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مفهومشناسی استخفاف و اضاعه نماز و تهاون نسبت به آن
*

سیدمحمود طیب حسینی

**

مریم جوالیی

چکیده
یکی از آسیبهای جدی موجود در حوزه تبیین معارف دینی که گاه زمینهه تحریهف در
معارف دین را پدید میآورد برداشت سطحی از برخی واژگان موجهود در احادیهث اسهت.
یکی از این موارد واژگان استخفاف ،تهاون و اضاعه در مورد نماز اسهت .در م الهه حاضهر،
برداشت بسیاری از نویسندگان ه که در جامعه رواج زیادی یافته است ه  ،مبنهی بهر اینکهه
م صود از استخفاف ،اضاعه و تهاون نماز ،تأخیر نماز از اول وقت و عدم شهرکت در نمهاز
جماعت است ،ن د شده و اثبات شده که اوالً اسهتخفاف ،تههاون و اضهاعه گرههه از ن هر
مفهومی تفاوت دارند ،اما از ن ر مصداقی مترادف بوده ،تعابیری متفاوت از یک ح ی هتانهد.
ثانیاً با توجه به سیاق روایات مشتمل بر این اصطالحات ،اسهتخفاف و اضهاعه نمهاز ،حهرام
وگناه کبیره است؛ در حالی که ترک آداب و م دمات نماز و بجا نیاوردن آن در اول وقهت و
به صورت جماعت ،اموری مستحب بوده و نمیتواند مصداق این سهه واژه قهرار گیهرد .در
نتیجه ،م صود از سه اصطالح یاد شده بجا نیاوردن نماز در وقت و بیمباالتی نسبت بهه ادای
نماز و قضاء کردن آن است .ثالثاً با توجه به فضاشناسی صدور روایات ،میتهوان از مفههوم
اولی این سه اصطالح الغای خصوصیت کرده ،مصادیق آن را به ههر نهوک کوتهاهی کهه بهه
ح ی ت و روح نماز آسیب رساند قابل تعمیم دانست.

واژگان كلیدي
استخفاف نماز ،اضاعه نماز ،سبک شمردن نماز ،قضاء کردن نماز ،ترک نماز.
دریافت1397/5/15 :

تأیید1397/7/16 :

* دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.
** دانشجوی دکتری دانشکده اصول دین.

بیان مسأله
در روایات فراوانی ،مؤمنان از استخفاف نماز برحذر داشته شدهاند .درباره اینکه مقصود

از استخفاف نماز چیست ،در روزگار ما گااه برداشاتهاا ییار دقیقای شاده اسات .حتای
گاهی در آثار که به طور علمی و رسمی در خصوص نماز و ترویج آن از سو محققاان
و مراکز علمی منتشر شده این برداشت دیده مایشاود؛ مال ا نویساندها باا اساتناد باه یا
روایت ییر معتبر و مرسل ،ترک نماز اول وقت را مصداق استخفاف دانساته اسات (جمعای
از نویسندگان1392 ،ش ،ص39؛ حائر پور1392 ،ش ،ص.)130
دیگر نوشاته اسات «آن کاه نمااز را از رو سساتی و اساتخفاف ،تارک کناد فاسا
وگناهکار است .بدون تردید سب

شمردن نماز ،گناهی است بس بزرگ .بنابراین ،شناخت

مصادی آن الزم است» .این مؤلا

سا س تارخیر نمااز ،عادم رعایات آدا ،نمااز ،فاراه

نکردن مقدمات نماز و ندانستن معانی نمااز را از مصاادی اساتخفاف نمااز برشامرده اسات
(رضوان طلب1388 ،ش ،ص.)169-170
نویسندها دیگر آماده نشدن برا نماز ،قبل از فارا رسایدن وقات آن ،یاا انناام نادادن
آدا ،نماااز را مصااداق تواااون و سااب

شاامردن نماااز دانسااته اساات (وحیااد 1390 ،ش،

ص )88و محققی دیگر آورده است «تضییع میتواناد مصاداقوا ناازلتار از قبیال عادم
اهتمام ییر موجه به امور چون اقاماه نمااز در اول وقات ،اقاماه آن باه جماعات و...داشاته
باشد» (محمد ر شور 1392 ،ش ،ج ،2ص.)727
القا این برداشت از استخفاف نماز سبب شده است که بسیار از مبلغان ،گویندگان و
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مروجااان معااارف دیناای درباااره نماااز کااه مو ا تاارین رکاان عملاای اس ا م اساات سااه وا ه
«استخفاف»« ،تواون» به معنا سب
بااه کااار باارده و ضاامن تفکیاا

شمردن نماز و «إضاعه» به معنا تضییع نماز را فاراوان
میااان تاارک نماااز و سااب

شاامردن آن و بااا نگاااه نساابتاا

سختگیرانهتر برا عموم مؤمنان ،سه تعبیار «اساتخفاف نمااز»« ،تضاییع نمااز» و «توااون»
نسبت به نماز را ناظر به عدم رعایت آدا ،ایلب استحبابی و سب

شمردن نماز دانستهاند.

در با ،پیشینه بحث باید گفت که با جساتوجاویی کاه انناام گرفات تااکنون نوشاته
مستقل و یا مقالها علمی در راستا تحلیل و بررسی مفووم و مصداق این ساه مصاحلد در
قرآن و روایات ،ترلی

نشده است .برداشتها وتعیین مصداقوا یاد شده نیز نادرسات و یاا

دستک  ،ییر دقی و قابل نقد به نظر میرسد .مقاله حاضر در صدد است معنا و مفووم این
سه مصحلد را در منابع لغت و روایات تحقی کرده و برداشت نویسندگان از جمله ماوارد
که به آن اشاره شد را بر اساس آن ارزیابی کند.
ضرورت بازپژوهی در واژههای کلیدی احادیث

 .1یکی از مباحث مو در فو احادیث ،فو صحید معنا یریبالحادیث یاا مفاردات
الفاظ احاد یث است .در این زمینه ،نخستین گاام آن اسات کاه محقا از حمال کلماات بار
معانی مرتکز در ذهن خود پرهیز کرده و باه کتاب یریابالحادیث و یاا کتاب معتبار لغات
مراجعه کند و الفاظ را محاب فوا عارف ماردم عصار پیاامبر و صادور احادیاث معناا کناد
(مسعود 1384 ،ش ،ص .)74بوره نگرفتن صحید از کتب لغت و یریبالحادیث چاه بساا
موجب فو ناقص یا نادرست حدیث و در نوایت انتقال یلط معاارف حادیث باه مخاطباان
میگردد .چه بسیار خحاهایی که در فوا احادیاث اهالبیات

رخ داده و اماروز روشان

و مشاااوورترین کتاااب یریااابالحااادیث عبارتناااد از «الفاااائ » زمخشااار « ،النوایاااه فااای
یریبالحدیث» و «االثر» از ابن اثیر جزر (م 606ق) و «منمع البحرین» از طریحی است.

