و کامل بیرون آید و الخ 

 اى مروان تو و ذرّیّت تو شجره :مرحوم طبرسی نیز در کتاب االحتجاجات خود روایتی نقل می کند از امام چهارم که فرمود 

بسیاری از محدثین دیگر نیز  87.شبهه و ارتیاب خواهید بودسول خداى تبارک و تعالى بىکه در قرآن مذکورست از قول ر ملعونه

 .در کتاب حدیثی نهج الحق نیز آمده:در کتب حدیثی خود روایاتی به این مضمون آورده اند که مراد از شجره ملعونه بنی امیه است

 88.تدر باره معاویه و انساب او نازل شده اس« در قرآن ملعونه شجره

منظور خوابى است که  :درمجمع البیان، مرحوم طبرسی روایتی آورده است که می گوید، از ابن عباس روایت شده است که

او در خواب دیده بود که داخل مکه شده است، از اینرو رهسپار مکه شد، ولى مشرکین در حدیبیه، راه را بر  .پیامبر در مدینه دید

ودى یا رسول اللَّه، مگر نه بما خبر داده ب :او گرفتند و نگذاشتند داخل مکه شود، در نتیجه بعضى دچار شک و تردید شدند و گفتند

ان شاء اللَّه، داخل  -:فرمود.نه -:شویم؟ گفتندفته بودم که همین امسال داخل مىبه شما گ :که داخل مکه خواهیم شد؟ فرمود

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا  :از این رو این آیه، نازل شد .آن سال، از همانجا باز گشتند و سال دیگر مکه را فتح کردند.خواهیم شد

این خواب، براى مردم فتنه و امتحان بود، به همان دلیل که .بر خود راست گفت(خداوند، در جواب به پیام :27)فتح  بِالْحَقِ

م، پس پیامبر گرامى اسال :سعید بن یسار، روایت کرده است که: ایشان همچنین قول دیگری از دیگر روات نقل می کند که.گفتیم

ور بنابراین، منظ :اندگفته.نیز همین طور روایت شده استاز امام باقر و امام صادق )ع(  .از این خواب، دیگر نخندید، تا از دنیا رفت

منهال .ندکشاش را مىیابند و ذریهخداوند به پیامبر خبر داد که آنها بر مقامش تسلط مى .بنى امیه است« شجره ملعونه در قرآن»از 

 بخدا، صبح کردم مثل بنى: رمودف چگونه صبح کردى؟: بر على بن حسین )ع( وارد شده، پرسیدم :بن عمرو روایت کرده است که

ر، بهترین کسى که بعد از پیامب .گذاشتندکشتند و زنانشان را زنده مىاسرائیل که در دست فرعونیان اسیر بودند و پسرانشان را مى

ى عل اى ابو سعید، حسین بن :به حسن گفتند.دهندهر که ما را دوست بدارد، حقش را کم مى .شودمردم است بر منبرها لعن مى

د! ابن کشاش پسر پیامبرش را مىزنا زاده :اى کهواى بر امت بیچاره :هایش تر شدند، سپس گفتاو گریه کرد، تا گونه.را کشتند

اى و درخت ملعون را براى مردم خوابى که دیده :معناى آیه این است. شجره ملعونه، درخت زقوم است :عباس و حسن گویند

گونه چ .سوزاندآتش درخت را مى :گفتندمشرکین مى :نامد، بخاطر این است کهاینکه درخت زقوم را فتنه مى .اى قرار دادیمفتنه

محمد شما را به آتشى  :گفتدر روایت است که ابو جهل مى .ممکن است، درخت در آتش بروید؟! اما مردم مؤمن، تصدیق کردند

                                                           
 287؛ ص 1اإلرشاد للمفید / ترجمه رسولى محالتى ؛ ج .86

 58؛ ص 3اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی( / ترجمه و شرح غفارى ؛ ج

