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بحثي درباره عبارت
 »لعن اهلل بني اميه قاطبه« 
عبدالکريم جوهرزادهدر زيارت عاشور

چکيده
يکي از مواردي که موجب شده وهابيان بر شيعيان خرده گيري و حتي آنان را تکفير کنند، لعن دشمنان 
و  خدا9  رسول  از  نقل شده  روايات  و  کريم  قرآن  در  آن  مشتقات  و  لعن  حالي که  در  است؛  اهل بيت: 
امامان: معصوم نيز به چشم مي خورد. مهم ترين آية قرآن که در آن به درختي لعنت شده اشاره مي کند، 
آية 60 سورة اسراست که بر پاية روايات فراوان شيعي و سني، منظور از »شجرة الملعونه« بني اميه و 
پيروان ستمکار آنان است. در سيرة پيامبر اسالم9 نيز موارد فراواني از لعن دشمنان اسالم و منافقان 
گزارش شده است. لعن اگر از سوي خداوند باشد، به معناي عقوبت در آخرت و دوري از رحمت و توفيق در 
دنياست و اگر از سوي انسان باشد، به مفهوم دعا و نفرين و درخواست زيان يا آسيب انسان ديگري است.

ادامه به فلسفة لعن اشاره  بيان کرده و در  را  اين نوشتار در آغاز، معناي لغوي و اصطالحي »لعن« 
کرده و برخي فلسفه هاي آن را برشمرده است. سپس به تبيين عبارت »لعن اهلل بني امية قاطبه« در زيارت 

عاشورا پرداخته و بر پاية روايات خاصه و عامه، لعن گروهي بني اميه را توجيه کرده است.
واژگان کليدي: اهل بيت:، لعن، بني اميه، شجرة الملعونه، وهابيان.
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مقدمه

فرقه ضاله  وهابيت همواره به س��بب لعن شيعيان بر دشمنان اهل بيت:، بر شيعه خرده 

گرفته، مذهب تشيع را مذهب لعن و نفرين ناميده اند و به دليل همين خيال خام، به بدعت گذار 

بودن شيعه و سرانجام تکفير و قتل آنان حکم مي کنند. 

اين در حالي اس��ت که لعن و مش��تقات آن، در قرآن کريم و احاديث پيامبر اس��الم9 و 

سيره مسلمين، به وفور يافت مي شود. خداوند متعال در قرآن کريم در موارد متعددي گروهي 

را لعن کرده اس��ت؛ مانند ابليس، کافران، ظالمان و آزاردهندگان پيامبراکرم9. )ر.ک: ص78؛ 

احزاب، 64؛ هود، 18؛ احزاب، 57(.

با رجوع به سنت نبوي متوجه مي شويم که پيامبر اکرم9 نيز تعبير »لعن« و مشتقات آن  

را در موارد بسياري به کار برده  است، حتي در خصوص برخي افرادي که بعدها از صحابيان 

مس��لمان به ش��مار مي آمدند. پيامبر خدا9 گاهي به صورت کلي لعن مي کردند؛ چنان  که در 

روايات مختلفي آمده  اس��ت که آن  حضرت اين گروه ها از مردم بدکار را لعن مي کرد: مردي 

که خود را به ش��کل زن درآورد، و نيز زني که خود را ش��بيه مرد کند؛ کسي که حيواني را به 

غير نام خدا ذبح کند؛ کسي که والدين خود را لعن کند؛ کسي که عمل قوم لوط انجام دهد و 

يا رشوه بگيرد )احمد بن حنبل، بي تا، ج2، ص212 و ج3، ص443 و 457 و ج4، ص123 و 

ج5، ص83(. گاهي هم ايشان، افراد معّيني را لعن مي کردند: »پيامبر خدا، پدر مروان و مروان 

را در صلب او لعن کرد«. )نيشابوري،1411ق، ج4، ص528(.

طبق اس��ناد موجود در کتب اهل س��نت، لعن در بين صحابه پيامبر نيز وجود داشته است. 

پس از جريان حکميت، ابوموسي اشعري به عمرو بن  عاص گفت: 

»خداوند تو را لعنت کند. تو مانند سگي مي ماني که اگر تحت فشار قرار گيرد زبان 

از کام درآورد و اگر رهايش کني ]باز هم[ زبان از کام درآورد«. عمرو گفت: »خدا 
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تو را لعنت کند تو مانند االغي هستي که کتاب ها را حمل مي کني« )مقدسي، بي تا، 

ج 5، ص228(.

در اين مقاله برآنيم تا درباره لعن در آيات و روايات اسالمي و نيز لعن جميع دشمنان اهل 

بيت: در زيارت عاشورا به شکل عام، و در مورد لعن بني اميه به شکل خاص بحث کنيم. 

تعريف لغوي و اصطالحي لعن

لعن در لغت به معناي راندن و دور کردن از خوبي است )ازهري، بي تا، ج2، ص240( و 

در اصطالح، لعن اگر از طرف خداوند باشد در آخرت به معناي عقوبت، و در دنيا به معناي 

انقطاع از قبول رحمت و توفيق اس��ت، و اگر از طرف انس��ان باش��د به معناي دعا و نفرين و 

درخواست بر ضرر غير است )راغب اصفهاني، بي تا، ص741(.

تعريف لغوي و اصطالحي قاطبه

قاطبه اس��مي اس��ت که بر همه يک قوم از مردم اطالق مي شود )فراهيدي، 1409ق، ج5، 

ص107(.

