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  حکمت و معناي نماز
   قسمت دوم -زادهکاك احمد مفتی

ــه فارســی ترجمــه   ( ــوار پیــاده شــده ســپس ب مــتن حاضــر از روي ن
  )شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اما این انسانی کـه مـورد بحـث قـرار گرفـت در هـر           
اي کـــه مـــشغول باشـــد همیـــشه در معـــرض زمینـــه

  .فشارهاي گوناگون جهت نیل به بدي قرار دارد
زرگ همیــشه در معــرض تــالش و   انــسانهاي بــ 

ــشه ــت  نق ــمنان حــق و حقیق ــافران(ي دش ــستند، 1)ک  ه
ــسانهاي    ــردن ان ــدر ب ــراي از راه ب ــن دشــمنان حــق ب ای

ــزرگ از روش ــد شــکنجه،  ب ــی مانن ــدانهــاي مختلف ، زن
  .کنندي ثروت و مقام استفاده میتبعید و وعده

ــوم مــردم هــم   ــراي عم دشــمنان حــق و حقیقــت ب
کننـد کـه بـا تزویـر       و سـعی مـی     اي دارنـد  ي ویژه برنامه

و توجیهــات مختلــف مــردم را گــول زده و آنهــا را از راه  
دانـیم کـه آگـاهی و    به عنوان مثـال همـه مـی    . بدر ببرند 

                                                
کنند حـق و حقیقـت را    کافران کسانی هستند که تالش می      - 1

بپوشانند و مردم را سرگردان کنند بطوریکه مردم در میان لجن           
ال کننـد کـه حیـات واقعـی و        و کثافت زنـدگی کـرده امـا خیـ         

 ایـن تـالش و کوشـش اسـت و         ،اصل کفر . صحیح همان است  
 .گویندکافر به این نوع از انسانها می

علم خداونـد در مـورد احـوال و اوضـاع انـسانها از همـه                
تـوان پـذیرفت کـه یـک نفـر          کس بیـشتر اسـت و نمـی       

 کنـد   بین بنده و خـدا واسـطه شـده و خداونـد را متوجـه              
ــالن ــه ف ــه الکرســی  . کــس را ببخــشدک ــا آی ــد ب خداون

ي خـدا   آیـا چـه کـسی بـه انـدازه         : کند که مان می متوجه
ــیش او      ــسانها را پ ــوال ان ــه اح ــت ک ــر اس ــیم و خبی عل

ــا مــی  ــد؟ ام ــدهتوضــیح ده ــیم کــه ع اي از ســادگی بین
کننـد در   مردم سوء اسـتفاده کـرده و آنهـا را غـارت مـی             

ــی    ــده م ــردم وع ــه م ــوض ب ــد کــ ع ــت و دهن ه قیام
ــه   ــراي رســیدن ب ــه دســت آنهاســت و ب سرنوشتــشان ب
این اهداف با عبـارات مزورانـه مـردم را گـول مـی زننـد                

ــه ــد    : ک ــته باش ــار داش ــاهی ک ــا پادش ــسی ب ــر ک ــا اگ آی
رود یــا کــسی را واســطه خــودش مــستقیم پــیش او مــی

کرده که مشکل او را بـه پادشـاه بگویـد؟ آخـر ایـن چـه                 
دانیـد کـه پادشـاه از    شیطنت و خیانتی اسـت، مگـر نمـی       

ــطه     ــخص واس ــدارد و ش ــر ن ــخخص خب ــوال آن ش اح
ــی ــوالً م ــب داده و   اص ــم فری ــاه را ه ــی پادش ــد حت توان

ــور      ــم همینط ــد ه ــا خداون ــد؟ آی ــه کن ــایق را وارون حق
است؟ و اگر کـسی بخواهـد ایـن حقـایق را بـراي مـردم           

شـان در خطـر     بیان کند آنهائی کـه منـابع پـست مـادي          
زننـد در   مـردم را گـول مـی      است و بـا عبـارات مختلـف         

  .کنندمقابلش ایستاده و برایش مانع ایجاد می
ــاتی دیگــر در هــر نــوع زنــدگی و در هــر       از جه
ــه     ــد ک ــود دارن ــاتی وج ــل و موجب ــطحی از آن، عوام س
قادرند انـسان را از راه خیـر بـه در کننـد مـثالً یـک نفـر             

آمـوزان،  معلم که قاعدتاً بایـد بـا پـرورش صـحیح دانـش       
ــا ــا را چن ــم و    آنه ــل ظل ــاً اه ــه اساس ــد ک ــت کن ن تربی

تبعیض نباشـند؛ اگـر سـاخت روان چنـین معلمـی سـالم              
نباشـد ممکــن اســت تحــت تــأثیر گرفتاریهــاي مختلــف  

