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الهىا خيرهرز
ان ـ شهريارعضو هيئت علمى پيام نور تهر

چكيده
است هميشگى انسان است و بى�گمان،ح و معنويت،خوزيبايى بخشيدن به رو

اى مسلمانان،بـهسته برآن كريم،اين زيبائى به طور پـيـوهنگ اسالمى�و قـردر فر
ه نماز،از چنينسيم شده است،هيچ يك از اعمال عبادى،به اندازت نماز ترصور

فتهى گرا،از جهات بدنى و ظاهرد انسان رجوا،تمام ودار نيست.زيرخورفيتى برظر
ار مى�دهد،تـاى،در خدمـت خـدا قـرتا جهات ذهنى،قلـبـى،بـاطـنـى و مـعـنـو

اندهفت خدا،نماز،بهترين عمل خود.به همين سبب،پس از معردى�الهى  شوجوو
آن و حديث،به هيچ عمل عبادى،مانند نماز اهميت داده نشدهشده است. در قر

آنه�ها�ى زيبايى شناختى نماز،در قراز گشائى،از جلوشتارراست خاستگاه اين نو
و احاديث مى�باشد.

پيش�گفتار
ش داده و از قلبازا نود است كه هر چند ساعت يك بار،دل رله يك سرونماز،به منز

ندگى بر دل مى�نشيند� به كمك نمـازغاى زغبارروبى مى�كند.�ها�له�ها�ى غفلت كه در غو
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ى خدا پر مى�كشد.ده شده و بار ديگر،انسان تذكار يافته و به سودوز
اى انسان،كهششى است برنه نيايش،ستايش و سپاس است.نماز،پونماز،يك گو

ا باد.انسان،آن گاه كه نمـاز راه دارا به همرتى رى و ملكـوها و زينت�ها�ى معنـوتمام زيور
ه ممكن،در جهت آدميتد،در آئينه غيب عالم،در زيباترين چهرائط به جاى آورتمام شر

تجلى مى�كند.
دهنماز،سيماى مكتب بو١جه دينكم».ة وه مكتب اسالم است:«الصلونماز،عصار

نو به روز و شب انسان معنا داده و از گذشت لحظه�ها� حساب مى�كشد.نماز،هم چـو
ان غذاىقت�ها�ى پنج گانه به عنون شبانه روز،در وناگوقات گوتقسيم غذاى جسم در او

دد.ح،آشكار مى�گررو
اكفيت ادره ظرى،به اندازفت باطن آن است.هر صاحب شعورزيبائى نماز،در معر

منشه چين خراند خوايان دين،مى�تـوآن و احاديث پيشوفتن كمك از آيات قـرد،با گرخو
فت باطنى باشد.كت و زيباى اين معرپربر

سته اعالم مى�كند،ار،با نماز خويش به طور پيوگزنماز،تجديد عهد با خداست.نماز
سته به ياد تو هستم.درد.پيواهم كرشت نخوامودگار مهربان!فركه اى خداى من!اى پرور

̀ و را در آغود رار تو هستم و هر لحظه،خوجو حمت تو مى�يابم.هر چند ساعت،ازش لط
م.در انديشه تو هستم و به�انسدازى تو مى�پرندگى دست شسته و به جست جوپيچ و خم ز
اى ياد من بپادار.ا بر؛و نماز ر)٢٠/١٤(طه،»ىه لذكراقم الصلوى با تو مى�نشينم:«و گفت گو
د.هر از چندى يك بار،به ديدارد�در عشق او مى�سوزق كه عاشقى دلباخته دارمعشو

دد و لحظاتى ديگر،ياد وگل محبت مى�چيند.باز مى�گـرش خسارق شتافتـه و از رمعشو
ه مند گشته و ازق،بهره مى�آيد و با ديدن معشوق بر دلش شور مى�افكند.دوبارخاطر معشو

ب مى�آيد.جد و طرسخن گفتن با او به و
م!سيده�بروقتش رى،وار مى�افتد.آرگزهر چند ساعت يك بار،شور حق در دل نماز

ا، محبوبملى نعمتم را،وا،خالقم ردم،خدايم رى،مدتى است كه گذشته و بايد،باز گرآر
دم،تا ازى تو شتاب كر؛و من،به سو)٢٠/٨٤(طه،ضى»ب لترو عجلت اليك را دريابم.«ر

ى.د شومن خشنو
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ستاوف�تر و به بنده�اش مهربان�تر.ئوى رتر است و از هر مادرقى عزيزاو از هر معشو
امش مى�بخشدا آرست كه يادش،دل رها و پناه انسان است.اوازم رنس غم�ها� و محركه مو

