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چکیده

روزۀ روز عاشورا همواره در میان عالمان اهل سنت و عالمان شهیعه معرکه آرا بهوده اسهت.

سهبب اخههتالف ،و،هود دو دسههته روایهات مو،ههود در کتهب روایههی شهیعه در بههارۀ آن اسههت.

بررسی سندی و نیمنگاهی به محتوای احادیث ،به روش توصیفی تحلیلی -انتقادی و با

هدف آشنایی با این دو دسته روایات و اعتبار سنجی آنها مورد تو،ه این نوشتاراست.

یافتههای پژوهش حاضر این است که روزه عاشورا قبل از تشریع روزۀ رمضان بوده و پس از

آن رههها (تههر ) شههده اسههت .بههه نظههر میرسههد اگههر چههه بعضههای روایههات منههع کننههده از روزۀ
عاشهورا از نظهر سهند ضهعیف هسهتند ،در مجمهو از روایههات مجهوز صهوم قهویتهر و بها سههیرۀ

منقول از امامان ،پس از واقع ،انکاه عاشورا مواف ترند .همچنین ،ا کتفای کلینی به نقل
روایات منع میتواند دلیل بر کاستی در اعتبار روایات مجوز صوم عاشورا از منظر وی تلقی

گردد.

کلیدواژهها :روزه عاشورا ،شیعه ،روایات ،گونهها ،أسانید ،مضامین آرا.

 .1مقدمه
موضو روزۀ عاشورا و پیونهد آن بها یکهی از بهزر تهرین حهواد

مظلومانههه امههام حسههین

تهاریخ اسهالم ،یعنهی شههادت

و اصههحابش و تههالش بنههی امیههه و دشههمنان در مبههارزه بهها آثههار آن واقعههه

ماندگار ،اهمیت بررسی دو دسته روایات وارد در کتب حدیثی شیعه در باب صوم عاشهورا را دو

 . 1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس دانشگاه فردوسی مشهد.
 .2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (.)a.jalaly@um.ac.ir
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چندان میکند.

در اولین کتهب اربعهه شهیعه (الکهافی) شهیخ کلینهی فقه روایهات منهع را آورده اسهت .بعهد از

الکافی ،شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه و شهیخ طوسهی در االستبصهار و تههذیب االحکهام و

به دنبال آن دو ،شیخ حر عاملی و ...هر دو دسته روایات را نگاشتهاند.

در این نوشتار ،روایات صوم عاشورا ،چیستی و گونهههای آن را میشناسهانیم و بهه ارز یهابی و

بررسهی سههندی و محتهوایی روایههات میپههردازیم و آرا و اقهوال مو،ههود در ایههن بهاره را طههر و بررسههی
می کنیم.

شههارحان کتههب اربعههه ،از قبیههل مههال صههال مازنههدرانی ،محمههد تقههی مجلسههی و محمههد بههاقر

مجلسی به شر و توضی روایات صوم عاشورا پرداختهانهد و همچنهین فقهها از دیربهاز در کتهب

فقهههی ،همچههون مههن الیحضههره الفقیههه و الحههدا الناضههره و  ...در بههاره آن اظهههار نظههر نمودهانههد و
متأخران نیز کتب و مقاالتی در باره صهوم عاشهورا نوشهتهانهد و نظهر بهه بحهث سهندی و محتهوایی

روایات هم داشتهاند .تحقی فی صوم یوم عاشورا از حسن توفی و کتاب صهوم عاشهورا اثهر نجهم

الدین طبسی نمونهای از تالشهای متأخران است .با این همه ،باید گفهت کهه فقهها در بررسهی

سههندی و محتههوایی احادیههث آن گونههه کههه بایسههته بههوده تههالش نکههردهانههد .از همههین رو اسههت کههه
بحرانی در الحدا الناضره می گوید:

داللت این اخبار به طور مطل بر تحریم ظاهرترین ظاهر است ،لکن اصهحاب مها

در آنچه که ذکهر کردهانهد ،غیهر از تحهریم ،معذورنهد؛ چهون بهه صهورت کامهل تتبهع در
روایات نکردند و خوب در آن نیندیشیدند.
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نوآوری این نوشتار بیان شر حال راویان ایهن روایهات از نظهر ر،هالی و ذکهر آرای دانشهمندان

در تصههحی و تضههعیف ایههن اخبههار و ،مههع روایههات بههه صههورت مههنظم و ارا ه تحلیلهههای تههازه از
موضو است.

سؤال اصلی این نوشتار این است که سند روایات منع و ،واز صوم عاشورا چگونه است؟

به دنبال این سؤال اصلی ،سؤاالت فرعی که مطر است عبارتاند از این که:
 .1و،ود دو دسته روایات صوم عاشورا به چه ،هت است؟

 .2آیا روایات منع با و،ود ضعف سندی قابل دفا است؟

 .3آیا روایات مجوز با و،ود ضعف سندی قابل دفا است؟
4

 .3الحدا الناضره ،ج ،13ص.376

در عصههر متقههدم ،کلینههی در فههرو الک هافی فق ه روایههات منههع روزه عاشههورا را آورده اسههت ک هه

تعداد آن پنج روایت است .پس از او شیخ صدوق و شیخ طوسی روایات منع و ،هواز (ههر دو) را

آوردهانههد .در دورۀ متههأخر ،شههیخ حههر عههاملی در ،لههد هفههتم کتههاب وسهها ل الشههیعه هههر دو دسههته
روایات را در باب  20و باب  21ذکر کرده و هفت روایت ،واز روزه عاشورا و هفت روایت منهع ذکهر
کرده است که در این پژوهش برای رعایت اختصار و خودداری از تکرار ،به ذکر پنج روایهت از ههر

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

 .2بررسی روایات روزه عاشورا

یک بسنده کردهایم.

 .1 - 2روایات منع کننده از روزۀ عاشورا
 .1 - 1 - 2روایت اول و دوم منع

الف .روایت اول :زراره و محمد بن مسلم از امام باقر

حضرت فرمود:

در بهاره روزه عاشهورا سهؤال نمودنهد و

روزه عاشورا قبل از نزول رمضان تشریع شده بود و با نهزول رمضهان روزه آن روز تهر

گردید.
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ب .روایت دوم :حسن بن علی وشاء گوید:
نجبة بن حار

عطار به من گفت :از امام باقر

در باره روزه عاشورا سؤال کهردم.

فرمود :بها فهرود آمهدن مهاه رمضهان روزه عاشهورا متهرو اسهت و روزه متهرو بهدعت
است .نجبه گوید :پس از امام باقر

 ،از امام صادق

در این مورد پرسهیدم .آن

حضرت نیز همین پاسخ را داد .آن گاه فرمود :آن روزهای است کهه نهه در کتهاب در

باره آن نازل شده است و نه سنت بر آن ،اری گشته است ،مگر سنت آل زیاد که
به کشتن حسین بن علی ،اری شده است.
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 .1 - 1 - 1 - 2بررسی سند دو روایت

الف .روایت اول

 .1زراره :از از یههاران امههام بههاقر

و از اصههحاب ا،مهها اسههت و ر،الیههان در صههادق و موثهه

 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص224 ،51؛ وسا ل الشیعه ،ج ،7ص ،1 ،339باب .21
 .5فرو الکافی ،ج ،3ص.4 ،333 - 332
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بودنش اتفاق نظر دارند.
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 .2محمههد بههن مسههلم :از یههاران صههادقین و امههام کههاظم

عادل است.

و از اصههحاب ا،مهها  ،ثقه امههامی
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مجلسه ههی اول ،آیه ههة اهلل خه ههویی ،نراقه ههی و آیه ههة اهلل سه ههبحانی ایه ههن روایه ههت را صه ههحی
9

8

11

10

دانستهاند .صاحب غنا م االیام نیز سند این روایت را به زراره صحی ارزیابی کرده است.
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ب .روایت دوم

 .1محمد بن موسی :مشتر بین ضعیف و ثقه است.
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 .2یعقههوب بههن یز یههد :از ابههی ،عفههر الثههانی (امههام ،ههواد)

روایههت کههرده و ثقههه صههدوق بههوده

است .کتاب البالء ،کتاب المسا ل و کتاب نوادر الحج از او است.
 .3حسن بن علی بن زیاد وشاء :از اصحاب امام رضا
 .4نجبة بن الحار

14

و از و،وه طا فه بوده است.

