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 چکیده

 نینخس آن را در زمره  زینزول ن بیاست. همه جداول ترت یمک یااغلب مفسران، سوره دگاهیسوره ماعون بنابر د
در ح وزه محت وا،  کنی. ل کندیم دییها را تأآن زیسوره ن نیاند؛ چنانکه طول، لحن و مسجع بودن اقرار داده یسور مک

 نین ازل ش ده ک ه هم  اکاریر نیدر مذمت مصل   یانیم اتیآو  امت،یق گرانبیسوره در مذمت تکذ نیا ییابتدا اتیآ
. ن دینما یتلق  یآن را کاماًل م دن زین یو برخ نهیگسسته در مکه و مدنزول  یسوره را دارا نیا یتا برخ دهیموجب گرد

برحس ب  ک هیاق وال اس ت. درحال نی ا دی مؤ زی س وره ن نی بودن ا یمدن-یمک ای یچنانکه گزارش متقدمان از مدن
ا ثابت کرده آن ر یو دفع وستهیآن، نزول پ یسوره با ابتدا نیا یانیم اتیآ یو لفظ ییپژوهش، ارتباط معنا نیا یهاافتهی

 دیینزول را تأ بیآن در جداول ترت گاهیجا ه،یاول ی  سور مک گریسوره ماعون و شباهت آن به د اقیسو س گریاست. از د
نفاق در آن دوران از  دهیمکه و عدم وجود پد ییابتدا یهادر سال سوره نیا یگذارخیبا توجه به تار تی. درنهادینمایم
س خن  انی اد گ ریمشرکان و مردمان د انیبه عنوان صاله در م یعمل عباد کیاز که  یسو، و فقرات مختلف وح کی
 به مخاطب بودن مشرکان در سراسر سوره ماعون حکم کرد. توانیم گرسو،یاز د د،یگویم

 .یگذارخینزول گسسته، تار وسته،ینزول پ ،یمک ،یسوره ماعون، مدن: هاکلیدواژه

                                                 
 .20/12/1396: یینها بیتصو خی؛ تار11/12/1395وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

According to most Quranic commentators, Surah Al-Ma'un was revealed in Mecca. 

Based on its chronological order of revelation, it is also classified as one of the first 

Meccan surahs, which is in keeping with the length, tone, and rhyme of this surah. 

As for the content, the first verses of this surah were revealed in the denunciation of 

disbelievers of the Hereafter, and the middle verses in the censure of deceitful 

observers of prayer. As a result, some argue that this surah has been discontinuously 

reveled in Mecca and Medina, and some contend that it has been thoroughly revealed 

in Median. 

The earlier accounts regarding the revelation of this surah in Mecca or Median also 

lend credit to this claim. However, according to the findings of this study, the 

semantic and literal link between the middle verses of this surah and its early content 

demonstrates its continuous revelation. On the other hand, the style of the Surah al- 

Ma'un and its resemblance to other early Meccan Surahs corroborates its position in 

the chronological orders of revelations. Finally, given that this surah was revealed in 

the early years of Mecca and hypocrisy was not at an issue at that time, and based on 

various types of revelation that spoke of an act of worship called salah among the 

polytheists and followers of other religions, it is evident that Surah al- Ma'un is 

directed at polytheists as its main audience. 

 

 Keywords: Surah al- Ma'un, Medinan surah, Meccan surah, discontinuity of 

revelation, determining the date  
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 قدمهم

ماعون در همه جداول ترتیب نزول در زمره نخستین سور مکی نازل شده است. )ر.ک: طبرس ی، سوره 
( چنانک ه غال ب مفس ران نی ز آن را مک ی 137-136/ 1؛ معرف ت، 9-8/ 1؛ شهرستانی، 613 -612/ 10

 اند )ر.ک: ادامه مقاله(. لیکن محتوای متفاوت این سوره ک ه در آغ از تک ذیب کنن دگان ش ریعت رادانسته
سرزنش نموده و در ادامه به یکباره نمازگزاران را مورد توبیخی سخت قرار داده، از یک سو و اق وال متق دمان 
در خصوص درهم آمیختگی آیات مکی و مدنی با هم در این س وره، موج ب ش ده ت ا بس یاری از مفس ران 

 آن را مدنی تلقی نمایند.رغم کوتاهی سوره ماعون، آیات نخستین آن را مکی و آیات نیمه تا انتهای علی
ها و فاء عطفی که آیات ها، سیاق متحد توبیخدرحالیکه کوتاهی این سوره، طول حجم آیات و لحن آن

میانی را به آیات اولیه متصل نموده باعث شده تا برخی مفسران نی ز در ن زول گسس ته ای ن س وره تش کیک 
 نمایند.

، مفسران باز در نزول مکی ی ا م دنی س وره م اعون از دیگرسو در فرض پذیرش نزول پیوسته این سوره
اند. زیرا در صورتی که این سوره بر مبنای ابتدای آن که به توبیخ تک ذیب کنن دگان پرداخت ه اختالف نموده

مکی قلمداد شود، نمازگزار خطاب کردن مشرکان در ادامه سوره دشوار خواهد بود. همچنین در صورتی ک ه 
سوره که خطاب به نمازگزاران است، سوره ماعون مدنی فرض شود، اطالق تکذیب برمبنای آیات میانی این 

 رسد.کنندگان دین به منافقان هم طبیعی به نظر نمی
رو این مقاله بر آن شده تا ابتدا کیفیت نزول سوره ماعون را معین نماید ک ه آی ا ای ن س وره نزول ی ازاین

ر دو زمان فرود آمده است. سپس به سؤال دوم پرداخته ک ه در یکپارچه داشته یا دارای نزول متداخل بوده و د
گ ذاری صورت پذیرش نزول پیوسته سوره ماعون، نزول آن مدنی است یا مکی؟ درنهایت نیز پ س از تاریخ

این سوره به مخاطب شناسی آن پرداخت ه و احتم ا ت مختل ف از قبی ل مخاط ب ب ودن منافق ان مدین ه، 
 را مورد بررسی قرار داده است. مسلمانان مکه و مشرکان مکه

 
 بررسی محتوای سوره ماعون

ان د ول ی متخل  ه ب ه اخ الق این سوره به یک معنا تهدید کسانی است که خود را مسلمان معرفی کرده
منافقین از قبیل سهو از نماز، ریا در اعمال و منع از کار خیر هستند که یا با ایمان به روز قیامت و ی ا ایم ان 

سازگاری ندارد. این سوره به واقع دی ن را ب ه عم ل دانس ته و طب ه ای ن معن ا م ؤمن ب ی عم ل را به اسالم 
 گر روز قیامت معرفی نموده است.تکذیب

ین  ) الدِّ ُب ب 
ی یکذِّ ذ 

یم  َأَرَأیَت الَّ ح  ْحمن  الرَّ ه  الرَّ
ْسم  اللَّ  اْلیت  یَم )1ب 

ی یُدعُّ ذ 
ک الَّ ( َو  یُح ُُّّ َعل ی 2( َفذل 
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ْسکین  ) َطعام   یَن )3اْلم  ْلُمَصلِّ یٌل ل  ْم ساُهوَن )4( َفَو ه  یَن ُهْم َعْن َصالت  ذ 
یَن ُهْم یراُؤَن )5( الَّ ذ 

( َو یْمَنُعوَن 6( الَّ
 (7اْلماُعوَن )

اع م از آنک ه ب ه -براین اساس نخستین آیه همراه با تعجب خطاب به پیامبر فرموده: آیا از کسی که دین
زن د و از نماید آگاهی داری؟ چنین کس ی یت یم را ب از میرا تکذیب می -ت اسالممعنای روز جزا یا شریع

نماید. او )از س ر بخ ل( ه یس ک س را ب ه کم ک ب ه مس تمندان ترغی ب راند و در حقش ظلم میخود می
کنند. یا کسانی که نم از را در وق ت خ ود اقام ه کند. پس وای بر نمازگزاران. کسانی که نماز را ترک مینمی

ه ای مش رکان ش مرده کنند. یا کسانی که دچار نسیان نسبت به خداوند شدند. )نسیان در زم ره ویژگیمین
خوانند )چه بس ا در شده و با سهو و فراموشی متفاوت است.( این گروه کسانی هستند که برای ریاء نماز می

 دارند.نیکی باز می انظار خله نماز خوان هستند و در خلوت تارک الصاله( و دیگران را از انجام
درباره این نیکی اقوال گوناگون گفته شده است. برخی طبه لغت ق ریش م راد از آن را پرهی ز از ق رض 

ترین لوازم زندگی عرب به اند؛ برخی آن را به قرض دادن آب، نمک و آتش )که اصلیدادن کا  و مال دانسته
-415/ 10؛ طوس ی، 202-201/ 30د )طب ری، ان رفته( و برخی به پرداخت زک ات معن ا نمودهشمار می