1

 . 2برا تحقی در مفردات الفاظ احادیاث بایاد باه یکای از دو روش ذیال عمال کارد
روش نخست ،مراجعه به کتب لغت و یریاب الحادیث و نظیار اینواا و اعتمااد باه آنواا .ایان
روش کارآمد ،سریع و در مورد اکلر کلمات احادیث ساودمند و بارا عماوم محققاان نیاز
قابل استفاده است .شیوه دوم که میتوان از آن به شیوه اجتوااد تعبیار کارد آن اسات کاه
محق ع وه به مراجعه به کتب لغت و ترمال در اساتعماالت عار ،نسابت باه وا ه موضاو
تحقی  ،از روایات مشتمل بر آن وا ه نیز به صورت موضوعی بوره گیارد و اگار آن وا ه در
قرآن منید نیز به کار رفته از کاربرد قرآنی آن وا ه نیز بوره گیرد و باألخره با ترمل در همه
قرائن متنی اع از قرائن متصل و منفصل و قارائن خاارج ماتن بارا فوا دقیا وا ه تا ش
کند .جمع هر دو روش گرچه دشوار و وقاتگیار اسات ،اماا نتیناه حاصال از آن در فوا
 .1برای آگاهی از کتب غریب الحدیث ر.ک :مسعودی« ،سیرر دیدنیغ غرییب الحیدیث» ،فصیناام لنیوح ییدیث،
ش ،13ص.93-102
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شده که منشر آن فو یلط و نادرست معنا کردن الفاظ احادیث بوده است .از جمله بوتارین
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معنا حدیث ایلب دقی تر و قابل اعتمادتر اسات .بناابراین ،شایساته اسات بار فوا معناا
کلمات یریب احادیث همزمان با مراجعه به کتب لغت معتبار و یریابالحادیث ،از تحقیا
موضوعی در روایات ه خانواده نیز یفلت نشود.
بر این اساس ،در مقاله حاضر به منظاور کشا

معناا ساه وا ه یااد شاده در روایاات،

ع وه بر مراجعه به کتب لغت معتبر ،از منموعة روایاات مشاتمل بار ایان وا ههاا نیاز بواره
گرفته و در با ،اضاعه نماز از سخن مفسران نیز مدد میگیری .
 .1استخفاف

در روایات فراوانی با تعابیر مختل  ،مسلمانان از استخفاف نماز برحذر داشاته شادهاناد.
از جمله در روایت مشوور و صحیحی از امام صادق
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

نقل شده است که فرمود

 :لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنن استنتَفَ ب صلَنلَاتِهِ وَ لَنا یَنردُ عَلَنیَ

الْحَوتضَ لَا وَ اللَّهِ ،لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَربَ الْمُستکِرَ وَ لَا یَردُ عَلَیَ الْحَنوتضَ
لَا وَ اللَّهِ» (کلینی1429 ،ق ،ج ،6ص)400؛ رسولخدا

فرمود :کسی کنه

صه نمازش استففاف ورزد صه شفاعت من نمیرسند و صنه خندا قسنا کننار
حوض [کوثر] صر من وارد نفواهد شد .صه شفاعت من نمیرسد کسنی کنه
مستکننده صنوشد و صه خدا قسا کنار حوض [کوثر] صنر منن وارد نفواهند
شد.

در این روایت ،کسی کاه نمااز را خفیا

شامارد از شافاعت رساول خادا

محروم شمرده شده ،ضمن آنکه چنین فرد ه ردیا

باا شاار ،خمار ها شامرده شاده

مطالعات فقه معاصر
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است.

معنای استخفاف در لغت

برا فو معنا استخفاف ،ابتدا آن را در فرهنگ عر ،بررسی میکنی « .استخفاف» از
ماده «خف » متضاد «ثقل» ،به معنا سبکی و سب

شدن است که این سبکی ها در ماورد

اجسام به کاار مایرود و ها در ماورد عمال و عقال (ابان منظاور1414 ،ق ،ج ،9ص .)79
هنگامی که به با ،استفعال رود معانی مختلفی مییاباد از جملاه باه معناا ساب
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و آل او

شامردن

چیز  ،در آیه تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ( ...نحل()80 )16؛ آنوا (پوست
حیوانات که با آن خانه و چادر سااختهایاد) را ساب

ما شامارید در روز کاوو و در روز

اقامت (قرشی1412 ،ق ،ج ،2ص  .)266در این آیه مقصود از «اساتخفاف» ،ساب

شامردن

ماد در مورد اجسام است ،در مقابل سنگین بودن و سنگین شامردن (طریحای1375 ،ش،
ج  ،5ص  .)48از دیگاار معااانی «اسااتخفاف» چیااز را خااوار و باای اهمیاات شاامردن اساات؛
«اسْتَخَ َّ ف نٌ بحقی»؛ یعنای ف نای حا مارا کا و خاوار شامرد و از ادا آن خاوددار
میکند (ابن منظور1414 ،ق ،ج ،9ص .)80از دیگر معانی ایان صایغه ،ساب
«اسْتَخَفَّه الحَّرَ ُ،وأَخَفَّه»؛ یعنی خوشی او را به سب

سار اسات؛

سر و رفتار جاه نه واداشت و حلا و

بردبار را از او گرفت و «اسْتَخَفَّهُ ف نٌ»؛ یعنی ف نی او را به جوالت واداشت یا کشاند و او
را وادار کرد در انحراف و گمراهی از او دنبالهرو کند (همان) .این معناا در قارآن منیاد
ه آمده است وَاليَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ اليُوقِنُونَ (روم( .)60 )30مقصود آیاه ایان اسات
آنان که یقین ندارند تو را به سب

سرى و انحراف واندارند و در نتینه از آنان پیرو کنای

نگوداشتن ،آمده است» .قرآن منید در وص

فرعون گوید

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ( ...زخرف()54 )43؛ یعنای و بباا تبلیغاات باطال خاوی ]
قوم

را بیمقدار کارده و در جوال نگاهدا شات ،پاس آناان محیاع او شادند (ابان منظاور،

1414ق ،ج ،9ص .)80در این آیه شاریفه «اساتخفاف» در حقیقات باه معناا افاراد قاوم را
تحقیر کردن و در مرتبها از جول نگداشتن است؛ به طور که به آسانی و بادون هرگوناه
مقاومت یا اعتراضی به اطاعت درآیند .بعید ها نیسات کاه معناا «اساتخفاف» در دو آیاه
اخیر یکسان بوده و در هر دو ،دیگر را از رو جوالت و بایارادگای باه پیارو از مسایر
انحراف و گمراهی وادار کردن باشد.

