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چکیده

در منابع حدیثی شیعه ،تنها در یک روایـت ،مـما اشـاره بـه پدیـده
«دحو االرض» به موموع «مرکزیـت کعهـه در یمـیا» پرداختـه شـده
است .روایت مزبور را شیخ صدوق در کتاب عیون االخهار الرما(ع)
نقل کرده و درکتب حدیثی تا قهل ای قرن چهارم هجری ،نـاقلی زـز
شیخ صدوق(ره) نداشته است .بررسی سندی حاکی ای آن است کـه
حدیث مـورد بحـث ای اعتهـار الیم نـزد رزالیـان برخـوردار نی ـت،
همچنیا در بررسی محتوایی حدیث و با فـرض صـحت آن ،چنانکـه
«وسط بودن کعهه در یمیا» ای حیث علمی سنجیده شود بـا توزـه بـه
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بافت کامل حدیث ،مراد ای«االرض» مکّه است ،و منظـور ای «وسـط»
بودن کعهه در یمیا ،مرکزیت کعهه در مکّه خواهد بود؛ امـا چنانکـه
محتوای روایت ای حیث معنوی مورد بررسـی قـرار گیـرد ،منظـور ای
وسط بودن کعهه در یمیا شرافت و منزلت ایا مکان بر سـایر مکـان
هاست.
واژه هاي کلیدي :دحواالرض ،نقد حدیث ،کعهه ،یمیا ،ارییابی
سندی و متنی حدیث.
مقدمه
مهمتریا منهع شناخت دیا اسالم و آداب و مناسـک دینـی  ،پـز ای قـرآن  ،روایـات
معصومان (ع) است .ب ـیاری ای آداب و مناسـک م ـتقیم یـا میـر م ـتقیم بـا مومـوع قهلـه
ارتهاطی تنگاتنگ داشته و لذا مکه مکرمه و کعهه،برای م لمانان شریفتریا مکان به شمار
مــیآیــد.روایات متعــددی ای معصــومان (ع) نیــز بــر شــرافت و فیــیلت ایــا مکــان تأکیــد
دارد.مجموعه ایی ای ایا روایات حول موموع «دحو االرض» قرار میگیرد و بیـانگر آداب
و مناسک مخصوصی برای شب و روی  25ذیقعده است.
الیم به ذکر است پژوهش حامر بررسی روایـات «دحـواالرض» را مـورد نظـر نـدارد
چرا که پـیش ای ایـا در مقالـهای تحـت عنـوان «کاوشـی در احادیـث دحـواالرض» (رک:
الیری و ربیع نتایج  )1390،احادیث مربوطه بررسی شده است،ای نظر مقاله مزبـور روایـات
دحواالرض ای نظر رزالی معیف ارییابی شده است و ای نظـر متنـی پدیـده دحـواالرض را
مورد تأیید قرآن و سنت بیان میکند چه برای «دحو» معنـای پرتـاب گـرفتا در نظـر گرفتـه
شود و چه معنای گ ترانیدن ؛ نقطه تمایز پژوهش حامـر بـا پـژوهش مزبـور آن اسـت کـه
پژوهش حامر ای میان روایاتی که به م ئله «دحواالرض» پرداخته است ،روایـاتی را مـدنظر
قرار داده که به مرکزیت کعهه در یمیا تأکید دارند.
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شایان توزه است که برخی ادیان دیگر نیز معهـد1خـویش را بـه عنـوان مرکـز یمـیا
معرفی میکنند.به عنوان نمونه:معهد بهشت در پکا(پایتخـت چـیا )،معهـد سـلیمان (م ـجد
االقصی )2در اورشلیم،کعهه در مکه و در تفکر ایران باستان نیز شهر شـیز( 3یادگـاه یردشـت)
به عنوان مرکز یمیا مطرح است( .الیاده ، 1375 ،ص 33با تصرف)
پرسش ایا است که آیا ایا مرکزیت زنهه مادی دارد یـا مرکزیـت اعتقـادی مـورد
نظر است؟ به عهارت دیگر آیا با تغییر قهله ای سمت م جد االقصی به سـمت کعهـه (م ـجد
الحرام) مرکزیت یمیا ای حیث زغرافیای تغییر کرد یا ای بعد فکری و اعتقادی؟
در ادامه به ارییابی سندی و اعتهار سنجی متا روایتی که دارای طریق واحـد بـوده و
درحقیقت پاسخ پرسش محمد با سنان ای امام رما(ع) است،پرداخته مـیشـود تـا در سـایه
آن بتوان به تههیا دقیقتری ای مرکزیت کعهه در یمیا دست یافت.
 .1گونههاي روایی و بسامد احادیث «دحو االرض»
در منابع حدیثی شیعه 9 ،روایت با موموع «دحـواالرض» موزـود بـوده کـه در دو
گونه قابل تفکیک ه تند:
گونه نخست؛ مرکزیت کعبه در زمین
تنها در یک روایت مما اشاره به پدیده «دحو االرض» بـه مومـوع «مرکزیـت کعهـه
در یمیا» پرداخته شده اسـت« :عنْ ي
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 . 1منظور ای معهد محل عهادت است .
 . 2سلیمان نهی در سال چهارم پادشاهی خود بنای بیت المقدس را که بـه م ـجد االقصـی مشـهور اسـت،آمای کـرد و ای
ایا زهت به معهد یا هیکل سلیمان نیز معروف است(.رک :ابا عِهری ،1377،ص )40
3.Shiz
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ابا بابویه ،1378 ،ج ،2ص ،90ابـا بابویـه ،1385 ،ج ،2ص396؛ حـر عـاملی ،1409 ،ج،11
ص 13؛ مجل ی  ،1403 ،ج ،6ص)97
حدیث مزبور عهارتی تقطیع1شده ای روایت کـاملی اسـت کـه شـیخ صـدوق در کتـاب
عیون اخهارالرما (ع) ای محمد با سنان ای امام رما (ع) روایت کرده است و دردیگر آثار
ای زمله وسائل الشیعه روایت مزبور به صورت تقطیع شده و به نقـل ای شـیخ صـدوق آمـده
است.
گونه دوم؛ کعبه نقطه آغازگسترش زمین
در  8روایت دیگر به «آمایگ ترش یمیا ای خانه کعهه» اشاره شـده اسـت .ای زملـه:
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 ،1407ج ،4ص305؛ ابا طاووس ،1409 ،ج  ،1ص310؛ حر عاملی  ،1409،ج ،1ص)451