 (.635-633/ 20؛ طباطبایی، 425-422/ 20؛ ابوالفتوح، 416
 

 بررسی کیفیت نزول سوره ماعون

نخستین مسئله درباره سوره ماعون پژوهش درباره نزول پیوسته یا گسسته آن است. مراد از نزول گسسته 
پایانی آن که بحث درب اره نم ازگزاران ریاک ار اس ت، در آن است که آیات ابتدایی سوره در مکه و چهار آیه 

مدینه نازل شده است. در مقابل نزول پیوسته، نزول سوره ماعون را ب ه ط ور ی ک پارچ ه در مک ه ی ا مدین ه 
 کند.توصیف می

 زم به ذکر است در این میان برخی مفسران سرشناس درباره کیفیت نزول سوره م اعون اظه ار نظ ری 
اند و برخی نیز هم ه مدنی بودن این سوره از آن گذشته-رخی بدون اشاره به مکی، مدنی یا مکیاند. بنکرده

اند. مبهم نهادن این مسئله اگر از سر غفلت مفسر نباشد، قطعًا اقوال را ذکر کرده اما هیس یک را تأیید ننموده
 دارد.گذاری سوره ماعون پرده برمیاز دشواری تاریخ

( 3468/ 10ح  اتم )ر.ک: ابی(، ابن200/ 30(، طب  ری )ر.ک: 294/ 3ف  راء، چنانک  ه ف  راء )ر.ک: 
ای به کیفیت نزول سوره ماعون، وارد ( بدون هیس اشاره247/ 30( و مراغی )ر.ک: 474/ 15آلوسی )ر.ک: 

تفسیر آن شده و در تفسیر نیز اغلب آیات نخست را خطاب به مشرکان و آیات پایانی را خطاب ب ه منافق ان 
ها درباره کیفیت نزول سوره ماعون را مختلف دانس ته و ب ا هم ین اند. بیضاوی به صراحت دیدگاهکرده معنا
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(. طبرسی و ابوحیان توص یف دقیق ی از هم ه 341/ 5اشاره کوتاه از این مسئله عبور کرده است )بیضاوی، 
/ 10اند )طبرس ی، ترجیح نداده اند اما در نهایت هیس یک رااقوال درباره کیفیت نزول سوره ماعون ارائه کرده

(. ثعالبی نیز علی رغم آنکه در ابتدا سوره ماعون را مکی دانسته، در خالل تفسیر 552/ 10؛ ابوحیان، 832
 (.630/ 5دانند اشاره نموده و آن را رد نکرده است )ثعالبی، مدنی می-به دیدگاه برخی که این سوره را مکی

 اند.این سوره پرداختهگذاری اما دیگر مفسران به تاریخ
 . نزول گسسته و مؤیدات آن1

 توان به سه دسته تقسیم کرد:قائالن به نزول گسسته سوره ماعون را می
متقدمان که در میان آنان طبرسی با عبارت قیَل، نزول گسس ته س وره م اعون را مط رح ک رده  نخست،

 (832/ 10است )طبرسی، 
آی ه  4آیه اول سوره ماعون در مک ه و خط اب ب ه مش رکان و  3اند مفسرانی که به صراحت پذیرفته دوم

؛ س یدقطب، 172/ 1؛ مالحویش، 803/ 4بعدی در مدینه و خطاب به مؤمنان نازل شده باشد )زمخشری، 
( نکته قابل توجه آنکه زمخشری هرچند در ابتدای سوره ماعون آن را دارای نزول گسس ته دانس ته 3984/ 6

به طور پیوسته معنا کرده و همه آیات را خط اب ب ه مس لمانان تبی ین نم وده اس ت  اما در تفسیر سوره آن را
اند، آن را گونه که نزول سوره را گسس ته دانس ته( درحالیکه دو مفسر دیگر همان806-803/ 4)زمخشری، 

 اند.در دو بخش با دو مخاطب متفاوت نیز معنا نموده
اند، اما در ادام ه یکپارچه این سوره در مکه یا مدینه شده مفسرانی که در ابتدای سوره قائل به نزول سوم

سان که مخاطب آیات ابتدایی را مشرکان و مخاطب آیات نیمه اند. بدینآن را به صورت گسسته تفسیر نموده
 4اند. با توجه به آنکه جریان نفاق در مدینه شناخته شده، این مفسران در حقیقت دوم سوره را منافقان دانسته

(؛ ه واری 871/ 4اند. در این گروه به مفسرانی همچ ون مقات ل )ه آخر سوره ماعون را مدنی تفسیر نمودهآی
(؛ 416-414/ 10(؛ طوس  ی )546زمنین )اب  ی(؛ ابن445/ 2(؛ قم  ی )625/ 3(؛ س  مرقندی )487/ 4)

/ 8(؛ اب  ن کری  ر )306-301/ 32(؛ فخ  ررازی )306-304، 10(؛ ثعلب  ی )425-422/ 20ابوالفت  وح )
( 614-611/ 5(؛ ش  وکانی )381-380/ 5(؛ ف  یُّ کاش  انی )401 -399/ 6(؛ س  یوطی )467-469

 توان اشاره نمود.می
قابل توجه است که هیس از مفسران مذکور به چرایی تناقُّ خود در توضیح نزول و تفسیر آی ات س وره 

وجهی مفس ران ن دانیم، ب دون ت اند. اگر این موضوع را ناشی از غفلت و بیای نداشتهماعون کمترین اشاره
گیرد. نکته دیگر آنکه هیس ی ک گذاری سوره ماعون نشأت میتردید این تناقُّ از سردرگمی مفسر در تاریخ

ان د؛ ل یکن برحس ب ق رائن، از مفسران قائل به نزول گسسته ماعون، حتی به اجمال به د یل خود نپرداخته
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 توان د یل آنان را بازسازی نمود.می
 توان دو مسئله دانست:را می نزول گسستهمؤیدات 

گران تعارض محتوای آیات صدر و ذیل سوره ماعون. آیات نخست این س وره درب اره تک ذیب نخست
کنند و دست یاری برای مسکین ندارند. درحالیکه دین )اسالم یا قیامت( نازل شده که حقوق یتیم را ادا نمی

ازل شده که در نماز سهل انگار )یا تارک الصاله( هستند؛ ریاک ار سوره ماعون برای نمازگزارانی ن 7-4آیات 
شوند. غالب مفسران دارند؛ بلکه مانع از خیرخواهی دیگران هم میهستند و نه تنها در راه خیر قدمی برنمی

دانند تر گذشت، مراد از تکذیب کنندگان اسالم یا قیامت را مشرکان میاز جمله همه کسانی که نامشان پیش
در مقابل مراد از نمازگزاران ریاکار را مسلمانان منافه. برهمین اس اس ب ا توج ه ب ه رودرروی ی پی امبر ب ا  و

 پندارند.مشرکان در مکه و منافقان در مدینه، آیات ابتدایی سوره ماعون را مکی و آیات پایانی را مدنی می
دهد که دوران خطاب ب ه نشان میهای مدنی گیرد که تأمل در مضامین سورهزمانی این نظریه قوت می

مشرکان و انذار آنان برای تکذیب قیامت و عدم دستگیری از یتیم و مسکین خاتمه یافته و جز آی اتی ک ه در 
ش ود. در نتیج ه آی ات ابت دایی س وره هاست، فقرات وحی ن ازل نمیرابطه با رویارویی نظامی پیامبر با آن

در مدینه نازل شده باشد. از دیگرسو آیات نیمه دوم سوره درب اره  تواند خطاب به مشرکان و در عین حالنمی
 نمازگزاران ریاکار سخن گفته که طبعًا شامل مشرکان نیست.

در مقابل سوره ماعون در روایات ترتیب نزول، هفدهمین سوره نازله معرفی ش ده ک ه ب ه ط ور تقریب ی 
ای اندک است که از مان تعداد مسلمانان به اندازهرود در سال دوم بعرت نازل شده باشد. در این زانتظار می

سویی هنوز گرفتار ریا نشدند که درباره ریاکاری آنان سخن گفته شود تا این سوره مک ی باش د و از س ویی 
رسد تا تصور کنیم این سوره ب ه ط ور کل ی خط اب ب ه معنا به نظر میگری دین برای مسلمانان بیتکذیب

تواند خطاب به مشرکان باشد تا مکی تلقی گردد نتیجه همه آیات این سوره نه میمسلمانان و مدنی باشد. در
ترین راه حل رفع این تعارض، ن زول دو رو سادهو نه خطاب به مسلمانان باشد تا مدنی محسوب شود. ازاین

 ها به یکدیگر در قالب یک سوره است.ای این سوره در مکه و مدینه و سپس اتصال آنتکه
هایی است ک ه ذی ل که نزول گسسته سوره ماعون را باور پذیر نموده، تعارض سبب نزول یلیدومین دل

های مختلفی نقل شده است. ماوردی به دس ته این سوره شأن نزول 3-1این سوره نقل شده است. ذیل آیات 
ا درب اره بندی این روایات در پنج گروه پرداخته است. نخست از قول مقاتل و کلب ی ک ه ن زول ای ن آی ات ر

