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چکیده
در میان . به مسئلۀ نحوست ایام اشاره شده است) ع(در برخی از آیات قرآن و روایات معصومان

در پژوهش حاضر به . ذاتی بودن نحوست ایام اختالف وجود داردمفسران، دربارة ذاتی و یا غیر 
تحلیلی با تکیه بر آراء عالمه -بررسی این مسئله در قرآن و روایات معصومان به روش توصیفی

حاصل پژوهش آنکه نحوست مطرح شده در . در تفسیر المیزان پرداخته شده است) ره(طباطبائی
براي قوم عاد است که بسیار شدید و سخت بوده است و امکان قرآن، مربوط به وقایع اتفاق افتاده

از نظر عقلی نیز راهی براي اثبات نحوست ایام . روز بسیار سرد باشد» یوم نحس«دارد که منظور از 
به نحوست ایام اشاره شده است و البته راه دفع این نحوست، ) ع(در روایات معصومان. وجود ندارد

خواندن آیه الکرسی و پذیرش والیت ائمه، بیان شده است و مالك همچون صدقه دادن، صیام، 
در نهایت، معناي برداشت شده در . در نحوست ایام نحس، صرفاً تفال زدن خود مردم است

پژوهش از نحوست، با معناي رایج در بین مردم که منظور از نحوست ایام را حالتی که مانع از 
کند، مطابقت ندارد و منظور از نحوست، وقوع حوادث یانجام فعل و یا اعمال را فاقد برکت م
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مقدمه
قرآن کریم در دو آیه به نحوست ایام اشاره کرده است و این آیات در مورد عذاب قوم عاد 

ْ﴿فأرسلنا :فته است، که این آیات به قرار ذیل هستندکار ربه» نحس«در هر دو آیه واژه . هستند ْ َ َ
ْعليهم رحيا رصرصا يف أيام نحسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا و لعذاب اآلخرة أخزى ُّ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َّ ْ ْْ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َْ َِ ِِ َ ً ًُ ٍ َ َْ ِ ْو هم ال ِ ُ َ

ُينرصون َ ْ فرستادیم تا در زندگى دنیا عذاب پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهایى شوم «1﴾ُ
».تر است و آنان یارى نخواهند شدرسوایى را بدانان بچشانیم و قطعاً عذاب آخرت رسواکننده

ِ﴿إنا أرسلنا عليهم رحيا رصرصا يف يوم نحس مستمر﴾ َ ْ ُ َ ْ ْ ٍْ ْ ْ ََ َِّ ِ ً ًَ َْ ِ ِ َ ْ َ آنان در روز شومى، به طور مداوم، ] سرِ[ما بر «2ِ
.»ادیمتندبادى توفنده فرست

اند، اما در مورد اینکه نحوست ایام به دلیل آیات به نحس بودن روزهاي عذاب قوم عاد پرداخته
وجود . وقایع صورت پذیرفته در آنها و یا به دلیل خصایص ذاتی برخی ایام باشد، اشاره نشده است

فریقین در روایاتی که به نحوست برخی از ایام سال داللت دارند، موجب شده است تا مفسران 
ذیل آیات مطرح شده به بحث در این مورد پپردازند و هر کدام بر اساس مستنداتی که ارائه 

اي و در مواردي مشاهده شد که عده. کنند، یکی از این نظرات را در تفسیر خویش برگزینندمی
.اندبدون بیان دلیل، مذهب تشیع را به جعل احادیث در این مورد متهم کرده

به اختالفات زیادي که در بین مفسران در مورد چگونگی نحوست ایام وجود دارد، با توجه 
ضرورت دیده شد تا تحقیقی به صورت مستقل در این زمینه صورت گیرد تا عالوه بر شناخت ادله 
و نظریۀ مختار مفسران، به بررسی و نقد آنها بپردازیم و در پایان قول ارجح را بر اساس آیات 

.و مطابق با عقل سلیم ارائه دهیم) ع(معصومانقرآن، روایات 
در مورد . را در کتب لغت، آیات و روایات بررسی خواهیم کرد» نحس«در این تحقیق واژة 
هایی که صاحبان کتاب در مورد معناي واژه بیان کرده اند، مورد مالك کتب لغت، شاهد مثال

قین مورد بررسی قرار خواهد گرفت و خواهد بود و در بیان مفاد آیات نیز بیانات مفسران فری
شیوة بررسی روایات نحوست ایام نیز بدین . مالك در پذیرش آراء مطابق بودن با نص آیات است

16/فصلت. . 1
19/القمر. 2
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در کتب معتبر وارد شده است، مورد ) ع(صورت است که تنها روایاتی که به نقل از معصومان
.بررسی قرار خواهد گرفت

ارباب لغت . مصدر و اسم هر دو آمده استصورتکه بهاست ) ن ح س( واژه نحس از مادة 
و برخی دیگر عالوه بر معناي ضد سعادت، معناي صعوبت و . 3»خالف السعد: النَّحس«: اندگفته

و . 5عرب بادي سرد را زمانی که نابود کند، نحس خوانده است. 4انددشواري را نیز ذکر کرده
.6ت آسمان نیز نحس گفته شده استهمچنین باد غبار آلود و غبار موجود در طبقا

: اشاره کرد» النُّحاس«توان به از مشتقات کلمۀ نحس که در قرآن کریم به کار رفته می
ِ﴿يرسل عليكام شواظ من نار و نحاس فال تنترصان﴾ َِ ْ َ َ ٌُ َ ْ َُ ٍُ ٌ ْ ْ َُ 8.که منظور از نحاس شعلۀ بدون دود است7ُ

این حالت به نحاس این است که در رنگ شبیه رنگ وجه تسمیه . گویدعرب به مس نیز نحاس می
.مس است؛ یعنی زردي که متمایل به سرخی شدید است

آورده که اصل» نحس«بندي معناي مشترك جامع در استعماالت واژه راغب اصفهانی در جمع
اى بدون دود این است که افق و کرانۀ آسمان مانند رنگ مس سرخ رنگ شود؛ یعنى شعلهنَحس

صاحب کتاب التحقیق . 9صورت مثلى براى هر چیز شوم و ناخوشایند، در آمده استاین معنى بهو 
نویسد که نحوست برخالف سعادت است و سعادت گی اشاره کرده و مینیز به معناي شدت تیره

.10حالتی است که صفا، خیر و صالح اقتضا دارد ولی نحوست مانع از این امور است
نحس در استعمالت آن در کتب لغت باید متذکر شد که همانگونه که در مورد معناي واژة 

طبیعی مانند آسمان غبار آلود، باد سرد رو به رو زمانی که با وقایع غیرشود، عربمشاهده می

536ص : 1، ج.م1998؛ ابن درید، 144ص : 3، ج.ق1409فراهیدي، . 3
227ص : 6، ج.ق1414؛ ابن منظور، 200ص : 3، ج.ق1421ابن سیده، . 4
185ص : 4تا، جازهري، بی. 5
394ص :  2، ج.ق1420فیروز آبادي، . 6
95/الرحمن. 7
110ص :  4جش، 1375؛ طریحی، 401ص :  5، ج.ق1404ابن فارس، . 8
794ص .: ق1412راغب اصفهانی، . 9

55ص : 12ش، ج1368مصطفوي، . 10
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بدین . برد و سپس در موارد ناخوشایند به صورت گسترده به کار برده استشد به کار میمی
مواجهه با امري خارجی که موجب مشقت شود، واژة نحس به کار توان گفت که هنگام ترتیب می

