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 گفتارپیش

 بهتر و بیشتر درک برای انسان هایویژگی از کیی

 ست؛ا روانی و روحی همراهی کنار در کردن حس اتفاقات،

 و فیزیکی حضور روحی، و فکری حضور بر افزون یعنی

 آن، اریتأثیرگذ و مفاهیم انتقال در نزدیک، از شدن همراه

 تواننمی گاههیچ. دارد انکارناشدنی و بدیلبی نقشی

 با رسانه، طریق از را مطهر هایحرم تصاویر مشاهده

. دانست یکسان شریف هایمکان این در حضوری مشاهده

 به که است معنویاتی از بخشی خود فضاها، این در تنفس

 وا معنوی حال و حس و شودمی تزریق انسان جان و روح

 مشاهده تواننمی گاههیچ کهگونههمان افزاید؛می را

 زا و دانست یکسان طبیعی هایگل با را مصنوعی هایگل

 .برد لذت آن
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 هاگرچ آن شنیدن که است مفاهیمی جمله از نیز اذان

 آورد،می پدید معنوی نشاط و فرح و است بخشروح

 یمؤذّن زبان از و مسجد در آن حضوری شنیدن یقینبه

 توجه، و دارد دیگر لطفی و طراوت مؤمن، و صداخوش

 نماز اقامه به را انسان بیشتر تشویق و ترغیب

 عنوانبه خود انسان، آنکه، زیباتر چه و انگیزاندبرمی

 اذان بخشروح هاینغمه بازگویی به زبان الهی، سفیر

 رنّممت را خداجو مؤمنان و شیفتگان دل و جان و نماید

 آن بدیلبی دستاوردهای و برکات از و کند نماز عطر به

 وانیبازخ برای است تالشی حاضر نوشتار. گردد مندبهره

 شتربی ترویج و گوییاذان راستای در معنوی هایانگیزه

 .اذان فرهنگ

 مرکز تخصصی نماز

  1399اردیبهـشت 
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 سبب بدیل اذان، بدانآگاهی از جایگاه ارزشمند و بی

ای هاهمیت دارد که از رهگذر اقناع اندیشه، انگیزه

عنوان یکی از گویی بهروحی برانگیخته شده، اذان

 دستاوردهای آن متجلی خواهد شد. در این فصل، به

 در برخی از دالیل موقعیت ممتاز این مستحب پراهمیت

 پردازیم. های دینی میآموزه

 شعار دینداری. 1

-تبی برای ماندگاری خود سلسله شعارهایی برمیهر مک

گزیند که بیانگر مجموعه افکار و باورهاست و در عین 

سادگی، روان بودن و کوتاهی، مفاهیم و مضامین بلند و 

کند؛ معارف و محتواهای ناب آن مکتب را تبیین می

راحتی قابل درک و لمس است و با هر که بهایگونهبه
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سوی آن اقبال و یا شنیدن آن، بهبار بازخوانی، دیدن 

 شود. توجه نشان داده می

نکته قابل توجه آنکه، شعارها در همه مکاتب، نشانه و 

تبلوری از باطن و حقیقت آن است. به عبارت دیگر، 

اهمیت دادن به شعایر، بیانگر نوعی پذیرش درونی و 

های بیرونی آن در رفتار و گفتار باطنی است که جلوه

رو، شعار را به لباس زیرین معنا ود و ازاینشظاهر می

گیرد و با اند؛ یعنی لباسی که بر روی بدن قرار میکرده

  1موی بدن در تماس است.

های پروردگار است که بر این باور، شعایر الهی، نشانه

های کلی و آنچه را در های آیین الهی و برنامهسرفصل

                                                           
 .409، ص4، جلسان العرب.  1
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و انسان را نخستین برخورد با این آیین چشمگیر است 

 گیرد.اندازد، دربرمیبه یاد خدا می

های زبانی و یقین اذان نیز یکی از شعایر و نشانهبه

گفتاری است که پاسخ دادن به آن، نشانه ایمان و رسم 

که خداوند گونهپارسایان و خداباوران است؛ همان

وَى وَ مَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْ» فرماید:می

الْقُلُوبِ؛ و هرکس شعایر الهی را بزرگ دارد، این کار 

یعنی کسی که مؤمن به خدا  1؛«هاستنشانه تقوای دل

و باورمند به آداب و مناسک الهی است، در بزرگداشت و 

بدیل آن کوشا و در عمل پاسداشت اهمیت و جایگاه بی

 گردد. بدان پایبند می

                                                           
 .32. حج:  1
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 لبیک به ندای پروردگار. 2

اید! اى کسانى که ایمان آورده»فرماید: متعال میخداوند 

هنگامى که براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، 

در این آیه، ندا به اذان  1«.سوی ذکر خدا بشتابیدبه

 تفسیر شده و در آن دو نکته مهم نهفته است:  

عنوان مقدمه نماز ذکر اول آنکه، در این آیه، اذان به

سوی ذکر و ؛ یعنی به«إِلى ذِکْرِ اللّهِفَاسْعَوْا »شده است: 

« ذکراهلل»دانیم که مصداق بارز و می« یاد خدا بشتابید

که در قرآن فرموده است: گونهاقامه نماز است؛ همان

خواهید ذکر و یاد ؛ یعنی اگر می«أقِمِ الصَّالةَ لِذِکْرِی»

 2خداوند را برپا دارید، نماز بخوانید.
                                                           

الج م عَوِِ ََاْعوعَوعا إِلوِ ذِِ ورِ     يَا أَي ُّهَا الَُّذينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَُّالةِ مِن يَووِِ  . » 1

 (.9)جمعه: « اللُّهِ

 .14. طه:  2
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ل عمل برای اقامه نماز او نکته دوم، عجله و سرعت

 وقت است که پس از شنیدن ندای اذان، باید انجام

ای فرماید به محض آنکه ندگیرد؛ یعنی گویا خداوند می

نی با یع ؛«سوی نمازفَاسْعَوْا؛ بشتابید به»اذان را شنیدید 

 پرتوافکنی طنین اذان، درنگ نباید کرد و به محض

توقف ساخت و به کارها را م، باید اذانشنیدن صدای 

 اقامه نماز اول وقت پرداخت.

ن آیز سیره ائمه علیهم السالم و نیز علما و بزرگان ن

ت بوده است که با شنیدن صدای اذان و فرارسیدن وق

و  شدنماز، دگرگونی در چهره و رفتارشان نمایان می

ی بخش مناجات با پروردگار و اداهای لذتبرای لحظه

 شتافتند.می فریضه الهی به سمت نماز
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در حاالت پیامبر اعظم)ص( نقل شده است که هنگام 

شد که گویا از فرارسیدن وقت نماز، چنان منقلب مى

ها قبل منتظر فرارسیدن چنین وقتى بوده و در این مدت

 1شناخت و نه کسى او را.حال نه او کسى را مى

نیز در حاالت اسوه عارفان و امام مؤمنان، حضرت علی 

م چنین آمده است که هنگام نماز، رنگ علیه السال

افتاد کرد و بدن مبارکش به لرزه میرخسارش تغییر می

وقت ادای امانتی است که خداوند آن را به »فرمود: و می

ها عرضه نمود، ولی آنها از قبول ها و زمین و کوهآسمان

آن خودداری کردند و انسان آن را پذیرفت و حال آنکه 

                                                           
 .306و  304، ص7، جوْائل الشیعِ. 1
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توانم آن امانت را دانم آیا میمیمن ضعیف هستم و ن

 1«.خوب ادا کنم یا خیر

درباره امام حسن مجتبی علیه السالم نیز نقل شده 

شنید، رخسار مبارکش است: هرگاه صدای مؤذن را می

گرایید. وقتی از آن شد و رنگش به زردی میمتغیر می

خدای متعال مؤذن »بزرگوار علت آن را پرسیدند، فرمود: 

من فرستاده که از من بخواهد خدمت ویژه  سویرا به

دانم آیا آن خدمت و عمل نماز را انجام دهم و من نمی

پذیرد یا نه؛ اکنون چگونه رنگم متغیر را از من می

  2«.نگردد

                                                           
 .248، ص81، جبحار االنوار.  1

 . 17، صنماز و عبادات حضرت اماِ حسن مجتبی)ع(.  2
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امام رضا علیه السالم در یکى از مجالس مناظره با 

عمران صابى که از دانشمندان برجسته بود، مشغول 

توحید بودند و او هر پرسشی که مطرح  بحث درباره

داد و کرد، امام با استدالل محکم جوابش را مىمى

بحث و مناظره به اوج خود رسیده بود. در این هنگام 

وقت نماز ظهر شد و صدای مؤذن شنیده شد. امام 

الصالة قد حَضَرَت؛ وقت نماز »رضا)ع( به مأمون فرمود: 

ال تقطع علی یا سیدی! »عمران گفت: «. فرارسید

بحث و  مسألتی فقد رقً قلبی؛ اى آقاى من! دنباله

بررسى و پاسخ به پرسش مرا قطع نکن. ]بنشین بعد از 

پایان بحث، براى نماز برو[. همانا دلم نرم شده ]و 

نُصَلِّی وَ نَعُود؛ نماز »فرمود: «. نزدیک است که بپذیرم[

استند و امام با همراهان برخ«. گردیمخوانیم و بازمیمى
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نماز خواندند. پس از نماز به همان مجلس بازگشتند و به 

 1بحث و بررسى ادامه دادند.

یکی از یاران نزدیک و مورد اطمینان امام حسن 

گوید: السالم به نام ابوهاشم جعفری میعسکری علیه

روزی به حضور آن حضرت رفتم و دیدم ایشان مشغول 

اخل شد. آن نوشتن است. در همین زمان وقت نماز د

بزرگوار از کار نوشتن دست کشید و برای اقامه نماز به 

  2پا خاست.

آنچه بیان شد، نمی از یم گسترده حاالت معصومان 

علیهم السالم بود که به فراخور نوشتار اشاره شد. 