گوید: ابوسفیان هر هفته ش تر ی ا گوس فندی س ر اند. دوم از ابن جریج که میعاص بن وائل سهمی دانسته
برید. روزی یتیمی از او چیزی خواست، ابوسفیان با عصا یتیم را زد و این آیات در مالمت او نازل ش د. می

نسته؛ چهارم بدون آنکه صاحب قول معین سوم از سدی که این آیات را نازل شده در وصف ولید بن مغیره دا
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باشد، این آیات را در نازل شده درباره ابوجهل توصیف کرده و قول پنجم را نیز ضحاک نقل کرده و این آیات 
 (.350/ 6را نازل شده در وصف عمرو بن عائذ دانسته است )ماوردی، 

اس ت ک ه برخ ی مفس ران متق دم  ه ا بای د اف زود، آن نخستین نکته حائز اهمیتی که به این شأن نزول
گانه شأن ن زول  5سرشناس که ناقل همیشگی روایات اسباب نزول هستند، ذیل این آیات هیس یک از موارد 

/ 3؛ ف راء، 201-200/ 30ان د )طب ری، را ذکر نکرده و این سوره را بدون شأن نزول مشخص ی معن ا نموده
 (.546زمنین، ابی؛ ابن487/ 4؛ هواری، 3468/ 10حاتم، ابی؛ ابن294

( فخررازی از قول ابن عباس 552/ 10؛ ابوحیان، 341/ 5دوم آنکه برخی به صورت مجهول )بیضاوی، 
(، ن زول هم ین آی ات ابت دایی س وره 210/ 20( و قرطبی از قول ضحاک )قرطب ی، 302/ 32)فخررازی، 

 اند.ماعون را در وصف منافقان دانسته
ها را مشرکان خاطب شناسی آیات نخست سوره ماعون که برخی آنلذا تعارض روایات شأن نزول در م

سازد. چنانکه گروهی از مفسران به هیس ی ک از ها را مخدوش میاند، اعتبار همه آنو برخی منافقان دانسته
د توان به نزول گسسته سوره ماعون استنااند. در نتیجه برپایه این روایات نمیاین دو دسته اقوال اعتماد نکرده

 کرد.
 . نزول پیوسته و مؤیدات آن2

 شوند.گروه تقسیم می چهاراند، به مفسرانی که نزول پیوسته سوره ماعون را پذیرفته
قول منسوب به ابن عباس که این سوره را مکی دانسته و قول منسوب به ضحاک که این سوره را  نخست

بودن سوره م اعون و ق ول ض حاک را (. طبرسی قول مشهور را مکی 414/ 10مدنی خوانده است )طوسی، 
(. ماوردی قول مکی بودن این سوره را به عطاء بن ابی رباح 832/ 10مدنی بودن آن دانسته است )طبرسی، 

/ 6و جابربن عبدالله انصاری و قول مدنی بودن آن را ب ه اب ن عب اس و قت اده نس بت داده اس ت )م اوردی، 
350.) 

اند همه آی ات را در سوره هستند و در تفسیر آیات نیز سعی نمودهکسانی که قائل به نزول مکی این  دوم
 (.24-20/ 2؛ دروزه، 477-474/ 15؛ آلوسی، 528-527/ 5بافت مکی معنا کنند )ابن عطیه، 

کسانی که قائل به نزول مدنی سوره ماعون هستند و در تفسیر نیز همه سوره را خطاب به مسلمانان  سوم
برحسب تتبع صورت گرفته، تقریبًا همه قائالن به این نظریه مفسران معاص ر هس تند اند. منافه مدینه دانسته

که خود گواه آن است که در دوران اخیر به مراتب بیش از گذشته توجه اندیشمندان به تعارض محتوایی سوره 
/ 20ماعون جلب شده است. در این گروه از یک سو از مفسران سرشناس امامیه همچون عالمه طباطب ایی )

( 615- 614/ 7(، مغنی ه )442-435/ 24(، فضل الله )470- 464/ 30(، صادقی تهرانی )633-636
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- 803/ 4( و از سوی دیگر از مفسر شاخص اهل س نت همچ ون زمخش ری )275- 271/ 4و طالقانی )
 ( نام برد.553- 552/ 9( و قاسمی )6705 -6700/ 11(، حوی )500-494/ 30( ابن عاشور )806

ائز اهمیت درباره این گروه آن است که برخی از آنان در ابتدا، سوره ماعون را مکی دانسته اما در نکته ح
؛ 615-614/ 7اند )مغنی ه، ادامه آن را مدنی تفسیر کرده و همه آیاتش را خطاب به منافقان مدینه معنا نموده

این س وره تردی د نم وده اس ت (. عالمه طباطبایی نیز میان مکی یا مدنی بودن 442-435/ 24فضل الله، 
(. نتیجه این تعارض آن است که این گ روه از مفس ران ب ه ن زول پیوس ته ای ن س وره 633/ 20)طباطبایی، 

 اند.گذاری آن دچار تردید و تعارض شدهاند اما در تاریخاطمینان خاطر داشته
موضع مشخص ی اتخ اذ  طالقانی و سعید حوی نیز در ابتدای سوره ماعون درباره کیفیت نزول آن هیس

/ 11؛ ح وی، 271/ 4ان د )طالق انی، اند، اما در ادامه این سوره را کاماًل در بافت م دنی تفس یر نمودهنکرده
(. زمخشری و ابن عاشور نیز در ابتدا این سوره را دارای نزول گسسته دانسته ام ا در ادام ه هم ه آن را 6700

 (.494/ 30؛ ابن عاشور، 806 -803/ 4شری، اند )زمخخطاب به مسلمانان مدینه معنا کرده
کسانی که قائل به نزول مکی سوره هستند، اما در تفسیر از پس این مهم برنیام ده و س وره را ب ه  چهارم

ت ر ه م اند. این گروه سوم در واقع دومین دسته مفسران گروه اول نیز هس تند ک ه پیشطور گسسته معنا کرده
/ 4(؛ ه واری )871/ 4یح داده شد. در این گروه به مفسرانی همچون مقاتل )درباره تعارض دیدگاه آنان توض

(؛ 416- 414/ 10(؛ طوس   ی )546زمنین )اب   ی(؛ ابن445/ 2(؛ قم   ی )625/ 3(؛ س   مرقندی )487
، 8(؛ اب ن کری ر )306 -301/ 32(؛ فخ ررازی )306- 304، 10(؛ ثعلب ی )425 -422/ 20ابوالفتوح )

( 614 -611/ 5(؛ ش  وکانی )381-380/ 5(؛ ف  یُّ کاش  انی )401- 399/ 6(؛ س  یوطی )469 -467
 توان اشاره کرد.می

درنهایت پس از تقسیم بندی اقوال مفسران قائل به نزول پیوسته سوره ماعون، د یل آنان در اتخ اذ ای ن 
 توان برشمرد:دیدگاه را چنین می

ینمهم مه نخست آن، فاء عطفی اس ت ک ه ب ر قرینه پیوستگی نزول آیات نیمه دوم سوره ماعون به نی تر
ین مالمت شده را به آیات ابتدایی که درباره تکذیب گران دین است متصل نموده است  4سر آیه  آمده و مصل 

یَن( )آلوسی،  ْلُمَصلِّ یٌل ل  (. شوکانی 468/ 30؛ صادقی، 634/ 20؛ طباطبایی، 20/ 2؛ دروزه، 476/ 15)َفَو
را به ماقبلش مرتبط ساخته است )شوکانی،  4رای شرط محذوف دانسته که آیه را فاء جواب ب 4نیز فاء در آیه 

5 /612.) 
ینه در نزول پیوسته سوره ماعون، آهنگ یکنواخت آیات این سوره، مس جع ب ودن آی ات آن و  دومین قر

لحن کوبنده آن است که البته هر سه در دیگر سور مکی نیز قابل مش اهده اس ت. دروزه ب ه ط ور کل ی ب ه 
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/ 2ای در نزول پیوسته مکی آن اشاره ک رده اس ت )دروزه، سجام و وزن ثابت آیات این سوره به عنوان قرینهان
20.) 