15

العطار :در ر،ال النجاشی ذکر نشده اسهت .شهیخ طوسهی ایشهان را در

شمار اصحاب امام صادق

آورده است .کشی در روایتی او را صادق دانسته است.
16

17

مجلسی اول از این روایت تعبیر به قوی کرده 18،مجلسی دوم این روایت را مجههول دانسهته

است 19.آیة اهلل خویی به دلیهل و،هود حسهن بهن علهی الهاشهمی ایهن روایهت را ضهعیف دانسهته
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 .6ر،ال النجاشی ،ش ،463ص175؛ المعین علهی معجهم ر،هال الحهدیث ،ص185 - 184؛ ر،هال الطوسهی ،ش،1422
ص.136
 .7ر،ال النجاشی ،ش ،882ص324 - 323؛ ر،ال الطوسی ،ش ،1570ص.144
 .8روضة المتقین ،ج ،4ص.247
 .9شر العروة الوثقی ،ج ،22ص.312
 .10مستند الشیعه ،ج ،10ص.448
 .11الصوم فی الشریعة االسالمیة الغراء ،ج ،2ص.308
 .12غنا م االیام ،ج ،6ص.77
 .13محمد بن موسی بن عیسی :ضعفه القمیون بالغلو و کان ابن الولید انه کان یضع الحدیث و اهلل اعلم (ر،ال النجاشی،
ش ،904ص) 338؛ محمد بن موسی ،ابو،عفر لقبه خورا کوفی ثقة له کتاب الصالة (همان ،ش ،918ص.)342
 .14ر،ال النجاشی ،ش ،1215ص450؛ وسا ل الشیعه ،ج ،20ص.368
 .15ر،ال النجاشی ،ص ،39ش.80
 .16ر،ال الطوسی ،ص ،316ش.4705
 . 17قال حمدویه :قال محمهد بهن عیسهی :نجبهة بهن الحهار شهیخ صهادق کهوفی صهدی علهی بهن یقطهین (اختیهار معرفهة
الر،ال ،ص ،452ش852؛ وسا ل الشیعه ،ج ،20ص.)356
 .18روضة المتقین ،ج ،3ص.247
 .19مرآة العقول ،ج ،16ص360؛ مالذ االخیار ،ج ،7ص.117

و هو مهمل یف الرجال بل جمهول.
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 .2 - 1 - 1 - 2بررسی مضمون دو روایت

الف .روایت اول

مطاب این خبهر ،روزه عاشهورا قبهل از تشهریع روزۀ رمضهان بهوده اسهت و پهس از آن رهها (تهر )
22
شده است .مقصود امام از «کان صومه» ،و،وب یا استحباب و از « ُت ِر » ،نسخ است.
ب.روایت دوم
امام باقر

در باره روزه عاشورا فرمود :با نزول حکم روزه در ماه رمضان[ ،منسهو و] متهرو

شهده و روزه [منسههو و] [إحیههاکردن] متههرو بههدعت اسهت .راوی گو یههد :پههس از امههام بههاقر
امهام صههادق

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

است 20.آیة اهلل سبحانی گوید در حدیث فوق نجبة آمده است:

 ،از

در ایهن بههاره پرسهیدم .آن حضههرت نیهز همههین پاسهخ را داد .آن گههاه فرمهود :ایههن،

روزهای است که نهه آیههای در بهارهاش نهازل شهده و نهه سهنت بهر آن ،هاری گشهته ،مگهر سهنت آل
زیاد که بر کشتن حسین بن علی

،ریان یافته است.

 .2 - 1 - 2روایت سوم منع

عبدالملک گوید :از امام صادق

در باره روزه تاسوعا و عاشورا ما محرم پرسیدم .فرمود:

تاسههوعا روزی اسههت کههه امههام حسههین

و یههارانش _ رضههی اهلل عههنهم _ در که هربال

محاصههره شههدند و آن روز لش هکریان شههام گههرد هههم آمدنههد و عرصههه را بههر آن حضههرت

سخت گرفتند .ابن مر،انه و عمر بن سعد به انبوه لشکر خود خوشحال شدند.
در آن روز امههام حسههین

و یههارانش _ رضههی اهلل عههنهم _ را نههاتوان نمودنههد و یقههین

کردند که هیچ یار و یاوری بر امهام

نخواههد آمهد و مهردم عهراق آن بزرگهوار را یهاری

نخواهند کرد .پدرم فدای آن ناتوان غریب.

سپس فرمود:
روز عاشورا روزی است که امام حسین کشته شد و در میان یاران خود بهر زمهین
افتاد و یاران حضرتش پیرامون او با تنهای برهنه بر زمین افتاده بودند .آیا میتوان
در چنین روزی روزه گرفت؟ هرگز به پروردگار بیت الحرام سوگند! عاشورا ،روز روزه
 .20شر العروة ،ج ،22ص.314
 .21الصوم فی الشریعة االسالمیة الغراء ،ج ،2ص.308
 .22روضة المتقین ،ج ،4ص.247
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نیست .آن روز ،روز اندوه و مصهیبت آسهمانیان ،زمینیهان و همهه مؤمنهان اسهت .و
روز خوشحالی و سرور ابهن مر،انهه و آل ز یهاد و شهامیان اسهت کهه خداونهد بهر آنهها و

فرزندان آنها خشم خواهد نمود .آن روزی است که همهه سهرزمینها _ ،هز سهرزمین
شام _ گریه کردند.

از این روی ،کسی که آن روز را مبار شمارد ،خداوند با آل زیاد با قلب مسخ شده
و غضههب شههده محشههور خواهههد ک هرد و کسههی ک هه در آن روز توشهههای بههه خههانوادهاش

ذخیره نماید ،خداوند تا روز مالقات خود ،قلب او را به نفاق مبتال خواهد ساخت
و برک هت را از او و خههانواده و فرزنههدانش برخواهههد داشههت و شههیطان را در همههه آنههها

شریک خواهد ساخت.
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 .1 - 2 - 1 - 2بررسی سند روایت

 .1الحسین بن علی الهاشهمی :آیهة اهلل خهویی 24و آیهة اهلل سهبحانی 25ایهن روایهت را بهه دلیهل

و،ود حسین بن علی هاشمی و محمد بن سنان ضعیف دانستهاند.

 .1آیههة اهلل خههویی چهههار روایتههی را ک هه شههیخ کلینههی از حسههن بههن علههی الهاشههمی نقههل نمههوده

اسههت ،ی هک روایههت دانسههته و گو یههد در سههند هههر چهههار روایههت ی هک شههخص واحههد و آن هاشههمی

است .به سبب و،ود این شخص و نیز محمد بن سنان در ِاسناد این روایات ،هر چههار روایهت
محکوم به ضعفاند.

26

 .2به نظر میرسد استدالل آیة اهلل خویی ناتمام باشد؛ زیرا میزان در یکهی دانسهتن روایهات،

این است که راوی ناقهل از امهام در ههر چههار روایهت ،واحهد باشهد؛ در حهالی کهه راو یهان از امهام در

چهههار روایههت مختلههف هسههتند .لههذا شایسههته اسههت از طر ی ه نشههان دادن وحههدت مههدلول ایههن
روایات  -که گویا یک کالم با مضمونی واحدند  -چهار روایهت را در واقهع یهک خبهر دانسهت و بهه

ایراد نقد بر آنها پرداخت.
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 .3محمد بن الحسین :مشتر بین ضعیف و ثقه است .نجاشهی چههار نفهر راوی را بهه نهام

محمد بن الحسین ذکر کرده کهه سهه نفهر از آنهها ثقهه هسهتند و تصهری بهه ضهعف یهک نفهر از آنهها
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 .23فرو الکافی ،ج ،3ص334 - 336؛ وسا ل الشیعه ،ج ،7ص.2 ،339
 .24شههر العههروة ،ج ،22ص« :314انههه (حسههین بههن علههی هاشههمی) لههم یوث ه و لههم یههذکر بمههد فهههی بأ،معهمهها محکومههة
ً
بالضعف مضافا الی ضعف األولی بابن سنان».
 .25الصوم فی الشریعة االسالمیة الغراء ،ج ،2ص.308
 .26همان ،ص.314
 .27همان ،ج ،2ص.308

 .4محمد بن سنان:

هو رجل ضعیف ّ
جدا الیقول علیه و الیلتفت ایل ما ّ
تفرد به.

29

شیخ مفید می گوید:
محمد بن سنان مهورد طعهن اسهت و ر،الیهان در مهتهم کهردن او و تضهعیفش ههیچ

اختالفههی ندارنههد .لههذا کسههی ک هه شههأنش ایههن اسههت ،نمیتههوان بههه او در امههور دینههی

اعتماد کرد.