فا مى�كندست كه شفا مى�دهد،عطا مى�كند،وا جال مى�دهد.اوى با او،جان رو گفت گو
ضت فهوالذى هو يطعمنى و يسقين و اذا مرالذى خلقنى فهو يهدين ود:«و بى�نياز مى�ساز

ـ ٢٦/٨٠اء،(شعر»يشفين اهنماييم مى�كند.و كسى كهسته را آفريد و پيو؛همان كسى كه مر)٧٨ 
ا شفا مى�دهد.م،مرد.و هنگامى�كه بيمار مى�شواب مى�سازا غذا مى�دهد و سيرمر

تأثير نماز
جه به كيفيـتم مى�بخشد.با توا تداود رشته آشنائى و محبت خـوسته رار،پيـوگزنماز

تاياى جانش جايگزين گشته و به صورو استعداد فطريش،نمازبه تدريج در زود انسان جوو
هن الصلوهانيد:«ااهد رت،عصيان و گناه خوك،شهوا از پليدى�ها�ى شران او ريك نهر رو

؛)٢٩/٤٥ت،(عنكبـو»نتنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر و اللـه يـعـلـم مـا تـصـنـعـو
ند،گ�تر است و خداود.و ياد خدا بزرشتى�ها� و گناه باز مـى�دارا از زهمانا،نماز انسان ر

ا انجام مى�دهيد،مى�داند.آن چه ر
ا له عن المعاصىاجره لربه و قيامه بين يديه زن فى ذكرمايد:«و يكومى�فر(ع)ضات رحضر

اع الفساد».و مانعا من انو
ا از عصيان باز داشته و ازش مى�ايستد،او رابرهمين كه انسان،به ياد خدا افتاده و در بر

٢د.اهد كرى خوگيرفسادش جلو

ش،به تدريجايد و با ورزش،كسل گشته و به سستى مى�گرن ورزنه كه بدن بدوهمان�گو
ا، زيبا ود رح خوار نيز،با بر پا داشتن نماز،روچاالك گشته و سالمت مى�يابد،نماز گز

هاند.ت مى�رخوبانشاط ساخته و از غفلت و ر
ند سبحاند:اگر،خداوموفر(ع)نماز،بهترين و زيباترين حال انسان است.امام صادق

مايد،و بهتـريـنا در بهترين حال عطا مـى�فـرحمت كنـد،آن ركتى به انسـان مـراهد بربخـو
تا بشارلد يحيى رنى است.خداى سبحان،در حال عبادت،توحالت،جنگ با دشمن درو

ض و ليس شي�ء منجل ـ� خدمته فى االر:ان طاعة الله ـ� عزو(ع)داده است.قال الصادق
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٣اب».كريا و هو قائم يصلى فى المحرة فمن ثم نادت المالئكة زخدمته يعدل الصلو

قت نمازن ود.چود كه با ما گفت گو مى�كر،چنان بو(ص)ل خداسوعايشه مى�گويد:ر
انات دران كه لذت حيـوى،به همان ميزآر٤ا.ا مى�شناخت و نه مـا او رمى�شد،نه او مـا ر

 لذت�ها�ى٥فت و محبت خدا،قابل مقايسه نيستشتگان در معرائز،با لذت فرضاى غرار
د.اهد بوحانى نماز قابل مقايسه نخوگز با لذت روى انسان نيز هرمادى و دنيو

از نمازر
از حقيقت نماز بر آمده و چنين مى�نويسد:بو على سينا،در صدد كش` ر

هد منزهاى مادى خـود يافتـه و از آرزو،از بدن خويش تجـر(ص)مشبى كه نبى�اكـر
د،با نفس و عقله طبيعى در او باقى نمانده بوانى و قـوت حيوگشته و هيچ شهو

ا!امشب لذت غريب و شگفتى يـافـتـم.دگارد:پرورا مناجات كـرخويش خـدا ر
ى به من نشان ده كهما و مسيرانى بفرم اين لذت به من ارزاى تداواهى برندا رخداو

ا امر بهند متعال پيامبـر رد،كه خـداون باشد،در اين جا بوهنموا به آن رسته مـرپيو
ار،در حال نماز،به گفتگو ود:يا محمد!المصلى يناجى ربه؛نماز گزمونماز فر

٦د.ل مى�شوش مشغودگارمناجات با پرور

در اين جا،نكاتى چند شايسته دقت است:
ه�اى نهفته است.ال`)در نماز،لذت ويژ

حانى است.ى و روع لذت�ها�ى معنوب)اين لذت�ها�،از نو
سند.گز به پاى آن نمى�رانى،هرش است،كه لذت�ها�ى شهوج)نماز،آن چنان با ارز