فلسفه لعن چيست؟

حب و عشق نسبت به كساني كه بندگان مطيع و عارف درگاه الهي بوده اند و بغض نسبت 

به كساني كه دشمن حق و حقيقت بوده اند )تولي و تبري(، از نشانه هاي ايمان و از فروع دين 

مبين اس��الم است. همچنان كه در متون ديني آمده است: »هل الدين االّ احلّب؟ و هل االيامن االّ 

احلّب و البغض؟«؛ »آيا دين و ايمان چيزي غير از حّب و بغض است؟« )ري شهري، بي تا، ج2، 

ص944(. در حديث قدسي نيز آمده است: 

خداوند به موسي7 فرمود: »آيا هرگز كاري براي من انجام داده اي؟« موسي عرض 

ك�رد: »براي�ت نماز گزاردم، روزه گرفت�م، صدقه دادم و تو را ي�اد كردم«. خداوند 
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فرمود: »نماز، برهان و حجت براي توست و روزه، سپر تو در برابر آتش جهنم است 

و صدقه، سايه  سرت، و ياد من، نوري است براي تو. چه كاري براي من كرده اي؟!« 

موسي7 عرض كرد: »مرا به كاري كه براي توست راهنمايي فرما«. خداوند فرمود: 

»اي موسي، آيا هرگز براي من با كسي دوستي كرده اي و براي من با كسي دشمني 

كرده اي؟« پس، موسي دانست كه برترين اعمال، حّب و دوستي براي خدا و بغض و 

دشمني براي خداست )همان، ص966(.

 در زمين��ه ح��ّب و بغ��ض ب��راي خدا، نقل متواتر از ش��يعه و س��ني رس��يده اس��ت که 
نبي اكرم9 مي فرمايد: »احلب يف اهلل فريضة، والبغض يف اهلل فريضة«؛ »حب و بغض براي خداوند، 

واجب است«. )متقي هندي، 1409ق، ج9، ص11(. بنابراين مي توان يكي ديگر از فلسفه هاي 

زيارت عاشورا را همين تحكيم حب و بغض براي خدا برشمرد.

عبارت »لعن اهلل بني اميه قاطبه« در زيارت عاشورا

اين عبارت که به معناي »لعنت خدا بر جميع بني اميه« اس��ت، ممکن است به ذهن انسان 

متب��ادر کند که چرا ما جميع بني اميه را لعن مي کني��م، در حالي که در بين آنان افراد صالحي 

هم وجود داش��ته است؟ يا اينکه اصواًل لعن دسته جمعِي گروه يا قومي در آيات و روايت ما 

جايگاهي دارد يا نه؟ 

با بررسي متون ديني و آيات قرآن کريم در مي يابيم که نمونه هايي از لعن جمعي يک قوم 

در مت��ون ديني ما وجود دارد؛ براي مثال قرآن کري��م خطاب به يهودياني که به خدا بدگمان 

شدند و در قدرت الهي ترديد کردند مي فرمايد: }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهلِل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم 

َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا...{؛ »و يهود گفتند: دس��ت خدا بسته است. دست هاي خودشان بسته باد و به 

س��زاي آنچه گفتند، از رحمت خدا دور ش��وند...« )مائده، 64(. همچنين در جاي ديگر گروه 

يهود و نصاري را به شکل جمعي نفرين مي کند:
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}َوَقاَل��ِت اْلَيُهوُد، ُعَزْيٌر اْبُن اهلِل َوَقاَلِت النََّصاَري اْلَمِس��يُح اْبُن اهلِل َذِلَك َقْوُلُهْم 

ِبَأْفَواِهِه��ْم ُيَضاِهُئ��وَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِم��ْن َقْبُل َقاَتَلُه��ُم اهلُل َأنَّي ُيْؤَفُكوَن{ 

)توبه، 30(

و يهود گفتند: »ُعَزير، پسر خداست«. و نصاري گفتند: »مسيح، پسر خداست«. اين، 

س�خني اس�ت ]باطل[ كه به زبان مي آورند و به گفتار كس�اني كه پيش از اين كافر 

شده اند شباهت دارد. خدا آنان را بكشد. چگونه ]از حق[ بازگردانده مي شوند؟

قرآن کريم در جاي ديگر دليل لعن دسته جمعي يهود را اين گونه ذکر مي فرمايد: 

}وَقاُلوا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُهُم اهلُل ِبُكْفِرِهْم َفَقِلياًل َما ُيْؤِمُنوَن{ )بقره، 88(

و گفتند: »دل هاي ما در غالف است«. ]نه، چنين نيست[ بلكه خدا به سزاي كفرشان، 

لعنتشان كرده است. پس آنان كه ايمان مي آورند چه اندك شمارند.

گاهي نيز يک دودمان را مورد لعن قرارداده است: }َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإلَّ ِفْتَنًة 

��َجَرَة اْلَمْلُعوَن��َة ِفي اْلُقْرَآِن...{؛ »و آن رؤيايي را که به تو نش��ان داديم و درخت  ِللنَّ��اِس َوالشَّ

لعنت ش��ده در قرآن را جز براي آزمايش مردم قرار نداديم« )اس��راء، 60(. اما اينکه مقصود از 

اين دودمان ملعونه در قرآن کريم کيس��ت، در جاي خود، آراي مفس��رين شيعه و اهل سنت 

ذکر مي شود.

در روايات نيز گروه هاي بسياري مورد لعن قرار گرفته اند؛ براي مثال:

1. گروه هاي اعتقادي خاص: پيامبر فرمود: 

اّن اهلل عزوج�ل مل يبع�ث نبيًا قبيل االّ کان يف أّمته من بعده مرجئة و قدرية يشوش�ون عليه 
أمر أمته من بعده أال اّن اهلل عزوجل لعن املرجئة و القدرية عيل لس�ان س�بعن نبيَا. )متقي 

هندي، 1409ق، ج1، ص135(.

