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 نماز؛
 
 

 یتمرينی برای زندگی در موازنۀ عدم
  
  

  در آمد 

نماز با معنويت چه رابطه ای دارد و چرا نماز رکن ثابتی برای دينداری 
خوانده شده است؟ چه نسبتی ميان بيان آزادی و انديشه موازنه عدمی، آنگونه که 

ا می توان قرآن و سنت صحيح مطرح می کنند، و برپاداشتن نماز وجود دارد؟ آي
ادعا کرد برپاداشتن نماز و باور به توحيد و اصل موازنه عدمی الزم و ملزوم 
يکديگرند؟ آيا اگر ما دين اسالم را به عنوان بيان آزادی قبول کنيم، معنايش اين 
است که نماز رکن اين بيان است يا اينکه می شود قائل به تفکيک اين دو مقوله 

تفسيری می کوشد پاسخ يا -به روشی تحليلی شد؟ نوشتاری که پيش رو داريد
در گفتار آغازين بحث به . پاسخ هايی برای پرسشهای مذکور جستجو کند

موضوع نماز در قرآن، يعنی متن مرکزی اسالم، و سپس در گفتار دوم، به اين 
می ) ع(موضوع از ديد الگوهای رفتاری پيشوايان دينی به ويژه نزد امام علی 

سوم رابطه نماز و انديشه و عمل بر اصل موازنه عدمی را  در بخش. پردازيم
در بخش واپسين نيز يک گفت و گوی انتقادی که در همين . بررسی خواهيم کرد

زمينه ميان اينجانب و يکی از محققان حوزه مطالعات اسالمی پديد آمده است 
رح شده ابتدا عين نقد ايشان بر مقاله نماز و سپس پاسخ اينجانب مط. خواهد آمد

اميدوارم مجموع بحث به ما کمک کند آنچه را به حق نزديکتر است . است
  . دريابيم
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  بخش اول؛ نماز و مقام خليفة 

و خداوند، داستان آفرينش را برای مالئکه توضيح می دهد و به فرشتگان می 
ٌ     ان ی جاعل  فی "گويد که قصد دارد انسان را بر روی زمين خليفه خود قرار دهد       ّ  

، فرشتگان می پرسند، آيا می خواهی کسی را خليفه گردانی )١" (     ٌ خليفة  االرض 
که در زمين فساد کند و خونها بريزد؟ خداوند به آنها پاسخ می دهد، آنچه را من 

 ) ٢. (می دانم، شما نمی دانيد

ا از آنجا که الزمه خليفة . خداوند انسان را با استعداد خليفة اللهی می آفريند ّ                         ام   
به عنوان يک موهبت عظيم، حفظ آزادی و اختيار است، الزم آمد که هللا بودن، 

خداوند به آدمی اين امکان را بدهد تا اگر خواست راه ستمگری و يا راه تقوا 
پيشگی پيش گيرد و از اين رو آزادانه و با  رنج و تالش خود خليفة هللا شدن را 

، )٣" (ها و تقوی هافالهمها فجور"و خداوند نيز چنين خواسته است؛ . طی کند
گنهکاری و تقوی را به "و يا " استعداد گناهکاری و تقوی را به او بخشيد"پس 

که دو جمله فوق يک مفهوم را می رساند و آن هم داشتن استعداد " او الهام کرد
  .و توانايی برای کسب فجور و يا رسيدن به تقواست

اگون و  بنا به نص خداوند بعد از آفرينش چنان آدمی با استعدادهای گون
آدم را در بهشت سکونت داد و غذای وی را « که ) ع(صريح قرآن و گفتۀ علی 

در آنجا فراهم آورد و او را به آنچه از آن منع فرمود اشارت کرد و آگاه ساخت 
که اگر به آن اقدام کند، در معرض معصيت خدا قرار خواهد گرفت و خود را 

ا آدم . ختدر پيشگاه او به خطر خواهد اندا ّ       ام  به کاری که خدا نهی فرموده ) ع( 
خدا پس از توبه، او را به زمين فرود آورد تا . بود، به اراده و اختيار اقدام کرد

و به سبب او حجت خدای را بر . زمين خدا را به وسيله نسل او آبادان سازد
کره تا در اين آخرين مراتب نزول هستی، در اين )  ۴(» . بندگانش بر پای دارد
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خاکی و با آن استعداد خليفة اللهی شدن، حرکت خود را شروع کند و با آزادی و 
اختيار و تمام کردن حجت خداوند بر او راه جانشين شدن را بپيمايد و يا اينکه 
در همان کره خاکی و در همان سراشيبی نزول و در اسفل سافلين بماند و بجای 

اران  و شقاوتمندان واصل گردد که                      ّ              ّ خليفه خدا شدن، به جهن م ستمکاران، جب  
ما انسان را به « ، )۵" (لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم:"خداوند فرمود

ّ              ثم  رددناه اسفل "، »زيباترين و واالترين صورت در عرصه خلقت آفريديم  
تا اين » باز گردانيديم] اسفل سافلين[سپس او را به فرود فرودين «،) ۶" (سافلين

ستعداد، و يا الهام تقوی و فجور، هر يک از دو راه خليفه شدن يا انسان و با آن ا
 .      ّ               ّ                                                 به جهن م ستمکاران و جب اران در آمدن را با آزادی و اختيار خويش انتخاب کند

بنابر اين، آزادی انسان هم در هبوط او از بهشت بی نيازی خداوندگاری به کره 
اوندست، و يا ماندن خاکی، و سپس صعودش به همان بهشت که ميعاد گاه با خد

در جهنم بغی و ستمکاری است و در اين دو سرنوشت، کسانی که به قله رفيع 
خليفه خدا شدن در زمين صعود می کنند به ايشان پاداش بی پايان تعلق می گيرد 

  و البته چه پاداش و مزدی عظيم تر از خليفه خدا شدن است؟

ده و کردار شايسته کرده ايمان آور" و چنين انسانهائی، کسانی هستند که 
که از جمله صالحترين و شايسته ترين کردارها نيز در قرآن نماز ) ٧." (اند

اگر نماز به "                              ّ    ّ           ان قبلت قبل ما سوی ها و ان رد ت رد  ما سوی ها " است که 
  )٨(درگاه حضرت حق پذيرفته شد، ساير اعمال مقبول خوا

بولی تمامی اعمال انسان نماز از چنان اهميتی برخوردار است که رد و يا ق
نزد خداوند، به رد يا قبولی نماز بستگی دارد و از جمله به خاطر چنان عظمتی 

ملت در ) ٩."(بپا داشتن نماز، همانا که ملت است:" فرمود) ع(است که علی 
يعنی اينکه نماز، خود دين است زيرا کسی که . متون تفسير دينی يعنی دين

ص به وسيلۀ نماز ستايش خداوند را بجای آورد و بمعنای درست کلمه و با اخال
او را مخاطب قرار دهد و بدين گونه در حقيقت، بندۀ خدا، خداوند را مستقيم 
مخاطب قرار می دهد و به توحيد، نبوت، عدالت و معاد که پايه های اصول دين 
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هستند پايبندی  خود را نشان می دهد و از خدا کمک و نيرو می طلبد که به راه 
چنين نماز گزار و بر پا دارندۀ نمازی، فرايند خليفۀ خدا شدن . ستمکاران نرود

: را که تمام دين است می پيمايد، و از همين جا می توان فهيمد چرا امام فرمود
  )١٠"  (است) دين(= نماز ملت"

همچنانکه برای انسان بدون آزمايش و  تمرين و تجربه اندوختن مداوم در  
يابی تمام و کمال به هيچيک از امور زندگی، علوم و يا فنون آزمايشگاه، دست 

                                          ً                              مختلف و حفظ و نگهداری آنها ميسر نيست، طبعا  برای انسان مختار و آزاد و با 
داشتن استعداد فجور و تقوی، خليفۀ خدا شدن نيز بدون وجود آزمايشگاهی که 

آن به محک  انسان هر زمان بتواند، تجربه و اعمال، عملی و نظری خود را در
  . آزمايش بزند، کاری به غايت دشوار است

انسانی که هر لحظه ممکن است در راه خود به مقصد خليفۀ خدا شدن، به راه 
                 ّ                                                  ستمکاری و غی و جب اريت درغلطد و در نتيجه به جهنم ستمکاران واصل شود، 
برايش وجود آزمايشگاهی که در آن بتواند اعمال خود را مورد آزمايش قرار 

و به تصحيح خطاهای خود بپردازد، ضروری است و خداوند اين نياز وی  دهد
از اين نگاه، نماز، . را از راه لطف در قالب نماز، در اختيارش قرار داده است

برای انسان موحدی که توحيد عملی و نظری را پايه و اساس کارش قرار می 
ن برای صعود به قله دهد، بمنزلۀ آزمايشگاه و محل تجربه اندوختن و امتحان داد

  . رفيع انسانيت که همان رسيدن به مقام خليفة اللهی است، می باشد

در اين آزمايشگاه دائمی روزانه است که انسان موحد قادر می گردد، به 
وجود چنين . طور مداوم و پيوسته در جهت تصحيح  اعمال خود بر آيد

های غلط گام نهاد، به او آزمايشگاه و عمل در آن است که هر گاه انسان به راه 
امکان داده می دشود که با درخواست هدايت از او و طلب مغفرت از غفلتها و 

  .ندانم کاريها ، به راه صواب برگردد
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روزانه و پيوسته است زيرا که حفظ هشياری  نماز تمرينی و مراقبه ای 
هيچ انسانی . حضور برای يک زندگی شاد و موفق در هر لحظه الزم است

ور قطع نمی داند که فردائی برايش وجود دارد و يا به عبارت ديگر تا کی از بط
حيات در اين جهان برخوردار است و باز از آنجاکه انسان، به دليل استعدادهای 
مثبت و منفی که اساس آزادی او را بر قرار می سازد، ممکن است هر لحظه از 

كان «ظلوم و جهول است، زمان به راه ناصواب قدم بگذارد، و از طرفی چون 
ظلوم است و اين ستمی است به خود که آگاه به استعداد ). ١١(» ظلوما جهوال

خود نيست  و غافل است که چه می داند و جهول است، نادان است که چه 
اما در صورتی که به تصحيح اعمال خويش . استعداد عظيمی در او نهفته است

زد، احتمال سقوط به جهنم به صورت روزانه و ساعت به ساعت نپردا
پس الزم آمد که در آزمايشگاه . ستمکاران و ظالمان و جباران افزايش می يابد

روزانۀ نماز، عمل و نظر روزانۀ خود را، هر روز چندين مرتبه، مورد 
آزمايش قرار داده و و بدون فوت وقت به تصحيح خطا و اشتباهات خود بپردازد 

خدا را در اولين فرصت روزانه در پيش  و بدين سان راه بازگشت به سوی
گيرد، به جبران مافات بپردازد تا بتواند در خط مستقيم عدالت که همان جهت 

  .خليفة اللهی اوست، خود را ثابت و استوار نگاهدارد

در اهميت نماز و وجود نعمت آزمايشگاه نماز، همين اندازه بس که بيش از 
ذار و برپادارندگان آن و اهميت ويژه آيه از قرآن به وصف نماز و نمازگ ٧۵

اش اختصاص داده شده است و اينها عالوه بر آياتی است که در آن کلمۀ مسجد 
که محل عبادت است و يا بعضی از آيات که در آنها کلمۀ سجده که متظور از آن 
نيز نماز است آمده است، که اگر اينگونه آيات نيز به آنها اضافه شود، شايد 

تی که مستقيم و يا غير مستقيم به امر نماز و جوانب آن پرداخته، مجموعۀ آيا
  . بيش از يکصد آيه خواهد شد

  :با اين توضيح، ادامۀ بحث نماز را در دو قسمت زير دنبال می کنم؛ يکم
   )ع(نماز و اهميت آن از نگاه علی: چگونگی امر نماز در قرآن و دوم
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  چگونگی امر نماز در قرآن: يکم

نکه به توضيح بخشی از امر نماز که در قرآن آمده است بپردازم، به قبل از اي
ذکر اين نکته که متفق القول همۀ مسلمانان است می پردازم که نماز بی سورۀ 

  .حمد نماز نيست و خواندن اين سوره در نماز واجب و ضروری است

ّ        فاتحة الکتاب، سبع مثانی، و ام  الکتاب: سورۀ حمد نامهای مختلفی دارد اين .                             
سوره هم در مکه و هم در مدينه نازل شده است و بنا بر اين هم مکی و هم مدنی 

  .است

در اين سوره که مانند همه قرآن کالم خدای سبحان است، خالق هستی به ما 
بندگان آموزش می دهد که چگونه با زبان حال خويش و به صورت مستقيم با 

نا گوييم و ستايش کنيم و هدايت و خداوند ارتباط برقرار کنيم، او را چگونه ث
                      ً بنابراين، اين سوره اصال  . رستگاری بخواهيم، آنچنان که حق مطلب ادا شود

مخصوص عبادت و ستايش ذات پروردگار يگانه بوسيلۀ بنده و برای زبان حال 
  .بنده نازل شده است

نکتۀ ديگر اينکه اين سوره با همين اختصار، مشتمل بر تمامی اصول دين 
قرآن با آن وسعت بی نظيرش، در اصول و فروع آن، از اخالق، احکام،  .است

عبادات، سياسات و داستانها و بيان تجربه های عبرت آموز، همه و همه به چند 
توحيد، نبوت، عدالت، معاد و هدايت بندگان بسوی آنچه : اصل که آن عبارت از

ن سوره با وجود که مايۀ صالح دنيا و آخرتشان است، بر می گردد که در اي
به عبارت ديگر، همۀ قرآن که . کوتاهی اش  همه اين اصول بيان گرديده است

بيان يک نظام جامع االطراف برای زيستن در آزادی است، بطور فشرده در اين 
ّ  سوره وارد شده است و به اين علت است که از جمله نامهای اين سوره ام                                                                  

  .الکتاب است
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بنام خداوند همه بخشاينده همه مهربان، : "يميکبار سوره را با دقت بخوان
ستايش خدای را که پروردگار جهانيان است، رحمان و رحيم، که مالک روز 

ترا می پرستش می کنيم و از تو ياری می خواهيم، ما را به ] خدايا [ جزاست، 
راه راست هدايت فرمای، راه کسانی که موهبتشان داده ای نه غضب شدگان و 

  )١٢( *نه گمراهان

اگر در مقام مقايسه به نمازی که اساس آن سورۀ حمد است و نماز مسيحيان  
  :توجه کنيم، شايد بهتر به اهميت موضوع پی برده شود

پدرمان آن کسی است که در : "نماز در کليسا اينگونه قرائت می شود
آسمانهاست، نام تو مقدس باد، و فرمانت نافذ، و مشيتت در زمين مجری، 

ی که در آسمانها مجری است، نان ما کفاف ما است، امروز ما را بده، همانطور
و ديگر هيچ، و گناهان ما بيامرز، همانطوری که ما گناهان خويشتن را می 

، . بخشيم ّ   و ما را در بوته آزمايش و امتحان قرار مده، بلکه در عوض از شر                                                            
  )١٣." (شرير نجات ده

  شرحی مختصر بر سوره حمد  

که مسلمانان می گزارند هيچ ذکری مانند سوره حمد مورد  در شکل نمازی
به همين دليل، شرحی مختصر و مفيد در باره اين سوره و . توافق همگان نيست

  .ميزان اهميت آن در نمازهای روزانه الزم به نظر می رسد

مسلمانان چه عالمان و عارفان و چه عموم مردم، هر روز از هر فرقه و      
مرتبه اين سوره را در نمازهای خود قرائت  ١٠شند، حد اقل دسته ای که با

کنند زيرا کسی را شک نيست که رکن اصلی نماز خواندن سورۀ فاتحة   می
                                                    ً            الکتاب است و از اين رو نماز بدون خواندن اين سوره اصال  نماز محسوب 

  . شود نمی
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قرآن می اين سوره را به نوعی مفتاح . است الکتاب  ُ ّ ا م  نام ديگر سوره حمد، 
دانند زيرا به موجزترين شکل، دربردارنده اصول اساسی دين است که قرآن در 

خود «:گويد می حسن بصری. ها است تفصيل سوره های ديگرش بيان  کننده آن
: گويد ، امام فخر الدين می»الکتاب گرد آورد او علوم قرآن را در سوره فاتحة

لهيات، و معاد، و نبوتها، و اثبات ا: مقصود از تمام قرآن تقرير چهار امر است«
نفی جبر را ...) اياك نعبد و اياك نستعين(و ... .قضا و قدر برای خداوند متعال، 

علم اصول و سه علم ديگر که پايه دين «     ّ                   و طي بی هم بر آن است که » رساند می
های  ديگر مفسران هم با توضيح. »اند است  در سورۀ فاتحة الکتاب جمع آمده

  .اند در بيان توضيح سوره فاتحه همين واقعيت را باز گفته گوناگون

اند، اين است که سورۀ  ولی آنچه را توجه نکرده و يا کمتر کرده    
الکتاب به عنوان مفتاحی برای فهم و درک قرآن، در آن               ُ ّ الکتاب و يا ا م   فاتحة

بيانی از اصول اسالم معنا می يابد، که به طور منسجم و معناداری همه 
اند که اين  غالب مفسرين گفته. اجزايش، آيه به آيه، بيانگر همان اصول باشد

رسد که آنها چون  سوره بيان سه اصل توحيد، نبوت و معاد است، اما به نظر می
اند که عدالت و  اند، توجه نداشته کرده دين را بيان قدرت، و نه آزادی، تصور می

ن برخورداری از امامت، يعنی آن امامت هم الزمه اين مجموعه است؛ نبوت بدو
رهبری که هر آفريده در طرح الهی درونی خويش کسب کرده است ناممکن 

پيامبری بدون امامت پرهيزکاران چگونه تصورکردنی است؟ و عدالت را . است
کند، چگونه ممکن است در سوره نباشد؟ در سوره ای  که قرآن ميزان تعريف می

ها بايد باشد تا که از  ، قوه رهبری در انسانکه اهدنا الصراط المستقيم هست
خداوند بخواهند آنها را به صراط مستقيم، و نه صراط های موجود ديگر، راهبر 

به يک معنا، در اين هستی، تنها يک صراط مستقيم هست که می شود از . باشد
اين ميزان عدل است که بدان حق از ناحق تميز داده . آن به عدالت نيز ياد کرد

کنند، بر صراط مستقيم عدل  دو گروه ديگر، چون به حق عمل نمی. شود می
  .  نيستند
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اهدنا .  مالك يوم الدين معاد است. العالمين بيان توحيد است  رب الحمد    
انعمت «. الصرط المستقيم، به شرح باال، نبوت و امامت و ميزان عدالت است

های حق و  وق خويش و ويژگیآنها هستند که، به يمن نبوت، از حق»  عليهم
غير المغضوب «. شوند ميزان عدالت برای تصحيح رهبری خويش، آگاه می

دو گروهی هستند که پندار و گفتار و کردار آنها در »  عليهم و ال الضالين
سان،  بدين. گيرند های انحرافی ديگر، يا بيرون خط مستقيم عدل قرار می خط

امامت بر صراط عدل که متقين از آن : شناساند سوره دو نوع امامت را می
است که خداوند آنها را امام المتقين بگرداند، و  برخوردارند و نيايش آنها اين

  .است» مغضوبين و ضالين«امامت در بيرون از صراط عدل که امامت 

  بنای سوره بر استقالل و آزادی انسان  

تقالل و آزادی انسان تا آنجا که اين قلم درک کرده است بنای سوره حمد بر اس
  به داليل زير؛. است

زيرا اوست که از . شناسد سوره به روشنی ابتکار عمل را از آن انسان می. ١
خواهد او را به صراط مستقيم هدايت کند؛ و اوست که از راه عمل به  خداوند می

شود و يا با عمل نکردن به حق، از هدايت خداوند با اختيار تن  حق، هدايت می
سان، استقالل انسان در گرفتن اصل تصميم و آزادی او در گزينش  بدين. دزن می

  . ای است که سوره بر آن استوار است راه  روش تحقق تصميم، پايه

نامد  خط مستقيم را تعريف حق می/قرآن در آيات متعددی تعبير صراط المستقيم
وند و خدا ٢٣همچون؛ حکم کردن به حق صراط مستقيم است، سوره ص، آيه (

و امر به عدل،  ۶کند، سوره سبا، آيه  حق است و هدايت به صراط مستقيم می
و دين قيم، صراط  ٣۶و مريم، آيه  ٧۶های نحل، آيه  صراط مستقيم است، سوره

و اخالص در ايمان صراط مستقيم است، حجر، آيه  ١۶١مستقيم است، انعام آيه 
تادگی است، سوره عصر، و ايمان ايستادگی بر حق و شکيبائی در اين ايس ١۶
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. ١، خروج از تاريکی به روشنائی صراط مستقيم است، سوره ابراهيم، آيه ٣آيه 
  . خط مستقيم يا عدل خطی است که صحيح را از خطا جدا می کند

که  آيه صراحت دارد بر اين. نافی جبر است» اياك نعبد و اياك نستعين«    
اگر او را آن استقالل . خود انسان استمسئوليت هدايت شدن و يا نشدن با /ابتکار

جست؟  و اين آزادی نبود چه معنا داشت از خداوند برای اقدام خويش ياری می
انسان مجبور که معنا ندارد از مجبورگر بخواهد به او کمک کند کاری را به 

صرف مراجعه، يعنی اين که او قوه تميز دارد و مختار . انجام رساند يا نرساند
د به اينکه از خداوند ياری خواستن که گويای معرفت انسان بر چه رس. است

بنابر اين  . استقالل در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم و راه است
با اعتقاد به جبر ناسازگار است، زيرا اگر خداوند »   ِ ّ           ّ         إ ي اک نعبد وإي اک نستعين«

