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 در کاربردهای قرآن کریم "سجد"شبکه معنایی ریشه 

 

 * حبیب رضا ارزانی

 05/04/1400: یافتدر یختار

 31/06/1400: ییداـت اریخـت

 :چکيده

و مشتقات آن پرداخته شده اسـت؛ اررهـه مـی ( سجد)در هشتاد و یک آیه از کالم اهلل مجید به ریشه 

نیز جستجو کرد؛ اما تحقیـ  حاضـر بـا توجـه بـه توان مساله سجده را در برخی دیگر از آیات قرآن 

رانه سجده در قرآن پرداختـه اسـت؛ تـا   ۸1تقارب تفسیری بیشتر آیات سجده، تنها به بررسی آیات 

مسـجد، . جایگاه و اهمیت ویژه مسجد و شبکه معنایی آیات مزبور را مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد

 3۲آیـات سـجده در . اد وحدت، ایمان و همدلی اسـتمحوری ترین رکن جامعه اسالمی و عامل ایج

مرتبه در هشتاد و یک آیه ی قرآن،  ۹۲، (سجد)سوره مکی و مدنی از قرآن و مجموعاً مشتقات ریشه 

سجده همگانی، عدم سـجده ابلـی ، لـالر تـرین : مقوله 1۲تکرار شده اند؛ این آیات را می توان در 

مسجد، آبادانی مسجد، معراج از مسجد به مسجد، حمایت از لالمان، توجه به قبله، سجده شکر، حریر 

با ایجاد ارتبـا  معنـایی . عبادتگاه ها، مسجد ضرار، تحق  وعده الهی و مسجد یادمان طبقه بندی کرد

بـه ( مسجد الحـرام)میان مقوله های دوازده رانه، محور بودن مسجد، رعایت حریر آن و توجه به قبله 

ز مهمترین عوامل ایجاد و احداث مساجد نیز ان  و ارتبا  با پروردرـار یکی ا. خوبی روشن می شود

سجده نیز نزدیک ترین حالت قرب مخلوق به خال  است، از این رو آبادرران مسجد نیز شرایط . است

ویژه ای دارند و کسانی که قرار است نام آنها در تمدن ایمانی الهی، به یادرـار بمانـد، بـا ایجـاد بنـای 

معراج پیامبر از مسجد به مسجد بیان می شود؛ اراده خداوند بـر . احیارری، مانایی می یابد مسجد، این

حمایت از تمامی مکان های عبادی از جمله مساجد است و وعده ی االهی به مومنان، در قالـب ورود 

از دیگـر سـو ابلـی  بـه جهـت . به مسجد الحرام و انجام شعایر و مناسک عبادی، محق  مـی شـود

کاف از سجده، از درراه االهی رانده شده و کسانی که مسیر او را پیروی می کنند، حتی ارر مسجد استن

هر بسازند، مسجد آنان مرکز اضرار به مسلمین شده و نابودی آن از بقا، زیبنده تر اسـت، و در نهایـت 

  .کسانی که مانع رفتن مومنین به مسجد می شوند لالر ترین لالمانند

 شبکه معنایی، آیات سجده، مساجد: هاکليدواژه
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 مقدمه و بيان مسئله  -1

مسلمانان بر این عقیده اند که هر آنچه مربو  به هـدایت انسـان 

بر اساس آموزه های قـرآن، مسـاجد  1.است، درقرآن وجود دارد

،؛ کـه بـر پایـه ی تقـوا بنـا ۲خانه های خدا بر روی زمین هستند

داشـت آنهـا قـرار ررفتـه و اراده خداوند بـر حفـو و نگاه 3شده

از اینرو عمران و آبادانی مسـاجد نیـز شـرایط خارـی را . 4است

شـاید از 5.طلب می کند و هر ک  نمی تواند عهـده دار آن شـود

آنجا که برترین عمل عبادی برای تقرب به خداوند، حالت سجده 

ررفتـه شـده ( سـجد)نامگذاری مسجد نیـز کـه از ریشـه  6است؛

 .اشداست؛ بر همین اساس ب

و مشتقات آن، هشـتاد و یـک مرتبـه در قـرآن ( س ج د)ریشه 

ار کاین ریشه، بیشتر به رورت های زیر در قرآن به . آمده است

، اسجدوا، فسجدوا، سجّدا، مساجد، المساجد، مسـجد. رفته است

د، المسجد، السجود، ال یسجدون، الَسجد، ساجدین، ساجدا، نسج

 ....یسجدان و 

                                                           
و نه هیچ دانه ای در تاریکی های : کِتاٍب مُبینٍ  وَ ال یابِ ٍ إِالَّ فی وَ ال رَطْبٍ) 1

در کتاب )زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در کتابی آشکار

 .5۹انعام، .( وجود دارد (علر خدا

و اینکه مساجد از آن خداست، : ا مَعَ اللَّهِ أََحداوَ أَنَّ الْمَساِجدَ لِلَّهِ فَال َتدْعُو) ۲

 .1۸جن، ( پ  هیچ ک  را با خدا نخوانید

التَقُرْ فِیهِ أَبَداً لَمَسِْجدٌ أُسِّ َ عَلَى اَلتَّقْوى مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَ ُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ  3

هررز ]برای عبادت و نماز[ :اَلُْمطَّهِّرِینَ  رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اَللُّه یُحِبُّ

در آن مسجد نایست، قطعاً مسجدی که از نخستین روز بر پایه تقوا بنا شده 

شایسته تر است که در آن ]به نماز و عبادت[ بایستی، در آن مردانی هستند که 

خواهان پاکیزری ]و طهارت جسر و جان[ هستند؛ و خدا پاکیزران را دوست 

 .10۸توبه، دارد. )

 .40حج،  4

 .1۹توبه، 5

 .1۹عل ،  6

در آن به کـار رفتـه ( سجد)وردی که ریشه م ۸1از بررسی تمام 

است؛ می توان به کاربرد الفاظ و عبارات در معـانی زیـر اشـاره 

نمود که با فراوانی متفاوت در آیات مـذکور، تکـرار شـده انـد؛ 

، عـدم ۸، مسـجد خانـه خـدا7سجده کردن فرشـتگان بـر خداونـد

، آماده سـازی و تطهیـر مسـاجد بـرای ۹سجده بر خورشید و ماه

، امـر 11(قبلـه)، توجه و رویگردانی به سوی مسـجدالحرام 10دتعبا

، 1۲همراه بـا راکعـین( سالم اهلل علیها)به سجده کردن حضرت مریر 

، 14، عـدم قتـل و قتـال در مسـجدالحرام13سجده برای شـکررزاری

، عمـران مسـجد 15عدم مباشرت با همسر حین اعتکاف در مسجد

، سـجده 17ن، عـدم آبـادانی مسـجد توسـط مشـرکا16توسط مومنان

ــی  ــردن ابل ــرار1۸نک ــجد ض ــو و 1۹، مس ــر حف ــد ب ، اراده خداون

، بنــای مســجدی ۲1، معــراج از مســجد۲0نگاهداشــت عبادتگــاه هــا

 .و برخی معانی دیگر ۲۲برای ارحاب کهف

                                                           
 .34بقره، 7

 .1۸جن،  ۸

 .۲4نمل،  ۹

 .1۲5بقره،  10

 .۲۹اعراف،  11

 .43آل عمران،  1۲

 .154نسا، 13

 .1۹1بقره،  14

 .1۸7بقره،  15

 .1۹توبه،  16

 .17توبه،  17

 .1۲اعراف،  1۸

 .107توبه،  1۹

 .40حج،  ۲0

 .1اسرا،  ۲1

 .۲1کهف،  ۲۲
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با بررسی آیات پیش رفته روشن می شـود کـه شـارق مقـدس، 

