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   :مقدمه

است؛ گفتگو، يكي از ابزارهاي انس است؛ به ويژه كه طـرف            » انس« ي انسان،     ي واژه   ريشه     
هـاي مهـر خداونـد       عشق انسان به خدا يكـي از جلـوه        . گفتگو آشنا باشد و محور گفتگو عشق      

  . هم او كه به بندگانش اجازه داد به درگاه او راه يافته و با او سخن بگويند. است
ماز، گفتگويي است صميمانه با خالق هستي، گفتگويي بـين بـي نهايـت كوچـك بـا بـي                      ن

نهايت بزرگ، گفتگويي بر اساس مهر و با دلي پاك و لباسي پاكيزه، در مكاني نظيف و همـراه                   
ها؛ گفتگويي كه انسان فاني را باقي،  ي پاكي   پاكان بسوي نقطه اي پاك در پيشگاه سرچشمه        با

  . سازد مادي را نوراني ميخاكي را آسماني و 
سازي، مردم كمبود معنـوي   فرهنگ با. پذيراست سازي امكان فرهنگ با نماز ترويج فرهنگ   

ريـزي مناسـب    برنامـه . شـوند  هدايت مـي  نماز هاي كنند و بسوي جايگاه احساس مي خود را
 توزيـع كتـب     براي مـسافران و    ماز ن  مساجد،اعالم اذان، تسهيل    و ادارات در نماز براي برگزاري 

  .     ضروري است،در جامعه نماز براي ترويج فرهنگ نماز هاي حاوي نكات مكتوب ارزش
نيازهـاي   يكـي از   ،نماز  فرهنگ ي   هجوم فرهنگي دشمنان اسالم، توسعه     ،در شرايط كنوني      

اي اخالقـي،    اداي تكليـف شـرعي، وظيفـه    هماناعمل به فرامين الهي. جامعه است اساسي در
هـاي دامنگيـر    گرچـه شـعله  . سنت ائمه و پيامبر بزرگ اسالم است اني و حمايت ازغيرت انس

اسـالمي در جامعـه و    هـاي اصـيل   تـرويج ارزش امـا  آيـد،   هاي كوچك پديد مي فساد از جرقه
هـاي   مقاطع ابتـدايي از بـروز بـسياري از آسـيب     به دانش آموزان از همان نماز آموزش اركان

هـاي اجرايـي      به شرح وظايف عمومي دستگاه     ايتبا عن اين رو   از  . كند  اجتماعي جلوگيري مي  
در حوزه نماز، فراهم آوردن شرايط مناسب براي تـرويج و گـسترش فرهنـگ نمـاز در جامعـه                    

هاي مناسب فرهنگـي تبليغـي، مـستلزم بـه كـارگيري نيـروي               عالوه بر ضرورت وجود برنامه    
 اينكه بر اساس مطالعات انجام شده       نظر به . انساني آگاه، خالق و متخصص در حوزه اجرا است        

براي رابطين نماز طراحي و اجرا نشده است، لـذا اجـراي دوره             كافي   آموزشي   ي        تاكنون برنامه 
غـي مـرتبط بـا نمـاز قـرار          يهاي آموزشي براي آنان كه در رأس هرم فعاليتهاي فرهنگي و تبل           

  . دارند، ضروري است
هـاي آموزشـي دوره هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي             در اين رهگذر، مطالعات تدوين سرفـصل          

 در سازمان تبليغات اسالمي با همكاري كارشناسان خبره آغـاز و          1381كاركنان دولت از سال     
  .  به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تقديم گرديد1382در نتيجه در سال 
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ي  ه شـماره  مـ نا  بـا ابـالغ بخـش      1382ريـزي كـشور نيـز در سـال               سازمان مديريت برنامـه   
هـاي   هاي پيشنهادي سازمان تبليغات اسالمي بـراي دوره        أييد سرفصل  ضمن ت  96358/1803

آموزشي فرهنگي و اجتماعي كاركنان دولت، كليه دستگاه هاي اجرايي را موظف به اجراي آن               
نمود و مجوز اجراي اين دوره ها را در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و قرآنـي بـراي سـازمان                    

  .اسالمي صادر نمودتبليغات 
هاي  ، با تالش دفتر معاونت پژوهشي و آموزشي، جزوات آموزشي دوره 1384    در ابتداي سال  

مورد نظر تهيه و در قالب جزوه و لوح فشرده به ادارات كل استاني تبليغات اسالمي به همـراه                   
ـ    پس از اجراي دوره در نود درصد اسـتان        .  گرديد ارسالدستورالعمل آموزشي    زوم وجـود   هـا، ل

  . متون علمي و كارشناسي احساس گرديد
    در همين راستا، مجموعه حاضر به همراه چهار عنوان ديگر با پشتيباني و حمايت مـادي و                 
معنوي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسالمي براي پاسخگويي به نياز آموزشـي              

در اثر حاضـر، سـعي شـده        . شده است كاركنان محترم دولت و ساير عالقمندان تهيه و تدوين          
ي فرهنگ نماز، با زبـان هـر          است تا كليه مطالب مرتبط با نماز از ماهيت نماز گرفته تا توسعه            

) گـردد  كه عمدتاً شـاغلين اداري را شـامل مـي         (چه ساده و سليس تر جهت آشنايي فراگيران         
  . ارايه گردد

ي نمـاز و علـل وجـوب آن را     ي مذكور فلـسفه  رود، در پايان دوره     از فراگيران نيز انتظار مي   
دانسته، با آثار فردي و اجتماعي نماز بيشتر آشنا شده و توانايي پاسـخ گـويي بـه سـواالتي از                     

هـايي     چه ويژگـي   قبيل چرا نماز بخوانيم؟ خصوصيات يك نمازگزار واقعي چگونه بايد باشد؟ و           
  . داشته باشندبايد 

 گـردآوري نظـرات خواننـدگان محتـرم از اقـصي نقـاط           پس از توزيع سري نخست كتاب و    
  .گذرد  جديد از نظرتان ميميهن اسالمي، اينك چاپ دوم آن با ويرايش

    اميد كه اثر حاضر مورد قبول و استفاده جويندگان راه حقيقـت قـرار گرفتـه و در زنـدگي                    
  . فردي و اجتماعي ايشان ساري و جاري گردد

  
  

  ب لت و اليه انييه توكّو ما توفيقي اال باهللا عل 
  سيد جواد موسوي هوايي
  معاونت پژوهشي و آموزشي
  سازمان تبليغات اسالمي

  1386پاييز 
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  :ي چاپ سوم مقدمه
هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگي اجتماعي كاركنان دولت در  پس از اجراي موفق دوره

و براي بار دوم  ويرايش 1386سراسر كشور توسط سازمان تبليغات اسالمي، اثر حاضر در سال 
است كه اعتبار كارشناسي سازمان تبليغات  اين در حالي. چاپ و در سراسر كشور توزيع گرديد

ها براي آنان اجرا گرديد روز به روز بيشتر، ارتقاء  هايي كه اين دوره اسالمي در بين دستگاه
سازمان در اين ميان، نظرات كارشناسان محترم ادارات كل استاني و ستاد مركزي . يافت

تبليغات اسالمي در خصوص موضوعات و كم و كيف مباحث كتاب حاظر، تجميع و مورد مداقه 
  .قرار گرفت
پس از 1388در سال ي آموزش عالي ديني سازمان تبليغات اسالمي  ريزي و توسعه دفتر برنامه

 ي حاضر، نسبت به بررسي مجدد و ويرايش دوم اثر با اصالحات اساسي ويرايش اول مجموعه
اكنون پيش چشم داريد تبديل به يك كتاب  نتيجه آن شده كه اثري كه هم. اقدام نمود

ي هر بحث  محورهايي براي انديشيدن و چكيده. ي درسي گرديد  جلسه16آموزشي با ظرفيت 
در ابتداي درس و چند سئوال تشريحي و تستي براي سهولت در يادگيري و آزمون نهايي در 

  .  استپايان هر درس آورده شده
در . اإلسالم قرائتي و تيم كارشناسي ايشان تشكيل گرديد جلسات مكرري نيز با حضور حجت

نتيجه اين جلسات، متن كتاب حاضر بار ديگر با توجه به آيات قرآني و با استفاده از تجارب 
 بازبيني و مطالب مناسبي در جهت غناي هر چه  بيشتر متن اضافه ايشانتبليغي و تفسيري 

دانم از جناب آقاي دكتر داود ميرزائي مقدم و تيم كارشناسي ايشان كه  جا الزم مي ر ايند. شد
با جديت و احساس وظيفه موجبات تكميل و بالندگي هرچه بيشتر اين مجموعه را فراهم 

  .نمودند قدرداني نمايم
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 نشر معارف ي گذاري در عرصه خداوند بزرگ را شاكر و سپاسگزاريم كه به ما توفيق خدمت     
ي حاضر تقاضا داريم پس از مطالعه،  از خوانندگان فرهيخته مجموعه. ديني را عنايت فرمود

نظرات خود را با استفاده از فرم نظرخواهي پايان كتاب، جهت تكميل و كارآمدي هرچه بيشتر 
               .اثر به آدرس درج شده ارسال فرمايند

  يتبا آرزوي موفق                      
  هوايي  سيدجواد موسوي                                 

  معاون پژوهشي و آموزشي                               
   سازمان تبليغات اسالمي                                                                               
 1388                             بهار                                                   
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  درس اول

  سرآغاز بحث
  

  هاي اساسي پرسش
  تكامل انسان دارد؟ ارتباطات چه نقشي در رشد و

  راه اين ارتباط چيست؟ ونياز ارتباط با خالق  پيش
  
ملتي موفق است كه بتواند  جامعه و فرد، در اين عصر، جهان جهان ارتباطات است و   
 نجاآاز  .تعالي استفاده نمايد راي رشد وب از آنها خود را سامان دهد و دقت ارتباطات با

 نياز به آنها ده وونم انواع ارتباط  مروري بركه نماز نوعي ارتباط برقرار كردن است ابتدا
   .كنيم ميرا در امر عبادت خالق بررسي 

   : استداراي چهار نوع ارتباط انسان
  

 ارتباط با خود 
هركدام از اين موارد  وتشكيل شده » جان«و» روح«، »جسم«وجود انسان از  

  .كنند چنين نيازهايي را رفع مي هم نيازهاي دارند و ها و ويژگي
در حال حاضر برخي را ديگر  و ،هايي در گذشته داشته  كه توانايي انسان بايد بداند

هايش رخ  توانايي درتغييراتي   نيزآيندهدر هاي جديد يافته و برخي تواناييندارد 
  . خواهد داد
هايي براي او  ، افراد ديگر و فرصتعناصر ديگر او داند كه در بيرون ازايد ب  انسان ب

  . همچنين تهديداتي براي او مطرح است وجود دارد و
ديگر مواردي  حرص وطمع، حسد، كبر و ها،   انسان بايد بداند كه در درون او ناخالصي

باعث دردسر او باعدم كنترل  يا مده وآتوانند تحت كنترل او در وجود دارندكه مي
   .شوند
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بتواند  بشناسد تا ان خود راج روح و  حدود جسم،و حد ها، بنابراين انسان بايد توانايي 
به   سازنده رو، سالميهستي ارتباط و خالق خود از همه مهمتر با  خلقت و،با خلق

من عرَف « .چرا كه خود شناسي مقدمه خداشناسي است ،كمال برقراركند و رشد
 اهللا محِر«: فرمايند مي )ع(از اين روست كه اميرالمومنين علي  و» قَد عرَف ربّهنَفسه فَ

مرَن عنَف فسرَه وعرحمت خدا بر كسي كه خود را  ».ينلي اَين واِي اَفِ ين ون اَ مِف
  .به كجا خواهد رفت در كجا است و آمده و بداند از كجا بشناسد و

  » پس به خود آي گر به خودآيي به خدائي رسي،« 
  

 ارتباط با خلق 
همواره يا در حال  فطرتا اجتماعي آفريده شده است و انسان موجودي مدني الطبع و  

 يا در  دارد»هنرهاي ارتباطي«است كه نياز به كسب )ميان فردي(ارتباط با يك فرد 
 يا در و دارد » مهارت هاي گروهي«حال ارتباط باگروهي از مردم است كه نياز به

 قسمتي . داردنياز» ارت هاي اجتماعي هم«كند كه به  سطح اجتماع ارتباط برقرار مي
 مثل نماز جماعت و اطاعت امر الهي قراردارد از اين ارتباطات در راستاي عبادت و

  ...تعلم و زيارت ، تعليم و جمعه ، صله رحم و
 

 ارتباط با خلقت 
ناملموس مانند  امل نامحسوس ومحيط است كه ش سومين ارتباط انسان با خلقت و   

وسايل، محيط  طبيعي مانند اشياء و و محسوس و... ارواح، جن، شيطان، مالئكه و
جهت هايي هست و  براي اين نوع ارتباط نيز شيوه. شود مي... حيوانات و زيست،

 محتاج به استفاده بهينه از آنها براي رسيدن به كمال هاي الهي و شناخت نعمت
  .دارد مهاي الز مهارت

  
  به غفلت نخوري  تاتو ناني به كف آري و      دركارند  ابر، باد، مه، خورشيد، فلك         

            
  



12             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

 ارتباط با خالق
 محور برترين ارتباط انسان ارتباط با خالق هستي است كه موضوع و ترين و مهم   

د براي نيل به اين اي هستن  وسيله وتباطات ديگر مقدمهرا باشد، و بحث اين كتاب مي
ه مارا دوست اوست ك. كند هدايت مي را آفريده ،توانايي داده و زيرا اوست كه ماهدف 
. رسيم تا به خود آگاهي نرسيم به خدا آگاهي نمي .دهد را پرورش مي ما دارد و
كنند با صاحب  سعي مي شوند و ها اگر خود آگاه باشند از اين همه لطف آگاه مي انسان

بايد  انسان وقتي كه فهميد كه مخلوق خداست و. امت ارتباط برقرار كننداين همه كر
صراط « اين راه  بيند، بازگشت نمايد، يك راه را پيش روي خود مي به سوي او

  در خودش ارتباط با خداست وكساني كهصراطقرارگرفتن روي اين  .است »مستقيم
اگر خطا  و» توكل« اقدام براي هر .گيرند  هستند مورد توجه خدا قرار ميراهاين 

 و  ياوررا هميشه شاهد، خدا ودانند  لم را محضر خدا مياع .كنند مي »توبه« كردند
كه خداوند همان. شود ي كارهاي آنها عبادت محسوب مي مهه و دانند هادي خود مي

   .1»وماخَلَقت الجِنَ واالِنس اِلّا لِيعبدونِ« هدف خلقت ناميده است
خداوند به   امري است دوسويه و،كه ارتباط اين است بحث ما مهم است  اما آنچه در
 با ما ارتباط برقرار )ائمه هدي انبياء و( آوران  پيام و) كتب آسماني،قرآن(وسيله پيام 

  . و خواهد كرد كند ميكرده، 
چگونگي اين ارتباط    خداوند مهربان دوست دارد كه ماهم با او ارتباط برقرار كرده و

  : آن بر سه قسم است   وبه ما آموخته است  )قرآن(يز در پيام خود ن را
  ».گفتار صادقانه خالصانه، عمل وكردار خاضعانه و بيان و پندار نيت و« 
يابد و هدف ما در اين كتاب  تحقق مي » نماز« و  » دعا«  قالب گفتار صادقانه در  

اِن « چراكه  .استمازخواني ن ترويج فرهنگ بخش دوم يعني نماز و آشنايي و توسعه و
2»قُبِلَت قُبِلَ ماسِواهاواِن ردت ردماسِواها

   "اهللا ء انشا"

                                                 
  56/ ذاريات- 1
 .23 ص 3 وسايل الشيعه، ج - 2
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نماز ما  اهميت اين است كه ذات اقدس الهي هيچ نيازي به عبادت و   نكته حائز
ي مردم رو به خورشيد خانه بسازند چيزي  گونه كه اگر همه مخلوقات ندارد بلكه همان

چيزي از ي مردم پشت به خورشيد خانه بسازند  اگر همه شود و نميبه خورشيد اضافه 
چه به او   خورشيد نيازي به مردم ندارد چه به او رو كنند و.شود  نميخورشيد كم
 ن خورشيد نور افشاني است اين مردم هستند كه براي دريافت نور وأش. پشت كنند
د نيز به عبادات ما نيازي ندارد خداون. گرما بايد رو به خورشيد خانه بسازند روشنائي و

 شوند و برخوردار مي اين مردم هستند كه با روي آوردن به او از الطاف خاص الهي و
بخاطر نياز او ست بلكه به  نه» اقم صلوة لذكري«اگر فرموده است كه  .كنند رشد مي

: دفرماي  قرآن مي.تعالي انسان است رشد و اين دليل است كه ياد خدا باعث آرامش و
     ها  ي انسان اي در خداوند اثر ندارد زيرا او از همه ي مردم كافر شوند ذره اگر همه

 وآموزان به نفع خود آنان است  گونه كه درس ياد گرفتن دانش همان،  نياز است بي
  .كند به معلومات او اضافه نمي سودي براي معلم ندارد و

     .1» فَاِنّ اهللا لَغَني حميدعاًجميضِ  اِن تَكفُروا انتُم ومن فِي االَر« 
   .2»فَإنّ اهللا غَنِي عنكُم« 
كند يا بايد وادار  پرستش خداوند وادار مي آنچه انسان را به نماز خواندن و از جمله 

  .امور زير را برشمردتوان  مي ،كند
  
   عظمت خدا-1
   احساس فقر ووابستگي-2
   توجه به نعمت ها-3
   فطرت انسان -4
  
  
  هيچ كس. 1»  بما كانُويعملُون أعين جزاءفَالتَعلَم نفس ما أخفي لَهم مِن قُرَةِ«   

                                                 
 8/ ابراهيم- 1
 7/ زمر- 2
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هاي  ذتل ها و اش چه نعمت كه به پاداش نيكوكاري) گنجد  در فكرش نمي(داند   نمي
  .در عالم غيب براي او ذخيره شده است ديده است) و دل(بي نهايت كه روشني بخش 

  
  

  :چكيده
اي موفق است كه بتواند ارتباطات  جامعه جهان ارتباطات است فرد ودر اين جهان كه 

نماز نوعي ارتباط است ارتباطي كه ريشه . كمال برسد به رشد و خود را سامان دهد و
براي . خويش و عاشق با معشوق حقيقي ارتباط خلق با خالق ،است  تمام ارتباطات

ارتباط با  شناخت و لقت راخِلق وتحقق اين ارتباط ابتدا  بايد خويشتن خويش وخَ
تا  .او ارتباط برقرار كرد بتوان با اينكه خالق هستي را شناخته و آنهارا سامان داد تا

خود آيي به خدائي رسي پس به  گربه"را نخواهيم شناخت،  نشناسيم خدا خود را
  "خود آي

مبران و پيا قرآن و خدا توسط كتب آسماني و. ارتباط با خالق ارتباطي دو سويه است 
خود آموزش داده  راه ارتباط خلق با خالق را نيز ائمه هدي با خلق ارتباط برقرار نموده و

. گفتار صادقانه است بيان و كردار خاضعانه و عمل و پندار خالصانه، آن نيت و است و
   .يابد نماز تحقق مي دعا وقالب  صادقانه درگفتار 
وابستگي ، توجه به حساس فقر، اا، عظمت خدكند  لق را وادار به اين عبادت ميآنچه خَ
 ها و ان قبلت قبل ماسوي« فطرت انسان است و خدا را به آن نيازي نيست  ها و نعمت

  .»ها ان ردت رد ّما سوي
   

  
  
  
  
  
  

                                                                                                       
 17/سجده - 1
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  :پرسش هاي درس
  .است......... خود شناسي  -1

  " ب "و "الف")   د      خود پرستي ) مقدمه خدا شناسي  ج) خدا شناسي   ب) الف
  ؟هاي اجتماعي نياز كدام ارتباط است مهارت -2

 "ج" و"ب")   د      ارتباط با خلق  ) ارتباط با خلقت     ج) ارتباط با خود   ب) الف
  .يابد تحقق مي............... در ارتباط با خالق گفتار صادقانه در قالب-3

  نماز دعا و) د              وت روزه سك)  ج       قرآن خواندن   )  ب     روزه    ) الف
  هاي انسان براي نماز نيست؟ انگيزه  كدام يك از موارد جزء-4

  احساس فقر ) فطرت انسان    د) عظمت خدا    ج )نياز خالق به پرستش     ب) الف
  
 يابد؟  ميخلق چگونه تحقق يافته و ارتباط خالق با  -5
 گيرد؟ ارتباط خلق با خالق چگونه شكل مي -6
 ؟ندها نياز دارد كه دستور داده براي او نماز بپا دار نماز انسان آيا خدا به عبادت و -7
 .شود را برشمريد هاي كه باعث روي آوردن انسان به نماز مي انگيزه -8
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  درس دوم
  معني و تاريخچه  نماز

  
  هاي اساسي پرسش

  نمازدر دوران تاريخ چه معاني داشته است ؟ 
  در كدام آئين دارد؟نماز ريشه 

  
  :واژه شناسي

     ي ساسانيان، نماز عبارت بود از تعظيم، نيايش، خدمت و در زبان پارسي دوره   
دادند  سر فرود آوردني كه فروتران نسبت به فرمانروايان، كدخدايان و ايزدان انجام مي

 در برخي .شود ديده مي» نماچ«اين واژه در متون ديني آن روزگار در ايران با تلفظ 
 نماز به همان معناي كهن كه در دوره ساسانيان بود ،آثار ادبي پارسي بعد از اسالم هم

شود، نماز در برابر  ديده مي» مينوي خرد«چنين مطابق آنچه در كتاب هم. 1آمده است
روز، و  گرفت كه عبارت بودند از بامداد، نيم انجام مي» پاس هس«ايزدان در سه وعده 

كه امروز در زبان ما رايج است ريشه در همان مناسك » سپاس« واژه الًاحتما. 2غروب
 فرهنگي -ي ديني زمينه رسد كه همين پس نظر مي  به. داشته باشد» پاس سه«

 هم تا حدودي با همان »)salat( ةصال« يكي از عواملي بوده تا تعريف » نماز «ي درباره
فرود آوردن انسان در برابر خداوند تعريف نماز يگانه گردد و به معناي تعظيم و سر 

ي مسلمانان اعم از عرب و  ن دگرگوني نه تنها براي ما پارسيان، بلكه براي همهيا. باشد
در كتب لغت قول » ةصال«ي اصليِ درباره معناي پايه و ريشه . اتفاق افتاده استعجم

را » صلو«، 3ندا دانسته» صلو«ي  واحدي وجود ندارد اما بيشترِ اهل لغت آن را از ريشه
     را از ريشهةاگر صال. اند پذير شدن و توجه كردن گفته به معناي نرم شدن، انعطاف

                                                 
 )فردوسي(پيشش همه در نماز آمدند  به   ---- -  چو نزديك رستم فراز آمدند-1

 )اسدي( همه پيش جم در نماز آمدند   --- --- لرخ فراز آمدند كنيزان گ     

 70ي   كتاب مينوي خرد صفحه-2

 يقاموس قرآن از سيد علي اكبر قريشالمنجد، و همچنين 3- 
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صل يعني صاف  .تري با متن قرآن پيدا كند در نظر بگيريم شايد معناي نزديك» صل» 
 » ةصال« براي انجام . خاك به وسيله ريختن آب كردن و همچنين جدا كردن حبه از

يعني بر   آن، ي ندن و قرائت كردن استفاده نشده است بلكه از اقامهدر قرآن، از خوا
يعني نوعي مناسك است كه انجام آن با . گرفتن و برپاي داشتن ياد شده است عهده

 خواندن و دعا كردن نيست و  صرفاًةبنابراين صال. اعمالي غير زباني هم همراه است
اند بيشتر منظورشان  معنا كرده» يشنيا«و » دعا« را ةها صال نامه اگر در برخي لغت

وجه گفتاري آن است كه همراه و همزمان با اعمال غير زباني، حتي نيت و تمركز 
با معناي پارسي و در متون مربوط ( گونه كه اشاره شد، نماز همان .باشد ذهن هم مي

 است كه از سوي فروتران نسبت به فراتران انجام عملي و كار) ي ساسانيان به دوره
يعني حركتي نمادين براي اقرار به برتريِ كسي كه از سوي نمازگزار مورد . گيرد مي

مفهوم . ي قدرت برتر بر خويش تعظيم قرار گرفته است و تا حدودي پذيرفتنِ سلطه
در . آيد اي است كه پس از اين اقرار پديد مي اطاعتِ نمازگزار از قدرت برتر، نكته

» ةصال« )مؤمنين(  نسبت به انسان، مالئك او هم خداوند و، »ةصال«تعريف قرآن از
گزارد بر شما، و همچنين   ميةكسي است كه صال همان) خداوند( او« :گزارند مي

ها به سوي  گزارند تا بيرون آورد شما را از تاريكي  مية او بر شما صالي مالئكه
از اموال  «  :بينيم كه خطاب به پيامبر آمده است درآيه ديگري نيز مي 1»...روشنايي

 بگزار زيرا ةشان سازي، و بر ايشان صال ي آن پاكيزه وسيله اي بگير، تا به آنان صدقه
نكته قابل توجه اين است  2»و دانا است و خدا شنوا.  تو براي آنان آرامشي استة صال

 بلكه به معنا و مؤمنين به معناي نماز خواندن نبوده مالئكه بر و پيامبر و ة خداكه صال
  . كه خود نوعي دعا در حق مؤمنين است باشد صلوات فرستادن مي م دورود ومفهو

در اصل، » ةصال«شود كه  از اين آيات و ديگر آيات قرآن چنين استنباط مي   
شايد به همين جهت . تر شدنِ دو طرف به هم بوده است اي متقابل براي نزديك رابطه

اي  بندي شده  مراتب مشخص و طبقهدر قرآن،» ةصال« براي معناي بوده است كه بعداً
 طلب آمرزش، از ، رحمت، از مالئكه،از خداوند » ةصال « هرا تعريف كردند و گفتند ك

                                                 
 .43ي احزاب آيه  سوره1-

 .103آيه توبه  سوره 2-
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      اين تعريف سبب شدظاهراً. 1باشد  تسبيح مي، دعا و نيايش و از پرندگان،مؤمنين
 .بيان شد» نماز« براي تا حدود زيادي به همان معنا و صورتي در آيد كه قبالً» ةصال«

نمايد اينكه، در قرآن توضيح مشخصي براي  آن ضروري مي ي ديگري كه اشاره به نكته
» ةصال«اين جهت كه شكل ظاهريِ   شايد به. داده نشده است» ةصال« شكل ظاهري 

حضرت گونه كه در زمان  همان.  متناسب با زمان و مكان تغيير كندستتوان مي
ترتيب و آداب ديگري داشته و اين  » ةصال«، -لسالمعليه ا-ابراهيم، موسي و عيسي مسيح

ي  قرآن، همه  كه امروز در اسالم دارد نبوده است ويگونه و با اين ترتيب و آداب
را يكي از مهمترين  -عليه السالم-ابراهيمحضرت داند و   ميةي صال رسوالن را اهل اقامه
  2.كوشيده است» ةصال«ي  كند كه در اقامه رسوالني معرفي مي

  
   مختلفنماز در اديان

 بلكه ، اختصاص به دين اسالم ندارد،ى نيست كه بسيارى از احكام و تعاليم الهىشك
و پيروان اديان و مذاهب گذشته به آن اعتقاد داشته و . مشترك بين همه اديان است

دو دسته توان احكام و دستورات اسالم را به  يبه همين جهت م. كردند يعمل م
  قسم اول احكامى كه تاريخى بوده و داراى زمان مشخصى از صدور  . تقسيم نمود

ها  توان زمانى را براى صدور آن ياند يعنى نم يباشند و قسم دوم احكام فرا تاريخ يم
و نماز يكى از آن احكام و دستوراتى است كه مختص دين . تعيين و مشخص نمود

 اين امر عبادى وجود داشته ي نيزه شرايع آسمانى ال اديان واسالم نيست بلكه در ساير
  . است

علت . است  و هم تاريخ اديان-عليهم السالم- دليل اين ادعا هم اخبار و روايات معصومين  
براى آگاهى و شناخت نسل جوان است به » نماز در اديان«طرح فصلى جداگانه بنام 

ها در اسالم اين اين نكته كه نماز آنقدر در زندگى و حيات انسان مؤثر است كه نه تن
در همه به وجهي همه به آن تأكيد شده و جزء واجبات دين به حساب آمده بلكه 

  .به شمار آمده استل واجب اعمااديان و مذاهب يكى از مهمترين 

                                                 
 .»صاله«ي دهخدا تحت واژه  نامه  نگاه كنيد به لغت-1
  .40 آيه ابراهيمسوره  - 2
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  :نويسد يونان باستان مي مورد عبادت در در  ويل دورانت در تاريخ تمدن خود-
 رساندند مي كه در جلو معبد قرار داشتبه مذبح،  را مومنان در جريان عبادت، خود« 
جلب  ياري او را و يافتند نماز از خشم خدا ايمني مي ي قرباني و به وسيله و

   1».كردند مي
 مسلمانان بود و شبيه نماز) ها از اديان ايران باستان در زمان پارت( "مندايي" نماز درآئين -

 ظهر و هر روز سه نوبت صبح، و دانستند وضو گرفتن را هم الزم مي حتي قبل از نماز،
  2.گرفتند يا وضو مي"رشامه"بعض اعمال ديگر   و براي نماز عصر

 دانستند و  درمورد آئين ماني نيز گفته شده كه در شبانه روز چهار نماز را واجب مي-
روبروي آفتاب  و  بايد با آب روان يا راكد مسح كنندانمعتقد بودند كه نمازگزار

  3.بخوانند اذكاري را  سجده بروند ودوازده و بايستند
كرد قطعاً  يدهى شخصيت انسان ايفا نم تأثير و نقش بسزايى را در شكل» نماز«اگر 

شد و صاحبان اديان پيروان خود را  يجزء واجبات در اديان الهى و غير الهى شمرده نم
هاي  نماز در تمامي اديان الهي به گونه. كردند يبه عمل بدان ترغيب و تشويق نم

  . متفاوت وجود دارد
 :گونه خواست خداوند اين زرا بنا كرد، ا كعبه كه هنگامي  -عليه السالم-ابراهيم  حضرت   
ربلنِ جعقِي ماَيم قرار دهمرا از نمازگزاران !  پروردگارا«4هلولص«.      
ا م هكو الزَّ وهلوالصي بِوصانِ اَو : در گهواره فرمودنيز  -ليه السالمع-عيسي  حضرت  
دمت احكرده است ام به نماز و زكات سفارش مرا تا زنده) خداوند(و « 5ي«. 

در مقام بيان آن   آداب و رسوم دينى خاصى داشتند كه ما زرتشت نيزپيروان آئين   
دى نماز است در اين كيش اما آنچه كه براى ما اهميت دارد وجود عمل عبا. نيستيم

 .و شرايط وضو و نماز بيان شده است) قبله(كه نحوه ايستادن به جهت خاص 

                                                 
 228ص 1تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج ،- 1
 451اصل ونسب ودين هاي ايرانيان باستان،ص - 2
 263 همان، ص - 3
 40/ ابراهيم- 4
 .31سوره مريم، آيه  -5
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 شكل ترين و برترين كامل نيز كه پيامبر خاتم بود،  -صلي اهللا عليه واله وسلم-محمد  حضرت  
دهنده ارتباط پيامبران اديان  در ذيل به آيات قرآني نشان. آموخت را به مسلمانان نماز

  :مختلف با نماز  اشاره شده است
 37و نماز               سوره ابراهيم آيه  -عليه السالم-حضرت ابراهيم

  54و نماز            سوره  مريم آيه   -ه السالمعلي-حضرت اسماعيل
  70و نماز               سوره انبياء آيه  -عليه السالم-حضرت اسحاق
  70و نماز                سوره انبياء آيه  -عليه السالم-حضرت يعقوب
  13و نماز                 سوره طه آيه  -عليه السالم-حضرت موسي
  31و نماز                سوره مريم آيه  -معليه السال-حضرت عيسي
  38و نماز                  سوره  ال عمران آيه  -عليه السالم-حضرت زكريا
  42و نماز                  سوره  ال عمران آيه  -عليه السالم-حضرت مريم

  87و نماز               سوره  هود آيه  -عليه السالم-حضرت شعيب
  144و نماز                سوره صافات آيه  -ه السالمعلي-حضرت يونس
   29و نماز                سوره فتح آيه  -عليه السالم-حضرت محمد

        43قوم بني اسرائيل و نماز                         سوره  بقره آيه 
  17لقمان و نماز                                          سوره  لقمان آيه 

  
  نماز روش همه انبياى الهى

ى و جوامع حديثى كه حاصل زحمات بزرگان و علماى دينى است يدر كتب روا   
 به اين نكته -ليه السالمع- خورد كه معصومين ياحاديث و روايات بسيارى به چشم م

  . شود يبه چند روايت از باب نمونه اشاره مجا  در اين. اند متذكر شده
  :اند در حديثى فرموده -عليه واله وسلمصلي اهللا -رسول گرامى

  .نبياءنهاج االَ فَهِى مِ-لَّج وزَّعـ  ب الرَهُيها مرضافِ  وينِع الدرايِ مِنْ شَةُالصل اَ
   »هاى دين و مايه خشنودى پروردگار و راه و روش پيامبران است نماز از سنت«

  . 1»نماز راه و روش انبياء است« .ءنبيا االَنهاج مِةُاللصاَ :اند و نيز فرموده
  : فرمايد يچنين م -عليه السالم-در حديثى ديگر خداوند خطاب به حضرت موسى   

                                                 
 .231 ص82بحار االنوار، ج- 1
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لَعلا بِيكنَّها بِاِ فَةِالصلَها عِكانِمو ندى عو پس همانا نماز  بر تو باد به نماز،« . ثيقٌهد
  . 1»دباش يمبرخوردار مكان رفيع و پيمان محكمى پيش من از 
ت و  كه درباره اهميشدهل قن روايات و احاديثى ،از پيامبران و انبياى الهى گذشته   
  . استل آن يفضا
وقتى كه همسر و فرزندش اسماعيل   -عليه السالم-ابراهيمقول حضرت  از  قرآنچنانچه   

  :كند يبرد چنين نقل م) حجاز(را به سرزمين مكه 
 .ةَاللصوا اَيمقِيا لِنَبّ ررَّمِح المكيتِ بند عِرعٍ ذى زيرِ غَوادٍ بِتىيرّنت مِنْ ذُسكَى اَنِّإ
اى كه حرم  آب و علفى در كنار خانهي ى فرزندانم را در سرزمين برخپروردگارا من ب«

   2»تو است ساكن ساختم تا نماز را برپا دارند
  : فرمايد ياست قرآن م -لسالمعليه ا-و از پندهاى لقمان حكيم كه معاصر با داود پيامبر

نَياباَمِقِأََ ى ةَاللصر بِ أ وموفِعرُالمو انهع رِنكَنِ الماصبِ وى ما اَلَر عصابلِ ذَنَّإ كمِنْ ك 
 نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و در برابر! پسرم«. ورِ االُمعزْمِ
رسد با استقامت باش و صبور باش كه اين از كارهاى  يها و مصائبى كه به تو م يسخت

  . 3»مهم و اساسى است
 )  - السالممعليه - اخبار و احاديث وارده از معصومينقطري(عالوه بر اينكه از اين طريق 

دارد و آن تاريخ  راه ديگرى براى اثبات موضوع وجود. مطلب براى ما ثابت شده است
  . دارد ي آن را بيان ماديان است كه نحوه عبادت پيروان

  
  نماز از ديدگاه انديشمندان

   -قدس سره-حضرت امام خمينى*
  سيد الشهداء. پشتوانه ملت است نماز. اى باالتر نيست در اسالم از نماز هيچ فريضه   

بودند، وقتى يكى  در همان ظهر عاشورا كه جنگ بود، و همه در معرض خطر -عليه السالم-
تو را از نمازگزاران  يادم آورديد نماز را و خدا: ه است فرموداز اصحاب گفت ظهر شد

                                                 
 .257كلمه اهللا، ص- 1
 .37سوره مباركه ابراهيم، آيه - 2
 .17سوره مباركه لقمان، آيه - 3
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خواهيم جنگ بكنيم،  نگفت كه ما مى. و ايستاد در همان جا نماز خواند. حساب كند
اى، از او  لهأوقتى كه مس -عليه السالم-اميرالمؤمنين. خير، جنگ را براى نماز كردند

  . داد مياب ايستاد و جو ميپرسيدند در همان بحبوحه جنگ  مي
 نماز يك.  انسان درست كنند،مقصد اين است كه اسالم را پياده كنند و با اسالم.... 

  1.كند امتى بيرون مى از يك  فحشا و منكر را نماز.كارخانه انسان سازى است
  
   -العالي  مد ظله– خامنه اى... معظم رهبرى حضرت آيت ا مقام *

يكسره غرق در  تواند انسان را اد خداست و مىهايى كه سرشار از انگيزه ي يكى از عمل
همچون شاخص  تواند آورنده باشد، و مى تواند بيدار باش و به خويش ياد خدا كند و مى

حفظ كند  و عالمتى، رهروان راه خدا را بر روى خط مستقيم بدارد و از گيجى و گمى
 نماز يك زنگ. … .اى غفلت زندگى آدمى مانع شود، نماز است تواند از لحظه و مى

 دهد و از او  به انسان برنامه مى.روز است بيدارى و يك هشدار در ساعات مختلف شبانه
ها حساب  و از گذشت لحظه. دهد ي ميمعن او به روز و شبو خواهد  تعهد مى

   2..كشد مى
  
  )ره(اراكى... آيت ا حضرت*

هِى تَنهى عنِ  و.و اِنْ ردت، رد ما سِواهاماسِواها   عمود الدين اِنْ قُبِلَت، قُبِلَةاِنَّ الصال
 والْمنْكَرِ الْفَحشاءِ

قعود و ركوع و  اى است ، در ابتدا كه قيام و براى هر عضوى از اعضاى بدن وظيفه   
تا نوك  براى هر يك وظيفه است، از فرق سر. سجود باشد كه چهار تا بيشتر نيست 

و  ها، هم وظيفه ها، سر زانو، حتى نوك انگشت ستپا، براى چشم، براى گوش، كف د
  . اين چنين وظايف و احكامى در هيچ دين و مذهبى وجود ندارد. حكمى است

                                                 
  .148، ص 12 ج صحيفه نور،- 1
 .7 و 10 و 11على الحسينى الخامنه اى ، رهبر معظم انقالب ، ص  سيد... از ژرفاى نماز، حضرت آيت ا- 2
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نَعبد و  إِياكگويد   يكه م ي، وقتتسر و مخ انسان اس،  مغز،باالتر از همه اين اعضاء   
 اى خانه مقابل   .تاده استبايد متوجه باشد كه مقابل چه كسى ايس1 اِياك نَستَعِينُ

 بايد متوجه باشد كه تمامى اعضاء از مغز سر تا نوك پا در. ايستاده كه خانه خداست
و دست خضوع به طرفش . خضوع و خشوع او باشدو در بندگى او، . عبادت او باشد

 اش ايستاده است شفاهاً  با آن خدايى كه در مقابل خانه و مغز او روان،روح. دراز كند
هر اگر . زند بايد بفهمد كه با چه كسى دارد حرف مى. كند به لب دارد، صحبت مىلب 

   .»تَنْهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَر« : شود را كرد مى اين كار روز پنج بار شبانه
  . ماسِواها و اِنْ ردت، رد ما سِواها نْ قُبِلَت، قُبِلَاِ  :به اين خاطر گفته است

  2.نماز، نماز، نماز است اش ست ، نماز، نماز همهاش نماز ا همه
  
     )ره(عالّمه سيد محمد حسين طباطبائى *
  . زنده و اصيل كه نمرده است شيعه است  معتقد بود كه در دنيا يگانه مذهبكُرُبن    
اسالم تمام  در دين مقدس: روزى به هانرى كربن گفتم فرمايد  عالمه طباطبايي مي 

قرآن  ها بدون استثناء محل عبادت است، اگر فردى بخواهد نماز يا نها و مكا زمين
مسيحيان در  تواند، بنابراين اگر فردى از بخواند يا سجده كند يا دعا كند در هر جا مى

و خواست  وقتى از اوقات حالى پيدا كرد مثالً در نيمه شب در خوابگاه منزل خود است
كنند، اين   كند تا روز يكشنبه، كليسا را بازكند؟ او بايد صبر خدا را بخواند چه مى

مذهب  بلى اين اشكال در: در پاسخ گفت. معنى قطع رابطه بنده است با خدا
 اگر در دين مقدس اسالم، انسان: چنين روزى به كربن گفتم هم. مسيحيت هست

خواند اما در دين  مند حالى پيدا كند، طبق همان حال و حاجت خدا را مى حاجت
  ! خدا اسماء حسنى ندارد اگر شما مثالً حالى پيدا كرديد چه خواهيد كرد؟ مسيح ،

كربن كراراً . خوانم  را مىيهسجادصحيفه هاى خود  من در مناجات :در پاسخ گفت
   3.كرد خواند و گريه مى سجاديه را مى صحيفه

                                                 
  .5سوره فاتحه ، آيه - 1
  .322العظمى اراكى ، ص ... يادنامه آيت ا- 2
 .48مهر تابان ، ص - 3
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 )ره(مرحوم سيد بن طاووس*
يابى، پس با  زندگان و مردگان حضوردر پيشگاه مالك كه خواند  ينماز ترا به اين م   

ضميرى ماالمال از شرف ، به نماز برخيز و هر كارى را كه  دلى آكنده از رغبت، و
 اشتغال به چنان ،دارد ترك كن، چه به آن معذور نمى  اشتغال ازتعالى تو را خداي

فرمان او باشد و خطرى است سهمگين كه از   با موال و سبك شمردنتامورى مخالف
خير انداختن وقت نماز دشوار أكه گويند به ت و مشنو. توان بود ر آن ايمن نمىكيف

پس به نماز برخيز، با كمال اشتياق، با رغبتى از سر عشق، و با عشقى به . نيست
سخن داشته باش و مقام خود را كه  كمال، در نماز به خداى حى هستى بخش، روى

  .1 مكن كوتاهىبنده اى از ياد مبر، و از ستايش ذات پاكش 
  
 )ره(ابو حامد امام محمد غزالى *

  .حقيقتى است كه آن روح نماز است ظاهر نماز چون كالبد است و وى را   
ايستادن و روى به قبله آوردن و  ظاهر نماز مانند طهارت تن و جامه و جاى پاك

ا نماز است و اين صورت ر  اين همه صورت.بردن استنچشم از جايگاه سجود فراتر 
همچون آدمى مرده  اگر اصل روح نباشد نماز. حقيقتى است كه آن روح نماز است

جمله نماز،  اصل روح نماز، خشوع است و حاضر بودن دل در. باشد و كالبدى بى جان
بر  ست با حق تعالى ، و تازه كردن ذكر حق تعالى ا راست داشتن دل،كه مقصود نماز

 بپاى دار براى نماز«، و اَقِم الصلوه لِذَكْرِى : تعالى گفت كه حق سبيل تعظيم ، چنان
كسى كه نصيب وى از نماز «  :ددنفرمو -صلي اهللا عليه واله وسلم- خدا رسول  2»ن منياد كرد

   3.،»و اين آنست كه به ظاهر نماز كند و به دل غافل. جز رنج و درماندگى نيست
  
 )ره(بهاءالدينى... حضرت آيت ا*

                                                 
  .212  كشف المحجه ، سيد بن طاووس ، ص-1
  .14سوره طه ، آيه - 2
 .120 و 141، ص  كيمياى سعادت ، محمد غزالى - 3
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 زند دروغ در نماز مىبنده هايى را كه   اگر صادقانه باشد و حرفنماز معراج است   
 بنده »نَستَعِينُ إِياك نَعبد و اِياك« : گويد  وقتى انسان مى.نباشد، اين نماز معراج است

ندارم و در تمام  هيچ موجودى غير از خدا نيستم ، استعانت به غير از خداى تعالى
اگر انسان .  و شفا، پناهگاه من خداى تعالى استج، علوم، اقتصاد، سالمتئحوا

نماز  موجودى باشد كه غير خدا را عبادت نكند و به ما سوى اهللا استعانت نجويد،
به  معارف اخالق، عبادات، صوم و صاله و حج ، براى اين است كه انسان. معراج اوست

بتواند  ، تا كسىخدا بايد توفيق دهداما . اين عروج و معراج اوست. اين مرحله برسد
مؤمنى كه راستگو باشد وقتى اما نماز معراج است  .خود را به اين مرحله برساند

اگر روزى صد مرتبه انسان .  دروغگو نباشد»اِياك نَستَعِينُ  إِياك نَعبد و« : ويدگ يم
عروج نتيجه . كند به جاى اين كه صعود پيدا كند، سقوط مى ها را بگويد اين دروغ

آن وقت منبع علم و حكمت و  » إِياك نَعبد« : صادقانه گفت اگر. اقت انسان استصد
ورود به اين مرتبه اما  شود بركات الهى بر اين موجود نازل مى شود و تمام قدرت مى

   1.هاى دنيا را تحمل كرد توان آتش ييدات الهى نمىأتوفيقات و ت مشكل است و بدون
 
 )ره(تىشهيد دكتر بهش... آيت ا*

اين ايستادن و خم شدن، اين نشستن و به خاك افتادن، و با هر يك كلماتى گفتن    
نهايت آفريدگار جهان  معنا دارد؟ در آن لحظه كه آدمى به كمال و شكوه بى چه
شود، دل و جانش به خضوع و خشوع و فروتنى  سراپا شيفته آن مى انديشد، مى
آورد، ركوع و   مىدهمه عظمت سر تعظيم فروآن  در برابر گرايد، با آهنگ فطرت مى

و در آن   .حگشايد، حمد و تسبي سجود و زبان به ستايش مى سايد، سر به زمين مى
يابد، دل به سوى  كمك يك نيروى برتر از ماده نيازمند مى لحظه كه انسان خود را به

نهد و  و در ميان مىآورد، راز و نياز خود را با ا مهربان جهان مى آفريدگار دانا و توانا و
 نماز ما و نيايش روزانه ما، به سوى خدا، خداى ،خواند، دعا اين است او را به كمك مى

بينى اسالم، و  نيايشى كه هر فرازش، بيانگر اصلى از اصول جهان. مهر يكتا، خداى پر
نيايشى كه انسان را به سوى . نمايشگر پيوند عميق انسان با خداست هر حركتش،

                                                 
 .267 ص 62بهاء الدين ره ، درس ... اخالق آيت ا نردبان آسمان ، مجموعه درسهاى- 1
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كاران روى  او را به همه شايسته. كشاند راه او، و به سوى رهبران او مى سوىخدا، به 
و صف او را از صف . دهد تاريخ، در گذشته و آينده و حال، پيوند مى زمين، در طول

سازد تا در راه راست خدا استوار بماند و به  تبهكاران و گمراهان جدا مى ستمگران و
  1.نيفتد بيراهه

 
  دكتر على شريعتى*

 خواستن. نيايش خواستن استو انسان، تالش براى شدن و زنده ماندن،  نماز   
  . و در آنچه كه هست رنج مى برد. انسانى است كه از آنچه دارد خوشنود نيست

انديشيم توحيد در هستى است و طرد همه  درسى كه در نماز مى ترين اساسى   
اولين عبارتى كه بر . ين، غير از خداهاى دروغ نفى همه قدرت و) ها تفرقه(و ) ها شرك(

تر است اين بدين معنى  يعنى خدا بزرگ) اهللا اكبر(اذان  آوريم در شروع ، زبان مى
تر بودن خدا از  ها بزرگتر است و بايد به بزرگ آل ايده ها و است كه خدا از همه قدرت

مسير غير ى را در يها آل است بر كسانى كه ايده اين ضربه محكمى. همه توجه داشت
انقالبى راستين . كنند آن خود را گم مى دهند و در خدا شعار زندگى خويش قرار مى

تزلزل در برابر خداوندان زر و زور و   از،كه با خدا و خلق ميثاقى مقدس بسته است
ر ت هان فراموش نكن كه خدا بزرگ شود كه و ياد آور مى. كند نيروهايشان منع مى

 وفرعون (داشته باشى قدرت  دم گذارى و براه خويش ايماناست و اگر در راه خدا ق
گوئيم بار  مى) الاله االاهللا(وقتى . كند تواند تو را يارى شكند و مى را در هم مى) قارون

، خداى غير اهللا، خداى غير حقيقى ، اهللا. كنيم ديگر همه خدايان دروغين را نفى مى
هاى پوچ  مه كه در قالب هوسه همه و... پول مقام قدرت موقعيت اجتماعى و 

 .باشند  مى اِلهگذاشته شوند و در راه خدا و اسالم نباشند
 ترين شعار اسالم است كه در دل مجاهدين اين همه شور و شوق آفريده اين انقالبى   
   2.آفريند كه مايه رستگاريشان است مىو 
  

                                                 
 .10ص  )ره(دكتر سيد محمد حسين بهشتى ... نماز چيست ، شهيد آيت ا- 1
 .5 و 4دكتر على شريعتى ، ص  نماز شدن انسان ،- 2



27             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  عالمه محمد اقبال الهورى *  
               راى نماز، براى آن است كه وحدت احساسى ميان اسالم ب انتخاب جهت واحدى در   

شكل كلى نماز و عبادت چنان است كه احساس مقام  .جماعت نمازگزاران حاصل شود
اندازد، و روح تساوى اجتماعى را به  كنندگان بر مى يا برترى نژادى را در ميان عبادت

كنيد كه اگر چنان شود كه در زمان ما همه تصور . كند نشاند و تقويت مى جاى آن مى
به شانه در كنار يكديگر در يك صف بايستند، چه  فرق مسلمين، روزانه براى نماز شانه

ها را  شمولى كه همه من يگانگى من جهان از! انقالب روحى عظيمى حاصل خواهد شد
وع بشر به تقسيم ن. شود بشر نتيجه مى كند، وحدت اساسى نوع آفريده و نگاهدارى مى

. تنها براى شناختن و شناخته شدن است نژادها و ملتها و قبيله ها، بنا به گفته قرآن ،
ادراكى و معرفتى آن، براى اين است  صورت اجتماعى نماز در اسالم، گذشته از جنبه

بندهايى كه ميان انسانى و انسان  كه وحدت اساسى نوع بشر، با ويران شدن سد و
   1.شود و پايدار بماند ه صورت حقيقتى از زندگى پديدارديگر موجود است، ب

 
   2هيلجان *

 .از روزى كه اسالم ظاهر شد، نماز يگانه شعار اسالمى به صورت يك ضرورت درآمد   
العاده  يهوديت هرچه باشد نيروى خاص و اهميتى فوق مسيحيت و ارتباط اين نماز با

امامى كه اغلب به  اقتدا ارت نماز جماعت بو بعدها به صو. بين مسلمانان پيدا كرد در
هر كسى به هنگام نماز جماعت، . شد بود اقامه مى -صلي اهللا عليه واله وسلم- محمد خود

اند و با نظام خاصى در  مسلمانان را مشاهده كند كه براى نماز صف بسته اجتماع
آيد، و آثار  در مىكنند، به شگفتى  انگيزى ركوع و سجود مى با طرز حيرت كمال وقار و

كافى .در روان مسلمين از همان روزهاى نخستين درك خواهد نمود تربيتى آن را
ثير مهمى در بيدار كردن أرا مورد بررسى قرار دهيم كه چه ت است كه ما نقش نماز
  . داشته است روح نظم و حفظ نظام

                                                 
 .109 عالمه اقبال الهورى ، ص احياى فكر دينى ، - 1
از رهبران حزب كمونيست بود پس از تحقيق دين مسيحيت را بگزيد و سپس در پى  اين دانشمند مشهور اروپائى ، قبالً - 2

 .عميق به دين اسالم مشرّف گرديد تحقيقات
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آموزش  انند يك براى مسلمانان م،يابيم كه در حقيقت نماز آنگاه به خوبى در مى   
 نظامى بوده است و همين نظم مسلمانان در نماز، روح وحدت و يگانگى را در ميان

عمالً  مسلمانان زنده كرده، برادرى، مساوات و برابرى و دستاوردهاى اجتماعى اسالم را
  1.نموده است ايجاد مى

  
 2الكسيس كارل*

ى است كه يوليد كند، نيروتواند ت ى است كه انسان مىيترين نيرو قوى دعا و نماز   
در حرفه پزشكى خود من،  .زمين وجود حقيقى و خارجى دارد چون قوه جاذبه در

از آن كه تمام معالجات ديگر در حال آنان، مؤثر واقع نشده  ام كه پس مردانى را ديده
دعا و نماز چون راديوم يك منبع . ى يافتندياز بيمارى، رها بود به نيروى نماز و دعا

از راه دعا و نماز انسان . شود به خود توليد مى ى مشعشعى است كه خودينيرو
  شدن به منبع نامحدود تمام نيروها افزايش  كوشد نيروى محدود خود را با متوسل مى
ناپذيرى كه تمام  خود را به قوه محركه پايان خوانيم ، وقتى كه ما دعا و نماز مى. دهد

خوانيم كه  نماز و دعا مى. كنيم مربوط مى كائنات را به هم پيوسته است متصل و
به صرف همين استدعا، نواقص . شود قسمتى از آن نيرو به حوائج ما اختصاص داده

   .خيزيم جاى بر مى شود و با قدرتى بيشتر و حالتى بهتر از  مىبرطرف
سازيم، هم روح و  يهر وقت ما با شور و حرارت خداوند را در دعا و نماز مخاطب م   

زنى تنها  غير ممكن است مرد يا. هيمد يجسم خود را به وجهى احسن تغيير مهم 
  3.براى يك لحظه به دعا و نماز بپردازد و نتيجه مثبت و مفيدى از آن نگيرد

عرفانى جنبشى است كه از اعماق دل انسانى برخواسته شده است يك  حساس   ا
           و .  به خدا هم نياز داردانسان همان طورى كه به آب نياز دارد. غريزه اصلى است

اگر  بل عبادت استمكند نماز است كه س تقويت مى بهترين چيزى كه فطرت را
خواهيد ديد كه زندگى شما به صورت عميق و  صميمانه به دعا و نماز بپردازيد

                                                 
 .34، ص 1اسالم از ديدگاه دانشمندان ، ج  - 1
 شناختهنويسنده مشهور كتاب انسان موجود نا  -2
 .171 و 170آئين زندگى ، الكسيس كارل ، ص  - 3
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دعا فعاليتى است كه براى تكامل صحيح  بايد بگوييم كه. مشهودى تغيير خواهد كرد
تنها در دعا و نماز اجتماع . دارد ترين ملكات انسانى ضرورت اميت عاليشخصيت و تم

چون نى  آدمى،كه هم شود كه به يكامل و هماهنگ بدن و فكر و روح حاصل م
دعا و نماز عملى . بخشد  نيرومندى و استقامت بيرون از حد تصور مى،اى است شكننده

 .دهد است كه آدمى را در حضور خدا قرار مى
دعا كردن همچون خوردن و  .گيرد ان هميشه از دعا و نماز نتيجه مفيدى مىانس   

در اجتماعى كه نيايش و دعا و نماز وجود نداشته باشد، از . ضرورى است آشاميدن
آورد، بطور  نيايش عالوه بر اين كه آرامش به وجود مى. مصون نخواهد بود فساد و زوال

يك نوع شگفتى و انبساط باطنى و گاه در فعاليتهاى مغزى انسان  كامل و صميمى
   1.كند تحريك مى قهرمانى و دالورى را
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  :چكيده
خدمت فروتران نسبت به  و ، نيايشدر دوره ساسانيان نماز عبارت بود از تعظيم   

 و روز  يعني بامداد، نيم»سه پاس«مقابل ايزدان در  كدخدايان و ايزدان كه در فرمانروايان،
  . گرفته است صورت ميغروب 

به معني صاف  "صل"از ريشه  پذيري و  انعطاف يعني نرم شدن و  "صلو"صاله از ريشه   
 رحمت و نماز ،درود ، به معني دعا  وجدا نمودن حبه از خاك به وسيله ريختن آب كردن و

  . بكار رفته است
نماز . تلف بوده استهاي مخ  به شكل اديانتمام در نماز اختصاص به دين اسالم ندارد و  

 .نزد پيامبران اشاره نموده است نماز به ددع در آيات متروش همه انبياء الهي بوده و قرآن
 علماء درباره نماز مطالب و در روايات منقول از ائمه و سخنان انديشمندان وهمچنين 

  : من جمله.شود فراواني ديده مي نظريات مهم و
  به انسان برنامه.  در ساعات مختلف شبانه روز استنماز يك زنگ بيداري و يك هشدار   

ها  هظاز گذشت لح دهد و شب او معني مي به روز و خواهد، و از او تعهد مي دهد و مي
 كه در دل مجاهدين اين همه شور و ترين شعار اسالم است نماز انقالبي * .كشد حساب مي

ين چيزي كه فطرت را تقويت بهتر *.آفريند كه مايه رستگاريشان است مي شوق آفريده و
نيروي است كه انسان نماز قويترين   دعا و*. عبادت استي نشانهكند نماز است كه  مي
 اندازد و كنندگان بر مي در ميان عبادت ابرتري نژادي ر نماز مقام و *.تواند توليد كند مي

   .كند تقويت مي روح تساوي اجتماعي را به جاي آن مي نشاند و
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  پرسش هاي درس
  
منكر را از يك امت بيرون  و فحشا و سازي است، نماز كارخانه انسان« جمله  -1

 نظر كيست؟» كند مي
  سيدبن طاووس) امام خميني   د)عالمه طباطبائي   ج) دكتر بهشتي   ب) الف 
 دليل بر چيست؟ كالم كيست و» الصاله مِنهاج االَنبياء«  -2
  دليل وجود نماز در تمام اديان هي وكالم ال) لف ا

  .دليل براينكه نماز روش همه انبياء است  اسالم وپيامبركالم حضرت )  ب
 كالم لقمان حكيم به فرزندش و دليل وجوب نماز در تمام اديان)  ج
  دليل بر وجوب نماز  اسالم وپيامبركالم حضرت )  د
  انديشيم چيست؟ مي نماز  كه درترين درسي اساسي از نظر دكتر شريعتي-3

   "ب"و" الف") توحيد كردار   د) توحيد در افعال  ج) توحيد در هستي  ب) الف
  از زبان چه كسي بيان شده است؟ »مرا از نمازگزاران قرار ده! پروردگارا «  عبارت -4

  حضرت ابراهيم) حضرت زرتشت     د)     جحضرت عيسي) پيامبر اسالم   ب) الف
  
  زمان ساسانيان قبل از اسالم چه مفهومي داشته است؟ در زنما -5
 گذارند چيست؟  مي» ةوصل«پيامبر بر انسان  و از اينكه خدا منظور -6
               نماز جزو كدام دسته  سالم از جهت تاريخي به چند دسته تقسيم وادستورات  -7

 چيست؟است ؟ دليل آن 
 خواند؟ هاي خود چه مي مناجات در مازچيست؟و درمورد ن"نربكُ"اعتقاد  -8
     چگونه نماز را بهترين  بفرمائيد مورد نماز را نوشته و  در" الكسيس كارل"نظر -9

  داند؟  عبادت ميي  نشانهو كننده فطرت تقويت
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  درس سوم
  باطن نماز روح و

  پرسش هاي اساسي
  روح نماز چيست ؟ باطن و

  فلسفه نماز چيست؟
  

  :زمعاني نما
از آن ياد شده و داراى » هصال«در متون دينى ما بعنوان   كهاى است هلفظ و واژ نماز   

 آن معانى، همين عمل مخصوصى است كه به نام معانى متعددى بوده كه يكى از
اَقِمِ  :فرمايد در قرآن مي كه خداوند آنجا مانند .است در دين اسالم تشريع شده )نماز(

اين لفظ در برخى از آيات به معناى سالم و تحيت آمده است آنجا كه . يكرِذِ لِهالصلو
  : دفرماي يم

  . اًيمسلِوا تَملِّس  ويهِلَع والُّوا صنُ آمينَذِا الَّهي يا اَبىِى النَّلَ عونَلُّص يهتُكَالئِم  وإنَّ اهللاَ
فرستند شما هم اى  يدرود م  -لمصلي اهللا عليه واله وس-  بر پيامبرشهمانا خداوند و فرشتگان«

 1.»دييسالم گو اهل ايمان بر او صلوات و درود بفرستيد و با تعظيم بر او
  هتُكَالئِم م ويكُلَى علِّصذى ي الَّوه: فرمايند يم و در آيه ديگر با اشاره به همين معنى 
  .2»دفرستن تحيت و رحمت مي اوست خدايى كه هم او و هم فرشتگانش بر شما«
  . به معناى دعا هم در برخى از آيات آمده است و

فرمايد  يشود خداوند م يدستور گرفتن زكات داده م -صلي اهللا عليه واله وسلم- پيامبر آنجا كه به
  . از گرفتن زكات براى آنها و در حقشان دعا كن بعد
  . مه لَّنٌكَ سكواتَلَ صم إنَّيهِلَع لِّصها وبِ ميهِكِّزَتُ م ورههطَتُه،قَدم صهِموالِن اَذ مِخُ
بدان واسطه نفوس آنان را پاكيزه سازى  اى رسول ما، تو از مؤمنان صدقات را بگير تا«

 موجب تسلى خاطردر حق آنان،  و آنها را به دعاى خير ياد كن همانا دعاى تو
   .»است

                                                 
 .56 سوره مباركه احزاب، آيه  -1
 .43آيه  سوره مباركه احزاب، - 2
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  معناي باطني نماز حقيقت و
باطني دارد و نماز شش معناي : فرمايدني مييض كاشاف عالم رباني و مفسر الهي   
  : ها عبارتند از آن
 حضور قلب*

ه گويد، و چ غير خداست و متوجه باشد كه چه مي و آن خالي كردن دل از محبت   
 فكرش به جاي ديگر رفت اما انديشه نراند، و اگر اتفاقاًكند، و در غير اين معنا  مي

  . باز هم حضور قلب داردامدقلبش همچنان ذاكر بود و غفلتي پيش ني
 تفهم*

چون .باشد و اين غير از حضور قلب مي.يعني معني گفتار و اذكار نماز را بفهمد    
سازد حضور قلب هم دارد، وليكن گونه كه الفاظ را بر زبان جاري مي گاهي اوقات همان

هم متوجه م آن است كه قلب باشد بنابراين، منظور ما از تفهمتوجه به معني آن نمي
  .به معني لفظ باشد

 تعظيم*

    م، چون بسياري از اوقات، انسان با اين نيز موضوعي است غير از حضور قلب و تفه
گويد، ليكن براي او احترامي قائل حضور قلب و درك معني كالم با كسي سخني مي

  .نيست
 )خوف(هيبت *

محترم دانست بايستي  كه ديگري را ياين معني عالوه بر تعظيم است، يعني كس    
عالوه بر آن هيبتي هم از او در خود احساس نمايد، زيرا هيبت از آنجا سرچشمه 

 و كسي كه بيمناك از بترسدز او اديگري احترام بگذارد و به فرد گيرد كه آدم  مي
گويند، نامند، گذشته از اين هر خوفي را هم مهابت نميديگري نباشد او را هائب نمي

  .ان خوفي است كه از بزرگواري ديگري ناشي شودبلكه هيبت هم
 رجاء*

گيري از پاداش الهي را داشته  بايد هنگاميكه مشغول نماز است اميد بهرهنمازگزار   
  .ترسدقاب تقصيرات خود ميباشد هم چنانكه از عِ

   حيا*
  .نمازگزار خود را گنهكار بداند و از خداوند بخاطر گناهانش شرمسار باشد
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 زفلسفه نما
بحث درباره فلسفه و حكمت نماز در واقع آشنايى با اسرار و رموزى است كه در اين 
عمل عبادى نهفته است اين نكته براى ما بسيار روشن است كه هرگز خداوند متعال 

سازد اگر حكمى از جانب ي اش واجب نم ون حكمت و علت بر بندههيچ دستورى را بد
  . مستحب است و يا مكروهاو رسد يا واجب است و يا حرام و يا 

 مفسده شديده در ، مصلحت شديده نهفته است و در حرام،در اعمال واجب   
مستحب و مكروه، مصلحت و مفسده وجود دارد و ليكن چون مصالح و مفاسدشان 

و به همين خاطر خداوند در مستحب . زياد نبوده به حد وجوب و حرمت نرسيده است
اش را الزام به انجام و   اما در واجب و حرام خداوند بنده.و مكروه امر و نهى نكرده است

داوند چون مصالح اين مطلب براى ما پر واضح است كه خ. ترك فعل نموده است
براى ما . خواسته آنها را مكلف به انجام برخى از اعمال كرده است يبندگان خود را م

امر قابل پروردگار اين پذيرى در م ترديدى روا نيست و از حيث روحيه تعبد و تسليم
خواهيم جهت عقلى قضيه براى ما روشن گردد چون  يپذيرفته است اما در اينجا م

وقتى . بحث ما درباره فلسفه نماز است و فلسفه هر چيزى يعنى تبيين عقلى آن چيز
مثالً فلسفه روزه، فلسفه . اى اضافه شود به همين معنا خواهد بود لفظ فلسفه به كلمه

هاى  خواهيم براى پرسش يبنابراين در اين فصل م. فه جهاد وضو و فلسحج، فلسفه
چرا بايد نماز خواند؟ حقيقت نماز چيست؟ . نماز پاسخ عقلى و منطقى ارائه نمائيم

معناى ركوع و سجود چيست؟ چرا بايد پيشانى به زمين گذاشت؟ دست به قنوت 
ه  هستند كه بايد توضيح دادبرداشتن به چه معناست؟ و سئواالتى از اين قبيل مطالبى

راز و رمز و فلسفه وجودى هر يك از اجزاى نماز را بيان شوند كه ما بصورت مجمل 
  .كنيمي  نخست به فلسفه اصل نماز اشاره م.خواهيم داشت
هاى نظام هستى معلول و مخلوق ذات حق بوده و منشأ آفرينش آنها   تمام پديده

همه موجودات از جمله انسان از . گرفته استخالق قادرى است كه هستى از او نشأت 
و نه تنها در مقام حدوث بلكه در مقام بقاء نيازمند و محتاج . اند فيض حق وجود يافته

يعنى خداوند نه تنها نعمت وجود را به موجودات اعطا نموده است بلكه ربوبيت . اويند
   و هم رب، و همهدار گشته است پس خدا هم خالق است و سرپرستى آنها را نيز عهده
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  .  موجودات به خالقيت و ربوبيت او اعتراف دارند
يسبه ما فِلَّ لِحى السواتِماَرضِى االَما فِ و القُكِلِلم وسِدزِزيِ العمِيكِ الح .  
  و عزيز، پادشاه پاك آنگويد خدا را يتسبيح م تها و در زمين اس  آنچه در آسمان«

  . 1»حكيم را
است و  و معترف ت او مقرّ اشرف كائنات است بر اساس فطرت به ربانيانسان كه   

خويش و غناى خالق، كوچكى  كند و الزم است كه فقر يهرگونه شرك را از او نفى م
ت و خود و عظمت رب را اظهار نمايد و رمز نماز در همين است كه بنده اظهار عبودي

  . بندگى نمايد
  : آمده است -عليه السالم- ضامام رچنانچه در كالم گوهر بار ا

 -هاللُ جلَّج- ارِبّى الجد يينَيام ب وقِندادِلع االَ ـ وخَلَج وزَّعه ـ لَّ لِهيّوبِبالرُقرار بِنَّها اِ اِةِال الصلَهعِ
گونه علت نماز اقرار به ربوبيت خدا و نفى هر« . رافِعتِاالِ ووعِضُالخُ وهِنَسكَالم ولِالذُّبِ

  .2»كى و بيچارگى در پيشگاه خداستشريك براى او و ايستادن با خضوع و كوچ
جهت كه آدمى مركّب از عقل و شهوت است و نيز در فرمانبردارى او  از آن   

كند قطعاً داراى معاصى و  يمگونه جبرى وجود ندارد بلكه با اختيار زندگى  هيچ
داوند در حال نماز به معناى اعتراف به  پنج بار ايستادن در مقابل خ.گناهان هم هست

نماز، «پس . گناه و درخواست آمرزش گناهان و طلب مغفرت در مقام عمل است
ايستادن با اعتراف به گناه و درخواست آمرزش گناهان پيشين و نهادن صورت بر 

و چون هواى نفس هر . 3»ه روز با عظمت خدا، همراه استزمين پنج نوبت در شبان
كند و  يهد و به غرور و خود خواهى دعوت مد ي به غفلت و سركشى سوق محظه او رال

خواند بايد در مقابل آن، عاملى باشد بسيار  يافزون طلبى و تماميت خواهى فرا مبه 
قوى و نيرومند كه جلوى اين رذايل را سد نموده و او را به سمت عزت و عظمت 

ذمائم اخالقى  ي نصر بازدارندهچون نماز تنها عانسانى سوق دهد كه آن نماز است 
  . است

                                                 
 .1سوره مباركه جمعه، آيه  - 1
  .376 ص5 ميزان الحكمة، ج -2
 .376 ص5ميزان الحكمه، ج - 3
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نماز موجب ياد خدا و دورى از غفلت و سركشى «چنانچه در حديث آمده است كه    
  . 1» طلب افزايش معنوى و مادى استو باعث خشوع، فروتنى و خواهان

رود كه  ياموشى عجين است هر لحظه بيم آن مو چون در سرشت آدمى نسيان و فر
رش را به نسيان و فراموشى سپرده و طغيان و سركشى را پيشه انسان خود و آفريدگا

خود سازد و عمرى را در حيوانيت و پستى سپرى سازد و كمال و انسانيت خويش را 
دا در شب و روز نماز او را به مداومت بر ذكر خ«: در حيات حيوانى ببيند اينجاست كه

را فراموش نكند چرا كه انگيزاند تا بنده، مولى و مدبر و آفريدگار خود  يبر م
  . 2»باعث طغيان و سركشى خواهد بودكارى،  فراموش

ت و باالخره اينكه فلسفه نماز، حضور در پيشگاه ربوبى و اظهار بندگى و عبودي و   
شود بنده در پى  ي كه موجب مت پروردگار و جاودانگى بر آن ذاتى استاقرار به ربوبي

  . ال انسانى خود دست يابداصالح و سعادت خويش برآيد و به كم
از معاصى انسان در حال نماز در محضر خدا و به ياد خداست و همين حالت او را «   

  .3»شود يها او را مانع م يا و تاريكه ي تباهي بازداشته و از همه
  

  روح و حقيقت نماز 
  نماز و ياد خدا* 

براي ياد من نماز «ي كرِذِ لِهلصلواَقِمِ ا  :فرمايد مي -عليه السالم-  موسي   خداوند به حضرت
  4.»به پا دار

اي ابتكاري كه اعضاي بدن  روشي مخصوص ياد خداوند و با شيوه   ذكري قلبي با 
ع اي براي شرو هنگام وضو كه مقدمه. ن نقش دارندانسان از موي سر تا نوك پا در آ

هم پيشاني بر سجده كنيم هم روي پا را؛ هنگام  نماز است، هم روي سر را مسح مي
 در .كند و هم دل به ياد اوست ود هم انگشت پا؛ هم زبان حركت ميش زمين نهاده مي

                                                 
 . همان- 1
 .همان - 2
 .376 ص5ميزان الحكمه، ج - 3
  .24 آيه طهسوره  - 4
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 دتان بيشتر فكراگر خو. ها بايد به محل سجده به حال نيمه باز دوخته شود نماز چشم
  . همه اعضا به نحوي در خدمت ياد خدا هستند،يابيد كه در نماز كنيد در مي

  
   نماز و تشكر*

  :فرمايد قرآن مي. نعمت است ز تشكر از ولياز اسرار نما   يكي 
 شما و همه از يهست.  شما و نياكان شما را آفريدعبادت كنيد پروردگاري را كه« 

  .»اوست
ما به تو كوثر داديم و خير زياد عطا كرديم پس نماز « :خوانيم  كوثر ميي     در سوره

  .ا داريعني به شكرانه عطاياي ما نماز به پ. »بخوان 
 آن را خداوند تبيين نموده و تمام ي    نماز بهترين نوع شكرگزاري است كه شيوه

تشكر از ولي نعمت يك ارزش است و نماز . اند لياء هم آن شيوه را به كار گرفتهاو
  .تشكري است هم عملي، هم زباني و هم دائمي

  نماز و قيامت*
  :   مردم نسبت به رستاخيز و معاد چند دسته هستند

 »عثِن الب مِيبٍي رم فِنتُن كُإ« : به قيامت شك دارند•           
  »وا اهللاالقُم مهنَّ اَونَنُّظُي« : به قيامت گمان دارند•           
 »ونَنُوقِم ي ههِرَاالخِ بِو« : به قيامت يقين دارند•           
 » ينِ الدومِي بِبذِّكَا نُنّ كُو« : منكر قيامت هستند•           