دگار مهربان است.د)نماز،انس و گفتگو با پرور
ندگىشد و سازم و تجديد اين معنويت است،كه تأثير آن در راى تداوز)تشريع نماز،بر

شيده نيست.انسان،بر كسى پو
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فضاى نماز
ضوار بايد به غسل يا ود.اما،نخست،نماز گزنماز،مقدمات،متن و تعقيبـات دار

دد.تو گويى بهداشت بدن،خوه سازت پاكيزا از غبار و كدورداخته،ظاهر جسم خويش رپر
ادى،مرت ظاهرف طهاركيه دل و تهذيب نفس.بى�گمان،صراى تزپيش در آمدى است بر

داى آن كه پاك شويد،انسان گمان مى�كرضو بگيريد،بـرد؛وموند مى�فرخداونيست.اگر
ى مى�دهد.اما،اينت ظاهرا شست شو داده و به انسان طهاركه اين آب فقط ظاهر بدن ر

هكمجوا بوا صعيدا طيبا فامسحوا ماء فتيمموفلم تجدومايد:«ه تيمم هم مى�فرا دربارمعنا ر
كم و ليتم نعمته عليكمج و لكن يريد ليطهرو ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حر

؛آن جا كه آب نيافتيد،از خاك پاك استفاده كنيد و تيمم كنيد)٥/٦(مائده،ن»لعلكم تشكرو
اى شما ايجاداهد مشكلى برند،نمى�خوه�ها� و دست�ها�يتان بكشيد.خداوو از آن،به چهر

ا بها بر شما تمام كند.شايد شكر او رد و نعمتش را پاك سازاهد شما ركند،بلكه،مى�خو
جا آوريد.
تاين،طهارا خاك مالى كنيد،تا پاك شويد.بنابرت رمايد تيمم بگيريد،صورمى�فر

ى است.ت معنواهد،همان پاك شدن از انانيت و طهارند مى�خواقعى� كه خداوو

ى قبلهسمت و سو
جهك شطر المسـجـدل وضيها فـوفلنو لينك قبـلـة تـرحال به كدام سو بايد ايسـتـاد؟«

ى قبله�اى� كها به سون تو ر؛اكنو)٢/١٤٤ه،(بقره»هكم شطرجوا ولوام و حيث ما كنتم فوالحر
ام كن و هر جاى مسجد الحرا به سود رى خودانيم.پس،رود باشى� باز مى�گراز آن خشنو

دانيد.ى آن بگرا به سود رى خوباشيد،رو
ى از خـدا درمزمين،رى كعبه ايستاد.كعبـه در زمان حق اين است كه بايد بـه سـوفر

ن)،كنار مكه بريده�اند،وبى هيچه(عجـوجهان است.قطعه�ها�ى سنگ سياهى كه از كو
ئينى بر هم نهاده�اند.هنر تكنيكى و تز

ى او جهت مى�گيريم.اين است كه ما درخدا،مطلق است و اين ماهستيم كه به سو
د،تمامى�جهات شش تاست و تنها شكلى كه ايند جهت ندارجهت كعبه ايم و كعبه،خو
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د،مكعب است.مكعب،يعنى،همه جهات و در عـيـند جمع دارا در خـوشش جهت ر
؛به هـر)٢/١١٥ه،(بقرجه الله»ا فثـم ولواينما تـومز عينى آن،كعبه اسـت!«حال بى جهتـى.ر

ن كعبه،به هر سمتى رو كنى،رو به اوست.و اين است،كه در دروى اوسو رو كنيد،سو
ى.هر شكلى،جز كعبه يا رون كعبه،به هر سمتى رو كنى،رو به او دارى.و در بيرودار

مينب.يا به زق كشيده است يا رو به غـرى مشرب.يا به سوبه شمال است يا رو به جنـو
ا كه خـدا در هـمـه جـامايل است يـا بـه آسـمـان.و كـعـبـه رو بـه هـمـه چـيـز اسـت،چـر

ب ود،ايمان عشق و نماز كه هر صبح،ظهر و عصر،مـغـرجـوهست.كعبه،اين قبلـه و
گ مان و حيات مان،رو به او است.نشانى است كهى او،نماز مى�بريم.مرشام ـ به سو

ا به تو مى�نمايد.د.و تنها،يك عالمت است كه جهت ره گم نشور
فته�ايم.با اذان و اقامه به استقبال نـمـازگرارى او در آستانه نماز قراينك،رو به سـوو

