تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه
محمدجواد

حسنی8

چکیده
اعتکاف یکی از شاخصترین نمادهای عبودیت و دنیاگریزی در اسالم بهشمار میرود که اهتمام ویژۀ
معصومان^ در پاسداشت آن ،کمنظیر است .در میان احکام و آداب اعتکاف ،مکان آن ،اهمیت
تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

ویژهای دارد« .مسجد» بهعنوان مکانی مشخص برای انجام این عبادت ،تعیین شده اما در اینکه
کدام مسجد مورد نظر شارع است ،اختالفنظرهایی وجود دارد .چندگانگی نظرات فقهی ،معلول
اختالف در روایات این باب است .برخی روایات بهطور مشخص و انحصاری از مسجد الحرام ،مسجد
النبی ،مسجد کوفه ،بصره و یا مدائن بهعنوان مکان اعتکاف ،نام بردهاند؛ دستۀ دیگر ،مسجد جامع
هر شهر را بهصورت مستقل و یا در کنار مساجد قبلی معرفی کردهاند؛ تعدادی هم وقوف در مسجد
جماعت را با ویژگیهای خاص ،برای انجام یک اعتکاف مشروع ،شرط دانستهاند .در این نوشتار
تالش شده با روشی نوآورانه ،روایات مربوطه را بر اساس محتوا در سه دستۀ پیشگفته ،چینش کند
و نظرات فقهی هر دسته را مرور نماید و در پایان با هدف رسیدن به مراد واقعی معصوم ،اسباب
اختالف این روایات را شناسایی کرده و به تحلیل و بررسی آنها بپردازد.

واژگان کلیدی
اعتکاف ،مسجد الجامع ،مسجد الجماعة ،فقه الحدیث ،اختالف الحدیث

مقدمه
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل مطرح در موضوع اعتکاف ،مکان آن است .در دیگر مسائل
اعتکاف تقریبًا اختالف چندانی بین فقهای شیعه با علمای عامه وجود ندارد .از آنجا که کتاب و سنّت
اصلیترین منابع برداشت احکام شرعی هستند ،الزم است که منشأ اختالفها را در آنها جستجو
نمود .گاهی اختالف در شیوه برداشت از آیات و روایات است و گاهی اختالف ظاهری در خود متون
وجود دارد و گاهی نیز عوامل بیرونی و پیشفرضها ،فقیه را بهسوی نظری سوق میدهد .در موضوع
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مکان اعتکاف ،عالوه بر نقش آفرینی مبانی فقهی ،گوناگونی متون روایی نیز در اختالف فتاوا تأثیر
داشته است .رفع اختالف از ظاهر متون مقدس ،میتواند بخش عمدهای از مشکالت را حلوفصل
نماید و نظرات را به یکدیگر نزدیکتر نماید.
افزایش نیاز جامعه به معنویت و استقبال روزافزون مردم و جوانان از عباداتی همچون اعتکاف،
ضرورت بررسی مسائل شرعی آن را دوچندان میکند .تحقیقاتی که تاکنون پیرامون این مسئله انجام
شده در قالب کتاب ها و جوامع فقهی بوده و توجه کمتری به متون روایی این مسئله شده است.
شناخت اسباب اختالف بین روایات یک موضوع ،به تحلیل محتوای آنها کمک بزرگی خواهد نمود.
در این نوشتار تالش میشود با دستهبندی و تحلیل محتوایی روایات مربوط به مکان اعتکاف از
اختالفات موجود در آن کاست .بر همین اساس ،در ابتدا همه روایات مربوط به مکان اعتکاف
گردآوری و در قالب سه دسته ،تقسیمبندی شدهاند .تعیین و تصریح به نام برخی از مساجد خاص و
دسته ،به فتوای فقهی فقهای متقدم که مبتنی بر آن روایات بوده اشاره شده تا تأثیرگذاری روایات
در نظرات فقهی بهخوبی نشان داده شود .در ادامه ،مفاهیم و مقوالتی که سبب این چندگانگی شدهاند
بررسی و تحلیل میشود.

الف) گونهشناسی روایات
قابل توجهی دارند .یکی از مسائل اعتکاف ،مکان آن است که روایات متعددی را به خود اختصاص
داده و در سه گروه ،دستهبندی میشود .در این بخش ضمن ارائه دستهبندیهای روایی ،بیان و
نظرات فقهی متأثر از آنها نیز مطرح خواهد شد.

دستۀ اول :مساجد خاص و معیّن
تعدادی از روایاتِ مربوط به مکان اعتکاف از مساجد مشخصی نام میبرد و انجام اعتکاف را در
آنها مشروع میداند .برخی از آنها نیز بهگونهای صادر شدهاند که نوعی انحصار در مساجد معیّن را
القا میکنند .در ادامه روایات این دسته ارائه میشود.
 .9اعتکاف در مساجد سهگانه
برخی از احادیث مکان اعتکاف را فقط سه مسجد معرفی نموده؛ مانند روایتی که داود بن سرحان
از امام صادق× نقل کرده است:

َاف إِ ََّل فِی ا حل ِع ح ِ
ین ِم حن َش حه ِر َر َم َض َ
ات
ََل اعحتِك َ
ان َو َق َال إِ َّن َعلِی ًا َص َل َو ُ
َش َ

ول ََل َأرى ِ
َان ی ُق ُ
اَّللَِّ َع َل ِیه ك َ
َاف إِ ََّل فِی اْلحسجداْلرام َأ حو َم حس ِج ِد
اَلعحتِك َ
َ
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روایات امامیه در باب اعتکاف بیش از روایات عامّه است .همچنین از لحاظ محتوایی نیز گستردگی

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

یا عناوین عام مانند مسجد جامع و مسجد جماعت ،موضوعِ محوری این روایات است .در ضمن هر

ول َأو مس ِج ٍد ج ِام ٍع و ََل ینحب ِغی ل ِ حلمعتَكِ ِ
الرس ِ
ف َأ حن خی ُحر َج ِم َن اْلحَ حس ِج ِد إِ ََّل
ُ ح
َ
َ
َ
ح َ ح
َّ ُ
ِ
اج ٍة ََل ُبدَّ
ْل َ
َ

ك1.
ِمنحها ُثم ََل جیلِس حتَّى یر ِجع و اْلحَر َأ ُة ِم حث ُل َذلِ َ

َ

ح ح َ

َّ

ح

َ َ

ح

طبق این روایت از امیرمؤمنان× گزارش شده که اعتکاف تنها در مسجدالحرام ،مسجدالنبی و
مساجد جامع صحیح است .از ترکیب «ال» و «اال» نیز میتوان نوعی انحصار را برداشت کرد .البته
این انحصار میتواند مطلق نباشد بلکه حصر اضافی باشد که میتوان افضلیت و یا اکملیت افراد را از
آن برداشت نمود.
شیخ طوسی& نیز حدیث مذکور را با تفاوتهایی در متن و سند آورده و همان سه مسجد را
مکان اعتکاف شمرده است:

تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

ِ ِ
َن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َالُ :سئِ َل ِ
عَن
الص َّباحِ ا حلكنَانی ع ح
َ ...ع حن َأبِی َّ
اَلعحتِك ِ
ِ
ان فِی ا حل َع ح ِ
َان ی ُق ُ
َش َق َال إِ َّن عَ لِی ًا× ك َ
َاف فِی َر َم َض َ
ول ََل َأ َرى
ِ
َاف إِ ََّل فِی اْلحسجداْلرام َأ حو فِی مس ِج ِد الرس ِ
ول َأ حو فِی َم حس ِج ٍد
اَلعحتِك َ
َّ ُ
َ ح
ج ِ
امعٍ3.
َ

 .2اعتکاف در مساجد چهارگانه
در برخی روایات صالحیت برگزاری اعتکاف را فقط در چهار مسجد داسته است؛ مانند روایت:

اَلعحتِك ِ
َن ِ
اْل َلبِی َع حن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َالُ :سئِ َل ع ِ
...ع ِ
َاف َق َال ََل
َن ح َ

