
 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 چشم بیدار علی

 اشاره
د و داری در اساالم و تاأثیر آن بار رشا زناده با توجه به جایگاه واالی عبادت و شب

آنایم تاا پاس از بیاان مباالبی پیراماون اهمیات  بار هدر ایان مقالا ،سازندگی انسان
را بااا تأکیااد باار  هااایی از عبااادات امیرالمااؤمنین علاای داری، گوشااه زنااده شااب
 ههای ایشان بازگو کنیم تاا از یا  ساو در ساالگرد شاهادت آن اساو داری زنده  شب

ود، از سوی دیگر در ایان عصار بدیل آن حضرت یادآوری ش  بیفضیلت خوبان، این 
هیاهوی غفلت و دوری از خدا و رقابت بر سار دنیاا، تلنگاری بارای هشایاری و  پر

 بندگی و خلوت با پروردگار باشد. ،توجه هر چه بیشتر ما به سوی عبادت

 و  امیرالمؤمنین های پیامبر اکرم داری زنده . قرآن و شب1
دوم شب با نماز شب، تالوت قرآن،  هر نیمیعنی عبادت د ،داری زنده پرداختن به شب

فرصتی بسیار مغتنم برای خلوت با معباود و  ،دعا و مناجات، ذکر و سجده و استغفار
 پیوستن به اوست:
 گفددتی حددر ز  بآو  ددرا شددحم بدد  بدد د  ددم

 

 
 خه     ر که ود ق  دو بده د هد ف خردویدرا     

 

 د  ا   ح و     ب کاير گ ی  قصود دشد  
 

 
 1بو کده بد  د دردب ريویدرا     بوش  مبر ا بد  و  
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و   انسای دیریناه داشاته ،بر این اساآ مردان خدا با راز و نیاز شبانه و خلوت ساحر
و   طلبیاده های معنوی و مادی خود را در آن حاالت ملکوتی از پروردگاار می حاجت

 گوید: چنانکه حافظ می و هم ؛اند جسته به او تقرب می
 حدد نر  ددم گدد ی شددت د  کدده خددرد ددد بدده 

 

 

 1دآ   نددا د دد ا  ددب و و بد شددحما بددود     
 

خباب برخای از است که داری  زنده اهمیت شببیانگر  ،در قرآن کریمآیات متعددی 
است. خداوند متعال از همان آغااز ناگول وحای بار پیاامبر  به پیامبر اکرمنیگ آنها 
ل»ایشان را با خباب  ،اکرم مِّ زَّ َهااْلمو باه قیاام و « خاود پیچیاده! ای جامه به» 2:«یاَأیُّ

مسائله گویاای دهد کاه ایان  فرمان می ،احیای نیمی از شب با عبادت و تالوت قرآن
در ادای امار بسایار  دهد موفقیات پیاامبر و نشان میاست داری  زنده اهمیت شب

منوط به ارتباط مستمر و مستحکم شابانه باا خداوناد باوده  ،سنگین و خبیر رسالت
اد  شارط رسایدن پیاامبر اکارمآیاه دیگاری، است. در  باه مقاام محماود را ت هجا
ْدِبِهناِفَلًةَلَكَعسـی: »داری  بخشی از شب بیان کرده است زنده )شب ْیِلَفَتَهجَّ َأْنَوِمَناللَّ

وداً َكَمقامًاَمْحمو  ،شده که بار طباق تفاسایر  یعنی مقام ستایش ،مقام محمود 3«.َیْبَعَ َكَربُّ
باالترین مقام قابل تصور برای بشر است. این آیه نیاگ باه و  4ت امتهمان مقام شفاع

دهاد انساان باا  چارا کاه نشاان مای ؛داری بس است زنده تنهایی در بیان اهمیت شب
تواناد دسات  رساد کاه مای بلکه به مقاامی مای ؛یابد تنها نجات می  داری نه زنده شب

 دیگران را نیگ بگیرد و در نجات آنان واسبه شود.
ایمان آورد و در کناار آن  که پیش از همه به پیامبر اکرمگونه  انهم لمؤمنینامیرا

