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 Idiological   اعتقادی

                      
    :تتبع ونگارش 
  ) سعيدی( ين امين الد 
  ـک افغان ـمـــديــر مطالعـــات سـتراتـــيــــژيــ 
 جرمنی -رهحـق ال ل مرکز کلتوری دومسؤ و 

 
 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  بحثي پيرامون 
  نماز بزبا ن افغانی 

  
تحليل    برخی از روشنفکران افغانی ما!؟خواننده محترم در اين اواخر  برای ديمکراتيزه کرده دين

نماز  مردم    !؟ فعاليت های  فر هنگی ساير  ۀلپيش  گرفته اند  که ميخواهند در جم ی را درئها
ت  ـيـــاز  عرببه اصطالح  وآنرا  نموده   برابر ؟! يموکراتيک دبر  شرايط  نيز لمان  افغانستان را مس

ی روشن شدن اين امر که آيا  نماز برا. دنبه زبانهای  افغانی  در کشور مروج  ساز بيرون کشيده  و
   .تقديم ميدارمرم ان محتخوانندگ تحليل  ذيل را  حضور !  يا خير ؟دارد  افغانی  جواز بزبان 

  
 جهت فهم توفيق مزيدجو حق و راستی اند  و کسانيکه در جست شما  متعال برای خود واز خداوند 

   امين.استدعا دارمزد متعال  ــــگاه اي از  باردرست از اسالم و فهم درست از مفاهيم ديموکراسی را 
  

  :»نماز « يا صلوة   
  

 اسالم است که ۀگاناساسی و پنج و  بوده، يکی از ارکان عمده عربیاصآل  ) نماز (» صالة   « کلمه
نماز  ( . وقت فرض استيک شبانه روز پنج    درمسلمان عاقل  و دارای شرايط   هریادای آن  باال

   . ).عشا  نماز   و مغرب  نماز  ،عصر   نماز ،ظهر نماز  ،فجر

  :ميتوان چنين  تعريف کردن  آ ۀ با ذآر ريشرا  » صاله « معنای لغوی« 

انعطاف در  توجه و تر شدِن دو طرف به هم است و يا  متقابل برای نزديكۀ در اصل، رابط :»صاله «
  .  گويندةمقابل آسی را صلو
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س عبادات در دين اسالم قرار گرفته است، آه أ است آه در ر در اسالم همان عبادت بزرگیةصلو

َفِإَذا َقَضْيُتُم الصََّالَة َفاْذُآُروْا الّلَه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم َفِإَذا «: فرمايد خداوند می
 و چون نماز را ِآَتاًبا مَّْوُقوًتااْطَمْأَننُتْم َفَأِقيُموْا الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة َآاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن 

 پس چون آسوده .ايستاده و نشسته و بر پهلو آرميده ياد آنيد] در همه حال[به جاى آورديد خدا را 
 پا داريد، زيرا نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده رب] به طور آامل[خاطر شديد نماز را  

  .».است

  اصطالح نماز 
 در ا اکثر»  يا لموننماز «اصطالح  .است» فراخواندن«عربی، به معنی در »  ةصال«معنای لغوی 

 ترکيه ،شيبنگالد  هندوستان ،،ايران  چون پاکستان ، ي ئکشور ها کشور عزيز ما افغانستان و
 عربی ولی در ساير کشور ها  برای اصطالح نماز  اصطالح  .کردستان  مورد استفاده قرار  ميکيرد

 .رندببکار  ميرا » ةصال «نماز  همان ٔ 

    ) فرهنگ معين(   .  ايش و احترام استت نماز به معنای خم شدن و سرفرودآوری برای س کلمۀ

  آمادگی براي نماز 
 .، بايد پاک باشد بجا آورده ميشو دجايی که در آن نمازدر،  کريم قرآن هدايات بر اساس

نمازگزار پيش از نماز   .باشد  پوشانده عورت انسان بايد نمازگزار نيز بايد پاک ولباس 
 اقامه و ذانا نمازگزار، رو به قبله بايستد و. کرده باشد تيمم يا ،  غسل ،وضو می بايست

  .بگويد و پس از آن وارد نماز شود

 منزلت  نماز مقام و
 جهت  تقرب به ذات الهی ايليکی از بهترين وس و. نماز در همه اديان ابراهيمی وجو د  داشته 

نماز  از جمله کهن تر ين عبادت است که :  به صراحت تام حکم کرده ميتوانيم که . محسوب ميشود 
متفاوت بوده  ن وجود  داشته ، اگرچه چگونگی ادای آن  در هر زمان  مختلف واز آغاز خلقت انسا

  . است 

َربِّ  «: است طوريکه قرآن عظيم لشان در مورد  ميفرمايد شريعتی بدون نماز نبوده هيچ دين و
دارنده نماز قرار ده و از  پا پروردگارا مرا براْجَعْلِنی ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّتی َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء 

و يا در اين آيه به حضرت اسماعيل خداوند چنين » فرزندان من نيز پروردگارا و دعاى مرا بپذير
  خاندان خود را به نماز و زآات َوَآاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّلاِة َوالزََّآاِة َوَآاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيًّا«: گويد می

   .».بود] رفتار[مواره نزد پروردگارش پسنديدهداد و ه فرمان مى
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نماز خلوت عاشقان صفوت عارفان و سلوك . شكوه انسان است گان، نشان ايمان ودنماز نياز بن
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم «: فرمايد گونه آه قرآن آريم می سالكان است، همان

الَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَلاَث َمرَّاٍت ِمن َقْبِل َصَلاِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مَِّن الظَِّهيَرِة َوِمن َبْعِد َو
اُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َصَلاِة اْلِعَشاء َثَلاُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ

ايد قطعا بايد غالم و آنيزهاى    اى آسانى آه ايمان آوردهَآَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكُم اْلآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم
اند سه بار در شبانه روز از شما آسب اجازه آنند  بلوغ نرسيده] سن[شما و آسانى از شما آه به 

] اين[آوريد و پس از نماز شامگاهان  هاى خود را بيرون مى  از نماز بامداد و نيمروز آه جامهپيش
گرد ] سه هنگام[سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نيست آه غير از اين 

آند و خدا  گونه براى شما بيان مى را اين] خود[خداوند آيات ] يدئو با هم معاشرت نما[يكديگر بچرخيد 
  .» .آار است داناى سنجيده

توان  ها، نماز ياد خدا است، نماز سبب رستگاری و مواظبت بر نمازها را می ياد خدا مايه آرامش دل
َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى «:  رستگاری بشريت استۀماز مايجو آرد و دانست آه ن و در آيات قرآن جست
الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْآِر «و » ورزند نمازشان مداومت مى و آسانى آه بر َصَلاِتِهْم ُيَحاِفُظوَن