یص ُلح ِ
َاف إِ ََّل فِی اْلحسجداْلرام َأ حو مس ِج ِد الرس ِ
ول ص َأ حو
اَلعحتِك ُ
ح ُ
َّ ُ
َ ح
مس ِج ِد ا حل ُكو َف ِة َأو مس ِج ِد َ َ ٍ
اعَة و تَصوم ما دمت معتَكِف ًا1.
َج َ ُ ُ َ ُ ح َ ُ ح
ح َ ح
َ ح

طبق این روایت ،امام صادق× صحت اعتکاف را تنها در چهار مکان مسجدالحرام ،مسجدالنبی،
مسجد کوفه و مسجد جماعت دانستهاند.
 .3اعتکاف در مساجد پنجگانه
برخی روایات مکان اعتکاف را پنج جا میشمارد؛ مانند روایت ذیل که راوی مشروعبودن
اعتکاف در مساجد بغداد را از امام صادق× مورد پرسش قرار داده که حضرت مالکی را بیان
می کنند و آن مسجد جماعتی است که امام عادل در آن نماز جماعت خوانده باشد .حضرت در
ادامه ،اعتکاف در مسجد کوفه ،بصره ،مدینه و مکه را بدون اشکال میدانند.
 .1الکافی ،ج ،1ص.822
 .3تهذیب ،ج ،1ص.158
 .1الکافی ،ج ،1ص.822
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َ ...ع حن ُع َم َر حب ِن ِیزیدَ َق َالُ :ق حل ُت َِلَبِی َع حب ِداَّللَِّ× َما َت ُق ُ
ول فِی
ِ
ِ ِ ِ
ض مس ِ
َاف إِ ََّل فِی َم حس ِج ِد
اج ِد َها َف َق َال ََل اعحتِك َ
اَلعحتكَاف بِبَ حغدَ ا َد فی َب حع ِ َ َ
ََجَاع ٍَة َقدح ص ََّل فِ ِیه إِمام َعدح ٌل بِص َال ِة ََج ٍ
َف فِی
َاعَة َو ََل َب حأ َس َأ حن ی حع َتك َ
َ
َ
َ ٌ
ِ
ِ ِ
ك َة9.
ِص ِة َو َم حس ِج ِد اْلحَ ِدین َِة َو َم حس ِج ِد َم َّ
َم حسجد ا حل ُكو َفة َو ا حل َب ح َ

شیخ طوسی& روایتی را اینگونه آورده است:

شیخ طوسی& روایت اول را از کلینی گزارش کرده با این تفاوت که مسجد بصره در آن قید
نشده اما شیخ با سند علی بن حسن بن فضال مسجد بصره را نیز به مساجد مجاز ،میافزاید.
مرحوم صدوق روایت قبل را با همان سند و با تفاوتهای جزئی در متن ،گزارش کرده است؛
سپس در روایت بعدی که به عنوان تکمله آورده ،مسجد مدائن را هم به مصادیق چهارگانه و
«مسجد جماعة» افزوده است.

...عَ حن ُع َم َر حب ِن ِیزیدَ َق َالُ :ق حل ُت َِلَبِی َع حب ِداَّللَِّ× َما َت ُق ُ
ول فِی
ِ
ِ ِ ِ
ض مس ِ
ف إِ ََّل فِی َم حس ِج ِد
اج ِد َها َق َال ََل َت حعتَكِ ح
اَلعحتكَاف بِ َب حغدَ ا َد فی َب حع ِ َ َ
ََج ٍ
َف فِی َم حس ِج ِد
َاعَة َقدح َص ََّل فِ ِیه إِ َما ٌم َعدح ٌل ََجَاعَ ًة َو ََل َب حأ َس بِ َأ حن ی حع َتك َ
ِ
ِص ِة َو َم حس ِج ِد اْلحَ ِدین َِة َو َم حس ِج ِد َم َّك َة.
ا حل ُكو َفة َو ا حل َب ح َ
ن2 .
َو َقدح ُر ِوی فِی َم حس ِج ِد اْلحَدَ ائِ ِ

 .9الکافی ،ج ،1ص.822
 .2تهذیب ،ج ،1ص.158
 .2الفقیه ،ج ،1ص .811مجلسی اول معتقد است که امام حسن× در مسجد مدائن نماز جماعت خوانده است (روضة المتقین،
ج ،3ص.)151
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 .0اعتکاف در مساجد ششگانه

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

...عَ حن ُع َم َر حب ِن ِیزیدَ َق َالُ :ق حل ُت َِلَبِی َع حب ِداَّللَِّ× َما َت ُق ُ
ول فِی
ِ
ِ ِ ِ
ض مس ِ
َاف إِ ََّل فِی َم حس ِج ِد
اج ِد َها َف َق َال ََل اعحتِك َ
اَلعحتكَاف بِ َب حغدَ ا َد فی َب حع ِ َ َ
َف فِی
ََجَاع ٍَة َقدح َص ََّل فِ ِیه إِ َما ٌم َعدح ٌل َص َال َة ََجَاع ٍَة َو ََل َب حأ َس َأ حن ی حع َتك َ
َم حس ِج ِد ا حل ُكو َف ِة َو َم حس ِج ِد اْلحَ ِدین َِة َو َم حس ِج ِد َم َّك َة.
ِ
ِ ِ
اْلس ِن حب ِن َف َّض ٍ
َن ُمُ ََّم ِد حب ِن َعلِی ِ
اْل َس ِن
ال ع ح
عَن ح َ
َو فی ِر َوایة عَلی حب ِن ح َ َ
جدَ ا حلبِص ِة2.
وب َع حن ُعمر حب ِن ِیزیدَ ِم حث َل َذل ِ َك َو زَ ا َد فِ ِیه مس ِ
حب ِن َُم ح ُب ٍ
َ ح
ََ
َ ح َ

بنا بر روایات این دسته ،نام مسجدالحرام ،مسجدالنبی ،مساجد کوفه ،بصره و مسجد مدائن
بهعنوان مکانهای مشخص برای اعتکاف معرفی شدهاند .البته در کنار اینها نام مسجد جامع و
مسجد جماعت نیز به چشم میخورد که در ادامه بررسی خواهند شد.
برداشت فقهای متقدم شیعه از این دسته روایات چنین است که مسجد جامع و جماعت را یکی
دانسته و اقامه نماز جمعه توسط معصوم را در آن شرط دانستهاند؛ یعنی اعتکاف تنها در مساجدی
جایز است که پیامبر| و یا امام معصوم× در آن نماز جمعه اقامه کرده است .شیخ صدوق نیز
در «المقنع» پس از نامبردن از مساجد مخصوص  -مکه ،مدینه ،کوفه ،بصره و مدائن  -مینویسد:
و الع ّلة فی ذلك أنّه َل یعتكف إَلّ فی مسجد جامع َجع فیه إمام
عدل و قد َجع النّبی| بمكة و اْلدینة و أمریاْلؤمننی× فی هذه
اْلساجد1.

دیگر فقیهان نیز به همین صورت مسجد جماعت را تقیید زده و غالبًا چهار مسجد 5را بهعنوان
تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

مصداق انحصاری برای مکان مجاز اعتکاف مشخص کردهاند 81.برخی از فقها ،این نظر را از منفردات
امامیه دانسته 88و از آن به اجماع تعبیر کرده که موافق احتیاط نیز هست 81.در مقابل ،برخی مانند
ابنأبیعقیل فقط مسجدبودن را شرط صحت اعتکاف میداند 83که به رأی غالب اهلسنّت نزدیک
ساجد  81چنین برداشت کرده و «الف و الم» در
است؛ چراکه آنها از آیۀ َو أ َ ْنت ُ ْم عا ِكفُونَ فِی ْال َم ِ
«المساجد» را دال بر «استغراق» میدانند؛ 89اما فقهای امامیه «الف و الم» را «عهد» دانسته که
اشاره به همان مساجد اربعه

دارد82.

