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  در قرآن ةصلو معناشناسی
  

  **/ الهام فردوسی *امیررضا اشرفی
  چكيده

به شيوة معناشناسي تاريخي » صلوة«مقالة حاضر درصدد تبيين جايگاه معنايي واژة كانوني 
  و توصيفي با الهام از روش ايزوتسو است. در معناشناسي تاريخي به معنـاي اصـلي مـاده   

با استناد به اشعار عصر جاهلي، كتب تـاريخي و تفسـيري توجـه شـده اسـت. در      صلوة 
نشين و جانشين در قـرآن   هاي هم با واژه صلوة  معناشناسي توصيفي نيز ارتباط معنايي واژه

را نوعي نيـايش و   صلوةي تاريخي اينكه اعراب جاهلي  بررسي شده است. حاصل مطالعه
در كـاربرد وحيـاني بـر     صـلوة دهد كه  يفي نيز نشان ميتوص اند. مطالعه شناخته عبادت مي

هايي ماننـد   نشيني با واژه هايي مانند دعا، ذكر، تسبيح و بر محور هم محور جانشيني با واژه
گيـرد. يكـي از نتـايج مهـم بررسـي       معنايي قرار مـي   اقامه، صبر، خاشعون در يك حوزه

حوزه در قرآن اسـت.   هاي هم اير واژهبا س صلوةتوصيفي، آشكار شدن پيوند معناييِ عميقِ 
كامالً تحت تأثير كلمات مجاور و  نظام معنايي مستقر در صلوة اين پيوندها باعث شده تا 

  آن قرار بگيرد و با معنايي متمايز و متعالي به حيات خود ادامه دهد.
نشـيني   ها، رابطة هـم  ، حوزة معنايي، رابطة جانشيني واژهصلوةمعناشناسي، ها:  كليد واژه
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  مقدمه
برقرار است و همگی از جانب  یمعنایی خاص وستگیپیو جمالت آیات قرآن میان کلمات 

میـان مفـاهیم آیـات بـه      سـتگی پیو انـد.  خداوند حکیم براي القاي پیامی ویژه ترتیب یافتـه 
اي برقـرار   معنـایی ویـژه   هايبلکه میان مفردات آن نیز پیونـد ، شود جمالت آن منحصر نمی

هر واژه جایگاه خاص خود را دارد و معناي خود را در ارتباط با سایر واژگان قـرآن   ؛است
خـدا و  شناس ژاپنی (ایزوتسو) در کتـاب   هاي معنایی مطمح نظر زبان این ارتباط یابد. بازمی

اه دقیق معنایی جایگبا شناخت   هر واژه يمعنا ويقرار گرفته است. در باور  انسان در قرآن
  با واژگان دیگر قابل کشف است. آنبینی قرآن و بررسی ارتباط  با توجه به جهانآن 

در یـک حـوزة    صـلوة هایی کـه بـا    تحلیل ارتباط معنایی واژهدرصدد است با مقاله این 
در صلوة تبیین جایگاه معنایی به  3نشینی ، هم2محور جانشینیدو در گیرند،  قرار می 1معنایی
  .بپردازدقرآن 

، تحقیقـات  معـارف قـرآن  در  آندر خصوص نمـاز و اهمیـت انکارناپـذیر    پژوهان  قرآن
وجو شد، پژوهشی با رویکرد معناشناختی  تا آنجا که جستاما  4اند، صورت داده ارزشمندي
و  صلوةدر این تحقیق ابتدا به بررسی معناي ریشۀ  سامان نیافته است.هاي مذکور  با ویژگی

پردازیم. سپس نگاهی به سـیر تـاریخی ایـن واژه در مقطـع عصـر       قرآن میمشتقات آن در 
افکنیم و در نهایت به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معنایی  جاهلی و عصر نزول قرآن می

در دو محـور جانشـینی و     حـوزه  هـاي هـم   در نظام واژگـانی قـرآن بـا مالحظـۀ واژه     صلوة
  نشینی خواهیم پرداخت. هم

  مشتقات آن در قرآن و ةوصلريشة 
. از دارنـد  اخـتالف  »یایی«است یا  »واوي« ناقصِ صلوةریشۀ  دانشمندان علم لغت در اینکه

شـود.   باشـد، دیـدگاه اول تأییـد مـی     صـلوان و صـلوات مـی    صـلوة آنجا که تثنیه و جمـع  
ایـن  بـه  اند که برخی از آنها  معانی متعددي ذکر کرده و مشتقات آن، صلو شناسان براي لغت

  :است رارق
ک گفتن و ستایش یدعا کردن، تبر را صلوةت معناي لغوي اري از اهل لغیبس :دعاالف. 

اند کـه متضـمن    خوانده صلوةاند. به عقیدة برخی از ایشان نماز را از آن جهت  دانسته کردن
لِّ  «در قرآن کریم این ماده در باب تفعیل به همین معنـا آمـده اسـت، ماننـد      5دعاست. صـو
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مکَنٌ لَهس لَاتَکإِنَّ ص هِملَی؛ به آنها دعا کن. به درستی که دعاي تو مایۀ آرامش )102(توبه: ع
د «در آیۀ شریفۀ » التُصلِّ«برخی محققان ». آنهاست أَبـ اتم منْهم دلَی أَحلِّ علَا تُصتوبـه:  »(اًو

متعدي شود » علی«هرگاه با » صلِّ«شان اند. به عقیدة ای ) را نیز به معناي دعا کردن دانسته84
  6به معناي ثنا و دعا است.

بـه نظـر   شدن، وارد آتش شدن، انداختن در آتـش و سـوزاندن:    ، گرمآتش افروختهب. 
یعنی » صلَّی الرَجلُ« ) اخذ شده است؛آتش افروخته»(الصّالء«از  صالةمادة  رخی اهل لغتب

 صـلوة را از آن جهـت   صلوةطبق این نظر  7.فع کرددرا از خود  آن مرد با این عبادت صالء
وقـت  فرماینـد:   مـی  کند؛ چنانکه رسول اکرم اند که آتش دوزخ را از انسان دور می نامیده

به پاخیزید و بـه  ، اي مردم: ها فریاد کند اي بین انسان رسد مگر اینکه فرشته هیچ نمازي نمی
آنهـا را خـاموش    تـان ویـد و بـا نماز  ایـد، بر  هایی که بر پشت خویش برافروخته سوي آتش

..؛ خُذُوه فَغُلُّوه ثُم الْجحیم صلُّوه.« این ماده در قرآن در این معنا نیز به کار رفته است: 8.کنید
). 31ـ   30حاقـه:  »(سـپس او را در دوزخ بیفکنیـد   ،دشیاو را بگیرید و در بند و زنجیرش ک

رَي    «مانند ، وارد آتش شد یعنی مجرد) یثالث از باب( ٰصلی الْکُبـ ار لَی النـَّ صـي یذ ؛ همـان  الـَّ
 یعنـی [او را] فعـال)  أصلَی (ماضی باب ا) 12: یاعل.(»شود کسی که در آتش سترگ وارد می

؛ همانا کسـانی کـه   56نساء:  إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِآیاتنَا سوف نُصلیهِم نَاراً« مانند، وارد آتش کرد
لی (مصـدر ثالثـی    ...». میکنـ  زودي آنها را در آتشی وارد میه آیات ما کفر ورزیدند، ببه  صـ

ا       « مانند در آتش آمده است، مجرد) به معنی سوختن لَـی بِهـأَو م ینَ هـذ ثُم لَـنَحنُ أَعلَـم بِالـَّ
سزاوارترند  آنگاه قطعاً ما به کسانی که به درآمدن و سوختن در آن (آتش)؛ )70(مریم: صلیاً
ما أَنْتُم علَیه بِفَاتنینَ « مانند، ثالثی مجرد) به معنی وارد آتش شدصالٍ (اسم فاعل . »میتر آگاه

د، جـز  یـ ب دهید کسی را فریتوان نمی ؛ هرگز)163و  162(صافات: إِلَّا منْ هو صالِ الْجحیمِ
ل به معنـاي گـرم شـدن نیـز آمـده      این ماده در باب افتعا ».است رفتنیکسی را که به دوزخ 

آورم تا  ؛ یا شعله آتشی براي شما می)7(نمل: أَو آتیکُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّکُم تَصطَلُونَ«است: 
  »گرم شوید.

شه دارد: یکی به معناي آتش و آنچـه ماننـد آن   یدو ر اساساً ن واژهیا فارس به عقیدة ابن
و معناي این دو ریشـه در مشـتقات آن لحـاظ     بادتع به معناي نوعیگرمی دارد و دیگري 

  9شده است.
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از آنجـا  در لغت به معناي تعظـیم اسـت و   صلوة  شناسان معتقدند لغت برخی: میتعظ .ج
بـر   صـلوة برخی ادیبـان،   10.اطالق شده است صلوةکه نماز تعظیم در برابر خداست، بر آن 

اللهم صل علی محمـد  «اند:  و گفته  رسول خدا و آل او را با توجه به همین معنا تفسیر کرده
و آل محمد؛ یعنی بارالها، بر محمد و آل او در دنیا، با پرآوازه نمودن یادش و آشکارساختن 

داشتن شریعتش و در آخرت با پذیرش شـفاعتش نسـبت بـه امـتش و      دعوتش و باقی نگاه
  11».مودن اجر و پاداشش، اعتال و عظمت ببخشچند برابر ن

در قرآن بـه معنـاي نمـاز و نمـاز     » صلو«ة مشتقات ماد د. عبادت مخصوص و مفروض:
ـ     «نیز آمده است، مانند گزاردن، نمازگزار و مانند آن  ؤْمنینَ کتَاب لَـی الْمـع لَاةَ کَانَـت اًإِنَّ الصـ 

ه    ». «اوقات معـین مقـرر شـده اسـت    ؛ نماز بر مؤمنان در )103: (نساءاًموقُوت بـر م ذَکَـرَ اسـو
م    فَویلٌ للْمصلِّینَ». «؛ و پروردگارش را یاد کرد، پس نماز خواند)15اعلی: (فَصلَّی ینَ هـذ الـَّ

  ».؛ واي بر نمازگزاران، آنان که در نمازشان سهل انگارند)5و  4ماعون: (عنْ صلَاتهِم ساهونَ

  زمان) گذر) و توصيفي (هم ريخي (زمانشناسي تا معنا
هـا را   معنـاي واژه  13»زمـان  هـم «و  12»گـذر  زمـان «توان از دو نگـاه   شناسی جدید می در زبان

 پـردازد  میدر گذر زمان گان واژ تبه مطالعۀ تاریخی تغییرابررسی کرد. معناشناسی تاریخی 
معنایی در مقطع زمانی  و معناشناسی توصیفی به مطالعۀ رابطۀ معنایی واژگان در یک حوزة

زمـانی   شناسی هم شناسی درزمانی و زبان این دو نگاه، خود متأثر از زبان 14پردازد. خاص می
کوشد تحول زبان را در طول زمان بررسی کند و به توجیه و  شناسی درزمانی می است. زبان

بـه تشـریح   زمانی (توصـیفی)   شناسی هم تحلیل تغییرات زبان در طول تاریخ بپردازد و زبان
هاي تاریخی و تطبیقی  توان قرن بررسی قرن نوزدهم را می 15پردازد. ساختمان و کار زبان می

شناسـی   ن ها به حساب آورد؛ در مقابل مشخصۀ دو قرن اخیر رشد پرشتاب زبـا  تطبیقی زبان
شناسی توصیفی به پایگاه  شناسی تاریخی است که از رهگذر آن زبان توصیفی در مقابل زبان

شناس سوئیسی  زبان )Ferdinand de saussureیافته است. فردینان دوسوسور(ه امروزینش را
نگرش قرن نوزدهمی به نگرش قـرن بیسـتمی نقـش اساسـی و کلیـدي را ایفـا       در گذار از 

شناختی را تفکیک  زمانی و درزبانی در مطالعات زبان سوسور بین دو بعد هم 16نموده، است.
هر زبانی را در هر برشی از زمان به منزلـۀ یـک نظـام     زمانی (توصیفی) شناسی هم کرد. زبان
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شناسـی درزمـانی (تـاریخی) بـه مطالعـه       کند و زبـان  ارتباطی خود کفا و مستقل بررسی می
ها به وجود آمده است. هریک از این دو، روش  پردازد که در گذر زمان در زبان تغییراتی می

  17و اصول خاص خود را دارد.