فراوانی گونه هاي روایی در موضوع دحو االرض
 . 1تقطیع حدیث به معنای قطعه قطعه کردن حدیث و آوردن تنها قطعـهای ای آن،زـدای ای ق ـمتهـای دیگـر،در بـاب
متناسب است (مامقانی1411 ،ق ،ج ،3ص ) 257در برخی موارد به دلیل زدا شدن قرینه ها ،مانع ای فهم صحیح حـدیث
می شود (دلهری،1389 ،ص )134
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ای میان دو گونه مطرح شده ،بررسی گونه نخ ت محور بحث پژوهش حامر است:
 .2ارزیابی سندي و متنی
به دلیل وسعت تأثیر گذاری حدیث در افکار ،عقاید و کنش های م ـلمانان،ارییابی
صحت و سقم حدیث اهمیت ویـژه مـی یابـد .پیشـینه نقـد حـدیث بـه یمـان معصـومان(ع)
می رسد .طهعا با توزه بـه آسـیب هـا در طـول تـاریخ بـه عرصـه حـدیث،وزود معیـار بـرای
تشخیص احادیث اصیل ای سقیم مروری می نمود .ایا امرحدیث پژوهان را بـر آن داشـت
تا برای تشخیص حدیث صحیح ای سقیم ،بررسی یک روایت چـه بـه لحـات مـتا و چـه بـه
لحات سند را مروری دان ته و بدیا منظور قواعد و موابطی دقیق ارائه نمودند.
ارییابی و نقد حدیث ،انکار عظمـت و زحییـت حـدیث نی ـت بلکـه تالشـی بـرای
رسیدن به مقصود اصلی معصوم(ع) اسـت .الهتـه ایـا امـر یمـانی اریش واقعـی خـود را دارا
خواهد بود که حقانیت حدیث و صدور آن ای معصوم به اثهات رسیده باشد.
 .2-1نقد سندي حدیث
نقد خارزی یا نقد سندی به معنـای ارییـابی کیفیـت سـند و چگـونگی حـال راویـان
مذکور در آن،ای نظر وثاقت ،عدالت و مهط و نیز بررسـی اتصـال یـا عـدم اتصـال سـند بـه
معصوم است( .معماری،1384،ص )41
لذا اعتهار سنجی راویان روایت مزبور بر اساس معیارهای شیعه،به عنوان نخ ـتیا گـام
در ارییابی و نقد خارزی مورد توزه قرار میگیرد.
 .2-1-1محمد بن سنان
ابوزعفرمحمید با ح ا با سنان یهری(م 220ق) من وب به یاهـر،آیاده شـدع عمـرو
با حمق خزاعی ،درکودکی پدر خویش را ای دست داد و زـدیش کفالـت وی را بـر عهـده
گرفت؛ ایایا رو به زدی خود منت ب است.وی ای زمله یاران امام کاظم (ع)(شـیخ طوسـی،
،1415ص  ،)344امام رما (ع) (همان ،ص  )364و امام زواد (ع) (همان ،ص  )377است.
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محمد با سنان ای زمله راویان احادیث شیعه است که به رمم قـرار گـرفتا نـامش در
سل له سند روایاتی که تعدادشان ای هشتصد مورد فراتر اسـت (خـویی ،1410،ج ،16صـص
 ،)138-151در اعتهاراو میان علمـای امامیـه اخـتالف و تعـارض قابـل تـوزهی وزـود دارد.
تعارض میان زرح و تعدیل وی نه تنها در میان اقوال علما و رزالیون مختلف بلکـه در آراء
یک رزالی (مثل کشی ،نجاشی ،طوسی و مفید) نیز قابل مالحظه است.
 .2-1-1-1جرح «محمد بن سنان»
کشی گفتار فیل با شاذان و صفوان با یحیی1در زـرح وی بـه ملـو و کـذب را ،بـای
گفتــه اســت، 1404(.ج ،2ص  )795شــیخ مفیــد وی را تیــعیف نمــوده (-1414ب ،ج،1
ص )20و ابا الغیائری وی را منت ب به ملو نموده اسـت ( ،1422ص  .)92نجاشـی ای ابـا
عقده نقل میکند کـه ابـا سـنان ای راویـان امـام رمـا (ع) اسـت و سـااالت او ای حیـرت
مشهور است؛ امیا وی فرد معیف است و آنچه ای او به تنهایی نقـل مـیشـود ،قابـل پـذیرش
نی ت( ،1416ص .)328
شیخ طوسی در الفهرست ( ،1417ص  )147و رزـال (ص )324ای مـعف وی سـخا
گفته و او را مورد طعا قرار داده است و در مما برشمردن اصحاب امام رما (ع) ،او را بـا
عهارت «معیف» زرح نموده است محقق حلّی وی را ای معفا دان ته (بی تـا ،ج ،2ص)186
و آیت اهلل خویی نیز روایات او را قابل اعتماد نمی داند ،1410( .ج ،17ص )169
 .2-1-1-2توثیق «محمد بن سنان»
ابــوعمرو کشــی روایــات متعــددی ای امــام زــواد (ع) در توثیــق وی نقــل کــرده
است ،1404(2ج ،2صـص )793-792و گفتـار صـفوان ابـا یحیـی1در اسـتواری وی را ذکـر
 .1محمد با م عود ایعلی با محمد با قمی و او ای احمد با محمد بیا عی ی نقل می کند که رویی نـزد صـفوان ابـا
یحیی بودیم که نام محمد با سنان برده شد ،صفوان در مورد او چنیا گفت :محمد با سنان ای مالت طییاره بـود و لـذا
بال و پرش را کوتاه کردیم.
 . 2خداوند به صفوان با یحیی و محمد با سنان و یکریا با آدم ای زانب ما خیر عطا فرماید؛ییرا ن ـهت بـه مـا وفـاداری
نمودند.
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میکند (همان ،ج ،2ص  )792شیخ مفید در االرشادش او را ای زمله بزرگان امامیـه معرفـی
نموده(-1414الف ،ج ،2ص )249و نجاشی در پایان ترزمة وی ،ازماالً با توزـه بـه گفتـار
صفوان با یحیی وی را توثیـق نمـوده ،مـی گویـد قـول تیـعیف وی داللـت بـر امـطرابی
میکند که برطرف شده است ،1416 (.ص.)328
شیخ طوسی در برخی آثار خود،وی را بـه نحـو قابـل مالحظـه ای مـی سـتاید(،1411
ص )248عالمه حلّی در یک اثر خود رزحان اعتهـار عمـل بـه روایـت هـای وی را یـادآور
شده است (1413ق ،ج ،7ص .)8کلهاسی نیز درتوثیق وی ب یار نوشـته اسـت (1422ق،ج،3
صص  )610-589علّامه شوشتری نیز وی را ای زملة ثقات امامیـه دان ـته اسـت (،1419ج،9
ص.)306
شیوع رزالیان درایا گونه موارد تعارض میان زـرح و تعـدیل یک ـان نی ـت؛ برخـی
زهت ترزیح یکی بر دیگری مالکهایی تعییا کرده و توزه به مرزحات را مـروری مـی
دانند؛ ای زمله :رزوع به شخصیت رزالی؛کیفیت قول زارح و معدل(تقدیم نص بـر ظـاهر،
تقدیم مهیا بر مجمل و )...؛ نحوع دسترسی زارح و معدل بـه احـوال راوی؛زمـع بـیا قـول
زارح و معدل و(...مطیعـی و عزیـزی ،1393 ،صـص  ،)70-51امـا عمـدع ایشـان بـه هنگـام
تعارض زـرح و تعـدیل،زرح را مقـدم شـمردهانـد (مامقـانی1411 ،ق ،ج ،2ص )112ییـرا
داوری زارح را م تند به یقیا دان ته (شهید اول ،1414،ج ،2ص  )80در حالی که معدیل ای
ظاهر فرد خهر می دهد (شهید ثانی ،1417،ج ،7ص .)214
 .2-1-1-3جمع بندي و حل تعارض
رفع تعارض زرح و تعدیل در خصوص محمد با سنان کـار آسـانی نی ـت .ای یـک
سو نمی توان به سادگی قائل به تقدم قول زارح بر معدِّل شد؛ ییرا ای زمله معدیلیا وی امام
معصوم(ع) بوده و گمان نمی رود زارح ای حقیقتی مطلّع باشد کـه امـام(ع) ای آن بـی خهـر
مانده باشد (عرب ،1390،ص  )155مگر اینکه اثهـات شـود روایـات تعـدیل دارای قطعیـت
 .2ابا سنان چندیا بار اهتمام به ملو کرد ،امیا ما (صفوان ابا یحیی) او را ای ایا امر بای داشتیم تا اینکـه همـراه مـا ثابـت
قدم ماند.
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صدور ای معصوم نی ت .الهته در مورد برخـی تعـدیل هـای ائمـه (ع) ایـا امکـان مـیتوانـد
ملحوت گردد که راوی پز ای تعدیل،ای م یر حق به انحراف کشـیده شـده باشـد؛ امـا ایـا
احتمال در مورد محمـد بـا سـنان قابـل تأمـل اسـت؛ ییـرا وی انـدکی پـز ای وفـات امـام
زواد(ع) و در سال  220یعنی همان سال وفات امام زـواد (ع) ای دنیـا رفتـه اسـت (نجاشـی،
 ،1416ص)328
باید توزه داشت که زریان ملو در عصری که محمید با سنان در آن مـی یی ـت ،بـه
اوج خود رسیده بود و مالیان در ایا دوره در تالش بودند و ابا سنان یکی ای بهتریا گزینـه
ها مح وب می شد؛ییرا وی دلهاخته احادیث مریب و نقل کرامات اهل بیت(ع) بود .چنـان
که ای وی نقل شده است که هر کز طالب م ائل و معارف پیچیده است به سراغ ما آیـد
و هر کـز طالـب حـالل و حـرام اسـت نـزد صـفوان بـا یحیـی بـرود (طوسـی1348 ،ش،
ص )508و ایا امر ایا قابلیت را به وزود می آورد که مالیان در تأیید عقاید باطـل خـویش
منقوالتی را ساخته و به افرادی نظیر وی ن هت دهند.
