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معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند
ارتباطات اجتماعی
1

دکتر حسام الدین خلعتبری لیماکی
2
دکتر مجید بیگی

چکیده
واژه نجس واژه اصیل عربی است که تنها یکبار در قرآن در عبارت« انما المشرکون نجس» آمده این واژه با واژگان
رجس،رجز ،نحس ،اشتقاق معنای دارد ،متعلق واژه نجس همواره شی یا شخصی بوده است که موجب تنفر ومورد
اجتناب واقع می شده است ودر دامنه مسائل مربوط به شریعت عالوه بر آن موجب ممنوعیت طهارت نیز می گردد
که مصادیق هر کدام با قراین مقالی و مقامی مشخص می شود ،تعلق واژه نجس در عصر بعثت و ماقبل آن عالوه بر
اعیان به مواردی که موجب کراهت و تنفر می گردید و لزوما اراده اجتنباب از آن می شد ،سبب دگرگونی در برقراری
ارتباطات اجتماعی با مشرکین می شود که لزوم اجتنباب از آنها بدون متنجس شدن از برخورد با آنها به دست می آید.
این تحقیق به روش کتابخانهای واسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به تحلیل وبررسی وپردازش داده های جمعآوری
شده از اسنادی تاریخی و روایی عصر رسالت و ماقبل آن پرداخته است.

واژگان کلیدی  :نجس،رجس ،مشرکون،قرآن ،ارتباطات اجتماعی
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بیان مسئله :
برقراری ارتباط اجتماعی با غیر م سلمانان در شریعت ا سالم یکی از مهمترین مباحث اجتماعی
اسالالالمی ،شالالری مبین اسالالت که از منمرهای متفاوتی محل کاوش و تحقیق قرار گرتته اسالالت ،قرآن
کریم ،هدف از نازل کردن کتاب های آسالالالمانی و آمدن پیامبران بهویژه نزول قرآن وبعثت نبی
مکرم اسالالالم را در جهت هدایت همه انسالالان ها و رحمتی عالمگیر می داند این امر و اوامر دیگری
نشان دهنده آن است که مسلمین مجاز به قطع ارتباط با غیر مسلمانان نمی باشند گزاره های چون به
نیکی به پدر ومادر مشالالرک که در این خصالالو

سالالفارش به برخورد نیکو و پسالالندیده نموده که :

صالالالاحِبکهُمَا تِی الدُّنکیَا مَعکرُوتا»
« وَإِن جَاهَدَاکَ عَلی أَن ت کُشالالالرِکَ بِی مَا لَیکسَ لَبَ بِهِ عِلکمَ تَالَ تُطِعکهُمَا وَ َ
(لقمان)15 :؛ و اگر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو را بدان دان شی نی ست به من شرک ورزی،
از آنان ترمان مبر ولی در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن.
این آیه وآیه بعدی که در برقراری ارتباط واح سان به م شرکان غیر حربی می ترماید «الَ یَنکهَا ُک ُم
اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمک یُقَاتِلُوکُمک تِی الدِّینِ وَلَمک یُخکرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمک أَن تَبَرُّوهُمک وَ تُق ِکسالالطُوا إِلَیکهِمک إِنَّ اللَّهَ
یُح ِبُّ الکمُق ِکسالالالطِینَ إِنَّم َا یَنکه َاکُمُ الل َّهُ عَنِ ال َّذِینَ ق َاتَلُوکُمک تِی ا لدِّینِ وَأَخکرَجُوکُم مِّن دِی َارِکُمک وَ ظ َاهَرُوا
عَلَی إِخکرَاجِکُمک»(ممتحنه 8 :و )9؛ خدا شما را از ک سانی که در (کار)دین با شما نجنگیده و شما را
از دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشالالالان عدالت ورزید؛ زیرا خدا
دادگران را دو ست می دارد .تقط خدا شما را از دو ستی با ک سانی باز می دارد که در [کار [دین با
شالالالما جنر کرده و شالالالما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشالالالتی
کرده اند.
از داللت این دو آیه بخوبی بهدسالالت می آید که مسالاللمین مجاز به قطع ارتباط با غیر مسالاللمین
بصالالرف شالالرک آنها نمی باشالالند با بررسالالی مجموی آیات و روایتی که در این باره وارد شالالده اند
چنین بدست می آید که در ابعاد مختلف اقتصادی،نمامی،آموزشی و غیره مسلمین تحت شرایطی
مانند عدم پذیرس سالاللطه آنان برخود ،مجاز به برقراری ارتباط با غیر مسالاللمانان می باشالالند،مانند در
اخذ به علم و یا حکمت،در روایتی حضالالالرت امیرالمومنین می ترماید حکمت (و دانش) را تراگیر
هر چند از مشرکان باشد (مشکاة االنوار )134 ،به واقع می توان گفت ،شری مقدس اسالم برقراری