  وةصل ةواژ شناسي تاريخي معنا
ـ یـا  » صلُوتا«ها با عنوان  دارد و در همان زبان سریانی یا آرامی اي ریشه صلوةبه باور برخی 

است و بعـداً در زبـان   شناخته شده بوده  به معنی عبادت مخصوصـ   18»صلُوثا«بنا به قولی 
که با همین لفظ یا مشتقاتش در شعر عرب جاهلی استفاده  چنان ؛شده است» تعریب« ،عربی

انـد و   واژه آشنا بودهاین ، کامالً با نیز شده است. شعراي قدیم عرب در دورة پیش از اسالم
براي نمونـه   19.به معناي نماز و دعا آمده است صلوةهاي عربستان جنوبی نیز  نبشته در سنگ

وي  20.) به معناي دعا و استغفار آمده اسـت  جاهلیت در شعر اعشی (شاعر دورة واژة صلّی
، چنـین سـروده   در دربار شاهان حیره آمد و شد داشته و از مسیحیت سریانی متأثر بودهکه 

  21است:
ــا    ــی دنِّهــ ــرّیح فــ ــا الــ   و قابلَهــ

  

ــلَّو َ   ــم   ٰیصـ ــا و ارتَسـ ــی دنِّهـ   علـ
شراب فاسد و تـرش شـود، پـس    آن [شراب] را در مقابل باد قرار داد و ترسید از اینکه آن   

  سرِ آن را بست و بر آن مهر زد و بر آن دعا کرد تا فاسد نشود.
  :چنین سروده است قاعدي بن رِعاز جانب خداوند متعال به معناي رحمت است.  صلوة

ـرئٍ    علــی امـ صــلی االلــه وتُــهعد  
  

ــه و    ــه علیـ ــم نعمتَـ ــا و اتَـ   22زادهـ
که با او وداع کردم رحمت کرد و نعمتش را بـر او تمـام نمـود و    یعنی خداوند بر آن مردي   

  بر آن افزود.
  :صلّی به همین معنی به کار رفته استنیز  23راعیدر این بیت 

ــزَّةَعلــی ی صــل هــا عنَتــرحمنُ و اب   ال
  

   لّی علـی جارات24هـا االُخَـر  لیلی، و ص  
  گانش رحمت نمود. و دخترش لیلی و نیز سایر همسایه عزَّة[خداي] رحمان بر   

در  این واژه براي عـرب عصـر نـزول کـامالً شـناخته شـده بـوده اسـت؛ از همـین رو         
هیچ توضیحی دربـارة   ، بیاست قرآنآیات نازل شده نخستین ر که از ثّمل و مدهاي مزّ سوره

  25.شده استامر  آنبه اقامۀ  ،صلوةماهیت 
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معناي مطلق دعـا یـا نـوعی عبـادت     در عصر نزول کاربرد داشته و در صلوة ینکه امهم 
؛ حتی مشرکان عرب نیز در برابر خانۀ کعبه عبادتی مخصوص با رفته است خاص به کار می

اند که البته با معنا و مصداق تازة آن در اسالم بسیار متفاوت بوده  داده انجام میصلوة عنوان 
انفـال:  (وتَصدیۀً فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما کُنتُم تَکْفُرُونَ وما کَانَ صلَاتُهم عنْد الْبیت إِلَّا مکَاء«است: 

و نماز آنها پیرامون خانۀ کعبه چیزي جز سوت زدن و دست افشانی نبود، پس عذاب  ؛)35
همین واژة شـناخته شـده در عصـر    کریم قرآن ». بچشیدد، ورزیدی که می ي[الهی] را به کفر

تی مخصوص به کار برده کـه البتـه در   دعبا بنیی خود در نمتناسب با فرهنگ و جها نزول را
و با آنچه پیش از اسالم در میـان  است هاي دین اسالم  شکل و محتوا متناسب با سایر آموزه

  اي دارد. تفاوت عمدهرواج داشته  ها عرب

  صلوةمعناشناسي توصيفي واژة 
جایگاه معنایی آن را در قرآن پردازیم و  میصلوة در این بخش به معناشناسی توصیفی واژة 

  هاي معنایی آن در کاربردهاي قرآنی بررسی خواهیم کرد. کریم با عنایت به حوزه

  در كاربرد قرآني صلوةهاي معنايي  حوزه
نشینی با واژگان دیگر قرآنی داراي  در کاربرد وحیانی و در مواجهه و هم صلوةواژة کانونی 

اي برخوردار است. ایـن واژه بـا    ست و عمق ویژهبار معنایی خاصی است و از عظمت، قدا
هـاي   هـاي مختلـف ارتبـاط معنـایی دارد و حـوزه      هاي بسیاري در قرآن کریم به گونـه  واژه

در دو محـور   صلوةهاي معنایی  دهد. در ادامه به بررسی حوزه معنایی متعددي را تشکیل می
  پردازیم. نشینی می جانشینی و هم

  بر محور جانشيني ةحوزة معنايي صلو
گیرنـد،   واژگانی که در نظام زبان بر محور جانشینی با یکدیگر در یک میدان معنایی قرار می

اند. برخـی از ایـن    براساس تشابه معنایی قابل شناسایی 27یا ترادف 26از طریق فرایند استعاره
  ها از این قرارند: واژه

  دعا
راغـب   .آمـده اسـت   د و حاجت خواستناستمدا ،بانگ زدن ،خواندن در لغت به معناي دعا
یکـی از معـانی   . 28مخاطب همـراه اسـت   نام دعا خواندنی است که پیوسته با ذکر: گوید می
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ت باشـد کـه نـوعی دعـا و خوانـدن      علاین بر نماز به  صلوةدعاست و شاید اطالق » صلو«
ستناد با ا امام صادقکه در آیات قرآن دعا نوعی عبادت شمرده شده است.  چنان ؛خداست

نَّم   «به آیۀ  هـخُلُونَ جدی ی سـتادبنْ عتَکْبِرُونَ عسینَ یإِنَّ الَّذ لَکُم تَجِبی أَسونعاد کُمبقَالَ رو
 ید تا شما را اجابت کـنم، همانـا کسـان   یو پروردگار تو گفت: مرا بخوان؛ )60غافر: (داخرِینَ

دعـا را  » نـد یکنند جاودانـه در جهـنم درآ   یم یچیکبر و غرور از عبادت من سرپ يکه از رو
البته نماز نوع خاصی از بندگی خدا و توجه و میل و رغبت  29اند. نوعی عبادت معرفی کرده

اجابـت داده:   ةخداونـد وعـد  در آن، دعا توجهی اسـت دو سـویه؛ چراکـه    . به سوي اوست
» ةَأُجِیبوعانِ دعاعِ إِذَا دکننده را هنگامی که مرا بخواند اجابـت   دعوت دعا ؛)186بقره: (الد

دعاي بنده در قالب نماز و سایر عبادات اجابت و توجه و رحمت الهـی را در پـی   ». کنم می
 مجمـع البیـان  دارد و پیامد رویگردانی از عبادت و بندگی او آتش جاودانه اسـت. صـاحب   

قیـاد در برابـر   دعـا، خـود عبـادت اسـت؛ زیـرا  در بردارنـدة اظهـار خضـوع و ان        گوید:  می
  30.خداست

بـه عبـادت تفسـیر یـا بـر نمازهـاي        در قـرآن  در احادیث تابعین نیز غالباً دعا و دعوت
، کهـف:  56دعا را در آیات اعـراف:  یب سسعید بن مبراي نمونه  است.شده گانه تطبیق  پنج
 در قتاده و مجاهد نیـز  به معناي عبادت دانسته است. 88و قصص:  125، صافات: 23و  14

و کسانی را که پروردگـار   ؛)52انعام: (والَ تَطْرُد الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالْغَداةِ والْعشیِّ« ۀمورد آی
» خواهنـد مـران   خوانند در حـالی کـه خشـنودي او را مـی     خود را بامدادان و شامگاهان می

  31.دارند را به پا می واجب (نماز صبح و عصر)ند که نمازهاي ا منظور کسانی اند: گفته
انـد؛ بـراي    برخی مفسران نیز دعا را در برخی آیات قرآن، به نوعی عبادت تفسـیر کـرده  

ه       « ۀآیـۀ مبارکـ  ذیـل   المیـزان نمونه صـاحب تفسـیر    ع اللـَّ وا مـعفَلَـا تَـد ه اجِد للـَّ سـأَنَّ الْمو
مراد از دعـا را، خصـوص   گانه در سجده و  مساجد را مواضع هفتمراد از  )18،(جن: »اًأَحد

  32.سجده نماز دانسته است
 اخص از دعاست و بر نوع خاصـی از  صالةکه شود  با توجه به آنچه ذکر شد روشن می

بـه معنـاي مطلـق عبـادت یـا خصـوص        دعا در قرآن کریم ؛ وشود عبادت اطالق می دعا و
  .ندا حوزه هم بر محور جانشینیو دعا  صلوةهاي  به کار رفته است؛ بنابراین واژه صلوة
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  ذكر
بـا ایـن تفـاوت کـه حفـظ       33؛زبـان اسـت   یـا در ذهـن، دل   چیـزي  ذکر به معناي یادآوري

نگهداشتن آن (معنی) در ذهن اسـت و ذکـر حضـور آن (معنـی) در نفـس اسـت. ذکـر و        
نسـیان اسـت و هـم     مقابـل  صورت در این کهتواند بعد از فراموشی باشد  یادآوري، هم می

  .غفلت است مقابل این فرضدر  کهتواند براي تداوم حفظ باشد  می
هـاي مختلـف و در وجـوه معنـایی      این واژه در قرآن کریم بیش از هفتـاد بـار در بـاب   

آنها که یکی از   برشمردهمتعددي براي آن وجوه معنایی  تفلیسیگوناگون به کار رفته است. 
ۀِ     «ظر وي ذکر در آیۀ شریفۀ . براي نمونه به ناست ةصلو عـممِ الْجو ن یـ لَاةِ مـ لصـي لإِذَا نُود

کْرِ اللَّها إِلَی ذوعفَـإِذَا  سورة بقره ( 239همچنین ذکر در آیۀ  34به معناي نماز آدینه است.» فَاس
توجه به سیاق آیـات قبـل نمازهـاي    ) با أَمنتُم فَاذْکُرُواْ اللّه کَما علَّمکُم ما لَم تَکُونُواْ تَعلَمونَ

  36اند. ، دعا و ثنا را از معانی ذکر برشمردهصلوةدر برخی کتب لغت نیز  35گانه است. پنچ
م  « است: صلوةطبق برخی آیات قرآن ذکر خدا ثمره و هدف اقامۀ  أَقـلَاةَ و کْرِي  الصـذ ؛لـ 

نان و آرامـش  یاطم ،مرات ذکرکی از ثی دیگر از طرف .»اد من بپاداریبراي را  نماز  )14طه: (
ئنُّ الْقُلُـوب     «است:  قلبی بنده تَطْمـ ه م اهـا آر  اد خـدا دل بـا یـ  آگـاه بـاش کـه     ؛أَلَـا بِـذکْرِ اللـَّ

ا فراموشی اسـت  یبعد از غفلت  چیزي ادآوردنی به معنايتذکر و ذکر . )28رعد: (»گیرد می
ان از وجـود  یزنگـار غفلـت و نسـ   نوافل زدودن و گانه  ع نمازهاي پنجید تشریکی از فوایو 

خداوند متعال در حدیثی قدسی است. دنیایی ها و مشکالت زندگی  رودار جاذبهیآدمی در گ
مرا در میان مردم یاد کن تا من تو را در میان گروهی بهتر (یعنـی  ، : اي فرزند آدمفرماید می

  37.فرشتگان) یاد کنم
در یـک حـوزه   نیز د بر محور جانشینی توان می صالةواژة ذکر با واژة  آنچه گذشت بنابر

  قرار بگیرد.