در مورد نحوست ایام نیز باید متذکر شد که موارد استعمالی نشانگر این مطلب است که . رودمی
.افتدنحوست ایام ذاتی نیست؛ بلکه به خاطر وقایعی ناگواري است که در آنها اتفاق می

نحوست ایام از منظر قرآن کریم. 1

سوره قمر و یک بار به 19یک بار به صورت مفرد در آیۀ » نحس«انگونه که اشاره شد واژة هم
شایان توجه است که هر دو آیه، . سوره فصلت بکار رفته است16در آیۀ » نحسات«صورت جمع 

.مربوط به عذاب قوم عاد است
َ﴿فأما:قرآن کریم دلیل نزول عذاب بر قوم عاد را چنین بیان کرده است ِعاد فاستكربوا يف األرض َ ْ َ ْ ِ ُ َ ٌْ َ َ

ِبغري احلق و قالوا من أشد منا قوة أ و مل يروا أن اهللاََّ الذي خلقهم هو أشد منهم قوة و كانوا بآياتنا  ِ ِ ِِ ُِ ََ َّ َ ُ ْ َ َّ ْ ًَ ًُ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُْ ُْ ُّ َ َّ َُّ َ َ ََ َّ َُّ ْ َ ِّ َْ ِ
ُجيحدون َ ْ آیا » از ما نیرومندتر کیست؟«: گفتندو اما عادیان، به ناحقّ، در زمین سر برافراشتند و «11﴾َ
اند که آن خدایى که خلقشان کرده خود از ایشان نیرومندتر است؟ و در نتیجه آیات ما را ندانسته

شود استکبار و انکار آیات خداوندي موجب نزول چنانکه از آیه برداشت می» .کردندانکار مى
َ﴿فأرسآیۀ بعد با جملۀ. عذاب بر ایشان شده است ْ َ ِلنا عليهم رحيا رصرصا يف أيام نحسات﴾َ َ ٍ َّ ْ َْ ِ ً ًَ َْ ِ ِ َ شروع َْ

عطف در این آیه از نوع سببیت است، یعنی . 12عاطفه دانسته شده است» فاء«شده است و حرف 
دربارة . اعمال قوم عاد که در آیات قبلی گزارش شده، موجب نزول عذاب بر ایشان شده است

ذیب قوم عاد باشد، داللت صریحی به این مسئله در آیه اینکه نزول عذاب بالفاصله بعد از تک
.وجود ندارد

در سورة مبارکۀ قمر نیز به داستان عذاب قوم عاد اشاره شده و در آنجا نیز علت عقاب، تکذیب 
ُ﴿كذبت عاد فكيف كان عذايب و نذر﴾:آنها بیان شده است َُّ َ ََ َ ٌ َِ َ ْ َ ْ پس . عادیان به تکذیب پرداختند«13َ

در ادامه به نوع عذاب ایشان پرداخته شده که همان » ؟]ى من[عذاب من و هشدارها چگونه بود 

15/فصلت. 11
294ص : 28، ج.ق1418صافی، . 12
18/قمر. 13
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ٍّ﴿إنا أرسلنا عليهم رحيا رصرصا يف يوم نحس مستمر ﴾.بر ایشان است» ریح صرصر«ارسال  ْ ُ َ ْ ْ َ ِْ َ ٍ ْ ْ ََ َِّ ِ ً ًَ َْ ِ ِ َ ْ َ ما بر «14ِ
] به عنوان عذاب[رد اش استمرار داشت، تندبادى سخت و بسیار سآنان در روزى شوم که شومى

.»فرستادیم
مفسران در مورد اینکه آیا روزهاي عذاب قوم عاد ذاتا نحس بوده و یا اینکه این نحوست به 

شود که از ظاهر آیات برداشت می. خاطر وقایع رخ داده در ایام عقوبت است، اختالف دارند
االتی وارد است که به بررسی اما بر این دیدگاه اشک. نحوست ایام عذاب قوم عاد ذاتی بوده است

.آنها خواهیم پرداخت
اشکال نخست بر این فرض بدین گونه است که اگر روزهاي عذاب قوم عاد ذاتی باشد، 

شدند در صورتی که آنان هاي دیگر نیز گرفتار این نحوست میبنابراین، هم زمان مردم در سرزمین
ین عدالت خداوند، اقتضا دارد که نحوست عدم رخداد این امر و همچن. مستحق این عذاب نبودند

اند ایام مطرح شده در آیات مطلق نبوده بلکه نسبی باشد؛ یعنی فقط قومی مورد عذاب قرار گرفته
را شامل شود و همانگونه که اغلب مفسران بیان کرده اند، نحوست ایام مخصوص قوم عاد بوده 

.15است
ن بود، باید تمام روزهاي هفته منحوس باشد، اشکال دوم بر نحوست ذاتی ایام اینکه اگر چنی

آمده و داللت دارد این که این ایام چندین روز بوده )أَیامٍ نَحِسات(سورة فصلت 16زیرا در آیۀ 
کند، چنانکه مفسران در این که سورة قمر البته به صراحت این مطلب را تأیید نمی19آیۀ . است

در صورت اول مفهومش این است .اندر اختالف شدهدچا» نحس«است یا » یوم«صفت » مستمر«
که حوادث آن روز هم چنان استمرار یافت و در صورت دوم معنایش این است که نحوست این 

دهد که عذاب آیات سورة حاقه نشان میبه هر حال. 16روز ادامه یافت تا همگى را هالك کرد
َ﴿و أما عاد ف.آنان هفت شب و هشت روز بوده است ٌ ََّ ٍأهلكوا بريح رصرص عاتية َ ِ َِ ٍ َ َْ ٍ ِ ِ ُ ْ ْسخرها عليهم )6(ُ ْ َ َِ َ َ َّ

19/قمر. 14
135ص : 17ش، ج1364؛ قرطبی، 287ص : 9، ج1372طوسی، . 15
39ص : 23ش، ج1371مکارم شیرازي و همکاران، . 16
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ْسبع ليال و ثامنية أيام حسوما فرتى القوم فيها رصعى َ ِ َِ ُ َّ َ َْ ُ َ َ َْ َ ً َ َْ ََ َ ٍ َ ٍكأهنم أعجاز نخل خاوية ﴾ٍ َ ْ ُِ ٍَ ْ َُ ْ َّ َ ] وسیله[و اما عاد، به «17َ
ب و هشت روز پیاپى بر آنان آن را هفت ش] که خدا. [تندبادى توفنده سرکش هالك شدند

. »اندهاى نخلهاى میان تهىدیدى، گویى آنها تنهمردم را فروافتاده مى] مدت[در آن : بگماشت
اى از زمان است، نه روز قطعهالبته برخی از مفسرین بر این اعتقادند منظور از یوم در آیات فوق 

18..لغوى که یک هفتم هفته است

عالوه بر نقدهاي فوق . نحوست ایام، در قرآن را بررسی کردیماشکالت نظریۀ ذاتی بودن 
شواهدي نیز وجود دارد که بر این نکته داللت دارند که نحوست ایام به خاطر وقایع رخ داده در 

از جمله این شواهد اینکه در قرآن کریم عالوه بر اینکه به نحوست ایام اشاره شده . آنها است
ِ﴿و الكتاب املبني . ی از ایام یاد شده استاست، از مبارك بودن بودن برخ ِ ُْ ِ ِ ْ ٍإنا أنزلناه يف ليلة مباركة )2(َ ٍَ َ ُ َْ َ ِْ ُ َ ْ ََّ ِ