محقق حلی& اعتکاف در مسجد جامع را کافی دانسته و فتوای مساجد چهارگانه را بهصورت
«قیل» گزارش میکند 82.همچنین صاحب وسائل پس از ذکر این روایات مینویسد:

 .1المقنع ،ص.115
 .5کشف الرموز ،ج ،8ص« ،382أن علی بن بابویه جعل (موضع جامع البصرة) (مسجد المدائن) و ابنه محمد جعله خامسا».
 .81ر.ک :الخالف ،ج ،1ص119؛ النهایة ،ص828؛ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة ،ص812؛ إرشاد األذهان ،ج ،8ص319؛ تحریر
األحكام ،ج ،8ص911؛ قواعد األحكام ،ج ،8ص ،351الدروس الشرعیة ،ج ،8ص.151
 .88االنتصار ،ص.855
 .81غنیة النزوع ،ص.812
 .83تذکرة ،ج ،2ص.111
 .81البقره.812 ،
 .89تذکرة ،ج ،2ص.111
 .82ر.ک :جامع الخالف ،ص.821
 .82مختصر النافع ،ص.23
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ولَ :ه َذا َُم ُحم ٌ
َأ ُق ُ
ول َ
عََل ا حل َف حض ِل َو ا حلك َََم ِل َْل ِا َت َقدَّ َم َو ك ََذا َما ت ََض َّم َن
ِ
طب ِة81.
اجلُ ُم َع ِة َو ح
اط ح
ُّت َ
اْلُ ح َ
حاش َ

شیخ حرّ عاملی دربارۀ روایات نهی از اعتکاف در مساجد بغداد معتقد است منظور سؤالکننده و
امام× ،مساجدی بوده که جامع نبودهاند و مراد از امام عدل ،اعم از امام معصوم و غیر معصوم
است .همچنین نماز را هم شامل صالة یومیه و جمعه میداند؛ لذا مساجد چندگانه بهعنوان
افضلاالفراد این عنوان (مسجد جامع یا جماعت) بهشمار میروند؛ چراکه امام معصوم در آنها اقامه
نماز جمعه کرده است85.

دستۀ دوم :مسجد جامع
تعدادی از روایات یا بهصورت مستقل و یا پس از نامبردن و تصریح به مساجد چندگانه« ،مسجد
جامع» را نیز یکی از مکانهای جایز برای انجام یک اعتکاف مشروع معرفی کردهاند .در ادامه این
 .9انحصار اعتکاف در مسجد جامع
روایت ذیل بهروشنی و صراحت ،از سوی امام صادق× جواز اعتکاف در مسجد جامع را بیان
کرده است.

اجل ِ
امعِ11.
اْلحَس ِج ِد ح
ح

َ

البته مسجد با «الف و الم» ذکر شده که جای تأمل است .در صورتی که «الف و الم» برای
استغراق باشد می تواند مؤید این نظر باشد که اعتکاف در همه مساجد جامع مشروع است .اگر «الف
و الم» برای عهد باشد میتواند اشاره به نوع خاصی از مساجد جامع داشته باشد.
شیخ طوسی& روایتی را اینگونه آورده است:
ِ
َن عَ لِی حب ِن ِع حم َر َ
ف
َن َأبِ ِیه َق َال :اْلحُ حعتَكِ ُ
ان َع حن َأبِیعَ حبداَّللَِّ ع ح
...ع ح
اجل ِ
ِ ِ
یعتَكِ ُ ِ
امعِ18.
ح
ف فی اْلحَ حسجد ح َ

روایت مزبور نیز با عبارت متفاوت ،همان محتوای روایت نخست این دسته را بیان میکند.

 .81وسائل الشیعه ،ج ،81ص.911
 .85وسائل الشیعه ،ج ،81ص.911
 .11الکافی ،ج ،1ص.822
 .18تهذیب ،ج ،1ص.151

45

سال چهارم ،شمارۀ چهاردهم ،پاییز 8111

...ع ِ
َاف إِ ََّل بِ َص حو ٍم فِی
اْل َلبِی َع حن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َالََ :ل اعحتِك َ
َن ح َ

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

روایات مرور میشود.

 .2مسجد جامع در کنار دو مسجد خاص
روایتی مسجدالحرام ،مسجدالنبی و مسجد جامع را با «أو» در کنار یکدیگر قرار داده است.
مسجد جامع بهصورت نکره بیان شده و میتواند بر مساجد جامع همه شهرها نیز حمل شود.

ِ
ِس َح َ
َاف إِ ََّل فِی
ان عَ حن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َالََ :ل اعحتِك َ
َ ...د ُاو َد حب ِن ح

ا حل ِع ح ِ
َان ی ُق ُ
ات اَّللَِّ عَ َل ِیه ك َ
َشی َن ِم حن َش حه ِر َر َم َض َ
ول ََل
ان َو َق َال إِ َّن َعلِی ًا َص َل َو ُ
َأرى ِ
َاف إِ ََّل فِی اْلحسجداْلرام َأ حو مس ِج ِد الرس ِ
ول َأ حو َم حس ِج ٍد
اَلعحتِك َ
َّ ُ
َ ح
َ
ج ِ
امعٍ11. ...
َ

بر اساس روایات این دسته ،مسجد جامع بهصورت مستقل و یا در کنار مساجد چندگانه برای
اعتکاف مجاز شمرده شده است.
عدّهای نیز در میان فقهای امامیه مسجد جامع را برای معتکفشدن کافی میدانند؛ مانند شیخ
تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

مفید&:
و ََل ی ُكو ُن ِ
م13.
َاف إِ ََّل فِی اْلحَس ِج ِد حاَلَ حع َظ ِ
اَلعحتِك ُ
َ

ح

در ادبیات روایی ،مواردی یافت میشود که از مسجد جامع به مسجد اعظم تعبیر شده

است11.

شیخ طوسی نیز در شرح روایی این عبارت استادش ،دو روایتِ صحت اعتکاف در مسجد جامع و
مسجد جماعت را نقل کرده 19و منظور شیخ مفید از مسجد اعظم را روشن نموده است.
محقق حلی نیز انحصار در مساجد چهارگانه را نمیپذیرد و چنین مینویسد:
و أما اَلعتكاف فی غری اْلساجد اَلربعة فقد أجازه بعض
اَلصحاب فی مساجد اجلوامع دون غریها و اختصاصه باَلربعة فیه
توقف12.

ِ
اْل َس ِن
 .11الکافی ،ج ،1ص822؛ این روایت با سند و تفاوت جزیی در متن توسط شیخ طوسی نیز گزارش شده است« :عَلی حب ُن ح َ
اَلعحتِك ِ
َن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حب ِن َف َّض ٍ
الصبَّاحِ ا حلكِنَانِی َع حن َأبِی َعبح ِداَّللَِّ ع َق َالُ :سئِ َل ع ِ
َاف فِی َر َم َض َ
ان فِی
ال َع حن ُُم ََّمد حب ِن عَلی َع حن عَلی حب ِن النُّ حع ََمن َع حن َأبِی َّ
ِ ِ
ِ
ول ََل َأرى ِ
اْلرا ِم َأ حو فِی مس ِج ِد الرس ِ
ا حل َع ح ِ
َش َق َال إِ َّن عَلِی ًا× كَا َن ی ُق ُ
ول َأ حو فِی َم حس ِج ٍد َج ِام ٍع» (تهذیب ،ج،1
اَلعحتِك َ
َّ ُ
َ ح
َاف إِ ََّل فی اْلحَ حسجد ح ّ
َ

ص.)158
 .13المقنعه ،ص.323
 .11ر.ک :تهذیب ،ج ،3ص.193
 .19تهذیب ،ج ،3ص.151
 .12ر.ک :الرسائل التسع ،ص192؛ شرائع اإلسالم ،ج ،8ص.895
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محقق& ،افزون بر اینکه اختصاص را نمیپذیرد ،برای تقویت کالم شیخ مفید به روایت دوم
از همین دسته روایات تمسک میکند که مسجد جامع در کنار مساجد دیگر ذکر شده است .همچنین
محقق در «المعتبر» نقل میکند که شیخ طوسی و سید مرتضی مدعی اجماع فرقه بر صحت اعتکاف
در مساجد چهارگانه شدهاند و بهمنظور خدشه در این اجماع ،به قول شیخ مفید ،ابنابیعقیل و «جماعة
من االصحاب» اشاره میکند که اعتکاف در همه مساجد جامع را صحیح میدانند 12.همچنین پا را
فراتر نهاده و مینویسد:
و ما ذهب إلیه اْلفید و أتباعه حسن و هو اَلوَلَ ،لنه أقرب إَل
مطابقة القرآن و أبعد من ختصیصه و اعتكاف النبی صَل اَّلل علیه و آله
و غریه باْلساجد اْلذكورة َل یمنع من غریها و احتجاج الشیخ بإَجاع
الفرقة َل نعرفه و یلزم ذلك من عرف إَجاعهم علیه و كیف یكون إَجاع