گيرد  اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى همان آسانى آه ايمان آورده/ الّلِه َأَال ِبِذْآِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب
  .».يابد آگاه باش آه با ياد خدا دلها آرامش مى

  السالم معليه ءايـانب نماز و
  :نماز آدم عليه السالم و

   ميفرمايند که »   َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلَمات «  مفسرين  قرآن عظيم الشان  در تفسير آيه 
  مأمور بهار گ پرورد از جانب  بشر بود که  از نوع ها انسان از جمله اولين حضرت آدم

  . اداي نماز شد 

 ب ترتياوقات آن به چه عدد رآعات و شرايط و چه  به چه شکل و و  ولى اينكه چگونگى
 ءبراى بجا  آنچه اهمّيت دارد اين است آه آدم. بود  روايات  موثوق در دست نيست

 .  وى همراه با حكم نماز بود شرعيت مسؤول بوده و آوردن نماز مكّلف و

 :نماز وعليه السالم ادريس 
  .نماز را بجا مي آورد   عليه السالم   با عبادت  نماز اشنا بوده،  والن نوحکپدر  عليه السالم ادريس

 :نماز  و عليه السالم نوح
 پيمان گرفت ءياــ انبۀهم بزرگ از نوح و پروردگار کيد ميدارد  که أروايات اسالمي  ت

نيز خداى مهربان  ، وي گزيننداز شرك دور  و اطاعت جويند  تای يکارگپرورد از: آه
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حرام دعوت  رعايت حالل و منكر و نهى از امر به معروف و را به نماز وحضرت نوح 
  .آرد

 :نماز  وعليه السالم  ابراهيم
بيناى  ، موّحد و ، مخِلص ، صالح حليم ، ءدر انبياــقهرمان توحيد، پ ابراهيم عليه السالم  وحضرت 
اش اسماعيل را از   شيرخوارهفرزند  وه رــاجـــار، هگفرمان پررورد شود ـ به ملكوت ياد مى ملك و
شيرخوار  پس آن طفل. به داللت پروردگار راه پيمود تا به جايگاه آعبه رسيد و شام حرآت دادشهر 

اى  پيمانه مختصرى طعام و علف با آب و ار در آن سرزمين بىگ به خواست پرورءمادرش را بنا و
اين وقت در .  بازگشت نمودۀرادا آرد و  سپس از همسر مهربان خداحافظى !! از آب پياده آرد

به آجا خواهى رفت؟ ما را در اين  روى و چرا مى: داشت عرضه  ابراهيم را گرفت و دامنه رـاجـه
 گذارى؟ علف به آه وامى آب و بى زمين  ومخوف دشت 

اينكه تو :  فت گ ههاجر با آرامشى  خاّص  به  را ناديده گرفت وهالتماس هاجر عليه السالم ابراهيم
  .گذارم اين طفل گرسنه را در اين بيابان مى و

َربََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَّتي ِبَواد َغْيِر ِذي َزْرع ِعنَد َبْيِتَك الُْمَحرَِّم َربََّنا  «  
  )٣٧: ابراهيم  (   . »  ِلُيِقيُموا الصََّالَة

 تو قرار ۀنار خانزان در آسو فرزند خود را در بيابانى خشك و من زن و!  پروردگارا
 . براى اين آه نماز به پاى دارند!  پروردگارا. دادم

به نقل از قرآن مجيد درخواستهاى بسيار مهمى از حضرت يکی از پيامبران الهی  بزرگوار  ابراهيم
درخواستهاى آن  ۀ را اجابت فرمود، آه از جمل)ع (خداوند مهربان تمام دعاهاى ابراهيم  .حق داشت

 :  اين بودمرد بزرگ يكى

   ) ٤٠:  ابراهيم   . ( َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصََّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء( 

عنايتت   درخواست مرا به پيشگاه لطف و  و  نماز قرار دهۀدارند اــفرزندانم را به پ  من و!  پروردگارا
 . بپذير

 :نماز  و) عليه السالم  (اسماعيل
 : فرمايد  حضرت اسماعيل مىۀبار اب الهى درآت

 َوَآاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّالِة* َرُسوًال نَِّبّيًا  ِفي اْلِكَتاِب ِإْسماِعيَل ِإنَُّه َآاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَآاَن َواْذُآْر« 
 . )٥٥ ـ ٥٤: مريم  ـ   سوره(  » َوالزََّآاِة َوَآاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضّيا

 ۀ، فرستاد وفادار به پيمان: ودرا به ياد آر آه داراى اوصاف پسنديده ب اسماعيل«
اى بود  بنده و ، زآات فرزند به نماز و  زن وۀامر آنند ، و از حقايق بر دهندهخ،  حق

 . »ها از او خشنود بود آه خداوند در تمام برنامه
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  نماز  ابراهيم وۀانبياى از ذّري يعقوب و سحاق وا
 : دـــشان ميفرمايال عظيم ريمقرآن آ

َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا  * َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َناِفَلًة َوُآالًّ َجَعْلَنا َصاِلِحيَن َوَوَهْبَنا « 
  »   وا َلَنا َعاِبِديَنالزََّآاِة َوَآاُن ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوِإَقاَم الصََّالِة َوِإيَتاَء َوَأْوَحْيَنا

 .   ) ٧٣ ـ  ٧٢:  انبيا  (  

اليق مقام   شايسته و  و همه را صالح   آرديم وء يعقوب را عطاانش فرزند ، اسحاق و به ابراهيم ما«
هر آار  ، و برگزيديم تا مردم را به امر ما هدايت آنند آنان را به پيشوايى خلق ، و  نبوت قرار داديم
اينان   و ، اداى زآات را به آنان وحى آرديم  نماز وۀخيرات مخصوصًا اقام ت وعبادا نيكو از انواع

  ». براى ما بندگان سربه فرمان بودند

  :نماز و عليه السالم شعيب
پروردگار   .خلق بودند متجاوز به حقوق حق و   وغشته په فساد، ياغي وطاغي آ َمدَين مردمى مردم

از گمراهى   آنان مبعوث به رسالت فرمود، تا آنان رارا در ميان) ع(شعيب  حضرت با عظمت ما 
  :   قرآن عظيم الشان  ميفرمايد  .ضاللت نجات دهد  و

ِإنِّي  َلُكم ِمْن ِإله َغْيُرُه َوَال َتْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َوِإَلى «
َوَال َتْبَخُسوا  َوَيا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط* ُمِحيط  اُآم ِبَخْير َوِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْومَأَر

َوَما َأَنا َعَلْيُكْم  ِمِنيَنَبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر َلُكْم ِإن ُآنُتم ُمْؤ* ُمْفِسِديَن  النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض
 .)       ٨٦ ـ ٨٤:   هود    (ِبَحِفيظ

از جانب  او به مردم مدين.   راهنمايى مردم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم هدايت و براى« 
،   دايى نيستجز او خ ، زيرا خداى جهان آفرين را بپرستيد!  اى جامعه:   حضرت حق چنين گفت

من خير شما را به شما . فروشيد از آن آم مگذاريد مى ترازو به مردم يمانه و پۀآنچه را به وسيل  و
 ؟ من شما را از عذاب خيانت به ثروت خود بيفزاييد  خواهيد از راه تقلب و  مى چرا.  دهم  نشان مى

بدون آم گذاشتن به  ، جنس ترازويى را پيمانه را پر بدهيد!   ، هاى اى ملت ترسانم  روز فراگير مى
  » . برداريد تجاوز به حق مردم دست از گناه و  ، و ارائه آنيدمشترى 

  مقرراتش بر شما حالل دانسته به بنفعۀترديد آنچه خداوند در ساي بى!  مدين مردم
 من ۀوظيف ، من قدرت بازداشتن شما را از تجاوز ندارم. شماست اگر اهل ايمان هستيد

 . بس هاى خداست و تبليغ برنامه

دلسوزيهاى او  و  مدين در برابر شعيبۀ، ولى جامع  آخرت مردم بود  نيا ون خير دشعيب ضام تعاليم
شهوت  هوس و  هوا و دست از نخواستند هدايت حق را بپذيرند و موضع سختى گرفتند و

 نماز ۀعاليم آن بزرگمرد الهى را نتيجت  و ها عجيب اينجاست آه تمام برنامه و.  دنياپرستى بردارند  و
منكرى   وء نمازگزار از هر فحشاۀ، باز دارند لم داشتند آه نمازع به اين معنا  ودانستند شعيب مى

 : آنان به شعيب گفتند . تاس
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َأو َأن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما  َيا ُشَعْيُب َأَصالُتَك َتْأُمُرَك َأن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َقاُلوا «
 . ٨٧:  ) ١١ (هود  ـ .» لرَِّشيُدا َنَشاُء ِإنََّك ألنَت اْلَحِليُم

از   ، و خود آزاد هاى مالى در برنامه  ما در پرستش معبودهاى پدران خود ثابت قدميم و!  شعيب اى
 .  فروشيم اراده آنيم مى به هر صورت آه آوريم و هر راهى آه بخواهيم ثروت به چنگ مى

مسير خريد   برگردانى و آيين نياآانمانبه نظر ما آنچه تو را تحريك آرده آه ما را از !  شعيب اى
دارى در حالى  است آه با ما سر ستيز آور به راستى تعجب.  فروش ما را عوض آنى نماز توست  و

 . دانيم مى درستى  تو را مرد بردبار و آه ما

اما مردم  فساد بود، منكرات و  وء از فحشابازدارنده هدايتگر و شد دهنده ونماز ر ! آرى
 حيات را با ۀداير و خواستند در چنين حصن حصينى داخل شوند مدين نمىپرست  شهوت

 . محفوظ بدارند مصون و خطرات حصار مستحكم از شّر شياطين و اين دژ محكم و

 :نماز  و عليه السالم موسى
قرآن عظيم الشان  :   بشمار  ميرود  انبياى اولوالعزم   جملۀازآليم اهللا  موسي حضرت 

 ۀمنطق و مصر به وادى سينا ، در مسير مدين ونيکه  حضرت  موسي  زما:  ميفرمايد 
  :ا عظمت  را ميشنود گار ب صداي پرورد، طور رسيد

   .»ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطوًى* َياُموَسى « 

  .ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصََّالَة ِلِذْآِري ِني َأَنا اللَُّه َال ِإلَهِإنَّ* اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى  َوَأَنا

از همه چيز جز :  ( بيرون آن  خود  از پاىبوت های خويش را من پروردگار تو هستم، !  اى موسى
 . اآنون در وادى مقدسى ، چون هم ) من قطع عالقه نما

 : شود گوش فرا ده ام، بنابراين به آنچه به تو وحى مى دهمن تو را به مقام شامخ رسالت برگزي

نماز   در مسير عبادت من قرار گير و ، پس مرا اطاعت آن و ، خدايى آه جز من نيست منم خداى يكتا
 . را به خاطر ياد من به پاى دار

زنده  باطنى اقامه شود ياد حضرت محبوب را در دل  نماز آه همراه با شرايط ظاهرى و ! آرى
همه جانبه در قلب ايجاد  امنيتى گستراند و اخالق مى حاآميت آن ياد را در اعمال و سازد و مى
، سعادت  از برآت آن امنّيت رود و الهى مى آند به طورى آه انسان از شّر شياطين در مصونّيت مى

 . شود آخرت آدمى تضمين مى دنيا و

 :ازـــــمـــن لقمان و
 ُبَنيَّ َأِقِم الصََّالَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن َيا «:فت گلقمان حکميم به پسر خويش مي

  .  ) ١٧: يقمان  ( » اْلُأُمور اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعِزِم
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آن  نهى از منكر در جامعه اقدام به امر به معروف و نماز را به پاى دار و!  مکاى پسر
اى  صبر در راه ارشاد مردم نشانه ، آه تحمل و صبور باش ابر حوادث بردبار ودر بر و

 . از عزم ثابت مردم بلند هّمت است

 :نماز  و عليه السالمدوداو
د عليه  السالم در منزل خويش  محرابهاي  وداو: روايت اسالمي  آ مده است که  در تاريخ اسالمي  و
  .گار مشغول گردد خويش به ياد  پروردنج از خانۀگميخواست تا  در هر   متعددي  داشت و

 براى حّل  ساعتي را :   چهار مرحله تقسيم آرده بود خويش  را به ود عليه السالم اوقات روزانۀداو
 ر دل آوههامناجات د   وء براى دعاساعتي را ،  فرزندش   براى زن وساعتي را  ، مشكالت مردم

  . عبادت در آنار محراب انس با محبوب در خلوت منزل و براى  ساعتي را ، و  ها آنار دريا  و

 :نماز  و عليه السالم سليمان

 قف دست خود امرار  معاش  از آبلۀکه سليمان  عليه السالم  در حاليکه :  روايت اسالمي است که 
شک ا چشم هاي  پر از در حالى آه  د ،اار خويش مي ايستگاه پروردگميگرد  ولي  او شبها به پيش

  . ار مشغول  بود گد  ، په عبادت  پروردبو

اند آه سليمان در   شدهیمتمايل به اين معن  ص  ۀسور ٣٣ تا ٣٠ در تفسير آيات اسالم علماى 
به وقت غروب آفتاب متوّجه از دست  از نماز عصرش غافل شد و بازديد از اسبهاى آماده براى جنگ

