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پرسش و پاسخ

 آنچه از روایات و تفاسیر به دست مى آید این است كه بازدارندگى از گناه 
جزئى از طبیعت نماز است، از همین رو نماز هر چند سطحى و ناآگاهانه 
باشد، غیرممكن است كه هیچ گونه تأثیری در نمازگزار نداشته باشد، چرا 
كه كسانى كه نماز حقیقى نمى خوانند و آلوده به گناه هستند؛ اگر همان 
نماز ناقص و سطحى را نخوانند، از آن هم آلوده تر خواهند شد و اگر همین 
افراد اهتمامشان به نماز بیشتر شود، دوری آنها از گناه بیشتر خواهد شد.

یــاد خدا و موانعــى كه از 
مانند  مى  گیرند،  جلو  او  اثر 
دو كفه  ترازو هســتند، هر 
وقت كفه یــاد خدا چربید، 
و  نمى  كند  گنــاه  نمازگزار 
هر جا كفه آن موانع چربید 
كفه یاد خدا ضعیف مى  شود 
و نمازگــزار از حقیقت یاد 
خــدا منصرف مى  شــود و 
مى  شــود. مرتكب  را  گناه 

فرمودند:  صــادق)ع(  امام 
هر كس دوست دارد بداند 
نمازش قبول شــده یا نه، 
ببیند كه آیا نمــازش او را 
از گناه و زشــتى باز داشته 
یا نــه؟ پس به هــر قدر 
كــه نمــازش او را از گناه 
بازداشــته، به همان اندازه 
نمازش قبول شــده است.

در محضر امام خمینى)ره(
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عالئم انحراف و شکست
)بدان ای ســالک راه خدا!( آن روزی که دیدید 
و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شــد، انحراف از 
حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی، در کشور )و( 
در وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد، آن روز 
بدانند که عالمت این که شکست بخوریم، خودنمایی 

کرده است. )1(
 ____________

1- صحیفه امام، ج 16، ص 23

شاخص های کرامت انسان)۱(
پرسش:

آیا کرامت انسان یک ویژگی ذاتی حقیقی 
است یا یک امر اعتباری؟ نشانه های اهل کرامت 

کدام است؟
پاسخ:

مفهوم کرامت
کرامت از نظر لغوی ضد پســتی و لئامت اســت 
و به معنای صفات پســندیده ای است که در انسان 
وجود دارد )مفردات راغب، ص 428( و به کسی که 
به انواع نیکی و فضائل آراسته باشد کریم می گویند. 
)لســان العرب، ج 12، ص510( در حقیقت دو معنا 
در لفظ کرامت نهفته اســت؛ منزه بودن از پستی و 
فرومایگی و نیز آراســته بودن روح انسان به صفت 
بزرگــواری، در روایتی از امام علی)ع(، هر دو معنای 
کرامت آمده اســت: الکرم حسن السجیه و اجتناب 
الدنیــه« کرامت، نیکی اخالق و پرهیز از از دنائت و 

پستی است. )شرح غررالحکم، ج 2، ص 29(
منشأ کرامت انسان

یکــی از مفاهیم ارزشــمند و متعالی در اخالق 
اسالمی، کرامت انسان است. کرامت انسان از فطرت 
الهی او سرچشمه می گیرد. خلقت انسان به گونه ای 
اســت که کرامت در ذات او نهفته است،  و استعداد 
ظهور و تقویت کرامت در متن خلقت او وجود دارد. 
قرآن کریــم می فرماید: و لقد کرمنــا بنی آدم... ما 

فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. )اسراء- 70(
کرامتی را که خدای متعال به انســان عطا کرده، 
نه یک کرامت اعتباری، بلکه کرامتی ذاتی و حقیقی 
است. مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه 
می نویســد: مراد آیه، بیان حال جنس بشر است، و 
مقصود از تکریم اختصاص دادن به عنایت و شرافت 
دادن به خصوصیتی اســت که در دیگران نباشــد. 

)ترجمه المیزان، ج 15، ص 264(
بنابراین از منظر قرآن کلیه انسان ها از یک کرامت 
ذاتی برخوردارند که در نوع خلقت آنها وجود دارد، و 
موجودات دیگر از آن بی بهره اند. همین کرامت ذاتی 
اقتضا می کند که اســاس تعلیم و تربیت یک جامعه 
و شیوه حکمرانی آن باید براساس تکریم و رساندن 
انسان به کرامت نفس باشد، در غیر این  صورت مسیر 
انحرافی خواهد بود و انسان و جامعه به کمال مطلوب 

خود نخواهند رسید.
شاخص های کرامت انسان

افراد صاحب کرامت نشــانه هایی دارند که با آنها 
شناخته می شوند،  اهم آنها عبارتند از: 

1- تنفر از پستی
انســان های کریم نه تنها از کارهای لغو و بیهوده 
با کرامت عبور می کنند، بلکه هرگز با لئیمان همسو 
نشده و از کارهای پست آنها ابراز تنفر می کنند. امام 
علی)ع( می فرمایــد: »الکریم یزد جر عما یفتخر به 
اللئیم« شخص کریم از آن چیزهایی که انسان های 
پســت به آنها افتخار می کنند، متنفر اســت. )شرح 