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

نموده است.

28

30

همچنین ،شیخ طوسی گوید:
به روایاتی که مختص به او است و فق او نقل کرده باشد ،اعتنا نمیشود 31.و نیهز
ایوب بن نو روایت از محمد بن سنان را روا نمیدانست.

32

 .5ابههان عههن (بههن) عبههدالملک :مقصههود ابههان بههن تغلههب یهها ابههان بههن عثمههان و یهها ابههان بههن

عبدالملک است که در و،ه اخیر« ،عن» زاید است.

33

شکی در وثاقهت و ،اللهت ابهان بهن تغلهب نیسهت .ابهان بهن عثمهان نیهز از اصهحاب ا،مها

است 34.مامقانی هم ابان بهن عبهدالملک را نیکهو حهال معرفهی نمهوده اسهت 35.بها آن کهه برخهی
گفتهاند که روایت هیچ مشکل سندی ندارد 36،عالمه مجلسی گوید:
این روایت بنا بر نظر مشهور ضعیف است.

37

 .28الف :محمد بن الحسین :ای ابی خطاب  ...ثقة (ر،ال النجاشی ،ش ،897ص)334؛ ب :محمد بهن الحسهین بهن
ً
ّ
ّ
سههعید  ...ضههعیف ،ههدا (همههان ،ش ،900ص)337؛ ج :محمههد بههن الحسههین بههن سههفر،له ثقههة ( ...همههان ،ش،1048
ً
ص)388؛ د :محمد بن الحسین بن موسی (سید رضی) که قطعا روای روایت فوق نیست؛ چون متوفی 406ق ،است.
 .29ر،ال النجاشی ،ش ،888ص.328
 .30مصنفات شیخ مفید ،ص.9
 .31االستبصار ،ج ،3ص.224
 .32ر،ال الکشی ،ص.389
 .33معجم ر،ال الحدیث ،ج ،16ص.138
 .34تنقی المقال ،ج ،1ص.5
 .35همان ،ج ،1ص.5
 .36صوم عاشورا بین السنة النبویة و البدعة االمویة ،ص.35 - 36
 .37مرأة العقول ،ج ،16ص.362

9

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره سوم

 .2 - 2 - 1 - 2بررسی مضمون روایت

از امام صادق

در بارۀ روزه روز تاسوعا و عاشورا در ماه محهرم سهؤال کردنهد کهه آیها میتهوان

در چنین روزی روزه گرفهت؟ فرمهود[ :تاسهوعا و] عاشهورا ،روز روزه نیسهت .روز مصهیبت و حهزن و
اندوه است.

 .3 - 1 - 2روایت چهارم منع

،عفر بن عیسی گوید :از امام رضا

باره آن می گویند ،پرسیدم .فرمود:

در بهاره روزه روز عاشهورا و آنچهه مهردم (اههل تسهنن) در

از روزه فرزند مر،انه میپرسهی؟ آن روزی اسهت کهه زنازادگهان آل ز یهاد بهرای کشهتن

حسین

روزه گرفتند و روزی است که آل محمد (علهل) آن را شهوم میشهمارند.

مسلمانان آن را شوم میشمارند و روزی را که مسلمانان شوم بشمارند ،نبایهد روزه

گرفت و بهه آن تبهر ،سهت .و روز دوشهنبه روز نحهس اسهت کهه در آن روز خداونهد

،ههان پیههامبر خههود را قههب

ک هرد ،مصههایبی ک هه بههر آل محمههد (علههل) رسههید در روز

روز عاشههورا امههام حسههین

کشههته شههد و فرزنههد مر،انههه آن را متبههر شههمرد و آل

دوشنبه بود .ما آن روز را شوم میدانیم و دشمن مها بهه آن روز تبهر می،و یهد .و در

محمد

آن را شوم شمردند .از این رو ،کسی که آن دو روز را روزه بگیرد ،یا آنها را

متبر شمارد ،خداوند تبار و تعالی را با قلب مسخ شده مالقات خواهد کهرد و

حشههر او بهها کسههانی خواهههد بههود ک هه روزه آن دو روز را سههنت شههمرده و بههه آنههها تبههر
،ستهاند.

38

 .1 - 3 - 1 - 2بررسی سند روایت

 .1الحسن بن علی الهاشهمی :آیهة اهلل خهویی 39و سهبحانی 40ایهن حهدیث را بهه خهاطر و،هود

همین شخص ،ضعیف دانستهاند.

، .2عف ههر بهههن عیسهههی :نجاشهههی از او اسهههمی نب ههرده و شهههیخ طوسهههی بهههدون ههههیچ وصهههفی

(=مجهههول) نههام او را در اصههحاب امههام رضهها

10

آورده اسههت 41.مجلسههی دوم بههه ایههن حههدیث

 .38فرو الکافی ،ج ،3ص5 ،333 - 334؛ وسا ل الشیعه ،ج ،7ص.3 ،340
 .39شر العروة ،ج ،22ص.314
 .40الصوم فی الشریعة االسالمیة ،ج ،26ص.308
 .41ر،ال الطوسی ،ش ،5237ص.353

تأمل دانسته است.

43

 .2 - 3 - 1 - 2بررسی مضمون روایت

امه ههام رضه هها

حسین

روزۀ روز عاشه ههورا را روزۀ فرزنه ههد مر،انه ههه و زنازادگه ههان آل ز یه ههاد به ههرای کشه ههتن

و عاشورا را روزی شوم دانستهاند که نبایهد در آن روزه گرفهت .همچنهین ،روز دوشهنبه

را هم روز نحس خوانده است؛ چون در آن روز خداوند ،ان پیامبر خهود را قهب

کهرد! از ایهن رو،

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

نسهبت مجهههول داده اسههت« :الحههدیث مجهههول» 42.عالمههه حلههی صههحت ایههن روایههت را محهل

کسی که آن دو روز را روزه بگیرد ،خداوند تبهار و تعهالی را بها قلهب مسهخ شهده مالقهات خواههد
کرد و حشر او با کسانی خواهد بود که روزه آن دو روز را سنت نهادهاند.
 .4 - 1 - 2روایت پنجم منع

از عبداهلل بن سنان نقل شده که گوید:
در روز عاشورا بر ابی عبداهلل

وارد شدم و حضرت را در حالی که اندوهگین بود و

اشک از دیدگانش مثل مروارید ،سهرازیر می گردیهد ،مالقهات نمهودم .سهپس گفهتم:

گر یههتان بهرای چیسهت؟ فرمهود :آیها تهو در غفلهت هسهتی؟ آیها نمیدانهی کهه در مثهل
چنههین روزی حسههین دچههار مصههیبت گردیههد .گفههتم :نظههر شههما در بههاره روزه چنههین
روزی چیست؟ به من فرمود :روزه بگیر اما نه تا شب و روزهات را افطار کن ،بهدون

این که شادی داشهته باشهی .و تمهام روز را روزه قهرار مهده .و افطهار تهو بایهد لحظههای

بعهد از نمهاز عصهر بها ،رعههای از آب باشهد؛ چهرا کهه در مثهل ایهن وقهت از روزه بههر آل
رسول اهلل

فتنه و آشوب نمودند.

44

 .1 - 4 - 1 - 2بررسی سند روایت

 .1آیههةاهلل خههویی و سههبحانی بههر ایههن نظرنههد کههه ایههن روایههت حکههم حههدیث مرسههل و ضههعیف

السند دارد؛ زیرا طری شیخ طوسی به شخص عبداهلل بن سنان ،نهه بهه کتهابههایش ،نهامعلوم
است و دلیلی هم در دست نیست که داللت داشته باشد .شهیخ طوسهی ایهن روایهت را ازکتهب

عبداهلل بن سنان نقل کرده است.