ارتباط با مسلمین را تحت شرایط حفاظت از تأثیرپذیری جامعه و دولت اسالمی از سلطه بیگانگان
پذیرتته
و به جهت دعوت و تبلیغ اسالم باب نیکی و احسان به آنها را مفتوح گذاشته چرا که تبلیغ دین
اسالم بدون داشتن ارتباط اجتماعی امری غیر ممکن می باشد،
یکی از مهمترین آ یاتی که برقراری ارت باط اجت ماعی با مشالالالرکین را با چالش جدی موا جه
می نماید آیه  28سالالالوره توبه می باشالالالد که می ترماید «انما المشالالالرکون نجس» نمر به احکام باب
طهارات شریعت اسالمی نجاست هر چیز موجب می شود اجتناب ویژهای از آن صورت گیرد .نمر
به مباحث مطرح پرسشی بدینصورت مورد طرح است که منمور از نجاست در آیه «انما المشرکون
نجس» چه بوده و بر ا ساس آن چه نوی ارتباطی میان م سلمین با م شرکین ممکن می شود ؟ از آنجا
که واژه نجس در معانی مختلفی در عصر نزول اسالم بکار رتته است در این مقاله تالش می شود با
روش معنا شالالناسالالی تاریخی معانی مختلف و مراد این واژه در آیه اسالالتخراد گردیده و تأثیر آن در
کیفیت ارتباط اجتماعی مسالاللمین با غیر مسالاللمین مورد تحلیل قرار گیرد .اهمیت این مسالالهله خود را
در آنجا نشالالالان می دهد که برخی از قرائت های اتراطی وتفریطی از آیه موجب وهن اسالالالالم و یا
موجب تسلیط کفار می گردد .این تحقیق به روش کتابخانهای و اسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به
به برر سی وپردازش داده های جمعآوری شده از ا سناد تاریخی و روایی ع صر ر سالت و ماقبل آن
پرداخته ا ست .براین ا ساس ابتدا معنا شنا سی لغوی واژه نجس برر سی شده آنگاه با معنا شنا سی
توصیفی ،هریب از احتمال های موجود در آیه مورد تحلیل واقع می شود.
معناشنای لغوی «نجس»
با توجه به اینکه واژه نجس در حالتهای مختلف صرتی تغییر پیدا میکند واعرابهای متفاوت
نحوی را می پذیرد و به تعبیر تنی متصالالرف و منصالالرف می باشالالد جزو واژگان اصالالیل محسالالوب
می شالالالود عبارتهای زیر شالالالاهد این مدعا می باشالالالد« .نجس :اتخاذک عوذة للصالالالبی ،و الفاعل
المنجس ،و نجست الصبی تنجیسا ،قال حسان:
و ال و جاریة ملبوبة و منجس
ن ج  6 :ص 56 :
 3كتابالعی

و طارقة تی طرقها لم تشدد3

وجود واژگانی چون المنجس .نجست .تنجیسا.ینجس.تنجیس در عبارتهای مذکور به روشنی
متصرف و منصرف بودن این واژه را نشان می دهد.
در شناخت معنای واژه نجس وقتی که به استعماالت عرب عصر نزول قرآن وقبل وهمچنین بعد
عصالالر نزول وحی می نگریم معانی دقیق و ژرتی بهدسالالت می آید که موجب تهم دقیقتر از معنای
مراد این واژه در ل سان شاری می شود در ت شریح و اثبات این ادعی به برخی از ا ستعماالت از این
واژه می نگریم.
 -1یقال للمُعَوِّذ :منَجِّس ،و کان أَهل الجاهلیة یعلِّقون على الصبیّ و من یخاف علیه عیون الجن
األَقکذارَ من خِرَقِ المَحِیض و یقولون :الجن ال تقربها4.

در این عبارت چنین آمده اسالالالت که در دوران جاهلیت (عصالالالر قبل از نزول ) مردمان عرب بر
پسالالران خردسالالال و هر کس دیگری که احتمال حلول و تماس اجنه با او را می دادند از خوف آن
اقذار و کثاتاتی از تکه پارچه های که زنان حائض استفاده می کردند و آلوده به خون حیض بود را
به او آویزان می نمودند وبه اصالالالطالح این کار را تعویذ می نامیدند وکسالالالی که این کار را انجام
می داد به عبارتی تاعل این کار را معوذ می گفتند واز آن جهت که معوذ اشیای کثیفی را در تعویذ
بهکار می گرتت به او منجس (با تشدید و کسره جیم )نیز اطالق می گردید
-2اللیث :المُنَجَّسُ الذی یعلَّق علیه عمام أَو خرق5 .

در این عبارت نیز ک سی را که به او ا ستخوان یا تکه پارچهی آلوده به خون حیض را می ب ستند
منجس (با تشدید و تتح جیم)گفته شده است
-3الجوهری :و التَّنکجِیسُ شیو کانت العرب تفعله کالعوذة تدتع بها العین؛ و منه قول ال شاعر :و
عَلَّقَ أنکجاساً علیَّ المُنَجِّس»6

در این عبارت به عمل تعویذ تنجیس گفته شالالالده ودر بیان شالالالاعر منجس اقذاری را به شالالالاعر
آویزان نموده است که شاعر ازآن به انجاس تعبیر نموده است
-4و داو نجِسَ و ناجِسَ و نَجِیسَ و عَقامَ :ال یبرأُ منه ،و قد یوصف به صاحب الداو7.
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ناجس ونجیس دو اصالالالطالح به کار رتته در این عبارت به اترادی گفته می شالالالود که گرتتار
بیماریی می شوند که امید بهبودی از آن نمی رود
 -5الناجس و النجیس :اللذان ال یبروان من دائهما8

برای تأیید معانی ارائه شالالالده از واژه نجس و تبیین بیشالالالتر به عبارات و نقل قول های ابن ابی
الحدید در شرح نهج البالغه نمر می کنیم .وی می نویسد:
"و من تخیالت العرب أنهم کانوا إذا خاتوا على الرجل الجنون و تعرض األرواح
الخبیثة له نجسالالالوه بتعلیق األقذار علیه کخرقة الحیض و عمام الموتى قالوا و أنفع من ذلب أن
تعلق علیه طامث عمام موتى ثم ال یراها یومه ذلب و أنشدوا للمزق العبدی
تلو أن عندی جارتین و راقیا

و علق أنجاسا على المعلق

قالوا و التنجیس یشفی إال من العشق قال أعرابی
یقولون علق یا لب الخیر رمة

و هل ینفع التنجیس من کان عاشقا

و قالت امرأة و قد نجست ولدها تلم ینفعه و مات
نجسته لو ینفع التنجیس

و الموت ال تفوته النفوس

و کان أبو مهدیة یعلق تی عنقه العمام و الصوف حذر الموت و أنشدوا
أتونی بأنجاس لهم و منجس