هریک دارای ایقاع  3-1مرحوم طالقانی با تفصیل بیشتری از این آهنگ سخن گفته است. چنانکه آیات 
ی ذ 

ک الَّ  -خفیف و شدید است: َأَرَأیَت الَّ . َفذل  ین  الدِّ ُب ب 
ییکذِّ  اْلیت  یَم. َو   یُح ُُّّ  -ذ 

َعل ی َطع ام   -ی ُدعُّ
ْسکین   رود )بال دین، الیت یم، پیش م ی -«میم، نون» -«یاء، نون» -با 4؛ از دیگرسو فواصل آیات تا آیه -اْلم 

ین( آیات  تب دیل ش ده )س اهون، « واو، نون»نیز تغییر لحن یافته و فواصل آیات به  6تا  5المسکین، للمصل 
 (.275/ 4یابد )طالقانی، پایان می 8و  7ماعون( تا اینکه در نهایت سوره با دو آیه کوتاه و یکسان یراؤون، ال

 1افزون بر این آهنگ یکنواخت، طول آیات سوره ماعون نیز به شدت به هم نزدیک است. چنانکه آیات 
 6دارای پنج کلمه، آیات  5ه ای است. آیدو کلمه 4ای و آیه ، پنج کلمه3هر کدام چهار کلمه دارند. آیه  2و 
ین  ) 7و  ال دِّ ُب ب 

ی یک ذِّ ذ 
 اْلیت  یَم )1نیز هریک دارای سه کلمه است. )أَرَأیَت الَّ

ی ی ُدعُّ ک الَّ ذ  ( َو   2( َف ذل 
ْسکین  ) یَن )3یُحُُّّ َعلی َطعام  اْلم  ْلُمَصلِّ یٌل ل  ْم ساُهوَن )4( َفَو ه  یَن ُهْم َعْن َصالت  ذ 

یَن 5( الَّ ُه ْم ی راُؤَن  ( الَّ ذ 
( چنانکه هویداست طول حجم همه آیات در یک اندازه است و این خ ود 7( َو یْمَنُعوَن اْلماُعوَن )ماعون/6)

هاست. افزون بر آنکه حجم کوتاه این آیات و مشابهتش ان ب ه س ایر س ور کوت اه ای بر نزول پیوسته آنقرینه
 مکی، مؤیدی بر نزول مکی این سوره نیز هست.

پیوسته این سوره و البته مکی بودن آن اس ت. چنانک ه دیگ ر  سومین مؤید نزولسوره ماعون، کوتاهی 
سوری که چنین حجم کوتاهی دارند و اتفاقًا در ترتیب مصحف و ترتیب نزول نی ز در ج وار یک دیگر ق رار 

، تک اثر، اند، همگی یک پارچه نازل شده و مکی هستند. برای نمونه سور توحید، قریش، فی ل، ک وثرگرفته
توان مرال زد. لذا با توجه به آنکه هیس سوره کوتاهی نیست که نزول گسسته ضحی، کافرون و معوذتین را می

 داشته باشد، در نزول گسسته سوره ماعون نیز باید تردید جدی نمود.
 هانقد و بررسی دیدگاه

ون، تع ارض ظ اهری چنانکه گذشت نقطه قوت دیدگاه دوم آن است که با گسست در نزول س وره م اع
میان صدر و ذیل مخاطبان مورد مذمت این سوره را حل کرده؛ لیکن هیس پاسخی در برابر چرایی اعتقاد ب ه 
نزول گسسته یک سوره کوتاه  آهنگین با طول حجم یکسان آیاتش نداده است. از آن فراتر ب ه ف اء عط ف در 

نپرداخته و این پیوند ظاهری را تحلی ل نک رده مصلین که به وضوح پیوند دهنده آیات سوره ماعون است نیز 
است. چنانکه قول اجماعی در جداول ترتیب نزول و قول مشهور در میان متقدمان مبنی بر نزول کامل مکی 

 یا کامل مدنی این سوره را نیز نادیده گرفته است.
ها و ت، طول حجم آندر مقابل قائالن به دیدگاه نزول پیوسته بر قرائن لفظی همچون فاء عطف، وزن آیا
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تعدادشان از یک سو و بر اقوال مفسران متقدم در نزول پیوسته این س وره و جایگ اهی ک ه س وره م اعون در 
اند. افزون برآنکه در نزول گسسته این سوره و سپس اتص ال روایات ترتیب نزول داشته از دیگرسو تکیه کرده

 (.20/ 2اند )دروزه، حکمتی نیافتهآیات مکی به مدنی و تشکیل این فقره کوچک وحی نیز 
اند گروه دوم با پذیرش نزول پیوسته سوره ماعون، ناچار به حل تعارض مخاطبان صدر و ذیل سوره شده

اند. برخی کل سوره را مدنی و های مختلفی در تاریخ گذاری این سوره اتخاذ نمودهو برای این منظور دیدگاه
اند. هرچند ب ه نیز کل سوره را مکی و باز خطاب به مسلمانان دانسته اند، برخیخطاب به مسلمانان دانسته

 توان اتخاذ نمود که در ادامه مورد کاوش قرار خواهد گرفت.رسد راهکار سومی را نیز مینظر می
درنهایت با اتکا به قرائن متعددی که مؤید نزول دفعی این سوره است و پاسخ به تعارض محتوایی آن از 

توان قاطعانه حکم به نزول پیوسته سوره ماعون داد. س پس از ای ن نقط ه ب ه س ؤال دوم ای ن سوی دیگر می
 پژوهش راه یافت و به مکی یا مدنی بودن این سوره پرداخت.

 
 بررسی تاریخ گذاری سوره ماعون

 اند.های گوناگونی اتخاذ کردهمفسران در تعیین مکی یا مدنی بودن سوره ماعون دیدگاه
 نزول مکی

گذاری سوره ماعون، مکی قلمداد کردن کل این سوره است. این نظری ه چن ان ستین دیدگاه در تاریخنخ
 شهرتی داشته که قائالن آن قابل تفکیک به چند گروه هستند.

تر نیز بیان شد، متفقًا این سوره را هف دهمین س وره مک ی جداول ترتیب نزول که چنانکه پیش نخست
 (.489/ 1 اند )بهجت پور،معرفی نموده

اند. چنانکه مک ی ب ودن س وره مفسران اولیه از طبقه صحابه و تابعین که این سوره را مکی خوانده دوم
(، عطاء بن ابی رباح و جابربن عبدالله انصاری منسوب شده اس ت 414/ 10ماعون به ابن عباس )طوسی، 

ی این دیدگاه، نظر مشهور میان مفسران خوانده ش350/ 6)ماوردی،   (.832/ 10ده است )طبرسی، ( حت 
/ 5ان د )اب ن عطی ه، مفسرانی که سوره ماعون را مکی خوانده و آیات آن را نیز مکی تفس یر نموده سوم

 (.24-20/ 2؛ دروزه، 477- 474/ 15؛ آلوسی، 528 -527
اند، هرچن د در تفس یر س وره از پ س مفسرانی که باز به مکی بودن سوره ماعون اعتق اد داش ته چهارم

 تر اشاره شد.اند. به مفسران برجسته این گروه پیشرضات برنیامده و آن را گسسته معنا کردهتعا
افزون بر شهرت نظریه نزول مکی تمام سوره ماعون در میان مفسران، همچنان به قرائن ی در درون م تن  

 توان استناد کرد که به شرح ذیل است:این سوره برای تقویت مکی بودن آن نیز می
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 لفظی نزول مکی سوره ماعون قرائن
تر ضمن بررسی قرائن نزول پیوسته سوره ماعون به مواردی همچون آهنگین بودن آیات این س وره، پیش

ی سوره تصریح شد که همگی مؤید نزول مکی این سوره نیز هست.  کوتاهی طول آیات و کوتاهی حجم کل 
ت اهی آی ات و کوت اهی س وره ش ناخته هایی همچ ون آهنگ ین ب ودن، کودرحالیکه سور مدنی با شاخص ه

ی این شاخصهنمی ها در همه س ور مک ی شوند؛ جز معدود سور مدنی همچون سوره نصر. از این فراتر حت 
های اولی ه ها در س الآید؛ بلکه مشخصات فوق در سور کوتاهی که اکرر قریب به اتفاق آننیز به چشم نمی

ونه به سوری همچون عله، قلم، مدثر، مزم ل، فاتح ه، مس د، مکی نزول یافته، قابل ردیابی است. برای نم
تکویر، اعلی، لیل، ضحی، شرح، عصر، عادیات، کوثر، تکاثر، ماعون، کافرون، فیل، فله، ناس و اخالص 

(. درنتیج ه برحس ب 15/ 1توان استناد نمود )دروزه، که در صدر سور جداول ترتیب نزول نیز واقع شده می
گذاری آن با توجه به جایگ اهش گردد، بلکه تاریخون، نه تنها مکی بودن آن اثبات میقرائن لفظی سوره ماع

 رسد.در جداول ترتیب نزول، به طور تقریبی به سال دوم بعرت می
 قرائن معنایی نزول مکی سوره ماعون

ین  »سوره ماعون با آیه  الدِّ ُب ب 
ذی یکذِّ گران دین اس ت. یبآغاز شده که به وضوح در نقد تکذ« َأَرَأیَت الَّ

(. با 44-43اند )اسماعیلی زاده، چنانکه گذشت مراد از دین را برخی شریعت اسالم و برخی قیامت دانسته
گری  آشکار، در زمره خصائص مشرکان به ش مار این وجود هریک از معانی که اتخاذ گردد، ویژگی تکذیب

