
 

 

 آیات نزول سیر اساس بر نماز فرهنگ سازی نهادینه

 روستایی زینب
 رانیا ،شیراز ،كریم قرآن معارف و علوم دانشگاه علمی تهیئ عضو و استادیار

  طاهره کوهکن
 ، ایرانشیراز ،قرآن كریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن كریمتفسیر  رشتة ارشد كارشناسی دانشجوی

 (66/84/6863؛ تاریخ پذیرش: 86/86/6863ریافت: )تاریخ د

 چکيده

 آن بهه  پیوسهته ، آیات نزول اواخر تا( ص)پیامبر بر شده نازل سورة اولین از كه موضوعاتی جمله از
 بهه  توجهه  بها . شهمرد  برمهی  مؤمنان صفات از یکی را نماز برپایی قرآن. است «نماز» بحث، شده پرداخته
 بتواند كه شد می نازل ترتیبی به خود مخاطبان حال با هماهنگ باید تآیا، عربستان مردم بودن مشرک
 بهرای  قرآن كه است مطرح پرسش این. شود نهادینه فرهنگ یک صورت به و بگذارد را تأثیر بیشترین
 برای؟ است واداشته عم  این به را مخاطبان مگونه و است برده كار به را ای شیوه مه نماز كردن نهادینه
 تبیهین  به ابتدا در قرآن. ایم نموده بررسی تحلیلی  توصیفی روش به و نزول سیر ترتیب به را تآیا، پاسخ
 معرفهی  الگهو  عنهوان  بهه  را افرادی سنس. است پرداخته انسان شقاوت یا سعادت در آن ترک یا نماز اثر
 بها  همنشهین  ههای  ارزش معرفهی  بهه ، آن از بعد. نماید می بیان را نماز از احکامی، بعد مرحلة در. كند می
 زنهدگی  در نمهاز  تهأثیر  بهه ، آن دنبهال  بهه . شهمرد  برمهی  را نمهازگزاران  صهفات  آنگهاه  و پردازد می نماز
 آن از حاكی نتایج. دهد می ارائه اسرائی  بنی از هایی داستان قالب در را خداوند دستورهای و پردازد می
 الگهو  معرفهی  و احکهام  بهه  آنگهاه  و آن یجةنت و نماز تأثیر تبیین به گام نخستین در كریم قرآن كه است
 امها ، اسهت  سهازی  جریهان  و فهردی  خودسهازی  محهور  بر نماز به مربوط مکی آیات محتوای. پردازد می

 بهرای  متعهددی  الگوههای ، مکهی  آیهات  در. دارند تأكید نماز سازی جامعه و تمدن جنبة بر مدنی آیات
 .اند پرداخته امر این به كمتر سیاق تناسب به مدنی آیات اما، است شده معرفی نمازگزاران

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

                                                           

 E-mail: zeinabroostaee@yahoo.com )نویسندة مسئول( 


 E-mail:t.ko.1368@yahoo.com 
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 مقدمه

اسهت. گرمهه برخهی آن را     به شک  كنونی از صدر اسالم صورت گرفتهه  قرآنتدوین 
یههب را ای هههم ایههن ترت داننههد و عههده مههی ص()تههوقیفی و مربههوط بههه عصههر حضههرت رسههول

سازی مصحف بعد از رحلت پیهامبر نسهبت    اند و آن را به متصدیان فراهم غیرتوقیفی دانسته
ههم   ع()دهند، اما این مسئله روشن است كه اگر صورت دوم صحیج باشد، ائمة معصهوم  می

انهد و ایهن امهر بهه صهورت سهنّت        این ترتیب را بدون كم و كاست و ایجاد تغییری پذیرفته
اسهت. بهر اسهاس همهین ترتیهب نیهز تفسهیرهای فراوانهی          عه شناخته شدهقطعی آنان در جام

های اخیهر كسهی بهه فکهر نگهارش تفسهیری از        است. اما تا دهه نوشته، به جامعه عرضه شده
بر اساس ترتیب نزول نیفتاده بود. در نیمة دوم قرن مهاردهم هجری قمری، شهماری   قرآن

تیهب نهزول را عملهی كردنهد و تفاسهیری بهر       از دانشوران اسالمی اندیشة تفسیر بر اساس تر
 همین اساس نوشتند.

با رویکردی خهاص نیسهتیم، بلکهه بهر      قرآنما در پی اثبات صحیج یا غلط بودن تفسیر 
این اعتقادیم كه هم تفسیر به صورت ترتیب كنونی فوایدی دارد و هم بهه صهورت ترتیهب    

تفسیر بر اساس ترتیهب نهزول   نزولی از محسّنات دیگری برخوردار است. اما ضعفی كه در 
ها و آیات بسیار زیاد است كه هر محققهی را   وارد است، اینکه اختالف در سیر نزول سوره

كند. روایت سیر نزولی كه بیشتر بزرگان بر آن اتفهاق نظهر دارنهد،     دمار شک و تردید می
ان عباس است. در این تحقیم، ترتیهب آیهات مربهوط بهه نمهاز را بهر اسهاس همه         روایت ابن

كنیم. در ارتباط با پیشینة موضوع شایستة ذكر است كه در بررسی منهابع   روایت بررسی می
 های اطالعاتی، تحقیقی با این موضوع یافت نشد. پژوهشی و پایگاه

است و از جملهه عبهادات    نماز یکی از اعمالی است كه در تمام ادیان به آن تأكید شده
 كهریم  قرآنان هم به انجام آن سفارش شده بودند. است و تمام پیامبر ها به حساب آمده آن

شهمرد، تها    اسهت و آن را جهزء اعتقهادات و احکهام واجهب برمهی       وفور سخن گفته از آن به
 داند. حدی كه یکی از شرایط قبول توبة مشركان را اقامة نماز می
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در این پژوهش، برآنیم تا روش نهادینهه كهردن فرهنهگ نمهاز را در جامعهة مشهرک و       
عربستان بررسی كنیم. برای این مقصود، آیات مربوط به نمهاز را بهر اسهاس ترتیهب     جاه  
كنیم، تا برای سؤاالت زیر پاسخی بهه دسهت    ها كنکاش می ها تنظیم كرده، در آن نزول آن
 آوریم:

برای افراد مشركی كه بویی از ایمان نبرده بودند و اعتقهادات معنویشهان    كریم قرآنه  
شد، از كجا و مگونه شروع به مطرح كردن موضوع نماز  دّی ختم میهم به همان دنیای ما

 كند؟ می

گذارد تا آن موضوع نقش خود را برای مهردم   ه پس از آن مه مراحلی را پشت سر می
 به شک  یک فرهنگ در جامعه ثابت كند؟

 صال . م نای لغوی 1

و آنچهه شهبیه    فارس معتقد است كه این واژه دو ریشه دارد. یکهی از آن دو، آتهش   ابن
از ریشة دوم و بهه معنهای دعها     صالةباشد.  آن است از گرما، و دیگری از جنس عبادت می

است. صالتی هم كه در شرع آمده، شام  ركوع، سجود و سایر حدود نماز است. راغهب  
م.: ذیه   6666فهارس،   ر.ک؛ ابهن ) است هایی جزئی بیان كرده هم همین مفهوم را با تفاوت

 دانهد  یعبری می ا واژهرا « صَلوتا» زبیدی«(. صلو»ق.، ذی  6461صفهانی، و راغب ا« صلو»

است كهه در آنجها   « صالة»و متناسب با عبادت  رفت یمكار  بهیهود  های در اص  كنیسه كه
صَّههلَواتُ الیَهههودِ » :اسههت آمههده العههین در .(448 ق.:6411زبیههدی، ر.ک؛ شههد ) انجههام مههی

فیروزآبادی نیز به این  .(«صلو»ذی   ق.:6468)فراهیدی،  «لوتاأَو صَ صَلوةكَنائِسُهُم واحِدُها 

 «صَلوتا بِالعِبرانیَّةِوَأَصلُهُ  الصَّلَواتُ كَنائِسُ الیَهودِ»گوید:  آنجا كه می ،كند حقیقت اشاره می
 ییاصهلو( و یه  ) یواومصطفوی این ریشه را بهه دو شهک     .(6884 ق.:6411)فیروزآبادی، 

اسهت و بهه معنهای عبهادت      از زبان سهریانی و آرامهی گرفتهه شهده     كه صلو داند یمصلی( )
: 6818مصهطفوی،  ر.ک؛ شهود )  یمه تعبیهر  « صالة»و در عربی از آن به  باشد یممخصوص 
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ر.ک؛ پایگهاه  انهد )  دانسهته را بهه معنهای نمهاز     صةالة . در اصهطالحات فقههی،   («صهلو »ذی  
 (.https://www.leader.ir/fa :11/81/6863؛ ی دفتر مقام معظم رهبریرسان اطالع

 ،حقیقت اند. در   به جزء دانستهاز باب نامگذاری كُ صالةنماز را به  ةبعضی وجه تسمی
و نمهاز  هسهت  طور كه از خدا بهه بنهده     در نماز توجه و انعطافی از بنده به خدا است، همان

كردن به سوی اوست با كیفیتهی كهه شهرع بیهان       یادآوری مخصوص خدا و روی ،در واقع
 جها  است؛ زیرا نمازگزار با اعمهال خهود و بهه    نامیده شده« صالة» ،نماز ةو فریض است داشته

منهدی از ثهواب الههی را     خهود و بههره   ة، پذیرش خواسهت الهی هایآوردن آن مطابم دستور
با توجهه  منظور هم در این زمینه معتقد است  ابن (.143 :6874طبری، ر.ک؛ كند ) طلب می

 منظهور،  ابهن ر.ک؛ اسهت )  گفته شده صالةلذا به آن  ،ا و استغفار هستدع ،به اینکه در نماز
 (. 419 :64ج  ق.،6483

طهور مجهاز( نهزد اهه  شهرع       تردید برخی از الفاظی كه در غیر معنای لغهوی آن )بهه   یب
ند؛ مث  كاربرد نمهاز در  ا هكم در همان معانی جدید حقیقت پیدا نمود كم اند، شدهاستعمال 

بهرای  « زکةاة » ةاز اینکه در لغت برای دعها وضهع شهد و كهاربرد واژ    پس  ،افعال مخصوص
راغب اصهفهانی،  پس از آنکه بر رشد و نمو وضع شد ) ،كنند مقداری كه از مال خارج می

 (.838ق.: 6461

، اختالف در این است كه آیا این تغییهر و دگرگهونی بهه وضهع و     نظر س از این اتفاقپ
بهه   اسهت،  دس این الفا  را بر این معهانی تعیهین نمهوده   تعیین شارع انجام شد؟ آیا شارع مق

یا به دلیه  اسهتعمال    ،نحوی كه بدون قرینه بر آن معانی داللت كند تا حقیقت شرعیه باشد
 شهک   و شهارع ایهن را بهه    اسهت  این الفا  در این معانی در زبان اه  شرع غلبه پیدا كهرده 

 ةثمهر  .نهه شهرعیه   ،شهود  رفیهه مهی  فقهط حقیقهت ع   ،برده كه در این صورت كار می مجاز به
بر اساس قهول   .كار روند ای به اختالف اینکه اگر در كالم شارع این الفا  بدون هی  قرینه

بهر معهانی لغهوی حمه       ،بهر قهول دوم   شهوند، امها بنها    بر همین معانی ثانوی حم  مهی  ،اول
ی آن حمه   حتمهاً بهر معهانی شهرع     ،كار رفته باشد شوند، ولی اگر در كالم اه  شرع به می
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صَهلووا  » فرمهود:  )ع(این حدیث كه امام صادق مثالً در (؛89 تا: بی ین،الدّ زینر.ک؛ شود ) می
 :6 ج ق.،6416 كلینهی، )« واكهانُ  الْمُؤْمِنِینَ تَبْلُغُهُ أَینَمَها  ةُصَالَانَتْ ی جَانِبی قَبْری النَّبیی، وَ إینْ كَإیلَ