حضرت به نماز ایستاد، پیش از همه و از همان ایام نوجاوانی نیاگ باه نمااز شاب و 
ات نخساتین یمگمل که ی  سال بعد از آ هپایانی سور هداری برخاست. در آی زنده شب
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باه  ،ای از اصاحاب و طایفاه یامبر اکرماین حقیقت آمده است که پ ،1آن نازل شده
پوشااندند  عمل می هجام ،اوامر خداوند در آیات نخستین آن سوره مبنی بر قیام شبانه

 و بخش قابل توجهی از شب را ا که به طور متوسط نیمی از آن بود ا به عباادت بار
َأْدنی»خاستند:  می ومو َكَتقو َأنَّ َكَیْعَلمو َربَّ لو َِإنَّ ـِذیَنِمْنثو ِمـَنالَّ َوطاِئَتـة  َ ـهو لو َوثو ْیِلَوِنْصـَتهو يِاللَّ
نگدیا  باه دو  ،نادا  ای از کسانی که باا تو داند که تو و طایفه پروردگارت می» 2:«َمَعَك

سؤال این است که ایان طایفاه   حال .«خیگید می سوم و نصف و ی  سوم شب را بر
داری  زنده که در شاببل ؛اند ایمان آورده برتنها به پیام  نه ،که از همان ابتدای مبعث
اند؟ طبیعی است که چون این واقعه   چه کسانی بوده ،اند کرده هم با ایشان همراهی می
 ،گاردد مای علنی آن حضرت بااز و ایام دعوت سّری و غیر به ابتدای بعثت پیامبر

ایان طایفاه باه  عبااآ شمار باشد. در گگارشی از ابن تعداد این طایفه نیگ باید انگشت
عبااآ چناین آماده اسات:  و در خبار دیگار از ابان 3اند و ابوذر تفسیر شده علی
نماز گگارد و نخستین کسی که با او به نماز شاب  خدا نخستین کسی که با رسول»

 4.«بود علی ،برخاست
ناساپاآ، در وصاف انساان شاکرگگار و داناا    قرآن کریم پس از بیاان حاال انساان

ـهِ»فرماید:  می ـواَرْحَمـَةَربِّ َوَیْرجو ََ اآلِْفـَر ْیِلساِجدًاَوقاِئمًاَیْحَذرو آناَءاللَّ َوقاِنت  ْنهو ا یا]آ 5:َأمَّ
از  ؛ام، فرمانبردار استیه در طول شب با حال سجده و قکا آنی[  سی بهتر استکن یچن

مااراد از  امااام باااقر .«د دارد؟یااترسااد و بااه رحماات پروردگااارش ام آخاارت ماای
 0ت.در این آیه، نماز شب دانسته اساو قیام را  هانبرداری در ساعات شب یا سجدفرم

ناازل شاده  ایان آیاه در شاأن امیرالماؤمنین علای»  :آمده استدر تفسیر قمی نیگ 
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 1.«است

 های زندانِی خاک! . ناله۲

ف ب کال ی که از شیفتگان و ارادتمندان امیرالمؤمنین این توفیق را یافات کاه  ،بود ن و 
شبی در نگد آن حضرت بماند و حکایت آن شب امام را برای دیگران گاگارش کناد. 

 گوید:  باره می این وی در
و هار از  2خواناد پس همه شب را نماز می .ماندم شبی نگد امیرالمؤمنین علی

نگریست و قارآن  شد و به آسمان می چند گاهی ]از خانه یا اتاق خود[ خارج می
خاوابی یاا بیادار؟! گفاتم:  !شب به من گفت: ای نوفخواند. پس از آرامش  می

ْنَيا َو » م. فرمود:بین منین! با چشم شما را میؤبیدارم یا امیرالم اِهِديَن ِفلي اللدُّ ََّ وَبى ِلل ط 
َراَبَها ِفَراشًا َو َماَءَهلا ِط  وا اْْلَْ َ  ِبَساطًا َو ت  َخذ  ِذيَن اتَّ وَلِئَك الَّ

 
اِيِبيَن ِفي اآلِْخَرِة أ لْرآَن الرَّ يبلًا َو اْلق 

َيَم  ْنَيا َتْقِريضًا َعَللى ِمْنَهلاِج ِعيَسلى اْبلِن َملْر وا ِمَن الدُّ  ِ رِّ َعاَء ِشَعا ًا َو ق  ای » 3:«ِدَثا ًا َو الدُّ
 .نوف! خوشا به حال کسانی که دل از این دنیا گسساتند و باه آخارت دل بساتند