تقلت لهم ما قدر اهلل کائن"9

از این عبارت نیز چنین بهدسالالالت می آید که عرب ها با بسالالالتن وآویزان کردن کردن ا قذار
وکثاتاتی چون پارچهی آغ شته به خون حیض و ا سخوان اج ساد مرده و با طامث (خونی که با ازاله
بکارت برای اولین بار از زن خارد می شود ) اتراد را تنجیس می نمودند از عبارت های " نج سوه
بتعلیق األقذار" "نجسالته لو ینفع التنجیس" به روشالنی بهدسالت می آید که وقتی کسالی را که اقذار
می بسالالالتند آن کس نجس می شالالالد وآن عمل را تنجیس می گویند واز واژه انجاس در عبارت "و
علق أنجاسالالا على المعلق" مشالالخص می شالالود که به اشالالیای خارجی قذر و کثیف نیز نجس گفته
می شود وهمچنین است واژه انجاس در عبارت "أتونی بأنجاس لهم و منجس"

ن ج  6 :ص 56 :
 8كتابالعی
- 9شرحنهجالبالغة ج  19 :ص 398- 399 :

واگر دسته دیگری از عبارتهای چون:
-1ان ابراهیم (ی) ان ما خرد عن جملتهم ال نه ظهر تی قلف ته10بر

وان من کان به ذ لب تهو

نجس ال یخالطونه11

جدا از صحت یا سقیم بودن مضمون خبر این نقل تاریخی حاکی از آن است که شخصی را که
مبتال به بیماری که امید بهبودی از آن نمی رتت واز طرتی این نوی بیماری ها مانند جزام و بر
که در همین روایت نیزاز آن یاد شالالالده از گونه بیماری های مسالالالری و واگیر می باشالالالند نجس
می نامیدند و به نوعی می توان گفت شخص نجس در اینجا یعنی شخصی که موجب تنفر است و
باید از او پرهیز شود.
همانگونه که در گزارش تراهیدی در العین گذشالالالت ناجس و نجیس کسالالالانی هسالالالتند که از
بیماری که بدان گرتتار شده اند بهبود نمییابند.
همچنین از روایت ابن ابی الحدید نیز روشالالالن شالالالد که به اقذاری که با آن عمل تنجیس انجام
می شالالود همانند کسالالی که عمل تنجیس بر روی او صالالورت می گیرد نجس گفته میشالالود .بنابراین
نکات زیر از مباحث ارائه شده بدست می آید.
-1وازه نجس به اعیان خارجی نیز اطالق می شالالالود به مانند پارچه آغشالالالته به خون حیض یا
استخوان مردگان که ذاتا تنفر آور و مورد اجتناب واقع می شوند.
-2شالالالخصالالالی را که با قذرات تعویذ می کردند برای ایجاد نوعی تنفر وانزجار بوده تا مورد
اجتناب واقع شالالالود و مورد توجه چشالالالم ها نباشالالالد و به او منجس (با تشالالالدید وتتحه جیم ) اطالق
می گردید.
-3به شخصی هم که به سبب بیماری خاصی مورد انزجار واجتناب واقع شود نجس و ناجس و
نجیس گفته می شود.

ن ذكر الصبي.
ي انقطع م
ي الت
ستها الحشَفة ،و ه
 - 10القَلَفة جلدة الذكر الت
ي أُلبِ َ
ب ج  9 :ص 290 :
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معنا شناسی توصیفی واژه نجس
منمور از معناشناسی توصیفی شناسای معنای اراده شده از یب وازه در قران کریم می باشد.
با توجه به اینکه واژه نجس در قران تنها یکبار در آیه  28سوره توبه آمده
« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الکم کُشالالالرِکُونَ نَجَسَ تَال یَقکرَبُوا الکمَسکجِدَ الکحَرامَ بَعکدَ عامِهِمک هذا وَ إِنک خِفک ُت کم
عَیکلَةً تَسَوکفَ یُغکنیکُمُ اللَّهُ مِنک تَضکلِهِ إِنک شاوَ إِنَّ اللَّهَ عَلیمَ حَکیمَ »(توبه )28 :
واز طرتی سوره توبه در سال نهم هجرت نازل گ شته وطبق گزارش مورخان و مف سران منمور
از عبارت «بَعکدَ عامِهِمک هذا »در آیه سالالال برائت از مشالالرکین بوده اسالالت12که همان سالالال نهم هجرت
است.از همین رو حدود بیست ودو سال دامنه نزول وحی وتشریع مسائل و احکام عملی دین مقدس
اسالالالم در ماقبل نزول این آیه قرار می گیرد لذا ضالالرورت پیدا می کند تا دامنه بیسالالت و دو سالالاله
نزول وحی و کاربرد واژه نجس واراده معنای که از آن می شالالود را در این دوره بررسالالی نمود تا به
این پرسش که آیا تغییر وتحولی درمعنای واژه نجس در دوره نزول وحی نسبت به عصر قبل نزول
وحی رخ داده است یا اینکه جواب منفی می باشدوتحول و تغییری روی نداده و همان معنای که از
واژه نجس در آن دوره اراده می شد در همین دوره نیز اراده می شود از همین رو ما برای پا سخ به
این پر سش به علت عدم تکرار این واژه در قرآن و نبود سیاق های م شابه و سیاق های مو ضوعی
روایت های را که با قراین متفاوت می توان مشخص کرد قبل از آیه
(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الکم کُشالالالرِکُونَ نَجَسَ تَال یَقکرَبُوا الکمَسکجِدَ الکحَرامَ بَعکدَ عامِهِمک هذا وَ إِنک خِفک ُت کم
عَیکلَةً تَسَوکفَ یُغکنیکُمُ اللَّهُ مِنک تَضکلِهِ إِنک شاوَ إِنَّ اللَّهَ عَلیمَ حَکیمَ ( سوره توبه آیه)28
صادر شده اند را بررسی می نماییم.
-1عالمه مجلسالالی در بحار االنوار در تفسالالیر وتبین آیه  285سالالوره بقره"ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفکسالالاً إِالَّ
وُ کسعَها لَها ما کَ َسبَتک وَ عَلَیکها مَا اککتَ َسبَتک رَبَّنا ال تُؤاخِذکنا إِنک نَ سینا أَوک أَخکطَأکنا رَبَّنا وَ ال تَحکمِلک عَلَیکنا إِ صکراً
کَما حَمَلکت َهُ عَلَى ال َّذینَ مِنک قَبکلِنا رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلکنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعکفُ عَنَّا وَ اغکفِرک لَنا وَ ارکحَمکنا أَن کتَ
مَوکالنا تَانکصُرکنا عَلَى الکقَوکمِ الککاتِرینَ(بقره ) 286 :

