نحوست ماه صفر؛ پندار یا حقیقت!
مجيد الهيجاني اميري

*

اشاره
حکی از موضوعات باحسته واکاوی بررسی درستی حا نادرستی ن وست برخی احا
است .احن نوشتار می کوشد تا ضمن بررسی زحات و رواحات احن موضوع به طور
خاص به بررسی مسأله ن وست ماه صفر بپردازد و در نهاحت نیز عد همسوحی
احن پندار را با زموزههای دحنی اثبات نماحد.
مفهومشناسی سعادت و نحوست
«سعادت» در لغت بةه معنةای :خوشةبختی خاسةتگی نیةکبختةی میمنةت و
پیروزی است و در مقاب شةقاوت و بةدبختی 4قةرار دارد .از احةن رو بةه روزی
«سعید» گفته میشود که بةرای انسةا ماحةه خةوشبختةی باشةد و بةه میمنةت و
خاستگی نیز به پاحا برسد.
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و دانشآموخته حوزه علمیه.
 .2معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران :نشر ساحل2127 ،ش ذيل واژه «سعادت».
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ولی در اصطالح دحدگاههای متفاوتی در مةورد «سةعادت» وجةود دارد .حکةی از
دانشمندا دربی میگوحد« :حکی از بزرگا گذشته  822عقیده مختلف را در باره
خوشبختی نق میکند که تما احن عقاحةد را فیلسةوفا و بزرگةا جهةا اظهةار
داشتهاند و هر حک از ز ها بةرای وصةول بةه خوشةبختی راه متفةاوتی را نشةا
دادهاند».

4

استاد مطهری در احن باره میگوحد« :طرح و تنظیم برنام سةعادت فةرع بةر احةن
است که انسا با تما استعدادهای مکتومی که دارد شناخته شود زحرا سةعادت
از شکفتهشد استعدادها و بروز و ظهور و فعلیت حافتن قةوههةا پیةدا مةیشةود.
سعادت حقیقی وقتی حاص میشود کةه تمةا اسةتعدادهای انسةانی بةاألخد
استعدادهای عالیِ وجود وی از قوّه به فعلیت برسد».

3

اما «ن س» در لغت به مفهو نامبارک و شةو بةود چیةزی حةا کسةی بةداختر
نامبارک و بدبختی است 2.راد

اصفهانی در بیا معنای ن س میگوحةد« :أصدل

النحس أن يحمر األفق فيصير كالنحاس .أي لهَ بال دخان ،فصار ذلك مثالً للشؤم

1

اص ن س به معنای قرمزی افق و شبیه نةُة اس (مس حا سرب مذاب) حا زتةش
بدو دود است که برای شومی مَثَ شده است».
اعتقاد عمومی به نحوست و سعادت ایام
حک از مسائ مهم که در میا مل و اقوا مختلف مورد توجةه بةوده و مةرد
کموبیش بدا معتقد بودهاند «سعادت و ن وسةت احةا » اسةت .زنةا بعضة از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2رسولی محالتی ،سید هاشم ،کیفر گناه ،تهران :نشر کتابخانه صدر ،بیتا ،ص .172
 .1مطهری ،مرتضی ،مقاالت فلسفی ،قم :نشر صدرا2171 ،ش ،ص .71
 .1معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،پیشین.
 .0راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،تحقیق :صفوان عـدنان ،ص 770؛ مکـارم
شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،پانزدهم2172 ،ش ،ج  ،11ص .01
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روزهاى سال ماه و هفته حا برخ از ساعات روز را «سعید و مبةارک» و بعضة
دحگر را «ن س و شو » م شمردند .همین اعتقاد سب

م شةد کةه در روزهةاى

مبارک اعمال همچو  :دعا عبةادت دحدوبازدحةد حةا ازدواج را اناةا دهنةد و
متقابالً در احا شو از اناا داد بعض کارها اجتناب ورزند.
در میا مسلمانا و ما احرانیا نیز مواردى از احن قبی به چشم م خورد چنا که
اعتقاد به مبارکبود روز مبعةث عیةدهاى فطةر و قربةا حةا روز جمعةه و نیةز
شو بود روز عاشورا در میا مسلمانا رواج دارد .همچنین اعتقاد بةه برکةت و
سعادت نوروز و بدحرمن و ن وست روز سیزدهم فروردحن و اناا مراسم سیزده
به در میا ما احرانیا وجود دارد .حکی از مرادحق احن ب ث که هةر سةاله مةورد
توجه برخی مسلمانا واقع شده ن وست ماه صفر است .احنا پاحا حافتن ز را
بشارت میدهند و حوادث پیشزمده را نیز به پای ن وست احن ماه میگذارند.
علت نامگذاري ماه صفر
ماه صفر دومین ماه قمری پس از ماه م ر ال را است .در دورا جاهلیت احن
ماه را «ناجز» مینامیدند.
در دلی نا گذاری احن ماه دو جهت لکر شده است حکی احنکه از «صُـفْرَة» بةه
معنای زردی گرفته شده است زحرا زما انتخاب احن نةا مقةار فرة پةاحیز و
زردی بر

درختا بوده است 4.دو ز که از «صِفْر» به معنای تهی و خالی گرفته

شده است 3چرا که مرد پس از پاحا ماههای حةرا روانةه جنةگ مةیشةدند و
شهرها خالی میشد.

