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تحليل انتقادي ديدگاه قائلين به جواز لعن
خلفا در مکتب اهل بيت
الهام زرین کاله





چکيده
است .در عين حال
از مباحث مهمي که در روايات شيعه آمده ،لعن مخالفان اهل بيت
برخي با دستاويز قراردادن چنين رواياتي قائل به جواز لعن مقدسات اهل سنت به ويژه خلفا ـبا
ذکر نامـ شدهاند .اين پژوهش با به کارگيري روش توصيفي ،تحليلي و استنتاجي در صدد بررسي
وجود يا عدم وجود چنين رواياتي در منابع شيعه بوده و به اين نتيجه دستيافته که در مکتب
شيعه حتي يک روايت هم در لعن تصريحي خلفا و با ذکر نام آنها ،نيامده است .ضمن اينکه
در تعامل با خلفا همراه با
چنين ديدگاهي با آيات دعوتکننده به وحدت ،سيرة اهل بيت
و پيروانشان با بزرگان
انتقاد به دور از سبّ و توهين ،اصل تقيه و رازداري ،نحوة مراودة ائمه
اهل سنت و ...تعارض دارد .عالوه بر اين ،آغازگر چنين لعني معاويه و عامل انتساب شيعه به
اين اتهام ،بني اميه بوده است .حتي در صورت وجود چنين رواياتي در شيعه ،بايد گفت که اين
نهي شدهاند و گفتار آنها
روايات جعليات فرقهاي انحرافي بوده که همواره از سوي ائمه
فاقد اعتبار است.
کليد واژهها :لعن ،روايات لعن ،لعن علني ،اهل بيت

 ،خلفا ،وحدت اسالمي.
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مقدمه
يکي از مباحثيکه در آيات و روايات به آن پرداخته شده« ،لعن» است .اين واژه در
لغت به معناي طرد و دور شدن از روي غضب است(.ابنفارس4141 ،ق ،ج252 :5؛
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جوهري4141 ،ق ،ج )2416 :6در عين حال برخي(راغب اصفهاني4142 ،ق ،ج)114 :4
ذکر اين کلمه از سوي خداوند در آخرت را به معناي عقوبت و در دنيا به معناي دورشدن
از رحمت و توفيق او دانستهاند .اين درحالي است که اگر در مورد انسان به کار رود به
معناي نفرين نسبت به ديگري است .مشابه همين معنا با اندکي تفاوت از ابناثير(:4661
ج )255 :1و زبيدي(4144ق ،ج )544 :41بيان شده است .با اين تفاوتکه ابناثير لعن از
جانب انسان را به معناي سبّ و دشنام دانسته است .برخي ديگر نيز بر اين اعتقادند
کسيکه خداوند او را از رحمت خود دور کند ،در واقع او را عذابکرده ،پس لعن به معناي
عذاب است(.فراهيدي4144 ،ق ،ج)414 :2
اين واژه و مشتقات آن که در قرآن  14مرتبه و در  41سوره بهکار رفته ،شش وجه
معناييِ
 .4دوري از رحمت الهي ذيل آيات
ـ وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ (.بقره()11 :سمرقندي ،بيتا ،ج12 :4؛
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طبرسي ،4612 ،ج251 :4؛ طيب ،4611 ،ج)16 :2
ـ «انَّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْکِتابِ
أُولئِکَ يَلْعَنُهُمُ اللَّه (.بقره()451 :طوسي ،بيتا ،ج11 :2؛ طيب ،4611 ،ج261 :2؛ آلوسي،
4145ق ،ج)216 :4
ـ لَعَنَهُ اللََّهُ وَ قالَ لَأَتََّخِذَنََّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (.نساء()441 :سمرقندي ،بيتا،
ج614 :4؛ طوسي ،بيتا ،ج662 :6؛ ابوالفتوح رازي4141 ،ق ،ج424 :6؛ شريف الهيجي،
 ،4616ج)552 :4
« .2عذاب» ذيل آياتِ
ـ فَمَنْ حَاجَّکَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ
نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْکاذِبِين (.آلعمران:
()64طبرسي ،4612 ،ج211 :4؛ طيب ،4611 ،ج)266 :6

ـ اولئک جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّه(. ...آلعمران 16 :و ()11فخر رازي4124 ،ق،
ج215 :1؛ مغنيه4121 ،ق ،ج)11 :4
ـ مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ
مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا
4126ق ،ج)611 :4
« .6مسخکردن» ذيل آياتِ
ـ يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ
وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْت (.نساء()11 :طوسي ،بيتا،
ج245 :6؛ زمخشري4141 ،ق ،ج541 :4؛ اندلسي4124 ،ق ،ج661 :6؛ آلوسي4145 ،ق،
ج)11 :6
ـ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنََّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً(. ...مائده()46 :طوسي ،همان،
ج)161 :6
« .1غضب الهي»(طبرسي ،4612 ،ج414 :6؛ شريف الهيجي ،4616 ،ج 564 :4ذيل
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لَکانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لکِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ(. ...نساء()16 :مقاتل بنسليمان،

آية  16سورة نساء)
« .5جاريشدن حد»(طوسي ،بيتا ،ج122 :1؛ طبرسي ،4612 ،ج 244 :1ذيل آية 26
نور)
« .6نفرينکردن»(طبرسي ،4612 ،ج 611 :1ذيل آية  61اعراف) دارد.
مصاديق اينگونه لعنها در قرآن گروههايي همچون قوم عاد(هود 51 :و  ،)64قوم
فرعون(هود ،)11 :يهود(نساء ،)11 :شجرة ملعونه(اسراء ،)64 :شيطان(نساء 441 :و )441
و ...و در روايات افرادي همانند رشوهخواران ،رشوهدهندگان(مجلسي4146 ،ق ،ج:444
 ،)211رباخواران(دارقطني4121 ،ق ،ج ،)241 :1نبش قبرکنندگان(ابن انس4141 ،ق،
ج ،)261 :4مردانيکه خود را به زنان شبيه ميکنند و بالعکس(بخاري4144 ،ق ،ج،)55 :1
سازنده ،نوشنده ،نوشاننده ،فروشندة خمر(شوکاني4141 ،ق ،ج )252 :5و ...است.
درعينحال ،در روايات شيعه بيشتر در مورد مخالفان(صدوق،)614 :4616 ،
قاتالن(طوسي4144 ،ق ،)246 :مبغضان ائمه
مييابد.

(طوسي4141 ،ق ،ج )41 :1و ...نمود
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وجود چنين رواياتي موجب شده که برخي(ر.ك :خويي ،بيتا ،ج626 :4؛ رحماني
همداني 246 :4666 ،به نقل از شيخ انصاري و )...با دستاويز قرار دادن اينگونه روايات
و نيز برداشتهاي شخصي از آن ،توهين ،لعن و دشنام علني مکتب مقابل شيعه يعني
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اهل سنت و تقدسات آنها به ويژه خلفا را جايز دانسته و در تأييد عملکرد خود به چنين
رواياتي استناد کرده و منجر به تفرقه شوند.
اين درحالي است که در متون ديني به رواياتي برميخوريم که از هرگونه تفرقه نهي
کرده و به وحدت دعوت ميکند(.نهج البالغه ،خطبة415؛ نامه 412؛ حراني)61 :4611 ،
ازاينرو ،اين پژوهش بر آن است ضمن بررسي وجود يا عدم وجود روايات دال بر لعن
علني خلفا و اعتبارسنجي آنها ـ در صورت وجودـ ،به تحليل آن بپردازد .لذا به دنبال
دستيابي و سپس ارزيابي رواياتي هستيم که در آن لعن به صورت تصريحي و با ذکر
آمده است 1.اما قبل از بيان روايات ،داليل قائلين به لعن مخالفان شيعه به منظور بررسي
بهتر ،ضرورت مييابد.
 .1داليل قائلين به لعن مخالفان شيعه
قائلين به جواز لعن مخالفان شيعه با ذکر نام ،در اثبات ادعاي خود به داليلي استناد
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کردهاند که يکي از آنها دليل نقلي است .آيات پيرامون لعن از جمله آية إِنَّ الَّذِينَ
يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (احزاب )51 :از
اين نمونهاند.
از نظر اين افراد يکي از مصاديق «الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَه» اذيتکنندگان ائمه
هستند و مخالفان ايشان هم نمونهاي از اذيتکنندگان ائمه

هستند.

