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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ٢٠١۴ اکتوبر ١۶

  

   ونماز در اسالمعبادتوم ـمفھ

١ 
    :عبادت

  ايّاک نعبد و ايّاک نستعين

  .کنم،  صادقم خاص تورا عبادت می» ايّاک نعبد«:  روردگارا  درگفتنپ

  .جويم، کاذب  نيستم خاص از تو استعانت ومساعدت می» ايّاک نستعـيـن«: پروردگارا  در گفتن

  . بار  ذکر گرديده است)  ٢٧۵(عبادت در قرآن کريم  درۀ کلمــ

مصدرعبوديت و  از ريشه عبد دو. شعانه و نھايت خضوع استو به معنای پرستش و اطاعت خا» َعبَدَ  «ۀعبادت از ريش

  .است عبادت مشتق شده

  .کاربرد داشته و معنی ھمسان دارد اين دو اصطالح  درعبری وعربی

شود که  ی ناپذير شمرده میئعنون يک اصل جداه ب) مسيحيت واسالم يھوديت،( عبادت و پرستش در سه دين ابراھيمی

  است ھا بر آن تأکيد شده کی از اولويتبه عنوان ي در ھر سه دين

  .سياسی انسان  معرفی  داشته استحتی  اجتماعی و  در حيات فردی وی و مستحکمبادت را علماء  به حبل متين محکمع

  .شود  انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش مرتبط می

روحش را در معرض   جان و  و رسد   میگيرد به عزت کامل   در رحمت پروردگارقرار میانهانسان با عبادت  صادق

  .دھد رحمت پروردگار قرار می

»  جن و انس را نيافريديم مگر براى اين كه مرا پرستش كنند )۵۶: الذرايات  (»وما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون«

  .گردد يعنى ھدف از خلقت كه رسيدن انسان به كمال مطلق باشد، تنھا از راه عبادت ميسر می

يد و عبادت خدا را بر ئپس با ماليمت در آن درآ. تين استاين دين محکم و م«: فرمايد برصلی هللا عليه وسلم میپيام

ای ھستيد که نه مسافت را پيموده و نه مرکبی  بندگان خدا با کراھت تحميل نکنيد که در اين صورت مانند سوار درمانده

   .)به جا گذاشته است

  . موجب خستگی روح و بی رغبتی نسبت به عبادت و گريز از آن می شودافراط و زياده روی در عبادت
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  :عـبـادت

عبادت اسم جامعی است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما  دوست می دارد و به آن خوشنود می گردد، در بر 

  .دزديك ميساز اعمالی كه بنده را به هللا نۀمی گيرد اعم از عقايد و اعمال قلوب و اعمال جوارح و ھم

 آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم مشروع قرار داده در تعريف ۀبنابراين ھم

  .عبادت داخل است

ايمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رھبت و ۀ عبادت انواع مختلفی دارد، بعضی عبادات قلبی اند، مانند اركان ششگانـ

 .نماز و زكات ، روزه ، حج: ظاھری است، مانند و بعضی عبادات  غيره

  :كه بر دو اصل مبتـنی باشد عـبادت صحيح نمی شود مگر اين

 

   :اول

  .اين معنای گواھی دادن الاله اال هللا است. كه عبادت خالص برای هللا تعالی انجام گيرد و به او شريك آورده نشود اين

يُن اْلَخالُِص َوالَِّذيَن إِنَّا « : كه هللا تعالی  می فرمايد  چنان ِ الدِّ َّ ِ يَن، أاَل  َ ُمْخلِصاً لَهُ الدِّ أَْنَزْلنَا إِلَيَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ فَاْعبُِد هللاَّ

َ يْحُكُم بَينَھُمْ  ِ ُزْلفَى إِنَّ هللاَّ بُونَا إِلَى هللاَّ َ ال يْھِدی َمْن ھَُو اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولِياَء َما نَْعبُُدھُْم إاِلَّ لِيقَرِّ  فِی َما ھُْم فِيِه يْختَلِفُوَن إِنَّ هللاَّ

َمر 3-2 .َكاِذٌب َكفَّار   » ُسۡوَرةُ الزُّ

خدا را پرستش كن و پرستش خود را خاص . ما اين كتاب را كه در بر گيرندۀ حق و حـقيقـت است، بر تو فرو فرستاديم(

 و ياوران  كسانی كه جز خدا سرپرستان. نه برای هللا است و بستنھا طاعت وعبادت خالصا! ھان. برای او گردان

كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند، بی گمان  ديگری را بر می گيرند، گويند ما آنان را پرستش نمی

