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مقاله حاضر به بررسي نماز شب و عوامل منع اداي آن پرداخته و به روش تحليلي – توصيفي به بررسي

مفاهيم پرداخته و در پايان نتيجه گيري شده و پيشنهاداتي ارائه ميشود .پيمودن راه كمال و نيل به مقامات

عالي كار سهل و ساده اي نيست بلكه بسيار مهم و دشوار است و موانعي در اين راه وجود دارد كه انسان

مريد بايد در برطرف ساختن آنها جهاد كند وگرنه به مقصد نخواهد رسيد ،خيلي از افراد دوست دارند كه

نماز شب بخوانند ،ولي توفيق پيدا نميكنند؛ چون دنبال علت آن نميروند .خيلي افراد از نماز شب محروم

ميشوند ،ولي علتش را نميدانند ،اگر كسي دوست دارد كه نماز شب بخواند ،بايد مواردي كه باعث

محروم از نماز شب مي شود بر طرف كند .بعضي فقط دوست دارند براي نماز شب بلند شوند ،ولي اصﻼً

فكر موانع نيستند ،آن كساني كه اهل نماز شب هستند ،هم عاشق نماز شب هستند ،هم فكر موانع هستند ،و
مقدمات نماز شب را رعايت ميكنند ،و مسائلي را كه مانع نماز شب ميشود ،بر طرف ميكنند.

واژههايكليدي :نماز شب ،راه كمال ،مقصد ،عبادت.
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مقدمه
بي ترديد ترك نماز شب يك محروميت است ،يعني محروم شدن از توفيقي بزرگ ،حال ممكن است
پرسشي مطرح شود و آن اينكه چرا با وجود اينكه لذت انس با خدا در فطرت آدمي به وديعه گذاشته شده

و درخت محبت الهي در جانها ريشه دوانده ،اما برخي بندگان خدا از اين سفره ي گسترده ي الهي
محرومند و حتي تا پايان عمر نيز حتي توفيق اين عمل نيك و خداپسندانه يعني شب زنده داري را پيدا

نميكنند .افرادي كه از جرم و خطا پرهيز كرده و نسبت به عواملي كه مانع نماز شب ميشود كوشيدهاند
توفيق بهرهگيري از نماز شب نصيبشان ميشود و اگر برخي بندگان خدا توفيق عمل نيك شب زندهداري را

پيدا نمي كنند به خاطر آن است كه با حقيقت آن آشنايي نداشته و اين ناشي از جهل ،ناآگاهي ،عجب،
خودپسندي ،گناه ،غرق شدن در لذتهاي مادي بوده و نسبت به فضايل بيشمار آن بيتوجه هستند.

گناه و معصيت

همانگونه كه اجتماع نور و ظلمت در مكان واحد امكان پذير نيست ،ارتكاب گناه و نماز شب نيز نمي تواند

در شخص واحدي جمع شود ،زيرا كه گناه اثر خويش را كه سلب توفيقات است بر جاي خواهد گذاشت،

اين يكي از علت هاي محروم شدن از نماز شب گناه و معصيت است ،البته اين بدان معني نيست كه هر

كس توفيق شب زنده داري پيدا نمي كند لزوماً اهل معصيت است زيرا چه بسا افرادي كه اهل نماز شب

نباشند در حالي كه اهل معصيت نيز نيستند بلكه منظور از بيان مزبور اين است كه گناه و معصيت مي تواند

نقش مهمي در محروميت مؤمنان از تهجد و شب زنده داري داشته باشد .چنانچه كه اگر گفته شود ورزش
نكردن باعث بيماري ميشود ،اين بدان معني نيست كه لزوماً همه ي بيماران اهل ورزش نبوده اند بلكه
منظور از اين بيان اين است كه ورزش نكردن و تحرك نداشتن ميتواند در بيماري انسان نقش داشته باشد.
كسي كه در طول روز دنبال گناه برود ،روحش را با گناه آلوده كند ،با اعضاي بد نش دست به گناه بزند،

يا با چشمش يا با زبانش و غيره ،گناه اثرش را بر انسان ميگذارد و روح انسان را ميميراند .امام صادق )ع(