بساتر خاود و آباش را آنان کسانی هستند که زمین را زیرانداز خود و خاکش را 
زیارین خاود  هرویین خود و دعا را جاما هشربت خوشگوار خود و قرآن را جام

 .«اند از دنیا بریده شده عیسی بن مریم هاند و به شیو قرار داده

انسان را از توجه به آخرت و انس با عباادت پروردگاار و که آنچه بنا بر این روایت، 
های زودگاذر آن اسات. ایان  ستگی باه دنیاا و لاذتدلب ،دارد نیاز شبانه باز می و راز

در روایاات دیگار هام  های امیرالمؤمنین داری زنده حقیقت به همراه گگارش شب
ل   ؛بازگو شده است ش  ة ن ه  ر  م  ار بن ض  ر 

یکی از شیفتگان آن حضرت باود  یبرای مثال ض 
کان. ضارار که روزی بر معاویه وارد شد. معاویه به او گفت: علی را برایم توصایف 

خاود پافشااری کارد.  هولی معاویه بر خواست ،تقاضا کرد او را از این کار معاف بدارد
و هیبات  پیرایگای امیرالماؤمنین ض رار ابتدا مقداری از صامیمیت و محبات و بای
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اما معاویه به این مقدار راضی نشد و گفات: او را  ؛ایشان سخن گفت و خاموش شد
 وباره گفت:بیشتر برایم توصیف کن. ضرار د

َقادِ  َهاِد َقِليَل الرُّ ِه َطِويَل السَّ ه  َعِلّيًا َكاَن َو اللَّ ْيِل َ َ ِحَم اللَّ ِه آَناَء اللَّ و ِكَتاَأ اللَّ هلا ِ   َيْتل  ْطلراَف النَّ
َ
 َو أ

وء  ِإَلْيِه ِبَعْبَرِتِه  ْهَجِتِه َو َيب  ِه ِبم  ود  ِللَّ خادا علای را رحمات کناد! باه خادا قسام  ...:َو َيج 
کتااب خادا را در لحظاات شاب و ، اش طوالنی و خاوابش انادک باود بیداری
کارد و باا  و خاون دلاش را در راه خادا نثاار مای کرد های روز تالوت می کناره

 گشت.  می اشکش به سوی او باز

 سپس در ادامه گفت:
ماناد و[ خاود را از ماا پوشایده  هایش نمی چون پادشاهان عال م در سراپرده ]هم 

کاارد و باارای خااود[  هااا ]ی  پااول[ را از مااا ]پنهااان نماای و همیااانداشاات  نماای
به دنبال تکیه به چیگهاای نارم نباود و چیگهاای زبار و سافت را  ،اندوخت نمی

 در ،دیدی هنگامی که در محارابش ایساتاده باود شمرد. کاش او را می خشن نمی
او  ،ناداش را افکنده بود و ستارگانش پنهان شاده بود تاریکی هکه شب پرد  حالی

لَل »محاسنش را به دست گرفته باود و  لِليِم   َيَتَمْلَملل  َتَمْلم  يِن   السَّ َِ َكلاَء اْلَجل : «َو َيْبِكلي ب 
شاخس انادوهگین  هپیچیاد و بساان گریا ای باه خاود مای چون مارگگیاده هم»
َِ َهْيَهلاَ  هَ » گفت: و می« گریست می ْق ْم ِإَليَّ َتَُّلوَّ

َ
َِ أ ِْ ْنَيا ِإَليَّ َتَعرَّ َا َحاَجلَة َ ْيَهلاَ  َيا د 

لوَنةِ   ُّ اِد َو خ  ََّ ِة الل َفِر َو ِقلَّ ْعِد السَّ مَّ َواوو َواوو ِلب  ِك َثََلثًا َا َ ْجَعَة ِلي َعَلْيِك ث  َبْنت 
َ
يلِق  ِلي ِفيِك أ ِر ََّ  :«ال

مارا باه  ای؟! هیهات! هیهات! ای یا مشتاق من شده آیا متعرض من شده !ای دنیا»
وای! وای! از  ام و بازگشتی بار تاو نادارم. طالقه کرده تو را سه ؛تو نیازی نیست

