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چکيده
از جمله موضوعاتی كه از اولین سورة نازل شده بر پیامبر(ص) تا اواخر نزول آیات ،پیوسهته بهه آن
پرداخته شده ،بحث «نماز» است .قرآن برپایی نماز را یکی از صفات مؤمنان برمهی شهمرد .بها توجهه بهه
مشرک بودن مردم عربستان ،آیات باید هماهنگ با حال مخاطبان خود به ترتیبی نازل میشد كه بتواند
بیشترین تأثیر را بگذارد و به صورت یک فرهنگ نهادینه شود .این پرسش مطرح است كه قرآن بهرای
نهادینه كردن نماز مه شیوهای را به كار بردهاست و مگونه مخاطبان را به این عم واداشتهاست؟ برای
پاسخ ،آیات را به ترتیب سیر نزول و به روش توصیفی تحلیلی بررسی نمودهایم .قرآن در ابتدا به تبیهین
اثر نماز یا ترک آن در سعادت یا شقاوت انسان پرداخته است .سنس افرادی را بهه عنهوان الگهو معرفهی
میكند .در مرحلة بعد ،احکامی از نماز را بیان مینماید .بعد از آن ،بهه معرفهی ارزشههای همنشهین بها
نماز می پردازد و آنگهاه صهفات نمهازگزاران را برمهی شهمرد .بهه دنبهال آن ،بهه تهأثیر نمهاز در زنهدگی
میپردازد و دستورهای خداوند را در قالب داستان هایی از بنیاسرائی ارائه می دهد .نتایج حاكی از آن
است كه قرآن كریم در نخستین گام به تبیین تأثیر نماز و نتیجة آن و آنگهاه بهه احکهام و معرفهی الگهو
میپردازد .محتوای آیات مکی مربوط به نماز بر محهور خودسهازی فهردی و جریهانسهازی اسهت ،امها
آیات مدنی بر جنبة تمدن و جامعه سازی نماز تأكید دارند .در آیهات مکهی ،الگوههای متعهددی بهرای
نمازگزاران معرفی شدهاست ،اما آیات مدنی به تناسب سیاق كمتر به این امر پرداختهاند.

واژگان کليدی :نهادینهسازی نماز ،ترتیب نزول ،سعادت و شقاوت ،الگوسازی ،احکاام
نماز.

(نویسندة مسئول) E-mail: zeinabroostaee@yahoo.com
E-mail:t.ko.1368@yahoo.com
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مقدمه
تدوین قرآن به شک كنونی از صدر اسالم صورت گرفتههاسهت .گرمهه برخهی آن را

تههوقیفی و مربههوط بههه عصههر حضههرت رسههول(ص) مههیداننههد و عههدهای هههم ایههن ترتیههب را
غیرتوقیفی دانستهاند و آن را به متصدیان فراهمسازی مصحف بعد از رحلت پیهامبر نسهبت

می دهند ،اما این مسئله روشن است كه اگر صورت دوم صحیج باشد ،ائمة معصهوم(ع) ههم
این ترتیب را بدون كم و كاست و ایجاد تغییری پذیرفتهانهد و ایهن امهر بهه صهورت سهنّت
قطعی آنان در جامعه شناخته شده اسهت .بهر اسهاس همهین ترتیهب نیهز تفسهیرهای فراوانهی

نوشته ،به جامعه عرضه شدهاست .اما تا دهههای اخیهر كسهی بهه فکهر نگهارش تفسهیری از
قرآن بر اساس ترتیب نزول نیفتاده بود .در نیمة دوم قرن مهاردهم هجری قمری ،شهماری
از دانشوران اسالمی اندیشة تفسیر بر اساس ترتیهب نهزول را عملهی كردنهد و تفاسهیری بهر
همین اساس نوشتند.
ما در پی اثبات صحیج یا غلط بودن تفسیر قرآن با رویکردی خهاص نیسهتیم ،بلکهه بهر
این اعتقادیم كه هم تفسیر به صورت ترتیب كنونی فوایدی دارد و هم بهه صهورت ترتیهب
نزولی از محسّنات دیگری برخوردار است .اما ضعفی كه در تفسیر بر اساس ترتیهب نهزول
وارد است ،اینکه اختالف در سیر نزول سورهها و آیات بسیار زیاد است كه هر محققهی را
دمار شک و تردید میكند .روایت سیر نزولی كه بیشتر بزرگان بر آن اتفهاق نظهر دارنهد،
روایت ابن عباس است .در این تحقیم ،ترتیهب آیهات مربهوط بهه نمهاز را بهر اسهاس همهان
روایت بررسی میكنیم .در ارتباط با پیشینة موضوع شایستة ذكر است كه در بررسی منهابع
پژوهشی و پایگاههای اطالعاتی ،تحقیقی با این موضوع یافت نشد.
نماز یکی از اعمالی است كه در تمام ادیان به آن تأكید شدهاست و از جملهه عبهادات

آنها به حساب آمدهاست و تمام پیامبران هم به انجام آن سفارش شده بودند .قرآن كهریم
از آن بهوفور سخن گفتهاسهت و آن را جهزء اعتقهادات و احکهام واجهب برمهیشهمرد ،تها
حدی كه یکی از شرایط قبول توبة مشركان را اقامة نماز میداند.
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در این پژوهش ،برآنیم تا روش نهادینهه كهردن فرهنهگ نمهاز را در جامعهة مشهرک و
جاه عربستان بررسی كنیم .برای این مقصود ،آیات مربوط به نمهاز را بهر اسهاس ترتیهب
نزول آنها تنظیم كرده ،در آنها كنکاش میكنیم ،تا برای سؤاالت زیر پاسخی بهه دسهت
آوریم:
ه قرآن كریم برای افراد مشركی كه بویی از ایمان نبرده بودند و اعتقهادات معنویشهان
هم به همان دنیای مادّی ختم میشد ،از كجا و مگونه شروع به مطرح كردن موضوع نماز
میكند؟
ه پس از آن مه مراحلی را پشت سر میگذارد تا آن موضوع نقش خود را برای مهردم
به شک یک فرهنگ در جامعه ثابت كند؟

 .1م نای لغوی صال
ابنفارس معتقد است كه این واژه دو ریشه دارد .یکهی از آن دو ،آتهش و آنچهه شهبیه
آن است از گرما ،و دیگری از جنس عبادت میباشد .صالة از ریشة دوم و بهه معنهای دعها
است .صالتی هم كه در شرع آمده ،شام ركوع ،سجود و سایر حدود نماز است .راغهب
هم همین مفهوم را با تفاوتهایی جزئی بیان كردهاست (ر.ک؛ ابهنفهارس6666 ،م :.ذیه
«صلو» و راغب اصفهانی6461 ،ق ،.ذی «صلو») .زبیدی «صَلوتا» را واژهای عبری میدانهد
كه در اص كنیسههای یهود بهكار میرفت و متناسب با عبادت «صالة» است كهه در آنجها
انجههام مههیشههد (ر.ک؛ زبیههدی6411 ،ق .)448 :.در العههین آمههدهاسههت« :صَّ هلَواتُ الیَهههودِ
كَنائِسُهُم واحِدُها صَلوة أَو صَلوتا» (فراهیدی6468 ،ق :.ذی «صلو») .فیروزآبادی نیز به این
حقیقت اشاره میكند ،آنجا كه میگوید« :الصَّلَواتُ كَنائِسُ الیَهودِ وَأَصلُهُ بِالعِبرانیَّةِ صَلوتا»
(فیروزآبادی6411 ،ق .)6884 :.مصطفوی این ریشه را بهه دو شهک واوی (صهلو) و یهایی
(صلی) میداند كه صلو از زبان سهریانی و آرامهی گرفتهه شهدهاسهت و بهه معنهای عبهادت
مخصوص میباشد و در عربی از آن به «صالة» تعبیهر مهیشهود (ر.ک؛ مصهطفوی:6818 ،
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ذی «صهلو») .در اصهطالحات فقههی ،صةالة را بهه معنهای نمهاز دانسهتهانهد (ر.ک؛ پایگهاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ .)6863/81/11 :https://www.leader.ir/fa
بعضی وجه تسمیة نماز را به صالة از باب نامگذاری كُ به جزء دانستهاند .در حقیقت،
در نماز توجه و انعطافی از بنده به خدا است ،همان طور كه از خدا بهه بنهده هسهت و نمهاز
در واقع ،یادآوری مخصوص خدا و روی كردن به سوی اوست با كیفیتهی كهه شهرع بیهان
داشتهاست و فریضة نماز« ،صالة» نامیده شده است؛ زیرا نمازگزار با اعمهال خهود و بهه جها
آوردن آن مطابم دستورهای الهی ،پذیرش خواسهتة خهود و بههرهمنهدی از ثهواب الههی را
طلب میكند (ر.ک؛ طبری .)143 :6874 ،ابن منظور هم در این زمینه معتقد است با توجهه
به اینکه در نماز ،دعا و استغفار هست ،لذا به آن صالة گفته شدهاسهت (ر.ک؛ ابهنمنظهور،
6483ق ،.ج .)419 :64
بیتردید برخی از الفاظی كه در غیر معنای لغهوی آن (بههطهور مجهاز) نهزد اهه شهرع
استعمال شدهاند ،كمكم در همان معانی جدید حقیقت پیدا نمودهاند؛ مث كاربرد نمهاز در
افعال مخصوص ،پس از اینکه در لغت برای دعها وضهع شهد و كهاربرد واژة «زکةاة» بهرای
مقداری كه از مال خارج میكنند ،پس از آنکه بر رشد و نمو وضع شد (راغب اصهفهانی،
6461ق.)838 :.
پس از این اتفاق نظر ،اختالف در این است كه آیا این تغییهر و دگرگهونی بهه وضهع و
تعیین شارع انجام شد؟ آیا شارع مقدس این الفا را بر این معهانی تعیهین نمهودهاسهت ،بهه
نحوی كه بدون قرینه بر آن معانی داللت كند تا حقیقت شرعیه باشد ،یا به دلیه اسهتعمال
این الفا در این معانی در زبان اه شرع غلبه پیدا كهردهاسهت و شهارع ایهن را بهه شهک
مجاز بهكار میبرده كه در این صورت ،فقهط حقیقهت عرفیهه مهیشهود ،نهه شهرعیه .ثمهرة
اختالف اینکه اگر در كالم شارع این الفا بدون هی قرینهای بهكار روند .بر اساس قهول
اول ،بر همین معانی ثانوی حم مهیشهوند ،امها بنها بهر قهول دوم ،بهر معهانی لغهوی حمه
میشوند ،ولی اگر در كالم اه شرع بهكار رفته باشد ،حتمهاً بهر معهانی شهرعی آن حمه
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میشود (ر.ک؛ زینالدّین ،بیتا)89 :؛ مثالً در این حدیث كه امام صادق(ع) فرمهود« :صَهلووا
إیلَی جَانِبی قَبْری النَّبیی ،وَ إینْ كَانَتْ صَالَةُ الْمُؤْمِنِینَ تَبْلُغُهُ أَینَمَها كهانُوا» (كلینهی6416 ،ق ،.ج:6
 ،)191نمیدانیم كه منظور امام(ع) ،نماز به سمت قبر پیهامبر خهدا(ص) اسهت و یها صهلوات و