در حديثي ميفرمايد» :انﱠ الرﱠجلَ ليذْنَب الذَنْب فَيحرُم صﻼةَ اللﱠ يلِ و انﱠ الع ملَ السيي اَسرَع في صاحبه منَ
السكّينِ في اللﱠحم« )آمدي ،عبدالواحد بن محمد ،همان ،ج  ،١ص  .(٤٢٠شخصي كه به عصيان روي

ميآورد ،از خواندن نماز شب محروم ميشود و البته اثر كار بد در انسان ،از اثر كارد تيز بر روي گوشت
سريعتر است .مردي به خدمت اميرالمؤمنين )ع( آمد و از محروم شدن خويش از نماز شب از ايشان سؤال
كرد علي )ع( فرمود» :تو مردي هستي كه گناهانت تو را به بند كشيده است« )مجلسي ،محمد باقر،

بحاراﻻنوار ،ج ،٨٧ص ١٤٦ـ كليني ،محمد بن يعقوب ،همان ،ج  ،٣ص  .(٤٥٠وقتي انسان گرفتار گناه شد،

حتماً از نماز شب محروم مي شود ،همان طور كه نماز عامل بازدارنده از نماز است فحشا ومنكرات نيز مانع

حضور قلب در نماز است ،نمازو گناه رابطه متقابل ومتضاد دارند كسي كه اهل فحشا و منكر است توفيق

تحصيل حضور قلب در نماز را ندارد زيرا گناه اثر منفي خود را در نماز مي گذارد نماز با حضور قلب كه
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حضور قلب يعني حاضر شدن قلب در محضر خدا كه مبدا همه پاكي هاست و قلب آدم فاسق فاجر و
گناهكار نزد معاصي است نه خدا ممكن نيست دل آدمي هم در معاصي غرق باشد و هم در معنويات.

)عزيزي تهراني ،عباس ،همان ،ص .(٦٤فردي نزد سلمان فارسي آمد و از عدم قدرت خويش بر نماز شب

از او سؤال كرد ايشان در جواب گفت» :روز گناه نكن تا در شب بتواني از خواب به پا خيزي وتوفيق

خواندن نماز شب را بيابي « )مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج  ،٨١ص .(١٥١امام صادق )ع( فرمودند» :وقتي
انسان مرتكب گناه شد يك نقطه سياه در قلبش پيدا مي شود پس اگر از گناه توبه كند نقطه سياه محو مي
گردد واگر همچنان به معصيت ادامه داد نقطه سياه نيز تدريجا بزرگ مي شود تا اينكه برمجموع قلب غلبه

نمايد در اين صورت هرگز به فﻼح و رستگاري نخواهد رسيد « )مجلسي ،محمد باقر ،حليه المتقين ،ج،٧٣

ص .(٣٢٧در حديثي ديگر ايشان بيان ميدارند براي قلب انسان چيزي بدتر از گناه نيست زيرا گناه با قلب
به جنگ و ستيزمي پردازد تا اينكه غلبه كند و در اينصورت قلب واژگون مي گردد )مجلسي ،محمد باقر،

همان ،ص.(٣١٢

جهل و ناآگاهي

نشناختن جايگاه تهجد و شب زنده داري از ديگر عوامل محروم شدن از نماز شب است و شايد اين علت،
گسترده ترين عامل محروميت باشد ،بسيارند افرادي كه نه تنها اهل گناه و معصيت نيستند ،بلكه به واجبات

نيز مقيدند و از خوبان امت به شمار مي آيند ،اما اهل تهجد و شب زنده داري نيستند و اين محروميت علتي

جز ناآگاهي آنان نسبت به فضيلت شب زنده داري ندارد ،چنين افرادي اگر اهميت و جايگاه نماز شب را

در مي يافتند به يقين مشتاقانه به انجام آن مبادرت ميورزيدند .چنانچه گاهي ديده ميشود اين گونه

اشخاص با مشاهدهي آيه و روايتي درباره ي شب زنده داري ،متحول گشته و توفيق تهجد را از آن خود
كرده و جز در موارد استثنايي آن را ترك نكرده اند .قرآن نيز همواره آگاهي معرفت را ستوده و آن را بر

جهل و ناداني مقدم داشته و اين تقدم ،به سبب آثاري است كه بر آن مترتب است و قرآن را با زبان خاص

خود بيان ميكند» .هلْ يستَوِي الّذينَ يعلمونَ و الذﱠين ﻻ يعلَمونَ« )زمر  .(٩ /آيا آنان كه اهل علم و آگاهي
هستند با آنان كه جاهل و ناآگاهند برابرند ؟ هرگز چنين نيست.