اسهت و یها صهلوات و     )ص(نماز به سمت قبر پیهامبر خهدا  ، )ع(كه منظور امام دانیم نمی  (،191
حضرت؟ با توجه به مطالب بهاال، مهون ایهن اسهتعمال پهس از شهارع صهورت         درود بر آن

 ه  ماننهد روایهت فهوق   ه   اینکهه مگر  ،شود نماز( میز ) لذا حم  بر معنای شرعی است. رفتهگ
 مجلسهی، )ر.ک؛  اسهت  صهلوات و درود بهوده   ،)ع(ای داللت كند بر اینکه منظور امهام  قرینه
 (.114 :63 ج ق.،6484

 در ادیان پيش از ادالم. نماز 2

 قهرآن از اسهت.   ترین عبادتی است كه در تمام ادوار گذشته حضهور داشهته   نماز قدیمی
پیهامبران از حضهرت    ةهم .است پیشین هم بوده یها كه نماز در امت شود یاستفاده م كریم

، تا جهایی  است اما شک  و كیفیت آن متفاوت بودهخواندند،  یآدم تا حضرت خاتم نماز م
تها،   ر.ک؛ مجلسی، بهی ) است پیامبر اسالم آن را به عنوان شیوة تمامی پیامبران یاد كردهكه 
 (.186 31 ج

ا  إِلَـهَ  لَـا  اللَّـهُ  أَنَـا  إِنَّنِـی : فرماید یم )ع(خداوند متعال خطاب به حضرت موسی  أَنَـا  إِلَـّ

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

ا  دُمْـتُ  مَـا  وَالزَّکَـاۀِ  ب ةلصَّالَة  ُ وَأَوْصَـانِی  کُنـتُ  مَـا  أَیْنَ مُبَارَکًا وَجَعَلَنِی: فرماید یم  حَیًـّ

 وَالزَّکَاة  ُ ب ةلصَّلَة   أَهْلَهُ یَأْمُرُ وَکَانَ: فرماید یم )ع(و نیز از زبان حضرت اسماعی  (86)مریم/

 (.99)مریم/ مَرْضِیًّا هِرَبِّ عِندَ وَکَانَ

)ر.ک؛ باشهد   یمدر آیات فوق نماز « صالة»ینکه مقصود ازامفسران اتفاق نظر دارند بر 
و  388: 1ج  ،6818؛ طبرسهی،  89: 61ج تها،   یبه ، عاشهور  ابهن ؛ 47: 64ج ، 6874، طباطبائی

 (.98: 668ج ، 6874مکارم شیرازی، 

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/id23458
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/id23458
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/id23458
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/id23458
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/id23458
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 . شرایط جام ة عربستان قبل از ادالم3

دهنهدة   در بیهان اوضهاع عهرب قبه  از اسهالم نشهان       البالغهه  نههج در  )ع(امام علیسخنان 
 باشد: انحطاط فکری و فساد اخالقی آنان می

در  زیسهتید.  مهی شهرایط   تهرین  نابسهامان ای گروه عرب بر بدترین آیین و در »
نهد.  رَرزهری كه از آوازها نَرَمند، گهویی كَ ناهموار و مارهای پُ های سنگال میان 
 خوردیهد،  مهی و غذای نامناسهب و غیربهداشهتی    نوشیدید میلوده و ناگوار آب آ

میهان   پرسهتی  بُهت و پیوند خویشاوندی را بریده بودیهد.   ریختید میخون یکدیگر 
 (.11 البالغه/   )نهج« شما رایج بود و گناهان دایر

مهردم آن روز دارای  »كنهد:   امیرمؤمنان اوضاع مذهبی مل  عرب را منهین تشهریج مهی   
های مختلف و طوائف متفرق بودند. گروههی خداونهد را بهه     های گوناگون، بدعت ذهبم

كردنهد. جمعهی بهه غیهر او اشهاره       كردند و برخی در اسهم او تصهرف مهی    خلقش تشبیه می
 (.6 )همان/  « كردند می

پرستیدند، اما طبقة مهنحط كهه بیشهینة سهکنة      طبقة روشنفکر عربستان ستاره و ماه را می
 818ای و خانگی به تعداد روزهای سال،  های قبیله داد، عالوه بر بُت تشکی  می عربستان را
دانستند. با توجهه بهه حهال     ها وابسته می پرستیدند و حواد  هر روز را به یکی از آن بُت می

شهد تها    هها نهازل مهی    و آیهات مربهوط بهه نمهاز بهرای آن      قهرآن مردمی با این خصوصیات، 
هایی مون برپایی نمهاز را در   شک  زندگی بیرون بیاورد و فرهنگآرام آنان را از این  آرام

 جامعه ایجاد كند.

 . ترتيب نزول4

بهر اسهاس تهاریخ نهزول اخهتالف هسهت. مجمهوع نظهرات          قهرآن های  در ترتیب سوره
رسهد. در ایهن میهان، روایهت      موجود دربارة این موضوع به بیش از سهی نظهر متفهاوت مهی    

؛ 89 و 11: 1 م.، ج6614باشهد )ر.ک؛ یعقهوبی،    بزرگهان مهی  عباس مورد اعتماد بیشهتر   ابن
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(. ما هم در ایهن تحقیهم، ترتیهب    481ه489: 68 ق.، ج6461؛ طبری، 47ه48تا:  ندیم، بی ابن
 كنیم: ها را بر اساس همان روایت بررسی می سوره

 محل نزول ترتیب نزول آیه ۀشمار نام سوره ردی 

 مکه 9 7 فاتحهال 6

 مدینه 37 131 بقرهال 1

 مدینه 36 188 آل عمران 8

 مدینه 61 671 نساءال 4

 مدینه 668 618 مائدهال 9

 مکه 99 619 نعاماأل 1

 مکه 86 181 عرافألا 7

 مدینه 33 79 نفالألا 3

 مدینه 664 616 ةتوبال 6

 مکه 96 686 یونس 68

 مکه 91 618 هود 66

 مکه 98 666 یوسف 61

 مدینه 61 48 الرعد 68

 مکه 71 91 ابراهیم 64

 مکه 94 66 حجرال 69

 مکه 78 613 نح ال 61

 مکه 98 666 سراءإلا 67

 مکه 16 668 کهفال 63

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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 مکه 44 63 مریم 66

 مکه 49 689 طه 18

 مکه 78 661 نبیاءاأل 16

 مدینه 684 73 حجال 11

 مکه 74 663 مؤمنونال 18

 مدینه 688 14 نورال 14

 مکه 41 77 فرقانال 19

 مکه 47 117 شعراءال 11

 مکه 43 68 نم ال 17

 مکه 46 33 قصصال 13

 مکه 39 16 عنکبوتال 16

 مکه 34 18 رومال 88

 مکه 97 84 لقمان 86

 مکه 79 88 ةسجدال 81

 مدینه 68 78 حزاباأل 88

 مکه 93 94 سبأ 84

 مکه 48 49 فاطر 89

 مکه 46 38 یس 81

 مکه 91 631 صافاتال 87

 مکه 83 33 ص 83

 مکه 96 79 زمرال 86

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
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 مکه 18 39 غافرال 48

 مکه 16 94 فصلتال 46

 مکه 11 98 شوریال 41

 مکه 18 36 زخرفال 48

 مکه 14 96 دخانال 44

 مکه 19 87 ةجاثیال 49

 مکه 11 89 حقافألا 41

 مدینه 69 83 محمد 47

 مدینه 661 16 فتجال 43

 مدینه 687 63 حجراتال 46

 مکه 48 49 ق 98

 مکه 17 18 ذاریاتال 96

 مکه 71 46 طورال 91

 مکه 18 11 نجمال 98

 مکه 87 99 قمرال 94

 مدینه 67 73 الرحمن 99

 مکه 41 61 ةواقعال 91

 مدینه 64 16 حدیدال 97

 مدینه 681 11 ةمجادلال 93

 مدینه 686 14 حشرال 96

 مدینه 66 68 ةممتحنال 18

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%85%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%8E%D8%B4%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
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 مدینه 666 64 صفال 16

 مدینه 686 66 ةجمعال 11

 مدینه 689 66 منافقونال 18

 مدینه 668 63 تغابنال 14

 مدینه 66 61 طالقال 19

 مدینه 683 61 تحریمال 11

 مکه 77 88 ملکال 17

 مکه 1 91 قلمال 13

 مکه 73 91 حاقهال 16

 مکه 76 44 معارجال 78

 مکه 76 13 نوح 76

 مکه 48 13 جنال 71

 مکه 8 18 مزم ال 78

 مکه 4 91 مدثرال 74

 مکه 86 48 ةقیامال 79

 مدینه 63 86 نسانإلا 71

 مکه 88 98 مرسالتال 77

 مکه 38 48 نبأال 73

 مکه 36 41 نازعاتال 76

 مکه 14 41 عبسال 38

 مکه 7 16 تکویرال 36

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D8%A3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 مکه 31 66 نفطارإلا 31

 مکه 31 81 مطففینال 38

 مکه 38 19 نشقاقاإل 34

 مکه 17 11 بروجال 39

 مکه 89 67 طارقال 31

 مکه 3 66 علیاأل 37

 مکه 13 11 ةغاشیال 33

 مکه 68 88 فجرال 36

 مکه 89 18 بلدال 68

 مکه 11 69 شمسال 66

 مکه 6 16 لی ال 61

 مکه 66 66 ضحیال 68

 مکه 61 3 حاشراإلن 64

 مکه 13 3 تینال 69

 مکه 6 66 علمال 61

 مکه 19 9 قدرال 67

 مدینه 688 3 بینهال 63

 مدینه 68 3 زلزالال 66

 مکه 64 66 عادیاتال 688

 مکه 88 66 ةقارعال 686

 مکه 61 3 تکاثرال 681

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%DB%8C%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B6%D8%AD%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%AB%D8%B1
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 مکه 68 8 عصرال 688

 مکه 81 6 ةهمزال 684

 مکه 66 9 فی ال 689

 مکه 16 4 قریش 681

 مکه 67 7 ماعونال 687

 مکه 69 8 کوثرال 683

 مکه 63 1 کافرونال 686

 مدینه 681 8 نصرال 668

 مکه 1 9 مسدال 666

 مکه 11 4 خالصإلا 661

 مکه 18 9 فلمال 668

 مکه 16 1 ناسال 664

 . مراحل نهادینه کردن فرهنگ نماز5

 كنیم. آیات مربوط به نماز را به دو بخش آیات مکی و مدنی تقسیم و بررسی می

 . آیات مکی1ـ5

رو هستیم  پرست روبه ای مشرک و بُت در مکة معظمه با جامعه ص()قب  از هجرت پیامبر
ین جامعه، با توجه به احهوال و اعتقهادات مهردم بایهد     كه ایمان در آن جایگاهی ندارد. در ا

تدریج نهادینه كرد. ما در اینجا طبم ترتیهب نهزول، آیهات را     یک عم  دینی را معرفی و به
 كنیم. بندی می بر اساس محتوا دسته

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D9%84%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 . ادر انجام نماز یا ترک آن در د ادت یا شقاوت انسان1ـ1ـ5

هایی از تشهویم و تنبیهه بهرای     به عنوان جلوه« تبشیر و انذار» و «جهنم و بهشت» از قرآن
رم است. در حقیقهت مقصهود از مهژده دادن بهه بهشهت، دلگه       ها استفاده كرده هدایت انسان

، برحهذر داشهتن از   عهذاب  كردن و تحریک افراد نسبت به اعمال خیر و مقصود از انذار از
را نوید و بهیم دادن قهرار   انبیاء  یکی از اهداف رسالت سبب،كارهای زشت است. به همین 