روغگوی ناسپاس آنچه كه در آن اختالف می ورزند داوری می كند، خداوند كسی را كه د) بارة(خداوند بين آنان در 

  .) است ھدايت نمی كند

َكاةَ َوَذلَِك ِديُن اْلقَيَمةِ «  :و می فرمايد الةَ َويْؤتُوا الزَّ يَن ُحنَفَاَء َويقِيُموا الصَّ َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ  ۀ آيـ.وَما أُِمُروا إاِلَّ لِيْعبُُدوا هللاَّ

   . »ُسۡوَرةُ البَيّنَة5

رند و كه مخلصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دا نشده بود مگر ايندرحالی كه به ايشان دستور داده (

  .)ين راستينئزكات بپردازند و اين است آ

  

  :دوم

پيروی از رسول هللا  محمد مصطفی صلی هللا عليه  وسلم به اين شكل كه بنده مثـل پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم عمل 

لذا می .  كم كند يا به آن بيفـزايد، و اين به اساس و معنای گواھی محمد رسول هللا استكه چيزی از آن كند بدون اين

ُ َويْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم  « :فرمايد َ فَاتَّبُِعونِی يْحبِْبُكُم هللاَّ    » ُسۡوَرةُ آل ِعمَران -   سورۀ٣١ۀآيـقل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ

  ).دريد از من پيروی كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناھان شما را برايتان بيامرزبگو اگر خدا را دوست می دا(

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَمانَھَاُكْم َعْنهُ فَاْنتَھُوا«  :فرمايد و می    » ُسۡوَرةُ الَحشر سورۀ٧ۀآيـ َوَما آتَاُكُم الرَّ

  ).ما را از آن باز دارد اجتناب كنيدو از آنچه كه ش. به شما بدھد، آن را بگيريد) خدا(وآنچه رسول (

ا قََضيَت َويَسلُِّموا  « :فرمايد و می ُموَك فِيَما َشَجَر بَينَھُْم ثُمَّ ال يِجُدوا فِی أَْنفُِسِھْم َحَرجاً ِممَّ فال َوَربَِّك ال يْؤِمنُوَن َحتَّى يَحكِّ

كه در اختالفی كه بين  ايمان نياورند، مگر آن) ر حقيقتد(سوگند به پروردگارت، (»  سورۀُسۡوَرةُ النَِّساء65ۀتَْسلِيماً آيـ

  .)آنگاه از آنچه حكم كردی، در خود ھيچ دلتنگی نيابند وكامالً گردن نھند. آنان درگرفت، تو را داور كنند

  :عبوديت كامل متحقق نمی شود مگر به دو چيـز
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  :اول

ر نزد خدا محبوب است را بر محبت ھر چيز ديگری  كمال محبت هللا، به طوری كه بنده محبت خدا و محبت آنچه كه د

  .مقدم بدارد

  :دوم

 كمال عاجزی و ُكرنش برای هللا به طوری كه بنده در تنفيذ اوامر و اجتناب از نواھی ھمواره در برابر او خاضع و 

  .فرمانبردار باشد

مع باشد، و بنده زمانی به محبت و  و تََذلُّل و خوف و رجاء در آن ج پس عبوديت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع

  . خوشنودی هللا  می رسد كه عبوديت را به شكل كامل آن انجام دھد

 ،پس هللا  دوست دارد كه بنده اش با انجام فرايضی كه او را بدانھا مكلف كرده خود را به او نزديك كند و ھر چه بنده

زلت او در نزد هللا  عزوجل باالتر می رود، و به فضل و عبادت مستحب بيشتر انجام دھد به خدا نزديكتر می شود و من

  . رحمت او تعالی اين تقرب از اسباب رسيدنش به جنت خواھد گرديد

عاً َوُخْفيةً إِنَّهُ ال يِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  « : می فرمايد  خداوند متعال  )ُسۡوَرةُ األعَراف  سورۀ۵۵ۀآيـ ( »اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

  ) .بخوانيد، بی گمان او از حد گذرندگان را دوست نمی دارد) به نيايش(تان را با تضرع و پنھانی پروردگار(

  

  :فطری بودن عبادت

 عبادت، نوعی رابطه است که بين انسان و معبود او تحقق پيدا می  گويند که ن وعلماء  در تحقيقات خويش میمفسرا

 . کند

  . ابعاد وجود انسان، حّس پرستش و نياز به عبادت استيکی از اصيل ترين تجلّيات روح و مھم ترين

دھد که بايد   پيامبران در رسالت خويش  به انسان  تعليم میۀ  عميقی دارد وھمۀپرستش و عبادت، در وجود انسان ريش