تعلقات دنيوي و دنيا زدگي

زندگي و عوامل سرگرم كنندهي آن در ظاهر ،فريبندگي خاصي دارد و هرگاه انسان سرگرم امور دنيايي و
مادي شد هيچگاه ارضاء نشده و پيوسته در پي آن است كه هر چه بيشتر از آن را به دست آورد .يكي از
موانع بزرگ اين راه تعلقات مادي است مانند عﻼقه به مال ،ثروت ،همسر ،فرزند ،خانه ،اسباب زندگي،

جاه ،پدر ومادر ،برادر وخواهر و حتي عﻼقه به علم و دانش ،اين قبيل تعلقات انسان را از حركت وهجرت
و سلوك باز مي دارد قلبي كه با محسوسات انس گرفته و شيفته و دلباخته آنهاست چگونه مي تواند از آنها
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دست بردارد وبه عالم باﻻ سير وصعود كند .امام صادق )ع( در بياني محبت دنيا را ريشه هر گناهي ميدانند
)مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج ،٧٣ص .(٩٠رسول خدا)ص( فرمودند» :اولين چيزي كه بوسيله آن معصيت

خدا انجام گرفت شش صفت بود ؛ عﻼقه به دنيا ،عﻼقه به رياست عﻼقه به زن ،عﻼقه به غذا ،عﻼقه به

خواب ،عﻼقه به راحتي« )مجلسي ،محمد باقر ،بحاراﻻنوار ،ص .(٩٤امام صادق )ع( فرمود» :دورترين

حاﻻت بنده از خدا وقتي است كه هدفي جز سير كردن شكم و تامين خواسته هاي شهواني نداشته باشد«
)مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ص .(١٨جابر بن عبداﷲ انصاري مي گويد» :خدمت امام باقر )ع(رسيدم پس به

من فرمود :اي جابر محزون و مشغول القلب هستم ،عرض كردم فدايت شوم اشتغال و حزن شما در اثر

چيست؟ فرمود :هر كس دين صاف و خالص خدا در قلبش داخل شود از غير خدا دلش فارغ خواهد بود،

اي جابر آخرت سراي جاويدان و دنيا محل مردن و گذشتن مي باشد ليكن اهل دنيا از اين امر غافل
ميباشند گويا مومنين هستند كه اهل فقاهت و تفكر و عبرت ميباشد آنچه به گوششان مي رسد آنها را از
ذكر خدا باز نمي دارد و رؤيت زر و زيور دنيا آنها را از ذكر خدا غافل نمي سازد پس به ثواب آخرت

ميرسند زيرا بدين آگاهي دست يافته اند« )مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج ،٧٣ص .(٣٦پيامبر اكرم )ص(

فرمودند» :دنيا پرست از عبادت و انس با خدا لذت نميبرد در حالي كه حب مال در دل اوست) « .مجلسي،
محمد باقر ،حليه المتقين ،ج  ،١٤ص  .(٣١٠دنيا زدگي و محبت به دنيا نيز تاريكي و عبادتي است كه

زيباييها و لذتهاي معنوي و عبادي را از ذائقه انسان ميبرد ،حضرت عيسي مسيح )ع( ميفرمايد» :دنيا پرست
از عبادت و انس با خدا لذت نميبرد ،در حالي حب مال در دل اوست« )مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج ،١٤

ص  .(٣١٠حضرت علي )ع( فرمودند» :چگونه ممكن است لذت دنيا را درك كند آنكس كه از هواهاي
نفس و تعلقات دنيوي خود داري نمي كند « )آمدي ،عبدالواحد بن محمد ،همان ،ج  ،١ص  .(٢٨٦در يك

حديث قدسي خداوند متعال به حضرت داوود )ع( مي فرمايد» :اولياي من از دنيا زدگي بدورند همانا دنيا

زدگي شيريني مناجات مرا از قلوب آنان ميبرد« )مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج  ٨٢ص  .(١٤٣قرآن كريم
نيز بهشت را از آن كساني مي داند كه دو خصلت مهم در وجودشان محقق شده باشد :اول  :دوري از هواي
نفس كه از مصاديق بارز پيروي ازهواي نفس را مي توان افراط در شهوات و لذت هاي مادي نام برد ،دوم :

خوف از مقام پروردگار » ،و اَما منْ خاف مقام ربه و نَهي النﱠفْس عنِ الْهوي فَإِنَ الْجنﱠةَ هي الْمأوي« )نازعات/

 .(٤١ – ٤٠هر كس از مقام پروردگارش خائف بود و از هواي نفس دوري جست ،همانا بهشت منزلگاه

اوست.