غررالحکم، ج 2،  ص44(
ادامه دارد

تکبر، هرگز! عزت، آری
امام صادق)ع( می فرماید: هرکس خودش را بهتر 
از دیگران بداند، او از متکبران است. حفص بن غیاث 
می گوید: عرض کردم: اگــر گنهکاری را ببیند و به 
ســبب بی گناهی و پاکدامنی خود، خویشتن را از او 
بهتر بداند چه؟ فرمودند: هرگز! هرگز! چه بسا که او 
آمرزیده شــود، اما تو را برای حسابرسی نگه دارند، 
مگر داستان جادوگران و موسی)ع( را نخوانده ای؟ )1(

شخصی به امام حسن)ع( گفت: در وجود شما تکبر 
است. حضرت در پاسخ فرمودند: هرگز! تکبر تنها از 
آن خدا اســت. اما در وجود من، عزت است »خدای 
متعال فرموده اســت: عزت از آن خدا و پیامبر او و 

مومنان است. )2(
 ____________

1- الکافی، ج 8، ص 128
2- بحاراالنوار، ج 24، ص 325

ارزش مومن به علم و ادب او است
قال االمام علی)ع(:« »یا مومن! ان هذا العلم 
و االدب ثمن نفسک، فاجتهد فی تعلمها؛ فما 
یزیدمن علمک و ادبــک، یزید فی ثمنک و 

قدرک«
امــام علی)ع( فرمود: ای مومن! آنچه به تو ارزش 

و بها می دهد، علم و ادب تو است.
پس در کسب هر دو آنها کوشش کن! هر قدر به 
علم و ادب تو افزوده شــود، به همان اندازه به ارزش 

تو نیز افزوده می شود. )1(
 ____________

1- بحاراالنوار، ج 1، ص 180

فطر؛ آغاز دوباره  زندگي معنوي
هر عید فطری، برای انســاِن مسلماِن آگاهِ هوشیار می تواند یک روِز عیِد 
حقیقی باشد. روز شروِع دوباره  زندگی معنوی و روحی؛ مثل بهار برای گیاهان 
و درختان. انسانی که ممکن است در طول سال دچارِ انواع آلودگي ها و گناهان 
شود و انسانی که بر اثر هواِی نفس و خصلتها و صفات زشت، خود را تدریجاً 
از ساحِت رحمِت الهی دور کرده است، هر سال از طرف پروردگار عالم از یک 
فرصت استثنایی برخوردار می شود و آن فرصت، ماهِ مبارِك رمضان است. در 
طول ماه رمضان، دل ها نرم می شود، روحها تأللو و درخشندگی پیدا می کند، 
انسان ها آماده  قدم نهادن در وادِی رحمِت خاصه  الهی می شوند و هر کس به 
قدر استعداد، هّمت و تالش خود، از ضیافت عظیم الهی برخوردار می گردد. 
بعد از آنکه این ماه مبارك به پایان رسید، روزِ شروِع سال جدید، روز عید فطر 
اســت. یعنی روزی که انسان می تواند با استفاده از دستاوردهای ماه رمضان، 