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،پیشین ،ص .112
 . 1مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،قم :مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی ،اوّل ،2121 ،ج  ،1ص .114
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی2042 ،ق ،ج  ،2ص .217
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ماه صفر در نزد شیعیان
ماه صفر را از احةا سةوگواری سةال

شیعیا دوازده امامی و م با اه بیت

میدانند زحرا در ابتدای احن ماه بازماندگا واقعه کربال را بةه اسةیری وارد شةا
نمودند و زنا را در فشار روحی و روانی قرار دادند .همچنةین بیسةتم احةن مةاه
مرادف با اربعین شهادت اما حسین

و حارا احشا در کربال است.

بنا به رواحت علمای شیعه و برخی از عالما اه سنت در  82صفر رحلت جا
گداز رسول گرامی اسال حضرت م مد
امةةا حسةةن ماتبةةی
موسیالرضا

و شهادت سةبب احشةا حضةرت

و نیةةز در زخةةر احةةن مةةاه شةةهادت حضةةرت علةةی بةةن

واقع شده است .بدحن جهت شیعیا در احن ماه همانند ماه م ر

به سوگواری میپردازند.
دیدگاه موافقان و مخالفان نحوست ایام
در باره ن وست احا از دحرباز دحدگاههای مختلفی وجود داشته است به گونهای
که برخی ز ها را وحمگی لاتی زما دانستهاند و برخی نیز قائ به مساوات احا و
عد تفاوت در وحمگیهای زما بوده و تعرحف سعد و ن س را از باب اتفاقةات
پیشزمده در ز دانستهاند.
 .1دیدگاه موافقان:

احن عده ن س بود روز حا مقداری از زما را به احن معنا مةیداننةد کةه تةأثیر
مرموز و ناشناختهای در روزهةا و شة هةا وجةود دارد کةه زثةار ز را احسةاس
میکنیم اما عل ز برای ما مبهم است .در ز زما جز شةرّ و بةدی حادثةهای
روی نمیدهد و اعمال زدمی حا دستکم نوع خاصی از اعمال برای صاح

ز

برکت و نتیاه خوبی ندارد .سعدبود حا خوشحرمنی روز درست بةرخالف احةن
است.
شهید مطهری ضمن مثالی به بیا احن دحدگاه میپردازد و میگوحد« :قةائلین بةه

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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سعادت لاتی احا عید ددحر را از ز جهت که در روز هادهم لیال اةه واقةع
شده روز مبارک و سعیدی میدانند حعنی احن روز مبارک است اعم از احةنکةه
در احن روز حادثهای واقع شده باشد حا نشده باشد حعنی بخت حادثه حو الغةدحر
بلند بوده است که در احن روز واقع شةده اسةت  ...و نیةز دهةم م ةر را روزى
می دانند که از اوّل که عالم ساخته شده بد و شو ساخته شده و حادثه کربال در
روزى واقع شد که بالذات شو بود .هر سال که روز دهةم م ةر مةیزمةد روز
شومی میزمد .از زما حضرت زد
خواهد بود».

احن روز شو بوده و تا قیامةت هةم شةو

4

 .2دیدگاه مخالفان:

در مقاب دحدگاه فوق عدهای میگوحند :هر حک از روزهاى سال روز خدا اسةت
و هیچ روزی به خودی خود ن س حا مبارک نیست بلکه احن اتفاقات است کةه
بعضی از روزها را در نظر ما مبارک حا ن س میکند مثالً ش

قدر بةه واسةطه

نزول قرز مبارک است و روزی که قو عاد به واسطه عذاب خدا دچةار تنةدباد
شد به ن وست معروف گردحد.
عالمه طباطباحی در تفسیر شرحف المیزا میفرماحد« :ما به هیچ وجه نمیتوانیم
بر سعادت روزی از روزها حا زمانی از زما ها حا ن وست ز برها اقامةه کنةیم
زحرا طبیعت زما از نظر مقدار به گونهای است که اجزای ز مثة هةم اسةت و
حک چیز به شمار میزحد».