درود بر آن حضرت؟ با توجه به مطالب بهاال ،مهون ایهن اسهتعمال پهس از شهارع صهورت
گرفتهاست .لذا حم بر معنای شرعی (ز نماز) میشود ،مگر اینکهه ه ماننهد روایهت فهوق ه

قرینهای داللت كند بر اینکه منظور امهام(ع) ،صهلوات و درود بهودهاسهت (ر.ک؛ مجلسهی،
6484ق ،.ج.)114 :63

 .2نماز در ادیان پيش از ادالم
نماز قدیمیترین عبادتی است كه در تمام ادوار گذشته حضهور داشهتهاسهت .از قهرآن
كریم استفاده میشود كه نماز در امتهای پیشین هم بودهاست .همة پیهامبران از حضهرت
آدم تا حضرت خاتم نماز میخواندند ،اما شک و كیفیت آن متفاوت بودهاست ،تا جهایی
كه پیامبر اسالم آن را به عنوان شیوة تمامی پیامبران یاد كردهاست (ر.ک؛ مجلسی ،بهیتها،
ج .)186 31
(ع)

خداوند متعال خطاب به حضرت موسی

می فرماید :إِنَّنِـی أَنَـا اللَّـهُ لَـا إِلَـهَ إِلَّـا أَنَـا

فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَة َ لِذِکْرِی( طه .)64/همچنین ،قرآن كریم به نق از حضرت عیسی

(ع)

می فرماید :وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیْنَ مَـا کُنـتُ وَأَوْصَـانِی بةلصَّالَة ُ وَالزَّکَـاۀِ مَـا دُمْـتُ حَیًّـا
(مریم )86/و نیز از زبان حضرت اسماعی (ع) میفرماید :وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بةلصَّلَة وَالزَّکَاة ُ

وَکَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا( مریم.)99/

مفسران اتفاق نظر دارند بر اینکه مقصود از«صالة» در آیات فوق نماز میباشهد (ر.ک؛
طباطبائی ،6874 ،ج 47 :64؛ ابهنعاشهور ،بهیتها ،ج 89 :61؛ طبرسهی ،6818 ،ج  388 :1و
مکارم شیرازی ،6874 ،ج .)98 :668

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

11

 .3شرایط جام ة عربستان قبل از ادالم
سخنان امام علی(ع) در نههجالبالغهه در بیهان اوضهاع عهرب قبه از اسهالم نشهاندهنهدة
انحطاط فکری و فساد اخالقی آنان میباشد:
«ای گروه عرب بر بدترین آیین و در نابسهامانتهرین شهرایط مهیزیسهتید .در
میان سنگال های ناهموار و مارهای پُرزهری كه از آوازها نَرَمند ،گهویی كَرَنهد.
آب آلوده و ناگوار مینوشیدید و غذای نامناسهب و غیربهداشهتی مهیخوردیهد،
خون یکدیگر میریختید و پیوند خویشاوندی را بریده بودیهد .بُهتپرسهتی میهان
شما رایج بود و گناهان دایر» (نهجالبالغه.)11 /

امیرمؤمنان اوضاع مذهبی مل عرب را منهین تشهریج مهیكنهد« :مهردم آن روز دارای
مذهبهای گوناگون ،بدعتهای مختلف و طوائف متفرق بودند .گروههی خداونهد را بهه
خلقش تشبیه میكردند و برخی در اسهم او تصهرف مهیكردنهد .جمعهی بهه غیهر او اشهاره
میكردند» (همان.)6 /
طبقة روشنفکر عربستان ستاره و ماه را میپرستیدند ،اما طبقة مهنحط كهه بیشهینة سهکنة
عربستان را تشکی میداد ،عالوه بر بُتهای قبیلهای و خانگی به تعداد روزهای سال818 ،
بُت میپرستیدند و حواد هر روز را به یکی از آنها وابسته میدانستند .با توجهه بهه حهال
مردمی با این خصوصیات ،قهرآن و آیهات مربهوط بهه نمهاز بهرای آنهها نهازل مهیشهد تها
آرامآرام آنان را از این شک زندگی بیرون بیاورد و فرهنگهایی مون برپایی نمهاز را در
جامعه ایجاد كند.

 .4ترتيب نزول
در ترتیب سورههای قهرآن بهر اسهاس تهاریخ نهزول اخهتالف هسهت .مجمهوع نظهرات
موجود دربارة این موضوع به بیش از سهی نظهر متفهاوت مهیرسهد .در ایهن میهان ،روایهت
ابنعباس مورد اعتماد بیشهتر بزرگهان مهیباشهد (ر.ک؛ یعقهوبی6614 ،م ،.ج  11 :1و 89؛
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ابنندیم ،بیتا48 :ه47؛ طبری6461 ،ق ،.ج 489 :68ه .)481ما هم در ایهن تحقیهم ،ترتیهب
سورهها را بر اساس همان روایت بررسی میكنیم:
ردی

نام سوره شمارۀ آیه ترتیب نزول محل نزول

6

الفاتحه

7

9

مکه

1

البقره

131

37

مدینه

8

آل عمران

188

36

مدینه

4

النساء

671

61

مدینه

9

المائده

618

668

مدینه

1

األنعام

619

99

مکه

7

األعراف

181

86

مکه

3

األنفال

79

33

مدینه

6

التوبة

616

664

مدینه

68

یونس

686

96

مکه

66

هود

618

91

مکه

61

یوسف

666

98

مکه

68

الرعد

48

61

مدینه

64

ابراهیم

91

71

مکه

69

الحجر

66

94

مکه

61

النح

613

78

مکه

67

اإلسراء

666

98

مکه

63

الکهف

668

16

مکه
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66

مریم

63

44

مکه

18

طه

689

49

مکه

16

األنبیاء

661

78

مکه

11

الحج

73

684

مدینه

663

74

مکه

14

النور

14

688

مدینه

19

الفرقان

77

41

مکه

11

الشعراء

117

47

مکه

17

النم

68

43

مکه

13

القصص

33

46

مکه

 16العنکبوت

16

39

مکه

88

الروم

18

34

مکه

86

لقمان

84

97

مکه

81

السجدة

88

79

مکه

88

األحزاب

78

68

مدینه

84

سبأ

94

93

مکه

89

فاطر

49

48

مکه

81

یس

38

46

مکه

87

الصافات

631

91

مکه

83

ص

33

83

مکه

86

الزمر

79

96

مکه

 18المؤمنون
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الغافر

39

18

مکه

46

الفصلت

94

16

مکه

41

الشوری

98

11

مکه

48

الزخرف

36

18

مکه

44

الدخان

96

14

مکه

49

الجاثیة

87

19

مکه

89

11

مکه

47

محمد

83

69

مدینه

43

الفتج

16

661

مدینه

63

687

مدینه

49

48

مکه

18

17

مکه

91

الطور

46

71

مکه

98

النجم

11

18

مکه

94

القمر

99

87

مکه

99

الرحمن

73

67

مدینه

91

الواقعة

61

41

مکه

97

الحدید

16

64

مدینه

93

المجادلة

11

681

مدینه

96

الحشر

14

686

مدینه

18

الممتحنة

68

66

مدینه

 41األحقاف

 46الحجرات
98

ق

 96الذاریات

16
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16

الصف

64

666

مدینه

11

الجمعة

66

686

مدینه

66

689

مدینه

14

التغابن

63

668

مدینه

19

الطالق

61

66

مدینه

11

التحریم

61

683

مدینه

17

الملک

88

77

مکه

13

القلم

91

1

مکه

16

الحاقه

91

73

مکه

78

المعارج

44

76

مکه

76

نوح

13

76

مکه

71

الجن

13

48

مکه

78

المزم

18

8

مکه

74

المدثر

91

4

مکه

79

القیامة

48

86

مکه

71

اإلنسان

86

63

مدینه

98

88

مکه

73

النبأ

48

38

مکه

76

النازعات

41

36

مکه

38

العبس

41

14

مکه

36

التکویر

16

7

مکه

 18المنافقون

 77المرسالت
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اإلنفطار

66

31

مکه

31

 38المطففین

81

31

مکه

34

اإلنشقاق

19

38

مکه

39

البروج

11

17

مکه

31

الطارق

67

89

مکه

37

األعلی

66

3

مکه

33

الغاشیة

11

13

مکه

36

الفجر

88

68

مکه

68

البلد

18

89

مکه

66

الشمس

69

11

مکه

61

اللی

16

6

مکه

68

الضحی

66

66

مکه

64

اإلنشراح

3

61

مکه

69

التین

3

13

مکه

61

العلم

66

6

مکه

67

القدر

9

19

مکه

63

البینه

3

688

مدینه

66

الزلزال

3

68

مدینه

 688العادیات

66

64

مکه

686

القارعة

66

88

مکه

681

التکاثر

3

61

مکه

11
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688

العصر

8

68

مکه

684

الهمزة

6

81

مکه

689

الفی

9

66

مکه

681

قریش

4

16

مکه

 687الماعون

7

67

مکه

الکوثر

8

69

مکه

1

63

مکه

668

النصر

8

681

مدینه

666

المسد

9

1

مکه

4

11

مکه

668

الفلم

9

18

مکه

664

الناس

1

16

مکه

683

 686الکافرون

 661اإلخالص

 .5مراحل نهادینه کردن فرهنگ نماز
آیات مربوط به نماز را به دو بخش آیات مکی و مدنی تقسیم و بررسی میكنیم.

5ـ .1آیات مکی
قب از هجرت پیامبر(ص) در مکة معظمه با جامعهای مشرک و بُتپرست روبهرو هستیم
كه ایمان در آن جایگاهی ندارد .در این جامعه ،با توجه به احهوال و اعتقهادات مهردم بایهد
یک عم دینی را معرفی و بهتدریج نهادینه كرد .ما در اینجا طبم ترتیهب نهزول ،آیهات را
بر اساس محتوا دستهبندی میكنیم.
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5ـ1ـ .1ادر انجام نماز یا ترک آن در د ادت یا شقاوت انسان
قرآن از «بهشت و جهنم» و «تبشیر و انذار» به عنوان جلوههایی از تشهویم و تنبیهه بهرای
هدایت انسانها استفاده كردهاست .در حقیقهت مقصهود از مهژده دادن بهه بهشهت ،دلگهرم
كردن و تحریک افراد نسبت به اعمال خیر و مقصود از انذار از عهذاب ،برحهذر داشهتن از
كارهای زشت است .به همین سبب ،یکی از اهداف رسالت انبیاء را نوید و بهیم دادن قهرار
دادهاست و میفرماید ... :فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ( ...البقره.)168/
در اولهین آیهات مربهوط بهه نمهاز ،بهه نکهوهش مخالفهان نمهاز یها تشهویم نمهازگزاران
میپردازد .در ادامه ،ابتدا به بررسی آیاتی كه لحنی عتابآمیز دارد ،میپردازیم.