مقصود از استخفاف نماز در روایات

از میان کاربردها مختلفی که در کتب لغت برا «استخفاف» گزارش شد نزدیا

تارین
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(قرشاای1412 ،ق ،ج ،2ص .)267نیااز بااه معن اا «دیگاار را باایمقاادار کااردن و در جواال

و مناسبتترین معنا برا استخفاف نماز ،معنا «استخ ّ ف نٌ بحقای» مایباشاد .چنانکاه
اشاره شد این تعبیر در مورد کسی به کار میرود که پذیرفته است حقی بر عوده اوست ،اما
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نسبت به ادا آن سستی ورزیده و امروز و فردا میکند ،اماا در ماورد کسای کاه از اسااس
منکر آن است که شما حقی بر عوده او دارید به کار نمیرود .بنابراین ،در مورد نماز نیز باه
کسی که از اساس منکار تکلیفای باه ناام نمااز در دیان باشاد ،نمایگویناد نسابت باه نمااز
استخفاف ورزید ،بلکه استخفاف به نماز آن است که بنده مسلمان در ادا تکلی

نماز که

آن را به ملابه ح خدا پذیرفته ،سستی ورزد و گاه آن را ترک کند و گاه بناا آورد و گااه
آن را به بعد از وقت

ترخیر اندازد .طریحی در این باره ذیل ماده «خف » مینویسد

در حدیث آمده است «مَنِ استَخَ َّ بص ته الیَرِدُ علیَّ الحوضَ ال واهلل» ،مقصاود کسای
است که نمااز را ساب

و بای اهمیات بشامارد و باه آن اعتنااء نکناد و باه عناوان شاعائر و

نشانهها الوی بزرگ نشمرد ،همانگونه که درباره کسی که دین خاودش را ساب

شامرده

به دستورات آن اعتناء نکرده و از اننام آنوا سر باز میزند ،گویند «اِساتخ ّ بدیناه»؛ یعنای
را سااب

دیاان
صادق

شاامرد و نساابت بااه دسااتورات آن باایاعتنااایی کاارد .نیااز در حاادیث امااام

آمده است «إنّ شَفاعتنا التَنالُ مستخفاا بالصّ ة»؛ یعنی کسای کاه نمااز را ساب

بشمارد به شفاعت ما نایل نگردد ،مقصاود آن اسات کاه نمااز را از رو تکاذیب و انکاار،
و حقیر شمارد ،نه اینکه محلقاا نماز را سب

سب

شمارد (أ مستویناا بوا مستحقراا لواا علا

جهة التکذیب و اإلنکار ال محلقاا) (طریحی1375 ،ش ،ج ،5ص .)48ظااهراا منظاور طریحای
از سب

شمردن از رو تکذیب و انکار این نیست که نماز را انکار کناد و باه عناوان یا

واجب و تکلی

دینی ن ذیرفته باشاد ،بلکاه مقصاود ایان اسات کاه آن اهمیات ،جایگااه و

ترکید که شر نسبت به نماز دارد را تکذیب و انکار کند و همین امر سبب شود که نمااز
مطالعات فقه معاصر
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را در وقت خودش و به طور مداوم نخواند؛ زیرا اگر تکذیب و انکار نسابت باه اصال نمااز
باشد ،از آننا که نماز از ضروریات دین است انکار و تکذیب آن موجب خروج از دیان و
کفر میگردد و چنانکه در بحث لغت اشاره شد در ماورد چناین کسای تعبیار «مُساتخ

باه

نماز» به کار نمیرود .روایات فراوان نیز بر کفر چنین فرد داللت دارد.
بنابراین ،در با ،معنا استخفاف به نماز دو ادعا وجود دارد یکی آنکه شاخص ،منکار
نماز نیست ،بلکه آنقدر نسبت به نماز بیمباالت اسات کاه ایلاب در انناام نمااز در وقات
خود سستی ورزیده گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند و گااه در آخار وقات و در شارف
قضاء شدن نماز فاقد شرایط کامل بخواند و گاه شاید در خارج وقت قضاء کند و ادعاا

دوم آن است که مقصود از استخفاف ترخیرانداختن نماز از اول وقت ،عدم شرکت در نماز
جماعت و عدم اننام نماز باا شارایط کامال نیسات .هار دو ادعاا باه صاراحت یاا اشااره در
احادیث اهل بیت

بیان شده است.

نکته مو که باید بر آن ترکید شود آن اسات کاه از روایاات ائماه معصاومین باه دسات
می آید که استخفاف نماز مانند ی

کلی مشک

دارا مراتب است و به حساب مقاماات

مؤمنان ،استخفاف نیز دارا درجات خواهد بود؛ مل ا اساتخفاف نمااز بارا کسای کاه در
ایمان و معرفت در درجه «سلمان فارسی» و یا «زراره» از اصحا ،بزرگ امام صاادق و اماام
باشد ،عدم اهتمام به نماز اول وقت و عدم شرکت در نماز جماعت و عدم اهتماام

باقر

به ادا نوافل و نافله شب باشد و برا افراد که سمتها دینی و ارشاد ماردم را برعواده
دارند همین تقید الزم است ،اما برا تودههایی از مردم مؤمن که از فرهنگ و معرفت دینی
پایینی برخوردارند ،استخفاف به نماز همان معنایی است که در سحور پیشین بیان شد.
در روایت صحیحی ،زراره از امام باقر

قال عند موته لیس منی من اساتخ

بصا ته لایس منای مان شار،

مسکراا ال یارد علایّ الحاوض ال و اهلل» (کلینای1429 ،ق ،ج ،3ص)269؛ نسابت باه نماازت
سستی مورز ،همانا پیامبر

لحظاه مارگ

فرماود از مان نیسات کسای کاه باه نماازش

استخفاف ورزد .از من نیست کسی که مست کننده بنوشد و به خدا قس کنار حوض بر من
وارد نخواهد شد.
اگر خحا ،امام باقر

در این روایت به زراره بوده باشد ،نمیتوان اساتخفاف نمااز را

با توجه به جایگاه ایمانی و معرفتی و  ،به ترک نماز و قضاء کردن آن معنا کرد ،بلکه بایاد
به نماز با ترک آدا ،و شرایط کامل در نظر گرفت.
شواهد تفسیر استخفاف به ترک یا قضاء کردن نماز

در الب

روایات که مؤمنان را از استخفاف نماز برحذر داشاتهاناد مایتاوان شاواهد و

قرائنی میتوان یافت که برداشت یاد شده از معنا استخفاف نماز را تریید میکند .برخی از
این شواهد عبارتند از
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الف) تهدید مستخف به نماز به محرومیت از شفاعت

یکی از قرائن و شواهد تفسیر اساتخفاف در روایاات باه تارخیر اناداختن نمااز از وقات،
روایاتی است که ضمن برحذر داشتن مؤمنان از استخفاف نماز ،آنان را به محاروم شادن از
شفاعت رسول خدا