ن ج  1 :ص 158 :
 12فقهالقرآ

روایتی راازامیرالمومنین علی (ی) نقل می کند
در مقام تضیلت وشرف حضرت نبی اکرم بر سایر انبیاو.در این روایت وقتی که حضرت رسول
اهلل عرضه می دارد:
(رَبَّنا وَ ال تَحکمِلک عَلَیکنا إِصکراً کَما حَمَلکتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنک قَبکلِنا )
در اجابت این درخواست و دعای حضرت رسول اهلل(

) خداوند تفاوت های شریعت اسالم

رابا سایر شرایع بیان می کند تا اینکه می ترماید:
«کَانَتِ الکأُمَمُ ال َّسالِفَةُ إِذَا أَ َصابَهُمک أَذَى نَجَسٍ قَرَ ُضوهُ...وَ قَدک جَعَلکتُ الکمَاوَ طَهُوراً لِأُمَّتِبَ مِنک جَمِی ِع
َات»1
الکأَنکجَاسِ وَ الصَّعِیدَ تِی الکأَوکق 3

با توجه به اینکه
الف -این آیه از آیات پایانی سالالالوره بقره می باشالالالد وسالالالوره بقره نیز بدون اختالف در اوایل
هجرت به مدینه در مدینه نازل شده است
ب -عبارت وقد جعلت الماو طهورا که حکم به طهارت آب میدهد ما خوذ از آیه :
السالالال ماوِ ماوً طَهُوراً (ترقان ) 48 :
وَ هُوَ الَّذی أَرکسالالالَلَ الرِّیاحَ ب کُشالالالراً بَیکنَ یَدَیک رَحکمَتِهِ وَ أَنکزَلکنا مِنَ َّ
می باشد
د -مطابق روایت ابن عباس وجابر بن زید سالوره ترقان از آیات مکی می باشالد واز هشالتاد ساله
سورهای که در مکه نازل شده برا ساس ترتیب نزول چهل و دومین سوره می با شد اما سوره بقره
مدنی بوده و هشتاد وهشتمین سوره در ترتیب نزول است14.

برداشتی که از این آیه و روایت می شود می تواند چنین باشد تشریع طهارت و نجاست برخی
از اشیاو در قبل از نزول "حکم انما المشرکون نجس" بوده است
-2الف -وَ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ سُبکحَانَهُ نَبِیَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیکهِ وَ آلِهِ بِسَدِّ أَبکوَابِ النَّاسِ مِنک مَسکجِدِ رَسُولِ اللَّ ِه
َاس الةِ أمَرَنِی ب َِس الدِّ أَبکوَابِکُمُ الکمَفکتُوحَةِ إِلَى
ص الوکناً لَهُ عَنِ النَّج َ
ص اللَّى اللَّهُ عَلَیکهِ وَ آلِهِ شالالریفا [ت کَش الرِیفاً لَهُ وَ َ
َ
الکمَسکجِدِ بَعکدَ یَوکمِی ،وَ أَنک لَا یَدکخُلَهُ جُنُبَ وَ لَا نَجَسَ15،
346
 13بحاراألنوار ج  16 :ص :
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 15بحاراألنوار ج  30 :ص  362 :و البداهی والنهایه ج

79
ص

ب-قال رسالالول اهلل (

) :ان اهلل عز و جل امر موسالالى ان یبنى مسالالجدا طاهرا ال یسالالکنه اال هو و

هرون و ابنا هرون شبر و شبیر و ان اهلل قد امرنى ان ابنى م سجدا ال ی سکنه اال انا و على و الح سن و
الحسالالین سالالدوا هذه االبواب اال باب على و قال سالالدوا قبل ان ینزل العذاب تخرد الناس مبادرین و
خرد حمزة بن عبد المطلب یجر قطیفة له حمراو و عیناه تدران یبکى و یقول یا رسالالول اهلل اخرجت
عمب و اسالالالکنت ابن عمب تقال ما انا اخرجته و ال انا اسالالالکنته و لکن اهلل اسالالالکنه و قال له بعض
اصالالحابه یا رسالالول اهلل دی لى کوة انمر الیب منها حین تغدوا و تروح تقال علیه السالالالم ال و ال مثل
ثقب االبرة16.