ما نداشته باشد، نسبت دادن خالق افعال ما باشد و اراده ما دخالتی در ايجاد فعل 
البته اين آيه با عقيده تفويض در معنای سنتی . عبادت به خود بی معنا خواهد بود

نيز سازگاری ندارد، زيرا استعانت از کسی که هيچ دخالتی در تحقق آن ندارد 
  .  معنايی نخواهد داشت

از وقتی قرآن  با اين سوره  مختصر که به منزلۀ مفتاح قرآن است، آغ. ٢
شود و در آن اصول دين را  و اختيار انسان و حق و تميز آن از ناحق را  می

گويد که روش زندگی در استقالل و آزادی و روش  کند، جز اين نمی بيان می
گويد که همه اين  غفلت نکردن از اين دو، عمل به حقوق است، و جز اين نمی

را شفاف و سر راست و  کتاب را در انطباق به اين اصول بايد معنی کرد تا آن
هرکس از آن  اصول خارج گشت، . خالی از اختالف، چه رسد به تناقض، يافت

دهد؛ او از استقالل و  ها معانی دلخواه قدرت را می شود و به آيه بنده قدرت می
در اين وقت است که صراط مستقيم . شود آزادی خود غافل و آلت فعل قدرت می

و گويای جبر يا تفويض ... مشوش و متناقض ويابد و قرآن را  را اندر نمی
  .يابد می
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هرگاه . اما اصول دين نيز نافی جبر و مبشر استقالل و آزادی انسان هستند    
شد، و اصال  بايد با ثنويت جانشين می کرد، توحيد می قرآن جبر را تصديق می

را امامت، از جمله، به معنای هرکس خود خويشتن . گشت معنی می پيامبری بی
شد  معنی می آمد و هدفمندی بی عدالت بکار نمی. گشت محل می کند، بی هدايت می

  . شناخت ها را سازندگان بهشت و دوزخ نمی و قرآن انسان

تريب، يکی از مهمترين علل نفهميدن و يا کج فهميدن قرآن، دخالت  بدين      
ا که بروفق وقتی قرآن ر. ندادن اين اصول، بنابر تعاريف قرآن از آنها است

است، بدون دخالت دادن اصول راهنمای  اصول مبين و سرراست نازل شده
گاه  پذيريم و آن کنيم، اغلب از پيش، معنای مطلوب قدرت را می آزادی معنی می

است که با اتخاذ چنين  بديهی. را به قرآن نسبت بدهيم شويم که آن بر آن می
چنانکه در فهم هر . کنيم می روشی، قرآن را پر از اختالف و تضاد و تناقض

علمی وقتی اصول راهنمای آن علم  را در فهم  آن لحاظ نکنيم، فهم ما از آن 
های شيمی، فيزيک و يا هر علم  برای مثال،  ممکن نيست به کتاب. شود غلط می

ديگری، بدون لحاظ کردن اصول راهنمای آن علم مراجعه کنيم و از آن علم 
های قرآن را فهم و درک و معنی  هر کس بخواهد آيهنتيجه اينکه . سردرآوريم

و . کند، معنی را بايد از خود قرآن با مراجعه به اصول راهنمای قرآن انجام دهد
هيچ آيه ای نمی تواند  مخالف اصول راهنمای قرآن باشد، افزون بر اينکه هر 

زی اجمالی در آيه ای يا فرازی از متن، در جای ديگر توضيح جسته و هر ايجا
با مراجعه به اصول راهنما، . است در يک جا، در جای ديگر تفصيل يافته

های آنها، تمام دقت و صراحت  ها و ايجازها و تفصيل های آن اجمالها و توضيح
  .  يابند و روشنی را باز می

گويد که قرآن جبر را باطل  تصديق وجود سه راه در سوره خود بوضوح می. ٣
که  تر اين مهم. تر از يک راه، خود تکذيب جبر استتصديق وجود بيش. داند می

هائی که از راه عمل به حقوق، خود را  بنابر سوره، صراط مستقيم، راه انسان
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و ) ها مغضوب(کنند و دو بيراهه ديگر را گرفتاران جبر قدرت  هدايت می
  .گيرند در پيش می) ضالين(سرگردانها در تاريکی 

صراط مستقيم راهی . ها خالی از زور هستند هها و جمل در سوره حمد، کلمه. ۴
دو کلمه، يکی . اکراه نيست، جبر نيست: است که در آن، زور کاربرد ندارد

شناسانند که از اين راه بيرون  مغضوب و ديگری ضالين را هويت کسانی می
  .  اند رفته و گرفتار جبر قدرت گشته

چند به طور ناقص نظرات برخی از مفسران هم در باره اين سوره هر    
  :برای نمونه. تاييدکننده همين فهم است

خداوند علوم کتابهای گذشته را در قرآن جمع نمود، «گفته  حسن بصری●  
پس هر کس تفسير آن را . الکتاب گرد آورد سپس علوم قرآن را در سوره فاتحة

» شدهای نازل شده را دانسته با بداند  مانند کسی است که علم تفسير تمام کتاب
)١۴ (  

ّ                  اين را ام  گويند زيرا که ام  امام بود و مقدم «: همچنين عتيق نيشابوری گويد●                   ّ         
ّ  و نيز ام  . بود و اين سوره مقدم است بر قرآن چنانکه امام مقدم  بود بر قوم        
  )  ١۵(» . الکتاب گويند زيرا که ام اصل بود و اين سوره اصل علوم قرآن است

: مقصود از تمام قرآن تقرير چهار امر است«: گويد و يا امام فخرالدين می● 
الهيات، و معاد، و نبوتها، و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال، پس فرمودۀ 

مالك يوم (کند، و فرمودۀ او   بر الهيات داللت می) الحمد  رب العالمين(خداوند 
نفی جبر ...) اياك نعبد و اياك نستعين(بر معاد داللت دارد، و فرمودۀ او ) الدين

را می رساند، و اثبات اينکه همۀ امور به قضا و قدر خداوند است، و فرمودۀ 
ها  تا آخر سوره بر اثبات قضای الهی، و پيغمبری) هدنا الصرط المستقيم(او

کند، و چون باالترين  مقصد قرآن اين امور  چهار گانه است، و اين   داللت می
  )١۶(» .القرآن ناميده شده است امباشد،  سوره بر اين امور مشتمل می
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علم اصول و سه علم ديگر که پايه دين است  در سورۀ  گويد       ّ     نيز طي بی می●   
علم اصول که مهمترينش شناخت خداوند تعالی و «: الکتاب جمع آمده فاتحة

اشاره به همين است، و شناخت نبوت ) الحمد  رب العلمين(صفات اوست، و 
به آن ) مالك يوم الدين(منظور شده، و شناخت معاد که با ) انعمت عليهم(که با 

  )   ١٧(» است اشاره گرديده 

القرآن از آنست که اصل علوم  و ام«: گويد می ميبدی صاحب کشف االسرار● 
قرآن و جملۀ کتابهای خداوند است، هر چه در کتابها است از علوم دينی و 

گويند پس  - ُ ّ ا م  ... موجود استمکارم اخالق معظم در اين سوره از روی اشارة 
يعنی که مفزع اهل ايمان است و مرجع اهل . القرآن از اينجا گفتند اين سوره را ام

  ) ١٨(» قرآن

  :سرايد  که بنای سوره بر آزادی و اختيا ر است موالنا در ديوان شمس می● 

ر چون موسی پيمبر    ّ                    ای دست  تو م ن و  ّ  ُ      ِ ِ                  خواهم که دست  موسی در آستين نب//           اشد           

ِ                          زيرا گل  سعادت بی روی تو نرويد    َ   َ  ُ  اي اک  ن عب د «//            نباشد»  َ  َ   ن ست عين«ای جان بی »   ّ 

َ   َ  ُ                           موالنا در  بيان اي اک  ن عب د که در آيه پنجم سوره فاتحة الکتاب است به نکته بس                   ّ 
گويد اگر آزادی نباشد،  مهم و لطيف جبر و اختيار از نظر قرآن اشاره دارد و می

تواند داشته باشد؟ موالنا در  تن از خداوند چه معنی میاستعانت و کمک خواس
ِ  اينجا و در بيان اين آيه کوشش  اين سويی و کشش  آن سويی، هر دو، را مورد                          ِ               ِ                            

شود،  نظر قرار داده و می افزايد که در اين راه، برای قدمی که برداشته می
عانت استعانت از او خواستن نيز شرط است و اگر آزادی و اختيار نباشد است

  . خواستن معنی ندارد

در مجموع اين نکته تا حد زيادی واضح است که اگر جبر می بود، نمازی که 
آنکه به طيب خاطر گزارده می شد،  نه تنها واجب   بدون داشتن اختيار و بی
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اين از جمله بدين خاطر است که ما مدام و . معنی هم بود گشت بلکه بی نمی
ی و اختيار را از کف داديم، به خود يادآور شويم روزانه اگر به هر دليلی آزاد

                                                                       ّ که آزاد و صاحب اختيار هستيم و  دوباره به اين حق ذاتی خود باز کرديم و اال  
بودن خود را از دست - هم گرفتار جبر قدرتمدارها می شويم و هم نماز ما نماز

  .داده و به يک عادت خشک و خالی و کسل کننده بدل می شود

ر چند نکته باال و شرح مختصری در مورد اهميت و نقش سوره حال بعد از ذک
حمد که بدان اشاره رفت، الزم است به بيان چگونگی اهميت نماز در قرآن 

  .بپردازيم

لين و پسنديده ترين نوع ستايش پروردگار. ١ ّ                                      نماز او         

هايشان از  نماز از مهمترين ميثاقهائی است که خداوند، از پيامبران و امت
تا دمحم گرفته و از انها خواسته است تا آن را بپادارند و به وسيلۀ آن به  ابراهيم

ستايش خدای سبحان بپردازند، او را مخاطب قرار داده و از او کمک بخواهند تا 
هدايت خداوندی شامل حالشان گرديده و در صراط مستقيم عدالت به فالح و 

  .رستگاری ابدی نائل آيند

يه ام را : ردگار می گويدحضرت ابراهيم به پرو ١/١ ّ          برای بپا داشتن نماز ذر                       
يتی ب واد  غير  ذی زرع  عند بيتک نزد خانه ات سکونت دادم؛  ن ذر  ِ        ٍ          رب نا أ سکنت  م      ٍ   ِ      ّ     ِ   ُ    َ    ّ  

         ّ                             ً                                المحرم رب نا ليقوموا لصلو ة فاجعل أفئدة  من الناس تهوی إليهم وارزقهم من 
  *الثمرت لعلهم يشکرون

ره ای غير قابل کشت نزد خانه پروردگارا من بعضی از ذريه ام را در د" 
محترم تو سکونت دادم، پروردگارا ؛ تا نماز برپا دارند، پس دلهای مردم را به 

  ) ١٩. " (آنان مهربان کن و از ميوه ها روزيشان ده، شايد سپاس بگذارند
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باز حضرت ابراهيم به درگاه خداوند، دعا می کند که او و فرزندانش را  ٢/١
ّ                    ِ         ّ     ّ          رب  اجعلنی مقيم الصلوة  و من ذري تی رب نا و تقبل اند؛ از نماز گذاران بگرد  

  *دعاء

پروردگارا من و فرزندانم را نماز گزار بگردان، و پروردگارا دعای مرا " 
  )٢٠. " (بپذير

خداوند از بنی اسرائيل بر پرستش خداوند و نيکی به پدر و مادر و  ٣/١
داشتن نماز پيمان می يتيمان و بينوايان و با زبان خوش سخن گفتن و بر پا 

ً      و إذ أخذنا ميثاق بنی اسرائبل ال تعبدون اال هللا و بالوالدين احسانا  و ذی گيرد؛                                                               
القربی و اليتمی و المساکين و قولوا للناس حسنا و أقيموالصلوة و آتوا الزکات ثم 

ّ      توليتم اال قليال  منکم و انتم م عرضون              ً              *  

يم که جز خداوند را نپرستيد و به و ياد کنيد که از بنی اسرائيل پيمان گرفت" 
پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان نيکی کنيد و با مردم به زبان 
خوش سخن بگوئيد و نماز بپا داريد و زکات بپردازيد، سپس جز اندکی از شما، 

  )٢١." (سر بر تافته و رويگردان شديد

به مردم چيزی بگوئيد  ، سخن خوش با مردم بگوييد؛"و قولوا للناس حسنا"  
  .که بهترين سخنی باشد که شما دوست داريد که به شما بگويند

و باز خداوند از بنی اسرائيل پيمان می گيرد و می گويد من با شما  ١/۴
و لقد هستم، اگر نماز بپا داريد و زکات بپردازيد و به پيامبران ايمان آوريد؛ 

ً                            شر نقيبا  و قال هللا امی معکم لئن أقمتم اخذهللا بنی اسرائيل و بعثنا منهم اثنی ع         
  ...*الصلوة و آتيتم الزکوة و آمنتم برسلی وعزرتموهم
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و خداوند از بنی اسرائيل پيمان گرفت و از ميان آنان دوازده ساالر "
برگماشتيم، و خداون گفت من با شما هستم، اگر نماز بپا داشتيد و زکات 

  )٢٢...." (و آنان را گرامی داشتيدپرداختيد و به پيامبران ايمان آورديد 

خداوند به موسی و برادرش وحی می کند که در مصر خانه های خود  ١/۵
ء  را رو به قبله بسازند و نماز بپا دارند؛  ِ  و اوحينا الی موسی و اخيه ان تبو   ّ                               

  *                  ً                                                لقومکما بمصر بيوتا  وجعلوا بيوتکم قبلة و اقيموالصلوة و بشر المؤمنين

ش وحی کرديم که را در مصر در خانه هائی سکنا و به موسی و برادر"
قبله کنيد و نماز بپا داريد و مؤمنان را بشارت ] رو به[دهيد وخانه هايتان را 

  )٢٣. " (دهيد

و بشارتی که خداوند به موسی می گويد که به مؤمنين بدهيد، اينستکه به آنها 
  .ساختبگوئيد که خداوند به زودی آنان را از شر فرعون رها خواهد 

خداوند بخشی از داستان حضرت موسی را در سورۀ طه به حضرت  ١/۶
آيا داستان موسی به تو : رسول به عنوان تجربه گوشزد می کند  و می گويد

نرسيده است که وقتی او آتشی ديد، به خانواده اش گفت من می روم اخگری 
نزديک آن رسيد،  برای شما بياورم تا در پرتو آن آتش راه را باز يابيم و چون به

ندا داده شد ای موسی؛ اينجا وادی مقدس طوی است، کفشهايت را بيرون کن و 
مرا بپرست و نماز . من پروردگار تو هستم و ترا برگزيدم، خدائی جز من نيست

  )٢۴. (بپا دار

  *اننی انا هللا ال اله اال اما فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری 

جز من نيست، عبادت کن مرا، و برای ياد  همانا من خدای يکتايم، معبودی" 
  )٢۵" (کردن من نماز بپا کن
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در شريعت عيسی نيز نماز تشريع شده بود و او موظف بود که تا زنده  ٧/١
ً                    و جعلنی مبارکا  اين ما کنت و أوصنی است نماز و زکات را سفارش کند؛                

  *                         ّ باصلوة و الزکوة ما دمت حي ا

دانيده و مرا مادام که زنده باشم به نماز و مرا، هر جا که باشم، مبارک گر" 
  )٢۶. " (و زکات سفارش فرموده است

و به همين علت حضرت عيسی کسان خود را به نماز خواندن و زکات  ٨/١
و کان يامر اهله با لصلوة و الزکوة دادن چون نزد خدا پسنديده بود امر می کرد؛ 

  *                  ّ  و کان عند ربه مرضي ا 

نزد ] چون[واندن و زکات دادن امر می کردو کسان خود را به نماز خ"
  )٢٧." (پروردگارش مقبول بود

جانشينان ناخلف عيسی از جمله چون نماز را فرو گذاشتند، به گمراهی  ٩/١
  *                              ّ                        ّ ً فخلف من بعدهم اضاعوالصلوة و ات بعوالشهوات فسوف يلقون غي ا  رسيدند؛ 

باز ماندند که پس از آنان جانشينان نا خلفی ] پس از عيسی و کسانش[ولی " 
." نماز را فروگذاشتند و از شهوات پيروی کردند، پس بزودی به گمراهی برسند

)٢٨( 

خداوند اسحاق و يعقوب را به ابراهيم بخشيد و آنان را پيشوا گردانيد  ١٠/١
و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا و تا  به کارهای نيک و بپاداشتن نماز بپردازند؛ 

  *ت و اقام الصلوة و ايتاء الزکوة و کانوا لنا عابدين اوحينا اليهم فعل الخيرا

و آنان را پبشوايانی قرار داديم و به آنان نيکوکاری و بر پا داشتن نماز و "
  )٢٩. (پرستندگان ما بودند] آنها[پرداختن زکات را وحی کرديم و 
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لقمان به فرزندش سفارش می کند که نماز بپا دارد و امربمعروف کند؛  ١١/١
نی اقم الصلوة و امر با المعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان يا ب

  *ذالک من عزم االمور

فرزندم نماز را بپادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و بر مصيبتی "
  )٣٠." (که بتو رسد شکيبائی کن که اين از کارهای سترگ است

: به پيامبر می فرمايد ۴و٣و٢خداوند در همين سوره لقمان آيه های  ١٢/١
قرآن کتاب حکمت آموز است و برای نيکوکاران هدايت و رحمت، کسانی که 

الذين يقيمون الصلوة و . نماز گذارند و زکات بدهند و به آخرت يقين داشته باشند
  *يوتون الزکوة و هم باالخرة يوقنون

ه آخرت کسانيکه نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و ب] همان"[
  )٣١." (يقين دارند

خدای متعال به پيامبر دستور می دهد که خاندان خويش را به نماز  ١٣/١
ً     وامر اهلک بالصلوة و و اصطبر عليها ال نسلک رزقا  نحن خواندن فرمان ده؛                                               

  *نرزقک و العقبة للتقوی

و خاندان خويش را به نماز فرمان ده و در آن صبورانه بکوش، ما از تو " 
واسته ايم بلکه ما خود تو را روزی می دهيم، و سر انجام نيک خاص روزی نخ

  )٣٢." (پرهيزکاری است

زنان پيامبر نبايد نظير زنان جاهليت خود نمائی کنند بلکه بايد نماز بپا  ١/١۴
و قرن فی بيوتکن و ال تبرج تبرج الجهلية االولی و اقمن الصلوة و آتين دارند؛ 

  * الزکوة و اطعن هللا و رسوله
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و در خانه هايتان قرار و آرام گيريد و همانند زنان جاهليت خود نمائی نکنيد "
  )٣٣." (و نماز بپا داريد و زکوة بدهيد و از خداوند و پيامبر اطاعت کنيد

در گوشی حرف زدن و يا [منافقان و بعضی از کسان با هم نجوا  ١/١۵
خداوند . ساخته بود می کردند و اين عمل، مؤمنان را نگران]  رازگوئی کردن

شدنی نيست که سه تن : هم برای قوت قلب دادن به مؤمنان خطاب به آنها فرمود
باشند جز آنکه چهارمی آن خداست و يا چهار و پنج تن که پنجمی و ششمی آن 

اما با وجود ) ٣۴(هر جا باشند، خداوند به کردار و اعمالشان آگاه است . خداست
و ستمگری و نافرمانی خداوند، منافقان آن را منع نجوا کردن به گناهکاری 

  .  ادامه دادند

نجوا کردن عمل شيطانی شمرده شد و به مؤمنان اطمينان داده شد که نگران 
و ) ٣۵. (و اندوهگين نباشند، نجوای آنها نمی تواند هيچ زيانی به مؤمنان برساند

، پيش از نجوا به مؤمنان خطاب شد که هر گاه می خواهيد با پيامبر نجوا کنيد
اما مؤمنان به خاطر تنگدستی و ترس از فقر از صدقه ) ٣۶. (کردن صدقه بدهيد

خداوند هم از آنها در گذشت، . دادن قبل از نجوا کردن با رسول خدا طفره رفتند
اما آنها را به بر پا داشتن نماز و دادن زکات و اطاعت از رسولش تأکيد کرد؛ 

يکم فاقيمو الصلوة و آتوا الزکوة و اطيعوهللا و رسوله و فاذ لم تفعلوا و تاب هللا عل
  *هللا خبير بما تعملون

حال که چنين نکرديد و خداوند هم از شما در گذشت، پس نماز بپاداريد و "
زکات را بپردازيد و از خداوند و  پيامبرش اطاعت کنيد، و خداوند به آنچه شما 

  )٣٧."  (می کنيد آگاه است

ب الميزان و نيز کشف االسرار، آمده است که علی بن بنا به گفتۀ صاح
در کتاب خدا آيه ای است که احدی قبل از من و بعد از من به آن : ابيطالب گفت
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و من يک دينار داشتم، آنرا به ده درهم فروختم و ده بار . عمل نکرده و نمی کند
  )٣٨. (با رسول خدا نجوا کردم و هر بار يک درهم صدقه دادم

به مردم بگو، مرا : اوند به پيامبرش خطاب می کند و می فرمايدخد ١/١۶
پروردگارم به راه راست که دين استوار و آئين پاک ابراهيم است، که هر گز از 

و بگو نماز و زندگی من و مرگ من ) ٣٩. (مشرکان نبود، هدايت کرده است
ب قل ان صالتی و نسکی و محيای و مماتی  رهمه از پروردگار است؛ 

  *العالمين

بگو نماز و پرستش و زندگی و مرگ من از آن خداوند، پروردگار جهانيان " 
  )۴٠." (است

از نشانه های راستگوئی، اين است که عمل با گفتار و کردار مطابقت داشته 
باشد و خداوند روی اين معيار را تاکيد دارد تا مردم قادر باشند راستگويان را 

و اگر مردم تنها به همين يک ضابطه عمل کنند،  از دروغگويان تشخيص بدهند
  .را می توانند شناسائی کنند... جباران و ستمگران و منافقان و