برخي روايات ،شکل ديگري از داليل نقلياند .احاديث پيرامون لعنِ ايجاد کنندگان
بدعت ،مانند:
ـ «فمن ابتدع في شريعتي و سنتي فعليه لعنة اهلل؛ هرکس در شريعت و سنت من
بدعتي ايجاد کند ،لعنت خدا بر او باد»(.سبکي4146 ،ق ،ج)662 :1

 . 3شایان ذکر است مراد از لعن علنی خلفا در این پژوهش ،لعن با تصریح به نام آنها میباشد .لعنهاي
کنایی پژوهشی مستقل میطلبد.

ـ « من غشّ امتي فعليه لعنة اهلل و المالئکه و الناس اجمعين ،قالوا يا رسول اهلل[
و ما الغش؟ قال

]

 :أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها؛ کسيکه در امت من غش کند،

لعنت خدا و مالئکه و مردم بر اوست .گفتند اي رسول خدا غش چيست؟ فرمودند :اينکه
بدعتي براي مردم به وجود آوري و آنها به آن عمل کنند»( .متقي هندي4141 ،ق ،ج:4
و مخالفان همچون سفارش بر لعن بنياميه پس از نماز در کالم امام باقر
4141ق ،ج )441 :2و دشمن در فعل پيامبر

(طوسي،

(طبري4141 ،ق ،ج )52 :1از اين

نمونهاند.
نمونة ديگر روايتي است که طبري در تاريخش نقل کرده است که؛ «علي

پس

از نماز صبح ،قنوت کرده و ميگفت :خدايا! معاويه و عمرو بنالعاص و حبيب
و عبدالرحمن بنخالد و ضحاك بنقيس را لعنت کن»(.طبري ،4651 ،ج)52 :1
دليل ديگر اجماع است ،به اين صورت که برخي معتقدند در ارتباط با لعن همة
مخالفين اسالم اجماع وجود دارد ،با علم به اينکه معصوم هم داخل بر اجماعکنندگان
است(.حرعاملي)411 :4614 ،

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

)224

دليل عقلي از ديگر موارد است؛ برخي بر اين اعتقادند از آنجا که انکار واليت ائمه
موجب کفر است و کفر نيز به نوبة خود جواز لعن است ،در نتيجه لعن مخالفان ائمه
واجب است(.خويي ،بيتا ،ج)626 :4
اين افراد سپس در اثبات لعن مخالفان به روايات ،ادعيه و زيارات(مجلسي4146 ،ق،
ج61 :2؛ ج )4461 :1استناد ميکنند .نمونهاي از اين موارد عبارت «من جحدکم کافر»
در زيارت جامعه کبيره است.
شيخ انصاري(رحماني همداني )246 :4666 ،از اين دست افراد است .وي بر اين باور
ميباشد:
غيبت و بدگويي از مخالفان جايز است ،چنانچه لعن آنها نيز جايز است ،زيرا اين
ضرورت مذهب شيعه است که مخالفان را محترم نميشمارد و تنها مقدار کمي از
احکام که زندگي فرد بر آن متوقف است ،بر آنها جاري ميشود(.قمي شيرازي،
4141ق)666 :

شيخ حر عاملي( )416-415 :4614از ديگر معتقدان به اين ديدگاه است.
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 .1 .1بررسی داليل

استنادکنندگان به اين دليل که اشخاصي همچون فارس بنحاتم بنماهويه در کالم
امام حسن عسکري

(نعماني4122 ،ق ،)246-261 :صوفيه و پيروان حجاج در
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توقيعات وارده از امام زمانأ(همان) لعن شدهاند ،بر اين باورند که در نتيجه ،لعنکردن
با ذکر نام فرد يا افرادي از مقدسات اهل سنت جايز است(.حر عاملي ،پيشين)
در نقد و بررسي موردي داليل فوق بايد گفت :دليل اول ،صرفاً ناظر به برداشت ايشان
از آيه و تعيين مصداق است ،درحاليکه ظاهر آيه صراحتي در ذکر نام ندارد .در ارتباط با
رواياتي هم که ميگويد اين آيه در مورد غاصبان حق علي
فاطمه

و آزاردهندگان به

 ،نازل شده ،به صورت کلي اظهار نظر شده و متن روايت از فرد خاصي نام

نبرده است .اگرچه مصاديق اين عناوين در تاريخ تشيع مشخص شده است ،اما اين مطلب
موجب نميشود ظاهر آيه در عدم تصريح به نام فرد را حجت ندانسته و به ظاهر استناد
نکنيم ،زيرا مالك استدالل قائلين در اين مدعا ،برداشت از ظاهر آيه است.
در ارتباط با روايتي که طبري در تاريخ خود ذکر کرده و قائلين به جواز لعن با ذکر نام
فرد ،به آن استناد کردهاند ،با مراجعه به اصل روايت(طبري ،4651 ،ج )52 :1معلوم گرديد
در واقع لعن عمرو بنعاص مد نظر بوده ،نه عمر که بتوان اين روايت را دليلي بر جواز
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لعن خلفا با ذکر نام دانست.
در ارتباط با دليل سوم که لعن مخالفين را اجماعي دانسته ،هيچ دليل قطعي و مستندي
وجود ندارد که چنين اجماعي در ارتباط با خلفا که از مخالفان ائمه

هستند صورت

گرفته باشد ،بهويژه اينکه گفته شود معصوم هم در اين اجماع وارد است .در ارتباط با
دليل قياسي هم اين مطلب صادق است که لعن افرادي همچون فارس بنحاتم و ...در
کالم ائمه

دليل بر جواز لعن تصريحي مقدسات اهل سنت و خلفا نيست ،ضمن

اينکه دليل مبتني بر قياس فقهي ،در مسائل کالمي و اعتقادي فاقد حجيت و اعتبار
است .ازاينرو ،ذکر لعن کلي ،کنايي يا تعيين مصداق ،دليل بر تعميم مورد به مقدسات
اهل سنت نخواهد بود.
اما به منظور نقد کلي اين داليل و اينکه آيا لعن در روايات ائمه

در ارتباط با

مقدسات اهل سنت با ذکر نام بهکار رفته است يا خير ،در ابتدا بررسي دقيق روايات و
تعيين حوزه و کارکرد لعن در آن ضرورت مييابد.

 .2حوزة لعن در روايات اهل بيت
بررسي روايات شيعه نشان ميدهد گسترة شمول لعن غالباً در سه حوزة فرق کالمي،
راويان حديث و مخالفان ائمه

است.