برخی از الفاظ و عبارات را بیشتر از دیگر الفـاظ بـه کـار بـرده 

اینرو مفاهیر و معانی به کـار بـرده شـده نیـز فراوانـی  از. است

آیا می توان این فراوانی را دلیلی بر تاکید . بیشتری پیدا کرده اند

بیشتر پروردرار، بر این معانی دانست؟ آیا از بررسی و واکـاوی 

 آیات سجده در قرآن، می توان به شبکه ای معنایی دست یافت؟ 

بیـت، عبـد، اطاعـت، : ماننـد)اررهه ریشه ها و کلمات دیگری 

نیز در قرآن به کار رفته اند که به طور مستقیر یا غیر ...( راله و 

مستقیر به مساله ی مسجد، عبادتگاه و پرستش پروردرـار مـی 

پردازند، اما تحقی  پیش رو در پی آن است تا جایگـاه و شـبکه 

معنایی مسجد را به طور خاص، از منظـر آیـات سـجده، مـورد 

از دیگـر سـو در ایـن پـژوهش . دقت نظر قرار دهـد بررسی و

مسجد، المسجد، مساجد و المساجد نیز کـه جملگـی از : واژران

 . می باشند، مورد واکاوی قرار ررفته اند( سجد)مشتقات ریشه 

 . پيشينه پژوهش2

با واکاوی کتب، دانشنامه ها،  دایره المعارف هاو مقاالت، به نظر 

ی، مورد پژوهش هـای رونـارونی می رسد، مسجد و آیات قرآن

ها در مرامنامه مسجدی: قرار ررفته اند؛ کتاب مسجد طراز اسالم

هــا، توســط علــی اعــوانی هــا و بیانهــا، حکایتها، روایتآیــه

، به بیان مرامنامه اهالی مسجد از منظر آیات و روایـات (13۹5)

، (13۹4)کتاب مسـجد، توسـط عبـاس مشـیری . پرداخته است

ه مسـجد در فقـه امامیـه توسـط زینـب فریـدونی کتاب جایگـا

و کتاب مسجد در آیینه قرآن و روایات توسـط خسـرو ( 13۹7)

 .به جایگاه و اهمیت مسجد می پردازند( 13۹0)تقدسی نیا 

نقش مسجد و امام جماعت در توسعه اهـداف فرهنگـی اسـالم، 

مـورد واکـاوی ( 13۹5)توسط عبدالهادی فقهی زاده و دیگـران 

و ( ره)مسجد طراز اسالمی از منظر امام خمینی. ه استقرار ررفت

بررسی ( 13۹5)مقام معظر رهبری توسط محمدحسن جعفرزاده 

مسجد نمونه و الگو از منظر آیات و روایات، توسـط . شده است

، مورد دقـت نظـر و بررسـی قـرار ررفتـه (13۹7)علی نیکویی 

 .است

زاده احکام فقهی حقـوقی مسـجد، در مقالـه علـی اکبـر محمـد

احکـام سـاختن و . ، مورد پژوهش قـرار ررفتـه اسـت(13۹6)

، به رشـته تحریـر (13۹6)پیراستن مسجد، توسط فاطمه تسخیر 

بررسی ویژری های معماری و هنـر ادوار مختلـف . درآمده است

در مسجد جمعه اردبیـل، توسـط معمـومه بیـدبرد و دیگـران 

جمعـه ، نگاشته شده و به بعد هنری و معمـاری مسـجد (13۹۸)

مقاله مسـجد جلـوه رـاه هنـر . اردبیل به طور خاص می پردازد

و مقاله مسجد، نمونه هنر ( 1376)اسالمی، توسط غالمعلی حاتر 

محمد سعید حنایی کاشانی، : دینی در اسالم، الگ ررابار؛ مترجر

 .، نیز به بعد هنری مساجد و تبیین هنر دینی می پردازد(1373)

مساله مسـجد از منـالر مختلـف  همانگونه که مشاهده می شود

مـورد ... فقهی، هنری، معماری، عبادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و 

حتی در بسیاری از تحقیقات در آیینـه . بررسی قرار ررفته است

. قرآن و روایات، مساله مسجد، مورد پردازش قرار ررفته اسـت

در بخش شبکه معنایی آیات مختلـف قـرآن نیـز مـی تـوان بـه 

معناشناســی شــر  در قــرآن کــریر توســط : تحقیقــاتی هــون

، معناشناسی سیستماتیک و رسـر (13۹3)عبدالهادی فقهی زاده 

شبکه معنایی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کـریر، توسـط 

، شبکه معنایی اخالق سیئه در (13۹0)نمر اهلل شاملی و دیگران 

، پایـان نامـه (13۸۸)قرآن توسط اعظر پرهر و پـروین فنـایی 

شبکه معنایی سـنن : ع کارشناسی ارشد مهدی مطیع، با عنوانمقط

و پایان نامه کارشناسی ارشد علی ( 13۹۲)االهی در قرآن کریر 

بررسـی معناشناسـانه معـروف و منکـر و : اسدی ارل، با عنوان

 .اشاره نمود( 13۹3)حوزه های معنایی آن در قرآن 

یه شده است تا در این مقاله، مقوله بندی نوینی از آیات سجده ارا

بتوان رابطه ی معنایی آیات سجده بـا مسـجد را مـورد دقـت و 
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بررسی قرار داد و پ  از کشف رابطه، کیفیت و نوق ارتبا  نیـز 

