
 موضوع: معنای قیام 
 بالله من الشیطان الرجیم  اعوذ

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین  

 ءو من ذریتی ربنا و تقبل دعا ة ی مقیم الصالنرب اجعل
 ا    ة  بیر ک  ها ل  ن  إ و  : لذا فرمود  ؛پیرامون نماز به اینجا رسید که اقامه ی نماز کار آسانی نیست ما بحث

 
لی   ع  ّل

اول باید خودش را اقامه کند، اول باید خود قیام   ،برای اینکه شخص بتواند به مقام اقامه ی نماز برسد ؛ الخاشعین 
  تا انسان بر   ...؛خیزند که نماز را اقامه کند می  که بر  زمانی ،ة ال الص  ی  ل  ذا قاموا ا  إکه   است لذا تعبیر قرآن این ؛کند

 . تواند نماز را اقامه کند  ، تا انسان خودش قیام نکند و به فعلیت نرسد نمینخیزد
معانی که کلمه ی قیام  آن  در قرآن و  "قیام "گردیم به کلمه ی  می شود برفنی تر مطرح این بحث برای اینکه 

 است معنا در قرآن مورد استفاده قرار گرفته هشتیا  هفتبه کلمه ی قیام  ؛دارد
 کاربرد های قیام در قرآن 

ن آیه ی شریفه در مقابل حضرت سلیمان  آطور که در  همین؛ قیام در مقابل قعود ؛اولین معنا برخاستن -
  :گفته شد

 
به معنای   وم  ق  ت   ؛قبل از اینکه تو از سر جای خودت برخیزی  ،ک قام  ن م  م   قوم  ن ت  ا    بل  ق

 ورم. آبرای تو می  امن تخت بلقیس ر یعنی  ، است برخاستن
توقف در مقابل    و ،قیام در مقابل حرکت ؛یعنی توقف کردن  است؛گاهی اوقات قیام به معنای  ایستادن  -

  م  ظل  ذا ا  ا    و ،حرکت
 
  ؛دنشود می ایست که تاریک می زمانی د،کسانی که در حال حرکت بودن ،وا ام  علیهم ق

 است.  ایستادن در مقابل حرکت ، بلکهایستادن در مقابل نشستن نیست  ،این ایستادن
  رض  و اّل   ماء  الس    وم  ق  ن ت  ه ا  ن آیات  و م   ؛دوام و ثبوت بر کاری است هی اوقات قیام به معنای استمرار،گا -

 ب  
، جاست بر  یعنی این آسمان پا " ان قوم السماء و اّلرض بامره"این  د کهنه امفسرین بعضی ها گفت  ؛ه مر  ا 
 .ماندگار است  و ،، استمرار دارد، ماندنی استمستقر است، از بین نمی رود  دبر سرجای خوو 

اذا قمتم   ،تالوت شددر بحث نماز  یاتی که آ مثل همین   ؛گاهی اوقات قیام به معنای عزم و اراده است -
را به معنای   ةقمتم الی الصال یا  ةقاموا الی الصال بسیاری از مفسرین این  ة قاموا الی الصال ،  ةالی الصال 

 ... . خواستید نماز بخوانیدشما که  زمانی  یعنی ؛ عزم و اراده گرفته اند
،اع الس   تقوم   یوم    ؛معنای وقوع امر و ظهور مطلبی است قیام به  معنای دیگر  -   روزی که قیامت پا برجا می ة 

 . شود روزی که واقع می ،کند شود یعنی روزی که قیامت ظهور می برجا می قیامت پا ؛شود



  انک تقوم    علم  ی    ک  رب   ن  ا  فرماید  یه میآ در  مثالا است؛  به معنای مشغول کاری شدن  ،قیام دیگر  یمعنا -
خیزی به    می  تو شبانه بر تقوم ادنی من ثلثی اللیلداند که تو  خدای متعال می  ، یل ل  ال   ی  ث  ل  ن ث  ی م  دن  ا  

 . شوی خیزی به نماز یعنی مشغول به نماز می برمی  ؛نماز
ایستادن معنای   ؛نه ایستادن  ،است "ایستادگیمعنای "گاهی اوقات قیام به این است که معنای هفتم  -