 .1 .2لعن برخی فرق کالمی

هستند .بنابر شواهد تاريخي اولين گروهيکه مرجئه ناميده شدند کسانياند که قضاوت
دربارة حق و باطلبودن عثمان و علي

را به تأخير انداخته تا خدا در روز قيامت خود

دراينباره حکم کند(.شهرستاني ،بيتا ،:ج61 :4؛ ابنسعد ،بيتا ،ج)641 :6
گروه ديگر کسانياند که مواضع آنان مخالف و در جهت دشمني با امام علي
بودهاست(.ابنعساکر ،4611 ،ج)211 :12
ضمن لعن اين فرقه در رواياتي همچون:
ـ «خدا لعنت کند اين ملتهاي کافر مشرك را که به هيچوجه خداپرست نيستند».
(کليني4144 ،ق ،ج)611 :2

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

يکي از فرقيکه به دليل عقايد نادرست لعن و از مصاحبت با آنان منع شده« ،مرجئه»

ـ «هرکس بگويد ايمان ،قول بدون عمل است ،ملعون است ،ملعون
است»(.شاهرودي4142 ،ق ،ج)264 :1
به علل لعن آنها نيز اشاره شده است.
«قدريه» از ديگر فرق ملعون هستند(سيوطي ،ج461 :6؛ مجلسي4146 ،ق ،ج)11 :5
که گاه بر معتقدين به قضا و قدر و گاه بر منکرين آن يا قائلين به درك و اختيار مطلق
انسان اطالق ميشود(.شهرستاني ،بيتا ،ج)461-414 :4
فرقة ديگر «خوارج» است که بر شورشکنندگان بر امام بر حق و مورد قبول
مسلمانان ،اطالق ميشود(.شهرستاني ،همان )441 :شرك و کفر از علل لعن اين گروه
محسوب ميشود(.کليني4144 ،ق ،ج)141 :2
«حروريه» نيز که از بازماندگان خوارج هستند ،از ديگر فرق ملعون به دليل فوق
ميباشند(.همان)611 :
«غالت» دستهاي ديگر هستند که مورد لعن واقع شدهاند .در علت لعن اين گروه ،در
روايتي از امام صادق

چنين آمده است« :خداوند مفوضه را لعنت کند .آنها عصيان
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پروردگار را کوچک شمردند ،به خدا کفر ورزيده ،گمراه شده و گمراه کردند ،تا از اجراي
احکام الهي و اداي حقوق فرار کنند»(.شاهرودي4142 ،ق ،ج:1

4)45

گروه ديگر مصورين هستند که مراد از آنها کسانياند که خداوند را به خلق شبيه
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کرده يا معتقدند خدا داراي صورت است(.قرشي ،ج266 :6؛ مجلسي4146 ،ق ،ج)11 :41
«مفوضه» از ديگر گروهها هستند که معتقد به تفويض امور عالم همچون خلق ،روزي،
ميراندن و زندهکردن به پيامبر
امام صادق

و حضرت علي

هستند(.صدوق ،4611 ،ج)441 :4

در رد آنها ميفرمايد« :هرکس بگويد امام کسي است که خلق ميکند

و روزي ميدهد ،ملعون است»(.همان)
 .2 .2لعن برخی راويان حديث

از ديگر گروههاي ملعون ،برخي راويان حديث هستند .مغيره بنسعيد(مجلسي،
4146ق ،ج ،)211 :25ابوالخطاب(طوسي4141 ،ق ،ج144 :2؛ مجلسي4146 ،ق ،ج:25
 ،)14محمد بن بشير(طوسي4141 ،ق ،ج ،)111 :2عروه بن يحيي دهقان(حلي4141 ،ق:
 ،)616بنان التبيان(مجلسي4146 ،ق ،ج ،)214 :25عبداهلل بنسبأ(همان ،ج،)216 :25
محمد بنسنان(طوسي4141 ،ق ،ج )115 :2و ابامنصور(مجلسي4146 ،ق ،ج)212 :25
از جمله افرادي هستند که دروغ بستن به ائمه

 ،علت لعن آنها بوده است .افرادي

همچون ابوحنيفه هم به داليلي همچون رد حديث ،غيرمخلوق دانستن کالم خدا و استناد
به قياس لعن شدهاند(.عياشي ،4614 ،ج1 :4؛ حرعاملي4146 ،ق ،ج)61 :21
 .3 .2لعن ضايعکنندگان حقوق اهل بيت

در ميان روايات منقول از ائمه

در لعن گروهها و فرق مختلف ،به رواياتي

برميخوريم که ملعونين در آن ،ضايعکنندگان حقوق اهل بيت

ـ بدون تصريح به

نام فرد يا گروهي خاص ـ هستند .اين روايات به ويژه درمورد حضرت علي
حسين

و امام

وارد شده است.

 .1لعن اهلل الغالة و المفوضة ،فإنهم صغروا عصيان اهلل و کفروا به ،و أشرکوا و ضلوا و أضلوا ،فراراً من إقامة
الفرائض و أداء الحقوق.

در ارتباط با حضرت علي

برخي روايات به صورت «جمع» در لعن محاربان با

ايشان مگر توبهکنندگان(صدوق ،4611 ،ج ،)11 :4برخي در لعن مخالفان ايشان(صدوق،
 ،)614 :4616برخي منکران حق(مجلسي4146 ،ق ،ج ،)44 :21برخي غاصبان
واليت(مناوي4145 ،ق ،ج )11 :46و برخي به صورت «مفرد» در لعن قاتل(طوسي،
ميتوان گفت تمامي اين روايات به لعن مخالفان واليت ايشان برميگردد.
در ارتباط با امام حسين

عالوه بر آنچه در ادعيه و زيارات به وفور آمده است(ر.ك:

ابنقولويه 612 ،615 ،614 ،611 ،662 ،242 ،411 ،412 ،414 ،11 :4656 ،و...؛
مجلسي4146 ،ق ،ج ،)61 :15روايات بسياري در لعن قاتالن(کليني4144 ،ق ،ج512 :1؛
موارد بيشتر ر.ك :همان ،ج )511 :1و ظالمان ايشان(محدث نوري1041 ،ق ،ج:14
 )222ديده ميشود.
در اين ميان برخي از روايات هم به لعن کلي پرداختهاند که در اين دسته نيز به فرد
خاصي اشاره نشده است .به عنوان مثال برخي با عبارت «فلعن في صالته أعدائنا» به
لعن عدو آل محمد
محمد

(همان ،ج ،)124 :1برخي با «لعن اهلل مبغضي آل

»(طوسي4141 ،ق ،ج )616 :1به لعن بغضکنندگان بر آل محمد

 ،برخي

با «لعن اهلل من کادهم»(مجلسي4146 ،ق ،ج )211/ :66به لعن خوارکنندگان ائمه
برخي با «لعن اهلل من لعننا» به لعن لعنکنندگان بر ائمه

،

(مفيد4146 ،ق ،)416 :و

برخي ديگر با عبارت «لعن اهلل قوماً يرضون بقضائنا»(محدث نوري4141 ،ق ،ج:41
 )241به لعن راضيشوندگان به مرگ ائمه

پرداختهاند.