  حيتسب
ح منـزه  يگذشـتن بـا شـتاب در آب و هواسـت و تسـب      يح به معناالسب«د: یگو یراغب م

برخـی   38.»است و اصل آن عبور با شتاب در پرستش خداوند اسـت  يتعال يدانستن خدا
از ابـن  انـد؛ بـراي نمونـه     تطبیق کـرده  صلوةبر صحابه شماري از آیات مشتمل بر تسبیح را 

: ه را خوانـد یـ ن آایـ ؟ گفت: بله، و یابی یگانه را در قرآن م پنج يا نمازهایعباس سؤال شد آ
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وحینَ  فَسبحانَ اللَّه حینَ تُمسونَ وحینَ تُصبِحونَ ولَه الْحمد فی السماوات والْأَرضِ وعشیاً«
اشاره به نماز مغـرب  » فَسبحانَ اللَّه حینَ تُمسونَ«با این توضیح که  )18ـ 17وم: ر»(تُظْهِرُونَ
اشاره » ینَ تُظْهِرُونَح«اشاره به نماز عصر و  »اًیعش«اشاره به نماز صبح و  »تُصبِحونَ«، و عشا

  39.به نماز ظهر است
؛ أَنَّه کَانَ منْ الْمسبحینَفَلَولَا «فرماید:  می همچنین قرآن کریم در مورد حضرت یونس

از قول قَتاده آمده اسـت کـه    مجمع البیان)؛ در 143صافات: »(پس اگر او اهل تسبیح نبود...
را در ایـن   ةاطالق تسبیح بر صلو پژوهان برخی قرآن 40.منظور از تسبیح یونس، نماز اوست

ــبح بِالْعشــی «ۀ آیــبرخــی  41.انــد آیــه از بــاب اطــالق اســم الزم بــر ملــزوم آن شــمرده سو
انـد عـرب وقتـی از نمـاز فـارغ       و گفتـه   نیز امر به نماز شـمرده ) را 41عمران:  آل(»والْإِبکَارِ

مسـعود نقـل اسـت کـه      عباس و ابن چنانکه از ابن 42فارغ شدم.» سبحه«گوید از  شود می می
»لَک سنُقَدو كدمبِح حبنُ نُسنَحاز ابـن   نیـز  43)30بقـره:  ».(گزاریم نماز می یعنی براي تو ؛و
ک الْـأَعلَی    «باس نقل است کـه  ع بـر م اسـ حب پروردگـارت نمـاز    يبـه نـام اعـال   یعنـی   ؛سـ

  44)1(اعلی: .»بخوان
تنزیـه  این دلیل تسبیح خوانده شده که تعظیم خداوند و  به صالةمعتقد است ابن منظور 

از ابن عباس و قتاده و ابن زید نقل است که نماز را البیان  در مجمع 45.هاست بدي همۀ ازاو 
  46اند که مشتمل بر تسبیح و تحمید خداوند است. رو تسبیح نامیده از این
شناسـان و مفسـران برجسـتۀ     کم با استناد به نظر برخی لغـت  بر آنچه گذشت، دست بنا

حـور جانشـینی   بر مبا هم نوعی اشتراك معنایی دارند و  صالةتسبیح و  توان گفت قرآن می
  گیرند. در یک حوزة معنایی قرار می

  نُسك
نیـز   ةصلو 48؛ چنانکه معناي پایه (اساسی) 47است و نیایشنسک در لغت به معناي عبادت 

هستند و جانشـین یکـدیگر    هم معنادر معناي پایه و واژه است. پس این د و نیایشعبادت 
قـرار گرفتـه    صـلوة نشین  ات قرآن همگیرند. افزون بر این، واژة مذکور در برخی آی قرار می
اي     «فرمایـد:   می خداوند خطاب به حضرت عیسیاست.  یـحمی وک نُسـی ولَات قُـلْ إِنَّ صـ

بگو به درستی که نمـاز مـن و عبـادتم و زنـدگی و مـرگم بـراي        ومماتی للَّه رب الْعالَمینَ؛
  )162انعام: .»(پروردگار عالمین است
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به معنـاي عـام بـه کـار رفتـه       عبادت، غالباً در نسک و مناسکدر قرآن گفتنی است که 
فَإِذَا قَضَیتُم منَاسکَکُم فَـاذْکُرُوا  «به اعمال خاص حج مناسک گفته شده است: که  است؛ چنان

...کُماءآب کْرِکُمکَذ حج خود را بـه جـاي آوردیـد، همـان گونـه کـه        ةو چون آداب ویژ ؛اللَّه
در قـرآن بـه    صـالة امـا  )؛ 200بقـره:  (..».آورید، خدا را به یاد آورید پدران خود را به یاد می

ۀٍ  « :شود که داراي شکل و آداب خاصی است عبادت مخصوصی اطالق می کُـلِّ أُمـلْنَـا   لعج
بـراي هـر    ؛ی الْأَمرِ وادع إِلَی ربک إِنَّک لَعلَی هدي مستَقیمٍهم نَاسکُوه فَلَا ینَازِعنَّک ف اًمنسک

کنند، پس نباید در این امر با تو نزاع کنند، بـه   م که آنها بدان عمل مییامتی عبادتی قرار داد
پس به صـورت   ).67حج: (»راه پروردگارت دعوت کن، زیرا تو به راهی مستقیم قرار داري

انـد،   که در جهت بندگی و به هدف ذکر الهـی تشـریع شـده    ها عبادات امت کلی به آداب و
  .ترین آنهاست مهمشود که البته نماز نیز یکی از  ک اطالق میسمناسک و نُ

با هم اشتراك معنایی دارند و بر محـور   با توجه به معناي پایه کسو نُ صالةکه  نتیجه آن
ـ نُ«و  »ةصـال «در قـرآن کـریم    گیرند. همچنـین  جانشینی در یک حوزه قرار می در بـا   »کس

  اند. نشینی به کار رفته آیی بر محور هم هم

  مسجد
جایگـاه  محـل و  ایـن اعتبـار کـه    بر زمین به  49.د در لغت به معناي محل سجود استمسجِ

در مواضع سجود که با زمین در تماس اسـت نیـز   . 50شده است د اطالقمسجِ، سجده است
ـ  : «اند مساجد نامیده شدهقرآن  د    و اَنَّ الْمساجِد للّـه فَ اَحـ اللّـه ع وا مـعمسـاجد از آن   ؛اًال تَـد

آمـده   در حـدیثی از امـام جـواد    ).18جـن:  (»خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانیـد 
با پـذیرش   ییعالمه طباطبا 51.است صالةگانه سجده در  اعضاي هفت از مساجد است: مراد

فَـال تَـدعوا   «تعلیل بـراي   ۀبه منزل »اَنَّ الْمساجِد للّه: «نویسد چنین تفسیري براي این آیه، می
زیـرا مسـاجد   ؛ است و تقدیر آیه چنین است که پس با خدا احدي را نخوانید» مع اللّه اَحداً

از آن خداست و منظور از اینکه با خدا کسی را نخوانیـد، یعنـی در مقـام عبـادت کسـی را      
مراد از اختصاص این مواضـع بـه خداونـد، اختصـاص تشـریعی       شریک خدا قرار ندهید و

  52است و مراد از دعا در این آیه خصوص سجده است یعنی براي غیرخدا سجده نکنید.
وا    « :نیز آمده اسـت  و عبادت نماز اقامۀ در قرآن به معناي مکانمسجِد  ینَ غَلَبـذ قَـالَ الـَّ

 [سرانجام] کسانی که بر کارشان غلبه یافتند گفتند حتمـاً  ؛علَی أَمرِهم لَنَتَّخذَنَّ علَیهِم مسجِداً
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جملۀ  53به باور برخی مفسران. )21(کهف: »بنا خواهیم کردمسجدي (عبادتگاهی) ایشان  بر
محلی  مسجد ،زیرا در فرهنگ قرآن؛ ن استاقول موحد) 21(کهف: »لَنَتَّخذَنَّ علَیهِم مسجِداً«

؛ و مسـاجدي  ...و مساجِد یذْکرُ فیها اسم اهللاِ کثیراً«...خداست: براي ذکر خدا و سجده براي 
به معابد اهل کتاب نیز به این اعتبـار کـه   ؛ )40حج: (»شود که در آنها نام خدا فراوان برده می

بحانَ  «فرمایـد:   مـی  گویند؛ خداوند متعـال  مید سجِت مگاه بوده اس محل عبادت و سجده سـ
پـاك و  ؛ منَ الْمسجِد الْحرامِ الَی الْمسجِد الْاَقْصی الَّذي بارکنا حولَـه...  الَّذي اَسري بِعبده لَیالً

قصـی کـه   اش را در یک شـب، از مسـجد الحـرام بـه مسـجد اال      منزه است خدایی که بنده
البتـه گـاهی واژة مسـجد، در قـرآن مقابـل       .)1(اسراء: »را پر برکت ساختیم بردگرداگردش 

ها قرار گرفته است که در این موارد مـراد از مسـاجد،    هاي اهل کتاب و دیگر فرقه عبادتگاه
وامع  «مانند  54،مساجد مسلمانان است صـ تمد ضٍ لَّهـعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو   ع بِیـو

 و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع؛ وصلَوات ومساجِد یذْکَرُ فیها اسم اللَّه کَثیراً
شـود   می ها و مساجدي که نام خدا در آنها بسیار برده ها و کلیساها و کنیسه کرد صومعه نمی

  )40(حج: .»شد سخت ویران می
اراده ، مسجد، یعنی ، مکان آنةظرف و مظروف از صلو و با عالقۀ گاهی در قرآن مجازاً

ا تَقُولُـونَ والَ     « است:  هدش واْ مـ لَمـی تَع یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَقْرَبواْ الصالَةَ وأَنتُم سکَاري حتـَّ
بـه نمـاز    یدر حال مست، اید هکسانی که ایمان آورد ؛ اي...إِالَّ عابِرِي سبِیلٍ حتَّی تَغْتَسلُواْ اًجنُب

نمـاز   بر مکـان  گویید و [نیز] در حال جنابت [وارد  ینزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه م
از عبـداهللا و سـعید بـن     ). طبرسـی 43(نسـا:  »نشوید] مگر اینکه رهگذر باشید تا غسل کنید

مسیب و ضحمراد از نزدیک نشدن به نماز در این آیه، کند که کرمه و حسن نقل میاك و ع 
ت کـه  اسـ  یـه چنـین قـولی ادامـۀ آ   و مؤیـد   در حال جنابت استمساجد نشدن به نزدیک 

مرحـوم   55.است نـه در نمـاز   (مسجد) عبور در محل نماز ؛ زیرا»الّا عابِري سبیلٍ« فرماید: می
 ؛استفاده کرده اسـت  این آیه در ةاز همین قرینه براي تعیین مراد از صلوی نیز یعالمه طباطبا

گفـت   زیرا اگر مـی  است؛» حتَّی تَعلَمواْ ما تَقُولُونَ« از نظر وي مقتضی این مجازگویی جملۀ
در حال مستی نزدیک مسجد نشوید دیگر این تعلیل مناسب نبود. و از آنجا که بـر حسـب   