45

 .42مرآة العقول ،ج ،16ص360؛ مالذ االخیار ،ج ،7ص.118
 .43مختلف الشیعه ،ج ،3ص.370
 .44وسا ل الشیعه ،ج ،7ص ،238ص.7
 .45الصوم فی الشریعة االسالمیة الغراء ،ج ،2ص309؛ شر العروة ،ج ،22ص.318

11

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره سوم

 .2آیة اهلل وحید خراسانی تأ کید دارد حتی اگر طریقی را که شیخ در مصبا المتهجد آورده

اسهت ،بههه خهود ابههن سههنان مسهتند بههدانیم و نهه بههه کتههابش ،و قایهل بههه ضهعف آن باشههیم ،طر یه

دیگهری بههرای ابههن سههنان و،ههود دارد کهه صههحی اسههت و آن طر یه را مشهههدی در المههزار از عمههاد

الدین طبرسی  -که بدون اشکال ،فردی ثقهه اسهت  -از ابهو علهی حسهن (پهدر شهیخ طوسهی) ،از
پدرش ابو،عفر طوسی ،از شیخ مفید ،از ابن قولو یهه و صهدوق ،از کلینهی ،از علهی بهن ابهراهیم ،از
پدرش ،از ابن ابی عمیر ،از عبداهلل بن سنان نقل کردهاند که گفهت« :بهر آقهایم ابهی عبهداهلل ،عفهر

بن محمد (عل) در روز عاشورا وارد شدم .»...
ً
این طری کامال معتبر است و به آن میتوانیم اعتماد کنیم؛ عالوه بر این که قهایالن بهه عهدم
46

اعتبار خبر واحد ،مثل ابن ادریس و ابن زهره ،به این روایات اعتماد نمودهاند.

47

 .2 - 4 - 1 - 2بررسی مضمون روایت

از عبداهلل بن سنان نقل شده کهه گو یهد :روز عاشهورایی بهر ابهی عبهداهلل

وارد شهدم و گفهتم:

نظر شما در باره روزۀ این روز چیست؟ به من فرمود :روزه بگیر ،اما نهه بها نیهت پیشهین در شهب و

تمههام روز را هههم روزه مگیههر ،بلکههه مههدتی پههس از نمههاز عصههر روزهات را بهها ،رعهههای آب افطههار ک هن
طوری که با رغبت و اشتهای به خوردن طعام نباشد.
 .2 - 2روایات جواز روزۀ عاشورا
 .1 - 2 - 2روایت نخست جواز

از ابی همام ،از ابی الحسن
رسول خدا

نقل شده که حضرت فرمود:
در روز عاشورایی روزه گرفت.

48

 .1 - 1 - 2 - 2بررسی سند روایت

 .1علی بن الحسن بن فضال:

کان فقیه اصحابنا بالکوفه و وجههم و ه ه
ثقُتم و عارفهم باحلدیث و املسموع قوله فیه .مسع
49
منه شیئا کثیرا.

12

 .46المزار ،ص685؛ بحار األنوار ،ج ،101ص313؛ مستدر الوسا ل ،ج ،7ص ،524ب.9 ،16
 .47تقریر مباحث فقه آیت اهلل وحید خراسانی 73/2/18 ،به نقل از :صوم عاشورا ،ص.60
 .48التهذیب ،ج ،4ص906 ،299؛ االستبصار ،ج ،2ص438 ،134؛ وسا ل الشیعه ،ج ،7ص.1 ،337
 .49ر،ال النجاشی ،ش ،676ص.257 - 258

کان ثقة صدوقا.

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

 .2یعقوب بن یزید:
50

 .3ابن همام:
ابهنما ،امساعیل ،روی عن الرضا

ثقة هو و ابوه و ّ
جده.

51

بر این پایه ،مجلسی اول و صاحب غنا م االیام این حدیث را موث دانستهاند.

52

 .1 - 1 - 2 - 2بررسی مضمون روایت

مطاب این روایت ،رسول خدا

در روز عاشورا روزه گرفته است؛ چنان که از برخی اخبهار

مانن ههد روای ههت زراره و محم ههد ب ههن مس ههلم (روای ههت اول من ههع) و روای ههت نجب ههه (روای ههت دوم من ههع)

برمههیآیههد ،روزۀ عاشههورا نخسههت وا،ههب بههوده ،سههپس بهها نههزول حکههم روزۀ رمضههان نسههخ شههده

است.

53

محق قمی و برخی روایت را حمل بر تقیه نمودهانهد؛ 54همچنهان کهه احتمهال نسهخ آن را بها

تشریع روزۀ رمضان داده و روایت را از نو اخبار بیانگر منسو دانستهاند.

55

 .2 - 2 - 2روایت دوم و سوم جواز

الف .روایت دوم :از مسعدة بن صدقه نقل شده که امام صادق

فرمود :علی

عاشورا نهم و دهم را روزه بگیرید؛ چرا که گناهان یکساله را میپوشاند.

ب .روایت سوم :عبداهلل ابن میمون ،از امام باقر

فرمود:
56

و از پدرش روایت نمود که فرمود:

روزه گرفتن در روز عاشورا کفاره یک سال گناه است.

57

 .50همان ،ش ،1215ص.450
 .51همان ،ش ،62ص.30
 .52مالذ االخیار ،ج ،7ص116؛ غنا م االیام ،ج ،6ص.75
 .53شر فرو الکافی (مال صال مازندرانی) ،ج ،4ص.287
 .54غنا م االیام ،ج ،6ص.77
 .55همان.
 .56التهذیب ،ج ،4ص905 ،299؛ االستبصار ،ج ،2ص438 ،134؛ وسا ل الشیعه ،ج ،7ص.2 ،337
 .57التهذیب ،ج ،4ص907 ،300؛ االستبصار ،ج ،2ص.439 ،134
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره سوم

 .1 - 2 - 2 - 2بررسی سند دو روایت
الف .روایت دوم

 .1هارون بن مسلم :ثقة ،و،ه.

58

 .2مسعدة بن صدقه« :روی عن ابی عبداهلل و ابی الحسن (عل) له کتاب منها خطب امیهر

المؤمنین

» .در ر،ال النجاشی توثی نشده است 59،لیکن آیة اهلل خویی او را ثقه دانسهته 60و

از این روایت تعبیر به موثقه نموده است.

61

ب .روایت سوم

 .1سعد بن عبداهلل« :شیخ هذه الطا فة و فقیهها و و،هها».

62

 .2ابی ،عفر :مشتر بین کسانی است که برخی توثی شدند و برخی توثی نشدند.

، .3عفر بن محمد بن عبیداهلل :در ر،ال النجاشی ذکهر نشهده و در الفهرسهت شهیخ طوسهی

وصفی از او نشده است.

63

 .4عبداهلل بن میمون القدا « :و کان ثقة» .با این اوصاف ،مجلسی نسبت مجهول بودن
64

به روایت داده است.

65

 .2 - 2 - 2 - 2بررسی مضمون دو روایت
الف .روایت دوم

از امههام صههادق

نقههل اسههت کههه علههی

فرمههود :عاشههورا [و تاسههوعا] نهههم و دهههم را روزه

بگیرید؛ چرا که گناهان یکساله را میپوشاند .مجلسهی دوم ایهن روایهت را ضهعیف دانسهته،

66

لیکن مجلسی اول روایت را بر تقیه یا امسا از خوردن و نوشیدن تا عصهر ،بهدون ایهن کهه نیهت

14

 .58ر،ال النجاشی ،ص ،438ش.1180
 .59همان ،ص ،415ش.1108
 .60معجم ر،ال الحدیث ،ج ،18ص ،139ش.12276
 .61شر العروة ،ج ،22ص.317
 .62ر،ال النجاشی ،ص ،178 - 177ش.467
 .63الفهرست ،ص ،112ش.150
 .64همان ،ص ،214ش.557
 .65مالذ االخیار ،ج ،7ص116؛ وسا ل الشیعه ،ج ،7ص.3 ،337
 .66مالذ االخیار ،ج ،7ص.115

ب .روایت سوم

روزه گهرفتن در روز عاشهورا کفههارۀ گناههان یهک سههال اسهت .داللهت ایههن روایهت بهیش از ،ههواز

است.

 .3 - 2 - 2روایت چهارم جواز

حضرت امام ،عفر صادق

فرمود:

زیاد اتفاق میافتاد که رسول خدا

فاطمه

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

روزه کند ،حمل کرده است 67.محق قمی نیز حمل بر تقیه را عنوان نموده است.

68

در روز عاشهورا در دههان بچهههای شهیرخوار

از آب دههان خهود میریخهت و میفرمهود :تها شهب ههیچ غهذایی بهه آنهها

ندهید .و بچهها از آب دهان رسول اهلل

شده که فرمود :در زمان داود

سیراب میشدند و نیز از حضرت نقل

حیوانات در روز عاشورا روزه می گرفتند.

69

 .1 - 3 - 2 - 2بررسی سند روایت

 .1احمد بن محمد :مشتر بین ثقه و ضعیف است.