 .  دچار آمد شديدىۀغّص به اين خاطر به غم و و رفتن نماز گشت

ش بجاى ــتـگاه خداوند قادر آفتاب را براى او برگرداند تا نماز عصرش را در ظرف معّين وق آن
 ! آورد

 :نماز  و عليه السالم يونس
شرک کفر وگناه  منع ز مردم  را ا   يکتاپرستی  استوار بود،  وۀدعوت يونس  عليه السالم  هميشه بر پاي پيام و

به مخالفت برخاستند تا جايى آه آن  با وى مردم در برابر تعاليم الهى او تكبر ورزيدند وبعضی از ولى  .ميفرمود
 نفرين نمود  نينواجهت نابودى قومدر نهايت حضرت يونس عليه السالم . حضرت را از هدايت خود نااميد ساختند

 . به جايى رفت آه مردم به او دسترسى نداشته باشند آرده و سپس آنان را رها و

عذاب را با قدرت  پيشگاه حق برگشته و  نينوا بهۀم را عادى يافت، معلوم شد جامعبه منطقه بازگشت زندگى مرد ونچ
 . اند قّوت توبه از خود دور آرده و

خداوند علت . شكم ماهى جاى گرفت دانيد از ميان امواج دريا در چنانكه مى غضب منطقه را ترك آرد و با خشم و ،سپ
 : فرمايد مى زندان مهلك چنين بياننجاتش را از آن 

 . »َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن* َفَلْوَال َأنَُّه َآاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن  «

 . ، هر آينه تا قيامت در شكم ماهى مانده بود پس اگر او اهل تسبيح نبود
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ستايش   از تسبيح واز قول مفّسر بزرگ قتاده آمده است آه منظور مجمع البيان در
 . )يونس نماز بود

 : نماز و) ع ( زآرّيا
 : فرمايد قرآن مجيد در باب نماز زآرّيا مى

* الدُّعاِء  َطيَِّبًة ِانََّك َسميُع َدعا َزَآِرّيا َربَُّه قاَل َربِّ َهْب لى ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيَّة ُهناِلَك« 
ُمَصدِّقًا ِبَكِلَمة  ِبَيْحيى ى ِفى الِْمحراِب َانَّ اَهللا ُيَبشُِّرَكقاِئٌم ُيَصُل ُهَو َفناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َو

 » . ِمَن َنِبّيًا َحصُورًا َو َسيِّدًا َو ِمَن الّلِه َو

مرا از !  پروردگارا :  داشت، عرض  ا نسبت به مريم مشاهده آردآن هنگام آه زآرّيا عنايات حق ر در
 .  بندگانىۀ خواستۀآنند ، همانا تو اجابت  فرماءلطف خويش فرزندانى پاك سرشت عطا

آه همانا  در حالى آه در محراب عبادت به نماز ايستاده بود فرشتگان به او بشارت دادند زآرّيا
خود نيز   عيسى گواهى خواهد داد و ، فرزندى آه به پيامبرى دهد خداوند ترا به والدت يحيى مژده مى

 . پيامبرى از شايشتگان است نزد  پارساست و  در راه هدايت مردم پيشوا و

 :نماز و عليه السالم عيسى 
طهارت بود، از عجايب مسائل روزگار  مادرش مريم آه داراى مقام عصمت و  و)ع (داستان عيسى

 . است

امتها به  در جهت هدايت براى عبرت ديگران و   براى نشان دادن قدرت خود، وار با عظمت ماگپرورد
 . ات داشته استاشار  مادرش در قرآن مجيد   اين پسر وۀ عظيملطور مكرر به واقع

در آن گفتار،  عجايب حيات عيسى سخن گفتن او در گهواره پس از ساعاتى چند از والدت است آه از
اشاره فرمود آه من مأمور به يبه خصوص به اين معنا حقايق الهّيه را براى مردم بازگو آرد و

 : نمازم

َاْوصانى  ُمباَرآًا َاْيَنما ُآْنُت َو َجَعَلنى َو* َجَعْلنى َنِبّيًا  اتاِنَى اْلِكتاَب َوِاّنى َعْبُدالّلِه  قاَل« 
السَّالُم َعلى  َو * َلْم َيْجَعَلنى َجّبارًا َشِقّيًا َبّرًا ِبواِلَدتى َو َو* َحيًَّا  الَزآوِة ما ُدْمُت ِبالصَّلوِة َو
  )  ٣٣ ـ ٣٠)    (مريم  ـ (» َحّيًا َيْوَم ُاْبَعُث َيْوَم َاُموُت َو َيْوَم ُوِلْدُت َو

به شرف نبّوت  و ، به من آتاب آسمانى عنايت شده   خدايمۀهمانا من بند: در گهواره گفت )ع(عيسى
ام دستو دارم نماز را به پاى  دهمن تا زن. رحمتم و  برآتۀهر آجا باشم براى جهانيان ماي وام   آراسته
 آه یروز سالم حق بر من. از شقاوت دورم من مأمورم به مادر نيكى آنم و. بپردازم زآات مال  دارم و

  . شوم  مى روزى آه در قيامت مبعوث  ميرم و  روزى آه مى به دنيا آمدم و

 :نماز و) سلم آله و صلى اهللا عليه و( محّمد
  .دين آسمانی به اين عظمت  ذکر  نيافته است هيچ  دين مقدس اسالم بيان يافته است در درمسائلى آه در باب نماز در 
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شود  آداب الهى مؤّدب مى تى آامل است آه در پرتو آن انسان بهـّواقعي تى جامع وـ حقيقدين مقدس اسالم  در نماز
 . پيمايد را مى حقيقت عشق و طريقت و عرفان و آمال و طريق رشد و و

مخصوص به خودش انجام بگيرد، انسان را تا  آه اگر با شرايطين مقدس اسالم داراي چنان عظمت است  ددر نماز
  . دهد وصال محبوب ابدى پرواز مى مقام قرب و

  :فرضيت نماز
 )بر پاداريد نماز را با تمام حقوق آن  (» واقيموا  الصالة « :ت نماز بر اساس حکم آيه متبرکه فرضي
همانا نماز بر  ) ( ١٠٣: النسا ء (  » نت علی المومنين کتابآ موقوتاان الصالة کا« وآيه 

  .ثابت گرديده است .) مؤمنان در وقتش ، فرض  کرده شده

سالم نيست در اسالم  برای کسيکه نماز (  » ال سهم فی اال سالم لمن ال صالة له« : حديث 
  ) نميخواند 