نـام   ةصلواز خود ) ةمکان صلوبه جاي مسجد ( ،شود سنت بیشتر نمازها در مسجد واقع می
  56ترین عبارت بیان شده است. با کوتاه برده شده و مقصود الهی
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اي به خود نماز  تواند اشاره در برخی آیات دیگر ـ به عکس آیۀ مذکور ـ لفظ مسجد می  
جِد     «سورة اعراف  31 در آیۀباشد. مثالً  سـکـلِّ م نْـدع خُـذُوا زینَـتَکم منی ءادامـر بـه   »یا ب ،
در حـدیث اسـت   تواند اشاره به استحباب تجمل در نماز باشـد.   ینت در نماز میبرگرفتن ز

ضمن تـالوت همـین   گرفت و  خود را برمی هاي بهترین لباسهنگام نماز  که امام مجتبی
ـ  «فرمود:  میآیۀ شریفه،  لُ لرب الَ فَاتجمـمالْج بحیلٌ یمج یعنـی خـدا زیباسـت و    ؛ یإِنَّ اللَّه
: امـر  نویسـد  عالمه طباطبایی می 57».آرایم دوست دارد من براي خدایم خود را میزیبایی را 

گـردد و اطـالق    به امر به زینت نیکو براي نماز و غیر آن برمی ،به برگرفتن زینت در مسجد
  58.شود آن شامل نماز اعیاد و جماعات و نمازهاي یومیه و سایر وجوه عبادت و ذکر می

در یـک  هـر دو  رابطۀ جانشینی دارند و  »صالة«با واژة  »مسجد«طبق آنچه گذشت واژة 
  .گیرند میقرار  معنایی حوزه

  ام و قنوتي، سجود، قبا ركوع ةواژگي صالرابطة جزء 
کل بـه جـزء را    ۀجزء واژگی یکی دیگر از روابط مفهومی میان اقالم واژگانی است که رابط

 يله مراتبی است که میان کل و اجزارابطۀ سلسنوعی نمایاند. این رابطه،  میان دو مفهوم می
و اجزائـی   ارکان، داراي هصالتی که در اسالم تشریع شد 59.شود آن برقرار می ةتشکیل دهند

 از این اجزا و ارکان مفـروض  یکهر تركدهد و  است که شکل و هیئت نماز را تشکیل می
در رابطۀ جـزء   .شود بطالن نماز میبه عمد ـ یا در برخی موارد حتی به غیر عمد ـ موجب    

هـم جایگـاه جـزء را     ،واژگی، این امکان وجود دارد که واژه در سلسله مراتب جزء واژگی
 .به خود اختصاص دهدـ شود   گفته می» جزء واژگی هم نام«که به آن ـ وهم جایگاه کل را  

صادق است که بگوییم به صورت کنایی بـر یـک جـزء یـا      ةاین پدیده زمانی در مورد صال
شود و در کاربردهاي قرآنی نیز چنین اسـت و گـاهی موقعیـت     میاطالق  ةنیز صلو ةصلو رکن

شـود   ی بر آنها تاکیـد مـی  یاست و هنگامی که به تنهاصالة رکوع، سجود و قنوت درست همانند 
 د.کرهایی از آن را ذکر خواهیم  که در ادامه نمونه شود تداعی میصالة کید بر أت

  ني بر اساس ذكر جزء و ارادة كليبر محور جانش ةي صاليحوزة معنا
  بـا  در آیـاتی . بـر محـور جانشـینی قـرار دارنـد     صالة در قرآن کریم واژگان بسیاري با واژة 

  شـده باشـد. هریـک از   صـالة  است بدون آنکـه ذکـري از    شدهده اکل ار، اجزاء برخی ذکر
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عـدي از ابعـاد   انـد و ب  قرار گرفتـه صالة هاي زنجیر در اطراف واژة  سان حلقهه ها ب این واژه
اینک به بررسـی واژگـان منتخـب     .دناز همدیگر نیز متاثر کنند و متقابالً را روشن میصالة 

 پردازیم. می

  ركوع
اي اسـتعمال   اند که در شرع در انحناي ویـژه  معناي لغوي رکوع را مطلق انحنا دانستهبرخی 

ر مقابـل کسـی از   رکوع در لغت به معناي خم شـدن د اند که  برخی دیگر برآن 60.شده است
شـود. مرحـوم    و در عرف دینی بر یکی از ارکان نماز رکوع اطـالق مـی   61خضوع است رِس

گوید رکوع در لغت همان هیئت مخصوص و معروف در انسـان اسـت    ی مییعالمه طباطبا
در عبادت است و  اي ویژهکه همراه خمیدگی قامت است و در عرف شرع عبارت از هیئت 

در ادامـه   62آدمی در برابـر خداونـد و مطلـق اظهـار ذلـت اسـت.      آن حالت خضوع و ذلت 
بر خالف سجود که در غیر ، رکوع در غیر نماز حتی براي خداوند مشروع نیست فرماید می

م ٰتَـر «فرمایـد:   خداوند می 63نماز هم مشروع است. کعـ  یهـداً...  اًرج ایشـان را   ؛)29(فتتح: سـ
کع جمع راکع است و سه بـار در قـرآن اسـتعمال شـده     ر». بینی در حال رکوع و سجود می

و کنایـه از   در این آیه شـریفۀ مربـوط بـه نمـاز    را رکوع و سجود بسیاري از مفسران است. 
در این آیـۀ  » یهمٰتَر«د: فرمای ی مییعالمه طباطبا 64اند. و مداومت بر نماز دانستهصلوة کثرت 
و ایـن از   65.نمازنـد  حـال اقامـۀ   مستمر در به طور ؤمنانرساند یعنی م استمرار را می شریفه

  جهت ذکر جزء وارادة کل است.
ع الّـراکعینَ      «فرماید:  خداوند می کعـی مـاردي وج اسـک و رَبـاقْنُتـی ل ریماي مـریم  ؛یا م  

  .)43عمـران:   آل»(و بـا رکـوع کننـدگان رکـوع کـن     کن براي پروردگارت خضوع و سجده 
  ، امـر بـه عبـادتی ماننـد نمـاز در     بـه رکـوع در ایـن آیـه     امـر  مجمع البیـان صاحب به باور 

اسالم است. وي بر خالف برخی مفسران که معتقدند این آیه بر تقدم سـجده بـر رکـوع در    
علیـه در   اشتراك معطوف و معطوف تنها نماز نصارا داللت دارد، معتقد است این آیه شریفه

م   «آیۀ رکوع در  المیزان شود. در و ترتیب از آن استفاده نمی 66رساند امر را می ذا قیـلَ لَهـا و
، ).48مرسالت: »(و هنگامی که به ایشان گفته شد رکوع کنید رکوع نکنند ؛ارکعوا ال یرْکعونَ

تعبیـر  از  تـوانیم اسـتفاده   مـی  ، آنگـاه را بپـذیریم اگر این تفسیر  67.به نماز تفسیر شده است
لَاةَ   « ۀآیـ  مرحوم طبرسی ذیـل  بدانیم.باب همین از را  »واصلُّ«به جاي  »ارکعوا« وا الصـ یمـأَقو
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د و بـا رکـوع کننـدگان    یـ د و زکـات بده ینماز را به پا دار؛ وآتُوا الزَّکَاةَ وارکَعوا مع الرَّاکعینَ
اي  گانه علت تأکید بر رکوع از میان ارکان مختلف نماز وجوه سهدر )، 43(بقره: ».دیرکوع کن

  اند از: ذکر کرده که عبارت
مـراد نمـاز   گـردد  رکوع ذکر شـده تـا معلـوم    ، . چون یهود در نمازشان رکوع نداشتند1

  اسالمی است.
از ایـن  دهد شخص در حـال نمـاز اسـت؛     مینماز است که نشان جزء از نخستین . رکوع 2

کیـد، قرینـه و بیـانی    أشده است و شاید عالوه بـر ت ، رکوع ذکر جهت در مقام تعبیر، به جاي نماز
 ت مخصوص (نماز) است که رکوع جزئی از آن است.دباشد بر اینکه مقصود همان عبا

  68.تشویق مردم به نماز جماعت استبراي . ذکر رکوع با راکعان 3
یا اَیها الَّذینَ ءامنُوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا « یی امر به رکوع در آیۀ شریفۀعالمه طباطبا

د یـ فتید و به سـجده ب ید رکوع کنیمان داریکه ا یکسان يا خَیرَ لَعلَّکم تُفْلحونَربکم وافْعلُوا الْ
  69.تفسیر کرده استامر به نماز را به  »)77(حج: »دیو پروردگارتان را بپرست

دارنـد و در   ینماز را بر پا م؛ یقیمونَ الصالةَ و یؤْتُونَ الزَّکوةَ و هم راکعونَ«ۀ شریف ۀدر آی
ـ  حالیـه اسـت و   ۀجملـ » و هم راکعونَ«تعبیر نیز  )55مائده: ».(دهند یرکوع زکات محال   رب

  .رکوع در نماز داللت دارد
حاصل اینکه رکوع به انحناء و خمیدگی گوینـد کـه همـراه ابـراز بنـدگی و خضـوع و       

در عبادت ادیان الهی وجود داشـته اسـت و چـه بسـا در      تواضع در مقابل خداست و قطعاً
 ؛بـوده اسـت   عنوانی براي ایـن عبـادت خـاص    و شاید هم صلوةاز  جزئین گذشته نیز ادیا

تحریـف  علـت  هرچند اکنون به ، توان یافت یداتی در آیات قرآن در این باره میؤکه م چنان
ادیان، اثري از این شکل و هیئت عبادي در میان ادیانی مانند یهودیت و مسیحیت نیسـت و  

ترك عمدي یا سـهوي  که تنها در نماز مسلمانان رکوع، رکنی اساسی در نماز است  مشخصاً
  آن موجب ابطال نماز است.

جـزء  صـلوة  است و رابطۀ آن با صلوة حوزة  به هر صورت رکوع در محور جانشینی هم
براي اشاره به نماز یـا   گاهی به این اعتبار، واژگی است و از آنجا که رکن اساسی نماز است

کـم طبـق نظـر     دسـت . شود میو مشتقات آن استفاده  رکوعاز واژة  ،گزاردن یا نمازگزارنماز
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مراد از امـر بـه رکـوع، امـر بـه اقامـه       بقره  43مرسالت و  48آیاتی مانند برخی مفسران در 
   است.و به جاي آوردن آن  صلوة

  سجده
در برابـر  رام زمین است و نوعی تعظـیم و احتـ   رسجده در لغت به معناي گذاشتن پیشانی ب

در مقام عبادت خداونـد کـاربرد دارد کـه     و در عرف دینی غالباً 70شود له شمرده میدمسجو
ا       «ماننـد   ،هاي آن در قـرآن فـراوان اسـت    مثال مـنِ قَـالُوا وملـرَّحوا لدج اسـ م یـلَ لَهـإِذَا قو

، رحمـن  نـد هنگـامی کـه بـه آنهـا گوینـد خـداي رحمـان را سـجده کنیـد گفت          ...؛الرَّحمنُ
  ).60فرقان: »(..چیست.