ات متعدد دیگ ری نی ز مش رکان را ب ه س بب آمده که در مجاد ت مکه به آن تصریح شده است. چنانکه آی
ه ا نی ز پیامبرانش ان را تک ذیب گری مذمت کرده یا به پیامبر دل داری داده ک ه مش رکان دیگ ر امتتکذیب

؛ 105؛ مؤمن ون:18؛ عنکب وت:33؛ انع ام:25و  4؛ ف اطر:43؛ ال رحمن:83؛ نم ل:44کردند )قل م:می
 (.9انفطار:

ان د ره ماعون را به وضوح خطاب به مش رکان مک ه معن ا نمودهرو مفسران متعددی آیه نخست سوازاین
/ 30؛ طب ری، 445/ 2؛ قم ی، 625/ 3؛ س مرقندی، 871/ 4؛ مقات ل، 294/ 3؛ ف راء، 487/ 4)هواری، 

 (.306 -301/ 32؛ فخررازی، 416-414/ 10، طوسی، 200
در شش آیه دیگر به کار رفته در سوره ماعون است. قابل توجه آنکه این واژه « أرأیت»قرینه، واژه  دومین

که همگی مکی است. افزون بر آن، این واژه سه بار در سوره عله که اول ین ی ا دوم ین س وره قرآن ی اس ت 
( که نشانگر آن است که برهه زمانی استعمال این واژه در س ور اولی ه مک ی 13، 11، 9استعمال شده )عله:

 بوده است.
سکینَو  َیُحُُّّ َعلَ »قرینه، آیه  سومین است که تنها یکبار دیگر در سوره حاق ه اس تعمال « ی َطعام  الم 
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ای مکی است. این تشابه نشانگر آن است که مسئله تحضیُّ به طعام مسکینان مسئله شده که آن نیز سوره
 مورد نیاز در جامعه مکه بوده است.

 نزول مدنی
 توان یاد کرد:از مفسران قائل به نزول مدنی سوره ماعون، در قالب دو گروه می

(، اب ن عب اس و قت اده ک ه 832/ 10؛ طبرسی، 414/ 10متقدمانی از جمله ضحاک )طوسی،  نخست
 (.350/ 6مدنی بودن این سوره به آنان نسبت داده شده است )ماوردی، 

مفسرانی که این سوره را مدنی دانسته و آیات آن را نیز در بافت مدین ه و خط اب ب ه منافق ان معن ا  دوم
(. عالم  ه 553 -552/ 9؛ قاس  می، 6705 -6700/ 11؛ ح  وی، 470- 464/ 30ان  د )ص  ادقی، نموده

طباطبایی نیز هرچند میان مکی یا مدنی بودن این سوره تردید نموده اما آن را خطاب به منافق ان معن ا ک رده 
 (.633/ 20است )طباطبایی، 

 قرائن معنایی نزول مدنی سوره ماعون
ین پرداخته است. قابل توجه آنکه در بسیاری از موارد صاله به عن وان  سوره ماعون به مذمت 4آیه  مصل 

 6(. از دیگر سو آی ه 34و  23؛ معارج:2؛ مؤمنون:92های مؤمنان به کار رفته است )انعام:یکی از شاخصه
ذیَن ُهْم یراُؤَن »سوره ماعون به ریاکار بودن این نمازگزاران اشاره کرده است  لتی ک ه در ( خص 6)ماعون: « الَّ

س وره نس اء ب ه ص راحت  142منافقان مدینه قابل مشاهده است که نماز را از سر ریا بخوانند. چنانکه آی ه 
ذاق اُموا »درباره نماز آمیخته به ریای منافقان سخن گفته است  ُعُهْم َو إ  َه َو ُهَو خ اد  ُعوَن اللَّ قیَن یخاد  نَّ اْلُمناف  إ 

الة  قاُموا کسالی َلی الصَّ َه إ  َّ َقلیالً  إ 
اَس َو  یْذکُروَن اللَّ ( س ایر مش تقات ری اء نی ز در 142)نساء: « یراُؤَن النَّ

؛ نساء: 264سور مدنی و خطاب به مسلمانان به کار رفته و انفاق ریاکارانه آنان را مذمت نموده است )بقره: 
شده تا بسیاری از مفس ران ای ن  ماعون موجب 6و  4در مجموع کنار هم قرارگرفتن آیات  (.47؛ انفال: 38

آیات را خطاب به منافقان مدینه معنا نمایند. حال برخی از این مفسران در عمل قائل به نزول گسسته بوده و 
تر مورد نقد واقع شد؛ و برخی دیگر این سوره را در ابتدا اند که دیدگاه آنان پیشتنها این آیات را مدنی دانسته

اند. اند ک ه ب از دچ ار تع ارض ش دهیر همه آن را خطاب به منافقان مدینه دانس تهمکی خوانده، اما در تفس
توان اتکا کرد، اما از تعارض تفس یری آن ان هرچند به دیدگاه این مفسران در تاریخ گذاری سوره ماعون نمی

 توان به اهمیت این قرینه معنایی در سوق دادن سوره ماعون به سمت سور مدنی استناد کرد.می
 

 ها در تاریخ گذاری سوره ماعوننقد و بررسی دیدگاه

تنها اشکال وارد بر نزول پیوسته سوره ماعون، تضاد ظ اهری عب ارات ص در و ذی ل ای ن س وره اس ت. 
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ین در چنانکه از سویی اطالق تکذیب گران دین بر منافقان مدینه عجیب است و از سوی دیگر نکوهش مصل 
رو در ادامه شناس ایی مخاطب ان های نخست بعرت. ازایننفاق در سال دیگر آیات این سوره و پذیرش وجود

 این سوره مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 بررسی مخاطب آیات عتاب در سوره ماعون

های گون اگونی مفسران در راستای حل تعارض ظاهری مخاطبان آیات ابت دایی و می انی س وره دی دگاه
های خطاب به مسلمانان یا خطاب به مشرکان قرار گرفته و ب ه ش اخهاند که بر دو محور اصلی اتخاذ نموده

 ذیل تقسیم شده است:
 مسلمانان

دیدگاه پر استقبال در میان مفسران، مخاطب واقع شدن مسلمانان در سراسر این سوره است که به سبب 
 سیم شده است:نماید، به وجوه گوناگون ذیل تقتعارض با قرائنی که مکی بودن این سوره را تقویت می

 خطاب به مسلمانان منافق )در مکه(
به باور برخی مفسران سوره ماعون مسلمانان مکه را مورد نقد قرار داده اس ت. اب ن عطی ه و ثع البی در 

اند ک ه عبارات کاماًل یکسان، این سوره را مکی و خطاب به برخی مسلمانان مضطرب در اسالم تبیین نموده
خواندند اما همچنان در حیرت بوده و به صفات مذموم این س وره مب تال بودن د گاهی با مسلمانان نماز می

 (.630/ 5؛ ثعالبی، 527/ 5)ابن عطیه، 
ای دفعی النزول و بدون تردید مکی دانسته است. س پس در راس تای مفسر دیگری سوره ماعون را سوره

ین، به پدیده نفاق پرداخته و آن را بیش از آنک ه معلول عوامل بیرونی بدان د، ب ه ذات اف راد تبیین مراد از مصل 
مرتبط دانسته است. به این معنا که او مسلمانان سست ایمان را نی ز من افه خوان ده اس ت. از س وی دیگ ر 

ساز ایجاد نفاق در میان مسلمانان ض عیف ب وده؛ هرچن د ش رایط نی ز مراعات پیامبر با مسلمانان نیز زمینه
گیری حکوم ت اس المی، رو در مدین ه ب ا ش کلئله نفاق ب وده اس ت. ازای نها برای مستشدیدکننده انگیزه

های بیشتری برای گسترش نفاق فراهم آمد. در نتیجه در مکه هرچند غالب مسلمانان اخالص داشتند، زمینه
 زیستند. در مدینه نیز هرچند نفاق زیاد بوده اما مسلمانان حقیقی هم بس یار بودن د. ویاما منافقانی نیز می

ها متفاوت ب وده اس ت )حس ن در نهایت نفاق را عارضه هر دو دوران مکه و مدینه دانسته، هرچند ظهور آن
 (.437-434طه، 

بهجت پور نیز هرچند احتمال نزول گسسته سوره ماعون را قوی دانس ته، ام ا ب ا ای ن وج ود ب ه ن زول 
رو برآن ش ده ت ا نش ان انسته است. ازاینپیوسته این سوره متمایل شده و البته نزول مدنی آن را نیز ضعیف د
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س وره م دثر اس تناد ک رده ک ه  31دهد پدیده نفاق از روزهای نخست اسالم آغاز شده و در این باره ب ه آی ه 
ه ای بیم ار دارن د، در تع داد م وکالن جه نم مجادل ه خداوند فرموده کسانی که کافرند و کسانی که قلب