، ایستادگی و عدم اعوجاج  استگاهی اوقات قیام به معنای مستقیم بودن اما    ؛در مقابل قعود بودو  اول 
  قیاماا   الحرام    البیت    ة  الکعب   ه  الل    ل  ع  ج  : فرماید یه شریفه در سوره مائده میآدر این  که مثالا  ،و انحراف است

پس    مردم قرار داده است.  بیت الحرام را وسیله ی سامان بخشیدن و استواری ، خداوند کعبه را ، اس ن  ل ل  
 است.  ایستادگی در مقابل انحراف و هرگونه اعوجاج 

 معنای حقیقی قیام 
ن  آقیام عبارت است از  گفتند که اصلو طور معنا کردند  این ،نده ا بعضی از اهل لغت به کلمه ی قیام که رسید

نشستن یعنی به فعلیت   ؛و در حقیقت قیام به معنای به فعلیت رسیدن است ،نشستن استمفهومی که مقابل 
یک معنا و یک   معنای قیام، وهر کاری این  و در هر چیزی  ؛به فعلیت رسیدن ،قیام یعنی بالفعل شدن ؛نرسیدن

،  انسان دارای حالت قعود است ؛ حالت است  دو کنید انسان دارای فرض مثالا  ! تجلی ویژه ای خواهد داشت
 –   البته دارای حالت سومی هم به معنای خوابیده است -  ؛و  دارای حالت قیام است، ایستادن ؛نشستن

زور   نهایتاا  ،خوابیده یعنی انسان    است، جسمی بسیار کم برای برداشتن  او  قدرت است، نسان موقعی که خوابیده ا
تمام قدرت و  اما موقعی که می ایستد  ود؛شی می نشیند قدرتش بیشتر مموقعی که   ؛بلند کند ا کیلو ر  ۵دارد که 

  چون حالت به فعلیت رسیدن    ،این حالت قیام در انسان  د.رس  به فعلیت می ،هست او استعدادی که در وجود
  فالن چیزد خواهد بگوی  هرجا که میرا این کلمه ی قیام   و  مدآ لذا عرب  "؛ قیام"  دنه اگفت آنبه   ،دمی استآقوای 

به فعلیت رسیده    آن یتمام استعدادهای بالقوه  وبالفعل شده است،  ؛ یعنیاستعاره گرفتبه فعلیت رسیده است 
هم از همین کلمه و معادل همین کلمه   که البته در زبان فارسی ،کند از کلمه ی قیام استفاده می  ؛ واست

جاست و   بر فالن چیز پاود ش بان فارسی گفته مییعنی موقعی که در ز  است؛ و به همین معنا  ودش استفاده می 
کنید روز قیامت رو  فرض   مثالا  ؛ به فعلیت رسیده استشیء ها منظور این است که این  خیلی وقتت، ایستاده اس

 . نیما د می " تقام  "
 دلیل نام گذاری قیامت 

  .نده الذا به قیامت، قیامت گفت ،چیز می ایستد  چهارچون   ، وچیز می ایستد چهارکه در روز قیامت  ویدگ قرآن می
ین   ،است "انسان"یکی از چیزهایی که روز قیامت می ایستد  م 

ال    اْلع 
ب  ر  اس  ل  وم  الن   ق  ْوم  ی  ی که مردم برای  روز  ،  ی 

! به  خیر  است؟ ایستادن در مقابل نشستنآیا منظور  !خیزند  ؟ یعنی برمیمی ایستند یعنی چه ؛خداوند می ایستند
  ؛ دنگوش دارند اما کامل نمی شنو ؛دنبین چشم دارند اما کامل نمی ،مردم تا زمانی که در دنیا هستند  رسد  نظر می



  ، ورسد  همه ی استعدادها در همه ی انسان ها به فعلیت می ،روز قیامت که شد ؛دنم هقلب دارند اما کامل نمی ف
ك  ف  ن آبه تعبیر قر  اء  ط  ْنك  غ  ا ع  ْفن  ش  ک  ید  ف  د  ْوم  ح  ك  اْلی  ر  ص  در دنیا  ن کافری که آ دیگر    ،رسد روز قیامت که می ؛ب 
د که نبیند نتوا  نمی و رسد ن روز به فعلیت میآ ،نبیند و نفهمد و نداند و نشنود  خود در تمام عمر تا  کرد   تالش می

