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"دی راز و نیازماز وا ن  "  

 

 نخستین جشنواره مجازی 
آیات قرآناهمیت و فلسف نماز رد آهنیی   

 
سید محمد اهشمی:گردآورنده   

زو ا ناتس ر ه ش  یم الس ا داشرا و گنه رف  اداره: و تدوین  یظمت
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وند جان و خرد هب انم خدا  
 کزین ربرت اندیشه رب نگذرد

 

در مورد نماز از دیرباز سخنان و کتاب های بسیاری گفته و نوشته شده و چه انسان های 

  . بزرگی که در این وادی بی انتها سیر نموده اند

و به روشن اند ایی از این عبادت دیرین و همگانی پرداخته هر یک به گوشه ه

.نمودن  بُعدی از ابعاد آن مبادرت نمودند  

اینک ما هم سعی خواهیم نمود به اندازه فهم و درک و اندک بضاعت علمی 

خود در این وادی سیر کنیم و مطالبی را در زمینه اهمیت نماز و فلسفه آن با 

خوانندگان گرامی بنگاریم، باشد که برای شما  توجه به آیات قرآن برای شما

. مفید واقع گردد و همچنین مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد   

.از خداوند می خواهم که ما را در زمره آنانی قرار دهد که دائم در نماز باشیم  

     

                                     ید محمد اهشمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
۹۹۱۱ول بهمن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                   

۹۴۴۱فتم جمادی الثانی ه                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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«تی ریشه دارنماز عباد»  

  

.واژه نماز ، واژه ای پارسی ناب است  

در زبان پهلوی،نماچ که از ریشه نم به معنی خم شدن و تهظیم کردن است،در 

زبتن اوستایی نماز به معنی دعا است و در هندی باستان نماس این واژه امروز 

  1.عبادی پنجگانه نماز اطالق می شوداصطالحا بر مراسم 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

قیپاور  

محمد حسین خلف تبریزی، برهان قاطع، به اهتمام دکتر محمد معین  -۱  

۸۱۱۱-۸۱۱۲، صص ۴ج ( ۱۵۳۱امیرکبیر، : تهران )   

__________ 
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فردوسی در پادشاهی کیومرث که نخستین پادشاه و نیز نخستین انسان بود و  

ی آیین تخت و کاله را او به جهان آورد و دد و دام رام او بودند و سلطنت

:مچون سلیمان نبی داشت وه  

 دو تا می شدندی بر تخت او

 از آن بر شده فره وبخت او

 برسم نماز آمدندیش پیش

 از آن جایگه برگرفتند کیش

در داستان تهمورس فردوسی واژه نماز را به عنوان نیایش در درگاه خداوند 

.مطرح کرده است  

:تهمورس وزیر پاک و نیک اندیشی دارد که  

ه زخوردن دو لبهمه روز بست  

 به پیش جهاندار برپای شب

 همان بر دل هر کسی بوده دوست

 نماز شب و روزه آیین اوست

رسم بزرگی به جای آوردن بوده است  نماز بردن به مفهوم احترام نهادن و

:چنانکه رستم هر گاه به جمع ایرانیان وارد می شود، او را نماز می برند و  

 چو نزدیک رستم فراز آمدند
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ده به رستم نماز آمدندپیا  

.که نماز به معنی درود و آفرین است  

:در کتاب مقدس هم به نماز اشاره شده است   

خدای خود را دوست بدارید و او را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت »

آنگاه باران زمین شما، یعنی باران اولین و آخرین را در موسمش خواهم . نمایید

۸«.بخشید  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

یاورقپ  

۱۵، آیه ۱۱کتاب مقدس، عهد قدیم، سفر تثنیه، باب  -۸  

_______ 
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:و یوشع به قوم خود می گوید  

خدای خود را محبت نموده، به تمامی طریق های او سلوک نمایید و امر او را »

نگاه داشته و به او ملحق شوید و او را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت 

۵«.نمایید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

قیپاور  

۳آیه  ۸۸صحیفه یوشع باب  -۵  

__________ 
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ادیان معمول بوده و  ۀبه عبارتی می توان گفت، یکی از عباداتی که در هم

.است«  نماز» وجود داشته   

در دین اسالم هم نماز یکی از واجبات است و وجوب آن از ضروریات دین 

.اسالم و انکار آن موجب کفر و ارتداد است  

قرآن راجع به نماز نازل شده ؛ تقریباً صد آیه در   

:چنان که پیامبر در حدیثی فرموده است  

:وعن جابرٍ  قال»  

:سمعتُ رسولَ اللََّه صلی اللَّه علیه وسلم یقولُ   

*«إِنََّ بَیْنَ الرََّجُلِ وَبَیْنَ الشَِّرْکِ والکُفْرِ تَرْکَ الصََّالةِ*  

 

(رواه مسلم )   

: از جابر روایت شده است که گفت   

:فرمود  علیه وسلم شنیدم که میاهللبر صلی از پیام  

«بین مرد و بین شرک و کفر، ترک نماز است ۀفاصل»   

مدثر در جواب ةو در سور  

*«مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ»*  

؟وارد کرد چه چیز شما را به دوزخ    
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*«قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ»*  

: مى  گویند  

.ما از نمازگزاران نبودیم  

.ا ترک نماز مستوجب عقوبت الهی استلذ  

همانگونه که قبالً گفتیم، عبادت نماز نه تنها در اسالم بلکه در ادیان قبل از 

!اسالم هم بوده و وجود داشته است   

:در قرآن آمده است  

*«رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ»*  

برپا دارندگان نماز } مرا بر پا دارنده نماز قرار ده ، و نیز از فرزندانم! دگاراپرور

.دعایم را بپذیر! و پروردگار . {قرار ده    

(۴۴/ابراهیم)   

:و در سوره طه خطاب به موسی آمده است  

َٰإِل  َٰإِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا »* *«إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِیه   

من خدایم که جز من معبودی نیست، پس مرا بپرست و نماز را برای یاد ! همانا

.من برپا دار   

( ۱۴/طه)  
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:یونس آمده ةدر سور و  

ى ََٰٰإِل ى َٰوَأَوْحَیْنَا » * وَأَخِیهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَۀً َُٰموس 

* «اةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَوَأَقِیمُوا الصَّلَ  

و به موسی و برادرش وحی کردیم که خانه هایی در سرزمین مصر برای قوم 

خود فراهم آورید، و خانه هایتان را روبروی هم قرار دهید، و نماز را برپا دارید، 

.مژده ده[ به رهایی از چنگال فرعونیان] و مومنان  را   

( ۲۱/یونس)   

:رت عیسی فرموده استمریم حض ةو در سور  

*«وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا» *  

.به نماز و زکات سفارش کرده است م ا تا زنده ارو م   

( ۵۱/مریم)  

:انبیاء آمده است ةو در سور  

«وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ»*  

و سایر انبیاء که کارهای خیر را بجا [ ابراهیم و اسماعیل ]ما وحی نمودیم به 

. آورید و نماز را به پا بدارید  

( ۱۵/انبیاء)  

 



11 
 

:مریم در مورد اسماعیل آمده استة در سور و  

*«وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا»*  

اسماعیل را یاد کن، که او وفا کننده به عهد و [ سرگذشت] و در این کتاب، 

.پیامبر بودستاده ای رف   

(۳۴/ مریم)  

*«وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ»*  

.و همواره خانواده اش را به نماز فرمان مى  داد  

( ۳۳/مریم)  