 (.168)البقره/ ...فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ ...د: ایفرم می است و داده

در اولهین آیهات مربهوط بهه نمهاز، بهه نکهوهش مخالفهان نمهاز یها تشهویم نمهازگزاران             
 .میپرداز یمدارد،  زیآم عتاب. در ادامه، ابتدا به بررسی آیاتی كه لحنی پردازد یم

 . نکوهش مخالفان نماز1ـ1ـ1ـ5

توانهد او را از انجهام    لذا ترس از این عامه  مهی   .ع انسان از مجازات رویگردان استطب
مهون بهرای او امهری دردآور اسهت، سهبب      نیز طبیعی است كه تنبیه  .بعضی اعمال بازدارد

در اینجهها آیههاتی را كههه مضههمونی . تنبیههه اسههت آن، گریههز او از عملههی باشههد كههه عاقبههت 
 كنیم. بررسی میآمیز دارند، به ترتیب نزول  عتاب

 (.68ه6)العلم/ عَبْداً إِذا صَلَّی أَ رَأَیتَ الَّذِی یَنْهَی ال (

ی است كه در اولین سال بعثت بر پیامبر نازل شد. در اولین آیهة  ا سورهسورة علم اولین 
، بلکه شهخص نمهازگزار را ههم از    خواند ینممربوط به نماز، فردی را كه نه تنها خود نماز 

تها آخهر سهوره را بهه انهذار ایهن        6. از آیهة  دكن یمشدت نکوهش  ، بهكند یمآن عم  نهی 
و  دههد  یمه بهه او نسهبت   « خطاكار»و « دروغگو»و صفاتی مث   است شخص اختصاص داده

اگر آن شخص از كارش دست برندارد، او را به بهدترین شهک  كهه     كند یمدر آخر اعالم 
 کند.ی نداشته باشد، به دوز  خواهیم افا كننده یاری

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
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فرهنگ نماز را در جامعة جاه  آن روز جا بیندازد، ابتدا به نکهوهش   نکهیابرای  قرآن
، مورد دندیورز یمی كه كسانی را كه با انجام آن كار مخالفت ا گونهضدّ آن پرداخت، به 

ی یک مسلک، نخست بایهد زشهتی ضهد    ساز نهینهادمالمت و تهدید قرار داد؛ گویی برای 
طرفههداران آن را بههه فکههر وادارد كههه احتمههال صههحیج بههودن خههالف   آن را نشههان داد تهها 

و تضادی در ذهنشان ایجاد گردد. در دو آیة بعد هم درصدد روشهن   رود یمافکارشان هم 
 (.61ه66)العلم/  ی أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْویالْهُدأَ رَأَیتَ إِنْ کانَ عَلَی  كردن همین ذهنیت است:

 (.48)المدثر/ مُصَلِّینقالُوا لَمْ نَک مِنَ الْ ب(

 ها آنكه اصحاب یمین در برز  از  گردد یمبر 46به مجرمان آیة « قالوا»ضمیر جمع در
ههم ایهن جهواب و بهه دنبهالش       هها  آنمی پرسند: مهه میهزی شهما را بهه دوز  انهداخت؟!      

 دهند. ی دیگری میها جواب

 یمعمهول هه نمازههای   6: انهد  گرفتهه در این آیه در نظهر  « صالة»مفسران دو احتمال برای 
و فخهر   198: 19ج ، 6874، مکارم شیرازی و دیگران، 961: 68ج ، 6818ر.ک؛ طبرسی، )

ه عبادتی خاص به درگاه خداوند كه با عبهادت در شهرایع   1(. 761 :88ج ق.، 6418رازی، 
 (.67: 18ج ، 6874، طباطبائیر.ک؛ ) معتبر آسمانی از حیث كمّ و كیف مختلف است

، مجهرم  دادنهد  ینمه كسانی كه عبهادات دینهی مخصهوص خهود را انجهام       قب  از اسالم،
مقصهود   میتهوان  یم. این آیه نیز تنها مخصوص مسلمانان نیست. بنابراین، شدند یممحسوب 

غر  این است كه كفار ههم بهه    ،نجایادر را عبادت مخصوص هر دینی بدانیم.  «صالة» از
 مینبهود گویند ما اه  نمهاز   زنند، می میهم به فروع. اولین حرفی كه  ،اصول مکلف هستند

. (http://news.esra.ir: 13/18/6368، ی اسهراء رسهان  اطهالع ی، پایگهاه  آمل یجوادر.ک؛ )
، افراد معمولی كاه  در نماز نیستند. طبم آیهات  اند هاشخاصی كه در این آیه نکوهش شد

بهه سهایر    هها  آنی مهان یا یبه بعد، این افراد به روز جزا هم ایمان ندارند و همین عقیده باعث 
 است. اعمال عبادی شده
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 (.9ه4)الماعون/ الَّذینَ هُمْ عَنْ صَالَتِهِمْ سَاهُون*  نیلِلْمُصَلِّفَوَیلٌ  ج(

 .دكن یمهستند، خطاب و عتاب  انگار سه این آیات نمازگزارانی را كه نسبت به نماز 

 (.86)القیامه/ فَالَ صَدَّقَ وَ الَ صَلَّی د(

ر.ک؛ داننهد )  یمه « نمهاز خوانهدن  »، نجایارا در « صَلَّی» ی مقصود ازآمل یجواد اهلل تیآ
است. مقصهود از   ی است كه اه  نماز نبودهمانیا یبهمان(. این آیه مربوط به جان دادن فرد 
، اما به خداوند اعتقاد دارنهد؛  خوانند ینمخیالی نماز  این افراد، كسانی نیست كه از روی بی

كه در آخهر سهوره، آن    لنگند یم، اما در اعمال خود كنند یماوند را تصدیم خد ها آنزیرا 
 .داند یمافراد را به عذاب سزاوارتر 

اسهت.   كار گرفتهه  مریم هم همین لحن را به 96فاطر و  63به دنبال این آیات، در آیات 
تقریبهاً  سهت.  ا در تفاسیر، تحلیلی مبنی بر رابطة توبیخ و تأثیر آن بر انجام نماز گزارش نشده

در  ،پس از هر توبیخ و هشدار، یک یا دو تشویم و وعده مثبت وجود دارد. به ایهن ترتیهب  
هم به وعهده و ههم بهه وعیهد توجهه       ،برای دعوت به نماز قرآنمبتنی بر نظم نزولی  الگوی
 .است شده

 . تشویق نمازگزاران2ـ1ـ1ـ5

، مهورد عتهاب   كنند ینمقامه كسانی را كه نماز ا زیآم نکوهشپس از آیاتی كه با لحنی 
كهه لحنهی متفهاوت دارد و نمهازگزاران را تشهویم و از       میپهرداز  یم، به آیاتی دهد یمقرار 

 كند: آنان تمجید می

مِنَ الَّذینَ  طةئِفَةٌی مِنْ ثُلُثَی اللَّیلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ أَدْنإِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّک تَقُومُ  ال .

ن اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَیسَّرَ مِنَ الْقُـرْآ  مَعَکَ وَ
ی وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ مَرْضَعَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ 

وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضـاً   الزَّکة َوَ آتُوا  الصَّال َی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا مَا تَیسَّرَ مِنْهُ وَ أَقیمُوا فِلُونَ یُقَاتِ
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اللَّـهَ   واحَسَناً وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْـتَغْفِرُ 

 (.18)المزم / إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

و در ادامهه، از علهم خداونهد بهر      دشهو  یمبیان  قرآندر ابتدای این آیه، اهمیت تالوت 
 دیگو یمدمار اتفاقاتی مانند بیماری، سفر و جهاد در راه خداوند خواهند شد،  ها آن نکهیا

بخواننهد و نمهاز را    قرآنن میسر است،  كه در آن صورت، هر قدر برایشا دهد یمو دستور 
 به پا دارند و... .

، مربوط بهه محه  نهزول آیهه اسهت. در آیهه از       خورد یمبه مشم  جا نیامشکلی كه در 
« در معركهة جنهگ قهرار گهرفتن    »میهزی جهز   « یُقَاتِلُون»جهاد در راه خداوند كه طبم واژة 

كنیم این آیه در اوای  بعثت كهه  . در صورتی كه اگر قبول دیگو یمسخن  ،باشد تواند ینم
و هنهوز درگیهری خاصهی صهورت نگرفتهه،       اسهت  به صورت پنهانی بوده )ص(دعوت پیامبر

عَلِهمَ أَنْ  »نازل شده باشد، جایگاهی برای جنگ وجود ندارد. اما این اشکال شاید با جملهة  
   رفع باشد.زودی این اتفاقات خواهد افتاد، قاب ة این است كه بهدهند نشانكه « ونکُیَسَ

 دیه فرما یمه  نکهه یابها توجهه بهه    »اسهت:   هم ذی  این آیه و اشکال آمهده  تفسیر نمونهدر 
ممکن است این جمله خبر از تشریع جهاد در آینده باشد؛ یعنی مون عذرهایی  ،"سَیَکُون"

، این حکهم بهه صهورت دائمهی     شود یمدر حال دارید و عذرهایی در آینده برای شما پیدا 
)مکهارم شهیرازی و دیگهران،    « این صورت با مکهی بهودن آیهه منافهات نهدارد      درنیامد و به

 (.661: 19ج ، 6874

اشکال دیگری كه بر ترتیب نزول سوره وارد است، اینکه در آیه، تشویم زیادی بهرای  
است. این اشهکال ههم    ، در صورتی كه آیات كمی بر پیامبر نازل شدهشود یم قرآنتالوت 

، برخالف آیهات قبه    طباطبائیكه آیة بیست طبم گفتة عالمه  شاید به این شک  ح  شود
در تفسهیر  (. همچنهین،  74 :18ج ، 6874، طباطبهائی ر.ک؛ باشهد ) خود در مدینه نازل شده 

 است: آمده المیزان
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در اخبار زیادی وارد شده كه خصوص این آیه بعد از گذشتن هشت مهاه و  »
در مکه نازل شهد، ولهیکن ایهن     یا یک سال و یا ده سال از نزول آیات اول سوره
وَ آتُـوا   الصَّاال َُ...أَقِیمُوا  ةجملحرف از این نظر سُست است كه در آیة شریفه، 

و ظاهر آن ایهن اسهت كهه مهراد از      است آمده وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً... الزَّکة َ
ق مسهتحبی  ه مخصوصاً بدان سبب كه بعد از نمهاز و قبه  از مسهئلة انفها      "زكات"

كهه زكهات بعهد از هجهرت در مدینهه       میدان یمزكات واجب باشد و همه  ه  آمده
: زكهات  انهد  گفته یبعض نکهیااست.  پس نزول این آیه در مدینه بودهواجب شد. 

در مکه واجب شد، ولی نصاب آن تعیین نشد تا اینکه در مدینهه معهین گردیهد و    
شهریفه قبه  از حکهم خهود نهازل       ممکن است آیة اند گفتهدیگر  یبعض نکهیانیز 

شده باشد و حکم آن بعد از مدتی كه از نزول آیه گذشت، واجهب شهده باشهد،    
عهالوه بهر ایهن، در آیهة شهریفه، سهخن از قتهال ههم          وجوهی بدون دلی  هسهتند. 