راه مستقیم الهی را پیش گیرد و از کجراهه ها پرهیز کند.
همه  هّمِت انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و صّدیقین، این بوده است که 
انسان، دشمِن درونِی خود را که نفس اّماره   اوست، کشف کند و از آن بپرهیزد. 
این، راز بزرِگ دست یافتن به مقامات و مراتب معنوی و الهی است. انسان از 
این رهگذر است که می تواند از فرشته هم باالتر برود. امروز همان روز است، 
عزیزان من! همه  ما  ـ کسانی که این ماه مبارك رمضان را پشت سر گذاشته ایم 
 ـ ان شــاءاهلل بقدر هّمت و استعداد خود از آن ضیافت و سفره  گسترده  الهی 
استفاده کرده ایم و هرکس توشه و دستاوردی از ماه رمضان برده است. با اتّکا 
به این دستاورد، بیایید همه  ما از امروز سعی کنیم بخشی از عیب های درونی 
و نفسانی را از خودمان دور سازیم. این، به دست ما و در اختیار ماست: و من 
جاهد فانّما یجاهد لنفسه؛ کسی که جهاد و تالش کند، برای خود جهاد می کند؛ 
)عنکبوت، 6( هرچه هم از این مجاهدت، عاید شــود در درجه  اّول متعلّق به 
خود ماســت. اخالقّیات نادرست و زشت را در خودمان کشف کنیم که این، 
یک قسمِت دشوار از آن مجاهدت است. درباره  خودمان دچار خودشیفتگی 
نشویم. عیب هایمان را ببینیم و آنها را مثل فهرستی در مقابل خودمان قرار 
دهیم. با اســتفاده از توشه ای که از ماه رمضان به دست آورده ایم  ـ که همان 
رّقت قلب و اراده و صفا و خلوص و ان شاءاهلل طاعات مقبول است  ـ سعی کنیم 
از این فهرست، مقداری را حذف نماییم. اگر حسودیم، حسد را؛ اگر لجوجیم، 
لجاجت را؛ اگر در راه های زندگی، تنبل و بی نشاطیم، تنبلی و کسالت را؛ اگر 
بددل و بدخواهِ دیگرانیم، بددلی و بدخواهی را؛ اگر سست عهدیم، سست عهدی 
را؛ اگر پیمان شکنیم، بی وفایی را. هر عیبی را که از لحاظ اخالق در ما وجود 
دارد، به برکت ماه رمضان و روز عید فطر، تا آنجا که می توانیم از فهرســت 
و ســیاهه  اعماِل بدمان پاك کنیم و بر سر آن بایستیم و پیش برویم. بدانید 
که خدای متعال در این راه به کسانی که مجاهدت کنند کمک خواهد کرد. 
خدای متعال شما را در میدان مجاهدت برای رسیدن به کمال، تنها نمی گذارد 
و اّولین سود، به خود هر شخص می رسد. عالوه بر این، منافِع مبارزه با نفس، 
اصالح نفس و مجاهدت درونی در راه خدا  ـ که جهاد اکبر است  ـ مخصوِص 
خوِد شــما هم نمی ماند؛ بلکه جامعه و کشور و ملّت و اوضاع کشور و اوضاع 
سیاسی و عّزت بین المللی و اوضاع اقتصادی و وضع زندگی و خالصه دنیا و 
آخرِت مردم، از این رهگذر رونق و تأللو و درخشــش پیدا می کند. آن وقت 
است که این ملّت که بحمداهلل لیاقت های خود را در طول سال های متمادی 
به اثبات رسانده است، مانند مشعل درخشانی در مقابل چشم ملت های دیگر 
خواهد درخشید؛ از او استفاده خواهند کرد و اخالقش را الگو قرار خواهند داد.
از خــدا کمک بگیریم تا در این راه قدم برداریم و گناهان را یکی پس از 
دیگری  ترك کنیم. اخالق فاســد را یکی پس از دیگری از خود دور سازیم. 
خود را انســاِن طراز قرآن و طراز اسالم بسازیم و بپردازیم. آن وقت است که 
خدای متعال هم، به همه  وعده های خود درباره  این ملّت عمل خواهد کرد و 

برکاتش یکی پس از دیگری بر شما نازل خواهد شد.
* بیانات در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1373/12/11. 

از روی چمن عبور نمی کردند 
  تقّید و التزام امام به قوانین و مقررات منحصر به نظام اسالمی نبود. بلکه 
به رعایت مصالح عمومی جامعه و حفظ بیت المال بستگی داشت. امام حتی 
در رژیم باطل پهلوی نیز مشــابه این روش را داشتند. مرحوم آیت اهلل شهید 
حاج آقا مصطفی خمینی نقل می کرد: در شهر همدان امام به هنگام عبور از 
عرض یکی از خیابان ها به خاطر عدم عبور از روی جدول وســط خیابان که 
چمن کاری شــده بود مسافت زیادی را طی می کردند تا از تقاطع عابر پیاده 

عبور کنند و مجبور نباشند قدم روی چمن ها بگذارند.
* حجت االســالم رحیمیان –ماهنامه پاســدار اسالم – ش108 – ص 

35 – سال نهم – آذر 1369.

حکایت اهل راز

 سيره عالمه سيد مهدی قزوينی 
در ماه رمضان

عالمه ســید مهدی قزوینــی )1210-1300ه.ق(، از علما و مراجع 
برجسته شــیعه در قرن سیزدهم هجری است. او استاد فقهای معروفی 
همچون آخوند محمدکاظم خراسانی و شیخ الشریعه اصفهانی بود و نقش 

برجسته ای در ترویج مکتب شیعی در شهر حله داشت.
در حــاالت او گفته اند: هرگــز در خانه خود از خانواده و خدمتکاران 
چیزی و حاجتی نمی طلبید، مثل غذا در وقت نهار و شام و چای و قلیان 
و غیره و اگر اهل و خانواده او مواظب غذا و احتیاجات او نبودند، او هرگز 
در خواســت نمی کرد و اگر خانواده اش فراموش می کردند چیزی را به او 

برسانند، شب و روز می گذشت ولی سید چیزی نمی گفت.
در میهمانی ها حاضر می شــد، ولی کتابی به همراه برده و در گوشه 
مجلس مشــغول تألیف و نوشتن می شد و از اهل مجلس کسی از ایشان 