برخی محققیا بر ایا باورند که ابا سنان یک سل له روایاتی را که قابـل هیـم بـرای
عموم نهوده است دنهال می کرده،در زوامع حدیثی نیز بابی در همیا مورد آمـده اسـت کـه
ای نقل چنیا اموری نهی شده است ،اگرچه روایات صحیحی باشد.محمد با سـنان نیـز ایـا
دست روایات را ب یار دنهال کرده و طهعاً با انکار شدید مردم و علما موازه شده اسـت ،لـذا
عده ای او را به ملو1متهم کردهاند و ای طرفی مالیان نیز ای موقعیت وی سـوء اسـتفاده کـرده
و طایفه ای ای روایات زعلی خود را به او ن هت داده اند.الهته،ایا امر طهیعی است که گاهی
شخصی که در امری خاص دارای ویژگی ممتایی است،ب یار ای امور میـر واقعـی نظیـر آن
را به او ن هت می دهند( .شهیری ینجانی ،1419 ،ج ،14ص)4720
« .1مالی» به دو معنا استعمال می شود:الف)ک ی که نه تنها وازهات را انجـام نمـی دهد،بلکـه محرمـات را نیـز بـه سـهب
اعتمادی که به شفاعت ائمه (ع) دارد،ترک کرده است.ب) ک ی که معتقد به علم میب اهل بیت (ع) بوده و معجـزات
و کرامات و معارف واالی آنان را بایگو می کند(ت تری1410،ق ،ج ،9ص  )315محمد با سنان بر پایه قرائنی کـه در
دست است ،زز گروه اول نخواهد بود ییرا در پاره ای ای روایات به وفادار بودنش ن هت به امام(ع) اشاره شده است.ای
سوی دیگر برخی مردمانی که در یمان وی می یی تند و با وی در ارتهاط بودند وی را به تعهد در احکـام شـرع سـتوده
اند (ستوده ،1390،صص )294 -287
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ای سوی دیگر پـاره ای ای شـواهد،حاکی ای حشـر و نشـر بـیش ای حـد ابـا سـنان بـا
اصحاب معارف و حتی با برخی ای فرق ماله و اهل ملو مثل ابوالجارود و یونز بـا ظهیـان
و علی با حمزه بـوده اسـت (نجاشـی ،1416،ص  )328حرصـی کـه وی در اخـذ احادیـث
معارفی و نقل آن بر سایریا داشته و گاه سهب بی دقتّی در نقل آنها شده و یا احادیث سقیم
را ای صحیح زدا نکرده است ،ای دیگر قرائا بر ملو اوست.
برخی نیز ملو ابا سنان را تنها در روایات معارفی او می دانند نه روایات فقهـی کـه ای
او نقل شده است( .ستوده ،1390،صص  )290-289شیخ طوسی نیز متوزه ایا مطلـب بـوده
است و روایاتی ای او را که خلط یا ملوی در برداشته ،در کتب حدیثی خود روایـت نکـرده
است1417(.ق ،ص )407
در مجموع می توان گفت ابا سنان در برهه ای ای عمر خویش انـدکی در ورطـه ملـو
ملتیدهاست و ایا ادعا ای کالم صفوان در مورد وی و نیز برخی قرائا دیگر به وموح یافت
میشود،چنیا به نظر می رسد که ایا برهه فقـط در یمـان امـام رمـا (ع) بـوده اسـت،نه در
یمان امام کاظم(ع) یا امام زواد (ع) (ستوده ،1390،ص .)290
توزیه محکمی کـه در علـت زـرح وی ذکـر شـده اسـت ،اسـتفاده ابـزاری مالیـان ای
روایات ابا سنان به دلیل شخصیت روایی اوست که ایا امر راوی را در معرض ن هت دادن
عقاید مالیان قرار داده به نحوی که فیل ابا شاذان را وا می دارد تا به منظـور زلـوگیری ای
دسی ــه مالیــان ،بــه مــعف ابــا ســنان و منــع نقــل روایــات او در طــی حیــاتش حکــم کنــد
(خاقانی ،1404،ص )161تا ای ایا طریق هم عرصة ابتکار عمل را ای مالیان گرفتـه و هـم بـا
ازایه ای که به نقل بعد ای وفات خود میدهد (کشی1404،ق ،ج ،2ص  )686ای خطر نابود
شدن آن روایت ها به عنوان بخشی ای میراث شیعه زلوگیری کرده باشد .
اما روشا نی ت که آیا روایت مزبور در مرکزیت کعهـه در دوران اسـتقامت محمـد
با سنان ای وی نقل شده یا عصری که بـه دلیـل اتهـام ملـو ،روایـات منقـول ای وی شای ـته
اعتهار شناخته نشده است.
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 .2-1-2قاسم بن ربیع صحاف
قاسم با ربیع صحاف ای دیگر راویان حدیث فوق الـذکر اسـت.وی اهـل کوفـه و در
حـدیث مــعیف و مــالی مــذهب عنـوان شــده اســت( .ابــا الغیــائری ،1422،ج ،1ص86؛
حلّی ،1411،ص  )248نجاشی در مورد وی اظهار نظری نکرده است.
 .2-1-3علی بن عباس
علی با عهاس یکـی دیگـر ای راویـان اسـت.برخی طریـق وی درروایـت را مـعیف و
مجهول شمردهاند(خویی،1410،ج ،12ص  )1410نجاشی در مورد وی اظهار نظری نکـرده
است.
 .2-1-4محمد بن اسماعیل
محمد با اسماعیل ززو اسامی مشترک است.آیت اهلل خویی وی را همـان محمـد بـا
اسماعیل برمکی (همان،ج،15ص  )85دان ته ولی ذیل نام محمـد بـا اسـماعیل توصـیفی ای
وی ارائه نمی دهد(همان،ج ،15ص)92رزالیان در مورد اعتهار محمد بـا اسـماعیل برمکـی
اختالف کرده اند ،ابا الغیائری وی را معیف ( ،1422ج ،1ص  )97و نجاشی وی را قابل
اعتماد معرفی کرده است ،1416(.ص)341
 .2-1-5محمد بن ابی عبداهلل
به او محمد با زعفر با عون االسدی ابوالح یا الکـوفی گفتـه شـده کـه سـاکا ری
بوده،همچنیا وی را ثقه و صحیح الحدیث معرفی کرده اند مگر اینکـه او ای مـعفا روایـت
کرده و ای زهر و تشهیه سخا می گوید(.نجاشی ،1416 ،ص )374
 .2-1-6علی بن احمد بن موسی
وی نیز راوی مجهولی است که نام وی در کتب رزالی موزود نی ت.
در مجموع و با نگاهی کلی به سل له راویان حـدیث ذکـر شـده ،آشـکار مـیشـود حـدیث
مزبور ای لحات سندی ای اعتهار الیم برخوردار نی ت ،راویان املب مجـروح ه ـتند ،برخـی
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ای راویان به تصریح رزالیان زرح شده و برخی متهم به اسـهاب مـعفی چـون ملـو ه ـتند،
همچنان که برخی ای راویان مهمل اند و توصیفی ای آنان در منابع رزالی ذکر نشده است.
 .2-2ارزیابی متنی حدیث
ارییابی متنی روایت مشتمل بر دو مرحله است:
 .1نقد واعتهار سنجی متا روایت براساس معیارها و قواعد نقد محتوایی
 .2فهم منطوق روایت و مقصود معصوم(ع) و رسیدن به ایا مطلب که مرکز کعهـه در
یمیا ای پشتوانه علمی برخوردار است یا اعتقادی؟
 .2-2-1نقد محتوایی
علما در اصول نقد محتوای حدیث اتفاق نظـر ندارنـد؛ بـه عنـوان نمونـه شـیخ طوسـی
مخالفت با کتاب یا سنت یا ازماع را دلیلی برای کنار گذاشتا حدیث ذکر میکند (،1417
ج ،1ص  .)145عالمــه مامقــانی رکاکــت لفــد ،ف ــاد در معنــا،افراط در ثــواب عملــی و یــا
کوچک شمردن آن را ای اسهاب شناخت حدیث موموع عنوان کـرده اسـت ( ،1411ج،6
ص  .)28عالمه ت تری در ذکر مقیاس برای نقد حدیث ،عرمـه بـر قـرآن ،سـنت قطعـی یـا
مجموعه ای ای احادیث ،عرمه بر تاریخ ،عقـل و نیـز عرمـه بـر حـدیث مطـابق واقـع را ای
اصول نقد متا روایـات عنـوان مـیکنـد ،1390( .ج ،3ص 316-313؛ ج ،1ص 148-116؛
ج )307 ،4امــا میتــوان گفــت عــدم مخالفــت بــا قرآن،سنت،ازماع،عقل،م ــلمات علمــی و
تاریخی ای زمله معیارهایی است که مورد پذیرش املب حدیث پژوهان است.
در نقد روایت مزبور براساس معیار های ذکـر شـده،می تـوان گفـت:در قـرآن کـریم
کعهه به عنوان نخ تیا معهد و نخ تیا مکان عهادت همگانی ذکـر شـده اسـت ،مکـانی کـه
همواره میتوان ای برکت آن بهره برد و چنیا معهدی نه قهالً بـود و نـه بعـداً سـاخته خواهـد
شد(آل عمران( )96 :زوادی آملی ،1388 ،ج  ،15ص  )117اما در مورد مرکزیت کعهه در
یمیا اشاره به میان نیامده است و در میان احادیث نیـز ،همـان گونـه کـه ذکـر شـد روایـت
مزبور تنها روایتی که به طرح ایا م ئله پرداخته است،ای طرفی همانگونه کـه در ادامـه و در
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بخش بررسی معانی مفردات و منطوق روایت بررسی خواهد شد،ای نظـر علمـی نیـز امکـان
مرکزیت کعهه در مجموعه خشکی های یمیا بطور قطع قابل اثهات نی ت.
 .2-2-2معانی مفردات و منطوق روایت
همان گونه که ذکر شد حدیثی که ادعای مرکزیت کعهه در یمیا را مطرح مـیکنـد،