. از آغاز بعثت  اداء می نمودند  اصحاب کرام  آنرا  وسلم نماز  عبادتيست که پيامبر  صلی اهللا عليه و
 پنچاه نماز ءالبته  ابتدا. فرض گرديده ن پنچ وقت برای ادای نماز بعد از شب معراج تثبيت ويالبته تعي

 سلم  به پنچ نماز  يوميه تبديل  شد و درخواست پيغمبر صلی اهللا عليه و تشريع گرديد ، ولی با
  .ين  پنچ  نماز اجر پنچاه  نماز را قرار خواهد  داد خداوند فرمود که در هم

سلم  به مدينه ، پروردگار  باعظمت ما   نيم سال قبل  از هجرت پيغمبر صلی اهللا عليه و و يک
ج بر گرفته  به مالقات خود شرفياب  گردانيد ، که اسلم  را  به معر حضرت  محمد صلی اهللا عليه و

بعد از آن  . سلم عطاء فرمود  را برای پيامبر صلی اهللا عليه ودر اين وقت تحفه نماز پنچ وقت 
ترتيب  ادای  اين  نمازهای  پنچ  سلم اوقات و حضرت جبرئيل  فرود آمد برای پيامبر صلی اهللا عليه و

  . گانه  را آموخت

 چرا نميتوانيم  نماز
 ؟وريمآرا بزبان مادری  خود بجا 

 
اين مفهوم است که هدف نماز  و اداي آن بزبان   برر عربی غيوردن نماز  بزبان  مادری آعدم بجا 

 يا هم نماز خويش را   و زبان عربی  به  رانماز مسلمان  بايد .استشرعی غير عربي  فاقد  اهميت 
سلم بجا آورده  که پيامبر اسالم محمد صلی اهللا عليه و  آنطوری، بجا آورد الفاظ و کلماتیهمان به 
  .است

از            د برخی از علل و    وانيم  نم ا نميت ه  چرا  م ی ک ر   اليل ان  غي ران      خويش را بزب ه آن ق آنچه ب
  :کريم نازل شده بجا  آوريم ذيآل  تذکر خواهم داد

  : استعربى زبان تعبدى و توقيفى  به نماز عبادت : ّولا

ا بجعربى بزبان به  بايد  که نماز را  هدايت فرموده است   شريعت اسالم:  است که معنا بدين اين
، انسانی که  روح عبادت بر تسليم و تعبد استاز جانب ديگر بايد گفت که حکمت و فلسفه  و. وريمآ

  . توقع دارد پروردگار  را بجا آورد، بايد آنرا طوری بجا آورد که پروردگار ما  از ماعبادت می خواهد
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يا متن و يا هم معنای ی کالم درين بحث بسيار کهنه و تاريخی در اسالم است که آااولتر همه و محتو
قران کريم مقدس است؟ آيا کسيکه قران کريم يا حتی بدون فهم معنای آن ميخواندٍ ثواب دارد يا معنای 

و تالوت نصوص .  واضح است که متن و معنای قران کريم هر دو مقدس استآنرا؟ جواب کامًال
  : از نمۀو اما مسأل.  و ثواب دارد است که نازل شده مقدسیشرعی به شکل

: ميفرمايد) ص(حضرت پيامبر محمد (  » صلوا کما رايتمونی آصلی « در حديث  متبرک آمده است 
  . ) .همانگونه که می بينيد من نماز می خوانم  ، نمازّ خوانيد

 سنت پيامبر صل اهللا عليه و سلم نماز بايد هما ن طوري  خوانده  و اسالمي روايات طبق آيات و
تواند   شکل واجب شده است، اگر چه انسان می همان ، نماز به ورده و ياآ بجا شود  که آنرا پيامپر

 شکل و به هر زباني که دلش  ميخواهد  عبادت کند و با پروردگار خويش در غير اوقات نماز، با هر
  .مصرف  راز  و نياز گردد

 با روح تعبد طبيعی است که عدم توجه به خواست الهی و عمل کردن هر شخص بنا بر خواست خود،
  .و تسليم سازگار نيست

  :ين مسلمانان  بشمار ميرودـايجاد  وحدت جهانی  ب  رمز نماز بمثابۀ:دوم

راه و رسم  ، طريقه ، که فرض گرديدهی و يا دقيق تر بگويم به همان طريقخواندن نماز بزبان  عربی
بجا  . سلمانان ايجاد مينمايدصلی اهللا عليه و سلم زمينه را برای، وحدت  جهانی بين ممحمد پيامبر 

 ايجاد زبانى مشترک ميان همه عربي بمثابۀ  و رسم که فرض شده يعنی به زبان وردن  نماز بزبانآ
تالش برای .  بين  مسلمين  بشمار ميرود وحدت و پيوند بين المللى دينى و در نهايت پيروان اسالم 

  .م در پی آن قرنها تالش دارندبين بردن چنين وحدت همان چيزی است که دشمنان اسال از

 زبان دين  برای ما مسلمانان دارِای  ۀ نبوده، بلكه زبان عربی  به مثابزبان عربی زبان يك قوم -١
 بجا آوردن  نماز بزبان  قرآن  و ت بزبان عربی، وائقر تکلم  و ی  وئشناآ. ی  ميباشدئاهميت بسزا

آنرا  ميدهد که با کالم  اهللا  بی  برای مسلمان امکان سلم بزبان عر   پيامبر  صلی اهللا عليه وۀطريق
  .دايمی  داشته باشد  مستقيم   وۀرابط)  سنت ( سلم  هدايات  پيامبر صلی اهللا عليه و)  قرآن (
 

  با کتاب اهللا و مسلمان نه تنها بجا آوردن  نماز  بزبان عربی سبب آن ميشود که   و، سخن زدنتکم
   بلکه به فهم  زبان عربی ميتواند  با پيدا کند،سلم آشنايی مستقيم  ه وسنت پيامبر صلی اهللا علي

  .   پيدا کندمعارف دينی  هر چه  بيشتر دسترس

 لطايف و ظرايف بيانی می در برگيرندۀدر نهايت امر  ، بليغ  وغنی وزبان عربی زبانی جامع  -٢
يکی از لوازم زندگی . رخوردار استاز اين گستردگی و جامعيت ب مروج انسانی باشد که کمتر زبانی 

مسلمانان و پيروان هر دينی گسترش زبان آن دين می باشد تا راحت تر با متون مورد عالقه خود 
  .آشنا شوند

 از لحاظ مفاهيم و اصطالحات آن، و نوی وعظ غنای م بي  را از لحازبان عر: فت کهگهمچنان بايد 
 از. ها در مقايسه قرار داد ی، نميتوان  با ديگر زبان  معارف دينۀبخصوص در عرص ساختار معنايی،