5ـ1ـ1ـ .1نکوهش مخالفان نماز
طبع انسان از مجازات رویگردان است .لذا ترس از این عامه مهیتوانهد او را از انجهام
بعضی اعمال بازدارد .طبیعی است كه تنبیه نیز مهون بهرای او امهری دردآور اسهت ،سهبب
گریههز او از عملههی باشههد كههه عاقبههت آن ،تنبیههه اسههت .در اینجهها آیههاتی را كههه مضههمونی
عتابآمیز دارند ،به ترتیب نزول بررسی میكنیم.
ال ) أَ رَأَیتَ الَّذِی یَنْهَی عَبْداً إِذا صَلَّی( العلم6/ه.)68
سورة علم اولین سورهای است كه در اولین سال بعثت بر پیامبر نازل شد .در اولین آیهة
مربوط به نماز ،فردی را كه نه تنها خود نماز نمیخواند ،بلکه شهخص نمهازگزار را ههم از
آن عم نهی میكند ،بهشدت نکوهش میكند .از آیهة  6تها آخهر سهوره را بهه انهذار ایهن
شخص اختصاص دادهاست و صفاتی مث «دروغگو» و «خطاكار» بهه او نسهبت مهیدههد و
در آخر اعالم میكند اگر آن شخص از كارش دست برندارد ،او را به بهدترین شهک كهه
یاریكنندهای نداشته باشد ،به دوز خواهیم افکند.
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قرآن برای اینکه فرهنگ نماز را در جامعة جاه آن روز جا بیندازد ،ابتدا به نکهوهش
ضدّ آن پرداخت ،به گونهای كه كسانی را كه با انجام آن كار مخالفت میورزیدند ،مورد
مالمت و تهدید قرار داد؛ گویی برای نهادینهسازی یک مسلک ،نخست بایهد زشهتی ضهد
آن را نشههان داد تهها طرفههداران آن را بههه فکههر وادارد كههه احتمههال صههحیج بههودن خههالف
افکارشان هم میرود و تضادی در ذهنشان ایجاد گردد .در دو آیة بعد هم درصدد روشهن

كردن همین ذهنیت است :أَ رَأَیتَ إِنْ کانَ عَلَی الْهُدی أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوی( العلم66 /ه.)61

ب) قالُوا لَمْ نَک مِنَ الْمُصَلِّین( المدثر.)48/
ضمیر جمع در«قالوا» به مجرمان آیة  46برمیگردد كه اصحاب یمین در برز از آنها
می پرسند :مهه میهزی شهما را بهه دوز انهداخت؟! آنهها ههم ایهن جهواب و بهه دنبهالش
جوابهای دیگری میدهند.
مفسران دو احتمال برای «صالة» در این آیه در نظهر گرفتههانهد6 :هه نمازههای معمهولی
(ر.ک؛ طبرسی ،6818 ،ج  ،961 :68مکارم شیرازی و دیگران ،6874 ،ج  198 :19و فخهر
رازی6418 ،ق ،.ج 1 .)761 :88ه عبادتی خاص به درگاه خداوند كه با عبهادت در شهرایع
معتبر آسمانی از حیث كمّ و كیف مختلف است (ر.ک؛ طباطبائی ،6874 ،ج .)67 :18
قب از اسالم ،كسانی كه عبهادات دینهی مخصهوص خهود را انجهام نمهیدادنهد ،مجهرم
محسوب میشدند .این آیه نیز تنها مخصوص مسلمانان نیست .بنابراین ،میتهوانیم مقصهود
از «صالة» را عبادت مخصوص هر دینی بدانیم .در اینجا ،غر

این است كه كفار ههم بهه

اصول مکلف هستند ،هم به فروع .اولین حرفی كه میزنند ،میگویند ما اه نمهاز نبهودیم
(ر.ک؛ جوادیآملی ،پایگهاه اطهالعرسهانی اسهراء.)6863/81/13 :http://news.esra.ir ،
اشخاصی كه در این آیه نکوهش شدهاند ،افراد معمولی كاه در نماز نیستند .طبم آیهات
بعد ،این افراد به روز جزا هم ایمان ندارند و همین عقیده باعث بهیایمهانی آنهها بهه سهایر
اعمال عبادی شدهاست.
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ج) فَوَیلٌ لِلْمُصَلِّین * الَّذینَ هُمْ عَنْ صَالَتِهِمْ سَاهُون( الماعون4/ه.)9
این آیات نمازگزارانی را كه نسبت به نماز سه انگار هستند ،خطاب و عتاب میكند.
د) فَالَ صَدَّقَ وَ الَ صَلَّی( القیامه.)86/
آیتاهلل جوادیآملی مقصود از «صَلَّی» را در اینجا« ،نمهاز خوانهدن» مهیداننهد (ر.ک؛
همان) .این آیه مربوط به جان دادن فرد بیایمانی است كه اه نماز نبودهاست .مقصهود از
این افراد ،كسانی نیست كه از روی بیخیالی نماز نمیخوانند ،اما به خداوند اعتقاد دارنهد؛
زیرا آنها خداوند را تصدیم میكنند ،اما در اعمال خود میلنگند كه در آخهر سهوره ،آن
افراد را به عذاب سزاوارتر میداند.
به دنبال این آیات ،در آیات  63فاطر و  96مریم هم همین لحن را بهكار گرفتههاسهت.
در تفاسیر ،تحلیلی مبنی بر رابطة توبیخ و تأثیر آن بر انجام نماز گزارش نشدهاسهت .تقریبهاً
پس از هر توبیخ و هشدار ،یک یا دو تشویم و وعده مثبت وجود دارد .به ایهن ترتیهب ،در
الگوی مبتنی بر نظم نزولی قرآن برای دعوت به نماز ،هم به وعهده و ههم بهه وعیهد توجهه
شدهاست.

5ـ1ـ1ـ .2تشویق نمازگزاران
پس از آیاتی كه با لحنی نکوهشآمیز كسانی را كه نماز اقامه نمیكنند ،مهورد عتهاب
قرار میدهد ،به آیاتی میپهردازیم كهه لحنهی متفهاوت دارد و نمهازگزاران را تشهویم و از
آنان تمجید میكند:
ال  .إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّک تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَی اللَّیلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طةئِفَةٌ مِنَ الَّذینَ
مَعَکَ وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَیسَّرَ مِنَ الْقُـرْآن
عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَی وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ
یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا مَا تَیسَّرَ مِنْهُ وَ أَقیمُوا الصَّال َ وَ آتُوا الزَّکة َ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضـاً
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حَسَناً وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْـتَغْفِرُوا اللَّـهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ( المزم .)18/

در ابتدای این آیه ،اهمیت تالوت قرآن بیان میشهود و در ادامهه ،از علهم خداونهد بهر
اینکه آنها دمار اتفاقاتی مانند بیماری ،سفر و جهاد در راه خداوند خواهند شد ،میگوید
و دستور میدهد كه در آن صورت ،هر قدر برایشان میسر است ،قرآن بخواننهد و نمهاز را
به پا دارند و. ...
مشکلی كه در اینجا به مشم میخورد ،مربوط بهه محه نهزول آیهه اسهت .در آیهه از
جهاد در راه خداوند كه طبم واژة «یُقَاتِلُون» میهزی جهز «در معركهة جنهگ قهرار گهرفتن»
نمیتواند باشد ،سخن میگوید .در صورتی كه اگر قبول كنیم این آیه در اوای بعثت كهه
دعوت پیامبر(ص) به صورت پنهانی بودهاسهت و هنهوز درگیهری خاصهی صهورت نگرفتهه،
نازل شده باشد ،جایگاهی برای جنگ وجود ندارد .اما این اشکال شاید با جملهة «عَلِهمَ أَنْ
سَیَکُون» كه نشاندهندة این است كه بهزودی این اتفاقات خواهد افتاد ،قاب رفع باشد.
در تفسیر نمونه هم ذی این آیه و اشکال آمهدهاسهت« :بها توجهه بهه اینکهه مهیفرمایهد
"سَیَکُون" ،ممکن است این جمله خبر از تشریع جهاد در آینده باشد؛ یعنی مون عذرهایی
در حال دارید و عذرهایی در آینده برای شما پیدا میشود ،این حکهم بهه صهورت دائمهی
درنیامد و به این صورت با مکهی بهودن آیهه منافهات نهدارد» (مکهارم شهیرازی و دیگهران،
 ،6874ج .)661 :19
اشکال دیگری كه بر ترتیب نزول سوره وارد است ،اینکه در آیه ،تشویم زیادی بهرای
تالوت قرآن میشود ،در صورتی كه آیات كمی بر پیامبر نازل شدهاست .این اشهکال ههم
شاید به این شک ح شود كه آیة بیست طبم گفتة عالمه طباطبائی ،برخالف آیهات قبه
خود در مدینه نازل شده باشهد (ر.ک؛ طباطبهائی ،6874 ،ج  .)74 :18همچنهین ،در تفسهیر
المیزان آمدهاست:
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« در اخبار زیادی وارد شده كه خصوص این آیه بعد از گذشتن هشت مهاه و
یا یک سال و یا ده سال از نزول آیات اول سوره در مکه نازل شهد ،ولهیکن ایهن

حرف از این نظر سُست است كه در آیة شریفه ،جملة ...أَقِیمُوا الصَّاال َُ وَ آتُـوا

الزَّکة َ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ...آمدهاست و ظاهر آن ایهن اسهت كهه مهراد از
"زكات" ه مخصوصاً بدان سبب كه بعد از نمهاز و قبه از مسهئلة انفهاق مسهتحبی
آمده ه زكات واجب باشد و همه میدانیم كهه زكهات بعهد از هجهرت در مدینهه
واجب شد .پس نزول این آیه در مدینه بودهاست .اینکه بعضی گفتهانهد :زكهات
در مکه واجب شد ،ولی نصاب آن تعیین نشد تا اینکه در مدینهه معهین گردیهد و
نیز اینکه بعضی دیگر گفتهاند ممکن است آیة شهریفه قبه از حکهم خهود نهازل
شده باشد و حکم آن بعد از مدتی كه از نزول آیه گذشت ،واجهب شهده باشهد،
وجوهی بدون دلی هسهتند .عهالوه بهر ایهن ،در آیهة شهریفه ،سهخن از قتهال ههم
رفتهاست و میفرماید... :وَ آخَرُونَ یقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ....با اینکه میدانهیم
در مک ه مصلحت نبوده كه در متن آیه سخن از قتال بهه میهان آیهد .بهه ههر حهال،
ظاهر این است كه آیة شریفه در مدینه نازل شده باشد» (همان ،ج .)74 :18

