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:بحثنکته ای بس مهم پیش ازآغاز 



100كتاب
(در طول تاریخبندی تاثیرگذارترین افراد رتبه )

.آمریکایی به نام مایکل اچ هارات-یکی از دانشمندان بزرگ یهودی: نویسنده

.مدرک دکتری تخصصی است و استاد بزرگ دانشگاه در آمریکاست4او دارای 

.مسؤلیت های اوستمهمترین مسؤلیت تطبیق علوم بر علوم فضایی آمریکا از 





100تا 1از رتبه را به ترتیب طول تاریخ در مؤثر فرد 100،کتابهارات در این 

دلیل انتخاب خود و نوع تاثیر و ویژگی هر یک از آنها تعیین و به 

.پردازدمی 

:به عنوان مثال

مقام سوم-ع-حضرت عیسی

مقام شانزدهم-ع-حضرت موسی

کوروش مقام هشتاد و هفتم

اری از به طوریکه به بسی. شداین کتاب با اقبال جهانی مواجه . چاپ گردید1978کتاب هارت در سال 

.گردیدزبان های زنده دنیا ترجمه 



:و اما

درولارتبهعنوانبهکهشخصیاولینکتابایندر

محمدحضرتاسالمپیامبرگرفته،قرارهاراتلیست

.می باشد(ص)مصطفی



Michaelکتابنویسنده H. Hartعنوانبه(ص)محمدانتخابدرباره

:مى گویدبشریتتاریخدرشخصیتتاثیرگذارترین

گذارتاثیرشخصیت هایسرآغازدر(محمد)نامدادنجایبرایمنانتخاب

برایاستممکنوگرددخوانندگانبعضیتعجبموجباستممکنجهان

:باشدبرانگیزسوالدیگران

.شودوزپیردنیویودینیمرحلةدرتوانستکهاستمردیتنهاتاریخدراواما

شریتبتاریخدرگذارتأثیرمردتنهاكهداردلیاقتاوخاطرهمینبه

.باشد



ر واكاوی جایگاه لعن و نفرین د

قرآن كریم

:موضوع جلسه



:معنای اصطالحی و لغوی لعن

.راندن و دور كردن همراه با ناراحتی*

و لعن از جانب خدا به معنای قطع رحمت و توفیق دنیوی*

.عذاب اخروی است

ری لعن از سوی انسان، نوعی نفرین و بدخواهی برای دیگ*

.است
309ص -6ج-طریحی-مجمع البحرین



:دو دیدگاه در خصوص لعن و سبّ

معنای.انددانستهاختصاصیمعنایدارایوجداگانهمقوله دورالعنوسب  برخی:اول

یانبالهیرحمتازگرداندندوروطردرالعنمعنایوزشتکالمبیانوشتمراسب

ددارنتفاوتهمبامفهومدوایننیزروایاتوقرآندرمدعی اند،همچنینآنان.اندکرده

.استکردهنهیآنهاسبازامالعنقرآندررابرخیخداو

.دانسته اندسبهم معنایرالعننیزعده ایالبته:دوم

. ۲99ش، ص1۳8۳فخلعی، مجموعه گفتمان های مذاهب اسالمی، 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA


وًا بِغَیْرِ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوَلَا 
انعام/108-عِلْمٍ

، و معبودانی را که کافران به جای خدا می پرستند
دشنام ندهید، که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا 

.را دشنام خواهند داد



(تَسُبُُّواال).يزيمبپرهناسزاودهنىبدهرگونهازوكنيمكنترلمخالفانبهنسبتراخوداحساسات*

(اللَُّهَفَيَسُبُُّوا...تَسُبُُّواال).كنيمتوجُّهخودبرخوردهاىبازتاببه*

(تَسُبُُّواال).داشتبازغلطمسيرازرامردمنمىتوانناسزا،وفحشبا*

(عَدْوا ...فَيَسُبُُّوا...تَسُبُُّواال).استشنيدنناسزاوكينهودشمنىبروزعامل،ناسزاگويى*

(اللَُّهَفَيَسُبُُّوا).استحرامشود،مقدُّساتبهتوهينسببكهكارىهر*

ال).وعممنومناظراتتبليغاتومنكرازنهىدروناسزا،دشنامحربهىازاستفاده*

(تَسُبُُّوا



:نهج البالغه۲0۶خطبه 

اى از از سخنان آن حضرت است هنگامى که شنید عده
:دهندیارانش به وقت نبرد صفین به اهل شام دشنام مى

...إِنِّی أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِینَ 

...باشیدمن نیست که شما دشنام دهنده پسند 

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=206&npt=9
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=206&npt=9