عهارتی تقطیع شده ای روایت کـاملی اسـت کـه شـیخ صـدوق در کتـاب عیـون اخهـار امـام
رما(ع) ای محمد با سنان در باب علت برخی اعمال؛ ای قهیل :م ل  ،ومـو ،یکـات ،حـج،
مال یتیم ،ارث ،زهاد ،حرمت ینا و لواط  ،ربا ،شراب ،م ـائلی پیرامـون طـالق و انـواع آن،
مجایات سارق ،حرمت خوردن برخی گوشتها مانند گوشـت خـوک و خرگـوش ،حرمـت
ذبح به میر یاد خدا ،علت حالل بودن برخی گوشـت هـا ،علـت حـرام بـودن خـون و علـت
دادن مهریه توسط مردان ،ای امام رما (ع) نقل کرده است.
ایا روایت در سایر آثار شیخ صدوق و در وسائل الشیعه به صـورت تقطیـع شـده و ای
یک طریق واحد گزارش شده است با ایا میمون « :يعِد َعض ن يْعهِِ ي
ْعهِلَن ي
ه يعِلَندننَعهِ ََّ ي َنْع
نَ َعض َان َ
َ
َ
نَعهِناك يْعهِشدن يَ عض ي
ي ي
عِتي يننعد يح ي
عِن َ عم دَضَ ع
نَ ع
عَت َنا َج يعَنْ َ
دهن َ
عِ ي ُّ
عهِلَن َ
ه َعضع َكن ُّع ينينحعتَن َهن ُّ يعَعهِن ُّ ننَ عفَيإنن َ
هِدمنعَنْ َ َ َ
بَ
ْعِي َك َ عهِ َفا ي
نننِ عض ي َِ يعَعهِلَن ي ي
ي
ي
عا َه ع».
َ
هعِلَنن َ
ََ َ َ
ده عهِ َ َا َ َ
هعِلَِ ي عهِ ََّش ياِ َعضعهِ ََّْ ياَ َ
ای اصول مهم فقه الحدیث،شناخت درسـت واگگـان و ترکیـب هـای بکـار رفتـه در
حدیث و زایگاه نحوی در عهارت مـورد نظـر اسـت (م ـعودی ،1387،ص )93اصـلی کـه
کمک قابل توزهی به دریافت معنا و مقصود گوینده را در پـی خواهـد داشـت .در حـدیث
فوق معنای چند واگه به شرح ییرمحل اختالف است:
 .2-2-2-1بررسی واژه «االرض»
واگه «ارض» بــــه عنــــوان زرمــــی کــــه مقابــــل آســــمان قــــرار دارد(رامــــب
اصفهانی،1426،ص )25و یا مکانی که مردم بر روی آن قرار دارند (ابا فارس،1404،ج،80
ص1؛ ابا منظور  ،1414،ج ،97ص )111معنا شده است.
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«ارض» در قرآن به هفت وزه است :یمیا بهشت ،مکه ،مدینه ،مصر ،اردن و فل ـطیا،
اهل اسالم و کل یمیا(تفلی ی،1387،ص .)16ماده «ارض» در قرآن  461مرتهـه بکـار رفتـه
است و کـاربرد هـا آن در سـه دسـته تق ـیم مـیشـود الـف :کـل یمـیا (ماننـد الهقـره22 :؛
االنعام1:؛ ،)...ب:پهنه و قطعـه ای محـدود ای یمـیا (ماننـد یـونز78:؛ اسـراء،)76:ج :یمـیا
بهشت(الزمر.)74:
«ارض» در معنای اولیه فقط بر ق مت خشک یمیا اطالق می شده اسـت و دریاهـا
در شمار ارض نهوده اند.ولی به ظاهر ،بعدها به دلیل توسعة معنایی ،واگه «ارض»شامل هر دو
عرصه خشـکی و دریـا شـده اسـت.کاربرد «ارض» در معنـای نخ ـت را مـی تـوان در نهـج
الهالمه مالحظه کرد:

ي
ي
ي
عَن َح دة يعَع ََدن يعتَندن ينيعع
ه َ
عان َكََعهِلَن َ
« َكننَِ َ عهِلَن َ
هَ
عَِننتَف َِ َعضع َََن ين.ع َن ينع َعض َ
نضعَن ينعمََن َهج َ
ععَِن َ
عِ ي
َعمَكَ في َه » (نهج الهالمه ،خطهه )91
عِ َ.عهِ ََّ ي يعَْ َ
عا َك َْ َ
عفَنَِ دَّ َ
در سخنان حیرت واگه «ارض» در مقابل «امـواج م ـتفحله» «بحـار» و«المـاء» قـرار

گرفته است،بدیا ترتیب «االرض» شامل آن دریاها نمیشـود ،تمـایز ارض ای مـاء در خطهـه
ضعَ ينعهِ ََّ ي عمَن َ ك »
عَ َ د َ َ
ععَِ َ
160نهج الهالمه نیز دیده میشود « َضَك َ َ
همچنیا در حدیثی ای امام باقر(ع) در توصـیف پدیـده دحـو االرض ،واگه «ارض» در
ْ َنان َْ َعضاننَعهِ ََّن ي ع
عان دعمَ َ
هعم َََ َناعهِبايَن َرعفَ َ
مقابل «ماء» قرار گرفته است َِ« :دَّن عم ََن َهدعهِِدننَ َ
عَُِ َنأعهِلَن َ
ععندو َعض َ
ي
ح دَّتعص نعَ ا عُثَدعمَان َ عفَم نعان هعض ي
ي
هح هعفَجَِّنن يعَ ي
هع
عا ََِِ عننَع َانَِاعَنْ َعانَن عُثَد َ
عد َحن عهِلَن َ
عَ ن يْعهَِِ نَعُثَد َ
َ َََ َ
َ ََ َ
َ َ َ ََ َ
ي
ي
ي
يَننْ َ ي ي
ي
ي
ي
د
عَِ َنكنع» (مجل ــی ،ج،54
عِن َ عَ ن َ عهِِدننن َ
عِتننن َعض َ
عض ن َنْعِِدن ياعَِِدننمنعنَِكن َ َ
ععندو َعض َ
عان دع-ع د عم دَضَ عنَن ننَ َ
ص)65
در متون دیگر نیز هنوی رد پای ایا معنای اولیـة واگع «االرض» کـه در برابـر «المـاء»
قــرار دارد ،برزــای مانــده اســت (بــه عنــوان نمونــه ر.ک :طهــری ،بــی تــا ،ج ،1ص 41؛
فخررایی ،1420،ج ،28ص  )235با نظر به آنچه ذکر شد ،می تـوان گفـت واگع «ارض» در
قرآن و ب یاری ای روایات فقط ناظر به پهنه خشکی است و آن هم پوسـتة خـارزی و رویـة
بیرونی خشکی ها نه طهقات داخلی کرع یمیا.
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ای سوی دیگر ،ای آنجا که واگع االرض بر خالف ال ماء در قرآن به شکل زمع بکـار
نرفته است به نظر می آید واگه ارض به صورت مفرد نیز می تواند اسم زنز تلقی شده و بر
همه افراد خود داللت کند.بر مهنای ایا دیدگاه،هر محدوده و پهنه ای ای یمیا تـا هـر کجـا
که امتداد یابد مـی توانـد یـک فـرد ای افـراد «ارض» تلقـی شـود(برای اطـالع بیشـتر ،رک:
نجفی.)151-154 ،1392،
در مجموع می توان گفت مراد ای «ارض» در قرآن،مالها همان یمینی است کـه ییـر
پای ان ان قرار دارد  -محدوده خشکی های یمیا-و با توزـه بـه قـرائا یـا کلیـت آن اراده
شده اس ت یا پهنه ای ایآن.آشکار است کـه در فهـم عرفـی مخاطهـان اولیـة قـرآن  ،کـروی
بودن یمیا آنچنان که امرویع در ذها ما نقـش ب ـته اسـت هرگـز مطـرح نهـوده اسـت،ییرا
الفات در عرف عام بر همة خصوصیات شناخته شدع اشیاء داللت نمیکنند؛ بلکه فقط بـرای
تصویری ازمالی،کلی و همـه فهـم ای اشـیاء ومـع مـی شـوند( .همـو 150-148 ،1392 ،بـا
تصرف و تلخیص)
 .2-2-2-2بررسی واژه «دحو»
در مورد معنای «دحو» دو دیدگاه مطرح است:
الف) به معناي گستراندن
دحو ،دحا ،دحی به معنای ب ط وگ تراندن ذکر شده است (ابا منظور ،1414 ،ج،14
ص251؛ طریحـــــــی ،1416 ،ج ،1ص 134؛ مصـــــــطفوی ،1360،ج ،3ص )180ابـــــــا
عاشور( ،1420ج ،30ص  77قید ت ویه (به صـورت صـاف و همـوار) را بـه تعریـف امـافه
کرده و چنیا گفته است «الدحو :اله ط و المد بت ویه»
بر اسـاس معنـای ارائـه شـده ای ارض ،بیـان همـوار و صـاف بـودن خشـکی ییـر پـای
آدمیان– تا هر زا کـه ادامـه یابـد – مفهـومی موزـه دارد.الهتـه مراد،همـوار و صـاف بـودن
ازمالی آن است؛ به گونه ای که یندگی بشر بر روی آن ممکـا شـود نـه اینکـه هـر گونـه
پ تی و بلندی ای عرصه یمیا نفی گردد.
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تنها در یک آیه ای قرآن (نایعات )30:به دحو االرض اشاره شده است که با توزه بـه
سیاق آیه می تواند به معنایی میر ای گ تراندن تعهیر شود و بزودی به آن اشاره خواهـد شـد.
کاربرد ریشة دحو در نهج الهالمـه سـه مـورد و همگـی دربـاره پهـا شـدن  ،ب ـط یـافتا و
گ ترده شدن یمیا است:
 -هِِهننبعدهحنندعها ن ح ه عضعدهعننبعهاِننَّ

(نهــج الهالمــه ،خطهــه  )72خداونــدا ای

گ تراننده و پها کننده–یمیا های-گ ترده شـده و برافراینـده –آسـمان هـای –
برافراشته شده.
 هالن نیعها ح (نهج الهالمه ،خطهه  )190و یمیا های پها شده و گ ترده شده.پز ای آنکه سطح یمیا به طور کامل در آب فرو رفته بود حق تعـالی اراده کـرد
تا آن را ای ییر آب بیرون آورد و صحنه یندگی موزودات را مهیا گرداند ،اولـیا نقطـه ای
که ای ییر آب سر بیرون آورد همان مکان کعهه بود که ایـا حـاکی ای اهمیـت ایـا نقطـه و
مرکزیت آن بر همه عالمیان است( .الیری ،1390،ص)289
مهم آنکه پیدایی تمام خشکی ها در یک یمـان ر نـداده بلکـه ای نقطـه ای شـروع و
ادامه پیدا کرده است و ایا نقطـة آمـ ای ،همـان نقطـه ای ای یمـیا اسـت کـه محـل ازتمـاع
م لمانان و طواف به دور آن یعنی کعهه است با نظر به آیه  96آل عمران ای نام هـای مکـه،
ام القری است و در دو آیه ای آیات قرآن به آن اشاره شده است .امالقـری ،بـه معنـای مـادر
آبادی ها،اهمیت مرکزیت و اصالت مکه در مقای ه با سایر شهر ها و آبادی ها را نشـان مـی
دهد( .همانجا)
ب) به معناي به گردش در آوردن
رامب اصفهانی در معنـای دحـو گفتـاری متفـاوت دارد ،وی معتقـد اسـت در مفهـوم
«دحو» عالوه بر مفهوم ب ط یافتا و پها شدن،مفهوم تکـان خـوردن و زابـه زـا شـدن نیـز
وزود دارد ،1426( .ص )172در موامعی که لغت دحـو و مشـتقات آن در کتـب لغـت بـه
کاررفته شواهدی وزود دارد ،دال بر اینکه منظـور ای دحو،حرکـت ومـعی و انتقـالی کـره
یمیا بوده است .ای زمله:
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عهارت قاموس که می گوید«دحیت االبل» راندن شتر« ،مدحاه» چـوبی کـه اطفـال بـر
روی یمیا به چر در می آورند چنان که بر هرچه عهـور کنـد آن را بـا خـود مـی کشـد و
حرکت ایا باییچه مانند حرکت یمیا ،مرکب ای حرکت ومعی و انتقالی اسـت (یبیـدی ،
،1414ج ،19ص )402
ای صـــفات و القـــاب مشـــهور امیـــر المـــومنیا (ع) «داحـــی بـــاب خیهـــر» اســـت
(مجل ی ،1403،ج،34ص ،)267یعنی به گردش در آورنده درب قلعه خهیر.
به عق یده شهرسـتانی معنـای دحـو بـه گـردش در آوردن اسـت و ای آیـه  30سـوره
عدح ِ » حرکت ومعی و انتقالی یمیا نیز برداشت مـیشـود چـرا
هعنَنِ َ ع ِي َ
کَ
نایعات « َضعهِلَن َ
که زوشیدن چشمه ها ،رشد گیاهان ،درختان و سایر تغییرات نتیجة حرکـت شـهانه رویی و
سالیانه یمیا است ،به مالحظة طهایع و اخـتالف فصـول و احـوال ،در نتیجـه،اثهات اسـتعمال
لفد دحو در معنی حرکت و گردش بوده کـه در ایـا صـورت،آیات شـریفه دلیـل بـر ایـا
خواهد بود که یمیا در فیا متحرک و ملطان است( .شهرسـتانی ،1342،ج ،1صـص -178
)183
در مقام زمع بندی و در تهییا معنای «دحو» مـی تـوان گفـت :اگـر دحـی ای دحـو بـه
معنای به گردش در آوردن باشد نظر آیه به مرحلة نخ ـتیا خلقـت و زـدا شـدن یمـیا ای
منشاء اصلی خود است (و پرتاب گوی مالیم با حرکت انتقالی و ومـعی اسـت) و اگـر بـه
معنای گ تردن و آماده کردن باشد  ،آیه به دوره ای اشاره دارد که یمیا سرد شده و سـطح
آن ای موادخ اک و عناصر اولیه پرشـده و آمـاده بـرای ظهـور برکـات و رحمـت خداونـد و
یندگانی شده است( .طالقانی،ج ،3صص )106-105همچنیا الیم به ذکر است که هر ب ط
و انه اطی ملزم به حرکت و امطراب است( .صادقی تهرانی،1365 ،ج ،30ص)90
به عقیده نگارنده و با نظر به معنایی که برای «ارض»  -محدوده خشکی هـای یمـیا -
ذکر شد،دحو در روایت مذکور به معنای گ ترش یمیا و ایجاد خشکی ها در یمـیا اسـت
و در مورد عهارت «دحیت االرض» در روایت مورد بحث می توان دو نظر را طرح کرد:
 -منظور ای «دحیت» اشاره به گ ترش یمیا به معنی ایجاد خشکی ها است.
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 با نظر به سیاق و بافتی که عهارت مزبور در آن واقع شده و قهل و بعد عهارت ،سـخاای م ئله حج است ،به نظر می رسد مراد ای «االرض» پهنه ای ای یمیا ،که همان مکه اسـت،
منظور است نه کل خشکی های یمیا؛ همچنیا به نظر می رسد در نظر گرفتا معنـای «کـرع
1

یمیا» برای واگه «االرض» در حدیث خطائی است که ای ناحیه مترزم روی داده است.