در اين سوره ها . قرآن اختصاص دارد نماز به قرائت سوره هايی از طرف ديگر بخش مهمی از
وحيانی را  به   آه با دقت و صحت آافی آالم الهیاعجاز  وجود دارد  که بشر توانمندی آنرا  ندارد

   .يگزين متن اصلی و عربی  نمايدآن کلمات را  جا زبان ديگر ترجمه و
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 يزی که در آنچدانست، بايد ی دارد که ئقابل به تذکر جدی ميبينم که درک اين مسآله اهميت بسزا
با آن هم تالش است تا جوانب .  جوی داليل عقالنی اضافی خواهد بود و شرع صراحت دارد جست

  . گرددر که داخل فهم اسالمی است خدمت شما تقديم گمنطقی دي
  

 قرآن  کالم الهی است، زبان قرآن  زبان عربی است و اين زبان از تنوع واژه و رسايی آن بی نهايت 
 آلمات مترادف به مفهوم اصطالحی در آن وجود ندارد و در نتيجه الفاظی آه در ـزبان  غنی است 

ف را از آن ها قرآن مترادف به نظر می رسند هريك حامل خصوصياتی است متمايز از يكديگر آه تردا
  .سلب می آند

  
به عبارت ديگر به جای   اعجاز توأم است،ۀب واژه های عربی در قرآن با خصيص انتخا

حال است لغت ديگری را لغتی آه در قرآن آريم، مرادف با لغت ديگر به نظر می رسد، ُم
  . به آار برد

ن بکار رفته آقردر سوره  های مختلفی از » فاطر«، »بارئ«، »خالق«بطور مثال کلمه  
 از آن جا آه خداوند. القاء آرد» آفريدگار«است، نمی توان خصوصيات آن ها را با تعبير 

 آامل دارد بهترين آن ها را در جای مناسب ۀآگاهی احاط نظر متعال بر همه لغات از
، ءبه تعبير برخی  از علما.... توانايی بشر بيرون استو آورده است آه اين آار از عهده 

هرگز نمی تواند  جای اندام طبيعی است، و قرآن بسان استفاده از اندام مصنوعی بۀجمتر
   .با قرآن آريم هم سطح باشد

بخاطر .  قران کريم کلمه تفسير را استفاده می نمايندۀاز مفسرين حين ترجمای به همين علت هم عده 
 تفاسير قران کريم اند نه صرف اينکه آنچه تحت نام تراجم قران کريم تا حال پيشکش شده در واقعيت

  .ترجمه
   

 حمد آه ۀ ای دقيق ، جامع و معتبری از سورآيا تا هنوز  عالمی  يافت  شده که ترجمه: ميرويم  دور ن
  ! رد ؟ جواب واضح است  نه خير  آهمه روزه در نمازها تكرار می شوند  بعمل 

  
  .ش را آغاز کنيمبحث خوي»  بسم اهللا الرحمن الرحيم«   : ۀيد به ترجمئبيا

  :ترجمه  آن بز بان  دري     و»بسم اهللا الرحمن الرحيم«

  » مهربانۀبه نام خداوند بخشندشروع ميکنم «

قابل تر جمه نيست   » اهللا« آما  . شود  مشکلی  نيست  » بنام»  «بسم «  اگر ترجمه
  . ترجمه کرداسم علم  را نميتوان  است  برای  خدا  و) خاص ( علماسم   » اهللا« زيرا 

در . صدا کنيد) فتاب آ( را  اوباشد شما نميتوانيد » شمس  « ی بطور مثال اگر نام  کس
 ) شمس( که نامش  ولی کسی. فتاب است آ»  شمس   « ۀ نيست  که ترجمیاين  شک

  .  خفه ميشودنهايت  در درست  نيست ورا آفتاب  صدا کنيم   اواست، اگر 
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ال       آنند، همان مى لمانان بر ذات خداوند متعال اطالقآلمه اهللا اسم خاص است آه مس ه يهود خداى متع ه آ گون

 را ترجمه آرد، بلكه بايد همان لفظ» اهللا«توان  بنابراين نمى. گويند مى »مزدا اهورا«و زردشتيان » يهوه«را 

  .جالله را به آار برد

  در بسم اهللا الرحمن الرحيم  »  الرحمن«ترجمه کلمه  

   : نين است چش ترجمه دري

را  )   الرحمن (  اين ترجمه صد در  صد مفهوم  حکم قطي بايد گفت که  صراحت و  با)خشاينده ب( 
و بخشندگى او را  است آه شمول رحمتاهللا يكى از صفات  »    رحمن «  زيرا نمي رساند، 

ر اين دنيا هم بر مؤمن و  آه داهللا رحمن يعنى  رساند و اين شمول در آلمه بخشنده نيست، يعنى در حقيقت یم

دهد از جمله آن آه نعمت رزق و   لطف و بخشندگى خود قرار مىموردرا در  آند و همه هم بر آافر رحم مى

   .دفرماي جسم و امثال آن عطا مى سالمت
  سم اهللا الرحمن الرحيم   بزبان  دري  بدر )  الرحيم ( ترجمه 

 اى از قرآنى و نام پروردگار است  آلمه)  رحيم (   )انبمهر( : جمه  دريش ميشودتر )  الرحيم ( 

  خوبي يبآي  تقراترجمه شود  معن» بخشاينده « ) رحيم(  ر گا.  آنيمي نبايد  آن را غلط معن

و صفت  آند خواهد بود ،  زيرا رحيم يعنى خدايى آه در آن دنيا گناهان مؤمنان را عفو مى

معلوم شد آه آنچه در ترجمه  بنابر آنچه گفته شد. ندرسا  تا حدودى اين معنى را مى» بخشايندگى«

عدم دقت ها و به توجيه باال از جهتى نيز در آن  ايد بد نيست ولى آامل نيست و  آورده» اهللا بسم «

  .اشتباهاتى هست

آه با :  يكی از حكمت های مهم عربی بودن نماز اين است:   ميتوانيم کهبا توجه به آنچه گذشت گفته 
 در طول قرون و در ميان نسل وحيانی ن  نماز بزبان  عربی فرهنگ قرانی بزبان  عربی وبجا آورد

  . انتقال  يابد  های پی درپی به خوبی انجام پذيرد و
ا زبان طريق نمازهای پنجگانه ارتباط دائمی خود را ب  مسلمانان بايد  در هر زمان و در هر مكان از

به آنرا  ، دينی را در ميان خود  حفظ نمودهاصر فرهنگعن اين اصل ۀدين حفظ نموده و به وسيل
  . نسلهای بعدی منتقل  سازند 

زبان  مشترک دينی ، دائمی  در بين مسلمانان    طرف ديگر  بوجود آمدن  فرهنگ مشترک  دينی و از
جوامع اسالمی  در حد   سترگ  مساعد می سازد تا مسلمانان و زمينه  را برای اين امر  مهم و