 .ِ»ابس الحِوموا يسنَ« : كنند به آن ايمان دارند ولي فراموش مي•           
دارندگان با  ومنين و گمانقرآن كريم براي رفع شك استدالل كرده و از م    

و براي . ستايش كرده و از منكران خواسته است كه دليل و برهان بياورند) ها تفاوت(
كند و هم  زدايي مي نماز هم شك. ه انسان فراموش نكندتي داده كگروه پنجم تذكرا

  در هر،»ين الدِومِ يكِالِم«تن جمله در نماز با گف .كند تبديل مي» ياد«ها را به  غفلت
  .شود  و تلقين ميدادهتذكر انسان ه بر مسأله قيامت حداقل ده با روز شبانه
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 ابعاد نماز   
  نماز و صداقت* 

آنها كه با زبان . ديگري را دوست دارد سخن گفتن با او را هم دوست دارد   كسي كه 
اي به نماز ندارند در ادعاي خود صداقت  اند ولي عالقه دوستي خواهي و خدامدعي خدا

به . نماز مالك و ميزان مقدار تعهدي است كه انسان در اظهارات خود دارد. ندارند
  .ش همراه با صداقت نيستهمين دليل نماز منافق همچون ساير اعمال

   نماز و تجمالت*  
   عالوه بر حضور قلب و خشوع معنوي و توجه كامل كه سفارش اسالم و از عالئم 

زي با توجه خوانده نشود قبول جاست كه اگر نما مومن است و اهميت آن تا آن
ن ا حضور قلب باشد؛ ولي با ايشود و از نماز همان مقداري مورد قبول است كه ب نمي
، اسالم سفارش كرده است كه نماز با بهترين لباس از نظر پاكي و نو بودن همراه همه

  تا جايي كه بعضي به امام سجاد. با عطر و گالب و وقار و آرامش انجام گيرد
  ! روي  عروسي ميمجلسگويا :  گفتند رفت كه به سوي مسجد مي -عليه السالم-

  .»ها دارم ييمالقات با خالق زيبا  «:ند   امام فرمود
    نماز يك معامله پر سود* 

شما مرا ياد كنيد من هم شما را ياد «: يعني. 1مركُذكُي اَنِورُاذكُفَ: فرمايد وند مي   خدا
لطفش كند  ارد ولي يادي كه خداوند از ما ميياد ما براي خداوند سودي ند .»كنم مي

پذيرد، مشكل ما را حل  يبخشد، دعاي ما را م گرداند، لغزش ما را مي را نصيب ما مي
كنيم  پس در نماز كه ما ياد خدا مي. ردنهايت ارزش دا طف او براي ما بيل... كند و  مي

ما از كسي ياد  .يمريگ ميوض متاع بسيار با ارزشي را متاع كم ارزشي را داده و در ع
  : ايم كه او به ياد ما نياز ندارد كرده

 وسيله ياد ولي بدين. »خداوند از تمام جهانيان بي نياز است«. ينَمِالَن الع عينِغَ لَ اهللاَنَّإ
قيقت تمام كماالت را دريافت ايم كه در ح خداوندي را به سوي خود جلب كرده

داوند ما را به آن كه خ) !ها يرخالبته براي ب(  پر سودي استو اين معامله. ايم كرده
  .تدعوت كرده اس

                                                 
 .152سوره بقره آيه  - 1



39             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  
  
  
  
  
  

  :چكيده
و اذكار تشريع شده  اصطالحي آن كه همين مجموعه اعمال ظاهري ونماز عالوه بر معناي 

حيا  كه شامل حضور قلب ،تفهم ، تعظيم، هيبت، رجاء و است باطن وحقيقتي نيز دارد
  .باشد مي

چرايي عمل را  چيستي و فلسفه يعني تبيين عقلي آن عمل و ود اي دار هرعمل فلسفه
  . دهد پاسخ مي

نه تنها  ق ذات حق هستند ومخلو هاي هستي معلول و  پديدهفه نماز اين است كه تمامفلس
خدا وجود را اعطا  تعالي هستند چرا كه در مقام حدوث كه در مقام بقا نيز محتاج ذات باري

براشرف مخلوقات الزم است كه  و سرپرستي را نيز بر عهده گرفته است ربوبيت و نموده و
 فلسفه نمازدر رمز و  را اظهار كند وعظمت رب  حقارت خود و،غناي خالق فقر خويش و

 كاري و شوبه لحاظ ممانعت از فرام بندگي نمايد و همين است كه بنده اظهار عبوديت و
  .عصيانگري انسان الزم است اين عمل مرتب تكرار شود

 و بوده تجمل الزم همراه ت است به شرطي كه با صداقت ومنفع نماز يك معامله پر سود و
  .الق  باشدخ  تشكر ازدر جهت
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  :پرسش هاي درس
   رمز نماز در چيست؟-عليه السالم- از نظر امام رضا-1

  باز داشتن از فحشا   )  اقرار به ربوبيت خدا                                 ب) الف
  " ج" و" الف") نفي هرگونه شرك                                  د)    ج

  هيبت يعني چه؟  -2
  ترس از اعمال    ) همان تعظيم است      ب) فال
  هيچكدام) شود            د همان خوفي است كه از بزرگواري ديگري ناشي مي) ج
  ياد خداوند از بندگان چگونه است؟» فاذكروني اذكركم«توجه به آيه  با -3

  يرد   ذپدعاي ما را مي ) كند                             ب يب ما ميصطفش را نل) الف
  همه موارد ) بخشد                                        د لغزش مارا مي) ج
  با توجه به آيه يك سوره جمعه چه كساني به ربوبيت خدا معترف هستند؟  -4

  جمادات حيوانات و) مالئكه     د انسان و) مومنين    ج) همه موجودات عالم  ب) الف
  
  .ز را نام ببريدحقيقت نما معاني باطني و -5
 نماز چگونه تشكري است؟ -6
 قيامت چگونه فكر مي كنند؟ مردم در مورد -7
ها  مالقات با خالق زيبايي« :به چه منظوري بيان شده است اين جمله از كيست و -8

 ».دارم
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  درس چهارم
   نمازيلتفض  واهميت

  
  هاي اساسي پرسش
  دارد؟ نمازگزار و جامعهاجتماعي  فردي و ميتي در زندگيهانماز چه 

  ؟استنماز داراي چه فضائلي 
  
  

 :اهميت نماز) الف
در آيين  -صلي اهللا عليه واله وسلم-  از حضرت محمدپيش .نماز در تمام اديان بوده است   

 خدا مرا به كند كه قرآن از زبان او نقل مي.  استهم نماز بوده -عليه السالم-حضرت عيسي 
 -عليه السالم-  حضرت موسيدين آن در و قبل از1هلوالصي بِانِوص اَو: نماز سفارش كرده است

 موسيحضرت  و قبل از 2يكرِذِ لِهلو الصمِقِاَ: كند  خداوند به او خطاب مي. استودهنيز ب

  : بوده كه نماز داشته است -عليه السالم-  شعيبپدر زن او حضرت -عليه السالم-
بوده كه  -عليه السالم-  ابراهيم حضرت اين پيامبراني قبل از همهو 3ركأم تَكالتَصيب اَعيا شُ

  وهلو الصيمقِي ملنِ اجعبر :خواهد  توفيق اقامه نماز را مياش از خدا براي خود و ذريه
  4يتِيرِن ذُمِ

 5رنكَن الم عانه  ووفِعرُالمر بِ أم وهلو الصمِقِ اَينَياب :گويد به فرزندش مينيز لقمان حكيم 
  .»معروف و نهي از منكر كني فرزندم نماز را بپا دار و امر ا«
  
  
  

                                                 
 . 31 آيهمريمسوره  - 1
 . 24 آيهطهسوره  - 2
 .87 آيههودسوره  - 3
  .40 آيهابراهيمسوره  - 4
 .17 آيهلقمانسوره  - 5
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       داليل اهميت نماز
   ي ترين عبادتتبليغ   •       

 اذان و اقامه شده براي هر نماز سفارش به. استروز پنج نماز واجب   در هر شبانه   
، »الحِي الفَلَ عيح « بيست مرتبه ،»هلوي الصلَع يح «بيست مرتبه : در مجموع. است

و با  شود فته ميگ» هلو الصتِد قامقَ «و ده مرتبه » لِمالعيرِي خَلَ عيح «بيست مرتبه 
توجه به اين كه مراد از فالح و خيرالعمل در اذان و اقامه همان نماز است، هر مسلمان 

  .كند ديگران را به نماز دعوت ميخود و » حي«روز شصت مرتبه با كلمه  ر شبانهدر ه
  

  رأس همه عبادات   •         
  در ايام ويژه مثل شب قدر، اعياد اسالمي، روز جمعه و هر شب و روزي كه داراي   

شب  فضيلت و ارزشي است يا براي ايامي كه مراسم مخصوصي دارد مثل شب مبعث،
 شايد نتوان ايام مقدسي را .معموالً نمازهاي مخصوصي هم وارد شده است... و  جمعه،

  .پيدا كرد كه در آن برنامه نماز نباشد
  

  ترين عبادت پر تنوع   •        
نماز نوع وضو و غسل وارد شده است، اگر چند  چند نوع است،تنها اگر جهاد و حج    

محدث هاي كتاب مفاتيح الجنان  يهبا يك نگاه اجمالي به حاش .صدها نوع است
به عنوان مثال  .توان دريافت كه تنوع اين امر چقدر است  ميشيخ عباس قمي حاج

 غير از ديگري ،امام كه نماز هر... و -عليه السالم-نماز امام حسن، -عليه السالم-نماز امام علي
  .است

  
  هجرت براي نماز    •        

  :فرمايد مي -عليه السالم- حضرت ابراهيم  
رنِّنا اِبكَي سرِن ذُ مِنتذِيرَ غَوادٍي بِتِي رعٍي زر ،نا لِبقِييمخداوندا فرزندانم را در « . هلووا الص

  .»منطقه خشك و بي آب و علف قرار دادم، پروردگارا براي اقامه نماز
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  ترين جلسات تاريخ به خاطر نماز ترك مهم   •       

عليه -  يحيياست كه به حضرت» صابئين«ي كه نامش در قرآن آمده يكي از اديان   

ثيري قائلند و نماز و مراسم ضمناً براي ستارگان تأ( .گرايش مخصوص دارند -السالم
  ).كنند  خوزستان گروهي از آنان زندگي مياي دارند كه هنوز در ويژه

 -عليه السالم- اين فرقه رهبري بسيار دانشمند ولي مغرور داشتند كه بارها با امام رضا   

 .استداللي كرد -عليه السالم- در يكي از جلسات، امام رضا. رفت  نميگفتگو كرد ولي زير بار
يعني حاال قلب من نرم شده و حاضرم مكتب  »يلبِ قَنĤَ لَنَآلاَ« : م شد و گفتاو تسلي

  . انداز شد در اين هنگام صداي اذان طنين. تو را بپذيرم
ت فرص: مردم به ايشان گفتند. براي اقامه نماز جلسه را ترك كرد -عليه السالم- امام رضا   

اول «: در پاسخ فرمود -عليه السالم- امام رضا. آيد حساسي است، چنين فرصتي پيش نمي
اش بيشتر شد و بعد از نماز گفت و گويش  ه اين تعهد را از امام ديد عالقه او ك»!نماز

  .آري نماز يعني خيرالعمل. را تكميل كرد و ايمان آورد
  

  وقت حتي وسط جنگنماز اول    •       
كند،  اهي در وسط جنگ به آسمان نگاه ميگ -عليه السالم-  عليمديد اما ابن عباس مي   

چرا به آسمان : جلو آمد و پرسيد  .كند جنگد دوباره به آسمان نگاه مي باز مقداري مي
ابن عباس . »براي اينكه اول وقت نماز از دستم نرود«: ندكنيد؟ حضرت فرمود نگاه مي

 از نماز اول وقت نبايد غفلت «:ندحضرت فرمود!  االن در حال جنگ هستيد:گفت
  .»شود

  
  قرآناز منظر نماز اهميت 

  هيتلُونَ كِتاب اللَّهِ و اَقاموا الصلو :اند، مانند در مواردى قرآن و نماز در كنار هم آمده  
يمسكونَ : فرمايد مىو يا در جاى ديگر .»دارند كنند و نماز به پاى مى قرآن تالوت مى«

گاهى براى .»دارند جويند و نماز به پاى مى ىبه قرآن تمسك م« هبِالْكِتابِ و اَقاموا الصلو
اِنَّا  :ه ذِكر هم به قرآن گفته شده استنماز و قرآن، يك صفت آورده شده، چنانكه كلم
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:  فلسفه نماز شمرده شده است به عنوانو هم. »ما ذكر را نازل كرديم «نَحنُ نَزَّلْنا الذِّكر
جالب آنكه گاهى بجاى كلمه  .»نماز را بخاطر ياد من به پاى دار«  اَقِمِ الصلوةَ لِذِكْرى

اند مراد از  كه گفته اِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهوداًنماز كلمه قرآن آمده است، مانند آيه 
  .قرآن الفجر، نماز صبح است

ن قرآن بصورتِ حمد و سوره، يكى از واجباتِ نماز است و  خوانداز اين گذشته،   
و هم در ) بقره(ترين سوره  هاى قرآن، هم در بزرگ بحث نماز در اكثر سوره

  .آمده است) كوثر ( ترين سوره كوچك
  

  اهميت نماز از منظر روايات
 بسيار مهم اسالم از اركان نماز .نيست بر هيچ مسلماني پوشيده نماز اهميت ارزش و

  . گردد است كه بپا داشتن آن باعث رضايت و خشنودي خدا مي
اي كه نبايد هيچگاه گسسته شود  رابطه. بندگان با خداست عامل اتصال و ارتباط نماز

  . پابرجا بماند و تا آخرين لحظه عمر بايد
  :فرمايند مي - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -اكرم پيامبر

كه  طور داده و آنرا محبوب من ساخته است آن  من قراررا نور چشم نماز خداوند«
انسان گرسنه ) باالترهم  از اين( .كرده است گرسنه را بر طعام و تشنه را به آب مشتاق

گردد ولي  نوشد سيراب مي آب ميكه تشنه  هنگاميو شود  خورد سير مي  غذا ميوقتي
  . »شوم سير نمي نماز من هيچگاه از

اوست و  ازنم شود اولين عمل بنده كه روز قيامت بدان رسيدگي مي «:  ندفرمود و نيز
نشد به   هر نمازش پذيرفتشود ولي اگ بقيه اعمال او نيز بررسي مي اگر پذيرفته شد

  .نهند نمي اعمال ديگرش هم وقعي
 خدا نيز نقل شده، رفتار اولياء نماز به جز آنچه كه از آيات و احاديث درباره    

 . برنامه انبياء بوده است جزء نماز. كند را بيان مي و جايگاه آن اهميت
و  نماز گويد خداوند مرا تا زنده هستم به در گهواره هم مي -عليه السالم-عيسي حضرت  

  .اي حمتد اوه مكَّ الزَلوه والصي بِانِوص اَو :زكات سفارش كرده است
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 و در برابر تيرهاي حتي ظهر روز عاشورا در ميدان مبارزه -عليه السالم- حسين امام   
همسر و كودك خويش را در  -عليه السالم- ابراهيم حضرت .را رها نكرد نماز هم دشمن
ي نِّاِ:. هيچ آب و گياهي نداشت، مسكن داد و گفت هاي داغ مكه، كه آن هنگام بيابان

  ».ارندبه پا د نماز خدايا، تا....« . هالوا الصيمقِينا لِب ررعٍي ز ذِيرَ غَوادٍي بِتِيرِن ذُ مِنتسكَاَ
وقت اداي « : فرمودند مي باختند و نماز، رنگ خود را مي پيشوايان معصوم ما، هنگام

به طمع  را نماز گرچه بعضي .»امانت الهي و حضور در پيشگاه و درگاه الهي است
را نه براي  نماز -عليه السالم-د، اما اميرالمؤمنين خوانن بهشت يا ترس از عذاب جهنم مي

مقابل آتش، بلكه بخاطر شايستگي خدا براي عبادت، انجام سپري در  تجارت يا
قرآن، پس از دستور  .هاست زدودن آثار لغزش سبب آمرزش گناهان و نماز. دنده مي
  .ئاتِي السبنَذهِ ياتِنَس الحنَّاِ: فرمايد نماز، مي به
  

  - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -      اهميت نماز از منظر رسول اهللا 
  نماز باالترين اعمال  •                
 فَاِنَّها مِنْ أَفْضَلِ أعمالِ هعلَيك بِالصال ! هيا اُسام  :ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا  

  1 سنامِهِ ؛ه رأس الدينِ و عموده و ذَروهالْعِبادِ ألنَّ الصالَ
 ل بندگان است؛باالترين اعما كنم كه نماز از  نماز سفارش ميبهتو را ! اي اسامه    « 

  ».اساس و اوج بلندي دين است زيرا نماز، رأس ،
 2 مِنَ الدينِ كَموضِعِ الرّأسِ مِنَ الْجسدِ؛هموضِع الصال :ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا 
  ». به بدن استموقعيت و نسبت نماز به دين مانند نسبت سر«
 ِمثَلُ عمودِ الفُسطاطِ ؛ إذا ثَبت الْعمود همثَلُ الصال: ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا 

ل ثَم«   3د و ال غِشاء؛نَفَعتِ األطْناب واألوتاد و الْغِشاء و إذا تُكْسرُ الْعمود لَم ينْفَع طُنُب و الوتَ
، مي كه ستون خيمه ثابت و محكم استنماز مانند ستون خيمه است ؛ هنگا

                                                 
  .185 ، ص 1 و ج 92 ، ص 3مستدرك الوسائل ج  - 1

   .624،ص2؛نهچ الفصاحه،ج139الحكم الزاهره،ص - 2

  .  218 ، ص 79 ؛ بحاراالنوار ، ج 21، ص 3وسائل الشيعه ، ج- 3
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 و پردة خيمه هم فايده دارد و اگر ستون خيمه شكسته شود، ديگر ها خها و مي ريسمان
  ».يد  آطناب و ميخ و پرده به كار نمي

  نماز ، زينت اسالم   •               
 هاِنَّ لِكُلِّ شَيءٍ زينَه وزينَه اإلسالمِ الصال :ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا 

 به راستي براي هر چيزي زينتي است و زينت اسالم نمازهاي پنجگانه «  1الخَمسِ
  ».است

  نماز، ميزان اعمال   •             
نماز ميزان و « 2في اِستَوفي؛يزانٌ ، َمن و مِهاللصاَ   :ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا 

، صحيح و با حضور قلب آن را بطور كامل[ ا كند اد را ترازوست ؛ كسي كه حق نماز
  ».دهند همان اندازه ثواب به او مي.] بجا آورد
  نماز ، چهره دين     •           

 و ال يشينَنَّ هجه دِينِكُم الصاللِكُلِّ شَيءٍ وجه و و :ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا 
دهنده زيبايي و  كه نشان[ براي هر چيزي صورتي است «   3؛ ... اَحدكُم وجه دينِهِ
صورت ] اثر بي توجهي به نمازبر [و صورت دين نماز است؛ پس] زشتي آن است

  ».تان را زشت نشان ندهيددين
  ؛هلِكُلِّ شَيءٍ ركْنٌ و ركْنُ الْمؤْمِنِ الصال  . . . :ندفرمود -  صلّى اللّه عليه و آله وسلم-رسول خدا  
  ». مؤمن نماز استي ه و برپا دارند استاي براي هر چيزي ستون و برپا دارنده«
  نماز روشنايي دل    •            
 هاج قَلْبِ الْمؤمِنِ الصاللِكُلِّ شَيءٍ سِراج و سِر: ندفرمود – صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا  

گانه  براي هر چيزي روشنايي است و روشنايي قلب مؤمن نمازهاي پنج « 4الْخَمسِ ؛
  ».است
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  نماز ، اولين سؤال قيامت   •            
  ولُ شَييءٍ يسئَلِ يدعي بِالْعبدِ، فَاَهاِذا كانَ يوم الْقِيام :ندفرمود - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا 

كه انسان براي  در روز قيامت، هنگامي «   1 فَاذا جاء بِها تامه و إالّ زخَّ فِي النّار ؛ه عنْه الصال
؛ اگر نماز شود نماز است ي كه از او سؤال ميگردد، اولين چيز سؤال و جواب حاضر مي

و اگر نمازش كامل ] ميشودپاداش او داده [ه طور صحيح و كامل خوانده باشد را ب
  ».، در آتش جهنّم انداخته خواهد شدنباشد

  
  -عليه السالم- على اماماز منظرنماز اهميت         

البالغه از نماز و ياد خدا سخن به ميان آورده كه در  بارها در نهج  -عليه السالم-حضرت على
ر اينجا جمالتى را در ما د. گردآورى شده است» البالغه نماز در نهج «كتابى به نام 

ترين مصداقش نماز است از آن حضرت نقل  مورد فلسفه ذكر و ياد خدا كه مهم
 و تُبصِرُ بِه هاِنَّ اللَّه جعلَ الذِّكْرَ جالء لِلْقُلُوبِ تَسمع بِهِ بعدالْوقَرَ: دنفرماي مىحضرت  :كنيم مى

هاى سنگين با ياد  ها قرار داد تا گوش وحخداوند ذكر و يادش را صيقل ر«  هبعد العشو
   .»هاى بسته با ياد او بينا شوند مخدا شنوا و چش

 و نُزّلَت علَيهِم هقَد حفَّت بِهِم المالئِكَ  :دنفرماي آنگاه حضرت در مورد بركات نماز مى
فرشتگان آنان را در بر «  د الكِراماتالسكينَه و فُتِحت لَهم اَبواب السماءِ و اُعِدت لَهم مقاعِ

شود، درهاى آسمان بر آنان گشوده و جايگاه خوبى  گيرند و آرامش بر آنان نازل مى مى
  .»شود برايشان آماده مى

  « و اِنَّها لَتَحت الذُّنُوب حت الْورق و تُطلِقُها اِطْالقَ الرَّبق :دنفرماي اى ديگر مى در خطبه   
ريزد و گردن انسان را از ريسمان گناه آزاد  اهان را مثل برگ درختان مىنماز گن

  نقل - صلّى اللّه عليه و آله وسلم - از پيامبر اكرميگاه در ادامه، تشبيه جالب آن  .»كند مى
چون جوى آبى است كه انسان روزى پنج مرتبه خود را در آن   نماز هم« :دنفرماي مى

هايى از مفاسد   گوشه196در خطبه  د»ماند؟ ى باقى مىشستشو دهد، آيا ديگر آلودگ
ن درما  « : دنفرماي د و سپس مىنشمر برمىاخالقى همچون كبر و سركشى و ظلم را 

  .»اين مفاسد نماز و روزه و زكات است
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نُفُوسِهِم، تَسكيناً لِاَطْرافِهِم، تَخْشيعاً لِاَبصارِهِم، تَذْليالً لِ :دنفرماي  آنگاه در مورد آثار نماز مى
نماز به همه   «  آنَسهم ذِكْركه لِلْخَيالءِ عنْهم اِنْ اَو حشَتْهم الْوحشَهتَخْفيضاً لِقُلُوبِهِم، اِزالَ

گرداند، نفس سركش را  ها را خاشع و خاضع مى بخشد، چشم وجود انسان آرامش مى
گام وحشت و اضطراب و به هن. كند منشى را محو مى رام، دلها را نرم و تكبر و بزرگ

   .»شود تو موجب انس و الفت آنها مىتنهايى، ياد 
هايى را از نماز ندارند، بلكه تنها گروهى  البتّه روشن است كه همه مردم چنين بهره 

  .كنند هستند كه شيفته نماز و ياد خدا هستند و آن را با تمام دنيا عوض نمى
  
  :ماز نيلتفض) ب

ام دو نيمه   را بين خود و بنده]سوره حمد[نماز « :  استخداوند متعال فرموده     
الحمد هللا رب  :گويد پس هنگامى كه بنده مى .دهم ام و آنچه بخواهد به او مى كرده

الرحمن الرحيم : و هنگامى كه گفت. ام مرا ستود بنده: گويد  خداوند متعال مىالعالمين
مالك يوم الدين : نگامى كه گفتهام مرا ستايش كرد و  بنده: گويد خداوند متعال مى

 اياك نعبد و اياك نستعين: ام مرا بزرگ داشت و هنگامى كه گفت بنده: گويد مى
پس هنگامى . دهم باشد و آنچه خواست به او مى ام مى اين ميان من و بنده: گويد مى

 به باشد و آنچه خواست ام مى اين براى بنده: گويد  مىاهدنا الصراط المستقيم: كه گفت
   1.»همد او مى

هر چيز را زينتى است و « : فرموند - صلّى اللّه عليه و آله وسلم - پيامبر خدادر بيان فضيلت نماز  
گانه است و هر چيز پايه دارد و پايه مؤمن، نماز است و  زينت اسالم، نمازهاى پنج

 -جلّ جالله- خداوند. گانه است براى هر چيز، چراغى است و چراغ دل مؤمن، نمازهاى پنج

كند و اگر چيزى برتر بود، آن را بر  چيزى برتر از توحيد و نماز را واجب نمى
دينى كه  .كرد كه برخى در ركوع و برخى ديگر در سجودند فرشتگانش واجب مى

  .»ركوع و سجود در آن نباشد، هيچ خيرى ندارد
  
  

                                                 
  .»اين براى من و بقيه براى اوست: سپس فرمود. بنده ام مرا بزرگ داشت«: در نقل تفسير تبيان چنين آمده است - 1
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  فضيلت نماز اول وقت
  عمل نزد پروردگارترين  نماز اول وقت محبوب  •              

 مِن - عزَّوجلَّ-لَيس عملٌ اَحب اِلَي الَهِ  :دنفرمايمي -عليه السالم-موالي متقيان حضرت علي
الَّذِينَ هم :  ذَم اَقواماً فَقالَ-عزَّوجلَّ–الصاله فَال يشغَلَنَّكُم عن اَوقَاتِها شَيء مِن اُمور الدنيا، فَاِنَّ اهللاَ 

ن صم غافِلُونَ اِستَهانُوا بِاَوقاتِهاعون يعني اِنَّهاه1.التِهِم س  
چيزي از ) سعي كنيد(تر از نماز نيست،   محضر خداوند محبوبردهيچ  عملي   « 

امور دنيا شما را از خواندن نماز  در اول وقت باز ندارد، زيرا خداوند مذمت كرده قومي 
يعني واي به ) ه از نمازشان غفلت ورزندواي برآن نمازگزاراني ك (:فرمودپس را 

   .» غفلت كنند وقتنمازگزاراني كه از اوقات نماز غفلت كنند و در انجام نماز در اول
   :فرمايدمي -عليه السالم-حضرت صادق

ن  وقتان اَول و آخر، فاول الوقت اَفضَله، و لَيس لِاحد اَن يتَّخِذَ آخر الوقتَين وقتاً مِهلِكُلِ صلو
 قتِ رِضوانُ اهللاَ واَول الو و ذرع ن لَهلِم عتَلِ والم ريضِ وقتِ لِلملَ آخر الوعاِنَّما ج ونِ عِلَهٍ، ود
آخر الوقتِ عفو اهللاَ، و العفو ال يكُونُ اِلَّا مِن تَقصِيرٍ و اِنَّ الرَجلَ لَيصلَي فِي غَير الوقتِ و اِنَّ ما 

  2.الوقتِ خَير لَه مِن اَهلِهِ و مالِهِفاتَه مِن 
 اول وقت افضل است از . و آخر وقتباشد، اول وقت دو وقت مي-براي هر نماز واجبي«

دهد مگر علت و عذري داشته  كسي آخر وقت را وقت نمازش قرار  نبايد،آخر وقت
شده است، قرار داده باشد، آخر وقت براي مريضان، معلوالن و كساني كه عذري دارند 

 عفواهللاو نماز آخر وقت ) يعني سبب خشنودي خداست (است رضوان اهللانماز اول وقت، 
و عفو و بخشش نيست، مگر در مورد كسي كه ). باشديعني سبب غفران خدا مي(

خواند اجر و ثوابي تقصيري كرده باشد، براستي انساني كه نمازش را در آخر وقت مي
   .»است از اهل و اوالد و ثروتشكه از دستش رفته است باالتر 

خير أشود كه انسان حق ندارد بدون علت نمازش را تاز اين روايت شريفه استفاده مي
اِنَّ الصلوه اِذا اِرتَفَعت فِي . اَول ما يحاسِب بِه العبد الصاله، فَاِن قُبِلَت قُبِلَ ما سِواها  :بياندازد

احِبِها وت اِلَي صعجقتِها رت فِيواِذا اِرتَفَع اهللاَ، و فَظَكفَظَتنِي حشرِقَه تَقُولُ، حم يضَاءب هِي   
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  1. غَيرِ وقتِها بِغَيرِ حددِها رجعت اِلَي صاحِبِها و هِي سودا مظلَمه َتقُولُ ضَيعتنِي ضَيَِعك اهللا
 است اگر نماز او مقبول شود نمازكه از بنده در روز قيامت محاسبه مي اولين چيزي« 

شود، براستي اگر نماز در اول وقتش ادا گردد و واقع شد ساير اعمال او نيز مقبول مي
كه نوراني است و به صاحبش  گردد در حاليمي به سوي صاحبش بر باال رود،

مرا حفظ كردي خداوند ترا حفظ كند، و اگر در غير وقتش خوانده شود و : گويد مي
مرا : گويدكه سياه و تاريك است و مي گردد، در حاليوي صاحبش برميباال رود، به س

  .»ضايع كردي خداوند ترا ضايع گرداند
ترسد تا شيطان هميشه از مومن مي « : دنفرمايمي - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -رسول خدا   

 ضايع ج وقت نماز راكه پن اما هنگامي. ه محافظت داردنكه بر نمازهاي پنجگا زماني
     2.»اندازدكند و او را در گناهان بزرگ ميت پيدا ميأكرد بر او جر
پدر بزرگوارش حضرت مولي از لسان   -عليه السالم-امام حسن مجتبي    سبط اكبر

 عِند هاُوصِيك يا بنَي بِالصال: نددد كه فرمونفرماينقل مي  -عليه السالم-الموحدين اميرالمومنين
  .»]اول وقت[ خودشوقتكنم ترا به خواندن نماز در وصيت مي: زندمفر«3.وقتِها

 كَيف محافِظَنَّهم هاِمتَحنُوا شِيعتَنا عِند مواقِيتِ الصال : دنفرمايمي  -عليه السالم-حضرت صادق 
شيعيان ما را در اقامه نماز آزمايش كنيد كه چگونه بر خواندن نماز در موعد  « 4.علَيها

  .»كنندافظت ميمقرر مح
  :دنفرمايمي - ارواحنا فداه-حضرت صاحب الزمان

 ملعونٌ، ملعونٌ من اَخَّرَ المغرِب اِلَي اَن تَشتَبِك النُجوم، ملعونٌ، ملعونٌ من اَخَّرَ الغَداه اِلَي اَن 
اندازد خير بيأملعون است، ملعون است هر كسي كه نماز مغربش را ت « 5تَنقَضِي النُجوم

كه نماز  ملعون است، ملعون است انساني. تا وقتي كه ستارگان آسمان پديدار شوند
  .»كه ستارگان محو شوند خير بياندازد تا زمانيأصبحش را ت
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  نماز اول وقت نوري در قيامت   •             
لخَمسِ بِاِكمالِ ظُهورِها و من حافِظَ علَي ا :دنفرمايمي - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -اسالم   پيامبر 

  1.مواقِيتِها كانَت لَه نُوراً و برهانَاً يوم القِيامهِ، و من ضَيعها حشَرَ مع فِرعونَ و هامانَ
اش را با طهارت كامل در اول وقت بجا آورد، اين نماز در كسي كه نمازهاي پنج گانه«

با ) اول وقت نخواند(  كه نمازش را ضايع كندقيامت براي او نور و برهان است، و كسي
ك صحيفه كامله سجاديه براي توفيق دردر  .»فرعون و هامان محشور خواهد شد

   :آمده استاوقات نماز 
 ددت، وودِها اَلَّتِي حدلَواتِ الخَمسِ بِحواقِيتِ الصلَي مفِّقنَا فِيهِ عالِه و ودٍ وحملَي ملِّ عص ماَلله

  .وضُها اَلَّتِي فَرضت، و وظَائِفَها اَلَّتِي وظفت، و اَوقَاتِها اَلَّتِي وقَتتفُرُ
پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست و ما را در ماه مبارك رمضان بر مراقبت    «

اي و واجباتش را كه واجب اوقات نمازهاي پنجگانه با شرايط و حكمتي كه مقرر نموده
  . »اي موفق بگرداني كه تعيين گردانيدهاي و به وظايففرموده

يكي از « : -عليه االف التحيه و الثناء-بيان زيباي حضرت ثامن االئمه علي بن موسي الرضا    
براي   -عليه السالم- حضرت رضا :گويدمحبان حضرت بنام ابراهيم بن موسي القزاز مي

در آن اطراف بود، ، قصري هنگام نماز شد .تقبال بعضي از طالبين خارج شدنداس
سپس . بزرگي فرود آمدندن به سوي آن رفتند و در كنار سنگ با يارا  -عليه السالم-حضرت
دوستان منتظر رسيدن بعضي از :  كردماذان بگو، عرض: بمن فرمودند  -عليه السالم-حضرت 

ول از اخدا ترا بيامرزد، نماز را : فرمودند  -عليه السالم-حضرت . هستيم كه بما ملحق بشوند
. آوري ، بر تو باد كه هميشه نماز را در اول وقت بجاخير نياندازأوقتش بدون علت ت

   2.»سپس اذان گفتم و نماز خوانديم
  
  
  

                                                 
  .43،ص2سفينه البحار،ج  -1
  .21،ص83بحار، ج - 2
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  فضيلت نمازگزار
  ن روزىدارند، و از آنچه به ايشا آورند و نماز بر پا مى آنان كه به غيب ايمان مى«   

زنند و نماز بر پا  چنگ مىه كتاب ما سانى كه بو ك « ».كنند ايم انفاق مى  داده
   ».كاران را تباه نخواهيم كرد درست] بدانند كه[اند،  داشته

پا داشتن نماز و  مردانى كه نه تجارت و نه داد و ستد، آنان را از ياد خدا و بر «   
ها در آن زير و رو  ها و ديده دارد و از روزى كه دل دادن زكات، به خود مشغول نمى

  ».هراسند مىود ش يم
ه دارند و از آنچه ب خوانند و نماز برپا مى در حقيقت، كسانى كه كتاب خدا را مى «   
اند كه هرگز  كنند، اميد به تجارتى بسته ايم، نهان و آشكارا انفاق مى يشان روزى دادها

   ».پذيرد زوال نمى
بر كافران،  با اويند،كسانى كه  پيامبر خداست و - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -محمد «  

فضل و خشنودى . بينى آنان را در ركوع و سجود مى. ديگر مهرباننديكبا ] و[سختگير
  ».خدا را خواستارند

 تبارك و تعالى ـ ـ نمازگزار هنگام نماز با پروردگارش «:- صلّى اللّه عليه و آله وسلم -پيامبر خدا * 
  .»كند يمناجات م

 .»كند نمازگزار، با من مناجات مى: گويد داوند متعال مىخ«:  -عليه السالم-امام حسن 
بار است  نيكو حال تر از همه دوستانم، مؤمنى سبك« : -  صلّى اللّه عليه و آله وسلم-پيامبر خدا

  .»اى فراوان از نماز دارد ه بهرهك
آيد، مگر  يرد و سپس براى نماز به مسجد نمىگ هيچ كس وضويى كامل و نيكو نمى

خانواده شخص غائب چون خوشحالى  كند؛ هم وند با لطف از او استقبال مىدااينكه خ
  .هنگام ورودش

: هندد هاى مختلف زمين به يكديگر ندا مى هيچ صبح و شبى نيست مگر اينكه قطعه
اى صالح بر تو گذشته كه نماز خوانده يا خدا را ياد كرده  اى همسايه، آيا امروز، بنده

  .بينند آن را برايش فضيلتى مى، آرى: باشد؟ پس اگر بگويد
 نماز گويد و ى در قلّه كوه براى نماز اذان مىپروردگارتان از چوپانى كه بر پاره سنگ

  ام بنگريد، از به اين بنده: فرمايد لّ جالله مىسپس خداى ج. آيد خواند خوشش مى مى
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  .شت بردمرا بخشيدم و او را به بهام  خواند، بنده گويد و نماز مى  ترس من اذان مى
ه در هنگامى كه انسان در نماز است، كالبد و لباسش و هر چ«  : -عليه السالم - امام على

  .»گويد اطراف اوست، تسبيح مى
 -جلّ جالله-گاه خداى نمازگزار تا آنگاه كه در نماز است، در پيش:  -عليه السالم-امام سجاد 

  .ايستاده است
كند، به خداوند رحمان رو  به قبله رو مى] ازگزارنم[كه  هنگامى «: - عليه السالم-باقرامام 

  .»كرده است، جز او خدايى نيست
  

  وجوب نماز
  .بر مؤمنان نوشته و واجب شده استنماز     
  : منقول است -عليه السالم-امام باقر از 

. است» موجوباً«نى  به معوتاًوقُتاباً م كِينَنِؤمِى الملَت ع كانَهالإنّ الصدر آيه » موقوتاً«واژه 
  .» مؤمنان نوشته و واجب شده است نماز بر«يعنى

 :ددنبه كسى كه از واجبات الهى پرسيده بود، فرمو - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -پيامبر خدا   
بر من و امتم ،  .روز واجب كرده است  نماز در هر شبانهخداوند، بر تو هفده ركعت«

شود،  شده و بر امتى پس از من واجب نمىهاى پيشين ن پنج نماز نازل شده كه بر امت
  .»آيد زيرا پيامبرى پس از من نمى

 صلّى -نماز را واجب كرد و پيامبر خدا ] اصل[ خداوند « : فرمودند - عليه السالم-امام باقر      

سه گونه نماز حاضر و مسافر، نماز خوف كه خود : آن را بر ده گونه نهاد -اللّه عليه و آله وسلم 
باران و نماز بر نماز ] فطر و قربان[شيد و ماه گرفتگى، نماز دو عيد است، نماز خور

  .»مرده
: ددنبه كسى كه واجبات خداوند بر بندگان را پرسيده بود، فرمو -عليه السالم-امام صادق     
  پاداشتن  و بر - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -شهادت بر يگانگى خداوند و پيامبرى حضرت محمد« 

  . »گانه نمازهاى پنج
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  :چكيده
ي  و وجوب نماز بر همه داراي فضائل بسيار با ارزشي است ترين عبادات و نماز با اهميت

  .فضيلت نماز نزد خالق هستي ها دليلي است محكم بر اهميت و سانان
 مطرح بوده و) يهوحتي اكثر اديان غير ال( نماز همين بس كه درتمام اديان الهيدر اهميت 

 و معصومين عليهم السالم نيز فراوان در .قرآن در آيات متعدد به آن اشاره كرده است
ارتباط بندگان حق  عامل اتصال و اند به طوري كه آنرا باعث و ن سخن راندهآاهميت 
  . توان موارد زير را بر شمرد از جمله موارد قابل ذكر مي .ندا دانسته
  ونور چشم پيامبر.  آنها استترين  متنوع وترين وده و تبليغيي عبادات ب س همهأدر ر

و عامل  پاكي روح دهنده  صيقل،  و موجب ريزش گناهان بين برنده سيات از ،روشناي دل
 است اگر نماز پذيرفته شد اعمال ديگر ميزان اعمالتر  از همه مهم وزينت اسالم  روان، و

  .نها ارزشي ندارنداگر رد شد آ و مورد بررسي قرار مي گيرد
ترين عمل نزد  نماز اول وقت محبوب. توان به موارد زير اشاره نمود ازجمله فضائل نماز مي

شناسايي  طان ، عامل آزمايش وب رضوان خدا، حافظ انسان از شر شيخداوند بوده و موج
اين است كه به  فضيلت نمازگزار در .منينؤدر قيامت نوري است براي م شيعيان واقعي و

  .پذيرد تي دست زده است كه هرگز زوال نميتجار
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  :هاي درس پرسش
  .است......  نماز اول وقت - عليه السالم -بنا بر فرمايش حضرت امام صادق -1

  الف و ج هردو) افضل    د) عفو اهللا     ج) رضوان اهللا        ب) الف
  گويد؟ ازد چه مياند خير ميأنماز در حق كسي كه آنرا بدون علت به ت -2

  را ضايع كند كه مرا ضايع كردي خدا تو)      بمصلين واي بر) الف
  .شود شيطان بر تو مسلط مي) عفوك اهللا             د) ج
  كنند؟ به ستون خيمه تشبيه مي  چرا حضرت رسول اكرم نماز را-3

  .ايمان نيز پابرجاست زماني كه نماز برپا باشد دين و چون تا) الف
  . اگر نماز ترك شود اعمال ديگر ارزشي نداردچون) ب
  . چون نماز مانند ستون خيمه مقاوم است) ج
  هر سه مورد) د
   منظور از فالح در اذان واقامه چيست؟ -4

  رستگاري قبل از مرگ ) از مرگ                                      ب رستگاري بعد) الف
  .منظور نماز است)                          دا وآخرت                يرستگاري دن) ج
  به دين اسالم گرويد؟"صابئين"چه عملي باعث شد كه رهبر  -5
 دانند؟   درمان مفاسد اخالقي را در چه ميمنينؤاميرالم -6
 هامان محشور خواهند شد؟  چه كساني در قيامت  با فرعون و -7
  چيست؟ »قرآن الفجر « منظور از -8
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  جمدرس پن
   نمازبركات وآثار ،فوايد

  
  :هاي اساسي پرسش

  بركاتي براي انسان دارد؟  نماز چه فوائد و
  اخروي نماز چيست؟ آثار دنيوي و

  
 فوايد) الف

  شست و شوي گناهان •         
 علي بابِ مثَلُ الصلَواتِ الخَمس ِكَمثَلِ نَهرٍجارٍ عذْبٍ:  - صلّى اللّه عليه و آله وسلم -قال رسول اهللا 

نمازهاي  « 1اَحدِكُم يغْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يومٍ خَمس مرَّاتٍ فَما يبقَي ذلِك النَّهرُ مِنَ الدنَسِ؛
هايتان روان است و هر روز  خانه مانند كه بر در گانه به نهر جاري گوارايي مي پنج
   . ماند يليدي باقي نم، پس هيچ پدهيد  را در زالل آن شست و شو ميبار خود پنج
با سلمان فارسي زير درختي نشسته بوديم كه ناگاه وي شاخه :  گويد ابو عثمان مي   

هايش به زمين ريخت سپس رو به  اي را گرفت و تكان داد تا آنكه تمام برگ خشكيده
يك روز در : ، گفت پرسش من؟ پس از پرسي چرا چنين كردم نمي:  و گفتمن كرد

ير درختي نشسته بودم حضرت همين كار را انجام ز -لّى اللّه عليه و آله وسلم  ص-خدمت پيامبر
  :ددن؟ فرموپرسي چرا چنين كردم  و فرمود نميسپس رو به من كرد داد و

گانه  گيرد و بدنبال آن نمازهاي پنج سازد و نيكو وضو مي هنگامي كه انسان وضو مي« 
 . »شاخه فرو ريخت هاي اين گونه كه برگ ريزد، همان آورد گناهان او فرو مي را بجا مي

      »اِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئاتِ « :ددنسپس اين آيه را تالوت فرمو
يري دارد كه موجب زوال  نماز اگر به حق انجام شود ، چنين خاصيت اكس…آري    

ل وقت و با گردد و اين مژده ايست بسيار اميدواركننده كه نمازها را در او گناهان مي
  2.كند ر قلب خواندن گناهان را نابود ميحضو

                                                 
  .18931، حديث 291، ص7كنزالعمال ،ج - 1
 .170امالي طوسي جلد اول صفحه  - 2
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  وسيلة نجات •          
خَمس صلَواتٍ ، منْ حافَظَ علَيهِنَّ كَانَت لَه نُوراً و برهاناً و :- صلّى اللّه عليه و آله وسلم - رسول اهللا قال 

افظت و مراقبت نمايد ، اين گانه مح كسي كه بر نمازهاي پنج«  ؛ ه يوم القِيامهٍنَجا
  1.»يامت نور و وسيلة نجات خواهد بودنمازها براي او در ق

  برانگيزاننده حسادت شيطان 
 اَقْبلَ إلَيهِ إبليس ينْظُرُ إلَيهِ حسداً لِما يري مِنْ هإذَا قَام الرَّجلُ اِلي الصال : - عليه السالم-قال علي   

آيد و به نظر  خيزد، شيطان مي هنگامي كه كسي به نماز برمي«   ؛ي تَغْشَاهرحمهِ اهللاِ الَّتِ
   2.»بيند كه رحمت خدا او را فراگرفته است كند، زيرا مي حسادت به او نگاه مي

 تقرّب به خدا  •          
خدااست براي نمازخواندن وسيلة نزديكي به «  قُربانُ كُلِّ تَقِي ؛هالصال : -عليه السالم- قال علي

   3.»هرشخص پرهيزكار
  دستيابي به توفيق شهادتين    •          

 ه و يلَقِّنُه شَهادهاِنَّ ملَك الموتِ يدفَع الشَّيطَانَ عن ِالمحافِظِ علَي الصال : -عليه السالم-قال الصادق 
ملك الموت همانا « 4 العظِيمهِ ؛ه فِي تِلْك الحالَاَنْ ال اِله اِال اهللاَُ و اَنَّ محمداً رسولُ اهللاِ

كند و شهادت بر  كسي كه حافظ نماز است، دور مي زمرگ ا هنگامشيطان را در
ا در هنگام هولناك  ر-صل اهللا عليه واله وسلم-وحدانيت خدا و رسالت رسول خدا

  .»)كند توفيق شهادتين پيدا مي( كند  مرگ به او تلقين مي
  برات بهشت  •          

 اِفْتَرَضْت علي اُمتِك خََمس صلَواتٍ و عهِدت يقَالَ اهللاُ تَعال:  -صل اهللا عليه واله وسلم- ل رسول اهللاقا 
ال عهد لَه عِنْدي عهداً إنَّه منْ حافَظَ علَيهِنَّ لِوقْتِهِنَّ اَدخَلْتُه الْجنَّه و منْ لَم يحافِظْ علَيهِنَّ فَ

  5؛عِنْدي 
  گانه را بر امت تو واجب كردم و با خود  نمازهاي پنج: فرمايند ميد متعال خداون« 

                                                 
  .18862،حدايث 7كنزالعمال،ج - 1
  .4بحاراالنوار ،ج  - 2

  .16،ح56، ص1، جمن اليحضره الفقيه - 3

    . 19،ص3وسائل الشيعه،ج -4
  .18872،حديث 279،ص7كنزالعمال ،ج - 5
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  به بهشت داخل را او باشد، پيمان بستم كه هركس مراقب آن نمازها و وقت آنها
   .»ها نباشد من تعهدي نسبت به او ندارم و كسي كه مراقب آن  نمايم

  به حريم خداورود   •           
 فَإنَّك تَقْرَع باب الْملِكِ الجبارِ و هما دمت فِي الصال! يا اَباذَرِ:  -صل اهللا عليه واله وسلم-قال رسول اهللا 

، درب تا هنگامي كه در نماز هستي! ذرااي اب«   ؛يكْثِرُ قَرْع باب الْملِكِ فَإنَّه يفْتَح لُه منْ 
 را بسيار بكوبد، به رويش باز كوبي، و هركس درب خانة ملك ميبار را خانة ملك ج

  1.»شود مي
  ذلّت شيطان  •              

 فَصلِّها و اَرغِم اَنْف هما اُرغَم اَنْف الشَّيطَانِ بِشَيءٍ مِثْلِ الصال :-عليه السالم -عن اإلمام المهدي 
مالد و او را خوار   بيني شيطان را به خاك نميل نمازهيچ چيز مث«  2.الشَّيطَانِ

  .»ان و بيني شيطان را به خاك بمالوكند، پس نماز بخ نمي
  عامل برطرف كننده گناهان   •            
الَيزَالُ الشَّيطَانُ يرْعِب مِنْ بنِي آدم ما حافَظَ علَي   : - وسلمصلي اهللا عليه و اله-ل رسول اهللا قا 

شيطان پيوسته از فرزندان «  3واتِ الخَمسِ فَإِذَا ضَيعهنَّ تَجرَّء علَيهِ و اَوقَعه فِي الْعظائِمِ ؛الصلَ
 آدم در وحشت و هراس است تا آنگاه كه نمازهايشان را به دقّت و با شرايط و آداب

شيطان بر  ،]دمقرّر آن به جا نياورو در وقت [  نموده پس اگر نماز را ضايع. خوانند مي
       .»كند اندازد و وي را گرفتار مي ره ميشود و او را در گناهان كبي او چيره مي

 لِما بينَهنَّ ما اَجتُنِب مِنَ الْكَبائِرِ و هِي الَّتِي قَولُ ه الْخَمس كَفَّارهالصلَوا : -عليه السالم- قال علي 
   4.»سنات ِيذْهِبنَ السيئَاتِاِنَّ الْح«  - عزَّوجلَّ -اهللاِ 

ها انجام گرفته است ؛ به شرط  گانه كفّارة گناهاني است كه ميان آن نمازهاي پنج   « 
ها،  نيكيكه ين است گفتار خداوند بزرگ ا آن كه از گناهان كبيره اجتناب شده باشد و

  . »برد ن ميايمها را از  بدي
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  مت خاص خدارحيابي به  دست   •              
لِمالئِكَتِهِ يا - عزَّوجلَّ - ، قَالَ اهللاُ هفَإِذَا تَوجه الْعبد الي مصال : -عليه السالم-عن العسكري  

 ودِي وجتِي ومحلَ راَم و ،ميعِ الخَالئِقِ الينْ جع انْقَطَع قَد فدِي كَيبالئِكَتِي اَال تَرَونَ هذا عم
انب مصاليش براي  جهزماني كه بند«  1 ؛ي أُشْهِدكُم اَنِّي أَخُصه بِرَحمتِي و كِرَامتِيرأْفَتِ

بينيد  آيا نمي!  مني هئكاي مال: كند اش خطاب مي ايستد، خداوند به مالئكه نماز مي
، در حالي كه  خلق منقطع شده و به طرف من آمده من چگونه از جميعي هبند

شاهد گيرم شما را ، به درستي كه رحمت . و جود و رأفت من است رحمت اميدوار به
   . »نماو كرامت خود را مخصوص او گرد

  مونس قبر    •            
 شَخْصٍ اَنْورِ ه تَأْتِي اِلَي الميتِ فِي قَبرِهِ بصِورهاِنَّ الصال : -وسلم صلي اهللا عليه و اله -قال رسول اهللا 

ؤْنِسنِ يخِاللَّورْزالَ الْبواَه نْهع فَعدي رِهِ وفِي قَب ؛ه   
گيرد و  ر ميت شده و با او انس مينماز به صورت انساني سفيد چهره وارد قب«  

  2 .كند هاي برزخ را از او برطرف مي وحشت
  دفع بال     •            

لِّي مِنْ شِيعتِنا عمنْ ال يصلّي مِنْ شِيعتِنَا و لَو اِنَّ اهللاَ يدفَع بِمنْ يص : -عليه السالم- قال الصادق 
 شيعياني كه نماز به جا همانا خداوند به خاطر« 3 ؛لَهلَكُوا هاَجمعوا علي تَرْكِ الصال

نماز بودند، ، و اگر همه تارك كند نماز دفع مي آورند، بال و عذاب را از شيعيان بي مي
  .»دندش هر آينه همه هالك مي

  بنجات از عذا   •             
 فَيُدفَع الَيهِ كِتابه ظاهِرُه مِما يلي النَّاس و هيؤْتي بِشَيخٍ يوم القِيام : -عليه السالم- قال الصادق 

رِ ؟ فَيقُولُ الْجبار جلَّ جاللُه يا رب أَتَأْمرُني إلَي الَّنا: اليري اِلّا مساوِياً فَيطُولُ ذلِك علَيهِ، فَيقُولُ 
   4؛هبوا بِعبدي اِلَي الجنَّهاذْ. يا شَيخُ اَنا اَستَحيي اَنْ اُعذِّبك و قَد كُنْت تُصلِّي لِي في دارِالدنْيا : 

 هدهند، مردم در آن نظار ه دستش ميوقتي پروندة عمل پيرمردي را در قيامت ب« 
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جامد ، پيرمرد به ان اين حسابرسي به طول مي. نگرند هاي او را نمي جز بديكنند و  مي
اي : رسد كه مرا به آتش ببرند؟ خطاب ميكني  آيا امر مي: كند حضرت حق عرض مي

،  كه در دنيا براي من نماز خواندي، در حاليكنم تو را عذاب كنم مي من حيا! دپيرمر
    .» مرا به بهشت ببريدي هبند! اي مالئكه

  مانع عذاب  •          
رأَيت : يِوماً ، فَقَالَ  -  وسلم صلي اهللاُ علَيهِ و آلِهِ-كُنَّا عِنْد رسولِ اهللاِ  : قالهعن عبدالرحمن بن سمر   

ارِحالبفَقُلْنَا ه جائِباَ:  ع نَا واَنْفُس اكثْنَا بِهِ فِددح تأَيا رم ولَ اهللاِ وسا رنَا يالداَو لُونَا وإلي اَنْ ( ه
العذابِ فَجائَتْه ه و رأَيت رجالً مِنْ أُمتِي قَد إحتَوشَتْه مالئِكَ -وسلم صلي اهللاُ علَيهِ و آلِهِ -قَالَ ...) قَالَ 
 -امي اسالمروزي خدمت رسول گر« : عبدالرحمن بن سمره گفت1؛ ُ فَمنَعتْه مِنْه هتصال

 يا :عرض كردم. من ديشب عجايبي ديدم: بودم، حضرت فرمودند -وسلمصلي اهللا عليه و اله 
 !ان و اهل و اوالد ما فداي تو باد، جچه ديدي؟ براي ما بيان بفرماييد !رسول اهللا

.  عذاب، او را محاصره كرده بودندديدم مردي از امت مرا كه مالئكة: حضرت فرمودند
              .»آمد و مانع از عذابش شدفريادش به ال نمازش در اين ح

  بهشت  ورود آسان به   •       
اِنَّ ربكُم لَرَحِيم يشْكُرُ القَلِيلَ، اِنَّ الْعبد لَيصلِّي الرَّكْعتَينِ يريد بِها وجه  : - عليه السالم-قال الصادق 

نَّهاهللاُ بِهِ الج خُلُهدكند،  نا پروردگار شما مهربان است، عمل كم را تقدير ميهما«2 ؛اهللاِ فَي
بب آن نماز، او را خداوند به س خالص به جاي آورد،هر آينه انسان دو ركعت نماز با ا

  .»كند وارد بهشت مي
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  بركات نماز) ب  
    -وسلم صلي اهللا عليه و اله -نور چشم پيامبر   •            

 عيني فِي هجعلَ اهللاُ قُر :دنفرماي باذر ميدر وصايايش به ا  -وسلمو اله  صلي اهللا عليه - حبيب خدا
 كَما اِلي الجابِع الطَعام و اِلي الظَمان الماء و اِنَّ الجابع اِذا اَكَلَ شبع، و اِنَّ الظَمان اِذا هالصلو

  1.طُولُ القُنُوت:  اَفضَل، قالَهفَاَي الصلو: قُلت ... هشَرَب روي، و اَنا ال اَشبع مِن الصال
ه ك و نماز را چنان محبوب من ساخته،خداوند روشني چشم مرا در نماز قرار داده« 

اي [. و آب گوارا را براي تشنه محبوب قرار داده استغذاي لذيذ را براي گرسنه، 
ردد ولي من از نماز هرگز سير گ گرسنه و تشنه از غذا و آب سير مي انسان ]:اباذر

: ددنحضرت فرمو كدام نماز افضل و برتر است؟] يا رسول اهللا[ گفتم ....گردم مين
  ».نمازي كه قنوتش طوالني باشد

  تسبيح اعضاء و جوارح    •           
كنند، در  آنچه مسلم است تمام ذرات عالم به تصريح قرآن كريم خدا را تسبيح مي

 ما فِي السماواتِ و ما فِي االَرضِ الملِكِ القُدوسِ يسبح لِلَّهِ: فرمايد ابتداي سوره جمعه مي
و اِن مِن شَيءٍ اِلَّا يسبح بِحمدِه  ولَكِن ال : دنفرماي و يا در آيه شريفه ديگر مي.العزيزِ الحكِيم

  تَفقَهونَ تَسبِيحهم
بيح د ولي شما تسكن  نيست مگر اينكه خدا را تسبيح مي در عالم وجودهيچ شيئي« 
  .»كنيد ها را درك نمي آن
  

  دهد  مي پيامي  احمد را كوه          دهد سنگ احمد را سالمي مي           
  گويند روزان و شبان  با تو مي     آسمان      و زمين  ذرات   جمله            

  خامشيم  با شما نامحرمان ما         هشيم   بصيريم و ما سميعيم و            
كه مصلي رو به قبله ايستاده است و مشغول راز و نياز با معبود است بدن و  ميهنگا
اِنَّ االِنسانَ  :دنفرماي مي -عليه السالم–علي كنند، حضرت ام اشياء اطرافش خدا را تسبيح ميتم

  2 فانَ جسده و ثِيابه و كُلَّ شَيءِ حولَه يسبحهاِذا كانَ فِي الصال
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ايستد جسد و لباس و هر چه در كنار  كه به نماز مي سان مومن هنگامي انبه حقيقت« 
ي از بزرگان اين معنا ظهور پيدا كرده است براي برخ. »گويند ر گرفته تسبيح مياو قرا

  .شنيدند ديدند و مي ، ذكر موجودات را ميكه هنگام مناجات 
  :ددنفرمو -وسلم عليه و اله صلي اهللا- پيامبر گرامي :فرمايند مي  - عليه السالم-امام باقر

ا اندازد تا نمازش ر او نظر لطف ميه ايستد، خدا ب خدا ميوقتي بنده مومن در محضر « 
كند به او تا وقتي كه از نماز منصرف گردد، و از باالي  به پايان ببرد يا خداوند رو مي

تا  گستراند و فرشتگان از كنار او ه رحمت خود را ميها ساي سرش تا افق آسمان
كند كه در باالي سرش  يند و خدا ملكي را بر او موكل مينما ها طواف مي آسمان

نگرد و تو با  زگزار اگر بداني چه كسي تو را مياي نما: كند ه او خطاب ميايستاده و ب
 اكردي و هرگز از مصاليت جد مشغول مناجاتي؟ توجهت را قطع نميكي 
  »1!شدي نمي

  
  نبياءآخرين توصيه ا  •           

اند و هاي دروني و بروني آمده از آلودگيبدون ترديد انبياء براي تزكيه و پاكي انسان 
يه انبياء نيز نماز بوده است، ترين عامل تزكيه و پاكي نماز است آخرين توص چون مهم

  .كند ها و فحشاء دور مي حقيقت نماز است كه انسان را از زشتي در
  .شَاءِ و المنكَر تَنهي عن الفَحهاِنَّ الصلو

  :دنفرماي مي - السالم عليه-امام جعفر صادق
ترين اعمال نزد پروردگار نماز است، و نماز آخرين توصيه انبياء به امتشان  محبوب« 

از انسان مومني كه غسل نمايد و يا وضوي كامل بگيرد، . بوده است، چه زيباست
وند به او در حال ركوع و سجود ها برود و خدااي دور از ديدگاه انسانسپس به گوشه

كند، فرياد شيطان بلند  اش را طوالني مينظر نمايد، زيرا وقتي بنده مومن سجده
واي بر من، ايشان اطاعت خدا كردند، ولي من معصيت خدا نموده و عصيان : شود مي

  2.»ورزيدم، آنان سجده كردند و من امتناع كردم
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  باالترين عبادت  •           
 خِدمتَه فِي االَرضِ ولَيس شَيء مِن -عزَّوجلَّ-اِنَّ طاعه اهللا : دنفرماي مي  -عليه السالم-ادقامام ص

به حقيقت « 1خِدمتِهِ بعد الصاله، فَمِن ثَم نادت المالئِكَه زكَريا و هو قادِم يصلِّي فِي المِحراب
چ خدمتي در راه خدا جل خدمتش در روي زمين است، و هي و طاعت خداوند عز

را در حالي  -عليه السالم-معادل با نماز نيست، از همين جهت است كه مالئكه حضرت زكريا
  .»كه در محراب عبادت و نماز بود ندا دادند

سفانه گاهي أشود كه هيچ عملي ارزش نماز را ندارد، مت از روايت فوق استفاده مي   
ست  اخدمتگزارييند، فالني مرد خير و گوشود كه ميدر اجتماع ديده و شنيده مي

زهي تصور باطل و خيال خام، كسي كه . بخشدخواند و خدا هم او را ميولي نماز نمي
نماز ندارد هيچ خيري از او پذيرفته نيست، زيرا در روايت داريم، نماز به منزله ستون و 

 همه اعمال انساني كه دينش پايه ندارد. پايه دين است كه دين بر آن استوار است
 هاِنَّما مثلُ الصال :دنفرماي مي -صلي اهللا عليه و آله وسلم-ريزد، پيامبر گرامي اسالم خيرش فرو مي

 نفَع ولَم ي ودمرَ عود تبت االَطناب واالَوتاد و الغشاء و اِذا اِنكَسمود القِسطاط اذِا تبت العمثل عم
  2.تَد وال طنب و الغشاء

از شبيه به عمود و ستون خيمه است، هرگاه ستون ثابت و استوار باشد، راستي نمبه « 
ماند، ولي اگر ستون شكست بقيه ها و چادر نيز سالم و استوار ميها و ميخطناب
اگر همه اعمال صحيح باشد ولي . »مانند بدون استفاده مي] اگر چه سالم باشند[خيمه

  .نماز ناقص باشد ارزشي ندارد
  سبب آمرزش گناهان  •            

نماز كند  و انسان را از معاصي دور ميبرديكي از عباداتي كه گناهان را از بين مي   
واَقِم الصلوه طَرفَي النَّهار وزلَقا مِن الليلِ اِنَّ الحسناتِ يذهِبنَ  : فرمايد قرآن كريم مي.است

  3.السيئاتِ ذلِك لِلذاكِرينَ

                                                 
  .26،ص3وسائل، ج - 1
  .639، باب فضل صلوه، ج 1من ال يحضره الفقيه،ج  -2
  .114سوره هود، آيه  - 3



64             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

كه مراد نماز صبح، ظهر و عصر و مغرب (  طرف از روزكن و در دونماز را اقامه   « 
كه مراد نماز عشاء (شود و نمازي كه مقداري از شب گذشته خوانده مي) باشد مي

محو كننده سيئات است، اين ) گانه يعني نمازهاي پنج(و براستي كه حسنات ) است
  .»ست براي اهل ذكر اتذكري

 فرموده  - وسلمصلي اهللا عليه واله–منقول است كه رسول خدا  -معليه السال- از امام حسن عسگري
  :است

آورد، خدا همه گناهان مابين دو نمازش را جا ميانساني كه نمازهاي پنجگانه را ب« 
اش نهر آبي جاري باشد و او آمرزد، نمازگزار مانند كسي است كه در جلو خانهمي

گناهي بر او باقي نخواهد گذاشت مگر روزانه پنج بار در آن شستشو نمايد كه ديگر 
گناهان مهلك، مثل انكار رسالت، امامت، ظلم به برادران ديني و يا ترك تقيه تا 

  1.»او و يا به برادران مومن او برسده جائيكه ضرري ب
  بهترين وسيله براي ترك گناه   •             

  اِنَّ الصاله تَنهي عن الفَحشَاءِ و المنكَر
  :نويسدارزش بحار مي در كتاب پر - نَوراهللاُ تُربتَه -زرگوار مجلسي عالمه ب

د، با اينكه مرتكب كارهاي شحاضر مي  - وسلمي اهللا عليه والهصل–جواني بود كه در نماز پيامبر« 
  - وسلمي اهللا عليه والهصل–پيامبر. گفته شد - وسلمي اهللا عليه والهصل–حكايتش نزد پيامبر. شد زشت مي

كند، سپس دارد و نهي ميها باز ميهمانا به زودي نمازش او را از آلودگي: ددنفرمو
چيزي نگذشت كه نماز بر او اثر گذاشت و جوان توبه كرد و از انحراف به صراط 

  2.»مستقيم برگشت
  حائلي بين نمازگزار و گناه •             

   :دنفرمايمي  -عليه السالم-امام ناطق، حضرت صادق
كسي  ي است از سوي خداوند در روي زمين، پس آنتي نماز حاجبآگاه باشيد، براس« 

كه دوست دارد بداند كه چه قدر از منافع نمازش را درك كرده، پس دقت كند و 

                                                 
         .219، ص82بحار، ج   -1
  .198،ص82بحار، ج  -2
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كه از گناه  ايبنگرد كه اگر نمازش مانعي بين او و منكرات است، از منافع نماز به اندازه
خواهد بداند چه قدر مقام نزد خداوند دارد، ي ميدوري كرده بهره برده است، اگر كس

بنگرد خداوند متعال نزد او چه مقامي دارد؟ هر كسي عملي را انجام داد پس بدقت در 
عملش بنگرد، اگر آن عمل شايسته و نيكو و خالص بود، پس آن را ادامه دهد و اگر 

براستي كه خداوند عمل زشتي بود ديگر بجا نياورد و اجتناب كند، كه اگر چنين كند 
   و برآوردن حاجاتش سزاوارتر است،، به وفا و زياد كردن روزيش-عزوجل–

اي خلوت مرتكب گناهي شود، پس بايد در خلوت حسنه و كار شايسته  انساني كه در
نيز انجام دهد، و اگر كسي در انظار مردم گناهي كرد پس بايد كار خوبي را نيز در 

  1.»انظار مردم انجام دهد
  
  آثار نماز) ج

 آثار نماز در عالم برزخ  •              

نماز «  ؛. . . شَفيع بينَه و بينَ ملَكِ الْموتِ . . . هالصال :ندفرمود - وسلمي اهللا عليه والهصل–رسول خدا 
  »] .تا بر او آسان بگيرد[ كند   شفاعت ميبين نماز گزار و فرشته مرگ  . . .