3

احشا در جای دحگر از تفسیر خود مینوحسد« :اخبةاری کةه در بةاره ن وسةت و
سعادت احا وارد شده بیش از احن داللت ندارد که احن سعادت و ن وسةت بةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مطهری ،مرتضی ،آشنايی با قرآن ،قم :انتشارات صدرا ،دوازدهم2127 ،ش ،ص ( 101مجموعه آثار ،ج .)1
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه :سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم :دفتـر
انتشارات اسالمی ،بیست و نهم2127 ،ش ،ج  ،27ص .221
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خاطر حوادث دحنی است که بر حس

لوق دحنی و حا بر حس

تأثیر نفةوس حةا

در فال روز احااد حسن کرده و حا باعث قبح و زشتی ز شده اما احنکه خةود
ز روز و حا ز قطعه از زما مترف به میمنةت و حةا ن وسةت شةود و تکوحنةاً
خواص دحگری داشته باشد که ساحر زما هةا ز خةواص را نداشةته باشةد از ز
رواحات برنمیزحد».

4

شهید مطهری نیز اساس احن تفکر را مخدوش دانسته و میگوحد :نه عق میتواند
احن تفکر را قبول کند و نه از نظر شرع میتوا تأحیةدی بةر ز زورد .از احةن رو
احشا قائ به ز است که اتفاقات و حوادث پیشزمده در احا باعث گردحده کةه
ما برخی از احا را مبارک و برخی دحگر را ن س بدانیم به عنوا مثال هاةدهم
لیال اه چو در احن روز برای ما حادثه مبارکی رخ داده اسةت ز را مبةارک
میشمارحم .هاده لیال اه مبارکی خودش را از حادثه دةدحر دارد نةه حادثةه
ددحر از هادهم لیال اه .همچنین دهم م ر شةومی خةودش را از شةهادت
اما حسین

دارد نه کشته شد و قت امةا حسةین

دهم م ر دارد.

شةومی خةودش را از

8

احشا برای تبیین تفکر خود به بیا مثال میپردازد و میگوحد« :نظیر لفظ و معنةا
میشود الفاظ از نظر احنکه الفاظاند حعنی حروف الفبا هستند ترکی

میشةوند

از «الف» و «ب» و «پ» و «ت» و «ث» و «ج» تا زخر .هیچ لفظةی بةا هةیچ لفةظ
دحگری فرق نمیکند ولی الفاظ برای معانی مختلفةی وضةع مةیشةوند بعضةی
الفاظ برای معانی بسیار عالی و لطیف وضع میشوند مث احنکه ما از «الةف» و
دوتا «ال » و حک «الف» دحگر و حک «ه» لفظ «اهلل» را ساختهاحم کةه نةا خداونةد
است چو معنا مبارک است لفظ هم برای ما لفظی است مبارک حتةی احتةرا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص .227
 .1مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،قم :انتشارات صدرا ،ج  ،11ص .711
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دارد و وقتی که به صورت کتبی در میزحد دست بیوضو هم بةه ز نمةیزنةیم.
همین طور اسمای پیغمبرا و أئمه .در مقاب

ما الفاظی را وضع مةیکنةیم بةرای

معانیای که بشر قبیح میشمارد که نا ز ها را ببرد .بعد چةو ز معنةا چیةزی
است که بشر نمیخواهد ز را بازگو کند گوحی قبح معنا در لفظ اثر میگذارد و
إال بدحهی است که لفظ بالذات قب ی ندارد قبح از معنا است .لفظ به تبع معنةا
و چو نا احن معنا است قبیح شمرده میشود .حال اگر کسی در مالسی شروع
کند الفاظ زشت به زبا زورد مرد به او میگوحند :احن کلمات چیست کةه بةه
زبا میزوری؟ ممکن است جواب بدهد :مگر کلمه هم با کلمةه فةرق مةیکنةد؟
راست هم میگوحد :مگر کلمه هم با کلمه فرق میکند؟ هیچ کلمهای با هیچ کلمه
دحگری فرق نمیکند اما کلمه به اعتبار معنیاش با کلمه دحگر فرق میکند .وقتی
می گوحند احن کلمات را به زبا نیاور چو احن کلمه را که شةما مةیگوحیةد ز
معنا به لهن میزحد و بنا نیست که بشر در ماامع ز معانی را در لهةن خةودش
ماسم کند به احن معنا البته درست است کةه برخةی روزهةا روزهةای مبةارکی
است».

4

نحوست و سعادت ایام در آیات
در قرز کرحم از ن وست احا نا برده شده است:
« .3إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْدتَمِرٍّ 3مـا تنـدباد وحشـتناك و
سردي را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم».
« .8فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحَِْاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الَِْدزْيِ فِدي الْحَيَداةِ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مطهری ،مرتضی ،آشنايی با قرآن ،پیشین ،ص .101
 .1قمر ،آيه .27
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الدُّنْيَاوَلَعَذَابُ االْخِرَةِ أَخْزَي وَ هُمْ لَا يُنْصَرُونَ 4سرانجام تندبادي شدید و هولانگیز و
سرد و سخت در روزهایي شوم و پرربار بر آنها فرستادیم تا عـذاب خوارکننـده
را در زندگي دنیا به آنان بچشانیم و عذاب آخرت ،از آن هم خوارکنندهتر است و
آنها یاري نميشوند».
احن دو زحه مربود به هالکت قو عاد با «رحح» و «صرصر» است .منظور از «احةا
ن سات» نیز هفت ش

و هشت روزی اسةت کةه بةاد عةذاب بةر ز هةا وزحةد

«سَََّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ُُُْومًا».