که : "به مردم بگو: شايد به همين علت است که خداوند به پيامبر می گويد
فرمان يافته ام و من نخستين ] راه و روش[ شريکی ندارد و من به همين 

  )۴١." (مسلمانم

يعنی اينکه اولين مسلمان هستم که به آنچه می گويم،  "اول المسلمينانا "و
خود عمل می کنم و شما می توانيد آنرا در گفتار و کردارم مشاهده کنيد و 
منظور از اينکه من اولين مسلمان هستم به لحاظ درجه است و نه زمان و اال قبل 

و امرت ان اکون من " از او مسلمان بوده اند و قرآن از قول نوح بيان کرده که
اسلمت لرب "و يا ابراهيم و ساير پيامبران آنجاکه می گويد ) ۴٢( "المسلمين
و مقصود اين است که ) ۴۴( " ربنا و اجعلنا مسلمين لک"و يا ) ۴٣( "العالمين
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، اول مسلمان از اين امت است که خود بدانچه می گويد، )ص(حضرت رسول 
  . عمل می کند

  

  نماز و صبر به هنگام بال و مصيبت کمک گرفتن از. ٢

خداوند مسلمانان را به نماز و صبر دعوت کرده و خطاب به آنان فرموده که 
کمک ) نماز و صبر( در هنگام مصيبت و پيش آمدها، از اين دو استوانه 

  بجوئيد؛

  *و استعينوا بالصبر و الصلوة و انها لکبيرة اال علی الخاشعين ١/٢

جوئيد و آن سنگين است مگر برای خشوع از صبر و نماز کمک " 
  )۴۵." (پيشگان

به عبارتی اين دو ستون برای غير فروتنان سنگين است و نمی دانند که 
  .چقدر می توانند از آن ياری طلبند

  *يا ايها الذين آمنوا ستعينوا با لصبر و الصلوة ان هللا مع الصابرين ٢/٢

ماز کمک جوئيد که خدا با ای کسانيکه ايمان آورده ايد، از صبر و ن" 
  )۴۶."  (صابران است

ان الذين آمنوا و عملوالصالحات و اقاموالصلوة و آتوا الزکوة لهم اجرهم  ٣/٢
  *عند ربهم و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون
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کسانی که ايمان آورده و کارهای شايسته کرده و نماز بپاداشته و زکات " 
ان است، نه بيمی دارند و نه غمگين می داده اند، پاداش آنها نزد پروردگارش

  )۴٧." (شوند

                                                                 ً والذين صبروابتغاء وجه ربهم و اقاموالصلوة و انفقوا مما رزقناهم سرا   ٢/۴
  *و عالنية و يدرئون بالحسنة السيئة اوالئک لهم عقبی الدار

پيشه کرده ] شکيبائی[کسانی که برای نيل به خشنودی پروردگارشان صبر" 
شته و از هر آنچه روزيشان کرده ايم پنهان و آشکارا می بخشند اند و نماز بپادا

  )۴٨." (و بدی را با نيکی رفع می کنند،اينانند که نيک سرانجامی دارند

در آيات فوق صبر قبل از نماز آمده است و از جمله اين تأکيد بر آنست که 
  .بايد صبر داشت و با صبر نماز بپاداشت و از بپاداشتن آن خسته نشد

صبر در : صبر سه قسم است: از رسول خدا نقل شده است که فرمودند و
خداوند و صبر در معصيت يعنی بايستی ) عبادت(مصيبت، صبر در طاعت 

برای نيالودن دست خود به گناهکاری و معصيت خداوند، بايد صبر پيشه کرد و 
  .از انجام آن ها خود د اری ورزيد

  

  نماز بايد خالص برای خدا باشد. ٣

ريا کاری و کسالت نماز خواندن و پی گير و  مواظب نبودن به امر نماز  با
بويژه که اين نوع  نماز خواندن از جمله جزء اعمال منافقين در . نهی شده است

  قرآن نام برده شده است؛

  *الذين هم يراءون* الذين هم عن صالتهم ساهون* فويل للمصلين ١/٣
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* سانی که از نماز خويش غافلندهمان ک* پس وای بر آن نماز گذاران" 
  )۴٩" (ريا کاری می کنند] در نماز هم[ کسانی که 

و ما امروا اال ليعبدو هللا مخلصين له الدين حنفاء و يقيمون الصلوة و  ٢/٣
  *يوتوالزکوة و ذالک دين القيمه

و جز اين فرمان نيافته بودند که خداوند را بپرستند و دين را برای او خالص "
." کتا پرستان نماز بپادارند و زکات بپردازند و اين دين استوار استي. دارند

)۵٠(  

در اين آيه حنفاء که جمع حنيف است به معنای متمايل شدن و انحراف از دو 
حالت افراط و تفريط به سوی حالت اعتدال است و دين اسالم شايد به اين علت 

د در تمام امور حد دين حنيف ناميده  شده است چونکه خلق را دستور می ده
وسط و اعتدال که همان خط عدالت است را از دست ندهند و از انحراف بسوی 

  .افراط و تفريط بپرهيزند

رجال ال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذکر هللا و اقام الصلوة و ايتاء الزکوة  ٣/٣
  *           ً                          يخافون يوما  تتقلب فيه القلوب و االبصار

، آنهارا از ياد خدا و نماز خواندن و مردان هستند که تجارت و معامله" 
زکات دادن غافلشان نمی کند و از روزی که در اثنای آن روز دلها و ديدگان 

  )۵١. " (زير و رو شود بيم دارند

الذين اذا ذکرهللا وجلت قلوبهم و الصابرين علی ما اصابهم و الصابرين  ٣/۴
  *علی اصابهم و المقيمی لصلوة و مما رزقناهم ينفقون
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دلهاشان خشيت گيرد ] برده شود[همان کسان که چون ياد خدا به ميان آيد "
." که بر حادثات صبورند و نماز بپادارند و از آنچه روزيشان کرديم انفاق کنند

)۵٢(  

انما المؤمنون الذين اذا ذکرهللا وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته  ٣/۵
  *يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقونالذين *              ً                   زادتهم ايمانا  و علی ربهم يتوکلون

مؤمنان همان کسانی هستند که چون ياد خدا به ميان آيد دلهاشان خشيت " 
گيرد و چون آيات او را برايشان بخوانند، بر ايمانشان بيفزايد و بر 

آنانند که نماز بپا داشته می دارند و آنچه روزيشان * پروردگارشان توکل کنند
  )۵٣" (.داده ايم می بخشند

ترسيدن بمعنای تکان . ١در اين آيه چند نکته ظريف ايمانی ذکر شده است 
. ٣زياد شدن ايمان در اثر استماع آيات خدا و . ٢. خوردن دل در هنگام ذکر خدا

توکل به خدا که اين سه صفت از اعمال قلبی است و به تدريج حاصل می شود و 
عبوديت معطوف می گردد و وقتی ايمان در دل مستقر گرديد، انسان بسوی 

پروردگار خود را با خلوص و خضوع عبادت می کند و اين عبادت نماز است و 
  .انفاق در راه خدا

  

 از صفات و يا خصوصيات نماز گزار. ۴

  *الذين يؤمنون با لغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون ١/۴

ماز را و آنچه روزيشان آنها که به عالم غيب ايمان دارند و بر پای دارند ن" 
  ) ۵۴." (کرده ايم ببخشند
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  *و اقيمو الصلوة و آتوا الزکوة وارکعوا مع الراکعين ۴/٢

نماز [و بدهيد زکات را و رکوع گذاريد] نماز کنيد[بپای داريد نماز را"
  )۵۵." (با رکوع کنندگان] گذاريد

جدوه عندهللا و اقيموا اصلوة و آتوا الزکوة ما تقدموا النفسکم من خير ت ۴/٣
  *ان هللا بما تعملون بصير

و نماز بپای داريد و زکات بدهيد و آنچه عمل خير می کنيد و برای خويش " 
از پيش می فرستيد، آنرا نزد خدا خواهيد يافت که خدا به آنچه می کنيد آگاه 

  )۵۶." (است

ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و للکن البر من آمن  ۴/۴
با و اليوم االخر و الملئکة و الکتاب و النبيين و آتی المال علی حبه ذوی القربی 
و اليتمی و المساکين و ابن السبيل و السائلين و فی الرقاب و اقام الصلوة و آتی 
الزکوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرين فی البأساء و الضراء اوالئک 

  *صدقوا و اوالئک هم المتقون

که چون مسيحی [نيکی آن نيست که روی خود را طرف مشرق کنيد "
بلکه نيکی آنست که به ] که چون يهودی هستيد[و يا بطرف مغرب کنيد ] هستيد

خدا و روز جزا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پيغمبران ايمان داشته باشيد و 
گدستان و براه از مال خويش با آنکه دوستش می داريد، به خويشان و يتيمان و تن

مانده و خواهندگان آزادی بردگان بدهيد و نماز بپاداريد و زکات بدهيد و آنها که 
چون پيمان کنند به پيمان خويش وفا دارند و صبوری پيشگان در سختی و 
مرض و هنگام جنگ، اينان هستند که راستی پيشه کرده اند و همين هايند که 

  ) ۵٧." (تقوی دارند
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بله از بيت المقدس به سوی کعبه، جدال و بگو و مگو بسيار بعد از برگشتن ق
شد و بدين جهت اين آيه نازل گرديد و تعريف کاملی از نيکی بدست داده و به 

  .  بگو و مگو ها خاتمه داده شد

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون با المعروف و  ۵/۴ 
ن الزکوة و يطيعون هللا و رسوله ينهون عن المنکر و يقيمون الصلوة و يوتو

  *اولئک سيرحمه هللا ان هللا عزيز حکيم

مردان و زنان مؤمن دوستدار يکديگرند، امر به معروف و نهی از منکر " 
می کنند و نماز بپا می دارند و زکات می پردازند و از خدا و پيامبر اطاعت می 

خدا عزتمند حکيم کنند، آنها را خدا بزودی مشمول رحمت خود می کند، که 
  )۵٨." (است

ً          قل لعبادی الذين آمنوا يقيمون الصلوة و ينفقوا مما رزقناهم سر  و عالنية  ۶/۴                                                           
  * من قبل ان يأتی يوم ال بيع فيه و ال خالل

بگو به بندگانم که ايمان آورده اند، پيش از آمدن روزی که در آن نه داد و "
ز آنچه روزيشان کرده ايم پنهان ستدی هست و نه دوستی، نماز را بپا داشته و ا

  )۵٩." (و آشکار انفاق کنند

من الذين * منيبين اليه واتقوه و اقيموالصلوة و ال تکونوا من المشرکين ۴/٧ 
  *                       ً                       فرقوا دينهم و کانواشيئا  کل حزب بما لديهم فرحون

* روبسوی خدا کنيد و بپرهيزيد از او و نماز بپاداريد و از مشرکين مباشيد" 
ی که دينشان را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدندو هر فرقه به آنچه از آنهائ

  )۶٠." (دارند خوشحالی کردند
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و الذين استجابوا لربهم و اقام الصلوة و امرهم شورای بينهم و مما  ۴/٨
  *رزقناهم ينفقون

کسانی که دعوت پروردگار خود را اجابت نموده، و نماز بپا می دارند، و "  
ينشان به مشورت نهاده می شود و از آنچه روزيشان کرده ايم امورشان در ب
  )۶١." (انفاق می کنند

  *الذين هم علی صالتهم دائمون* اال المصلين ۴/٩

  )۶٢" (آنانکه در نمازهايشان پيگيرند* مگر نماز گزاران"

در همين سورۀ معارج و قبل از اينکه نمازگزاران را مستثنی کند، می 
که چون بدی يا شری به او رسد * ن هلوع آفريده شده استهمانا انسا: "فرمايد

و چون خيری ]* بسيار بی تاب می شود و آه و ناله سر می دهد[ جزع می کند 
از انفاق آن به ديگران خوداری می ] به خاطر همان هلوع بودن[ به او رسد، 

  )۶٣" (کند، جز نماز گزاران

ً ان االنسان خلق هلوعا   ً ا  و اذا مسه الشر جزوع*                     ً و اذا مسه الخير منوعا  *   اال *                      
  *المصلين

اما قرآن، خود در دو آيه .               َ                         هلوع از مصدر ه لع و به معنای شدت حرص است
هلوع به کسی گفته می شود که در برخورد با . بعد آنرا معنی کرده است

ناماليمات بسيار جزع می کند و چون خيری به او برسد باز به خاطر همان 
  .، از انفاق آن به ديگران خود داری می کند)شدت حرص(هلوع بودن 

ّ              بنابر اين هلوع عبارتست از جزع کردن به هنگام ضرر و شر  و بخيل بودن                                                     
اما نماز گزار اين . به هنگام نعمت و اين عمل انسان کم صبر و پر طمع است

حرص را از خود بدور می کند و آنان کسانی هستند که در نمازشان پيوسته 
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              ً                                               نه اينکه دائما  در نماز هستند و از امور ديگر غافلند و استثناء  مداومت دارند و
از همۀ امتيازاتی که خداوند، در چندين . کردن نماز گزار از هلوع بودن است

آيه بعد برای مؤمنين ذکر می کند و اينکه خداوند نماز را از همۀ اعمال مؤمن 
ينکه نماز بهترين مستثنی کرده برای رسانيدن شرافت نماز است و رسانيدن ا

  . اعمال برای پرستش خداوند است

  

  بعضی از عالئم نمازگزاران ريا کار و منافق. ۵ 

ان المنافقين يخادعون هللا و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلوة قاموا  ۵/١
  *کسالی يراءون الناس و ال يذکرون اال قليال

هنده، آنها چون به منافقان خدا را فريب می دهند در حالی که اوست فريب د"
نماز می ايستند با مالل می ايستند و چون در انظار مردم نماز می خوانند ريا 

  )۶۴." (می کنند و خدا را جز اندکی ياد نمی کنند

در واقع تبير خداوند اين است که اجازه می دهد که آنان با آزادی و اختيار 
ا اين عالئم آنان را به منافقان با اعمالشان خود را آشکار و عريان سازند و ب

مردم می شناساند و مردم  در هر زمان می توانند، منافقان که با ريا و مالل به 
نماز می ايستند را از نمازگزاران واقعی باز شناسند و اين يک ضابطه است 

  .برای شناسائی افراد

  *قلون                                     ً       ً                    و اذا ناديتم الی الصلوة اتخذو ها هزوا  و لعبا  ذالک بانهم قوم ال يع ۵/٢

و چون بانک نماز می دهيد، آن را به ريشخند و بازيچه می گيرند، اين از "
  ) ۶۵." (آنست که قومی نابخردند
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ً       قل انفقوا طوعا  او کرها  لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما  فاسقين ۵/٣                              ً         ً و ما *               
 منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم اال انهم کفروا با و برسوله و ال يأتون الصلوة اال و

  *هم کسالی و ال ينفقون اال و هم کارهون

بگو چه به رغبت انفاق کنيد و چه به کراهت، هر گز از شما پذيرفته نمی "
هيچ چيز آنان ] گروهی عصيان پيشه[شود چرا که شما قومی نافرمان بوده ايد 

را از پذيرفته شدن انفاقشان باز نداشت، مگر اينکه به خداوند و پيامبر او کفر 
و جز با حالت کسالت به نماز نمی پرداختند و جز به اکراه انفاق نمی ورزيده 

  )۶۶." (کردند

در دو آيۀ فوق، خداوند به توضيح فسق منافقان پرداخته که به خدا و رسول  
او کفر می ورزند و با بی ميلی و کسالت به نماز می پردازند و با کراهت انفاق 

  . می کنند

   

  اوقات نماز. ۶

ّ             لصلوة  لدلوک الشمس الی غسق اليل و قرآن الفجر ان  قرآن الفجر  َ ِ   ا ق م ا ۶/١                                         َ     
َ        ً کان  مشهودا     *  

تا تاريکی شب و نيز قرآن ] در نيمروز[نماز را هنگام زوال خورشيد " 
بر پا دار، که در قرآن ] برای نماز صبح[خواندنی را درهنگام سپيده 

  )۶٧." (حضور دارند] فرشتگان] [نماز صبح[=خواندنی

از بازگشتگاه خورشيد تا تاريکی شب بپا دار و با نماز صبحدم همانا نماز را 
دلوک به معنای زوال آفتاب و رسيدن بحد ظهر . که نماز بامداد گواهی شده است

اين آيه از اول ظهر تا . غسق اليل، هنگامی که تاريکی شب پديد می آيد. است
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و مغرب  نصف شب را شامل می شود و نمازهای واجب يوميه ظهر و عصر
نماز صبح است و " قرآن الفجر" وعشاء در اين قسمت قرار دارد و منظور از

  .چون مشتمل بر قرائت قرآن است، آن را قرآن بامداد خوانده است

همان نماز صبح " قرآن الفجر"روايات عامه و خاصه متفقند که مراد از 
بدين " ان مشهودا ان قرآن الفجر ک"                   ً                      است و باز همه متفقا  بيان می کنند که جملۀ 

  .معناست که نماز صبح را هم مالئکه شب و هم مالئکه صبح شاهد هستند

در آيه فوق حسب سنت رسول گرامی وجوب نمازهای پنجگانه و اوقات آنها 
بيان شده است و باز در دو آيه زير به اوقات بعضی از نماز توجه داده شده 

  :است

  *و قوموا  قانتينحافظوا علی الصلوة و الصلوة الوسطی  ۶/٢

." همۀ نمازها و نماز ميانه را موظبت کنيد، و برای خدا مطيعانه بپاخيزيد
)۶٨(  

ً                                  و اقم الصلوة طرفی النهار و زلفا  من اليل ان الحسنات يذهبن السيئات  ۶/٣                                
  *ذالک ذکری للذاکرين

دو طرف روز و پاسی از شب، نماز بپا داريد که نيکيها بديها را نابود می "
  )۶٩." (، اين اندرزی برای اندرزگيران استکند

را تعليل و بيان  "اقم الصلوة"امر "ان الحسنات يذهبن السيئات"در اين جملۀ 
می کند که نماز حسناتی است که در دلهای مؤمنين وارد شده و آثار معصيت و 

  .تيرگيهای دلشان که از ناحيه سيئات کسب کرده از بين می برد

  *                                     ً       د به نافلة لک عسی ان يبعثک ربک مقاما  محمودا              ّ و من اليل فتهج   ۴/۶
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خاص ] واجب[نافله ای] اين نماز شب[ و از شب هم بخشی را بيدار باش که"
  )٧٠." (باشد که پروردگارت ترا به مقامی پسنديده بگمارد. توست

پاسی از شب را بيدار ماندن و با خدا راز و نياز کردن و نافله شب را بجای 
اما برای اينکه مؤمن دچار سختی و . دگار جايگاهی رفيع داردآوردن نزد پرور

ناراحتی نشود، مستحب است که اگر حال و احوالی پيدا کرد و زمينه مناسب بود 
بيداری پاسی از شب و بپاداری نافله . با معبود خود، در دل شب مناجات کند

  .واجب بود) ص(شب برای رسول اکرم 

  

  ماز های سه گانه برای ن طهارت. ٧

وضو، غسل و تيمم که در آيه زير تشريح : های سه گانه عبارتست از طهارت
  :شده است

با ايها الذين آمنوا اذ اقمتم الی اصلوة فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الی  ١/٧
  ...*المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلکم الی الکعبين 

تا آرنجها ای مؤمنان چون برای نماز برخاستيد چهره و دستهايتان را "
بشوئيد و سپس سر و پاهايتان را تا قوزکها مسح کنيد، و اگر جنب بوديد، غسل 
کنيد و اگر بيمار و يا مسافر بوديد يا يکی از شما از قضای حاجت باز گشت، يا 

تماس گرفتيد، آنگاه آب نيافتيد، بر خاکی پاک تيمم کنيد و چهره ] جنسی[با زنان
خداوند نمی خواهد برای شما دشواری قرار دهد، و دستهايتان را مسح کنيد، که 

بلکه می خواهد شما را پاکيزه بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که 
  )٧١."  (سپاس بگزاريد
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وجوب تيمم و غسل برای نماز، در سورۀ نساء نيز تشريح شده است؛  ٢/٧
آنکه  نزديک نشويد،مگر] و مسجد[هنگامی که جنب هستيد نيز به نماز"...