 میدانه  یم نکهیابا  ....وَ آخَرُونَ یقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ... :دیفرما یمو  است رفته
ه مصلحت نبوده كه در متن آیه سخن از قتال بهه میهان آیهد. بهه ههر حهال،       در مک

 (.74: 18ج )همان، « ظاهر این است كه آیة شریفه در مدینه نازل شده باشد

. دانهد  یمه ، نمازههای واجهب   «بهه جهای آورنهد    اند شدهنمازی كه مأمور »مراد از ایشان 
های واجب پنجگانه خواهد بهود و اگهر   بنابراین، اگر آیه را مدنی بدانیم، منظور همین نماز

 اسهت  بهوده مکی باشد، باید بگوییم منظور از آن، نمازهایی است كه قب  از هجرت واجب 
 (.77: 18ج ر.ک؛ همان، )

ی كه مکهی اسهت،   ا سورهمعرفت دربارة مح  نزول آیات عقیده دارند كه هر  اهلل تیآ
بهود  م آیهاتش مهدنی خواههد    ی كهه مهدنی باشهد، تمها    ا سورهتمام آیاتش مکی است و هر 

 (.49 :تا یبر.ک؛ معرفت، )

ی دربهارة مکهی یها مهدنی     ریه گ جهینتبا توجه به توضیحات متفاوت مح  نزول این آیه، 
ی دارد. از ایهن  ا ژهیه وو نیاز به تحقیم گسهترده و تخصهص    رسد یمبودن آن دشوار به نظر 

دن بهه سهمت كارههایی    موضوع كه بگذریم، لحن آیة مورد نظر، تشویم كردن و رغبت دا
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ی گرمه  پشهت كهه بهه    میخهور  یبرم، با لحنی متفاوت نجایا. در كند یماست كه در آن ذكر 
 .دهد یمرا به سمت انجام آن سوق  ها آنو  پردازد یمطرفداران یا عامالن نماز 

 (.69)األعلی/ وَ ذَکرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی ب(

كسی را رستگار  (،64)األعلی/ لَحَ مَنْ تَزَکَّیقَدْ أَفْخداوند متعال در آیة قب ، یعنی 
كه هم تزكیه داشته باشد و هم به یاد خداوند باشهد و نمهاز گهزارد. در ادامهه و در      داند یم

، بهه نمهاز   اسهت  سورة كوثر، پیهامبر را در عهو  خیهر كثیهری كهه بهه او عطها كهرده         1آیة 
ل برپادارنهدگان نمهاز را گهرم    ، دعمهران  آلسهورة   678. پهس از آن، در آیهة   خوانهد  یفرام
 قهرآن سورة فاطر، كسانی را كهه   16كه اجر آنان محفو  است و در پایان، در آیة  كند یم

، به تجارتی پرسود و خهالی از كسهاد بشهارت    دهند یمو انفاق  كنند یمتالوت و اقامة نماز 
 .دهد یم

شهمارند   ریک برمهی خود به مالک اشتر، تشویم را عام  تح ةدر نام )ع(علی مؤمنان ریام
ای نیاز بهه پشهتوانه و مشهوقی دارد تها در آن مسهیر       رو، هر رونده ازاین. (98ن / البالغه نهج)

هم پس از تهدیدی كهه بهه    قرآنشنود، از پا درنیاید.  هایی كه می ثابت قدم بماند و با طعنه
هر كار نیکشان، بخشد كه در ازای  كند، در اینجا به عامالن به نماز اطمینان می مخالفان می
 تر خواهند برد. اجری افزون

 . الگودازی3ـ1ـ1ـ5

نهوع یهادگیری انسهان، یهادگیری      نیتهر  مههم به نظر واضعان نظریة یادگیری اجتمهاعی،  
ی است كه در آن فرد بها انتخهاب   ریگ سرمشمی همان ا مشاهدهی است. یادگیری ا مشاهده

امهام  (. 87هه 19: 6836، مقهدم  ی مقهائ ر.ک؛ پهردازد )  یمه یک الگهو بهه تقلیهد از رفتهار آن     
نه با زبهان   ،مردم را با رفتار خویش به حم دعوت كنید: »دهند یبه این امر توجه م )ع(صادق
 (.173 :1ج ق.، 6486نمازی شاهرودی، )« خویش
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، نیهاز بهه   داشهتند  یمه  برپها در جامعة مشرک مکه كه تنها عدة كمی از مؤمنهان نمهاز را   
 شهود.  تهر  مسهتحکم ر ظلم مشهركان دوام آورنهد و ایمهان آنهان     الگوهایی بود تا بتوانند زی

شهود و نمهاز خوانهدن و     فضای جدیدی بر آیهات نمهاز حهاكم مهی     مریم ةسوررو، از  این از
بهه   ،شهود و بهدین ترتیهب    و اهه  تقهوا شهمرده مهی     اءاهللیه اول ةدعوت دیگران بهه آن، شهیو  

از یک مسهلک   توان یم، هنگامی ی دیگرا هیزاواز . پردازد الگوسازی برای نمازگزاران می
 پیروی نمود كه سران آن، خود پیش از همه به دستورهایش عم  كنند.

 ع(حضرت عيسی( 

 َمَا دُمْتُ حَیّاً الزَّکة  وَ  ب ةلصَّال  ی انِأَوْصَی مُبَارَکاً أَینَمَا کُنْتُ وَ جَعَلَنِو /(.86)مریم 

خداوند وجهود  »به قوم خود فرمود: است كه  )ع(كلمات این آیه از زبان حضرت عیسی
 «.است و مرا به نماز و زكات توصیه كرده است مرا پربركت قرار داده

 ع(حضرت ادماعيل(
 

 ُوَ کَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیّاً الزَّکة  وَ  ب ةلصَّال  وَ کَانَ یأْمُرُ أَهْلَه /(.99)مریم 

را بهه نمهاز و زكهات امهر      اش خهانواده این آیه هم دربارة حضرت اسهماعی  اسهت كهه    
 .كرد یم

 ع(حضرت مودی( 

ِلِذِکْرِی الصَّال َی وَ أَقِمِ فَاعْبُدْنِی أَنَا اللَّهُ الَ إِلهَ إِالَّ أَنَا إِنَّن /(.64)طه 

 كنهد  یمه را بازگو  )ع(این آیه داستان كوه طور و سخن گفتن خداوند با حضرت موسی
مرا عبادت كن و نماز را بهرای  : »دیفرما یم، كند یم خود را معرفی آنکهكه خداوند بعد از 

 «.دار پا بهیاد من 
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 ص(حضرت محمد( 

 لِلتَّقْـوی  وَالْعةقِبَاة ُوَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا الَ نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُـکَ   ب ةلصَّال  وَ أْمُرْ أَهْلَک 
 (.681)طه/

 را به نماز امر كن. ات خانوادهكه  هدد یمفرمان  )ص(در این آیه، خداوند به پیامبر

و فرزنهدانش را   )ع(سورة انبیاء، حضهرت ابهراهیم   78سورة ابراهیم و  48و  87در آیات 
 .كند یمكنندگان نماز معرفی  به عنوان اقامه

اسهت. امها اصه  در ایهن      در تفاسیر به وجه الگوسازی در این آیات توجه مندانی نشده
؛ زیهرا  شود یماستفاده  قرآنی گذشته مدام در ها داستاناست كه روش الگوسازی و طرح 

و انسان همواره نیهاز بهه    تربیت به صورت طرح داستان، تأثیرگزاری بیشتری خواهد داشت
 نمادی برای رشد خود دارد.

 . بيان نخستين احکام نماز3ـ1ـ5

 زمان اقامة نماز. 1ـ3ـ1ـ5

 ِقِ اللَّیلِ وَ قُـرْآن الْفَجْـرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْـرِ کَـانَ      ی غَسَإِلَلِدُلُو ِ الشَّمْسِ  الصَّال َأَقِم

 (.73)اإلسراء/ مَشْهُوداً

 ِی رذِکْطَرَفَی النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیئاتِ ذَلِکَ  الصَّال َوَ أَقِم

 (.664هود/) نَیلِلذَّاکر

ة هود، سور 664ی اندک در آیة ا فاصلهسورة اسراء و بعد به  73برای اولین بار در آیة 
. آیة اول زمهان ادای نمازههای پنجگانهه و آیهة دوم وقهت      كند یمزمان انجام نماز را تعیین 

 .كند یمانجام سه نماز صبج، مغرب و عشاء را به طور كلی تعیین 
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 باشهد  یمه قت ظهر است كه و هارالنّ نصفبه معنی زوال آفتاب از دائرة « دلوک شمس»
شهب   شدت ظلمت است و تاریکی شب در نیمهه « غسم» نکهیابا توجه به « غسم اللّی »و اما 

بهه  « قهرآن .»رسهاند  یمه را « شهب  نیمه»رفته  هم ، این كلمه رویباشد یم تر متراكماز هر وقت 
آیة فهوق از  .. است.« نماز فجر»اشاره به « فجر قرآن»و شود یممعنی میزی است كه قرائت 

ر.ک؛ مکهارم شهیرازی و   كند ) یمیاتی است كه اشارة اجمالی به وقت نمازهای پنجگانه آ
 (.116: 61ج ، 6874دیگران، 

. 6مفسران نظرات مختلفی دربارة داللت آیة دوم بر همة نمازها یا بخشی از آن دارنهد:  
 . نمازهای واجب و نافلة شب.8 ،مغرب. نماز صبج و 1نمازهای پنجگانه، 

ـ  الصَّال َإِنَّ . 6به دو گونه اسهت:   ها یآلودگنماز از  بازدارندگی ی عَـنِ الْفَحْشَـاءِ   تَنْهَ

. این آیه بهه  1. شود یمدربارة دفع است؛ یعنی نماز مانع از آلوده شدن نمازگزار  وَالْمُنْکَر
ی، آمله  یجهواد ر.ک؛ كنهد )  یمه رفع اشاره دارد؛ یعنی نماز، انسان آلوده به گنهاه را پهاک   

 (.991: 86 ج، 6869

 ميزان صدا در نماز. 2ـ3ـ1ـ5

 ُی وَ الَ تَجْهَرْ بِصَالَتِکَ وَ الْحُسْنَقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاء

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

مبالغهه در آهسهته   »بهه معنهای   « اخفهات »و « ه در بلنهد كهردن آواز  مبالغ»به معنای « جهر»
و حدّ وسط آن دو، معتدل حرف زدن است. بنابراین، معنای آیه این  باشد یم« سخن گفتن

كه در نماز صدایت را خیلی بلند مکن و خیلی هم آهسته مخوان، بلکه حدّ وسهط   شود یم
گونهه    نیه ا خواسهته  رو بهوده كهه    ه، ازاینخواند« سبی »را رعایت نما. اگر این حد وسط را 

نماز خواندن در میان همة مسلمین رسم و سنّت شود، تا همة گروندگان به دین اسالم ایهن  
تهک نمازهها بهه     تهک « بصهالتک »البته این در صورتی است كه مراد از  گونه نماز بخوانند.