تردید همه آن بزرگواران دارای چنین حاالت عرفانی بی

                                                           
 .172، ص1، جاخبار الرضا علیه السالِعیون . 1

 .304، ص50، جبحار االنوار.  2
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سوی به زمان با ندای اذان، با سرعتناب بودند و هم

 شتافتند. اقامه نماز و لبیک به دعوت الهی می

ین رو چنهعلما و بزرگان و نیز مؤمنان خداباور نیز دنبال

 وایحاالتی بودند و با درک اهمیت نماز، با شنیدن ن

 گویییکاذان، پاسخ مثبت ایمان وجودشان، آنان را به لب

 داشت. به دعوت آفریننده متعال وامی

ای که با آقای گوید: در هر جلسهمیحسین مهدیان 

رسید، کار و بهشتی داشتیم، موقعی که وقت نماز می

گفت: زمان شد. ایشان میجلسه بالفاصله تعطیل می

جلسه ما تمام شده است و االن باید نماز خواند. نماز 

 1خواند. تمرکز ]زیادی[ در نماز داشت.باصفایی هم می

                                                           
 .364، صشهید دِتر بهشتیْیره . 1
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یم، همه محو گفتار و ای که خدمت ایشان داشتدر جلسه

های ایشان بودند که ظهر شد. ایشان حرکات و صحبت

تصور ما «. اگر آقایان موافق باشند، نماز بخوانیم»گفت: 

از این حرف این بود که اگر جمعِ حاضر موافق ادامه 

هایش سخنرانی ایشان باشند، مطابق رأی آنها به حرف

ری کرد و گیدهد، اما آقای بهشتی وقتی رأیادامه می

دید اکثریت قریب به اتفاق حضار در جلسه، موافق ادامه 

گیری پس حاال که رأی»سخنرانی ایشان هستند، گفت: 

 1«.خوانیمرویم و نماز میشد، به اتفاق هم می

بار که در خدمت آقای بهشتی بودیم و ایشان با یک

مالقات داشت، در ادامه  ها برنامهجمعی از خارجی

از شد. ناگهان مشاهده کردم آقای جلسه، وقت نم

                                                           
 .362. همان، ص1
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بهشتی بدون تعارف با صراحت خاصی و بدون آنکه در 

ذهن خود بیاورد این حرکت مطابق عرف معمول 

االن به مدت سه دقیقه »سیاست نیست، به آنها گفت: 

و بعد برخاست و بالفاصله « وقت نماز من است

 1االحرام گفت و نماز را آغاز کرد.تکبیرة

اند روزی در حال رجایی نیز نقل کرده شهید درباره

پرسش و پاسخ با مسئوالن بود که صدای اذان بلند شد. 

شهید رجایی خطاب به آن جمع گفت: اگر خبر داده 

باشند برای مدت بیست دقیقه ضرورت دارد ارتباط 

جا تلفنی با مرکزی برقرار کنم، آیا اجازه هست همین

د از تلفن موکول آن را به بع صحبت را متوقف و ادامه

ی شهید کنیم؟ حاضران که از پیشنهاد غیرمنتظره

                                                           
 . همان.1



 21                                                    خواندصدایی تو را می

زده شده بودند، گفتند: اختیار رجایی غافلگیر و شگفت

سیم اکنون دستگاه بیدارید، بله قربان! او گفت: هم

ظهر داده است. ما فعالً  الهی )اذان( خبر از انجام فریضه

برقرار کنیم. نماز، این ارتباط را  وظیفه داریم با اقامه

حضّار،  ای بعد شهید رجایی در برابر نگاه ناباورانهلحظه

با جمعی به نماز ایستاد و این تکلیف الهی را سروقت 

 1انجام داد.

 قان روى او را خانه و کاشانه نـیستــعاش

 مرغ بال و پر شکسته فکر باغ و النه نیست

 یر روى اویى، نیست شو، پروانه شوــگر اس

 2نیست ملک هستى در خور پروانهبند پاى

                                                           
 .1383، شهريور54، شگلبرگ. 1

 . اماِ خمینِ.2

http://hawzah.net/fa/numberlist.html?ListMagazinesubject=true&ListMagazineAlpha=true&MagazineAdvSearch=true&MagazineID=3282&AssetID=5
http://hawzah.net/fa/numberlist.html?ListMagazinesubject=true&ListMagazineAlpha=true&MagazineAdvSearch=true&MagazineID=3282&AssetID=5
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اساس، لبیک به ندای اذان، لبیک به دعوت براین

د پروردگار متعال و اعالن و ابراز اهمیت دادن فر

ه بمسلمان به ندای الهی و شتاب برای پاسخ و لبیک 

ه زمان با نغمدستور و فرمان الهی است که مؤمنان، هم

 ریعاجابت ساذان، آماده و سرحال، برای پاسخ فوری و 

ای خیزند و خود نیز با ندای رسبه دعوت الهی برمی

 وگویی دعوت حق، ترغیب اذان، دیگران را به لبیک

 نمایند. تشویق می

 ندای خداپرستی و بندگی. 3

اذان، فراخوانی به سعادت و دوری گزیدن  دلنشیننغمه 

ها در شود انسانهاست که سبب میها و ناپاکیاز زشتی

سوی آرامش همراه ها، بهرفتاریها و نیکفضیلتبستر 

ها و با معنویت و ایمان قدم بردارند و از بندگی بت
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رسان ها، به بندگی خدای یگانه رو نمایند و مژدهطاغوت

که گونهاین تغییر ارزشمند، ندای اذان است؛ همان

زمان با پیروزی سپاهیان اسالم و فتح مکه در سال هم

ی اذان برخاست و همگان را به هشتم هجری، ندا

 بندگی خدا فراخواند.
 لیهعدر این روز که بیستم ماه رمضان بود، حضرت علی 

ن زمی های کعبه را برالسالم بر دوش پیامبر رفت و بت

ست پرانداخت و کعبه و مسجدالحرام را از لوث بت و بت

 پاک کرد. 

ی وقت نماز ظهر فرا رسید، مؤذّن پیامبر، بالل بر باال

کعبه رفت و با صدای رسا اذان گفت و ندای توحید و 

رسالت را در آن مجمع عمومی به گوش همۀ مردم 

ها رسانید. مشرکان لجوج که حاضر نبودند از یوغ بت
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آفرین اذان را خارج گردند و ندای مبارک و سعادت

گفت: گفتند؛ یکی میخریدار باشند، هرکدام سخنی می

رد و صدای اذان را نشنید. خوشا به حال فالنی که مُ

باره چیزی میان ابوسفیان گفت: من درایندراین

محمد های مسجد، ترسم همین ریگگویم؛ زیرا مینمی

 1وگوی ما باخبر سازند.را از گفت

 معیار سنجش ایمان. 4

طور طبیعی هر فردی دوست دارد رتبه ایمان خود را به

و اشتیاق انجام فرامین الهی را  باورمندیبسنجد و درجه 

های اذان و ترنم گلبانگ ندای اذان بر فراز دریابد. ثانیه

ها و زبان مؤمنان خداخواه، فرصت و معیاری زیبا گلدسته

برای سنجش این حقیقت است؛ اینکه با شنیدن اذان، 

                                                           
 .425، ص27، جنمونهتفسیر . نک:  1
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دهد که باید حالت کسالت و رخوت به او دست می

ن بگذارد و به اقامه نماز بار سنگین نماز را بر زمیکوله

واجب بپردازد، یا اینکه تبسم بر زبان و شوق و شور بر 

نشاند و این را که بار دیگر توفیق درک دل می

های ناب اذان و اقامه نماز را یافته است، شکر لحظه

گوید و به سمت انجام واجب و مناجات با پروردگار می

وز قیامت شتابد و ایمان راسخ خود را به خدا و رمی

 سازد.  گر میجلوه

 حقایقصاحب گوید: عارف بزرگ، میرزا جواد ملکی مى

گاه که ندای مؤذن را شنیدی، ندای روز گفته است: آن

قیامت را به خاطر آور و در ظاهر و باطن، خود را برای 

اجابت این ندا آماده ساز؛ چون کسانی که در پاسخ به 

د که در روز قیامت ها هستناین ندا شتاب گیرند، همان
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شوند. پس این ندا را بر قلبت به لطف الهی ندا داده می

عرضه نما؛ اگر دیدی با شنیدن اذان، دلت سرشار از 

شود و با میل و رغبت تو را به پاسخ شادی و سرور می

خواند، بدان که در قیامت هم به بشارت به این ندا فرامی

ه رسول خدا و رستگاری ندا داده خواهی شد و لذاست ک

؛ ارحنا یا بالل، ارحنا بها و بالنداء إلیها»فرمود: )ص( می

راحت ساز ما را ای بالل! راحت ساز ما را به نماز و به 

؛ زیرا روشنی چشم آن حضرت در «ندا و دعوت به نماز

 1نماز بود.

 نماد وحدت و قدرت اسالم. 5

آن هنگام که بعثت رسول اکرم )ص( همچون آذرخشی 

انی جامعه بشری را پرتوافشانی نمود و کویر ظلم

                                                           
 .186 -183ملکی تبريزي، ص اْرار الصالة. 1
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سرزمین حجاز را مرکز تابش انوار تابناک وحی قرار داد، 

زنجیرهای اسارت که افکار مردم را در انجماد و تحجر 

قرار داده بود، یکی پس از دیگری از هم گسست و به 

جوشان توحید، عداوت و برکت نور حق و چشمه همیشه

م نزدیک شد، رحمت و ها به هدشمنی رنگ باخت، دل

ها بارید و باالخره این انقالب معنوی و برکت بر انسان

تحول ملکوتی، با خود آرامش، امنیت، الفت و حسن 

 تفاهم را به ارمغان آورد. 