محقق حلی& ،اجماع را بهخاطر وجود روایات مخالف و همچنین آراء مخالف فقهایی چون
شیخ مفید نافذ نمیداند .فاضل آبی نیز قول شیخ مفید را برگزیده و چهار دلیل را برای آن برشمرده
است؛ دلیل نخست :همین دسته روایات مورد بحث است .دوم :عمل به مقتضای اصل است و اصل
چندگانه نیز با اجماع داخل در اصل هستند؛ پس الباقی مساجد (یعنی مساجد جامع) تحت اصل باقی
خواهند ماند .سوم :مخالفت کمتر با اصل است؛ لذا مساجد جامع جایز شمرده شدهاند .چهارم :نیز
حمل روایات مساجد چندگانه بر استحباب و افضلیت است؛ چراکه اگر فقط به این روایات عمل شود،
دیگر روایات که مسجد جامع را هم قید کردهاند متروک خواهند ماند؛ اما در صورت افضلیت به هر
دو دسته عمل خواهد

شد15.

صاحب وسائل نیز اعتکاف در مساجد جامع را مجاز میداند ،چراکه امام را شامل امام معصوم و
ل» که در روایات آمده و معنای
غیر معصوم میداند و برای تقویت نظر خود به عبارت «الشَّاهِدِ الْعَدْ ِ
اعم دارد تمسک میکند .همچنین روایاتی را که راوی از حکم اعتکاف در بعضی از مساجد بغداد
سؤال پرسیده و امام آن را جایز ندانسته ،بر مساجد غیر جامع بغداد حمل

 .12المعتبر ،ج ،1ص.231
 .11المعتبر ،ج ،1ص.231
 .15ر.ک :کشف الرموز ج  ،8ص.382
 .31وسائل الشیعه ،ج ،81ص.918
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همان انجام عبادت (اعتکاف) در محل عبادت است .غیر از مسجد جامع از اصل خارج شده و مساجد

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

و اَلخبار عَل خالفه و اَلعیان من فضالء اَلصحاب قائلون بضده11.

اْل َس ُن حب ُن اْلحُ َط َّه ِر ا حل َع َّال َم ُة فِی اْلحُنح َت َهى َن حق ًال ِم حن َج ِام ِع َأ حْحَدَ حب ِن ُمُ ََّم ِد
حَ
اْلُ َص ِ
حب ِن َأبِی ن ح ٍ
َِص َع حن َد ُاو َد حب ِن ح
َاف إِ ََّل
َن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ ع َق َالََ :ل اعحتِك َ
نی ع ح
حت فِ ِ
یه38.
بِصو ٍم و فِی اْلح ِ ِ
ِص ا َّل ِذی َأن َ
َ ح َ

ح

شیخ حرّ عاملی پس از نقل این روایت میگوید که محقق حلی هم از جامع بزنطی این روایت را
گزارش کرده و ظاهرًا نسخه آن بهدست عالمان حله رسیده و این روایت را برای اولینبار گزارش
کردهاند .این احتمال نیز وجود دارد که محدثان پیشین به نسخه و یا روایت اعتنا نکرده باشند .صاحب
وسائل دربارۀ این روایت مینویسد:
ِ ِ
ِ
ِ
اجل ِام ِع فِی غَ ِری اْلحِ ح ِ
َأ ُق ُ
ِص
ولَ :ه َذا َم حبنی ع َََل َعدَ ِم ُو ُجود اْلحَ حسجد ح َ

غَالِب ًا31. ...

تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

جناب حرّ عاملی میخواهد از این روایت چنین برداشت کند که حضرت ،مسجد جامع هر شهری
را برای اعتکاف مجاز دانسته است .بررسیها نشان میدهد که داوود بن الحصین از راویان کوفی
است 33و با توجه به این نکته شاید منظور حضرت از «المصر» همان کوفه باشد؛ بنابراین این روایت
هم میتواند در مقام تأیید جواز اعتکاف در مسجد کوفه باشد .البته از این روایت نمیتوان انحصاری
را برداشت کرد؛ چراکه حضرت به مقتضای حال راوی پاسخ دادهاند و در روایات دیگر ،بقیه مساجد
نیز مشخص شدهاند.
بنابراین روایات این دسته ،به جواز انجام اعتکاف در مساجد جامع تصریح دارند و پیرو آن فقیهانی
نیز به آن فتوا داده اند .بر این اساس ،انحصار مشروعیت اعتکاف در مساجد چندگانه و اجماع ادعایی
بر آن ،شکسته میشود.

دستۀ سوم :مسجد جماعة
تعدادی از روایات مربوط به مکان اعتکاف با عنوان «مسجد جماعة» به مکان جایز برای انجام
اعتکاف اشاره کردهاند .در ادامه این روایت مرور خواهند شد.
 .9انحصار اعتکاف در مسجد جماعة
برخی روایات بهصراحت مسجد جماعت را بهعنوان مکان مشروع برای معتکفشدن تعیین
کرده است.
ِ
الر ِازی َع حن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َالََ :ل ی ُكو ُن
َ ...ع حن ح
حییى حب ِن َأبِیا حل َع َالء َّ
َاف إِ ََّل فِی مس ِج ِد ََجَاع ٍ
َة31.
اعحتِك ٌ
َ ح

 .38وسائل الشیعه ،ج ،81ص.918
 .31وسائل الشیعه ،ج ،81ص.918
 .33ر.ک :نجاشی ،ص895؛ رجال الطوسی ،ص.111
 .31تهذیب ،ج ،1ص.151
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قاضی نعمان مغربی روایت دیگری را آورده که تعبیر آن کمی متفاوت است:

ون ِ
َو َع حن َج حع َف ِر حب ِن ُُم ََّم ٍد× َأ َّن ُه َق َالََ :ل ی ُك ُ
َاف إِ ََّل بِ َص حو ٍم َو
اَلعحتِك ُ
ِ
ج ٍد جیمع فِیه39.
ََل اعحتِك َ
َاف إِ ََّل فی َم حس ِ َ َّ ُ

در این روایت از عبارت «یجمّع فیه» استفاده شده که میتواند اشاره به همان مالک باشد؛ یعنی
هر مسجدی که ویژگی موردنظر را دارد میتواند برای وقوف اعتکاف جایز باشد.
 .2مسجد جماعة در کنار مساجد خاص

عبدهللا بن سنان از امام صادق× نقل کرده است:

از مسجدالحرام است که امام صادق× ضمن پاسخگویی به آن ،مسجدالنبی و مسجد جماعت را
هم در کنار مسجدالحرام معرفی میکنند .حضرت در این حدیث ،توضیحی برای مسجد جماعت
نمیدهد ولی «الف و الم» میتواند اشاره به عهد ذهنی باشد که مراد از آن را روشن میکند.
مرحوم کلینی روایت دیگری را اینگونه آورده است:

اَلعحتِك ِ
َن ِ
اْل َلبِی َع حن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َالُ :سئِ َل ع ِ
...ع ِ
َاف َق َال ََل
َن ح َ

یص ُلح ِ
َاف إِ ََّل فِی اْلحسجداْلرام َأ حو مس ِج ِد الرس ِ
ول ص َأ حو
اَلعحتِك ُ
ح ُ
َّ ُ
َ ح
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت معتَكِف ًا32.
َم حس ِجد ا حل ُكو َفة َأ حو َم حس ِجد ََجَاعَة َو ت َُصو ُم َما ُد حم َ ُ ح

امام صادق× در این روایت پس از ذکر نام مسجدالحرام ،مسجدالنبی ،مسجد کوفه ،مسجد
جماعت را بهعنوان چهارمین مکانِ مجاز برای انجام اعتکاف معرفی کردهاند.