و اهل بیت آن حضرت در قیامت تودید کرده است .روشان اسات

که اوالا نفی شفاعت نمیتواند به فرد که به هر دلیل نماز خود را از اول وقت خود به میانه
یا آخر وقت ترخیر انداخته ،ناظر باشد؛ در حالی که خود شاار  ،وقات نمااز را موسَّاع قارار
داده تا بندگان در ادا نماز به تکل

نیافتند و معنا ندارد که در ترخیر انداختن باه وساط یاا

آخر وقت ،بندگان چنین مورد تودید و تاوبی و مؤاخاذه قارار گیرناد .از اماام صاادق
منقول است که هر نماز دو وقت دارد و برترین اوقات آن اول وقت آن است «لِكُلِّ صَلَاةة
وَقْتاةنِ وَ أاوَّلُ الْوَقْتِ أافْضاَُهُ» (کلینی1429 ،ق ،ج ،3ص .)274به ع وه در پاارها روایاات،
شفاعت پیامبر شامل م رتکبان گناهاان کبیاره دانساته شاده ،پاس چگوناه ممکان اسات ایان
شفاعت ،شامل حال کسی که نماز خود را از اول وقت به ترخیر انداخته نشاود؟! در روایات
صحیحی از امام کاظ

از پیامبر

آمده است کاه حضارت فرمودناد «إِنَّمَاا شَافَاعَتِی

لِرَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی»؛ همان ا شفاعت من فقاط بارا کساانی اسات کاه گنااه کبیاره انناام
دادهاند ،وگرنه کسانی که نیکوکارند ،نیاز به شفاعت ندارند .حضرت در اداماه فرمودناد
منظور کسی است که گناه کبیره اننام داده ،ولی بعد از آن پشیمان شده است و هماین کاه
پشیمان شد یعنی توبه نموده و مستح شفاعت است؛ زیارا اگار پشایمان نشاود اصا ا ماؤمن
نیست ،بلکه ظال است و به فرموده قرآن ،ظال از شفاعت محروم است (صدوق1398 ،ق،
مطالعات فقه معاصر
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ص.)407
نتینه آنکه استخفاف نماز مورد اشاره در روایات فوق باید ی

فعل حرام باشاد و اگار

کسی نماز را از اول وقت به ترخیر انداخت ،مرتکاب حارام نشاده اسات .در ایان صاورت،
مشمول روایات فوق خواهد بود .بنابراین ،اینکه برخی ترک نمااز در اول وقات را مصاداق
استخفاف به نماز میدانند ،نادرست است.
ب) همطرازی استخفاف نماز با شرب مسکرات

شاهد دیگر بر اینکه مقصود از استخفاف نماز ،ترک نماز در وقت اسات ،ناه تارخیر آن

از اول وقت و ترک برخی از آدا ،نماز ،روایاتی اسات کاه اساتخفاف نمااز را در ردیا
یکی از بزرگترین گناهان ،یعنی شر ،مساکرات قارار داده اسات؛ چنانکاه ابوبصایر از اماام
کاظ

نقل کرده که فرمود «إِنَّهُ لامَّة احْتُضِرا أابِي قاةل الِي يَة بُنايَّ لاةيَناةلُ شافاةعَتاناة مَنِ اسْلتاَاََّّ

بِةلصََّاةةِ وَلاةيَرِدُ عََايْناة الْحَوْضَ مَنْ أادْمَنا هَذِهِ الْأاشْرِبَةا فاقَُْتُ يَةأابَةِ وَ أايُّ الْأاشْرِبَةِ قاةلا كل ُمُسْلكِر»
(طوسی1407 ،ق ،ج ،9ص)107؛ هنگامی که وقت رحلت پدرم فرا رساید باه مان فرماود
فرزندم! هر کس نماز را سب

بشمارد به شفاعت ما نمیرسد ،در کنار حوض کاوثر بار ماا

وارد نمیشود کسی که بر نوشیدن این نوشیدنیها مداومت ورزد .پرسیدم کدام نوشایدنی؟
فرمود هر نوشیدنی مستکننده.
در ایننا مشاهده میشود که استخفاف نماز در ردی

گناه بسیار بزرگای ملال نوشایدن

مسکرات قرار گرفته است و معقول نیست به معنا ترک جماعت یا تارک آدا ،مساتحبی
و کمال نماز معنا شود.

در پارها از روایات ،عدم نیل به شفاعت رسول خدا

به کسانی که نماز خاود را در

خارج از وقت ادا میکنند نسبت داده شده است .در روایتی از امام صادق
رسول خدا

نقل شده کاه

فرمود «لاة يَناةلُ شافاةعَتِي غاداً مَنْ أاخَّرا الصََّاةةا الْمَفْرُوضاةا بَعْدَ وَقْتِهَلة» (صادوق،

1376ق ،ص399؛ برقی1371 ،ق ،ج ،1ص)79؛ 1شفاعت من در فاردا قیامات باه کسای
که نماز واجب را تا بعد از وقت

ترخیر بیاندازد نمیرسد.

این دسته از روایات را میتوان مفسر روایات دسته قبل قارار داده و باا تشاکیل خاانواده
حدیث ،معنا استخفاف نماز را روشن کرد که مقصود از آن «ترخیر انداختن نمااز واجاب
به بعد از وقت » است و چنین نتینه گرفت که اصلیترین معنا استخفاف نماز برا عموم
مردم ترخیر نماز از وقت و قضاء کردن آن است.

2

 .1در رنایت محاسغ برقی دصریح شده است ک یضرت در رنزهای آخر لمر ب ایغ مطنیب دککرید کیرده اسیت.
«...قَالَ رَسُولُ النَّ ِ
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ج) تصریح به عدم شمول شفاعت برای تارک نماز

فِی مَرَضِ ِ الَّذِی دُوُفِّیَ فِر ِ نَ أُغْمِیَ لَنَرْ ِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَا یَاَالُ شَیََالَتِی مَیغْ أَخَّیرَ الصَّینَاََ بَعْیدَ

نَقْتِهَا.»...
 .2برای آگاهی از خانواده یدیث ر.ک :مسعودی ،رنش فهم یدیث ،ص.151-153
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د) تفسیر استخفاف به ترک نماز در روایات