قرآن در بار 37كلمۀ لعن و مشتقات آن 
.استآمده 



لعن شده در قرآن مجیدافراد 



:كافران-1
(احزاب/64)الْكَافِرِينَوَأَعَدَّلَهُمْسَعِير الَعَنَاناللَّهَ

(78/ائدهم)يَعْتَدُونَالَّذِينَكَفَرُوامِنْبَنِيإِسْرَائِيلَعَلَىلِسَانِدَاوُودَوَعِيسَىابْنِمَرْيَمَذَلِكَبِمَاعَصَوْاوَكَانُوالُعِنَ

(بقره/161)أَجْمَعِينَاللَّهِوَالْمَلَائِكَةِوَالنَّاسِلَعْنَةُإِنَّالَّذِينَكَفَرُواوَمَاتُواوَهُمْكُفَّارٌأُولَئِكَعَلَيْهِمْ

(آلعمران/87-86)أَجْمَعِينَاللَّهِوَالْمَلَائِكَةِوَالنَّاسِلَعْنَةَأُولَئِكَجَزَاؤُهُمْأَنَّعَلَيْهِمْ...كَفَرُواكَيْفَيَهْدِياللَّهُقَوْم ا

اعَرَفُواكَفَرُوافَرُوافَلَمَّاجَاءَهُمْمَكَوَلَمَّاجَاءَهُمْكِتَابٌمِنْعِنْدِاللَّهِمُصَدِّقٌلِمَامَعَهُمْوَكَانُوامِنْقَبْلُيَسْتَفْتِحُونَعَلَىالَّذِينَ
(بقره/89)اللَّهِعَلَىالْكَافِرِينَفَلَعْنَةُبِهِ

(بقره/88)اللَّهُبِكُفْرِهِمْفَقَلِيل امَايُؤْمِنُونَلَعَنَهُمُوَقَالُواقُلُوبُنَاغُلْفٌبَلْ



:كسانی كه حقایق دین را كتمان می كنند-2

بَعْدِمَاإِنَّالَّذِينَيَكْتُمُونَمَاأَنْزَلْنَامِنَالْبَيِّنَاتِوَالْهُدَىمِنْ

يَلْعَنُهُمُوَاللَّهُيَلْعَنُهُمُبَيَّنَّاهُلِلنَّاسِفِيالْكِتَابِأُولَئِكَ

(بقره/159)اللَّاعِنُونَ



:ظالمان-3

لْفَهَحَقًّارَبُّنَاوَعَدَنَامَاوَجَدْنَاقَدْأَنْالنَّارِأَصْحَابَالْجَنَّةِأَصْحَابُوَنَادَى
لَىعَاللَّهِلَعْنَةُأَنْبَيْنَهُمْمُؤَذِّنٌفَأَذَّنَنَعَمْقَالُواحَقًّارَبُّكُمْوَعَدَمَاوَجَدْتُمْ
(اعراف/44)الظَّالِمِينَ

(غافر/52)الدَّارِسُوءُوَلَهُمْاللَّعْنَةُوَلَهُمُمَعْذِرَتُهُمْالظَّالِمِينَيَنْفَعُلَايَوْمَ



دروغگویان-4

(24/نور).الْكَاذِبِينَمِنَكَانَإِنْعَلَيْهِاللَّهِلَعْنَتَأَنَّوَالْخَامِسَةُ

اءَنَاحَاجَّكَفِيهِمِنْبَعْدِمَاجَاءَكَمِنَالْعِلْمِفَقُلْتَعَالَوْانَدْعُأَبْنَاءَنَااوَأَبْنَااءَكُفَمَنْ مْوَنِساَ
.ينَالْكَاذِبِاللَّهِعَلَىلَعْنَتَوَنِسَاءَكُمْوَأَنْفُسَنَاوَأَنْفُسَكُمْثُمَّنَبْتَهِلْفَنَجْعَلْ

(نور/6)



شیطان-5

(ص/78)الدِّينِإِلَىيَوْمِلَعْنَتِيوَإِنَّعَلَيْكَ



قتل عمدی انسان مؤمن-6

لَّهُعَلَيْهِوَمَنْيَقْتُلْمُؤْمِن امُتَعَمِّد افَجَزَاؤُهُجَهَنَّمُخَالِد افِيهَاوَغَضِبَال

(نساء/93.)عَظِيم اوَأَعَدَّلَهُعَذَاب الَعَنَهُوَ



(ص)آزار رساندن به پیامبر اكرم -7

الْآخِرَةِوَالدُّنْيَافِياللَّهُلَعَنَهُمُرَسُولَهُوَاللَّهَيُؤْذُونَالَّذِينَإِنَّ

(احزاب/57).مُهِين اعَذَاب الَهُمْوَأَعَدَّ



قطع رحم-فساد در زمین-8

أُولَئِكَ-مَكُمْأَرْحَاوَتُقَطِّعُواالْأَرْضِفِيتُفْسِدُواأَنْتَوَلَّيْتُمْإِنْعَسَيْتُمْفَهَلْ•
(محمد/23)أَبْصَارَهُمْوَأَعْمَىفَأَصَمَّهُمْاللَّهُلَعَنَهُمُالَّذِينَ

