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آثار و بركات حضور قلب در نماز
 از منظرآیات و روایات وكالم بزرگان دین 

وحید باقری*

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران

چکیده
گاه  گوشت صنوبری شکل است، و  گاهی منظور از قلب قطعه  قلب دارای دو معنا است: 
که نوعی ارتباط با قلب جسمانی دارد و هرگونه  نیز مراد از آن، موجودی لطیف و رّبانی است 
درک و شــناخت به وســیله آن انجام می شود و عتاب و خطاب الهی متوجه آن است. حضور 
که هنگام  قلــب در نماز اقســامی دارد، ولــی اجمااًل منظور از حضور قلب در نماز، این اســت 
که دل نمازگزار با ظاهر احوال و اقوال نماز  نماز، دل متوجه نماز باشد نه چیز دیگر. همین قدر 
کسب حضور قلب، موانع  کافی است. در این مقاله راه های  باشد، برای تحقق حضور قلب 
ایجاد حضور قلب و روش از میان برداشــتن موانع، در آیات و روایات و ســخنان علمای دین، 

بررسی شده است تا با بهره گیری از آن ها بتوان آثار فردی و اجتماعی نماز را محقق ساخت.
واژه كلیدی

کالم بزرگان. نماز، حضور قلب، آیات، روایات، 
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مقدمه
که دغدغه »حضور قلب« در نماز را نداشته باشد و از فقدان آن در  هیچ نمازگزاری نیست 
که نماز راســتین، تنها در  هنــگام نمــاز دل نگران نبــوده و از خداوند توفیــق آن را نخواهد. چرا 
کوتاه خالصه نمی شــود بلکه با »حضور قلــب« تحقق می یابد. نماز حقیقی، دو بعد  کلماتــی 
که به مثابه روح و  که به منزله پیکره نماز اســت. ب( بعد باطنــی؛  دارد: الــف( بعــد ظاهری؛ 
حقیقت آن می باشد. هر یک ازاین دو بعد احکام و آداب ویژه ای داشته و نماز با وجود این 
که نماز بدون رعایت احکام و شرایط ظاهری، باطل است.  کامل می گردد، یعنی همان گونه  دو 
گشته و انسان را به قرب  مراعات نکردن آداب باطنی و قلبی نماز نیز موجب عدم پذیرش آن 

حضرت حق نمی رساند.
بی شــک از مهم ترین آداب باطنی نماز و بلکه تنها راه رســیدن به اســرار و آثار و برکات آن، 
همانا »حضور قلب« اســت و بهره هرکســی از نماز، به اندازه حضور قلب اوســت. بنابراین این 
که چطور می توان در نماز به حضور قلب رسید تا از آثار و برکات آن بهره مند  سؤال پیش می آید 
شــد؟ جواب این ســؤال را می شــود از انوار آیات، روایات و از ســخنان عالمان ربانی و عارفان 

الهی به دست آورد.
مفهوم شناسی

قلب
قلب به یکی از دو معنای زیر به کار می رود:

که در قســمت چپ ســینه، به ودیعت نهاده شده  گوشــت صنوبری شــکل اســت  1. قطعه 
است.

که نوعــی ارتباط با قلب جســمانی دارد.  2. یــک موجــود لطیــف، روحانی و ربانی اســت 
ایــن موجــود لطیف به نام هــای: قلب، نفس، روح و انســان نامیده می شــود. و هرگونه درک و 

شناخت، به وسیله آن انجام می شود و عتاب و خطاب، متوجه است.
گاهی از آن  در قرآن کریم هرجا واژه قلب به کار رفته، منظور از آن قلب،  معنای دوم اســت و 
َها اَل 

ّ
که در ســینه جای دارد تعبیر می شــود. چنان چه در قرآن کریم می خوانیــم: »... َفِإَن بــه دلی 

کور نمی باشــند،  ُدوِر« )حج:46(؛ دیدگان  ِتی ِفــی الُصّ
ّ
ْبَصــاُر َوَلِکــن َتْعَمی اْلُقُلوُب اَل