د.ده و مهيا مى�شوا پيدا كرد به متن نماز رار استعداد وروگزمى�رويم.اين جاست كه نماز
ا نماز با تكبيـر؟چرا تكبيـرد؛چراجب نماز آغاز مى�شـوسپس،با گفتن تكبير مـتـن و

اهداى غير خدا نـخـوگى برد كه بـزرم مى�شود؟معلـوافتتاح شده و با تكبير خـتـم مـى�شـو
دگارف،همين است.تكبير پرورلين و آخرين حرد كه اول هشدار داده مى�شود.گويا از اوبو

ست ول و االخر.هم مبدا است و هم غايت.همه چيز از اوو اعتالى كلمه الله.هو االو
سا كه رو به قبله ايستاده و نغمـهى،يك انسان پاراهد شد.آردر نهايت نيز به او ختم خـو

صفىد مى�گويد:با خالق يكتا روبه رو هستى!با كسـى كـه از هـر ونماز سر�داده، با خـو
ابرچك،در برفتن بى�نهايت كوار گرى،نماز،قرتر.به تعبيرى براتر است و از هر تصويرفر

گ است.يك بى�نهايت بزر
ابر بى�نـيـازدى،با بى�نهايت نيـاز در بـرجـوفتن مـوار گرت ديگر،نمـاز،قـرو به عبـار

دم،شما همگى؛اى مر)٣٥/١٥(فاطر،»اء الى الله و الله هو الغنى الحميدانتم الفقرمطلق.«
نه سپاس و ستايش است.منديد،در حالى كه خدا بى نياز و شايسته هر گوبه خدا نياز

ه حمـداندن سورع به خودب ايستاده است،شـروار،در حالى كه مـوآن گاه نماز گـز
ا؟ا ايستادن؟و انتخاب حمد چرح است؛چرال مطرمى�كند.باز در اين جا،اين سئو

عـى ادب ود نوكت،خون حرجه به يك سو و سر به زير انداختن بـدوايستادن،با تـو
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آن؟ا قراضع است.اما چراز توع و ابرام است.خضواحتر
كت� كه از شايسته ترين شعائر اسالمى است مقدس�تـريـنار است در اين حـراوسز
آن به شمار مى�آيد.ه قره حمد،كه عصارد،آن هم سورگزيده شوسخن بر

آن».و جابر بن عبداللهانيم،كه«الحمد ام القرمى�خـو(ص)مدر حديثى،از پيامبر اكر
لهاة انزد:«اال اعلمك افضل سورموبه او فر(ص)سيد و پيامبرر(ص)ى،خدمت پيامبرانصار

ل الله!علمنيها،فعلمه الحمد،امسوالله فى كتابه؟فقال له جابر،بلى!بابى انت و امى� يا ر
ى!ده� به تو تعليم كنم؟جابر گفت:آرل كرا كه در كتابش نازه اى رترين سورالكتاب»؛آيا بر

ا� كه ام الكتاب است� بهه حمد رسور(ص)م به فدايت باد!به من تعليم كن.پيامبرپدر و مادر
گ.دى است مگر مره،شفاى هر درد اين سورسپس افزو٧خت.او آمو

اة و ال فى االنجيـل و الارل الله فى التوالذى نفسى بيده ما انزد:«ومـوو نيز پيامبر فر
ست،آن مثلها،هى ام»؛قسم به كسى كـه جـان مـن بـه دسـت اوفى الزبور و الفى الـقـر

لا نازه رآن،مثل اين سورات و نه در انجيل و نه در زبور و نه حتى در قرند،نه در تورخداو
ده است،و اين،ام الكتاب است.نكر

اند،احساس مى�كند،كه بـرا مى�خوه رگاه و بيدار دل،هنگامى�كه اين سـورانسان آ
حانيت و معنويت،لحظه بهده و در عالم رود كرفته و به آسمان صعوار گرشتگان قربال فر

د.ديك�تر مى�شولحظه به خدا نز
فى شده و درمعر(ص)گ،به پيامبرهبت بزران يك موه حمد به عنوآن،سوردر آيات قر

آنلقد آتيناك سبعا من المثانى و القرومايد:«فته است،آن جا كه مى�فرار گرآن،قرابر كل قربر
ل شده� داديم.همه حمد� كه هفت آيه است و دو بار ناز؛ما به تو سور)٥/٨٧(حجر،العظيم»
گ بخشيديم.آن بزرچنين قر

هل دوبارفته است.نزوار گره حمد قرابر سورآن،با تمام عظمتش،در بردر اين جا قر
منانن،در حديثى از امير مـوق العاده آن است.همين مضمـوآن نيز،به دليل اهميت فـو

