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دیباچه «
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

20/4/59 :  1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز«رسیدگی«به«امور«مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقالب 19/7/1390
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جلد«اول:
بررسی«و«تبیین«مسجد«و«
جایگاه«آن«در«قرآن«کریم
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مقدمه

گفتماِن«مسجد«در«قرآن؛«مسئله«ها«و«روش«ها««

درآمد««
مسلجد، در آموزه هلای ادیلان الهلی، از مؤلفه هلای بنیادیلن دیلن ورزی و از نمادهلای 
گرایلش بله معنویلت و معیلار پرسلتش خداونلد بله شلمار می آیلد؛ مؤمنلان در متلون 
دینلی بلا نشلانگان سلجده و حضلور در مسلاجد شناسلانده شلده اند. جللوه و نُملود 
اجتماعلی و عینلی معنویلت و ایملان، در مکانلی بله نلام مسلجد بله ظهلور می رسلد؛ 
از ایلن رو، مسلجد در ادیلان جایگاهلی واال و ممتلاز دارد؛ پیلروان ادیلان بلا اجتملاع در 
مکانلی خلاص به نیایش و سلتایش خداونلد می پردازند، بله تعالی سلطح معرفت دینی 
و سیاسلی هم کیشلان خلود کملک می کننلد و پیوند هلای اجتماعلی ل دینلی خلود را 
اسلتوارتر می  سلازند. ایلن ملکان در ادیلان وحیانلی بلا نام هلا و سلاختارهای گوناگلون 
ظهلور یافتله اسلت؛ واژه هلای دیلر، کلیسلا، کنسلیه، صومعله در ادیلان پیش از اسلالم 
بله چنیلن مکان هلای مقدسلی اشلاره دارنلد؛ در اسلالم نیلز واژه »مسلجد« بله عنوان 
برابرنهلاد آنهلا در زبان عربی، جایگزین واژگان پیشلین شلد و البته هوشلمندی خاصی 
در انتخلاب ایلن معلادل بله کار رفتله کله نشلان از روح حاکلم بلر چنیلن مکان هلا و 
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حکمت بنلای آنهلا دارد. 
در فرهنلگ اسلالمی مسلجد بلا کارکردهلای معنلوی، اجتماعلی، سیاسلی، فرهنگلی، 
اخالقلی و تمدنلی خاصلی پدیلد آملد. از این رو نقش مسلجد در رشلد و معرفی اسلالم 
انلکار ناپذیلر اسلت و تفکیلک میلان تحقق دین اسلالم و مسلجد بسلی دشلوار. سلیره 
عمللی رسلول خلدا نیلز نشلان می دهلد مسلجد در عملکلرد تبلیغلی وی، محور و 
نقطله ثقلل بوده و هملاره به عنوان نهلادی دینی در پیشلبرد اسلالم نقش آفرینی کرده 
اسلت. باتوجله بله نقلش و کارکرد مهم سلجده در دین اسلالم، آیلات و روایلات فراوانی 
دربلاره آن صلادر شلده اند کله هلر یلک بله تحلیلل بُعلدی از ابعلادی ایلن نهلاد دینلی 
پرداخته انلد. برخلی محققان به رسلالت مسلجد در اسلالم توجه نشلان داده و نقش این 

نهلاد را در توسلعه جغرافیایی اسلالمی بله خوبی نشلان داده اند1.
شلناخِت منزللت، حکملت و چرایی هلر پدیده ای در فهلم ماهیت و کارآملدی آن نقش 
مؤثلری دارد؛ هلر چله معرفلت ما دربلاره حقیقلت یک پدیده ملادی و معنلوی دقیق تر 
و جامع تلر بلود، فلسلفه و حکملت وجلود آن در نظلام احسلن تکوین و تشلریع برای ما 
روشلن تر باشلد، بله هملان میلزان در نلوع مواجهله و بهلره وری ملا از آن تأثیلر خواهد 
گذاشلت. همیلن قاعلده در مواجهله ملا بلا پدیده دینلی مسلجد در ادیان قابلل تطبیق 
اسلت. مسلجد در ادیان آسلمانی از شلمار پدیده های دو سلویه مادی و معنوی اسلت؛ 
زیلرا از یلک منظلر ماهیتی محسلوس و ملموس دنیایی دارد که هملان مکان و معماری 
آن اسلت و از منظلر دیگلر، منزلتلی فلرا ملادی و معنلوی در هدایت فلردی و اجتماعی 

دارد.  مؤمنان 
اندیشله ای کله مسلجد را صرفلاً یلک سلازه بلر آملده از سلنگ و چلوب می دانلد که در 
جایلی از زمیلن بلرای عبادت انسلان ها سلاخته شلده بلا اندیشله ای که همه هسلتی را 
مسلجد می بینلد کله هلر لحظله در برابلر خداونلد بله خضلوع و طللب فیض بله خاك 
افتلاده اسلت، تفاوتلی از علرش تلا فلرش دارد. ممکلن اسلت برخلی شلناختی محدود 
از حقیقلت مسلجد و منزللت آن در معلارف وحیانلی داشلته باشلند و در نتیجله تعامل 
چنلدان اسلتوار و سلودمندی بلا آن بلر قرار نسلازند. ریشله ایلن محرومیت هلا همه در 

1 . حسین، المسجد و رسالته فی االسالم، وانلی، المسجد فی االسالم: رسالته،  نظام بنائه و احکامه و  آدابه  و بدعه.
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ندانسلتن یلا محرومیلت از بنیان هلای معرفتلی دربلاره حقیقت مسلجد اسلت.
اکنلون پرسلش اصللی ایلن اسلت کله مسلجد در رویکلرد قلرآن چله ماهیتلی دارد و 
دوره هلای تاریخلی، مسلائل، کارکرد هلا و شلاخص های آن کدام انلد؟ پاسلخ بله مجموع 

ایلن پرسلش ها ملا را بله گفتملان مسلجد در قلرآن نزدیک تلر خواهلد سلاخت.

گفتمان«مسجد««
مقصلود از گفتملان قرآنی مسلجد، تبیین کردن میلزان توجه و اهتملام این کتاب الهی 
بله فرهنلگ مسلجد در حیلات فلردی و اجتماعلی مسللمانان اسلت که شلامل مفهوم، 
پیشلینه، منزللت، کارکلرد و شلاخص های آن اسلت. بلرای کشلف این گفتملان در گام 
نخسلت، بایلد بله خلود این متن وحیانلی رجوع کرد و بازتلاب این گفتملان را از تحلیل 
داده هلای متناسلب با فرهنگ مسلجد، بررسلید. در ایلن پژوهش از مجملوع داده قرآنی 
متناسلب بلا مسلجد با عنلوان »آیات المسلجد« یلاد کرده ایلم. این آیلات اعلم از آیاتی 
هسلتند کله بله صراحلت در آن هلا کلمله مسلجد یلا مسلاجد بله کار رفته اند و شلامل 
آیلات متناسلب بلا سلجده گزاری بر خداوند، سلجده هسلتی و دیگلر مفاهیلم مرتبط با 
مسلجد و سلجده در قلرآن اسلت؛ زیلرا بلر این باوریلم که ادبیلات قرآنی در ترسلیم هر 
موضوعلی تنلوع خاصلی دارد و الزاملاً از یلک تلک واژه برای ترسلیم دیدگاه خلود بهره 
نبلرده اسلت. بلرای مثلال، در همیلن موضلوع مسلجد، گاه از واژگان مصلّلی، بیت، باب 
وهماننلد آن هلا بهلره بلرده اسلت. به هلر روی مراد ملا از »آیلات المسلجد«، گزاره های 
قرآنلی کارآملد در تحلیلل رویکرد قرآنی درباره مسلجد بله عنوان مکانی بلرای معرفت، 

عبلادت و هدایت اسلت.
آیله شلناخت مسلجد در قلرآن، گام نخسلت گفتمان شناسلی مسلجد در قرآن اسلت و 
نتایلج آن در ترسلیم و تحلیلل گفتملان قرآنلی مسلجد سلودمند اسلت. بدیلن منظور 
می تلوان از دو روش واژگانلی و روش مفهوملی بهلره جسلت. مقصلود از روش واژگانلی، 
جسلتجوی کاربلرد مسلجد و مشلتقات آن در آیلات قرآن کریلم برای اکتشلاف رویکرد 
قرآنلی بله ایلن موضوع اسلت. کاسلتی ایلن روش آن اسلت که چه بسلا قلرآن از واژه یا 
مفهلوم دیگلری بلرای تبییلن سلجده بهلره برده باشلد کله در جسلتجو کردن بلر پایه 
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ایلن روش، آن هلا مغفلول بمانند؛ هماننلد واژه الَْبْیلت1، الْبلاب2، َصواِمع، بَِیلع، َصلَوات3، 
دا4ً«، » َو إِْذ  یلا از سلاختارهای معنایلی و بیانلی دیگری هماننلد »َو اْدُخُللوا الْبلاَب ُسلجَّ
َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلا5ً« »َو اتَِّخلُذوا ِملْن َمقلاِم إِبْراهیلَم ُمَصلًّلی6«... ، برای 
اشلاره بله ایلن آملوزه بهره برده باشلد که در نلگاه آغازین داللت روشلنی بر آن نداشلته 
باشلند. بلرای جبلران این نقصیله، از روش مفهومی برای تکمیل آن اسلتفاده می شلود. 
روش مفهوملی بلا مطالعله ملوردی آیات به هدف یافتلن مفاهیم و سلاختارهای معنایی 
مشلابه بله سلجده و مسلجد اطالق می شلود که هر چنلد دیربازده و دشلواریاب اسلت، 
وللی نتایلج ارزش منلدی در اختیلار ما قلرار می دهد و در ترسلیم رویکرد قرآنلی به این 
آملوزه و تبییلن گفتملان آن ضرورت دارد. به این مهم در فصل سلوم با عنلوان »واژگان 

جانشلین مسلجد در قلرآن« پرداخته ایم.
تلا ملا شلناختی از پیشلینه و تطلور تاریخلی یک موضلوع یا پدیده نداشلته باشلیم، هر 
نلوع داوری ملا دربلاره آن نلا تملام خواهلد بلود. تاریلِخ هلر پدیلده ای جزئلی از ماهیت 

لَه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمیلَن: در حقیقت، نخسلتین خانه ای که برای  1 . آل عملران، 96: » إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذی بَِبکَّ
]عبلادت [ ملردم، نهلاده شلده، همان اسلت کله در مکه اسلت و مبارك، و بلرای جهانیلان ]مایه [ هدایت اسلت.«؛ بقلره، 125: 
لُجود: و چون خانه ]کعبله [ را برای مردم  ِع السُّ کَّ ائِفیلَن َو الْعاِکفیلَن َو الرُّ لرا بَْیِتلَی لِلطَّ »َو َعِهْدنلا إِللی  إِبْراهیلَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
محلل اجتملاع و ]جلای [ امنلی قرار دادیلم، ]و فرمودیم:[ »در مقلام ابراهیم، نمازگاهی بلرای خود اختیار کنیلد«، و به ابراهیم 
و اسلماعیل فرملان دادیلم کله: »خانله مرا بلرای طواف کنندگان و معتکفلان و رکوع و سلجودکنندگان پاکیزه کنیلد. «؛ الحج، 
لُجوِد: و چون برای  ِع السُّ کَّ ائِفیلَن َو الْقائِمیَن َو الرُّ لْر بَْیِتَی لِلطَّ أْنلا ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیلِت أَْن ال تُْشلِرْك بی  َشلْیئاً َو َطهِّ 26: »َو إِْذ بَوَّ
ابراهیلم جلای خانله را معیلن کردیلم ]بلدو گفتیلم:[ »چیلزی را بلا من شلریک مگلردان و خانله ام را بلرای طواف کننلدگان و 

قیام کننلدگان و رکوع کننلدگان ]و[ سلجده کنندگان پاکیلزه دار.«.
داً نَْغِفلْر لَُکْم  لٌه َو اْدُخُلوا الْباَب ُسلجَّ 2 . اعلراف، 161 »َو إِْذ قیلَل لَُهلُم اْسلُکُنوا هلِذِه الَْقْریَلَه َو ُکُللوا ِمْنهلا َحْیلُث ِشلْئُتْم َو ُقولُوا ِحطَّ
َخطیئاتُِکلْم َسلَنزیُد الُْمْحِسلنیَن: و ]یلاد کلن [ هنگاملی را که بدیشلان گفته شلد: »در این شلهر سلکونت گزینیلد، و از آن- هر 
جلا کله خواسلتید- بخوریلد، و بگوییلد: ]خداونلدا،[ گناهلان ما را فلرو ریز. و سلجده کنان از دروازه ]شلهر[ درآیید، تلا گناهان 

شلما را بلر شلما ببخشلاییم ]و[ بله زودی بر ]اجلر[ نیکلوکاران بیفزاییم«.
َملْت َصَواِملُع َو بَِیلٌع َو َصلَلَواٌت َو َمَسلاِجُد یُْذَکلُر فِیَها اْسلُم اهللِ َکِثیًرا  َو  دِّ 3 . حلج، 40: » َو لَلْو اَل َدْفلُع اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلم بَِبْعلٍض لهَّ
لََینُصلَرنَّ اهلُل َملن یَنُصلُرُه  إِنَّ اهللَ لََقلِویٌّ َعِزیلز: آن مؤمنانلی کله به ناحق از خانه هاشلان آواره شلده )و جرمی نداشلتند( جز آنکه 
می گفتنلد: پلروردگار ملا خلدای یکتاسلت. و اگلر خدا )رخصت جنلگ ندهد و( دفع شلر بعضی از ملردم را به بعلض دیگر نکند 
همانلا صومعه هلا و دیرهلا و کنشلت ها و مسلاجدی کله در آن )نملاز و( ذکلر خلدا بسلیار می شلود همه خلراب و ویران شلود. و 

هلر کله خلدا را یلاری کنلد البتله خدا او را یلاری خواهد کلرد، که خلدا را منتهلای اقتدار و توانایی اسلت.
لٌه نَْغِفلْر لَُکْم  داً َو ُقولُلوا ِحطَّ 4 . بقلره، 58: »َو إِْذ ُقلَْنلا اْدُخُللوا هلِذِه الَْقْریَلَه َفُکُللوا ِمْنهلا َحْیلُث ِشلْئُتْم َرَغلداً َو اْدُخُللوا الْبلاَب ُسلجَّ
َخطایاُکلْم َو َسلَنزیُد الُْمْحِسلنیَن: و ]نیلز بله یلاد آرید[ هنگاملی را که گفتیم: »بدین شلهر درآیید، و از هر کجای آن خواسلتید، 
فلراوان بخوریلد، و سلجده کنان از در ]بلزرگ [ درآیید، و بگوییلد: ]خداوندا،[ گناهان ما را بریز. تا خطاهای شلما را ببخشلاییم، 

و ]پلاداش [ نیکلوکاران را خواهیم افلزود.«. ر.ك: نسلاء، 154؛ اعراف، 161.
5 . بقره، 125.
6 . بقره، 125.
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شلناختی آن اسلت. در رویکلرد تاریلخ تحلیللی بله یلک موضلوع، پدیلداری و تطورات 
آن برابلر داده هلای موجلود طبقه بنلدی، تحلیلل و داوری می شلود. نتایلج ایلن رویکرد، 
شلناختی جاملع و تلوان داوری دقیق تلری را دربلاره موضلوع ملورد بحلث در اختیلار 
ملا قلرار می دهلد. شلماری از آیلات قلرآن، آگاهی هلای سلودمند و مطمئنلی از جایگاه 
تاریخلی مسلجد در دوران های پیش از اسلالم در اختیار ما قرار می دهنلد. از این معارف 
تاریخلی مسلجد در قلرآن، بله آموزه هلای تاریخلی یلاد کردیلم و در فصل چهلارم برای 
نخسلتین بلار به تحلیلی جاملع از وضعیت تاریخی مسلجد از منظر قرآنلی پرداخته ایم.
زاویله دیلد انسلان ها بله لحلاظ محدودیت هلای شلناختی و هم چنیلن نلوع نیازهایلی 
کله دارنلد، هملاره در تعریلف انسلان از یک پدیلده و تعیین حلد و حلدود آن تأثیرگذار 
بلوده و هسلت. ملا انسلان ها هملاره پدیده هلا را در حلد شلناخت انسلانی خلود داوری 
کلرده و بلرای آنهلا محلدوده تعییلن می کنیلم. قلرآن در بخشلی از آیلات و آموزه هلای 
خلود بله ملا می آملوزد که پیلش از ایلن که به مسلجد برویلم، بایلد آن را بله خوبی در 
پرتلو معلارف وحیانلی شلناخته باشلیم. این شلناخت الزمه بهلره وری از مسلجد بوده و 
در مناسلبت های معنلوی و اجتماعلی جامعه اسلالمی تأثیلر جدی دارد. بله نظر می آید 
یکلی از زمینه هلا یلا عللل مسلجدگریزی بله ناشلناختن بنیان هلای نظری یلا معرفتی 
مسلجد بلاز می گلردد کله بله خوبی بلرای مخاطبلان تبییلن و تحلیلل نشلده اند. یعنی 
بلرای مخاطبلان مسللمان بله طلور دقیلق تبییلن نشلده اسلت کله اسلاس و حقیقلت 
مسلجد و سلجده بلرای خداونلد چیسلت؟ و گسلتره مسلجد در جهان بینلی قرآنلی تلا 
کجاسلت؟ در پاسلخ بله این ضلرورت، قرآن کریم در بخشلی از آیات خلود به بنیان های 
معرفتلی مسلجد پرداخته و معلارف عمیق و جذابی از ماهیت و حقیقت مسلجد را برای 
مخاطبلان خلود بلر نموده اسلت که کمتلر بدان هلا توجه شلده و روی آن هلا و پژوهش 
می شلود. آگاهی هلای قرآنلی ما از مسلجد بیشلتر معطوف بله جنبه محسلوس و مادی 
آن اسلت؛ یعنلی محللی بلرای اجتملاع گروهلی از مؤمنان بلرای انجام اعملال عبادی یا 
سیاسلی؛ وللی ایلن همله حقیقلت درباره مسلجد نیسلت. قلرآن، حقیقِت مسلجد را به 
پهنلای هسلتی و همله آفاق پیلدا و ناپیدای آن می بینلد؛ در نگرش قرآن، هسلتی خود 
مسلجدی بلس بلزرگ اسلت کله موجلودات در آن بله طللب فیلض و هدایت یلا انابه و 
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اسلتغفار مشلغول هسلتند؛ این گونه نیسلت که مسلجد محدود به مکانی خاص باشلد، 
بلکله شلرق و غلرب هسلتی، همله مسلجد اسلت و مؤمن بایلد خلود را هملواره در این 
ملکان مقلدس ببیند؛ زیرا هسلتی، مکان زیسلت اسلت کله خداوند برای انسلان آفریده 
و هملاره نظاره گلر او در ایلن مکان اسلت. آیا چنین جایی قداسلت و طهارت نلدارد؟ آیا 
در چنیلن جایلی نبایلد مراقبلت داشلت؟ اسلف مندانه باید گفلت معارفی از این دسلت 
کمتلر بحلث و بررسلی شلده اند و بیشلتر قرائلت فقهلی از مسلجد در ذهلن و فرهنلگ 

مسللمانان رسلوخ یافته است.
در این پژوهش، از مجموعه آیاتی که جنبه های معرفت شناسلی مسلجد در نظام قرآنی 
را بلرای مخاطبلان بیلان می کننلد، به »آموزه های شلناختی مسلجد« یلاد کرده ایم. بن 
مایله ایلن آیلات مباحلث مرتبلط بله شلناخت بنیادهلای معرفتلی و اعتقادی مسلجد 
در آیلات قرآنلی اسلت کله از آن می تلوان بله معرفت شناسلی مسلجد نیلز یاد کلرد. در 
ایلن مباحلث بله تحلیلل آموزه های شلناختی مسلجد در قلرآن خواهیم پرداخلت. این 
مباحلث بلر دیگلر آموزه هلای رفتلاری ل فقهلی مسلجد تقلدم دارنلد و دلیل تقلدم آن 
نیلز هملان تقلدم شلناخت بلر عمل اسلت؛ زیلرا تا عللم به چیلزی نداشلته باشلیم، به 
طلور قطلع زمینله عملل در آن نیلز بلرای ما پدیلد نخواهد آملد. برابلر آیلات مرتبط با 
مقلوالت معرفتلِی مسلجد، دو آملوزه گسلتره مسلجد و گسلتره مسلجدیان را در فصل 
ششلم کتلاب بررسلی خواهیلم کرد. در آموزه نخسلت، بر پایله آیه ای از آیلات قرآنی، به 
تبییلن دامنله حقیقلی مسلجد از منظلر قرآنلی پرداختله و در حقیقت به این پرسلش 
پاسلخ داده ایلم کله از نلگاه قرآنی، محدوده مسلجد کجاسلت؟ آیا مسلجد قرآنی همین 
مسلاجد شلناخته شلده در میان مسللمانان اسلت؟ به بیان دیگر، همین مسلاجد عرفی 
بیانگلر گسلتره حقیقی مسلجد هسلتند یا ایلن که قلرآن دیدگاهی وسلیع تر از این حد 
و انلدازه بلرای مسلجد قائلل اسلت؟ اگلر پاسلخ مثبت اسلت، گسلتره قرآنی مسلجد تا 
کجاسلت؟ مسلجد راسلتین مکانلی اسلت که حقیقلت سلجده در آن تبلور بیایلد تا آن 
ملکان شایسلته اطالق مسلجد بلوده و فاعلل آن زیبنده نگین سلاجد باشلد. در مبحث 
گسلتره مسلجدیان بله ایلن پرسلش پرداخته ایم کله: سلجده گزاران از منظر قلرآن چه 
کسلانی هسلتند؟ آیا فقط انسلان، سلاجد خداوند اسلت یا ایلن که موجلودات دیگر نیز 
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بلا این آملوزه آشلنا بلوده و سلجده گزار خداوند متعال هسلتند؟
تبییلن نگلرش قلرآن بله رابطه جنسلیت با مسلجد یکی از مسلائل مهم مسلجدپژوهی 
اسلت کله در فصلل هفتم بدان خواهیم پرداخت و در اصل پاسلخ به این پرسلش اسلت 
کله: نظریله قرآن درباره نسلبت جنسلیت با مسلجد چیسلت ؟ دیدگاه غالب این اسلت 
کله مسلجد مکانلی مردانه اسلت و از ایلن رو، اصل، بر حضور مردان در مسلجد اسلت و 
حضلور زنلان، فرعی یا استثناسلت. حتلی ممکن اسلت از ظاهر برخلی گزاره های دینی 
چنیلن بله ذهلن آید کله بهتر اسلت زن عبادات خلود را در پسلتوی خانه به جلای آورد 

و حضلور در مسلجد ویژه مردان اسلت.
املروزه دانلش اخلالق حرفله ای یلا کاربلردی بله تبییلن بایسلته های رفتاری انسلان با 
املور و موضوعلات مختلف حیات انسلانی می پلردازد. برای نمونه، اخالق محیط زیسلت 
املروزه از دغدغه هلای اخلالق پژوهلان اسلت کله بله نقلد و نظلر دربلاره بایسلته ها و 
نبایسلته های بهلره وری انسلان از محیط زیسلت پرداختله و تالش دارد منشلور اخالقی 
بلرای انسلان ها در سراسلر جهلان ارائله دهد. به یقین مسلجد بلا قداسلت و منزلتی که 
در قلرآن یافتله، قواعد تعاملی متناسلب بلا خود را دارد کله در قرآن بازتابیده اسلت. در 
فصلل هشلتم بلا نام »اخالق مسلجد« تالش شلده اسلت که قواعلد تعامل با مسلجد از 

منظر قرآنی بررسلی شلود. 
وقتلی عنلوان مسلجد را می شلنویم بلی هیلچ درنگلی یاد نملاز و دعلا در ذهلن تداعی 
می شلود و گویلی میان مسلجد و معنویلت باهم آیی و پیونلدی عمیق وجلود دارد که از 
یادکلرد یکلی، دیگلری در ذهلن می نشلیند. تبیین جلوه هلای معنویت در مسلجد برابر 

آیلات قرآنلی، مسلاله ای اسلت کله در نهمین فصل کتاب کاویده شلده اسلت.
قلرآن کریلم از عبادت گاه های ادیان پیشلین چون بیت المقدس، صومعه ها، کنیسله ها، 
دیرهلا و... ، بلا تکریلم یلاد کرده اسلت؛ زیرا میعلادگاه پیامبلران و مؤمنان بودنلد و ذکر 
خداونلد در آن هلا  طنیلن انلداز بلوده و هسلت. همچنیلن گاه از تعبیلر مسلاجد بلرای 
مکان هلای مقلدس ادیلان پیشلین چلون مسلیحیت، یهودیلت و آیین ابراهیلم یاد 
کلرده اسلت. حلال، سلؤال ایلن اسلت که با ظهور اسلالم بله عنلوان آخرین دیلن الهی، 
تکلیلف ایلن اماکلن مقدس ادیان پیشلین چیسلت و قلرآن در ایلن باره چله دیدگاهی 
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دارد؟ ایلن مسلاله مهم در فصل یازدهم بررسلی شلده اسلت.
بعلد از ایلن کله مسلجدی بنا شلد، هلم دیلن و هلم مخاطبلان انتظارهایلی از آن دارند 
کله بله نوعلی به نقش مسلجد در اندیشله دینلی ارتباط می یابد. مسلجد بله عنوان یک 
هدایتگلر، کارکردهلای متنوعلی در هدایلت فلرد و جامعله دینلی بلر عهلده دارد که از 
مجملوع آنهلا بله »کارکردهای هدایتی« مسلجد یلاد می کنیلم. فصل دوازدهلم کتاب، 
مهم تریلن کارکرد هلای مسلجد بلر پایله آنچله در فصل هلای پیشلین گذشلت، تحلیل 

شلده است.
در منطلق وحلی قرآنلی، مسلجِد شایسلته و بایسلته کدام مسلجد اسلت؟ مسلجد باید 
واجلد چله خصوصیاتلی باشلد تا بله تراز مسلجد قرآنی برسلد و همله بلرکات آن عاید 
مسلجدیان و جامعله مسلجدمحور شلود؟ ایلن عیلار چیسلت و آن تلراز کلدام اسلت تا 
مسلاجد دیریلن و امروزیلن جهلان اسلالم را بلا آن بسلنجیم و بدانیلم کدام یلک بدین 
تلراز رسلیده اند؟ آخریلن فصلل ایلن کتلاب می کوشلد از براینلد کالن آیات المسلجد و 

آموزه هلای آن، چندیلن شلاخص برجسلته بلرای مسلجد ممتلاز نشلان دهد.

روش«پژوهش««
روش پژوهلش در ایلن اثلر، اکتشلافی ل تحلیللی و شلیوه گلرد آوری اطالعلات در آن 
کتابخانله ای بلوده اسلت. رویکرد غالب تصنیفلی و مطرح کردن نظریه قرآن در مسلجد 
شلناخت، وجله جدیلد بلودن آن می باشلد. در ایلن پژوهلش به مسلائل مسلجد تنها از 
دریچله قرآن نگریسلته شلده اسلت و از آنجا که هلدف، تحلیل نظریه نلاب قرآنی بوده، 
از پرداختلن بله مسلائل و مباحثلی که در قلرآن درباره مسلجد نیامده، خودداری شلده 
اسلت. همچنیلن در تحلیلل مسلائل نیلز فراتر از آنچله در قرآن و تفسلیرهای شلیعه و 
سلّنی آملده پرداختله نشلده اسلت، از ایلن رو، از ورود بله مباحلث فقهلی فریقیلن در 
احلکام مسلجد کله بحث را از حالت تفسلیری خارج می کردند، خودداری شلد. بررسلی 
فقهلی مسلائل و احلکام مسلجد از منظر فریقیلن خود نیازمند پژوهشلی مسلتقل بوده 
و از رسلالت ایلن کتلاب خارج اسلت. البتله در دیگر مجللد این پژوهش کله به »تحلیل 
مسلجد از نلگاه احادیلث« پرداختله اسلت، تلا حد بسلیاری این کاسلتی برطرف شلده 
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اسلت. از ایلن رو، بلر خواننلده فرهیختله الزم اسلت مجلد بعلدی پژوهش را کله به قلم 
فاخلر یکلی از حدیلث پژوهلان معاصلر بله نلگارش در آملده، مطالعله کند تا بله نظریه 

کاملل اسلالم در باره مسلجد دسلت بیابد.
در هلر یلک از ایلن آملوزه ها، آیات معیار آن از آیات المسلجد انتخاب شلده و سلپس بر 
پایه تفسلیرهای اجتهادی و روایی شلیعه و سلّنی به تبیین مضمون آن ها  پرداخته ایم. 
انتخلاب آیلات یادشلده بلر پایله مالك هلای آیات غلرر بلوده و از ایلن رو، به آیله معیار 
و شلاخص در هلر آموزه بسلنده شلده اسلت، زیلرا این آیلات جامعیلت الزم را در تبیین 
نظلر قرآنلی دارا هسلتند و آیلات دیگلر بلر فلرض وجلود در قلرآن، بله نوعی بله همین 

آیلات بلاز می گردند.
گفتنلی اسلت کله مقصلود ملا از آملوزه در ایلن پژوهلش جزئی تلر از نظریله و گفتمان 
بلوده اسلت و از تجمیلع آموزه هلای همگلن و متناسلب بلا مسلجد می تلوان بله نظریه 
علملی و روشلمند قلرآن دربلاره مسلجد دسلت یافلت. جامع نگلری در قرآن و بررسلی 
دقیلق مجملوع گزاره هایلی قرآنلی مرتبط با مسلجد، نشلان داد که قرآن درباره مسلجد 
آموزه هلای متنوعلی را در اختیلار مخاطلب خلود قلرار می دهد. هلر یک از ایلن آموزه ها 
ناظلر به شلماری از مسلائل مهم مسلجد پژوهلی در منطلق وحیانی اسلت. تجمیع این 
آموزه هلا بلا یکدیگلر نظریه قرآنی دربلاره مسلجد را در اختیار ما قرار می دهد. شلناخت 
ابعلاد ایلن نظریله از طریق بازپژوهی این آموزه ها میسلور اسلت و بلدون آن ها نمی توان 

رویکرد قرآنی به مسلجد را شلناخت و شناسلاند.

پیشنیه«پژوهش««
دربلاره مسلجد تلا کنلون پژوهش هلای گوناگونلی بله زبان هلای عربلی و فارسلی در 
قالب هلای مختللف کتلاب و مقالله تألیلف شلده اند. ایلن پژوهش هلا بیشلتر توصیفلی 
بوده انلد و سلبک غاللب آنهلا، تفسلیر موضوعلی آیلات یلا روایلات مسلجد بوده اسلت، 
بلی آن که قصد داشلته باشلند کله نظریه ای را از منابع اسلالمی اسلتخراج کنند. به نظر 
می آیلد آنچله در ایلن میلان کمتلر بر آن توجه شلده بررسلی رویکلرد قرآن به مسلجد 
اسلت. هلر چنلد برخلی پژوهش ها بله گلردآوری آیلات مرتبط بله مسلجد پرداخته اند، 
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وللی تبییلن و تحلیلل رویکلرد قرآنلی به ایلن نهاد و آملوزه دینلی مغفول مانده اسلت. 
ایلن کاسلتی در پژوهش هلای نشلر یافته به فارسلی و عربی مشلهود اسلت و نگارنده به 
پژوهشلی بلا محوریلت بررسلی تحلیلی جایگاه مسلجد در قرآن دسلت نیافت. ترسلیم 
الگلوی قرآنلی مسلجد و تبیین مؤلفه هلای آن از طریق تفسلیر موضوعی آیات مسلجد، 
ضرورتلی اسلت کله ایلن پژوهش بلدان می پلردازد. رویکلرد تطبیقلی، وجله تمایز این 
پژوهلش از نگاشلته های پیشلین بلوده و دیلدگاه مفسلران شلاخص و روایات تفسلیری 

شلیعه و سلّنی را بررسلیده است.

تقدیر«و«تشکر««
بلی تردیلد هیلچ پژوهش انسلان های علادی و معمولی، پیراسلته از کاسلتی و خطا های 
نلا خواسلته نیسلت. هلر چنلد تالش شلد تا ایلن اثر کم تریلن آسلیب ها و کاسلتی ها را 
بله خلود ببینلد اما نگارنلده از خواننلدگان فرهیختله انتظلار دارد لغزش هلای احتمالی 
او را بله عنلوان هدیله ای ارزشلمند بله وی اعلالم دارنلد تلا در چاپ هلای بعد بله توفیق 

الهلی بر طرف شلود.
در پایلان دیباچله از مدیلران محتلرم مرکلز املور مسلاجد کشلور کله زمینله سلاز این 
پژوهش شلدند، صمیمانه سپاسلگزارم که با بلند اندیشلی، صبوری و پیگیری های خود 
خدملت مهملی را بله فرهنلگ و آیین مسلجد  تقدیلم داشلتند. همچنین سپاسلگزارم 
از حجلت االسلالم و المسللمین آقلای عبلد الهلادی مسلعودی کله بلا تألیف جللد دوم 
ایلن اثلر بلا نام مسلجد در تلراز احادیث به کملال این مجموعله افلزود؛ از جناب حجت 
االسلالم و المسللمین مرتضلی طبایلی کله مدیریلت اجرائی این طلرح را عهلده دار بود 
و بلا دلسلوزی و جدیلت مراحلل طلرح را پیگیلری کلرد نیلز سپاسلگزارم. خداوند همه 
ایشلان را در شلمار خادملان بله مسلجد قلرار دهد و سلعادت دو سلرا را بر آنلان عنایت 

فرماید.
علی راد
دی ماه 1394 ش. قم
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در تحلیل گفتمان قرآنی مسجد دو مسئله فرا روی ما قرار دارد:
یلک، قلرآن در دوره نلزول خود، از چه دوره تاریخی به مقوله مسلجد توجه نشلان داد و 
چله مقلدار آیلات در این موضوع نازل شلد؟  برای پاسلخ بله این پرسلش از روش تاریخ 

گلذاری نلزول قرآن بهلره خواهیم بود. 
دو، قلرآن در آیلات نلازل شلده دربلاره مسلجد بله چله موضوعلات و مسلائلی پرداخته 
اسلت؟ پرسلش از محتوای آیات المسلجد مسلئله ای اسلت که در تحلیل آیات المسجد 
بله ذهلن یلک محقق خطور می کنید. پاسلخ این پرسلش را می تلوان از تحلیل محتوای 
ایلن آیلات بلر نملود و بله موضوعلات اصللی آنها دسلت یافلت. در فصل نخسلت کتاب 
نمایلی کللی و اجماللی از محتلوای موضوعی آیات المسلجد مطرح می شلود که تفصیل 

هلر یلک از ایلن آیلات در بخش های بعلدی کتاب خواهلد آمد. 
در ایلن فصلل بله تحلیلل پاسلخ قلرآن بله دو پرسلش یادشلده می پردازیلم. گفتلار به 
آیه شناسلی مسلجد در قلرآن می پلردازد و در دو بخش خلود، یعنی تاریخ گلذاری نزول 
و تحلیل اجمالی محتوایی آیات المسلجد به این پرسلش پاسلخ داده اسلت. فصل دوم، 
بله معناشناسلی مسلجد و مفاهیلم همگلن آن اختصاص یافته اسلت. از آنجا که ریشله 
مسلجد از کلمه سلجد اسلت، نخسلت به معناشناسلی آن پرداخته و سلپس در بحثی 
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مسلتقل بله معناشناسلی مسلجد پرداخته اسلت. بخش بعلدی این فصل معناشناسلی 
مفاهیلم همگلن یلا مفهومی مسلجد در قرآن اسلت کله به عنوان جانشلین یلا مترادف 

آن بله کار رفته انلد.
اینلک بعلد از اشلارتی کوتلاه به واژه مسلجد و مشلتقات آن در قرآن به شناسلایی آیات 
المسلجد و تحلیلل اجملال آنها خواهیلم پرداخلت. بن مایه فصل های بعلدی پژوهش بر 
نتایلج ایلن تحلیل اکتشلافی اسلتوار بلوده و به نوعلی در تحدیلد دامنه پژوهلش ما نیز 

تعییلن کننده بوده اسلت.
از ریشله سلجد مشلتقات متعلددی در قلرآن بله کار رفته انلد. بلر پایله آملار نلرم افلزار 
جاملع التفاسلیر، از ایلن ریشله 92 واژه در 32 سلوره و 81 آیله بله کار رفته اسلت. این 
علدد، فراوانلی قابلل توجله ای را در فرهنلگ واژگانلی قرآنی نشلان می دهد که نشلانگر 
اهتملام وحلی قرآنلی بله گفتمان مسلجد اسلت. هر چنلد بخشلی از این آیلاِت مرتبط 
بله مسلجد بله عنلوان پایگاه دینلی ندارند، ولی بر اصل سلجده بلرای خداونلد به عنوان 
روح حاکلم در همله متعلقلات آن تأکیلد دارند. مسلاجد شلش بلار و مسلجد 22 بار در 
این آیات به کار رفته اند. در سلوره بقره بیشلترین کاربرد این واژه را شلاهد هسلتیم که 
یلازده بلار در آن بله کار رفتله اسلت. سلوره توبه هشلت بار و سلوره های اعلراف و حجر 
هلر کلدام شلش بلار، سلوره حج 5 بلار، و در سلوره اسلراء چهلار بلار بیشلترین فراوانی 
را دارنلد و در سلوره های دیگلر از یلک تلا سله بلار در نوسلان هسلتند. از آنجا کله آیات 
دارای کلیلد واژه سلجد و هماننلد آن در تحلیلل مسلجد کارآمد هسلتند در این بخش، 
ایلن دسلته از آیلات نیلز در شلمار آیلات المسلجد قلرار گرفته اند؛ زیلرا آن گونله که در 
ادامله بحلث خواهلد آمد، در ملواردی سلجده داللت بر مسلجد دارد و حلذف این آیات 

از گردونله تحقیلق به نتایلج آن آسلیب خواهد زد.
بله لحلاظ توزیلع فراوانلی نیلز آیات المسلجد هلم در سلوره های مکی آمده اسلت و هم 
در سلوره های مدنلی؛ معیلار نویسلنده در تشلخیص سلوره های مکلی و مدنلِی آیلات 
المسلجد، قلول ابلن عبلاس بنا بله گلزارش و تأیید مفسلران بلزرگ امامیه چون شلیخ 
طوسلی، طبرسلی بلوده اسلت. در تاریخ گذاری سلال شلمار نزول سلوره ها نیلز از کتاب 
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درآملدی بلر تاریلخ گذاری قرآن1 اسلتفاده شلده اسلت. اینلک در ادامه آیات المسلجد 
بله تفکیلک سلوره های مکلی و مدنلی و ترتیلب نلزول آنهلا ارائه می شلوند. ذیلل آیات 
واژگان مرتبط با مسلجد و سلجده با خِط کشلیده برای توجه و تأمل خواننده مشلخص 

شلده اند.

1 . نکونام، درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن، ص 308.
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1«.«آیات«المسجد«مکی
ول

ب نز
رتی

ت

ره
سو

ام 
 ن

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

1 )2(
ِرْب )19(. علق َ ِطْعُه َو اْسُجْ َو اْق�ت ُ الَّ ال �ت

َ
ك مکه یکم بعثت

2 )3(
طیُعوَن)42(. قلم َْس�تَ ُجِد فَال �ی َن ِإَل السُّ َم ُیْكَشُف َعْن ساٍق َو ُیْدَعْ َیْ مکه یکم بعثت

3 )3(
وَن)43(. قلم ُجِد َو ُهْ ساِلُ َن ِإَل السُّ .. َو َقْ اكُنا ُیْدَعْ مکه یکم بعثت

4 )23(
ُدوا )62(.  نجم وا هلِل َو اْعُ َفْسُجُ مکه دوم بعثت

5 )34(
ُجِد)40(. ق ْدابَر السُّ

َ
ْحُه َو أ فََسبِّ ِل � ْ َو ِمَ اللَّ مکه دوم بعثت

6  )38(
ص َن)72(. ُعوا َلُ ساِج�ی ْخُت یفِه ِمْ ُرویح  َفَ َ �ف ُه َو �فَ ُ �یْ�ت فَِإذا َسوَّ مکه سوم بعثت

7 )38(
ْجَُعوَن )73(.  ص

َ
ُهْم أ الِئَكُه كُلُّ َ ْ

فََسَجَ ال � مکه سوم بعثت

8  )38(
ص

ْنَت ِمَ 
ُ
ْم ك

َ
ْرَت أ َ ْك�ب ْس�تَ

َ
َدیَّ أ َ ِ�ی تَْسُجَ ِلا َخَْقُت �ب ْن �

َ
َعَك أ اقَل ای ِإْبیلُس ما َمَ

َن)75 (.  الْعال�ی
مکه سوم بعثت

9 )39(
 اعراف

وا ِإالَّ  فََسَجُ وا ِلَدَم � الِئَكِه اْسُجُ َ ْ ُثَّ ُقْلا ِلْ ُ
ْرانك ْ ُثَّ َصَّ ُ

اك ْد َخَْق�ف َ َو لَ�ت
َن)11(.   اِج�ی ِإْبیلَس َلْ َیُكْن ِمَ السَّ

مکه سوم بعثت

10  )39(
اعراف

ُه  َ ین  ِمْ انٍر َو َخَْق�ت ُه َخَْق�تَ ٌر ِمْ ْ اَن َخ�ی
َ

ُتَك اقَل أ َمْ
َ

تَْسُجَ ِإْذ أ الَّ �
َ

َعَك أ اقَل ما َمَ
ٍن)12(.  ِمْ ط�ی

مکه سوم بعثت

11 )39(
 اعراف

َن َلُ  ِلص�ی َد ُكِّ َمْسِجٍ َو اْدُعُه ُمْ یقُموا ُوُجوَهُكْ ِعْ
َ

ْسِط َو أ َمَ َربِّ اِبلْ�تِ
َ

ُقْل أ
ُعوُدوَن)29(.  ْ �تَ ُ

ك
َ

ام َبَدأ
َ
َن ك �ی ادلِّ

مکه سوم بعثت
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ول
ب نز

رتی
ت

ره
سو

ام 
 ن

آیه/ شماره

ول
ل نز

مح

ول
ل نز

سا

12 )39(
ُفا )31(.  اعراف ُبا َو ال ُتْسِ ُلا َو اْشَ

ُ
َد ُكِّ َمْسِجٍ َو ك َتُكْ ِعْ �فَ ای َبین  آَدَم ُخُذوا ز�ی مکه سوم بعثت

13 )39(
َن)120(.  اعراف ُه ساِج�ی َحَ ْلِقَ السَّ

ُ
َو أ مکه سوم بعثت

14 )39(
 اعراف

ٌه َو  ُتْ َو ُقُلا ِحطَّ �ئْ ِ ُث سش ا َحْ ُلا ِمْ
ُ
ْرَیَه َو ك َ ُم اْسُكُنوا ذِهِه الْ�ت َو ِإْذ یقَل َلُ

َن)161(.  ْحِسن�ی ُ ْ
یُد ال رف َ طیئاِتُكْ َس�ف ِفْ َلُكْ حفَ ْ عف ًا �فَ اْدُخُوا اْلاَب ُسجَّ

مکه سوم بعثت

15 )39(
 اعراف

ُحَنُه َو َلُ  َُسبِّ ُروَن َعْن ِعاَدِتِه َو �ی َْسَتْك�بِ َك ال �ی َد َربِّ َن ِعْ �ی
َّ

ِإنَّ ال
وَن)206(. َْسُجُ �ی

مکه سوم بعثت

16 )40(
َحًا)18(.  جن

َ
ساِجَ هلِل فاَل َتْدُعا َمَ اهلِل أ َ ْ

نَّ ال
َ

َو أ مکه چهارم بعثت

17 )42(
 فرقان

ان َو زاَدُهْ  ُمُ
ْ

فَْسُجُ ِلا َتأ � 
َ

ْحُن أ ْحِن اقُلا َو َما ارلَّ وا ِلرَّ ُم اْسُجُ َو ِإذا یقَل َلُ
ُنُفرًا )60(. 

مکه چهارم بعثت

18 )42(
ًا َو یِقامًا )64(. فرقان ْم ُسجَّ ِ

بِّ یُتوَن رِلَ َن �یَ�ب �ی
َّ

َو ال مکه چهارم بعثت

19  )44(
مریم

ْلا َمَ ُنٍح  ْن َحَ ِه آَدَم َو ِمَّ یَّ َن ِمْ ُذرِّ �ی ِبیِّ ْم ِمَ انلَّ ْیِ َعَم اهلُل َعَ �فْ
َ

َن أ �ی
َّ

اوئِلَك ال
ْم آایُت  ْیِ ىل  َعَ ا َو اْجَتَبْیا ِإذا �تُ�تْ �یْ�ف ْن َهَ َل َو ِمَّ ِه ِإْبراهمَی َو ِإْسا�ئ�ی یَّ َو ِمْ ُذرِّ

ا  )58(. ًا َو ُبِكیًّ وا ُسجَّ ْحِن َخرُّ ارلَّ
مکه چهارم بعثت

20 )45(
ا ِبَربِّ هاُروَن َو ُموىس)70( . طه ًا اقُلا آَمَّ ُه ُسجَّ َحَ ْلِقَ السَّ

ُ
فَأ مکه چهارم بعثت

21  )47(
شعراء َن )46(.  ُه ساِج�ی َحَ ْلِقَ السَّ

ُ
فَأ مکه چهارم بعثت

22  )47(
شعراء َن)219(.  اِج�ی َك ِف السَّ َ لُّ َ �ت َو �تَ مکه چهارم بعثت
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23 )48(
 النمل

طاُن  �یْ َّ ُم السش َن َلُ َّ ْمِس ِمْ ُدوِن اهلِل َو َز�ی وَن ِلشَّ َْسُجُ َمها �ی ُتا َو َقْ َوَجْ
َتُدوَن )24(.  ُهْم ال َیْ َ بیِل �ف ُهْ َعِن السَّ َصدَّ َ ْم �ف ْعاَلُ

َ
أ

مکه ششم بعثت

24 )48(
 النمل

ْعَلُ ما  ْرِض َو �یَ
َ ْ
امواِت َو ال َْب َء ِف السَّ

ْ
ِرُج ال �فْ ُ ی �ی

َّ
وا هلِل ال َْسُجُ الَّ �ی

َ
أ

وَن )25(.  ْعِلُ ُفَن َو ما �تُ �فْ �تُ
مکه ششم بعثت

25  )50(
اسراء

َصى  ْ �ت
َ ْ
ْسِجِ ال َ ْ

َراِم ِإَل ال
ْ

ْسِجِ ال َ ْ
اًل ِمَ ال َعْبِدِه َلْ ْسى  �بِ

َ
ی أ

َّ
احَن ال ُس�بْ

ُر)1(.  ص�ی یمُع اْل�بَ ُه ُهَ السَّ ا ِإنَّ ِرَیُه ِمْ آای�تِ�ف ُ نا َحْوَلُ ِل�ف
ْ
ی ابَرك

َّ
ال

مکه ششم بعثت

26 )50(
 اسراء

ِخَرِه 
ْ

ُتْ فََلها فَِإذا اجَء َوْعُ ال
ْ

َسأ
َ

ِسُكْ َو ِإْن أ ُ �ف �فْ
َ
ْحَسْنُتْ ِل

َ
ْحَسْنُتْ أ

َ
ِإْن أ

ْوا  ُروا ما َعَ ِّ َت�ب ٍه َو ِلُ َل َمَّ وَّ
َ

ام َدَخُوُه أ
َ
ْسِجَ ك َ ْ

ْدُخُوا ال ُسوُؤا ُوُجوَهُكْ َو ِلَ ِلَ
رًا )7(.  ب�ی �تَ�تْ

مکه ششم بعثت

27 )50(
 اسراء

ْن  ْسُجُ ِلَ
َ

 أ
َ

وا ِإالَّ ِإْبیلَس اقَل أ فََسَجُ وا ِلَدَم � الِئَكِه اْسُجُ َ َو ِإْذ ُقْلا ِلْ
َخَْقَت طیًا )61(. 

مکه ششم بعثت

28  )50(
اسراء

وَن  رُّ �فِ َ ْم �ی ْیِ ىل  َعَ ِلِ ِإذا �یُ�تْ وُتا الِْعْلَ ِمْ َقْ
ُ

َن أ �ی
َّ

وا ِإنَّ ال ْو ال ُتْؤِمُ
َ

وا ِبِه أ ُقْل آِمُ
ًا )107(. ْذاقِن ُسجَّ

َ
ِلْل

مکه ششم بعثت

29 )53(
یوسف

ُل  ولُی ُرْءایَی ِمْ َقْ
ْ

ِ ذها َتأ �بَ�ت
َ

ًا َو اقَل ای أ وا َلُ ُسجَّ ْیِه َعَ الَْعْرِش َو َخرُّ َبَ
َ

َو َرفََع أ
ا )100(.  ًّ َعَلها َربِّ َح�ت َقْ حبَ

مکه هفتم بعثت

30 )54(
َن)29(.  حجر ُعوا َلُ ساِج�ی ْخُت یفِه ِمْ ُرویح  َفَ َ �ف ُه َو �فَ ُ �یْ�ت فَِإذا َسوَّ مکه هشتم بعثت

31  )54(
حجر ْجَُعوَن)30(.

َ
ُهْم أ الِئَكُه كُلُّ َ ْ

فََسَجَ ال � مکه هشتم بعثت

32 )54(
َن )31(.  حجر اِج�ی ْن َیُكوَن َمَ السَّ

َ
ب  أ

َ
ِإالَّ ِإْبیلَس أ مکه هشتم بعثت

33  )54(
حجر َن)32(.  اِج�ی الَّ َتُكوَن َمَ السَّ

َ
اقَل ای ِإْبیلُس ما َلَ أ مکه هشتم بعثت
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34  )54(
حجر ٍإ َمْسُنوٍن)33(.  ُه ِمْ َصْلصاٍل ِمْ َحَ َشٍ َخَْق�تَ َ ْسُجَ لِ

َ
ْن ِل

ُ
ك

َ
اقَل َلْ أ مکه هشتم بعثت

35 )54(
َن)98(.   حجر اِج�ی ْن ِمَ السَّ

ُ
َك َو ك َ�ْمِد َربِّ ِ ْح �ب فََسبِّ � مکه هشتم بعثت

36  )59(
زمر

ِه ُقْل  َه َربِّ ِخَرَه َو َیْرُجوا َرْحَ
ْ

ْ�َذُر ال َ ِل ساِجًا َو اقِئاًم �ی ْ ْ ُهَ اق�فِ�تٌ آانَء اللَّ مَّ
َ

أ
ْلاِب)9(. 

َ ْ
وُلا ال

ُ
ُر أ

َّ
َذك ا �یَ�تَ وَن ِإنَّ ْعَلُ َن ال �یَ �ی

َّ
وَن َو ال ْعَلُ َن �یَ �ی

َّ
َْسَتِوی ال َهْل �ی

مکه نهم بعثت

37  )69(
کهف

اَعَه ال َر�یْ�بَ فیا ِإْذ  نَّ السَّ
َ

نَّ َوْعَ اهلِل َحقٌّ َو أ
َ

وا أ ْعَلُ ْم ِلَ ْیِ ْران َعَ َ ْع�ش
َ

ذِلَ أ
َ
َو ك

َن  �ی
َّ

ْم اقَل ال ُم ِبِ ْعَ
َ

ْم أ ُ یااًن َربُّ ْم �بُ�فْ ْیِ وا َعَ ُهْ َفاُلا ا�بْ�فُ ْمَ
َ

ْم أ َنُ ْ ناَزُعَن �بَ�ی �یَ�تَ
ْم َمْسِجًا)21(.  ْیِ ِخَذنَّ َعَ تَّ ِهْ نَلَ ْمِ

َ
ُبوا َع  أ َغَ

مکه یازدهم بعثت

38 )69(
 کهف

َسَق  نِّ َفَ ِ
ْ

وا ِإالَّ ِإْبیلَس اكَن ِمَ ال فََسَجُ وا ِلَدَم � الِئَكِه اْسُجُ َ َو ِإْذ ُقْلا ِلْ
َن  اِل�ی َّ َس ِللطف ِ�ئْ وٌّ �ب ْوِلاَء ِمْ ُدوین  َو ُهْ َلُكْ َعُ

َ
ُه أ َ �یَّ�ت ِخُذوَنُه َو ُذرِّ تَّ  َفَ

َ
ِه أ ْمِ َربِّ

َ
َعْن أ

َبَدالً)50(. 
مکه یازدهم بعثت

39 )70(
 نحل

ًا  امِئِ ُسجَّ َّ ِن َو السش م�ی ُؤا ِظالُلُ َعِن اْلَ َّ َف�ی  َو َلْ َیَرْوا ِإل  ما َخََق اهلُل ِمْ َشْ ٍء �یَ�تَ
َ

أ
هلِل َو ُهْ داِخُروَن)48(. 

مکه یازدهم بعثت

40 )70(
 نحل

الِئَكُه َو ُهْ ال  َ ْ
ٍه َو ال ْرِض ِمْ دابَّ

َ ْ
امواِت َو ما ِف ال َْسُجُ ما ِف السَّ َو هلِل �ی

ُروَن)49(.  َْسَتْك�بِ �ی
مکه یازدهم بعثت

41 )75(
سجده

ْم َو ُهْ ال  ِ
َ�ْمِد َربِّ ِ ُحا �ب ًا َو َس�بَّ وا ُسجَّ ُروا ِبا َخرُّ

ِّ
َن ِإذا ُذك �ی

َّ
ا ال ِمُ ِبآای�تِ�فَ ا ُیْ ِإنَّ
ُروَن)15(.  َْسَتْك�بِ �ی

مکه دوازدهم 
بعثت

42  )75(
سجده

َقَمِر  ْمِس َو ال ِلْ وا ِلشَّ تَْسُجُ َمُر ال � َ ْمُس َو الْ�ت َّ اُر َو السش ُل َو النَّ ْ َو ِمْ آایِتِه اللَّ
ْعُبُدوَن)37(. ُه �تَ ْنُتْ ِإایَّ

ُ
ُهنَّ ِإْن ك َ ی َخَ�ت

َّ
وا هلِل ال َو اْسُجُ

مکه دوازدهم 
بعثت

43  )83(
انشقاق وَن)21(.  َْسُجُ ْرآُن ال �ی ُ ُم الْ�ت ْیِ َو ِإذا ُقِرَئ َعَ مکه سیزدهم 

بعثت
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محتوای«اجمالی««
در این جلا ملروری اجماللی بلر مهم تریلن آموزه هلای هدایتلی آیلات مکلی مرتبلط بله 
مسلجد و سلجده خواهیم داشلت تا خطوط کلی رویکرد در این موضوع ترسلیم شلوند. 
در فصل هلای آینلده نیلز به تفصیلل از این آموزه ها سلخن خواهیم گفت. شلایان گفتن 
اسلت که در 43 آیه از بیسلت سلوره مکی و تقریباً در همه سلیزده سلال بعثت نبوی ل 
جلز سلال پنجلم و دهم ل وحی به آموزه مسلجد و سلجده توجه نشلان داده اسلت. این 
خلط مسلتمر توجه به این آموزه، نشلانگر اهمیلت و نقش کاربلردی آن در هویت دینی 
و حیلات معنلوی فلرد و جامعله اسلالمی اسلت. مهم ترین آموزه هلای قابل اسلتنباط از 

ایلن 43 آیله با حلذف مکلررات عبارت اند از:
الف( مسجد پایگاه بعثت و عبادت نبوی؛

ب( سجده، شاخص ایمان و سعادت؛
ج( ابلیس، نماد گریز از سجده؛

د( خضوع در تمامی مساجد؛
هل( زینت گرایی در مسجد؛

و( پیشنیه مسجد در ادیان گذشته؛
ز( مساجد فقط برای خدا؛

ح( سجده بر غیر خدا، انحرافی در امم پیشین؛
ط( مسجد الحرام، آغاز معراج نبوی؛

ی( مسجد اصحاب کهف؛
ك( مسجد االقصی؛
ل( سجده سایه ها؛

م( سجده هنگام قرائت قرآن.

چنلان کله از ایلن آموزه هلا بلر می آیلد، وحلی بلر سلجده و مسلجد از همان آغلاز نزول 
قلرآن اهتملام داشلته اسلت. اساسلاً بعثت نبلوی پیوندی بلا مسلجد دارد؛ هلم در آغاز 
مسلجد محلور بلوده اسلت و هلم در ادامله مسلیر. هم چنیلن در ایلن آیلات تأکیدهای 
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بسلیاری بلر آداب حضلور در مسلجد و روح حاکلم بر آن شلده اسلت. مسلجد االقصی و 
مسلجد الحلرام در ایلن آیات شناخته شلده ترین مسلاجد عهد مکی هسلتند کله تکریم 
وحلی شلامل آنهلا شلده اسلت و مهم تریلن رخلداد معنلوی رسلول خلدا از آن دو 
شلکل گرفته اسلت. بیشلترین اهتملام وحلی در ایلن دوره، تبیین بنیادهای شلناختی 
و اعتقلادی چرایلی سلجده بلر خداونلد و آثار دنیلوی و اخلروی آن اسلت. در این میان، 
بله بازشناسلی جریلان انحرافلی از این آملوزه، چون تمرد ابلیس و سلجده بر خورشلید 
قلوم سلبأ پرداختله اسلت. هم چنیلن تقریلری نلاب از سلجده هسلتی و حتی سلایه ها 
بلر خداونلد آورده شلده اسلت و در حقیقلت اشلاره بله ایلن نکته لطیلف و نغلز دارد که 

هسلتی، مسلجد حقیقلی بلرای اظهلار خضلوع در برابر خداوند اسلت.
هم چنیلن در دوران مکلی بله هملان دو مسلجد شناخته شلده و موجلود قبلل از بعثت 
نبلوی اکتفلا شلده و گزارشلی از تأسلیس مسلجد وجلود ندارد. بعثلت، معلراج و دعوت 
نبلوی در عهلد مکی، پیوندی اسلتوار با مسلجد داشلته اند. با اشلاره به برخلی حکایت ها 
و گزارش هلای امت هلای پیشلین، جایلگاه گرایلش مؤمنان به مسلجد و تقلدس آنان را 
گوشلزد کلرده اسلت همانند مسلجد اصحاب کهلف و نیز بلر معیارهای بلرای حضور در 

مسلجد، چون داشلتن زینت تأکیلد دارد. 
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)87(
 بقره

َر َو اكَن ِمَ  َ ْك�ب ب  َو اْس�تَ
َ

وا ِإالَّ ِإْبیلَس أ فََسَجُ وا ِلَدَم � الِئَكِه اْسُجُ َ َو ِإْذ ُقْلا ِلْ
َن)34(.  اْلكاِفر�ی

مدنی یکم هجرت

)87(
ًا)58(.  بقره ُتْ َرَغًا َو اْدُخُوا اْلاَب ُسجَّ �ئْ ِ ُث سش ا َحْ ْرَیَه فَُكُلا ِمْ َ ا اْدُخُوا ذِهِه الْ�ت َو ِإْذ ُقْلَ مدنی یکم هجرت

)87(
وئِلَك)114(.  بقره

ُ
ُه َو َسىع  ف  َخراِبا أ َر فَیا اْسُ

َ
ْن ُیْذك

َ
َع َمساِجَ اهلِل أ ْن َمَ ْظَلُ ِمَّ

َ
َو َمْ أ مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

ِع 
َّ
ك َن َو ارلُّ َن َو الْعاِكف�ی �ی �ف ِ

ا�ئ ِتَ ِللطَّ ْ را �بَ�ی ْن َطهِّ
َ

َو َعِهْدان ِإل  ِإْبراهمَی َو ِإْسایعَل أ
ُجِد)125(.  السُّ

مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

ْسِجِ  َ ْ
ْطَر ال َهَك �شَ لِّ َوحبْ َلً َتْرضاها َفَ َك ِقْ نَّ َ َولِّ امِء فََلُ ِهَك ِف السَّ َب َوحبْ لُّ َ �ت َقْ َنرى  �تَ

َراِم)144(. 
ْ

ال
مدنی یکم هجرت

)87(
َك)149(.  بقره َحقُّ ِمْ َربِّ ُه َلْ َراِم َو ِإنَّ

ْ
ْسِجِ ال َ ْ

ْطَر ال َهَك �شَ لِّ َوحبْ ُث َخَرْجَت َفَ َو ِمْ َحْ مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

ا ُوُجوَهُكْ  لُّ ْنُتْ َفَ
ُ
ُث ما ك َراِم َو َحْ

ْ
ْسِجِ ال َ ْ

ْطَر ال َهَك �شَ لِّ َوحبْ ُث َخَرْجَت َفَ َو ِمْ َحْ
ْطَرُه)150(.  �شَ

مدنی یکم هجرت

)87(
 بقره

وُد  ساِجِ ِتْلَ ُحُ َ ْ
ْنُتْ اعِكُفَن ِف ال

َ
وُهنَّ َو أ اِشُ َ ِل َو ال �تُ�ب ْ یاَم ِإَل اللَّ وا الصِّ ِتُّ

َ
ُثَّ أ

اهلِل)187(. 
مدنی یکم هجرت

)87(
ْ یفِه)191(.  بقره ُ

اِتُلك �ت َراِم َحتَّ �یُ
ْ

ْسِجِ ال َ ْ
َد ال اِتُلُهْ ِعْ �ت ِل َو ال �تُ �تْ َ َشدُّ ِمَ الْ�ت

َ
َنُه أ ْ �ت َو الْ�فِ مدنی یکم هجرت

)87(
َراِم)196(.  بقره

ْ
ْسِجِ ال َ ْ

ی ال ْهُلُ احِضِ
َ

ْن َلْ َیُكْن أ ٌه اكِمَلٌ ذِلَ ِلَ ْعُتْ ِتْلَ َعَشَ ِإذا َرحبَ مدنی یکم هجرت
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)87(
 بقره

ُر  َ �ب
ْ
ك

َ
ُه أ ْهِلِ ِمْ

َ
َراِم َو ِإْخراُج أ

ْ
ْسِجِ ال َ ْ

ْفٌ ِبِه َو ال
ُ
یِل اهلِل َو ك ٌر َو َصدٌّ َعْن َس�ب ب�ی

َ
ُقْل ِقاٌل یفِه ك

َد اهلِل)217(.  ِعْ
مدنی یکم هجرت

)88(
 انفال

ْوِلاُؤُه 
َ

ْوِلاَءُه ِإْن أ
َ

َراِم َو ما اكُنا أ
ْ

ْسِجِ ال َ ْ
وَن َعِن ال ُصدُّ َ ُم اهلُل َو ُهْ �ی َبُ َعذِّ الَّ �یُ

َ
ْم أ َو ما َلُ

وَن)34(.  ْعَلُ َرُهْ ال �یَ َ �ش
ْ
ك

َ
ُقَن َو لِكنَّ أ تَّ ُ ْ

ِإالَّ ال
مدنی دوم هجرت

)89(
َن)43(.  آل عمران اِكع�ی ىع  َمَ ارلَّ

َ
ِك َو اْسُجی َو اْرك بِّ ت  رِلَ َیُ اْقُ ای َمْ مدنی سوم هجرت

)89(
آل عمران وَن)113(.  َْسُجُ ِل َو ُهْ �ی ْ ُلَن آایِت اهلِل آانَء اللَّ ٌه اقِئَمٌ �یَ�تْ مَّ

ُ
ْهِل اْلِكتاِب أ

َ
ُسوا َسواًء ِمْ أ َلْ مدنی سوم هجرت

)92(
 نساء

ْم فَِإذا  ْسِلَحَتُ
َ

ُخُذوا أ
ْ

أ ْم َمَعَك َو ْلَ ُ ٌه ِمْ َ �ف ِ
ُقْم طا�ئ الَه فَْلَ ُم الصَّ َت َلُ ْ َ

ق
َ

ْنَت فِیْم فَأ
ُ
َو ِإذا ك

وا)102(.  َسَجُ
مدنی پنجم 

هجرت

)92(
 نساء

ْعُدوا ِف  ْم ال �تَ ًا َو ُقْلا َلُ ُم اْدُخُوا اْلاَب ُسجَّ ِهْم َو ُقْلا َلُ وَر ِبیثا�تِ ُهُم الطُّ َ �ت ْعنا َفْ َو َر�فَ
ًا)154(.  طف  َغ�ی

ً
ْم یمثااق ُ َخْذان ِمْ

َ
ْبِ َو أ السَّ

مدنی پنجم 
هجرت

)96(
صاِل)15(.   رعد

ْ
ُدوِّ َو ال ُ ْم اِبلْعف ْرهًا َو ِظالُلُ

َ
 َو ك

ً
ْرِض َطْواع

َ ْ
امواِت َو ال َْسُجُ َمْ ِف السَّ َو هلِل �ی مدنی ششم 

هجرت

)97(
الرحمن َْسُجاِن)6(.  َجُ �ی َّ ْجُم َو السش َو انلَّ مدنی ششم 

هجرت

)98(
اًل َطویاًل)26(.  انسان ْحُه َلْ ِل َفْسُجْ َلُ َو َس�بِّ ْ َو ِمَ اللَّ مدنی هفتم 

هجرت

)104(
 حج

ُجُم َو  َمُر َو انلُّ َ ْمُس َو الْ�ت َّ ْرِض َو السش
َ ْ
امواِت َو َمْ ِف ال َْسُجُ َلُ َمْ ِف السَّ نَّ اهلَل �ی

َ
 َلْ تر أ

َ
أ

ا َلُ 
َ

ِن اهلُل ف ْیِه الَْعذاُب َو َمْ ُیِ ٌر َحقَّ َعَ ث�ی
َ
اِس َو ك ٌر ِمَ انلَّ ث�ی

َ
َوابُّ َو ك َجُ َو ادلَّ َّ باُل َو السش ِ

ْ
ال

اُء)18(.  َسش َعُل ما �ی ْ �ف ِمْ ُمْكِرٍم ِإنَّ اهلَل �یَ
مدنی هشتم 

هجرت

)104(
 حج

اِس َسواًء  َعْلاُه ِلَّ ی حبَ
َّ

َراِم ال
ْ

ْسِجِ ال َ ْ
یِل اهلِل َو ال وَن َعْن َس�ب ُصدُّ َ وا َو �ی َفُ

َ
َن ك �ی

َّ
ِإنَّ ال

لمٍی)25(. 
َ

ْلٍ ُنِذْقُه ِمْ َعاٍب أ ُ طف ِ اٍد �ب
ْ

الْعاِكُف یفِه َو اْلاِد َو َمْ ُیِرْد یفِه ِبِإل
مدنی هشتم 

هجرت
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)104(
 حج

َن َو  اِئم�ی َن َو الْ�ت �ی �ف ِ
ا�ئ ِتَ ِللطَّ ْ ْر �بَ�ی ئًا َو َطهِّ �یْ ْك ب  سشَ ِ

ْن ال ُتْ
َ

ْیِت أ ْبراهمَی َمكاَن اْلَ ان ِلِ
ْ

أ َو ِإْذ َبَّ
ُجِد)26(.  ِع السُّ

َّ
ك ارلُّ

مدنی هشتم 
هجرت

)104(
 حج

ُهْم  َ اَس َبْع�ف ا اهلُل َو َلْ ال َدفُْع اهلِل انلَّ ْن َیُقُلا َر�بُّ�فَ
َ

ِر َحقٍّ ِإالَّ أ ْ �ی َ عف ْخِرُجوا ِمْ ِدایِرِهْ �بِ
ُ

َن أ �ی
َّ

ال
نَّ  ُصَ �فْ رًا َو َلَ ث�ی

َ
ُر فَیا اْسُم اهلِل ك

َ
ٌع َو َصَلاٌت َو َمساِجُ ُیْذك َ ِ�ی َمْت َصاِمُ َو �ب دِّ ٍ َلُ

ْع�ف َ ِ�ب �ب
یٌّ َعزیٌز)40(.  ُه ِإنَّ اهلَل َلَقِ ُصُ اهلُل َمْ �یَ�فْ

مدنی هشتم 
هجرت

)104(
ِلُحَن)77(.   حج ْ �ف ُكْ �تُ َر لََعلَّ ْ َ�ی

ْ
َعُلا ال ُكْ َو ا�فْ ُدوا َربَّ وا َو اْعُ ُعوا َو اْسُجُ

َ
وا اْرك َن آَمُ �ی

َّ
ا ال َ یُّ

َ
ای أ مدنی هشتم 

هجرت

)112(
 فتح

ُ َو َلْ ال  لَّ ُلَغ َمِ ْ ْن �یَ�ب
َ

 أ
ً

ْدَی َمْعُكوف َراِم َو اْلَ
ْ

ْسِجِ ال َ ْ
ْ َعِن ال ُ

وك وا َو َصدُّ َفُ
َ
َن ك �ی

َّ
ُهُ ال

ٍم  ِر ِعْ ْ �ی َ عف ٌه �بِ ْم َمَعرَّ ُ صیَبُكْ ِمْ َطُؤُهْ فَ�تُ َ ْن �ت
َ

وُهْ أ ْعَلُ ساٌء ُمْؤِماٌت َلْ �تَ ِ
ف وَن َو � ِراجٌل ُمْؤِمُ

لاًم)25(. 
َ

ْم َعااًب أ ُ وا ِمْ َفُ
َ
َن ك �ی

َّ
ا ال �بْ�فَ ُلا لََعذَّ اُء َلْ َتَزیَّ َسش ِتِه َمْ �ی ْدِخَ اهلُل ف  َرْحَ ِلُ

مدنی نهم هجرت

)112(
 فتح

َن  ق�ی لِّ َن ُمَ َراَم ِإْن شاَء اهلُل آِم�ی
ْ

ْسِجَ ال َ ْ
ْدُخُنَّ ال َقِّ َلَ

ْ
ْؤای اِبل ْد َصَدَق اهلُل َرُسوَلُ ارلُّ َ لَ�ت

ًا)27(.  �ب اًح َقر�ی َعَل ِمْ ُدوِن ذِلَ َفْ َ �ب
َ ف وا � ْعَلُ َعِلَ ما َلْ �تَ اُفَن �فَ �ف َن ال �تَ �ی صِّ َ ُرُؤَسُكْ َو ُم�ت

مدنی نهم هجرت

)112(
 فتح

َتُغوَن  ْ ًا �یَ�ب عًا ُسجَّ
َّ
ْم َتراُهْ ُرك َنُ ْ اِر ُرَحاُء �بَ�ی اُء َعَ اْلُكفَّ ِشدَّ

َ
َن َمَعُه أ �ی

َّ
ٌد َرُسوُل اهلِل َو ال مَّ ُمَ

ْوراِه  ُلُهْم ِف الَّ ُجِد ذِلَ َمَ َثِر السُّ
َ

امُهْ ف  ُوُجوِهِهْم ِمْ أ اًل ِمَ اهلِل َو ِرْضااًن س�ی ْ صف َ �ف
ْعِجُب  وى  َع  ُسوِقِه �یُ ْغَلطفَ َفْس�تَ ُه فَآَزَرُه َفْس�تَ

َ
ْطأ ْخَرَج �شَ

َ
َزْرٍع أ

َ
یِل ك �ب �فْ ِ

ْ
ُلُهْم ِف ال َو َمَ

ْجرًا 
َ

ًه َو أ ِفَ ْ ْم َمعف ُ اِلاِت ِمْ ُلا الصَّ وا َو َعِ َن آَمُ �ی
َّ

اَر َوَعَ اهلُل ال ُم اْلُكفَّ طفَ ِبِ غ�ی اَع ِلَ رَّ ازلُّ
یاًم)29(.  َعطف

مدنی نهم هجرت

)113(
ْعَتُدوا)2(.  مائده ْن �تَ

َ
َراِم أ

ْ
ْسِجِ ال َ ْ

ْ َعِن ال ُ
وك ْن َصدُّ

َ
ٍم أ آُن َقْ �فَ ُكْ سشَ ِرَمَّ ْ �ب َ َو ال �ی مدنی نهم هجرت

)114(
 توبه

َراِم 
ْ

ْسِجِ ال َ ْ
َد ال ُتْ ِعْ َن اعَهْ �ی

َّ
َد َرُسوِلِ ِإالَّ ال َد اهلِل َو ِعْ َن َعْهٌد ِعْ ك�ی ْشِ ُ ْیَف َیُكوُن ِلْ

َ
ك

َن)7(.  �ی تَّ ُ ْ
بُّ ال ِ� ُ ْم ِإنَّ اهلَل �ی ُموا َلُ ق�ی قاُموا َلُكْ َفْس�تَ ا اْس�تَ َ َ

ف
مدنی دهم هجرت
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)114(
 توبه

َطْت  وئِلَك َح�بِ
ُ

ِسِهْم اِبْلُكْفِ أ ُ �ف �فْ
َ

َن َع  أ ْعُمُروا َمساِجَ اهلِل شاِه�ی ْن �یَ
َ

َن أ ك�ی ْشِ ُ ما اكَن ِلْ
وَن)17(.  اِر ُهْ اخدِلُ ْم َو ِف انلَّ ْعاُلُ

َ
أ

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

َش ِإالَّ  �فْ َ اكَه َو َلْ �ی الَه َو آَت ازلَّ اقَم الصَّ
َ

ِخِر َو أ
ْ

ْوِم ال ْعُمُر َمساِجَ اهلِل َمْ آَمَ اِبهلِل َو اْلَ ا �یَ ِإنَّ
َن)18(.  ْن َیُكوُنا ِمَ اْلُمْهَتد�ی

َ
وئِلَك أ

ُ
َعىس  أ اهلَل �فَ

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

ِخِر َو اجَهَ ف  
ْ

ْوِم ال َمْن آَمَ اِبهلِل َو اْلَ
َ
َراِم ك

ْ
ْسِجِ ال َ ْ

اجِّ َو ِعاَرَه ال
ْ

اَیَه ال َعْلُتْ ِس�ت حبَ
َ

أ
َد اهلِل )19(.  َْسَتُووَن ِعْ یِل اهلِل ال �ی َس�ب

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

ْعَد اعِمِهْم ذها َو ِإْن  َراَم �بَ
ْ

ْسِجَ ال َ ْ
َرُبا ال ْ �ت ٌس فَال �یَ َ �ب وَن �فَ

ُ
ك ْشِ ُ ْ

ا ال َ وا ِإنَّ َن آَمُ �ی
َّ

ا ال َ یُّ
َ

ای أ
ِلِ ِإْن شاَء ِإنَّ اهلَل َعمٌی َحكمٌی)28(.  ْ صف َ ینُكُ اهلُل ِمْ �ف ْ عف فََسْوَف �یُ َلً � ُتْ یَعْ ْ �ف ِ حف

مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

ْن احَرَب اهلَل َو  َن َو ِإْرصادًا ِلَ ْؤِم�ی ُ ْ
َن ال ًا َب�یْ �ت ر�ی ْ �ف ْفًا َو �تَ

ُ
ُذوا َمْسِجًا ِضارًا َو ك �فَ َن ا�تَّ �ی

َّ
َو ال

ْم َلكاِذُبَن)107(.  ُ َهُد ِإنَّ َرْدان ِإالَّ اْلُحْسین  َو اهلُل �یَسشْ
َ

ْحِلُفنَّ ِإْن أ ُل َو َلَ َرُسوَلُ ِمْ َقْ
مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

وَن  بُّ ِ� ُ ْن َتُقَم یفِه یفِه ِراجٌل �ی
َ

َحقُّ أ
َ

ٍم أ ِل َیْ وَّ
َ

ْقى  ِمْ أ َس َعَ الَّ سِّ
ُ

ْسِجٌ أ َ َ
َبدًا ل

َ
ْم یفِه أ ُ �ت ال �تَ

َن)108(.  ر�ی هِّ بُّ اْلُمطَّ ِ� ُ ُروا َو اهلُل �ی َطهَّ ْن �یَ�تَ
َ

أ
مدنی دهم هجرت

)114(
 توبه

ْعُروِف َو  َ ْ
وَن اِبل ِمُ

ْ
وَن ال اِجُ اِكُعوَن السَّ ُ�وَن ارلَّ ِ

ا�ئ اِمُدوَن السَّ
ْ

وَن الْعاِبُدوَن ال ُ ا�ئِ�ب الَّ
َن)112(.  ْؤِم�ی ُ ْ

ِ ال
وِد اهلِل َو َبِّ وَن ِلُحُ ُ طف ا�فِ

ْ
ْنَكِر َو ال ُ ْ

اُهَن َعِن ال انلَّ
مدنی دهم هجرت



جلد اول38

محتوای«اجمالی««
در 36 آیله از یلازده سلوره مدنی به آموزه مسلجد توجه شلده اسلت. این آیلات در همه 
ده سلاله نلزول مدنلی جلز در سلال پنجلم توزیع شلده اند و این نشلان می دهلد که هر 
سلال قلرآن بلر این آملوزه تاکید داشلته اسلت. آموزه هلای قابل اسلتنباط از ایلن آیات 

عبارت انلد از:
الف( تأکید بر جایگاه ویژه و حریم مسجد الحرام؛

ب( بازسازی و آبادانی؛
ج( تعمیر و عمران مسجد؛

د( کاردکرد معنوی، سیاسی و اجتماعی مسجد؛
هل( ممنوعیت ورود مشرکان بر مسجد؛

و( ابراهیم و تطهیر مسجد؛
ز( ابلیس نماد گریز از سجده؛
 ز( هستی سجدگاه آفریدگان؛
ح( عبادت مریم در مسجد؛

ط( اعتکاف در مساجد؛
ی( تخریب مساجد و عبادتگاه ها؛

ك( مسجد ِضرار؛
ل( مسجد تقوا )قباء(.

در ایلن میان مسلجد الحلرام جایگاهی ویلژه دارد و بر حفظ و حراسلت حریم آن تأکید 
بسلیاری شلده اسلت. نفلوذ جریان شلرك و نفلاق در مسلاجد و قلرار دادن آن به عنوان 
اتلاق فکلر بلرای ایجلاد تفرقله میلان مسللمانان، آسلیبی جدی اسلت کله آیلات بدان 
تأکیلد دارنلد. تقسلیم مسلجد بله لحلاظ کارکلرد اجتماعلی به دو نوع مسلجد ضلرار و 
مسلجد تقلوا از ابتکارهلای قرآنلی در این آیات اسلت و این دو مسلجد هملواره در تقابل 
یکدیگرنلد. بله نقلش و حضلور انبیای پیشلین در مسلاجد و عبادت جمعی در مسلجد 
نیز اشلاراتی شلده اسلت. در این آیلات بر اعتکاف در مسلجد، به عنلوان عبادتی جمعی 

بلا محوریت مسلجد نیز تأکید شلده اسلت.
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از آنجلا کله کلیلد واژه مسلجد، مفهلوم اساسلی این پژوهش اسلت، معناشناسلی دقیق 
آن در لغلت و اصطلالح قرآنلی و ادبیات تفسلیری گام نخسلت می باشلد. روشلن اسلت 
کله کشلف گوهلر معنایی ایلن واژه و معانلی کاربلردی آن در قرآن برای تبییلن رویکرد 
قلرآن بله مسلجد امری ضروری اسلت. در این فصل به معناشناسلی لغلوی و اصطالحی 

واژه سلجده بله هلدف تعریف دقیق و جامع مسلجد پرداخته شلده اسلت.



جلد اول42

1«.«معنای«ریشه«لغوی
مَسلجد از ریشله س، ج، د اسلت و در لغلت بله معنای خم شلدن، پایین آملدن یا پایین 
آوردن سلر، بلدون قلرار دادن پیشلانی بلر زمیلن1 و زدن پا بلر زمین به کار رفته اسلت؛ 
برخلی لغلت شناسلان اصلل آن را انحنلا و میل به قصد تعظیم دانسلته اند و بله هر گونه 
انحنلا و خلم شلدن در برابلر یلک شلیء یلا یک شلخص کله همراه بلا قصلد تعظیم آن 
باشلد، سلاجد گفته انلد2. از ایلن رو، در معانلی سلجده، فروتنی کردن، پیشلانی بر زمین 
نهلادن بله قصلد تعظیلم و تکریلم در کاربلرد بلرای انسلان نیلز آمده اسلت3؛ هلر چند 
برخلی گوهلر معنایلی سلجده را قلرار دادن صورت بلر زمین گفته انلد4، وللی در کاربرد 
لغلوی، انحصلاری در معنلای پیشلانی بلر زمین نهلادن برای سلجده، وجود نلدارد، بلکه 
بله صلرف حاللت خلم شلدن بلدون قلرار دادن سلر بلر زمیلن نیز سلجده اطالق شلده 
اسلت؛ از ایلن رو، قلرار دادن سلر بر زمین تنهلا از کامل ترین و روشلن ترین مصداق های 

1 . ابلن منظلور، لسلان العلرب، ج6، ص 177؛ راغلب اصفهانلی، المفلردات فلی غریلب القلرآن، ص 396؛ طوسلی، التبیان فی 
تفسلیر القلرآن، ج1، ص 148.

2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 427.
3 . ابن سکیت، ترتیب اصالح المنطق، ص30؛ ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 175.

4 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص200.
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سلجده بله شلمار می آیلد1 بلدون این کله اختصاصلی به این حالت داشلته باشلد. 
در زبلان عربلی، واژه سلجده بلرای بیلان حلاالت غیلر انسلان نیلز بله کار رفتله اسلت. 
بلرای مثلال، بلرای اشلاره به شلتر یلا حیوانلی که سلرش را برای سلوار شلدن خم کند 
از ریشله ایلن واژه اسلتفاده می کننلد2. عرب هلا در کاربلرد مجلازی به درخلت خرمایی 
کله از سلنگینی خرماهایلش بله زمیلن مایلل شلده سلاجده گوینلد3. همچنین اسلت 
سلجده کشلتی بلرای بلاد، کله َمجازی اسلت بلرای اطاعلت پذیلری آن از بلاد و مطابق 
جهلت بلاد بله هر سلوی میل کلردن4. دراهم اسلجاد، هم سلکه هایی بودند کله بر روی 
آن هلا  تصویلر پادشلاهان ضربله می شلده بوده اسلت و افلراد به محلض مواجهله با این 
تصویرهلا، بله قصلد اظهلار خضلوع در مقابل پادشلاه سلر خودشلان را خلم می کردند5 
یلا بله سلجده می رفتنلد و این معنلا در برخی اشلعار عربی نیز آمده اسلت6. سلجده در 
برخلی کتاب هلای لغلت به معنای راسلت ایسلتادن نیلز آمده اسلت که در ایلن صورت 
از واژگان اضلداد خواهلد بود7 چون ضد آن یعنی انحنا در معنای نخسلت سلجده لحاظ 

است8.  شده 
برخلی لغت پژوهلان غربلی ایلن واژه را از کلمات دخیل قرآن دانسلته اند کله در روزگارانی 
بلس کهلن از زبان هلای آراملی به زبلان عربی راه یافته اسلت؛ ریشله و ماده ایلن کلمه در  
زبلان آراملی کهلن به معنای» از روی احترام سلجده کلردن« و در آرامی متأخر به معنای 
» تعظیلم کلردن و خم شلدن«، »پرسلتیدن و سلتاییدن« و »بتکده« اسلت. در سلریانی 
نیلز اصلل آن بله معنلای » از روی احتلرام سلالم کلردن« بلوده، بعدها معنای »سلتایش 
کلردن« نیلز یافتله اسلت9. در کتاب مقلدس نیز سلجده تعبیلری از احترام، بزرگداشلت 
یلا درخواسلت مهربانلی از بزرگلی، فلراوان به کار رفته اسلت10. برابرنهاِد فارسلی سلجده، 

1 . مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 295.
2 . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 177.

3 . همان، ص 176.
4 . مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج5، ص 50.

5 . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 176؛ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 397.
6 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص220.

7 . دهخدا، لغت نامه، ج9، ص13483.
8 . ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 177.

9 . آرتور جفری، واژه های دخیل در قرآن، ص 249.
10 . حبیب، دائره المعارف الکتابیه، ج4، ص 354ل 355.
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فروتنلی کردن اسلت1، البته با ترکیب سلجده کلردن به معنای »سلتودن و وصف کردن« 
در برخلی از اشلعار فارسلی نیلز بله کار رفتله اسلت2. عالمله شلعرانی دو معنلای فروتنی 

کردن و گردن نهادن را برابرنهادهای فارسلی سلجده دانسلته اسلت3. 
بلرای واژه مسلجد در زبلان عربلی معانلی متنلوع بیلان شلده اسلت. دلیل ایلن تنوع به 
سلاختار صرفلی ایلن کلمله و معنای اسلمی یلا مصلدر آن باز می گلردد. به کسلر بودن 
حلرف جیلم نشلانه اسلم بودن اسلت؛ زیلرا برابلر قاعده مصلدر به مفَعلل می آیلد. البته 
برخلی هلر دو وجله را صحیلح دانسلته اند4. جوهری مسلاجد را جمع مسلجد بله هر دو 
وزن مسلِجد و مسلَجد دانسلته اسلت5. هم چنین نظر به کاربرد های شلرعی آن در آیات 

و روایات به پیشلانی و اعضای سلجود نیز مسلجد اطالق شلده اسلت6.
در اصطلالح قرآنلی، اصلل سلجده در نگاه عالمانی چلون راغب اصفهانی7 و شلعرانی8 به 
معنلای فروتنلی و اظهار تذلل در مقابل یک شلیء دانسلته  شلده کله در فرهنگ قرآنی 
بلرای تذللل و عبلادت خداوند اختصاص یافته اسلت. برخلی نیز اصل واحد ایلن ماده را 
کملال خضلوع بله گونله ای که اثلری از انانیت نفلس باقی نمانلد، گفته انلد9. در دیدگاه 
اخیلر حقیقلت سلجده عبارت اسلت از خضوع تام و با تسللیم کامل و نشلانه این مفهوم 
گاه بله اظهلار زبانلی ل گفتلاری اسلت و گاه بله اظهار عملی یلا به خضوع قلب اسلت به 
گونله ای کله آثلار آن در اعضا و جوارح نمایان شلوند، یا اینکه به انقیلاد و اطاعت پذیری 

از مسلیر طبیعی و تکوینی است10.
معنلای تذللل و تسللیم، کاربلردی عموملی در قلرآن دارد و در بلاره انسلان، حیلوان و 
جملادات بله کار رفتله اسلت و بله دو گونله اختیلاری و تسلخیری قابل تقسلیم اسلت. 

1 . دهخدا، لغت نامه، ج9، ص13483.
2 . همان جلا. از جملله در ایلن  بیلت از اشلعار ناصلر خسلرو:  چلون شلعر ملن بخوانلی دوسلت و دشلمن    تلو را سلجده کنلد 

خنلدان و گریلان.
3 . شعرانی، نثر طوبی، ج1، ص 343.

4 . زبیدی، تاج العروس، ج5، ص 7.
5 . جوهری، الصحاح، ج2، ص 484.

6 . همان جا.
7 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 396 و 397.

8 . شعرانی، نثر طوبی، ج1، ص 343.
9 . مصطفوی،  التحقیق فی کلمات القرآن، ج5، ص 50.

10 . همان، ص52 و 53.
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گونله نخسلت، تنهلا به انسلان اختصلاص دارد؛ مثلل آیه 62 سلوره نجم: »واسلجدوا هلل 
واعبلدوا« و گونله دوم مشلترك میان انسلان، حیوان و نبات اسلت و آیاتی چلون: »َو هللِ 
لَماَواِت َو األْْرِض َطْوًعا َو َکْرًهلا َو ِظاَللُُهم بِالُْغُدوِّ َو االَْصلال«1 و »أََو لَْم  یَْسلُجُد َملن فلِی السَّ
ًدا هللِ َو ُهْم  لَمائِل ُسلجَّ یَلَرْواْ إِللیَ  َملا َخلَلَق اهللُ ِمن شلیَ ءٍ یََتَفیَّلُؤاْ ِظاَللُُه َعلِن الَْیِمیِن َو الشَّ
َداِخلُرون2« بلر ایلن معنلا دالللت دارند. ایلن سلجده در حقیقلت نوعی دالللِت صامتی 
اسلت کله گویلی یادآور مخللوق بلودن آن ها و وجلود آفریلدگاری حکیم بر آن هاسلت. 
َّلٍه َو الَْملئَکلُه َو ُهْم اَل  لَماَواِت َو َملا فلِی األْْرِض ِملن َداب ُد َملا فلِی السَّ در آیله: »َو هللِ یَْسلجُ

یَْسلَتْکبُرون«3 هلر دو گونله سلجده اختیاری و تسلخیری بله کار رفته اند4. 
ملاده سلجده در قلرآن وجوه معنایی پنج گانله ای دارد؛ در آیاتی چون: »َو هللِ یَْسلُجُد َمن 
ُد َما فِی  لَماَواِت َو األْْرِض َطْوًعا َو َکْرًها َو ِظاَللُُهم بِالُْغُدوِّ َو االَْصال«5 و »َو هللِ یَْسلجُ فِی السَّ
َّلٍه َو الَْملئَکلُه َو ُهْم اَل یَْسلَتْکبُرون«6 بله معنای نماز،  لَماَواِت َو َملا فلِی األْْرِض ِملن َداب السَّ
لَجُر  لاِجِدین7« بله معنلای پیامبلران، در آیله »َو النَّْجُم َو الشَّ در آیله »َو تََقلَُّبلَک فلِی السَّ
یَْسلُجَدان« 8 بله معنلای انقیلاد و تسللیم، در آیله »َو إِْذ قِیلَل لَُهُم اْسلُکُنواْ َهلِذهِ الَْقْریََه َو 
َّْغِفْر لَُکْم َخِطَیاتُِکْم َسلنِزیُد  ًدا ن ٌه َو اْدُخُلواْ الَْباَب ُسلجَّ ُکُللواْ ِمْنَهلا َحْیُث ِشلْئُتْم َو ُقولُلواْ ِحطَّ
ُدواْ  ْد َو اْقتِرب«10، »َفاسلجُ الُْمْحِسلِنین«9 به معنای رکوع و در آیات »کالَّ اَل تُِطْعُه َو اْسلجُ
لْمِس َو  لْمُس َو الَْقَمُر اَل تَْسلُجُدواْ لِلشَّ َّْیلُل َو النََّهلاُر َو الشَّ هللِ َو اْعُبلُدوا«11، »َو ِملنْ َءایَِتلِه ال

1 . رعلد، 15: و هلر کله در آسلمانها و زمیلن اسلت- خلواه و ناخواه- بلا سایه هایشلان، بامدادان و شلامگاهان، برای خدا سلجده 
می کننلد.

2 . نحلل، 48:  آیلا بله چیزهایلی کله خلدا آفریده اسلت، ننگریسلته اند که ]چگونله [ سایه هایشلان از راسلت و ]از جوانب [ چپ 
می گلردد، و بلرای خلدا در حلال فروتنی سلر بر خاك می سلایند.

