شبههشناسی «لعن» در ز یارت عاشورا
دکتر فاطمه سادات علوی علیآبادی
تاریخ دریافت97/2/7 :

تاریخ پذیرش97/6/18 :

چکیده

زیارت عاشورا جزو زیارات مشهور و ب
مجرب است که علمیای بیزر شییعه

در قرون متمادی بر آن تأ کید نمودهاند .لعین بیر دشیمنان اهلبییت

از مهییمتییرین بخییشهییای زی یارت عاشییورا بییه شییمار میییرود کییه موج ی

خردهگیری و طرح شبهه معاندان و منافقان گردییده اسیت .آنیان میدعی

هستند متن زیارت عاشورا کیه مشیتمل بیر لعینهیای متعیدد و بخصیوص
لعن خلفاست بیا قیرآن کیریم و سییره پ یامبر

و اهلبییت

منافیات

دارد .در ایین پییژوهش کییه از نییوح تییاریخی اسییت در مرحلییه گییردآوری ،بییه

روش کتابخان ییهای و در مرحل ییه تبیی ی ن ب ییه شی ییوه توصی ییفی _ تحلیلی یی،
و اهلبیت میورد
جایگاه «لعن» و «س ب » در قرآن و سیره پ امبر
ا
بررسی و مداقه قرار گرفته است .یافتههای پیژوهش نشیان مییدهید او
ا
در ه ییچ فییرازی از زی یارت عاشییورا ،نییامی از خلفییا بییرده نشییده اسییت؛ ثانی یا
آنچه در قرآن کریم و سیره معصومین نهی شده ،س ب است و هییچ

مییوردی وجییود نییدارد کییه از لعیین ش ییطان ،کفییار ،اهییل کتییاب ،منییافقین و

برخی مسلمانان (و حتی برخی صحابه) که مرتک کارهای خالف شیر

شدهاند ،نهی شده باشد.

کلیووژگاا  :زیارت عاشورا ،وحدت ،لعن ،س ب  ،شبهه.

 .1استادیار جامعةالمصطفی fsalavi2014@gmail.com
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مقدمه 

ز یارت عاشورا یکی از منحصر به فردتر ین ز یاراتی است که در مناسبتهای مختلتف بته
خوانتتدن آن ستتفارش شتتده استتت .علمتتا ،عرفتتاء و عتتوام از ناحی ته ایتتن ز ی تارت بتته مقامتتاتی
رسیدهاند و بسیار ی از بررگان در خواندن روزانه ز یارت عاشورا مداومت داشتهاند؛ به نحوی
که حتی بعضی از بررگان در مواقعی که بیمار بودهاند یا کسالتی داشتهاند ،برای خوانتدن آن
نای

میگرفتهاند .یکی از مهمتر ین فقرات ز یارت عاشورا ،لعنهای این ز یارت است که بتر

دو نوع است :در لعنهای عام ز یتارت عاشتورا ،دوازده طبقته لعتن وجتود دارد؛ ماننتد« :فلعتن
ْ
ْ
ّ ْ
اهلل ّأمتتة أ ّسست ْ
تت أستتاس الظلت ِتم و الجت ْتو ِر علتت ْیک ْم أ ْهتتل الب ْی ت ِت ،و لعتتن اهلل أ ّمتتة دفعت ْتتک ْم عت ْتن
ّ
ّ
تامک ْم و أزالت ْتتک ْم عت ْتن متترا ِت ِبکم ال ِت تی رتتتبکم اهلل ِفیهتتا ،و لعتتن اهلل أ ّمتتة قتلت ْتتک ْم ،و لعتتن اهلل
مقت ِ
ْالمم ّه ِدین له ْتم ب ّ
تالت ْم ِکی ِن ِم ْتن ِقتتا ِلکم» و لعنهتای ختاص ،بته بعضتی از سترکردههتای ظلتم
ِ
ِ
تعلق گرفته است ،مانند« :و لعن اهلل ْابن م ْرجانة و لعن اهلل عمر ْبن س ْتعد و لعتن اهلل ش ِتمرا»...
(.(article.tebyan.net

ز یارت شر یف عاشورا عالوه بر نسخ رای کته اولتین منبتع آن ،نستخههتای خطتی متتأخر
مصباح المتهجتد شتیخ طوستی استت دو گونته دیگتر نیتز دارد کته در کامتل الر یتارات ابتن قولو یته
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قم تی و نستتخههتتای متقتتدم مصتتباحالمتهجد شتتیخ طوس تی نقتتل شتتدهانتتد .در ه تیچیتتک از
ْ
الثانی و ّ
ّ
الثا ِلث ّ
والر ِابع» به اینگونه
نسخههای غیر رای این ز یارت ،عبارت «و ْابدأ ِب ِه ا ّوال ث ّم ِ
نیستتت .دکتتتر مهتتدی ای تزدی در مقالتته «تحلی تل و نقتتد یک تی از فقتترات نستتخ رای ت ز ی تارت
عاشتتورا» گونتتههتتای مختلتتف ای تن عبتتارت را بتتا یکتتدیگر مقایستته و نستتخ رایت را متتورد نقتتد و
بررسی قرار داده است .ایشان نسخ کاملالریارات و نسخ متقدم مصباح المتهجتد را دارای
ق تدمت بیشتتتر و ستتازگار ی بیشتتتر بتتا س تیره ائمتته

در انشتتای ز ی تارتهتتای متتأثور میدانتتد

(ایزدی و ملکی معاف.)179-157 :1392 ،
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در بین علمای برر معاصتر ،عالمته عستکری کته ز یتارت عاشتورای مشتهور و معتروف را
دارای مؤ یدات و توثیقات خبری و غیتر قابتل تشتکیک دانستته 1و ختود ملتتزم بته خوانتدن آن
 .1براى آشنایی بیشتر با مباحث رجتالی ستند ز یتارت عاشتورا ،بته دو کتتاب ارزشتمند «شتفاء الصتدور فتی شترح



بوده است در کتاب منتخ االدعیه ،در نقل ز یارت عاشورا به متن منتدر در کامتل الر یتارات
اعتماد کرده و آن را آورده است .در کاملالر یتارات کته از لحتاظ تتار یخ جمتعآور ی ،بته مصتباح

المتجهتتد ش تیخ طوس تی تقتتدم دارد ،بتته لعتتن دشتتمنان آلمحمتتد

و لعتتن یر یتد ،ابتتنز یتاد،

آلمروان و آلامیه تصر یح شده و اشارهای به اشخاص دیگر وجود ندارد و این با لعن مندر
در مفتتاتیحالجنتتان منطبتتق نیستتت .عالمتته عستتکری ای تن متتتن را بتترای ایجتتاد وحتتدت ب تین
مسلمین ،بر متن منتدر در مفتاتیح _ بته نقتل از مصتباح _ تترجیح داده و حتتی معتقتد استت
ایت ت تن فقتت تتره م ت تتورد اختت تتتالف ،در نس ت تتخههتت تتای ق ت تتدیمی مصتت تتباح نی ت تتز دیت ت تده نمت ت تیشتت تتود
(.)www.pirastefar.ir
ْ
الث انی و ّ
ّ
الثا ِلتث ّ
والر ِابتع»،
تفاوت نظر اندیشمندان شیعه در مورد عبارت «و ْابدأ ِب ِته ا ّوال ث ّتم ت ِ

هرگز شو و رغبتت شتیعه بته خوانتدن ایتن ز یتارت قدستی را کتاهش نتداده استت .جایگتاه و

عظمتتت ختتاص ز ی تارت عاشتتورا نتتزد ش تیعه بتته ختتاطر دو رکتتن استتت :رکتتن نخستتت ز ی تارت
عاشورا« ،تولی» است که با سالمهای آن ،ارتباط با امامان معصتوم
اش تتتراک هم تته دوس تتتداران و ارادتمن تتدان اهلبی تتت

والیتپذیری آنان نستبت بته امامتان معصتوم
برای ظهور قائم آل محمد

را فراهم میسازد.

