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  آيا سجده بر غير زمين جايز است؟

) در پيشگاه خدا از افضل اعمال بوده و به سجده بر زمين (وجه األرض
خضوع و فروتني در برابر حق نزديكتر است فطوبي للساجدين هللا عليها. با 
اين همه در اينجا دو نكته وجود دارد. يكي آنكه تحقيق كنيم آيا سجده بر غير 

  زمين (غير سنگ و خاك) شرعاً جايز است يا نه؟ 
رض سجده نكند ولي بر روي فرش يا دوم آنكه ببينيم اگر كسي بر وجه األ

گليمي نماز گزارد و قطعه سنگ يا پاره خشتي را در موضع سجده قرار دهد و 
  پيشاني را بر روي آن نهد چه صورتي دارد؟

در مورد مسئلة نخست بايد دانست كه سجده بر غير خاك و سنگ، شرعاً 
سنت رسول جايز و صحيح است، چه از ديدگاه قرآن كريم و چه از ديدگاه 

  .صاهللا 

���²}�وانيم: خ ياما از نظر قرآن در سورة كريمه فصلت م � � � �±��°��¯

�̧�¶��µ���´�������³z  :37(فصلت.(  
براي خورشيد و ماه سجده نكنيد. براي خدايي سجده كنيد كه آنها را «

  ».آفريده است
وجه استدالل به آية شريفه آن است كه در اين آيه، عمل خورشيدپرستان و 

شمرده با اينكه آنها، مقيد به سجده بر خاك و سنگ » سجده«پرستان را  اهم
نبوده و نيستند و همين كه آفتاب يا ماهتاب در اتاقشان تابيد و يا از افق سر 

رفتند. و قرآن مجيد نيز كار آنها را سجده  زد، در همان اتاق به سجده مي
نجام دهيد نه براي فرمايد همين عمل را براي خدا ا شمرد جز آنكه مي مي

مخلوقات او. پس لزومي ندارد كه سجده حتما بر خاك و سنگ واقع شود و 
  هو المطلوب.

 صاما از نظر سنت، در آثار وارده از كبار صحابه رسيده كه رسول خدا 
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گسترند) و درنوك  يمكرر بر حصير و مسح (پالس) و بساط (آنچه بر زمين م
(عالوه بر اينكه به زمين نيز سجده نموده است  ي(نوعي از فرش) سجده م
  هايي از آثار صحابه در اين باره توجه نماييد: كرده است). اينك به نمونه
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و  وارد شد صاز ابي سعيد خدري گزارش شده كه بر رسول خدا «يعني: 
  ». كند يگزارد و بر آن سجده م ياو را يافت كه بر حصيري نماز م
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بر پالسي  صگزارش شده كه گفت رسول خدا  ميعني: از ابن عباس 
  ». كرد يسجده م
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از عكرمه گزارش شده كه گفت ابن عباس بر فرشي كه تمام اتاق را «يعني: 
د نمود، فرا گرفته بود (به امامت) بر ما نماز خواند و بر آن فرش ركوع و سجو

را  صگزاري؟ گفت آري، رسول خدا  يبدو گفتم: آيا بر اين فرش نماز م
  ». كرد يگزارد و سجده م يديدم كه بر آن نماز م
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گفت  يعني: از ابن عباس گزارش شده كه بر فرشي نماز خواند سپس
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  ».بر فرشي نماز گزارد صرسول خدا 
اي از آثار آمده  آثار وارده در اين باره فراوان است و در كتب شيعه نيز پاره

شود كه سجده  يكه با مندرجات باال موافقت دارد و از مجموع آنها مستفاد م
  بر غير خاك و سنگ نيز جايز است.

فرش يا پالسي، پاره  اما مسئلة دوم كه آيا جايز است به هنگام نماز بر
سنگ يا قطعة خشتي بر آن نهيم و سجده كنيم؟ جواب آن است كه رسول 


 �U�VW��� X9اند:  فرموده صاكرم ��* �*�$#  

  ».گزارم يچنان نماز گزاريد كه ديديد من نماز م«يعني: 
به هنگام نماز  صو در هيچيك از آثار سني و شيعي نيامده كه رسول خدا 

يرش، سنگ يا پاره خشتي بر روي آن نهاده و سجده كرده بر بساط يا حص
  باشد.