به بیان دیگر در ایـن پـژوهش سـه مسـاله، . مورد نظر می باشد

مقوله بندی آیات سجده، معناداری ارتبا  و کیفیت رابطه مـورد 

ا بـر اسـاس آن بتـوان شـبکه معنـایی کاوش قرار ررفته است ت

از ایـن رو پـژوهش  .مسجد در آیات سجده را مشـخ  نمـود

حاضر در نوق خودش، پژوهشی نوین است و می توانـد عررـه 

های نوینی را در پژوهش های متون مقدس به روی پژوهشگران 

 .بگشاید

 هشمبنای نظری پژو -3

یا خوانده شـده می باشد و به معنای مَقروء ) قرء(از ریشه : قرآن

قرآن مجموعه آیاتى است که از اوائل بعثت تا اواسط سـال .1است

رحلت بتدریج و بر حسـب حـوادث و احتیاجـات روز نـازل و 

قرآن بـدون شـک بـا . ۲است بوسیله کاتبین وحى تحریر رردیده

به ما رسیده است و در ممـحف ( ص)نقل متواتر از آن حضرت 

هر به الفاظ قرآن و هـر بـه  کلمه قرآن. ها ررد آوری شده است

. این کتاب نخستین منبع اسالمی است. 3معانی آن اطالق می شود

جـزء  30سوره و  114آیه،  6۲36این کتاب آسمانى مشتمل بر 

قرآن در بردارنده ی کتب آسمانی پیشین و کتـاب هـدایت  4.است

 5.برای تمام جهانیان است

و الهار فروتنى سجود در لغت بمعنى تذلّل، خضوق : آیات سجده

با قمـد تعظـیر و آن  7و در شرق نهادن جبهه است بر زمین 6است

از نظر فقهـی رذاشـتن پیشـانى،  ۸.یکى از ارکان واجبه نماز است

                                                           
 .، فراهیدی، خلیل بن احمد۲06، ص 5کتاب العین، ج 1

 .، سجادی، جعفر1473، ص 3فرهنگ معارف اسالمی، ج  ۲

 .، مجددی برکتی، محمد عمیر االحسان17۲التعریفات الفقهیه، ص  3

 .، خطیبی کوشکک،  محمد376فرهنگ شیعه، ص 4

 .157اعراف،  5

 .، قرشی، علی اکبر۲۲5، ص3قاموس قرآن،  ج 6

 .، ازهری،  محمد بن احمد300، ص 1تهذیب اللغه، ج  7

 .، سجادی، جعفر۹۹0، ص ۲فرهنگ معارف اسالمی، ج  ۸

منظـور از . بینى، کفها، زانوها و انگشتان دستها بـر زمـین اسـت

س، )آیات سجده در این پژوهش، تمامی آیاتی هستند که ریشه 

آیـه  ۸1این آیات مجموعـا . آن را در بردارندو مشتقات ( ج، د

، تبادر ذهنی به «آیات سجده»ممکن است با آمدن ترکیب . است

سمت آیات ههاررانه ای برود که در ههار سوره آمده اند و هـر 

امـا بـا  ۹یک در بردارنده یـک آیـه بـا سـجده واجـب هسـتند؛

توضیحی که رذشت، مشخ  شد که منظور از آیات سـجده در 

، آیات هشتاد و یک رانه ای اسـت کـه بـه توضـی  آن پژوهش

این آیات هر در سوره هـای مکـی و هـر در . خواهیر پرداخت

تکـرار ایـن آیـات در برخـی از . سوره های مدنی، وجود دارند

در رورتی کـه در برخـی از 10سوره ها، بیش از هند مرتبه است؛

هـا  و در برخی از سوره 11دیگر سوره ها، تنها یک بار آمده است

 1۲.هر ارال به آن پرداخته نشده است

مسـجد در لغـت  .است( مسجد)، جمع مکسر (مساجد: )مساجد

مکـانی کـه در آن  13.اسـت( سـجد)اسر زمان و مکـان از ریشـه 

سجده می کنند و هر به اعتبار سجود یعنى جـاى نمـاز رـزاردن 

هایى از بدن انسان که در قسمت ( مساجد)است و نیز رفته شده 

پیشانى، بینى، دو کف، دو : ریرد مثلبر زمین قرار مى حال سجده

 14(. هفت موضع واجب و بینى هر مسـتحبّ اسـت)زانو و دو پاى 

و در ارطالح، به مکانی رویند که راحب ملـک بـر آن رـیغه 

                                                           
؛ سوره عل ، 6۲سوره نجر، : سوره هایی که سجده واجب دارند، عبارتند از ۹

 . 37؛ سوره فملت، 15؛ سوره سجده، 1۹

؛ 10۸، 107، 1۹، 17؛ توبه، 1۸7، 150، 14۹، 144، 1۲5، 34بقره، . ر  10

 ...و  33، 3۲، 31، 30، ۲۹حجر، 

 ...و  6؛ الرحمن، 6۲؛ نجر، 5۸؛ مریر، 15؛ رعد، ۲مائده، . ر  11

 .فل ، قدر، ناس و بسیاری از دیگر سوره ها. ر  1۲

، مشکینی اردبیلی، 47۹ممطلحات الفقه و معظر عناوینه الموضوعیه، ص  13

 .علی

، راغب ارفهانی، 1۸5، ص ۲ترجمه و تحقی  مفردات االلفاظ القرآن، ج 14

 .ن ابن محمدحسی
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مساجد، خانه هـای خـدا 1.مسجد را بخواند و در آن نماز بگذارد

جایگـاهی ویـژه از اینرو برای مسـلمانان  ۲بر روی زمین هستند،

دارند و مسلمین از هر فرقه و مذهبی، آنهـا را ررامـی داشـته و 

از دیگر سو بر اساس توریه های پیامبر اعظـر . تکریر می کنند

، بهترین مکان برای اقامـه نمازهـا و نمازهـای روزانـه در (ص)

 3.مسجد است

منظـور از شـبکه معنـایی در ایـن : شبکه معنایی آیـات سـجده

درهـر . منسجر معنایی واژران و معـانی اسـت پژوهش، ارتبا 

ه ایی، کـتنیدری و ایجاد نه تنها یک رابطه، بلکه روابط متعدد معن

هـا،  به نوعی با فهر هر یک از آنها، عم  و ژرفایی کالن مفهـوم

 به مجموعه این معانی و ارتباطـات سـازمان. روشن تر می شود

 .می روییر یافته ی شبکه ای موجود میان آنها، شبکه معنایی

یی پر واض  است که در تحقی  حاضر، تنها به بررسی شبکه معنا

 اررهـه نگارنـده بـر. آیات سجده در قرآن و مسجد می پردازیر

 قرآن، این عقیده است که میان بسیاری از الفاظ، معانی و مفاهیر

ول روابط رسترده و عمیقی وجود دارد که بسیاری از آنها در طـ

 و بسیاری نیز به انـدازه ی رـفای بـاطنزمان با رسترش علوم 

 .   مخاطب قرآن، روشن می رردد

 نمای کلی آیات سجده -4

. دسوره قرآن، قرار دارنـ 3۲آیات هشتاد و یک رانه سجده، در 

( سـجد)با توجه به اینکه در برخـی از آیـات، دو مرتبـه ریشـه 

و ( سـجد)مرتبـه تکـرار ریشـه  ۹۲تکرار شده است؛ مجموعـا 

جده پراکندری و فراوانی آیات سـ. را در قرآن داریرمشتقات آن 

 .در سوره های قرآنی، به ترتیب زیر می باشد

 1)، مائده (مرتبه ۲)، نساء (مرتبه ۲)، آل عمران (مرتبه 11)بقره 

، یوسف (مرتبه ۸)، توبه (مرتبه 1)، انفال(مرتبه 7)، اعراف (مرتبه

                                                           
 ، مجددى برکتى،  محمد عمیر االحسان.۲04التعریفات الفقهیة، ص  1

 .1۸جن،  ۲

ال رالة لجار المسجد اال فی المسجد؛ مستدر  الوسایل و مستنبط  3

 .، نوری، میرزا حسین357، ص 3المسایل، ج 

، (مرتبـه ۲) ، نحـل(مرتبـه 6)، حجـر (مرتبه 1)، رعد (مرتبه ۲)

، (مرتبه ۲)، طه (مرتبه 1)، مریر (مرتبه ۲)، کهف (مرتبه 4)اسراء 

 ۲)، نمـل (مرتبـه ۲)، شـعراء (مرتبـه ۲)، فرقـان (مرتبه 5)حج 

، فمـلت (مرتبه 1)، زمر (مرتبه 3)، ص (مرتبه 1)، سجده (مرتبه

، رحمـن (مرتبه 1)، نجر (مرتبه 1)، ق (مرتبه 3)، فت  (مرتبه 1)

، (مرتبـه 1)، انسـان (مرتبـه 1)، جـن (مرتبـه ۲)قلر ، (مرتبه 1)

 (. مرتبه 1)و عل  ( مرتبه 1)انشقاق 

 ۲4کلمات مسجد، المسجد، مسـاجد و المسـاجد نیـز مجموعـا 

 . مرتبه در میان آیات سجده تکرار شده است

 :مقوله های مفهومی آیات سجده

 سجده همگانی آفریدران برای خدا .1

و آسـمان اسـت، بـر خداونـد  کـه در زمـین 5و هر هیز 4هر ک 

از اینرو سجده کردن تنها مربو  بـه انسـانها یـا . سجده می کنند

نیسـت؛ بلکــه خورشــید، مــاه، ( طوایــف دارای اختیــار)جنیـان 

 .ستارران، کوهها و درختان نیز بر خداوند سجده می کنند

فِـی الْـرَرْ ِ وَ أَ لَرْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ )

الشَّمْ ُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ کَثیرٌ مِـنَ 

آیا ندیـدى تمـام کسـانى کـه در :النَّاسِ وَ کَثیرٌ حَ َّ عَلَیْهِ الْعَذابُ

و ! کننـد؟آسمانها و کسانى که در زمینند براى خـدا سـجده مـى

هـا و درختـان و ه و سـتارران و کـوهخورشید و مـا( همچنین)

فرمـان ( ابا دارنـد، و)امّا بسیارى ! جنبندران، و بسیارى از مردم

  .6(عذاب درباره آنان حتمى است

                                                           
 .15رعد، . ر  4

 ِ مِنْ دابَّةٍ وَ الَْمالئِکَةُ وَ هُرْ ال وَ لِلَّهِ یَسُْجدُ ما ِفی السَّماواتِ َو ما فِی اْلرَرْ 5