دقت در اينگونه روايات و موارد مشابه نشان ميدهد که در هيچ يک از آنها نام
فرديکه معصوم

آنها را لعن کرده باشند ،نيامده است .البته در ارتباط با افرادي

همچون معاويه و جواز لعن وي با ذکر نام ،بايد گفت که وي از چهرههاي سرشناس
صدر اسالم بوده که همواره از سيره و روش پيامبر

منحرف و منشأ بسياري از فتنهها

و آشوبها بوده است .ازاينرو ،در کالم پيامبر

به صراحت لعن شده و همين امر

ميتواند جواز لعن وي باشد .به عنوان مثال منقول است که روزي پيامبر

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

4144ق )416 :و مبغض ايشان(مجلسي4146 ،ق ،ج )216 :21ديده ميشود .در مجموع

از مکاني

در حال عبور بود که چشمش به ابوسفيان که سوار بر شتر بود و معاويه و برادرش که
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يکي پيشاپيش و ديگري پشت سر حرکت ميکردند ،افتاد .در اين هنگام فرمودند« :اللهم
العن القائد و السائق و الراکب»(.ابنابي الحديد ،4611 ،ج)415 :45
 .3نقد ادله قائلين به لعن علنی مخالفان شيعه بهويژه خلفا
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 .1 .3عدم تصريح به نام خلفا در روايات لعن

طبق بررسي صورتگرفته در روايات اهل بيت

در منابع روايي فريقين ،مشاهده

شد تمامي روايات منقول در خصوص لعن مخالفان ائمه

 ،به صورت کلي آمده و

حتي يک روايت هم در لعن علني و با ذکر نام نقل نشده است 1،ازاينرو ،سخن افراديکه
به منظور ايجاد تفرقه و از بينبردن وحدت ،الفاظ و عبارات رکيکي را در لعن خلفا متذکر
ميشوند 2و در جواز عملکرد خود ،بدون استناد به ادلة استوار و منابع مستدل ،براي آيات
و نيز رواياتيکه با الفاظ عام و مطلق از ائمه

نقل شده ،تعيين مصداق کردهاند،

صحيح نخواهد بود ،زيرا ظاهر قرآن و روايات تا زمانيکه قرينهاي خالف آن يافت نشود،
حجت خواهد بود .لذا ديدگاه جواز لعن علني مقدسات اهل سنت با استناد به روايات
صحيح نخواهد بود ،حتي اگر روايتي هم در اين زمينه يافت شود ،با استناد به داليل
متقن و مستحکم که در ادامه خواهد آمد ،قابل رد است.
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شايان ذکر است اگرچه بررسي لعنهاي کنايي در حوزة اين پژوهش نيست ،اما اثبات
عدم وجود لعن تصريحي ،به معناي نفي وجود لعن کنايي با عباراتي همچون «فالن و
فالن»(صفار ،بصائر الدرجات ،)641 :ضمايري همچون «هما»(کليني ،ج ،)216 :1در
روايات نيست.
هرچند در اين خصوص هم نميتوان با قاطعيت بيان کرد که مراد از عبارت کنايي
معصوم

چه کسي يا چه کساني بوده است ،زيرا فلسفة به کاربردن کنايه اين است

که فرد منظور خود را برساند بدون اينکه به نام وي تصريح نمايد ،لذا در ارتباط با اينگونه
لعنها بايد گفت که اوالً هيچ تصريح قطعي در آن نبوده ،در نتيجه ،با موضوع اين
پژوهش که لعنهاي تصريحي و علني است ،تنافي نخواهد داشت.
 . 3یا حداقل ما به آن دست نیافتیم.
 . 2ناگفته نماندکه برخی از این افراد چنین قصد و منظوري ندارند ،بلکه اتفاقاً با نیت پاک و به قصد قربت
به لعن خلفا میپردازند ،هرچند در عمل ،نتیجه اي جز ایجاد تفرقه و کینه درپی نخواهد داشت.

ثانياً ميتوان گفت در اين خصوص هم شيعه آغازگر نبوده ،بلکه در واکنش به
دشمنيهاي اهل سنت و دفاع از خود چنين موضعي داشته است .ثالثاً با توجه به معاني
مطرحشده براي واژة لعن در کتب لغت و تفاسير ،اين کلمه هيچگاه به معناي سبّ و
دشنام نخواهد بود.

همانگونهکه بيان شد ،لعن مخالفان ائمه
عباراتي مانند «لعن اهلل عدو آل محمد

در روايات ،ادعيه و زيارات در قالب

»« ،لعن اهلل مبغض آل محمد

» و عباراتي

مشابه آمده است .اما در اين ميان ،در يکي از معروفترين زيارات در خصوص امام
حسين

يعني زيارت عاشورا عبارت « و ابدأ به اوّالً ثم الثاني و الثالث و الرابع»آمده،

که طبق برخي ديگر از روايات ،مراد از اولي ،دومي و سومي ،خلفا هستند .در حاليکه

اين نسخة رايج زيارت عاشورا که اولين منبع آن نسخههاي خطي متأخَّر مصباح المتهجّد
شيخ طوسي است ،دو گونة غير رايج نيز دارد که در«کامل الزَّيارات ابنقولويه قمي و
نسخههاي متقدّم مصباح المتهجّد شيخ طوسي نقل شدهاند که در هيچيک از نسخههاي
غيررايج عبارت« :و ابدأ به اوّالً ثم الثاني و الثالث و الرابع» نيامده است .ضمن اينکه
نسخة رايج با معيارهايي همچون اعتبار منبع ،سند ،سازگاري عبارت مذکور با بقية متن
و مواردي همچون سيرة ائمه

نقد ميشود(.ر.ك :ايزدي )451-411 :4612 ،حتي

اگر هم نتوان نقد کامل الزيارات را پذيرفت ،باز هم نميتوان با تصريح قطعي و يقيني
بيان کرد که مراد از اولي ،دومي و سومي خلفا هستند.
 .3 .3مخالفت با قرآن

از مهمترين داليل در رد ديدگاه جواز لعن مقدسات اهل سنت ،مخالفت آن با آيات
قرآن -که قسمي به وحدت دعوت و قسمي ديگر از تفرقه نهي ميکند -است .آية وَ
اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَکُمْ آياتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون (.آلعمران )446 :که در آن خداوند مسلمانان را به وحدت
فراخوانده و چنگزدن به ريسمان الهي را وسيلهاي براي رسيدن به اين وحدت دانسته،

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

 .2 .3عدم اعتبار روايات مورد استناد
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آية إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون (حجرات،)44:
که در آن با برادر هم خواندن مؤمنان ،آنان را به ايجاد صلح بين يکديگر دعوت کرده و
با ذکر فعل امر «فاصلحوا» آن را واجب دانسته ،آية وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا
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مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيم (آلعمران ،)445 :که به دوري از
اختالف و تفرقه امر نموده ،آية وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون (انعام ،)456 :که ضمن دعوت به
تبعيت از صراط مستقيم به عنوان محور وحدت ،از پيرويکردن از تفرقه نهي ميکند ،از
اين نمونهاند.
 .4 .3مخالفت با سيرة اهل بيت

دليل ديگر استناد به سيرة معصومين

است که همواره بر مبناي ايجاد وحدت و

سازش در جامعة اسالمي بوده است ،همانگونه که پيامبر

اين مسئله را حتي در مورد

مشرکين هم رعايت مينمودند(.کليني4144 ،ق ،ج )61 :1اين مسئله بهويژه در سيرة
حضرت علي

ديده ميشود.