نزول پیوسته سوره ماعون معتقد شده و آیات متعددی را از س ور مک ی نمایند. وی پس از این استناد، به می
(، ی ا 56-55های قبل به سبب تض ییع نم از و پی روی از ش هوات ب وده )م ریم/ذکر کرده که گمراهی امت

( و از 10-1؛ مؤمن ون/35-19، مع ارج/5-3اند )نمل/مؤمنان حقیقی با شاخصه نماز و زکات شناخته شده
ین نتیجه گرفته که جامعه ایمانی از نظر خداوند جامعه آمیخته به زکات و نماز اس ت. مجموع این آیات چن

وی از این آیات مکی چنین نتیجه گرفته که سوره ماعون نیز مض مونی مش ابه دارد و در هم ین باف ت قاب ل 
 (.493-489/ 1تحلیل است )بهجت پور، 

است. وی ابتدا نزول گسسته را مطرح کرده آنچه در قلم این مفسر هویداست، تغییر رویکردهای متعدد 
اما یکباره به نزول پیوسته معتقد شده؛ سپس نفاق را پدیده ابتدای اس الم دانس ته ام ا در ادام ه ب ه آی اتی از 

ها اند، استناد کرده است. از دیگرسو آیاتی که بدانهای میانی به بعد در مکه نازل شدههایی که در سالسوره
گی نماز و زکات را صفات مؤمنان اعالم کرده، اما نقدی ب ه آن ان وارد نک رده، درحالیک ه استناد نموده، هم

ب  دین است. لذا تفاوت مضمونی ای ن آی ات م انع از اثب ات  سوره ماعون خطاب به نمازگزاران ریاکار  مکذ 
ت مطرح شده در سوره ماعون حتی در همان سال  های میانی است.پدیده نفاق به وضوح و شد 

وزه نیز ابتدا قرائن قوی مبنی بر نزول پیوسته و مکی این سوره ارائ ه ک رده، س پس مخاطب ان آن را ب ه در
ین، مسلمانان دانسته و آزار یتیم و مسکین را جزئی از عوامل منجر به تک ذیب آخ رت و ن ه  اعتبار واژه مصل 

 (.22-21/ 2تنها عامل آن معرفی نموده است )دروزه، 
ل گسسته این سوره را ترجیح داده آیات نیمه دوم را خطاب به منافقان دانس ته، ب ا ابن عاشور هرچند نزو

های مط رح این وجود مراد از آیات عتاب آمیز سوره ماعون را تحذیر مسلمانان معنا کرده که مبادا به آس یب
س ی اس ت ک ه در این سوره مبتال شوند و بدانند نمازگزاری که مانع خیر است و به ریا آلوده شده همچون ک

 (.496-494/ 30روز جزا را انکار نموده است )ابن عاشور، 
 پیشگویی درباره مسلمانان منافق مدینه

دومین دیدگاه در این حوزه را بازرگان مطرح کرده که این سوره را دارای ن زول دفع ی در س ال دوم مک ه 
ن سوره متوسل شده اس ت. وی ای جدید در شناخت مخاطبان ایدانسته و سپس برای رفع تعارضات به ایده

مضمون این سوره را ناظر به مخاطبان حاضر ندانسته و آن را از باب اخبار غیبی برای پیامبر معنا کرده است. 
ه ای ب ه ت و ایم ان آورده و بدین سان که خداوند این سوره را نازل نموده تا به پیامبرش خبر دهد در آینده ع د 

هنماز خواهند گ زارد، ل یکن در می ا ای اه ل ری ا ش ده و خ ود و دیگ ران را از خی ر و بخش ش ن آن ان ع د 
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 (.306-305/ 21دارند. این عده در واقع مؤمنان مشرک یا همان منافقان هستند )بازرگان، بازمی
 خطاب به مسلمانان منافق )در مدینه(

آی د، ن زول ای ن سومین وجه خطاب این آیات به مسلمانان که البته پرطرفدارترین وجه هم به شمار می
ین  سوره خطاب به مسلمانان منافه مدینه است. مفسرانی که این دیدگاه را برگزیده اند به آیات م ذمت مص ل 

گری دین را نیز به همین گروه نسبت دهند تا هم ه اند تا تکذیبریاکار توجه ویژه نموده و سپس سعی نموده
 ل آن مرتفع گردد.سوره خطاب به منافقان تلقی شده و تعارضات صدر و ذی

اند تا اثبات نمایند تکذیب دین، همواره تکذیب کل اس الم و مع ادل چنانکه برخی مفسران تالش کرده
ه ا را تک ذیب ک رده و ب ه هم ان ان دازه ده د، همانشرک نیست. کسی که برخی اعمال دینی را انجام نمی

ب در دین است. در این سوره نیز کسی که به فریاد یتیم و مس رسد احکام اجتماعی دی ن )ن ه کین نمیمکذ 
کن د. اعتقادی که شرک باشد( را تکذیب کرده؛ همین فرد در نماز که یک عمل فردی است نی ز کوت اهی می

؛ فض ل 464/ 30لذا هدف این سوره اثبات اهمیت توأمان حقوق الهی با حقوق مخلوقات است )صادقی، 
 (.439-437/ 24الله، 

اع الخیر و ر است که در این سوره تکذیبعالمه طباطبایی براین باو گر روز جزا به نمازگزاران کاهل و من 
ین بیانگر این ارتباط است. زیرا تکذیب روز جزا تنها به این نیست که کسی  منافه تطبیه شده و فاء سر مصل 

عم اًل نش ان  خوان د،کن د و نم از را منافقان ه میبه کلی آن را منکر شود، بلکه کسی که تظاهر به ایمان می
(. 634/ 20دهد باکی از روز جزا ندارد و در نتیجه او نیز روز جزا را تک ذیب ک رده اس ت )طباطب ایی، می

ب، تعابیر نزدیکی از ضعف ایمان و عقیده ارائ ه ک رده اس ت )زمخش ری،  / 4زمخشری نیز در معنای مکذ 
804.) 

ب حقیقی دی ن در ب اطن ف رد دانس ته ک ه گری دین در سوره ماعون را تکذیطالقانی نیز مراد از تکذیب
گر دین به رو مسلمانی که حقیقتًا به شریعت التزام ندارد، تکذیبنیازی نیست حتمًا آن را به زبان آورد. ازاین

 (.272/ 4رود )طالقانی، شمار می
ند و روز ایمان به خداوسعیدحوی از آیات ابتدایی سوره بقره که در وصف منافقان نازل شده و آنان را بی

اللَّ ه  َو ب  اْلیْوم  اِْخ  ر  َو م ا ُه ْم »گر معرفیشان کرده، قیامت خوانده و تکذیب  ا ب 
اس  َم ْن یُق وُل آَمنَّ َن النَّ َو م 

ْم  ه  ب  ی ُقُلو یَن آَمُنوا َو ما یْخَدُعوَن إ  َّ َأْنُفَسُهْم َو ما یْشُعُروَن* ف  ذ 
َه َو الَّ ُعوَن اللَّ یَن* یخاد  ن  ُمْؤم  ُه  ب  َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّ

ُبوَن  ما کاُنوا یکذ  یٌم ب  (، برای پیوند آیات ابت دایی و می انی س وره م اعون 10-8)بقره: « َمَرضًا َو َلُهْم َعذاٌب َأل 
گران دین در آیه اول س وره م اعون را نی ز منافق ان استفاده نموده است. وی با این شاهد مرال مراد از تکذیب

 (.6702-6700/ 11دانسته است )حوی، 
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گر سوره ماعون استفاده کرده و مدعی شده مراد از تک ذیب 3-1نویسنده محاسن التأویل از پیوند آیات 
تواند مسلمان و ه م گری هم میراند و طبیعی است که چنین تکذیبدین کسی است که یتیم را از خود می

 (.552/ 9غیرمسلمان باشد )قاسمی، 
تر از یت یم حقیق ی تلق ی ک رده و آن را ب ه ه ر ف رد ، ابتدا مراد از یتیم را ع اممغنیه نیز در معنایی مشابه

ب دین را نه الزامًا کافر، بلکه هر ظالمی دانس ته ک ه ش امل مس لمانان نی ز  ضعیفی تعمیم داده، سپس مکذ 
نم ودن  شود و درنهایت چنین نتیجه گرفته که محور این سوره پیوند دادن ایمان و عمل با یکدیگر و یکیمی
 (.614/ 7هاست )مغنیه، آن

 مشرکان مکه
معرفی مشرکان به عنوان مخاطبان این سوره، دومین نظریه اصلی ذیل سومین سؤال این پژوهش اس ت. 