اما پاسخ اینکه چرا نقطه آمای خشکی ها ای محل خانه کعهـه اسـت را مـی تـوان ای دو
زنهه علمی و اعتقادی و با بررسی لغوی واگه «وسط» مورد پی زویی قرار داد.
 .2-2-2-3بررسی واژه «وسط»
معنای لغوی «وسط» را می توان ای حیث مادی و معنوی مورد بررسی قرار داد:
الف) «وسط» در معناي مادي
واگه وسط در معنای مادی را می توان برای کمیت متصـل و کمیـت منفصـل بـه کـار
برد ،در مورد کمیت متصل واگه «وَسَط» بـا فـتح سـیا بـه معنـای هـر چیـزی کـه دو طـرف
م اوی برای آن لحات گردد و چنانکه برای کمیت منفصل به کـار رود «وَسْـط» بـه سـکون
ســیا بــه معنــای شــیء اســت کــه بــیا دو ز ــم فاصــله مــی انــداید (.رامــب اصــفهانی،
،1412ص)869

پــز واگه «وسَــط» در حــدیث (بــه فــتح ســیا) « يعِدن َعض ن يْعهِِ ن ي
ه» بــه ایــا
ْعهِلَن يع
نَ َعض َان َ
َ
َ
معناست که خانه کعهه در وسط و مرکـز یمـیا -کـل خشـکی هـا یـا پهنـه ای ای آن -قـرار
گرفته است .نظریة علمی که شاید بتواند وسط بودن کعهـه در یمـیا را توزیـه کنـد  ،همـان

نظریه دور شدن قـاره هـا ای یکـدیگر یـا حرکـت قـارهای2اسـت کـه آلفـرد واگنـر-1930(3
 ،)1880یمیا شناس آلمانی در سال 1915در کتابش «منشأ قاره ها و اقیانوس ها»برای اولـیا
بار ارائه داد .به عقیدع واگنردر  200میلیون سال قهل یک قاره ب یار بـزر

و اصـلی بـه نـام

 .1علّت ومع و قرار دادن بیت در وسط کره یمیا آن است که وسط یمیا نقطهاى بود که ای ییر آن یمـیا کشـیده شـد
و هر بادى در دنیا ای آن زا مىوید( ...ابا بابویه، 1380،ج ،2ص )283
2.Theory Of Drifting Contionents
3 .Alfred Wegener
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پانگه آ (یمیا) وزود داشته است که همه زرم خشکی های یمیا را شامل می شده اسـت و
به مرور یمان قاره ها به شکل خشکی هـا یی ای هـم زـدا شـده و قـاره هـای امـرویی شـکل
گرفتهاند.

به عقیده واگنر یمیا ای ابتدا به شکل امرویی نهوده است .یمیا در حال تغییـر اسـت و
ایا تغییرات ب یار کوچک اند اما یمـانی کـه در مقیـاس یمـانی میلیـون هـا سـال روی هـم
انهاشته شوند چهره یمیا را ب یار تغییر می دهند.
به عهارت دیگر می توان گفت یمیا در حال انه اط و تورم است و در شـکل ابتـدایی
خود یعنی حتی پیش تر ای  200سال قهل ،شاید قاره بزرگی که واگنر ای آن تعهیر به پانگـه آ
کرده است به ایا وسعت نهوده بلکه کـوچکتر بـوده و در اثـر انه ـاط یمـیا کـه در تئـوری
انه اط1مطرح میشود،گ ترش یافته است.در ایا تئوری ،یمیا با انه اط خود بزرگتـر شـده
و موزب زدایی قـاره هـا ای هـم شـده اسـت وایـا انه ـاط در حـال شـتاب گـرفتا اسـت.
( )Wagener, 1966, chapter:2, p:17-21

انبساط کره زمین
1. Inflation Theory
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پراکندگی خشکی ها در کره زمین

در ابتدا نظریه واگنر با مخالفت هایی روبرو شد ،اما بعدها شواهد نشان دادند کـه حـق
با او بوده است .به عنوان نمونه ف یل های ب یار قدیمی در قـاره هـایی یافـت شـد کـه هـی
ارتهاطی با هم نداشتند .شواهد علمی وزود دارد که به تئوری واگنر قوت میبخشد.ای زملة
وزود کوههای همانند و یک ـان در سـواحل دریاهـای مختلـف اسـتRonald , 1974, ( .
)part2, chapter:20, p:350

شواهد علمی فوق به تنهایی کافی بود تا تئوری«پیوستگی قارهها» را قطعـی سـاید ،امـا
بعد ای اکتشافات علم زاذبه ف یلی 1دیگر زای تردید در مـورد علمـی بـودن تئـوری واگنـر
بــاقی نگذاشــت؛ییرا دانشــمندان ف ــیلشــناس بعــد ای بررســی ف ــیلهــا و ســنگوارههــای
مختلف،توان تند موقعیت هر سریمینی را که در آن اشیا و از ام بـه سـنگواره هـای ف ـیلی
تهدیلشده اند ،مشخص گردانند.
چنانکه بررسی های علم ف یل شناسی با قوانیا «زاذبیت یمینی» نیـز مـورد تأییـد قـرار
گرفته است؛ قوانینی که اثهات میکند قارههای مختلف یمـیا در رویگـاران ب ـیار دور ،نـه
در مکان های فعلی خود بلکه درسـت در مکانهـایی قـرار داشـته انـد کـه تئـوری«دورشـدن
1. Fossil Magnetism
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قارهها ای همدیگر» آنها را مشخص گردانیده است .به نظر می رسد واگه «دحیت» بکار رفتـه
در حدیث مزبـور کـه بـه معنـای ب ـط و گ ـترش داده در نظـر گرفتـه شـد مطـابق مفهـوم
التیا  Driftدر تئوری مذکور است(.افشار ،1393،ج ،2ص  79با تصرف)
ادعای وسط بودن کعهه در یمیا را با توزه بـه معنـایی کـه بـرای «ارض» و «وسـط» ای
حیث مادی در نظر گرفته شد ،مـی تـوان ایـا گونـه تحلیـل کـرد کـه اگـر مـراد ای «ارض»
مجموعة خشکی های یمیا باشد،در یمانی که ایا خشکی هـا بـه صـورت یکچارچـه بودنـد
امکان در نظر گرفتا نقطه وسط برای آن فراهم بود امـا بـا گذشـت یمـان و پراکنـده شـدن
خشکی و ایجاد تغییراتی ای قهیل کم شدن یا امافه شدن به خشکی به نظر مـی رسـد ادعـای
وسط بودن کعهه منتفی است و چنانکه «ارض» را با توزه به سیاقی کـه در حـدیث بـه خـود
گرفته است تنها پهنه ای ای خشکی های یمیا،کـه همـان مکّـه اسـت در نظـر گرفتـه شـود،
منظور ای وسط بودن کعهه در یمیا ،مرکزیت کعهه در مکّه منظور است.
نکته قابل تأمل اینکه آمای پیشرفت علـم نجـوم در زهـان اسـالم در قـرن دوم هجـری
قمری و بر اثر حمایتهای منصور و مأمون خلفای عهاسی بود.ایا دو خلیفه که خود نیـز بـه
علم هیئت و ستاره شناسی عالقه وافری داشتند محیط علمی مناسهی بـرای رشـد دانـشهـای
گوناگون عقلی ای زمله علم نجوم فراهم سـاختند (زـان احمـدی ،1379،ص ،)90-89ایـا
مطلب حاکی ای آن است که تا قهل ای آن مردم فهم چندانی ن ـهت بـه ایـا علـوم نداشـته و
مطرح کردن ایا قهیل م ائل ای معارف پیچیده بوده است که به گفته شخص ابا سنان خود
به دنهال طرح ایا م ائل بوده است و یا ای طریق مالت به وی م تند شده است.
ب) «وسط» در معناي معنوي
«وَسَط» در معنای معنوی به معنای مقام ،منزلت،شـرافت و میانـه روی اسـت .در قـرآن
(نک :بقره )143 :نیزبه همیا معنا آمده است( .مصطفوی ،1360،ج ،13ص )100