3

از سیاق داستا قو عاد که احن دو زحه مربود به ز است استفاده مةیشةود کةه
ن س و شُو بود مربود به ز زمان است که باد به عنوا عذاب بر ز هةا بةه
طور مستمر وزحد گرفت اما از احن زحات بر نمیزحةد کةه احةن تةأثیر و دخالةت
زما به گونهاى بوده که با گردش هفتهها دوباره ز زما ن س برگردد وگرنةه
همه زما ها ن س میبود بدو احنکه دائر مدار ماهها و حا سالها باشد.

2

واضح است که در احنجا قرز نمیخواهد بگوحد مثالً ز روز چو روز حةکشةنبه
حا دوشنبه بود ن س بود و عذاب زمد .حکشنبه و دوشنبه هر هفته تکرار میشةود.
حا مقرود احن نیست که چو مثالً سیزده ماه صفر بود احنها معذب شدند .سةیزده
ماه صفر هر سال تکرار میشود و حال ز که عذاب تکرار نمیشود بلکه خداونةد
در مورد قو عاد میفرماحد« :كَذَّبَت عاد قو عاد تکذح

کرد ».و حا فرموده« :فَكَيفَ

كانَ عَذابي وَ نُذُر عذاب و انذار من چگونه بةود؟» بعةد بةه طةور مخترةر شةرح
میدهد« :إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً -فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِرٍّ» حعنی مةا فرسةتادحم
بر ز ها بادی شدحد و وحرانگر .افزو بر احن تررحح میکند کةه عةذاب الهةی بةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2فصلت ،آيه .21
 .1حاقه ،آيه .7
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص .221

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!

علت تکذح

و حقناشناسی و کفرا ِ حک نعمت بزر
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بود.

بنابراحن راجع به قو عاد که قرز در باره زما عذابشا فرموده« :اَحّا ٍ نَ ِسات»
حا «فی حَو ِ نَ سٍ» برای ز است کةه قةو عةاد در ز روزهةا هةالک شةدند و
ن وست در اثر عذاب بود نه به دلی خروصیت لاتی ز زما .
در قرز کرحم بهاشاره ة نه بهصراحت ة از خوشحرمنی احا نیز سخن به میا زمةده
است« :وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ  4سوگند به کتاب زشکار! مةا ز را
در شب پرر برکت نازل کردحم ».و مراد از ز ش

ش

قدر است که در وصف ز

فرموده« :لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3».روشن اسةت کةه مبةارکبةود ز شة
سعادتش از احن جهت بود که ز ش

و

به نوع مقار با امورى بةزر و مهةم از

سنخ عناحتها و فیضهای اله بوده و تأثیرهاى معنوى از قبی  :حتم کرد قضا
در احن ش

نزول مالئکه روح و سال بود ز ش
پس برگشت معناى مبارک بود ز ش
ز ش

مبارک واقع میگردد.

و سعادتش به احن است که عبادت در

داراى فضیلت است و ثواب عبةادت در ز شة

ش هاقاب قیاس نیست .در ز ش

بةا عبةادت در سةاحر

عناحت اله به بندگان که متوجةه سةاحت

عزّت و کبرحاح شدهاند نزدحک است.

2

نحوست و سعادت ایام در روایات
رواحات بسیارى در باره سعد و ن س روزهای هفته و ماههةاى عربة

فارسةی و

روم در جوامع حدحثی نق شده است 1اما بیشتر احن احادحث ضعیفاند چةو
ـــــــــــــــــــــــ
 .2دخان ،آيه .1
 .1قدر ،آيه .1
 .1طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص .221
 .0مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم2041 ،ق ،ج « ،11بـاب  :21مـا
روی فی سعادة أيام األسبوع ونحوستها» ،ص  22ـ .221
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حا مرس و بدو سند هستند و حا احنکه قسمت از سند را ندارند و البته بعضی از
ز ها نیز سند معتبر دارند.