برقترار گردیتده و وجته

مت تیگ تتردد و در معن تتای خ تتاص آن،

را رقتم زده و در گتامی فراتتر ،انتظتار حقیقتی

عنوان وجه تمایز مذه شیعه از دیگر مذاه  ،مطرح میگتردد و مرزهتای اعتقتادی آنتان را
متمایز میسازد تا پیتروان ایتن آیتین بتا نمایتانستاختن ایتن مرزهتا« ،حت ّ » و «بغتض» ختود را

آشکار سازند و همواره بین ّ
حق و باطل ،خیر و ّ
شر ،عدل و ظلم و حسین و یر یتد ،یتک طترف

را برگر ینند (عصیری.)207-206 :1393 ،

اما ادعای تفرقهافکنی ز یارت عاشورا ،شبههای استت کته بایتد در مجتامع علمتی شتیعه،

پاستتخ مستتتدل بتتر آن ارائتته گتتردد تتتا متتانع از رستیدن شتتبههانتتدازان و تفرقتتهافکنتتان بتته اهتتداف
ز یاره العاشور» تألیف آیتاهلل میرزا ابوالفضل تهرانی که از شاگردان میرزاى شیرازى بود و نیز «اللؤلؤ النضتید
فی شرح ز یاره مولینا ابی عبداهلل الشهید» نگارش آیت اهلل شیخ نصراهلل شبسترى مراجعه فرمایید.
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رکتتن دیگتتر ز ی تارت عاشتتورا کتته در حقیقتتت ،رکتتن اساس تی آن بتته عنتتوان شاخص ت و ی تژه در
اعتقتتاد ش تیعه بتته شتتمار میآیتتد« ،تبت ّتری» و «بی تزار ی» از دشتتمنان اهلبیتتت استتت کتته بتته
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پلیدشتتان گتتردد .در ای تن زمینتته تتتاکنون کتتتابهتتا و مقتتاالت علم تی -پتتژوهش تتتدو ین نشتتده
استت .نتوآور ی پتژوهش حاضتتر ،پاستخ بته شتبهات معانتتدان و مخالفتان شتیعه در خصتتوص
«توهین به خلیفه اول و دوم و سوم» در ز یارت عاشورا است.
فهق«لع »و«سب» 

«لع تتن» چن تتانکت ته از النهایت ته (اب تتن االثیت تر )255/4 :1367 ،و المص تتباح المنیت تر(المق تتری
الفیومی )554/2 :1414 ،و مقائیساللغة (ابن فتارس )252/5 :1404،استتفاده متیشتود ،بته
معنای طترد و تبعیتد استت و لعنتت ،از جانت
تبعید از جوار رحمت خود است و از جان
تبعید از جان

ختدای تعتالی بته معنتای طترد از مقتام قترب و
خلق ،به معنای نفر ین و درخواستت ایتن طترد و

خداوند است.

در قرآن کر یم 41 ،آیته وجتود دارد کته واژه «لعتن» و مشتتقات آن در آنهتا بته کتار رفتته استت
(عبدالباقی .)650-649 :1408 ،از آن جمله آنجا که میفرماید:
َ
َ َر
هإ رن ال ه َ َ ِّ عف عم َن َم أا َزل َن
ع
أ َول هئ َ َ ل َع ع عع ع ع
اّ ََ َ ل َع ع عع ع

هم َ ال َ هر َن
رَ
الال هع عن َن

َ
َ
َو ع َ
اُهن هم َنع هن َم َن رَ رن عه ه رلن ه هیف ال هِّ َف هب
ه
( .بقره)159 :

عالمه طباطبایی در ذیل قسمت پایانی این آیه شر یفه میفرماید:
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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لعنتتت ختتدا ،بتته ایتن معنتتا استتت کتته خداونتتد ،ایشتتان را از رحمتتت و ستتعادت دور

میکند و لعنت لعنتکنندگان ،نفر ین و درخواست لعنت خداست( .طباطبایی،
بیتا)587 /1 :

«ست ّ » در لغتت ،معتانی مختلفتی دارد .ایتن کلمته مصتدر بتتاب«ست ّ یست ّ » بته معنتتای
دشتتنام دادن و ناستتزا گفتتتن استتت (ابتتن منظتتور .)228/2 :1408 ،در متتتون فقه تی تعتتار یف
متعددی برای س ّ ارائه شده است که وجه مشترک آنها ،شترط قصتد اهانتت و وارد کتردن
نقتص بتتر شتتخص مستبوب استتت (گرایلتی .)140 -121 :1395 ،در نتیجتته هتر ستتخنی کتته بتته
قص تتد تحقیت تر و اهان تتت و ایت تراد نق تتص ب تتر دیگ تتری بیت تان شتتود ،ستت ّ بتته شتتمار خواهتتد آم تتد
(انصار ی.)196/1 :1410 ،

سب رقرآنکه م 
نهیاز 

خداوند متعال در قرآن کر یم میفرماید:

َو ال َ عس رع ا رَال َ َ ن عع َن ما عدَن اّ َف َ عسا رع
ه ه
ه
َ عَ
َ ر َ ع ع َ ع َ ر عع
عَ
أ رمة َع َمل عه رث هإ ِّ ه هِب مَ هجعه ف ن هنُئ ها
[به معبود] کستانی کته غیتر ختدا را متیخواننتد دشتنام ندهیتد ،مبتادا آنهتا [نیتز] از
رو ی [ظلتم و] جهتتل ،ختدا را دشتتنام دهنتد! ایتنچنتین بتترای هتر ّامتتی عملشتتان را
َ َ ل َ
ا اّ عانوا هن
ع
ع
ك ا ا َ ع َمل ن

ََ ع ر
َ
ا ه هعلا كا ه َ َز ر رنا ه ِّ هاِ
؛ (انعام)108 :

ز ینت دادیم س س بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه
عمل میکردند ،آ گاه می سازد [و پاداش و کیفر می دهد].

 .1از فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تفسیر التبیتان در شتأن نترول آیته فتو چنتین استتفاده
میشود که گروهی از مسلمانها ،خدایان و بتهای مشرکان را دشنام میدادند.
ابوجهل گفت:

ای محمد! یا دشنام به معبودهای ما را ترک میکنی و یا اینکه ما هتم معبتود تتو را
دشنام خواهیم داد( .طوسی ،بیتا)232/4 :

در اینجا بود که این آی شر یفه نازل شد.
 2در تفسیر قمی ذکتر شتده کته از امتام صتاد
میفرماید:

معنتای ایتن حتدیث نبتوی ستؤال شتد کته

همانتتا شتترک از حرکتتت مورچتته بتتر رو ی ستتن

س تیاه رن ت

آن هتتم در ش ت

تار ی تک

مخفیتر است.

امام

در پاسخ فرمود:

َ َ َ ع ع
ع
َ َ ع ع َ َ ع رع َ َ َ ع ع ع ع َ
املش ه ك َن َ عس رع َن َم َ ع ع عان
اّ و ك ن
َن ه
ك ن املؤ ِمن ن س ن م ع ن املش ه ك ن هم د ه
َ ع
َ َ َ ر َ
آُها هاا ه َِّ ای َال َ عسا رَاب ال عِّ رَك ا عل إ َل ا َ ع
املؤ ِم عن ا َن َف َ َ
ع
املااؤ ِم هن َق ف َ ِّ ا َن
َه
ع ای اّ ع ا سا هاب ه ه
َ
ر
َ
َ
َ
ع
املؤ ِم عن َن َقن أش ََ عك ا ن هّ هم َح عث ال َ عل عم َن َف َقا َو ال َ عسا رع ا الا ه َ َ ع َ
ع
َن
انع ن هما د ه
ه
اّ َف َ عس رع ا َ
اّ؛ (قمی)213/1 :1363 ،
ه

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ ر
الشَ َک أخ َف هم َد هن هب رالنم هِ َعس َصك ة َس َد َان هیف ل لة ل َم ؛
هإ رن ه
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مؤمنان همواره خدایان مشرکان را دشنام متیدادنتد و آنهتا نیتز در وا کتنش ،معبتود
مؤمنان را س ّ میکردند .پروردگار متعال هم با این آیه کر یمه ،مؤمنان را از این کار
بازداشت تا اینکه کفار ،معبود آنها را دشنام ندهند؛ ز یرا اگر مؤمنان ،معبود آنها

را دشتتنام دهنتتد و آنتتان نی تز در پاستتخ معبتتود مؤمنتتان را دشتتنام دهنتتد ،در حقیقتتت
مؤمنتان دچتتار شتترک خفتی شتتدهانتتد .یعنتی بتتدون ایتن کتته ختتود بفهمتتد درجتتاتی از
شرک دارند.