تمام آنچه در آسمانها و زمین از جنبندران ( ها، بلکهنه تنها سایه: )یَسْتَکْبِرُونَ

. ورزندکنند و تکبّر نمىوجود دارد، و همچنین فرشتگان، براى خدا سجده مى

 .4۹نحل، 

 .1۸حج،  6
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سجده فرشتگان بر خداوند نیز، از موضوعات پـر تکـرار آیـات 

 1.سجده است

، سـجده همه فرشتگان، بى استثنا: فَسَجَدَ الْمَالئِکَةُ کُلُّهُرْ أَجْمَعُون)

 ۲.(کردند

خداوند مومنان را به سجده، امر می کند و از آنان می خواهد که 

و  4امـر بـه سـجده بـه رـورت فـردی3.همراه رکوق، سجده کنند

سـجده  6.نیز، از دیگر موضوعات آیات سجده مـی باشـد 5جمعی

ساحران زمان فرعون، پ  از مشـاهده آاـار قـدرت پروردرـار 

 7.مین بخش اشاره شده استنیز در ه( ق)توسط حضرت موسی 

در قرآن به عنوان افرادی که در حـال ( ص)ارحاب رسول خدا 

سجده هستند و در سیمای آنان، آاار سجده مشهود است، معرفی 

 ۸.می شوند

دانایان واقعی بر اساس قـرآن کسـانی هسـتند کـه اهـل سـجده 

هستند، شبانه، نماز را اقامه می کنند، از آخرت پروا دارنـد و بـه 

 ۹.مت پروردرار امیدوارندرح

                                                           
 .7۲؛ ص، ۲۹؛ حجر، 34بقره، . ر  1

 .30حجر،  ۲

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُرْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُرْ 3

رکوق کنید، و سجود بجا آورید، و ! ایداى کسانى که ایمان آورده:تُفْلِحُون

. پروردرارتان را عبادت کنید، و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید

 .77حج، 

 .1۹عل ،  4

حال که هنین است همه براى خدا سجده کنید و او : فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا 5

 .6۲نجر، . را بپرستید

 ؛ ۲6انسان، . ر  6

 .46؛ شعرا، 70؛ طه، 1۲0اعراف، . ر  7

 .۲۹فت ،  ۸

وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ُقلْ  أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً َیحْذَرُ الْآخَِرةَ ۹

آیا : )هَلْ َیسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعَْلمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا اْلرَلْبابِ 

یا کسى که در ساعات شب به عبادت مشغول ( هنین کسى با ارزش است

نکته جالب توجه این است که در قیامت، کـافران، دعـوت مـی 

شوند تا در مقابل پروردرار سجده کنند ولـی بـه جهـت کبـر و 

نخوتی که در آنان وجود دارد، نمی توانند سجده کننـد و همـین 

 10.مساله باعث می شود که آنان سزاوار آتش می شوند

  
 

 وی کبر و نخوتعدم سجده ابلی  از ر .۲

در کنار سجده همگانی تمام موجودات از انسان، جن و فرشتگان 

تا کوه، خورشید، ماه و ستارران، عدم سجده ابلی  نیز موضـوق 

  11.برخی از آیات سجده است

جَدُوا إِالَّ إِبْلـی َ أَبـى) جُدُوا لِـآدَمَ فَسـَ وَ  وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَـةِ اسـْ

هنگـامى را کـه بـه ( یـاد کـن)و : مِـنَ الْکـافِریناسْتَکْبَرَ وَ کانَ 

                                                                                          
حمت ترسد و به راست و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت مى

دانند با کسانى که آیا کسانى که مى»: بگو! پروردرارش امیدوار است؟

 .۹زمر، . شوندتنها خردمندان متذکّر مى! دانند یکسانند؟نمى

یَوْمَ یُکْشَُف عَنْ ساٍق وَ یُدْعَوْنَ إَِلى السُُّجودِ فَال یَسَْتطیعُونَ، خاشِعَةً أَبْمارُهُْر  10

( به خاطر بیاورید: )کانُوا یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُرْ سالِمُونتَرْهَقُهُرْ ذِلَّةٌ وَ َقدْ 

رردد و دعوت به سجود برهنه مى( از وحشت)روزى را که ساق پاها 

از )این در حالى است که هشمهایشان (. سجود کنند)توانند شوند، امّا نمىمى

فراررفته؛ آنها به زیر افتاده، و ذلّت و خوارى وجودشان را ( شدّت شرمسارى

ولى امروز )شدند در حالى که سالر بودند پیش از این دعوت به سجود مى

 . 43و  4۲قلر، (. دیگر توانایى آن را ندارند

 .116؛ طه، 50؛ کهف، 33و  3۲، 31؛ حجر، 11اعراف، . ر  11
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همگى سجده « !براى آدم سجده و خضوق کنید»: فرشتگان رفتیر

و بـه خـاطر )کردند؛ جز ابلی  که سر باز زد، و تکبـر ورزیـد، 

 .34بقره، .( از کافران شد( نافرمانى و تکبرش

و استکبار، کبر، نخـوت و  1خداوند، ابلی  را از جنیان بر شمرده

خود برتربینی او را باعث هالکت، رانده شدن از بهشـت و لعنـت 

وقتی خداوند از ابلی  درباره علت نافرمـانی او  ۲.االهی، می داند

خلقـت انسـان از خـا  : سئوال می کند، او در پاسخ می رویـد

است و خلقت من از آتش، پ  سجده بر انسان، بـرای مـن کـه 

  3.جن  برتر هستر، سزاوار نیست

 

 ماری جلوریری از نام خدا در مسجدللر ش .3

لالر ترین لالمان کسـانی هسـتند کـه از یـاد خـدا در مسـجد 

جلوریری می کنند و تالش برای ویرانی مساجد و جلـوریری از 

حضور مردم در مساجد و به طور خاص از مسـجد الحـرام مـی 

 4.کنند

 فـی  فیهَا اسْمُهُ وَ سَعىوَ مَنْ أَلْلَرُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْکَرَ)

خَرابِها أُولئِکَ ما کانَ لَهُرْ أَنْ یَدْخُلُوها إِالَّ خائِفینَ لَهُرْ فِـی الـدُّنْیا 

کیست ستمکارتر از آن ک  : خِزْیٌ وَ لَهُرْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیر

که از بردن نام خـدا در مسـاجد او جلـوریرى کـرد و سـعى در 

                                                           
 .50کهف،  1

 .77ص،  ۲

یَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ قالَ یا إِبْلی ُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِ 3

هه هیز مانع تو شد که بر مخلوقى که با قدرت خود ! اى ابلی : رفت: الْعالین

برتر از اینکه ! )آیا تکبّر کردى یا از برترینها بودى؟! او را آفریدم سجده کنى؟

؛ حجر، 1۲همچنین اعراف، . ر . 75ص، !(. فرمان سجود به تو داده شود

 .61اسرا، ؛ 33

 
وَ ما لَهُرْ أَالَّ یُعَذِّبَُهرُ اللَّهُ وَ هُرْ یَمُدُّونَ عَنِ الَْمسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما کانُوا أَوْلِیاءَهُ  4

هرا خدا آنها را مجازات : إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِالَّ الْمُتَّقُونَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُرْ ال یَعْلَمُون

کنند مسجد الحرام جلوریرى مى( دان در کنارعبادت موحّ)نکند، با اینکه از 

سرپرست آن، فقط پرهیزرارانند؛ ولى ! در حالى که سرپرست آن نیستند؟

 .34انفال، . دانندبیشتر آنها نمى

شایسته نیست آنان، جز با تـرس و وحشـت،  !ویرانى آنها نمود؟

( فقـط)بهـره آنهـا در دنیـا . شـوند (کانونهاى عبـادت)وارد این 

 5.(الهى)رسوایى است و در سراى دیگر، عذاب عظیر 

 