 بفاتحةّد االمتنان عليد:«ان الله تعالى افرمونقل شده است،كه فر(ص)،از پيامبر(ع)على
نـدش».خداوف كنوز العرآن العظيم و ان فاتحة الكتـاب اشـراء القرالكتاب و جعلها بـاز

ار دادهآن عظيم قرابر قرا در بره حمد،بر من منت نهـاده و آن رگ،به خاطر دادن سوربزر
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ش خداست.ش�ترين ذخائر گنج�ها�ى عره حمد با ارزاست.سور
با ابن عباس،جلسه بحث(ع)ت علىآنى همين بس كه حضرش اين بخش قردر ارز

هسيد،از تفسير اين سورى داشته و تا به صبح ادامه مى�يابد.آن گاه ابن عباس پرو تفسير
دند:ما هنوز در نقطه باى بسم الله هستيم!موت فرغ شديم؟حضرفار

ه حمدائت سـورع ايستاده،به قـرار،در حالى كه در كمال خـشـوگزدر اين جا نمـاز
همجد آفرين است ود و با نام زيبا و دلنشين خدا،آغاز مى�كند.او هم نامـش ودازمى�پر

امش مى�بخشد.دل�ها� از نامش در تپش افتاده وا آرش داده و دل رازا نوش جان ريادش گو
.)٨/٢(انفـال،»جلت قلوبهـمالذين اذا ذكر الـلـه وه در مى�آيد:«اندام�ها� از كالمش بـه لـرز

دهم وثم تلين جلوند.يا«قتى به ياد خدا مى�افتند،قلبهاى شان خاشع مى�شوكسانى كه و
د.جه خدا مى�شوم و متون و درو ن شان نر؛سپس برو)٣٩/٢٣مر،(ز»قلوبهم الى ذكر الله

ترين نام است�د� كه عزيزا با نام خوه و كالمـى�ره حمد و هر سورخداى تعالى،سور
د كه دردب كند و جهت بخشد و نيز بيامـوزا به آن ادب،مود رده،تا بندگان خـوآغاز كر

ى آغاز كند،تا عملشا با نام وده و آن همه رعايت نموا رهايش،اين ادب راعمال و گفتار
جهت الهى يابد.

ضاى خداام و راى احترده:اگر،عملى برمود فرخداى تعالى،در چند جا از كالم خو
ا»مى�كند.ا«هباء منثورد و خدا آن راهد بود،باطل و بى اثر خوانجام نشو

ام او ود و در نتيجه،هر چه به احترجه كريم او بقا ندارى جز وده:هيچ چيزمونيز فر ���و
ن،او فنا ناپذير استد،باقى مى�ماند.چوست شوجه كريمش انجام شده و به نام او درو

٨ند از آن امر نصيب داشته باشد.د كه خداوى از امور از بقا،آن مقدار نصيب دارو هر امر

هيافت آيات الهىجه مى�باشد،اين است كه در رآن چه در اين بخش از كالم در خور تو
ى زيبا و باقى است كـه بـه نـام،ست.پس،نمـازضاى اودر بقا و زيبايى عمـل،يـاد و ر

د.ضاى او انجام گيرام،ياد و راحتر
ده و از�حمت ياد نموا با صفت رديم.بنده،خداى سبحان رى نماز باز مى�گربه سو
ستش،تنها سر بـهده و اعالم مى�كند كـه در پـران تنها كار ساز قيامت يـاد كـراو،به عنـو

ها مى�شناسم.نخست،به جهان بينى اشـارسجده تو مى�سايم و در استعانت،تنها تـو ر
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حمان،خالق ديان و مالك دين.آن گاهحيم و رد به خداى رايش خومى�كند،به كيفيت گر
سايان و شايستگان مى�طلبد،نهاه پارد،را داراط مستقيم رشاد،در صرتمناى هدايت و ار

ا.اهان و مغضوبان راه گمرر
مندمان�ها�ى پيشين بيش�تر است و يك ايمان نيروه نسبت به زنياز به هدايت،امروز

اند،هويتار در طريق مستقيم،نياز است تا انسان بتوو شناخت عميق و گام�ها�ى استو
اف�ها�ى شديد امروز حفظ كند.شتى�ها� و انحرا در مقابل زانسانى الهى خويش ر

ـ الهىاط پارى چند بار،تمناى هدايت به صرمسلمانان،روز سايانى� كه هويتى انسانى� 
ائتار به قرگزند.آن گاه نمازگيرارهدايت يافتگان قراهند تا در طريق مى خوده وند،نمودار

د.گويا ايستادن اگر چه اداىع و سجده مـى�روكوداخته و سپس،به رآن پره اى از قرسور
عام و ادب در ساخت كبريايى حق است،اما كافى نيست و بايد بيش از اين خضـواحتر