چنانکه برای وسط معنای مقام و منزلت در نظر گرفته شود معنای عهـارت « يعِدن َ َعض ن يْع
هِِ ي
ه» علت قرار گرفتا کعهه در باشرافت تـریا مکـان یمـیا (مجل ـی،1403،
ْعهِلَن يع
نَ َعض َان َ
َ
ج ،54ص )228خواهد بود.
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 .2-2-2-4بررسی واژه «الفرض»
ْعِي َك َ عهِ َفنا ي
ي
ي
ي
عان َه ع»
َ
ای عهارت انتهایی و ذیل روایت «ِلَنن َ
ده عهِ َ َا َ َ
هعِلَِن ي عهِ ََّشن ياِ َعضعهِ ََّْن ياَ َ
برداشت های متفاوتی ارائه شده است؛ برخی آنرا فرییه حج دان ته و علت اینکه کعهه باید
وسط یمیا باشد را برابری اهل مشرق و مغرب در لزوم ادای فرییـه حـج مـی داننـد(ذههی
تهرانی، 1380،ج ،2ص )283و بعیی دیگر علت وسط بودن کعهه را ت ـاوی م ـافت اهـل
مشرق و مغرب دان ته اند؛ یعنی ای هر زانب که قصد کعهه کننـد م ـافت ن ـهت بـه زمیـع
م اوی باشد (آقا نجفی ،بی تا ،ج ،2ص.)323
با نظر به معنای لغوی «الفرض» که در اصل به معنای تقدیر و اندایه گیری معـیا اسـت
و ای لوایم آن الزام ،تکلیف و ایجـاب است(مصـطفوی ،1360،ج ،9ص  )59و بـه احکـام و
دستورات الهی که بر پیروان هر مکتـب وازـب شـده اسـت فـرالض اطـالق مـیشـود(رامب
اصفهانی ،1426،ص )630می توان گفت برداشت صحیح ای واگه مزبور برابری اهل شرق و
مرب در ادای فرمیه حج است.
 .2-2-2-5بررسی واژه «سواء»
ســواء ای مــاده «ســوی» بــه معنــای تعــادل و برابــری در کمیــت و کیفیــت ذکــر شــده
است(مصطفوی1360،ش ،ج ،5ص )280چنانکه برای«سواء» معنای مادی آن در نظر گرفتـه
شود به نوعی تهییا کننده معنای وسط است،در ایا صورت مفهوم عهارت اینگونه مـیشـود
منظور ای وسط بودن کعهه در یمیا به ایا معناست که کعهه در مکانی واقع شـده اسـت کـه
ای لحات زغرافیایی ای شرق و مرب به یک فاصله است.
اگر برای «سواء» معنای کیفی در نظر گرفته شود میتـوان گفـت مفهـوم آن در عهـارت
آن است که اهل شرق و مرب عالم در انجام اعمال عهادی با یکدیگر م اوی و برابرند الهته
چون سیاق در بیان م ئله حج اسـت،مراد برابـری و م ـاوات شـرق مـرب عـالم در م ـئله
عهادی حج خواهد بود،چنانکه در قرآن نیـز« ،اِِ ننعِيِان ياعان ه ي
عهِِكن َ عف يننعضهِِن د» (حـج)25 :
ََ َ
َ
منظور واگه «سواء» آن است که احکام خانه خدا برای همه یک ان است.
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 .2-2-2-6بررسی واژه «ریح»
ای واگگان دیگری که می تـوان بـا برداشـت صـحیح ای معنـای آن بـه تهیـیا بهتـری ای
ادعای مطرح شده پرداخت،بررسی معنای واگه «ریح» اسـت.ریح ای مـاده روح و در قـرآن
کــریم بــه معنــای باد،رایحــه (یوســف )94:و شــکوه و قــدرت (انفــال )46 :بکــار رفتــه
است(.مصطفوی،1360،ج ،4ص)278
کارکرد ریح در قـرآن دو گونـه اسـت ،یمـانی کـه در هیئـت زمـع ظاهرشـده اسـت
کارکردی نعمت گونه داشـته و پیـام آور رحمـت الهـی اسـت(رک :اعـراف 57:؛حجـر2:؛
فرقــان48:؛نمــل63:؛ روم  )46و یمــانی کــه بــه صــورت مفردبــه کاررفتــه اســت مالهــاً
بیانگرکـــارکردی مخـــرب اعـــم ای مشـــقت ،هالکـــت ،ابـــتال و امتحـــان اســـت(رک:آل
عمران117:؛یـونز22:؛ احقـاف24:؛ فصـلت( .)16:مصـطفوی،1360،ج ،4ص279؛ رامـب
اصفهانی ،1426،ص) 370
واگه «ریح» در حدیث مزبور به صورت مفرد ذکر شده است و ترزمـه اینگونـه ذکـر
شده « هر بادی در دنیا ای آنجا می وید» همان گونه که ذکـر شـد کـاربرد ریـح بـه صـورت
مفرد مالهاً بیانگر مشقت ،عذاب است.ای آنجا که کعهه مظهر رحمت الهی اسـت نمـی تـوان
گفت هالکت و عذاب ای خانه کعهه میآید .به نظر می رسد تهییا صحیح ای معنای ریـح در
حدیث در نظر گرفتا معنای شوکت و قـدرت بـرای آن اسـت چـرا کـه خانـه کعهـه منشـاء
برکت ،عامل هدایت و محور قیام و پایداری است و تا یمانی که پا برزاست دیا اسالم نیز
پابرزاست.
 .3بازخوانی تحلیلی روایت مرکزیت کعبه در زمین
بـا توزــه بـه بررســی صـورت گرفتــه پیرامـون معنــای مفـردات و منطــوق روایــت ،در
دیدگاهی تحلیلی می توان با دو رویکرد مادی و معنوی به بایخوانی روایت پرداخت:
همانگونه که ذکر شد در رویکرد مادی چنانکه مراد ای«ارض» مجموعة خشـکی هـای
یمیا باشد و مراد ای «دحو» گ ترش یمیا و ایجاد خشکی ها در یمیا باشد،یمانی کـه ایـا
خشکی ها به صورت یکچارچه بودند بر اساس نظریه واگنر امکان در نظر گرفتا نقطه وسـط
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برای آن فراهم بود اما با گذشت یمان ایا امکان منتفی اسـت و اگـر«ارض» را بـا توزـه بـه
سیاقی که در حدیث به خود گرفتـه اسـت تنهـا پهنـه ای ای خشـکی هـای یمـیا -مکـه -در
نظرگرفته شود ،منظور ای وسط بودن کعهه در یمیا،مرکزیت کعهـه در مکّـه منظـور اسـت و
واگه «سواء» در معنای مادی نیز تهییا کننده معنای وسط خواهد بود.
اما در رویکرد معنوی و با در نظـر گـرفتا معنـای مقـام و منـزل بـرای واگه «وسـط»در
روایت مزبور،معنای روایت پرسش ای علت قـرار گـرفتا کعهـه در شـریف تـریا مکـان هـا
خواهد بود و با در نظر گرفتا معنای کیفی برای «سواء» مراد برابری و م اوات شرق مـرب
عالم در فرییه عهادی حج در ایا مکان مقدس خواهد بود ،مکـانی کـه بـا در نظـر گـرفتا
معنـای شـوکت و قـدرت بـرای واگه «ریـح» منشـاء برکـت ،عامـل هـدایت و محـور قیـام و
پایداری است و تا یمانی که پا برزاست دیا اسالم نیز پابرزاست.
نظر به اینکه معموال ادیان ،قائل به وسط انگاری و مرکزیت برای اماکا دینی و معابـد
اصــلی خــود ه ــتند (الیــاده ،1375 ،ص  )33ای میــان امــاکا مقدس،خانــه کعهــه ای تقــدس
باالتری برخوردار است در واقع کعهه نه تنها به عنوان قهلـه م ـلمانان بلکـه بـه عنـوان اولـیا
معهد برای عهادت همگانی (آل عمران )96 :برپا شد و بنـا بـر روایـات اسـالمی نقطـه آمـای
گ ترش یمیا و توسعه خشکی و تجلی مقدس اراده الهی برای حیات ان ان در یمیا اسـت
و همیا امر بر عظمت و شرافت ایا مکان می افزاید و روایـت مزبـور بـیش ای آنکـه وسـط
بودن کعهه در یمیا ای حیث مادی را مورد نظر داشته باشد ،مرکزیت معنوی کعهه بـه عنـوان
مرکز ادیان توحیدی عالم را مورد نظر دارد.
نقش کعهه بـه عنـوان مرکـز عهـادت م ـلمانان حلقـه ارتهـاط اسـالم و ادیـان ابرهیمـی
است،بنابریا اصل و منشاء ادیان توحیدی است ،بنیانگذاری و تعییا ابعاد و شکل کعهـه بـه
هدایت خدای سهحان بود (الحج)26:به عهارتی بنای کعهه بـا مهندسـی وحیـانی و بـه دسـت
حیرت ابراهیم (ع) به عنـوان فـردی کـه بـه فرمـوده قـرآن م ـلم،کریم،حنیف و میانـهرو
بود،به عنوان نماد توحید و اعتدال بنا شد و بنیانگذارن آن مـأمور شـدند تـا خانـه کعهـه را ای
شرک و پلیدی پاک کرده و نگذارند هی آثاری ای شرک در آن راه یابد (الهقره)125:
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در اسالم م لمانان زملگی به مرکزی واحـد متوزـه ه ـتند.در حقیقـت تنهـا خانـه
کعهه است که به هنگام توزه و نمای م لمانان به صورت واقعی نیـز بـه عنـوان مرکـز توزـه
ان ان ها قرار گرفته ایفای نقش می نماید .کعهه،مرزع عموم مردم نـه فقـط م ـلمان هـا «ضهي ع