َإنا كنا منذرين﴾ ِ ِ ْ َُّ ُ َّ ] زیرا[ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم، ] که[سوگند به کتاب روشنگر، «19ِ
و از شب قدر در .20استکه منظور از شب مبارك در آیه، شب قدر » .که ما هشداردهنده بودیم

ٍ﴿ليلة القدر خري من ألف شهر﴾.قرآن با عظمت بزرگی یاد شده است ْ َ َ ُِ ِْ ْ َ ََ ْ ٌ ْ َْ شبِ قدر از هزار ماه «21ِْ
ِ﴿تنزل املالئكة و الروح فيها بإذن رهبم من كل أمر سالم هي حتى مطلِع الفجر﴾» ارجمندتر است ٍ ِْ َ ْ ُ ََ ْ َ ِّْ َ َ ٌ َ ْ ْ ِّ َ َُّّ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ِ ْ ِ ُ َ َْ در «22ُ

فرود ] که مقرّر شده است[فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، براى هر کارى ] شب[آن 
برگشت معناى مبارك بودن آن شب و سعادتش به این است که «)ره(طباطبائیبه گفتۀ عالمه » آیند

عبادت در آن شب داراى فضیلت است و ثواب عبادت در آن شب قابل قیاس با عبادت در سایر
اند شبها نیست، و در آن شب عنایت الهى به بندگانى که متوجه ساحت عزت و کبریایى شده

شود مبارك بودن این شب به خاطر واقعه و خیري است که چانچه مشاهده می» 23.نزدیک است
خداوند در آن قرار داده است چه آنکه قبل از ظهور اسالم ماه رمضان وجود داشته است ولی در 

6-7/حاقه. 17
70ص : 19، ج.ق1390، طباطبائی. 18
2-3/دخان. 19
224ص : 9تا، جطوسی، بی: ك.ر. 20
3/قدر. 21
4/قدر.  22
72ص: 19، ج.ق1390طباطبائی، . 23
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از داده است چه آنکه قبل از ظهور اسالم ماه رمضان وجود داشته است ولی در مورد هیچ یک
.هاي آن به این اندازه فضیلت نقل نشده استشب

در قرآن موثر است اینکه نباید به معناي ارتکازي و » نحس«نکتۀ دیگري که در فهم معناي واژه 
رایج امروزي این آیات را تفسیر کرد؛ همانگونه که در بخش لغوي اشاره شد، معناي امروزي که 

مفسران متقدم نیز در کتب تفسیري خود به . ه آن استشود معناي ثانویاز واژه نحس برداشت می
.اندگرفته25و روز باد نابود کننده24معانی همچون شدت، مشقت

با توجه به قراینی که . آنچنان که از نظر گذشت، عرب باد بسیار سرد را نیز نحس خوانده است
زیرا در آیاتی . 26باشدروز بسیار سرد» یوم نحس«در آیات وجود دارد، احتمال دارد که منظور از 

ٍ﴿كأهنم أعجاز نخل خاوية﴾که در مورد نابودي قوم عاد است، از تعابیري همچون َ ْ ُِ ٍَ ْ َُ ْ َّ َ ُ﴿كأهنم أعجاز 27َ ْ ََّ ْ ُ َ َ
ٍنخل منقعر﴾ ِ َ ْ ُْ ٍ ْ﴿ما تذر من يش:و در سوره ذاریات آمده است28َ َ ْ ِ ُ َ ِء أتت عليه إال جعلته كالرميم﴾َ ِ ِ ٍَّ َْ ُ َ َ َْ ْ ََ ََّ ِ ه ب«29َ

آن باد، طوفان نبوده «بنابر این » .گردانیدوزید آن را چون خاکسترِ استخوان مرده مىهر چه مى
است، زیرا از منهدم شدن عماراتشان سخن نرفته است، همین قدر فرموده که در اثر آن باد، مانند 

ده، مانند آید که آن باد، باد بسیار سردى بوکرد، از این به نظر مىچیز پوسیده و خشکیده مى
وزند، در اثر وزیدن هفت شب و هشت روز، هوا چنان سرد شده که خون بادهایى که از قطبین مى

اند، و سرما به قدرى شدید بود که در بدنهایشان منجمد شده و همه مانند تنۀ درخت به زمین افتاده
» 30.ریزد و خاك شودکرد، مانند زمینى و دیوارى که در اثر سرما بقوام مىهر چیز را منجمد و بى

58ص : 27، ج.ق1412؛ طبري، 738ص : 3، ج.ق1423مقاتل بن سلیمان، . 24
780ص : 2، ج.ق1415نیشابوري، . 25
286ص : 21، ج.ق1419فضل اهللا، . 26
7/حاقه. 27
19/قمر. 28
42/ذاریات. 29
420ص : 9ش، ج1375قرشی، . 30
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)ع(بررسی نحوست ایام در روایات معصومان. 2

هاى دربارة سعد و نحس ایام هفته و سعد و نحس ایام ماه) ع(احادیث بسیاري از معصومان 
اینک . هاى رومى رسیده، که در نهایت کثرت استهاى فارسى و از ماهعربى و نیز از ماه

در این میان روایات اهل سنت در این باره . ها خواهیم پرداختبندي این احادیث و مفاد آنبه دسته
اند را بیان و نظر مفسران عامه را درباره این احادیث بازگو نقل نموده) ص(که از پیامبر اسالم 

.کنیممی
اول روایاتی هستند که مطلقا بعضی از : توان به سه دسته تقسیم کردروایات در این زمینه را می

اند و روایات دسته دوم روایاتی هستند نحوست ایام را به طور مطلق رد منحوس شمردهایام سال را 
.انداند، روایات دسته سوم دلیل و نحوه رفع منحوسات را بیان نمودهکرده

روایاتی به طور مطلق بر نحوست ایام داللت دارند. 2-1

َتوقوا احلجامة يوم األربعاء و (:فرمودند) ع(رسیده که به حسنین ) ص(در حدیثی از پیامبر اسالم  َ ْ َ َ ُ َِ ِ َْ َ َْ َ ْ َِّ َ
ٌيوم اجلمعة فإن األربعاء نحس ْ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ُ َِ َ ْ َّ َ ِْ َّمستمر و فيه خلقت جهنَّم و يف يوم اجلمعة ساعة ال حيتجم فيه أحد إال ِ َِ ٌ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ُ ُ ٌّ ْ ُِ َ َ ٌْ ْ َِ ِ ِ ُ

َمات دائم است و در آن چهارشنبه روز نحساز حجامت چهارشنبه و جمعه بپرهیزید که«؛ 31)َ
» .اند، و در جمعه ساعتى هست که هر کس حجامت کند تلف شوددوزخ را آفریده

از امام ) ع(البته نظیر این روایت در کتب دیگر حدیثی موجود است؛ چنانکه از امام صادق 
ُو قال الصادق ع(: اندنقل کرده) ع(علی  َِ َّ ْقال أمري املؤ-ََ ُْ َُ ِ َ َمنني عَ ِ َينْبغي للرجل أن يتوقى النُّورة يوم ِ َ َّْ َ َ َ ُ َ ََ ََّ ْ َ ِ ِ ِ

ِاألربعاء َ ِ َْ ٍفإنه يوم نحس- ْ ْ ْ َ َُ َُّ ِ ِمستمر و جيوز النُّورة يف سائر األيامَ َّ ََ ْ ِ ِ َِ َ ُ ٍّ ْ ُِ ُ َُ براي مرد، شایسته است که از نوره «32)َ
ر است و نوره گذاري در سایر ایام گذاشتن در روز چهارشنبه بپرهیزد؛ زیرا که آن روز نحس پایدا