خ�داي ع�ز و جل پيش از من پيامبري را مبعوث نفرمود جز آنکه پس از ايش�ان در 

امتش دو فرقه به نام مرجئه و قدريه پديد آمد که امر امت را مخدوش و تحريف کند. 
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پس خداوند بزرگ اين دو فرقه را با زبان هفتاد پيامبر لعن کرده است.

2. گروه هاي اجتماعي خاص: پيامبر اکرم9 فرمودند: 

رباخوار و کسي که از آن استفاده کند، همچنين شاهد و نويسنده ربا و رباخواري مورد 

لعن قرار گرفته اند؛ کساني که بين مادر و فرزند، و خواهر و برادر جدايي مي اندازند، 

رش�وه دهنده و رشوه گيرنده، کسي که صورت خود را زخمي کند، گريبان پاره کند 

و در مصيبت و گرفتاري ها فرياد برآورد؛ شراب نوش�نده و فروش�نده و خريدار آن و 

نيز کسي که آن را به دست آورد، حمل کند و خورندة پول آن. )سيوطي، 1401ق، 

ج2، ص490(.

مردي که لباس زن بپوشد و عکس آن )احمد بن حنبل، ج2، ص325(.

3. گروهي از اش��خاص معّين: در کتب اهل س��نت آمده است که روزي ابوسفيان همراه 

معاويه به سوي پيامبر9 مي آمدند. آن حضرت فرمود: 

االلهم العن التابع و املتبوع، اللهم عليک باألقيعس، قال ابن الرباء ألبيه: من األقيعس؟ 

قال: معاويه. )ابن عبدالبر، 1412ق، ج1، ص217؛ اميني، بي تا، ج8، ص245(.

بار خدايا جلودار و پيرو را لعنت کن، خدايا اقيعس را به تو واگذار مي کنم، ابن براء 

مي گويد: »به پدرم گفتم اقيعس کيست؟« پاسخ داد: »معاويه«.

در روايت ديگري آمده است که علي بن اقمر مي گويد: 

همراه با گروهي از عبداهلل بن عمر خواس�تيم ما را حديث گويد. او گفت: »پيامبر 

درباره ابوس�فيان، در حالي که س�وار ب�ر مرکبي بود و معاويه و ب�رادرش از پيش 

و از پ�س او در حرک�ت بودن�د، فرمود: »اللهم الع�ن القائد و الس�ائق و الراکب«؛ 

»خدايا لعن فرما جلودار، پيرو و س�واره را«. پرس�يديم که تو از رسول خدا شنيدي؟ 

گفت: »آري، و چنان چه دروغ بگويم دو گوش�م کر باد و دو چش�مم نابينا باد«. 

)المنقري،1382ق، ص217(.
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4. لعن گروهي افرادي که از فرمان پيامبر اکرم9 در پيوس��تن به سپاه اسامه تخلف کرده 

بودند: »جهزوا جيش أس�امة لعن اهلل من تلف عنه«؛ »س��پاه اسامه را مجهز کنيد. خدا لعنت کند 

هر کس را که از س��پاه اسامه تخلف کند« )شهرس��تاني، بي تا، ج1، ص129؛ جرجاني، بي تا، 

ج    8، ص619(.

پس لعن افراد به ش��کل گروهي در برخي روايات موجود در کتب اهل سنت وجود دارد 

و بنا بر گواهي علماي ايش��ان، پيامبر اس��الم9 در مواقع مختلف، برخي گروه هاي اعتقادي 

منحرف يا گروه هاي اجتماعي مضر يا گروهي را که از فرمان ايش��ان تخلف کرده بودند و يا 

حتي يک خانواده خاص را مورد لعن قرار داده  است. با بررسي علت اين عمل پيامبر اکرم9 

در مي يابي��م که لعن هاي ايش��ان همواره براي معرفي خالف اجتماعي و اعتقادي يا ش��خص 

خالفکار اس��ت که از ديدگاه ايش��ان، به منزله سم براي جامعه اسالمي است. پس هميشه در 

لعن ايشان مصلحتي نهفته است و نکته اي که بايد مدنظر اهل تحقيق قرار گيرد، چون رسول 

حق به تصريح قرآن کريم جز وحي چيزي نمي گويد: }َوَما ينِطُق َعِن اْلَهَوي. ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحي 

يوَحي{ )نجم، 3و4(.

چرا بني اميه بايد مورد لعن قرار گيرند؟

همان  طور که ذکر ش��د، پيامبر اکرم9 ابوس��فيان و معاويه و برادرش را لعن کرده و در 

مواردي ديگر، آن حضرت افراد ديگري از بني اميه را مورد لعن قرار داده اند. حاکم نيشابوري 

در حديثي در مستدرک، نثل مي کند: »رسول خدا، حکم بن عاص و فرزندان او را لعن کرد«. 

)نيشابوري، 1411ق، ج4، ص528(. همچنين در مورد مروان و پدرش مي نويسد: »پيامبرخدا، 

پدر مروان و مروان را در صلب او لعن کرد«. )همانجا(.

همان طور که مي دانيم قول و فعل پيامبر اکرم9، بنا بر اجماع مسلمين، حجت، و تبعيت از 

آن واجب است. اما دليل اينکه رسول حق اين افراد را از رحمت الهي دور دانسته اند چيست؟
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»بني اميه« يا »امويان« عنوان کلي طايفه اي از خاندان بزرگ قريش اس��ت که از س��ال 41 

تا 132 قمري، به مدت هزار ماه )حدود 91 س��ال( بر سراس��ر جهان اسالم حکومت کردند. 