آمـــوزان زنـــدگی خیانـــت کـــرده و در تربیـــت دانـــش
کوتاهی کند و یا کارمنـدي نـسبت بـه اربـاب رجـوعش               

قید بوده و بـه کـار آنهـا اهمیـت ندهـد و یـا هـرکس         بی
ر هــر کــاري کــه بــه آن مــشغول اســت وظیفــه دیگــر د

ــد     ــصان کن ــت و نق ــداده و در آن خیان ــام ن ــود را انج خ
پــس همیــشه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انــسانها بــه 

پـس  ) البتـه بـا درجـات مختلـف    (بدي گرایش پیدا کننـد   

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 
 
 
 

 

34 
 

  ..1010    شمارهشماره&&  راه ما راه ما 
 

بنـابراین بایــد بعـد از آگــاهی دادن بــه انـسانها بــه فکــر    
  .پرورش روحی آنها نیز بود

ه جهــت پــرورش روحــی انــسانها قــرار اي کــبرنامــه
اول ثابــت و همیــشگی : داده شــده اســت دو نــوع اســت

ــه ــی و دوم برنام ــت و مقطع ــاي غیرثاب ــه. ه ــاي برنام ه
و جمعـی  ) مثـل نمـاز و روزه  (ثابت بـه دو شـکل فـردي         

. شــودتقــسیم مــی) ماننــد جهــاد(
ــه ــی برنام ــت و مقطع هــاي غیرثاب

هــم ماننــد حــج و زکــات هــستند 
نــائی مــالی  کــه در صــورت توا 

براي فـرد مطـرح هـستند در کـل          
ــه ــن برنام ــسانهاي  ای ــراي ان ــا ب ه

  .اندمکلف همیشه مطرح
هـاي پرورشـی ثابـت      ي برنامـه  نماز و روزه از دسـته     

 چـه بـه صـورت فـردي و یـا بـه            -اند نماز را  و همیشگی 
 حتمـاً بایـد بجـا آورد کـه البتـه تفـاوت اثرشـان            -جمعی

ضــیح خــواهم بــسیار اســت کــه در جــاي خــود آن را تو 
     .داد

ــراي اینکــه       ــی اســت ب ــم در واقــع تمرین روزه ه
شخص توانائی آن را پیـدا کنـد کـه در مقابـل آرزوهـا و                

ــته ــسانی خواس ــاي نف ــم در  ه ــد، آن ه ــت کن اش مقاوم
شرایطی کـه هـیچ مـانع و فـشاري در مقابـل او نیـست                
ــناخت و     ــان و ش ــاطر ایم ــه خ ــط ب ــرد فق ــساك ف و ام

چـرا؟ چـون کـه      . آگاهی اسـت کـه بدسـت آورده اسـت         
ه توانــست در مقابـــل  اگــر در زمـــان آســایش و رفـــا  

ــته ــسمانی خواس ــاي ج ــع   ه ــد در موق ــت کن اش مقاوم
فشار طمع، فـشار ظـالم و یـا هـر نـوع فـشار               (فشار هم   

هـاي نفـسانی را پیـدا       توانائی مقابله بـا خواسـته     ) دیگري
ــرد ــد ک ــام   . خواه ــائی انج ــاره توان ــه یکب ــسان ب ــرا ان زی

کارهــاي بــزرگ را نــدارد و حرکــت بــه ســوي کارهــاي 
ــا مــادي. یجی باشــدبــزرگ بایــد تــدر گراهــا انــسان را ب

کننـد امـا ایـن تمرینـی کـه گفتـیم            حیوانات مقایسه مـی   
تـوان انتظـار داشـته      براي حیوانات مطرح نیـست و نمـی       

باشیم کـه اگـر حیـوانی تـشنه باشـد و آب هـم در کنـار               
  .او باشد از آن نخورد

  اما فایده و حکمت نماز چیست؟

ــه  ــاز برنام ــشاءا  نم ــه ان ــت ک ــصل اس ــه اي مف هللا ب
مطـالبی کـه انـسان      . پـردازیم تدریج بـه معنـاي آن مـی       

ــا خــداي خــود مرتبــاً تکــرار مــی بوســیله کنــد ي نمــاز ب
ــا معــارف و آگــاهی هــائی کــه عنــوان کــردیم، همــراه ب

ــدریج شخــصیت او را   ــه ت ــرده و ب ــه پــیش ب انــسان را ب
هـائی کـه بدسـت آورده،    زیـرا بـا آگـاهی   . کندتکمیل می 

-نـده داند کـه هـستی آفرین     می
اي دارد و نظـــــم آن بــــــه  
صـورت اتفـاقی شـکل نگرفتـه     
اســــت و او هــــم بــــصورت 
ــستی   ــن هـ ــصادفی وارد ایـ تـ
نــشده اســت و از طــرف دیگــر 
هم متوجـه شـده اسـت کـه از          
طرف خداوند برنامـه و قـانونی بـراي حـسابرسی انـسان             
گذاشته شده است کـه اگـر خـوبی و نیکـی کـرده باشـد               