».جایز است

125ص .: ق1404ابن شعبه حرانی، . 31
120ص : 1، ج.ق1413ابن بابویه، . 32
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در روایات اهل سنت نیز به نحوست ایام اشاره شده است، از عایشه نقل شده است که گفته 
ٍيوم نحسكان رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم يقول(است ْ ْ ََ ) ص(رسول خدا «؛ 33)يوم األربعاءِ

».فرمود که روز نحس، روز چهارشنبه استمی

روایات منکر نحوست ایام. 2-2

مردم را از نحس دانستن ایام به طوري که ) ع(از سوي دیگر روایاتی موجود است که معصومان 
از جمله در حدیثی آمده است که یکى از یاران امام . اندآن روز مانع از انجام فعل شود، باز داشته

راه انگشتم مجروح شده رسیدم در حالى که در مسیر) ع(خدمت حضرت : گویدمى) ع(هادى
بود، و سوارى از کنارم گذشت و به شانه من صدمه زد، و در وسط جمعیت گرفتار شدم و لباسم را 

با ما : امام فرمود! خدا مرا از شر تو اى روز حفظ کند، عجب روز شومى هستى: پاره کردند، گفتم
شمرى؟ آن مرد عرض مىو روز را که گناهى ندارد گناهکار! گویى؟ارتباط دارى و چنین مى

کند از شنیدن این سخن به هوش آمدم و به خطاى خود پى بردم، عرض کردم اى موالى من مى
:افزود) ع(طلبم، امام کنم، و از خدا آمرزش مىمن استغفار مى

ِما ذنب األيام حتى رصتم تتشأمون هبا إذا جوزيتم بأعاملكم ف« ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ِ ِ َّ َُ َ َ ُ َّ ِْ ُ َ َّ َُ َ َِ َ ْ ِ روزها چه گناهى «؛»َيهاْ
شمرید هنگامى که کیفر اعمال شما در این روزها دامانتان را دارد که شما آنها را شوم مى

کنم و این عرض کردم من براى همیشه از خدا استغفار مى«:گویدراوى مى! ؟»گیردمى
.34»توبه من است اى پسر رسول خدا

:امام فرمودند

ْو اهللاَِّ ما ينفعكم ( َُ ُ َ ََ َّو لكن اهللاََّ يعاقبكم بذمها عىل ما ال ذم عليها فيه أ ما علمت يا حسن أن اهللاََّ ْ َ ََ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ََ ْ َ َّ َ ِّ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ُ
َهو املثيب و املعاقب و املجازي باألعامل عاجال و آجال قلت بىل يا موالي قال ع ال تعد و ال  َ َ َ ْ ْ ُْ ُْ َُْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ ً ًَ ََ ُ َ ِْ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُ

ِعل لأليام صنعا يف حكم اهللاََّْجت ً ْْ ُ ُ َّ َِ ْ ِ َ ِ ْ(.

135ص : 6، ج.ق1404سیوطی، . 33
482ص .: ق1404ابن شعبه حرانی، . 34
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کند به مذمت کردن چیزى که اى ندارد، خداوند شما را مجازات مىاین براى تو فایده«
دهد، و جزاى اعمال را در دانى که خداوند ثواب و عقاب مىنکوهش ندارد، آیا تو نمى

عمل را تکرار مکن و براى دیگر این:این سرا و سراى دیگر خواهد داد، سپس افزود
35»قرار مدهروزها در برابر حکم خداوند کار و تاثیرى

تر این حدیث شریف داللت دارد که روزها فی حد ذاته داراي شر نیستند، و به تعبیر دقیق
اگر روزها هم تأثیرى داشته باشد به فرمان خدا است، هرگز نباید براى آنها تأثیر مستقلى قائل شد «

د حوادثى را که غالبا جنبۀ کفارة اعمال نادرست انسان دارد به تأثیر ایام ارتباط داد و خود را و نبای
.36»تبرئه کرد

آمده است که ایشان در جواب مردي که از پایۀ علم نجوم ) ع(در روایتی دیگر از امام صادق
َله أصل قال نعم قلت حدثني عنْه قال«:پرسید فرمودند ْ َ ٌ ََ ْ ُ َُ َ َ ْ َُ ُِ ِّ َْ َأحدثك عنْه بالصعب و ال أحدثكَ َُ ُِّ َِّ َ ْ َّ ُ َُ َُ ِ ِ ِبالنَّحسَ ْ َّإن ِ ِ

َاهللاََّ جل اسمه فرض صالة الفجر ألول ساعة فهو فرض و هي سعد و جعل الظهر لسبع ساعات و هو  َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ُ َُ ٍ ِ ٍ َِ ٌ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ِْ ُّ َ َ َ َ ََ ْ ٌَّ َِ ِ َ ِ
ِفرض و هي سعد و جعل العرص لت ِ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َْ َ ٌ ِ ٌ ِسع ساعات و هو فرض و هي سعد و املغرب ألول ساعة من الليل َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ََّ ِ ٍ ِ ٍَ ٌ ََ َ َ ْ َ ِْ َ ِ ْ َْ ٌَ ِ ُ ِ

ْو هو فرض و هي سعد و العتمة لثالث ساعات و هو فرض و هي سعد َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ِْ ٌِ َ ٌَ َ َ َ َُ ٍُ ِ ِ َ آیا علم نجوم داراي پایه «.37»ٌْ
دهم که آن فرمودند به تو خبر می) ع(امام . خبر کنیدگفتم مرا از آن با . بله: فرمود) ع(است؟ امام
باشد و نه نحس؛ خداي جلیل، نماز صبح را در اولین ساعت واجب کرد و آن واجب و دشوار می

سعد است و عصر را در نهمین سعد است و ظهر را در ساعت هفتم قرار داد و آن هم واجب و
را در اولین ساعت شب قرار داد و آن نیز ساعت قرار داد و آن نیز واجب و سعد است و مغرب

.واجب و سعد است و سومین ساعتی که از شب گذشت نیز واجب و سعد است
در این بین، برخی از مفسران اهل سنت به نادرستی، روایات نحوست ایام را به شیعیان منتسب 

در صورتی که این 38»ن ركنيّو إنام هو نزغات شيعية ال تستند إىل ركن من الدي«: انداند و آوردهکرده

483ص .: ق1404ابن شعبه حرانی، . 35
47ص : 23ش، ج1371مکارم شیرازي و همکاران، . 36
265ص : 4، ج.ق1379ابن شهر آشوب، . 37
87ص : 27تا، جمراغی، بی. 38
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سخن مراغی با توجه به روایات مطرح نادرست است و عالوه بر آن روایات نحوست ایام از صحابه 
به طوري که بعضى از علما آن روایاتى را . 39شودو تابعین در کتب تفسیري ایشان به وفور یافت می

و خیلى هم بعید نیست، براى اینکه اند که نحوست بعضى از ایام را مسلم گرفته حمل بر تقیه کرده
تفال به زمانها و مکانها و اوضاع و احوال و شوم دانستن آنها از خصایص عامه است که خرافاتى 

شود و از قدیم االیام تا به امروز این ها و طوایف مختلف آنان یافت مىبسیار نزد عوام از امت
.40خرافات در بین مردمان مختلف رایج بوده است

:نویسنددر مورد سند روایات نحوست ایام نیز می)ره(طباطبائیعالمه

این روایات که در جوامع حدیث نقل شده، و در کتاب بحار االنوار احادیث زیادى از «
آنها نقل شده، و بیشتر این احادیث ضعیفند، چون یا مرسل و بدون سندند، و یا اینکه 