 ضرورت توجه به قبله در حال نماز .4

توجه به قبله، در نماز فرادی و در نماز جماعت یکی از فـرامین 

اینرو خداوند، انسان را به طور  از. خداوند در آیات سجده است

، مخاطــب قــرار داده و از او مــی 7و بــه رــورت جمعــی 6فــردی

خواهد که به هنگام نماز، به سوی مسـجدالحرام، نمـاز را اقامـه 

 .کرده و رورت خویش را متوجه کعبه، خانه ی خدا، ررداند

جِدِ الْحَـ) طْرَ الْمَسـْ رامِ وَ إِنَّـهُ وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شـَ

و از هـر )از هر جـا : لَلْحَ ُّ مِنْ رَبِّکَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون

روى خـود را بـه ( به هنگام نماز،)خارج شدى، ( اىشهر و نقطه

این دستور حقى از طرف پروردرـار ! کن« مسجد الحرام»جانب 

 ۸.(تدهید، غافل نیسو خداوند، از آنچه انجام مى! توست

فـول وجهـک شـطر المسـجد "طبرسی در علّت تکرار آیـه ی 

سوره ی بقـره دو وجـه را  150و  14۹، 144در آیات  "الحرام

ذکر کرده است. اول: هر هند لفو در این دو آیه متّحد است ولى 

مـن »معنا مختلف میباشد، زیرا مراد از آیه قبل ایـن اسـت کـه: 

یعنى در هر « قدسحیث خرجت منمرفا عن التوجه الى بیت الم

حالى که از توجّه به بیت المقدس منمـرف شـدى روى بطـرف 

ایـن مـا »مسجد الحرام بررردان و مراد در این آیه این است که: 

اى و در هر جهتى یعنى در هر شهر و در هر نقطه« کنت من البالد

دوم: «. که باشى رو بجانب مسجد الحـرام کـن« کعبه»از جهات 

به بیت المقدس که مدتها قبله مسـلمانان  براى اینکه حکر توجه

بود، نسخ رردد احتیاج شدیدى به ترکید داشت و آن تنهـا از راه 

                                                           
 .۲5؛ فت ، ۲5؛ حج، ۲17؛ بقره، 114بقره، . ر  5

 .144بقره،  6

 .150بقره،  7

 .14۹بقره،  ۸
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تکرار، حارل میگردید و لذا این حکر مکـرّرا تـذکر داده شـده 

 1است.

 

 اهمیت سجده شکر نعمت .5

سجده برای شکررزاری از پروردرار، از موضوعات حایز اهمیتی 

از اینـرو بنـی . آن پرداخته شده استاست که در آیات سجده به 

اسراییل مامور می شوند که در کمال تواضع و خاکسـاری یعنـی 

سـجده کـردن  ۲.در حال سجده، در پیشگاه خداوند، حاضر شوند

هنگام قرائت قرآن، از موضوعاتی است که در آیات سجده قـرار 

  .دارد

 وتُوا الْعِلْرَ مِـنْ قَبْلِـهِ إِذا یُتْلـىقُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ ال تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذینَ أُ

خواه به آن ایمان بیاوریـد، و »: بگو: عَلَیْهِرْ یَخِرُّونَ لِلْرَذْقانِ سُجَّدا

خواه ایمان نیاورید، کسانى که پـیش از آن بـه آنهـا دانـش داده 

کنان شود، سجدهبر آنان خوانده مى( این آیات)شده، هنگامى که 

 3. افتندبه خا  مى

 

 ضرورت حفو حرمت حریر مسجد .6

خداوند، قطعه زمینی . مسجد در آیات قرآن، حریر ویژه ای دارد

را که شخمی برای مسجد وقف کرده اسـت، از او پذیرفتـه و آن 

خانه ای که مردم با خدا بـه  4.را خانه ی خود، نامگذاری می کند

راحتی ارتبا  برقرار کنند و ارتباطات اجتماعی مومنانـه، شـکل 

این خانه دیگر ملک واقف نیست، قابل بررشت به ملک یا . دیاب

مالک ساب  هر نیست؛ بلکه متعل  به خداونـد اسـت و شـرایط 

 .ویژه بر آن بار می شود

را مامور مـی ( ق)و اسماعیل ( ق)خداوند پیامبران خود، ابراهیر 

؛ قتـل، غـارت، 5کند تا مسجد را برای نمـازرزاران، تطهیـر کننـد

                                                           
 .113، ص ۲فضل بن حسن، ج ترجمه تفسیر مجمع البیان، طبرسى،  1

 .154نسا،  ۲

 .5۸؛ مریر، 15؛ سجده، ۲0انشقاق، : همچنین ر . 107اسرا،  3

 .1۸جن،  4

 .1۲5بقره،  5

و هر نوق عملی که به نوعی با روح رل ، آرامش  6تجاوز، تعدی

مردم مـامور . و حضور قلب، منافات دارد، در آن پذیرفته نیست

شده اند برای رفتن به آن، زینت کننـد و بـا خـانواده بـه سـوی 

البته به جهت حفـو حـریر مسـجد، مباشـرت بـا  7.مسجد روند

 .همسر در مسجد و در حال اعتکاف، ممنوق اعالم شده است

وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُرْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُـدُودُ اللَّـهِ ...)

و در حالى : فَال تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُرْ یَتَّقُون

این، ! اید، با زنان آمیزش نکنیدکه در مساجد به اعتکاف پرداخته

خداوند، این هنین ! ؛ پ  به آن نزدیک نشویدمرزهاى الهى است

سـازد، باشـد کـه پرهیزکـار آیات خود را براى مردم، روشن مى

   ۸.(رردند

 

 آبادانی مسجد با ایمان و عمل رال  .7

از اینرو . عمران و آبادانی مسجد برای هر ک  امکان پذیر نیست

خداوند رریحا در قرآن اشاره می کند که مشرکان به هیچ وجـه 

و از دیگـر سـو حـ   ۹نزدیکی به مسـجد الحـرام را ندارنـدح  

اررهـه عمـران و  10.عمران و آبادانی هیچ مسجدی را هر ندارنـد

آبادانی مسجد مهر است، آنچنانکه سیراب کردن حجاج بیـت اهلل 

ایمـان : الحرام نیز قابل اهمیت است، ولی آنچه مهمتر از آنهاست

ل  و جهـاد در راه به خدا، ایمان به آخـرت، انجـام اعمـال رـا

بنابراین برای عمـران و آبـادانی مـادی و معنـوی  11.خداوند است

مسجد شرایطی الزم است که خداوند در آیه هیجدهر سوره توبه 

ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت، اقامه . به آن اشاره کرده است

ی نماز، پرداخت زکات و عدم ترس از غیر خدا، جملگی شرایط 

 .د هستندآبادانی مساج

                                                           
 .1۹1بقره،  6

 .31اعراف،  7

 .1۸7بقره،  ۸

 .۲۸توبه،  ۹

 .17توبه،  10

 .1۹توبه،  11
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الةَ ) إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ المـَّ

أُولئِـکَ أَنْ یَکُونُـوا مِـنَ  وَ آتَى الزَّکاةَ وَ لَرْ یَخْشَ إِالَّ اللَّهَ فَعَسـى

کند که ایمان به خـدا مساجد خدا را تنها کسى آباد مى: الْمُهْتَدین

و روز قیامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زکـات را بپـردازد، و 

یافتگـان جز از خدا نترسد؛ امید است هنین رروهـى از هـدایت

 1.(باشند

 
 

