
 

 جایگاه عبادت و نماز در دین

 «دین»تعریف 

 تر،لعبارت کام، به کندمیتنیده که سعادت دنیا و آخرت فرد و جامعه را تضمین پیوسته و درهمهمهای است بمجموعه ،دین
هاى فکرى )عقاید و معارف(، نظام ارزشى )قوانین و احکام( و ، مجموعه )سیستم( حقایقى هماهنگ و متناسب از نظامدین

نظام پرورشى )دستورات اخالقى و اجتماعى( است که در قلمرو ابعاد فردى، اجتماعى و تاریخى از جانب پروردگار متعال براى 
 . گرددها در مسیر رشد و کمال الهى ارسال مىسرپرستى و هدایت انسان

 در دین نمازگاه جای

، رزمینقلۀ این س ،عناصر بعضی از ،در جغرافیای دین. ندمتفاوت با هم اما از نظر اهمیت، ند،دین مقدس همۀ عناصر  که این با 
بسیاری از  در )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر عزیز اسالم. هستند ین سرزمینه اهای منتهی بدامنه و بعضی دشت رخیب

و بعضی  «شمچ»، بعضی را به «سر»دین را به  یبعضی از اجزابرای مثال،  ه است؛را به پیکر انسان تشبیه کرد «دین» روایات
به صورت  ،دین شناسایی کنیم جایگاه هر عنصر را در مجموعۀ ایگونهبهاگر بتوانیم  فرموده است. انسان تشبیه «دست  »را به 

یا روزه از  و بدانیم نماز، حجاباگر مثالً . سرمایه گذاری خواهیم کردها آن و روی معقول و متوازن وقت خواهیم گذاشت
 یبیشتروقت  ،هایی از دینکند برای چه بخشمیبه ما کمک  امر این ،سه ۀدو یا درج ۀیک هستند یا درج ۀمسائل درج

 . یافتن روش صحیح زندگی  دینی، بیشتر تأمل کنیمبنابراین، باید برای . بگذاریم

 ت نماز در قرآناهمی

به هیچ موضوعی  در احادیث و چهچه در آیات قرآن  ،در اسالم اشاره کرده است.« نماز»به موضوع  حدود هزار بار کریم قرآن 
 انندمار کلمات مرتبط با نماز، ب نهصد حدود و مشتقاتش و «صلو» کلمۀ به این اندازه پرداخته نشده است. حدود صد بار

)صلی هللا و علیه و  اسالم گرامیپیامبر  ... در قرآن آمده است.سجده، قنوت، رکوع، قبله، غسل، تیمم، مسجد و ،عبادت

 انندم موضوعات دیگر. «نماز بود ،اولین واجبی که از آسمان برای امّت من فرود آمد ،وقتی به پیامبری رسیدم» ند:فرمود آله( 
بعد از بیست سال آمده  و...حجاب، حج، جهاد  حکم شاید ،در مدینه تشریع شده است سال سیزدهزکات بعد از  ،خمس ،روزه

 . باشد، اما نماز از روز اول بوده است
 «نماز» در قرآن کریم مسئله است. های دیناکسیژن در رگ ، مانندکنیمگو وگفت آن دربارةخواهیم موضوعی که می بنابراین،

ار ننماز در ک ی،اما بر اساس فرهنگ قرآن آوریم،به شمار میما نماز را جزء فروع دین . نبوت و معاد آمده است کنار توحید،در 
یار مهمی بساست. این امر، گویای نکتۀ  ایمان به پیامبران آمده و ایمان به قیامت های آسمانی،ایمان به خدا، ایمان به کتاب



 

دین  سر   ،مازن» سخنانی نظیر: نیز جای بسی تأمل است؛بارة نماز در )صلی هللا و علیه و آله(  سالمپیامبر ا سخنان. است
 . 4«کلید بهشت است ،نماز» و 3«پرچم دین است ،نماز» ،2«ستون دین است ،نماز»، 1«است