معاویاه گریسات و گفات: ضارار باس  .«درازی  سفر و کمی  توشه و سختی  راه
 1چنین بود. خدا ابوالحسن را رحمت کند. است. به خدا سوگند! علی این

قرآن و گفتگاو باا دنیاا و تارآ از  هداری طوالنی، تالوت شبان زنده خوابی و شب کم
یب آن، از اموری است که در این روایت به روشنی بازگو شاده اسات و کسای را فر

باه گوناه   به او رو کرده باشاد و او این چنین اینهای آن  سراغ نداریم که دنیا و زینت
اش کوچا  شامارد.  هاای فریبناده هاا و لاذت زیبایی ۀآنها پشت کند و دنیا را با هم
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چنان با پروردگار خاود اناس و  اعتنا باشد که آن بیچنین به دنیا  تواند  طبیعتاً کسی می
 نیاز شبانه داشته باشد. و راز
  اددم  ن  دديم خددردم  دد    ددم    

 

 د فتدم دد ددته بدد  د ددا دل  ددب  
 

  ددب آ دشددمدب  اددم  گدد   دشدد    
 

 دل  ب  حدمم شدما دا دشد       
 

 دشدد      دد    اددم   ددب  دد فته
 

   ددق دآ ددم  ه و ددن چ ددن  
 

 بدد یم کدده بدده قصددم دندد      قاتدده
 

 آیددردیم خدد   هشددم د ددر ی  دد 
 

 بدد با کدده چددو  ددن  بيددردب   د دد 
 

 گم ددر آدب ن دد یر آ ب و  ددم  ددم 
 

 دبد  ددرا کدده چددو  ددب بز دد  ر  
 

 دب و د ددودب بدده آیزدد ب   ددر    
 

 گدددوش  کانددد تم چدددو د ب  و ددد  
 

  سجر کونه   دوآش  در وش   
 

  نددد ق  ددد  ن  هنجدددم تددد  شدددي 
 

 1چ ی  بيردب  ادم خفتده یي ند     
 

 پذیرنا خستگی عابد. 3

 ،ناپذیر بود که در راه عشق معباود مجاهدی نستوه و عابدی خستگی ،امیرالمؤمنین
ای از مجاهادت و  ذره ،ها را به جاان خریاد و در راه بنادگی او ها و سختی رنج ههم

عبادت امام  هالبالغه ا دربار الحدید معتگلی  ا شارح نهج ابی  تالش فروگذار نکرد. ابن
 گوید:  می

آورد. مردم نماز شب و  دم بود و بیش از همه نماز و روزه به جا میعابدترین مر
را و برخاستن بارای نافلاه ]شاب[ را از او آموختناد. چاه گماان  مالزمت بر او

بری به مردی که محافظت بر ذکر خدایش به حدی بود که در لیلة الهریار در  می
 حاالی در ؛خواندبرایش پوستینی پهن کردند و بر آن نماز  ،میان دو صف کارزار

گذشت و از آن  افتاد و چپ و راست از کنار گوشش می رویش می هکه تیرها روب 
برنخاست. گمان تو چیست به مردی که  ،اش فارغ نشد هراسید و تا از وظیفه نمی

 2 زانوی شتر بود. هچون پین هم ،اش به سبب طول سجده پیشانی

ای  تنها با عبادت و مناجاات میاناه  هکسانی بودند که ن ،در همان زمان امیرالمؤمنین
                                                           

1. https://hawzah.net/fa/goharenab/View/16303 
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کردناد. زماانی اشاعث بان  بلکه حتی دیگران را هم بر این کار سرزنش می ؛نداشتند
قیس، آن منافق کوردل بر او وارد شد و آن حضرت را در حال نماز یافت. باا تعجاب 

کناد؟!  وقفه تالش مای آلود پرسید: آیا هم در شب و هم در روز بی و با زبانی سرزنش
 آن اشاعاری زیباا خواناد کاه مضامون ،از نماز فارغ شاد پس چون امیرالمؤمنین

باه کامیاابی و پیاروزی رسایدن سفارش به صبر و عاقبت خوش صبر بود که هماان 
 1است.