ههم ایهن ظهاهرتر اسهت(     و شهاید  نمازها )طور استغراق باشد و اما اگر مراد از آن، مجموع 
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باشد، در این صورت، معنای آیه این خواهد شد كه در همة نمازها جهر مخوان و در همهة  
ها اخفات مکن، بلکه راه میانه را اتخهاذ كهن كهه در بعضهی جههر و در بعضهی اخفهات         آن

در سنّت اثبات شده كه نماز صبج، مغرب و عشها بلنهد، و ظههر و     آنچهكنی. این احتمال با 
 (.119 :68ج ، 6874، طباطبائیر.ک؛ است ) تر مناسبآهسته خوانده شود، عصر 

پهس از ایهن دو حکهم فرعهی نمهاز كههه در مکهه و در حهدود سهال هشهتم بعثهت نههازل           
ـ ) نسهاء  ةسهور  48 ةیعنی حدود سال پنجم هجرت كه آیه  ،ه سال بعدتا دَ ،است شده ا أَیُّهَـا  یَ

به ههی  یهک از    قرآنشود، در آیات  نازل می (یارَسُکَوَ أَنْتُمْ   َالصَّالتَقْرَبُوا  ینَ آمَنُوا الَالَّذِ
 .است احکام فرعی نماز تصریج نشده

 با نماز نيهمنشو  افزا همی ها ارزش. بيان 4ـ1ـ5

ههای   سهازی یهک ارزش در فهرد و جامعهه ایهن اسهت كهه ارزش        یکی از اصول نهادینه
گیهری یها عامه  تثبیهت آن      شهک   سهاز  نهه یزمدیگری كه در تحکیم آن تأثیر مثبهت دارد و  

بهر اصه     آنکهه پهس از   ،رو ایهن  شود، همراه با آن ترویج شهود. از  ارزش در جان آدمی می
و  ینیهمنشه وجوب نماز و برپا داشهتن آن تصهریج شهد، در ادامهه بهه عناصهری كهه نقهش         

 .شود تأكید می ،افزایی با نماز را دارند هم

 واتق. 1ـ4ـ1ـ5

 وَاتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذی إِلَیهِ تُحْشَرُونَ  َالصَّالوَ أَنْ أَقیمُوا /(.71)األنعام 

، هها  آنتمام عبادات و اعمال دین را خالصه كرد و تنهها از میهان   « واتَّقُوهُ»با ذكر كلمة 
، طباطبهائی ر.ک؛ دارد )نماز را اسم برد، برای اهمیت آن و عنایتی كه خداونهد در امهر آن   

 .(649: 7ج ، 6874
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 تمام عبادات .2ـ4ـ1ـ5

 َّی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَاتِمَمَی وَ مَحْیَایَ وَ نُسُکِی وَ تِصَالَقُلْ إِن /(.611)األنعام 

. بهاطن آن را در  شهود  یمه و از ظاهر نماز خارج  برد یماین آیه سطج مخاطب را باالتر 
ت و اعمهال  ی كهه تمهام عبهادا   ا گونهه ، بهه  دیه گو یمو از نیت انجام آن سخن  ردیگ یمنظر 

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

و هم پیشهاپیش   شود یمی است كه هم در ردیف اصول دین یاد ا اندازهعظمت نماز به 
ر.ک؛ اسهت ) . بنهابراین، نمهاز رابهط میهان اصهول دیهن و فهروع آن        هها  عبادتهمة فروع و 

 (.184 :17ج ، 6866ی، آمل جوادی

 پرداخت زکات ـ ایمان به آخرت. 3ـ4ـ1ـ5

 َهُمْ یُوقِنُونَ ب ةلْآخِرَ  وَ هُمْ  الزَّکَة َوَ یُؤْتُونَ  الصَّال َالَّذینَ یُقِیمُون /(.4)لقمان 

های مالی ماننهد انفهاق و زكهات اسهت. انفهاق       افزا با نماز، پرداخت ترین ارزش هم مهم
از  ،رو ایهن  انسهان بهرای عبهادت و بنهدگی خهدا دارد. از      سهازی روح  تأثیر بسزایی در آماده
 ؛شهود  از انفاق یا زكات نیز سهخن گفتهه مهی    ،است نماز نازل شده ةنخستین آیاتی كه دربار

بهه بعهد، تأكیهد بهر      4 /لقمهان  ة. امها از سهور  99و  86 /مریم و 16فاطر/  ؛18مزم / ال :مانند
 .شود تر می افزایی نماز و زكات پررنگ هم

امر به معروف و نههی از منکهر و صهبر در برابهر مصهیبت را در      سورة لقمان،  67یة در آ
اجابهت فرمهان پروردگهار،    سهورة شهوری،    83پس از آن، در آیهة  . دهد یمكنار نماز قرار 

سهورة   86و در آخهر آیهة    دههد  یمه نماز قهرار   نیهمنشمشورت كردن با مؤمنان و انفاق را 
در آیات مربوط، مفسران بهه ارتبهاط بهین نمهاز و     . پردازد یمابراهیم، به انفاق در كنار نماز 

 .اند ننرداختهسایر تکالیف 
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 . برشمردن صفات نمازگزاران5ـ1ـ5

برپاداشتن نمهاز را جهزء    نکهیاو عالوه بر  برد یمدر این مرحله، سطج مخاطب را باالتر 
تا مؤمنان  ردیگ یم، صفات دیگری را هم در كنار آن در نظر داند یمصفات حتمی مؤمنان 

 شوند. تر کینزدبه اص  نماز 

 خشوع در نماز. 1ـ5ـ1ـ5

 ْی صَالَتِهِمْ خَاشِعُونَفِالَّذِینَ هُم /(.1)المؤمنون 

خشوع در نماز هم به قلب است و هم به اعضا. خشوع قلب این است كهه از همهه میهز    
ست كه مشهم را  اعرا  كند و تنها متوجه پرستش و نیایش خدا باشد و خشوع اعضا این ا

ر.ک؛ كنههد )فرونهههد و توجههه بههه كسههی و میههزی نکنههد و از كارهههای بیهههوده خههودداری 
 (.697: 7ج ، 6818طبرسی، 

 حفاظت بر نماز. 2ـ5ـ1ـ5

 ْی صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَعَلَوَ الَّذِینَ هُم /(.84و المعارج/ 6)المؤمنون 

ت خود و طهارت داشتن و قیام بهر  جا آوردن آن در وق فخر رازی حفاظت بر نماز را به
 (.118: 18ج ق.، 6418فخر رازی، ر.ک؛ داند ) یماركان آن 

 مداومت بر نماز. 3ـ5ـ1ـ5

 ْائِمُونَدَی صَالَتِهِمْ عَلَالَّذِینَ هُم  /(.18)المعارج 

بر خوانهدن   نکهیاداللت دارد بر  است، اضافه كرده« هُم»را به ضمیر « صالة»كلمة  نکهیا
و سهتودن آنهان بهه مهداومت در      اند بودهدائماً در نماز  نکهیا، نه اند داشتهمداومت  نمازشان



 83 و طاهره کوهکن زینب روستایی/ آیات نزول سیر اساس بر نماز فرهنگ سازی نهادینه

 

، طباطبهائی ر.ک؛ شهود )  یماثر هر عملی با مداومت در آن كام   نکهیانماز اشاره است به 
 (.69: 18ج ، 6874

 . بيان تأدير نماز6ـ1ـ5

 ُوَالْمُنکَـرِ  الْفَحْشَـاءِ  عَـنِ  تَنْهَى الصَّلَة َ إِنَّ لَة َالصَّ وَأَقِمِ الْکِتَابِ مِنَ إِلَیْکَ أُوحِیَ مَا اتْل 

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

سیاق آیات شاهد بر این است كه مراد از این بازداری، بازداری طبیعت نمهاز از فحشها   
قتضا است، نه علیت تامه كه هر كس نمهاز خوانهد،   و منکر است. البته بازداری آن به نحو ا

 (.688: 61ج ، 6874، طباطبائیر.ک؛ كند )دیگر نتواند گناه 

 نظر امام قاضی دربارة این آیه منین است:

، به حالت خشهوع و تواضهع باشهد و    ستدیا یماگر انسان هنگامی كه به نماز »
ختیهارش و در انجهام   متذكر این شود كه نزد خداوند ایستاده اسهت و قلهبش در ا  

 «دارد یمفریضه اخهالص داشهته باشهد، ایهن نمهاز انسهان را از فحشها و منکهر بهاز         
 (.866 :4ج ق.، 6411، هیعط ابن)

كهه در صهورت انجهام     كنهد  یمه خداوند در این آیه، فرهنگ ادای نماز را طوری القها  
و تهأثیر   نهد ك یمه درست آن، سالم ماندن جامعه را در ابعاد گستردة فحشا و منکهر تضهمین   

 سازد. یمآن را نه تنها در زندگی فردی، بلکه در زندگی اجتماعی خاطرنشان  تینها یب

 . آیات مدنی2ـ5

آلود و مملو از آداب زشت و ناپسند جاهلی مکه، بهرای ایجهاد تمهدن     در فضای شرک
كهرد و   كهن  شهه یروحیانی اسالم، بیش از هر میز باید سهاختارها و مبهانی ذهنهی وثنیهت را     

ی توحیدی را جایگزین آن نمود و بعهد بهه زدودن آداب و رسهوم جهاهلی همهت      نیب انجه
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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  

اسهت. در   رو، آیات مدنی بیشتر به مسهئلة نمهاز پرداختهه    ین. ازاگردد یماحکام الهی فراهم 
 .میكن یمی بند دستههم مث  آیات مکی و طبم ترتیب نزول، آیات را بر اساس محتوا  نجایا

 ليادرائ یبن. بيان دادتان 1ـ2ـ5

مردم مکه رابطة مندانی با یهود نداشتند، امها هنگهامی كهه مسهلمین بهه مدینهه هجهرت        
ارتباط داشهته   ها آنیی از یهود زندگی كنند و با ها گروهدر كنار  شوند یم، مجبور كنند یم

. رفتنهد  ینمه باشند. از طرفی، مردم یهود هم خیلی زیر بهار ایهن تغییهر روش در زندگیشهان     
سهخن بهه میهان      یاسهرائ  یبنه ت مکی مربهوط بهه نمهاز از قهوم     ایآرو، در هی  یک از  این از

  یاسهرائ  یبنه ویژه سورة بقره، دستورهای خداونهد را بهه    ت مدنی، بهایآاست، اما در  نیامده
 سورة بقره در باب این دستورها هستند. 38و  49، 48. آیات میكن یممشاهده 

 وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ الزَّکة َوَ آتُوا  الصَّال َوَ أَقِیمُوا /(.48)البقره 

و  دفرمایه  یمه این قوم را خطهاب  «  یائاسر یبنیا »سورة بقره، خداوند با ندای  48از آیة 
، فرمان برپاداشتن نماز را به این 48. به دنبال آن، در آیة كند یمالقا  ها آندستورهایی را به 

سهورة مائهده ههم دسهتور بهه       61سورة بینه و  9سورة بقره،  38. در آیات كند یمقوم صادر 
 .دیاب یماجرای نماز در كنار سایر اعمال ادامه 

 :دیفرما یممکارم شیرازی در این زمینه  اهلل تیآ

دستور اخیر اشاره به مسئلة نماز جماعهت اسهت، ولهی از میهان تمهام       نکهیابا »
كنندگان ركوع  با ركوع": دیگو یمو  است را بیان كرده "ركوع"افعال نماز، تنها 

. این تعبیر شاید به سبب آن باشد كه نماز یهود مطلقاً ركوع نداشهت. ایهن   "كنید
جالب  .شود یماز مسلمانان است كه یکی از اركان اصلی آن، ركوع محسوب نم

پها   )نمهاز را بهه   الصَّةالةَ أَقِیمُهوا  ": دیه گو یمه د، بلکهه  : نماز بخوانیه دیگو ینماینکه 
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یعنی تنها خودتان نمازخوان نباشید، بلکه منان كنید كه آیهین نمهاز در    ؛"دارید(
)مکهارم  « عالقهه بهه سهوی آن بیاینهد     جامعة انسانی برپا شهود و مهردم بها عشهم و    

 (.186 :6874شیرازی، 

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

 درآورد.

 ة یاریليود. نماز، 2ـ2ـ5

 ِإِالَّ عَلَی الْخَاشِعینَ لَکبیرَ ٌوَ إِنَّها  الصَّال  وَ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْر /(.49)البقره 

 َإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرینَ الصَّال  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ و /(.698)البقره 

و در آیهة   ههد د یمه   یاسرائ یبندر آیة اول، دستور كمک خواستن از صبر و نماز را به 
 ردیه گ یمه به معنای طلب كمک است و این وقتی صهورت  « استعانت»كلمة دوم به مؤمنان. 