 .2یونس بن هشام :درکتب ر،الی نامی از او نیست .آیة اهلل خویی نام او را بهدون توصهیفی

از وی ،به مناسبت همین روایت  -که در التهذیب شیخ طوسی آمده  -آورده است.
، .3عفر بن عثمان :از امام صادق

روایت دارد 71و موث است.

70

72

بهههه دلیه ههل اشهههترا برخه ههی راو یه ههان میهههان ثقه ههه و غیهههر ثقه ههه و مجهه ههول بهههودن برخه ههی دیگه ههر،

مجلسی گوید:

این حدیث ضعیف یا مجهول است.

73

 .2 - 3 - 2 - 2بررسی مضمون روایت

از امههام صههادق

روایههت اسههت کههه رسههول خههدا

 .67روضة المتقین ،ج ،3ص.248
 .68غنا م األیام ،ج ،6ص.76
 .69التهذیب ،ج ،4ص.1045 ،333
 .70معجم ر،ال الحدیث ،ج ،20ص ،228ش.13843
 .71ر،ال النجاشی ،ص ،124ش.320
 .72معجم ر،ال الحدیث ،ج ،4ص ،79ش.2188
 .73مالذ االخیار ،ج ،7ص.174

در روز عاشههورا در دهههان شههیرخوارگان
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آب دهان خود را مینهاد و میفرمود :تا شب هیچ غهذایی بهه آنهان ندهنهد .و بچههها

فاطمه

از آب دهان رسول اهلل

داود

سیراب بودند .و نیز از امام صهادق

نقهل شهده کهه فرمهود :در زمهان

حیوانههات در روز عاشههورا روزه می گرفتنههد .در بههارۀ روزه گههرفتن ،ههانوران گفتهانههد گو یهها از

حضهرت داود در بههاره حادثههه عاشهورا چیههزی میشههنیدند و یها خداونههد در دلهایشههان حزنههی وارد
میکرد که خوردن و آشامیدن را رها میکردند.

74

 .4 - 2 - 2روایت پنجم جواز

کثیر النواء از حضرت ابو،عفر

نقل میکند که حضرت فرمود:

کشتی نو در روز عاشورا به کوه ،ودی چسبید و نو با تمام کسانی کهه همهراهش
بودند از ،ن و انس دستور داد تا در این روز روزه بدارند.

امام ابی ،عفر

فرمود:

آیا میدانی که روز عاشورا چه روزی است؟ این روزی است که خداوند  -عز و ،ل
 -توبه آدم و حوا را قبول کهرد ،و ایهن روزی اسهت کهه خداونهد در ایهن روز ،در یها را بهر

بن ههی اس ههرا یل شه هکافت و فرع ههون و ی ههارانش را غ ههرق نم ههود و ای ههن روزی اس ههت که هه

موسهی

بهر فرعهون غلبههه کهرد و ایهن روزی اسهت کهه ابهراهیم

متولهد شهد و ایههن

روزی است که خداوند توبه قوم یونس را پذیرفت و این روزی است که عیسی

در این روز متولد شد و این روزی است که در همین روز قا م

قیام میکند.

75

 .1 - 4 - 2 - 2بررسی سند روایت

 .1علههی بههن الحسههن :مشههتر بههین کسههانی اسههت ک هه ثقههه هسههتند و بههین کسههانی ک هه توثی ه

نشدهاند.

76

 .2محمد بن عبداهلل بن زراره :در ر،ال النجاشی ذکهر نشهده اسهت؛ لهیکن در تر،مهه حسهن

16

 .74الوافی ،ج ،11ص.74
 .75وسا ل الشیعه ،ج ،7ص.341
 . 76الف :علی بن الحسن بن رباط ،کوفی ،ثقة ،مهول علیه قال الکشی من اصهحاب الرضها لهه کتهاب الصهالة (ر،هال
النجاشههی ،ص ،251ش)659؛ ب :عل ههی ب ههن الحس ههن البص ههری (هم ههان ،ص ،279ش)733؛ ج :علهههی بهههن الحسهههن
الصیرفی (همان ،ص ،275ش)723؛ د :علی بن الحسن بن علی بن فضال بن عمر بن أیمنی  ...کان فقیهه اصهحابنا
بالکوفههه و و،ههههم و ثقههتهم و عارضهههم بالحههدیث و المسههمو قولههه فیههه ( ...همههان ،ش ،676ص)257؛ هههه :علههی بههن
الحسن بن محمد ... ،و کان فقیها ثقة فی الحدیث و کان من و،وه الواقفهه و شهیوخهم (همهان ،ش ،677ص– 254
.)255

و ک ان و اهلل مم د ب ن عب د اهلل (ب ن زرارة) أص د عن دی هلج ة م ن أمح د ب ن احلس ن ،فإن ه
77
رجل ،فاضل ،دین.

 .3احمد بن محمد بن عمرو بن أبی نصر ز یهد مهولی السهکون ،ابهو ،عفهر معهروف بهه بزنطهی،

کهوفی .امههام رضهها و امههام ،ههواد (عههل) را مالقههات کههرده و نههزد آن دو منزلتههی بههزر داشههته ،موث ه و

،لیل القدربوده است 78.قاله الشیخ و العالمه.

79

 .4أب ههان ب ههن عثم ههان األحم ههر :ع ههن اب ههی عب ههداهلل و اب ههی الحس ههن موس ههی

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

بن علی بن فضال از علی بن ریان آورده است:

روای ههت کهههرده

اسههت.کتاب نیکههوی بزرگههی داشههته اسههت (لههه کتههاب حس هن کبیههر) 80.أبههان بههن عثمههان از زمههرۀ
کسانی است که ا،معوا علی تصحی ما یص عنه و تصدیقه.

81

 .5کثیههر النههواء :در ر،ههال النجاشههی ذک هر نشههده اسههت .در ر،ههال الکشههی از امههام صههادق

روایت شده است که فرمود:

پروردگارا ،من از کثیر النوا به تو شا کی و در دنیا و آخرت از او بیزارم.

از امام باقر

82

نیز نقل کرده است که فرمود:
تنی چند از ،مله کثیر النوا ،بسیاری از افراد را گمراه نمودند.

مجلسی این روایت (روایت پنچم ،واز) را ضعیف دانسته است.

83

84

 .2- 4- 2- 2بررسی مضمون روایت

کثیر النواء از امام باقر

نقل میکنهد کهه حضهرت فرمهود :کشهتی نهو در روز عاشهورا بهه کهوه

،هودی چسهبید و نهو بههه تمهام کسهانی کهه همهراهش بودنهد از ،ههن و انهس دسهتور داد تهها آن روز را
روزه بدارند .سپس امام بهاقر

فرمهود :آیها میدانهی کهه روز عاشهورا چهه روزی اسهت؟ ایهن روزی

است که خداونهد عهز و ،هل در آن توبهه آدم و حهوا را قبهول کهرد ،در یها را بهر بنهی اسهرا یل شهکافت،
 .77ر،ال النجاشی ،ص ،36ش72؛ معجم ر،ال الحدیث ،ج ،16ص.238
 .78ر،ال النجاشی ،ص ،180ش75؛ الفهرست ،ص ،50ش.63
 .79وسا ل الشیعه ،ج ،20ص ،130ش.91
 .80ر،ال النجاشی ،ص ،13ش.8
 .81وسا ل الشیعه ،ج ،20ص ،117ش.6
 .82اختیار معرفة الر،ال ،ص.241
 .83همان ،ص.230
 .84مالذ االخیار ،ج ،7ص.116
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فرعون و یهارانش را غهرق کهرد ،موسهی

توبه قوم یونس را پذیرفت ،عیسی

را بهر فرعهون غلبهه داد ،ابهراهیم

زاده شد و قا م

متولهد شهد ،خداونهد

در این روز (= عاشورا) قیام میکند.

بههه گفته ه ص ههدوق در االمههالی و دیگ ههر کت ههب ،وق ههو ایههن برکه هات در روز عاش ههورا از ا کاذی ههب و

افترا ات عامه است.

85

محق قمی می گوید:
روایهت کثیهر النهواء از حیهث مضهمون بهها سهایر اخبهاری کهه در بهاره والدت حضههرت
عیسی نقل شده ،مخهالف اسهت؛ چهرا کهه آن اخبهار والدت حضهرت عیسهی را در

اول ذی الحجه و توبه قوم یونس را در ماه شهوال و توبهه حضهرت آدم را در روز غهدیر
عنههوان نمههودهان هد .امهها قیههام حضههرت قهها م

گههر چههه اخبههار صههحی آن را در روز

عاشورا ذکر کردهاند ،اما در ایهن روایهت شهاید از ایهن بهاب ذکهر شهده تها بقیهه فقهرات

مورد تکذیب و خدشه قرار نگیرد.