يُوصَلَأَنْهِبِاللَّهُأَمَرَمَاوَيَقْطَعُونَمِيثَاقِهِبَعْدِمِنْاللَّهِعَهْدَيَنْقُضُونَوَالَّذِينَ•
(رعد/25)الدَّارِسُوءُوَلَهُمْاللَّعْنَةُلَهُمُأُولَئِكَالْأَرْضِفِيوَيُفْسِدُونَ



دامننسبت دادن موضوعات خالف عفت به زنان پاك-9

دُّنْيَاالفِيلُعِنُواالْمُؤْمِنَاتِالْغَافِلَاتِالْمُحْصَنَاتِيَرْمُونَالَّذِينَإِنَّ

(نور/23)عَظِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْوَالْآخِرَةِ



نفاق-10
هِيَفِيهَانَخَالِدِيجَهَنَّمَنَارَوَالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَاللَّهُوَعَدَ

(توبه/68)مُقِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْاللَّهُلَعَنَهُمُوَحَسْبُهُمْ

الظَّانِّينَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَوَيُعَذِّبَ
وَأَعَدَّنَهُمْلَعَوَعَلَيْهِمْاللَّهُوَغَضِبَالسَّوْءِدَائِرَةُعَلَيْهِمْالسَّوْءِظَنَّبِاللَّهِ
(6/فتح)مَصِير اوَسَاءَتْجَهَنَّمَلَهُمْ



نقض عهد و پیمان-11

.ة قَاسِيَقُلُوبَهُمْوَجَعَلْنَالَعَنَّاهُمْمِيثَاقَهُمْنَقْضِهِمْفَبِمَا

(مائده/13)



:ایجاد ترس و دلهره در قلب مؤمنان-12

الْمُرْجِفُونَوَمَرَضٌقُلُوبِهِمْفِيوَالَّذِينَالْمُنَافِقُونَيَنْتَهِلَمْلَئِنْ

-قَلِيل الَّاإِفِيهَايُجَاوِرُونَكَلَاثُمَّبِهِمْلَنُغْرِيَنَّكَالْمَدِينَةِفِي

(احزاب60/61)تَقْتِيل اوَقُتِّلُواأُخِذُواثُقِفُواأَيْنَمَامَلْعُونِينَ



:بنی امیه-13

يالَّتِالرُّؤْيَاجَعَلْنَاوَمَابِالنَّاسِأَحَاطَرَبَّكَإِنَّلَكَقُلْنَاوَإِذْ

وَنُخَوِّفُهُمْالْقُرْآنِفِيالْمَلْعُونَةَوَالشَّجَرَةَلِلنَّاسِفِتْنَة إِلَّاأَرَيْنَاكَ

.كَبِير اطُغْيَان اإِلَّايَزِيدُهُمْفَمَا

(اسراء/60)



.بنی امیه دانسته اندرا ملعونه برخی از مفسران شیعه، مراد از شجره 
.(381،ص2ق،ج1420؛طبرسيجوامعالجامع،494،ص6ق،ج1409نمونهنكطوسي،التبيان،براي)

ه دید و درباره بنی امی( ص)منظور از رؤیا خوابی است كه پیامبر اسالم : طباطباییعالمه 
.خدا برخی از اعمال آنها را به او نشان داد

.140-139،ص13ق،ج1393طباطبايي،الميزان،

عونه معرفی برخی از مفسران اهل سنت نیز با استناد به روایتی، بنی امیه را مصداق شجره مل
.می كنند

.107،ص15ق،ج1405براينمونهنكآلوسي،روحالمعاني،

تی كه در ر پایه روای. در روایات نیز از بنی امیه به عنوان مصداق شجره ملعونه یاد شده است
ان هایی در خواب انس( ص)تفسیر قمی آمده است، این آیه زمانی نازل شد كه پیامبر اسالم 

.را دید كه بوزینه وار از منبر او باال می رفتند
.411،ص1ق،ج1412قمي،تفسيرقمي،



بهخطاباسراء،سوره60آیهبهاشارهبا(ع)حسنامامحدیثی،طبق

ازهككسیهروفرزندانتوخاندانوپدروتوخداوند:استگفتهمروان،

قرارلعنموردپیامبرشزبانبرراشوندخارجقیامتروزتاپدرتصُلب

.داد

.416ق،ص1386طبرسي،االحتجاج،



نتیجه گیری
ردهخداوندمتعالدرقرآنكريمدرمواردمتعدديگروهيرالعنونفرينكا

لاوليمياستكهايندليليبرمشروعيتبهكاربردناينواژهبهصورتاص

لعننهيتنهاهيچگاهازدرقرآنبااينكهازسبُّنهيشدهاست؛ولينه.باشد

.نكردهاست؛بلكهخودبارهاعدهايرالعنكردهاست