گزارد و به هنگام داغ بودن  يآري، پيامبر گرامي مكرر بر روي زمين نماز م
ساخت  يداشت و در دست خود، خنك م يريگها (نه هميشه) سنگي را بر م

 كرد تا پيشانيش نسوزد يافنكند و بر آن سجده م يسپس آنرا در ميان سنگها م
داد و بويژه هرگز بر روي  ياما اينكار را در غير مواقع داغ بودن زمين انجام نم

نهاد و اينكار، از مستحدثات  ياي سنگ يا خشت نم فرش و بوريا قطعه
در  صدورانهاي بعد است و كمترين مدركي در اين باره از عمل رسول خدا 

ران (كه قادر بر دست نداريم. و عجب آنكه بزرگان صحابه حتي از اينكه بيما
نمودند و دستور  يسجده نبودند) شيء معيني را به پيشاني برسانند نهي م

دادند كه بيماران در ركوع و سجود فقط سر را خم كنند نه آنكه مهر به  يم


�5 '"��� ��� �خوانيم:  يپيشاني برسانند! چنانكه در سنن كبراي بيهقي م ��

4W� ��� ���C �"' Y� ��� �MI ���� &O ,�5 Z'A� �L�[� �N�I \] ���A� E
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از عبداهللا بن مسعود آمده كه او بر برادرش عتبه وارد شد در حاليكه «يعني: 
كرد و آنرا بلند نموده بصورتش  يگزارد و بر مسواكي سجده م يوي نماز م

عود آن مسواك را از او گرفت و بكناري انداخت سپس رساند. ابن مس يم
در وقت سجده به اشاره سجده كن و ركوع تو بايد بلندتر از سجودت «گفت: 

  ». باشد (به هنگام سجود، سر خود را بيشتر خم كن)
و عبدالرزاق در المصنف آورده است كه كسي از عبداهللا بن عمر سؤال 


<��� �A' �MIكرد:  ��� ��A>
 �����?b�$#  آيا جايز است كه مرد به هنگام


 '� �بيماري، بر چوب عود نماز گزارد؟ ابن عمر پاسخ داد: ILcWJ 8� &9A'd e
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هايي را انتخاب كنيد!  دهم كه غير از خدا بت يبه شما دستور نم«يعني: 
هركس توانايي دارد كه ايستاده نماز گزارد پس ايستاده نماز را برگزار كند، و 
اگر نتوانست نشسته بخوان، و چنانچه قادر نبود خوابيده نماز گزارد، (و به 

  ». هنگام ركوع و سجود) اشاره كند
مهر «واستند كه مسلمانان بر اشياء معيني بعنوان خ يبه نمآري، بزرگان صحا

نمودند و فلسفة اين موضوع نيز  يسجده كنند و آنانرا از اينكار منع م»! نماز
رود و در صورتيكه ابزار  يروشن است چرا كه نماز، امري مقدس بشمار م

و ماية  اي (مانند مهر) داشته باشد بتدريج آن ابزار نيز مقدس خواهد شد ويژه
كنيم در محيط شيعيان، مهر نماز  يگردد چنانكه امروز مالحظه م يپرستش م

طلبند.  ينهند و از آن شفاء م يبوسند و بر باالي ديده م يمقدس گشته و آنرا م
از » سد ذرائع«پس اگر كسي از قواعد فقه اسالمي آگاه باشد الزم است بعنوان 
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تا مهرپرستي رواج نيابد، نه آنكه اين  مهر نهادن به هنگام نماز جلوگيري كند
بدعت را توسعه بخشد و مردمي را كه مستعد پرستش اشياء هستند به خطر 

  شرك نزديك كند.
امروز، مبارزه با اين قبيل عادات مذهبي، نوعي خدمت به توحيد شمرده 

اند: از عائشه نقل شده كه گفت: نديدم رسول خدا  شود. اما اينكه نوشته يم
نگام سجده بر زمين، پيشاني خود را با چيزي از گزند زمين حفظ به ه ص