حرفی نمی شنید، مگر این که مسئله ای بپرسند و ایشان جواب بگوید.
رســم ســید در ماه رمضان چنین بود که نماز مغرب را با جماعت 
در مســجد می خواند. نافله مغرب را می خواند و به خانه می آمد و افطار 
می کرد و به مســجد برمی گشــت و به همان نحو نماز عشاء را خوانده و 
به خانه می آمد و مردم جمع می شــدند، اول قاری خوش صدایی با لحن 
قرآنی آیاتی از قرآن را که به وعظ و تذکر و وعده و وعید قیامت مربوط 
بود می خواند، به طوری که قلبهای سخت را نرم و چشمهای خشک را  تر 
می کرد، ســپس دیگری به همان نحو، خطبه ای از نهج البالغه می خواند، 
آنگاه ســومی مصیبت های امام حســین)ع( را می خوانــد، آنگاه یکی از 
صالحین، مشــغول خواندن دعاهای ماه مبارك رمضان می شد و دیگران 
متابعت می کردند، تا وقت خوردن ســحر می شد، پس از آن هر یک به 

منزل خود مراجعت می کردند.
* داستانهایی از زندگی علماء، ص 21

نماز بهترین اعمال دینی اســت که اگر قبول 
درگاه خداوند عالم شــود، عبادت های دیگر هم 
قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم 
قبول نمی شود، همان  طور که اگر انسان شبانه روز 
پنج نوبت در نهر آبی شستشــو کند، آلودگی در 
بدنش نمی ماند، نمازهای پنج گانه هم انسان را از 
گناهان پاک می کند و سزاوار است که انسان نماز 
را در اّول وقت بخواند و کسی که نماز را پست و 
سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمی خواند، 
یكی از سؤاالتی که در رابطه با نماز مطرح می شود 
این است که منظور از نهی و بازدارندگی نماز از گناه 
الْهًَ تَْنهی  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكر«)1(  در آیه »إَِنّ الَصّ
چیست؟ و چرا این بازدارندگی در برخی نمازگزاران 
مشهود نیست؟ واحد پاسخگویی مرکز تخصصی 

نماز این گونه پاسخ می  دهد:
مفســران درخصوص منظور این آیه مبنی بر 
اینكه نماز انسان را از فحشا و منكر باز می دارد، 
پاسخ های متعددی را مطرح کرده اند که در اینجا 

برخی از آنها را ذکر می کنیم:
***

 نهی نماز از فحشا و منكر 
نهی تشریعی است نه تكوینی

از برخی روایات استفاده می شود که خود نماز انسان 
را به صورت تشریعی از فحشا و منکر نهی می کند و انسان، 
هم می تواند منهیات نماز را اطاعت کند و هم می تواند 
اطاعت نکند، کما اینکه در روایتی از پیامبر خدا)ص( نقل 
اَلْهًِ أَْن  اَلْهًَ َو َطاَعْهًُ الَصّ شده است: »اَل َصاَلْهًَ لَِمْن لَْم یُِطِع الَصّ
تَْنَهی َعِن الَْفْحَشاءِ َو الُْمْنَکر«)2(؛ کسی که اطاعت فرمان 
نماز نکند نمازش نماز نیست و اطاعت نماز آن است که 

نهی آن را از فحشاء و منکر به کار بندد.
از همین رو برخی مفسران گفته اند: نماز مانند یک 
انسانی که دیگری را از فحشاء و منکرات نهی می  کند، به 
شخص نمازگزار می  گوید: زنا مکن، ربا مخور، دروغ مگو 
و... و لیکن همان طور که در آن الزمه نهی این نیســت 

خداوند به عنوان آفریدگار انسان خود مسئولیت 
آمــوزش و پرورش او را به عهــده گرفته و به عنوان 
رب العالمین در حال تعلیم و تزکیه بشــر است. البته 
در این حوزه برای خود خلفایی را برگزیده اســت که 
پیامبران از جمله پیامبــر اکرم)ص( و معصومان)ع( 
هســتند.)بقره، آیــات 129 و 151؛ آل عمران، آیه 

164؛ جمعه، آیه 2(
هدف و فلســفه بعثت پیامبر)ص( تعلیم و تزکیه 
مردمان است تا مراتب کمالی را بشناسند وبه آن برسند 
و سپس در قالب مکارم اخالقی به آخرین مرتبه کمالی 
دست یابند. از این رو، مراتبی از کماالت را به انسان ها 
نشان می دهند که جز با تعلیم و علم الهی آنان دست 
یافتنی نیســت و همچنین انســان ها را به کماالتی 

می رسانند که جز با تزکیه الهی آنان شدنی نیست.
خداوند بر آن اســت تا انسان ها به درجه نخست 
کمالی یعنی عدل برسند و قیام به عدالت کنند)حدید، 
آیه 25( سپس در یک تعلیم و تزکیه خاص که برای 
مسلمانان و مومنان در نظر گرفته ، این دسته از بشر 
را که همراه و همگام پیامبران هستند، به مرتبه احسان 
رســانده و از آنجا به مرتبه نهایــی یعنی مقام اکرام 
برساند. از این رو، به مومنان فرمان می دهد که فقط بر 
مدار و محور عدل حرکت نکنند، بلکه درمحور احسان 

یکی از اصطالحات قرآنی، اقامه نماز است.)بقره، آیه 
3؛ مائده، آیه 55؛ نمل، آیه  3( اقامه از ریشه »قوم« و 
»قیام« است. در کاربردهای قرآنی این واژه برای بیان 

حاالت سه گانه زیر به کار رفته است:
1. قیام در برابر قعود؛ یعنی ایســتادن در برابر 

نشستن)آل عمران، آیه 191؛ نساء، آیه 103(؛ 
2. قیام در برابر سجده)فرقان، آیه 64(؛ 

3. قیام در برابر تســلیم؛ یعنی ایستادگی و 
مقاومت.)حدید، آیه 25(.