3 . نحلل، 49: و آنچله در آسلمان ها و آنچله در زمیلن از جنبنلدگان و فرشلتگان اسلت، بلرای خلدا سلجده می کننلد و تکّبلر 
نمی ورزنلد.

4 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 396ل 397.
5 . رعد، 15.

6 . نحلل ، 49: و آنچله در آسلمانها و آنچله در زمیلن از جنبنلدگان و فرشلتگان اسلت، بلرای خلدا سلجده می کننلد و تکّبلر 
نمی ورزنلد.

7 .  شعراء، 219: و حرکت تو را در میان سجده کنندگان ]می نگرد[.
8 .  الرحمن، 6: و بوته و درخت چهره سایانند.

9 . اعراف، 161: و ]یاد کن [ هنگامی را که بدیشلان گفته شلد: »در این شلهر سلکونت گزینید، و از آن- هر جا که خواسلتید- 
بخوریلد، و بگوییلد: ]خداونلدا،[ گناهلان ملا را فلرو ریلز. و سلجده کنان از دروازه ]شلهر[ درآییلد، تلا گناهلان شلما را بر شلما 

ببخشلاییم ]و[ بله زودی بر ]اجلر[ نیکلوکاران بیفزاییم.
10 . علق، 19: زنهار! فرمانش َمَبر، و سجده کن، و خود را ]به خدا[ نزدیک گردان..

11 .  نجم، 62: پس خدا را سجده کنید و بپرستید.
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ُدواْ هللِ الَِّذی  اَل لِلَْقَملِر َو اْسلُجُدواْ هللِ الَّلِذی َخلََقُهلنَّ إِن ُکنُتلْم إِیَّاُه تَْعُبلُدون«1، »أاَلَّ یَْسلجُ
لَماَواِت َو األْْرِض َو یَْعلَلُم َملا تْخُفلوَن َو َملا تُْعلُِنلون«2 بله معنای  یُخلِرُج الَْخلبْ َء فلِی السَّ

سلجده شلرعی به کار رفته است3.

1 . فصللت، 37: و از نشلانه های ]حضلوِر[ او شلب و روز و خورشلید و ملاه اسلت نله بلرای خورشلید سلجده کنید و نه بلرای ماه، 
و آن خدایلی را سلجده کنیلد کله آنهلا را خللق کرده اسلت اگلر تنها او را می پرسلتید.

2 .  نملل، 25: ]آری، شلیطان چنیلن کلرده بلود[ تلا بلرای خدایلی کله نهلان را در آسلمانها و زمیلن بیلرون ملی آورد و آنچه را 
پنهلان می داریلد و آنچله را آشلکار می نماییلد می دانلد، سلجده نکننلد.

.دامغانی، وجوه و النظائر، ج1، ص428 . 3
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2.«معانی«اصطالحی«و«کاربردی«
اینلک بله معناشناسلی مسلجد در کاربرد قرآنلی آن می پردازیلم که در پیونلد با معنای 

لغوی آن اسلت.

2-1.«مکان«و«زمان«سجود««
مسلجد، بلر وزن مفِعلل، اسلم مکان و زمان از ریشله »سلجد« به معنای زملان و مکانی 
بلرای سلجده کلردن اسلت. زمخشلری و طبرسلی کلمله مسلجد را در آیله »َِو أَقیُملوا 
ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجد«1 بله زمان و مکان سلجده کلردن معنا کرده انلد: »ِعْنَد ُکلِّ 
َمْسلِجٍد فلی کل وقلت سلجود، أو فلی کل ملکان سلجود و هلو الصاله2«. روشلن اسلت 
کله در همله لحظه هلا و مراحلل نماز بایلد نمازگلزار در حالت خضلوع باشلد، از این رو، 
همله حالت هلا و لحظه های نماز گویی خود مسلجدی اسلت کله در آن نمازگلزار اظهار 

خضلوع برای خداونلد دارد.
درنظرگرفتلن زملان و ملکان در مفهلوم مسلجد در سلخنان املام علی نیلز گزارش 

1 .  اعراف: 29.
2 .  زمخشری، محمود، الکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 2، ص 99؛ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج 1، ص 433.
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شلده اسلت. آن حضلرت در بیانلی خطلاب بله اهل قبلور که دسلت از دنیا شسلته و به 
دیلار باقلی شلتافته اند، دنیا را مسلجد دوسلتان الهلی معرفی کلرده اسلت: »اّن الدنیا... 
مسلجد احبلآء اهلل و مّصللی مالئکله اهلل و مهبلط وحی اهلل و متجلر اولیاء اهلل«1. روشلن 
اسلت کله منظلور آن حضلرت فرصلت حیلات دنیلوی و بٌعد مکانلی دنیا، یعنلی همین 
زمیلن اسلت کله دوسلتان خداونلد بلر روی آن سلجده می کننلد. ایلن نکتله از عطلف 
مصلالی فرشلتگان بله مسلجد دوسلتان خلدا بلر می آیلد کله روشلن می کنلد همیلن 
زمیلن ملراد اسلت. ابن میثلم این سلخن را چنین شلرح کرده اسلت: » الخاملس: کونها 
مسلجد أحّباء اهلل من رسلله وأولیائه. السلادس: کونهلا مصلَّی مالئکله اهلل األرضّیه الَّذین 
سلجدوا آلدم2: پنجلم: ویژگلی دنیلا این اسلت که مسلجِد دوسلتان خداونلد، یعنی 
پیامبلران و اولیلای الهلی اسلت. ششلم: نمازگاه فرشلتگان الهلی در زمین اسلت، همان 
فرشلتگانی کله بر آدم سلجده کردنلد.« از این رو، محمدجواد مغنیه، ملراد از دنیای 
هلر انسلان در این روایلت علوی را روزگار زندگانی انسلان روی زمین معنا کرده اسلت3.

عالمله جعفلری بُعلد مکانی بلودن زمیلن برای سلجده را بلا نگاهی جامع چنین شلرح 
کرده اسلت:

ایلن دنیلا مسلجد دوسلتان خداسلت و نملازگاه فرشلتگان الهلی اسلت«. بنلا بلر ایلن، 
”دانشلگاه“ که مرکز کشلف و شلناخت واقعیت های جهان هسلتی اسلت، خود عبادتگاه 
اسلت؛ ”کارگاه“ نیلز کله جایگاه تغییر ملواد طبیعی به کاالهای مورد نیاز انسان هاسلت، 
عبادتلگاه اسلت، ”اراضلی ُکلره زمیلن“ کله بلرای کشلت و کار و اسلتخراج ملواد مفیلد 
آماده انلد، عبادتلگاه هسلتند و انسلان هایی کله در ایلن مکان ها بلا این آگاهی یادشلده، 
مشلغول کارنلد، بله عبلادت خداونلد اشلتغال دارند. بله اضافه ایلن اماکلن، جایگاه های 
ویلژه ای بله نلام مسلاجد هسلتند کله ملردم در آن جایگاه هلا با تمرکلز قلوای دماغی و 
اندیشله مسلتقیم، موجودیلت خلود را با بی نهایت بلزرگ در تماس می گذارنلد و ارتباط 

برقلرار می کننلد کله نملاز نامیده می شلود«.4

1 . سیدرضی، نهج البالغه، حکمت 131.
2 . ابن میثم بحرانی، شرح نهج البالغه، ج5، ص 314.

3 . مغنیه، فی ظالل نهج البالغه، ج4، ص 301.
4 . جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ج10، ص 322.
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بلا توجله بله شلرح های ایلن روایلت می تلوان گفلت کله ملراد املام عللی زملان و 
ملکان حیلات انسلانی بر روی زمین، مسلجد انسلانی اسلت کله باید در همله لحظه ها و 

مکان هلای آن خلود را در مسلیر بندگلی خداونلد قلرار دهد. 
مفهلوم ضیق تلری از مسلجد بلودن زمین به معنلای صرفاً مکان سلجده در ایلن روایت 
نبلوی »جعللت للی األَرض مسلجداً و طهلورا1ً« آملده اسلت. بله نظلر می رسلد در ایلن 
روایلت مقصلود از مسلجد بلودن زمین، همین سلطح فیزیکلی و مادی زمین اسلت که 
سلجدگاه مسللمانان قلرار گرفته اسلت. البتله برابلر برخی روایلات، مکان هلای حمام و 
قبلر از اطلالق زمیلن اسلتثنا شلده اند کله برخی فقیهلان آن را بلر کراهت حملل کرده 
انلد2. شلیخ حلر عامللی این روایلت را از شلمار احادیلث متواتر دانسلته اسلت3 و برخی 
شلارحان این روایت را به دلیل وجوه معنایی متعدد آن برخاسلته از سرچشلمه فصاحت 
و بالغلت دانسلته اند4. بنلا بر تحلیلل محققان، این روایلت به یکلی از امتیازهای اعطائی 
خداونلد بلر رسلول خلدا اشلاره دارد5، هملان گونه کله او بلرای همه مردملان روی 
زمیلن مبعلوث شلده، همله زمیلن نیز بلرای وی سلجدگاه قرار داده شلده اسلت و این، 
از وجلوه برتری هلای آن حضلرت بلر دیگلر پیامبران اسلت6. شلیخ حر عامللی این وجه 
تفاضلل را چنیلن گلزارش کلرده اسلت کله خداوند بلرای املت محملد در همه جا 

نملاز خوانلدن را روا دانسلت. متن وی چنین اسلت:
و روی: أّن اهلل کان فلرض عللی بنلی إسلرائیل الوضلوء والغسلل، وللم یحّل لهلم الّتیّمم، 
 وللم یحلّل لهلم الّصلاله إالَّ فی الکنائلس، والِبَیلع، والمحاریب فرفع ذلک رسلول اهلل
علن أّمتله7؛ روایت شلده کله خداوند برای بنی اسلرائیل وضو و غسلل را واجب سلاخت 
وللی تیملم را بلر آنلان روا ندانسلت و نملاز خوانلدن را بلرای آنلان جلز در کنیسله ها، 
بیعه هلا و محراب هلا جایلز نشلمرد، وللی رسلول خلدا آن محدودیت هلا را از املت 

1 . احمدی، السجود علی األرض، ص 39 - 40.
2 . حر عاملی، هدایه األّمه إلی أحکام األئمه، ج2، ص 147.

3 . همو، الفوائد الطوسیه، ص 267.
4 . أحمدی، السجود علی األرض، ص40.

5 . فیض کاشانی، الوافی، ج3، ص 719؛ هندی، کشف اللثام،  ج7، ص 39.
6 . کاظمی، مسالک األفهام إلی آیات األحکام، ج1، ص 198.

7 . حر عاملی، هدایه األّمه إلی أحکام األئمه، ج1، ص 352.
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خلود بر داشلت.
ایلن سلخن اشلاره بله حدیلث نبلوی دارد کله فرملود: »جعللت للی األَرض مسلجداً و 
طهلوراً«. تحلیلل تاریخلی روایلت »جعلت للی األَرض ... « نشلان می دهد قبل از اسلالم 
نله بلر زمیلن سلجده می شلده و نله از آن بلرای تطهیلر اسلتفاده می شلده اسلت وللی 
خداونلد متعلال ایلن اجلازه را به رسلول خلدا و املت ایشلان داده اسلت. فراهیدی 
بلا عبلارت »وحیلث ال یسلجد بعد أن یکلون اتخذ لذللک« اشلاره کوتاهی بله این مهم 

داشلته و از آن گذشلته است1.

2-2.«اعضای«سجده««
یکلی از معناهلای کاربلردی مسلَجد ل بله فتح حلرف جیم و بلر وزن مفَعلل ل اعضائی از 
بلدن انسلان اسلت کله حالت سلجده، از قلرار گرفتلن آن ها  بلر زمین شلکل می گیرد2. 
ایلن معنلا در  یکلی از وجلوه معنایی آیله »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هللِ َفلال تَْدُعوا َملَع اهللِ أََحداً«3 
و روایلات4 و متلون فقهلی شلیعه بله شلکل: » ویجعلل الکافور عللی مسلاجد المّیت5« 
آملده اسلت و از نظلر فقهلا بله ایلن عملل تحنیلط اطلالق می شلود6 و ملراد از آن قرار 
دادن حنلوط در مواضع هفت گانه ای اسلت که مسللمان هنگام سلجده آنهلا را بر زمین 
می نهلد. از ایلن روایلات بلر می آیلد کله اعضای سلجده انسلان نسلبت بله دیگلر اعضا، 
نوعلی تکریلم و برتلری خاص دارند و معطر سلاختن آنها با کافور نشلانه و نمادی اسلت 
کله ایلن مّیلت اهلل سلجده و مؤملن بله خداوند بلوده اسلت. ایلن معنلا در حالت های 
افلراد مؤملن در روز قیاملت نیلز آملده اسلت کله از مواضع سلجده آنلان نلوری خواهد 

درخشلید کله نتیجله سلجده های آنلان در دنیا بوده اسلت.
مسلِجد ل بله کسلر جیلم ل نیلز بله مکانلی اطلالق می شلود کله سلجود در آن واقلع 
می شلود؛ از ایلن رو ابلن بّرّی، مسلِجد ل به کسلر جیلم ل را به خانه ای کله در آن عبادت 

1 . فراهیدی، العین، ج6، ص 49.
2 . ابن درید، جمهره اللغه، ج1، ص 447.

3 . جن، 18، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 155؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 30، ص 674.
4 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 36.

5 . طوسی، الخالف، ج1، ص 703؛  محقق حلی، المعتبر، ج1، ص 281.
6 . العاملی، االصطالحات الفقهیه فی الرسائل العملیه، ص 39.
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می شلود و مسلَجد ل بله فتلح جیلم ل را بله پیشلانی معنا کلرده اسلت1. ابلن اعرابی نیز 
مسلَجد را بله محلراب خانه ها و نمازخانه هلای عمومی که در آن ها  نملاز جماعت برگزار 

می شلود، معنا کرده اسلت2.
در نتیجله در آیلات قرآنلی، مسلجد بله مکان یا زملان اظهار خضلوع در برابلر خداوند و 
اعضلای خاصلی از جسلم انسلانی اطلالق می شلود کله بلا آن ها  خضلوع خلود ار اظهار 
ملی دارد. از ایلن رو، گاه مسلجد جایگزیلن مفهوم نماز )صاله( شلده اسلت؛ زیرا سراسلر 
ایلن عملل اظهلار خضلوع بلرای خداوند اسلت. همچنیلن به پیشلانی و دیگلر مواضعی 
کله بلا قلرار دادن آن هلا  بر زمیلن عمل سلجده فقهی تحقلق می یابد، نیز اطالق شلده 
اسلت؛ زیلرا ایلن حاللت، نملاد خضلوع بله شلمار می آیلد. هم چنیلن بله ملکان عبادت 
نیلز مسلجد اطلالق شلده اسلت؛ البتله بله مکان هایلی کله یلادآور خضلوع و ایملان به 
خداونلد هسلتند نیز مسلجد اطالق شلده اسلت؛ همانند مسلجد اصحاب کهلف در آیه 
ُُّهلْم أَْعلَُم بِِهْم قاَل الَّذیلَن َغلَُبوا َعلی  أَْمِرِهلْم لََنتَِّخَذنَّ َعلَْیِهْم  »َفقالُلوا ابُْنلوا َعلَْیِهلْم بُْنیاناً َرب
َمْسلِجداً«3. بنلا بلر رأی مفسلرانی چلون مقاتلل بن سللیمان، مقصلود این اسلت که در 
ورودی غلار ایشلان مسلجدی بنلا نهادنلد4. برخی حکمت بنلای این مسلجد را از این رو 
دانسلته اند کله وقتلی اصحلاب کهف بیلدار شلدند در آن عبادت کنند5. شلیخ طوسلی 
نقلل کلرده اسلت کله حکمت سلاختن ایلن مسلجد آن بلوده که مؤمنلان با تبلرك به 

اصحلاب کهلف در آن نملاز بخوانند6. 
هلم چنیلن بله این نکتله باید توجه داشلت که کاربلرد عرفلی واژه مسلجد محدودتر از 
معنلای بله کار رفتله آن در متون روایی و فقهی اسلت. مسلجد به معنلای عرفی، مکانی 
اسلت کله بلرای نماز خواندن بنا شلده اسلت، وللی به معنای شلرعی مفهومی وسلیع تر 
از آن دارد و بله هلر مکانی که در آن نماز برپا شلده یا سلجده شلود و بله اعضائی از بدن 
انسلان کله بلرای خضلوع در برابلر خداوند بلر زمین نهاده شلوند، مسلجد اطالق شلده 

1 . زبیدی، تاج العروس، ج5، ص 7.
2 . همان جا.

3 . کهف، 21.
4 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 2، ص580.

5 . دخیل، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ص 388. 
6 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 25.
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اسلت1. ابلن دریلد بلر ایلن رأی بوده اسلت کله برای تمییلز معنای شلرعی اول بلا دوم، 
بلرای اشلاره به مکان نماز خواندن از مسلَجد اسلتفاده شلود2.

1 . سعدی، القاموس الفقهی، ص 167.
2 . ابن درید، جمهره اللغه، ج1، ص 447.
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در برخلی آیلات قلرآن هر چند از واژه مسلجد اسلتفاده نشلده، ولی از واژگان جانشلین 
آن کله در معنلا دالللت بر مفهوم مسلجد دارند، اسلتفاده شلده اسلت. ایلن کلمات نظر 
بله موقعیلت سلخن و اقتضلای مقلام تخاطب، جانشلین مسلجد شلده اند و می تلوان از 
آن هلا بلرای شلناخت مؤلفه های معنایی مسلجد بهلره برد. واژگان جانشلین مسلجد را 
می تلوان به دو دسلته کلی تقسلیم کرد: دسلته نخسلت، کلماتی هسلتند کله برابرنهاد 
کاملل مفهلوم مسلجد هسلتند و دسلته دوم، واژگانی هسلتند کله به بخشلی از مفهوم 
معنایلی یلا سلازه معملاری مسلجد اشلاره دارند و نوعلی رابطه جلزء به کل میلان آن ها  

دارد. وجود 
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1«.«واژگان«جانشین«کلی

صومعه،«بَِیع،«صلوات««
از کلملات دسلته اول می تلوان بله صومعه، بَِیع، صللوات، بیت و ارض مقدس اشلاره کرد 

کله در حقیقلت اشلاره به مفهوم مسلجد در ادیان پیش از اسلالم دارند. 
سله کلمه نخسلت جانشلین تام مسلجد در معنای اسلالمی آن هسلتند و در آیه »َو لَْو 
َمْت َصَواِمُع َو بَِیلٌع َو َصلََواٌت َو َمَسلاِجُد یُْذَکُر فِیَها  دِّ اَل َدْفلُع اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلم بَِبْعلضٍ لهَّ
اْسلُم اهللِ َکِثیلًرا َو لََینُصلَرنَّ اهللُ َملن یَنُصلُرُه  إِنَّ اهللَ لََقلِویٌّ َعِزیز1«، پیش از واژه مسلاجد 
قلرار گرفته انلد. در اینکله مقصلود از ایلن مکان هلای سله گانه چیسلت، میان مفسلران 

اختلالف نظلر وجلود دارد. مقاتل بن سللیمان گوید:
َصواِملُع،  الرهبلان َو بَِیلٌع، النصلاری َو َصلَلواٌت،  یعنلی الیهلود َو َمسلاِجُد المسللمین: 
صومعه هلا بلرای راهبان، دیرها برای مسلیحیان، صللوات برای یهودیان و مسلاجد برای 

1 . حلج، 40: هملان کسلانی کله بناحلق از خانه هایشلان بیلرون رانلده شلدند. ]آنهلا گناهی نداشلتند[ جلز اینکله می گفتند: 
»پلروردگار ملا خداسلت« و اگلر خلدا بعضلی از ملردم را بلا بعلض دیگلر دفلع نمی کلرد، صومعه هلا و کلیسلاها و کنیسله ها و 
مسلاجدی کله نلام خلدا در آنهلا بسلیار بلرده می شلود، سلخت ویلران می شلد، و قطعلاً خلدا بله کسلی کله ]دیلن [ او را یاری 

می کنلد، یلاری می دهلد، چلرا کله خلدا سلخت نیرومنلد شکسلت ناپذیر اسلت. 
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مسللمانان است1.
ابوالعالیله بلر ایلن رأی بلوده اسلت کله صوامع بلرای مسلیحیان، بَِیلع بلرای یهودیان و 
صللوات بلرای صابئلان و مسلاجد برای مسللمانان هسلتند2. البتله سلخنان دیگری نیز 
در تعییلن تعللق سله ملکان نخسلت بله ادیلان مسلیحیت، یهودیلت و صابئلان وجلود 
دارد کله اختلالف جزئلی بلا رأی مقاتلل و ابوعالیله دارنلد3. البتله بنلا به رأیلی که فخر 
رازی آن را بلا اسلتناد بله حسلن بصلری گزارش کرده اسلت، این سله نام برای مسلجد 
هسلتند و هلر یلک از حیثلی بله مسلجد اطالق می شلوند. سلخن وی چنین اسلت: »و 
رابعهلا: أنهلا بأسلرها أسلماء المسلاجد علن الحسلن، أملا الصوامع فلأن المسللمین قد 
یتخلذون الصواملع، و أملا البیع فأطلق هذا االسلم علی المسلاجد علی سلبیل التشلبیه، 
و أملا الصللوات فالمعنلی أنه للو ال ذلک الدفلع النقطعت الصلوات و لخربت المسلاجد«4.

ایلن مکان هلای چهارگانله در وصف »یُْذَکلُر فِیَها اْسلُم اهللِ َکِثیراً« اشلتراك دارند به این 
معنلا کله در ایلن مکان هلا  خداونلد بیلش از جاهلای دیگر یاد می شلود و دلیلل کثرت 
نیلز می توانلد بله کثلرت ذاکلران و اقامله جماعلت و عبادت هلا از جملله نملاز و دعا در 
ایلن مکان هلا باشلد. از ایلن رو، برخلی مفسلران تابعی چون کلبلی و مقاتلل در این که 
متعللق این جمله مسلاجد اسلت یا بله همه موارد چهار گانه برگشلت دارد، بلر این رأی 
بودنلد کله ایلن جملله به همله واژه هلای پیش از مسلاجد باز می گلردد و دلیلل آن این 
اسلت کله در ایلن مواضلع ذکر خداوند فراوان اسلت5. برخی نیز آن را متعلق به مسلاجد 
مسللمانان دانسلته اند؛ زیلرا در آن ها نمازهای پنج گانله خوانده می شلوند و ذکر خداوند 
بیشلتر از ملوارد پیشلین گفتله می شلود؛ یلا ایلن که بله دلیل تفضیلل بر آن هلا  به این 
صفلت تخصیلص یافتله اسلت6 یا این کله به دلیلل فضلیت اهل مسلاجد بر پیشلینیان 

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 3،ص 129.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 23، ص 230.

3 . بنگریلد: بیضلاوی، أنلوار التنزیلل و أسلرار التأویلل، ج 4، ص 73؛ ابلو حیلان اندلسلی، البحلر المحیط فی التفسلیر، ج 7، ص 
517؛ طوسلی، التبیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 7، ص 321-322؛ ابلن عجیبله، البحر المدید فی تفسلیر القلرآن المجید، ج 3، 

ص 538.
4 . فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج 23، ص 230.

5 . مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتل بن سللیمان، ج 3، ص 129؛ فخلر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیلب، ج 23، ص230؛ 
اندلسلی، البحر المحیط فی التفسلیر، ج 7، ص 518. 
6 . بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج 4، ص 73.
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بله ایلن صفت مختص شلده اسلت. طلرف داران دیلدگاه اخیر که بلر انحصلار و اختصار 
جملله ذکلر کثیلر بلر مسلاجد تأکیلد دارند، بلر قول نخسلت، کله متعلق ایلن جمله را 

همله مکان هلای یلاد شلده در آیه می دانسلت چنیلن نقلد وارد می کنند:
یُْذَکلُر فِیَهلا اْسلُم اهللِ َکِثیلراً أی: ذکلراً کثیلراً، أو وقتلاً کثیلراً، صفله مادحله للمسلاجد، 
خّصلت بهلا داللله عللی فضلها و فضلل أهلها. و قیلل یرجع لأربلع، و فیه نظر فلإّن ذکر 
اهلل تعاللی فلی الصواملع و البیلع و الکنائلس قلد انقطلع بظهلور السلالم1؛ جملله یُْذَکُر 
فِیَهلا اْسلُم اهللِ َکِثیلراً، بله معنلای ذکلر فلراوان یا زملان زیاد بلرای ذکر گفتن بلوده و به 
عنلوان صفلت ملدح برای مسلاجد اسلت. این صفلت به دلیلل فضل مسلاجد و فضیلت 
اهلل مسلجد بلدان اختصاص یافته اسلت. ایلن که گفته شلده مرجع ضمیلر در »فیها« 
بله همله ایلن مکان هلای چهارگانه بلر می گردد، محل مناقشله اسلت؛ زیرا یلاد خداوند 

متعلال در صواملع، بَِیلع و کنیسله ها بلا ظهور اسلالم پایلان یافت.
ایلن اسلتدالل، بله نسلخ شلریعت های پیشلین بلا ظهور اسلالم، مسلتند شلده اسلت، 
وللی بله نظلر می آیلد نسلخ شلرایع مسلتلزم نفلی اعتبلار مکان هلای مقلدس پیشلین 
بلرای انجلام عبلادات شلرعی مسللمانان نباشلد؛ هملان گونه کله مسللمانان می توانند 
در ایلن مکان هلا نملاز برپادارنلد و دعلا کننلد. از آنچله بیلان شلد بله دسلت می آیلد 
کله صومعله، دیلر و کنیسله، هملان مسلجد در ادیان پیشلین بلوده و از عطلف آن ها بر 
یکدیگلر، اشلتراك آن هلا در مؤلفه هایلی معنایی چون تقلدس مکان، اختصلاص به ذکر 
و عبلادت را فهمیلد، هلر چنلد ایلن اشلتراك بله معنلای عیلن یلا مثلل هم بلودن این 
مکان هلا  از نظلر معملاری و آداب و احلکام نیسلت. البتله مکان های اختصلاص یافته به 
عبلادت الهلی در ادیان آسلمانی شلرایط طهارت و اصلول عبادت مشلترکی دارند. نکته 
پایانلی در وجله نام گلذاری ایلن مکان هلای بله نام هلای یلاد شلده در آیله ملورد بحلث 
اسلت کله بله نظلر می آید قلرآن کریلم شلهرت عنوان هلای عرفلی و رایج ایلن مکان ها 
در میلان عرب هلای مخاطلب قلرآن را رعایلت کلرده اسلت. به سلخن دیگر، ایلن نام ها 
نلزد عرب هلای مخاطلب قلرآن، شلناخته شلده بودنلد و بلار معنایلی ملکان مقلدس و 

اختصاصلی بلرای عبلادت خداوند را داشلته اسلت.

1 . ابن عجیبه، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج 3، ص 538.
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بیت««
بیلت، بله معنلای خانله خدا، کلمله جانشلین دیگر مسلجد در برخلی آیات اسلت. این 
جانشلینی دسلت کلم در سله آیله »َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلاً َو اتَِّخلُذوا 
ائِفیَن َو  را بَْیِتلَی لِلطَّ ِملْن َمقلاِم إِبْراهیلَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنا إِلی  إِبْراهیلَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
أْنلا ِلِبْراهیَم َمکاَن الَْبْیِت أَْن ال تُْشلِرْك بی  َشلْیئاً  وِد1«، » َو إِْذ بَوَّ لجُ لِع السُّ الْعاِکفیلَن َو الرُّکَّ
وِد2« و » َربِّ اْغِفْر للی  َو لِوالَِدیَّ َو لَِمْن  لجُ ِع السُّ ائِفیلَن َو الْقائِمیَن َو الرُّکَّ لْر بَْیِتلَی لِلطَّ َو َطهِّ
الِمیلَن إاِلَّ تَبلارا3ً« واقع شلده  َدَخلَل بَْیِتلَی ُمْؤِمنلاً َو لِلُْمْؤِمنیلَن َو الُْمْؤِمنلاِت َو ال تَلِزِد الظَّ
اسلت کله در دو ملورد نخسلت مقصلود کعبله بلوده4 و در ملورد سلوم، منظور مسلجد 
نلوح اسلت5. از نظلر زمخشلری، »بیلت« در دو آیه نخسلت، اسلم غالب بلرای کعبه 
اسلت همان گونله کله »سلتاره« اسلم غالب بلرای »ثریلا« اسلت6. توصیف کعبله به دو 
ویژگلی »مثابله« و »امن« در آیه نخسلت، بیانگر دو شلاخص کعبه، بله عنوان مهم ترین 
عبادتلگاه در ادیان آسلمانی اسلت. مفسلران تالش هلای درخوری در تبیین ملراد از این 
دو ویژگلی داشلتند کله خالصله آن ایلن اسلت کله کعبله میعلادگاه معنلوی مؤمنان و 
آرامله وجلودی آن هاسلت کله هملاره چله در در ایام حلج و چه غیلر آن، به امیلد ثواب 
بلدان روی می آورنلد و بلا اسلتغفار در ایلن ملکان بله سلاحل املن می رسلند7. ایلن دو 
شلاخص در مسلاجد دیگلر نیلز بله نوعی وجلود دارند؛ هر چنلد درجه قداسلت آن ها به 

اندازه کعبه نیسلت.

1 . بقلره، 125: و چلون خانله ]کعبله [ را بلرای مردم محل اجتملاع و ]جای [ امنی قرار دادیلم، ]و فرمودیلم:[ »در مقام ابراهیم، 
نمازگاهلی بلرای خلود اختیلار کنیلد«، و به ابراهیم و اسلماعیل فرمان دادیلم که: »خانه مرا بلرای طواف کننلدگان و معتکفان 

و رکلوع و سلجودکنندگان پاکیزه کنید«. 
2 . حلج، 26: و چلون بلرای ابراهیلم جلای خانله را معیلن کردیلم ]بدو گفتیلم:[ »چیلزی را با من شلریک مگلردان و خانه ام را 

بلرای طواف کننلدگان و قیام کننلدگان و رکوع کننلدگان ]و[ سلجده کننلدگان پاکیلزه دار«.
3 . نلوح، 28: پلروردگارا، بلر ملن و پلدر و ملادرم و هلر مؤمنلی که در سلرایم درآید، و بلر مردان و زنلان باایمان ببخشلای، و جز 

بر هالکلت سلتمگران میفزای«.
4 . مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بلن سللیمان، ج 1، ص: 138؛ طبری، جاملع البیان فی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص 419؛ 
سلیوطی، اللدر المنثلور فلی تفسلیر المأثلور، ج 1، ص 118؛ بالغلی، آالء الرحملن فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص 124؛ صادقی 

تهرانلی، الفرقلان فی تفسلیر القلرآن بالقلرآن، ج 2، ص 136.
5 . طبری، همان، ج 29، ص 63؛ شوکانی، فتح القدیر، ج 5، ص 362؛ سیوطی، همان، ج 6، ص 270.

6 . زمخشری، محمود، الکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 1، ص 185.
7 . ر.ك: صادقلی تهرانلی، الفرقلان فلی تفسلیر القلرآن بالقلرآن، ج 2، ص 136- 138؛ فخلر رازی، مفاتیلح الغیلب، ج 4، ص 

.43 -41
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نکتله معناشناسلی مهم در تبییلن واژه »بیت«، به عنوان جانشلین کلمه »مسلجد« در 
اختصلاص آن بله خداونلد در دو آیه نخسلت اسلت. این نکته روشلن اسلت کله »بیت« 
در زبلان عربلی در معنلای منلزل و ملأوی بله کار رفتله اسلت1 و بله طلور معملول بله 
مکانلی اطلالق می شلود کله شلخص، شلب را در آن بیتوتله کنلد و آراملش یابلد. حال 
ایلن ترکیلب بله این  معنا نیسلت که خداونلد مکانی در روی زمین داشلته باشلد، بلکه 
قلراردادن کعبله بله عنوان »خانه خلدا« به معنای  تعییلن مکانی برای عبلادت بندگان 

خداست2.
اطلالق »بیلت اهلل« بلر مسلاجد در روایلات نبلوی و اهلل بیلت فلراوان بله کار رفته 
اسلت3. در روایتلی عللت بزرگداشلت مسلاجد را همین بیت بلودن آن ها  بلرای خداوند 

بیلان کرده اسلت: 
علن أبلی بَصیٍر: َسلأَلُت أبا َعبلِد اهللِ َعِن الِعلَّلِه فی تَعظیِم الَمسلاِجِد، َفقلاَل: إنَّما اِمَر 
 بَِتعظیلِم الَمسلاِجِد أِلنّهلا بُیلوُت اهللِ فِلی األَرِض4: ابلو بصیلر می گوید از املام صادق
از عللت بزرگداشلت مسلاجد سلؤال کلردم. حضلرت در جواب پاسلخ داد: دلیلل آن این 

اسلت کله مسلاجد، خانه های خلدا روی زمین هسلتند.
از ایلن روایلات بلر می آیلد کله اطلالق »بیلت اهلل« اختصلاص بله کعبله نلدارد و دیگلر 

مسلاجد نیلز شایسلته ایلن عنوان هسلتند.

ارض«مقدس««
ارض مقلدس، دیگلر کلمه جانشلین مسلجد در آیین موسلی اسلت. ایلن کاربرد در 
وا َعللی  أَْدبارُِکْم  َسلَه الَّتلی  َکَتلَب اهللُ لَُکلْم َو ال تَْرتَلدُّ آیله » یلا َقلْوِم اْدُخُللوا األْْرَض الُْمَقدَّ
َفَتْنَقلُِبلوا خاِسلریَن5« دیده می شلود. برابر دیدگاه مفسلرانی از صحابه، چلون ابن عباس 

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 450.
2 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 368.

3 . رسلول اهلل)ص(: »إنَّ بُیلوَت اهللِ فِلی األَرِض الَمسلاِجُد، و إنَّ َحّقلا َعلَلی اهللِ أن یُکلِرَم َملن زاَرُه فیهلا«. ر.ك: طبرانلی، المعجم 
الکبیلر، ج 10، ص 161 ح 10324؛ هنلدی، کنلز العّملال، ج 7، ص 580 ح 20347. رسلول اهلل)ص(: »قلاَل اهلُل تَباَرَك و تَعالی: 
لماِء َکملا تُضی ُء النُّجوُم اِلهللِ األَرِض«. صدوق، ثلواب األعمال، ص 47 ح  أال إنَّ بُیوتلی فِلی األَرِض الَمسلاِجُد، تُضلی ُء أِلَهِل السَّ

2؛ برقلی، المحاسلن، ج 1، ص 119 ح 124؛ مجلسلی، بحلار األنلوار، ج 84، ص 14، ح 92.
4 . صدوق، علل الشرائع، ص 318 ح 1؛ مجلسی، همان، ص 6، ح 78.

5 . مائلده، 21: ای قلوم ملن، بله سلرزمین مقّدسلی کله خداونلد بلرای شلما مقرر داشلته اسلت درآیید، و بله عقلب بازنگردید 
کله زیانلکار خواهید شلد.
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و دیگلران، مقصلود از »ارض مقلدس« هملان بیت المقدس اسلت1. البته اقلوال دیگری 
نیلز در تعییلن موقعیلت جغرافیایی آن گفته شلده اسلت کله به تعبیر طبلری نقطه ای 
از مصلر تلا شلام اسلت و اختلالف، در تعییلن آن نقطله مکانلی اسلت2. در ایلن کاربلرد 
جانشلینی، بلر مؤلفله تقلدس مسلجد تأکیلد شلده اسلت و دلیلل قداسلت سلرزمین 
فلسلطین بله دلیلل وجلود بیلت المقدس در آن اسلت. عموم مفسلران شلیعه  و سلّنی 
دلیلل ایلن تقلدس را طهلارت آن از شلرك و محلل سلکونت انبیلا و مؤمنلان در آن 
دانسلته اند3. عالمله طباطبایلی ضملن اذعلان بله فقلدان آیله ای در قلرآن برای تفسلیر 
تقلدس یادشلده در آیله، مفهلوم مبلارك را قریب بله مضمون آن دانسلته اسلت. وی با 
َِّذیَن  اسلتناد بله دو آیه »إِلَی الَْمْسلِجِد األْْقَصی الَّلِذی باَرْکنا َحْولَلُه4« و »َو أَْوَرثَْنا الَْقلْوَم ال
َِّتی باَرْکنا فِیها5«، مبارك بودن سلرزمین  کانُلوا یُْسلَتْضَعُفوَن َمشلاِرَق األْْرِض َو َمغاِربََهلا ال
را بله قلراردادن خیلر فراوان در آن معناکرده اسلت کله از مصداق های خیلر کثیر، اقامه 
َّلا أَنَْزلْنلاُه فی   دیلن و زدودن ناپاکی هلای شلرك اسلت6. البتله صفلت مبلارك در آیه »إِن
َّلا ُکنَّلا ُمْنِذریلَن7« برای زمان )شلب قلدر( و در آیله »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضَع  لَْیلَلٍه ُمباَرَکلٍه إِن
لَه ُمبلاَرکاً َو ُهلدًی لِلْعالَمیلَن8« بلرای مکان)کعبه( بله کار رفته که به  لِلنَّلاِس لَلَّلذی بَِبکَّ
تناسلب کاربلرد هلر یلک مفهلوم خاصی مقصلود بوده اسلت، ولی همله ملوارد در اصِل 
فراوانلِی خیلر و برکلت در ایلن زمان هلا و مکان هلا، اشلتراك دارند؛ هر چند نلوع برکت 

و خیلر ملورد نظلر در هلر یک بلا دیگری تفلاوت دارد.

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 483؛ فراء، إعراب القرآن، ج 1، ص 263.
2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 110.

3 . جصلاص، أحلکام القلرآن، ج 4، ص43؛ ابلن عجیبله، البحلر المدید فی تفسلیر القلرآن المجید، ج 2، ص 26؛ مراغی، تفسلیر 
المراغلی، ج 6، ص90؛ طوسلی، التبیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 3، ص 483؛  طبرسلی، تفسلیر جواملع الجاملع، ج 1، ص 322؛ 

طباطبایلی، المیلزان فی تفسلیر القلرآن، ج 5، ص 288.
4 . اسلراء، 1: منلّزه اسلت آن ]خدایلی [ کله بنده اش را شلبانگاهی از مسلجد الحرام به سلوی مسلجد األقصی- کله پیرامون آن 

را برکلت داده ایلم- سلیر داد، تلا از نشلانه های خلود بله او بنمایانیم، که او همان شلنوای بیناسلت.
5 . اعلراف، 137: و بله آن گروهلی کله پیوسلته تضعیف می شلدند، ]بخش هلای [ باختر و خاوری سلرزمین ]فلسلطین [ را- که 
در آن برکلت قلرار داده بودیلم- بله میلراث عطلا کردیلم. و بله پلاس آنکه صبلر کردند، وعلده نیکوی پلروردگارت بله فرزندان 

اسلرائیل تحقلق یافلت، و آنچله را که فرعلون و قومش سلاخته و افراشلته بودند ویلران کردیم. 
6 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 288.

7 . دخان، 3: ]که [ ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم، ]زیرا[ که ما هشداردهنده بودیم.
8 . آل عملران، 96: در حقیقلت، نخسلتین خانله ای کله بلرای ]عبلادت [ ملردم، نهلاده شلده، هملان اسلت که در مکه اسلت و 

مبلارك، و بلرای جهانیلان ]مایله [ هدایت اسلت.
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برخلی دلیلل تقلدس ایلن ملکان را دفن شلدن ابراهیلم گفته انلد که در نخسلتین 
روسلتای آن، حبرون، به خاك سلپرده شلده اسلت1. برخی مفسلران اهل سّنت، مقدس 
َسلَه« را بله مطهر بلودن معنا کرده اند. جّصلاص در این  بلودن در ترکیلب »األْْرَض الُْمَقدَّ

باره می نویسلد:
و المقدسله هی المطّهره ألن التقدیس التطهیر و إنّما سلّماها اهلل المقدسله ألنّها طهرت 
ملن کثیلر ملن الشلرك و جعللت مسلکناً و قلراراً لأنبیلاء و المؤمنیلن؛ مقدسله همان 
مطهلره اسلت؛ زیلرا تقدیلس بله معنلای تطهیر اسلت. خداونلد ایلن سلرزمین را از آن 
روی مقلدس نامیلد کله از انواع نمادهای شلرك پیراسلته اسلت و مکانی برای سلکونت 

و آراملش و قلرارگاه پیامبلران و مؤمنان قرار داده شلده اسلت2. 
فخلر رازی ضملن این کله مقلدس بلودن را در ایلن آیله به طهلارت از آفات معنلا کرده، 

قلول بله تطهیلر از شلرك و مسلکن پیامبلران را قابل مناقشله می خواند و می نویسلد:
قلال المفسلرون: طهلرت من الشلرك و جعلت مسلکناً و قلراراً لأنبیاء، و هلذا فیه نظر، 
َسلَه،  ألن تللک األرض لّملا قلال موسلی ل علیله الصاله و السلالم ل : اْدُخُللوا األْْرَض الُْمَقدَّ
ملا کانلت مقدسله عن الشلرك، و ما کانت مقلراً لأنبیلاء، و یمکن أن یجلاب بأنّها کانت 
کذلک فیما قبل3، مفسلران مقدس بودن آن را به پیراسلتگی از شلرك و محل سلکونت 
واقلع شلدن آن بلرای پیامبران معنلا کرده اند، ولی در این رأی اشلکال وجلود دارد و آن 
این که سلرزمینی که موسلی در سلخن خود »وارد سلرزمین مقدس بشلوید« بدان 
اشلاره کلرد، در آن زملان نه پیراسلته از شلرك بود و نله محلی برای سلکونت پیامبران. 
البتله ممکلن اسلت به این اشلکال چنین پاسلخ داده شلود که ایلن زمین قبلل از زمان 

خطاب موسلی چنین ویژگی هایی داشلته اسلت«.

مصّلی««
مصلّلی، بله معنلای جایلگاه نملاز، واژه دیگلری اسلت کله شایسلتگی جانشلینی برای 
مسلجد را دارد و بله نظلر می رسلد در آیله »َو اتَِّخلُذوا ِملْن َمقلاِم إِبْراهیلَم ُمَصلًّلی4« بله 

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 5، ص 77.
2 . جصاص، أحکام القرآن، ج 4، ص 43.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 11، ص 332.
4 . بقره، 125: »در مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید«.
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معنلای مکانلی بلرای خواندن نملاز به کار رفته اسلت. البته این معنا در صورتی درسلت 
خواهلد بلود کله کلمله مصللی، در این جا بله معنلای اصطلالح شلرعی آن، یعنی محل 
نملاز بله کار رفتله باشلد،1 نله معنلای لغلوی آن که محلل دعا کلردن اسلت.2 از این رو 
برخلی مفسلران ایلن بخلش از آیلات را در صلدد تشلریع املر نملاز دانسلته اند کله بله 
تعییلن ملکان نملاز اشلاره دارد3 و برخی به سلیره نبلوی در اقامه نماز در ایلن مکان نیز 
اسلتناد جسلته و قلول بله نملازگاه را تقویلت کرده انلد4. ایلن رأی در روایات تفسلیری 

شلیعه5 و سلّنی6 تأیید شلده است.
شلایان گفتلن اسلت کله کاربلرد عرفلی ایلن واژه در لسلان متشلرعه و فقیهلان نیز هر 
چنلد انطبلاق تلام با مسلجد نلدارد، وللی به طور معمول با مسلجد هم پوشلانی داشلته 

و بله جلای هلم نیلز بله کار می روند.

صلوات««
َُّنلا اهللُ َو لَْو  کلمله صللوات در آیله » الَّذیلَن أُْخِرُجوا ِملْن ِدیارِِهْم بَِغْیِر َحلقٍّ إاِلَّ أَْن یَُقولُوا َرب
َمْت َصواِمُع َو بَِیلٌع َو َصلَواٌت َو َمسلاِجُد یُْذَکُر فیَها  ال َدْفلُع اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلْم بَِبْعلضٍ لَُهدِّ
اْسلُم اهللِ َکثیلراً َو لََیْنُصلَرنَّ اهللُ َملنْ یَْنُصلُرُه إِنَّ اهللَ لََقلِویٌّ َعزیلٌز7« در صورتلی کله عربی 
اصیلل باشلد و نله معلّرب از عبلری، هملان گونه کله برخی مفسلران احتملال داده اند، 
می تواند به سلان مصلّی جانشلین واژه مسلجد باشلد؛ زیلرا هر دو کلمه بله معنای لغوی 
و اصطالحلیِ ملکان نملاز گلزاردن، یلا مسلجد بله کار رفته اند. حتلی اگر صلوات ریشله 

1 .  مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بلن سللیمان، ج 1، ص 137؛ ابلن عطیله، المحلرر الوجیلز فی تفسلیر الکتلاب العزیز، 
ج 1، ص 208.

2 . زمخشری، الکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 1، ص 185.
3 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص280؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص40.

4 . ابن العربی، أحکام القرآن، ج 1، ص40.
5 . ر.ك: »...و لقلد وضلع عبلد ملن عبلاد اهلل قدمله عللی صخلره فأمرنلا اهلل تعاللی ان نتخلذه مصللی...« حویلزی، تفسلیر نلور 
الثقلیلن، ج 1، ص122؛ » علن الحلبلی، علن أبلی عبد اهلل)ع(، قال: سلألته عن رجل طلاف بالبیت طواف الفریضله، فی حج کان 
أو عملره، و جهلل أن یصللی رکعتیلن عنلد مقلام إبراهیم )علیه السلالم(. قلال: »یصلیها و للو بعد أیلام، ألن اهلل یقلول: َو اتَِّخُذوا 

ِملْن َمقلاِم إِبْراِهیلَم ُمَصلًّی«« بحرانلی، البرهان فی تفسلیر القلرآن،ج 1، ص: 327.
6 . سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 1، ص 119-118.

7 . حلج، 40: هملان کسلانی کله بناحلق از خانه هایشلان بیلرون رانلده شلدند. ]آنهلا گناهی نداشلتند[ جلز اینکله می گفتند: 
»پلروردگار ملا خداسلت« و اگلر خلدا بعضلی از ملردم را بلا بعلض دیگلر دفلع نمی کلرد، صومعه هلا و کلیسلاها و کنیسله ها و 
مسلاجدی کله نلام خلدا در آنهلا بسلیار بلرده می شلود، سلخت ویلران می شلد، و قطعلاً خلدا بله کسلی کله ]دیلن [ او را یاری 

می کنلد، یلاری می دهلد، چلرا کله خلدا سلخت نیرومنلد شکسلت ناپذیر اسلت.
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عبلری داشلته باشلد، جانشلین زبانی مسلجد در عبلری خواهد بلود، زیرا ایلن کلمه به 
معنلای مکان هلای عبلادت و نماز خوانلدن یهودیان بوده اسلت. 
زمخشری درباره معنای این کلمه و خاستگاه عبری آن می نویسد:

و سلّمیت الکنیسله ”صاله“ ألنله یصلّی فیها. و قیلل: هی کلمه معّربه، أصلهلا بالعبرانیه: 
صلوثلا1: از ایلن رو ”کنیسله“ یهلود را ”نملاز“ خوانلده شلده کله در آنجلا نملاز خوانلده 
می شلود. و گفتله شلده: کلمه ”صلوات“ معّرب از عبری اسلت و اصلل آن در زبان عبری 

”صلوثا“ بوده اسلت.
این دیدگاه را برخی مفسران پذیرفته و آن را مستند به آرای مفسران تابعی کرده اند2. 

شلایان بیلان اسلت که طبلری بدون اشلاره به خاسلتگاه عبری ایلن واژه در میلان آرای 
مفسلران صحابله و تابعلی، فقلط بله اختلالف نظر آنهلا در این کله مقصلود از ”صلوات“، 
مسلاجد صابئلان اسلت یلا یهودیان، بسلنده کرده اسلت3. البتله مقاتل بن سللیمان ل از 
مفسلران قلرن دوم هجری ل آن را متعلق به یهود دانسلته اسلت4. عالمله طباطبایی نیز 

ضملن پذیلرش قلول عربی بلودن این واژه می نویسلد:
و الصللوات، جملع صلاله و هلی مصلّلی الیهلود سلّمي بها تسلمیه للمحل باسلم الحاّل، 
لالَه َو أَنُْتلْم ُسلکاری ل إلی قوله  کملا أریلد بهلا المسلجد فلی قوله تعاللی: »ال تَْقَربُلوا الصَّ
ل َو ال ُجُنبلًا إاِلَّ عابِلِری َسلِبیٍل5...«: واژه صللوات جملع صلاله اسلت و ملراد نملازگاه 
یهودیلان اسلت و از ایلن رو بله ایلن عنلوان نام گذاری شلده کله نام گذاری محلل به نام 
لالَه َو أَنُْتْم  حلول کننلده در آن اسلت. بله همین سلان از ایلن واژه در آیله » ال تَْقَربُوا الصَّ

ُسلکاری ...« معنای مسلجد اراده شلده اسلت«.
شلیخ طوسلی نیلز ضمن گلزارش اختالف نظلر مفسلران تابعلی در قرائت ایلن واژه، به 

حلرف تلاء یلا ثاء در نقلد قول ضحلاك کله آن را صللوث خوانده، می نویسلد:
و قلرأ الضحلاك »صللوث« بثلالث نقط، و قلال: هی مسلاجد الیهود. و هذه شلواذ ال یقرأ 

1 . زمخشری، الکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 3، ص 160.
2 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 17، ص 201.

3 . ر.ك: طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن ج 17، ص 126.
4 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 3، ص 129.

5 . نساء، 43، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 385.
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بهلا، و ال یعلرف لهلا فلی اللغله اصلل1؛ ضحاك ]صللوات را[ صللوث با ثای سله نقطه در 
خوانلده و گفتله اسلت: ملراد از آن مسلاجد یهودیان اسلت. ایلن خوانش هلا قرائت های 
شلاذی هسلتند کله قرائلت نشلده اند و ریشله و اصللی بلرای ایلن واژه در لغلت در زبان 

عربی شلناخته نیست.
 از آنچله بیلان شلد، می توان نتیجله گرفت کلمه مسلجد جانشلین های معنایی دیگری 
در قلرآن دارد کله قلرآن بنلا بلر مقتضلای حلال مخاطبلان و ضرورت هلای و نیازهلای 
بالغِی مخاطبان عصر نزول، از آنها برای اشلاره به معنای مسلجد اسلتفاده کرده اسلت. 
ایلن کلملات در ادیلان پیشلین هملان بلار معنایی مسلجد را داشلته و برخلی نیز چون 

»بیت« در عرف اسلالمی نیز جانشلین مشلهوری برای مسلجد هسلتند.

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 322.
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2«.«واژگان«جانشین«جزئی
از کلمات دسلته دوم جانشلین مسلجد می توان به کاربردهای قرآنلی واژگان »محراب« 
و »بلاب« اشلاره کلرد کله در برخی آیلات با قرائن سلیاقی و برون متنلی جایگزین کلمه 
»مسلجد« شلده اند یا اشلاره بله مکان مقدس بلرای عبادت در شلریعت آسلمانی دارند. 
هلر چنلد ایلن جانشلینی تلام نیسلت و ایلن کلملات به طلور دقیلق برابرنهلاد مسلجد 
نیسلتند، وللی رابطله جزئلی با کلِی مسلجد دارنلد و از مدللول تضمنی آنهلا می توان به 
مفهلوم مسلجد پلی برد؛ زیلرا محراب یلا بلاب حطله- در واژه ورودی خلاص- از اجزای 

مسلاجد در ادیلان پیشلین بوده اند.
اینلک در ادامله بحلث بله تحلیلل معناشلناختی کاربلرد ایلن واژگان در آیلات قلرآن 
می پردازیلم تا نشلان دهیلم می توان از طریق ایلن واژگان به مفهوم مسلجد در گفتمان 

قرآنلی دسلت یافلت یلا بخشلی از این گفتملان را ترسلیم کرد.

واژه«محراب««
 زکریا ،واژه محلراب در پنلج آیه از قرآن کریم و در سله داسلتان حضلرت داوود



67 فصل سوم:  واژگان جانشین مسجد

ُروا الِْمْحراَب1« و  و مریلم بله کار رفته اسلت. آیلات » َو َهْل أَتلاَك نََبُأ الَْخْصلِم إِْذ تََسلوَّ
» یَْعَمُللوَن لَلُه ما یَشلاُء ِمْن َمحاریلَب َو تَماثیَل َو ِجفلاٍن َکالَْجواِب َو ُقُدوٍر راِسلیاٍت اْعَمُلوا 
لُکوُر2« به داسلتان داوود اشلاره دارند. آیات  آَل داوود ُشلْکراً َو َقلیلٌل ِملْن ِعباِدَی الشَّ
قاً بَِکلَِمٍه  لُرَك بَِیْحیلی  ُمَصدِّ » َفناَدتْلُه الَْمالئَِکلُه َو ُهلَو قائٌِم یَُصلِّی فِی الِْمْحراِب أَنَّ اهللَ یَُبشِّ
الِحیَن3 « و » َفَخلَرَج َعلی  َقْوِمِه ِملَن الِْمْحراِب  لا ِملَن الصَّ داً َو َحُصلوراً َو نَِبیًّ ِملَن اهللِ َو َسلیِّ
ا4« به داسلتان زکریای نبی و آیله » َفَتَقبَّلَها  َفأَْوحلی  إِلَْیِهلْم أَْن َسلبُِّحوا بُْکَرًه َو َعِشلیًّ
لَها َزَکِریَّلا ُکلَّما َدَخَل َعلَْیهلا َزَکِریَّا الِْمْحراَب  ُّهلا بَِقُبلوٍل َحَسلٍن َو أَنَْبَتها نَباتاً َحَسلناً َو َکفَّ َرب
َّلی لَِک هلذا قالَْت ُهَو ِملْن ِعْنلِد اهللِ إِنَّ اهللَ یَلْرُزُق َمْن  َوَجلَد ِعْنَدهلا ِرْزقلاً قلاَل یلا َمْریَُم أَن

یَشلاُء بَِغْیِر ِحسلاٍب5«. به کاربرد آن در داسلتان حضرت مریم اشلاره دارد.
حلال پرسلش ایلن اسلت که مقصلود از محلراب در ایلن آیات چیسلت؟ و چه نسلبتی 
میلان آن بلا مسلجد یلا محل عبلادت این اولیلای الهی وجلود دارد؟ آیا محراب بخشلی 
از مسلاجد رایلج در عهلد پیامبرانلی چون داوود و زکریا بوده اسلت؟ اگر پاسلخ آری 
اسلت، پلس می تلوان ادعلا کرد کله این  آیلات نیز در تبیین مسلجد در گفتملان قرآنی 

سلودمند بلوده و بایلد بلر آنها نیز توجه شلود.
طبری در معناشناسلی محاریب در آیه » یَْعَمُلوَن لَُه ما یَشلاُء ِمْن َمحاریَب « را مسلتند 

به اشلعار جاهللی این گونه معنا کرده اسلت:
محاریلب، و هلی جمع محراب، و المحراب6: مقدم کل مسلجد و بیت و مصلّی: محاریب، 

جمع کلمه محراب بوده و به پیشلانی هر مسلجد، بیت و نمازخانه گفته می شلود.

1 . ص، 21: و آیا َخبِر دادخواهان- چون از نمازخانه ]او[ باال رفتند- به تو رسید؟.
2 . سلبأ،13: ]آن متخّصصلان [ بلرای او هلر چله می خواسلت: از نمازخانه هلا و مجّسلمه ها و ظلروف بلزرگ ماننلد حوضچه هلا 

و دیگ هلای چسلبیده بله زمیلن می سلاختند. ای خانلدان داوود، شلکرگزار باشلید. و از بنلدگان ملن اندکی سپاسلگزارند.
3 . آل عملران، 39:  پلس در حاللی کله وی ایسلتاده ]و[ در محلراب ]خود[ دعا می کرد، فرشلتگان، او را نلدا دردادند که: خداوند 
تلو را بله ]والدت [ یحیلی- کله تصدیق کننده ]حقانیت [ کلمه اهلل ]عیسلی [ اسلت، و بزرگوار و خویشلتندار ]پرهیزنده از زنان [ 

و پیامبری از شایسلتگان اسلت- ملژده می دهد.
4 . مریم، 11: پس، از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید.

5 . آل عملران، 37: پلس پلروردگارش وی ]مریلم [ را بلا ُحسلِن قبلول پذیلرا شلد و او را نیکو بلار آورد، و زکریا را سرپرسلت وی 
قلرار داد. زکریلا هلر بلار کله در محلراب بلر او وارد می شلد، نلزد او ]نوعلی [ خوراکی می یافلت. ]می [ گفلت: »ای مریلم، این از 
کجلا بلرای تلو ]آملده اسلت؟ او در پاسلخ ملی [ گفلت: »ایلن از جانب خداسلت، کله خدا به هلر کلس بخواهد، بی شلمار روزی 

می دهلد«.
6 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 22، ص 48.
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ضحلاك نیلز محاریلب را بله معنلای مسلاجد می دانسلت1. همان گونله کله از این رأی 
طبلری بلر می آید وی محراب را بخشلی از مسلجد دانسلته اسلت و این نشلان می دهد 
کله مسلجدهای دوران حضلرت داوود دارای بخلش خاصلی در جللو بودنلد کله به 
آن هلا  محراب اطالق می شلده اسلت. البته سلخنان دیگلری نیز در معنلای محاریب در 
ایلن آیله گفتله شلده اند که چنلدان مقبول مفسلران قلرار نگرفته انلد. از ایلن معانی یاد 
شلده می تلوان بله مسلاکن، کاخ هلا و قصرهلا، خانه پایین تلر از قصلر، بنای بسلیار بلند 

و ... ، اشلاره کرد2.
ابلن عربلی، از مفسلران قلرن ششلم هجلری، خلود ایلن محلراب را مشلاهده کلرده و 
مختصلات جغرافیایلی مقلدار ارتفلاع بلنلد آن را آن گلزارش کرده اسلت. برابلر گزارش 
وی، این محراب بخشلی از بنای بسلیار بزرگی بوده اسلت که داوود آن را از سلنگ 
سلاخته بلوده  اسلت  و داخلل  آن مغازه هلا، خانه ها و بیلت المقدس قرار گرفتله بودند3. 
ابلن عاشلور، محاریلب را در ایلن آیله با معنای محلراب در آیلات دیگر متفاوت دانسلته 
اسلت. در نلگاه وی محاریلب، جملع محلراب بله بلاروی دژ و قلعه هلای اسلتوار گفتله 
می شلود کله مشلرف بلر شلهر بلوده و بله هنلگام حملله بله شلهر از آن به عنوان سلپر 
دفاعلی و محللی بلرای تیر اندازی اسلتفاده می شلده و این معنای اصللی و اولیه محراب 
بلوده اسلت؛ سلپس بله قصلر بسلیار اسلتوار اطالق شلده اسلت از ایلن رو بله قصرهای 
غملدان یملن، محاریلِب غملدان گفته شلده اسلت و در آیله » یَْعَمُللوَن لَُه ما یَشلاُء ِمْن 
َمحاریلَب « مقصلود از محاریلب، ایلن معناسلت. البته وی قبلول دارد کله کلمه محراب 
بعدهلا بله مکانلی که فلرد برای عبادت خلود بر می گزیند، اطالق شلده اسلت و از آن به 
مسلجد خلاص یاد کلرده اسلت و در آیات دیگلری که کلمه محلراب بلرای داوود و 
زکریلای نبلی بله کار رفته، همین معنای مسلجد مقصود بوده اسلت. بنلا به دیدگاه 
وی محلراب بلا کاربلرد اسلالمی آن در معماری مسلاجد مقصلود در آیات نبوده اسلت و 
ایلن نلوع اسلتفاده بعدهلا در قلرن دوم هجری در مسلاجد اسلالمی بلرای تعیین محل 
قبلله و جایلگاه املام جماعلت در عرف مسللمانان معمول شلده اسلت. هم چنیلن نباید 

1 . همان، ص 49.
2 . همان، ص48-49؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 382؛  ابن العربی، أحکام القرآن، ج 4، ص 1597.

3 . ابن العربی، همان، ص 1597- 1598.
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ایلن معنلا را بلا محلراب کنیسله های یهود که بله آنها »مذابلح« نیز گفته شلده و جایی 
بلرای ذبلح قربانی بوده اند، یکسلان دانسلت.1

هلر چنلد بنا بر دیلدگاه ابن عربی و ابن عاشلور، محاریب تصریح در معنای مسلجد ندارد 
و شلاید بتلوان از هم نشلینی آن بلا واژه هلای بعدی آن چلون تماثیل و جفلان »یَْعَمُلوَن 
لَلُه ملا یَشلاُء ِمْن َمحاریَب َو تَماثیلَل َو ِجفاٍن َکالَْجلواِب َو ُقُدوٍر راِسلیاٍت« بتوان به عنوان 
قرینله درون متنلی بلرای تقویلت این دیلدگاه اسلتفاده کرد، وللی باید به ایلن نکته هم 
توجله کلرد کله آیله در مقلام نفی کارکلرد ایلن محاریب بلرای عبلادت یا مسلجد قرار 
دادن آن هلا نیسلت، بلکله فقلط در مقام بیان این مهم اسلت که داوود بله اذن الهی 
پریلان را تسلخیر کلرده بلود و بلرای وی بناهلای مرتفلع می سلاختند و این با ایلن ادعا 
کله از ایلن محاریلب برای عبادتگاه اسلتفاده شلود، هیلچ مخالفتی ندارد. بلا این تحلیل 
سلخن ایلن مفسلران بلا دیلدگاه مفسلرانی که محاریلب را بله مسلاجد معنلا کرده اند، 
قابلل جملع خواهلد بود. به نظلر می آید فلّراء از لغت شناسلان قرن دوم هجلری، تحلیل 

دقیقلی از ایلن آیله بیان داشلته و نسلبت تماثیلل با محاریلب را این گونه گفته اسلت:
و قولله: »یَْعَمُللوَن لَلُه ملا یَشلاُء ِملْن َمحاِریلَب َو تَماثِیلَل« ذکلر أنّهلا صلور المالئکله و 
األنبیلاء، کانلت تصّور فی المسلاجد لیراها النلاس فیزدادوا عباده و المحاریب: المسلاجد؛ 
مقصود از تماثیل، صورت های فرشلتگان و پیامبران بوده اسلت که در مسلاجد ترسلیم 
می شلدند تلا مردملان با مشلاهده آنها در عبادت خود اسلتوارتر شلوند. محاریلب نیز به 

معنای مسلاجد است2.
برابلر ایلن دیلدگاه، تماثیلل صورت های معنوی و متناسلب که بلا مسلاجد بوده اند. این 
دیلدگاه ملورد قبلول برخلی مفسلران امامیله نیز قلرار گرفتله اسلت3. البتله در روایات 
تفسلیری امامیله ضملن نفلی صریلح تصویر ملردان و زنلان از تماثیلل به تعییلن آن به 
شلکل صلورت درخلت و همانند آن تایید شلده اسلت. از جملله این روایلات می توان به 

ایلن حدیلث امام صلادق اشلاره کرد:
علن أبلی عبلد اهلل، فلی قلول اهلل علّز و جلل: یَْعَمُللوَن لَلُه ملا یَشلاُء ِملْن َمحاِریلَب 

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 22، ص30 - 29.
2 . فراء، معانی القرآن، ج 2، ص 356.

3 . سبزواری، إرشاد األذهان إلی تفسیر القرآن، ص434.
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َو تَماثِیلَل، فقلال: »و اهلل ملا هلی تماثیلل الرجلال و النسلاء، و لکّنهلا تماثیلل الشلجر و 
.1 شبهه«

در روایلات تفسلیری اهلل سلّنت فقط به کلمله »صور« اکتفا شلده اسلت2. دیدگاه های 
دیگلری نیلز در تبییلن تماثیلل وجلود دارنلد کله شلیخ طوسلی آنهلا را گلزارش کرده 

است3.
محلراب داوود را بیشلتر مفسلران محلل اسلتقرار وی گفته انلد کله دارای ارتفلاع 
بلنلدی بلوده اسلت،4 املا بله نظلر می آید کله ملکان خلاص وی در بیت المقلدس برای 
عبلادت یلا نظلارت بلر عملکلرد اهل شلهر بلوده اسلت. به هلر روی، نظلر بله اینکه وی 
پیامبلر بلوده اسلت، ملکان وی دارای نوعلی تقدیلس بلوده اسلت، بله ویلژه اینکله اگر 

بپذیریلم دو شلخصی کله در محلراب نلزد وی آمدنلد از فرشلتگان بوده انلد5.
محلراب مریلم را برخلی اتلاق اختصاصی یا مسلجد وی گفته اند کله در بهترین جای 

بیلت المقدس بوده اسلت. بیضلاوی در این باره می نویسلد:
ُکلَّملا َدَخلَل َعلَْیهلا َزَکِریَّلا الِْمْحلراَب، أی الغرفله التلی بنیت لها، أو المسلجد، أو أشلرف 
مواضعله و مقدمهلا، سلّمی بله ألنله محلل محاربله الشلیطان کأنّهلا وضعت فی أشلرف 
موضلع ملن بیلت المقلدس6؛ مقصلود از محلراب در ایلن آیله، اتاقلی اسلت کله بلرای 
مریلم سلاخته شلده بود یا همان مسلجد اسلت، یا بهتریلن نقطله آن و در جلوی آن 
بلوده اسلت. ایلن ملکان را از این رو محراب خوانده اند که مکانی برای سلتیز با شلیطان 

اسلت و از ایلن رو، در بهتریلن نقطله بیلت المقدس قرار داده شلده اسلت.
ابلن عاشلور نیز یادآور شلده اسلت که در آیله محراب مریلم حذف و تقدیلر رخ داده 
اسلت و آن ایلن جمله اسلت  که مریم ملالزم بیت المقدس برای خدمتلکاری در آن 
بلوده اسلت و در مکانلی از بیلت المقلدس عبادت می کرده کله آن را بلرای خود محراب 

1 .  بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص509.
2 . سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 5، ص 228.

3 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 383.
4 . همان، ص 551.

5 . همان، ص 552؛ مشهدی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص 215.
6 .  بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج 2، ص 15.
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قلرار داده بلوده اسلت1. فخلر رازی نیلز گزارش کلرده اسلت زمانی که مریم به سلن 
جوانی رسلید زکریای نبی برای وی اتاقی در مسلجد سلاخت و دِر ورودی آن را از وسلط 
بله گونله ای قلرار داد کله جز با نردبلان نتوان به بلاالی آن رفت. زمانی که زکریا مسلجد 

را تلرك می کلرد درِ اتلاق مریلم را می بسلت و هفلت در بر روی آن قفلل می کرد2.
از معناشناسلی محلراب در آیلات بله دسلت آمد کله به معنای ملکان اختصاصلی برای 
عبلادت یلا مسلجد خاص بلوده و اختالف چندانلی میان مفسلران وجود نلدارد و تقریباً 
اتفلاق نظلر وجلود دارد کله محلراب در ایلن آیات ملکان عبادت یا بخشلی از مسلجد یا 
بیلت المقلدس بلوده اسلت. نکته ای کله از اطالق محراب بله مکان عبادت یا مسلجد به 
دسلت می آیلد آن اسلت کله مسلجد کانلون جنگ با هلوای نفس اسلت، یا اینکله ورود 
بله مسلجد یا داخل شلدن در محلراب عبادت، موجب امنیت از دشلمن نفلس و ابلیس 
اسلت. برخلی مفسلران در تفسلیرهای عرفانلی خلود لطایف و اشلارات عرفانلی از وجه 
معناشناسلی محلراب بیلان کلرده اند که خالی از لطف و دقت نیسلت، اما چون مسلتند 

روایلی ندارنلد، از بررسلی آنها باز می ایسلتیم.

واژه«باب)حّطه(««
بلاب، بله معنلای دِر ورودی از اجلزای مهلم هر مسلجد و ملکان عبادت اسلت. حال اگر 
دِر ورودی مسلجدی بله دلیلل شلرایط خلاص فیزیکلی و معنلوی شلهرت پیلدا کند به 
گونله ای کله از یادکلرد آن، خوِد مسلجد به ذهن تبلادر کند می توان گفلت میان عنوان 
ایلن دِر بلا مسلجد رابطه جزء بله کل برقرار بوده و بلا یادکرد عنوان ایلن درِ خاص، خود 
مسلجد در ذهلن مخاطلب تبلادر می شلود و ایلن هملان اصل جانشلینی یلا تداعی کل 
از جلزء اسلت کله می تلوان از آن بله »باهلم آیلی« نیز یاد کلرد. بلاِب حطه یلا دِر توبه، 
از واژگان یلا ترکیبلات قرآنلی اسلت کله یادآور مسلجد االقصی اسلت. بر اسلاس آیه »َو 
لٌه َو اْدُخُلوا الْباَب  إِْذ قیلَل لَُهلُم اْسلُکُنوا هلِذهِ الَْقْریََه َو ُکُلوا ِمْنهلا َحْیُث ِشلْئُتْم َو ُقولُوا ِحطَّ
داً نَْغِفْر لَُکْم َخطیئاتُِکْم َسلَنزیُد الُْمْحِسلنیَن3«، بنی اسلرائیل پس از خروج از بیابان  ُسلجَّ

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 3، ص 88.
2 .  فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 8، ص 207 - 208.

3 . أعراف، 161: و ]یاد کن [ هنگامی را که بدیشلان گفته شلد: »در این شلهر سلکونت گزینید، و از آن- هر جا که خواسلتید- 
بخوریلد، و بگوییلد: ]خداونلدا،[ گناهلان ملا را فلرو ریلز. و سلجده کنان از دروازه ]شلهر[ درآییلد، تلا گناهلان شلما را بر شلما 
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تیله مأملور شلدند هنلگام ورود از دِر ورودی بیت المقلدس به حالت سلجده از آن عبور 
کلرده و اسلتغفار کننلد. ایلن در کله بله دلیلل قرابلت آن بلا گنلج واژه حطله بله »باب 
حطله« مشلهور شلده، یکی از در هلای ورودی بیلت المقدس بوده اسلت کله از آن وارد 
مسلجد می شلدند و چلون از سلوی خداوند املر به ورود از ایلن دروازه را یافتنلد، این در 
نوعلی قداسلت و شلرافت یافلت و بعدهلا بله »باب توبه« مشلهور شلد. بحث ملا تحلیل 
ایلن واقعله و ماهیلت حطله نیسلت، بلکله فقط قصد اشلاره به ایلن نکته داریلم که باب 
حطه نیز در برخی آیات جانشلین مسلجد االقصی شلده اسلت از این رو مفسلران قریه 
مقصلود در آیله یادشلده و آیله هلم مضملون آن در »َو إِْذ ُقلَْنا اْدُخُلوا هلِذهِ الَْقْریَلَه َفُکُلوا 
لٌه نَْغِفلْر لَُکلْم َخطایاُکْم َو  داً َو ُقولُلوا ِحطَّ ِمْنهلا َحْیلُث ِشلْئُتْم َرَغلداً َو اْدُخُللوا الْبلاَب ُسلجَّ
َسلَنزیُد الُْمْحِسلنیَن1« را هملان بیت المقدس دانسلته اند2. مجاهد و سلّدی بلر این رأی 
بودنلد کله مقصلود از در، هملان باب حطله از بیت المقدس و دِر هشلتم آن بوده اسلت. 
برخلی نیلز آن را درِ صخلره ای که موسلی به سلوی آن نملاز می خوانلد، گفته اند3.

ببخشاییم ]و[ به زودی بر ]اجر[ نیکوکاران بیفزاییم.« 
1 . بقلره، 58: و ]نیلز بله یلاد آریلد[ هنگاملی را کله گفتیم: »بدین شلهر درآییلد، و از هر کجای آن خواسلتید، فلراوان بخورید، 
و سلجده کنان از در ]بلزرگ [ درآییلد، و بگوییلد: ]خداونلدا،[ گناهلان ملا را بریلز. تلا خطاهلای شلما را ببخشلاییم، و ]پاداش [ 

نیکلوکاران را خواهیلم افزود.«.
2 . مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بن سللیمان، ج 2، ص69؛ فخر رازی، مفاتیلح الغیلب، ج 3، ص522 - 523؛ بالغی، آالء 

الرحمن فی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص 95.
3 . ر.ك: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص263.
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درآمد
هلر چنلد قلرآن کتلاب تاریلخ نیسلت و نبایلد از آن بله سلان یلک تاریخ نلگار و کتلاب 
تاریخلی، انتظلار گلزارش پیوسلته و گام بله گام رویدادهلای مهم و ریز و درشلت حیات 
بشلری را داشلت؛ وللی قلرآن بله قلدر نیلاز و در راسلتای هلدف هدایتگلری خلود از 
تاریلخ پیامبلران و امت هلای پیشلین بلرای مخاطبلان خلود پاره هایلی از حلوادث اثلر 
گلذار در مسلیر تعاللی و انحطلاط بشلر را گزارش کرده اسلت. اسللوب بیانلی قرآنی در 
گزاره هلای تاریخلی خلود تابلع هلدف و نیلاز موقعیلت نلزول بلوده اسلت؛ از ایلن رو، از 
سلبک ثابلت و اسللوب گلزارش تاریخی پیلروی نکرده اسلت. در همین محلدوده ای که 
قلرآن بله گزارش هلای تاریخلی پرداختله، نظر بله وثاقلت این متلن و اصلِل واقع نمایی 
آن از گذشلته، اشلارات تاریخلی قلرآن ارزش و اعتبلار باالیلی دارند و باید به عنوان َسلر 

نخ هایلی در اکتشلاف و تحلیلل مسلائل تاریخلی بلر آنهلا توجله کرد.
یکلی از مسلائل مهلم مسلجدپژوهی، دیرینه شناسلی آن در نظلام احسلن آفرینلش و 
ادیلان وحیانلی اسلت. اینکله از نلگاه قلرآن پیشلینه مسلجد در نظلام احسلن هسلتی 
بله چله دوره تاریخلی بلر می گلردد؟ نخسلتین مسلجد کجا و نخسلتین سلجده گزاران 
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چله کسلانی بوده انلد؟ جایلگاه مسلاجد در ادیان و شلرایع پیشلین چگونه بوده اسلت؟ 
و پرسلش های مربلوط بله تاریخ شناسلی مسلجد، و نیلز پاسلخ بله آنهلا ملا را بلا یلک  
سلسلله معلارف تاریخلی مسلجد از دیدگاه قرآن آشلنا می سلازد کله می تلوان از آنها به 
آموزه هلای تاریخلی قلرآن در مسجدشناسلی یلاد کلرد. اکتشلاف این آموزهلا و تحلیل 
آنهلا از منظلر قلرآن ملا را بلا زوایای پنهلان منزلت و کارکرد مسلجد در تاریلخ آفرینش 
و کل نظلام هسلتی آشلنا می سلازد و تکه هلای ناآشلکار از نگلرش ملا به مسلجِد تراز و 

عیلاِر قرآنلی را روشلن می کند.
پیلش از اینکله وارد تحلیل آموزه های تاریخی مسلجد از منظر قرآن شلویم، الزم اسلت 
بله قاعلده این بحلث در موضوع زمان توجله دهیم. مطالعلات تاریخی، رابطه ای اسلتوار 
بلا زملان و تقسلیم ادواری دارند؛ به سلخن دیگر، تحلیلل تاریخی یک پدیده وابسلتگی 
تلام بله زملان یا تاریخ گلذاری پدیلداری آن دارد، از این رو، روش تاریخلی هماره با زمان 
و دوره سلر وکار دارد و بلا تقسلیم زملان بله دوره هلای متنوع بر اسلاس ملالك اعتباری 

یلا حقیقلی به تحلیل سلاده تر پدیلده، یاری می رسلاند.
مقصلود ملا از دوران هلای تاریخلی مسلجد در این فصلل دقیقاً هملان مفهلوم زمان در 
مطالعله تاریخلی اسلت. در ایلن پژوهلش دوره به بازه زمانی مشلخصی اطالق شلده که 
قابلل تمییلز از قبلل و بعد خود باشلد. تمایزهای دوره هلا نیز بر پایه مسلتندهای قرآنی 

مطلرح شلده اند و انتزاعلی محلض نبوده اند.
از آنجا که گسلتره زمان در قرآن فراتر از تاریخ شلناخته شلده برای بشلر اسلت و شلامل 
دوره پیشلا آفرینلش حضلرت آدم نیز می شلود؛ قرآن در ایلن دوره تاریخی از حیات 
و تحلوالت موجلودات فرا بشلری چون فرشلتگان و پریان سلخن گفته اسلت؛ از این رو، 
بلرای تبییلن دقیلق تاریخ گلذاری مسلجد در قلرآن باید از الگلوی خاصی اسلتفاده کرد 
کله تاریلخ پیلش از حضلرت آدم را نیلز پوشلش دهلد؛ زیلرا برخلی آیات قلرآن به 
ایلن دوره اشلاره دارند و اشلاراتی درباره سلجده موجلودات قبل از حضلرت آدم نیز 
 در آنهلا وجلود دارد. بله سلخن دیگلر، مبدأ تاریلخ در قلرآن، آفرینش حضلرت آدم
یلا خلقلت زمیلن نیسلت، بلکه شلامل عواللم و موجودات پیلش از حضلرت آدم نیز 
می شلود. پلس چلون موجوداتلی قبلل از حضلرت آدم بوده  انلد و خداونلد را عبادت 
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می کرده انلد، ردیابلی فرهنلگ مسلجد و سلجده در ایلن دوره نیلز باید ملورد توجه قرار 
گیلرد. ایلن بررسلی می توانلد نتایلج معرفتلی و تربیتلی متنوعلی درپی داشلته باشلد. 
از جملله اینکله شلناخت بهتلری از جایلگاه مسلجد در عواللم پیشلین بلرای ملا مهیلا 
می سلازد و نیلز در صلورت اثبلات وجلود فرهنلگ مسلجد و سلجده در میلان دیگلر 

موجلودات، انحصلار آن بلرای جهلان مادی و انسلان منتفی خواهد شلد. 
ایلن مهلم نشلان می دهلد که آموزه سلجده و للوازم آن از سلنن جلاری در همله عوالم 
وجلودی اسلت و هلر جلا و هلر زمانی موجودی بوده اسلت، مسلجد و سلجده نیلز بوده 
اسلت. البتله تناسلب و سلنخیت معنلا و مفهوم ایلن دو با هلر عالمی باید رعایت شلود. 
بله لحلاظ تربیتلی نیلز نشلان می دهلد کله بلرای رشلد وجلودی و کمال گرایلی همله 
موجلودات آملوزه سلجده و فرهنلگ مسلجد در سراسلر عواللم وجلود، عنصلری الزم و 

بایسلته اسلت و بلدون این دو، رشلد معنوی میسلور نیسلت. 
متأسلفانه در پژوهش هلای قرآنلی مرتبلط بله مسلجد، بلر ایلن مرحلله از تاریخ گذاری 
مسلجد اهتماملی نبلوده اسلت و دلیل این کاسلتی بله این نکتله بر می گلردد که اصل 
مقولله تاریخ گلذاری مسلجد در نظلام احسلن هسلتی مورد توجه پژوهشلیان مسللمان 
قلرار نگرفتله اسلت. برای پر کلردن این خأ بعلد از تأمالت فلراوان و درنگ های طوالنی 
در آیلات، الگویلی بلرای تاریخ گلذاری مسلجد از منظلر قرآنلی بله ذهن نگارنلده خطور 
کلرد کله بله نظلر می آید تلا حدی ایلن کاسلتی را بر طلرف سلازد و آغازی باشلد برای 
مطالعله تاریخلی مسلجد در منظلر وحی؛ برابر این الگوی اقتباسلی و اسلتنادی از آیات، 
تاریخ گلذاری مسلجد در قلرآن بله دوره کالن  حیلات پیلش از حضلرت آدم و دوره 
هبلوط او در زمیلن قابل تقسلیم اسلت و ذیل دوره اخیلر، ادوار تاریخی فرعی متناسلب 
بلا تحلوالت تاریخلی ل دینلی، تاریخ گذاری مسلجد در ادیان آسلمانی قابل بررسلی اند. 
بله سلخن دیگلر، ملالك ایلن تقسلیم بلازه زمانلی تاریلخ آفرینلش حضلرت آدم و 
سلکونت وی در زمیلن اسلت که از آن بله دوره تاریخ زمینی یاد می کنیلم و دوره قبل از 
آن را بله دوره پیشلا تاریلخ یاد می کنیم که دوره نخسلت از تاریخ گذاری مسلجد اسلت. 
هلر چنلد بلر ایلن دوره بله اجملال و گذرا در قرآن اشلاره شلده اسلت، ولی مسلتنداتی 
 از آن وجلود دارد کله بررسلی خواهد شلد. دوره بعلدی، دوره آفرینلش حضرت آدم
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و سلکونت وی بله هملراه همسلرش روی زمین اسلت که آغازگر نسلل بشلر و پدیداری 
ادیلان و تکّثلر اقلوام و مللل اسلت. ایلن دوره بخش مهم تاریخ گذاری مسلجد اسلت که 
مسلائل خلاص خلود را دارد؛ زیلرا در حقیقلت آنچه بیشلتر کارکرد مسلجد در زیسلت 
انسلانی را نشلان می دهلد همین دوره تاریخی اسلت. اینلک در ادامه بله تحلیل هر یک 
از ایلن ادوار تاریخلی مسلجد بلا اسلتناد بله آیات قرآنی متناسلب بلا هلر دوره خواهیم 

پرداخت. 
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1«.«دوره«حیات«پیش«از«آدم
این نگاه که مسلجد پدیده ای مختص به جهان بشلری اسلت و هنگام بحث از تاریخچه 
آن بایلد بله آغازه تاریخ حضور انسلان در زمین توجه کرد، نگاهی ساده اندیشلانه اسلت؛ 
زیلرا ایلن تحلیلل مبتنلی بلر این پیش فلرض اسلت که این انسلان ها هسلتند کله نیاز 
بله مسلجد دارنلد و ایلن تنها انسلان ها بودند که مسلجد را سلاختند و دیگلر موجودات 
هسلتی یلا نیلازی بله مسلجد ندارنلد، یلا اینکله ابتلکاری چلون انسلان ها را نداشلته و 
ندارنلد. ایلن در حاللی اسلت کله آفریده هلای دارای شلعور و تکلیلف در نظلام هسلتی، 
در حداقل هلای شلناخت و عبلادت بلا یکدیگلر برابرنلد و برتلر بلودن منزللت انسلانی 
در هسلتی بله معنلای نفلی امتیازهلای دیگلر آفریده هلا از ایلن موهبت های خلدادادی 
نیسلت. هم چنیلن فلسلفه مسلجد صرفلاً نیلاز ملادی بلرای حراسلت از سلرما و گرملا 
نیسلت، بلکله مسلجد نملوِد شلناختی عمیلق از ایملان بله خداونلد و تبللور عبودیت و 
خضلوِع جمعلی، در جامعله اسلت. حال ایلن جامعه انسلانی باشلد یا جامعله آفریدگان 
مکلّلف و عاقلل غیلر انسلان؛ اگلر چنیلن نگاهی به مسلجد داشلته باشلیم از انحصار آن 
بله تاریلخ انسلانی خلودداری کلرده و بلا نگاهلی ژرف و کالن بله تحلیل آن در گسلتره 
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هسلتی خواهیلم پرداخت.
بله نظلر می آیلد ایلن ادعلا معقلول و منطقلی اسلت کله در تبییلن تاریخ مسلجد برای 
تاریخ گذاری نخسلتین مسلجد در نظام هسلتی باید سلراغ نخسلتین سلجده در هستی 
رفلت، زیلرا اگر مسلجد را به معنلای لغوی آن، یعنلی مکانی برای عمل سلجده بگیریم، 
قدمتلی طوالنی تلر از مسلجد بله معنلای اصطلالح شلرعی آن خواهد داشلت. بله بیان 
دیگلر، تاریلخ گذاری مسلجد را می توان در دو سلطح مسلجد به معنای لغلوی و معنای 
اصطالحلی آن در گفتملان قرآنلی انجلام داد. اگر مسلجد را به معنای علام آن، یعنی هر 
مکانلی بلرای اظهلار خشلوع در برابر خداوند بگیریلم و نه الزاماً به معنلای اصطالحی آن 
در شلریعت اسلالمی، تاریخ گلذاری آن املکان بیشلتری خواهد داشلت. از سلوی دیگر، 
 بایلد بله ایلن نکته توجه داشلت کله تاریخ حیات هسلتی بلا آفرینش حضلرت آدم
شلروع نمی شلود، بلکله برابر آیلات، پیلش از حضلرت آدم موجلودات دیگری چون 
فرشلتگان و پریلان نیلز در قیلد حیلات بلوده و هسلتند، از ایلن رو، تقلدم تاریخلی بلر 
حیلات حضلرت آدم دارنلد. بله طلور قطع اعتقلاد به مکلّف بلودن این موجلودات و 
هم چنیلن اقتضلای حکیمانه بلودن آفرینلش خداوند می طلبلد که در همله دوران های 
حیلات بلرای همله انلواع مخلوقلات آیین عبلادت و معنویت جهلت تکامل آنلان تمهید 
شلده باشلد. از ایلن رو، بلا توجه بله اینکه هلر دو گروه فرشلته و پری پیلش از آفرینش 
حضلرت آدم در قیلد حیلات بوده انلد، به طور مسلتقل بله تحلیل تاریخ مسلجد در 

ایلن دوره خواهیلم پرداخت.
پیلش فلرض این تحلیلل تاریخی آن اسلت که این موجلودات به طور قطع بلرای اظهار 
خضلوع بندگلی خلود بلا آموزه ها و سلاز وکارهای شلکلی و محتوایی عبادت الهی آشلنا 
بوده انلد و دسلت کم می تلوان ایلن ادعلا را بلرای فرشلتگان بله گونله ای قطعلی و بلرای 
پریلان، در شلأن مؤمنلان آنلان معقول دانسلت. حلال اگر این فرضیه درسلت باشلد این 
پرسلش مطلرح می شلود که ایلن مخلوقلات بندگی و خضلوع خلود را در برابلر خداوند 

چگونله اظهلار می کرده اند؟
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مسجد«فرشتگان««
دربلاره فرشلتگان پاسلخ بله ایلن پرسلش اندکلی آسلان تر از پریلان اسلت؛ زیلرا درباره 
عبلادت پریلان در ایلن دوره تاریخلی مسلتندات روشلنی از قلرآن یافلت نشلد. از آیات 
سلجده فرشلتگان بر حضرت آدم همچون »... ُقلْنا لِلَْمالئَِکِه اْسلُجُدوا آِلدم َفَسلَجُدوا 
لاِجدیَن1« و » َفَسلَجَد الَْملَئَکُه ُکلُُّهْم أَْجَمُعلوَن إاِلَّ إِبْلیَس...2«  إاِلَّ إِبْلیلسَ لَلْم یَُکْن ِمَن السَّ
چنیلن بلر می آیلد کله فرشلتگان ل و پریلان بنلا بلر این قلول کله ابلیلس از جنس جن 
باشلد ل پیلش از آفرینلش حضلرت آدم خداوند را سلجده می کردند و بله طور قطع 
مفهلوم سلجده و مسلجد بلرای آنلان معلوم بلوده اسلت. از این رو، پیشلینه مسلجد به 
معنلای لغلوی آن بله دوره قبلل از آفرینلش حضلرت آدم بلاز می گلردد. برابلر این 
آیلات، پلس از آفرینلش حضلرت آدم خداونلد به فرشلتگان و ابلیس دسلتور داد بر 
حضلرت آدم سلجده کننلد. در ایلن آیات از واژه سلجده برای نشلان دادن شلرافت 

وجودی حضرت آدم اسلتفاده شلده اسلت. 
از دالللت التزاملی ایلن آیلات بله دسلت می آیلد کله فرشلتگان بلا سلجده، مسلجد و 
مسلجود آشلنا بودنلد و بله محلض صلدور دسلتور الهلی بلر حضلرت آدم سلجده 
کردنلد. از امتنلاع ابلیلس نیلز چنیلن بلر می آیلد کله وی نیز با مفهوم سلجده آشلنایی 
دقیلق داشلته و بلر اسلاس خیلال خود، حضلرت آدم را مسلجود شایسلته سلجده 
نمی دانسلته اسلت و از این رو متمردانه بر حضرت آدم سلجده نکرد. شلایان گفتن 
اسلت که عموم مفسلران شلیعه و سّنی، سلجده فرشتگان در داسلتان آفرینش حضرت 
آدم را مبحثلی مهلم تلقلی کلرده و دیدگاه هلای متنوعلی در تبییلن آیلات مرتبط 
بله آن داشلته و دارنلد. قلدر متیقلن ایلن دیدگاه ها تحقق سلجده فرشلتگان بر حضرت 
آدم اسلت و ایلن نشلان می دهلد آملوزه سلجده و مسلجد ل بله معنای متناسلب با 
شلأن فرشلتگان ل در ایلن دوره تاریلخ از حیات مقوله ای شلناخته شلده بلرای آنان بوده 

است.

1 . اعلراف، 11: و در حقیقلت، شلما را خللق کردیلم، سلپس بله صورتگری شلما پرداختیلم آن گاه به فرشلتگان گفتیم: »برای 
آدم سلجده کنیلد.« پلس ]همله [ سلجده کردند، جلز ابلیس که از سلجده کننلدگان نبود.