  تام مین با صراحتأ بدين اساس عبادت به مفھوم و طريق واقعی کلمه آمده است و قرآن عظيم الش.عبادت  هللا را بکنند

ای انسان، رّب خود و پروردگارت را بپرست که او تو و جھانيان را آفريده است و زمام امورشان را به دست « :فرمايد 

  .». دارد

 

  :عبادت راز آفرينش است

ی می خوانيم که تاز جمله در آي. ن ياده شده استدی در مورد  ھدف خلقت انسان ، در آيات متعدأدر قرآن عظيم الش

  .»من جّن و انس را نيافريدم، مگر برای پرستش و بندگی«:  تبارک و تعالی می فرمايدخداوند

  

  :تشويق به عبادت

سراسر آيات قرآنی، تشويق و ترغيب به عبادت است و گاه در ضمن اين کار، به حکمتی از حکمت ھای عبادت ھم 

تان را که شما و مردمان پيش از شما را آفريده ای مردم، پروردگار«: ی می خوانيمتطور مثال، در آيه ب .اشاره می شود

  ».است،عبادت کنيد

 

  )ج(اثرات عبادت و بندگى هللا 

براى پى بردن به تأثير عبادت و نيايش در تھذيب نفس و پرورش فضايل اخالقى، قبل از ھر چيز بايد با مفھوم و حقيقت 

   .عـبادت آشنا شد
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اخالق و فقه مباحث متعددی   ،ای جليل القدر  در تفسير، احاديثلم حقيقت عبادت گسترده است وعۀگرچه بحث دربار

و مفھوم » عبد«براى يافتن حقيقت عبادت بايد به کلمۀ  : توان گفت   كوتاه چنين مىۀعلمی، انجام داده اند، اما در يك اشار

   . اصلى عبادت است، توجه نمودۀآن كه ريش

 او، و ۀاش تابع اراد پا تعلق به موال و صاحب خود دارد؛ اراده ه سرتاشود ك از نظر لغـت به انسانى گفته مى» بدعَ «

    .دھد داند و در اطاعت او ُسستى به خود راه نمى خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالك چيزى نمى

توان  خوبى مىخضوع در برابر كسى است كه ھمه چيز از ناحيه اوست و به ۀ بنابراين، عبوديت اظھار آخرين درجـ

    !نيست) ج(باشد كه نھايت انعام و اكرام را كرده است و او كسى جز هللا » معبود«تواند  نتيجه گرفت كه تنھا كسى مى

نھايت اوج تكامل روح يك انسان و قـُــرب او به هللا تعالی است، و » عبوديت«  ديگر، و از بُعـد ديگر تبه عبار

پاك اوست؛ عبادت تنھا ركوع و سجود و قيام و قعود نيست، بلكه روح عبادت تسليم عبوديت تسليم مطلق در برابر ذات 

   .مثالى است كه از ھر عيب و نقص مبراست قيد و شرط در برابر كمال مطلق و ذات بى بى

  توجه به كمال مطلق و پرھيز از ھرگونه آلودگى و ناپاكى است؛ چرا كه انسانۀبديھى است چنين عملى بھترين انگيز

كند خود را به معبود خويش نزديك و نزديكتر سازد تا پرتوى از جالل و جمال او در وجودش ظاھر شود كه  سعى مى

  .كنند مى» مظھر صفات خدا شدن«گاه از آن تعبير به 

 خود را تاكند  عبد تالش و كوشش مىكه اشاره به اين است . عبوديت گوھرى است كه ربوبيت در درون آن نھفته است

  .فات شبيه معبود سازد و پرتوى از صفات جالل و جمال او را در خود منعكس كنددر ص

  

  خصوص نمازدر اسالمه حکمت وھدف عبادت، ب

گفتيم ھـدف از عـبـادت ، رشـد وتـكـامـل انـسـان اسـت ، زيـرا هللا  كـمـال مـطـلق اسـت و انـسـان بـراى رسيدن به كمال 

  .راه تقرب انسان به خداى متعال ، عبوديت و بندگى استبايد خود را به او نزديك كند و 

 دل و نـورانـى شـدن آن بـه انـوار مـلكـوت وآمـادگـى جـان انسان براى ۀاثر بندگى رفع تاريکی ھای  درونى از صفح

   . پذيرش تجليّات حق و تابش نورعشق الھى است

ارند و در نـتـيـجـه از ھدف اصلى زانند، براى چه نماز مى گبـسـيـارى از نـمـاز خـوانـان، نماز مى خوانند، ولى نمى د

 و اين عبادت در روح آنان اثرى نگذاشته و يا  بدين اساس از نماز خويش سود وفايده ای الزم نمی  برند . آن غافلند