سیاق برخی روایات ،به روشنی داللت دارد بر اینکه مقصاود از اساتخفاف نمااز ،تارک
نماز از رو بیمباالتی است؛ مل ا در روایت ذیل ،ترک نماز استخفاف شمرده شده اسات.
در بخشی از این روایت که «مسعدة بن صدقه» آن را نقل کرده شخصی از اماام صاادق
میپرسد
مَا بَالُ الزَّانِی لَا دُسَمِّر ِ کَافِراً نَ دَارِکُ الصَّنَاَِ قَدْ دُسَمِّر ِ کَافِراً؟ نَ مَا الْحُجَّةُ فِی
ذَلِكَ؟ قَالَ« :لِکَنَّ الزَّانِیَ نَ مَا أَشْبَهَ ُ إِنَّمَا یََْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوََِ فَإِنَّهَا دَغْنِبُ ُ،
نَ دَارِکُ الصَّنَاَِ لَا یَتْرُکُهَا إِلَّا اسْتِخََْافاً بِهَا .نَ ذَلِكَ أَنَّكَ لَا دَجِیدُ الزَّانِییَ یَیکْدِی
الْمَرْأَََ إِلَّا نَ هُوَ مُسْتَنِذٌّ لِإِدْرَانِ ِ إِیَّاهَا قَاصِداً إِلَرْهَا نَ کُلُّ مَغْ دَرَکَ الصَّنَاََ قَاصِیداً
إِلَرْهَا فَنَرْسَ یَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْکِهَا النَّذَََّ ،فَإِذَا انْتَََتِ النَّذََُّ نَقَعَ الِاسْیتِخََْاُُ نَ إِذَا
نَقَعَ الِاسْتِخََْاُُ نَقَعَ الْكَُْرُ» (حمیری1413 ،ق ،ص)47؛ چرا شما زناکنار را
کافر نمیشمارید ،ولی تارک نماز را کافر مینامید؟حضرت فرمودند :کسنی
که زنا میکند تنها هدفش لذت شهوانی صردن است و هر کن

نمناز را از

روی علا و عمد ترک کند هدفش لذت صردن نیست و هنگامی که لذتی در
کار نباشد هدف استففاف خواهد صود و استففاف صراصر صا کفر است.

این دو روایت صریحاا بیان می کند که استخفاف به نمااز ،تارک نمااز در وقات آن
میباشد ،نه انکار نمااز از رو عادم اعتقااد و ناه تارخیر اناداختن نمااز از اول وقات و بناا
نیاوردن بعضی آدا ،آن که فقواء آنوا را از مستحبات نماز شامردهاناد .بناابراین ،مساتخ
نماز به اصل نماز اعتقاد دارد ،اما ارزشی را که دین برا نماز قائل شده نادیاده گرفتاه و در
مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

بنا آوردن آن سستی میورزد .از روایت ذیل به روشنی استفاده میشود که مساتخ

نمااز

به نماز باور داشته و احیاناا در وقت یا خارج وقت نماز میخواند ،اما ح آن را ا که واجاب
است ا بنا نمیآورد .از امام صادق

نقل شده که فرمود «به خدا قس گاهی ی

پنناه سال از عمرش میگذرد در حالیکه ی

انساان

نمازش پذیرفته نمیشود و چه چیاز بادتر

از این؟ به خدا قس شما در بین همسایگان و دوستانتان کسانی را میشناساید کاه اگار آنواا
برا شما نماز بخوانند شما نمیپذیرید؛ چون بدان استخفاف میورزد و خدا نیز فقط عمال
نیکو را میپذیرد .پس چگونه ع ملای کاه باا اساتخفاف انناام شاده اسات پذیرفتاه شاود؟»
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البته ممکن است این روایت ،ناظر باه برخای دیگار از مصاادی اساتخفاف نمااز ،یعنای
اخ ل به ارکان و واجبات نماز باشد؛ یعنی نمازگزار احکام و ارکان نماز همچاون رکاو و
سنود و قیام و بعضی دیگر از آدا ،واجب نمااز را آن گوناه کاه در کتاا ،وسانت آماده
است بنا نیاورد و بدینگونه نماز را سب

بشمارد .در این صورت ،معناا اساتخفاف نمااز

از ترک نماز در وقت به اننام نماز ناصحید و ییر محاب با کتا ،و سانت تعمای ماییاباد.
ملل اینکه شخص ،قیام بعد از رکو را که ی

واجب است به صورت صحید اننام ناداده

به سنده رود ،یا ذکر رکو و سنده را در حال حرکت و با عنله بگوید.
منلسی در شرح این حدیث مینویسد در زمان اهلبیت

بیشتر کسانی که به دلیال

دیر حرکت کردن با عنله به حج میرفتند تا حج از آنان فاوت نشاود ،یکای از ایان چواار
گناه را مرتکب میشدند
ال ) کشتن مرکب سوار در اثر زیاد سوار گرفتن و زدن آن که ظل است؛
 )،دور ریختن توشه راه به منظور سب

بار شدن که اسراف است؛

د) استخفاف نماز به سبب نمازخواندن رو مرکب یا با عنلاه خوانادن و انناام نااقص
واجبات نماز (منلسی1406 ،ق ،ج ،6ص .)124بنابراین استخفاف نماز ،اخ ل در واجباات
نماز است.
جمعبندی

از بررسی گذشته به دست آمد که «استخفاف» مذکور در احادیاث ،حااکی از ارتکاا،
فعل حرام در نماز است که اصلیترین آن ترک نماز در وقت یا ناقص اننام دادن واجباات
نماز است و اگر احیاناا در بعضی روایات از اخ ل به بعضی اجزا نماز همچاون رکاو یاا
سنده نام برده شده از با ،نمونه و مصداق است ،بدون آنکه استخفاف به نماز به آن ماورد
محدود شود .در نتینه ،میتوان با الغا خصوصیت ،ع وه بر ترخیر نماز از وقات
کردن آن ،اخ ل در هر ی

و قضااء

از واجبات نماز را نیز مصداق استخفاف نماز دانست و در هار

صورت ،استخفاف شامل ترک آدا ،و مستحبات نمااز از جملاه تارخیر نمااز از اول وقات
نمیگردد.
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ج) ضرر زدن به بدن در اثر سختی زیاد که حرام است؛
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 .2تهاون نسبت به نماز

یکی از رفتارها مؤمنان نسبت به نماز که در احادیث از آن نوی شده «تواون» نسبت باه
نماز است .این اصح ح ،مفوومی نزدی

به مفووم استخفاف داشته و در بعضی روایاات در

کنار استخفاف قرار گرفته است .برا شناخت دقی تر این مفووم و مصداق آن باید همانناد
استخفاف از لغت و استعمال آن در آیات و احادیث بوره گرفت.
«تواون» از ریشه «هون» ،در لغت به معنا سستی ،نرمی ،آسانی ،خفت و خاوار آماده
است (مصحفو 1368 ،ش ،ج ،11ص )297و «تواون» و «استوانه» به معناا حقیرشامردن و
خوارکردن است (ابن منظور1414 ،ق ،ج ،13ص .)439این ماده در قرآن منید نیز به معانی
خوارکردن ،تحقیرکردن و سب

شمردن به کار رفته است (برا نموناه ر.ک أنعاام(93 )6

و نحل(.)59 )16
این دو وا ه در احادیث در معانی مختلفی به کار رفته و در مورد نمااز ،معناایی نزدیا
به استخفاف و اضاعه دارند؛ مل ا در روایت مشوور باه حادیث جناود عقال و جوال از اماام
صادق