نسب آنها به »امية بن عبدشمس بن عبدمناف«، برادرزاده »هاشم بن عبدمناف« مي رسد. مرکز 

حکومت عربي محض آنها ش��ام، و پايه گذار حکومت آنها »معاوية بن ابي سفيان« بود.)سايت 

دانشنامه اسالمي(. از اولين افراد بني اميه، مانند ابوسفيان، هند همسر ابوسفيان، معاويه و يزيد، 

تا آخرين نفر از اين خاندان، در هيچ زماني از هيچ دشمني و جنايت و خيانتي فروگذار نکرده 

و هر گونه ظلم و جوري را نسبت به اسالم و پيامبر و خاندان پيامبر انجام دادند؛ از جمله:

- حضرت حمزه، عموي پيغمبر را شهيد و او را مثله کردند؛

- شيعيان مخلص علي7 را، همچون حجر بن عدي و مالک اشتر و عمرو بن حمق، را 

به شهادت رساندند؛

- ش��هادت حس��ين بن علي7 و ياران باوفاي او، به دست خبيث ترين مرد تاريخ از اين 

طايفه است؛

- کعبه را خراب و مسجدالحرام را منهدم کردند و مدينه را قتل عام نمودند و جان و مال 

و ناموس مسلمين را در شهر پيامبر بر سپاهيانشان حالل کردند؛

- سرزمين فدک را به نفع خود غصب کردند و بيت المال را ميان خود تقسيم کردند و از 

آن، قصرهايي براي خود ساختند؛

- اوقات نماز را تغيير داده، شراب مي خوردند و در حال مستي نماز مي خواندند و باالي 

منبر پيغمبر مي رفتند؛

- حرام هايي را حالل کردند و سنت پيغمبر خدا را تغيير دادند؛

- کش��تن چندين هزار نفر به جرم تش��يع و خش��ونت عّمال آنها مخصوصًا زياد بن ابيه، 

عبيداهلل بن زياد و حجاج بن يوسف عليه مسلمين و شيعيان عراق؛
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- کشتن بسياري از سادات بني هاشم، بني فاطمه و فرزندان امام حسن و امام حسين: تا 

آنجا که ننگ تاريخ شدند )سايت دانشنامه اسالمي(.

همه  اينها، تنها گوش��ه اي از جنايات اين خاندان در قبال دين مبين اس��الم و مس��لمين و 

باالخص اهل بيت: است. امام علي7، طي سخناني در مورد ستم هاي بني اميه مي فرمايند: 

به خدا سوگند آنها همچنان به ستم پردازند تا آنجا كه حرامي باقي نگذارند و همه را 

حالل شمرند و تمام پيمان هاي الهي را بشكنند. حتي خانه و خيمه  اي باقي نماند مگر 

آنكه  ستمشان در آنجا راه يابد و فساد و سوء تدبير آنها مردم را از خانه  هاي خويش 

فراري  دهد، تا آنجا كه مردم دو دس�ته ش�وند و هر دو دس�ته بگريند؛ گروهي براي 

دينشان و گروهي  براي دنيايشان. كار به جايي ختم  شود كه شما همچون بردگاني كه 

خود را مجبور به ياري  اربابان مي  بينند ناچار از كمك به آنها شويد. در حضور، ناگزير 

از اطاعت  باشيد و در غياب، بدگويي نماييد... )نهج البالغه، خطبه 98(.

شجره ملعونه 

دشمني بني اميه با بني هاشم و موضع گيري آنان در برابر قرآن و پيامبر9 موجب شد آياتي 

از قرآن در ذم آنها نازل ش��ود، اما در هيچ آيه اي به طور رس��مي و صريح از اين طايفه نامي 

نيامده  اس�ت و هيچ آيه اي نيز، در مدح بني اميه يا يكي از افراد اين طايفه نازل نشده  است.

آيه اي که معروف است در مورد بني اميه نازل شده  است، آيه 60 سوره مبارکه اسراء است 

که مي فرمايد:

َجَرَة الَملعوَنَة ِفي الُقراِن  }..َوما َجَعلنا الرُّءيا الَّتي َاَريناَك ِاّل ِفتَنًة ِللّناِس َوالشَّ

ُفُهْم َفما َيزيُدُهم ِاّل طغيانًا َكبيرًا...{ َوُنَخوِّ

و ما آن رؤيايي را كه به تو نشان داديم فقط براي آزمايش مردم بود. همچنين شجرة 

ملعونه )درخت نفرين شده( را كه در قرآن ذكر كرده ايم و ما آنها را بيم مي دهيم ]و 
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انزار مي كنيم[، اما جز طغيان عظيم، چيزي بر آنها نمي افزايد. 

طبري، مفس��ر و مورخ معروف اهل سنت، ذيل همين آيه مي نويسد: »وال اختلف بن أحد 

أنه أراد با بني أمية«؛ »و هيچ اختالفي بين هيچ کس نيست که مراد از آن بني اميه است«.)طبري، 

1403ق، ج8، ص185(. ابي الفدا نيز در تاريخش آورده است: »اتفق املفرسون أنِه أراد با بني أمية«؛ 

»مفسران اتفاق دارند که مراد از آن )شجره ملعونه( بني اميه است« )ابي الفدا، بي تا، ج2، ص57(.