داشته  پس از دیدگاه قرآن معلوم شد که در ادیان قبل از اسالم نماز سابقه

.است  

.لذا آنچه که مسلم است کمتر دینی می توان یافت که  نماز نداشته باشند  

در آیین زرتشت روزی پنج بار در پنج وقت به نماز دستور داده شده ، و حتی 

!روز آدینه هم نماز مخصوصی دارند  

:نمازهای یومیه به ترتیب ذیل هستند    

(ز برآمدن خورشید تا نیمروزبامدادان، که وقت آن ا) نماز گاه هاون  -۱  

(از نیمروز تا پسین) نمازگاه رَپَتْوَن  -۸  

(پسین تا فرو رفتن خورشید) نماز گاه اُزیرَن  -۵  
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(فرو رفتن خورشید تا نیمه شب) نماز گاه سْروثْرَم  -۴  

(از نیمه شب تا بر آمدن آفتاب) نماز گاه اوشَهی نا ای  -۳  

:شودهر نماز با این زمزمه ها آغاز می   

 به نام خداوند بخشنده مهربان

خشنود گردانم ، اهورا مزدا را =خَشْنَ اُتْرَه، اَهورَمَزدا *  

باور دارم به دین  =فْرَوَرانِ مَزْدَیَسنو، زَرَتوشْتْریش، وی دَای وُ، اَهورَ تَکَ ایشُ *

پیرو آموزش های اهورایی هستم که از . مزدا پرستی که آورده زرتشت است

۴.و دوگانه پرستی به دور است( غدرو)دیو   

 

 

 

 

 

_________ 

 پاورقی

دیدی نو از دینی کهن، فلسفه زرتشت، دکترفرهنگ مهر ، چاپ سوم  -۴

۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۳، نشر جامی ، تهران صص ۱۵۱۲  

_________ 
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!در دین یهود ، روزی سه بار نماز آمده و نماز های  جماعت هم دارند  

. ی شودنامیده م« تفیال»نماز در لفظ عبری   

.تفیال به دو بخش کلی تفیالی عادی و تفیالی ویژه تقسیم می گردد  

هر روز سه نوبت ( شنبه شب الی بعد از ظهر جمعه)تفیالی عادی در ایام هفته 

:خوانده می شود که به ترتیب عبارتند از   

(شامگاه)عرویت  -۵      (بعد از ظهر)مینحا -۸    (صبح)شحریت -۱  

( سال ۱۵باالی ) حضور حداقل ده نفر مرد بالغ  نمازهای جماعتی در یهود با

.برگزار می شود  

زمان مجاز برای خواندن تفیالی شحریت از حدود یک ساعت قبل از طلوع 

.آفتاب تا حدود چهار ساعت پس از آن است  

تفیالی مینحا، نیم ساعت پس از ظهر شرعی تا دقایقی پس از غروب آفتاب 

رویت از غروب آفتاب تا قبل از سپیده دم خوانده می شود و خواندن تفیالی ع

۳.روز بعد است  

_________ 

 پاورقی

تهران ، انتشارات  ۱۵۲۸آشنایی با دین یهود، مهرداد ایزد پناه، چاپ اول -۳

۱۲و  ۱۱محور، صص   

_________ 
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.دارد درصابئین هم عبادت نماز وجود  

بوده است  پس در خواهیم یافت که نماز، عبادتی است مأنوس که پل ارتباطی

بین انسانها با خالقشان که در طول تاریخ در ادیان و مکاتب مختلف با کیفیت 

!و اشکال گوناگون وجود داشته و دارد  

 

تالش ( نماز ) پس چه نیک است که ما  با پایبندی به این عبادت زیبا و عارفانه 

این  کنیم  این  پل ارتباطی و نردبان صعود را هر چه بهتر حفظ نماییم و از

.نردبان برای رسیدن به کمال و تقوا باال برویم  

 

 

 

* معنا و مفهوم نماز *  

نماز در لغت به معنای پرستش، نیاز، سجود، بندگی و اطاعت، خم شدن برای 

۱اظهار بندگی واطاعت  

_______ 

 پاورقی

۱۹۴/،واژه صالة۸،ج۱۵۳۴:فرهنگ عمید -۱  

______ 
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مسلمانان پنج نوبت در و یکی از فرایض دین و عبادت مخصوصی است که 

.شبانه روز به جا می آوردند  

نماز یعنی خدمت و بندگی، فرمان برداری، سر فروآوردن و تعظیم کردن به  

.نشانه احترام  

. نماز، داروی نسیان و وسیله ذکر خداوند است   

.نماز رابطه معنوی مخلوق با خالق است  

یعنی پا را فراتر از دیدنی ها نماز یعنی دل کندن از مادیات و پرواز دادن روح،  

.و شنیدنی ها نهادن  

 

اهل لغت، صلوة را مشتق از تصلیه می دانند، به معنی مستقیم کردن چوبهای 

۱.است( از طریق نزدیک کردن آنها به آتش و حرارت) -خمیده  

 

 

_______ 

 پاورقی

 

  ۱۴۵/، واژه صالة۱،ج۱۵۱۱:المنجد -۱

_______ 
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دأ هستی و با حرارتی که در أثر صعود به سوی گویی نمازگزار با توجه به مب

شمس حقیقت معنوی کسب می کند، کژی های نفس را که در أثر توجه به غیر 

.خدا ایجاد شده است تعدیل می نماید  

نماز سرود یکتا پرستی و زمزمۀ دلنشین فضیلت و پاکی و تمرین وظیفه 

.شناسی و سپاس به درگاه احدیت است  

انند نهرهای آبی هستند که انسان روزانه پنج بار چرک و نمازهای پنجگانه هم 

آلودگی جسم خود را درآن شسته وزنگار نیستی و هوی و هوس و سیاهی 

.ترس ها واضطراب ها را به وسیله آن از جان و دل می زداید  

: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم به هنگام رسیدن وقت نماز می فرمود  

أال بذکر اللَّه تطمئن »که  «رسیدن وقت نماز آرام سازبالل ما را با اعالم »

(۸۲/ رعد) «القلوب   

 

.آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد  

:خداوند می فرماید   

ـ  َٰ»َٰ اَٰي  ه  ُنوْاَٰٱأ يُّ ام  َٰء  ِعيُنوْاَٰبَِٰس َٰٱلَِّذين  ب َٰٱت  َٰٱِرَٰو َٰلصَّ ل و  ََِٰٰة َٰلصَّ َٰٱإِنَّ ع   َٰم 
ـ َٰٱَّللَّ «بِِرين َٰلصَّ  

( ۱۳۵/بقره)   

تردید،  بی[ که]اید، از شکیبایی و نماز یاری بجویید  ای کسانی که ایمان آورده

.اهلل با شکیبایان است  
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در زندگی بوعلی سینا هم می خوانیم که هرگاه برای حل یک مسأله دشوار 

خود را در بن بست می دید دو رکعت نماز می خواند و پس از آن مشکلش حل 

.می شد  

هی که تحقق آن همانند سایر امور، دارای ظاهر و باطن است نماز امری است ال

. که در متون دینی به هر دو جهت آن اشارت رفته است  

تصویر ظاهری نماز همان است که با اعمال مخصوصه انجام می گیرد و حفظ آن 

اخالص، حضور : نیز فرض و واجب است امّا روح و باطن نماز عبارت است از

عظیم در مقابل او، امید و دل بستگی به ذات ربوبی، قلب، ذکر خداوند و ت

اعتماد به وجود سرمدی و محو شدن در مقابل ذات یکتایی که در مقابل 

.عظمت و جاللت او قیام نموده است  

* فلسفه نماز از دیدگاه آیات قرآن *   

ـ تجلی یاد خدا۱  

:قرآن یکی از اسرار نماز را یاد خدا می داند و می فرماید  

نَِٰ اََٰٰي َٰإِنَّ َُٰل  َٰٱأ ن  َٰإِلَّ َٰإِل  َََّٰٰللَّ ا ََٰٰه  أ قِِمَُٰبد َٰع َٰٱف ََٰٰأ ن  َٰٱنِيَٰو  ل و  ِري َٰة َٰلِِذك َٰلصَّ  