«تواون» در مقابل «محافظت» بر نماز باه کاار رفتاه اسات (کلینای1429 ،ق ،ج،1

ص )23و همانحور که در ادامه خواهد آمد در بعضی روایات «محافظت بر نماز» در مقابال
«اضاعه نماز» به کار رفته ،باید «تواون» را مترادف با «اضاعه» به شمار آورد.
در روایتی دیگر از استوانه نسبت به نماز یاد شده و آن را برابار باا ساوو نسابت باه نمااز
دانسته و هر دو مورد ،نتینه مشغولشدن به کار و بازماندن از ادا نماز در اوقات خودش
معرفی شده است« .محمد بن مسل » از امام صادق

از امیرمؤمنان

نقل کرده است که

مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

حضرت فرمودند
«لَرْسَ لَمَلٌ أَیَبَّ إِلَى النَّ ِ لَزَّ نَ جَلَّ مِغَ الصَّنَاَِ فَنَیا یَشْیغَنَاَّكُمْ لَیغْ أَنْقَادِهَیا
شَیْءٌ مِغْ أُمُورِ الدُّنْرَا فَإِنَّ النَّی َ لَیزَّ نَ جَیلَّ ذَحَّ أَقْوَامیاً فَقَیالَ الَّیذِیغَ هُیمْ لَیغْ
صَالدِهِمْ ساهُونَ یَعْاِی أَنَّهُمْ غَافِنُونَ اسْیتَهَانُوا بِکَنْقَادِهَیا» (صندوق1362 ،ش،
ج ،2ص)621؛ هیچ عملی محبوبتر از نماز نزد خداوند نیست ،پ

کارهای دنینوی ،شنما را از انجنان نمناز در اوقناتش صنازدارد کنه خداونند
گروههایی را که نسبت صه نماز سهو میکننند؛ یعننی نسنبت صنه نمناز فلنت
میورزند و اوقات نماز را سبک میشمارند مذمت کرده است.
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مبنادا

در این روایت به قرینه صدر و ذیل آن مقصود از ساوو نسابت باه نمااز ،ساب

شامردن

اوقات نماز و پاسنداشتن آن معرفی شده است؛ یعنای آنکاه مسالمانی نمااز خاود را قضااء
کرده در خارج وقت بخواند.
در روایت دیگر از امام باقر

که از رسول خدا

نقل کردهاند تصرید شاده کاه

تواون نسبت به نماز ،نماز نخواندن و با کفر برابر است «مَة بَليْنا الْمُسْلَِ ِ وَ بَليْنا أانْ يَكْفُلرا إِلَّلة
تارْكُ صََاةة فارِيضاة مُتاعَمِّداً أاوْ يَتاهَةوَنُ بِهَة فاَاة يُصََِّيهَة» (برقی1371 ،ش ،ج ،1ص) 80؛ فاصله
بین مسلمان و کافرشدن و چیز جز ترک نماز واجب از رو عمد یا اینکه نسبت باه آن
بیاعتنایی ورزیده و آن را بنا نیاوردن نیست.
اینکه در این روایات نمااز نگاذاردن از رو سساتی و بای اعتناایی در برابار تارک
عمد نماز قرارگرفته چنین به نظر می آید که مقصود از «ف یُصلّیوا» ترک نماز بالکلیه
نیست ،بلکه به قرینه روا یات گذشته ،مقصود از آن بنا نیاوردن نماز در وقت مایباشاد
که ی

درجه پایین تر از ترک عمد نماز است .بنابراین ،رسول خدا

فاصله میاان

است.
در پارها از روایات نیز «تواون» با استخفاف نماز همنشاین شاده اسات .ایان همنشاینی،
داللت بر مفووم یکسان این دو مصحلد دارد .برا نمونه در روایات زراره از اماام بااقر
آمده است «لَا تَتَوَاوَنْ بِصَلَاتِ

َ فَإِنَّ النَّبِیَّ

قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَانِ اسْاتَخَ َّ بِصَالَاتِهِ

لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِ َ،مُسْکِراا لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّاه» (کلینای1429 ،ق ،ج ،3ص.)269
در این روایت به قرینه «التتواون» در صدر روایت« ،من استخ » جانشین «من تتواون» شاده
و مرادف آن به شمار میآید.
با بررسی ا که اننام شد باه ویا ه از روایات اخیار باه دسات مایآیاد کاه در فرهناگ
روایات ،تواون نسبت به نماز ،مفوومی بسیار نزدی

با استخفاف نماز دارد .احتمااالا باا ایان

تفاوت که تواون ،ایلب به ترخیر انداختن نماز از وقات باوده و اخاص از اساتخفاف اسات؛
زیرا استخفاف ،شامل اخ ل به واجبات نماز نیز میشد ،اما در روایات نسابت باه توااون در
نماز در هیچ مورد  ،نظر به اخ ل در واجبات نماز نبود.
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مسلمانی با کفر را ترک نماز به صورت عمد و یا از رو بای مبااالتی معرفای کارده
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 .3اضاعه

سومین وا ها که در احادیث درباره نمااز باه کاار بارده شاده وا ه «اضااعه» اسات .بار
خ ف دو وا ه پیشین این وا ه در قرآن منید نیز ی

بار درباره نمااز باه کاار رفتاه اسات.

«اضاعه» در لغت از «ضةعَ الشيءُ ،يَضِيعُ ،ضايْعةً و ضايةعةً» به معنا تباهساختن و ازبینباردن و
نااابودکردن یاا

چیااز اساات (اباان منظااور1414 ،ق ،ج ،8ص231؛ قرشاای1412 ،ق ،ج،4

ص .)203نیااز گفتااهانااد «اضاااعه» بااا «تضااییع» بااه یا

معناساات (طریحاای1375 ،ش ،ج،4

ص .)367این وا ه معموالا درباره مال و خانواده به کار میرود؛ مل ا گویناد «اضاا الرجالُ
عیالَه و مالَه»؛ یعنی آن مرد خانواده و مال
مال

را نابود کرد .در اضاعه یا تضییع ماال ،شاخص،

دارایی است و اموالی در اختیار اوست و شاخص آن را باا ساوء مادیریت باه هادر

میدهد؛ به طور که دیگر نمیتواند بوره الزم را از مال یا خانواده ببارد .در روایات آماده
است که رسول خدا

از «اضاعه مال» نوی کردند .گفتهاند مقصود این است که از هزیناه

مال در ییر طاعت الوای و از اساراف و تباذیر آن نوای کردناد (ابان منظاور1414 ،ق ،ج،8
ص .)231البته این ی