 3در تفستیر عیاشتی ذکتر شتتده کته عمتر الطیالستی ،تفستیر همتین آیته متورد بحتث را از امتتام
صاد

پرسید .شرح این گفتوگو چنین است:

َ ع َ ع ََ َ َ َ ل
َ
َ َ َ
ََ
َ
نا َ عس رعب َ َ ع ع
َ َ
عمَ لأ أح
اّ فقان
اّ .فقل َج َعل ه َ ا َّ هفنا َک فِّ ف؟ َم َس راب َو ِ ر ه
َس رَب َ
اّ؛ (نوری)306/12 ،1408 ،
ای عمتتر آیتا تتتاکنون کستی را دی تدهای کتته خداونتتد را دشتتنام دهتتد عمتتر متیگو ی تد:
عرض کردم فدای شما شوم چگونه چنین چیزی ممکن است ! فرمود :کستی کته
ولی خدا را دشنام دهد خداوند را دشنام داده است.

 .4کلینتی در کتافی ،نامتتهای را از امتام صتاد
قسمتی از آن نامه چنین آمده است:
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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َ ع
ع
هإ ر ك َو َس رَب اع َن هان ا هّ َح ث َ س َم عع
ان َ ع َل عم ا َح رَن َس راَب لِل َك ا َف عها َ إ رَاا ع
هه ه
ه
َ
َ
ا َل ع هعن َن ا هّ ه رَم اس َف َس رب هلِل و همو ِل َ
ه
رَ
هإال هن ّ؛ (کلینی)8-7/8 :1407 ،

خطتتاب بته شتیعیان نقتتل متیکنتد کتته در
َ ع
َ
ل َ
َا عِّ َف َ عس رع ا َ
اّ َعنوا هن ه هعل َو قن َ ن َ ه ای لِّا
ََ
َما َسا رَب او ِل َ ا َن ا هّ فق هان اا َ َاا َ َس رَاب ا هّ َو َما
َ ل ل َ َ
َ
َ َ ع َ
هن ا هّ ََفهال َمهال فا ر هن عع ا ام َاَ ا هّ َو ال َحا َو ال قا رَ ة

از دشتتنام دادن بتته دشتتمنان ختتدا برحتتذر باشتید ،در هتتر جتتایی کتته صتتدای شتتما را

بشنوند تا مبادا آنان از رو ی عداوت و نادانی به خداونتد دشتنام دهنتد .بترای شتما
شایسته است که کیفیت و محدود س ّ آنهتا بته ختاطر ختدا را بیاموز یتد .همانتا
کسی که اولیای الهی را دشنام دهد ،کتارش بته دشتنام خداونتد کشتیده متیشتود.
نزد خداوند چه کستی ظتالمتتر استت از شخصتی کته ختدا و اولیتای او را در معترض
دشنام قترار دهتد پتس آرامتش و ستکون داشتته باشتید و شتتابزده عمتل نکنیتد.

مطیع امر خداوند باشید .و ال حول و ال قوض اال باهلل.

 .5شیخ صدو نیز در کتاب االعتقادات از امام صاد
چنین نقل میکند:

در بار تفستیر آیت متورد بحتث

ع ََ ع
َ عس ر ا عل ِّ ؛ (صدوق)107 :1371 ،

َال َ عس رع عه َفِ رَ ع
ه
آنها را دشنام ندهید؛ زیرا آنها نیز شما را دشنام خواهند داد.

 .6به امام صاد

عرض کردند:

ََ َ
ع
ل
إ رَا َا َو یف َ
املس هج هن َل عجاال ع ع هلا ع هن َس هراب اع َانا هئِّ َو َ عس رام ههي فقا
ه
ه
َ َ رَ َ
َ
هنن …؛ (همو)
عَ

َ َ
َ :ما لا ع ل َع َنا ع ا َّ

متا در مستتجد شخصتی را دیتدیم کتته آشتتکارا و بتا بتتردن نتتام ،دشتمنان شتتما را ست ّ
متیکتترد .امتام [بتتا نتتاراحتی] فرمتود :چیستتت بتتر او خداونتد لعنتتتش کنتتد کته بتته متتا
ّ
تعرض کرد( .یعنی :این شخص با این عمل ،چه چیز به دست میآورد غیر از این

که باعث شود آنها هم مقابله به مثل کرده و ما را لعن کنند )

 7این روایت از امام باقر

است که خداوند به موسی

فرمود:

ّ
سر پنهان مرا در نهان خود کتمان کن و با دشمنان من و خودت ،آشکارا مدارا کن.

آنگاه فرمود:

َ
َ
َ
َو ال َ س َف هسا رَاب ه هعنا َان عه هن هِ َها هر َک َمِّ عنا َن هسا ر هار ف َفشا َاَ َک َعا عان ر هَ َو َعا عان رو َک هیف َسا ه رای؛

(نوری)307/12 :1408 ،

با توجه به آیه و روایات فو  ،چنین نتیجه میگیر یم:
 .1قانون و قاعد ّاولی ،استفاده از گفتار نرم ،ز یبا ،متین و برهانی با همه انسانها استت.
در این دستور هم تفاوتی میان مؤمن و غیر مؤمن نیست؛ زیرا به صورت مطلق فرمود:
ع ع

رَ

ق ل ا ه لن ه عحسن ؛ (بقره)83:

با مردم به نیکی سخن گو یید.

البته تبصرهای بر این قاعده و قانون ّاولی وارد استت و آن ایتن کته بته صتورت محتدود و در

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

با علنی کردن اسرارم ،مرا در معرض دشنام دشمنان متن و ختودت قترار متده؛ چترا
که در غیر این صورت ،تو هم شر یک آنها در این س ّ شدهای!

83

حالت اضطرار و ناچار ی ،برای تحر یک یک انسان بترای شتکوفا شتدن فطترتش و هتمچنتین
به سب آشنایی دیگران با حقایق ،عالوه بر لعن ،س ّ نیز جایز است.

تبص تترهای ب تتر ایت تن تبص تتره نی تتز وارد ش تتده و آن تبصت تره چنت تین اس تتت :در ایت تن ست ت ّ بایت تد

بازتابهای منفی و مثبت آن ارز یابی شود .اگر بازتاب مثبت آن بیشتر بود ،انجام شود؛ امتا
اگر بازتاب منفی آن بیشتر بود ،در آن شرایط استفاده از س ّ ممنوع میشود.

 .2بازتاب منفی س ّ با ذکر نام در مورد شخصیتهای بارز و سرشناس «کفر»« ،شرک» و
«نفا » ،بیشتر از س ّ به صورت کلی و عناو ین عام است .همچنین این تبصره بتر تبصتره،
بیشتر در حوز الفاظی است که نمونهاش در قرآن کر یم نیامده باشد تا س ّ با الفاظی قرآنتی
ّ
مثتل «اف» و «رجتس» .در یتک کتتالم فقیته بایتد همتواره در عمتتل بته ایتن دو تبصتره مرجحتتات
باب تزاحم را مالحظه کرده و ّ
اهم آنها را برگر یند.
ّ
 .3هرگز از آیه و روایتات نمتیتتوان تقدستی ر یشتهای و اصتیل بترای بته اصتطالح مقدستات
آنان تصور کرد ،بلکه ظتاهر آیته و روایتات ایتن استت کته مفستد ست ّ آنهتا و مقدساتشتان در
ختود ست ّ نیستتت ،ایتن مفستتده در تتالی فاستتد و بازتتاب منفتی آن استت؛ مفستتدهای بته نتتام
برانگیخته شدن احساسات مشرکان برای دشنام به مقدسات اصتیل و ر یشتهای مستلمین.
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

از این رو در روایات قید «حیث یستمعونکم؛ هتر جتا کته صتدای شتما را متیشتنوند» و نیتز قیتد
«آشکارا س ّ کردن» مطرح شده است.
 .4به تصر یح فقیه نامدار شیعه مرحوم شتیخ انصتار ی بته دلیتل آیت متذکور همتانگونته کته
س ّ خدا و مؤمنین حرام قطعی است ،هرگونه زمینهستاز ی بترای تحقتق ایتن گنتاه بترر نیتز
حتترام استتت .از جملتته نمونتتههتتای ای تن زمینتتهستتاز ی ،ایجتتاد انگیتزه بتتر ست ّ ختتدا و متتؤمنین
است که در اثر ایجاد عناد و دشمنی است که به ستب

ست ّ متا انجتام متیشتود (انصتار ی،

.)197/1 :1410
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 .5هرگز آیه فو به معنای زنتدگی مستالمتآمیتز بتا « ِجبتت» و «طتاغوت» و «بتتپرستتان»
ّ
نیستتت و در هم ت حتتاالت اصتتل «برائتتت» و «بغتتض ف تی اهلل» اصتتلی خدشتتهناپتتذیر ،مستتلم و
قطعی است.