  ». . .نماز در قبر ، مونس و همدم نمازگزار است . . .  « ؛  . . . برِهِو اُنْس في قَ
مايه آسايش و [ شود  فرش نمازگزار در قبر مي] نماز[و « ؛. . .و فِراش تَحت جنْبِه 

  »] .راحتي مرده در عالم برزخ است 
دو فرشته سؤال [ كر و نكيرنماز ، پاسخي براي من. . . «   ؛ . . .  و جواب لِمنْكَرٍ و نَكيرٍ

  2». . . است ] كننده در قبر 
 مِ الْقِيامورِهِ اِلَي يزائِرٌ في قَبو ونسر ئ نماز شب تا روز قيامت مونس و زا. . .«      ؛ ِهم

  3 ».نمازگزار در قبر است

                                                 
  .199،ص87بحار،ج -1

 .  180 ص ، 1 ج ، الوسائل مستدرك ؛232 ص ، 79بحاراالنوار،ج ؛ گانه 29 ابواب ، خصال -2

  .  161 ، ص 84بحاراالنوار ، ج    -3
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اي صاحبش در ز شب چراغي برنما«  ... ُاللَّيلِ سِراج لِصاحِبها في ظُلْمهِ الْقَبرِهصال 
  1» .هاي قبر است  تاريكي

 ؛ اَمرَني ربي ـ ه ظُلْمهفَاِنَّ لِلْقَبرِ ظُلْمه و لِيومِ الْقِيام   :ددنفرمو  -صل اهللا عليه والع وسلم–رسول خدا 
حقيقتاً در «   ؛ ر علَي الصراطِلِتَنَورِ الْقَبرِ ولِيعطِيني و اُمتي النُو هعزَّوجلَّ ـ و اُمتي بِهذِهِ الصال

عالم قبر و روز قيامت تاريكي هولناكي وجود دارد ؛ پروردگارم به من و امتم به نماز 
 آن قبر نوراني شود و خداوند به من و امتم نوري دهد تا از ي هلدستور داد تا به وسي

   2 ».پل صراط بگذريم
  آثار نماز در قيامت   •             

شويم و   وارد صحنه قيامت مي،داند د از عالم برزخ ـ كه مدتش را تنها خدا ميبع   
راده و ا بيصحنه قيامت آن قدر وحشتناك و هولناك است كه مردم مثل انسان مست، 

كنند و هر   ميشوند؛ پدر و مادر و برادر و فرزند و همسر از يكديگر فرار اختيار مي بي
ترين افرادي كه در دنيا   كاري به نزديكات خويش است و حتيكسي دنبال نج

هاي صالح كه با فرزندان و همسران و اقوام صالحشان  عزيزش بودند، ندارد؛ جز انسان
سماني و الهي و مقدس و منور ما، قرآن روابط صميمي دارند و اين مطلب را كتاب آ

را نداريم هولناك ـ كه ما توان درك و وصفش ي  در آن صحنه. كريم ، خبر داده است
ـ تنها راه نجات و رفع ترس و اضطراب ، قلب پاك و اعمال صالح و واليت و دوستي 

  .است -عليهم السالم– اهل بيت
 مِنْ قَبلِ اَنْ ياْتِي ه و ينْفِقُوا مِما رزقْناهم سِرّاً و عالنِيهقُلْ لِعِبادي الَّذيِنَ آمنُوا يقِيموا الصال   

ال ب موال خِاللي فيهِ و عرند نماز را بر پا دا: اند بگو  به بندگان من كه ايمان آورده«     ؛ي
 و آشكار، انفاق كنند، پيش از آنكه روزي فرا نپنهادر ايم ،  و از آنچه به آنها روزي داده

نه با مال ميتوانند از كيفر خدا [ آن خريد و فروش است و نه دوستيرسد كه نه در 
  3 .»] ند و نه با پيوندهاي مادييي يابرها

                                                 
  .  16،ص87 ؛ بحاراالنوار،ج26 ، ص 52  ارشادالقلوب،باب- 1

 .203 ، ص 3تفسير نورالثقلين ، ج  -2

  .  31سوره ابراهيم آيه   -3
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 ؛ ... علي راْسِهِ  الْعبدِ عِنْد الْمحشَرِ تاجاًهفَتَكُونُ صال  :دندفرمو  - صل اهللا عليه والع وسلم-رسول خدا 
   ».در قيامت تاجي بر سر نمازگزار است] واقعي و با حضور قلب[ نماز  «

  »ر چهرة نمازگزار ؛و نوري ب «  ؛...و نُوراً علي وجهِهِ 
  »؛] كند كه او را حفظ مي[ و پوششي بر بدن نمازگزار « ؛...و لِباساً علي بدنِه 

  »و مانعي بين نمازگزار و آتش دوزخ ؛ «  ؛...و سِتْراً بينَه و بينَ النّارِ 
جح هونَ الرَّبيب و نَهيلَّ -  بجزَّوگزار و پروردگارو حجتي بين نماز «...  - ع«   
  »و ماية نجات او از آتش؛  « لِبدنِهِ ؛هو نَجا

  »و برگة عبور از پل صراط ؛  « ؛...و جوازاً علي الصراطِ  
     1 ».و كليد بهشت است «    ؛  ...هو مِفْتاحاً لِلْجنّ

دعا كليد رحمت و «    ؛ همِفْتاح الجنّ هو الصال هالدعاء مِفتاح الرَّحمهِ و الْوضُوء مِفْتاح الصال 
   2 ».كليد بهشت است] واقعي[نماز و نماز ] ورود به[ ضو كليدو

 همنْ صلّي ركْعتَينِ في خَالءٍاليراه اِالّ اهللاُ كانَت لَه برائَ :ددنفرمو  -صلي اهللا عليه واله وسلم-رسول خدا
 نماز بخواند، به طوري كه جز خداوند كسي كسي كه در خلوت دو ركعت«   ؛النّارِ ٌمِنَ

 هما مِن عبدٍ يأتِي الصال  3 ».گردد او را نبيند، اين نماز باعث دوري او از آتش دوزخ مي
هر بنده اي كه نماز  «  ُ و الجواز علي الصراطِ ؛ه و الْعشي اِالّ ضَمنَ اهللاُ لَه الرَّوح و الرّاحهبِالغَدا

شا را بخواند ، خداوند سبحان شادي ، آرامش و عبور از پل صراط را براي او صبح و ع
  4 ».قرار خواهد داد

«  ِ ؛ه ً يوم الْقِيامهاحراَطْولَكُم قُنُوتاً فِي الْوتْرِ اَطْولَكُم  :ددنفرمو  - وسلمي اهللا عليه والهصل-رسول خدا   
تر باشد، بيشترين راحتي را در روز  يطوالن]  نماز شبدر[ هر كه قنوت نماز وترش

  ».قيامت خواهد داشت

                                                 
 .  232 ، ص 79 گانه ؛ بحاراالنوار ، ج 29خصال ، ابواب  - 1
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 مِنْ هلُ جبهتَه في بقْععما مِنْ رجلٍ يج! يا اَباذَر  : ددنفرمو - وسلمي اهللا عليه والهصل–رسول اكرم   
الْقِيام موبِها ي لَه تضِ اِالّ شَهِديشانيش را پ  كس نيست كههيچ! ذر ااي اب«  ؛ ِهبِقاعِ االَر

جده در اي از قطعات زمين قرار دهد، مگر اينكه زمين به خاطر اين س روي قطعه
  1 ».دهد قيامت به نفع او شهادت مي

خَمس صلَواتٍ منْ حافَظَ علَيهِنَّ كانَت لَه نُوراً   :د دنفرمو - وسلمي اهللا عليه والهصل–رسول خدا   
  گانه را محافظت نمايد هر كس نمازهاي پنج «  ؛ه ًيوم القِيامهوبرهاناً و نَجا

 و ماية  است برا اودر روز قيامت ، نور ، دليل] اول وقت و با حضور قلب بخواند[ 
  2 ».نجاتش خواهد شد 

لوتْرِ قَلَّ طُولُوا الْوقُوف فِي الوتْرِ، فَاِنَّه روِي منْ طَولَ الْوقُوف فِي ا:د دنفرمو  -عليه السالم-اامام رض   
وم القِيامقُوفه يتْر را طول بدهيد «   ؛هوقنوت و دعاهاي آن را كامل [ايستادن در نماز و

كه روايت شده هر كس ايستادنش در نماز وتْر بيشتر باشد، ايستادنش در ] بخوانيد
  3 ».روز قيامت كمتر است

    ؛ ...هزاد الْمؤمِنِ مِنَ الدنْيا اِلَي اآلخِرَ..  .هالصال :د دنفرمو  - اهللا عليه واله وسلميصل–رسول خدا 
  4». آيد رت مؤمن است كه در دنيا فراهم مينماز ، توشه آخ «
 ظال علَيهِ و تاجاً ه ِ، كانَتِ الصالهفَاِذا كانَ يوم الْقِيام  :د دنفرمو  - وسلمي اهللا عليه والهصل–رسول خدا 

اي بر او  ه روز قيامت فرا رسد ، نماز سايههنگامي ك«؛  يسعي بينَ يديهِ و نُوراً...علي َرأسِه 
 كه پيش روي او را  استو نوريگستراند و چون تاجي بر سر او است ،  مي] نمازگزار[

   5 ».كند روشن مي
  
  
  

                                                 
  .48 ، ص 3مستدرك الوسائل ، ج   -1
  .319 ،ص 5كنزالعمال، ج  - 2

  .154 ، ص 84بحاراالنوار ، ج  - 3

  .  232 ، ص71؛ بحاراالنوار، ج29خصال، ابواب - 4

  .266 ، ص 52ارشاد القلوب ، باب - 5



69             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  
  

  :چكيده 
يقي بين اين البته مرز دق .بركات به دنبال دارد نماز براي نمازگزار يك سري فوائد ، آثار و

انسان  بعض از فوايد نماز اين است كه گناهان را از بين برده و .كرد توان پيدا سه عنوان نمي
موجب توفيق گفتن . گردد موجب تقرب به خدا مي را دفع كرده و بالها را پاك نموده و

باعث نجات از عذاب قيامت و ورود آسان  هنگام مرگ و مونس انسان در قبر و شهادتين در
  .گردد ه بهشت ميب

عبادات، سبب آمرزش گناهان، حائل  موجب پذيرش ساير اعمال و باالترين عبادت است و
  .هاي شيطان است  وسوسهبين نمازگزار و

اشياء پيرامون انسان تسبيح خدا  جوارح و وء هنگام نماز تمام اعضا نور چشم است و
  .اين موجب صواب بيشتر براي نماز گزار است و گويند مي
را  شفاعت او و اوست همدم در برزخ مونس و ر دنيا موجب آرامش، نورانيت چهره ود

تاجي بر سر   و استاضطراب و در آخرت موجب رفع ترس و او آسان بگيرند كند تا بر مي
از پل  برات عبور. شود مي وحجتي بين او وپروردگارش مانعي بين او وآتش دوزخ نمازگزار و

   .صراط وكليد بهشت است
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  :هاي درس پرسش
  
  .گردد چنين خاصيت اكسيري دارد كه موجب زوال گناهان مي...............  نماز اگر  -1

  . در اول وقت خوانده شود)  ب                                      .  باخضوع باشد) الف
  . وضوي نيكو باشد راه باهم)   د                                    .   حق انجام شود هب) ج 
فرمايد اي اباذر تا وقتي كه در   خطاب به اباذر مي-صل اهللا عليه وعلي اله - حضرت پيامبر-2

  ................نماز هستي
  .و باز است تروي درب بهشت بر)  ب     .            برد شيطان برتو حسد مي) الف
  .كوبي  درب خانه ملك جبار را مي)د.          ليما مي بر خاك بيني شيطان را) ج
ت رسيدگي به اعمال ع چه چيز باعث سر-عليه السالم-ضا  بنا بر فرمايش حضرت امام ر-3

  در روز قيامت است؟
  ايستادن طوالني در نماز وتر ) ب                                  نماز اول وقت )  الف
  قنوت طوالني در نمازها)  د                               نماز جماعت     )    ج
  نماز واقعي با حضور قلب در قيامت -صل اهللا عليه وعلي اله -بنا بر فرمايش رسول اكرم -4

  چگونه است؟
  همچون لوء لوء ومرجان ) همچون تاجي بر سر نماز گزار                       ب) الف
  همچون چراغي پر نور)       دهمچون ستون خيمه                               ) ج
  
  
كه مابين آنها انجام شده  شود ي گناهاني مي  با چه شرطي نمازهاي پنج گانه كفاره-5

  است؟
   نماز شيعيان دفع بال از چه كساني مي كند؟-6
   بردن از منافع نماز چيست؟ ه بهرمالك تشخيص -7
  »بر من واي «: چه چيز باعث مي شود كه شيطان فرياد بلند كند كه-8
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  فصل دوم
                          

           آداب و مراحل
                  نماز
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  :س ششم در

  مراحل نماز وآداب 

  
  هاي اساسي پرسش

  نماز چه آدابي دارد؟
  آداب باطني نماز چيست؟

  نماز چه مراحلي دارد؟
  ؟چيستمنظور از مقدمات نماز 

  

  آداب نماز
اي كه اعتبار و     نماز داراي يك سري آداب، مراحل و شرايط مختلفي است، بگونه

زيرا  باشد، مراحل مي ي بسته به ميزان رعايت اين آداب ودرجه قبولي آن در درگاه اله
 در اين فصل به بررسي اهم اين .رعايت آداب نماز در كمال اين عبادت موثر است

  .پردازيم مراحل مي آداب و
   

 آداب ظاهرى            * 
 مسواك زدن -1

مسواك ] كسى كه [ نمازدو ركعت «: دنفرماي مي - وسلم صلّى اهللا عليه و آله-پيامبر خدا      
  1».زده، بهتر از هفتاد ركعت بدون مسواك است

 
 زينت كردن -2

هرگاه به  - عليه السالم-امام حسن بن على منقول است كه خيثمة بن ابى خيثمهاز       
اى پسر فرستاده : پوشيد، پس به ايشان گفته شد ايستاد، بهترين لباسش را مى ز مىنما

                                                 
 .1669نهج الفصاحه،جمله- 1
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خداوند متعال زيباست و زيبايى را «: ندپوشى؟ فرمود ت را مىخدا، چرا بهترين لباس
  :فرمايد سازم، كه مى س براى پروردگارم خود را زيبا مىپ. دوست دارد

تن ر دارم كه بهترين لباسم را ب پس دوست مى»  زينتتان را برگيريدنزد هر مسجد، «
  ».كنم

كبير زينت نماز ها را هنگام ت در بعض روايات بلند كردن دست تا مقابل گوش
  .حساب آمده است هب

 
 استفاده از بوى خوش -3

نماز شخص خوشبو، برتر از هفتاد نماز بدون «: فرمايند مي - عليه السالم-امام صادق    
  ».بوى خوش است

 
 انگشتر به دست داشتن -4

آمد و بر ما در - وسلمصلّى اهللا عليه و آله-پيامبر خدا « : دنفرماي مي - عليه السالم-امام على     
پس با مـا نماز خواند و هنگامى كه . در دست داشت  عقيق يمانى با نقرهيانگشتر

 ، آن را در دست راستت اى على: آن را به من داد و فرمودنمـازش را به پايان برد، 
  »برابر هفتاد نماز است؟دانى كه نماز با عقيق   آيا نمى.كن و با آن نماز بخوان

  
 اول وقتنماز رعايت  -5

آنان كه از «پرسيدم آيا آيه  -عليه السالم-از امام صادق گويد   مييونس بن عمار   
 نه، همه به اين مصيبت «:ددن شيطان است؟ فرموي ناظر به وسوسه» نمازشان غافلند

  ».گرفتارند بلكه منظور اين است كه غافل شود و نماز اول وقت را از دست بدهد
  
 جد خواندننماز واجب را در مس -6

براى آن دسته همسايگان مسجد كه تندرست و  «:دنمي فرماي - عليه السالم-امام على   
  ».شوند، نمازى نيست ند ولى در نمازهاى واجب حاضر نمىا فارغ
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 دعاكردن در آغاز نماز -7
  ز  نماز بر پا دارد و پيش اكس كه هر«:ددنفرمو به يارانش مى -عليه السالم-اميرمؤمنان     

  : حرام بگويد اإلهتكبير
يا محسِنُ قَد اَتاك المسِيء وقَد اَمرت المحسِنَ اَن يتَجاوز عن المسِيءِ اَنت المحسِنُ 
واَنَا المسِيء فَبِحقِّ محمدٍ وآلِ محمدٍ صلِّ علَي محمدٍ وآلِ محمدٍ وتَجاوز عن قَبِيحِ ما 

اى كه  آمد و خود به نيكوكار فرمان دادهكار نزد تو  اى نيكوكار، زشت( يعني  تَعلَم مِنِّي
كار، پس به حق محمد و خاندانش بر  تو نيكوكارى و من زشت. كار بگذرد از زشت

، خدا )دانى درگذر از من مىهايى كه  محمد و خاندانش درود فرست و از زشتي
حقوق مالى و [ لبكاران او  بخشيدم و طفرشتگان من، گواه باشيد كه او را: فرمايد مى

  ».را راضى ساختم] غير آن
 
 پناه جستن -8

حمد [پيش از قرائت  - وسلمصلّى اهللا عليه و آله-پيامبر منقول است كه ابو سعيد خدرى از      
  :گفت چنين مى] در نماز 

  ».داوند پناه مى برماز شيطان رانده شده به خ«  للَّهِ مِن اَلشَّيطانِ الرََّجِيمااَعوذُ بِ 
 
 آشكارا گفتن بسم اهللا -9

يل نزدم آمد و نماز را به من ئجبر «:ددنفرمو  - وسلم اهللا عليه و آلهيصلّ-پيامبر خدا     
ائمه معصومين اصرار ». را آشكارا گفتيمِحِ الرَّحمنِ الرَّ اهللاِسمِبِپس . آموزش داد

  .داشتند كه بسم اهللا را بلند وآشكار بگويند
  

  تن وسكونآرامش -10
 اهللا عليه يصل-مبرپياآنگونه كه ديدم : گويد ميعقبة بن عمرو  به نقل از سالم بن عبداهللا    

. چرا، پس برخاست و نماز گزارد: ؟ گفتيمخواند، برايتان نماز نگزارم ز مىنما  - وسلمو آله
هاد و بازوهايش هنگام ركوع، كف دستانش را بر زانوان و انگشتانش را در پشت زانوها ن

سپس سر بر داشت و ايستاد تا . را از زير بغل دور ساخت تا تمام بدنش آرام گرفت
سپس سجده كرد و بازوهايش را از زير بغل دور ساخت تا اينكه . تنش آرام گرفت
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سپس سرش را بلند كرد و نشست تا بدنش آرام گرفت و چهار . بدنش آرام گرفت
را ديدم اينگونه نماز  - وسلم اهللا عليه و آلهي صلّ- پيامبر خدا:سپس گفت. ركعت اينگونه خواند

  .گزارد گونه هم براى ما نماز مى د و همينخوان مى
صورت خود بازي مكن  سر و هنگام نماز با دست و« :  مي فرمايند-عليه السالم -امام باقر
 خواب و در حالت كسالت و و ي اين كارها، سبب نقص نماز مي شود، زيرا همه

  .1»ازآن منافقان است سنگيني مشغول نماز مشو، زيرا چنين نمازي،
  

 درنگ كردن -11
هر كس نماز را طول بدهد، خداوند در « : دنفرماي مي-وسلم اهللا عليه و آله يصلّ-پيامبر خدا     

ايستند، ايستادن را از او بر   پروردگار جهانيان مىبربرا دره مردم روز قيامت، روزى ك
  .دارد  يم
  

 بينى به خاك ماليدن -12
 را همچون پيشانى  خودكه بينيكسى «  :ددنفرمو -وسلم اهللا عليه و آله يصل-پيامبر خدا     

 ]بعنوان نماز كامل [  راشخداوند نماز و ندارد) كامل(به خاك نرساند، نماز 
  ».پذيرد نمى

  
 آداب باطنى       * 

 حضور قلب داشتن. 1
ا همانا نمازگزار هنگام نماز، ب ،اى مردم« : ددنفرمو - وسلمليه و آله اهللا عيصلّ-پيامبر خدا 

  .گويد ه مىپس بايد بداند چ. كند اش مناجات مى پروردگار بزرگ و بلند مرتبه
از . نويسند و حتى يك دهم آن را هم نمى] يك سوم[ خواند و يك ششم  نماز مىبنده 

  - عليه السالم -امام باقر .»ندنويس كند مى ماز بنده، فقط آنچه را كه درك مىن

شود كه  از نماز آن مقدار قبول مي  در نماز توجه به خدا داشته باش، زيرا«:فرمايند مي
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 دنيا هنگام نماز از « :دارندكه  بيان مي  -عليه السالم -امام صادق و  1.»توجه خوانده شود با
به ياد روزي باش   وتمام توجهت را به خدا قرار ده  آنچه در آن است مأيوس شو وو

   2.»گيري كه در برابر دادگاه عدل الهي قرار مي
ها به باال در موقع تكبير  حركت دست«  روايت شده است كه   -عليه السالم -از امام رضا
       3.»حضور قلب موثر است ابتهال به خدا و در توجه و

       
 فروتنى.  2  

     : ددنفرمو»  كه در نمازشان فروتنندآنان«: اونداره گفته خدبدر  عليه السالم ـ-امام على
كه مسلمانان را در سايه مهر خود بگيرى و در  منظور، فروتنى در دل است و اين« 

  .»نماز به اين سو و آن سو رو نكنى
 
  گريستن. 3   

 برترين زخ بگريد،به سبب ياد بهشت و دوفرد اگر « :دنمي فرماي -عليه السالم-امام صادق 
  .»، نمازش باطل است به سبب ياد كسى از مردگانش باشداگر  در نماز است وكار
  نماز خداحافظى كنندهبهدن نماز خوانشباهت . 4   

نسان در نماز، مرگ را به ياد آر كه هر گاه ا« : ددنفرمو - وسلم اهللا عليه و آلهيصلّ-پيامبر خدا 
انند كسى نماز ا نيكو بگزارد و م است كه نمازش روار، سزامرگ را در نماز به ياد آورد

  .»برد جز آن، نماز ديگرى بخواند بخوان كه گمان نمى
   نمازمراحل

  :است به شرح ذيل سه بخش شامل  وآن
                                     .يعني اموري كه بايد قبل از شروع به نماز به آنها پرداختمقدمات نماز * 
            . آداب متن نمازيعني اعمال ومقارنات نماز * 
   نماز متفرعات* 

                                                 
 .354 ص 1اء، ج محجه البيض - 1
 .382 ص 1محجه البيضاء، ج  - 2
 .727 ص 4وسائل الشيعه ج - 3
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  مقدمات نماز*

 يا كارهاي پيش از مقدمات نماز .گويند  نيز مي» شرايط نماز «مقدمات نماز را        
  :نماز بر دو نوع هستند

  . پيش از نمازهاي واجب يوميه... و، مانند اذان و اقامهمقدمات مستحب نماز -1    
  :ها عبارتند از  كه آنزمقدمات واجب نما -2    

  طهارت  •

 صورت " وضو"كه يا با بايد براي انجام اين عبادت كسب طهارت كند ،گزارنماز    
با وضو روح و جسم نمازگزار . است "تيمم" و در بعض شرايط با "غسل"گيرد يا با  مي

  .شود يم تطهير و براى نماز آماده
فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأيدِيكُم اِلَى الْمرافِقِ  هلَى الصلويا أيها الَّذِينَ آمنُوا اِذا قُمتُم اِ

وا بِرُؤُسِكُمحسامنِ ويباِلَى الْكَع لِكُمجأربر ى اهل ايمان چون براى نمازا« .و 
بشوييد و سر و پاها را تا برآمدگى ) آرنج(ها را تا مرافق  ها و دست خيزيد، صورت مي

  »كنيد مسح
  ».نماز بدون وضو نماز نيست«  1الصلوه اِلَّا بِطُهور  :فرموده است  -عليه السالم- اقرامام ب

آور و  آورد، نشاط نورانيت و صفاي دروني مي.    وضو جزئي از ايمان است
 نظافت جسم را نيز به همراه دارد و انسان را آماده  نماز به عالوه. زداست كسالت

  . سازد مي
 و به معنويت سفر كردن يك مرتبه از ماديات برخاستن« : تفيض كاشاني گفته اس

             ».سازد كم آماده مي را كموضو انسان دشوار است 
ي گناهان كوچك است و خوب است انسان در همه حال با وضو باشد و     وضو كفاره

  خدا و پيامبر وماوضو دست زدن به قرآن و ن بي. ردحتي هنگام خوابيدن هم وضو بگي
البته طهارت . ي اجازه ورود به حضور خداست نزلهطهارت به م. امامان حرام است 

   از گناهان ءطهارت اعضا. ها هارت ظاهر از نجاسات و آلودگيط:  از جمله مراتبي دارد
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  .                                   طهارت روح از مفاسد و رذايل اخالقي. و جرايم 
جنب باشد يا به   اگر نماز گزار. نماز با غسل ميسر است گاهي طهارت الزم براي   

تيمم ،  نمازگزاردر مواردي هم وظيفه  .ايد غسل كند بداليلي غسل بر او واجب شود
يا وقت براي غسل يا  يا ضرر داشته باشد آنجا كه آب نباشد بر خاك و زمين است

   ...  يا آب براي آشاميدن و حفظ جان الزم باشد و وضو نداشته باشد
  

بايد از مصرف  واگر به حد اسراف رسيد حرام است  مصرف آب در وضو، :يك نكته
 د مضوءالو: اند دهوفرم -وسلم  اهللا عليه و آلهي صلّ- حضرت محمد.رويه آن جلوگيري كرد بي
 ده ي وضوبرا «ي تِنَّ سالفِلي خِ عكولئِاُ فَك ذلِونَلّقِستَ يقوامي اَأتِي و س صاعسلُوالغُ

آيند كه اين  ولي افرادي در آينده مي. غسل سه كيلو آب كافي است براي سير آب و
هند كرد آنها بر خالف راه من اآب زياد مصرف خو شمارند و مقدار را كم مي

       1».روند مي

  نمازگزارلباس  •

مردان . شخص نمازگزار بايد پوشش و حجاب واجب را در هنگام نماز رعايت كند    
بيند، دو عورت جلو و پشت خود را  يد در حال نماز اگرچه كسي آنان را نميبا

 و زنان بايد در موقع نماز، تمام بدن .بهتر است كه از ناف تا زانو را بپوشانند .بپوشانند
حتي سر و گردن و زير چانه و موهاي خود را بپوشانند، ولي پوشاندن صورت به 

اما براي آنكه . ها و پاها تا مچ الزم نيست ستشود و د  مقداري كه در وضو شسته مي
اند، بايد مقداري از اطراف صورت و قدري  دهييقين كنند كه مقدار واجب را پوشان

همراه با  پاكيزه و بهتر است لباس نمازگزار، سفيد و .ها را هم بپوشانند تر از مچ پايين
  .انگشتري عقيق در دست كند و بوي خوش باشد
  .لباسي كه نقش صورت دارد مكروه است تنگ و، چرك، لباس سياهنماز خواندن با 
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  :شش شرط دارد لباس نمازگزار     

  .پاك باشد •
  .مباح باشد •
  .از اجزاي مردار نباشد •
  .از حيوان حرام گوشت نباشد •
  . لباس او ابريشم خالص نباشد اگر نمازگزار مرد است، •
  .اگر نمازگزار مرد است، لباس او طالباف نباشد •

       
 در هنگام نماز بايد پاك باشد و اگر عمداً و در حال اختيار با بدن يا زگزارمانلباس    

 نجس است و ش كه بدن يا لباسداگر ندان.  باطل استش، نمازدلباس نجس نماز بخوان
اگر فراموش .  صحيح استش نجس بوده، نمازش كه بدن يا لباسدبعد از نماز بفهم

د، بايد د بياورياب و در بين نماز يا بعد از نماز ست نجس اشكه بدن يا لباس دكن
 و دوباره د و يا اگر وقت نماز گذشته است، نماز را قضا كند را دوباره بخوانشنماز
زينت كردن  .است باطل ش، نمازد و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند اگر ندان.دبخوان

 دست كردن و بستن ساعت به طال مثل آويختن زنجير طال به سينه و انگشتر طال به
  .مچي طال به دست، براي مردان حرام و نماز خواندن با آنها باطل است

  
  مكان نمازگزار  •             

  :از جملهباشد  داراي شرايطيمكان نمازگزار بايد 
نماز خواندن . صبي باشدغخوانيم مباح و غير  آنكه مكان و جايي كه در آن نماز مي: شرط اول
. باشد و نماز خواندن در آنجا باطل است  ه صاحبش راضي نيست،كار حرامي ميدر جايي ك

مثالً اگر كسي در جايي از مسجد نشسته باشد، ما نبايد جاي او را بگيريم و غصب كنيم و در 
 .آنجا نماز بخوانيم

 مثالً در. خوانيم بي حركت، يعني ثابت باشد  آنكه مكان و جايي كه در آن نماز مي: شرط دوم
 .توانيم در قطار نماز خود را بخوانيم كند، نمي  حال اختيار اگر قطار حركت مي
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آنكه مكان نماز اگر نجس است، به طوري تر نباشد كه رطوبت آن به بدن يا : شرط سوم
صورتي كه  گذاريم اگر نجس باشد، در  ولي جايي كه پيشاني را بر آن مي. لباس ما برسد

 .و خوب است كه مكان نمازگزار اصالً نجس نباشدخشك هم باشد نماز باطل است 

ولي زنان بهتراست كه در خانه  مسجد بخوانند دررامستحب است نمازبراي مردان 
ر حرم امامان بهتراز مسجد ودر حرم دنماز . وخارج از ديد ديگران نماز بخوانند 

  .اميرالمومنين برابردويست هزار نماز است
آتش،چاه وچاله اي  كه باز است،يدر ،زار،مقابل انساننماز خواندن در حمام،زمين نمك

 .مكروه است......  ودر جاده وخيابان وكوچهكه محل فاضالب است،عكس ومجسمه و

  شناخت قبله •

گرچه خدا در طرف . ي مقدس است  ي ما كعبه  قبله ماز بايد به سوي قبله باشدن   
 ثملوا فَوما تُينَاَآنجاست  هر طرف كه رو كنيم خدا  خاصي نيست كه به او رو كنيم

يانگذار بن  -عليه السالم- ابراهيمحضرت ي  داشت خاطره   ولي هم براي گراميجه اهللاو
 هم براي هماهنگي و  اي مقدس  هم براي متوجه ساختن دل به نقطهي توحيد خانه

اي اسرار ديگر گيري عبادي و هم بر و نمازگزاران در جهتنظم عبادت كنندگان 
  . را كعبه قرار دهيمنمازمان  كه قبله ماموريم

  زخم  بودند كهيهوديانو اين . خواندند  نماز ميسمسلمانان اوايل بسوي بيت المقد   
  . كنند ي ما عبادت مي بسوي قبلهزدند كه مسلمانان قبله ندارند و  زبان مي

 روي را به سوي فرمان رسيد هر كجا هستيد .پيامبر منتظر تكليف الهي بود
د متكي به خود و يدهد كه مسلمانان با اين فرمان اين درس را مي. دالحرام كنيدمسج

از اين رو امت اسالم نماز و دعا  و . ي قبله و جهت نماز لهأحتي در مس مستقل باشند
 تا به موازات توجه  دهند و خوراك را به سوي قبله انجام ميذبح حيوان و حتي خواب 

ن نيز جهت گيري خدايي داشته باشند و همه جا و  دل و جان انسا،ظاهري به كعبه
  ابراهيم و اسماعيلحضرت كعبه هم يادگار . در همه حال به ياد خدا و توحيد باشند 

 ي شروع حركت هم نقطه ،است - وسلم اهللا عليه و آلهيصلّ- محمد حضرت و –عليهما السالم –
  جهاني در قيام-عليه السالم-ام زمان گاه ام و هم تكيهبود   -عليه السالم-عاشورايي امام حسين
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  .                  خويش خواهد بود

   اذان  •

   رسالت حضرت محمد ،يكتايي خدااذان اعالم .  استاذان شعار توحيدي مسلمانان   

نماز و تكبير خداوند   سايهرستگاري در،    -عليه السالم-واليت علي،   - وسلم اهللا عليه و آلهيصلّ-
  .است

. ي اسالمي و شعار اسالم است عقيدهمعرفي  ، فريادي بر ضد معبودهاي خيالياناذ  
شدند و   بود كه با اذان او مردم به نماز حاضر ميبالل حبشينخستين موذن اسالم 

نه رنگ و قيافه و نژاد و  وا و ايمان در ديدگاه اسالم استذن شدن او دليل اعتبار تقؤم
  !                ثروت

سازي جان  است هم آمادهمت اسالم به شركت در نماز جماعت  فراخواندن ااذان هم   
، دل مومنان را به پيچد وقتي طنين ملكوتي نماز در فضا مي. و دل براي ورود به نماز

 شهيد نواب صفويمرحوم  .افزايد  بر وحشت و خشم كافران ميكشد و سوي خدا مي
بوديد با فرياد بلند اذان ب هر كجا كه به ياران خود دستور داده بود هنگام ظهر و مغر

اين . ان نظام طاغوت به وجود آورده بودها وحشتي در دل مامور همين اذان. بگويند
ن عصباني با صداي بلند اذان شيطا« : فرمايد ست كه مياي از معناي حديثي ا گوشه
        ».كند شود و فرار مي مي

 در پارلمان گفته بود تا نام -ليسي سياستمدار انگ-گالدستونجهت نيست كه     بي
ها بلند است و تا كعبه پا برجاست و قرآن كتاب  بر فراز مناره - وسلم اهللا عليه و آلهيصلّ-محمد 

  . اي اسالمي استوار شوده راهنماي مسلمين است امكان ندارد سياست ما در سرزمين
علي  از عمق جان ما نيز. شكن توحيد است كوب و دشمن ر باطلاذان شعا... آري    

  : كنيم وزي در سراسر جهان اعالم ميو كافران امررقم خواسته مشركان 
  .الاله اال اهللا محمد رسول اهللا... اهللا اكبر... اهللا اكبر
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  وقت نماز •

ه بسياري از نمازها وقت معيني دارند، يعني اگر نمازها در آن وقت معين خواند    
يكي . ، باطل استه شوند بعد از وقت آن خواند و اگر قبل از وقت ياصحيح است، شوند

هريك از نمازهاي واجب  .است) روزي شبانه(ازها، نمازهاي واجب يوميه از اين نم
گانه به  وقت نمازهاي يوميه و پنج .ده شوندبايد در وقت خود خوان) يوميه(روزي  شبانه

  :اين صورت است

ائي درآسمان مشرق پهن روشن  زماني كه سفيدي واز اذان صبح: وقت نماز صبح •
  . تا طلوع آفتاب است]فجر صادق[شود

به ] كنند اي كه در زمين فرو مي ميله[كه سايه شاخصاز اول ظهر: وقت نماز ظهر •
 .مغرب است چهار ركعت مانده به  تا رسد ترين حد خود مي كوتاه

  .بعداز نماز ظهر تا هنگام مغرب است: عصروقت نماز •
 زماني كه سرخي طرف مشرق كه بعد از غروب باز اول مغر: وقت نماز مغرب •

 . است شرعي نصف شب چهار ركعت مانده به تابين برود از شود پيدا مي خورشيد

 . است شرعينصف شب بعد از نماز مغرب تا: وقت نماز عشاء •

مثالً اگر نماز . گويند  مي» نماز ادا  «شود ده مينمازي را كه در وقت معين خود خوان   
 .گويند   به آن، نماز ادا ميده شوداذان صبح و قبل از طلوع خورشيد خوانصبح بعد از 

مثالً اگر . گويند  مي» نماز قضا«شود را  ده ميخوان  نمازي كه بعد از وقت معين خود 
، به آن، نماز قضا بخوانديد  و نماز صبح را بعد از طلوع خورشاندمبخواب نمازگزار 

د، يعني هر نمازي در وقت معين خود نازها قضا نشو كه نممراقب بودبايد  .گويند  مي
 بايد قضاي آن را ه نشد،ولي هرگاه نماز واجبي در وقت خود خواند. ده شودخوان
، ولي واجب د، بايد در خواندن آن كوتاهي نكندنماز قضا دارفردي اگر  .جاي آورد به

د نماز قضاهاي خوتا انسان زنده است اگرچه از خواندن  .درجا آونيست فوراً آن را ب
  .تواند نمازهاي او را قضا نمايد عاجز و ناتوان باشد، ديگري نمي
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  :نكته دو 
  .تواند مشغول نماز شود كه يقين كند وقت نماز داخل شده است انسان وقتي مي    * 

كسي كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد بايد نماز را به نيت ادا     * 
  .بخواند

  : كيدهچ
هرقدر . مراحل نماز دارد بستگي به ميزان رعايت آداب و درجه قبولي نماز پذيرش و   

مثال مسواك ارزش نماز را هفتاد  .شود اعتبار آن بيشتر مي باشد ارزش و آداب نماز كاملتر
  . كند برابر مي

: از   از آداب ظاهري عبارتنديبعض. باطني  ظاهري و: است بخشآداب نماز دو   
ت، خواندن دعاي قبل از دن، زينت كردن، استعمال بوي خوش، رعايت اول وقز مسواك

توان   از جمله آداب باطني ميو...... گذاشتن بيني بر خاك و حرام، آرامش بدن،تكبيره اإل
  .برد را نام.....حضور قلب، فروتني، گريه از خوف خدا و

 انسان بايد طهارت  طهارت،اول.  از ورود به نماز بايد مقدماتي را فراهم نموداما قبل  و   
وضو يك نوع طهارت است براي . روح  اعضاء و طهارت ظاهر، داشته باشد وآن سه رتبه دارد

زنان تمام بدن   مردان هنگام نماز حداقل بايد عورتين خود را بپوشانند و دوم پوشش،.نماز
از اجزاي  ح باشد ومبا گزار بايد پاك وس نمازلبا و دست و پا تامچ را بجز قرص صورت و
سوم  .از ابريشم خالص نباشد لباس مردان طالباف و. مردار نباشد حيوان حرام گوشت و

 پاك باشد و بي حركت و غير غصبي باشد، ثابت و فرش نمازگزار بايد مباح و  مكان و؛مكان
د چهارم قبله، نماز بايد به سوي قبله باش .كننده نداشته باشد اگر نجس است رطوبت سرايت

پنجم اذان كه .  استاز ديگر امم خانه خدا يعني كعبه قبله مسلمين به جهت استقالل و
. موجب وحشت شيطان و طاغوتيان است شكن مسلمانان است و دشمن شعار توحيدي و
وقت معين شده خود بجاي آورد كه دراين صورت  بايد در زمان و نمازي را ششم وقت، هر

   .گويند  مي"قضا" زمان مشخص شده خوانده شود به آن نماز اگر بعد از  و" ادا"به آن نماز
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  هاي درس پرسش

   ارزش نماز با بوي خوش چقدر است؟-1
  صد برابر) هفتاد برابر          د) ده برابر         ج) هفت برابر         ب) الف

داشته ار برزگ نماز بنابر فرمايش پيامبر در چه صورتي ايستادن در روز قيامت از-2
  شود؟ مي
  .درصورتي كه نماز را طول بدهد) ب.  در صورتي كه نماز را با آرامش بخواند) الف
  در هر سه صورت) د.       در صورتي كه بيني را بر خاك بمالد) ج
   مقدار پوشش الزم در نماز براي مردان چيست؟-3

  دن عورتين   در حد پوشان) از ناف تا زانو                             ب)  الف
  از سرشانه تا مچ پا) تمام بدن                                  د)  ج
 بجاي »ادا«به نيت وقت دارد بايد نمازش را .........   كسي كه به اندازه خواندن  -4

  .آورد
  الف وج)  يك ركعت            د) سوره حمد       ج) يك نماز       ب) الف

  
  نماز براي چيست؟ يادآوري مرگ در -5
  چرا؟ و گيرد؟  خداوند فرشتگان را گواه بر چه چيزي مي-6
  داند؟  امام رضا چه چيز را در حضور قلب موثر مي-7
  المقدس به سوي كعبه برگردانيد؟ چرا پيامبر قبله را از بيت -8
  فرمايند؟ غسل چه مي در مورد ميزان الزم آب براي وضو و پيامبر اسالم -9
  
  
  
  



85             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  :تمفدرس ه

  )1(زنما مقارنات يا واجبات

  هاي اساسي پرسش
  درنماز چگونه بايد باشد؟ نيت چيست و

  حرام چيست؟حقيقت تكبيره اإل
  ويژگي خاص قيام در نماز چيست؟

  نيت •

نيت . يكى از اركان نماز، نيت است  نخستين جزء واجب و سر فصل هر عبادت و  
انگيزه آگاهانه نسبت به هر عمل  .»عمال بالنياتاأل «،كننده ارزش هر عمل است تعيين

انسان بايد نماز را به قصد  در عبادت اين انگيزه بايد خدايي باشد، آن است و» نيت«
عمل بدون نيت مانند . رضايت او بجاي آورد و قربت يعني براي انجام فرمان خداوند
رنجش  عبادتش فاسد و كار وي بي نتيجه و و جسد بدون روح است كه ارزش ندارد

، اخالص در نيت است و اصال امرى كه از جانب خداوند نماز روح و. اثر خواهد بود يب
  .، عبادت با نيت و خالص است ) به خصوص در نماز(به عبادت تعلق گرفته ،

  
  اخالص در عمل 

ا و به آنها دستورى داده نشده بود؛ جز اين كه خدا ر« .1ينصِخلِوا اللّه مدعبيا لِلَّوا اِو ما اُمرُ
  .»بپرستند، عبادتى خالص و منزه از همه شوائب 

  : ديگراي و يا در آيه
  .2داحأَ هِب رهِبادعِك بِشرِحا و ال يال صالِمل ععملي فَهِب رقاءوا لِرج ين كانَمفَ
پس هركه به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس «

  .»دگارش شريك نكندرا در عبادت پرور

                                                 
   .5سوره بينه ، آيه   -1
  .110سوره كهف ، آيه  - 2
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كسى كه اميد دارد به وسيله عمل عبادى خود به ديدار با خدا نايل آيد، بر او الزم    
    حديثى از امام صادق . است عمل صالح را با نيت خالص به پيشگاه خدا عرضه كند

  :كنند كه حضرت فرمودند نقل مى -السالم عليه–
لى خالص و قلبى سليم داشته كسى نيت صادق و خالص خواهد داشت كه د   « 

باشد؛ قلبى كه از همه خاطرات و خطورات زشت و ناپسند منزه باشد آن گاه او 
تواند نيت خود را خالص كند؛ آن هم براى روزى كه مال و فرزندان سودى  مى
  1.»بخشد مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد نمى

شود؛ و اگر انسان  ى مثل نماز، تقويت مىيا با عبادت دل در اين دنسالمت و پاكي   
موفق نشود كه در عبادتى ، مانند نماز، نيت خالص و به دور از همه شوائب داشته 

اساسا نماز و هر عبادت ديگر، با . باشد، در هيچ عملى اين توفيق را پيدا نخواهد كرد
اى دارد؛ به  ر تضاد است ، تفاوت ماهوى و ريشهجب و يا هر چه كه با عبادت دريا، ع

نماز . كه اگر در نيت عبادت ، غير خدا لحاظ شد، ديگر عبادت نخواهد بود اين معنى
ريايى ؛ كه نيت غير خدا در آن است نمازى است كه معبود در آن فراموش شده و 

  :داند ت گرفته از نفاق مىأقرآن نيز اينگونه نماز را نش. ت مورد غفلت واقع شده اس
 و اس النَّ نَآءوى يروا كُسالَ قامهالى الصلَوا اِذا قامم و اِهع خادِو ه و اللّهونَعخادِ يينَقِنافِ المنَّاِ

ونَرُذكُال ي؛ در حالى كه او آنها خواهند خدا را فريب دهند منافقان مى«   .2ياللِا قَلَّ اِ اللّه
خيزند؛ و در برابر  ت بر مىخيزند، با كسال مىدهد؛ و هنگامى كه به نماز بر را فريب مى
.                                                      »نمايند كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد نمى مردم ريا مى

اند و در  ارد شدهگرى و از راه مكر و حيله. كنند  خدعه مىمنافقين در نمازشان با خدا
  .اند كنند و خدا را از ياد برده حقيقت تظاهر به عبادت و پرستش مى

  
  آفات اخالص در عمل 

كنند بدتر   در عمل خود، غير خدا را شريك مىدر بعضى از تعبيرات ، به كسانى كه   
ه علَيهِ و صلَّى اللّ-از نفاق ، كفر محض و مطلق را به آنها نسبت داده است ؛ مثال رسول اكرم 

                                                 
 .89 و 88سوره شعراء، آيه   -1
  .142سوره نساء، آيه   -2
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ر يا صغَرك االَ ما الشِو: يل ر، قِصغَ االَركم الشِيكُلَ عخافأَ ما فخو أََنَّاِ  :فرمودند -آلِهِ و سلَّم 
ر1الرياء: ؟ قال  -صلى اللّه عليه و آله و سلم-  اهللاولَس.  

يا : ترسم ، شرك اصغر است ، گفتند ترين چيزى كه من بر شما مى طرناكخ« 
  » ]در عمل و عبادت[ريا : شرك اصغر چيست ؟ در جواب فرمودند! لّه ال رسول

دهد و آفت بسيار خطرناكى   كه خلوص را در معرض خطر قرار مىهايى از آسيب   
  .است ، تظاهر و رياكارى است 

  :فرمايند خالق مىاأل در دعاى مكارم-عليه السالم - امام سجاد 
مرا بنده خود قرار ده تا عبادت كنم ، ! خدايا«   .2جبالعبِتى بادد عِ و ال تُفسِكو عبدنى لَ

  .»اما نگذار اين عبادتم با عجب و خودپسندى باطل شود
  :فرمايند نقل شده است كه مى -عليه السالم-روايت ديگرى از اميرالمومنين 

ستَهئَي مِيرٌ خَسوؤُك ن حعجِ تُهٍنَسثر كند، بهتر از أكه تو را آزار دهد و مت گناهى«    .3كب
  .»پسندى تو شوددجب و خواى است كه تو را گمراه كند و موجب ع و حسنهعبادت 

ظرفيت ممكن است او را به وادى  من بىؤحسنه م: سرّ اين مطلب نيز روشن است      
تباهى و سقوط ببرد، ولى يك گناه هشداردهنده موجب نجات او مى شود، چنان كه 

 دسجِ المالنِج رلَخَد :بينيم كه فرمودند مى -السالم عليه– م سجادنمونه آن را در سخن اما
 نَّه اِك ذلِ وقٌ فاسِد و العابِديقٌ صقُ الفاسِ ودسجِن المجا مِرَخَ فَقٌخر فاسِ و اآلدما عابِهدحأَ

سجِيدخل العابد الملفاسق فى  مدال بعبادته يدلُّ بها فتكون فكرته فى ذلك و تكون فِكره اد
  .4التِّنِدم على فسقه و يستغفر اللّه عزَّوجلّ مما صنع من الذنوب

به هنگام . دو فرد وارد مسجد شدند؛ يكى عابد و زاهد، ديگرى فاسق و گناهكار« 
خروج از مسجد آن عابد، فاسق شد و آن فاسق به يك صديق پاكيزه تبديل شد؛ زيرا 

جب او را گرفت و فاسق به هنگام خروج از مسجد، عابد، مغرور به عبادت خود شد و ع
.               »كرد  گناهان بود و از خدا استغفار مىدر خاطرش پشيمان و نادم از

، گناهى كه انسان را تكان دهد و تنبيه كند، از نظر روحى و روانى براى او بنابراين
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بر اين اساس . د او شوبهتر از حسنات و عباداتى است كه موجب غرور و خودپسندى
     :رمودند ف-عليه السالم-دقيق است كه اميرالمومنين   در باب نيت، اين نكته خيلى

من حت نِنَستَيأ ، همكسى نيت خود را پاكيزه كرد و نيت سالم پيدا اگر« .1وفيقه التُّد
  .»كند كرد، توفيق الهى او را يارى مى

 نيت انسان گار در دنيا و آخرت براساسپروردعطايا و تفضالت الهى و اجر و ثواب 
  .2هيطِ العن اللّهِون مِكُ تَهِي النِدرِى قَلَع.است 

 مرحله عمل هم كند، حتى اگر به  مقدارى كه انسان نيت كار خير مىبه همان « 
  ..»كند نرسد، خدا تفضل مى

تى فراشه و أَمن  :د شده است كه فرمودندوار - صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-در روايتى از رسول اكرم
 هقَد صهوم نَ ما نَوى و كانَه لَب كُتِحصبأى تَيناه ح عتهبلَغَ فَيلِن اللَى مِصلَ ين يقومأهو ينوِى 

مِيهِلَع ن رهِبزَّ ع3لَّ و ج.  
ماز كه به بستر برود و نيتش اين باشد كه قبل از اذان صبح برخيزد و ن كسى« 

 نشود، خداوند همين نيت او را كه اربخواند، چنانچه خواب او را بگيرد و تا صبح بيد
كند و اين خواب هم به عنوان صدقه و  ام نماز شب داشته براى او ثبت مىقصد انج

  .»شود تى از جانب خدا براى او نوشته مىعناي
 .4يماظِ عوزاً فُوزفُاَم فَكُع منتى كُنِيتَيا لَ :گوييم  مى -عليه السالم-وقتى در زيارت سيد الشهدا 

  .»رسيدم   شما بودم تا به رستگارى بزرگ مىكاش با اى« 
          اگر واقعا در اين گفته صادق باشيم ، بنا به تصريح روايات و كلمات اهل بيت  
نصيب ما  -عليه السالم- ثواب شهداى كربال و حضور در ركاب حضرت اباعبداللّه -السالم عليهم–

  . شود مى
صحاب الجملَ و قد قال له أَظفَرَه اللّه بأَلَما  :خوانيم  در خطبه دوازدهم نهج البالغه مى

عدائِك فقال له أخى فالنا كان شاهدنَا ليرى ما نَصرَك اللّه به على أنَّ أودِدت : صحابه أبعض 
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فى عسكَرِنَا هذا ! نا و لقد شهدنانعم ، قال فقد شهد: خيك معنا؟ فقال أهوى أعليه السالم 
  .1رحامِ النِّساء، سيرعف بهم الزَّمان و يقوى بهم االيمانأصحاب الرِّجال و أقوام فى أَ

گشتند، يكى  زمندانه از واقعه جنگ جمل باز مىپيرو - عليه السالم-منينؤاميرالم وقتى  « 
من هم اين جا بود و از اى كاش فالن دوست : از اصحاب نزد حضرت رفت عرض كرد

آيا دل و فكرش با : حضرت به او فرمودند! برد ين پيروزى شما بر دشمنانت لذت مىا
با اين نيت كه او : حضرت فرمودند! منين ؤآرى يا اميرالم: من و تو است ؟ عرض كرد

دارد، مانند ديگر اصحاب جمل كه حضور دارند، او هم حاضر و شاهد است ؛ نه تنها 
هاى دور خواهند آمد و اينك  هايى كه در طول زمان بلكه بسيارى از انساندوست تو، 

اند، ثواب حضور   و هنوز قدم به اين دنيا نگذاشتهبر پشت پدران و يا در رحم مادرانند
  .»در اين جنگ و پيروزى را دارند

ند و آمد - عليه السالم-منينؤاين نيست جز اين كه كسانى در طول تاريخ بعد از اميرالم   
، كردند كه اى كاش آنها هم در جمل گريستند، آرزو مى حضرت  آنبر مظلوميت
اينها با اين نيت و صفاى درون . كردند وان بودند و مواليشان را يارى مىصفين و نهر

  .هستند -عليه السالم -يقينا از ياران اميرالمومنين 
 ها روايت شده كه در يكى از جنگ -هِ و سلَّمصلَّى اللّه علَيهِ و آلِ-در سخن ديگرى از رسول اكرم    
 و ال وداًد صع و ال نَصعياًدِاع وقطَ ال نَقواماًأَ هيندِى المكنا فِرَتَ : فرمودند) ظاهرا جنگ تبوك(

نَهبِط ها كانُلَّ اِوطاًبوا مكَ: واقالُ. نا عيفونَونُكُ يم نا و لَ عحشَ] قال[شهدوا، م يير النّاسى لَ ع
  .2مهِياتِنِ

ه پستى ناند و  ى را آمدهما افرادى را در مدينه گذاشتيم و آمديم ، كه نه با ما راه   « 
ها و  ها و كوه  پيمودن همه اين بياباناند؛ اما آنها در ها را با ما طى كرده و بلندى

چگونه آنها با ما - و سلمصلى اللّه عليه و آله-  اهللايا رسول: سوال كردند. ها با ما همراه بودند دامنه
  هايشان   در قيامت بر اساس نيت مردم: ؟ حضرت فرمودند!ديديم بودند و ما آنها را نمى

  .» شوند محشور مي
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نا ندارد، بهشت الهى مع صورت اصال خلود در نعيم و عذاب و جهنم و در غير اين  
راى هميشه ب كند و مشرك است ، يك عمر كه هيچ ، بلكه كسى پنجاه سال گناه مى

 چهل  كسي كه1رض و االَماواتِت السيها ما دام فِينَدِخالِ.  در عذاب الهى مخلد است 
، براى هميشه مخلد در  خير انجام داده و مومن بوده است كمتر يا بيشتر عمل،سال

  .است ؛ و اين نيست جز به خاطر نيتنعيم الهى 
از طرفى در عين . ست عمال اترين وزنه در ميزان ا پس اخالص در نيت، سنگين   
د و كارايى دارد و سهل و قيمت و ارزشمند است ؛ در دنيا و آخرت كاربر كه گران اين

 سويى ديگر بسيار مشكل و سخت است؛ چرا كه يك جدال واقعى و ؛ ازتآسان اس
اى سنگين با تمايالت نفسانى است كه اگر انسان بتواند بر آن غلبه كند،  منازعه

  . زيبا و شيرين استحاصلش خيلى 
  :فرمايند سجاديه، مىدر دعاى نهم صحيفه - عليه السالم -امام سجاد

نا و عينِأَحات منا، و لَعضائِكات اَرَنا، و حوبِلُل همسات قُه، واجع و آلِدٍمحلى م علِّصاللّهم فَ
  .2كوابِ ثَباتِوجِى ملسِنَتِنا فِأهجاتِ لَ

هاى  نش درود فرست و آنچه را كه در دلو خاندا-اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم  صلَّى -بر محمد! خدايا« 
شوند و چشم برهم زدن ها و  اتى كه اعضا و جوارح ما مرتكب مىگذرد و حرك ما مى

  .»سخنان ما را مشمول ثواب خود قرار ده 
 اين سوال. شود كند، در پرونده عمل انسان ثبت مى آنچه به قلب انسان خطور مى   

عمال به عنوان حسنه ثبت و  خير عمل نيست، پس چگونه در پرونده ااست كه نيتِ
، در بايد گفت منشا اعمال، نيت است و اگر نيت، فكر و انديشه انسان. شود ضبط مى

مسير خير و صالح باشد، همان خلوص در نيت است كه براى انسان ارزش دارد و فقط 
قدسى در اعمال ناچيز تواند چنان روح م  سليم مىه و منزه برخاسته از قلبنيت پاكيز

، و سنگين در ميزان ا به اعمالى موثر در دنيا و آخرتمقدار انسان بدمد، تا آنها ر و بى
  .اعمال تبديل كند
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  حرامتكبيره اإل •

اى وارد شده  قبل از تكبير، ادعيه منصوصه. ست  احرام اإلهتكبيريكى از اركان نماز    
 :يكى از اين دعاها اين عبارت است . كند ا به سمت معبود بيشتر مى انسان ركه توجه

 و ما ماًسلِ منيفاً حه و الشهادوجهت وجهِى لِلَّذى فَطَرَ السماوات واالرض عالم الغيبِ
؛ داناى ها و زمين است ام كه خالق آسمان رو به سوى كسى آورده « .1كينشرِنا مِنَ المأَ

  .»ام و از مشركان نيستم ن تسليم او شدهن و آشكار است و منها
ام ؛ پس بايد نمازگزار مراقب  ام ، بلكه دل به او داده  اين كه صرفا رو به قبله ايستادهنه

ام  كه رو به سوى تو آورده: گويد  مىدر اين عبارت. باشد كه واقعا دل را متوجه او كند
ايستد، براى خدا شريك  بته معلوم است كسى كه به نماز مىال.و مشرك هم نيستم 

قائل نيست ، ولى بايد مراقب ابتال به شرك خفى كه ريا و تظاهر است باشد تا آلوده 
خاف عليكم أخوف ما أَنَّ اِ ذ:اند فرموده– صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم -حضرت رسول اكرم. نشود

: ؟ قال -اللّه عليه و آله و سلمصلى -  اهللاو ماالشرك االصغر يا رسول: الشِّرك االصغر، قيل 
د ترسم ، شرك اصغر است ، گفتن خطرناك ترين چيزى كه من بر شما مى  « .2الرياء

  .»رياى در عمل و عبادت : ؟ در جواب فرمودندشرك اصغر چيست! يا رسول اللّه 
شرك اصغر كه تظاهر و آلودگى به ريا است ، يكى از خطرات و آفات بسيار مهم است 

 هِلى صفان دبيبِ النَّمل عخفى مِأ نَّ الشِّركاِ :اند ه شرك در عبادت فرمودهو دربار
    .3 ظَلماءهسوداء فى ليل

اى بر روى سنگ خاراى سياه در دل شبى تاريك  شرك در عبادت از حركت مورچه« 
  .»تر است  پنهان

از ايد دهد كه غير از خدا هر نيت ديگرى را ب پس اين مطلب انسان را تنبه مى   
ى ت بيع.»من مسلمان هستم« ماًسلِ منيفاًح: گويد ديگر اين كه مى. خويش دور كند

خواند؛ اما در  نش رو به قبله ايستاده و نماز مىاست كه مسلمان به حكم مسلمان بود
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ن  مِونَمسلِ من سلِم المسلمالم :دهد و آن اين كه  اى توجه مى اين جا به يك نكته
مسلمان كسى است كه ديگران از آزار دست و زبان او ايمن باشند«  .1هانِس و لِهِدِي«.  

آورد و اعتراف   وقت كه اين كلمات را بر زبان مى، بايد از همانهبودناگر واقعا چنين   
عبارت ديگرى كه در  .، نسبت به گذشته نادم پشيمان باشدكند كه من مسلمانم مى

  .2ى و نُسكى و محياى و مماتِى لِلَّهِ رب العالمينانَّ صالت :مقدمه نماز مستحب است 
  .»نماز من، راه و روش من، زندگى من، مرگ من، همه براى خداست« 
يعنى همه حركات و سكنات من براى خداست و براى خود هيچ قائل نيستم و به    

الهى درستى كه بايد اين چنين باشد كه انسان همه زندگى خود را بر اساس فرمان 
لهى تنظيم خشم و سخط و همه افعال و كارهاى او بايد بر اساس رضاى ا. تنظيم كند
پسندد فعل و كار او باشد و آنچه مبغوض ذات حق تعالى  آنچه خدا مى. شده باشد

در حقيقت در مقدمه ورود به محضر دوست با بيان اين . است مطلقا انجام ندهد
كند و بايد خيلى مراقب باشد كه در   تربيت مىلقاى اين مفاهيم خود راعبارات و با ا

  :در دعاى منصوص ديگر اين عبارت است  .بيان اين كلمات دروغ نگفته باشد
يا محسن قد اءتاك المسى ء و قد اءمرت المحسن اءن يتَجاوز عن المسى ء و اءنت 

، و ...حمدالمحسن و اءنا المسى ء فبحقِّ محمد و آل محمد صلِّ على محمد و آل م
  .3تجاوز عن قبيح ما تعلم منّى

. و آمده است اين بنده گناهكار بدكردار به پيشگاه ت! اى خداى محسن و نيكوكار«  
تو نيكوكارى و من ! خدايا. اى كه نيكوكاران از گناه بدكاران بگذرند تو امر كرده! خدايا

محمد از سيئات دهم به حق محمد و آل  هكار و بدكردار؛ پس تو را قسم مىهم گنا
  .» بگذر] به زيبايى ها و كمال و جمال خود[اعمال و از كارهاى قبيح و زشت من

در وصف نماز و در بيان حقوق نماز  -عليه السالم-اين همان تعبيرى است كه امام سجاد 
تها كَهلَستَ و اِتكطيئَت بها خَحاطَتى اَ الَّ رقبتككاكِى فَ فِ اليهِبلَالطَ  :فرمودند

   وبكنُذُ
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هاى خود را به  كاري ها و زشت يگويد و از خدا طلب كند كه بدكاراى سخن ب به گونه  
. هاى غيرقابل شمارش خدا به ياد آورد  و ناتوانى خود را در مقابل نعمتياد آورد؛ قصور
  :به قول سعدى 

  آورد  خداى  درگاه ذر به ع             خويش بنده همان به، كه ز تقصير                     
   آورد كس نتواند كه به جاى            خداونديش         سزاوار    نه     ور                     
  معانى تكبير

گويد، معناى تكبير به نقل از روايت اين است  كامل، تكبير مىحاال، بعد از توجه تام و 
  »كه به وصف درآيدتر از آن است  او بزرگ « .1ن يوصفأَاللّه اكبر مِن   :كه 

  .»او از هر چيز و از هركس بزرگتر است  « .2ن كل شى ءاللّه اكبر مِ :به تعبير ديگر 
تر از  خدا باالتر و بزرگ « .3قاس بالناسالحواس ، و ال يك بِدراللّه ال ي :و يا اين كه 

  .»اين است كه با حواس ما قابل ادراك و با ساير مخلوقاتش قابل قياس باشد
يكون لغيرك من الظُّهور ما ليس لك حتَّى يكون هو أ : -عليه السالم-تعبير امام حسين به 

ها برهان و  آيا مخلوقات خدا ظهور و تجليشان از او بيشتر است تا آن « .4المظهر لك
  .»دليل بر او قرار بگيرند

ر ما بين فاذا كبرت فاستصغ :نقل شده كه فرمودند -عليه السالم- صادقدر روايتى از امام 
، همه چيز، هر چه بين وقتى تكبير گفتى « .5وات العلى و الثرى ، دون كبريائهاالسم

  .»آسمان و زمين است نزد تو كوچكتر از كبريايى و عظمت ذات ذوالجالل الهى است 
 رَغُصم فَهِسِنفُأ فى قُ الخالِمظُع :كند اين چنين است كه  ه واقعى كه خدا را ياد مىبند
أى ه فِونَما دست و در چشم او خالق در نزد او از هر چيز باالتر و واالتر ا«   .6مهِنِعي

  .»، حقير و ناچيزندهمه مخلوقات كوچك
  دلت نيز تصديق كند ب واما بايد مراقب باشي كه آنچه بر زبان جاري مي كني قل  

                                                 
  .8، حديث 117، ص 10كافى ، ج  - 1
  .8، حديث 117، ص 1كافى ، ج  - 2
  .59تفسير امام عسكرى عليه السالم ، ص  - 3
 ).دعاى عرفه  (451مفاتيح الجنان ، ص  - 4
  .4220، حديث 96، ص 4مستدرك الوسايل ، ج  - 5
  .193، خطبه 119نهج البالغه ، ص  - 6
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 چون مطابق با واقع اما منافق هستي هرچند كالم تو راست است و گو و وگرنه دروغ
 دهد د، خداوند شهادت ميآورد اعتقاد راسخ ندار به آنچه بر زبان مي دل مريض است و
 منافقان وقتي ]اي پيامبر[« :فرمايد قرآن مي گويي، همان طوركه در كه تو دروغ مي
داند كه تو  مي خدا .دهيم كه تو رسول خدا هستي ادت ميشه :گفتند نزد تو آمدند و

   1».گويند دهد كه منافقان دروغ مي  خدا شهادت مي]لاين حا با[رسول او هستي 
 بزرگى ياد گويد؛ و او را به بيند كه تكبير مى قتى خداوند، بنده نمازگزار را مىو   
 تكبير وجود دارد، او را اى نسبت به حقيقت كند، اما در دلش شايبه و عارضه مى

؟ به زبان، تكبير گويى كنى و دروغ مى ا من خدعه مىكند كه آيا تو ب خطاب مى
  به وجود دارد؟ئ من شادلت نسبت به كبريايى و عزت و جالل گويى، اما در مى

 ذكرى و الحجبنَّك عن قربى و هالواللى الحرمنَّك حتى و جزَّتَخدعنى و عِأَيا كاذب 
المسارو را از شيرينى ياد خود محروم بدان كه با اين خدعه ، ت«   .2 بمناجاتىه

ا از لذت گفتگوى با خود دارم و تو ر قام قرب خودم را بر تو محجوب مىمكنم و  مى
  .»نمايم  محروم مى

تر  تر و مهم خالصه اين كه بايد ذات اقدس الهى نزد نمازگزار از همه چيز بزرگ   
هاى او ناچيز باشد؛ وگرنه  ها و خواسته ا و متعلقاتش بايد در قبال فرمانباشد، و دني

 -عليه السالم-عيسى بن مريم . از درك شيرينى و لذت عبادت است اش محروميت  نتيجه
كما نظَر المريض الى الطعامِ : قولُ لكم أبحقِّ  :گويد ن مىودر سخنى خطاب به حواري

لتَذُّ به مِن شدعِ كذلك صاحب الدنيا ال يلتذُّ بالعبادهفال يجحالوتَها مع ه الو و ال يجد 
ترين و  خوراك گونه كه انسان مريض ، خوش همان«  .3 الدنياهما يجده من حالو

طر درد و بيند و از اين طعام لذيذ به خا ترين طعام را در مقابل چشمش مى فلطي
اند مانند بيمارى كه  هايى هم كه دل به دنيا بسته انسانبرد،  كسالتى كه دارد لذت نمى

اس لذت و شيرينى ت با خدا احسبرد، از عبادت و مناجا ذت نمىاز طعام لذيذ، ل
  .»كنند نمى

                                                 
 1 سوره منافقون آيه - 1
  .4220، حديث 95، ص 4مستدرك الوسايل ، ج   -2
  .39، حديث 325، ص 14بحاراالنوار، ج  -3
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بغِضوا أ :يه ، قال لَبنا اللّه ع يحِداً واحِالًملِّمنا عع :گفتند -عليه السالم-وقتى به عيسى     
حبِالدفرمود. ا ما را دوست داشته باشدبه ما كارى ياد بده كه خد«   .1م اللّهبكُنيا ي: 

  .»وست خواهد داشت اگر شما دنيا را مغضوب بداريد، خدا شما را د
اليستقيم حب الدنيا و   :ددنفرمو -عليه السالم-باز در سخن ديگرى عيسى بن مريم 

دوستى دنيا و   « .2اناء واحد  فى قلب مؤمن كما اليستقيم الماء و النارفىهاالخر
كاسه ؛ همان گونه كه آب و آتش در يك آخرت در يك دل قابل جمع شدن نيست

  ..»گنجد نمى
شود  گويد، با گفتن تكبير، به حريم قدس الهى وارد مى كه تكبير مى براين، كسىبنا   

گويد با آنچه در   نامحرم كسى است كه آنچه زبانش مىو آنجا، جاى نامحرم نيست و
 .پس بايد او و فرمان و اراده او محبوب بنده نمازگزار باشد و بس. دل دارد، يكى نباشد

كه مثل احرام حرام ؛ چرا  اإلهگويى تكبير شود و مى مى در نماز با تكبير حاصل احرام
حال نماز بايد از بسيارى امور بپرهيزد، درگونه كه در احرام حج  همان. حج است در

هم عالوه بر آن كه به حسب ظاهر نبايد به چپ و راست بنگرد و غير از نماز و 
اطن نيز بايد دل هايى مقرر، سخن ديگرى بگويد و فعل كثيرى انجام دهد، در ب سخن

از يمين و يسار بردارد و فقط به او بينديشد و به سخن و فعلى ديگر فكر نكند وگرنه 
  .است» اهللا اكبر « معانى كنايىاين. نماز او، كامل نخواهد بود

  قيام •

   3 استاإلحرام و قبل از رفتن به ركوع هنگام گفتن تكبيرهيكى از اركان نماز قيام   
، قيام يعنى ايستادن از روى ادب و احترام در پيشگاه )قيام متصل به ركوع( 

ضمير تو آگاه است خواه ظاهر  بر و ،ى كه اقتدارش دايمى و هميشگى استمدار قدرت
را   پس عبادت كن او.تر است او از رگ گردنت به تو نزديك خواه بپوشاني و كني و

برجاي دار دلت  بيند، و را مي بيني او تو را نمي او اگر تو و را، او بيني چنانكه گويا مي

                                                 
  .55، حديث 328، ص 14بحاراالنوار، ج  - 1
  .51، حديث 327، ص 14بحاراالنوار، ج  - 2
 .قابل ذكر است كه قيام هنگام قرائت حمد وسوره، قنوت ،تسبيحات اربعه وبعد از ركوع نيز واجب است اما ركن نيست - 3
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سرت را پايين بينداز در حالي   واي ه بدنت را راست نگه داشتهگونه ك هماند او را نز
تكبر  سربلندي و از حق و خشوع كن در برابر تواضع و بيني و كه خود را بيچاره مي

نى در نماز در حقوق نماز برگرفته از همين واجب رك -عليه السالم-تعبير امام سجاد  .بپرهيز
اخالل عمدى در اين ركن موجب بطالن و عدم مقبوليت نماز است بنابراين . است 

  :حكم است كه حضرت فرمودند
ن تقُوم فيها مقام العبد الذَّليلِ الرَّاغبِ أانَّك قائم بها بين يدى اللّه فاذا علِمت ذلك كنت خَليقا 

   .يديه معظِّم من قام بين المتضرِّع الالرَّاهبِ الخائف الرَّاجى المسكينِ
حقارت و پيشگاه پروردگار جهانيان، قيام بايد از روى خضوع، خشوع، احساس  در   

همه نمازهاى روزمره، يادآور قيام قيامت . تعظيم و تكريم ذات ذوالجالل ربوبى باشد
ل مطلق و قيام عنداللّه قيوم است؛ چنانچه در مقدمات، مقارنات و افعال عد محضر در
  .، خوب دقت شود، تذكار دو خصيصه روحى خوف و رجا لحاظ شده است زانم
هركس از مقام عزّ « .1وىأ المى هِهنََّنَّ الجفاِوى ن اله عهى النَّفسه و نَبقام را من خاف ممأّو 

  .»، بهشت منزلگاه اوست پرست شد؛ و از هواى نفس دورى جستترسيد و خدا ربوبى
او لطيف، .  استميناحِ الرَّمرحاَ  او، كه آيه ، نه خوف از خداستكر شده درترس ذ  

؛ مقام و جايگاهى كه رئوف، غفور و شكور است، بلكه خوف از مقام اوست
 .فرمايند ، تعبير مىى افتتاح از آن به اشد المعاقبيندر دعا - عليه السالم-منينؤاميرالم

ند است و مجرم از مقام قاضى خائف العمل اعمال ناروا و ناپس ، در حقيقت عكسقابعِ
لذا اگر امروز مقام اين قاضى به ديگرى تفويض شود، ديگر مجرم از . است نه از خود او
اگر اين خوف در انسان قوت گيرد، مانع تمكين و پيروى از . ترسد قاضى ديروز نمى

هشت ، جايگاه او بكه به نفسانيات وقعى نگذاشتيشود، و هنگام وى و اميال نفس مىه
  .است 

اى مساوى در روح انسان وجود داشته باشد و اگر خوف غلبه  د به گونهاين هر دو باي
س از روح اللّه است كه أى به يهِنتَكند م:  

وحِس مِأيال يمنتهاى خدا نااميد نباش هرگز از رحمت بى«  .2 اللّهن ر«.  

                                                 
  .41 و 40سوره نازعات ، آيه   -1
  .87سوره يوسف ، آيه  - 2
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رحمت و مغفرت الهى فقط كفار از : گويد به فرزندانش مى  -عليه السالم-يعقوبحضرت 
شود و  اميدند و اگر اميد و رجا غالب شود، به غرور و خودبينى منتهى مى يوس و ناأم

  .باز موجب تباهى اعمال است 
   

  :چكيده
  .ديگرد اين درس  سه مورد آن بررسي مقارنات يا واجبات نماز هشت مورد است كه در   

در نماز اين انگيزه بايد  گويند و  ميانگيزه آگاهانه نسبت به هر عملي را نيت: اول نيت
گرنه مثل جسد بدون روح  و رضايت خداوند صورت بگيرد به قصد تقرب و خدايي باشد و

دل او يكي نباشد  زبان و هركس درنيت خود صادق نباشد و. هيچ ارزشي ندارد بوده و
هاي عمل  تنفاق آف خودپسندي و عجب وريا،  .كند منافق خطاب مي ا دروغگو ور خداوند او

 .كند  تفضل مي بر بنده نيت خير حتي اگر به مرحله عمل هم نرسد خدا و صالح هستند
شوند، پس  هايشان محشور مي مردم براساس نيت: فرمايند  مي-صلي اهللا عليه واله -حضرت رسول

  .ترين وزنه در ميزان اعمال است اخالص در نيت سنگين
حرام انسان بايد توجه داشته باشد كه در مقابل إلا هنگام تكبيره: حرامدوم تكبيره اإل   

در حقيقت كالم خدا را  گويد و واقعا دل را همراه با زبان متوجه او كند و چه مي كيست و
 گرنه دروغگو و و غير او در نظرش ذليل حقير باشد  و، وصفي واز هر چيز بزرگ بشمارد

مرتكب شرك در عبادت شده  است ومطابق با واقع  منافق است هرچند كالم او راست و
دل شبي تاريك  در اي بر روي سنگ خاراي سياه شرك در عبادت از حركت مورچه است، و
هي جاي حريم ال شود و تكبير به حريم قدس الهي وارد مي بداند كه با بايد. تر است پنهان

  .هي محروماز فيض ال است و دلش يكي نباشد نامحرم كه زبان و هر نامحرم نيست و
قبل از رفتن به ركوع بايد قيام كامل داشته باشد  وحرام اإل  در هنگام تكبيره:سوم قيام    

 قيام در نمازهاي روزمره يادآور قيام قيامت در محضر عدل مطلق و. چيزي بدون تكيه بر
هم بطور  رجا با آن خوف و قيام بايد به حالتي باشد كه در القيوم است و قيام عنداهللا

اگر  ، ترسان از مقام ربوبي و اميدوار به لطف حق وزير، متواضعه ب اشد، سروي مشهود بامس
چه رجا غلبه كند ممكن است به  چنان گردد و اهللا مي أس از روحخوف غلبه كند منتهي به ي

افتد خودپسندي در جب وورطه ع.   
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  :هاي درس پرسش
  اند؟د چه چيز را باعث بطالن نماز مي - عليه السالم- امام سجاد-1

  فجور فسق و)           دفاخرت) خودپسندي          ج جب وع) ريا           ب) الف
  داند؟ چه كسي را صاحب نيت صادق مي - عليه السالم- امام صادق -2

  كسي كه عمل شايسته دارد) كسي كه دل سالم دارد                        ب) الف
   كه نماز شب را ترك نكندآن)  د         داردقلبي سليم   كه دلي خالص وآن) ج
  قيام درنمازهاي روزمره يادآور چيست؟ -3

  قيام قيامت در محضر عدل مطلق) عظمت خدا                                ب) الف
   نياز بشر و فقر )  د       رجا               برابر بودن خوف و) ج
  مفهوم تكبير چيست؟  معني و-4

  .    وصف آيده تر از آن است كه ب او بزرگ) الف
  .تر است هر كس بزرگ او از هر چيز و) ب
  . چيزي قابل قياس نيست با يشود و او با حواس درك نم) ج
  . هر سه گزينه صحيح است) د
  
  شود؟ نيست چگونه در پرونده اعمال ثبت مي» عمل«با آنكه نيت خير  -5
  ند؟ قرآن چگونه نمازي را برگرفته از نفاق ميدا-6
  . شرك اصغر را توضيح دهيد-7
   در چه صورتي نمازگزار در تكبير خود صادق است؟ -8
  دهد؟ ميگواهي  چرا خدا به دروغگو بودن منافقان -9
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  :مهشتدرس 

  )2(زنما مقارنات يا واجبات

  هاي اساسي پرسش
  چه چيز مشتركي حائز اهميت است؟  سجود ركوع و در قرائت و

 
  قرائت •

 قرائت نهفته هاى ظريفى است كه در حرام سخن در نكتهاإل ه اسرار تكبيرز بيانبعد ا  
حرام بايد سوره حمد را بخواند و مستحب است كه در مقدمه اإل هبعد از تكبير. است 

بر دل وزبان  را 1اعوذ باللّه من الشيطان الرجيمسوره حمد استعاذه كند؛ يعنى جمله 
  .جاري كند

مراد ند؛ س باشد و فقط لفظ استعاذه را بر زبان جارى كنه اين كه در حصار هوى و هو
استفاده از  و اذكار و از قرائت صرف حركت زبان نيست بلكه تدبر در معاني الفاظ

خاطر ه ب نمازگزار بايد بداند شيطان دشمن بزرگ اوست و. هاي آن است حكمت
ه خدا از شر برد ب پس پناه مي را از خدا دور كنداو حسادتش در كمين است كه قلب 

هم فهم كند يعني در عمل هم آنچه را شيطان  را در هنگام تلفظ بايد معنا و شيطان
از جمله مكر شيطان اين است كه در وقت نماز فكر انسان  و دارد ترك كند دوست مي

 .خواند باز دارد ميكه تا او را از فهم معاني كند  كارهاي خير مشغول مي را به آخرت و
هايشان بر زبان   دلگروه اول. خوانند سه گروه هستند نچه در نماز ميمردم نسبت به آ

 مقدم بر فهم تدبر  وزبان در خدمت قلب سليم آنها است گرفته وآنها سبقت 
زبانشان باهم همراه  گروه دوم دل و.است "مقربان"درجهاين همانا  باشد، گفتارشان مي

دهند و فهم معاني  وش ميدل پيرو آن است پس گ كند و زبان حركت مي و هستند
و اين درجه  شنوند مي) خداي تعالي ( كنند چنانكه گويا آن كلمات را از غيرخود  مي

                                                 
 .7547، حديث 135، ص 6وسايل الشيعه ، ج  - 1
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 "خوانند اينها جزء فهم نماز مي تدبر و  بدون تفكر وگروه سوم .است"اصحاب يمين "
      و حضرت رسول اكرم هايي زده شده است شان قفل هاي بردل و  هستند"زيانكاران

 واي بر كسي كه بگرداند قرائت قرآن را ميان دو فك خود و« : فرمايند مي -اهللا عليه واله صلي–
 هواي نفس خويش باشد، يعني تابع شيطان و .»اطراف معناي آن در مل نكندأت تدبر و

  :فرمايد چرا كه خداوند به پيامبرش مى
كسى كه هواى نفسش معبود اوست، «  .1يالًكِ وليهِ عكونَ تَنتأفَأواه  ه الههتَّخذَن اِ ميتأرأَ

  .» معبود، معشوق و محبوب او هوى و هوس است .توانى او را كفايت كنى تو هم نمى
بغض اِله عبِد فى أَ :وارد شده كه فرمودند -اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم صلَّى-اكرم رسول از تعبيرى در

ترين خدايى كه به عنوان شريك قرار  وضنزد خداوند مبغ « .2االرض عند اللّه هو الهوى
تر  درون انسان و خطرناكچون اين بتى است . »داده شده است هواى نفس است 

، خود را در حصار توحيد  خطرات اين دشمن درونى؛ پس انسان بايد از آفات واست
در اين گفتگو به تعبير . قرار دهد و بعد از استعاذه گفتگوى خود را با خدا آغاز كند

شيوه گفتگو ؛ زيرا بهترين »زيبا سخن بگويد« ه لَهناجا المنَس حو - عليه السالم-مام سجادا
؛ ود او تعليم داده استپسندد خ پسندد و آنچه را كه او مى همان است كه محبوب مى

كه با من اينگونه سخن بگوييد؛ اول او را به اسمى بخواند كه يادآور جامعيتش نسبت 
بسم اللّه : بنابراين بگويد. »اللّه « يعنى كلمه : است جمال و كمال به همه اوصاف 
 و در ضمن آن دو وصفى كه بيشتر از همه نزد او محبوب است را ذكر الرحمن الرحيم

 *الرحمن  است؛ چرا كهكه رحمان است، خالق   به حكم اينالرحمن الرحيمكند؛ يعنى 
 به حكم رحمانيتش، انسان و همه 3البيان علَّمه * خَلَقَ االنسان *علَّم القرآن 

به . ها كرامت داده است موجودات را خلق كرده است و قوه بيان و قدرت نطق به انسان
هيچ فرقى ميان «  4تِفاون تَ مِنِحم الرَّلقِرى فى الخَما تَحكم رحمانيت خود 

 اغفِر وو قل رب :  كه اين رحمانيت صفات فعل خداست »بندگانش قائل نشده است
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م و انتو كان بالمؤمنين :  رحمان و رحيم است او در مقام فعل 1ير الرَّاحمين خََارح
  .4حيم الرَفورنا الغَأَى نِّ  أبادى ىء عِنب 3َحيمؤف ررَ لَنَّ اللّه بالنّاسِاِ 2رحيما

غير ، بلكه اين وصف معموال از لوازم  نسبت به مومنان رئوف و رحيم استنه تنها    
سبت به همه مردم رئوف و رحيم است؛ بنابراين ن. نشدنى ذات او است نفكه و جدام

فت نهفته است و هم در ؛ هم در ذاتش رحم و عطوچرا كه او جامع همه كماالت است
  . يش و شكر است؛ و اين چنين ذاتى شايسته حمد و ستافعل و عملش

للّهِالحمدر ست و مدح در مقابل ذم ا. رى استحمد در قبال افعال اختيا 5مينَ العالَب
كسى و خالصه در سوره حمد، مدح و شكر از آن . حمد در مقابل مالمت و سرزنش

قال ربنا الَّذى اءعطى كل  . مربى همه مخلوقات و موجودات است، مالك واست كه رب
چه را ، آنما همان كسى است كه به هر موجودىپروردگار « .6شى ء خلقه ثم هدى

  .»؛ سپس او را هدايت كرده استش او بوده دادهالزمه آفرين
ى سير و مالك حقيقى نسبت به روز جزا كه انتها. مالك حقيقى نه مالك اعتبارى
 اين جا به تعبير 7ينُعِستَ نَاكي اِ ودعب نَاكياِ: خوانيم  حركت همگان است و بعد مى

 د، مفعول مقدم است كه افادهاياك نعب) تقديم ما حقُّه التّاخير يفيد الحصر(اهل ادب 
نكته ديگرى كه . ه فقط شايسته عبادتى و نه ديگرىكند؛ يعنى اين تويى ك انحصار مى

ن جا خدا را به تا اي. ست، التفات از غايب به خطاب استدر اين آيه كريمه نهفته ا
كند و بعد يكباره توجه  برد و حمد و ستايش مى كند، نام مى صورت غايب وصف مى

ت است ، اياك نعبد؛ زيرا موجودى كه مالك و مربى همه مخلوقا: گويد د و مىده مى
ن او را به ؛ از جمله همين بنده حقير نمازگزار؛ بنابرايهمه چيز نزد او حاضر است

اياك نعبد در قبال آن ثنا و تمجيد، : گويد خواند و مى مى) حاضر(صورت مخاطب 
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 در حقيقت  پس . فقط از او استعانت بجويداعتراف و انحصار عبادت نسبت به او، بايد 
  .اياك نستعين  :گويد طلبد و مى در رهروى راه راست از او يارى مى

  
  تفسير و بيان سوره حمد

وارد شده است كه  -عليه السالم-در سخنى از امام هشتم حضرت اباالحسن الرضا    
يان خود و بنده ام به فرمايند كه سوره مباركه حمد را م خداوند متعال مى « :فرمودند

 بسم اللّه: گويد دهم ، وقتى مى سيم كردم، آنچه را كه او بخواهد به او مىدو نصف تق
ام به نام من آغاز كرد، بر من واجب است كه  بنده: فرمايد  خداوند مىالرحمن الرحيم

: گويد هنگامى كه مىامور او را به پايان رسانيده و همه احوال او را مبارك گردانم 
داند كه  گويد و مى ام مرا سپاس مى بنده: فرمايد  خداوند مىالحمدللّه رب العالمين

گيرم  ست و دفع بليات با تفضالت من است، و شما را شاهد مىهاى او از من ا نعمت
بالياى دنيوى را گونه كه  نعم اخروى را نيز بيفزايم و همانهاى دنيوى او،  كه به نعمت

الرحمن : گويد گاه كه مى آن. از بليات اخروى نيز مصون دارمرا ، او از او دفع نمودم
كرد و من نيز شما ام مرا به رحمانيت و بخشندگى ياد  بنده: فرمايد  خداوند مىالرحيم

ود حساب خ د نموده و از عطاى بىطلبم كه او را سرشار از رحمت خو را به شهادت مى
شاهد باشيد كه : فرمايد  خداوند مىدينمالك يوم ال: گويد چون مى. مند سازم  او را بهره

 ملك و سلطنت قيامت از آن من است، در آن روز كه به سپاس اعتراف او كه
اياك : گويد وقتى مى .، حساب را بر او آسان كنم و از گناهانش بگذرمالحساب است يوم
اشيد پرستد، پس شما شاهد ب گويد كه مرا مى  مىآرى راست: فرمايد  خداوند مىنعبد

، چنان ثوابى به او اعطا كنم كه همه مخالفان در ه من بر اين پرستش و عبادتك
 خداوند و اياك نستعين: گويد و هنگامى كه مى. غبطه و رشك برندعبوديت بر او 

باشيد كه در ، گواه انت جسته و به من پناه آورده است، از من استعبنده من: فرمايد مى
رسم و در مشكالت  ها به فريادش مى ي و گرفتاركنم، در شدايد امورش او را يارى مى

او را : فرمايد  خداوند مىاهدنا الصراط المستقيم: گويد گاه كه مى آن. گيرم  دست او را مى
  نمايم ، همه آرزوهايش را را نيز اجابت مى كنم و هر خواسته ديگرش  هدايت مى

   .شمبخ  دارد، او را ايمنى مى نچه هراس كنم و از آ ه مى برآورد
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اهدنا الصراط اى كه در فهم اين آيات بايد بدان توجه شود اين است كه تكرار  نكته   
شود و نبايد شخص تصور  و در همه نمازها، باعث هدايت نمىروز  در شبانهالمستقيم 

كند كه او هدايت شده است و ديگر تقاضا معنى ندارد؛ چون امكان لغزش و احتمال 
 پس اين كه مرتب بر تكرار اين تقاضا و خواهش توصيه خطا براى همگان بسيار است

  .شده است اين ثبات بر هدايت و استوارى آن است 
رغ قُزِتُنا البنا اِلوبذ هيتَدنا ون لَنا مِب لَ هدنكر حمنَّ اِهأ كنتالو بار پروردگارا«  .1ابه !