ه ئصوص اران  وبدين اساس. برابر تهاجمات فرهنگی بيگانه  قرار داشته باشند ی  امادگی  دراعال
فرهنگ پذيری و انتقال فرهنگی    درعربی نماز بزبان وردن آ  ی گفته ميتوانيم که  بجاشده 

مساعدت  سزايی دارد و هم در پايايی و پايداری فرهنگ و هويت دينی آنان کمک و نقش بمسلمانان
  .نمايدمي
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  :  ه است کهفرمود ارادهار  ما همينطور گبايد  تذکر دهم که پرورد:  سوم   

  است، زنده بماند، اين هدف  زندهسلم تا که  بشريت  صلي اهللا عليه و  نام پيامبردين مقدس اسالم و
 و است امکان پذيرکه بزبان عر بي  بجا آورده شود  از طريق نماز صرف   صرف وگستر عظيم و

 طراوت مکتب و احيای دين   عالوه بر آن که نماز به همين شکل، عبادت پروردگار است، موجب .بس
  .نيز ميباشد 

ها  نماز بعد از قرن شايد يکی از رموز خواندن نماز به زبان عربی و با ديگر شرايط و آداب، حفظ
خويش دارند، وجود ی که مسلمانان با خدا است، در حالی در اديان ديگر ، ارتباط دائمی و هميشگی

  .ثر استؤبسيار م  ايمانتقويتله در أندارد و اين مس

شود، اما اين بدان معنی نيست  زبان عربی خوانده که ذکر کرديم نماز بايد ب  یيلاگر چه با توجه به دال
انسان می تواند با هر زبانی که خواست . گويدنخداوند سخن  که انسان نتواند به هيچ زبان ديگری با

  .ميان گذارد های خود را با او در ها و نياز خدا سخن گفته و با او راز و نياز کند و درد ر غير نماز باد

 بيانگر تمام مقاصد و معانی الفاظ ترجمه شده ترجمه ها معموًال چنانچه گفته آمديم تأکيد ميدارم که -١
 زبان و بودن اصطالحات کامًال تطبيق تمام عيار بين دو و معموًال. و متونی که ترجمه شده نيستند

 در متون دينی بسيار شايع و متناسب با اختالف معادل مشکل است و اختالف در ترجمه ها خصوصًا
از سوی ديگر ترجمه حد دقيق و محدودی ندارد و همه لهجه ها و . برداشتها از يک متن دينی است

   .زبانها را در بر می گيرد
رد و بسيار مشکل است ابعاد معانی تمام لغات و اصطالحات در همه هر لغت از خود تاريخ و تذکره دا

 در حال حاضر حتی در بين خود يک زبان هم چنين مشکل مثًال. زبانها عين پروسه را پيموده باشد
مثال زبان انگليسی انگلستان، زبان انگليسی افريقای جنوبی، زبان انگليسی امريکا . وجود دارد
چه رسد به .  و انشاء و مفاهيم لغات و اصطالحات از هم فرق داردءدر امالدر موارد .... شمالی و 

 يک زبان به زبان ديگر و آن هم بدون تفسير بعضی مفاهيم و معانی بعضی لغات و ۀترجم
 نازل شده با اين همه ملحقات و تفاسير که  نماز به زبان غير از اصًالنتصور کنيد خواند. اصطالحات

  . خواهد انجاميدضرورت باشد به کجا 

 نميشود آنرا  دارند که  و هداياتی احکامی الهی  برای  انجام  و بجا آوردن  آن  برای خود عبادات -٣
 بشری  و مصالح  زبانی  مطابق به عقل  بشری خويش تعديل  و تغيير  دهيم وعقل  مصالحبه اساس

در قران .  سلم مالک  قرار دهيمخويش را  بر وحی آسمانی  و راه و روش  پيغمبر صلی اهللا عليه و
عظيم الشان  وعبادت اسالمی  معجزه هائی  وجود  دارند  که عقل  قاصر بشريت  تا هنوز  توانمندی 

در هر چيز   و به خصوص به فرايض  عبادتی  الهی به  عقل  مراجعه  . درک کلی   آنرا نيافته است 
  .که موجب  فساد  هم ميگرددکردن  انسان  را نه تنها به  هدف نميرساند  ، بل

 آنکه اگر ترجمه دانيم و ثانيًا ما علت اصلی احکام را نمي اوًال: در خاتمۀ بحث با صراحت تام بايد گفت
 پراکندگی و چند ردد به يقين کامل گمعمول )  پشتو و دری (  بزبان  مادری  و از جمله بزبان نماز

بجا  .  بلکه  در مسلماتان  جهان  ايجاد خواهد نموددستگی نه تنها  در بين مسلمانان  افغانستان 
آوردن  نماز بزبان های  مادری  موجب آن خواهد شد، که نوعی از  سر درگمی ، آشفتگی و در 

  که معانی اصيل و دقيق قرآنی در خطر تحريف و گم شدن قرارنهايت امر را به حدی خواهد رسانيد
 . مواجه خواهد شدمعرض خطربه  مسلمين در جامعۀن وحدت رويه و عامل وحدت  و در ضم.گيرد

   . به فهم و درک من عده برای اين امر آگاهانه و عده ای هم نا آگاهانه کار ميکنند

کارهای مختلف دخالت  های انسانی در ها و سليقه  آنجا که دست، زندگی نشان دادهۀدر ضمن تجرب
  .ل خويش انحراف  نموده استاص  وهای مختلف در آورده کرده است ، آن را به صورت
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که همين .  آديان ديگر بخوبي  مشاهده نمود  مورد احکام و تکاليف دينیاين تجربه  را ميتوان در
انسان  بنام  نو آوري در دين چه بالئي را در  شرايع آسماني بميان  آورد ، و جوهر  و حقيقت آنرا 

بطور مثال . ۀ بشري پيشکش نموده است مسخ  نموده  و بحيث  يک  دين  بي مفهوم  براي  جامع
  .ميتوان  اۍن  نماز  روز يکشنبه  کليسا  نام برد 

فيها بأم القرآن فهي خداج،  من صّلى صالة لم يقرأ«:  فرمايد  میسلم صلي اهللا عليه وـ رسول اهللا 
 ).١/٢٩۶، ٣٩۵مسلم . (»ثالثًا، غير تام

 باشد نماز ناقص و ناتمام می  آه آن) اين را بداند(د  فاتحه را نخوانۀهرآس نماز بخواند و در آن سور
 .، و اين مطلب را سه بار تكرار فرمودند

 -سلم صلي اهللا عليه و- آند آه رسول اهللا  روايت می -رضي اهللا عنه -ـ در حديثي قدسي ابوهريره  ۴
  : دارد جل ـ بيان می  و خداوند ـ عز: فرمود