 انسانخلقت  هدفِ

 .که یکی از مصادیق بلند عبادت، نماز است کند. بدیهی استمعرفی می «عبادت»فلسفۀ خلقت جن و انس را  ،قرآن کریم
 . نیافریدم برای عبادت جزجن و انس را  5فرماید:خداوند متعال در قرآن می

 الهی یفسلفۀ بعثت همۀ انبیا

 6؛ معرفی شده است:دعوت به عبادت  ،خوانیم فسلفۀ بعثت همۀ انبیاءمی «نحل»در سورة مبارکۀ 
 و ازخدا را بپرستید  ]اعالم کند که:[ ،ای را اعزام کردیمفرستاده امتی،ما برای هر 

.ای استبوده و دارای جایگاه برجسته یک حائز رتبۀ در دیننماز  بنابراین،. بپرهیزیدطاغوت  ]پرستش[

 ی عبادتهاریشه

 احساس فقر و نیاز .1

ستعدادترین اترین و باکه قوی ،انسان. احساس فقر و وابستگی به پروردگار است ،ریشۀ عبادت چیست؟ اولین ریشۀ عبادت
 که نیاز خودش را انسان نهاده استدین راهی را پیش پای  .به مبدأ و به پروردگار عالم محتاج است ،موجود این  عالم است

 «بقره» ۀبار در سورة مبارک دو. در میان بگذارد ،رفع نیاز را دارد گذارد و توانایی  مین با کسی که او را دوست دارد و بر او منت
 .کمک بگیرید از صبر و نماز هاو گرفتاری هادر بحران !هاای انسان :این آیه آمده

 تعظیم .2

 کرده و تقدیس وتعظیم  آن را بینیمفطری وقتی عظمت و زیبایی را می طورما به  .ستتعظیم به خدا ،عبادت ریشۀ دیگر 
 8.صف شودآنچه وتر از بزرگ ؛یعنی خدا بزرگ است ؛«نماز یعنی تکبیر»: ندفرمود )علیه السالم(  امام رضا .شماریممیبزرگ 

تعظیم به  ادت،عب ریشۀ دوم. کنیملب به ستایش باز می شده ومبهوت  ،بینیمیا دستگاه بزرگی را می و ه،سیار ،ما وقتی بنا
 . کوچک هستیم ،که ما در برابر پروردگار یعنی این ؛پروردگار است

                                                 



 

 اریزشکرگ .3

ار در اختی شماریهای بیهرش ما را آفرید و نعمتاز روی م خداوند  .ستخدای هابرابر نعمت اری درزشکرگ ،ریشۀ سوم عبادت
: آمده استقرآن  چنین درهم 9.برای تو آفریدم ،و در زمین است هاهر آنچه در آسمان آمده: ای انسان! در قرآن. ما قرار داد

 اری در برابر خدایزگسپاس یاین عبادت نوع. توانیدنمی ،بشماریداگر بخواهید هدایای خدا را  10؛
 . مهربانی است که از روی مهرش این همه امکانات در اختیار ما قرار داده است

 بایدها مسلمان ؛ :دانداری از خدا میزگ فلسفۀ عبادت را سپاس ،«قریش»آیات سوم و چهارم سورة 
 ،همان خدایی که آنان را از گرسنگی نجات داد  عبادت کنند؛ این خانه را صاحب

 . امنیت را آورد ،و در ترس و پریشانی 
«: بقره»سورة  21آهنگ آیۀ  گوید:میی ئطباطبا عالمۀ

ن ناسلماخطاب به م است؛ به عبارت دیگر،« یا أیها الناس» خطاب آیۀ.ستتشکر از خدا ،همین  شعار است که نماز ، نیز
 کسی راگ .شما را آفرید چرا که ،عبادت کنید پروردگارتان را . خطاب به همۀ مردمان است نیست،