 .1 .4 .3مخالفت با سيرة حضرت علی
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به گواهي تاريخ پس از رحلت پيامبر

 ،امت اسالمي در مورد مسئله خالفت و

رهبري دچار اختالف شدند .بهگونهايکه در جريان سقيفه ،در حاليکه جمع بسياري از
صحابه و نزديکان پيامبر

حضور نداشتند ،عدهاي پس از بحث و گفتگوي فراوان،

سرانجام خليفهاي را براي مسلمانان برگزيدند .پس از آن ،کشمکش ميان مسلمانان اوج
گرفت و اسالم در چنين وضعي هر لحظه از ناحية دشمنان خارجي و داخلي تهديد ميشد.
در اين ميان امام علي

که خود را صاحب حق ميدانست ،براي حفظ مصالح جامعة

اسالمي که مهمترين آن وحدت است ،از حق مسلَّم خود دست برداشته و در برابر وضعيت
پديد آمده ،سکوت را بر قيام ترجيح دادند(سبحاني )466 :4616 ،به گونهاي که صبر در
مقابل حق غصبشدة خود را بهتر از ريختهشدن خون و ايجاد تفرقه ميدانستند(ابنابي
الحديد ،4611 ،ج )641 :4تا آنجا که در پاسخ به ابوسفيان و آگاهکردن مردم از عواقب
بد اختالف فرمودند:

موجهاي فتنه را با کشتيهاي نجات بشکافيد .از ايجاد اختالف و دو دستگي دوري
کنيد و نشانههاي فخرفروشي را از سر برداريد ...اگر سکوت ميکنم ،به سبب علم
و آگاهي خاصي است که در آن فرو رفتهام(. ...نهج البالغه ،خطبه )5

زيرا حضرت به خوبي ميدانست که قيام براي احقاق حق ،به قيمت از بينرفتن
اسالم و بازگشت مردم به عقايد جاهلي ،تمام ميشود ،بدين جهت ترجيح ميدهد سکوت
همين مسئله بيان کرده است ،اما آنچه در تمام اين سخنان مشهود است ،عدم بيان حتي
يک جمله در سبّ و لعن خلفا است ،زيرا اصل مهم از ديدگاه ايشان در اين برهة حساس
زماني و خطراتي که جامعة نوپاي اسالمي را تهديد ميکند ،حفظ وحدت است .در عين
حال هيچگاه از حق خود دست بر نداشته و در تمام دوران حکومت خلفا و پس از آن ،به
دور از استفاده از الفاظ رکيک ،دشنام و لعن علني و ،...به انتقاد از خلفا و عمکرد آنها
پرداختند(.نهج البالغه ،خطبه )6
 .2 .4 .3مخالفت با سيرة ديگر ائمه

عالوه بر سيرة حضرت علي

 ،بررسي سيرة ساير ائمه

هم دليلي بر رد لعن

علني و تصريحي خلفا است.
ائمه

در برخورد با پيروان مذاهب گوناگون ،شيوهاي نيکو داشته و ضمن بيان

اينکه اخالق نيکو موجب عزت و سبّ و دشنام موجب تضعيف شيعيان ميشود ،با ذکر
عباراتي همچون «خالقوا الناس باخالقهم» پيروان خود را هم به اين مهم سفارش
مينمودند .به عنوان نمونه امام صادق

 ،پس از گالية ابوحنيفه مبني بر بدگويي و

اعالم بيزاري گروهي از افراد در کوفه نسبت به خلفا طي نامهاي به شيعيان کوفه ،آنها
را از اين عمل بازداشته و به سخنگفتن نيکو با عامه سفارش نمودند .آن حضرت به
مطالعة اين نامه و پايبندي به محتواي آن ،توصيه نمودند تا جاييکه شيعيان پس از هر
نماز ،آن را مطالعه ميکردند.
کليني(4144ق ،ج )2-41 :1اين نامه را با سه سند از امام صادق

نقل کرده که

بخشي از آن چنين است:
با مردم خوشرفتار باشيد و آنان را بر گردن خود سوار نکنيد ...و مبادا در جايي که
سخنتان را ميشنوند به دشمنان خدا دشنام دهيد که در نتيجه ،آنان نيز از روي

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

کند .ايشان در نامهاي هم که به مردم مصر نوشته و در موارد ديگر ،علت سکوت خود را
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دشمني و ناداني به خدا دشنام دهند .شايسته است بدانيد مقصود از دشنامدادن آنان
به خدا چيست(.مقصود اين است که) در حقيقت هرکس به اولياي الهي دشنام دهد،
مرتکب دشنامگفتن به خدا شده است و چه کسي ستمکارتر از کسي است که
موجب دشنامگفتن ديگران به خدا و اولياي او ميشود.
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امام باقر هم ضمن نهي از دشنام و توهين به اهل سنت ،اين عمل را موجب
ذلت پيروانشان دانستهاند(.صدوق ،4611 ،ج)616 :4

واضح استکه چنين بياناتي از سوي ائمه

اختصاص به زمان يا افراد خاصي

نداشته ،بلکه به عنوان يک اصل هميشگي ،شامل حال تمام شيعيان در همة زمانها و
مکانها ميشود .اين مسئله به اندازهاي نزد ائمه
صادق

حائز اهميت بوده که امام

فردي را که به طور علني به لعن دشمنان اهل بيت

پرداخت ،لعن نموده

و فرمود« :چه شده است او را ،خدا لعنتش کند ،چرا زبان دشمنان ما را عليه ما باز
ميکند؟»( .عياشي ،4614 ،ج)611 :4
نمونة ديگر نحوة تعامل امام رضا
است .امام

با مأمون عباسي و پذيرش واليتعهدي ايشان

در حالي واليتعهدي را پذيرفت که ميدانست به قيمت جانش تمام مي-

شود ،اما با اينهمه ،به منظور حفظ جان شيعيان و در امانماندن آنان از فرق و تفکرات
انحرافي که در آن زمان رايج بود و در نتيجه حفظ وحدت جامعة اسالمي با تعيين
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شروطي ،وارد دستگاه خالفت بنيعباس شد.
لذا ،اگرچه مسئلة غصب خالفت و واليت حضرت علي
است ،اما ائمه

به ويژه امام علي

اصلي مهم و ترديدناپذير

 ،اين مهم را اولويت اصلي و نخست جامعه

مسلمين نميديدند ،بلکه از نظر تمامي اين بزرگواران ،هدف اصلي ،حفظ شيعه و در
نهايت حفظ وحدت و گسترش اسالم بوده است .البته ايشان همواره به بيان حق واقعي
خود و غصب آن ميپرداختند ،اما در عين حال مراقبت ميکردند تا اين مسئله به
دستاويزي جهت ايجاد تفرقه و فتنهانگيزي در جامعة اسالمي توسط منافقيني امثال
ابوسفيان ،معاويه و برخي صحابه جاهل ،تبديل نشود.
 .5 .3مخالفت با اصل رازداري و تقيه

مورد ديگر در رد جواز لعن با ذکر نام ،تعارض آن با رواياتي است که به رازداري و
مهمتر از آن تقيه دعوت ميکند .اينگونه روايات بخش قابل توجهي از متون ديني را به

خود اختصاص داده است .به عنوان مثال در روايتي امام صادق

به ابوعمر اعجمي

ميفرمايد« :اي اباعمر ،نُهدهم دين در تقيه است و هرکه تقيه ندارد ،دين ندارد ...و تقيه
در هر چيز است ،جز در نوشيدن نبيذ و مسح بر روي کفش»(.کليني4144 ،ق ،ج)145 :6
اين روايت امام

عالوهبر سفارش بر تقيه ،از اهميت اين موضوع در دين اسالم هم

لذا ،از آنجا که از يکسو حفظ وحدت ،اولويت اول جامعة مسلمان است و از سوي
ديگر تقيه و مدارا با وجود شرايط ،وظيفه و تکليفي براي همة شيعيان در همة زمانها و
مکانها است ،لعن تصريحي خلفا هم مخالف وحدت اسالمي و هم مخالف اصل تقيه و
رازداري است .گذشته از آن ،گاهي اينگونه واکنشها صورتي شديدتر به خود گرفته و
عاملي براي ايجاد جنگهاي فرقهاي و کشتار شيعيان ميشود.
در ادامه ذکر اين مطلب ضرورت است که تقيه با نفاق متفاوت ميباشد .در واقع نسبت
ميان ايندو ،از نوع تباين است ،بهگونهايکه تقيه اظهار کفر و مخفينمودن ايمان است،
اما نفاق اظهار ايمان و مخفينمودن کفر است(.ابنمنظور4145 ،ق ،ج )144 :45عالوه
بر اين نفاق از نظر شرع و عقل حرام و مذموم است ،درحاليکه تقيه در موارديکه

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

خبر ميدهد.