عيني در عمدة القاري با ذکر شأن نزول آيه، مصداق آن را بني اميه مي داند:

رأي رس�ول اهلل9 بني أمي�ة ين�زون ع�يل من�ربه ن�زو الق�ردة فس�اء ذلك، فام اس�تجمع 

 ضاح�کاً حت�ي م�ات، فأن�زل اهلل تع�ال: }وم��ا جعلن��ا الرؤي��ا{. )العين�ي، بي ت�ا، 

ج19، ص30(

رسول خدا9 در رؤيا ديدند که بني اميه بر منبر ايشان مثل ميمون باال مي روند. بسيار 

ناراحت ش�دند و ديگر خندان ديده نش�دند، تا اينکه رحلت کردند. خداوند آيه }و ما 

جعلنا الرويا..{. را در همين رابطه نازل کرد.

ابن ابي الحديد نيز در شرح نهج البالغه همين بيان را دارد:

فإن املفرسين قالوا: إنه رأي بني أمية ينزون عيل منربه نزو القردة، هذا لفظ رسول اهلل9 

الذي فرس هلم اآلية به. فساءه ذلك ثم قال: الشجرة امللعونة بنو أمية وبنو املغرية. )ابن ابي 

الحديد، 1378ق، ج9، ص220(

همانا مفس�رين گفته اند رس�ول خدا9 دي�د بني اميه مثل ميمون از منبر ايش�ان باال 

مي روند. اين قول پيامبر9 است که آيه را براي آنان تفسير کرده است.

وي در جاي ديگر مي نويسد: 

وال خلف بن أحد يف أنه تعال وتبارك أراد با بني أمية. وما ورد من ذلك يف السنة، ورواه 

ثقات األمة. قول رسول اهلل9: فيه وقد رآه مقبل عيل محار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه 
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“ لعن اهلل الراکب والقائد والسائق )همان، ج 15، ص175(.

و اختالفي نيست در اينکه مراد خداوند، بني اميه است، و در سنت وارد شده، و روايان 

آن ثقه هستند، که پيامبر اکرم9 وقتي ابوسفيان را سوار بر االغي ديد و فرزندانشان، 

معاوي�ه و يزي�د، جلو و عق�ب او در حرکت بودند، فرمود: »خدا لعنت کند س�واره، 

جلودار و دنباله رو را«. 

حاکم حسکاني هم ذيل حديثي از قول امام حسن7 مي نويسد: 

إن رسول اهلل9 رفع له ملك بني أمية، فنظر إليهم يعلون منربه واحد فواحد، فشق ذلك 

عليه، فأنزل اهلل تعال يف ذلك قرآنا، قال له: }وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة 

للناس والشجرة الملعونة في القرآن{ )حسکاني،1411ق، ج2، ص457(.

براي رس�ول خدا9 پادش�اهي بني اميه آش�کار ش�د. آنان را ديد که از منبر ايشان، 

يکي پس از ديگري، باال مي روند. پس خداوند آيه قرآن را نازل کرد که به ايش�ان 

مي  فرمود: }و ما جعلنا الرويا التي...{.

چنان که مالحظه مي کنيد، طبق نظر بسياري از عالمان اهل سنت، منظور از شجره ملعونه 

در قرآن کريم، بني اميه يا به عبارتي ديگر خاندان اموي است. حتي کساني ديگر که عبارت آيه 

شريفه را به شجره زقوم، تعبير کرده اند )مثل فخر رازي( در ذيل آيه شريفه حديثي از عايشه 

نقل کرده اند که به ملعون بودن مروانيان )يک تيره از امويان( اشاره دارد.

فخر رازي ابتدا حديثي از ابن عباس مي آورد که شجره ملعونه را بني اميه مي داند: »قال ابن 

عباس ريض اهلل عنه: الش�جرة بنو أمية« )فخرالدين رازي، بي تا، ج20، ص237(، و س��پس قول 

واحدي را مي آورد که معتقد است داستان رؤياي پيامبر در مدينه بوده است و سوره اسرا مکي 

است )همانجا(. ولي در ادامه مي نويسد: 

وم�ا يؤکد هذا التأويل قول عائش�ة مل�روان لعن اهلل أباك وأن�ت يف صلبه فأنت بعض من 

لعنه  اهلل )همانجا(.
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و از آنچه بر قول ابن عباس تأکيد مي کند، قول عايشه است که به مروان گفت: »خدا 

پدرت را لعنت کرد و تو را که در صلب او بودي. پس تو، يکي از کساني هستي که 

خدا لعنتشان کرده  است.

مالحظه ش��د که طبق آيات قرآن کريم و روايات ش��يعه و اهل سنت، خاندان اموي مورد 

لعنت خدا و رس��ولش، قرار داشته اند. قرآن کريم آنان را شجره ملعونه خوانده است و نيز بنا 

بر رواياتي که ابن  ابي  الحديد در ش��رح نهج البالغه آورده است، رسول خدا9 بسيار در ذم 

بني اميه سخن گفته  اند: 

نح�و قول�ه9: »إذا بلغ بن�و أيب العاص ثلثن رجل اتذوا م�ال اهلل دوال وعباده خوال« 

ونح�و قوله9 يف تفس�ري قوله تعال: }ليلة القدر خير من ألف ش��هر{ قال: »ألف 

ش�هر يملك فيها بنو أمية«. و ورد عنه9 من ذمهم الکثري املش�هور نحو قوله: »أبغض 

األسامء إل اهلل احلکم وهشام والوليد « ويف خرب آخر: »اسامن يبغضهام اهلل: مروان واملغرية 