ی را كهه پهیش آمهده، بهر وفهم مصهلحت خهود        ا حادثه تواند ینمتنهایی  كه نیروی انسان به
برطرف سازد. صبر و نماز بهترین وسیله برای پیروزی است، مون صبر هر بال و یها حادثهة   

و نماز كه اقبال به خدا و التجا به اوست، روح ایمهان را   كند یمو نامیز  عظیمی را كومک
پذیر نیست و بهه سهببی    كه به جایی تکیه داده كه انهدام فهماند یمو به آدمی  سازد یمزنده 

 (.691: 6874، طباطبائیر.ک؛ ) ستینشدنی  دست زده كه پاره

 :دیفرما یمی ذی  آیة دوم آمل یجواد اهلل تیآ

طلقًا نهزد خداسهت، لهیکن یهاری فرسهتادن خداونهد مشهروط اسهت...         نصر م»
است نه از نماز؛ زیرا صبر و نماز وسهیلة قهابلی    "استعانت به نماز"خداوند دستور 

است، نه مستعان فاعلی؛ یعنی این گونه امور وسیلة قابلی است تا خداوند ناصر در 
 :7ج ، 6831ی، آمله  ی)جهواد  «كنهد انجاز به وعدة خود به نصهرت مؤمنهان اقهدام    

698.) 
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 :كنند یمبیان  گونه نیارا  "استعانت به نماز"ایشان دلی  

. شهود  یمه نماز كه مناجات ویژة نمازگزار با خداست، حرم الههی محسهوب   »
و در محاورة محرمانة عبهد   ردیگ یمرو، ابلیس از هراس شهاب ثاقب حریم  این از

ت خوبی است تا نمازگزار نه تنها بهر  رو، وسیلة استعان . ازاینشود ینمو موال وارد 
، 6839همهان،  ) «برسدمعضالت فائم شود، بلکه در پرتو آن استعانت به استقامت 

 (.671: 4ج 

و آن را وارد  آورد یمهه، سههطج نمههاز را از یههک عمهه  عبههادی صههرف بیههرون نجههایادر 
ن در ی بهرای یهاری جسهتن و مهدد خواسهت     ا لهیوسو به عنوان  كند یمزندگی روزمرة مردم 
 .كند یمامور زندگی معرفی 

 . برشمردن صفات م منان3ـ2ـ5

، نهازل  كردنهد  یمه آیات مدنی در بطن جامعة اسالمی كه افراد باایمهان در آن زنهدگی   
. در نتیجه، بیشتر به بررسی خصوصیات مؤمنان كه شام  مسهائ  اعتقهادی، ماننهد    است شده

پههایی نمههاز و اخههالق ماننههد صههبر ایمهان بههه غیههب و احکههام ماننههد ادای زكههات در كنههار بر 
 11انفاق، زكات، ایمان، وفای به عهد و اسهتقامت، آیهة   سورة بقره  677است. آیة  پرداخته

سورة نهور یهاد خهدا و زكهات را در كنهار نمهاز قهرار         87سورة رعد شکیبایی و انفاق، آیة 
ابعاد دیگری سورة توبه هم  76و  63سورة مجادله،  68سورة حج،  46و  89آیات . اند داده

 .كنند یماز ویژگی مؤمنان را مطرح 

 . کسالت در نماز4ـ2ـ5

ی برای نفاق پهیش نیامهده بهود، امها در     ا نهیزمدر مکه، افراد یا مؤمن بودند و یا كافر، و 
بتوانند از منافع دو گروه استفاده كنند، ایهن خصهلت در بعضهی افهراد بهه       نکهیامدینه برای 
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ی آنهان  ها یژگیوالت منافقان هنگام نماز خواندن را یکی از وجود آمد. در آیات زیر، كس
 :شمارد یبرم

 ی یُرَاؤُنَ الَسَکُقَامُوا  الصَّال  إِنَّ الْمُنَافِقینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَی

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

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

 (.94)التوبه/ ی وَ الَ یُنْفِقُونَ إِالَّ وَ هُمْ کَارِهُونَالَسَکُهُمْ 

، اما در مدینه وقتی بستر جامعه، اسالمی شد، ندخواند یمدر مکه تنها افراد باایمان نماز 
رو، در این دو آیهه، منافقهان را از طریهم     بیشتر مردم مجبور به ادای این فریضه شدند. ازاین

كهه   دانهد  یمه . فخر رازی سُست بودن منافقان در نماز را دلی  ایهن  شناساند یمنماز به مردم 
دهندة آن فقهط بهه سهبب     ن ندارند و انجامامیدی به ثواب انجام نماز و عقاب ترک آ ها آن

 (.143: 66ج ق.، 6418ر.ک؛ فخر رازی، خواند ) یمترس از مردم نماز 

هه ذكهر آنهان بها تقهوا      6بدان سبب است كه: « الَ یَذْكُرونَ اللَّهَ إیالَّ قَلیالً»در تعبیر به قلت 
نهان  هه ذكهر آ  1مطهرود خداسهت، زیهاد نیسهت.      آنچهه همراه نیست. پهس مطهرود اسهت و    

ه آنان برای دنیا و در صبغة دنیایی به یاد خداینهد، نهه   8رفتنی است.  بین و از اثر یب، محتوا یب
ر.ک؛ اسههت )انههدک  ههها آندر صههدق و بههاطن، و متههاع دنیهها انههدک اسههت. پههس ذكههر    

 (.636: 16ج ، 6836ی، آمل یجواد

 . پرداختن بيشتر به احکام نماز5ـ2ـ5

و مردمهی بها بنیادههای فکهری توحیهدی و تها       در مدینه، جامعة اسهالمی شهک  گرفهت    
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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وسهعه یابهد. در   آن، ملکات اخالقی تثبیت شود و به دنبال آن، جوهرة اعتقادی مسهلمانان ت 
 آیات زیر، احکامی مند مربوط به نماز بیان خواهد شد.

 موانع برپاداشتن نماز. 6ـ2ـ5

این آیه مواقعی را كه نباید به نماز نزدیک شد، از جنب بودن و مسهت بهودن ناشهی از    
 شمارد كه تیمم جایز است: یی را برمیها زمان، نیهمچن. كند یممصرف مسکرات بیان 

ُّی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ الَ جُنُباً إِالَّ ارَسُکَوَ أَنْتُمْ  الصَّال َالَّذینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا  هَایَا أَی

ی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِـنَ الْغَـائِطِ أَوْ   عَلَی أَوْ مَرْضَی تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ حَتَّعَابِری سَبیلٍ 
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیدِیکُمْ إِنََّ اللَّهَ کَانَ الَمَسْتُمُ 

 (.48)النساء/ عَفُوًّا غَفُوراً

کهه  و یها این ...« حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» ةنیقردر این آیه، یا نماز است به  «الصَّالةَ»مراد از 
. البتهه اگهر   «وَ الَ جُنُبهاً إیالَّ عَهابیری سَهبی     » ةنیقرمقصود، مکان صالت، یعنی مسجد است به 

به مسافر تفسسیر شود، مقصود از صالت، خود نماز خواههد بهود، نهه مکهان      «عابیری سَبی  »
 (.81 :66ج ، 6836ی، آمل یجوادر.ک؛ آن )

 :شود یماز آیة فوق مند حکم اسالمی استفاده 

 .یمستف( تحریم نماز در حال ال

ی شهود. در ایهن   آبه  یبه ، مگر مسافری كهه گرفتهار   جنابتب( باط  بودن نماز در حال 
 حال، نماز خواندن به شرط تیمم جایز است.

« حتّی تغتسهلوا »ج( جواز نماز خواندن یا عبور از مسجد بعد از غس  كردن كه با جملة 
 است. بیان شده

 (.869: 8ج ، 6874مکارم شیرازی و دیگران، ر.ک؛ معذور )د( تیمم برای افراد 
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 نماز شکسته. 1ـ6ـ2ـ5

    َإِنْ خِفْـتُمْ أَنْ   الصَّاال  ُوَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَقْصُـرُوا مِـن

 (.686)النساء/ یناًیفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکَافِرینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِ

به سبب یکی از مند مهورد زیهر   « خوف»ممکن است مقید ساختن حکم قصر به مسئلة 
 باشد:

اصطالح، قیهد غهالبی اسهت؛     الف( این قید ناظر به وضع مسلمانان آغاز اسالم است و به
تهوأم بها خهوف بهود و همهان گونهه كهه در علهم اصهول گفتهه            هها  آنیعنی غالبهاً سهفرهای   

 .(171: 18ج ، 6836ی، آمل یجوادر.ک؛ ندارند )مفهوم « قیود غالبی»، است شده

ب( بعضی از مفسران معتقدند كه مسئلة نماز قصر نخست به هنگام خوف تشهریع شهد.   
 موارد عمومیت یافت. ةهمسنس این حکم توسعه پیدا كرد و به 

همهه جها   ج( ممکن است این قید جنبة تأكید داشته باشد؛ یعنی نماز قصر بهرای مسهافر   
 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        
ی خهود و  هها  مسافرتمسافر اختصاصی به حالت ترس ندارد و به همین دلی ، پیامبر نیز در 

مکهارم شهیرازی و   ر.ک؛ خواند ) یمسته در سرزمین منی( نماز شکحج )یا حتّی در مراسم 
 (.61 :4ج ، 6874دیگران، 

 نماز در ميدان جنگ. 2ـ6ـ2ـ5

 ُمِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَـإِذَا   طَةئِفَةٌفَلْتَقُمْ  الصَّال َوَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُم

ی لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْیأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أُخْرَ طَةئِفَةٌتَأْتِ سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکمْ وَلْ

 وَاحِادَ ًُ مَیلَةًوَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیکُمْ 
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ی أَنْ تَضَـعُوا أَسْـلِحَتَکُمْ وَ خُـذُوا    مَرْضَانَ بِکُمْ أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ وَ الَ جُنَاحَ عَلَیکُمْ إِنْ کَ

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

العاده مؤكهد اسهت و آیهة     نماز جماعت در اسالم واجب نیست، ولی از مستحبات فوق
ی تأكید این برنامة اسالمی است كه حتّی در میدان جنگ برای انجهام  ها نهنشافوق یکی از 

و هم اهمیهت  « اص  نماز». این موضوع هم اهمیت شود یم استفادهآن از روش نماز خوف 
و مطمئناً تأثیر روانی خاصی هم در مجاههدان از نظهر همهاهنگی در     رساند یمرا « جماعت»

هتمام مسلمانان به وظهایف خهود، حتّهی در میهدان     هدف و هم در دشمنان از نظر مشاهدة ا
 (.681 :4ج ، 6874مکارم شیرازی و دیگران، ر.ک؛ دارد )جنگ 

از نظر فقهی، اگر نماز خوف را به دو صهورت فهرادی و جماعهت بتهوان برپها داشهت،       
ی، آمله  یجهواد ر.ک؛ اسهت ) جماعت مستحب صرف نیست، بلکه مصداق كامه  واجهب   

 (.169: 18ج ، 6836

 اهميت نماز جم ه. 3ـ6ـ2ـ5

 ـ فَاسْعَوْا  الْجُمُعَة مِنْ یَوْمِ  لِلصَّال  یَا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِی ی ذِکْـرِ اللَّـهِ وَ ذَرُوا   إِلَ

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

كه ترک كسهب و كهار و اقامهة نمهاز جمعهه       اشاره به این است «ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ»ة جمل
البته ترک خرید و فروش مفههوم وسهیعی دارد كهه    منافع مهمی برای مسلمانان در بر دارد. 