 لطف سر ت فرمودى و به ما ازهاى ما را ميل به باطل مده پس از آنكه به حق هداي دل
  .»منت  متى عطا فرما؛ كه تويى بخشنده بىرح
دهد كه كدام صراط  ا تعليم مى، صراط مستقيم ربعد از تقاضاى هدايت در راه راست   

 راه بندگانى كه به آنها صراط الَّذين انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم و ال الضّالين؛ است
ها چه نعمتى باالتر و واالتر از نعمت هدايت  موعه نعمت؛ و از مجاى ت دادهنعمت هداي

؛ هدايتى كه خداوند البته آن هم نه هدايت تكوينى، بلكه هدايت تشريعى!  ؟است
هاى صحيح رسيدن به مقصد را با ارسال رسل و با عنايت قوه عاقله به انسان عنايت  راه

 در اين آيه موردنظر ى است كهكرده است و اين هدايت و نعمت همان هدايت و نعمت
صاله اند؛ نه گمراهانى كه باإل  نه آنهايى كه مورد غضب تو قرار گرفتهانعمت عليهم. است

  ».اند دايت دوباره مبتال به گمراهى شدهگمراهند و نه كسانى كه بعد از ه
سيله آن با اينها نكات ظريف و دقيقى است كه اين كلمات در بردارد و گوينده به و   

گويد و البته مخفى نماند كه نكات و اسرار و دقايق نهفته در  د سخن مىخداى خو
سوره مباركه حمد كه از واجبات نماز است و در همه نمازها بايد حداقل دو مرتبه 

زياد شد، به همين تكرار شود بسيار زياد است و چون بحث ما در باره حقوق نماز 
  . كنيم  مقدار اكتفا مى

  ركوع •

اركان نماز ركوع است كه پس از آن گفتگوى پرمحتوا، پر مغز و به يكى ديگر از    
د و سوره ، به قصد تعظيم و  و قرائت حم)حسن مناجات ( -عليه السالم-تعبير امام سجاد 
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ند و عزت او ك عظمت او خم مى ود را در پيشگاه باآورد و پشت خ تكريم، سر فرود مى
نا الذليل ، و هل يرحم أنت العزيز و أوالى موالى يا م  :كند كه  و ذلت خود را ياد مى

نا الضعيف و هل يرحم الضعيف اال أنت القوى و أ، موالى يا موالى ...الذليل اال العزيز
نا المغلوب و هل يرحم المغلوب أنا المغلوب و أنت الغالب و أموالى يا موالى ... القوى 

  .1اال الغالب
! الى من آورد؟ مو جز عزيز بر خوار رحم مىر، و آيا تو عزيزى و من خوا! موالى من « 

تو باالدستى ! آورد؟ موالى من  و آيا جز توانا بر ناتوان رحم مى، تو توانايى و من ناتوان
  »آرود؟ آيا جز باالدست بر زيردست رحم مىو من زيردست و 

سبحان ربي العظيم  .پردازد ه تسبيح و تقديس ذات پروردگار مى ب ركوعو در حال
 ه اال زينهيركع عبد للّه ركوعا على الحقيقال:فرمودند -عليه السالم- امام صادق وبحمده

 واقعا با درك اگر « .2صفيائهأَ هكبريائه و كساه كسو اللّه بنور بهائه و اظله فى ظالل
كند و در  خداوند به نور خود او را مزين مى، آن را به جاى آورد، معنا و مفهوم ركوع

 زيدگان و اصفياى خود را به اوبرگ  دهد و لباس  اى مىاش ج سايه كبريائى
  .»پوشاند مى
داى حق براى ا -عليه السالم-طراف است كه در بيان امام سجاد األ ركوع همان خشوع   

  .الجناح و خشوع دل دارد ، حكايت از ليننماز ذكر شد كه خشوع اطرف
عن ل رجل أَس  :نقل شده است -عليه السالم -حديثى از حضرت اميرالمومنين 

ما معنى مد عنُقِك  -عزَّ و جلّ-يا ابن عم خيرِ خَلقِ اللّه : فقال  -عليه السالم-منين ؤاميرالم
مردى از حضرت «  .3ويله آمنت باللّه و لو ضُرِبت عنقىأت: فى الركوع ؟ فقال 

است گردنش اين كه انسان در حال ركوع مستحب : سوال كرد -عليه السالم-منين ؤاميرالم
افتاده باشد معنايش چيست ؟ حضرت  به سمت جلو كشيده باشد، نه سر به زير

ايمان آوردم به خداوند، اگر چه گردنم را با : ويل اين عمل اين است كه أت: فرمودند
  .»شمشير جدا نمايند
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 هلَّ لِكمگردن نهاديم الح              گر تيغ بارد در كوى آن ماه

مطلوب و مراد  و خشوع و تسليم است كه مطلوب و مراد او همان و اين نهايت تذلل
 بطور دارد آنگاه از ركوع سر برمى. پسندد، براى ما نيكوست ماست و آنچه خدا مى

 اين سخن خالق است از زبان  گويىهدمِن حم لِ اللّهعمِس: گويد  و مىايستد كامل مي
گويم و بعد به سجده   و پاسخ مىمد و ثناى تو را شنيدم؛ يعنى بنده من حمخلوق

  .رود مى

  سجود •

ر باز در دلش همان تذلل ،خشوع و  از اركان نماز است كه نمازگزاديگر  سجده يكى   
ترين  يعنى شريف سايد؛ و پيشانى بر آستان دوست مىجبهه ، كند ناتوانى را تجديد مى

  :نهد كه  عضو را بر خاك درگاه او مى
  اقرار بندگى كن و دعوى چاكرى         خرند دوست شوكت شاهى نمى دركوى

 
ويلُها اللّهم أت :درباره سجده سوال كردند، حضرت فرمودند -عليه السالم- منينؤاز اميرالم   
 ه الثّانيهويلُ السجدأخرَجتَنا و تأنها ويلُ رفعِ راءسك و مِأنها خَلَقتَنا يعنى مِنَ االرض و تنَّك مِاِ

  . 1خرى اُهع راسك و منها تُخرجنا تارو اليه تُعيدنا و رف
سر، . اك آفريدى تو ما را از اين خ! خدايا: گويى  گذارى، مى وقتى سر به سجده مى« 

ما را از اين خاك بيرون آوردى و در سجده دوم : دارى معنايش اين است كه  كه برمى
گردانى و  نهى به اين معناست كه باز ما را به همين خاك برمى وقتى سر به خاك مى
دارى يعنى اين كه در قيامت دوباره سر از خاك بيرون خواهيم  هنگامى كه سر برمى

  .»آورد
 ما خسِرَ واللّه من :وارد شده است كه فرمودند - عليه السالم-ر ديگرى از امام صادقدر تعبي 
 اگر كسى در همه عمر يكبار حقيقتاً«  .2ه واحده السجود ولو كان فى العمر مرَّهِتى بحقيقأَ
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با ادراك معنا و مفهوم سجود، به پيشگاه بارى تعالى سر به خاك بسايد خسران و 
  .»زيانى نخواهد ديد

 :كنند بيان مى -عليه السالم- صادق حال حقيقت سجود چيست ؟ در همين روايت امام
 لِمخُلِقَ مِأفاسجد سجود متواضع ذليل ع الخلق و ن ترابٍنَّه طَؤُهكِّب مِن نُطفأَ يهنَّه ر 

لقلب و حد و كُون و لم يكن و قد جعل اللّه معنى السجود سبب التقرُّبِ اليه با أيستقذِرها كل
  .السرِّ و الرُّوح فمن قَرُب منه بعد عن غيره 

داند كه خدا  مانند انسان متواضعى سجده كند كه در پيشگاه خدا ذليل است و مى« 
اى  او را از همان خاكى كه زير پاى بندگان او است خلق كرده است و تركيبش از نطفه

خداوند . نبودن به وجود آورداست كه مورد نفرت همگان است و خداوند او را بعد از 
آن كسى كه به خدا . سجود را وسيله نزديكى دل، ضمير و روح انسان به خدا قرار داد

  .»نزديك شود، از همه چيز ديگر دور خواهد شد
 :كه  در يك حديث قدسى فرمودند - صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-اش اين است كه پيامبر و نتيجه

 قلب عبد فاعلم منه حب االخالص لطاعتى لوجهى وابتغاء مرضاتى اال تولَّيت طَّلع علىأال 
تقويمه و سياسته و منِ اشتغلَ فى صالته بغيرى فهو من المستَهزِءينَ بنفسه و مكتوب اسمه 

  .1فى ديوان الخاسرين
خدا وقتى بر قلب انسان در حال سجده و خضوع اشراف پيدا كرد و او را ديد كه « 

كند، و در مسير طلب رضاى پروردگار است، متولى  نه و مخلصانه اطاعت مىعاشقا
شود و آن كسى كه در نماز به غير خدا مشغول است، و فكرش به  همه امور او مى

كاران  كند، و نام او در ديوان زيان ديگرى معطوف است، در حقيقت خود را مسخره مى
  .»شود ثبت مى

 بحث نماز ذكر كرديم، براى كسى كه در سجده جز به داللت آن روايتى كه در اوايل
 سبحان ربي االعلي و .ماند به خداى متعال توجه كند جز رنج و زحمت چيزى باقى نمى

  بحمده
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   و سالمتشهد •

 از به جاى آوردن همه اين نشيند بعد زگزار پس از سجده دوم به تشهد مىنما  
، هاى لطيفى است اسرار و نكتهل بر ، مقارنات و افعال دقيق كه هر يك مشتممقدمات

موظف به تشهد است آن چنان كه گويى اين انسان نمازگزار، از آغاز تاكنون ، هيچ 
حاصلى نيندوخته و اآلن است كه گفتگو، استدعا و گدايى او پايان پذيرد و او با دست 

ر ديگداند يك بار ين جا است كه باز خود را مكلف مىخالى از اين ميزبانى بازگردد؛ ا
اف به وحدانيت ذات ذوالجالل الهى، خود را در حصار توحيد با اظهار بندگى و اعتر

  :گويد مىگويا . دهد قرار
يا الهى ودِ سيى وى  رتُأ! براكم نارِى بِذِّبِعكب يدِ توحِعدكو ب عديهِلَ ما انطَوى ع 

 يت لَو... ك بِن حى مِيرِمِه ضَدقِعتَ اَ وككرِن ذِسانى مِه لِ بِجهِ لَ وكتِفَعرِن مى مِلبِقَ
 و هد ساجِكتِمظِع خَرَّت لِوهٍجلى و عاَتُسلِّطُ النَّار! والى ى و ملهِى و اِدِيى يا سعرِشِ
نٍأى لَعيدِنَطَقَت بِتَوحِ لسكرِذِ و بِهقَ صادِكمادِك حهِلَاِت بِفَرَعتَ اِوبٍلُلى قُه و عتِيك 
مهقَقِحرِمائِلى ضَ و عح بِلمِن العِت مِو كح ت خاشِتى صارهعو ع وارِلى جحس لى ت اِع
رنا ك و ال اُخبِذا الظَّنُّ بِكَ ، ما هه مذعِنَكغفارِستِاِت بِشار و اَهععبدِكِ طائِ تَوطانٍاَ
  .1ب و يا ريمرِ يا كَنكك عضلِفَبِ

خود   دهم ، آيا تو مرا با آتش  حصن توحيد تو قرار مى خود را در !اى خداى من «
ن گشودن به ذكر تو و اعتقاد آيا پس از دل سپردن به معرفت تو و زبا! سوزانى ؟ مى

 كه سر و پيشانى بر آيا من! سوزانى ؟ خدايا  به دوستى تو، مرا با آتش خود مىام قلبى
هايى كه به راستى  رم ؟ آيا زبان تو را دابام ، باز استحقاق آتش و عذا خاك تو نهاده

هايى كه با تحقيق، اعتراف به معبوديت تو   توحيد تواند و مداح شكر تو و دلگوياى
كنند و ضمائرى كه پر از معرفت تو شدند تا ترسان گرديدند و دست و پاهايى كه  مى

 به پرستشگاه تو شتافتند تا اطاعت تو كنند و از تو آمرزش خواهند، استحقاق عذاب
اى . تو را دارند؟ چنين گمانى به تو نيست و فضل تو چنين خبرى به ما نداده است 

  »!كريم و اى پروردگار
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  : -عليه السالم-كند و به تعبير امام صادق  نمازگزار اين معنا را در تشهد تكرار مى
ه بالقول د لَ عب له بالفعل كما انَّكعاً له بالسرِّ خاضِالتَّشهد ثَناء على اللّه فكن عبداً

گونه كه به زبان، ادعاى بندگى  اى خداست پس همانتشهد، حمد و ثن«  .1والدعوى
  .»، در دل هم خاضع باش و ثناگوى او باش كنى خدا مى

است كه از آغاز نماز شهادت به وحدانيت و يگانگى خدا، در حقيقت تكرار آن چيزى 
 صلَّى -عبوديت بنده برگزيده او محمدو بعد به رسالت و . تا پايان برآن تاكيد شده است

  :فرمايند در اين باره مى - عليه السالم-دهد و امام صادق شهادت مى -اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم
 بصالته و وصل صالتَهأف -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم- على حبيبهِ محمد ه بالصالركمو قد اَ

تَهبطاعته و شهاد حرمته هن ال تفوتك بركاتك معرفأ بشهادته وانظر الى طاعتَه 
تيت بالواجب فى أ فيك ان همرِه باالستغفار لك و الشَّفاعأ صالته و هفتُحرِم عن فائد

  .2االمر و النَّهى السنَن واالداب و تَعلَم جليل مرتبته عند اللّه عزوجل
ه يگانگى او، شهادت به مور كرد كه در نمازش بعد از شهادت بأخداوند تو را م« 

 براى  پس نماز.بدهى - صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم -رسالت و عبوديت بنده خاص او رسول خاتم
، اطاعت خدا را به اطاعت او و شهادت به يگانگى خدا را به خدا را به دورد بر پيامبرش

ى اللّه علَيهِ و آلِهِ و  صلَّ-شهادت به نبوت او متصل ساز و توجه داشته باش كه پيامبر
قام شفاعت او را نزد  را بشناسى و منزلت و قرب او را در درگاه ربوبى بدانى و م-سلَّم

، مراقب باش كه پيامبرت را بشناسى و معرفت او را از دست ندهى كه خالق دريابى
ع ، خدا او را شفياو پيامبرى است كه در حقيقت. دادفايده نماز را از دست خواهى 

   ..»امت قرار داده است و تو مورد شفاعت او قرار خواهى گرفت
  

  -صلى اللّه عليه و اله و سلم -فضيلت و برترى پيامبر اسالم

 آنچه را به جاى آورده خواند، در حقيقت در اين مقام است كه پس كسى كه تشهد مى
؛ و چه ن واسطه و شفيعى در پيشگاه خداستيابد و در مقام فراهم آورد مقبول نمى

  ، طفيلكه همه دنيا و آفرينش -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-شفيعى ارزنده تر از پيامبر خاتم 
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  : وجود او است 
ها و زمين را  اى رسول اگر تو نبودى من آسمان«  .1فالك االَقتلَما خَوالك لَلَ

  .»آفريدم نمى
 :ه وجود اويند؛ خود حضرت فرمودندهمه انبيا و اوليا مقدم: د شده است رن او واأدر ش

  .»، نور من بوده است اولين مخلوق آفرينش  « .2اول ما خلق اللّه نورى
   .3هتِينَنخول فى طِم -عليه السالم- و آدم اًيبِ نَنتكُ :و به تعبير ديگرى حضرت فرمودند

  .»ا نداردمن پيامبر بودم و آدم هنوز در غربال بود كه آيا شايستگى آفرينش دارد ي« 
در روز «  .4هيام القِوموائى ي لِحتونه تَن دآدم و مِ :و در فرمايش ديگرى فرمودند

  .»، آدم و همه فرزندان او زير پرچم من هستندقيامت
                       ت اسمچونكه صد آمد نود هم پيش        ستء   انبيا  جمله نام احمد نام                    

خواست خداوند در  « .5مكُوتِين بر مِصدم و تَيكُلَط اِهبِه تَقادِيرِ اُمورِ فى م الرَّبهرادإِ  
                .»كارها، به سوى شما نازل شود و از خانه هاى شما صدور يابدتقدير

  و آلش صلوات و سالم فرستادهاسالم پيامبر انتهاى نماز بر از اين روست كه بايد در
محبت  مالئكه مقربين و بدين منظور ابتدا بايد در دل حضور سيد المرسلين و و د؛شو

 بعد سالم بگويد  و را تجسم كند واليت موالي متقيان و ائمه هدي اهل البيت نبوت و
 و در آخر نيز سالم بفرستد  در نظر آورده وخدا صالح بندگان  خود وو بعد از آن

زيرا   سالم كند؛نظر قرارداده و مد را شهدا  ونفرشتگان، مومنا ،حاضريننمازگزار 
كنيم خير  هاي پروردگار است به اين معني كه هرچه از او دريافت مي سالم يكي از نام

سالم . كنيم شونده مي سالم بركت را نثار مخاطب و آن خير و بركت است و و لطف و و
با  را هدايت كرده وها  انسان قدر شناسي از زحمات اوست كه ي ، نشانه به پيامبرمؤمن

 خودش بندگان صالح و در سالم به مومنان و و مرتبط ساخته است خدا آشنا و
 به در آخر .يكي از احاد امت بزرگ اسالم است  كند كه تنها نيست و احساس مي
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آورد؛  ميها را سه مرتبه تا محاذى گوش باال  ، دستعالمت تسليم و نياز و احتياج
دستم را نگيرى هيچ م و اگر تو  هستا من محتاج دستگيرى توكنايه از اين كه خداي
                 . برد ميو بدين ترتيب نماز را به پايان  .تراه نجاتى نيس

از نمازگزاران واقعى قرار دهد كه مقام ، منزلت و اميدواريم خداوند متعال همه ما را 
چنان كه در آن مهلكه . جايگاه نماز واقعى از همه عبادات و اطاعات الهى باالتر است 

 را يادآورىآمد و نماز  -عليه السالم- حسين شخص به محضر اباعبداللّه روز عاشورا، وقتى آن
    :كردندكرد، حضرت درباره اين مجاهد فى سبيل اللّه دعا 

 جلَعكمِ اللّه ن المخدا تو را از نمازگزاران قرار دهد « 1ينلِّص.«  
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  :چكيده

 قرائت صرف بيان الفاظ نيست بلكه مراد  ازمراد ، قرائت است،ارمين از مقارنات نمازچه    
به همين   گرددعمل بايد با هم توام قول و ،هاي آن استفاده از حكمت تدبر در معاني آن و

به  لحاظ ابتدا بايد از شر شيطان به ذات حق پناه برد چراكه او دشمن بزرگ بندگان است و
  .ذات حق سوگند خورده كه انسان را از خدا دور كند 

تفكر كه  كنند سه گروه هستند،گروهي بدون تدبر و نمازگزاران نسبت به آنچه قرائت مي    
كند  يييد مأگويد قلبشان ت آنچه زبان مي زبانشان همراهند و گروهي دل و. همانا زيانكارانند

 زبان در خدمت قلب گروه سوم دلشان بر زبانشان سبقت گرفته و.ها اصحاب يمينند اين و
  .اين گروه جزء مقربين هستند وآمده 
مخصوص ذات اوست كه  برابر حق تعالي و همان كرنش به قصد تعظيم در: پنجم ركوع     

را مزين  در نتيجه خداوند به نور خود او تا .مفهوم آن بجاي آورده شود  معني وبايد با درك
بهتر آن است كه در ركوع گردن را بكشند كه . لباس برگزيدگان را بر او بپوشاند كند و

عظمت باري تعالي را  تسليم است و انسان در آن حال پستي خود و خشوع و نهايت تذلل و
  .گشايد تعظيم او مي زبان به تسبيح و مي بيند و

 نيكوترين درجات خشوع در برابر دوست و ترين مراتب خضوع و بزرگ: ششم سجده    
 كند عظمت و نده در اين حال تجديد ميب و .محبوب حقيقي پيشاني بر خاك ساييدن است

خداوند سجود را وسيله نزديكي . گرداند پروردگارش را منزه مي جاللت خداوند متعال را و
كسي كه به خدا نزديك شود از چيزهاي  روح انسان به خدا قرار داده است و ير ودل، ضم

  .شود متولي همه امور او مي در نتيجه خدا و ديگر دور خواهد شد
  بار ديگر انسان خود را در حصن توحيد الهي قرارسالم است كه تشهد و: هشتم هفتم و

از ابتدا شهادت بريگانگي ذات او داده مور كرده كه درنم بندگان را مأدهد و خداوند خود مي
 -صلي اهللا عليه واله-عبوديت بنده او خاتم انبيا محمد مصطفي  سپس شهادت به رسالت و و

 يابد و  اين است كه آنچه بنده بجاي آورده را مورد قبول حق نمي تشهد درحقيقت. بدهند
 پيامبر و دهد بر سالم ميان در پاي و. دهد مي در قبول آن از جانب حق پيامبر را شفيع  قرار

همچنين بر خودش  زيرا كه  و... شهدا و فرشتگان و بندگان صالح خدا و اهل البيت او و
   .  استهاي خداوند  بركت است و از نام سالم به مفهوم درخواست  خير و
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  :هاي درس پرسش
  
  ترين معبودي كه شريك حق تعالي قرارگرفته چيست؟  مبغوض-1

  خورشيد) هاي ساخت بشر   د بت) هواي نفس     ج)      بشيطان ) الف
  ؟خوانيم را به چه نامي مي  در ابتداي نماز خدا-2

  خالق هستي بخش جهان ) ب.         كمال است  كه جامع اوصاف جمال ونامي)الف
  رحيم رحمان و) جبار كه نشانگر قدرت اوست                          د) ج
مفهوم،  اگر كسي يك بار با درك معني و– عليه السالم –امام صادق  بنا بر فرمايش -3

  شود؟ سجده كند چه مي
  .رسد به اعال درجه عبوديت مي) ب.      شود گناهان او همه بخشيده مي) الف
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  همندرس 

  )1(متفرعات نماز

  هاي اساسي  پرسش
  مفهوم تعقيبات نماز چيست؟
  يا ترك آن چيست؟ نتيجه سبك شمردن نماز و

  
  تعقيبات نماز) الف
 به اعتنايى بى. بدرقه آن تعقيبات، است و نماز نوعى استقبال از اذان و اقامه،   

در  گونه كه آن .است نماز خود  به عالقگى نشان بى نماز، و دعاهاى پس از تعقيبات
تشويق و  را كشيدن، نماز به زودتر رفتن به مسجد و انتظار شروع  نسبت روايات،
به انجام مستحبات و دعاهايى 1.اند گفته) مهمان خدا( راز نما شده و منتظر سفارش

ى لَاِب وانص فَغترَفاذا فَ :  فرمايد مى آنقر. نيز سفارش شده است نماز  پس از اتمام
ربديگرى بپرداز و به سوى پروردگارت  به كار كه فارغ شدى، همين« 2 بارغَ فَك

  .»رغبت نما
 :پردازيم مى تعقيبات اينك به ذكر برخى از مسائل مربوط به

  نماز تعقيب

 دعا و  به واجب فارغ شدى، نماز همين كه از « :دنفرماي مى -عليه السالم-امام صادق    
 صبح و ظهر و مغرب، نماز دعا پس از « :دنفرماي و مى3»شبا مشغول نماز تعقيب

 نماز از هزار ركعت  -سالم اهللا عليها-تسبيحات حضرت زهرا  و نيز 4»شود مى مستجاب
هر كس اين تسبيحات را  كه خوانيم و در حديث مى 5.خداوند بهتراست نزد مستحب،

                                                 
  .336 ص 1مستدرك الوسائل،ج  - 1
  .7انشراح،آيه  - 2
  .336 ص 1مستدرك الوسائل،ج  - 3
  .همان - 4
 .همان -  5
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عمل  است، معناى زياد ياد كردن خداونده  كه ب1ثيراً كَوا اهللاَرُ اذكُويه به آ بگويد،
و  .خود و ادامه كار و تالش هم به جاى جاى خود به تعقيبات البته دعا و 2.كرده است

 سراغ كار بروند، دعا، پندارند اگر به جاى مى ىرخب .كدام مانع يكديگر نيست هيچ
 هال صعد بيبعقِالتَّ: فرمايد مى  -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-خدا رسول. ترند تر و موفق كامياب

 رزق،طلب براى زندگى و  صبح، نماز دعاى پس از « 3 زق الرِبِلَى طَغ فِبلَ اَجرِالفَ
  .»مؤثرتر است

   نفرين درود و •

ال هاى كم زبده درود و صلوات فرستادن بر نيكان و از جمله كارهاى تعقيباتى،   
در  .سردمداران كفر و ستم است لعن و نفرين بر مظاهر شرك و پليدى و و بشرى،

 خوريم، مى بر » صلوات«هم به موارد متعددى از آنچه به عنوان دعاهاى تعقيب آمده،
دار  جهت و تبرى در يك مكتب زنده و  اى از تولى  به مواردى از لعن و اين،گوشههم

اللهم صل  هاى فراوانى،خود حتى در نمونه .ى خودها كه نقل شده به جا صلوات. است
  . نمازها بيان شده است  تعقيبات به عنوان يكى از ،و آل محمد على محمد

 هوبكتُم هالن ص عفترَنحذا اِاِ  :دنفرماي مى -عليه السالم-امام باقر اما در مورد لعن
جز با لعن  تمام كردى، واجب را نماز گاهره « 4  هيماُ ىنِعن ب لَرافِنصِاِا بِلّف اِرِنحتَفال

نمونه  چرا كه آن دودمان ننگين و تبهكار، .»حركت نكن از جاى خود بنى اميه،
صلَّى اللّه -با خط رهبران معصوم و آل پيامبر  مخالفت هاى چهره  ها و از بارزترين طاغوت

  .اند نگونه نفرت و نفريهر  بودند و مستحق   -علَيهِ و آلِهِ و سلَّم
دشمنان سر  كه از( زن رچهار مرد و چها نماز،ر در پى ه  -عليه السالم-امام صادق   

زيباست اسالمى كه در كنار  چه 5.كرد لعن و نفرين مى را )بودند  مامتاسخت مقام 

                                                 
 .41/احزاب - 1
  .1023 ص 4وسائل،ج  - 2
  -336 ص 1مستدرك الوسائل،ج  - 3
  .121 ص 2وافى،ج  - 4
  .1037 ص 4وسائل الشيعه،ج  - 5
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ها را هم  غوتو طا بيزارى از ستمگران و مفسدان هاى عبادى و الهى خويش، برنامه
با برائت و اعالم تنفر از  همراه و عبادات و حج آن، نماز ته وساخ هاى خود جزء برنامه

بر   لعنت برخوردار از نوعى فرياد نماز، تعقيبات  پس.مشركان و منافقان است كفار و
  .مخالفان خط رهبرى الهى است دشمنان خدا و

 -سالم اهللا عليها-تسبيح حضرت زهرا •

 34گفتن  يعنى .است -سالم اهللا عليها-زهرا حضرتتسبيحات  نماز، تعقيبات يكى ديگر از  
 .نماز از فراغت از هر  پس ،اهللا سبحان مرتبه 33 و الحمدهللا مرتبه 33،اهللا اكبرمرتبه 

تعليم  -سالم اهللا عليها-فاطمه به دخترش -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-خدا ين تسبيحات را رسولا
  - عليه السالم-امام باقر. دارد بسيار  پاداشبسيار سفارش شده است و گفتن آن،داد و بر

و  ،1نيست-سالم اهللا عليها-زهرا  بهتر از تسبيحات حضرت ها، در ميان ستايش :فرمايد مى
در روايات . داد مى  تعليم -سالم اهللا عليها- به فاطمه -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-بود، رسول خدا اگر

-خاك مقدس امام حسين اى از  دانه34راه داشتن تسبيح شده به هم تاكيد متعددى،

بدون ذكر هم  و حتى گرداندن آن، ثواب زياد دارد آن، و اينكه ذكر گفتن با  -عليه السالم
 تربت 3.گويند ها ذكر مى خود آن دانه و در حديثى است كه2ارزشمند و خوب است

است و  » شهادت فرهنگ« اگرهاى كربال و احي حماسه يادآور  -عليه السالم-حسينامام  
مبارزه با ستم و انتقام سيدالشهداء،  ايثار شهادت، جهاد، را با رهبرى الهى، انس انسان

به ترتيبى كه گفته  -سالم اهللا عليها- تسبيحات حضرت زهرا. كند را بيشتر مى ناز ظالما
 اند كه نام نگفته كي هيچاما 4 آمده، حديثى اهل سنت نيز  حتى در كتب شد،
  .ست ا-سالم اهللا عليها-زهرا تسبيح حضرت تسبيحات، اين

                                                 
 .1024 ص 4وسائل،ج  - 1
  .405 ص 10جواهر،ج  - 2
  .1033 ص 4وسائل،ج  - 3
 .نماز تعقيبات در بحث299  ص1،سنن ابن ماجه،ج 110 ص 1،صحيح بخارى،ج 418 ص 1صحيح مسلم،ج :از جمله در - 4
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  سجده شكر •

 درآيات و روايات، .بندگى استنشان معرفت و ادب و  تعالى، هاى حق سپاس نعمت   
محبت  ها، كه ياد نعمت اين بسيار سفارش شده و ها، شكرگزارى از نعمت لهأبه مس

چه  گر 1.گرداند  مستدام و افزون مىرا  هاى الهى كند و نعمت مى انسان را به خدا زياد
تواند،  مى كه قدرهر بايد   ولى انسان بشر بيرون است،  از توان و طاقت ها، تشكر نعم
 سجده بر شكر،تهاى  يكى از شكل .باشد  احسان و نعمت و نيكى پروردگارگزار سپاس

ده سج« و .برابر خداوند و شكر گفتن اوست نهادن در خاك كردن و پيشانى برخاك
تمام جلد  مرحوم عالمه مجلسى، 2.به حساب آمده است نماز تعقيبات يكى از »شكر
 63اختصاص داده و  نماز تعقيبات به روايات) جز چند صفحه آخر( نوار رااأل بحار83

 سجده بعد از. نقل كرده است  -عليهم السالم-از ائمه اطهار سجده شكر، پيرامون حديث،
كافى » هلّ لِكراًشُ « ه مرتبهس سجده شكر، در3.است مازن شكرانه توفيق انجام نماز،
 :بگويد » يا رب،يا رب «نفس، اگر انسان به طول يك كه است در حديث اما است،

 4دهم  تا انجام حاجت تو چيست»؟ما حاجتك !لبيك «:فرمايد خداوند به او خطاب مى
و ز نما دليل كامل شدن ،نماز سجده شكر بعد از  « :ددنفرمو  -عليه السالم-امام صادق   

 پرسد، آنان مى خداوند بارها از .خوش آمدن فرشتگان است رضاى خدا و اعجاب و
و هر  حل مشكل او بهشت تو، رحمت تو، :گويند مى پاداش اين بنده شاكر چيست؟

ما  :دارند به خدا عرضه مى شنوند، نمى  جوابى گويند، خيرى را كه فرشتگان مى
  شكر كرد،مراكه او  چنان هم :فرمايد مى خداوند چيست؟ سجدهدانيم پاداش اين  نمى

 فهماند كه رضا و سپاس فرشتگان مى و با اين جمله به كنم، تشكر مى من هم از او
  5».است باالتر از بهشت و رحمت و حل مشكالت ، بندهالهى از 

                                                 
 )5ابراهيم،آيه (لئن شكرتم الزيدنكم  - 1
  .مسئله شكر نقل كرده است  آيه در باره38 روايت و 87در اين كتاب،حدود (194ص )بيروت(83بحار االنوار،ج  - 2
  .200 ص 83بحار،ج  - 3
  .1071 ص 4وسائل،ج  - 4
  .123 ص 2،وافى،ج 1071 ص 4وسائل،ج  - 5
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ه تو را ك دليل آن « :فرمود  -عليه السالم-خداوند به حضرت موسى كه در حديث است   
  1».داشتى نماز هايى بود كه بعد از سجده پيامبرى مبعوث كردم،  به
  
  
  ترك  نماز) ب

آخرت عواقب  و اين در دنيا  ترك نماز قطع رابطه كردن با آفريدگار هستي است و
   2 اِنَّ تارِك الصاله كافَر :دنمي فرماي  -عليه السالم-حسين بن علي  امام .تلخي دارد

  :فرمايند ين عظيم است كه روايات شريفه ميادت نماز در محضر دبقدري عب    
  حضرت باقر از )ع (در روايت ديگري امام صادق. »كننده نماز كافر است ترك«
كه بين كفر و  «:دنروايت مي فرماي -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم-از رسول خدا  -عليهما السالم- 

   3».ايمان جز ترك نماز چيزي نيست
  

 عقوبت ترك نماز

   كافرمسلمانِ •

 هما بينَ المسلِمِ و بينَ اَنْ يكْفُرَ االّ اَنْ يتْرُك الصال     : - وسلم صلي اهللا عليه و آله    -قال رسول اهللا     
فـرش،  فاصـلة بـين مـسلمان و بـين ك         «  4الفَرِيضَه متَعمداً أَو يتَهاونَ بِها فَال يصلِّيها ؛       

 و يا   ؛ چه عمداً ترك نمايد و اصالً قبول نداشته باشد         جز ترك نماز واجب نيست    چيزي  
  ».اعتنايي نماز نخواند از بي

                                                 
  .200 ص 83بحار،ج  - 1
 .29،ص3وسائل،ج - 2
 .29،ص 3وسائل،ج - 3
  .216،ص82بحاراالنوار،ج - 4
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  لعن فرشتگان   •

، ملَعـونٌ فِـي     هِ ملْعـونٌ فِـي التَّـورا      هتَارِك الـصال   : - وسلم صلي اهللا عليه و آله    -قال رسول اهللا    
    ورِ، مونٌ فِي الزَّبلْعـونٌ فِـي           اإلِنْجِيلِ، ملْعرَئِيلَ، مانِ جِبونٌ فِي لِسلْعونٌ فِي القُرْآنِ، ملْع

كننـدة   تـرك  «  1لِسانِ مِيكَائِيلَ، ملْعونٌ فِي لِسانِ اِسرَافِيلَ، ملْعونٌ فِي لِسانِ محمـدٍ؛          
، مـورد لعـن قـرار گرفتـه و بـه زبـان جبرئيـل و           در تورات و انجيل و زبور و قرآن        نماز
  ».معلون است -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم- و اسرافيل و محمديلميكائ

  اهل دوزخ   •

: ماسلَكَكُم فِي سقَرٍ ؟ قَالُوا : اَال تَسمعونَ اِلي جوابِ اَهلِ النَّارِ حِينَ سئِلُوا  : - عليه السالم-قال علي 
 كه وقتي از آنها دهيد دوزخ گوش فرا نمييا به پاسخ اهل آ «2لَم نَك مِنَ المصلِّينَ  ؛

    .»ما از نمازگزاران نبوديم: گويند  را گرفتار دوزخ ساخت؟ مي چه چيز شما:پرسند مي

  زناكار نماز و  تفاوت بي •

د و تارك نماز داني چرا زاني را كافر نمي: پرسيد  -عليه السالم-ده از حضرت امام صادقسع  
شارب ( شخص زناكار و شبيه آن چون« خ فرمودند ، حضرت در پاسدانيد را كافر مي

گردد بر  و آن لذّت غالب مياز جهت لذّتي كه در آن عمل است ) ...قمارباز و  ،خمر
كند مگر از  دهند؛ ولي تارك نماز، نماز را ترك نمي را انجام ميآن عمل  نفسشان،

برد   لذّت مي نيز هر زاني از عمل خوداعتنايي كردن به آن و جهت سبك شمردن و بي
ازترك نماز  تارك نمازي ، ولي هيچدهد  قصد لذّت آن عمل را انجام ميو به خاطر
    .نمايد مردن نماز، نماز را ترك ميسبك ش اين فقط به عنوانبرد؛ بنابر لذّت نمي

  3».آيد  وقتي نماز سبك شمرده شد كفر مي

                                                 
  .294الحكم الزاهره،ص - 1
  .190نهج البالغه ، خطبة  - 2
  .28،ص3وسائل الشيعه ،ج - 3
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  لعن بر بي نماز  •

 لعنت كن كـسي را  خدايا«  1 متَعمداً ؛  ه منْ تَرَك الصال   اللّهم العنْ  : -عليه السالم -قال علي    
  ».را ترك كند كه عمداً نماز

  سبك شمردن نماز) ج

عالقه  دليل ضعف عشق و بي اعتنايي، نشانه ايمان به خدا است و گذاري به نماز، ارزش
از عمر بهره وخير را  وند بركت وكه نماز را سبك بشمارد خداكسي . به معنويات است

 و شود دعاهايش مستجاب نمي رود، ، پاداش كارهاي او از بين ميددار مال او برمي و
در برزخ ، رود ذلت مخصوصي از دنيا مي تشنگي و گرسنگي ونگام مرگ، با احساس ه

  .شود  قيامت حساب سختي از او كشيده ميدر و چشد  فشار ميظلمت و شكنجه و

 غفلت از نماز •

لَّ  - اَقْبلَ اهللاُ هإذَا قَام الْعبد اِلَي الصال    : -سالمعليه ال -قال الصادق     جـزَّوهِـهِ فَـال    - عجهِ بِولَيع
وقتي «  2يزالُ مقْبِالً علَيهِ حتَّي يلْتَفِت ثَالثَ مرَّاتٍ فَإِذَا إلْتَفَت ثَالَثَ مرَّاتٍ اَعرَض عنْه ؛             

ه مـي       د ، خداوند متع   بنده به نماز ايستا    ه     ال بـه وي توجـ اش را از او قطـع       كنـد و توجـ
بحان در اين هنگام خداوند سـ     . كند تا موقعي كه سه مرتبه از ياد خدا غافل گردد           نمي

   ».نيز از او اعراض خواهد كرد
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  تحقير نماز  •

سبك  را زهركس نما « 1 ؛ هالَينَالُ شَفَاعتُنَا منْ استَخَف بِالصال      : -عليه السالم - قال الصادق  
  ».يافت دست نخواهد به شفاعت ما بشمارد،

  دزدترين مردم  •

 ُ تُلَـف كَمـا      ه فَصالتُ هاَسرَقَ النَّاسِ منْ سرِقَ مِنْ صالتِ       : - وسلم صلي هللا عليه و آله    -قال النبي    
خـاطر  بـه   (دزدترين مردم كسي اسـت كـه          « 2يلَف الثَّوب الخَلْقِ فَيضْرَب بِها وجهه ؛      

ون جامة مندرسي   ، همچ اني، نماز چنين انس   از نماز خود كم كند    )  و شتابزدگي  سرعت

    ».گردد اب مي، به صورت او پرتدر هم پيچيده شده

  بي توجهي به نماز  •

الصالةُ عِماد الِّدينَ ، فَمنْ تَرَك صـالتَه متَعمـداً      : - وسـلم صلي اهللا عليه و آله  -قال رسول اهللا     
قَد هدم دِينَه ، و منْ تَرَك أَوقَاتَها يدخُلُ الويلَ ، والويلُ وادٍ فِي جهنَّمِ كَمـا قَـالَ اهللاُ                    فَ

، نمـاز سـتون ديـن اسـت       «  3.» ويلٌ لِلْمصلِّينَ الَّذِينَ هم عنْ صالتِهِم ساهونَ        « :تَعالي
يق كه ديـنش را منهـدم كـرده اسـت     ق، به تحس كسي كه عمداً نمازش را ترك كند  پ
شود؛ و ويل چاهي اسـت       مي» ويل«وقتش به جا نياورد داخل      كسي كه نمازش را در      و

كه از نماز خويش غفلـت   است  ني  ويل براي نمازگزارا  « :فرمايد يم در جهنّم كه خداوند   
  .»دارند

                                                 
  .15،حديث270،ص3فروع كافي،ج - 1
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  نماز با عجله   •

« :  فَقَام لِحاجتِهِ يقُولُ اهللاُ تَبارك و تَعـالي          اِنَّ العبد إذَا عجلَ     : -عليه السالم -قال الصادق    
        وائِجدي اَنِّي اَنَا اَقْضي الحبع لَمعني كـه بنـده بـراي رفـع حاجـت خـود        زما « 1؛» اَما ي

كـه حاجـت او را      داند    من نمي  ي  هآيا بند  :فرمايد  عجله بخواند، خداوند مي    نمازش را با  

   .»كنم من برآورده مي

 از او  و، نگـاه كـرد      خوانـد  دي كه نمازش را به سرعت مي      به مر   -عليه السالم -رت علي حض 
الن وقت تـا بـه      از ف : خواني؟ مرد پاسخ داد    ز چه وقتي اين طور نماز مي       ا « :سؤال كرد 

 اسـت كـه     تو در پـيش خداونـد مثـل كالغـي         ) نماز خواندن ( امام فرمودند، مثَل  . حال
دين غيـر اي بـه   ، مـرده يبه ايـن حالـت بميـر     اگر تو چيند، از زمين دانه مي   ) بسرعت(

همانا كه دزدتـرين مـردم كـسي اسـت كـه از نمـازش        «:امام فرمودند. » پيامبر اسالم 
  2.»بدزدد

  لعنت خدا  •

ال تُضَيعوا صالتَكُم ، فَإِنَّ منْ ضَيع صالتَه حـشَرَه اهللاُ              : - وسلم  صلي اهللا عليه و آله     -قال النبي  
عهامانَ       م نَ ووفِرْع ونَ وقَار –      ماَخْزَاه اهللاُ و منَهلَع –          خِلَـهدلَـي اهللاِ اَنْ يقَّاً عكانَ ح و 

، به  نماز خودتان را ضايع نكنيد     «  3النَّار مع المنَافِقِينَ ، فَالْويلُ لِمنْ لَم يحافِظْ صالتَه ؛         
ون و فرعـون و     او را بـا قـار      - عزّوجـلّ  -، خداونـد    ركس نماز خويش را ضايع كند     حقيقت ه 

، و بـر خـدا الزم       ند و آنها را رسوا سازد     ، خداوند به آنان لعنت ك     كند هامان محشور مي  

                                                 
  . 24،ص3وسائل الشيعه ،ج - 1
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مواظبـت  ا را با منافقان به آتش داخل كند، پس واي بر كسي كه بـر نمـازش         است آنه 
   ».نكند

  كيفر سبك شمردن نماز

نان و مرداني   ز! پدر جان « : پرسيد - رسول اهللا  - بزرگوارش از پدر -سالم اهللا عليها  -فاطمة زهرا     
رند ، چه عواقبي را در پـيش        شما اعتنا هستند و نماز را سبك مي       كه نسبت به نماز بي    

ردان و زنـان  كس از م  هر! اي فاطمه جان    : فرمود -صلَّى اللّه علَيهِ و آلِهِ و سلَّم      -دارند؟ رسول خدا  
شش مـورد دردنيـا،     . سازد  را به پانزده بال مبتال مي      خداوند او ،  نمازش را سبك بشمارد   
، و سه مورد آنها در قبر و سه مورد در قيامت زماني كه از قبـر                 سه مورد در وقت مرگ    

  :خارج شود 

  :شود اما آن شش باليي كه دردنيا دامنگيرش مي) الف    

  .برد خداوند بركت را از عمرش مي •
  .برد خداوند بركت را از رزقش مي •
  .كند اش محو مي سيماي صالحين را از چهره -عزّوجلّ–خداوند  •
  .شود دهد، پاداش داده نمي هر عملي كه انجام مي •
  .رود دعايش به آسمان نمي •
 .اي از دعاي صالحين براي او نيست بهره •

  : اما آن سه باليي كه هنگام مرگ گرفتارش خواهد شد )ب     

  .رود ذليل از دنيا مي •
  .ر حال گرسنگي خواهد بودهنگام مرگ د •
  .تشنه از دنيا خواهد رفت، اگر چه آب همه نهرهاي دنيا را به او بدهند •
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  :شود  اما آن سه بالئي كه در قبر دامنگيرش مي )ج     

  .گمارد تا او را زجر دهد خداوند ملكي در قبر براي او مي •
  .قبرش براي او تنگ خواهد شد •
  .دگرفتار ظلمت و تاريكي قبر خواهد ش •

  :اما آن سه باليي كه در روز قيامت گرفتارش خواهد شد )  د  

خداوند ملكي را موكّل مي سازد كه او را با صورت بر روي زمين بكشد، در حـالي                   •
  .كنند كه خالئق تماشا مي

  .محاسبه اعمالش به سختي انجام ميشود •
 1».نگرد و براي اوست عذاب هميشگي نمي خدابه نظرلطف به او •
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  : چكيده
بي عالقگي به خود  چون نشان تعقيبات رهاكرد، نبايد بدون بدرقه و نماز را: تعقيبات    
تسبيحات حضرت زهرا از بهترين تعقيبات است كه از هزار . معبود است راز ونياز با و نماز

ن صلوات بر نيكا. سجده بعد از نماز شكرانه توفيق انجام نماز است. نماز مستحبي برتر است
پليدي، دعا و نوافل ازديگر تعقيبات مهم نماز به شمار  نفرين بر مظاهر شرك و لعن و و

  .آيند مي
مورد لعن كسي كه نماز را ترك كند . ايمان ترك نماز است فاصله بين كفر و:  ترك نماز    
   .شود  اهل دوزخ ميمه و در آخر گيرد ائمه قرار مي خداوند و نفرين فرشتگان، و و

حضرت علي  نشانه ضعف ايمان است و طبق فرمايش پيامبر اسالم و: ك شمردن نمازسب    
شده گرداني خداوند از نمازگزار موجب روي. دزدترين مردم است كاهل نماز، سالم العليهما

مستحق  ملعون خداست و هامان محشور شده و فرعون و ، باگيرد نمي  مورد شفاعت قرارو
  .عذاب چاه ويل
 بال در 6گردد،   بال مبتال مي15كسي كه نماز را سبك بشمارد به : فرمايند ميپيامبر اسالم 

   .هم در قيامت  بال3قبر و در  بال3در هنگام مرگ،   بال3دنيا، 
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  :هاي درس پرسش
  
  .عمل كرده است...........  به  بگويد هركس بعد از نماز تسبيحات حضزت زهرا را -1

  سفارش امام صادق   )                            ببهترين تعقيبات ) الف
  هرسه مورد) اهللا كثيرا                           د آيه واذكروا) ج
  چه هنگام دعا براي طلب رزق موثرتر است؟طابق روايات م -2

  پس از نماز وتيره) در قنوت نماز    د) پس از نماز صبح    ج)    بدر نماز شب )لف
  ؟ داند را چه مينتيجه سجده شكر  پاداش و خداوند  -3

  تشكر خدا ) د  حل شدن مشكالت  ) جبهشت جاودان    )  رحمت حق  ب)الف
  .....است سبك شمارندگان نماز را  خدا الزم بر بنا بر فرمايش پيامبر -4

  با منافقان به آتش داخل كند) در چاه ويل افكند                        ب) الف
  يشان را مستجاب نكندادع) زي كند                              دقطع رو) ج
  
  
  اي از چيست؟ لعن و نفرين در تعقيب نماز نشانه  صلوات و-5
  مطابق روايات دليل نبوت حضرت موسي چيست؟ -6
  .  عقوبت ترك نماز را بيان كنيد-7
  .عقوبت سبك شمردن نماز را توضيح دهيد  شش مورد از باليا و-8
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  درس دهم
  )2(متفرعات نماز

  هاي اساسي پرسش
  آثار آن چيست؟ به چه مفهوم است و حضور قلب داشتن در نماز

  درمان آن چيست؟ وچه عواملي باعث عدم حضور قلب در نماز مي شود؟
  

  حضور قلب در نماز) د

 حضور «ي هاي اساسي پذيرفته شدن نماز در نزد خداي متعال، مسأله يكي از شرط   
 باره وارد رو آيات و روايات فراواني در ايندر حين نماز است؛ از اين » پيدا كردنقلب 

كنند كه ميزان قبولي نماز، بستگي به ميزان  شده كه همه بر اين مطلب تصريح مي
هاي  انسان در نماز دارد و اين در حالي است كه متأسفانه بسياري از ما عبادت توجه

دهيم و به همين جهت است  پرتي كامل انجام مي سبدون حضور قلب و با حوا خود را
  .بينيم نواز آن را در خود نمي نوي و روحخوانيم، اما اثري از آثار مع مي كه يك عمر نماز

  
  اهميت و امكان حضور قلب

حضور قلب، نماز  نماز بي، قلب همين بس كه بدانيم در ضرورت تحصيل حضور  
اطن خود جدا شد و به صورت يك عمل ب حقيقي نيست و وقتي نماز از حقيقت و

روايات، براي نماز آمده، در چنين  روح در آمد، تمام ثمرات و فوايدي كه در آيات و بي
باره  اين احاديث فراواني در. بشود چه بسا موجب دوري از خدا هم نمازي وجود ندارد و

تگي به ميزان قبولي نماز، بس كنند كه شده كه همه بر اين مطلب تصريح ميوارد 
نماز مورد قبول واقع  ميزان حضور قلب در نماز دارد و به تناسب وجود حضور قلب،
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ليرفع له مِن صالتهِ نصفُها او   العبدنَّاِ: دنفرماي مي ـ عليه السالم ـامام صادق . شود مي
    1لبهِ؛قَلَ عليهِ بِقبما اَ لّاثلُثها او ربعها او خمسها و ما يرفع له اِ

باال برده  شود و  ربع يا خمسش باال برده مي ياثلث  يانا ازنماز انسان، نصفهما« 
  ».توجه قلبي داشته باشد  به آن آن مقدار از نماز كهشود مگر نمي

با نبودن حضور قلب نماز نيست؛ يعني  گر چه حضور قلب از شرايط صحت نماز   
و خالي  ي نمازي، قالبوليكن چنين. شود و از لحاظ فقهي اشكالي ندارد باطل نمي

معراجي خود را از دست  رود و اثر يعني باال نمي غير مقبول است،فضيلت و  بي
  .دهد مي
 

  قلب مراتب حضور
 گرچه درباره مراتب حضور قلب، سخنان بسياري از بزرگان اهل معرفت رسيده، ولي   

شمند آنان به ما به جهت مختصرگويي و ساده نويسي برآنيم تا با الهام از سخنان ارز
  .پنج مرتبه از مراتب حضور قلب بپردازيم ذكر

  مرتبه اول •
گويد و حمد و ثناي او  بداند كه با خداوند سخن مي شخص نمازگزار بايد اجماال    
 آناني است كه معاني اين مرتبه براي. كند توجه نمي كند، اگر چه به معاني الفاظ مي

 ـ قدس سره ـم شاه آبادي از قول مرحو قدس سره ــ خميني  دانند؛ حضرت امام نماز را نمي
  :كند نقل مي

 »نحوه، به اين صورت است كه يكي، قصيده در مدح كسي بگويد و به طفلي  ل اينثَم
كه اين  محضر او بخواند و به طفل بفهماندفهمد بدهد كه در  نمي كه معاني آن را

 ميداند خواند اجماالً را ميست، البته آن طفل كه قصيده ا قصيده در مدح اين شخص
  2».داند چه كيفيت آن را نمي كند، اگر ثناي ممدوح را مي
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  مرتبه دوم •
بداند كه چه   عالوه بر مرحله قبلي، به معاني كلمات و اذكار نيز توجه داشته باشد و

  :دنفرماي مي ـ عليه السالم ـامام صادق . گويد مي
ملّي رِن صينِتَكع يما ي اِ. فيهِماقولُ علمو بينَ اهللا ذَنص ينَهب و ليس إلّا غَرَف ؛فَنب1رَلَه   

شود  ميفارغ  گويد، از نماز كه بداند چه مي ز بخواند در صورتيكس دو ركعت نماهر« 
در . »بخشد مگر اينكه خداوند آنها را مي در حالي كه بين او و خداوند گناهي نيست،

 . تابع زبان است،اين مرحله، قلب

  سوم رتبهم •
 يد و ساير مفاهيم را بفهمـد و در حـال  حمِ اسرار عبادت و حقيقت اذكار و تسبيح و تَ

  .خواهد گويد و چه مي نها توجه كند تا خوب بداند چه مينماز به آ
 مرتبه چهارم •

ذاتش  طور كامل در باطن بايد اسرار و حقايق اذكار را بنمازگزار عالوه بر مراحل سابق،
 صورت است كه زبـان از قلـب   در اين.  كامل برسدرحله يقين و ايماننفوذ داده و به م

   .كند قلب چون به آن حقايق ايمان دارد،زبان را به اذكار وادار مي. كند پيروي مي
  مرتبه پنجم •

 ايـن   كـه بـه    رسـد   و حضور كامل مي    در اين مرحله، نماز گزار به مرتبه كشف و شهود         
كـه   اي  حضور قلب در عبادت؛ يعنـي مرحلـه  هگويند ن مرحله حضور قلب در معبود مي

چيـزي را جـز خـدا     كنـد،  الت حق را با چشم باطن مشاهده مـي  و صفات و كما  ءاسما
حتي به خودش و افعال و حركات و اذكارش نيز توجه نداشـته از سـخنگو و                  بيند، نمي

                                                 
  .72ثواب االعمال، ص  - 1
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سـالكين    البته در اين مرحله هم مراتبـي اسـت كـه نـسبت بـه               .سخن نيز غافل است   
  1. استمتفاوت

  

  و درمان آن عدم حضور قلب  عوامل

  عوامل دروني .1

   هرزگي قوه خيال) الف

آدمـي   .فرّار بودن، و هرزگي قوه خيال اسـت  پرتي، از اسباب محوري و اصلي حواس   
  . گيرد خيالش را به كار مي  ذهن وبه طور دائمداراي نيرويي است كه 

فعاليت كنـد و از  مرتّب   منظّم واگر ذهن انسان در مورد موضوعات كلي، به صورت   
شده اسـت، ولـي اگـر     اي بگيرد، در اين صورت تفكر و تعقّل حاصل يك مقدمه، نتيجه

چيـزي و از   ذهن انسان بدون هيچ مقدمه و نظمي در موضوعات جزئي، از چيـزي بـه  
ايجـاد   جايي به جايي پرواز كند و هيچ رابطه منطقي بين موضوعاتي كه در ذهن آمده        

 .     خيل صورت گرفته استنكند، ت

قوه خيال، فرّار و متحرك بودن آن است، چون اگر تفكر نباشـد،   هاي يكي از ويژگي   
) در طي چند لحظه، بدون هيچ ارتباطي با هـم (به ذهن انسان  هزاران خاطره و مسأله

ـ  آيـد  ل كـه از تعريـف آن بـر مـي    هاي قوه خيـا  ويژگي ديگر از .رسد مي ست كـه در  آن
  .نظمي خاصي برخوردار است كند و هم چنين از بي ات جزئي كار ميموضوع

                                                 
 امـام خمينـي،  : ك.دقت تأمل نموده و درصدد تحصيل آنها باشيم؛ براي اطالع بيـشتر ر   بهبر همه ماست كه در اين مراتب - 1
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  انواع خياالت در نماز      

 آيد، وجود  خيالي كه در ذيل ميخوانيم، تمام انواع چهارگانه تصورات نمازي كه مي رد

 .دارد، مگر كساني كه قوه خيال را كامال تربيت كرده و متمركز بـر نمـاز كـرده باشـند           
 ر م كار خيري است؛ مثال در اين تـصو كند، انجا  نماز به ذهن خطور مياهي آنچه درگ

است كه چگونه بعد از نماز سخنراني كند و يا با فالن بزرگ يا دوست، چگونه گفتگـو                  
 و يا انجام كار شرّي است، مثال در اين تصور است كه چگونه بر سر ديگري كاله .كند

 خيـال  آيـد، صـرف خيـال اسـت و آن يـا            يال م گاهي آنچه در خاطر و خي      ...بگذارد و 
دار شود تا بتواند گرسنگاني را سير        در خاطر خود بگذراند كه پول      (پسنديده است مثالً  

 در خاطر خـود لـذت   مثالً(و يا خيال فاسد مي باشد ...) برهنگاني را لباس بپوشاند و و
  )و چگونگي آن را بياورد و با آن دلخوش كند گناه

از اين چهار حالت خارج نيست، اگر چـه گـاهي در    آيد خيال ميپس آنچه كه در قوه 
ليكن در جهت كسب حـضور قلـب،        كند، و  فعاليت مي  نماز قوه خيال در امور پسنديده     

شود و از پرواز آن به امور مختلف، خـوب نگـه    خيال در امور پسنديده هم بايد كنترل
  .گردد داشته شود تا قلب يكسره متوجه خداوند

   ندرما   

 بيرون نمازتمرين در  -1 •

حفـظ قـوه خيـال و متمركـز كـردن آن             بايد در بيرون نماز، تمرين و ممارسـت در           
فكر و خيال خـود را بـه امـور     صورت گيرد، به اين صورت كه در ابتدا تمرين كنيم كه

جايي ديگر نرود كه اگر اين  خاصي تمركز بدهيم و دايماً مواظبت بنماييم كه خيال به
خود را ضبط و نگهـداري كنـيم    توانيم فكر و خيال  ادامه پيدا كند، آرام آرام ميكزتمر

  .كه هر كجا اراده كرديم حركت كند
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 خيال تغذيه قوه -2 •

قوه  بايد براي منظم كردن. باشد محتاج به تغذيه مناسب خود ميهر يك از قواي ما    
  ذكـر دايـم بـا توجـه و    خيال و جهت دادن به آن، از عوامل كنترل قوه خيال و گفتن

 از جمله امور پسنديده عبارتند از. متمركز كردن ذهن به امور پسنديده، استفاده كرد

 ياد خدا بودن؛ تمام كارها و اعمال خود را نيت و هدف خدايي دادن؛ تفكر در مـسائل 

 كسب اخالق حسنه و(و وظايف انساني و عملي ) مبدأ و معاد(علمي و مسائل اعتقادي  
؛ مراقبت بر احوال و رفتار خود كه چه مقـدار منطبـق بـا عقـل، شـرع و                    )نسانيرفتار ا 
خداوند است و هم چنين يادآوري گذرگاه بودن دنيا و مسافر بودن خود و دقّت  رضاي

هـا عوامـل كمـك     عجايب خلقت و آثار نظم و قدرت پروردگـار؛ همـه ايـن    و تعقّل به
  .خيال مي باشد كننده در كنترل قوه

  قوه خيال داخل نمازكنترل  -3 •

يعني تصميم ؛»بر مخالفت است تصميم«يال در نمازهاي كنترل قوه خ يكي از روش   
نمايد و هر وقت كنتـرل آن از   بگيرد كه خيال خود را متمركز در نماز و يا معاني نماز

 عمـده  اهر :فرمايـد   مي)ره( حضرت امام خميني. اراده انسان خارج شد دوباره برگرداند
آن، چنـان اسـت كـه انـسان در      و» عمل نمودن به خالف است«قوه خيالودن رام نم

را حبس در عمل نمايد و  وقت نماز خود را مهيا كند كه حفظ خيال در نماز كند و آن
 و در هـر يـك از        برگردانـد به مجرّد اين كه بخواهد از چنـگ انـسان فـرار كنـد آن را                 

باشد و از حـال آن  ) قوه خيال( ال آنحركات و سكنات و اذكار و اعمال نماز ملتفت ح
آيـد،    امر، كاري مشكل به نظـر مـي  در اول جستجو كند و نگذارد سر خود باشد و اين

  1.شود شود و ورزيده مي ماً رام ميحت ولي پس از مدتي عمل و دقت و عالج،
 

                                                 
 .44 آداب الصلوة، ص  -1
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    واسارت دنياپرستيترك دنيا -4 •

. برابر آن است ارت و فريفتگي دراز موانع مهم و اصلي حضور قلب، دنيا پرستي و اس   
اند، مسأله دنيادوستي را يكي از       غالب انديشمنداني كه درباره اهميت نماز كتاب نوشته       

 بـه  دنيا مطرح شده  و نظرياتي كه دربارهءآرا. اند انع حضور قلب بر شمردهوترين م مهم
  :شود  تقسيم ميسه دستهطور كلي به 

  
   ترك اصل دنيا •
گيري  هاي دنيايي دور شويم و با كناره       اند كه بايد از تمام موهبت      قيدهبر اين ع   برخي  
اجتماع بشري، فقط به عبادت خدا بپردازيم، چرا كه دنيا و متعلقـات آن را موجـب                  از

با اين طرز تفكر، عبادت و خداپرسـتي، منـافي بـا    . پندارند و گمراهي بشر مي بدبختي
د دنيا را انتخاب كرد و يا آخرت را و جمع بين گردد و لذا، يا باي تلقي مي زندگي كردن

  .ممكن نخواهد شد اين دو
   ديدگاه اسالم      

... كار و تـالش و عـدم همـسر گزينـي و     اسالم شديداً با رهبانيت، دوري از دنيا، ترك 
ال رهبانية : دنفرماي مي ـ   وسلماهللا عليه و آله ـ صلّيمخالف است، از همين جهت، پيغمبر اسالم 

 ».در اسالم نيست) ترك دنيا(رهبانيت «  1في االِسالم؛

، وارد اسالم شد،  رهبانيت و جدايي دين از زندگي، از مذاهب مسيحي و بودايي           تفكر   
مخـالف  ... كنند كه اسالم با دنيا و كار كردن، تالش و  جهت بعضي تصور مي به همين

... ، استراحت كـردن، ازدواج و     زندگي در دنيا يعني كار كردن، خوردن، آشاميدن        .است
 زمـين، خورشـيد،   كه آفريدگار همه موجـودات از قبيـل  ممكن است خداوندي  چگونه

   خود انسان است، ما را از استفاده و توجه به آنها نهي نمايد؟ حيوانات و حتي

                                                 
 .عن الرهبانيه ، باب النهي15بحاراالنوار، ج  - 1



133             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

ـ  وسلمصلّي اهللا عليه و آله ـپيغمبر اسالم  ـ هالعباد: دنمي فرماي   س  ونَ جـزءافـضَلُها بع  طلـب  

 ».باشد ها، كار و تالش مي بهترين عبادت عبادت هفتاد جزء دارد كه«  1الحاللِ؛

انـا لنُحِـب   :  -ـ عليه الـسالم يعفُور قالَ قلت ألبي عبدِاهللاِ  ابن اَبي  :در روايت ديگر آمده  
اِخواني و  و انيلُتصنع بِها ماذا؟ قلت اَتزَوج مِنها و اَحج و انفقُ عيالي «: لي الدنيا فقالَ
  خدمت : گويد ابن ابي يعفور مي «  2؛هِليس هذا مِنَ الدنيا، هذا منِ اآلخرَ: اَتصدقُ قالَ
ـ  ـامام صادق  با امـوال دنيـا   : ددنفرمو. داريم دوست ميما دنيا را : عرض كردم عليه السالم 

ام  براي خانواده روم،   كنم، به حج مي    به وسيله آنها ازدواج مي    : ض كردم كني؟ عر  چه مي 
اين دنيا  : ددنفرمو. دهم كنم و در راه خدا صدقه مي       كنم، به برادرانم كمك مي     خرج مي 
گردد كه اصل دنيا مـذموم        از اين روايت به روشني معلوم مي       .»آخرت است  يننيست، ا 
كننـد كـه بـا     ب وارد شده كه همه آنها سـفارش مـي  روايات ديگري در اين با و نيست

كـه اصـل دنيـا و    نتيجـه آن . هينه از دنيا، انزوا و رهبانيت را رها سـازيد ب استفاده كردن
آن، نه تنها منافات با دينداري و عبادت خدا ندارد، بلكه همان طور كـه ذكـر    توجه به
   .استها  بهترين عبادت شد، از
  ترك محبت دنيا •

 مذموم دانـسته  عالقه به دنيا را به طور مطلق  معتقدند كه اسالم، محبت وگروه دوم  
داننـد، در    را مـردود مـي    ...  و هـا  اموال، خـوراكي   و از همين جهت عالقه به زن، فرزند،       

  .كنند باره به آيات و روايات استناد مي اين
 

  ديدگاه اسالم

كه اسالم نه تنهـا آن را        اگر منظور از محبت، عالقه و ارتباط عاطفي و غريزي است              
كرده و آن غرايز و تمـايالت را   ترين ديدگاه، آن را تفسير انهبين نفي نكرده، بلكه با واقع
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بـه دنيـا و عالقـه بـه آن، قابـل       از نظر اسالم تمايل. جزء سرشت آدميان دانسته است
حسب ضرورت و نياز در  كسب نيست، بلكه از امور فطري و غريزي است كه خداوند بر

 خداونـد در . بـود   نخواهـد درون ما نهاده است كه بدون آنها به كمال رسيدن، ممكـن 
ازواجـاً لِتـسكنُوا اليهـا و     و من آياتهِ اَن خلقَ لكم من انفسكُم: فرمايد كريم مي قرآن

1؛ه و رحمهجعلَ بينكم مود  
بـراي شـما    هاي حق اين است كه از جـنس خـود شـما، همـسراني     از جمله نشانه «  

بـا  . »قـرار داد  الفت و مهربانيآفريده كه در كنار آنها آرامش بيابيد و ميان شما و آنها 
تنهـا مـذمت    توان فهميد، زن و عالقه به آن، كه از مظاهر دنيا است، نه كمي دقّت مي

 .آرامش مردان شمرده شده است نشده، بلكه فلسفه وجودي آن، تسكين و 

ـ  در روايت ديگر از امام صادق     اليحب جمع المالِ الخيرَفي من:  استآمده ـ عليه السالم 
خيـر و خـوبي نيـست،    «  2رحمه؛ من حاللٍ، يكُف بهِ وجهه و يقضي به دينَه و يصِلُ بهِ

كه تحصيل مال حالل را دوست ندارد تا بدين وسيله آبرويش را حفظ كند و  در كسي
  » .نمايد و صله رحم به جا آورد دينش را ادا

نيا بلكه عالقه به دنيا را كـه از  تنها د گردد كه اسالم نه از امثال اين روايات معلوم مي  
نمايد و از بين بردن عاليق فطـري را،          روي غرايز مادي در درون انسان است، تأييد مي        