( ۱۴/طه)   

جز من نیست؛ پس مرا عبادت [ حق به]که هیچ معبودی « اهلل»تردید، منم  بی

.کن و برای یاد من نماز برپا دار  
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ـ بازداشتن از گناه و زشتی ها۸  

ا َٰت َٰٱَٰ* َٰإِل ََٰٰلَُٰم  َٰي َٰأُوِحي  َِٰمن  أ قِِمَِٰكت  َٰل َٰٱك  َٰٱِبَٰو  ل و  ََٰٰة  َٰلصَّ َٰٱإِنَّ ل و  ن َٰلصَّ ِنََٰٰه ى َٰة َٰت  ا َٰف ح َٰل َٰٱع  ِر َٰل َٰٱِءَٰو َٰش  َُٰمنك 

ل ِذك َٰ َِٰأ ك َٰٱُرَٰو  ُر ََّٰللَّ ع َٰٱو ََٰٰب  َُٰي  اَٰت ص ََّٰللَّ ُعون َٰل ُمَٰم  *َٰن   

( ۴۳/عنکبوت)  

آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده است تالوت کن و نماز برپا [ ای پیامبر،]

دارد؛ و البته یاد اهلل  به راستی که نماز، انسان را از گناه و زشتکاری بازمی. ردا

.کنید داند که چه می تر است؛ و اهلل می باال[ از هر کاری]  

ـ پاکیزگی روح۵  

اَُٰتنِذُرََٰٰ*  م  خ َٰٱإِنَّ َٰي  َٰلَِّذين  و  ُهمَٰبَِٰش  بَّ َٰر  ي َٰل َٰٱن  أ ق اُموْاَٰغ  َٰٱِبَٰو  ل و  ى ََٰٰة  َٰلصَّ كَّ ز  نَٰت  م  ى َٰف إََِٰٰو  كَّ ز  ت  اَٰي  م  َٰنَّ

ف َٰ إِل ىََٰٰۦ ِسهَِٰلِن  َِٰٱو  ِصيرَُٰل َٰٱَّللَّ *َٰم   

( ۱۲/فاطر)  

دهی که در نهان از  جز این نیست که تو فقط به کسانی هشدار می[ ای پیامبر،] 

[ از گناهان]کس  هر . دارند ترسند و نماز برپا می پروردگارشان می[ مجازات]

به سوی [ همه]است و بازگشت  پاک شود، یقیناً تنها به سود خویش پاک گشته

.اهلل است  

ـ یاری جستن از نماز در مسیر تکامل۴  

ِعيُنوْاَٰبَِٰس َٰٱو َٰ ب َٰٱت  َٰٱِرَٰو َٰلصَّ ل و  ل ىََِٰٰة َٰلصَّ َٰع  ةٌَٰإِلَّ بِير  اَٰل ك  ه  إِنَّ َِٰشِعين َٰخ  َٰل َٰٱو   

( ۴۳/بقره)   



19 
 

جز بر فروتنان، [ نماز]= و از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ و به راستی که آن 

.است وار و گراندش  

ـ مایه رستگاری است۳  

َٰأ ف ََٰٰق د َٰ َٰل َٰٱل ح  ِمُنون َُٰمؤ   

( ۱/ مؤمنون)  

 به راستی که مؤمنان رستگار شدند؛

َُٰهم َٰٱ تِِهم ََٰٰلَِّذين  َل  ِشُعون َٰخ  ََٰٰفِيَٰص   

( ۸/مؤمنون)   

که در نمازشان فروتن هستند؛ همان کسانی   

ـ مایه شادابی و نشاط است۱  

.از می ایستد، باید با شادابی و نشاط نماز بگزاردچون نمازگزار به نم  

. اگر با کسالت به این عمل بپردازد، مورد پذیرش پروردگار نخواهد بود   

بنابراین، هر چند نماز برای تقرَّب به خدا و بندگی او ادا می شود، ولی از شرایط 

آن نشاط و شادابی است و کسی که در پنج وقت نماز از کسالت و خمودگی 

.رهیز کند، پرهیز از کسالت شیوه زندگی او می شودپ  

ن، منافقان را از آن رو که با کسالت نماز می خوانند، مذمّت می کند و می قرآ 

:فرماید  
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َٰ َُٰيخ  َُٰمن  َٰل َٰٱإِنَّ َٰفِقِين  َٰخ  َٰٱِدُعون  ُهو   َٰو 
اَٰق اُمو ََِٰٰدُعُهم ََّٰللَّ إِذ  َٰٱْاَٰإِل ىَٰو  ل و  ال ى َٰلصَّ ا َِٰةَٰق اُموْاَُٰكس  َُٰءون َُٰير 

ذ َٰٱ َٰي  ل  َٰو  َٰلنَّاس  َٰق لِيَٗلَٰٱُكُرون   َٰإِلَّ
َّللَّ  

( ۱۴۸/نساء)   

و حال ]کنند  با اهلل فریبکاری می[ با دروغگویی و تظاهرشان]تردید، منافقان  بی

دهندة آنان است؛ و چون به نماز برخیزند، با  اهلل فریب[ آنکه به سزای رفتارشان

کنند و اهلل را جز اندکی  ریاکاری میبا مردم [ و]خیزند  کاهلی برمی  سستی و

.کنند یاد نمی  

ـ مایه انضباط و وقت شناسی۱  

کسی که در پنج وقت خاص به نماز می ایستد و می کوشد تا در اول وقت نماز 

.بگزارد، معموالً در دیگر کارها نیز از نظم دقیق پیروی می کند  

:قرآن دراین باره می فرماید   

َٰ َٰٱإِنَّ ل و  ل ىََٰٰان ت َٰة َٰك َٰلصَّ َٰل َٰٱع  َِٰكت  َُٰمؤ  َٰبَِٰٗمنِين  و  ا َٰقُوتَٰٗاَٰمَّ  

( ۱۴۵/نساء)   

.است در اوقات معیّنی بر مؤمنان واجب شده [ ای است که فریضه]تردید، نماز  بی   

برای این است که هر فرض را باید در وقت مخصوص « موقوت»  ۀتصریح به کلم

رعایت وقت به خود خواند مگر در وقت ضرورت، آن هم به دستور شرع 

.مخصوص غیر ممکن یا دشوار باشد  

«فویلٌ للمصّلَّین الذَّین هم عن صلوتهم ساهون»  

( ۳، ۴/ماعون)   
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.پس وای بر نمازگزارانی که ازنمازشان غافلند  

ـ نماز مایۀ پاکیزگی۲  

نمازگزار باید در مواقع مشخص، همه بدن را بشوید و باید وضو بگیرد و نظافت 

.ا از هر نظر مراعات کندبدن و مواضع وضو ر  

و نظافت ( استنشاق)و بینی ( مضمضه)اگر مستحبات وضو را از شستن دهان  

مراعات نماید، موجبات سالمت و پاکیزگی بدن را فراهم ... لباس و سجده گاه و 

.ساخته است  

ـ  َٰ اَٰي  ه  ُنو َٰٱأ يُّ ام  َٰء  اَٰقُم َٰلَِّذين  َٰٱإِل ىََُٰٰتم َْٰاَٰإِذ  ل و  ُكم َِٰسلُوْاَٰغ َٰٱِةَٰف َٰلصَّ أ ي ََُٰٰوُجوه  ُكم َٰو  افِِقَٰل َٰٱإِل ىََِٰٰدي  ر  م 

ُحوْاَٰبُِرُءوِسُكم َٰم َٰٱو َٰ أ ر ََٰٰس  ع َٰل َٰٱإِل ىََُٰٰجل ُكم َٰو  ي َٰك  إِنَُٰكنُتم ََِٰٰن َٰب  َٰٱاَٰف َُٰجُنبََٰٰٗو 
 