    !چه نخواهدو چه بخواهد  ! و نفهمد و نشنود
ب  ر  اس  ل  وم  الن   ق  ین  ی  م 

ال    - ها  رسد یعنی تمام استعداد به قیام می ؛اْلع 
  اعراض می و کرد در دنیا نبیند  نچه را که سعی میآ .رسد   به فعلیت می - توسط خدا   او بلکه البته نه توسط خود

و کرد  ْعر ض  ا م  ْنه  ْم ع  ه  ا و  ْیه  ل  ون  ع  ر   م  ْرض  ی 
 
اْْل ات  و  او  م  ي الس   ٍة ف  ْن آی  ْن م   

ی 
 
أ ک  پر کرده  را  سمان و زمین آ یات الهی آ ،ن  و 

ون  نبینند  ایات الهی ر آکردند که  شتند و سعی میذیات می گآ مردم از کنار این  و  بود ْعر ض  ا م  ْنه  ْم ع  ه  ن روز  آ ،و 
ْکر ي  بتواند اعراض کند کهممکن است در دنیا کسی   ،روز اعراض نیست  ردیگ ْن ذ  ض  ع  ْعر 

 
ْن أ م  اعراض کند از  ،و 

ین  اما روز قیامت  ؛از توجه به خداو  از یاد خدا و  ذکر پروردگار  م 
ال    اْلع 

ب  ر  اس  ل  وم  الن   ق  ْوم  ی  این است   ی آن معنا ؛است ی 
ین  ی  "که همه ی مردم عالم در صحرای محشر با تمام وجودشان  م 

ال  ع    الْ
ب  وم  ل ر    می   آن هاتمام هستی ؛ هستند" ق 

روز  در    ،حقیقت ذکر ؛لذا روز قیامت روز ذکر است؛ ...شود توجه به خداوند می آن ها  تمام هستیو   ! ذکرشود 
ذاکر یعنی کسی که به تمام وجود متوجه    .توجه است که حقیقت ذکر به معنای حقیقت   ،شود قیامت محقق می

هایی که در صراط   نآچه   ،و روز قیامت این اتفاق برای همه ی انسان ها، مومنین و کافرین ؛شود  ن حقیقت میآ
 . برای همه این اتفاق می افتد، نده اهایی که در صراط مستقیم نبود  ن آند و چه ه ا مستقیم بود

 اگر فرمود   ة،قاموا الی الصالاگر  گفت 
 
همه ی   ة،اقیموا الصال یا  ةالصال یقیموا  یا  ةاقاموا الصال اگر فرمود  ،م مت  ق

خود به فعلیت  اینکه  ؛به فعلیت برسد او  یعنی خود ؛بایستد و را اقامه کند باید خود انسان به این معناست که ها  این
این استعداد ها به  باید   !بفهمد  ،اگر باید بفهمد !ببیند ،و اگر باید ببیند !بشنود ،ر باید بشنودگنکه ا آ برسد یعنی 

 . سد تا بتواند نماز را به فعلیت برساندفعلیت بر 
 عجل الله تعالی فرجه الشریف   معنای لفظ "قائم" در مورد حضرت حجت 

در ادامه ی بحث خیلی مورد    ،م چون این کلمه ی اقامه و قیامهتوضیح بد  ام این کلمه ر ه خوا بیشتر می من حال
که برای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به   م هایی اس یکی از  مثالا   د.گیر  استفاده ی ما قرار می

ماده و  آچون حضرت  ؟کنیمی اطالق م ا کلمه ی قائم ر  ،چرا ما به حضرت   .است "قائم"شریف   م بریم اس کار می 
به فعلیت رسیده   ...، ایستاده است حضرت  ...،ماده است حضرتآ  ؛قیام کندنکه ظهور کند و آی ایستاده است بر ا

اینکه   ؛گرفته ایم ا لذا جلوی ظهور حضرت ر  ؛یمه اکه به فعلیت نرسید هستیم این من و شما  واین دوران  .است
ن  آدر حقیقت این معنای  ،برای ظهور من دعا کنید و  برای ظهور من قیام کنید کنند حضرت به ما سفارش می