وقتی که این دو روایت را در کنار همدیگر بررسی می کنیم چنین بدست می آید :
اوال-وجود شخ صیت حمزه بن عبدالمطلب در این روایت حاکی از آن ا ست که د ستور سد
ابواب مردم بر مسجد النبی در سال های اول هجرت بوده است.
َاسالالةِ" حاکی از آن اسالالت که پیامبر برای جلوگیری از
صالالوکناً لَهُ عَنِ النَّج َ
ثانبا -وجود عبارت " َ
نجس شدن مسجد این دستور را داد و روشن است که معنای نجس در این دستور مطلق چیزی که
موجب انزجار می شود وباید از آن اجتناب شود نمی با شد بلکه می تواند اعیان خارجی با شد اگر
چه این معنی نص نمی باشد
اما درمعنای نجس در عبارت"لَا یَدکخُلَهُ جُنُبَ وَ لَا نَجَسَ"،بنا بر چند دلیل باید واژه "ذو" را در
تقدیر بگیریم و آن را ذونجس معنا کنیم اول اینکه نجس در این عبارت تاعل قرار گرتته اسالالالت
و عطف بر جنب شالالالده و هم ردیف آن آمده اسالالالت وعلت ممنوعیت ورود جنب ونجس در این
روایت بخاطر مصون ماندن مسجد از نجاست می باشد
دوم اینکه با توجه به روایت های که از نهی ر سول اهلل (

) ن سبت به دخول جنب وحائض به

مسالالجد خبر می دهد مشالالخص می شالالود که منمور از نجس زن حائض می باشالالد .از جمله این دو
روایت

 16شرفالنبى،
ص

439:

 -1دخل رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلّم صرحة هذا المسجد تنادى بأعلى صوته إن هذا المسجد
ال یحل لجنب و ال لحائض17
 -2إن مسجدی حرام على کل حائض من النساو جنب من الرجال18 ،
19
 -3أال ال یحل هذا المسجد لجنب ،و ال لحائض

اگر صدور این روایت ها را بعد از نزول آیه  43نساو «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَقکرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنکتُ کم
سُکارى حَتَّى تَعکلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ ال جُنُباً إِالَّ عابِری سَبیلٍ حَتَّى تَغکتَسِلُوا» ( نساو ) 43 :بدانیم با توجه به
این که سوره نساو نیز در سال های اول هجرت در مدینه نازل شده است قول به صدور د ستور سد
ابواب در سال های اول هجرت تقویت می شود.
ثالثا -ازعطف نمودن حائض بر جنب مشالالالخص می شالالالود که منمور از ذونجس همان حائض
می باشد که در روایت الف با واژه نجس آمده است.
وجود برخی گزارش ها از دوره قبل از نزول وحی نسالالالبت به نگرش عموم اتراد به زن حائض
این قول را تقویت می کند از جمله :
 -1أمرهم تی الحیض و الحائض شالالالدید یجب علیهم أن یعتزلوها و ثیابها و أوانیها و ما مسالالالته
الحائض من شیو تقد نجس و وجب أن یغسل و إن مست لحم القربان وجب أن یحرق ذلب اللحم
بالنار و من مسّ الحائض أو خبزت أو طبخت أو غسلت تکلّه نجس حرام على الطاهرین20

این روایت حاکی از عقاید یهودیان است وضمیر –هم -در امرهم در متن اصلی روایت به بنی
سالالرائیل بر می گردد اما نشالالان از این توهم اسالالت که زن حائض نجس می باشالالد و هر چیزی را که
مس و لمس کند آنرا نجس می کند
 -2واقدى از ابن ابى ذئب از صالفیه دختر زیاد ما را خبر داد که مىگفته اسالت سالرگرم شالسالتن
جامه خود از خون حیض بودم میمونه مرا دید و گفت ما تنها این کار را نمىکردیم بلکه آن را

 .17إمتاعاألسماع،ج،10ص182:
 1. 8همان
. 19إمتاعاألسماع،ج،10ص183:
 20البدءوالتاریخ،ج،4ص38:

کامال مىتراشالالالیدیم .صالالالفیه مىگوید و از میمونه شالالالنیدم که مىگفت عرق بدن زن حائض نجس
21
نیست.

اگر چه روایت اول مربوط به عقاید یهودیان می باشالالالد اما در روایت دوم عبارت "صالالالف یه
مىگوید و از میمونه شنیدم که مىگفت عرق بدن زن حائض نجس نیست .بهروشنی نشان می دهد
تصوراتی شبیه به عقاید یهودیان در میان عرب دوره جاهلیت بوده که بر تصورات مردم دوره نزول
وحی اثر می گذاشته است
در روایت مورد بحث عبارتی بدین صالالالورت "ل َا ی َدکخُل َهُ جُن ُبَ وَ ل َا نَجَسَ"،وجود دارد که
به علت وجود چند محمور باید از ظهور واژه نجس دسالالت کشالالید و آن را به ذو نجس یا معنای از
نجس آنگاه که به شالالخصالالی که دچار بیماری درمان ناپذیر ومسالالری یا هر چیزی که موجب تنفر و
اجتناب می گردد اطالق می شود حمل کرد از جمله محمورات :
الف – واژه نجس در این عبارت تاعل جمله می باشد
ب-قراین متقن حاکی از آن است که منمور از نجس در این روایت حائض می باشد
د -هیچ دلیلی بر نجس العین بودن زن حائض وجود ندارد
د  -همچنین نمی شود مطلقا حکم کرد که حائض همواره ذو نجس است
در این روایت چنین آمده اسالالت که عمر بن خطاب صالالحیفه ی از قران را که سالالوره طه بوده
اسالالالت را از خواهرش طلبید اما خواهرش به علت مشالالالرک و در نتیجه نجس بودن او از در اختیار
گذاشالالالتن قران به او ممانعت کرد تا اینکه عمر دسالالالتانش را شالالالسالالالت آن گاه آنرا در اختیار او
گذاشت22.