ُروْا هَّ ر ََٰٰطَّ إِنَُٰكنُتمَٰمَّ ى  َٰو  َٰض 

َٰ ل ى ََٰٰأ و  ف ٍرَٰأ و ََٰٰع  ا ََٰٰس  د َٰج  َٰأ ح  ََٰٰء  ن  نُكمَٰمِّ ا َٰل َٰٱمِّ َٰغ  س َٰل  ََٰٰئِِطَٰأ و  ا َٰلنَِّٰٱُتُمَٰم  َٰف ل م َٰس  ا ََٰٰء  ِجُدوْاَٰم  ُموْاََٰٰءَٰٗت  مَّ ي  ف ت 

ِعيدَٰٗ بَٰٗص  يِّ ُحوْاَٰبُِوُجوِهُكم َٰم َٰٱاَٰف َٰاَٰط  أ ي ََٰٰس  ن َٰو  َِٰديُكمَٰمِّ
 
اَُٰيِريُدََُٰٰه ج َٰٱم  َُٰلِي  ل ي ََّٰللَّ ل َٰع  ن َٰع  ج ََُٰٰكمَٰمِّ ر  َٰح 

ل  َٰ ُكم َٰو  ر  هِّ َٰنِع ََِٰٰكنَُٰيِريُدَٰلُِيط  لُِيتِمَّ هَُٰو  ت  ل ي ََٰٰۥم  لَُّكم ََُٰٰكم َٰع  ون َُٰكرَُٰت ش ََٰٰل ع   

( ۱/مائده)   

هایتان  نماز برخاستید، صورت و دست[ قصدِ]اید، چون به  که ایمان آورده  ای کسانی

و اگر [ بشویید]را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک 

پاک سازید؛ و اگر بیمار یا مسافرید یا هر یک [ با غسل کردن]جُنُب بودید، خود را 

یابید، با  اید و آب نمی از محل قضای حاجت آمده است یا با زنان آمیزش کردهاز شما 

خواهد شما  اهلل نمی. هایتان بکشید خاکی پاک تیمم کنید و از آن بر صورت و دست

خواهد شما را پاک سازد و نعمت خویش را بر شما  را به سختی بیندازد؛ بلکه می

.تمام کند؛ باشد که شکر به جای آورید  

 



22 
 

رچه پاکی و طهارت در نماز بیشتر ناظر به بعد روحی و معنوی انسان است گ

:همان گونه که پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند  

اگر در خانۀ یکی از شما نهری باشد و هر روز پنج بار خود را در آن » 

 بشوییدآیا از آلودگی چیزی در بدن شما باقی می ماند؟

!نه: گفتند  

هرگاه شخص نماز می گزارد از گناه »ز مثل همان نهر جاری است نما: فرمود

ولی با توجه به آداب مقدماتی نماز مانند وضو و غسل و لزوم « پاک می شود

طهارت بدن و لباس، نمازگزار ناگزیر از نظافت و پاکیزگی ظاهر نیز برخوردار 

.می شود که در سالمت و بهداشت او تأثیر بسیار دارد  

سخا و کرم تشویق به-۹  

 َٰ َِٰٱإِنَّ انس  َٰل  لُوع  َٰه  َُٰخلِق  ن   

( ۱۹/ معارج)   

.آفریده شده است[ و حریص]طاقت  یقیناً انسان، کم  

ُهَٰ سَّ اَٰم  ُزوعَٰٗٱإِذ  َٰج  رُّ الشَّ  

( ۸۴/معارج)   

کند، تابی می به او رسد، بی[ و مصیبتی]هر گاه بدی   

ُهَٰ سَّ اَٰم  إِذ  ي َٰل َٰٱو  اخ  ُنوع  ُرَٰم   

( ۸۱/معارج)   

.گردد می[ و بخیل]و هر گاه خوبی به او رسد، بازدارنده   
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َٰ لِّين َٰل َٰٱإِلَّ ُمص   

( ۸۸/ معارج)   

 مگر نمازگزاران؛

پرورش تمرکز ذهن و قوای فکری -۱۴  

یکی از صفات نمازگزاران این است که دائم در نماز هستند،  این دائم در نماز 

 بودن به چه معناست؟

:فرمایدمعارج می  ةخداوند در سور  

َُٰهم َٰٱ» ل ى ََٰٰلَِّذين  تِِهم ََٰٰع  َل  ا َٰص  «ئُِمون َٰد   

( ۸۵/ معارج)   

خوانند و بر آن مداومت و  نمازگزارانی که همیشه نماز خود را به موقع می 

  .مواظبت دارند

: «دَآئِمُونَ»   

.جمع دائم، همیشه ماندگار  

ور این است مراد این نیست که نمازگزار همیشه در حال نماز باشد، بلکه منظ 

که در اوقات معین خود نماز را انجام دهد، و همیشه چنین بوده و دائماً مواظب 

  .و متوجّه باشد که نماز او فوت نشود

:یکی از رباعیات خیام اشاره بر این مسئله دارد، آنجا که می گوید  
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 قرآن که بهین کالم خوانند ورا

 گهگاه، نه بر دوام خوانند ورا

تی هست مقیمبر گرد پیاله آی  

 کاندر همه جا مدام خوانند ورا

این رباعی که بی تردید از خود خیام است، در دو مصرع پایان آن، حرفی است 

.که جز خیام کسی آن را نگفته است  

.دینی دارد ٔ َٰاین رباعی جنبه  

خیام، قرآن را بهین کالم می خواند و چنین هم هست، چون قرآن کالم  

:ص استخداوند است و احسنُ القَصَ  

«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ»  

.می خوانیمما بهترین داستان را با وحی کردن این قرآن بر تو   

( ۵/یوسف)  

.یعنی بهترین کالم و بهترین نوع گفتن  

:این که خیام می گوید  

. ، نکته لطیفی دارد«گه گاه نه بر دوام خوانند»   

خوانند بلکه بر دوام نخواندن را با گه گاه معنی نمی گوید که قرآن را گهگاه می 

 کرده است؛
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.یعنی گاهی بر دوام می خوانند، گاهی بر دوام نمی خوانند   

 

:این مطلب، اشاره به این  آیه  دارد   

ل ى َٰالَّذِینَ هُمْ » «صَلَاتِهِمْ دَائِمُونََٰع   

.و پایدارندم آنان که همواره بر نمازشان مداو  

( ۸۵/ معارج)  

.آن از کسانی خبر می دهد که دائم نماز می خوانندقر  

:به همین معنی اشاره دارد، آنچه بابا طاهر عریان گفته است  

 خوشا آنانکه دائم در نمازند

.معنی ظاهراً روشن است  

:اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که  

 آیا هیچ کس می تواند دائم نماز بخواند؟

.ی توان همیشه نماز خواندپاسخ این است که ، نم  

 آیا به دلیل خستگی؟

!نه  

.هم وجود دارد« غیر نماز » ، چیزی به نام «نماز » در کنار    

. بله، نماز نمی تواند دائم باشد  
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فقهاء گفته اند نماز  ٔ َٰهم چنین ، قرآن نیز نمی تواند دائم باشد برای اینکه همه

:اولش تکبیر است و پایانش سالم دادن  

«ا التکبیر و آخرها التسلیم اوله»   

. نماز با سالم ختم می شود و اگر سالم نگوییم، نماز باطل است  

با سالم نماز ختم می شود و تا نمازی دیگر شروع شود، فاصله ای میان دو نماز 

.ایجاد می شود و لو یک آن و همین، دوام را به هم می زند  

دارید و آن نیاز به قطع و  شما در خواندن قرآن کریم، نیاز به نفس کشیدن

 وصل دارد؛

. یعنی دم و بازدم    

.شود که در دم می خوانیم و در بازدم صدا قطع می  

. در اینجا دوام عرفی هست، ولی دوامِ حقیقی نیست  

.قرآن به دوام حقیقی اشاره دارد  

:این دوام ممکن نیست، مگر در یک جا   

 بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

دام خوانند وراکاندر همه جا م  

.مقام مقام ذکر است و آگاهی از حق  

.ذکر، لفظ نیست، لفظ، ظهورِ ذکر است، ولی خودِ ذکر، توجه و آگاهی است  
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. اگر انسان به مقام آگاهی برسد، آگاهی منقطع نیست   