ای است که اتحاد و گونهاسالم به هایاساساً آموزه

نظر از تنوع قومی، نژادی، همبستگی مسلمانان را صرف

کند. خدایی که مؤمنان ای ترویج میزبانی و فرقه

پرستند یکی است. شعارشان ال اله اال اهلل است و می

همه به رسالت محمدی ایمان دارند. تمامی مسلمانان 



 28                                                    خواندصدایی تو را می

دانند و آن را قرآن را کتاب مقدس آسمانی خویش می

مندی از معنویت آیاتش برای تقرب به حق و بهره

کنند. قانون اساسی همه مسلمین در این تالوت می

ای واحد نماز سوی قبلهکتاب مندرج است. همه به

خوانند. بانگ اذان همه یکی است. زمان معیّن آنان می

داری و عبادت، ماه رمضان است. آنان روز برای روزه

شمارند و و نیز روز اضحی را عید خویش میاول شوال 

کنند در ماه ذیحجه با هم در حرم امن الهی اجتماع می

تا مراسم حج ابراهیمی را انجام دهند. به ساحت مقدس 

ای نمایند و احترام ویژهخاندان نبوی ابراز ارادت می

خوبی اند. این موارد بهبرای اهل بیت پیامبر قائل

ه یکدیگر پیوند دهد و روح برادری ها را بتواند دلمی

گذارد، اسالمی را که عظمت مسلمانان را به نمایش می
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  1احیا کند.

 که بر این باور، اذان، ندای وحدت مسلمانان است

ویژه کشورهای کفر، شوکت و در سراسر گیتی و به

ر ا دراقتدار جامعه مسلمانان و وحدت و همگرایی آنان 

سازد تا دست متجلی می سوی پروردگارشانگرایش به

 در دست یکدیگر، سران کفر را به هراس و تسلیم و

 احترام وادارند. 

اند روزی که سران کشورهای مسلمان برای گفته

جریان صلح ایران و عراق به خدمت حضرت امام آمده 

بودند، وسط جلسه بود که اذان ظهر گفته شد. امام بلند 

نم، و چون مقیّد خواهم نماز بخواشد و فرمود: من می

بود هنگام نماز خود را با عطر خوشبو کند، در همان 

                                                           
 .217-202، ص1، جهاي شهید مطهرييادداشت. نک: 1
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جلسه اشاره کرد که عطر من را بیاورید و پس از عطر 

زدن، به نماز ایستاد و دیگران هم پشت سر ایشان نماز 

 1.جماعت خواندند

 فریاد بیداری غافالن. 6

طبیعت انسان بر غفلت و فراموشی سرشته شده و با 

های کوچک و بزرگ مشغولیگوناگون و دلهای بهانه

بسا توجهی گردیده است و چهزندگی، دچار غفلت و بی

کند. وظایف و بایدهای خود را نیز فراموش می

های میان، اذان ندایی است برای بازآوری روحدراین

زده و گرفتار در گرداب افکار پراکنده و فراری، حیرت

ریسمانی نورانی، ها که همانند فرورفته در روزمرگی

شدگی و هالکت بخش، او را از غرقمبارک و نجات

                                                           
 .32، صهاي پرورش احساس مذهبی نمازروش.  1
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بخشد. به فرموده رهبر معظم انقالب، امام نجات می

 ای: خامنه

های خدا، همین ترین نعمتیکی از بزرگ

کردن نماز بر ماست. اگر نماز را بر ما  واجب

شدیم؛ کردند، ما غرق در غفلت میواجب نمی

شوید، به یاد خدا؛ یپا م صبح، از خواب که

ظهر، وسط اشتغاالت زندگی و معیشتی، به 

یاد خدا؛ شب، در پایان یک روزی که در آن 

 1تالش کردید و کار کردید، به یاد خدا.

تر گاه روشنبخش اذان، آنکارکرد مبارک و حیات

خواهد شد که بستر گرایش به دین خدا و بازگشت از 

های دهنده انسانجهالت و غفلت را فراهم آورد و نجات

                                                           
 .6/3/1394بیانات در ديدار نمايندگان مجلس،   . 1
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غافل و گرفتار در حصارهای مادی و دنیایی گردد. جُرج 

 گوید: زندیف )سوئدی االصل( می

الم صدای اذان، نخستین سؤال را دربارة اس

برایم ایجاد کرد. برخی سخنان را دربارة 

ها شنیده بودم، اما اهمیتی به اسالم در رسانه

دادم. همۀ آنچه من را به اسالم آنها نمی

ها بود و این باعث شد که مربوط کرد، مأذنه

ویژه پس از اهتمام من به اسالم زیاد شود؛ به

های مسافرت پدرم به ابوظبی. وقتی خانواده

و خوشحال را در ابوظبی دیدم، این  باعاطفه

سؤال برایم پیش آمد که: این همه جَدَل بر 

های ما برای چیست؟ پس سر اسالم در رسانه

باره با دوستم عبداهلل در مدرسه از آن، دراین
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صحبت کردم و او من را بیشتر از طریق 

ام گفتم اینترنت کمک کرد و سپس به خانواده

ان بیاورم. آنها با خواهم به اسالم ایمکه می

من مخالفتی نکردند، اما از من خواستند تا 

تحقیقاتم را ادامه دهم و در نهایت ماه گذشته 

 1.در لندن به اسالم مشرّف شدم

 

  

                                                           
 www.farsnews.com. بووه ن وول از خبرگووزاري َووارسب لینووک خبوور: 1

13920116000629. 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/




 35                                                    خواندصدایی تو را می

 مازنتردید اذان، صرف یک فراخوان و دعوت ساده به بی

 اردداه همرنیست، بلکه آثار و برکات فراوانی با خود به 

-ر میتنکه آشنایی با آنها، کارکردهای بسیار آن را روش

 ترسازد و عزم مؤمنان را برای ترویج این مهم راسخ

ها کردکند. در این مجال، به بررسی برخی از این کارمی

 پردازیم.های مختلف آن میدر ساحت

 اول: آثار و برکات فردی

 زنگ آشتی؛ ندای دوستی. 1

روز بر اثر غلبه شهوات و انسان در طول شبانه

اخالقی متعددی همانند  رذایلهای دل و نیز خواسته

بسا به چه ورزی و مانند آن،حسد، غیبت، دروغ، کینه

های اخالقی و رفتاری آلوده برخی گناهان و تیرگی

ها، دقایق و ساعات کوتاه و اندک شود و برای لحظهمی
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ندگی و خداخواهی منحرف هم که شده، از مسیر ب

 گردد. می

 شتیترنم اذان و فرارسیدن وقت نماز، در واقع زنگ آ

 ستیدوباره با پروردگار و دراز کردن دست محبت و دو

 یقتسوی خداوند است تا آدمی بار دیگر به حقمجدد به

وش وجودی خویش بازگردد و با دوری از شیطان، به آغ

ات ت که در روایخداوند پناه ببرد. به همین سبب اس

از های اوقات نممعصومان علیهم السالم یکی از حکمت

 وو فاصله داشتن بین نمازها، بخشیده شدن گناهان 

ت زدودن غبارهای معصیت و آلودگی از روح و جان اس

رسان این آور و مژدهکه ندای امیدبخش اذان، پیام

 دعوت به مغفرت و آمرزش الهی است.  
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کسی که طبق دستور »مود: فرپیامبر اکرم)ص( می

خداوند وضو بگیرد و نماز بخواند، تمام گناهان 

 1«.شوداش آمرزیده میگذشته

 دا)ص(با رسول خ»فرماید: می امیرمؤمنان علیه السالم

 ودر مسجد در انتظار نماز بودیم که مردى برخاست 

ام. پیامبر عرض کرد: اى رسول خدا! من گناهى کرده

، شد هنگامى که نماز حضرت تمام روى از او برگرداند.

ن همان مرد برخاست و سخن اول را تکرار کرد. ایشا

 آن راىفرمود: آیا با ما این نماز را انجام ندادى و ب

 خوبى وضو نگرفتى؟ عرض کرد: آرى. فرمود: این،به

 «.کفارةِ گناه توست

                                                           
 .447، ص1، جماجهْنن ابن. 1
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 کَفَّارَةٌ الْخَمْسُ الصَّلَوَاتُ»فرمود: امیرمؤمنان)ع( همچنین 

لِمَا بَیْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْکَبَائِرُ وَ هِیَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ 

 جَلَّ: إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْرى

برندة گناهانی است گانه، ازبیننمازهاى پنج لِلذَّاکِرِین؛

 گیرد، به شرطی کهکه در فاصلۀ بین نمازها انجام مى

نگردد. این مژدة پروردگار است که  کبیرهمرتکب گناه 

 1«.برندها و گناهان را از بین میها، بدیفرمود: خوبی

 امیدبخشی و طراوت روح. 2

از نظر روانى شک نیست که هر گناه و عمل زشت، 

آورد که اگر نوعی تاریکى در روح و روان انسان پدید می

صورت شود و بهادامه یابد، اثر آنها متراکم می

کند، ولى کار نیک و نماز وحشتناکى انسان را مسخ مى
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که از انگیزة الهى سرچشمه گرفته است، به روح آدمى 

تواند از آن بشوید و ثار گناه را مىبخشد که آلطافتى مى

 1ها را به روشنایى مبدل سازد.آن تیرگی

 مَنْ»امام صادق علیه السالم در حدیث زیبایی فرمود: 

وَ  بَیْنَهُ وَ لَیْسَ نْصَرَفَاا هِمَصَلَّى رَکْعَتَیْنِ یَعْلَمُ مَا یَقُولُ فِی

ر حالی ، دندا؛ هرکس دو رکعت نماز بخوذَنْبٌ اللَّهِ بَیْنَ

شود، در گوید، از نماز منصرف میداند چه میکه می

 .«حالی که بین او و بین خداوند، هیچ گناهی نیست

همه این دستاوردهای خوشایند به برکت پاسخ به ندای 

بخش الهی است که جان و دل آدمی را اذان و نغمه روح

خواند تا با نوازد و او را به پاکی و درستی فرامیمی

بینانه و وشو در کوثر رحمت و مغفرت الهی، خوششست
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امیدوار به آینده بنگرد و با گام نهادن در ضیافت نماز، 