2 . حجلر، 32 ل 30: پلس فرشلتگان همگلی یکسلره سلجده کردند،  جلز ابلیس که خودداری کلرد از اینکه با سلجده کنندگان 
باشلد. فرملود: »ای ابلیلس، تو را چه شلده اسلت که با سلجده کنندگان نیسلتی؟«.
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هم چنیلن برابلر برخلی اقوال تفسلیری منسلوب بله صحابه و تابعلان، فرشلتگان پیش 
از آفرینلش حضلرت آدم، بلا موقعیلت کعبله بر روی زمین آشلنا بودنلد و برای حج 
و طلواف آن در زمیلن حضلور می یافتنلد. بعد هلا که حضلرت آدم در زمین مسلتقر 

شلد، فرشلتگان وی را بله موقعیلت و جایلگاه این ملکان مقدس رهنمون شلدند1.
مسجد جنیان

اگلر بپذیریلم کله حیلات جن پیلش از حضلرت آدم بلوده و ابلیس نیز از آنلان بوده 
اسلت، هملان گونله که ظاهر آیله » َفَسلَجُدوا إاِلَّ إِبْلیَس کاَن ِملَن الِْجّن2ِ« بلر آن داللت 
دارد، مجبوریلم بلرای جنیلان دوره پیلش از آفرینش حضرت آدم مسلجد و سلجده 
را به سلان مسلجد فرشلتگان تحلیل کنیلم؛ زیرا در قرآن آیله ای که این مسلئله را برای 
ما بیان کرده باشلد، یافت نشلد و تنها از عطف ابلیس به فرشلتگان در داسلتان سلجده 
بلر آدم می توانیلم بله عنوان قرینله ای برای اثبات آشلنایی جنیان با اصل سلجده و 
مسلجد اسلتفاده کنیلم. شلاید ضرورتلی برای بیلان این امر نبلوده و از ایلن رو قرآن نیز 
بلدان نپرداخته اسلت. ولی از دوره آفرینش آدم اشلاراتی در آیلات به عبادت جنیان 

شلده اسلت کله می تواند دسلتاویزی برای طرح اصل این مسلئله باشلد. 
بلرای نمونله آیلات اثبات کننلده عبلادت بله عنلوان هلدف مشلترك آفرینش انسلان و 
جلن3، آیلات بیانگلر گرایش هلای معنلوی جنیلان4 و شلماری از مسلتندات تاریخلی ل 
روایلی مرتبلط بله حضور جنیلان در مراکز معنلوی، در این بحث سلودمند خواهند بود. 
برابلر منابلع اخیلر جنیلان مؤملن با برخلی از پیامبلران الهی ارتباط داشلتند، با رسلول 
خلدا مالقلات کلرده و از ایشلان قلرآن را شلنیده اند و بله طلور قطلع دارای تکالیف 

بوده اند.  عبلادی 
هلم چنیلن برابلر برخلی گزارش ها این موجلودات برای خلود محلی برای عبلادت دارند 

1 . »و قیلل: لملا أهبلط آدم قاللت لله المالئکله: طلف حلول هلذا البیلت فلقلد طفنلا قبلک بألفلی علام، و کان فلی موضعه قبل 
آدم بیلت یقلال لله: الضلراح، فرفلع فلی الطوفلان إلی السلماء الرابعله یطوف بله مالئکه السلماوات«. ابوحیلان اندلسلی، البحر 

المحیط فلی التفسلیر، ج 3، ص 267.
2 . کهف، 50: پس ]همه [ ل جز ابلیس ل سجده کردند، که او از ]گروه [ جن بود.

3 . ذاریات، 56:  َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن؛ و جّن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند.
َّا َسلِمْعنا ُقْرآناً َعَجباً: بگو؛ به من وحی شلده اسلت کله تنی چند  َّلُه اْسلَتَمَع نََفلٌر ِمَن الِْجلنِّ َفقالُوا إِن 4 . جلن، 1: ُقلْل أُوِحلَی إِلَلیَّ أَن

از جّنیان گوش فرا داشلتند و گفتند: راسلتی ما قرآنی شلگفت آور شلنیدیم.
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و حتلی مسلجدی را در مکله بله نلام مسلجد جلن نام گلذاری کرده انلد کله می توانلد 
نشلانه هایی از ایلن رویکلرد به مسلجد در جهان موجودات فراانسلانی باشلد. برابر برخی 
اقوال تاریخی این مسلجد در باالترین نقطه شلهر مکه واقع شلده اسلت و مردمان مکه 
آن را مسلجد حلرس نیلز می خواندنلد. جنیان در این مسلجد با رسلول خلدا بیعت 
کردنلد. ازرقلی موقعیت، عناوین و حوادث برجسلته این مسلجد را چنیلن گزارش کرده 
اسلت1: ایلن مسلجد در باالتریلن نقطله شلهر مکله قلرار دارد و نشلانه هایی از کراملات 
نبلوی در این مسلجد گزارش شلده اسلت که در منابلع تاریخی مربوط به مسلاجد مکه 

آمده اسلت.
بله اسلتناد آنچله گذشلت می تلوان حلدس زد کله زمان شناسلی مسلجد پیونلدی بلا 
نخسلتین آفریلده در هسلتی دارد کله بلرای خداونلد کرنلش کلرده اسلت. در نتیجله 
مسلجد بله درازنلای تاریلخ و پهنلای هسلتی ریشله دارد؛ زیرا بله رابطه ای خلاص میان 
آفریلده و آفریلدگار اشلاره دارد. بله طلور قطع زملان و مکانی نیز برای تحقلق این رابطه 

وجود داشلته اسلت. 
البته نباید مسلجد فرشلتگان یا جنیان را همانند مسلجد انسلان های زمینی یا مسلجد 
در دوره حیلات زمینلی حضلرت آدم یکسلان تصلور کلرد، بلکه حسلب نظلام عالم 
مجلردات و ویژگی هلای وجلودی آن، مسلجد و سلجده این موجلودات را بایلد مطابق با 
شلئون و خصوصیلات خودشلان تصلور کرد. بنلا براین، هیلچ الزامی ندارد مکان سلجده 
فرشلتگان را مکانلی ملادی بله سلان مسلاجد عاللم دنیلا تصلور شلود و حتلی می توان 
بله بطلالن ایلن انلگاره نیلز نظلر داد. دربلاره مسلجد جنیلان نیلز می تلوان به تناسلب 
آن بلا شلرایط وجلودی آنلان حکلم داد و گزاره هلای حضلور آنلان در برخلی مکان های 

1 . »ومسلجد بأعللی مکله أیضلاً یقلال لله مسلجد الجلّن و هلو اللذی یسلمیه أهلل مکله مسلجد الحرس وإنما سلّمی مسلجد 
الحلرس ألّن صاحلب الحلرس کان یطلوف بمکله حتلی انتهلی إلیه وقف عنلده ولم یجلزه حتی یتوافلی عنده عرفاؤه وحرسله 
یأتونله ملن شلعب بنلی علارم وملن ثنیله المدنیین فلإذا توافلوا عنده رجلع منحلدراً إلی مکه وهلو فیما یقلال له موضلع الخط 
اللذی خلط رسلول اهلل)ص( البلن مسلعود لیلله اسلتمع علیله الجن وهو یسلمی مسلجد البیعله یقلال: إن الجن بایعوا رسلول 
اهلل)ص( فلی ذللک الموضلع و مسلجد یقلال له مسلجد الشلجره بأعللی مکه فلی دبر منلاره بحذاء هذا المسلجد مسلجد الجن 
یقلال: أن النبلی)ص( دعلی شلجره کانلت فلی موضعه وهو فی مسلجد الجن فسلألها عن شلیء فأقبللت تخط بأصلهلا وعروقها 
األرض حتلی وقفلت بیلن یدیله فسلألها عما یرید ثلم أمرها فرجعلت حتی انتهلت إلی موضعها ومسلجد بأعلی مکه عند سلوق 
الغنلم عنلد قلرن مسلتقله ویزعملون أن عنلده بایلع النبلی)ص( النلاس بمکه یلوم الفتلح«. األزرقی، أخبلار مکه وما جلاء فیها 

ملن اآلثلار، ج2، ص 201؛ ر.ك: ابلن ضیلاء العربلی، تاریخ مکله، ج1، ص 181. 
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مقلدس مختلص انسلانی را بله تبلرك جسلتن تأویل کلرد، یا اینکله با اسلتناد به ظاهر 
ایلن گزارش هلا بله امتنلاع عقللی نداشلتن ایلن حضلور رأی داد. البتله نظلر بله اینکله 
آگاهی هلای ملا از چنلد وچلون ایلن موجودات دقیق نیسلت، نظلر قطعلی دادن در این 

بلاره جلز بلرای معصلوم یا نلص معتبر دینی شایسلته نیسلت.
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2«.«دوره«هبوط«آدم در«زمین
برابلر آیلات قلرآن، آغازه تاریخ حیات انسلان از حضلور حضرت آدم و همسلر وی بر 
روی زمین شلروع می شلود. حضرت آدم نخسلتین انسلانی اسلت که شایسته وحی 
و ارتبلاط بلا خداونلد بلوده اسلت. هلر چنلد این احتملال به ذهن می رسلد کله پیش از 
حضلرت آدم نیلز موجوداتلی روی زمیلن بوده انلد، ولی دسلت کم قلرآن در این باره 
سلاکت اسلت و شلاید نتلوان از ظاهلر آیات چنیلن برداشلت هایی را تصحیح یلا تقویت 

کرد.
دوره تاریخلی هبلوط حضلرت آدم در زمین، مهم ترین دوره در تاریخ گذاری مسلجد 
اسلت؛ زیلرا دوره ظهور مسلجد در حیات انسلانی اسلت. ایلن دوره با زندگلی آدم و 
همسلر رو بله روی زمیلن آغلاز شلده و همچنلان ادامه دارد. معیلار اصلی ملا در تحلیل 
ایلن دوره، تقسلیم آن بلر پایله تاریخ نبلوت پیامبران اولو العزم اسلت؛ از ایلن رو، تالش 
شلده اسلت موقعیلت تاریخی مسلجد در دوره های نبوت ایشلان مسلتند به آیلات قرآن 
بررسلی شلود. البته گاه در محدوده اشلارات قرآنی موقعیت مسلجد در دوره های نبوت 
یلا رسلالت رسلوالن غیر اولو العزم نیلز مورد توجه بوده اسلت، تا در حلد امکان تحلیلی 
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جاملع از آیلات مرتبلط بله پیشلینه تاریخلی مسلجد در ادیان پیشلین ارائه شلود. ولی 
ایلن تحلیلل بله طور قطلع نیازمند تکمیل بلا مراجعه بله احادیث و کتاب هلای تاریخی 
معتبلر و گزارش هلای عهلد عتیلق و عهد جدید اسلت، از این نیازمنلد پژوهش تطبیقی 
اسلت و از رسلالت ایلن کتلاب کله فقلط در محلدوده قرآن به بررسلی مسلجد پرداخته 

اسلت، بیرون است.
پیلش از آنکله بله تحلیلل پیشلنیه تاریخلی مسلجد در ادیلان پیلش از اسلالم و ادوار 
پیامبلران اوللو العلزم بپردازیم، ضروری اسلت بله دو نکته ذیل به عنلوان قواعد بحث در 

ایلن گفتار توجه داشلته باشلیم:

یک،«آگاهی«حضرت«آدم«از«مسجد««
قاعلده نخسلت، اعتقلاد به آگاهی حضلرت آدم از جایلگاه و کارکرد معنوی مسلجد 
در سلبک زندگلی دینی اسلت. پیش فلرض این پژوهش مسلتفاد از ظاهلر آیات چنین 
اسلت کله حضلرت آدم و حلوا نخسلتین انسلان هایی هسلتند کله نسلل کنونی 
بشلر از تبلار آنلان اسلت و آن دو، نخسلتین موجوداتلی بودنلد کله برابلر نظر قلرآن، از 
موهبلت ارتبلاط وحیانلی بلا خدوانلد بهره مند شلدند1. بله طور قطلع، هلدف حکیمانه 
خداونلد از آفرینلش حضلرت آدم بدون هدایت وی به مسلیر کمال میسلور نبود؛ از 
ایلن رو، ملا شلاهد ایلن مهم هسلتیم که خداونلد هماره مراقلب حضلرت آدم بود و 

هملاره وی را به مسلیر کملال هدایلت می فرمود. 
در ایلن هدایت هلای الهلی، مقولله معنویلت و ذکر الهی، جایگاهی برجسلته داشلت و از 
هملان آغاز به ایشلان گوشلزد شلد؛ از ایلن رو، بر یاد خداونلد و مراقبت از نفلوذ ابلیس، 
از آموزه هلای اساسلی تأکیلد شلده بلر حضلرت آدم و حوا اسلت که در داسلتان 
هبلوط و اسلتقرار آن دو بلر زمیلن نملود خاصلی دارد. هلر چنلد از آیله تعلیم اسلما بر 
حضلرت آدم، بنلا بر آیله »َو َعلََّم آدم األْْسلماَء ُکلَّها ثُلمَّ َعَرَضُهْم َعلَلی الَْمالئَِکِه َفقاَل 
أَنِْبُئونلی  بَِأْسلماءِ هلُؤالءِ إِْن ُکْنُتلْم صاِدقیلَن2« نیلز می تلوان چنیلن اسلتنباط کلرد که 
1 . طله، 117: َفُقلْنلا یلا آَدُم إِنَّ هلذا َعلُدوٌّ لَلَک َو لَِزْوِجَک َفلال یُْخِرَجنَُّکما ِمَن الَْجنَِّه َفَتْشلقی ؛ پس گفتیلم: »ای آدم، در حقیقت، 

ایلن ]ابلیلس [ بلرای تلو و همسلرت دشلمنی ]خطرناك [ اسلت، زنهار تا شلما را از بهشلت بله در نکند تا تیلره  بخت گردی.
2 . بقلره، 31: و ]خلدا[ همله ]معانلی [ نام هلا را بله آدم آموخلت سلپس آنهلا را بر فرشلتگان عرضه نملود و فرمود: »اگر راسلت 

می گوییلد، از اسلامی اینهلا بله من خبلر دهید«.
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حضلرت آدم بله طلور فطلری یلا وحیانلی بلا مقولله معنویت و ذکلر خداوند آشلنا 
بلوده اسلت. بله نظر می آید آموزه سلجده و للوازم زمانلی و مکانلی آن و هم چنین آداب 
و احلکام آن نیلز داخلل در ایلن اسلما بلوده یلا از طریلق هدایلت وحیانلی بله حضلرت 

آدم اعلالم شلده اند.
بله هلر روی، نمی توان نخسلتین پیامبلر الهی را از معرفلت به مهم ترین آملوزه معنوی، 
یعنلی سلجده، بلی اطالع دانسلت. البتله این نکتله معقول و منطقی اسلت کله بگوییم 
کملِی افلراد خانلواده حضلرت آدم اقتضلا نداشلت کله از هملان ابتدا ملکان بزرگی 
را بلرای املر عبلادت یا سلجده به نام مسلجد تأسلیس شلود، بلکله به مقتضای شلرایط 

انسلانی صلرف تعییلن ملکان و زمان خاص بلرای ایلن امر کفایلت می کرد.

«تراثی«پیامبران««« دو،«پیوند«تاریخیـ«
قاعلده دوم در تحلیلل جایلگاه مسلجد در ادیلان پیلش از اسلالم، اصلل پیونلد تاریخی 
و تلوارث نسللی و معنلوی میلان سلسلله پیامبلران اسلت کله در تحلیلل تاریخلی ما از 
جایلگاه مسلجد در ادیلان پیشلین از حضلرت آدم تلا حضلرت خاتلم تأثیلری 
جلدی دارد. ایلن تصلور کله پیامبلران، گسسلت نسللی و میراثی بلا یکدیگر داشلته اند، 
مانعلی جلدی فلراروی ایلن بحث اسلت که قرآن بله خوبلی آن را نفی کرده اسلت. برابر 
آیلات قلرآن، پیامبلران در امتداد تاریخلی، نژادی، میراثلی و معنوی با یکدیگلر بوده اند. 
یکلی از قرآن پژوهلان معاصلر امامیله در ایلن بلاره می نویسلد: » قلرآن نسلل انبیلا را به 
یکدیگلر پیوسلته و متصلل معرفلی می کنلد. در حقیقلت نسلل انبیلا در میلان دیگلر 
نسلل ها و نژادهلا ممتلاز و مخصلوص اسلت، درسلت ماننلد نلوع انسلان در میلان دیگر 
انلواع حیوانلات کله هلر چنلد ممکن اسلت افلرادی در میلان آدمیلان پیدا شلوند که از 
چارپایلان گمراه تلر و از همله درنلدگان وحشلی تر باشلند، در عین حال، برجسلته ترین 
شلخصیت های کله بر همه کائنلات و موجودات جهلان فضیلت یافته و مسلجود مالئکه 
گشلته و موجلب کراملت هم نوعلان  خود شلده اند بلاز از همین نوع هسلتند. نسلل انبیا 
نیلز همیلن حکلم را دارد که ممکن اسلت افرادی از همین نسلل از افلرادی عادی دیگر 
نژادهلا پسلت تر و بدتلر باشلند وللی انبیلا و اوصیلا و امامان برحلق هم از همین نسلل و 
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نلژاد پدیلد می آینلد و قلرآن پس از یادکلرد نام جمعلی از پیامبران می فرمایلد: »أُولِئَک 
ْن َحَملْنلا َمَع نوح َو ِملْن ُذرِّیِه  الَّذیلنَ أَنَْعلَم اهللُ َعلَیِهلْم ِملَن النَِّبییَن ِملْن ُذرِّیلِه آدم َو ِممَّ
داً  ْحمِن َخرُّوا ُسلجَّ لْن َهَدینا َو اْجَتَبینلا إِذا تُْتلی  َعلَیِهْم آیاُت الرَّ إِبْراهیلَم َو إِْسلرائیَل َو ِممَّ
َو بُِکیلا1«. یلا در سلوره ای دیگلر می فرمایلد: »لََقلْد أَْرَسللْنا نوحلاً َو إِبْراهیلَم َو َجَعلْنا فی  
َه َو الِْکتلاَب َفِمْنُهلْم ُمْهَتلٍد َو َکثیلٌر ِمْنُهلْم فاِسلُقون2«3. حلال بلا توجه به  ُذرِّیِتِهَملا النُُّبلوَّ
اصلل پیونلد و تلوارث پیامبلران بلا یکدیگلر، انتقال میلراث معنوی حضلرت آدم به 
پیامبلران پسلین، یلک سلّنت معملول و قابلل اسلتناد بله ظاهر آیات اسلت. حلال اگر 
اثبلات شلود که مسلجد در سلیره هدایتلی و معنلوی آدم امری رایج و بایسلته بوده 
اسلت، در پیامبلران پلس از او نیلز ایلن سلّنت معمول بلوده اسلت. البته افلزون بر اصل 
تلوارث پیامبلران، می تلوان بله تشلریعی بودن مسلجد در هر شلریعت از شلرایع انبیای 
الهلی نیلز اسلتناد کلرد، زیرا اختصلاص و انحصلار آن به یک پیامبلر، فاقد دلیلل بوده و 

خالف حکمت تشلریع اسلت.
بلا توجله بله دو قاعلده پیش گفتله، می تلوان گفلت: بله طلور قطع اصلل آموزه مسلجد 
از زملان شلکل گیری حیلات اجتماعلی انسلان بلر روی زمیلن بلا اهتمام وحی و سلیره 
عمللی پیامبلران همراه بوده اسلت؛ از این رو، مسلجد امری متعارف در شلرایع پیامبران 
اسلت. البتله بایلد بله ایلن دشلواری اذعان کنیلم که آیلات قرآنی صریلح در ایلن معنا، 
بسلیار نلادر هسلتند و بله لحلاظ روش پژوهلش بایلد از دیگلر منابلع، چلون داده هلای 
روایلی، تاریخلی و عهدینلی )عتیلق و جدیلد( نیلز در تکمیلل ایلن بحث بهره جسلت. 
اینلک در ادامله برابلر دالللت آیات قلرآن کریم سلیر تاریخی مسلجد در ادیان پیشلین 
را بررسلی می کنیلم و بلر ایلن نکتله تصریلح داریم کله این مسلئله فقط از منظلر آیات 

قرآن کریم بررسلی شلده اسلت.

1 . مریلم، 58: آنلان کسلانی از پیامبلران بودنلد که خداوند بر ایشلان نعمت ارزانی داشلت: از فرزندان آدم بودند و از کسلانی که 
هملراه نلوح ]بلر کشلتی [ سلوار کردیم؛ و از فرزنلدان ابراهیم و اسلرائیل و از کسلانی که ]آنلان را[ هدایت نمودیلم و برگزیدیم؛ 

]و[ هلرگاه آیلات ]خلدای [ رحملان بر ایشلان خوانده می شلد، سلجده کنان و گریلان به خلاك می افتادند.
2 . حدیلد، 26: و در حقیقلت، نلوح و ابراهیلم را فرسلتادیم و در میلان فرزندان آن دو، نبّوت و کتاب را قلرار دادیم: از آنها ]برخی [ 

راه یاب ]شلد[ند، و]لی [ بسلیاری از آنان بلدکار بودند.
3 . شریعتی، محمد تقی، خالفت و والیت از نظر قرآن و سّنت، ص 191 - 194.



89  .فصل چهارم:  ادوار تاریخی مسجد

»»مسجد«در«عهد«آدم
در سلاحت عاللم ملادی و دنیلای زمینلی، نخسلتین جللوه سلجده و مسلجد را باید در 
عهلد آدم جسلتجو کلرد. زمانلی کله آدم بله هملراه همسلرش حلوا در کره 
خاکلی مسلتقر شلد، بله طور قطلع آموزه سلجده و عبلادت خداونلد در ملکان و زمانی 
خلاص نیلز برای وی تشلریع شلده بلود. زیرا همان گونه که در گفتار مسلجد فرشلتگان 
گذشلت، آدم در جریلان سلجده فرشلتگان محور اصللی بود و به طور قطلع، با اصل 
ایلن عملل و ضلرورت آن در اظهلار عبودیلت و تسللیم بلرای خداوند آگاهلی یافته بود. 
از سلوی دیگلر، آدم نخسلتین پیامبلر الهی روی زمیلن بود و به قطلع، وی از طریق 
ارتبلاط وحیانلی بلا فرهنگ سلجده و مسلجد آشلنایی داشلت و خانلدان خلود را به آن 
دعلوت می کلرد. هر چند مسلتندات چنلدان معتبری از ایلن دوره در دسلت نداریم، اما 
بلر پایله اصلول اعتقلادی علام نبلوت، می تلوان حدس زد که ایشلان بلا آموزه سلجده و 
للوازم آن کله مسلجد باشلد، آشلنایی دقیق داشلته اسلت. به نظلر می آیلد قدمت کعبه 
نیلز بله عهلد آدم برسلد و او از موقعیلت و کاردکلرد کعبله آگاه بوده اسلت. یکی از 

مفسلران معاصلر امامیله در این باره می نویسلد:
از روایلات اسلتفاده می شلود کله ابراهیلم نیز نخسلتین بانلی کعبه و نخسلتین زائر 
آن نبلوده اسلت، بلکله خداونلد در زملان آدم ابلری بله مقلدار مسلاحت خانه کعبه 
 نلازل کلرد و بلر زمیلن معّینلی سلایه مربعی افکنلد، جبرئیلل فلرود آمد و بله آدم
گفلت: محلّل سلایه را از زمیلن خلاك  بلرداری کن و بلرای خلود و اوالدت آنجلا را خانه 
 محدوده سلایه را بَکند، پایه ای از ُدّر سلفید بیرون آمد و آدم عبادت بسلاز. آدم
کعبله را بلر روی آن بنلا نهلاد، و حجراألسلود را هم کله در آن زمان سلفید و نورانی بود 

از بهشلت فرسلتاد تا کعبه سلاخته شلد.1
بلر پایله این تحلیل که مسلتند بله روایات و ظاهلر برخی از آیلات چلون » إِنَّ أَوََّل بَْیٍت 
لَه ُمبلاَرکاً َو ُهلدًی لِلْعالَمیلَن2« اسلت، نخسلتین مسلجد روی  ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذی بَِبکَّ
زمیلن از زملان حضرت آدم به دسلتور وحیانی تأسلیس شلده و کارکلرد آن عبادت 

1 . مشکینی اردبیلی، تفسیر روان، ج1، ص 142.
2 . آل عملران، 96: در حقیقلت، نخسلتین خانله ای کله بلرای ]عبلادت [ ملردم، نهلاده شلده، هملان اسلت که در مکه اسلت و 

مبلارك، و بلرای جهانیلان ]مایله [ هدایت اسلت.
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بلرای خداونلد بلوده اسلت. از ایلن رو، می توان گفت زمیلن از همان ابتدا خاللی از مکان 
عبلادت نبلوده اسلت و برابر علم ازلی الهی کعبله از همان آغازِ هبلوط آدم در زمین 
بلرای ایلن منظور بنا شلده اسلت. هر چند ملا اطالعات دقیقلی از این املور نداریم، ولی 
َه ُمبلاَرکاً َو ُهلدًی لِلْعالَمین1َ«  برابلر آیله یاد شلده »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضَع لِلنَّلاِس لَلَّذی بَِبکَّ
خانله ای که در بکه سلاخته شلد، نخسلتین ملکان مقدس بلرای عبلادت و هدایت بوده 
اسلت؛ حتلی برابلر برخلی روایلات نبلوی چلون »أول بقعله وضعلت فلی األرض موضع 
البیلت2«، نخسلتین بقعله ای که در زمین قرار داده شلد همین جایگاه کعبه بوده اسلت. 
ایلن گونله روایلات نشلان می دهنلد کله از هملان آغلاز پدیلداری زمیلن جایلگاه کعبه 
معللوم بلوده و زمین از زیر آن گسلترانیده شلده اسلت که به دحو األرض شلهرت دارد3.
برابلر برخلی روایلات منسلوب به املام علی، ایشلان مفهوم وضلع را غیر از سلاختن 
معنلا کرده انلد. در حقیقلت ایلن گونله روایلات متعللق »ُوِضلَع« را »برکلت و هدایلت« 
قلرار دادن کعبله بیلان می کننلد، نله سلاخته شلدن آن بلرای نخسلتین بلار؛ بله بیلان 
دیگلر، کعبله اولیلن خانه ای اسلت کله خداونلد در آن ویژگی هلای منحصر به فلردی را 
در هدایلت و برکلت دنیلوی و اخلروی قلرار داده اسلت، نه اینکله مقصود آیه این باشلد 
کله کعبله نخسلتین خانه ای اسلت کله بلر روی زمین سلاخته شلده اسلت4. ظاهر این 
روایلات بلا آیله و اقلوال مفسلران چنین قابل جمع اسلت که  گفتله شلود در دوره ای از 
تاریلخ اساسلاً کعبه به شلکل خانله نبوده و بعدهلا در عهد ابراهیم به شلکل خانه ای 
بلا چهلار دیلوار در آمده اسلت و پیلش از آن فقلط جایگاه آن معللوم بوده اسلت. بعدها 
بلا فراوانلی جمعیلت انسلانی و ضرورت مناسلک حلج، به شلکل کعبه درآملد و حدود و 

ثغلور آن توسلعه یافتنلد و به شلکل مسلجد الحلرام در آمد.
در نتیجله می تلوان ادعلا کرد که از هملان روز هبوط آدم بلر روی زمین مکان کعبه 
بلرای وی معللوم بلوده اسلت و او بله امر الهی مأموریلت یافت تا کعبه را بر روی سلنگی 
خلاص کله از طریلق وحلی بر او تعیین شلد، بنا کنلد. از معماری و چند وچون و شلکل 

1 . آل عمران، 96.
2 . سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 2، ص 52.

3 . ر.ك: بحرانلی، سلید هاشلم، البرهلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص 655؛ بالغلی، آالء الرحمن فی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص 
.313

4 . زرکشی، إعالم الساجد بأحکام المساجد، ص 31.
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نخسلتین بنلای آن در ایلن دوره آگاهی هلای دقیقلی در اختیلار نداریلم. بلدون شلک، 
تعییلن موقعیلت کعبله بر روی زمین و بنای آغازین آن به دسلت حضلرت آدم بوده 
و بله طلور قطلع حکمت ایلن اقدام نیلز تکریم موقعیت ایلن مکان مقدس بلرای عبادت 
بلوده اسلت. حتی می توان حلدس زد که نخسلتین منطقه زیسلت آدم و خانواده او 
نزدیلک کعبله بوده اسلت. تبدیل کعبه به مسلجد الحرام و توسلعه مناسلک معنوی آن 
فراینلدی تدریجی داشلته اسلت و بله نظر می آیلد در دوره حضلرت ابراهیم تثبیت 

یافته اسلت و مکانی شلناخته شلده برای مردمان آن روزگار بوده اسلت.

»»مسجد«در«عهد«نوح
برابلر آیلات قرآنلی، پلس از حضلرت آدم دوره نبلوت حضرت نوح فرا می رسلد؛ 
بلا اسلتناد به اصلل آگاهی پیامبران از میراث معنوی پیامبر پیشلین و ارتباطات نسلبی، 
تربیتلی و معنلوی آنلان بلا یکدیگلر1 به طلور قطع حضلرت نلوح نیلز از عبادتگاه و 
مسلجد آدم ل کعبله یلا هلر مکان دیگری ل آگاهی داشلته اسلت. البتله در این نکته 
کله بله دلیلل موقعیلت جغرافیایی آیلا در منطقه عربسلتان بوده اسلت یا نله، نمی توان 
دربلاره حضلور و عبلادت وی در کنلار کعبله را داوری قطعلی کلرد، ولی این املر دور از 
ذهلن نیسلت کله نلوح از میلراث نبلوت آدم و از جملله موقعیت کعبله آگاهی 
داشلته اسلت و منطقلی به نظلر نمی آید که پیامبلری اولوالعزم از میراث پیامبر پیشلین 

نباشد.  آگاه 
البتله می تلوان ایلن مسلئله را از زاویله دیگلری نیلز کاویلد و اثبلات کلرد کله یکلی از 
رسلالت های پیامبلران الهلی حفظ و حراسلت از نمادهلای توحید و معنویلت در جامعه 
انسلانی اسلت. قطعلی اسلت کله کعبله قبلل از نبوت حضلرت نلوح در زمیلن بوده 
اسلت. پلس بلر او واجلب اسلت از حریلم ایلن ملکان مقلدس، به عنلوان نملاد توحید و 
خداپرسلتی و قبلله گاه معنویلت حراسلت کنلد و الزمله عملل به ایلن رسلالت، آگاهی 

لْن َحَملْنلا َملَع نُوٍح َو ِملْن ُذرِّیَّلِه إِبْراهیَم  1 . ر.ك: مریلم، 58: أُولِئلَک الَّذیلَن أَنَْعلَم اهلُل َعلَْیِهلْم ِملَن النَِّبیِّیلَن ِملْن ُذرِّیَّلِه آَدَم َو ِممَّ
لا؛ آنان کسلانی از پیامبلران بودند که  داً َو بُِکیًّ وا ُسلجَّ ْحملِن َخلرُّ لْن َهَدیْنلا َو اْجَتَبْینلا إِذا تُْتللی  َعلَْیِهلْم آیلاُت الرَّ َو إِْسلرائیَل َو ِممَّ
خداونلد بلر ایشلان نعملت ارزانلی داشلت: از فرزنلدان آدم بودنلد و از کسلانی کله هملراه نلوح ]بلر کشلتی [ سلوار کردیلم و از 
فرزنلدان ابراهیلم و اسلرائیل و از کسلانی کله ]آنان را[ هدایلت نمودیم و برگزیدیم ]و[ هلر گاه آیات ]خدای [ رحمان بر ایشلان 

خوانلده می شلد، سلجده کنان و گریلان بله خلاك می افتادنلد.
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وی از موقعیلت آن و املکان نظلارت بلر آن اسلت. این آگاهلی می توانلد از طریق پیامبر 
پیشلین یلا مسلتقیم از طریلق وحلی در اختیلار وی قلرار بگیلرد. بلر ایلن نکتله بایلد 
بیفزاییلم کله برابلر آیلات قلرآن کریلم دوره نبلوت حضرت نلوح تکذیلب پیامبران 
الهلی در اوج بلوده اسلت و مردمانلی چملوش و خوش گلذران میلراث انبیا را به سلخره 
می گرفتنلد و تلا حلدی گسلتاخی را بله اوج رسلاندند کله دسلت قهلر الهی از آسلتین 
کبریائی بیرون آمد و آنها را در عذاب سلهمگین و گسلترده توفان گرفتار سلاخت. نگاه 
جامعه شلناختی بله مجملوع آیاتلی که بله توصیف جامعله حضرت نلوح و مخالفان 
وی، نشلان می دهلد کله حراسلت از حریلم نبوت و للوازم آن چلون توحیلد و نمادهای 
آن بیلش از پیلش ضلرورت داشلت. در ایلن دوره املکان تعرض به بیت اهلل بوده اسلت و 

ضلرورت داشلت پیامبلر آن دوره بلا همله تلوان از ایلن پایلگاه توحیدی دفلاع کند.
افلزون بلر کعبله که در عهلد حضرت نوح بله عنوان یکی از مسلاجد قابل ادعاسلت 
برخلی مفسلران بلا تکیله بر آیله  »َربِّ اْغِفْر لِلی َو لِوالِلَدیَّ َو لَِمْن َدَخلَل بَْیِتلَی ُمْؤِمنا1ً«، 
 مسلجد دیگلری را بلرای وی قائلل شلده اند. در برخلی روایلات مقصود از بیلت نوح
در آیله یلاد شلده موقعیلت فعلی مسلجد کوفه دانسلته شلده اسلت؛ این نکتله منافاتی 
بلا مطللب پیش گفتله نلدارد و می تواند قرینله ای بر توسلعه مسلاجد از دوره آدم تا 
نلوح دالللت داشلته باشلد کله انبیلای الهی بر حسلب موقعیلت جغرافیایلی خاص 
خلود، مسلاجد جاملع و مقدسلی بلرای عبلادت و هدایلت مردملان روزگار خلود بنلا 
می نهادنلد. هملان گونله کله ایلن روایلت »إنَّ َمسلِجَد الکوَفلِه بَیُت نلوح، لَلو َدَخلَُه 
هٍ لََکَتلَب اهللُ لَلُه مَئلَه َمغِفلَرهٍ، أِلَنَّ فیلِه إجابََه َدعلَوهِ نوح، َحیلُث قاَل:  َرُجلٌل مَئلَه َملرَّ
»َربِّ اْغِفلْر لِلی َو لِوالِلَدیَّ َو لَِملْن َدَخلَل بَْیِتَی ُمْؤِمنلاً«2 بر جایگاه معنوی و قداسلت این 
ملکان اشلاره دارد. افلزون بلر اسلتظهاری که روایلت یادشلده از معنای بیلت در آیه یاد 
شلده در اختیلار ملا قلرار می دهلد، مفسلران از صحابله و تابعلان نیلز مقصلود از آن را 
مسلجد نلوح دانسلته انلد کله به طور قطلع غیر از مکله بوده اسلت. از ایلن رو، رأی 

1 . نلوح، 28: پلروردگارا، بلر ملن و پلدر و ملادرم و هلر مؤمنلی که در سلرایم درآید، و بلر مردان و زنلان باایمان ببخشلای، و جز 
بر هالکلت سلتمگران میفزای.

2 . مجلسی، بحار األنوار، ج 100، ص 262، ح 14.
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مشلهور نلزد برخی مفسلران تابعلی1 و دیدگاه منسلوب به جمهور مفسلران این اسلت2 
کله ملراد از بیلت نلوح در ایلن آیله، مسلجد اوسلت؛ هلر چنلد آرای دیگلری چون 
خانله، کشلتی و دیلن نلوح نیز بله عنوان یک رأی مطرح شلده اسلت، وللی مقبول 
جمهلور مفسلران قلرار نگرفتله اسلت که البته قابلل جمع با رأی مشلهور نیز هسلت، با 
ایلن توجیله کله این اقلوال به مصداق های دیگر مسلجد در عهد نوح اشلاره داشلته 

باشلند؛ زیلرا اجتملاع آنان بلا یکدیگر ممتنع نیسلت. 
بله نظلر می آیلد مفسلران تابعی چلون ضحلاك و کلبی، تفسلیر »بیت« به مسلجد را از 
مفسلران صحابلی نقلل کلرده باشلند و ایلن نکته نشلان می دهد کله تفسلیر »بیت« به 
مسلجد، دیدگاهی شلناخته شلده در دوره صحابه و مقبوِل شلماری از آنان بوده اسلت. 
افلزون بلر قدملت تاریخی این رأی، برخی مفسلران از تناسلب سلیاقی آیه نیلز در تأیید 
ایلن قلول اسلتفاده کرده اند کله خود می توانلد به عنوان مؤیلدی برای اصاللت و صحت 
ایلن دیلدگاه باشلد. از جملله برخلی مفسلران یلاد آور شلده اند که برابلر آیله »َربِّ اْغِفْر 
لِلی َو لِوالِلَدیَّ َو لَِملْن َدَخلَل بَْیِتلَی ُمْؤِمنلاً« میان وارد شلدن در بیت حضلرت نوح و 
دعلای غفلران وی در حلق فلرد وارد شلونده نوعی نسلبت منطقی همانند رابطه سلبب 
و مسلببی بلر قلرار اسلت. این نسلبت همان سلبب بلودن ورود به مسلجد بلرای دعای 
نلوح دربلاره ایلن افلراد اسلت و این مفهلوم در روایلات نیز آمده اسلت که تلا زمانی 
فلرد در مصلالی خلود مشلغول نملاز و عبادت باشلد، فرشلتگان در حلق وی از خداوند 
طللب غفلران و رحملت می کننلد3. در حقیقت این دیدگاه بلر این نکته تأکیلد دارد که 

نفلس ورود بله مسلجد، بله عنوان سلببی برای تحقلق غفران الهی اسلت. 
از نلوح تلا ابراهیلم هلر چند رسلوالن الهی بسلیاری بودنلد، ولی قلرآن کریم از 
ایلن دوره بله تصریلح و تفصیلل سلخن نگفتله اسلت. از آیلات قلرآن تنها ایلن نکته به 
دسلت می آیلد که به رغلم تبلیغ گسلترده نوح جلز عده ای معلدود مردملان روزگار 
وی بله او ایملان نیاوردنلد و در نتیجه مسلتحق عقاب دنیوی توفان شلدند. بعد از توفان 

1 . طبلری، جاملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 29، ص 63؛ شلوکانی، فتلح القدیر، ج 5، ص 362؛ سلیوطی، اللدر المنثور فی 
تفسلیر المأثلور،  ج 6، ص 270؛

2 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 5، ص 377
3 . ابن العربی، أحکام القرآن، ج 4، ص 1861
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نیلز نلوح به نبلوت خود را در میلان مؤمنان ادامله داد. ظاهراً از نلوح تا حضرت 
ابراهیلم پیامبلر صاحلب شلریعت جدیدی ظهلور نیافته اسلت و مؤمنان ایلن دوره 
فتلرت بله هملان آیین و شلریعت نلوح عملل می کردند. بنا بلر این فرضیله، میراث 

معنلوی نلوح تلا دوره نبلوت ابراهیم همچنلان پا برجا بوده اسلت.

»»مسجد«در«عهد«ابراهیم
لَه ُمَبلاَرکاً َو ُهًدی  برابلر مدللول ظاهلری آیلات »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
َقلاُم إِبَْراِهیلَم  َو َمن َدَخلَلُه کاََن آِمًنا َو هللِ َعللَی النَّاِس ِحجُّ  ِّلَْعالَِمیلن فِیلِه آیَلاُت بَیَِّنلاٌت مَّ ل
الَْبْیلِت َملِن اْسلَتَطاَع إِلَْیِه َسلِبیاًل َو َمن َکَفَر َفلإِنَّ اهللَ َغنٌّی َعِن الَْعالَِمیلن1«، کعبه به طور 
قطلع در عهلد حضلرت ابراهیلم شلناخته شلده و مکانلی مشلهور و عموملی بلرای 
عبلادت خداونلد بلوده اسلت. برخی مفسلران و لغویلان واژه »بکه« را به معنای مسلجد 
دانسلته اند2. ذیلل ایلن آیلات دیدگاه هلای تفسلیری متعلددی میان مفسلران شلیعه و 
سلّنی رایلج اسلت. برخلی مفسلران امامیه، چلون عالمه طباطبایلی و عالمله فضل اهلل، 
بلر ایلن باورنلد کله در آیین های پیشلین، چون آییلن آدم و نوح، مسلجدی در 
کار نبوده اسلت و حضرت ابراهیم نخسلتین کسلی بوده اسلت که به بنای مسلجد 

اهتملام ورزیلد و کعبله را بلر افراشلت تا مکانلی برای عبادت باشلد. 
عالمله طباطبایلی، ابراهیلم را نخسلتین سلازنده کعبله دانسلته و در تفسلیر خلود 
بحلث مفصللی را درباره تاریخ کعبه مطرح سلاخته اسلت. دیدگاه وی در تأسلیس کعبه 

بله دسلت ابراهیم چنین اسلت:     
أن الکعبله موضوعله للعبلاده قبلل غیرهلا کبیلت الُمْقِدس فلقلد بناها إبراهیلم من غیر 
شلک و وضعهلا للعبلاده، و فیهلا آیات بینلات تدّل علی ذللک کمقام إبراهیلم، و أما بیت 
الُمْقلدس فبانیله سللیمان و هلو بعد ابراهیلم بقرون؛ کعبله قبل از دیگلر معابد همچون 
 بیلت المقلدس بلرای عبلادت سلاخته شلده؛ چلون بی شلک ایلن خانله را ابراهیلم

1 . آل عملران، 96 - 97: در حقیقلت، نخسلتین خانله ای کله بلرای ]عبلادت [ مردم، نهاده شلده، همان اسلت که در مکه اسلت 
و مبلارك، و بلرای جهانیلان ]مایله [ هدایلت اسلت. در آن، نشلانه هایی روشلن اسلت ]از جمله [ مقلام ابراهیم اسلت و هر که در 
آن درآیلد در املان اسلت و بلرای خلدا، حلج آن خانله، بلر عهده مردم اسلت ]البته بر[ کسلی کله بتواند بله سلوی آن راه یابد. و 

هلر کله کفلر ورزد، یقینلاً خداونلد از جهانیان بی نیاز اسلت. 
2 . ر.ك: ابن العربی، أحکام القرآن، ج 1، ص 284.   
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سلاخت و بلرای عبلادت بنیان نهلاد و در آن آیات روشلنی همچون مقلام ابراهیم وجود 
دارد کله بلر آن دالللت دارد، وللی بیلت المقلدس را سللیمان بنا نهاد کله او قرن ها 

پلس از ابراهیم بوده اسلت1. 
شلاید بتلوان از ایلن عبارت چنین اسلتنباط کرد که عالمله طباطبایی آغلاز بنای کعبه 
را عهلد ابراهیملی می دانلد و در ادوار پیشلین چلون دوره نلوح و آدم، سلاخت 
کعبله اساسلاً ملد نظلر نبوده اسلت. هم چنین عالمله طباطبایی بنلای کعبله را در عهد 
ِّلی أُِریلُد أَْن  ابراهیلم بلا مقولله حلج پیونلد زده و از ظاهلر برخلی آیلات چلون »إِن
أُنِْکَحلَک إِْحلَدی ابَْنَتلیَّ هاتَْیلِن َعللی  أَْن تَْأُجَرنِلی ثَمانَِی ِحَجٍج َفلإِْن أَتَْمْمَت َعْشلراً َفِمْن 
ِعْنلِدَك2« چنیلن اسلتفاده کلرده اسلت کله آیین حلج از عهلد ابراهیم با سلاختن 
کعبله آغلاز شلد و در ادیلان پسلین بلر آن توجله شلد و حتلی در دوره شلعیب نیز 
ایلن امر شلناخته شلده بلوده و در تقویلم زمانلی از موعد حج بلرای قراردادها اسلتفاده 
می شلده اسلت و ایلن، آوازه حلج و کعبه را می رسلاند3. بنا بر نظر عالمه کله ظاهر آیات 
 و رسلوالن پسلین تلا دوره سللیمان نیلز آن را تأییلد می کننلد، قبلله ابراهیلم
هملان کعبله بلوده اسلت و ادعای یهلود در قبله قلرار دادن بیت المقدس بلرای حضرت 

ابراهیلم باطل اسلت.
َه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی  عالمله فضلل اهلل نیلز ذیلل آیله » إِنَّ أَوََّل بَْیٍت ُوِضلَع لِلنَّاِس لَلَّلذی بَِبکَّ

لِلْعالَمیلَن4« در معنلای اولین بلودن خانه خدا، می نویسلد: 
َه«  ملا معنلی »أول بیلت«؟ إن معنی قوله تعاللی: »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
لیلس هلو أنله أّول ملا بنلی عللی وجله األرض، کملا قد یتوهمله البعلض، بل الملراد به 
أول بیلت وضلع للعبلاده و الهلدی و البرکله للناس... و هذا ملا وردت بله الروایه عن علی 
أمیلر المؤمنیلن فلی ما نقله ابن شلهر آشلوب عنله، فلی قولله تعاللی: إِنَّ أَوََّل بَْیٍت 

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 358. 
2 . قصلص، 27: ]شلعیب [ گفلت: »ملن می خواهلم یکلی از ایلن دو دختر خلود را ]که مشلاهده می کنلی [ به نکاح تلو در آورم، 
بله ایلن ]شلرط[ کله هشلت سلال بلرای ملن کار کنی، و اگلر ده سلال را تملام گردانلی اختیار با تلو اسلت، و نمی خواهلم بر تو 

سلخت گیلرم، و مرا ان شلاء اهلل از درسلتکاران خواهلی یافت.«. 
3 . بنگرید: طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 358 - 363. 

4 . آل عملران، 96: در حقیقلت، نخسلتین خانله ای کله بلرای ]عبلادت [ ملردم، نهلاده شلده، هملان اسلت که در مکه اسلت و 
مبلارك، و بلرای جهانیلان ]مایله [ هدایت اسلت.
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لَه اآلیله، فقلال لله رجل: أ هلو أّول بیلت؟ قال: ال قلد کان قبله  ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
بیلوت، و لکّنله أّول بیلت وضع للنلاس مبارکاً، فیه الهلدی و الرحمه و البرکله. و أّول من 
بنلاه إبراهیلم، ثلّم بنلاه قلوم من العلرب من جرهلم، ثم هلّدم فبنتله العمالقله، ثم هدم 
فبنلاه قریلش... و نسلتوحی ملن هلذا الحدیلث أن األنبیلاء السلابقین مثل نلوح، لم 
یبنلوا بیوتلاً للعبلاده، و لذا لم یشلر القلرآن فی آیاته إللی ذلک، و لم ینقلل ذلک بطریقه 
مفّصلله فلی التاریلخ1...؛ معنلای اولیلن بیت بودن کعبه چیسلت؟ معنلای آیله »إِنَّ أَوََّل 
لَه« ایلن نیسلت که کعبه نخسلتین خانه ای  اسلت که بر  بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
روی زمیلن سلاخته شلده اسلت، هملان گونه کله برخلی خیلال کرده اند، بلکله منظور 
ایلن اسلت کله کعبه نخسلتین خانه اسلت که بلرای عبلادت، هدایت و برکلت جویی بر 
روی زمیلن سلاخته شلد. ایلن معنلا در روایتلی از املام عللی نیلز بنا بلر روایتی که 
ابلن شلهر آشلوب آن را نقلل کلرده اسلت، از آن حضرت گزارش شلده اسلت که مردی 
از ایشلان دربلاره همیلن آیله مورد بحث سلؤال کلرد که آیا منظلور این اسلت که کعبه 
نخسلتین خانله روی  زمیلن اسلت؟ حضلرت در پاسلخ فرملود: نله، زیرا قبل از سلاخت 
کعبله خانه هایلی بلر روی زمیلن بلود. ملراد آیه این اسلت که کعبله نخسلتین خانه ای 
اسلت کله بلرای ملردم مبلارك قلرار داده شلده اسلت و در آن هدایت، رحملت و برکت 
اسلت. نخسلتین کسلی کله کعبه را سلاخت حضلرت ابراهیلم بود، سلپس گروهی 
از عرب هلای قبیلله جرهلم آن را تجدیلد بنلا کردنلد. سلپس در دوره بعدی خراب شلد 
و عمالقله آن را مجلدد بنلا کردنلد و دوبلاره خراب شلد که قریلش آن بازسلازی کرد. از 
ایلن حدیلث چنیلن بله نظر می آید کله پیامبران پیشلین چون نلوح بنائلی را برای 
عبلادت نسلاخته بودنلد. از ایلن رو، قلرآن در آیلات خلود بدان اشلاره نکرده اسلت و در 

تاریلخ نیلز بله تفصیل گزارشلی از آن نیامده اسلت.
بلر اسلاس ایلن دیلدگاه، خاسلتگاه زمانلی سلاختن کعبه به عهلد ابراهیم می رسلد 
و بله طلور قطلع ایلن ملکان بلرای او به عنلوان مکانی بلرای عبادت بوده اسلت. فلارغ از 
بخلش اول ایلن دیلدگاه که با روایات و برخی از آرای تفسلیری در تاریخ گذاری سلاخت 
کعبله در عهلد آدم در تعارض اسلت، وللی بخش دوم این دیدگاه پذیرفتنی اسلت و 

1 . فضل اهلل، تفسیر من وحی القرآن، ج 6، ص 161.
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بلا ظاهلر آیلات نیز سلازگاری دارد؛ ولی در اینکه ابراهیم سلازنده اصلی و نخسلتین 
ایلن ملکان بلوده اسلت، از ظاهر آیلات چنین نکتله ای به دسلت نمی آید.

دیلدگاه دیگلر که طلرف داران چندانلی ندارد، این اسلت که بیت الَمْقلدس قبل از کعبه 
سلاخته شلده بلود. ابن عربلی، فقیه مالکلی این قلول را با اسلتناد به روایتی نله چندان 

معتبلر و مشلهور چنین گزارش کرد اسلت: 
أّن النبلّی صلّلی اهلل علیله و سللّم، قیلل لله: أّی المسلجدین وضلع فلی األرض أول؟ 
المسلجد الحلرام أو المسلجد األقصلی؟ قلال: المسلجد الحلرام ... و ذکر أنله کان بینهما 
أربعلون عاملاً و هلذا رّد عللی من یقلول: کان فلی األرض بیت قبلله تحّجله المالئکه: به 
رسلول خدا گفته شلد: کدام مسلجد اول در زمین نباشلد؟ مسلجد الحرام یا مسجد 
االقصلی؟ فرملود: مسلجد الحلرام ... و گفتله شلده اسلت کله میلان این دو چهل سلال 
فاصله بوده اسلت و این رد سلخن کسلی اسلت کله می گوید: بر روی زمیلن قبل از بیت 

المقلدس، خانله ای بوده اسلت کله فرشلتگان آن را طلواف می کردند1«. 
در بیلان دیلدگاه عالمله طباطبایلی گذشلت که ایلن رأی بلا تاریخ گذاری سلاخت بیت 
الَمْقدس در عهد سللیمان تنافی دارد و در عهد ابراهیم مسلجد األقصی سلاخته 
نشلده بلود. بله نظلر می آید این دیدگاه در شلمار اسلرائیلیات و به دنبلال تقویت جایگاه 
مسلجد األقصلی در برابلر کعبله بلوده اسلت. توجه بله سلبب نلزول آیله »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت 
َه« این نکته را نشلان می دهد که این آیه در بسلتری نازل شلد  ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
کله میلان یهودیلان و مسللمانان در تفضیلل کعبه و مسلجد األقصی اختلالف پدید آمد 
و ایلن آیله حلق را به مسللمانان داد و جایلگاه برتر کعبله را نزد خداوند به آنان گوشلزد 
کلرد. یهودیلان تلالش داشلتند بلا فضیلت تراشلی کاذب بلرای مسلجد األقصلی، از حج 
کعبله و طلواف بلر آن خلود را معلاف دارند، وللی قرآن کریم حلج کعبه را از سلّنت های 

ابراهیملی بیلان و تأکیلد کرد کله از آغاز حلج برای کعبه بوده اسلت2.

1 . ابن العربی، أحکام القرآن، ج 1، ص 283.
2 . ابوحیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج 3، ص 267
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»»تا«عیسی»مسجد«از«عهد«اسماعیل
دوره ابراهیلم تلا موسلی از دوره های خاص تاریخی در توسلعه و تثیبت مسلجد 
و مکان هلای مقلدس بلرای عبلادت فلردی و اجتماعلی بله شلمار می آیلد؛ زیلرا در این 
دوره شلاهد اهتملام خاصلی بله ترویلج آییلن حلج و اعتلکاف در کنلار کعبه، تأسلیس 
مکان هلای جدیلد عبادت چون مسلجد األقصلی در بیت المقدس و دیگلر مراکز معنوی 
از سلوی پیامبلران و مؤمنلان هسلتیم. شلاید بتلوان ادعلا کلرد کله ایلن دوره بله دلیل 
ظهلور پیامبلران بلزرگ از نسلل حضلرت ابراهیلم و رسلوالن بنلی اسلرائیل، نقطه 

عطلف تاریخلی در توسلعه مسلجد بلر روی زمیلن به شلمار می آید.  
در ایلن دوره افلزون بلر پیامبرانلی از فرزندان ابراهیم، موسلی بله نبوت مبعوث 
شلد و اقداملات بزرگلی را در ترویلج مکان هلای معنلوی و عبلادی بله عملل آورد کله 
در رأس آنهلا توجله بله جایلگاه و کارکلرد کعبله بله عنلوان مقدس ترین ملکان عبادی 
در ادیلان ابراهیملی اسلت. پلس از تثبیلت کعبله به عنلوان ملکان عبادت بلرای عموم 
مؤمنلان در عهلد ابراهیملی، پیامبران از نسلل او نیز به همین سلیره پا برجلا بودند. بعد 
از ابراهیلم، حضرت اسلماعیل میلراث دار پدر در امر کعبه شلد و به ترویج آیین 

حنیلف در کنلار ایلن مکان مقلدس پرداخت. 
در ایلن دوره اسلت کله برگلزاری نماز و حج در کعبله با تأکید وحی مواجه شلد و کعبه 
نملاد معنویلت جمعلی و حضور مؤمنلان دوره ابراهیمی- اسلماعیلی قرار گرفلت. آیه » 
َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلاً َو اتَِّخلُذوا ِمْن َمقلاِم إِبْراهیَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنا إِلی  
وِد1« اشلاره به  لجُ ِع السُّ ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو الرُّکَّ لرا بَْیِتلَی لِلطَّ إِبْراهیلَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
ایلن حقیقلت دارد کله از وظایلف ایلن دو پیامبلر الهی ترویلج و تجهیز کعبه بله عنوان 

مکانلی مقلدس برای عبلادت جمعی بوده اسلت.
پلس از اسلماعیل دیگلر پیامبلران الهی نیز موقعیلت کعبه را پاس داشلتند تا اینکه 
مسلجد األقصلی در دوره سللیمان نبلی سلاخته و کم کلم بله عنلوان مکانلی بلرای 
عبلادت شلناخته شلد؛ املا از ظاهلر آیلات بلر نمی آیلد کله مسلجد األقصلی جایگزین 
1 . بقلره، 125: و چلون خانله ]کعبله [ را بلرای مردم محل اجتملاع و ]جای [ امنی قرار دادیلم، ]و فرمودیلم:[ »در مقام ابراهیم، 
نمازگاهلی بلرای خلود اختیلار کنیلد«، و به ابراهیم و اسلماعیل فرمان دادیلم که: »خانه مرا بلرای طواف کننلدگان و معتکفان 

و رکلوع و سلجودکنندگان پاکیزه کنید.« 
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کعبله شلده باشلد، بلکله صرفلاً مکانی بلرای عبلادت بوده اسلت؛ البتله جایلگاه انبیای 
بنلی اسلرائیل نیز بوده اسلت.

 هلر چنلد در قلرآن آیه ای در خصوص تأسلیس مسلجد األقصی به دسلت سللیمان
وجود ندارد و این رأی مسلتند به آرای مفسلران صحابه و تابعان اسلت ولی نشلانه هایی 
از وجلود ایلن ملکان در دوران نبلوت موسلی تلا عیسلی دیلده می شلود. بلرای 
نمونله، در آیلات گزارشلگر سلیره موسلی، داوود و سللیمان، و زکریلای 
نبلی و مریلم شلاهد کاربلرد واژگانلی هسلتیم که اشلاره بله وجود چنیلن مکان 
مقدسلی دارد. برابلر آیله » َو إِْذ ُقلَْنلا اْدُخُللوا هلِذهِ الَْقْریَلَه َفُکُلوا ِمْنهلا َحْیُث ِشلْئُتْم َرَغداً 
لٌه نَْغِفْر لَُکلْم َخطایاُکْم َو َسلَنزیُد الُْمْحِسلنیَن«1، بعد  داً َو ُقولُلوا ِحطَّ َو اْدُخُللوا الْبلاَب ُسلجَّ
از خلروج بنلی اسلرائیل از مصلر و بهانه جویی هلای فلراوان آنها، موسلی به دسلتور الهی 
خطلاب بله آنلان گفلت: راه توبه شلما این اسلت که وارد مسلجد األقصی شلده و هنگام 
ورود اسلتغفار کنیلد تا خداوند گناهانتان را ببخشلاید. مفسلران کهن مقصلود از قریه را 
بیلت المقلدس گفته انلد2 و مفسلران تابعلی و متأخر نیلز ایلن رأی را پذیرفته انلد3. این 
برداشلت نشلان می دهلد کله بیت المقلدس قبلل از دوره موسلی یلا در دوره نبوت 

وی مکانی شلناخته بوده اسلت. 
برخلی مفسلران نیلز تصریلح دارند که اگلر مراد از ایلن قریه همان بیت المقدس باشلد، 
 آن را سلاخته بلود4 و ایلن مسلتلزم آن اسلت که نبوت سللیمان سللیمان نبلی
قبلل از موسلی باشلد. عالمه بالغی این احتملال را که مقصود از ایلن قریه خیمه ای 
باشلد کله موسلی آن را بلرای عبلادت خلود درسلت کلرده بلود، بله دلیل تناسلب 
نداشلتن بلا سلیاق داسلتان بعیلد دانسلته اسلت؛ زیلرا از نظلر وی روسلتایی بلا چنین 
مشلخصات در دوره موسلی که از قداسلت برای ورود و توبه باشلد، شلناخته شلده 
نیسلت، از ایلن رو قلول بله بیلت الَمْقلدس را مناسلب با شلأن داسلتان دانسلته اسلت 

1 . بقلره، 58: و ]نیلز بله یلاد آریلد[ هنگاملی را کله گفتیم: »بدین شلهر درآییلد، و از هر کجای آن خواسلتید، فلراوان بخورید، 
و سلجده کنان از در ]بلزرگ [ درآییلد، و بگوییلد: ]خداونلدا،[ گناهلان ملا را بریلز. تلا خطاهلای شلما را ببخشلاییم، و ]پاداش [ 

نیکلوکاران را خواهیلم افزود«.
2 .  مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 2، ص 69؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  ج 1، ص 237

3 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 262؛ ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 246.
4 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 95.
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کله نلزد بنی اسلرائیل از دوره سللیمان شلناخته شلده بوده اسلت و هر سلال برای 
انجلام املور معنلوی و عبلادت بله آنجلا می رفتنلد1. برخلی مفسلران نیلز با اسلتناد به 
َس2« بلا اطمینان بیشلتری مقصلود از آن را بیلت الَمْقدس  آیله » اْدُخُللوا األْْرَض الُْمَقلدَّ

دانسته اند3.
بله هلر روی آیلات ملورد بحلث اثبلات می کننلد کله در عهلد نبلوت موسلی بیلت 
 الَمْقلدس مکانلی بلرای عبلادت بنی اسلرائیل بلوده و مؤمنلان آیین حنیلف ابراهیم
آنجلا را هماننلد کعبله تکریلم کلرده و بلرای عبلادت در آن حاضلر می شلدند. حضلرت 
موسلی نیلز بنلی اسلرائیل را پلس از نجلات از دسلت فرعلون و عبلور از بیابلان، به 
سلوی همیلن بیلت الَمْقلدس هدایت کلرد و توبه آنلان را منلوط بله ورود از دروازه بیت 
الَمْقلدس بلا حاللت خضوع و اسلتغفار دانسلت4. البته در برخلی از روایات تفسلیری نام 
ایلن روسلتا اریحلا ل واقلع در سلرزمین شلام )فلسلطین( ل یاد شلده اسلت5 کله به نظر 
می آیلد بلا قلول بیت الَمْقدس تنافی نداشلته و قلول دوم به تعیین موقعیلت جفرافیایی 
اشلاره داشلته اسلت. از این رو، برخی مفسلران اریحا را همان بیت الَمْقدس دانسلته اند6.

نشلانه هایی از وجلود ایلن مکان مقلدس در دوره سللیمان و داوود نیز در برخی 
ُروا  آیلات قلرآن قابلل ردیابی اسلت؛ برای نمونله در آیه » َو َهْل أَتلاَك نََبُأ الَْخْصِم إِْذ تََسلوَّ
الِْمْحلراب7« از کلمله محلراب اسلتفاده شلده اسلت که بله نظر می آید اشلاره بله مکان 
عبلادت سللیمان نبلی در بیت الَمْقدس باشلد. برخی مفسلران، محلراب در این آیه 

را به معنای مسلجد دانسلته و از آن جواز قضاوت در مسلجد را اسلتنباط کرده اند8. 
هم چنیلن در داسلتان کفالت مریم از سلوی حضلرت زکریا نشلانه هایی از وجود 
ُّهلا بَِقُبوٍل َحَسلٍن َو  ایلن ملکان مقلدس دیده می شلود. بلرای نمونه در آیله »َفَتَقبَّلَهلا َرب

1 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 95.
2 . مائلده، 21: »ای قلوم ملن، بله سلرزمین مقّدسلی کله خداونلد برای شلما مقرر داشلته اسلت درآییلد، و به عقلب بازنگردید 

کله زیانلکار خواهید شلد.«. 
3 . سبزواری نجفی، محمد بن حبیب اهلل، إرشاد األذهان إلی تفسیر القرآن، ص 14.

4 . همان جا.
5 .  بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 225.

6 . طالقانی، پرتوی از قرآن، ج 1، ص 166. 
7 . ص، 21: و آیا َخبِر دادخواهان ل چون از نمازخانه ]او[ باال رفتند ل به تو رسید؟

8 . ابن العربی، أحکام القرآن، ج 4، ص 1638
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لَهلا َزَکِریَّا ُکلَّملا َدَخَل َعلَْیهلا َزَکِریَّا الِْمْحلراَب َوَجَد ِعْنَدهلا ِرْزقاً  أَنَْبَتهلا نَباتلاً َحَسلناً َو َکفَّ
َّلی لَِک هذا قالَْت ُهَو ِملْن ِعْنِد اهللِ إِنَّ اهللَ یَْرُزُق َمْن یَشلاُء بَِغْیِر ِحسلاٍب1«  قلاَل یلا َمْریَلُم أَن
از محلراب مریلم یلاد شلده اسلت که بلا توجه به سلیاق آیلات پیشلین و مقارنت آن 
بلا حضلور زکریلای نبلی در بیت الَمْقلدس به نظلر می آید مقصلود از ایلن محراب، 
ملکان عبلادت مریلم در بیلت الَمْقدس باشلد. ایلن دیلدگاه در آرای برخی مفسلران 

صحابی و تابعی گزارش شلده اسلت2. 
پلس از زکریلا و یحیی به دوره نبوت عیسلی می رسلیم کله در امتداد آیین 
موسلی بلوده و بیشلتر بله هلدف اصلالح انحراف هلای رخ داده در ایلن آییلن ظهور 
کلرده اسلت. البتله پیلروان حضلرت یحیلی که بله صابئین معلروف هسلتند برای 
خلود مکان هایلی را بلرای عبلادت اختصاص دادند که بنلا به رأی برخی مفسلران، قرآن 
از آنهلا  بله »صواملع« یلاد کلرده اسلت کله در ادامه بلدان اشلاره خواهد شلد. در اینکه 
حضلرت عیسلی عبادتلگاه خاصلی بلرای خلود تأسلیس کلرده باشلد، در قلرآن به 
آیه ای دسلت نیافتیم، ولی بعد از او حواریون و پیروان مسلیح به تأسلیس کلیسلاها 
مبلادرت ورزیدنلد و قلرآن در برخلی از آیلات بله وجلود چنیلن مکان هایلی در میلان 
پیروان مسلیح اشلاره دارد. از این رو، در این دوره، به جز تأسلیس مسلجد األقصی 
مکان هلای دیگلری نیلز از سلوی پیروان ادیان یهودی و مسلیحی در شلهرها، روسلتاها 
و راه هلا و کوهسلتان ها تأسلیس شلدند کله قلرآن به صلورت بسلیار کلی و گلذار بدانها 
َمْت َصواِملُع َو بَِیٌع  اشلاره کلرده اسلت. آیله »َو لَلْو ال َدْفلُع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهلْم بَِبْعلٍض لَُهدِّ
َو َصلَلواٌت َو َمسلاِجُد یُْذَکلُر فِیَها اْسلُم اهللِ َکِثیلراً َو لََیْنُصلَرنَّ اهللُ َمْن یَْنُصلُرُه إِنَّ اهللَ لََقِویٌّ 
َعِزیلٌز3« مسلتند روشلنی از قرآن بلرای تاریخ گلذاری وجود مکان های معنلوی و عبادی 

1 . آل عملران، 37: پلس پلروردگارش وی ]مریلم [ را بلا ُحسلِن قبلول پذیلرا شلد و او را نیکو بلار آورد، و زکریا را سرپرسلت وی 
قلرار داد. زکریلا هلر بلار کله در محلراب بلر او وارد می شلد، نلزد او ]نوعلی [ خوراکی می یافلت. ]می [ گفلت: »ای مریلم، این از 
کجلا بلرای تلو ]آملده اسلت؟ او در پاسلخ ملی [ گفلت: »ایلن از جانب خداسلت، کله خدا به هلر کلس بخواهد، بی شلمار روزی 

می دهلد.«
2 . ر.ك: مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بلن سللیمان، ج 1، ص 273؛ طبلری، جاملع البیان فی تفسلیر القلرآن، ج 3، ص 

.161 -159
3 . حلج، 40: اگلر نبلود دفلع و بازداشلت خلدا برخلی از ملردم را به برخلی )اگلر نبلود هلالك و تباه سلاختن خدا بلدکاران را به 
وجلود نیکلوکاران( هلر آینله صومعه هلا و عبادتگاه ها )ی راهب ها و پارسلایان( و کلیسلاهای نصلارا )در زمان حضرت عیسلی( 
و معابلد و نمازخانه هلای یهلود )در زملان حضلرت موسلی( و مسلجدهای مسللمانان کله در آنها )یلا در آن مسلجدها( نام خدا 
بسلیار یلاد می شلود، ویلران می شلد، و خدا یلاری می کند کسلی را که )دیلن( او را یلاری می نمایلد، البّته خدا )بر یلاری کردن 
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در ایلن دوره اسلت. بله جز مسلاجد که اشلاره به ملکان عبلادت در دوره اسلالمی دارد، 
عناویلن سله گانله َصواِملع، بَِیلع و َصلَلوات به عبادتلگاه صابئلان، مسلیحیان و یهودیان 
اشلاره دارنلد1. مرحلوم طبرسلی این معنلا را از قلول زجاج چنیلن گزارش کرده اسلت: 
أی صواملع فلی أیلام شلریعه عیسلی و بَِیع فی أیام شلریعه موسلی و مسلاجد فلی أیام 
شلریعه محملد علن الزجاج و المعنلی و لو ال أن دفلع اهلل بعض النلاس ببعض لهدم 
فلی کل شلریعه بنلاء الملکان اللذی یصلی فیله2؛ از زجاج معنلای آیه این گونله گزارش 
شلده اسلت: صومعه ها که در دوره شلریعت عیسلی بود، و کنیسله ها که در روزگار 
شلریعت موسلی رایج بودند و مسلاجد که در دوران حضرت محمد هسلتند. و 
معنلای آیله چنین اسلت که اگر سّنللت دفع ظالملان از سلوی مردمان نبلود، همانا در 

دوره هلر شلریعتی عبادتگاه هلا تخریب می شلدند.

»»»مسجد«در«عهد«رسول«خدا«محمد«مصطفی
بلا ظهلور اسلالم و بعثلت نبلوی ضملن تکریم میلراث معنلوی انبیای پیشلین، رسلول 
خلدا بله تأسلیس مکان هلای معنلوی بله عنلوان مسلجد اهتملام جدی نشلان داد 
و آیلات قلرآن نیلز عملکلرد وی را تأییلد کردنلد. مسللمانان بلا تأسلی بله سلیره نبوی 
مسلاجد مختلفلی را در دورتریلن مناطلق جهان اسلالم بنیلان نهادند. آیات بسلیاری از 
قلرآن به اهتمام مسللمان در تأسلیس مسلجد در دوره اسلالمی اشلاره دارنلد. افزون بر 
آیلات فراوانلی کله بله تکریم جایگاه مسلجد الحلرام در ایلن دوره تأکید دارند، مسلاجد 
دیگلر نیلز ملورد تأییلد قلرآن قلرار گرفته انلد. از جمله در سلوره توبه آیله »ال تَُقلْم فیِه 
لَس َعلَی التَّْقوی  ِملْن أَوَِّل یَْوٍم أََحلقُّ أَْن تَُقوَم فیِه فیِه ِرجلاٌل یُِحبُّوَن أَْن  أَبَلداً لََمْسلِجٌد أُسِّ
3« که به دو مسلجد ضرار و مسلجد قبا که در مدینه بنا  هِّریلنَ لُروا َو اهللُ یُِحلبُّ الُْمطَّ یََتَطهَّ

مؤمنین( توانای )و بر هر چیز( غالب و چیره است. 
1 . ر.ك: ابوحیلان اندلسلی، البحلر المحیلط فلی التفسلیر، ج 7، ص 517؛ ابن عجیبله، البحر المدید فی تفسلیر القرآن المجید، 
ج 3، ص 538؛ فخلر رازی، مفاتیلح الغیلب، ج 23، ص 230؛ ابلن عطیله، المحلرر الوجیلز فلی تفسلیر الکتلاب العزیلز، ج 4، ص 
125؛ طبرسلی، مجملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 7، ص 139؛ صادقلی تهرانی، الفرقان فی تفسلیر القلرآن بالقرآن، ج 20، 

ص 132. 
2 . طبرسی، همان جا.

3 . توبله، 108: هرگلز در آنجلا مایسلت، چلرا کله مسلجدی کله از روز نخسلتین بلر پایله تقوا بنا شلده، سلزاوارتر اسلت که در 
آن ]بله نملاز[ ایسلتی. ]و[ در آن، مردانی انلد کله دوسلت دارنلد خلود را پلاك سلازند، و خلدا کسلانی را کله خواهلان پاکی اند 

می دارد. دوسلت 
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شلده اند، اشلاره دارد1. در قرآن بیشلتر از این آیه، آیه ای که به تأسلیس مسلجد در عهد 
نبلوی اشلاره کنلد یافلت نشلد و این نشلان می دهد کله با وجود مسلجد الحلرام نیازی 
بله ایلن املر نبلوده اسلت. البته پی از رحلت رسلول خدا سلاخت و سلاز مسلاجد از 
سلوی مسللمانان توسلعه یافت و در دورترین مناطق جهان اسلالم مسلاجد جامع برای 

اقامله نماز جمعه و جماعت تاسلیس شلدند.
از آنجلا کله قلرآن کریلم بله گلزارش تفصیللی مسلاجد عهلد نبلوی جلزء در دو ملورد 
نپرداختله اسلت، توسلعه ایلن بحلث بلر پایله آیلات قلرآن میسلور نیسلت، وللی در 

پژوهش هلای روایلی و تاریخلی ایلن بحلث قابلل پیگیلری اسلت.

1 . مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بلن سللیمان، ج 2، ص 196؛ ابوحیلان اندلسلی، البحلر المحیط فی التفسلیر، ج 5، ص 
504؛ طباطبایلی، المیلزان فلی تفسلیر القلرآن، ج 9، ص 390؛ قملی مشلهدی، تفسلیر کنلز الدقائلق و بحر الغرائلب، ج 5، ص 

545؛  سلیوطی، اللدر المنثلور فی تفسلیر المأثلور،  ج 3، ص 277.
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گفتار«اول:«گستره«مسجد«در«قرآن
دو نگاه در تعیین محدوده و گسلتره مسلجد قابل طرح اسلت؛ دیدگاه نخسلت، مسلجد 
را همیلن مکان های سلاخته شلده به دسلت بشلر برای عبلادت می داند که ایلن دیدگاه 
حداقللی میلان علرف و عملوم مؤمنلان بله ادیان الهلی رایج اسلت و مکان های مشلهور 
بله معبلد و مسلجد نزد آنلان منزلت و قداسلتی ویلژه دارند. بیشلترین اهتملام معنوی 
و مراقبلت رفتلاری و بیانلی در محلدوده همیلن مسلاجد صلورت می گیلرد و بیلرون از 
مسلجد چنیلن جایگاهلی را نلدارد. بله طلور معملول نگلرش حداقللی بله مسلجد که 
همسلوی بلا نگاه فقهی به مسلجد نیز هسلت، چیزی فراتلر از این حقیقت را از مسلجد 

در اختیلار ملا قلرار نمی دهد.
دیلدگاه دوم، دامنله ای بس گسلترده برای مسلجد به درازا و پهنای هسلتی قائل اسلت. 
هلر جایلی کله حس حضلور خداونلد باشلد، همانجا مسلجد اسلت و این حلس حضور 
محلدود بله بنا هلای نام گلذاری شلده بله عنلوان مسلجد نمی شلود. حقیقلت و باطلن 
مسلجد دریافتلن حلِس حضلور خداونلد، یلا دریافتلن حس حضلور در محضلر خداوند 
اسلت. حضلور خلدا در همله زمان هلا و مکان های هسلتی، حالت های متنلوع موجودات 
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و بله تعبیلر دقیق تلر، حضلوِر هسلتی در محضلر خداونلد، یکلی از آموزه هلای اعتقادی 
قلرآن اسلت کله بارهلا بلا بیان هایلی متنلوع در آیاتلی بلدان تأکیلد شلده اسلت آیاتی 
ُّلوا َفَثلمَّ َوْجلُه اهللِ إِنَّ اهللَ واِسلٌع َعلِیٌم1«؛  همچلون: »َو هللِ الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب َفَأیَْنملا تَُول
»أَلَلْم یَْعلَلم بِلأَنَّ اهللَ یَلَری2« و »َو َملا تَُکلوُن فلِی َشلْأٍن َو َملا تَْتُللواْ ِمْنلُه ِملن ُقلْرَءاٍن َو اَل 
َِّک ِمن  تَْعَمُللوَن ِملْن َعَملٍل إاِلَّ ُکنَّلا َعلَْیکلْم شلُهوًدا إِْذ تُِفیُضلوَن فِیلِه َو َملا یَْعُزُب َعلن رَّب
لَماءِ َو اَل أَْصَغلَر ِملن َذالِلکَ َو اَل أَْکبلَر إاِلَّ فلیِ ِکَتلاٍب  مِّْثَقلاِل َذرَّهٍ فلیِ األْْرِض َو اَل فلیِ السَّ
3«. باورمنلدی بله این اعتقاد، تأثیلری جدی در مراقبت انسلان از عملکرد خویش  مُِّبیلنٍ
دارد و از سلوی دیگلر، حلِس قلرب خدا به انسلان را تقویلت می کند. باور بله خدایی که 
هملاره، همیشله و همله جلا با انسلان اسلت بله آدمی دلگرملی می دهد، حلس ضعف و 
درماندگلی را از او می سلتاند، بله او قوت قلب می بخشلد و آرامش روحلی او را دو چندان 
می سلازد؛ چنیلن اعتقلادی از سلوی دیگلر مراقبلت در رفتلار و منش را اقتضلا می کند 
و خلوف تلوأم بلا احتلرام را در جلان آدملی پدید می آورد و در سلالمت معنلوی فردی و 

اجتماعلی تأثیرات جلدی دارد.
هلر چنلد همله هسلتی و همله مکان هلا  و زمان هلا مخللوق خداونلد بلوده و ترجملان 
حضلور وی هسلتند، وللی برخلی زمان هلا و مکان هلا بله دالئللی، قداسلت و شلرافتی 
نسلبت بله غیلر خلود دارنلد. زمیلِن مسلاجد، از میلان مکان هلا و سلمِت قبلله، از میان 
جهت هلای جغرافیایلی بله دلیل ارتبلاط آن دو با نملاز، چنین اهمیت و قداسلتی دارند. 
سلیره مؤمنلان نیلز تکریلم آن دو بلوده و اعملال معنلوی خلود را در ایلن مکان هلا و به 
سلوی قبلله بله جلای می آورنلد. روشلن اسلت کله این تقلدس بله معنای نفلی حضور 
خداونلد در دیگلر مکان هلا یلا جهت هلای جغرافیایلی نیسلت، بلکله بله دلیلل مصاللح 
اجتماعلی، خدوانلد اختیلار و اعتبلار کلرده اسلت تلا برخلی مکان هلا و جهت هلا و نیلز 
برخلی زمان هلا چنیلن شلرافت و قداسلتی داشلته باشلند. البتله ممکلن اسلت برخلی 

1 . بقلره، 115: و مشلرق و مغلرب از آِن خداسلت پلس بله هلر سلو رو کنیلد، آنجلا روی ]بله [ خداسلت. آری، خلدا گشایشلگر 
داناسلت.

2 . علق، 14: مگر ندانسته که خدا می بیند؟.
3 . یونلس، 61: و در هیلچ کاری نباشلی و از سلوی او ]خلدا[ هیلچ ]آیله ای [ از قلرآن نخوانلی و هیلچ کاری نکنید، مگلر اینکه ما 
بلر شلما گلواه باشلیم آنلگاه که بلدان مبلادرت می ورزید. و هلم وزن ذره ای، نله در زمین و نله در آسلمان از پروردگار تلو پنهان 

نیسلت، و نله کوچک تلر و نله بزرگ تلر از آن چیلزی نیسلت، مگر اینکه در کتابی روشلن ]درج شلده [ اسلت.
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ظاهرگرایلان برداشلتی خلالف این داشلته باشلند و به نوعلی اختصلاص در این موضوع 
باورمند باشلند. حال نظریه قرآنی در این مسلئله چیسلت؟ از نگاه قرآن معیار قداسلت 
ملکان و زملان و جهلت کلدام اسلت؟ آیا قداسلت این امور حقیقی اسلت یلا اعتباری؟ و 

پرسلش هایی از ایلن نمونه.
در ایلن گفتلار بلا یکلی از آیلات معیلار قلرآن در موضوع گسلتره حضور خدا در هسلتی 
آشلنا می شلویم و نلکات مهلم تفسلیری آن را ملرور می کنیلم. هدف این بحلث، تبیین 
نظریله قرآنی درباره گسلتره مسلجد اسلت. اینک بر پایله آیه »غرر و معیلار« به تحلیل 

ایلن نظریه خواهیلم پرداخت.
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1«.«آیه«غرر«و«ابعاد«آن
ُّلوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ إِنَّ اهللَ واِسلٌع َعلِیلٌم1«، آیه غرر  آیله »َو هللِ الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب َفَأیَْنملا تَُول
و معیلار در ایلن مبحلث اسلت که از آن بلا این تعبیر یلاد می کنیم. داشلتن کارکردهای 
متنلوع تاریخلی، اخالقی، فقهلی، کالمی، معارف توحیلدی و عرفانی، این آیله را به یکی 
از آیلات ممتلاز و معیلار قرآنلی بلدل سلاخته اسلت؛ از ایلن رو، روایات مسلتفاد فقهی و 
کالملی از ایلن آیله فلراوان هسلتند. اهل بیت در مسلائل متنلوع فقهلی و کالمی به 
ایلن آیله اسلتناد کرده و از آن بله عنوان منبع یا دلیلل حکمی یا اعتقادی بهلره برده اند. 
چنلد وجهلی بلودن مفاهیلم، ویژگلی اصللی ایلن آیه به شلمار می آیلد که هم زملان آن 
را در مطلرح کلردن آموزه هلای معرفتلی و فقهلی کارآمد سلاخته اسلت؛ از ایلن رو، این 
آیله در کتاب هلای عللوم مختللف، چون فقله، کالم، عرفلان و تاریخ اسلالم حضور جدی 
دارد و دانشلیان از ابعلاد عللوم مختللف بله تحلیلل آن پرداخته اند. چنلد معنایی ویژگی 
دیگلر ایلن آیله اسلت که سلبب شلده از فرازهلای آن مفاهیم متنوعی اسلتنباط شلوند. 
چنلد سلیاقی بلودن، از خصائلص دیگلر آن اسلت که سلبب شلده در بافت سلوره دارای 
1 . بقلره، 115: و مشلرق و مغلرب از آِن خداسلت پلس بله هلر سلو رو کنیلد، آنجلا روی ]بله [ خداسلت. آری، خلدا گشایشلگر 

داناسلت.
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مفهوملی خلاص بلوده و در خلارج از بافلت نیز مفهومی دیگر داشلته باشلد، بله گونه ای 
کله بلا مفهلوم سلیاقی خلود قابل جمع باشلد. ایلن ویژگی را عالمله طباطبایلی پس از 
گلزارش روایلات تفسلیری متنلوع آیه غرر از اهل بیلت یاد آور شلده و دو قاعده مهم 
تفسلیری از آن اسلتفاده کلرده اسلت1. اینلک مهم تریلن ابعلاد فقهی و کالملی آیه غرر 

را ملرور می کنیم.
آیله غرر در تفسلیرهای فقهی شلیعه و سلّنی )همانند آیات االحکام، احلکام القرآن، فقه 
القلرآن و..( از جملله آیاتی اسلت که فقیهان از آن به عنوان مسلتند در اسلتنباط احکام 
بهلره جسلته اند. در کتاب هلای فقله اسلتداللی و فقله روایی نیلز احلکام و قواعد فقهی 
متنوعلی از آن اسلتنباط شلده اسلت2. ابوحیلان توحیدی به مسلائل فقهی مسلتنبط از 
آیه در تفسلیر خود پرداخته اسلت3. از مهم ترین احکام فقهی و اصولی اسلتنباط شلده 

از ایلن آیله به ملوارد ذیلل می توان اشلاره کرد:
یلک، تشلریع قبلله در نماز؛ عموم مفسلران و فقیهان در باب اصل للزوم قبله در عبادات 

به ایلن آیه استشلهاد کرده اند4.
دو، حکم قبله در نماز خواندن روی کشتی5؛ 

سه، قاعده فقهی کفایت نماز فرد متحیر در تشخیص قبله )بحث اجزاء در اصول(6؛
چهار، قبله داخل کعبه7؛

پنج، سجده تالوت قرآن به غیر قبله8؛
شش، نسخ قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی کعبه9؛
هفت، جواز خواندن نماز مستحبی در جهت های مختلف10؛

1 . ر.ك طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 260.
2 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج 1، ص 577.

3 . همان جا.
4 . ر. ك : باب قبله در کتاب های فقهی و حدیثی. 

5 . در برخی روایات حکم این مسلئله از این آیه اسلتنباط شلده اسلت: »... ثم ال یضرك کیف دارت السلفینه، لقول اهلل تبارك 
وتعاللی: ”فأینملا توللوا فثم وجه اهلل“«؛ علی ابلن بابویه القمی، فقله الرضا)ع(، ص 146. 

6 . جصاص، احمد بن علی، أحکام القرآن، ج 1، ص 77.
7 . محقق بحرانی، الحدائق الناضره، ج 6، ص 381.

8 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 119.

9 . بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج 1، ص 102.
10 . کیلا هراسلی، أحلکام القرآن، ج 1، ص 13؛ طوسلی، الخلالف، ج 1، ص 297 ل 299؛ همو، النهایه فلی مجرد الفقه والفتاوی، 

ص 64.
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هشت، اصل تخییر قبله در نمازهای نافله در سفر و فرد سواره1؛
نه، حجیت ظاهر آیه در اقامه نماز به هر جهتی و نفی شرطیت جهت2؛

ده، جواز نماز میت از فاصله دور)نماز گزاردن بر نجاشی(3؛
یازده، صحت خواندن نماز به غیر قبله از روی سهو یا اضطرار4؛

دوازده، تخصیص آیه با سّنت نبوی به فرد غیر متمکن در تشخیص قبله5؛
سیزده، جایز نبودن اقامه نماز در غیر زمین، مگر در خوف شدید6؛

چهارده، قضا نداشتن نمازی که از روی خطا به طرف غیر قبله خوانده شده7؛
پانزده، صحت نماز خواندن بر روی مرکب8.

در مسلئله نفلی جسلمانیت، جهلت و ملکان از خداونلد نیلز بله آیله غلرر در روایلات و 
بیانات عالمان استشلهاد شلده اسلت9. امام علی در پاسلخ به پرسلش یهودی درباره 
»وجله« خداونلد، از تمثیلل آتلش افروختله مفهلوم وجه را توضیلح داده و با اسلتناد به 
آیله غلرر، وجله مادی داشلتن را بلرای خداوند نفلی کرده اسلت10. عالمه فضلل اهلل نیز 
آیله غلرر را بیانگر حقیقت توحید و نفی نظریه جسلمانیت از خداوند دانسلته اسلت11«. 
البتله برخلی ظاهرگرایلان با اسلتناد به معنلای »وجله« در آیه غرر نوعی تجسلیم برای 

1 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص 19؛ حر عاملی، هدایه األمه إلی أحکام األئمه، ج 2، ص 70 - 71.
2 . جصاص، أحکام القرآن،  ج 1، ص 77.

3 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص: 81 ل 82. 
4 . ابلن إدریلس الحللی، السلرائر )موسلوعه إبن إدریلس الحللی(، ج 1، ص 313 - 316؛  عالمله حلی، تذکره الفقهلاء، ج 3، ص 

17 - 21؛ ملکارم شلیرازی، األمثلل فی تفسلیر کتاب اهلل المنلزل، ج 1، ص 349.
5 . صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج 2، ص 108.

6 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص 81؛ محقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 75 - 77.
7 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 119.

8 . مکارم شیرازی، األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، ج 1، ص 349.
9 . بیضلاوی، أنلوار التنزیلل و أسلرار التأویلل، ج 1، ص 102؛ ابلن العربلی، أحلکام القلرآن، ج 1، ص: 35. فخلر رازی، مفاتیلح 

الغیلب، ج 4، ص: 21
10 . » فلی حدیلث الجاثلیلق اللذی سلأل أمیلر المؤمنیلن علیه السلالم عن مسلائل فأجابه عنها أن فیما سلأله ان قلال أخبرنی 
علن وجله اللرّب تبلارك و تعاللی فدعلا علّی علیه السلالم بنلار و حطلب فأضرمه فلما اشلتعلت قال عللی علیه السلالم: این وجه 
هلذه النلار قلال النصرانلی هلی وجله ملن جمیلع حدودها قلال علی علیه السلالم: هلذه النلار مدبّلره مصنوعه ال یعلرف وجهها 
ُّلوا َفَثلمَّ َوْجلُه اهللِ  ال تخفلی عللی ربّنلا خافیه«. فیض کاشلانی، تفسلیر  و خالقهلا ال یشلبهها َو هللِ  الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب َفَأیَْنملا تَُول

الصافلی، ج 1، ص 184.
11 . فضل اهلل، تفسیر من وحی القرآن، ج 2، ص 184.
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خداونلد را قائلل شلدند کله بلا نقدهلای جلدی محققان روبله رو شلدند1. فخلر رازی در 
نفلی تجسلیم و اثبلات تنزیله خداونلد از تشلّبه و تجّسلم، بله آیله غرر اسلتناد کلرده و 
بله شلکل مسلتوفی بله تفسلیر کالمی آیله و به نقلد  دیلدگاه تجسلیم دربلاره خداوند 

است2.  پرداخته 

1 . فخر رازی، أساس التقدیس فی علم الکالم، ص 93 - 94؛ الکثیری، السلفیه بین أهل السنه والمامیه، ص 226 - 229.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص 21 - 22.



جلد اول114

2«.«تاریخ«و«سبب«نزول
آیله غلرر در بخشلی از سلوره بقلره از سلوره های مدنلی قرآن قلرار گرفته اسلت. عالمه 
طباطبایلی بلا اسلتناد بله ظاهر سلیاق آیله غرر و آیلات پیشلین آن، که بله جریان منع 
کفلار مکله از زیلارت خانله خدا پیش از هجرت رسلول خلدا به مدینه اشلاره دارند، 
نزول مجموعه این آیات را در آغازه های ورود رسلول خدا به مدینه دانسلته اسلت1؛ 
بلر اسلاس ایلن دیلدگاه، آیله غلرر نیز چلون عطلف به همیلن آیه ملورد اسلتناد عالمه 
اسلت، از جملله آیلات نخسلتین مدنلی به شلمار خواهلد آمد، آیله غلرر در تکمیل آیه 
پیلش از خلود بلوده و از ایلن رو عطلف به آن اسلت. که برخی مفسلران ضمن اشلاراتی 
َنَع َمَسلاِجَد اهللِ أَن  ن مَّ کوتلاه بله بیان تناسلب آن با آیه پیشلین یعنلی »َو َمْن أَْظلَلُم ِممَّ
یُْذَکلَر فِیَهلا اْسلُمُه َو َسلَعی  فِی َخَرابَِهلا أُْولَئَک َما کاََن لَُهلْم أَن یَْدُخُلوَهلا إاِلَّ َخائِفیَن  لَُهْم 
نَْیلا ِخلْزٌی َو لَُهلْم فلِی اآلِخَرهِ َعلَذاٌب َعِظیلم2« پرداخته انلد3. خداونلد در این آیه  فلِی الدُّ

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 258.
2 . بقلره، 114: و کیسلت بیدادگرتلر از آن کلس کله نگذارد در مسلاجد خلدا، نام وی برده شلود، و در ویرانی آنها بکوشلد؟ آنان 

حلق ندارنلد جلز ترسلان و للرزان در آن ]مسلجد[ ها درآینلد. در این دنیا ایشلان را خلواری، و در آخرت عذابی بزرگ اسلت.
3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 403.
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بله ابطلال و بیلان تنفلر خود از عملکلرد ظالمانه افلرادی اشلاره دارد که بنلدگان خدا را 
از عبلادت در مسلاجد منلع کلرده و بدین وسلیله به تخریلب آنها می پردازنلد. ظاهر آیه 
دالللت دارد کله مؤمنلان در اثلر اقلدام این افلراد در تنگنلا بلوده و خداونلد در آیه غرر، 

گشلایش در املر آنلان ایجلاد کرد و جایگزینلی را برای عبلادت مؤمنلان معرفی کرد. 
َنَع َمَسلاِجَد اهللِ« چه  لن مَّ در اینکله مقصلود از افلراد و مسلجد یاد شلده در عبلارت »ِممَّ
کسلانی هسلتند، میان مفسلران اختالف نظر اسلت1. برخی یهودیان و بیلت الَمْقدس2، 
مسلیحیان روم و بیلت الَمْقلدس3، برخلی دیگر مشلرکان قریلش4، کفار مکله و کعبه یا 
مسلجد الحلرام5 را گفته انلد. برخلی مفسلران گذشلته و معاصلر نیلز مقصود آیله را عام 
و شلامل سله جریلان، یهودیان، مسلیحیان و مشلرکان عصلر بعثت نبلوی می دانند که 

مانلع عبلادت مسللمانان در مکان های مقلدس آن دوره می شلدند6. 
مقصلود از تخریلب مسلاجد، اعلم از خراب کلردن بنای مسلجد، تعطیل کردن مسلجد 
و منلع از اقامله نملاز در آن7 یلا انجلام امور لهو و باطل در آن اسلت. مقاتل بن سللیمان 
ایلن بخلش از آیله را اشلاره بله جنلگ مسلیحیان روم بلا یهودیلان دانسلته اسلت کله 
یهودیلان را کشلته یا به اسلارت گرفتند و بیلت الَمْقدس را تخریب کلرده و در آن مردار 
انداختله و خلوك ذبلح کردنلد و یهودیلان تلا زمان ظهلور اسلالم جرئلت ورود و حضور 
در آن را نداشلتند. بلر پایله ایلن رأی، بیلت الَمْقلدس بله شلکل خرابله بلوده تلا اینکله 

مسللمانان در دوره خلیفله دوم بله تجدیلد بنلای آن اقلدام کردند8.
برابلر روایلات شلیعی، آیله در شلأن کفلار قریش و در داسلتان منع رسلول خلدا از 
زیلارت کعبله و مسلجد الحلرام نازل شلده اسلت9 و به دنبلال آن خداوند سراسلر زمین 

1 . ر.ك: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 416؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 396.
2 . طبری، همان، ص 403.