ه بوده،  حالت ايشان به  زاغی که صرف نول به زمين می زنند، مشاب. اثرى نامحسوس و غير قابل توجه گذاشته است

  . که به  اين ترتيب به عبادت ونماز پرداختن نتيجه  با غفلت به پايان مى رسانند

ن نماز را بازدارنده از أكه قرآن عظيم الش با آن. به ياد  بايد داشته باشيم که چنين نمازى باز دارنـده از گـنـاھان نيست

  .بوده ، بلكه صورتى از نماز بوده استفحشاء ومنكر شمرده است معلوم مى شود نمازش در حقيقت نماز ن

  

  :نقش عبادات در تزکيۀ اخالق 

شود   و اين ارتباط بايد به نحوی برقرار يم  با مدبر کارگاه ھستی است ارتباط د در نظام اخالقی اسالم، ھدف از عبادت،

  .که در طول حيات بشر پايدار بماند

قطع شود، سير نزولی شروع  ھر لحظه که ارتباط سست ويا.  داردچنين پيوندی  تکامل اخالقی انسان ھا نياز شديد به

ی ھستند که ارتباط را محکم تر می  پايگاه ھای تقويتيۀمنزل احکام عملی و عبادات در شرعيت اسالم  به. می گردد

  . ب برسد، بدون ترس واضطراب به کمال مطلوکمالی بشر گردانند تا سير
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برقرار شد، ھر  مخلوق  واقعی بين  خالق و  ديگر پيوند حقيقی وتار  ويا به عـبارھنگامی که پيوند حقيقی بين پروردگ

زيکی انجام داده، يا به تفکر در آن لحظه، کار ف لحظه ای که از حيات انسان بگذرد، عبادت محسوب می شود؛ خواه

   .پرداخته باشد

 مھم، ھدف از ۀتثبيت می شود؛ اما نکت الق، تقويت وو احکام، برنامۀ دقيق زندگی اند که در سايۀ آن ارتباط با خ عبادات

است که تمام افعال انسان، تحت نظام در آيد و جھت مخصوص به خود گيرد تا  ھدف، اين. برقراری ارتباط با هللا است

سرگرم تحقيق ھستيم و يا در مسند  جا که وقتی به امور شخصی زندگی می پردازيم يا موقعی که در آزمايشگاه، آن

بازار، در حال خريد و فروشيم، بدون توجه به اين که کارمان کوچک  اوت، حق را از باطل تشخيص می دھيم يا درقض

   . ودر ھر جای هللا را حاضر وشاھد  بدانيم.بزرگ، خدا را ناظر اعمال خود  بدانيم است يا

صورت  چنين انسانی، در. می کنندھرگونه علف ھرزه را از زمين روان انسان، پاک  عبادات، مانند باغبان دلسوزی،

کرده و شايسته است که از چنين  کسب آگاھی، آمادگی ھر چه بيشتر برای پرورش صفات حسنه را در خود ايجاد

که بسيار مردمی که زحمات فراوان در راه عبادات ضروری و غير  موقعيتی حداکثر بھره برداری را بنمايد؛ چرا

. نيک ندارد شان چون از روی آگاھی انجام نمی گيرد، اثری در پرورش صفاتشوند، ليکن عبادت ضروری متحمل می

توانند باشند؛ زيرا الزمۀ مفيد بودن، تخلق به اخالق خداوند  اين طبقه، با آن که مضر به حال اجتماع نيستند، مفيد ھم نمی

فضای آگاھی و انتخاب  نھا درارزش ھای اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی است و اين ارزش ھا نيز ت و عملی کردن

   !آگاھانه به ثمر می نشينند و نتيجه می دھند و بس

کند، بالفاصله از آن  در موارد متعـددی بعد از آن که مسلمانان را به اجرای مراسم عبادی دعوت می ن أقرآن عظيم الش

طور مثال پروردگار ما درسورۀ ه ب. کند که به کارھای نيکو وپسنديده  مبادرت ورزد برای  عبادت کننده توصيه می

در حقيقت، . »کسب فضيلت، متفرق شويد اکنون در روی زمين برای« :  آداب نماز جمعه می فرمايدۀجمعه در خاتم

 پسنديده در فرد و جامعه است و شرط ثمربخشی اعمال و اخالق پسنديده در ساخت  عبادات، ظھور اخالق و افعالۀثمر

   .آزادانۀ آن اعمال و صفات است  نيت صالح و پذيرش و انتخاب آگاھانه و،سالم نيز خداپسند و آرمانی اۀجامع
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