«، ونح�و قوله: »إن ربکم حي�ب ويبغض، کام حيب أحدکم ويبغض وإنه يبغض بني أمية 

وحيب بني عبد املطلب«. )ابن ابي الحديد، 1378ق، ج9، ص220(

و همچنين قول پيامبر اکرم9: »هرگاه اوالد عاص بن اميه )جد مروان حکم و بيشتر 

خالفاي اموي( به سي  تن رسد، مال خدا را ميان خود دست به دست مي کنند و بندگان 

خدا را بنده  خود قرار مي دهند«. و نيز قول ايش�ان که در تفس�ير }َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر 

ِمْن َأْلِف َشْهٍر{ مي فرمايد: »هزار ماه، پادشاهي بني اميه است«. و در روايات از ايشان 

وارد ش�ده که بني اميه بسيار ذم مي کردند و مشهور است که فرمودند: »بدترين اسم ها 

نزد خدا حکم و هش�ام وليد اس�ت«، و در روايت ديگر: »دو اسم مورد غضب خداوند 

هس�تند: مروان و مغيره«. و مثل اين قول ايش�ان که »همانا خداوند دوس�ت مي دارد و 

دشمن مي دارد، همان طور که دشمن دارد بني اميه را، و دوست دارد بني عبدالمطلب را«. 

امويان خاندان لعنت ش��ده در اسالم اند؛ به گونه اي که حتي نام هايشان هم مبغوض خداي 
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تعالي واقع ش��ده  اس��ت. پس به يقين لعن اين افراد، به تبعيت از خدا و رسول، نه تنها جايز، 

بلکه واجب و عين عمل به تکليف است. 

چ�را همه بني اميه ملعون هس�تند؟ مگر در بين آنان اف�راد صالحي وجود 
نداشته است؟

ابتدا براي پاسخ به اين سؤال بايد ديد منظور از بني اميه چه کساني هستند؛ آيا تمام کساني 

که از نظر نسبي جزو خاندان بني اميه قرار مي گيرند، مدنظر روايت هستند؛ يا کساني از بني اميه 

که داراي افکار و عقايد خاص هس��تند و به همان س��بب، مورد لعن قرار گرفته اند؛ به عبارت 

ديگر مالک روايات، در ملعون خواندن بني اميه چيست؟

ب��ا دق��ت در آيات قرآن کريم و روايات معصومين: روش��ن مي ش��ود که مالک براي 

قرار گرفتن يک نفر در يک گروه خاص، پيش از آنکه نس��ب و نس��بت خوني باشد، افکار و 

اعتقادات اس��ت؛ به عبارت ديگر ما در اس��الم پديده اي به نام خانواده عقيدتي داريم. خانواده 

عقيدتي مورد نظر مي تواند؛ داراي اعتقادي صحيح يا باطل باشد؛ از باب مثال، قرآن کريم پسر 

نوح را که از خون اوست، از خانواده او نمي داند؛ زيرا او به خداي نوح کافر است و هم عقيدة 

او نيست: }...يا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر صاِلٍح(؛ »اي نوح، او از اهل تو نيست؛ 

زيرا عملش صالح نيست...« )هود، 46(. فخر رازي ذيل اين آيه مي نويسد:

وج�ب محل قوله: }ِإنَّ��ُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك( عيل أحد وجه�ن: أحدمها أن يکون املراد 

أنه ليس من أهل دينك. والثان املراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، 

والقوالن متقاربان )فخر رازي، بي تا، ج18، ص2(.

واجب است قول باال، را بر دو وجهه حمل کنيم: يکي اينکه منظور اين است که او از 

اهل دين تو نيست، و ديگر اينکه او از اهل تو که وعده نجات به آنها داده شده  است، 

نيست؛که هر دو قول نزديک به هم اند.
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ق��رآن کريم همس��ر لوط پيامبر را هم از اهل او جدا کرده اس��ت: }ِإلَّ اْمَرَأَت��ُه كاَنْت ِمَن 

اْلغاِبِريَن( )عنکبوت، 32(. تعبير »غابرين«، جمع »غابر« به معناي كس��ي است كه همراهانش 

بروند و او بماند. زني كه در خانواده نبوت بوده نمي بايد از »مس��لمين و مؤمنين« جدا ش��ود؛ 

اما كفر و ش��رك و بت پرستي او سبب جداي اش گرديد. از اينجا روشن مي شود كه انحراف 

او، تنها از نظر عقيده بود )مکارم ش��يرازي، بي تا، ج16، ص261(. در مقابل همس��ر لوط که 

به همس��رش پش��ت مي کند، قرآن کريم از زني پاک مثال مي آورد که در کاخ طاغوت زمانش 

زندگي مي کرد ولي هيچ گاه اسير طاغوت نشد؛ آسيه همسر فرعون:

}و َضَرَب اهلل َمَثاًل ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيتًا 

اِلِميَن( )تحريم: 11( ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِله َوَنجِّ ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِّ

و خداوند مثلي براي مؤمنان زده، به همسر فرعون، در آن هنگام كه گفت: »پروردگارا! 

خانه اي براي من نزد خودت در بهش�ت بس�از و مرا از فرعون و عمل او نجات ده، و 

مرا از قوم ظالم رهايي بخش«.

خداوند نيز دعاي اين زن مؤمن پاكباز فداكار را اجابت فرمود و او را در كنار بهترين زنان 

جهان، مانند مريم، قرار داد. در روايتي از رسول خدا9 مي خوانيم: 

افضل نساء اهل اجلنة خدجية بنت خويلد، و فاطمة بنت حممد9، و مريم بنت عمران، 

و آسيه بنت مزاحم، امرأة فرعون. )مکارم شيرازي، بي تا، ج24، ص298(

برترين زنان اهل بهشت چهار نفرند: خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد9 و 

مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم، همسر فرعون. 