ضرورت ايجاب ميکند ،جايز و ممدوح و گاهي نيز واجب است(.بجنوردي ،بيتا ،ج:5
)16
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 .6 .3مخالف با وحدت جامعة اسالمی

از ديگر داليل در رد لعن تصريحي و با ذکر نام ،منافات با وحدت جامعة اسالمي است
که از مهمترين اهداف بيانشده در کالم قرآن ،پيامبر
است .وحدتيکه حضرت علي

و پس از ايشان ،ائمه

به خاطر حفظ آن  25سال از حق خود گذشتند و

همانطور که در بيان سيرة ايشان ذکر شد ،تعامالتي در زمينههاي مختلف سياسي و...
با خلفا داشتند .ايشان در اين خصوص ميفرمايد« :بدانکه احدي نسبت به وحدت و
الفت امت محمد

از من حريصتر نيست»(.نهج البالغه ،نامه)11

حضرت در کالمي ديگر عزتمندي ،موفقيت امتها را بر مبناي همگرايي ،وحدت و
رفع اختالف دانسته است(.همان ،خطبة )412
ايشان در پاسخ به معاويه ميفرمايد« :إنه بايعني القوم الذين بايعوا ابابکر و عمر و
عثمان(»...همان ،نهج البالغه ،نامه )6

در آن

هرچند چنين عبارتي در مقام جدل بيان شده ،اما نشان ميدهد که امام

شرايط صالح نميديدند سخن را با نقد تصريحي بيان کنند ،زيرا اين عمل نه تنها نتيجة
مناسب را در پيش نداشت ،بلکه موجبات سوء استفادة بنياميه را هم فراهم ميساخت.
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 .7 .3لعن علنی موجب برخورد متقابل اهل سنت

اهانت به مقدسات اهل سنت ،به ويژه خلفا و با ذکر نام ،باعث خواهد شد برخي از
آنها نيز به مقدسات شيعه توهين کنند .گفتار افرادي همچون آلوسي( ،4145ج)266 :1
مؤيد اين مطلب است .وي در تفسيرش ميگويد:
يکي از عوام جاهل سني را مشاهده کردم که از دشنام بعضي از شيعيان به شيخين
ناراحت شده و شروع به اهانتکردن به علي نمود .زمانيکه از او سؤال شد که
اهانت ميکني؛ در حاليکه نزد تو محترم است ،گفت ميخواستم
چرا به علي
شيعيان را با اين عمل ناراحت کنم ،زيرا هيچ چيزي را ناراحتکنندهتر از اين موضوع
براي آنها نديدم .او را به توبه از اين جهل عظيم وادار ساختم.

قاضي نوراهلل شوشتري(بيتا )261 :هم به اين عامل در زمان خود اشاره کرده و
ميگويد:
گروهي ديگر از پيروان ابوبکر و عمر که در زمان ما هستند ،وقتي لعن آندو را از
زبان يکي از شيعيان ميشنوند ،در برابر گفتار او ،به لعن علي دست ميزنند.

شايان ذکر است گاه ممکن است فحاشي عالوه بر برخورد متقابل ،منجر به زير سؤال
بردن باورهاي اعتقادي شيعه شود که اين خود آسيبي بزرگتر و عميقتر است.
 .4ريشهيابی انتساب يا اتهام شيعه به لعن علنی
اکنونکه اثبات شد انتساب چنين روايات و برداشتهايي به اهل بيت

به دور از

واقعيت است ،ضرورت مييابد ريشة چنين انتسابي مشخص شود.
بررسيها در اين زمينه ،ما را به دوران حکومت بنياميه به ويژه معاويه سوق ميدهد.
با توجه به اينکه در دو قرن نخست اکثريت مسلمانان به تبع حکومتها پيرو مکتب
خلفاي نخست بوده و انتقاد به ايشان را برنميتافتند ـ حتي در کوفه که پايگاه تشيع بود،
گرايش به خلفاي نخست مشاهده ميشد(جعفريان)21 :4611 ،ـ امويان در جهت سياست
تبليغي و پيشبرد اهداف خود از اين شرايط استفاده کرده و براي تضعيف پايگاه مردمي

اهل بيت

آنان را به گونهاي مبالغهآميز به دشمني با خلفا متهم نموده و خود را تنها

وارث و مدافع راستين خلفاي نخست نشان ميدادند .آنها از اينکه شيعيان به خلفاي
نخستين دشنام بگويند سود ميبردند ،زيرا اين پديده ميتوانست شيعيان را در ميان عموم
مسلمانان منزوي کند و اکثريت مسلمانان را از همراهي يا همدلي با قيامهاي شيعي بر
گفتار امام باقر

آنجا که ميفرمايند« :از ما(اهل بيت) چيزهايي نقل کردند که نگفته

بوديم و کارهايي که نکرده بوديم(به ما نسبت دادند) تا ما را نزد مردم ،مبغوض و منفور
کنند»(.ابنابي الحديد ،4611 ،ج)16 :44
و فرمايش امام رضا

که فرمودند:

مخالفان ما رواياتي در فضائل ما جعل کردهاند که سه دسته است ...دستة سوم
رواياتي است که به بدگويي از دشمنان ما تصريح دارد .هنگاميکه مردم بدگويي
از دشمنان ما را با ذکر نام آنها بشنوند ،آنها نيز ما را با ذکر نام ،مورد بدگويي
قرار ميدهند(.صدوق ،4611 ،ج)646 :4

مؤيد اينگونه دروغپردازيهاست و لعن خلفا ميتواند از مصاديق بارز اينگونه جعليات
باشد .اينگونه روايات عالوه بر اينکه روايات دال بر لعن علني را رد ميکند ،آن را جعلي
و غيرمنتسب به شيعه ميداند.
گزارشهاي تاريخي نيز مؤيد اين تحليل است .به عنوان مثال معاويه در نامهاي
خطاب به حضرت علي
امام

ادعا کرد که دو خليفة نخست برترين افراد امت بودند ،اما

نسبت به آنان حسد ورزيده است(نهج البالغه ،نامه )41گويا معاويه در اين اقدام

از يکسو به دنبال اين بوده که خود را مدافع دو خليفة نخست قلمداد کند و از محبوبيت
آنها نزد عموم مسلمانان به سود خود بهرهگيرد و از سوي ديگر ،دلبستگان دو خليفة
نخست را که تعداد آنها در سپاه امام علي
و از ياري او منصرف سازد ،اما امام

بسيار بود ،نسبت به آن حضرت بدگمان

که به خوبي از اهداف معاويه آگاه بودند ،به اين

مسئله پي برده و در پاسخ وي ،به انتقاد از خلفا نپرداخته ،بلکه تأکيدکردند برتري دو
خليفة نخست -حتي اگر صحيح باشد -ربطي به معاويه ندارد ،زيرا طلقاء که سابقة مبارزه
با پيامبر

را دارند ،صالحيت اظهار نظر دربارة اختالف مهاجر و پيشکسوتان اسالم و

تفاوت درجة آنان را ندارند(.نهج البالغه ،نامة )21

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

ضد امويان منصرف کند.
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گفتار «اين مردمىکه با ابو بکر و عمر و عثمان بيعت کرده بودند ،به همان شيوه با
من بيعت کردند .پس آن را که حاضر است ،نرسد که ديگرى را اختيار کند و آنرا که
غايب بوده است نرسد که آنچه حاضران پذيرفتهاند نپذيرد»(نهج البالغه ،نامة )6
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امام