 167؛ ص 2بحار األنوار( ؛ ج27تا  23بخش امامت ) ترجمه جلد 

 85بحار األنوار( ؛ ص 44زندگانى حضرت امام حسن مجتبى علیه السالم ) ترجمه جلد 
 109المالحم و الفتن، یا فتنه و آشوبهاى آخر الزمان ؛ متن ؛ ص .87
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 :یعنى« فِی الْقُرْآنِ» :گویدروید! اینکه مىکند که در آنجا درخت مىمى در عین حال گمان .سوزانددهد که سنگ را مىوعده مى

همان طور که مشاهده می کنید محدثین در کتب حدیثی خود در مورد این درخت نفرین  89.آن درخت، در قرآن ذکر شده است

 .شجره ملعونه بنی امیه است ه،شده توسط خداوند که در قران ذکر شده است اکثرا متفق القول هستند که مراد از این شجر

 

 شجره ملعونه در قران

ملعونه در  شجره :چرا فرمود 90بحثی که پیش می آید این است که خداوند در این ایه مبارکه َو الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ

و » :در آیه تقدیرى وجود دارد اصل آن این بوده است :قرآن؟ در حالى که در قرآن هیچ درختى لعنت نشده است؟ جواب اول

یعنى خورندگان از درخت ملعون هستند که  .الملعون آکلوها :معناى آیه این است :جواب دوّم« الشجرة الملعونة المذکورة القرآن

 :رمایدفذمت شده چنانکه مىو آن درخت در قرآن م .ملعون یعنى مذموم چنانکه ابن عباس گفته است :جواب سوّم.عبارتند از کافران

عرب به هر خوراکى ناپسند و یا مضرّى  :جواب چهارم« طَلْعُها کََأنَّهُ رُؤُسُ الشَّیاطِینِ» :فرمایدو یا مى« إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِیمِ»

معناى طرد و دور کردن است و ملعون لعنت در لغت ب :جواب پنجم.گوید و در قرآن خبر از ضرر و کراهت آن آمده استملعون مى

و این درخت مطرود و دور از مکان رحمت الهى یعنى بهشت است چون در قعر جهنم  .به معناى مطرود و دور از رحمت الهى است

این  :ارى گفته استابن انب« إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی أَصِْل الْجَحِیمِ» :فرمایدواقع شده و این طرد و دورى در قرآن ذکر شده که مى

درخت توحید و عقاید حقی است که « شجرة طیبه»مراد از 91.درخت به علّت دورى از منازل اهل فضیلت ملعون نامیده شده است

مؤمنان کامل مصداق آن هستند، همانا که ایمان در اعماق قلب و جانشان ریشه دوانده، و همیشه مردم از برکت وجودشان بهره 

دانسته شده اند؛ «شجرة طیبه»بیت آن حضرت ـ علیهم السّالم ـ از مصادیق روشن  در روایات اسالمی پیامبر و اهل 92می برند

پیامبر ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ ریشة این درخت است و امیر مؤمنان حضرت علی » :چنان که امام صادق ـ علیه السّالم ـ می فرماید

ان که از ذریة آنها هستند شاخه های کوچک تر و علم امامان ـ علیهم السّالم ـ میوة این درخت ـ علیه السّالم ـ شاخة آن و امام

ال اله »را به کلمة توحید و جملة « شجرة طیبه»برخی دیگر از مفسران  93«.می باشد، و پیروان با ایمان آنها برگهای این درختند

که به نقل از تفاسیر متعدد -« شجرة خبیثه»مراد از  94.ای الهی دانسته اندو گروهی نیز آن را اشاره به اوامر و فرمان ه« اال اهلل

به  شرک -شیعه و سنی همان شجره ملعونه ایست که خداوند تعالی در شصتمین ایه از سوره مبارکه اسراء به آن شاره کرده است

پاک است و هیچ گونه فایده و میوه ای جز خداوند است، افراد خبیث و شرور مانند، درختانی هستند که همة وجودشان خبیث و نا