 .39دعائم ،ص ،8ص.112
 .32تهذیب ،ج ،1ص.153
 .32الکافی ،ج ،1ص.822
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محور این روایت و سؤالی که از حضرت پرسیده شده ،نمازخواندن معتکف در شهر مکه و خارج

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

ِ
ِ ٍ
َن َأبِی َع حب ِداَّللَِّ× َق َال َس ِم حع ُت ُه ی ُق ُ
ول
َ ...ع حن عَ حبداَّللَِّ حب ِن سنَان ع ح
ِ
ِ
یوِتا َشا َء َس َوا ٌء َع َل ِیه َص ََّل فِی اْلحَ حس ِج ِد َأ حو
اْلحُ حعتَكِ ُ
ف بِ َم َّك َة َ
یص ِّلی فیای ُب َ
ِ
ِ
وف فِی ِ
غَری َها إِ ََّل َأ حن ی ُك َ
ون فِی َم حس ِج ِد
یص ُل ُح ا حل ُع ُك ُ
یوِتا َو َق َال ََل ح
فی ُب َ
اج ِد ح ِ
ول اَّللَِّ ص َأ حو فِی مس ِج ٍد ِم حن مس ِ
رس ِ
ف
یص ِّلی اْلحُ حعتَكِ ُ
اجلَ ََمعَة َو ََل َ
َ َ
َ ح
َ ُ
فِی ب ٍ
ف بِ َم َّك َة َح ُ
یث
َف فِ ِیه إِ ََّل بِ َم َّك َة َفإِ َّن ُه ی حعتَكِ ُ
یت َغ ِری اْلحَ حس ِج ِد ا َّل ِذی ا حع َتك َ
َ
ِ
ف ِم َن اْلحَس ِ
ج ِد إِ ََّل فِی حاج ٍة32.
حر ُم اَّللَِّ َو ََل خی ُحر ُج اْلحُ حعتَكِ ُ
َ َ
ح
َشا َء َلَ ََّّنَا ُك َّل َها ّ

در حدیثی دیگر ،مساجد خاص بیشتری نام برده شدهاند:

َ ...ع حن ُع َم َر حب ِن ِیزیدَ َق َالُ :ق حل ُت َِلَبِی َع حب ِداَّللَِّ× َما َت ُق ُ
ول فِی
ِ
ِ ِ ِ
ض مس ِ
َاف إِ ََّل فِی َم حس ِج ِد
اج ِد َها َف َق َال ََل اعحتِك َ
اَلعحتكَاف بِبَ حغدَ ا َد فی َب حع ِ َ َ
ََجَاع ٍَة َقدح ص ََّل فِ ِیه إِمام َعدح ٌل بِص َال ِة ََج ٍ
َف فِی
َاعَة َو ََل َب حأ َس َأ حن ی حع َتك َ
َ
َ
َ ٌ
ِ
ِ ِ
ك َة31.
ِص ِة َو َم حس ِج ِد اْلحَ ِدین َِة َو َم حس ِج ِد َم َّ
َم حسجد ا حل ُكو َفة َو ا حل َب ح َ

امام صادق× در این روایت برای مکان اعتکاف ،مالک مسجد جماعت را تعیین میکنند و در
ادامه توضیح میدهند که منظور ،مسجدی است که امام عادل در آن ،نماز جماعت اقامه کرده است.
در ادامه نیز حضرت با عبارت «ال بأس» اعتکاف در مساجد کوفه ،بصره ،مدینه و مکه را جایز
شمردهاند.
بر اساس این دسته از روایات ،مسجد جماعت بهعنوان یک مالک برای مکان اعتکاف معرفی
شده و مساجد چندگانه یا بهعنوان مصداق مسجد جماعت هستند و یا در کنار آن بهعنوان مکان
تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

مشروع برای اعتکاف تصریح شدهاند .در یکی از روایات ،ویژگی مسجد جماعت نیز بیان شده و به
جایی که در آن امام عادلی اقامه جماعت کرده باشد مسجد جماعت اطالق میشود.
در بیان برخی از فقیهان ،امام عادل به معصوم تفسیر شده و اقامه جماعت به نماز جمعه تعبیر
شده است 35.نتیجه این نوع تفسیر ،بازگشت به همان فتوای مساجد انحصاری چندگانه است؛ چراکه
تنها مساجدی که معصوم در آنها اقامه جمعه کرده در چهار یا پنج مسجد خالصه خواهد میشود .اما
برخی دیگر مانند صاحب وسائل ،امام عدل را اعم از معصوم و غیر معصوم میدانند .همچنین به نقل
از ابنأبیعقیل گزارش میکند که مسجد جماعات در شهرهای دیگر برای برگزاری اعتکاف مجاز
هستند11.

ب) بررسی مفاهیم و قرائن متنی
بخش پیشِ رو ،پس از دستهبندی ،تحلیل و ارائه نظرات فقهای متقدم پیرامون روایات مکان
اعتکاف ،برخی مفاهیم و قرائن موجود در روایات را مورد کنکاش قرار میدهد .تحلیل این مفاهیم
میتواند در کاستن از اختالف روایت نقش مهمی ایفا کند.

 .31الکافی ،ج ،1ص.822
 .35ر.ک :تحرّیر األحكام ،ج ،8ص918؛ المقنع ،ص.181
 .11ر.ک :وسائل الشیعه ،ج ،81ص.911
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 .9مفهوم مسجد جامع
مسجد جامع یکی از عناوین بهکاررفته در روایات مکان اعتکاف بوده که اختالف در مفهوم آن
موجب برخی اختالفات فقهی شده است .مسجد جامع یک اصطالح شناختهشده در بین مسلمانان
می باشد .مسجد جامع یعنی مکانی که مردم یک شهر برای انجام عبادات در آن اجتماع میکنند.
جامعبودن در واقع صفت برای مسجد است و اگر مسجدی این صفت را نداشته باشد که مردم در آن
جمع شوند ،دیگر آن مسجد جامع نخواهد بود .این اجتماع میتواند بهمنظور اقامه برخی عبادات
جمعی مانند نمازهای یومیه باشد 18.طریحی معتقد است که مردم برای اقامه نماز جمعه در مسجد
جامع اجتماع میکنند 11.بر این اساس ،عالوه بر نمازهای یومیه ،نماز جمعه نیز باید در مسجد جامع
اقامه شود .فراهیدی نیز اقامه نماز جمعه را دلیل اجتماع مردم در چنین مسجدی میداند 13.اساسًا
روز جمعه را بهدلیل اینکه مردم در آن روز اجتماع میکنند جمعه نامیدهاند 11.پس شرطبودن نماز
مساجد جامع ،عالوه بر اقامه نمازهای یومیه و جمعه ،بهخاطر تردد و اجتماع زیاد مردم ،کانون
اتفاقات هر شهر بوده 19و از مسجد جامع به مسجد اعظم نیز تعبیر شده است؛ 12چراکه در بیشتر
موارد بر یکدیگر تطبیق داشته و مسجد جامع ،بزرگترین مسجد شهر نیز بوده است.
در روایتی از امیرمؤمنان× جایگاه مسجد اعظم یا همان مسجد جامع بهخوبی تبیین شده است:

یك نماز در بیتالمقدس برابر با هزار نماز است و یك نماز در
مسجد جامع شهر برابر صد نماز و یك نماز در مسجد قبیله و محل
برابر بیست و پنج نماز و یك نماز در مسجد بازار برابر دوازده نماز
است و نماز مرد در خانهاش بهتنهائى فقط یك نماز است.
 .18ر.ک :لسان العرب ،ج ،1ص.99
 .11ر.ک :مجمع البحرین ،ج ،1ص.381
 .13ر.ک :کتاب العین ،ج ،8ص.111
 .11ر.ک :المصباح المنیر ،ج ،1ص.815
 .19ر.ک :الكافی ،ج ،9ص991؛ اإلختصاص ،ص98؛ تهذیب ،ج ،2ص888؛ تنبیه الخواطر ،ج ،1ص12؛ روضة المتقین ،ج،1
ص55؛ إثبات الهداة ،ج ،9ص.199
 .12شیخ مفید اعتکاف را در مسجد اعظم جایز دانسته است (ر.ک :المقنعه ،ص.)323
 .12ثواب االعمال ،ص.31
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جع َف ِر ب ِن ُمُ َم ٍد َعن آبائِ ِه عَن َعلِی× َق َال :ص َال ٌة فِی ا حلب ِ
یت اْلحُ َقدَّ ِ
س
َ
َ
ح
ح َ
َ ح ح
َّ
ف َص َال ٍة َو َص َال ٌة فِی َم حس ِج ِد حاَلَ حع َظ ِم ِما َئ ُة َص َال ٍة َو َص َال ٌة فِی
َت حع ِد ُل َأ حل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ج ِد الس ِ
ون َص َال ًة َو َص َال ٌة فِی مس ِ
َش َ
وق ا حثنَتَی
ُّ
َ ح
َم حسجد ا حل َقبِی َلة ََخ ٌحس َو ع ح ُ
َع حَش َة ص َال ًة و ص َال ُة الرج ِل فِی بیتِ ِه وحدَ ه ص َال ٌة و ِ
احدَ ٌة12.
َ
َ َ ح ُ َ
َّ ُ
َ َ
َ َ
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جمعه در مسجد جامع جای تردید ندارد.

مجلسی اول ،ذیل همین روایت ،مسجد اعظم را به «الجامع الكبیر فی البلد» 11معنا میکند .در
این روایت مسجد اعظم یا همان جامع ،درواقع مسجدی متفاوت از مسجد قبیله ،مسجد بازار و مسجد
خانگی هر فرد معرفی شده است .ثواب ویژه برای نماز در چنین مسجدی ،آن را بهعنوان مهمترین
مسجد در یک شهر معرفی میکند .بر این اساس ،معقول است که در روایات باب اعتکاف در کنار
مساجدی مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی از مسجد جامع هر شهر بهعنوان مکان اعتکاف یاد شود.
این نکته نیز روشن است که مساجد تصریح شده در روایات همان مساجد جامع شهرهای مکه،
مدینه ،کوفه و بصره بودهاند.
بنابراین بهتصریح روایات دسته دوم ،اعتکاف در مسجد جامع هر شهر مجاز و مشروع خواهد بود.

 .2مفهوم مسجد جماعة

تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

عنوان «مسجد جماعة» مفهوم دیگری است که سبب اختالف میان روایات این باب شده است.
دستۀ سوم از روایات مربوط به مکان اعتکاف ،مسجد جماعت را بهعنوان محل مُجاز برای اعتکاف
معرفی کردهاند .در این مجموعه روایات ،مسجد جماعت یا مستقالً و یا در کنار دیگر مساجدِ مشخص
مانند مکه ،مدینه ،کوفه و بصره آمده است و یا بهصورت یک مالک کلی بیانشده و مساجد پیشگفته،
مصادیقی برای آن محسوب میشوند .تنها در آخرین روایت از این دسته ،مفهوم مسجد جماعت
تشریح شده است .اینکه امام عدلی در آن مسجد اقامه جماعت کرده باشد ،برای ساخت این مفهوم
کفایت میکند.
ظاهر عبارت این است که اعتکاف در مسجدی که در آن اقامه جماعت شده جایز است .با این
مالک ،روایات این دسته ،از روایات دستۀ دوم که به مسجد جامع اشاره کرده بودند ،اوسع هستند و
مسجد جامع را نیز در برمیگیرد .بحث اصلی در قیدی است که برای مسجد جماعت آورده شده و
اینکه یک امام عادل در آن نماز جماعت اقامه کرده باشد؛ در این صورت «قید توضیحی» برای
جماعت است و چهبسا راویان بهسبب اینکه این ویژگی توضیح واضحات است آن را زائد دانسته و
در روایات دیگر ،آن را ذکر نکردهاند .البته اگر «قید اضافی» باشد منظور نوع خاصی از مساجد جماعت
خواهد بود مثل اینکه امام معصوم یا امام عادل شیعه در آن اقامه جماعت کند و یا اینکه نوع خاصی
از جماعت مثل نماز جمعه موردنظر بوده است .با این حال ،در ادبیات روایی این اصطالح بهصورت
مطلق نیز بهکار رفته است مانند:
َعن َأبِی َعب ِداَّللَِّ× َق َال :من د َخ َل سوق ًا َأو مس ِجدَ ََج ٍ
َاعَة َف َق َال َم َّر ًة
َ ح َ
ح
ح
ح َ ح
ُ
و ِ
احدَ ًة َأ حش َهدُ َأ حن ََل إِ َل َه إِ ََّل اَّللَُّ َو ححدَ ُه ََل َ ِ
َش َ
اْل حمدُ
َ
حْب كَبِری ًا َو ح َ
یك َل ُه َو اَّللَُّ َأك َ ُ

َّللَِّ كَثِری ًا َو ُس حب َح َ
ان اَّللَِّ ُبك َحر ًة َو َأ ِص ًیال َو ََل َح حو َل َو ََل ُق َّو َة إِ ََّل بِاَّللَِّ ا حل َعلِی
ِ
م و ص ََّل اَّللَُّ ع َََل ُم َم ٍد و آل ِ ِه عَدَ َلت َله حج ًة مْبورةً15.
ُ َّ َ
ا حل َعظی ِ َ َ
ح ُ َ َّ َ ح ُ َ

 .11روضة المتقین ،ج ،1ص.55
 .15الفقیه ،ج ،3ص.855
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مفهوم متبادر از «مسجد جماعة» در این روایت مشخص بوده و برای مخاطب نیز هیچ ابهامی
نداشته ،همان طور که مصداق «سوق» روشن میباشد؛ لذا نه راوی سؤالی پرسیده و نه امام توضیح
بیشتری داده است.
بنابراین خود عنوان «مسجد جماعة» سبب اختالف نبوده بلکه قید توضیحی آن ،یعنی «اقامه
نماز توسط امام عدل» ،عامل اختالف شده است .در ادامه برای اینکه روشن شود منظور از امام عدل
چه کسی است و کدام نماز باید در این مساجد اقامه شود ،مطالبی مطرح خواهد شد.

 .3امام عدل

وَل ٍ
َشین ُعمر ًة مْبور ٍ
ِ
ت َو ِع ح ِ
ات َم حق ُب َ
َشی َن َح َّج ًة َو ُع حم َر ًة َم َع نَبِی
عح ِ َ حَ َحُ َ
ِ ٍ
ِ
َب اَّللَُّ َل ُه ِما َئ َة َح َّج ٍة َو ِما َئ َة
ُم حر َس ٍل َأ حو إِ َما ٍم عَ دح ٍل َو َم حن َأتَا ُه فی حیو ِم عید َكت َ
51
ُع حم َر ٍة َو ِما َئ َة غَ زح َو ٍة َم َع نَبِی ُم حر َس ٍل َأ حو إِ َما ٍم َعدح ٍل. ...