آنها سندى معتبر دارد البته به این معنا که قسمتى از سند را ندارند، هر چند که بعضى از
» 41.خالى از اعتبار نیست

با صرف نظر از ضعیف بودن اکثر روایات نحوست ایام، باید به این نکته توجه کرد که معناي 
هاي قبلی تحقیق به معناي لغوي در کالم اهل بیت چیست؟ در این راستا در قسمت» نحس«واژة 

معنایی غیر از معناي استعمالی ) ع(ل باید بررسی نمود که آیا اهل بیت این کلمه پرداخته شد، حا
اند؟مشهور بین مردم را براي این واژه بکار بسته

در مواردي غیر مسئلۀ . در مورد ایام بکار رفته است» نحس«اغلب واژة ) ع(در روایات اهل بیت
ْلن(.ایام، در مورد سختی و مشقت نیز بکار رفته است َتعرَ ْ ُحالوة السعادة حتى تذاق مرارة َفُ ُ َّ َُ َ َ ََّ َ ََ َ َ َ َِ

در شرح این » شود شیرینى نیکبختى تا این که چشیده شود تلخى بدبختىشناخته نمى«؛ 42)ْالنَّحس
حدیث آمده است که مراد، اخبار از واقع است و این که تا کسى تلخى بدبختى را نچشد شیرینى 

داند مثل این که تا کسى تلخى بیمارى را نچشیده باشد، ا نمىشناسد و قدر آن رنیکبختى را نمى

135ص : 6، ج.ق1404سیوطی، . 39
74ص : 19، ج.ق1390طباطبائی، . 40
72ص : 19، ج.ق1390طباطبائی، . 41
167ص : ش1366تمیمی آمدي، . 42
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شناسد و همچنین تا تلخى فتنه و خوف را نچشد، شیرینى امنیت شیرینى صحت را چنانکه باید نمى
در روایات دیگر کلماتی چون . 43داند، و همچنین در سایر مراتبو عافیت را چنانکه باشد نمى

َخالد بن نجيح عن أيب عبد اهللاَِّ ع قال(است؛ مانند حدیثشوم به کار رفته که مترادف نحس َ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ٍ ِ َ ِ َ :
ُتذاكرنا الشؤم عنْده قال الشؤم يف ثالثة يف املرأة و الدابة و الدار فأما شؤم املرأة فكثرة مهرها و عقوق  ُ ْ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ْ َ َّ َ َُ ِ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ َ ُْ َّ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ ُّ ُّ ََ ِ ِ ِ َ

َّزوجها و أم َ َ َ ِْ ُا الدابة فسوء خلقها و منْعها ظهرها و أما الدار فضيق ساحتها و رش جرياهنا و كثرة َ َّ ََّ َ ُ َّ َ َ ُ ُْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ََّ َ ُِّ ِ ِِ َ ُ ِ َ َ ُ ُ
َعيوهبا ِ ُ گفتگو به میان » نحوست«در محضر امام صادق علیه السالم درباره : خالد بن نجیح گوید«؛ .44ُ

بودن زن، اما نحس. در زن، در مرکب، و در خانه: بدبختى در سه چیز است: آمد امام فرمود
باشد، و در مرکب سنگین بودن کابین او، و ناسازگارى و فراهم ساختن ناخوشنودى شوهرش مى

رام نبودن و سرکشى است که نگذارد بر آن سوار شوند، و شومى خانه در کوچک بودن صحن 
ٍو عنْه قال سمعت أبا جعفر ع (نیز حدیث و» .باشدحیاط و داشتن همسایگان بد و عیوب زیاد مى َ َْ َ َ ْ ُ ََ ُ َِ َ َ

ُيقول ُ َال يرض الصائم ما صنَع إذا اجتنَب ثالث خصال الطعام و الرشاب و االرمتاس يف املاء و النِّساء و َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ََ َ َ ْ َ َ َِ َْ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُّّ ٍُ َ ِ َ
َالنَّحس َمن الفعل و القول و الغيبة تفْ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ِْ ُطر الصائم و عليه القضاءِ َ َُ ََ ِّْ َِ ِْ َ چنانکه از احادیث فوق فهمیده 45)َّ

.میشود نحوست به معناي ناصالح، ناشایسته است
در متن اغلب احادیث نحوست ایام، از نوره گذاشتن و حجامت نهی شده است در صورتی که 

ن اینکه همانطور که بیان شد ضم. اگر نحوست این روزها ذاتی باشد، باید تمام افعال را در بر گیرد
روایاتی وجود دارد که تعدادي از آنها با این روایات مخالف و تعدادي مقید این روایات هستند 

.که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت

66ص : 5ش، ج1366آقا جمال خوانساري، . 43
152ص .: ق1403ابن بابویه، . 44
23ص .: ق1408اشعري، . 45
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اندروایاتی که علت نحوست ایام و چگونگی رفعش را بیان کرده. 2-3

از . ، دلیل نحوست نیز بیان شده استاندبعضا در روایاتی که ایامی را منحوس شمرده
است که شخصی از ایشان درباره اینکه کدام ) ع(آن روایتی از امیرالمومنین جمله

فرمایند که چهارشنبه چهارشنبه است که باعث تطیر و تشوم شده است؟ امام در پاسخ می
ود را کشت آخر ماه است که آن را محاق گویند و در آن روز بود که قابیل هابیل برادر خ

و روز چهار شنبه بود که نمرودیان ابراهیم را در آتش افکندند و روز چهار شنبه بود که او 
را در منجنیق گذاشتند و روز چهار شنبه بود که حقتعالى فرعون را به دریا غرق کرد و روز 

ى چهارشنبه بود که حقتعالى قوم لوط را وارونه کرد و روز چهارشنبه بود که حقتعالى باد
که حامل ابر نبود بر قوم عاد فرستاد و جمیع آنها را چون استخوان پوسیده ریزه ریزه کرد و 
روز چهارشنبه بود که باغ کسانى که میوه باغ را از فقراء و مساکین منع کردند مثل تل 

. 46ریگى شد که هیچ میوه در آن نباشد
نقل شده ) ع(روایتی از امام رضا در .در روایات از روزه گرفتن در روز عاشورا نهی شده است

ُذلك يوم صامه األدعياء من آل زياد لقتل احلسني ع و هو يوم يتشأم به آل حممد ص و يتشأم به أهل «که ُ ْْ َُ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َّ ِ َّ َُ َّ ُ ٌ ْ َ ُ ُ َ ٌَ ََ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ُ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ
ِاإلسالم و اليوم الذي يتشأم به أهل اإلسالم َِ َْ ُ ُ ِْ ِْ ُ َّ ْ ْْ َ ِ ِِ َّ َ َ َ ْ َ ِال يصام و ال يتربك بهَ ِ ُ َّ َ َُ ُ َ َ َُ به خاطر اینکه در روز عاشورا 47»َ

مبارك ) ع(اشقیاء دشت کربال این روز را به خاطر شهادت سرور جوانان بهشت، امام حسین 
با توجه به روایات روشن . انداند، مؤمنان را از روزه در این روز نهی کردهاند و روزه گرفتهدانسته

اند، وقایع ناگواري آن هم به صورت مکرر اتفاق افتاده می که نحس شمرده شدهاست که در ایا
:نویسندمی)ره(طباطبائیدر این باره عالمه . است، مانند آخرین چهارشنبه ماه