هایش، نیازمند هیس توجیهی در خصوص آی ات نخس ت س وره این نظریه برخالف نظریه قبل و همه شاخه
تص ریح داش ته، نیس ت. زی را ای ن مقول ه ب ارزترین ویژگ ی گری دین توسط این گروه ماعون که به تکذیب
ین خواندن مشرکان دست کم در وهله نخست امری دشوار اس ت. زی را مشرکان به شمارمی آید. لیکن مصل 

ین را بر هر گونه ص فات م ذمومی  عمومًا مفسران صاله را به حقیقت شرعیه نزد مسلمانان معنا کرده و مصل 
رو برای ب ازنگری در کنند. ازایندارند، حمل میمنافقان که ظاهر نماز را به پا می هم که قرین شده باشد، بر

ین در سوره ماعون که در زمره نخستین سور مکی است، به چهار گروه از آی ات ذی ل می ت وان مصداق مصل 
 استناد کرد:

ه یک ی از ف رائُّ آنکه صاله طبه آیات متعدد در سایر ادیان الهی نیز وجود داشته و اقامه صال نخست
ی ه اش را ثابت پیامبران معرفی شده است. چنانکه ابراهیم خلیل به صراحت دعا فرموده که خداون د او و ذر 

ْل ُدعاء  »اهل نماز قرار دهد.  نا َو َتَقبَّ یتی َربَّ ْن ُذرِّ الة  َو م  ( حضرت موسی 40)ابراهیم:« َربِّ اْجَعْلنی ُمقیَم الصَّ
(. حض رت عیس ی در ب دو تول د خ ود را نم ازگزار 14به اقامه نماز گشت )ط ه:  در اولین تعامالت مأمور

( و حضرت شعیب به سبب اقامه نم ازش و دع وتی ک ه درپ ی آن داش ت، م ورد 31توصیف نمود )مریم: 
(. از مجموع  این آیات به وض وح س ابقه دیرین ه و همیش گی ص اله در 87تمسخر امتش قرار گرفت )هود: 

نمودند، قابل مش اهده ز جمله شریعت ابراهیم خلیل که مشرکان به ظاهر از آن تبعیت میدیگر ادیان الهی ا
کردند؛ هرچند است. چنانکه مشرکان از دیگر عبادات شریعت حضرت ابراهیم همچون حج نیز پیروی می

م است شکل صاله در این ادیان متفاوت بوده و در نتیجه  دچار خطاها و انحرافاتی بودند. افزون بر آنکه مسل 
این واژه به طور کلی بر یک عبادت مستمر اط الق ش ده و الزام ًا ب ه معن ای حقیق ت ش رعیه معه ود ن زد 

 مسلمانان نبوده است.
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های پایانی مدینه، صاله بارها به عنوان درود و دعا به کار رفته و منحصر در آیات قرآن حتی تا سال دوم
؛ توب ه: 41؛ ن ور: 103؛ توب ه: 56؛ احزاب: 157.ک: بقره: در نماز به عنوان حقیقت شرعیه نشده است )ر

 (.43؛ احزاب: 99
سوره انفال به صاله مشرکان تصریح شده که نشان از وج ود ی ک عم ل عب ادی مع ین  35در آیه  سوم

ای از صاله در شریعت ابراهیم خلیل است. تحت عنوان صاله در میان آنان دارد که طبعًا شکل انحراف یافته
ما کْنُتْم َتکُفُروَن َو ماک» یًة َفُذوُقوا اْلَعذاَب ب  ْنَد اْلَبیت  إ  َّ ُمکاًء َو َتْصد  ( خداون د در 35)انفال: « اَن َصالُتُهْم ع 

آیه مذکور صاله مشرکان را سوت زدن و کف زدن توصیف کرده و همزمان وعده عذاب را به س بب کفرش ان 
رغم آنکه صاله مشرکان هیس آنکه علی نخستتوان استفاده کرد. به آنان داده است. از این آیه دو نکته را می

 دومارتباطی با صاله معهود نزد مسلمانان نداشته اما باز بر عمل عب ادی آن ان ص اله اط الق ش ده اس ت. 
خداوند صاله و کفر و عذاب دوزخ را در این آیه برای مشرکان جمع کرده است. در نتیجه در موضعی دیگ ر 

عون نیز قابل پذیرش است که برای عمل عبادی مشرکان صاله به کار رود و در عین حال بر همچون سوره ما
کید شود.تکذیب  گری آنان تأ

در سوره مدثر که آن نیز در زمره نخستین سور مکی است، آیاتی مشابه ب ا س وره م اعون ذک ر  چهارم؛
رده: مجرمان علت ورود به سقر را اند را چنین برشمشده و خصائص مجرمانی که به عذاب دوزخ مبتال شده

عدم اقامه صاله، عدم اطعام به مسکینان، همنشینی پیوسته با اهل باطل و تک ذیب روز قیام ت برش مردند. 
یَنٌة )» ما کَسَبْت َره  ین  )38کلُّ َنْفٍس ب  یَن 40( ف  ی َجنَّ اٍت یَتس اَءُلوَن )39( إ  َّ َأْصحاَب اْلیم  م  ( َع ن  اْلُمْج ر 
ی َسَقَر )( ما َس 41) یَن )( قاُلوا َلْم 42َلککْم ف  ْس کیَن )( َو َلْم 43َن ک م  َن اْلُمَص لِّ ( َو کنَّ ا 44َن ک ُنْطع  ُم اْلم 

یَن ) ض  ین  )45َنُخوُض َمَع اْلخائ  یْوم  الدِّ ُب ب 
ا ُنکذِّ یُن )مدثر: 46( َو کنَّ ی َأتاَنا اْلیق   (.47( َحتَّ

ن است که خداوند به مذمت کسانی پرداخته که روز قیام ت این آیات به وضوح مشابه آیات سوره ماعو
نمایند؛ دیگران را ب ه اطع ام  مس کینان تش ویه رانند و به او ظلم مینمایند، یتیم را از خود میرا تکذیب می

خوانند که از روی سهو و نسیان از یاد پروردگار و ریا است و از خیر به دیگران نیز من ع کنند؛ نمازی مینمی
ین  )می الدِّ ُب ب 

ی یکذِّ ذ 
یم  َأَرَأیَت الَّ ح  ْحمن  الرَّ ه  الرَّ

یَم )1نمایند. ) بْسم  اللَّ  اْلیت 
ی یُدعُّ ذ 

ک الَّ ( َو  یُحُُّّ 2( َفذل 
ْسکین  ) یَن )3َعلی َطعام  اْلم  ْلُمَصلِّ یٌل ل  ْم ساُهوَن )4( َفَو ه  یَن ُهْم َعْن َصالت  ذ 

یَن ُه ْم ی راُؤَن 5( الَّ ( َو 6)( الَّ ذ 
( با تکیه بر مکی بودن این سوره و نزول آن در ابتدای این دوران که تنها مخالفان 7یْمَنُعوَن اْلماُعوَن )ماعون: 

ای ب ر توان به عنوان قرین هآیین جدید مشرکان به شمار آمده و همه آیات در عتاب به ایشان نازل گردیده، می
 ره مدثر استفاده نمود و مخاطبان هر دو را یکی دانست.نزول سوره ماعون در زمانی نزدیک به نزول سو

های این پژوهش تنها صاحب تفسیر معارج التفکر قائل به این نظریه اس ت. وی م راد از برحسب یافته
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صاله ریاکارانه مشرکان را تمسک به صاله حضرت اسماعیل دانسته که البته به شرک آمیخته بودن د و ص رفًا 
انه و اه ل الس قایه کردهه آن تکیه میبرای جلب منافع مادی ب اند. چنانکه خود را اهل الحجیج، اه ل الس د 

خواندند تا حرمت شریعت را حفظ نموده و از اعتبارات دینی آن ب رای تف اخر و س روری اس تفاده کنن د می
(. برخی دیگر نیز صاله در سور ابتدایی مکه همچ ون س وره م اعون را حت ی ب رای 495-494/ 1)حبنکه، 

/ 21اند )بازرگان، مسلمانان نیز به معنای حقیقت شرعیه ندانسته و به عبادت کلی و ارتباط با خدا معنا کرده
305-306.) 