3 . مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بن سللیمان،  ج 1، ص: 132؛ طبلری، همان جا؛ شلیبانی، نهج البیان عن کشلف معانی 
القرآن، ج 1، ص 197.
4 . شیبانی، همان جا.

5 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 258 
6 . شلیبانی، نهلج البیلان علن کشلف معانلی القلرآن، ج 1، ص: 197؛  صادقی تهرانلی، الفرقان فی تفسلیر القلرآن بالقرآن، ج 2، 

ص: 104؛ بالغلی، آالء الرحملن فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص: 118؛ مکارم شلیرازی و دیگران، تفسلیر نمونله، ج 1، ص: 40.
7 . ر.ك: طوسلی، التبیان فی تفسلیر القرآن، ج 1، ص: 416؛ بیضاوی، أنوار التنزیل و أسلرار التأویل، ج 1، ص: 101؛ شلوکانی، 

فتلح القدیلر، ج 1، ص: 153؛ قرطبی، الجامع ألحلکام القرآن، ج 2، ص: 79.
8 . ر.ك: مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ج 1، ص 132. 

9 . »علن أبلی عبلد اهلل علیله السلالم: انهلم قریش حیلن منعوا رسلول اهلل دخول مکه و المسلجد الحلرام«. حویزی، تفسلیر نور 
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را بلرای رسلول خلدا مسلجد قلرار داد1. از ایلن رو، دو قلول نخسلت در روایات اهل 
بیلت بازتلاب جلدی نیافتله و بیشلتر در تفسلیرهای اجتهلادی اهل سلّنت و برخی 
از امامیله گلزارش شلده اند. در بیشلتر این تفسلیرها مسلئله تلالش یهودیان بلرای کم 
رونلق کلردن کعبه و مسلجد الحرام و سلرزنش مسللمانان در نماز خواندن به سلوی آن 
و تغییلر قبلله از بیت الَمْقدس به سلوی کعبه، بیشلترین انعکاس را داشلته اسلت. البته 
برخی مفسلران اهل سلّنت چلون ابوحیان توحیدی نیلز دیدگاه نزدیک بله دیدگاه اهل 

بیت را ترجیلح داده اند2.
ُهْم َعلْن قِْبلَِتِهُم الَّتلی  کانُوا َعلَْیها ُقْل هللِ الَْمْشلِرُق  لَفهاُء ِملَن النَّاِس ما َوالَّ آیله »َیَُقلوُل السُّ
َو الَْمْغلِرُب یَْهلدی َملْن یَشلاُء إِللی  ِصلراٍط ُمْسلَتقیٍم3« در سلوره بقلره مشلابه آیله غلرر 
اسلت، وللی موضلوع ایلن دو آیه بلا یکدیگر متفاوت اسلت؛ ولی همین شلباهت سلبب 
اختالفاتلی در سلبب نلزول آیله غلرر شلده و بله نظلر نوعی خطلای ذهنی بلرای برخی 
مفسلران در گلزارش اسلباب نلزول ایلن دو آیله رخ داده و برخلی سلبب نزول هلای آیه 
اخیلر را بلرای آیله غلرر ثبلت کرده انلد کله در ادامله بحلث بله بررسلی آنهلا خواهیلم 

پرداخت.
آیله غلرر از جملله نلادر آیاتی اسلت که در سلبب نلزول آن اختالف نظری جلدی میان 
مفسلران دیلده می شلود؛ در سلبب نلزول آن  از هفلت4 تا ده قلول5، از مفسلران صحابه 
و تابعلان و دیگلر مفسلران گلزارش شلده اسلت کله برخی جنبله نقلی داشلته و برخی 
اجتهادی انلد. ایلن اختلالف تا اندازه اسلت که برخی ادعلای تعارض میان آنها را داشلته 
و بلرای رفلع آن کوشلیده اند6. اسلباب نلزول ادعا شلده عبارت انلد از: تغییر قبلله از بیت 
الُمْقلدس بله کعبله7، شلرط نبلودن قبلله در نمازهلای مسلتحبی و نملاز روی مرکب و 

الثقلین، ج 1، ص: 117
1 . » علن عللی علیله السلالم، انله أراد جمیلع األرض لقلول النبلی صللی اهلل علیله و آلله جعللت للی األرض مسلجداً و ترابهلاً 

همان جلا. طهلوراً«. 
2 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج 1، ص: 580.

3 . بقلره، 142: بله زودی ملردم کلم خلرد خواهنلد گفلت: »چله چیز آنلان را از قبله ای کله بر آن بودنلد رویگردان کلرد؟« بگو: 
»مشلرق و مغلرب از آن خداسلت هلر کله را خواهلد به راه راسلت هدایلت می کند.«

4 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص: 34
5 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص: 83.

6 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج 1، ص576- 577.
7 . بله نظلر می آیلد نوعلی خطلا در گلزارش این سلبب نلزول رخ داده اسلت؛ زیرا آیه مشلابهی در ایلن زمینه هسلت که تصریح 
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هنلگام دعلا کلردن، نملاز رسلول خدا بر نجاشلی پلس از ملرگ وی، تخییر رسلول 
خلدا و اصحلاب وی در خوانلدن نماز به هر سلمت و جهت، نماز در شلِب تاریک که 
یافتن قبله دشلوار باشلد، یگانگی در قبله مسللماِن شلرق و غرب عالم1، رد انگاره یهود 
و نصلارا در اختصلاص بهشلت بله آنان و نه غیر ایشلان2، منع رسلول خلدا از زیارت 

کعبله قبلل از هجرت بله مدینه3. 
نظلر بله نقلش تأثیرگلذار سلبب نلزول در فهلم مقصود آیلات قلرآن کریم، انتخلاب هر 
یلک از اقلوال، مدللول آیله غلرر را متفلاوت از اقلوال دیگلر تبییلن خواهد کلرد و حتی 
می توانلد کارآمدی هلای آیله را در عرصله تشلریع و شلناخت متنلوع و متفلاوت سلازد. 
از ایلن رو، برخلی مفسلران بله نقلد و ارزیابی این اسلباب نلزول پرداختله و برخی دیگر 
تنهلا بله گلزارش آنها بسلنده کرده انلد. از این رو، بلا دو رهیافلت در این مسلئله روبه رو 

: هستیم

تصحیح«و«توجیه««
در رهیافلت تصحیلح و توجیه، مفسلران، ضمن اشلاره به تکّثر و اختلالف روایات و اقوال 
در سلبب نلزول آیله غلرر، همه آنها را گلزارش کلرده و گاه به تصریح4 و گاه به سلکوت5 
آنهلا را تأییلد کرده انلد. بلرای نمونله، ابلن عربی از مفسلران اهل سلّنت، ضملن گزارش 
هفلت قلول در سلبب نلزول آیله غلرر، همله آنهلا را قابلل جملع دانسلته و بر ایلن رأی 
تصریلح کلرده اسلت کله آیله ظرفیت پذیلرش آنهلا را دارد.6 این مفسلر کوشلیده تا هر 

لَفهاُء ِملَن النَّلاِس ملا َوالَُّهْم َعلْن قِْبلَِتِهلُم الَّتی  کانُلوا َعلَْیها ُقلْل هللِ الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب یَْهدی  بلر ایلن ملورد دارد: »َسلَیُقوُل السُّ
َملْن یَشلاُء إِلی  ِصراٍط ُمْسلَتقیٍم« بقلره، 142.

1 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص: 34.
2 .  فخلر رازی ایلن رأی را چنیلن تقریلر کلرده اسلت:» فرد اهلل علیهم بهلذه اآلیه ألن الیهود إنما اسلتقبلوا بیلت الَمْقدس ألنهم 
اعتقلدوا أن اهلل تعاللی صعلد السلماء ملن الصخلره و النصاری اسلتقبلوا المشلرق ألن عیسلی علیه السلالم إنما وللد هناك علی 
ا ]مریم، 16[ فلکل واحد من  ملا حکلی اهلل ذللک فلی قولله تعاللی: َو اْذُکْر فِلی الِْکتلاِب َمْریَلَم إِِذ انَْتَبَذْت ِملْن أَْهلِها َمکانلاً َشلْرقِیًّ
هذیلن الفریقیلن وصلف معبلوده بالحللول فلی األماکلن و من کان هکلذا فهو مخللوق ال خالق، فکیلف تخلص لهلم الجنه و هم 

ال یفرقلون بیلن المخللوق و الخالق.« فخلر رازی، مفاتیح الغیلب، ج 4، ص: 19.
3 . ر.ك: طبلری، جاملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص 402؛ قرطبلی، الجاملع ألحلکام القلرآن، ج 2، ص: 83؛ ابلو حیان 

اندلسلی، البحلر المحیلط فلی التفسلیر،  ج 1، ص 577؛ فخلر رازی، همان جلا.
4 . فخلر رازی، هملان، ص 18؛ ابلن عربلی، أحلکام القلرآن، ج 1، ص 34؛ ملکارم شلیرازی، ناصلر، األمثلل فی تفسلیر کتاب اهلل 

المنلزل، ج 1، ص 348. 
5 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 1، ص 201.

6 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص 34.
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قوللی را بلا ظاهلر آیله توجیه کنلد و وجهی بلرای اثبات آن بیلان دارد1. 
یکلی از مفسلران معاصلر امامیله نیلز همیلن رأی را ممکلن دانسلته و افزوده اسلت که 
ملورد نلزول، مخصلص آیله نیسلت و مفهلوم آیله بر عمومیلت خلود باقی اسلت2. فخر 
رازی نیلز مجملوع اقلوال در تعیین ملورد نزول آیه را به دو دسلته کلی نملاز، امری غیر 
از نملاز تقسلیم کرده اسلت. وی بله دالئلی قول اول را قوی تر دانسلته و آن را به بیشلتر 
مفسلران نسلبت داده اسلت3. وی تقریرهلای ذیل را از قلول دوم ارائه کرده اسلت که به 

نوعلی موافقلت وی را بلا ایلن قول نیز می رسلاند:
ل سلعه عللم و احاطله الهلی: نظلر بله تناسلب آیله غلرر بلا آیله پیلش از خلود، خداوند 
بله مانعلان از عبلادت مؤمنلان در مسلاجد و خراب کننلدگان آنهلا، خطلاب می کند که 
هلر کجلا برویلد زیلر سللطه و قلدرت من قلرار داریلد و مکان شلما از عللم و احاطه من 
خلارج نیسلت و این، به سلان آیلات دیگر، هماننلد »إِِن اْسلَتَطْعُتْم أَْن تَْنُفُذوا ِملْن أَْقطاِر 
لماواِت َو األْْرِض َفانُْفلُذوا ال تَْنُفلُذوَن إاِلَّ بُِسلْلطان4ٍ«  و »َو ُهلَو َمَعُکْم أَیْلنَ ما ُکْنُتْم5 «،  السَّ
برحلذر داشلتن ایلن افراد از ارتکاب معاصی اسلت؛ زیلرا هماره در چنبره علم و سلیطره 

قلدرت الهی قلرار دارند.
ل تصحیلح نملاز نجاشلی بر غیر کعبه: بعد از مرگ نجاشلی، رسلول خلدا به مؤمنان 
دسلتور داد بلر وی نملاز میلت بخواننلد که با اعتلراض مسللمان نبودن نجاشلی مواجه 
شلد و گروهلی خطلاب به رسلول خدا گفتنلد: ما بر مردی که مسللمان نبلود، نماز 
نمی خوانیلم. بله دنبلال ایلن رویلداد آیله »َو إِنَّ ِملْن أَْهِل الِْکتلاِب لََملْن یُْؤِمُن بِلاهللِ َو ما 
أُنْلِزَل إِلَْیُکلْم َو ملا أُنِْزَل إِلَْیِهْم خاِشلِعیَن هللِ ال یَْشلَتُروَن بِآیاِت اهللِ ثََمناً َقلِیلاًل أُولِئَک لَُهْم 
ِِّهلْم إِنَّ اهللَ َسلِریُع الِْحسلاب6ِ « نلازل شلد. بلاز همان معترضلان گفتند:  أَْجُرُهلْم ِعْنلَد َرب

1 . همان جا.
2 . مکارم شیرازی، ناصر، األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، ج 1، ص 348.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص 18.
4 . الرحملن، 33: ای گلروه جّنیلان و انسلیان، اگلر می توانیلد از کرانه های آسلمان ها و زمین بله بیرون رخنه کنیلد، پس رخنه 

کنیلد. ]وللی [ جز با ]به دسلت آوردن [ تسللّطی رخنله نمی کنید. 
5 . حدید، 4 : ... و هر کجا باشید او با شماست..... 

6 . آل عملران، 199: و البتله از میلان اهلل کتلاب کسلانی هسلتند کله بله خدا و بدانچه به سلوی شلما نازل شلده و بله آنچه به 
سلوی خودشلان فلرود آملده ایملان دارند، در حاللی که در برابر خلدا خاشلع اند، و آیات خدا را بله بهای ناچیزی نمی فروشلند. 

اینان انلد کله نلزد پروردگارشلان پاداش خود را خواهند داشلت. آری! خدا زود شلمار اسلت. 
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نجاشلی بله سلوی غیلر کعبله نملاز می خوانلد؛ در ایلن بار بلود که آیله غرر نازل شلد و 
بلر نفی جهلت خاصلی از عبادت تأکیلد کرد.

ل قبلله در دعلا: یکلی از مسلائل دعلا، ملکان و جهت دعاسلت. آیلا در دعا هماننلد نماز، 
جهلت قبلله شلرط اسلت؟ پس از نلزول آیله » اْدُعونِلی أَْسلَتِجْب لَُکلْم1 « بلرای برخی 
مسللمانان ایلن پرسلش پیلش آملد کله در کجلا بله درگاه خداونلد دعلا کنیلم؟ که در 
پاسلخ آنلان آیله غلرر نازل شلد. فخلر رازی این قلول را به برخلی مفسلران تابعی چون 

حسلن بصلری، مجاهلد و ضحاك نسلبت داده اسلت.
ل ذکلر خلدا در همله حالت هلا: مخاطلب آیه غرر، مسللمانان هسلتند و خداونلد به آنان 
ایلن آملوزه را یلاد آور می شلود که تخریب مسلاجد نباید مانلع ذکر و یاد خداوند شلود؛ 
مسللمانان در هلر کجلا مشلرق و مغلرب زمین که هسلتند، خداونلد را یلاد کنند، چون 

همله جهلات از آِن خداونلد اسلت. این قول علی بن عیسلی اسلت.
ل اجتهلاد در دیلن: برخلی نیلز بلر این باورند کله آیه غرر در شلأن مجتهدان نازل شلده 
اسلت؛ چله اجتهلاد آنلان در نماز باشلد و چه غیلر آن؛ در این فلرض مقصلود از آیه این 

اسلت کله اگر مجتهلد برابر شلرایط اجتهاد فتوا دهلد، مصیب خواهلد بود2. 

تضعیف«و«ترجیح««
برخلی مفسلران ضملن نقد برخی از اسلباب نزول ادعا شلده برای آیه غلرر، تنها یکی از 
آنهلا را پذیرفتله و بلر غیر ترجیح داده اند. بلرای نمونه ابوحیان توحیدی ضمن اشلاره به 
تعلارض موجلود میلان اسلباب نلزول آیه و نپذیرفتلن آنها بله صرف نقلل در کتاب های 
پیشلینیان، بلا اسلتناد بله سلیاق و تناسلب آیله بلا آیلات پیشلین3، سلبب نلزول آن را 
رخداد منع شلدن رسلول خلدا از زیارت کعبله و عبادت در مسلجدالحرام می داند4.
برخلی مفسلران نیلز نقدهای سلندی بلر شلماری از ایلن اسلباب نلزول وارد کرده اند5. 
برخلی نیلز حصلر آیله بله ملورد نلزول را نپذیرفته و همچنلان بلر عمومیت آیله تأکید 

1 . غافر، 60: و پروردگارتان فرمود: »مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص 20.

3 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج 1، ص: 577.
4 . همان، ص 580.

5 . بنگرید: قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص: 80.
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داشلته اند. بلرای نمونله، طبری سلبب نزول آیله در باره تغییلر قبله از بیلت الَمْقدس به 
سلوی کعبله را نقلد کلرده اسلت1. عالمه بالغلی مفسلر معاصر امامیله نیز سلبب نزول 

آیله در مسلئله دعلا را نقد کرده اسلت2.

1 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 402.
2 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 119.
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3«.«انگاره«نسخ«و«تخصیص
در اینکله آیله غرر منسلوخ شلده یا از محکملات قرآنی بوده و هیچ نسلخی بر آن عارض 
نشلده اسلت، چند دیلدگاه میان مفسلران وجود دارد. ابلن ابی حاتلم رازی این نظریات 
را در چهلار قلول دسلته بنلدی کلرده که تنها یلک قول از آن نسلخ این آیه اسلت1. وی 
بلرای هلر کدام از این اقوال مسلتندات روایلی از روایات و آرای صحابله و تابعان یادکرده 

است2. 

نگره«نسخ«««
برابلر ایلن دیلدگاه، آیه غرر منسلوخ شلده و اعتبار حکمی نلدارد. دو تقریر از نسلخ این 

آیله میان مفسلران دیده می شلود:
ل تخییلر در قبلله: برابلر ایلن تقریلر، آیله غلرر با نلزول آیله »َو ِمْن َحْیلُث َخَرْجلَت َفَولِّ 
ُّوا ُوُجوَهُکْم َشلْطَرُه..3« نسلخ شلد؛  َوْجَهلَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحلراِم َو َحْیلُث ما ُکْنُتْم َفَول

1 . ابن أبی حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج 1، ص:  211- 212.
2 . همان جا.

3 . بقلره، 150: و از هلر کجلا بیلرون آملدی، ]بله هنلگام نملاز[ روی خلود را به سلمت مسلجد الحرام بگلردان و هر کجلا بودید 
رویهلای خلود را بله سلوی آن بگردانیلد، تلا بلرای مردم- غیلر از ستمگرانشلان- بر شلما حجتی نباشلد. پس، از آنان نترسلید، 
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ایلن دیلدگاه بله ابن عباس نسلبت داده شلده و امثال واحلدی آن را پذیرفته انلد1. تقریر 
نسلخ چنیلن اسلت که تلا قبل از نلزول آیه ناسلخ، رسلول خدا بله اسلتناد آیه غرر 
مخیلر بلوده نمازهلای خلود را بله هلر جهتلی از مشلرق و مغرب بله جلای آورد، ولی با 

نلزول ناسلخ، اقامله کلردن نملاز به جز سلوی کعبه، لغو شلد2. 
ل تغییلر قبلله: برابلر ایلن تقریر تا پیلش از نزول آیه غرر، قبله مسللمانان بیلت الَمْقدس 
بلود، وللی با نلزول آیه»َو ِمْن َحْیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحلراِم َو َحْیُث 
ُّلوا ُوُجوَهُکلْم َشلْطَرُه..3« قبله آنان به سلوی کعبه تغییر یافلت. البته برخی  ملا ُکْنُتلْم َفَول
آیله غلرر را ناسلخ دانسلته اند، به ایلن معنا که قبلله بیت الَمْقدس را نسلخ کلرد و آن را 

به سلوی کعبله تغییر داد4.

نقد«نگره«نسخ««
قلول بله منسلوخ بلودن آیه غلرر با مخالفت مفسلران بسلیاری از شلیعه و سلّنی مواجه 
شلده و نقدهایی بر آن وارد دانسلته اند و بیشلتر مفسلران اجتهادی فریقین به این قول 
گرایلش دارنلد. برابلر ایلن دیلدگاه، آیله غلرر از محکملات قرآنلی بلوده و با هیلچ آیه یا 
روایتلی نسلخ نشلده اسلت. از محکلم بودن بلودن آیه نیلز دو تقریلر وجود دارد: ناسلخ 
قبلله بیلت الَمْقلدس کله پیشلتر بیلان آن گذشلت و علام بلودن مقصلود آیله و تفاوت 
موضوعلی آن بلا آیلات قبلله بلودن کعبله. ایلن سله را از عبارت پیشلین ابن ابلی حاتم 
رازی می تلوان اسلتنباط کلرد: قبلله در اضطلرار و ضلرورت، نملاز مسلتحبی مسلافر و 
قبلله قلرار دادن کعبله. دیلدگاه دوم که بیشلتر در تقابل با دیدگاه نسلخ این آیه شلکل 
گرفتله اسلت، ضملن نقلد ادله قلول به نسلخ، ادله خلود را نیز بیلان کرده اسلت. اینک 
بله نقدهلای قلول به نسلخ از نگاه طلرف داران قول به محکلم بودن آیه غلرر می پردازیم.
یکلی از نقدهلای مطلرح علیله قلول اول ایلن اسلت کله در نسلخ، تقلدم تاریلخ نلزول 

و از من بترسید، تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم، و باشد که هدایت شوید. 
1 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 120.

2 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 1، ص: 665.
3 . بقلره، 150: و از هلر کجلا بیلرون آملدی، ]بله هنلگام نملاز[ روی خلود را به سلمت مسلجد الحرام بگلردان و هر کجلا بودید 
رویهلای خلود را بله سلوی آن بگردانیلد، تلا بلرای مردم- غیلر از ستمگرانشلان- بر شلما حجتی نباشلد. پس، از آنان نترسلید، 

و از ملن بترسلید، تلا نعملت خلود را بر شلما کاملل گردانم، و باشلد که هدایت شلوید. 
4 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص: 20؛ قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص: 83.
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منسلوخ بلر ناسلخ و تواللی زمان میلان آن دو شلرط اسلت، در حالی چنین شلرطی در 
فرضیله منسلوخ بلودن آیله غرر منتفی اسلت؛ زیلرا این آیه پیش از داسلتان نسلخ قبله 

بلودن بیلت الَمْقدس نلازل شلده بود1. 
یکلی از شلرایط نسلخ وحلدت موضلوع میلان ناسلخ و منسلوخ و تنافلی حکملی میان 
آنهاسلت، در حاللی میلان آیه غرر و آیه ناسلخ چنین شلرطی وجود نلدارد، زیرا موضوع 

ایلن دو بلا یکدیگلر متفاوت اسلت.2 یکلی از مفسلران معاصر امامیه می نویسلد:
و توهلم نشلود کله ایلن آیله بله آیله قبلله »َو ِملْن َحْیلُث َخَرْجلَت َفلَولِّ َوْجَهَک َشلْطَر 
ُّوا ُوُجوَهُکْم َشلْطَرُه« منسلوخ شلده باشلد؛ چنانچه  الَْمْسلِجِد الَْحراِم َو َحْیُث ما ُکْنُتْم َفَول
بعضلی از مفسلرین توهلم کرده اند؛ زیرا آیله قبله در مقام شلرطیت آن در خصوص نماز 

و ذبیحله و نحلو اینهاسلت و منافلی بلا عموم حکلم این آیه در سلایر موارد نیسلت3.
طبلری نیلز رابطله میلان آیه غرر بلا آیه قبلله را فاقد شلرایط نسلخ دانسلته و می گوید 
دلیلل محکملی در ایلن بلاره از رسلول خلدا ثابلت نشلده اسلت. وی نقلدی بلند بر 
ایلن پنلداره نگاشلته اسلت4. برخی بر این رأی هسلتند که ناسلخ و منسلوخ بایلد گزاره 
انشلائی باشلند نله خبلری و شلارع در آن دو حکملی را اثبلات و حکملی را نفلی کلرده 
باشلد. در آیله غلرر چنیلن شلرطی موجود نیسلت؛ زیلرا از نوع خبلری اسلت. برخی به 
ایلن نقلد تمایل نشلان داده انلد5. قرطبی نیلز احتمال خبری بلودن آیه غلرر را پذیرفته 

اسلت، وللی آن را قابلل حملل بله معنای »املر« نیز خوانده اسلت6.

نگره«تخصیص««
برابلر دیلدگاه مفسلرانی کله منسلوخ بلودن آیله غلرر را نپذیرفتنلد، این آیه عام اسلت. 
وللی آیلا همچنلان بلر عمومیت خود اسلتوار بلوده و تخصیص نخلورده اسلت؟ برخی با 
اسلتناد بله ادله دیگلری عمومیت آن را تخصیلص زده و رابطه میان آیه غلرر با آیه قبله 

1 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن،ج 1، ص 120؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 1، ص 665.
2 . مغنیه، تفسیر الکاشف، ج 1، ص: 186.

3 . طیب، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 161.
4 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 402.

5 . همان جا.
6 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص 83.
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را از نلوع علام وخلاص دانسلته اند1. برابر این دیلدگاه موضوع آیه غرر به اسلتناد احادیث 
و اجملاع بله یکی از سله فلرض نماز متحیر در قبله، نماز مسلتحبی در حلال راه رفتن و 
نملاز سلوار بلر مرکب، تخصیص خورده اسلت و شلامل دیگلر فرض های نماز نمی شلود. 
آیله قبلله نیلز بله نملاز در حاللت غیلر اضطلراری و نافلله در حاللت اسلتقرار تخصیص 

خلورده اسلت و در ایلن حاللت بایلد نماز حتماً به سلمت قبلله به جای آورده شلود.
عمومیلت آیله در بحلث قبلله دو تخصیص خورده اسلت؛ از این رو نمی تلوان از آن جواز 
تعمیلم قبلله به هر جهت را اسلتنباط کلرد. از این رو، برخی فقیهلان اطالق ظاهری آیه 
را در بحلث قبلله نپذیرفتنلد و آن را بلا ادلله دیگری تقییلد زده اند. ابلن عربی عمومیت 

آیله را تنهلا در نمازهلای مسلتحب معتبر می دانلد و دو خاص برای آن یادکرده اسلت2.

1 . مغنیه، تفسیر الکاشف، ج 1، ص 186.

2 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص 35.
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4«.«نکات«تفسیری«»َو«هلِل«الَْمْشِرُق«َو«الَْمْغِرُب««
مفهوم شناسلی مشلرق و مغلرب، دلیل یادکلرد آن دو از میان جهلات چهارگانه و مفهوم 
مالکیلت خداونلد بلر آن دو، از جملله نکاتی هسلتند که مفسلران بدان توجله کرده اند. 

در ادامله بحلث بله تبیین نکات تفسلیری آن هلا  می پردازیم.

مالکیت«خداوند«بر«مشرق«و«مغرب««
نظلر بله پیوند و تناسلب آیه غرر بلا آیات پیشلین، »واو« در آغاز آیه عطف بلوده و آن را 
بله جملله قبلی پیونلد می زند. حلرف الم در »هلل« نیز الم ملکیت اسلت؛ اصل حرف الم 
بلرای اضافله اسلت کله به معانلی مختلفی چلون ملک، فعلل، عللت، والدت، اختصاص، 
اسلتغاثه، غلرض، تبلیلغ، تعدیله، وقلت، عاقبلت و... می آیلد1 و ملکیلت از مشلهورترین 
معانلی آن اسلت. البتله برخلی الم در»هلل« را الم اختصاص دانسلته اند2 که بله نظر الزم 
مالکیلت اسلت از ایلن رو، آن را »الم شلبه مللک3« نیلز گفته انلد. الم ملکیلت، مالکیت 
چیلزی را بلرای فلردی اثبلات می کنلد و در آیله بله ایلن معناسلت کله مشلرق و ملک 

1 . ر.ك: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 423؛ احمد الهاشمی، القواعد االساسیه، ص 270- 271.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص: 21؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 1، ص: 665.

3 . احمد الهاشمی، القواعد االساسیه، ص 270.
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مخللوق و ِمللک خداونلد و تدبیلر آن دو نیلز در اختیلار خداونلد اسلت1. الم اختصاص، 
اثبلات صفلت یلا تخصیلص حکلم بلرای یک فلرد و نفلی آن از غیلر را می کنلد2. عالمه 
طباطبایلی بلا درنلگ در آیله غلرر، مالکیت خداونلد بر مشلرق و مغلرب را حقیقی و نه 
اعتبلاری، تبلدل نشلدنی و انتقلال ناپذیلر، شلمول بلر ذات و آثلار آن دو، قلوام آن دو به 

وجود خدا دانسلته اسلت3.

مفهوم«مشرق«و«مغرب««
اضافله مشلرق و مغلرب به خداونلد همانند بیت اهلل از باب تشلریف و تخصیص اسلت4و 
از یادکلرد آن دو، آفریلدگان میلان آن دو و در حقیقلت همه زمین را قصد کرده اسلت5. 
ذکلر مشلرق و مغلرب از بلاب مثلال و نمونله اسلت6 و حضلور خداوند اختصلاص به این 
دو جهلت نلدارد کله نافلی جهات دیگر باشلد. از ایلن رو، خداوند ماللک همه جهت های 
جغرافیایلی بلوده و هیلچ یلک از جهلات خصوصیلت ذاتلی و طبیعلی خاصی نلدارد که 
توجله بله خداونلد در آن جهلت اختصلاص پیلدا کنلد. عالمه بالغلی پنلداره اختصاص 
بلودن مالکیلت خداونلد به مشلرق و مغرب و مکان منلدی خداوند را نقد کلرده و مردود 

است7. دانسته 
در اینکله مشلرق و مغلرب اسلم ملکان هسلتند یلا مصلدر، دو قلول در میان مفسلران 
وجلود دارد؛ برخلی آن را اسلم ملکان دانسلته اند. برپایله ایلن قلول، مشلرق و مغرب به 
عنلوان دو اسلم ملکان معنلا شلده اند، یعنلی مکان هلا  و سلرزمین هایی کله در شلرق و 
غلرب زمیلن وجلود دارنلد و خداونلد ماللک آنهاسلت. البتله تقریرهلای متنوعلی از آن 

1 . ر.ك: طبلری، جاملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص: 399. طوسلی، التبیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص: 423؛ ابن 
عربلی، أحلکام القلرآن، ج 1، ص: 35.

2 . شلیخ طوسلی بلرای الم اختصلاص » و االختصلاص: له علم، و له اراده « مثال زده اسلت: طوسلی، التبیان فی تفسلیر القرآن، 
ج 1، ص: 423. و ر.ك: ابلن عاشلور، التحریلر و التنویلر، ج 1، ص 665؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص: 21.

3 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 259.
4 . ابلن عربلی، أحلکام القلرآن، ج 1، ص: 35. ابلو حیان اندلسلی، البحلر المحیط فلی التفسلیر،  ج 1، ص: 577؛ قرطبی، الجامع 

ألحکام القلرآن، ج 2، ص: 79
5 . طبلری، جاملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 1، ص: 399؛ فخلر رازی، مفاتیلح الغیلب، ج 4، ص: 21. ابلن عطیله، المحلرر 
الوجیلز فلی تفسلیر الکتلاب العزیلز، ج 1، ص: 200؛ ابلو حیان اندلسلی، البحلر المحیط فلی التفسلیر، ج 1، ص: 577؛ بیضاوی، 

أنلوار التنزیل و أسلرار التأویلل، ج 1، ص: 102
6 . بالغی، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 119؛ طیب، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص: 160.

7 . بالغی، همان جا.
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صلورت گرفته اسلت؛ همانند حلذف مضاف »بالد المشلرق و المغلرب«، حذف معطوف 
»و هلل المشلرق و المغلرب و ملا بینهملا« و اضافله تشلریفی، هماننلد بیت اهلل1.

قلول دوم نیلز مشلرق و مغلرب در آیله غرر را اسلم مصدر دانسلته و در حقیقلت آن دو 
را بله معنلای مصلدری شلروق و غلروب گرفته اسلت. در این صلورت معنلای آیه چنین 
اسلت: طللوع خورشلید از مشلرق و غلروب آن در مغلرب زمیلن تحت تدبیلر و مالکیت 
خداونلد اسلت. روشلن اسلت کله مطاللع و مغارب خورشلید در هلر منطقله ای از زمین  
بلا منطقله دیگلر متفلاوت اسلت و مفهومی وسلیع و نسلبی را شلامل می شلود و از قول 
نخسلت، معنایلی فراگیلر را برای مشلرق و مغرب بیلان می کند. البته برخی مفسلران با 
ُّوا َفَثلمَّ َوْجُه اهللِ « این قلول را بعید  اسلتناد بله ادامله آیه غرر، یعنلی جمله » َفَأیَْنملا تَُول
دانسلته اند؛ زیلرا در ایلن جملله مشلرق و مغرب بله اعتبار ناحیله زندگی افلراد معنایی 
محلدود و مفلرد پیلدا کلرده اسلت و این نشلان می دهلد مقصلود از مشلرق و مغرب در 
صلدر آیله، اسلم مکان اسلت، نه اسلم مصلدر مگر اینکله گفته شلود مقصلود، مصدری 

اسلت کله در ناحیله زندگی فرد معهود اسلت2.
البتله ابوحیلان توحیدی مقصود از مشلرق و مغلرب را تعمیم جهات کره زمین دانسلته 
اسلت. وی تقسلیم جهات بر اسلاس مسلیر خورشلید به دو قسلم مسلیر طلوع و مسلیر 
غلروب را اعتبلاری دانسلته کله نلزد متقدملان مشلهور بلوده و از آنجلا کله مبتنلی بلر 
مشلاهده بلوده، بلرای عملوم ملردم مناسلب اسلت. وللی از دیلدگاه وی تقسلیم اصللی 
جهلات زمیلن، تقسلیم به شلمالی و جنوبی اسلت زیلرا مبتنی بلر اختالف آثلار حرکت 

است3. زمین 
شلایان گفتلن اسلت کله تفسلیرهای عرفانی با رویکلرد باطنی، مشلرق را به عاللم نور و 
ظهلور و مغلرب بله عالم ظلملت و افول تأویل برده اند و مشلرق را بهشلت مسلیحیان و 

مغلرب را بهشلت یهودیان تأویلل کرده اند4.

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج 1، ص 577.
2 . همان جا.

3 . همان، ص 580. 
4 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج 1، ص: 50.
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وجه«یادکرد«مشرق«و«مغرب««
نکتله ای کله برخلی مفسلران در وجله یادکردن مشلرق و مغرب بدان اشلاره داشلته اند 
علدم موضوعیلت ایلن دو جهلت بلوده اسلت. بله سلخن دیگلر، یادکلرد ایلن دو نافلی 
مالکیلت خداونلد بلر دیگلر جهت هلا نبلوده و ذکلر شلرق و مغلرب در اینجلا بر اسلاس 
حکملت و مسلتند بله دلیللی بلوده اسلت. حلال پرسلش این اسلت کله دلیلل یادکرد 
ایلن دو جهلت چله بلوده اسلت؟ پاسلخ های متنوعی به این پرسلش داده شلده اسلت، 

جمله: از 
ل توسلعه قبلله؛ موضلوع آیله غرر، قبلله در عبادتسلت؛ از آنجا که مشلرق و مغرب نقش 
اصللی در تعییلن قبلله و زملان انجام عبادات را دارند، از باب تناسلب حکلم و موضوع به 
یادکلرد آن دو اکتفلا شلده اسلت. مفسلرانی کله دلیل یادکرد مشلرق و مغرب را سلبب 

نلزول آیه دانسلته اند به ایلن قول اشلاره دارند1.
ل فلسلفه اطاعلت از خداونلد: خداونلد بلا اعالم مشلرق و مغلرب و محدوده میلان آن دو 
بله عنلوان گسلتره مالکیلت خلود در حقیقلت قصد داشلته تلا به انسلانها  یاد آور شلود 
اقتضلای مالکیلت وی بلر آنها  این اسلت که از دسلتورها و نهی هلای وی اطاعت کنند و 
فرائلض را به جلای آورنلد و بله سلمت و سلویی کله او به آنها  املر کلرده روی کنند و بر 
ممللوك واجلب اسلت کله از مالک خود اطاعلت کند. این نظلر، برگزیده طبری اسلت2.

1 . هملو، أحلکام القلرآن، ج 1، ص 35؛ قرطبلی، الجاملع ألحلکام القلرآن، ج 2، ص: 79؛ طباطبایی، المیزان فی تفسلیر القرآن، 
ج 1، ص: 259.

2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 399.
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«َوْجُه«اهلِل« 5«.«نکات«تفسیری«»َفَأیَْنما«تَُولُّوا«َفَثمَّ
ُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ« از آیه غرر به شلکل شلرط و جزاسلت؛  اسللوب بیانی بخش »َفَأیَْنما تَُول
ُّلوا« شلرط و »َفَثلمَّ َوْجُه اهللِ« جواب آن اسلت. به دلیل عملکلرد حرف جزم  »َفَأیَْنملا تَُول
ُّوا« »أیلن«، نون پایانی فعل حذف شلده، حلرف »ملا« در» َفَأیَْنما« را  بلر سلر فعلل »تَُول
نیلز زائلده دانسلته شلده اسلت1. برابر یلک دیلدگاه »َفَأیَْنما« از ریشله »أین« بلر  محّل 
ملورد توّجله دالللت دارد؛ زیلرا از ملاّده »یئیلن أینلا« أخذ شلده و آن داللت بلر قرب و 
تعلب می کنلد، قهلراً در ایلن کلمه نیلز مفهوم قرب و تعلب فهمیده خواهد شلد2. برخی 
ُّلوا« نیز از  »أَیَْنملا« را بله »حیثملا« معنلا کلرده اند کله داللت ملکان دارد3. فعلل » تَُول
ریشله »ولّلی« بله معنلای رو کردن بله جهتی و سلمتی را گوینلد و این رأی مشلهور و 
اجماعلی میان مفسلران دانسلته شلد اسلت و معنای کردن آن به »پشلت کلردن« قول 
شلاذ اسلت4. دلیلل قول شلاذ این اسلت که ملاده »ولّلی« از واژگان اضداد بلوده و در دو 

1 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 2، ص: 80؛ ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 1، ص: 200.
2 . مصطفوی، تفسیر روشن، ج 2، ص: 113.

3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 402.
4 . همان جا.
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معنلای روی کلردن و پشلت کلردن بله کار رفته اسلت، هر چند کله بنا بر رأی مشلهور 
در اینجلا بله معنلای اقبلال اسلت1. در این تحلیلل الزمه پشلت کردن به سلمتی، روی 

کردن به سلمت مقابل آن اسلت2. 
ُّلوا« و از  ُّوا« را بله فتح حلرف تاء، یعنلی »تََول شلایان گفتلن اسلت کله برخلی فعلل »تَُول
« نیز به معنلای » هنا  مصلدر »تولّلی« و بله معنلای »توجهلوا« قرائلت کرده اند3. » َفَثلمَّ

للک« بوده4 اسلت. 
در تبییلن معنلای »َوْجلُه اهللِ« آرای متنوعلی ارائله شلده اسلت5. دلیلل این تنلوع رأی، 
تنلوع معنایلی کلمله »وجله« در زبلان عربلی و کاربردهلای آن در قلرآن اسلت. اینلک 

مهم تریلن آنهلا  را بیلان می کنیلم:
ل جهلت قبلله: یعنلی آنجلا کله روی می کنیلد قبلله الهی اسلت و بلرای آن شلما بدان 

سلمت روی کنیلد6. ابن عطیله این احتملال را آورده اسلت7؛
ل جهلت تقلرب: برخلی »وجله اهلل« را بله معنلای جهلت و مسلیر تقلرب بله خداونلد 
آورده انلد8. از ایلن اسلتفاده می شلود کله در توجله بله خلدا قصلد، نّیت و خللوص الزم 
اسلت نله سلمت و جهت؛ مگلر در مواردی که جهلت و توجه به طرفی مخصوص شلرط 

شلده باشد؛
ل ذاِت الهلی: برخلی مفسلران مقصلود از وجله را در ایلن آیله، خلود خدواند دانسلته اند. 

البتله تقریرهلای متنوعی از آن مطرح شلده اسلت9؛
ل رضایلت الهلی: برخلی مقصلود از وجله را رضایلت خداونلدی از امتثال و ثلواب وی به 

عملل مؤمن دانسلته اند10؛
1 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص: 22

2 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 1، ص: 200
3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 4، ص: 22. به نظر می آید در این فرض دیگر مجزوم نخواهد بود.

4 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 402
5 . ر.ك: رازی، روض الجنلان و روح الجنلان فلی تفسلیرالقرآن، ج 2، ص: 125؛ ابلن عطیله، المحلرر الوجیلز فی تفسلیر الکتاب 

العزیلز، ج 1، ص: 200؛ قرطبلی، الجاملع ألحلکام القلرآن،  ج 2، ص: 83 - 84؛ ابلن عاشلور، التحریر و التنویلر، ج 1، ص: 665.
6 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 402؛ ابن عاشور، همان  جا.

7 . ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 1، ص: 200.
8 . تلخیص البیان، ص: 118.

9 . رازی، روض الجنلان و روح الجنلان فلی تفسلیرالقرآن، ج 2، ص: 125؛ بیضلاوی، أنلوار التنزیلل و أسلرار التأویلل، ج 1، ص: 
102؛ قرطبلی، الجاملع ألحلکام القلرآن، ج 2، ص: 83 - 84؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسلیر القلرآن بالقرآن، ج 2، ص: 106.

10 . قرطبی، همان جا؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 1، ص: 665.
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ل عللم و تدبیلر: صاحلب روض الجنان می نویسلد: »و یکلی وجه از وجوه آیت این اسلت 
کله: َفَثلمَّ َوْجلُه اهللِ، ای فثلّم اهلل، خلدای آنجاسلت نه بله معنای حضور به ملکان، و لکن 

به عللم و تدبیر1«.

1 . رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج 2، ص: 125.
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«اهللَ«واِسٌع«َعِلیٌم« 6.«نکات«تفسیری«»إِنَّ
در تبییلن »إِنَّ اهللَ واِسلٌع َعلِیلٌم« از آیله غلرر، چندیلن نکتله توجله مفسلران را به خود 

جللب کلرده اسلت کله در ادامه بله تحلیلل آنهلا می پردازیم:

جمله«مستقل«و«تأکیدی««
برخلی مفسلران ایلن بخلش را جمله ای مسلتقل و ترکیلب دو صفت با یکدیگلر را برای 
تأکیلد دانسلته  و دلیلل اسلتقالل آن را چنیلن بیلان کرده اند: اول، سلاختار آن اسلمیه 
بلوده کله بلرای تاکیلد اسلت؛ دوم، از اسلم به جای ضمیر اسلتفاده شلده اسلت؛ سلوم، 
بلدون در نظلر گرفتلن جمله هلای پیشلین، آغلاز کلردن بله آن صحیح اسلت و معنای 

تاملی را به خواننلده انتقلال می دهد1.

تناسب«با«صدر«آیه««
معناشناسلی دو صفلت واسلع و علیلم از درنگ هلای برخلی مفسلران در بخلش پایانلی 
آیله غلرر بلوده اسلت. برخلی ایلن دو صفلت را بلا توجله بله قاعده تناسلب ایلن صفات 

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج 1، ص: 579.
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بلا موضلوع و حکلم آیله غلرر معنلا کرده انلد. بلرای مثلال، مقاتل بن سللیمان بلا توجه 
بله تناسلب موضلوع آیله با مسلئله قبله، چنیلن معنا کلرده اسلت1. برخی نیلز صرفاً به 
مفهلوم آن دو بله عنلوان صفلات الهلی بسلنده کرده انلد2. ملراد از علیلم، احاطله علمی 
ذات حلق بله همله جزئیلات و اسلرار و ضمائلر و بواطلن و ظواهر و جمیع جهات اسلت 
و مقصلود از واسلع، کفایلت خداونلد در تأمیلن نیازهای بشلر اسلت. نمونه هلای دیگری 
از ایلن معانلی در آرای مفسلران صحابلی، تابعلان و دوره هلای بعلدی دیلده می شلوند. 
ابوحیلان توحیلدی بله خوبلی بله ایلن نکتله توجله داده اسلت که ایلن تبییلن معنایی 
متأثلر از اختلالف در سلبب نلزول آیله نبلوده و صرفلاً به ظاهر بسلنده شلده اسلت3. به 
سلخن دیگلر، ایلن دو صفلت را بلا توجله به سلیاق یا سلبب نزول آیله معنلا نکرده اند و 

معانلی ارائله شلده بلا هر سلبب نزوللی قابل جمع اسلت.
هم چنیلن گفتنلی اسلت بلا توجله به اینکه سلبب نلزول آیه غلرر را بحث قبلله در نماز 
بدانیلم، یلا چیلزی غیلر از نملاز، معنای دو صفلت پایانی اندکلی تفاوت می کنلد. معانی 
مطلرح شلده بلرای صفات واِسلع و َعلِیلم در بخلش دوم، گفتار پیشلین متأثر از سلبب 
نلزول آیله در مسلئله قبلله و نملاز بلوده اسلت، وللی برخلی افلراد که سلبب نلزول آیه 
را علام دانسلته یلا مربلوط بله داسلتان تخریلب مسلاجد و منلع از یلاد خداونلد در آنها 
گفته انلد، معنایلی متفلاوت از ایلن دو صفت اراده کرده انلد. ابن قفال از جمله مفسلرانی 

اسلت کله چنیلن اعتقلادی داشلته و ایلن دو صفت را متفلاوت معنا کرده اسلت4.

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ج 1، ص: 133.
2 . شوکانی، فتح القدیر، ج 1، ص: 153.

3 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج 1، ص: 579.
4 . همان جا.
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گفتار«دوم:«گستره«مسجدیان«در«قرآن
سلجده، ایلن کرنلش آگاهانله و توأملان با شلوق در برابلر خداونلد، اختصاص به انسلان 
نلدارد، آفریلدگان دیگلر نیلز بله نوعلی خلاص، ستایشلگر خداونلد هسلتند. در نگرش 
قرآنی، سلتایش خداوند اختصاص به انسلان ندارد و سراسلر هسلتی، پیوسلته به زبانی 
و حاللی در حلال سلتودن خداوندنلد. ایلن اعتقاِد مطابِق بلا واقعیت، بدین معناسلت که 
مسلاجد تنهلا مکان های سلاخته شلده به دسلت انسلان نیسلتند، بلکله هر یلک از این 
سلجده گزاران بلرای خلود مسلجدی دارند که باید متناسلب با شلأن وجلودی او تحلیل 
شلود. اینلک مهم تریلن آیاتلی را کله به تبییلن سلجده گزاران در نظلام آفرینش اشلاره 

دارنلد، بررسلی می کنیم.

سجده«کّل«هستی««
لْمُس  لَماَواِت َو َمن فِی األْْرِض َو الشَّ ُد لَُه َمن فِی السَّ به اسلتناد آیه »أَلَْم تََر أَنَّ اهللَ یَْسلجُ
لَن النَّلاِس َو َکِثیلٌر َحلقَّ َعلَْیِه  َوآبُّ َو َکِثیلٌر ِمّ لَجُر َو اللدَّ َو الَْقَملُر َو النُُّجلوُم َو الِْجَبلاُل َو الشَّ
الَْعلَذاُب َو َملن یُِهلِن اهللُ َفَملا لَلُه ِملن مُّْکلِرٍم إِنَّ اهللَ یَْفَعُل َما یََشلاُء1«، همه نظام هسلتی 
1 . حلج، 18: آیلا ندانسلتی کله خداسلت کله هلر کلس در آسلمان ها و هلر کلس در زمیلن اسلت، و خورشلید و ملاه و ]تملام [ 
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به اسلتثنای برخی انسلان های متمرد، پیوسلته سلجده گزار خداوند هسلتند. نیکوترین 
وجله معناشناسلی سلجود در ایلن آیله، مطیلع بلودن موجلودات در برابر خداونلد بیان 
لَماءِ َو ِهَی ُدَخاٌن َفَقلاَل لََها َو  شلده اسلت و مفسلران مضمون آیلات »ثُمَّ اْسلَتَوی إِلَی السَّ
لَماَواِت َو األْْرِض َو إَِذا َقَضی  لِلأْْرِض ائِْتَیلا َطْوًعلا أَْو َکْرًها َقالََتا أَتَْیَنا َطائِِعیلَن1«، »بَِدیُع السَّ
ْن بَْعلِد َذلَِک َفِهلَی َکالِْحَجاَرِه  ََّملا یَُقلوُل لَلُه ُکلن َفَیُکوُن2«، »ثُمَّ َقَسلْت ُقُلوبُُکلم ِمّ أَْملًرا َفإِن
ُق َفَیْخُرُج  لقَّ ُر ِمْنلُه األْنَْهلاُر َو إِنَّ ِمْنَها لََما یَشَّ أَْو أََشلدُّ َقْسلَوًه َو إِنَّ ِملَن الِْحَجلاَرهِ لََملا یََتَفجَّ
ُح  ا تَْعَمُلوَن3«، »تَُسلِبّ ِمْنلُه الَْملاُء َو إِنَّ ِمْنَهلا لََملا یَْهِبُط ِمْن َخْشلَیِه اهللَ َو َملا اهللُ بَِغافٍِل َعمَّ
ُح بَِحْمِدهِ َو لَللِکن الَّ  لْبُع َو األْْرُض َو َمن فِیِهنَّ َو إِن ِمّن َشلیْ ءٍ إاِلَّ یَُسلِبّ لَماَواُت السَّ لَُه السَّ
ْمَناَهلا ُسلَْیَمللَن َو ُکالًّ َءاتَْیَنا ُحْکًما َو  َّلُه َکاَن َحلِیًملا َغُفوًرا4«، »َفَفهَّ تَْفَقُهلوَن تَْسلِبیَحُهْم إِن
ْیَر َو ُکنَّا َفللِعلِیَن5« را مشابه آن دانسته اند6. ْرنَا َمَع َداُوَد الِْجَباَل یَُسلِبّْحَن َو الطَّ ِعلًْما َو َسلخَّ
لَماَواِت َو َملن فِی األْْرِض« از آیه نخسلت،  در تحلیلل شلیخ طوسلی عبارت »َمن فِی السَّ
بله عقلال و مؤمنان اشلاره داشلته و بخش دوم آیه بله دیگر موجودات آسلمانی و زمینی 
کله از جنلس انسلان نیسلتند، اشلاره دارد. شلیخ طوسلی در تحلیلل خلود از دو تعبیر 
سلجود عقلال و سلجده جملادات بهلره جسلته و نلوع اول را خضلوع اختیلاری در برابلر 
خداونلد و اطاعلت وی گفتله و نلوع دوم، بله معنلای خضوع ذاتلی آنها در برابلر خداوند 
اسلت کله ماللک همه امور اسلت. ظاهلر آیه هر چند عام اسلت، اما مقصلود از آن خاص 
اسلت، اگلر سلجده در آیله را بله معنای عبلادت و خضوع بگیریلم، چلون در عالم خارج 

سلتارگان و کوه هلا و درختلان و جنبنلدگان و بسلیاری از ملردم بلرای او سلجده می کننلد؟ و بسلیاری اند کله علذاب بلر آنلان 
واجلب شلده اسلت. و هلر کله را خلدا خلوار کنلد، او را گرامی دارنلده ای نیسلت، چلرا که خدا هلر چله بخواهد انجلام می دهد. 
1 . فصللت، 11: سلپس آهنلِگ ]آفرینلِش[ آسلمان کلرد، و آن بخلاری بلود. پلس بله آن و بله زمیلن فرملود: »خلواه یلا ناخواه 

بیاییلد.« آن دو گفتنلد: »فرمان پذیلر آمدیلم.«
2 . بقلره، 117: ]او[ پدیلد آورنلده آسلمان ها و زمیلن ]اسلت[ و چون بله کاری اراده فرمایلد، فقط می گویلد: »]موجود[ باش«؛ 

پس ]فلوراً موجود[ می شلود.
3 . بقلره، 74: سلپس دل هلای شلما بعلد از ایلن ]واقعله[ سلخت گردیلد، هماننلد سلنگ، یلا سلخت تر از آن، چرا کله از برخی 
سلنگ ها، جوی هایلی بیلرون می زنلد، و پلاره ای از آنهلا می شلکافد و آب از آن خلارج می شلود، و برخلی از آنهلا از بیلم خدا فرو 

می ریلزد، و خلدا از آنچله می کنیلد غافل نیسلت.
4 . اسلرا، 44: آسلمان های هفتگانله و زمیلن و هلر کلس کله در آنهاسلت او را تسلبیح می گوینلد، و هیچ چیز نیسلت مگر اینکه 
در حلال سلتایش، تسلبیح او می گویلد، وللی شلما تسلبیح آنهلا را درنمی یابیلد. به راسلتی کله او هملواره بردبلار ]و[ آمرزنده 

. ست ا
5 . انبیلا، 79: پلس آن ]داوری[ را بله سللیمان فهماندیلم، و بله هلر یلک ]از آن دو[ حکملت و دانلش عطلا کردیلم، و کوه ها را با 

داوود و پرنلدگان بله نیایلش واداشلتیم، و ملا کننده ]ایلن کار[ بودیم.
6 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج23، ص19.
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بلرای ملا روشلن اسلت که شلمار بسلیاری از مردملان کافر بله خداوند هسلتند.1 برخی 
مفسلران در پاسلخ بله ایلن اشلکال کله عمومیلت بخش نخسلت آیه، بلا بخلش »َکِثیٌر 
لَن النَّلاِس َو َکِثیلٌر َحلقَّ َعلَْیلِه الَْعَذاُب« چگونه قابل جمع اسلت، سله توجیله آورده اند  ِمّ
کله از جملله آنهلا می تلوان بله ایلن توجیله اشلاره کرد کله هر چنلد آیه در حلق همه 
انسلان ها عمومیلت دارد، املا بعضلی از آنان در ظاهر سلجده را تلرك می کنند؛ یعنی در 
ظاهلر سلجده را تلرك کرده اسلت، وللی در باطن خداوند را سلجده می کنلد لکن ظاهر 

و باطلن مؤمن در سلجده یکی اسلت2.
لَماَواِت َو األْْرِض َطْوًعلا َو َکْرًهلا َو  مفهلوم آیله نخسلت، در آیله »هلِلِ یَْسلُجُد َملن فِلی السَّ
ِظللاَللُُهم بِالُْغلُدِوّ َو األَْصلال3ِ« نیلز بله گونله ای تکرار شلده اسلت، ولی مفسلران مراد از 
سلجده گزاراِن یلاد شلده در ایلن آیله را انسلان ها دانسلته اند؛ مقصلود از َطلوع وَکره نیز 
تقسلیم احلوال سلجده گزاران اسلت. ملراد از َطلوع، تمایل نفس بلرای نزدیکلی به خدا 
بله قصلد تعظیلم و داشلتن محبلت الهی اسلت و ملراد از کره، اضطلرار هنگام شلدت و 
نیازمنلدی اسلت، از ایلن رو، بله معنلای تحت فشلار و الزام و اجبار نیسلت؛ زیلرا بعید از 
هلدف آیله بله نظر می رسلد4. سلجده از روی اکراه، همان سلجده بدون واسلطه و بدون 
رغبلت اسلت و ایلن افلراد در حقیقلت خداوند را با مظاهر او سلجده می کننلد که همان 
سلتاره، بلت و... باشلد کله اینها مظاهر الهی به شلمار می آیند و سلجده به آنها، سلجده 
بلا واسلطه بلرای خلدا بله شلمار می آیلد. نسلبت دادن سلجده بله آسلمان ها و زمین با 
لحلاظ ظلرف بلودن آنهلا برای موجلودات سلاکن در آن دو بوده اسلت؛ از ایلن رو، حکم 
سلجده بله ظلرف هم تسلّری داده شلده اسلت، به ویلژه در زمانلی که مظروف اشلرف از 

ظرف باشلد5. 

1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج7، ص 301ل 302.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج23، ص19.

3 . رعلد، 15: و هلر کله در آسلمان ها و زمیلن اسلت خلواه و ناخلواه با سایه هایشلان، باملدادان و شلامگاهان، برای خدا سلجده 
می کننلد.

4 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 110ل 111.
5 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج2، ص 380.
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سجده««سایه«ها««
سلجده سلایه ها، بله عنلوان یکلی از نشلانه های عظمت و قلدرت خداوند در چنلد آیه از 
قلرآن گزارش شلده و مفسلران اسلالمی مباحلث متنوعلی در تبیین این پدیلده مطرح 
کرده انلد. سلجده سلایه از انعلکاس اشلعه خورشلید بلر زمیلن شلکل می گیرد، بله این 
بیلان که انتهای شلعاع نور خورشلید با قسلمت سلخت زمین برخلورد کرده و سلایه به 
حاللت سلجده بلر روی زمیلن شلکل می گیرد. ایلن پدیده براینلد نظامی بدیلع و دقیق 
اسلت کله خداونلد میان خورشلید و زمیلن قرار داده اسلت و اگلر خداوند دو خورشلید 
را متقابلل هلم قلرار ملی داد سلایه ها از میلان می رفتنلد یلا اگر رویله زمین را شلفاف و 
روشلن همانند آب قرار می داد اساسلاً بر روی آن سلایه ای روشلن شلکل نمی گرفت، و 
ایلن از رمزهلای صنلع الهی اسلت که با دقت ابداع شلده اسلت. همه موجلودات زمینی 
ایلن ویژگلی را دارنلد و به نوعی نیازمند آن هسلتند. ایلن به نوعی شلهادت رمزگونه ای 
بلر وحدانیلت خداوند و شایسلتگی خداوند برای سلجده کردن اسلت و نشلانه ای اسلت 
بلرای کسلانی کله از سلجده بلرای خلدا خلودداری می کننلد. غلرض از ایلن اسلتدالل 
رمزگونله، آگاهلی دادن بلر صنلع الهلی اسلت کله چگونله مطابلق نظاملی هماهنگ و 

منسلجم آفریده شلده است. 
تحلیلل دیگلر از سلجده سلایه ها این اسلت که همه اشلیا، خداونلد را سلجده می کنند؛ 
زیلرا سلایه آنهلا در هلر مکانلی کله باشلند بلر روی زمین قلرار می گیلرد و بت هلا نیز از 
ایلن قاعلده اسلتثنا نیسلتند؛ چون آنها هلم مکانی معّیلن دارند و حتی اگلر داخل خانه 

ای هلم باشلند سلایه آنهلا در خانه محو می شلود1.
لَماَواِت َو األْْرِض َطْوًعلا َو َکْرًها َو ِظللاَللُُهم  قلرآن کریلم در آیله »هلِلِ یَْسلُجُد َمن فِلی السَّ
بِالُْغلُدِوّ َو األَْصلاِل2« از سلجده سلایه ها در باملدادان و شلامگاهان خبر داده اسلت3. فعل 
»یسلجد« نیلز قبلل از کلمله »ِظاللُُهلم« حلذف شلده اسلت؛ معنای آیله با لحلاظ این 
حلذف و تقدیلر چنیلن اسلت کله سلایه های اهل آسلمان ها و زمیلن خداوند را سلجده 

1 . همان، ص 111- 112.
2 . رعلد، 15: و هلر کله در آسلمان ها و زمیلن اسلت خلواه و ناخلواه با سایه هایشلان، باملدادان و شلامگاهان، برای خدا سلجده 

می کننلد.
3 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص234.
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می کننلد؛ یعنلی بله تبلع صاحبلان سلایه. البته جایز اسلت سلجده در اینجا بله معنای 
مجلازی بلوده و ملراد انقیلاد آنهلا از اراده الهلی باشلد؛ چه مطابق میلشلان باشلد و چه 
بلدان اکراه داشلته باشلند. ملراد از انقیاد آنان نیز کوتاه و بلند شلدن سلایه آنها و انتقال 
از یلک جهلت بله جهت دیگر اسلت1. هر چند حرف بلاء در »بالغدو« بله معنای ظرفیت 
بلوده و در ظاهلر بله ایلن معناسلت که سلایه ها در این دو وقت سلجده می کننلد، اما در 
حقیقلت مقصلود از آن دوام و اسلتمرار اسلت؛ زیلرا سلجده چه به معنلای حقیقی و چه 
بله معنلای انقیلاد تکوینلی، به ایلن زمان ها اختصلاص ندارد، بلکله سلایه در طول همه 
اوقلات تسللیم محلض قلدرت الهی اسلت و تنها در ایلن دو زمان زیلادت و حجم بزرگی 

می کند2.  پیلدا 
در معنلا و مقصلود از کلمله »ِظاللُُهم: سلایه های آنان« نیز میان مفسلران اقوال متنوعی 

مطرح شلده اسلت کله مهم ترین آنهلا عبارت اند از:
یلک، »ظلالل«، جملع ظلل و بله معنای صلورت انعکاس یافته جسلمی اسلت کله نور 
بلر آن بتابلد؛ مرجلع ضمیلر آن هلم به »َملن« موصولله در آغاز آیله باز می گلردد. مراد 
از آن نیز اجسلامی هسلتند که شایسلتگی سلایه دار شلدن را داشلته باشلند و دلیل این 

قیلد، عقل و عادت اسلت3؛ 
دو، ملراد از »ظلالل« خلود شلخص یلا شلیء صاحلب سلایه اسلت و مقصلود از ظالل، 
اجسلامی هسلتند کله از آنهلا سلایه در زمین ایجاد می شلود. طبرسلی این قلول را نقل 

کرده و به اشلعاری از شلاعران جاهلی مسلتند سلاخته اسلت4؛
سله، محتملل اسلت ملراد آیه این باشلد کله خداوند متعلال برای سلایه ها، عقلل و قوه 
فهملی خللق کلرده کله بلدان خداونلد را سلجده می کننلد؛ چنان که بلرای کوه هلا قوه 
فهملی قلرار داده تلا بله تسلبیح الهی اشلتغال داشلته باشلند و اثلر تجلّی خلدا در آنها 
ُّلُه َقلاَل َرِبّ أَِرنِی  ا َجلاَء ُموَسلی لِِمیَقاتَِنلا َوَکلََّملُه َرب نمایلان می گلردد و ظاهلر آیله »َولَمَّ
ا  أَنُظلْر إِلَْیلَک َقاَل لَن تََرانِی َولَللِکِن انُظلْر إِلَی الَْجَبِل َفإِِن اْسلَتَقرَّ َمَکانَُه َفَسلْوَف تََرانِی َفلَمَّ

1 . حقی برسوی، روح البیان، ج4، ص 457.
2 . همان جا .

3 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 111.
4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 561.
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ا أََفاَق َقاَل ُسلْبَحانََک تُْبلُت إِلَْیَک  ا َو َخرَّ ُموَسلی َصِعًقلا َفلَمَّ ُّلُه لِلَْجَبلِل َجَعلَلُه َدکًّ تََجلَّلی َرب
َوأَنَلا أَوَُّل الُْمْؤِمِنیلَن1« بدان اشلارت دارد2؛

چهلار، ملراد از »ظلالل« هیاکل و اجسلاد حقایق روحانلی3 و مقصود از »غلدو و آصال« 
دوام و اسلتمرار اسلت4. در ایلن نلگاه مقصلود از »سلماوات« عاللم ارواح از اهل جبروت 
اسلت و هملان ملکلوت و ارواح مجلرد و مقلدس منظلور اسلت و ملراد از »االرض« عالم 

اجسلاد از جنبنلدگان، انسلان ها و درختلان و همله نفلوس و قوای زمینی هسلتند5. 
واژه طلوع در »َطْوعلاً َو َکْرهلاً« نیلز بله معنلای انقیلاد قلبلی و نقیلض آن کراهت اسلت 
کله بله معنلای رفتلن بله سلوی کاری بلا ابلای نفلس اسلت؛ اصلل کراهلت بله معنای 
ضلد اراده بلوده و در آیله نقیلض طلوع قلرار داده شلده اسلت6. برخی مفسلران ملراد از 
سلجده گزاران از روی اکراه را کافران، منافقان و شلیطان ها و شلخصی که از دار الحرب 
)سلرزمین کفلر( اسلیر شلده باشلد، دانسلته اند7. برخی نیلز کافرانلی را گفته انلد که به 
اجبلار شمشلیر سلجده می کننلد، یلا کافلر در حکم سلجده کننده اسلت؛ زیلرا در عین 
کفلر نیازمنلد خداونلد اسلت و در برابر خدا ذلیل اسلت و ذلتش او را به خضلوع در برابر 
خداونلد فلرا می خوانلد. برخلی نیز سلجده از روی کراهلت را به تغییر حلاالت از عافیت 
بله بیملاری و از بی نیلازی بله فقلر و از حیات به موت دانسلته اند، به سلان خلاك تپه ها 

کله در زیر سلم اسلبان هیچ اختیلاری از خلود ندارند.
 فخلر رازی از جملله موافقلان ایلن تحلیلل، »طلوع« در ایلن آیله را بله حوادثلی چلون 
حیلات و غنا تفسلیر کرده اسلت که طبع ممکنات بلدان تمایل دارد و »کرهلاً« مواردی 
چلون ملوت و فقلر، عمی و حزن و دیگر مکروهاتی را شلامل می شلود که طبع ممکنات 
از آن نفلرت دارد و هلر یلک از اینهلا نیلز بله قضلا و قلدر الهلی و تکوین و ایجلاد وی در 

1 . اعلراف،143: و چلون موسلی بله میعلاد ملا آملد و پلروردگارش بلا او سلخن گفلت، عرض کلرد: »پلروردگارا، خلود را به من 
بنملای تلا بلر تلو بنگلرم.« فرملود: »هرگلز ملرا نخواهلی دیلد، لیکن به کلوه بنگر پلس اگر بر جلای خود قلرار گرفت بله زودی 
ملرا خواهلی دیلد.« پلس چلون پلروردگارش بله کوه جللوه نملود، آن را ریلز ریز سلاخت، و موسلی بیهوش بلر زمیلن افتاد، و 

چلون بله خلود آملد، گفت: »تلو منزهی! بله درگاهلت توبه کلردم و ملن نخسلتین مؤمنانم«.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 30.

3 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج 1، ص 638.
4 .  همان جا.

5 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ص 679.
6 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 235.

7 . حقی برسوی، روح البیان، ج4، ص 457.
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ممکلن حاصلل می شلود و فرد یلارای مقابلله بلا اراده وی را ندارد1. 
ًدا  لَمائِِل ُسلجَّ آیله »أََو لَلْم یَلَرْوا إِلَلی َما َخلََق اهللُ ِمن َشلیْ ءٍ یََتَفیَُّؤا ِظاَللُُه َعِن الَْیِمیِن َو الشَّ
هلِل َو ُهلْم َداِخلُروَن2« نیلز هم مضملون بلا آیله سلوره رعد بلوده3، ولی چگونگی سلجده 
سلایه ها را بله گونله ای روشلن تر تصویلر کرده اسلت. ملراد از »ما َخلَلَق اهللُ ِمْن َشلیْ ءٍ« 
همله موجلودات جانلدار و غیرجانلدار اعلم از گیاهلان، کوه هلا، سلاختمان ها و اجسلام 
ایسلتاده می شلود کله هلر یک بلرای خود سلایه ای دارنلد4. در پاسلخ به این اشلکال که 
چلرا در »ِظاللُلُه« کلمله جملع ظلالل بله ضمیر مفلرد هاء اضافه شلده، طبرسلی گفته 
اسلت: معنلای آن اضافله بله »ذوی ظلالل« یعنلی صاحبان سلایه ها اسلت کله جمع و 
مرجلع آن در آیله عبلارت »ملا َخلَلَق اهللُ ِمْن َشلیْ ءٍ« اسلت؛ یعنی آنچه ضمیلر به آن بر 
می گلردد واحدی اسلت کله از نظر معنلا داللت بر کثلرت دارد5. برخی در معناشناسلی 

داً هللِ( گفته اند: سلایه هر چیزی سلجده آن اسلت6  )ُسلجَّ
برخی هم بر این باورند که سلجده اشلیا غیر از سلایه آنهاسلت و سلجده انسلان، حرکت 
و انتقال سلایه از راسلت و چپ در حال سلجده اسلت7. کلبی مفهوم َدوران سلایه ها8 در 
ایلن آیله را ایلن گونه ترسلیم کرده اسلت کله به هنلگام طلوع خورشلید اگر فلردی رو 
به قبله باشلد سلایه اش جلو اوسلت و در هنگام ارتفاع گرفتن خورشلید سلایه در سمت 
راسلت قلرار می گیلرد و بعلد از آن تلا مدتی پشلت سلر فلرد می آیلد تا اینکله در لحظه 
غروب به سلمت چپ می رسلد. آیه سلوره نحل به کیفیت سلجده سلایه در سلوره رعد 
اشلاره دارد کله همان حرکت سلایه ها از راسلت به چلپ در اثر طلوع و غروب خورشلید 
در صبلح و غلروب اسلت. ایلن سلجده از نلوع تکوینلی بلوده و انقیلاد و اطاعلت پذیری 
سلایه ها از قلدرت الهلی و مسلخر بودن آنها را می رسلاند9، سلجده سلایه مسلتلزم تغّیر 

1 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص30.
2 . نحلل، 48: آیلا بله چیزهایلی کله خلدا آفریده اسلت، ننگریسلته اند که ]چگونله [ سایه هایشلان از راسلت و ]از جوانب [ چپ 

می گلردد، و بلرای خلدا در حلال فروتنی سلر بلر خاك می سلایند؟.
3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 173.

4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 561.
5 . همان جا.

6 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص152.
7 . همان جا.

8 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 561.
9 . همان جا.
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اسلت و آن بله صانعلی دارای قلدرت و عزت ل بدون اینکه مصنوع کسلی باشلد ل داللت 
دارنلد. برخلی آن را بله کوتاه و بلند شلدن طول سلایه در اثر ارتفاع خورشلید داشلته اند 

و آن را از آیلات الهلی شلمرده اند کله بر خداونلد داللت دارند. 
مطابلق یلک نظریله، سلجده در اینجلا قلرار گرفتلن صلورت یلا پیشلانی بلر زمیلن به 
قصلد خضلوع بلرای طلرف مقابل اسلت1، در این صلورت در سلاختار بیانی آیله دو وجه 

اسلت:  محتمل 
اول، آنکله لفلظ آیله هلر چنلد علام اسلت، املا مقصلود از آن خاص بلوده و تنها شلامل 
مؤمنلان می شلود، برخلی مؤمنلان، خداونلد را بلا نشلاط و به سلهولت سلجده می کنند 
و برخلی سلجده برایشلان بلا صعوبلت همراه اسلت، یعنلی نفلس را وادار بله تحمل آن 

می کنلد حلال چله بخواهلد و چله خلودداری کند. 
دوم، اینکله لفلظ، علام و ملراد آیله هلم علام باشلد؛ در ایلن صلورت ایلن اشلکال پیش 
می آیلد همله کسلانی کله در آسلمان ها و زمیلن هسلتند خلدا را سلجده نمی کننلد؛ از 
جملله کافلران. فخلر رازی در پاسلخ بله این اشلکال دو وجه بیان کرده اسلت؛ نخسلت 
آنکله معنلای بخش »وهلل یسلجد«، واجب بودن سلجده در برابر خداوند بر آنهاسلت و از 
وجلوب سلجده بلا وقلوع و حصول آن تعبیر شلده اسلت و دیگر اینکه مراد از سلجده در 
اینجلا تعظیلم و اعتلراف به عبودیت در پیشلگاه خداوند اسلت و هر آنچه در آسلمن ها و 
زمیلن اسلت، به عبودیلت الهی متعرف هسلتند، همانند آیه »َو لَِئن َسلَألَْتُهم مَّلْن َخلََق 

َّلی یُْؤَفُکوَن2«.  لْمَس َو الَْقَمَر لََیُقولُنَّ اهللُ َفأَن َر الشَّ لَماَواِت َواألْْرَض َو َسلخَّ السَّ
در نظریله تفسلیری دیگر، سلجده در این آیه، به معنای انقیلاد و خضوع و امتناع نکردن 
در مقابلل قلدرت و مشلیت الهلی اسلت؛ مطابلق این دیلدگاه، هلر آنچه در آسلمان ها و 
زمیلن اسلت خداونلد را سلجده می کنلد3. بلر پایله این رای سلجده  سلایه ها و کفلار به 
حلرکات و تغییلر حالت هلای آنهلا در موقعیت هلای مختلف حملل می شلود و همه آنها 

دالللت دارنلد بلر اینکه آنهلا خالقی دارند که تدبیر کننده معیشلت ایشلان اسلت4. 
1 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 235؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 29.

2 . عنکبلوت، 61: و اگلر از ایشلان بپرسلی: »چله کسلی آسلمان ها و زمیلن را آفریلده و خورشلید و ملاه را ]چنیلن [ رام کلرده 
اسلت؟« حتملاً خواهنلد گفلت: »اهلل« پلس چگونله ]از حلقّ [ بازگردانیلده می شلوند؟.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 30.
4 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص 235 ل 234.
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فخلر رازی نظریله دوم را چنیلن تقریر کرده اسلت که غیر خداوند، ممکن ذاتی اسلت و 
نسلبت ماهیلت آن بلا عدم و وجود یکسلان اسلت و رجحان هلر کدام بر دیگلری امتناع 
دارد، مگلر اینکله موجلد و مؤثری بلر آن تأثیر گذارد، پس غیر خداونلد ایجاد و اعدامش 
بله عنایلت و تأثیلر اوسلت و تأثیلر وی در همه ممکنات نافذ اسلت و این همان سلجده 
ممکنلات بلرای خداوند اسلت کله تواضع، خضلوع و انقیاد آنلان را به خداوند می رسلاند 
لماواِت  و مفهلوم ایلن آیله مشلابه آیلات »َوقالُوا اتََّخلَذ اهللُ َولَداً ُسلْبحانَُه بَلْل لَُه ما فِی السَّ
لماواِت َو  َو األْْرِض ُکلٌّ لَلُه قانُِتلوَن1« و »أََفَغْیلَر دیلِن اهللِ یَْبُغلوَن َو لَلُه أَْسللََم َملْن فِی السَّ

األْْرِض َطْوعلًا َو َکْرهاً َو إِلَْیِه یُْرَجُعوَن2« اسلت3. 

سجده«گیاهان«و«درختان««
لَجُر یَْسلُجداِن4«، عملل سلجده بله دو پدیده »نجم« و »شلجر«  در آیله »َو النَّْجلُم َو الشَّ
نسلبت داده شلده اسلت کله در بیان ملراد از آن دو، میان مفسلران اختلالف نظر وجود 
دارد. شلیخ طوسلی بر این باور اسلت که مراد از »نجم« در اینجا گیاه رسلتنی از زمین 
اسلت کله سلاقه نداشلته باشلد و ایلن رأی ابن عباس اسلت. برخلی چون مجاهلد آن را 
سلتاره آسلمان گفته انلد، وللی قلول اول، قوی تلر ،اسلت بله دلیل همنشلینی بلا کلمه 
»شلجر« کله بله معنلای درختلی دارای سلاقه بلرگ و شلاخه اسلت. سلجده آن دو هم 
بدیلن معناسلت کله داللت بلر حدوث خودشلان دارند که آفریلدگاری انلواع خوردنی ها 
را در سلاقه و میوه هایشلان بلرای انسلان ها و حیوانلات قلرار داده اسلت و چیلزی گویاتر 
از ایلن در فراخوانلدن بلرای خضلوع و عبادت برای کسلی کله این همه نعملت را ارزانی 
داشلته، وجود ندارد. مفسلرانی از تابعان نیز سلجده نجم و شلجر را سلجده سایه هایشان 
بله هنلگام طلوع و غروب خورشلید گفته اند کله داللت بر حدوث آن دو دارد و مسلتلزم 

خضلوع در برابلر قدرتی اسلت که سلایه را بلرای آنها پدید آورده اسلت5.

1 . بقلره، 116: و گفتنلد: »خداونلد فرزنلدی بلرای خلود اختیار کرده اسلت.« او منّزه اسلت. بلکله هر چه در آسلمان ها و زمین 
اسلت، از آِن اوسلت، ]و[ همله فرمانپذیر اویند.

2 . آل عملران، 83: آیلا جلز دیلن خلدا را می جوینلد؟ بلا آنکله هلر کله در آسلمان ها و زمین اسلت خواه و ناخواه سلر بله فرمان 
او نهلاده اسلت، و بله سلوی او بازگردانیده می شلوند.

3 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج19، ص 30.
4 . الرحمن، 6: و بوته و درخت چهره سایانند.

5 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص 464.
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سجده«فرشتگان««
لماواِت َو األْْرِض َطْوعاً َو َکْرهاً َو ِظاللُُهْم بِالُْغُدوِّ َو اآْلصاِل1( ُد َمْن فِی السَّ در آیه)َوهلِل یَْسلجُ

مقصلود از موجلودات آسلمانی، فرشلتگان هسلتند کله خداوند را از روی شلوق سلجده 
می کننلد2. عملوِم »َملن« موصولله، عموم عرفی اسلت کله از آن کثرت اراده می شلود3. 
آنچله تلا بله اینجلا بیلان شلده سلجده غیر انسلان بلرای خداونلد بلود که بخلش قابل 
توجهلی از آیلات قلرآن بله آن اختصاص داشلت. قرآن از تذکلر به این ملوارد قصد تنّبه 
انسلان را دارد که وی به یاد داشلته باشلد موجودات هسلتی در هر رتبه و شلأنی به یک 
زبان و حالتی ستایشلگر خداوند هسلتند و بهتر اسلت انسلان از روی شلوق و آگاهی، به 
سلان دیگلر موجلودات هسلتی بلرای تعالی خلود هم که شلده اسلت به سلتایش الهی 
بپلردازد. بخشلی از آیلات بله سلجده انسلان اشلاره دارنلد کله در ادامله به بررسلی آنها 

می پردازیلم.

سجده«انسان««
 سلجده انسلان برای خداوند در هر موقعیتی امری پسلندیده و مسلتحب و در مواردی 
هماننلد نملاز واجب اسلت؛ سلجده در نملاز از جمله عبادت هایی اسلت که قصلد در آن 
شلرط اسلت و اگر به غیر انگیزه تعظیم همانند سلخریه و اسلتهزا انجام شلود، سلجده 
حقیقلی نیسلت.4 هلر چنلد از آیلات قلرآن جهت خاصلی از جهلات جغرافیایلی هنگام 
سلجده کلردن بیلان نشلده اسلت، ولی اگر سلجده در حلال نماز باشلد باید شلرط قبله 
َِّینَّلَک قِْبلًَه  لَماء َفلَُنَول رعایلت شلود. ایلن معنا از آیلات »َقْد نَلَری تََقلُّلَب َوْجِهَک فِلی السَّ
ُّواْ ُوُجِوَهُکْم َشلْطَره5ُ«،  تَْرَضاَهلا َفلَولِّ َوْجَهَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم َوَحْیُث َما ُکنُتلْم َفَول
ِّلَک َوَما  َّلُه لَلَْحقُّ ِمن رَّب » َوِملْن َحْیلُث َخَرْجلَت َفلَولِّ َوْجَهلَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم َوإِن

1 . رعلد، 15: و هلر کله در آسلمان ها و زمیلن اسلت- خلواه و ناخلواه- بلا سایه هایشلان، باملدادان و شلامگاهان، بلرای خلدا 
سلجده می کننلد.

2 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 172.
3 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 110.

4 7. مشکینی، علی اکبر، مصطلحات الفقه، ص 296.
5 . بقلره، 144: ملا ]بله هلر سلو[ گردانیلدِن رویلت در آسلمان را نیلک می بینیلم. پلس ]بلاش تلا[ تلو را بله قبلله ای کله بدان 
خشلنود شلوی برگردانیلم؛ پلس روی خلود را به سلوی مسلجدالحرام کن؛ و هر جلا بودید، روی خلود را به سلوی آن بگردانید. 
در حقیقلت، اهلل کتلاب نیلک می داننلد کله ایلن ]تغییر قبلله[ از جانب پروردگارشلان ]بجا و[ درسلت اسلت؛ و خلدا از آنچه 

می کننلد غافلل نیسلت.
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لا تَْعَمُللوَن1« و »َوِملْن َحْیُث َخَرْجلَت َفَولِّ َوْجَهَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحَراِم  اهللُ بَِغافِللٍ َعمَّ
ُّلواْ ُوُجوَهُکلْم َشلْطَرُه2« قابلل اسلتنباط اسلت. اما اگر نوعلی اظهار  َوَحْیلُث َملا ُکنُتلْم َفَول
خضلوع و تعظیلم خداونلد باشلد، ظاهلراً برای آن شلرطی از نظر  جهت نیسلت. شلاید 
ُّواْ َفَثمَّ َوْجلُه اهلل إِنَّ اهللَ َواِسلٌع َعلِیٌم3«  از ملالك آیله »َوهلِل الَْمْشلِرُق َوالَْمْغلِرُب َفَأیَْنَملا تَُول
بتلوان بلرای ایلن حکم اسلتفاده کلرد. هم چنین مطابلق داللت ظاهلری آیله »َواتَِّخُذواْ 
ائِِفیَن  لَرا بَْیِتلَی لِلطَّ َقلاِم إِبَْراِهیلَم ُمَصلًّلی َوَعِهْدنَلا إِلَلی إِبَْراِهیلَم َوإِْسلَماِعیَل أَن َطهِّ ِملن مَّ

ود4ِ« محل سلجده باید طهارت شلرعی داشلته باشلد.  لجُ ِع السُّ َوالَْعاِکِفیلَن َوالرُّکَّ
دربلاره ذکلر سلجده نیز گفته شلده اسلت وقتی آیه اول سلوره اعلی »سلّبح اسلم ربّک 
األعللی« نلازل شلد، پیامبلر فرملود: آن را در سلجده های خلود قلرار دهیلد5. از آنجلا 
کله تواضلع در سلجده بیشلتر از رکلوع اسلت؛ از ایلن رو ضروری اسلت ذکلر آن مبالغه 
بیشلتری داشلته باشلد؛ هماننلد اعللی؛ وللی ذکلر رکلوع لفلظ عظیلم اسلت و مبالغله 
ندارد6. همچنین در روایات از طریق اهل سلنت نقل شلده اسلت که وقتی آیه »َفَسلبِّْح 
 ِّلَک الَْعِظیلم« دو بلار بله ترتیلب در آیلات 74 و 96 واقعه نازل شلد، پیامبر بِاْسلِم َرب

فرملود: اوللی را ذکلر رکلوع و دوملی را ذکلر سلجده ها قلرار دهید.
از طریلق شلیعه نیلز از املام صادق نقل اسلت که فرملود: ذکر رکوع »سلبحان ربی 
العظیلم« و ذکلر سلجده »سلبحان ربّلی األعللی« اسلت و یکبلار گفتنش واجب و سله 
بلار آن مسلتحب اسلت. روایلات شلیعه و سلّنی داللت دارند کله این اذکار خلاص رکوع 
و سلجده اند؛ هلر چنلد »و بحملده« در آن دو حلذف شلده اسلت، وللی روایلات مقبول 
دیگلری دالللت بلر وجلود ایلن تعبیلر در اذکار رکلوع و سلجده دارنلد. هر چنلد مطلق 
1 . بقلره، 149: و از هلر کجلا بیلرون آملدی، روی خلود را بله سلوی مسلجدالحرام بگلردان، و البته ایلن ]فرمان[ حق اسلت و از 

جانلب پلروردگار تلو اسلت و خداونلد از آنچله می کنید غافل نیسلت.
2 . بقلره،150: و از هلر کجلا بیلرون آملدی، ]بله هنلگام نملاز[ روی خلود را به سلمت مسلجدالحرام بگلردان؛ و هر کجلا بودید 
روی هلای خلود را بله سلوی آن بگردانیلد، تا بلرای مردم ل غیر از ستمگرانشلان ل بر شلما حجتی نباشلد. پس، از آنان نترسلید، 

و از ملن بترسلید، تلا نعملت خلود را بر شلما کاملل گردانم، و باشلد که هدایت شلوید.
3 . بقلره، 115: و مشلرق و مغلرب از آِن خداسلت؛ پلس بله هلر سلو رو کنیلد، آنجلا روی ]بله[ خداسلت. آری، خدا گشایشلگر 

داناسلت.
4 . بقلره، 125: و چلون خانله ]کعبله[ را بلرای ملردم محلل اجتماع و ]جای[ امنلی قرار دادیلم، ]و فرمودیم:[ در مقلام ابراهیم، 
نمازگاهلی بلرای خلود اختیلار کنیلد«، و به ابراهیم و اسلماعیل فرمان دادیلم که: »خانه مرا بلرای طواف کننلدگان و معتکفان 

و رکلوع و سلجودکنندگان پاکیزه کنید.«
5 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 329.

6 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج1، ص283.
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تسلبیح یلا ذکلر نیلز بعید نیسلت کفایت کننده باشلد، ولی احتیلاط اقتضا دارد سله بار 
بله هملراه »بحمده« گفته شلود1.

المسلاجد بله اعضلای هفتگانه بدن انسلانی کله در حالت سلجده با زمین اتصلال دارند 
اطلالق می شلود کله عبارت انلد از: پیشلانی، بینلی، کلف دسلتان، زانلوان، و پاهلا2. این 
واژه در آیله »َوأَنَّ الَْمسلاِجَد هللِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلدا3ً« بله همیلن معنا بله کار رفته 
اسلت. معناشناسلانی چون فّراء و زّجاج مقصود از مسلاجد را شلش عضو از اعضای بدن 
آدملی هنلگام سلجده گفته اند بدون بینلی. راوندی گفته اسلت که در روایلات امامیه از 
اهلل بیلت تفصیللی بر آن افزوده شلده اسلت که سلجده بر هفت عضلو، بزرگ ترین 
فریضله اسلت و تفصیلل این گونله اسلت کله به جلای دو پلا، زانوان و دو سلر انگشلتان 
پاهلا آملده اسلت. معنلا آیه هلم این اسلت که با ایلن اعضا غیلر خداوند را نباید سلجده 
کلرد یلا نملاز جلز برای خلدا واجب نیسلت؛ زیلرا عبادت اسلت. سلجده بر ایلن اعضای 
 هفتگانله واجلب اسلت و قلرار دادن بینلی بر روی زمین مسلتحب اسلت و اهل بیت
از ایلن معنلا را بله طور کنایی »مالیلدن بینی بر خلاك« گفته  اند. اینکله برخی گفته اند 
بینلی و پیشلانی بلر روی یک اسلتخوان قرار دارنلد و نمازی که در آن بینلی به آنچه که 

پیشلانی بلر آن قرار می گیرد مالیده نشلود، درسلت نیسلت. 
راوندی این رأی را به معنای شلّدت تأکید در بیان اسلتحباب گرفته اسلت4. البته اقوال 
دیگلر نیلز در معناشناسلی آن گفته شلده اسلت. طبرسلی گویلد معنای آیه این اسلت 
کله کسلی را بلرای خداونلد در مکان هایلی کله بلرای عبلادت و نملاز بنا شلده شلریک 
قلرار ندهیلد5 هماننلد مسلیحیان در کلیسلاها و مشلرکان در کعبه، از این رو مسلجد را 
بیلت اهلل می گوینلد. البتله افزون بلر مسلاجد و نمازخانله، مکان هایی که پیلروان ادیان 
دیگلر نیلز بلرای عبلادت بنلا کرده اند نیز داخلل در این آیه اسلت. همچنین آیله مانع از 
ایلن نیسلت کله نام هلای ایلن مکان ها و مسلاجد به غیر خلدا، هماننلد بانلی آن، مکان 

1 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ج1، ص127.
2 . سعدی، القاموس الفقهی، ص 167.

3 . جن، 18: و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مخوانید.
4 . راوندی، فقه القرآن، ج1، ص 109 ل 110.

5 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 560؛ حقی برسوی، روح البیان، ج10، ص 231.
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خلاص و املور اعتبلاری دیگلر اضافله گردد یا نسلبت داده شلود1. در حقیقت به شلرك 
در عبادت اشلاره دارد. 

دیدگاه هلای دیگلر این گونه انلد کله مقصود از مسلاجد، مواضلع هفتگانه سلجده از بدن 
آدملی اسلت کله خداوند هنگام خلقلت، آنها را به خود اختصاص داده اسلت و شایسلته 
 نیسلت بلا آنها جز برای خدا سلجده شلود. این معنلا در روایتی در پاسلخ امام جواد

بله پرسلش معتصم از آن حضرت نیز گزارش شلده اسلت.
قلول دیگلر آن اسلت کله مراد بقلاع متبرکه  باشلد و دلیل آن این اسلت کله همه زمین 
بلرای پیامبلر مسلجد قلرار داده شلده اسلت؛ از این رو، شلأن نلزول آیه ایلن قول را 
پرسلش یلک جلن از پیامبلر می داند که پرسلید: برای ما بله دلیلل دوری راه امکان 
حضلور در مسلجد شلما و نملاز بلا شلما وجود نلدارد؛ اینجلا بود کله این آیه نازل شلد. 
بنلا بلر قلول دیگلر، ملراد از مسلاجد، نمازها هسلتند کله تنها بلرای خداونلد اختصاص 
دارنلد2. در نلگاه محقلق اردبیللی کله ملراد از مسلاجد، اعضلای هفتگانه هنگام سلجده 
اسلت و مؤیلد آن روایلت نبلوی »أملرت ان اسلجد علی سلبعه آراب« اسلت کله این از 
املام باقلر نیز روایت شلده اسلت. معنای آیه در این قول چنین اسلت کله این اعضا 
بلرای خداونلد خللق شلده اند؛ از ایلن رو، در هنگام سلجده با آنها کسلی را شلریک خدا 
قلرار ندهیلد. البتله ظاهلر آیله همین مسلاجد معروف اسلت که برخلی هلم گفته اند و 
معنلا چنیلن اسلت که مسلاجد اختصلاص به خداونلد دارنلد و در آنها غیر خلدا را نباید 
عبلادت کلرد. قلول دیگلر همله بقلاع زمین اسلت و قول بله اینکه ملراد از آن مسلاجد، 
مسلجد الحرام باشلد، بر این اسلاس که مسلجد الحرام، قبله دیگر مسلاجد باشلد، قولی 

است3.  بعید 
ابلن عربلی تحلت تأثیر نگرش عرفانی خلود مقصود از مسلاجد در آیه یاد شلده را، مقام 
کملال هلر قلوه ای دانسلته اسلت که هملان هیئلت اذعلان و اعترافش برای قلب اسلت 
کله بله منزلله سلجده اسلت4. در روایتلی منسلوب بله املام کاظلم نیز مسلاجد بر 

1 . حقی برسوی، همان جا.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 560.