 که برادران یوسف چنان؛ البته سجده در قرآن در غیر مقام عبادت نیز به کار رفته است
جداً « :به سجده افتادندبزرگداشت یوسف در برابرش و پدر و مادر او براي  سـ خَرُّو لَه و ؛ و

طباطبایی ذیل این آیۀ شـریفه  عالمه . )100یوسف: »(به سجده درافتادند براي اوآنان]  ۀ[هم
باشـد و اینکـه برخـی     مـی  فرماید: طبق سیاق مسجودله در این آیه حضـرت یوسـف   می

را بـه خداونـد   » لـه «از آنجا که سجده براي غیر خـدا جـایز نیسـت، بایـد ضـمیر      «اند  گفته
ه اج در این بارزج 71، صحیح نیست؛ زیرا این سجده در مقام عبادت نبوده است.»بازگردانیم

  72.گوید آیین تعظیم و بزرگداشت در آن زمان به همین منوال بوده است می
سجده نیز مانند رکوع یکی از ارکان نماز است و بر خود نماز هم بـه   اسالم در شریعت

این اعتبار سفرماید:  که می چنان؛ شده است اطالقود (مصدر سجد) ج»   هحب لِ فَسـ نَ اللَّیـمو
جالس اربأَدواو را  (یعنی پس از به جاي آوردن نمـاز) اي از شب و به دنبال سجود  و پاره ؛ود
دو دبار السجود) روایت کرده منظور از (اَ باقراز امام مرحوم کلینی  ).40(ق: »تسبیح گوي

عبـاس و قتـاده نقـل اسـت کـه مـراد از        همچنین از ابـن  73.است رکعت پس از نماز مغرب
ی       وتَ« ساجدین در آیۀ شریفه فـ ک تَقَلُّبـو ینَ تَقُـوم حـ رَاك ي یـذ وکَّلْ علَی الْعزِیزِ الرَّحیمِ الـَّ

. عالمه طباطبایی نیز مراد از جملۀ اخیر آیـه  74اند )، نمازگزاران219ـ217شعراء: »(الساجِدینَ
  75را قیام براي نماز دانسته است.

برخـی  نماز است و در  اصلی یکی از اجزايشد سجده نیز مانند رکوع  چنانکه مالحظه 
بنابراین سجده نیز بر محور جانشینی  .شده است  اراده کل (نماز) (سجده) آیات با ذکر جزء

 گیرد. قرار میة در حوزة معنایی صلو
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  قنوت
 76راغب قنوت را به معناي طاعت وپرسـتش همـراه بـا خضـوع و فروتنـی دانسـته اسـت.       

و گفته قنوت در نمـاز دعـا کـردن    کرده به همان معناي قنوت در نماز اشاره العین صاحب 
گوید: قنوت در معانی متعدد مانند طاعت، خشـوع   می النهایۀ صاحب 77پس از قرائت است.

اخص از دو معناي طاعت  هاآن ۀهمبه کار رفته و و دعا و عبادت و قیام و سکوت صالة و 
ا به دو قسم تکـوینی و تشـریعی ارادي تقسـیم    قنوت ر مرحوم مصطفوي 78.و عبادت است

الْاَرضِ کلٌّ لَه  سبحانَه بلْ لَه ما فی السموات و«در آیۀ مبارکه  عالمه طباطبایی 79.نموده است
ــانتُونَ ــه آ  ؛ ق ــت او بلک ــزه اس ــمان من ــه در آس ــ  ن چ ــر او  یو زم ــت از آن و در براب ن اس
قنـوت   ۀنمون 80دانسته است. یقنوت را تکوین، با استناد به قرینۀ سیاق )116(بقره: »خاضعند

طَی     «در آیۀ طبق نظر برخی مفسران ـ   ـ تشریعی نیز سـالَةِ الْو والصـ اتلَو لَـی الصـظُواْ عافح
عبـاس در   ابورجاء عطاردي نقـل کـرده اسـت کـه ابـن     است.  )238(بقره: »وقُومواْ للّه قَانتینَ

ها قنوت به جاي  صره براي ما نماز صبح گزارد و پیش از رکوع، با بلند کردن دستمسجد ب
وسطی است که به ما امر شده آن را با صلوة آورد و پس از فراغت از نماز گفت: این همان 

ا      «طبرسی در آیۀ شریفۀ  81قنوت به جاي آوریم. هـفَرْج نَت صـی أَح رَانَ الَّتـ مـع نَـتاب مرْیمو
) احتمال 12تحریم: »(فَخْنَا فیه من روحنَا وصدقَت بِکَلمات ربها وکُتُبِه وکَانَت منَ الْقَانتینَفَنَ

  82داده که مراد از قنوت همان قنوت در نماز باشد.
و در رابطۀ جـزء  است جزء نماز  ،در نماز باشد عملیحاصل اینکه اگر قنوت به معناي 

گیرد و اگر به معناي عبادت و طاعت همراه با خضـوع باشـد    قرار میصلوة واژگی مفهومی 
  و براي اشاره به نماز به کار رود. رابطۀ جانشینی با نماز داشته باشد در معناي پایه تواند می

 
  بر محور جانشینی ةصلومعنایی  ةحوز

 ةصال
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  نييبر محور هم نش ةي صاليمعناحوزه 
اما کاربردشـان همـواره بـا    ، محور جانشینی پیوندي ندارند برصالة برخی از واژگان با واژة 

نشینی با  و هم 83آیی نشینی در ساختار وحیانی آیات، از باهم بوده است و عالوه بر همصالة 
دارنـد و  صالة نقش مقدمی براي  به لحاظ مفهومی، برخی از این واژگانهستند. مند  آن بهره

صـالة  بـه توصـیف   صـالة  نشـینی بـا واژة    با هـم نیز د برخی نکارسازصالة در تحقق هدف 
ک یو هر کنند  مینقش اساسی ایفا  هاي آن یا ویژگی صالةپردازند و در شناخت ماهیت  می

هـا خـواهیم    . در ادامه به معرفی تعـدادي از ایـن واژه  کنند را روشن میصالة عدي از ابعاد ب
  پرداخت.

  ايمان
نشینی دارد، ایمان و مشـتقات آن اسـت. ایـن واژه از مـادة      هم ةهایی که با صلو واژه یکی از

دو ریشه براي  ابن فارس. 84اَمن به معنی آرامش نفس و از بین رفتن ترس گرفته شده است
دیگري  یکی امانت که ضد خیانت و باعث سکون قلب است و: این ماده معرفی کرده است

تفلیسی براي واژة ایمان در کاربست وحیانی شش وجه بـه قـرار زیـر برشـمرده      85تصدیق.
  است:

  )23حشر: ».(هو الْملک الْقُدوس السالم الْمومنُ«. ایمن گردانیدن: 1
قالَت اَالعراب ءامنّا قُلْ لَم تُومنُوا و لکنْ قُولُوا اَسلَمنا و لَما یـدخُلِ  «. اسالم آوردن به زبان: 2

لـیکن  ، ایـد  ایمـان نیـاورده  : بگـو . ایمان آوردیم: نشینان گفتند بادیهالْایمانُ فی قُلُوبِکم...؛ 
 ).14حجرات: »(خل نشده استهاي شما ایمان دا اسالم آوردیم و هنوز در دلد بگویی

وله ثُـم لَـم یرْتَـابوا          «. ایمان داشتن به دل و زبان: 3 سـرو ه ذینَ آمنُـوا بِاللـَّ ا الْمؤْمنُـونَ الـَّ ِإنَّمـ
ادقُونَ     الصـ م هـ ک لَئـأُو ه در حقیقـت مؤمنـان    ؛وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسهِم فی سبِیلِ اللـَّ

بـا مـال و    و انـد  کـرده شـک ن  سپسو  آورده ایمانکه به خدا و پیامبر او هستند  یکسان
 )15حجرات: ».(همان راستگویانند، آنان اند جانشان در راه خدا جهاد کرده

» نه ایمان دانستی کتاب چیست و  ه میتو ن؛ ما کنْت تَدري ماالْکتاب ولَا الْایمانُ«. شریعت: 4
 )52شوري: اسالم اطالع نداشتی].([یعنی از کتاب و شریعت 

» که ایمان شـما را ضـایع گردانـد    نیستآن  خدا بر...؛ وما کَانَ اللَّه لیضیع إِیمانَکُم«. نماز: 5
ایـد ضـایع    المقدس خوانـده  خواهد نمازهایی را که تاکنون به سمت بیت [یعنی خدا نمی

 )143نماید و باطل قلمداد کند].(بقره: 



۹۲  ۱۳۸۹، بهار و تابستان ۵شناخت، سال سوم، شماره اول، پياپي قرآن  

کفـر بـورزد [=بـراي    ان خود هر کس در ایم ومنْ یکفُرْ بِالْایمانِ فَقَد حبِطَ عملُه؛«. توحید: 6
  86)5مائده: ».(است قطعا عملش تباه شده خداوند شریک قائل شود]،

دیگر قـرار  نشـین یکـ   هـم ، 4و تـین:   3ـ1 مانند عصر:ایمان و عمل صالح در آیات فراوانی 
  اند. گرفته

آید و پـذیرش سـایر کارهـاي     صالح و ستون دین به حساب می ترین اعمال نماز از مهم
نشـین ایمـان قـرار     بارها در قرآن هـم صلوة واژة  87شایستۀ انسان به قبولی آن وابسته است.

بِ  «گرفته است، مانند این آیات:  نُونَ بِالْغَیـؤْمینَ یینَ الَّذتَّقي لِّلْمده یهف بیالَ ر تَابالْک کذَل
یقُونَونفی مقْنَاهزا رممالةَ وونَ الصیمنیسـت  يکه در [حقانیت] آن هیچ تردیـد  این کتاب ؛ق 
دارند و از  و نماز را بر پا می ،آورند آنان که به غیب ایمان می؛ هدایت تقواپیشگان است ۀمای

الحات    إِنَّ الَّذینَ«)؛ 4ـ2بقره: »(کنند ایم انفاق می آنچه به ایشان روزي داده لُـواْ الصـمعنُواْ وآم
م یحزَنُـونَ      الَ هـو هِملَـیع فالَ خَـوو هِـمبر ندع مرُهأَج ماْ الزَّکَاةَ لَهآتَوالَةَ وواْ الصأَقَام؛ بـه  و

انـد،   نی که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده و نماز برپا داشـته و زکـات داده  راستی کسا
نان نـزد پروردگارشـان خواهـد بـود؛ ونـه بیمـی بـر آنـان اسـت و نـه انـدوهگین            پاداش آ

 ).277بقره: »(شوند می
، ایمان امري قلبی و در عین حال اختیاري اسـت و بـا   آید بر میکه از ظواهر آیات  چنان

چراکه علم ممکن است به شکل غیر اختیاري براي انسـان حاصـل شـود،    ؛ کند علم فرق می
است کسی عـالم بـه چیـزي باشـد و در همـان حـال       ممکن  نیست. کامالًولی ایمان چنین 

یقین داشتند، ولـی آن   نسبت به آن کفر ورزد، مانند فرعونیان که به نبوت حضرت موسی
  ).14(نمل: ...»اًوعلُو اًتَیقَنَتْهآ اَنْفُسهم ظُلْمو جحدوا بِها واس«را انکار کردند: 

شود که انسـان در قلـب خـود در     ایمان حقیقی وقتی حاصل میطبق برخی آیات قرآن، 
انـد:   سورة نسـاء فرمـوده   65با استناد به آیۀ  برابر تمام اوامر الهی تسلیم باشد. امام صادق

تسلیم نباشند یا پذیرش فرمان او برایشان دشـوار   اگر کسانی در مقابل فرمان رسول خدا
؛ هو التَّسلیم فی الْـأُمورِ « :اند گفتهمذکور، چنین  . حضرت پس از تالوت آیۀاند مشرك  باشد،

در حدیثی دیگر امـام صـادق از قـول     88.مراد از تسلیم در این آیه تسلیم در تمام امور است
  89تسلیم بودن در برابر امر خدا را یکی از ارکان ایمان شمرده است. امیرالمؤمنین

اگـر کسـی   . نیسـت جدا مقتضیات و لوازمی دارد که عادتاً از آنها  قلبیو پذیرش  ایمان
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گونـه خضـوع و    برابـر خـدا هـیچ    در ولـی در عمـل  کند که به خـدا ایمـان دارد    ادعا  صرفاً
مؤمن و موحـد واقعـی    نکوشد،راه خدا با مال و جانش  درلزوم  موارد درو نکند خشوعی 

 ورسولهبِاللَّه  آمنُواالْمؤْمنُونَ الَّذینَ  إِنَّما: «آید و در دعوي ایمانش صادق نیست به شمار نمی
ادقُونَ  اللَّه أُولَئک سبِیلِثُم لَم یرْتَابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسهِم فی  الصـ م؛ 15حجـرات:   ه