اصطالح «امام عدل» در این روایت ،دو مرتبه بهکار رفته است که بهروشنی معنای امام معصوم
را میشود از آن برداشت کرد و قرینه «نبی مرسل» نیز که قرین آنست ،این برداشت را تقویت
میکند .البته همین اصطالح در مواردی برای غیر معصوم نیز بهکار رفته است؛ مانند حاکم ،قاضی و
یا امام جماعت:

 .91الکافی ،ج ،1ص.911
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
اْل ُّج َف ُأع َِّر ُ
َبش ٌری الدَّ َّهان َق َالُ :ق حل ُت َلَبِی َع حبداَّللَِّ× ُر َّب ََم َفاتَنی ح َ
ِ
ِ
اْلُ َس ِ
ِعنحدَ َق ح ِْب ح
ْب
نی× َف َق َال َأ حح َسن َحت یا َبش ُری َأ َیَم ُمؤح م ٍن َأتَى َق ح َ
ِ ٍ
اْلُ َس ِ
نی× ع ِ
َارف ًا بِ َح ِّق ِه فِی غ ِ
َب اَّللَُّ َل ُه ِع ح ِ
ح
ین َح َّج ًة َو
َش َ
َری حیو ِم عید َكت َ
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گذشت در روایات دستۀ اول و سوم این مالک بیان شد که مسجدی برای انجام اعتکاف مشروع
است که امام عادل در آن اقامه جماعت یا جمعه کرده باشد .از آنجا که این مفهوم و مالک قابلیت
تفسیر چندگانه دارد ،یکی از مفاهیمی است که موجب اختالف عمده در روایات شده است.
با توجه به اینکه برخی از علما« ،امام عدل» را به معصوم تفسیر کردهاند و «نماز» را نیز به جمعه
تفسیر نمودهاند ،مکانهای مشخص و منحصری را برای انجام اعتکاف تعیین میکنند .در مقابل،
برخی «امام عدل» را به معنای عام آن گرفتهاند که شامل همه مساجدی میشود که در آنها نماز
جماعت و یا جمعه اقامه میشود و ذکر نام برخی مساجد در لسان روایات را دال بر افضلیت دانستهاند.
بر همین اساس ،اصطالح «امام عدل» نیازمند تبیین بیشتر است.
برخی روایات اصطالح «امام عدل» را برای معصوم بهکار بردهاند .قرائنی نیز این معنا را تقویت
میکند؛ مانند:

یص ِّلی َف َخ َر َج ح ِ
َس ََمعَة َق َالَ :س َأ حل ُت ُه َع حن َر ُج ٍل ك َ
اْل َما ُم َو َقدح َص ََّل
َان َ
یض ٍة َف َق َال إِ حن ك َ
یص ِّل ُأ حخ َرى
الر ُج ُل َر حك َع ًة ِم حن َص َال ٍة َف ِر َ
َان إِ َمام ًا َعدح ًَل َف حل َ
َّ
جی َع ُل ُه ََم َت َط ُّوع ًا َو حلیدح ُخ حل َم َع ح ِ
َو ین َ ِ
اْل َما ِم فِی َص َالتِ ِه ك َََم ُه َو َو إِ حن
حِص ُ
ف َو ح
ِِ
یص ِّلی َر حك َع ًة ُأ حخ َرى َم َع ُه
َِل ح ی ُك حن إِ َما ٌم َعدح ٌل َف حلی حب ِن ع َََل َص َالته ك َََم ُه َو َو َ

ول َأ حش َهدُ َأ حن ََل إِ َل َه إِ ََّل اَّللَُّ َو ححدَ ُه ََل َ ِ
جیلِ ُس َقدح َر َما ی ُق ُ
َش َ
یك َل ُه َو َأ حش َهدُ
ح
َأ َّن ُُم ََّمد ًا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه| ُث َّم حلیتِ َّم َص َال َت ُه َم َع ُه َ
اع َفإِ َّن
اس َت َط َ
عََل َما ح
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
یها إِ حن َشا َء
ور عَ َل َ
التَّقی َة َواس َع ٌة َو َل َ
یس َشی ٌء م َن التَّقیة إِ ََّل َو َصاح ُب َها َم حأ ُج ٌ
اَّللَُّ98.

مراد از «امام عدل» در این روایت ،امام جماعت و غیر معصوم است؛ چراکه در ادامه میفرماید:
اگر امام عادل نبود باید به شیوه تقیه عمل کرد .در نمونههای متعدد دیگری از متون روایی میتوان
تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

این عمومیت را برداشت کرد که منظور از «امام عدل» ،تنها برای معصوم بهکار نرفته و یا میتواند
شامل دیگران هم باشد و کاربردهای دیگری مانند امام جماعت دارد 91.عالمه مجلسی در شرح این
اصطالح ،دو احتمال را مطرح کرده است؛ نخست اینکه قید توصیفی لحاظ گردد و منظور ،امام
معصوم باشد و یا اینکه قید اضافی باشد و عدالت (تشیع) را برای امام جماعت غیر معصوم اثبات
کند 93.شیخ حرّ عاملی نیز معتقد است که «امام عدل» ،شامل معصوم و غیر معصوم

میشود91.

در متن روایاتی 99که مالک مسجد جماعة ذکر شده ،نام چند مسجد هم بهمیان میآید که با
تعبیر «البأس» از آنها یاد شده است .این تعبیر میتواند نشان از این باشد که معصوم برای عنوان
عام و مالک پیشگفته مثالهایی را بیان میکند و یا اینکه مساجد با فضیلتتر را معرفی کرده است.
افزون بر این ،اضطراب در نام مساجد این احتمال را تقویت میکند که برای مثال ،بیان شده باشند؛
چراکه در روایتی چهار مسجد ،در روایت دیگر مسجد بصره ذکر نشده و در حدیث دیگری بهجای
مسجد بصره از مسجد مدائن نام برده شده و...؛ بنابراین میتوان مفهوم «امام عدل» را شامل امام
معصوم و غیر معصوم دانست.

 .98الکافی ،ج ،3ص.311
 .91ر.ک :الفقیه ،ج ،3ص813؛ تفسیر القمی ،ج ،1ص821؛ الکافی ،ج ،8ص 915و ج  ،2ص829؛ االمامة و التبصرة ،ص19؛
دعائم ،ج ،8ص 811و ص  811و ص .313
 .93ر.ک :مرآة العقول ،ج ،82ص.111
 .91ر.ک :وسائل الشیعه ،ج ،81ص.911
 .99روایات  9،1و  2از دسته اول.

54

 .0اقامه نماز جماعت
روایتی که مسجد جماعت با ویژگی اقامه نماز جماعت بیان کرده ،مشخص نیست که منظور از
آن ،نماز جماعت یومیه است و یا نماز جمعه؟ .برخی از فقها این نماز را به نماز جمعه تأویل کرده و
با پیشفرض امام عادلِ معصوم ،مساجد مشخصشده را نوعی تعیین مصداق انحصاری دانستهاند.
ابنادریس در این باره مینویسد:
و َل ینعقد اَلعتكاف فی غری هذه اْلساجدّ ،
َلن من َشط اْلسجد
الذی ینعقد فیه اَلعتكاف ،عند أصحابنا ،أن یكون ّ
صَل فیه نبی ،أو
إمام عادلَ ،جعة بَشائطها و لیست إَل هذه التی ذكرناها92.

در مقابل ،برخی از شارحان و فقیهان نیز به ظاهر روایات تمسک کرده و قدر متیقّن را همان
نماز جماعت میدانند 92.ظاهر روایات تنها به این نکته که در مسجد اعتکاف ،باید نماز جماعت برگزار
ندارند و یا اینکه یک امام غیر عادل (عامی) در آن اقامه جماعت میکند ،احتراز شده است.
با این حال ،شاید منشأ برداشت نخست را بتوان در «المقنع» یافت؛ شیخ صدوق در عبارات
کوتاهی ،چنین مینویسد:
و رویَ( :ل اعتكاف) إَل فی مسجد تصلی فیه اجلمعة بإمام و

عجیب اینجاست که چرا شیخ صدوق& چنین روایتی را در کتاب من ال یحضره الفقیه نیاورده
است .البته اینکه آن را بهصورت مجهول نقل میکند شاید نشان از عدم قوت روایت نزد او باشد.
همچنین صاحب وسائل ،متن روایی دیگری را در این باره گزارش میکند:

َید َأ َّنه َق َال روى ابن س ِع ٍ
اجلن ِ
َو ُن ِق َل ع ِ
ید ی حعنِی ح
اْلُ َسنیَ عَ حن
ُ
َ َ ح ُ َ
َن ا حب ِن ح ُ
اَلعحتِك ِ
َأبِی َعب ِداَّللَِّ× جوازَ ِ
َاف فِی ُك ِّل َم حس ِج ٍد َص ََّل فِ ِیه إِ َما ٌم َعدح ٌل
َ َ
ح
اجلُ ُم َع ِة ََجَاعَ ًة َو فِی اْلحَ حس ِج ِد ا َّل ِذی ُت َص ََّل فِ ِیه ح
َص َال َة ح
اجلُ ُم َع ُة بِإِ َما ٍم َو
طب ٍة95.
ُخ ح َ