نیا و آخرت خویش را فراهم سازد؛ همان سعادت د

کننده غم و نمازی که جالدهنده روح و روان، برطرف

ها و ها و پناهگاه امنی برای فسردگیغصه

 هاست. دلواپسی

رو، وقتی حضرت علی علیه السالم به مردم فرمود: ازاین

« قرآن، کدام آیه است؟ ترین آیهبه نظر شما امیدبخش»

خداوند هرگز »د. بعضى گفتند: آیه هرکدام پاسخی دادن

تر از آن را براى هرکس که بخشد و پایینشرک را نمى

امام فرمود: خوب است، ولى آنچه  1«.بخشدبخواهد، مى

 خواهم نیست.من مى

                                                           
 (.48)نساء: « ذلِکَ لِمَن  يَشاء  إِنَّ اللَّهَ ال يَغ فِرُ أَن  ي ش رَکَ بِهِ وَ يَغ فِرُ ما د ونَ. » 1
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هرکس عمل زشتى انجام دهد یا بر »بعضى گفتند: آیۀ 

خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا 

امام فرمود: خوب است،  1«.خواهد یافترا غفور و رحیم 

 خواهم نیست.ولى آنچه مى

اى بندگان من که بر خویشتن »بعضى دیگر گفتند: آیۀ 

فرمود:  2«.اند! از رحمت خدا مأیوس نشویداسراف کرده

 خواهم نیست.خوب است، ولی آنچه مى

پرهیزکاران کسانى هستند که »بعضى دیگر گفتند: آیه 

دهند یا به خود ستم انجام مى هنگامى که کار زشتى

افتند و از گناهان خویش آمرزش کنند، به یاد خدا مىمى

طلبند. چه کسى است جز خدا که گناهان را مى

                                                           
« وَ مَن  يَععمَل  ْ وءاً أَوع يَظ لِمع نَف سَه  ثُمَّ يَسعتَغ فِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّوهَ ََفُووراً رَحِیموا   . » 1

 (.110)نساء: 

 (.53)زمر: « أَن فُسِهِمع ال تَ  نَطُوا مِن  رَحعمَِِ اللَّهِ قُل  يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَْعرََُوا عَلِ. » 2
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باز امام فرمود: خوب است، ولى آنچه  1«بیامرزد؟

 خواهم نیست.مى

 سوی امام متوجهدر این هنگام مردم از هر طرف به

ه خبر است اى شدند و همهمه کردند. فرمود: چ

 گرىمسلمانان؟ عرض کردند: به خدا سوگند! ما آیۀ دی

 باره سراغ نداریم.دراین

امام فرمود: از رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود: 

الةَ الصَّ وَ أَقِمِ»ترین آیۀِ قرآن، این آیه است: امیدبخش

ز و طرف رو ود ؛ نماز را در...طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ

رف اوایل شب برپا دار؛ چراکه حسنات، سیئات را برط

 . «ندسازند. این تذکرى است براى آنها که اهل تذکرمى

                                                           
وَ الَّذِينَ إِذا ََعَلُوا َاحِشًَِ أَوع ظَلَم وا أَن فُسَه مع ذََِرُوا اللَّهَ ََاْعوتَغ فَرُوا لِوذُنُوبِهِمع   . » 1

 (.135)آل عمران: « وَ مَن  يَغ فِرُ الذُّنُوبَ إاِلَّ اللَّه
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یا على! سوگند به خداوندى که »سپس پیامبر فرمود: 

سوی مردم برانگیخت، وقتی یکی از مرا بشیر و نذیر به

گیرد، گناهان، از اعضا و جوارحش شما وضو می

سوی خدا نگامی که با صورت و قلبش بهریزد و هفرومی

روی آورد، هنوز نمازش را سالم نداده، دیگر هیچ 

گناهی بر او نیست و مانند روزی است که از مادرش 

 ]گناهی[متولد شده است. باز اگر بین دو نماز با چیزی 

شود، تا نمازهای برخورد کرد، همان جریان تکرار می

ود: ای علی! نمازهاى گانه را انجام دهد. سپس فرمپنج

گانه براى امت من همچون نهر آب جارى است که پنج

کنید اگر بر در خانۀ یکى از شما باشد. آیا گمان مى

ای در تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن آلودگی

نهر غسل کند، آیا چیزى از آن بر جسدش خواهد ماند؟ 
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چنین ن اینگانه براى امت مبه خدا سوگند! نمازهاى پنج

 1«.است

مه ادا وتوجهی به اذان و ندای الهی در نقطه مقابل، بی

ته سبب تراکم و انباش آلود،دادن مسیر نادرست و گناه

که شود؛ تاجاییشدن گناهان و غفلت از بازگشت می

 کند. مسیر بازگشت را دشوار می

 وگی رهبر معظم انقالب نیز امیدبخشی و خروج از خمود

 ود:حالی را از دستاوردهای اذان دانسته، فرمافسرده

دهد. بانگ اذان، ها امید مىاذانِ با توجه، به دل»

  2«.کندهاى افسرده را روشن مىدل

                                                           
 .68، ص11، جالمیزان ب24، ص2، جعوالی اللئالی.  1

 .2/3/1369اقشار مختلف مردِ در تاريخ . بیانات در ديدار  2
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راستی چقدر فاصله است بین پاسخ مثبت به ندای به

انگاری به اعتنایی و سهلاذان و اقامه نماز و بین بی

 نغمه زیبا و دلنشین اذان!

 آزمایی ادعای مؤمنانراستی. 3

های آزمایش است که صدق و ها و زمانهمیشه لحظه

 جودوسازد و پرده از حقیقت کذب ادعاها را نمایان می

ها، سانافکند، و اگر نبود آزمون و امتحان مداوم انمی

نوا ها، گوش فلک را ناشبسا ادعاهای فضاییِ برخیچه

 گرفت. میساخت و ابهت زمینیان را به سخره می

لحظه اذان، لحظه اتمام حجت پروردگار با مؤمنان است 

و اینکه آیا مدعیان مسلمانی با شنیدن ندای اذان 

های شتابند یا آنکه به بهانهسوی اقامه نماز میبه

مختلف، کذب ادعای دینداری و آمادگی برای انجام 
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گذارند. بدین سبب است فرایض الهی را به نمایش می

عظم )ص( در بیان معنای اذان، خطاب به که پیامبرا

یَا عَلِیُّ! االذَانُ »فرماید: حضرت علی علیه السالم می

حُجَّۀٌ عَلَی أُمَّتِی وَ تَفْسِیرُهُ إِذَا قَالَ الْمُوذِّنُ: اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ 

أُمَّۀَ  أَکْبَرُ فَإِنَّهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَی مَا أَقُولُ یَا

أَحْمَدَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّالةُ فَتَهَیَّئُوا وَ دَعُوا عَنْکُمْ شُغُلَ 

الدُّنْیَا؛ اى على! اذان حجّتى بر امّت من است و تفسیر 

اللّه أکبر، اللّه »گاه مؤذّن بگوید هر :آن، چنین است

گویم، گوید: خدایا! تو بر آنچه مىدر واقع مى« أکبر

د! وقت نماز رسیده است؛ پس گواهى. اى امّت محمّ

 1«.آماده شوید و کار دنیا را وانهید

                                                           
 .153، ص81، جبحار االنوار.  1
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 آمرزش گناهان با دعای فرشتگان. 4

طلبی و های دینی، بخششهای آموزهیکی از زیبایی

خواهی فرشتگان الهی برای مؤمنان و خداباوران آمرزش

های است تا با سبک شدن بارهای گناه و زدودن تیرگی

بهتری برای انجام تکالیف و  معصیت، شور و انگیزش

تالش برای خدایی شدن و گستردن معنویت بر روح و 

گونه جان خویش بیابند. این حقیقت در قرآن کریم این

الّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمن حَولهُ »بیان شده است: 

یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتغْفِرُونَ لِلَّذینَ 

شَیء رَحْمَۀ وَعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِینَ تابُوا  آمَنُوا رَبَّنا وَسعت کُلّ

وَاتَّبَعُوا سَبیلَکَ وَقِهِمْ عَذاب الْجَحیم؛ فرشتگانی که 

اند، کنند و آنها که پیرامون آنعرش ]خدا[ را حمل مى

گویند و به او ایمان به سپاس پروردگارشان تسبیح مى
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کنند: پروردگارا! طلب آمرزش مىدارند و براى مؤمنان 

رحمت و دانش ]تو بر[ هر چیز احاطه دارد؛ کسانى را که 

اند، ببخش و آنها را از توبه کردند و راه تو را دنبال نموده

  1«.عذاب آتش نگاه دار

وَالمَالئِکۀ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ »خوانیم: و در آیه دیگر می

فِی األَرْض أَال إِنّ اللّه هُوَ الْغَفُور  رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ

-الرَّحیم؛ و فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح مى

گویند و براى کسانى که در زمین هستند، آمرزش 

طلبند. آگاه باش! که در حقیقت خداست که آمرزنده مى

 2«.و رحیم است

                                                           
 .7. مؤمن:  1

 .5. شوري:  2
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هایی که استغفار فرشتگان را ها و فرصتیکی از بهانه

نوازد، گرداند و روح و روان او را میل انسان میشامل حا

شدة مؤمنانی است که های خداییترنم اذان بر حنجره

گویند و ندای زمان با فرارسیدن وقت نماز، اذان میهم

سازند. پیامبر خدا صلى توحید و خداپرستی را آشکار می

آگاه »فرمود: اهلل علیه و آله درباره فضیلت مؤذن می

دهم که مؤذّن هرگاه بگوید: گواهى مىباشید که 

معبودى جز خدا نیست، هفتاد هزار فرشته بر او درود 

خواهند و روز قیامت، در فرستند و برایش آمرزش مىمى

سایه عرش باشد تا آنکه خداوند، حسابرسى مردمان را 

 1«.به پایان بَرَد

                                                           
 .140، ص4، جلئالی االخبار.  1
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همچنین، عبداهلل بن سنان از امام صادق علیه السالم 

هنگام فرارسیدن »کند که پیامبر به بالل فرمود: نقل می

وقت نماز، روی دیوار مسجد برو و صدایت را به اذان 

بلند کن؛ زیرا خدا در میان بادها، یک باد را مأمور و 

موظف کرده کهاذان مؤذّن را به آسمان باال ببرد. 