عجب و خودپسندي

عجب عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و زياد شمردن و مسرور و خوشحال شدن به عمل خود و
خود را از حد تقصير خارج دانستن و به جايي رسدن كه بر خداي تعالي منت گذاردن ،حقيقت عجب آن

است كه شخص خود را بدون عيب و نقص بداند و از اينكه در كمال و نعمت است خود را بزرگ بداند و
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گمان كند اين كمال از خودش است نه از خداوند و به اين مسأله تكيه كند و شاد باشد و فكر كند اين

نعمت زايل شدني است ؛ مثﻼً عبادت ميكند و ميپندارد كار بزرگي انجام داده است )مصطفوي ،فريده،

روش خودسازي ،١٣٨٠ ،ص  .(٢٤١پيامبر اكرم )ص( فرمود  » :عجب گناهي است كه تخم آن كفر ،زمين
آن نفاق ،آب آن فساد ،شاخههاي آن جهل و ناداني ،برگ آن ضﻼلت و گمراهي ،و ميوهي آن لعنت و

خلود در آتش جهنم است ،پس هر كس عجب كند تخم را پاشيده و حتماً ميوهي آن را خواهد چيد«
)كليني ،محمد بن يعقوب ،همان ،ج  ،٢ص  .(٣١٣از بزرگترين آفات عجب اين است كه شخص كمتر

مي كوشد به خيال اين كه با همين اعمال به جايي رسيده و رستگار شده در حالي كه اين بي توجهي او را به

هﻼكت مياندازد .بزرگان دين همواره ما را از سير در وادي خودپسندي بر حذر داشتهاند؛ سعدي در
گلستان در باب »اخﻼق درويشان « اشاره دارد كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب خيز و مولع زهد و
پرهيز ،شب در خدمت پدر نشسته بودم و همه شب ديده بر هم نبسته و مصحف عزيز بر كنار گرفته و

طايفهاي گرد ما خفته ،پدر را گفتم :از اينان يكي سربر نمي دارد كه دوگايني بگزارد ،چنان خواب غفلت

بردهاند كه گويي نخفته اند كه مردهاند ،گفت :جان پدر! تو نيز اگر بخفتي به از آن كه در پوستين خلق

افتي) .سعدي ،مصلح الدين ،گلستان ،١٣٧٣ ،ص  .(١٥٥در حديث قدسي وارد شده كه خداوند مي فرمايد:

»إِنﱠ منْ عبادي اَلمؤمنينَ لَمنْ يسأَلُني الشﱠيء منْ طاعتي فأَص ِرفُه عنْه مخافَه اﻹعجابِ« )مجلسي ،محمد باقر،
همان ،ج  ،٦٩ص  .(٣٢٢برخي از بندگان مؤمنم كساني هستند كه طلب مي كنند از من چيزي را از عبادتم،
اما من توفيق آن عبادت را به او نمي دهم به سب ترس از خود بيني و به عجب آمدنش.

پيروي ازهواي نفس

تمايﻼت نفساني هماننددوده هاي غليظ خانه دل راتيره وتارمي سازندوچنين دلي لياقت تابش انوار الهي را

ندارد ،هوي و هوسها كه دائماً قلب را به اين طرف و آن طرف ميكشند و به او فراغت نميدهند تا با خدا

خلوت كند و انس بگيرد و شبانه روز در تﻼش است خواستههاي نفساني را ارضاء كند كي ميتواند از دنيا
هجرت كند و به بارگاه قدس پرواز نمايد .خداي سبحان در قرآن ميفرمايد» :از هواي نفس پيروي نكن
كه تو را از راه خدا باز ميدارد« )ص  .(٢٦ /علي )ع( فرمود» :شجاعترين مردم را كسي ميداند كه بر هواي

نفس خويش غلبه كند« )مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج  ،٧٠ص .(٧٦

پرخوري

وقت را تلف كردن و معده را تا به حلقوم از خوردنيها پر نمودن ،و سپس در بسترنرم و مكان راحتي به