 

کسانی که در آگاهی هستند، در نماز دائم به سر می برند، حتی اگر زبان شان 

.به ذکر نگردد  

به آگاهی توحیدی برسد، او دائم در نماز است و دائم در توجه به حق  کسی که

.به سر می برد  

. آگاهی به حق، قطع نمی شود   

:چه هنری در اینجا خیام به کار برده است  

.بر گرد پیاله آیتی هست مقیم  

. آیت نشانه است  

.مهمی است  ٔ َٰاین هم که می گویند آیات قرآن، نکته  

. آیت، فقط نشانه و عالمت نیست  

.آیت، توجه است  

پیاله هم چیزی است که مستی معنوی ارزانی می دارد و به دو قوس صعود و  

.نزول اشاره دارد  

. پیاله گرد است و مدوّر، و دارای قوس است  

.ما دو قوس صعود و نزول را در می نوردیم  
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 حضرت ختمی مرتبت، قوس صعود را پشت سر نهاده است

: 

ى ََٰٰفَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ» «أ ْدن   

.گشت یا نزدیک تر شد به اندازه فاصله دو کمان[ فاصله اش با پیامبر ] پس   

( ۹/نجم)  

این حالت را می توان به پیاله تطبیق کرد که در نوردیدنِ قوس نزول و صعود 

.هستی است  

ود و مدام قرآن اگر کسی در این مرتبه مقیم شود، قرآنِ او مدام خواهد ب

.خواهد خواند  

پس آنان که بر نماز خویش مواظبت و مداومت دارند ایشان در باغهای بهشت 

.گرامی هستند و خداوند آنان را به مقام محمود خواهد رساند  

َٰٱأ قِِمَٰ ل و  م َٰٱة َٰلُِدلُوِكَٰلصَّ ِقََِٰٰسَٰإِل ى َٰلشَّ س  قُر َٰلَّي َٰٱغ  َِٰلَٰو  ان  َٰقُر ََِٰٰر َٰف ج َٰل َٰٱء  َٰإِنَّ ان  َٰف ج َٰل َٰٱء  ان  ِرَٰك 

ش َٰ اُهودَٰٗم   

( ۱۲/ اسراء)   

[  نیمه شب]= تا نهایت تاریکی شب [ هنگام ظهر]= نماز را از زوال خورشید 

و تالوت قرآن در این ]به راستی که نماز صبح . را  نماز صبح[ به ویژه]برپا دار و 

.است[  و در حضورِ فرشتگانِ روز و شب]مورد مشاهده [ وقت،  
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*َٰ ِمن  د ََٰٰلَِٰلَّي َٰٱو  جَّ ه  افِل ةََٰٰٗۦبِهََِٰٰف ت  ى  ََٰٰن  س  َٰع  ب ََٰٰلَّك  ق امَٰٗأ نَٰي  َٰم  بُّك  َٰر  ك  ث  ح َٰع  *اُمودَٰٗاَٰمَّ  

( ۱۹/اسراء)   

این نماز ]قطعاً . برخیز و نماز بگزار[ از خواب]پاسی از شب را [ ای پیامبر،]و 

امید [. تا درجاتت را برتری بخشد]برای افزونی مقام و مرتبۀ توست [  شب،

مقام ! ]= برانگیزد[ همگان]ت تو را به مقامی در خور ستایشِ است پروردگار

[.شفاعت کبری را به تو عطا فرماید  

 

*آیاتی دیگر از  قرآن راجع به اهمیت نماز*   

 

۱-ََٰٰ بِّ ل َٰج َٰٱر  َٰع  َٰٱنِيَُٰمقِيم  ل و  تِي َٰلصَّ يَّ ِمنَُٰذرِّ ل ََِٰٰةَٰو  ق بَّ ت  اَٰو  ن  بَّ ا ََٰٰر  ءَُِٰدع   

( ۴۴/ ابراهیم )   

پروردگارا، [. نیز چنین کن]رپادارندة نماز قرار بده و از فرزندانم پروردگارا، مرا ب

.دعایم را بپذیر  

*من و نسل من را ز روی نیاز*  

*بگردان زخوانندگان نماز*  

*دعاهای ما را اجابت نما*  

*تو ای کردگار، ای یگانه خدا*  
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أ قِيُموْاََٰٰ-۲ َٰٱو  ل و  اُتوْاَٰلصَّ ء  َٰٱة َٰو  و  ك  أ ِطيُعوْاَٰلزَّ لَُّكم َٰلرََّٰٱة َٰو  ُمون َُٰتر ََُٰٰسول َٰل ع  ح   

( ۳۱/نور)   

و نماز برپا دارید و زکات بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید؛ باشد که مورد 

.رحمت قرار گیرید  

*بخوانید ای قوم مؤمن صالت*  

*ببخشید بر بینوایان زکات*  

*اطاعت نمایید از مصطفی*  

*که یابید رحمت زیکتا خدا*  

 

نِي ََٰٰ-۳ اََٰٰإِنَّ َُٰل  َٰٱأ ن  َٰإِلَّ َٰإِل  َََّٰٰللَّ ا ََٰٰه  أ قِِمَُٰبد َٰع َٰٱف ََٰٰأ ن  َٰٱنِيَٰو  ل و  ِري َٰة َٰلِِذك َٰلصَّ  

( ۱۴/ طه)   

جز من نیست؛ پس مرا عبادت [ حق به]که هیچ معبودی « اهلل»تردید، منم  بی

.کن و برای یاد من نماز برپا دار  

*که در ملک هستی منم کردگار*  

*بجز من نبودست پروردگار*  

*ش به راز و نیازمرا کن پرست*  

*به پا دار اینک زبهرَم نماز*  
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َٰٱأ قِِمََٰٰ-۴ ل و  ََٰٰة  َٰلصَّ َٰٱإِنَّ ل و  ن َٰلصَّ ِنََٰٰه ى َٰة َٰت  ا َٰف ح َٰل َٰٱع  ِر َٰل َٰٱِءَٰو َٰش  ل ِذك ََُٰٰمنك  َِٰأ ك َٰٱُرَٰو  ُر ََّٰللَّ ع َٰٱو ََٰٰب  َُٰي  اََّٰللَّ ل ُمَٰم 

ُعون َٰت ص َٰ ن   

( ۴۳/عنکبوت )   

دارد؛ و البته  گناه و زشتکاری بازمیبه راستی که نماز، انسان را از . نماز برپا دار 

.کنید داند که چه می تر است؛ و اهلل می باال[ از هر کاری]یاد اهلل   

*به درگاه یزدان خود خوان نماز*  

*که دارد زفحشا و از زشت باز*  

*همانا که ذکر یگانه خدا*  

*بود بهتر از حدِ فکر شما*  

*مواره آگه بود کردگارهکه *  

*ر فعل و کاربه هر چه نمایید د*  

أ ََٰٰ-۵ َٰبَِٰأ ه ََُٰٰمر َٰو  َٰٱل ك  ل و  بِر َٰص َٰٱِةَٰو َٰلصَّ ل ي ََٰٰط  ا َٰع  َٰن س ََٰٰه  َِٰرز َٰـ  َٰل  ح ََٰٰا َٰقَٰٗلُك  ر َٰنَّ ق َٰع  َٰل َٰٱو ََُٰٰزقُك  َُٰنَٰن  ُةَٰلِلتَّ ى َٰقِب  و   