ا مى�شكند و درد رده و اين بار،خـوا بيش تر نمونش رع و كرخضوجه د.از اين رو،دركر
٩»؛ساطهمن على� اوحانود«ع خم ميشوكواى رابر خداى با عظمت تعظيم مى�كند.آن گاه بربر

سبحان ربى العظيم وا خم مى�كنند.با ذكر شري`«ع،قدشان ركواى ردر پيشگاه الهى بر
ند.دازدگار خويش مى�پر»؛به تسبيح و ستايش پروربحمده

ار نيافته.بيش از ايـناضى نگشته و قلبش قـراما،هنوز كافى نيست.هنوز انسـان ر
اى خداى مهربان و خالق عزيز و با عظمتانم براتر از اين نيز مى�توهم ممكن است؟فر

ا مى�شكند و سر بهد رد؟اين بار،بيش از پيش خـوع كنم؟ديگر چه بايد كـرخويش خضو
دگار است.ابر پرورتنى يك انسان در برتبه فروخاك مى�سايد.اين عالى ترين و زيباترين مر

د.آن گاه با ذكر شري`:«سبحـانديك�تر مى�شود مى�آيد وبه خدا نزقدم به قدم فرو
ار داده،تسبيح و ثناع قرتبه خضوا در اعلى مرربى االعلى و بحمده»،در حالى كه جسم ر

د،اى سجـوبر١٠»؛اف اقدامهـمكبهم و اطـراكفـهـم و رن لجباههـم ومفتـر شـومى�گويـد:«
انند.مين مى�گسترى زا بروانگشتان قدم�ها�ى شان رها و سرانوپيشانى�ها� و ك`�ها� و ز

د:موفر(ع)على
حارائم الجواضعا و التصاق كـراب توه بالترجولما فى ذلك من تعفير عناق الـو و

كات،شمه اى در فلسفه نماز،ز(ع)ت علىپس از آن كه حضر١١ا.ض تصاغرباالر
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د؟موا تشريع�فرا خداى سبحان،نماز ره سخن گفت،ادامه مى�دهد،كه چرو روز
اضع گشته و بـرا به خاك ساييدن،سبـب تـوه�ها�ى نيكـو راز آن جهت،كه چهـر

اهد داشت.ا به دنبال خوتنى و افتادگى رائم اعضاى بدن،فروفتن كرار گرمين قرز
هيدن از كبـر وع و رع و خشوح و جان نماز،خضواهيم ديد،كه رودر نگاه كلى خو

د:مـوكه�فر(س)اى اطهـرهرنان مسلمـان،زى زت الگومز اشـارمنيت است.و اين اسـت ر
اى شما،جهت تنزيه از كبرا برند نماز رخداو١٢ة تنزيها لكم من الكبر»؛«جعل الله الصلو

ار داد.قر
سد.او،از همه بنـد واج انسانى مـى�رد و به معرد جدا مى�شـوآدمى�در نماز،از خـو

د.دى الهى مى�شوجواپا وت خيز مى�گسلد و سرندهاى اسارپيو
ا؟گويا اين عالى�ترينار چرد؟تكرع دو بار انجام مى�شوكوكت بر خالف را،اين حرچر

اد و بار ديگر،اين عمل رخيزار بايد برگزده و نمازاى خدا،يك بار كافى نبوع برع خضونو
ار كند.تكر

دند:تاويله:موال شد.ايشان فـرد علت سجده سئو،در مـور(ع)ت علىاز حضر
جتنا و السجدةأسك و منها اخرفع رض ـ� و راللهم انك منها خلقتنا»يعنى من االر

تاويلش١٣ى؛ة اخرجنا تاراسك من الثانيه و منها تخرفع رالثانيه و اليها تعيدنا و ر
ج ساختى و بار ديگرا از خاك آفريدى و از خاك خارندا،ما رچنين است:خدو

اهى ساخت.ج خودانده،باز هم از خاك خارگربه خاك باز
ع است.باح و زبان،در حال تشكر و خضوارار با مثلث قلب و جوگزپيداست كه نماز

»و با زبانش كـهكعا سجـدار».و با اندامـش:«نالذين هم فى صالتهم خـاشـعـوقلبـش:«
».سبحان ربى العظيم و بحمـده«

ار نياز است.هرندگى،تكراى تربيت و سازال بر؟اصوكعتى ديگرا بار ديگر و رحال چر
ار،اثر يك عمل بيش�تر گشته واين،با تكرد.بنابرا داردش رنوبت از عمل،اثر خاص خو