 حمدني عبدي،: قال اهللا( اْلَعاَلِميَن اْلَحْمُد لّلِه َربِّ  ):، فإذا قالالصالة بيني وبين عبدي نصفين قسمت«
مجدني : ، قال اهللا(الدِّيِن َماِلِك َيْوِم: )أثنى علّي عبدي، فإذا قال: ، قال اهللا(الرَِّحيِم الرَّْحمـِن : )إذا قال و

 هذا بيني وبين عبدي،: ، قال(اَك َنْسَتِعيُنِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّ( :فوض إلّي عبدي، فإذا قال: عبدي، وقال مرة
ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب  *  اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم: )ولعبدي ما سأل، فإذا قال

 .)١/٢٩۶، ٣٩۵مسلم . (»هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل: ، قال اهللا(الضَّالِّيَن َعَليِهْم َوَال

اْلَحْمُد لّلِه َربِّ «: بگويد ام به دو بخش تقسيم آرده ام، پس هرگاه او   را بين خود و بندهنماز«  
 الرَّْحمـِن«: ام مرا حمد و ستايش آرده است، و اگر بگويد بنده  :فرمايد ، خداوند می »اْلَعاَلِميَن
ام  بنده : و يك بار فرمود ،ام مرا ثنا آرده و بزرگ داشته است بنده : فرمايد ، خداوند می »الرَِّحيِم

خداوند می » ِإيَّاَك َنْسَتِعيُن ِإيَّاَك َنْعُبُد و«: بگويد امورش را به من واگذار آرده است، و آنگاه آه
برايش مهيا شده و  ام بخواهد ام، و هر آنچه آه بنده  بين من و بنده ) رمز و پيماني است) اين: فرمايد 

الَمغُضوِب  ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر* الصَِّراَط الُمسَتِقيَم ااهِدَن«: دد، و آنگاه آه بگويباشفراهم مي
ام بخواهد  ام است، و هر آنچه را آه بنده  بنده  اين از آِن: فرمايد ، خداوند می »َعَليِهْم َوَال الضَّالِّيَن

 .گردد فراهم می 

: آمده است آهء   های دانشمندان و فقها گفته بر اساس آنچه گفته شد در صحيح ترين نظريات و
. نمازهاي جهريه باشد يا سريه  فاتحه در نماز واجب است، حال تفاوتي ندارد آه درۀخواندن سور

 .باشد نيز بر همين حكم می   و سايرين ــرحمه اهللاــ البته مذهب امام شافعي 

 بگويد، آه معناي آن  ) آمين (  آنخواند در پايان  فاتحه را میۀآه سور مستحب است براي آسي
رسول . فاتحه خواندم بپذير و اجابت آنۀ و درخواستي را آه در سورهءاين دعا! خداوندا: چنين است

 إذا أّمن اإلمام فأمّنوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمين«: فرمايد باره می   در اين-صلي اهللا عليه وسلم-اهللا 
، ۴١٠الباري، ومسلم   فتح٢/٢۶٢، ٧٨٠متفق عليه، البخاري. (»المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

١/٣٠٧.( 

آمين گفتنش با آمين  آمين، شما نيز آمين بگوئيد، زيرا چنانچه آسي: آنگاه آه امام بگويد«  
 .انجام داده است بخشيده خواهد شد فرشتگان هماهنگ و همراه گردد، هر چه گناه در گذشته
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 دين در نماز خالصه شده است و در حقيقت نماز تجلي واقعي دين است و به همين ۀهم
آه قائم  جهت گفته شد آه هر آس اهل نماز نباشد اهل دينداري نيست و ديندار آسي است

  .به نماز باشد
  

مقاصد نماز است  ز مهمترين ا  معاني آن و تفکر در مضمون آن درک خواندن فاتحه و
و بهتر است آخر هر آيه وقف کردن امام مسلم از ابو هريره رضي اهللا تعالي عنه روايت  

ت ئقرا :جل فرمود  و سلم که خداي عز ميکند که شنيدم از پيغمبر صلي علي و عليه و
آنچه   به دو قسمت تقسيم کردم و براي بنده ام  و بنده ام رافاتحه در نماز بين خودم

  من شکر وۀبند : خداوند مي فرمايد َالَحمُدِللَِّه َربِّ الَعاَلِمينبخواهد پس هر گاه بنده گفت 
بنده ام ثناي  : خداوند مي فرمايد َالرَّحَمِن الرَِّحيمسپاس من به جا آورد و هر گاه که گفت 

 خداوند مي فرمايد بنده ام مرا بزرگ َماِلَک َيوِم الدَّيِن وهر گاه گفت مرا ستود من گفت و
خداوند مي فرمايد ِإيَّاَکَ نعُبُد و ِإيَّاَک َنسَتِعين دانست و خود را به من سپرد و هر گاه گفت 

الصِّراَط  ِإهِدَنا: اينست بين من و بنده ام و براي اوست هر چه بخواهد و هر گاه گفت
خدا مي فرمايد .ِصراَط الَِّذيَن أنَعمَت َعَليِهم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهم َو َال الضَّاِلين.  الُمسَتِقيم

  .اين براي اوست آنچه مي خواهد
  

بجز  دارد بجز بزبان عربی ووردن عبادت نماز وجود بنآ هدف که در بجا آ
  .ری  تحقق  نمی  يابد گوار اسال م به هيچ زبان ديگ پيامبر بزۀبطريق

  از کشور های مختلف   بسوی  اسالم  رو  آوردند غالبًادر صدر اسالم صحابه کرام که 
يعنی آن حالت و مطلب که  در . اورده انديبجز بزبان عربی به هيچ زبان ديگری بجا  ن

سلم موجود بود و در آن عصر با وجود عين حالت روش  عصر محمد صلی اهللا عليه و
ينی و منطقی ندارد که آنرا به زعم و استدالل اينکه گويا ديگر استفاده نشده پس دليل د
  . تغيير داد-آنچه را که ميخوانيم بايد بدانيم

بلی تعلم و فهم آيات قرانی و نصوص شرعی و فهم مفاهيم  آن هدايات دينی بوده بر 
اين امر و . ماست تا از دين خويش معرفت داشته باشيم و تعاليم دينی داشته باشيم

حکم دين  دليل برای تغيير و نوآوری غير شرعی در اسالم شده نميتواند و ضرورت و 
  . نيست

  
  !الهی ما را به راه راست هدايت فرما

   
  ختم

  
  بحثي پيرامون  نماز بزبا ن افغانی  : نام مقاله

  )سعيدی(  امين الدين    : ارشگن   و تتبع

  مـــديــر مطالعـــات سـتراتـــيــــژيـــک افغان
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