خواب رفتن ،انسان را از توفيق نماز شب باز ميدارد .پر خوري سبب بخار معده و سستي ميشود و نتيجه
آن خواب زياد است كه آفتهاي زيادي دارد ؛ ازجمله قساوت ميآورد ،و روح را كسل كرد و مانع نماز

شب انسان ميشود .درحديثي حضرت علي )ع( فرمودند» :از پرخوري دوري كنيد كه موجب قساوت
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قلب ،تنبلي در نماز و سبب تباهي بدن است) « .آمدي ،عبدالواحد بن محمد ،همان ،ص .(٨٠اسﻼم از پر

خوري مذمت نموده است ،امام صادق )ع( به ابو بصير فرمود» :شكم در اثر پر خوري طغيان مي كند،
نزديكترين احوال بنده به خدا هنگامي است كه شكمش خالي باشد و بدترين حاﻻت وقتي است كه

شكمش پر باشد) « .عاملي ،حر ،الجواهر السنيه ،ص ،١٦ج  .(٥رسول خدا )ص( فرمودند» :پر خوري نكنيد
كه نور معرفت در قلب شما خاموش مي گردد« )نوري ،حسين ،همان ،ج  ٣ص .(٨١امام صادق )ع( فرمود:

»براي قلب مومن چيزي زيانبارتر و مزمومتر از پر خوري نيست ،پر خوري باعث قساوت قلب و تحريك

شهوت مي شود ،گرسنگي خورش مومن وغذاي روح وطعام قلب وصحت بدن مي باشد« )نوري ،حسين،

همان ،ص .(٨٠امام علي)ع( فرمود» :هنگامي كه خدا صﻼح بنده اش را بخواهد قلت كﻼم وقلت طعام
وقلت خواب را به او الهام مي كند و گرسنگي بهترين كمك براي كنترل نفس و شكستن عادت هاي او

مي باشد« )نوري ،حسين ،همان ،ص » .(٨١علي )ع( روايت كرده كه خداي متعال در شب معراج به رسول
خدا )ص( فرمود يا احمد :كاش شيريني گرسنگي وسكوت وخلوت و آثار آنها را مي چشيدي ،رسول خدا
)ص( عرض كرد پروردگارا فايده ي گرسنگي چيست؟فرمود :حكمت وحفظ قلب و تقرب به من وحزن

دائم و كم خرجي و گفتار حق و بي باكي از اينكه در گشايش باشد يا سختي« )نوري ،حسين ،همان،

ص.(٨٢
دروغ

دروغ يكي از قبيحترين و خبيثترين گناهان و صفتي است كه انسان را در ديدهها خوار و از درجهي اعتبار

ساقط ميكند و باعث رو سياهي در دنيا و آخرت ميشود ،مهمترين سرمايهي يك جامعه اعتماد متقابل و

اطمينان است و مهمترين چيزي كه اين سرمايه را به نابودي ميكشاند دروغ است ،دروغگويي صفتي است
كه اگر كسي به آن عادت كرد ترك آن به سختي انجام ميگيرد ،شخص دروغگو نميتواند تهذيب نفس

كرده و خودرا از معاصي پاك بدارد ؛ چون عادت به اين صفت مذموم مانند مرضي مزمن در جان و روان

او ريشه دوانده و او را مبتﻼ ساخته و دل و قلب او را كدر و تار ميسازد و قلبي كه كدر شد خانه و مأواي

خداوند نميتواند قرار گيرد ،پس بايد به خوبي دل را پاك و نوراني نمود تا پذيراي باريتعالي شود ،امام

جلَ ليكْذب الْكَذبةُ فَيحرِم بِها صﻼةَ اللﱠيلِ« )مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج ،٨٧
صادق )ع( ميفرمايد» :انﱠ الرﱠ 
ص .(١٤٦چه بسا مردي به وسيله گفتن دروغي از انجام فيض و اقامه نماز شب محروم ماند.
زياد خوابيدن در شب

خوابيدن يكي از نعمتهاي الهي است كه به انسان داده شده است ؛ خصوصاً شب براي استراحت و خوابيدن
قرار داده شده ،همان طور كه ارزش خواب در شب از خوابيدن در روز بيشتر است ،عبادت و شب زنده

داري در شب از روز با ارزشتراست ،شب را انسان تقسيم كند مقدار از آن را براي عبادت و مقداري از آن