چرانمازبرایبرخینمازگزارانبازدارندهنیست؟!

که شــنونده گوش هم بدهد و از گفته او برحذر بشود، 
در نماز نیز چنین اســت، یعنی نماز مرتب به نمازگزار 
می  گوید که چنین و چنان مکن و لیکن الزمه این نهی 
این نیست که نمازگزار)به طور تکوینی( از آن کارها دست 
بردارد، مگر نهی نماز از نهی خدا مهم تر و مؤثرتر است؟ 
َ یَأُْمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحساِن  خدای تعالی در آیه شریفه »إَِنّ اهلَلّ
َو إِیتاءِ ِذی الُْقْربی  َو یَْنهی  َعِن الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَکِر«)3(، به 
عدل و احسان و صله رحم امر می  کند و از فحشاء و منکر 
نهی می  فرماید و با این حال مردم ،همچنان نافرمانی  اش 
می  کنند و نهی او باعث بازدارندگی مردم نمی  شود، نهی 

نماز هم مثل آن است.)4(
نماز، ملكه پرهیز را در انسان ایجاد می کند

برخی مفسرین با استناد به داستان جوانی از انصار 
که با رسول خدا نماز می خواند و مرتکب فحشا می شد 
و پیامبر)ص( فرمود: باالخره روزی نمازش او را از ارتکاب 
فواحش نهی می  کند و چیزی نگذشت که او توبه کرد، 
چنین گفته اند که معنای آیه این است که نماز در آینده 
صاحبش را از فحشا و منکر باز می  دارد)5(، هر چند هم 

اکنون گرفتار گناه و معاصی باشد.
نمازگزار ناچار اســت که به خاطــر صّحت نماز و یا 
قبول شــدن آن، یکسری دســتورات دینی را مراعات 
کند )از جمله غصبی نبودن لباس و مکان نماز، طهارت 
بدن، عدم شرب خمر و... ( که رعایت آنها خود زمینه ای 

قوی برای دوری از گناه و زشــتی است، آری! کسی که 
لباس ســفید بپوشد، طبیعی است که روی زمین آلوده 

و کثیف نمی نشیند.)6(
عالمه طباطبایی در تفســیر این آیه بیان داشته: از 
آنجا که نماز مشــتمل بر ذکر خدا است و این ذکر، اوالً 

ایمان به وحدانیت خدای تعالی و رســالت و جزای روز 
قیامت را به نمازگزار تلقین می  کند و به او می  گوید که 
خدای خود را با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از 
او استعانت بنما و درخواست کن که تو را به سوی صراط 
مستقیم هدایت کرده و از ضاللت و غضبش به او پناه ببر.

و ثانیاً او را وادار می  کند بر اینکه با روح و بدن خود 
متوجه ساحت عظمت و کبریایی خدا شده، پروردگار خود 
را با حمد و ثنا و تسبیح و تکبیر یاد آورد و در آخر بر خود 
و هم مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد.
عالوه بر این او را وادار می  کند به اینکه از حدث - که 
نوعی آلودگی روحی اســت-  و از خبث یعنی آلودگی 
بــدن و جامه، خود را پاك کنــد و نیز از اینکه لباس و 
مکان نمازش غصبی باشــد بپرهیزد و رو به سوی خانه 

پروردگارش بایستد.
پس اگر انســان مدتی کوتاه بــر نماز خود پایداری 
کند و در انجام آن تا حدی نیت صادق داشته باشد، این 
ادامه در مدت کوتاه به طور مسلم باعث می  شود که ملکه 
پرهیز از فحشــاء و منکر در او پیدا شود، به طوری که 
اگر فرضاً آدمی شخصی را موکل بر خود کند، که دائماً 
ناظر بر احوالش باشد و او را آنچنان  تربیت کند که این 
ملکه در او پیدا شود و به زیور ادب عبودیت آراسته شود، 
قطعاً  تربیت او مؤثرتر از  تربیت نماز نیست و به بیش از 
آنچه که نماز او را دستور می  دهد دستور نخواهد داد و 
به بیش از آن مقدار که نماز به ریاضت وادارش می  کند 

وادار نخواهد کرد.)7(
علل عدم بازدارندگی نماز در برخی 

نمازگزاران
بر اســاس آنچه از روایات و تفاسیر به دست می آید 
این اســت که بازدارندگی از گناه جزئی از طبیعت نماز 
اســت، از همین رو نماز هر چند ســطحی و ناآگاهانه 
باشد، غیرممکن است که هیچ گونه تأثیری در نمازگزار 
نداشته باشد، چرا که کسانی که نماز حقیقی نمی خوانند 
و آلوده به گناه هستند؛ اگر همان نماز ناقص و سطحی 
را نخوانند، از آن هم آلوده تر خواهند شــد و اگر همین 
افراد اهتمامشان به نماز بیشتر شود، دوری آنها از گناه 

بیشتر خواهد شد.