معنا کام ا دینی از اضاعه اسات و معناا لغاو آن را بایاد هادر

دادن مال در امور ناشایست از رو سوء تدبیر دانسات (طباطباایی1417 ،ق ،ج ،14ص.)77
تضییع به معنا تباه ساختن در قرآن نیاز آماده اسات ماا ایماان و عمال و اجار محسانین و
مصلحین را ضایع نمیکنی (بقره(143 )2؛ آلعمران(171 )3و)195؛ یعنی از بین نمیباری
و نادیده نمیگیری  .از آننا که در قرآن منید از «اضاعه ص ة» سخن به میاان آماده اسات
بحث درباره این وا ه آسانتر و روشنتر از دو وا ه پیشاین خواهاد باود .در آیاه  59ساوره
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4
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مری فرموده اسات

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُووا الََّّوهَوَا ِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ؛ آنگاه از پ ایشان جانشاینان باد و ناشایساتهاى آمدناد کاه نمااز را
فروگذاشتند ا در آن سولانگارى نمودند ا و کاموا و آرزوهاى دل را پیروى کردند ،پس
زودا که بسزاى] گمراه خود را ببینند.
در اینکه منظور از «اضاعه ص ة» در اینناا تارک نمااز اسات و یاا تارخیر از وقات آن؟
مفسران احتمالهاى مختلف دادهاند .از «ابن مسعود» و بعضی مفساران تاابعی نقال شاده کاه
مقصود از «اضااعه نمااز» را تارخیر اناداختن نمااز از وقات
صادق

دانساتهاناد .هماین معناا از اماام

نیز نقل شده است ،اما «محمد بن کعب قرظای»؛ مفسار تاابعی ،مقصاود از آن را

ترک نماز دانسته است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،6ص .)803تفاوت این دو نظر آن اسات کاه
در ترخیر ،نماز را در ییر وقت

بنا میآوردند و در ترک ،آنان تاارک الصا ة و کاافر باه

نماز بودند (ابنعحیه1422 ،ق ،ج ،4ص .)23مفسران گذشته همه «اضاعه نماز» را به یکی از
این دو معنا تفسیر کردهاند و «فخر راز » هر دو معنا را در تارک نمااز جماع کارده ،سا س
ترک را دارا دو مصداق دانسته است؛ یکی ترک نماز بالکلیاه و دیگار تارک نمااز در
وقت

(فخار راز 1420 ،ق ،ج ،21ص .)551ع ماه طباطباایی باه نیکاویی اضااعه نمااز را

تفسیر و به این نکات اشاره کرده است .ایشان با نقد معنا ترک نماز مینویسد
«...مننراد از اعنناعه صنناَ ،تبنناه سنناختن آن اسننت صننا سسننتی در نمنناز و
خوارشمردن آن تا حدی که صعد از اخذ و پنذیرش نمناز ،صنه ام نال صنازی
کردن صا نماز و ایجاد تغییر در آن و ترک آن منتهنی شنود .صنناصراین ،اینکنه
صعضی گفتهاند مقلود از اعاعه صناَ تنرک نمناز اسنت سنفن محکمنی
نیست؛ زیرا اگر کسی چیزی را از اساس تنرک کنند ،عنرب صنه آن اعناعه
این گروه خل

ناشایست منتقل شد و اینان آن نمازی را که رکنن یگاننه و

صینظیر دین در صندگی خدا صنود و از سنل

صنالح ارر صنرده صودنند تبناه

ساختند و از شهوات پیروی کردند» (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،14ص.)78

بیشتر مفسران مترخر شیعه ،اضاعه نماز را به ترک نماز تفسیر کرده و بعضی از معاصاران
معانی دیگر نیز از آن به دست دادهاند؛ مل ا مؤلفان تفسایر نموناه ماینویساند «مقصاود از
«اضاعه نماز» اننام دادن اعمال است که نماز را در جامعاه ضاایع کناد ،ناه تارک نمااز یاا
ترخیر آن از اول وقت» (مکارم شیراز و همکاران ،ج ،13ص.)102
مؤل

«من هد القرآن» نیز مینویسد «قرآن نما گویاد نمااز را تارک کردناد ،بلکاه

م گوید نماز را ضایع گذاشتند که ضایعگذاشتن از تارک کاردن چیازى افازون دارد وآن
تبدیل کردن نمااز اسات باه چیازى عاارى از محتاوى و حقیقات» (مدرسای1419 ،ق ،ج،7
ص.)69
مؤل

«تفسیر نور» نیز نوشته است «ضایع کردن نماز ،ییر از نخواندن و ترک آن است.
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نمیگوید .در واقع ،مقلود آیه این است که دین الهی از آن سل

صالح صه

کس که نماز م خواند ،ول بدون رعایت شرایط آن یا با ترخیر ،چنین کس نماز را ضاایع
کرده و آن را سب

شمرده است» (قرائتی1383 ،ش ،ج ،7ص.)277
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تفسیر اضاعه نماز به نماز بدون رعایت شرایط یا با ترخیر ،تفسیر درست و دقیقی نیسات،
مگر آنکه بیان شود مقصود از ترخیر ،ترخیر از وقت است ا نه ترخیر از اول وقت ا و مقصود
از شرایط نیز رعایت ارکان و واجبات نماز باشد که بدون آن نماز باطل است ،ناه شارایط و
آدا ،مستحبی و ییر واجب؛ چنانکه «سید عبدالحسین طیب» باه ایان تصارید کارده اسات.
و مینویسد «اضاعه نماز از بین بردن نماز است ،چه تارک نمااز باشاد یاا تارخیر نمااز از
وقت مقرر او ،یا به فقدان شرایط و اجزاء آن به اینکه باطل شود که امروز صد ناود افاراد
مضیّع نماز هستند» (طیب1378 ،ش ،ج ،8ص.)460
نتینه آنکه مقصود از اضاعه نماز در آیه شریفه ،ترخیر نماز از وقت و انناام آن در
خارج وقت (قضاء کردن) و نیز ترک نماز به طور که مسلمان چنان به نمااز بایتوجاه
شود که او را تارک الص ة گویند و معموالا افراد کاه نمااز خاود را تارخیر انداختاه،
قضاء می کنند ،موف به ادا آن در وقت قضاء ه نشاده و در بسایار اوقاات نمااز
نمیخوانند!
بررسی روایات اهل بیت

در روایات اهل بیت

اضااعه نمااز عمادتاا باه تارخیر نمااز از وقات

خارج وقت یا ترک نماز از رو بیمبااالتی تفسایر شاده اسات .البتاه در یا
«عمار ساباطی» از امام صادق