  .داند د دانسته و برخالف تكامل آدمي ميمردو
  

  ترك دنيا پرستي •

و محبـوب واقعـي      آنچه اسالم بدان معتقد است، ترك پرستش دنيا و كمال مطلوب             
اشاره بـه ايـن    تمام آيات و رواياتي كه در مذمت حب به دنيا آمده،. تندانستن آن اس

                                                 
 .20، آيه )30(روم  - 1
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» اسارت دنيا ودنياپرستي  «گردد، همين   حضور قلب در نماز مي     قسم دارند و آنچه مانع    
اهل دنيـا، مـسافر    ر قرآن كريم و روايات اهل بيت، دنيا، ناپايدار و محل گذر ود. است

ي از آيات آمده كـه  رخيز در بن ل انكار است وين واقعيتي غير قابا و معرفي شده است
   .كمال مطلوب بشرينه نهايت  ت رسيدن به هدف،جه اي است وسيله دنيا

   حواس ظاهري)  ب

قلب و ذهـن   ، متوجه شدن به امور خارجي است، چرا كهپرتي يكي از عوامل حواس    
هاي  صورت نهاريزند و به واسطه آ     ضي هستند كه اين پنج حس به آن مي        به منزله حو  

 شود، به طوري كه به واسطه ديدن تصويري يا شنيدن صـدايي  معاني بر قلب وارد مي

اگـر در   . كنـد  شود و قلب را مـشغول خـود مـي          چندين صورت خيالي بر ذهن وارد مي      
نماز، گوش آدمي چيزي را بشنود يـا چـشم چيـزي را ببينـد، حـواس و ذهـن        هنگام

توجه بـه او غافـل      گردد و از خدا و        يا تصوير مي   )مسموع(شنيدني   نمازگزار متوجه آن  
هاي زيادي در ذهن او نقش بندد و تـا   شنيدن يك كلمه، خاطره گردد و چه بسا با مي

 .بدارد آخر نماز او را مشغول

  درمان

  :گردد بيان مي هاي مختلف عالج آن در از بين بردن اين اسباب است كه به صورت   
 
  چشم بستن -1 •

ها در  شود، بستن چشم مشاهده مي هاي معمولي كه در ميان مردم بيشتر هيكي از را   
امر البتـه بـراي كـساني     حين نماز است تا تمركز حواس بيشتري حاصل كنند كه اين

سـجده، آن تمركـز    ها در نماز و با نگاه به محـل       توانند بدون بستن چشم    است كه نمي  
با نگاه كردن  ها در نماز و بستن چشمتواند با ن زم را كسب كنند و گرنه كسي كه ميال

  .نبندد ها را ا جمع كند، بهتر است كه چشمبه محل سجده، حواس خود ر
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  انتخاب مكان خلوت و تاريك -2 •

جلب نكند، بايد مكان خلوت و بي سـر   نمازگزار براي اين كه هيچ چيز او را به خود   
كـاني كـه عكـس، تلويزيـون و     م  درو صدا، بي منظره و تاريكي را انتخاب كنـد؛ مـثالً  

قلب در چنـين مكـاني    نباشد كه مسلماً تحصيل حضور... راديوي روشني، زن و بچه و
پرتـي در آنجـا    حـواس  چون زمينه. باشد مي... مكان شلوغ، پر رفت و آمد وتر از  راحت

  .كمتر است

  تئوسواس در قرا) پ

است، لذا موانع اين » داجدايي كامل از غير خ«مقام  هدف اصلي از عبادت، تحصيل   
ت اسـت  ئس داشتن در قرااز اين موانع، توجه زياد و وسوا يكي .راه، بايد برداشته شود

باطن و حقيقت نماز به ظاهر توجه كند و به جاي توجه  شود نمازگزار از كه موجب مي
هـا مـشغول    قلب بـه الفـاظ و چگـونگي تلفـظ آن     كردن به معاني نماز و كسب حضور

ليكن شـرط صـوري اسـت و        نماز است، و   ت، از شرايط صحت   ئه رعايت قرا  چگردد، اگر 
اين كه . زياد به ظاهر، بايد پرهيز كرد بايد در حد تكليف آن را انجام داد و نيز از توجه

تمركز حواس كامل پيدا كننـد، اشـتباه اسـت،           ت،ئواسطه حفظ قرا  خواهند ب  ي مي رخب
نيست، بلكه هدف، توجه كامل قلب به        ت، كافي نيست، ثانياً هدف    ئچون حواس در قرا   

از اغيار، گرفتار اداي كلمـات       خداست و چنين شخصي، به جاي توجه به خدا و بريدن          
  .شود از مخرجشان مي

  درمان

  و باطن نماز آشنايي به ظاهر -1 •

باشـند و   عبادت مـي   نماز وت و امثال آن، از احكام ظاهريئرابايد بداند كه رعايت ق   
ه كرد و حضور قلب و تخليـه بايد در حدقلـب از اغيـار از     اعتدال و تكليف به آنها توج
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كه هرچه توجـه   كند قت نماز با وجود آن معنا پيدا مي نماز است و حقيشرايط باطني
برخالف ظاهر آن،    تر خواهد شد، چرا كه باطن نماز       به اين معنا زيادتر باشد، نماز كامل      

ـ  شود كه فرق نماز امير المـؤمنين         بايد دانسته . محدود به حدي نيست    مـا در    زنمـا  اب
  .حضرت تر آن ت كاملئقرا و» و ال الضالّين«باشد نه به مد  يحضور قلب به خدا م

  
  همانند سازي با الگوهاي ديني -2 •

نمازگزار، متوجه شود كه دچار وسواس شده يا خير، بهتر است عمل خود  براي اين كه
يـا   د كه آيا مبتال به مرض وسواس است از آنها سؤال كنعرضه كند و را بر علما و فقها

بيند  براي مريض مشكل است، بلكه چه بسا خود را عادي مي           خير؟ چون كشف مرض،   
لذا وقتي از علما در      .برد د و از عمل آنها رنج مي      كن مباالتي مي  بيو ديگران را متّهم به      

مقـداري مـشكل     خبر شـود، مورد حال خود سوال كند و از نظر آنها نسبت به خود با
آنها هم مثـل او   باالتر اين كه، به عمل خود علما نگاه كند و ببيند كه. حل خواهد شد

بـرخالف   اين قدر حساسيت دارند يا عملشان بر خالف او است؟ اگـر عملكـرد علمـا را               
  .پس بايد بداند كه يقيناً دچار وسواس شده استخود يافت،

  زدگي شتاب تندخواني و •

خـواني   سريع پرتي، تندخواني و تعجيل در اتمام نماز است، كه علت          ات حواس از موجب 
تكليـف   چرا كه چنين افرادي، نماز را فقـط بـراي رفـع           . هم، عدم اهتمام به نماز است     

 دهنـد و در نتيجـه احـساس    ميلي عبادت را انجـام مـي   خوانند، لذا با كراهت و بي مي

  .كنند خستگي مي
اي در  چند لحظـه  كهكذايي است و از اين شدن نزد محبوب انگيزه تندخواني، حاضر   

تـر   چه سريع خواهد هر برد و مي نزد كسي كه قلبش متوجه او نيست ايستاده، رنج مي
  . به طرف كسي يا كاري كه دوست دارد پرواز كند
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باشـد و از ايـن حـضور راضـي باشـد، لزومـي بـراي         اگر كسي قلبش متوجـه خـدا     
در محضر كسي است كه بايد باشد، لذا تمـام   نماز نمي بيند، چونتندخواني و فرار از 

  .حواسش را متمركز به محبوب واقعي مي نمايد

  گناه) ت

مانع حضور قلب  طوركه نماز، عامل بازدارنده از گناه است، فحشا و منكرات نيز همان   
 و منكـر  فحـشا  كسي كـه اهـل  . نماز و گناه رابطه متقابل و متضاد دارند. در نماز است

را در  كه گنـاه اثـر منفـي خـود     حضور قلب در نماز را ندارد، چرااست، توفيق تحصيل
 گذارد و از طرفي نماز به ميزان حـضور قلـب در آن، بازدارنـده از معـصيت و     نماز مي

  :باشد و اين كه خداوند در قرآن كريم فرموده است بزهكاري مي
  » دارد نماز انسان را از فحشا و منكر باز مي «  عنِ الفحشاء و المنكَرِ؛ اِنّ الصلوة تَنهي
حضور قلب را اراده كرده است، چرا كه حضور قلب يعنـي حاضـر شـدن     مسلمًا نماز با

كـار نـزد    هاست و قلـب آدم فاسـق، فـاجر و گنـاه     مبدأ پاكي قلب در محضر خدا كه
در معاصـي غـرق باشـد و هـم در     آدمـي هـم    معاصي است نه خدا؛ ممكن نيست دل

در شـهوات و معاصـي اسـت، حـقّ      شود كـسي كـه غـرق    با دقت معلوم مي. اتعنويم
 :فرمايد خداوند مي كند و به همين جهت است كه معنويات و نماز را ضايع مي

   1الشّهواتِ فسوف يلقَونَ غَياً؛  و اتّبعواهفَخَلف من بعدهِم خلف اضاعوا الصلو
ضايع كردند و از  ست، قومي شدند كه نماز راپس جانشينان اين جمعيت پاك و خداپر

  .شهوات پيروي كردند و به دنبال آن به گمراهي افتادند

                                                 
  .59آيه ) 19(مريم  - 1
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مـسلماً  . كه با خدا بودن، منافات با اسارت در شهوات و گناه و آلودگي دارد نتيجه آن 
ه او          كه به گناه عادت كرده و انس گرفته نمي         روح و قلبي   تواند قبله خدا و محـل توجـ

 .باشد

  درمان

  با علل فساد و گناه مبارزه كنيم -1 •

خواهيم گنـاه    اگر مي . و ترس ) منفعت(اي نفساني   جهل، هو  ريشه گناه عبارت است از    
بايد در مرحله اول، گناه را بشناسيم و بـدانيم كـه چـه     از صفحه زندگي ما پاك شود،

ر مرحلـه  آلودگي روح آدمي و اجتماع بشري است و د چيزهايي گناه و موجب فساد و
خود و بشر توجه كنيم و آثار منفـي آنهـا را بـا     دوم به نقش مخرّب گناهان در زندگي

  .دقّت درك كنيم
  

  ترك گناه كمك گيريم از القائات جهت -2 •

هـستيم پـس    براي اين منظـور بايـد بـه قلـب خـود تفهـيم كنـيم، اگـر نمـاز خـوان          
همراهي  چراني، شراب و چشمخوانيم، پس چرا زنا،  كالهبرداري براي چه؟ اگر نماز مي

القائـات   ؟ و با توجه به جنبه منفي گناه، از گذشته خود توبه كنـيم و بـا  ...با دوست بد
  .را در خود زنده كنيم... مثبت، اميد به خوب شدن و عوض شدن و 

 
  نماز در ترك گناهان كمك بگيريم از خود -3 •

 همت خود را متوجه ترك گنـاه  و به هيچ وجه نماز را ترك نكنيم، بلكه همواره عزم   
كه گنـاه و    جا توجه كنيم و از آن     كنيم و در هنگام نماز به خلوص و حضور قلب بيشتر          

كسب حضور قلب و خالي كردن قلب  نماز رابطه متقابل دارند، به موازات ترك گناه به
 قلب تفهيم را به» گناه منافات دارد نماز با توجه، با«از اغيار بپردازيم و اين مطلب كه 

  .گيرد حق تعالي قرار نمي كنيم و با خود تكرار كنيم كه قلب پر گناه آشيانه
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  چشم چراني) ث

شـود   را ندارد و به هر طرفي خيره مي چشم چران كسي است كه كنترل چشم خود   
به صورت عادت در آمده اسـت كـه    و چه بسا نگهداري چشم از اختيار او خارج شده و

چراني قبـل از اينكـه بـراي ديگـران مزاحمـت و              چشم .آيد ظر مي ترك آن مشكل به ن    
اضـطراب، عـدم    ناراحتي ايجاد كند، براي خود شخص مضرّ است و موجـب آشـفتگي،  

خداوند  .گردد اعتماد به نفس، بي حالي و رخوت نسبت به معنويات، مخصوصاً نماز مي
قُـل   :مـوده اسـت   آن جـا كـه فر     . چراني نهي نموده است    سبحان زن و مرد را از چشم      
 به مردان بگو ؛...اَبصارِهنَّ و قُل لِلمؤمِناتِ يغضُضنَ مِن... للمؤمنينَ يغُضّوا مِن ابصارِهِم

بــه زنــان مؤمنــه بگــو ديــدگان خــويش را فــرو .. . ديــدگان خــود را فــرو خواباننــد و
كسي كه معتاد به چشم چراني شـد، فكـر و خيـال و قلـبش مـشغول ديـده                    .خوابانند

گردد و هنگام عبادت، قـوه خيـالش بـا     آشفته و ذهنش مشوش مي و روحششود  مي
كنـد كـه بـا چـشم خـود           هـايي پـرواز مـي       آيد و به شاخه    اين آشفتگي به پرواز در مي     

  .مشاهده كرده است
  درمان  

  كنترل چشم در همه حال     •

دا شـود،  هنگام نماز متمركز بـه خـ   اگر در بيرون از نماز چشم آزاد بود، محال است   
آزاد است؛ يعنـي هـر چـه چـشم      اگر در بيرون نماز چشم فرّار بود، در هنگام نماز هم

و كنترل حـواس در      پس حفظ . شود ضبط كرده و ذخيره كرده، هنگام نماز مزاحم مي        
  . نماز منوط به حفظ و كنترل چشم در بيرون از نماز است

واند هنگام عبادت به طرف است كسي كه عادت به نگاه پراكني كرده، بت چگونه ممكن
كند؟ قلبي كه آشفته محبوب پنداري است، چگونه معشوق واقعي  محبوب واقعي پرواز

   بيند؟ را مي
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  ها مي كني به جـهاني گـشت،نـماز و دل بيرون تـو درون
  خواني؟ مي  نماز    نĤيد شرم را  پريشان   حالتي  اين چنين

  عوامل بيروني. 2

عالوه بر عوامل دروني و فردي، عوامل  تي و روحي آدميان،گيري نظام شخصي در شكل
 اسالم به آن توجه كـرده  گراي واقع بيروني نيز مؤثر است و اين واقعيتي است كه دين

از . ذيري از عوامـل بيرونـي اسـت       پـ ها دايماً دستخوش تأثير    انسان كه روح    است، چرا 
  .شمرد توان بر يرا م مجلس گناه و محيط فاسد عوامل بيروني، دوست فاسد،

  دوست فاسد) الف

كـه   چراگـذارد،  منفـي در آدمـي مـي    همنشيني و مصاحبت با دوسـت فاسـق، اثـرات   
ايـن واقعيتـي غيـر     شخصيت انسان بستگي به شخصيت دوست و همنـشين او دارد و 

 :به آن اشاره كرد است ـ عليه السالم ـقابل انكار است كه امام صادق 

 .»آدمي بستگي به نوع دين دوست او دارد دين«  1المرء علي دينِ خليلهِ؛

 »كه تو كيستي تو اول بگو با كيان دوستي پس آن بگويم«

شـود و   آن مـي  انگـاري در  ، موجـب تـرك نمـاز يـا سـهل     همنشيني با تـارك نمـاز     
نقـش   گـذارد، انتخـاب دوسـت خـوب،     طوركه دوست بد، اثر منفي در انسان مي همان

 شيني با كساني كه اهل حضور قلب هستند، زمينه را برايهمن. سازنده در آدمي دارد

 .كند تحصيل حضور قلب آماده مي

                                                 
 .375، ص 2اصول كافي، ج  - 1
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  مجلس و محيط فاسد) ب

كند و جو    جو روحي انسان را فاسد مي     ... خانواده، اجتماع و   مجلس گناه و محيط فاسد    
 از به ميزان تأثيرپـذيري . برد را براي رشد معنويات از بين مي روحي فاسد، زمينه الزم

   .شود فاسد، معنويات ضعيف مي مجلس گناه و محيط
ـ به همين جهت است كه امام صادق  ال ينبغي لِلمؤمنِ اَن يجلس  :فرمايد مي ـ عليه السالم 
  1تَغييِره؛ مجلساً يعصي اهللا فيه و ال يقدر علي

شود و قادر بـر تغييـر    مجلسي كه معصيت خدا در آن مي شايسته نيست، مؤمن، در« 
گناهكـاران، روان آدمـي را بيمـار نمـوده و اسـارت       مجالـست بـا  . »آن نيست، بنشيند

 .كند آشفته مي بخشد و ذهن را نفساني را شدت مي

ماهواره بنشيند و  چگونه ممكن است كسي در مجلس فساد، پاي فيلم مخرّب ويدئو و
 تـصاوير  هـا بـه تماشـاي    بعد در محضر خدا حاضر گردد؟ چگونه ممكن اسـت چـشم  

در نماز مزاحمت ايجاد نكند؟ چگونه خـدا در قلبـي كـه     بپردازند و خاطره آنهامبتذل 
  كند، جا دارد؟ غير خدا حكومت مي

  يجسمانموانع ) پ     

خدا حاضـر شـود، بايـستي     نمازگزار براي اين كه بتواند با سكون و طمأنينه در محضر
برداشته شود، پرخوري، كثـرت   بايدتمام موانع را از سر راه بردارد، از جمله موانعي كه 
  .خواب، جلوگيري از بول، كسالت و خستگي، است

 
  پرخوري •

نيـز   پرخوري عالوه بر مضرات جسمي و فيزيولـوژيكي داراي مـضرّات روحـي و روانـي    
 .هاي روحي آن، مانع بودن از قلب در نماز است هست كه از جمله ناراحتي

                                                 
  .374، ص 2اصول كافي، ج  - 1
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حالي موجب  لت در عبادت و كسالت و بيالي و كساح  بيش از حد، موجب بي پرخوري
  .گردد نماز مي پرتي در حواس

ـ  و در روايتي از رسول اكرم  من تعود كثرةَ الطّعام و الـشّرابِ   :داريم كه ـ صلّي اهللا عليه و آله 
شود كس زيادي خوردن و آشاميدن عادت او شود قلبش سياه ميهر « 1  قسي قلبه«. 

  پرخوابي •

تحـصيل حـضور    نوع مريضي است كه مبتال به آن نه تنها توفيـق پرخوابي هم يك    
آن، جـسم را     پرخـوابي و اعتيـاد بـه      . شـود  كند، بلكه تارك نماز هم مي      قلب پيدا نمي  

سلب  حال مي كند و موجب ضعيف شدن اراده مي گردد و اعتماد به نفس از آدمي                بي
 دهد، چنـين شان مي معنويات عكس العمل منفي ندر نتيجه آدمي در مقابل، مي شود

شخصي در نماز با حالت خواب آلود روبه رو مي شود و هنگام بيدار شدن از خواب، به                  
بر مي خيزد و به علت اسارت خواب، با بـي حـالي وضـو مـي گيـرد و طـوري        سختي

خواب از سرش نپرد و در هنگام نماز در فكر خواب اسـت و بـا    صورت را مي شويد كه
كنـد، چـرا كـه محبـوبش      ته، به طرف رختخواب پرواز مـي شكس اتمام نماز دستِ و پا

  . خواب است و نماز مزاحم بود
ـ  ـ عليه السالمايتي از حضرت عيسي رودر در اين مورد   يا بنـي اسـرائيل ال    :ه استآمد ـ

الـصالة و مـن اقـلَّ     تكثُروا االَكلَ فانّه من اكثرَ االكلَ اكثرَ النَوم و من اكثرَ النوم اقـلّ 
منَ الغافلينالص 2الة كُتب 

زياد خوردن بـسيار   اي بني اسرائيل در خوردن زياده روي نكنيد كه همانا محصول«  
آن گـاه در   خوابيدن است و هر كس بسيار بخوابد نماز و عبادتش كـم خواهـد بـود و   

  .»زمره غافالن به شمار خواهد آمد
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  كسالت و خستگي •

ه ابتدا بايد خستگي و خواب آلودگي را برطـرف  در حال كسالت خواند بلك نماز را نبايد
  . نماز ايستاد كرد، آن گاه به

ـ امام باقر  ال تقُم الـي الـصلوة   :  در اين زمينه حديثي دارند كه مي فرماينـد  ـ عليه السالم 
   1النّفاق؛ متكاسالً و ال متناعساً و ال متثاقالً فانّها من خللِ

نه به نماز نايستيد، چرا كه اينها از عالمـات نفـاق   كاهال ،گي خواب آلود وبا بي حالي  «
حضور او حاضر و قلبش متوجـه   ايستد، بايد درخدا مي كه در مقابليعني كسي. »است

  .او باشد
  

  جلوگيري از بول •

پرتي جلوگيري از بول است كه فشار حاصل از جلوگيري، موجـب             از عوامل حواس      
 تمركز حواس و قلب آدمي در نماز مـي  جسمي و به دنبال آن موجب عدم عدم تعادل

  . شود
ـ   ـامام صادق  الّذي   لحاقنٍ و ال لحاقبٍ و لحازقٍ و الحاقِنُهال صلو  :مي فرمايد عليه الـسالم 

   2قُ الّذي ضَغَظَه الخف؛زبهِ البولُ و الحاقب الّذي بهِ الغائطُ و الحا
ي است كه بـول بـه او   نيست و حاقن، كس كاملحازق   ونماز شخص حاقن و حاقب  «

است فشار مي آورد و حازق، كسي  ، كسي است كه غائط به او فشار مي آورد و حاقب
است كه قبل از اقامـه نمـاز، بـه      پس بر نمازگزاران الزم.»دهد كه جوراب او را آزار مي
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پرتـي در نمـاز    موجـب حـواس   تخليه كامل خود از بول و غائط بپردازند تا ايـن موانـع  
  .نگردند

   غير واجباحكام فقهي و ظاهريعدم توجه به )   ت  

انجام دادن مكروهات همانند با سـر و ريـش و           ترك مستحبات و   پرتي از عوامل حواس  
به اطراف توجه كردن، پوشيدن لبـاس        لباس و اعضاي بدن بازي كردن، خاراندن بدن،       

 گـذاردن  نگاه كردن به آسـمان،  و جوراب تنگ به پا كردن، خميازه كشيدن اختياري،
... مقابل در باز ايستادن و دست به كمر، فشار دادن بند انگشتها، مقابل آتش ايستادن،

  .است
پرتي  شود، و ليكن موجب حواس     نمي انجام دادن اين امور، اگر چه موجب بطالن نماز        

كه ترك اين امور چه ربطـي بـه    شايد سؤال شود .و عدم حضور قلب در نماز مي شود
  :گوييم  امري باطني است؟ در پاسخ ميحضور قلب دارد كه

شود، لـذا بـراي تحـصيل       ميحواس آدمي با كوچكترين حركت و عمل اضافي، مشغول          
 .رعايت اين امور الزم است حضور قلب،

 فعليـك   هاذا قُمـت فـي الـصلو       : اسـت  روايت شده  ـ ـ عليه السالم   باره از امام باقر      ر اين د
 فانّما لك ،لوباالقبالِ علي صالتكمنَ الصـث فيهـا      ماهو ال تعب عليه بقلبـك اقبلت

  1نفسك و ال تتثاءب و ال تمطَّ؛ بيدك و ال برأسك و ال بلحيتك و ال تحدث
هرگاه به نماز ايستادي كامال متوجه نمازت باش، چون آن مقـدار از نمـازت كـه بـا                   « 

يش خود بـازي مكـن و   باشد، براي تو مفيد خواهد بود، در نماز با دست، سر و ر توجه
  .»حديث نفس مكن و در هنگام نماز، دهن دره مكن و قامت كشي نكن در دل،

  
   بيهوده گويي)     ج
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 گـو،  بيهوده. گويي و پرگويي در بيرون از نماز است يكي از موانع حضور قلب، بيهوده   

 عقـل   كسي است كه مواظبت بر زبان خود ندارد و زبان را بدون موافقت قلب، ايمان و               
چنين شخصي هيچ مالك و معياري براي سخن گفتن نـدارد و  . آورد حركت در مي به

  .نمايد پديد آمد، بدون تعقّل، مطرح مي هر چه در ذهن

ال تكثُروا الكَالم في غيـرِ ذكـرِ اهللا فـانّ الّـذين               :دنـ مي فرماي  ـ ـ عليه السالم  امام صادق   
   1قلوبهم و لكن ال يعلَمون؛ذكراهللاِ قاسيةٌ  يكثُرونَ الكالم في غيرِ

ذكر خـدا پـر حرفـي     در غير ذكر خدا، زياد سخن نگوييد به راستي آنان كه در غير« 
  .»دانند شود، ليكن خودشان نمي ت و قسي ميدلهايشان سخ كنند،

ـ    عارف رباني و فيلسوف بزرگ عالمه طباطبايي  از  مـن «: فرمـوده اسـت   ــ رحمـة اهللا عليـه 
چهل شبانه روز سكوت اختيار كنيـد و جـز          . ايي را مشاهده كرده ام    سكوت آثار گرانبه  

موارد الزم سخن نگوييد و به فكر و ذكـر خـدا مـشغول باشـيد تـا برايتـان صـفا و         در
  .حاصل شود نورانيت

  
  خودنمايي)      چ

ريا اسـت كـه آفـت بزرگـي      اخالص از شرايط قلبيه مهم نماز است و نقطه مقابلش   
كردن قلب از اغيـار و    يعني حاضر بودن قلب در محضر خدا و خاليحضور قلب .است

خدا و از طرف ديگر، ريا يعني        اخالص يعني خالص كردن نيت و پاك كردن آن از غير          
حال، من و شما كه نماز ميخوانيم و در ذهن خود غير او را              . غير خدا را در نيت آوردن     

آن را در قلبمان مي گذرانيم،  گونگيقصد مي كنيم و توجه مردم و تظاهر به نماز و چ
  چگونه قلب خود را حاضر در محضر خدا ببينيم؟ 
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كه در صورت ريا و نبودن اخالص، قلب متوجه غير خداسـت و در ايـن    واضح است پر
  .معناست؛ بله، قلب حاضر است، اما در محضر اغيار هنگام، حضور قلب بي

 
  معيار تشخيص ريا

  خالص، از غير آن، بايد به مالكها و معيارهايي كه گفتهتشخيص عبادت وعمل  براي   
كنيم، چرا كه فهميدن و تشخيص وجود ريا مشكل است وچه بسا شخص   شده رجوع

ـ    عملش رياكارانـه اسـت؛ از ايـن رو امـام صـادق       رياكار متوجه نيست كه  ــ عليـه الـسالم 
ـ  :تعيين كرده است، آن جا كه مـي فرمايـد   معياري براي تشخيص ريا الثُ عالمـاتٍ  ث

النّاس و يكسلُ اذا كان وحده و يحب اَن يحمـد مـن جميـعِ     ينشطُ اذا رأي: للمرائي
   1اُموره؛

  :براي ريا كننده سه عالمت است« 
 .مردم با نشاط اعمال را انجام مي دهد در پيش •

 .در تنهايي با كسالت انجام مي دهد •

  .»تعريف كننددوست دارد كه در تمام كارهايش مردم او را تمجيد و  •
 

  عادت)      ح

 از اسباب بي توجهي و غفلت در نماز، مسأله عادت به عبادت است، به اين معنا كه   

 انسان، اصل نماز و افعال و اذكار آن را از روي عادت به جـا آورد، بـه طـوري كـه بـه     

 .توجه نداشته باشد) حضور قلب(حقيقت و روح نماز 

ماز بستگي به ميزان آگـاهي و توجـه قلبـي نمـازگزار     ن از آن جايي كه حضور قلب در
پرتـي   و غير آگاهانه در آيد، موجب غفلت و حـواس  دارد، لذا اگر نماز، به صورت عادت
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انـسان تمـام افعـال و اذكـار را از روي      شود گاهي خواهد شد، به نحوي كه موجب مي
ايات آمده، گاهي چه در رو چنان .است عادت انجام دهد، بدون اين كه بفهمد چه كرده

آيد و لـذا ارزش خـود را از    عادت در مي به صورت) ركوع و سجود(طوالني كردن نماز 
  . دهد دست مي

  ال تنظُروا اِلي طولِ ركوعِ الرّجل و سجودهِ فانّ ذلك  : مايد رف مي ـ عليه السالم ـامام صادق 
و لكن انظُروا ال شيء لذلك شاِستوح فلَو تركه ه1امانتهِ؛ ي صدقِ حديثهِ و اداءِاِعتاد   

سجود كسي نگاه نكنيد، زيرا شايد اين چيزي باشد كه بـه   ه طوالني كردن ركوع وب« 
گفتـارش  ليكن براستي در   و كند وحشت مي كند،    آن عادت كرده باشد كه اگر تركش      

  .»و اداي امانتش نگاه كنيد

  درمان

. آگاهي صـورت نگيـرد     نا روي عادت و    از تاواجب نمود تاعباد   سالم مسأله نيت را   ا    
  كننـد،  روايات زيادي در باب نيت وارد شده كه همه تـصريح بـر اهميـت موضـوع مـي                  

ـ رسول اكرم  كه چنان هيچ عملي، بـدون  «  2ال عملَ اِلّا بينةٍ؛:  فرمايد مي ـ صلّي اهللا عليه و آله 
  » نيت قبول نيست

  : گويند همين جهت است كه فقها مي و به
انسان در حال نماز، سؤال شود چـه   براي عبادت نيت الزم است، به طوري كه اگر از  «

 و اگر فكر كند و بعد پاسخ        »كند ميبايد بالفاصله بگويد كه چه كار       كني؟ در پاسخ     مي
آن اسـت كـه آدمـي را از سـطح            فلسفه نيت،  .دهد، به اجماع علما نمازش باطل است      

شود كـه   باشد، موجب مي نيت، اگر استمرار داشته. دناخودآگاهي به خودآگاهي برسان

                                                 
  .51 ، ص2عيون اخبار الرضا، ج  - 1
  .70، ص 1اصول كافي، ج  - 2



149             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

ت بـاالتر      غافل نشود، لذا هر چه ميـزان  انسان از نماز و توجه به آن،  خـالص بـودن نيـ
  .باشد، توجه به نماز و خداوند هم بيشتر خواهد شد

  
  هاي شيطان دسيسه)     خ

  نمازگزاران را به  پرتي، وسوسه شيطان در نماز است كه ترين عوامل حواس از مهم   
حـضور قلـب در     «پروراند   ها كه در خيال نمازگزاران مي      دام مي اندازد، از جمله آن دام      

  . مي باشد تا نمازگزار تحصيل آن ننمايد» نماز واجب نيست
  : فرمايد مي ـ ـ صلّي اهللا عليه و آلهرسول اكرم 

اذكُر كَذا، حتّي يضلّ الرجـلُ ان  : بالصلوة جاءه الشيطانُ و قال لَه انّ العبد اذا اشتغلَ  
  1صلّي؛ يدري كم

اين  گويد، آيد و به انسان مي شود، شيطان مي نماز مي هنگامي كه بنده خدا مشغول  «
شـود كـه    از اين روايت معلوم مـي . » نماز خوانده استه ميزاننداند، چ كهرا بگو، تا اين

شـود تـا      مـي  اي مختلف وارد  ه عبادت، هميشگي است و از راه      هاي شيطان در   وسوسه
نـد و بـه فرمـان    ا هواهاي نفساني، جنود و لشكريان شيطان چونانسان را گمراه كند و

هاي نفوذ شيطان  مختلف بودن هواهاي نفساني، راه كنند و با توجه به شيطان عمل مي
  .هم مختلف خواهد شد

   درمان

ت و حقيقتي اسـت كـه   هايش آن در عبادت، واقعي وسوسه بايد بدانيم كه شيطان و   
گرفتاري خواهيم بود و نمازمان بـدون حـضور قلـب     اگر به آن توجه نشود، هميشه در

اِنّ الـشَيطانَ عـدو     :خود خداونـد كـه فرمـود    بايد بدانيم كه به فرمايش. خواهد بود
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آدميـان   وقت از وسوسه ما و هيچ» شيطان دشمن قسم خورده انسان است«    1مبينٌ
   .رددا دست بر نمي

بردن به او از شرّ وسوسه هاي شـيطان ضـروري اسـت و     استعاذه از خدا جهت پناه    
باشـيم، نـه ايـن كـه زبانمـان اسـتعاذه كنـد و         البته در همين استعاذه هم بايد صادق

باشيم كه در حصار استواري ايستاده و  خاطرمان به غير خدا متعلق باشد و مثل كسي
 بـرم از   به زبان گويد كه پناه مـي پي  بگيرد و او پي در درنده اي، درصدد است كه او را      

درون قلعه   ايستاده و  برجاي خود طور   ليكن همين و شرّ اين درنده به اين قلعه محكم،      
 منظور اين است كه ابتدا بايد تمام موانعي را كه تا اينجا برشمرديم بر طـرف                 .رود نمي

  .خدا پناه ببريمكنيم وبا آمادگي وارد نماز شويم واز شر شيطان به 
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  : چكيده
شرط اساسي پذيرش نماز حضور قلب است ميزان قبولي نمازبسته  به ميزان توجه انسان 

  .در نماز دارد
 به -2. اجماال بداند كه با خدا صحبت مي كند-1.  حضور قلب داراي پنج مرحله است   

اذكار وتسبيح وتمحيد را بداند ومورد  حقيقت -3. معناي كلمات واذكار توجه داشته باشد
دراين . اسرار نماز را در باطن خود نفوذ دهد وبه مرحله يقين برسد-4. توجه قراردهد

اسماء وصفات . كشف شهود حضور كامل استحله  مر-5.مرحله زبان از قلب پيروي مي كند
  .حق را با چشم باطن مشاهده مي كند

توان در دو دسته عوامل دروني عوامل بيروني آنچه كه مانع حضور قلب مي شود را مي
  .تقسيم كرد

 هرزگي قوه خياالست كه براي درمان آن بايد درخارج نماز تمرين -1: عوامل دروني   
تمركز  ودر درون نماز نيز بايد بر معاني نماز. تمركز نمود وقوه خيال را تغذيه مناسب نمود

اس ظاهر ي است كه بايد كنترل شوند  هو-2.  را كنترل نمودنمود و هرزگي قوه خيال
يا شتاب زدگي در   وسواس-3ها وانتخاب مكان خلوت وساده وتاريك  بواسطه بستن چشم

. ان آن آشناي با ظاهر وباطن نماز وهمانند سازي با الگوهاي ديني استاست كه درمقرائت 
وهمچنين كمك  گناه كه درمان آن مبارزه با علل فساد وكمك گرفتن از القائات مثبت  -4

   . چشم چراني است كه بايددر همه حال آن راكنترل نمود-5.از خود نماز است
 موانع جسماني مثل -3 مجلس ومحيط فاسد -2 دوست فاسد -1:     عوامل بيروني
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بي توجهي به مكروهات وآثار -4پرخوري، پر خوابي، كسالت وخستگي وجلوگيري از بول 
 ريا ، براي تشخيص رياكار سه عالمت است درپيش  خود نمايي يا-6 بيهودگوي -5آن 

دوست دارد كه . خلوت باكسالت انجام مي دهد در.مردم بانشاط اعمال را انجام مي دهد
 -8 عادت به عبادت ومكانيكي شدن نماز -7. تمام مردم از كارهاي او تمجيد وتعريف كنند

ه حضور قلب ي كند كمدسيسه هاي شيطان،شيطان مرتب دسيسه مي كند ووسوسه 
راه درمان آن برطرف كردن ساير موانع .واجب نيست بدون حضور قلب هم نماز صحيح است

   . واستعاذه صادقانه است
  
  

  :پرسش هاي درس
  در كدام مرحله از مراحل حضور قلب زبان پيرو قلب مي گردد؟ -1

  توجه به معاني كلمات مرحله)  مرحله كشف وشهود    ب) الف
   تسبيح وتحميدمرحله ) رار در باطن     دمرحله نفوذ اس) ج
  : از ويژگي هاي قوه خيال اين است كه -2

  در موضوعات جزئي كار مي كند) ب               است       ومتحرك فرار) الف
  .است گزينه صحيحهرسه ) د.    از بي نظمي خاصي برخوردار است) ج
  . است........  رعايت قرائت از شرايط -3

  الزم نماز ) گزينه الف وب       د) كمال نماز        ج) نماز   بصحت ) الف
   روايت به كسي كه از ادرار خود جلو گيري مي كند چه مي گويند؟ ق مطاب-4

  حازق وحاقب) حاقب   د) حاقن    ج) حازق   ب) الف
  
  .مراحل حضور قلب را بيان كنيد -5
 براي وسواس چه بايد كرد؟  -6
  وچگونه مي توان گناهان را پاك نمود؟ ريشه گناه چيست -7
 .  رياكاري را توضيح دهيدو معيار ريا -8
 ي شيطان را چگونه مي توان دفع كرد؟ ادسيسه ه -9
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  .موانع جسماني حضور قلب را نام ببريد -10
     بي توجهي به مكروهات در نماز چه ربطي به حضور قلب دارد؟-11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  فصل سوم
  
  

  انواع نماز
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  ازدهميدرس 
   نمازانواع

  پرسش اساسي
  نمازهاي واجب كدام است وشرايط وكيفيت آنها چگونه است؟

  
  
است ومتناسب با   داراي عناوين و شيوه هاي مختلفاين بزرگترين عبادت الهينماز   

در يك دسته بندي آن را به دو گروه . موضوع دسته بندي هاي مختلف پيدا مي كند
 به آن مي رس بعدي و دود رسواجب ومستحب تقسيم مي كنند كه در اين د

  .پردازيم

  نمازهاي واجب: الف

 بندگان نمازهائي هستند كه از طرف شارع مقدس وضع گرديده ونمازهاي واجب   
. موضف هستندآنهارا مطابق با دستور شارع در زمان ومكان تعيين شده اقامه نمايند

ميت ،نمازطواف، نماز  نماز هاي يوميه، نماز آيات، نماز :است  اين نمازهابرشش قسم
  .گردد قضاي پدر و مادر ،نماز نذر و قَسم؛ ذيل توضيح مختصري براي هركدام ارائه مي

 

  : يوميههاينماز .1

ظهر و       نمازهاي واجب يوميه پنج نماز است در هفده ركعت كه در پنج وقّت معين
 دو ركعت عصر هر كدام چهار ركعت ، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت و نماز صبح

  .گردد اقامه مي
  : چند نكته
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 در ركعت اول و دوم نمازهاي واجب ابتدا بايد سوره حمد و بدنبال آن يكـي ديگـر از                   
: اي كه آيه سـجده دار دارد        چهار سوره (هاي عزائم     ي قرآن به استثناء سوره           سوره 114

  . شود  قرائتبطور كاملانتخاب و) سوره سجده ، فصلت،النّجم، علق
در ركعت سوم و چهارم بايد تسبيحات اربعه يا سوره حمد را به تنهائي خواند البتـه                  *

  .                                       .بهتر آنست كه تسبيحات اربعه قرائت شود
توان به صورت فرادي يا به جماعت اقامه نمود، در ادامه، بحث               نمازهاي واجب را مي    *

                            .           آن خواهد آمد
در هنگام مـسافرت بـا تحقـق يـك سـري            ) ظهر، عصر ،عشا  ( نمازهاي چهار ركعتي     *

  .شود گردد كه در بحث نماز مسافر بيان مي شرائط مانند نماز صبح دو ركعتي اقامه مي
و نمازي كه خارج از وقّـت خوانـده       »   اَدا « نماز اگر در وقّت تعيين شده اقامه گردد          *

و اگـر   » كامل يا حاضر  « نمازهاي چهار ركعتي را نمـاز       . شود  ناميده مي » قضا « شود
  .نامند مي» قصر يا شكسته« در سفر به صورت دو ركعتي اقامه شود 

  

  نماز مسافر

مسافرين در طول مسير رفت و برگـشت        ) ظهر، عصر و عشا   (    نمازهاي چهار ركعتي    
سـه حالـت پيـدا       يح داده خواهد شد    كه توض  1و در مقصد سفر خود، با تحقق شروطي       

 مخير است شكسته يا كامل   -3.  بايدكامل بخواند  -2.  بايد شكسته بخواند   -1: كند    مي
  . بخواند

 :مسافر) قصر( شكستهشرايط نماز ) 1
از هشت فرسخ شرعي كمتر نباشد، ) رفت وبرگشت (طول سفر او  آنكه :شرط اول

 2 ) كيلومتر 5/22حدود ( شرعيبطوري مسافت مسير رفت كمتر از چهار فرسخ 
  .                                                                                              نباشد

                                                 
 .مطالعه كنيد يات بسيارى است كه توضيح آنها را از رسالههر يك از اين شرايط،داراى مسائل و جزئ - 1
شودولي هرفرسخ شرعي كمي كمتراز فرسخ عرفي            كيلومتر مي24باشدوچهار فرسخ  هرفرسخ بربابر با شش كيلومترمي -2

  .باشد مي
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  . آنكه از آغاز حركت قصد و نيت رفتن مسافت چهار فرسخ را داشته باشد :شرط دوم
  د نمازش شكستهاگر قصد ونيت نداشته باشد هر چند بيش از هشت فرسخ برو

  .شود  نمي
  .  آنكه در بين راه ، از قصد ونيت خود منصرف نشود:شرط سوم

يا ده  خود بگذرد،  از وطن آنكه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ، :شرط چهارم
      .   در جايى بماندرتروز يا بيش

 سفر نكند و... ي مانند دزدي، جنايت، معصيت وكار حرامانجام آنكه براى : شرط پنجم
ر براي او حرام نباشد مانند وجود  ضرر و خطر مرگ قطعي، سفر زن بدون سفخود  يا

  ... اذن شوهر و
 كه جاي ثابتي ندارند و هر چند گرد نباشد آنكه از صحرانشينان بيابان :شرط ششم

   . كنند وقت يكبار به  دنبال آب و خوراك براي خود و حشمشان جايشان را عوض مي
  . .. مانند راننده، ملوان، خلبان، مدير كاروان وآنكه شغل او مسافرت نباشد :شرط هفتم

حد ترخص يعني جائي كه به انسان . بگذرد» حد ترخص« از آنكه  :شرط هشتم
شود نماز را شكسته بخواند و آن هنگامي است كه به قصد  رخصت و اجازه داده مي

ور شود كه در هواي صاف و سفر از وطن و محل سكونت خود خارج شده و بقدري د
  . را نبيندسواد شهرشفاف و آفتابي صداي اذان را نشنود و 

  

  : مسافر)تمام(شرايط نماز كامل) 2

   :در يك مكاناقامت ده روز قصد)الف        

 داشته باشد، جا اگر انسان قصد ماندن ده روز تمام يا بيشتر در يك  مسافرت، طولدر
 كمتر از ده روز است، ماندن اگر نيت واقعى او، ولي .د بخوانكاملنمازهايش را  بايد
                                                  . بخواندكاملتواند در ظاهر قصد ده روز كند و  نمى

به داليلى ) چهارركعتي(  يا بعد از خواندن يك نماز كاملاگر قبل از تمام شدن ده روز،
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 بازگشت كمتراز ده روز در آنجا بماند و قصد رفت گتصميم تصميم انسان عوض شد و
 بايد تمام نمازش را تا زماني كه حركت نكردهمانده را  ، روزهاى باقيدريا ادامه سفر ك

چه قبل از اقامه يك نماز كامل از قصد ماندن خود منصرف شد تا  ، اما چنانبخواند
  .1باشد زماني كه در آنجاست نمازش شكسته مي

  برسد خود )دوم(طول زمان مسافرت به زادگاه يا وطن  در)ب        

 از زماني كه ،سد خود بر)دوم( وطنزادگاه يا  به  در طي مسير مسافرتشاگر مسافر  
است  شود تا زماني كه مجدداً از حد ترخص آنجا خارج نشده  داخل حد ترخص مي

 خود اعراض كرده و زادگاه  از وطن اما اگر قبالًً.بخواند  و كامل تمام رانمازهايشبايد 
   . داردرا   با نماز شكستهحكم مسافردائم به آنجا را نداشته باشد  بازگشت  قصدو

 محل ديگرى را هم كه  و اوست و اولوطن اصلى ،)مسقط الرأس( زادگاه انسان   
غير اصلى او به حساب  دوم و  وطن كند،  دائمى انتخاب مى و زندگيانسان براى اقامت

تا  .شود هر دوجا وطن او محسوب مى كند، كسى كه در دو جا زندگى مى .آيد مى
وطن او حساب  غير از وطن اصلى نداشته باشد،  قصد ماندن هميشگى در جايى انسان،
  2.قدر بماند كه مردم بگويند آنجا وطن اوست قصد ماندن،آن  مگر آنكه بدون شود، نمى

  برخورداري از شغل مسافرتي.) ج         

اى در  شغلش به گونه يا ...)خلبانان و مثل رانندگان،( شغل اوست كه مسافرت، يكس  
كه همواره در تردد و ) ...و گرد و فروشندگان دوره ها مثل بازارياب(ارتباط با سفر است

  . دننمازهايش را بايد تمام بخوا ،باشد  هاي بيش از چهار فرسخ مي در فاصله رفت و آمد
وطن خود بمانند در  رگاه براي استراحت  ده روز يا بيشتر در شهر وگونه افراد ه    اين

را بصورت شكسته اقامه نمايند  پس از استراحت بايد نماز خود اولين سفر كاري خود
                                                 

 . رساله حضرت امام،1 -

 . رساله حضرت امام،2 -
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از اول  چه كه شغلش مسافرت است اگر در غير وطن خود ده روز بماند چنين كسي هم
  نمازش را ولين سفر بعداز ده روز بايد نداشته باشد، در ااقصد ده روز را داشته باشد ي

  1. شكسته بخواند

  حالت ترديدا غير وطن ب توقف بيش از سي روز در)د         

بدون اينكه قصد ده روز ماندن در با قصد كمتر از ده روز، يا چه شخص مسافر  چنان
كان  در آن م سي روز)در رفتن يا ماندن(ترديد  حالت شك و مكاني را داشته باشد، با
از  بعد و) اينكه به مقدار يك نماز چهار ركعتي باشد ولو(ويكم  توقف كند در روز سي

  2 .بايد نماز خود را بصورت كامل اقامه نمايد آن هرچند روز كه بماند
  

  شرايط نماز كامل يا شكسته اختياري )3

  :  تمام بخوانديانمازش را شكسته مخير است  مكاندر چهار  مسافر، 

  م مسجد الحرا •
  مسجد النبى  •
  مسجد كوفه  •
               3 .حضرت و مسجد متصل به حرم آن)  محدوده دور ضريح( حرم سيد الشهداء •

مجاز است نماز را تمام  مسافر براى فيض بيشتر بردن از معنويات اين اماكن، در اين موارد،
  .بخواند

  

                                                 
  .همان  -1
 .رساله حضرت امام -2
 .1356 حضرت امام،مسئله رساله- 3
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  نماز قضا

بر انسان   درست و به موقع آن،از حقوق خدا بر عهده انسان است و انجام نماز،    
 خود را به هر دليل در وقت آن  يوميه واجبهايكسى كه نماز.مكلف واجب است

 يا عدم امكان و از روى اجبار، بيماري، بيهوشى، مستى، فراموشى، مانند نخوانده است،
فهميده  كه خوانده ولى باطل بوده و بعداً و يا آن انگارى و معصيت، روى سهل يا از
البته نمازهاى  .قضا كند بايد آن نمازها را كه نخوانده يا باطل بجا آورده، ت،اس

  .قضا ندارد خوانند، نمى  حال حيض يا نفاس اى را كه زنان در روزانه
واجب نيست فورى   ولى بايد در خواندن آن كوتاهى نكند، كسى كه نماز قضا دارد،   
 عاجز باشد، از خواندن نمازهاى خوداگر چه  انسان تا زنده است، .را بجا آورد آن

و الزم  خواند  توان با جماعت نماز قضا را مى .قضا نمايد نمازهاى او را تواند ديگرى نمى
در جماعت نماز مغرب  توان قضاى نماز صبح را،  مىمثالً .نيست نماز هر دو يكى باشد

به همان  د ركعات،تعدا از نظر نمازى كه از انسان فوت شده، .يا برعكس خواند، و عشاء
قضاى نماز چهار  تواند در مسافرت،  انسان مىمثالً .بايد قضا شود  كه فوت شده صورت

 شده،  در مسافرت، نماز ظهر از انسان قضاو اگر مثالً به صورت تمام بخواند ركعتى را
   .در وطن بايد آن را به صورت دو ركعتى قضا كند

  

   : قضاي پدر و مادرنماز     .2

  :ماز قضاي پدرن: الف

  :اند فتوا داده) باكمي اختالف در جزئيات(تمام مراجع عظام از گذشته تاكنون     
اگر پدري در زمان حيات نماز وروزه خود را بجا نياورده باشد، چنانچه از روي « 

 كه بعد از تر واجب است بر پسر بزرگتوانسته قضا كند،  نافرماني ترك نكرده و مي
 براي او اجير بگيرد بلكه اگر از روي نافرماني هم ترك كرده باشد مرگش بجا آورد، يا
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اي را كه در سفر نگرفته ،اگر چه  طور عمل كند و نيز روزه واجب است همين
  .1»تر قضا نمايد، يا براي او اجير بگيرد توانسته قضا كند، واجب است كه پسر بزرگ نمي

ته و شك كند كه بجا آورده است يـا          تر بداند پدرش نماز قضا داش       اگر پسر بزرگ      « 
   . 2»نه، بنا بر احتياط واجب بايد قضا نمايد

تر شك دارد كه پدر نماز و روزه قضا داشـته يـا نـه چيـزي بـر او                      اگر پسر بزرگ     «  
  . 3 »واجب نيست

  : نماز قضاي مادر) ب
در انـد و سـه نـوع فتـوا صـا               در مورد نماز قضاي مادر مراجع اسالم سه گـروه شـده           

       4 :اند نموده
تبريزي و  ،امام خميني ره ، خوئي( اجب نيست نماز قضاي مادر و بجا آوردن *

)                                                                                                            سيستاني
اراكي، گلپايگاني، فاضل . (  بجا آوردن نماز قضاي مادر واجب يا احتياط واجب است*

 )، صافي و مكارم
  )زنجاني. ( جا آوردن نماز قضاي مادر احتيات مستحب استب*
  
  :نماز آيات .3
گاهى موجب  دهد و حالت غير عادى دارد، هايى كه در طبيعت رخ مى برخى پديده   

خرافى و شرك آلودى را در  شود و گاهى نيز ممكن است افكار ها مى وحشت انسان
ها به عوامل اصلى  وجه دادن انديشهاينجاست كه ت. اذهان جاهالن و غافالن پديد آورد

. كند جلوه مى عنوان يك وظيفه براى اديان حق،ب ها و جلوگيرى از انحراف اذهان، آن
توجه به خداى  نماز خاصى واجب شده تا مردم، ها، براى اينگونه پديده در اسالم،

ام ن .قدرت الهى بشناسند حوادث را، منشا اين تغييرات و هستى آفرين پيدا كنند و

                                                 
 1390مساله ) ره(رساله حضرت امام خميني - 1
 .1392مساله ) ره( رساله امام خميني - 2
 1391مساله ) ره(رساله امام خميني  -3
  .790-789 رساله توضيح المسئل دوازده مرجع جلد اول صفحه- 4
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شود كه از آيات و  بروز حوادثى برگزار مى  چرا كه براى است، » نماز آيات« اين نماز،
به واسطه چهار  نماز آيات، خوانيم كه ها مى در رساله. هاى الهى در جهان است نشانه

  : شود مى  چيز واجب

  ) كسوف( گرفتن خورشيد •
  ) خسوف( گرفتن ماه •
  زلزله  •
  . بترسند  آور،كه بيشتر مردم وحشترعد و برق و بادهاى سياه و سرخ  •

  نماز آيات درسى از توحيد   *

خشم  نشان نوعى قهر طبيعت و لوحان، در اذهان ساده گونه حوادث، بروز اين    
خدا غافل  از آمد و چون از كيفيت و علل آن خبر نداشتند، خدايان به شمار مى

پرستان و ماه  ورشيدخ به خصوص، .شدند جان متوجه مى بى  شدند و به طبيعت مى
 ءبراى توجه دادن به منشا خواندن نماز آيات،. كردند افكار خاصى پيدا مى پرستان،

يعنى خداى تواناست و درسى از توحيد به  هاى طبيعت، دگرگوني اصلى آفرينش و
-اسالمفرزند كوچك پيامبر ، ابراهيم روايت است كه هنگام درگذشت. آموزد مى  مردم

گفتند كه اين كسوف و  مردم با خود مى .خورشيد گرفت ،-له وسلمصلي اهللا عليه وا
صلي - خداپيامبر. است -صلي اهللا عليه واله وسلم-به خاطر فقدان پسر رسول خدا خورشيدگرفتگى،

منبر رفت و پس از حمد و ثناى  به ها براى تصحيح افكار و برداشت -اهللا عليه واله وسلم
ه  لَيعانِطِ مهِمرِاَبِ  يانِجرِي ، اهللاِن آياتِتان مِ آيرَم و القَمس الشَنَّاِ !ايهاالناس :پروردگار، فرمود

لِفانِسِنكَال ي اَوتِم و ال لِدٍح نكَاِ ذااِفَ ،هِياتِحو واحِتا اَفَسنهما فَ مِهدخورشيد  !اى مردم«  والُّص
و بخاطر   و مطيع اويند،فرمان او جريان دارند به اند، هاى الهى دو نشانه از نشانه و ماه،

نماز  آن دو گرفت، پس اگر هر دو يا يكى از .شوند گرفته نمى زندگى كسى، مرگ يا
دو درس  1.خواند» نماز كسوف«از منبر فرود آمد و با مردم، پس از اين سخن،. اريدزبگ

دا به ابت حضرت،  كه آن آن يكى، :آموزيم  مى-صلي اهللا عليه واله وسلم-از اين برخورد پيامبر
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و اين  سپس به نماز ايستاد، طبيعى پرداخت،  پيرامون اين پديده روشنگرى افكار،
اينكه چون مرد الهى  ديگر، .مقدم بر عبادت و نماز است فهماند كه فهم و انديشه، مى

گر  كه حيله بر خالف آنان .را به خدا توجه داد حق را گفت و مردم و رسول به حق بود،
استفاده  شايد به نفع خود و كسب وجهه، سوءاى، حادثه از چنيناند،كه  و عوام فريب

تحليل و  تجزيه وهاى نفسانى، مسيرخواستهدر حوادث طبيعى را وحتى .كنند
  .نمايند تاويل

  : ددنكند كه فرمو از پدرش نقل مى-عليه السالم- امام صادق
هاى قيامت  نشانه از زا، ها و گرفتگى ماه و خورشيد و بادهاى سخت وحشت زلزله« 

به مسجدها پناه بريد  بيفتيد،  برپائى قيامت به ياد ها راديديد، هرگاه يكى از اين .است
   1.»نماز بخوانيد و

است و در  به خداى طبيعت از طبيعت، توجه دادن اذهان مردم، اين روايت نيز،
  . شود تكميل مى » خداگرايى« با نماز، اين نهايت

  
  :چگونگى نماز آيات   *

توضيح بيشترآنرا در  .شود له اشاره مىافقط به چند مس  مورد نماز آيات،در   
در  .پنج ركوع دارد دو ركعت است و هر ركعت، نماز آيات، .هاى عمليه بخوانيد رساله

حمد و سوره   دوباره به ركوع رفت و برخاست، توان پس از حمد و سوره، مى ركعت، هر
 درمجموع دو ركعت ده حمد وده سوره ديگر كه در اين صورت (تا پنج مرتبه و ركوع،

سوره را به پنج يك خواند و آيات  يك حمد توان در هر ركعت،يو م )شود خوانده مي
و  سوره را خواند و به ركوع رفت، يك بخش از  كرد و قبل از هر ركوع،بخش تقسيم

كه دراين صورت (،تا پنج ركوع تمام شود   ديگر و ركوع دوم و همچنينبخشسپس 
  .)شود رمجموع دو ركعت فقط دو حمد ودو سوره خوانده ميد
قنوت خوانده شودويا   دوم،چهارم،ششم،هشتم ودهم مستحب است پيش از ركوع   

آنچه در نمازهاى روزانه  در نماز آيات هم،. فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند
  ... قبله،و مانند طهارت، باشد، مى  واجب الزم است،
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در ماه و  .به تاخير انداختآن را واجب فورى است و نبايد  نماز آيات،خواندن    
 ،تا اوج گرفتگيكند مى  شروع به گرفتن كه ماه و خورشيد، از وقتي خورشيد گرفتگى،

وبنابر احتياط واجب نبايد بقدري تاخير بيندازد كه كه خواندب نماز آيات را انسان بايد
آنقدر بتاخير  )در كسوف وخسوف(  راآياتاگر كسى نماز  .شروع به باز شدن كند

ولي ) بنابرنظر اكثر مراجع(بيندازد كه شروع به باز شدن كند بايد نيت قضا وادا نكند
  . بعد از باز شدن كامل آن هر زمان بخواهد نماز بخواند بايد نيت قضاكند

   درمورد زلزله و رعد و برق و بادهاي سرخ وزرد كه موجب ترس و وحشت مردم 
 دهبخوا  وقت  هرجب است اومكلف خر عمر بر آشود و زمان وقوع آن كوتاه است تا مي

 شهرى اتفاق بيفتد در عوامل وجوب نماز آيات، اگر. بخواند»ادا«بخواند بايد به نيت 
كندكه  يفرقى نم. واجب است نه شهرهاى ديگر جا براى مردم همان ...)و  زلزلهمثالً(

در هردو  )كسوف كلى يا جزئى خسوف و(قسمتى از آن يا خورشيد بگيرد، تمام ماه يا
  . است  نمازآيات واجب حال،

  

  نماز ميت       .4

بشرط آنكه شش سالش تمام شده باشد وحداقل  ( وقتى مسلمانى هر چند كودك     
 پس از غسل دادن وكفن كردن، رود، از دنيا مى ،.)يكي از پدر يا مادر او مسلمان باشند

 در واقع  اما شده، ناميده» تنماز مي« اين نماز اصطالحاً.و نماز خواندبايد بر پيكر ا
 تشهد ، سجود ، ركوع و اين نماز حمد،» ال صلوه اال بالحمد« زيرا دعايى بيش نيست،

نمازگزار هم   سالم ندارد و وضو و غسل و تيمم داشتن شرط نيست و پاك بودن بدن و
بهتر است كه  اين مراسم،. باشد  يط نماز را داشتهشرا  اگر چه بهتر است .باشد الزم نمى

  .به صورت جماعت انجام شود
مسلمين واجب   يعنى بر همه.است» واجب كفايى«خواندن نماز بر جنازه مسلمان،  

خواستن رحمت و  اين نماز،. از ديگران ساقط است است و اگر فرد يا افرادى بخوانند،
است كه دوستان و بستگان و مؤمنين را خبر از اين رو بهتر .مغفرت براى مرده است

  ت است وهمبر مي  هم سبب رحمت اين نماز، .نماز بگزارند د تا حضور يافته و بر اونكن
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  1.براى نمازگزاران  موجب اجر
  

  :ت نماز ميگي چگونه
مستحب خوانده   دعاها و جمالت خاصى به صورت  در خواندن اين نماز،معموالً     
است و پس از هر تكبير اذكار ودعاهائي خواند  پنج تكبير شاملت ميّنماز .شود مى
باشد،  شود، اين اذكار و دعاها بسته به شخصيت ميت متفاوت ،كوتاه يا بلند مي مي

آنچه در اينجا آورده شده است حداقل عبارات الزم است و معموالً دعاهاي بين 
  . تر و بيشتر است تكبيرات كامل

  .  اهللاولَسرداًمح منَّ اَا اهللا ولّ اِله ال اِنَّ اَدشهاَ :بگويند كبير اول، تنيت وپس از •
  . دٍمح م آلِ ودٍمحى ملَ علِّ صملهلّاَ :بگويند :پس از تكبير دوم •
  . ناتِؤمِ الم وينَنِؤمِلمر لِغفِ اِملهلّاَ :پس از تكبير سوم •
 هِهذِر لِغفِ اِملهلّاَو ) اگر ميت،مرد است(تيا المهذَر لِغفِاِ ملهلّاَ :پس از تكبير چهارم •

الماگر ميت،زن است(تي (  
  . نماز تمام است پس از تكبير پنجم، •

   بايد رو به قبله باشد، خواند، ت نماز مىكسى كه بر مي درمقابل او به  ت را،و مي
 ر او به طرف راست نمازگزار و س صورت او رو به قبله وكهي بطور. بخوابانند  پشت

اگر بصورت  اما .نمازگزار بايد از ميت دور نباشد. پايش به طرف چپ او باشد
ي   وهمهدور بودن نفرات ديگر مانع ندارد ولى اتصال بايد حفظ شود باشد، جماعت

تى نماز خوانده اگر بر مي. افراد حاظر در جماعت بايد تكبيرات ودعاهارا بخوانند
معلوم شود كه نماز،باطل بوده،پس از دفن  يا بعداً)عمد يا از روى فراموشىبه (نشود

  2.شدن بر قبر او بايد خواند
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  :ماز طواف واجب خانة كعبه ن.      5

   هر گاه انسان به سفر حج مشرف شود از جمله مناسكي كه بايد بجا آورد طواف به 
ركعت نماز به نيت نماز طواف باشد و بعداز هر طواف واجب است دو  دور خانه خدا مي

اين نماز شامل نماز طواف در عمره تمتع و عمره مفرده و نمازطواف در حج . بجا آورد
  .شود تمتع و نماز طواف نساء مي

  

  نماز نذر و قسم    . 6

 وبه  شود اجب مي واجاره بر انسان و عهد،و قسم كه به واسطة نذراست نمازي     
  .. قسم خورده يا عهد بسته ويا اجيرشده بايد بجاآوردهمان صورت كه نذر كرده يا
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  :چكيده
  .دريك تقسيم به واجب ومستحب تقسيم مي شود.  متعدد دارد ينمازتقسيم بند

نمازهاي واجب نمازهايي است كه از طرف شارع مقدس وضع گرديده وبندگان بايد مطا بق 
اين نمازها بر شش قسم . هارا اقامه كنندآنبا دستوراتي كه خود شارع مشخص نموده 

  آيات، قضاي پدر، ميت، طواف كعبه ونذر وقسم) پنجگانه( يوميه : هستند
چنانچه در زمان . بجاي مي آورند نمازهاي پنجگانه را هنگام صبح، ظهر، عصر، مغرب وعشاء

نماز قضارا . ناميده مي شود) قضا(اگر بعد از وقت اقامه گرددو) ادا(تعيين شده اقامه گردد 
  .همانگونه كه فوت شده بايد بجا آورد

 شرط نمازهاي چهار ركعتي ظهر، عصر وعشاء 8شخصي كه به مسافرت مي رود باحصول 
 در مسجدالحرام، مسجدالنبي،مسجد كوفه و حرم .رابايد مانند نماز صبح دو ركعتي بخواند

ند نمازهاي چهار مسافرين مخير هست) دور ضريح و مسجد متصل به آن( سيدالشهدا 
  .ركعتي را كامل يا شكسته بخوانند

 نمازي است كه به جهت جلو گيري از انحرافات وخرافات . درسي از توحيداستنماز آيات
وند است، وآن هنگامي است كه كسوف ، اينكه منشأ همه تحوالت طبيعت خداوبيان 

وحشت عموم مردم هاي  كه موجب ترس و(خسوف، زلزله يا بادهاي سرخ وزرد ورعد وبرق 
  .  رخ دهد) شود

  . بوده ودر حقيقت يك دعا است ونماز به معناي مصطلح نيست نماز ميت يك واجب كفايي
حاجيان در مراسم حج پس از طواف خانه خدا وطواف نساء نماز طواف نمازي است كه 

   .بجاي ميĤورند
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  :پرسش هاي درس
  .خواند............  حات اربعه در ركعت سوم وچهارم مي توان به جاي تسبي -1

  يك سوره غيراز حمد  ) ب          فقط سوره حمد         ) الف
  نمي شود هيچ سوره اي خواند) حمد ويك سوره باهم                د) چ
   فرصت براي خوندن نماز قضا چه مقدار است؟-2

  .را بجا آورده شودبايد فو) ب.      به اندازه اي كه براي اصل نماز مي باشد) الف
  فرصت آن وسيع است) تازمان نوبت بعدي نمازي كه قضا شده است     د) ج
  چه مسافتي را بايد طي كند؟مسافر  ، براي شكسته شدن نماز با وجود شرايط-3

  به اندازه اي كه از حد ترخص بگذرد) فرسخ                                ب8) الف
  چهار فرسخ شرعي )  برود        د كيلومتر بايد24حد اقل ) ج
   حكم نيت نماز آيات در هنگام وقوع زلزله ورعدوبرق چيست؟-4

  هميشه ادا است )    ب               قضا، چون بعداز واقعه است   ) الف
  است مافي الذمه) نه قضا است ونه ادا                                د) ج
  
  مل بايد خوانده شود؟ در چه صورتي نماز مسافر كا-5
   منظور از وطن در بحث نماز مسافر چيست؟ -6
   چرا نماز ميت را يك دعا مي دانند تا يك نمازمصطلح ؟-7
   اگر پسر بزرگتر شك كند كه پدرش نماز قضا داشته يا نه تكليفش چيست؟ -8
 باشد ،نماز او شكسته است يا قاچاق مواد مخدر اگر مسافرت فردي براي انجام-9
  مل؟كا
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  دهمزدوادرس 

  از جماعتنم
  پرسش هاي اساسي

  
  اهميت نماز جماعت در چيست وچه آثار وفوايدي دارد؟

  آثار سازنده تربيتي واجتماعي نماز جمعه چيست؟
  

هيچ شكى نيست كه دين مبين إسالم دينـى اسـت كـه مـردم را بـه تـضامن، و                     
  .كند يا هم، دعوت مپيوستگى، و تĤلف، و محبت، و ترابط، و أخوت و برادرى ب

 و تقويت آن نماز جماعـت        حاالتي خداوند متعال براى زنده كردن چنين     دستورپس     
باشد، و آنهم در هر شبانه روز پنج بار با برادران مسلمان خود در مسجد كنار هم و                   يم

ديگر يكـ كنند و در مسجد بـا        يپشت سر هم ايستاده و با خداى خود ذكر و مناجات م           
سازند، در اينجاسـت كـه بـرادران         ي، روابط برادرانه را محكمتر و استوار م       مالقات كرده 

هـم   دانند كه هدف آنـان يكـى اسـت و آن           يكنند، و م   يمسلمان احساس همدردى م   
و در برابر خدا با خشوع و خضوع كامل ايـستاده و             .تعالى است  رضا و خوشنودى باري   

روتمند، و أميـر و مـأمور، و جاهـل و           كنند، و هيچ فرقى بين فقير و ث        يبا او مناجات م   
شـود   ياين باعث مـ  .نادان،و دانشمند نخواهد بود، بلكه همگى در يك صف ايستاده اند  

كه برادران مسلمان با هم ألفت و مودت بگيرند و از حال مادى و معنـوى همـديگر بـا        
 خبر شوند، و باعث رفع بسيارى از مشكالت نيز خواهد بود، و ايـن اجتمـاع اسـت كـه                   

  .باعث سربلندى و عزت إسالم در جامعه بشرى خواهد بود
باشـد،   ينماز جماعـت در إسـالم براى از بين بردن فاصله هاى طبقاتى در جامعه م                

  .چه از نظر نـژاد پرستى و قوميت، و چـه از نظر سياه و سرخ بودن 
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 شـود خداونـد    چنين اجتماع مسلمانان در مسجد براى نماز جماعت باعث مـى           هم
ت مهمـى در جامعـه           . بركات و رحمات خود را بر آنان نازل فرمايد         نمـاز جماعـت مزيـ

، چراكـه براسـاس   داى آن تهاون و تـساهل و كـسالت ورزيـد       اسالمى دارد، و نبايد در      ا
روايات رسيده از معصومين درنزد شيعه براي اقامه نماز جماعت فضائل بـسيار زيـادي               

  .يد فراوان شده استشمرده و براهمت و مداومت بر آن تأك
  

 اهميت نماز جماعت      

هـاى   پاداش )شد كه به آنها اشاره خواهد( غير از آثار فردى و اجتماعى نماز جماعت          
  . شود اشاره مى روايات، عظيمى براى آن بيان شده كه در اينجا به بعضى از

 فال  هِلَيرعِن غَ  مِ بهجم ي  فلَ ءدا النِ عن سمِ م :نقل شده كه   -صلي اهللا عليه واله وسـلم     -از رسول خدا  

الصمسلمانان  در نماز جماعت دليل،ي نماز كسى كه صداى اذان را بشنود و ب«   1 ه لَه  

بمنزلـه تحقيـر     تحقيـر نمـاز جماعـت،      ، ديگر حديث در. »ارزشى ندارد   شركت نكند، 
   2  اهللاَرُحقَما ينَّاِ فَقرهن حم: است  خداوند بشمار آمده

براى هر گامى   و3.كند انسان را از منافق شدن بيمه مى       ت دائم در نماز جماعت،    شرك   
و حـسنه در نظـر گرفتـه شـده            ثـواب  جماعت و مسجد برداشته شود،     كه بسوى نماز  

يـا در    شـود،  مـى  همين كه كسى براى شركت در نماز جماعت از منـزل خـارج             4.است
بـه   را دارد كه در اين مدت،        كسى برد پاداش  به سر مى    در انتظار نماز جماعت    مسجد،
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پـاداش   هر چه بيشتر باشـد،     تعداد حاضران در نماز جماعت،     1.نماز مشغول بوده است   

ـ  اِ بح اَ وه فَ رَثَما كَ : خداست كه فرمود   اين كالم رسول   .است آن بيشتر  حـديث  2 ى اهللاِ لَ

عمليـه هـم    هاى   در رساله   جالبى در بيان فضيلت نماز جماعت است كه قسمتى از آن          
  : ترجمه تمام حديث چنين است.ذكر شده است

  . شود  نماز داده مى150پاداش   نفر باشد،1اگر اقتدا كننده «  •
  . شود  نماز داده مى600پاداش ،  نفر باشد2اگر اقتدا كننده  •
  . شود  نماز داده مى1200پاداش   نفر باشد،3اگر اقتدا كننده  •
  . شود  نماز داده مى2400پاداش   نفر باشد،4اگر اقتدا كننده  •
  . شود  نماز داده مى4800پاداش   نفر باشد،5اگر اقتدا كننده  •
  . شود  نماز داده مى9600پاداش   نفر باشد،6اگر اقتدا كننده  •
  . شود  نماز داده مى19200پاداش   نفر باشد،7اگر اقتدا كننده  •
   .شود  نماز داده مى36400پاداش   نفر باشد،8اگر اقتدا كننده  •
  .ده مي شودنماز دا 72800  پاداش د، باشنفر 10ه اقتداكنند اگر •

همين كه عدد افراد از ده نفر گذشت،حساب آنرا جز خداكسى  ولى، •
 3.»داند نمى

 او را فرشتگان خدا و بدارد،  جماعت را دوست نماز  هركه « :است ديگر حديث در 
  4.»دارند دوست مى

آنحضرت به  شدند، هرگاه افراد نماز جماعت كم مى -وسلم واله عليه اهللا صلي-در زمان پيامبر
   :فرمود مى پرداخت و تجو و تفقد از افراد مىجس
   5.»تر است چيز سنگين بر منافقان از هر صبح و عشاء، نماز شركت در« 
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 چرا1كرده است الت هنگام نماز را بيانحالى و كس يب از اوصاف منافقان، قرآن نيز،   
 هاى دور و در گرما و سرما، راه آن هم از ر در جماعت مسلمين،حضوكه سحرخيزى و

خاص يك  حضور در نماز جماعت، .است نشانه صداقت در ايمان و عشق نمازگزار
 آن در حضوربه فكر نماز جماعت و   خوب است جا كه باشد،انسان در هر.منطقه نيست

  .باشد  ديگران  تشويق و 
 يرٌ خَهِماعى ج فِلِج الرَهالص: فرمود اهميت جماعت،  ربارهد-موسل واله عليه اهللا صلي-داخ رسول 
 -وسلم واله عليه اهللا صلي-قالَوم؟ فَ يهالص! اهللاولَسيا ر:يلَقِ .هنَس  عينَرب اَهِيتِ فى بهِالتِن صمِ

الصواحِ هتاس  خانه بهتر از چهل سال نماز فرادى در ت،يك نماز با جماع « 2هد. 
هاى نماز  صف « :فرمود و مى» بلكه يك نماز :فرمود نماز؟ يك روز آيا :ندپرسيد

جماعتى هم  اولين نماز 3.»هاى فرشتگان درآسمان چهارم است همانند صف جماعت،
 جعفر و-السالم عليه-لىحضرت ع   و شركت -وسلم واله عليه اهللا صلي-به امامت رسول خدا كه بر پا شد،

را  -عليه السالم-فرزندش على ابوطالب،  همين كه .بود - السالمعليه-برادر حضرت على طيار
تو نيز به  :ديگرش جعفر گفت به فرزند  اقتدا كرده، -وسلم واله عليه اهللا صلي-ديد كه به پيامبر