راهگذر باشيد تا زمانی که غسل کنيد؛ و اگر بيمار يا مسافر بوديد، يا يکی از 
آنگاه آب نيافتيد بر خاکی پاک تيمم ...شما از موضع قضای حاجت باز گشت، يا

مسح کنيد، که خداوند بخشايندۀ ] به آن[کنيد سپس چهره ها و دستهايتان را 
  )    ٧٢." (آمرزگار است

   

  مسافر و نماز خوف در موقع جنگ تشريع نماز. ٨

نظر به اينکه عشق و پرستش از نيازهای فطری است و کشش و يا جذبه ای 
برای آن در نهاد انسان وجود دارد و منبع فياض عشق خداوند است، عشق مادر 
نسبت به فرزند و عشقی که بعضی نسبت به بعضی ديگر از همنوعان خود پيدا 

از آن منبع فياض عشق است که اگر آن منبع در خود می کنند، ذره و يا نشئه ای 
انسان وجود نداشت، چگونه ممکن بود که انسان عشق را بشناسد و يا آن را 

  درک کند؟ 

اما نظر به اينکه جاذبۀ عشق به سمت بی نهايت يعنی آفرينندۀ آن منبع فياض 
از  است الجرم عشق و پرستش حقيقی و متعالی نيز مختص خدای يگانه است  و

جمله از اين نگاه است که  راز و نياز و مناجات با معبود از نيازهای معنوی و 
فطری و نيازی اساسی برای ادامۀ حيات است که در غير اينصورت مثل اين 
است که انسان در کوير راه گم کرده باشد که خواهی ناخواهی به هالکت خواهد 

  .رسيد

نرم کردن با مشکالت و انسان در طول حيات خود و با دست و پنجه 
مصائبی که گاه کوه را خرد می کند، همه روزه روبرو است و برای اينکه به 
يأس و نا اميدی که کشنده ترين عامل سقوط انسان است، دچار نگردد، به اتکاء 



٣٦     

  

و پشتگرمی حمايت کننده ای نياز دارد تا از رنج تنهائی و هجوم مشکالت بکاهد 
ِ                               مه بدهد و کدام حامی  نيرو دهنده و تکيه گاهی باالتر و به  حيات و رشد خود ادا                   

  از ذات ال يزال خداوند که همه چيز از او نشأت گرفته است، می باشد؟ 

چون نياز انسان به داشتن اتکاء و پشتگرمی بدان، هميشگی است،  سفر و 
حضر، جوانی و پيری، ضعف و قدرت، جنگ و صلح، سالمتی و بيماری نمی 

د از راه لطف و محبت به بندگانش و بر آوردن چنين نياز دائمی، شناسد و خداون
  .به نماز فرمان داده است

جهت . به همين علت نماز مهمترين ستايش و عبوديت به درگاه خداوند است
                                                           ً         انجام بسياری از عبادات و نيکی ها، شرايط ويژه ای الزم است مثال  روزه با 

زمه اش داشتن است، آگاهی دادن به سالمتی پيوسته است، انفاق در راه خدا ال
مردم با دانش و بينش همراه است، دفاع و جهاد توانائی جسمی و علمی و 

اما نماز تنها عبادتی است که در همه حال و هميشه و  ... تخصصی الزم دارد،
بسته به شرايطی که انسان با آن روبرو است، امکان پذير می باشد و انسان قادر 

به نياز معنوی و درونی خود در سفر و حضرو جنگ، در است پاسخ مثبتی 
بدهد و به خاطر همين نياز است که نماز ...  بستر بيماری، نشسته و يا ايستاده و

مسافر و نماز خوف در موقع جنگ و هنگامی که با مصيبتهای شديد و ناگهانی 
  .روبرو است تشريع شده است

ان تقصروا من الصلوة ان  و اذا ضربتم فی االرض فليس عليکم جناح ١/٨
  *خفتم ان يفتنکم الذين کفروا ان الکافرين کانوا لکم عدوا مبينا

و هر گاه سفر کنيد، اگر بترسيد که کفار بر شما بتازند، بر شما باکی نيست "
زيرا کفار دشمن آشکار ] نماز را شکسته بخوانيد[که نماز را کوتاه کنيد 

  )٧٣." (شمايند
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فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معک و ليأخذوا  و اذا کنت فيهم ٢/٨ 
  ...*أسلحتهم

در ميان آنان باشی و بخواهی نماز جماعت بخوانی، ] تو ای پيامبر[ و چون" 
همه يکباره به نماز نايستند، بلکه يک عده ای از مؤمنين با تو به نماز ايستند و 

مام کنند و پشت سر اسلحه خويش بر گيرندو چون سجده کردند، نماز خود را ت
                                                                              ً شما بايستند، طايفه دوم که نماز نخوانده اند بيايند، و با تو نماز بخوانند و حتما  
اسلحه خويش را با خود داشته باشند، چون آنها که دچار بيماری کفرند، خيلی 
دوست می دارند شما از اسلحه و بار و بنه خويش غافل  شويد و يکباره بر شما 

ر باران يا بيماری حمل اسلحه برايتان دشوار بود، می توانيد بتازند، اگر به خط
اسلحه را زمين بگذاريد، اما به شرطی که احتياط خود را از دست ندهيد، که 

  ) ٧۴." (خدا برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده است

ً        ً                        و اذا قضيتم الصلوة فاذکرو هللا قياما  و قعودا  وعلی جنوبکم فاذطمأننتم  ٣/٨                                  
ً اقيموالصلوة ان الصلوة کانت علی المؤمنين کتابا  موقوتا  ف        ً                                             *  

درازا [و چون نماز را تمام کرديد، خدا را ايستاده و نشسته و خفته ياد کنيد"
پس همينکه ايمن شديد، نماز را تمام بخوانيد که نماز بر ] . بر پهلوی خويش

  )٧۵." (مؤمنان بوقتها مقرر است

ف و نماز شکسته در سفر بيان شده است و در سه آيه ای که گذشت نماز خو
  .کتابت کنايه از واجب بودن و واجب کردن است

بعد از فتح مکه که پيامبر با مشرکين پيمان بست و بعضی از آنها پيمان  ٨/۴
  :شکستند، به پيامبر فرمان داده شد

پس چون ماهای حرام بسر آمد، مشرکان را هر کجا که يافتيد بکشيد و به "
يرشان و محاصره شان کنيد و همه جا در کمينشان بنشينيد، ولی اسارت بگ
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توبه کردند و نماز بپا داشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذاريد ] از کفر[اگر
  )٧۶." (که خداوند آمرزگار و مهربان است

که کفار بعد از اينکه توبه کردند و : و باز به مسلمانان تأکيد می فرمايد ٨/۵
: ا به خاطر گذشته تجاوز نکنند و ظلم و ستمی بر آنها روا ندارندبرگشتند به آنه

فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوالزکوة فاخوانکم فی الدين و نفصل االيات لقوم 
  *يعلمون

پس اگر توبه کردند و نماز بپا داشتند و زکات دادند، پس برادران شما در "
." دانند، بروشنی بيان می داريمدين هستند و ما آيات خود را برای قومی که می 

)٧٧(  

   

  نماز جمعه. ٩

خداوند در سورۀ جمعه به وجوب نماز جمعه و حرمت معامله در هنگام نماز 
تأکيد کرده و کسانی را که در آن هنگام به دنبال تجارت و لهو می روند، عتاب 

  :  نموده و عملشان را ناپسند شمرده است

يد، چون به نماز روز جمعه ندا دهند، ای کسانی که ايمان آورده ا" ١/٩
بسوی ذکر خدا بشتابيد و داد وسوداگری را رها کنيد، اين برای شما بهتر است، 

و چون نماز به پيان رسيد، در زمين پراکنده شويد و از فضل خدا * اگر بدانيد
و چون تجارت و سرگرمی ای بينند، بسوی * طلب کنيد، شايد شما رستگار شويد

بگو آنچه نزد خدا هست از سرگرمی و . شوند و ترا ايستاده واگذارند آن پراکنده
  )   ٧٨." (از تجارت بهتر است و خدا بهترين روزی دهان است
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من وارد اين بحث نمی شوم که آيا خواندن نماز جمعه فرض است يا خير؛ اما 
 اجماال اينکه با مطالعه جوانب مختلف مسئله و مطالعه بخشی از مطالبی که در
اين مورد گفته شده است و برداشتم از سورۀ جمعه، به نظر می رسد در 
صورتی که شرايط نسبی برگزاری آن وجود داشته باشد، بر پا داشتنش واجب 
است و اگر، شرايط وجود نداشت بايد کوشش کرد تا شرايط نسبی آن را به 

  .وجود آورد

   

  آيات ديگر در مورد نماز. ١٠

ّ                               ل، نماز شب و تهج د را به مؤمنين تخفيف می دهد و                    ّ خداوند، در سورۀ مزم                  
به ميزانی که برای هر کس ميسر است و يا حال و هوائی دست : می فرمايد

دهد، آن را بجای آورد و از مقام محمود آن برخوردار گردد و مراد از نمازی 
که مسلمانان به برگزاری آن مأمور شده اند، همان نماز پنجگانه يوميه واجب 

  .است

پروردگار تو می داند که تو و گروهی از مؤمنين که با تو هستند " ١/١٠
نزديک به دو ثلث شب گاهی نصف آن و گاهی ثلث آن را زنده می داريد و خدا 

می داند که اين برای شما مقدور نيست، پس بر . تقدير کننده شب و روز است
بعضی از شما  از قرآن هر چه ميسر است بخوانيد، خدا داند که. شما بخشيد

بيماران خواهند بود، و بعضی به سفر می روند تا از کرم خدا روزی جويند و 
از قرآن هر چه ميسر شد بخوانيد و نماز . جمعی ديگر در راه خدا جنگ می کنند

بپاداريد و زکات بدهيد و خدا را وامی نيکو دهيد و بدانيد آنچه از کارهای خير 
فرستيد، آنرا نزد خدا می يابيد، و پاداش آن می کنيد و از پيش برای خود می 

از خداوند طلب مغفرت کنيد که خدا آمرزنده و رحيم . بهتر و بزرگتر است
  )٧٩." (است
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و مؤمنان و کسانی که ] راسخان در علم[ليکن به دانش فرو رفتگان " ٢/١٠
يم به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند، پاداشی عظ

  )٨٠." (خواهيم داد

خدا به پيامبر می گويد، در دين برای شما سختی ننهاده است، و اين  ٣/١٠
آئين پدر شما ابراهيم است و شما را مسلمان نام نهاد و پيامبر را بر شما و شما 

نماز بپاداريد و بخدا تکيه کنيد که خوب ياوری . را بر مردمان گواه قرار داد
  .است

زار کنيد، چنانکه سزاوار کارزار کردن برای اوست، او در راه خدا کار "
شما را برگزيد و در اين دين برای شما سختی ننهاد، آئين پدرتان ابراهيم است و 
او شما را از پيش و در اين قرآن مسلمان نام داد تا اين پيغمبر بر شما گواه باشد 

و بخدا تکيه کنيد که  و شما بر مردم گواه باشيد، پس نماز بپاداريد و زکات بدهيد
  )٨١." (او موالی شماست، چه خوب موال و چه خوب ياوری است

خداوند در سوره توبه  آباد کنندگان مساجد را کسانی معرفی می کند  ١٠/۴
به خدا و روز باز پسين ايمان آورده و نماز بپا می دارند وزکات می دهند " که 

وره فاطر به پيامبر می فرمايد که و در س..." و از هيچ کس جز خدا نترسيده اند
تو فقط کسانی را که به ناديده از پروردگارشان خوف و خشيت دارند، و نماز " 

  )٨٢." (بر پا می دارند ، توانی هشدار دهی

سخن بهشتيان را که از دوزخيان می پرسند، چه چيز شما را به  ١٠/۵ 
ان نبوديم، برای اهل ما از نماز گزار: دوزخ کشانيد، آنها در پاسخ می گويند

  .خرد بسی عبرت انگيز است

و * و لم نک نطعم المسکين* قالوا لم نک من المصلين* ما سلککم فی سقر
  *و کنا نکذب بيوم الدين* کنا نخوض مع الخائضين
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و * گويند ما نمازگزار نبوديم* کشاند] دوزخ[چه چيز شما را به سقر" 
و روز جزا را * باطالن فرو می رفتيمو در باطل با * مستمند را غذا نمی داديم

  )  ٨٣." (تکذيب ميکرديم

 
 

  نماز باز دارندۀ فحشاء و منکرات. ١١   

اتل ما اوحی اليک من الکتاب و اقم الصلوة ان الصلوة تنهی عن  ١/١١
  * الفحشاء و المنکر و لذکرهللا اکبر و هللا يعلم ما تصنعون

از بپادار که نماز از فحشاء و آنچه از کتاب به تو وحی شده بخوان و نم"
بزرگنر است و خدا می ] از هر عبادتی[ منکرات جلوگيری می کند و ياد خدا

  )٨۴." (داند که چه می سازيد

خداوند امر به نماز می کند که بهترين اعمال است چون بازدارندۀ فحشاء و 
ت می توان گفت باز دارندگی از فحشاء و منکر، اين است که طبيع. منکراست

نماز و نمازگزار اقتضای پيشگيرانه دارد اما علت العلل برای پيشگيری نيست، 
بدين معنا که هر کس نماز خواند ديگر نتواند گناه کند که در اينصورت اختيار 

دليل ساده اش اين است که چه بسيار از نماز گزاران را . انسان بی معنی می شد
چرا نماز آنان، . يت پروائی ندارندمی بينيم که از ارتکاب گناهان بزرگ و جنا

آنها را از فحشاء و منکرات باز نمی دارد؟ اين شايد بدان علت است که ساير 
شرايط در نمازگزار جمع نيست و فاقد اصول راهنمائی است که دين برای 
هدايتش به او ارائه داده و می دهد و به نماز بصورت يک عمل مجزا از ساير 

اه می کند و فراموش کرده است که تمام اعمال انسان يک رفتار و کردار خود نگ
به همن علت است که امام . مجموعه است و هر کدام به ديگری پيوسته

  :به ما هشدار می دهد) ع(صادی
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بطول دادن رکوع و سجود مرد «و يا » به روزه و نماز مردم گول نخوريد«
گيرد، ولی به  میننگريد، زيرا به آن عادت گرفته و اگر ترک کند، وحشتش 

بايد به هوش بود  و توجه داشت ). ٨۵(» . راستی گفتار و اداء امانتش بنگريد
. که خواند و طوالنی کردن نماز به معنای ايمان داشتن و درستکار بودن نيست

نماز خود را طويل می «: حضرت عيسی خطاب به روحانيون رياکار يهود گفت
اضاعوا الصلوه « : و قرآن هم فرموده » عيدکنيد و خانه های بيوه زنان را می بل

» .و اتبعوا الشهوات ؛ نماز را تباه  ساخته و از هوسها و پيروی کردند
  )۵٩/مريم(

در حقيقت نماز و ياد خدا مانند دو کفه ترازو است، هر وقت کفه ياد خدا 
چربيد، نمازگزار را از گناه منصرف می کند و هر جا که کفه موانع چربيد و 

ياد خدا ضعيف شد، نمازگزار از حقيقت ياد خدا منصرف می شود و با کفه 
وجودی که ممکن است بسيار هم نماز بگذارد،  مرتکب گناه و يا حتی انواع 

در حقيقت در صورتی که آدمی نماز را ضايع و تباه . جنايت و فساد می گردد
  .  نکند، آن نماز از فحشا  و منکران جلوگيری می کند

له داليل جلوگيری نماز از فحشاء و منکرات پروايی  است که از جم ٢/١١
به واسطه برپايی نماز، در دل انسان نسبت به محضر الهی پديد می آيد و 

و ان اقيموا نمازگزار به اين نکته عارف می گردد که بايد نزد او محشور شود؛ 
  *لصلوة و اتقوه و هوالذی إليه تحشرون

را و از او پروا کنيد و اوست که به نزدش  که بپای داريد نماز] و بگو"[
  ) ٨۶." (محشور می شويد

و يا اينکه انسانها فرمان يافته اند که به کتاب خدا چنگ زنند و نماز  ٣/١١
  بپادارند و بدانند که خدا پاداش اصالحگران را ضايع نمی گرداند؛

   *والذين يمسکون بالکتاب و اقاموا لصلوة انا ال نضيع اجر المصلحين
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و نماز بر پا ] چنگ می زنند[و کسانی که به کتاب خدا تمسک می جويند" 
  )٨٧." (می دارند، همانا پاداش اصالحگران را ضايع نمی گردانيم

آيا مسلمانان از خود می پرسند که تمسک جستن و يا چنگ زدن به کتاب خدا 
يعنی چه؟ چنگ زدن به کتاب خدا، يعنی عمل کردن و تحقق بخشيدن به 

توراتی که خداوند به خاطر اجرای آنها پيامبران و کتاب و ميزان را فرستاد دس
  .تا مردم بدانها قيام کنند

خداوند پيامبران را با نشانه های گويا، همراه با کتاب و ميزان فرستاد، تا 
و بدينطريق امور مردم اصالح می )  ٨٨. (مردم خود به عدل و داد قيام کنند

ر و پاداش اصالح گران و قيام کنندگان به عدل و داد را پذيرد و خداوند هم اج
ً                                              و قطعا  نماز چنين مردمی، می تواند آنها را از فحشاء و . تباه نخواهد کرد       
  .منکرات باز دارد

باز خداوند نمونه ای از چنگ زدن به کتاب خدا را برای بندگان  ١١/۴
توالزکوة و أمروا الذين ان مکناهم فی االرض أقاموالصلوة و آ توضيح می دهد؛

  *بالمعروف و نهو عن المنکر و  عاقبة االمور

کسانی که چون در اين سر زمين توانائيشان دهيم، نماز بر پا می دارند و " 
آنها را ياری می [زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند 

  )٨٩(و سر انجام امور همۀ کارها با خداست، ] کند

ه های زيادی از تمسک جستن و چنگ زدن به کتاب خدا برای هنوز نمون
راهنمائی و هدايت انسان به صالح و رستگاری وجود دارد که از ذکر آنها خو 
داری می کنم و بر خواننده است که خود به قرآن مراجعه کند و از آنها بهره 

اره کنم؛ اما مايلم به يک نکتۀ اساسی اش. های الزم را به فراخور حال خود ببرد
ال اکراه فی خداوند در پذيرش دين اکراه و اجباری بر قرار نمی کند، که فرمود؛ 

  الدين قد تبيين الرشد من الغی
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اجباری در پذيرش دين نيست زيرا راه رشد از راه ضاللت آشکار شده "
  )٩٠." (است

  و قل الحق من ربکم فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر

ردگار شماست، پس هر که خواهد ايمان آورد و هر حق از پرو] اين[و بگو" 
  )٩١." (که خواهد کفر ورزد

و چون خداوند  پيامبران و کتاب و ميزان برای برگرداندن انسان به فطرت   
خدائی خويش که آزادی و عدالت و پرستش خدای يگانه است فرستاد و آنها را 

پيامبر و کتاب و  و بوسيلۀ)  ٩٢(به آزادی و برقراری عدالت فرا خوانده 
هر : ميزان، راه رشد از راه غی و ستمکاری روشن شده است،  آنگاه می فرمايد

و به کسانی که هنگام گشايش . که خواهد ايمان بياورد و هرکه خواهد کفر ورزد
و تنگدستی از مال خود انفاق می کنند و خشم خويش را فرو می برند و در صدد 

ا عفو می کنند، اينان نيکو کارند و خداوند هم نيکو انتقام گرفتن نيستند و مردم ر
بسوی مغفرت خداوند و بهشتی : و به آنان ميگويد)  ٩٣(کاران را دوست دارد 

  )٩۴. (که عرض آن به پهنای آسمانها و زمين است بشتابيد

به سوی مغفرت خداوند خويش و بهشتی : باز خدای متعال تأکيد  می فرمايد
  )٩۵. (ا و زمين و آماده است از هم پيشی بجوئيدکه پهنايش چون آسمانه

شوربختانه در تفکر فقهی و کالمی رايج در ميان مسلمانان از چنين خداوند 
رحمان و رحيمی، چنان خدای جالد و بی رحم و شفقت و قتالی ساخته اند که 
منتظر است همه را در آتش غضب و خشم خود، در جهنمی که فراهم کرده 

از سوختن آنان عشق بورزد و برای فرار از اين عقوبتی که در است بسوزاند و 
ولی فراموش می کنند که آنچه بدانها می . انتظار است بايد برای او نماز بخوانند

رسد، دست آورد و نتيجۀ اعمال خودشان است که با دست خويش ساخته اند و 
  )٩۶. (خداوند به اندازۀ سر سوزنی به کسی ظلم نمی کند
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رهائی و آزادی انسان، از بند بندگی انسان و طبيعت را خواسته   خدائی که
است، و پرستش هر موجود ديگری را به هر نوع و شکلی، ممنوع ساخته و 
يکتا پرستی را اصول دينش قرار داده و  برقراری عدل و داد را وظيفۀ آنها 

      ٌ ه رحمة  قرار داده است و خداوندی که پيامبرش را رحمتی  برای عالميان فرستاد
" تو وکيل مردم نيستی" : ، صريح و روشن به وی خطاب می کند)٩٧(للعالمين 

  ) ٩٨.(و ما انت عليهم بوکيل

  )٩٩. (                       ً و ما جعلناک عليهم حفيظا  " و ما  تو را  نگهبان مردم قرار نداديم"

  )١٠٠. (لست عليهم بمصيطر." تو بر آنها تسلط نداری"

ٌ  المر شیء   ليس لک من." امر مردم بدست تو نيست"        )١٠١(  

  )١٠٢. (ليس عليک هداهم." هدايت کسان با تو نيست"

و ما انت عليهم ."تو نمی توانی مردم را به آنچه می خواهی مجبور کنی"
  )١٠٣(   ّ   بجب ار 

وقتی خداوند با اين صراحت، هر آنچه که آزادی انسانها و در اختيار داشتن  
و رسولش که رحمت برای  سرنوشت خويش را از آنها سلب می کند از  پيامبر

                                               ً                   عالميان است منع و از نزديک شدن به آن امور شديدا  نهی می فرمايد، پس 
  وظيفۀ پيامبر چيست؟

  )١٠۴. (و ما علی الرسول اال البالغ." بر عهدۀ پيغمبر جز بالغ نيست"و 

هر خداوند که کشتن بيگناهی را به منزلۀ تمامی بشريت بحساب می آورد و 
. کس، کسی را زنده بدارد مانند اين است که همۀ مردم را زنده داشته باشد

در دوران واليت فقيه اموی و عباسی، همه روزه، جباران و ) ١٠۵(
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ديکتاتوران، بنام دين خدا، دسته دسته، و گروه گروه مردم را به منظور حفظ 
کرده و بی قدرت خود کامه خويش از بين می برند و مسلمانها، خمود و کز 

تفاوت به آنها می نگريستند و در دوران واليت مطلقه فقيه در سرزمين ما نيز 
جان و مال کسی که لب باز کند و خواهان آزادی، داشتن اختيار سرنوشت و 

  .حقوق خدا دادی خويش باشد، در امان نيست

البته بخشی از همين مردم کزکرده و خاموش و بخشی ديگر به مدد انواع  
ون کالههای شرعی که همان کسان که دين را بيان قدرت معرفی کرده اند گوناگ