بنابراین از آیه و روایات یاد شده هرگز نفی تبصتر ّاول استتفاده نمتیشتود ،بلکته ایتن آیته و

روایات با بیانی که شد تبصرهای بر تبصره هستند ،اما به هر حتال آزادی عمتل در لعتن (دور
باش گفتن از رحمت الهی) بیش از س ّ و دشنام است.
تبصرررهای دیگررر :عتتالوه بتتر بازتتتاب منف تی ایجتتاد عنتتاد ،تبصتتر دیگتتری هتتم وجتتود دارد؛ آن
تبصتتره ای تن استتت کتته ا گتتر س ت ّ و ی تا حت تی لعتتن صتتر یح و بتتا ذکتتر نتتام و نشتتان باعتتث شتتود کتته
فضایی هیجانی ایجاد شده و در نتیجه جاهالن قاصر نتواننتد بته ختوبی حتق را بشناستند،
استتتفاده از چن تین روش تی پستتندیده و راجتتح نیستتت (عنتتدلی  .)218-216 :1392 ،علتتت
ایتن کتته عل تی

در جنت

صتتفین بررگتتانی مثتتل «حجتتر بتتن عتتدی» و «عمتترو بتتن حمتتق» را از

آشکارا لعنکردن شامیان منع فرمود ،از این جهت بود .حجر بن عدی و عمرو بتن ح ِمتق ،در

میتان متردم از اهتتل شتام برائتت جستتته و آنهتا را لعتتن متیکردنتد .امیرالمتتؤمنین

بته دنبتتال

آنهتتا فرستتتاده و دستتتور داد از کارشتتان دستتت بردارنتتد .آن دو نتتزد حضتترت آمدنتتد و عتترض
کردند :یا امیرالمؤمنین! آیا ما بر حق نیستیم حضرت فرمود :بله .عرض کردنتد :آیتا آنهتا بتر
باطتل نیستتند حضترت فرمتتود :بلته .آن دو عترض کردنتتد :بتا ایتن حتال ،چتترا متا را از ایتن کتتار
منتع متیکنیتد حضترت فرمتود :بترای شتتما نمتیپستندم کته دشتنامدهنتده باشتید و در جمتتع
متتردم حاضتتر شتتده ،از دیگتتران برائتتت جو یی تد! البتتته ا گتتر م تیخواهی تد زشتتتیهتتای آنهتتا را
توص تیف کنی تد ،از اوصتتاف و اعمتتال آنهتتا بتترای متتردم بگو ییتتد .ای تن کتتار ،بهتتتر ین گفتتتار و
رساتر ین روش در اقام دلیل و حجتت استت .بته جتای ایتنکته آنهتا را ست ّ کنیتد و از آنهتا
صلح و دوستی ایجاد کن .آنها را از گمراهیشان هدایت کن تا اینکه جتاهالن آنهتا حتق را
بشناستتند و از سرکشتتی و دشتتمنی بازگردنتتد .آنتتان کتته اصتترار بتتر ای تن سرکشتتی و دشتتمنی آن
دارنتتد ».ای تن کتتار نتتزد متتن دوستتتداشتتتنیتتتر و بهتتتر استتت .آن دو گفتنتتد :ی تا امیرالمتتؤمنین!
موعظهات را پذیرفتیم و با ادب شما ّ
مؤدب شدیم (منقری.)103 :1404 ،
سب رسیرۀمعصومی
نهیاز 

امام صاد



در ضمن نامهای مفصل به شیعیان میفرماید:
از این بررهیر ید که به دشمنان خدا دشنام دهید آن هنگام که آنها میشنوند [یتا

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

برائت جو یید ،اینگونه بگو یید« :خداوندا! خونهای ما و آنها را حفظ کن .میان ما و آنها
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آن هنگام که از آنها دشنام میشنو ید]؛ [ چنانکته خداونتد متیفرمایتد ]:فیس ّتبوا
ْ
ْ
اهلل عدوا ِبغ ْی ِر ِعلم ؛ (آنها نیز بدون آ گاهی به خدا دشتنام خواهنتد داد ).بتر شتما
الزم استتت بدانی تد حتتد دشتتنام بتته ختتدا کجاستتت و آنهتتا چگونتته بتته ختتدا دشتتنام
میدهند .قطعا هر کس به اولیتای ختدا دشتنام دهتد بته ختدا دشتنام داده استت و
چه کسی پیش خدا ستمکارتر استت از کستی کته وستیله دشتنام بته ختدا و اولیتای
خدا را فراهم سازد .آرام آرام از اوامر الهی پیرو ی کنید و حول و قوهای نیست ،مگر
به خدا.

در ابتدای این روایت آمده است که اسماعیل بن جابر گفت:
امام صاد

این نامه را به اصحاب خود نوشت و به آنها دستتور داد ایتن نامته

را بته یکتدیگر بیاموزنتد و در آن درنت

کننتتد و آن را بررستی کترده ،بته کتارش بندنتتد.

آنها نیز هر یک نسخهای از آن را در نمتاز خانت منتزل ختو یش نهتاده بودنتد و هرگتاه
نمازشان به پایان میرسید در آن مینگر یستند.

در روایتی دیگر آمده است که روز ی ابوحنیفه نتزد امتام صتاد

شترفیاب شتد و عترض

کترد« :در کوفتته نتتزد متتا جمتتاعتی هستتتند کتته معتقدنتتد شتتما ایشتتان را فرمتتان دادهایتد از فتتالن و
فتتالن و فتتالن [یعنتی خلیفتته اول و دوم و ستتوم] برائتتت جو ینتتد .آیتا صتتحیح استتت » امتتام
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

فرمود« :وای بر تو ای ابوحنیفه! این صحیح نیست .به ختدا پنتاه متیبترم ».ابوحنیفته عترض
کرد« :خدا حالتان را نیکو کند .این جماعتت امتر را در ایتن دو نفتر[خلیفته اول و دوم] خیلتی
بتترر شتتمردهاند و [لعتتن ای تن دو را] ستتخت پ تیگی تر هستتتند ».امتتام
انتظتتار ی دار ی » گفتتت« :نامتتهای بتته ایشتتان مرقتتوم فرمایی تد ».حضتترت

فرمتتود «:بتته چتته

مضتتمون » ابوحنیفتته عرضتته داش تتت« :از ایشتتان بخواهیتتد از ایتتن دو نفتتر دستتت بردارنتتد».
امام
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فرمتتود« :از متتن چتته

فرمود[« :در این صورت] اطاعتم نمیکنند( ».صدو .)91/1 :1385 ،

احتمتاال مالقتات احتمتالی ابوحنیفته پتس از ارستال نامتهای بتوده استت کته امتام

بترای

شیعیان نوشته بود .چون ایشان آن هنگتام بته تمتام شتیعیان دستتور داده بتود کته ایتن نامته را
بیاموزند و در آن درن
نامتتههتتای بعتتدی امتتام

کنند و به کارش بندنتد .کستانی کته بته ختالف آن عمتل متیکردنتد بته
نی تز اهمیت تی نم تیدادنتتد؛ خصوصتتا ا گتتر نامتته توستتط ابوحنیفتته بتته

دست آنها میرسید (مسائلی.)82 :1393،
جواز«لع » رقرآنکه م 

خداونتتد متع تتال در قتترآن ک تتر یم 37 ،بتتار «لع تتن» را بتتا انتستتاب بتته ختتودش و نیتتز یتتکبتتار
بتتا انتستتاب بتته متتردم بتته کتتار بتترده استتت .و ای تن حتتد بتته کتتار بتتردن ای تن واژه فتتی حتتد ذاتتته،
دلیت تل ب تتر مش تتروعیت «لع تتن» از حیت تث اص تتل اولت تی اس تتت .ب تتا مراجعتته بتته ق تترآن کتتر یم ،پت تی
م تیبتتر یم کتته خداونتتد متع تال« ،لعتتن» را در چهتتار متتورد بتته کتتار بتترده استتت( :تبر ی تزی:1389 ،
)213-210
 .1در مورد ابلیس؛ آنجا که میفرماید:
َ َ
َو ِإ رن َعل

َ َ َ
ر
الن ه ؛ (ص)78 :
َ لعن هت هإ َ ه ه

و همانا لعنت من تا روز جزا بر توست.