لذا در یک مقایسه ســاده می بینیم کسانی که نام 
مسلمانی دارند و نماز نمی خوانند، روزه را هم نمی گیرند 
و حج هم نمی  روند و زکات هم نمی  دهند و باألخره سایر 
واجبات را هم ترك می  کنند و هیچ فرقی بین پاك و نجس 
و حالل و حرام نمی  گذارند و هیچ چیزی را در راه خود 

مانع پیشــرفت خود نمی  بیند، نه ظلم، نه زنا، نه ربا، نه 
دروغ و نه هیچ چیز دیگر، اما اگر حال چنین شخصی را 
با حال کسی مقایسه کنیم که نماز می  خواند و در نمازش 
بــه حد اقل آن یعنی آن مقداری که تکلیف از گردنش 
ساقط شود اکتفاء می  کند، خواهیم دید که او از بسیاری 
از کارها که بی نماز از آن پروا نداشت پروا دارد و اگر حال 
این نمازگزار را با حال کسی مقایسه کنیم که در نمازش 
اهتمام بیشتری دارد، خواهیم دید که دومی از گناهان 
بیشتری پروا دارد و به همین قیاس هرچه نماز کامل تر 
باشد، خودداری از فحشاء و منکرات بیشتر خواهد بود.

امــا علــت اینکه افــراد نمازخوان با وجــود اینکه 
بازدارندگی از گناه جزئی از طبیعت نماز است، مرتکب 

گناه می شوند می توان به دالیل متعددی  اشاره نمود
الف: فقدان شرایط صحت نماز

یکی از علت هایی که ممکن است بعضی افراد دچار 
آن باشند، این اســت که به دلیل کوتاهی در فراگیری 
مســائل فقهی و عدم آشنایی با احکام یکی از مقدمات 
نماز مانند وضو، تیمم یا غســل و یا بخش های مختلف 
نماز مانند قرائت، رکوع و سجود و دیگر اجزا و شرایط، 
نمازشــان صحیح نباشــد و هرگاه نمازی از اصل باطل 
باشــد، دیگر توقع اینکه چنین نمازی بتواند بازدارنده 

گناه باشد معنا ندارد.
ب: عدم قبولی نماز

از دیگر عواملی که موجب می شــود تا نماز اثر 
بازدارندگی خود را از دســت بدهد عدم قبولی نماز 
است، امام صادق)ع( فرمودند: »َمْن أََحَبّ أَْن یَْعلََم أَ 
ُقِبلَْت َصاَلتُُه أَْم لَْم تُْقَبْل َفلَْیْنُظْر َهْل َمَنَعْتُه َصاَلتُُه َعِن 
الَْفْحَشاءِ َو الُْمْنَکِر َفِبَقْدرِ َما َمَنَعْتُه ُقِبلَْت ِمْنُه«)8(؛ هر 
کس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه، ببیند 
که آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا نه؟ 
پس به هر قدر که نمازش او را از گناه بازداشــته، به 

همان اندازه نمازش قبول شده است.
مراد از این روایت این اســت کــه نماز ناهی و 
بازدارنده از معاصی اســت؛ پــس هر کس که اقامه 
نماز کند، ولی نماز او به صفت و ویژگی هایی که حق 
تعالی آن را وصف کرده نباشــد، به همان مقدار که 

از این ویژگی ها به دور بوده نماز او قبول نشده و به 
همان مقدار ،اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد.

ج- عادت به نماز
ممکن است علت اینکه بعضی نمازگزاران مرتکب 
گناه می شوند، این باشد که نمازی که می خوانند از 
روی عادت اســت نه  ترس از خدا؛ چون  ترك عادت 
بسیار دشوار است، نماز را  ترك نمی کنند و معاصی 