بخشی خدای هستی خواهید در برابرآیا نمی .دهیدعکس العمل نشان می هدیه بدهد، و... کتاب، سکۀ طال ،انگشتر گل، شما به
سیلۀ فرستد، به ومیبرای شما باران  آن خدایی که از آسمان از. هیچ احساسی داشته باشید ،را آفریدتان که شما و پدر و مادر
 . های عبادت استاین هم یکی از ریشه سپاس گزاری کنید. ،فرستدرزق برای شما می و رویاند،باران گیاهان را می

 ی با پروردگاریگونیاز به مونس و راز .4

ترین کنزدی گاهی اوقات. در میان بگذارندآن ها  راز دلشان را با و همدم است تانیاز به مونس  ،هافطری انسان یکی از نیازهای
آن  مخواهمی که رازی در دلم هستگوید: می. صحبتی و رازگویی نیستندمانند مادر، برادر، دوست و... هم شایسته همافراد 

 یهااز ریشه کیبنابراین، ی. او مرا آرام کند تا در میان بگذارم ،شناسدمیی مرا هاگرفتاریو ، هاها، آسیببا کسی که توانایی را
 . رازگویی با پروردگار است ،عبادت

 )صلی هللا و علیه و آله(  عمر پیامبر اسالم در لحظات آخرِ  سفارش به نماز

سورة  لپنج آیۀ او ،روز دوشنبه بود که در غار حراء ؛ صبحاسالم را با نماز آغاز کرد، )صلی هللا و علیه و آله(  اکرمپیامبر 
 :را دریافت کرد «علق»

 
، ایشان. اول دستور وضو گرفتن و نماز خواندن را آورد ،جبرئیل مجدداً نازل شد و همان روز ،کوه در دامنۀ پایین آمد.از کوه 

هنگام پیغمبر » ند:فرمود)علیه السالم(  امیرالمؤمنین بهای خویش را نیز با سفارش دربارة نماز به پایان رساندند.عمر گران
 :نماز مسلمانان بود و این جمله را فرمود و از دنیا رفت سرش بر سینۀ من بود و دلواپس   جان دادن،

رسد و بر حوض کوثر مین ،شفاعت من به کسی که نماز را سبک بشمارد ،به خدا قسم 11
 .شودمین بر من وارد

                                                 



 

 

  



 

 عبادت

 «عبادت»تعریف 

 یحت. عبادت است ،در راه خدا باشد و برای خدا باشد شود؟ هر کاری که به رنگ خدا باشد،میبه چه چیزی عبادت گفته 
 دهد.حرکت به سوی خدا قرار می راهما را در شاه ،این نوع نگاه و... . فکر کردن، درس خواندن ،کردن خوابیدن، کار

 )علیهم السالم(  نامعصوم عبادت از دیدگاه

 )علیه السالم(  عبادت از دیدگاه امام صادق .1

 : روایت شده است )علیه السالم(  امام صادق از
 ؛نیستبسیار روزه گرفتن  و عبادت فقط نماز خواندن ؛

 . مخلوقات و ربوبیّت خداست بارةفکر کردن درعبادت،  12

 )صلی هللا و علیه و آله(  عبادت از دیدگاه پیامبر اسالم .2

 13.«کسب  درآمد حالل است ،بهترین آن که هفتاد قسم دارد ،عبادت»: ندفرمود )صلی هللا و علیه و آله(  رسول خدا
 . عبادت است ،کارکردن از نظر اسالم بنابراین،

:ندفرمودباره دراین )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرم. بهترین عبادت استدرس خواندن  ،از نظر اسالم
 عمل  14؛«

به سمت حق متمایل  و تا از باطل نجات پیدا کند آیداش بیرون میبرای آموختن علم از خانهکسی که 
 .پرداخته استعبادت  به چهل سال مانند کسی است که شود،

عرفی م را عبادت ایشانکار  )علیهم السالم(  دست ما رسیده است و معصومانبه آموزاندانش احادیث فراوانی دربارة تشویق  
گشایی از مشکالت مردم، گره و خدمت به مردم، انفاق به مردم، دستگیری از کار مردم چنین مطابق روایات،هم .کردندمی