 .92السرائر ،ج ،8ص.118
 .92ر.ک :مرآة العقول ،ج ،82ص.111
 .91المقنع ،ص.181
 .95وسائل الشیعه ،ج ،81ص.911
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خطبة91.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

شود ،تصریح دارند و گویا با قید «قَدْ صَلَّى فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ» از مساجدی که نماز جماعت

اینکه روایت از ابنجنید ،آن هم بهصورت مجهول نقل شده و شبیه آن در منابع اصلی روایی
شیعه
گزارش نشده ،نشاندهنده ضعف و عدم قبول این عبارت نزد محدثان متقدم است .همچنین دربارۀ
جمُعَةِ جَمَاعَةً» این پرسش پیش میآید که مگر نماز جمعه را میتواند بهصورت انفرادی
عبارت «الْ ُ
اقامه کرد؟! یا منظور از جماعت یعنی افرادی بیش از تعداد الزم برای اقامه نماز جمعه باید در این
نماز جمعه شرکت کنند و تعداد حداقلی کافی نیست! البته صاحب وسائل در ادامه ،روایت صدوق را
مرسل و غیرقابلاعتماد دانسته و شرط نماز جمعه و خطبه را دال بر فضیلت میداند نه شرط الزم.
بنابراین ،شاید نتوان از روایات ،مشروطبودن مسجد جماعت به اقامه نماز جمعه را برداشت کرد،
اما در صورتی که مسجد جماعت بر مسجد جامع تطبیق کند ،طبیعی است که نماز جمعه نیز در این
مساجد اقامه میشد .پس قدر متیقّن این است که نماز جماعت در مسجد اعتکاف شرط الزم است،
اما دربارۀ برگزاری نماز جمعه ،مسئله مشخص نیست.

 .5حصر با ترکیب ال و اال
تحلیل اختالف الحدیثی روایات مکان اعتکاف در منابع روایی شیعه

برخی از روایات عبارت « ََل َأرى ِ
َاف إِ ََّل فِی »...را آورده بود که گویای نوعی انحصار
اَلعحتِك َ
َ

است« .ال» و «اال» یکی از کاربردهای ترکیب برای حصر مطلق است .بهنظر میرسد که برخی از
این روایات ،در واقع سؤالی دربارۀ مساجد شهر تازهتأسیس است؛ مانند برخی از مساجد بغداد که در
سیطرۀ مخالفان بود .در حقیقت ،مخاطب تصور میکرد که در هر مسجدی میتواند اعتکاف کند اما
امام× جواز را مختص برخی از مساجد میشمرند .زمانی که حضرت در پاسخ به چنین سؤال و
توهّمی از این ترکیب بهره میبرند ،درواقع ،مساجد دیگری که در ذهن مخاطب بوده را دفع میکنند؛
نه اینکه دال بر نفی همه مساجد باشد.
با این توضیحات ،نمیتوان مراد معصومان را حصر مطلق شمرد؛ بلکه بهنوعی حصر اضافی و
نسبی را به ذهن میرساند؛ بهعبارتدیگر ،زمانی که سائل تصور میکند که در هر مسجدی میتواند
اعتکاف کند ،امام× میفرمایند فقط این مساجد جایز است و در حقیقت ،نفی مساجد بغداد و
مساجدی بوده که در ذهن مخاطب است؛ چون جامعیت و امامت امام شیعی در آنها وجود نداشت.
شیوۀ پاسخدهی حضرت دقیق بوده و پرسشگر نیز پاسخ خود را دریافت کرده و اساسًا زمانی که یک
موضوع در میان موضوعات بسیار ،انحصار به یک حکم داشته باشد از انحصار نسبی استفاده میشود.
نکته قابل توجه این است که در بعضی از روایات تنها نام دو مسجد و در برخی دیگر نام سه،
چهار یا پنج مسجد ذکر شده است و در برخی از روایات ،مسجد جامع و یا مسجد جماعة در کنار
مساجد چندگانه قرارگرفتهاند .همه اینها برداشت انحصار مطلق را مخدوش میکند.
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دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

مکان اعتکاف از مهمترین مسائل قابل بحث در موضوع اعتکاف است که اختالفنظر فقیهان،
متأثر از گوناگونی روایات این باب است .بر اساس تحلیل روایات مربوط به مکان اعتکاف ،میتوان
آنها را در سه دسته ،جانمایی کرد که در دسته نخست به نام مساجد خاصی تصریح شده ،دسته دوم
مسجد جامع و سومین دسته نیز مسجد جماعة را بهعنوان مکان مشروع برای انجام اعتکاف معرفی
کردهاند .بدون تردید عناوین مسجد جامع و مسجد جماعة قابلیت تطبیق بر مصادیق متعددی را
دارند .برگزاری نمازهای جماعت یومیه و یا جمعه ،شرط «جامع»بودن و یا «جماعة»بودن آنهاست.
اینکه در مسجد جماعة نیز فقط امام معصوم باید اقامه جماعت کرده باشد ،قابل اثبات نیست؛ بنابراین
هر مسجدی که نمازهای یومیه و بهخصوص جمعه در آن توسط امام عادل شیعه ،اقامه شود و نوعی
جامعیت اجتماعی داشته باشد ،میتواند از مصادیق موردنظر روایات باشد .بهطور قطع ،مساجد مکه،
مدینه ،کوفه و بصره و مدائن مصداق اکمل و افضل برای معتکفشدن خواهند بود؛ چراکه عالوه بر
شرافت ذاتی و دارابودن ویژگیهای دیگر که در مساجد جامع و جماعت وجود دارد ،اقامه نماز جماعت
به امامت معصوم× نیز در آنها ثابت شده است.
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8181ق.
 .11شرائع اإلسالم ،محقق حلی ،بیروت :موسسه الوفاء ،سوم8113 ،ق.
 .13غنیة النزوع ،ابن زهره حلبی ،قم :موسسه امام صادق× ،اول8182 ،ق.
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 .11قواعد األحكام ،عالمه حلی ،قم :جامعه مدرسین حوزه ،اول8183 ،ق.
 .19الكافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تصحیح و تعلیق :علی اکبر غفاری ،تهران :دارالكتب
اإلسالمیة ،سوم8322 ،ش.
 .12كشف الرموز ،فاضل آبی ،تحقیق :علیپناه اشتهاردی و حسین یزدی ،قم :جامعه مدرسین
حوزه ،اول8111 ،ق.
 .12کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :نشر هجرت ،دوم8115 ،ق.
 .11کتاب من ال یحضره الفقیه ،ابنبابویه (صدوق) ،تصحیح وتعلیق :علیاکبر غفاری ،قم :جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،بیتا.

 .31مجمع البحرّین ،فخر الدین طریحی ،تحقیق و تصحیح :احمد حسینى اشكورى ،تهران:
انتشارات مرتضوى ،سوم8329 ،ش.

 .31مرآة العقول ،محمدباقر مجلسى ،تهران :دارالكتب اإلسالمیة ،دوم8111 ،ق.
 .33المصباح المنیر ،أحمد بن محمد فیومى ،قم :نشر هجرت ،دوم8181 ،ق.
 .31المعتبر ،محقق حلی ،تحقیق و تصحیح :تحت اشراف ناصر مكارم شیرازی ،قم :مؤسسه
سید الشهداء× ،بیتا.
 .39المقنع ،ابنبابویه (صدوق) ،قم :موسسه امام هادی×8189 ،ق.
 .32المقنعة ،شیخ مفید ،قم :جامعه مدرسین حوزه ،دوم8181 ،ق.
 .32النهایة فی مجرد الفقه والفتاوى ،شیخ طوسی ،قم :انتشارات قدس ،اول ،بیتا.
 .31وسائل الشیعة ،شیخ حرّ عاملى ،قم :مؤسسة آل البیت^ ،اول8115 ،ق.
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سال چهارم ،شمارۀ چهاردهم ،پاییز 8111

 .38المختصر النافع ،محقق حلی ،تهران :موسسه بعثت ،دوم8181 ،ق.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

 .15لسان العرب ،ابن منظور ،بیروت :دارالفكر ،سوم8181 ،ق.