 .2در مورد عموم کافران؛ آنجا که میفرماید:

رَ َ َ
َ
َ َ رَ َ ع
اّ ل َع َ الِّ هف هر َ َوأعن ُه َس هع لَا ؛ (احزاب)64 :
هإن

همانا خداوند لعنت کرده کافران را و برای آنان جهنم را آماده نموده است.

 .3در مورد اهل کتاب به طور عموم و یهود به طور خصوص؛ آنجا که میفرماید:

کستتانی کتته از بن تیاستترائیل کتتافر شتتدند ،بتته ز بتتان داوود و عیس تی بتتن متتر یم لعنتتت
شدند. ...

 .4متتواردی کتته لعنتتت بتتر عنتتوان عتتامی وارد شتتده ،کتته قابتتل انطبتتا بتتر مستتلمین و حت تی
برخی صحابه است؛ برای مثال:
الف) ظالمین:

َأ َال َلع َن عة َ َ رَ َ
اّ عس الظ ه هنق ( .هود)18 :
ه

ب) کاذبین:

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

رَ
َ َ
ع
َ
ََ
ل هعا َ الا ه َ ككا عاو وا هما َنا ه هإسا َاَا هئ ِ َعااس ه َس ا هن َد عاَ َود َو هع َاا انا ه َمااو َ َ ر ه ا َ ه َِب ا
َع َص ا َو َك عا ا َ ع َف عن َ
َن ؛ (مائده)78 :
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ََ
َ
ع ََ َ ََ
َ
َ َ
اّ عل ه هإن ك َن هم َ الِّ هر هنق ( .نور)7 :
َواحل هم َسة أ رن لعنة ه

:

) ایذای رسول

َ
َ رَ َ
رع
َ
اع ع ع
َن َ
إ رَن رَالا ه َ ع اؤ عر َ
اّ ََ َل عسا َل ع َل َعا َ ع
اّ هیف الاانا َ َواك هخا َاَ ِة َوأ َعاان عُها َعا لان عم ه لنا .
ه

(احزاب)57 :

د) رمی محصنات به زنا:

َ
رع َ َ َ
ع
اك هخ ََ ِة َو َ عُه َع َ غ
املا َص َن ه ال َ هف َال ه ع
إ رَن رال ه َ َ َ عم َن ع
اب
املؤ ِم َن ه ل هع عن ا هیف النا و
ه
َ
غ
ع هظی ( .نور)23 :

هت) قتل مؤمن:
َو َم
َ
َع لان

و) نفا :

اّ َع َل َو َل َع َنا ع َو َأ َع رَان َلا ع
َ ق عفِ عمؤ ِم لن عم َف َع هرم لنا َف َج َز عاؤ عه َج َه رَ عن َخ ه لنا هف َهي َو َغ هي َب ع
ه
َ
ع هظ لم ( .نساء)93 :

َو َع َن ع
اّ ع
اَب َو َل َع َ ع
امل َن هف َق ه َوال عِّ رَك َل َا َل َج َه رَ َن َخ ه هن َ هف َهيا هها َی َحس ع ع
امل َن هف هق َق َو ع
اع ع
ع
اّ َو َ عُه َع َ غ
اب عم هق غی ( .توبه)68 :

ز) فساد و قطع رحم:
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َ َ
ع
َ
َ
َ
َف َهِ َع َس عُت إن َ َ رل عُت أن ع ك هس عنوا یف امل َو ع َق ر هط عع ا أل َح َم عِّ | أ َول هئ َ رال ه َ َل َعا َ عع ع
ه
ه
َ
َ َ َ ع هَ
ع
ع
اّ فَ َص رمه َوأع َمی أن َص َله ( .محمد)23-22 :

بارزتر ین مورد لعن بعضی از صحابه در قرآن عبارت است از:
َ َ َ
ع َ
َ
َو ِإر قل َن ل َ هإ رن َِّ رن َ أ َح َط هن رلن
ع َ عَ ع
َ رَ َ َ َ َ َ َ
املل عع اة هیف القَآ هن َوَن ر ه ف عه
والشجَة

ه
َ
ََف

َو َم َج َعل َن رع
الو ؤ َ
َ
َ ل ي عن عه إ رال عل َ
ه
ه

رَ َ َ َ َ رَ َ ل رَ
لن
ال هت أِّ ن ک هإال هففنة ه
ه
ل َ
ا ك هن لَا .

مفستتران گفتتتهانتتد« :شتتجره ملعونتته» در قتترآن کتتر یم ،همتتان دودمتتان حکتتم بتتن ابتی العتتاص
استتت و «رؤ ی تا» همتتان رؤ ی تای پی تامبر

در ختتواب استتت کتته فرزنتتدان متتروان بتتن حکتتم ،بتتر

منب تترش ،بت تاال و پ تتایین مت تیرون تتد (فخ تتر راز ی ،بت تیت تتا236/20 :؛ بیض تتاو ی453/2 :1410 ،؛
واحدی نیشابور ی.)114/3 :1415 ،



جواز«لع » رسیرۀمعصومی

با مراجعه به سنت معصومین

پی میبر یم که ایشان تعبیر«لعتن» و مشتتقات آن را در

موارد بسیار ی ،به کار بردهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:


 .1یرۀر ولخوژ

به هنگام رحلت خو یش فرمود:

الف) رسول اکرم

َ
َج ر لوا ج َ عا َس َم َ ،ل َع َ ع
اّ َم َ ََت رل َف َع َ
ع ؛ (شهرستانی)30/1 :1415 ،
ه

س اه اسامه را روانه کنید ،خداوند لعنت کند کسی را که از آن سرپیچی کند.

به طور خاص ،معاو یته را لعتن و نفتر ین فرمتود (منقتری.)1404:218 ،
ب) پیامبر اکرم
همچنین روایاتی دال بر ّ
ذم و لعن بنیامیه از آن حضترت بته متا رستیده و معاو یته منکتر آنهتا
نشده است (مسعودی.)13-12 /3 :1409 ،
 .2یرۀژمیرژلمؤمنینعلی

علی



در موردی خطاب به اشعثبنقیس فرمود:
َ
َعل

َ ع رَ
َ ع
َ لع َنة ا هّ َو لع َنة الال هع هن َق ( .جالنالغ  ،خطن )19

در جای دیگر خطاب به مغیرهبناخنس فرمود:
َ

خطبه سوم نه البالغه(خطبه شقشقیه) و دیگر خطبههتا و نامتههتای امیرالمتؤمنین
در بتتاره نتتاکثین ،قاستتطین و متتارقین ،ستتندی صتتحیح بتتر ستیره آن حضتترت

در ایتن بتتاب

خواهد بود (القبانچی.)413/8 ،392/1 :1421 ،
 .3یرۀژمامحسین

اباعبداهلل الحسین

َل َع َ ع
اّ ق ه ل

آن حضت تترت



در بالین «زهیر بن قین» یار با وفای خود چنین فرمود:
ع رَ
َ َ ،ل َع َ
اّ ال

َل َ
ع
َ عم هسُ ا هق ََدة و خن ز ( .السماوی)99 :1408 ،

بعت تتد از شت تتهادت عل ت تی اکبت تتر

 ،عت تتامالن شت تتهادت ایشت تتان را نفت تتر ین

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

َ َ ر َ َ
ق االن َف ه ( .شریف رضی :1412 ،خطبه )135
ن الل هع ه
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کرد و فرمود:

َََ ع َ
اّ ق
قفِ
َ َ رع
النا َ
عس

َ َ
َّ َو َع َس َل عس ل َو َع َس اا ه َا ک عحَ َم هة رَ
م ل َق َف عل َک َم أج ََأ عه َع َس رَ
الَ َ
ه
ِ ه
الَ عس ه
ه
َ َ َ َ
نعن
ک ال َعك ( .مفید)459 :1380 ،