 :نفرى،پس از نزول آيه   اقتدا كن و اين جماعت دو سه -وسلم واله عليه اهللا صلي- اكرم پيامبر
  4.داد دعوت و تبليغ مى  كه فرمان به علنى ساختن،فاصدع بما تؤمر بود

  فضيلت نماز جماعت

كند كه  ي بن عمر روايت معبداهللا.هاى بسيار زيادى دارد  نماز جماعت فضيلت    
  : مودند فر -وسلم واله عليه اهللا صلي-رسول اهللا 

  5ه الفرد بسبع وعشرين درجه أفضل من صاله الجماعهصال
   .» و هفت درجه فضيلت و برترى داردرد و تنهائى به بيستنماز جماعت بر نماز ف« 
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پس چه بهتر از اينكه إنسان مؤمن هميشه با جماعت، و در مسجد نمـاز بخوانـد تـا                      
رد دا يإنسان هر گامى كـه بـراى رفـتن بـه مـسجد بـر مـ                . ت را كسب نمايد   اين فضيل 

  . نويسد يخداوند براى او أجر و پاداش م
   :فرمودند  -وسلم واله عليه اهللا صلي-د كه رسول اهللاكن يروايت م أبوهريره

الرجلِ هالص   في ج هِماع تضع  لَف ع فِ هِـالتِى ص  هِيتِي ب ـ  و ـ  فِ ـ    خَ هِوقِي س  شرينَمـساً وعِ
م لَه  الجه إالَّ الص  خرُ ال ي  دِسجِى الم  إلَ رجم خَ وء ثُ ضُن الو  فأحس أَضَو ؛ أنَّه إذا تَ    كذلِ عفاًضِ

ـ الئِل الم زَم تَ ى لَ لَ، فإذا ص  هيئَطِها خَ  بِ نهت ع طَح و هجرها د ه بِ ت لَ عفَالَّ ر  إ هطويخط خُ   هكَ
ـ ، الّ يهِلَ ع لِّ ص ملهالّ: ولُقُم يحدث، تَ  اله ما لَ  صي م  فَ  ما دام  ليهِلي ع صتُ لهاِ م رح وال  مـه ،
زال فِيرَظَنتَ ما اِهالي ص1هال الص  

إضافه ست و پنج برابر نماز در خانه و بازار به أجر و پاداش او               نماز فرد در جماعت بي    « 
شود، زيرا اگر بطور كامل وضوء گرفت سپس بسوى مسجد خارج شـد، و خـروج او                  يم

دارد به أجر و پاداش و ثـواب او   ياز در مسجد بود، هر گامى كه بر م    فقط براى أداى نم   
اند همچنان د، و وقتى نماز را خو     شو يه، و از گناه او يك سيئه كاسته م        يك درجه إضاف  

باشد، اگر وضـوى خـود را        يفرستند تا وقتى در جاى نمازش م       يفرشتگان بر او درود م    
بار إلهى بر او درود بفرست، بار إلهى او را رحمت كن،            : گويند يباطل نكند، فرشتگان م   

ر وقتـى إنـسان د      .»و او در حالت نماز است تا هنگامى كه منتظر نمـاز بعـدى اسـت               
  . و دو روئى إيمن و پاك خواهد بودخواند از رياكارى و نفاق يجماعت نماز م

  2: گويد يروايت است كه معبداهللا بن مسعود  از
ن كه مسلمان است، پـس بـر ايـ         خواهد خداوند را مالقات كند در حالي       يكه م  كسي« 
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بر شـما  شود محافظت كند، زيرا خداونـد بـراى پيـام       ينمازها كه براى آن أذان گفته م      
هائى كه مردم را به راه مستقيم هدايت كند تشريع و قانون گذارى كرده، و ايـن                  سنت

 ايـن  چنانكـه  هايتان خوانديـد، هـم    و اگر نمازها را در خانههاست نمازها جزو اين سنت   
ايـد، و اگـر سـنت        واند، سنت پيامبرتان را ترك كـرده      خ ياش م  متخلف از نماز در خانه    

يد گمراه خواهيد شد، و مردى كه وضـوء را بطـور كامـل گرفتـه                پيامبرتان را ترك كن   
يد، خداوند بـراى هـر گـامى كـه بـر            سپس به طرف مسجدى از اين مساجد بحركت آ        

ه و گنـاهى از      ثـواب و أجـر بـه او إضـافه كـرد            زاى ا  دارد يك نيكى نوشته، و درجه      يم
كس از نماز جماعـت      هيچ -وسلم واله  عليه  اهللا  صلي-كند و در زمان پيامبر       يگناهان او كاسته م   

 مرد  كرد مگر منافقى كه نفاق او ظاهر و آشكار بود، و در آن زمان دو طرفِ                يتخلف نم 
   .» قرار دهند جماعتگرفتند تا او را در صف نماز يمريض را م

  :   فرمودند -وسلم واله عليه اهللا صلي-از أبى هريـره روايت است كه رسول اهللا
دا إلَن غَمدِسجِى المأو راح أع ه مِلَزَه نَ اهللا لَدما غَلَّ كُهنَن الج1دا أو راح  

رود، هـر انـدازه بـه        ي بـراى نماز جماعت به طـرف مـسجد مـ          كه صبح و شام    كسي« 
  . »كند ي براى او در بهشت مهمانى فراهم ممسجد رود خداوند

  : دندفرمو  -وسلم واله عليه اهللا صلي-از بريدة روايت است كه رسول اهللا 
شِّب إلَ مِلَ في الظُ  ينَشائِر الم  النُد بِ ساجِى الم  ي ور التامـ  القِ وم نى كـه در    بـه كـسا   «  2هيام

روند بشارت بده كه در قيامت از نـورى كامـل برخـوردار              يها به مساجد م    تاريكى شب 
   .»خواهند شد
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  بركات نماز جماعت         

اي ارد اجتمـاع در دعاسـت، وقتـي عـده          استجابت دعـا اثـر د      يكي از عواملي كه در        
شـوند و بعـد از نمازهـاي        مومن در مسجد براي اقامه نماز جماعت گرد هم جمع مـي           

د اميد استجابت دعاي آنان بيشتر از دعاهاي انفراديست، بدين جهت نكن ميه دعا مييو
شارع انور دستور فرموده است كه نمازهايتان را به جماعت بخوانيـد و بهمـين منظـور                 
روايات تشويقي زيادي از بزرگان دين رسيده است، در روايتي دارد كه اگر يك نفر بـه                 
امام جماعت  اقتداء كند، هر ركعتي ثواب ششصد نماز دارد، و هـر چـه زيـادتر شـوند                    

رود تا به ده نفر برسند، وقتي تعداد آنان از ده نفر گذشـت،              فضيلت نمازشان باالتر مي   
 درياها مركب، و درختها قلم و جن و انس و مالئكه نويسنده             اگر تمام آسمانها كاغذ، و    

  1.توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسندشوند نمي

  هفتاد هزار حسنه، و محو هفتاد هزار گناه در هر قدم به سوي جماعت  •

  :فرمايدمي  -وسلم واله عليه اهللا صلي-   پيامبر بزرگوار اسالم 

يصلَب فيهِ الجماعه كان لَه بِكُلِ خُطوه سـبعونَ اَلـف           اَال و من مشَي اِلَي مسجِد       
حسنَه و محا عنه سبعِينَ اَلف  سيئَه و يرفَع لَه مِن الـدرجاتِ مِثـل ذلِـك، و اِن              

 بِهِ سبعِينَ اَلـف يعودونَـه فِـي قَبـرِهِ           -عزَوجلَّ–مات و هو علَي ذلِك و كََّلَ اهللاُ         
ثَيبعتي يح ستَغفِرُونَ لَهي تِهِ وحدنَه فِي و2.ونِسو  

آگاه باشيد، هر كه به طرف مسجد براي اقامه نماز جماعت حركت كند، به هر قدمي « 
هفتاد هزار حسنه و ثواب براي او نوشته گردد، و هفتاد هزار گناه او پـاك گـردد و بـه                     

 حال بميرد خداوند هفتاد هزار فرشـته        همين اندازه درجاتش باال رود، و اگر در همين        

                                                 
  .1400رساله امام خميني، مسئله - 1

  .375،ص2مكارم االخالق،ج - 2
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بر او بگمارد، كه او را در قبرش زيارت كنند، و در تنهـايي مـونس او باشـند و بـرايش                      
  .»استغفار كنند تا برانگيخته شود

  يك نماز جماعت افضل از چهل سال نماز فردي •

  : رسيده است-صلي اهللا عليه و آله و سلم -در روايت شريف از حضرت ختمي مĤب  

: صلوه الرَجلِ في جماعتِه خَيرٌ مِن صالتِهِ في بيتِهِ اَربعِينَ سنَه، قِيل يا رسولَ اهللا              
اِذا كـانَ العبـد     -وسـلم  والـه  عليه اهللا  صلي-صلوه واحِده، ثُم قال النبي    : صلوه يومٍ، فَقال  

  1.خَلَف االِمام كَتَب اهللاُ مِأه اَلف اَلف و عِشرِينَ درجه

اش خوانـده  نماز انسان در جماعت بهتر است از نمازي كه چهـل سـال در خانـه    « 
هر : سپس فرمود ! بلكه يك نماز  : نماز يك روز؟ فرمود   : يا رسول اهللا  : شود، عرض كردند  

گاه بنده خدا پشت سر امام عادل به نماز بايستد براي او صد ميليون و بيـست درجـه                   
  .»باشدمي

  :از جماعتنمو شرايط كيفيت  *  
در نماز جماعت يكـي از نمـازگزاران كـه داراي ويژگـي خاصـي اسـت پيـشاپيش                   

ديگران به عنوان مأموم در صـفوفي مـنظم          و ايستد  جمعيت به عنوان امام جماعت مي     
مأمومين بايد غير از  .كنند نماز را با نيت جماعت اقامه مي      او هماهنگ با  و پشت سر او  

 ست همه اذكار را خودشان بخوانند ولي اگر ركعت اول و          سوره كه وظيفه امام ا     حمد و 
 يـا   سـوره را   چهارم امام باشد مأموم بايـد حمـد و         همزمان با ركعت سوم و     دوم مأموم 

  .  بخواندحداقل حمد را
در امام جماعت شرط است كه بالغ و عادل باشد و نماز را به عربي صحيح بخوانـد                  

   .كند عروف به فسق وفجور نباشد كفايت ميوالبته در عدالت او همين مقدار كه م

                                                 
  .91جامع االخبار،ص - 1
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بجـز نمـاز    ( نمازجماعت مخصوص نمازهاي واجب است و نمازهـاي مـستحبي را            
  .توان به جماعت برگزار نمود نمي) طلب باران

  آثار نماز جماعت

هاي فراواني كه ياد  هاي ديني به صورت دسته جمعي، غير از پاداش برپايي فريضه   
 و اجتماعي امت مسلمان نيز، آثار مثبت و فراواني دارد، كه به زندگي فردي شده، در
 :شود آنها اشاره مي برخي از

  آثار معنوي •

. شده است ترين اثر معنوي نماز جماعت، همان پاداش الهي است كه گفته بزرگ   
چون صبح شده نماز صبح را به . تا سحر به عبادت مشغول بود -السالم عليه -علي امام شبي

 آن حضرت را در كه -سلم و آله و عليه اهللا صلي- اكرم پيامبر .خواند و استراحت كرد تنهايي
 -داري علي  از شب زنده -سالم اهللا عليها-حضرت فاطمه . رفت به خانه اوجماعت صبح نديد 

  :  فرمود -سلم و آله و ليهع اهللا صلي-پيامبر . از نيامدن به مسجد سخن گفت و عذر او -السالم عليه
رفت   -السالم عليه-دست علي جماعت صبح، از پاداشي كه بخاطر شركت نكردن در نماز« 

  .»بيش از پاداش عبادت تمام شب است

  آثار اجتماعي •

روح اخوت و  كننده ها و تقويت وحدت صفوف و نزديكي دلنماز جماعت و مقدمه    
و نوعي  ترين اجتماعات دنياست يشترين و پاكنماز جماعت، بهترين، ب .برادري است

آحاد  ساز تعاون اجتماعي بين بازديد و آگاهي از مشكالت و نيازهاي يكديگر و زمينه
  .مسلمين است

  آثار سياسي •

  . است ها و انسجام صفوف دهنده قدرت مسلمين و الفت دل نماز جماعت، نشان   
  وخارسازد مي منافقان را مأيوس .افكند زدايد و بيم در دل دشمنان مي ها را مي تفرقه
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امت  نماز جماعت نمايش حضور در صحنه و پيوند امام و . چشم بدخواهان است 
  .است

  آثار اخالقي و تربيتي •

امتيازات موهوم صنفي و نژادي  گيرند و در نماز جماعت، افراد در يك صف قرار مي   
شود و  دوستي در دلها زنده مي نوع ورود و صفا و صميميت  كنار مي... و زباني و مالي و

. كنند دلگرمي و قدرت و اميد مي احساس، بادتمؤمنان، با ديدار يكديگر در صف ع
  . شناسي است وقت نماز جماعت، عامل نظم و انضباط و صف بندي و

 با غرور و خود برد و نوعي مبارزه گيري را از بين مي روحيه فردگرايي و انزوا و گوشه   
جماعت اينقدر توصيه  همه آثار است كه به نماز به خاطر اين.  در بر داردخواهي را

 اجازه خواست كه -سلم و آله و عليه اهللا صلي- پيامبر اكرم شده است و حتي نابينايي وقتي از حضور
از خانه تا مسجد ريسماني ببند و به كمك آن، : فرمود به مسجد نيايد و آن حضرت

از طرف ديگر، برخورد شديد نسبت به كساني كه به . خود را به نماز جماعت برسان
در . دگي آن استنشان ديگري بر اهميت و سازن دهند و نماز جماعت اهميت نمي

  .معرف آنان نشويد و. حديث است كه به چنان كسان همسر ندهيد
اهل سنت كسي كه نماز جماعت را بدون عذر   ديد ازهمچنين مطابق روايات ذيل

كه نماز او كامل نيست  واضح و معلوم است كسيترك كند نمازش مورد قبول نيست و 
  . شود يبه بقيه أعمال و كردار او نگاه نم

باشد كه  اگفته نماند كه اين روايات در باب وجوب نماز جماعت نزد اهل تسنن مين« 
مورد قبول شيعه نيست و فقط من باب موئيد دررابطه با اهميت و تأكيد بر اقامه نماز 

  . »باشد جماعت مد نظر مي
 عمِن سـَم :دن فرمو-صلي اهللا عليه واله وسلم-كند كه رسول اهللا  يعبداهللا بن عباس روايت م    

 هما العذر؟ ـ مرض لم تقبل منه الصال و: ر ـ قالواذُ عهِـن اتباعِ مِمنعهم يالمنادى فلَ
   1.التي صلّى

                                                 
، وصحيح سنن ابن 1/260 ـ  793، وابن ماجه حديث 1/164ي داود ب، وصحيح سنن أ551 حديث رقم 1/373 رواه أبوداود  -1

  ، وغيرهم1/246، والحاكم في المستدرك 1/420، والدارقطني في السنن 1/132، 645ماجه حديث 
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عذرى او را منع نكرد، گفتند عذر نماز كه أذان را شنيد و در إجابت كردن  كسي    «
يعنى . »شودي مانند ترس از دشمن، و يا مرض ؛ نماز او قبول نم: مانند چه؟ فرمود

همچنين در حديث ديگرى روايت .شود يخواند از او قبول نم ينمازى كه در خانه م
  1ن عذر له إالَّ مِهمن سمع النداء فلم يأته فال صال :فرمودند حضرت كند كه آن يم

شود،  ي نماز جماعت حضور نيابد نماز از او قبول نمدركه أذان را بشنود ولى  كسي« 
  .»دمگر اينكه عذر داشته باش

شنيدم كه  -صلي اهللا عليه واله وسلم-و از أبى الدرداء روايت است كه فرمود از رسول اكرم 
  :ددنفرمو يم

ليهم الشيطان  عذَحوستَ إالَّ قد اِه ال تقام فيهم الصالدوِ وال في بهِري في قَهن ثالثما مِ
م بِيكُلَفعالج2هن الغنم القاصي فإنَّما يأكل الذئب مِهماع  
 سه نفرى كه در قريه و يا باديه نشينى باشند و نماز جماعت را بر پا نكنند، هر« 

هستند كه شيطان بر دل آنان سخت إحاطه كرده، پس بر شماست كه به  كسانى
  .»خورديچوپان دور شده م گرگ هميشه گوسفندى را كه از جماعت حاضرشويد، زيرا

  
  

  نماز جمعه 

هـاى سياسـى و     روحى و معنوى، آثـار و جنبـه     گاهى عبادات اسالمى، غير از جهات        
هـاى   صورت آشكار و گروهى با آداب و ويژگى      اعى هم دارد، به خصوص آنچه كه ب       اجتم

ت          نماز جمعه، يكى از اين آيين     . شود خاص اجرا مى   هاى مقدس و با شكوه است كه امـ
ن نيـز نايـل     ايج اجتماعى آ  نمازگزار، در كنار بركات معنوى و ثواب عبادت، به آثار و نت           

  .دنشو مى
                                                 

، وابـن  4/135 ـ  1898، ابن المنذر في األوسط حديث رقم 1/132، صحيح سنن ابن ماجه 793 رواه ابن ماجه حديث رقم -1
   وغيرهم 2/337، وإرواء الغليل 1/245حه ، والحاكم وصح5/415 ـ 2064حديث رقم ) اإلحسان(حبان في 

) عون المعبـود (، 1/162 ـ  547، وصحيح سنن أبي داود حديث 543، وأبو داود حديث رقم 5/196 رواه أحمد في المسند -2
 .، وغيرهم 107 ـ 2/106، والنسائي في السنن 2/251
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نماز جمعه، مظهر شكوه اسالم و عظمت مسلمين و وحـدت بخـشِ صـفوف و خنثـى                  
  .هاست افكنى ها و تفرقه كننده توطئه

نماز جمعه، دو ركعت است كه همراه با دو خطبه از سوى امام جمعه به جاى نمـاز                      
تقوا و طرح مسائل    هايش، عالوه بر دعوت به       در خطبه . شود ظهر روز جمعه خوانده مى    

اخالقى و سازنده كه از واجبات خطبه است، طرح مشكالت مردم و مـسائل اجتمـاعى                
نيز ضرورى  ... ها و    هاى سياسى و هشدار نسبت به خطرها و دشمن         مسلمانان و آگاهى  

هـا   زمينـه روشـنگرى انديـشه     است و همين محتوا، به نمـاز جمعـه تـأثير فـراوان در               
رد تأكيد اسـالم اسـت و اگـر كـسى           ر در نماز جمعه، مو    ضرورت شركت مستم  .دهد مى
شركت نكند، نشانه نوعى نفاق     ها   دليل و عذر در جماعت مسلمانان و نماز جمعه آن          بى

هر كس سه جمعـه پيـاپى، بـدون عـذر و            : فرموده است  -صلى اهللا عليه وآله   -رسول خدا    .است

نمـاز   1.شود ز نفاق زده مى   بيمارى، عمداً در نماز جمعه شركت نكند بر دل او مهرى ا           

  :فرمايد ست و خداوند در قرآن مى »ياد خدا«نماز جمعه 2.حج مساكين است جمعه،
   3... ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع  فَاسعواْ إِلَىه مِن يومِ الْجمعهيأَيها الَّذِينَ ءامنُواْ إِذَا نُودِى لِلصلَو

» يـاد خـدا  «شـويد، بـه سـوى        به نماز روز جمعه فراخوانده مـى      هرگاه  ! اى مؤمنان   « 
روز جمعه، روز تعطيلى مسلمانان است تا در كنـار           .»شتابيد و داد و ستد را رها كنيد       ب

دشـمنان اسـالم،     .د معنوى و اجتماعى خود بپردازنـد      نظافت و استراحت، به تقويت بع     
رگـزارى مراسـم نمـاز جمعـه        انـد، از ب    كه همواره در صدد تفرقه و تـضعيف مـسلمانان         

  .تن اين سد استوار ايمانى دارندشوند و تالش در شكس ناراحت مى

                                                 
 .6 ، ص 5وسائل الشيعه، جلد  - 1
 . همان- 2
 .9جمعه، آيه   -3
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نمازهـاى جمعـه را بـا شـكوه بجـا بياوريـد، و              « : فرمـود   مى )قدس سره (امام خمينى   
  1» ...ترسند ترسند، از مسجد مى ها از نماز مى كه شيطانهم، نمازهاى غير جمعه را

  

  :كيفيت نماز جمعه   
نماز جمعه بخواند يا  تواند واجب تخييرى است و انسان مى     ز جمعه در عصر غيبت،    نما 

 ولي نماز جمعه افضل است و ظهر احوت و احتياط بيشتر در آن است كه هر    نماز ظهر 

. خوانده شود   نماز جمعه دو ركعت است و حتما بايد بصورت جماعت          .2دو را بجا آورند   

مسائل  به تقوا،   در آنها عالوه بر دعوت      خطيب، دو خطبه واجب است كه     پيش از نماز،  
حدود يك   وقت آن،از آغاز ظهر تا     .سياسى مسلمانان را هم بايد مطرح كند       -اجتماعى

حداقل افرادى كه با حـضور آنـان        . باشد ديرتر روا نمى    ساعت پس از اذان است و از آن       
ايـد كمتـر از يـك       نب فاصله دو نماز جمعـه،     .پنج نفراست  شود، نماز جمعه تشكيل مى   

بـدون    شـركت نكـردن    .هاى نماز جمعه واجب اسـت      گوش دادن به خطبه   .فرسخ باشد 
زاده   امام جمعـه بايـد مـرد، بـالغ، عـادل، حـالل      .، نشانه نفاق است  جمعهدر نماز    عذر،

 حمـد،  پـس از   در ركعت اول،    بهتر است كه امام جمعه،     . امامي باشد  ي دوازده   وشيعه
   .وم سوره منافقين را بخوانددر ركعت د و سوره جمعه

مؤمنـان راگرامـى     خداوند با سوره جمعـه،     « :فرموده است  -صلي اهللا عليه واله وسلم    -رسول خدا  
 را سنت كرده  جمعه به عنوان بشارت آنان، -صلي اهللا عليه واله وسلم -از اينرو، پيامبر   داشته است، 

  3.»است سوره منافقين را الزم ساخته و بعنوان توبيخ منافقان،

                                                 
 .149، ص12ه نور، جصحيف - 1
 .871 توضيح المسائل دوازده مرجع  جلد اول صفحه - 2
 .426 ص 5ميزان الحكمه،ج   -3
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  اهميت نماز جمعه 

 1.به آنها نيست    بسيارى نقل شده كه در اينجا مجال پرداختن         احاديث در اين زمينه،    

آنـرا موجـب    و 2دانـسته  » حـج مـساكين  « نمـاز جمعـه را   -صلي اهللا عليه واله و سلم     -رسول خدا 
نمايش وحدت و قـدرت مـسلمانان و ميعـاد           نماز جمعه، . آمرزش گناهان شمرده است   

وقتـى بـه مدينـه     در آغاز هجـرت،  -صلي اهللا عليه واله وسلم  -رسول خدا . 3مؤمن است   مازگزارانن
 اولين نمازجمعه را براى مردم بپا داشت و اين اجتمـاع شـكوهمند و سـازنده را            رسيد،

يـا   خطيـب و امـام جمعـه،       .عد سياسـى و حكـومتى دارد      ب اين نماز، . پايه گذارى كرد  
 .اسـت  به ايـن سـمت منـصوب شـده         كه از طرف رهبرى،    ييا كس  مسلمين است،  حاكم

آثار سازنده تربيتى و اجتماعى اين عبادت سياسى بـسيار اسـت،كه بـه چنـد              بركات و 
  : شود نمونه اشاره مى

   :تقويت روحيه اخوت و برادرى •

و نژادهاى  ها آيند و با رنگ در يك مجمع و مصال گرد مى از هر جا، چرا كه همه،     
تر در  مراتب بيشتر و قوى  به بود، آنچه در نماز جماعت .نشينند هم مى مختلف كنار
  . دارد اين تجمع هفتگى مسلمانان وجود نماز جمعه،

  :تشكل نيروهاى اسالم  •

بخشد  يكپارچگى مى تشكل و محور عبادت و نماز، به نوعى مسلمانان را بر اين عبادت،
هاى آنان  افكنانه و شايعه اى تفرقهه توطئه  و مايه ارعاب دشمنان اسالم و خنثى شدن

  . است

                                                 
 ص 7،كنزالعمال،ج 409 ص 1من ال يحضرج -1 ص 5،وسائل،ج 122 ص 89بحار،ج :توانيد به منابع زير مراجعه كنيد مى  -1

 .368 ص 8 و ج 707
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 ).ص( از پيامبر اسالم22815 حديث 8كنز العمال،ج  - 3



182             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  :سياسى مسلمانان  -رشد فكرى •

مردم از مسائل  شود، مى  بيان ها بخشى كه درخطبه به مقتضاى مطالب آگاهى   
 آشنايى به وظايف اجتماعى خويش، شوند و با خبر مى خود و جهان با كشور سياسى

  . يابند مى در صحنه اجتماع حضور بيشتر

  :يه جمعى تقويت روح •

در يك  هاى پراكنده افراد انسانى را جمعه است كه قطرهاين نيز از آثار نماز    
روحيه اجتماعى پيدا  آورد و همه با ارتباط متقابل و شناسايى هم، گرد مى اقيانوس،

  . رود كنند و انزوا و فردگرايى از بين مى مى

   :بسيج مردم  مركزيت •

و دفاع و حل  شدن براى جهاد عوت مردم به بسيجبهترين جاى د سنگر نماز جمعه،   
نماز  قدرت عظيم مردمى كه در اين .مشكالت اجتماعى و يارى رسانى به ديگران است

 صلي اهللا -رسول خدا بوده و درصدر اسالم نيز،  همواره مورد توجه شود، جمعه متجلى مى

 به بسيج كرده و افراد را ،ها خطبه پس از مساجد و از -عليه السالم- عليو -عليه واله وسلم
   1.فرستادند مى جهاد،

                                                                                                   سيره اولياء دين 

اهميت  بيانگر پيشوايان معصوم درباره نمازجمعه، و -صلي اهللا عليه واله وسلم-روش رسول خدا
    :ددنفرمو -عليه السالم-در روايت است كه على  .رورت اهتمام به اين فريضه استآن و ض

براى آنكه  :ددنچرا؟ فرمو :پرسيدند نخوريد،ه كنند  هاى ضعيفارود روز پنجشنبه،« 

    2.»نماز جمعه باز ندارد در حضور شما را از

                                                 
 .از انتشارات در راه حق»-نماز شكوهمند جمعه« درباره نماز جمعه،جزوه - 1
 .47 ص 5وسائل،ج  - 2
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 ،يسِمِ الخَوم يهمعلج لِونَزُهجتَ يىبِ النَصحاب اَو كانَ  :دنفرماي مى -عليه السالم-امام صادق   
 جمعه  چراكه شدند، از روز پنجشنبه براى جمعه آماده مى ياران پيامبر، «  1قت الويقِضِلِ
   .»وقت تنگ است )بخاطر كارهايى كه دارد(

را براى ...و  تهمت هاى بدهكارى، زندانيان و متهمان پرونده -عليه السالم-   حضرت علي
آنان ضمانت و اولياء  باشند،  تا در نماز جمعه حضور داشته آورد،  بيرون مىنماز جمعه

بيرون  نماز جمعه، براى شركت در  اسقان زندانى را همف .كردند كه برگردند مى
   ٢.با كنترل و مراقبت فرستاد، مى

 پا برهنه بعنوان بزرگداشت نمازجمعه و تعظيم اين شعائر، -عليه السالم-على   حضرت 
اين  :فرمود مى گرفت و ها را در دست چپ مى كفش شد و جمعه حاضر مى اى نمازبر 

تواضع در برابر خداوند انجام   و اين كار را از روى جايگاه خاص الهى است، نماز،
نبايد از   متعهدنانشود و مسلما  اين فريضه آشكار مىاهميت با اين حساب،3.داد مى

  .دنورزاين صحنه سياسى عبادى غفلت حضور در 
اجتماعى اسالم  نمازجمعه،كه نمايشى ازقدرت سياسى و«  :فرموده است )ره(امام امت   

  شركت با ملت عظيم و عزيز،...محتواتر اقامه شود بايد هرچه باشكوهتر و پر است،
تا به بركت  نمايد، تر،حفظ و بلندپايه بايد اين سنگر اسالمى را هرچه عظيمتر خود،
  ٤.شود  هاى مفسدان خنثى ن و دسيسهخائنا هاى توطئه آن،
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  :چكيده
بطوري كه جهت ايجاد . ت ويزه اي داده شده اس جماعت اهميت اجتماع ودر اسالم به

ن، رشد فكري وسياسي، وآثار قدرت وشوكت اسالم ومسلمانا ،وحفظ وحدت، اخوت وبرادري
نماز . جمعه نموده است دستور به برپايي نماز جماعت و، اخالقي وتربيتي اجتماعي،معنوي

، بركات و آثار وايات بسيار زيادي در مورد اهميت، فضائلجماعت آنقدر اهميت دارد كه ر
شركت در  اهل تسننكه  تاجايونبايد دراداي آن تساهل وكسالت ورزيد آن وارد شده است،

نماز جمعه از جهت سياسي واجتماعي از نماز جماعت . نماز جماعت را واجب دانسته اند
اهميت بيشتري دارد بطوري كه در بعض روايات آمده كه اگر كسي بدون عذر سه هفته در 

     .نماز جمعه شركت نكند بر دلش مهري از نفاق زده مي شود
  

  پرسش هاي درس

  .وگوشه گيري را از بين مي برد........... نماز جماعت روحيه  -1
  تنفر) شادابي      دنشاط و) فردگرايي وانزوا       ج) تكبر     ب) الف

 از كدام معصوم »ه لَالهال صه فَلَ عِيرِن غَب مِجِم يلَداء فَ النِعمِن سم«  اين حديث-2
  روايت شده است؟

  صلي اهللا عليه والهحضرت رسول اكرم ) ب                             عليه السالم            امام صادق ) الف
  عليه السالم امام باقر ) د                                                عليه السالم   امام علي ) ج
  . است.........  نماز جمعه در عصر ما -3

  احتياط واجب) واجب تخييري   د) مستحب     ج) واجب كفايي        ب) الف
  در مورد چيست؟ »  اهللاَرُحقَما ينَّاِ فَقرهن حم « روايت-4

  نماز جماعت ) اصل نماز    د) نماز جماعت صبح   ج) ه    بنماز جمع)  الف
  
  . شرايط امام جماعت را بنويسيد-5
  .  آثار نماز جماعت را بيان كنيد-6
  رابطه با نماز جمعه چيست؟  در ي نظر امام خمين-7
  ندن سوره جمعه ومنافقون در نماز جمعه چيست؟ا فلسفه خو-8
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  دهمسيزدرس 

  )نوافل( 
  اسيپرسش هاي اس  

  فلسفه واهميت نماز هاي مستحبي در چيست؟
  خصوصيات نماز هاي مستحبي چيست؟

  چگونه ميتوان وانع توفيق نماز شب را برطرف نمود؟

  
  نمازهاى مستحب) ب

، اكثـر آنهـا در مناسـبات و     متنـوع اسـت    نمازهاي مستحبي در اسالم بسيار زيـاد و          
تعدادي هـم بـه عنـوان نوافـل        موضوعات خاص يا زمان ومكان خاص اقامه مي شوند و         

 چـون   نمازهـا،   ايـن  بـه . گردد  يوميه هستندكه همراه با نمازهاي واجب يوميه اقامه مي        
نفل،بـه معنـاى زايـد و افـزون     ( شود و نوافل گفته مى نافله واجب است، نماز اضافه بر

ه اين نوشته گنجايش بحث در مورد تمام آنهارا ندارد و فقط به برخي از آنها كـ                ). است
پردازيم و خوانندگان محترم را  براي شناخت بيشتر،           اي هستند مي    داراي اهميت ويژه  

 84 و جلد كتاب مفاتيح الجنانفوايد و خاصيت هريك از آنها به كتب ادعيه بخصوص         
  .  دهيم كتاب بحاراالنوار  ارجاع مي

 پذيرفتـه  صورت، به منزله هديه است و در هر نمازهاى نافله، در حديث است كه     

اداى آنهـا   باره انجام نمازهاى مستحبى اسـت، كيد و تشويقى كه در  أبا همه ت   .1شود مى
سعى كند كه  .تحميل نكند بر خودش آنها را روى عالقه و عشق باشد و انسان، بايد از
  .ها بپردازد آنگاه به انجام آن بيايد،  روحى و عالقه و كشش قلبى آمادگى ابتدا،

                                                 
  ص84بحار،ج  - 1



186             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  .گاهى نه و ها،گاهى اقبال و آمادگى دارند، دل « :فرموده است -سالمعليه ال- امام رضا
در نمازهاى  به همين دليل، 1.»ها آماده است انجام دهيد كه دل عبادات را وقتى

اين  .وجود دارد كه در نمازهاى واجب نيست  ها و تسهيالتى ارفاق برخى مستحب،
  :كه ايناز جمله  .بيشتر افراد است  جذب براى گيرى، آسان

  .هم نشسته توان ايستاده خواند، مى هم مستحب را، نماز •
  .توان فقط سوره حمد خواند و به ركوع رفت مى مستحب، نماز در •
 نمـازگزار   كند و نمى  باطل را  نماز ميان ركعت اول و دوم، شك مستحب، نماز در •

  .تواند تصميم بر هر كدام بگذارد مى
  .ندارد سجده سهو مستحب، ازنم انجام كم و زيادهاى اشتباهى در •
 چنـين  نوافـل،   دربـاره امـا  بهتر است انسان به مسجد برود        براى نمازهاى واجب،   •

 .دستورى نيست

  . وچند مورد استثنادارددو ركعتي اقامه ميگردند نمازهاي نافله مانند نماز صبح •

 نماز گرحتى ا .است  هاى سازنده ها براى تشويق افراد به اين عبادت گيرى اين ساده   
كه در  تواند انجام دهد، را مى آن  قضاى بخواند،  نتوانست مستحب را كسى در وقتش

ام  به بنده  «:فرمايد فرشتگان مباهات كرده و مى طبق حديث، خداوند به صورت، اين
و در حديث ديگرى افزوده ( !كند قضا مى ام، نكرده واجب چيزى را كه بر او !بنگريد
جبران  نافله، مازن« : در حديثى آمده2».آمرزيدم گيرم كه او را شمارا شاهد مى شده كه

اى است كه  صدقه همچون... «و 3.» نمازهاى واجب است كننده نواقصى است كه در
  4.»پردازد انسان مى
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  ي يوميه نمازهاي نافله) 1 

 هاى نمازهاى مستحب، تعداد ركعت   هر نماز يوميه واجب يك نماز نافله دارد ، 
  : استبدين شرح ركعت 34 يعنى دو برابر ركعات واجب،يه يوم

  صبح، نماز قبل از ركعت، دو صبح، نماز نافله •

 ظهر، نماز قبل از ركعت، هشت ظهر، نماز نافله •

  عصر، نماز قبل از ركعت، هشت عصر، نماز نافله •

  مغرب، نماز بعد از چهار ركعت، مغرب، نماز نافله •

 عشاء، نماز بعد از  نشسته،صورت به ركعت دو عشاء، نماز نافله •

نـام   » نافله شـب  «  پيش از اذان صبح،كه هشت ركعت آن       يازده ركعت،  نافله شب،  •
 .است »وتر« به نام  ،و يك ركعت ديگر» شفع« ركعتش به نام دو دارد،

 نماز شب 

در آيات   كيد فراوانى كهأجايگاه خاصى دارد و ت » نماز شب«، يوميهدر ميان نوافل    
مستحب است و به  نمازهاى ديگر به مراتب بيش از ست، ان و احاديث درباره آنقرآ

داشتند و به تهجد و عبادت   اولياء خدا بر آن مداومت و مواظبت همين جهت،
بر بنده محبوبش حضرت  را خداوند،  تا آنجا كه نماز شب .پرداختند شب مى نيمه

 هلَ نافِهِد بِجهتَ فَيلِ اللَنَو مِ: ين فرمان داده بودواجب ساخته و چن -صلي اهللا عليه واله وسلم-محمد
در  قرآن،. »بخشى از شب را بعنوان نافله به تهجد بپرداز و سحر خيزى كن« 1 كلَ

 نَريِغفِستَ الم و:فرمايد چنين مى اند، توصيف كسانى كه نيايشگران شب و اهل نماز شب
آنانكه « 3اًيام قِ واًدجم سهِبرَ لِونَيتُبِ يينَذِ الَّو» استغفار كنندگان در سحرها  « 2سحارِاالَبِ

                                                 
 .79اسراء،آيه   -1
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 ما يلِن اللَمِيال ًلِوا قَكانُ .»كنند دارى مى براى خدا شب زنده در حال سجود و قيام،
يهجخوابيدند را مى  مقدار كمى از شب مردان خدا،«  1 ونع« .      
از  نماز شب،  نيايش سحرگاهان ومردان خدا براى انجام« :خوانيم در آيه ديگر مى 

غير از بهشت  پاداش آنان، شوند، گيرند و به نماز شب مشغول مى بستر گرم فاصله مى
كه موجب روشنى  برايشان ذخيره كرد چيزهايى است كه خداوند ...و حوريان و

مورد  از شب،نم از اين رو، 2نعي اَهرَن قُم مِهى لَخفَ ما اَفسنَ معلَال تَفَ: »شان است ديدگان
عليه -چندين مرتبه حضرت على -صلي اهللا عليه واله وسلم-خدا و رسول 3عنايت تمام انبياء بوده

 يكلَع ،يلِ اللَهِالص بِيكلَ،عيلِ اللَهِالصبِ  يكلَع: فرمود  رابه نماز شب سفارش نموده و -السالم
 هالتَن صؤمِ المفرَشَ:  حديث استو در) سه مرتبه.(»نماز شب بر تو باد،«  4يلِ اللَهِالصبِ
-امام صادق                                       .»شرف مؤمن به نماز شب اوست«  5 يلِاللَبِ

 گردد، تالوت مى  شود و قرآن هايى كه نماز شب خوانده مى در خانه«  :ددنفرمو -عليه السالم
  6.»نندها درخشا چون ستاره هم ها نزد آسمانيان، آن خانه

آور  نشاط بدن،  براى نگام،سحرخيزى و استفاده از هواى مفيد آن ه گذشته از آن،
تندرست  بدن را دارى، زندهشب  « 7ند البهح مصيلِ اللَيامقِ: حديث است كهدر. است
زدايى براى آن  خاصيت درد آثار معنوى آن، و در حديث ديگرى اضافه بر» كند مى

  8 مكُجسادن اَالداء ع ه دطرَ مو... :بيان شده است
انسان را از  نشان عشق و محبت انسان به آفريدگار است و اين عالقه، نماز شب،   

و اگر آن عشق  دارد با محبوب وا مى شب، كند و به راز و نياز نيمه جدا مى خواب،
  تىدرخلو بشويد و  از استراحت دست وتاريكى، تنهايىدر اى، انسان با چه انگيزه نباشد،

                                                 
 .18ذاريات،آيه   -1
 .17سجده،آيه  - 2
 .136 ص 84بحار،ج   -3
 .22 ص 2وافى،ج  - 4
 .21 ص 2 وافى،ج - 5
 .22 ص 2وافى،ج  - 6
 .272 ص 5وسائل،ج  - 7
 .22 ص 2وافى،ج  - 8



189             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

  معشوق بپردازد؟ به گفتگو با رفانه، عا
  ناميلَ اللَهنَّذاجاِى فَنِبحِ يه انَّمعن ز مبذَكَ :خوانيم مى قول خداوند، ث قدسى ازحدي در   
لَى،اَنِّعكُيس بِحِل محِ يخَب هلواما ست،گويدآنكه مدعى محبت من دروغ مى « 1ه؟يبِبِ ح

مگر نه اينكه هر عاشقى،خلوت با معشوقش  آيا خوابد، مى د،رس او را فرا مى وقتى شب
  . »..را دوست دارد؟

 ها، گاهى گناهان و دروغ .د كه آنرا هم بايد ازخدا طلبيدخواه توفيق مى نماز شب،    
از انسان   و نيايش،و شيرينى عبادت گردد حروميت انسان ازنماز شب مىسبب م

گاهى  « 2يلَ اللَهالن صهاع بِمحرُي فَهذب الكِبكذِي لَلَجرَال نَّاِ: درحديث است .شود گرفته مى
   .»شود محروم مى  ين سبب از نماز شبو به هم گويد كسى دروغ مى

از كمال و   تواند به مقامى مى هاى شبانه، عبادت  تداوم نماز شب و تهجد وبا انسان،   
جز حق ( يى پيدا كندخدا  تصفاى نفس و قرب به خدا برسد كه چشم و گوش و دس

 دعايى كند، برسد كه هر به آنجا و )عمل نكند حق، جز حق نشنود و جز نبيند،
  3.مستجاب گردد

  وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و هر چقدر به نماز صبح نزديكتر 
مسافر يا كسي كه براي او سخت است نماز شب را بعد از نصف شب . باشد بهتر است

تواند آن را در اول شب بجا آورد يا اينكه بعد از فريضه صبح قضايش را بجا  بخواند مي
. در نماز شب دو ركعت شفع و يك ركعت وتر از اهميت بيشتري برخوردارند . آورد

تواند بين هر دو ركعت نماز شب فاصله انداخته و استراحت كند يا بخوابد  نمازگزار مي
  .بخواندو الزم نيست يازده ركعت را پيوسته 

  
   غفيلهنماز  )2

است كه بين نماز مغرب و عشاء خوانده » نماز غفيله«يكي ديگر از نمازهاي مستحبي 
  مي شودو زمان بعد از نماز مغرب است تاوقتي كه سرخي طرف مغرب از بين برود ودر

                                                 
 .مصباح الشريعه:نقل از - 1
 .204 ص 3نورالثقلين،ج  - 2
 .88ثواب االعمال،ص  - 3
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  :  ركعت اول بعداز حمد بجاي سوره اين آيه خوانده مي شود 
 لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان ال اله اال انت سبحانك وذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان

   . اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننجي المومنين
  .اين آيه خوانده مي شوددر ركعت دوم بعد از حمد 

ت اليعلمها اال هو ويعلم ما في الر والبحر وما تسقط من ورقه اال يعلمها وال حبه في ظلما
  . االرض والرطب وال يابس اال في كتاب مبين

  .در قنوت آن اين دعا خوانده مي شود
اَلّلهم اِنِّي اَسألُك بِمفاتِحِ الغَيبِ اَلَّتِي ال يعلَمهااِلّا اَنت اَن تُصلِّي علَي محمدٍ وآلِ محمدٍ واَن    

  تَفعلَ بِي كَذا وكَذا
  :وسپس بگويد. بخواهدود را بجاي كذا كذا حاجت هاي خ

 اَلّلهم اَنت ولِي نِعمتِي والقادِرعلَي طَلِبتِي تَعلَم حاجتِي فَاَسألُك بِحقِّ محمدٍ وآلِ محمدٍ علَيهِ 
 وعلَيهِم السالم لَما قَضَيتَها لِي

  
 نماز عيدين ) 3

كننده ياد او در  خداى متعال و زندهزمينه توجه به  هاى مختلف اسالمى، مناسبت   
دعاهاى  اعمال و ها، مناسبت براى بسيارى ازاين مسلمانان است و فكر زندگى و
نماز دو ركعتى است  ،ينمنظور از نماز عيد .است  ،بيان شده»نماز« از جمله بخصوصى،

ها ونيز اعياد  جشن برخالف ساير .شود خوانده مى» عيدقربان« و »عيد فطر«كه در
 عيداسالمى،همراه با نماز، ها و شهوات است، يهوسران ها، يگران،كه آميخته به غفلتد

نماز   اينك به توضيح مختصرى پيرامون .است غسل و طهارت صدقات، انفاق و دعا،
   :پردازيم اين دو عيد مى

  نماز عيد فطر ) الف 
به  روزه،عبادت و   است،پس ازيك ماه»عيد فطر« در نخستين روز ماه شوال،كه   

حضور امام عليه السالم واجب  در زمان اين نماز، .شكرانه اين توفيق نماز بايد خواند
اما ميتوانĤن را به زمان ما مستحب است خوانده شود ولى در  ماعتجاست و بايد به 

تا ظهر است ولى بهتر  از اول آفتاب روز عيد، وقت آن،.قصد رجا به جماعت هم خواند
   و قبل از خواندن آن افطار كنندپس از بلند شدن آفتاب بخوانند ،است كه درآغاز روز
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  .  و زكات فطره خود را بپردازند يا حداقل كنار بگذارند
 خوانند و بعد  را مي)87سوره (  اعلي سورهمعموالًبعد از خواندن حمد  در ركعت اول،   

 خواهيم  كه ميىهر دعايه و قنوت گرفت پس از هر تكبير،كه  شود ته ميپنج تكبير گف
 بعد از در ركعت دوم . است...اللهم اهل الكبرياء و العظمة دعاى بهتر، اما توان خواند، مى

كه پس ازهر شود  گفته ميچهار تكبير   شود و قرائت مي)  91سوره (حمد سوره شمس
 خاصى كه دارد،  با معنويت نماز عيد فطر، .قنوت الزم است ، مانند ركعت اولتكبير
سازد و مستحب  حالت توبه و استغفار در دلها ايجاد مى كند، مى را متوجه خداها  دل

و درفضاى باز و  دعاهاى خاصى را بخواند غسل كند، پيش از نماز عيد، انسان، است كه
  . در زير آسمان به نماز بايستد

 عاًمِجتَ مينَمِسلِلم لِنَوكُييد،لِ العِطرِ الفِوم يلَعما جنَّا ِ :دنفرماي مى -عليه السالم-امام رضا
مِجتَييهِ فِونَعيبرزون هللا  و -زَّعو فَ-لَّج نلى ما مِيمجدونه ع م،فَيهِلَعونُكُيي يدٍ عِومو  
يماعٍجتِ اِومو يومهوكَ زو يومر هغبو ي 1  عرُضَ تَوم  

مجمعى داشته باشندكه  تامسلمانان، قرار داد، "عيد" بدين سبب روز فطر را خداوند،« 
و  به تمجيد هايش، ها و نعمت بخاطر منت برابر خداوند، جمع شوند و در روز، در آن

  . »روز عيد و تجمع و زكات ورغبت و نيايش است پس آنروز، تعظيم بپردازند،
  : كرده است بيان فلسفه اين نماز و عيد را در محورهاى زير، شريف،  اين حديث

  اجتماع و گردهمايى  •
  زكات و رسيدگى به فقرا  •
  رغبت و گرايش به خدا  •
 تضرع و ناليدن به درگاه پروردگار  •

هم توجه به  است،  هم ناظر به بعد معنوى و عرفانى اين نماز و مراسم عبادى ، و اينها
 ،» زكات فطره« با پرداخت  رسد و مردم آثار اجتماعى و فوائدى دارد كه به مردم مى

   مين معاش محرومان،أنظر تاز يك لحاظ، رسانند و به نوايى مى بينوايان مستمند را به
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   .شود مى  محسوب »عيد فقرا«:عيد فطر،
نشان شوكت و  اضافه بر آثار اجتماعى و سياسى كه اين اجتماع عظيم ساالنه دارد و   

     1.قدرت امت اسالمى است

    جايزه الهى

مغفرت الهى و  آمرزش و شود، ترين چيزى كه در اين نماز،از خدا خواسته مى عمده
اى است كه  بهترين جايزه با قبولى طاعات است و اين، مبارك ساختن اين عيد،
 -خدا رسول دنفرماي مى  -عليه السالم-امام باقر .كند عطا مى دار، خداوند به نمازگزاران روزه

يك منادى  رسد، ا مىفر )عيد فطر(شوال  هر گاه روز اول ماه« :ددنفرمو -صلي اهللا عليه واله وسلم
بشتابيد  اي مومنان  ؛الى جوائزكم اغدوا!المؤمنون ايها: دهد سوى خداوند ندا در مى از

جوايز  !اى جابر « :ددنفرمو رو به جابر كرده، -عليه السالم-امام باقر آنگاه،.تانيها بسوى جايزه
  2»!هاست روز جايزه امروز،!...هاى اين پادشاهان نيست جايزه  مثل خدا،

  اى از قيامت  عيد فطر صحنه
حضور  يى ودعا  آن اجتماع آنست كه در عيد فطر، سازنده نماز از آثار تربيتى و    

قيامت و نيازمندى خويش به  انسان به ياد خدا و سقف، نيازمندانه در مصالى بى
يادآورى قيامت در  .شود افتد و صحنه قيامت درنظرها مجسم مى رحمت الهى مى

  علىحضرت درروايت است كه  .است -عليه السالم-اميرالمؤمنين  شسفار آنروز،
! اى مردم« :خطاب به مردم فرمود خواند،  اى كه خطبه فطرى در يك روز در  -عليه السالم-

زيان  بدكاران، در اين روز، .گيرند پاداش مى روزى است كه نيكان، اين روز شما،
 ها به مصال، با بيرون آمدنتان از خانه .ستا  ترين روز به قيامت شبيه اين روز،.كنند مى

توقف در  با توقف خود در مصال و انتظار نماز، .آوريد بيرون آمدنتان از قبرها را به ياد

                                                 
 .511 ص 1،من ال يحضر،ج 140 ص 5وسائل،ج  1
 .511 ص 1،من ال يحضر،ج 140 ص 5وسائل،ج  2



193             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

بازگشتتان را به  ها، خود به خانه  و با بازگشت .به خاطر آوريد  حضور خدا را در قيامت
   1.»يا جهنم به ياد آوريد  بهشت هاى خود در خانه

مشغول   اى برخورد كه به خنده و بازى به عده روز عيد فطر، -عليه السالم-امام مجتبى   
براى مسابقه و   رمضان را،ميدانى خداوند، « :ددنبه همراهان خويش فرمو .بودند

 اى پيش تاخته و بردند، عده  رضوان خويش قرار داده بود،كه دستيابى به رحمت و
به خنده و بازى  آنكه در اين روز پاداش گفت ازش .مانده و باختند اى هم عقب عده

  2.»مشغول است
  
  نماز عيد قربان ) ب

اسالمى است كه  و از بزرگترين اعياد )عيد اضحى(روز عيد قربان روز دهم ذيحجه،    
است كه مثل نماز عيد  » نمازعيد قربان« يكى از نمازها، .اعمال و دعاهاى خاصى دارد

صورت و در همان وقت و با همان شرايط خوانده  اندو ركعت است و به هم فطر،
تا  در نمازقربان،( پيش از نماز و پس از آن چه در روز عيد فطر و چه قربان، .شود مى

شمردن خدا و  بزرگ شود،كه همه، ميتكبيرهايى گفته  )ده نماز پس از نماز عيد
  3.توحيد و ستايش او و شكر بر نعمت هدايت است

بهتر   »...اللهم اهل الكبرياءو العظمة« دعاى گونه كه گذشت، ،آندر قنوت نماز عيد  
شناسيم و  و رحمت و بخشش مى عفو جبروت، خدا را به عظمت، در اين دعا،4.است

روز بزرگ،كه عيد مسلمانان و مايه شرافت و  به حق و منزلت اين كنيم و از او، ياد مى
درود فرستد و  »محمد و آل او«ه بركنيم ك اوست،درخواست مى  افتخار پيامبر و خاندان

ترين  جامع اى كه در اين دعا آمده، جمله. مند سازد ما را ازخيرها و بركات خويش بهره
خدايا،در هر :خواهيم كه از پروردگار مى .توان از خدا طلبيد مى درخواستى است كه

و از هر   مرا نيز داخل گردان ساختى، وارد خيرى كه محمد و آل محمد را در اين روز،
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. مرا نيز خارج گردان بيرون ساختى، بدى كه محمد و آل محمد را در اين روز،
و به تو  اند ازتو خواسته طلبم كه بندگان صالح تو، من از تو بهترين چيزها را مى...خدايا

  .اند شده  از آن به تو پناهنده برم از هر بدى كه بندگان مخلصت، پناه مى
  

مانند نماز روزهاي هفته ، حبي را يادآور مي شويم اي مستنمازهدر پايان تعدادي از
نماز هاي  زيارت ، نمازهاي وداع  ، نمازهاي رفع حاجات وگرفتاري ها، نمازهاي توسل 

ونماز امام زمان، نماز هديه به پدر ومادر وبه معصومين، نماز ليله الدفن ، به معصومين 
، اميرالمومنين،حضرت فاطمه آمرزش گناهان، تقويت حافظه،  نماز حضرت رسول 

  .انشاء اهللا كه عامل به آنها باشيم ........وساير ائمه ونماز جعفر طيار و
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  :چكيده
 هركدام درمناسبت يا موضوع يا زمان .نمازهاي مستحبي زياد است وآنهارا نافله مي گويند

ست و پذيرفته شده ازاين رو نماز نافله به به منظور هديه ا. ومكان خاصي اقامه مي شوند
خداوند در انجام نوافل به . نبايد تحميلي باشد بلكه بايد از روي عشق وبا عالقه اقامه شود

بين نوافل به نافله نماز هاي . تكميل كننده نمازهاي واجب است. فرشتگان مباهات مي كند
 شده است  اهتمام بيشتريهر روز خوانده مي شودكه  ونماز شب ونماز غفيلهيوميه 

نمازهاي ديگر متناسب با موضوع يا زمان يا مكان در سال يك يا چند بار بيشتر خوانده و
  نمي شوند

مناسبت هاي مختلف اسالمي زمينه توجه بيشتر به خداي متعال را فراهم ميكنند لذا در 
دوعيد فطر وقربان  به شكرانه نماز عيد كه دو ركعت است بعد از طلوع آفتاب اقامه مي 

  ردد گ
فلسفه نماز عيد را اجتماع وگردهمايي وحدت آفرين ، پرداخت زكات ورسيدگي به فقرا، 

ونشانه اي از شوكت .رغبت وگرايش بيشتر به خدا وتضرع وناليدن به درگاه الهي مي دانند 
  .وقدرت امت اسالمي است

 ولبك يي وحضور نيازمندانه در مصالي بي سقف پياده وپا برهنهاانسان در اجتماعي دع
   .گويان به ياد قيامت ونياز خود به رحمت الهي مي افتد
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روز عيد فطر چه روزي عليهما السالم وصلوات  بنابر روايت امام باقر وحضرت رسول اكرم -8
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  دهمچهاردرس 

  تربيتي نمازنقش 

  پرسش هاي اساسي
  ماز چه رسالتي دارد؟ن

  شود چيست؟ي راهكارهاي ارتباط جمعي وانظباط اجتماعي كه در پرتو نماز ارائه م
  ايفا ميكند؟نماز چگونه رسالت خود را در ايجاد آرامش رواني 

  
 

 نماز و طبيعت •

گيري از     نماز تنها يك توجه قلبي نيست؛ عملي است همراه با مردم و با بهره
ان نگاه كرد تا وقت نماز را شناخت، به ستارگان نگريست تا قبله بايد به آسم: طبيعت

را يافت، به آب توجه كرد تا پاك و مطلق و حالل و تميز باشد، به خاك دقت كرد تا 
رسول . شود عبادات الهي بدون طبيعت نمي. سجده و تيمم شرائط الزم را داشته باشد

نا بر : گفت نمود و مي كرد و فكر مي نگاه ميسحرها به آسمان  -صلي اهللا عليه واله وسلم-اعظم
بعد به نماز . »پروردگارا اين ها را بيهوده نيافريدي« : يعني . الذا باطِ هقتلَما خَ
  .هاي خداشناسي است فكر در طبيعت يكي از راه. ايستاد مي

 رود ممد حيات است و چون ر نفسي كه فرو ميه«  : گويد مي -عليه الرحمه-   سعدي 
برآيد مفرّح ذات؛ پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري 

. آري اگر نفس فرو نرود زندگي نداريم و اگر برنگردد باز هم زندگي نداريم. »واجب 
نه دو ( در هر نفسي هزاران نعمت در كار است « : فرمايد مي -عليه السالم-ولي امام صادق

اگر گياهان دي اكسيد كربن را . دن انسان سهم داردزيرا برگ در نفس كشي. »)نعمت 
هاي  به اكسيژن تبديل نكنند چگونه نفس بكشيم؟ حتي در نفس كشيدن ما نهنگ

ها  ريز و درشت در اقيانوسها جاندار  زيرا در هر شبانه روز ميليون!!! دريا نيز شريكند
ازي نكنند آنها بدبو و كسها آنها را نبلعند و درياها را پا ميرند كه اگر اين نهنگ مي

  ...ها فاسد شوند  شوند و اگر آب فاسد مي
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فكر در خاك و آب و آسمان و . هاست ترين عبادت    در اسالم فكر در طبيعت بزرگ
مردان . برداري از طبيعت محدود است  ولي در نماز مقدار و شيوه بهره.....گياهان و 

دن لباس تكبر با روح عبادت سازگار حق ندارند از طال و ابريشم استفاده كنند؛ پوشي
سجده بر خاك . خوردن و آشاميدن هنگام نماز با روح عبادت سازگاري ندارد. نيست

همان طور كه گفتيم  .عبادت است ولي سجده بر خوردني و نجاست اهانت است
  .كند و ياد آور نعمات الهي است خواندن نماز ما را به طبيعت نزديك مي

  نماز و آموزش •

مثالً . هايي ببيند از گزار اگر بخواهد نمازش صحيح باشد بايد يك سري آموزش   نم
آموزش زبان عربي، احكام، قبله، تطهير و غسل و وضو و تيمم، آموزش شرايط و 

...  مقدمات نماز، آموزش اصالح نماز در صورت شك و ترديد و يا فراموش كردن و 
  .بخشد  را رونق ميهاست كه بازار فقه و تعليم و تعلم  آموزشاين

  
   نمازنقش اجتماعي

گرايي  فطرتش او را به طيف. الطبع و چند بعدي انسان موجودي است مدني    
هجرت آدم از جنّت . دارد گرايي گسيل مي گرايي به برون را از بعد درون كشاند و او مي

ل كوچ به ارض، و يا به قول ماديون، هبوط او از غار به دشت و سير مراح و سكونت در
يابي به تمدن و تشكيل انجمن، شورا و مجمع نظريه  شهر و دست روستا، شهرك،

ارتباط انسان با خداوند منّان است، عامل » نماز«گر چه .كنند مي گرايي را تأييد جمع
در طول تاريخ يك قانون و يك سنّت . باشد يكديگر نيز مي انسانها با پيوند همبستگي

هاي يك مجموعه كه بر اساس  روابط اجتماعي آدم نكهاي حاكم بوده است و آن
الظاهر استوار بوده است دوامي نيافته و چند صباح بعد،  ماديات و جذب منافع، علي

ليكن ارتباطات جمعي كه بر پايه خدا و خدا  .است شيرازه ارتباط از هم گسيخته
  :محوري استوار بوده و مفاهيم

   1ال تفرقواـ واعتصموا بحبل اهللا جميعاً و  1

                                                 
 .ن سوره آل عمرا103آيه  - 1
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   1ايهاالذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اهللا لعلكم تفلحون ـ يا 2
 بين مجموعه، حس اعتماد د قرار داده است،عالوه بر ايجادرا جزو دستور كار جمع خو

مسجدالحرام و  مظهر اعالي اين ارتباط جمعي را در .پايداري را در پي داشته است
 آيند هاي متفاوت گرد مي كه از اقوام و ملل با زبان - عليه واله وسلمصلي اهللا-يمسجدالنب

  .كنيم مشاهده مي

   راهكارهاي اجرايي ارتباط جمعي در پرتو نماز •

 راهكارهـاي اجرايـي در تحقـق ارتبـاط     راز و رمزهاي نماز بـه عنـوان   عوامل ذيل و   
 :قلمداد شده است جمعي مرتبط با نماز

ـ ـ نقل است پيامبر اكرم  .1 از اتمام نماز، رو به مأمومين  بعد صلّي اهللا عليه و آله و سلّم 
مخلوق هم پيدا شـود و   نشست تا بعد از ارتباط با خدا، ارتباط عاطفي با مي

بيمـار يـا    گرفتند، در صورتي كـه  شد، سراغ او را مي اگر مأمومي ديده نمي
  .ساختند گرفتار بود، مشكل او را مرتفع مي

به مسجد نرويـد، زيـرا نيازمنـداني كـه بـه       ت خاليسفارش شده است دس .2
نروند، پرداخت زكوه مال  كنند نوميد از خانه خدا بيرون مسجد مراجعه مي

ــ  حضرت علي  عملكرد. هاست به فقرا، به همراه اقامه نماز، جمع بين حسن

ـ   ايجـاد   كه در حال ركوع، انگشترش را به سـائل داد، تأييـدي بـر    عليه الـسالم 
  .باشد ين مصلّي و مستمند ميعاطفي ب

ـ و:  ت در بيـان صـفات مـؤمنين آمـده اسـ     28 در سوره شوري آيـه  .3  ذينَالَّ
ـ  همـرُ وه و اَ  لَوا الص قامم و اَ  هِبرَوا لِ جاباستَ ـ م و مِ  هيـنَ ي ب ورم شُ م ا رـ ز م اهقنَ
ونَقُنفِي  
   شوراو قطعاً مشورت ومشورت، پس از امر برپايي نماز اشاره شده است       

                                                 
 .آل عمران  سوره200آيه  - 1
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  خواهدي مجموعه است و تسهيل روابط جمعي را در پ وابسته به يك      
  ،مشورت1356 - 57هاي  سالطاغوت، در در دوران قيام ملّت عليه.داشت      
 1.گرفت  در مسجد صورت مي     

 11برادر تني، به برادر ديني هم نياز دارد و بر اسـاس آيـه    نسان به غير ازا .4
توبه كنند و نماز برپاي دارند و زكـوه را پرداخـت     اگرسوره توبه، مشركين،

يكـي از پلهـاي ارتبـاطي    . خواهنـد گرفـت   كنند در جايگاه برادر ديني قرار
 .براي وصول به سيستم برادر ديني، نماز است

انسان مخلوقي است كه به همراه      : ارزش انسان اين گونه توصيف شده است       .5
كنـد و نمـاز ايـن      حركت مـي سوي خالق همسو با طبيعت خلقت، خلق به

 .بخشد توصيف را معني مي

ايـاك نعبـد و     : گويـد    بخواند با زبان خود مـي       هم  اگر نماز فُرادي   نماز گزار  .6
. »جـوئيم  كنيم و فقط از تو كمك مي فقط تو را عبادت مي  « نستعين اياك

و اگـر ايـن گونـه     .كند اتصال انسان با ديگران حكايت مي بيان اين گونه، از
همين نمازگزار كه به . »استعين اياك اعبد و اياك«: ود بايد مي گفتب نمي

خيرخـواهي بـراي    خواند، به لحـاظ ارتبـاط بـا همنوعـان و     تنهايي نماز مي
مـا را بـه راه راسـت هـدايت          «  اهدنا الصراط المـستقيم    :گويد  همگان، مي 

الـسالم  : همين بيان بندگان خواهي در سالم آخر نماز مشهود است          .»كن
سالم بر نمازگزاران و بر بندگان نيكوكار «  الصالحين ينا و علي عباد اهللاعل

 . »خداوند

  گوئيم مي در سوره حمد كه جزء قطعي نماز است: فرمايد شهيد مطهري مي

                                                 
  .44ص , 1ج, آيت اهللا مكارم شيرازي ,تفسير نمونه - 1
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پرستيم، خدايا ما تنهـا   تنها تو را مي خدايا ما«  اياك نعبد و اياك نستعين 
خدايا من تنها نيستم،   « :وئيمگ يعني مي. »جوئيم از تو كمك و استعانت مي

پيوسـتگي   ضـمناً انـسان، وابـستگي و   . من با همه مسلمانهاي ديگر هـستم 
خـدايا،  . كنـد  خودش به جامعه اسالمي را در حال عبادت و بندگي اعالم مي    

نيستم، تك نيستم، مـن عـضوم، جزئـي از كـل و عـضوي از پيكـر        من فرد
وجـود  » مـا «وجود نـدارد  » من«دنياي اسالم  در. ما هستيم، نه من. هستم
 1.»دارد

اعـالم  . كنـد  خـدا مـي   گر نماز، اعالم صلح و صفا با همه بندگان صالح اقامه .7
 در حـال نمـاز  . كنـد  همزيستي مسالمت آميز با همـه افـراد شايـسته مـي    

اي سر جنگ ندارم، چون اگـر بـا بنـده     من با هيچ بنده شايسته      «: گويد  مي
 2.»ام خود ناشايستهداشته باشم  اي سر جنگ شايسته

 : آمده است )ره( رساله توضيح المسائل امام 10402در مسأله .8

     مستحب اسـت، كـه انـسان صـبر كنـد نمـاز را بـه جماعـت بخوانـد نمـاز                      
ايـن  . باشـد  نماز اول وقت فُرادي كه آن را طول بدهند، بهتر مي جماعت، از

باشـد،   اط انسانها ميعنايت ويژه به ارتباط جمعي و ارتب گر از معيار، حكايت
 .دارد  رجحان،كه جماعت بر تكروي

 كند، زماني كه جماعـت  براي اتصال قطره به دريا، شارع مقدس توصيه مي .9

 خوانـده اسـت، دوبـاره بـا جماعـت           شود و نمازگزار نمازش را فُـرادا       برپا مي 
 .خواندب

                                                 
  .95 ـ 94ص , شهيد مطهري, گفتارهاي معنوي - 1
  .83ص , قرائتي محسن, نكته درباره نماز ده - 2
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وسواس مبـتال هـستند، مـرض، آنهـا را بـا دواي       نمازگزاراني كه به بيماري .10
كـسي كـه در نمـاز    « :فرمايد مي ]امام [كند و بدين طريق     جماعت حلّ مي  

 وسواس دارد و فقط در صورتي كه نماز را بـا جماعـت بخوانـد از وسـواس    

  .»شود، بايد نماز را با جماعت بخواند راحت مي

شود،  داري فراهم مي روزه شادماني روزه داران بعد از يك مادر عيد فطر كه  .11
ـ   ـكند، نماز عيد را در زمان غيبت امام   ميشارع مبين توصيه  بـه  عليه الـسالم 

همين سفارش در عيد قربان نيز به چـشم   .جماعت و به قصد رجاء بخوانند
 1.نمازگزاران عيد قربان استحكام بيشتري يابد خورد تا پيوند مي

براي رفع خشكسالي و نزول بـاران و فـرود     بينش فقهي،يداهللا مع الجماعه .12
دهد تا دل شكسته  فرمان مي مت الهي از آسمان، به نماز استسقاءآمدن رح

اسـتثناء   گرچـه نمازهـاي مـستحبي از جماعـت    . مردمان، دفع صد بال كند
كنـد تـا ارتبـاط دلهـا را           است، ولي در نماز استسقاء، جماعت را توصيه مي        

 2.با هم پيوند دهد بيشتر

در صـورتي كـه   . رعبخشنامه فقهي، اصل جماعت است و فُرادي گويي ف در .13
مستحبي اشتغال دارد و از سوي ديگر نمـاز جماعـت برپـا     نمازگزار به نماز

كه اگر نماز را تمـام كنـد بـه جماعـت      شده، در صورتي كه اطمينان ندارد
كنـد و بـرود بـه دريـا      رسد، به نماز گزار اجازه داده اسـت نمـاز را رهـا    مي

 3.بپيوندد و مشغول نماز جماعت شود

                                                 
  )ره(   توضيح المسائل حضرت امام خميني1403 مسأله  -1
  )ره( خميني المسائل حضرت امام  توضيح1405مسأله  - 2
  )ره( توضيح المسائل حضرت امام خميني 1407مسأله  - 3
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پيرامون اقامه نمازهاي واجب به صـورت جماعـت، ثـواب     حبي،فرامين مست .14
به امام جماعت اقتدا كند، هر ركعت از  مضاعف به تعداد اينكه، اگر يك نفر

اقتدا كنند، هر ركعـت ثـواب     نماز را دارد و اگر دو نفر150نماز آنان ثواب 
اعتنـايي جـايز     نماز دارد، و يا حاضر نشدن بـه جماعـت، از روي بـي   600

ست، و يا شايسته نيست كه نمازگزار بدون عـذر، نمـاز جماعـت را تـرك          ني
همه و همه، از نقش كاربردي صلوه بر محور ارتباط جمعـي، حكايـت    .كند
 1 .كند مي

  

   اجرايي انضباط اجتماعي در پرتو نماز راهكارهاي •

ژه نمايـد پيرامـون وا   اجتماعي، ضروري مـي  قبل از ارائه راهكارهاي اجرايي انضباط    
هـاي لغـات بـه     باب انفعـال در فرهنـگ   انضباط از . كنكاشي داشته باشيم» انضباط«

  :معاني ذيل آمده است

  .داشته شدن، نظم داشتن سامان گرفتن، خوب نگاه •
  2مقابل بي انضباطي »ديسيپلين «كامل از دستورهاي نظامي، پيروي •
 3پيوستگي •
  4عدم هرج و مرج نظم و انتظام و ترتيب و درستي، •

  
  :5 آمده استاسرار الصلوهدر 
  .قلوب مؤمنين در امر خداست حكمت اصلي در تشريع نماز جماعت، اتحاد     «

                                                 
  )ره( توضيح المسائل حضرت امام خميني 1407 مسأله  -1
 .فرهنگ معين - 2
 .غياث اللغات - 3
  .ناظم االطباء - 4
 .)ترجمه رضا رجب زاده(تبريزي،   تأليف حاج ميرزا جواد ملكي491ص - 5
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گذشـته  . باشد غير آن، مي  و براي اين اتحاد، فوايد بسياري از قوت اسالم و مسلمين و
ـ از اين، نماز جماعت در تكم اهللا و جلـب فيوضـات    ييل نفوس، و قوت آنها، در سير ال

قليل به يكديگر اسـت   هاي مثَل اجتماع قلوب، مثَل اتصال آب. ، بسيار مؤثر استالهي
شـوند، كـه      مـي  كه چون به يكديگر متصل شوند از صورت آب قليل خارج شده و كُـر              

زنـدگي يـك    مـسأله نظـم، در   .دهد ديگر به اندك نجاستي، طهارتش را از دست نمي
 مل شكست انـسانها در طـول حيـات   نظمي، عا اصل است و نظم، عامل پيشرفت و بي

 .بوده است

قطـار، از   و به موقع خود را به ايستگاه راه آهن نرسـاند لكوموتيـو   نظمي كه، آدم بي   
ورودي   خـود را بـه جلـسه آزمـون    نظمـي كـه   داوطلب بي .شود دسترسي او خارج مي

  .گردد دانشگاه به موقع نرساند، از ورود به دانشگاه محروم مي
واي بـر     «فويل للمصلين، الذين هم عن صالتهم سـاهون   :خوانيم ن ميماعو در سوره

نه ارزش براي آن قائلند، نه به اوقاتش اهميت . نظمند براي نمازشان بي نمازگزاراني كه
كنند و نماز را از وقت فضيلتش بـه   اركان و شرائط و آدابش را رعايت مي دهند، نه مي

  1.كنيم انضباطي را مشاهده مي  تهديد به بيدر اين پيام وحي. »دزاندا مي تأخير
 

  :شود انسجام انضباط اجتماعي را موجب مي و اما راهكارهاي اجرايي ذيل، تقويت و
در موعد مقرر و آن هم تأكيـد بـر    وقت شناسي براي برپائي نمازهاي يوميه .1

  .كند احراز دخول وقت، در انسان ايجاد نظم مي

 بخواند و در بين نماز بفهمد كه وقت داخـل           نماز. گر نمازگزار پيش از وقت    ا .2
 2.گردد شود و نمازش باطل اعالم مي نظمي كرده تنبيه مي بي شده چون

                                                 
 .36 ص ،27ج , همان, تفسير نمونه - 1
  )ره(حضرت امام خميني   رساله توضيح المسائل745 مسأله  -2
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را پـيش از نمـاز مغـرب      نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشاءفردگر ا .3
 1.عمداً بخواند چون ترتيب را بهم زده است نمازش باطل است

 خود يك اصـل اسـت را عمـداً بهـم بزنـد،      كه چنانچه نمازگزار، ترتيب نماز .4
را پيش از ركوع به جا آورد،  المثل سوره را پيش از حمد بخواند يا سجود في

رعايـت  . گردد مي نظمي شده، نمازش از درجه اعتبار، ساقط چون مرتكب بي
اجـزاء   نمازگزار نبايد بـين . مواالت هم در نماز، از اين قاعده مستثني نيست

 اي فاصله بيندازد كه بگويند نماز ، سجود و تشهد به اندازهنماز همانند ركوع

  2.خواند نمي

مـأموم  . دهـد  امام، انضباط اجتماعي را در افراد پرورش مـي  اطاعت مأموم از .5
امام به ركوع  نبايد عمداً پيش از 3.از امام بگويد نبايد تكبيره االحرام را پيش

لـو نمـازش را صـحيح       و سجود برود، در اين صورت مرتكب معصيت شده، و         
 نـوز سر از ركوع بردارد و امـام ه  چنانچه پيش از امام، سهواً 4.نمايند منظور