را مرتکب می شوند.
د- وجود مانع در برابر این بازدارندگی

عالمه طباطبایی در تشریح علت عدم بازدارندگی 
نمــاز از گناه در نمازگزاران گفته اند: پیدایش صفت 
بازدارندگی از گناه اثر طبیعی نماز هست ولیکن به 
نحو اقتضاء، نه به نحو علیت تامه تا تخلف نپذیرد و 
نمازگزار دیگر نتواند گناه کند، بلکه اثرش به مقدار 
اقتضاء اســت، یعنی اگر مانع و یا مزاحمی در بین 
نباشــد اثر خود را می  بخشد و نمازگزار را از فحشاء 
باز می  دارد، ولی اگر مانعی و یا مزاحمی جلو اثر آن 
را گرفت، دیگر اثر نمی  کند و در نتیجه نمازگزار آن 
کاری که انتظارش را از او ندارند می  کند، )مثالً ممکن 
است هوی و هوس  های درونی شخص مانع تأثیر نماز 
 شــوند و آن را از اثر بیندازند، نماز چنین فردی در 
حد توان خود جلوی دشمن درونی را گرفته و مانع 
از فحشا و منکر می شود، لیکن نفس  اماره  اش قوی تر 
بوده و مانع از این اثرگذاری می شود(، خالصه یاد خدا 
و موانعی کــه از اثر او جلو می  گیرند، مانند دو کفه 
 ترازو هستند، هر وقت کفه یاد خدا چربید، نمازگزار 
گناه نمی  کند و هر جا کفه آن موانع چربید کفه یاد 
خدا ضعیف می  شــود و نمازگزار از حقیقت یاد خدا 

منصرف می  شود و گناه را مرتکب می  شود.)9(
هـ- خواندن نماز به جای اقامه کردن نماز

اگر دیده می شــود افرادی نمــاز می خوانند، اما 
تأثیری در روح آنان دیده نمی شــود، به این خاطر 
است که آنان نماز را فقط »می خوانند« و نماز را »بر 
پا نمی دارند«، در قرآن لفظ »صالْهً« معموالً با فعل 

»یقیمون« و »أقیموا« و مشتقات »قیام« آمده، یعنی 
»نماز را بر پا داشتن«، برپا داشتن نماز با خواندن نماز 
متفاوت است، فردی که نماز را برپا می دارد یعنی در 
تمام زندگی او نماز برپاست و در تمام حیات او توحید 

و صفات الهیه جاری است و حضور پررنگ دارد.
پی نوشت ها:

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-  عنکبوت، 45

2-  بحاراألنوار، ج 79، ص 198
3-  نحل، 90

4- طباطبایی سیدمحمدحســین، تفسیر المیزان، موسوی 
همدانی ســیدمحمدباقر، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه  
مدرسین حوزه علمیه قم ، 1374 ش، پنجم، ج 16، ص 199

5-  گنابادی سلطان محمد، تفسیر بیان السعادْهً فی مقامات 
العبادْهً، خانی رضا/حشــمت اهلل ریاضی، تهران، مرکز چاپ و 

انتشارات دانشگاه پیام  نور، 1372 ش، ج 11، ص 264
6- محسن قرائتی، تفسیر نماز، مرکز فرهنگی درس هایی از 

قرآن،1387ش، سیزدهم، ص 28
7- طباطبایی سیدمحمدحســین، تفســیر المیزان، ج 16، 

ص 198
8- بحاراألنوار، ج 79، ص 198

9- طباطبایی سیدمحمدحســین، تفســیر المیزان، ج 16، 
ص 201. 

از: فارس

مراتب سه گانه کمال
َ یَأُْمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحَساِن؛ براستی  و مدار آن درآیند: إَِنّ اهلَلّ
خدا به عدالت و احسان فرمان می دهد.)نحل، آیه 90(

خداوند در حوزه جامعه اسالمی و ایمانی به مومنان 
فرمان می دهد که اصل عفو که نوعی احسان است، در 
قالــب تقوای الهی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد:َو أَن 
ْقَوی؛ و اگر عفو کنید آن نزدیک ترین مقام  تَْعُفوا أَْقَرُب لِلَْتّ

به تقوای الهی است.)بقره، آیه 237(
در مرتبه باالتــر فراتر می دهد که نه تنها در قالب 
احسان عفو کنند، بلکه یک مرتبه باالتر رفته و در قالب 
اکــرام ، اصالح امر نمایند: َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرُه َعلَی 
ِ؛ پس کســی که عفو کند و اصالح نماید پس اجر و  اهلَلّ

پاداشش بر عهده خداست.)شوری، آیه 40(
پس در مرتبه عدالت، اصل مقابله به مثل اســت و 
َئْهً ِمْثُلَها؛ کیفر بدی  َئْهً َسِیّ خداوند می فرماید: َو َجزاُء َسِیّ
همان بدی در حد و مثل آن است نه زیادتر)شوری، آیه 
40(؛ البته این دومی بدی نیست؛ ولی از باب تماثل نام 
آن را بدی گذاشته است؛ وگرنه همان سنگی که زده را 
به خودش برگردانده اســت: ردوا الحجر من حیث جاء؛ 

از هر جا سنگ آمده به همان جا برگردانید.
بر اساس همین اصل مقابله به مثل که در چارچوب 
اصل فطری و عقلی عدالت اســت، اصل قصاص مطرح 
می شود که چشم در برابر چشم ، گوش در برابر گوش 
و جــان در برابر جان گرفته می شــود.)مائده، آیه 45؛ 

اسراء، آیه 23(
در مرتبــه دوم که مقام احســان اســت، خداوند 
می فرماید:بدی را با خوبی دفع می کنند.)رعد، آیه 22( 
در همیــن قالب به جای آنکــه مقابله به مثل کنند و 
قصاص نمایند)بقره، آیه 179(، عفو و گذشت می کنند.