عَث نَ عِيِا ياعضهََ » (بقره )125:واگه « ََث نَن ع » بـه معنـای مرزـع اسـت و تـایآن تـای
َا ََِِ عهَِِ َ
ََ
مهالغه است (مصطفوی ،1360،ج،2ص)36؛ یعنی ایا خانه ،مرزع مکرر مردم اسـت.مرزع،
زایی را گویند که ان ان ای آنجا آمده و به آنجا بایمیگردد.

بر ایا اساس ،وطا اصلی مردم کعهه(نماد توحیدی مردم) است و وقتی ان ان به سوی
کعهه میرود یا رو به کعهه میکند گویا به اصل خـود رزـوع کـرده اسـت ،بنـابرایا ،کعهـه
مظهر فطرت توحیدی ان ان است و حالت اصلی ان انها رزوع به کعهـه بـوده و ک ـی کـه
رو ای کعهه برتابد ،گویا ای حالت اصلی خود برگشته است.
به فرمـوده قـرآن کـریم هـر قـوم قهلـه و زهـت خـاص خـود را دارد(الهقـره)115 :
م یحیان ،شرق و یهودیان ،مرب را قهله خویش گزیده اند و ای ایا زهت کعهه کـه نـه قهلـه
العشناَيد َعضعالع ََانيدن »(نــور )35 :بــوده و بــرای
یهــود اســت و نــه قهلــه نصاری،مصــداق بــاری « َ
م لمانان نمای خواندن به سوی کعهه نمادی است که ایشان را ای یهودیت و مـادی گرایـی،
م یحیت و رههانیت متمایز می ساید.
قهله به عنوان مرکز توزه به سوی خدا یک امر قراردادى،اعتهارى و تغییر پذیر است و
بر ح ب اقتیای مصالح هر قوم تشریع شده است؛آنچه مورد اهمیت است هدایت و تربیت
مردم و زداسایی مامنان ای میرشان است(.طهاطهائی،1417 ،ج 327 ،1با تصرف و تلخیص)
وسط بودن کعهه در یمیا نمادی برای وحدت در فکـر و عقیـده و تمـایز ای یهـود و نصـارا
است.
در مجموع می توان گفت مرکزیت کعهه در یمـیا بـیش ای آنکـه پایـه علمـی داشـته
باشد ای پایه ای اعتقادی برخوردار است و مراد ای وسط بـودن کعهه،شـرافت ایـا مکـان بـر
روی یمیا است ،کعهه نمادی برای توحید و میانـه روی و ن ـهت بـه سـایر مکـان هـا دارای
شرافت است و به نوعی مرکز اعتقادی عالم مح وب میشـود ،بـه عقیـده نگارنـده در نظـر
گرفتا معنای معنوی برای «وسط» ارزح است چرا کـه صـرف موقعیـت زغرافیـایی خـاص
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برای کعهه آن را ای سایر مکـان هـا ممتـای نمـیکنـد ،ایـا روح و عظمـت و ویژگـی هـای
منحصر به فرد کعهه است که یمیا آن را ای سایر مکان ها ممتای ساخته است.
نتیجهگیري
مدعیان مرکزیت کعهه در یمیا بر ایا عقیدهاند که کعهـه مکرمـه ای حیـث زغرافیـایی
در مرکز یمیا واقع شده است،مقاله حامر بر آن شد تا با بررسی روایتی که به ایا مومـوع
در میان روایات شیعه مطرح شده بچرداید ،موموع مزبـور مـما پرسشـی مطـرح شـده کـه
محمد با سنان  ،در ذیل م ائلی ای امام رما (ع) ،زویا شده است.
مطالعه حامر با بررسی سندی به ایا نتیجه رسید حدیث مورد نظر به لحـات سـندی ای
اعتهار الیم برخوردار نی ت و راویان املب مجروحاند.
در بایخوانی متا روایت،با رویکرد علمی و اعتقادی به م ئله مرکزیت کعهه در یمیا
پرداخته شد ،همانگونه که بیان شد روایت مزبـور ،روایتـی تقطیـع شـده ای روایـت کـاملی
است که شیخ صدوق در کتاب عیون اخهارالرما (ع) ای محمد با سـنان ای امـام رمـا (ع)
روایت کرده است و در سایر آثار شیخ صدوق ونیز در وسائل الشیعه به صورت تقطیع شـده
و ای یک طریق واحد گزارش شده است.
به نظـر مـیرسـد طهقـهبنـدی حـدیث مربوطـه در میـان طهقـه احـادیثی کـه بـه م ـئله
دحواالرض میپرداید سهب شده است که ایا روایت تقطیع شود و پیامد آن ابهـام در فهـم
حدیث و م ئله مرکزیت کعهه در یمیا باشد.گرچه قرآن پدیده «دحواالرض» را در آیه 31
سوره نایعات تأیید میکند امـا در قـرآن آیـهای مهنـی بـر مرکزیـت کعهـه در یمـیا وزـود
ندارد،در کتب حدیثی نیز تا قهل ای قرن چهارم ،فقط شیخ صدوق (ره) آن را نقـل نمـوده و
دیگران نیز ای او نقل کردهاند.
مما بررسی محتوایی حدیث و بررسی واگگان و ترکیبهای بکـار رفتـه در بافـت
کامل خود نه فقط بخش تقطیـع شـده و بـا فـرض صـدور حـدیث ای زانـب امـام رمـا (ع)
میتوان گفت چنانکه «وسط بودن کعهه در یمیا» ای حیث علمی سنجیده شـود بـا توزـه بـه
بافت کامل حدیث ،مراد ای«االرض» مکّه اسـت،همچنیا منظـور ای «وسـط» بـودن کعهـه در
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یمیا ،مرکزیت کعهه در مکّه بوده و واگه «سواء» نیز بـه نـوعی تهیـیا کننـده معنـای «وسـط»
خواهد بود.
اما اگر محتوای روایت ای حیث معنوی و اعتقادی مورد بررسـی قـرار گیـرد ،مـراد ای
ارض چه کل خشکیهای یمیا باشد و چه پهنهای ای آن و یا حتی به زهت توسعه معنـایی،
معنای ایا واگه ،کره یمیا در نظر گرفته شود ،کعهه به عنوان مرکز توزـه م ـلمانان نمـادی
برای توحید و میانهروی و ن هت به سایر مکانها دارای شرافت و منزلـت اسـت و بـه نـوعی
مرکز اعتقادی م لمانان عالم مح وب میشود؛ مرکزیت کعهه در یمیا بـیش ای آنکـه پایـه
علمی داشته باشد ای پایهای اعتقادی برخوردار است و مراد ای وسط بودن کعهه ،شرافت ایـا
مکان مقدس بر روی یمیا است.
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