 . عبادت است
در  .عبادت است ،ما قصدی جز خدا در آن کار نداشته باشیم و برای خدا باشد، به رنگ خدا باشد کاری که هر طور کلی،به

 . شویممین تمام ،ردنکه اگر زندگی ما به این رنگ باشد با م   ،الهی باشد ،ما خدا ما را برای همین آفرید که رنگ زندگی   حقیقت،
پس کسی که برای خدا، به  .خدا و راه وجه مگرشود می نابود یهر چیز 15 :گویدمی کریم قرآن

 . کارش ماندگار است ،دهدمی به قصد خدا کاری را انجام و سوی خدا
که به جامعۀ  شخصیتی انتظار کشیدن   16: ندفرمود )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم پیامبرو نیز 

 . عبادت است ،شد و جامعه را از عدل و داد پر خواهد کرد بشری عرضه خواهد

                                                 



 

 دربارة عبادت )ره(  دیدگاه شهید مطهری

در این کتاب  )ره(  گرد آوری شده است. شهید مطهری )ره(  نام کتابی است که از سخنان شهید مطهریطهارت روح 
ی کشیده پرستبه بت و کردندمی سلیقۀ خودشان عبادت بهدر دوران جاهلیت، چه بسا مردم  پیشین مثالًی هادر امت گوید:می
. ایشان در این کتاب به چهار نوع عبادت دنخواهما باید بدانیم قرآن کریم و خداوند چه نوع عبادتی از ما می رو،؛ از ایناندشده

  کنند.اشاره می

 عبادت آگاهانه (الف

 35 تقریبا ،از آغاز اذان تا پایان نماز .کنیممی کارهبدانیم چ ؛عبادت آگاهانه است ،عبادتی که از ما خواسته شده اولین ویژگی  
 مانند: جمله

. این عبارات را بر زبان جاری کندآگاهی  ید باار بازنمازگ. و... وجود دارد   ، 
 ؟یعنی چه  چیست؟  یا مراد از ؟معناستبه چه 

 ی عبادت آگاهانهیادله قرآنی و روا

 فرماید:می قرآنخداوند متعال در 
 تا بدانید چهدر حال مستی به نماز نزدیک نشوید  17؛

 !گوییدمی
  . باشد همراه با آگاهی و... نیز باید زکات ،حج ،روزه انجام .با آگاهی این عبادت را انجام دهیدبه بیانی دیگر، 

 فرق عبادت عالم با جاهل

 روایات آمده:در 
از هفتاد  ،خواندمی دو رکعت نمازی که شخص آگاه 18؛

 . بهتر است ،خواندمی رکعت نمازی که شخص نادان
 :روایت شده است )علیه السالم(  کاظماز امام . خواهدمی اسالم از ما عبادت آگاهانه

  
ند کزند، و از جای خود حرکت نمیبدون علم مثل االغ آسیاب است که دور می ةو عمل کنندعبادت کننده 

اول است.  ۀبیند، در همان نقطکند، میمی زند، اگر هفتاد سال هم دور بزند وقتی چشمش را باز)درجا می
فهمیم که سر جای اول خود هستیم، یعنی فهمیدیم! بعضی از ما در دنیا هم نمیای کاش ما هم در دنیا می

  .تریم( و دو رکعت نماز از عالم بهتر از هفتاد رکعت از جاهل استتر و غافلگاهی از حیوان چهارپا هم پست
 . کندنمیانسان رشد  ،اگر آگاهی در عبادت نباشدبنابراین، 

                                                 



 

 عبادت عاشقانه  (ب

هر  که ،ن بدگویی شدهامنافق دو بار در قرآن از نماز  . است عبادت عاشقانه ،نماز یا عبادتی که از ما خواسته شده دومین ویژگی 
 ،احت شدمر ،نماز خواندم :گویندمی. به زور و سنگینیرغبتی، بیاما با  ،خوانندنماز می. ستهانشاطی آنبی سببدو بار به