اگر این روایت صحیح باشد منمور از نجس بودن مشرک ذو نجس بودن است که با ش ستن
بر طرف می شود اما این گزارش تاریخی از چند لحاظ مخدوش می باشد
الف-بنا به گزارش مسالاللم تاریخ اسالالالم عمربن خطاب در مکه بوده اسالالت و حکم نجس بودن
مشالالرک در مدینه در سالالال نهم هجرت بیان گردیده اسالالت و صالالدور این عبارت انت نجس علی
شرکب در آن دوره بعید به نمر می رسد
 21الطبقاتالكبرى/ترجمه،ج،8ص491:
22

ب -عبارت إنه ال یَمَسالالال ُّهُ إِل َّا الکمُطَهَّرُونَ یا عبارت ال یمسالالاله اال طاهر در گزارش های دیگر23

صرُّونَ
ماخوذ از آیه  79سوره واقعه می باشد و محتوای این سوره مانند آیه های  46و 47وَ کانُوا یُ ِ
عَلَى الکحِن کثِ الکعَمیمِ ( )46وَ کانُوا یَقُولُونَ أَ إِذا مِتکنا وَ کُن َّا تُراباً وَ عِماماً أَ إِن َّا لَمَبکعُوثُونَ ( )47حاکی از
آن است که این سوره در دوره علنی بودن دعوت اسالم می باشد
اما گزارش های که از اسالالالم عمر می شالالود دال لت بر این می کند که اسالالالم عمر در دورهای
بوده است که دعوت به اسالم هنوز بهطور کامل علنی و آشکار نشده است242. 5

د -در صالالورت ترض اگر این دالیل را برای مخدوش دانسالالتن این روایت کاتی ندانیم روایتی
که واقدی در طبقات الکبری از اسالم عمر گزارش می کند که بجای عبارت"نجس علی شرکب"
کند2.
واژه"رجس" بکار رتته است این روایت را از موضوعیت برای استناد اسقاط می 6

در این روایتی دیگر ام حبیبه دختر ابوسالالفیان از نشالالسالالتن ابوسالالفیان بر تراش رسالالول اهلل (

)

ممانعت می کند ودلیل آن را نجس بودن او بهعلت شرک می داند27 .

تقریبا ا شکاالتی که به روایتی که گزارش ازا سالم عمر می داد وارد بود به این روایت نیز وارد
اسالالت به علت آنکه این روایت تصالالریح بر این دارد که آمدن ابوسالالفیان به مدینه و رتتن او به خانه
ر سول اهلل قبل از تتح مکه بوده ا ست و از طرتی از م سلمات تاریخ ا سالم یکی آن ا ست که جریان
برائت از م شرکین ونزول سوره توبه وهمچنین آیه وحکم "انماالم شرکون نجس" بعد از واقعه تتح
مکه می باشالالالد از همین رو صالالالدور این کالم "أنت امرؤ نجس مشالالالرک" از ام حبیبه بعید به نمر
می رسد مگر آنکه مراد از واژه نجس را آنچه که موجب تنفر است و باید مورد اجتناب واقع شود
بدانیم

 23سبلالهدى،ج،2ص372:
 24الطبقاتالكبرى،ج،3ص204:
 25السیرةالنبویة،ج،1ص 347:و البدایةوالنهایة،ج،3ص81:
سبلالهدى ج372 2
 26الطبقاتالكبرى،ج،3ص204:
 27المنتظم،ج،5ص 211:و الكامل،ج،2ص 241:واإلصابة،ج،8ص142:

-5گویند ،شمار مسلمانانى که همراه رسول خدا (
بود .پیامبر (

) بودند سىهزار نفر و شمار اسب ده هزار

) به هر یب از خاندانهاى بزرگ انصار دستور ترموده بود که پرچم و رایت داشته

باشالالالند و قبائل دیگر عرب هم داراى رایات و پرچم هایى بودند .پیامبر (

) رایت بنى مالب بن

نجّار را به عمارة بن حزم داده بودند ،و چون زید بن ثابت به حضور پیامبر ( ) ر سید ،پیامبر (

)

پرچم بنى مالب بن نجّار را به زید دادند .عماره گفت :اى رسالالالول خدا ،مثل اینکه بر من خشالالالم
گرتتهاید .ترمود :نه به خدا سالالوگند ،شالالما هم قرآن را مقدم بدارید او بیشالالتر از تو قرآن مىداند و
قرآن اشالالالخا

را تضالالالیلت و برترى مىدهد اگر چه بنده بینى بریدهاى باشالالالد ،و دسالالالتور ترمود تا

پرچمهاى اوس و خزرد را هم اترادى که بی شتر قرآن مىدانند حمل کنند .ابو زید پرچم بنى عمرو
بن عوف را حمل مىکرد و معاذ بن جبل پرچم بنى سلمه را.
روزى پیامبر ( ) در حالى که جبّه پ شمى بر تن داشت و لگام یا دهانه اسب خود را در د ست
گرتته بودند و در حال مقدمات نماز بودند ،اسب شاشید و از بول او به جبه ترشح شد.
پیامبر (

28
) جبه را نشست و ترمود شاش و آب دهان و عرق اسب نجس نیست.

این روایت در جریان جنر تبوک صالالادر شالالده و این واقعه بعد از تتح مکه وقبل نزول سالالوره
توبه وآیه "انما الم شرکون نجس " بوده ا ست.این روایت ت صریح بر این می کند که واژه نجس به
معنای مخ صو

شرعی خود که مانع از طهارت شرعی ونماز ا ست در میان م سلمانان رایج شده

بود
-6عبید اهلل بن موسالالى ،از اسالالرائیل ،از سالالماک ،از قابوس بن مخارق ما را خبر داد که مىگفته
است ام الفضل در خواب دید که پارهیى از تن رسول خدا در خانه اوست ،به حضور ایشان رتت و
موضالالالوی را گفت ،پیامبر ترمودند «به خواسالالالت خداوند خیر و نیکى اسالالالت ،دخترم تاطمه پسالالالرى
مىآورد که او را با شیر پسرت قثم شیر خواهى داد» حسین (ی) زاده شد و تاطمه او را به من عنایت
کرد و او را شیر دادم و چون کودک به جنب و جوش آمد ،او را به ح ضور پیامبر آوردم و ای شان
کودک را بر دامن خود نشاندند و کودک ادرار کرد ،گوید ام الفضل با دست خود میان شانههاى
طفل زد ،پیامبر ترمودند ام الفضل خدایت به صالح دارد و رحمت ترماید ،پسرم را به درد آوردى،
ام الفضالالالل گفت اینب دامن خود را درآور و جامه دیگر ب وش تا آن را بشالالالویم ،پیامبر ترمود «بر
 28المغازى/ترجمه،متن،ص764:

روى ادرار پ سر بچه شیرخوار تقط آب مىریزند و محلى را که با ادرار دختر شیرخوار نجس شده
باشد مىشویند»29.