اهد شد.از حالت به عادت و ملكه مبدل خو
ديد�ها�،گ�بينى�ها�،ترد بزراهى�ها� و خود خوستى است،كه خوار حق و حق پراين تكر

ا مى�شكند.ت�ها� ربت�ها� و اسار
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اهى دادهگـوسالت پيامبـرحدانيت خـدا و رد به نماز بـه وا شهادتين؟پيـش از وروچر
د،تاح مى�شوسالت مطرحدانيت و رشده، يك بار ديگر در پايان نماز،مساله شهادت به و

هاند.د به طور كلى برك آلواز انديشه�ها�ى شرا ار رگزنماز
ندخداو١٤؛(ص)ك و تعالى ان ال ينسيهم امر محمداد الله تبارد:ارموفر(ع)امام صادق

د.ش نشواموفرص)ده است كه امر محمد(اده كرك و تعالى،ارتبار
قه�افكنانه،شش�ها�ى� تفرد.هنوز،كوده بودى،در صدر اسالم سايه گسترفضاى مه آلو

افىايش�ها�ى انحرسياه،گرج�ها�ى تبليغى انه،موتعصب�ها�ى كور،سمپاشى�ها�ى كينه�توز
نههنوز به گو(ص)مسالت نبى اكـرد داشت.مساله رجوهاى جاهالنه وفتارد و رك آلوو شر

ظ` به نمازد.در چنان فضايى مسلمان،مـوفته بوفاى دل�ها� جاى نگـرشايسته�اى در ژر
ج ازآستانه خرود به نماز و چه در ظ` به اداى شهادتين.چه در آستانه ورود و مومى�شو

سالت است.حدانيت و رگاه احديت،شهادت به وج به بارد و خرونماز.گويى سر در ورو
ها،هم چنان كه دربارتاكيد،شده است.زير(ص)مديت نبى اكرى مساله بندگى و عبورو

نهگو،نيز نفى هر(ص)لسوت ره حضرنه همتايى نياز است دربارذات احديت،نفى هر گو
،به تدريج در(ص)مهيت و ربوبيت نبى اكرم است،تا مبادا مساله الوى الزاق و زياده رواغر

ًى بعبده ليالسبحان الذى اسرانيم:«اء نيز،چنين مى�خوه اسرذهن�ها� نقش بندد.در سور
.)١٧/١اء،(اسر»ام الى المسجد االقصى…من المسجد الحر

ع پيچيدهضوح شده است.مبادا مومطر(ص)مديت نبى اكرپيش از هر چيز،مساله عبو
ا پيشاق رمينه غلـو و اغـر،ز(ص)ل اللـهسوه رق العاده�اى است دربـاراج� كه امر خـارمعـر
،اين تجربه تلخ مشاهده شد.(ع)ت عيسىه حضرد.هم چنان كه دربارآور

سالت ذكر شده است.يعنى،پيشله»(عبده)،پيش از رسواشهدا ان محمد ا عبده و ر«
ديتش باشيد.سالتش شهادت دهيد،بايد معتقد و شاهد بر عبواهيد،به راز آن كه شما بخو

،بر(ص)د و سالم خويش،بر پيامبر عظيم الشان اسالمار با نثار دروگزدر اين جا،نماز
اب دريافت مى�كند:«السالم عليكمپايان جوستاده و در صلحا و شايستگان نيز،سالم فر

كاته».حمة الله و برو ر
ا با خدافانى خويش رار،هنوز حاضر نيست،مجلس انس و محفل عرگزويى نمازگ

اد كه مرد منان دارگاه ايـزى،به درد.سجده شكـرك كند،نيايشى ديگر،از سر مى�گـيـرتر



٦٦شمار!  ١٧جلوه�هاى زيبا شناختى مناز در…

شقى در آغون معشـوا كه هم چونه،نمـاز رفيق عبادت بخشيدى.و بديـن گـوالهام و تـو
د.ج مى�شوده� و از محفل نماز خارقه نمود لحظاتى چند با دعا و نيايش بدركشيده�بو

ىنتيجه�گير
ن،ار مى�دهد.چوحيد قرك و توا در كشاكش ابليس و خدا،شرندگى،ما رسازو كار ز

اى مااه و جهت برده�ايم،را معطر به عطر ذكر خدا كرح و جان رل روز روچندين بار در طو
تىا هويت انسانى ملكوديت است كه ما رديد نداريم كه خدا و عبود.ديگر ترشن مى�شورو

اهد،ده و مى�خواده كراى بنده�اش ارند متعال برمى�بخشد.اين،همان هدفى است كه خداو
ار دهد.مين قرى زد در روا جانشين خواز اين طريق،او ر