و انناام آن در
روایات کاه

نقل کرده اضاعه نماز در مقابال انناام نمااز در اول وقات

قرار گرفته ،اما همچنان مقصود از آن بناا آوردن نمااز در خاارج وقات مایباشاد .در ایان
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روایت حضرت فرمودند
« مَغْ صَنَّى الصَّنَوَاتِ الْمََْرُنضَاتِ فِی أَنَّ لِ نَقْتِهَا فَکَقَاحَ یُیدُندَهَا رَفَعَهَیا
الْمَنَكُ إِلَى السَّمَاءِ بَرْضَاءَ نَقِرَّةً نَ هِیَ دَهْتِفُ بِ ِ یََِظَكَ النَّ ُ کَمَا یََِظْتَاِی
نَ اسْتَوْدَلَكَ النَّ ُ کَمَا اسْتَوْدَلْتَاِی مَنَكاً کَرِیماً نَ مَغْ صَنَّاهَا بَعْیدَ نَقْتِهَیا
مِغْ غَ رْرِ لِنَّةٍ فَنَمْ یُقِمْ یُدُندَهَا رَفَعَهَا الْمَنَكُ سَوْدَاءَ مُظْنِمَةً نَ هِیَ دَهْتِفُ
بِ ِ ضَرَّعْتَاِی ضَرَّعَكَ النَّ ُ کَمَا ضَرَّعْتَاِی نَ لَا رَلَاکَ النَّ ُ کَمَیا لَیمْ دَرْلَاِیی»
(صدوق1376 ،ش ،ص)256؛ هنگامی کنه صننده ،نمناز را اول وقنت و
کام ل انجان دهد فرشته آن را صا صورتی زیبا و پاکیزه صه آسمان صاال صرد،
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در حالی که نماز ندا می دهد :خدا تو را حفظ کند همانطور که تنو منرا

حفظ کردی و من تو را صه خندا منی سناارن همنانطور کنه تنو منرا صنه
فرشته ای صزرگوار ساردی و هر ک

نماز را صدون عنذر صعند از وقنتش

صفواند و حدود آن را صه طور کامل صجا نیاورد ،فرشته آن را صا صنورتی
سیاه و تاریک صه آسمان صاال صرد و نماز ندا دهد :تو مرا عایع سناختی
خدا تو را عایع کند ،همانگونه که تو مرا عنایع کنردی و خندا تنو را
حفظ نکند چنانکه تو مرا حفظ نکردی.

مشاهده میشود که در این روایت ،تصرید شده که مراد از ضایعکاردن نمااز انناام آن
در خارج وقت و عدم رعایت حدود نماز است.
این روایت تصرید دارد بر اینکه مقصود از تضاییع نمااز ،ادا آن بعاد از سا ر شادن
وقت آن بدون هرگونه عذر است.
در نقل «حسین بن علماان» در «االصاول» (عادها از علمااء1363 ،ق ،ص )110و شای
صاادوق در «ماان ال یحضااره الفقیااه» (صاادوق1413 ،ق  ،ج ،1ص )209و شاای طوساای در
ادا آن در خارج وقت است ،با این تفاوت که در نقال صادوق در کتاا« ،اماالی» ،حفا
نماز به ادا آن در اول وقت

اسات و محااب نقال دوم ،حفا نمااز باه ادا آن در وقات

ماایباشااد؛ خااواه در اول وقاات باشااد و خااواه در خااارج وقاات .بنااابراین ،نقاال دوم داللاات
روشنتر دارد بر اینکه مقصود از تضییع نماز ،ادا آن در خارج وقت است؛ زیارا تضاییع
در مقابل ادا نماز در وقت قرار گرفته است.
در روایت دیگر از امام صادق

ذیل آیه شریفه یاد شده آماده اسات کاه حضارت

فرمودند «(بنی اسرائیل) با ترخیر نماز از وقت آن ا و اننام آن در خارج وقت ا نمااز را ضاایع
کردند» ،نه اینکه به طور کلی نماز را ترک کرده باشند(طبرسی1372 ،ش ،ج ،6ص.) 80
البته با در نظر گرفتن آیات و روایاتی که بر اهتمام به نماز و اننام آن در اول وقت
وارد شده می توان گفت که تضییع نماز ی

مفووم مشک

اسات و باا توجاه باه حاال

افراد و درجه ایمان آنوا متفاوت میشود؛ مل ا برا عموم مردم تضییع نماز آن است که
بدون عذر و به صورت مکرر و ی

رویه ،نماز خود را آنقادر باه تارخیر ا ندازناد کاه
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«توذیب» به جا «اول وقتوا»« ،فی وقتوا» آمده است .در هر دو نقل ،مقصود از تضییع نمااز،

قضاء شود و نماز را در خارج وقت بنا آورند؛ در حالی که بارا گروهای از ضاعی
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االیمانوا که از معرفت کافی برخوردار نیستند ،ترک نمااز ،تضاییع نمااز اسات و بارا
خواص و صاحبان فقه و عل و معرفت اگر بدون عذر و ترخیر از رو بیاعتناایی و باه
صورت ی

رویه درآمدن ،تضییع نماز محسو ،شود.

نتیجهگیری

از مباحث ارائه شده به دست آمد که اوالا محققان ایلب تعابیر شدید «استخفاف نمااز»،
«تواون نسبت به نماز» و «اضاعه نماز» را باه برخای آدا ،مساتحبی نمااز همچاون نمااز اول
وقت و اقامه آن به جماعت ،تفسیر کردهاند که طی مباحث مقاله روشن شد چناین برداشاتی
نادرست است.
ثانیاا سه تعبیر یاد شده در روایات ،تعابیر نزدی

به ها باوده و بار مصاادی یکساانی

داللت میکنند و مصداق روشن آن ترخیر نماز از وقت و بنا آوردن نماز در خارج وقت و
یا ترک نماز که ایلب ،م زم با قضاء کاردن نمااز اسات .در حقیقات ،روایاات شاری

در

مقام مذمت آن دسته از مؤمناانی هساتند کاه نسابت باه امار موا نمااز چناان ساولانگاار و
بیتوجهاند که باکی از قضاء شدن نماز نداشته و دائماا ادا عبادت مو نماز را ا بدون عاذر
موجوی ا آن قدر به ترخیر میاندازند که یا نماز در حال قضاء شدن است و یا قضاء میشود
و این امر به صورت ی

عادت و رویه در آید.

ثاللاا تودیدها شدید و بیان عقوبات اخارو وعاذا ،الوای بیاانگر آن اسات کاه
استخفاف و اضاعه نماز و تواون نسبت به آن ناظر به تارک نمااز در وقات ،یاا اماور
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است که ارتکا ،آن موجب نقص و ابحاال نمااز مایگاردد .بناابراین ،تارک برخای از
آدا ،نما از هماننااد جماعاات و ادا در اول وقاات نمای توانااد مصااداق خوارشاامردن و
تباه نمودن نماز باشد.
رابعاا شاید بتوان گفت که هر عملی که موجب خوارشمردن و تباهشادن نمااز گاردد
میتواند مصداق استخفاف و تواون و اضاعه نماز قرار گیرد و این به حسب درجات ایماانی
و معرف مؤمنان ،متفاوت است .چه بسا عملی مانند ترخیرانداختن نمااز از اول وقات

بارا

اولیا الوی و مؤمنان مقر ،،استخفاف و اضاعه نمااز باشاد؛ در حاالی کاه ایان کاار بارا
مؤمنان متوسط ،اضاعه به شمار نیاید.
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