)بقره، آیه 178( البته این مرتبه خیلی ســخت است و 
کسی به سادگی نمی تواند از عدل بویژه قصاص بگذرد 
و راه احسان در پیش گیرد و از شخص بگذرد و چشم 
بــر خطای او ببندد؛ از همیــن رو خداوند چنین صبر 
وغفرانی را از مصادیق عزم االمور دانسته و فرموده است: 
َو لََمن َصَبَر َو َغَفَر إَِنّ ذلَِک لَِمْن َعْزِم اأْلُُموِر؛ کسانی که 
شــکیبایی و عفو کنند، این از کارهای پرارزش است!.

)شوری، آیه 43(

در مرتبه ســوم که مقام اکرام است، نه تنها عفو 
و گذشــت می کند، بلکه به اصالح امــور پرداخته و 
کاری می کند تا به آن فرد نیکی هم برســد. خداوند 
می فرماید:بدی را به بهتریــن و نیکوترین وجه دفع 
کن؛ در این هنگام کســی که میان تو و او دشــمنی 
است؛ گویی دوست صمیمی توست.)مومنون، آیه 96(

 در مقام دوم و ســوم انســان بــا خداوند معامله 
می کند. این مطلب در مرتبه ســوم روشن تر است و 
خداوند می فرماید: پس کســی که عفو کند و اصالح 
نماید اجر و پاداشش بر خداست.)شوری، آیه 40( به 
طور طبیعی این اجر بدون حساب خواهد بود: أَْجَرُهم 
بَِغْیِر ِحَساٍب؛ اجرهم بی حساب است)زمر، آیه 10(؛ چرا 
که چنین شــخصی با خداوند معامله کرده و خداوند 

خریدار است.
اســالم با تعلیم و تزکیه خداوندی بر آن است تا 
انسان را از مرتبه نخست کمال یعنی عدالت به مرتبه 
دوم یعنی احسان و از آنجا به مرتبه آخر یعنی کرامت 
برساند که اتمام مکارم اخالقی است که پیامبر)ص( 
خود را مامور و مبعوث به آن دانســته است و خداوند 
در آیات قرآن وی را مامور کرده است تا این گونه امت 

اسالم و مومنان را تربیت و تزکیه کند.
 حسین قدمی

نـماز و استـقامـت  
مراد از اقامه نماز، به معنای ایســتادنی اســت که 
موجب مقاومت و ایستادگی باشد؛ زیرا انسان ایستاده 
اســت که می تواند دشمن را دفع کند و در این حالت 
بیشــترین نیرو و توان را می تواند وارد ســازد و دفع 

تعرض کند. 
اَلْهًَ تَْنَهی َعِن  اَلْهًَ إِنَّ الصَّ خدا می فرماید: َوأَقِــِم الصَّ
الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنَکِر؛ و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت 
و ناپســند باز می دارد.)عنکبوت، آیه 45( از این آیه 
می توان این اســتنباط را داشت که نماز می تواند مانع 

از فحشاء و منکر باشد، که قابلیت ایستادگی در برابر 
منکرات و فحشــاء را داشته باشد. این زمانی است که 
نماز تنها به عنوان ذکر گفته نشود، بلکه »اقامه« شود تا 
موجب حالت ایستادگی در نمازگزار شود. در این زمان 
است که نمازگزار می تواند در برابر فشارهای فحشاء و 

منکرات مقاومت و ایستادگی داشته باشد.
اصوال اصــل دین برای »اقامه« عدالت از ســوی 
توده های مردم آمده است: لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط.)حدید، 
آیه 25( و این زمانی رخ می دهد که مردم در برابر فشار 

ظالمین ایستادگی و مقاومت داشته باشند. 
البتــه مومنان می بایســت در ســطح عالی تر از 
ایســتادگی و استقامت قرار گیرند که از آن به عنوان 

»قوامین بالقسط«)مائده، آیه 8( یاد شده است.

در اسالم برخی از امور مظاهر »قیام« )ایستادگی( 
هســتند؛ زیرا اجتماع بشــری با امور اعتقادی چون 
کعبه)مائده، آیه 97( و امور اقتصادی )نســاء، آیه 5( 
قوام می یابد و اگر این دو عنصر نباشد، اجتماع حقیقی 
شکل نمی گیرد. در حقیقت ابعاد فرهنگی و اقتصادی 
است که تامین کننده و مقوم اصلی اجتماعات بشری 
اســت. پس الزم است تا اینها اقامه شوند و مقاومت و 
ایســتادگی در آنها نمودار شود، زیرا ستون های اصلی 
اجتماع را تشکیل می دهند. نماز نیز با چنین اقامه ای 
اســت که می تواند اصول ارزشی و اخالقی را تضمین 
کند و از هنجارها صیانت و در برابر نابهنجارها مقاومت 

کند و مانع آن شود.
*علی نظری