 (.617: 14ج ، 6874مکارم شیرازی و دیگران، ر.ک؛ شود ) یمهر كار مزاحمی را شام  

 احکام وضو و تيمم. 4ـ6ـ2ـ5

ُفَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیدِیکُمْ إِلَـی الْمَرافِـقِ وَ    الصَّال  مْتُمْ إِلَی یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ق

ی عَلَی أَوْ مَرْضامْسَحُوا بِرُؤُسِکمْ وَ أَرْجُلَکمْ إِلَی الْکَعْبَینِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ 
ائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَتَیمَّمُـوا صَـعِیداً طَیبـاً      سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغ
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فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکمْ وَ أَیدیکمْ مِنْهُ ما یریدُ اللَّهُ لِیجْعَلَ عَلَیکمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکنْ یریدُ لِیطَهِّرَکمْ 

 (.1/المائدة) تَشْکرُونَوَ لِیتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیکُمْ لَعَلَّکمْ 

متعهدی شهود، كنایهه از خواسهتن میهزی       "إلهی "وقتی با حرف  "قیام"كلمة »
 "الصالةقام إلی "و در نتیجه، معنای جملة  است است كه قیام در آن استعمال شده

 نکهه یا... آیة شریفه داللت دارد بهر  "فالنی خواست نماز بخواند"كه  شود یماین 
؛ یعنی شستن و مسج كردن كه است یه آمدهنماز مشروط به شرطی است كه در آ

حاص  معنای مجموع آیه این است كهه اگهر جنهب نباشهید و      ...همان وضو باشد
بخواهید به نماز بایستید، باید وضو بگیرید، اما اگهر جنهب بودیهد، بایهد خهود را      

مرا خدای تعالی در میان عذرها تنها سفر و بیماری را ذكر كرد و  ..طاهر سازید.
ن موجبات وضو و غس ، تنها مسئلة غائط و تماس با زنان را آورد؟ هدف، در میا
و از مهواردی كهه    شود یمی آب یبیی است كه انسان اتفاقاً مبتال به ها نمونهآوردن 

، بیماری و سفر است كه آدمی در این دو حال غالباً در معهر   دیآ یمطبعاً پیش 
، دیآ یمه احیاناً به طور اتفاق پیش و از مواردی ك ردیگ یمی قرار آب یبو در مظنة 

« غائط و جنابت اسهت كهه دسهت نیهافتن بهه آب در ایهن دو حهال اتفهاقی اسهت         
 (.166: 9ج ، 6874، طباطبائی)

 شراب و قمار مانع نماز. 5ـ6ـ2ـ5

 ُیسِرِ وَ یَصُدَّکمْ عَنْ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَ الْعَداوَ َإِنَّما یُرِیدُ الشَّیطانُ أَنْ یُوقِعَ بَینَکُم

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

ی بهین شهما و   افکن تفرقهكه شیطان به وسیلة شراب و قمار قصد  كند یمدر این آیه بیان 
ی از ذكهر  نمهاز را جهدا   نکهیادلی   طباطبائیبازداریتان از ذكر، خدا و نماز را دارد. عالمه 

مون نماز فهرد كامه    : »كند یمنماز هم ذكر خداست، منین بیان  نکهیاكار برده، با  خدا به
. در (618: 1ج ، 6874، طباطبهائی « )از ذكر است، خداوند اهتمام بیشهتری بهه امهر آن دارد   
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و بهه طهور غیرمسهتقیم     دارد یمه ، اعهالم  گهردد  یمه ، موانع مهمی را كه مانع ادای نماز نجایا
 .كند یمو دالی  این حکم را نیز بیان  كند یمبودن شراب و قمار را گوشزد  حرام

 نماز کنندگان مسخرهدودتی نکردن با . 6ـ6ـ2ـ5

 ــأَنَّهُمْ قَــوْمٌ الَ یعْقِلُــونَ الصَّااال  وَ إِذَا نَــادَیتُمْ إِلَــی  اتَّخَــذُوهَا هُــزُواً وَ لَعِبــاً ذَلِــکَ بِ

 (.93/المائدة)

، رنهد یگ یمه ، بحث دوستی نکردن با افرادی كه دین را به تمسهخر  این سوره 97در آیة 
بهه عنهوان شهاهد و گهواه      هها  آنو به دنبال آن، در این آیه به یکی از اعمال  دشو یممطرح 
، آن را بهه  دیه كن یمهنگامی كه شما مسلمانان را به نماز دعوت : »دیگو یمو  كند یماشاره 

 «.رندیگ یمباد استهزا و بازی 

كه در اسالم قبه  از ههر نمهاز واجهب      داند یمرا اذانی « نادَیْتُم»مراد از  باطبائیطعالمه 
ی عقیده آمل یجواد اهلل تیآ(. اما 13: 1ج ، 6874، طباطبائیر.ک؛ ) است یومیه تشریع شده

بهه منهادات برگهردد، اسهتهزای اذان مهراد اسهت و       « اتَّخَهذُوها »در « ها»دارند كه اگر ضمیر 
: 18ج ، 6868ی، آمله  ی جهواد ر.ک؛ است )برگردد، استهزای نماز مراد « الةِالصَّ»به  مانچه
671.) 

 . الگودازی7ـ2ـ5

ی مهدنی، دو  هها  سورهی مدنی است. در ها سورهی مکی بیش از ها سورهالگوسازی در 
 است: الگو معرفی شده

ـ یَا مَـرْیَمُ   ه حضرت مریم: کَ وَاسْـجُدِی وَ   اقْنُتِ ـ ارْکَی لِرَبِـّ   آل) لـرَّاکِعِینَ ی مَـعَ ا عِ
 (.48/عمران
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ممکهن اسهت اشهاره بهه      كنندگان ركوع كهن  با ركوع :نَیعِالرَّاکِوَارْکَعِی مَعَ  جملة
نماز جماعت داشته باشد و نیز ممکن اسهت اشهاره بهه پیوسهتن بهه جمعیهت نمهازگزاران و        

و ركهوع  كه دیگر بندگان خالص خدا بهرای ا  طور  همانخاضعان در برابر خدا باشد؛ یعنی 
 (.948: 1ج ، 6874ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، كن )، تو نیز ركوع آورند یمجا  به

 است: ، ذی  این آیه آمدهتفسیر تسنیمدر 

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       

بهه شهركت در نمهاز جماعهت      نَیعِالـرَّاکِ وَارْکَعِی مَعَ  ملهة ند... جاَ افعال
آیهین نمهازگزاران را   »به این معنا باشهد كهه    تواند یماختصاص ندارد، بلکه 

 (.48 :64ج ، 6837ی، آمل  ی)جواد «باشداشته 

 الصَّال َی وَ أَقِمْنَ الْأُولَ الْجَةهِلِیَّة ی بُیوتِکُنَّ وَ الَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ فِوَ قَرْنَ  ه همسران پیامبر:

وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُـذْهِبَ عَـنْکُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَیْـتِ وَ       الزَّکة َوَ آتِینَ 

 (.88)األحزاب/  یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً

ی ایهن اسهت كهه ایهن دو     اگر از بین همة اوامر، فقط نماز و زكات را ذكهر نمهود، بهرا   
و خهدا و  »دستور ركن عبادت و معامالت است و بعد از ذكر این دو به طور جامع فرمهود:  

 (.411: 61ج ، 6874، طباطبائی) «دیكنرسولش را اطاعت 

 ی والیتژگیو. 8ـ2ـ5

، بیان مبانی هم عمم بیشتری اند آمدهدر جامعة اسالمی مدینه كه افراد مسلمان گرد هم 
رو، بههه طههور  ایههن تهها در راسههتای آن، حکومههت اسههالمی جاودانههه بمانههد. از  نههدك یمههپیههدا 

إِنَّمَـا وَلِـیُّکُمُ اللَّـهُ وَ    : پهردازد  یماز طریم نماز  طالب یاب  بن یّعلغیرمستقیم به ابال  امامت 

 (.99/المائدة) رَاکِعُونَ وَ هُمْ الزَّکة َوَ یُؤْتُونَ  الصَّال َرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ 
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. دالیه   داننهد  یمه « رهبهر »و « سرپرسهت »برخی مفسران والیت را در این آیه به معنهای  
 برای اثبات این نظریه منین است: ها آن

برای حصر حقیقی و مطلم است؛ یعنی فقط خدا ولهیّ شماسهت و مهون    « إینَّمَا»ه واژة 6
عام است، باید مراد از والیت در آیه نیز والیت نصرت و محبت به خدا اختصاص ندارد و 

 والیت خاص و انحصاری باشد كه همان رهبری است.

ه والیت مطرح در آیه، یکسویه اسهت؛ یعنهی در امهت اسهالمی، والیهت در انحصهار       1
ر.ک؛ باشهند ) همهة امهت، ولهیّ یکهدیگر      نکهه یاباشد، نه  خدا، رسول و مؤمنانی خاص می

 (.91: 18ج ، 6868ی، آمل یجواد

 :دشو یمهم دالی  زیر مطرح  تفسیر نمونهدر 

بها سهیاق و خصوصهیاتی كهه در آن آیهات اسهت،       « نصهرت »كلمة والیت به معنهای  ه 6

سازگار  (96/المائدة) ...مِنْهُمْ... بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْکمْ فَإِنَّهُ  ةجملویژه  به
، یک قرارداد بود كه بین دو قبیله بها شهرایط خاصهی    «نصرت»نیست؛ زیرا والیت به معنای 

كه دو قبیله یکهی شهوند و از رسهوم و عقایهد خهود       شد ینمو این عقد باعث  شد یممنعقد 
مشم بنوشند. حال آنکه در این آیه، والیت امری است كه عقد آن باعث پیوستن یکی بهه  

را داشهته باشهد، از ایشهان     ههر كهس از شهما والیهت آنهان     : »دیفرما یمدیگری است، مون 
باشد، در آن صورت، ایهن تعلیه  بسهیار بجها و     « محبت»اگر والیت به معنای «. خواهد بود

موجه خواهد بود؛ زیرا مودت مربوط به جان آدمی است و باعث امتزاج و اختالط روحهی  
ی اغمها  از خصهایص ملّه   و تأثیر این اختالط در تغییر سنن قومی و  شود یمبین دو طایفه 
 آشکار است.

اسهت. سهاحت كهالم الههی      را یهاور مؤمنهان نخوانهده    اللَّه رسول، قرآندر هی  جای ه 1
یة آن جناب مسامحه ورزد و این خود عاالرّ الزم های از آن است كه نسبت به احترام تر منزه
، هر جا والیت بهه پیغمبهر نسهبت داده شهده،     قرآندر  كه است  نیادلی  است بر  نیتر یقو
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در این آیه، روی سخن با مؤمنان است و  .استاز آن، والیت در تصرف یا محبت  مقصود
 باشد. ها آنمعنا ندارد پیامبر یاور 

ه روایات بسیاری از طریم امامیه و اه  سنّت داللت بر این دارند كه این آیه در شهأن  8
، طباطبهائی  ر.ک؛) است كه در نماز انگشتر خهود را صهدقه داد   نازل شده طالب یاب  بن یّعل

 (.1: 1ج ، 6874

، به همهان معنهی   شود یمگفته « ركوع»، هنگامی كه قرآنه در عرف شرع و اصطالح 4
 .استمعروف آن، یعنی ركوع نماز 

شاهد بهر ایهن موضهوع اسهت. مها در ههی  جهای         ...الصَّال َ...یُقِیمُونَ  ةجمله ذكر 9
د، بلکهه بایهد بها اخهالص نیهت و      نداریم كه تعبیر شده باشد زكات را با خضوع بدهی قرآن

 بدون منّت داد.