( ۱۵۸/طه)   

از تو [ ما. ]آن شکیبا باش[ انجام]بر [ خود]ات را به نماز فرمان بده و  و خانواده

دهیم؛ و سرانجامِ نیک، برای  خود به تو روزی می[ هبلک]خواهیم،  روزی نمی

.پرهیز است[ اهل]  
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*بر اهل سرایت به ذکر و نیاز*  

*بکن امر، سازند بر پا نماز*  

*در این کار همواره باشی صبور*  

*که الطاف یابی ز رب غفور*  

*زتو روزیِ کس، نگردد طلب*  

*را نیز بخشیده رب  که رزق *  

*اقبتکه بر اهل تقواست، نیک ع*  

*بیابند خوشبختی و عافیت*  

أ قِيُموْاََٰٰ-۶ َٰٱو  ل و  اُتوْاَٰلصَّ ء  َٰٱة َٰو  و  ك  َٰر َٰٱة َٰو َٰلزَّ ع  ُعوْاَٰم  ـ َٰٱك  ِكِعين َٰلرَّ  

( ۴۵/بقره)   

 

.و نماز برپا دارید و زکات بپردازید و با نمازگزاران نماز بخوانید  

*بخوانید در هر زمانی صالت*  

*ببخشید بر بینوایان زکات*  

*مردان ایزد شناس به همراه*  

*بدارید حق را ثنا و سپاس*  
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َٰأ قِِمَٰي  ََٰٰ-۷ َٰٱُبن يَّ ل و  أ َٰلصَّ َٰٱبََُِٰٰمر َٰة َٰو 
ع َٰل  ِنَٰن َٰٱُروِفَٰو َٰم  َٰع  ِرَٰو َٰل َٰٱه  ل ى ََٰٰبِر َٰص َٰٱُمنك  ا ََٰٰع  ك  ََٰٰم  اب  ََٰٰأ ص  إِنَّ

َٰ
َِٰمن َٰذ   ز ََٰٰلِك  َُٰٱِمَٰع  ُمورَِٰل   

(۱۱/لقمان)   

ده و از کار ناپسند بازدار و بر به نیکی فرمان ب[ مردم را]پسرم، نماز برپا دار و 

تردید، این از  بی. رسد، شکیبا باش به تو می[ های این کار که از سختی]آنچه 

.عزم استوار است[ جمله کارهایی است که نیازمند ارادة قوی و]  

*تو را ای پسر، حق نمازی نوشت*  

*بکن امر معروف و هم نهی زشت*  

*چو آزار بینی صبوری نما*  

*کاری مهم و سزا که این هست*  

ال ََٰٰ-۸ َُٰتل ََِٰٰرج  ة َٰتِج  ََِٰٰهيِهم َٰلَّ ي ََٰٰر  َٰب  ل  نَِٰذك َٰو  إِق اِمَٰٱِرٌَٰعَٰع  َِٰو  َٰٱَّللَّ ل و  ا َٰلصَّ إِيت  َٰٱِءَِٰةَٰو  و  ك  َٰلزَّ افُون  خ  ِةَٰي 

َٰ و  ق لَُّبَٰفِيِهَٰمَٰٗي  ت  رَُٰص  َٰب َٰل  َٰٱقُلُوُبَٰو َٰل َٰٱاَٰت   

( ۵۱/نور)   

 

یاد اهلل و برپا داشتن نماز و  که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از  مردانی

ها در آن دگرگون  ها و چشم از روزی که دل[ و]کند  پرداخت زکات غافل نمی

.شود بیم دارند می  

*به کسب و تجارت گروهی رجال*  

*نگشتند غافل ز رب جالل*  
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*بخوانند با شوق و رغبت نماز*  

*زکاتی بداده بر اهل نیاز*  

*از آن سخت روزند در اضطراب*  

*اشد دل و دیده از آن به تابکه ب*  

۹-ََٰٰ ِملُوْاَٰٱإِنَّ ع  ُنوْاَٰو  ام  َٰء  ـ َٰٱلَِّذين  أ ق اُموْاَٰلِح  َٰلصَّ َٰٱِتَٰو  ل و  ُوْاَٰلصَّ ات  ء  َٰٱة َٰو  و  ك  َُٰرُهم َٰأ ج ََٰٰة َٰل ُهم َٰلزَّ

ِهم َٰ بِّ َٰر  ََِٰٰعند  و  َٰخ  ل  ل ي َٰو  َُٰهم ََِٰٰهم ٌَٰفَٰع  ل  ح ََٰٰو  ُنون َٰي  ز   

( ۸۱۱/بقره)   

اند  اند و نماز برپا داشته و کارهای شایسته انجام داده  اند که ایمان آورده کسانی 

است؛ نه ترسی [ محفوظ]اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان  و زکات پرداخته

.شوند خواهند داشت و نه اندوهگین می  

*کسانی که هستند مؤمن به رب*  

*نمایند کار نِکو در طلب*  

*به رغبت بدارند بر پا صالت*  

*ن زکاتببخشید بر بینوایا*  

*بر آن ها بود پیش پروردگار*  

*بسی اجر نیکو زشایسته کار*  

*ندارند ترسی خود از سرگذشت*  

*نباشند ناراحت از آنچه گشت*  
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أ قِِمََٰٰ-۱۱ َٰٱو  ل و  ف يَِٰلصَّ ر  ُزل فَٰٗٱة َٰط  اِرَٰو  ه  َٰلنَّ ن  ََِٰٰل َٰلَّي َٰٱاَٰمِّ ن  َٰل َٰٱإِنَّ س  َِٰهب َِٰتَُٰيذ َٰح  ـ  َٰٱن  يِّ ََٰٰاِت َٰلسَّ
َٰذ   لِك 

ى َِٰذك َٰ ـ َٰلََِٰٰر  ِكِرين َٰلذَّ  

( ۱۱۴/هود)   

تردید،  بی. و ساعاتی از شب، نماز بگزار[ آغاز و پایان روز]= و در دو طرف روز 

.پندی است برای پندپذیران[ سخن،]این . برد ها را از بین می ها بدی نیکی  

*در آغاز و پایان هر روز، باز*  

*بخوانید ای اهل ایمان نماز*  

*دگر آن زمانی که شد تیره شب*  

*نمازی بخوانید بر امر رب*  

*که پوشانده گردد عمل های سست*  

*به اعمال نیک و صالح و درست*  

*این است اندرز بر اهل ذکر هک*  

*بر آن ها که دارند عقلی و فکر*  

 

َٰٱأ قِِمََٰٰ-۱۱ ل و  م َٰٱة َٰلُِدلُوِكَٰلصَّ ِقََِٰٰسَٰإِل ى َٰلشَّ س  قُر َٰلَّي َٰٱغ  َِٰلَٰو  ان  َٰقُر ََِٰٰر َٰف ج َٰل َٰٱء  َٰإِنَّ ان  ِرَٰف ج َٰل َٰٱء 

ش َٰ َٰم  ان  اُهودَٰٗك   

( ۱۲/اسراء )  
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[  نیمه شب]= تا نهایت تاریکی شب [ هنگام ظهر]= نماز را از زوال خورشید 

و تالوت قرآن در این ]به راستی که نماز صبح . را  نماز صبح[ به ویژه]برپا دار و 

.است[  و در حضورِ فرشتگانِ روز و شب]مورد مشاهده [ وقت،  

*فرو زآسمان چو خورشید آید،*  

*سیاهی شب آید اندر میان*  

*در آن فاصله هست وقت نماز*  

*تو می گرد مشغول ذکر و نیاز*  

*به هر صبح می خوان همیشه نماز*  

*که بر خویش سازی دَرِ لطف، باز*  

*که هر چه فرشته بوَد روز و شب*  

*نمازت ببینند اندر طلب*  

ِعيُنوْاَٰبَِٰس َٰٱو ََٰٰ-۱۲ ب َٰٱت  َٰٱِرَٰو َٰلصَّ ل و  ل ىََِٰٰة َٰلصَّ َٰع  ةٌَٰإِلَّ بِير  اَٰل ك  ه  إِنَّ ِشِعين َٰخ  َٰل َٰٱو   