در پاسخ به معاويه ،اگرچه در مقام جدل بيان شده ،اما نشان ميدهد که حضرت

در آن شرايط صالح نميديدند سخن را به نقد صريح و جدي اصل خالفت اسالف خود
بکشانند ،زيرا اين کار زمينه را براي سوء استفادة تبليغي بنياميه فراهم ميکرد.
ضمن اينکه مشاهده نشده حضرت در دورة حکومت خود و در سخنراني عمومي،
ابتدائاً به انتقاد صريح خلفا پرداخته باشند .خطبة شقشقيه هم که در انتقاد از خلفا ميباشد،
در جمع محدودي بيان شده و عمومي نبوده است .ازاينرو ،وقتي نامهاي به امام دادند،
سخن را قطع فرمود و هنگاميکه ابنعباس خواهان تکميل سخن شد ،امام

نپذيرفت

و فرمود« :هيهات يا ابنعباس! اين شعله آتشى بود که از دل زبانه کشيد و فرو نشست».
(نهج البالغه ،خطبه سوم)
از اظهار تأسف شديد ابنعباس بر ناتمام ماندن خطبة شقشقيه نيز دانسته ميشود که
اميرالمؤمنين

به ندرت ،سفرة دل خود را اين چنين بر يارانش ميگشود و به همين

جهت ،اين خطبة صريح اللحن براي ابنعباس ،جذابيت و تازگي داشت.
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اين شيوة برخورد در عملکرد اصحابي همچون ابنعفيف ،هنگاميکه ابنزياد براي
تشويش اذهان عمومي و بد نام کردن شيعه از وي در مورد عثمان سؤال کرد(مجلسي،
4146ق ،ج )441-424 :15و زيد بنعلي که براي پيروزي در قيام عليه بنياميه نيازمند
جلب همراهي همة طبقات بود و موضعي ماليم دربارة دو خليفة نخست اتخاذ
ميکرد(بالذري4141 ،ق ،ج )16 :6نيز ديده ميشود.
نتيجهگيري
در ارتباط با لعن علني و با تصريح به نام خلفا ،در کالم ائمه

حتي يک روايت

صحيح هم يافت نشد .در صورت وجود چنين رواياتي به دليل تعارض آن با قرآن ،سيرة
اهل بيت

در تعامل با خلفا همراه با انتقاد به دور از سبّ و توهين ،اصل تقيه و

رازداري ،نحوة مراودة ائمه

و پيروانشان با بزرگان اهل سنت ،وحدت اسالمي و...

قابل رد است؛ البته اين سخن منافاتي با وجود لعنهاي کنايي در روايات ندارد.

اگر در روايات منقول از ائمه

رواياتي يافت شود که بيانگر لعن علني از سوي

ايشان بوده و رد آن با هيچ يک از ادلة فوق ممکن نباشد ،اوالً شروع اين روايات از شيعه
نبوده ،بلکه شيعه در واکنش به اهل سنت و دفاع از خود چنين موضعي داشته است .ثانياً
با توجه به معاني مطرح شده براي واژة لعن در کتب لغت و تفاسير ،اين واژه هيچگاه به
جانب شيعه بوده ،اين امر از طرف غاليان و متعصبان اين مکتب صورت گرفته که از
جانب ائمه

و به تبع ايشان ،بزرگان و علماي شيعه ،مورد سرزنش قرار گرفتهاند.

ميان روايات لعن و دعوتکننده به وحدت هيچ تعارضي وجود ندارد ،زيرا در روايات
لعن ،تصريح به نام فردي نشده که منافي وحدت باشد .لذا ائمه

نه خود به لعن

تصريحي و علني نسبت به مقدسات اهل سنت پرداختهاند و نه از شيعيان خود چنين
امري را خواستهاند .در عين حال ،اين گفته نه به معناي تأييد عملکرد خلفا توسط ايشان
و نه به معناي نفي لعنهاي کنايي است.

منابع و مآخذ:
قرآن مجيد(ترجمه فوالدوند)
نهج البالغه(ترجمه فوالدوند)
 آلوسي ،محمود(1111ق) ،روح المعاني في التفسير القرآن ،بيروت:
دارالکتب العلميه.
 ابنابي الحديد ،عبدالحميد بنهبة اهلل( ،)1731شرح نهج البالغه ،تحقيق:
محمد ابوالفضل ابراهيم ،چ ،1بيروت :دارالکتب العربيه.
 ابناثير ،مبارک بنمحمد( ،)1731النهاية في غريب الحديث ،قم :مؤسسه
اسماعيليان.

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

معناي سبّ و دشنام نخواهد بود .ضمن اينکه در مواردي هم که شروع لعن علني از
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 ابناعثم کوفى ،احمد بنمحمد( ،)1711الفتوح ،چ ،1هند :دائرة المعارف
العثمانيه.
 ابنانس ،مالک(1141ق) ،الموطأ ،قاهره :دار الديان للتراث.
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 ابنحنبل ،احمد(1111ق) ،المسند ،چ ،2بيروت :دارالفکر.
 ابنخلدون(1111ق) ،تاريخ ابن خلدون ،بيروت :مؤسسه اعلمي.
 ابنسعد(بيتا) ،الطبقات الکبري ،بيروت :دار صادر.
 ابنشبه النميرى(1114ق) ،تاريخ المدينة المنورة ،قم :دارالفکر.
 ابنعساکر ،علي بنحسن( ،)1731تاريخ مدينة الدمشق ،دمشق :مجمع
اللغة العربيه.
 ابنفارس ،احمد(1141ق) ،معجم مقاييس اللغه ،تحقيق :عبدالسالم
محمد هارون ،مکتبة االعالم السالمي.
 ابنقولويه قمي ،جعفر( ،)1713کامل الزيارات ،تصحيح :عبدالحسين
اميني ،نجف :انتشارات مرتضويه.
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 ابنکثير ،اسماعيل(1112ق) ،تفسير القرآن العظيم ،بيروت :دارالمعرفة.
 ابنمزاحم المنقري ،نصر( ،)1712وقعة الصفين ،تحقيق عبدالسالم محمد
هارون ،چ ،2قاهره :مؤسسة العربية الحديثه.

 ابوالفتوح رازي ،حسين بنعلي(1141ق) ،روض الجنان و روح الجنان
في تفسير القرآن ،مشهد :بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس ضوي.
 ابوزهره ،محمد(بيتا) ،اإلمام الصادق حياته وعصره آراؤه و فقهه ،قاهره:
دار النشر.
 امينى ،عبدالحسين احمد(1114ق) ،الغدير في الکتاب و السنة و االدب،
چ ،1تهران :دارالکتب االسالميه.

 اندلسي ،محمد بنيوسف(1124ق) ،البحر المحيط في التفسير ،بيروت:
دارالفکر.

 ايزدي ،مهدي و اسالم ملکي معاف(« ،)1732تحليل و نقد يکي از فقرات
نسخه رايج زيارت عاشورا» ،کتاب قيم ،دوره ،7ش.1
 بخاري ،محمد بناسماعيل(1141ق) ،صحيح البخاري ،بيروت :دارالفکر.
 بالذرى ،احمد بنيحيى(1113ق) ،انساب االشراف ،بيروت :دارالفکر.
 جعفريان ،رسول( ،)1731تاريخ خلفا ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمى.
 جوهري ،اسماعيل بنحماد(1143ق) ،صحاح تاج اللغه و لغة العربيه،
چ ،1قاهره :دارالعلم الماليين.

 حر عاملى ،محمد بنحسن(1147ق) ،وسائل الشيعه الي التحصيل مسائل
الشريعه ،چ ،1بيروت :دار احياء التراث العربى.