شنوند، ی صدای اذان را از اهل زمین میمالئکه وقت

گویند: این صدای امت پیامبر است که به توحید می

خداوند عزّوجلّ بلند شده است. در این هنگام، مالئکه 

نمایند تا زمانی که شروع به استغفار بر این امت می

  1«.نمازگزاران از نماز فارغ شوند

ل خواهد دانیم که استغفار مالئکه، به درجه قبوو می

رسید و مغفرت قطعی به دنبال خواهد آورد؛ 

                                                           
 .307ص، 3، جِاَی.  1
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جبرئیل از سوی »که پیامبر خدا)ص( فرمود: گونههمان

یک از پروردگارم به من خبر داد که خداوند فرمود: هیچ

فرشتگانم را فرمان ندادم براى کسى از آفریدگانم 

خواهى آنان را درباره آمرزش بخواهد، مگر اینکه آمرزش

 1«.او پذیرفتم

 افزایش درجات نماز. 5

یکی از کارکردهای مهم اذان، باال بردن رتبه نماز و 

بدین معنا که برخی اذکار  افزایش درجه قبولی آن است؛

ـ همانند ذکر صلوات ـ اگرچه جزء واجبات نماز دانسته 

مندی از آنها هنگام اقامه نماز، اند، همراهی و بهرهنشده

شود؛ ماز میسبب تکمیل و اثرگذاری بیشتر ن

صلوات سبب »فرماید: که امام صادق)ع( میگونههمان

                                                           
 .64، ص4، جِاَیب 26، ح 253، ص96، جبحار االنوار.  1
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اگر کسی در »و فرمود:  1«شودکامل شدن نماز می

نمازش صلوات بر محمد آل او نفرستد، این نماز او را به 

  2«.بردبهشت نمی

امام رضا علیه السالم نیز صلوات را جزء نماز و سبب 

د عرض دانست و خطاب به خداونکمال نماز می

الصَّلَاةَ بِالصَّلَاةِ  الّلهم...صَلِّ عَلَى مَنْ شَرَّفْتَ»فرمود: می

که نمازت را  عَلَیْه؛ خدایا! درود بفرست بر کسی

 3«.واسطه درود بر او، شریف قرار دادیبه

 

 از شب و روزــــــاز ذکر تو داراست نم شرف

                                                           
 .183، ص2، جمن ال يحضره الف یه.  1

 .495، ص2، جاصول ِاَی.  2

 .345، ص88، جبحار االنوار. 3 
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 1صلوات تو چه روح است و صالتش بدن است

 

اقامه در نماز نیز از جمله ذکرهایی است  گفتن اذان و

کارکردهای  ،که افزایش درجات نماز را به دنبال دارد

سازد و زمینه تقرب بیشتر به معنوی آن را افزون می

که در ایگونهآورد؛ بهپروردگار متعال را فراهم می

مَن صَلَّی بِأذان و إقامۀٍ صَلَّی خَلفَه »روایات آمده است: 

 المَالئِکَۀ و مَن صَلَّی بِإقامَۀٍ بِغَیرأذان صَلّی صَفّانِ مِنَ

هرکس نماز را با اذان و اقامه بخواند،  خَلفَهُ صَفٌّ واحِد؛

گزارند، و دو صف از فرشتگان پشت سرش نماز می

کسی که نماز را با اقامه تنها بخواند، یک صف از 

راوی پرسید: «. خوانندفرشتگان در پشت سرش نماز می

                                                           
 .68، صصد ِلمه در معرَت نفسزاده آملی، حسن حسن .1
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حداقل آن از »هر صف چقدر است؟ امام فرمود: مقدار 

مشرق تا مغرب و حداکثر آن بین زمین و آسمان 

 1«.است

فرمود: روزی اهلل حاج شیخ جواد انصاری همدانی میآیت

وارد مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامی مشغول 

خواندن نماز است و دو صف از مالئکه پشت سر ش 

این پیرمرد خود ابداً از  اند وصف بسته و به او اقتدا کرده

این صفوف فرشتگان اطالعی ندارد. دانستم که او برای 

نماز خود اذان و اقامه گفته است؛ چون در روایت داریم: 

کسی که در نمازهای واجب یومیه خود، اذان و اقامه هر 

دو را بگوید، دو صف از مالئکه و اگر یکی از آنها را 

                                                           
 .620، ص4، جوْائل الشیعِالسالِ )ق علیهاز اماِ صادن ل شده . روايت  1
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کنند که قتدا میبگوید، یک صف از مالئکه به او ا

  1درازای آن فیمابین مشرق و مغرب باشد.

 دوم: آثار و برکات خانوادگی

 معنویت همراه با آرامش و احترام . 1

هایی که زندگی را دچار تزلزل و اضطراب یکی از چالش

های الهی کند، ارتکاب گناه، دوری از آموزههمیشگی می

ست که پیامد اعتنایی به بایدها و نبایدهای شرعی او بی

شود و آرامش و خوشی حقیقی آن در زندگی آشکار می

ای سازد. این مهم، قاعدهرا از کانون خانواده دور می

قرآنی است که هرچه انسان از خدا دور شود و به سمت 

های زندگی ها و محنتشیطان گرایش پیدا کند، سختی

وَ مَن »شود: کند و گرفتار زندگی تلخ میبه او رو می

                                                           
 .233، صانگیزهاي عبرتداْتان.  1
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و هرکس از یاد أعرَضَ عَن ذِکری فَإنَّ لَهُ مَعیشَۀً ضَنْکاً؛ 

 1«.من روی گرداند، زندگی دشواری خواهد داشت

وَمَنْ یعْشُ عَنْ ذِکرِ الرَّحمَنِ نُقَیضُ »فرماید: نیز می

هرکس از یاد خداوند دوری ؛ لَهُ شَیطاناً فَهُوَ لَهُ قَرینٌ

کنیم تا همنشین او کند، شیطانی را بر او مسلط می

 2«.گردد

الیتَمَکَّنُ الشَّیطانُ »امام صادق علیه السالم نیز فرمود: 

بِالوَسوَسَۀِ عَنِ العَبدِ إالّ وَقَد أعْرَضَ عَن ذِکرِ اهللِ وَاسْتَهَانَ 

بِاَمرِهِ وَسَکَنَ اِلی نَهیهِ وَنَسِی إطِّالعَهُ عَلَی سِرِّهِ؛ شیطان 

یابد، مگر آنکه وی از نمی در کار وسوسه بنده توانایی

یاد خدا روی بگرداند و دستورش را سبک بشمارد و 

                                                           
 .124. طه:  1

 .36. زخرف:  2
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خاطرش از آنچه نهی فرمود، آسوده باشد ]و هراسی 

  1«.داندنداشته باشد[ و فراموش کند که خدا رازش را می

های اساس، هرچه انسان رفتارش را با خواستهبراین

مان شیطانی و هواهای نفسانی هماهنگ سازد، به ه

اش افزایش ها و تقاضاهای فردیاندازه خودخواهی

 ساطیابد و با کاستن از راحتی همسر و خانواده، بمی

 آورد و خود را به انجامآسایش خویش را فراهم می

 بیند.وظایف ملزم نمی

در چنین فضایی، بازگشت به ذکر و یاد خدا و عمل 

یشین تواند انس و الفت پهای دینی است که میبه آموزه

پاشی خانه از کشی و سمرا بازگرداند و با ویروس

ها و حشرات موذیِ گناه و اختالف و میکروب

                                                           
 .178، ص1، جبحار االنوار.   1
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سوی خوشبختی گام بردارد و اذان، ندایی گری، بهالابالی

-الهی برای رویگردانی از شیطان و دور کردن تاریکی

هاست تا با تمرکز بر نقاط های نفس و خودخواهی

-اده و راندن و دفع ویروسمشترک میان اعضای خانو

های شیطانی از خانه، آرامش و گری و دعوتهای فتنه

محبت به کانون خانواده بازگردد. امام صادق علیه 

السالم اذان گفتن در خانه را دورکننده شیطان از محیط 

 فَإِنَّهُ بَیْتِکَ أَذِّنْ فِی»فرمود: دانست و میزندگی می

خانه خود اذان بگو که اذان، شیطان یَطْرُدُ الشَّیْطَان؛ در 

 1«.کندرا دور می

 زمزمه خداپرستی در گوش نوزاد. 2

ترین بخشترین و لذتبه دنیا آمدن فرزند، از ناب

                                                           
  .308، ص3، جِاَی .1
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های زندگی زن و شوهر است که ثمره زندگی را لحظه

بینند و فرزند، انگیزه و رمقی دوچندان برای به چشم می

بخشد و البته مسئولیتی تداوم زندگی به آنان می

صدچندان برای تربیت صحیح و فراهم کردن بستر رشد 

رو، در و شکوفایی معنوی فرزند خواهند داشت. ازاین

-های نیک لحظهها و سنتآداب دینی، یکی از ضرورت

 در گوش نوزاد است.  های تولد، زمزمه اذان و اقامه 

هرکس فرزندی »فرمودند:  امام صادق علیه السالم

برای او متولد شد، پس در گوش راستش اذان و در 

 1 «.گوش چپش اقامه بگوید

در ادامه همین روایت آن حضرت علت این عمل 

فَإِنَّ ذَلِکَ عِصْمَۀٌ مِنَ »فرماید: گونه بیان میرا این

                                                           
 .136، ص25، جوْائل الشیعِ. 1
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باعث  همانا این عمل )اذان و اقامه( 1الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ؛