( ۴۳/بقره)   

جز بر فروتنان، [ نماز]= و از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ و به راستی که آن 

.دشوار و گران است  

*همانا از آن ایزد بی نیاز*  

*بجوئید یاری به صبر و نماز*  
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*که کاریست دشوار، جز بر کسی*  

*د از ایزد بسیکه همواره ترس*  

 

*فلسفه نماز در اسالم*   

بحث در باره ی فلسفه وحکمت نماز، در واقع آشنایی با اسرار و رموزی است 

که در این عمل عبادی نهفته است این نکته برای ما بسیار روشن است که 

هرگز خداوند متعال هیچ دستوری را بدون حکمت و علت بر بندگانش واجب 

.نمی سازد  

گر عبادت، وسیله تکامل و سعادت ماست و دستور خداوند به نماز، واز سوی دی

نوعی لطف و رحمت و راهنمایی است که ما را به کمال مطلوب می رساند؛ مثالً 

وقتی پدر و مادر، فرزندشان را به درس خواندن امر می کنند، به سود خود 

زند است و فرزند است وسعادت او را می خواهند و این امر از روی محبت به فر

.گرنه به درس خواندن او نیازی ندارند  

و از طرف دیگر می دانیم که تمام پدیده های نظام هستی معلول و مخلوق ذات 

حق بوده و منشأ آفرینش آنها خالق قادری است که هستی از او نشأت گرفته 

.است  

.همۀ موجودات از جمله انسان از فیض حق وجود یافته اند   

.ام حدوث بلکه در مقام بقاء نیازمند و محتاج او هستندو نه تنها در مق   
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یعنی خداوند نه تنها نعمت وجود را به موجودات اعطا نموده است بلکه ربوبیت 

. وسرپرستی آنها را نیز عهده دار است  

پس خدا هم خالق است و هم ربّ، و همه موجودات به خالقیت و ربوبیت او 

.اعتراف دارند  

لوقات است بر اساس فطرت خویش به ربّانیت او مقرَّ و وانسان که اشرف مخ

معترف است و هر گونه شرک را از او نفی می کند و الزم است که فقر خویش و 

غنای خالق، کوچکی خود و عظمت ربّ را اظهار نماید و رمز نماز در همین 

.است که بنده اظهار عبودیت و بندگی نماید  

شهوت است و نیز در فرمان برداری او  از آن جهت که آدمی مرکَّب از عقل و

قطعاً دارای معاصی . هیچ گونه جبری وجود ندارد بلکه با اختیار زندگی می کند

وگناهانی هم هست، و پنج بار ایستادن در مقابل خداوند در شبانه روز در حال 

نماز، به معنای اعتراف به گناه و درخواست آمرزش گناهان و طلب مغفرت  در 

.استمقام عمل   

و چون هوای نفس هر لحظه او را به غفلت و سرکشی سوق می دهد  و به غرور  

و خودخواهی دعوت می کند و به افزون طلبی و تمامیت خواهی فرا می خواند 

باید در مقابل آن، عاملی باشد بسیار قوی و نیرومند که جلوی این رذایل را سد 

دهد که آن نماز است چون  نموده و او را به سمت عزَّت و عظمت انسانی سوق

نماز تنها عنصر بازدارنده از رذایل اخالقی است همانگونه که خدای متعال در 

: قرآن مجید می فرماید  
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«انَّ الصلوة تنهی عن الفحشا و المنکر و لذکرُ اللَّه اکبر»  

(۴۳/ عنکبوت)   

.است نماز انسان را از کارزشت وناپسند باز می دارد، وقطعاً یاد خدا باالتر  

و چون در سرشت انسان فراموشی و نسیان وجود دارد و هر لحظه بیم آن می 

رود که انسان خود و آفریدگارش را به فراموشی سپرده و طغیان و سرکشی را 

پیشه خود سازد و عمری را در پستی و حیوانیت سپری نماید، نماز او را متذَّکر 

.شتباه نگرددمی شود تا بر اثر غفلت و فراموشی دچار خطا و ا  

و باالخره فلسفۀ نماز، حضور در پیشگاه ربوبی است و اظهار بندگی و عبودیت 

و اقرار به ربوبّیت پروردگار و جاودانگی بر آن ذاتی است که موجب می شود 

.بنده در پی اصالح و سعادت خویش برآید و به کمال انسانی خویش دست یابد  

به و آالیش فقط به منظور نماز و سایر عبادات بدون هر گونه شائ   

.باید باشد( برای خدا) اطاعت امر خداوند جلَّ جالله و خالِصاً لِوَجْهِ اللَّه   

:شیخ اجل سعدی رحمۀ اللَّه علیه می فرماید  

*چون بنده خدای خویش خواند*  

*باید که بجز خدا نداند*  

صبر در  نماز در آدمی اعتقاد و فرمان برداری و منقاد بودن برای اوامر خدا و 

مصائب را اگر چه با انگیزه هایش مخالف باشد به وجود می آورد و این راه را 
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برای انسان باز می گذارد که هر چه میخواهد از پروردگارش مسئلت نماید و به 

.این وسیله به کشش های درون خود پاسخ گوید  

جه به نماز نهال امید و عدم یأس را در دل نماز گزار می نشاند و او را متو 

.نیروی اعظم خدائی می سازد و به آن دعوت می نماید  

 

واضح است کسی که بر خالق خود اعتماد دارد یأس و نومیدی را به قلب خود  

راه نمی دهد و چنان قدرت و نیروئی در خود می بیند که می تواند با هر 

مشکلی مبارزه و مقابله نماید، پس نتیجه می گیریم که اتصال و عالقه ی 

وحی انسان با پروردگارش اگر چه چند لحظه در روز باشد از ضروریات و به ر

خاطر همین است که خدا نماز را در اسالم تشریع فرموده و در آیات متعدد به 

.آن فرمان داده است  

گرایش به سوی خداوند، گرایش به پرستش او و نیایش با او، گرایش به نیکویی  

.مق جان انسان و آمیخته با فطرت اوستو کمال و گرایش به زیبایی در ع  

بدیع الزمان سعید نورسی مقایسه جالبی از اوقات نماز با مراحل زندگی انسان  

. ارائه می نماید  

: وقت نماز ظهر، درست قبل از نیمروز   

این میانه تابستان و اوائل جوانی و دوره خلقت انسان در عمر جهان و مظاهر 

.به یاد انسان می آوردرحمت و نعمتهای فراوان را   
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پیری است، و مغرب  فجر دوران کودکی است؛ ظهر جوانی، و عصر مانند پاییز و

.با مرگ مرتبط است و عشاء روز داوری است  

.نورسی معانی نمادین اوقات مختلف نماز را تشریح می کند  

ظهر در زمانی واقع می شود که جزیی از روز گذشته ، اما هنوز بیشتر آن باقی 

.نده است، و بنابر این در قیاسی صحیح به جوانی تشبیه می شودما  

الگوی روز برقرار می گردد، با این همه مقداری از تازگی آن هنوز باقی است، و 

۲.ماهیت دقیق آنچه باید در پی آید نامعین باقی می ماند  

 

کار نورسی به خصوص با جوانان همخوانی خوبی دارد، زیرا به شکلی آرمانی 

بانی را مورد توجه قرار می دهد که تا حدودی تجربه دارند، اما تجربه مخاط

زیادی هنوز در راه است، مخاطبانی که هنوز استعداد تغییر دارند، ضمن آنکه 

.از تجربه کافی برای درک ضرورت تغییر برخوردارند  

 