همچنین پس از آنکه حرمله تیری به سوی عبتداهلل بتن حستن

رهتا کترد و او را در دامتن

عمو یش به شهادت رساند ،امام دست به سوی آسمان بلند کرد و آن قوم را نفر ین نمود:
َ ر َ
ألل عه َر أم هس َع عع
ل
ََ
فك ر هَق عه هف ََق َواج َعل عه
َ ََ ع
َ
ف َع َنوا َعل ن فق َفل ا ؛

َ
ر
َ
ق َط ََ رَ
الس هن َوام َنع عه َن ََك ه االل ه  ،الل عه رَ فِن َم رفع َ عا إ حا َق
ه
ل
ل
َ
َ
َ
َ
ع
َ
ع
ر
َ
َ
اع ع الا ع ال ة َانانا فاِ ع دع اا ه َ ع
ل ا هئق هقنداَ ،وال َ ع ع
نص عاو وا
ه

خدایا ،قطرات باران را از آنان در یغ دار و برکات زمین را از آنان باز دار .خدایا! اگر تا
زمان مرگشان مهلتشان دادهای ،پس بین آنها تفرقه بینداز و گروه گروهشان قرار ده
و حا کمان را هرگز از آنها راضی مگردان؛ چرا کته آنتان متا را دعتوت کردنتد تتا یتار ی
کنند ولی بر ما دشمنی ورز یدند و ما را کشتند( .مفید)466-465 :1380 ،

وخبر رفضیل لع قاتینامامحسی



روای ت تت اول از کتت تتاب امت تتالی است تتت کت تته ست تتند را بت تته حضت تترت رضت تتا
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حضرت

به ر یان بن شبی

م ت تیرست تتاند .آن

فرمود:

اگر خواستار آن هستی کته در غرفتههای بهشتت هتمنشتین پیغمبتر و آل او شتوی بتر
را

قتله حسین لعن کتن و ا گتر ختواهی کته ثتواب شتهیدان در رکتاب حستین
در یابی ،هرگاه که حستین را یتاد متیکنتی بگتو :یتا ل ْیت ِنتی ک ْنتت معه ْتم فتأفوز ف ْتوزا
ع ِظیما( .صدوق ،بیتا)129 :

ّ
در کاملالر یارات نیز از داوود رقی چنین نقل میکند:
در خدمت حضرت صاد

بودم که آب خواست؛ چون تناول فرمود گر یه کرد و

چشتتمانش در اشتتک غرقتته شتتد .آن گتتاه فرمتتود :ای داوود! لعنتتت خداونتتد بتتر قاتتتل

حسین

که هیچ بندهای نیست که آبی بنوشد و حسین

را یاد کند و قتاتالن

او را لعنتتت نمایتتد ،مگتتر آنکتته خداونتتد تعتتالی بتترای او صتتدهزار حستتنه بنو یستتد و

صدهزار سیئه محو کند و صدهزار درجه برای او بلند فرماید و همچون کسی است
کتتته صتتتدهزار بنتتتده آزاد کتتترده باشتتتد و در روز قیامتتتت ،خداونتتتد او را خنتتتکدل و
آسودهخاطر محشور میفرماید( .ابن قولویه ،بیتا)106:

مرژدژز«ژولی»ر«دومی»و« ومی»درز یارتعاشورژگهکسانیهستنو؟ 

برخی بر شیعیان اعتراض میکنند :شما که متدعی وحتدت بتین شتیعه و ستنی هستتید،
چرا در ز یارت عاشورا ،خلفا را لعن و نفر ین میکنید در پاسخ این گروه میگو ییم:
التتف) «لعتتن» کتتردن فحتتش و ناستتزا نیستتت ،بلکتته «لعتتن» در مقابتتل «رحتتم» و «لعنتتت» در
مقابل «رحمت» قرار دارد و انسان عاقل و مسلمان باید بداند که چته خطتی در ذیتل رحمتت
الهی قرار دارد و چه خطی مشمول این رحمت نبوده و خار از دایره آن قرار متیگیترد؛ و گرنته
دوستشناسی و دشمنشناسی یا همان «تولی و تبری» ممکن نبوده و محقتق نمتیگتردد .از
اینرو هر انسان و البته هر مسلمان ،عدهای را «مرحوم» و عدهای را «ملعتون؛ دور از رحمتت»
میشناسد؛ اما باید دقتت کنتد کته ختود و امیتال نفستانیاش را بته جتای ختدا ننشتاند ،بلکته
داور ی او را بر اساس مال کها و شاخصههای وحیّ ،
سنت نبوی و ستیر اهتل عصتمت
قرار دهد.
ب) بیان امام باقر

در ز یارت عاشورا که در واقتع دانشتگاه تعلتیم اصتول «تتولی و تبتری»

است ،همان است که فرمتود و ضترورتی نتدارد کته متا بترای ضتمایر آن مصتدا یتابی نمتاییم.

همگان بود ،شما مردم «یر ید»شناس شدید و او را ملعون مینامید (چنان که حتی بسیار ی
از اهل سنت و ی را لعنت میکنند)؛ اما سطحینگر و ظاهرگرا نباشید.
ز یارت عاشورا یادآورد میشود که یر ید ،صاعقه نبوده که به ناگاه از آسمان نتازل شتود و یتا
زلزله نبود که به ناگاه ز یتر پتای امتت استالمی را بلرزانتد و تخر یت

نمایتد؛ بلکته حاصتل چهتار

جر یان انحرافی پیش از خود و نتیجه بیبصیرتی و اهمال مسلمین نستبت بته چهتار جر یتان

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

اگر الزم بود نام ببرد ،میبرد و ابایی نداشت .چنانکه نام برخی را بیان داشت.
امام دقت و توجته زائتر (شتیعه یتا س ّتن ِی) امتام حستین را در ایتن ز یتارت بته نکتتهای
بسیار مهم جل مینماید؛ میفرماید :با توجه بته متاجرای استفبتار کتربال کته مشتهود عینتی

91

انحرافی پیشین بود .از اینرو تأ کید مینماید« :و یر ید خامسا :و پنجمینشان یر ید».
) ز یتارت عاشتتورا بتتا ای تن بیتان ژرف متیآمتتوزد کتته جر یتانشتتناس و جر یتانگتترا باشتید؛ نتته
ایت تنک تته رو ی اف تتراد خ تتاص تکیت ته کنیت تد .ب تته فرم تتایش حض تترت امیرالم تتؤمنین

« :ح تتق را

بشناس تید ،اهلتتش را خواهی تد شتتناخت ».نتته ای تنکتته شتتخصگتترا باشتید و همتتواره بتته دنبتتال
مصادیق و اشخاص بگردید.
جر یت تان انحرافت تی را بایت تد ش تتناخت .وقتت تی انس تتان ص تتراط مس تتتقیم و جر یتتان انحرافت تی را
شناخت ،اهل آن را در هر زمان خواهد شناخت .حتی خالفت انحرافی را نیز (در هر زمتان)
ی تک جر ی تان انحراف تی حتتاکم بتتر اذهتتان عمتتومی متتردم بتته قتتدرت متیرستتاند .و گرنتته از دستتت
شتتخص تنهتتا (ی تا حت تی بتتا چنتتد هتتمدستتت ،پی ترو ی تا طرفتتدار) کتتار ی برنم تیآی تد ،حت تی امتتام
علی

نیز باشد ،خانهنشین میشود.