این روایت نیز اگر چه گزارش از سالالال های اول هجرت به مدینه می دهد تصالالریح براین دارد
که احکام نجاسالالالات وطهارت شالالالرعی در مدینه رایج بوده و اذهان مخاطبان وحی از آن مع نای
خاصی را می تهمیدند
 -7واقدى از مالب بن انس از اسالالالحاق بن عبد اهلل بن ابى طلحة از گفته حمیده دختر عبید بن
رتاعة بن راتع بن مالب زرقى از گفته مادرش کبشه دختر کعب بن مالب ما را خبر داد که مىگفته
اسالالت ابو قتاده به دیدار ما آمد ،ظرف آبى خواسالالت که وضالالو بگیرد ،براى او آب آوردند در این
هنگام ماده گربه یى آمد ،ابو قتاده ظرف آب را جلو گربه گرتت که آب خورد ،ابو قتاده به ما
گفت از پیامبر (

) شنیدم که مىترمود «دهان گربه نجس نی ست که گربه از جانوران اهلى ا ست

30
که گرد شما مىگردند».

این روایت نیز مانند روایت قبلی اسالالالت بااین تفاوت که نمی توان زمان خاصالالالی را برای آن
مشخص کرد
-8حین أمر رسالالول اهلل صالاللى اهلل علیه و سالاللم باخراد المناتقین من المسالالجد إلى رجل یقال له:
الحارث بن عمرو -و کان ذا جمة -تأخذ بجمته ،تسالالالحبه بها سالالالحبا عنیفا ،على ما مرّ به من األرض
حتى أخرجه من الم سجد ،قال :یقول المناتق :لقد أغلمت یا ابن الحارث ،تقال له :إنب أهل لذلب،
أی عدو اهلل لما انزل اهلل تیب ،تال تقربنّ مسجد رسول اهلل (

31
) تانب تانب نجس.

این روایت در جریان مسجد ضرار که با نزول آیه (التوبة (107 :
وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَ سک جِداً ضِ راراً وَ کُفکراً وَ تَفکریقاً بَیکنَ الکمُؤکمِنینَ وَ إِرک صاداً لِمَنک حارَبَ اللَّهَ وَ رَ سُ ولَ ُه
مِنک قَبکلُ وَ لَیَحکلِفُنَّ إِنک أَرَدکنا إِالَّ الکح کُس النى وَ اللَّهُ ی کَش الهَدُ إِنَّهُمک لَکاذِبُونَ ( )107اتفاق اتتاد همانگونه که از
ترتیب آیات ومحتوای روایت بدسالالت می آید این واقعه بعد از نزول آیه "انما المشالالرکون نجس"
اتفاق اتتاده اسالالت گزارش از نجس بودن مشالالرکان در تصالالور مردم عصالالر نزول آیات می دهد اما

 29الطبقاتالكبرى/ترجمه،ج،8ص291:
 30الطبقاتالكبرى/ترجمه،ج،8ص476:
 31إمتاعاألسماع،ج،14ص 365:و البدایةوالنهایة،ج،3ص241:

م شخص نی ست که منمور از نجس در کدام معنا ا ست در معنای نجا ست اعیانی چون خون و ادرار
یادر معنای نجاست شخص جنب و حائض
ما برای روشالالالن تر شالالالدن بحث به چند روایت از دوره بعد نزول قران و انقطای وحی اشالالالاره
می کنیم و به معانی که از واژه نجس اراده می شود نمری می اتکنیم
-1کان أبو بکرة رجال صالحا ،منالذین «یم شون على األرض هونا [ .» 1تتبع المغیرة ذات یوم ،و
کان متقنعا بثوبه ،تدخل دار أم جمیل .و دخل أبو بکرة دارا إلى جانبها ،و صالعد سالطحها تیها مشالرتا
على الدار ،ترآها و قد التزمته و لثمته .تقال :سالالالیجیو بعد هذا ما هوأعمم منه .تأقبل راجعا ،تدعى
شالالالبل بن معبد البجلی حلیف ثقیف ،و ناتع بن الحارث أخاه ،و زیاد بن عبید .تأقبلوا أربعتهم حتى
أشرتوا على المغیرة و هو توق أم جمیل ینکحها .تجعل أبو بکرة یقول ألصحابه :أثبتم ،أثبتم؟ قالوا:
نعم .حتى کان تیما رأوا أثرا من الجدری بفخذها .ثم إنّ المغیرة اغتسالالل و خرد من عندها .تأتاه
أبو بکرة ،تقال :یا مغیرة اجتنب مصالالالالنا ،تانب نجس .تقال :ال ،و ال نعمة عین .قال :ترحل أبو بکرة
حتى أتى المدینة .تلما رآه عمر ،قال :اللهم إنى أسالالألب خیر ما جاو به ،و أعوذ بب من شالالرّ ما جاو
به ،ما وراوک؟ قال :أخبرک أن المغیرة بن شعبة زان .تقال عمر :ویحب ما تقول؟
قال :نعم یا أمیر المؤمنین ،هو زان32

 -2و بلغ عمر ان خالدا دخل الحمام تتدلب بعد النوره بثخین عصالالالفر معجون بخمر ،تکتب الیه:
بلغنى انب تدلکت بخمر ،و ان اهلل قد حرم ظاهر الخمر و باطنه ،کما حرم ظاهر اإلثم و باطنه ،و قد
حرم مس الخمر اال ان تغسالالل کما حرم شالالربها ،تال تمسالالوها أجسالالادکم تانها نجس ،و ان تعلتم تال
33
تعودوا.