86

 .3تحلیل اخبار منع و جواز روزه عاشورا
چون بسیاری از روایات منع و ،واز روزه عاشورا در معرض مناقشه سهندی یها نقهد مضهمونی

ق ههرار گرفتهان ههد ،علم هها کم ههابیش ب ههرای ت ههرمیم ض ههعف آنه هها و تو،ی ههه مضمونش ههان کوش ههشهایی

نمودهاند که آنها را بررسی می کنیم:

 . 1 - 3تحلیل اخبار منع روزۀ عاشورا
 .1 - 1 - 3رفتار معنادار کلینی ،مؤید اخبار منع

کلینی فق روایات منع را در کتاب معتبر الکافی آورده و روایات ،واز روزه عاشورا را نیاورده

اسهت 87.ایهن رفتهارکلینی میتوانهد ضهعف سههندی روایهات منهع را ،بهران کنهد .توضهی  ،آن کههه

این امر میتواند دلیلی باشد بر «انجبار سند» در مواردی که در سند احادیث منهع صهوم عاشهورا

ضهعفی و،ههود داشههته دارد 88.ایههن برداشههت مبتنههی بههر امکههان طههر ایههن فرضههیه اسههت کههه آنچههه

18

 .85همان
 .86غنایم األیام ،ج ،6ص.77
 .87فرو الکافی ،ج ،3ص.336 - 334
 .88اصطال «انجبار سند»و «حدیث منجبر» در دانش حدیث آن ،ا استعمال میشود که حدیثپژوه با حرکت از خارج
به داخل و بالعکس و تمسک به قراین درون متنی و عوامل غیر سندی ،کوشش کند تا ضهعف سهند حهدیث را ،بهران
نماید و شکستگی و صدمهای را که از رهگذر ضعف سند متو،ه حدیث شده ،بهبود بخشد یا به کلی بر طرف کند.

قبول نداشته است .بنا بر این ،میتوان احتمال داد کلینی روایات ،هواز را چهون قبهول نداشهته،

نیاورده است .به عالوه ،در میان این روایات ،اخبار صحی هم یافت میشود.
ً
روایات ناهیه تماما معتبرند ،به اعتضاد و تعدد در کتب معتبره و اصول معتمهد و
ً 90
سالمت اسانید غالبا.
89

 .2 - 1 - 3روایات منع هماهنگ با اصول و مبانی شیعه

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

کلینی در کتهاب خهود آورده اسهت ،اخبهاری بهوده کهه قبهول داشهته و اخبهار مقابهل را کهه نیهاورده،

اخبههار منههع از روزه عاشههورا مواف ه عمههل و اصههول شههیعه اسههت و اخبههار ،ههواز ،مواف ه اصههول و

مذهب اهل سنت است.

91

 .3 - 1 - 3غلبۀ قوت سندی روایات منع بر اخبار جواز

شیخ طوسی بین این دو دسته روایات ،مع نموده و قایهل بهه تعهارض شهده اسهت .ایهن امهر

بیانگر آن است که ایشان سالمت سند این گونه اخبار را قبول دارد؛ چون تعارض فر بر اعتبهار

و حجیت سند است؛ 92لیکن روایات منع از حیث سند معتبرترند و اخبار مجوز صوم عاشورا،

عاشههورا ،مقاومههت سههندی در برابههر اخبههار منههع ندارنههد 93و نصههوص ،ههواز در سندهایشههان قصههور و
ضعف دارند 94.با این و،ود ،آیة اهلل خویی بعد از ذکر روایات منع با این استدالل که روایهات از

نظر سند مشکل دارند ،بلکه ضعیفاند ،آنها را رد می کند و می گوید:

امهها روایههاتی کههه متضههمن امههر بههه روزۀ عاشههورا و اسههتحباب آنانههد ،زیادنههد؛ مثههل

صحیحة القدا و موثقة مسعدة بن صدقه و امثال آن.

95

 .4 - 1 - 3استفاضۀ قریب به تواتر اخبار منع

اخبهار منههع از روزه عاشههورا از روایههات مسههتفی

و حتهی نزدیهک بههه متههواتر هسههتند و نصههوص

هراوان نزدی هک بههه متههواتری در تعههارضانههد .بههه همههین
،ههواز روزه عاشههورا بهها ایههن چنههین روایههات فه ِ
،هت ،نمیتوان به روایاتی که روزه گرفتن در روز عاشورا را ،ایز میداننهد ،از بهاب تسهام عمهل
 .89مستند الشیعه ،ج ،10ص.492
 .90شفاء الصدور ،ص.387
 .91همان ،ص387؛ مستند الشیعه ،ج ،10ص10؛ الوافي ،ج ،11ص.76
 .92صوم عاشورا بین السنة النبویة و بدعة االمویة ،ص.53
 .93شفاء الصدور ،ص.387
 .94ریاض المسا ل ،ج ،5ص.467
 .95شر العروة ،ج ،22ص.316
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نمود؛ چون از این دسته از روایات ،احتمال منع و حتی کراهت هم به دست نمیآیهد؛ در حهالی
که منع و کراهت از روایات منع برداشت میشود.

96

 .5 - 1 - 3سازگاری اخبار منع با سیرۀ امامان (علل) و ...

اعتبار روایاتی که روزه گرفتن در عاشورا را منع میکند ،بهه خهاطر موافقهت بها سهیره متشهرعه،

ا مه و اصهحاب ایشهان اسهت .آیهة اهلل وحیهد خراسهانی بهر ایهن باورنهد کهه اسهقاط روایهات منهع از

اعتبههار بههه خههاطر ضههعف سههندی ،بهها آن ک هه مههدلول ایههن روایههات مواف ه اسههت بهها سههیرۀ متشههرع

قطعیه و اصحاب ا مه  -که ملتهزم بهه تهر روزه در روز عاشهورا بودنهد  -مقبهول نیسهت 97.آیهة اهلل

خههویی نیههز در ا،ههود التقر یههرات 98تصههری دارنههد ک هه ا مههه مههداومت بههر تههر روزه عاشههورا داشههته و
اصههحاب خههود را بههه تههر فرمههان میدادنههد .ایههن امههر مههیتوانههد دلیلههی باشههد بههر «انجبههار سههند» در
مواردی که در سند احادیث منع صوم عاشورا ضعفی و،ود داشته باشد.
 .6 - 1 - 3أقوی بودن داللت روایات منع ،بر مقصود

ً
اخبهار مجههوز داللتشههان بههر مقصهود ضههعیف اسههت؛ چههون مههثال گهاه بهها نسههخ ،مههع میشههوند؛

بدین ترتیب که صوم یوم عاشورا قبل از تشریع روزه در ماه رمضهان وا،هب بهود و پهس از آن نسهخ
شد .همچنهین اسهت خبهر «،عفهر بهن عثمهان» کهه بهر صهوم اصهطالحی داللهت نهدارد 99.ایهن در

هالق صهوم عاشهورا) ظهاهرترین
حهالی اسهت کهه داللهت اخبهار منهع بهر مقصهود (تحهریم علهی اإلط ِ
ظاهر و رأی خالف بدین سبب است که به طور کامل در روایهات تتبهع نکهرده و در آنهها خهوب بهه

اندیشه نپرداختهاند 100.مانند مورد پیشین ،این امهر مهیتوانهد دلیلهی باشهد بهر «انجبهار سهند» در
مواردی که در سند احادیث منع ضعفی و،ود داشته باشد.
 .2 - 3تحلیل اخبار جواز روزۀ عاشورا
 .1 - 2 - 3ناسازگاری اخبار جواز با عقل

به حکم قاعده «کل ما حکم به الشر  ،حکهم بهه العقهل ،و کهل مها حکهم بهه العقهل ،حکهم بهه

الشههر » ،یک هی از مسهها لی ک هه از دیربههاز ذهههن اندیشههمندان مسههلمان را بههه خههود مشههغول داشههته،
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 .96ریاض المسا ل ،ج ،5ص.467
 .97صوم عاشورا ،ص.54
 .98ا،ود التقریرات ،ج ،1ص.364
 .99ر : .روایت چهارم ،واز؛ شفاء الصدور ،ص.387
 .100الحدا الناضره ،ج ،13ص.376

است ،انب عقل را گرفت و هر گزاره نقلی را که با عقل سازگار به نظر نرسد ،باید کنهار گذاشهت

یا دستکم تو،یه و تأویل کرد .بر این اساس ،حدیث دوم و حدیث سوم ،واز به ،هت این که

دربردارنده پاداش زیاد برای یک امر کوچک است ،با عقل سلیم و با منطه قهرآن 101در تعهارض
بوده و غیر قابل تمسک است.
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 .2 - 2 - 3استحباب روزۀ عاشورا به نیت همدردی با اهل بیت (علل)

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

مسئله چالش میان عقل و نقل است .گروهی بر این باورند که در معرکه میهان عقهل و نقهل ،الزم

آیة اهلل خویی _ با و،ود آنچه در 5-1-3از ایشان نقل شد _ بر آن اسهت روایهات متضهمن امهر

به روزۀ عاشورا و استحباب آن زیادند و روزه گرفتن و گرسهنه و تشهنه بهودن در ایهن روز ،همهدردی

با اهل بیت است:

فأالقوی استحباب الصوم یف هذا الیوم.