پیوسته به یاد خدا و مدح و ثنای او مترنم بود و هیچ چیاگ او را  زبان امیرالمؤمنین
 اماام صاادق .داشات تایش او بااز نمایکران پروردگار و س های بی از شکر نعمت

  اَن ك»فرمود: 
َ
. «الحمادّله باود بیشاترین کاالم علای» 2«:ّللهلِ د  ْم َج لْ اَ  ىوّ علل َلم  َكل ر  ثَ كْ أ
جایگااه خاصای  ،هم در درون خانه و هم در بیرون خاناه و مساجد امیرالمؤمنین

صاال  قارار اش را عبادتگااه )م های خاناه یکی از اتاق ،برای عبادت داشت و در منگل
چاون پیاامبر  آن حضارت هام 3ایساتاد. داده بود و در آخر شب در آنجا به نمااز مای

القاعده برای عباادات  که علی 4در مسجد جایگاه خاصی برای عبادت داشت اکرم
چون اعتکاف و نماز شب و جاگ آن در آنجاا باا خادای خاود خلاوت  هم یمستحب
 کرد. می

 گوید:  عروة بن زبیر می
نشسته بودیم که اعمال اهل بدر و بیعت رضاوان را یااد  خدا ولدر مسجد رس

دا ]از صحاب ر  َقللِّ اْلَقلْوِم َملاًا َو »[ گفات: خادا رساول هکردیم. ابود 
َ
ْم ِبَ ك  ْخِبلر 

 
 َا أ

َ
أ

                                                           
بر اندوه حرکت در وقات ساحر و »اشعار:  ه. ترجم553-555ص ؛تذکرة الخواص سبط بن جوزی؛ .1

صبر کن. عاجگ مشو و طلب آن تو را ملاول نساازد کاه  ،ان  حاجت در بامدادچون صاحب برای رفتن هم
ای دارد.  سرانجام پسندیده ،بین عجگ و آزردگی است. من دیدم و در ایام تجربه است که صبر هالکت ما

مگر اینکه به پیاروزی نائال  ،صبر را بر تن بپوشد هکم است کسی که به امید چیگی جدیت کند و جام
 .«شود می
 .307، ص2 ج ؛الریاض النضرة ی؛؛ محب الدین طبر339، ص5 ج ؛جواهر المبالب. دمشقی باعونی؛ 2
، 3 ج ؛المحاسانبرقای؛ احماد بان محماد ؛ 535ص ؛قارب اإلسانادحمیری؛ عبداّله بن جعفر . ر.ک: 3
 .353ص
 .503ص ؛ذخائر العقبی ی؛الدین طبر . محب4
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ِهْم اْجِتَهادًا ِفي اْلِعَباَدةِ  َشدِّ
َ
ْكَثِرِهْم َوَ عًا َو أ

َ
نم خبر ک آیا شما را از کسی از این قوم با»: «أ

 «تارین کوشاش در عباادت را داشات؟ که کمترین مال و بیشترین ورع و سخت

ای از اهل آن مجلس ]که حّب  . عده«طالب علی بن ابی»گفتند: او کیست؟ گفت: 

علی را در دل نداشتند[ با شنیدن این سخن ]چهره در هم کشایدند و[ از او روی 

ی   سخنی بر زبان راندی که  1م ر!برگرداندند. مردی از انصار نیگ به او گفت: ای ُعو 

ردا گفت: ای قوم! من آنچه را خود دیده  ،ام احدی با تو در آن موافقت نکرد. ابود 

بگوید. سپس داستانی از مناجاات و  ،گویم و هر ی  از شما هم آنچه را دیده می

کند که خود شاهد آن بوده است. پاس از  را بازگو می امیرالمؤمنین هشبان هگری

از اصاحاب  یا ن حاالی را بارای هایچ یبه خدا سوگند مان چنا»ید: گو آن می

 2«. دمیند امبریپ

 گرایی جامعه  اسالمینگرانی از واپس. 4

جمات شاده  از جمله عابدان خداترسی بود که در اطراف پیاامبر ،امیرالمؤمنین
گذراندند و وجودشان از خاوف و خشایت  بودند و شبانگاهان را به سجده و قیام می

نماز صبح را باه  امیرالمؤمنین»فرمود:  العابدین  لبریگ بود. امام زین ،ت حقحضر
نیگه باال آمد ]یعنای  ی  سر هجا آورد و در جای خود نشسته بود تا خورشید به انداز