4

برخی از رواحاتی که روزهاحی را به عنوا ن س معرّفی میکنند چنیناند:
 .3از اما حسن عسکری

رواحت شده است« :در هر مةاه عربة

روز ن سة

است که هیچ کار را نشاحد جز خلوت و عبادت و روزه .احن روزها عبارتاند از:
بیست و دو م ر دهم ماه صفر چهار ربیع االول بیست و هشتم ربیع الثةانی
و جمادى األولی دوازدهم جمادى الثانی و رجة

شةانزدهم شةعبا بیسةت و

چهةةار مةةاه مبةةارک رمضةةا دو شةوّال بیسةةت و هشةةتم لىالقعةةده و هشةةتم
لیال اه 3».گفتنی است احن رواحت مرس بوده و دارای سند معتبر نیست .تنها
رواحتی نیز که در باره ن س بود روز دهم ماه صةفر وارد شةده همةین رواحةت
مرس است اما با توجه به توضی اتی که خواهد زمد میتوا به متن احن رواحت
اعتنا کرد و برداشت درستی از ز نمود.
 .8لح زحه شرحفه «إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِرٍّ»  1احتمالی
مطرح شده که بدو سند اسةت و ز احةنکةه احةن روز ن ةس مسةتمر زخةرحن
چهارشنبه ماه صفر بوده است  3در حالی که رواحاتی که لح احةن زحةه از شةیعه و
سنی لکر شده مطلق روز چهارشنبه و حا زخرحن چهارشةنبه همةه مةاههةا را روز
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص .227
 .1محدث نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،قم :مؤسسـة آل البیـت

 ،اوّل2042 ،ق ،ج ،2

ص .141
 .1قمر ،آيه .27
 .0کاشفی سبزواری ،حسین بن علی ،مواهب علیه ،تحقیق :سید محمدرضا جاللی نـائینی ،تهـران :سـازمان
چاس و انتشارات اقبال2117 ،ش ،ص 2270؛ کاشانی ،مالفتحاهلل ،تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین،
تهران :کتابفروشی محمدحسن علمی2111 ،ش ،ج  ،7ص 244؛ مالحويش آل غـازی ،عبـدالقادر ،بیـان
المعانی ،دمشق :مطبعة الترقی ،اوّل2121 ،ق ،ج  ،2ص .121

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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ن س مستمر دانستهاند نه احنکه زخرحن چهارشنبه را مختد به ماه صةفر کةرده
باشند.

3

فرمود ...« :روز چهارشنبه روز ن س مسةتمر اسةت و در احةن روز

اما علی

جهنم زفرحده شةد 8».امةا صةادق

نیةز فرمةود« :چهارشةنبه روزى اسةت کةه

ن وستش مستمر میباشد زحرا اوّلین و زخرحن روز از احام است که حق تعةال
فرموده" :احن تندباد بنیا کن را هفت ش
ساخت»"1.

و هشت روز پ درپ بر ز ها مسةلب

3

ابن ابیحاتم از زر بن حبیش نق کرده که مقرود از «فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُْْتَمِرٍّ» روز
چهارشنبه است 5.طبق رواحاتی از ابن عباس زخرحن چهارشنبه همه ماهها ن ةس
است.

1

عالمه مالسی در باره ن وست زخرحن چهارشنبه ماه صفر که میا عوا مةرد
مشهور است میگوحد« :ما به رواحتی که بر ز داللت کنةد دسةت نیةافتیم مگةر
رواحاتی که به صورت عمومی بر ن وست زخرحن چهارشةنبه از هةر مةاه داللةت
دارند که از احن جهت شام ماه صفر میشوند».

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2سیوطی ،جاللالدين ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :کتابخانه آيةاهلل مرعشـی نجفـی2040 ،ق ،ج ،1
ص .211
 .1شیخ صدوق ،الخصال ،محقق و مصحح :علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،اوّل2111 ،ش ،ج  ،1ص
 127ـ .122
 .1حاقه ،آيه « :7سَخَّرَها عَلَیهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیةَ أَيامٍ حُسُوماً».
 .0شیخ صدوق ،علل الشرائع ،قم :کتابفروشی داوری ،اوّل2121 ،ش ،ج  ،1ص .122
 .1سیوطی ،جاللالدين ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،پیشین ،ج  ،1ص .211
 .1مالحويش آل غازی ،عبدالقادر ،بیان المعانی ،پیشین ،ج  ،2ص .121
 .7مجلسی ،محمدباقر ،زاد المعاد ،محقق و مصحح :عالءالدين اعلمی ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات،
اوّل2011 ،ق ،ص .114
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اما رواحات که داللت بر سعادت احام از هفته و حا دیر هفته دارند توجیةه ز هةا
نیز نظیر اولین توجیه است که در احادحث مربود بر ن وست احا به ز اشةاره
شد براى احنکه در احنگونه رواحات سعادت ز احا و مبارک بةودنش را چنةین
تعلی کردهاند کةه چةو در فةال روز حةوادث متبةرک و خوشةاحندی رخ داده
است حوادث که از نظر دحن بسیار مهةم و بةزر
خدا

اسةت ماننةد والدت رسةول

و بعثت ز حضرت همچنا که رواحت شده خود ز جناب دعةا کةرد و

عرضه داشت« :بار الها! روز شنبه و پناشنبه را از هما صبح بةراى امةتم مبةارک
گردا 3».در رواحتی دحگر اما صادق
سهشنبه براى داود نر کرد».