های[ ایمنی ]و پناه فرزند در برابر القائات و لغزش

 «. گرددشیطان می

همچنین رسول اکرم)ص( به اثر دیگر این عمل 

مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی »اشاره کرده، فرموده است: 

 2 ؛«اذان بگویید ؛ در گوش کسی که بداخالق است،أُذُنِه

یعنی اگر در گوش راست کودکی اذان و در گوش چپ 

 شود.بدخلق نمی او اقامه گفته شود،

هرگاه فرزندی »السالم نیز فرموده است: علیه امام رضا

به دنیا آمد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش 

 3«.اقامه بخوان

                                                           
 . همان.1

 .14، صتحف الع ول. 2

 .116، ص101، جبحار االنوار.  3
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 اذان در گوش نوزاد

زاد این زمزمه از آن نظر است که صفحه ذهن و قلب نو

آالیش است و هر تصویری در آن ترسیم سفید و بی

شود، برای همیشه ماندگار خواهد بود. برای همین است 

که اسالم سفارش کرده پس از تولد نوزاد، نخستین 

شود، ذکر اذان و اقامه کلماتی که در گوش او گفته می

باشد تا با کلماتی مانند خدا )اهلل اکبر، ال اله اال اهلل(، 

حیَّ علی الصَّاله(، پیامبر اسالم )اشهد ان محمدا نماز )

رسول اهلل(، رستگاری )حی علی الفالح(، انجام کار 

خوب )حی علی خیرالعمل( و مانند آن آشنا شود تا این 

کلمات در روح و جان نوزاد نقش ببندد و با نصب باور به 

سوی آن خدا در گوش جان، با هر زمزمه اذان، به

اطیس وجودش به سمت آن گرایش متمایل شود و مغن
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یابد و با یادآوری و شنیدن آنها، احساس انس و آشنایی 

 پیشین را متذکر گردد.  

روزی خانمی فرانسوی تحت عمل جراحی قرار گرفت. 

زمانی که تیغ جراح به عصبی از اعصاب مغز او رسید، 

در حالت بیهوشی، شروع به خواندن سرودی آلمانی کرد. 

زده شدند و شگفتی آنان زمانی بیشتر گروه جراح شگفت

شد که بعد از عمل جراحی فهمیدند این خانم اصالً زبان 

آلمانی بلد نیست. بعد از بررسی روشن شد وقتی این 

خانم نوزاد بوده، سربازان آلمانی به فرانسه حمله کرده 

بودند و وارد محل سکونت این نوزاد شده بودند و در آن 
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و این سرود در ضمیر ناخودآگاه  خواندندلحظه سرود می

 1کودک نقش بسته است.

طلبی حق بر این باور، اذان و اقامه، در واقع ندای فطری

و خداباوری است که در گوش و جان نوزاد زمزمه 

ه، شود تا در آینده، با بازخوانی و یادآوری دوبارمی

آالیش نخست بازگردد و به سوی فطرت پاک و بیبه

 یان بپردازد.بندگی خدای جهان

 گشایی از مشکالتبرکت خانه و گره. 3

از واژگان قرآنی است که دوازده بار در « مبارک»واژه 

قرآن ذکر شده است. این واژه در ادبیات دینی و نیز 

عرف عمومی جامعه، کاربردهای گسترده و فراوانی دارد 

                                                           
، الگوهواي تربیوت ِودِوان و نوجوانوان    ب 67-66، ص1، جنسیم مهر. نک:  1

 .41-40ص
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های مختلف مادی و معنوی از آن استفاده و در مناسبت

خانواده شود. برکت نیز در راستای همین کلمه و هممی

های فرامادی و گسترش و آن است که بیشتر به جنبه

 افزایش نامحسوس چیزی اشاره دارد. 

طبق گفته علمای لغت، برکت، افزایشی است که در 

اشتن، د معنای دوامشود، بلکه بهظاهر دیده و لمس نمی

طبق این مبنا، مبارک بودن  1پایداری و ماندگاری است.

و ریزش خیرات  2یمن بودنو برکت داشتن، یعنی خوش

  3ها در فضای زندگی.و خوبی

، از جمله عنوان یکى از مصادیق ذکر خدابهاذان نیز 

چیزهایی است که گفتن آن در خانه، سبب برکت یافتن 

                                                           
 .369، ص5، جِتاب العین.  1

 .386، ص8. همان، ج 2

 .68، ص5، جلسان العرب.  3
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شد معنوی اعضای خانه، برطرف شدن فقر و نداری و ر

هنگامى که فردى نزد امام صادق رو، شود. ازاینآن می

السالم از فقر و ندارى خود شکایت کرد، آن علیه

أَذِّنْ کُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ کَمَا »حضرت توصیه فرمود: 

یؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ؛ با شنیدن اذان، جمالت اذان را 

کن ]تا فقر از گوید تکرار طورکه مؤذّن مىهمان

  1«ات رخت بندد[.زندگى

گوید: هشام بن ابراهیم برایم نقل محمّد بن راشد می

شود، نزد دار نمیکرد که از بیماری خود و اینکه بچه

امام رضا علیه السالم شِکوه کرد. حضرت به او سفارش 

کرد در منزلش بانگ اذان سر دهد. هشام گفت: من این 

                                                           
 .295ص، 92، جبحار االنوار.  1
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کار را کردم و خداوند بیماری مرا برطرف ساخت و 

 به من عطا کرد. فرزندان بسیاری 

ام، پیوسته از بیماری من و خدمتکارانم و افراد خانواده

کرد. چون این بردیم و بیماری رهایمان نمیرنج می

مطلب را از هشام شنیدم، آن را به کار بستم و خداوند 

 1ام برطرف ساخت.را از من و خانواده هابیماری

 بسترساز تربیت معنوی کودکان. 4

ف مهم والدین، تالش برای تربیت معنوی یکی از وظای

و پرورش مذهبی کودکان است. اهمیت این مسئله 

های دینی، تربیت ای است که از منظر آموزهگونهبه

فرزند از همان انتخاب همسر پاک و شایسته، دوران 

                                                           
 .207، ح59، ص2، جتهذيب االحکاِب 33، ح308، ص3، جِاَی. 1
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گانه هفت ساله، بارداری و شیردهی آغاز و در مراحل سه

 1شود.نهایی و تکمیل می

 گاه که با عمل والدین وزی معنوی، آناین بسترسا

 ثریانزدیکان و همراه با محبت و رعایت شرایط باشد، 

 شگرف و ماندگار بر جای خواهد نهاد.

ها، در فرمایش امام نکته و قاعده مهم عمل به گفته

کُونُوا »گونه ترسیم شده است: صادق علیه السالم این

                                                           
پوذيري ِوودک را بوه ْوه     . رْول اِرِ صلی اهلل علیه وآله مراحول تربیوت   1

اَل وَلَد  َْیِّدٌ َْبععَ ِْنینَ وَعَبعدٌ َْبععَ ِْنینَ »دوره هفت ْاله ت سیم َرموده اْت: 

اول َرمانروا]ي والودين،، در هفوت   وَوَزيرٌ َْبععَ ِْنینَب  َرزند در هفت ْال 

ْال دوِ مطیوع ]و پیورو، و در هفوت ْوال ْووِ وزيور ]مسوئول و طورف         

، مکوارِ االخووالق ب 684، ص2، جْوفینِ البحووار )« مشوورت والودين، اْووت  

 (.115ص
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ونُوا دُعاةً بِاَلْسِنَتِکُمْ؛ با اعمال دُعاةَ النَّاسِ بِاَعْمالِکُمْ وَالتَکُ

  1«.خود مردم را دعوت کنید نه با زبانتان

 به قول ناصر خسرو قبادیانی:

 پندم چه دهی؟ نخست خود را

 ند بربَندـکم کمری ز پــــمح

 چون خود نکنی چنان که گویی

 ندــــند تو بُوَد دروغ و ترفـــپ

پدری که خود اهل اذان گفتن در منزل یا مسجد است و 

با فرارسیدن وقت نماز، با شور و اشتیاق در منزل اذان 

تواند الگویی عملی و جذاب برای فرزندان گوید، میمى

خود باشد. پدری هم که اهل اذان گفتن با صدای بلند 

تواند اذان را نیست یا امکان آن در منزل وجود ندارد، می

                                                           
 .278، ص2، جْفینِ البحارب 57، باب309، ص67، جبحار االنوار.  1
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ای آهسته بگوید یا آنکه فرزند را همراه خود به با صد

مسجد ببرد، تا هم صدای اذان بر گوش جانش بنشیند و 

تدریج در مسابقات اذان شرکت کند یا در هم خود به

  شمار مؤذنان و مکبران مسجد درآید.

درباره اوصاف پدر بزرگوارش  1بخشاهلل احسانآیت

گیری و کلنویسد: یکی از کسانی که در شچنین می

رشد شخصیت علمی و اخالقی من نقش مؤثر داشت، 

والد بزرگوارم بود. او یک مرد روستایی بود. تا حدودی 

خوبی سواد خواندن و نوشتن داشت. دعا و قرآن را به

ای بس وافر داشت. قرآن آموخته بود. به روحانیت عقیده

و زیارت عاشورا را در هر روز صبح با صدای جذاب و 

ها با اهل خانواده در خواند و مقید بود شبگیرا می

                                                           
 . نماينده ْابق ولی َ یه در اْتان گیالن. 1
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منزل، نماز جماعت بر پا کند و مرا با تشویق وادار 

  1ساخت که با صدای بلند و رسا هر شب اذان بگویم.