 معراج از مسجد به مسجد .۸

از مسجد است و فرجـام آن نیـز ( ص)آغاز معراج رسول اعظر 

اررهه بر اساس تفاسیر مختلف و رزارش تـاریخی . مسجد است

ه، درباره ی ابتدای معراج، اقوال دیگری هر نقل شده است و واقع

خانه یکـی از بسـتگان پیـامبر، خانـه ای در : مکان هایی هون

را بـه عنـوان ...  نزدیکی کعبه، یکی از خانه هـای شـهر مکـه و

؛ ولی قرآن با رـراحت، ابتـدای ۲ابتدای سفر معراج بیان کرده اند

 3ی آن را نیز مسجد االقمـیمعراج را مسجدالحرام دانسته و انتها

                                                           
 .1۸توبه،  1

 . 446، ص 6التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی ، محمد بن حسن، ج . ر   ۲

بیت المقدس  "الَّذِی بارَکْنا حَوْلَهُ "به قرینه جمله "مسجد اقمى "مراد از 3

و این ماده به معناى دورى است، و ارر  "قمو "از ماده "اقمى "است و کلمه

مسجد بیت المقدس را مسجد االقمى نامیده بدین جهت است که این مسجد 

نى که با اویند از مسجد و مخاطبی( ص)نسبت به محل زندرى رسول خدا 

الحرام خیلى دور است، زیرا محل زندرى ایشان شهر مکه است که مسجد 

، طباطبایی، محمد 13، ص 7ترجمه تفسیر المیزان، ج . الحرام در همانجا است

 .حسین

را به معراج می ( ص)شاید بتوان رفت آنچه پیامبر . بر می شمرد

ان  و ارتبا  با مسجد است . برد، ان  و ارتبا  با مسجد است

را به مقام عبودیت رسـانده و او را از سـجده در ( ص)که پیامبر 

مسجد، به بلندای آسمان عروج می دهـد، و اررهـه شـهر مکـه 

است ولی مسجدالحرام ایـن ارزش را هنـد برابـر مـی ارزشمند 

 4.کند

جِدِ  سُبْحانَ الَّذی أَسْرى) بِعَبْدِهِ لَیْالً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَـى الْمَسـْ

: الْرَقْمَى الَّذی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْبَمـیرُ

اش را در یک شـب، از مسـجد پا  و منزّه است خدایى که بنده

 -ایرکه رردارردش را پربرکت ساخته -الحرام به مسجد االقمى

برد، تا برخى از آیات خود را به او نشان دهیر؛ هرا که او شـنوا 

 5.(و بیناست

 

 
 

 محافظت از مکان های عبادی تدبیر االهی در .۹

حمایت و محافظت از تمامی مکانهای عبادی به عنـوان یکـی از 

خداوند بـا قالـب . موضوعات کلیدی در میان آیات سجده است

های متعدد و متنوق در ردد حفـو و نگاهداشـت مکـان هـای 

آنان که قمد تخریب مکان های عبـادی را دارنـد، . عبادی است

یرند و یکدیگر را نـابود مـی کننـد ولـی در مقابل هر قرار می ر

                                                           
 .تفسیر تسنیر، ذیل آیه اول سوره اسرا، جوادی آملی، عبداهلل. ر  4

 .1اسرا،  5
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مسجد، معبد، کلیسا، کنیسه، رومعه و دیر، سالر از رزند باقی می 

 .این وعده ی خداوند برای حفو دین و دینداران است. مانند

وامِعُ وَ بِیَـعٌ وَ ) وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُرْ بِـبَعٍٍْ لَهُـدِّمَتْ رـَ

رَنَّ اللَّـهُ مَـنْ رَلَواتٌ وَ مَساجِ دُ یُذْکَرُ فیهَا اسْرُ اللَّهِ کَثیـراً وَ لَیَنْمـُ

و ارر خداوند بعضى از مردم را بوسیله : یَنْمُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ

ها، و معابد یهود و نمارا، بعضى دیگر دفع نکند، دیرها و رومعه

یـران شـود، وو مساجدى که نـام خـدا در آن بسـیار بـرده مـى

و از آیینش دفاق )و خداوند کسانى را که یارى او کنند ! ررددمى

 1.(کند؛ خداوند قوى و شکست ناپذیر استیارى مى( نمایند

فخر رازی تدبیر االهی در محافظت از مکان های عبـادی را بـه 

اجازه ی فرمان جهاد االهی به مومنان : این رورت بیان می دارد

ه باشند، تـدبیری از جانـب خداونـد و دین باوران از هر دینی ک

البتـه ایشـان از کلبـی و . برای حفو مکان هـای عبـادی اسـت

 .۲دیگران نیز وجوه دیگری را نقل کرده است

 

 عامل ایجاد تفرقه: مسجد ضرار .10

ــوا و  3.مســاجد از آن خداســت ــز تق ــه و اســاس مســجد نی پای

امر شده است تـا در ( ص)بنابراین پیامبر خدا . پرهیزراری است

و باعـث ( مسجد ضـرار)مسجدی که ضرر به مسلمانان می زند 

ایجاد تفرقه میان مسلمانان می شود، نماز نخوانـد و آنـان را بـه 

به وضوح مشهود است کـه فضـای فیزیکـی  4.حال خود رها کند

مسجد از این جهت مهر است که محل اجتمـاق مومنانـه اسـت، 

ل ارـر مرکزی برای عبودیت و ارتبا  بـا حضـرت معبـود، حـا

فضایی احداث شود که باعث ایجاد تفرقه و کفر میان مسـلمانان 

                                                           
 .40حج،  1

، ص ۲3، فخر رازی، محمد بن عمر، ج (مفاتی  الغیب)ر الکبیر التفسی. ر  ۲

۲۲۹. 

 .1۸جن،  3

 .10۸توبه،  4

شود، آنگاه آنجا دیگر عبادتگاه نیست بلکه خانه آسیب رساندن 

 .و ویرانی آن از ابقا، برتر و بهتر است5و کفر و تفرقه است 

مِنینَ وَ وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْریقـاً بَـیْنَ الْمُـؤْ)

إِرْراداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنـا إِالَّ 

کسانى ( رروهى دیگر از آنها: )وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُرْ لَکاذِبُون الْحُسْنى

( تقویت)، و (به مسلمانان)هستند که مسجدى ساختند براى زیان 

افکنى میان مؤمنان، و کمینگاه براى کسى که از پیش کفر، و تفرقه

: کنند کـهبا خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود؛ آنها سورند یاد مى

امّـا خداونـد رـواهى « !ایر، نظرى نداشته(و خدمت)جز نیکى »

 6.(دهد که آنها دروغگو هستندمى

 

 تحق  نمرت االهی با ورود به مسجد الحرام .11

ه و تا طوالنی در انتظار بازرشت به مکـمسلمانان برای مدت نسب

ه مسجدالحرام بودند؛ وعده ی االهی محق  شد و آنـان وارد مکـ

جد، ورود به مسـ. شدند؛ اما تعبیر قرآن تعبیری بسیار ویژه است

اشـاره مـی شـود و ( ص)آنهر مسجدالحرام در رویـای پیـامبر 

مومنین می توانند برای عمل عبـادی حـج، وارد خانـه ی خـدا 

ه اهمیت خانه ی خدا و اعمال عبادی آن به وضوح در آیـ. شوند

 . مشهود است

جِدَ الْحَـرامَ إِنْ ) لَقَدْ رَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَ ِّ لَتَـدْخُلُنَّ الْمَسـْ

شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُرْ وَ مُقَمِّرینَ ال تَخافُونَ فَعَلِرَ ما لَرْ 

خداونـد آنچـه را بـه : ا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِـکَ فَتْحـاً قَریبـاتَعْلَمُو

پیامبرش در عالر خواب نشان داد راست رفت؛ بطور قطـع همـه 

شوید در نهایت امنیّـت شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام مى

اید و از هیچ و در حالى که سرهاى خود را تراشیده یا کوتاه کرده

دانست لى خداوند هیزهایى را مىک  ترس و وحشتى ندارید؛ و

                                                           
،طبرانی، سلیمان بن احمد، ج (الطبرانی)تفسیر القرآن العظیر : التفسیر الکبیر 5

 .355، ص 3

 .107توبه،  6
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؛ و قبـل از آن، (و در این ترخیر حکمتى بود)دانستید که شما نمى