3 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ج1، ص 126ل 127.
4 . ابن عربی، تفسیر ابن عربی، ج 2، ص 715.
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اوصیا تطبیق داده شلده اسلت1.
داً«، سلجده در نماز پلس از رکوع اسلت و رکوع  عاً ُسلجَّ مطابلق ظاهلر آیلات »تَراُهلْم ُرکَّ
بلر سلجده مقلدم اسلت. طبرسلی مفهلوم ایلن آیله را اِخبلار از کثلرت خوانلدن نماز و 
مداوملت بلر آن دانسلته اسلت2. وللی در ظاهلر برخلی آیات هماننلد »یلا َمْریَلُم اْقُنتی  
اِکعیلَن3« سلجده بلر رکلوع مقلدم شلده اسلت. این  ِّلکِ َو اْسلُجدی َو اْرَکعلی  َملَع الرَّ لَِرب
تقدیلم بله معنلای ترتیلب نیسلت؛ زیلرا کاربلرد واو در ایلن ملوارد بله معنلای ترتیلب 
نیسلت؛ کاربلرد واو در اشلیای متغایلر هماننلد تثنیله در املور متماثلل اسلت و صرفلاً 
موجلب جملع و اشلتراك دو چیلز با یکدیگلر در امری می شلود. مراد آیه این اسلت که 
هماننلد سلجده گزاران و رکوع کننلدگان عملل کن نه این کله آیه امر به مریم باشلد 
کله در نملاز جماعت بلا دیگر نمازگزاران سلجده و رکوع کند؛4 هر چند برخی مفسلران 

چلون جبائلی آن را بله معنلای امر بله نماز جماعلت نیز دانسلته اند5.

1 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج4، ص 209.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 192.

3 . آل عمران، 43: »ای مریم، فرمانبِر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما.«.
4 . رشید رضا،  المنار، ج3، ص 300.

5 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 746.
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مقصلود از عنلوان جنسلیت و مسلجد در ایلن فصلل، جایلگاه جنیسلت در آموزه هلای 
قرآنی مسلجد اسلت. تبیین نگرش قرآن به رابطه جنسلیت با مسلجد، یکی از مسلائل 
مهلم مسلجدپژوهی اسلت کله در این فصل بلدان پرداخته می شلود. دیلدگاه غالب این 
اسلت کله مسلجد مکانلی مردانله اسلت و از ایلن رو، اصل بر حضلور مردان در مسلجد 
اسلت و حضلور زنلان بله عنلوان فرع یلا استثناسلت. حتی ممکن اسلت از ظاهلر برخی 
گزاره هلای دینلی چنیلن به ذهلن آید که بهتلر اسلت زن عبادت های خلود را در منزل 
به جلای آورد و حضلور در مسلجد، اختصاصلی ملردان اسلت. برخی جریان های نا آشلنا 
بلا آموزه هلای اصیلل قرآنی درباره مسلجد ایلن پنداره را بله عنوان فرهنلگ دینی تلقی 
کلرده و سلبک زندگلی زنلان مسللمان را بلر آن اسلتوار سلاخته اند. این پنلداره نادقیق 
سلبب محرومیلت زنلان از حضور در مسلجد و بهره منلدی از مواهب معنلوی و معرفتی 
آن شلده اسلت کله بله قطلع در سلطح رشلد ایمانی و شلناختی زنلان جامعه اسلالمی 
تأثیلرات منفلی گذاشلته اسلت. از ایلن رو، مبحث این گفتلار صرفاً نظری نیسلت، بلکه 
بازتاب هلای اجتماعلی و فرهنگلی دارد و امروزه نیز یکی از مسلائل سلبک زندگی دینی 

بله شلمار می آید.
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1«.«جلوه«های«حضور«زن«در«مسجد
واقعیلت ایلن اسلت کله پلس از بررسلی فلراوان در آیلات قلرآن، گلزاره ای صریلح در 
معنلای جلواز یلا حضلور نیافتلن زن در مسلجد یافت نشلد. بله بیلان دیگلر، نگارنده به 
آیله ای کله مسلئله یلا موضلوع اصلی آن بیان حکم حضور زن در مسلجد باشلد، دسلت 
نیافلت. البتله ایلن داوری بدان معنا نیسلت کله در قرآن به این مسلئله پرداخته نشلده 
اسلت، بلکله از براینلد مجموعلی آیلات می تلوان به این برداشلت رسلید که قلرآن ورود 
بله ایلن مسلئله داشلته، ولی روش تشلریع و تبییلن قرآن مسلتقیم و به تصریلح نبوده 
اسلت. حتلی می تلوان ادعلا کلرد کله اصل مسلئله حضلور زن در مسلجد از دیلد قرآن 
املری مسللّم بلوده و برای همین وارد آن نشلده اسلت، بلکله به شلرایط عمومی حضور 
زن اشلاراتی دارد. از ایلن رو، می تلوان چنیلن گفلت کله در قلرآن آیه ای صریلح در منع 
حضلور زنلان در مسلاجد نلدارد. هم چنیلن از مفلاد و مفاهیلم آیات مرتبط به مسلجد و 
آیلات النسلاء چنیلن منعی به دسلت نیاملد. از این رو، آیلات قرآن به دالللت منطوقی و 
مفهوملی دربلاره حضور نیافتن زن در مسلجد نظلری ندارند. حتی شلرط یا قید خاصی 
نیلز وجلود نلدارد، بلکله شلرایط عمومی حضلور زن در خلارج از منلزل در این مسلئله 
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نیلز حاکلم اسلت. افلزون بر نبلودن منع قلرآن از دالللت منطوقلی و مفهوملی، از آیات 
متعلددی چنیلن بله ذهلن می آیلد کله قلرآن نه تنهلا موافلق با حضلور زن در مسلجد 
اسلت، بلکله آن را از اوصاف زنان پارسلا دانسلته اسلت و بلا زبانی مدح آمیلز به توصیف 

سلیره برخلی از ایلن بانوان پرداخته اسلت. 

«هاجر،«مجاور«کعبه««
چنان کله روشلن اسلت قلرآن بلا حضلور زن در اماکلن معنلوی همچلون همجلواری با 
خانله خلدا، بیلت الَمْقلدس نه تنها مخالفتی نداشلته اسلت بلکه به تلویلح موافقت خود 
را نیلز اعلالم داشلته اسلت. افلزون بلر داسلتان مریم کله خادم بیلت الَمْقلدس بوده 
اسلت، قلرآن از مجلاورت همسلر ابراهیلم در کنلار کعبه نیز یلاد کرده اسلت. از این 
رو، می تلوان نخسلتین رد پلای حضلور و مجاورت زنلان در اماکن مقدس را در سلکونت 
ِّی أَْسلَکْنُت ِمْن  هاجلر و فرزنلدش اسلماعیل در کنلار کعبه جسلتجو کرد. آیله »َربَّنلا إِن
لالَه َفاْجَعْل أَْفِئلَدًه ِمَن  ِم َربَّنلا لُِیقیُموا الصَّ ُذرِّیَّتلی  بِلواٍد َغْیلِر ذی َزْرٍع ِعْنلَد بَْیِتلَک الُْمَحلرَّ
النَّلاِس تَْهلوی إِلَْیِهلْم َو اْرُزْقُهْم ِملَن الثََّمراِت لََعلَُّهْم یَْشلُکُروَن1« به ایلن حقیقت تاریخی 
چنیلن اشلاره دارد کله ابراهیم به دسلتور خداوند این بانو را همراه اسلماعیل، پسلر 
بزرگلش، در مکله مکرمه مسلتقر سلاخت تلا نملاز را در آن برپلا دارند2. هر چنلد بنا به 
قوللی در ایلن دوره هنلوز مکله خاللی از سلکنه بوده اسلت، وللی در اثر تالش هلای این 
بانلو و اسلماعیل و بلاز سلازی خانله خدا از سلوی ابراهیم هملراه آن همسلر و فرزندش، 

بله مکانلی برای عبلادت و معنویت تبدیل شلد3. 

مریم در«بیت«الَمْقدس««
اِکعین4َ« به بیان منزلت برجسلته  ِِّک َو اْسلُجدی َو اْرَکعی  َمَع الرَّ آیله » یلا َمْریَُم اْقُنتی  لَِرب

1 .  ابراهیلم، 37:  پلروردگارا، ملن ]یکلی از[ فرزندانلم را در دّره ای بی کشلت، نلزد خانه محترم تو، سلکونت دادم. پلروردگارا، تا 
نملاز را بله پلا دارنلد، پلس دل هلای برخی از ملردم را به سلوی آنان گرایلش ده و آنلان را از محصلوالت ]مورد نیازشلان [ روزی 

ده، باشلد که سپاسلگزاری کنند.
2 .  مقاتلل بلن سللیمان، تفسلیر مقاتلل بن سللیمان، ج 2، ص: 408؛ طبری، جامع البیان فی تفسلیر القلرآن، ج 13، ص: 152؛ 

طبرسلی، مجملع البیان فی تفسلیر القلرآن، ج 6، ص: 489؛ بحرانی، البرهان فی تفسلیر القلرآن، ج 3، ص: 312.
3 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 3، ص: 1121.

4 . آل عمران، 43: »ای مریم، فرمانبِر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما.«.
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مریلم نلزد خداونلد اشلاره دارد که وی را شایسلته خطلاب وحیانی سلاخته و بر زنان 
روزگار خویش فضلیت بخشلیده اسلت1. برابر دیدگاه مفسلران پیشلین مقصود از امر به 
سلجد و رکلوع مریلم در ایلن آیه، نملاز گلزاردن او همراه دیگلران در بیلت الَمْقدس 
اسلت: »یعنلی ملع المصلین فی بیلت الَمْقدس«.2 ابوحیان اندلسلی همیلن مضمن را با 
بیانلی دیگر آورده اسلت: »المعنلی: و لتکن صالتک مع المصلین أی فلی الجماعه، أی و 
انظملی نفسلک فی جملله المصلین، و کونی معهلم و فی عدادهلم، و ال تکونی فی عداد 
غیرهلم3«. مفسلران امامیله نیلز همیلن معنلا را پذیرفته انلد4. برابر داللت ظاهلری این 
آیله و نظریله مفسلران فریقیلن، مریلم از سلوی خداوند بله حضور در نملاز جماعت 
در مکانلی عموملی بله نام بیت الَمْقدس امر شلده اسلت. دسلتور الهی نه تنهلا بر جواز، 
بلکله بلر مطلوبیت این حضور داللت دارد. روشلن اسلت کله در بیت الَمْقلدس مردان و 
زنلان نمازگلزاری غیلر از مریلم نیز حضور داشلتند و بله داللت تلویحی جلواز حضور 
دیگلر زنلان مؤملن در مسلجد یلا مکان هلای معلروف به عبلادت را می رسلاند. بله بیان 
دیگلر، ایلن آیله، اخبلار از جلواز قبلی ایلن حضور بلوده و فقط تأکیدی اسلت بلر اینکه 
مریلم نیلز در شلمار نمازگلزاران جماعلت بوده اسلت. هم چنیلن از این آیله می توان 
مطلوبیلت عبادت هلای جمعلی چلون نماز جماعت را اسلتنباط کلرد؛ از ایلن رو، برخی 

مفسلران از این آیه مشلروعیت نملاز جماعت را اسلتنباط کرده اند5. 
البتله ممکلن اسلت اشلکال شلود کله نماز جماعت مسلتحب اسلت و املر، در ایلن آیه 
ارشلادی اسلت، نله موللوی؛ از ایلن رو، نمی تلوان از آن جلواز حضلور زن در مسلجد را 
اسلتنباط کلرد. پاسلخ این اسلت که اوالً ممکن اسلت در شلریعت زکریلا اقامه نماز 
فقلط در مسلجد روا بلوده اسلت، چنان کله از برخی ادله دیگلر نیز چنین بلر می آید که 
اقامله نملاز در غیلر از مسلجد از اختصاص هلای آیین اسلالم بوده و در شلرایع پیشلین 

1 . بلرای دیلدن مسلتندات روایلی شلیعه و سلّنی بنگرید: بحرانلی، البرهان فی تفسلیر القلرآن، ج 4، ص: 734؛ طبلری، جامع 
البیلان فی تفسلیر القلرآن، ج 3، ص: 182.

2 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 1، ص: 276.
3 .  ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج 3، ص: 148.

4 . طبرسلی، مجملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 2، ص: 746؛ رازی، روض الجنلان و روح الجنان فی تفسلیرالقرآن، ج 4، ص: 
320؛ مکارم شلیرازی، و دیگران، تفسلیر نمونله، ج 2، ص: 543.

5 . شوکانی، فتح القدیر، ج 1، ص: 388.
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اقامله نملاز در غیلر از مکان هلای مقلدس جایلز نبلوده اسلت1. دوم، بر فرض مسلتحب 
بلودن، بله طلرق اولویلت بر جلواز و مطلوبیلت حضلور زن برای انجلام نمازهلای واجب 
در مسلجد نیلز دالللت دارد؛ بله ایلن بیلان کله وقتلی خداونلد انجلام مسلتحبی را در 
مسلجد دوسلت ملی دارد، بله طریلق اولی انجلام واجبات در مسلجد را بیشلتر دوسلت 
خواهلد داشلت. البتله بله نظر می آید مشلارکت مریلم در نملاِز واجب بوده اسلت، نه 
مسلتحبی؛ زیلرا عبادت هلای مسلتحبی املر اختیاری بلوده و اقامله آن بله جماعت روا 

. نیستند

زنان«در«حج«و«اعتکاف««
حضلور زنلان بلرای انجام حج واجلب از دیگلر جلوه های این جلواز در گزاره هلای قرآنی 
اسلت کله ریشله در ادیلان پیش از اسلالم داشلته و اسلالم نیلز آن را تأیید کرده اسلت. 
آیلات تشلریع کننده حلج واجلب که از آنهلا لزوم حضور ملردان و زنان دارای شلرایط در 
مراسلم حلج اسلتنباط می شلود، از دیگر مسلتندات قرآنی برای اکتشلاف دیلدگاه قرآن 
در مسلئله جلواز حضلور زن در مکان هلای معنلوی و مراسلم مذهبلی اسلت. اطالق آیه 
»فیلِه آیلاٌت بَیِّنلاٌت َمقلاُم إِبْراهیلَم َو َملْن َدَخلَلُه کاَن آِمنلاً َو هلِلِ َعلَلی النَّاِس ِحلجُّ الَْبْیِت 
َملِن اْسلَتطاَع إِلَْیلِه َسلبیاًل َو َملْن َکَفلَر َفلإِنَّ اهللَ َغِنیٌّ َعلِن الْعالَمیلَن2« دلیل روشلنی بر 
ایلن مدعاسلت و شلماری از مفسلران و فقیهان در تفسلیر»... َعلَلی النَّلاِس...« آن را عام 
در زن و ملرد مکللف دانسلته اند3. هلر چنلد برخلی در صورت خلوف از ضرر، حلج زن را 
مشلروط بله متأهلل یلا حضور بله هملراه محرم یلا زنان معتملد دانسلته اند4. آیلات »َو 
أَذِّْن فِلی النَّلاِس بِالَْحلجِّ یَْأتُلوَك ِرجلااًل َو َعللی  ُکلِّ ضاِمٍر یَْأتِیَن ِملْن ُکلِّ َفلجٍّ َعِمیٍق...5«، 
ْعُلوَملاٌت َفَملن َفَرَض فِیِهلنَّ الَحجَّ َفاَل  لواْ الَحلجَّ َو الُْعْملَرَه هلل...6« و »الَْحلجُّ أَْشلُهٌر مَّ »َو أَتِمُّ

1 . القمی، تفسیر قمی، ج1، ص 242؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص: 117.
2 . آل عملران، 97: در آن، نشلانه هایی روشلن اسلت ]از جملله [ مقلام ابراهیلم اسلت و هر کله در آن درآید در امان اسلت و برای 
خلدا، حلج آن خانله، بلر عهلده مردم اسلت ]البته بر[ کسلی کله بتواند به سلوی آن راه یابلد. و هر که کفلر ورزد، یقینلاً خداوند 

از جهانیلان بی نیاز اسلت.
3 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص: 287؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج 5، ص: 273.

4 . کیاهراسی، أحکام القرآن، ج 2، ص: 294.
5 . حج، 27.

6 . بقره، 196 و برای خدا حّج و عمره را به پایان رسانید.
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...1« هماننلد آیه پیشلین در این حکم مشلترك  َرَفلَث َو اَل ُفُسلوَق َو اَل ِجلَداَل فلِی الَحلجَّ
هسلتند. از آیله اخیلر که به طور خاص بر منع رابطه جنسلی با همسلر در دوره مراسلم 
حلج تصریلح دارد، ایلن نکتله به دسلت می آید کله اصل حضور زنلان با ملرداِن خود در 
مراسلم حلج مفلروض و مقبلول خداونلد بوده اسلت و فقط بلر حرمت ایلن رابطه تأکید 

کرده اسلت. 
بله همیلن سلان در آیلات تشلریع اعتلکاف، چلون »... َو ال تَُباِشلُروُهنَّ َو أَنُْتلْم عاِکُفلوَن 
فِلی الَْمسلاِجد...2« نیلز بلر ممنوعیلت رابطه با همسلر تأکید شلده اسلت که بله داللت 
تلویحلی جلواز حضلور زن در مسلجد بلرای انجلام عبلادت مسلتحبی چون اعتلکاف را 
می رسلاند. هلم چنیلن اطلالق آیلات اعتلکاف نیز بلر جلواز و مطلوبیت حضلور زنان در 

مسلاجد داللت دارد.
ایلن ادلله نشلان می دهلد کله از نگاه قرآن جنسلیت، شلرط حضور در مسلجد نیسلت 
و زن یلا ملرد بلودن، مانعلی بلرای حضور در ایلن مکان مقلدس نخواهد بلود. بلکه آنچه 
شلرط اسلت ایملان به خداوند و رعایت شلئون این مکان مقدس اسلت؛ از ایلن رو، زنان 
و ملردان فاقلد طهلارت شلرعی حق تلردد در ایلن مکان هلا را ندارنلد. یا زنلان و مردان 
مشلرك بله دلیلل خباثت باطنی حلق ورود به این ملکان را ندارند. در نتیجله، زن بودن 
مانلع حضلور در مسلجد نیسلت، وللی زنان جلوان و متأهل بایلد عموم شلرایط و احکام 
تلردد در خلارج از منلزل، همانند اصل پوشلش و عفاف در رفتار و گفتلار را رعایت کنند 
و ایلن اختصاصلی به مسلجد ندارند، بلکله هماره یلک زن مؤمن در خلارج از منزل باید 
عفلاف را در منش هلا و کنش هلای خلود به عنوان قاعلده زّرین اخلالق اجتماعی رعایت 
کنلد. زنلی کله قصد حضور در مسلجد دارد به سلان زنان علادی و بی التفلات به احکام 
روابلط زن و ملرد نیسلت، بلکله زنی شلیفته معنویت و تعاللی معرفتی اسلت؛ از این رو، 
نبایلد بله بهانله ارتبلاط با نا محلرم، مانع حضور زنان در مسلجد شلد. هم چنین سلیره 
نبلوی و معصوملان نیز در مسلئله حضور زنلان باید به عنوان معیاری اسلتوار، مالك 
عملل و داوری ملا قلرار گیرد. حضور فاطمه در مسلجد و ایراد خطبله فدکی، و وجود 

1 . بقلره، 197 حلّج در ماه هلای معیّنلی اسلت. پلس هلر کلس در ایلن ]ملاه [ ها، حلّج را ]بر خلود[ واجلب گردانلد، ]بداند که [ 
در اثنلای حلّج، همبسلتری و گنلاه و جدال ]روا[ نیسلت.

2 . بقره، 197.... و در حالی که در مساجد معتکف هستید ]با زنان [ درنیامیزید.....
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دری بله نلام بلاب النسلاء در مسلجد نبلوی بلرای ورود زنلان، نشلان می دهلد زنلان در 
نمازهلا و خطبه هلای رسلول خدا در مسلجد حضور داشلتنند و میان آنهلا و مردان 

پلرده ای حائل بوده اسلت.
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««با«حضور«زن«در«مسجد 2«.«تعارض«»َو«َقْرَن«فی««بُُیوتُِکنَّ
ْجلَن تََبرَُّج  ممکلن اسلت در ذهلن برخی بخش نخسلت آیله »َو َقْرَن فی  بُُیوتُِکلنَّ َو ال تََبرَّ
کاَه َو أَِطْعلَن اهللَ َو َرُسلولَُه...1« چنین تداعی  لالَه َو آتیَن اللزَّ الْجاِهلِیَّلِه اأْلُوللی  َو أَقِْملَن الصَّ
کنلد کله اصلل بر حضلور نداشلتن زن در خلارج از منزل اسلت و اگر حضور در مسلجد 
اولویلت یلا مطلوبیتلی داشلت، خداونلد متعال در این آیه همسلران رسلول خلدا را 
بله حضلور در منلزل تأکیلد نمی کرد؟ در پاسلخ بایلد گفت: آیه خلود به دلیلل این منع 
اشلاره دارد و آن خلود آرایلی زنلان بلرای حضلور در بیلرون از خانله اسلت کله از آن بله 

»تبلرج عصلر جاهلی« یاد شلده اسلت. 
در حقیقلت، قلرآن بله عملوم زنلان و بله طور خلاص، بله زنان رسلول خدا هشلدار 
می دهلد کله هلر چنلد منعلی بلرای اصلل حضلور شلما در خلارج از خانه نیسلت، ولی 
حضلور یافتلن بله سلبک زنان متبلّرج جاهللی ممنوع اسلت؛ چه برای مسلجد باشلد و 
چله غیلر آن. در واقلع، دلیل منلع، چگونگی خروج و حضلور زن در خارج از خانه اسلت، 
نله اصلل. خلروج از خانله اساسلاً اگلر اصل خلروج زنان ممنلوع بود، دسلتور به داشلتن 
حجلاب از ملردان نلا محلرم چندان معنا نداشلت؛ زیرا به طلور غالب زنان بیلرون از خانه 

در معلرض دیلد نلا محرمان هسلتند، نله درون خانه2.
1 . احلزاب، 33: و در خانه هایتلان قلرار گیریلد و ماننلد روزگار جاهلّیلِت قدیلم زینت هلای خلود را آشلکار مکنیلد و نملاز برپلا 

داریلد و زکات بدهیلد و خلدا و فرسلتاده اش را فرملان بریلد.
2 . ر. ك: صادقلی تهرانلی، الفرقلان فلی تفسلیر القلرآن بالقلرآن، ج 24، ص: 110؛ فضلل اهلل، محملد حسلین، تفسلیر من وحی 
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3«.«ادب«حضور«زنان«در«مسجد
بلا توجله بله ویژگی  های جنسلیتی زنلان، قرآن شلرایط خاصلی را بلرای حضور آنلان در 
مسلجد بیلان کلرده اسلت. از این شلرایط می تلوان به »ادب حضلور زنان در مسلجد« یاد 
کلرد. برخلی از ایلن آداب واجب انلد و برخلی دیگلر مسلتجب، کله در فقله بله تفصیل از 
آنهلا سلخن رفتله اسلت. آنچله در ایلن مجلال می آید فقلط مسلتندات قرآنی آن اسلت. 
هم چنیلن بلر ایلن نکتله تأکیلد داریم که شلرایطی همچلون عفلاف در رفتار و پوشلش، 
ارتبلاط نداشلتن با نا محرم، آرایش نکردن و اسلتفاده نکلردن از عطر و تحریک کننده های 
جنسلی، گرفتلن اذن و رضایت شلوهر یا سلر پرسلت، همه از بایسلته های حضلور زن در 
خلارج از خانه انلد، حلال این محیط مسلجد باشلد یلا غیر مسلجد، همانند بازار، دانشلگاه 
و... . در حقیقلت اینهلا ضرورت هلای عموملی بلوده و اختصلاص بله محیلط خاصی چون 
مسلجد ندارنلد، وللی آنچله مقصود ملا از ادب حضور زنان در مسلجد اسلت، بایسلته های 

اختصاصلی آن اسلت کله در قرآن نیلز بازتاب یافته اسلت.
از درنلگ در آیلات مرتبلط به حضور بانوان در مسلجد بایسلته های ذیلل از مفاد ظاهری 

و مقاصلد آیلات به دسلت می آید:

القرآن، ج 18، ص: 298.
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طهارت«شرعی««
زنلان به دلیل شلرایط جسلمی خلود در روز هایی خاص، به دلیل رعایت شلأن مسلجد، 
از حضلور در آن منلع شلده اند. البتله ملردان نیز در این حکم به سلان زنان هسلتند؛ اما 
دلیلل منلع حضلور، نبلودن طهارت شلرعیه، از جمله حیلض و نفاس در زنلان و جنابت 
در ملردان اسلت. زنانلی کله در دوره علادت ماهانله قلرار دارنلد، مجاز به حضلور و تردد 
در مسلجد نیسلتند. هلر چند در قلرآن آیه ای به صراحلت در منع حضلور این گونه زنان 
در مسلجد یافلت نشلد، وللی از مفلاد آیلات ممنوعیت تردد شلخص جنب در مسلجد، 
لالَه َو أَنُْتلْم ُسلکاری  َحتَّلی تَْعلَُموا ما  همچلون آیله »یلا أَیَُّهلا الَّذیلَن آَمُنلوا ال تَْقَربُلوا الصَّ
تَُقولُلوَن َو ال ُجُنبلاً إاِّل عابِلری َسلبیٍل َحتَّلی  تَْغَتِسلُلوا1« بله دسلت می آید کله دلیل این 
منلع نداشلتن طهلارت یا غسلل اسلت و حائض نیلز چون پاك نیسلت، در ایلن حکم با 

جنب مشلترك است.
هلم چنیلن حضور چنیلن بانوانی با آیات تطهیر مسلجد در تنافلی اسلت: »َو َعِهْدنا إِلی  
أْنا  وِد2« و »َو إِْذ بَوَّ لجُ ِع السُّ ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو الرُّکَّ را بَْیِتَی لِلطَّ إِبْراهیَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
ِع  ائِفیلَن َو الْقائِمیَن َو الرُّکَّ ْر بَْیِتَی لِلطَّ ِلِبْراهیلَم َملکاَن الَْبْیِت أَْن ال تُْشلِرْك بی  َشلْیئاً َو َطهِّ
ود3ِ«. در حقیقلت، حضلور بلا آن شلرایط خاص بله گونه ای نقض کلردن تطهیری  لجُ السُّ
اسلت کله در آیلات به آن امر شلده اسلت؛ زیلرا این گونه بانلوان با حضور در مسلجد، به 

نوعلی خون و نجاسلت آن را درون مسلجد برده اند.

پوشش«کامل««
مسلجد هلر چنلد خانه خداسلت و هر چنلد ممکن اسلت جایگاه بانلوان از آقایلان جدا 
باشلد و نلا محرملی در آن حضور نداشلته باشلد، اما به سلان خانله خود انسلان یا محرم 
او نیسلت کله زن بلدون هیلچ مانعلی بخواهد پوشلش خلود را وانهد و گویلی در حضور 
محلارم خلود بلدون پوشلش بنشلیند. هر چنلد آیه صریحلی در ایلن معنا یافت نشلده 
اسلت ولی از روح آیات مرتبط به مسلجد و نیز سلیره بانوان توصیف شلده در قرآن که 
1 . نسلاء، 43:  ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد، در حلال مسلتی بله نملاز نزدیک نشلوید تلا زمانی کله بدانید چله می گویید و 

]نیلز[ در حلال جنابلت ]وارد نملاز نشلوید[ ل مگلر اینکله راهگذر باشلید- تا غسلل کنید.
2 .بقره، 125.

3 . حج، 26.
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در مسلاجد و مکان هلای مقلدس حضلور یافته انلد چنیلن به دسلت می آید کله رعایت 
حرملت مسلجد اقتضلا می کند بانوان در زمان حضور در مسلجد پوشلش کامل شلرعی 
را رعایلت کننلد. از ایلن رو، سلیره جاهلی در چگونگی حضور زنان در مسلجد الحرام که 
بله شلکلی عریلان حضور می یافتنلد، باطل و خالف قرآن اسلت. حکمت تراشلی خیال و 
اینکله لباس هلای ملا آلوده به گناه اسلت نیز توجیه سسلتی اسلت کله نمی تواند مجوز 

این اقدام باشلد.
شلاید بله تلوان بر للزوم ایلن حکم چنین اسلتدالل کلرد: اول، مکان مسلجد مشلترك 
میلان زنلان و ملردان اسلت و تفکیلک جایگاه بانلوان و آقایلان، صرفاً بلرای راحتی تردد 
و دوری از اختلالط آنلان بلوده اسلت؛ از ایلن رو، کل مسلجد حکلم ملکان مشلترك در 
خلارج از خانله را دارد و الزم اسلت زنلان پوشلش الزم شلرعی را در زمان های حضور در 

مسلجد داشلته باشند.
دوم، ورود بلر مسلجد، بله منزلله ورود بلر عبلادت الهی اسلت؛ در مکان و زملان عبادت، 
رعایلت شلرایط پوشلش و عفلاف کله نشلانه تکریلم و ادب گلزاری معبلود اسلت، بایلد 
رعایلت شلود. بله نظلر می آیلد یکلی از حکمت هلای پوشلش در عبلادت و مکان هلای 
مقلدس همیلن رعایت شلأن خداوند اسلت. ایلن مقوله در عرف و سلیره عقلال نیز دیده 
می شلود؛ عقال رعایت ادب پوشلش فرزند در برابر مادر و پدر را ُحسلن دانسلته و خالف 
آن را قبیلح می شلمارند. حلال چگونله بانویلی بخواهلد در خانله خلدا و در لحظه هلای 
مناجلات بلا او، اخلالق و ادب حضلور را رعایلت نکند. شلاید بدیهی بودن للزوم این ادب 
بلوده اسلت کله در قرآن بدان پرداخته نشلده اسلت. البته در روایلات و کتاب های فقهی 

بله تفصیلل در این باره سلخن گفته شلده اسلت.
سلوم، سلیره اصلل شلرع از ادیلان پیشلین تا کنلون بر همیلن ادب اسلتوار بوده اسلت. 
البتله فطلری بلودن ایلن ادب نیلز خلود می توانلد پشلتوانه آن باشلد. بانلوان مؤملن به 
لحلاظ فطلری و ایمانلی، گرایشلی بله خودنمایلی و اظهلار زیبایی هلای جسلمانی خود 
در معلرض دیگلران و حتلی زنلان بیگانله را ندارنلد و آن را خالف فطلرت و تعهد ایمانی 
و شلرعی می داننلد. بله خوبلی نیلز بلر ایلن املر واقف انلد کله دلیل ایلن منع افلزون بر 
اللزام فطلری و شلرعی، تجارب اجتماعی زنانی اسلت که بلا خودنمایی و خلود آرایی در 
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مجاللس لغزیلده و طعمله شلهوت خلود و دیگران شلده اند.

تمکین«نکردن«از«شوهر««
برابلر ادلله قرآنلی و روایلی، تمکیلن نکلردن زن از شلوهر در املور جنسلی در همله 
زمان هلا و حالت هلا جلز در ملوارد منلع شلرعی الزم اسلت. در صلورت نبلودن موانلع 
بلرای لذت هلای جنسلی از همسلر، چلون طهلارت از حیض و نفلاس، مانلع دیگری نیز 
در میلان اسلت و آن اینکله ملکان ایلن التلذاذ بله هلر نوعلی که بخواهلد انجلام پذیرد، 
نبایلد در حریلم مسلجد باشلد. به سلخن دیگلر، هر گونله رابطه جنسلی و بهلره وری از 
همسلر در مسلجد ممنلوع اسلت. گاه پیلش می آیلد کله زن و شلوهری بلا یکدیگلر در 
مسلجدی اعتلکاف می کننلد، یلا بلرای نماز جماعلت حاضر می شلوند و مسلجد خلوت 
شلود، یلا بنلا به شلرایط اضطلراری جنگ، سلیل و... به طلور موقت در مسلجدی اقامت 
کننلد، یلا فرضیه هلای دیگلری کله ممکن بله ذهن آید، حلال آیلا زن و ملرد می توانند 
در مسلجد از همدیگلر التلذاذ جنسلی ببرنلد؟ پاسلخ منفلی اسلت و دلیلل آن رعایلت 
حرمت مسلجد اسلت و این امر اختصاص به مسلجد الحرام نداشلته و در دیگر مسلاجد 
نیلز ممنلوع اسلت. از ایلن رو، بر بانلوان مؤمن الزم اسلت کله ادب حضور را در مسلجد 
رعایلت کلرده و خلود را برای بهره وری جنسلی به همسلر خلود عرضه نکننلد. البته این 
حکلم اختصاصلی بله زنلان نلدارد، ولی چون تحقلق این رابطله منوط به رضایلت زن یا 

تحریلک ملرد از سلوی زن اسلت، از آن بحث شلد.
َفُث إِلی  نِسلائُِکْم ُهلنَّ لِباٌس  یلاِم الرَّ مسلتند قرآنلی ایلن حکم آیله »أُِحلَّ لَُکلْم لَْیلَلَه الصِّ
َُّکْم ُکْنُتْم تَْختانُوَن أَنُْفَسلُکْم َفتاَب َعلَْیُکلْم َو َعفا َعْنُکْم  لَُکلْم َو أَنُْتلْم لِبلاٌس لَُهنَّ َعلِلَم اهللُ أَن
َفلاآْلَن بَاِشلُروُهنَّ َو ابَْتُغلوا ملا َکَتلَب اهللُ لَُکلْم َو ُکُللوا َو اْشلَربُوا َحتَّلی یََتَبیََّن لَُکلُم الَْخْیُط 
یاَم إِلَی اللَّْیِل َو ال تَُباِشلُروُهنَّ َو أَنُْتْم  لوا الصِّ األْبَْیلضُ ِملنَ الَْخْیِط األْْسلَوِد ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
عاِکُفلوَن فِی الَْمسلاِجِد تِلْلَک ُحُدوُد اهللُ َفال تَْقَربُوهلا َکذلَِک یَُبیُِّن اهللُ آیاتِلِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم 
یَتَُّقلوَن1« اسلت کله بله بیلان حرمت زناشلویی بلا همسلر در ایام اعتلکاف اشلاره دارد. 
1 . بقلره، 187: در شلب های روزه، همخوابگلی بلا زنانتان بر شلما حالل گردیده اسلت. آنان برای شلما لباسلی هسلتند و شلما 
بلرای آنلان لباسلی هسلتید. خلدا می دانسلت که شلما بلا خودتلان ناراسلتی می کردیلد، پس توبله شلما را پذیرفت و از شلما 
درگذشلت. پلس، اکنلون ]در شلب های ملاه رمضلان می توانیلد[ بلا آنلان همخوابگلی کنیلد، و آنچله را خلدا برای شلما مقرر 
داشلته طللب کنیلد. و بخوریلد و بیاشلامید تا رشلته سلپید بامداد از رشلته سلیاه ]شلب [ بر شلما نمودار شلود سلپس روزه را 
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پیشلتر، از مفلروض آیله بحلث شلد کله خداوند در ایلن آیه بهلره وری از همسلر هنگام 
اعتلکاف را منلع کلرده اسلت و ایلن نشلان می دهد کله زنان در کنلار آنلان بوده اند.

شلاید اشلکال شلود که دلیل ایلن منلع، روزه دار بودن معتکف اسلت، نه حضلور وی در 
مسلجد؛ پلس مانعلی بلر رابطه جنسلی با همسلر در غیلر روز هلای اعتکاف در مسلجد 
نیسلت. در پاسلخ بایلد گفت: تفلاوت اعتلکاف بلا روزه داری در ماه رمضان آن اسلت که 
در شلب و روز اعتلکاف رابطله جنسلی بلا همسلر به طلور کلی بلر معتکف حرام اسلت، 
وللی روزه دار، شلب هنلگام مجلاز به این کار اسلت. آیه نیز پنلداره جواز ایلن رابطه را در 
قیلاس بلا روزه داری ملاه رمضلان را ملردود اعلالم می کند. از ایلن تصریح بلر می آید که 
دلیلل ایلن منلع، اعتکاف روزه دار در مسلجد اسلت و معلوم اسلت که شلب ها معتکفان 
تا سلحر مجاز به خوردن و آشلامیدن هسلتند، ولی به دلیل حضور در مسلجد از رابطه 
زناشلویی بلا همسلر منع شلده اند. به سلخن دیگلر، آیه در مقلام بیان مفطلرات اعتکاف 
بلوده و یکلی از ایلن مفطلرات خروج از نّیت اعتکاف اسلت، پس هلر کاری که معتکف را 
از نّیت حضور در مسلجد خارج سلازد، مفطر اسلت. اقدام به رابطه جنسلی با همسلر در 
شلب های دوره اعتلکاف، چلون نقلض حرمت مسلجد را در پی دارد، حرام شلده اسلت؛ 
اما در اینکه مقصود از مباشلرت در عبارت »َو ال تَُباِشلُروُهّنَ« چیسلت؟ دو دیدگاه میان 
مفسلران رایلج اسلت؛ برخی آن را عمل خاص جنسلی تفسلیر کرده انلد1 و برخی دیگر 
آن را مطللق رابطله بلا همسلر، حتی تملاس بدنی دانسلته اند2. عالمه بالغی از مفسلران 
معاصلر امامیله، در تفسلیر آیه یاد شلده نظریله امامیله را در این باره چنین می نویسلد:
« أی ال تمّس بشلرتکم بشلرتهّن باللمس و التقبیل بشلهوه و بالجماع  »َو ال تَُباِشلُروُهنَّ
مطلقلاً. و هلذا مذهلب المامیله و علیله إجماعهلم لطلالق المباشلره و داللله المقلام 
« بدین  عللی ان الملراد منهلا ملا یرجع إللی التمتع و التللذذ3؛ عبلارت »َو ال تَُباِشلُروُهنَّ

تلا ]فلرا رسلیدن [ شلب بله اتمام رسلانید. و در حاللی که در مسلاجد معتکف هسلتید ]بلا زنلان [ درنیامیزید. این اسلت حدود 
احلکام الهلی! پلس ]زنهلار بله قصلد گنلاه [ بدان نزدیلک نشلوید. این گونله، خداونلد آیات خلود را برای ملردم بیلان می کند، 

باشلد که پلروا پیشله کنند.
1 . طبلری، محملد بلن جریلر، جاملع البیلان فی تفسلیر القلرآن، ج 2، ص: 105؛ بیضلاوی، أنوار التنزیلل و أسلرار التأویل، ج 1، 

ص: 126.
2 . کیاهراسی، عماد الدین، أحکام القرآن، ج 1، ص: 75.

3 . بالغی، محمد جواد، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، ص: 164.
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معناسلت کله پوسلت شلما مردان پوسلت زنانتلان را با لمس کلردن، مس نکنلد و آنان 
را از روی شلهوت نبوسلید و بله هیلچ روی بلا آنلان در نیامیزید. این روش امامیه اسلت 
و بلر آن اجملاع دارنلد بله دلیلل اینکه کلمله مباشلرت اطالق دارد و سلیاق آیله نیز بر 
ایلن مطللب دارد کله ملراد از مباشلرت، مطللق هلر چیلزی اسلت کله بله بهلره وری و 

لذت جویلی از همسلر برگشلت دارد.
وی در مقلام بیلان احلکام مسلتفاد از آیله حرملت، رابطه جنسلی با همسلر را یکی آنها 

دانسلته و چنیلن تصریح دارد: »و حرمه المباشلره للنسلاء عللی المعتکف1«.
برابلر دیلدگاه دیگلر، دلیل این حرمت التذاذ جنسلی معتکف در مسلجد اسلت و ااّل این 

عملل بلدون اعتکاف نیز در مسلجد حرام بوده اسلت.
یکلی از مفسلران معاصلر امامیله نیلز ایلن حکلم را مختلص بله اعتلکاف در مسلجد و 
اسلتثنای از حکم پیشلین ل جواز زناشلویی با همسلر در شلب های ماه رمضان ل دانسته 
و تصریح دارد که بر شلخص روزه دار متعکف روا نیسلت چه در شلب و چه در روز های 

دوره اعتکاف با همسلرش رابطه جنسلی داشلته باشلد2.
کیاهراسلی از مفسلران و فقیهلان شلافعی نیز ظاهر آیله را مقتضی حرام بلودن هر گونه 

مباشلرت با همسلر، چه از روی شلهوت و چه غیر آن، دانسلته است3.
برخلی مفسلران سلبب نلزول آیه را ملردان معتکفی گفته انلد که در شلب های اعتکاف، 
پلس از قضلای حاجلت با همسلران خلود در خانه هایشلان نزدیکلی می کردنلد و بعد از 
غسلل جنابلت، دوبلاره بلرای اعتلکاف به مسلجد بلر می گشلتند4. ولی برخی مفسلران 
دیگر چون مجاهد، آیه را بر نهی از همبسلتری با همسلر در مسلجد تفسلیر کرده  و آن 
را بله مردانلی از انصلار نسلبت داده اند که در مسلجد با همسلران خود جملاع می کردند 

و ایلن آیله آنلان را از این عمل باز داشلته اسلت5.
برخلی فقیهلان اهلل سلّنت، چون کیاهراسلی یادکلرد قیلد »فِلی الَْمسلاِجِد« در آیه را 
مقتضلی ایلن رأی دانسلته  اسلت کله حرملت رابطله زناشلویی با همسلر در شلب های 

1 . همان جا.
2 . مکارم شیرازی، ناصر، األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، ج 1، ص: 538.

3 . کیاهراسی، عماد الدین، أحکام القرآن، ج 1، ص: 75.
4 . طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 105.

5 . همان جا.
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اعتلکاف اختصلاص بله انجلام ایلن عملل در مسلجد داشلته باشلد و اگلر آن عملل را 
هنلگام خلروج از مسلجد ل در شلب های دوره اعتلکاف ل انجام دهد، اعتلکاف مرد باطل 
نمی شلود. وللی کیاهراسلی بله سلرعت بلا طلرح ایلن احتملال کله تلا زمانی کله عرف 
شلخص را در حلال اعتلکاف بدانلد، ایلن عمل بر او ممنوع اسلت، حتی اگر بلرای قضای 
حاجلت نیلز از مسلجد خارج شلده باشلد، او همچنلان در حاللت اعتکاف بلوده و اطالق 
عاکلف بلر او صحیلح خواهلد بود1. ابلن عربی نیز تصریلح دارد که ارتلکاب این عمل چه 
در داخلل مسلجد و چله بیلرون از آن، حلرام اسلت؛ زیلرا در اعتکاف اصل بلر ممنوعیت 
همله املور مبلاح اسلت، جز ملواردی کله ضرورت داشلته باشلد فرد بلرای انجلام آن از 
مسلجد خلارج شلود. بله نظر می رسلد ملوارد مورد نظلر وی انجام غسلل واجلب یا دفع 

غائلط باشلد کله ناگزیر بایلد بیرون از محیط مسلجد باشلد2.
در بیلان دلیلل ایلن حرمت سله دیلدگاه رایلج اسلت؛ دیدگاه نخسلت، عللت حرمت را 
رعایلت شلأن مسلجد می دانلد و دیلدگاه دوم، حرمت را بر اعتکاف در مسلجد مشلروط 
کلرده اسلت. برابلر دیلدگاه نخسلت، قداسلت مسلجد در همله حالت ها اقتضلا می کند 
چنیلن اعماللی در آن انجلام نپذیلرد. دیلدگاه دوم، دلیلل حرمت را بر اعتکاف مشلروط 
سلاخته اسلت؛ از ایلن رو، معتکلف در سلاعت های شلب نیلز نمی تواند خارج از مسلجد 
بلا همسلرش مباشلرت کند. دیلدگاه سلوم، دلیل حرملت را معلق در مسلجد و اعتکاف 

کلرده اسلت بلدون اینکه به تعییلن یکلی از آن دو پرداخته باشلد3.
برخی نیز این بخش از آیه را چنین معنا کرده اند:

الحلال و المعنلی: ال تباشلروهّن و قد نویتم االعتکاف فی المسلجد و لیلس المراد النهی 
علن مباشلرتهّن فلی المسلجد ألّن ذللک ممنوع منله فی غیلر االعتلکاف4؛ از زمانی که 
نیلت اعتلکاف در مسلجد کردیلد، با زنلان مباشلرت نکنید. مقصلود آیه این نیسلت که 
از مباشلرت بلا زنلان در مسلجد نهلی کلرده باشلد؛ زیرا ایلن عملل در غیر اعتلکاف نیز 

ممنوع اسلت.
1 . کیاهراسی، عماد الدین، أحکام القرآن، ج 1، ص: 75.

2 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص: 96.
3 . » ان الوقلاع للمعتکلف حتلی فلی اللیلل حلرام، اّملا ألجل االعتکاف نفسله و اّملا ألجل المسلجد «: کرمی حویزی، التفسلیر 

لکتلاب اهلل المنیلر، ج 7 ، ص  55.
4 . عکبری، التبیان فی إعراب القرآن، ص: 49.



جلد اول166

 برخی جریان های عرفانی نیز دلیل این ممنوعیت را چنین گفته اند:
« اآلیله، أخبلر اهلل أن محللّ القربله مقلّدس علن اجتلالب الحظوظ، با  »َو ال تَُباِشلُروُهنَّ
آیله »بلا زنلان در ایلام اعتلکاف در مسلجد در نیامیزید« خداونلد آگاهی داده اسلت که 
مکانلی کله بلرای تقلّرب ]بله خداوند[ اسلت بایلد از هلر گونله بهره جویلی از لذت های 

دنیوی پیراسلته باشلد1. 

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،  ج 2، ص: 221.
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از براینلد مفلاد آیات المسلجد چنین اسلتفاده می شلود که مسلجد مکانلی مقدس نزد 
خداسلت و مکانتلی واال نلزد عرشلیان دارد. مسلجد خانه خلدا بر روی زمین اسلت و هر 
خانله ای متناسلب با شلأن صاحب خانله و کارکردهلای آن، دارای منزلتی ویژه اسلت. از 
ایلن رو، تعاملل با مسلجد بایسلته هایی الزم دارد. موضوع این بایسلته ها، برخی اخالقی 
از کله بله منلش مؤمنلان بلر می گردند و شلماری بله رفتارهای آنلان مربوط می شلوند 

کله در ادامله بله تبییلن و تحلیل هر یلک از آنهلا می پردازیم.
بایسلته های اخالقلی بله نلوع نگلرش و منلش ملا در مواجهله با مسلجد برگشلت دارد، 
اینکله مسلجد در ذهلن و اندیشله ملا بایلد دارای چله جایگاهلی باشلد و ملا چگونه به 
مسلجد بنگریلم؟ تلا نگلرش و دیلدگاه  ما تصحیح نشلوند، منلش نیکلو و ُکنش صحیح 

نیلز شلکل نخواهلد گرفت.
مقصلود از بایسلته های رفتلاری، افلزون بلر داشلتن منش و نگلرش خوب و مناسلب به 
مسلجد، ظهلور و بلروز یلک سلسلله ُکنش هلای عمللی در مواجهه ما با مسلجد اسلت. 
حریلم و مکانلت مسلجد در منطلق قرآنلی، شلماری از الزامات رفتلاری را بر ملا ایجاب 

می کننلد کله بایلد آنهلا را در مواجهله با مسلجد رعایلت کنیم. 
شلایان گفتلن اسلت که عمده این بایسلته ها مشلترك میان زنلان و مردان بلوده و فقط 
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برخلی از آنهلا بله بانلوان اختصلاص دارند. در فصل پیشلین بله اقتضای بحلث از حضور 
زنلان در مسلجد به شلماری از این بایسلته ها پرداختیلم، از این رو، آنهلا را در این فصل 

تکلرار نمی کنیم.
مجموعله ایلن بایسلته ها، آموزه هلای اخالقلی و ادبلی تعاملل با مسلجد از نظر قلرآن را 

بیلان می کننلد کله در مسلجدپژوهی قرآنلی الزم اسلت بدانها توجه جدی شلود.
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1«.«تکریم«مسجد
از مفهلوم و مقاصلد آیلات المسلجد بلر می آیلد کله خداوند مسلاجد را با نگاهلی توأم با 
تعظیلم و تکریلم نگریسلته اسلت. ایلن تعظیلم در نگلرش و گفتلار وحی به طلور کامل 
مشلهود اسلت. بله عنلوان یلک قاعلده کللی هر چیلزی که بله طور خلاص بله خداوند 
اختصلاص یابلد، اعلم از اینکله زملان باشلد یلا ملکان، بایلد تکریلم شلده و از هلر گونه 
تعلّرض مصلون بمانلد. از ایلن رو، بلرای تکریلم و احتلرام شلب های قلدر و ملاه رمضان 
کله روزهلا و شلب هایی مختلص بله خداوند هسلتند احلکام و آداب ویلژه ای در نصوص 
دینلی بیلان شلده اند. مسلجد نیز همین گونه و به سلان شلب قلدر، منزلتلی خاص نزد 
خداوند دارد و باید ُشلکوه و جایگاه آن پاس داشلته شلود که از آن به اختصار به تکریم 
مسلجد یلاد می کنیلم. ایلن تکریلم برابلر آیلات و آرای مفسلران بله دو گونه رفتلاری و 
گفتلاری قابلل تقسلیم اسلت که به تحلیلل مفهلوم و مسلتندات قرآنی و تفسلیری هر 

می پردازیم. یلک 

تکریم«رفتاری«««
مقصلود از تکریلم رفتلاری، ظهلور کراملت و عظملت مسلجد در نلوع عملل و رفتلار ما 
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در مواجهله بلا مسلجد و هنلگام حضلور در آن اسلت. برابلر آیله »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هللِ َفال 
تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلدا1ً« مسلاجد مللک اختصاصلی خداونلد هسلتند؛ ایلن اختصلاص از 
حلرف الم کله بله اهلل اضافه شلده اسلت، به دسلت می آید و ایلن اضافه برای تشلریف و 
لْر بَْیِتلَی« نیز بیت بله خداوند اضافه شلده  تکریلم اسلت. همان گونله کله در آیله »َو َطهِّ
اسلت. ایلن تکریلم مسلجد کله از اضافه آن بله خداوند بله دسلت می آید، لوازملی دارد 
کله از جملله آنهلا ایلن اسلت که جلزء خداونلد در آن کسلی یاد و عبلادت نشلود؛ زیرا 
مسلاجد بلرای همیلن سلاخته شلده اند2؛ نفلوذ شلرك در مسلاجد، انحرافی بلود که در 
میلان مسلیحیان و یهودیلان پدیلد آملد3 و ایلن آیله ضمن نقد ایلن انحراف، هشلداری 
برای مسللمانان اسلت که مراقبت الزم از منزلت توحیدمحور مسلجد را داشلته باشند4. 
رعایلت نکلردن تکریلم مسلجد در روایلات بله شلّدت نهلی شلده و مرتکلب آن ملعون 
شلمرده شلده اسلت: »َملعلوٌن َملعلوٌن َملن لَلم یَُوقِّلِر الَمسلِجَد5، ملعلون اسلت، ملعون 
کسلی کله مسلجد را گراملی نلدارد«. در آیله پیش گفتله، برابلر رأی مشلهور مقصلود 
از مسلاجد هملان کنیسله ها، دیرهلا و مسلاجد اسلت کله محل عبلادت الهلی در ادیان 
آسلمانی اسلت6. البتله دیدگاه هلای دیگری نیز در تفسلیر شلدن واژه مسلاجد به: همه 
زمیلن، نملاز، اعضلای هفتگانله سلجده در نملاز، وجلود دارد7 کله قابل جمع بلا دیدگاه 
نخسلت اسلت و می توانلد از بلاب چنلد معنایلی یلا الیه هلای باطنلی معنلای آیله همه 
ایلن اقلوال مقصلود در آیله نیلز باشلد8، از ایلن رو، احتملال حصلر آن در یلک معنلا یلا 
انصلراف دادن آن از معنلای ظاهلری مسلجد9، چنلدان اسلتوار نمی نمایلد. در مجموع، 
آرای مفسلران در تفسلیر مسلاجد عبارت انلد از: مکان هلای عبلادت خداونلد، سراسلر 
زمین، مسلجد الحرام، سلجود و سلجده کلردن بلرای خداوند و اعضای هفتگانه سلجده 

1 . جن، 18: و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مخوانید. 
2 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 20، ص 21.

3 . طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 29، ص 73.
4 . ر.ك: زحیلی، وهبه بن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج 29، ص 176 - 174.

5  مجلسی، بحار األنوار، ج 76 ص 355 ح 21.
6 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 4، ص: 464.

7 . ر.ك: فخلر رازی، مفاتیلح الغیلب، ج 30، ص: 673؛ شلوکانی، فتح القدیر، ج 5، ص: 371؛ قمی مشلهدی، تفسلیر کنز الدقائق 
و بحلر الغرائلب، ج 13، ص: 484؛ طباطبایی، المیزان فی تفسلیر القرآن، ج 20، ص: 49.

8 . صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج 29، ص: 192.
9 . فضل اهلل، تفسیر من وحی القرآن، ج 8، ص: 170.



173 فصل هفتم:  اخالق مسجد

در نملاز. برخلی مفسلران بله جلز قلول اول و آخر، دیگلر اقلوال را از موضوع آیه بسلیار 
دور و از سلیاق آن بیگانله شلمرده و پرداختلن بله آنها را شایسلته ندانسلته اند1.

 از اختصلاص مسلاجد بله خداوند2 به دسلت می آید که تکریم آن واجب اسلت و نشلاید 
کله در آنهلا غیلر خلدا یاد شلود، یلا اگر بله معنای اعضای سلجده نیز باشلد، بلرای غیر 

خلدا برای سلجده به کار گرفته شلودند3. 
توجله بله ایلن نکتله نیز الزم اسلت کله اضافه مسلاجد بله اهلل در ایلن آیه مانعلی برای 
نام گلذاری مسلاجد بله اسلامی افلراد دیگر یا عناویلن خاص نیسلت؛ زیرا ایلن اضافه در 
فلرض اخیلر فقط برای مشلخص سلاختن مسلجد از موارد مشلابه بلوده و اعتبار محض 

است4. 
مفسلرانی از شلیعه و سلّنی آیه مذکور را دارای قابلیت اسلتنباط احکام شلرعی ایجابی 
و سللبی دانسلته اند5 کله بله مهم ترین آنها اشلاره می شلود. هر چند مسلاجد اختصاص 
بله خداونلد دارنلد و نبایلد در آنهلا بله ذکلر غیلر خداونلد پرداخلت، ولی تقسلیم بیت 
الملال در آن جایلز اسلت. می تلوان در آن مکانی را برای دریافت صدقات برای مسلاکین 
و هزینه هلای مسلجد قلرار داد. هم چنیلن حبلس کلردن بدهلکار ماللی، بسلتن اسلیر، 
اسلکان دادن مریلض، خوابیلدن در آن و سلرودن شلعر خاللی از هر باطللی در آن جایز 
اسلت. دلیلل ایلن جلواز نیلز منافلات نداشلتن ایلن املور با یلاد خداوند اسلت و شلاید 
بتلوان گفلت کله از مصداق هلای آن اسلت. البتله نباید مسلجد را محفلی برای شلوخی 
کلردن، خریلد و فلروش، رفلت و آملد و املوری کله جنبله توحیلدی ندارند، قلرار داد6. 
هم چنیلن بایلد مراقبلت کلرد که منزلت الهی و شلأن ربوبلی خداوند در مسلجد رعایت 
شلود و تنلزل نیابلد؛ از ایلن رو، از هلر گونله تکریم غیر خدا در سلطح منزللت الهی باید 
خلودداری کلرد و جالللت و کبریایلی مقلام الهلی بایلد در مسلجد بایلد رعایلت شلود. 

1 . بدائع الکالم فی تفسیر آیات األحکام، ص 215.
2 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 30، ص: 674؛ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج 29، ص: 192.

3 . فلراء، معانلی القلرآن، ج 3، ص: 194؛ فخلر رازی، هملان، ص: 673؛ طباطبایلی، المیزان فی تفسلیر القلرآن، ج 20، ص: 50؛ 
صادقلی تهرانی، هملان ص: 193.

4 . ر.ك: زحیللی، التفسلیر المنیلر فلی العقیده و الشلریعه و المنهج، ج 29، ص: 176؛ برسلوی حقی، تفسلیر روح البیان، ج 10، 
ص  198.

5 . صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج 29، ص: 194.
6 .  قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 20، ص 22؛ صادقی تهرانی، همان جا.
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هم چنیلن بنلا بلر روایاتلی کله مسلاجد در آیله را بله معنلای اعضلای سلجده تفسلیر 
کرده انلد، قطلع ایلن اعضلا در مجازات سلرقت و هماننلد آن نباید صورت گیلرد و دلیل 
آن رعایلت حلق خداونلد در این اعضاسلت. صادقی تهرانی چند حکم دیگلر را نیز از آیه 

اسلتنباط کلرده و در پایلان دربلاره ظرفیلت معناپذیلری این آیه گفته اسلت:
 و حقلاً اّن اآلیله تتحملل هلذه المعانلی کلّهلا، و األحادیلث المشلار إلیها أرشلدتنا إلیها 
و کملا نفسلر القلرآن عللی ضلوء هلذه الرشلادات و اللدالالت اللطیفله األنیقله العمیقه 
ملن اهلل بیلت الرسلاله المحمدیه صللوات اهلل علیهلم أجمعیلن1: و حقیقت این اسلت 
کله آیله همله ایلن معانلی را در خود داراسلت و احادیلث تفسلیری آن نیز ملا را به این 
حقیقلت راهنمایلی می کننلد و این گونه اسلت که ما قلرآن را در پرتو ایلن راهنمایی ها 

و داللت هلای ظریلق و دقیلق زبانلی آیله بله اسلتناد اهل بیلت تفسلیر می کنیم.

تکریم«گفتاری««
افلزون بلر تکریلم رفتاری مسلجد، در نگرش قرآن کریم، مسلجد، خانه خداونلد و دارای 
حرملت و منزلتلی واال اسلت که می توان آن را روی دیگر سلکه تعظیم مسلجد در قرآن 
نامیلد کله از آن بله تکریم گفتاری یاد می کنیلم. مقصود از تکریم گفتلاری، رعایت ادب 
در نامیلدن مسلجد بله هنلگام گفتگوسلت. مسلتند این برداشلت، توصیلف »کعبه« به 
مسلجد الحلرام و »بیلت الَمْقدس« به مسلجد األقصی اسلت. وجه حرملت را می توان از 
ابعلاد مختللف تحلیلل کرد که پیشلتر گذشلت؛ یعنی از این روی مسلجد الحرام اسلت 
کله هلر گونله حضلور و یلاد غیلر خلدا در آن ممنلوع اسلت. در برخلی روایلاِت تکریلم 
مسلجد، بلر این نکته تاکید شلده اسلت که یکلی از اسلباب نزول آیله »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد 
هللِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلداً« آن بلوده کله یهودیان چلون به دیرها یا کنیسله های خود 
وارد می شلدند در آنهلا بله خداونلد شلرك ورزیدنلد؛ از ایلن رو، خداونلد متعال رسلول 
خلود را دسلتور داد کله در مسلاجد فقط عبلادت خداونلد را به جای آورنلد و از یاد 
غیلر ایشلان خلودداری ورزنلد. ایلن مضملون در ایلن روایتلی از امام صلادق چنین 

بازتاب داده شلده اسلت:

1 .  صادقی تهرانی، همان جا.
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َم اهللُ تَعالی َحقَّ الَمسلاِجِد، و أنلَزَل هِذهِ اآلیََه: »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد  أتَلدری یلا یونُلُس، لَِم َعظَّ
هلِل َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحداً«؟ کانَلتِ الَیهوُد َو النَّصاری إذا َدَخلوا َکنائَِسلُهم أشلَرکوا بِاهللِ 
لَد اهللَ فیها و یَعُبلَده1ُ: ای یونس، آیلا می دانی چرا  تَعاللی، َفَأَملَر اهللُ ُسلبحانَُه نَِبیَّلُه أن یَُوحِّ
خداونلد حلق مسلاجد را بلزرگ شلمرده و آیله »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِل َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللِ 
أََحلداً« را فلرو فرسلتاده اسلت؟ چلون یهودیلان و مسلیحیان وقتلی وارد عبادتگاه هلای 
خلود می شلدند بله خداوند شلرك می ورزیدند، از ایلن رو، خداوند سلبحان پیامبرش را 

فرملان داد تلا خلدا را در مسلاجد به یگانگلی بخوانند و او را عبلادت کنند.
َسلَه...2«  مسلجد األقصلی را نیلز بلا وصف المقدسله در آیه »یا َقلْوِم اْدُخُللوا األْْرَض الُْمَقدَّ
سلتوده اسلت و پیشلتر در فصلل دوم بیان شلد کله در ایلن کاربرد جانشلینی، بر مؤلفه 
تقلدس مسلجد تأکید شلده اسلت و دلیل قداسلت سلرزمین فلسلطین به دلیلل وجود 
بیلت الَمْقدس در آن اسلت. عموم مفسلران شلیعه و سلّنی دلیل این تقلدس را طهارت 
آن از شلرك و محلل سلکونت انبیلا و مؤمنلان دانسلته اند3. از آیلات قلرآن بلر می آیلد 
هلر جلا کله تجللی خلاص خداوند اسلت، شایسلته تکریلم اسلت؛ همان گونه کله وقتی 
خداونلد موسلی را در وادی طلوی صلدا زد آن وادی بله شلرافت وقلوع ایلن گفتگو 
ِس ُطوی4ً« و چلون این جایگاه  ُّلُه بِالْواِد الُْمَقلدَّ شایسلته وصلف مقلدس شلد: »إِْذ ناداُه َرب
را یافلت، بله موسلی املر شلد تلا به نشلانه احتلرام کفش هلای خلود را از پلا بیرون 

ِس ُطوی5ً«. َّلَک بِالْواِد الُْمَقلدَّ ُّلَک َفاْخلَلْع نَْعلَْیَک إِن ِّلی أَنَلا َرب آورد: »إِن
تکریلم گفتلاری افلزون بلر مواردی کله در منطلق وحی قرآنلی آمده اسلت، در نصوص 
روایلی نیلز بلدان تصریلح و توصیله بسلیار شلده تلا مراقبت گفتاری نسلبت بله جایگاه 
مسلجد صلورت پذیلرد و منزللت آن در بیلان و گفتلار نیلز گراملی داشلته شلود. برای 
نمونله، در روایلات اسلالمی از تصغیلر مسلجد که کنایله ای از تحقیر لفظی نلام و عنوان 

1 . مجلسی، بحار األنوار، ج 76، ص 355، ح 21.
2 . مائده، 21: ای قوم من، به سرزمین مقّدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است درآیید....

3 . جصلاص، أحلکام القلرآن، ج 4، ص43؛ ابلن عجیبله، البحلر المدید فی تفسلیر القلرآن المجید، ج 2، ص 26؛ مراغی، تفسلیر 
المراغلی، ج 6، ص90؛ طوسلی، التبیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 3، ص 483؛  طبرسلی، تفسلیر جواملع الجاملع، ج 1، ص 322؛ 

طباطبایلی، المیلزان فی تفسلیر القلرآن، ج 5، ص 288.
4 . نازعات، 16: آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقّدس »ُطوی« ندا در داد.

5 . طه، 12: این منم پروردگار تو، پای پوش خویش بیرون آور که تو در وادی مقدس »ُطوی « هستی.
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َّلُه  آن اسلت1، نهلی شلده اسلت. در روایلت »ال یَقولَلنَّ أَحُدُکلم لِلَمسلِجِد، ُمَسلیِجٌد، َفإِن
بَیلٌت یُذَکلُر اهللُ فیِه2، نشلاید که فردی به مسلجد، »مسلجدك« گوید، زیلرا آن خانه ای 
اسلت کله ذکلر خلدا در آن گفتله می شلود« عللت این نهلی، ذکلر خداوند در مسلاجد 
بیلان شلده اسلت. ایلن روایت حتلی بازی با عنوان مسلجد را بلر نتابیده اسلت و منزلت 
آن از بلس بلزرگ شلمرده اسلت کله مخاطبلان نبایلد از سلاختار تصغیر برای اشلاره به 
مسلجد اسلتفاده کننلد. ایلن تبیین نشلان می دهلد جایگاه مسلجد چنان واالسلت که 
نبایلد بله آن را بله سلان دیگلر مکان هلای علادی و مادی نگریسلت و بر حسلب نگرش 
یلا عادت هلای خلود آن را کوچلک انگاشلت. حتلی می تلوان از اطلالق ایلن روایلت نیز 
اسلتفاده کلرد کله شلامل همله مسلاجد، اعلم از مسلاجد جاملع و مسلاجد محللی نیز 
می شلود. واقعیلت ایلن اسلت که مسلاحت این مسلاجد بلا یکدیگر یکسلان نیسلتند با 
ایلن حلال نبایلد ایلن تفاوت سلبب شلود که مسلجدی را به دلیل مسلاحت انلدك آن، 
کوچلک شلماریم. ایلن مضملون در روایلت دیگلری از امام عللی چنین بیان شلده 

است:
علن عللّی بلن أبلی طالب قلال: ال تقوللوا رمضان، إللی أن قال: وال یسلّمی المسللم 
رجّیل، وال یسلّمی المصحف مصیحف، وال یسلّمی المسجد، مسلیجد3: نگویید رمضان.... 
و ملرد مسللمانی را ملردك صلدا نزنید، مصحلف قلرآن را مصحف کوچک ننامیلد، و به 

مسجد، مسلجدك نگویید.
مضملون ایلن روایلت در منابلع اهل سلّنت بلا افلزوده ای در پایلان آن چنین نقل شلده 

است:
ال یقلول أحدکلم مصیحلف وال مسلیجد، ملا کان هلل تعالی فهو عظیم4؛ هیچ یک از شلما 
مصحلف قلرآن را مصحلِف کوچلک نناملد، و به مسلجد، مسلجدك نگوید، زیلرا هر چه 

از آِن خداونلد اسلت، عظیم و بزرگ اسلت.
از آنچله گذشلت ایلن آملوزه و شلاخص به دسلت آملد که نظر بله اختصاص مسلجد به 

1 . عمرو بن عثمان بن قنبر، کتاب سیبویه، ج 3،  ص 433.
2 . ذهبی، سیر أعالم النبالء، ج 14، ص 546.

3 . قبانجی، مسند المام علی، ج 3، ص 343.
4 . سیوطی،  التقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 452.
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خداونلد، بله نوعلی تکریلم آن تلا حد وجلوب شلرعی و اخالقی بلر مسللمانان و پیروان 
ادیلان آسلمانی الزام آور اسلت؛ از ایلن رو، همه باید، هم در رفتار و هلم در گفتار منزلت 
مسلجد را رعایلت کنند و چون موسلی کفش های خود را به نشلانه احتلرام هنگام ورود 

بله ایلن ملکان مقلدس در آورند و قلب خلود را از یاد غیر خدا پیراسلته سلازند.
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2«.«تأسیس«و«تعمیر«مسجد
ادِب تأسلیس و تعمیر مسلجد یکی از بایسلته های مواجهه مسللمانان با خانه خداسلت، 
برابلر ایلن آملوزه اخالقلی، مؤمناِن توانا باید دغدغه تأسلیس مسلاجد و عملران معنوی 
آنهلا را داشلته باشلند و اهتملام بله این املر، افزون بلر نیاز جامعله، از نشلانه های کمال 
ایملان نلاب به خداونلد و روز قیامت و بللوغ معنوی در یک جامعه دینی اسلت. هر چند 
تأسلیس و تعمیلر مسلجد واجلب فقهلی نیسلت، ولی بله لحلاظ اخالقی، الزمه رشلد و 

تعاللی ایملان فلردی و تقلوای اجتماعی، اهتملام به این دو امر اسلت.
لَس بُْنَیللَنُه َعلَی تَْقَوی ِمَن اهللِ َو  قرآن، سلّنت تأسلیس مسلجد را در آیه های »أََفَمْن أَسَّ
لَس بُْنَیللَنُه َعلَی َشلَفا ُجُرٍف َهلاٍر َفانَْهاَر بِلِه فِی نَارِ َجَهنَّلَم َو اهلُل  ِرْضلَواٍن َخْیلٌر أَم مَّلْن أَسَّ
َع  الِِمیلَن * اَل یَلَزاُل بُْنَیللُنُهُم الَِّذی بََنْوا ِریَبلًه فِی ُقُلوبِِهلْم إاِلَّ أَن تََقطَّ اَل یَْهلِدی الَْقلْوَم الظَّ
ُقُلوبُُهلْم َو اهللُ َعلِیلٌم َحِکیلٌم1« بله تصریلح بیلان فرموده اسلت. تأسلیس را به قلرار دادن 

1 . توبله، 109 و 110: آیلا کسلی کله بنیلاد ]کار[ خلود را بر پایه تقوا و خشلنودی خدا نهاده بهتر اسلت یا کسلی کله بنای خود 
را بلر للب پرتگاهلی مشلرف بله سلقوط پی ریلزی کرده و بلا آن در آتلش دوزخ فرو می افتلد؟ و خدا گلروه بیدادگلران را هدایت 
نمی کنلد. هملواره آن سلاختمانی کله بنلا کرده انلد، در دل هایشلان مایله شلّک ]و نفاق [ اسلت، تا آنکه دل هایشلان پلاره پاره 

شلود، و خدا دانای سلنجیده کار اسلت.
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اسلاس یلک شلیء معنلا کرده انلد که هملان اصلل و اول هر بنائی اسلت و اسلتواری هر 
بنا بدان باشلد1. 

 مقصلود از مسلجد بنلا شلده در آیله پیشلین بلر تقلوا، مسلجد قبلاء اسلت که رسلول 
خلدا آن را بلر پایله تقلوا تأسلیس کلرد. مسلجد دوم کله نهایلت به تخریلب منجر 
شلد، مسلجد ضلرار بود کله به دلیلل پایگاه قلرار دادن آن بلرای تفرقه میان مسللمانان 
و ترویلج کفلر و شلرك از سلوی منافقلان، بله دسلتور الهی تخریب شلد2. سلّنت تعمیر 
لالَه َو آتَی  َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللَ َملْن آَمَن بِلاهللِ َو الَْیلْوِم اآْلِخلِر َو أَقاَم الصَّ نیلز در آیله »إِن
کاَه َو لَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ َفَعسلی  أُولِئلکَ أَْن یَُکونُلوا ِملَن الُْمْهَتِدیلَن3« آمده اسلت که  اللزَّ
بله بیلان تلویحلی تالش بلرای عملران و آبادانلی مسلاجد را از وظایف مؤمنان راسلتین 

دانسلته است. 
حال پرسلش این اسلت که مقصود از این دو سلّنت تأسلیس و تعمیر مسلجد چیسلت 
و چله تفاوت هایلی میلان آن دو وجلود دارد؟ بله نظلر می رسلد میلان تأسلیس و تعمیر 
ایلن تفلاوت ظریف وجلود دارد که اولی به سلاختن عملارت و بنای مسلجد داللت دارد 
و دوملی بله آبادنلی و حیلات معنوی مسلجد اشلارت می کند؛ هلر چند مفسلران حوزه 
معنایی و مصادیق، تعبیر »عمران مسلاجد« در آیه نخسلت را دارای گسلتره وسلیعی در 
سلاحت عملارت ظاهلری و عمرانلی باطنی دانسلته اند، ولی بله نظر می آیلد واژه گزینی 
قلرآن در ایلن موضلوع دقیق بوده و بهتر اسلت به همان بسلنده شلود. البته این سلخن 

درسلت اسلت که عمران معنوی مسلتلزم وجود مسلجد و الزم آن اسلت.
لاَعَه ال  هلم چنیلن از آیله »َو َکذلِلَک أَْعَثْرنلا َعلَْیِهلْم لَِیْعلَُملوا أَنَّ َوْعلَد اهللِ َحلقٌّ َو أَنَّ السَّ
ُُّهلْم أَْعلَلُم بِِهْم قاَل  َریْلَب فِیهلا إِْذ یََتناَزُعلوَن بَْیَنُهلْم أَْمَرُهلْم َفقالُلوا ابُْنلوا َعلَْیِهلْم بُْنیاناً َرب
َِّذیلنَ َغلَُبلوا َعللی  أَْمِرِهلْم لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسلِجدا4ً« نیلز می توان بلرای مطلوبیت امر  ال

1 . قاسمی، محاسن التأویل، ج 5، ص: 504.
2 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 2، ص: 1013.

3 . توبله، 18: مسلاجد خلدا را تنهلا کسلانی آبلاد می کننلد کله به خلدا و روز بازپسلین ایملان آورده و نملاز برپا داشلته و زکات 
داده و جلز از خلدا نترسلیده اند، پلس امید اسلت کله اینلان از راه یافتگان باشلند.

4 . کهلف، 21: و بدیلن گونله ]ملردم آن دیلار را[ بلر حالشلان آگاه سلاختیم تلا بداننلد کله وعلده خلدا راسلت اسلت و ]در فرا 
رسلیدن [ قیاملت هیلچ شلکی نیسلت، هنگاملی که میان خلود در کارشلان با یکدیگر نلزاع می کردنلد، پس ]علده ای [ گفتند: 
»بلر روی آنهلا سلاختمانی بنلا کنیلد، پروردگارشلان بله ]حلال [ آنان داناتر اسلت.« ]سلرانجام [ کسلانی کله بر کارشلان غلبه 

یافتنلد گفتنلد: »حتملاً بلر ایشلان معبلدی بنا خواهیلم کرد«.
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تأسلیس مسلجد از منظلر قرآن اسلتفاده کلرد. برابر مفلاد ظاهری ایلن آیله، خداوند از 
عملل مؤمنانلی کله در مقابلل غار اصحاب کهف مسلجدی بنلا کردند، رضایت داشلته و 
آن را در قلرآن حکایلت کلرده اسلت. بله یقیلن اگلر خداوند راضی بله عمل آنلان نبود، 
آن را نقلد می کلرد. برخلی مفسلران دلیل تأسلیس این مسلجد را چنین بیلان کرده اند:
»أی المللک المؤملن و أعوانله الذیلن غلبلوا عللی أملر النلاس و حکموهلم أملروا ببنلاء 
مسلجد یصلّی فیه المسللمون و یکون ذکری و عبره لمنکری البعث و الحشلر1: پادشلاه 
مؤملن و یلاران وی ل در روزگار اصحلاب کهلف ل کله بلر ملردم حاکلم بودنلد دسلتور 
دادند سلاختمان مسلجدی را بسلازند تا مسللمانان )یکتاپرسلتان( در آن نماز بخوانند و 
یادمانلی و عبرتلی برای منکران برانگیخته شلدن و حشلر و نشلر در روز قیامت باشلد«.
برخلی نیلز حکملت تأسلیس این مسلجد را تبرك جسلتن بله وجود اصحلاب کهف در 

داخلل غار دانسلته اند. شلیخ طوسلی در ایلن باره می نویسلد:
فقلال بعضهلم: ابنلوا علیهم مسلجداً لیصللی فیه المؤمنلون تبرکاً بهلم2؛ برخلی از آنان 
گفتنلد کله بلرای اصحلاب کهف مسلجدی بسلازید تلا مؤمنلان در آن نملاز بخوانند در 

حاللی کله ایلن مسلجد به وجلود آنلان متبرك می شلود.
ایلن مسلجد بنلا بر قلول مشلهور در بخلش دِر ورودی غار اصحاب کهف سلاخته شلد3. 
قلول بنلای مسلجد بلر روی قبور آنلان هر چند بله عنوان یلک فرضیه تفسلیری مطرح 
اسلت، اما طرف داران چندانی در تاریخ تفسلیر نداشلته اسلت. در ادامه بحث به بررسلی 

ایلن دیدگاه خواهیلم پرداخت.
برخلی مفسلران در تبییلن مصداق ملورد نزاع و اختلالف، در بخلش آیله »إِْذ یََتناَزُعوَن 
بَْیَنُهلْم أَْمَرُهلْم« اختلالف نظلر متولیلان یلا مردملان در نلوع سلاخت بنا بلرای اصحاب 
کهلف را یلاد کرده انلد. برابلر یک دیلدگاه، میان پیروان ادیلان آن روزگار و نیز مشلرکان 
بلا موحلدان در تعییلن نلوع ایلن بنلا اختلالف پدیلد آملد، البتله اقلوال دیگلری نیز در 
تعییلن مصلداق ایلن اختلالف و طرفیلن اختلالف مطلرح شلده اسلت، همچلون تعداد 

1 . سبزواری نجفی، إرشاد األذهان إلی تفسیر القرآن، ص 301.
2 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص  25.

3 . کهلف، 24:» لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهلْم َمْسلِجداً فبنلوا مسلجدا عللی باب الکهف. «: مقاتل بن سللیمان، تفسلیر مقاتل بن سللیمان، 
ج 2، ص 580؛ ابلن عجیبله، البحلر المدیلد فی تفسلیر القرآن المجید،ج 3، ص: 261؛ زمخشلری، الکشلاف علن حقائق غوامض 

التنزیل، ج 2، ص 711.
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اصحلاب کهلف، خلواب بلودن یا ملردن آنلان، چگونگلی مراسلم تکریلم و... .1 ابوالفتوح 
رازی در بیلان ایلن اختلالف چنین نوشلته اسلت:

در کار ایشلان، یعنلی اصحلاب الکهلف، و خلالف و منازعله میلان ایشلان در آن بلود که 
ملردم دو گلروه شلدند، کافلران گفتند: ملا بر اینان بنیانلی و صومعه ای بکنیلم که اینان 
از نسلب ماهسلتند. و مسللمانان گفتند: بر اینان مسلجدی بکنیم که اینان از اهل دین 
َِّذیلَن َغلَُبلوا َعللی  أَْمِرِهلمْ ، گفلت، آن کلس کله بلر کار ایشلان غالب  ما هسلتند. »قلاَل ال
بلود«، یعنلی تندوسلیس المللک و اصحابش کله: ما بر اینان مسلجدی بنلا کنیم که در 

آن جلا نملاز کنند، و همچنلان کردند2.
ایلن دیلدگاه بله ابلن عبلاس نیز نسلبت داده شلده اسلت کله وی ملورد نلزاع را چنین 

تفسلیر کرده اسلت:
 قلال ابلن عبلاس: تنازعوا فی البنیان و المسلجد، قال المسللمون: نبنی علیهم مسلجداً، 

ألنهلم عللی دیننلا، و قال المشلرکون: نبنی علیهلم بنیاناً ألنهم من أهل سلّنتنا.3
بله نظلر می آید طلرف داران سلاختن بنائی غیر مسلجد که قلرآن از آن به »بنیلان« یاد 
می کنلد اندیشله توحیلدی نداشلتند و کوشلیدند کله به مرور ایلن قضیه واقعلی و آیت 
روشلن بلرای حقانیلت معلاد را از دیلد جهانیان مخفی نگله دارند. اینها پیشلنهاد جدی 
بلر سلاختن بنلا و یادمانلی غیر از  مسلجد، بر ورودی غلار اصحاب کهف را داشلتند. این 

دیدگاه چنین گزارش شلده اسلت:
و قاللت الطائفله الغالبله: لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهلْم َمْسلِجداً فاتخلذوه. و روی أن التلی دعت إلی 
البنیلان کانلت کافلره أرادت بنلاء بیعله أو مصنلع لکفرهم: گروهلی که در ایلن اختالف 
نظلر غاللب شلدند گفتنلد که بلر ]جایگاه[ اصحلاب کهف مسلجدی خواهیم سلاخت و 
ایلن گونله نیلز کردنلد. روایلت شلده اسلت کسلی که اصلرار بلر سلاختن بنیان بلر غار 
داشلت، زنلی کافلر بلود کله قصد داشلت بلر آن دیری یلا مکانی بلرای ترویج کفرشلان 

بسازد4. 
1 . ثعلبلی نیشلابوری، الکشلف و البیلان علن تفسلیر القلرآن، ج 6، ص 162؛ مغنیه، تفسلیر الکاشلف، ج 5، ص: 114؛ فضل اهلل، 

تفسلیر من وحلی القلرآن،  ج 14، ص: 298.
2 . رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج 12، ص  335.
3 . ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج 6، ص162.

4 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،ج 7، ص: 159.
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عالمله طباطبایلی بلا درنلگ در کاربرد کلمه مسلجد در آیله، به این مهم متفطن شلده 
و آن را چنین بیان داشلته اسلت:

َِّذیلَن َغلَُبلوا َعللی  أَْمِرِهلْم لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسلِجداً« هلؤالء القائلون هم  و قولله: »قلاَل ال
الموحدون و من الشلاهد علیه التعبیر عما اتخذوه بالمسلجد دون المعبد فإن المسلجد 
فلی علرف القلرآن هلو المحل المتخلذ لذکر اهلل و السلجود لله. قلال تعالی: »َو َمسلاِجُد 
َِّذیَن َغلَُبلوا َعلی   یُْذَکلُر فِیَهلا اْسلُم اهللِ«1؛ دربلاره ایلن سلخن خداوند که فرملود: »قلاَل ال
أَْمِرِهلْم لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهلْم َمْسلِجداً« گوینده این سلخنان یکتاپرسلتان بودند و شلاهد بر 
ایلن مدعلا اسلتفاده از تعبیلر آوردن به مسلجد بلرای آن بناسلت و نه معبد؛ مسلجد در 
علرف قلرآن بله محللی گفتله می شلود که بلرای یلاد خداونلد و سلجده در نظلر گرفته 
می شلود همان گونله کله آیله »َو َمسلاِجُد یُْذَکلُر فِیَهلا اْسلُم اهللِ« نیز بر ایلن معنا داللت 

دارد«.
ُُّهْم أَْعلَُم بِِهلْم« در صدر آیه را  مرحلوم عالمله گوینده جمله »َفقالُلوا ابُْنوا َعلَْیِهْم بُْنیانلاً َرب
َِّذیلَن َغلَُبوا َعلی   مشلرکان دانسلته اسلت چون به دنبلال آن چنین نقل می کند: »قلاَل ال
أَْمِرِهلْم، گفتنلد آنهایلی کله بر امر ایشلان اطلالع یافتند. و ملراد از بناء، بنیلان نهادن بر 
ایشلان اسلت. برخلی مفسلران نیلز گفته اند منظور این اسلت که دیواری کشلیده شلود 
تلا اصحلاب کهف پشلت آن قرار گرفته از نظر مردم پنهان شلوند، و کسلی بلر حال آنان 
واقلف نشلود، چنان کله گفته می شلود: "بنلی علیه جدارا" یعنی آن را پشلت دیلوار قرار 
داد. عالمله ایلن دیلدگاه را بلا سلیاق آیه متناسلب نمی داند، و ظاهر سلیاق آیله معنای 
اول را تأییلد می کنلد؛ چلون میلان قلول موحدان »مسلجد قلرار دادن« با قلول »معبد 
سلاختن« کاملاًل تقابلل وجلود دارد و موحدان با طرح ایلن قول، مدعای مشلرکان را رد 

کردنلد و ایلن قرینه ای اسلت که اختالف در نوع این سلاختمان بوده اسلت2. 
ایلن دیلدگاه نشلان می دهلد کله جریان کفلر یا منکلران قیامت بله دنبال مصلادره این 
ملکان مقلدس بله نفلع خلود بودنلد؛ زیلرا زنده شلدن اصحلاب کهلف، خانله عنکبوتی 
بلاور آنلان را بلر هلم ریخلت و وجاهلت آنلان را گرفلت و طبیعلی بلود کله در ایلن امر 

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص: 267.
2 . همان جا.
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مداخلله کننلد تلا بتواننلد در قاللب مکانلی غیلر از مکان هلای عبلادت یکتاپرسلتان و 
قیامت بلاوران آن را بله نفلع خلود مصلادره کننلد. بله نظلر می آیلد مقصلود از مسلجد 
در ایلن آیله هملان عبادتلگاه مقلدس پیلروان انبیلای اولوالعزم باشلد و الزاماً بله معنای 
مسلجد عصلر اسلالمی نیسلت. هلم چنیلن از تقابلل »بنیلان« بلا »مسلجد« در آیه به 
دسلت می آیلد کله مقصلود از بنیان، سلاختمان، دیلوار یا هر سلازه ای بوده اسلت که به 
قصلد منفلی به دنبال تأسلیس آن بودند، ولی مؤمنان آن روزگار بر تأسلیس »مسلجد« 
پلای فشلردند و بلر طلرف داران »بنیان« غاللب آمدند و متولیلان امر را بلر انجام گرفتن 
ایلن مهلم راضلی سلاختند. این آیله این پیلام را در اختیار قلرار می دهد کله مکان هایی 
کله جللوه و مظهلر فیلض الهی و نُملود حقایق غیبی هسلتند قداسلت و شلرافت دارند 
و بلر مؤمنلان راسلتین الزم اسلت مراقبلت بلر ایلن مکان هلا داشلته باشلند و بهتریلن 
اقلدام بلرای حراسلت از این مکان ها تأسلیس مسلجد و زنلده نگه داشلتن واقعه معنوی 
مرتبلط بلا آنهاسلت؛ چنان کله مؤمنلان اصحلاب کهلف بلر حراسلت از این ملکان پای 

فشلردند و اصلرار ورزیدنلد کله بنای سلاخته شلده باید مسلجد باشلد و نه جلز آن1.
البتله دیلدگاه دیگلری وجلود دارد کله بنیلان و مسلجد را در امتداد هم تفسلیر کرده و 
اساسلاً به اختالف نظر مشلرکان و یکتاپرسلتان در تعیین نوع بناء قائل نیسلتند. از قول 
زمحشلری چنیلن بلر می آیلد که وی بنیلان و مسلجد را در امتلداد هم و بلا دو کارکرد 
متفلاوت تفسلیر می کنلد. در نلگاه وی، پلس از اینکله اصحاب کهلف از دنیلا رفتند قرار 
بلر ایلن شلد تلا دیلواری را برابلر ورودی غلار اصحاب کهف بسلازند تلا با آن مانلع ورود 
مردملان بله داخلل غلار و صدمله بلر قبر یلا تربت آنان شلوند و نوعلی محافظلت از آنها 
باشلد. مسلجد را در ورودی غار سلاختند تا یکتا پرسلتان در آن نماز گزارند و به مکان 
اصحلاب کهلف تبلرك جوینلد2. برخلی نیلز قائل هسلتند که ملکان این مسلجد باالی 
غار بوده اسلت؛ از این رو، این اقدام از شلمول روایات نهی از سلاختن مسلاجد بر باالی 
قبلور که از رسلوم مسلیحیان اسلت، خلارج اسلت3. مفسلران، حکمت هلای مختلفی را 

1 . ابو حیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر،ج 7، ص: 159.
2 . زمخشلری، الکّشلاف علن حقائلق غواملض التنزیلل،  ج 2، ص 711؛ آلوسلی روح المعانلی فلی تفسلیر القلرآن العظیم، ج 8، 

ص 223.
3 . ر.ك: ابلن کثیلر، تفسلیر القلرآن العظیم، ج 5، ص: 134؛ آلوسلی، همان،ج 8، ص 228؛ ابن عاشلور، التحریلر و التنویر، ج 15، 

ص: 43.
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بلرای تأسلیس ایلن مسلجد مطلرح کرده اند کله مهم تریلن آنهلا عبارت انلد از: فراموش 
نکلردن حادثله اصحلاب کهلف با وجود مسلجدی در نزدیکلی آنان و آمد و شلد مؤمنان 
بلرای دعلا و نملاز در آنجلا، بلا تبرك جسلتن به اصحلاب کهف و گرامیداشلت آنلان1 تا 

عبرتلی بلرای حقانیلت معاد بعلد از مرگ باشلد و دلیل زنلده ای بر ایلن حقیقت2.

شرایط«تأسیس«مسجد««
از آیلات یاد شلده درباره مسلجد قباء، مسلجد ضرار و مسلجد اصحاب کهلف، آموزه های 

ذیل در تأسلیس مسلجد به دسلت می آید:

یک،«نّیت«پیراسته«در«تأسیس:«««
حرمت مسلجد وابسلته به پیراسلتگی نّیت و کارکرد مثبت آن اسلت وگرنه خود زمین 
مسلجد، در و دیلوار و نله وسلایل آن بله خلودی خلود قداسلت و شلرافتی ندارنلد. این 
نّیلت سلازنده و کاربلران مسلجد اسلت کله مکانلی را از زمین یلا سلاختمان معمولی و 
علادی بله مسلجد تبدیلل می کند، از ایلن رو، برخی مفسلران، نّیت صحیح در تأسلیس 
مسلجد را شلرط دانسلته اند3 که بدون آن اساسلاً مسلجدی پدید نمی آید. در داسلتان 
مسلجد ضلرار بله دلیلل نّیلت پلیلد بانیلان آن، که بله دنبلال تفرقله افکنی بودنلد، آن 
بنلا از هملان آغلاز مسلجد بله معنلای واقعی کلمله نبود، بلکله فقلط در پنلداره آنان و 
پیلروان ایشلان مسلجد خوانده می شلد. در قلرآن نیز فقط به جهت اشلاره بله آن از این 
کلمله اسلتفاده شلده اسلت. اصل این مسلجد با هملکاری دوازده منافق سلر شلناس و 
بلا مشلاورت ابوعاملر، راهلب معروف که پیامبر او را فاسلق خواند، سلاخته شلد. وی 
نلزد اهلل کتاب شلخصیت برجسلته ای داشلت و هملاره به دنبلال ضربه زدن به اسلالم 
بلود. بارهلا در جنگ ها شکسلت خلورد و بله روم گریخت و از پادشلاه آنجلا برای کمک 
بله وی علیله رسلول خدا یاری خواسلت. وی از آنجلا به منافقان مدینه نامه نوشلت 
کله مسلجدی بلرای وی بسلازند تلا هنگامی که بله مدینه برگشلت در آن نملاز بخواند. 

1 .  ابلن عاشلور، همان جلا؛ زمخشلری، الکّشلاف علن حقائلق غوامض التنزیلل،  ج 2، ص 711؛ فیض کاشلانی، تفسلیر الصافی، 
ج 3، ص 237؛ ملکارم شلیرازی، األمثلل فی تفسلیر کتاب اهلل المنلزل، ج 9، ص: 227.