نماز شب و عوامل منع اداي آن ٢٧/

را براي استراحت قرار بدهد ،اگر همه شب را بخوابد زيان كرده ،و به روح خود ضربه زده است ،رسول

خدا )ص( آفات زياد خوابيدن را چنين بيان ميكند  » :قالَت اُم سليمانِ بن داود يا بنَي ! اياك و كَثَرةَ النُومِ

بِاللﱠيلِ فَأنَ كَثْرةَ النُوم بِاللﱠ يلِ تَدع الرﱠجلِ فَقيراً يوم القيامه « مادر سليمان ابن داود)ع( ميگفت  :فرزندم !از
زياد خوابيدن در شب بپرهيز ،همانا زياد خوابيدن در شب ،باعث تهيدستي و فقر در روز قيامت ميشود

)مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج  ،٧٨ص.(١٥٢

ضعف اراده

يكي از موانع بزرگ اين راه كه شايد مهمترين آنها باشد ضعف اراده و عدم قدرت تصميمگيري است ،اين

مانع انسان را از شروع در عمل باز ميدارد ،شيطان و نفس اماره ابتدا سعي ميكنند شبزندهداري را

كوچك و غير ضروري جلوه دهند ،تﻼش ميكنند انسان را به انجام وظايف صوري ،بدون توجه و حضور

قلب قانع سازند ،ميگويند  :تو وظيفهاي جز انجام اين عبادتها نداري .انسان مريد بايد جلو وسوسههاي
شيطان و نفس اماره را بگيرد ،با مراجعه به آيات و احاديث و كتب معرفت و اخﻼق به ارزش و ضرورت
تهجد و سير سلوك و تحصيل حضور قلب و ذكر و شهود واقف گردد وقتي به ارزش آن پي برد و سعادت

ابدي خويش را در آن ديد به طور جدي وارد عمل شود .يأس و نااميدي را به خود راه ندهد و به نفس

خويش بگويد گر چه دشوار است ليكن چون سعادت آيندهي من بدان بستگي دارد بايد وارد عمل ميشوم
كه خداي سبحان ميفرمايد» :والﱠذينَ جاهدوا فينا لَنَهدينﱠهم سبلَنا« )عنكبوت  (٦٩ /و كساني كه در راه ما

تﻼش و جهاد كردهاند ،راههاي قرب به خود را به آنان نشان خواهيم داد.
عدم آشنايي با فلسفهي نماز

نماز تجسم باوري از نيازهاي دروني انسان است بنابراين بپا داشتن آن مبتني بر درك صحيح ازاسرار و

فلسفهي آن است .انساني كه نميداند چرا بايد نماز بخواند و چه اثري بر آن مترتب است و چه مضاميني در
اين گفتگوهاي مكرر مورد بازگويي قرار ميگيرد طبعاً نسبت به اين عبادت فاقد انگيزه و رغبت است ،نه

تنها نماز بلكه انسان صرفاً در برابر اعمالي تمكين ميكند اگر چه ناروا و غلط تصور و باور قانع كنندهاي از

آن داشته باشد و جسم يا روان خود محتاج آن بداند ،نياز ،مدار همهي كنشها و محور تمام تﻼشهاي

انسان است .درمان بيماري بي رغبتي به نماز در گرو شناخت نماز و معاني و اسرار آن است .پيامبر اكرم
)ص( ميفرمايد» :اگر بداني نماز چيست و با چه كسي نجوا

و گفتگو ميكني خسته نميشوي و نماز را به اتمام نميبري« )مجلسي ،محمد باقر ،ج  ٨٢ص .(٢٣٤

 / ٢٨فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني ،دوره جديد ،شماره اول ،تابستان ١٣٩٦

*****

ناآشنايي با نيازهاي خود
عدم برآورد صحيح نيازها موجب غفلت از ضرورتها ميگردد ،اگر انسان نياز خود را به معبود درك كند

و بداند كه به ثمر رسيدن هر تﻼش و كوششي در گرو ارادهي خداوند است از هماهنگي و پيوند با او در

مقاطع فعاليتها و برنامههاي شب و روز دريغ نميكند ،او نميداند كه تمامي گرههاي او بايد در نماز و
ارتباط با خدا گشوده شود .در برابر چنين ناداني و گمراهي خداوند متعال به مﻼئكهي خود خطاب ميكند:
به اين بندهي من نگاه كنيد چقدر در اشتباه است .او ميپندارد كه نيازهاي او به دست غير من برآورده