و  تا انسان ها به فعلیت نرسند  .معناست که به فعلیت برسیداین  برخیزید به  ؛یعنی برخیزید !است که قیام کنید
یعنی قیام  ؛ حضرت قائم است  ؛خیر می افتدأقیام حضرت به ت ،نداشته باشند  را ن صفتی که حضرت دارنداهم

 هستیم این ما ؛ و ماده ی هزینه کردن استآعدادها در او  یعنی تمام است ؛یعنی به فعلیت رسیده است ؛کرده است



می افتد که در کربال    ی ن اتفاقاهم ، بازن استعداد ها هزینه شودآاگر  ،ماده نیستیمآچون  ؛ وماده نیستیمآکه 
  هزینه شده هدر می  ن انرژی  آیعنی   ؛افتاد علیه السالم ن اتفاقی می افتد که برای امام حسن مجتبی اهم ،افتاد

 . رود 
 مقام صبر حضرت 

یعنی کسی   ، صابر در عالم  یناول ...؛ ماده شودآ تا این بشر  کندباید صبر   ؛ اوکند احضرت حق ندارد چنین کاری ر 
  ؛نمی فهمیم  اما صبر ر   . ن کسی است که قائم استآ  ،م در حال صبر کردن استعال    ه ی مردم  مکه بیشتر از ه

انرژی متراکم را   ،ایستاده است ،قائم است ،ماده استآ ن کسی که آ ؛یم ه اماده نشدآما    ؛یمه اچون قیام نکرد ؟چرا
ن  آپذیرای    ،ولی این بشر ند؛خواهد که هزینه ک و می  د،که هزینه کن  است منتظر ، وجمع کرده برای هزینه کردن 

بدی  اشت د ما بعضی اوقات بر  ؛ کند بیشتر از همه دارد تحمل می ،کند او بیشتر از همه صبر می .انرژی نیست
  ، حضرت  ما در مقابل تحمل    که تحمل کردن   در حالی !کنیم ما داریم تحمل میکه کنیم  فکر می و کنیم  می

 !  چیزی نیست اصالا 
به حقیقت کلمه  ، قائم نشده استو مفهوم صبر در انسانی که به مقام قیام نرسیده است و ، تحمل مفهوم   اصالا 

ما   اینکه نه  !ماست لذا او منتظر خود  ؛به فعلیت رسیده استو نی است که قائم است اهم ،صابر .محقق نمی شود 
  ،یمه امان قیام نکرددز خو. ما هنوهستیم ما منتظر خود ، بلکهما در حقیقت منتظر او نیستیم باشیم...،   منتظر او

 بود. این یک عبارت و یک کلمه   ،شویمباد آ باید  ما  خود
وم"  م" و "قیُّ  معنای "قیِّ

م"کلمه ی بعدی کلمه ی    ،یمویگ می و  بریم هم به کار می ما خود   امثال فرض کنید این عبارات ر  .ستا " قی 
م"فالنی   م نوه ها ،ستاانش ندفرز   "قی  محال "  ...؛و ست ا ی خودیا قی  که برای   "ومقی  "یا صفت   ؟یعنی چه " قی 

خواهد   قیام کرده است و می  او  یعنی کسی که خود "قیوم؛ "الله ّل اله اّل هو الحی القیومبریم  پروردگار به کار می
 : گفت نظامی .کندکه دیگران را هم قائم 

 ما به تو قائم چو تو قائم به ذات      زیر نشین علمت کائنات
برخاستن ما به   و ایستادن ما  و  که تو ایستاده ایاست   یم به خاطر اینه ااگر ایستادو یعنی اگر ما هستیم 

ما    ،و اگر تو ایستاده نبودی ،چون تو ایستادی ما ایستاده ایم "چو تو قائم به ذات ،ما به تو قائم"  .برخاستن اوست
م یعنی کسی که خودش ایستاده است  .یستیمهم نمی توانستیم با  چون ایستاده است و به فعلیت رسیده و  قی 

 .دانبرجا کند و به مقام فعلیت برس می تواند دیگران را هم پا ،است
 حاّلت نماز بر اساس معنای قیام 