معلوم است، رعایت ایام منحوسه و دوري از امور مطلوب و حوایجی که که انسان از «
شود و عدم اعتناء و و تقویت روحیۀ دینی میبرد موجب تحکیم تقوي کسب آنها لذت می

247ص : 1ج. ق1378ابن بابویه، . 46
146ص : 4، ج.ق1407کلینی، . 47
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کند، موجب اهتمام به آنها، و کوشش افسار گسیخته در بر آوردن آنچه که نفس هوس می
بنا بر این، . رویگردانی از حق و هتک حرمت دین و مانع از کمک اولیائش خواهد شد

و اسباب هاى معنوى است، که از عللبرگشت نحوست این ایام به جهاتى از شقاوت
اعتنایى به آن گیرد که به نوعى از ارتباط، مرتبط به این ایام است، و بىاعتبارى منشأ مى

»48.شودعلل و اسباب باعث نوعى شقاوت دینى مى

:در لسان روایات اموري نیز براي رفع نحوست بیان شده است که این امور بدین شرح است

صدقه. 2-3-1

ُمن تصدق بصدقة حني يصبح أذهب اهللاَُّ عنْه «: که فرمودندنقل شده است) ع(از امام صادق  َ ُ ْ ُ َ َ َْ ََ ْ َ ََ ِ ِِ ٍ َ َّ َ َ
َنحس ْ ِذلك اليومَ َْ َ ْ ِ آن روز را اى بدهد، خداى عزّ و جلّ پیشامد نحسکسى که بامدادان صدقه«49»َ

».کنداز او دفع می

خواندن آیه الکرسی. 2-3-2

ِعلی بن إبراهيم عن أبيه عن َ َِ ِ َ ْ ْ ُ َْ َِ َابن أيب عمري عن محاد بن عثامن قالِ َ َ َْ ْ َُ َّ َ َ ُِ ِْ ْ ِْ ٍ ِ ُقلت أليب عبد اهللاَِّ ع أ يكره السفر : َ َّ ََ ُُ ُ ْْ َ ِ َِ ُِ َ ْ
ْيف يش َ ِء من األيام املكروهة األربعاء و غريه فقال افتتح سفرك بالصدقة و اقرأ آية الكريس إِ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ُُ ْْ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ََْ َ َّ ْ َ َ َّ َْ َ َِ ِ َ ََ َ ِِ َذا بدا لكٍَ َ َ َ َ50.

مانند چهارشنبه و غیره آغاز کردن سفر مکروه در روزهاى نحس: گفتم) ع(به ابو عبد اللَّه صادق 
.سفرت را با صدقه آغاز کن و آیۀ الکرسى را تالوت کن:است؟ ابو عبد اللَّه گفت

که مانند طلسم تالوت آیۀ الکرسى نه بخاطر الفاظ آن استالبته باید به این نکته توجه شود که 
و جادو اثر بگذارد، بلکه انسان باید با تالوت این آیه متذکر شود که همۀ موجودات در حفظ و 

72ص : 19، ج.ق1390طباطبائی، . 48
269ص : 2، ج.ق1413؛ ابن بابویه، 6ص : 4، ج.ق1407کلینی، . 49
283ص : 4، ج.ق1407کلینی، . 50
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مراقبت خدا است پس در همۀ آنات و ساعات سفر به حفظ و رعایت و مراقبت خدا دلگرم باشد و 
.دچنانکه این مضامین در این آیه شریفه وجود دار.51خود را در پناه او قرار دهد

روزه. 2-3-3

ْألن الصادق ع أخرب بأن (.شوددر بعض روایات عنوان شده که صیام باعث رفع نحوست ایام می َ ََّ ِ ََ َ ْ َ ِ َِّ
ُاهللاََّ تعاىل خلق النَّار يف ذلك اليوم و فيه أهلك اهللاَُّ القرون األوىل و هو يوم ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َُ َْ َُ ْ ْ َ ْ ََ ُ ََ ِ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ ٍنحسَ ْ َمستمر فأحَ َ َ ٍّ ْ ُِ َب أن يدفع َ َ ََّ ْْ َ

َالعبد عن نفسه نحس ْ ْ ْ ََ َ ُِ ِ ْ َ ِذلك اليوم بصومهْ ِ ِْ َ ْ َِ ِ َْ در مورد استحباب روزه چهارشنبه در ) ع(امام صادق 52)َ
دهه وسط این است خداوند متعال آتش را در چنین روزى آفرید و نیز در همین روز حقّ تعالى 

اش است؛ لذا حقّ تعالى دوست دارد بندهطوائف و امم گذشته را هالك فرمود و این روز نحسى
.نحوست این روز را با گرفتن روزه از خود دور کند

)ع(والیت معصومان . 2-3-4

) ع(آقاى من، از حضرت صادق: عرض کردم) ع(گوید به حضرت امام هادى ابی نواس می
رم و به شما عرضه خواهم آنها را بیاوراجع به روزهاى ماه چیزهائى و اخبارهائى به من رسیده می

سید من : و عرضه داشتم. بیاور من آنها را آورده با نظر امام تصحیح نمودم: فرمود) ع(امام . بدارم
ها نسبت داده شده که شمرده شده و به بعضى از آنها خطرها و نحسبسیارى از روزهاى ماه نحس

که گاهى . نها الزمست رهبرى فرمامانع از رفتن من بدنبال کار است، مرا به آنهائى که احتراز از آ
ْيا سهل، إن لشيعتنَا بواليتنَا عصمة، لو «:فرمود) ع(ضرورت است که بدنبال حوائج خود بروم، امام  ْ َ َ َ ْ ََ َ ًُ ََّ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ

ِسلكوا هبا يف جلة البحار الغامرة و سباسب البيداء الغائرة، بني سباع و ذ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ٍَ َ ْ َ َ َ َّ َ ََ َْ ْ ْ ْ َِ َ ِ ِ ِ ُِ ِ ِئاب، و أعادي اجلن و اإلنس، ُ ْ ِ ْ َ ِّ َِْ ِ َ َ ٍ َ
ِألمنُوا من خماوفهم بواليتهم لنَا، فثق باهللاَِّ  ِ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َِ َ ِْ َ َّعز و جل(َ َ َ َّ ْ، و أخلص يف الوالء ألئمتك الطاهرين، و توجه )َ َّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ َّ َ ِ ِ َِّ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ

َحيث شئت، و اقصد ما شئت ْ َ ِْ َِ ْ ِ ْ َُ ْ ما والیتى که دارند نگهدار و پناه است، که اى سهل براى شیعیان :َ
آب و علف به میان درندگان و دشمن از جن اگر به عمق دریاها غوطه خورند و در دل بیابانهاى بى

278ص : 3ش، ج1363بهبودي، . 51
272ص : 1ش، ج1385ابن بابویه، . 52
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و انس راه پیمایند از خطرها در امان باشند، پس بخداى متعال اتکاء کن و در والیت به ائمه علیهم 
.»53برو و هر مقصدى را که دارىالسالم خالص باش، بعد به هر جا خواهى

شود که نحوست ایام ذاتی نیست؛ که اگر چنین نبود صدقه، صیام، از روایات برداشت می
توانست نحوست آنها بودن، نمی) ع(خواندن آیاتی از قرآن و تحت والیت حضرات معصومین 

: ت کرده که گفتدر خصال به سند خود از محمد بن احمد دقاق روایبه طوري. را بر طرف کند
نوشتم، و از مسافرت در روز چهارشنبه آخر ماه پرسیدم، ) ع(اى به امام ابو الحسن دوم نامه