ه:عصار
ند.ده مى�شودود نماز از دل ز.هاله�ها�ى غفلت،با سرو١
د.ه مى�سازت،پاكيزك و شهوا از پليدى�ها�ى شر.نماز،قلب انسان ر٢
.نماز،تجديد عهد با خداست.٣
ا شادى و نشاط مى�بخشد.ح است و جان رش رو.نماز،ورز٤
گز لذت�ها�ى مادى،بهنه�اى كه هردار است؛به گوخوره اى بر.ياد خدا،از لذت ويژ٥

سد.پاى آن نمى�ر
د.ه به استقبال نماز مى�روار،با بدن پاكيزگز.نماز٦
د.ب مى�شوآمد متن نماز،محسول،و اقامه،پيش در.اذان،اذن دخو٧
حيدى است.ش و عظمت اين شعار توع و ختم نماز،با تكبير،نشانه ارز.شرو٨
ابر بى نياز مطلق است.دى با بى نهايت نياز،در برجوفتن موار گر.نماز،قر٩

د.آن،به شمار مى�روح قره و روه حمد،اساس،عصار.سور١٠
ام بخش دلهاست..ياد خداى سبحان،آر١١
ع تشكيل مى�دهد.ع و خشوا،خضوح و جان نماز ر.رو١٢
د.اضع مى�سازا متود،انسان رسجوع وكو.ر١٣
ا،به انجـامح ـ رارن شكرـ با قلب،زبان و جـوناگـواتب گو.انسان،در نماز،مـر١٤

ساند.مى�ر
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ندگى است.ار در نماز،تربيت و سازمز تكر.ر١٥
لد،تا در طوى مى�شوامش شب،انسان دچار غفلت كم�تراب و آرل خو.در طو١٦

كعت�ها� در همين نكته باشد.مز شمار رندگى.و شايد رغاى زروز و غو
عع و سجده،به خضـوكوگانه،ايستاده و نشسته و،رار در حاالت چهارگز.نماز١٧

د تمرينى استستد.اين،خواج مى�فرا به معرح و جانش رداخته و رودر پيشگاه احديت پر
ند).شا آنان كه دائم در نمازاى انسان،كه در هر حال به ياد خدا باشد.(خوبر

د.ى در ضمير باطن،به جاى مى�گذارثراب،نقش مو.تلقين پيش از خو١٨
هاند.د مى�رك آلوسه ها�ى شرسوا از وحدانيت خدا،قلب ر.شهادت مستمر به و١٩
ندهه�ها� زا،در خاطرو طاعتش ر(ص)مسته ياد نبى اكرسالت،پيو.شهادت مستمر به ر٢٠
د.مى�ساز

گذار نشده است.ك،از هيچ تأكيدى فروار از شر.در احتز٢١
ح است،كهديت»مطر،پيش از هر چيز مساله«عبو(ص)مه شخصيت نبى اكر.دربار٢٢
ى پيش آيد.وّاق و غلمبادا اغر
ده و گويا بدين كيفيـت،بـا نـمـازار،پايان بخش نمـاز بـوگزد و سالم نمـاز.درو٢٣

خداحافظى مى�كند.
د و نيز،با نيايشـىاز مى�روت،اذان و اذكار به پيشـوضو و طهارار،بـا وگز.نماز٢٤

قـه مى�كند.ا بدرديگر،نماز ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/١ى، اقدى،مـحـمـد بـن عـمـر،كـتـاب الـمـغـاز.و١
،١٣٦٥ع كافى، ب كلينى،فـرو.محمد بن يعقـو٣٩٨

٢٧٠، ص ١ج
ايعق)محمد بن على،علـل الـشـر.قمى�(شيـخ صـدو٢

٣١٧.
ق)محمد بن على بن بابـويـه،مـنقمى�(شيـخ صـدو.٣

ه الفقيه.اليحضر
.٨٤/٢٥٨ارمجلسى،محمد باقر،بحار االنو.٤
/٣ات و تنبيهاتابن سينا،حسين بن عبدالله،اشـار.٥

٣٣٦.

سائل.ابن سينا،حسين بن عبدالله،ر.٦
.١/٣نهى،ناصر،تفسير نموازم شيرمكار.٧
انعالمه طباطبائى،سيد محمد حسين، تفسير� المـيـز.٨
١/٢٥.
.١٨٤،نهج البالغه خ(ع)امام على.٩

.همان.١٠
.١٩٢.همان،خ ١١
.١/١٣٤سى،احمد بن على،االحتجاجطبر.١٢
.٣٣٦.همان/١٣
.٣١٧.همان/١٤