2 . فضل اهلل، تفسیر من وحی القرآن،  ج 14، ص: 298؛ مکارم شیرازی، همان جا.
3 . قاسمی، محاسن التأویل، ج 5، ص: 507؛ ابن عطیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 3، ص: 85.
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وی تأکیلد کلرده بود در آن مسلجد اسللحه و تجهیلزات نظامی نیز برای او آماده سلازند 
تلا بتوانلد در فرصت مناسلب به رسلول خدا و اصحاب ایشلان ضربه بزنلد. در زمانی 
کله این مسلجد می شلد، رسلول خلدا به دلیلل حضور در جنلگ تبلوك، در مدینه 
نبلود و بله محلض ورود بله مدینله، از طریلق وحلی از نّیت پلیلد بانیان آن خبردار شلد 
و دسلتور تخریلب آن را صلادر کلرد. بانیلان منافلق ایلن مسلجد بلرای پوشلاندن نّیلت 
پلیلد خلود برای سلاختن مسلجد، بلا بودن مسلجد قبلاء در مدینله، چنیلن گفتند که 
ملا ایلن مسلجد را بلرای روزها و شلب های مبادا و دشلوار کله امکان حضور در مسلجد 
قبلاء نباشلد سلاخته ایم، ممکلن اسلت روزی سلیالبی بیایلد و راه را بلر ما ببنلدد. حتی 
گسلتاخانه وقتلی رسلول خلدا در جنگ تبوك بلود، نماینده فرسلتادند و از ایشلان 
دعلوت کردنلد تلا در ورود بله مدینله، ایشلان در آنجلا نملاز گزارنلد. منافقلان بله ایلن 
ترفندهلا قصلد داشلتند عوام فریبلی کردن و در مقابل مسلجد نبلوی، پایگاهلی را برای 
خلود ایجلاد کننلد1. در دیلدگاه برخلی مفسلران، هلر مسلجدی که بله نّیلت مباهات، 
ریلاء، کانلون فتنه گلری و بله هلر غرضلی جز کسلب رضایلت الهی بنا شلده، یلا از مال 
غیر حالل سلاخته شلده باشلد، ملحق به مسلجد ضرار اسلت. هر مسلجدی که مشلابه 
مسلجد ضلرار باشلد، هیلچ حرمتی نلدارد و وقف کلردن بلر آن صحیح نیسلت2 و نباید 
در آن نملاز خوانلد3. برخلی از حاکملان مسللمان به اسلتناد همین حکلم در مواجهه با 
جریان هلای انحرافلی مشلّبهه و مجّسلمه و باطنیلان افراطلی مسلاجد آنلان را تخریلب 

می کردنلد4. 

دو،«رعایت«حریم«مسجد«مجاور:«««
مسلجد ضلرار بله دنبلال بهانه هلای واهلی و بدون ضلرورت واقعلی در مجاورت مسلجد 
قباء سلاخته شلد تا شلکوه و حرمت رسلول خدا و این مسلجد را که اسلتوار بر تقوا 
بلود، بشلکند. برخی مفسلران از داسلتان مسلجد ضلرار این حکلم را اسلتنباط کرده اند 

1 . ابلن عربلی، أحلکام القلرآن، ج 2، ص: 1014؛ قاسلمی، هملان، ص: 506؛ ابلن عطیله، هملان، ص: 81؛ فخلر رازی، مفاتیلح 
الغیلب،  ج 16، ص: 147؛ طباطبایلی، المیلزان فلی تفسلیر القلرآن، ج 9، ص: 390.

2 . قاسمی، محاسن التأویل،  ج 5، ص: 505.
3 . زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج 11، ص: 48.

4 . قاسمی، محاسن التأویل، ج 5، ص: 505.
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کله در سلاختن مسلجد بایلد اول، افزون بلر نّیت صادقانه و کسلب رضایت الهلی به نیاز 
واقعلی محلله یلا شلهر توجله داشلت و با اهلداف غیلر واقعلی و برخاسلته از رقابت های 
قوملی و غیر دینی، نباید مسلجدی سلاخت. دوم، در صورتی کله در مجاورت یا نزدیکی 
شلما مسلجدی وجلود دارد کله ملردم بدان اقبلال دارند نباید مسلجد جدیلدی بنا کرد 
و حریلم آن مسلجد بایلد رعایلت شلود؛ زیلرا اصل وحلدت و تألیلف در اسلالم حاکم بر 
دیگلر آموزه هلای دینلی بلوده و جدا سلازی مؤمنلان از یکدیگلر جزء در ملوارد جبری و 

ضروری، شایسلته نیست1.

سه،«ترغیب«به«ساخت«مسجد:«««
لَس َعللَی التَّْقلَوی  ِملْن أَوَِّل یَلْوٍم أََحلقُّ أَن تَُقلوَم فِیه« در اشلاره به  ََّمْسلِجٌد أُسِّ از آیله »ل
تأسلیس مسلجد قبلاء کله رسلول خدا اقلدام به سلاخت آن کلرد، رضایلت خداوند 
از اقلدام بله تأسلیس ایلن مسلجد بله دسلت می آیلد. هلر کاری هم کله ملورد رضایت 
خداونلد باشلد و در سلیره پیامبلران نیز بلرای انجام آن اقدام عملی شلده باشلد به طور 
قطلع املری بایسلته عملل و شایسلته اهتملام اسلت. بر مسللمانان اسلت که تأسلیس 
مسلاجد را بله هلدف جللب رضایلت الهلی و تلداوم سلیره پیامبلران انجلام دهنلد. آیه 
تعمیلر مسلجد نیلز بله تعبیلر محقق اردبیللی این تشلویق و ترغیلب به تعمیر مسلجد 
را بلا شلدت بیلان کلرده اسلت که نشلان می دهلد این املر نلزد خداوند جایگاهلی ویژه 

دارد. عبلارت ایشلان چنین اسلت:
فیهلا حلّث عظیلم و ترغیب جزیلل علی تعمیر المسلاجد، و أّن له شلأناً کبیلراً عند اهلل، 
در آیه انگیزشلی بس بزرگ و تشلویقی سلترگ بر آبادانی مسلاجد وجود دارد و نشلان 

می دهلد ایلن امر نلزد خداوند منزلتلی واال دارد2. 

چهار،«تقوامحوری«در«ساخت«مسجد:««
لَس َعللَی التَّْقلَوی« ایلن برداشلت مهلم نیلز بله دسلت می آید که  ََّمْسلِجٌد أُسِّ  از آیله »ل
بنیلان و زمینله اصللی بلرای تأسلیس مسلجد تقلوای الهلی اسلت. گویلی تقوا، سلنگ 

1 . ر.ك: زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج 11، ص: 48؛ ابن عربی، أحکام القرآن، ج 2، ص: 1013.
2 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص: 78.
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زیریلن بنای هر مسلجدی اسلت که اسلاس مسلجد بلر آن نهاده می شلود. میلان تقوا و 
مسلجد پیوندی دو سلویه وجود دارد، از یک سلو تقوامداری مؤمنان آنان را به تأسلیس 
مسلاجد سلوق می دهلد و از دیگلر سلو، خود مسلاجد در اشلاعه و تثبیلت فرهنگ تقوا 
در افلراد و جامعله نقش آفریلن هسلتند. مسلجد بایلد به نّیت توسلعه تقلوای اجتماعی 
در جامعله اسلالمی بنلا نهلاده شلود، از ایلن رو، تقلوای الهی، یعنلی پرهیلز از محرمات 
و التلزام بله واجبلات، مهم تریلن کارکلرد مسلجد در جامعه اسلالمی اسلت کله باید به 
اشلاعه فرهنلگ تقلوای جمعلی کمک کنلد. تقوامداری شلاخصی اسلت کله در ارزیابی 

عملکلرد مسلاجد بله عنلوان معیار رضایلت منلدی خداوند عملل می کند.

پنج،«مکان«تأسیس«مسجد:«««
ملکان انتخلاب شلده بلرای تأسلیس مسلجد بهتر اسلت برابلر قاعلده منطقلی و عرفی 
در موقعیتلی از شلهر یلا منطقه باشلد که دسترسلی به آن آسلان باشلد؛ وللی در موارد 
خاص، چون یادمان اصحاب کهف و موارد مشلابه آن، تأسلیس مسلجد در کوهسلتان ها 
یلا منطقه هلای دور دسلت نیلز مانعلی نلدارد. مسلجد جمکلران در حاشلیه شلهر قم و 
مسلجد مشلهد اردهال کاشلان در مجلاورت اماملزاده علی بن محملد نمونه هایی از 
ایلن گونله مسلاجد به شلمار می آینلد که هم جنبله یادمانی داشلته و هلم محل تبرك 
و دریافلت فیلض الهلی بله حرملت ایلن مسلاجد هسلتند. هم چنیلن سلاخت مسلاجد 
در مجلاورت اولیلای الهلی نله تنهلا مانعی نلدارد، بلکله بر پایه داسلتان اصحلاب کهف، 
مطلوبیلت آن از نظلر شلارع نیلز بله دسلت می آید. البته سلاختن مسلجد بلر روی مزار 
آنلان، جای مناقشله بوده و برخی مفسلران با اسلتناد بله روایات نبلوی از این عمل نهی 
کرده انلد. ظاهلراً سلاختن مسلجد بلر روی مزار انبیلا و اولیلای الهی از آداب مسلیحیان 
بلوده اسلت کله در اسلالم بلا ایلن رسلم مخالف شلد. شلاید دلیلل این منلع، مبلارزه با 
بت پرسلتی و جلوه هلای متنلوع آن بوده اسلت. مسلجد مللک اختصاصی خداوند اسلت 

و در آن نبایلد غیلر از خداونلد، حضلور مادی یا معنوی داشلته باشلد.
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شرایط«تعمیر«مسجد««
دربلاره ادب تعمیلر مسلجد نیلز بایلد ایلن نلکات را بیفزاییم کله:  عمران مسلجد امری 
فراتلر از بنلای ظاهلری سلاختمان مسلجد اسلت1. بله نظلر می آیلد ملراد از ایلن ادب، 
بیشلتر مشلارکت معنلوی و حضلور ایمانی گسلترده و پیوسلته در مسلاجد باشلد. برابر 
ایلن آملوزه مسلاجد هملاره باید سرشلار از حضلور مؤمنان بلوده و زمزمه هلای مناجات 
و گفتگوهلای حکمت بنیلان در آن طنین انداز باشلند. شلیخ طوسلی، از مفسلران امامیه 

در ایلن باره می نویسلد:
و یدخلل فلي عملاره المسلاجد عمارتهلا بالصلاله فیهلا، و الذکلر هلل و العبلاده لله، ألن 
تجدیلد احلوال الطاعله هلل ملن أوکلد األسلباب التي تکون بهلا عاملره، کملا اّن إهمالها 
ملن أوکلد األسلباب فلي اخرابهلا2: در آباد کردن مسلجد، نملاز خواندن، یاد خلدا بودن 
و عبلادت خلدا کلردن نیلز داخل اسلت، زیلرا تجدید کلردن حلاالت بندگلی خداوند از 
اسلتوار ترین اسلبابی اسلت کله مسلجد ها بلا آنهلا آبلاد می شلوند و اهملال در آنهلا از 

موثرتریلن سلبب های خلراب کردن مسلجد اسلت.
ملال محسلن فیلض کاشلانی نیلز پرداختن بله کملاالت علملی و عمللی را در رتبه های 
نخسلتین مصلداق عمارت مسلجد آورده و پرداختن به امور سلاختمان، اعلم از بنای آن 
و نظافلت را در ردیف هلای بعلدی یلاد آور شلده اسلت3. برخلی مفسلران نیز با تقسلیم 
تعمیلر بله ملادی و روحانی، اقسلام و شلرایط پنجگانه آنهلا را از آیه یاد آور شلده اند4. از 
ایلن رو، خاللی مانلدن مسلجد از حضلور مؤمنلان، برنامه هلای هدایتی و عبلادات فردی 
و جمعلی بلا عملران آن در تنافلی اسلت و یکلی از جلوه هلای مهجور ماندن مسلاجد به 
شلمار می آیلد کله برابلر روایات در قیامت از آن پرسلش خواهد شلد. البتله پرداختن به 
املور نظافت مسلجد و روشلن کلردن چراغ های آن به ویژه در شلب های جمعله و آماده 
سلاختن آن بلرای مراسلم مذهبی و اقامه نملاز و منبر، داخل در مفهوم تعمیر هسلتند، 
وللی می تلوان گفلت تعمیر دو سلطح ملادی و روحانلی در دو تراز حداقللی و حداکثری 

1 . فضل اهلل، تفسیر من وحي القرآن، ج  11، ص: 53.
2 . طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، ج 5، ص: 189.

3 . ر.ك: فیض کاشانی، تفسیر الصافي، ج 2، ص: 327.
4 . مصطفوی، تفسیر روشن، ج 10، ص: 67 - 68.
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دارد. بله نظلر می آیلد آیله تعمیر، غیر تطهیر و نظافت مسلجد اسلت کله در آیات دیگر 
بلدان اشلاره شلده اسلت و بیشلتر به زمینه سلازی بلرای حضلور حداکثری مؤمنلان در 

مسلجد و احیلای شلعائر دینلی در مسلجد اطالق می شلود تا تمیز کردن مسلجد.
بلرای نهادینله سلاختن ادب تعمیلر مسلجد، بایلد متولیلان امور مسلاجد در شلهرها و 
منطقه هلا، جایلگاه و ارزش مسلجد نلزد خداونلد و سلیره پیامبلران را تبییلن کننلد. 
فرهنگ سلازی در حلوزه مسجدشناسلی خلود از جلوه هلای عملران معنوی مسلاجد به 
شلمار می آیلد و در ارتقلای سلطح شلناخت مؤمنلان از منزللت مسلجد در آموزه هلای 
دینلی تأثیلری بسلزا دارد. بهتلر اسلت هلر سلال یلا هر ملاه بله مناسلبت های مختلف 
آیلات المسلجد در مسلاجد بله شلکل تابلوهلای نفیس بلا خوشنویسلی های برجسلته 
و فاخلر نصلب شلوند؛ عالملان دینلی ایلن آیلات را بله اقتضلای حلال و درك مخاطبان 
تفسلیر کننلد و دانسلته های مسجد شناسلی مخاطبلان خلود را تعاللی بخشلند. به نظر 
می آیلد یکلی از عللل مهجلور، ماندن مسلاجد در برخی کشلورهای مسللمان به همین 
نداشلتن شلناخت جاملع و دقیلق از منزللت و کارکلرد در اندیشله دینی برگشلت دارد 
کله بایلد در عرصله تربیلت دینلی بلدان توجه جدی داشلت. بلرای تحقق ایلن امر الزم 
اسلت در متلون آملوزش معارف اسلالمی دوره بلوغ دختران و پسلران، یک یلا دو درس 
بله تبییلن نظریله اسلالمی دربلاره مسلجد اختصلاص یابلد. انتشلار گسلترده ویژه نامه 
مسلجد شناسلی در دبیرسلتان ها و ایلام اعتلکاف در مسلاجد، راهکار دیگری اسلت که 
خود از مصداق های توسلعه ادب عمران مسلاجد اسلت؛ اسلتفاده از ظرفیت های رسلانه 
در شناسلاندن مسلاجد و نقلش آنهلا در تربیلت دینی و رشلد فرهنگ اجتماعلی راهکار 
دیگلری اسلت کله متولیان رسلانه دینلی و ملی بایلد بدان اهتملام جدی نشلان دهند. 
بله هلر روی، بله نظلر می آید در جامعه اسلالمی بایلد متولی خاصی برای مسلجد وجود 
داشلته باشلد تا ضمن حفظ منزلت مسلاجد به توسلعه ادب و اخالق مسلجد در جامعه 

دینلی نیلز برنامه ریزی الزم را داشلته باشلند.
متولیلان عملران مسلجد باید از مؤمنان راسلتین و عامل بله واجبات دینلی و معتقد به 
روز قیاملت باشلند و برابلر مفلاد آیه تعمیر مسلجد ایلن کار را نباید به مشلرکان واگذار 
ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهلل«  کلرد، ایلن مهلم از سلاختار معنایلی حصلر آیه کله با کلمله »إِن



جلد اول190

شلروع شلده اسلت نیز قابل اسلتنباط اسلت1. البته مؤمنان از ادیان آسلمانی می توانند 
ایلن املر را بلر عهلده بگیرند. عالمله طباطبایلی در این باره می نویسلد:

و بذللک یختلص حلق العملاره و جوازهلا بأهلل الدیلن السلماوي ملن المؤمنیلن. و لم 
َکوَه َولَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ«  لَلَه َوَءاتَلی الزَّ یقنلع بذللک أیضلاً بل ألحق بله قولله: »َوأََقاَم الصَّ
ألن المقلام مقلام بیلان ملن ینتفلع بعمله فیحق لله بذللک أن یقترفه، و ملن کان تارکاً 
للفلروع المشلروعه فلي الّدیلن و خاصله الرکنیلن: الصلاله و الزکاه فهلو کافلر بآیات اهلل 
ال ینفعله مجلرد الیملان بلاهلل و الیلوم اآلخلر و إن کان مسللماً، إذا لم ینکرها بلسلانه، و 
للو أنکرهلا بلسلانه أیضلاً کان کافلراً غیلر مسللم؛ لذا حلق عمران مسلاجد و جلواز آن را 
منحصلر کلرد بله مؤمنانی که دین آسلمانی را پذیرفته باشلند. بله این هلم اکتفا نکرد، 
بلکله مسلئله نملاز خوانلدن و زکات دادن و نترسلیدن جلز از خلدا را هم اضافله کرد، و 
َکلوَه َولَْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ« بلرای این که مقلام آیه، مقام  لَلوَه َوَءاتَلی الزَّ فرملود: »َوأََقلاَم الصَّ
بیلان و معرفلی کسلانی اسلت که بر خالف کفلار از عملشلان منتفع می شلوند، و معلوم 
اسلت کسلی کله تلارك فلروع دیلن آن هلم نملاز و زکات کله دو رکلن از ارکان دیلن 
هسلتند، بلوده باشلد، او نیلز بله آیات خلدا کافر اسلت، و صرف ایملان به خلدا و به روز 
جلزا، فایلده ای بله حاللش نلدارد، هر چنلد در صورتلی که به زبلان منکر آنها نباشلد در 

زملره مسللمانان محسلوب می شلود، و وقتلی کافلر اسلت که به زبلان انلکار کند2.
ایلن مهلم نشلان می دهلد کسلانی که املور عمران ملادی و معنوی مسلجد را بلر عهده 
دارنلد بایلد از مؤمنان عامل و راسلتین و پرهیزگار باشلند. از جنبه دیگلر نیز این عبارت 
از آیله قابلل درنلگ اسلت و آن اینکه کسلی که ایلن اوصلاف را ندارد به عمران مسلجد 
اقلدام نمی کنلد؛ املا به هر روی بایلد مراقبت و نظارت مسلتمر و الزم از سلوی متولیان 
امور مسلاجد در رسلیدگی به مسلائل فرهنگی مسلجد صورت بگیرد و افرادی شایسلته 
در هیئلت امنلای آن حضور داشلته باشلند . وجود چنین افرادی خود زمینه سلاز جذب 
جوانلان بله مسلجد بلوده و در توسلعه فرهنلگ مسلجد نقش آفرین هسلتند. حلال اگر 
افلراد فاقلد شلرایط یادشلده در آیله، اقلدام بله عمران مسلجد اقلدام کنند نلزد خداوند 

1 . رازی، روض الجنلان و روح الجنلان فلي تفسلیرالقرآن، ج 9، ص: 190؛ کاظمی، مسلالک األفهام إلی آیلات األحکام، ج 1، ص: 
188؛ طیلب، أطیب البیان في تفسلیر القلرآن، ج 6، ص: 193.

2 . طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 9، ص: 202.
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اجلری نخواهنلد داشلت و ممکلن اسلت فقلط نزد ملردم اعتباری بلرای خود به دسلت 
آورنلد. محقلق اردبیللی دلیل این نداشلتن اجلر را چنین بیان کرده اسلت:

أنّله ال بلّد ملن اتّصلاف فاعلله بهلذه األوصلاف الجلیلله، و إاّل ففعلله کعدمله فینبغي أن 
یکلون التعمیلر مّملن یقیلم الّصلاله و یؤتلي اللزکاه، و للم یخلش إاّل اهلل و إاّل فتعمیلره 
لیلس تعمیلراً مرضّیلاً 1، هملان آباد کننده مسلجد ناگزیر بایلد دارنده اوصاف ارزشلمند 
یلاد شلده در آیله عملران مسلجد باشلد. در غیلر این صلورت اقلدام وی بله آن، همانند 
عملران نکردن اسلت؛ در نتیجه ضروری اسلت که عمران مسلجد از سلوی فلردی انجام 
پذیلرد کله اهلل اقامله نماز و پرداخت زکات باشلد و از کسلی جز خدا هراسلی نداشلته 
باشلد و در صورتلی کله این شلرایط را نداشلته باشلد، تعمیلر وی مورد رضایلت خداوند 

نخواهلد بود.

1 . اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص: 78.
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3.«تطهیر«مسجد
برابلر آیاتلی از قلرآن کریلم، یکلی از وظایف مؤمنلان درباره مسلجد، پاکیزه نگه داشلته 
آن از هلر گونله آلودگلی ظاهری و باطنی اسلت کله از آن به بیان قرآنی بله ادب تطهیر 

یلاد می کنیم.
تطهیلر خلود بله دو گونله مادی و معنوی قابل تقسلیم اسلت. اینلک با اسلتناد به آیات 
مرتبلط، هلر کلدام از این دو گونه ادب تعامل با مسلجد را در پرتو آرای مفسلران شلیعه 

و سلّنی بررسلی می کنیم.
بله بخشلی از ادب تطهیلر در گفتلار عملران و آبادانلی مسلجد اشلاره شلد کله برخلی 
مفسلران تعمیلر مادی مسلجد را شلامل املور نظافت و آراسته سلازی آن نیلز می دانند، 
از ایلن رو در نلگاه ایلن مفسلران، تعمیلر و تطهیر رابطله ای کل و جزء دارنلد به گونه ای 
کله تطهیلر بخشلی از تعمیر اسلت. البته چنان که گذشلت بهتر اسلت به هملان ادبیات 
قرآنلی در ایلن اصطالحلات پای بنلد باشلیم و مرزهلای معنایلی ایلن اصطالحلات را از 
یکدیگلر تفکیلک شلده بدانیم؛ بله ویژه اینکله نظر به اعجلاز بیانی قرآن تکلرار و ترادف 

را در واژگان قلرآن نپذیریم.
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بلر آملوزه تطهیلر اسلت کله در دو آیله قلرآن کریلم تأکیلد شلده اسلت کله هلر دو به 
سلیره ابراهیلم و اسلماعیل در تطهیلر بیلت اهلل الحلرام اشلاره دارنلد. از مفلاد 
ِع  ائِِفیلَن َو الَْعاِکِفیلَن َو الرُّکَّ لَرا بَْیِتَی لِلطَّ آیله »َو َعِهْدنَلا إِلَلی إِبَْراِهیلَم َو إِْسلَماِعیَل أَن َطِهّ
وِد1« ایلن حکلم بله صراحلت قابل اسلتنباط اسلت که ایلن دو پیامبلر ارجمند از  لجُ السُّ
سلوی خداونلد مأموریلت یافتند که کعبه را بلرای طواف کنندگان و معتکفلان و رکوع و 
أْنَلا الِءِبَْراِهیَم َمَکاَن الَْبْیِت أَن الَّ تُْشلِرْك  سلجودکنندگان پاکیلزه سلازند. در آیله »َو إِْذ بَوَّ
وِد2« این دسلتور خطاب به  لجُ ِع السُّ للائِِفیَن َو الَْقائِِمیَن َو الرُّکَّ ْر بَْیِتَی لِلطَّ بِی َشْیللئا َوَطِهّ
شلخص ابراهیلم صلادر شلده اسلت کله هیلچ منافاتلی با آیله پیشلین نلدارد . آیه 
اخیلر بله دوره ای اشلاره دارد کله هنلوز اسلماعیل بله دنیلا نیامده یا شلرایط کمک 
بله پلدر را در ایلن کار نداشلته اسلت. حتلی می تلوان گفت آیه نخسلت قصلد دارد این 
وظیفله را بلرای اسلماعیل پلس از رحللت ابراهیم نیز تشلریع کنلد و این مهم 
را تذکلر دهلد کله سلّنت تطهیلر خانله خدا بایلد از پدر بله پسلر و از پیامبر پیشلین به 
پیامبلر پسلین انتقلال یابلد و هماره تاریلخ این مهلم از خانلدان پیامبران خارج نشلود. 
املری کله متأسلفانه املروزه خالف آن را شلاهد هسلتیم و کسلانی ادعای خلادم بودن 
ایلن خانله را دارنلد کله از هدف و حکمت وجلود این خانه در روی زمین آگاه نیسلتند و 
دسلتان آنان به خون هزاران تن از مسللمانان یمن و دیگر مناطق دنیا آغشلته اسلت و 
بلا اسلتکبار جهانلی هم پیمان شلده اند. ایلن مهم قصور جهان اسلالم را در این رسلالت 
انبیلا نشلان می دهلد کله علمای بزرگ اسلالمی باید برای آن اندیشله کننلد و این خانه 
توحیلد را از چنبلره نلا اهلالن خارج سلازند. هم چنین از ایلن آیات به دسلت می آید که 
مدیریلت امور مسلاجد باید به کسلانی سلپرده شلود که از لحلاظ ایمان ممتاز باشلند و 

منزللت آن را پلاس بدارند.
عملوم مفسلران در بیلان ملراد از تطهیلر، بله بیلان مصلداق پرداخته انلد و خلوِد تطهیر 
و گسلتره آن را چنلدان تبییلن نکرده انلد. در دیلدگاه ایلن مفسلران مقصلود از تطهیلر 

1 . بقلره، 125:  ... و بله ابراهیلم و اسلماعیل فرملان دادیلم کله: »خانله ملرا بلرای طواف کننلدگان و معتکفلان و رکلوع و 
سلجودکنندگان پاکیلزه کنیلد« .

2 . حلج، 26: و چلون بلرای ابراهیلم جلای خانله را معّیلن کردیلم ]بدو گفتیلم:[ »چیلزی را با من شلریک مگلردان و خانه ام را 
بلرای طواف کننلدگان و قیام کننلدگان و رکوع کننلدگان ]و[ سلجده کننلدگان پاکیلزه دار« .
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پیراسلتن مسلجد از شلرك1، بت هلا 2، عبلادت بت هلا3، نجاسلت4، آفلات5 و هماننلد 
نهاست. آ

املا برخلی کوشلیده اند تلا تبییلن تقریباً کامللی از آن مطلرح سلازند. برای نمونله، ابن 
عربلی چنیلن گوید:

لْر بَْیِتلَی« یعنلی ال تقربه بمعصیه و ال نجاسله و ال قلذاره، و کان علی  قولله تعاللی: »َوَطِهّ
ذللک حتلی شلاء اهلل فعبلد فیه غیره، و أشلرك فیه بله، و لطلخ بالدماء الّنجسله، و ملئ 
ملن األقلذار المنتنله6؛ آیله »و خانه ملرا پاکیزه نگه دار« به این معناسلت کله با آلودگی 
بله گنلاه، نجاسلت و کثافلت بله آن نزدیلک نشلو. کعبله بلر همیلن روال بود تلا زمانی 
کله برابلر مشلیت خداونلد در آن غیلر خلدا عبادت شلد و داخلل آن به خداوند شلرك 
ورزیدنلد. بلا خون هلای نجلس آن را آلوده کردند و از نجاسلات و کثافات بلد بو پیرامون 

آن را پلر کردند
هم چنین ابن عاشور تطهیر در آیه را چنین تفسیر کرده است:

 و التطهیلر: تنزیهله علن کل خبیلث معنلًی کالشلرك و الفواحلش و ظلم النلاس و بّث 
الخصلال الذمیمله، و حّسلاً ملن األقلذار و نحوها، أي أعلدده طاهراً للطائفیلن و القائمین 
فیله7؛ تطهیلر، یعنلی پاکیلزه نگله داشلتن آن ]خانه خلدا[ از هلر گونه خباثلت معنوی 
چلون شلرك، گناهلان، ظلم به ملردم و اخالق پلید؛ و خباثت محسلوس چلون آلودگی 
کثافت هلا و هماننلد آنهلا؛ و مقصلود ایلن اسلت کله آن را بلرای طلواف کننلدگان و 

نمازگلزاران در آن آماده سلاز.
عالمله طباطبایلی از مفسلران معاصلر امامیله نیز در تبییلن مفهوم تطهیلر در آیه مورد 

می نویسلد: بحث 
و التطهیلر إزالله األقلذار و األدنلاس علن الشلي ء لیعلود إللی ملا یقتضیه طبعله األولي، 

1 . طبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص: 128؛ طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 17، ص: 106.
2 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 3، ص: 122؛ طبری، همان جا.

3 . طبری، همان جا.
4 . همان جا.
5 . همان جا.

6 . ابن عربی، أحکام القرآن، ج 3، ص: 127.
7 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 17، ص: 175.
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و قلد أضلاف البیلت إللی نفسله إذ قلال: »بَْیِتلَي« أي بیتلاً یختلص بعبادتلي، و تطهیلر 
المعبلد بملا أنله معبلد تنزیهله ملن األعملال الدنسله و األرجاس التي تفسلد العبلاده و 
لیسلت إاّل الشلرك و مظاهلره. فتطهیلر بیته إملا تنزیهه ملن األرجلاس المعنویه خاصه 
بلأن یشلرع إبراهیلم للنلاس و یعلمهلم طریقاً ملن العبلاده ال یداخلها قذاره شلرك 
و ال یدنسلها دنسله کملا أملر لنفسله بذللک، و إملا إزالله مطللق النجاسلات علن البیت 
أعلم ملن الصوریله و المعنویله لکن الذي یمس سلیاق اآلیله منها هو الرجلس المعنوي 
فمحّصلل تطهیلر المعبلد عن األرجلاس المعنویه و تنزیهله عنها للعبلاد الذین یقصدونه 
بالعباده وضع عباده فیه خالصه لوجه اهلل ال یشلوبها شلائب شلرك یعبدون اهلل سلبحانه 
بهلا و ال یشلرکون بله شلیئا1ً؛ و تطهیلر هلر چیلز به معنلای این اسلت کله آن را چنان 
از کثیفی هلا و پلیدي هلا پلاك کننلد و بله حالتلی برگرداننلد کله طبلع اوللی اقتضلای 
آن حاللت را دارد. و منظلور از اینکله ]خداونلد[ بیلت را بله خلود نسلبت داده و فرملود: 
"بیتلی" )خانله ملن(، این اسلت کله بفهماند ایلن خانه مخصلوص عبادت من اسلت. و 
تطهیلر معبلد، بله هملان جهت کله معبد اسلت، این اسلت کله آن را از کارهای زشلت 
و پلیدی هلا کله مایله فسلاد عبلادت اسلت پاك کننلد، و چنیلن پلیدی همان شلرك و 
مظاهلر شلرك، یعنلی بتهاسلت. پس تطهیر خانله خدا، یا منلزه داشلتن آن از خصوص 
پلیدي هلای معنلوی اسلت، و ابراهیلم مأملور شلده که طریقله عبادت را بله نحوی 
کله خاللی از آلودگی هلای شلرك باشلد به ملردم تعلیلم دهلد، همان گونه کله خودش 
مأملور بله چنیلن عبادتی شلده بلود. یلا تطهیلر آن از مطللق نجاسلات و پلیدی ها، چه 
ملادی و چله معنلوی اسلت. وللی از ایلن دو احتملال، آن احتملال کله بلا سلیاق آیله 
نزدیکلی بیشلتری دارد، هملان احتمال اول اسلت، و حاصلل تطهیر معبلد، از ارجاس و 
پلیدي هلای معنلوی، بلرای پرسلتندگان کله از دور و نزدیلک قصلد آن می کننلد، ایلن 
اسلت کله عبادتلی بلرای آنان وضع کند که خالص برای خدا باشلد، و مشلوب به شلائبه 
شلرك نباشلد در آنجلا تنهلا خلدا را بپرسلتند و چیلزی را شلریک او نکنند، پلس بنا بر 
آنچله سلیاق افلاده می کنلد، معنلای آیله ایلن می شلود که: بله یلاد آور زمانلی را که به 
ابراهیلم وحلی کردیلم کله در خانه من، مرا پرسلتش کن بله اینکله آن را مرجع عبادت 

1 . طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 14، ص: 368.
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ملن کنلی و چیلزی را در عبادت من شلریک نسلازی و برای کسلانی که قصلد خانه من 
می کننلد عبادتلی تشلریع کنلی که خالی از شلائبه شلرك باشلد.

صادقی تهرانی نیز همین دیدگاه را به گونه ای دیگر بیان کرده است: 
ثلم الطهلاره المأملور بهلا ظاهریله علن کافله األنجلاس و األقلذار، و بأحلری باطنیه عن 
الشلراك بلاهلل فلي مربع »الطلواف و القیلام و الرکلوع و السلجود« کالقمله المعنیه من 
توحیلد اهلل فلي عبادتله. فکما ان هؤالء علیهلم تطهیر بیوت قلوبهلم و افکارهم و مظاهر 
لْر بَْیِتَی  أبدانهلم و مالبسلهم و اعمالهلم حّتلی یصلحلوا لحلج هذا البیلت، کذللک »َوَطِهّ
للائِِفیَن...« و ملن تطهیلر ذلک البیت ان تکلون عمارته بصدق النّیله و طهاره الطویه:  لِلطَّ
لسَ بُْنَیللَنُه َعلَی تَْقَوی ِمَن اهللِ...« و کما منه تنحیه المشلرکین عنه1؛ سلپس  »أََفَمْن أَسَّ
طهلارِت املر شلده در آیله درباره خانله خدا، طهلارت ظاهری اسلت از همه نجاسلت ها 
و کثافت هلا و شایسلته تر از آن، طهلارت باطنلی اسلت از شلرك ورزیلدن بله خداونلد 
در چهارگانله طلواف، نملاز، رکلوع و سلجود که به سلان شلاخص بیانگر توحیلد عبادی 
خداونلد اسلت. همان گونله کله بلر مؤمنلان واجلب اسلت کله خانله قللب، اندیشله ها، 
اعملال، بلدن و لباس هلای ظاهلری خلود را تطهیلر کنند تا شایسلته حج گلزاردن این 
خانله شلوند، بله همین سلان، خانه مرا بلرای طواف کننلدگان پاکیزه نگله دار و از لوازم 
طهلارت آن ایلن اسلت که نیلت پاك در بناء و تعمیر آن داشلته باشلی و مشلرکان را از 

آن دور نمایلی.
همان گونله کله در آرای مفسلران گروه دوم دیده می شلود، تطهیر مسلجد دو بُعد مادی 
و معنلوی دارد. در بُعلد ملادی، مسلجد بایلد از هلر گونله پلیلدی، نجاسلت، زبالله و هر 
چله موجلب زشلتی ظاهلری و بدبویلی آن می شلود، پاکیلزه نگاه داشلته شلود، به این 
اقلدام، تطهیلر ظاهلری یا ملادی مسلجد اطالق می شلود. به طلور عرفی بایلد مقدمات 
ایلن املور در مسلاجد فراهلم آید و بخشلی از آن بله للوازم تطهیر اختصاص داده شلود 
تلا هنلگام نیلاز به کار گرفته شلود. هم چنیلن افراد مؤمن و شایسلته ای با کملال افتخار 
ایلن املر را عهلده دار شلوند و از واگلذاری آن بله افلراد متدیلن غیلر متعهد خلودداری 
شلود. زمانلی کله پیامبرانی چلون ابراهیم بله تمییز کلردن و نظافت مسلجد اقدام 

1 . صادقی تهرانی، الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن، ج 20، ص: 56.
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کرده انلد، دیگلر هیلچ علذر و بهانه ای بلرای افلراد دیگر باقلی نمی ماند؛ چرا کله این امر 
خدملت بله خانله خلدا و ملورد رضایلت و مطللوب اوسلت. برخلی از افراد ممکن اسلت 
جلارو کلردن، شسلتن و اقداملات نظافلت را در شلأن خلود نداننلد و نظلر بله وجاهلت 
اجتماعلی خلود چنیلن املوری را بله افلرادی واگذارنلد کله چنلدان جایلگاه اجتماعی 
ندارنلد، آیله ملورد بحلث این پنداره را نادرسلت می دانلد و تطهیر مسلجد را امری فراتر 

از همله اعتباریلات دنیایلی بیلان می کند.
جنبله دیگلر طهلارت ملادی یا ظاهری مسلجد مربلوط به افراد وارد شلونده در مسلجد 
اسلت، طهلارت ایلن افلراد نیلز خلود جزئلی از تطهیلر مسلجد بله شلمار می آیلد. برابر 
روایلات تفسلیری اهلل بیلت خلود فرد داخلل شلونده در مسلجد نیز بایلد طهارت 
ظاهلری و شلرعی داشلته باشلد. امام صادق سلوی دیگلر تطهیر در آیله مورد بحث 
را بله طهلارت شلرعی، هماننلد غسلل و داشلتن طهلارت و نظافلت کامل تبییلن کرده 
اسلت. حلبلی در روایتلی از ایشلان چنیلن نقل می کنلد: »ان اهلل تعالی یقلول في کتابه: 
لُجوِد« فینبغي للعبلد أن ال یدخل مّکه  ِع السُّ ائِِفیلَن َو الَْعاِکِفیلَن َو الرُّکَّ لَرا بَْیِتلَی لِلطَّ »َطِهّ

ااّل و هلو طاهلر، و قلد غسلل عرقله و األذی و تطهر1«. 
ایلن بیلان حضرت صادق اشلاره بله این قاعده دارد که وارد شلدن در مسلجد بدون 
طهلارت شلرعی حلرام اسلت و به ایلن قاعده در آیلات متعددی تأکید شلده اسلت2 که 
ملردان و زنانلی کله طهلارت شلرعی ندارنلد در حاللت جنابت یلا حیض هسلتند، حق 
ورود بله مسلجد را ندارنلد تلا اینکله غسلل کننلد. البتله بله نظلر می آیلد روایلت املام 
صلادق افلزون بلر ایلن، بله نکتله ظریلف دیگلری نیلز اشلاره دارد و آن ایلن اسلت 
کله فلرد بالفاصلله پس از غسلل وارد مسلجد نشلود، بلکه مقلداری درنگ کنلد تا عرق 
غسللش خشلک شلود و خود را با لباسلی تمییز آراسته سازد، سلپس وارد مسجد شود.

1 . حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص: 485.
لالَه َو أَنُْتلْم ُسلکاری  َحتَّلی تَْعلَُملوا ملا تَُقولُلوَن َو ال ُجُنباً إاِلَّ  2 . بلرای نمونله ر.ك: نسلاء: 43 »یلا أَیَُّهلا الَّذیلَن آَمُنلوا ال تَْقَربُلوا الصَّ
عابِلري َسلبیٍل َحتَّلی  تَْغَتِسلُلوا َو إِْن ُکْنُتلْم َمْرضلی  أَْو َعلی  َسلَفٍر أَْو جاَء أََحلٌد ِمْنُکْم ِمَن الْغائِِط أَْو الَمْسلُتُم النِّسلاَء َفلَلْم تَِجُدوا ماًء 

ا َغُفوراً«. ُملوا َصعیلداً َطیِّباً َفاْمَسلُحوا بُِوُجوِهُکلْم َو أَیْدیُکلْم إِنَّ اهللَ کاَن َعُفلوًّ َفَتَیمَّ
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4.«تزیین«مسجد
یکلی دیگلر از آموزه هلای قرآنی در تعامل با مسلجد، آراسلتن آن بله زینت های معنوی 
و ملادی اسلت کله از آن بله بیان قرآنلی به »ادب تزیین مسلجد« یاد می کنیلم. تزیین، 
خلود بلر دو گونله ملادی و معنلوی اسلت. اینک با اسلتناد به آیلات مرتبط، هر کلدام از 
ایلن گونه هلای ادب تعاملل با مسلجد را در پرتو آرای مفسلران شلیعه و سلّنی بررسلی 

. می کنیم
پیشلتر بلر ایلن نکتله تأکیلد داریم که مسلئله تزیین مسلاجد بلا مقوله هنلر و معماری 
داخللی و بیرونلی مسلجد ارتباطلی وثیلق دارد. اگلر دیدگاهلی بلر منع تزیین مسلاجد 
در جامعله اسلالمی رواج داشلته باشلد، مسلاجد مکان ها یلی سلاده و بی پیرایله خواهند 
بلود کله هیلچ جنبله هنلری و آرایه هلای معملاری در آنهلا دیلده نخواهد شلد. املا اگر 
دیلدگاه جلواز و حتی حسلن تزییلن را بپذیریم، مسلاجد باید از لحاظ معملاری داخلی 
و بیرونلی بهتریلن معماری هلا و زیبلا نمایی هلا را داشلته باشلند. البتله در فلرض اخیر 
بایلد روح توحیلد الهلی در ایلن تزییلن هملاره حضوری پر رنگ و معنادار داشلته باشلد 
و اصاللت، بلا تقلوا و توحیلد باشلد، نله تزییلن و معملاری؛ به سلخن دیگر، معملاری در 
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خدملت توحیلد و فلسلفه تأسلیس مسلاجد باشلد، نه مسلجد در خدملت آنهلا؛ به نظر 
می رسلد دیلدگاه اخیلر از قلرآن قابل اسلتنباط اسلت و منعی بلرای به کارگیلری هنر و 
تزییلن معنلوی مسلجد متناسلب بلا منزلت آن از قلرآن یافت نشلد. از ایلن رو، می توان 
نملای بیرونلی مسلاجد را با آیلات قرآن و دیگلر نمادهای توحیدی چلون نام ها و صفات 
الهلی تزییلن کلرد تلا ضمن ایجلاد جاذبله، به نوعلی ترویج شلعائر دینلی نیز باشلد. به 
همیلن سلان، نملای درونی مسلجد نیز ضملن برخلورداری از زیبایی هنلری و معماری 
در سلاخت، می توانلد بلا انواع برجسلته نلگاری آیات و روایلات تزیین شلود. البته تعیین 
حلد و حلدود ایلن کار نیازمنلد نظر فقیله بوده و نیازمنلد فتوای مراجع تقلید اسلت، اما 
آنچله مسللّم اسلت قلرآن بیانلی در اصلل منع تزییلن نداشلته و بلکه جواز و حسلن آن 

نیلز از برخلی آیات قابل اسلتنباط اسلت.
اصلل بلر ایلن اسلت کله مسلاجد از هرگونله نمادهلای دنیلوی و مظاهر غیلر توحیدی 
پیراسلته باشلند. هم چنیلن برای ایجلاد تمرکز در انجلام دادن عبادت ها و اشلتغال پیدا 
نکلردن مخاطبلان، بایلد از هلر نقلش و نلگاری خاللی باشلد. حلال اگلر اصل بلر منع و 
نصلب نکلردن این نمادها و نقش ها در مسلجد اسلت مقصود از تزیین مسلجد چیسلت 

و حکلم آن کدام اسلت؟ 
پیلش از اینکله وارد تحلیلل مسلتندات قرآنلی تزییلن مسلاجد شلویم، توجله بله ایلن 
مقدمله الزم اسلت کله از نظلر قلرآن اصلل تزییلن املری ممنوع یلا حرام نیسلت، بلکه 
می توانلد نشلانه کملال و هنلر نیلز باشلد. خداونلد در آیات متعلددی به تزیین آسلمان 
و زمیلن اشلاره کلرده اسلت1 و ایلن نشلان می دهلد کله اصلل تزییلن املری مطللوب 
اسلت کله از آن بله تزییلن مطللوب می تلوان یلاد کرد، زیلرا خداونلد اقدام بله امر قبیح 
نمی کنلد. وللی گونله ای دیگلر از تزیین نیز در قلرآن وجود دارد که تزیین مذموم اسلت 
و آن عبلارت اسلت از ایلن کله تفکر شلیطانی، سلبب خوشلایند انسلان از عمل زشلت 
شلود کله در آیلات متعددی به این آسلیب تذکر داده شلده اسلت، کله از نمونه های آن 
لماِء َفْوَقُهْم َکْیلَف بََنْیناها  لماِء بُُروجلاً َو َزیَّنَّاهلا لِلنَّاِظریلَن؛ ق، 6: أَ َفلَلْم یَْنُظلُروا إِلَی السَّ 1 . ر.ك: حجلر، 16: َو لََقلْد َجَعلْنلا فِلي السَّ
نْیلا بِزیَنلٍه الَْکواِکلِب؛ فصللت،12: َفَقضاُهلنَّ َسلْبَع َسلماواٍت في   لماَء الدُّ َّلا َزیَّنَّلا السَّ َو َزیَّنَّاهلا َو ملا لَهلا ِملْن ُفلُروٍج؛ صافلات، 6: إِن
نْیلا بَِمصابیلَح َو ِحْفظاً ذلِلَک تَْقدیلُر الَْعزیِز الَْعلیلِم؛ ملک، 5: َو لََقلْد َزیَّنَّا  لماَء الدُّ یَْوَمْیلِن َو أَْوحلی  فلي  ُکلِّ َسلماٍء أَْمَرهلا َو َزیَّنَّلا السَّ
َّا َجَعلْنلا ما َعلَلی األْْرِض زیَنًه  لعیِر؛ کهلف، 7: إِن لیاطیِن َو أَْعَتْدنلا لَُهلْم َعلذاَب السَّ نْیلا بَِمصابیلَح َو َجَعلْناهلا ُرُجوملاً لِلشَّ لماَء الدُّ السَّ

لَهلا لَِنْبُلَوُهلْم أَیُُّهلْم أَْحَسلُن َعَماًل .
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بله تزییلن فرعونی و تزیین قارونی اشلاره شلده اسلت1. 
افلزون بلر ایلن، قرآن انلگاره بهره نبلردن از زینت های دنیلوی را باطل دانسلته و در آیه 
ْزِق ُقْل ِهليَ لِلَّذیَن آَمُنوا  یِّباِت ِمَن اللرِّ َم زیَنَه اهللِ الَّتلي  أَْخَرَج لِِعبلاِدهِ َو الطَّ »ُقلْل َملْن َحلرَّ
ُل اآْلیلاِت لَِقلْوٍم یَْعلَُملون2َ«، ضمن  نْیلا خالَِصلًه یَلْوَم الِْقیاَملِه َکذلِلَک نَُفصِّ فِلي الَْحیلاهِ الدُّ
اعلالن بطلالن ایلن پنلداره، بهلره وری از آنهلا را بلرای مؤمنلان، شایسلته و روا دانسلته 
می شلمرد. عالمله بالغلی در تفسلیر خلود نیلاز بله تزیین مطللوب را مطابلق حکمت و 
نیلاز انسلان بله آن تحلیل کرده اسلت و این نشلان می دهلد گرایش به تزییلن و زینت، 
املری فطلری و الزمله حیلات سلالم انسلانی اسلت؛ وللی در اثلر زیلاده روی و خلروج از 
اعتلدال، جنبله شلیطانی بله خلود گرفتله و از موانلع تعالی معنلوی خواهد بود. ایشلان 

در این بلاره می نویسلد:
و ملا هلذا التزییلن ااّل للحکمله التلي خلق اهلل بها لإلنسلان شلهوه و قوی یتنعلم بها في 
الحیلاه الدنیلا بملا أحلله اهلل: جواز تزیین در اسلالم اسلتوار بر حکمتی اسلت که خداوند 
بر اسلاس آن شلهوت و قوت را در وجود انسلان آفریده اسلت تا با آن در زندگی دنیایی 

از نعمت هلای حلالل بهره منلد گردد3.
برخلی مفسلران تصریلح دارنلد از آیلات قرآن بلر می آید که هرگونله اسلتفاده از زینت، 

مبلاح و جایلز اسلت، بله جز ملواردی که نلص بر حرمت آن صادر شلده اسلت4.
بله نظلر می آید ادب تزیین مسلجد را می تلوان از آیات »یَللَبِنی َءاَدَم ُخلُذوا ِزیَنَتُکْم ِعنَد 
َُّه اَل یُِحبُّ الُْمْسلِرفِیَن5« و »یَْعَمُلوَن لَُه َما یََشلاُء  ُکِلّ َمْسلِجٍد َوُکُلوا َواْشلَربُوا َواَل تُْسلِرُفوا إِن
ِمن مََّحاِریَب َو تََمللِثیَل َو ِجَفاٍن َکالَْجَواِب َو ُقُدوٍر رَّاِسَیللتٍ اْعَمُلوا َءاَل َداُوَد ُشلْکًرا َو َقلِیٌل 

ُلماِت لَْیلَس بِخاِرٍج  1 . ر.ك: انعلام، 122: أَ َو َملْن کاَن َمْیتلاً َفَأْحَیْینلاُه َو َجَعلْنلا لَلُه نُلوراً یَْمشلي  بِلِه فِي النَّلاِس َکَمْن َمَثُلُه فِلي الظُّ
ِّي أَلَُظنُُّه کاِذبلاً َو َکذلَِک  لِلَع إِلی  إِلِه ُموسلی  َو إِن لماواِت َفَأطَّ ِمْنهلا َکذلِلَک ُزیِّلَن لِلْکافِریلَن ملا کانُوا یَْعَمُلوَن؛ غافر، 37: أَْسلباَب السَّ
لبیِل َو ملا َکْیلُد فِْرَعلْوَن إاِلَّ فلي  تَباٍب ؛ قصلص، 79:  َفَخلَرَج َعللی  َقْوِمِه فلي  زیَنِتِه قاَل  ُزیِّلنَ لِِفْرَعلْوَن ُسلوُء َعَملِلِه َو ُصلدَّ َعلِن السَّ

َّلُه لَُذو َحلظٍّ َعظیٍم. نْیلا یلا لَْیلَت لَنا ِمْثلَل ما أُوتِلَي قاُروُن إِن الَّذیلنَ یُریلُدوَن الَْحیلاَه الدُّ
2 . اعلراف،32: ]ای پیامبلر[ بگلو: »زیورهایلی را کله خلدا بلرای بندگانش پدیلد آورده، و ]نیلز[ روزي های پاکیزه را چه کسلی 
حلرام گردانیلده؟« بگلو: »ایلن ]نعمت هلا[ در زندگلی دنیا برای کسلانی اسلت کله ایملان آورده انلد و روز قیامت ]نیلز[ خاّص 

آنلان می باشلد.« ایلن گونله آیلات ]خلود[ را بلرای گروهلی کله می داننلد به روشلنی بیلان می کنیم .
3 . بالغی، آالء الرحمن في تفسیر القرآن، ج  1، ص 263.

4 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 14، ص: 231.
5 . اعلراف، 31 : ای فرزنلدان آدم، جامله خلود را در هلر نملازی برگیریلد، و بخوریلد و بیاشلامید و ]لی [ زیلاده روی مکنید که او 

اسلرافکاران را دوسلت نمی دارد.
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لُکور1ُ« اسلتنباط کرد. ِمْن ِعَباِدَی الشَّ
مفسلران، سلبب نلزول آیه نخسلت را مربوط به طواف کعبله به حالت عریلان و بی هیچ 
پوششلی دوره جاهللی از سلوی مشلرکان دانسلته اند. برابر ایلن دیدگاه قبیلله بنو عامر 
بلدون لبلاس طلواف کعبله  کلرده و در ایلام حلج بله انلدك غذائلی بسلنده می کرنلد و 
گوشلت و روغلن نمی خوردنلد و بلا ایلن کار بله پنلدار خودشلان جایلگاه و منزللت حج 
را گراملی می داشلتند. بله پیلروی از آنلان برخلی مسللمانان گفتنلد که ملا در عمل به 
آن از بنوعاملر شایسلته تر هسلتیم کله در نقلد عملکلرد آنان ایلن آیه نازل شلد.2 دلیل 
ایلن طلواف عریلان در نلگاه آنلان ایلن بلود کله لباس های آنهلا آللوده به گناهان شلده 
اسلت و بلا در آوردن آنهلا هنلگام طلواف گویلی از گناهلان دور می شلدند، یلا برخلی 
گفته انلد: طلواف عریلان در نلگاه آنلان بله منزلله عریلان شلدن از گناهلان بوده اسلت. 
ملردان طلواف عریلان را روز و زنلان شلب هنگام به جلا می آوردنلد. مقصلود از زینت در 
آیله را نیلز برخلی تحت تأثیر سلبب نزول ملراد از زینت در این آیه فقط پوشلش عورت 
دانسلته اند3. برخلی بله مطللق پوشلش4 یلا پوشلش علورت در نماز5 یلا به طلور خاص 
هنلگام سلجده6 رفتلن گفته انلد. برخلی فقیهان نیلز آیه را مسلتند وجوب سلتر عورت 

در نملاز دانسلته اند:
هلذه اآلیله تلدل علی فرض سلتر العلوره في الصلاله؛ این آیه بلر واجب بودن پوشلاندن 

علورت در نماز دالللت می کند7.
هلر چنلد سلبب نلزول آیه مربلوط به طواف بلود، وللی مفسلران و فقیهانی ملورد نزول 

را مخصلص آیله ندانسلته و آن را به نملاز نیز تعمیلم داده اند.8
درباره تفسلیر مسلجد در عبارت آیه نخسلت »ِعْنَد ُکلِّ َمْسلِجدٍ« دو دیدگاه وجود دارد: 

1 . سلبأ، 13:  ]آن متخّصصلان [ بلرای او هلر چله می خواسلت: از نمازخانه هلا و مجّسلمه ها و ظلروف بزرگ ماننلد حوضچه ها و 
دیگهلای چسلبیده بله زمین می سلاختند. ای خاندان داوود، شلکرگزار باشلید. و از بنلدگان من اندکی سپاسلگزارند.

2 . بغوی، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ج 2، ص:  188؛ جصاص، أحکام القرآن، ج 4، ص: 206.
3 . جصاص، همان، ج 4، ص: 205.

4 . بغلوی، معاللم التنزیلل فلي تفسلیر القلرآن، ج 2، ص: 189 - 188؛ ابلن عطیله، المحلرر الوجیلز في تفسلیر الکتلاب العزیز، 
ج 2، ص: 393.

5 . بغوی، همان، ص:  188.
6 . جصاص، أحکام القرآن، ج 4، ص: 205.

7 . همان جا.
8 . همان جا، ص: 206.
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دیلدگاه اول کله ریشله تاریخلی کهلن نیلز دارد بر این باور اسلت که مقصود از مسلجد، 
هملان مکان های سلاخته شلده بلرای عبادت، چلون دیرها، کنیسله، صومعه و مسلاجد 
در ادیلان آسلمانی اسلت1. بلر پایله این دیدگاه انسلان باید هنلگام حضور در مسلاجد و 
معابلد زینلت بله همراه داشلته باشلد. عالمه طباطبایلی در تفسلیر بخلش اول این آیه 

می نویسلد:
أخلذ الزینله عند کل مسلجد هلو التزیّلن الجمیل عند الحضلور في المسلجد، و هو إنما 
یکلون بالطبلع للصلاله و الطلواف و سلائر ذکلر اهلل فیرجلع المعنلی إللی األملر بالتزیّن 
الجمیلل للصلاله و نحوهلا، و یشلمل بإطالقله صللوات األعیلاد و الجماعلات الیومیله و 
لین و هو ما یعلاب به النسلان؛ فالزینه  یلن، یقابل الشَّ سلائر وجلوه العبلاده و الذکلر. و الزَّ
ملا یرتفلع بله العیلب و یذهلب بنفره النفلوس، و الخلراج کنایه علن الظهار و اسلتعاره 
تخییلیله کأن اهلل سلبحانه بإلهامله و هدایته النسلان من طریق الفطره إللی إیجاد أنواع 
الزینله التلي یستحسلنها مجتمعله و یسلتدعي انجذاب نفوسلهم إلیله و ارتفلاع نفرتهم 
و اشلمئزازهم عنله یخلرج لهلم الزینله و قلد کانلت مخبیه خفیله فأظهرها لحواسلهم2؛ 
معنلای "بله هملراه برداشلتن زینلت هنلگام رفتلن به سلوی مسلجد" آرایلش ظاهری 
نیسلت، بلکه آرایشلی معنوی اسلت که مناسلب بلا نماز و طلواف و دیگر عبادات باشلد. 
پلس معنلای آیله بله املر بله زینلت کلردن نیکو بلرای نملاز و غیلر آن بلر می گلردد و 
اطلالق آن شلامل نملاز اعیلاد و جماعلات و نمازهلای یومیله و دیگلر گونه هلای عبادت 
و ذکلر می شلود. کلمله "الزیلن" در مقابلل معنای"الشلین" اسلت، و بله معنلای کارها 
و چیزهایلی اسلت کله عیلب و نقلص را از میلان ببلرد و"الشلین" به معنای هلر چیزی 
اسلت که مایه رسلوایی و نقص انسلان و نفرت اشلخاص از او بوده باشلد. " اخراج زینت" 
اسلتعاره ای اسلت تخیلی و کنایه اسلت از اظهار آن. آری، این خدای سلبحان اسلت که 
بله الهلام و هدایلت خلود انسلان را از راه فطرت ملهم کرده تلا انواع و اقسلام زینت هایی 
را کله ملورد پسلند جامعه او و باعث مجذوب شلدن دل ها به سلوی اوسلت، ایجاد کرده 
و بدیلن وسلیله نفلرت و تنفلر ملردم را از خلود دور سلازد. پلس گرچله به ظاهلر پدید 

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 2، ص: 34.
2 . طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 8، ص: 79 ل 80 .
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آوردن زینت هلا و دیگلر نیازهلای زندگی کار خود انسلان اسلت، ولی از آنجلا که به الهام 
خداونلد بلوده، در حقیقلت او ایجادش کلرده و آن را از پنهانی به عرصله بروز و ظهور در 

آورده، چلون می دانسلته کله ایلن نلوع موجلود نیازمند به زینت اسلت.
دیلدگاه دوم، »مسلجد« را بله نماز تفسلیر کرده اسلت1. برابر این دیلدگاه، کاربرد زینت 
هنلگام نملاز خوانلدن توصیه شلده و مصداق هایی چون شلانه کردن مو، مسلواك زدن، 
انگشلتر بله دسلت کلردن، داشلتن سلجاده، اسلتفاده از عطلر یا بلوی خلوش و همانند 
آن بلرای ایلن تزییلن بیلان شلده اند2. بله نظر می آیلد این دو دیلدگاه قابل جملع با هم 
باشلد و تنافلی و تضلادی میلان آن دو نیسلت، زیلرا در طلول هلم بلوده و هلر دو اثبات 
موضلوع خلاص خلود را دارند. ضملن اینکه در دیلدگاه دوم نیز داخل تزییلن مکان نماز 
اسلت؛ بدیلن معنلا کله به طور قطلع باید مکانی کله برای نملاز انتخاب می شلود، افزون 
بلر غصبلی نبلودن، پیراسلته و آراسلته هم باشلد و این خلود تزیین به شلمار می آید. به 
هلر روی، مسلجد بله معنلای لغلوی آن، یعنی ملکان نماز خوانلدن در دیلدگاه دوم باید 
آراسلته باشلد و معنلا نلدارد فرد نمازگلزار به تزیین ظاهر خلود اهتمام بلورزد، اما زمین 

یلا سلجاده ای که بلر روی آن نماز می گزارد، آراسلته نباشلد.
در آیله »یَْعَمُللوَن لَلُه َما یََشلاُء ِملن مََّحاِریَب َو تََمللِثیَل3 « برخی مفسلران محاریب را به 
مسلاجد تفسلیر کلرده4 و مقصلود از تماثیل را تزیین مسلجد با نمادهلای معنوی چون 
چهلره فرشلتگان یلا پیامبلران برای ترغیب بیشلتر مردم بلرای حضور در مسلاجد برای 

عبلادت دانسلته اند. برای مثال، فّراء نوشلته اسلت :
و قولله: »یَْعَمُللوَن لَُه َما یََشلاُء ِمن مََّحاِریَب َو تََمللِثیَل« ذکر أنّها صلور المالئکه و األنبیاء، 

کانلت تصّور فی المسلاجد لیراهلا الناس فیزدادوا عباده. و المحاریب: المسلاجد5.
پیشلتر در روایلات امامیله گذشلت کله تأکیلد شلده اینهلا نقلش و نگارهلای درخت و 
هماننلد آن بلوده و بله هیلچ روی تندیلس ملردان یلا زنلان نبوده انلد. البتله در بلاره 
جلواز نقلش و نلگار در مسلاجد عهلد اسلالمی فقیهلان بایلد فتلوا دهنلد، وللی بله نظر 

1 . استرآبادي، آیات األحکام، ج 1، ص 166؛ جصاص، أحکام القرآن، ج 4، ص: 206 - 205 .
2 . األسترآبادي، همان جا.

3 . سبأ: 13.
4 . َمحاِریَب: مساجد : غریب القرآن البن قتیبه، ص: 304.

5 . فراء، معاني القرآن، ج 2، ص: 356.
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می آیلد نقلش نلگار دیوارهلای مسلاجد بلا مضمون هلای اسلالمی مخالفتی بلا محتوای 
توحیلدی نداشلته باشلد. آنچله حرام اسلت تندیس هلا و مجسلمه های انسلان و حیوان 
یلا موجلودات دارای روح هسلتند کله بله نظلر می آیلد دلیل حرملت آنهلا جلوگیری از 
بت پرسلتی در اسلالم اسلت. یکلی از مفسلران معاصلر امامیله در ایلن بلاره می نویسلد:

"تماثیلل" جملع "تمثلال" هلم بله معنلی نقلش و عکلس آملده، و هلم مجسلمه، در 
اینکله ایلن مجسلمه ها یلا نقش ها، صورت هلای چله موجوداتلی بودند و به چله منظور 
سللیمان دسلتور تهیله آنهلا را ملی داد، تفسلیرهای مختلفی شلده اسلت: ممکن اسلت 
اینهلا جنبله تزیینلی داشلته اند، همان گونله کله در بناهلای مهلم قدیم، بلکله جدید ما 
نیلز دیلده می شلود. یلا بلرای افلزودن ابّهت تشلکیالت حکومتلی او بوده اسلت، چرا که 
نقلش پلاره ای از حیوانلات چلون شلیر در افکار بسلیاری از ملردم ابّهت آفرین اسلت. آیا 
مجسمه سلازی موجلودات ذی روح در شلریعت سللیمان مجلاز بلوده، هلر چنلد در 
اسلالم ممنلوع اسلت؟ یلا اینکله مجسلمه هایی کله بلرای سللیمان می سلاختند از 
جنلس غیلر ذی روح بوده انلد؛ ماننلد تمثال هلای درختلان و کوه هلا و خورشلید و ماه و 
سلتارگان؟ یلا فقلط بلرای او نقلش و نلگار بر دیوارهلا می زدنلد کله در ظریف کاري های 
آثلار باسلتانی بسلیار دیلده می شلود و می دانیلم نقلش و نلگار هلر چله باشلد ل بلر 
خلالف مجسلمه ل حلرام نیسلت. همله اینها محتمل اسلت؛ چلون ممکن اسلت تحریم 
مجسمه سلازی در اسلالم بله منظلور مبارزه شلدید با مسلئله بت پرسلتی و ریشله کنی 
آن بلوده و ایلن ضلرورت در زملان سللیمان تا این انلدازه وجود نداشلته و این حکم 
در شلریعت او نبلوده اسلت. وللی در روایتلی کله از املام صلادق در تفسلیر این آیه 
نقلل شلده، چنیلن می خوانیم: »و اهلل ملا هی تماثیل الرجال و النسلاء و لکّنها الشلجر و 
شلبهه، به  خدا سلوگند تمثال های مورد در خواسلت سللیمان، مجسلمه مردان و زنان 
نبودنلد، بلکله تمثلال درخلت و مانند آن بوده اسلت". مطابق این روایت مجسمه سلازی 

ذي روح در شلریعت وی نیلز حلرام بوده. 1
شلایان بیلان اسلت کله بنلا بلر حرملت تصویلر سلازی در مسلاجد کله در همله ادیان 
وحیانلی یکسلان و مشلترك بلوده اسلت، اینکله در برخی کلیسلاهای مسلیحیان دیده 

1 . مکارم شیرازی، و دیگران، تفسیر نمونه، ج 18، ص: 40 - 39.
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می شلود تصویلر منسلوب بله حضلرت مسلیح و مریلم را در محلراب آنها نقش 
کرده انلد، مخاللف بلا ایلن حکلم بلوده و در شلأن مکان مقدسلی چون مسلجد نیسلت؛ 
زیلرا شلائبه شلرك و نمادپرسلتی در آن وجلود دارد و بلا روح تعالیلم عیسلی که بر 
توحیلد و یکتلا گرایلی اسلتوار بوده، در تعارض اسلت. به نظر می رسلد این سلّنت بعدها 
در میلان مسلیحیان بله شلکل تحریلف شلده رواج یافته و ممکن اسلت در آغاز بیشلتر 
جنبله یادملان و تکریلم ایلن دو بزرگوار را داشلته و به مرور وارد کلیسلاها شلده اسلت.
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5.«دفاع«از«مسجد
مسلاجد بعد از اینکه سلاخته شلدند، حریم مقدس آنها باید از سلوی مؤمنان حراسلت 
شلود. ایلن حراسلت و دفلاع از مسلجد، بلا توجه بله هجمه هایی کله علیه آن می شلود، 
متنلوع خواهلد بلود. در ایلن میان حراسلت از امنیلت و کیلان ظاهری مسلاجد اولویت 
دارد؛ زیلرا آینله تمام نملای دیلن و تجلی گاه خدا گرایی همین مسلاجد هسلتند. از آنجا 
کله مسلجد نملاد دین و سلنگر توحید اسلت، هماره تاریلخ چون خاری در گللو و تیری 
در چشلمان جبهله کفلر و شلرك بوده و هسلت. امروزه نیلز در برخی کشلورهای غربی 
شلاهد هسلتیم کله جریلان کفلر و اسلتکبار هلر وقت دچلار ذلت می شلود به مسلاجد 
حملله کلرده و آنهلا را آتلش زده یلا منهدم می کنلد یا قرآن پلاره کرده یا می سلوزاند یا 
بله مقدسلات توهیلن می کند که نشلانه عجلز از هملاوردی معرفتی و معنوی با مسلجد 

و مسللمانان است.
ایلن افلراد گاه تصمیلم بله مقابلله فرهنگلی با مسلجد می گیرنلد و اقداماتی علیه شلأن 
مسلجد انجلام می دهنلد و گاه کله در عرصله فرهنگلی شکسلت می خورند بله تخریب 
مسلاجد روی می آورنلد کله نشلانه کینه هلای پنهانلی آنلان از مسلجد اسلت. مسلاجد 
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هملاره نقطله عطفلی در انقالب های دینی و مذهبی بوده و هسلتند؛ از این رو شکسلتن 
منزللت مسلجد تلا تنلزل دادن جایلگاه آن، هماره از سیاسلت دشلمنان اسلالم و دیگر 
ادیلان بلوده و هسلت. تاریلخ گذشلته و عملکلرد هلم اکنلون مخالفلان اسلالم نشلان 
می دهلد آنلان هملاره در تالش انلد تا مانع حضلور جدی جوانان در مسلاجد شلوند و به 
هلر وسلیله ای چنلگ می زنند تلا جوانان را از مسلاجد دور نگله دارنلد. گاه در این اقدام 
خلود شلأن مسلاجد را چنلان تحقیلر می کنند که با شلأن جوانی سلازگار نباشلد و آرام 
آرام حضور جوانان در مسلاجد را به شلّدت کاسلته و مشلغول امور لهو و لعب می کنند. 
بلرای مواجهله بلا همله تهدیدهلا و خطرهایلی کله ممکلن اسلت از سلوی جریان های 
شلرك و ضلد دیلن متوجله مسلجد باشلد، بایلد ادب دفلاع از مسلجد بله عنلوان یلک 
تکلیف برای مسللمان روشلن شلده باشلد. ادب دفاع از مسجد عبارت اسلت از پاسداری 
از حریلم مقلدس مسلجد در برابلر تهاجم های فرهنگی و حراسلت از امنیلت آن در برابر 
َِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن ِدیَللِرِهم  تجاوزهای نظامی دشلمنان؛ مسلتند قرآنی این ادب از آیه »ال
َملتْ َصَواِمُع  َُّهِدّ َُّنلا اهللُ َو لَلْواَل َدْفلُع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهلم بَِبْعٍض ل بَِغْیلِر َحلقٍّ إاِلَّ أَن یَُقولُلوا َرب
َو بَِیلٌع َو َصلَلَواٌت َو َمَسلاِجُد یُْذَکلُر فِیَها اْسلُم اهللَ َکِثیلًرا َو لََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصلُرُه إِنَّ اهللَ 
لََقلِویٌّ َعِزیلٌز1« قابلل اسلتنباط اسلت. مسلتند قرآنلی دیگر ایلن ادب، از اقلدام حضرت 
داوود بلر ضلد جاللوت در آیله »َفَهَزُموُهلم بِلإِْذِن اهللِ َوَقَتلَل َداُوُد َجالُلوَت َوَءاتَلاُه اهلُل 
ََّفَسلَدِت األْْرُض  ا یََشلاُء َولَْواَل َدْفلُع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهم بَِبْعٍض ل الُْملْلَک َوالِْحْکَملَه َوَعلََّمُه ِممَّ
َولَللِکنَّ اهللَ ُذو َفْضللٍ َعلَلی الَْعالَِمیلَن« نیلز قابل برداشلت اسلت که با مضملون آیه دفاع 

از مسلجد همسلانی و پیوند دارد.
مقاتل بن سلیمان این پیوند محتوایی میان آیات مورد بحث را چنین تقریر می کند:

َو لَلْواَل َدْفلُع اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلم بَِبْعلٍض یقلول اهلل ل سلبحانه ل لو ال دفع اهلل المشلرکین 
بالمسللمین لغلب المشلرکون علی األرض، فقتلوا المسللمین و خربوا المسلاجد و البیع 
ََّفَسلَدِت األْْرُض یقلول لهلکت األرض  و الکنائلس و الصواملع، فذللک قوله ل سلبحانه ل : ل

1 . حلج، 40: هملان کسلانی کله بناحلق از خانه هایشلان بیلرون رانلده شلدند. ]آنهلا گناهی نداشلتند[ جلز اینکله می گفتند: 
»پلروردگار ملا خداسلت« و اگلر خلدا بعضلی از ملردم را بلا بعلض دیگلر دفلع نمی کلرد، صومعه هلا و کلیسلاها و کنیسله ها و 
مسلاجدی کله نلام خلدا در آنهلا بسلیار بلرده می شلود، سلخت ویلران می شلد، و قطعلاً خلدا بله کسلی کله ]دیلن [ او را یاری 

می کنلد، یلاری می دهلد، چلرا کله خلدا سلخت نیرومنلد شکسلت ناپذیر اسلت.
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نظیرهلا إِنَّ الُْمُللوَك إَِذا َدَخُللوا َقْریَلًه أَْفَسلُدوَها، یعنلی أهلکلوه1، در بخش » َولَلْواَل َدْفُع 
« خداونلد سلبحان می گویلد کله اگلر دفع کردن مشلرکان  اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلم بَِبْعلضٍ
بله دسلت مسللمانان، نبلود، آنان بلر زمین غلبله می یافتنلد و بله دنبال آن مسللمانان 
را می کشلتند و مسلاجد، دیرهلا، کنیسله ها و صومعه هلا را ویلران می کردنلد و بله ایلن 
دلیلل اسلت کله فرملود اسلت »لََفَسلَدِت األْْرُض« و منظور این اسلت کله زمین هالك 
می شلد و بله همین سلان اسلت کاربرد فسلاد به معنلادی هالکلت در آیله »إِنَّ الُْمُلوَك 
إِذا َدَخُللوا َقْریَلًه أَْفَسلُدوها« ]کله فعلل »أَْفَسلُدوها«[ بله معنای هلالك می کردند، آمده 

. است 
آیله نخسلت اذن دفلاع از حریلم مسلاجد در برابلر متجلاوزان را به مومنلان می دهد. در 
ایلن آیله مسلجد هلر چند موضوعیلت دارد وللی دفاع مسللحانه اختصاص بله آن ندارد 
و شلامل حراسلت از همله آموزه هلا، شلعائر و نمادهلای دینلی اسلت. املا ایلن کله چرا 
مسلاجد و دیگلر مکان هلا ی عبلادت ادیلان را قلرآن در ایلن آیه برجسلته کرده اسلت، 
بله ایلن حقیقلت بلر می گردد کله به طلور معمول مسلاجد در همله ادیان نملاد دیانت 
و معنویلت اجتماعلی اسلت و تخریلب آن از سلوی دشلمنان نوعلی توهیلن بله دین و 
باورهلای اعتقلادی اسلت. مسلجد آینله اندیشله توحید و نملاد معنویت اسلت و هر نوع 
تعرضلی بله آن تعلرض بله دیلن اسلت. تعلرض و هلدم مسلاجد جلوه هلای مختلفلی 
می تواند داشلته باشلد که مشلهورترین آنها تخریب سلاختمان مسلجد اسلت که آیه از 
آن بله هلدم یلاد کرده اسلت. نمودهای دیگلر آن می تواند غیلر از نابود کلردن و تخریب 
باشلد هماننلد تغییلر کاربری مسلجد به مکانلی برای ارتلکاب گناه یا تبدیلل آن به امور 

غیر متناسلب با شلأن مسلجد.
یکلی از مفسلرن معاصلر امامیله، هلدم در آیله را مفهومی وسلیع دانسلته که شلامل از 
میلان بلردن همله آثلار و نشلانه حلق و اهلل آن و ذکر و یلاد آنان اسلت؛ از ایلن رو، وی 
دفلع یلاد شلده در آیله را نیز دارای گسلتره معنایی اعلم از جهاد و مقاله نظامی دانسلته 

و املر بله معلروف و نهلی از منکر را نیز داخل در آن دانسلته اسلت2.

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 1، ص: 211.
2 . صادقی تهرانی، الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن، ج 20، ص: 130- 131.
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آیله دفاع از مسلجد اشلاره دارد که سلّنت دفلاع از حریلم دین و مکانت مسلاجد هماره 
در ادیلان آسلمانی رایلج بوده اسلت1. در هر دینی مؤمنان راسلتین هسلتند کله مدافع 
حریلم ایلن مکان هلا هسلتند. از ایلن رو، برخلی مفسلران گفته انلد: اگلر سلّنت دفلع 
مشلرکان از سلوی مؤمنلان نبلود، مکان هلای عبلادت در شلرایع انبیای پیشلین و دین 
اسلالم از میلان می رفتنلد2. طبلری دربلاره هلدم ایلن مکان هلا دیدگاهی را نقلل کرده 
اسلت کله ظاهلر آیله را بله تأویلل برده و گفته اسلت کله منظور نابلود کردن خلود این 
مکان هلا نیسلت بلکله مقصود تلرك نملاز خوانلدن در آنهاسلت. وی در ادامله این قول 
را چنلدان نپسلندیده و دیلدگاه منتخلب را هملان تخریلب مکان های عبلادت در ادیان 

است3. دانسته 
تخریلب مسلجد گاه می توانلد بله دلیلل عصبیلت قوملی و نلژادی و جمودگرایی برخی 
پیلروان ادیلان الهی نیلز رخ بدهد. پیروان یلک دین علیه مقدسلات و مکان های عبادت 
دیلن دیگلر بشلورند و به آن متعرض شلوند. یلا ممکن اسلت میان مذاهلب و گروه های 
اسلالمی یلا درون دینلی نیز چنیلن پنلداره عنکبوت بنیانی شلکل گیرد و مسللمانان را 

در دام خلود گرفتار سلازد.
در هلر دو فلرض نلزاع داخللی و خارجلی، دفلاع کلردن از منزللت مسلجد و مکان های 
عبلادت بلر مؤمنان راسلتین امری واجب اسلت و آیات قلرآن بدان تأکیلد دارند. مرحوم 
مغنیله در تفسلیر آیله هلدم مسلاجد بلر ایلن باور اسلت کله مقصود آیه اشلاره بله نزاع 
اخیلر میلان پیلروان ادیلان اسلت کله در اثر شلّدت تعّصب متعلرض مکان هلای عبادت 

دیگلر ادیلان می شلوند. وی در ایلن باره می نویسلد:
و یتلخلص بأنّله للو ال القلوه الرادعله لسلادت الفوضلی و عّم الفسلاد في األرض بالسللب 
و النهلب و اراقله الدملاء، و بالخصلوص بیلن الطوائلف و أهلل األدیان و عّبر سلبحانه عن 
الفتلن بیلن الطوائلف بهلدم معابدهلا ألنّهلا المظهلر الدینلي لکل طائفله، و لهلا عالمات 
فارقله تمیلز أهلل األدیلان بعضهلم عن بعلض4، و خالصه دلیلل اذن به مقابلله نظامی با 
1 . ابلو حیلان اندلسلی، البحلر المحیلط فلي التفسلیر، ج 7، ص: 516؛ قرطبلی، الجامع ألحلکام القلرآن، ج 13، ص: 70؛ مغنیه، 

تفسلیر الکاشلف، ج  5، ص  334؛ زحیللی، التفسلیر المنیلر فلي العقیده و الشلریعه و المنهلج، ج 17، ص 230.
2 . ابو حیان اندلسی، همان جا؛ تفسیر بحرالعلوم، ج 2، ص: 463.

3 . طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 17، ص: 126.
4 . مغنیه، تفسیر الکاشف، ج 5، ص 334.
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مشلرکان چنیلن قابل بیان اسلت کله اگر قلدرت مانع شلونده ای در برابر جریان شلرك 
نباشلد، آشلوب حاکلم خواهلد شلد و فسلاد در زمیلن بله شلکل قتلل و غلارت فراگیر 
می شلود و در میلان قبائلل و پیلروان ادیلان ایلن املر شلدت خواهلد یافلت. خداونلد 
سلبحان از ایلن فتنله میلان طوائف بله نابود کلردن معابد آنها یلاد کرده اسلت؛ زیرا این 
معابلد نملاد دینلی بلرای هلر یلک از طوایف هسلتند و بلرای ایلن مکان ها نشلانه هایی 

اسلت کله اهلل ادیلان را از همدیگلر متمایز می سلازند .
بنلا بلر نظلر مغنیله کله چله بسلا آیله اشلاره بله نزاع هلای میلان ادیان داشلته باشلد، 
همان گونله کله زمانلی میلان مسلیحیان و یهودیلان درگیری های شلدید داشلتند و به 
اماکلن مقلدس هلر یک توهین هایلی می کردنلد. نمونه تاریخلی تخریب بیلت الَمقدس 
از سلوی مسلیحیان افراطلی روم اسلت کله بارهلا بلر آن هجلوم بردنلد و آن را تخریب 

کرده انلد.
برخلی مفسلران با اسلتفاده از مقاصد آیه دفاع از مسلاجد چنین اسلتنباط کلرده  ند که 
ویلران کلردن معابلد دیگلر ادیان الهی و حتی آتشلکده های زرتشلتیان تلا زمانی که در 
ذمله اسلالم هسلتند روا نیسلت؛ زیرا حکم املوال و خانه هلای آنها را دارد کله صیانت از 
آنهلا بلر حکوملت اسلالمی واجب اسلت؛ اما ایلن حکم شلامل مکان هلای عبلادات آنها 
در بلالد حلرب نمی شلود . هم چنیلن اهلل ذمه حلق ندارند معابلد خود را در سلرزمین 
اسلالمی توسلعه دهنلد یا بلر ارتفاع آنهلا بیفزایند که در صلورت انجام ایلن کار می توان 
بخلش جدیلد التأسلیس را از میلان برد. هلم چنین تخریب مسلجد به هدف بازسلازی 

و توسلعه از شلمول حکم آیله مورد بحث خارج اسلت1. 

1 . ر.ك: قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 13، ص: 71 و 70 .
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یکلی از مهم تریلن آموزه هایلی کله قلرآن کریلم دربلاره مسلجد بلدان پلای می فشلرد، 
مقولله معنویلت در مسلجد اسلت. برابلر آیلات متعلددی از قلرآن یکلی از مهم تریلن 
نقش هلای مسلجد، عبلادت در آن اسلت کله جلوه هلای مختلفلی دارد. بله طلور کللی 
نام گذاری مسلجد از ریشله »سلجد«، نشلان دهنده همین ویژگی ماهوی مسلجد است. 
سلجده بلرای خداونلد در گونه هلای مختلف آن، شلاخص متفلاوت مسلجد از هر مکان 

اسلت. دیگری 
در ایلن فصلل بله تحلیلل مهم ترین جلوه هلای عبادت در مسلجد خواهیلم پرداخت که 
عبارت انلد از: سلجده کلردن، نملاز گلزاردن و به اعتکاف نشسلتن. هر چند دعلا و قرائت 
نیلز از عبادات هایلی هسلتند کله اسلالم بسلیار بلر آنهلا تأکیلد دارد وللی به آیله ای که 
انجلام دادن آن را در مسلجد تأکیلد کلرده باشلد، دسلت نیافتیلم از ایلن رو، بله تحلیل 

همیلن سله مورد یلاد شلده در این فصلل اکتفلا می کنیم.
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1«.«نماز«و«سجده
در منطلق قرآنلی، سلتایش خداونلد بله گونه هلای نملاز و سلجده، نشلانه رشلد و بلوغ 
ایمانی انسلان اسلت؛ سلتایش خدا به سلان آب حیاتی اسلت که به زندگی انسلان معنا 
و شلادابی می بخشلد؛ چتری اسلت که او را از هر گزندی مصون می دارد، سلپری اسلت 
کله ایملان را از دسلتبرد ابلیلس پلاس می دارد. سلتایش خداونلد افزون  بر اینکه نشلان 
بللوغ ایمانی اسلت، پاسلخ به یک نیاز فطری نیز هسلت؛ انسلان به لحلاظ فطری هماره 
این احسلاس را دارد که خود را وابسلته و دل بسلته به قدرت برتر هسلتی نشلان دهد، 
هملان قدرتلی که انسلان و نظام هسلتی را پدیلد آورده و اصل وجود و بقای آن وابسلته 

به لطف اوسلت. 
در آموزه هلای اسلالمی، سلجده بهتریلن نُملود و بلروز سلتایش خداوند و نشلانه کرنش 
راسلتین در پیشلگاه ربوبلی اسلت و خلود نملادی از تحقلق ایملان بله اهلل، بله عنلوان 
پلروردگار هسلتی در جان و دل مؤمنان اسلت. آیه »َو یَِخرُّوَن لِأْْذَقلاِن یَْبُکوَن َو یَِزیُدُهْم 
ُخُشلوًعا«1 اشلاره بله چنیلن مؤمنانلی دارد کله خداوند گریسلتن آنان در حال سلجده 

1 . اسرا، 109.



215 فصل هشتم:  معنویت در مسجد

را سلتوده اسلت. ایلن کرنلش آگاهانله و تلوأم با شلوق در برابلر خداونلد، اختصاصی به 
انسلان نلدارد، دیگلر آفریده هلا نیز به نوعی خلاص و با زبلان خود، ستایشلگران خداوند 
هسلتند. سلجده، بله لحلاظ تاریخلی، از بنیادهلای دیلن مبیلن اسلالم و از نمادهلای 
اسلالمي اسلت؛ اهمیت سلجده در اسلالم تا اندازه ای است که رسلول خدا در مقابل 
خواسلته مشلرکان ثقیلف که یکی از شلرایط سله گانه بیتعشلان با پیامبلر این بود 
کله در نملاز سلجده، نکننلد، ضملن رد ایلن شلرط فرملود: »دینی کله رکوع و سلجده 

نداشلته باشلد خیری در آن نیسلت«1. 
سلجده در اصطلالح فقهی نهادن پیشلانی بر زمیلن2 به قصد تعظیم و عبلادت خداوند3، 
بلا شلرایطی خلاص4، در جهتلی معیلن در حالت نملاز و جز آن اسلت و انلواع متعددي 
همانند سلجده نماز، سلجده قضاء، سلجده سلهو، سلجده تالوت، سجده شلکر و سجده 
بلرای غیلر خلدا دارد5. در ادامله بلا تبییلن مؤلفه های سلجده راسلتین از منظلر قرآنی، 

ابعادی از نسبت تسمیه مسجد از ریشه سجده را روشن خواهیم ساخت.
مسلاجد و عبادتگاه هلا مکان هلای ترسلیم و نمایلش خللوص بندگلی مؤمنان هسلتند؛ 
حلال بلرای سلنجش مسلاجد  باید بله این شلاخص توجه داشلت کله افزون بلر کمّیت 
حضلور مؤمنلان در ایلن مکان ها، کیفیلت حضور در نماز هلای جماعت و سلجده گزاری 
در حلد مطللوب قرآنلی باشلد. برابلر آیلات قرآن، مؤمنلان راسلتین در مسلاجد و معابد 
حضلور دارنلد و ایلن الزمله وحلدت جامعله ایمانی اسلت، وللی مهم تلر از آن چگونگی 
حضلور در مسلجد اسلت. فلردی کله وارد حالت سلجده می شلود چه در مسلجد باشلد 
و چله در عبادتلگاه فلردی خویلش، به شلرطی زمان و ملکان عبادت او شایسلته اطالق 
»مسلجد حقیقلی« اسلت کله وی مؤلفه هلای سلجده اصیلل و مقبلول را رعایلت کرده 
باشلد. بله سلخن دیگلر، مسلجد فقلط ملکان نیسلت، بلکه مسلجد افلزون بر ملکان به 
مؤلفله و شلرایط دیگلری نیازمند اسلت کله از حقیقت سلجده، آنها را اقتبلاس می کند. 
در ادامله بله تبییلن ایلن مؤلفه هلا می پردازیم تا معیاری باشلد بر مشلتاقان مسلجد که 

1 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 665.
2 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 148؛ سعدی، القاموس الفقهي، ص 167.

3 . برسوی، روح البیان، ج1، ص 140؛ مالصدرا، تفسیر القرآن، ج 3، ص 5.
4 . مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 296.

5 . همان، ص 296ل 299.
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چگونگلی حضلور خلود در ایلن مکان هلای مقلدس را بلا عیار قرآنلی بسلنجند و تعالی 
 . بخشند

مسلاجد بایلد جلوه هلای خضلوع و خشلوع در برابر خداوند باشلند، از مسلاجد باید عطر 
بندگلی بله مشلام جان برسلد و صلدای گوش نلواز مناجات با دوسلت طنین انداز باشلد 
و در یلک کلمله، مسلجد بایلد جللوه گاه یاد خدا باشلد. ایلن همه محقق نخواهند شلد، 
مگلر اینکله ملا بلا این مهم آشلنا شلویم کله چلرا مسلجد را مسلجد نامیده انلد و برای 
مثلال، چلرا آن را »َمرکلع« ننامیده انلد؟ فلسلفه نامیدن مکانی به نام مسلجد چیسلت؟ 
واقعیت این اسلت که نقش سلجده در این نام گذاری برجسلته و روشلن اسلت و نشلان 
می دهلد سلجده در ایلن نام گلذاری نقش آفرین بوده اسلت. جلوه های سلجده و نماز در 
آیلات متعلددی از قلرآن کریلم بیلان شلده اند که به نظلر می آیلد روح کللی و حاکم بر 
الَه1«  ایلن آیلات اقامه نماز و سلجود در مسلاجد باشلد . بلرای نمونه، تعبیلر »أَقاُملوا الصَّ
اسلت کله در بیلش از ده آیله قرآن کریم آمده اسلت که به اقامه نماز در مسلاجد اشلاره 
دارد و بله نظلر می آیلد غیلر از نملاز خواندن فلرادا در خانه اسلت. به همین سلان تعبیر 
لاله2ِ« در آیاتلی بله عنلوان یکلی از خصائص مومنان راسلتین بیان شلده که  »إِقلاَم الصَّ

اشلاره بله همیلن بر پایی نماز در مسلاجد به شلکل جماعلت دارد.
بلر پایلی نملاز جمعله در مسلاجد جاملع شلهر نیلز از دیگلر جلوه هلای این عبلادت در 

مسلجد اسلت کله در سلوره جمعله بله تفصیل بلدان پرداخته شلده اسلت. 