مسافرت ) پرستانو خرافه(کسى که در چهارشنبه آخر ماه على رغم اهل طیره : در پاسخم نوشتند
ا هم بر کند، از هر آفتى ایمن خواهد بود، و از هر گزندى محفوظ مانده، خدا حاجتش ر

.54آوردمى
مالك در نحوست ایام نحس صرفاً تفال اند؛ بیان کرده)ره(طباطبائیبنابر این چنانکه عالمه 

زدن خود مردم است، چون تفال و تطیر اثرى نفسانى دارد و این روایات در مقام نجات دادن مردم 
هست که اعتنایى خواهد بفرماید اگر قوت قلبت به این حداست، مى) و نفوس(از شر تفال 

به نحوست ایام نکنى که چه بهتر، و اگر چنین قوت قلبى ندارى دست به دامن خدا شو، و 
به معنایی که مانع از فعل (- و مسئلۀ شوم شمردن اشیاء و روزها.55قرآنى بخوان و دعایى بکن

ر ذهنی، اي که در طوایف مختلف انسانی رسوخ کرده است و بیرون کردن این تصومسئله- )شود
تواند باشد؛ زیرا کسی که به خداوند ایمان ترین عامل میاعتقاد به خدا و عمل به معارف دین مهم

اش است و چنین شخصی هیچ داند که هیچ قدرتی باالتر از او نیست و همه چیز در سیطرهدارد می
.یابدگاه خود را در مقابل اتفاقات روزمره ذلیل نمی

277ص .: ق1414طوسی، . 53
386ص : 2ش، ج1362ابن بابویه، . 54
74ص : 19، ج.ق1390طباطبائی، . 55
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عقلینحوست ایام از نظر . 3

اى نحوست روز و یا مقدارى از زمان به این معنا است که در آن زمان به غیر از شر و بدى حادثه
رخ ندهد، و اعمال آدمى و یا حداقل نوع مخصوصى از اعمال براى صاحب عمل برکت و نتیجه 

.56خوبى نداشته باشد، و سعادت روز درست بر خالف این است
زمان ظرفی است که . از این جهت تفاوتی با هم ندارندهمۀ روزها مخلوق خداوند هستند و

انسان بتواند در آن به حوایج دنیایی و اخروي خویش دست یابد، شوم بودن قسمتی از زمان با این 
خواهد نماز به جاي آورد ولی شوم بودن زمان فرض کنید مومنی که می. هدف مغایر خواهد بود

شود و این موارد با هدف خلقت یعنی عبادات منافات خواهد مانع از انجام و تقرب به خداي تعالی 
ُ﴿و ماخلقت اجلن و اإلنس إال ليعبدون.داشت ُ َُ ْ َ َ َّ ََ ِ َّ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا «؛ 57﴾َ

َ﴿و اهللاَُّ غالب عىل.و این در صورتی است که خداوند برهمه چیز سیطره دارد» .بپرستند ٌ َأمره وَِ ِ ِ ْ َّلكن َ ِ
َأكثر الناس ال يعلمون﴾ ُ َ ََ ْ ِ َّ َ ْ .»دانندو خدا بر کار خویش چیره است ولى بیشتر مردم نمى» ؛58َ

البته از نظر عقل محال نیست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته باشند، بعضى داراى 
اثبات یا ویژگیهاى نحوست، و بعضى ویژگیهاى ضد آن، هر چند از نظر استدالل عقلى راهى براى

گوئیم ممکن است ولى از نظر عقل ثابت نفى چنین مطلبى در اختیار نداریم، همین اندازه مى
.59نیست

در قرآن از استغفار در سحرها ستایش شده که «: اند کهیکی از قرآن پژوهان معاصر آورده
و تجربه نیز البته که چنین است60»دانیمشود، در عنصر زمان خصوصیتى است که ما نمىمعلوم مى

اما باید توجه داشت که سحر، . نشان داده است که دعا در برخی اوقات به استجابت نزدیکتر است
ظهر یا عشاء از لحاظ زمان بودن با هم تفاوتی ندارند، ولی هنگامی که این اوقات در ظرف تشریع 

71ص : 19، ج.ق1390طباطبائی، . 56
56/ذاریات. 57
21/یوسف. 58
41ص : 23ش، ج1371مکارم شیرازي و همکاران، . 59
487ص : 8ش، ج1388قرائتی، . 60
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ز در مواجهه با امور ها نیالبته این خصلت. گیرداي به خود میشوند هرکدام خصلت ویژهواقع می
.کندانسانی تعریف پیدا می

شرح سخن اینکه شما زمانی را فرض کنید که زمین بوده و انسان یا موجود دیگري بر روي آن 
نباشد، حال اوقات از لحاظ خصوصیت چه تفاوتی با هم خواهند داشت؟ از سوي دیگر خداوند در 

َّ﴿و الل.آیات متعددي به ازمنه قسم خورده است َيل إذا عسعسَ َ َْ ِْ َو الصبح إذا تنفس﴾. ِ ْ ُّ ََّ َ َ ِ سوگند به «؛ 61ِ
که نشان دهنده عظمت این اوقات است » شب چو پشت گرداند، سوگند به صبح چون دمیدن گیرد

در سوي مقابل نیز برخی از اوقات شر نامیده . و تفاوتی ندارد که در کدام روزهاي هفته قرار گیرند
ِ﴿قل أعوذ بشدهاند،  ُ ُ َ ْ ِرب الفلقُ َ َْ ِّ َمن رش ما خلق) 1(َ َ َ ِّ َ ْ َو من رش غاسق إذا وقب﴾) 2(ِ َ ْ ََ َِ ٍ ِ برم پناه مى«: بگو«؛ 62ِِّ

پر واضح است که این » به پروردگار سپیده دم، از شرّ آنچه آفریده، و از شرّ تاریکى چون فراگیرد
مفسران نیز اشاره چانچه. گیردآید که در اجتماع انسانی قرار میشرّیت زمانی به وجود می

چون به اجرا هم. دهدانگیزى است که در آن رخ مىاند، مراد از شرّ شب، حوادث نفرتکرده
ها، دزدى، ترورها، کارهاى زشت و خالف و دیگر کارهایى که در ها و توطئهدرآوردن نیرنگ

.63شودریزى مىشب برنامه
ها به خاطر چیزهایى است روزها و شبو شرّ بودن توان گفت که مبارك یا نحسدر نتیجه می

اند؛ یعنى به خاطر مظروف است نه ظرف، ولى عرفاً به ظرف که در آن ظرف زمانى واقع شده
.64شودزمانى نسبت داده مى

17-18/ تکویر. 61
1-3/فلق. 62
625ص : 7، ج.ق1424مغنیه، . 63
99ص : 20ش، ج1387رضایی اصفهانی، . 64
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نتیجه گیري

با توجه به معناي خاصی که از نحوست، بدین ترتیب که نحوست روز و یا مقدارى از زمان به 
اى رخ ندهد و اعمال آدمى نتیجه خوبى زمان به غیر از شر و بدى حادثهاین معنا است که در آن

به نحوست ایام اشاره ) ع(نداشته باشد، در جامعه رایج است و اینکه در قرآن و روایات معصومان 
.شده، تحقیق عهده دار بررسی رابطه این معنا با معناي مستفاد از آیات و روایات است

ش؛ یعنی کتب لغت، آیات، عقل و روایات به بررسی این موضوع در این راستا در چهار بخ
:پرداخته شد و نتیجه به این صورت است که