 گاه به مردم رو کرد و فرمود: ی  سر نیگه بر دیوار مسجد افتاد[. آن هآفتاب به انداز

ْدَ كْ 
َ
ِه َلَقْد أ ْقَواماً َو اللَّ

َ
َ  أ

دًا َو ِقياماً »  جَّ ِهْم س  وَن ِلَربِّ َكلِبِهْم  3«َيِبيت  وَن َبْيَن ِجَباِهِهْم َو    َخاِلف  َكلََن  ي 
اِ  ِفي آَذاِنِهْم  ِفير  النَّ َجر   َِ وا َكَما َيِميد  الَُّّ ْم َماد  ه  ِعْنَده  ِكَر اللَّ وا َيلاِفِليَن  ِإَذا ذ  َما اْلَقلْوم  َبلات  نَّ

َ
: باه َكَ

اقوامی را درک کردم که شبانگاهان را برای پروردگارشاان در حاال  ،سوگند خدا
هاا و زانوهایشاان را پیااپی بار زماین  کردناد. پیشاانی سجده و قیام ساپری مای

هایشان بود. هنگامی که خدا نگدشاان  آتش در گوش هگویا صدای نعر ؛نهادند می

                                                           

 خدا رسول هق  از صحاب 23ر بن مال  انصاری )م لقب ابودردا بوده است. ابودردا عویم ،. عویمر1

 بوده است.

 .79-77؛ صیاألمال ؛شیخ طوسی .2
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یدند. ]اماا اماروز[ لرز درخت ]با وزش باد[ می هچون لرزش شاخ هم ،شد یاد می
 کنند. گویا این قوم شب را در غفلت سپری می

 در پایان فرمود:  امام سجاد
ِبَض » ى ق  اِحكًا َحتَّ َِ يَ  ِِ مَّ َقاَم َفَما    از جای برخاست و تاا  گاه امیرالمؤمنین آن» 1«:ث 

 .«هنگام قبض روح، کسی ایشان را خندان ندید

قادم  خداترآ بوده که در ایان راه ثابات سرآمد آن جمت ،بدون ش  امیرالمؤمنین
تدریج با شهادت یا مر  طبیعی به دیدار معبود شتافته بودند.   آنان به همانده بود و بقی
از این بود که چرا  ،آن امام راستین در واپسین روزهای حیات مبارکش هاندوه و شکو

گرایای  پاسچنین دچار وا این ،و غصب خالفت اسالمی پس از پیامبر اکرم هجامع
، در میاان و انحباط شده است که پس از گذشت دو سه دهاه از رحلات پیاامبر

 ،شاود و غفلات از یااد خادا های خداترسی یافت نمای چنان جمت مسلمانان دیگر آن
در  به حدی که حتی نفس مسیحایی امیرالمؤمنین ؛رایج در جامعه شده است هسک

مسالمانان را  ههای خفتا ست وجدانمدت نه چندان طوالنی  خالفت خویش نیگ نتوان
 برگرداند.  اسالمی را به همان دوران پیامبر هبیدار کند و جامع

صادر  هامروز ما نیگ وضعیت مشاابهی باا جامعا همتأسفانه باید اعتراف کنیم که جامع
جوانان خداترآ و جهادگر به وفاور یافات  ،چرا که در نسل اول انقالب ؛اسالم دارد

هاای بعادی  فانه پس از گذشت ی  دهه از انقالب، در میان نسلولی متأس ؛شدند می
هاای  هاا و تجماالت و لاذت برق و  خداترسی و ایمان و تقوا، جای خود را به زرق
 هرایاج در جامعا هساک ،های زودگذر آن زودگذر دنیا داد و حرص بر دنیا و خواسته

 امروز شد.
ش  اماروز  بود. بی میرالمؤمنینهای ا داری زنده ها و شب هایی از عبادت اینها گوشه
بهترین الگوی زندگی و بندگی برای هار  امیرالمؤمنین ،چون هر زمان دیگر نیگ هم

خواهند از قید بندگی دنیاا آزاد و رهاا باشاند و  یعنی کسانی که می ؛انسان آزاده است
 جگ به معبود حقیقی خویش دل نبندند.
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