ِِّهْم َو ال َخلْوٌف َعلَْیِهْم  کاَه لَُهْم أَْجُرُهلْم ِعْنَد َرب لالَه َو آتَُوا اللزَّ الِحلاِت َو أَقاُملوا الصَّ 1 . ر.ك: بقلره، 277: إِنَّ الَّذیلنَ آَمُنلوا َو َعِمُللوا الصَّ
ِِّهلْم أَلََکُلوا ِملْن َفْوقِِهْم َو ِملْن تَْحِت  َُّهلْم أَقاُملوا التَّلْوراَه َو اْلِنْجیلَل َو ملا أُنْلِزَل إِلَْیِهلْم ِمْن َرب َو ال ُهلْم یَْحَزنُلوَن ؛ المائلده : 66  َو لَلْو أَن
َّا ال  لالَه إِن لُکوَن بِالِْکتلاِب َو أَقاُموا الصَّ أَْرُجلِِهلْم ِمْنُهلْم أُمَّلٌه ُمْقَتِصلَدٌه َو َکثیلٌر ِمْنُهلْم سلاَء ملا یَْعَمُلوَن؛ اعلراف،170: َو الَّذیلَن یَُمسِّ
نُضیلُع أَْجلَر الُْمْصلِحیلَن؛ توبله، 5 َفلإَِذا انَْسللََخ األْْشلُهُر الُْحُرُم َفاْقُتُللوا الُْمْشلِرکیَن َحْیلُث َوَجْدتُُموُهلْم َو ُخُذوُهلْم َو اْحُصُروُهْم َو 
کاَه َفَخلُّلوا َسلبیلَُهْم إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرحیٌم؛ توبله، 11: َفإِْن تابُلوا َو أَقاُموا  لالَه َو آتَُوا اللزَّ اْقُعلُدوا لَُهلْم ُکلَّ َمْرَصلٍد َفلإِْن تابُلوا َو أَقاُملوا الصَّ
ِِّهلْم َو أَقاُموا  لُل اآْلیاِت لَِقلْوٍم یَْعلَُموَن؛ رعلد، 22: َو الَّذیلَن َصَبُروا ابِْتغلاَء َوْجِه َرب یلِن َو نَُفصِّ کاَه َفإِْخوانُُکلْم فِلي الدِّ لالَه َو آتَلُوا اللزَّ الصَّ
نَّاُهْم  اِر؛ حلج، 41: الَّذیلَن إِْن َمکَّ لیَِّئَه أُولِئَک لَُهلْم ُعْقَبی الدَّ ا َو َعالنَِیلًه َو یَلْدَرُؤَن بِالَْحَسلَنِه السَّ لا َرَزْقناُهلْم ِسلرًّ لالَه َو أَنَْفُقلوا ِممَّ الصَّ
کاَه َو أََملُروا بِالَْمْعلُروِف َو نََهلْوا َعلِن الُْمْنَکلِر َو هللِ عاقَِبلُه اأْلُُموِر؛ فاطلر، 18: َو ال تَلِزُر واِزَرٌه ِوْزَر  لالَه َو آتَلُوا اللزَّ فِلي األْْرِض أَقاُملوا الصَّ
َُّهلْم بِالَْغْیلِب َو أَقاُموا  َّما تُْنلِذُر الَّذیَن یَْخَشلْوَن َرب أُْخلری  َو إِْن تَلْدُع ُمْثَقلَلٌه إِللی  ِحْملِهلا ال یُْحَملْل ِمْنلُه َشليْ ٌء َو لَلْو کاَن ذا ُقْربلی  إِن
ا  لالَه َو أَنَْفُقوا ِممَّ لی لَِنْفِسلِه َو إِلَی اهللِ الَْمصیلُر؛ فاطر، 29: إِنَّ الَّذیلنَ یَْتُلوَن ِکتلاَب اهللِ َو أَقاُموا الصَّ َّملا یََتَزکَّ لی َفإِن لالَه َو َملنْ تََزکَّ الصَّ
لالَه َو أَْمُرُهْم ُشلوری  بَْیَنُهْم  ِِّهلْم َو أَقاُموا الصَّ ا َو َعالنَِیلًه یَْرُجلوَن تِجلاَرًه لَلْن تَُبوَر؛ شلوری، 38: َو الَّذیَن اْسلَتجابُوا لَِرب َرَزْقناُهلْم ِسلرًّ

لا َرَزْقناُهلْم یُْنِفُقوَن . َو ِممَّ
کاِه َو کانُلوا لَنلا  لالِه َو إیتلاَء اللزَّ لًه یَْهلُدوَن بَِأْمِرنلا َو أَْوَحْینلا إِلَْیِهلْم فِْعلَل الَْخْیلراِت َو إِقلاَم الصَّ 2 . ر.ك: انبیلاء، 73: َو َجَعلْناُهلْم أَئِمَّ
کاِه یَخاُفوَن یَْوملاً تََتَقلَُّب فیلِه الُْقُلوُب  لالِه َو إیتاِء اللزَّ عابِدیلَن؛ نلور، 37: ِرجلاٌل ال تُلْهیِهلْم تِجلاَرٌه َو ال بَْیلٌع َعلْن ِذْکلِر اهللِ َو إِقاِم الصَّ

َو األْبْصلاُر .
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شلایان گفتلن اسلت کله رکلن مهلم نملاز، هملان سلجده اسلت؛ از ایلن رو آن گونه که 
در فصلل اول گذشلت گاه میلان ایلن دو واژه جانشلینی نیلز صلورت گرفتله اسلت. این 
جانشلینی نشلان می دهلد سلجده نقش مهملی در نماز دارد. سلجده در ادبیلات قرآنی، 
گونه هلای مختلفلی دارد کله مقصلود ملا در ایلن بخلش، گونله نخسلت آن اسلت. این 

گونه هلا عبارت انلد از: 

یک،«سجده«به«قصد«عبادت«و«پرستش«مسجود««
 ایلن سلجده اختصلاص بله خداونلد دارد و ظهلور بیرونی آن دو نوع اسلت: یکلی با قرار 
دادن پیشلاني بلر زمیلن در نملاز، یا هنگام تالوت قرآن، یا سلجده شلکر و سلهو1. دوم، 
لَجُر یَْسلُجَداِن2« و  اظهلار خضلوع در برابلر اراده الهلی، چنان کله در آیات »َو النَّْجُم َو الشَّ
لَماَواِت َو األْْرِض َطْوًعلا َو َکْرًها َو ِظللاَللُُهم بِالُْغلُدِوّ َو األَْصاِل3«  ُد َملن فِلی السَّ »َو هللِ یَْسلجُ
آمده اسلت و این دو نوع سلجده مطلقاً برای غیر خدا روا نیسلت4. همچنین سلجده در 
لْمُس َو الَْقَمُر  لَماَواِت َو َمن فِلی األْْرِض َو الشَّ آیله »أَلَلْم تَلَر أَنَّ اهللَ یَْسلُجُد لَُه َملن فِی السَّ
لَن النَّاِس َو َکِثیلٌر َحقَّ َعلَْیلِه الَْعَذاُب َو  َوآبُّ َو َکِثیلٌر ِمّ لَجُر َو اللدَّ َو النُُّجلوُم َو الِْجَبلاُل َو الشَّ
َملن یُِهلِن اهللُ َفَملا لَلُه ِملن مُّْکلِرٍم إِنَّ اهللَ یَْفَعلُل َما یََشلاء5ُ« از نوع خضلوع و تواضع گفته 

است6.  شده 

دو،«سجده«تحیت«و«تکریم«بدون«اعتقاد«به«الوهیت«مسجود««
همانند سلجده فرشلتگان بر حضرت آدم و سلجده حضرت یعقوب و فرزندانش 
ًدا َو َقاَل یَلا أَبَِت  بله یوسلف کله در آیله »َو َرَفلَع أَبََویْلِه َعلَی الَْعلْرِش َو َخلرُّوا لَُه ُسلجَّ
ا... 7« به آن اشلاره شلده اسلت. این نوع  َهللَذا تَْأِویُل ُرْءیَللَی ِمن َقْبُل َقْد َجَعلََها َربِّی َحقًّ

1 . طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، ج1، ص 148.
2 . الرحمن، 6 : و بوته و درخت چهره سایانند.

3 . رعلد، 15 : و هلر کله در آسلمانها و زمیلن اسلت ل خلواه و ناخلواه ل با سایه هایشلان، بامدادان و شلامگاهان، برای خدا سلجده 
می کننلد. 

4 . زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده و...، ج1، ص 134؛ قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص 201 ل 202 .
5 . حلج، 18: آیلا ندانسلتی کله خداسلت کله هلر کلس در آسلمان ها و هلر کلس در زمیلن اسلت، و خورشلید و ملاه و ]تملام [ 
سلتارگان و کوه هلا و درختلان و جنبنلدگان و بسلیاری از ملردم بلرای او سلجده می کننلد؟ و بسلیاری اند کله علذاب بلر آنلان 
واجلب شلده اسلت. و هلر کله را خلدا خلوار کنلد او را گرامی دارنلده ای نیسلت، چلرا کله خدا هلر چه بخواهلد انجلام می دهد.

6 . ابن منظور،  لسان العرب، ج6، ص 177.
7 . یوسلف، 100 : و پلدر و ملادرش را بله تخلت برنشلانید، و ]همله آنلان [ پیش او بله سلجده درافتادند، و ]یوسلف [ گفت: »ای 
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سلجده در رأی بیشلتر عالملان مسللمان تلا عهلد بعثلت رسلول خلدا مباح بلود1 و 
اصحلاب ایشلان با مشلاهده سلجده درخت و شلتر برای پیامبلر گفتند کله ما برای 
سلجده بلر پیامبر سلزاوارتریم و پیامبر در پاسلخ آنلان فرمود: جایز نیسلت جز 
بلرای خداونلد سلجده شلود و بله دنبلال آن از سلجده بلرای بشلر نهی کلرد و مصافحه 
را جایگزیلن آن سلاخت2. سلجده بله معنای تحیلت در برخلی از آیات دیگر نیلز به کار 

است3.  رفته 
در فرهنلگ قرآنلی، سلجده کامل تریلن نُملود و ظهلور بندگلی خداونلد و صادق تریلن 
نشلانه کرنش راسلتین در پیشلگاه ربوبی اسلت؛ سلجده نملادی از تحقق ایملان به اهلل، 
بله عنلوان پلروردگار هسلتی در جلان و دل مؤمنلان اسلت، و ایلن زمانی اسلت که فرد 
یلا گروهلی از سلر صلدق و مهر، جبیلن بندگی بر آسلتان الهی بسلایند؛ برابلر آیات یاد 

شلده سلجده راسلتین چندین مؤلفه بنیلادی دارد: 
الف( مؤلفه صوری: نهادن پیشانی بر زمین، گفتن ذکر؛

ب( مؤلفه باطنی: خشوع درونی؛
ج( مؤلفه پذیرش: رخ دادن حالت شوق و گریه عاشقانه یا جذبه معنوی.

ایلن سله مؤلفله در آیله »َو یَِخلرُّوَن لِأْْذَقاِن یَْبُکلوَن َو یَِزیُدُهْم ُخُشلوًعا«4 بیان شلده اند. 
ایلن آیله اشلاره به مؤمنانلی دارد که خداوند، سلر بر زمین نهادن، خشلوع درونی و گریه 
کلردن آنلان در حلال سلجده را سلتوده اسلت5. ایلن مؤمنان از اهلل کتلاب در مواجهه 
بلا حقایلق الهلی صلورت بر زمیلن می نهادند و اشلک شلوق و بندگلی از چشلمان آنان 
سلرازیر می شلد. هلر چنلد آیه شلریفه بله توصیف آنلان پرداخته اسلت، وللی مخاطب 
اصللی آیله مسللمانان هسلتند کله بداننلد هر جلا جلوه ظهلور نشلانه حق اسلت، باید 
سلر بلر آسلتان ربوبی سلایند و زبلان به بندگی گشلایند. از ایلن رو در روایات تفسلیری 
ذیلل همیلن آیله بر این مهم تأکید شلده اسلت کله روا نیسلت مؤمن در صلورت وجود 

پدر، این است تعبیر خواب پیشین من، به یقین، پروردگارم آن را راست گردانید... .
1 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص201. 

2 . زحیلی، التفسیر المنیر في العقیده و الشریعه و المنهج ، ج1، ص 134؛ قرطبی، همان 1، ص 201 ل 202 .
3 . ابن منظور، لسان العرب ، ج6، ص 177.

4 . اسرا، 109: و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید.
5 .  مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ج 2، ص: 555 .
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مانلع یلا بیملاری در ناحیله پیشلانی، سلجده را تلرك کنلد هر چند بلا نهلادن گونه ها، 
َِّذیَن  لٌد رَُّسلوُل اهللِ َو ال ابروهلا و... بلر زمیلن باشلد1. مضمون آیله پیش گفته در آیه »مَُّحمَّ
ًدا یَْبَتُغوَن َفْضاًل ِملَن اهللِ َوِرْضَوانًا  ًعا ُسلجَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهلْم تََراُهْم ُرکَّ َمَعلُه أَِشلَداُء َعلَلی الُْکفَّ
لُجوِد َذلَِک َمَثُلُهْم فِی التَّلْوَراهِ َو َمَثُلُهلْم فِی االْءِنِجیِل  ِسلیَماُهْم فِلی ُوُجوِهِهلم ِمْن أَثَِر السُّ
رَّاَع لَِیِغیَظ بِِهُم  َکَزْرٍع أَْخَرَج َشْطللئُه َفللئاَزَرُه َفاْسلَتْغلََظ َفاْسلَتَوی َعلَی ُسلوقِِه یُْعِجُب اللزُّ
ْغِفَرًه َو أَْجلًرا َعِظیَما2ً« به نوعی  الَِحاِت ِمْنُهلم مَّ َِّذیلنَ َءاَمُنلوا َو َعِمُلوا الصَّ لاَر َوَعلَد اهللُ ال الُْکفَّ
بازتلاب داده شلده اسلت و نشلانگر امتلداد سلیره مؤمنلان راسلتین از ادیان پیشلین تا 

دوره اسلالم است.
مؤلفه سلوم به عنوان شلاخصی برای سلنجش میزان قبولی سلجده نزد خداوند اسلت. 
گریله عاشلقانه کله ظهلور مهر باطنلی و جلوه خشلوع درونی سلجده گزار اسلت، چنان 
تأثیلر شلگرفی در رفلع موانع رشلد و تعاللی دارد کله در روایلات، ارزش و ارج گذاری آن 
بس سلنگین و دشلوار معرفی شلده اسلت3. از آیه »َو یَِخرُّوَن لِأْْذَقاِن یَْبُکوَن َو یَِزیُدُهْم 
ُخُشلوًعا« چنیلن بلر می آیلد کله خداوند سلجده ایلن مؤمنان را کله دارنلده مؤلفه های 
سله گانه اند، پذیرفتله اسلت و از آن بله عنلوان الگویلی معیلار بلرای نشلان دادن بله 
مخاطبلان قلرآن بهلره برده اسلت. اهمیت سلجده در اسلالم تا پایه ای اسلت که رسلول 
خلدا در برابلر خواسلته مشلرکان ثقیلف کله یکی از شلرایط سله گانه بیتعشلان با 
پیامبلر ایلن بلود کله در نماز سلجده نکنند، ضمن رد این شلرط فرملود: »دینی که 

رکوع و سلجده نداشلته باشلد خیری در آن نیسلت«4.

1 . »علن إسلحاق بلن عملار، علن أبلي عبلد اهلل قلال: قللت له رجلل بین عینیله قرحه ال یسلتطیع أن یسلجد علیهلا؟ قال: 
یسلجد ملا بیلن طلرف شلعره، فلإن للم یقدر سلجد عللی حاجبله األیمن، فلإن للم یقدر فعللی حاجبله األیسلر، فإن للم یقدر 
داً«، بحرانلی، البرهان في  وَن لِأْْذقلاِن ُسلجَّ فعللی ذقنله. قللت: عللی ذقنله؟ قلال: »نعلم، أملا تقلرأ کتلاب اهلل علز و جلل: یَِخلرُّ

تفسلیر القلرآن، ج 3، ص: 598.
2 . فتلح، 29: محّملد پیامبلر خداسلت و کسلانی که با اوینلد، بر کافران، سلختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند. آنلان را در رکوع 
و سلجود می بینلی. فضلل و خشلنودی خلدا را خواسلتارند. عالمِت ]مشلّخصه [ آنان بر اثر سلجود در چهره هایشلان اسلت. این 
صفلت ایشلان اسلت در تلورات، و َمَثلِل آنهلا در انجیل چون ِکشلته ای اسلت کله جوانه خلود بلرآورد و آن را مایه دهد تا سلتبر 
شلود و بلر سلاقه های خلود بایسلتد و دهقانان را به شلگفت آورد، تلا از ]انبوهلیِ [ آنان ]خدا[ کافران را به خشلم درانلدازد. خدا 

بله کسلانی از آنلان که ایملان آورده و کارهلای شایسلته کرده اند، آمرزش و پلاداش بزرگی وعده داده اسلت.
3 . »علن أبلی حلازم: ان النبلي نلزل علیله جبریلل و عنلده رجلل یبکلی. فقلال: ملن هلذا؟ قلال: فلالن. قلال جبریلل: انلا 
نلزن أعملال بنلی آدم کلّهلا ااّل البلکاء فلان اهلل یطفلئ بالدمعله نهلورا ملن نیلران جهنلم«، سلیوطی، اللدر المنثور في تفسلیر 

المأثلور،ج 4، ص: 206.
4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 665.
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نشانگان«سجده««
یکلی از سلنت های الهلی، تأثیلر سلجده در پدیلداری برخلی نشلانه های خلاص در 
سلجده گزاران اسلت؛ بله ایلن معنلا کله در اثلر سلتایش خداوند، آثلاری محسلوس در 
ظاهلر مؤمنلان نمایان می شلود که ترجملان ایمان درونی آنان اسلت و گویلی جلوه ها و 
نمودهلای ایملان در چهلره آنلان جلوه می کننلد و می تواند بله عنوان نشلانه هایی برای 
اِر  َِّذیلَن َمَعُه أَِشلَداُء َعلَلی الُْکفَّ لٌد رَُّسلوُل اهللِ َو ال اهلل مسلجد بله شلمار آیند. آیله »مَُّحمَّ
ًدا یَْبَتُغوَن َفْضاًل ِملَن اهللِ َوِرْضَوانًا ِسلیَماُهْم فِی ُوُجوِهِهم  ًعا ُسلجَّ ُرَحَملاُء بَْیَنُهلْم تََراُهلْم ُرکَّ
لُجوِد َذلِلَک َمَثُلُهْم فِی التَّلْوَراهِ َو َمَثُلُهْم فِلی االْءِنِجیِل...1« به این نکته اشلاره  ِملْن أَثَِر السُّ
دارد. حلال در اینکله مقصلود از ایلن اثلر و نشلانه سلجده چیسلت، چند احتملال میان 

مفسلران مطرح اسلت:

تمایز«مؤمنانه«در«قیامت««
برابلر ایلن دیلدگاه تفسلیری، مقصلود عالمتی اسلت کله خداونلد روز قیاملت در چهره 
مؤمنلان قلرار می دهلد تا بدان شلناخته شلوند کله در دنیا خداونلد را سلجده کرده اند؛ 
بلا توجله به همین احتملال، برخی مفسلران گفته اند صلورت سلجده گزاران روز قیامت 
بله شلدت سلفید می شلود و برخلی نیلز آن را بله معنلای همراهلی نلوری در قیاملت 

دانسته  اند2.

«نشانگان«اسالم««
برابلر ایلن دیلدگاه تفسلیری، ملراد سلیمای اسلالم ونشلانه های آن اسلت کله در دنیلا 
آثلار آن را می بینلد؛ هلر چنلد خودشلان بلا چشلم قابل دیدن نیسلتند؛ همانند حسلن 

معاشلرت، خضلوع و خشلوع و تواضع3. 

1 . فتلح، 29: محّملد پیامبلر خداسلت و کسلانی که با اوینلد، بر کافران، سلختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند. آنلان را در رکوع 
و سلجود می بینلی. فضلل و خشلنودی خلدا را خواسلتارند. عالمِت ]مشلّخصه [ آنان بر اثر سلجود در چهره هایشلان اسلت. این 
صفلت ایشلان اسلت در تلورات، و َمَثلِل آنهلا در انجیل چون کشلته ای اسلت کله جوانه خلود بلرآورد و آن را مایه دهد تا سلتبر 
شلود و بلر سلاقه های خلود بایسلتد و دهقانان را به شلگفت آورد، تلا از ]انبوهلیِ [ آنان ]خدا[ کافران را به خشلم درانلدازد. خدا 

بله کسلانی از آنلان کله ایملان آورده و کارهای شایسلته کرده اند، آمرزش و پلاداش بزرگی وعده داده اسلت.
2 . طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج13، ص 142.

3 . همان، ص 143.
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وجله جملع دو قلول نخسلت این اسلت کله گفته شلود از آنجا کله خداونلد در توصیف 
اثلر سلجده در سلیمای آنلان بله زمانلی خاص اختصلاص نداده اسلت پس شلامل همه 
اوقلات دنیلوی و اخلروی می شلود. در دنیلا اثلر اسلالم در آنها دیلده می شلود که همان 
خشلوع و زهلد و خللق نیکلو و آثلار ادای واجبلات و مسلتحبات اسلت و در آخلرت هم 

سلفیدی مواضع وضوء و سلجده آنان اسلت که می درخشلد و سلفید اسلت1.

«َگرِد«عبادت««
برابلر ایلن دیلدگاه تفسلیری، مقصود آثار سلجده بلر خاك و زمین اسلت کله در چهره 
آنهلا در دنیلا نمایلان اسلت2، زیلرا آنان بلر خاك سلجده می کنند، نله بلر روی پارچه و 
لبلاس3. یلا اثری اسلت کله در صورت نمازگلزاران در دنیلا دیده می شلود همانند زردی 
چهلره و الغلری و رنجلوری در اثلر شلب زنلده داری4. این قول نیلز با ظاهر آیه تناسلب 
دارد و احتملال آن نیلز ضعیلف نیسلت، وللی به نظر می آیلد اختصاص به ایلن اثر ندارد.

1 . همان، ص 144ل 145.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص 192؛ طبری، همان، ص 144.

3 . طبرسی، همان جا.
4 . طبرسی، همان، ص 143.
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2«.«اعتکاف
یکلی از اعماللی که قرآن بر اقامه آن در مسلجد تأکید دارد، عمل عبادی اعتکاف اسلت. 
مقصود از اعتکاف، اقامت در مسلجد با شلرایطی خاص اسلت که در کتاب های روایی و 
فقهی به تفصیل بدانها پرداخته شلده اسلت. مسلتندات قرآنی اعتکاف دسلت کم در دو 
َقاِم إِبَْراِهیَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنَا  آیله »َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمَثابَلًه لِّلنَّلاِس َو أَْمًنا َو اتَِّخُذوا ِملن مَّ
وِد1« و »َواَل  لجُ ِع السُّ ائِِفیَن َو الَْعاِکِفیَن َو الرُّکَّ لَرا بَْیِتَی لِلطَّ إِلَلی إِبَْراِهیَم َو إِْسلَماِعیَل أَن َطِهّ
تَُباِشلُروُهنَّ َوأَنُتلْم َعاِکُفلوَن فِی الَْمَسلاِجِد تِلْلَک ُحُدوُد اهللَ َفلاَل تَْقَربُوَها َکَذلِلَک یَُبِیُّن اهلُل 
َءایَاتِلِه لِلنَّلاِس لََعلَُّهلْم یَتَُّقلوَن2« بیلان شلده اند. از آیله نخسلت بلر می آید کله این عمل 
معنلوی از دوره ابراهیلم شلناخته بلوده اسلت و مؤمنانلی بلرای اعتکاف در مسلجد 
الحلرام حاضلر می شلدند. شلاید بتلوان از آهنگ آیه نیز چنین اسلتنباط کلرد که پیش 
از ابراهیلم در دوره پیامبلران قبللی نیلز بلر ایلن عبادت توجه شلده اسلت. آیه دوم 
نیلز بله جایلگاه ایلن عبلادت در عهلد اسلالمی اشلاره دارد و یکلی از احلکام آن، یعنلی 
ممنوعیلت آمیلزش با همسلران در شلب های اعتلکاف را بیان کرده اسلت کله در فصل 

»جنسلیت و مسلجد« بدان پرداخته شلد.

1 . بقلره، 125: و چلون خانله ]کعبله [ را بلرای مردم محل اجتملاع و ]جای [ امنی قرار دادیلم، ]و فرمودیلم:[ »در مقام ابراهیم، 
نمازگاهلی بلرای خلود اختیلار کنیلد«، و به ابراهیم و اسلماعیل فرمان دادیلم که: »خانه مرا بلرای طواف کننلدگان و معتکفان 

و رکلوع و سلجودکنندگان پاکیزه کنید«.
2 . بقلره، 187: و در حاللی کله در مسلاجد معتکلف هسلتید ]بلا زنلان [ درنیامیزید. این اسلت حلدود احکام الهی! پلس ]زنهار 
بله قصلد گنلاه [ بلدان نزدیلک نشلوید. ایلن گونه، خداونلد آیات خلود را برای ملردم بیان می کند، باشلد کله پروا پیشله کنند.
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چنان کله در فصل هلای سلوم و چهلارم گذشلت، قلرآن کریلم از عبادتگاه هلای ادیلان 
پیشلین، چلون بیلت المَقلْدس، صومعه هلا، کنیسله ها، دیرهلا و ...، بلا تکریم یلاد کرده 
اسلت؛ زیلرا میعلاد گاه پیامبلران و مؤمنان بودنلد و ذکر خداوند در آنهلا طنین انداز بوده 
و هسلت. هم چنیلن گاه از تعبیلر مسلاجد بلرای مکان هلای مقدس ادیان پیشلین چون 
مسلیحیت، یهودیلت و آییلن ابراهیم یاد شلده اسلت. پیلش از ورود بله بحث توجه 

به چنلد نکتله مقدماتی ضروری اسلت:
یلک، منزللت ملکان نماز در فقه شلیعه و سلّنی، از مهم تریلن مباحث بلوده و در روایات 
اسلالمی نیلز بله آن توجله جدی شلده اسلت. ایلن ملکان احلکام متعلددی دارد که به 
تفصیلل در کتاب هلای فقله اسلتداللی بله آنهلا پرداختله شلده اسلت و ورود بله آنها از 
مجلال ایلن پژوهلش خلارج اسلت و نیازی هلم به آن نیسلت. فقیهلان فریقیلن در این 
حکلم اتفلاق نظلر دارنلد که ملکان نمازگلزار باید پلاك و عاری از نجاسلت بلوده و وقف 
خاص نباشلد؛ حال اگر مکانی مشلتبه به نجاسلت باشلد و دلیل نجاسلت هم به اجمال 
بلرای نمازگلزار یلا دیگلران معللوم باشلد در اقامله نملاز در چنیلن مکانی بایلد احتیاط 
کلرد. هم چنیلن اگلر بدانیلم مکانی وقف برای افرادی خاص شلده اسلت و ما از شلمول 
ایلن افلراد خلارج هسلتیم، اقامله نملاز در آنجلا نیلز بلدون اذن واقلف صحیلح نخواهد 
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بلود1. بله نظلر می آید آنچله درباره اماکلن مقدس اهل کتاب محل بحث اسلت، بیشلتر 
همیلن دو مسلئله نجاسلت و وقلف آنها بلرای اهل کتاب باشلد.

دو، مقصلود ملا از اماکلن مقدسله در ایلن گفتلار، غیلر از بیلت الَمقلْدس و مکان هایلی 
اسلت کله قلرآن از آنهلا بله عنلوان مسلجد یاد کلرده اسلت. هر چند مسلجد الحلرام و 
مسلجد االقصلی از دوره انبیلای اولواللعلزم پیلش از رسلول خلدا سلاخته شلده اند، 
وللی از موضلوع ایلن بحث خارج انلد. اقامه نماز در این دو مسلجد چنان ثواب و ارزشلی 
دارد کله بلا نملاز خوانلدن در جلای دیگلری قابلل جایگزینلی نیسلت. از ایلن رو آنچله 
ذیل این بحث شایسلته بررسلی اسلت دیرها، کنیسله ها، کلیسلاها و صومعه ها هسلتند 
کله پیشلتر در فصلل سلوم همین کتلاب در مفهوم شناسلی آنهلا گفتگو کردیلم. معابد 
مجوسلیان نیلز قابلل الحلاق بله این بحث هسلتند، وللی قول مشلهور در میلان فقهای 
امامیله کراهلت نملاز در معابلد آنهاسلت2 وللی در اصلل و قاعلده تابع معابلد یهودیان و 

مسلیحیان اند.
حلال پرسلش در این باره چگونگی تعامل مسللمانان بلا این اماکن اسلت؟ دیدگاه قرآن 
در ایلن بلاره چیسلت؟ آیلا از یلاد کلرد این مکان هلای مقلدس در قرآن کریلم چنین بر 
می آیلد کله پلس از بعثلت نبلوی و ظهلور اسلالم، این املکان هم چنلان اعتبار پیشلین 
را دارنلد و در حکلم مسلجدند؟ یلا بلا ظهلور اسلالم این مکان هلا باید تبدیل به مسلجد 
شلوند و قداسلت و منزللت پیشلین را ندارنلد؟ ایلن پرسلش ها مسلائل مهمی هسلتند 
و در چگونگلی تعاملل پیلروان ادیلان آسلمانی بلا عبادتگاه هلای یکدیگلر تأثیلر جلدی 
دارنلد. مهم تلر از دیلدگاه عرفلی در ایلن باره، اکتشلاف و تبییلن نظریه قرآنی اسلت که 
می توانلد بله عنلوان عیلار رفتلار و سلنجش نگره هلای عرفلی و دینلی باشلد. در ادامله 
تلالش می شلود بلا اسلتفاده از مقاصلد آیلات قرآنلِی مرتبلط بلا منزللت مسلاجد ادیان 
پیشلین، بله ایلن پرسلش ها پاسلخ داده شلود. بحلث را دو محلور تکریم مسلاجد ادیان 

پیشلین و عبلادت در آنهلا ادامله خواهیم داد.

1 . همدانی، آقا رضا، حاشیه کتاب المکاسب، ص 365 ل 368.
2 . عالمه الحلی، مختلف الشیعه، ج 2، ص 108 و 109؛ محقق بحرانی، الحدائق الناضره، ج 7، ص 232 ل 236.
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اول،«تکریم«و«اعتبار«مساجد«ادیان«پیشین
قاعلده اولیله تکریلم و اعتبار مسلاجد، همه ادیان وحیانی اسلت و ضروری اسلت پیروان 
ادیلان پسلین، منزللت و حرملت ایلن مکان هلای مقلدس را رعایلت کننلد. هم چنیلن 
ایلن مکان هلا هلم چنلان اعتبلار مسلجد بلودن را دارنلد و نملاز و عبلادت در آنها حکم 
عبلادت در مسلاجد اسلالمی را دارد. بله ویلژه، اگلر محلرز شلود پیامبلری در این مکان 
نملاز گلزارده یلا عبلادت کلرده اسلت، تکریلم آن مضاعلف می شلود. پس قلدر متیقن، 
ضلرورت و للزوم احتلرام گذاشلتن و تکریم مسلاجد ادیان پیشلین اسلت. حال مسلئله 
دیگلر ایلن اسلت کله آیلا این تکریلم از مسلاجد به معابلد نیز قابلل تعمیم اسلت یا نه؟ 
پیلش از پاسلخ دادن به این پرسلش الزم اسلت بله تفاوت مفهوم ایلن دو اصطالح توجه 
داشلته باشلیم. معابد، الزاماً در حکم مسلجد نیسلتند. مسلجد به جایی اطالق می شلود 
کله محلل اختصاصلی بلرای ذکر خداوند باشلد و ورود و حضلور در آن در ادیان شلرایط 
خلاص خلود را دارد؛ املا معابلد، مکان هایلی هسلتند کله فلرد یلا گروهلی آن را بلرای 
ترویلج باورهلا و نیلز عبلادت خلود اختصلاص می دهنلد، اما قصلد مسلجد از آن ندارند. 
عالمله طباطبایلی تفلاوت ایلن دو را در داسلتان مسلجد اصحلاب کهلف گوشلزد کرده 
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اسلت. خالصه اسلتدالل ایشلان این اسلت که »بنیان« مقصلود در آیه »َو َکَذلِلَک أَْعَثْرنَا 
لاَعَه اَل َریَْب فِیَهلا إِْذ یََتَناَزُعوَن بَْیَنُهلْم أَْمَرُهْم  َعلَْیِهلْم لَِیْعلَُملوا أَنَّ َوْعلَد اهللِ َحلقٌّ َو أَنَّ السَّ
َِّذیَن َغلَُبلوا َعلَی أَْمِرِهلْم لََنتَِّخَذنَّ َعلَْیِهم  ُُّهْم أَْعلَلُم بِِهْم َقاَل ال ب َفَقالُلوا ابُْنلوا َعلَْیِهم بُْنَیللًنا رَّ

مَّْسلِجًدا1« هملان »معبد« اسلت که در مقابل »مسلجد« قلرار دارد2.
معابد حتی در میان مشلرکان و بت پرسلتان رواج داشلته و دارند ولی مسلاجد فقط ویژه 
ادیلان توحیدی و خداپرسلتان هسلتند. بلا توجه به ایلن مبنای تاریخی و معناشناسلی 
در تکریلم اماکلن مقلدس ادیلان پیشلین بله نظر می رسلد باید میلان مسلاجد و معابد 
در ادیلان پیشلین تفکیلک کلرد. تکریم مسلاجد بله یقین واجب اسلت وللی معابد این 
گونله نیسلتند و بایلد بله تفصیلل قائل شلد و حکلم کلی نلداد. اگلر معبدی شلرایط و 
احکام مسلجد را داشلته باشلد در حکم مسلجد اسلت و مالك این ارزشلیابی، وضعیت 
فعللی آن ملکان خواهلد بلود؛ ولی اگر فاقد شلرایط اطالق مسلجد تشلخیص داده شلد 
یا در نظر عرف مردمان منطقه مسلجد شلناخته نشلده باشلد، ضرورت تکریم را ندارند 
و صرفلاً تابلع اعتبلار عرفلی و قوانین انتظاملات عموملی و اجتماعی هسلتند. البته نفی 
للزوم تکریلم بله معنلای تحقیلر یلا توهین بله این مکان هلا نیسلت بلکه فقط بله دلیل 

نداشلتن احلراز شلرایط مسلجد، نمی توان احلکام مسلاجد را بر آنها جلاری کرد.

1 . کهلف، 21: و بدیلن گونله ]ملردم آن دیلار را[ بلر حالشلان آگاه سلاختیم تلا بداننلد کله وعلده خلدا راسلت اسلت و ]در فرا 
رسلیدن [ قیاملت هیلچ شلکی نیسلت، هنگاملی که میان خلود در کارشلان با یکدیگر نلزاع می کردنلد، پس ]علده ای [ گفتند: 
»بلر روی آنهلا سلاختمانی بنلا کنیلد، پروردگارشلان بله ]حلال [ آنان داناتر اسلت.« ]سلرانجام [ کسلانی کله بر کارشلان غلبه 

یافتنلد گفتنلد: »حتملاً بلر ایشلان معبلدی بنا خواهیلم کرد.
2 . ر.ك: طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 13، ص: 267.
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دوم،«عبادت«در«مساجد«ادیان«پیشین
مسلئله مهم تلری کله در تعاملل بلا اماکلن مقلدس ادیلان پیشلین مطرح اسلت، حکم 
عبلادت مسللمان در آنهاسلت. آیلا بلر مسللمانان رواسلت کله در کلیسلا ها، دیرهلا و 
کنیسله ها نملاز گزارنلد و اعتلکاف کننلد یلا دعا بخواننلد؟ بی تردیلد حکم این مسلئله 
پیونلد بلا مبنلای پیشلین در مسلئله اعتبار شلرعی ایلن مکان هلا دارد. آنچه از بررسلی 
میلراث تفسلیری و روایلات تفسلیری شلیعه و سلّنی بله دسلت آملد ایلن بلود کله دو 
دیلدگاه جلواز و منلِع عبادت در بیان حکم این مسلئله رایج اسلت کله در ادامه به تقریر 

و ارزیابلی هلر یلک از ایلن دو دیلدگاه می پردازیلم. 

«جواز«عبادت««
برابلر ایلن دیلدگاه، نملاز خوانلدن در اماکلن مقلدس شلرایع پیشلین جایلز اسلت. این 
دیلدگاه در شلماری از روایلات تفسلیری اهل بیت بیان شلده اسلت و برخی فقیهان 
امامیله نیلز بله آن فتلوا داده انلد1. بله نظلر می آید مسلتند این دیلدگاه افزون بلر مبانی 
1 . ر.ك: شلیخ طوسلی، المبسلوط، ج 1 ل ص 86؛ عالمله الحللي، مختللف الشلیعه، ج 2، ص 108ل 109؛ عامللی، ملدارك 
األحلکام، ج 3، شلرح ص 234 - 235؛ شلیخ بهائلي عامللي، الحبل المتیلن ) ط.ق ( ص 162؛ محقق بحرانلی، الحدائق الناضره، 
ج 5، ص 381 ل 382؛ عامللي، سلید محملد جلواد،  مفتلاح الکرامه، ج 6، شلرح ص 185 ل 187؛ محقق نراقی، مسلتند الشلیعه، 
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کالملی و قرآنلِی پیش گفتله، در گفتلار تکریلم و اعتبلار اماکن مقدس شلرایع پیشلین، 
ُُّکْم أَْعلَلُم بَِمْن ُهَو أَْهَدی َسلِبیاًل 1« دلیلی اسلت  آیله »ُقلْل ُکلٌّ یَْعَملُل َعلَلی َشلاِکلَِتهِ َفَرب
کله در روایلات از آن بله عنلوان استشلهاد قرآنلی بلرای اثبات این جواز اسلتفاده شلده 
اسلت2. در روایلات شلاکله در ایلن آیله به نّیت تفسلیر شلده اسلت3. برابلر دو روایت که 
شلیخ صدوق و شلیخ طوسلی آنهلا را در معتبرتریلن اثر روایلی خود گلزارش کرده اند4، 
املام صلادق در پاسلخ بله پرسلش از حکلم خوانلدن نملاز در اماکن مقلدس ادیان 
پیشلین، بله ایلن آیه اسلتناد جسلته و آن را بی اشلکال خوانلده اند. نظر بله اهمیت این 

اسلتدالل متلن کامل هلر دو روایلت را ملرور می کنیم.
روایلت اول: و قلال صالح بن الحکم: سلئل الّصلادق عن الّصاله فلي البیع و الکنائس. 
فقلال: صلّل فیهلا. قللت: أصلّي فیهلا و إن کانلوا یصلّون فیها؟ قلال: نعم، أما تقلرأ القرآن 
ُُّکلْم أَْعلَلُم بَِملْن ُهلَو أَْهدی  َسلِبیاًل. صّل عللی القبله و  ُقلْل ُکلٌّ یَْعَملُل َعللی  شلاِکلَِتِه َفَرب
دعهلم 5؛ صاللح بلن حکلم می گویلد از املام صلادق دربلاره حکلم خواندن نملاز در 
دیرهلا و کنیسله ها سلؤال شلد. املام در پاسلخ فرملود: ]مانعلی نیسلت[ در آنهلا نملاز 
بخوانیلد. ملن گفتلم: در آنجا نملاز بخوانم در حالی کله آنها نیز در آن نملاز می خوانند؟ 
املام فرملود: آری، مگلر قلرآن نخوانلده ای کله خداونلد می فرماید: »هر کس بر حسلب 
سلاختار خلود عملل می کنلد، و پلروردگار شلما بله هلر کله راه  یافته تلر باشلد داناتلر 

اسلت«، بله سلمت قبله نملاز بخلوان و آنهلا را رها کن.
از ذهنیلت پرسلش کننده و روای بلر می آیلد کله آن دو انتظلار چنیلن پاسلخی را از 
املام نداشلتند و تصورشلان ایلن بلود کله نبایلد در ایلن مکان هلا نملاز خواند. چه بسلا 
دلیلل ایلن رأی آنلان، حکلم فقیهلان عامله در ایلن دوره بلوده اسلت یا ذهنیلت عرفی 
مسللمانان بلر ایلن حکلم بلوده اسلت، از یادکلرد قبلله در روایت بلر می آید که ملراد از 

ج 4، ص 445 ل 450؛ الجواهری، جواهر الکالم، ج 6، ص 325 - 327.
1 . اسلرا، 84 : بگلو: »هلر کلس بلر حسلب سلاختار ]روانلی و بدنلی [ خود عملل می کند، و پروردگار شلما بله هر کله راه یافته تر 

باشلد داناتر اسلت«.
2 . حیدری، سد کمال، الظن، ص 255 و 256.

3 . قمی مشهدی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص: 499.
4 . ر.ك: همان، ص: 500 .

5 . صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 244.
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کلمله »صلاله« در روایلت معنای شلرعی آن، یعنی همان نماز اسلت، نه دعلا کردن که 
معنلای لغلوی آن باشلد؛ زیلرا در دعا کلردن بر خالف نماز، قبله شلرط الزامی نیسلت و 

می تلوان بله هلر سلمتی و در هلر ملکان و زمانلی خداوند را صلدا زد و دعلا کرد.
روایلت دوم: علن الحکلم بلن الحکلم قلال: سلمعت أبلا عبلد اهلل یقول و سلئل عن 
الّصلاله فلي البیلع و الکنائلس. فقال: صلّل فیها، قلد رأیتها ملا أنظفها! قللت: أصلي فیها 
و إن کانلوا یصلّلون فیهلا؟ فقلال: نعلم، أملا تقلرأ القلرآن ُقلْل ُکلٌّ یَْعَملُل َعللی  شلاِکلَِتِه 
ُُّکلْم أَْعلَلُم بَِملْن ُهلَو أَْهدی  َسلِبیاًل صلّل علی القبلله و غّربهم1؛ حکم بلن حکم  گوید:  َفَرب
شلنیدم املام صلادق در پاسلخ از حکلم خوانلدن نملاز در دیرها و کنیسله ها چنین 
فرملود: در آنهلا نملاز بخلوان، من دیده ام آنها بسلیار تمیلز بودند. گفتم: نملاز بخوانم در 
حاللی کله آن هلا نیلز در آنجلا نماز می خواننلد؟ امام فرملود: بله، آیلا این آیله از قرآن را 
نخوانلده ای »هلر کلس بر حسلب سلاختار خود عملل می کند، و پلروردگار شلما به هر 

کله راه یافته تلر باشلد داناتلر اسلت« به سلمت قبله نملاز بخلوان و از آن هلا دوری کن.
در ایلن روایلت نیلز مقصلود نماز خوانلدن در معابد یهودیان و مسلیحیان اسلت. عبارت 
پایانلی روایلت »غّربهلم« اشلاره بله نملاز خوانلدن آنلان به سلمت مغلرب، یعنلی بیت 
المقلدس اسلت کله آن را برای خلود قبله قرار داده انلد و بر خالف مسللمانان عبادتهای 
خلود را بله سلوی کعبله به جلا نمی آورنلد. برابر ایلن روایت شلخص مسللمان می تواند 

عبارت هلای خلود را درون ایلن معابلد، بله سلمت کعبه به جلای آورد. 
مضمون مشابه همین روایات از امام علی نیز گزارش شده است:

ال بلأس بالصاله في البیعه والکنیسله الفریضه والتطوع و المسلجد أفضلل2؛ نماز خواندن 
در دیلر و کنیسله اشلکالی نلدارد، چله نماز واجب باشلد و چه مسلتحب؛ لکلن خواندن 

نماز در مسلجد افضل می باشلد.
ایلن روایلت نیلز هلر چند نماز در مسلاجد را افضل دانسلته، املا نماز خوانلدن در معابد 

یهودیان و مسلیحیان را نیز باطل نداسلته اسلت.
در نتیجله برابلر ظهلور روایلات و احلراز نشلدن منلع از قرآن، می تلوان چنیلن ادعا کرد 

1 .  طوسی، تهذیب األحکام ، ج 2، ص 222.
2 . بحرانی، الحدائق الناظره ، ج 7، ص 233.
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کله اصلل بلر جواز نملاز خوانلدن در معابد و اماکن ادیان پیشلین اسلت. روشلن اسلت 
کله دیگلر شلرایط اقامله نملاز چون پلاك بودن ملکان نملاز از هلر گونه نجاسلت و نیز 

شلرایط دیگلر بایلد در این معابلد بلرای نمازگزار محرز باشلد.

«منع«عبادت««
برابلر ایلن دیلدگاه اصلل بر منلع یا عدم جلواز اقامله نملاز در مکان های مقدس شلرایع 
پیشلین اسلت و تلا جایلی که ممکن اسلت باید از حضلور و اقامله نماز در ایلن مکان ها 
خلودداری کلرد. تقریرهلای متنوعلی از ایلن دیلدگاه در میلراث شلیعه و سلّنی قابلل 

ارائه انلد کله در ادامله بله تقریلر و ارزیابلی آنهلا می پردازیم.

«طاهر«نبودن«اهل«کتاب««
فقیهانلی کله قائلل بله علدم طهلارت اهل کتلاب هسلتند، ایلن حکلم را دربلاره اموال 
متعللق بله آنلان نیز بله نوعی تعمیم داده و در اسلتفاده از آنها از سلوی مسللمانان قائل 
بله احتیلاط شلده اند. برابلر ایلن رویکلرد، در اسلتفاده از املوال و مکان هلای متعللق به 
اهلل کتلاب، آنلان بله دلیلل عدم رعایلت طهارت اسلالمی بایلد احتیاط کلرد و تا یقین 
بله طهلارت ملکان ملورد اسلتفاده آنلان احلراز نشلود، نملاز خوانلدن در آنجا با اشلکال 
مواجله اسلت. در فقله اهلل بیلت به ایلن اشلکال و مانع توجله شلده و دو راهکار بر 
آن بیلان شلده اسلت: نخسلت این که همله اماکن مقدس اهلل کتاب به لحلاظ طهارت 
در یلک حلد نیسلتد و برخلی از آنهلا نظیلف و پیراسلته اند . در ایلن مکان هلا اقامه نماز 
اشلکالی نلدارد. ملالك در احلراز در ایلن طهلارت نیلز وضعیت ظاهلری ملکان و داوری 
علرف دربلاره آن اسلت. در صلورت تردیلد در طهلارت یلا نجاسلت ملکان نیز تلا زمانی 
 کله یقیلن بله نجاسلت حاصل نشلده اصل بر طهلارت اسلت. دوم، این کله اهل بیت
فرموده انلد: در صلورت تردیلد در نجاسلت مکان اهل کتلاب، مقداری آب بر آن پاشلیده 
و گلرد و خلاك آن را بله کنلار نهلاده و سلپس نملاز بخوانیلم1. حتلی برخلی فقیهلان 

پاشلیدن آب را مسلتحب دانسلته اند، نله واجب2. 
1 . بحرانی، الحدائق الناظره ، ج 7، ص 232 ل 236؛ جواهری، جواهر الکالم ، ج 6، ص 325 - 327.

2 . عامللی، سلید محملد جلواد، مفتلاح الکرامله ، ج 6 ، شلرح ص 185 ل 187؛ همدانلی، آقلا رضلا، مصبلاح الفقیله، ج 11، ص 
146 ل 154.
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در نتیجله، ایلن دیلدگاه نیلز بله مفهوم منع مطللق و کلی اقامله نماز در اماکن مقدسله 
اهلل کتلاب نیسلت و در فلرض احلراز نجاسلت حکلم منلع بله آنهلا اختصاص نلدارد و 

شلامل هلر ملکان دیگلری نیز می شلود کله در آن نجاسلت دیده شلود.

تصاویر«و«تماثیل««

برابلر ایلن تقریلر، دلیلل منع عبلادت در اماکن مقلدس اهل کتلاب، به نصلب تصاویر و 
تماثیلل در آنهلا بلاز می گلردد که اسلتفاده از آنها در مسلجد بنا بر نظریه اسلالمی حرام 
اسلت و ملکان عبلادت بایلد از هر گونله نقش و نگار انسلانی یا موجلود دارای روح خالی 
باشلد1. برخلی محققلان عللت جایلز نبودن نملاز گلزاردن در ایلن مکان در نظلر برخی 
صحابله را بله وجلود تصویلر در آنهلا تحلیلل کرده انلد2. در پاسلخ ممکلن اسلت چنین 
بگوییلم کله اگلر مانلع نماز، وجلود تماثیل یلا صورت های انسلانی یلا موجلودات دارای 
روح در ایلن مکان هلا باشلد، می تلوان آنهلا را از ایلن مکان ها تراشلید یا اگلر امکان نقل 
داشلته باشلند بله بیلرون منتقلل کلرد. هم چنیلن مانع بلردن تمثلال یا عکلس چه به 
شلکل کراهلت یلا حرملت بلرای اقامه نماز، به کنیسله یلا کلیسلا اختصاص نلدارد و در 
هلر مکانلی کله باشلد، حکلم آن جلاری اسلت و این دلیلل بر ناشایسلتگی ملکان برای 

اقامه نماز نیسلت3.

ترویج«شریعت«منسوخ««
شلاید بتلوان بلرای مدعلای منلع عبلادت در مکان های مقلدس اهل کتاب به نسلخ آنها 
اسلتناد کلرده و از ایلن قاعلده اسلتفاده کنیلم کله جلواز اقامه نملاز در ایلن مکان ها به 
نوعلی ترویلج شلریعت منسلوخ اسلت و هلر نلوع اقدامی بلرای احیلای نمادهلا و ترویج 

مکان هلای شلرایع پیشلین در دوره اسلالمی ممنوع اسلت.

سلب«اعتبار«و«نسخ«عنوان««
برخلی مفسلران فضیللت مکان هلای مقلدس اهلل کتلاب را تلا ظهور اسلالم دانسلته و 

1 . ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 2، ص 59.
2 . زرکشی، إعالم الساجد بأحکام المساجد ، ص 383.

3 . ر.ك: همدانی، مصباح الفقیه، ج 11، ص 146 - 154.
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پلس از آن دیگلر فضیلتلی را بلر آنهلا بله دلیلل نسلخ ایلن شلرایع، قائل نیسلتند. یکی 
از مفسلران اهلل سلّنت در ایلن باره، ذیلل آیه »َو لَلْواَل َدْفلُع اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلم بَِبْعٍض 

َملتْ َصَواِملُع َو بَِیلٌع َو َصلَلَواٌت َو َمَسلاِجُد یُْذَکلُر فِیَهلا اْسلُم اهللِ َکِثیًرا« می نویسلد: َُّهِدّ ل
یُْذَکلُر فِیَهلا اْسلُم اهللِ َکِثیلراً أي: ذکلراً کثیلراً، أو وقتلاً کثیلراً، صفله مادحله للمسلاجد، 
خصلت بهلا داللله عللی فضلهلا و فضلل أهلهلا. و قیلل یرجلع لأربلع، و فیله نظلر فإّن 
ذکلر اهلل تعاللی فلی الصواملع و البیلع و الکنائس قد انقطلع بظهور السلالم1؛ در آن ذکر 
خداونلد فلراوان گفتله می شلود، یعنلی اینکه ذکر زیلاد در آنهلا گفته می شلود، یا زمان 
بسلیاری بله ذکلر گفتن در آنهلا اختصاص می یابد. این جمله صفتی اسلت که مسلاجد 
را ملدح می کنلد و اختصلاص آن بله مسلاجد، بر فضیلت ایلن مکان ها و اهلل آن داللت 
دارد. و بنلا بلر قوللی گفته شلده اسلت که ایلن صفت به هر چهلار ملکان پیش گفته در 
آیله بللز می گلردد؛ وللی در این قول اشلکال وجلود دارد و آن این اسلت که یلاد خداوند 

در صومعه هلا، دیر هلا و کنیسله ها بلا ظهلور اسلالم پایان یافته اسلت.
همان گونله کله از ظاهلر عبلارت بر می آید، در این اسلتدالل به نسلخ شلرایع پیشلین با 
ظهور اسلالم اسلتناد شلده اسلت، ولی به نظر می رسلد که نسلخ شلرایع مسلتلزم نفی 
اعتبلار مکان هلای مقلدس پیشلین برای انجام عبادت های شلرعی مسللمانان نیسلت و 
مسللمانان می تواننلد در ایلن مکان هلا نملاز بله پلا دارنلد و دعا کننلد. به سلخن دیگر، 
قاعده نسلخ شلرایع شلامل عنوان مکان های مقدسله ادیان پیشلین نمی شلود و آنها را 
از حاللت وقلف بلر مسلجد یلا عبادتگاه خلارج نمی سلازد. اگر ایلن اسلتدالل را بپذیریم 
بایلد اعتبلار مسلجد األقصلی را هلم پایان یافتله بدانیلم؛ زیلرا هیلچ فرقلی در این بحث 
میلان ایلن مسلجد و دیگلر مکان هلای اختصاصلی عبلادت نیسلت. آری، این سلخن را 
می پذیریلم کله بلا ظهلور اسلالم آموزه های عبادی شلرایع پیشلین نسلخ شلدند و وجه 
کامل تلر آنهلا در آییلن اسلالم جایگزیلن شلد. به هر حلال، در فلرض تردید در شلمول 
داشلتن نسلخ احلکام بلر اماکن مقلدس شلرایع پیشلین، اصل اولی نداشلتن شلمول و 
نداشلتن تعمیلم حکلم بلر ایلن ملوارد اسلت. هم چنین ابقلای هملان عنوان سلابق نیز 
بلرای اعتبلار ایلن مکان هلا جهلت عبلادت کفایلت می کند و جلز در ملواردی خاص که 

1 . ابن عجیبه، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ج 3، ص: 538.
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ترویلج ادیلان سلابق اسلت، الزم به تغییر سلاختمان نیسلت، مگلر اینکله در نیت واقف 
شلرط خاصلی بلرای آن مطلرح شلده باشلد؛ بلرای مثلال، شلرط کرده باشلد کله فقط 
یهودیلان در ایلن کنیسله عبلادت کننلد کله در ایلن صلورت اعتبلار مسلجد را نخواهد 
داشلت. وللی اگلر بله طلور کلی نیت کلرده باشلد که ایلن ملکان را وقف می کنلم برای 
عبلادت خداونلد و شلرطی هلم بلرای عبادت کننده نگذاشلته باشلد، در این صلورت در 
دوره اسلالم نیلز هملان نّیلت و عنلوان کفایلت می کنلد. البتله در اینکله می تلوان ایلن 
مکان هلا را تخریلب و بله جلای آنهلا مسلاجدی بنلا کلرد، هلر چنلد مسلتنداتی وجود 
دارنلد، وللی بله نظلر می آیلد ایلن روایات ناظلر بله مکان هایی باشلند که متروکه شلده 
یلا املکان انتفلاع از آنهلا بلرای اقامله نماز و دیگلر عبادت های اسلالمی نباشلد. پس اگر 
کنیسله یلا دیلری شلرایط اقامه نماز را داشلته باشلد و نیازمنلد تغییر یا تبدیللی در آن 
نباشلد و نیلز املکان بله تخریب یا تبدیل به مسلجد را نلدارد و فقط تغییر عنلوان آن به 

مسلجد کفایلت می کند.

حمل«بر«مورد«ضرورت««
ممکلن اسلت گفته شلود مقصود از جلواز در این روایلات جواز مطلق نیسلت، بلکه ناظر 
بله شلرایط خلاص یلا اضطراری اسلت؛ شلرایطی که فلرد چاره ای جلز خوانلدن نماز در 
ایلن معابلد را نداشلته باشلد؛ برای نمونه، بله دلیل تنگی وقلت یا زندانی شلدن در آنها، 
اقاملت اجبلاری در ایلن معابلد و هماننلد آنهلا. شلاید در تقویت این اشلکال بتلوان این 
نکتله را نیلز افلزود کله حکم جلواِز مطلق ممکن اسلت اولویلت اقامه نماز در مسلجد را 
دچلار خدشله کنلد و حکلم به تسلاوی را در ذهلن پدید آورد. بلرای زدودن ایلن تردید، 
روایلات مسلجد حاکلم بلر ایلن روایلات بلوده و هم چنلان خوانلدن نملاز در مسلجد به 
خوانلدن در هلر جلای دیگلر حتلی مکان های مقلدس ادیان آسلمانی اولویلت دارد. چه 
بسلا اهتمام به این معابد از سلوی مسللمانان و حضور گسلترده در آنها برای اقامه نماز 

ترویلج شلریعت منسلوخ در ذهن عوام شلود. 
در پاسلخ بایلد گفلت حکلم بله جلواز اقامله نملاز در ایلن مکان هلا بله دلیل کنیسله یا 
دیلر بلودن آنها نیسلت، بلکه برابلر روایات نبوی همه زمین برای امت مسللمان مسلجد 
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اسلت و اسلتثنائی نیلز از گلزارش نشلده اسلت. بلله اگلر حضلور در این اماکلن موجب 
ترویلج مسلیحیت یلا یهودیلت شلود، این حضلور ممکن اسلت منهیٌ عنه باشلد و گر نه 
اقامله نملاز در آن باطلل نخواهلد بلود و در نهایلت حمل بلر کراهت خواهد شلد. از آنجا 
کله موضلوع ایلن کتلاب تحلیلل فقهلی این مسلئله نیسلت بیلش از این بدین مسلئله 
ورود نمی کنیلم و خواننلدگان فرهیختله بله کتاب هلای فقله تحلیللی شلیعه و سلّنی 

می دهیم. ارجلاع 
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سوم:«سجده«در«ادیان«پیش«از«اسالم
در اینکله سلجده در ادیلان پیش از اسلالم آیا همان نهادن پیشلانی بر زمین بوده اسلت 
یلا بله گونله ای دیگلر، آیله صریحلی از قلرآن یافت نشلد؛ املا نظر بله تفکیک رکلوع از 
سلجده در آیاتلی کله مؤمنلان ادیلان پیشلین را توصیلف می کننلد، ایلن نکتله مهم به 
دسلت می آید که سلجده آنان در برابر خداوند به سلبک سلجده مسللمانان بوده اسلت.

مهم تریلن مسلئله در برخلی، آیلات مرتبط به ادیان پیشلین، سلجده برای غیلر خداوند 
در ایلن دوره هلا بلوده اسلت. چنان که گذشلت، در اسلالم سلجده اختصاص بله خداوند 
دارد، وللی از ظاهلر برخلی آیلات ممکلن اسلت ایلن شلائبه پدیلد آیلد کله در شلرایع 
پیشلین ایلن املر بلرای غیلر خلدا نیز جایلز بوده اسلت. نظلر به اهمیلت این مسلئله و 
ارتبلاط آن بلا آموزه مسلجد در ادیان پیشلین، در ایلن بخش به تحلیل آیلات مرتبط به 

سلجده بلرای غیلر خداونلد می پردازیم. 

سجده«بر«غیر«خدا؛«نمونه«ها«و«حکم««
یکلی از مسلائل مهلم کله در موضلوع مسلجدپژوهی مطرح اسلت، مسلجود قلرار دادن 
غیلر خداونلد اسلت. تعبیلِر »غیلر خلدا« شلامل انسلان و موجلودات فلرا انسلانی، مثل 
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برخلی سلتارگان و قلوای خیاللی و وهملی می شلود کله متأسلفانه در تاریلخ آثلار آنها 
دیلده می شلود؛ حتلی املروزه نیلز در برخلی کشلورهای آسلیایی و شلبه قلاره هند، به 
روشلنی حیات این انگاره قابل مشلاهده اسلت. سلجده بلرای غیر خلدا از دو حیث قابل 
بررسلی اسلت: نخسلت، حکلم این عملل از منظلر قرآنلی، و دوم، تأثیلر آن در پدیداری 

عبادتگاه هلای دروغیلن.
گرایلش سلجده بله غیلر خداونلد، ممکلن اسلت بله ملرور بله پدیلداری عبادتگاه های 
دروغیلن شلده و معابلد و عبادتگاه هایلی را پدیلد آورد کله از نظلر ادیان الهلی اعتباری 
ندارنلد؛ زیلرا مسلجد در اندیشله وحیانلی فقلط مختلص خداونلد اسلت و فقلط »اهلل« 
مسلجود حقیقی اسلت؛ بسلیاری از این معابد بشلری در هند، چین و دیگر کشلورهایی 
که اندیشله توحید در آنها نهادینه نشلده اسلت، ریشله در پنداره سلجده بر غیر خداوند 
داشلته اسلت. گاه بر افراد و اشلیای مسلجود خلود، نمادها و مکان های بله ظاهر مقدس 
بنلا کلرده و افلراد سلاده اندیش را به حضور در آنجا و انجام مراسلمی هدایلت می کردند.
در تاریخ بشلر سلجده برای غیر خدا، امري شلناخته شلده تلقی شلده و مدارکی از دوره 
کلدانیلان وجلود دارنلد کله حمورابی ل پادشلاه کلدانی ل در مقابل خورشلید به سلجده 
افتلاده اسلت. در آثلار مصلر نیلز تصویرهایی پیدا شلده از که اسلیران جنگلی در مقابل 
فرعلون به سلجده افتادند و شلکل سلجده در دوره هلا، ادیان و ملل مختللف متنوع بوده 
اسلت1. شلناخت ایلن پدیلده از ایلن روی بلرای ما مهم اسلت کله بدانیم هلر مکانی که 
نلام و نشلان معبلد را بلر خود داشلته باشلد اعتبار مسلجد را نداشلته و مقدس نیسلت. 
شلماری از ایلن مکان هلا زاییده نادانی و انحراف بشلر در تشلخیص مسلیر حلق از باطل 

بوده اند.
نظلر بله اهمیلت این مسلئله، قرآن کریلم در آیاتی به ایلن انحراف و چاللش رخ داده در 
فرهنگ مسلجد توجه نشلان داده اسلت؛ آگاهی از تفسلیر این آیات در فهم بخشلی از 
نظریله قلرآن در بلاره مسلجِد تلراز و معیلار وحیانی مهم اسلت. در این فصلل به تحلیل 
آیاتلی می پردازیلم کله موضلوع محلوری آنها تبییلن کردن سلجده بر غیر خلدا و حکم 

آن از منظلر ایلن کتاب الهی اسلت.

1 .  ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 422.



239 فصل نهم: مساجد ادیان پیشین

گفتار«اول:«نمونه«های«قرآنی«سجده«بر«غیر«خدا««
قلرآن بله تناسلب موضوع سلوره ها و نیلاز مخاطبلان دوره نزول خلود، بله نمونه هایی از 
سلجده بلر غیر خدا اشلاره کرده اسلت. سلجده به غیر خلدا به طور خلاص در قالب نهي 
لْمُس َوالَْقَمُر  َّْیلُل َو النََّهاُر َو الشَّ صریلح از سلجده بر خورشلید و ماه در آیله »َو ِمْن آیَاتِِه ال
لْمِس َو اَل لِلَْقَملِر َو اْسلُجُدوا هلِل الَّلِذی َخلََقُهلنَّ إِن ُکنُتلْم إِیَّلاُه تَْعُبُدوَن1«  ُدوا لِلشَّ اَل تَْسلجُ
و بله شلکل فراگیلر و علام در مفهوِم مخاللف آیله »َو أَنَّ الَْمَسلاِجَد هلِلِ َفاَل تَْدُعلوا َمَع اهللِ 
أََحلًدا2« آملده اسلت؛ مفهلوم این دو آیه نشلان می دهند که پنداره سلجده بلر غیر خدا 

در دوره نلزول رواج داشلته اسلت و قلرآن خط بطالن بر آن کشلیده اسلت.
در ایلن میلان، ممکلن اسلت از برخلی آیلات داسلتان سلجده فرشلتگان بلر حضلرت 
آدم، سلجده خانلدان یعقلوب بلر یوسلف چنیلن بله ذهلن خطلور کند که 
در ایلن داسلتان ها قلرآن کریلم از سلجده بلرای غیر خدا نیز سلخن گفتله و در ظاهر با 
آن مخالفتلی نداشلته اسلت؛ به دیگر سلخن، مدلول ایلن آیات چگونه با نهی از سلجده 
بلرای غیلر خلدا در آیله »َو أَنَّ الَْمَسلاِجَد هلِلِ َفلاَل تَْدُعلوا َمَع اهللِ أََحلًدا« و »َو اْسلُجُدوا هلِل 
الَِّذی َخلََقُهّنَ« قابل جمع اسلت؟. مفسلران شلیعه و سلّنی در تحلیل این آیات و اعتبار 
حکملی آنهلا در اسلالم بحث هلای متنوعلی دارند کله در به آنهلا پرداخته خواهد شلد.

»»سجده«بر«آدم

سلجده فرشلتگان بلر آدم در آیلات متعلددی بیلان شلده اسلت؛ از جملله، مطابلق 
ْرنَاُکْم ثُلمَّ ُقلَْنلا لِلَْماَلئَِکِه اْسلُجُدوا أِلََدَم َفَسلَجُدوا إآِلَّ  ظاهلر آیله »َولََقلْد َخلَْقَناُکلْم ثُلمَّ َصوَّ
للِجِدیَن3«، این سلجده پلس از مراحل خلق، تصویلر و دمیدن  إِبْلِیلَس لَلْم یَُکلن ِمَن السَّ
روح الهلی در آدم بیلان شلده اسلت4. وللی مفسلرانی چلون مالصلدرا با اسلتناد به 
یُْتُه َو نََفْخلُت فِیِه ِمن رُّوِحلی َفَقُعوا لَُه َسلاِجِدیَن5« زماِن امر  دالللت ظاهلر آیه »َفإَِذا َسلوَّ

1 . فصللت، 37: و از نشلانه های ]حضلوِر[ او شلب و روز و خورشلید و ملاه اسلت نله بلرای خورشلید سلجده کنید و نه بلرای ماه، 
و آن خدایلی را سلجده کنیلد کله آنهلا را خللق کرده اسلت اگلر تنها او را می پرسلتید.

2 . جن، 18: و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مخوانید.
3 . اعلراف، 11: و در حقیقلت، شلما را خللق کردیلم، سلپس بله صورتگری شلما پرداختیلم آن گاه به فرشلتگان گفتیم: »برای 

آدم سلجده کنیلد.« پلس ]همله [ سلجده کردند، جلز ابلیس که از سلجده کننلدگان نبود.
4 . طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج5، ص 169 ل 170.

5 . حجر، 29؛ ص، 72.
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سلجده بلر آدم را پیلش از تکمیلل آفرینلش و نفلخ روح خدایی در وی دانسلته اند1. 
وجله جملع این اسلتدالل مالصدرا با مدلول ظاهری آیه نخسلت چنین اسلت که گفته 
شلود آیله نخسلت، بله زمان امتثال سلجده اشلاره دارد و آیه دوم ل مسلتند ملال صدرا ل 

بله زمان صلدور املر به سلجده اشلاره می کند. 
ذیلل آیلات سلجده بلر آدم از ابلن عباس چنین نقل شلده اسلت کله خداوند پیش 
از آفریلدن آدم بله مالئکله فرملود: زمانلی کله آدم را از خلاك آفریلدم بلر او 
سلجده کنیلد، املا مالئکه گفتند چنیلن کاری را نمی کنیلم، لذا آتش آنهلا را فرا گرفت 
و سلوزاند؛ ایلن گفتگلو، سله بلار تکلرار شلد و در هلر بار فرشلتگان هملان پاسلخ را به 
خداونلد دادنلد تلا در بلار چهلارم پذیرفتند. روشلن اسلت که ایلن روایت بله دلیل نفی 
عصملت فرشلتگان و تملرد شلان از املر الهلی، از اسلرائیلیات اسلت، از ایلن رو، برخلی 

اثبلات صلدور ایلن روایلت از ابن عبلاس را بعید و دشلوار دانسلته اند2. 
در اینکله املر بله سلجده بلر آدم بلرای همه فرشلتگان بوده اسلت یا گلروه خاصی 
از آنلان، در میلان مفسلران اختلالف نظلر وجلود دارد. ظاهلر آیله » َولََقلْد َخلَْقَناُکلْم ثُمَّ 
للِجِدیَن3«  ُدوا إآِلَّ إِبْلِیَس لَْم یَُکن ِمَن السَّ ُدوا أِلََدَم َفَسلجَ ْرنَاُکلْم ثُلمَّ ُقلَْنا لِلَْماَلئَِکِه اْسلجُ َصوَّ
بله دلیلل کاربلرد الفاظ عامی چلون جمع بودن »مالئکه« و امر به سلجده، بلر این نکته 
دالللت دارنلد کله دسلتور بلر سلجده بلرای همه فرشلتگان بلوده اسلت؛ اما قلول دیگر 
ایلن اسلت کله دسلتور سلجده بلر آدم تنهلا بله گروهلی از مالئکله که ابلیلس نیز 
هملراه آنلان بلوده، اختصاص داشلته اسلت، نه همله آنها؛ در نظر شلیخ طوسلی در این 
میلان قلول اول، قوی تلر اسلت4. برخی مفسلران نیز متأثلر از روایات، مقصلود از مالئکه 
در ایلن واقعله را فرشلتگان زمیلن دانسلته اند، هلر چنلد قول علام بودن را هلم محتمل 
خوانده انلد5. حلرف فلاء در »َفَسلَجُدوا« نیلز افلاده سلرعت و درنگ نکردن فرشلتگان در 

امتثلال امر الهلی را دارد6.

1 . مالصدار، تفسیر القرآن الکریم، ج 3، ص 4.
2 . طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 42.

3 . اعراف، 11.
4 . طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، ج1، ص 148.

5 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج1، ص 78 .
6 . حقی برسوی، روح البیان، ج1، ص 140 و 141.
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در کیفیلت سلجده فرشلتگان بلر آدم نیز دو قول میان مفسلران وجلود دارد؛ برخی 
بلا اسلتناد بله ظهور عرفی و شلرعی معنای سلجده، سلجده فرشلتگان را به قلرار دادن 
پیشلانی بلر زمیلن گفته اند، چنان که در سلجده نماز پیشلانی بر زمیلن می نهیم. برخی 
دیگلر، سلجده فرشلتگان را به معنای لغوی دانسلته اند نله معنای معهود شلرعی آن در 
نملاز؛ بر اسلاس قول دوم، سلجده فرشلتگان بر آدم بله معنای اظهار خضلوع و اقرار 
بله فضلل وی بوده اسلت1. به نظر می آیلد آیه »َفَقُعوا لَُه َسلاِجِدیَن« اشلاره ای به کیفیت 
سلجده فرشلتگان بر آدم باشلد. برخی مفسلران شلیعه و اهل سلّنت، تعبیر »َفَقُعوا 
لَلُه« را بله روی افتلادن و هلم معنا با تعبیلر »فخّروا« دانسلته اند2. ابن عاشلور تعبیر یاد 
شلده بله »اُسلقطوا« معنلا کرده اسلت که به نظلر می آید مقصلود وی، افتلادن بر حالت 
سلجده روی زمیلن بلوده اسلت. در دیدگاه وی آیه اخیر بیانگر حالت سلجده فرشلتگان 
اسلت کله بله قصد تعظیلم آن را انجام دادند، از ایلن رو تمثیلی برای بیان تعظیم اسلت 
کله البتله بایلد متناسلب بلا حال و شلکل فرشلتگان باشلد. مضمون مشلابه آن آیله »َو 

ًدا« در داسلتان حضرت یوسلف اسلت.3 َخرُّوا لَُه ُسلجَّ
 بروسلوی، از مفسلران اهل سلّنت دلیل سلجده فرشلتگان را خلقت آنان از نور دانسلته 

اسلت و شلأن نور را انقیلاد و اطاعت پذیري گفته اسلت4. 
سلجده فرشلتگان در آیه »َفَسلَجَد الَْماَلئَِکُه ُکلُُّهْم أَْجَمُعوَن إاِلَّ إِبْلِیَس...5« نیز تکرار شلده 
اسلت. در نلگاه مبلّرد، قیلد »أَْجَمُعلوَن« در ایلن آیله دالللت دارد که همه فرشلتگان با 
هلم و در حالتلی یکسلان و یکباره بر آدم سلجده کردند، نه پراکنلده و در زمان های 
گسسلته از هلم6؛ وللی حلال بلودن »أَْجَمُعلوَن« را برخلی چون زجلاج به دلیلل معرفه 

بلودن نپذیرفتله و قول سلیبویه را کله همان تأکید مضاعف اسلت، ترجیلح داده اند7.
در بیان این نکته که کدام یک از فرشلتگان سلبقت در سلجده گرفتند، میان مفسلران 

1 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص 201.
2 . ر.ك: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 516؛ حقی برسوی، روح البیان، ج1، ص 140.

3 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج14، ص 45 .
4 . حقی برسوی، روح البیان، ج1، ص 140ل 141.

5 . حجر، 32 ل 30 : پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند، جز ابلیس.
6 . میبدی، کشف االسرار، ج 1، ص 143.

7 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 516.
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دو قول رایج اسلت: 
یلک، جبرئیلل اولیلن آنها بلود و به همیلن دلیل برای انلزال وحی به انبیلا و به ویژه 

رسلول خدا کرامت داده شلد. 
دو، اسلرافیل اولیلن آنهلا بود که بر سلجده رفت و چون سلر را از سلجده برداشلت، 
همله قلرآن بلر پیشلانی وی نوشلته شلد1؛ ایلن کرامتی بلود که بله دلیل سلبقتش در 

امتثلال املر خلدا به وی عطا شلد.

مسجود«فرشتگان««
در اینکله مقلام یا شلخص مورد سلجده در داسلتان سلجده فرشلتگان بله آدم چه 
کسلی بلوده اسلت، دیدگاه هلای متعلددی میان مفسلران فریقیلن وجلود دارد که مهم 

تریلن آنهلا عبارت اند از:
اللف ل آدم: دو تقریلر از ایلن دیلدگاه و جلود دارد: یک، در این دیدگاه مقام انسلانی 
حضلرت آدم بله دلیل رفعت و علّو منزلت آن، مسلجود مالئکه دانسلته شلده و مراد 
از سلجده، تذللل در مقابلل اواملر آدم و مسلّخر شلدن در برابر اراده وی گفته شلده 
اسلت2. برخلی ایلن قلول را چنیلن تقریر کرده انلد کله آدم را به دلیل شلان خالفت 
الهلی تعظیلم کنیلد و بله دلیلل فضیلت خاصی کله دارد گراملی اش بداریلد و این بدان 
روی اسلت کله خلدای متعلال در آدم تجلی یافته اسلت و هر که وی را سلجده کند 
ََّما یَُبایُِعلوَن اهللَ یَُد  َِّذیَن یَُبایُِعونَلَک إِن خلدا را سلجده کرده اسلت؛ چنان که در آیله »إِنَّ ال
ََّملا یَنُکلُث َعلَی نَْفِسلِه َو َملْن أَْوَفلی بَِما َعاَهلَد َعلَْیُه اهللَ  ََّکلَث َفإِن اهللِ َفلْوَق أَیِْدیِهلْم َفَملن ن
َفَسلُیْؤتِیِه أَْجًرا َعِظیًما3« بیعت با رسلول خدا را بیعت با خدا دانسلته شلده اسلت4.

دو، بلرای آدم و بله خاطلر وی او را سلجده کنیلد؛ بدین معنا که سلجده فرشلتگان 
بله دلیلل جللب ثلواب الهلی یلا ترقی درجلات آنلان نبلوده، بلکله هلدف از آن، فوایدی 

1 . میبدی، کشف االسرار، ج 1، ص 144.
2 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج1، ص 78 .

3 . فتلح، 10: در حقیقلت، کسلانی کله بلا تلو بیعلت می کننلد، جلز ایلن نیسلت که بلا خدا بیعلت می کنند دسلت خلدا باالی 
دسلت های آنلان اسلت. پلس هلر کله پیمان شلکنی کنلد، تنها بله زیان خلود پیمان می شلکند، و هلر که بلر آنچه با خلدا عهد 

بسلته وفلادار بمانلد، بله زودی خدا پاداشلی بلزرگ به او می بخشلد.
4 . حقی برسوی، روح البیان، ج 1، ص 140.
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اسلت کله به خود انسلان بلر می گردند؛ فایده نخسلت این اسلت که با این عمل انسلان 
یلاد می گیلرد کله در اطاعلت از اواملر و نواهی الهی و عمل بله آداب، به فرشلتگان اقتدا 
کنلد و از خودبزرگ بینلی و تملرد در مقابل دسلتورهای خداوند دوری ورزد تا مسلتحق 
لعلن و طلرِد خداونلد نشلود، چنان کله ابلیلس دچلار آن ایلن تملرد و طلرد شلد. فایده 
دوم، نشلانگر کمال فصل و رحمت خدا نسلبت به انسلان اسلت که همت فرشلتگان را 
در اطاعت و تسلبیح و حمد همراه با درخواسلت اسلتغفار برای انسلان قرار داده اسلت، 
لْرَن ِملن َفْوقِِهلنَّ َوالَْماَلئَِکُه یَُسلِبُّحوَن بَِحْمِد  لَماَواُت یََتَفطَّ همان گونله کله آیله »تََکاُد السَّ
ِحیُم 1« بلدان داللت دارد.  َربِِّهلْم َو یَْسلَتْغِفُروَن لَِملن فِلی األْْرِض أاََل إِنَّ اهللَ ُهلَو الَْغُفلوُر الرَّ
بروسلوی، املر خداونلد بله فرشلتگان بلرای سلجده بله آدم را لطلف الهی در شلأن 
لْمِس َو اَل لِلَْقَمِر  انسلان ها دانسلته و ما را از سلجده به غیر خدا در آیه »اَل تَْسلُجُدوا لِلشَّ
 2« نهلی کلرده اسلت. به نظلر این دیدگاه حضلرت آدم َو اْسلُجُدوا هلِلِ الَّلِذی َخلََقُهلنَّ
نماینلده و نُملادی از دیگلر انسان هاسلت کله در حکم فرزنلدان وی هسلتند. همچنین 
برخلی افزوده انلد آنکه، شلما فرشلتگان، خداونلد را مطابلق طبیعت ملکوتلی و روحانی 
هملواره سلجده می کنیلد، حال بر خلالف طبیعلت خلود آدم  را از روی انقیاد امر و 

امتثلال حکم سلجده کنید3.
ب ل آدم قبلله گاه الهلی: در ایلن دیلدگاه حضلرت آدم قبلله گاه فرشلتگان برای 
سلجده بله خداونلد دانسلته شلده و امر الهلی برای سلجده، چنین تبیین شلده اسلت: 
»در حاللی کله چهلره آدم را قبلله قلرار می دهیلد بلرای ملن سلجده کنیلد«4. مطابلق 
ایلن دیلدگاه برخلی مسلجود حقیقلی را خداونلد دانسلته و آدم را قبله ای برای سلجده 
فرشلتگان گفته انلد5. ایلن دیلدگاه از سلوی برخی مفسلران نقد شلده و اشلکال هایی بر 

آن وارد شلده اسلت کله بله مهم تریلن آنها اشلاره می شلود:

1 . شلورا، 5: چیلزی نمانلده کله آسلمان ها از فرازشلان بشلکافند و ]حلال آنکه [ فرشلتگان به سلپاس پروردگارشلان تسلبیح 
می گوینلد و بلرای کسلانی کله در زمیلن هسلتند آملرزش می طلبنلد. آگاه بلاش، در حقیقلت خداسلت کله آمرزنلده مهربان 

اسلت.
2 .  فصلت، 41.

3 . حقی برسوی، روح البیان، ج1، ص 140.
4 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص200.

5 . حقی برسوی، روح البیان، ج1، ص 140 .
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یلک، اگلر آدم قبلله بلرای سلجده بلود، ابلیلس از آن سلجده امتنلاع نمی کلرد و 
فرشلتگان نیلز آن را عظیلم نمی شلمردند؛ وللی از آنجا کله وجه تعظیلم آدم، برای 
ابلیلس روشلن نبلود، از آن امتنلاع کلرد و در مقابلش کبلر ورزید. دلیلل ناآگاهی ابلیس 
ْرتَِن  ْمَت َعلَیَّ لَِئلْن أَخَّ از وجله تعظیلم آدم داللت آیله »َقاَل أََرَءیَْتَک َهللَذا الَّلِذی َکرَّ
یََّتلُه1« اسلت که مطابلق آن ابلیس با اسلتناد به ویژگی  إِلَلی یَلْوِم الِْقَیاَملِه أَلَْحَتِنَکلنَّ ُذِرّ
خلقلت ظاهلری آدم، سلجده بلر او را از خلود نفلی می کنلد. حال اگلر آدم تنها 
قبلله گاه بلرای سلجده بلود، این نفی و انلکار ابلیس معنا نداشلت و اساسلاً موجبی برای 
تکبلر وی پیلش نمی آملد و از نلگاه ابلیلس مسلتلزم املر بله تعظیلِم مفضلول از سلوی 

فاضل نمی شلد2.
دو، در صورتلی کله مقصلود قبلله بلودن آدم بلرای سلجده بلود، املر به سلجده در 
»اْسلُجُدوا أِلََدَم« بایلد بلا غیلر حلرف الم، هماننلد الی متعدی می شلد؛ هلر چند برخی 
مفسلران کاربلرد آن بلا حلرف الم را نیلز در ایلن ملورد جایلز شلمرده اند، وللی در نگاه 
مالصلدرا دالللت حلرف الم در ایلن ملوارد بله معنای اللی یا في، نلادر اسلت و ظاهراً در 
آیله بله این معانی به کار نرفته اسلت3. ابن عاشلور دلیل متعددی شلدن فعل »اْسلُجُدوا 
آِلَدَم « بلا حلرف الم را نشلانگر این نکته دانسلته اسلت کله خداوند فرشلتگان را مکلف 
کلرد کله براي شلخص آدم سلجده کننلد و این اصل معنلای الم تعلیل اسلت در زمانی 
کله بله ماده سلجده تعلیق شلود؛ هماننلد آیلات »َفاْسلُجُدوا هللِ َو اْعُبلُدوا4« و »َوالَْقَمُر اَل 
لْمِس َو اَل لِلَْقَملِر َو اْسلُجُدوا هلِل5«6. ابلن عربلی نیلز الم در »اْسلُجُدوا آِلَدَم«  تَْسلُجُدوا لِلشَّ
 ،را بلرای عللت و سلبب دانسلته و آیله را چنیلن معنلا کلرده اسلت: از بلرای آدم
خلدا را سلجده کنیلد کله بله واسلطه او بله فرشلتگان عللم آموخلت و بله سلبب آنچه 
خداونلد در خلقت آدم نهاده اسلت؛ در حقیقت سلجده فرشلتگان برای معلّم شلان 

1 .  اسلرا، 62: ]سلپس [ گفلت: »بله ملن بگلو: ایلن کسلی را که بلر من برتلری دادی ]برای چله بود[؟ اگلر تا روز قیاملت مهلتم 
دهلی قطعلاً فرزندانلش را ل جلز اندکلی ]از آنها[ ل ریشله کن خواهلم کرد«.

2 . طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، ج1، ص 150؛ ج7، ص 214.
3 . مال صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 ل 8 .
4 . نجم، 62 : پس خدا را سجده کنید و بپرستید.

5 . فصلت، 37.
6 . ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج13، ص 422.
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بلوده اسلت هماننلد سلجده ملردم بلر خانه کعبله. ثمره سلجده فرشلتگان نیلز در این 
عاللم دنیلا ظهلور می یابلد، نله در خود سلجده آنلان ؛ این ثملره همان تواضلع، خضوع، 
اقلرار بله سلبقت آدم اسلت هماننلد تواضلع دانش آملوز در مقابلل معلّلم. راز تقدم 
آدم بلر فرشلتگان هلم در علملی بلود کله به دسلتور خداوند بله آنان آموخلت و در 
حقیقلت آدم اسلتاد آنلان بلود و در عالم دنیلا این حقیقت در شلخصی جز حضرت 
محملد ظهلور نیافته اسلت و آن حضرت در بیلان این ویژگی خویلش می فرماید به 
او جواملع الکلم داده شلده اسلت که هملان آیه »َو َعلَّلَم َءاَدَم األْْسلَماَء ُکلََّها ثُلمَّ َعَرَضُهْم 
َعلَلی الَْماَلئَِکلِه َفَقلاَل أَنِبللئونِی بَِأْسلَماءِ َهللُؤاَلءِ إِن ُکنُتلْم َصاِدقِیَن1« اسلت، »ُکلَّها« به 

منزلله جواملع بلوده و الکلم همان اسلمای جوامع اسلت2. 
ْمَت  سله، قلول ابلیلس در تکریلم آدم بلر وی، در آیه »َقلاَل أََرَءیَْتَک َهللَذا الَّلِذی َکرَّ
یََّتلُه إاِلَّ َقلِیاًل 3« و نیز دیگر سلخنان  ْرتَلِن إِلَلی یَلْوِم الِْقَیاَملِه أَلَْحَتِنَکلنَّ ُذِرّ َعلَلیَّ لَِئلْن أَخَّ
وی کله بیانگلر اسلتکبار و خلودداری او از سلجده اند و نیلز سلوگند بلر اغوا کلردن آدم 
و فرزنلدان او، همگلی بلر ایلن نکتله دالللت دارنلد کله شلأن وی بزرگ تلر از آن بلوده 
کله بلر آدم سلجده کنلد و اگلر آدم تنهلا قبلله بلراي سلجده بلود، ایلن گونله 
اسلتدالل معنلا نداشلت و سلجده بر یک شليء بله عنوان قبلله داللت بر افضلیلت آن از 
سلجده کننده نلدارد؛ هماننلد سلجده رسلول خدا بلر کعبه کله مالزمه ای نلدارد با 
افضل بلودن کعبه از ایشلان نلدارد4. البته از این اشلکال چنین جلواب داده اند که ابلیس 
از تکریلم آدم شلکایت کلرد و ایلن تکریلم بلرای ما قطعی نیسلت که تنهلا به دلیل 
مسلجود بودن آدم برای وی حاصل شلده باشلد، بلکه شلاید به انضمام امور دیگری 
بلوده اسلت. در نظلر مالصلدرا معنایی کله از ظاهر آیلات مورد بحث به وضوح به دسلت 
 می آیلد ایلن اسلت که منشلاء و دلیل تملرد ابلیس همان مسلجود واقع شلدن آدم

1 . بقلره، 31: و ]خلدا[ همله ]معانلی [ نام هلا را بله آدم آموخلت سلپس آنهلا را بر فرشلتگان عرضه نملود و فرمود: »اگر راسلت 
می گوییلد، از اسلامی اینهلا بله من خبلر دهید«.
2 . ابن عربی، رحمه من الرحمن، ج1، ص 115.

3 . اسلراء، 62: ]سلپس [ گفلت: »بله ملن بگلو: این کسلی را کله بر من برتلری دادی ]بلرای چه بود[؟ اگلر تا روز قیاملت مهلتم 
دهلی قطعلاً فرزندانلش را ل جز اندکلی ]از آنهلا[ ل ریشله کن خواهم کرد«.

4 . مال صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 ل 8 .



جلد اول246

بلوده اسلت و ظاهلر آیلات » ...إآِلَّ إِبْلِیلَس َقلاَل َءأَْسلُجُد لَِمْن َخلَْقلَت ِطیًنا1« و »َقلاَل لَْم 
ْن َحَمإٍ مَّْسلُنوٍن«2 بلر آن داللت دارند3. َد لَِبَشلٍر َخلَْقَتُه ِمن َصلَْصللٍل ِمّ أَُکن الِّئْسلجُ

ج ل نلور محملد و اهلل بیلت: در ایلن نظریه کله به روایلات امامیه نسلبت داده 
شلده اسلت، راز سلجده فرشلتگان بله آدم وجود نلور پیامبر و اهلل بیت در 

صلب وی گفته شلده اسلت4.

»»حکمت«سجده«فرشتگان«بر«آدم
هلر چند در علت شناسلی سلجده فرشلتگان بله آدم در ظاهر آیات قلرآن تصریحی 
وجلود نلدارد، وللی مفسلران اقواللی را در تبیین حکملت آن محتمل دانسلته اند؛ برخی 
مفسلران نمایانلدن فضلل آدم بلر فرشلتگان از جهت تجمیلع تمام مظاهر اسلمای 
الهلی در او، عللت املر بله سلجده دانسلته اند5. یلا در قلول دیگلر هلدف خداونلد از این 
دسلتور، آزملون فرشلتگان در اطاعلت پذیلری از املر الهلی بلوده اسلت6. برابلر دیدگاه 
سلوم، هلدف، تعظیلم آدم بوده اسلت نله عبلادِت وی7. از این رو امر به سلجده برای 
تعظیلم جایلز اسلت، اما بلرای عبادِت غیر خلدا جایز نیسلت؛ زیرا عبلادت خضوع قلبی 
اسلت کله باالتر از آن خضوعی نیسلت8. قول چهارم، تنبیه فرشلتگان را بله عنوان علت 
سلجده آنلان بلر آدم بیان کرده اسلت9. تحّیت آدم قول دیگری اسلت که شلیخ 

طوسلی آن را قول برگزیده بیشلتر مفسلران دانسلته است10. 

»»سجده«بر«یوسف
سلجده بر یوسلف از سلوی پدر و مادر و برادرانش، در دو آیه »إِْذ َقاَل یُوُسلُف أِلَبِیِه 

1 . اسرا، 61.
2 . حجر، 33.

3 . مال صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 و 8 .
4 . گنابادی، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج1، ص 78 .

5 . مال صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 4 .
6 . طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج5، ص 169 و 170.

7 . طبری، همان، ج8، ص 42.
8 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 657.

9 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص 201.
10 . طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، ج6، ص 332.
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لْمَس َو الَْقَملَر َرأَیُْتُهلْم لِی َسلاِجِدیَن1« و »َو  یَلا أَبَلِت إِنِّلی َرأَیْلُت أََحَد َعَشلَر َکْوَکًبلا َوالشَّ
ًدا َو َقاَل یَا أَبَِت َهللَذا تَْأِویُل ُرْءیَللَی ِمن َقْبُل...2«  َرَفلَع أَبََویْلِه َعلَلی الَْعلْرِش َو َخرُّوا لَُه ُسلجَّ
آملده اسلت. آیله نخسلت کله به سلجده یلازده سلتاره به هملراه خورشلید و ملاه برای 
 اشلاره دارد، در خواب بوده اسلت که مطابق دیدگاه ابن عباس، یوسلف یوسلف
ایلن واقعله را در شلب جمعله ای کله مصلادف با شلب قلدر هم بلود، در خلواب دید که 
یلازده سلتاره بلر زمیلن فرود آملده، بر او سلجده کردند و به دنبلال آنها خورشلید و ماه 
نیلز فلرود آملده، بلر او سلجده کردنلد. قلول وهلب این اسلت کله یوسلف در هفت 
سلالگی در خلواب می بینلد کله یلازده عصای دراز بله شلکل دایلره واری در روی زمین 
هسلتند کله ناگهلان عصلای کوچکلی داخل دایلره می افتلد و عصاهلای دیگلر را قلع و 
قملع می کننلد. سلپس در دوازده سلالگی خلواب می بینلد کله یلازده سلتاره بله همراه 
خورشلید و ملاه بلرای او سلجده می کننلد. آیله دوم نیلز تأویلل و تحقلق مفلاد خلواب 
یوسلف در آیله قبللی اسلت که وی بله مقلام وزارت مصر رسلیده بود. تأویلل یازده 
 ،اسلت و تأویل خورشلید را برخی مادر یوسلف سلتاره، هملان بلرادران یوسلف
برخلی پلدر او گفته انلد و عکلس همیلن دیدگاه هلا در تأویل ماه نیز گفته شلده اسلت3. 
در چگونگلی سلجده آنلان نیلز اقوالی مطرح اسلت؛ طبرسلی آن را به »صلورت افتادن« 
معنا کرده و گفته اسلت که تحّیت مردم در آن دوره سلجده، خم شلدن و دسلت دادن 
بلودن اسلت. قتلاده، قائلل اسلت که در شلریعت آنان سلجده کلردن در مقابلل دیگران 
منهی عنله نبلوده اسلت و خداونلد بله املت اسلالم بله جلای آن، سلالم کلردن را اعطا 
فرملود. کلبلی نیز سلجده آنلان را به شلکل رکلوع گفته اسلت؛ چنان که عجم هلا انجام 
می دهنلد4. برخلی نیلز بلر ایلن باورند که اساسلاً سلجده بله معنلای معهود شلرعی در 
اسلالم نبلوده اسلت، بلکه عرف آنان اشلاره به سلر با مقلداری تلکان دادن در مقابل فرد 
بزرگلوار بلوده اسلت. برخلی هلم سلجده را به هملان معنای معهلود اسلالمی گرفته اند. 

1 . یوسلف، 4: ]یلاد کلن [ زمانلی را کله یوسلف بله پلدرش گفلت: »ای پلدر، ملن ]در خواب [ یلازده سلتاره را با خورشلید و ماه 
دیلدم. دیلدم ]آنها[ بلرای ملن سلجده می کنند«.

2 . یوسلف، 100: و پلدر و ملادرش را بله تخلت برنشلانید، و ]همله آنلان [ پیش او به سلجده درافتادنلد، و ]یوسلف [ گفت: »ای 
پلدر، ایلن اسلت تعبیر خواب پیشلین ملن، ... « .