) 1/397كند! اين سخن درست است و اصل روايت در مصنف عبدالرزاق (


�  �pi3� ��Cبدينصورت آمده:  ��� F��� 3' :F>36صصصص  _q5 �N�I 3̂�HW'
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ر سند آن جز آنكه اوال در سند اين روايت اشكالي وجود دارد زيرا د


� �5��Dوانيم: خ يم �� t
uA>
�4�C  �5 (�v �5
 :V �V� ��=' �5 a>3' ��

 �� m�3M�pi3� �� w�x ��5C### فرماييد: مالك بن مغول از  يچنانكه مالحظه م

كسي حديث را گرفته كه او از شريح ابن هانئ شنيده است ولي خودش 
  وده يا فردي مغرض؟اي ب معلوم نيست كه چه شخصي بوده؟ آيا محدث ثقه

رسد و از درجة اعتبار  يبنابراين، روايت فوق سندش به راوي مجهولي م
ساقط است! اين بلحاظ سند. اما بلحاظ متن، حديث عائشه با آنچه از ديگر 

آورديم منافات ندارد زيرا پيامبر يا بر روي حصير  صصحابه از رسول خدا 
ا بر روي زمين، و در هر صورت، كرده و ي يوانده و سجده مخ يو بساط نماز م

گاهش حائل نكرده است (يعني مانند  چيزي را ميان صورت خود و سجده
  گذاشته است!). يشيعيان امروز بر روي حصير يا فرش يا زمين مهر نم

 صاما اگر كسي بخواهد از اين روايت چنين نتيجه بگيرد كه رسول خدا 
هيچگاه بر بوريا و حصير، نماز  وانده و مثالًخ يهميشه بر روي زمين نماز م
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ها حديث ديگر كه مورد اجماع شيعه و سني است  نگزارده!! در اينصورت با ده
  مخالفت نموده و سخنش از درجة اعتبار ساقط است.

بر  صعجب آنكه بيهقي از خود عائشه گزارش نموده كه رسول اكرم 
) يا بساط (البت جمعش بتوت بمعناي پارچة كلفت (= ثوب غليظ» بت«روي 

چرمي (= نطع) است)، يعني بساط چرمي نماز خوانده و از قول وي 


<g' `�� ��* $ ,PQB� �H>�3W5 �Wy 3D̂  صصصص ����U] �Wنويسد:  يم �D">
+
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: آنكه سجده بر زمين، واجب نيست ليكن أفضل است و مراد از خالصه

گيرد نه آنكه بر  اي است كه مستقيماً بر روي زمين انجام اين سجده، سجده
روي فرش صورت پذيرد بطوريكه مهري زير پيشاني نهند! كه اين، كاري 

هرگز به چنين صورتي سجده نكرده  صباشد و رسول خدا  يمستحدث م
  است.

فساد اين عمل و نتيجة ناپسند آن (كه به مهرپرستي انجاميده) نيز در تاريخ 
  بيان نيست! اسالم تجربه شده و چنان عيان است كه حاجت به

  
  هجري قمري 1412در آستانة ماه مبارك رمضان سال 

)13/12/1375(  
  مصطفي حسيني طباطبائي



  روايت منقول از امام مالك در بارة دست بر دست نهادن در نماز:
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ترجمه: مالك (امام اهل مدينه) در گذاشتن دست راست بر روي دست 
نين كاري را در نمازهاي واجب (به عنوان من چ«چپ در نماز گفته است كه: 

شناسم ولي در نمازهاي نافله هنگامي كه قيام، طوالني شود اشكالي  يسنت) نم
  ».ندارد كه نماز گزار با اينكار، خود ياري كند

سحنون از ابن وهب و او از سفيان ثوري گزارش كرده از چند تن ياران 
نماز دست راست خود را بر در  صاند رسول خدا  كه آنها ديده صپيامبر 

  .)2(نهاد يدست چپ م
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