انحراف و حتی انحرافات ایجاد شده در صدر استالم ،مختتص آن دوره نبتوده کته اذهتان
گمان کنند مقصود ،فالن شخص و فالن شخص بوده استت .بلکته ا گتر آنتان نبودنتد ،کستان
دیگ تتری پ تترچمدار انح تتراف مت تیش تتدند و ه تتماکن تتون نیت تز عتتین همتتان صتتراط و عتتین هم تتان
انحرافت تتات وجت تتود دارد ،در حت تتالیکت تته آن افت تتراد دیگت تتر در می ت تان مت تتا نیست تتتند .نت تته حضت تترت
امیرالمتتؤمنین
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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هستتت و نتته اصتتحاب ستتقیفه ،نتته معاو یته هستتت و نتته امتتام حستتن

یر یتد هستت و نته امتام حستین

 ،نتته

 ،ولتی خطتتوط ،جر یتانهتا ،توطئتههتا ،اختتالفافکنتیهتتا و

تفرقه بین مسلمین و انداختن آنان به جان یکتدیگر ،هتم چنتان همتانهتا هستتند .از ایتن رو
در ادامه سالمها یا لعنها ،تولیها و تبریهای ز یارت عاشورا «الی یوم القیامه» آمده است.
د) مشکل اختالف میان شیعه و ّ
سنی ،به ز یارت عاشورا بر نمیگردد که گمان کنتیم کنتار
گذاشتن آن موج

رفع اختالفات شده و یا ز یارت امام حسین

از دور یتا نزدیتک موجت

تشتتدید اختالفتتات م تیشتتود .ای تن دروغ تی القتتایی بتترای حتتذف فرهن ت
عمومی شیعه و ّ
سنی است.

عاشتتورا در اذهتتان

تشدید اختالفات شیعه و سنی میشود ،بته

این که شایع میکنند ز یارت عاشورا موج
ضتترر اهتتل ست ّتنت استتت؛ چتترا کتته ناخودآ گتتاه القتتا م تینمای تد آنهتتا طرفتتداران معاو ی ته و یر ی تد
هستتتند ،در حتتالیک تته چنتتین نیس تتت .چهتتارمین خلیف تته آنتتان حضتترت علتتی

استتت و

اکابرشان و حتی بسیار ی از خودشان به اهلبیت

ارادت داشته و دارنتد و تنهتا وهابیتت

که ساخته و پرداخته و نیز دستنشانده انگلیس و امر یکاست ،با خانتدان رستول ختدا
عناد دارد (.)www.x-shobhe.com
معموال در اماکنی که وهابیون ،فعالیت گسترده دارند و دنبال سوژهساز ی علیه شتیعیان
هس تتتند ب تته ش تتکله تتای مختل تتف مت تیکوش تتند ب تتا دس تتتاو یز ق تترار دادن برخت تی موض تتوعات
حاشتیهای ،افکتتار عمتتومی را علی ته ش تیعیان بس تی کتترده و از آن بهتترهبتتردار یهتتای تبلیغتتاتی
کننتتد .بتته عنتتوان نمونتته همتته ستتاله در مراستتم ح ت و ی تا عمتتره در کنتتار قبتتور ائمتته بقی تع
هنگتامی کته زائتران شتیعه بتا کتتابهتتای مفتاتیحالجنتان مشتغول توستل بته امامتان چهارگانتته
ختتود در آن مکتتان مقتتدس هستتتند ،متتأموران وهتتابی ستتعودی جلتتو م تیآینتتد و کتتتابهتتای
شیعیان را از دست آنان متیگیرنتد و متیپرستند« :متراد از اولتی ،دومتی و ستومی کته در ز یتارت
عاشورا لعن میکنید ،چه کسانی هستند »
این شبهه را به چند روش میتوان پاسخ داد (عصیری:)212-209 :1393،
 .1از کجتا بتتدانیم منظتور از ایتن چنتد نفتتر ،چته کستتانی هستتند ا گتتر گو ینتده ایتن جمتتالت
میخواست مراد خود را آشکار بگو ید که میگفت و به اجمال و ابهام واگذار نمیکترد و شتما
که علم غی

را حتی برای انبیا نیز قائل نیستید چگونه توقع دار ید ما بدانیم کته متراد از ایتن

سه نفر ،چه کسانی هستند
لعن اولی ،خلیفه اول اهل سنت و مراد از دومی ،خلیفه دوم از اهل ستنت و متراد از ستومی،
خلیفه سوم اهل سنت است ،پس به همین روال آیا جرئت میکنید چهتارمی را نیتز خلیفته
چهتتارم ختتود؛ یعنتی علتیبتتنابتیطال ت

بدانیتد ا گتتر پاستتخدهنتتده بگو یتد« :نمتیدانتتم»،

م تیگتتو ییم :از کجتتا آن ستته تتتا را فهمی تدی ،ول تی ای تن چهتتارمی را نفهمی تدی همتتانگونتته کتته
در بتتاره چهتتارمی گفت تی« :نم تیدانتتم» متتا نی تز در بتتاره همتتان ستته نفتتر متتیگتتو ییم« :نمتیدانتیم» و
هرگونه پیشداور ی درباره آن سه نفر را رد میکنیم.
 .3در معتبرتتتر ین منتتابع اهتتل ستتنت از پی تامبر ا کتترم

روایتت شتتده استتت کتته ا گتتر کستی

استحقا لعن و نفتر ین نداشتته باشتد و چنتین شتود ،همتان لعتن و نفتر ین بترای او تبتدیل بته
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 .2شتما (وهابیتت) کتته چنتین پتیشداور ی را از ستوی شتیعه متیکنیدکتته متتراد شتیعیان از
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رحمت و برکت متیگتردد (نیشتابور ی .)1592/4 :1419 ،ا گتر چنتین استت ،نتاراحتی شتما از
چیست
 .4از همه جال تر پاسخی است که شیخ طوسی در شرایطی بسیار ستخت داده استت.

در تتار یخ آمتده کته چتون دشتتمنان شتیخ طوستی نتزد خلیفتته عباستی ستعایت او را کردنتد و خلیفتته،

منظور از این چهار نفتر را کته در ز یتارت عاشتورا آمتده و مرحتوم شتیخ طوستی آن را در کتتاب مصتباح
المتهجد آورده پرسید .پاسخ داد :اشتباه به عرض شما رساندهاند؛ مراد از اولی« ،قابیل» است که

«هابیل» را به ناحق کشت؛ «دومی» قیدارِ ،پیکننده شتر حضرت صالح

حضرت یحییبنزکر یا

است و «چهارمی» ابنملجم ،قاتل علیبنابیطال

است؛ «سومی» قاتتل

است .خلیفه

بتتا شتتنیدن توجی ته ش تیخ طوس تی از زرنگ تی او خوشتتش آمتتد و نتتهتنهتتا ستتخن ستتعایتکننتتدگان را
ن تذیرفت ،بلکته جایگتاه شتیخ را نتزد ختود رفعتت بخشتید و آنتان را تنبیته کترد (شوشتتری:1377 ،
.)482- 481/1

بنابراین در پاسخ شبههاندازان ،بدون این که «به یقین حکم کنیم منظور از این چهار نفتر
چته کستانی هستتند» متیگتو ییم :آنتان کستتانی هستتند کته بته پیتامبران و اهلبیتت

 ،ظلتتم

آ گاهانه روا داشتهاند که به خاطر ظلم آ گاهانه ،مستتحق لعتن و نفر ینانتد و هتیچ مستلمانی
نیست که مخالف لعن دشمنان پیامبران و اهلبیت

باشد.
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جهگیهی 
نتی 

تفرق تته

برخ تتی اظه تتار داش تتتهاند ز یت تارت عاش تتورا ،برگش تتت ب تته ت تتار یخ گذش تتته و موجت ت
بت ت تین مس ت تتلمانان اس ت تتت و مص ت تتلحت در ح ت تتذف فق ت تترات ح ت تتاو ی لع ت تتن و ست ت ت ّ ق ت تتاتالن

سیدالشتتهدا

استتت؛ ز یترا متتانع وحتتدت استتت و متتا نبایتد وحتتدت مستتلمین را فتتدای یتک

ام تتر ت تتار یخی کنت تیم .گذش تتتگان مس تتئول ک تتار خو یشان تتد و م تتا ه تتم مس تتئول حف تتظ وح تتدت

مسلمانان هستیم.
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در پتتژوهش حاضتتر پتتس از بررستی جایگتتاه تتتار یخی «لعتتن» و «ست ّ » در قتترآن کتتر یم و ستیره
معصومین به این نتیجه رسیدیم که «س ّ » رفتار ناهنجار فتردی استت کته جامعته آن را
مطرود است؛ امتا مفهتوم «لعتن» ،غیتر از

نمیپذیرد و از نظر قرآن و سنت نبوی و اهلبیت
مفهتوم «ست ّ » استتت و از جهتت لغتتوی و شترعی ،بتتا آن تفتاوت دارد .لعتتن ،مفهتوم و معنتتایی

عقیت تدتی اس تتت ک تته مس تتاو ی ب تتا «دوس تتتی ب تتا دوس تتتان خ تتدا و دشتتمنی ب تتا دش تتمنان خ تتدا»
اس تتت .ق تترآن ک تتر یم ،ایت تن مفه تتوم را در ب تتاره شت تیطان ،کف تتار ،اه تتل کت تتاب ،من تتافقین و اف تتراد
مسلمانی که گناهان کبیره مرتک
را در مورد مسلمانانی که مرتک
پی تروان اهلبیتتت
خدا

شدهاند به کار بترده استت و پیتامبر ا کترم

ایتن مفهتوم

کارهای ختالف شترع متیشتدند ،بیشتتر بته کتار بترده استت.