معرفــت، و پــس از ایــن  . جــزاي آن را خواهــد دیــد  
اي بـراي او تنظـیم شـده کـه مرتبـاً روان خـودش           برنامه

هـایش پـرورش کنـد و آن برنامـه          را متناسب بـا دانـسته     
  .نماز است

  

در واقع نمـاز ارتبـاط و اتـصال انـسان را بـا خداونـد                
ــی ــی م ــددائم ــه. کن ــت و عالق ــد محب ــه خداون اش را ب

سـازد کـه همـراه بـا محبـوب      بیشتر کرده و ملزمش مـی     
میــشه در فکــر او باشــد و در تمــامی اعمــال و بــوده و ه

ــرده      ــین ک ــرایش تعی ــه او ب ــد ک ــه باش ــارش آنگون گفت
ــت ــرم و    . اس ــاقتی گ ــسی رف ــا ک ــسان ب ــه ان ــانی ک زم

صمیمانه داشـته باشـد تـا وقتـی کـه در حـضور اوسـت                
کنـد امـا زمـانی کـه از او     بیشتر مراعات خـاطرش را مـی      

ــتش     ــزان محب ــدریج از می ــه ت ــال دارد ب ــد احتم دور ش
انـسان بـه دلیـل تکـرار     . سبت به آن فـرد کاسـته شـود        ن

اش بـا خداونـد دائمـی اسـت و ایـن دائمـی              نماز، رابطـه  
ي شـود کـه متوجـه شـود کـه در همـه      بودن باعـث مـی    

ي رفتارهـا  ي حـرف زدنهـا و همـه   هـا و همـه   فکر کردن 
ــع اســت  ــد از او مطل ــان  . خداون ــضور دائمــی چن ــن ح ای

ــسان ایجــاد مــی  ــهمحبتــی در دل ان ــد ک ــه کن  هرگــز ب
اش پــشت نکــرده و فرمــان او را پــذیرا شــده و محبــوب
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دهـد،عمل کـرده، فکـر کنـد        مطابق آنچه او دسـتور مـی      
  .و حرف بزند

جهــاد چیــست؟ جهــاد هــم 
ــه ــزو برنامـ ــی  جـ ــاي دائمـ هـ

پـــرورش انـــسان اســـت کـــه 
عالوه بر پـرورش خـود انـسان،        

ــسئولیت   ــه اداي م ــشتر ب اش بی
در برابـــر مـــردم بـــه صـــورت 

جهـاد تنهـا    . ازدپـرد مستمر مـی  
فدا کردن جـان یـا انفـاق مـال           
نیــست، بلکــه اینهــا مراحــل    
ــستند   ــاد ه ــال جه اصــلی و کم

تـري از جهـاد     اما مراحـل پـائین    
هـــم همیـــشه بـــراي انـــسان 
مطــرح اســت کــه عبارتــست از 

ــا تــالش  تــالش  بــراي هــدایت انــسانهاي منحــرف و ی
براي دادن آگاهی به مـردم و کمـک بـه آنهـا در مقابلـه                

  .المین و از بین بردن فساد حاکم بر جامعهبا ظلم ظ
ــه   ــه، برنام ــن دو برنام ــی   ای ــستمر و د ائم ــائی م ه

هــا بـراي هــر انـسان مــسلمانی هـستند، بــا ایـن برنامــه    
ــناخت   ــات و شـ ــاهی و معلومـ ــی، آگـ ــصیت روانـ شخـ
ــفات و    ــه و صـ ــل رفتـ ــه تکامـ ــب روبـ ــسان، مرتـ انـ
خـصوصیات و اخالقـش مـزین بـه شـجاعت، فـداکاري،       

  . و راستی خواهد شدسخاوت، صداقت
گیـرد کـه وقتـی داراي هـدف بزرگـی اسـت،            یاد می 

توانـد او  نمـی ) ثـروت، مقـام، تـرس و غیـره    (هیچ عاملی  
آمــوزد کــه را از رســیدن بــه هــدفش بــاز دارد بلکــه مــی

  . داشته باشد1مقاومت و پایداري و صبر
ــا   در نهایــت بایــد گفــت، اول بایــد ضــمیر انــسان ب

ه شـود و سـپس خــصلت   چنـان آگـاهی و دانـشی ســاخت   
و خصوصیات اخالقی بـه وسـیله ي عبـاداتی کـه شـرح              
آن رفــت بــه صــورت مرتــب در درون شــخص مانــدگار 

  .)ادامه دارد. (شود
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اي کـه  پایداري در راه حق است که آن جداست از تعریـف جاهالنـه      
  .براي صبر در جامعه رواج پیدا کرده است
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