در مورد معناي واژة نحس در استعماالت آن در کتب لغت باید متذکر شد که همانگونه . 1
، شود، عرب در زمانی که با وقایع غیر طبیعی مانند آسمان غبار آلود، باد سردکه مشاهده می

برد و سپس در موارد ناخوشایند به صورت گسترده به کار برده شد به کار میرو به رو می
توان گفت که هنگام مواجهه با امري خارجی که موجب مشقت شود، بدین ترتیب می. است

.رودواژة نحس به کار می
صورت سوره قمر و یک بار به19در قرآن، یک بار به صورت مفرد در آیۀ » نحس«واژة . 2

شایان توجه است که هر دو آیۀ . سورة فصلت بکار رفته است16در آیه » نحسات«جمع 
نحوست مطرح شده مربوط به وقایع اتفاق افتاده براي قوم عاد . مربوط به عذاب قوم عاد است

روز بسیار » یوم نحس«است که بسیار شدید و سخت بوده است و امکان دارد که منظور از 
.سرد باشد

به نحوست ایام اشاره شده است و البته دفع این نحوست، همچون ) ع(ر روایات معصوماند. 3
دادن صدقه، صیام، خواندن آیه الکرسی و پذیرش والیت ائمه، بیان شده است و چنانکه 

اند، مالك در نحوست ایام، صرفاً تفال زدن خود مردم است، بیان کرده)ره(طباطبائیعالمه 
رى نفسانى دارد و این روایات در مقام نجات دادن مردم از شر تفال چون تفال و تطیر اث

خواهد بفرماید اگر قوت قلبت به این حد هست که اعتنایى به نحوست است، مى) و نفوس(
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ایام نکنى که چه بهتر، و اگر چنین قوت قلبى ندارى دست به دامن خدا شو، و قرآنى بخوان و 
.دعایى بکن

یست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته باشند، بعضى داراى از نظر عقل محال ن. 4
هاى ضد آن، هر چند از نظر استدالل عقلى راهى براى هاى نحوست، و بعضى ویژگیویژگی

.اثبات یا نفى چنین مطلبى وجود ندارد

.در نهایت باید گفت از منظر قرآن، روایت، عقل و کتب لغت نحوست ایام ذاتی نیست

آخذمنابع و م

.قرآن کریم
.جامعه مدرسین: قم. الخصال). 1362. (ابن بابویه، محمد بن على
.نشر جهان: تهران. عیون أخبار الرضا علیه السالم.). ق1378(.ابن بابویه، محمد بن على
.کتاب فروشى داورى: قم. علل الشرائع). 1385. (ابن بابویه، محمد بن على

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ : قم. معانی األخبار). .ق1403. (ابن بابویه، محمد بن على
.مدرسین حوزة علمیۀ قم

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به : قم.من ال یحضره الفقیه.). ق1413. (ابن بابویه، محمد بن على
.جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم، دوم

.دارالعلم المالیین:بیروت. جمهره اللغه.). م1998. (ابن درید، محمد بن حسن
به تحقیق عبدالحمید . المحکم و المحیط األعظم.). ق1421. (ابن سیده، علی بن اسماعیل

.دارالکتب العلمیه: هنداوي، بیروت
تحف العقول عن آل الرسول صلى اهللا علیه و .). ق1404. (ابن شعبه حرانى، حسن بن على

.جامعۀ مدرسین، دوم: قم.آله
: قم. مناقب آل أبی طالب علیهم السالم). 1379. (رانى، محمد بن علىابن شهر آشوب مازند

.عالمه



75مرتضی سازجینی، حسین علوي مهر، محمد حسین شیرافکن... /نحوست ایام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر 

.مکتب االعالم االسالمی: قم. معجم مقاییس اللغه.). ق1404. (ابن فارس، أحمد بن فارس
.دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع: بیروت. لسان العرب.). ق1414. (ابن منظور، محمد بن مکرم

.نابی: تحقیق علی حسن هاللی، قاهره.تهذیب اللغه). تابی. (ر محمدازهري، ابو منصو
).عج(مدرسۀ اإلمام المهدي : قم. النوادر.).ق1408. (اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عیسى

شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر ). 1366. (آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین
.تهران، چهارمدانشگاه: تهران.الحکم و درر الکلم
.مرکز انتشارات علمى و فرهنگى: تهران. گزیده کافى). 1363. (بهبودي، محمد باقر

.دفتر تبلیغات: قم. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم). 1366. (تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد
.دار القلم: بیروت. مفردات ألفاظ القرآن.). ق1412. (راغب اصفهانى، حسین بن محمد

.پژوهشهاى تفسیر و علوم قرآن: قم. تفسیر قرآن مهر). 1387. (ایى اصفهانى، محمدعلىرض
کتابخانه : قم. الدر المنثور فى التفسیر بالماثور.). ق1404. (بکرسیوطى، عبدالرحمن بن ابى

.)ره(عمومى حضرت آیت اهللا العظمى مرعشى نجفى 
. ههامهصرفه و بیانه مع فوائد نحویالجدول فی إعراب القرآن و .). ق1418. (صافى، محمود

.دار الرشید، چهارم: دمشق
مؤسسۀ األعلمی : بیروت. المیزان فی تفسیر القرآن.). ق1390. (طباطبایى، محمدحسین

.للمطبوعات، دوم
ناصر خسرو، : تهران. مجمع البیان فی تفسیر القرآن). 1372. (طبرسى، فضل بن حسن

.سوم
.دار المعرفۀ: بیروت. جامع البیان فى تفسیر القرآن.). ق1412. (طبرى، محمد بن جریر

.مرتضوي، سوم: تهران. مجمع البحرین). 1375. (طریحی، فخر الدین بن محمد
.دار الثقافه: قم. األمالی.). ق1414. (طوسى، محمد بن الحسن

دار إحیاء التراث : بیروت. التبیان فی تفسیر القرآن). تابی. (طوسى، محمد بن حسن
.العربی



1395، پاییز و زمستان 5سال سوم، شمارة اندیشۀ عالمه؛ 76

.نشر هجرت: قم. کتاب العین.). ق1409. (فراهیدي، خلیل بن احمد
.دار المالك: ، بیروتمن وحى القرآن.). ق1419. (فضل اهللا، محمد حسین

.دار احیاء التراث العربی: بیروت.قاموس المحیط.). ق1420. (فیروز آبادي، مجد الدین محمد
.مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن: تهران. تفسیر نور). 1388. (قرائتى، محسن

بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر، : تهران. تفسیر احسن الحدیث). 1375. (اکبرقرشى بنابى، على
.دوم

.ناصر خسرو: تهران. الجامع ألحکام القرآن). 1364. (قرطبى، محمد بن احمد
.إلسالمیۀ، چهارمدار الکتب ا: تهران. الکافی.). ق1407. (کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق

.دار الفکر: بیروت. تفسیر المراغى). تابی. (مراغى، احمد مصطفى
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم). 1368.(مصطفوى، حسن

.اسالمی
.دار الکتاب اإلسالمی: قم. التفسیر الکاشف.). ق1424. (مغنیه، محمدجواد
.دار إحیاء التراث العربی: بیروت. تفسیر مقاتل بن سلیمان.). ق1423. (مقاتل بن سلیمان

.دار الکتب اإلسالمیۀ، دهم: تهران. تفسیر نمونه). 1371. (مکارم شیرازى، ناصر و همکاران
دار : بیروت. إیجاز البیان عن معانی القرآن.). ق1415. (نیشابورى، محمود بن ابوالحسن

.الغرب اإلسالمی