معرفی می کنند، به همکاری با حکومتهای جبار پرداخته، اموال عمومی کشور 
و اموال يتيمان، بينوايان و کسانی که دستشان بجائی نمی رسد و از همه جا 

ن به حساب خود کوتاه است، به غارت و يغما می برند و برای خود و خاندانشا
آتيه سازی می کنند و همزمان هم با خواندن نماز و دوال و راست شدن، و بل 
امام نماز جمعه و جماعت شدن، عافيت می طلبند و بهشت را نيز برای آن دنيا، 

  .به خيال خود  تصاحب می کنند

اينان از خود  نمی پرسند و نمی پرسيم، که چگونه است که نماز چنين  
ی مانع فحشاء و منکراتشان نمی شود؟ و بی جهت نيست که با وجود نمازگزاران

خيل عظيم نمازگزاران و تودۀ بزرگی از مسلمانان که همه سالۀ زائران بيت هللا 
الحرام می شوند، روز به روز کشور در انواع فحشاء و منکرات، قتل و غارت، 

ه پيش می جنايت و چپاول اموال عمومی و ظلم و ستم بی حساب به سرعت ب
رود و اقليتی دين ستيز و قدرت طلب، بنام دين بر تودۀ عظيم مردم خود کزکرده 

  .و بی حال و بی تفاوت حاکمند

همه بايد بدانند و بدانيم که اگر تا همه چيز از دست نرفته است، بپانخيزند و 
نخيزيم و کشور را از دست ديکتاتوران دين ستيز باز نستانند و سرنوشت خويش 

ن خود را، خود بدست نگيرند، عنقريب نابودی کشور و خودشان فرا خواهد و دي
رسيد و محمود افغانی و يا چکمه بپائی فرنگی روزگار آنها را به تباهی بيشتری 
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خواهد کشاند و ميهنی چندين و چند پاره و سرنوشتی نظير عراق و يا افغانستان 
  . در انتظار  خواهند داشت... و

ام خداوند حق است که قومی که بپانخيزد و دين آزادی بخش تجربۀ تاريخ و پي
را به مردم نرساند، و با ستمگر در حق کشی هايش و از ستمديده در پايمال شدن 

  .   حقش دفاع ننمايد، نابودی محتوم آنها فرا خواهد رسيد
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 )ع(نماز و اهميت آن در نگاه علی : دوم 

حقی که چنان در هستی . است يک حق تام) ع(نماز در نظر و عمل علی  
همانگونه که پيشتر اشاره کردم . متبلور و جلوه گر است که دل از او می ربايد

می فرمايد بر پا داشتن نماز، خود ملت است و او کوشيده است ) ع(اينکه علی
در فرصتهای مختلف ابعادی از حق نماز را برای مردم باز گو کند تا اهميت و 

نزد اهل اسالم ناچيز نشود و تا مردم بدانند که نماز عملی جايگاه ويژۀ  آن در 
فريد و يگانه در درگاه حضرت حق است که با  ساير اعمال در مقام مقايسه 

  .قرار نمی گيرد

در حقيقت و از نگاه آن حضرت، نماز يک عمل نيک خاص هم نيست بلکه 
اگر نماز "ه نماز جامع همۀ اعمال و عبادات نزد پروردگار است و اين مطلب ک

به درگاه پروردگار پذيرفته شد، همۀ اعمال ديگر مورد قبول واقع می شود و 
، خود بيانگر )١٠۶(اگر نماز رد گرديد، ساير اعمال نيز رد گرديده است 

عظمت و بزرگی آن است و می رساند که ساير اعمال و رفتار مسلمان ريشه در 
  .نماز او دارد و با آن سنجيده می شود

در مورد نماز و اهميت ويژه اش بيان و به مردم گوشزد ) ع(امام علی آنچه 
کرده است بيانگر همان معناست که در قرآن تشريح شده است که در واقع 
حضرت با بيانات گوناگون و در عمل و نظر، در مقام بيان قرآن گويا و ناطق 

  :ه می کنمبرای مسلمين بر آمده که من در اينجا به چند موردی از آنها اشار

نهج البالغه، بعد از در دست گرفتن زمام امور  ١٣١حضرت در خطبۀ . ١
مسلمين و در مقام اينکه چرا حاضر به پذيرفتن چنين مسئوليتی شده است، می 

  :فرمايد
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پروردگارا تو می دانی کاری که از دست ما سرزد نه برای اشتياق در امر " 
ی کار دنيا بلکه برای اين بود که سلطنت بود، نه برای خواهش چيزی از زيادت

معالم دين را باز گردانيم و در شهرهای تو اصالح را آشکار سازيم، تا بندگان 
ستمديدۀ تو ايمن گردند و آنچه از حدود تو فرو گذاشته شده است بر پای داشته 

. پروردگارا؛ من نخستين کسم که بسوی تو آمدم، شنيدم و اجابت کردم. شود
  )١٠٧." (، بر من پيشی نگرفته است)ص(، جز رسول هللا هيچکس در نماز

در ) ع(به دليل بزرگی و عظمت نماز در درگاه حضرت حق است که علی
مقام دفاع از خود و اسالم و در مقام سخن گفتن با خداوند، پيشی جستن در نماز 
را بعد از رسول خدا، از افتخارات خود بر می شمرد و افتخار می کند که اولين 

  .مازگزار است و هيچکس در اسالم بجز پيامبر خدا، بر او پيشی نگرفته استن

امير مؤمنان در خطبه ای ديگر که در آن ارکان دين را بيان می کند، در . ٢
  :مورد نماز چنين می فرمايد

که نزديکی جويندگان به خدای سبحان و متعال به ] ای[برتر وسيله" 
] جهاد[به او و به فرستادۀ او، و باز کوشی نزديکی می جويند، ايمان ] بخدا[آن

] يعنی ال اله اال [کلمه اخالص . در راه خداست، چه آن سربلندی اسالم است
  )١٠٨."  (همانا که فطرت بشر است و بر پای داشتن نماز، همانا که ملت است

در همين رابطه است که حضرت در وصيت خود به فرزندش حسن و . ٣
خدای را در بارۀ نماز، خدای را که "وردن می فرمايند؛ حسين بعد ازضربت خ

نماز ستون دين شماست، و برای پاداش آن جهان بکوشيد، و هر ستمگر را 
 )١٠٩." (دشمن باشيد و هر ستمديده را ياور

موال علی در يکی از وصايای خود در مورد نماز به اصحاب خويش  - ۴
  :  فرموده است
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حفظ کنيد و بسيار بجای آوريد و به وسيلۀ آن به  امر نماز را بپاييد و آن را"
ً کانت علی المؤمنين کتابا  موقوتا  " خدا نزديکی جوئيد، چه، نماز،  بر مؤمنان "، "                       ً       

و آيا نشنيده ايد که ) ١٠٣نساء آيه "(فرضی است که وقت آن نيز تبيين شده است
 پاسخ می" شما را چه گرفتار دوزخ ساخت" وقتی از اهل دوزخ می پرسند

نماز گناهان را مانند برگ درخت بر زمين می . ما از نماز گزاران نبوديم: گويند
نماز ) ص(رسول هللا . ريزد و رشته های بردگی نفوس را از گناهان می گسالند

را به چشمۀ آب گرم مانند فرموده است که بر در خانۀ کسی باشد و او هر شب 
. د چنين کسی چرک باقی نماندپس در کالب. و روز، پنج کرت در آن شستشو کند

ِ                                                                همانا حق  نماز را مردمی از مؤمنان ميشناسند که زينت متاع، و روشنی چشم از         
مردانی که : خدای سبحان فرمايد. فرزند و مال، آنان را از آن باز ندارد

بازرگانی و داد و ستد آنان را از بر پای داشتن نماز و دادن زکات از ياد خدا 
، پس از مژده دادن او را به )ص(رسول خدا ). ٣٧نور آيه  سوره(باز نمی دارد

خاندان خود : قول خدای سبحان. بهشت، برای نماز خود را به مشقت می افکند
بر ) ١٣٢سوره طه آيه ( را به نمازگزاردن فرمان ده و بر انجام آن شکيبا باش

." بود او فرود آمد، پس، اهل خود را به آن فرمان می داد و خود بر آن شکيبا
)١١٠(  

در نامه ای به سران سپاه خويش اوقات ) ع(و سر انجام حضرت علی. ۵
نماز برای آنها تشريح کرده و به آنان سفارش می کند که با طوالنی کردن نماز 

  :جماعت رنج ناتوانان را فراهم نياورند

اما بعد، وقتی آفتاب بسوی خاور گرائيد و سايه آن پس از کاستن به اندازۀ " 
بيفزايد با مردم نماز ظهر بجای ] ديوار آغل گوسفند و بز[واره ای کوتاه دي

آوريد و نماز عصر را در بخشی از باقيماندۀ روز بپای داريد که قرص آفتاب 
نماز مغرب را آنگاه . هنوز جلوه و درخشان باشد و دو فرسنگ راه توان پيمود

به " عرفات"يان از به جماعت گذاريد که روزه دار، روزه می گشايد، و حاج
و نماز عشاء را آن هنگام که سرخی باختر نا پديد گردد، تا . کوچ می کنند" منا"
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نماز صبح را وقتی که هر کس چهرۀ مصاحب . يک سوم از شب سپری شده
خويش تواند شناخت، با مردم همچون ناتوانترينشان بگذاريد و با دراز کردن 

  )١١١" (.نماز رنج نمازگذاران را فراهم نکنيد

  

  نماز و موازنه عدمی: سوم

با توجه به اهميت ويژۀ نماز در قرآن و آنگونه که در ديدگاه حضرت 
ديديم، اين سؤال قابل طرح است و هميشه برای خود من به صورت ) ع(علی

  جدی مطرح بوده است که چگونه می شود که يک چنين 

مۀ فرق مسلمين سنتی با آن ويژگی منحصر بفرد، که مورد اتفاق نظر بين ه
است و از ستون دين و يا خود دين معرفی شده است، از سوی کسانی که برای 
خداوند و بنام اسالم، دين آزادی و آزادی بخش، به مبارزه بر خاسته اند مورد کم 
توجهی قرار می گيرد؟ آنگونه که از ظواهر امر پيداست بسياری از اين 

که سالهاست در خارج از ايران می  مبارزان راه حق، به ويژه آن گروه هايی
زيند و دلشان برای آزادی و استقالل وطن می تپد، نه تنها خود نماز نمی 

شگفتی من از اين است که اينان . گذارند، بلکه اهميتی نيز برای آن قائل نيستند
که به سادگی حاضر نيستند روزانه بخش کوچکی از وقت خود را به اين رکن 

دهند، چطور می شود از آنها پذيرفت، که می خواهند به دين آزادی اختصاص 
                                               ّ                  خاطر خدا و زنده کردن دين خدا و اسالم آزادی با جب اران و ستمگران به 

  مبارزه بر خيزند و در وقت خطر از خود مايه بگذارند؟

آيا ديگران حق ندارند که به چنين کسانی که تحت نام اسالم و دين و قرآن و 
بارزه آزادی بخش هستند، با عالمت سؤال بنگرند؟ و آيا موازنۀ عدمی، مدعی م

می شود، به اينان به عنوان کسانی نگاه کرد که تا آخر خط مبارزه را ادامه 
  خواهند داد و يار و ياور مظلومان و ستمديدگان باقی خواهند ماند؟
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البته اشتباه نشود، سؤال فوق مربوط به کسانی است که خود را مسلمان 
ه و بنام دين و اصول آن و آن هم دين اسالم مبارزه سياسی می کنند معرفی کرد

و نه کسانی که گرچه به آزادی  اعتقاد دارند، اما دين و اسالم را پوشش اعمال 
خود قرار نمی دهند و هر جا که در می مانند برای اثبات نظر خود از قرآن و 

  .دين مايه نمی گذارند

وقتی کسانی معتقدند . جای کار می لنگددر هر حال به نظر می رسد که يک 
که برای اعتالی دين خداوند و برگرداندن دين به جايگاه اصلی اش حاضرند که 
از مال، وقت و نيروی خود مايه بگذارند و پوشش مبارزه اشان نيز اسالم است  
و حتی گاه از آن باالتر خود را مسلمان و اسالمشناس و قرآن شناس و معتقد به 

عرفی می کنند، آيا نمی شود به اينان و اعمالشان با ديدۀ شک نگريست اسالم م
که چطور بيش از يکصد از آيه قرآن که در مورد نماز و بپاداشتن و اهميت آن 
نزد خداوند است را ناديده می گيرند و گونه ای عمل می کنند که گوئی که قرآن 

اين کسان حاضرند به است، و از سوی ديگر " ال اکراه فی الدين"فقط يک آيۀ 
ِ                                                خاطر رهائی انسان از بند  بندگی انسان  از انسان به پرستش خدای يگانه، از                        

  !همه چيز خود مايه بگذارند

و باز هم کج فهمی نشود که منظور از آنچه در مورد نماز و نمازگزار و 
بپاداشتن آن گفته شد، هر نمازگزاری را شامل نمی شود و هزار نکته باريکتر ز 

. من در مقام آن نيستم که در اين جا به اين قسمت بپردازم. اين جاستمو 
خوانندگانی که خواهان ضابطه برای کيفيت نمازاند، می توانند با مراجعه به 
آياتی که در مورد نماز آمده است، مراجعه کنند و هر دو گروه نماز گزار را از 

بگويد و چه  هم تشخيص بدهند که دين عمل است و نه حرف و هر کس چه
نگويد، چه خود را ديندار و چه بی دين قلمداد کند، عمل هر کسی دين واقعی 

و ال انتم * ال اعبدوا ما تعبدون* قل يا ايها الکافروناوست که چه زيبا فرمود؛ 
لکم دينکم * و ال انتم عابدون ما اعبد * وال ان عابد ما عبدتم * عابدون ما اعبد

  *ولی دين
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و آنچه * آنچه را شما عبادت می کنيد، من عبادت نمی کنمبگو ای کافران "
و من آنچه شما عبادت می کرديد *  من عبادت می کنم، شما عبادت نمی کنيد

بنابر اين دين * و آنچه را من عبادت می کنم، شما عبادت نمی کنيد* نمی کنم 
  ) ١١٢." (شما برای شما و دين من برای من

ه صوری و بقصد ريا، خودنمائی و توآم با خدای متعال نمازگزارانی را ک
تجاوز به حقوق ديگران  و با انواع گوناگون کالهای شرعی و غير شرعی، 
نماز می گذارند و مانع برقراری قسط و عدالت در جامعه می شوند، خود به 

* الذين هم عن صالتهم ساهون* فويل للمصلينبهترين وجه توصيف کرده است؛ 
  *يمنعون الماعون و* الذين هم يرائون 

اگر [همانان که * که دل از ياد خدا غافل دارند* پس وای بر نمازگزاران" 
و ديگران را از ضروريات زندگی منع * به ريا و خود نمائی کنند] اطاعتی کنند

  ) ١١٣." (می کنند

نامۀ عين القضات بسی  تجربه » فويل للمصلين«در مورد تعبير عجيب  
                 ً                             رکن نماز است، اوال ، بر تو و بر عموم فرض است که وم د"...  :  آموز است

و چون خدا ! اش حاصل کنی، پس به عمل مشغول شوی اول علم. نماز بياموزی
تو ) ۵و  ۴الماعون، آيات (» فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون«: گويد

ی  ست؟ و چه سبب را ثمره را فريضه ببايد دانست که شرط نماز مقبول چی
ی نماز گزاردی يا  چه اگر اين ندانی چه دانی که فريضه. مازها ويل آمدبعضی ن

ِ    گويد که يأتي علی الناس زمان  يجتمعون في المساجد  و  می –صلعم  –مصطفا . نه                    ٌ                           
د که اين  َ          يصلون و ليس فيما بينهم مسلم، آخر تو را سودای آن نبو  که » يصلون«                                                  

، »ليس فيما بينهم مسلم«حديث مصطفا بدان ناطق است و مقرون است بدين که 
ابراهيم، (؟ »رب اجعلني مقيم الصالة«: آخر نگويی که خليل چرا گويد. چيست

از اين حرکات و قيام و قعود که تو در نماز به جا آری، عاجز بود؟ ) ۴٠ی  آيه
ست؟  چی) ٢٣ی  المعارج، آيه(» الذين هم علي صالتهم دائمون«آخر نگويی که 
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تو را » األنبياء في قبورهم يصلون«   َ       بند د؟ اگر  و دوام در نماز چون صورت
! ای دوست! ست چی» في صالتهم دائمون«ست، بدانی که  معلوم گردد که چی

ُ                 يموت المرء  علي ما عاش عليه في صالتهم «و انبياء از اين قوم بودند که .          
د که . »دائمون َ      پس ضرورت بو  و ذکر «باش که . »األنبياء في قبورهم يصلون«          

                                        ّ              نقاب از روی خود بر گيرد، فای تعقب در فصل ی با تو بگويد »    ّ فصل ي      ّ  اسم رب ه 
های عين  بخش دوم نامه(» .گه در اين حقايق راهی بری که نماز چه بود، آن

   ).٧۵و  ٧۴ی هفتادم، صص  القضات، نامه

می . است) منفی(نماز درس زندگی در موازنۀ عدمی کوتاه آنکه از ديد من، 
عدمی را پيامبر عظيم الشأن اسالم دانست که ريشه در  توان بنيان گذار موازنۀ

ال االه اال هللا دارد و ابعاد گوناگون آن در قرآن آمده است و از حق نگذريم در 
ميان روشنفکران کشور هيچ کس مانند ابوالحسن بنی صدر به اين نوع طرز 

خود  و ساير نوشته های" موازنه ها"وی در کتاب . انديشه وعمل نپرداخته است
بر مبنای قرآن به شرح و بسط اين انديشه در اسالم به مثابه بيان آزادی پرداخته 

  . است

رسول اکرم که بنيان گذار اين اصل راهنماست، خود قبل از اينکه ديگران به 
چگونگی و شرح عملی اين اصل بپردازند، به فرمان خداوند بنيان گذار و قائم 

محتوايی که مورد اجماع مسلمانان در طول  به نماز، در مجموع با همين شکل و
تاريخ است، بوده اند و بر پای داری نماز را به مؤمنين و مسلمانان توصيه اکيد 

  .فرموده اند

ديده می شود که مخالفان با اين بحث ممکن است بگويند چون ما به خاطر 
منزلۀ خدا و خلق خدا، به امور سياسی و اجتماعی می پردازيم، اين عمل خود به 

نماز است و می شود نماز را به انواع و اقسام محتوی و شکلها برگزار کرد و 
از جمله پرداختن به امور اساسی و اجتماعی است و از اين شعر حافظ  نيز مدد 

  :می جويند
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  عبادت به جز خدمت خلق نيست       به تسبيح و سجاده و دلق نيست

رق الی هللا بعدد انفاس خاليق الط: که) ع(و يا از اين فرمودۀ امام صادق
و يا مطالبی از اين ) ١١۴." (راه خداشانسی به ميزان خاليق عالم است" العالم 

در اين که کار خير و عمل صالح بی شمار است .  قبيل را مستمسک قرار دهند
بحثی نيست و هر کدام از آنها هم در جای خود متين و درست است که هر 

اما خوب است اين . دارد) و يا مقامی(نکته مکانی  سخن آدمی جائی و هر/عمل
نکته را مد نظر داشته باشيم که همان خدا و همان رسولش که بنيان گذار موازنۀ 
منفی است، فرمان داده اند که نماز به صورت و محتوای بيان شده، در هر حال 

لت نمی پيامبران و اولياء خدا که از رسيدگی به امور مردم غف. بايد اقامه شود
ً        ورزيدند و به تعبير بعضی ها با انجام اين قبيل اعمال خود نيز دائما  در حال                                                                  
نماز بودند،  معهذا آنها قائم به نماز نيز بوده اند و به امتهای خود سفارش کرده 

  .اند که مبادا نماز را ترک کنيد

اگر کسانی فکر می کنند که موازنۀ منفی فقط تنها يک اصل برای هدايت 
ت و رهبری کردن جامعه و مبارزه سياسی است، در جای خود مطلبی حکوم

است، اما بر اساس همين اصل، نگرش دين به دنيا و آخرت، نيز وجود دارد و 
اين دو در يک مسير قرار دارند و با هم به پيش می روند و به عبارت ديگر 

هستند و ماديت و معنويت جدای از يکديگر نيست و در همۀ زمان و مکان با هم 
در هم آميخته اند و جامعه ای که اسالم ابعاد مختلف آنرا در قرآن معرفی کرده 
وپيامبر با عمل و نظر خود به ساختنش همت گماشت، جامعه ای تک ساحتی 
نيست، بلکه جامعه ای است  الگو، اسوه و سر مشق که جامعه های ديگر بايد بر 

  - کل و شمايل همان دوران و نه ش - اساس ارزشهای انسانی و جهان شمولش
  . جامعه خود را بسازند و اداره کنند

البته هر کسی می تواند هر برداشتی که مايل است از تمام امور و از جمله 
نماز داشته باشد ولی جايز نيست که انجام ندادن امری را به انجام دادن امر 



٥٦     

  

گويم و نماز  ديگری موکول کنند و يا مدعی شود که  اسالم اين است که من می
بلی نماز در حالی که رکن دين است امری . يک امر جزئی و فرعی است

شخصی است به اين معنا که اگر کسی قائم به آن باشد و يا نباشد مسئوليت اش با 
خداست، اما خداوند برای همين امر شخصی بيش از  يکصد آيه اختصاص داده 

سياسی و اداره زندگی است  اصل موازنۀ منفی که اصلی راهنما در امور. است
بدين منظور هم هست که در اسالم جمع و جامعه قائم به فرد است و فردها 
جامعه را می سازند و نه بعکس که فرد قائم به جمع باشد و از جمع ساخته شده 