سـپس در آن تردیـد    و آوردنـد ند که به خدا و رسولش ایمان ا مؤمنان [راستین] تنها کسانی
[در دعـوي ایمـان خـود]     آنـان . نکردند و با اموال و جانهاي خود در راه خدا جهاد کردنـد 

  .»ندا صادق
ایمان نوعی باور قلبی است که عمل صالح  هتوان نتیجه گرفت ک گفته می از مطالب پیش

 ـ بـه ویـژه ـ نمـاز      صـالح  اعمـال در بسیاري از آیات، ایمـان بـا   رو  از این ؛دهد را نتیجه می
  .است و در کنار یکدیگر قرار گرفته عجین شده

  اقامه
چهار گونـه تقسـیم کـرده    به راغب قیام را  90.یعنی به پا خاست و برخاست قام، یقوم، قیاماً

قیـام بـراي   . 4 ؛قیام براي نگهداري و حفظ چیـزي . 3؛ قیام اختیاري .2؛ قیام قهري. 1است:
قرآن مجید نیز شـواهدي بـر همـین تقسـیم بنـدي وجـود دارد.       کاري. در آیات  دادن انجام

ه   «فرماید:  خداوند می ولها فَبِـإِذْنِ اللـَّ لَی أُصـۀً عما قَائوهتَرَکْتُم ن لِّینَۀٍ أَوتُم ما قَطَعآنچـه   ؛...م
فرمـان   دیـد بـه  هایشان بر جـاي نها  خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ریشه  درخت

اَمنْ هو «و فرمودة خداوند: . مؤید قسم اول قیام (قیام قهري) است) که 5حشر: (»...بود خدا
آیا کسی که در ساعات شب به عبادت مشـغول اسـت و در    ؛و قآئماً قانت ءانآء الَّیلِ ساجِداً

و قیـام بـراي   . مؤیـد قسـم دوم (قیـام اختیـاري) اسـت     )، .9زمر: »(حال سجده وقیام است
از عدالت محافظت  ودر حالی که قیام به عدالت دارد  ؛قآئماً بِالْقسط« چیزي مانند نگهداري

لوةِ : «آیۀ شریفۀو  )18آل عمران: (.»کند می لَی الصـا تُمذا قُمنُوا اا الَّذینَ ءاماي کسـانی   ؛یا اَیه
راغـب   م چهارم اسـت. مؤید قس )6مائده:  »(اید هنگامی که قصد نماز کردید که ایمان آورده

جا معتقد است هر  يو 91.گاه و عمود و ستون و حافظ معنی کرده است قیام و قوام را تکیه
و بـا آوردن ایـن    را به کـار بـرده   اقامهواژة  ،کرده استامر خداوند نماز را ستوده و به نماز 

  92تأکید کند. نماز همراه با حقوق و شرایط آندادن انجام  بر خواستهواژه 
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ی   الصالَةِرب اجعلْنی مقیم «در آیۀ  تـین ذُر مـکـه بیـانگر درخواسـت    40: میابـراه »( و ،(
، صـلوة  ۀمراد از اقام براي خود و فرزندانش از خداست. نیز محتمل استصلوة توفیق اقامۀ 

 ت بر نماز و رعایت خشوع درفظاداي نماز با کلیۀ شرایط و حقوق آن مانند مداومت و محا
فرمایـد:   مـی  انـد،  هاي مؤمنانی که به فالح رسـیده  در بیان ویژگی که خداوند چنان؛ آن باشد

و  )23معـارج:   (»کننـد  که بـر نمازشـان مـداومت مـی    ؛ آنان الَّذینَ هم علَی صلَاتهِم دائمونَ«
و  )34معـارج:   (»کنند یبر نمازشان محافظت م؛ آنان که والَّذینَ هم علَی صلَاتهِم یحافظُونَ«

  ).2مؤمنون: (»ندا که در نمازشان خاشع ؛ آنانالَّذینَ هم فی صلَاتهِم خَاشعونَ«فرماید:  مینیز 
 آیـی نیـز   هـم  این با شده است. شایدنشین  هم» اقامه«با واژة صالة  بار 46در قرآن مجید 

باشد؛ بر رعایت و حفظ حقوق و شرایط و مداومت بر خشوع در نماز عنایت الهی  گر نشان
 ،نظر شارع مقدس بـوده  که از تشریع نماز مد آثار و فوایدي ،با رعایت این شرایطتنها زیرا 

است و با برپایی آن دیگـر اجـزاي دیـن ثمـربخش      چنین نمازي عمود دین شود و عاید می
مثَل نمـاز ماننـد سـتون خیمـه     «فرماید:  می از قول رسول اکرم صادقامام خواهد بود. 

و وقتی سـتون  و چادر آن سودمند است ها  ها و طناب ، میخباشد ستون آن به پا وقتی ؛است
  93.»بخشند فروریزد آنها نفعی نمی

اند. پس این  قرار گرفتهصلوة بارها در قرآن در کنار  مشتقاتشاقامه و  واژةحاصل اینکه 
. از سوي دیگـر قیـام در   گیرد می در یک حوزة معنایی قرارصلوة با نشینی  بر محور همواژه 

بنابراین در رابطۀ  ؛شود نماز محسوب میي اصلی قنوت یکی از اجزا و کنار رکوع و سجود
و ممکن است براي اشاره به نماز نیـز در قـرآن بـه کـار رفتـه       باشد میصالة جزء واژگی با 

و قانت ءانـآء  اَمنْ ه«نقل است که مراد از قیام در آناء لیل در آیۀ شریفۀ  باشد. از امام باقر
  94به جاي آوردن نماز شب است. )9،(زمر: اًو قآئم اًالَّیلِ ساجِد

  خشوع
گوید فالن کس خشـوع کـرد، مـرادش     اصل خشوع به معناي فروتنی است؛ عرب وقتی می

 خشـوع و خضـوع قریـب المعنـی    این است که از سرِ فروتنی، سـرش را پـایین انـداخت.    
 سرسـپردگی و تسـلیم و  در تواضع بدنی و اقرار به معموالً  که خضوعهستند؛ با این تفاوت 
  97رود. میبه کار  96و چشم 95خشوع در تواضع صدا
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بـه کـار رفتـه    ) رونـی یب (و جـوارحی  )درونی(ل قلبی تذلّ ةات قرآن خشوع درباریدر آ
نَ       «د: یفرما است. خداوند می مـا نَـزَلَ مـ کرِاهللاِ وذ لـ مهقُلُـوب نُوا اَنْ تَخْشَـعلَّذینَ ءامیاْنِ ل اَلَم

ـ  به یاد خدا وي مؤمنان ها ا وقت آن نرسیده که دلیآ؛ الْحقِّ... ی کـه نـازل شـده خاشـع     حقّ
 ؛اًحمنِ فَال تَسمع الّا همسـ و خَشَعت الْاَصوات للرَّ«...د: یفرما ن میی. همچن)16(حدید: »گردد

طـه:  (»شـنوي  ی آهسـته نمـی  یگـردد، و جـز صـدا    صداها در مقابل خداي رحمان خاشع می
ه: ی(غاشـ »انـد  فروشکسـته ی یها در آن روز چهره ؛خاشعۀٌوجوه یومئذ «د: یفرما می نیز. ).108

م         «فرماید:  ). نیز می2 هـو ودج نَ إِلَـی السـوعد کَـانُوا یـ قَـدۀٌ و خَاشعۀً أَبصارهم تَـرْهقُهم ذلـَّ
کـه [پـیش از ایـن]     یگیرد در حال آنان را فرو می يخوار ،دیدگانشان به زیر افتاده؛ سالمونَ

  .)43قلم: (»شدند و تندرست بودند  یم سجده دعوت به
اداي  و بسـتر   مقدمـه  از یک سوخشوع  .با یکدیگر دارند نزدیکی ۀو خشوع رابط ةصال

آورد یـا   است؛ به این معنا که تا حالت خشوع در انسان نباشـد، نمـاز بـه جـاي نمـی      صالة
تَ « :فرمایـد  نمازگزاردن براي او بسیار سخت و سنگین است. خداونـد مـی   اسـرِ  وب ینُواْ بِالصـع

اداي  راسـتی  از شکیبایی و نماز یاري جویید و بـه  ؛والصالَةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَی الْخَاشعینَ
بایـد   پـیش از اداي نمـاز   بنـابراین ) 45بقـره:  (.»است، مگر بـر فروتنـان   نماز گران و دشوار

یکـی از  توان  خشوع را می، سوي دیگراز . فراهم باشد انساندر براي اقامۀ آن  قلبی آمادگی
م فـی    : «فرمایـد  برشمرد. خداوند دربارة مؤمنـان رسـتگار مـی   صلوة کمال  شرایط ذینَ هـ اَلـَّ

). آنچـه در نمـاز مطلـوب    2مومنـون:  (»ندا همانان که در نمازشان خاشع ؛صالتهِم خاشعونَ
دربـارة   در پـی دارد. رسـول اکـرم   ا رو خشوع بدنی خشوع قلبی است که تواضع  است،
: اگر قلبش خاشع بـود، جـوارحش   ندفرمود ،کرد که در نماز با محاسن خود بازي می مردي

  98.شد نیز خاشع می
دور کـردن انسـان از کبـر و    صلوة هاي مهم تشریع  طبق برخی احادیث یکی از حکمت

خداوند ایمان را براي تطهیر انسـان از شـرك   «فرماید:  می کشی است. حضرت زهرا گردن
  99».را براي پاکیزه نمودن انسان از کبر واجب کردصلوة و 

و خشـوع را بـه یـک معنـا الزم و ملـزوم      صـلوة  با عنایت به آنچه گذشت شاید بتوان 
ع در شـو خ ،کامل و مطلـوب صلوة اقامۀ از سویی الزمه یکدیگر برشمرد؛ با این توضیح که 
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در مقابـل پروردگـار دانسـت     شعتوان خا از سوي دیگر کسی را میو  مقابل پروردگار است
فـرائض   ۀفرمـانبردار باشـد و اقامـ   صلوة س آنها اقامه أدر رو الهی هاي که نسبت به دستور

چنین افرادي در قرآن خاشـعین معرفـی   باشد. براي او سنگین و گران نالهی و به ویژه نماز 
نشـینی   آیـی هـم   عالقۀ الزم و ملزومیت از بـاهم  و خشوع بهصلوة رض طبق این ف اند. شده

  .رندبرخوردا

  حفظ
حفظ در لغت ضد نسیان و به معناي نگاه داشتن چیـزي در خـاطر و غفلـت نکـردن از آن     

داند که در آن حالت فهم و درك بـا آرامـش بـه     حفظ را حالتی از نفس می راغب 100.است
همچنین گاهی به معنی خودداري و ضبط نفـس و   حفظ 101.شود رسد و تثبیت می نفس می

  102.مقابل نسیان است
بدین لحاظ  ودل و زبان است  یادآوري چیزي در ذهن، ذکر نیزپیش از این گذشت که 

گیرد. همین تقابل میان حفظ و نسـیان نیـز    قرار می هم مقابل نسیان و هم مقابل غفلتذکر، 
از برخی جهات با یکدیگر تشابه معنـایی دارنـد و از   ذکر و حفظ وجود دارد. بر این اساس 

گیرند. از طرف دیگـر ذکـر و حفـظ     میبر محور جانشینی در یک حوزة معنایی قرار رو  این
؛ گیرنـد  مـی قرار صلوة معنایی  ةنشینی در حوز بر محور همصلوة آیی با واژة  هر دو در باهم

 و نمـاز وسـطا   یتان بر نمازها ؛...لوةِ الْوسطَیلصوا حافظُواْ علَی الصلَوات«فرماید:  خداوند می
: مراد مواظبـت و مراقبـت   گوید این آیه میدر توضیح  طریحی ).238بقره: .(»محافظت کنید

بـاال بـودن    دلیـل حفظ نماز وسطی بـه  تأکید بر از نماز و ضایع نکردن اوقات نماز است و 
نشینی کنار یکـدیگر   آیی هم در باهم صلوةمومنون حفظ و سورة  9 ۀ. در آی103شأن آن است

م علـی   «اند:  قرار گرفته الَّذینَ هـظُونَ  ویحـاف هِملَوات و کسـانی کـه بـر نمازشـان محافظـت      ؛ صـ
با رعایت شـرایطی از جملـه محافظـت    منانی است که ؤاین آیه در وصف م .)9مؤمنون: (»کنند می

 به مقتضاي ایمانشـان بـر نمـاز   واقعی منان ؤم . طبق آیات قرآنیابند به رستگاري دست میبر نماز 
انَّ الصلوةَ تَنْهی عنِ الْفَحشـاء  «: کند ها حفظ می را از زشتی کنند و نماز نیز ایشـان  محافظت می

  ».دارد منان] را از فحشا و منکر باز میؤنماز[م همانا ؛)45(عنکبوت: ..و الْمنْکرِ
نشینی در یـک حـوزة    بر محور هم» حفظ«ژة با وا» صلوة«واژة آنچه گذشت با توجه به 
  گیرند. معنایی قرار می
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  صبر
. راغـب صـبر را   104از جزع و زاري اسـت داري و خودداري  شتنیبه معنی خودر لغت  صبر

کنـد،   و از آنچـه عقـل وشـرع اقتضـا مـی      کند می بر آنچه عقل و شرع حکمداري  خویشتن
  105دانسته است.