 . ند، چرا که ایشان عاشق نماز بودندکشیدمی وقت نماز را انتظار )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر
ونه روزه چگ مقارن با فصل تابستان است، ماه رمضان اآلن که :گویندمی هستند؛ ناراحتماه رمضان  ۀدر آستان افراد بعضی
 این رسنگیتشنگی و گ رفته و به استقبال ماه رمضان )صلی هللا و علیه و آله(  گرامی اسالم پیامبردر حالی که  ؟بگیریم

وم نیست معل ادا کند، نشاطیبی و رغبتیبا بی راچنین اگر کسی خمس و زکات  هم. نددانستمی ماه را موجب رشد نفس خود
 .چقدر پاداش داشته باشد

 عبادت خالصانه (ج

رای ب ؛فقط برای خدا باشد به این معنا که عبادت .عبادت خالصانه است ،اندخواستهسومی که برای عبادت از ما ویژگی 
ر مدی و از فرمانده از روی ترس   ، نباشد.که آن آقا دخترش را به من بدهد برای این. نباشدنمره و امتیاز افراد و آیند خوش

چه ران دیگ. خوانمنماز می برای جلب رضایت توو  فقط به خاطر تو من که تو شاهدی !خدایا :گویدمی انسان مخلص .باشدن
 . یتو خالق من و تو هستم من بندة ؛خوانمرا می منماز ،نبینند چه مراببینند و  مرا

 خالصانه عبادتدلیل قرآنی بر 

شریک قرار  احدی را ،نباید برای عبادت خدا 20  فرماید:می «کهف»در سورة مبارکۀ  خداوند 
نماز هم برای خدا  و یا هم برای فرمانده خوانمنماز می هم برای خدا یا هم برای مدیر، خوانمنماز می هم برای خدا. دهی
سی اگر ک است: ی عملیه نوشته شدههادر رساله. این نمازها باطل است !که در این محیط بخاری است هم برای این خوانممی

ا کسی ت گذاردمیدست  به انگشتر عقیقهنگام نماز مثالً . باطل است ،خدا انجام دهدیا مستحبات نماز را برای غیرواجبات 
ت نماز و یا در خانه با سرعکند یا آهنگ صدایش را عوض می ،که کسی ببیند برای این ،خواندمی یا نماز را  اول وقت ،ببیند
که  این است به تمام شیرینی نماز چرا که. اندباطل هااین نماز. خواندمی آهسته نماز ،آیدمهمان میخواند، اما هنگامی که می

 .از قم به سمت تهران آوردند )پیش از اذان صبح( مرا شبنیمهموران شاه أم :فرمودند )ره(  امام خمینی. باشد فقط برای خدا
ا خاک خوب ترمز کنید ب :گفتم. اجازه نداریم ،گفتند نه !دارید نماز بخوانم نگه ؛نماز نخواندم :من گفتم ،بین راه قم و تهران
امیدم  اما. ودب آفتاب و دم دمای طلوع پشت به قبله، با تیمّم ،خواندمکه آن روز نمازی  گفتند: )ره(  امام. کنار جاده تیمم کنم
  21.است دیده ،که باید آن نماز را ببیند آن کسی ؛داندمی ،که باید بداند آن کسیچون  ،به همان نماز است

 

 عبادت خاشعانه (د

 . باید با فروتنی همراه باشدخواهد، یعنی عبادت خداوند متعال عبادت خاشعانه از ما می

                                                 



 

 
 
 

  

 عبادت خاشعانه دلیل قرآنی

 :فرمایدمی مجید قرآن

منانی که در نمازشان ؤم ند؛رستگار مؤمنان قطعاً 22*

  .حالندافتاده وخاشع 
سی پروردگارا من ک :کنندمی با تمام وجود اعالم. آورندمین خودشان را به حساب وکش نیستند گردن در حضور خدا این افراد
. کنم به قوت و حول توستمی هرچه. چه دارم از توست هر ،من چیزی نیستم ،نیستم

 

                                                 