 -3بعد از او عثمان ،سالالالعید بن عا

را حاکم کوته کرد و چون سالالالعید بعنوان حکومت وارد

کوته شد پیش از آنکه منبر را بشویند از منبر رتتن خوددارى کرد و بفرمود تا آنرا بشستند و گفت
«ولید نجس و پلید بوده است»34

 32أنساباألشراف،ج،1ص491:
 33تاریخالطبری،ج،4ص66:
البدایةوالنهایة،ج،7ص80:
 34مروجالذهب/ترجمه،ج،1ص694:

-4تی الحدیث عن الحسن تی رجل زنی بامراه تزوجها تقال:هو انجسها وهو احق بها35

در این دسالالته از روایت ها در روایت شالالماره دوم واژه نجس در معنای مخصالالو

شالالرعی بکار

رتته است که مانع از طهارت شرعی و نماز است اما در سایر روایت ها از واژه نجس نمی توان این
معنا را تهیمد بلکه معنای نوعی تنفر که موجب اجتناب می شود از آن ظهور دارد.
تحلیل وبررسی ونتیجهگیری نهایی :
برا ساس مباحث ارائه شده چنین بد ست می آید که که واژه نجس در دوره قبل از ع صر نزول
برای سه معنا بکار می رتت
الف –اعیان خارجی
ب-کسی که با انجاس تعویذ می شد در واقع به معنی ذو نجس است
د -به هر ک سی که بنا به دالیلی مانند بیماری های واگیر یا حائض بودن موجب تنفر می شد و
باید مورد اجتناب واقع شود
همچنین از مباحث ارائه شده در قسمت دوم مقاله (معنا شناسی توصیفی) بدست آمد که همان
معانی که از واژه نجس درعصالالالر قبل از نزول وحی اراده می شالالالده در دوره نزول وحی نیز اراده
می شده است
س
بنابراین اگر طبق این معانی به این آیه نگریسالالته شالالود (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الکم کُشالالرِکُونَ نَجَ َ
تَال یَقکرَبُوا الکم کَسالالالجِدَ الکحَرامَ بَعکدَ عامِهِمک هذا وَ إِنک خِفکتُمک عَیکلَةً تَسَوکفَ یُغکنیکُمُ اللَّهُ مِنک تَضکلِهِ إِنک شالالالاوَ إِنَّ
اللَّهَ عَلیمَ حَکیمَ (توبه )28 :
اوال – بردا شت معنای نجا ست در معنای بند «الف» ،تنها یب احتمال ا ست و وجود احتماالت
دیگر موجب ابطال استدالل به آن می گردد ،همچنین وجود روایت های چون حضور ابوسفیان در
حال شرک در مسجد النبی در مدینه به اجازه رسول اهلل ،می تواند دلیل متقنی باشد بر ابطال استناد
به این احتمال در تهم مراد آیه.
ثانیا -برداشالالالت معنای بند«ب» نمر به اینکه مشالالالرکین معموال ذو نجس بوده اند وهمین امر
موجب پرهیز واجتنباب می شده ا ست،یب امر عرتی متعلق به دوره ع صر ر سالت بوده و چه ب سا
 35لسان العرب ج :6ص226

می تواند در عرف های مختلف متفاوت گردد بنابراین حکمی متغیر می باشد لذا نمی تواند داللت
آیه را برسالالاند ،از دیگر سالالو چنین ترضالالی امری حتمی نیسالالت چه بسالالا مشالالرکی پیدا شالالود که هیچ
نجاستی همراه وی نباشد از آنجا که وجود احتمال عدم نجاست همراه مشرک در این ترض ممکن
اسالالالت بنابراین این داللت از اثبات مراد سالالالاقط اسالالالت .مگر آنکه گفته شالالالود منمور از ذونجس
بودن،جنب و حائض بودن ا ست و از طرتی چون م شرکین مقید به احکام شریعت ا سالمی نی ستند
لذا همواره واجب الغسالالالل جنابت و طهارت از حیض می باشالالالند بدین جهت از آنها باید اجتنباب
گردد،در این ترض هم گفته می شالالود که همان دسالالتورات مربوط به جنب و حائض در شالالریعت
اسالالالم بر آنها الزم می گردد و آن صالالرتا حضالالور در مسالالجد می باشالالد و نه تراتر از آن که موجب
ممنوعیت برقراری ارتباط با آنها گردد که لمس و مس آنها سبب نجا ست شود .شایان ذکر ا ست
این ترض با دال لت قسالالال مت ب عدی آ یه که می گو ید «تَال یَقکرَبُوا الکم کَسالالالج ِدَ الکحَرامَ» آن ها را به
مسجدالحرام نزدیب نگردانید به دستورات اسالم نسبت به حائض وجنب همخوان است.
ثالثا – بر اسالالاس سالالقوط حجیت اسالالتناد به دو احتمال نخسالالت،ترض سالالوم یعنی لزوم اجتناب و
عدم مخالطت با مشرکین بدون متنجس شدن از برخورد با آنها و قسمت دوم احتمال دوم یعنی عدم
امکان حضور مشرکین در مساجد مفروض وثابت است
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 مطهر بن طاهر المقدسى (م  ،)507البدو و التاریخ ،بور سعید ،مکتبة الثقاتة الدینیة،بى تا ُّ. معرتت محمد هادی ،علوم قرآنی ،موسسه ترهنگی تمهید قم 1383 مفید محمد بن نعمان الفصول المختارة  ،بی جا ،بی تا المقریزی تقى الدین أحمد بن على (م  ،)845إمتای األسمای بما للنبى من األحوال و األموالو الحفدة و المتای ،تحقیق محمد عبد الحمید النمیسى ،بیروت ،دار الکتب ال
 واقدی ،محمد بن عمر (م  ،)207کتاب المغازى ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت ،مؤسسةُُّّ.
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