بتتر ختتالف آن چی تزی کتته بتته آن متتتهم شتتدهانتتد تمتتام صتتحابه رستتول

را لعن نمیکنند؛ بلکه تنها کسانی را لعن میکنند که خدا و رسول خدا

آنان

را لعن کردهاند.

سخن آخر این که در منظر شیعیان« ،لعن» یتک ضترورت عقیتدتی استت (تبتری) و تبتر ّی

قلبت تی از هرگون تته عقیت تده ،اخ تتال و عم تتل باط تتل ،مم تتدوح استتت؛ ز یت ترا هتتیچ مزاحمتت تی ب تتا
مال کهای دیگر ندارد؛ اما از لعن علنی در موارد ز یتانبتار ،برابتر قتانون تتزاحم بتا مصتالح مهتم
دینی ،باید پرهیز شود.

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا
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م ابع 

_ ابناالثیتتر ،عزالتتدین ابوالحستتن (1367ش) ،النهایتتة فتتی غر ی ت الحتتدیث و اال ثتتر ،تحقیتتق:
محمود محمد الطناحی ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان.
ّ
_ ابنفارس ،ابوالحسین احمد ( ،) 1404معجم مقائیس اللغة ،تحقیق :عبدالسالم محمد
هارون ،قم ،مکت

االعالم االسالمی.

_ ابنقولو یته ،جعفتتر بتتن محمتتد (بیتتتا) ،کامتتل الر یتتارات ،تصتتحیح و تعلیتتق :امینتتی تبر یتتزی،
نجف ،مرتضویه.
_ ابنمنظتتور ،جمتتال التتدین ( ،) 1408لستتان العتترب ،بیتتروت ،دار احیتتاء التتتراث العر بتتی،
چاپ اول.
_ انصتتاری ،مرتضتتی بتتن محمتتد امتتین ( ،) 1410المکاس ت  ،تحقیتتق :محمتتد کالنتتتر ،قتتم،
دارالکتاب.
_ ایتزدی ،مهتدی و استالم ملکتی معتاف (1392ش)« ،تحلیتل و نقتد یکتی از فقترات نستتخ
رای زیارت عاشورا» ،کتاب قیم ،سال سوم ،ش ،8ص.179-157
_ البیضتتتاوی ،عبتتتداهلل بتتتن عمتتتر ( ،) 1410تفستتتیر بیضتتتاوی ،بیتتتروت ،مؤسستتتة االعلمتتتی
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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للمطبوعات.
_ تبریزی ،جواد (1389ش) ،زیارت عاشورا فراتر از شبهه ،قم ،دارالصدیقة الشهیدض.
_ السماوی ،محمد ( ،) 1408ابصارالعین فی انصارالحسین

 ،قم ،مکتبة بصیرتی.

_ شتریف رضتی ،محمتد بتن حستین ( ،) 1412نه البالغته ،تحقیتق :صتبحی صتالح ،قتتم،
دارالهجره ،چاپ پنجم.
_ شوشتری ،نوراهلل (1377ش) ،مجالس المؤمنین ،تهران ،اسالمیه.
_ شهرستانی ،محمد بن عبتدالکریم ( ،) 1415الملتل و النحتل ،تحقیتق :امیتر علتی مهنتا و
علی حسن فاعور ،بیروت ،دارالمعرفه.
_ صدو  ،محمد بتن علتی (1371ش) ،االعتقتادات (مصتنفات الشتیخ المفیتد) ،تحقیتق:
علی میرشریفی و عصام عبدالسید ،قم ،کنگره شیخ مفید.

_ _______________________ ( ،)1385علتل الشترائع (  ،)1مقدمته :محمدصتاد بحرالعلتوم،
قم ،مکتبة الداوری.
_ _______________________ (بیتا) ،االمالی ،ترجمه :آیتاهلل کمرهای ،تهران ،کتابچی.
_ طباطبایی ،سید محمدحسین (بیتا) ،تفسیر المیزان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
_ طوستتی ،محمتتد بتتن حستتن (بیتتتا) ،التبیتتان فتتی تفستتیر القتترآن ،تصتتحیح :احمتتد حبی ت
عاملی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
_ عب تتدالباقی ،محمتتتد فتتتؤاد ( ،)1408المعجتتتم المفهتتترس اللفتتتاظ القتتترآن الکتتتریم ،بیتتتروت،
دارالجیل.
_ عصیری ،سید مجتبی (1393ش) ،شبهات عزاداری  ،2قم ،سید مجتبی عصیری.
_ عنتتدلی

همتتدانی ،محمتتد (1392ش) ،میتتزان تشتتیع :بررستتی ستتند ،محتتتوا و نستتخههای

زیارت عاشورا ،قم ،جمکران.
_ فختتر رازی ،محمتتد بتتن عمتتر (بیتتتا) ،التفستتیر الکبیتتر ،بیتتروت ،دار احیتتاء التتتراث العر بتتی،
چاپ سوم.
_ القبانچی ،سید حسن ( ،) 1421المسنداالمام علی

 ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.

_ قمی ،علی بن ابراهیم (1363ش) ،تفسیرالقمی ،تحقیق :طی

جزایری ،قم ،دارالکت .

_ کلینتتی ،محمتتد بتتن یعق تتوب ( ،) 1407الکتتافی ،تصتتحیح :علتتی اکبتتر غفتتاری ،تهتتران،
_ گرایلی ،محمدباقر و مریم جعفرزاده (1395ش)« ،بررسی فقهی س ّ مستلمان نستبت بته
مخالف دین» ،مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقو  ،سال دهم ،ش ،34ص.140-121
_ مستتائلی ،مهتتدی (1393ش) ،لعنهتتای نامقتتدس :تبیتتین قتتوانین و محتتدودیتهای تبتتری،
اصفهان ،آرما.
_ مستتعودی ،علتتی بتتن الحستتین ( ،) 1409متترو التتذه

و معتتادن الجتتوهر ،تحقیتتق :استتعد

داغر ،قم ،دارالهجره.
_ مفید ،محمد بن محمتد (1380ش) ،االرشتاد فتی معرفتة حجت اهلل علتی العبتاد ،تصتحیح:
محمد باقر محمودی ،تهران ،اسالمیه.

شبههشناسی «لعن» در زیارت عاشورا

دارالکت

االسالمیه.

97

_ المقتتری الفیتتومی ،احمتتد بتتن محمتتد ( ،) 1414المصتتباح المنیتتر ،قتتم ،دارالهجتتره ،چتتاپ
دوم.
_ منقری ،نصر بن مزاحم ( ،) 1404وقعة صتفین ،تحقیتق :عبدالستالم محمتد هتارون ،قتم،
مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی.
_ نوری ،حسین بن محمتد تقتی ( ،) 1408مستتدرک الوستائل و مستتنبط المستائل ،بیتروت،
مؤسسة آل البیت الحیاء التراث.
_ نیشابوری ،مسلم بن الحجا ( ،) 1419صحیح مسلم ،بیروت ،دار ابن حزم.
_ واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ( ،) 1415الوسیط فتی تفستیر القترآن المجیتد ،تحقیتق:
لجنة مناالساتیذ ،بیروت ،دارالکت

العلمیه.

_ http://www.x-shobhe.com/shobhe/3541.html
_ https://article.tebyan.net/305948

_ زندگینام ت ت ت تته عالم ت ت ت تته عس ت ت ت تتکری  +م ت ت ت تتاجرای ز یتت ت ت تارت عاش ت ت ت تتورا ،حت ت ت تتدیث کس ت ت ت تتاء؛
http://www.pirastefar.ir/?p=4574
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