103

یعنههی قههول بههه اسههتحباب بههر و،ههه انههدوه و نههاراحتی ،ز یههرا از روزههههای مسههتحب یکههی روزۀ

عاشورا است؛ برای حزن و مصیبتی که به اهل بیت رسول

از خههوردن و آشههامیدن بههه صههورت حههزن و انههدوه تهها عصههر اسههت.

وارد شد104.مستحب ،امسا

105

مسههتحب اس هت از خههوردن و

آشامیدن ،آن هم بهدون ههیچ نیتهی ،تها بعهد از عصهر [نهه تها مغهرب] ا،تنهاب کننهد 106.احتمهال

استمرار روزۀ روز عاشورا از سوی اصحاب پیامبر

نیز بر فرض پذیرش سهیره اصهحاب ،تنهها

بر ،واز و یا بر استحباب آن داللت دارد؛ مانند دیگر ایام سال که روزه آن مستحب است.

107

ْ ْ
ُ
ْ ُ ْ ْ
ْ ُ ْ
ُ
ْ
ُ
ْ ُ
ُ
« .101أ ْم ح ِس ْب ُت ْم أن تد ُخلوا الجنة و لما یأ ِتکم مثل ال ِذین خل ْوا ِمن ق ْب ِلکم مس ْت ُه ُم البأساء و الضراء و ُزل ِزلوا حتی یقول الر ُسول
ْ ُ
ْ
اهلل قر ّ
یب»؛ آیا پنداشتید که داخل بهشت میشوید و حال آن که هنوز ماننهد
و ال ِذین آم ُنوا معه متی ن ْص ُر ِ
اهلل أال ِإن نصر ِ ِ
آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد ،بر [سر] شما نیامده است .آنان [چنان] دچار سختی و زیان شدند و به [هول و] تکان
درآمدند که پیامبر و کسانی که با وی ایمان آورده بودند ،گفتند پیروز ی خدا کی خواهد بود؟ هشدار کهه پیهروزی خهدا
نزدیک است (سوره بقره ،آیه .)214
 .102شفاء الصدور ،ص 386با تلخیص و تصرف .
 .103شر العروة ،ج ،22ص.316
 .104اشارة السب  ،ص121؛ التهذیب ،ج ،4ص302؛ الجامع للشرا ع ،ص162؛ السهرا ر ،ج ،1ص419؛ شهرایع االسهالم ،ج،1
ص338؛ الغنیه ،ص148؛ مرآة العقول ،ج ،16ص246؛ المهذب ،ج ،1ص188؛ شر فرو الکافی ،ج ،4ص.286
 .105مرأة العقول ،ج ،16ص.360
 .106مالذ االخیار ،ج ،7ص.116
 .107بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسالم ،ص.80 - 81
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 .3 - 2 - 3تقیه آمیز بودن روایات جواز صوم عاشورا

عالمه مجلسی مینویسد:
روایات مختلفی در بیان حکم شرعی روزه عاشورا نقل شده و آنچه که نزد من اظهر
است ،این اسهت :اخبهار وارد کهه بهر فضهیلت روزه عاشهورا داللهت دارنهد ،حمهل بهر
109
تقیه 108می گردند.
و در ،ای دیگر تکرار میکند که اخبار ،واز صوم عاشورا از ،هت تقیه صادر شدهاند.

110

 .4 - 2 - 3روزۀ عاشورا ،منسوخ و متروک یا سنت در جریان؟

مترو شدن روزۀ روز عاشورا پهس از رمضهان از سهوی رسهول خهدا

ایههن روزه نمیتوانههد سههنت رسههول خههدا
رسههول خ هدا

بهدین معنها اسهت کهه

باشههد؛ ز یههرا سههنت عبههارت اسههت از عملههی از سههوی

ک هه ایشههان بههر آن مههداومت داشههته و هههیچگههاه آن را تههر نمههیکردنههد؛ مثههل نمههاز

،ماعههت و مسههوا زدن .عملههی را ک هه زمههانی انجههام داده ،سههپس آن را تههر کردهانههد ،نمیتههوان
سنت دانست؛ به ویژه عملی که تر آن به ،هت نسخ بوده باشد.

111

ََ
 .5 - 2 - 3عید عاشورا و صوم مؤ کد آن ،جعل و بدعت اموی

در روایت دوم منع صوم عاشورا به ایهن نکتهه اشهاره شهد کهه روز عاشهورا روز ،شهن و شهادی و
ُ
هکر دشههمنان شههیعه بههه مناسههبت غلبههه بههر حسههین بههوده اسههت .بههر ایههن پایههه گو یهها
روزهداری شه ِ
رسمی و،ود داشته که در برخی مناط روز عاشورا را ،شن گرفتهه و قربهانی ذبه کننهد و ایهن روز

را زمان وقو اتفاقات خجسته و عید بدانند و شادمانی کنند و دلیلشان هم بعضی روایتهای

بزر نمایی شده یا تحر یهف شهده و یها مجعهول اسهت کهه در فضهیلت روز عاشهورا در میهان مهردم
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 .108احادیث تقیهای یکی از فرو مههم دانهش حهدیث در شهیعه اسهت .شهناخت روایهاتی کهه از سهر تقیهه و یها رعایهت توریهه
صادر شده اند ،در فهم صحی حدیث ،مدخلیت تام دارد .تقیه ،گفتار و رفتار متفاوت بها بهاور حه درونهی اسهت کهه
برای تأمین مصال مهمی در زمهان اضهطرار ،ظههور و بهروز مییابهد .توریهه در لغهت ،پوشهاندن حقیقهت خبهری و ظهاهر
کردن غیر آن و یا اراده چیزی کردن و ،ز آن را نمایاندن است (لغتنامه دهخدا) .شناخت نشهانههای سهندی و متنهی و
قراین و اسباب صدور حدیث ،برای تشخیص احادیث تقیهای اهمیت دارد .نشانههایی چون امهر بهه سهکوت ،و،هود
قیاس ،تعارض با آیه محکم یا خبر متواتر ،و،ود ابهام ،کلی گویی ،دو پهلو گویی ،تعارض با مسلمات مذهب شیعه،
مشابهت با عامه و  ...میتوانند بر تقیهآمیز بودن حدیث داللت داشته باشند («بررسی احادیث تقیه ازدیدگاه مجلسی
اول» ،ص.)7
 .109مرأة العقول ،ج ،16ص.360
 .110مالذ االخیار ،ج ،7ص.116
 .111بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسالم ،ص.81 - 80

را در روز عاشههورا بههه بهشههت درآورد؛ پیههامبر

روز عاشههورا زاده شههد؛ خداونههد در روز عاشههورا بههر

عرش استیال یافت و روز رستاخیز ،روز عاشورا است.
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 .1 - 5 - 2 - 3عید گرفتن و روزه داشتن در روز قتل پسر پیامبر

در روایتی از امام صادق

روزۀ روز عاشهورا و مهداومت بهر آن پهس از سهال61ق ،از ،علیهات

بنی امیه شناسانیده شده است؛ بدین شهر کهه بنهی امیهه و یارانشهان نهذر کردنهد ا گهر بهر حسهین

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

رواج داده بودند؛ مانند این که خداوند ،عرش ،کرسی ،قلم و بهشت را در روز عاشهورا آفر یهد؛ آدم