ميشود و نميداند كه من حوائج او را بر ميآورم )عاملي ،حر ،وسائل الشيعه ،ج  ،٣ص  .(٢٤آري قهر با

خدا و با ياد او تنها از جهالت ناشي ميشود ،جهل نسبت به خدا ،جهل نسبت به نماز و جهل نسبت به
نيازهاي فقر خويش و لذا از هر فرصتي براي فرار استفاده ميكند.
عدم شناخت و بي مهري به خداوند

شخصيتي كه ناشناخته و توصيف نشده باشد جاذبه و حريم نخواهد داشت ،در سورهي مباركه حمد
خداوند سبحان نخست خود را براي جهانيان توصيف ميكند كه رابطهاش با آنان رابطهي مالك و مربي

است و او نسبت به مملوكين و مربوبين خويش سرا پا محبت و لطف است و اين ارتباط با خط پروندهي
انسانها نشاه اولي و دار دنيا قطع نميگردد و در جهان آخرت مركز همهي توجهات و قدرتها اوست و ﻻ

غير .پس از آنكه انسان خداي خويش را شناخت و در پرتو اين شناخت احساس محبت و عشق پيدا كرد

آنگاه از قول انسان ميفرمايد» :اياك نَعبد و اياك نَستَعين « آن كس كه در برابر درياي بيكران رحمت و

لطف الهي سر تعظيم فرود نميآرود و نسبت به او احساس محبتي ندارد او را نشناخته كه احساس بيگانگي
دارد .در يك روايت قدسي خداوند متعال رغبت و عشق به نماز را ناشي از شناخت و محبت به خداوند

ميداند و ميفرمايد  » :اي موسي اگر ببيني آنان را كه درون شب براي من نماز ميخوانند آن گونه مرا

شناخته و درك كردهاند گويا من در پيش چشمشان آنسانم و با من به گفتگو نشستهام ...اي فرزند عمران

خطا ميكند و دروغ ميگويد .آن كس كه ميپندارد كه مرا دوست دارد اما همين شب فرا ميرسد
ميخوابد ،آيا هر محبي سخنگفتن در خلوت با محبوب خود را دوست نميدارد« )مجلسي ،محمد باقر،

همان ،ج  ،٨٧ص .(١٣٩

دسيسههاي شيطان
شيطان دائماً از مجراي نفس اماره و هواي نفس وارد عمل ميشود و دائماً انسان را وسوسه مينمايد و
هواهاي نفساني را تحريك ميكند و اگر از يك راه موفق نشد ،از راه ديگر وارد عمل ميشود ،تا اينكه
نگذارد انسان در محضر خدا قرار گيرد و به همين جهت است كه رسولاكرم)ص( ميفرمايد» :هنگامي كه

بندهي خدا مشغول نماز ميشود و شيطان ميآيد و به انسان ميگويد اين را بگو ،اين را بگو ،تا اينكه نداند

نماز شب و عوامل منع اداي آن ٢٩/

چطور نماز خوانده است) « .مجلسي ،محمد باقر ،همان ،ج  ،٨٤ص  .(٢٥٩از اين روايت معلوم ميشود كه

وسوسههاي شيطان در عبادت هميشگي است و از راههاي مختلف وارد ميشود تا انسان را گمراه كند و
چون هواهاي نفساني ،جنود و لشكريان شيطانند و به فرمان شيطان عمل ميكنند و با توجه به مختلف بودن

هواهاي نفساني ،راههاي نفوذ شيطان هم مختلف خواهد شد پس روشن ميگردد كه شيطان يك عامل

ثانوي در مقابل هواهاي نفساني نيست بلكه عامل عامل است؛ يعني منشاء و منبع هواهاي نفساني است،
همانطور كه مﻼئكه منشاء الهامات و كارهاي خير هستند و عامل عاملند ،نتيجه آنكه وسوسهي شيطان
توسط تحريك هواهاي نفساني است كه موجب عدم توجه و حواسپرتي در نماز ميگردد.