 حر عاملي ،محمد بنحسن( ،)1711رسالة االثني عشريه في الرد علي
الصوفيه ،چ ،7قم :محالتي.
 حلي ،حسن بنيوسف(1113ق) ،خالصة االقوال في معرفة الرجال ،چ،1
بيروت :مؤسسه النشر االسالمي.
 خويي ،سيد ابوالقاسم(بيتا) ،مصباح الفقاهه ،قم :انصاريان.
 دارقطني ،عمر بنعمر(1121ق) ،العلل الواردة في االحاديث النبويه ،چ،1
رياض :دارالطيبه.
 دانش ،اسماعيل(« ،)1713تعامل امام على

با خلفا در جهت وحدت

اسالمى» ،مجله انديشه تقريب ،ش.1
 ذهبي ،محمد بناحمد( ،)1733تاريخ االسالم ،قاهره :مکتبة القدسي.

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

 بجنوردى(بيتا) ،القواعد الفقهيه ،قم انتشارات بصيرتى.
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 راغب اصفهاني ،حسين بنمحمد(بيتا) ،المفردات في الغريب القرآن،
دمشق :دار العلم الدار.

 رحماني همداني ،احمد( ،)1733االمام علي
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 ،تهران :مکتبةصدوق.

 زبيدي ،محمد مرتضي(1111ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس،
بيروت :دارالفکر.
 زرکشي ،محمد بنعبداهلل(1141ق) ،البرهان في علوم القرآن ،محقق:
مصطفي عبدالقادر عطاء ،چ ،1بيروت :دار الکتب العلميه.

 زمخشري ،محمود(1143ق) ،الکشاف عن حقايق غوامض التنزيل و
عيون االقاويل في وجوه التاويل ،بيروت :دارالکتاب العربيه.
 سبحاني ،جعفر( ،)1733فروغ واليت ،قم :مؤسسه امام صادق

.

 سبکي ،عبدالوهاب بنعلي(1117ق) ،طبقات الشافعيه الکبري ،بيروت:
دار احياء الکتب العربيه.
 سمرقندي ،نصر بنمحمد(بيتا) ،بحر العلوم[ ،بيجا][ ،بينا].
 شاهرودي ،علي(1112ق) ،مستدرکات علم رجال الحديث ،چ ،1تهران:
شفق.
 شريف الهيجي ،محمد بن علي( ،)1737تفسير شريف الهيجي ،چ،1
تهران :دفتر نشر راد.
 شهرستاني ،ابوالفتوح(بيتا) ،الملل و النحل ،مصر :مطبعة االنکلو.
 شوشتري ،قاضي نوراهلل(بيتا) ،مجالس المؤمنين.
 شوکاني ،محمد بن علي(1111ق) ،فتح القدير ،چ ،1بيروت :دار الکلم
الطيب.
 صدوق ،محمد بن علي( ،)1731من اليحضره الفقيه ،تهران :مکتبة
الصدوق.

 صدوق ،محمد بن علي( ،)1733االمالي ،تهران :کتابچي.

 ـــــــــــــــــــ( ،)1731عيون اخبار الرضا

 ،تهران :انتشارات

جهان.
 طبرسي ،احمد بنعلي(1113ق) ،االحتجاج ،تحقيق :ابراهيم بهادرى و
 طبرسي ،فضل بنحسن( ،)1732مجمع البيان في التفسير القرآن ،تهران:
انتشارات ناصر خسرو.

 طبري ،محمدبن جرير( ،)1711تاريخ الطبرى(تاريخ االمم والمملوک)
قاهره :مطبعة االستقامه.
 طوسي ،محمد بنحسن(1111ق) ،الغيبة ،تحقيق :شيخ علي احمد ناصح،
چ ،1قم ،مؤسسه معارف االسالميه.
 ـــــــــــــــــــ(1113ق) ،تهذيب االحکام ،تصحيح و تعليق
علي اکبر غفاري ،چ ،1تهران :نشر صدوق.
 ـــــــــــــــــــ(بيتا) ،التبيان في التفسير القرآن ،بيروت :دار
احياء التراث العربي.
 ــــــــــــــــــــ(1141ق) ،اختيار معرفة الرجال ،تصحيح و
تحقيق :ميرداماد استرآبادي ،قم :بعثت.
 طيب ،سيد عبدالحسين( ،)1731اطيب البيان في التفسير القرآن ،چ،2
تهران :انتشارات اسالم.
 عياشي ،محمد( ،)1714تفسير عياشي ،تهران :چاپخانه حيديه.
 فخر رازي ،محمد بنعمر(1122ق) ،التفسير الکبير ،بيروت :دار احياء
التراث العربي.
 فراهيدي ،خليل بناحمد(1114ق) ،کتاب العين ،قم :انتشارات هجرت.

تحلیل انتقادی دیدگاه قائلین به جواز لعن خلفا  /...الهام زرینکاله

محمد هادى به ،تهران و قم :انتشارات اسوه.
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 قرشي ،علي اکبر(،)1731

قاموس قرآن ،چ ،3تهران :دارالکتب

االسالميه.

 قمي شيرازي ،شيخ محمد طاهر(1111ق) ،االربعين في امامة االئمه
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الطاهرين ،تحقيق :مهدي رجايي ،چ ،1قم :مطبعة االمير.
 کليني ،محمد بن يعقوب(1111ق) ،اصول کافي ،چ ،1دارصعب.
 ماوردي ،محمد(1143ق) ،االحکام السلطانيه ،تهران :سازمان تبليغات
اسالمي.
 متقي هندي ،عالء الدين(1143ق) ،کنزالعمال في سنن االقوال و االفعال،
لبنان :مؤسسة الرساله.
 مجلسي ،محمد باقر(1147ق) ،بحار االنوار ،چ ،2بيروت :دار احياء
التراث العربى.
 مسعودي ،علي بنحسين( ،)1731مروج الذهب و معادن الجوهر ،مترجم:
ابوالقاسم پاينده ،تهران :نشر کتاب.
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 معروف حسني ،هاشم( ،)1731دراسات في الحديث و المحدثين ،چ،2
بيروت :دارالتعارف للمطبوعات.
 مغنيه ،محمد جواد(1121ق) ،تهران :تفسير الکاشف.
 مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان(1117ق) ،االرشاد ،تحقيق مؤسسة
آلالبيت

 ،قم :المؤتمر العالمى اللفية الشيخ المفيد.

 ــــــــــــــــــــــــــــ(1147ق) ،امالي ،تحقيق :حسين
استاد ولي و علي اکبر غفاري ،قم :جامعه مدرسين حوزه علميه.
 مقاتل بنسليمان(1127ق) ،تفسير مقاتل بن سليمان ،تحقيق :عبداهلل
محمد شحاته ،چ ،1بيروت :دارالحياء التراث.

 مناوي ،محمد بنعبدالرؤف(1111ق) ،فيض القدير شرح جامع الصغير
من احاديث البشير النذير ،چ ،1لبنان :دارالکتب العلميه.
 نعماني ،محمد بنابراهيم(1122ق) ،کتاب الغيبة ،تحقيق :فارس حسون
کريم ،چ[ ،1بيجا] :انوار المهدي.

البيت

.

 واقدي ،محمد بنعمر(1143ق) ،المغازي ،تحقيق :مارسدن جونس،
بيروت ،مؤسسه االعلمي.
 يعقوبي ،احمد بنواضح(1113ق) ،تاريخ يعقوبي ،بيروت :دارالکتب
االسالميه.
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 نوري ،ميرزا حسين(1143ق) ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسه آل
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