این شکوفه و   و ی استعداد خارج شده حظیرهیعنی از  ؛ قیام نماز به این معناست که باید نماز به فعلیت برسد
 . برسد ترین لحظه ی وجودی خود  و بتواند به بهترین و عالی شودباز  غنچه



قعود و نشسته دارد و یک حالت   یک حالت   ؛حالت دارد   دوود که نماز ش از این تعبیری که در قرآن آمده معلوم می
نماز نشسته نمازی است که   ؛به فعلیت نرسیده است و  شسته نمازی است که توانایی نداردنماز ن .ایستاده دارد 

  ؛ برد نمازی است که صفت هلوع و منوع و جزوع را از انسان از بین نمی  ؛کند نمی تنهی عن الفحشا و المنکر
تنهی    ةان الصال نماز زمانی می تواند بشود .  کند به جای اینکه برای انسان دعا کند نمازی است که نفرین می

  ، اّل علی الخاشعین  ة و انها لکبیر   ة و استعینوا بالصبر و الصال نماز زمانی می تواند بشود  ...،عن الفحشا و المنکر 
   . یعنی ایستادن نماز ،، حالت قدرت و اقامهیعنی حالت توانایی ،حالت قیام نماز  و حالت ایستادگی نماز ؛که بایستد

 بیان مرحوم مالصدرا 
  شما خدمت ا برد که من این عبارت ر  به کار می اکلمه ی اقامه ی نماز این عبارت ر مرحوم مالصدرا در تفسیر 

  ةآ حدودها الظاهر ءمن ادام فعلها و ر"  :فرماید  می  ...؛یندهآ و ادامه ی بحث باشد برای جلسه ی کنم   تقدیم می
  ؛در زندگی انسان باشد  ،نماز باید یک جریان ؛ادامه دهد افعل نماز ر  اقامه یعنی که اوّلا ؛   "و سنن ضفرائ  من

و العروج   من توجه الی الله ةو حقوقه الباطن" ،حدود ظاهری از واجبات و مستحبات  ،حدود نماز را رعایت کند
باطنی نماز  هم حقوق و باید رعایت کند   ا. هم حقوق ظاهری نماز ر  "بقلبه الی حضرت القدس و الخشوع بین یدیه

نه   ؛ پروردگار بین یدی خشوع   ،به حضرت قدس حقوق باطنی نماز عبارت است از توجه به خدا ،عروج به قلب  ا.ر 
و لذلک ذکر الله تعالی  لمدح و ثناء العظیم و اّلجر افهو حری ب ، عن صالتهم ساهون"الذین هم مثل کسانی که  

آن ها را  که  کسانیاز یکی : نمازگزار را مطرح کرده دوخدا  . فویل للمصلین ؛ فی سیاق المدح و المقیمین الصاله
  ؛فرماید فویل للمصلین  کند و می ذم میآن ها را که   کسانیآن  اند و یکی  ةها مقیمین الصال این ،کند می مدح 

است و   یعنی خودش قیام نکرده  ،، مصلی نشده استن مصلیآکه خود  ؛فرماید فویل للمصلین  میکه  نجایی آ
نه خودش شخصیت ارزشمندی   ؛نمازش هم به فعلیت نرسیده است ،بر اینکه خودش قیام نکرده است عالوه
  نماز اقامه و ،کند نجایی که شخص رعایت می آوانایی انجام کاری را دارد اما ت ،خواند  نه این نمازی که می  و است

 .رسد به فعلیت می و   ، شود می
م  ه الذین هم علی صالتیا   ،الذین هم علی صالتهم یحافظون،  ةمقیمین الصال  :فرمودصفت  ورد اینمدرن آقر 

 . شود ، نماز اقامه میرسد  جاست که نماز به فعلیت می این؛ دائمون  
توضیح بدیم تا   ا باید خود نماز ر  ا، از ر ی نم  هاقام مخصوصاا   ،یمهیم بیشتر کلمه ی اقامه را توضیح بدهاگر بخوا

 ... پردازیم  بیشتر به این قضیه می ،یندهآالله در جلسه ی ءان شا د.ی نماز سر جای خودش قرار بگیر اقامه
 والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته 