 سوم: آثار و برکات اجتماعی

 پس از بررسی اجمالی کارکردهای فردی و خانوادگی

ش نق واذان، اینک به کارکردهای فراوان آن در اجتماع 

 پردازیم.شگرف آن در فالح و صالح جامعه می

 فراخوان دینداری. 1

اذان، »ای به فرموده رهبر معظم انقالب امام خامنه

بدین معنا که هنگام نماز،  2؛«عالمت مسلمانى است

بهانه و فرصتی برای ابراز مسلمانی است و اذان، ندای 

                                                           
 .30-21، صخاطرات صادق نک: . 1

 .14/12/1370. بیانات در ديدار جمعِ از روحانیون در تاريخ  2
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ملکوتی و دلنوازی است که بر حنجره خداباوران 

 خواند.نشیند و ایشان را به تجدید ایمان فرامیمی

سوی کانون اذان، وسیله و رسانۀ جمعی برای دعوت به 

است؛ د، سفیر و دعوتگر به سمت خنور است و مؤذّن

المُؤَذِّنُ دَاعِی »که رسول خدا)ص( فرمود: گونههمان

  1«.اهللِ

قدر نهفته در آن اهمیت اذان با دقت در مفاهیم گران

شود؛ زیرا اذان، فریاد بیش از پیش آشکار می

آزادگی، پاسداشت دینداری، نماد خدادوستی خداخواهی،

از اندو اعالم خداپرستی است که در فضای جامعه طنین

شود. به همین سبب است که مخالفان، همواره بر می

کنند تا روح جامعه خاموشی این ندا تأکید و پافشاری می

                                                           
 .20912، ح685، ص 7، جِنز العمال. 1
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را از صدای خداپرستی محروم سازند و با ایجاد خفقان 

 پیشگی خود را استمرار بخشند. معنوی، راه ستم

هایی که به همین دلیل، در شهرها، روستاها و محله

ه های مسجد و نیز حنجرن از منارهصدای دلنواز اذا

مؤمنان در منزل و مسجد به گوش برسد و شمیم 

ر أثیمعنویت در فضای آن پراکنده باشد، این مسئله، ت

شگرفی بر محیط اجتماعی و نوع معاشرت و سبک 

 زندگی مردم آن خواهد گذاشت و همگان نهایت تالش

 به ادهرا در سالم نگهداشتن فکری و عقیدتی خود و خانو

ی از آثار منف دهند و با واکسینه کردن محیط،خرج می

 آن کاسته خواهد شد.
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  گسترش فضای معنوی. 2

وآله پس از علیهاهللصلىنخستین کار پیامبر اکرم 

هجرت، بناى مسجد بود. آن حضرت در اوایل هجرت، 

دو مسجد به دست مبارک خود در مدینه منوره، به 

 قبا بنا کرد. و مسجد هاى مسجد النبىنام

منزله مسجد جامع شهر مدینه بود و در آنجا مسجد پیامبر به

وآله برگزار علیهاهللصلى نماز جمعه به امامت رسول اکرم

زودى نُه مسجد شد، ولى غیر از این دو مکان مقدس، بهمى

هاى قبایل مختلف انصار، به یارى حضرت دیگر در محلّه

ته شد که در آنها با اذان بالل، وآله ساخعلیهاهللصلىرسول 

این سیره بدان معناست که  1گردید.نماز جماعت اقامه مى

ای باشد که گونههای اجتماعی حکومت دینی باید بهجلوه

                                                           
 .78-77، ص1، جالتراتیب االداريِ.  1
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مسجد در آن فراوان در دسترس مؤمنان قرار گیرد و با 

فرارسیدن وقت نماز، صدای اذان از آن به گوش جان 

را برای انجام فریضه الهی و خداپرستان برسد و آنها خود 

دیگر برکات و ثمرات، به خانه خدا و ضیافت الهی برسانند 

رسانی این باور مهم، میان، نقش اذان و اطالعکه دراین

رو، هر فرد باایمانی بسیار حیاتی و پررنگ است. ازاین

گویی، نقش اجتماعی تواند با سبقت جستن در اذانمی

و فراخوان مسلمانان به خویش را برای اصالح جامعه 

های الهی انجام دهد و بختی در پرتو آموزهرستگاری و نیک

 مشمول رحمت و مغفرت الهی گردد.

 الْمَلَائِکَۀَ إِذَا سَمِعَتِ أَنَ»فرماید: رسول خدا)ص( می

 مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالَتْ هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّۀِ مُحَمَّدٍ الْأَذَانَ

حَتَّى یَفْرُغُوا  بِتَوْحِیدِ اللَّهِ فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِأُمَّۀِ مُحَمَّدٍ
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اهل زمین  مِنْ تِلْکَ الصَّلَاة؛ هرگاه فرشتگان بانگ اذانِ

گویند: این ]صداها[، صدای امّت محمّد را بشنوند، می

بلند است و  است که به توحید خداوند ـ عزّ و جلّ ـ

د، تا زمانی که آن نماز را تمام کنند، برای امّت محمّ

 1«.طلبندپیوسته آمرزش می

روش بزرگان و مبلغان دین نیز بر چنین سنتی استوار 

اللّه شیخ غالمرضا فقیه خراسانى بود. درباره اذان آیت

هاى یزدى نقل شده است که ایشان زیاد به مسافرت

ر رفت و دتبلیغى به روستاها و جاهاى دور و نزدیک مى

کرد و براى این سفرها، در روستاهاى مسیر توقف مى

خواند. همه زندگى رفت و نماز جماعت مىمردم منبر مى

ایشان وقف براى تبلیغ و ترویج دین بود. نقل شده است 

                                                           
 .376، ص5، جوْائل الشیعِ. 1
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رفت، خودش اذان که وقتى به روستاهای اطراف یزد مى

مردم! شیخ غالمرضا »کرد: گفت و چنین اعالم مىمى

 1«.یایید نمازیزدى آمده؛ ب

 امر به معروف عملی. 3

ضرورت و بایستگی امر به معروف و نهی از منکر با 

های الهی و عمل و رفتار صحیح و برآمده از آموزه

وحیانی بر کسی پوشیده نیست. کسی که خود اهل 

هایش نیز اثرگذار عمل به موازین دینی باشد، گفته

سبب جذب  ها،خواهد بود. ضمن آنکه عامالن به دانسته

شوند که به دالیل مختلف، بر فطرت قلوب افرادی می

آالیش آنان غبار نشسته و کافی است اهل اولیه و بی

دلی پیدا شود تا با کنار زدن این غبارها، آنان را هشیار 

                                                           
 .23، صتنديس پارْايِ. 1
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 سازد.  

باره داستان جالبی از عالم الهی، آخوند مالعباس دراین

تربتی نقل شده است. یکی از محافظان فرزند آخوند 

کند: در ایام زمستان برای مالکاظم خراسانی نقل می

سرکشی به امالک آقا به نیشابور رفته بودیم. در مراجعه 

ای وسط خانهبه مشهد در راه برفگیر شدیم و در قهوه

خانه پناه م. غیر از ما جمعی دیگر نیز به قهوهراه ماندی

آورده بودند. شب فرارسید و چهار نفر از جوانان پولدار و 

خوشگذران مشهد ـ که چهار خانم هم همراه خود 

داشتند ـ با ماشینی آمدند و چون گرفتار برف و تاریکی 

خانه پناه آوردند. آمدن آنها در آن شده بودند، به قهوه

فی در میان کوهستان، بزم عیشی مجانی شب تاریک بر

های مشروب برای مسافران به وجود آورد. جوانان بطری
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ها را چیدند و زنان، بعضی به خوانندگی و و خوراکی

بعضی به رقص پرداختند. در گرماگرم این بساط، در 

خانه باز شد و مالعباس تربتی با سه چهار نفر که قهوه

مرکبشان االغ بود، از رفتند و از تربت به مشهد می

خانه پناه آوردند ناچاریِ برف و تاریکی شب، به این قهوه

و از صاحب آنجا اجازه خواستند به آنها جایی بدهد. او 

 هم گفت: سکّوی آن طرف خالی است. 

من با مشاهده این وضع هراسان شدم و با خود گفتم 

نکند از جانب حاج آخوند به اینها تعرضی بشود و از 

آنها به این مرد الهی اهانت شود. آماده دفاع از  جانب

حاج آخوند شدم، ولی دیدم ایشان وارد شد و گویا نه 

سوی آن سکّو شنود، بهبیند و نه چیزی میکسی را می

رفت و چون نماز مغرب و عشاء را نخوانده بود، از 
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چی قبله را پرسید و به نماز ایستاد و آن چهار نفر قهوه

ا کردند. یکی اذان گفت و حاج آخوند هم به وی اقتد

اقامه گفت و وارد نماز شدند. من هم فرصت را غنیمت 

دانستم و اقتدا کردم؛ چند نفر دیگر از مسافران هم از 

آن بزم عیش و نوش فاصله گرفتند و به نماز جماعت 

چی هم آمد و به نماز ایستاد. پیوستند. بعد از آن قهوه

ها اثری نبود، ها و خانمجوان وقتی از نماز فارغ شدیم از

بساط خود را جمع کردند و نفهمیدیم در آن شب برفی 

  1به کجا رفتند.

 پیشگیری از زیان . 4

مشغول شدن به روزمرگی، فضاهای مجازی و 

وگوهای بیهوده، های اجتماعی، گفتشبکه

                                                           
 . 128، صهاي َراموش شدهَضیلت.  1
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ور شدن در دادوستد و وآمدهای غیرضرور، غوطهرفت

ا انسان را چنان مشغول کند بستجارت و مانند آن، چه

که برای کسب موفقیت و تثبیت موقعیت اجتماعی یا 

کامیابی در به دست آوردن سود بیشتر، حالل و حرام 

های شیطانی با بزک الهی را نادیده بگیرد و وسوسه

کاری و مانند آن، او هایی چون دروغ، پنهانکردن آفت

 را فریفته سازد. 