  .بنابر اين وقتی فردها قائم به امری باشند، جمع نيز قائم به آن امر است. باشد

بيان، خود را آزادی خواه و روش خود را برای اگر کسانی در حرف و 
رسيدن به آن، عدم زور اعالم می کنند، اما در عمل به يکی از اساسی ترين 
آموزه های زور زدايی، يعنی نماز، که در قرآن از آن تعبير به بازدارنده از 
زشتی ها و بديها شده است، کم توجه اند، اگر مدعی اند مسلمان هستند و خود را 

مل به موازنۀ منفی نشان می دهند، بايد به خود و اعمال خود بنگرند که وقتی عا
حاضر نيستند عامل به چنين امرمهمی که جای شک و شبهه ای در آن نيست 
باشند، چگونه در مواقعی که بايد از خود بگذرند تا قادر شوند که بر اساس 

حق را تا آخر ادامه موازنۀ منفی و عدم زور عمل کنند، می توانند مقاومت بر 
دهند؟ بايد به جد با خود خلوت کنيم و ببينيم که آيا انجام اينگونه اعمال و يا 
بخشی از آن، در جامعه و جمعها به خاطر ارضای هوای نفس و يا اثبات 

  .توانائی و شخصيت خود نيست؟ و اگر آری به اصالح آن بپردازيم

نماز و خالص کردن آن برای تمرين و ممارست و پيگيری و قيام دائمی به  
خدا، انسان را به مرور به راه حقيقت دين رهنمون می کند و از انسان معمولی، 

رضی هللا " انسانی می سازد که او از خدا راضی و خداوند از او راضی است
ارجعی الی ربک " ، و اين فوزی عظيم است که )١١۵"(عنهم و رضوا عنه 

  )  ١١۶* "(وادخلی جنتیفادخلی فی عبادی * راضية مرضيه
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و به حقيقت می شود گفت که قريب به اتفاق تمامی عرفای مسلمان، نماز را   
نماز نمی خواندند ... اصل می دانسته و اگر نه در ظاهر و به قصد خود نمائی و

د پرداخته و نماز و مناجات شبانه را عامل  ّ                                         اما در خفا و شب زنده داريها به تهج                                   
  .ه درگاه خداوند قلمداد کرده اندمهم و اصلی، واصل ب

نماز واقعی تمرين و ممارست روزانه برای پيگيری عدم زور و موازنۀ 
عدمی و خارج نشدن از آن  و يا در صورت غفلت و خارج شدن، باز گشت به 
آن است و اين تمرين دائمی است و تا انسان در قيدحيات است بايد ادامه پيدا 

عرض خارج شدن از صراط مستقيم است و خدا بکند زيرا هميشه انسان در م
  .دانا تر است

   

 چند نکته پايانی:چهارم

در پايان بحث، مايلم چند نکته مرتبط ديگر بدان بيفزايم؛ اگر بپذيريم که نماز 
نماز، ) ع(با آن توصيفی که آمد خود دين است و بنا به فرمايش حضرت علی

نديده ترين نوع ستايش خداوند و پس) يعنی نماز خودش دين است(خود ملت است 
بشمار می رود و در تمام شرايع و برای همۀ پيامبران، نماز اولين سنگ بنای 
بعثتشان بوده است، بايستی نکاتی حياتی در آن باشد که پيامبران ضمن آنکه 
خود و نزديکانشان عامل به آن بوده اند عموم مردم را ترغيب و تشويق بپاداشتن 

به نظر من هيچ امری در قرآن، مهمتر . شرط ايمان دانسته اندآن کرده و آن را 
  : از نماز و بپاداشتن حقيقی آن ديده نمی شود و خداوند، خود فرموده است

  *و الذين يمسکون بالکتاب و اقامو الصلوة انا ال نضيع اجر المصلحين

و کسانيکه به کتاب خدا چنگ می زنند و نماز بپا کنند، ما پاداش اصالح "
و اگر خداوند از ميان همه اعمال و ) ١١٧." (را تباه نمی کنيم] مصلحين[رانگ
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اجزائ دين، تنها اقامۀ نماز را ذکر کرده ، بمنظور اهميت و شرافتی است که 
با . نماز بر ساير آن ها دارد، زيرا نماز رکن دين و جان همۀ شرايع دينی است

  :يان مقدمه بايد عرض کنم

 از را با نظم و آهنگی خاص و در وقت ويژۀ دستور داده شده که نم
نماز، مانند تحصيل هر علم و آزمايشهای علمی که . خود، بپا داشت

زمانی نتايج، از آن ها حاصل می شود که آن آزمايش علمی در شرايط 
اثر مثبت نماز نيز زمانی . ويژه و با ترکيبات خاص خود انجام پذيرد

قدمات، نظم و آهنگ و در وقت حاصل می شود که نماز را همراه با م
و شرايط الزم در نماز گزار جمع باشد و يا به . خودش بپاداشته شود

  . مرور جمع گردد
  نماز گزار اگر از روی ايمان و اعتقاد به پرستش خداوند، نماز را بجای

آورد، بايد درس بزرگ نظم و ترتيب، در اجرای امور روزانۀ زندگی 
د و بايد بداند که هر عملی بايد به وقت خود اش را از آن فرا گرفته باش

انجام بگيرد و کار امروز و اين ساعت را بوقت ديگری و يا فردا 
موکول نکند، زيرا فردا، زمانی ديگر و برای امری ديگر است و شايد 
      ً                                                      هم اصال  وقتی برای آن امر فوت شده و يا موکول به فردا شده ، در 

  .اختيار قرار نگيرد
 لخطا که هر لحظه مورد هجوم انواع و اقسام شرک و انسان جايز ا

پليدی است، وقتی به طور روزانه و آن هم در فواصل مختلف به ياد و 
نام خدا نماز بر پا می دارد و می کوشد از امور مادی بريده و به 
پرستش و راز و نياز با معبود يگانه بپردازد و از خطاها و يا امور 

آورد و از او استمداد طلبد، اين عمل او را  غفلت شده، بدرگاه خدا روی
بويژه اينکه صبح اول وقت، روز خود را . شاد و سرزنده نگاه می دارد

با نام و ياد خدا و کمک طلبيدن از او بری انحراف پيدا نکردن به چپ و 
 .راست، آغاز می کند
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  درس ديگری که از آن بايد يگيرد آنست که چون روز خود را با رابطه
صال با خالق قادر مطلق آغاز می کند، ديگران را در هر مقام و با و ات

در . رتبتی که باشند، در برابر امر او چيزی به حساب نمی آورد
اينصورت انواع و اقسام ترس از دل و جان وی بدر رود و يا اگر 
ً    فرضا  غرور و وسوسه به عالم و يا دانشمندی دست داد که غالبا  هم                                                      ً     

جه به علم مطلق خداوند، متوجه شود که علم او دست می دهد، با تو
: چيزی به حساب نمی آيد و به همين علت است که چه نيک گفته اند

هرچه دانشمند عالمتر شود بايد فرو افتاده تر باشد زيرا هر چه بيشتر 
می فهمد، تازه بيشتر متوجه می شود که علمش به اندازه ای ناچيز است 

هر عالم و دانشمندی بايد بداند . می  آيدکه در حقيقت  چيزی بحساب ن
ٍ       که دانشمندتر از او وجود دارد و فوق کل ذی علم  عليم  در دانش و "...                                            

 ) ١١٨." (علم، دست باالی دست بسيار است
  اگر نمازگزار، در صبح آن دو گانه را به درگاه خدای يگانه از روی

ويش اخالص بجای آورد، بدون شک درس فوق را بمرور در درون خ
خواهد يافت و اگر نيافت، مسلمان بايد به خود و اعمالش شک بکند و آن 
ها را مورد بررسی و تجديد نظر قرار دهد تا بفهمد با وجود اعتقاد بخدا 
و بپاداشتن نماز و اتصال به قدرتمندترين تکيه گاه، چرا هنوز ترس از 

 . ست؟قدرتهای صوری ديگران در وجود او رخنه کرده و باقی مانده ا
  همانطور که قبال گفته آمد، نماز وقتی نماز محسوب می شود که در آن

سورۀ ام الکتاب يا حمد خوانده شود، در اين رابطه بايستی اين نکته به 
ذهن مبادرت ورزد که بايد چيزی در اين سوره نهفته باشدکه اگر بدون 

ول سورۀ ام الکتاب شامل اص. قرائت آن نماز انجام شود، نماز نيست
دين است که توحيد، نبوت، امامت، عدالت و معاد است، می باشد و لذا 

: در بر دارندۀ هدف اصلی انزال قرآن است که عبارت از اين است که
انسان از اسارت ها و از بندگی انسان ديگری رها شود و بندۀ خالص 
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بنا بر اين نماز درس آموزش توحيد در ابعاد گوناگون آن . خدا گردد
  .است

 رس ديگر نماز فهم اين مطلب مهم است که هر امری از امور دارای د
معادی است و حيات زندگی انسان به عنوان يک مجموعه نيز معادی 
دارد و آن روزی است که دين و ملک يکسره از دست ديگران خارج و 
در مالکيت او قرار دارد و ديگران را حتی به نحو صوری راهی بدان 

ار، اين درس را که هر آن ممکن است معادش انسان نماز گز. نيست
شروع شود و همه چيز از دستش خارج گردد را بايد از نماز فرا گرفته 
باشد و اگر در آن شک و شبهه ای داشته باشد بايد به نماز خواند خود 

طبيعی است که اگر انسان نمازگزار معتقد به معاد باشد، نيک . شک کند
  . به حضور خداوند خواهد رسيد بايد بداند که با اعمال خود

  چنين انسانی طبعا  به اموری می پردازد که مقبول درگاه حق باشد، نه                                               ً                 
رکعت  ١٧نماز روزانه حد اقل . اموری که او از آن بيزاری می جويد

اين درس را  به انسان گوشزد می کند، وقتی که نماز گزار از خداوند 
بر آن ها تمام کرده است می طلبد که او را به راه کسانی که نعمتش 

اين راه همان ) ١١٩(هدايت کند و نه راه گمراهان و مغضوب شدگان 
راه راستی، آزادی و صراط مستقيم عدالت است و راهی است که 
پيامبران و اوليا الهی رفته اند و به همين علت است که اعمال پيامبران 

زور  برای انسانها هم الگو و سرمشق و هم  حجت است و نه راه
نماز گزار با خواندن سورۀ حمد، به خود و خدا .  پرستان و قدرتمداران

توئی و ) يعنی قيامت(خدايا ؛ صاحب اختيار روز دين: می گويد
همانطور که در قرآن کريمت گفته ای ترازوی عدل تو در آن روز 
گسترده است و به احدی به اندازۀ تار ميان هسته خرما ئی ظلم و ستم 

  .نمی شود
 نا بر اين انسان معتقد به قيامت درس عدالت و عدالت گستری را بايد ب

از نماز فرا بگيرد، چرا که عدالت، خود ميزان است و همه چيز با 
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ميزان عدالت سنجيده می شود و خداوند  پيامبر را فرستاد که ميزان را 
به آن ها بياموزد تا مردم خود به بر پا داری قسط و عدالت قيام کنند 

اسالم، تسليم است، : "می فرمايد) ع(و بی جهت نيست که علی) ١٢٠(
و تسليم يقين است، و يقين تصديق است، و تصديق اقرار است، و 
اقرار، بجای آوردن فرمانهای دين است و بجای آوردن آن فرمانها، 

پس معلوم می شود که نماز شامل تمامی دين ) ١٢١." (عمل نيکو است
پس کسيکه نماز می . ت،عدالت و معاد استيعنی توحيد، نبوت، امام

                                                               ً گذارد، در حقيقت روزانه عامل  به تمامی دين و قرآن است و اين کامال  
نشان می دهد که بايستی غير از دوال و راست شدن معمولی باشد و يک 

پس آنان که روش زندگی خود را بر . راه و روشی است برای زندگی
ند، الزمه اش اين است که به توحيد يعنی موازنۀ عدمی قرار می ده

  .جهاد دائمی يا جهاد اکبر بپردازند

و از درگاه خداوند برای خودم و همه باورمندان به اسالم معنويت و آزادی 
آمرزش و رحمت بی کران خواهانم و با پوزش از همه به خاطر غفلت ها و 

  . تمکاستی های اين نوشته، آرزومند وطنی آزاد و مستقل برای همه امان هس

و  ١۴٢٨رمضان  ١٩برابر  ١٣٨۶مهر ماه  ٩دمحم جعفری ماربينی،  لندن، 
ل اکتبر  ّ         او   ٢٠٠٧  
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  يک گفتگوی انتقادی: بخش دوم
  

دوست عزيزم آقای دکتر حسن رضايی، پژوهشگر حقوق ايران و اسالم در 
شهر فرايبورگ آلمان که مقاله نماز را قبل از چاپ مطالعه کرده است، نگاهی 

نظر . دی به متن انداخته است و در اين باره پرسشهائی را مطرح کرده اندانتقا
به اهميت اين بحث و نيز کمکی که نقد ايشان در روشنايی هر چه بيشتر بحث 

. می تواند داشته باشد در زير اصل نوشتار وی و سپس پاسخ اينجانب آماده است
  .و البته خداوند بهترين داور است

  نقد: يکم

 گيرم ها می تپش پنجره من وضو با

 در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف

  سنگ از پشت نمازم پيداست

  همه ذرات نمازم متبلور شده است

  من نمازم را وقتی می خوانم

  که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته سرو

  علف می خوانم» تکبيرةاالحرام « من نمازم را، پی 
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  ١موج» قد قامت« پی 

  ندس جعفری عزيز، جناب مه

  ها با سالم به شما وآرزوی قبولی طاعات و نيايش

مقاله نماز را جمعه هفته پيش دريافت کردم و شنبه آن را با اشتياق مطالعه 
کرده، و تحت تاثير ايمان و استقامت کم نظير نويسنده آن در برابر 

فرساترين بالها و دشواريهای زندگی در وطن و هجرت تالش کردم  طاقت
  . از لطف و توجه شما در ارسال مقاله  بسيار ممنونم. همدالنه آن را فهم کنم

پيش از هرچيز عرض کنم که من با اين گزاره شما که نماز به مثابه يک 
نيايش و يک نياز معنوی و يک ارتباط با هستی مطلق يک حق از حقوق انسان 

عشق به جا آورد است و همچون هر حقوق ديگری اگر انسان آن را در آزادی و 
به نظرم اختالف ما به قول . به کمال و رشد آدمی کمک می کند، کامال موافقم

می دانم و بر اين باورم » حق«من هم نماز را . منطقيان بيشتر صغروی است
حتی تا اين حد هم با شما می توانم همسخنی کنم که . است نخستين پرستش نماز

دو بار جايزه نوبل زيست شناسی را  به قول کارل الکسيس فيزيولوژيستی که
روحی يک جامعه و ميزان نيايش  برده است ميان ضعف و پيری قوای بدنی و

در بين آنان رابطه وجود دارد و آثار نيايش و سنت ورسم پرستش ودعا کردن 
مقاومت ماندن  در جامعه ای وقتی به ضعف می گذارد گزارش از انحطاط و بی

اما  بحث من در جای ديگری است؛ در امکان دينی . ملت و جامعه هم می دهد
  به قول انوری؛. است" نماز يا نمازهای دگر"وايمانی و معرفتی 

  دگری بر افق از قوس قزح نماز هر

                                                 
  سهراب سپهریشعر از   ١ 
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  ! در گهی بينی افراشته تا اوج زحل 

توضيح آن که پس از خواندن تمام مقاله آنچه بيشتر به نظرم رسيد اين است 
 one قرآن و نهچ البالغه فقط يک شکل خاص تاريخی              ً        که شما ظاهرا  در آينه

form only اما پاسخ قانع کننده ای به اين . را برای نماز معتبر می بينيد و بس
-ديگر«پرسش نمی دهيد که به لحاظ عقلی و تجربی چرا برای خدا نمازهای 

نوع پذيرفتنی نباشد؟ اگر نماز به تعبير جالب شما به مثابه -و ديگر» شکل
است، چرا توحيد فقط بايد با يک نوع آزمايشگاه امکانپذير " زمايشگاه توحيدآ"

باشد؟ آيا در قرآن پاسخی يا فرمولی ديده ايد که در آن خداوند گفته باشد نزد من 
که - همين يک شکل آزمايشگاه و همين يک نماز فقهی موجود در نزد مسلمانان

نماز است و ديگر  -ک فرض استتوان فهميد که فقط ي آن می" يک"البته از قيد 
نمازها غيرمعتبر؟ اين نگاه به دين و متون مقدس آن که در آن اسالم فقهی 

شکلی برجسته است با ديد من که قائل به تنوع و -شکلی يا محدود-وسنتی و تک
من در حال . تکثر تجربه های دينی و ايمانی هستم تا حدی تفاوت عميق دارد

،  به شکل موجود در فقه سنتی، بر اين نظرم که حاضر در مورد نماز و روزه
اغلب    contentنماز يا روزه يا ديگر نيايش ها اگرچه همگی به لحاظ محتوا 

به مثابه حقيقت مطلق (مناسک و راه های حقی برای تقويت رابطه انسان با خدا 
و توانند به شمار انسان ها  هستند ولی هر کدام درجای خود می) و آزادی بيکران

از اين رو معتقدم تفسيرشما . نو و تازه  هم  بپذيرند Formحاالتشان شکل های 
از دين و به ويژه نماز يکی از تفاسير معتبر و کامال هم امکانپذير است و تا 
زمانی هم که به رشد و شکوفايی در جان و روح انسان بينجامد درست است اما 

ايش محدود و مختصر به شکل                         ِ                شما هم حق بدهيد که هستی   نماز و دعا و ني
خاصی نيست و ديگر تفسيرها و تجربه ها هم می توانند حق باشند مادام که هيچ 

مانند کسانی که قائل (تعارضی با حقوق ديگران ندارند و بلکه از ديدگاه بسياری 
چه بسا ) به باز بودن تفسير عرفانی يا مدرن يا پست مدرن از پديده های دينی اند

راه های نوتر و پرطراوت تری به سوی حقيقت در برابر " دگر" اين شکل های
در بخش پايانی و نتيجه گيری مقاله اين پرسش کليدی را . انسان باز می کنند
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با توجه به اهميت ويژۀ نماز در قرآن و آنگونه که در "مطرح کرده ايد که؛ 
خود ديديم، اين سؤال قابل طرح است و هميشه برای ) ع(ديدگاه حضرت علی

من به صورت جدی مطرح بوده است که چگونه می شود که يک چنين سنتی با 
آن ويژگی منحصر بفرد، که مورد اتفاق نظر بين همۀ فرق مسلمين است و از 
ستون دين و يا خود دين معرفی شده است، از سوی کسانی که برای خداوند و 

اند مورد کم توجهی بنام اسالم، دين آزادی و آزادی بخش، به مبارزه بر خاسته 
در اين پرسش، شما چند چيز را مسلم گرفته ايد که به نظرم " گيرد؟ قرار می

يکی آن که ميان عدم برپايی نماز به شکل سنتی آن و بی نمازی و . دقيق نيست
در حالی که کسانی مانند خود من . بی اهميتی به آن به تساوی حکم کرده ايد

نتی نماز را تا حدودی ترک کرده باشند اگرچه ممکن است در دورانی سبک س
همانگونه . اما نمی توان گفت به آن بی توجه اند و يا برای آن اهميت کمی قائلند

که در آغاز مطلب آوردم در اهميت به سزای نيايشگری در دين و در مرام حق 
مشکل ما در نوع تلقی امان از اصل تنوع در تجربه . و آزادی با شما همسخنم

موضوع دوم آن که شما گويی در امکان عملی، خارجی و . است های دينی
تاريخی کسانی که مثال نماز نمی خوانده اند ولی صادقانه هم برای برپايی دين 
حق از خود و جانشان مايه می گذاشته اند ترديد روا می داريد؟ به کدام دليل 

! ة علی المدعیتاريخی و تجربی وجود چنين انسان هايی را انکار می کنيد؟ البين
نکته دوم آن که شما در اين فراز از سخنتان، مرز ميان دين اسالم تاريخی و 
فقهی و اصل مبارزه به توسل به نام اسالم آزادی و بر اساس موازنه عدمی را 

اين . به اصطالح اصوليان مسلمان شما در محل نزاع حکم داده ايد. برداشته ايد
ً                     جا دقيقا  خود محل نزاع ميان دو ً              محل بحث دقيقا  همين جاست که . اسالم است                       

تعريف شما از دين حق و اسالم آزادی چيست؟ در تعريف من، برای نمونه، 
اصل آزادی در دينداری  که انتخاب اشکال آن هم به طور طييعی در ضمن آن 
هست، اصل االصول دين حق می باشد و اسالم آزادی اين گونه معنا می دهد که 

ز نمازهای معتبر می شود و اين نوشوندگی نيز در زمان و ا" انواعی"شامل 
حال بايد بحث کنيم که چه اشکالی بر اين گونه تعريف از . مکان مستمر است
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اسالم وارد است، آنگاه حق داريم از صداقت يا عدم صداقت ملتزمان به اين نوع 
ً                                         من شخصا ◌  اگر از اسالم به مثابه بيان آزادی حمايت م. اسالم بپرسيم ً ی کنم به        

اين دليل است که آن را حق می دانم و در آن حقی به نام حق انتخاب نوع و 
يکی از مهمترين معانی اين حمايتم هم همين است که . شکل نيايش نيز می بينم

توحيد به معنای موازنه عدمی (فکر می کنم در اين اسالم، تکثر در عين توحيد 
خالق، به خود و با ديگران و با و خشوت زدايی و کاستن دائمی از تضاد با 

به نظر شما چرا من بايد از چنين شيوه ای از . را می توانم تجربه کنم)  طبيعت
زندگی دينی که برای خودم دست کم در حال حاضر معنادار و مرجوح نشان می 
دهد و به من کمک می دهد در خط استقالل و آزادی قرار گيرم پرهيز کنم؟ به 

د شما آيا قلمرو اسالم آزادی فقط به شکل خاصی از عبادات عبارت ديگر، از دي
  از جمله نماز راه می دهد؟