در طبق برخی روایات مراد از صـبر  ب هفتاد بار تکرار شده است. ین واژه در قرآن قریا
نوعی  ْروزه است که خود 106»واستَعینُواْ بِالصبرِ والصالَةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَی الْخَاشعینَ«آیۀ 

. 108صبر بر معصیت و صـبر در طاعـت  ، مانند داردصبر اقسامی  107 .باشد داري می خویشتن
انَّ ذلک منْ «... د: یفرما قرآن دربارة التزام به صبر می .ن فضائل اخالقی استیتر از مهم صبر

یعنی صبر از کارهاي بسیار مهم اسـت کـه بـه عزمـی      ).43: ي؛ شور17لقمان: (»عزْمِ الْاُمورِ
کسب این فضیلت اخالقی ـ مانند سـایر فضـائل ـ بـه تـوفیقی از جانـب         استوار نیاز دارد. 

و صـبر   ؛واصبِرْ وما صبرُك الّا بِـاهللاِ... «فرماید:  میکه خداوند  دگار متعال نیاز دارد؛ چنانپرور
  .)127(نحل: »نیست[میسر] کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا 

بِرُوا  «...فرمایـد:   اسـت. خداونـد مـی    و اطاعـت  صبر، صبر در عبادت یکی از اقسام اصـ
 بربندگی و اطاعت خداوند شـکیبا داریـد  تن را به طور انفرادي خویشهم  یعنی ؛»وصابِرُوا...

عمـران:   آل».(هـا اسـتقامت نماییـد    جمعی بر تحمل مصـائب و دشـواري   و هم به طور دسته
م: یمـر (»عبادت خـدا صـبر کـن    ايبر ؛واصطَبِرْ لعبادته«فرماید:  و در جاي دیگر می 109)200
طَبِر علَیهـا   وام«فرماید:  می اي دیگر در آیه ).65 اصـلوةِ و لَک بِالصـدر آیـه   )132 طـه: ».(...رْ اَه

ات را به نماز امر کنی و هم خود دربارة آن صبر کنی.  هم باید خانواده کید شده کهأمذکور ت
شاید این تأکید دربارة نماز از این جهت باشد که تمام مسلمان در این امر بـه رسـول خـدا    

نهادینه شود و البته صبري کـه بـراي   ر نماز در جامعۀ مسلمانان اقتدا نمایند وبدین وسیله ام
 عـاقبتش نیکـو  ، و التزام به سـایر واجبـات الهـی باشـد    صلوة  ۀرضاي خداوند و همراه اقام

والَّذینَ صبرُوا ابتغآء وجه ربهِم واَقاموالصلوةَ : «در پی داردو سعادتی جاودانه را  خواهد بود
سـانی  و ک ؛وعالنیۀَ ویدرءونَ بِالْحسنَۀَ السیئَۀَ اُولئک لَهم عقْبی الدارِ اًمما رزقْناهم سرّ فَقُواواَن

آنچـه روزیشـان    کردند و نماز برپا داشـتند و از  صبرکه براي طلب خشنودي پروردگارشان 
از فرجام خوش سـراي بـاقی   ، زدایند دادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدي را با نیکی می

  )22(رعد: .»شان است آن
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فرماید در کارهاي خـود از صـبر و نمـاز     قرآن میطباطبایی حکمت اینکه  عالمهبه باور 
یاري بجویید؛ این است که استعانت در جایی است که انسـان بـه تنهـایی نتوانـد از عهـدة      

سـتن در مشـکالت و   مشکالت برآید و چون در واقع مددکاري جز خدا نیست، یـاري خوا 
امور مهم، همان مقاومت و پایداري در برابر مشکالت با اتصال به خـدا و توجـه کامـل بـه     

 ؛نـد ا چراکه این دو بهترین راه پیـروزي بـر مشـکالت   اوست و این همان صبر و نماز است. 
نماز،  آوردن به خدا و پناه بردن به او با اداي روي کند و را کوچک می بزرگ صبر مشکالت

در  صـلوة بـه هـر صـورت صـبر و      )11مـریم:  کنـد.(  و بیدار می زندهرا در انسان وح ایمان ر
  گیرند. نشینی با هم در یک حوزة معنایی قرار می هم

  محراب
ب است. یمحراب در لغت به معناي صدر خانه و باالترین موضع آن است و جمع آن محار

 . ایـن واژه رین مکان در مسجد استچراکه باالت؛ مقام امام در مسجد را مردم محراب گویند
محاریب بنی اسرائیل مساجدشان بوده که در  .س نیز استعمال شده استلدر مورد صدر مج

شناسـان گـاهی در قـرآن از     . به باور برخی لغـت شدند نشستند و براي نماز جمع می آن می
راب  فَخَرَج علی قَومه منَ: «محراب براي اشاره به مسجد استفاده شده است حـیعنـی   ؛...»الْم

راغب محراب از مـادة حـرب بـه معنـی      عقیدة به 110.از مسجد به سمت قومش خارج شد
محراب را که جایگاه  شناسان و مفسران معتقدند لغتجنگ و کارزار اخذ شده است. برخی 

گویند که محل جنگ با شیطان و هـواي نفـس اسـت. و     نماز است از آن جهت محراب می
صدر مسجد را نیز که پایه و اساس مسجد و جایگـاه  ، نه را محراب گویندکه صدر خا چنان

ی      «فرماید:  خداوند می 111.نامند امام است محراب می لّی فـ یصـ مقـائ و هـ کـۀُ والئالْم تْهفَناد
[زکریـا] را نـدا دادنـد در حـالی کـه ایسـتاده در محـراب نمـاز          پـس مالئکـه   ؛...الْمحرابِ

. برخـی  112در این آیه محراب به مسجد نیـز تفسـیر شـده اسـت     )39ان: عمر آل(.»خواند می
محل جنگ بـا  تمام مسجد،  اند؛ زیرا دانسته محراب را تمام مسجد پژوهان به این اعتبار قرآن

  113شیطان است.
: که جمع محـراب اسـت، یـک بـار بـه کـار رفتـه اسـت        » محاریب«در قرآن کریم واژة 

هـا   خواسـت از معبـدها و تمثـال    هر چـه مـی  ؛  ...اریب و تَماثیلَیعلَمونَ لَه مایشاء منْ مح«
شـریف و   برخی مراد از محاریب در این آیه را، بیـوت  )13سبا: (»کردند. برایش درست می
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 114انـد  شود، دانسته قصرهایی که در آن عبادت میمساجد و  مقدس و برخی آن را به معناي
ی معتقد است که ی. عالمه طباطبا115را گویندهاي شریعت  و بنا به قول مرحوم طبرسی، خانه

  116جایگاه عبادت را محراب گویند چه در خانه و چه در مسجد.
گیرد. گـاهی   در یک حوزه قرار میصلوة نشینی با واژه  واژة محراب در همحاصل اینکه 

   .رود است به کار میصلوة مسجد که جایگاه  معنايعالقۀ ظرف و مظروف به  هنیز مجازاً ب
با از سویی  واژه اینبه لحاظ معنوي ارتباط عمیقی دارند. صلوة محراب و واژة بنابراین 
در یک حـوزة  با هم رابطۀ جانشینی دارد و این سه صالة واژة و از سوي دیگر واژة مسجد 

واژة  117»و هـو قـائم یصـلّی فـی المحـراب     «آیـۀ   این طبـق  گیرند. عالوه بر معنایی قرار می
  نیز برخوردار است. رابطۀ هم نشینیاز ة صالمحراب با واژة 

،  بررسـی مـورد  واژگان انتخـابی  با بر محور جانشینی را  صالةحوزة معنایی زیر نمودار 
  .دهد نشان می

  
  
  
  

  گيري نتيجه
افروختـه، تعظـیم و   است. مشتقات این ماده در معناي دعـا، آتـش   » صلو«از ریشۀ صلوة . 1

  اند. عبادت مخصوص به کار رفته
در معنـاي عبـادت مخصـوص بـه      صلوةواژة  کاربردپیشینه طبق برخی شواهد تاریخی، . 2

ـ بـا    صـلوة واژة گردد. این شـواهد حـاکی از آن اسـت کـه      بازمیها پیش از اسالم  سال
سـریانی  ، ي آرامیها در زبان ه معناي نوعی نیایش و عبادتباندکی اختالف در هیئت ـ  
  و عبري وجود داشته است.

و  تندشـناخ  معناي عبادت مخصوص می بهرا صلوة  ،عصر نزول نِا. عرب جاهلی و مشرک3
ماندند، بلکه تنها شـکل   مبهوت نمی، در نخستین آیات وحی صلوةاقامۀ به با شنیدن امر 

  اقامه نماز در آیین اسالم براي آنان تازه و ناشناخته بوده است.