فرمود ...« :خداى تعةال

زهةن را در روز

8

توجیه و تحلیل روایات

در باره احن دسته از رواحات باحد به نکاتی توجه شود تةا فهةم درسةتی از ز بةه
دست زحد:
 .3در ز رواحات علت ن وست و سعادت روزها هم زمده است حعنی گفته شده
در احن روزهاى ن س حوادث ناگوارى به طور مکرر اتفاق افتةاده کةه از منظةر
دحن

ناگوار است مانند :کشته شد هابی توسب برادرش قابی  1نزول عذاب بر

فال امت حا خلق شد جهةنم .و در مقابة

در روزهةای سةعد و خةوشحرمةن

اتفاقات مبارکی افتاده است.
 .8احن رواحات بیش از احن داللت ندارنةد کةه سةعادت و ن وسةت بةه جهةت
حوادث است که بر حس

لوق دحن و حا بر حس

تأثیر نفةوس در فةال روز

ـــــــــــــــــــــــ
 .2شیخ صدوق ،من ال يحضره الفقیه ،محقق و مصحح :علیاکبر غفاری ،قم :دفتـر انتشـارات اسـالمی ،دوم،
2021ق ،ج  ،2ص .011
 .1شیخ صدوق ،الخصال ،قم :نور وحی ،اوّل2122 ،ش ،ج  ،1ص .121
 .1همان ،ص .122

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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احااد حرسن و نیکی کرده و حا باعث قُبح و زشت ز شده است اما احنکةه خةود
ز روز و حا ز قطعه از زما مترف به میمنت و مبارکی حا شةئامت و ن وسةت
شود و تکوحناً وحمگی های دحگرى داشته باشد که ساحر زما هةا ز وحمگةیهةا را
نداشته باشد از ز رواحات بر نمیزحد .بنابراحن هر رواحت که بةر خةالف ز چةه
گفتیم ظهور داشته باشد باحد ز را حا حم بر تقیه کرد و حا به کلة رد نمةود.

3

در رواحات دحگری نیز به احن حقیقت توجه شده که لات روزهةا ن ةس و شُةو
نیستند و انسا را از چنین عقیدهای نهی کردهاند بلکه برخی از مشکالتی کةه در
روز حا زما خاص برای انسا پیش میزحد نتیاه کارهای بد و گناها او اسةت
بةه حکةی از اصة اب خةود فرمةود:

چنا که در حدحثی اما حسن عسةکری

«روزها چه گناه دارند که شما ز ها را شو و ن س میشةمرحد هنگةام کةه
کیفر اعمال شما در احن روزها داما تا را میگیرد!»
راوى گفت« :من براى همیشه از خدا استغفار میکنم و احن توبةه مةن اسةت اى
پسر رسول خدا!»
ز گاه اما

فرمود« :احن براى تةو فاحةدهاى نةدارد خداونةد شةما را ماةازات

میکند به مذمت کرد چیزى که نکوهش ندارد .زحا تو نمیدان که خداوند ثواب
و عقاب می دهد و جزاى اعمال را در احن سرا و سراى دحگر خواهةد داد؟ دحگةر
احن عم (شو و ن س دانستن لاتی روزها) را تکةرار مکةن و بةراى روزهةا در
برابر حکم خداوند کار و تأثیرى قرار مده».
احن حدحث پرر معنا اشاره به احن مطل

8

دارد که اگةر روزهةا هةم تةأثیرى داشةته

باشد به فرما خدا است .هرگز نباحد براى ز هةا تةأثیر مسةتقل قائة شةد و از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طباطبايی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،پیشین ،ج  ،27ص  222ـ .227
 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول
دفتر انتشارات اسالمی ،دوم2040 ،ق ،ص  021ـ .021

 ،محقق و مصحح :علیاکبر غفاری ،قم:
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لطف خداوند خود را بینیاز دانست .همچنین نباحةد حةوادث را کةه دالبةاً جنبةه
کفاره اعمال نادرست انسا دارد به تأثیر احا ارتباد داد و خود را تبرئه کرد .احن
بیا بهترحن راه براى جمع میا اخبار مختلف در احن باب میباشد.