آري از نظر قرآن کريم عقيده و اعتقاد انسان، براي خويشاوندي انسان ها، مهم تر از نسب 

خوني يا س��بب خانوادگي است؛ به عبارتي خويش��اوندي اعتقادي، از خويشاوندي نسبي و 

س��ببي باالتر اس��ت. در روايات هم اين گونه اس��ت؛ چنان که ش��يخ مفيد به سند خودش از 

ابوحمزه روايت کرده  است؛ 
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َدَخ�َل َس�عُد ب�ُن َعب�ِد امَللِِك ��وکاَن أب�و َجعَف�ٍر7 ُيَس�ّميِه َس�عَد اخَل�رِي وُهَو ِم�ن ُولِد 

َعب�ِد الَعزي�ِز ب�ِن َم�رواَن- َع�يل أيب َجعَفٍر عليه الس�لم، َفَبينا َينِش�ُج َکام َتنِش�ُج النيِّس�اُء، 

�َجَرِة  َفق�اَل َل�ُه أب�و َجعَف�ٍر7: ما ُيبکيَك يا َس�عُد؟ ق�اَل: وَکي�َف ال أبک�ي وأَنا ِمَن الشَّ

امَللعوَن�ِة يِف الُق�رآِن؟! َفق�اَل َل�ُه: َلس�َت ِمنُهم، أنَت أَم�ِويٌّ ِمنّا أه�َل الَبيِت، أما َس�ِمعَت 

ُه ِمنّي( حديث )ش�يخ مفيد،  وَج�لَّ حَيک�ي َع�ن إبراهي�َم: }َفَمن َتبَِعن�ي َفإِنَّ  َق�وَل اهللّ ِ َعزَّ
1414ق، ص85(.

سعد بن عبدالملك همان كه از فرزندان عبدالعزيز بن مروان بود و حضرت باقر7 وي 

را س�عد الخير مي ناميد� بر امام باقر7 وارد ش�د، در حالي كه مانند زنان مي گريست 

و اش�ك مي ريخ�ت. حضرت فرمود: »اي س�عد، چرا گريه مي كن�ي؟« عرض كرد: 

»چگونه گريه نكنم، حال آن كه من از ش�جره )و تباري( هس�تم كه در قرآن لعنت 

شده است؟!« حضرت به او فرمود: »تو از اين شجره نيستي؛ تو امويي هستي كه از ما 

خاندان مي باش�ي. مگر نشنيده اي اين سخن خداي عز و جل را كه از قول ابراهيم نقل 

مي كند: »پس هركه از من پيروي كند، او از من است«. 

با مطالعه تاريخ درمي يابيم که افرادي ديگر نيز در بين بني اميه بوده اند که نام نيکي در تاريخ 

از آنان برده  ش��ده  اس��ت. يکي از اين افراد، محمد بن ابي حذيفه، که مادرش دختر ابوسفيان 

اس��ت، از خواص اصحاب حضرت علي7 بوده و به جرم محبت آن حضرت، س��ال ها در 

زندان معاويه، يعني دايي خود، س��پري کرد. )اميني، بي ت��ا، ج2، ص211(، و باالخره معاويه 

مالک بن هبيره کندي را به تعقيب او فرستاد تا او را کشت )همان، ج10، ص409(.

خالد بن س��عيد بن العاص، يکي ديگر از افراد بني اميه است که نام نيکي از خود به جاي 

گذاش��ته است. خالد از اولين افرادي بود که به پيامبر2 ايمان آورده بود )مجلسي، 1403ق، 

ج18، ص229( و از همراهان و پش��تيبانان اميرالمؤمنين علي7 بوده است، به نحوي که امام 

علي7 در مأموريتي که در زمان حيات رس��ول اهلل9 به وي محول گرديده بود، خالد را به 
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عنوان طاليه دار سپاه خود برگزيد )همان، ج21، ص356(. بعد از ماجراي سقيفه نيز خالد يکي 

از افرادي بود که به شدت به اين جريان اعتراض کرد. او از امام علي7 پشتيباني کرده و امام 

نيز از وي تش��کر کرده اس��ت. )همان، ج28، ص202-201 و 210(. او در کوفه نيز همراه آن 

حضرت بوده است )همان، ج41، ص257(.

در مي��ان زن��ان بني اميه نيز اف��راد خوش نامي در تاريخ وج��ود دارد؛ مانند ام حبيبه دختر 

ابوسفيان که همسر پيامبر اسالم9 و از امهات مسلمين است. همچنين امامه دختر ابي العاص 

ک��ه طبق وصيت حضرت زهرا3 به عقد حضرت علي7 درآم��د. )همان، ج43، ص192؛ 

طبرسي، 1417ق، ص140(.

پس اين نکته قابل انکار نيست که برخي از بني اميه، ولو گروه اندکي از آنان، جزو شيعيان 

خالص بودند؛ مانند خالد بن سعيد بن عاص و سعدالخير. 

پس منظور از قاطبه بني اميه، آن دس��ته از بني اميه يا به عبارتي اکثر آنان اس��ت که از نظر 

فکري و عملي پيرو ظالمين بني اميه )ابوسفيان، معاويه، يزيد، مروان، عبدالملک و...( بوده اند؛ 

نه کساني  که از اساس با عقيده و عمل آنان مخالفت داشته اند، و به تبع، عنوان شجره ملعونه 

نيز، که در آيه 60 سوره اسراء آمده  و در کتب تفسيري شيعه و اهل سنت به بني اميه تعبير شده 

 است، مربوط به ظالمان بني اميه و پيروان فکري و عملي آنان است نه صالحان آنان. 