نمـازگزاران،    بـين يـه  منظور ايجاد نظم و وحدت روبه در حال ركوع باشد، 
 عليرغم اينكه ركوع، ركن است و افزايش ركن، باعـث . ركوع برگردد به بايد

، ارفاق شده و نماز مـأموم را باطـل          شود  ساقط شدن نماز از درجه اعتبار مي      
  5.كنند نمي اعالم

                                                 
 ).ره(رساله توضيح المسائل حضرت امام خميني 755مسأله  - 1
 ).ره(خميني   رساله توضيح المسائل حضرت امام114مسأله  - 2
 ).ره(رساله توضيح المسائل حضرت امام خميني  1467مساله  - 3
 ).ره( المسائل حضرت امام خميني  رساله توضيح1470مساله  - 4
 ).ره(حضرت امام خميني  ، رساله توضيح المسائل1471مسأله  - 5
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در دريـا،   1جماعت جا باشد، كراهت دارد انسان تنها بايستد هاي گر در صفا .6
اي تنهـا      زيبا نخواهد بود شـناگري درگوشـه       ،با هم شنا كنند   گروهي  هرگاه  

  .قطعاً به هنگام خطر جان سالم بدر نخواهد برد. شنا كند

اگـر انـسان نمـاز خوانـد و     . دارد  كار زشت و فحشاء باز مـي انسان را از نماز، .7
منكـر شـد از عـدم نظـم و همـاهنگي بـين دل و زبـان         مرتكـب فحـشاء و  

 .گيرد سرچشمه مي

 ؟ من در ميان جمع و دلم جاي ديگرست  اي؟ غايب شنيده هرگز حديث حاضر و        

ـ ندم عِكُتَينَوا زِذُخُ: خوانيم مي  سوره اعراف31در آيه  .8 ـ لِ كُ زينـت    . دٍسجِ م
  2.اجتماعي است اي از آراستگي و انضباط مساجد جلوه

لباس نمازگزار بايد پـاك  . مصاديق آراستگي و اصول انضباطي است پاكي از .9
بدن يا لباس نجس نمـاز بخوانـد نمـازش مـردود و      باشد، اگر كسي عمداً با

  3.مطرود است

نظـم اجتمـاعي را    حقـوق و پرهيز نمازگزار از لباس غصبي، زمينـه رعايـت    .10
 در صورت عدم توجه به غصب و عمد در كار، نمازش محلـي . كند فراهم مي

 .از اِعراب نخواهد داشت

وري از آن بـراي نمـاز، چنانچـه           به هنگام انجام غسل جنابت غـسل و بهـره          .11
 به ترتيب سر و گردن،  از سيستم غسل ترتيبي استفاده كند و عمداً نمازگزار

  .4بود خواهد  »هباء منثوراً«بدن را نشويد غسل او ف چپطرف راست و طر

                                                 
 ).ره( رساله توضيح المسائل حضرت امام خميني 1488 مساله  -1
 .102ص , محسن قرائتي, نكته درباره نماز - 2
 ).ره( المسائل حضرت امام خميني  رساله توضيح799مساله  - 3
  ).ره( رساله توضيح المسائل حضرت امام خميني815مساله  - 4
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ايجاد ارتباط جمعي بين  رعايت آداب و حضور مردم در نماز جمعه، عالوه بر .12
معنـوي   نمازگزاران، با برپائي همايش عبادي ـ سياسي مـردم و گردهمـايي   

  .آموزد آنان، درس انضباط اجتماعي و استواري را به ما مي

و دانـشمند آمريكـائي، دربـاره زيبـايي نمـاز، در جوامـع       مورخ  ويل دورانت .13
تاريخ تمدن، « انضباط اجتماعي است، در كتاب  اسالمي كه نشأت گرفته از

 :گويد  مي »عصر ايمان

رود و به وسيله اذان مسلمانان  اسالمي، مؤذن از گلدسته باال مي وامعدر ج      « 
 و شريف است كـه مـردم را   به راستي چه نيرومند. كند مي را به نماز دعوت

چه خـوب اسـت، انـسان بـه     . كند دعوت مي پيش از طلوع آفتاب به بيداري
شكوه است كه خاطر انـسان   روز از كار باز ايستد و چه بزرگ و با هنگام نيم

صـداي   چه خوش آهنگ است،. در سكوت شب به جانب خداوند توجه كند
وي خـالق بخـشنده و      هاي محبوس در پيكر خاكي را، بـه سـ          مؤذن كه جان  
هنگام نماز، هر مـسلماني بايـد از كـار خـود دسـت      . كند مي مهربان دعوت

به جانب كعبه بايستد، رسوم و تشريفات نماز  بردارد، خود را تطهير كند، رو
كننـد   اوقات مختلف روز عمل مي را به همان صورت كه مسلمانان ديگر، در

  1.برساند  به انجام

اي هماننـد   بازدارنـده   انـضباط اجتمـاعي، عوامـل   در راه تحقق بخشيدن بـه  .14
نماز اين عوامل  .اعتقاد به امتيازات نژادي و طبقاتي و ملّي گرايي وجود دارد

نگ نژاد، رهر دارد زيرا در صفوف نماز، نمازگزاران از بازدارنده را از ميان برمي
  2.خيزند برمي افتند و با هم خاك مي هم برركنادر. و مليت كه باشند برابرند

                                                 
 .30ص, رحيم كارگر يار محمدي, نماز از ديدگاه دانشمندان و متفكران - 1
 .1361اول قم  بخش,  نماز هيأت تحريريه مؤسسه در راه حق-2
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نمـاز يـك زنـگ بيـداري و يـك هـشدار در سـاعات        « : معظم رهبري به تعبير مقام  
خواهـد، بـه روز و    دهـد و از او تعهـد مـي    برنامه مـي  مختلف شبانه روز است، به انسان

بنـدي راهكارهـاي    جمـع . كـشد  حـساب مـي   ها دهد و از گذشت لحظه شبش معنا مي
تفاوتي  تواند فرهنگ بي اجتماعي، مي ضباطاجرايي در تسهيل روابط جمعي و تقويت ان

تهاجم فرهنگي اوست، حذف نمايد  ي را، كه يكي از ابزارهاي موفقيت دشمن در زمينه
راهكارهاي اجرايي، مصوبه فقاهت  و به عبارت ديگر، حذف فرهنگ بي تفاوتي از طريق

شـدن  حاكميت صـالحان و خنثـي    ي انقالب اسالمي و اسالمي موجب استمرار و بيمه
  . »ترفند دشمنان اسالم و نظام جمهوري اسالمي خواهد شد

بصورت ميت متحرك، ماشين كوكي و هماننـد عـشق    در زندگي بدون نماز، انسان    
« : فالسفه شرق و غرب اين گونه عنوان شده است كه آخرين نظريه.آيد دروغين درمي

  .»پناه ببرد زنما ه دامانيابدكه ب گرداني نجات ميسر زندگي مادي، زماني از پوچي و

  نقش نماز در تأمين عدالت و آزادي اجتماعي   

 آن را دفع    ،ظر به توحيد  ترين مانع آزادي بود كه نماز به وسيله اذكار نا          استبداد مهم    
ترين شرط تحقق عدالت اجتماعي وجود عدالت فردي اسـت كـه نمـاز از                مهم. كند مي

چنين به وسـيله شـرط عـادل         نمايد و هم   ا ايجاد مي  آن ر ....ادآور قيامت و  طريق اذكار ي  
چنين نماز از طريق شرايطي كه دارد مانـد   هم .كند اعت آن را دروني مي  بودن امام جم  

 عدالت اجتماعي غصبي نبودن مكان و لباس نمازگزار، عدالت اقتصادي كه يكي از موادِ
كام و اجزاء نماز براي     كند و به وسيلة يكسان بودن همة شرايط و اح          است، را ايجاد مي   

ترين اثر نماز از منظر قـرآن        مهم .نمايد ماعي در منزلت، مبارزه مي    همه با نابرابري اجت   
اندازد و بدين     انسان را به ياد حضور خداوند مي       نماز،. بازدارندگي از فحشا و منكر است     

عايـت  ايـن بـازداري بـسته بـه ر        . باشـد  بازدارنده از كارهاي ناشايسته مي    سان بهترين   
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هر چه روح نماز بيشتر بـر زنـدگي         . شرايط نماز و كيفيت اقامة آن، داراي مراتب است        
 -از ديگر سـو، نقطـة مقابـل عـدالت و آزادي     .خواهد بود تر   حاكم باشد، اين نقش قوي    

 و شارع مقدس آن      از مصاديق بارز منكر مي باشد؛ و عقل سليم         -....يعني ظلم، جور و     
حقق عدالت و آزادي مؤثر      نفي ظلم و جور، در ت      باين روي نماز    بد. اند را ناپسند شمرده  

توان بر وجود رابطه ميان متغيـر مـستقل و وابـسته،            افزون بر داليل نقلي، مي     .باشد مي
هـم   -عليـه الـسالم   -و حضرت علي   -صلي اهللا عليه واله وسلم    -پيامبراكرم. هايي عيني نيز يافت    نمونه

ــرتالش  ــم پ ــد و ه ــرين نمازگزارانن ــدالت و آزادي   برت ــأمين ع ــراد در راه ت ــرين اف و ت
  .بندترين افراد به اصول آن پاي
ترين مانع آزادي  استبداد مهم. كند نماز آزادي را با رفع موانع فراروي آن، تأمين مي       

رأس نظـام و    :  اسـت  استبداد نظامي دارد كه در اثر عملكرد دو طرف ايجاد شده          . است
ي مـوال اسـت نـه كـسب         بنده به دنبال كـسب رضـا      ،   با قرائت نماز   .مردم تحت سلطه  

ديگر اينكـه نمـازگزار در      . گر است  به خوبي جلوه  » اياك نعبد «اين روح در ذكر     . قدرت
نماز پيشاني خود را بر خاك مذلت در برابر معبود مي سايد؛ و ايـن خـشوع و تواضـع                     

  .خشكاند شة غرور را مياست كه ري
، »قل هـو اهللا احـد     «،  »مالك يوم الدين  «: ت مانند نماز داراي اذكاري اس   عالوه بر اين    

اين اذكار اقرار به صاحب اختياري و مالك تام بودن خداوند و قبول همة مراتب توحيد              
افزون . باشد با كسب قدرت نامشروع ناسازگار مي     از جمله توحيد در حاكميت اوست و        

ايي و انحـصار    ني، خود گر  اي از قرائات نماز، فرد را از خودبي        به آن ضماير جمع در پاره     
موانع مربوط به سلب شوندگان يا محروماني از عـدالت و آزادي،             .سازد طلبي خارج مي  

خصوصيات شناختي مانند جهل، ناداني و عوامل رواني مانند ترس و ذلـت             : عبارتند از 
اهتمام شارع نسبت به نماز با تفكر و تدبر در          . پذيري و نداشتن روحيه صبر و مقاومت      

سازد؛ فرد داراي اين ويژگـي، آمـادگي         نمازگزار را واجد شخصيت تفكر دهنده مي      آن،  
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ي نمـاز   محتوا .ياسي خود و جامعه دارد    بيشتري نسبت به شناخت حقوق اجتماعي، س      
. كنـد   واحد مالك و قادر مطلق معرفي مـي        داند و خداوند را    قدرت را تنها ازآن خدا مي     

و ديگـر جـايي بـراي تـرس و پـذيرش ذلـت و               كنـد    بنابراين نمازگزار بر او تكيـه مـي       
دو تأثير نماز در تحقق عدالت اجتماعي از         .گذارد غير، در روح خود باقي نمي     حاكميت  

  :طريق ديگر نيز تصور پذير است

نماز عامل ايجاد عدالت فردي است و عدالت فـردي در مـردم و كـارگزاران،                 •
 .رط تحقق عدالت اجتماعي استترين ش مهم

نماز در  . عدالت اجتماعي، توازن اجتماعي و تكافل عمومي است       دو پاية مهم     •
تـاثير   ...هايي چون غصبي نبودن مكان، لباس و         ايجاد توازن به وسيلة شرط    

ها و دعاهـا و      تكافل عمومي نيز از طريق ضماير جمع در خواست        . گذار است 
تـوان   بـه اختـصار مـي      .مچنين نماز جماعت، صورت مي بندد     اوراد نماز و ه   

 همـة  ت كه از يك سو اصـلي تـرين مـصداق عـدالت و آزادي در رعايـت              گف
تـرين شـرط رعايـت حقـوق         از ديگر سو، مهـم    . گر است  حقوق ديگران جلوه  

ر ايجـاد ايـن     نماز به عنوان برتـرين عبـادت، د       . ديگران، كنترل دروني است   
بنابراين از يك طرف نماز نقش به سـزايي در تـأمين             .عامل بسيار مؤثراست  

و عدالت اجتماعي دارد و از طرف ديگر، بـدون اعتقـاد بـه خداونـد و                 آزادي  
 نيـز بـدون اقامـه       كنتـرل درون  . بندگي او و كنترل دروني، تحقق نمي يابد       

برقراري عدالت و آزادي، بدون سر سپردن به درگاه حـق،            .نماز، ناقص است  
راني مدا  و سياستها بدين سان، مكاتب، ايدئولوژي. امكان وقوع حقيقي ندارد 
 عمـل   ي  هه امور قدسي، بـه شـعارهاي خـود جامـ          كه بخواهند بدون توجه ب    

  .بپوشانند، دير يا زود شكست خواهند خورد
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  نقش نماز در آرامش رواني خانواده

 هـا   حكايت از آن دارد كه با يـاد خـدا دل  »اال بذكر اللّه تطمئن القلوب«  آيه شريفه   

 و آنگاه كه دل آرام گيرد، نفس انسان نيزدل پايگاه نفس آدمي است . گيرد آرامش مي

 پس براي داشتن دلي آرام و قلبي مطمئن بايد به ذكر بـاري تعـالي  . يابد اطمينان مي

  و لذكر اللّه اكبر : فرمايد ذكر اكبر خدا نيز نماز است و قرآن مي. پرداخت
نـد،  هايي آرام و نفوسـي مطمـئن دار   نتيجه آن كه چون گويندگان ذكر الهي كه دل         

اي را شكل بخشند، آن خانواده از آرامش برخـوردار اسـت و در    هم آيند و خانواده گرد
  .زند و ماالمال از نور خداست آرام، صفا و صميميت موج مي خانه

 هر جا كه صفا هست در آن نور خدا هست        صفا هست  نيست  در خانه ما رونق اگر

آورد و دل مؤمن  زگزار آرامش رواني پديد ميعبادت، براي نما نماز خواندن و انجام    
اند، به آرامـش     هايي كه توفيق بيشتري در برگزاري نماز داشته        بخشد، آن  را امنيت مي  

ها كه عالوه بر انجام فرايض مبادرت بـه خوانـدن    يعني آن. اند يافته بيشتري نيز دست
اند و همين  رش كردههاي موردي آرامش بيشتري را گزا اند، در بررسي نموده نوافل نيز

  . ديگران را نيز به انجام نوافل توصيه كنند باعث شده تا
  :سخن چنين كساني اين است كه

  گرد در و بام دوست پرواز كنند             عاشقان به شب راز كنند برخيز كه
 اال در دوست را كه شب باز كنند               خود بندند هر در كه بود فراز بر

اند، چرا كه  رازگويي با خداوند عالميان را دريافته ت عبادت خالص در شب وآنان حالو
  . رياست تر براي عبادت بي شب فرصتي مناسب

  »  اللّيل هي اشد وطأً و اقوم قيالهانّ ناشئ«: فرمايد قرآن مي
يابند  خلوص و عاشقان عبادت خدا، شيريني راز و نياز با او را درمي پس فقط صاحبان

 :ن گفتتوا و مي
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  » تو چه داني كه شب سوختگان چون گذرد   شرح اين واقعه را مرغ سحر داند و بس« 

برگزاري نماز به طور مداوم و محافظت بر آن، رمز دست يافتن به آرامش روانـي   پس 
به اختصار برخي از نقـش هـايي كـه نمـاز در آرامـش روانـي دارد، مـرور         اينك. است
  :كنيم مي

   كاهش آناحساس گناه و يا عدم •

چرا كه قرآن . بايد هوشيار باشد نشيند تا با خدا راز گويد، آدمي آنگاه كه به سجاده مي
   :فرمايد مي

  . »كه مست هستيد، نزديك نماز نشويد آنگاه«  و انتم سكاري هال تقربوا الصال
  .ناهشياري و مستي است پس الزمه مقبوليت و پذيرش نماز، دور بودن از

  » تنهي عن الفحشاء و المنكر هانّ الصال« . دارد فحشا و منكرات باز مينماز آدمي را از 
نمـاز محـو و نـابود       هـا در پرتو    شرب خمر، مستي، غفلـت و ديگـر گناهـان و آلـودگي            

و در نتيجـه     شـود  حذف گناهان فضاي روح و روان انسان پاك و مصفّا مي           با. شوند مي
قلبـي   ستشوگر روان از گنـاه اسـت و  نماز ش. آيد آرامش و اعتماد به نفس به دست مي

 چنـان كـه  . شـود  كه در آن تاريكي گناه نباشد از آرامش و اطمينان و صفا لبريز مـي 

 آورد، مانند آن است كـه در  پيامبر فرموده انساني كه نمازهاي پنجگانه را به جاي مي

آلودگي  هپس نماز مانع ابتال ب. ها به در آمده است رودي پنج بار شنا كرده و از آلودگي
انّ : فرمايـد  زيـرا قـرآن مـي     . انجامـد  و گناهان است و نيز به سبكي بار گناه آدمي مـي           

 زداينـد و از  ها و گناهان را مـي  ها، بدي به درستي نيكي « الحسنات يذهبن السيئات 

  . و نماز يكي از برترين حسنات است»برند بين مي
امني بدانيم و گناه نكردن يا انجام و نا اضطراب  پس اگر احساس گناه را عامل ايجاد   

انجـام  از  ايجاد مـانع  اي براي  وسيله،دهد ميتخفيف  كه گناه و احساس گناه راعملي 
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كـه يكـي از حـسنات       -انجام نمـاز     ،هناهي را مرتكب شد   گكه   و اگر فردي     بدانيمگناه  
 نانجـام گنـاه و يـا داشـت     دهـد و آدمـي در اثـر عـدم    ممتاز است ـ گناه او را تخفيف  

بـه ايـن دليـل نمـاز      توان نتيجه گرفت كه كند، مياحساس تخفيف گناه آرامش پيدا 
خانـه رخ   عامل مهمي در جهت دست يافتن به آرامش رواني است و چون اين امـر در 

خانه به  رند، همگي با هم آرامش رواني را د       دهد، و يكايك اعضاي خانواده نمازگزار باش      
همـه   زيرا احـساس گنـاه در  . كنند موفقيت زندگي ميآورند و در پناه آن با  ارمغان مي

  .يابد آنان كاهش مي
در سراسـر جهـان، ذهـن     هاي نوجوانان امروزه كه مسأله بزهكاري و بويژه بزهكاري   

خوانـدن نمـاز را    انديشه وران را به خود معطوف نمـوده اسـت، اگـر بتـوانيم فرهنـگ     
ابل توجهي ميزان ق ها را به  و يا آنها شده توانيم مانع بروز بزهكاري گسترش دهيم مي

اصـالح   [ست كه در ميان بزهكاراني كه در كـانون از آن نيز حاكيشواهد . كاهش دهيم
پـس بـا توجـه دادن    . كمتر بودنـد  يافتند، نوجوانان نمازگزار حضور مي]وتربيت تهران 

 را زمينه اي بسامان به خانواده نوجوانان و ديگر اعضاي خانواده به نماز، تحقق بخشيدن
خـانواده، آرامـش بـر آن     چرا كه با عـدم ارتكـاب جـرم توسـط اعـضاي     . سازي نماييم
و از عاقبـت   و ديگر كسي نگران ارتكاب جرم توسط ديگري نيـست . شود حكمفرما مي

  .زيرا كه نماز آنان را از فرجام بد مصون داشته است. هراسد بد ديگري نمي

 وحدت شخصيت و انسجام خانوادگي •

شخصيت برخـوردار  . شود مي ندن نماز موجب دست يافتن به وحدت شخصيتخوا    
يعنـي  . در تضاد نيستند هاي گوناگون آن با يكديگر اي است كه جنبه از توحيد به گونه

باورهـاي خـويش عمـل     فرد آنچه كه در اعتقاد بدان باور دارد، در عمل نيز بر اسـاس 
يابد و در نهايـت   نمي در خويشتن تضادكند، خود نيز  كند و چون اينگونه رفتار مي مي
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فـرد، جنبـه    اي از شخصيت يابد به نحوي كه جنبه دست مي) خويشتن(به يكپارچگي 
كند كه با  مي كند و انسان به هنگام برخورد با او احساس ديگر شخصيت او را تأييد مي

ـ        .فردي هماهنگ و بسامان مواجه شده است       موجبـات  ه  حال بايـد پرسـيد نمـاز چگون
   آورد؟ ق وحدت را در شخصيت آدمي فراهم ميتحق
 اللّـه آورد، او را  سخن از خداي واحد و يگانه به ميان مي انسان مؤمن به هنگام نماز   

 به نحو بـارزي حكايـت از   قل هو اللّه احدآيه . (نامد مي رب عالميانكند و  خطاب مي
ر وحدتي درونـي بـراي   داشتن به خداي يگانه، پيام آو و همين باور.) وحدت باري دارد

هاي گونـاگون   شود، ايمان داشتن به رب تفرقه مي آنچه كه باعث تشتت و. آدمي است
  . است

  هار د القَم اللّه الواحِ اَيرٌمتفرقّون خَ ارباب :فرمايد قرآن مي
داشتن به خداوند واحـدي كـه قهـار     هاي متفرق خوب است يا ايمان آيا داشتن رب« 

  ؟ »است
ـ لِآما يهِ فِو كانَلَ « : فرمايد مي كند و ايي جز خداي يگانه را نفي ميقرآن وجود خد هه 

   1»تاًدسفَالّ اللّه لَاِ
فساد درون آدمي را نيز به علت تعـدد الهـه در بـر     شد و بر فرض محال اگر چنين مي

ارباب متفرق قائلند، از وحدت دروني بـي بهـره و    گرفت و آنان كه اكنون، به وجود مي
 .يت خود داراي تضاد هستنددر شخص

دروني  اعضاي خانواده نيز اگر همه با يكديگر به اقامه نماز بپردازند و همه به وحدت   
 دست يابند، در بيرون نيز بـا يكـديگر همگـوني و همـاهنگي خواهنـد داشـت و ايـن       

زيرا نـه بـا يكـديگر تـضادي         . موجبات آرامش رواني را براي آنان در پي خواهد داشت         
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سؤال اين است كه  .و نه والدين با فرزندان خويش اختالفي جدي خواهند داشت دارند
هـا كـه در درون    آن. دهنـد  قـرار مـي  دوگانه يشتر فرزندان را در موقعيت كساني ب چه

نمـاز، تـضادهاي   . ها كه بـا ديگـري داراي تـضاد هـستند     دارند و يا آن خويش تضادي
بخـشد   ت فرد وحدت و يكپارچگي ميزيرا كه به شخصي. دهد مي دروني فرد را كاهش

. سـازد  يافته در سايه نماز را با يكديگر منسجم و متحد مي و ديگر آن كه افراد وحدت
تضادي جدي و عميق وجود ندارد و تعارض مهم هم در خانواده  ها تفرقه و لذا بين آن
اب در تعارض و يا از بين رفتن آن، كمتر شاهد بروز اضـطر  در اثر نبود. شود ديده نمي

ترتيب امنيت بيروني در محيط خانواده حاصـل امنيـت           ينبد. محيط خانه خواهيم بود   
پـس نمـاز   . كنـد  انوار الهي ظهور و بـروز پيـدا مـي    دروني اعضاي آن است كه در پرتو

فراهم آورد و محـيط خـانواده را متحـد و      راتواند وحدت و امنيت دروني و بيروني مي
 ان الهي چنگ زنند و متفرق نگردندريسم تي بتوانند بهيكپارچه سازد تا همگي به راح

صِ اعتَووا بِماللّهِبلِح مِ ج1 واقُرَفَ ال تَيعاً و 

اند در وحدت    شود افرادي كه به وحدت دروني دست يافته        بدين ترتيب مالحظه مي       
توفيـق بيـشتري   ) هاي آن خانواده است كه يكي از مصداق(محيط بيروني  بخشيدن به

 .خانواده يكي از رموز آرامش آن است رند و وحدت دردا

 افزايش اعتماد به نفس •

زيرا وقتي آدمي بـا  . آورد موجبات افزايش اعتماد به نفس را فراهم مي نماز خواندن    
 تـوان   »ايـاك نعبـد و ايـاك نـستعين        «. جويد از او استعانت مي    گويد، خدا سخن مي  

اشي از اتكاي به خداي تعالي است و داشـتن  كند كه ن مي بيشتري را در خود احساس
  او در اين حال خود . گردد اعتماد به نفس در فرد مي چنين نقطه اتكايي باعث افزايش
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   .تدريا پيوند خورده اس داند كه با اي مي را بسان قطره
  ور نه او قطره و دريا درياست     قطره درياست اگر با درياست

مي از خويشتن مفهوم بهتري خواهد داشت و تـصور وي  يابيم كه آد بدين ترتيب درمي  
 يابد و اين همه گيرد و مفهوم خود در نزد او تعالي مي خود در مرتبه باالتري قرار مي از

 از سويي خواندن نماز باعـث افـزايش  . گردد موجب افزايش اعتماد به نفس در فرد مي

 ي دارد چنـان كـه قـرآن   زيرا نماز، نقش مددرسـان . شود هاي او در زندگي مي موفقيت

  . »از نماز و روزه كمك بجوييد« استعينوا بالصبر و الصالة   : فرمايد مي
هـاي   تر است و موفقيت از امدادهاي ناشي از اقامه نماز، فردي موفق انسان برخوردار   

به نفس و افزايش آن را در پي دارد و نماز گزاران پيوسته اميدوار به  روز افزون، اعتماد
ترسـند و نـه    خواننـد نـه مـي    اولياي الهي كه خوب نمـاز مـي   .هستند دادهاي الهيام

و آدمـي كـه نـه    » اولياء اللّه ال خوف عليهم و ال هم يحزنون اال انّ«. شوند محزون مي
اي كـه   در محيط خـانواده  .ش رواني برخوردار استماز آرا ترسد و نه محزون است، مي

و همگي از اعتماد به نفس خوبي برخوردارنـد، فـضاي   دارند   مي اعضاي آن نماز را بر پا     
آنان همچـون ظـروف   . نمايند به نفس يكديگر را تقويت مي آرامي حاكم است و اعتماد

هاي ديگر جاي  ها، ظرف برداشتن آب از يكي از آن ظرف مرتبطي هستند كه به هنگام
 خـود آنـان كـاهش    تفاوت كه در اينجا، اعتماد به نفس كنند، با اين خالي آن را پر مي

مـرتبط، جـاي خـالي شـده آب ظرفـي را پـر        هـاي  در حالي كه وقتي ظـرف . يابد نمي
ها شـكرانه بـازوي توانـا را بـه      آن .شوند مي كنند، از ميزان كمتري از آب برخوردار مي

گيرند و بـدين   افتادگان را به هنگام ايستادن مي دانند و دست گرفتن دست ناتوان مي
بيـشتري برخوردارنـد، در محـيط خـانواده، زمينـه        اعتماد به نفسها كه از ترتيب آن

ها هر چه بيشتر كنند تا آن خانواده فراهم مي افزايش اعتماد به نفس را در ديگر اعضاي
درجه بـاالتري از شـناخت معبـود و عبـادت            استعدادهاي خويش را به كار گيرند و به       
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هـاي   مـه اسـتعدادها و توانـايي   ه دست يابند و به خود شكوفايي برسند، به نحوي كـه 
راه نقش مدد رسـاني را بـر    نماز در اين. خويش براي عبادت خدا را به فعليت برسانند

. بيـشتري برخـوردار اسـت    انساني كه به خود شكوفايي رسـيده از آرامـش  . عهده دارد
همه توان خـويش را در   اند اولياي الهي مصداق بارز چنين حالتي هستند، زيرا توانسته

  .ه عبادت معبود به كار گيرندرا

 باال رفتن عزت نفس •

 معـراج  هالـصال  :فرمايـد  نماز را معراج مؤمن دانـسته و مـي   -صلي اهللا عليه و آله و سلم-پيامبر 
  . المؤمن

عزت نيز بـا  . است از عزت نفس برخوردار  كه عروج يافته و اوج گرفته است،انساني    
رفتن بـه درگـاه    به تعبير سعدي انسان جز باشود و  رفتن به پيشگاه معبود حاصل مي

هـيچ عـزت    ز درش سر بتافـت بـه هـر در كـه شـد     اعزيزي كه  «.يابد الهي عزت نمي
آدمـي    همه حكايت از آن دارد كه.»آموز طلب و بزرگي عزت  «:گويند و اگر مي »نيافت

 تها كه نفس خويش را داراي عز براي عزتمندي خويش ارزش فراواني قائل است و آن
  . دهند دانند، كمتر تن به خطاها و امور ناپسند مي مي

هر كـس كـه   « واته ه شَيهِلَت عه هانَفس نَيهِلَت عمرُن كَم  :دنفرماي مي -عليه السالم-علي 
  .»مقدار شهوات در نزد او خوار است و بي نفسش در پيشگاه او ارزشمند باشد

دارد، دانش آموزي  قيم است، اظهار ميمست  كه بنيانگذار روش مشاوره غيركارل راجرز
دهد و نظريه تعهد مكبر  به تقلب مي كه از عزت نفس باالتري برخوردار است كمتر تن

تر تن به ارتكاب جرم      كند، راحت  حكايت از آن دارد كه اگر شخص احساس بي آبرويي         
اني سـايد و پيـش     آستان معبـود مـي     نماز كه آدمي به هنگام اداي آن سر بر        . سپارد مي

شـود تـا موجبـات     مـي  گـذارد، باعـث   خويش را به رسم تواضع و بندگي به خاك مـي 
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خـشوع   اسـت و ) تواضـع بـدني  (اين سجده كـه خـضوع   . رستگاري انسان فراهم شود
هم  قد افلح المؤمنون الّذين«سازد  ، موجبات اعتالي آدمي را فراهم مي)تواضع قلبي(

صـائب   رسد و بـه قـول   واال مي مقامي ه و در اثر بندگي آدمي ب»في صالتهم خاشعون
 :تبريزي

  توان شدن بنگر كه از كجا به كجا مي         ذره به آفتاب رسيد از فتادگي 

  :گويد و سعدي رمز برخورداري از فيض را افتادگي دانسته و مي
 هرگز نخورد آب زميني كه بلند است       اگر طالب فيضي  آموز افتادگي

كمال آدمي است و انسان برخوردار از كمـال در همـه    ق رمزپس تواضع در مقابل خال
دارد و نيـاز بـه داشـتن عـزت      ديگران را پاس مـي  جا و از جمله محيط خانواده احترام

نفس و برخورداري از احترام، يكي از نيازهاي اساسي روان آدمي است كه با تأمين آن                
تعـادل روانـي برخـوردار    گـردد بـه نحـوي كـه او را از      تأمين مي سالمت رواني انسان

پير و جوان و كودك و خردسال همه از احترام و عـزت نفـس    اي كه در خانه. سازد مي
در خـصوص احتـرام بـه    . از آرامش رواني برخوردار باشند توانند اند همه مي بهره گرفته

نا و يرَغِم صرحيم ن لَا منَّ مِيسلَ : فرمايد مي -عليه و آله و سلم صلي اهللا-پيران و كودكان پيامبر 
ترهاي  ما نيست كسي كه به كودكان ما ترحم و لطف نكند و بزرگ از « نايرَبِم يوقّر كَلَ

  . »ما را محترم نشمارد
شـكنند،   اي كه همه در برابر معبود متواضعند و حرمـت يكـديگر را نمـي    در خانه پس

بـه جـرائم نيـز    نفس برخوردارند و ضمن برخورداري از آرامش رواني تن  همه از عزت
شدن از وادي بندگي و عدم انجام فرايض ديني، آدمي را به بنـدگي   دهند اما دور نمي

اين در اثر نداشتن آگاهي و بصيرت است و اقبال در وصف آنـان   كشاند و اين و آن مي
   :گويد مي

 كردگوهري داشت ولي صرف قباد و جم                        بصري بندگي آدم كرد  بي آدم از
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  كرد من نديدم كه سگي پيش سگي سر خم     تر است سگان پست مي زالگويي از خوي غ
ت او نـسايند و پيوسـته بـه عبـاد    درگـاه معبـود ازلـي سر    هاي ره يافته جـز بـر   انسان
  . شتابند مي

ـ فرمو -عليه السالم -علي   ـ  اللّـه كلَعد جقَ لَكيرِ غَبدن ع كُال تَ :  ددن بنـده ديگـري   « . ارَّ ح 
 و خداوند عزت را از آن خود، رسول »از آزاد آفريده است مباش بدرستي كه خدا تو را
  .ينَنِؤمِلم و لِهِولِسرَ و لِهزَّ العِلّهِو لِ: فرمايد داند و مي مي خود و بندگان مؤمن خويش

  زندگاني معنا دادن به •

د كه آن را درماني است، در كتاب خو  كه خود بنيانگذار مكتب معناويكتور فرانكل
است كه انسان آنگاه از سالمت  ناميده است، بر اين باور» انسان در جستجوي معنا«

زندگاني خود احساس معنا  كند كه در رواني برخودار است و آنگاه آرامش را لمس مي
داند كه عشق به يك  مي كند و او در وهله نخست عشق را عامل ايجاد چنين معنايي

يكبار يك عالم  نويسد كه ورد نظر اوست و او خود ميآرمان و عشق به ديگري م
كه در  يهودي كه معناي زندگاني را از دست داده بود، نزدم آمد و من با ايماني

موقع  كند كه در او به درمانگرها توصيه مي. وجودش بود زندگي او را معني دار ساختم
رواني  زيرا بيمار. نماييدها را معني دار  درمان بيماران رواني تالش كنيد كه زندگي آن

 تواند زندگي مي عبادت و نماز نيز. كسي است كه معناي زندگي را از دست داده است

  .مال از معناستبخشد و براي آدمي حياتي طيب را فراهم آورد كه ماال آدمي را معنا
  هبي طَهياه حنَييحِنُلَ فَنٌؤمِو مي و هنثَو اُ اَرٍكَن ذَ مِاًح صالِلَمِن عم : فرمايد قرآن مي 

  اعم از زن و مرد عمل صالح انجام دهد او را به حياتي پـاك و طيـب زنـده   هر كس« 

  .»گردانيم مي
  بودند كه خود  آنان كه داراي زندگي معني دار بودند، افراد مقاومي« : گويد  ميفرانكل

  بود و او  هآنان معنا داد يعن عشق به زندگي. »كردند را تسليم مرگ و خودكشي نمي
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  :حافظ داند و چه نيكو گفته است ها مي نرمز پايداري آنان را در عاشق بودن آ
 ثبت است در جريده عالم دوام ما      هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق 

عشق نيز عشق به خالق است و نزديكترين حالت آدمي هنگامي است كه سـر   برترين 
هاي  توان به يكي ار رازهاي طوالني بودن سجده         مي در اينجاست كه  . نهد به سجده مي  

حالوت عشق را خـوش و زيبـا تفـسير    پي برد و سخنان پر -عليه الـسالم -امام زين العابدين 
  :نمود و گفت

 يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند         صداي سخن عشق نديدم خوشتر از

توانـد در خـانواده،    گـذارد، مـي   هاي عشق را به نمايش مي جلوه پس نماز كه برترين   
هاي ديگر   آنان كه عاشق خدايند، جلوه،طوف نمايدمند و ع عالقه زوجين را به يكديگر
هـاي خـالق    دارند و به همسر و فرزندان خويش به عنوان نشانه مي خالق را نيز دوست

 »يـنهم ماء بحر«ها عشق و عالقه فراوان است و به تعبير قرآن  آن نگرند و در ميان مي
توانند نـسبت بـه    پردازند، نمي دهند و چون به شكرگزاري معبود مي مي را مد نظر قرار

 در »من لم يشكر المخلـوق، لـم يـشكر الخـالق    «چرا كه . نباشند مخلوق خدا شاكر
ها  ها و ناپايداري سپاسگذاري از يكديگر وجود داشته باشد دلسردي اي كه تشكر و خانه

 عشق و عالقه و سپاس و تشكر احساس تعلق به جمـع خـانواده   ابراز يابد و اين ره نمي
يكي ديگر از نيازهاي اساسي رواني است كه با تأمين آن تعـادل و   آورد، كه را پديد مي

نماز اگر چه به معناي بندگي در برابر خالق است اما . يابد مي بهداشت رواني فرد تحقق
دهـد و   ه مخلوق سمت و سـو مـي  و او را به سوي محبت ب بخشد دل آدمي را رقت مي

صـلي اهللا  -آورد، چرا كه اگر مسلمان از پيامبر  مي جمعي صميمي را در محيط خانه پديد

رقيق القلـب نباشـد، اعـضاي خـانواده و ديگـران از گـرد او        الهام نگيرد و -عليه و آله و سلم
ـ نتو كُلَ :فرمايد مي -صلي اهللا عليه و آله و سلم-به پيامبر  شوند و قرآن خطاب پراكنده مي  اً فظَّ

  اي پيامبر هر آينه اگر تو سخت دل بودي مردم از « كولِن حوا مِضُّنفَ  اللبِ القَيظَلِغَ
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  .»پراكندند گرد تو مي
 هاي پر محبت و با صفا كانون خانواده را گـرم و روابـط عـاطفي را در آن    وجود دل   

و مهربان كمتر احساس آزردگي سازد و آدمي در برخورد با افراد صميمي  مستحكم مي 
يابـد زيـرا    كند و خود را در محيطي آرام و سرشار از روابط گرم مـي  سرخوردگي مي و

  .نماز به زندگي او معنا داده و آرامش بخشيده است عبادت و

  رواني )هاي استرس(كاهش فشارهاي  •

آنگاه كـه   زيرا. كند گردد و فشارهاي روحي را كم مي ها مي  فشارنماز موجب كاهش   
رحمـن و   گـشايد و او را  ايستد و لب به نماز و دعـا مـي   آدمي در برابر خالق متعال مي

 گاه كه اشـك  زند و آن كند، اميد به رأفت و رحمت در دلش موج مي  خطاب ميرحيم

گويـد، پـااليش      و دردهاي خويش را با خدا باز مي        شود، ندامت از چشمانش جاري مي    
يابد چون به بنـدگي خـدا تـن     تر از قبل مي ن خود را سبكشود و انسا انجام مي رواني
كنيم و  فقط تو را عبادت مي«  اياك نعبد و اياك نستعين: گويد با تأكيد مي دهد و مي

  . كند شانه را خالي از فشار بار بندگي غير مي .»جوييم تو ياري مي فقط از
آزارد و لذا آنگـاه   ي را ميناشي از بندگي غير خدا آدم فشارزيرا كمترين فشاري مانند 

 »اشـهد ان ال الـه االّ اللّـه    «از خداي يكتا نيست  دهد كه خدايي غير كه شهادت مي
ها و بـازگو كـردن    اذكاري وجود دارد كه بيان آن پس در نماز .كند احساس آرامش مي

بخـشد و   كند بـه او آرامـش مـي    تلقين مي آن كلمات ارزشمند كه آدمي بر نفس خود
هـاي روانـي، در خـانواده و در     فـشار فاقـد   نمايد و افـراد  واني او را تأمين ميبهداشت ر

ده نيـز از  سـازد و خـانوا   متوجه آنـان مـي   برخورد با ديگران فشار و دشواري كمتري را
آن كـس كـه    درمان و يا كاهش افـسردگي . گردد برخوردار ميتنش فضايي آرام و كم 

فـردي كـه بـه افـسردگي     . شـود  سردگي مياف گزارد، كمتر دچار خوب و نيكو نماز مي
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. نماز، ميزان افسردگي خود را كاهش دهـد  تواند با استعانت از مبتال شده است نيز مي
كه افراد افسرده جهت درمان نيازي به  بيان چنين اثري براي نماز به معناي آن نيست

وان هـاي ر  بهـره گـرفتن از روش   شناس و يا روان پزشك ندارنـد، بلكـه در حـين    روان
درمـان افـسردگي خـود بهـره      توانند براي كاهش و يـا  درماني از نماز و عبادت نيز مي

 در اريـك فـروم  . دارد هاي انجام شده نيز حكايت از صـحت ايـن ادعـا    پژوهش. بگيرند
گيـري و   جهـت  نياز ديني نياز بـه يـك الگـوي   « : نويسد  مي»روانكاوي و دين« كتاب 

نياز باشد  توان يافت كه فاقد اين و هيچ كس را نمي  مرجعي براي اعتقاد و ايمان است
نيـاز راه   تـأمين چنـين  . »توان ديد و تجلي اين نياز را در حين انجام نماز به خوبي مي

. مدعاسـت  هاي محققين نيز مؤيد اين كند و يافته يافتن به سالمت را زمينه سازي مي
  مثـل ايـران و مـالزي   هاي اخير در جوامع اسالمي گران كه در سال چنان كه پژوهش

 اي در اتخاذ شيوه روان درماني براي بيمـاران مـسلمان مبـتال بـه     دست به تجربه تازه

اند  اند، مطالعات تجربي نشان داده     ير اضطراب، افسردگي و داغديدگي زده     ظمشكالتي ن 
هاي قرآني و احاديث و ترغيـب   با به كارگيري روان درماني مثل استفاده از آموزش كه
 و دعا و ذكر به عنوان يك نوع مراقبه و بحث درباره موضوعات مذهبي بيماران نماز به
هـاي غيـر    شـان كـه درمـان    تري نسبت به گروه مـشابه  بهبود بيشتر و درمان سريع به

  1.يابند اند، دست مي دريافت داشته مذهبي
 زايستد و با خـداي خـويش غـم دل بـا     آدمي به هنگام اقامه نماز در برابر خالق مي   
  عاء الدسحبِي تَتِلَّ اَوبنُلذُّي اَر لِغفِ اِماللّه:  گويد مثال در حين قنوت مي: گويد مي
   .»اند ببخش خداوندا، آن گناهانم را كه باعث حبس دعا شده« 

  خداوندا، آن گناهاني از مرا  « الء  البلُنزِي تُتِلَّ اَوبنُلذُّي اَلِ رغفِم اِالّله : گويد و يا مي
                                                 

  .37 خانواده و نماز ،ص-دكتر محسن ايماني - 1
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  . »اند شده ببخش كه موجب نزول بال
كاهش  ها و نيازها و باز گفتن رازها و طلب مغفرت همگي موجبات بيان اين خواسته   

شـود و امـري      كند كه سبك مـي     ها احساس مي   شود و آدمي به هنگام بيان غم       غم مي 
گوينـد و ايـن حالـت موجـب      يابد كه روان شناسان به آن پااليش رواني مي مي تحقق

شود و اگر آدمي پيوسته با خداي خويش راز و نياز كند و غم  فرد مي هش افسردگيكا
شود، چنان كه احوال اوليـاي الهـي چنـين     مبتال به افسردگي نمي دل باز گويد، هرگز

 ونَنُحزَم يم وال هيهِلَ عوف ال خَ اللّهِياءولِ اَنَّال اِاَ : فرمايد مي است و خدا در وصف آنان
يعني در آنان حـزن  . »شوند ترسند و نه محزون مي الهي نه مي ي كه اوليايبه درست« 

اي  حزين هـستند، راز آن را بايـد در فاصـله   كساني افسرده وو افسردگي راه ندارد و اگر    
ي بيـشتري از خـدا دارنـد و     دارند و بـه تعبيـر ديگـر فاصـله     بيابند كه از اولياي الهي

  :اند گفته
  تر كه من از وي دورم وين عجب              استاز من به من دوست نزديكتر

گويند،  هاي خويش را با خدا باز مي نمازگزار هستند و همه غم اي كه همه پس در خانه
  .هستند و از سالمت رواني برخوردارند همه از افسردگي به دور
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  :چكيده 
عدالت و آرامـش روانـي   نماز رسالتي بر عهده دارد من جمله نقش تربيتي، اجتماعي، تامين         

براي اقامه صحيح آن  يك سري       و  دارد وسيعي درزندگي انسان ها     نقش تربيتي  نماز.خانواده
توجه انـسان را بـه طبيعـت        وبه تعليم وتعلم پرداخت وازجهتي ديگر      آموزش هايي بايد ديد   

خواندن نماز مارابه طبيعت نزديك مي كندوياد      .  مي كند  جلبخاك، آب، آسمان وستارگان     
  .عبادات الهي بدون توجه به طبيعت امكان نداردآورنعمت هاي الهي است 

نقش اجتماعي نماز اين است كه به ما در اجتماع يك  سري راهكار هـاي اجرائـي در بـاره                      
كمـك بـه نيازمنـدان، مـشورت در امـور،           ارتباط جمعي مثل، جويا شدن از احوال يكديگر،         

  راهكارهاي  و....... ان صالح خدا، درمان وسواس وايجاد اخوت، اعالم صلح وصفا باهمه بندگ
 مثل وقت شناسي، رعايـت ترتيـب وپيـروي واطاعـت از رهبري،انـسجام               ا نظباط اجتماعي   

  .  ارائه مي دهد........اجتماعي، آراستگي و
 نماز عامل ايجـاد عـدالت   -1. تصور است منقش نماز در تحقق عدالت اجتماعي از دو طريق          

مهمتـرين شـرط تحقـق عـدالت اجتمـاعي            فردي در مردم وكارگزاران    فردي است وعدالت  
نماز در ايجاد توازن    .  دو پايه عدالت اجتماعي، توازن اجتماعي وتكافل عمومي است         -2.است

تكافل عمومي نيز   . تاثير گذار است  ... به وسيله شرط هايي چون غصبي نبودن مكان،لباس و        
وراد نماز وهمچنين نماز جماعت، صورت مـي        ا ها ودعاها و     از طريق ضماير جمع درخواست    

  .بندد
پـس بـراي    . اطمينان مـي يابـد     ياد خدا دل ها آرامش مي يابد وبه دنبال آن نفس انسان            با

 اكبـر همانـا نمـاز    داشتن دلي آرام وقلبي مطمئن بايد به ذكر باري تعالي پرداخت وذكر اهللا            
انواده مـي دهنـدآن خـانواده از        چون افرادي با دل آرام گرد هم مي آيندو تـشكيل خـ            .است

آرامش برخوردار است ودر خانه آرام صفا وصميميت موج مي زنـد ومـاال مـال از نـور خـدا                     
   :موارد زير را مي توان ازجمله نقش نماز در ايجاد آرامش رواني بر شمرد.است

 افزايش اعتماد به    – وحدت شخصيت وانسجام خانواده      –عدم احساس گناه ويا كاهش آن       -
   معنا دادن به زندگي و كاهش فشارهاي رواني- باال رفتن عزت نفس– نفس
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  پرسش هاي درس 
  .انسانها نيز مي باشد.......  عامل  است منانارتباط انسانها با خداوند گرچه نماز -1

  تفاهم ) پيوند همبستگي       د) عشق وعالقه     ج) تجمع        ب) الف 
   معني انظباط چيست؟-2

  هر سه مورد) پيوستگي   د) سامان پذيري    ج) ان گرفتن     بسام) الف
  ناظر به چيست؟»  خُذُوا زِينَتَكُم عِند كُلِ مسِجدٍ«  آيه-3

  آراستگي در هنگام نماز ) دور كردن تجمالت در هنگام نماز    ب) الف
  هيچكدام) س شهرت پوشيدن                       دالب) ج
   عدالت اجتماعي وعامل آن كدام است ؟ مهمترين  شرط تحقق-4

    نماز-ايجاد عدالت اقتصادي ) ب        نماز      -ايجاد عدالت فردي ) الف
   نيازانسان–ايجاد عدالت اقتصادي )   نياز انسان        د–ايجاد عدالت فردي ) ج
  
   نماز از نظر تربيتي چه نقشي را ايفا مي كند؟ -5
   تشريع نماز جماعت را چه مي داند؟ كتاب اسرار الصلوه حكمت-6
  هاي رواني مي گردد؟  نماز چگونه باعث كاهش فشار -7
   توضيح دهيد اين بيت شعر حافظ ناظر به چه مطلبي مي باشد؟-8

       نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق          ثبت است در جريده عالم دوام ما
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  فصل پنجم
  
  

  توسعه 
  فرهنگ نماز
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  انزدهمپدرس 
  توسعه فرهنگ نماز

  پرسش هاي اساسي
  

  مفهوم توسعه فرهنگ نمازو فرايندآن چيست؟
  راهكارهاي توسعه فرهنگ نماز در جامعه چيست؟

   
 روند مستمر تقويت و توانمند سازي باورهـا،         ،منظور از توسعه فرهنگ عمومي نماز         

ها، ساختارها و هنجارها و رفتارهاي نمازگزاران جامعـه اسـت كـه در               ها و نگرش   ارزش
  .ل با محيط اجتماعي تجلي مي يابدتعام

فرآيند توسعه فرهنگ نماز تحت مديريت نظام اسالمي عبارت است از انجام اقـدامات               
  : زير

  فراهم كردن شرايط •

  .سازي مكان و تجهيز آن است  كه آماده  
  تبليغ و ترويج •

ي ايجاد انگيزه و شوق در مخاطبان با دركي صحيح از فلسفه خواندن نماز و چگـونگ                  
  .باشد ثير آن در كليه شئون زندگي فردي و اجتماعي ميأت

  تعليم و تربيت •

اي نظـري و عملـي اقامـه نمـاز اعـم از مقـدمات، وقـت                  هاي مرحله   كه ارائه آموزش    
شناسي، قبله شناسي، تعارفات، قرائت و اركان، واجبات و مستحبات نماز بـا موقعيـت               

  .فرهنگي اجتماعي مخاطبان است
  تعميق معرفت •

  ماز نتايج مطلوب آن رااي كه با درك بهتر از اقامه ن سازان به گونه فرهنگ آموزش    
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ها و نيز رفتارهاي فردي و اجتماعي خويش شاهد باشـند، بـه ويـژه اينكـه                   در فعاليت 
  .احساس در محضر خداوند بودن را تجربه نمايند

 تصحيح و تعالي •

تمر مراحل چهارگانه فوق در اقامه نماز       برداري از نظارت و اصالح مس      استقرار و بهره     
هـدف   .سـازد  هي و رضايت حق تعالي را فراهم مـي    كه موجب تعالي اداي اين فريضه ال      
هاي كمال طلب و خداجو است و نماز باالترين ابـزار            اصلي نظام اسالمي پرورش انسان    

براي رسيدن به اين هدف است و اقامه نمازي مطلوب است كـه موجـب همبـستگي و      
هـاي   جتمـاعي در تمـام عرصـه     ساز توسعه امنيـت فـردي و ا        د و زمينه  دت ملي شو  وح

  .گردد  فرهنگي و اجتماعي ميي،اقتصاد

   در جامعهنمازتوسعه فرهنگ راه كارهاي 

      حاكميت فرهنگ نماز بر جامعه  •

 يكـي از كـه  . ، كارهاي مختلف و متنوع بايـد انجـام شـود   توسعه فرهنگ نمازبراي    

 و حاكميـت   درمـان آسـيب اجتمـاعي نمـازگريزي         آن هـا ،     تـرين     حوريترين و م    مهم
كه چگونه فرهنگ نماز را در جامعه حاكم سـازيم،   اما اين. استبر جامعه  فرهنگ نماز

اي بنام نمازگريزي در جامعه نداشته باشـيم، مـستلزم تـالش هماهنـگ      پديده تا ديگر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي،   اجتماعي مانند صدا و سيما، -فرهنگي كليه نهادهاي

تر نهاد خانواده است كه هم در بعد فردي و هم  اسالمي و از همه مهم سازمان تبليغات
هاي درمان آسيب  روش. توانند كمك نمايند به نهادينه شدن نماز مي در بعد اجتماعي

هـاي تعلـيم و تربيـت اسـالمي اسـت كـه        ها و روش نمازگريزي، همان شيوه اجتماعي
ادل و پايبند بـه  بيني توحيدي، انسان آگاه، مؤمن، متع بينش و جهان تواند با دادن مي

هـاي دينـي اسـتفاده از    وروه بر تعميق و گـسترش شـناخت و با  عال .دنماز تربيت نماي
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سيب اجتماعي نمازگريزي مفيـد  به نماز نيز در درمان آ هاي مناسب براي دعوت شيوه
كه نيازمند دانش باشيم، نيازمند روش    ه بيش از آن   امروز تر  يقحتي به تعبير دق    و است

 طرّاحـي  .و ترويج فرهنگ نماز در جامعه هستيم  و منش مناسب براي تربيت مذهبي
قابل انطباق با روحيه كودك و نوجوان ضرورت  هاي جذاب، ساده و هاي نو، شيوه روش

 .اجتماعي نمازگريزي است سازي ديني و راه درمان آسيب فرهنگ

 گيري روش محبتكار به •

توسـعه   هاي تربيت ديني جامعـه و عامـل اساسـي    ترين روش  از نيكوترين و اساسي   
سرشـت آدمـي و تأثيرپـذيري     با توجه بـه . ، بكارگيري روش محبت استفرهنگ نماز

گرايي، نيكـوترين راه   خشونت انسان از نرمي و دوستي و انزجار فطرت آدمي از تُندي و
 ترويج فرهنگ نمازدر  چنان عامل مؤثر كان و نوجوانان و همو رسم تربيت مذهبي كود

ـ  ـ صلي اهللا عليه وپيامبر اكرم . آنان، بكارگيري روش محبت است واالتـرين مربـي بـشر،     آله 
  . روش بهره برد  و بيش از هر چيز از اينتربيت نمود محبت  وسيلهمردمان را به

ـ   ـ صلي اهللات از رسول خدا روايت شده كه گف ـ عليه السالم ـاز علي      نّت   عليه و آلـه  درباره سـ
روش و ( محبت بنياد و اساس « يعني1 و الحب اساسي : ددنآن حضرت پرسيدم، فرمو

  .»من است) سنت
 تواند از بـسياري  محبت هم در مورد كودكان و هم در مورد جوانان و نوجوانان مي    

   لـذا رسـول گرامـي اسـالم        .يري نمايـد  رفتارهاي نامطلوب از جمله نمازگريزي جلـوگ      
  كودكان خود را دوست بداريد و  « : ددن درباره محبت به كودكان فرموعليه و آله ـ ـ صلي اهللا 

 2.»مهر ورزيد به آنان

                                                 
  .187، ص 1 ج  حقوق المصطفي، دارالكتب العربي، بيروت، ، ابوالفضل، الشفأ بتعريف عياض -1
  .237، ص 2فيض كاشاني، محجة البيضاء، ج  - 2
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 الگويي استفاده از روش •

الزم  نمـاز روند توسعه فرهنگ  همانندسازي؛ در    به دليل نياز فطري آدمي به الگو و           
نمازگزاران واقعـي بـه افـراد جامعـه معرفـي شـوند تـا جوانـان و                  ي  الگوهاي وا ال است

البتّه روش الگـويي نـه تنهـا در    . با بينش روشن به الگوگيري از آنها بپردازند نوجوانان
 بلكـه در تمـامي رفتارهـاي انـسان، كـاربرد دارد،      ترويج فرهنگ نمازمذهبي و  تربيت

ريز هستند نيز بخاطر وجود نداشتن الگوهاي عالقه به نماز ندارند و يا نمازگ افرادي كه
سـازي  نماز و نمـازگريز همانند  افراد بيعدم اهتمام والدين به اين موضوع، با  مناسب و
اند، بنابراين والدين و مربيان بايـد از   آنها را الگوي شخصيتي خويش قرار داده نموده و
ودكـان بـوده و هـم     هم خود به عنوان الگوي مناسب بـراي ك  دوران كودكي، نخستين

كه اهل نماز هستند به عنوان الگو معرفي نماينـد، و بـالطبع كودكـان     افراد ديگري را
مند شوند، كمتر دچـار آسـيب نمـازگريزي     تر و واالتري بهره مناسب هرچه از الگوهاي

انـد،   افرادي را كه به عللي به آسيب نمـازگريزي عـادت كـرده    شوند، از سوي ديگر مي
  1.الح كردمناسب، درمان و اص ايه الگوهايتوان با ار مي

 روش تذكر •

 در جامعـه بـه كـارگيري روش         ترويج و توسعه فرهنگ نماز    هاي     يكي ديگر از روش      
كه به اهميت  چه بسا افرادي كه عالقه به نماز ندارند بخاطر اين. يادآوري است تذكر و

 نمـاز كليـد بهـشت    « ود كـه اند، اگر به اين افراد يـادآوري شـ   جايگاه نماز پي نبرده و
. شوند ممكن است به نماز عالقمند3است، و به منزله پرچم و آرم و نشانه اسالم2»است
 چنان اگر پيامدهاي منفي نمازگريزي هم در بعد فردي و هم در بعـد اجتمـاعي و   هم

                                                 
 .16، فصل 1379و رفتار درماني، نشر دوران،  تغيير رفتار. علي اكبر سيف - 1
  .1588الفصاحه، جمله  نهج - 2
 .279، ص 7 ابن حنبل، كنزالعمال، ج  -3



232             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

ه شـوند و        نيز پيامدهاي دنيوي و اخروي آن بيان گـردد، ممكـن اسـت عـده               اي متنبـ
تواند در عالقمندي افراد به نماز  اند، مي ان عاقبت افرادي كه اهل نماز نبودهبي چنان هم

  1.باشد مؤثر

  هاي زيبا در ارتباط با اهميت و عظمت نماز و خاطره ها نقل يا نمايش قصه •

هاي زيبا و فراموش نشدني دربـاره نمـاز و    خاطره هاي لطيف و بدون شك بيان قصه   
هنر نمايش در به تـصوير كـشيدن نگـرش و     ه بهينه ازاهميت آن در زندگي و استفاد

ت بـسيار  تواند تـأثيرا  ارتباط با نماز، مي رفتار پيشوايان، رهبران و الگوهاي محبوب در
به خصوص جوانان و نوجوانـان داشـته    در بين همه مردمتوسعه فرهنگ نماز مؤثر در 

تواند ايفـا   نقش اصلي را ميو سيما  ها صدا در تهيه، توليد و پخش اينگونه برنامه. باشد
هـاي   بايد رعايت شـود توجـه بـه ويژگـي     ها اي كه در ارايه اينگونه برنامه نمايد و نكته

  .است سنّي، ذهني و شرايط فرهنگي ـ اجتماعي مخاطبان

 ها احداث و زيباسازي مساجد و نمازخانه •

 بـراي همـه بـه    هاي زيبا و بياد ماندني را خاطره مسجد و نمازخانه بايد احساسات و   
لـذا بايـد تـدابيري اتخـاذ شـود كـه كودكـان و               . ويژه كودكان و نوجوانان تداعي كنـد      

 و دوست داشتني بداننـد تـا بـا انگيـزه     نوجوانان، مسجد را محل آرامش بخش، زيبا و
  .ندرومندي بيشتر به آن روي آ عالقه

  برخورداري مساجد و مدارس از امام جماعت خوش خلق •

بـه تـرويج فرهنـگ    عالقمند كند و  تواند افراد جامعه را به نماز ميه ديگري ك عامل   
هاي شخصيتي و رفتـاري امـام جماعـت مـساجد و مـدارس              ، ويژگي نماز منتهي گردد  

                                                 
 .8 و 7، فصل 1378درماني، نشر دوران،   دكتر علي اكبر سيف، تغيير رفتار و رفتار -1
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امام مسجد و مهـارت اجتمـاعي او در برقـراري ارتبـاط بـا       خلق و خوي نيكوي. است
 اهده نماينـد، از احترام مـش اگر رفتار مناسب و حاكي است، العاده مؤثر نمازگذاران فوق

 .شوند به نماز عالقمند مي

 آن بيان رمز و راز نماز و آثار •

بـه   مبتني است » تسليم «و  » تعبد «اسالم در دستورهاي عبادي خود كه اصوالً بر          
كه وظيفه دارد در هر شـبانه   مسلماني. ورزد عنصر دانش و بينش و بصيرت اهتمام مي

. بايـد رمـز و راز آن را بدانـد    همچون نمـاز را بـه جـا آورد،     بزرگيروز پنج بار، عبادت
شـود ايـن    انان ما مطرح مينوجو پرسشي كه براي بسياري از مردم و به ويژه جوانان و

   :است كه
 چرا بايد نماز بخوانيم؟

هـاي گونـاگوني داده    پرسش با عباراتي كوتاه اما پر محتوا، پاسـخ  قرآن كريم به اين   
نماز را براي آن كـه بـه يـاد مـن     «   1و أقم الصلوه لذكري  :فرمايد يم در جايي. است

  .»باشي بپا دار
ذكر و ياد خداست، بايد آثار سازنده ذكر خدا و عواقب رويگرداني از آن را براي  نماز   

:  دفرمايـ  ا اين آيه وجود داشت كـه مـي  اگر درباره ياد خداوند تنه. روشن سازيم جوانان
كافي بود تا جان مشتاقان .»كنيد تا شما را ياد نمايم پس مرا ياد«  2فاذكروني أذكركم

اين شوق را نداريم چه بسا بتوانيم با آيات ديگـري از قـرآن    بسوزد، اما ما كه استعداد
هر انساني آرامـش و سـكون را دوسـت    . ياد خدا را تصور كنيم مجيد آثار ارزنده ذكر و

   ; بيزار استو نگراني دارد و از اضطراب و دغدغه مي

                                                 
 .14)/ 20( طه 1
 .152)/ 2( بقره 2
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   .»ذكر خدا مايه آرامش دلهاست « 1تطمئن القلوب أال بذكر اهللا: فرمايد قرآن مي
و رواني آن را دوست دارد و از فـشار و سـختي رويگـردان                هر انساني وسعت زندگي      

  : فرمايد قرآن مي. است
رويگردانــي از يــاد خــدا، زنــدگي همــراه بــا فــشار و ســختي و نابينــايي و  محــصول« 
  .»آخرت و همنشيني با شيطان استو بصيرتي در دنيا بي
ون أعرَ مضلَأنَّي فَكرِن ذِ ع هنَه ضَيشَعِ محشُ نَكا وره يالقِوم يام2يه أعم   
وم ن يعش ض لَحمانِ الرَّكرِن ذِعنُقَي فَاًيطانَ شَه هلَو3ينٌرِ قَه 

نمـاز ذكـر و يـاد خداسـت،      اين است كهس اولين آموزش قرآن به ما درباره نماز     پ
اگر كـساني از درك لـذّت    حال .ذكري كه اين همه آثار و فوايد سازنده را در پي دارد

تـوانيم آثـار    مـي  عاجزنـد  ياد خدا و لذّت اين كه خدا به ياد ذاكران و نمازگزاران است
.  جذب شـوند الهيفريضه  تر نماز را براي آنان تشريح كنيم تا به اين سازنده و ملموس

دوست داريم آنها را از  هايي در عرصه فكر و عمل و رفتار هستيم و همه ما داراي بدي
هـا را     يـست كـه بـدي     ا  نماز آن حسنه  . وجود خود بزداييم و از كارنامه مان محو نماييم        

  . رهاند زدايد و وجود انسان را از كاستي مي مي
لوه أقِوهارِي النَرفَطَ م الصو نَّ اِيلِن اللَ مِفاًلَ زالح سناتبنَذهِ يالس ئاتذلِي ي كـرَ  ذِك
  4نريِلذاكِلِ

 اين آيـه اميـد   -صلي اهللا عليه و آله و سلم     -از پيامبر  -عليه السالم -المؤمنين  بر پايه حديثي از امير       
هر چند فهم اين آموزش قرآني نيز به مختصر  5هاي كتاب آسماني است ترين آيه بخش

                                                 
 .28)/ 13(رعد  - 1
 .124)/ 20(طه  - 2
  .36)/ 43(زخرف  - 3
  .114)/ 11(هود  - 4
  .201 ، ص5، ج »مجمع البيان في تفسير القرآن«:طبرسي، فضل بن حسن - 5
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اگـر خـداي نـاكرده قـدري     . ذلك ذكري للـذاكرين :  كه;نياز دارد ياريبيداري و هوش
و نقايص خود را انكار كنيم دست كم بايد اعتراف نماييم كـه   ها خودبين باشيم و بدي

آيا در مقابـل خطـر   . ها هستيم ها و پليدي شدن به بدي چون انسانيم در معرض آلوده
  ، نياز نداريم؟ را تضمين كند آلودگي به پاد زهري كه سالمتي ما

الـصلوه تنهـي عـن الفحـشاء و      ان   .تآن پاد زهر همانا نمـاز اسـ  : فرمايد قرآن مي
  1المنكر

گزاران نـصيب نمـاز   هاي وااليي كـه در سـراي ديگـر    بشارت به بهشت برين و نعمت   
ـ اَ. شود، زمينه مناسبي است تا شوق و رغبت به نماز فزوني يابـد              مي ـ  ينَذِلَّ ه  ـ م ع ي لَ
م دائِهِالتِصئِولَاُ... ونمكاتٍنَّ في جكرَ م2ونَم  

ـ د اَقَ. عزيز و محترمند يابند اما نماز گزاران در بهشت بسياري به بهشت راه مي     حفلَ
نَذيِلَّ اَونَنُؤمِالمم فِ هـ هِالتِي ص ـ ولَاُ... ونعم خاشِ ـ كئِ ه ـ ارِم الو ـ  اَونَثُ ـ رِ يينَذِلَّ  ونَثُ

 و .انـد  وارثان فردوس يعني بهشت برين شعنمازگزاران خا 3ونَدخالِيها م فِوس هردالفِ
 خره بيان آثار زيانبار رويگرداني از نماز و دچار خشم و غضب خدا شدن و از ساحتباأل

 رحمتش دور بودن نيز روشي تهديدي و انذاري است كه بايد آن را در مورد برخـي از 

  .مخاطبان به كار برد
وا  قالُ*رَقَفي س مكُكَلَما س* ينَمِجرِن الم ع*ونَلُساءتَ ياتٍنَّفي ج* نِيمِ اليالّ أصحاباِ 
  4ينَلِّّصن الم مِكم نَلَ

  وزخدچه چيز شما را به : پرسند هاي بهشتند از مجرمان مي اصحاب يمين كه در باغ« 
   نماز  ند،ا آري اگر نمازگزاران در بهشت برين. »ما از نمازگزاران نبوديم: كرد؟ گويند 

                                                 
  .45)/ 29(وت عنكب - 1
 .35 و 23)/ 70(معارج  - 2
  .11، 10، 2، 1) 23( مؤمنون  -3
 .43 تا 39)74( مدثر- 4
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  .ند اگريزان در قعر جهنّم
نماز و بيان فوايد سـازنده آن   شود قرآن مجيد در بيان رمز و راز چنانكه مالحظه مي   

به كار بسته است ما نيز بايـد بـا    هاي گوناگوني را و آثار زيانبار رويگرداني از آن، شيوه
  .نان را برگزينيمافكار آ توجه به افق فكري مخاطبان روش مناسب با روحيات و

  ترسيم چهره اي زيبا و جذّاب از نمازگزاران •

اي زيبا و  به نماز برگزيده است، ترسيم چهرهسومي كه قرآن مجيد براي ترغيب  راه   
هـاي   هـاي رفتـاري آنـان در عرصـه     نمازگزاران است تا ديگران با ديدن جلوه جذّاب از

يد به آياتي كه به گونه اي مـسأله نمـاز   اگر با اين د. پيدا كنندگرايش  مختلف به نماز
يابيم كه قرآن مجيـد بـر ايـن روش      در مي;نگاهي مجدد بيفكنيم در آن مطرح شده،
شايد آنچه باعث شده قرآن مجيد بدين شيوه . تأكيد نموده است ها بيش از ساير شيوه

  . كتاب تربيت و انسان سازي است بها دهد آن است كه قرآن،
توانند كار ساز باشـند،       مي رورش آن اندازه كه الگوهاي عملي و عيني       در تربيت و پ       

نماز و بر شمردن فوايد      تحليل ماهيت . صرف ارائه مفاهيم ذهني و نظري كارآيي ندارد       
 ايـن مفـاهيم   ;دهـيم  تر آن است كـه نـشان    اما سازنده;و آثار آن گر چه سازنده است

معموالً اذهان عموم مـردم  . ني و مجسم شودها تبلور يابد و عي تواند در وجود انسان    مي
 آنان بيشتر به ;ندارد به ويژه جوانان چندان حوصله تجليل و شناخت مفاهيم ذهني را

، تبيـين مفهـوم نمـاز    تر از پس مهم. هاي عيني و شواهد زنده و گويا توجه دارند نمونه
بازدارندگي از  تاين كه يك ماهيت اعتباري همچون نماز قدر. معرفي نمازگزاران است

ها و    عمالً از زشتي   تواند به اندازه يك نمازگزار واقعي كه        ها را دارد، نمي     ها و زشتي    بدي
  . هاي آن بيزار است، كارساز باشد ها در همه چهره بدي
  دهند، سازنده بودن  كه آثار نماز را در وجود و رفتار خود بروز و ظهور مي هايي چهره
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آموزند  هند و در يك آموزش طبيعي و ناخودآگاه به ديگران ميد عمالً نشان مي نماز را
در قـرآن مجيـد بـراي تأكيـد پيرامـون       .دهاي كاملي را بپـرور  تواند انسان مي كه نماز
ايـن روش  . ها مورد استفاده قرار گرفته اسـت  نماز اين شيوه بيش از ساير شيوه جايگاه
قرآن كـريم آن  . مورد توجه جدي استها نيز  در مورد نماز، كه در ديكر زمينه نه تنها

گويد، به بحث پيرامون مفاهيم و  هاي عيني سخن مي از پيامبران يعني نمونه اندازه كه
  . پردازد اخالقي نمي هاي ارزش

نيكوكاران را كه تجـسم بـّر و    قرآن كريم حتي به هنگام تبيين مفهوم برّ و نيكوكاري،
  :كند اند، معرفي مي نيكوكاري

ـ نَن ءآم مرَّ البِنَّ لكِ وبِغرِالم وقِشرِ الملَبم قِكُوهجو والُّو أن تُرَّبِ اليسلَ ـ  واهللاِ بِ ومِ الي 
  1رِخِاآل

ترين پايگاه اقامه نمـاز نيـز    يعني اصلي جالب اين است كه قرآن كريم در مورد مسجد
سـه روش اسـتفاده   باره نيز به طور عمده از  اين در. دقيقاً همين شيوه را برگزيده است

  :شده است

 موقعيت واالي مسجد بيان اهميت و) 1

  .»مساجد از آن خداست«  2هِلَّ لِدساجِ المو أنَّ
في برفَتُاَن   اهللاُنَذِ اَوتٍيعو يها فِرَذكَ ي اسم3ه   

كه خداوند اذن به برپايي آن داده و اذن داده تا نـام او را در   هايي است  خانه،مساجد« 
 .»برندآن ب

                                                 
  .177)/ 2( بقره  -1
  .18)/ 72(جن  - 2
 .37 و 36)/ 24(نور  - 3
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 فرمان مستقيم به حضور در مسجد)2

أقِو يموا وجم عِكُوهلِّ كُنددر هر مسجدي به خداوند روي آوريد و«   1دٍسجِ م«.  