پیهروز شههوند ،روز پیههروزی خیههالی خههود را عیههد اعههالم کننههد و بههه شهکرانه ،در آن روز روزه بگیرنههد و

ایههن بههرای آل ابههی سههفیان تهها بههه امههروز بههه عنههوان سههنتی قههرار داده شههد، 113.ر یههان روایههتس هاز و
بدعتگذار دستگاه اموی به کمهک فقههای همسهو بها ایشهان ،اخبهار صهوم رسهول اهلل

در روز

عاشورا را که در سال دوم هجری با و،وب روزه رمضان بهه پایهان میرسهد 114،بر،سهته کردنهد [و

آن را مورد تأ کید ویژه قرار دادند]، .عل ،بدعت و تحریف بودن این روایتها  -که امام بهاقر
و امهام صهادق

بههه آن اشهاره کردهانهد  -بههه معنهای خههالف واقهع بهودن اصههل آن مها،را در صههدر

اسالم و عهدم وقهو آن از سهوی رسهول خهدا

نیسهت؛ بلکهه بههرهبهرداری از یهک واقعهه گنه

و

ناپیههدای تههاریخی میتوانسههته اهههداف در بههار امههوی را تههأمین کنههد؛ بههدین صههورت ک هه ایههن روزه از

سوی رسول خدا

گرفته میشد و با روزه رمضان نسخ گردید .همین مسهئله بهدون اشهاره بهه

نس ههخ آن میتوان ههد تو،یهههه گر رفت ههار بنهههی امی ههه در عیهههد گ ههرفتن و روزه داشهههتن در روز قت ههل پسهههر
پیامبر

باشد 115.بر این اساس ،امام میفرماید :این روزه با روزه رمضان مترو گشته و کنار

 .112ان اهلل خل الع رش یوم عاشوراء و الکرسی یوم عاشوراء و القلم یوم عاشهوراء و خله الجنهة یهوم عاشهوراء و اسهکن آدم
یوم عاشوراء و استوی اهلل علی العرش یوم عاشوراء و یهوم القیامهة یهوم
الجنة یوم عاشوراء ،إلی أن قال :و ولد النبی
عاشوراء (لسان المیزان ،ج ،2ص.)149
ُ
ْ
ّْ ُ
ً
ُ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
 .113ما ْیو ُم عاشوراء ف ْیو ّم أ ِصیب ِف ِیه ال ُحسین ص ِر یعا بین أصح ِاب ِه و أصحابه صرعی حوله عراة أ فصوم یکون ِفهی ذ ِلهک
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ضو
ال ْیو ِم کال و ر ِب الب ِ
یت الحر ِام ما هو یوم صو ٍم و ما ههو ِإال یهوم حهز ٍن و م ِصهیب ٍة دخلهت علهی أه ِهل السهم ِاء و أه ِهل األر ِ
ْ
ْ
ُْ
یاد و أ ْهل الشام...فم ْن صام ُه أ ْو تبهر ب ِهه حشهر ُه ُ
ُ
ُ ُ
یهاد
،م
اهلل مهع ِآل ِز ٍ
ور ِ -ال ْب ِن م ْر،انة و ِآل ِز ٍ
ِ
یع المؤ ِم ِنین و یوم فر ٍ و سر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
ّ
م ْم ُسو ُ القل ِب م ْسخوط عل ِیه (فرو الکافی ،ج ،3ص.)336 - 334
 .114مازری ،در ،معبندی اخبار صوم عاشورا  -که در عصر متقدم محل بحث علمای اهل سنت برای بیان حکهم فقههی
بوده است  -می گوید که قریش ،در دوران ،اهلیت ،و یهود ،آن روز را روزه میداشتند .سپس اسهالم بهر روزۀ آن تأ کیهد
کرد و در نهایت از تأ کید بر آن کاست :ثم خفف من ذلک التأ کید (شر فرو الکافی ،ج ،4ص.)288
 . 115با استفاده از اخبار ساختگی دروغ که در آن برای روز عاشورا و روزۀ آن فضایل بیشمار برشمردهاند ،مانند این خبر :و
روی محمد بن عبد اهلل بن قهزاد ،عن حبیب ،عن إبراهیم الصا غ ،عهن میمهون بهن مههران ،عهن ابهن عبهاس _ رضهی اهلل
ً
عنهما _ مرفوعا :من صام عاشوراء کتب اهلل له عبادة سبعین سنة صیامها و قیامها ،و أعطی ثهواب عشهرة آالف ملهک و
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گذاشته شهده و احیهای آن احیهای یهک حکهم منسهو اسهت و ایهن کهار نهه سهنت ،بلکهه بهدعت

است 116.امامان معصوم با این تفکر نادرست  -که روز عاشورا عید اسهت (سیاسهت بنهی امیهه

در عید گرفتن و روزه داشتن در روز قتل پسر پیامبر

)  -مبارزه نمودهاند .ایهن مبهارزه نشهان از

ناصحی بودن برخی روایات ،واز روزه عاشورا نیز دارد.

امام رضا فرمود:
هر کس روز عاشورا را روز مصیبت و ناراحتی و گریه قرار دهد ،خداوند قیامت را روز
شادی و سرور او قرار میدهد و ههر کهس عاشهورا را روز برکهت بنامهد و چیهزی ذخیهره
117
کند ،در آن برکتی نمیبیند.

 .2 - 5 - 2 - 3جعل و دروغ در روایات فضیلت روز عاشورا

دانشه همندان مس ههلمان ،از ،مل ههه اب ههن  ،ههوزی در کت ههاب الموض ههوعات بس ههیاری از روای ههات

فضیلت روز عاشورا به عنوان روز عیهد را ،علهی و برخهی نیهز آنهها را ضهعیف و بعضهی ههم آنهها را

دروغ دانسهتهاند؛ چنههان کهه ابههن تیمیهه و دیگههران فتهوا بههه ،علهی بودنشههان دادهانهد 118.ابههن حجههر
عسههقالنی  -چنههان کههه گذشههت  -ذیههل روایههت بیههانگههر فضههایل روز عاشههورا و روزۀ آن ،بههه ،عههل،

دروغ و افترا بودنش حکم کرده است.

 .4نتایج
 .1روزه عاشههورا قبههل از تشههریع روزۀ رمضههان بههوده اسههت و پههس از آن نسههخ و رههها (تههر ) شههده

است.

 .2روایات منع کننده از روزۀ عاشورا اگر چه بعضی از نظر سند ضعیف هستند ،در مجمهو

از روایات مجوز صوم قویترند.

 .3ا کتفای کلینی به نقل روایات منع میتواند دلیل بر کاستی در اعتبار روایات مجوز صهوم

24

ً
و من أشبع ،ا عا فی
ثواب سبع سماوات ،و من أفطر عنده مؤمن یوم عاشوراء فکأنما أفطر عنده ،میع أمة محمد
یوم عاشوراء فکأنما أطعم فقراء األمة ،و من مس رأس یتهیم یهوم عاشهوراء رفعهت لهه بکهل شهعرة در،هة فهی الجنهة و ذکهر
ً
ً
ً
حدیثا طویال موضوعا .و فیه :ان اهلل خل العرش یوم عاشوراء و الکرسی یوم عاشوراء و القلم یوم عاشوراء و خل الجنة
یوم عاشهوراء و اسهتوی اهلل علهی العهرش یهوم
یوم عاشوراء و اسکن آدم الجنة یوم عاشوراء ،إلی أن قال :و ولد النبی
عاشوراء و یوم القیامة یوم عاشوراء ،فانظر إلی هذا اإلفک انتهی (لسان المیزان ،ج ،2ص.)149
 .116بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسالم ،ص.81
 .117عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص299؛ اقبال ،ج ،3ص82؛ بحار االنوار ،ج ،95ص.344
 .118صوم عاشورا بین السنة النبویه و بدعة االمویه ،ص.176

 .4روایههات منههع کننههده از روزۀ عاشههورا بهها سههیرۀ منقههول امامههان پههس از واقعه ،انکههاه عاشههورا

(سعی در تر روزۀ عاشورا) مواف ترند.

 .5بههر پای ه برخههی روایههات بهها صههبغ تههاریخی ،تأ کیههد و مههداومت بههر روزۀ روز عاشههورا پههس از

شهادت امام حسین

از ،علیات و تبلیغات بنی امیه بوده است.

روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل

عاشورا از منظر وی تلقی گردد.

کتابنامه
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره سوم
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روایات روزه عاشورا ،چیستی ،گونهها و تحلیل
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