خوش اذان، بیدارباش  فرارسیدن وقت نماز و صدای

الهی برای بازگشت به مسیرخداخواهی و منحرف نشدن 

از جاده بایدها و نبایدهای پروردگار است که سبب 

شود از خسران و زیان حقیقی جلوگیری کند. چه می

زیباست اینکه انسان، خود منادی پروردگار در این مهم 

غفلت گویی، دیگران را از این باشد و با پیشتازی در اذان
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برهاند و بندگان الهی را به آغوش مهر و مغفرت خداوند 

متعال بازگرداند و بازار آخرت آنان را پررونق گرداند؛ 

بازار »در روایات، از مسجد با عنوان  کهگونههمان

که بازار، محل خرید و یاد شده است؛ یعنی چنان« آخرت

فروش کاالهای دنیوی است، آنجا نیز محل کسب امور 

ی و نیز اسبابی است که در سرای آخرت به کار معنو

فرماید: وآله میعلیهاهللصلیآید. رسول اکرم می

الْمَسَاجِدُ سُوقٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ قِرَاهَا الْمَغْفِرَةُ وَ »

تُحْفَتُهَا الْجَنَّۀُ؛ مساجد، بازاری از بازارهای آخرت است. 

 1«.استپذیرایی آن، آمرزش و هدیۀ آن بهشت 

 

  

                                                           
 .139شیخ طوْی، ص امالی.  1
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 ازیورسبرخی کارها در پرتو همراهی خرد و اندیشه و بار

های ذهنی، رضایتمندی و همراهی دل را به دانسته

از  ذاناسازد. آورد و انگیزه انجام آن را مهیا میدنبال می

لی جمله کارهایی است که نیازمند همراهی قلب و همد

ز ااحساس است که این مهم با آگاهی زبان با عقل و 

 گویی، مقام شامخدستاوردها و برکات فراوان اذان

دست به های متعدد مادی و معنویگویان و پاداشاذان

و  یژهآید. در این فصل به برخی از فضایل ممتاز و ومی

به  کنیم تا همگاننیز جایگاه واالی مؤذّنان اشاره می

 به های درونی و معنویهفراخور امکان خود، با انگیز

انجام این مهم بپردازند و در گسترش گلبانگ 

 خداخواهی سهیم شوند.
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 عظمت و قداست اذان

 ،1به فرموده پیامبر اعظم)ص( اذان با قداستی آسمانی

که با  2ای از سوی پروردگار متعال استتحفه و هدیه

نورانیت خود، بسترساز آرامش جان و دل مؤمنان و 

 3شود.خداباوران می

قدر بر این باور، اهل ایمان وظیفه دارند این ندای گران

های را که نمایانگر عظمت دین و بازتاب زیبای آموزه

                                                           
إنَّ أهلَ السَّوماءِ ال يَسومَعونَ شَویئا مِون أهولِ ا َرَِ إلَوا       »پیامبر خدا)ص(:  .1

       ِ  «شونوند ا َذانَب اهل آْومان از اهول زموین جوز ]بانوا، اذان، نیوز  نمو

 (.82، ص1، جمیزان الحکمهب 63، صَرهنگامه اذانبرگرَته از: )

 .9، ص2، جخصال 2.

برخیوز ا  بوالل] ]اذان بگوو، و بوه واْوطه نمواز، موا را        »پیامبر خدا)ص(: . 3

 (.   4986، ح297، ص4، جداودْنن ابِ« )آْوده و شادمان گردان
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و از  1الهی است، با صدای بلند به گوش همگان برسانند

مند شوند که به فرموده گویی بهرهشمار اذانبرکات بی

ذانِ لَو عَلِمَ النّاسُ ما فِی األَ» خاتم رسوالن)ص(:

دانستند چه ]فضیلتى[ در اذان لَتَحارّوهُ؛ اگر مردم مى

و  2«جنگیدندهست، بر سر اذان گفتن با یکدیگر مى

سه چیز است که اگر مردم فضیلت و آثار آن را »فرمود: 

دانستند، به دلیل حریص بودن به خیر و برکتى که مى

                                                           
ا  بالل] باال  ديوار برو و صدايت را به اذان بلنود ِونب   ». پیامبر خدا)ص(: 1

زيرا خداوند باد  را برا  اذان گماشوته اْوت ِوه آن را بوه آْومان بورد و       

ِ َرشتگان هرگ گوينود: ايون ]صوداها،،    اه بانا اذانِ اهل زمین را بشنوند، مو

« اْت ِه به توحیود خداونود عزوجول بلنود اْوت      )ص(صدا  امت محمد

 . (206، ح58، ص2، جتهذيب االحکاِب 31، ح307، ص3، جِاَِ)

 . 6، ح254، ص1، جالمصنُّف. 2
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شدند: اذان نماز، شتاب در آنهاست، به قرعه متوسل مى

 1«.نماز جماعت و نماز در صف اولبه 

گویی چنان است که انسان را در شمار فضیلت اذان

و هنگام نماز، دو صف از  2دهدبهشتیان قرار می

 3کنند.فرشتگان او را همراهی می

منزلت اذان گفتن چنان است که اشیا و جمادات نیز با او 

و با تقویت  5شوندو دعاهایش مستجاب می 4همنوا

                                                           
 .43235، ح814، ص15، جِنز العمّال.  1

گفت: مرا عملِ بیاموز ِه با به ِوار بسوتن آن،    . مرد  خدمت پیامبر آمد و 2

مؤذُّنِ قومت باش تا به واْطه ]اذانِ، تو نمازشان را بوه  »بهشتی شوِ. َرمود: 

 (.11348، ح47، ص54، جتاريخ دمشق)« جماعت بخوانند

هرگواه اذان و اقاموه بگوويِ، پشوت ْورت دو      ». اماِ صادق علیه السوالِ:   3

 (.8، ح303، ص3، جِاَِ)« تندايسصف از َرشتگان به نماز مِ

 .419، ص10، جتفسیر مجمع البیان.  4

 .271، صمکارِ االخالق.  5
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خواهی، شیطان فراری و معنویت خداباوریروحیه 

  1گردد.می

 گویاناذانهای مقام

ای واال، ارجمند و گونهمؤذنان در دنیا و آخرت به مقام

سنگ است که در فرهنگ دینی و سخنان گران

انگیز به کار رفته و از پیشوایان، تعابیری دلنشین و شوق

 ،3سرفرازان قیامت 2ترین بندگان،عنوان محبوبمؤذنان با 

                                                           
ْورعت پوا بوه َورار     هرگاه مؤذُّن اذان بگويد، شیطان به»: . پیامبر خدا)ص( 1

 (.691، ص7، جِنز العمال)« گذاردمِ

ترين بندگان نوزد خداونود،   خورِ ِه محبوبْوگند مِ»پیامبر خدا)ص(: .  2

 . (683، ص7، جِنز العمال)« مؤذُّنان هستند

راد در روز قیامت، اذان»اماِ صادق علیه السالِ: .  3 رازترين َا « گويوان هسوتند  ْرَا

 (.19، صثواب االعمال)
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 ، امین2، از ارکان دینداری1سفیر و نماینده خداوند

 و... یاد شده است.4خداوندمورد عنایت ویژه  ،3مؤمنان

 گویاناذانهای پاداش

ر های بسیاری در متون دینی ذکبرای مؤذنان پاداش

شده است که آگاهی از آنها، هر مؤمنی را برای 

کند و مشتاق می ها ترغیبمندی از این پاداشبهره

های اذان و شتاب گرفتن برای فرارسیدن لحظه

 گرداند. اندازی ندای ملکوت میطنین

                                                           
ْووفیر و دعوووتگر بووه ْوومت   ،الم ووؤَذُنُ دَاعِووی اهللِب مووؤذُّن»: پیووامبر خوودا)ص(. 1

تخد  (.20912، ح685، ص7، جِنز العمال)« ْا

 . 20913، ح685همان، ص .2

 .905، ح292، ص1، جمن ال يحضره الف یه. 3

دْت)لطف و عنايت( خدا  مهربان، بواال  ْور موؤذُّن    »پیامبر خدا)ص(:  .4

 (.1987، ح281، ص2، جالمعجم االوْط)« اْت
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های دینی، دریافت پاداش مشابه تمام با توجه به آموزه

پاداش دریافت  2پاک شدن از گناهان، 1نمازگزاران،

و مشمول  4برای اوخواهی فرشتگان آمرزش 3شهید،

از جمله دستاوردهای  5دعای پیامبر اعظم)ص( شدن

 گویان است. اذان

کند و گویی، مؤذنان را به نوعی بیمه میهمچنین اذان

-درباره آینده معنوی و دنیای پس از مرگ، مصونیت می

گرداند که از ای برخوردار میبخشد و از امتیازهای ویژه

                                                           
 .2، ح104، ص84، جبحار االنوار.  1

روي ايموان و   از را ِسی ِه براي خودا اذان يوک نمواز   ». پیامبر خدا)ص(: 2

 (.  124)همان، ص« بخشداش را میاخالص بگويد، خداوند گناهان گذشته

 .130همان، ص.  3

 . همان. 4

و اين جمله را ْوه بوار َرموود    « خدايا] مؤذُّنان را بیامرز». پیامبر خدا)ص(:  5

 (.4080ح، 22ص 4، جمستدرک الوْائل)



 90                                                    خواندصدایی تو را می

 2شدن،بهشتی  1ایمنی در قبر،توان به جمله آنها می

اشاره  5خوبانهمنشین  و 4مقام شفاعت 3آخرتی، آرامش

 کرد.

  

                                                           
 .10، ح6، ص8، جبحار االنوار. 1

 .1126، ح283، ص2، جتهذيب االحکاِ َی شرح الم نعه. 2

 .21، ص4، جمستدرک الوْائل. 3

ِسی ِه براي رضاي خدا و بوا نیّوت خواله بوه مودت      ». پیامبر خدا)ص(: 4

دارنود و  يک ْال اذان بگويد، َرداي قیامت او را ِنار درب بهشت نگه موی 

 )همان(.« خواهد شفاعت ِنگويند: هرِس را ِه دلت میمیبه او 

مؤذنان امت من در قیامت با پیامبران، صودّي ان، شوهیدان   »پیامبر خدا)ص(: . 5

 (.279، ح261صدوق، ص امالی) «شوندو صالحان محشور می






