و  خوانند یمه والیت به معنی دوستی و یاری كردن مخصوص كسانی نیست كه نماز 1
 بهر ، بلکه یک حکم عمومی است كه همهة مسهلمانان را در   دهند یمدر حال ركوع زكات 

دیگهران،  ر.ک؛ مکارم شیرازی و ) ستینواجب  ها آن، حتّی كسانی كه زكات بر ردیگ یم
را در این آیه طبم وحدت سهیاق  « والیت». اما گروهی دیگر از مفسران (414: 4ج ، 6874

را در معنای مجهازی خهود، یعنهی خضهوع در برابهر      « ركوع»و  اند گرفته« نصرت»به معنای 
 (.831: 66ج ق.، 6418ر.ک؛ فخر رازی، اند ) دانستهخداوند 

 نجات مشرکان راه. 9ـ2ـ5

ی اسهت و در ادامهة آن،   ساز انیجربه صورت خودسازی و  قرآنت در مکه، سیر هدای
ی است؛ مانند جهاد با دشمنان دین. در دو آیهة  ساز یجهانی و ساز جامعهدر مدینه به شک  

، اما به دنبال آن، قید توبهه و برپاداشهتن نمهاز و ادای    پردازد یمزیر به بحث قتال با مشركان 
كه در آن صهورت، حکهم قتهال بها مشهركان از بهین       است  زكات آنان را هم در نظر گرفته

 :رود یم
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فَِإذَا اْنسَـَلَخ الَْأشْـهُُر الْحُـرُُم فَـاقُْتُلوا الُْمشْـرِکِیَن حَیـُث وَجَـْدتُُموُهْم َو خُـذُوُهْم وَ         ه 

فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ  کة َالزَّوَ آتَوُا  الصَّال َاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا 

 (.9/التوبة) مٌیرَحِاللَّهَ غَفُورٌ 

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

 (.66)التوبة/ عْلَمُونَیَ

بعهد از انقضهای مهلهت مهارماههه اسهت.       نشهک  مهان یپامر به از میان برداشتن مشركان 
تشریع این حکم بهرای آن بهود كهه كفهار را در معهر  انقهرا  قهرار دههد و مهردم را از          

 (.696: 6ج ، 6874، طباطبائیر.ک؛ دهد )خطرهای معاشرت با آنان نجات 

شهاهدی بهر بازگشهت مشهركان و     برخی از تفاسیر، ذكهر اقامهة نمهاز و ادای زكهات را     
: 68ج ، تها  یبه ، عاشهور  ابهن و  698 :6ج همهان،  ر.ک؛ دانند ) یم ها آنتگویی داللت بر راس

14.) 

 :كند یممنظور از ذكر این دو دستور را منین بیان  مکارم شیرازی هم اهلل تیآ

در تمام مواردی كه ادعای گرویدن به اسالم مشکوک بهه نظهر برسهد، انجهام ایهن دو      »
منظهور ایهن اسهت     نکهه یاو یها   قرار داد ها آنآوردن ی برای اسالم ا نشانهوظیفه را به عنوان 

نماز و زكات را به عنوان دو قانون الهی بنذیرند و به آن گهردن نهنهد. هرمنهد از     ها آنكه 
قصوری باشد؛ زیرا دالی  فراوانی داریم كه تنها با ترک نماز و یها   ها آننظر عم ، در كار 

: 7ج ، 6874م شهیرازی و دیگهران،   )مکهار « ردیه گ ینمه زكات، انسان در صف كفهار قهرار   
169.) 

موحهد شهدن بهرای عصهمتِ خهونی      »گویهد:   ی هم در این زمینه میآمل  یجواد اهلل تیآ
مشرک كافی است و اقامة نماز و پرداخت زكات از عناصهر محهوری توبهه و شهرط اصه       

 (.116: 88ج ، 6868ی، آمل ی جواد« )نداَ توبهی كمال ها شرطقبول آن نیستند، بلکه 
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 گيری جهينت

كند. اولین مرحلهه، تبیهین    آیات نماز بر اساس ترتیب نزول مراتب و مراحلی را طی می
اثر نماز یا ترک آن در سعادت یا شقاوت انسان است؛ بدین صورت كه اولین آیهه، نهاهی   

كند. پس از آن به صهورت یکهی    كند و به دنبالش تهدید به عذاب می نماز را نکوهش می
های نیکو و نکوهش مخالفان نمهاز و وعیهد دادن    مازگزاران و دادن وعدهدر میان تشویم ن
سازی یک فرهنهگ، ههم تشهویم طرفهداران آن الزم      بینیم؛ زیرا برای زمینه به عذاب را می

است و هم تنبیه كسانی كه با آن سَری عناد دارند. پس از آن مرحلهه، پیهامبرانی را بهه عنهوان     
برپاكننهدة نمهاز بودنهد تها مهردم بداننهد ایهن یهک سهنّت          كند كه آنان ههم   الگو معرفی می
است و برای انجام آن ترغیب شوند. سنس احکامی مند دربارة نماز را بیهان   همیشگی بوده

پهردازد كهه    های همنشین با نماز، مانند زكات و انفاق مهی  كند. بعد از آن، به بیان ارزش می
بینهیم؛   ههایی از الگوسهازی را مهی    نمونهه  ها هستند. آنگاه دوبهاره  مؤمنان موظف به ادای آن

قدم بودنشان دارند. در مرحلهة بعهد، سهطج     ها مدام نیاز به یک نماد برای ثابت گویی انسان
داند؛ مانند خشوع و حفاظت  برد و مؤمنان را صاحب صفاتی در نماز می سخن را باالتر می
هها نسهبت بهه فحشها و منکهر       انداشتن انس اختصار به تأثیر نماز در دور نگه در نماز. سنس به

آلود آنجها، آیهات بیشهتر در زمینهة      های مکی، با توجه به محیط شرک پردازد. در سوره می
ههای   اعتقادات است تا ابتدا ذهن افراد را آماده كند و بعد بهه فرعیهات بنهردازد، امها سهوره     

اسهت. بهه    تهه مدنی به دلی  وجود جامعة توحیدی، بیشتر به مسائ  احکامی و اخالقی پرداخ
شهود. از طرفهی، بهه سهبب      های مهدنی بیشهتر مشهاهده مهی     همین دلی ، آیات نماز در سوره
شود كه در آن به برپایی نمهاز   اسرائی  بیان می هایی از بنی وجود یهودیان در مدینه، داستان

اند. پس از آن، نماز را به عنوان یک وسهیله بهرای یهاری خواسهتن در كارهها       سفارش شده
كند. به دلی  وجود جامعة اسالمی، در مرحله بعد كه بیشترین حجم آیهات نمهاز    یمعرفی م

كنهد. در مدینهه،    شود، به بیان صفات مؤمنان از جمله برپا داشتن نماز اشاره می را شام  می
هها اختصهاص    بار آن به سبب روی كار آمدن منافقان، آیاتی را هم به نماز خواندن كسالت

كنهد. در   پردازد و آنگاه دوباره الگوسهازی مهی   د، به بیان احکام میاست. در مرحلة بع داده
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سازی است، عمم بیشتری بهه   آخر هم به دلی  اینکه در مدینه سیر هدایت به صورت جامعه
ههای نجهات    رود و نمهاز را یکهی از راه   بخشد و تا معرفی كردن والیت پیش می مطلب می

 .شمرد مشركان برمی

 مآخذ و منابع

 .قرآن کریم
 .التاریخ مؤسسة: روتیب. التحریر و التنویر(. تا یب. )طاهر  محمدبن، عاشور ابن

 .ةیالعلمدارالکتب : یروتب .الوجیز المحررق.(. 6411. )غالب بن ی، عبدالحماندلسعطیه  ابن
. تحقیهم عبدالسهالم ههارون. بیهروت:     اللغاُةُمقاةيیُ معجـم  م.(. 6666فهارس، احمهد. )   ابن

 دارالجب .
 حیاء الترا  العربی.. بیروت: دار اإلالعرب لسانق.(. 6483عبداهلل. ) منظور، ابن
 .المعرفة دار. بیروت: الفهرستتا(.  بن اسحاق. )بی ندیم، محمد ابن

رهیهافتی نهو بهر نحهوة تعلهیم      (. »6836، عباس و محمدمهدی اجلیان مافوق. )زاده یلیاسماع
 .39 . ش41 . دات اســالمیمطالعــ«. قههرآناعتقههادات، اخههالق و احکههام در سههیر نههزول 

 .34ه96صص
«. رویکههردی نههو در تفسههیر بههر اسههاس ترتیههب نههزول  (. »6836، عبههدالکریم. )پههور بهجههت
 .76ه11صص  .18ه11ش . ی قرآنیها پژه 

 قم: انتشارات اسراء. .تفسیر تسنیم(. 6839جوادی آملی، عبداهلل. )
 داربیهروت:   .قـرآن  معجـم مفـردات الفـاق   ق.(. 6461. )محمدبن  ی، حسیناصفهان  راغب

 .القلم
 .شهاهین  عبدالصهبور تحقیم  .العروس من جواهر القاموس تاجق.(. 6411. )زبیدی، مرتضی

 .الترا  العربی :كویت
 .دفتر انتشارات اسالمی :قم .6. چالدین  معالمتا(.  )بی .حسن ،ینالدّ زین
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: مؤسسهة فرهنگهی   . تههران 88. چفرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم(. 6866سبحانی، جعفهر. ) 
 هنری مشعر.

ی هـا  پـژوه  «. تفسیر بر اساس ترتیب نزول بها سهه قرائهت   (. »6836شاكر، محمدكاظم. )

 .618ه68صص .18ه11ش. قرآنی
محمدباقر موسوی ترجمة  .المیزان فی تفسیر القرآن(. 6874. )نیمحمدحسسید  ،طباطبائی

 .میهة مدرسین حوزة علجامعدفتر انتشارات اسالمی همدانی. قم: 
 . تهران: فراهانی.مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 6818حسن. ) بن فض طبرسی، 

 .المعرفة دار. بیروت: البیان فی تفسیر القرآن جامعق.(. 6461جریر. ) بنطبری، محمد
 .یالعربحیاء الترا  دار إ: روتیب. 8چ. بیالغ مفاتیحق.(. 6418. )عمر بن، محمدفخررازی

 . قم: هجرت.1. چالعین ق.(.6468. )داحم بن فراهیدی، خلی 
 .مؤسسة الرسالةبیروت:  .3. چطیالمح القاموس ق.(.6411. )یعقوب فیروزآبادی، محمدبن

 .16. شمعرفــت «.روش الگههویی در تربیههت اسههالمی(. »6836، محمدرضهها. )مقههدم یقههائم
 .87ه19صص

 .دار الحدیث :قم .الکافیق.(. 6416) .كلینی، محمدبن یعقوب

. تحقیهم  األطهـار  األئماُةلـدرر أخبـار    الجةمعاُةبحـاراألنوار  (. تها  یبه باقر. )مدمجلسی، مح
 حیاء الترا  العربی.إ محمدباقر محمودی. بیروت: دار

تحقیهم   .1چ .العقول فی شرح أخبـار آل الرسـول   مرآ ق.(. 6484. ) ههههههههههههههههههههههههه 

 .اإلسالمیةدار الکتب  :تهران .رسولی سید هاشم
. تهران: بنگاه ترجمه و نشهر  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 6818ن. )مصطفوی، حس

 كتاب.
ی قائمیهة  ا انهه یرا. اصهفهان: مركهز تحقیقهات    تـاریخ قـرآن  (. تها  یبه معرفت، محمدهادی. )

 اصفهان.
 .اإلسالمیةدار الکتب  :تهران .تفسیر نمونه(. 6874. )ناصر مکارم شیرازی،
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ی هـا  پـژوه  «. صةالة تبارشناسهی واژه  (. »6861. )فهر  یفیشهر  میمندی، وصهال و شهکوفه  

 .31ه 16. صص66. شی قرآنشناخت زبان
 .البعثة مؤسسة. تهران: البحارُ سفینةمستدر  ق.(. 6486نمازی شاهرودی، علی. )

المکتبةة  قهم:   .ل فـی مسـتنبط المسـائل   یمستدر  الوسـا  (.6831. )نوری طبرسی، حسهین 
 .االسالمیة

 مة محمد دشتی. قم: اشکذر.ترج .(6868. )البالغه نهج

 .المکتبة الحیدریة. نجف: تاریخ الیعقوبیم.(. 6614. )واضجبن  یعقوبی، احمد
معرفههی شههش رویکههرد در تفسههیر  :قههرآنمعنههایی موضههوعات  ةشههبک»خبرگههزاری فههارس. 
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