گفتني است هر شخصي که عمل و عقيده يک گروه ظالم را تأييد کند، در زمره آن گروه 

ظالم قرار مي گيرد و در جزاي عمل آنان شريک مي گردد؛ همان طور که عکس اين مطلب هم 

صادق است؛ يعني کساني که از افراد صالح تبعيت فکري و عملي داشته باشند، در پاداش آنان 

س��هيم اند. ش��اهد اين مطلب، آياتي از قرآن کريم خطاب به يهوديان عصر پيامبر9 است که 

اعمال يهوديان قرون قبل را به آنان نسبت ميدهد؛ براي نمونه در آيه 181 آل عمران مي فرمايد: 

ْكُتُب َما َقاُلوا  }َلَقْد َس��ِمَع اهلُل َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اهلَل َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َس��نَ
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َوَقْتَلُهُم اْلَْنِبَياءَ ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق(.

مس�لمًا خداوند، سخن كساني را كه گفتند: »خدا نيازمند است و ما توانگريم«، شنيد. 

به زودي آنچه را گفتند و به ناحق كشتِن آنان پيامبران را، خواهيم نوشت و خواهيم 

گفت: »بچشيد عذاِب سوزان را«. 

روي سخن آيه شريفه با يهوديان زمان پيامبر است که از انفاق در راه خدا طفره مي رفتند، 

ولي خداوند قتل انبيا را هم بر اعمال آنان افزوده اس��ت؛ در حالي  که قتل انبيا عمل يهوديان 

قرون گذشته بوده است، نه يهوديان زمان پيامبر. »اين نسبت به خاطر آن است كه آنها به اعمال 

نياكان خود راضي بودند و به همين جهت در مسئوليت آن، سهيم و شريك بوده اند«. )مکارم 

شيرازي، بي تا، ج3، ص194(.

ش��اهد بعدي، روايتي از نهج البالغه اس��ت. پس از پيروزي در جنگ بصره در س��ال 36 

قمري يکي از ياران امام7 گفت: »دوس��ت داش��تم برادرم با ما بود و مي ديد که چگونه خدا 

تو را بر دشمنانت پيروز کرد«. امام7 پرسيد: »آيا فکر و دل برادرت با ما بود؟« گفت: »آري«. 

امام7 فرمود:
پ�س او ه�م در اي�ن جنگ ب�ا ما بود؛ بلک�ه آنهايي ک�ه حضور ندارن�د و در ُصلب 

پ�دران و َرِح�م مادران مي باش�ند، ولي با ما هم عقيده اند با ما در اين نبرد ش�ريک اند. 

 آن�ان ب�ه زودي متولد مي ش�وند، و دي�ن و ايمان، به وس�يله آنان تقوي�ت مي گردد 

)نهج البالغه، خطبه 12(.

در حديثي ديگر از امام صادق7 آمده است: »ستمكار و ياري کننده او و آن كه به ستم او 

راضي باشد، هر سه در ستم شريك اند«. )کليني، 1363ش، ج4، ص28(.

جمع بندي آيات و روايات در اين زمينه نش��ان مي دهد که هر کس در هر زماني از عمل 

اش��خاصي در گذشته راضي و خشنود باش��د در ثواب يا عقاب آن عمل شريک خواهد بود. 

قاطبة خاندان بني  اميه نيز چون از اعمال ظالمان آنان حمايت کرده اند يا به آن راضي بوده اند، 
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مشمول اين حکم قرار مي گيرند. بديهي است در آينده نيز هر کس که عقايد و اعمال بني اميه 

را تأيي��د کن��د، در رديف آنان قرار خواهد گرفت. از اين روس��ت ک��ه در احاديث، قائم آل 

محمد/ کشنده دودمان بني اميه در آخرالزمان، عنوان شده است. امام صادق7 مي فرمايد: 

»به خدا سوگند قائم ما آل محمد9 همه دودمان و نسل کشندگان امام حسين7 را مي کشد؛ 

]چون[ به عمل پدرانشان ]راضي هستند[. )صدوق، 1368ش، ص485(.

نتيجه

لع��ن در آيات و روايات ما، جايگاه ويژه اي دارد و هدف از آن، اعالم برائت از دش��منان 

خدا و پيامبر اکرم9 و اهل بيت:، براي تقرب به درگاه حق تعالي است. در آيات مختلف 

قرآن کريم، گروه هاي متعددي مورد لعن قرار گرفته اند؛ مثل يهوديان يا شجره ملعونه و... . در 

رواي��ات نيز گروه هاي اجتماعي ک��ه مخل اجتماع بوده اند، مورد لعن قرار گرفته اند. همچنين 

گروه هاي عقيدتي خاص يا افرادي که از فرمان پيامبر اکرم9 س��رپيچي کرده بودند، يا حتي 

افرادي خاص که پيامبر اکرم9 حتي نام هايشان را نيز مبغوض خداي متعال مي دانست.

لعن گروهِي يک خاندان، شامل افرادي با عقايد و اعمال مشترک مي شود؛ نه تمام افرادي 

که عنوان آن خاندان را دارا هستند. پس ملعونين خاندان بني اميه نيز هم فکران اعتقادي و عملي 

آنان را، در هر دوره و زمان، شامل مي گردد؛ نه انسان هاي نيکي که فقط از نظر نسب به آنان 

منسوب مي شوند.
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