3

بررسی نحوست ماه صفر
از مباحث گذشته روشن شد که احا به طور لاتی ن وست ندارند و ماه صفر نیز
از احن امر مستثنا نیست و ن سبود ز بر اساس بعضی اقوال و به جهت برخی
حوادث تلخ تارحخی موضوعی است که در کتابهاحی مانند مفاتیح الانا شةیخ
عباس قمی نیز مورد توجه واقع شده است .احشا در فر «بیا ن وست مةاه
صفر و راه رفع ز » زورده است« :زگاه بةاش کةه احةن مةاه (صةفر) معةروف بةه
چیةةزى بهتةةر از

ن وسةةت و بةةدحرمن اسةةت و بةةراى رفةةع ن وسةةت و بةةدحرمن

صدقهداد و خواند دعاها و اسةتعالات وارده نیسةت و اگةر کسة بخواهةد از
بالهاى نازله احن ماه م فوظ بماند چنا که م دث فیض و دیر او فرمةودهانةد
هر روز ده مرتبه بخواند« :يَا شَدِيدَ الْقُوَى وَ يَا شَدِيدَ الْمِحَالِ». ...

8

باحد توجه داشت ترور نادرست ن وست ماه صفر هیچ دلیة و مبنةای رواحةی
ندارد بلکه ممکن است رحشه احن تةوهم بةه فهةم نادرسةت «حةدحث بشةارت»
برگردد که حضرت رسول اکر

فرمودند« :مَن بشَّرني بَُِروج آذار فَلَده الجَنَّدة

هر کس به من بشارت دهد که زلار تما شده است به بهشت مةیرود ».مرحةو
شیخ صدوق در کتاب ارزشمند عل الشرائع نیز احن حدحث را نق و به صةورت
حدحثی مسند از ابن عباس زورده است.

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج  ،11ص .07
 .1نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،1ص .112
 .1شیخ صدوق ،علل الشرائع ،پیشین ،ج  ،2ص .271

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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عدهای معتقدند «زلار »3هما صفر است در حالی کةه زلار از مةاههةای رومةی
است و صفر از ماههای قمری میباشد .از طرفی دلیلةی بةر شةومی و ن وسةت
چنین سخنی فرموده باشد.

لاتی احا در دست نیست تا پیامبر

با همه احن اوصاف مالحظه متن کام و توجه به سب
متوجه میسازد که رسول اکر

صدور احن رواحت مةا را

در مقا بیةا ن وسةت مةاه زلار و اهمیةت و

بشارتداد به پاحا حافتن ز نیست .در ادامةه سةخن بةه بیةا صة ت وسةقم
برداشت از احن حدحث میپردازحم.
عن ابن عباس« :كَانَ النَّبِيُّ

ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَْْجِدِ قُبَا وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ،فَقَالَ

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْكُمُ الَّْاعَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ ،قَدامَ نَفَدرٌ مِدنْهُمْ
فَََرَجُوا وَ كُلُ وَاُِدٍ مِنْهُمْ يُحَُِّ أَنْ يَعُودَ لِيَكُونَ هُوَ أَوَّلَ دَاخِلٍ فَيَْْتَوْجََِ الْجَنَّةَ ،فَعَلِدمَ
النَّبِيُّ

ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَالَ لِمَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ جَمَاعَةٌ يَْْتَبِقُونَ

فَمَنْ بَشَّرَنِي بَُِرُوجِ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ،فَعَادَ الْقَوْمُ وَ دَخَلُوا وَ مَعَهُمْ أَبُوذَرٍّ رَُِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ
لَهُمْ فِي أَيِّ شَهْرٍ نَحْنُ مِنَ الشُّهُورِ الرُّومِيَّة؛ فَقَالَ أَبُوذَرٍّ قَدْ خَرَجَ آذَارَ يَا رَسُدولَ اللَّدهِ؛
فَقَالَ

قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ يَا أَبَاذَرٍّ وَ لَكِنْ أَُْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ قَوْمِي أَنَّكَ رَجُدلٌ مِدنْ أَهْدلِ

الْجَنَّةِ وَ كَيْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَ أَنْتَ الْمََّْرُودُ مِنْ َُرَمِي بَعْدِي لِمَحَبَّتِكَ لِأَهْدلِ بَيْتِدي
فَتَعِيشُ وَُْدَكَ وَ تَمُوتُ وَُْدَكَ وَ يَْْعَدُ بِكَ قَوْمٌ يَتَوَلَّوْنَ تَجْهِيزَكَ وَ دَفْنَكَ أُولَئِدكَ
رُفَقَائِي فِي الْجَنَّةِ الَُْلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُون

3

از ابن عباس نق شده :روزى نب اکر

در مساد قبا نشسته بودند و جمعة

از ص ابه در نزد ز حضرت شرف حضور داشتند .حضرت فرمودند :اولین کس
که بر شما وارد شود اه بهشت است .اص اب که احن کال را شنیدند برخ از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2آذار ،يکی از ماههای رومی است که ازنظر زمانی ،منطبق با ماه صفر میباشد( .هداية األنـام إلـی وقـايع
األيام ،محدث قمی ،ص 11؛ مفاتیح الجنان ،ص )111
 .1شیخ صدوق ،معانی األخبار ،قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسین ،چهارم2022 ،ق ،ص .140
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ز ها از جا برخاسته و بیرو رفتند و هر کدا سعی داشتند زودتر از دحگةرى بةه
مساد برگردد تا اولین نفر م سوب شده و بدحن ترتی
پیامبر

اه بهشت گردد.