3 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص320 .
4 . همان جا.
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برخلی بله معنلای انحنلای از کملر، همانند حاللت رکوع گفته انلد بدون اینکله بر زمین 
بیفتنلد، یعنلی تعبیلر بله کار رفتله در آیله بلدل از انحنلای به شلکل رکوع اسلت و این 
در اسلالم نسلخ شلده اسلت. سلجده آنها بله هر وجهلی که بوده مفسلران اجملاع دارند 

سلجده آنهلا سلجده تحیلت و احترام بوده اسلت نله عبادت1. 
داً« دو دیلدگاه میان  در مرجلع شناسلی ضمیلر »هلاء« لله در عبلارت »َو َخلرُّوا لَُه ُسلجَّ
مفسلران وجلود دارد؛ برابلر دیدگاه نخسلت، مرجع ضمیر بله اهلل باز می گردد و سلجده 
آنلان بله عنوان شلکر خدا بوده و تنها یوسلف را بله عنوان قبله خود در این سلجده 
قلرار دادنلد تلا رؤیلای وی محقلق شلود2. این قول بله ابن عباس نیز نسلبت داده شلده 
و در روایلات اهلل بیلت نیلز بلر آن تأکیلد شلده اسلت و آن را طاعتلی بلرای خدای 
 دانسلته اند هماننلد سلجده فرشلتگان بله آدم متعلال و تحیتلی بلرای یوسلف
کله یلک از سلو اطاعت فرشلتگان از امر الهلی و از سلوی دیگر تحیتی بلرای آدم را 
می رسلاند. یعقلوب و فرزندانش و یوسلف نیلز به همراه آنان به شلکرانه اجتماع 
 دوباره خانواده شلان خداوند را سلجده کردند و نشلانه این مهم آن اسلت که یوسلف
در مقلام تشلکر از خداونلد می گویلد : »َرِبّ َقلْد َءاتَْیَتِنلی ِملَن الُْملْلِک َو َعلَّْمَتِنلی ِملن 
نَْیا َو األِْخَرهِ تََوفَِّنی ُمْسلِلًما  لَماَواِت َو األْْرِض أَنلتَ َولِِیّ فِلی الدُّ تَْأِویلِل األَْحاِدیلثِ َفاِطلَر السَّ

الِِحین3َ«4. َو أَلِْحْقِنلی بِالصَّ
برابلر دیلدگاه دوم مرجلع ضمیر شلخص یوسلف اسلت و از این رو، طلرف داران این 
دیلدگاه قلول اول را خطلا دانسلته اند؛ زیلرا بلا آیله »إِْذ َقلاَل یُوُسلُف أِلَبِیلِه یَلا أَبَلِت إِنِّی 
لْمَس َو الَْقَمَر َرأَیُْتُهْم لِی َسلاِجِدینَ « در آغاز همین سلوره،  َرأَیْلُت أََحلَد َعَشلَر َکْوَکًبا َوالشَّ
تناسلب نلدارد؛ زیلرا یوسلف سلجده را بلرای خلود نسلبت داده اسلت. مؤیلد دیگر 
دیلدگاه دوم ایلن اسلت کله تحّیت رایلج در آن دوره سلجده افراد کوچلک در برابر افراد 

بلزرگ و فلرو دسلتان در برابر افراد شلریف بوده اسلت5.

1 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج9، ص 173ل 174.
2 . همان جا.

3 . یوسلف، 101: »پلروردگارا، تلو بله ملن دوللت دادی و از تعبیر خواب هلا به من آموختلی. ای پدیدآورنده آسلمان ها و زمین، 
تنهلا تلو در دنیلا و آخلرت موالی منی ملرا مسللمان بمیران و مرا به شایسلتگان ملحلق فرما«.

4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص406 .
5 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج9، ص 173 و 174.
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سجده«بر«خورشید«و«ماه««
نمونله دیگلر سلجده بلرای غیلر خلدا در قرآن، سلجده قوم سلبأ اسلت؛ قلرآن کریم در 
بخشلی از سلوره نملل، در آیله »إِنِّلی َوَجلدتُّ اْملَرأًَه تَْملُِکُهلْم َو أُوتَِیلْت ِملن ُکِلّ َشلیْ ٍء 
لْمِس ِملن ُدوِن اهللِ َو َزیَّلَن لَُهلُم  َو لََهلا َعلْرٌش َعِظیلٌم * َوَجدتَُّهلا َو َقْوَمَهلا یَْسلُجُدوَن لِلشَّ
لِبیِل َفُهلْم اَل یَْهَتلُدوَن1« به سلجده قوم بلقیس  ُهلْم َعلِن السَّ ْیَطللنُ أَْعَمللللَُهْم َفَصدَّ الشَّ
لْمِس« را بله معنای  بر خورشلید اشلاره شلده اسلت. مرحلوم طبرسلی »یَْسلُجُدوَن لِلشَّ
لْمُس َوالَْقَمُر  َّْیُل َو النََّهاُر َو الشَّ عبادت کردن خورشلید دانسلته اسلت2. آیه »َو ِمْن آیَاتِِه ال
ُدوا هلِل الَِّذی َخلََقُهنَّ إِن ُکنُتْم إِیَّاُه تَْعُبُدوَن3« نیز  لْمِس َو اَل لِلَْقَمِر َو اْسلجُ ُدوا لِلشَّ اَل تَْسلجُ
خورشیدپرسلتی را نفلی کلرده اسلت، زیلرا خورشلید و ملاه هلر دو عبد و مخللوق خدا 
هسلتند؛ از ایلن رو، شایسلته سلجده کلردن نیسلتند.4 آیه اخیر نشلان می دهلد اقوامی 
در تاریلخ بشلری بوده انلد کله پدیده هلای آسلمانی چلون خورشلید و ملاه را سلجده 

می کردنلد. 
از آنچله تاکنلون بیلان شلد می توان چنیلن نتیجه گرفت کله از دیدگاه برخی مفسلران 
برابلر مفلاد ظاهلری بعضلی آیات، سلجده برای غیلر خداوند واقع شلده اسلت. هر چند 
نمونله سلجده بلر خورشلید و ملاه در خلود قلرآن نفی شلده و حکلم بطالن آن روشلن 
اسلت اما در دو مورد نخسلت، میان مفسلران اختالف نظر وجود داشلت. اینک در ادامه 

حکلم این مسلئله را بررسلی می کنیم.

1 . نملل، 24 و 25: ملن ]آنجلا[ زنلی را یافتلم کله بلر آنهلا سللطنت می کلرد و از هر چیزی بله او داده شلده بلود و تختی بزرگ 
داشلت. او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشلید سلجده می کنند، و شلیطان اعمالشلان را برایشلان آراسلته 
و آنلان را از راه ]راسلت [ بازداشلته بلود، در نتیجله ]بله حق [ راه نیافتله بودند. ]آری، شلیطان چنین کرده بود[ تلا برای خدایی 
کله نهلان را در آسلمان ها و زمیلن بیلرون ملی آورد و آنچله را پنهلان می داریلد و آنچله را آشلکار می نماییلد می دانلد، سلجده 

. نکنند
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج7، ص341.

3 . فصلت، 37.
4 . فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج27، ص 129.
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گفتار«دوم:«حکم«شرعی«سجده«بر«غیر«خدا
در موضلوع سلجده بله غیر خداوند مهم ترین مسلئله مطرح نزد مفسلران، حکم شلرعی 
اسلت. برخلی ایلن مسلئله را از مسلائل اختالفلی میلان عالملان اسلالمی دانسلته و در 
اختصاصلی بلودن آن بله آدم و جلوازش در عهلد یعقلوب و اباحله آن تلا عهلد 
رسلول خلدا را بحلث بلر انگیلز دانسلته اند و روایلت نهلی از سلجده به غیر خلدا را 
پیامبلر خطلاب بله معاذ بن جبل گلزارش کرده اند که معاذ هنگام برگشلت از شلام 
بلا دیلدن رسلول خلدا، مقابلل وی سلجده کلرد و آن را به آداب اهل شلام مسلتند 
کلرد کله هنلگام مالقات بزرگانشلان سلجده می کننلد. قصد معلاذ این بود که به رسلم 
شلامیان رسلول خلدا را تکریلم کند. بنا بلر گزارش قرطبلی، چنین رسلمی را عواِم 
متصوفله بله عنلوان عادتلی در مراسلم سلماع و هنلگام داخل شلدن به حضور مشلایخ 
خلود و بله عنوان نملاد عذرخواهلی از آنان انجلام می دهند1. نظریه هلای ذیل مهم ترین 
دیدگاه هلای رایلج میلان عالملان اسلالمی در حکم موضوع سلجده بر غیر خدا هسلتند:

1 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص 201 و 202.
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یک،«نسخ«و«حرمت««
سلجده بلرای غیلر خلدا در اسلالم حلرام اسلت؛ زیلرا شلرع جدیلدی اسلت کله احکام 
شلرایع پیشلین در ایلن بلاب را نسلخ کلرده اسلت و در قول به جلواز آن نیز به داسلتان 
سلجده فرشلتگان بر آدم نمی توان اسلتناد جسلت، زیرا سلجده فرشلتگان از اعمال 
عاللم باالسلت و داخلل در تکالیلف اهلل زمیلن نیسلت که بله توان بله آن در ایلن باره 
استشلهاد کلرد؛ از ایلن رو، برخی بحث از اینکه آدم مسلجود فرشلتگان بوده یا قبله 
آنلان، را خاللی از فائلده دانسلته اند1. در همین راسلتا برخلی معتقدند امر به فرشلتگان 
بلرای سلجده بله آدم منافاتلی بلا تحریلم سلجده برای غیلر خدا در اسلالم نلدارد؛ 
چلون اول آنکله، حرمت سلجده برای غیر خدا در اسلالم از باب ممنوعیلت آن به عنوان 
دسلتاویزی برای شلرك اسلت و فرشلتگان از توصیف به شلرك معصوم هسلتند؛ دوم، 
شلریعت اسلالم بلا آوردن حداکثلر معیارهلای حقیقلت و صلالح از دیگر شلرایع ممتاز 
شلده اسلت؛ زیلرا رسلیدن به اوج کملال برای اتباع آن قصد شلده اسلت؛ از ایلن رو، در 
اسلالم آموزه  هایلی آمده انلد کله در شلرایع پیشلین نبوده انلد؛ از جملله آنهلا این اسلت 
کله سلجده در شلریعت یعقلوب بلرای غیر خلدا حرام نبلوده اسلت؛از ایلن رو، وی 
هملراه پسلرانش برای یوسلف سلجده کردنلد و همگی اهلل ایمان بودند؛ سلوم آیه 
سلجده فرشلتگان بلر آدم اِخبلار از حالت های عالم ملکوت اسلت و نبایلد با تکالیف 
عاللم دنیا مقایسله شلود2. برخلی نیز همانند بروسلوی بر ایلن باورند که سلجده تحیت 
در شلرایع پیشلین جایز بوده اسلت، ولی در اسلالم با روایلت نبلوی » اَلیَْنَبِغي لمخلوق 
أَْن یَْسلُجَد أََحلد َو لَلْو أَمْرُت أحداً أَْن یَْسلُجَد أَلََمْرُت الَْملْرأََه أَْن تَْسلُجَد لَِزْوِجَها3« خطاب 
بله سللمان و در روایلت سلجده معاذ بن جبلل برای پیامبر خدا به رسلم شلامیان4، 
نسلخ شلد. تحیت امت اسلالمی، سلالم دادن اسلت و خم شلدن به حالت انحنا کراهت 
دارد؛ چلون تشلابه بله عمل یهود دارد5. ابن عربی نیز تحریم سلجده انسلان به انسلان را 
در اسلالم، از بلاب سلجده شلیء بر نفس خویلش دانسلته و قائل بر عدم املکان خضوع 

1 . ابن عاشور، التحریر و التنویر،  ج13، ص 422.
2 . همان، ج14، ص 45.

3 . ابن حبان، صحیح، ج9، 470.
4 . قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج1، ص 201 ل 202.

5 . حقی برسوی، روح البیان، ج1، ص 140.
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شلی بلرای خلود شلده اسلت؛ چرا کله مسلجود از همله جهلات، همانند سلجده کننده 
اسلت و از ایلن رو، در روایلات نبلوی از آن نهلی شلده و مصافحله بدل آن معرفی شلده 

است1.

دو،«کفر«و«حرمت«««
سرخسلی بلرای ایلن رأی اسلت کله سلجده بلرای غیر خلدا به قصلد تعظیم، مسلتلزم 
کفلر اسلت و آنچله علوام در مقابلل عالملان انجلام مي دهند، هماننلد به زمیلن افتادن، 
حلرام اسلت؛ برخلی رأی او را نقلد کلرده و گفته اند این مسلتوجب کفر سلاجد نیسلت؛ 
زیلرا مقصلود از آن تحّیلت اسلت. بروسلوی خلود قائلل اسلت که الزم اسلت افلراد این 
عملل را انجلام ندهنلد؛ چلون این عمل در شلریعت یعقلوب جایز بوده و در اسلالم 
نسلخ شلده اسلت. در آن زمان هم ملردم آن را به منزلله تحیت انجلام مي دادند همانند 
بلنلد شلدن در برابلر فرد، مصاحفه و بوسلیدن دسلت و... کله از عادات ملردم در تعظیم 
و توقیلر ناشلی شلده بلود؛ اما خم شلدن در مقابل سللطان کراهلت دارد؛ زیرا مشلابهت 
بله فعلل یهلود دارد چنان که بوسلیدن دسلت خود بعلد از مصافحه با دیگلری از اعمال 
مجوسلیان اسلت2. همچنین برخی ادعای اجماع مسللمانان را دارند که سلجده به غیر 
خلدا بله معنلای عبلادت کفر اسلت و کفلر مأموٌربله قرار نملی گیلرد3. در ایلن دیدگاه، 
سلجده، عبلادت اسلت و عبلادِت غیر خلدا جایز نیسلت؛ البتله مالصلدار نمی پذیرد که 
سلجده عبلادت باشلد و مانعلی نیسلت کله افتلادن بلر زمیلن حسلب علادات و نهادن 
پیشلانی بلر زمیلن نوعلی تواضلع باشلد و مسلتلزم عبلادت نیسلت؛ از ایلن رو، سلجده 
مالئکله، پرسلتش و عبلادت آدم نبلوده، بلکله تنهلا برای اظهلار رفعلت منزلت وی 

است4. بوده 

سه،«تفصیل«حرمت«و«کفر««
برابلر این دیدگاه سلجده برای غیر خدا، اعم از انسلان، فرشلته و...، ظاهلراً در حرمت آن 

1 . ابن عربی، رحمه من الرحمن، ج 2، ص 559.
2 . حقی برسوی، روح البیان، ج6، ص 304.

3 . مال صدار، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص 7 .
4 . همان، ص 9.
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اشلکالی نیسلت؛ البتله اگلر مقارن بلا قصد اُلوهیت، شلرك یا شلبیه به عقاید مشلرکان 
باشلد، مسلتوجب کفِر فاعل یا شلرِك سلجده کننده اسلت؛ املا اگر مقارن بلا عنوان های 
یاد شلده نباشلد و صرفلاً برای تعظیم مخلوق باشلد، با آگاهی از مخللوق و مربوب بودن 
وی، ظاهلراً حکلم ایلن قسلم نیلز حرملت اسلت؛ هر چند مسلتلزم کفلِر فاعل نیسلت؛ 
زیلرا دلیلل تلام بلر اختصلاص سلجده بله خداونلد وجلود دارد و ایلن ضروریلات دین و 
مسللمات مقبول نزد مسللمانان اسلت و مواردی چون سلجده فرشلتگان بر آدم از 
 مصداق هلای خلاص آن اسلت؛ زیلرا بله املر الهی بلوده و اعتقلادی به الوهیلت آدم

نبوده اسلت. سلجده برای یوسلف نیلز از گونه های حراِم سلجده نیسلت1.

1 . مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 297 ل 298.
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کارکلرد بله معنلای اثلر یا پیامدی اسلت کله یک پدیلده از خود بلر جای می گلذارد. از 
ایلن رو، مقصلود از »کارکلرد شناسلی«، شناسلایی و کشلف گونه های مختللف کارکرد 
اسلت؛ کارکلرد بلا کارایلی تفلاوت دارد. مفهلوم »کارایلی« ناظلر بله قابلیت هلای بالقوه 
اسلت، املا مفهلوم »کارکلرد« ناظلر بله قابلیت هلای بالفعلل؛ کارایلی اسلتعداد محقلق 
نشلده شلیء اسلت، وللی کارکرد اسلتعداد تحقلق یافته؛ کارایلی فایده مترتب بر شلیء 
اسلت کله بلروز پیدا نکلرده، وللی کارکرد نتیجله و حاصل کاری اسلت که ظهلور یافته 
اسلت. کارکردگرایلی )Functionalism( یکلی از نظریات عمده در علوم اجتماعی اسلت 
کله بله ویلژه از اواخلر دهه 1930 تلا اوایل دهه 1960م در علم جامعه شناسلی سلیطره 
بلال منازعلی داشلت. محوری  ترین مفهلوم در نظریله کارکردگرایلی، واژه کارکرد اسلت 
کله در جامعه   شناسلی بله معنلای نتیجله و اثلری اسلت کله انطباق یلا سلازگاری یک 
سلاختار معیلن یا اجلزای آن را با شلرایط الزم محیط فراهم می آورد1. بنلا براین، معنای 
کارکلرد در منطلق کارکلرد گرایلی، اثلر یا پیامدی اسلت که یلک پدیده در  ثبلات، بقا و 
انسلجام نظلام اجتماعلی دارد. به بیان دیگلر، کارکردگرایی، هر پدیده یلا نهاد اجتماعی 
را از نظلر روابلط آن بلا همله هیئلت جامعله )کله آن پدیده یا نهلاد جزئی از آن اسلت( 

1 . گولد و کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ص 679 .
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مورد شلناخت قلرار می دهد1. 
موضوع محوری در »کارکردشناسلی« کشلف، شناسلایی و اسلتخراج گونه های کارکرد 
اسلت، در صورتلی کله در مفهلوم »کارکلرد« مصداق هلا و نمونه ها نقش برجسلته تری 

دارند.
مسلجد بله عنلوان یلک هدایتگلر کارکردهای متنوعلی در هدایلت فلرد و جامعه دینی 
بلر عهلده دارد کله از مجموع آنهلا به کارکردهای هدایتی مسلجد یلاد می کنیم. تثبیت 
ایملان اجتماعلی، تبللور عبلادت جمعلی مؤمنان، تعالِی سلطح معنلوی افلراد و جامعه، 

تعاللِی سلطح معرفتلی، تعالِی سلطح سیاسلی از مهم تریلن این کارکرد ها هسلتند.
 قلرآن در شلماری از آیلات خلود بله ایلن کارکردهلا اشلاره کلرده اسلت. ایلن آیلات 
آموزه هایلی از هدایلت مسلجد را در اختیلار ما قلرار می دهند که باید به عنلوان معیاری 
در شلناخت و سلنجش مسلجد پویلا و کارآملد ملالك عملل قلرار بگیرنلد. در حقیقت 
مسلجد پویلا و قرآنلی مسلجدی اسلت کله ایلن کارکرد هلا در آن فّعلال و عینلی شلده 
باشلد و منشلأ هدایلت جامعله مخاطبلان خلود باشلد و مشلعلی فلرا روی گمراهان که 
بلدان راه را از چلاه در تاریکلی گمراهلی بشناسلند و آرامله ای بلر جان های عطشلان به 
دنبلال سلیراب شلدن از سرچشلمه نلور و معرفلت باشلند. اینلک در ادامه بله برخی از 
مهم تریلن کارکرد هلای مسلجد مبتنلی بلر آنچه در فصل های پیشلین کتاب بیان شلد، 

می پردازیلم.

1 . محسنی، مقدمات جامعه شناسی، ص 53.
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1«.«کارکردهای«هدایتی
مسلجد فقلط ملکان عبادت نیسلت، بلکله معرفت افزایی نیلز از نقش های مهم مسلاجد 
اسلت. سلیره عمللی پیامبلران الهی نشلان می دهلد ارشلادهای ایمانلی و نصیحت های 
اخالقلی و پاسلخ گفتلن بله مسلائل دینلی و شلبهات، همله در سلنگر مسلجد بوده اند؛ 
در ایلن میلان، اولویلت اقامله نملاز جمعله در مسلجد و خطبه هلای سیاسلی اجتماعی 
آن، رخسلاره محلور بلودن مسلجد در اندیشله سیاسلی و اجتماعلی را بلرای ملا نمایان 

می سلازد.
بله طلور کلی این قاعده از قرآن درباره مسلجد قابل اسلتخراج اسلت کله میان پیامبری 
و نقش هلای متنلوع آن و مسلجد، پیونلدی وثیق و مسلتمر وجلود دارد؛ نبوت رسلالتی 
فراگیلر و شلامل عرصه هلای مختللف چلون هدایلت معنلوی، هدایت سیاسلی، هدایت 
اخالقلی، و در یلک کلمله هدایلت دینلی اسلت. تحقلق ایلن رسلالت نیازمنلد جبهله و 
سلنگری اسلت کله مسلجد اسلت؛ از ایلن رو، قلرآن پیامبلران را هملاره در مسلاجد و 
مکان هلای مقلدس توصیلف می کنلد کله ملورد توجله مردملان و محلل مراجعله آنان 

بوده اسلت.
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2«.«کارکردهای«معنوی
از مفلاد آیلات قلرآن بر می آیلد که حضور در مسلجد خلود دارای کارکلرد معنویت زایی 
اسلت؛ ایلن حضلور انسلان را از اشلتغال به غیر خلدا بازداشلته و متوجه عاللم ملکوت و 

تزکیله نفلس می کند.
از سلوی دیگلر، چلون حضلور در مسلجد از اعملال پسلندیده و مورد رضایت خداسلت، 
زمینله توفیقلات معنلوی بیشلتر را بلرای فلرد فراهلم می کنلد. حضلور در مکانلی کله 
خداونلد بلدان نظلر لطف و عنایت سرشلار از رضایلت دارد، ضمن ایجلاد آرامش معنوی 
در فلرد، وی را در انجلام دادن عبادت هلا تلوان و انگیلزه ای دو چندانلی می دهلد تلا 
بیلش از پیلش بله یلاد خلدا باشلد. ذخیلره معنلوی حاصلل از حضلور در مسلجد، بله 
عنلوان پشلتوانه ایمانلی و تقوا در مناسلبات زندگلی اجتماعی عمل می کنلد. اقامه نماز 
جماعلت، اعتلکاف، احیای شلب قدر، نماز شلب در مسلجد، همله از جلوه هلای کارکرد 

معنلوی مسلجد بله شلمار می آیند.
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3«.«کارکرد«جامعه«شناختی
وجلود مسلجد در یلک منطقله، کارکلرد جامعله شلناختی دارد. بدین معنا کله مذهب 
و دینلداری مردملان آن منطقله را بله دیگلران اعلالم می کنلد. از این رو، مسلاجد خود 
منبعلی مطالعاتلی برای کشلف روحیلات و گرایش های رفتلاری مردم به شلمار می آیند 
و می تواننلد آگاهی هلای جامعه شلناختی مناسلبی در اختیلار ما قرار دهنلد. در این نوع 

مطالعلات توجله به شلاخص های ذیلل می توانلد این کارکلرد را کامل تر سلازد:

«وسعت«مسجد:«««
هلر چنلد مسلاحت مسلجد تأثیرپذیلر از عوامل دیگلری چلون فراوانی جمعیت اسلت، 
وللی عاملل اصللی در محلدود سلاختن یا توسلعه مسلجد به شلمار نمی آید. مسلاحت 
بزرگ مسلاجد نشلانه نوعی اهتمام و باور مخاطبان به اهمیت اجتماعی مسلجد اسلت. 
بله طلور معملول چنین مسلاجدی افزون بلر مکانی برای عبلادت و مناجلات، می توانند 
محللی مناسلب بلرای انجلام دیگر مراسلم محللی و دینی نیز باشلند و پیوند مسلجد با 
زندگی عادی مردم را اسلتوارتر سلاخته و توسلعه بخشلند. برخی مسلاجد کوچک گاه 
در انجلام وظیفله ای چلون اقامله نملاز جماعت یلا نماز عید فطلر و قربان دچار مشلکل 
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می شلوند و همیلن، یکلی از عللل روانی حضور نیافتن مخاطبان در مراسلم دینی اسلت 
کله بایلد واقفان، متولیان و مدیران سلاخت و سلاز مسلاجد بله عنوان یکی از آسلیب ها 

بلدان توجه جلدی کنند.

موقعیت«جغرافیایی«مسجد:«««

اینکله مسلجدی در کلدام منطقله از شلهر یا روسلتا قلرار گرفتله، خود شلاخصی برای 
میزان توجه مردمان آن منطقه به منزلت مسلجد اسلت. سلهولت دسترسلی به مسلجد 
و مرکزیلت آن در منطقله از شلاخص های سلنجش توجله مخاطبلان به جایگاه مسلجد 
بله شلمار می آیلد. اختصلاص مهم تریلن و پلر رفلت و آمدتریلن منطقه شلهر یا روسلتا 
یلا محلله، نشلانه ای از بلاور عمیلق متولیان مسلجد بله نقش ایلن ملکان در هدایتگری 
جامعله اسلت. بله نظلر می آیلد مسلاجد اصللی و غیر محلله ای بایلد در موقعیلت عالی 
شلهر یلا روسلتا قلرار گیرنلد تلا بهلره وری مخاطبلان از کارکردهای مسلجد را تسلهیل 

یند. نما

معماری«مسجد:«««
هلر چنلد مسلجد بایلد پیراسلته از هر گونه نقلش و نگار غیر ضلروری باشلد، ولی نمای 
داخللی و بیرونلی آن و نلوع معملاری بله کار رفته در آن نیلز دارای نلوع کارکرد جامعه 
شلناختی اسلت. اینکله معملاری مسلجد و نلوع مصالح بله کار رفتله در آن چله میزان 

مرغوبیت داشلته باشلند، نشلانگر اهتملام مردمان و متولیان به مسلجد اسلت.

مصالح«مسجد:«««
برابلر روایلات تاریخلی نقلل شلده از رسلول خلدا، بیلت الَمقلدس کله نلزد خداوند 
جایگاهلی بلس بلزرگ و منزلتلی واال دارد از شلریف ترین بناهایلی بلود کله از سلوی 
حضلرت سللیمان از طلال، نقلره، ُدّر، یاقلوت و زملّرد سلاخته شلد. خداونلد بلرای 
سلاخت آن پریان را به تسلخیر سللیمان در آورد و آنها مصالح سلاخت این مسلجد 
را از معلادن مختللف اسلتخراج کلرده و  سلاختند. زمانی کله به دنبال عصیلان و طغیان 
بنی اسلرائیل و کشلتار پیامبلران الهلی از سلوی آنلان، این مکان از دسلت ایشلان خارج 
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و پادشلاهی مجوسلی بر آنجا مسللط شلد، افزون بر کشلتن مردان و به اسلارت گرفتن 
زنلان و خردسلاالن، از املوال و جواهلرات بیت الَمقدس هزاران کیسله بلزرگ پر کردند 
و بله بابلل بردنلد1. براسلاس این گزارش در سلاخت بیت الَمقدس از سلنگ های بسلیار 
ارزشلمند اسلتفاده شلده بود کله ضمن تنوع قیمت بسلیار باالیلی داشلتند و هماره در 
همله دوران هلای تاریلخ ملورد توجله ملردم و از کاالهلای نفیلس و ارزشلمند به شلمار 
می آمدنلد. در صلورت درسلتی صلدور ایلن روایلت بله انضمام آیلات مرتبط به سلاخت 
بیلت الَمقلدس از سلوی سللیمان و اسلتخدام پریلان بلرای ایلن املر این مهلم، به 
دسلت می آیلد که مسلاجد جامع ادیان وحیانلی باید عظمت و ارجمندی باالیی داشلته 
باشلند و بهتریلن مصاللح در سلاخت آنهلا بله کار رفتله باشلد. دلیل ایلن امر، افلزون بر 
افزایلش طلول عملر و اسلتحکام بنا، نشلانگر اهمیت این ملکان در ادیان وحیانی اسلت.

.قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ج 11، ص223 . 1
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همله آنچله در پژوهلش حاضلر تاکنلون بیلان شلد، حکلم مقدمه ای را داشلت تلا به ما 
نشلان دهد که در منطق وحی قرآنی مسلجد شایسلته کدام اسلت؟ مسلجد باید دارای 
چله خصوصیاتلی باشلد تلا بله تلراز قرآنی برسلد و همله بلرکات آن عاید مسلجدیان و 
جامعه مسلجد محور شلود؟ این عیار چیسلت و آن تراز کدام اسلت تا مسلاجد دیرین و 
امروزیلن جهلان اسلالم را بلا آن بسلنجیم و بدانیم و ببیینم کدام مسلجدها بله این تراز 
رسلیده اند؟ مقصلود ملا از این تراز همان سلطح ممتلاز و مورد انتظار خداوند از مسلجد 

در منطلق قرآنلی اسلت وگرنه همه مسلاجد سلطح حداقللی از این تلراز را دارند.
در ایلن فصلل برابلر مطالبی کله در فصل های پیشلین بیان شلد، تالش داریم شلاخص 
و معیارهایی را از آیات المسلجد برای ترسلیم مسلجد ممتاز و در تراز قرآنی اسلتخراج 
کنیلم. شلایان گفتلن اسلت کله املکان دارد معیارهایی باشلند کله در روایات اسلالمی 
بله آنهلا اشلاره شلده اسلت؛ از ایلن رو، الزم اسلت خوانندگان محتلرم به جللد دوم این 

پژوهلش، یعنلی مسلجد در احادیث نیز مراجعله کنند.
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1«.«مظهر«توحید
 در فصل هلای پیشلین گذشلت کله مسلجد و سلجده در رویکلرد قرآنی، ویلژه خداوند 
اسلت؛ نله می تلوان بله غیلر خدا سلجده کلرد و نله نمی تلوان در مسلجد، غیر خلدا را 
یلاد کلرد. بررسلی شلد کله آیله »َو أَنَّ الَْمَسلاِجَد هلِل َفلاَل تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلًدا« نشلان 
می دهلد، مسلجد، نُملود توحیلد و یکتلا پرسلتی اسلت. ایلن آملوزه ایلن شلاخص را به 
دسلت می دهلد کله مسلجد معیلار و در تلراز قرآنلی بایلد، مظهر توحیلد در همله ابعاد 
و جنبه هلای آن باشلد، اعلم از توحیلد عبلادی، ربوبلی، افعاللی و صفاتلی. نه تنهلا نباید 
در مسلجد هیلچ رد پایلی از جلوه هلای شلرك و ریلا بله چشلم آیلد بلکله مسلجد باید 
سرشلار از حضلور پلر رنلگ و برجسلته توحید الهی باشلد . ایلن حضور توحیلد هم باید 
در معملاری ظاهلری و هلم در برنامه هلای ترویجی و هم در مؤمنانی که در این مسلجد 
حاضلر می شلوند، در اوج باشلد . مراقبلت بلر ایلن شلاخص وظیفله متولیلان و تکلیلف 

مخاطبان مسلجد اسلت.
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2«.««پایگاه«بعثت
برابلر مفلاد شلماری از آیلات المسلجد کله تحلیلل آنها در فصل های پیشلین گذشلت، 
مسلجد پایلگاه بعثلت پیامبلران و محل عبادت آنلان بوده اسلت. از این آیلات بر می آید 
کله پیامبلران بیشلترین حضلور را در مسلاجد داشلته اند. از نقطه شلروع نبلوت و بعثت 
خلود تلا آخریلن لحظله حیلات در مسلاجد بله ارشلاد می پرداختند. مسلجد الحلرام و 
مسلجد األقصلی دو نمونله بلارز این حضور اسلت که پیشلتر درباره آن دو بحث شلد که 
از دوره نبلوت پیامبرانلی چلون ابراهیلم ایلن حضور شلروع شلده اسلت و در نبوت 
حضلرت محملد بله اوج خلود رسلیده اسلت. تحلیلل محتوایلی آیلات مکی نشلان 
می دهلد کله از هملان سلال اول نزول قلرآن بر حضرت محمد در نخسلتین سلوره 
نلازل شلده، بلر آملوزه مسلجد محوری در رسلالت تأکید شلده اسلت. این مهم نشلانگر 
جایلگاه واالی مسلجد در فرهنلگ اسلالمی اسلت. گفتنلی این کله در آیلات »أََرَءیْلَت 
الَّلِذی یَْنَهلی * َعْبلًدا إَِذا َصلَّلی1« از بنلده نمازگلزاری )حضلرت محملد( در کنلار 
مسلجدالحرام یلاد می کنلد که از سلوی فلردی معاند ) ابوجهل ( طرد شلده اسلت2. این 

1 .  علق، 9 و10: آیا دیدی آن کس را که باز می داشت، بنده ای را آن گاه که نماز می گزارد؟
2 .  مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 4، ص 763.
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آیلات نشلان می دهنلد از همان آغلاز بعثت نبوی مسلجد مکانی برای حضلور اجتماعی 
رسلول خلدا بوده اسلت، وللی در سلال های آغارین بعثلت این حضور بیشلتر جنبه 
فلردی داشلت و پلس از تثبت نبلوت و افزایش شلمار مؤمنلان این حضور به بیشلترین 
حلد خلود رسلید. ایلن نکتله منطقی اسلت کله اختصلاص مکانی خلاص بلرای عبادت 
جمعلی در فرهنلگ مؤمنلان بله دلیلل شلرایط اختنلاق فرهنگلی و اجتماعلی آن دوره 
ممکلن نبلوده اسلت. از این رو، قلرآن با واقع نگلری تاریخی در سلال های آغازین دعوت 
نبلوی و نلزول قرآنلی بلر مقوله مسلجد تأکید نلدارد، ولی به زمینه سلازی عبلادت و به 
طلور ویلژه سلجده تأکیلد داشلته و از همین رو در نخسلتین سلوره نازل شلده حکمت 
سلجده را تقلرب بله خداوند تبییلن می کند »َو اْسلُجْد َواْقَتلِرب1« و این نشلان می دهد 
کله عملل سلجده و مسلجد باید در انسلان تقلرب بله خداونلد پدیلد آورد. هم چنین از 
ایلن آیله بلر می آیلد که صلرف حالت صوری و شلکلی سلجده یا آمد و شلد به مسلجد 

کافلی نیسلت هر چند شلرط الزم اسلت.
هلر چنلد دربلاره ملکان نملاز و سلجده رسلول خلدا در ایلن سلوره، قلرآن سلاکت 
اسلت، وللی بله نظلر می  آیلد آن حضلرت این عملل را آشلکارا و در پیشلدید مشلرکان 
مکله، در مسلجد الحلرام یلا کنلار خانه خدا بله جا می آورده اسلت؛ زیلرا از قرائلن آیات 
بلر می آیلد کله ابوجهل از محلل عبادت ایشلان آگاه بوده اسلت. اگر ایلن تحلیل از پس 
زمینله آیلات درسلت باشلد، نشلان می دهد رسلول خلدا از هملان آغاز، نملاز خود 
را در مسلجد یلا کنلار خانله خلدا به جلای می آورده اسلت. ابلن عطیه تحلیللی دقیق و 

مسلتند ارائله می کند:
و قولله تعاللی: »َکالَّ إِنَّ اْلِنْسلاَن لََیْطغلی«  اآلیله نزللت بعلد مده من شلأن أبی جهل بن 
هشلام، و ذللک أنله طغلی لغنلاه و لکثره ملن یغشلی نادیه ملن الناس، فناصب رسلول 
اهلل العلداوه و نهلاه علن الصلاله فلی المسلجد، و یلروی أنه قلال: لئن رأیلت محمداً 
یسلجد عنلد الکعبه ألطأن علی عنقه، فیروی أن رسلول اهلل رّد علیله القول و انتهره 
و توعلده، فقلال أبلو جهلل: أ یتوعدنلي، و ما والی باللوادی أعظم ندیاً منلي، و یروی أیضاً 
أنّله جلاء و النبلي یصللی فهلّم بلأن یصل إلیله و یمنعله من الصلاله، ثم کلع عنه و 

1 . علق، 19: و سجده کن، و خود را ]به خدا[ نزدیک گردان.
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انصلرف، فقیلل لله: ملا هلذا ؟ فقال: لقلد اعترض بینلی و بینه خنلدق من نلار، و هول و 
أجنحله، و یلروی أن رسلول اهلل قلال: »للو دنلا منی ألخذتله المالئکه عیانلاً«، فهذه 
« إللی آخرها نزلت فی أبی جهلل1، آیه »َکالَّ إِنَّ اْلِنْسلاَن لََیْطغی  السلوره ملن قوله: »َکالَّ
...« پلس از گذشلت زمانلی در بلاره ابوجهلل بن هشلام نازل شلد. دلیل آن هلم این بود 
کله وی بله دلیلل فراوانی املوال و فراوانی حضور مردم نزد او، دچار طغیان شلد. سلپس 
از روی دشلمنی رسلول خدا را دشلنام گفت و ایشلان را از نماز خواندن در مسلجد 
الحلرام بازداشلت؛ حتلی گزارش شلده اسلت که وی گفلت: اگر محملد را ببینم که 
در کنلار کعبله سلجده می رود، بلر گردن وی سلوار خواهم شلد. همچنین روایت شلده 
اسلت کله رسلول خدا، پاسلخ کوبنلده ای بله وی داد و او را از خود رانلد و تهدیدش 
کلرد . ابوجهلل در پاسلخ خطلاب به رسلول خدا گفلت: آیا مرا تهدیلد می کنی ؟ در 
حاللی کله در ایلن دیلار، بزرگ ترین محفلل و مجلس از آن من اسلت و بیشلترین افراد 
در آن حاضلر می شلوند. همچنین گزارش شلده اسلت کله ابوجهل در حالی که رسلول 
خلدا نملاز می خوانلد، پیلش آملد و تلالش کرد که خلود را بله آن حضلرت نزدیک 
کلرده و مانلع نملاز گزاردن ایشلان شلود، ولی راهلش را کج کلرد و از ایلن کار منصرف 
شلد. بله او گفتله شلد: چله شلد؟ و ابلو جهلل گفلت: میلان ملن و او گوداللی از آتش و 
زبانله ای و بال هایلی مانلع شلدند و نیز گزارش شلده اسلت که رسلول خلدا فرمود: 
اگلر ابوجهلل به من نزدیک می شلد، فرشلتگان او را در برابر چشلم هملگان می گرفتند. 
در نتیجله ایلن سلوره از ابتلدای آیله یلاد شلده »کاّل...« تلا پایان سلوره دربلاره ابوجهل 

نازل شلده است. 
از این آیات چند نکته راهبردی قابل استخراج است:

یلک، نترسلیدن از اظهلار خضوع )در نماز و سلجده( بله دلیل تهدید دشلمن. مقاتل بن 
سللیمان بلا اسلتناد بله آیلات این سلوره اسلتدالل کرده اسلت که نملاز در مکله واجب 
شلده بلود. بعلد از وجوب نملاز ابوجهل قسلم یاد کرد کله اگر حضرت محملد را در 
حلال نملاز ببینلد گلردن او را بلا شمشلیر بزند، ولی بلا مشلاهده حضرت در حلال نماز 

1 . ابن عطیه، المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، ج 5، ص 502.
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دچلار ترس شلد و نتوانسلت اقدامی کنلد1. عالمه طباطبایلی نیز تأکید دارد که رسلول 
خلدا قبلل از نلزول قرآن نملاز می خوانده و بعثلت وی نیز قبل از نزول قرآن شلروع 

شلده بود2. 
دو، اولویلت و رحجلان اقامله نملاز در مکان هلای مقلدس هلر چنلد کله فلرادا باشلد. 
خالصله آنکله بعثلت نبوی از مکانی مقدس به نام کعبه شلروع شلده اسلت کله قبله گاه 
همله مسلاجد اسلت و این نشلان می دهد که آغلازه دعوت نبوی از مسلجد بوده اسلت. 
هم چنیلن پیامبلران بلزرگ دیگری نیز چون نلوح، ابراهیم و موسلی هماره 

اهتملام جلدی به مسلجد در تبلیغ رسلالت خود داشلته اند.
هلر چنلد ایلن شلاخص اختصلاص بله مسلاجد خاصلی دارد، وللی مسلاجد دیگلر نیلز 
می تواننلد بلا الگلو گرفتلن از مسلجد الحلرام و مسلجد األقصلی خلود را بله تلراز آنهلا 

نزدیلک سلازند . 
برابلر ایلن شلاخص، مسلجِد معیار، مسلجدی اسلت کله در راسلتای بعثت پیامبلران و 
ترویلج دیلن خاتلم پیامبران باشلد. جلوه های ایلن شلاخص را می توان در ترویج سلیره 
نبلوی و آموزه هلای اعتقلادی پیامبلران در مسلاجد رصلد و ارزیابی کرد. مسلاجد ممتاز 
و شلاخص بایلد در ادامله مسلیر پیامبلران و تعالیلم آنهلا بلوده و پایگاهلی بلرای ترویج 
آموزه هلای آنلان باشلند. البتله همه این آموزه ها در دین اسلالم به کمال رسلیده اسلت 
و مقصلود ایلن اسلت که مسلجد سرشلار از ترویج عقایلد و تعالیم انبیای الهی باشلد که 

قلرآن کریم سلیره آنلان را بیان کرده اسلت.
متأسلفانه گاه مشلاهده می شلود کله برخلی مسلاجد فقلط به اقامله نماز و بیلان احکام 
اکتفلا می کننلد و از تحلیلل سلیره پیامبلران الهلی غفلت می ورزنلد. بازخوانی مسلتند 
و دقیلق سلیره پیامبلران در مسلاجد و برجسلته سلاختن مسلاجد بلا بعثلت انبیلا در 
ترغیلب مؤمنلان بلرای حضور در مسلجد نقلش مؤثلری دارد. از این رهگذر بلا اخالق و 
ارزش هلای معنلوی پیامبلران آشلنا می شلوند و این بله رشلد و تعالی ایمانلی و معنوی 

آنلان کملک جلدی می کند.

1 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 4، ص 763.
2 . طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 20، ص 326.



273 فصل یازدهم: مسجِد معیار قرآنی

3.«میعادگاه«عشق
مسلجد، میعلادگاه انلس و مناجلات بلا خداونلد اسلت. آیلات متعلددی از قلرآن بر ذکر 
فلراوان خداونلد و انجلام عبادت هایلی چلون نملاز و اعتلکاف در مسلاجد تأکیلد دارنلد 
کله در فصل هلای پیشلین بله ایلن آیات اشلاره شلد. مسلجِد پیشلرو، مسلجدی اسلت 
کله زمینه هلای بیشلترین حضلور مؤمنلان را برای انجلام عبادت هلا فراهم آورده باشلد. 
داشلتن املام جماعلت دائملی و بر پایی نماز جماعلت به ویژه نماز صبح از شلاخص های 
مسلجِد ممتلاز قرآنی اسلت. اهتمام متولیان مسلاجد به برگزاری مراسلم دعلا و اعتکاف 
از اقداملات دیگلری اسلت کله می توانلد سلطح مسلاجد را در ترویلج آییلن اسلالم و 

رسلاندن جایلگاه آنهلا به سلطح مطلوب و ممتلاز، ارتقا بخشلد.
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4«.«مدرسه«معرفت«و«سیاست
مسلجد فقط مکان نیایش نیسلت، بلکه مدرسله شلناخت و بصیرت نیز هسلت؛ اساسلاً 
حکملت برگلزاری نملاز جمعله در مسلاجد جاملع شلهر همیلن اسلت کله مؤمنلان با 
حضلور در ایلن نملاز، آگاهی های سیاسلی و اجتماعی خلود را ارتقا بخشلند. البته نباید 
ایلن نقلش را بله روز جمعله و مسلاجد جاملع منحصلر کلرد. مسلاجد دیگلر و روز های 
غیلر جمعله نیلز فرصت هلای مغتنمی هسلتند کله دوره های آموزشلی متنلوع تربیتی، 
سیاسلی، علمی و آموزشلی در آنها برگزار می شلود. مسلجِد ممتاز مسلجدی اسلت که 
افلزون بلر معنویلِت مخاطبلان، برنامه هایلی نیلز بلرای تعاللی معرفلت و بصیلرت آنلان 
داشلته باشلد . ایلن وظیفله را باید متولیان امور مسلجد بلا هدایت روحانلی آن عهده دار 

شوند. 
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5.«پیراسته«از«پلیدی«ها«و«پلشتی«ها
ظاهلر و باطلن مسلجد باید از هر گونه ناپاکی  ظاهری و باطنی پیراسلته و پاکیزه باشلد، 
هلر چله مسلجدی دارای میزان باالتری از این پیراسلتگی باشلد به همان انلدازه به تراِز 
قرآنلی نزدیلک شلده اسلت. پلیدهلای ظاهری، شلامل هر گونله رعایت نکلردن نظافت 

ظاهلری مسلجد می شلود که ممکلن در نمای بیرونلی یا درونی آن باشلد .
پلشلتی مربلوط به املور نا محسلوس و باطنی اطالق می شلود که در رفتلار حاضران در 
مسلجد ممکلن اسلت نُمود یابلد. در مسلجِد ممتاز هر گونله عمل مکروه ممنوع اسلت؛ 
مسلجِد معیلار، ملکان گفتگو از دنیلا، غیبت دیگلران، انجلام امور شلخصی، قصه گویی، 
پرداختلن بله املور لهلو و لعلب، آمد و شلد بلرای غیر عبلادت و امور مشلابه ایلن موارد 
نیسلت . ایلن شلاخص نیازمنلد فرهنگ سلازی در میان مؤمنان اسلت تلا در یک رقابت 

معنلوی سلالم مسلجد خود را به سلطح مطللوب قرآنی نزدیک سلازند.
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6«.«پناهگاه«گمشدگان«و«گمراهان
مسلجِد معیلار بایلد هملاره بلر روی گمشلدگان و گمراهان باز باشلد و با آغلوش گرم و 
دسلت نلوازش آنلان را میزبانی کند. مسلجد بهترین مکان بلرای توبه و انابه و بازگشلت 
به سلوی خداوند اسلت. شلماری از افراد در اثر جهل یا فریب ابلیس از صراط مسلتقیِم 
هدایلت بله مسلیر گمراهلی انحلراف می یابنلد و خلود را آللوده به گنلاه می سلازند و به 
ملرور دچلار گمشلدگی معنلوی می شلوند. این افراد گاه با مشلاهده مسلجد و شلنیدن 
طنیلن گلوش  نلواز مناجات مؤمنلان و آوای بصیلرت از آن، به این ملکان روی می آورند. 
در ایلن مواقلع متولیلان امر مسلجد باید به سلان هدایتگری صبلور این فرد گملراه و به 
مسلجد روی آورده را بلا ادب و احتلرام هدایلت کننلد و او را در خودیابلی معنلوی یاری 
رسلانند. هلر چله مسلاجد در ایلن امر کوشلا و پویلا باشلند و مقدملات الزم آن را ایجاد 

کننلد، بله هملان میزان به سلطح مطللوب نزدیک تر شلده اند. 
گاه افلراد گمشلده نیلز به مسلاجد مراجعله می کنند و احسلاس می کننلد در این مکان 
امنیلت خواهنلد داشلت و در آنجلا املکان دسلتیابی بله خانواده شلان آسلان تر خواهلد 
بلود؛ مسلاجِد شلاخص ضملن اینکه مکانلی را به این املر اختصاص می دهنلد در اطالع 
رسلانی برای یافتن خانواده گمشلده نیز باید بیشلترین تالش را داشلته باشلند. خاطره 
خلوش ایلن وصلال عاطفلی هیچ وقلت از ذهن گمشلده و خانلواده او پاك نخواهد شلد. 
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7«.«سنگر«مرجعیت«و«روحانیت
از آیلات المسلجد بلر می آیلد کله در رأس مدیریلت مسلجد بایلد یلک عاللم روحانلی 
حضلور داشلته باشلد. همان گونله که در شلاخص دوم همیلن فصل بیان شلد، پیامبران 
هملاره در مسلجد حضلور داشلتند و رسلالت هدایتلی خلود را در آن انجلام می دادنلد. 
ایلن وظیفله پلس از پیامبلران بلر دوش عالملان دینی اسلت که در کسلوت انبیلا ادامه 
دهنده مسلیر هدایت هسلتند. مسلجِد معیار، مسلجدی اسلت که حضور روحانی در آن 
برجسلته باشلد و روحانیلت مسلاجد نیلز با ارتبلاط با مرجعیلت دینی، هدایلت مؤمنان 
جهان اسلالم را به انجام رسلانند. متأسلفانه گاه مشلاهده می شلود که مسلاجدی خالی 
از روحانی انلد، و افلراد بله شلکل پراکنلده و فلرادا نملاز می خواننلد و مباحلث دینی نیز 
بله دلیلل حضور نداشلتن روحانی در مسلجد رونقلی ندارنلد. متولیان امور مسلاجد هر 
شلهر و منطقله بایلد ایلن کاسلتی را بلر طرف سلازند و اساسلاً مسلجد بلدون روحانی، 

کارکلرد اجتماعی نخواهد داشلت.
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توجله بله مسلجد در قلرآن از دوره آیلات و سلوره های مکی ملورد توجه بوده اسلت. در 
این دوره در مجموع 43 آیه از سلال اول تا سلال سلیزدهم به مسلجد اشلاره داشلتند. 
در دوره نلزول مدنلی قلرآن بلا 36 آیله از یلازده سلوره بله آملوزه مسلجد توجله شلده 
اسلت. بله تقریلب در همله ده سلاله نلزول مدنلی، جز در سلال پنجلم این آیلات توزیع 
شلده اند و ایلن نشلان می دهلد قلرآن کریم هر سلال بلر این آموزه تأکید داشلته اسلت. 
مضمون هلای مشلترکی میلان آیات المسلجد مکی با مدنی وجلود دارند، وللی توجه به 
ابعلاد اجتماعلی و جایگاه مسلجد الحرام در آیات مدنی بیشلتر مورد اهتمام بوده اسلت. 
در سلوره های مکلی نیلز بیشلتر بله اصلل سلجده در برابلر خداونلد بله عنلوان یکلی از 
نشلانگان ایمانلی تأکیلد شلده اسلت. ایلن املر طبیعلی اسلت کله در دوره مکلی، نظر 
بله شلرایط دشلوار دیلن ورزی و غلبله فرهنگ شلرك و جاهللی، امکان طرح تأسلیس 
مسلجد و تبییلن کارکردهلای اجتماعلی آن بله عنلوان یک پایلگاه دینی فراهلم نبوده 
اسلت و در عمل نیز برای رسلول خدا و مؤمنان میسلور نبوده اسلت. ولی در مدینه 
چلون رسلول خدا و مسللمانان دولت دینی تشلکیل دادند، زمینه بلرای طرح آموزه 

مسلجد فراهلم آمد.
ریشله لغوی مسلجد از سلجد اسلت. ایلن واژه در لغت به معنلای انحنا و میلل به پایین 
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اسلت و گسلتره خاصلی در کاربلرد دارد.. در اصطلالح قرآنلی اصلل سلجده بله معنلای 
فروتنلی و اظهلار تذللل در مقابل یک شلیء دانسلته  شلده کله در فرهنلگ قرآنی برای 

تذللل و عبلادت خداونلد اختصاص یافته اسلت. 
بلرای واژه مسلجد در زبلان عربلی معانلی متنلوع بیلان شلده اسلت. دلیل ایلن تنوع به 
سلاختار صرفلی ایلن کلمله و معنلای اسلمی یلا مصلدر آن بر می گلردد. به کسلر بودن 
حلرف جیم، نشلانه اسلم بلودن اسلت؛ زیرا برابلر قاعلده مصدر بله مفَعل می آیلد. البته 
برخی هر دو وجه را دانسلته اند. مسلاجد جمع مسلجد به هر دو وزن مسلِجد و مسلَجد 
بله کار رفتله اسلت. هم چنیلن با توجله به کاربرد هلای شلرعی آن در آیلات و روایات به 

پیشلانی و اعضای سلجود نیز مسلجد و مسلاجد اطالق شلده اسلت.
واژه مسلجد در قلرآن جانشلین مفهومی و معنایلی دارد که برخی از آنهلا چون صومعه، 
بیلع، صللوات، بیت، ارض مقدس و مصلّی جانشلین معنای کلی مسلجد شلدند و برخی 
دیگلر چلون محلراب و باب، اشلتراك در یک مؤلفه مفهومی با مسلجد دارنلد از این رو، 
جانشلین جزئی مسلجد هسلتند. در هر دو گونه جانشلینی از کاربرد واژگان جانشلین 
ذهلن مخاطلب بله مسلجد انتقلال می یابلد و نوعلی باهلم آیلِی مفهوملی میلان آنها با 

مسلجد بر قرار اسلت.
از تحلیلل جانشلین های مفهوملی مسلجد در قلرآن بله دسلت می آیلد کله قلرآن در 
گلزارش مکان هلای مقلدس ادیلان پیشلین به دقلت و ظرافلت در معادل گلذاری آن در 
زبلان عربی توجه داشلته اسلت. بله این معنا که برابرنهلاِد آن را در زبلان عربی، در وحی 
قرآنلی گنجانلده اسلت بلدون اینکه بخواهلد از اصل جایگزینلی زبانی اسلتفاده کند که 
صلرف مشلابهت را کافلی بدانلد؛ بلکله ضمن رعایت واقع نگری سلعی شلده اسلت آنچه 
معلادل مسلجد در ادیلان پیشلین بلوده اسلت را گلزارش کنلد؛ از ایلن رو، بله عملد به 
جای بیت، محراب، صومعه، باب و مشلابه آنها، از واژه مسلجد اسلتفاده نکرده اسلت، در 
حاللی کله اصلل جایگزینلی ایلن امر را جایلز می دانلد. دلیل این دقلت قلرآن را باید در 
بالغلت و اعجلاز آن در گزینلش واژگان و رعایلت واقع نگلری در گلزارش حقایق تاریخی 
دانسلت. قلرآن عین آنچه را در گذشلته بوده اسلت، بلدون تصرف در مضملون و فقط با 
جایگزینلی زبانلی گلزارش کرده اسلت. از ایلن رو، در گفتمان شناسلی مسلجد در قرآن 
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بایلد بله زبلان قلرآن، در پرداختلن بله مقولله مسلجد در ادیان پیشلین به عنلوان یک 
معیلار توجله داشلت و راز تنلوع اصطالحلات قرآنلی مرتبط با مسلجد را بایلد در همین 

پای بنلدی قلرآن بله واقعیلت و حقیقت جسلتجو کرد.
مسلجد ریشله در نظلام احسلن آفرینلش دارد و الزمله تعالی معنلوی موجلودات اعم از 
انسلان، فرشلتگان و پریان اسلت. در موجودات فرا انسلانی آموزه سلجده و مسلجد، امر 
معللوم بلوده و حسلب شلرایط عالم زیسلتی خود به سلجده و عبلادت خداوند اشلتغال 
دارنلد. بله نظلر می آیلد غیلر از فرشلتگان، پریلان تابع قوانین زیسلت حیات محسلوس 
و ملادی هسلتند؛ زیرا برابر آیه »یَللَمْعَشَر الِْجلِنّ َو االْءِنلِس إِِن اْسلَتَطْعُتْم أَن تَنُفُذوا ِمْن 
1« ایلن موجلودات هماننلد  لَماَواِت َو األْْرِض َفانُفلُذوا اَل تَنُفلُذوَن إاِلَّ بُِسلَْطللنٍ أَْقَطلارِ السَّ
انسلان، درون همیلن عاللم ماده محصورند. درباره فرشلتگان به آیله صریحی در توصیف 
شلرایط زیسلت جهانلی آنلان دسلت نیافتیم، وللی اگر املکان ارتبلاط و حضلور آنان با 
جهلان ملاده و زمینلان فراهلم باشلد، نشلان می دهلد آنلان نیلز املکان حیلات در ایلن 
جهان انسلانی را دارند. این سلخن اما به معنای تشلابه زیسلت انسلانی آنها نیسلت بلکه 
می توانند زیسلت متناسلب با سلاختار وجودی خود داشلته باشلند. برابر برخی از آیات 
و گزاره های روایی، فرشلتگان مسلجد داشلته و بلرای طواف کعبله روی زمین می آمدند 

و پلس از هبلوط آدم وی را بله جایلگاه کعبله خاطر نشلان کردند.
موجلودات شلناخته شلده بله عنوان جلن )پری( براسلاس آیلات و روایلات تاریخی اهل 
عبلادت بلوده و مسلجدی نیلز به نلام آنلان در مکه نام گذاری شلده اسلت که نشلانه ای 
از وجلود فرهنلگ عبلادت در ایلن موجلودات اسلت. البتله آیلات توصیف کننلده پریان 
مؤملن در سلوره جلن و اطلالق آیله »َو ما َخلَْقلُت الِْجلنَّ َو اْلِنْلَس إاِلَّ لَِیْعُبلُدوِن2« دلیل 
قرآنلی بلر وجلود فرهنلگ عبلادت در میلان ایلن موجلودات اسلت. بله هر حلال، آنچه 
در تاریخ گلذاری مسلجد از ظواهلر آیلات بلر می آیلد این اسلت که مسلجد پیشلینه فرا 
تاریخ زمینی دارد و قبل از اینکه حضرت آدم آفریده شلود، سلّنت سلجده و مسلجد 
در میلان موجلودات پیلش از حضلرت آدم رایلج بوده اسلت، ولی از چنلد وچون آن 

1 . الرحملن، 33: ای گلروه جّنیلان و انسلیان، اگلر می توانیلد از کرانه های آسلمان ها و زمین بله بیرون رخنه کنیلد، پس رخنه 
کنیلد. ]وللی [ جز با ]به دسلت آوردن [ تسللّطی رخنله نمی کنید.

2 . ذاریات، 56.
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آگاهلی دقیقلی نداریم. 
در تحلیلل تاریخلی مسلجد از دوره حضلور حضلرت آدم در زمیلن، بلا التلزام به دو 
قاعلده آگاهلی آدم از منزللت و کارکلرد مسلجد در حیلات دینلی و پیونلد و توارث 
معنلوی پیامبلران بلا یکدیگلر، می تلوان چنین گفلت: به طلور قطع اصل آموزه مسلجد 
از زملان شلکل گیری حیلات اجتماعی انسلان در روی زمین مورد اهتمام وحی و سلیره 
عملی پیامبران بوده اسلت، از این رو، مسلجد، امری متعارف در شلرایع پیامبران اسلت. 
البتله بایلد بله ایلن دشلواری اذعان کنیلم که آیلات قرآنلی صریلح در این معنا بسلیار 
نلادر هسلتند و بله لحلاظ روش پژوهش بایلد از دیگر منابلع، همچون داده هلای روایی، 

تاریخلی و عهدینلی )عهلد عتیلق و جدیلد( نیز در تکمیلل این بحث بهره جسلت.
آدم از طریق وحی یا تعلیم اسلما، یا از داسلتان سلجده فرشلتگان با آموزه سلجده 
و مسلجد آگاهلی یافلت و بعلد از هبوط آن را بلرای اظهار خضوع دربرابلر خداوند به کار 
بسلت. برابِر آرای تفسلیری مفسلران و برخی روایات تفسلیری، آدم نخسلتین فرد 
انسلانی اسلت کله در کعبه عبلادت کرد و به طلور قطع فرزنلدان خود را بله جایگاه این 
ملکان مقلدس رهنملون سلاخت. در دوره آدم از مسلجد دیگلری در آیات سلراغی 

. نیست
بله طلور قطلع در دوره های رسلالت انبیلای غیر اولو العلزم نیز پیامبران و پیلروان مؤمن 
آنلان بله فرهنلگ مسلجد بله عنوان نملاد اجتماعلی دیلن توجه ویلژه ای داشلتند. این 
ادعلا مسلتند به پیونلد تراثی و معنوی پیامبران با یکدیگر اسلت و رسلوالن الهی هماره 
بلر آییلن و شلریعت پیامبران اوللو العزم اهتمام جدی داشلتند. فرهنلگ ایمانی مؤمنان 
نیلز در امتلداد مؤمنان پیشلین بوده اسلت و اگر اثبات شلد که از عهلد آدم توجه به 
مسلجد ملورد عنایت بوده اسلت، هملاره در ادیان بعدی نیز بر مسلجد عنایت می شلده 
اسلت. اساسلاً نیلاز بله مسلجد یلک املر فطلری و ملورد تأییلد عقل اسلت. مؤمنلان به 
شلکل فطلری دوسلت دارنلد خضلوع خلود در برابلر خداونلد را بله نمایلش در آورنلد، 
دوسلت دارنلد در جامعله، منطقه زندگی، روسلتا و شلهر آنان نمادهلای بندگی خداوند 
برجسلته باشلند تا شلاخص و معیلاری برای دیگلران درتعامل با آنان باشلد. در حقیقت 
نیلاز بله مسلجد چنلد بُعلدی بوده و هسلت؛ نیلازی فطلری و اجتماعلی کله اجابت آن 
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الزمله ایملان و شلرط حیات جمعی اسلت.
پلس از دوره آدم، مسلجد در عهلد نلوح در ظاهلر توسلعه یافلت و افلزون بلر 
کعبله کله بله نظلر می آیلد ملورد توجله آن پیامبر بوده اسلت، وی به تأسلیس مسلجد 
جدیلدی اقلدام کلرد که آیلات از آن به »بیلت« او یلاد کرده اند. هر چند میان مفسلران 
در تعییلن موقعیلت جفرافیایلی ایلن بیلت اختالف نظلر وجلود دارد، ولی رأی مشلهور 
مفسلران صحابلی و تابعلان بر این نکته تأکیلد دارد که مقصود از بیت در آیله »رَِّبّ اْغِفْر 
لِلی َو لَِوالِلَدیَّ َو لَِملن َدَخَل بَْیِتَی ُمْؤِمًنا1« مسلجد ایشلان بوده اسلت که روایات شلیعی 

موقعیلت آن را مسلجد کوفله فعلی معرفلی کرده اند.
در عهلد حضلرت ابراهیلم کعبله بله طلور قطلع شلناخته شلده و مکانلی مشلهور 
و عموملی بلرای عبلادت خداونلد بلوده اسلت. برخلی مفسلران امامیله چلون عالمله 
طباطبایلی و عالمله فضلل اهلل بلر این باورنلد که در آیین های پیشلین چلون آدم و 
نلوح مسلجدی در کار نبلوده اسلت و حضلرت ابراهیم نخسلتین کسلی بود که 
بله بنلای مسلجد اهتمام ورزیلد و کعبه را بر افراشلت تا مکانلی برای عبادت باشلد. این 
دیلدگاه بلا نقدهایلی مسلتند به آرای تفسلیری و مسلتندات روایلی روبه روسلت. ظاهر 
آیلات ایلن دیلدگاه را تأییلد می کنلد کله قبلله ابراهیم و رسلوالن پسلین تلا دوره 
سللیمان هملان کعبله بوده اسلت و ادعای یهلود در قبله قلرار دادن بیلت الَمقدس 

بلرای حضلرت ابراهیلم باطل اسلت.
دوره نبوت اسلماعیل تا پایان دوره عیسلی دوره ممتاز توسلعه مسلاجد و مراکز 
عبلادت در روی زمیلن اسلت. در ایلن دوره کعبه و مسلجد األقصی به عنلوان مهم ترین 
مراکلز عبلادی مؤمنان شلناخته شلده بودنلد. پیامبران بنی اسلرائیلی ایلن دوره به بیت 
الَمقلدس توجله زیلادی نشلان دادند. حضرت موسلی و عیسلی به عنلوان دو پیامبر 
اوللو العلزم جایلگاه بیلت الَمقلدس را تکریلم کردنلد و خلود ملکان جدیلدی را بلرای 
عبلادت بلر نگزیدنلد و از ایلن رو عبادت هلای اجتماعلی پیلروان آنهلا در کعبله و بیلت 
الَمقلدس بلوده اسلت. وللی پیلروان انبیلای ایلن دوره مکان هایلی را بله عنلوان محلل 

1 . نلوح، 28: پلروردگارا، بلر ملن و پلدر و ملادرم و هلر مؤمنلی که در سلرایم درآید، و بلر مردان و زنلان باایمان ببخشلای، و جز 
بر هالکلت سلتمگران میفزای«.
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عبلادت برگزیدنلد کله از گلزارش قرآنی بر می آیلد این امر بلرای آنان مجاز بوده اسلت. 
در ایلن دوره همچنلان کعبله و بیت الَمقدس به عنوان مسلاجد ناملدار در میان مؤمنان 
و پیلروان ادیلان ابراهیملی شلهرت جهانلی دارنلد. بله نظلر می آیلد کله پلس از ظهور 
عیسلی از سلوی مسلیحیان کلسلیا تأسلیس شلد و از آیات قرآن گزاره ای صریح در 
دسلتور به تأسلیس این مکان از سلوی عیسلی به دسلت نیامد. تقریباً در این دوره 
اسلت کله میلان یهودیلان و مسلیحیان در مکان هلای عبلادت نوعلی تفلاوت پدید آمد 
 و یهودیلان مکله و بیلت الَمقلدس را پلاس می داشلتند و مسلیحیان پس از عیسلی
به غلم تکریلم کعبله و بیلت الَمقلدس، کلیسلاهای اختصاصی به خلود را بنلا نهادند که 
بیشلتر منتسلب به حضرت مریم، عیسلی و حواریون ایشلان بودند؛ البته بعدها 
در مناطق مسیحی نشلین کلیسلاهای متعددی سلاخته شلدند و گسلترش یافتند و به 

مکانلی بلرای عبلادت و معنویت تبدیل شلدند.
نله. دوره بعثلت حضلرت محملد دوره تکریلم مسلاجد پیامبران پیشلین و توسلعه 
کّملی مسلاجد در روی زمیلن اسلت. در ایلن دوره مراکز عبلادی پیروان ادیان پیشلین 
بی هیلچ تعلرض و تخریبلی حفلظ شلدند و فقلط یهودیلان و مسلیحیان و صابئلان و 
دیگلران بله آیین اسلالم فلرا خوانده شلدند. متأسلفانه به دلیل کارشلکنی یهلود تالش 
شلد مسلجداألقصی بله عنلوان رقیب مسلجد الحرام تلقلی شلود؛ از ایلن رو یهودیان از 
روی تعصلب و تکبلر برسلاخته خود، بله خرده گیری از قبلله قرار دادن مسلجد األقصی 
پرداختنلد کله بله تغییلر قبلله در ایلن دوره منجلر شلد. مسلجد الحلرام در ایلن دوره 
اهمیلت بیشلتری یافلت و ملدار هدایلت نبلوی شلد. پیامبر خلدا خود به تأسلیس 
مسلاجد جدید همت گماشلت و سلیره ایشلان از سلوی صحابله و مؤمنان تلدوام یافت.
پرداختلن بله همله ابعلاد تاریخلی مسلجد از رسلالت ایلن پژوهش خلارج بلوده و الزم 
اسلت پژوهشلی دیگر بلا رویکرد تطبیقی و مقایسله ای تاریخ مسلجد در ادیلان وحیانی 
به شلکل تحلیلی و مسلتند نگاشلته شلود. واقعیت این اسلت که نگاه قرآن در توصیف 
جواملع ایمانلی بلا نمادهایی چون مسلجد در آمیخته اسلت. وقتی قلرآن از یهودیان یاد 
می کنلد، مؤمنلان آنان را در مسلجد األقصلی توصیف کرده و از مسلیحیان در صومعه ها 
و... یلاد می کنلد. ایلن توصیف هلا نشلان می دهنلد این مکان هلای مقدس بلرای عبادت 
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از نلگاه وحلی قلرآن دارای اهمیلت بلوده و نشلانه حیلات ایمانلی جواملع مؤمنلان بله 
ادیلان آسلمانی اند. از نلگاه قلرآن گرایلش بله مسلجد از نشلانه های ایمان اسلت، از این 
رو مؤمنلان راسلتین را در محلراب عبلادت، نملاز جماعلت، اعتکاف در مسلجد توصیف 
می کنلد. هم چنیلن بیلان می کنلد کله ایلن مؤمنلان جلوه گاه هلای نلور و محلل تابلش 
بارقله ایملان را شایسلته بنای مسلجد می دانسلتند هماننلد اصحاب کهف که بلر دهانه 
غار آنان مسلجدی سلاخته شلد. گویی در نگاه قرآنی مسلجد نماد تجلی و تبلور ایمان 
اسلت و وجلود یلک مسلجد در منطقه ای شلعاری روشلن بلر گرایلش مؤمنلان آنجا به 

معنویت اسلت. 
مسلاجد نمایلش خللوص بندگلی مؤمنان هسلتند؛ افزون بلر کّمیت حضلور مؤمنان در 
ایلن مکان هلا، کیفیت حضور و سلجده گزاری در حلد مطلوب، انتظار قرآن از شلیفتگان 
مسلجد اسلت. فلردی کله وارد حالت سلجده می شلود، چله در مسلجد باشلد و چه در 
عبادتلگاه فلردی خلود، بله شلرطی زملان و ملکان عبلادت او شایسلته اطلالق مسلجد 
حقیقلی اسلت کله وی مؤلفه های سلجده اصیل و مقبلول را رعایت کرده باشلد. در یک 
کلمله مسلجد، جللوه گاه یاد خدا باشلد. ایلن همه محقق نخواهند شلد مگلر اینکه ما با 
ایلن نکتله مهم آشلنا شلویم که چرا مسلجد را »مسلجد« نامیده انلد و برای مثلال، چرا 
آن را »مرکلع« نگفته انلد؟ فلسلفه نامیلدن مکانلی به نام مسلجد چیسلت؟ واقعیت این 
اسلت کله نقلش سلجده در ایلن نام گلذاری برجسلته و روشلن اسلت و نشلان می دهد 
سلجده در ایلن نام گذاری نقش آفرین بوده اسلت. سلجده راسلتین سله مؤلفله بنیادین 
دارد: مؤلفله صلوری )نهلادن پیشلانی بلر زمیلن، گفتلن ذکلر(، مؤلفله باطنی )خشلوع 
درونلی( و مؤلفله پذیلرش )رخ دادن حالت شلوق و گریه عاشلقانه یا جذبله معنوی(. هر 

سله مؤلفله در آیله »َو یَِخلرُّوَن لِأْْذَقاِن یَْبُکلوَن َو یَِزیُدُهْم ُخُشلوًعا« بیان شلده اند.
سلجده در ادبیلات قرآنلی، به دو گونه کلی سلجده به قصد عبادت و پرسلتش مسلجود 
و نیلز سلجده تحّیلت و تکریلم، بلدون اعتقلاد بله الوهیت مسلجود بله کار رفته اسلت. 
ایلن کرنلش آگاهانله و تلواَم بلا شلوق نسلبت بله خداونلد، اختصاص به انسلان نلدارد، 
آفریلدگان دیگلر نیلز بله نوعلی خلاص، ستایشلگران خداونلد هسلتند کله خداونلد در 
آیاتلی بله گلزراش آنهلا پرداخته اسلت. قلرآن از تذکلر به این ملوارد قصد تنبیه انسلان 
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را دارد کله بله یلاد داشلته باشلد موجلودات هسلتی در هر رتبه و شلأنی به یلک زبان و 
حالتلی ستایشلگر خداونلد هسلتند و بهتر اسلت انسلان از روی شلوق و آگاهی به سلان 
دیگلر موجلودات هسلتی بلرای تعاللی خود هم که شلده بله سلتایش الهی بپلردازد. از 
مجملوع آیلات بیانگلر سلجده موجلودات چنین بلر می آید کله محل سلکون و حرکت 
هلر موجودی، مسلجد اوسلت و هر موجودی به تناسلب و خصوصیات وجلودی خود در 

ایلن مسلجد به اظهلار خضوع و خشلوع می پلردازد. 
یکلی از سلنت های الهلی، تأثیلر سلجده در پدیلداری برخلی نشلانه های خلاص در 
سلجده گزاران اسلت؛ بله ایلن معنلا کله در اثلر سلتایش خداونلد آثلاری محسلوس در 
ظاهلر مؤمنلان نمایلان می شلود کله ترجمان ایملان درونی آنان اسلت و گویلی جلوه ها 
و نُمودهلای ایملان در چهلره آنلان نُملودار می شلود کله از آنهلا بله نشلانگان سلجده و 
نمادهلای اهلل مسلجد یلاد می شلود. از مهم تریلن ایلن نشلانه ها و نمادهلا می تلوان به 
نشلانگان اسلالم، َگلرد عبلادت و تمایلز مؤمنانله در قیامت یاد کلرد. این نشلانگان، اهل 
مسلجد را از غیلر آنهلا متمایلز می سلازد و هلم در دنیا و هلم در آخرت به روشلنی قابل 

تشلخیص از غیر هسلتند.
دو نگاه در تعیین محدوده و گسلتره مسلجد قابل طرح اسلت. دیدگاه نخسلت، مسلجد 
را همیلن مکان هلای سلاخته شلده به دسلت بشلر برای عبلادت می دانلد. ایلن دیدگاه 
حداقللی میلان علرف و عملوم مؤمنلان بله ادیان الهلی رایج اسلت و مکان های مشلهور 
بله معبلد و مسلجد نزد آنلان منزلت و قداسلتی ویژه دارنلد. دیلدگاه دوم، دامنه ای بس 
گسلترده بلرای مسلجد به درازا و پهنای هسلتی قائل اسلت؛ هر جایی کله حس حضور 
خداونلد باشلد، همانجا مسلجد اسلت و این حلس حضور محلدود به بنا هلای نام گذاری 
شلده بله عنلوان مسلجد نمی شلود. حقیقلت و باطلن مسلجد، دریافتلن حلس حضلور 
خداونلد یلا دریافتلن حلس حضلور در محضلر خداونلد اسلت. حضلور خلدا در تماملی 
زمان هلا و مکان هلای هسلتی، حالت هلای متنلوع موجلودات، و بله تعبیلر دقیق تلر، 
حضلور هسلتی در محضلر خداونلد، یکلی از آموزه های اعتقادی قرآن اسلت کله بارها و 

بلا بیان هلای متنلوع در آیلات متعدد بلدان پرداخته اسلت.
ُّلوا َفَثمَّ َوْجلُه اهللِ إِنَّ اهللَ َواِسلٌع َعلِیٌم« آیه معیار  آیله »َوهلِل الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب َفَأیَْنَملا تَُول
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در ایلن مبحلث اسلت کله از آن بله آیه غلرر یلاد می کنیم. داشلتن کارکردهلای متنوع 
تاریخلی، اخالقلی، فقهلی، کالملی، معلارف توحیلدی و عرفانلی، ایلن آیه را بله یکی از 
آیلات ممتلاز و معیلار قرآنلی مبلدل سلاخته اسلت؛ از ایلن رو، روایات مسلتفاد فقهی و 
کالملی از ایلن آیه فراوان هسلتند. آیه غرر در بخشلی از سلوره بقره از سلوره های مدنی 
قلرآن قلرار گرفتله اسلت. عالمله طباطبایی با اسلتناد بله ظاهر سلیاق آیه غلرر و آیات 
پیلش از آن، کله بله جریلان منلع کفار مکله از زیارت خانله خدا پیش از هجرت رسلول 
خلدا بله مدینه اشلاره دارند، نلزول مجموعه این آیلات را در آغازه های ورود رسلول 

خلدا به مدینه دانسلته اسلت.
آیله غلرر از جملله نلادر آیاتی اسلت که در سلبب نلزول آن اختالف نظری جلدی میان 
مفسلران دیلده می شلود؛ از هفلت تلا ده قلول در سلبب نلزول آن، از مفسلران صحابله 
و تابعلان و دیگلر مفسلران گلزارش شلده اسلت کله برخی جنبله نقلی داشلته و برخی 
اجتهلادی هسلتند. ایلن اختالف هلا تا حدی اسلت که برخی ادعلای تعارض میلان آنها 
را داشلته و بلرای رفلع آنهلا کوشلیده اند. اسلباب نلزول ادعلا شلده عبارت انلد از: تغییر 
قبلله از بیلت الَمقلدس بله کعبله، شلرط نبلودن قبلله در نمازهلای مسلتحبی و نملاز 
 گلزاردن بلر روی مرکلب، رو بله قبلله بلودن هنگام دعلا، نماز گلزاردن رسلول خدا
بلر نجاشلی بعلد از مرگ وی، تخییر رسلول خلدا و اصحاب وی در خوانلدن نماز به 
هلر جهلت، نملاز در شلب تاریک که یافتن قبله دشلوار باشلد، توحید در قبله مسللمان 
در شلرق و غلرب عاللم، رد انلگاره یهلود و نصلارا در اختصاص بهشلت به آنلان و نه غیر 

ایشلان، منلع رسلول خلدا از زیلارت کعبله، قبل از هجرت ایشلان بله مدینه. 
نظلر بله نقلش تأثیرگلذار سلبب نلزول در فهلم مقصود آیلات قلرآن کریم، انتخلاب هر 
یلک از اقلوال، مدللول آیله غلرر را متفلاوت از اقلوال دیگلر تبییلن خواهد کلرد و حتی 
می توانلد کارآمدی هلای آیله را در عرصله تشلریع و شلناخت متنلوع و متفلاوت سلازد. 
از ایلن رو، برخلی مفسلران بله نقلد و ارزیابی این اسلباب نلزول پرداختله و برخی دیگر 
صرفلاً بله گلزارش آنهلا بسلنده کرده اند. از ایلن رو، بلا دو رهیافت در این مسلئله روبه رو 

هسلتیم: تصحیلح و توجیله و تضعیلف و ترجیح.
در اینکله آیله غلرر منسلوخ شلده یلا از محکملات قرآنلی بلوده کله هیچ نسلخی بر آن 
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علارض نشلده اسلت، چنلد دیلدگاه میلان مفسلران وجلود دارد. برابلر این دیلدگاه، آیه 
غلرر منسلوخ شلده و اعتبلار حکملی نلدارد. دو تقریلر از نسلخ ایلن آیه میان مفسلران 
دیلده می شلود: تخییلر در قبله و تغییلر قبله. قول به منسلوخ بودن آیه غلرر با مخالفت 
مفسلران بسلیاری از شلیعه و سلّنی قرار گرفته و نقدهایی بر آن وارد دانسلته اند. عمده 
مفسلران اجتهلادی فریقیلن بله ایلن قول گرایلش دارنلد. برابِر این دیلدگاه، آیله غرر از 
محکملات قرآنلی بلوده و با هیچ آیه یا روایتی نسلخ نشلده اسلت. از محکم بلودن بودن 
آیله نیلز دو تقریلر وجود دارد: ناسلخ قبلله بیت الَمقدس که پیشلتر بیان آن گذشلت و 

علام بلودن مقصلود آیله و تفاوت موضوعلی آن با آیلات قبله بلودن کعبه.
مفهوم شناسلی مشلرق و مغرب، دلیلل یادکرد آن دو از میان جهلات چهارگانه، و مفهوم 
مالکیلت خداونلد بلر آن دو، از جملله نکاتی هسلتند که مفسلران بدان توجله کرده اند. 
عالمله طباطبایلی بلا درنگ در آیه غلرر، مالکیت خداوند بر مشلرق و مغلرب را حقیقی 
و نله اعتبلاری، تبلدل و انتقال ناپذیر، شلمول بر ذات و آثار آن دو و نیز قلوام آن دو را به 
وجلود خدا دانسلته اسلت. اضافه مشلرق و مغرب بله خداوند همانند »بیلت اهلل« از باب 
تشلریف و تخصیلص اسلت و از یادکلرد آن دو، آفریلدگان میلان آنهلا و در حقیقت همه 
زمیلن را قصلد کلرده اسلت. ذکلر مشلرق و مغرب از بلاب مثلال و نمونه اسلت و حضور 
خداونلد در عاللم هسلتی اختصاص به ایلن دو جهت نلدارد که نفی کننلده جهات دیگر 
باشلد، از ایلن رو، خداونلد ماللک همله جهلات جغرافیایلی بلوده و هیلچ یلک از جهات 
خصوصیلت ذاتلی و طبیعلی خاصی نلدارد که توجه بله خداونلد در آن جهت اختصاص 

پیلدا کند.
نکتله ای کله برخلی مفسلران در وجله ذکلر کلردن »مشلرق و مغلرب« بلدان اشلاره 
داشلته اند، موضوعیلت نداشلتن ایلن دو جهت بوده اسلت. به سلخن دیگلر، یادکرد این 
دو نفی کننلده مالکیلت خداونلد بلر جهات دیگلر نبوده و ذکلر آن دو جهلت در اینجا بر 
ُّلوا َفَثمَّ  اسلاس حکملت و مسلتند به دلیلی بوده اسلت. اسللوب بیانی بخلش »َفَأیَْنَما تَُول
ُّوا« شلرط و »َفَثلمَّ َوْجُه  َوْجلُه اهللِ« از آیله غلرر، بله شلکل شلرط و جزاسلت؛ »َفَأیَْنَما تَُول
ُّلوا« بله دلیلل عملکرد حرف جلزم »أین«، نلون پایانی  اهللِ« جلواب آن اسلت. فعلل »تَُول

آن حلذف شلده اسلت، حلرف »ملا« در»َفَأیَْنَما« را نیلز زائده دانسلته اند.
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در تبییلن معنلای »َوْجلُه اهللِ« آرای متنوعی مطرح شلده اند. دلیل این تنلوع رأی، تنوع 
معنایلی کلمله »وجه« در زبلان عربی و کاربردهلای آن در قرآن اسلت. در تبیین بخش 
»إِنَّ اهللَ َواِسلٌع َعلِیلٌم« از آیله غلرر، چندین نکته مورد توجه مفسلران بوده اسلت. برخی 
مفسلران ایلن بخلش را جمله ای مسلتقل و ترکیب دو صفلت با یکدیگر را بلرای تأکید 
دانسلته اند. معناشناسلی دو صفت واسلع و علیم از درنگ های برخی مفسلران در بخش 
پایانلی آیله غلرر بلوده اسلت. برخلی ایلن دو صفلت را بلا توجله به قاعلده تناسلب این 

صفلات بلا موضلوع و حکم آیه غلرر معنلا کرده اند.
تبییلن نگلرش قلرآن به رابطه جنسلیت با مسلجد یکی از مسلائل مهم مسلجد پژوهی 
اسلت کله در ایلن فصلل بلدان خواهیلم پرداخته شلده اسلت. دیلدگاه غالب این اسلت 
کله مسلجد مکانلی مردانله بلوده و از این رو، اصلل بر حضور مردان در مسلجد اسلت و 
حضلور زنلان بله عنوان فرع یا استثناسلت. حتی ممکن اسلت از ظاهر برخلی گزاره های 
دینلی چنیلن بله ذهلن آید کله بهتر اسلت زن عبلادت خلود را در منزل به جلای آورد 
و حضلور در مسلجد اختصاصلی مردان اسلت. برخلی جریان های نا آشلنا بلا آموزه های 
اصیلل قرآنلی درباره مسلجد ایلن پنداره را به عنلوان فرهنگ دینی تلقی کرده و سلبک 
زندگی زنان مسللمان را بر آن اسلتوار سلاخته اند. این پنداره نا دقیق سلبب محرومیت 
زنلان از حضلور در مسلجد و بهره منلدی از مواهب معنوی و معرفتی آن شلده اسلت که 
بله طلور قطع در سلطح رشلد ایمانی و شلناختی زنلان جامعه اسلالمی تأثیرهای منفی 
گذاشلته اسلت. ایلن مبحث صرفاً نظری نیسلت، بلکله بازتاب های اجتماعلی و فرهنگی 

دارد و املروزه نیلز یکی از مسلائل سلبک زندگلی دینی به شلمار می آید.
نظر به ویژگی  های جنسلیتی زنان، قرآن شلرایط خاصی را برای حضور آنان در مسلجد 
بیلان کلرده اسلت. از این شلرایط می تلوان بله ادب حضور زنان در مسلجد یلاد کرد که 
برخلی از اینهلا واجب انلد و برخلی دیگلر مسلتجب کله در فقه بله تفصیلل از آنها بحث 
شلده اسلت. آنچله در این گفتلار می آید فقط مسلتندات قرآنلی آن اسلت. هم چنین بر 
ایلن نکتله تأکید می شلود که شلرایطی چون عفاف در رفتار و پوشلش، ارتباط نداشلتن 
بلا نلا محلرم، آرایلش نکلردن و اسلتفاده نکلردن از عطلر و تحریک کننده های جنسلی، 
اذن و رضایلت شلوهر یلا سلر پرسلت از بایسلته های حضلور زن در خارج از خانه اسلت، 
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حلال این محیط مسلجد باشلد یا غیلر آن، همانند بلازار، دانشلگاه و...؛ در حقیقت اینها 
بایسلته های عموملی هسلتند و اختصلاص بله محیط خاصی چلون مسلجد ندارند. ولی 
آنچه مقصود ما از ادب حضور زنان در مسلجد اسلت، بایسلته های اختصاصی آن اسلت 

که در قلرآن انعلکاس یافته اند.
مسلجد خانله خلدا بلر روی زمیلن اسلت و هلر خانه ای متناسلب بلا شلأن صاحبخانه و 
کارکردهلای آن، منزلتلی ویلژه دارد. از این رو، تعامل با مسلجد، بایسلته هایی الزم دارد. 
موضلوع ایلن بایسلته ها، شلماری اخالقی هسلتند کله به منلش مؤمنان بلر می گرددند 
و شلماری بله رفتارهلای آنلان مربلوط می شلوند کله در ادامله بله تبییلن و تحلیلل هر 
یلک از آنهلا می پردازیلم. بایسلته های اخالقلی به نلوع نگلرش و منش ملا در مواجهه با 
مسلجد برگشلت دارند، این که مسلجد در ذهن و اندیشله ما چه جایگاهی باید داشلته 
باشلد و ملا بله مسلجد چگونله بنگریلم؟ تا نگلرش تصحیح نشلود، منش نیکلو و ُکنش 

صحیلح نیز شلکل نخواهلد گرفت.
مقصلود از بایسلته های رفتلاری، افلزون بلر داشلتن منلش و نگلرش مثبت به مسلجد، 
ظهلور و بلروز یلک سلسلله ُکنش هلای عمللی در مواجهله ما با مسلجد اسلت. حریم و 
مکانلت مسلجد در منطلق قرآنلی، شلماری از الزامات رفتلاری را بر ما ایجلاب می کنند 
کله بایلد آنهلا را در مواجهله با مسلجد رعایت کنیم. شلایان گفتن اسلت کله عمده این 
بایسلته ها مشلترك میلان زنلان و مردان بلوده و فقط برخی بله بانوان اختصلاص دارند. 
مجموعله ایلن بایسلته ها، آموزه هلای اخالقلی و ادبلی تعاملل با مسلجد از نظر قلرآن را 
بیلان می کننلد که در مسلجد پژوهلی قرآنی الزم اسلت بدانها توجه جدی شلود. تکریم 
مسلجد، تأسلیس و تعمیلر مسلجد، تطهیلر مسلجد، تزیین مسلجد، دفاع از مسلجد از 

جملله ایلن بایسلته های اخالقی اند.
برابلر آیلات متعددی از قرآن اساسلاً یکی از مهم ترین نقش های مسلجد، عبلادت در آن 
اسلت کله جلوه هلای مختلفلی دارد. مهم تریلن جلوه های عبلادت در مسلجد عبارت اند 
از: سلجده کلردن، نملاز خوانلدن، اعتکاف. اساسلاً نام گذاری مسلجد از ریشله »سلجد« 
نشلان دهنده همیلن ویژگی ماهوی مسلجد اسلت. سلجده بلرای خداونلد در گونه های 

مختللف آن شلاخص مسلجد از هر مکان دیگری اسلت. 
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قاعده اول، تکریم و اعتبار مسلاجد همه ادیان وحیانی اسلت و ضروری اسلت که پیروان 
ادیلان پسلین، منزللت و حرملت این مکان هلای مقلدس را رعایت کننلد. هم چنین این 
مکان هلا هملواره اعتبلار مسلجد بلودن را دارنلد و نملاز و عبلادت در آنها حکلم عبادت 
در مسلاجد اسلالمی را دارد. بله ویلژه اگلر محلرز شلود که در ایلن مکان پیامبلری نماز 
گلزارده یلا عبلادت کرده، تکریم آن دو چندان اسلت. پلس قدر متیقن، ضلرورت و لزوم 

تکریم مسلاجد ادیان پیشلین است.
آنچه از بررسلی میراث تفسلیری و روایات تفسلیری شلیعه و سلّنی به دسلت آمده این 
اسلت کله دو دیلدگاه جلواز و منلع عبادت در بیلان حکم این مسلئله رایج انلد. در اینکه 
سلجده در ادیلان پیلش از اسلالم آیلا هملان نهلادن پیشلانی بر زمیلن بوده اسلت یا به 
گونله دیگلر، آیله صریحلی از قلرآن یافت نشلد. اما نظلر به تفکیلک رکوع از سلجده در 
آیلات توصیلف کننلده مؤمنلان ادیلان پیشلین، این مهلم به دسلت می آید که سلجده 

آنلان در برابلر خداونلد نیز به همین سلبک سلجده مسللمانان بوده اسلت.
مهم تریلن مسلئله ای کله در برخلی آیلات مرتبلط بله ادیلان پیشلین دیلده می شلود، 
سلجده بلرای غیلر خداونلد در ایلن دوره ها بوده اسلت. در اسلالم نیز چنان که گذشلت 
سلجده اختصلاص بله خداونلد دارد، وللی از ظاهلر برخی آیات ممکن اسلت این شلائبه 
پدیلد آیلد کله در شلرایع پیشلین این امر بلرای غیر خلدا نیز جایلز بوده اسلت. نظر به 
اهمیلت ایلن مسلئله و ارتباط آن با آموزه مسلجد در ادیان پیشلین، در کتاب به تحلیل 

آیلات مرتبط به سلجده بلرای غیلر خداوند پرداخته شلد.
مسلجد بله عنلوان یلک هدایتگلر دارای کارکردهلای متنوعلی در هدایت فلرد و جامعه 
دینلی بلر عهلده دارد کله از مجملوع آنهلا بله »کارکردهلای هدایتلی مسلجد« یلاد 
می کنیلم. تثبیلت ایمان اجتماعلی، تبلور عبادت جمعلی مؤمنان، تعالِی سلطح معنوی 
افلراد و جامعه، تعالِی سلطح معرفتی، تعالِی سلطح سیاسلی از مهم تریلن این کارکرد ها 

. هستند
 قلرآن کریلم در شلماری از آیلات خلود بله این کارکردها اشلاره کلرده اسلت. این آیات 
آموزه هایلی از هدایلت مسلجد را در اختیلار ما قرار می دهلد که باید به عنلوان معیار در 
شلناخت و سلنجش مسلجد پویلا و کارآملد مالك عمل قلرار گیرد. در حقیقت مسلجد 
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پویلا و قرآنلی مسلجدی اسلت کله ایلن کارکرد هلا در آن فعلال و عینلی شلده و منشلأ 
هدایلت جامعله مخاطبان خود و مشلعلی فلرا روی گمراهان باشلد که بلدان در تاریکی 
گمراهلی راه را از چلاه بشناسلند و آرامله ای باشلد بلر جان های عطشلانی که بله دنبال 

سلیراب شلدن از سرچشلمه نور و معرفت هسلتند.
مسلجد معیلار بایلد واجلد چه خصوصیاتی باشلد تلا به تراز قرآنی برسلد و همله برکات 
آن عاید مسلجدیان و جامعه مسلجد محور شلود؟ این عیار چیسلت و آن تراز کدام است 
تلا مسلاجد دیرین و امروزین جهان اسلالم را با آن بسلنجیم و بدانیلم و ببیینم کدامین 
بله ایلن تلراز رسلیده اند؟ مقصلود ملا از ایلن تلراز هملان سلطح ممتلاز و ملورد انتظار 
خداونلد از مسلجد در منطلق قرآنلی اسلت و گرنله عموم مسلاجد کمترین سلطح این 
تلراز را دارنلد. مظهر توحید، پایگاه بعثت، میعادگاه عشلق، مدرسله معرفت و سیاسلت، 
پیراسلته از پلیدی هلا و پلشلتی ها، مأملن گمشلدگان و گمراهلان، سلنگر مرجعیلت و 

روحانیلت از جملله شلاخص های مسلجد ممتلاز در تراز قلرآن به شلمار می آیند.
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