 1.(قرار داده است( براى شما)فت  نزدیکى 

 

 بنای مسجد به یادبود ارحاب کهف .1۲

ارحاب کهف مورد عنایت پروردرار قرار ررفتند و بـرای مـدت 

نا باز سه قرن  پ . سال با مردم زمان خود ارتبا  نداشتند 30۹

اد، به حکمت االهی و نشان دادن وعده ی االهی در رابطه با معـ

ه ی با مردم ارتبا  برقرار کردند و خداوند به این رورت، وعـد

ند خود را بر آنان محق  ساخت و مردم زمان نیز به قدرت خداو

ند پ  از آن ارحاب کهف به امر خداو. و روز قیامت، پی بردند

آنهـا  بنایی بـر: عده ای از مردم رفتند. و رفتندبه خواب ابدی فر

ا بسازیر تا از نظرها پنهـان شـوند؛ ولـی عـده ای از مومنـان بـ

مشاهده ی ایـن معجـزه ی پروردرـار و آرـاهی از راز قیامـت، 

جده سـبهتر است برای یادبود آنها مسجدی بسازیر، تا بـا : رفتند

ین از ا آوریر و بر درراه پروردرار همیشه معاد و قیامت را به یاد

 .معجزه ی پروردرار عبرت ریریر

اعَةَ ال ) وَ کَذلِکَ أَعْثَرْنا عَلَیْهِرْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَـ ٌّ وَ أَنَّ السـَّ

رَیْبَ فیها إِذْ یَتَنازَعُونَ بَیْنَهُرْ أَمْرَهُرْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَیْهِرْ بُنْیانـاً رَبُّهُـرْ 

جِداً رْ قالَ الَّذینَ غَلَبُوا عَلىأَعْلَرُ بِهِ و : أَمْرِهِرْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَـیْهِرْ مَسـْ

اینچنین مردم را متوجّه حال آنها کـردیر، تـا بداننـد کـه وعـده 

ح ّ است؛ و در پایان جهان و قیـام ( در مورد رستاخیز)خداوند 

در آن هنگام کـه میـان خـود دربـاره کـار ! قیامت شکّى نیست

تا )بنایى بر آنان بسازید »: رفتندق داشتند، رروهى مىخویش نزا

( و از آنهـا سـخن نگوییـد کـه! براى همیشه از نظر پنهان شـوند

ولى آنها که از رازشان « !پروردرارشان از وضع آنها آراهتر است

مـا »: رفتنـد( و آن را دلیلى بر رسـتاخیز دیدنـد)آراهى یافتند 

تا خاطره آنان فراموش )ر سازیآنها مى( مدفن)مسجدى در کنار 

 ۲.((نشود

                                                           
 .۲7فت ،  1

 .21کهف،  2

راحب تفسیر التحریر و التنویر در ذیل آیه، از احداث مسجد بر 

مزار قدیسان و مومنان به عنوان یک سنت مسیحی، یاد می کنـد 

و بیان می دارد که در آن زمان، ایجاد مسجد بر قبور مومنان، در 

مکان، سنت مسیحی، امری پسندیده بود تا مردم با حضور در آن 

خدا را یاد کنند ولی با آمدن اسالم از ایـن سـنت نهـی شـد؛ تـا 

سید قطب نیز روایتی  3.باعث خداانگاری مومنان و قدیسان نشود

: ، به نقل از ابـن کثیـر در تفسـیر آورده (ص)را از پیامبر اسالم 

لعن اهلل الیهود و النمـاری، اتخـذوا قبـور انبیـائهر و رـالحیهر "

نمارا را لعنت کند، زیرا آنان قبور پیـامبران خدا یهود و : مساجد

 4".و نیکوکاران خود را محل عبادت قرار می دهند

 

 گيری   نتيجه -6

ی از میان دوازده مقوله فـوق، ههـار مـورد اول بـه ترتیـب دارا

 رانـه، در ۸1بـیش از نیمـی از آیـات . بیشترین فراوانی هستند

له ی میان هشت مقو ههار مورد اول قرار دارند و نیر دوم آیات،

 جالب تر اینکه حدود یک سوم از آیـات. بعدی تقسیر می شوند

. مزبور در مقوله ی اول یعنی سجده همگانی، جـای مـی ریرنـد

 شاید بتوان کرنش، تواضع و فروتنی موجودات عالر، به سـاحت

 . قدس پروردرار را، مهمترین دلیل عبودیت پروردرار دانست

و سجده شکر، اهمیت و جایگاه دو مقوله ی سجده همگانی  .1

کرنش و تواضع در پیشگاه معبود را به عـالی تـرین وجـه 

سجده، نزدیک ترین حالت قرب به خداوند . نشان می دهند

و مسجد بهترین و برترین مکان برای قرب پروردرـار  5است

از اینرو آیات مربو  بـه سـجده همگـانی و سـجده . است

  .شکر با مسجد، رابطه مستقیر دارند

در نقطه ی مقابل کرنش و تعظیر در برابر پروردرـار، عـدم  .۲

تعظیر و استنکاف از سجده است کـه مربـو  بـه ابلـی  و 

لشــکریان ابلــی  مــی باشــد؛ کــه از روی کبــر و نخــوت 

                                                           
 .43، ص 15تفسیر التحریر و التنویر، ابن عاشور، محمد طاهر، ج   3
 .2264، 4فی ظالل القرآن، قطب، سید، ج  4
 . 323، ص 3اصول کافی، ج  5
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ازاینرو آیات مربو  به مقوله . پروردرار را سجده نمی کنند