__________ 

 پاورقی

، انتشارات دانشنامه قرآن کریم، اولیور لیمن، ترجمه محمد حسین وقار -۲

، تهران۱۵۹۵اطالعات، چاپ دوم   

 

_______ 
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.صورت نماز الفاظ و حرکات است و عمق آن گفتگو و پیوند انسان با خداوند   

از این رو هر حرکت و هر لفظ در نماز نشانه ای است از حقیقت نماز و پنجره 

.ای است به سوی باغ نور نماز  

.ازمولوی تعبیری دارد یا تأویلی از حرکات نم  

تأویل او نمونه ای است که چگونه هر حرکت نشانه ای است از گفتگوی انسان  

. با خداوند، پیوند خالق با مخلوق، در قیام ، رکوع و سجود  

نماز گزار نخست ایستاده است مثل سرو، سپس قامت خم می کند و تا می 

.شود پس از آن قامت راست می کند و بر خاک می افتد مثل حلقه  

 

می گوید این حلقه جان انسان است برای دق الباب هستی کوبیدن مولوی 

.حق ٔ َٰحلقه جان بر دروازه  

.مثل کسی که با تیشه خاکها را می کند و به کناری می افکند تا به آب برسد  

این تالش و کوشش انسان نیز همانگونه است می خواهد خاک هستی خود را 

آب که ، و من الماء کل شیء بر باد دهد تا به ریشه حقیقت هستی برسد به 

.حی  

 همچو چَه کن خاک می کَن گر کسی

 زین تن خاکی که در آبی رسی

 گر رسد جذبه خود آب معین
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 چاه ناکنده بجوشد از زمین

 گفت پیغمبر رکوعست و سجود

 بر در حق کوفتن حلقه وجود

 حلقه آن در هر آن کو می زند

۹بهر او دولت سری بیرون کند  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 پاورقی

۸۴۳۴و ۸۴۴۹و ۸۴۴۱و ۸۴۴۳مثنوی ، دفتر پنجم، بیت های  -۹  

_______ 
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.که روشنایی آفتاب از آن می تابد و خانه را روشن می کند« روزن»مثل    

روشنایی آسمانها و « نور السموات واالرض »نماز روزنه ای به سوی خداوند که 

. زمین است گشوده می شود  

.صورت نماز به حقیقت آن استهمین توجه و همین بارقه راهیابی از   

 خوی دارم در نماز آن التفات

 معنی قرة عینی فی الصالت

 روزن جانم گشادست از صفا

خدا ٔ َٰمی رسد بی واسطه نامه  

 نامه و باران نور از روزنم

 می فتد در خانه ام از معدنم

 دوزخست آن خانه کان بی روزنست

۱۴اصل دین ای بنده روزن کردنست  

________ 

 

 پاورقی

۸۴۴۳تا  ۸۴۴۱مثنوی، دفتر سوم، بیت  -۱۴  

 

_________ 
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.درست مثل خانه ای که نور در درون آن نمی تابد  

حتی جغدی هم بر آن . زندگی از آن خانه رخت بر می بندد و ویرانه می شود 

.فضای پر خفقان نمی خواند  

.دیواری و سقفی کوتاه، تمام تاریکی  

.نه ای را آبادان می کندنماز رشته ای از نور است که چنین خا  

گفته شده است از این روست که تا روشنایی و « عمود دین»این که به نماز  

.های باغ معارف و مکارم دین بهره گیرد راهی نباشد رونده نمی تواند از گل  

.از این رو در معارف اسالمی بیش از هر موضوعی از نماز صحبت شده است   

ند است اینکه در نماز و برای دست یافتن به نماز توجه قلب انسان به خداو 

از این روست که بدون توجه . حقیقت نماز بر حضور قلب تأکید شده است

قلبی، انسان در صورت نماز می ماند و به عکس توجه قلبی گاه نقص های 

.ظاهری ناگزیر را به آسانی می پوشاند  

خداوند در دل  توجه قلبی به خداوند، و با حضور قلب همان زنده شدن یاد

.انسان است  

همانگونه که یک قلب زنده و پر طپش خون تازه و گرم را به تمامی اندام می 

رساند، یاد خداوند، قلب نماز است که به تمامی اندام نماز، به تمامی الفاظ و 

.حرکات نماز، زندگی و معنی می دهد  
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اه می یابد و در تمامی چراغ ها ر. مثل جریان برق که خانه را روشن می کند

.روشنایی می درخشد  

 

ها راه نیابد، آیا می توان  اگر این جریان روشنایی در پیکره چراغ ها با چلچراغ

 در پناه صورت چراغ نشست و از آن بهره ای گرفت؟

وقتی یاد خداوند در دل انسان زنده شد ، انسان با طبیعت و هستی احساس  

مد، می بیند همه هستی در مدار آشنایی می کند، زبان پدیده ها را می فه

. عبودیت و سجده بر خداوندند  

!های هستی ، همان آهنگ سجده بر خداوندست آهنگ حیات در تمامی پدیده  

کار نماز همین است که انسان را در مدار ازلیت و ابدیت قرار دهد انسان را 

آشنای هستی کند پلی بین ستاره های درخشان درون جان و ستاره های 

.ن برقرار کندآسما  

نماز  به انسان دیده ای می دهد که سبب ها را به کناری می افکند و می بیند 

.های هستی سر بر آستان عبودیت خدای یگانه نهاده اند که تمام پدیده  

قامتی که در برابر او خم می شود، می تواند . بلوغ آزادی در عبودیت اوست

.اندمثل سرو بایستد و همواره سبز و پایدار بم  

ای و قله ای می رسد که تنها و تنها خدا را می خواند و  نماز گزار به نقطه 

:خداوند نیز او را می خواند  

نماز مستان تو بگو درست هست آن؟! عجبا  
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 که نداند او زمانی، نشناسد او مکانی

!عجبا که هشتمین است! عجبا دو رکعتست این  

 عجبا چه سوره خواندم؟ چو نداشتم زبانی

حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل دَرِ  

 دل و دست چون تو بردی بده ای خدا امانی

 به خدا خبر ندارم چو نماز می گزارم

 که تمام شد رکوعی، که امام شد فالنی

 چو شهست سایه بانم، چو روان شود روانم

دکانی ۀچو نشیند او نشستم به کران  

 چو مرا نماند مایه، منم و حدیث سایه

۱۱دهان سایه؟ تبعیت دهانیچکند   

 

_________ 

 پاورقی

 

۱۸۹-۱۵۴، صص ۱کلیات شمس، تصحیح فروزانفر ، ج  -۱۱  

________ 
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.نماز گزار مثل سایه است و نماز مثل آفتاب که قائم بر او می تابد  

نماز گزار در سر بر آستانه خداوند نهادن بزرگی و غنای خداوند را می بیند و 

رای اینکه اعالم کند در برابر دریای بی پایان، دریای بی کوچکی و فقر خود را، ب

.ساحل و بی عمق هستی که جلوه ای از خداوند است او هیچ نیست  

 

.او حتی این مجال و امکان و ظرفیت را ندارد که بتواند به کمال ذره ای راه یابد  

گیرد در پایان امیدوارم نمازها و عبادات همه ما مورد قبول درگاه احدیت قرار 

.و همواره سعی نماییم عباداتمان را بر پایه ی تقوا بنا نهیم  

آمین یا رب العالمین   

ل ََٰٰ ق بَّ اَٰت  ن  بَّ ا  ََٰٰر  ََِٰٰمنَّ َٰأ نت  ك  ِميُعَٰٱإِنَّ لِيمَُٰل َٰٱلسَّ ع   

تردید، تو شنوای دانایی از ما بپذیر که بی[ اعمالِ نیک ما ]پروردگارا، »  

 

         و من اهلل توفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                           سید محمد اهشمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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