ایشان مراد از «نمازی كه مأمور شدهاند بهه جهای آورنهد» ،نمازههای واجهب مهیدانهد.
بنابراین ،اگر آیه را مدنی بدانیم ،منظور همین نمازهای واجب پنجگانه خواهد بهود و اگهر
مکی باشد ،باید بگوییم منظور از آن ،نمازهایی است كه قب از هجرت واجب بهودهاسهت
(ر.ک؛ همان ،ج .)77 :18
آیتاهلل معرفت دربارة مح نزول آیات عقیده دارند كه هر سورهای كه مکهی اسهت،
تمام آیاتش مکی است و هر سورهای كهه مهدنی باشهد ،تمهام آیهاتش مهدنی خواههد بهود
(ر.ک؛ معرفت ،بیتا.)49 :
با توجه به توضیحات متفاوت مح نزول این آیه ،نتیجهگیهری دربهارة مکهی یها مهدنی
بودن آن دشوار به نظر میرسد و نیاز به تحقیم گسهترده و تخصهص ویهژهای دارد .از ایهن
موضوع كه بگذریم ،لحن آیة مورد نظر ،تشویم كردن و رغبت دادن بهه سهمت كارههایی
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است كه در آن ذكر میكند .در اینجا ،با لحنی متفاوت برمیخهوریم كهه بهه پشهتگرمهی
طرفداران یا عامالن نماز میپردازد و آنها را به سمت انجام آن سوق میدهد.
ب) وَ ذَکرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی( األعلی.)69/
خداوند متعال در آیة قب  ،یعنی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی( األعلی ،)64/كسی را رستگار
میداند كه هم تزكیه داشته باشد و هم به یاد خداوند باشهد و نمهاز گهزارد .در ادامهه و در
آیة  1سورة كوثر ،پیهامبر را در عهو

خیهر كثیهری كهه بهه او عطها كهردهاسهت ،بهه نمهاز

فرامیخوانهد .پهس از آن ،در آیهة  678سهورة آلعمهران ،دل برپادارنهدگان نمهاز را گهرم

میكند كه اجر آنان محفو است و در پایان ،در آیة  16سورة فاطر ،كسانی را كهه قهرآن
تالوت و اقامة نماز میكنند و انفاق میدهند ،به تجارتی پرسود و خهالی از كسهاد بشهارت
میدهد.
امیر مؤمنان علی(ع) در نامة خود به مالک اشتر ،تشویم را عام تحریک برمهیشهمارند
(نهجالبالغه /ن  .)98ازاینرو ،هر روندهای نیاز بهه پشهتوانه و مشهوقی دارد تها در آن مسهیر
ثابت قدم بماند و با طعنههایی كه میشنود ،از پا درنیاید .قرآن هم پس از تهدیدی كهه بهه
مخالفان میكند ،در اینجا به عامالن به نماز اطمینان میبخشد كه در ازای هر كار نیکشان،
اجری افزونتر خواهند برد.

5ـ1ـ1ـ .3الگودازی
به نظر واضعان نظریة یادگیری اجتمهاعی ،مههمتهرین نهوع یهادگیری انسهان ،یهادگیری
مشاهدهای است .یادگیری مشاهدهای همان سرمشمگیری است كه در آن فرد بها انتخهاب
یک الگهو بهه تقلیهد از رفتهار آن مهیپهردازد (ر.ک؛ قهائمی مقهدم19 :6836 ،هه .)87امهام
صادق(ع) به این امر توجه میدهند« :مردم را با رفتار خویش به حم دعوت كنید ،نه با زبهان
خویش» (نمازی شاهرودی6486 ،ق ،.ج .)173 :1
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در جامعة مشرک مکه كه تنها عدة كمی از مؤمنهان نمهاز را برپها مهیداشهتند ،نیهاز بهه
الگوهایی بود تا بتوانند زیر ظلم مشهركان دوام آورنهد و ایمهان آنهان مسهتحکمتهر شهود.
ازاینرو ،از سورة مریم فضای جدیدی بر آیهات نمهاز حهاكم مهیشهود و نمهاز خوانهدن و
دعوت دیگران بهه آن ،شهیوة اولیهاءاهلل و اهه تقهوا شهمرده مهیشهود و بهدین ترتیهب ،بهه
الگوسازی برای نمازگزاران میپردازد .از زاویهای دیگر ،هنگامی میتوان از یک مسهلک
پیروی نمود كه سران آن ،خود پیش از همه به دستورهایش عم كنند.

 حضرت عيسی

(ع)

وَ جَعَلَنِی مُبَارَکاً أَینَمَا کُنْتُ وَ أَوْصَانِی بةلصَّال وَ الزَّکة مَا دُمْتُ حَیّاً( مریم.)86/
كلمات این آیه از زبان حضرت عیسی(ع) است كه به قوم خود فرمود« :خداوند وجهود
مرا پربركت قرار دادهاست و مرا به نماز و زكات توصیه كردهاست».

 حضرت ادماعيل

(ع)

وَ کَانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بةلصَّال وَ الزَّکة وَ کَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیّاً( مریم.)99/
این آیه هم دربارة حضرت اسهماعی اسهت كهه خهانوادهاش را بهه نمهاز و زكهات امهر
میكرد.

 حضرت مودی

(ع)

إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ الَ إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّال َ لِذِکْرِی( طه.)64/
این آیه داستان كوه طور و سخن گفتن خداوند با حضرت موسی(ع) را بازگو مهیكنهد
كه خداوند بعد از آنکه خود را معرفی میكند ،میفرماید« :مرا عبادت كن و نماز را بهرای
یاد من بهپا دار».
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 حضرت محمد

(ص)

وَ أْمُرْ أَهْلَک بةلصَّال وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا الَ نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُـکَ وَالْعةقِبَاةُ لِلتَّقْـوی
(طه.)681/
در این آیه ،خداوند به پیامبر(ص) فرمان میدهد كه خانوادهات را به نماز امر كن.
در آیات  87و  48سورة ابراهیم و  78سورة انبیاء ،حضهرت ابهراهیم(ع) و فرزنهدانش را
به عنوان اقامهكنندگان نماز معرفی میكند.
در تفاسیر به وجه الگوسازی در این آیات توجه مندانی نشدهاسهت .امها اصه در ایهن
است كه روش الگوسازی و طرح داستانهای گذشته مدام در قرآن استفاده میشود؛ زیهرا
تربیت به صورت طرح داستان ،تأثیرگزاری بیشتری خواهد داشت و انسان همواره نیهاز بهه
نمادی برای رشد خود دارد.

5ـ1ـ .3بيان نخستين احکام نماز
5ـ1ـ3ـ .1زمان اقامة نماز
أَقِمِ الصَّال َ لِدُلُو

ِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیلِ وَ قُـرْآن الْفَجْـرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْـرِ کَـانَ

مَشْهُوداً( اإلسراء.)73/
وَ أَقِمِ الصَّال َ طَرَفَی النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیئاتِ ذَلِکَ ذِکْری

لِلذَّاکرینَ( هود.)664/

برای اولین بار در آیة  73سورة اسراء و بعد به فاصلهای اندک در آیة  664سورة هود،
زمان انجام نماز را تعیین میكند .آیة اول زمهان ادای نمازههای پنجگانهه و آیهة دوم وقهت
انجام سه نماز صبج ،مغرب و عشاء را به طور كلی تعیین میكند.
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«دلوک شمس» به معنی زوال آفتاب از دائرة نصفالنّهار است كه وقت ظهر مهیباشهد
و اما «غسم اللّی » با توجه به اینکه «غسم» شدت ظلمت است و تاریکی شب در نیمههشهب
از هر وقت متراكمتر میباشد ،این كلمه رویهمرفته «نیمهشهب» را مهیرسهاند«.قهرآن» بهه
معنی میزی است كه قرائت میشود و«قرآن فجر» اشاره به «نماز فجر» است ...آیة فهوق از
آیاتی است كه اشارة اجمالی به وقت نمازهای پنجگانه میكند (ر.ک؛ مکهارم شهیرازی و
دیگران ،6874 ،ج .)116 :61
مفسران نظرات مختلفی دربارة داللت آیة دوم بر همة نمازها یا بخشی از آن دارنهد.6 :
نمازهای پنجگانه .1 ،نماز صبج و مغرب .8 ،نمازهای واجب و نافلة شب.
بازدارندگی نماز از آلودگیها به دو گونه اسهت .6 :إِنَّ الصَّال َ تَنْهَـی عَـنِ الْفَحْشَـاءِ

وَالْمُنْکَر دربارة دفع است؛ یعنی نماز مانع از آلوده شدن نمازگزار میشود .1 .این آیه بهه
رفع اشاره دارد؛ یعنی نماز ،انسان آلوده به گنهاه را پهاک مهیكنهد (ر.ک؛ جهوادیآملهی،
 ،6869ج .)991 :86

5ـ1ـ3ـ .2ميزان صدا در نماز
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الَ تَجْهَرْ بِصَالَتِکَ وَ

ال تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذَلِکَ سَبیالً( اإلسراء.)668/

«جهر» به معنای «مبالغه در بلنهد كهردن آواز» و «اخفهات» بهه معنهای «مبالغهه در آهسهته
سخن گفتن» میباشد و حدّ وسط آن دو ،معتدل حرف زدن است .بنابراین ،معنای آیه این
میشود كه در نماز صدایت را خیلی بلند مکن و خیلی هم آهسته مخوان ،بلکه حدّ وسهط
را رعایت نما .اگر این حد وسط را «سبی » خوانده ،ازاینرو بهوده كهه خواسهته ایهن گونهه
نماز خواندن در میان همة مسلمین رسم و سنّت شود ،تا همة گروندگان به دین اسالم ایهن
گونه نماز بخوانند .البته این در صورتی است كه مراد از «بصهالتک» تهکتهک نمازهها بهه
طور استغراق باشد و اما اگر مراد از آن ،مجموع نمازها (و شهاید ههم ایهن ظهاهرتر اسهت)
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باشد ،در این صورت ،معنای آیه این خواهد شد كه در همة نمازها جهر مخوان و در همهة
آن ها اخفات مکن ،بلکه راه میانه را اتخهاذ كهن كهه در بعضهی جههر و در بعضهی اخفهات
كنی .این احتمال با آنچه در سنّت اثبات شده كه نماز صبج ،مغرب و عشها بلنهد ،و ظههر و
عصر آهسته خوانده شود ،مناسبتر است (ر.ک؛ طباطبائی ،6874 ،ج .)119 :68
پهس از ایهن دو حکهم فرعهی نمهاز كههه در مکهه و در حهدود سهال هشهتم بعثهت نههازل
شدهاست ،تا دَه سال بعد ،یعنی حدود سال پنجم هجرت كه آیهة  48سهورة نسهاء (یَـا أَیُّهَـا

الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَقْرَبُوا الصَّال َ وَ أَنْتُمْ سُکَارَی) نازل میشود ،در آیات قرآن به ههی یهک از
احکام فرعی نماز تصریج نشدهاست.