 صالة

 صبر

 اقامه

 خشوع

 ایمان
 رابحم

 حفظ
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نسـک بـر    و تسبیح، ذکرذکر، دعا، در قرآن با واژگان بسیاري چون » صلوة«واژة کانونی  .5
  گیرد. میمحور جانشینی در یک حوزة معنایی قرار 

رکوع، سجود، قیام و قنـوت رابطـۀ جزءواژگـی برقـرار     واژگانی چون با  صلوة. میان واژة 6
اره به صـلوة اسـتفاده شـده    ها در قرآن براي اش است و به همین سبب گاهی از این واژه

  است.
کـل  . ایـن واژه  دارد، ذکـر اسـت   رابطۀ جانشـینی که با صالة  هایی ترین واژه مهمیکی از . 7

ست و ذکـر  و یاد خدا ذکر صلوة . هدف از اقامۀدهد را پوشش می صلوةدستگاه معنایی 
ام چون تسبیح، دعا، نسک، رکوع، سـجود، قیـ   هایی هواژ. استصلوة نیز روح و حقیقت 

  است. ذکر با ذکر دارند و جان نامۀ همۀ آنها عمیقیو قنوت نیز پیوند معنایی 
اي از افعال و اذکار خشک و بی روح اشاره  در نظام معنایی قرآن صرفاً به مجموعه صلوة. 8

و  اقامه، خشـوع، حفـظ   ذکر، ایمان، هایی مانند واژه نشینی با در هم ندارد، بلکه این واژه
  مفهوم عمیق و متعالی برخوردار گشته است.از  مشتقات آنها

یابـد و در جایگـاه قـویم خـود قـرار       بینی قرآنی در کنار ایمان معنـا مـی   در جهانصلوة . 9
توان یکـی از ثمـرات و لـوازم مهـم ایمـان       را میصلوة گیرد. طبق آیات قرآن، اقامۀ  می

  برشمرد.
هـاي   ي و فـالح در تمـام صـحنه   در کنار صبر دو عامل مهم پیروزصلوة را . آیات قرآن، 10

  اند. دشوار زندگی قلمداد کرده
روند. روح نماز خضـوع و خشـوع در    از اجزاي اصلی نماز به شمار می رکوع ده و. سج11

رو در برخـی آیـات قـرآن ـ از      یابد؛ از ایـن  مقابل خداست که در همین افعال تجلی می
  .اند به کار رفتهصلوة ها براي اشاره به  باب ذکر جزء و ارادة کل ـ مشتقات این واژه

حـوزه بـر محـور     هـاي هـم   بـا سـایر واژه  وة صـل حاصل اینکه بررسی پیوندهاي معنایی  .12
حـوزه   هـاي هـم   بـا سـایر واژه  صلوة نشینی حاکی از پیوند معنایی عمیق  جانشینی و هم

کامالً تحت تـأثیر کلمـات مجـاور خـود و     صلوة است. این پیوندها باعث شده که واژة 
مـایز و  بینـی قرآنـی بـا معنـایی مت     مجموعۀ نظامی که در آن دارد قرار بگیرد و در جهان

  متعالی از آنچه در عصر جاهلی مطرح بوده به حیات خود ادامه دهد.
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
) است Semantic fieldsي معنایی( اي برخوردار است؛ مسألۀ حوزه موضوعاتی که در معناشناسی از اهمیت ویژه. یکی از  1

)از سوي گروهی از دانشمندان آلمانی و سوئیسـی بـه ویـژه    Humboldt) و هومبلت (Herderآراي هردر ( که با توجه به
) بـا  Weisgerberقرن بیستم معرفی شد و با آراي وایزگربر () در دهۀ دوم و سوم Porzig) و پورتْسیگ (Ipsenایپسن (

هـا در یـک    بنـدي واژه  اي انسجام یافت. اشتراك در یک شرط الزم، سبب طبقه هاي معنایی یا نظریۀ حوزه عنوان نظریۀ حوزه
وع عبـادات بـه   ، حج و جهاد همه در این جهت مشـترکند کـه از فـر   صلوة، زکوةهاي  گردد؛ براي مثال واژه حوزة معنایی می

به دلیل نداشن چنـین  » کفر«جاي داد؛ ولی مثالً واژة » حوزة معنایی عبادات«توان آنها را در  آیند؛ از این جهت می حساب می
دهنـد؛   ویژگی در این حوزة معنایی خاص جاي ندارد. اعضاي یک حوزة معنایی، واحدهاي یک نظام معنایی را تشـکیل مـی  

، ص درآمدي بر معناشناسیآیند. (ر.ك: کورش صـفوي،   حوزه به حساب می ی مشترکشان همچنین واحدهایی به دلیل ویژگ
189 - 190( 

توانند  ها در یک واژگان می توانند جایگزین هم شوند. مترادف گردد که می هایی مشخص می . رابطۀ جانشینی با مطالعه واژه 2
واژگان زبان به دست دهد. اقالم واژگانی بـه شـرطی متـرادف    هاي باارزشی در مورد روابط جانشینی یک واژه با دیگر  بینش
هیکو  دیگر قرار گیرند. (ر.ك: توشی شوند که بتوانند بدون ایجاد تغییري عمده در معناي جمله به جاي یک معنا) دانسته می (هم

  ) 106 ، صدرآمدي بر معنی شناسیو کورش صفوي، 196، صساختمان مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآنایزوتسو، 
آیی  هم با« شود که آن را  منجر می» آیی  با هم«نشینی به نوعی  هاي بنیادین مشترك بر روي محور هم ها با ویژگی . وقوع واژه 3

گیرد که براي اهل زبان  نشینی در کنار هم قرار می آیی، فعلی یا صفتی بر روي محور هم هم گونه از با نامیم. در این می» نشینی هم
  )198 -197، ص درآمدي بر معنی شناسییین شده است. (ر.ك: کورش صفوي، از پیش تع

اي با عنوان  نامه در پایان ؛ براي نمونهبا مفاهیمی مانند زکات به صورت جزئی و موردي بررسی شده است ةصال ۀرابط . البته 4
سرّ پیوند نماز و «اي با عنوان  نامه پایان ) و نیز1373(محمد قاسمی، دانشگاه تهران، » از دیدگاه آیات و روایات ةصالصبر و «

آن دو  و ارتبـاط  ةصـال بـه معنـاي صـبر و     ) مبحثـی 1381(محمدتقی آقامیري، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، » زکات در قرآن
 .اختصاص یافته است

؛ و طریحـی،  464، ص16، جالعـین ؛ خلیل بن احمد فراهیدي، 285، صمفردات فی غریب القرآن. ر.ك: راغب اصفهانی،  5
 .631، صمجمع البحرین

 .274، ص6، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوي، 6

المفردات فـی غریـب   (راغب اصـفهانی،  » ةالموقدالصالء الذي هو ناراهللا  ةالعبادصلّی الرّجل اي انه ازال عن نفسه بهذه « .7
 .)285، صالقرآن

یحضُرُ وقْتُها إِلَّا  ةٍما منْ صلَا قَالَ قَالَ قَالَ سمعت أَبِی یحدثُ عنْ أَبِیه سنَانٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه الصادقِ عنْ عبد اللَّه بنِ .8
ا بِصئُوهفَأَطْف ورِکُملَى ظُها عوهتُمقَدی أَوالَّت کُمیرَانوا إِلَى نيِ النَّاسِ قُومدنَ ییب لَکى مکُمنَادالمجلـس   ،أمالی الصـدوق ؛ (لَات

 ).73، ص496، ص الخامس و السبعون
  .538، ص»ةاحد هما النار و ما اشبها من الحمی و االخر جِنس من العبادالصاد و الالم و الحرف المعتل، اصالن . «9

(ابـن منظـور،    »لما فیها من تعظیم الرب تعالی و تقدس ةالمخصوصه صال ةالتعظیم، وسمیت الصال اللغۀقیل: اصلها فی « .10
  ).464، ص14، جلسان العرب

  .268، ص 1، جالبحرین مجمع. ر.ك: الطریحی، 11
12. Diachronic 
13. Synchronic 

  .196، ص شناسی درآمدي بر معنیو کورش صفوي،  39ـ  38، ص خدا و انسان در قرآنهیکو ایزوتسو،  . ر.ك: و توشی14
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  .16ـ  15، ص زبان و تفکر. ر.ك: محمدرضا باطنی، 15
  .416و  346شناس، ص  محمد حق ، ترجمۀ علیشناسی تاریخ مختصر زبان. آر. چ. روبینز، 16
  .418. همان، ص 17
 .385، ص14، جالمیزانمحمدحسین طباطبایی، . سید18

 .293ایی، ص ، ترجمه: فریدون بدرهواژگان دخیل در قرآن. آرتور جفري، 19
 .293ـ  294. ر.ك: همان، ص20
  .77. ر.ك: همان، ص21
  .465، ص14، جلسان العرب. ابن منظور، 22
گویند به دلیل اشـعار   قمري) از شعراي سدة اول هجري است. می 90بن جندل النمیري (متوفاي  معاویۀ. عبید بن حصین 23

اند که شترچران بوده  اند او را از این جهت راعی لقب داده متعددي که در وصف شتر سروده ملقب به راعی شده و برخی گفته
  )189ـ 188، ص 4، ج اعالمر.ك: زرکلی، نمیر بوده است. ( نشینان بصره و از قبیلۀ بنی است. او از بیابان

 .465، ص14، جلسان العرب. ابن منظور، 24

 .273ـ  275، ص6، جالتحقیق فی کالمات القرآن الکریم. ر.ك: حسن مصطفوي، 25
 اند. براي نمونه له به عالقۀ تشببه تعریف کرده . برخی دانشمندان علوم ادبی استعاره را استعمال لفظ در غیر معناي موضوع26

شود  ق) در اسرار البالغه به این نکته اشاره دارد که در ساخت استعاره، نام اصلی شیء از آن جدا می 474عبدالقاهر جرجانی م
گردد. به اعتقاد وي در برقراري پیوند استعاره، رعایت شباهت ظاهري و ارتباط عقلی مهم است و  و نام دومی جایگزین آن می

آید. آنچه میان معناشناسان براي معرفی استعاره تاکنون متداول بوده است، چیزي بیش  دید میاستعاره بر اساس همین تشابه پ
) نیـز بـراي معرفـی چگـونگی     Jakobsonاي است که یاکوبسـن (  از گفتۀ عبدالقاهر جرجانی نیست و این دقیقا همان نکته

دیگر از روي محور جانشـینی و برحسـب تشـابه.    اي  اي به جاي نشانه دهد؛ یعنی انتخاب نشانه عملکرد استعاره به دست می
 )266، ص شناسی درآمدي بر معنی(ر.ك: کورش صفوي، 

ترین روابط مفهومی است که از دیربـاز مـورد بحـث و بررسـی      شده ) یکی از شناختهsynonymyمعنایی ( . ترادف یا هم27
معنا به  شود که اگر دو واژة هم عنایی چنین گفته میم دستورنویسانِ ادوار مختلف قرار گرفته است. معموال به هنگام تعریف هم

معنایی مطلق در هیچ   آید. باید توجه داشت که هم جاي یکدیگر به کار روند، در معنی زنجیرة گفتار تغییري عمده حاصل نمی
ن به جاي یکدیگر به توان یافت که در تمامی جمالت زبان بتوانند بطور یکسا اي را نمی زبانی وجود ندارد؛ یعنی هیچ دو واژه

  )106، ص شناسی درآمدي بر معنیکار روند و تغییري در معنی آن زنجیره پدید نیاید. (ر.ك: کورش صفوي، 
 .344، ص3، جقاموس قرآن؛ 315، ص1، جمفردات. راغب اصفهانی،  28

  ، باب فضل الدعاء.466، ص 2، جکافی. کلینی، 29
 .279، ص1، جمجمع البیان. ر.ك: طبرسی، 30
  ، ذیل همین آیه شریفه.62، ص4.ك: همان، ج. ر31
، (سیدمحمدحسـین  والمراد بالدعاء، السجده لکونها اظهر مصادیق العبادة الو الصلوة بنا انها تتضـمن السـجود هللا سـبحانه   . 32

 .)50، ص20، جالمیزانطباطبایی، 

 .346، ص5، جالعین؛ فراهیدي، 308، ص4، جلسان العرب. الذکر: الحفظ للشئ، 33

 .104ـ  103، ترجمه: مهدي محقق، صوجوه قرآن. ر.ك: التفلیسی، 34
 .104ـ  103. همان، ص35

 



   ۱۰۳ در قرآن صلوة يمعناشناس

                                                                                                        
 .310، ص4، جلسان العرب؛ ابن منظور، 346، ص5، جالعین. خلیل بن احمد فراهیدي، 36
 .498، ص2 ج ،الکافی. الکلینی، 37

 اهللا) ةعباد. (واصله المرّ السریع فی 392، صمفردات. ر.ك: راغب اصفهانی، 38

 .366، ص2. و الطریحی، مجمع البحرین، ج36، ص21، ججامع البیان عن تأویل آي القرآنجریر، الطبري،  . ابن39

 .459، ص8، جمجمع البیان. طبرسی، 40

  .270، ص 2، جالبرهان فی علوم القرآن. ر.ك: زرکشی، 41
؛ مرحوم طبرسی این قول را به عنوان یکی از اقوال ذیل این آیه شریفه آورده است. »یقال فرغت من سبحتی: اي صالتی. «42
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