در این میان بازرگان برداشتی نو از واژه یراؤون داشته و ریا را ب رخالف دیگ ران منحص ر در نم از آن ان 
رو این مخاطبان مذمت شده هرچن د دارند. ازاین نکرده است. بلکه ریاکاری را خصلتی دانسته که در انفاق

ها چیزی جز ریا نیست. های خود دارند، اما حقیقت این بخششدر ظاهر وجهه و اعتباری به سبب بخشش
لذا در مواضع اصلی انفاق که رعایت یتیم و مسکین است از کمک دریغ کرده و مانع خیررسانی دیگران نیز 

 (.306/ 21شوند )بازرگان، می
 ها درباره مخاطب آیات عتابنقد و بررسی دیدگاه

مخاطبان این سوره را مس لمانان  مض طرب مک ه معرف ی نم وده ک ه  دیدگاه نخستچنانکه بیان شد 
خواندند اما همچنان در دینداری س رگردان ب وده و ب ه ص فات م ذموم س وره مب تال رغم نمازی که میعلی
یحی در خصوص زمان نزول این آیات و اینکه این گروه از مسلمانان اند. لیکن قائالن به این دیدگاه توضبوده

های متعدد کسانی که ت ا اواخ ر اند. درحالیکه بنابر گزارشای در مکه حاضر بودند، ارائه نکردهدر چه برهه
گرویدند، دچار های سخت به اسالم میدوران مکه در فشار شعب ابی طالب، مهاجرت به حبشه و شکنجه

ردید نبودند. از دیگرسو انگیزه مادی و منفعت ظاهری در پی مس لمان ش دن وج ود نداش ته ک ه حیرت و ت
فردی با تردید در حقانیت اسالم، همچنان به مسلمانی جذب شود. در این میان حسن طه، سست ایمان ان 

ی که مسلمانان اند؛ اما او توضیح نداده در شرایطمکه را نیز منافقانی خوانده که در سوره ماعون مذمت شده
ای برای کس ی ک ه ایم ان در ویژه تا پس از نیمه اول دوران مکه، چه انگیزهدر عسر و حرج فراوان هستند، به

قلب او نفوذ نکرده وجود دارد که مسلمان شود و شکنجه و محدودیت تحمل نمای د. از دیگرس و ب ا ف رض 
ی ج دی و درخ ور اس ت ک ه گروه ی از  پذیرش شکل گیری نفاق در دوران مکی، آیا ای ن پدی ده ب ه ح د 

مسلمانان حه یتیم را بخورند، مسکین را برانند، از خیر ممانعت نموده و قیامت را تکذیب کنند؟ ابن عاشور 
ه ای س نگینی نیز صرفًا این آیات را به منظور هشدار برای مسلمانان مکه دانسته؛ اما از یک سو چن ین نهی

ز سوی دیگ ر چن ین هش دارهای ش دید اللحن ی، موقعی ت مس لمانان نشان از عتاب و نه هشدار داشته و ا
نموده است. لذا نزول این آیات های نخست بعرت را در برابر مشرکان متزلزل میانگشت شمار مکه در سال
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 به منظور تحذیر و هشدار طبیعی نیست.
اس ت. درحالیک ه  ها را پیشگویی وضعیت آینده مسلمانان خوان دهبازرگان این مذمت دیدگاه دوم،در 

آغ از ش ده و ب ه اف راد حاض ری ک ه چن ین « َأَرأی َت »وی به ظواهر آیات این سوره توجه نداشته که ب ا واژه 
ها از آن ان س خن گفت ه خصائصی داشتند اشاره کرده؛ نه آنکه پیش از ابتالی جامعه مسلمانان به این آسیب

ذیب دین توسط مسلمانان در آینده چیست. افزون به این سؤال پاسخ نداده که مراد از تک باشد. همچنین وی
ترین تنگناه ا برآنکه هیس حکمتی در بیان این خبر غیبی بیان نکرده است. در شرایطی که پی امبر در س خت

رساند، بیان این حقیقت که درنهایت زحمات او منج ر ب ه قرارگرفته که خداوند او را با اخبار غیبی یاری می
گشاید و حضرتش چ ه آرامش ی از ای ن خب ر دریاف ت ای از کار پیامبر میچه گره رشد منافقان خواهد شد،

نماید، جز آنکه پیامبر را مأیوس نماید؟ به ویژه آنکه این سوره دست کم مسلمانان را به دو قسم صالحان می
 و منافقان تقسیم نکرده بلکه تنها از اوصاف بدترین گروه سخن گفته است.

مخاطبان این سوره را منافقان مدینه دانسته تا در عمل نیز بتواند قائل ب ه ن زول به صراحت  دیدگاه سوم
ای پیوسته این سوره باشد. لیکن این گروه به قرائن متعدد درون متنی و برون متنی سوره ماعون که آن را سوره

ب ا خص ایص گری دی ن اند و از دیگرسو توجیهاتی ب رای انطب اق تک ذیبمکی معرفی کرده عنایتی نداشته
ترین رسد. چرا که هرچند منافق ان ب ا س ختاند که از سیاق آیات قرآن دور به نظر میمنافقان مطرح نموده

اند، لیکن هیس گاه آشکارا قیامت یا اسالم را تک ذیب ها در اواخر دوران مدینه مورد خطاب قرار گرفتهعتاب
اند که خداوند سعی در رسوا اقراری دروغین داشته نمودند؛ بلکه همواره به اسالم و پیامبری رسول خاتمنمی

(. درحالیک ه از ی ک س و آی ات فراوان ی از 74و  62؛ توب ه: 4-1گویی آن ان دارد )من افقون: نمودن دروغ
گری مشرکان در طول تاریخ خبر داده )ر.ک: د یل مکی ب ودن س وره م اعون( و از دیگرس و آی ات تکذیب

مکه نازل گردیده از عذاب مجرم ان ب رای ص فات مش ابهی ک ه در س وره مشابهی در سوره مدثر که اوایل 
رو حم ل مخاطب ان ای ن س وره ب ر منافق ان مدین ه ( ازای ن46-39ماعون ذکر شده خبر داده است )مدثر: 

ف آور به شمار می  آید.توجیهی تکل 
ف س ایر مخاطبان این سوره را مشرکان مکه معرف ی نم وده اس ت. ای ن دی دگاه ب رخال دیدگاه چهارم

گری دین توسط مشرکان نظریات نیازمند هیس توجیهی در خصوص آیات نخست سوره ماعون که به تکذیب
ین بودن آنان هست. لذا چهار دسته از آی ات در  تصریح داشته، نیست. لیکن نیازمند توضیحات درباره مصل 

ین و ارتباط آن با مشرکان راهگشاست. نخست آیاتی که ص اله را عب ادت مش ترک هم ه  کشف مفهوم مصل 
ه ا ب ه معن ای عب ادت، درود و دع ا آم ده و منحص ر در ادیان معرفی کرده است. دوم آیاتی که صاله در آن

حقیقت شرعیه نیست. سوم آیاتی که به وجود صاله در میان مشرکان، تص ریح ک رده اس ت. چه ارم آی ات 
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بوده و از عذاب مجرمان به سبب ابتال به آن  مشابه در سوره مدثر که گویی بازگویی دوباره آیات سوره ماعون
خصایص پرده برداشته است. از مجموع این آیات و توجه به نزول س وره م اعون در ابت دای دوران مک ه ک ه 
هنوز نماز در میان مسلمانان نیز شکل متکامل امروزی خود را نیافته و واژه نی ز ب ه حقیق ت ش رعیه تب دیل 

ت که خداوند مشرکانی که به تبعیت از سنت ابراهیم خلیل عب ادت ظ اهری توان چنین نتیجه گرفنشده، می
ای نبرده و قیامت را تک ذیب کنند اما در عین حال در عبادت خود ریاکارند و در عمل از این عبادت بهرهمی
اده ش وند را م ورد ت وبیخ ق رار دنمایند و حقوق یتیم و مسکین را تضییع کرده و مانع نیکی به دیگران میمی

های کنند اما در عین حال در انفاقاست. طبه معنای دوم نیز خداوند مشرکانی که در ظاهر عبادت خدا می
 ورزند را مذمت کرده است.های حقیقی دریغ میخود ریاکار بوده و از بخشش

 
 گیرینتیجه

ررس ی ق رار در این پژوهش سه موضوع کیفیت نزول، زمان نزول و مخاطبان اولیه سوره ماعون م ورد ب
گرفت. با تکیه بر کوتاهی طول آیات، کوتاهی حجم سوره، مسجع بودن آیات، فاء عطفی که آیات می انی را 
به آیات اولیه مربوط ساخته، جایگاه این سوره در روایات ترتیب نزول و دیدگاه غالب در میان صحابه، نزول 

گذاری ای ن ت گردید. سپس با توجه به تاریخهای نخست دعوت پیامبر در مکه اثباپیوسته این سوره در سال
ین  ریاکاری که به سبب مانع خیر شدن و پایمال کردن حقوق یتیم در این سوره مذمت ش ده اند، سوره، مصل 

های نخست مکه منافقی وجود نداشته است. با توج ه ب ه مک ی ب ودن ای ن اند. زیرا در سالمسلمانان نبوده
قان مدینه نیز منتفی است. لحن س وره نی ز نش انگر حض ور ای ن گ روه در سوره، اطالق این صفات بر مناف

گویی وض عیت آین ده مس لمانان، در س وره م اعون جامعه و آثار مخرب آنان است. لذا هرگونه ادعای پیش
پذیرفته نیست. از سوی دیگر وجود آیاتی که صاله را شریعت همه پیامبران توصیف نموده و به ویژه از صالۀ  

که تبعًا وام دار سنت ابراهیم خلیل بوده، به مذمت یاد کرده، گواه آن است که نمازگزاران مورد عتاب  مشرکان
اند و صاله در این سوره به معن ای حقیق ت ش رعیه نم از در می ان در سوره ماعون، همان مشرکان مکه بوده

 مسلمانان نبوده است.
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