من از شما می پرسم که چطور و بر اساس چه مکانيسم تفسيری يا تاويلی اين 
گونه می شود که با وجود سنت پيامبر و معنای آشکار قرآن، اقامه نماز جمعه 

تنها واجب اعالم نمی شود بلکه  در نزد بسياری از فقيهان و مراجع شيعه نه
حرام هم می شود؟ از ديد من اين جا همان نقطه ای است که نشان می دهد که 

حال چه اشکال تئوريک و يا ايمانی دارد . قرآن هميشه با تاويل همراه بوده است
اگر کسی تمام آيات نماز را که جنابعالی به خوبی و روشنی استخراج و ذکر 

نشستن در ) تاکيد می کنم فقط برای مثال(                 ً ای فهم کند که مثال  کرده ايد به گونه 
ساحل اقيانوس اطلس و مشاهده غروب خورشيد در سکوت و يا نيم ساعت قدم 
زدن همراه با سکوت و تامل و تمرکز در جنگل های کم نورو پرابهت جنوب 

نزد .....آلمان در وقت بامدادان يا پسينگاهان يا استماع يک موزيک عرفانی و 
  خدا نماز به شمار نيايد؟

آيا شما بر اين نظريد که برای مثال نماز حضرت ابراهيم و مريم و عيسی و  
که در قرآن آمده است مثل نماز فقهی امروزی شيعيان بوده است؟ از ....شعيب و

با  - حتی اگر در کاملترين شرايط آن اقامه شود- ديد من رابطه نماز سنتی و فقهی
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توحيد و حق جويی و حق پرستی يک رابطه ضروری هميشگی ايمان به خدا و 
  . نيست

نکته روانی ديگری که از سوی پاره ای از روانشناسان رفتارهای استبدادی 
يابم اين است که تکرار  بيان شده است و من هم تا حدودی آن را درست می

رفتارهايی که در دوران قديم برای کرنش و اظهار حقيری و زبونی نزد 
اهان و ملوکان و زورمداران کاربرد داشته است برای انسان مدرن که به پادش

سرفرازی و کرامت ذاتی خودش پی برده است ديگر نه تنها به سادگی امکان 
حال اگر انسان متجددی با اين . پذير نيست بلکه گاه ناراحت کننده است

خالقش دوستی خودآگاهی بخواهد زندگی همراه با نيايش داشته باشد و بخواهد با 
هم بورزد و از عشق او هم پر شود چرا نتواند شکل نيايش اش را همراه کند با 
رفتارهايی که برايش معانی سمبوليک زيباتری دارند و هرگز هم تداعی کننده 

نيستند؟ مگر اين که شما بگوييد » قدرت قهار«ذلت و زبونی او در برابر يک 
وق به يک شکل خاص محدود شده است رابطه با آن خالق، آن معبود و آن معش

                                     ّ          ولی در چنين صورتی آيا آن خالق را متعي ن و محدود . و همين است و بس
  تصور نکرده ايد و بدين گونه از خدايی نينداخته ايد؟    

های تاريخی و  شايد مستحضر باشيد که امروزه از طريق مطالعات و بررسی
ی توان تا حدودی  پی برد که آيا پديدارشناختی در باره نماز و ديگر عبادات م

مثال درک، تلقی و روش خود پيامبر يا امامان در اقامه نماز، برای نمونه، 
همچون درک و روش ما مسلمانان امروزی بوده است يا دگرگونی های در 
طول تاريخ اسالم پذيرفته است؟ برای تقريب ذهن می توان به دگرگونی بنيادين 

ی شيعه در خالل همين چهار دهه اخير اشاره کرد که معنای نماز جمعه در دنيا
عدم برگزاری نماز جمعه در . شما خودتان در مقاله هم به آن اشاره کرده ايد

ايران قبل از انقالب با دکترين های تقليدی شيعه در باره امامت و در اختالف 
ر د. شديد با اهل سنت و حتی خالف معنای ظاهری آيات قرآن تکوين يافته بود

جايی مطالعه کرده ام که عبدالمجيد شرفی يکی از اسالم پژوهان معاصر عرب 
تحقيق کرده است با آوردن شواهد تاريخی " تاريخ نماز در اسالم"که در باره 
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حتی نشان می دهد بارها نماز خود پيامبر هم قضا می شد و يا يادشان می رفت 
ی تلقی می شد زيرا ظاهرا يا حال نداشتند و اين موضوع در آن زمان امری عاد

پيامبر در دوران خودش در رفتار و کردار همچون آدم های ديگر بوده است و 
اما با مطالعه . هيچ تصوير اسطوره ای ويژه ای هم برای صحابه نداشته است

اتان سعی داريد جنبه ماورايی،  مقاله شما به ذهنم رسيد شما در طول نوشته
ته و بل مطلق کنيد در حالی که نگاه تاريخی به آسمانی و الوهی نماز را برجس

ما می گويد  که نماز از همان روز اول بعثت يک امر زمينی و متکثر بوده 
نماز مسافر، غير مسافر، جنگی، (اصال خود وضع انواع نماز در اسالم . است

مريض، قضا، نماز شب، نماز زن در قاعدگی، نماز مرده، نماز آيات، انواع 
آيا حاکی از اين نيست که نماز کامال امری زمينی و .....) تحبی ونمازهای مس

عادی بوده است و همچون هرپديده طبيعی ديگر به شکل خاصی محدود نشده 
است؟ از اين منظر می توان هنوز بحث را عمق داد اما به اين اشاره اکتفا می 

  . کنم

جود دارد و چه شايد بدانيد که نماز و نيايش و روزه در آيين زرتشتی هم و
آنها هم نماز پنج گاه دارند و . قدر هم شبيه به نماز و روزه فقهی مسلمانان است

. اينکه هر يک از اين پنج هنگام دارای نماز و نيايش مخصوص به خود هستند
ايا از ديد شما يک نماز خوان زرتشتی ايرانی نمی تواند از بيان آزادی اسالمی 

  ی هم معتبر است صادقانه حمايت کند؟ که طبيعتا در آن نماز زرتشت

اگر بتوانيم اين چنين تفسير کنيم که راه های رسيدن به خدا به تعداد انفس يا 
هايی اين گونه                   َ َ                                               به قرائتی تعداد ن ف سهای آدميان می تواند باشد شايد بتوانيم به ايمان

ِ     هم برسيم و نيازی هم نباشد که ميان چنين ايمان های  خالف آزادی  آمدی و بيان                                                
هردم "به قول قرآنی حافظ . برگرفته از معنويت دينی قائل به ناسازگاری شويم

  ...کل يوم هو فی شان..." ...از روی تو زدنم راه خيال

در پايان سخنم اينکه به سبک دکترشريعتی، در کتاب فلسفه نيايش، من مدعی 
م درست است نيستم بهترين روش نيايش را انتخاب کرده ام اما به هرحال اين ه
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نسلی در اين زمان و زمانه است و بازتاب    که نيايش آدم هايی مثل من نيايش
باز به قول شريعتی . ها و آرزوها  و کمبودها و نيازهای خودمان دهنده خواست

مگرنه نيايش از ريشه نياز است؟ و مگر نه در اسالم و به ويژه در تشيع نيايش 
را زدن؟ و مگر نمی شود کسی به خود يک نوع حرف زدن است و حرف ها 

هر کسی . زبان خودش دعا کند؟ پس او می تواند دعايی هم برای خودش بنويسد
می تواند با خدا حرف بزند و خواستهايش و نيازهايش را بر او عرضه کند و به 

  ...زبان خودش، هر نيازی را با هر زبانی

را   انصاری؛ نمازاين مختصر را برای االن نوشتم که به قول خواجه عبدهللا
با اين  .توان كردن صحبت ياران نمی گرچه به حقيقت قضا توان كردن اما قضای
های تفصيلی تری را ياداشت کرده ام  وجود در حاشيه متن مقاله چندين جا ديدگاه

که اميدوارم زمانی وقت کنم آنها را به صورت يک مقاله ويرايش و تايپ کرده 
نکته راه هم تا نقد است بگويم که به نظرم جنبه يک . و حضورتان ارسال کنم

نقلی بودن مقاله را بايد با آوردن يک بحث تکميلی در باره فلسفه نيايش تقويت 
نوشته مهاتما گاندی را که با  نيايشبه طور خاص سفارش می کنم کتاب . کرد

در ايران منتشر شده  ١٣٨۴ترجمه شهرام نقش تبريزی توسط نشر نی در سال 
آنگاه اين مقاله برای مخاطبانی . و حتما به انگليسی هم موجود است ببينيداست 

هم که به متون نقلی دينی توجه خاص ندارند يا نگاهشان فقط نقلی نيست 
  . خواندنی خواهد بود

  . باز هم ازعنايت دوستانه و محققانه شما از صميم قلب تشکر می کنم

  !شاد و پيروز باشيد

اکتبر  ٨برابر با  ١٣٨۶مهرماه  ١۶فرايبورگ  برادر شما حسن رضايی،
٢٠٠٧  
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    پاسخ: دوم

                                                          ً     پيشاپيش بايد يادآور شوم که هدف من از نوشتن مقاله نماز، اصال  طرح 
چالش نظری با هيچ کسی نبوده و نيست، و در اين بحث قصد هيچ نوع جدلی و 

ط اين نيايش يک سلوک فردی است و قصد من فق. يا بحث اقناعی و کالمی ندارم
بوده است آنچه را در طول زندگی خود از نماز دريافت و تجربه کرده ام، با 
استعانت از قرآن و نهج البالغه و به خصوص با توجه به تجربه دوران زندگی 
در مصايب، متناسب با فهم جزئی خودم، يکبار ديگر با خودم با فرزندانم و با 

  . دوستانم در ميان گذارم و ال غير

به نقد وارده چند نکته به ذهنم می رسد که به شرح زير عرض می در پاسخ 
  . کنم

     ً                                          ظاهرا  در آينه قرآن و نهچ البالغه فقط يک شکل خاص : "ناقد پرسيده است
اما پاسخ قانع کننده ای به اين پرسش . تاريخی برای نماز معتبر می بينيد و بس

و » شکل-ديگر«ی نمی دهيد که به لحاظ عقلی و تجربی چرا برای خدا نمازها
آزمايشگاه "نوع پذيرفتنی نباشد؟ اگر نماز به تعبير جالب شما به مثابه -ديگر
  "توحيد فقط با يک نوع آزمايشگاه امکانپذير باشد؟ است، چرا" توحيد

  :عرض کنم

بی ترديد در درگاه خداوند، انواع و اقسام نمازها که به قصد قربت و با . ١
نياز و مناجات با ذات باريتعالی باشد، مقبول خلوص نيت، به ستايش و راز و 

رکعت نماز شبانه  ١٧. است و خداوند خود به انواع و اشکال آن واقف است
روزی که برای ستايش پروردگار و عبادت وی توصيه شده و من در نوشته 
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عبادت است  برای ما انسانهای معمولی و مبتدی و اال " حد اقل"نماز آورده ام، 
سير و سلوک عارفان و چله نشينيها و عبادات شبانه واز خود اگر شما به 

گذشتگی آنها توجه کنيد، آنوقت اين درک حاصل می شود که د نيای آنها، دنيای 
مطالعه سير و سلوک عرفا و اوليای خدا، سير در نهج البالغه . ديگری است

طار، بويژه بخشهای مناجات و ستايش پروردگار، مثنوی موالنا، منطق الطيرع
ممکن است رازهای بسياری را بر شما .. مناجات خواجه عبدهللا انصاری و

تاکيد می کنم که نماز در همين شکل سنتی اش آنگونه که قرآن و سيره . بگشايد
الهی است که بنابر اصل » حدود«قطعی پيامبر و امامان مطرح می کند يکی از 

است که از آن » داقلح«تخفيفی که حضرت باری برای بندگان قائل است يک 
کمتر خروج از حدود الهی است اما شکی نيست که حداکثر نيست و بلکه برای 

  . نيايش حداکثری اصلن نمی توان حدی تعيين کرد

شود  بسياری از امور در اثر تجربه مداوم و سير و سلوک عملی حاصل می. ٢
ته ام و با ای که در تعامل با نمازگزاران واقعی فراگرف و من بر اثر تجربه

معيارها و ضوابطی که از قرآن و سيرۀ پيامبران و عارفان به حق استخراج 
کرده ام، اگر در نمازگزاران آن خصوصيات و ضوابط را ديدم، قلبم و روحم از 
همکاری با آنان شاد و خرم می شود و يکنوع اطميان قلبی برايم حاصل است و 

اين البته تجربه . نشان نداده است تا بحال اين تجربه به من دروغ  و نادرستی
های ديگر غلط است و يا انسان  شخصی من است و به معنای آن نيست که تجربه

  .را به نتيجه نمی رساند

از اديان و عارفان ديگر که بگذريم و فقط  توجه به دين اسالم و عرفان . ٣
ای اسالمی داشته باشيم، جای بحث نيست که سالکان طريق در طول قرنها بر

وصول به حق و ورود به دريای بيکران لطف و عنايت الهی، به انواع و اقسام 
نمازها، مناجات، راز و نيازها، همراه با عمل صالح پرداخته اند و برای 

مناجات و نمازهای . راهنمائی ما تجربه های خود را در اختيار ما قرار داده اند
عای کميل و يا تهجدها و شبانه حضرت امير و راز و نيازهايش از جمله  د
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نمونه هائی هستند که سير و سلوک را به ...نمازهای شبانه پيامبر عظيم الشأن و
  .پس به حجم عظيم سنت عملی نيز نمی توان بی توجه بود. انسان می آموزند

بی ترديد هر انسانی که بخواهد به اصل خويش باز گردد و به دريای لطف . ۴
انواع و اقسام نيايش و عبادات الزم است و بيکران حضرت حق واصل شود، 

راههای هر رونده راه حق، متناسب با استعداد، طاقت و امکانات، به فهم و 
اما کسانی که راه را با موفقيت طی کرده اند، هر . درک هر فرد بستگی تام دارد

کدام نسخه ای را که بر گزيده اند و برای ما به ارث گذاشته اند، همۀ آنها در 
                                             ً                   ی خود ارزشمند و مقبول درگاه حضرت حق است و اصال  انسانی که قائم به جا

ذات خويش نيست، او را چه رسد به اينکه به قضاوت عبادات و راز و نيازهای 
 .امر هر کسی با خداوند است وبس. ديگران بنشيند

اما خود را گول زدن يک حرف است و انواع و اقسام عبادات خداوند را 
بايد مواظب بود که انسان در دام توجيه . ف ديگری استعبادت کردن حر

گرفتار نيايد زيرا انسان توجيه گر قهاری است و قادر است، سريع دست به 
  .   انواع و اقسام توجيه برای اعمال خود بزند

                    ً                                            در مقاله نماز من اصال  در ذهنم نخليده است که شکلهای ديگر نماز نزد . ۵ 
خداوند با خداوند است و من بنده عاجز را چه رسد مسئله . خداوند مقبول نيست

پذيرد و کدام را  که بخواهم برای خدا تعيين تکليف کنم که کدام شکل را می
  . پذيرد نمی

آيا در قرآن پاسخی يا فرمولی ديده ايد که در : "پس اين که مطرح کرده ايد
ماز فقهی آن خداوند گفته باشد نزد من همين يک شکل آزمايشگاه و همين يک ن

توان فهميد که فقط يک  آن می" يک"که البته از قيد -موجود در نزد مسلمانان
نماز است و ديگر نمازها غيرمعتبر؟ اين نگاه به دين و متون  -فرض است

شکلی برجسته -شکلی يا محدود- مقدس آن که در آن اسالم فقهی وسنتی و تک
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دينی و ايمانی هستم تا حدی است با ديد من که قائل به تنوع و تکثر تجربه های 
من در حال حاضر در مورد نماز و روزه ، به شکل موجود . تفاوت عميق دارد

در فقه سنتی،  بر اين نظرم که نماز يا روزه يا ديگر نيايش ها اگرچه همگی به 
مناسک و راه های حقی برای تقويت رابطه انسان با   )content(لحاظ محتوا 

هستند ولی هر کدام درجای خود ) لق و آزادی بيکرانبه مثابه حقيقت مط(خدا 
نو و تازه  هم   Formمی توانند به شمار انسان ها و حاالتشان شکل های 

 ."بپذيرند

قسمت اول پرسش در توضيحات باال آمده است اال اينکه وقتی خداوند می 
هللا هو"يا  "هو معکم اينما کنتم"يا  "و نحن اقرب اليه من حبل الوريد:"فرمايد

ر له ااالسماء  الحسنی يسبح له ما فی السموات  واالرض و  ِ          الخالق الباری  المصو                               ُ             ّ       ُ             
اينگونه مسائل را با هيچ فرمول رياضی و يا علمی ...و "هوالعزيز الحکيم

متداول علوم تجربی نمی توان ثابت کرد بلکه اشراقی است که بايد بر دلها بتابد 
يا ايهااالنسان ": وند خود فرموده استو آن هم راه و روش خود را دارد و خدا

و اين رسيدن، راه و روش دارد و قاعده در  "انک کادح الی ربک کدحا فمالقيه
علم اين است که کسانی که در جستجوی مسائل علمی و دستيابی به چيزهای 
بديع و نوين هستند، از همان روز اول و قدم اول از آسمان چيزی برايشان 

ه پله پله در هر بخشی از علوم آنچه را تا به زمان مکشوف نمی شود، بلک
خويش سايرين بدان دسترسی پيدا کرده اند، آن را تحصيل می کنند و بعد از 
آنست که ممکن است، چيزهای بديع و نوين و روشهای جديدی را در آن علوم 

  .و تازه همان علوم پيشين پايه و اساسی است برای کشف جديد. کشف  بکنند

 -يا ايتها النفس المطمئنه"ين در خداشناسی و رسيدن به جائی که بنابر ا
به گوش "          ّ  وادخلی جن تی - فادخلی فی عبادی -ارجعی الی ربک راضية مرضيه

رسد، ابتداء بايد از کسانی که اين راه را رفته اند و مقامات تبتل تا فنا را طی 
د، طی طريق را ياد کرده و تجربه خود را به يادگار در اختيار ما قرار داده ان

بگيريم و در اين راه انشاءهللا روشهای بديع و تازه تری هم ممکن است نصيب 
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نماز ... در تمام ميراث به يادگار مانده از اولياء، عرفا، صديقين و. ما بشود
اولين پايه و قدم است و اگر نبود، بيش از يکصد آيه قرآن بدان اختصاص داده 

بايد به کنه سوره حمد که فشرده بيان تمامی قرآن نمی شد و برای اهميت آن، 
است، توجه شود تا معلوم گردد که چرا نماز را ستون دين و يا يکی از پنج پايه 

  .  دين و يا تمامی دين گرفته اند

اما راجع به قسمت دوم پرسش که در آن نماز فقهی مطرح شده است، اگر 
عنای متداول آن نيست و برای                 ً                        نيک بينديشيد اصال  نماز يک مسئله فقهی به م

راست و درست کردن فقه موجود نيامده است و اگر حقيقت بخواهيد، فقه متداول 
خود نيک . امروز ضد اهدافی است که نماز برای آن ها فرمان داده شده است

می دانيد فقه حقيقی از اصل خود بکلی بيگانه شده است و در فقهی که خداوند 
   ً                                       اصال  اينگونه مسائل فقهی که ما در رساله های  "ی الدينليتفقهوا ف": می فرمايد

توضيح المسائل فقيهانه موجود می بينيم نبوده و نمازهم اينهمه مسائل پيچيده 
مانند شکيات و سهويات و غيره نداشته است، بلکه نمازی بود ساده و بی آاليش، 

ل را فدای عاری از يک ميليون مسئله فقهی غامض و گاه تا ابد الينحل که اص
سيد دمحم حسين . نماز در قرآن بی نياز از اين حواشی است. فرع کرده است

مقصود از تفقه در دين «:  آورد طباطبائی، در تفسير الميزان  در اين مورد می
همه معارف دينی از اصول و فروع آن است، نه خصوص احکام عملی، که 

شده، به دليل اينکه می فرمايد    ً                                        فعال  در لسان علمای دين کلمه فقه اصطالح در آن 
، و معلوم است که انذار با بيان فقه "و قوم خود را انذار کنيد= و لينذروا قومهم

اصطالحی، يعنی با گفتن مسائل عملی صورت نمی گيرد، بلکه احتياج به بيان 
برای فهم روند بيگانه شدن فقه و فقيه از اصل ) ١٢٢(» .اصول عقايد دارد
  :را کافی و روشن است، وی چنين می گويدخود، بيان مال صد

مقصود از توصيفی که امام عليه السالم از فقيه حقيقی فرموده اند، ثمرۀ « 
فقه است؛ زيرا که اصل فقه علم به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و رسوالن 

و از همين جهت . و روز جزا است، آن هم نه هر علمی بلکه علم يقينی و پايدار
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باز از امام عليه السالم وارد شده که هيچ کس به مقام فقاهت  تام و است که 
کامل نخواهد رسيد مگر آنکه مردم را در برابر ذات خدا، فانی و ناديده انگارد و 

و همچنين از برخی از . نکات و ابعاد فزايندۀ قرآن کريم را دست يازی کند
يرت در دين داشته فقيه کسی است که بص: تابعين در توصيف فقيه آمده است

باشد و در عبادت پروردگار مداومت کند و از تعرض به اعراض مردم 
پرهيزگاری نمايد و از دستبرد به اموال مردم دوری جويد و از نصايح مشفقانه 

: آنگاه صدر الدين شيرازی می افزايد." به جامعه خود، خويشتنداری نکند
سنديت دارد، در توصيف  مالحظه می شود که هيچ يک از سابقين که سخنش"

فقيه به زبان نياورده است که فقيه کسی است که حافظ فروع و دارندۀ فتاوی در 
  )  ١٢٣(» .مسائل عمليه باشد و در احکام و معامالت، آموختگی داشته باشد