 البتـه رابطـه در. دوم نیز در ارتبا  معنادار با مسجد هستند

اینجا معکوس است؛ به این معنا که هر هه استنکاف بیشـتر 

می شود، دوری از مسجد بیشتر شده و قرب به مسجد نیـز 

 . کمتر می شود

محافظت از مکان های عبادی و مساجد،که در آنهـا نـام و  .3

. یاد پروردرار برده می شـود، بـه عهـده پروردرـار اسـت

کـان خداوند با طراحی نقشه عظـیر حفـو و حفالـت از م

های عبادی، با هالکت و نابودی ویرانگران مادی و معنوی 

عبادتگاهها و مساجد، طرح عظـیر خـویش را عملیـاتی و 

نکته حائز اهمیت اینکه جایگاه مکان های . اجرایی می کند

عبـادی و مسـاجد نـزد پروردرـار آنچنـان بـا  عظمــت و 

ررانسنگ است که برای حفو آنها، جانهای ویرانگـران نیـز 

ستانده شود تا خانه های نور پروردرار، برای هـدایت  باید

آحاد بشر، علی الدوام روشنی بخش باقی ماند؛ از اینرو این 

دسته از آیات نیز که در مقوله نهر قرار دارند، با مسـجد در 

 .ارتبا  مستقیر هستند

کسانی که قمد آبادانی مادی یا معنـوی مسـاجد را دارنـد،  .4

ا و آخرت، آراسته باشند، از غیـر باید به زیور ایمان به خد

خدا نترسند و اهل نماز و پرداخـت زکـات باشـند، آنگـاه 

شر  عمران و آبادانی مسجد راپیدا می کنند، همانگونه کـه 

مشاهده می شود، مقوله ی هفتر یعنی آبادانی مسجد نیز در 

 . ارتبا  مستقیر با مسجد می باشد

سـلمانان، احـداث عده ای برای ایجاد تفرقه و نفاق میان م  .5

مسجد را دست آویز خویش قرار داده و سعی می کنند تا با 

ایجاد مسجد، خانه ای برای کفر و نفاق بنا کنند، این افـراد 

مورد نکوهش قرآن قرار ررفته و مسجد آنان نیـز ضـرار و 

آیات مربو  به مقوله ی دهر نیـز . مطرود مسلمین می شود

 .ارندارتبا  معنادار و معکوس با مسجد د

 وکسانی که از شهر و دیار خود، شهر مکه رانده شـده انـد  .6

عالقمندان زیارت خانـه خـدا،  از جانـب خداونـد وعـده 

 وعده ی خدا بـا. زیارت خانه ی خدا را دریافت می دارند

بنـابر . زیارت مسجدالحرام، خانه ی خدا، محق  مـی شـود

این آیات مندرج در مقوله ی یـازدهر نیـز، بـا مسـجد در 

 .تبا  مستقیر هستندار

حریر مسجد ، حریمی ویـژه و ارزشـمند اسـت و حفـو و  .7

. حراست از آن نیز بر هر مسلمانی واجب و ضروری اسـت

از اینرو مقوله ی ششر یعنی حریر مسـجد نیـز در ارتبـا  

 . مستقیر با مسجد است

مقوله ی ههارم، توجه به قبله به رورت فردی یـا جمعـی،  .۸

 که بـا مسـجد در ارتبـا  مسـتقیرنیز از مقوله هایی است، 

هراکه توجه همگانی از جای جـای جهـان و بـرای . است

تمام مسلمانان جهان، به سوی مسجد یعنـی مسـجدالحرام، 

 .است

اررکسی به هر دلیل مانع عبـادت بنـدران خـدا در مسـجد  .۹

ز اشود یا به هر دلیل از یاد خدا در مسجد جلوریری کنـد؛ 

، ان شـناخته شـده و رنـاه آندیدراه قرآن، لالر ترین لالم

از اینـرو مقولـه ی سـوم نیـز در ارتبـا  . ب  عظیر است

 .معنادار و البته معکوس با مسجد است

از نکات جالب توجه، آغاز معـراج، سـفر آسـمانی پیـامبر  .10

، ازمسجد، مسجدالحرام و به سوی مقمد نهایی، (ص)اعظر 

ر بنابراین مقوله هشـت. مسجد یعنی مسجد االقمی می باشد

 .نیز در ارتبا  مستقیر با مسجد می باشد

و عبادتگاهی است کـه  1مسجد یادبود ارحاب کهف، مسجد .11

قرار است در کنار مزار ارحاب کهـف، ایـن مـردان نیـک 

همانگونه که مشـاهده . االهی، به جهت یادبود آنان، بنا شود

                                                           
منظور از مسجد در اینجا، معنای لغوی مسجد، یعنی محل سجده  1

 .است
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می شود، آیات مربو  به مقوله ی دوازدهر نیز در ارتبـا  

 . است مستقیر با مسجد

بر اساس آنچه رذشت به روشنی مشـهود اسـت کـه تمـام 

آیات هشتاد و یک رانه سجده، در ارتبا  با مسجد هستند، 

اررهه برخی رابطه مستقیر و برخی رابطه معکـوس دارنـد 

ولی در مجموق یک شبکه معنایی را به وجود می آورند که 

  در جدول و نمودار زیر به آن پرداخته شده است.

 

 رانه آیات سجده با مسجد 1۲نمایش معناداری ارتبا  مقوله های جدول 

 توضيحات معکوس مستقيم معنادار رابطه گانه 12مقوله های  ردیف

 سجده همگانی آفریدگان برای خدا   ✔  ✔  ✔ سجده همگانی 1

 عدم سجده ابليس از روی کبر  ✔   ✔  ✔ عدم سجده ابليس 2

 خداظلم شماری جلوگيری از نام   ✔   ✔  ✔ ظلم شماری 3

 ضرورت توجه به قبله در حال نماز   ✔  ✔  ✔ توجه به قبله 4

 اهميت سجده شکر نعمت   ✔  ✔  ✔ سجده شکر 5

 ضرورت حفظ حرمت حریم مسجد   ✔  ✔  ✔ حریم مسجد 6

 آبادانی مسجد با ایمان و عمل صالح   ✔  ✔  ✔ آبادانی مسجد 7

 مسجداالقصی/مسجدالحرام   ✔  ✔  ✔ معراج از مسجد به مسجد 8

 تدبير االهی   ✔  ✔  ✔ ای عبادیمحافظت از مکان ه 9

 عامل ایجاد تفرقه: مسجد ضرار  ✔   ✔  ✔ مسجد ضرار 10

 با ورود به مسجد الحرام   ✔  ✔  ✔ تحقق نصرت االهی 11

 بنای مسجد به یادبود اصحاب کهف   ✔  ✔  ✔ مسجد یادبود اصحاب کهف 12
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سجده اتیه آگان 12 یمقوله ها ییشبکه معنا

 معراج از مسجد به مسجد

 توجه به قبله مسجد یادبود اصحاب کهف

محافظت از مکان های  تحقق نصرت االهی

 عبادی

 آبادانی مسجد

 عدم سجده ابليس

 مسجد ضرار

 ظلم شماری

 سجده همگانی

 مسجد

 سجده شکر
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 قرآن مجید کتابنامه:

ابن عاشور، محمد طـاهر، تفسـیر التحریـر و التنـویر، 

 . ق 14۲0موسسه التاریخ العربی، : لبنان، بیروت

دار : ازهری، محمد بن احمـد، تهـذیب اللغـة، بیـروت

 .م ۲001االحیاء التراث العربی، 

انتشـارات : جوادی آملی، عبداهلل، تفسـیر تسـنیر، قـر

 .ش13۹7، اسراء

زمـزم : خطیبی کوشکک، محمد، فرهنـگ شـیعه، قـر

 .ش13۸6هدایت،  

راغب ارفهانی، حسین ابن محمـد، ترجمـه و تحقیـ  

 .ق 141۲دار الشامیه، : مفردات االلفاظ القرآن، بیروت

: سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسـالمی، تهـران

 .ش1373کومش، 

اتی  مفـ)فخر رازی، محمد بن عمـر، التفسـیر الکبیـر 

دار احیــاء التــراث العربــی، : ، لبنــان، بیــروت(الغیــب

 .ق14۲0

مؤسسة دار : فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قر

 .ق 140۹الهجرة، 

دارالکتـب : قرشی، علی اکبـر، قـاموس قـرآن، تهـران

 .ش1371االسالمیه، 

دار : قطب، سـید، فـی لـالل القـرآن، لبنـان، بیـروت

 .ق 14۲5الشروق، 

محمد حسین، المیزان فـی تفسـیر القـرآن، طباطبایی، 

جامعه مدرسین حوزه : محمد باقر موسوی، قر: مترجر

 .ش 1374علمیه قر، دفتر انتشارات اسالمی، 

طبرسى، فضل بن حسن، ترجمه تفسیر مجمـع البیـان، 

: ، هـا :، ایران، تهران(حسین نوری همدانی: مترجر)

 .ش1350فراهانی،  

تفسیر القرآن : تفسیر الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، ال

دار الکتـاب الثقـافی، :  ، اردن، اربـد(الطبرانـی)العظیر 

 .م ۲00۸

طوسی ، محمد بن حسن، التبیان فـی تفسـیر القـرآن، 

 .ق 140۹دار االحیاء التراث العربی، : لبنان، بیروت

کلینی، محمد بن یعقوب، ارول کافی، رسـولی، هاشـر 

 .ق 1344ه اسالمیه، کتابفروشی علمی: ، تهران(مترجر)

مجددی برکتـی، محمـد عمـیر االحسـان، التعریفـات 

 .م ۲00۹دار الکتب العلمیه، :الفقهیه، بیروت

مشکینی اردبیلـی، علـی، ممـطلحات الفقـه و معظـر 

  .ق 141۹نشر الهادی، : عناوینه الموضوعیة، قر

نوری، حسین بن محمـد تقـی، مسـتدر  الوسـایل و 

، (ق)ســه آل البیــت موس: مســتنبط المســایل، بیــروت

 .م 1۹۸7

 