5ـ1ـ .4بيان ارزشهای همافزا و همنشين با نماز
یکی از اصول نهادینه سهازی یهک ارزش در فهرد و جامعهه ایهن اسهت كهه ارزشههای
دیگری كه در تحکیم آن تأثیر مثبهت دارد و زمینههسهاز شهک گیهری یها عامه تثبیهت آن
ارزش در جان آدمی میشود ،همراه با آن ترویج شهود .ازایهنرو ،پهس از آنکهه بهر اصه
وجوب نماز و برپا داشهتن آن تصهریج شهد ،در ادامهه بهه عناصهری كهه نقهش همنشهینی و
همافزایی با نماز را دارند ،تأكید میشود.

5ـ1ـ4ـ .1تقوا
وَ أَنْ أَقیمُوا الصَّال َ وَاتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذی إِلَیهِ تُحْشَرُونَ( األنعام.)71/
با ذكر كلمة «واتَّقُوهُ» تمام عبادات و اعمال دین را خالصه كرد و تنهها از میهان آنهها،
نماز را اسم برد ،برای اهمیت آن و عنایتی كه خداونهد در امهر آن دارد (ر.ک؛ طباطبهائی،
 ،6874ج .)649 :7
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5ـ1ـ4ـ .2تمام عبادات
قُلْ إِنَّ صَالَتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ( األنعام.)611/
این آیه سطج مخاطب را باالتر میبرد و از ظاهر نماز خارج مهیشهود .بهاطن آن را در
نظر میگیرد و از نیت انجام آن سخن میگویهد ،بهه گونههای كهه تمهام عبهادات و اعمهال
كومک و بزر

فقط باید برای خداوند باشد و در غیر این صورت ،هی ارزشی ندارند.

عظمت نماز به اندازهای است كه هم در ردیف اصول دین یاد میشود و هم پیشهاپیش
همة فروع و عبادتهها  .بنهابراین ،نمهاز رابهط میهان اصهول دیهن و فهروع آن اسهت (ر.ک؛
جوادی آملی ،6866 ،ج .)184 :17

5ـ1ـ4ـ .3پرداخت زکات ـ ایمان به آخرت
الَّذینَ یُقِیمُونَ الصَّال َ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَة َ وَ هُمْ بةلْآخِرَ هُمْ یُوقِنُونَ( لقمان.)4/
مهمترین ارزش همافزا با نماز ،پرداختهای مالی ماننهد انفهاق و زكهات اسهت .انفهاق
تأثیر بسزایی در آمادهسهازی روح انسهان بهرای عبهادت و بنهدگی خهدا دارد .ازایهنرو ،از
نخستین آیاتی كه دربارة نماز نازل شدهاست ،از انفاق یا زكات نیز سهخن گفتهه مهیشهود؛
مانند :المزم 18 /؛ فاطر 16 /و مریم 86 /و  .99امها از سهورة لقمهان 4 /بهه بعهد ،تأكیهد بهر
همافزایی نماز و زكات پررنگتر میشود.
در آیة  67سورة لقمان ،امر به معروف و نههی از منکهر و صهبر در برابهر مصهیبت را در
كنار نماز قرار میدهد .پس از آن ،در آیهة  83سهورة شهوری ،اجابهت فرمهان پروردگهار،
مشورت كردن با مؤمنان و انفاق را همنشین نماز قهرار مهیدههد و در آخهر آیهة  86سهورة
ابراهیم ،به انفاق در كنار نماز میپردازد .در آیات مربوط ،مفسران بهه ارتبهاط بهین نمهاز و
سایر تکالیف ننرداختهاند.
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5ـ1ـ .5برشمردن صفات نمازگزاران
در این مرحله ،سطج مخاطب را باالتر میبرد و عالوه بر اینکه برپاداشتن نمهاز را جهزء
صفات حتمی مؤمنان میداند ،صفات دیگری را هم در كنار آن در نظر میگیرد تا مؤمنان
به اص نماز نزدیکتر شوند.

5ـ1ـ5ـ .1خشوع در نماز
الَّذِینَ هُمْ فِی صَالَتِهِمْ خَاشِعُونَ( المؤمنون.)1/
خشوع در نماز هم به قلب است و هم به اعضا .خشوع قلب این است كهه از همهه میهز
اعرا كند و تنها متوجه پرستش و نیایش خدا باشد و خشوع اعضا این است كه مشهم را
فرونهههد و توجههه بههه كسههی و میههزی نکنههد و از كارهههای بیهههوده خههودداری كنههد (ر.ک؛
طبرسی ،6818 ،ج .)697 :7

5ـ1ـ5ـ .2حفاظت بر نماز
وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ( المؤمنون 6/و المعارج.)84/
فخر رازی حفاظت بر نماز را بهجا آوردن آن در وقت خود و طهارت داشتن و قیام بهر
اركان آن میداند (ر.ک؛ فخر رازی6418 ،ق ،.ج .)118 :18

5ـ1ـ5ـ .3مداومت بر نماز
الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَالَتِهِمْ دَائِمُونَ( المعارج.)18 /
اینکه كلمة «صالة» را به ضمیر «هُم» اضافه كردهاست ،داللت دارد بر اینکه بر خوانهدن
نمازشان مداومت داشتهاند ،نه اینکه دائماً در نماز بودهاند و سهتودن آنهان بهه مهداومت در
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نماز اشاره است به اینکه اثر هر عملی با مداومت در آن كام میشهود (ر.ک؛ طباطبهائی،
 ،6874ج .)69 :18

5ـ1ـ .6بيان تأدير نماز
 اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَة َ إِنَّ الصَّلَة َ تَنْهَى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنکَـرِ

وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ( العنکبوت.)49/

سیاق آیات شاهد بر این است كه مراد از این بازداری ،بازداری طبیعت نمهاز از فحشها
و منکر است .البته بازداری آن به نحو اقتضا است ،نه علیت تامه كه هر كس نمهاز خوانهد،
دیگر نتواند گناه كند (ر.ک؛ طباطبائی ،6874 ،ج .)688 :61
نظر امام قاضی دربارة این آیه منین است:
«اگر انسان هنگامی كه به نماز میایستد ،به حالت خشهوع و تواضهع باشهد و
متذكر این شود كه نزد خداوند ایستاده اسهت و قلهبش در اختیهارش و در انجهام
فریضه اخهالص داشهته باشهد ،ایهن نمهاز انسهان را از فحشها و منکهر بهازمیدارد»
(ابنعطیه6411 ،ق ،.ج .)866 :4

خداوند در این آیه ،فرهنگ ادای نماز را طوری القها مهیكنهد كهه در صهورت انجهام
درست آن ،سالم ماندن جامعه را در ابعاد گستردة فحشا و منکهر تضهمین مهیكنهد و تهأثیر
بینهایت آن را نه تنها در زندگی فردی ،بلکه در زندگی اجتماعی خاطرنشان میسازد.

5ـ .2آیات مدنی
در فضای شرکآلود و مملو از آداب زشت و ناپسند جاهلی مکه ،بهرای ایجهاد تمهدن
وحیانی اسالم ،بیش از هر میز باید سهاختارها و مبهانی ذهنهی وثنیهت را ریشههكهن كهرد و
جهانبینی توحیدی را جایگزین آن نمود و بعهد بهه زدودن آداب و رسهوم جهاهلی همهت
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گماشت و مردم را به اخالق اسهالمی متخلهم سهاخت و عمه بهه اوامهر و نهواهی الههی را
خواستار شد .اما بعد از تشکی جامعة اسالمی در مدینه و غلبة توحید ،شرایط برای اجهرای
احکام الهی فراهم میگردد .ازاینرو ،آیات مدنی بیشتر به مسهئلة نمهاز پرداختههاسهت .در
اینجا هم مث آیات مکی و طبم ترتیب نزول ،آیات را بر اساس محتوا دستهبندی میكنیم.

5ـ2ـ .1بيان دادتان بنیادرائيل
مردم مکه رابطة مندانی با یهود نداشتند ،امها هنگهامی كهه مسهلمین بهه مدینهه هجهرت
میكنند ،مجبور میشوند در كنار گروههایی از یهود زندگی كنند و با آنها ارتباط داشهته
باشند .از طرفی ،مردم یهود هم خیلی زیر بهار ایهن تغییهر روش در زندگیشهان نمهیرفتنهد.
ازاینرو ،در هی یک از آیات مکی مربهوط بهه نمهاز از قهوم بنهیاسهرائی سهخن بهه میهان
نیامدهاست ،اما در آیات مدنی ،به ویژه سورة بقره ،دستورهای خداونهد را بهه بنهیاسهرائی
مشاهده میكنیم .آیات  49 ،48و  38سورة بقره در باب این دستورها هستند.
وَ أَقِیمُوا الصَّال َ وَ آتُوا الزَّکة َ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ( البقره.)48/
از آیة  48سورة بقره ،خداوند با ندای «یا بنیاسرائی » این قوم را خطهاب مهیفرمایهد و
دستورهایی را به آنها القا میكند .به دنبال آن ،در آیة  ،48فرمان برپاداشتن نماز را به این
قوم صادر میكند .در آیات  38سورة بقره 9 ،سورة بینه و  61سهورة مائهده ههم دسهتور بهه
اجرای نماز در كنار سایر اعمال ادامه مییابد.
آیتاهلل مکارم شیرازی در این زمینه میفرماید:
«با اینکه دستور اخیر اشاره به مسئلة نماز جماعهت اسهت ،ولهی از میهان تمهام
افعال نماز ،تنها "ركوع" را بیان كردهاست و میگوید" :با ركوعكنندگان ركوع
كنید"  .این تعبیر شاید به سبب آن باشد كه نماز یهود مطلقاً ركوع نداشهت .ایهن
نماز مسلمانان است كه یکی از اركان اصلی آن ،ركوع محسوب میشود .جالب
اینکه نمیگوید :نماز بخوانیهد ،بلکهه مهیگویهد" :أَقِیمُهوا الصَّةالةَ (نمهاز را بههپها
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دارید)"؛ یعنی تنها خودتان نمازخوان نباشید ،بلکه منان كنید كه آیهین نمهاز در
جامعة انسانی برپا شهود و مهردم بها عشهم و عالقهه بهه سهوی آن بیاینهد» (مکهارم
شیرازی.)186 :6874 ،

گویی در این آیه ،نگاه به جماعت است ،نه تنها یک شهخص ،و مهیخواههد از طریهم
این اتحاد و برپاداشتن نماز به صهورت همگهانی آن را بهه شهک یهک فرهنهگ اجتمهاعی
درآورد.