نتيجه گيري

از آنچه بيان گرديد نتيجه گرفته مي شود كه يكي از الطاف بزرگ پروردگار جهان آفرين نسبت به بندگان

اين است كه او با آن همه عظمت و بزرگي بندگان خويش را اذن داده كه بتوانند با او سخن گويند و نداي
آنان به سوي آن درگاه راه يابد ،اين كمال و بزرگواري و كرامت بلندمرتبهي اوست كه از سر مهر و

رحمت ما را اجازه داده كه نياز خويش را بدو ابراز داريم و به درگاه بس رفيع او عرض حاجت نمائيم،
بهترين نوع عبادت ،عبادت عاشقانه است كه قلب عبد مملو از محبت محبوب باشد و با تمام وجود آن را

لمس كند بدان سان كه گويا جز عبادت شغل ديگري ندارد ،عبادت و راز و نياز با معبود آن هم در دل

شب براي اهل دل لذتي فوق لذات و حﻼوتي خاص و غير قابل وصف و قياس دارد ،آنان كه توفيق وصول

به كنارهاي از اين بحر بي كران ،نصيبشان گشته و قطرهاي از آن درياي ژرف بي پايان به ذائقهي جانشان

رسيده است به تمام دنيا و آنچه كه در دنياست در نظرشان حقيرتر از خاك زير پا كه ميمالند و ميگذرند

آمده است ،عبادت در شب مخصوصاً در سحرگاهان و نزديك طلوع فجر اثر فوق العادهاي در صفاي روح

و تهذيب نفوس و تربيت معنوي انسان و پاكي قلب و بيداري دل و تقويت ايمان و اراده و تحكيم پايههاي

تقوا در دل و جان انسان دارد كه حتي با يك بار آزمايش انسان آثار آن را به روشني در خود احساس

ميكند.

پيشنهادات كاربردي

شب زندهداري كيميايي است كه جان آدمي را صيقل ميدهد و مس وجود او را به زر كمال مبدل ميسازد
و او را در پيمودن قرب ياري ميرساند شب زندهداري يعني راز و نياز و اظهار بندگي و عبوديت اتصال

روح انسان به درياي بي نهايت كمال مطلق .يكي از نوافل و نمازهاي مستحبي كه در مورد آن بسيار

سفارش شده است نماز شب است .لذا دراين خصوص پيشنهاد مي شود:

 / ٣٠فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني ،دوره جديد ،شماره اول ،تابستان ١٣٩٦

*****

ــ استمرار و مداومت بر شب زندهداري حسن مراقبت را در انسان تقويت كرده و اين امر انسان را بر تفكر و
انديشه در مورد كم كاريهايش و موانع تهجد ياري كرده و او را به محاسبه نفس وا ميدارد تا از خواب

غفلت بيدار شود.

ــ يكي از نوافل و نمازهاي مستحبي كه در مورد آن بسيار سفارش شده است نماز شب است .از آن غفلت
نورزيد.

ــ تنبلي ،سستي و تن پروري يكي ديگر از موانع نماز شب است ،با ورزش و دستورات الهي بدن را آماده

عبادت نماييد.

فهرست منابع و مآخذ

نماز شب و عوامل منع اداي آن ٣١/

ــ قرآن كريم.

ــ آمدي ،عبدالواحد بن محمد ،(١٣٧٩) ،.غرر الحكم دررالكلم ،قم ،سازمان دارالكتب.

ــ سعدي ،مصلح الدين ،(١٣٧٣) ،گلستان ،تهران ،انتشارات صفي عليشا.
ــ عاملي ،حر ،بيتا ،وسائل الشيعه ،تهران ،چاپ المكتب اﻻسﻼميه.
ــ عاملي ،حر ١١٠٤) ،ق( ،الجواهر السنيه ،مكيه المفيد

ــ عزيزي تهراني ،عباس ،(١٣٧٦) ،سﻼمت روح ،قم ،انتشارات نبوغ

ــ كليني ،محمد بن يعقوب ١٣٧٤) ،ق( ،اصول كافي ،تهران دالكتب اﻻسﻼميه.
ــ مجلسي ،محمدباقر ،(١٣٦٢) ،حليه المتقين ،انتشارات رشيدي
ــ مجلسي ،محمدباقر ١٤٠٣) ،ق( ،بحاراﻻنوار ،الوفا

ــ مصطفوي ،فريده ،(١٣٨٠) ،روش خودسازي ،قم ،بوستان كتاب

ــ نوري ،حسين ،بيتا ،مستدرك الوسائل ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