بر همین اساس در بسیاری از تفسیرهای شیعه و سنی، یکی از مصادیق درخت خبیث  .مزاحمت و تولید دردسر برای مردم ندارند

ه مفهوم به میان آمده با توجه ب "شجره خبیثه "آنجا که سخن از 26در سوره ابراهیم آیه  95.و ملعون، بنی امیه دانسته شده است

وسیعى که شجره خبیثه دارد و با توجه به روایاتى که در تفسیر آن وارد شده و شجره خبیثه را به بنى امیه تفسیر نموده، و نیز با 

حضرت امام باقر ـ علیه 96.توان گفت که در قرآن ذکر شده است، متالزم است مى"ملعونه "از نظر معنى با "خبیثه "توجه به اینکه

که ان شاءاهلل بحث  97«.، سورة ابراهیم( برای بنی امیه است26، سورة اسراء و آیة 60دین مثل )در آیة » :می فرمایدالسّالم ـ 

بیت ـ علیهم  بنابراین، درخت طیب و پاکیزه معارف و عقاید حق است که پیامبر و اهل .احادیث در این باب به تفصیل خواهد آمد

و درخت خبیث و لعنت شده، شرک و ناپاکی هاست که بنی امیه از مصادیث بارز آن به السّالم ـ از مصادیق روشن آن هستند 

 .شمار می آیند

                                                           
 165 :، ص14القرآن، جترجمه مجمع البیان فى تفسیر  89 .

 .و درخت لعنت شده در قرآن :60سوره اسراء، آیه  . 90
  355 :پرسش و پاسخهاى قرآنى، ص .91

 .48، ص 12طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج . 92 

 .140، ص 24مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار ، ج  93 .
 382، ص 7 سید عبدالحسین طیب، اطیب البیان، ج . 94

 .189، ص 20؛ فخر رازی، تفسیر کبیر، ج 140المیزان، همان، ص  . 95 
 .538صفحه  2تفسیر نور الثقلین جلد  .97
 .312، ص 3طبرسی، مجمع البیان،ج  .98
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 گيرينتيجه
سوره اسراء از حقیقتی سخن به میان می آورد که از رنجی از رنجهای رسول خدا صلی  60خداوند در آیه حاصل بحث اینکه 

مالحظه می کند حاکمان دینی، ابزار حاکمیت را در قالب منبر رسول خدا صلی اهلل  پیامبر در رؤیایی .حکایت دارد اهلل علیه و آله

این جریان، مایه فتنه و ابزار آزمایش  .باال و پایین می روند به باد تمسخر و بازی گرفته، یک به یک بر جایگاه معرفی دین علیه و آله

لذا  .بازی می کنند بیمناک نشده، پیوسته با دین ورزی مردم مردم قرار می گیرد، لیکن بازیگران آن نسبت به تهدیدهای الهی

و  "حکم ابن ابی العاص"پیامبر صلی اهلل علیه و آله به دقت آنان را تحت مراقبت قرار داده، گاهی تعدادی از سران آنان همچون 

)مدینه( به شهر دیگری تبعید می  را برای دور ماندن از مردم و کاستن توان فتنه گری از جامعه دینی آن روز "مروان" فرزندش

زمان خالفت عثمان، ضمن بازگشت، به هدم و نابودی دین اقدام می کنند و این رویه را به فرزندان  کند، ولی دیری نمی پاید که از

رش ها از جمله خالفت تکیه زده، به فتنه گری و ممانعت از رشد و گست و مسئولیت ها خویش انتقال داده، بر باالترین سمت

اسالم در قرن اول هجری که بیشترین توان را برای رشد و پویایی و گستراندن دامنه معارف الهی در   .حقیقت دین می پردازند

مورد هجوم آنان قرار گرفت  جامعه بشری داشت، به تاخت و تازامویان و مروانیان دچار شد و انوار درخشان معصومین علیهم السالم

 .ز وجود آن محروم گشتو در نتیجه جامعه بشری ا
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