5ـ2ـ .2نماز ،وديلة یاری
وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّال وَ إِنَّها لَکبیرَ ٌ إِالَّ عَلَی الْخَاشِعینَ( البقره.)49/
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّال إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرینَ( البقره.)698/
در آیة اول ،دستور كمک خواستن از صبر و نماز را به بنیاسرائی مهیدههد و در آیهة
دوم به مؤمنان .كلمة «استعانت» به معنای طلب كمک است و این وقتی صهورت مهیگیهرد
كه نیروی انسان بهتنهایی نمیتواند حادثها ی را كهه پهیش آمهده ،بهر وفهم مصهلحت خهود
برطرف سازد .صبر و نماز بهترین وسیله برای پیروزی است ،مون صبر هر بال و یها حادثهة
عظیمی را كومک و نامیز میكند و نماز كه اقبال به خدا و التجا به اوست ،روح ایمهان را
زنده میسازد و به آدمی میفهماند كه به جایی تکیه داده كه انهدامپذیر نیست و بهه سهببی
دست زده كه پارهشدنی نیست (ر.ک؛ طباطبائی.)691 :6874 ،
آیتاهلل جوادیآملی ذی آیة دوم میفرماید:
«نصر م طلق ًا نهزد خداسهت ،لهیکن یهاری فرسهتادن خداونهد مشهروط اسهت...
دستور خداوند "استعانت به نماز" است نه از نماز؛ زیرا صبر و نماز وسهیلة قهابلی
است ،نه مستعان فاعلی؛ یعنی این گونه امور وسیلة قابلی است تا خداوند ناصر در
انجاز به وعدة خود به نصهرت مؤمنهان اقهدام كنهد» (جهوادیآملهی ،6831 ،ج :7
.)698

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

31

ایشان دلی "استعانت به نماز" را اینگونه بیان میكنند:
«نماز كه مناجات ویژة نمازگزار با خداست ،حرم الههی محسهوب مهیشهود.
ازاینرو ،ابلیس از هراس شهاب ثاقب حریم میگیرد و در محاورة محرمانة عبهد
و موال وارد نمیشود .ازاینرو ،وسیلة استعانت خوبی است تا نمازگزار نه تنها بهر
معضالت فائم شود ،بلکه در پرتو آن استعانت به استقامت برسد» (همهان،6839 ،
ج .)671 :4

در اینجهها ،سههطج نمههاز را از یههک عمه عبههادی صههرف بیههرون مهیآورد و آن را وارد
زندگی روزمرة مردم میكند و به عنوان وسیلهای بهرای یهاری جسهتن و مهدد خواسهتن در
امور زندگی معرفی میكند.

5ـ2ـ .3برشمردن صفات م منان
آیات مدنی در بطن جامعة اسالمی كه افراد باایمهان در آن زنهدگی مهیكردنهد ،نهازل
شدهاست .در نتیجه ،بیشتر به بررسی خصوصیات مؤمنان كه شام مسهائ اعتقهادی ،ماننهد
ایمهان بههه غیههب و احکههام ماننههد ادای زكههات در كنههار برپههایی نمههاز و اخههالق ماننههد صههبر
پرداختهاست .آیة  677سورة بقره انفاق ،زكات ،ایمان ،وفای به عهد و اسهتقامت ،آیهة 11
سورة رعد شکیبایی و انفاق ،آیة  87سورة نهور یهاد خهدا و زكهات را در كنهار نمهاز قهرار
دادهاند .آیات  89و  46سورة حج 68 ،سورة مجادله 63 ،و  76سورة توبه هم ابعاد دیگری
از ویژگی مؤمنان را مطرح میكنند.

5ـ2ـ .4کسالت در نماز
در مکه ،افراد یا مؤمن بودند و یا كافر ،و زمینهای برای نفاق پهیش نیامهده بهود ،امها در
مدینه برای اینکه بتوانند از منافع دو گروه استفاده كنند ،ایهن خصهلت در بعضهی افهراد بهه
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وجود آمد .در آیات زیر ،كسالت منافقان هنگام نماز خواندن را یکی از ویژگیهای آنهان
برمیشمارد:
إِنَّ الْمُنَافِقینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّال قَامُوا کُسَالَی یُرَاؤُنَ

النَّاسَ وَ الَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِالَّ قَلِیالً( النساء.)641/

وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِالَّ أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ الَ یَأْتُونَ الصَّال َ إِالَّ وَ

هُمْ کُسَالَی وَ الَ یُنْفِقُونَ إِالَّ وَ هُمْ کَارِهُونَ( التوبه.)94/

در مکه تنها افراد باایمان نماز میخواندند ،اما در مدینه وقتی بستر جامعه ،اسالمی شد،
بیشتر مردم مجبور به ادای این فریضه شدند .ازاینرو ،در این دو آیهه ،منافقهان را از طریهم
نماز به مردم میشناساند .فخر رازی سُست بودن منافقان در نماز را دلی ایهن مهیدانهد كهه
آنها امیدی به ثواب انجام نماز و عقاب ترک آن ندارند و انجامدهندة آن فقهط بهه سهبب
ترس از مردم نماز میخواند (ر.ک؛ فخر رازی6418 ،ق ،.ج .)143 :66
تعبیر به قلت در «الَ یَذْكُرونَ اللَّهَ إیالَّ قَلیالً» بدان سبب است كه6 :هه ذكهر آنهان بها تقهوا
همراه نیست .پهس مطهرود اسهت و آنچهه مطهرود خداسهت ،زیهاد نیسهت1 .هه ذكهر آنهان
بیمحتوا ،بیاثر و ازبینرفتنی است8 .ه آنان برای دنیا و در صبغة دنیایی به یاد خداینهد ،نهه
در صههدق و بههاطن ،و متههاع دنیهها انههدک اسههت .پههس ذكههر آنههها انههدک اسههت (ر.ک؛
جوادیآملی ،6836 ،ج .)636 :16

5ـ2ـ .5پرداختن بيشتر به احکام نماز
در مدینه ،جامعة اسهالمی شهک گرفهت و مردمهی بها بنیادههای فکهری توحیهدی و تها
حدودی متخلم به اخالق اسالمی كنهار ههم جمهع شهدند .در منهین فضهایی ،بهرای تثبیهت
تمدن وحیانی اسالم باید به دنبال تکثیر و تداوم عم به احکهام شهریعت بهود ،تها در سهایة
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آن ،ملکات اخالقی تثبیت شود و به دنبال آن ،جوهرة اعتقادی مسهلمانان توسهعه یابهد .در
آیات زیر ،احکامی مند مربوط به نماز بیان خواهد شد.

5ـ2ـ .6موانع برپاداشتن نماز
این آیه مواقعی را كه نباید به نماز نزدیک شد ،از جنب بودن و مسهت بهودن ناشهی از
مصرف مسکرات بیان میكند .همچنین ،زمانهایی را برمیشمارد كه تیمم جایز است:
یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّال َ وَ أَنْتُمْ سُکَارَی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ الَ جُنُباً إِالَّ
عَابِری سَبیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِـنَ الْغَـائِطِ أَوْ
الَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیدِیکُمْ إِنََّ اللَّهَ کَانَ

عَفُوًّا غَفُوراً( النساء.)48/

مراد از «الصَّالةَ» در این آیه ،یا نماز است به قرینة «حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ »...و یها اینکهه
مقصود ،مکان صالت ،یعنی مسجد است به قرینة «وَ الَ جُنُبهاً إیالَّ عَهابیری سَهبی » .البتهه اگهر
«عابیری سَبی » به مسافر تفسسیر شود ،مقصود از صالت ،خود نماز خواههد بهود ،نهه مکهان
آن (ر.ک؛ جوادیآملی ،6836 ،ج .)81 :66
از آیة فوق مند حکم اسالمی استفاده میشود:
الف) تحریم نماز در حال مستی.
ب) باط بودن نماز در حال جنابت ،مگر مسافری كهه گرفتهار بهیآبهی شهود .در ایهن
حال ،نماز خواندن به شرط تیمم جایز است.
ج) جواز نماز خواندن یا عبور از مسجد بعد از غس كردن كه با جملة «حتّی تغتسهلوا»
بیان شدهاست.
د) تیمم برای افراد معذور (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6874 ،ج .)869 :8
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5ـ2ـ6ـ .1نماز شکسته
وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَقْصُـرُوا مِـنَ الصَّاال ُ إِنْ خِفْـتُمْ أَنْ

یفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکَافِرینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً( النساء.)686/

ممکن است مقید ساختن حکم قصر به مسئلة «خوف» به سبب یکی از مند مهورد زیهر
باشد:
الف) این قید ناظر به وضع مسلمانان آغاز اسالم است و بهاصطالح ،قیهد غهالبی اسهت؛
یعنی غالبهاً سهفرهای آنهها تهوأم بها خهوف بهود و همهان گونهه كهه در علهم اصهول گفتهه
شدهاست« ،قیود غالبی» مفهوم ندارند (ر.ک؛ جوادیآملی ،6836 ،ج .)171 :18
ب) بعضی از مفسران معتقدند كه مسئلة نماز قصر نخست به هنگام خوف تشهریع شهد.
سنس این حکم توسعه پیدا كرد و به همة موارد عمومیت یافت.
ج) ممکن است این قید جنبة تأكید داشته باشد؛ یعنی نماز قصر بهرای مسهافر همهه جها
الزم است ،اما به هنگام خوف از دشمن تأكید بیشتری دارد.
در هر حال ،شک نیست كه با توجه بهه تفسهیر آیهه در روایهات فهراوان اسهالمی ،نمهاز
مسافر اختصاصی به حالت ترس ندارد و به همین دلی  ،پیامبر نیز در مسافرتههای خهود و
یا حتّی در مراسم حج (در سرزمین منی) نماز شکسته میخواند (ر.ک؛ مکهارم شهیرازی و
دیگران ،6874 ،ج .)61 :4

5ـ2ـ6ـ .2نماز در ميدان جنگ
وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّال َ فَلْتَقُمْ طَةئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَـإِذَا
سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکمْ وَلْتَأْتِ طَةئِفَةٌ أُخْرَی لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْیأْخُذُوا حِذْرَهُمْ

وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیکُمْ مَیلَةً وَاحِادَ ًُ
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وَ الَ جُنَاحَ عَلَیکُمْ إِنْ کَانَ بِکُمْ أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَنْ تَضَـعُوا أَسْـلِحَتَکُمْ وَ خُـذُوا

حِذْرَکُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْکَافِرینَ عَذَاباً مُهِیناً( النساء)681/

نماز جماعت در اسالم واجب نیست ،ولی از مستحبات فوقالعاده مؤكهد اسهت و آیهة
فوق یکی از نشانههای تأكید این برنامة اسالمی است كه حتّی در میدان جنگ برای انجهام
آن از روش نماز خوف استفاده میشود .این موضوع هم اهمیت «اص نماز» و هم اهمیهت
«جماعت» را میرساند و مطمئناً تأثیر روانی خاصی هم در مجاههدان از نظهر همهاهنگی در
هدف و هم در دشمنان از نظر مشاهدة اهتمام مسلمانان به وظهایف خهود ،حتّهی در میهدان
جنگ دارد (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6874 ،ج .)681 :4
از نظر فقهی ،اگر نماز خوف را به دو صهورت فهرادی و جماعهت بتهوان برپها داشهت،
جماعت مستحب صرف نیست ،بلکه مصداق كامه واجهب اسهت (ر.ک؛ جهوادیآملهی،
 ،6836ج .)169 :18

5ـ2ـ6ـ .3اهميت نماز جم ه
یَا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِی لِلصَّال مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَـی ذِکْـرِ اللَّـهِ وَ ذَرُوا

الْبَیْعَ ذَلِکمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( الجمعة.)6/

جملة «ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ» اشاره به این است كه ترک كسهب و كهار و اقامهة نمهاز جمعهه
منافع مهمی برای مسلمانان در بر دارد .البته ترک خرید و فروش مفههوم وسهیعی دارد كهه
هر كار مزاحمی را شام میشود (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6874 ،ج .)617 :14

5ـ2ـ6ـ .4احکام وضو و تيمم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّال فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیدِیکُمْ إِلَـی الْمَرافِـقِ وَ
امْسَحُوا بِرُؤُسِکمْ وَ أَرْجُلَکمْ إِلَی الْکَعْبَینِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلَی
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَتَیمَّمُـوا صَـعِیداً طَیبـاً
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فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکمْ وَ أَیدیکمْ مِنْهُ ما یریدُ اللَّهُ لِیجْعَلَ عَلَیکمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکنْ یریدُ لِیطَهِّرَکمْ

وَ لِیتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیکُمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ( المائدة.)1/
«كلمة "قیام" وقتی با حرف "إلهی" متعهدی شهود ،كنایهه از خواسهتن میهزی
است كه قیام در آن استعمال شدهاست و در نتیجه ،معنای جملة "قام إلی الصالة"

این میشود كه "فالنی خواست نماز بخواند" ...آیة شریفه داللت دارد بهر اینکهه
نماز مشروط به شرطی است كه در آیه آمدهاست؛ یعنی شستن و مسج كردن كه
همان وضو باشد ...حاص معنای مجموع آیه این است كهه اگهر جنهب نباشهید و
بخواهید به نماز بایستید ،باید وضو بگیرید ،اما اگهر جنهب بودیهد ،بایهد خهود را
طاهر سازید ...مرا خدای تعالی در میان عذرها تنها سفر و بیماری را ذكر كرد و
در میا ن موجبات وضو و غس  ،تنها مسئلة غائط و تماس با زنان را آورد؟ هدف،
آوردن نمونههایی است كه انسان اتفاقاً مبتال به بیآبی میشود و از مهواردی كهه
طبعاً پیش میآید ،بیماری و سفر است كه آدمی در این دو حال غالباً در معهر
و در مظنة بیآبی قرار میگیرد و از مواردی كه احیاناً به طور اتفاق پیش میآید،
غائط و جنابت اسهت كهه دسهت نیهافتن بهه آب در ایهن دو حهال اتفهاقی اسهت»
(طباطبائی ،6874 ،ج .)166 :9

5ـ2ـ6ـ .5شراب و قمار مانع نماز
إِنَّما یُرِیدُ الشَّیطانُ أَنْ یُوقِعَ بَینَکُمُ الْعَداوَ َ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ وَ یَصُدَّکمْ عَنْ

ذِکرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّال فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( المائدة.)66/

در این آیه بیان میكند كه شیطان به وسیلة شراب و قمار قصد تفرقهافکنی بهین شهما و
بازداریتان از ذكر ،خدا و نماز را دارد .عالمه طباطبائی دلی اینکه نمهاز را جهدای از ذكهر
خدا بهكار برده ،با اینکه نماز هم ذكر خداست ،منین بیان میكند« :مون نماز فهرد كامه
از ذكر است ،خداوند اهتمام بیشهتری بهه امهر آن دارد» (طباطبهائی ،6874 ،ج  .)618 :1در
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اینجا ،موانع مهمی را كه مانع ادای نماز مهیگهردد ،اعهالم مهیدارد و بهه طهور غیرمسهتقیم
حرام بودن شراب و قمار را گوشزد میكند و دالی این حکم را نیز بیان میكند.

5ـ2ـ6ـ .6دودتی نکردن با مسخرهکنندگان نماز
وَ إِذَا نَــادَیتُمْ إِلَــی الصَّااال اتَّخَـذُوهَا هُـزُواً وَ لَعِبـاً ذَلِـکَ بِـأَنَّهُمْ قَـوْمٌ الَ یعْقِلُــونَ
(المائدة.)93/
در آیة  97این سوره ،بحث دوستی نکردن با افرادی كه دین را به تمسهخر مهیگیرنهد،
مطرح میشود و به دنبال آن ،در این آیه به یکی از اعمال آنهها بهه عنهوان شهاهد و گهواه
اشاره میكند و میگوید« :هنگامی كه شما مسلمانان را به نماز دعوت میكنیهد ،آن را بهه
باد استهزا و بازی میگیرند».
عالمه طباطبائی مراد از «نادَیْتُم» را اذانی میداند كه در اسالم قبه از ههر نمهاز واجهب
یومیه تشریع شدهاست (ر.ک؛ طباطبائی ،6874 ،ج  .)13 :1اما آیتاهلل جوادیآملی عقیده
دارند كه اگر ضمیر «ها» در «اتَّخَهذُوها» بهه منهادات برگهردد ،اسهتهزای اذان مهراد اسهت و
مانچه به «الصَّالةِ» برگردد ،استهزای نماز مراد است (ر.ک؛ جهوادی آملهی ،6868 ،ج :18
.)671

5ـ2ـ .7الگودازی
الگوسازی در سورههای مکی بیش از سورههای مدنی است .در سورهههای مهدنی ،دو
الگو معرفی شدهاست:
ه حضرت مریم :یَا مَـرْیَمُ اقْنُتِـی لِرَبِّـکَ وَاسْـجُدِی وَ ارْکَعِـی مَـعَ الـرَّاکِعِینَ( آل
عمران.)48/
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جملة وَارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ :با ركوعكنندگان ركوع كهن ممکهن اسهت اشهاره بهه
نماز جماعت داشته باشد و نیز ممکن اسهت اشهاره بهه پیوسهتن بهه جمعیهت نمهازگزاران و
خاضعان در برابر خدا باشد؛ یعنی همان طور كه دیگر بندگان خالص خدا بهرای او ركهوع
بهجا میآورند ،تو نیز ركوع كن (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6874 ،ج .)948 :1
در تفسیر تسنیم ،ذی این آیه آمدهاست:
«ندای مزبور از سنخ وحی فع است ،نه وحی حکم؛ یعنی گهرایش بهه
قنوت و عالقة قلبی به سجود و تمایه درونهی بهه ركهوع ،همگهی از سهنخ

افعالاَند ...جملهة وَارْکَعِی مَعَ الـرَّاکِعِینَ بهه شهركت در نمهاز جماعهت
اختصاص ندارد ،بلکه میتواند به این معنا باشهد كهه «آیهین نمهازگزاران را
داشته باش» (جوادی آملی ،6837 ،ج .)48 :64
ه همسران پیامبر :وَ قَرْنَ فِی بُیوتِکُنَّ وَ الَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَةهِلِیَّة الْأُولَی وَ أَقِمْنَ الصَّال َ
وَ آتِینَ الزَّکة َ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُـذْهِبَ عَـنْکُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَیْـتِ وَ

یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً( األحزاب.)88 /

اگر از بین همة اوامر ،فقط نماز و زكات را ذكهر نمهود ،بهرای ایهن اسهت كهه ایهن دو
دستور ركن عبادت و معامالت است و بعد از ذكر این دو به طور جامع فرمهود« :و خهدا و
رسولش را اطاعت كنید» (طباطبائی ،6874 ،ج .)411 :61

5ـ2ـ .8ویژگی والیت
در جامعة اسالمی مدینه كه افراد مسلمان گرد هم آمدهاند ،بیان مبانی هم عمم بیشتری
پیههدا م هیكنههد تهها در راسههتای آن ،حکومههت اسههالمی جاودانههه بمانههد .ازایههنرو ،بههه طههور

غیرمستقیم به ابال امامت علیّبن ابیطالب از طریم نماز میپهردازد :إِنَّمَـا وَلِـیُّکُمُ اللَّـهُ وَ

رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّال َ وَ یُؤْتُونَ الزَّکة َ وَ هُمْ رَاکِعُونَ( المائدة.)99/
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برخی مفسران والیت را در این آیه به معنهای «سرپرسهت» و «رهبهر» مهیداننهد .دالیه
آنها برای اثبات این نظریه منین است:
6ه واژة «إینَّمَا» برای حصر حقیقی و مطلم است؛ یعنی فقط خدا ولهیّ شماسهت و مهون
والیت نصرت و محبت به خدا اختصاص ندارد و عام است ،باید مراد از والیت در آیه نیز
والیت خاص و انحصاری باشد كه همان رهبری است.
1ه والیت مطرح در آیه ،یکسویه اسهت؛ یعنهی در امهت اسهالمی ،والیهت در انحصهار
خدا ،رسول و مؤمنانی خاص میباشد ،نه اینکهه همهة امهت ،ولهیّ یکهدیگر باشهند (ر.ک؛
جوادیآملی ،6868 ،ج .)91 :18
در تفسیر نمونه هم دالی زیر مطرح میشود:
6ه كلمة والیت به معنهای «نصهرت» بها سهیاق و خصوصهیاتی كهه در آن آیهات اسهت،
بهویژه جملة  ...بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْکمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( ...المائدة )96/سازگار
نیست؛ زیرا والیت به معنای «نصرت» ،یک قرارداد بود كه بین دو قبیله بها شهرایط خاصهی
منعقد میشد و این عقد باعث نمیشد كه دو قبیله یکهی شهوند و از رسهوم و عقایهد خهود
مشم بنوشند .حال آنکه در این آیه ،والیت امری است كه عقد آن باعث پیوستن یکی بهه
دیگری است ،مون میفرماید« :ههر كهس از شهما والیهت آنهان را داشهته باشهد ،از ایشهان
خواهد بود» .اگر والیت به معنای «محبت» باشد ،در آن صورت ،ایهن تعلیه بسهیار بجها و
موجه خواهد بود؛ زیرا مودت مربوط به جان آدمی است و باعث امتزاج و اختالط روحهی
بین دو طایفه میشود و تأثیر این اختالط در تغییر سنن قومی و اغمها از خصهایص ملّهی
آشکار است.
1ه در هی جای قرآن ،رسولاللَّه را یهاور مؤمنهان نخوانهدهاسهت .سهاحت كهالم الههی
منزهتر از آن است كه نسبت به احترامهای الزمالرّعایة آن جناب مسامحه ورزد و این خود
قویترین دلی است بر این است كه در قرآن ،هر جا والیت بهه پیغمبهر نسهبت داده شهده،
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مقصود از آن ،والیت در تصرف یا محبت است .در این آیه ،روی سخن با مؤمنان است و
معنا ندارد پیامبر یاور آنها باشد.
8ه روایات بسیاری از طریم امامیه و اه سنّت داللت بر این دارند كه این آیه در شهأن
علیّبن ابیطالب نازل شده است كه در نماز انگشتر خهود را صهدقه داد (ر.ک؛ طباطبهائی،
 ،6874ج .)1 :1
4ه در عرف شرع و اصطالح قرآن ،هنگامی كه «ركوع» گفته میشود ،به همهان معنهی
معروف آن ،یعنی ركوع نماز است.
9ه ذكر جملة ...یُقِیمُونَ الصَّال َ ...شاهد بهر ایهن موضهوع اسهت .مها در ههی جهای
قرآن نداریم كه تعبیر شده باشد زكات را با خضوع بدهید ،بلکهه بایهد بها اخهالص نیهت و
بدون منّت داد.
1ه والیت به معنی دوستی و یاری كردن مخصوص كسانی نیست كه نماز میخوانند و
در حال ركوع زكات میدهند ،بلکه یک حکم عمومی است كه همهة مسهلمانان را در بهر
میگیرد ،حتّی كسانی كه زكات بر آنها واجب نیست (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگهران،
 ،6874ج  .)414 :4اما گروهی دیگر از مفسران «والیت» را در این آیه طبم وحدت سهیاق
به معنای «نصرت» گرفتهاند و «ركوع» را در معنای مجهازی خهود ،یعنهی خضهوع در برابهر
خداوند دانستهاند (ر.ک؛ فخر رازی6418 ،ق ،.ج .)831 :66

5ـ2ـ .9راه نجات مشرکان
در مکه ،سیر هدایت قرآن به صورت خودسازی و جریانسازی اسهت و در ادامهة آن،
در مدینه به شک جامعهسازی و جهانیسازی است؛ مانند جهاد با دشمنان دین .در دو آیهة
زیر به بحث قتال با مشركان میپردازد ،اما به دنبال آن ،قید توبهه و برپاداشهتن نمهاز و ادای
زكات آنان را هم در نظر گرفتهاست كه در آن صهورت ،حکهم قتهال بها مشهركان از بهین
میرود:
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م َو
م َو خُـذُو ُه ْ
د ُتمُو ُه ْ
ث َوجَـ ْ
ن حَیـ ُ
م فَـا ْق ُتلُوا ا ْل ُمشْـ ِرکِی َ
خ ا ْل َأشْـ ُه ُر ا ْلحُـ ُر ُ
ه َ ف ِإذَا ا ْنسَـ َل َ
احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّال َ وَ آتَوُا الزَّکة َ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ( التوبة.)9/

ه فَإِنْ تَابُوا وَ أَقامُوا الصَّال َ وَ آتَوُا الزَّکة َ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ نُفَصِّـلُ الْآیَـاتِ لِقَـوْمٍ

یَعْلَمُونَ( التوبة.)66/

امر به از میان برداشتن مشركان پیمهانشهکن بعهد از انقضهای مهلهت مهارماههه اسهت.
تشریع این حکم بهرای آن بهود كهه كفهار را در معهر انقهرا قهرار دههد و مهردم را از
خطرهای معاشرت با آنان نجات دهد (ر.ک؛ طباطبائی ،6874 ،ج .)696 :6
برخی از تفاسیر ،ذكهر اقامهة نمهاز و ادای زكهات را شهاهدی بهر بازگشهت مشهركان و
داللت بر راستگویی آنها میدانند (ر.ک؛ همهان ،ج  698 :6و ابهنعاشهور ،بهیتها ،ج :68
.)14
آیتاهلل مکارم شیرازی هم منظور از ذكر این دو دستور را منین بیان میكند:
«در تمام مواردی كه ادعای گرویدن به اسالم مشکوک بهه نظهر برسهد ،انجهام ایهن دو
وظیفه را به عنوان نشانهای برای اسالم آوردن آنها قرار داد و یها اینکهه منظهور ایهن اسهت
كه آنها نماز و زكات را به عنوان دو قانون الهی بنذیرند و به آن گهردن نهنهد .هرمنهد از
نظر عم  ،در كار آنها قصوری باشد؛ زیرا دالی فراوانی داریم كه تنها با ترک نماز و یها
زكات ،انسان در صف كفهار قهرار نمهیگیهرد» (مکهارم شهیرازی و دیگهران ،6874 ،ج :7
.)169
آیتاهلل جوادی آملی هم در این زمینه میگویهد« :موحهد شهدن بهرای عصهمتِ خهونی
مشرک كافی است و اقامة نماز و پرداخت زكات از عناصهر محهوری توبهه و شهرط اصه
قبول آن نیستند ،بلکه شرطهای كمال توبهاَند» (جوادی آملی ،6868 ،ج .)116 :88
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نتيجهگيری
آیات نماز بر اساس ترتیب نزول مراتب و مراحلی را طی میكند .اولین مرحلهه ،تبیهین
اثر نماز یا ترک آن در سعادت یا شقاوت انسان است؛ بدین صورت كه اولین آیهه ،نهاهی
نماز را نکوهش میكند و به دنبالش تهدید به عذاب میكند .پس از آن به صهورت یکهی
در میان تشویم نمازگزاران و دادن وعدههای نیکو و نکوهش مخالفان نمهاز و وعیهد دادن
به عذاب را میبینیم؛ زیرا برای زمینهسازی یک فرهنهگ ،ههم تشهویم طرفهداران آن الزم
است و هم تنبیه كسانی كه با آن سَری عناد دارند .پس از آن مرحلهه ،پیهامبرانی را بهه عنهوان
الگو معرفی میكند كه آنان ههم برپاكننهدة نمهاز بودنهد تها مهردم بداننهد ایهن یهک سهنّت
همیشگی بودهاست و برای انجام آن ترغیب شوند .سنس احکامی مند دربارة نماز را بیهان
میكند .بعد از آن ،به بیان ارزشهای همنشین با نماز ،مانند زكات و انفاق مهیپهردازد كهه
مؤمنان موظف به ادای آنها هستند .آنگاه دوبهاره نمونههههایی از الگوسهازی را مهیبینهیم؛
گویی انسانها مدام نیاز به یک نماد برای ثابتقدم بودنشان دارند .در مرحلهة بعهد ،سهطج
سخن را باالتر می برد و مؤمنان را صاحب صفاتی در نماز میداند؛ مانند خشوع و حفاظت
در نماز .سنس بهاختصار به تأثیر نماز در دور نگهداشتن انسانهها نسهبت بهه فحشها و منکهر
میپردازد .در سورههای مکی ،با توجه به محیط شرکآلود آنجها ،آیهات بیشهتر در زمینهة
اعتقادات است تا ابتدا ذهن افراد را آماده كند و بعد بهه فرعیهات بنهردازد ،امها سهورهههای
مدنی به دلی وجود جامعة توحیدی ،بیشتر به مسائ احکامی و اخالقی پرداختههاسهت .بهه
همین دلی  ،آیات نماز در سورههای مهدنی بیشهتر مشهاهده مهیشهود .از طرفهی ،بهه سهبب
وجود یهودیان در مدینه ،داستانهایی از بنیاسرائی بیان میشود كه در آن به برپایی نمهاز
سفارش شده اند .پس از آن ،نماز را به عنوان یک وسهیله بهرای یهاری خواسهتن در كارهها
معرفی میكند .به دلی وجود جامعة اسالمی ،در مرحله بعد كه بیشترین حجم آیهات نمهاز
را شام میشود ،به بیان صفات مؤمنان از جمله برپا داشتن نماز اشاره میكنهد .در مدینهه،
به سبب روی كار آمدن منافقان ،آیاتی را هم به نماز خواندن كسالتبار آنهها اختصهاص
دادهاست .در مرحلة بعد ،به بیان احکام میپردازد و آنگاه دوباره الگوسهازی مهیكنهد .در
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آخر هم به دلی اینکه در مدینه سیر هدایت به صورت جامعهسازی است ،عمم بیشتری بهه
مطلب میبخشد و تا معرفی كردن والیت پیش میرود و نمهاز را یکهی از راهههای نجهات
مشركان برمیشمرد.
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میمندی ،وصهال و شهکوفه شهریفیفهر« .)6861( .تبارشناسهی واژه صةالة» .پـژوه هـای

زبانشناختی قرآن .ش .66صص16ه .31
نمازی شاهرودی ،علی6486( .ق .).مستدر
نوری طبرسی ،حسهین .)6831( .مستدر

سفینةُالبحار .تهران :مؤسسة البعثة.
الوسـایل فـی مسـتنبط المسـائل .قهم :المکتبةة

االسالمیة.
نهجالبالغه .)6868( .ترجمة محمد دشتی .قم :اشکذر.
یعقوبی ،احمدبن واضج6614( .م .).تاریخ الیعقوبی .نجف :المکتبة الحیدریة.
خبرگههزاری فههارس« .شههبکة معنههایی موضههوعات قههرآن :معرفههی شههش رویکههرد در تفسههیر
موضوعی قرآن كریم؛ .https://www.farsnews.com
پایگاه اطالعرسانی اسراء؛ http://news.esra.ir؛ تاریخ آخرین بازنگری.6863/81/13 :
پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبهری؛ https://www.leader.ir/fa؛ تهاریخ آخهرین
بازنگری.6863/81/11 :