 هاي مسجدي هاي اخالقي و رفتاري انسان بيان ويژگي)  3

  .مسجد گرايش پيدا كنند تا ديگران با تأسي به آنان به
دهـد كـه    نـشان مـي    دقّت در موارد كاربرد آنهـا  مقايسه اين سه روش با يكديگر و   

مقدس مساجد  قرآن كريم ابتدا ساحت. روش اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است
 دساجِوا مرُعمأن ي ينَكِشرِلم لِما كانَ :فرمايـد  را از ناپاكان و ناصالحان منزّه ساخته مي

  2فرِالكُم بِهِسِي أنفُلَ عينَدِ شاهِاهللاِ
مساجد خدا را آباد  دهند، حق ندارد كان در حالي كه به كفر خويش گواهي ميمشر« 

 :شمرد را بر مي ها آنگاه براي متوليان و گردانندگان مساجد اين ويژگي .»كنند

ـ  لوه الـص  و أقامرِخِ اآلومِ الي واهللاِ بِنَن آم م اهللاِدساجِ مرُعمما ينَّاِ ـ ي الزَّو آتَ ـ وه وكَ م  لَ
ي3 ...ا اهللاَلّ اِخش  

سـراي ديگـر داشـته    خداوند و  كنند كه ايمان به تنها كساني مساجد خدا را آباد مي« 
  .»ديگري حساب نبرند باشند و نماز را بپا دارند و زكات دهند و جز از خدا از

بـستايد بـه سـتايش از     خواهد مسجد قبـا را  قرآن كريم بر اين پايه، حتي آنگاه كه مي
 .پردازد گزاران آن ميبانيان و نماز

ـ حِ يجـالٌ ، رِيـهِ  فِيـهِ  فِومقُ أن تَقُّح اَومٍ يلِواَ نوي مِقَي التَلَ عسسِ أُدسجِملَ ُأن ونَب 
طَتَيرُهاهللاُوا و حِ يبطَّ الم4ينَرِه  

  بنا شده، سزاوار است كه در آن حضور يابي، در اين مسجدي كه از آغاز بر پايه تقوا« 

                                                 
 .29)/ 7(اعراف  - 1
  .17)/ 9(توبه  - 2
  .18)/ 9( توبه  -3
  .108)/ 9(توبه  - 4
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دارند پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را  مي يابند كه دوست  مرداني حضور مي مسجد
داند كه در  هاي كاملي مي مسجد را مديون انسان در جايي ديگر عظمت .»دوست دارد

   :فرمايد  مي;يابند آن حضور مي
 جـالٌ  رِ اآلصـالِ  ووِدالغُ بِيها فِه لَحبس يهيها اسم فِرَذكَ ي وعرفَ أن تُ اهللاُنَ أذِوتٍيب يفِ

 بلَّقَتَتَ وماً يونَخافُوه يكَ الزَّءĤِيتإ لوه و الص و أقام اهللاِكرِن ذِ عيعه و ال بجارم تِيهِلهِالتُ
  1بصار االَ ووبلُ القُيهِفِ

آنجـا  رده و اذن داده تـا يـاد و نـام او د            هايي كه خداوند اذن به برپايي آن دا         در خانه « 
 جـا تـسبيح  يابنـد و خـداي را در آن   ي حضور ميبشود، در بامدادان و شبانگاهان مردان

 اي آنان را از ياد خدا و بپا داشـتن نمـاز و    مرداني كه هيچ تجارت و معامله;دگوين مي

 هـا و ديـدگان در آن روز نگـران و     آنـان از روزي كـه دل  ;دارد پرداخت زكات باز نمي

  »ترسند دلواپس است مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .37 و 36)/ 24(نور  - 1
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  :چكيده
ها،  توسعه فرهنگ نمازبه مفهوم روند مستمر تقويت وتوانمندسازي باورها، ارزش ها، نگرش

ساختارها، هنجارها ورفتارهاي نمازگزاران جامعه است كه در تعامل با محيط اجتماعي 
 ، تعليم وتربيت ، تبليغ ترويج ،فراهم كردن شرايط ي نظيرانجام اقدامات. تجلي مي يابد

   .كند فراهم مي  فرايند توسعه را تصحيح وتعاليويق معرفت تعم
بدين منظوربه چند . براي توسعه فرهنگ نمازكارهاي مختلف ومتنوع بايد انجام شود

  : راهكاراشاره مي كنيم 
 هاي، به كارگيري روش محبت، به كارگيري الگو درمان نماز گريزي وحاكميت فرهنگ نماز

از روش تذكر ويادآوري جهت تنبه غافلين، نقل ونمايش قصه ها واالي نمازگزاران، استفاده 
وخاطرات درباره اهميت وعظمت نماز، احداث وزيبا سازي مساجد ونمازخانه ها جهت ايجاد 

 بكارگيري امام جماعت خوش خلق وداراي بيان شيوا عالقه و جذب كودكان ونوجوانان،
ندگي فردي واجتماعي، ترسيم چهره اي وجذاب، توضيح وبيان رمز وراز نماز وآثار آن در ز

   زيبا وجذاب از نمازگزاران وبيان ويژگي هاي اخالقي ورفتاري اهل مسجد
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  :پرسش هاي درس
  چرا الزم است الگوهاي واالي نمازگزاران واقعي به افراد جامعه معرفي شوند؟ -1

   همانند سازيبدليل نيازفطري آدمي به) بدليل نماز گريزي جامعه        ب)الف
  هر سه گزينه درست است) بدليل نياز به محبت                   د) ج
  آيه هاي قرآن است؟ترين   بنابر بيان پيامبر اسالم كدام آيه اميد بخش-2

  ) 28/ رعد(ب لو القُنَئِطم تَاهللاِذكرِال بِاَ) الف
  ) 45/عنكبوت (ر نكَ والمهشاءِن الفَنهي ع تَ الصلوهنََّاِ) ب 
  ) 35/معارج( ونمكرَ مناتٍجي  فِكولئِاُ) ج
     )114/ هود..... ( ناتِس الحنَّ اِيلِن اللَ مِفاًلَهار و زي النَرفَ طَوهلم الصقِاَو) د
  از بين سه روشي كه جهت گرايش به مساجد مطرح شده كدام روش موثرتر است؟ -3

  فرمان حضور در مسجد)  ببيان ويژگي هاي انسان هاي مسجدي        ) الف
   هر سه مورد برابر هستند)  واالي مسجد             دقعيتاهميت وموبيان ) ج
   در مسجدي كه بر اساس تقوا بنا شده چه كساني حضور مي يابند؟-4

  كساني كه نماز شب بپا مي دارند) كساني كه با تقوا هستند            ب) الف
  كساني كه پاكيزه شده اند)  باشند     دكساني كه دوست دارند پاكيزه) ج
  
  ظور از توسعه فرهنگ نماز چيست و چه بايد كرد؟ من-5
  . راهكارهاي توسعه فرهنگ نماز در جامعه را بنويسيد-6
   فرايند توسعه فرهنگ نماز تحت مديريت نظام اسالمي عبارت از چيست؟-7
    چرا بايد نماز بخوانيم؟-8

  
  دهمشانزدرس 
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  نوجوانان و جواناننماز در ميان توسعه فرهنگ 

  
  پرسش هاي اساسي

  در راستاي توسعه فرهنگ نماز بين كودكان و نوجوانان چه اصولي بايد به كار گرفته شود؟
  عوامل جذب جوانان به مسجد چيست؟

  
در جهـت تـرويج فرهنـگ       هاي آموزش نماز در كودكان و نوجوانان          ها و شيوه    روش    

  :پردازيم ميترين آنها  مهم ، كه به ذكرباشدبر اصولي استوار نماز در ميان آنان بايد 
  

 فطري بودن مسائل ديني اصل* 

. عمق روان بشر است    نياز به پرستش و نيايش، يكي از نيازهاي اساسي و عميق در               
و كشش فطري  جزئي از وجود در بررسي تاريخي، اين موضوع ثابت شده كه پرستش،

گرفته،  سوي انبيا در مسير صحيحي قرار و روح پرستش از كه ميل زماني. انسان است
 و گاهي بر اثر جهل، انحـراف و لجاجـت، موجـودات و   . به خداپرستي ختم شده است

طبق نص صريح دين اسالم، براي ما مسلّم و مـتقن            .اند اشياي گوناگون پرستش شده   
 امـري  در كـودك ... جـويي و  طلبـي، حقيقـت   كه ميل به پرستش، نيايش، كمـال  است

پرستش بت، خورشيد و  اين موضوع را شواهد تاريخي ـ همچون . است فطري و دروني
ــ  خداونـد   .كنـد  ها براي معابد ـ و آيات و روايات تأييد مي  مكان گاو و ساختن بهترين

  : فرمايد در قرآن مجيد مي تبارك و تعالي ـ
   ك ذلِ اهللاِلقِخَ لِيلَبدِيهاال تَلَ عاس النَّرَطَتي فَلَّ اَ اهللاِهطرَيفاً فِنِ حينِلد لِك جهم وأقِفَ «
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القَينُالد يماسِ النَّرَكثَ اَنَّلكِ وعلَ الي1»ونَم  
خود را با گرايش تمام به حق، به سوي اين دين كن، با همان سرشتي كه  پس روي« 

يـن  اينست همـان د . در آفرينش خدا تغييري نيست. آن سرشته است خدا مردم را بر
 .»دانند نمي پايدار ولي بيشتر مردم

دينـي   شود كه گروهي از كودكـان و نوجوانـان نـسبت بـه مـسائل      اگر مالحظه مي    
دهند، مربوط به عوامل محيطـي اسـت كـه فطـرت              رغبت و تمايلي از خود نشان نمي      

 .را از مسير خودش تحريف كرده است كودك

نداشتن و اهميت نـدادن بـه مـسائل          تمتأسفانه، بعضي از والدين به دليل حساسي          
نا آشنايي بـا سـيره و روش    هاي غلط و ها، آموزش گيري ديني، و بعضي به دليل سخت

كننـد كـه آنـان     كودك رفتار مي اي با هاي تربيتي، به گونه و روش -عليهم السالم-معصومان 
سـف،  بـا كمـال تأ     .شوند  مي تفاوت، كم رغبت و حتي متنفر      نسبت به مسائل ديني بي    

: چون ي امور دنيوي ـ هم  درباره بايد گفت كه بعضي از والدين حساسيت و دقتي را كه
ــ فرزندانـشان از خـود    ... و تغذيه، لباس، مسائل درسي، كالس كنكور، معلم خصوصي

براستي، اين گـروه از  . كنند نمي دهند، نسبت به مسائل معنوي و ديني اظهار نشان مي
ـ  ـ صلي اهللا عليهرسول خدا والدين مصداق كالم نوراني   واي «:باشند كه فرمودنـد   ميو آله و سلّم 

منظور شـما پـدران   ! يا رسول اهللا: گفته شد .بر فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشان
مؤمني كـه واجبـات دينـي را بـه فرزنـدان خـود        خير، بلكه پدران: فرمودند مشركند؟

حكام دين را فرا گيرند، ايشان جلـوگيري  ا و اگر آنان خود بخواهند. دهند آموزش نمي
بياورند، از آنان راضي و خوشحال خواهند  اگر كااليي به دست) و حال آنكه(كنند،  مي
  2.»بيزارند من از ايشان بيزارم و آنان نيز از من .شد

                                                 
  .30/  روم -1
  . 625، 2نوري، مستدرك الوسائل، ج  - 2
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كه خدا جويي امري فطري و دروني است، بايد علماي اسالمي  با توجه به اين اصل    
هـاي   به فكر تهيه و تدوين كتاب هايي باشند كـه شـيوه   ليم و تربيت،و دانشمندان تع

مبناي اصل فطري بودن به والدين آموزش دهند  صحيح رشد و پرورش اين حس را بر
   .نادرست نشوند هاي ها و روش تا آنان متوسل به شيوه

   ل دينيياصل اختياري بودن مسا* 
د بعدي و كرامت وجودي، موجودي الهي، وجود چن انسان به اقتضاي داشتن فطرت   

در واقـع از ديـدگاه   . توانـد كـسب كنـد    مـي  مختار است كه كرامتش را با اختيار خود
انـسان  . كه ديگر موجودات آن را ندارند هاي معنوي دارد، ها و جاذبه اسالم، انسان ميل

كنـد،  ايستادگي كند و فرمان آنها را اجـرا ن  هاي دروني خود قادر است كه در برابر ميل
را كنترل نمايد، يا از آنها در جهتي خاص  يا به بعضي از آنها پاسخ گويد و بعضي ديگر

حكم نيروي اراده است كه بـه فرمـان عقـل عمـل      اين توانايي انسان، به .استفاده كند
اساس اين توانـايي، آن اسـت كـه    . انسان است اين توانايي بزرگ، از مختصات. كند مي

 1.باشد مي تخابگر و صاحب اختيارانسان موجودي آزاد، ان

اي عمـل نمـاييم كـه احـساس      نوجوانان به دين، بايد به گونـه  در دعوت كودكان و    
موضوع كه انسان فطرتاً خداجو اسـت، الزم اسـت كـه بـا      با توجه به اين. آزادي كنند
در وجود آنان بيدار كنـيم و بـه طـرف پـذيرش      هاي صحيح، اين فطرت را تذكر روش

ـ اهللا عليه و آله و سـلّم  ـ صليپيامبر گرامي اسالم . ق دهيمدين سو نيز با نرمخويي و با زبان نـرم،    
به تجربه هم ثابت شده است كه با زور و اكراه، . كردند دعوت مي افراد را به دين اسالم

 نـت اَفَاَ: فرمايـد  خداوند تبارك و تعالي مـي .راه راست هدايت كرد توان كسي را به نمي
  داري كه ايمان  مردم را به اجبار وا مي پس آيا تو «  2نَنيِؤمِوا مونُكُي يتَّح اس النَّهكرِتُ

                                                 
 .42 مطهري، راهنمايي و مشاوره از ديدگاه اسالم،  -1
 . 99/ يونس  - 2
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  .»بياورند
توجه نماييم، معلـوم   1ين الغَ مِشد الرُّنَيبد تَ، قَينِي الدفِ اهكرَال اِ ي آيهاگر به مفاد    
ين، ديگر جاي يلذا پس از تب. يين دارندوظيفه تب و سـلّم ـ   ـ صلي اهللا عليه و آلهشود كه پيامبر  مي

  . جاي مردم وجود ندارد اكراه و جاي انتخاب كردن به
  : فرمايد همچنين خداوند مي

  . »پس بر تو تبليغ است و بس«  2 الغ البيكلَما عنَّاِفَ
ـ اهللا عليه و آله و سلّم ـ صليكار پيامبر      كـار . سـت بيان، توضيح، تشبيه، ابالغ، انذار و بشارت ا  

ـ ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلّم پيامبر  كند و آنهـا را   اجبار نيست، كه به جاي مردم بخواهد انتخاب  
. دينداري مجبور نكنـيم  بهتر است كه هيچگاه، كودكان يا نوجوانان را به.مجبور نمايد

پـاداش خيلـي زيـاد     همچنين، به خاطر اينكه آنان ديندار شوند، بهتر اسـت بـه آنـان   
اي  آنان را بـه عقيـده   اگر بدون استفاده از اين دو حربه تهديد و تطميع بتوانيم. مندهي

خـاطر جلـب     يعنـي اعتقـادي كـه نـه بـه     ;معتقد كنيم، آن اعتقاد دروني خواهد بـود 
  3.آيد منفعت، و نه ترس از قدرداني به وجود مي

ري از انحراف سالم و عا وقتي نوجوان مجبور به دينداري نشود ـ و در دوره كودكي     
او عرضه گـردد، بـا    پرورش يافته باشد ـ و دين به نحو منطقي و در شرايط مناسب به 

قابـل دفـاع را    توجه به اينكه به تفكر انتزاعي رسيده است، ديـن يـا مـذهب محكـم و    
نخواهـد بـود،    داري او وراثتي، ريا كارانه و همراه با ناخالـصي  اين دين. خواهد پذيرفت

 . خواهد داشت و سپس به دستورهاي ديني عمل خواهد كرد»دين خالص«بلكه 

  شود كه اصول دين تقليدي نيست، بلكه فرد بايد با در دين اسالم تأكيد فراوان مي   

                                                 
  .256/ بقره  - 1
 .20/ آل عمران  - 2
  .34 ارونسون، روان شناسي اجتماعي، -3
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بنابراين، بايد تـالش كـرد كـه كـودك و نوجـوان را بـه       . آگاهي و آزادي آن را بپذيرد     
ي كه مبناهاي اعتقـادي و  مثبت و ترغيب كننده، به دين دعوت كرد و از افراد طريقي

بايد توجه داشت كه كودك و بويژه نوجوان، در مقابل . دارند، كمك گرفت فكري قوي
  1.كند آمرانه مقاومت مي برخوردهاي

همسرم به جهـت عـادت   : كند نقل مي) ره(زهرا مصطفوي، فرزند امام خميني  خانم   
) ره(امام . داشت نماز وا ميكرد و به  دخترم را از خواب صبحگاهي بيدار مي خانوادگي،

چهره شيرين اسـالم را بـه   « : اين ماجرا خبردار شدند، برايش پيغام فرستادند وقتي از
اين كالم آنچنان مؤثر افتاد و اثر عميقي بر روح و جـان دختـرم   . »نكن مذاق بچه تلخ

بعد از آن خودش سفارش كرد كه براي نماز صبح بموقع بيـدارش   به جاي گذاشت كه
  2.كنم
خوان و معتقد بار آينـد، مـوارد ذيـل را در     خواهند فرزندانشان نماز والدين اگر مي    

  :نظر بگيرند

دستورها و تعاليم ديني باشند، و بـه دور از ريـا و بـا خلـوص      ً، خودشان معتقد بهاوال

 .نماز را به پا دارند

. كنند مذهبي مأنوسدر دوران كودكي، فرزندانشان را با نماز و مجالس و محافل : ًثانيا

 از اين رو، الزم اسـت خـاطرات خوشـي را در ذهـن آنـان ايجـاد نماينـد و بـشدت از        

پدري كه براي بيدار كردن دختر تـازه بـالغ          . سختگيري، اجبار و اكراه خودداري كنند     
كشد و با نـوازش و محبـت او را از    براي اداي نماز صبح، دستي به گيسوان او مي خود

كند، انجام دادن اين تكليـف دينـي را بـا شـيريني      هي بيدار ميشيرين صبحگا خواب
 .سازد آميزد و عبادت را در كام فرزندش شيرين مي خويش مي محبت پدرانه

                                                 
 .87تا نوجواني،   كاظمي، آموزش و پرورش از خردسالي-1
  .123، 1ج به پاي آفتاب،   ستوده، پا -2
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مسئله نماز و مسائل اعتقادي همچون ديگر مسائل، حـساسيت   والدين نسبت به: ًثالثا

و بزرگان  ـ عليهم السالم ـ  ي معصومان ها و سيره مربيان به سفارش اگر والدين و. نشان دهند
  .قطعاً فرزنداني معتقد و نماز خوان خواهند داشت دين عمل كنند،

   ديني اصل تدريجي بودن آموزش مسائل* 
بايـد   آموزش معارف و مسائل ديني، مراتب و درجاتي دارد، كه اصول و مقتضيات آن  

 شـد اسـتعدادهاي  هاي فـردي در ر  اين مراتب و درجات، به دليل تفاوت. مراعات شود

ذهني و روحي، تفاوت در معلومات و تجربيات، و شرايط گوناگون اجتماعي و فرهنگي              
   1.متعلمان است در

مفاهيم آموزشي و ديني، متناسب با سـطح درك و قـواي ذهنـي و     لذا، بايد مطالب و
والـدين و بزرگـساالن نبايـد توقـع و انتظـار داشـته باشـند، كـه               . رواني متعلمان باشد  

برنامه عادت دادن او به نماز و آموزش . عبادت و نماز شود كشان خيلي سريع اهلكود
كودك نبايد يكبـاره بـار سـنگيني از وظـايف بـار      . مبتني باشد او، بايد بر اصل تدريج

تكـاليف   .كند و خود را به انجام دادن آن موظف بدانـد  ديني را بر دوش خود احساس
 اي جبـران   توان كودك، ممكـن اسـت صـدمه   سنگين، زود هنگام و خارج از طاقت و

هـاي   توصـيه  در تعاليم اسالمي، .ناپذير بر اعتقادات ديني و مذهبي كودكان وارد آورد
 ـعليه السالم  ـ امام جعفر صادق. فراواني در زمينه آموزش تدريجي مسائل ديني آمده است

ال عبارت  فت باروقتي كودك به سن سه سالگي رسيد، از او بخواهيد كه ه  «: فرمودند
سال و هفت ماه و  سپس او را به حال خود وا گذاريد تا به سن سه.  را بگويداله اال اهللا

. محمد رسول اهللا  : در اين هنگام، به او آموزش دهيد كه هفت بار بگويد          .  روز برسد  20
بخواهيد كه هفت مرتبه  در آن هنگام، از وي. سپس، تا چهار سالگي او را آزاد بگذاريد
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در . سالگي او را آزاد بگذاريـد  سپس تا پنج.  را تكرار نمايدصلي اهللا عليه و آله: بارتع
او را در برابر قبله قـرار   اين وقت، اگر كودك دست راست و چپ خود را تشخيص داد،
سجده و ديگر اجزاي نماز  دهيد و سجده را به او بياموزيد، در سن شش سالگي، ركوع،

بگوييد كـه دسـت و صـورت     تي هفت سال او تمام شد، به اووق. را به او آموزش دهيد
سپس، بـه او بگوييـد كـه نمـاز     ). آموزش دهيد بتدريج وضو گرفتن را(خود را بشويد 

  1...بخواند
ـ    امـام صـادق   . درباره روزه گرفتن نيز وضـع بـه همـين ترتيـب اسـت          ــ عليـه الـسالم 

پـنج سـالگي رسـيدند، دسـتور        ما اهل بيت هنگامي كه كودكانمان بـه         « : فرمايند  مي
پس شما كودكان خود را از هفت سـالگي بـه نمـاز دسـتور     . كه نماز بخوانند دهيم مي

كنيم تا به اندازه توانايي شان، نصف روز يـا بيـشتر    سالگي، ما امر مي و در هفت. دهيد
بگيرند، هنگامي كـه تـشنگي و گرسـنگي بـر آنـان غالـب آمـد، دسـتور          يا كمتر روزه

اين عمل، براي آن است كه بـه روزه گـرفتن عـادت نماينـد،      .ه افطار كننددهيم ك مي
در نه سالگي به اندازه توانايي شان به روزه گـرفتن   خود را) پسران(پس، شما كودكان 

  2.»آنان غالب شد، افطار كنند امر كنيد و چون تشنگي و گرسنگي بر
 رآن هم تدريجاً بـر مـردم  تعاليم اسالم به صورت تدريجي به مردم عرضه شده، و ق   

 متأسفانه، بعضي از والدين و مربيان قصد دارند در فرصتي كوتـاه و . خوانده شده است

 ;خيلي سريع، فراگيران خود را به سر منزل مقصودي كه در ذهن خود دارند برسـانند               
صـاحبنظران تعلـيم و   .اينكه فرصت دست يابي خود بخودي آن را فـراهم كننـد   بدون

اگر پيام تربيتي بـا سـرعت و تعجيـل و    :  باره چنين اظهار نظر كرده انداين تربيت در
گرفتن فرصت درون سازي از جانـب كـودك صـورت گيـرد ـ هـر چنـد         بدون در نظر

                                                 
  .66 يكصد و چهارده نكته درباره نماز، ;159، 2 سادات، راهنماي پدران و مادران، ج  -1
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لذا، . گرفته است ـ ، اثر آن پايدار و ماندني نخواهد بود  مظاهر يك انتقال صوري انجام
ا خوب ـ يـاد بگيـرد و هـضم و     را اندك ـ ولي آن اندك ر  بهتر است كودك هر چيزي

را با دانش سطحي و قشري خويش گـول خواهـد     و گرنه، ديگران و خود;جذب نمايد
آن است كه سرعت بـيش از انـدازه و بـه     آنچه تاكنون مشخص شده، نشان دهنده.زد

درون سازي مفاهيم تربيتي را  دور از توانمندي و جذب ظرفيت طبيعي كودك، فرآيند
قابليت تربيت شونده از يك   واقع، هماهنگي مشترك بين توانايي ودر. سازد مختل مي

طلبد كه تشديد يا  مي سو و امكانات مناسب تربيتي از سوي ديگر، سرعت متناسبي را
در تعـادل   تخفيف بـيش از حـد آن، بـه اخـتالل در فراينـد تربيـت و حتـي اخـتالل        

  .گردد شخصيت تربيت شونده منجر مي
 مسائل ديني روي در آموزشاصل اعتدال و ميانه * 

دسـتورها و    به طوري كه در همه;اعتدال و ميانه روي، زير بناي تعاليم اسالم است   
اصـولي   اصـل تعـادل، از  . مقررات آن، از هر گونه افراط و تفريط جلوگيري شده اسـت 

 خداونـد متعـال در قـرآن كـريم    . است كه در قرآن كـريم بـدان عنايـت شـده اسـت     

  : فرمايد مي
  .»و شما را امت ميانه و معتدل قرار داديم«   1طاًس وهمم اُلناكُع جكذالِو كَ

  و ائمـه هـدي    ــ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلّم ـ      سراسـر نـوراني پيـامبر اكـرم      همچنين، در حيات
ـ  ـ عليهم   امـام علـي  . كنـيم   اين اصـل را در همـه اعمـال و رفتارشـان مـشاهده مـي      ،السالم 

  : فرمودند ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ درباره پيامبر  ـالسالم ـ عليه 
  . »سيره اش تعادل و ميانه روي بود«   يعنيصد القَهتُيرَسِ
اسالم نيز كه دين جـامع و كـاملي         . انسان موجودي چند بعدي و چند كانوني است          

 است همه تعالي و كمال بشر الزم براي رشد،. است، به تمام نيازهاي انسان توجه دارد
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توجهي به همه ابعـاد   بي .يابند ابعاد انسان به صورت هماهنگ و متعادل رشد و تكامل
ناديده گرفتن ابعاد ديگر، جامعيـت و   وجودي انسان يا توجه بيش از حد به يك بعد و

   1.سازد يك بعدي و تك ساختي مي گيرد و انساني وحدانيت وجود آدمي را ناديده مي
در حقيقـت  .  در يك بعد ببينيم و او را در همان بعد تربيت كنـيم انسان را فقط اگر   

هـا و   متأسـفانه، بيـشتر انـسان   . نابودي شخصيت انساني او را فراهم كرده ايم موجبات
. انـد  انـد و در دام افـراط يـا تفـريط غلطيـده      جوامع، فاقد اين اصل در زندگي بسياري
تـوان در رعايـت    قي و روانـي را مـي  بسياري از انحرافات فردي، اجتماعي، اخال ي ريشه

اگـر او بـا   ، روي در عبادت هم بايد مراعات شود ميانه .تعادل جستجو كرد نكردن اصل
عبادت بر خود، لذت عبادت را از خويش سلب كنـد و خـود را در آن امـر بـه      تحميل

شـود و نـه خـود او از عبـادتش      عبادت او عبادتي سالم محـسوب مـي   تكلف اندازد، نه
  2.برد  معنوي ميي بهره

لذا بايد سعي شود عبادت با . ظرفيت محدود است ظرفيت انسان براي عبادت، يك   
                              .شود عبادت تحميلي مي اگر نشاط از بين برود،. نشاط باشد

  :فرمودند ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـپيامبر اكرم 
  واونُكُتَ فَ اهللاِبادِي عِلَ اِ اهللاِهبادوا عِهفق و ال تكرَرِيه بِوا فِأوغل فَينٌتِين مهذا الد نَّاِ
دين اسالم، ديني متين، محكـم،      « 3.الداكب المنبت الذي السفراً قطع والظهراً ابقي      كَ 

  .»دقيق رواني و اجتماعي است منطقي و مبتني بر مالحظات
كند كه بـا مـدارا و متانـت حركـت كنيـد و       يم سفارش ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـ  لذا، پيامبر 

يعني، طوري عمل نكنيد كه     . ندهيد عبادت خود را مغبوض و منفور نفس خويش قرار        

                                                 
  ..69  ـ68اه اسالم، اي بر مفاهيم و كاربردهاي راهنمايي و مشاوره از ديدگ  مطهري، مقدمه -1
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كه نفس، عبـادت را دوسـت    نفس شما عبادت را دشمن بدارد، بلكه طوري عمل كنيد
تندي و شتاب زياد ـ كه   مانند اسب سواري نباشيد كه در اثر.بدارد و مجذوب آن شود

شناسـد ـ، نـه خـود بـه       مي گيرد و فقط تازيانه را ميزان توانايي مركوب را در نظر نمي
ـ صلي اهللا عليه پيامبر گرامي اسالم .ماند رسد و نه براي مركب او كمر و توانايي مي مقصد مي

ـ  مـسائل مـادي و شـهواني مخـالف بودنـد، بـا        همان طور كه با غرق شـدن در  و آله و سلّم 
ايشان در برخورد با كساني كـه  . كردند مي هاي صوفيانه نيز مخالفت ترهبانيت و عباد

بدن شما و : عبادت پرداخته بودند، فرمودند نسبت به مسائل زندگي بي اعتنا شده و به
امام جعفر صادق . دارند و بايد آنها را رعايت كنيد تان حقوقي بر شما زن، فرزند و ياران

: اني، سخت مشغول عبادت بودم، پـدرم بـه مـن فرمودنـد    جو در« : فرمودند ـ عليه الـسالم ـ  
بدرستي  .تواني انجام دهي    كمتر از اين مقدار هم مي     ،  زياد خود را خسته مساز    ! فرزندم

  1.»داشته باشد، به عبادت اندك او راضي خواهد شد اي را دوست كه خداوند اگر بنده
  :  گويدفجيع عقيلي

هنگامي كه پـدرم در حـال احتـضار بودنـد،     « : مودندفر به من ـ عليه الـسالم ـ  امام حسن    
  : شروع به وصيت كردند و فرمودند

تواني انجـام دهـي و در تـوان تـو      عبادت ميانه رو باش، و آن چه را كه هميشه مي در
  2.»انجام ده است،

والدين، مبلغان و مربيان به دليل نـا آگـاهي از مراحـل رشـد و      اي از متأسفانه عده    
هـاي برخـورد    چنين بي اطالعي از شيوه و روش نوجوانان و هم ي كودكان وتحول روان

ـ ائمه اطهار  ها و تجربيات غيـر علمـي و غلـط     در اين زمينه، با اتكا به دانسته ـ عليهم السالم 
 .شوند، كه بعضاًمضر به حال كودكـان و نوجوانـان اسـت    مرتكب مي خويش، اعمالي را
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ي شدن فرزندانشان و اصرار بـيش از حـد آنـان در    والدين به مذهب عالقه مفرط برخي
توان، استعداد و نيازهاي روحي و رواني كودكانشان و خـارج   اين زمينه، بي توجهي به

ناگوار و نامطلوبي ـ همچون بدبيني به مذهب ـ را در پـي     شدن از مرز اعتدال، عواقب
 .خواهد داشت

  و مداومت در آموزش مسائل ديني اصل تكرار* 

سرعت عمل و كسب مهارت در  كرار و استمرار، خود بخود سبب يادگيري درست،ت    
را شـنيده  » پر كردن است كار نيكو كردن از«: همه، مثَل معروف. شود اي مي هر زمينه

ي تمـرين و تكـرار    نتيجـه  اند و همه نيز واقفند كه بازي يا رانندگي روي يخ، فقـط در 
لغـات آموختـه شـده از     شد كه اگر مفاهيم وتواند منكر با هيچ كس نمي .ممكن است

  1.شود سپرده مي زبان بيگانه تمرين و تكرار نشوند، دير يا زود به دست فراموشي
 بـراي تقويـت و ايجـاد رفتـاري ثابـت و عـادتي       «:نويسد باره مي اين  دردكتر قائمي   

ر و اعمـال، در  بسيار از افكا. »نوجوان، بايد از مجراي تكرار وارد شد استوار در كودك و
  . شوند عمل مكرر در انسان تثبيت مي ي تمرين و سايه

  2لمالع إالّ بِانُيمال يثبت االِاست،  ي عمل حتي ايمان آدمي هم، نوعي تثبيت در سايه
همچنين در تربيت ديني    .هر قدر عمل مكرر باشد، امكان تثبيت آن بيشتر خواهد بود          

در باطن نفوذ داشت و بـر   توان عمل ظاهري، مياين اصل وجود دارد كه از راه ظاهر و 
  .عكس

   .بايد كودك را به ظاهر عمل و تكرار در اين ظاهر انس دهيم تا باطن او شكل گيرد   
اند، كه حتي عمل ريايي در صـورت تكـرار در فـردي         تجارب و تعاليم علمي نشان داده     

ريـا   رت واقعـي و بـي  توان يك عمل ريايي را به صـو  پس از تثبيت، مي. شود مي تثبيت
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اين روش، بـويژه دربـاره كـودك مـؤثر     .شرط اينكه نيت عمل را عوض كند  به;درآورد
ممكن است كـودك يـا نوجـواني از طـرف امـام جماعـت تـشويق شـود و          مثالً،. است

لذا، وي مدتي به خـاطر همـين تـشويق، بـه     . بگيرد ي خوشي در ذهنش شكل خاطره
معنوي مسجد و حاالت نماز گزاران به هنگام  هاي پس از مدتي، جاذبه. رود مسجد مي

ايـن گونـه، مـا    .آورد را فردي مذهبي بار مي كند و او نماز، اين فرد را مجذوب خود مي
دهيم، تـا زمينـه بـراي انـس بـه عبـادت،        مي كودك را به تكرار ظاهر در عبادت سوق

  1.تثبيت عمل و ايجاد عادت، در او فراهم آيد
ـ   اهللا عليه وـ صليپيامبر اسالم    ي آموزش نماز و  ، بزرگ مربي مكتب اسالم، در زمينهآله و سلّم 

ـ ـ عليه السالمگراميشان، حضرت امام حسين  ي تكرار آن براي نوه  .چنين رفتـاري داشـتند    
ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم ـروزي حضرت محمد  ــ عليـه    امام حسين ،قصد خواندن نماز را داشتند  

را ــ  سـلّم   ــ صـلي اهللا عليـه و آلـه و    كنار جد بزرگوارشان بودند و قصد همراهي با پيـامبر  در  ـ السالم
ـ پيامبر . داشتند  نتوانـستند  ـ عليـه الـسالم ـ   حسين  تكبير گفتند، ولي امام ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم 

ـ  ـ صلي اهللا عليه و آله وپيامبر . آن را تكرار كنند رم، پـنجم و شـشم را   تكبير دوم، سوم، چها سلّم 
ـ امام حسين  باالخره، در هفتمين بار، تكبير. گفتند  صحيح ادا شد و نماز آغاز ـ عليه السالم 
  2.گرديد

ـ عليه و آله و سـلّم  ـ صلي اهللاين شيوه رفتار نبي مكرم اسالم     تواند الگو و روش خوبي براي  مي  
 ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلّم ـ     م الشأن اسالم بايد همانند پيامبر عظي آنان. والدين و مربيان باشد

كودك را در نظر بگيرند و سعي كنند با صبر و حوصـله، بـه نيـاز فطـري      مراحل رشد
هنر بزرگ والدين و مربيان اين است كه دنياي كودك را .بدهند كودكان پاسخ مناسب
سته كه برخي از مسائل كـه ممكـن اسـت بـراي بزرگـساالن خـ       درك نمايند و بدانند
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كودك از تكرار مكررات همچون خواندن و .است كننده باشد، براي كودكان لذت بخش
هـا بـا صـوت     اگر بيان اين داستان. شود خسته نمي ها اصالً ها و داستان ذكر مكرر قصه

در اين . شود كامالً مجذوب و عالقمند مي خوش و ريتم و آهنگ مطلوب باشد، كودك
را صدها بار تكرار كرده اند، ولي باز هـم   ها ه بعضي قصهدانند ك باره، مادران بخوبي مي

شود كـه والـدين نمـاز را بـا حـال       توصيه مي لذا،.كودك به آن عالقه نشان داده است
كودكان بيشتر بـه كـالم الهـي جـذب      مناسب و صوت و آهنگ موزون قرائت كنند، تا

باني گوش دهند و آنهـا  نمازهاي علماي ر توانند به قرائت در اين باره، والدين مي.شوند
  .مند شوند را ضبط كنند تا هم خودشان و هم كوكانشان، بهره

  اصل آسان گيري در آموزش مسائل ديني* 

ـ و آله و سـلّم  صلي اهللا عليهـ رسول خدا  دين اسالم آسان : هاي مختلف، تأكيد كردند در مناسبت  
مبادا متوليـان  . ت بگيرندمبادا، افراد نادان بر خود سخ. مشكل نيست است و دينداري
انجام دهند كه مردم تصور كنند دينداري مشكل اسـت و بـا سـخت     امور ديني، كاري

  1.دين فراري دهند هاي بيجا، مردم را از گيري
ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلّم    ــ  نماز، مردم اطـراف پيـامبر    روزي پس از  را گرفتنـد و از ايـشان    

ــس ــيدند لهام ــؤا . اي پرس ــار س ــدين ب ــدچن ــكال دارد؟ : ل كردن ــار اش ــالن ك ــا ف   آي

  2.»دين خدا در آساني است! اي مردم. اشكال ندارد« : فرمودند آن حضرت
ـ پيامبر      ــ  پيامبر گرامي اسالم .تكرار كردند اين سخن را سه بار ـ صلي اهللا عليه و آله و سلّم 

  : فرمودند  ـصلي اهللا عليه و آله و سلّم
كــرد، آن را آســان و گــشاده قــرار داد، و ســخت و تنــگ خداونــد اســالم را تــشريع « 

  1.»نگرفت

                                                 
  .86محمدي ري شهري، جشن تكليف،  - 1
 .69، 5ابن حنبل، مسند، ج  - 2
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افرادي را براي تبليغ و ارشاد مردم و آشنا كردن   ـو آله و سلّم صلي اهللا عليهـ وقتي رسول خدا    
مـژده  « : ترين رهنمودهايشان اين بود كردند، يكي از مهم اعزام مي آنان با مباني اسالم

  2.»يد و سخت نگيريدبگير بدهيد، نترسانيد، آسان
هاي جمعي و عبادات اجتماعي اسالم، روي موضوع خودداري از تنـدروي   برنامه در    

اوليـاي گرامـي اسـالم،    . خسته نكردن افراد، عنايت خاصي شده است گيري و و سخت
اند كه مبادا از رعايت حال و حفظ نشاط افراد غفلـت شـود، و    كرده هاي فراواني توصيه

اسالمي به جـاي جاذبـه، عالقـه و سـازندگي تنفـر، دافعـه و فـرار         راسماز عبادات و م
همين دليل در احاديث متعددي، توصيه فراوان شده است كـه   به .اشخاص حاصل آيد

اي باشد كه به خاطر طوالني شدن آنها حقوق  به گونه نمازهاي جمعه و جماعات، نبايد
ب، از سوي اوليـاي عظـيم الـشأن    در اين با.برود ضعيفان، سالمندان و كودكان از بين

كه بـراي الگـو قـرار دادن عمـل آن بزرگـواران،       هاي فراواني رسيده است اسالم توصيه
  3.كنيم مواردي را بررسي مي

ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلّم ـ پيامبر اسالم  نماز« :  روايت كرده استانس بن مالك  از همه كامـل   
  4.»تر بود تر و كوتاه

مـساجد مدينـه پيـشنماز بـود، روزي در نمـاز جماعـت         در يكي از كهمعاذ پسر جبل
كـه در آن  ) پيرمـردي (آنقدر طول داد، كه مردي  وي نماز را. ي بزرگي را خواند سوره

و ناتواني طاقت نياورد و نتوانست نمـاز         نماز جماعت شركت كرده بود، در اثر خستگي       
ا اين رو، وي وسط نماز قـصد فـراد  از . برساند خود را به جماعت و همراه معاذ به پايان
وقتي خبر ايـن  . شد و به سراغ كار خود رفت نمود، نماز خود را تمام كرد، سوار مركب

                                                                                                       
 .2452، حديث 50، 3ابويعلي، مسند، ج  - 1
  .237، 4ابن هشام، السيرة النبوية، ج  - 2
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رسـيد، آن   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سـلّم ـ گرامي اسالم  گونه نماز جماعت خواندن به اطالع پيامبر
ـ سلّم صلي اهللا عليه و آله وـ حضرت  . تور دادنـد معـاذ را حاضـر كننـد    بسيار ناراحت شدند و دس  

ـ اهللا عليه و آله و سلّم صليـ گاه پيامبر  آن  تانا قَونَكُن تَ اَياكيا معاذ، اِ: با ناراحتي به او فرمودند  

 ديگر اين طور نباشد كه مردم را از نماز جماعت فراري بدهي، بلكه در نماز! ي معاذا« 

  1.»هاي كوتاه را بخوان جماعت سوره
. گيري در مسائل ديني كودكان، از اهميت مضاعف و بـسزايي برخـوردار اسـت         آسان   
اي عمل كنيم كه كودك احساس جبر و خـستگي            دوران خردسالي، در نماز به گونه     رد

به مصلحت او است . نماز نبايد براي او امري سنگين و كسل كننده شود. باشد نداشته
حتي سفارش شـده  . و طوالني نباشدبا ذكرها، ركوع و سجود خسته كننده  كه نمازها،

چند كودكي كه با شما به نماز ايستاده اند، آن را سريعتر بخوانيد، و  است كه به خاطر
هوشيار باشيد كه او كودك است و حال و . مستحبي صرف نظر كنيد از برخي كارهاي

و آورد    بويژه كه از بسياري حـاالت و رفتـار شـما سـر در نمـي                ;ي شما را ندارد     روحيه
  2.فهمند نمي معناي عبارات شما را

ـ عليه السالمـ امام سجاد  «: نويسد مستدرك الوسائل مي  درميرزاي نوري كودكـاني را كـه     
به آن . داشتند كه نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشا را با هم بخوانند وا مي نزد او بودند،

شـود    و سبب مـي اين عمل براي آنان سبكتر و بهتر است: فرمود. شد حضرت اعتراض
پيشي بجويند و براي خوابيدن و يا سر گرمي به كار ديگر، نمـاز را   كه به خواندن نماز

ـ  و امام. ضايع نسازند كودكان را به چيز ديگري غير از نماز واجب دستورشـان   ـ عليه السالم 
   اگر قدرت و طاقت بر خواندن نمازهاي واجب داشتند، آنان را  :فرمود مي دادند و نمي

                                                 
 .47، 5حر عاملي، وسائل الشيعة، ج  - 1
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  1.محروم نسازيد
  : فرمودندـ عليه السالم ـ امام صادق   روايت كرده است كهابن قداح

حال وضو هستند و مـشغول كـار    دهيم مادامي كه در ما به فرزندان خود دستور مي «
  2.»را با نماز عشا بخوانند ديگري نشده اند، نماز ظهر را با نماز عصر، و نماز مغرب

 صرار دارند از روي جبر و اكراه و بـدون توجـه بـه حـال و    ي والدين و مربيان كه ارخب

 هاي آينده و افرادي ي كودك او را نماز خوان بار آورند، آنان ناخودآگاه المذهب روحيه

چنين افرادي، در نخستين فرصـتي كـه بـه قـدرت و اسـتقاللي               . پرورانند  اي مي   عقده
مسئوليت چنين وضـعي  طبيعي است، . يابند، دين و عبادت را ترك خواهندكرد دست

  3.اند اي را فراهم كرده كساني است، كه چنين زمينه ي بر عهده
شناسم كـه پزشـك متخـصص     مي شخصي را «: كند   در اين باره نقل ميدكتر احمدي
. كنـد  آلمان زنـدگي مـي   او فردي است كه عِرق ملي خوبي هم دارد و در. تغذيه است

چيـز او سـر    كي از شهرهاسـت، و همـه  پدر من از متدينين سر شناس ي: گفت وي مي
سرد  با وجود آن كه در شهر...  نماز خواندنش، اعمال عبادي اش و;جاي خودش است
اتاق  بعد، خودش در. كرد تا نماز بخوانيم ها ما را از خواب بيدار مي سيري بوديم، صبح

 نما تدبيري انديشيديم تـا از وضـو گـرفتن در آ   . شد ديگري مشغول نماز خواندن مي
بنابراين، بدون آن كه وضو بگيريم، در اتاقمان با صداي بلنـد   . هواي سرد خالص شويم   

 بعد از چند بار، پدرمان فهميد و با كتك. خوانديم حالي كه خوابيده بوديم نماز مي در

كار  بعد از مدتي، ما ياد گرفتيم كه اين. ما را وادار كرد كه وضو بگيريم و نماز بخوانيم
 ايـستاديم و  سپس، ما مي. گرفتيم رفتيم، ولي وضو نمي ي وضو گرفتن ميبرا: را بكنيم
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 بدين گونه، پـدرم . خوانيم خوانديم تا نشان بدهيم كه داريم نماز مي بلند بلند نماز مي

 ن، هيچ يـك از مـا نمـاز   و اآل. كرد من، خواهران و برادرانم را وادار به نماز خواندن مي

  1. »خوانيم نمي
  

در آمـوزش  ...) هـا و  مسجد، رسـانه (خانه، مدرسه و جامعه هماهنگي  اصل* 
 مسائل ديني

از عوامل مؤثر در تكوين شخصيت علمي، معنوي و جسمي كـودك و نوجـوان،    يكي   
مـسجد،  (همكاري مثبـت و سـازنده بـين خانـه، مدرسـه و جامعـه                 ايجاد هماهنگي و  

رويج فرهنـگ نمـاز،   براي رسـيدن بـه اهـداف تربيـت دينـي و تـ           .  است ) ....ها و   رسانه
ام تـ هـا و نهادهـا بـويژه نهادهـاي فرهنگـي و تربيتـي ضـرورت         ارگـان  همكاري همـه 

در انجـام دادن وظـايف تربيتـي و    ...) هـا و  مسجد، رسـانه (و جامعه  خانه، مدرسه.دارد
پيوند و ارتباط نزديك خانه، مدرسه و جامعـه   .مكمل يكديگرند پرورش مسائل ديني،

هاي تربيت صـحيح و منطقـي    با يكديگر، در واقع پيوند استوانه.) ..و ها مسجد و رسانه(
امروزه، الزمست مدارس يك عالقه واقعي و باطني، براي حضور مستمر و ارتباط             . است

در اين راستا، مدارس نبايد فقـط  . مساجد، در آنان ايجاد كنند نزديك دانش آموزان با
ي تالش دسـت انـدركاران تعلـيم و     مهالزم است، ه. اكتفا كنند ها به ساختن نمازخانه

پيوندي واقعي ـ نه ظاهري و صـوري ـ بـين خانـه، مدرسـه و        تربيت، بر اين باشد كه
پيوند، هم خانه به فضايي اسالمي و آكنده از ارزشـهاي   با اين گونه. جامعه ايجاد كنند
 هـاي   ي ارزش   شود و هم،مدرسه نقش سازنده و هدايتگري در زمينه          معنوي تبديل مي  

هـاي معنـوي و    هماهنگي و يكساني فـضاي حـاكم و ارزش   از اين رو، با. يابد ديني مي
تعارضـات و مـشكالتي كـه ممكـن اسـت بـراي        ديني در خانه و مدرسـه، بـسياري از  

                                                 
  .194هاي اوليا و مربيان كشور،  احمدي، مجموعه مقاالت دومين كنگره سراسري انجمن - 1
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جامعـه ايجـاد شـود، بـر طـرف       ي ناهماهنگي بين خانه، مدرسـه و  كودكان در نتيجه
. و وابـسته بـه شـرايط خـاص      مقطعـي  نه;البته، اين پيوند بايد مستمر باشد.گردد مي

فرهنگ انس گـرفتن بـا      . طلبد  چنين پيوندي، كاري گروهي و حركتي اجتماعي را مي        
رأس آن نماز به عنوان يك حركت ارادي، آگاهانه و مستمر، بايـد از آغـاز    مسجد و در

نظام تربيتي خانه، مدرسه و جامعه به عنوان يك اصل مهـم تربيتـي    دوران كودكي در
اي رشد و پرورش يابد، كـه هـيچ    فطرت خداجوي كودك به گونه ر قرار بگيرد تامدنظ

چنـين نگرشـي آن     دليـل .انحراف او را فـراهم سـازد   عامل و شرايطي نتواند موجبات
خانـه و   است كه كودك بيشتر اوقات فراغت خـود را در خـارج از مدرسـه و اغلـب در    

كـردن   شـود، خنثـي    جامعه متأثر مياز آنجا كه كودك از والدين و. گذراند جامعه مي
اثرات محيط خارج از مدرسه در مدت محدود درسي، بسيار سخت و گاهي غير ممكن               

   .است
نسل جديـد را بـه سـوي        ...) مسجد و (در واقع، امروزه اگر خانواده، مدرسه و جامعه            

توان اميـدي بـه پيـشرفت دينـي جامعـه       و روش واحدي سوق ندهند، نمي يك هدف
ها همـاهنگي   ها و روش در برنامه) خانه، مدرسه و جامعه(تربيتي  اگر اين مثلث. داشت

در روند رشد ديني كودك و نوجوان اخـتالل بـه وجـود خواهـد      الزم را نداشته باشند،
هـا در   متأسفانه، بايد اذعان كرد كه فعاليـت . تعارض است ي آن،  كه اولين عارضه;آمد

حتـي در مـواردي، ممكـن اسـت بـا      . وان نيستخ هم جهت و اين راستا، هماهنگ، هم
بـه   .توان يكديگر را خنثي و كـاهش دهنـد   هاي موازي و گاهي مغاير، انرژي و فعاليت

از طرفي، مدرسه تكـاليف  . از دين ندارند ها اطالعات چنداني طور مثال، بعضي خانواده
شـود كـه    ياين تعارض باعث م. كند مي ها تحميل هاي اين گونه خانواده سختي بر بچه

ي ديگـر اينكـه، برخـي         نمونـه  .نوعي دوگانگي در كودكان و نوجوانان بـه وجـود آيـد           
هـا ـ بـدون     محافـل و ميهمـاني   ها كه به مذهب توجه دقيق و الزم ندارنـد، در  خانواده



260             ي فرهنگ نماز ترويج و توسعه                                                        

كننـد كـه بـا آن     مـي  هايشان لباس هـايي انتخـاب   توجه به مسائل شرعي ـ براي بچه 
آمـوزان   ويي، اصرار مدارس بر اين اسـت كـه دانـش   مجالس تناسب داشته باشند از س

 در اينجا نيز اخـتالف ميـان خانـه و مدرسـه،    . پوشش و لباس مناسب با شرع بپوشند

  .آورد ها تعارض به وجود مي براي بچه
  

  جذب جوانان به مساجد

هاي فرهنگـي     براي جذب جوانان به مساجد و نماز جماعت و شركت در ساير برنامه               
  :شود ها اشاره مي ها و عواملي وجود دارد كه به برخي از آن شيوه مساجد

  امام جماعت) الف      

 رود و امام جماعت در هر مسجد عاملي مهم در پيشرفت و ترقي مسجد به شمار مي   

 چنانچه داراي شرايط الزم باشد، تأثيري بسزا در تحوالت مثبت در جوانان و در نتيجه

  : داشت؛ اين صفات از اين قرار استگرايش آنان به مساجد خواهد
  ثابت بودن*

شناخت امام جماعت از مسجد، مؤمنان محل و نمازگزاران و غيره از جمله امـوري                   
كه در عملكرد وي نقشي مهم دارد؛ خصوصيات و اوضاع خاص هر محل و اهـالي   است

ردارد كـه  كه وي تصميم مقتضي اتخاذ كند و در راه اجراي آن گام ب شود آن باعث مي
 .سازد در مسجد محل اين مسأله را عملي مي ثابت بودن امام جماعت

  توانايي علمي*

هـاي   تواند در جذابيت امام جماعت مؤثر باشد، توانايي و اندوختـه  مي از عواملي كه    
طبيعتاً قدرت علمي روحاني مسجد باعث اطمينـان و اعتمـاد مـردم، بـه                علمي اوست 

كنند در مواقع لـزوم بـا او ارتبـاط     آنان نيز همواره سعي ميشود و  جوانان مي خصوص
  سازند و با اطمينان خاطر و طيب نفس با وي معاشر باشند و از كماالت و  برقرار
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  .مند شوند بهره معلومات او
  نظم*

به مسجد نظم و انـضباط را   هاي مربوط ي كار امام جماعت ضرورت دارد كه در كليه   
اوقـات سـخنراني و ارشـاد      به مسجد بيايد، نماز را اقامـه كنـد و  مراعات كند، به موقع

و از ذكـر مطالـب    مردم را تنظيم و با توجه به حال حضار مطالب خـود را بيـان كنـد   
  .ي كالم خودداري ورزد اضافي و اطاله

  بيان ساده و شيوا*

  و از  المقـدور سـاده و شـيوا باشـد          بايد حتـي    كند،  مطالبي كه امام جماعت بيان مي        
ي مخاطبـان     چرا كه عمده    مأنوس بپرهيزد؛     تلفظ كلمات و جمالت عجيب و غريب و نا        

در غير اين صورت با توجه    و ناآشنا به كلمات تخصصي هستند، سواد، كم سواد بي وي
  .شود ها عارض مي  جوانان و كم ظرفيت بودن آنان، خستگي و كسالت بر آن روحيه به

  خالقيتابتكار *                

 گونـه كـه فـرا    همـان  هاي علمي خـود رابـه   ي از وعاظ هنگام سخنراني آموختهرخب   
هاي تـاريخي،   حكايت ها و  با ذكر مثالالزم استكنند، در حالي كه   بيان مي اند، گرفته

نكـات   هـاي شـيرين بـا رعايـت     داسـتان بيـان  مطالب و كلمات قصار، شـوخ طبعـي و   
  . عرضه كنندمطالب راتر زيبا و جذاباي  روانشناسي جوانان به گونه

  جوانان و نوجوانان دوستي با*

هاي كاذب يا غيـر   محدوديت تواند با كنار گذاشتن بعضي از امام جماعت مسجد مي   
قـدر معقـول بـا آنـان      ها را به خود نزديـك كنـد؛ بـه     آن ضروري، بين خود و جوانان،

المقـدور در   حتي  عادي جويا شود وها را در حالت عادي و غير  احوال آن صحبت كند،
منظـور بيـان    هاي مناسـب بـه   ها همراه آنان باشد و از فرصت ها و مجالست نشيني هم

نامناسـب و   مقصود استفاده كند؛ در حـالي كـه بعـضي از روحانيـان بـا اتخـاذ تـدابير       
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 حـد، هـم كـالم    هاي عالمانه به خود گرفتن، سنگين و رنگين حركت كردن بي حالت

  .اندازند ، بين خود و جوانان فاصله مي...خصوصاً جوانان و   ديگران نشدن با
  احترام و تواضع *

همنوعان، نوعي ارادت  هميشه با احترام به ديگران و داشتن حالت تواضع در مقابل    
از جانب روحاني  كنيم، حال اگر تواضع و احترام قلبي ديگران را در حق خود جذب مي

هستند، صـورت    با جوانان كه داراي قلبي پاك و جوياي صحبت     آن هم   و رهبر معنوي،  
  .هاي چشمگيري به دست خواهد آمد گيرد، قطعاً موفقيت

  آراستگي ظاهري*

ها مطـرح شـود؛     خوبي رهبر معنوي در اجتماع بايد در قالب الگو و نمونه روحاني و    
يـز باشـد، محاسـن    جماعت بايد به بهترين وجه ممكن لباس بپوشـد، تم  بنابراين امام

مواظب نظافت دهان و دندان و احيانـاً بـوي     عطر استفاده كند؛ مرتب داشته باشد و از
 .ي نظافت ظاهري را فراموش نكند مجموع مسأله بد دهان خود باشد و در

  توانايي جسمي*

وقـت ديگـران و    ها الزم اسـت مـسائلي نظيـر    يسخنران نماز جماعت و در برگزاري    
حال اگر امام جماعـت سـن بـااليي داشـته باشـد،        شود؛ ضران مراعاتكهولت سن حا

  .ن خسته شوندياست مأموم شود و ممكن طبيعتاً نماز طوالني مي
   مرتبط با مخاطبدارا بودن دانش الزم*

 انتقال آن بـه   يك سري اطالعات علمي دست يافته باشد، اگر امام جماعت صرفاً به   
مطالـب ممكـن نيـست و بـا توفيـق كمتـري قـرين         ني آ روش معمولي و بيان ساده
  .روانشناسي جوانان و نوجوانان استفاده شود علوم ديگر نظير است؛لذا ضروري است از

  درك موقعيت سني جوانان*

    بسيار متفاوت استها و روحيات آنان در اين سنين موقعيت سنّي جوانان و نياز    
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ي مراسـم   ميـشه از آنـان بخـواهيم در كليـه    گيرد؛ الزم نيست ه بايد مورد توجه قرارو
و زاري را پيـشه كننـد، جوانـان بـه تنـوع بيـشتري        ادعيه و زيـارات شـركت و گريـه   

  .نيازمندند
  ي امكانات مالي تهيه*

 تواند با نظارت كامل و سر و سامان دادن به امور مـالي مـسجد و   امام جماعت مي    

  .به اين مهم دست يابدهاي الزم در راه جذب جوانان،  تخصيص بودجه
      

  مسجد ) ب    

 تواند عامل جذابي به منظور گرايش جوانان و هاي آن نيز مي خود مسجد و ويژگي    

  :اند از ها و خصوصيات عبارت اين ويژگي. نوجوانان به مسجد باشد
  ظواهر خوب آن فضاي مناسب و*

مداخلـه   تـا حـد زيـادي   والن ذي ربط در عصر كنوني بايد در احداث مساجد ومس    
 ي مورد نظر، امكانات و فضاي سبز آن و غيـره بايـد   كنند، انتخاب محل احداث نقشه

هـا و بـا       حساب شده و از روي اصول باشـد؛ احـداث مـسجد در كوچـه و پـس كوچـه                   
آشنايان  ديگر امكانات سوت و كور است و رغبتي در دل جوانان و نا مساحت كم، بدون

 .كردنخواهد  به مسجد ايجاد

  نظافت*

باعـث گرويـدن جوانـان بـه         رود كـه    تميزي و پاك بودن ازجمله عواملي بشمار مي           
والن مسجد بايد در خصوص غبار روبي،نظافـت مـنظم          وشود، لذا مس    ميو نماز   مسجد  

               .ها و عطر افشاني اقدام كنند روزانه يا هفتگي، شستن فرش
  زا زا و سرما اوسايل صوتي، گرم *               

  يابند چنانچه با مسائل ناخوشايندي گاهي به مناسبتي به مسجد راه مي كساني كه   
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گوها و سرد يا گرم بودن بيش از حد مسجد روبـرو   بودن صداي بلند  از قبيل نامناسب
ي ذهني منفـي در اذهـان ايـشان بـاقي      آيد و سابقه آنان پديد مي شوند، تنفر در قلب

  .نور كافي در خود مسجد از اهم مسائل است چنين تنظيم گذارد، هم مي
  گيري متمركز تصميم*

هـا و امـور    توانند به منظور تنظيم برنامه  نمازگزاران و مسئوالن مربوط مي مؤمنان و   
ها، بـا انتخـاب شـماري از افـراد      گيري جلوگيري از پراكندگي و تعدد تصميم مساجد و

خصص، همچنـين ريـش سـفيدان بـا نظـارت امـام       و حتي المقدور مت جوان و متعهد
امور مساجد را با صـالبت و برنامـه ريـزي منـسجم اداره               جماعت در قالب هيئت امنا،    

 .كنند

  فرهنگي ورزشي ايجاد امكانات*

فرهنگـي از   توانند با تهيه و تخـصيص امكانـات    والن و گردانندگان مساجد ميئمس    
و  خـواني قـرآن   هـاي تواشـيح، سـرود، هـم      گروهسالن مطالعه، تشكيل كتابخانه،: قبيل

هـاي تقـويتي رايگـان و         كـالس   هـاي گونـاگون،     تشكيل جلسات آموزش قرآن در دوره     
آموزشي ديگر، باعث جذب جوانان به مساجد شوند؛ در كنـار ايـن مـسائل     هاي كالس
ورزشي مرتبط با مسجد تا جايي كه حرمت آن به طور كامل محفـوظ   ي امكانات تهيه
   .كننده محسوب شود شمار عوامل جذب  تواند در د نيز ميبمان

  استفاده از افراد خوش صدا*

هاي مسن و افراد بـد صـدا    بينيم در مساجد از قاريان قرآن و مؤذن اوقات مي  ازبرخي
شود كه انسان به هنگام شنيدن صداي آنـان نـاگزير بايـد گـوش خـود را       مي استفاده
در مقابـل،  . شـود  از مساجد مـي  ع باعث دفع جوانانكه اين موضو طبيعي است. بگيرد

كننـد در جـذب     كردار استفاده مي    صدا و خوش    مساجدي كه از موذنين و قاريان خوش      
  .ترند جوانان و نوجوانان، موفق
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  ت امناي مسجدأهي ) ج   

هم بـه لحـاظ معنـوي و هـم بـه لحـاظ مـادي،         امور مسجد و آباداني آن،  پيشبرد    
تواننـد بـا    طلبـد، آنـان مـي    واالي اعضاي هيئـت امنـا را مـي    و همتاشتراك مساعي 

آينـد و   ي شرعي و داوطلبانـه بـه خـوبي بـر     اين وظيفه ي دلي، از عهده فكري و هم هم
بايد ايـن افـراد داشـته     خصوصيات ضروري كه مي اي براي آخرت خود بردارند؛ ذخيره

  :باشند، به قرار زير است
  جدي همكاري*

بايد در اداي وظايف خـود جـديت داشـته باشـند و                امناي مسجد مي   اعضاي هيئت    
  .آيد حركت كنند، در غير اين صورت اختالل در امور مسجد پيش مي مصمم

  تقسيم كار*

بايد به تناسب سن، تخصص، عالقه و ديگر عوامل  رسدكه امور مسجد مي به نظر مي    
دوش فـرد يـا افـراد معينـي     ، تقسيم شود تا فشار كـار بـر    امنااعضاي هيئت شخصي
توانند از افراد غير عضو كه عالقه به كار دارند كمك  ديگر اين اعضا مي از طرف نباشد؛ 

  .تسريع كار مؤثر باشند بجويند تا در
  عالقه به كار*

بايد در برابر مسئوليت  شوند افرادي كه در قالب عضو اين هيئت به كار مشغول مي    
پرهيـز كننـد تـا بتواننـد          باشند و از نيت غير تقرب الي اهللا        پذيرفته شده عالقه داشته   

  .بدون هيچ گونه دلسردي فعاليت كنند
  تأمين بودجه*

مـسائل مـالي    هاي مساجد تا حد زيادي بستگي به پيشرفت و بهبود كيفيت فعاليت   
 ي مساجد بايد در اين خـصوص فكـر اساسـي كننـد و مخـارج      اعضاي گرداننده  دارد؛

ي الزم را جـذب كننـد و از         سجد را در نظر بگيرند و بـه تناسـب آن بودجـه            متفاوت م 
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ي جذب  مخارج معمولي مسجد از قبيل آب و برق و گاز اكتفا نكنند و هزينه طرفي به
هـاي خـود      اي مهـم محـسوب دارنـد و در رديـف هزينـه              بصورت مـسأله   جوانان را نيز  

  . در مسجد اكتفا نكنندآوري پول به روش سنتي جمع بگنجانند و از طرف ديگر
  توجيه جوانان و نوجوانان*

ي معنـوي آن را تقويـت كنـد و ايـن      توانـد جنبـه   احترام مسجد مي بيان حرمت و    
  .به مجلس ختم و امثال آن منحصر است، محو كند ذهنيت را كه صرفاً مسجد

  ي جوانان و نوجوانان لهامس اهتمام به*

از امـور مهمـي اسـت كـه      هـا نيـز    گذاري براي آن توجه كردن به جوانان و سرمايه    
گردانـدن مـسجد و    .دسرپرستان و گردانندگان مسجد بايد به آن عنايت داشـته باشـن  

شود اكثر كودكـان و   اوقات مشاهده مي  باشد، كه گاهيي امور آن نبايد به شكل ي اداره
يـا    كننـد،  از مـسجد بيـرون مـي    نوجوانان را به دليل شلوغ كردن، حرف زدن و غيـره 

هـا   كه اين نوع برخورد با آن شود، بايد توجه داشته باشيم نسبت به آنان بد رفتاري مي
 .گذارد ي بدي در اذهانشان باقي مي سابقه

  هاي گوناگون استفاده از تخصص*

توان از افـرادي كـه    هاي آن مي  هزينه ي مساجد و تقليل براي رفع مشكالت روزمره   
هـا كمـك    در مواقـع لـزوم از آن   مهارت دارند، اسـتفاده كـرد و  هاي گوناگون  در شغل
اي و اقتـصادي و   و حرفـه  ي امور فني ها هم در زمينه به كار گيري اين تخصص. گرفت

  . هم در امور فرهنگي و غير مادي خواهد بود

  ساير عوامل) د     

بنـدي   و دسته به عوامل ديگري اشاره كرد كه انتخاب عنوان  توان در اين زمينه مي    
  :توان به شكل زير بيان كرد رسد، اين موارد را مي نمي ها چندان ضروري به نظر آن

  اذكار ها و ترجمه و توضيح دعا*
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عظمـت و   ي الزم ندارنـد، از  بسيار اتفاق مي افتد كه جوانان و نوجواناني كه تجربـه    
عبارات  چرا يك سريپرسند، سؤاالت اين است كه  ي قرائت ادعيه و زيارات مي فلسفه

اجماًال  دانيم كه مخاطب ما كيست، يا اگر خوانيم، در حالي كه نمي را به زبان عربي مي
چيزي از او  يا چه گوييم،  دانيم كه به او چه مي ما خداوند است، نمي دانيم مخاطب مي

دعاهـا،   المقـدور بـه همـراه    كنيم، لذا براي رفع اين شبهه و ابهام حتـي  درخواست مي
ارتبـاط   ها را نيز به زبان روان و خالي از هر گونه پيچيدگي بيان كنيم، تا ي آن جمهتر

  .تر كنيم  يعني خداوند را محكم ي دعا و مخاطب او، بين خواننده
  ي اعمال عبادي كردن جوانان به فلسفه آشنا*

وصـيه  ها را بـه جماعـت ت        برگزاري نماز  تبارك و تعالي  -آنچه باعث شده است كه خداوند          
مظـاهر عظمـت مـسلمين و اتحـاد و      چرا كه جماعـت يكـي از    فرمايد، بسيار واالست،

آشناست،  ميان مردم غريب و نا ها عمدتاً در ي جماعت هاست، اما اين فلسفه يگانگي آن
منـدي   معنـوي آن عالقـه   چه بسا آشنايي جوانان با اين مفاهيم عظـيم و درك فـيض  

  .ها ايجاد كند مضاعف در آن
  ق و رفتار نمازگزاراناخال*

ها  آن اي است كه متأسفانه برخورد بعضي از نمازگزاران با نوجوانان در مسجد بگونه    
هـا   آن ي برخورد با سازد، چرا كه طريقه متنفر مي را از هر چه مسجد و مسجدي است، 

 ي مساجد و برقـراري  دانند و هميشه با خشونت و عصبانيت قصد تنظيم برنامه را نمي

هـاي ديگـري از قبيـل مـسئوليت دادن و             نضباط را دارند، در حالي كه مطمئناً شـيوه        ا
تواند در جـذب ايـشان بـه     شخصيت، بزرگ منشي و مراعات شخصيت آنان، مي ايجاد

 .باشد مساجد بسيار مؤثر

  جذب از طريق دوستان*

  د مبلّغ توانن دارند مينوجواني قرار بسياري از نمازگزاران كه در سنين جواني و    
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معنوي، همساالن خود را به اين امر  عملي مسجد و نماز جماعت باشند و با بيان لذايذ
  ترغيب و تشويق كنند، 

  ها انعكاس فعاليت*

منعكس شود تا از آن مطلع شوند، اين اطـالع   هاي مسجد بايد در بين مردم فعاليت   
شود و سامان و نظم  م ميو دلگرمي مرد هاي گوناگون باعث تشويق و آگاهي از فعاليت

 .سازد امور مسجد را نمايان مي

  مشكالت رفع*

مـسجد رفـع    ي ازمشكالتـشان در رخـ اگرمردم بويژه جوانـان ونوجوانـان بدانندكـه ب        
 .....مثل برگزاري كالس هاي تقويتي و آورند،  به مسجد روي مي طبيعتاً شود، مي

  خادم*

دانيم اكثـر   طور كه مي است، همان  مساجد ي ي خادم از جمله مشكالت عمده لهأمس   
ي  گونـه اشـخاص روحيـه    لذا ايـن   خدام مساجد از افراد كهنسال و باز نشسته هستند،

برخورد با تمام طبقات اجتماع را ندارند و باعـث گريـز جوانـان و نوجوانـان از مـسجد                    
شـده پـيش   تر باشند تا اشكاالت يـاد   خادمان مسجد از افراد جوان شوند؛ پس بايد مي

  1.ها است سائل اقتصادي و امنيتي آنافراد نيز تأمين م ي جذب اين الزمه. نيايد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .جرح و تعديل شده محمد مهدي ظهيريان به قلم آمده است اين مبحث با استفاده از مقاله - 1
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  :چكيده
در آموزش نماز به كودكان ونوجوانان وجذب جوانان به مساجد به منظور ترويج وتوسعه فرهنگ نماز  

  .آنها اشاره مي كنيمكه در زير به   وآنهارا به كاربستدومن بايد توجه  وعوامل به يك سري اصول
 باحتياط عمل نمود وشيوه وروشهاي خاصي را كه  آموزش كودكان ونوجوانان بايد درمرحله اول

  . مبتني واستوار  باشد بكار گرفتاصول زيربر
 جذب بدون استفاده از  اصل اختياري بودن مسائل ديني،-2اصل فطري بودن مسائل ديني ،  -1

 اصل اعتدال درآموزش -4جي بودن آموزش در مسائل ديني،  اصل تدري-3 حربه تهديد وتطميع
اصل هماهنگي اوليا ومربيان مدرسه  -7 اصل آسان گيري، -6 اصل تكرار واستمرار، -5مسائل ديني، 

  ،مساجد وجامعه
مرحله دوم پس از آموزش جذب جوانان به مسجد به صورت پايداراست كه بستگي به عواملي دارد 

  . ارا بيان مي كنيمكه نمونه هايي از آنه
امام جماعت بايد، ثابت باشد ، توانائي علمي داشته باشد ، نظم وانظباط را رعايت كند، بياني ) الف

، .ابتكار وخالقيت بخرج دهدس ومخاطبين هواي مجلساده وشيوا داشته باشد، متناسب با حال و
وبهداشتي داشته وبا احترام ، ظاهري آراسته .درعين حفظ حرمت ها با جوانان ونوجوانان دوست شود

  ....و. ، از توانايي جسمي الزم برخوردار بوده وبا علوم روز آشنا باشد.وتواضع برخورد كند
محل :ويژگي هاي مانند. ويژگي هاي آن نيز مي تواند عامل جذابي براي جوانان باشد مسجد و) ب

انات نور، صدا، گرما وسرماي وفضاي مناسب با ظاهري خوب وزيبا، تميز وپاك ومنظم باشد، از امك
آن از افراد خوش صدا استفاده شود ودر حد امكان ، در اذان و اقامه وقرائت قر.مناسب برخوردار باشد

  .ورزشي ايجاد شود امكانات فرهنگي و
 وبتوانند بودجه وعالقه مند به كار باشندهيئت امنا بايد با هم همكاري داشته وتقسيم كار كنند) ج

            . تامين كنند امور فرهنگي وجذب جوانان برايالزم را
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  :پرسش هاي درس
 سوره روم ناظر به كدام يك از اصول الزم درتوسعه فرهنگ نماز بين 30آيه  -1 

  كودكان است؟
  اصل اعتدال  )   ب                            اصل اختياري بودن          ) الف
  اصل تدريجي بودن)   د                               اصل فطري بودن            ) ج
 پايبند كردن افراد بر عقيده اي بدون حربه تهديد وتطميع موجب مي شود كه -2

   باشد. .......اعتقاد 
  كاذب)    د     سطحي         )     ج  دروني         ) ب    راسخ            ) الف

د يتاري ثابت وعادتي استوار در كودك ونوجوان بابراي تقويت وايجاد رف« عبارت  -3
  از كيست؟ » .از مجراي تكرار وارد شد

  عليه السالم امام صادق ) ب                                                     - صلي اهللا عليه واله–پيامبر اسالم ) الف
  قائميدكتر)   د                                   خانم مصطفوي         ) ج
مژده بدهيد، « اين كالم از كيست وخطاب به چه كساني بيان شده است؟  -4

  ».نترسانيد، آسان بگيريد و سخت نگيريد
   اني كه منصوب مي كردندخطاب به فرماندارعليه السالم الف امام علي 

    سازمان تبليغات اسالميامام خميني ره خطاب به روحانيون ومبلغان) ب
  خطاب به مبلغين صلي اهللا عليه واله سول  اكرم حضرت ر) ج
   خطاب به نواب اربعهعجل اهللا تعالي فرجهامام زمان ) د
  
واي بر فرزندان آخر الزمان از « از اينكه فرمودند - صلي اهللا عليه واله– منظور پيامبر اسالم -5

  چيست؟» دست پدرانشان 
   اعزام مبلغان چه بود؟ يكي از مهمترين رهنمودهاي پيامبر اسالم هنگام-6
 امام جماعت براي اينكه در جذب جوانان تاثير گذار باشد چه صفاتي بايدداشته -7

  باشد؟
   ثابت بودن امام جماعت چگونه در توسعه فرهنگ نماز تاثير مي گذارد؟-8
نه در توسعه فرهنگ نماز موثر عمال عبادي چگو آشنا شدن جوانان به فلسفه اَ-9

  است
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  ت چهار گزينه ايپاسخ سواال
  

  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال  درس
  الف  د  ج  ب  اول 
  د  الف  ب  ج  دوم
  الف  د  ج  د  سوم

  د  ب  ب  الف  چهارم
  الف  ب  د  ج  پنجم
  د  ب  ب  ج  ششم
  د  ب  ج  ب  هفتم
  د  ج  الف  ب  هشتم
  ب  د  ب  ج  نهم
  ب  الف  د  ج  دهم

  ب  ب  د  الف  يازدهم
  د  ج  ب  ب  دوازدهم
  الف  ب  ج  الف  سيزدهم
  الف  ب  د  ج  همچهارد

  ج  الف  د  ب  پانزدهم 
  ج  د  ب  ج  شانزدهم
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