که از حرکت احشا زگاه گردحد خطاب به جماعت باقیمانةده کةرده و

فرمودند :بهزودى جماعت بر شما وارد م شوند که هر حةک بةر دحگةرى پیشة
م گیرد .ز که بةه مةن بشةارت دهةد کةه مةاه زلار خةارج شةده اهة بهشةت
م باشد.جماعت که بیرو رفته بودند بازگشتند و در میا احشةا ابةولر بةود.
رسول خدا

فرمودند :در چه ماه از ماههاى روم هستیم؟ابولر عرض کةرد:

ای رسول خدا! ماه زلار خارج شده است .پیامبر

فرمودند :من خةود احةن را

م دانستم ولی خواستم احن جماعت بدانند که تو مردى از اه بهشت هسةت و
چگونه احن طور نباشد و حال ز که بعد از من تو را به جر م بتت به اه بیتم
از حر من طرد م کنند و از ز پس تنها زندگ کرده و درح

و تنهةا خةواه

مررد و جماعت به واسطه تو سعادتمند خواهند شد .زنا کسان هسةتند کةه در
تاهیز و تدفین تو سع خواهنةد نمةود .احشةا رفیقةا مةن در بهشةت جاوحةد
خواهند بود هما بهشت که حق تعال وعدهاش را به پرهیزکارا داده است».
بر اساس احن رواحت وقتی پیامبر از زنا پرسید :ما در کدا ماه از ماههای رومةی
قراردارحم؟ تنها ابولر پاسخ داد :از ماه زلار خارج شدهاحةم .ز گةاه پیةامبر فرمةود:
ابولر من احن مطل

را میدانستم اما دوست داشتم اص ابم مردی را کةه اهة

بهشت است بشناسند.
از احن رو بشارت به پاحا حافتن ماه زلار عالمتی بةرای معرفةی «ابةالر» اسةت و
ارتباطی به ن وست ماه صفر ندارد .پس فرماحش پیامبر

فقب در هما زما و

مکا به عنوا شرطی برای معرفی مرد بهشتی دارای مفهو است و نه به معنای
مطلق ز در همه زما ها و مکا ها.
متأسفانه امروزه احن حدحث در بین برخی شةیعیا احةنگونةه مطةرح شةده کةه
هرکس در پاحا ماه صفر درِ هفت مساد را بزند و به پیامبر پاحةا مةاه صةفر را
خبر دهد او اه بهشت خواهد بود!

نحوست ماه صفر؛ پندار يا حقیقت!
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نتیجهگیري
هر حک از احا و ل ظات مخلوق خداوند متعال بوده و به خودی خود ن ةس و
حا مبارک نمیباشد بلکه اتفاقات به وجود زمده در احن زما ها است کةه ز را در
نظر ما مبارک و میمو حا ن س و بدحرمن میگرداند .احنکه ماه صةفر از مةاههةای
ن س و دم و ماه ربیع از ماههةای شةادی و امیةد اسةت رواحةات و مطةالبی از
بزرگا در احن باره وارد شده است اما داللت احن مطال

بر خروص نقة هةاحی

مانند وعده به بهشت تأحید نمیشود .ضمن ز که با توجه به مقةدمات گذشةته و
بیا تفریلی رواحت بشارت ماه صفر ن س نیست بلکه به واسطه وقةاحعی کةه
در ز اتفاق افتاده مرد عامی ز را ن س میدانند مثالً واقع شد وفات رسول
خدا

در ز و حا به جهت ز که احن مةاه بعةد از سةه مةاه حةرا (لیالقعةده

لیال اّه و م ر ال را ) قرار گرفته که در ز سه ماه جنگ و قتال نبةوده و در
احن ماه شروع به قتال مینمودند.
بنابراحن اگر افرادی برخی اعمال و زداب اناا شده از جمله کوبیةد درِ هفةت
مساد در اوّل ماه ربیع را به دحن نسبت دهند بدعت و حرا خواهةد بةود زحةرا
بدعت در دحن و شرع به معنای «نسبت داد چیزی به دحن اسةت کةه در واقةع
جزء دحن و شرحعت نیست».
سرود اشعاری مانند نمونه لح نیز قاب توجیه نبوده و از جمله خرافةاتی اسةت
که بر سر زبا ها افتاده است:
سه و پ ج و سیبده با شوانبده

بیست ویا با بیست وبهار و بیستوپو ج

باشد در مهی

زان حوو ر کوون تووا نیووابی هووی رنووج

هفت روز ن