خوب است . برادر عزيزم  شما از پرسش صادقانه من ابراز تعجب می کنيد
با توجه به اهميت ويژۀ نماز در : "بيندازيديک بار ديگر به جمالت من نگاهی 

ديديم، اين سؤال قابل طرح است ) ع(قرآن و آنگونه که در ديدگاه حضرت علی
و هميشه برای خود من به صورت جدی مطرح بوده است که چگونه می شود 
که يک چنين سنتی با آن ويژگی منحصر بفرد، که مورد اتفاق نظر بين همۀ 

ستون دين و يا خود دين معرفی شده است، از سوی  فرق مسلمين است و از
کسانی که برای خداوند و بنام اسالم، دين آزادی و آزادی بخش، به مبارزه بر 
خاسته اند مورد کم توجهی قرار می گيرد؟ آنگونه که از ظواهر امر پيداست 
بسياری از اين مبارزان راه حق، به ويژه آن گروه هايی که سالهاست در خارج 

ايران می زيند و دلشان برای آزادی و استقالل وطن می تپد، نه تنها خود  از
شگفتی من از اين است . نماز نمی گذارند، بلکه اهميتی نيز برای آن قائل نيستند

که اينان که به سادگی حاضر نيستند روزانه بخش کوچکی از وقت خود را به 
نها پذيرفت، که می اين رکن دين آزادی اختصاص دهند، چطور می شود از آ

                                                         ّ       خواهند به خاطر خدا و زنده کردن دين خدا و اسالم آزادی با جب اران و 
ستمگران به مبارزه بر خيزند و در وقت خطر از خود مايه بگذارند؟ آيا ديگران 
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حق ندارند که به چنين کسانی که تحت نام اسالم و دين و قرآن و موازنه عدمی 
  "ا عالمت سوال به اعمال آنها بنگرند؟مدعی مبارزه آزادی بخش هستند ب

کسانی که حاضر هستند روزانه : "شايد تعجب شما ناظر بر اين جهت است که 
بخشی از وقت خود را به اين امر خطير نماز اختصاص دهند، ولی حاضر 
نيستند که برای اسالم آزادی بخش، بر جباران به مبارزه برخيزند و از خود 

دادی خويش را بدست بياورند، چگونه می شود از آنها مايه بگذارند و آزادی خ
پذيرفت که نماز گذار هستند، ولی کسانی که  وقت خود را به نام اسالم بيان 
آزادی و بدست آوردن آزادی بنام اسالم مصروف می کنند، در اسالمشان شک 

  ...است ويا

می در توضيح سئوال طرح شده بايد بگويم که به نظر من کسانی که نماز 
گذارند و در حد امکان بر ستمگران  و جباران نمی تازند، در مفهوم نماز و 
اهداف نماز مشکل دارند و گرفتاری اينان نظير آن دسته از مسلمان است که 
خود را مسلمان می دانند و در شناسنامه هم مسلمان ناميده می شوند اما مشمول 

  "امورالمسلمين  فليس بمسلممن اصبح و لم يهتم ب: اين گفتار امام هستند که

در بخش دوم سئوال اينکه کی مسلمان است و کی مسلمان نيست؟ قضاوت  
اما در بحث مبارزه آزادی بخش . آن به احدی جز ذات باری تعالی مربوط نيست

  .به نظر من مطلب شکل ديگری پيدا می کند

و ندارم        ً                                                     من شخصا  با هيچ احدی چه نماز بگذارد و چه نگذارد مشکلی نداشته 
و البته اگر احساس کرده ام که صاحبدلی هست، کوشش کرده ام که تجربه خودم 

و هيچگاه به صرف نماز خواندن کسی را مورد قضاوت خود . را منتقل کنم
قرار نداده ام ، بلکه اگر قضاوتی نسبت به کسی کرده باشم و يا بکنم، نسبت به 

در آن هم داور نهائی گفته ها و عملکرد  شخص است و نه خود شخص که 
  .خداست
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  :اما در بحث مبارزه برای آزادی، اين سئوالها پيش می آيد که

آيا .    ً                                                            اوال ، کجا و در چه بستر فرهنگی می خواهيد به امر مبارزه قيام بکنيد
  قصد داريد که به تنهائی، خود به مبارزه بر خيزيد، يا خير؟

ً                                       ثانيا ، مخاطبان شما در مبارزه آزادی بخش چه کس انی هستند؟ و شما تحت      
  چه نام و بيانی قصد کسب اعتماد نزد آنها داريد؟

ً                                                             ثالثا ، نظام باورهای مردمی که شما می خواهيد در ميان آنان به مبارزه       
برخيزيد و آنها را بدان بخوانيد و به مبارزه بکشانيد، اعتقادات آنها چيست و 

کنيد و بهترين روش و  چگونه می توانيد با آن اعتقادات آنها را به خود جلب
  نزديکترين راه  کدام است؟

فکر می کنم امر مبارزه آزادی بخش به تنهائی راه به جائی نمی برد و اگر  
کسی هم ابتدا، به تنهائی شروع می کند، اميد دارد که ديگران را به راه خود 

اگر کسانی بخواهند در . بنابر اين، سئوال اول منتفی است. جلب و جذب کند
ب و برای کشورهای غربی، مردمان آن کشورها را به مبارزه آزادی بخش غر

فرا بخوانند  و يا حتی مردم آن کشور ها را به حمايت و پشتيبانی آز آزادی مردم 
درکشورهای اسالمی، بر انگيزانند، گرچه در اين مورد هم بسياری از مسائل 

  .                ً                         مطرح است اما فعال  در اين مورد هم حرفی نيست

ند به اينکه اگر شما قصد داريد در کشورهای اسالمی و به ويژه ايران ما می
مخاطب پيدا بکنيد و در بين آن ها عمل کنيد و مردم را به مبارزه آزادی بخش 
جلب و جذب بکنيد، تجربه بيش از چهل ساله ام به من می گويد اگر بنام اسالم و 

اين طور هست، بايد به  اينکه اسالم بيان آزادی است کار می کنيد، که ظاهرا
نظر به اينکه . اين شرط عقالنی کار است. لوازم منطقی اين هدف نيز پايبند بود

خواهيد مخاطب پيدا بکنيد و مبارزه آزادی بخش خود را  شما در ميان کسانی می
در بين آنان گسترش و سازمان دهی بکنيد که  يک چنين عبادتی با آن ويژگی 
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اق نظر همه فرق مسلمين است و از اصول دين، منحصر بفرد که مورد اتف
ستون دين و يا خود دين معرفی شده است، اگر خود عامل به آن باشيد، ما بقی 
                 ً                                                      ً حرفهای شما را اوال  بهتر می فهمند و بعد زمينه قبول آن راحت تر است و ثانيا  

بگويند مخالفين شما کمتر قادر خواهند بود، توده نا آگاه را عليه شما بشورانند و 
گيرند و واله و  اين تيپها کسانی هستند که بيش از صد آيه قرآن را ناديده می

هستند و از اين رو اين حرفی را هم که " ال اکراه فی الدين"شيدای فقط يک آيه 
می زنند که اسالم بيان آزادی است، وقی اين ها خود را آزاد نکرده اند، چگونه 

  !هم دکان ديگری است می خواهند ما را آزاد سازند، اين

اما حالت ديگری هم قابل تصور است؛ گروهی که به مبارزه آزادی بخش 
دست می زنند، می گويند دين ما اسالم است و  مسلمان هم هستيم اما نمی گويند 

يعنی برای مبارزه مرام اسالمی در پيش نگرفته ايم . هستيم» گروه اسالمی«ما 
، و آزادی و شرکت در تعيين سرنوشت ولی در عين حال ضد دين هم نيستيم

اينجا . خويش را يک ارزش جهانشمول و از حقوق ذاتی انسان می شماريم
مسئله شکل ديگری پيدا می کند، نظير مصدق در ايران و يا ساير احزاب  بدون 

  .پسوند ويا پيشوند اسالم، در کشورهای اسالمی

ً                                 محل بحث دقيقا  همين جاست که تعريف شما از دين حق و اسالم آزادی               
چيست؟ در تعريف من، برای نمونه، اصل آزادی در دينداری  که انتخاب 
اشکال آن هم به طور طييعی در ضمن آن هست، اصل االصول دين حق می 
باشد و اسالم آزادی اين گونه معنا می دهد که شامل انواع نمازهای معتبر می 

  .شود

ارفش از دين آزادی پاره پاره از ديد من جدا ساختن نماز با همين شکل متع 
کردن بيان آزادی است و ما را به جای رهنمون شدن به آزادی و استقالل به 

  . تاريکی و تضاد و در نهايت يک بيان قدرت تازه می کشاند
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ام می گويد همه مسائل را نمی شود در حقوق به معنای  نظرم و تجربه
ه کشور و اجتماع، در عرف حقوقی و ادار. مصطلح مدرن آن خالصه کرد

حقوق به آن سری از روابط و هنجارهايی بر می گردد که انسان در رابطه خود 
اما اگر همين انسان خودش تنها . دولت پيدا می کند و يا دارد/ با ديگری و جامعه

  و بدور از انسانهای ديگر زندگی کند، انواع حقوق برايش چه معنی می دهد؟

غرب و يا شرق بگيريم، راز و نيازکردن،  اگر حقوق را به معنای امروزی
توان در قوانين و  خواندن و يا نخواندن نماز هيچ حقی محسوب نمی شود و نمی

يا کتايهای حقوقی و يا قوانين اساسی کشورها، از آن به عنوان حقوق، ماده و يا 
ولی در زندگی واقعی و برای همين انسان عبادت  و ستايش و راز . فصلی آورد

ز با خداوند معنايش آشکار تر و روشنتر از بسياری از حقوق مادی ديگر و نيا
آدمی در تنهائی ها . است، بويژه که انسان تنهايی و مصيبت را نيز تجربه کند

ممکن است بهتر قادر شود که حجابهای مختلف که مانع ديد حقايق ماورای مادی 
يا نمازها و مناجات رمز و راز چله نشينی های مختلف عرفا و . است را بدرد

  .شبانه و روزه های ممتد آنان را بايد به منظور دريدن همان حجابها دانست

حتی آزادی مصطلح به معنای روز و در عرف سياسی و دولت و کشور 
آزادی در معنای عميقتر وجودی . داری با آزادی واقعی انسان متفاوت است

است که تمام خودهای  خويش به درون انسان معطوف است، انسان آزاد کسی
خود را شکسته باشد و يا در صدد شکستن آن، با ابزار و روش مخصوص به 
آن برآيد و اين زمين تا آسمان با اصطالح آزادی برای اداره زندگی و آنچه 

                   ً         آزادی های عمومی اصال  يک چيزی . ساسيون در پی آن هستند متفاوت است
دومی از نوع . هم، هم نيستنداست و اين چيز ديگری، در عين حالی که ضد 

آزادی است که انسان آزاد، هرچه را می نگرد، خودی را در آن نمی بيند و خدا 
  . را در آن می بيند و مد نظر دارد
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برای اين که مطلب اخير ملموستر گردد، انسان بايد قبل از هر چيز با ضمير 
گرد، و ببيند چه خود بن  خود و خود يگانه شود و با دقت به اعمال شبانه روزی

! ميزان از اعمال و سخنانش، برای ارضای کيش خود پرستی، منيت ها که بله
ِ        اين منم که چنين و چنانم و  اين توانائی ها را دارم و غيره است و چقدر  آن به                                                                    

  .منظور خدمت خالصانه به خلق ورسيدن به عدم زور است

ر می کنيد، بهترين برادر عزيزم، برای امتحان و تجربه به هر جمعی که فک
معيار اين است در اعمال و بحثهايشان بنگريد و ببينيد بسياری از کسان در عين 
حالی که از عدم زور، موازنه منفی، ومبارزه با کيش شخصيت داد سخن می 
دهند، در همان سخنان و گفتار چقدر زور عريان نهفته است و چقدر مبتال به 

  .کيش شخصيت هستند

برای اينکه انسان موجود پيچيده و پراليه ای است با انبوهی چرا چنين است؟ 
فالهمها "ناکامی ها وآرزوها، و از وقتی هم نفس او استوار شده است، با 

همراه گرديده است و باز به همين علت است که وقتی پيامبر " فجورها و تقويها
ز گشتيم ما از جنگ اصغر با: عظيم الشأن اسالم از جنگی باز گشتند، فرمودند

ولی بايد هميشه و در همه حال به جنگ جهاد اکبر يا مبارزه با نفس خود 
  .بپردازيم

                                         ً        ها، چه در گذشته و چه در حال بنگريد، غالبا  مشاهده  اگر باز با دقت به جمع
می کنيد که آنهائی که بيشتر با شدت و حدت خود را واله و شيدای عدم زور، 

دهند، برای قبضه کردن قدرت از ديگران  نشان می... موازنه عدمی، آزادی و
جلوتر هستند و بيشتر سعی می کنند خود را به کسانی که فکر می کنند، منبع 

  .نيروئی هستد نزديک کنند و به نحوی آن ها را در قبضه خود نگهدارند

و آخرين سخنم با شما برادر عزيزم که دغدغه حق و آزادی داريد، اين است 
مستحضر هستيد که متأسفانه بعضی ها اين روزها به  که شما بيشتر از همه
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خيال خود زير وحی را که زده اند و قرآن را هم که به دو بخش تقسيم کرده 
عبادات که آن کالم خداوند و وحی است و مابقی که حرفهائی است که :اند

، با زبان و فهم خود ازوحی، آن ها را در قرآن تدوين کرده )ص(حضرت دمحم 
قرار باشد که ديگران هم، آن نماز و روزه ای که بنا به اذعان شما  اگر. است

مورد اتفاق نظر همه فرق مسلمين است و از اصول دين، ستون دين و يا خود 
دين معرفی شده است، آن هم برداشته شود، ديگر از اسالم و قرآن برای ما 

ماند؟ اين انسانهای دارای صدها عيب و کاستی در فهم و عمل بيان حق چه می 
  تذهبون؟

البته همزمان بگويم که من ذره ای نگرانی از ناحيه از بين رفتن قرآن و وحی و 
نگرانی من از ناحيه . خداوند خود حافظ دين اش هست. اسالم و يا دين ندارم

. خود و نسل خودمان است که به دست خود موجب فنا کردن خودمان می شويم
ادی را که خداوند در اختيارمان گذاشته است با نگرانی ام از اين است که بيان آز

جهل خويش ناچيز انگاريم و آنگاه به دامن انواع بيان های قدرت روز متوسل 
و من از پاپ، پاپ تر نيستم که يا ايها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدی هللا و .  شويم

ع و اقسام رسوله، و مرا چه رسد که در مورد عبادت و نماز و روزه آنان و انوا
، اين مقال شقشقيه ای بود که )ع(آن حکمی صادر کنم که به قول مولی علی 

  .  روزی گفته آمد و تمام شد

ً                     يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، کبر مقتا  عندهللا ان تقولون ما ال                                                     
  .  تفعلون

  با احترام

  دمحم جعفری
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 ٧٨قرآن ، سوره اسراء، آيه   -۶٧

 ٢٣٨قرآن ، سوره بقره، آيه   -۶٨

 ١١۴قرآن ، سوره هود، آيه   -۶٩

 ٧٩قرآن ، سوره اسراء، آيه   -٧٠

 ۶قرآن ، سوره مائده، آيه   -٧١

 ۴٣قرآن ، سوره نساء، آيه   -٧٢

 ١٠١قرآن ، سوره نساء، آيه   -٧٣

 ١٠٢قرآن ، سوره نساء، آيه   -٧۴

 ١٠٣رآن ، سوره نساء، آيه ق  -٧۵

 ۵قرآن ، سوره توبه، آيه   -٧۶

 ١١قرآن ، سوره توبه، آيه    -٧٧

 ١١و١٠و٩قرآن ، سوره جمعه، آيه  -٧٨

 ٢٠قرآن ، سوره مزمل، آيه    -٧٩



٨٦     

  

 ١۶٢قرآن ، سوره نساء، آيه   -٨٠

 ٧٨قرآن ، سوره حج، آيه   -٨١

 ..و ١٩و١٨ هي،فاطر آ١٠۶و٩١ هي،نسائ آ١٨ هيبه سوره توبه آ دياز جمله نگاه کن  -٨٢

 ۴۶-۴٢ یقرآن ، سوره مدثر، آيه ها  -٨٣

 ۴۵قرآن ، سوره عنکبوت، آيه   -٨۴

 . ١۶٢-١۶۵،ص ٣ج  ،یاصول کاف  -٨۵

 ٧٢قرآن ، سوره انعام، آيه   -٨۶

 ١٧٠قرآن ، سوره اعراف، آيه   -٨٧

 ٢۵قرآن ، سوره حدبد، آيه   -٨٨

 ۴١قرآن ، سوره حج، آيه   -٨٩

 ٢۵۶بقره، آيه قرآن ، سوره   -٩٠

 ٢٩قرآن ، سوره کهف، آيه   -٩١

 ٢۵آيه  د،يقرآن ، سوره حد  -٩٢

 ١٣۴قرآن ، سوره آل عمران، آيه   -٩٣

  و قرآن ،٩٢و قرآن ، سوره مائده ، آيه ٩٢قرآن ، سوره آ قرآن ، سوره مائده ، آيه    -٩۴

 ١٣٣و ل عمران، آيه  ٩٢سوره مائده ، آيه        

 ٢١آيه قرآن ، سوره حدبد،    -٩۵

 ..و ۴٣و روم ۴٩قرآن ، سوره نساء، آيه    -٩۶

 .  ١٠٧آيه  اء،يقرآن ، سوره   انب   -٩٧

    ،انعام   ١٠٨ ونسي، ۵۴ ی،اسر۴٣،فرقان ۶ یوشور۴١قرآن، سوره زمر، آيه    -٩٨

 ۶۶و   ١٠٧



٨٧     

  

 ٨٠و نساء ۴٨ یو شور١٠٧قرآن ، سوره انعام ، آيه   -٩٩

  ٢٢، آيه  هيقرآن ، سوره غاش  - ١٠٠

 ٢٧٢قرآن ، سوره بقره ، آيه  - ١٠١

 ١٢٨قرآن ، سوره آل عمران ، آيه  - ١٠٢

   ۴۵قرآن ، سوره ق، آيه  - ١٠٣

  ، ۵۴، نور ٨٢، نحل ۴٠، رعد ٢٠، آل عمران ٩٩و ٩٢قرآن ، سوره مائده ، آيه   - ١٠۴

   ١٢، تغابن ۴٨ ی، شور١٧ سي، ١٨عنکبوت         

 ٣٢قرآن ، سوره مائده ، آيه  - ١٠۵

 "  ها یها و ان ردت رد ما سو یوان قبل قبل ما سو"  ینبو ثيحد - ١٠۶

  ، بخش اول،١٣٧۵چاپ دهم  ،ینهج البالغه، ترجمه دکتر اسدهللا مبشر - ١٠٧

 ۵٠۵و۵٠٣ص        

 ۴٢٣همان سند، ص  - ١٠٨

 ١٨٧همان سند، بخش دوم و سوم، ص  - ١٠٩

 ٨٣١و٨٢٩، ص١٩٩ ۀهمان سند، بخش اول، خطب  - ١١٠

 ١٩٩بخش دوم و سوم، ص همان سند،  - ١١١

 ٧و۶و۵و۴ یها هيقرآن ، سوره ماعون، آ - ١١٢

 قرآن ، سوره کافرون - ١١٣

 )ع(از امام جعفر صادق  ثيحد - ١١۴

 ٨، آيه   نهيقرآن ، سوره ب - ١١۵

 ٣٠و٢٩و٢٨قرآن ، سوره  فجر، آيه  - ١١۶

 ١٧٠ هيقرآن ، سوره اعراف، آ - ١١٧



٨٨     

  

 ٧۶  هيآ وسف،يقرآن ، سوره  - ١١٨

 ۵و۴، سوره ام الکتاب ، آيه  قرآن - ١١٩

 ٢۵ هي، آ ديقرآن ، سوره  حد - ١٢٠

    ، بخش دوم و سوم، ١٣٧۵چاپ دهم  ،ینهج البالغه، ترجمه دکتر اسدهللا مبشر - ١٢١

 ٣۴۵ص          

 .۵۵٠، ص٩ترجمه، جلد  زانيالم یطباطبائ   - ١٢٢

  .١٨٨ ص ،یزدي یحائر یهللا دکتر مهد ةيبه نقل از حکمت و حکومت ،آ - ١٢٣
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 تمرینی برای زندگی در موازنه عدمی

 
 محمد جعفری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاب ن    از 

ن      د و ایاک  ت» ایاک  ر ا ن. ی  ت دارد  ا ا   آ 

کار A ت/ا سان ا ود ا دن با  دن و یا  دا  ت  ا او را آن . و

ش یاری  و دام  ای  د  داو ز  ت  نا دا ود   ن آزادی  قالل و ا ا

دارد از  ی نا  ور   سان  د کاری را ت؟ ا و   د   وا ور 

د سا د یا  جام رسا تار .   ز دارد و  وه  و  ن   ی ا ه،  ا ف 

ت سان  . ا ویای  ا ن   وا د یاری  داو ز  ه  د    ر

ت م و راه  وع  خاب  م و آزادی  ا ن  قالل   ن  . ا نا ا

ی  «  إ 
نِ  ّ اک  د وإی  د »             ّ         اک  داو ا ا  ت، ز سازگار ا ر  قاد   با ا

د،  دادن  ه با دا ل ما  جاد  ی  ا د و اراده ما دخا عال ما با ق ا خا

ود د  وا نا  ی  ود  ی . بادت   نای  ض   و ده  ن آ با  ه  ا

عا ا ا ا دارد، ز ی ز سازگاری  ی   دخا دارد ز  ق آن 

ت د دا وا ی      .نا

 

 

 




