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ات الهی بر انسان نیست؛ نماز دیداری دلنشین است با غیب که مصدر وحی و نیرو و نماز، مالی 

کارهای نیکو و خدمات اجتماعی، ایمان انسان به خدا و   .نشینی با خداستاخذ کمال از هم

زند، تمایل درونی را کند. چون هر کاری که از انسان سر میایمان به وجدان را در او تقویت می

کند، شجاعت در ای میکند. پس چون آدمی کار شجاعانهاین کار است، تقویت میکه در پِس 

انجام دهیم که وجدانمان را راضی کند، این  طور چون کار نیکوییشود و همیناو تقویت می

نماز و روزه و   .کند و بس، اما ایمانمان را به غیب نهکار نیک همان صفت نیکو را تقویت می

کند. چون دریابیم که اصل انسان تقویت میطبعًا ایمان به غیب را درون نفس  حج و عبادات

ایمان به غیب، اصلی اساسی در زندگی انسان است پس وجود عبادات برای ضمانت بقای این 

کند کسانی که واجبات دینی را در نتیجۀ ایمان نیز اصلی اساسی است. قرآن کریم تأکید می

 .رساندها را به ضعف در ایمان میکنند، این موضعشان آنبدی ترک می

وگو و نزدیکی نشینی و گفتشود، احساس همرو میچون انسان در نماز با پروردگارش روبه

 .کندنشین و دوست را کسب میهم نشینی صفاتشک انسان در اثر همکند. بیمی

کوشد مفهوم نماز را تعمیم بخشد، پس بر آن است که آن را بازدارندۀ از فحشا و منکر قرآن می

گوید انسان در بسیاری از حاالت در حال های بنیادی اسالم قرار دهد. گاهی میو یکی از پایه

قرآن کریم مفهوم تسبیح را هم به موجودات عاقل و هم به موجودات غیرعاقل  . نماز است

 .دهدمی نسبت

های دیگر به دنیا و موجودات متفاوت است. در نظر نگاه دینی به هستی، به طور کلی با دیدگاه 

پرندگان سجده  .کنندگزارند و سجده میگویند و نماز میدین همۀ موجودات تسبیح می

دا کنند یعنی با عمل خویش و با درست انجام دادن آن و با ادای نقش خود در زندگی به خمی

در نگاه دین تمام هستی  .طلبندروند و نیرویشان را از او میشوند، به سوی خدا میمتوسل می

گزار است. چنین گوی و سجدهمحراب بزرگی است که هر جزئی از اجزایش نمازگزار و تسبیح

ی دکند تا با کاروان ازلی و ابکند و او را تشویق مینگاه و بینشی انسان را در زندگی کمک می

هستی به سوی خدا حرکت کند؛ اما حرکت انسان به سوی خدا به معنای دوری از وظایف او 

گونه که دریافتیم، خورشید در ادای وظیفۀ طبیعی و نقشش در هستی در هستی نیست. آن



گوی است. انسان نیز اگر نقش طبیعی خود را، که در این زندگی از او گزار و تسبیحسجده

گوی و نمازگزار خواهد بود. البته این بدان معنا گزار و تسبیحکند، سجدهخواسته شده، ایفا 

 کند. آن نمازنیاز میهاست بینیست که این نماز، انسان را از نمازی که ستون دین و از عبادت

آموزد چگونه ای است که در آن میتمرین استوار کردن نقش انسان است و برای انسان مدرسه

 .به خدا روی آورد در اعمال و رفتارش

اگر انسان بر خالف وظیفۀ خود در هستی و نقش حیاتی خود رفتار کند، در این جهان غریب 

است؛ هم با نفس خود و هم با همۀ هستی غریب است. پس مفهوم نماز هم نماِز عبادی و هم 

اش مۀ زندگیاش را با این دو نماز در هدهد و راه اساسیتکوینی است که انسان آن را انجام می

 .پیمایدمی

 

 