َ
َتْعَمــی اْل

کور هستند. این تعبیر از دل به دلیل عالقه و ارتباط  که در سینه ها جای دارند،  بلکه دل هایی 
گرچه قلب به معنای دوم با همه اندام های بدن ارتباط  خاص آن با قلب جســمانی اســت. ا
که آنجا جایگاه  کار می اندازد. ولی اولین ارتباط آن با قلب جســمانی اســت  دارد وآن ها را به 
و مملکــت آن اســت و به واســطه آن با دیگر انواع ها ارتباط برقــرار می کند. قلب به دلیل صفا و 
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که دارد مانند یک آینه صاف و شفاف می تواند انوار و تجلیات الهی را به سوی خود  ئی  جال
که برخــالف روحانیت و نورانیت ذاتی اش می تواند  کنــد، ولی در اثر عوامل خارجی  جــذب 
بــر آن عــارض شــود، اســتعداد پذیرش تجلیــات رّبانی را از دســت می دهــد و قابلیت پذیرش 

آلودگی ها و تباهی ها و محرومیت ها درآن پدید می آید.
که می تواند در اثر تابش انوار الهی، به  اســتعداد پذیرش انور الهی در قلب، به حدی اســت 
َثٌة:  کشف شود. امام باقر A می فرماید: » اْلُقُلوُب َثاَل که حقایق بسیاری برای او  جایی برسد 
ُرّ ِفیِه  َقْلٌب َمْنُکوٌس اَل َیِعی َشْیئًا ِمَن اْلَخْیِر َو ُهَو َقْلُب اْلَکاِفِر َو َقْلٌب ِفیِه ُنْکَتٌة َسْوَداُء َفاْلَخْیُر َو الَشّ
 ُنوُرُه ِإَلی َیْوِم 

ُ
َکاَنْت ِمْنُه َغَلَب َعَلْیِه َو َقْلٌب َمْفُتوٌح ِفیِه َمَصاِبیُح َتْزَهُر َو اَل ُیْطَفأ ُهَما  ُیّ

َ
یختلجان َفأ

که برگشــته و واژگونه اســت  گونه اند: 1. دلی  اْلِقَیاَمِة« )کلینی،1407 ق: 423/2(؛ دل ها بر ســه 
که نقطه ســیاهی در آن اســت و  کافر اســت؛ 2. دلی  وچیزی در آن داخل نمی شــود و آن قلب 
که باز است و چراغ  کند؛ 3. دلی  خیر و شر در آن وارد می شود تا یکی از آن ها بر دیگری غلبه 
که تا روز قیامت خاموش نمی شــود.« دراین روایت تعبیر »تا روز قیامت  فروزانی در آن اســت 
که تاروز  خاموش نمی شــود« بســیار جالب اســت و ویژگی قلب به معنای دوم را بیان می کند 
قیامت نور آن خاموش نمی شــود و بعد از پوســیدن بدن نیز نورانیت این قلب ادامه دارد، ولی 
قلب به معنای اول )قلب صنوبری( همزمان بابدن انسان می پوسد و از بین می رود )بدیعی، 

.)21 :1389
حضور قلب و اقسام آن

که او را  که هنگام نماز، دل با نماز باشد، نه با چیز دیگر  منظور از »حضور قلب« این است 
که دل نمازگزار با ظاهر احوال و اقوال نماز باشد برای تحقق  از نماز غافل سازد. همین اندازه 

کافی است. حضور قلب 
گونی دارد: گونا حضور قلب اقسام 

که در برابر خداوند حاضر  گاهی قلب متوجه یکی از وجوه نماز شده مثاًل حس می کند   -1
شده و همین حس او را از هر فکر و ذکر دیگری باز می دارد.

گاه انســان مقیــد بــه ادای صحیــح حــروف از مخرجشــان می گردد و بــه ادای صحیح   -2
کلمات به لحن عربی مشغول می شود.

که صورت افعال نماز را صحیح به جای آورد. گاهی مراقب است   -3
کبر( یا قیام یا رکوع  گاه به معنی افعال یا اقوال نماز می اندیشد مثاًل در معنی تکبیر )اهلل ا  -4

یا چیزهای دیگر اندیشه می کند وتا آخر نماز مشغول به همان فکر است.
گفتن هر قولی از اقوال نماز  که هنــگام  کامل ترین نوع حضور قلب  این اســت  5- بهتریــن و 
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گزار متوجه همان قول یا همان عمل باشــد  یا به جای آوردن هر فعلی از افعال نماز قلب نماز 
که اینک در حضور  گاه با شد  کرده و آ ]یعنی نمازگزار در حال نماز[ حضور پروردگار را رعایت 
که  که اندیشیدن به جزئی از نماز او را از جزئی  گونه نباشد  خداوند متعال ایستاده است واین 

در حال انجام دادنش هست باز دارد )ملکی تبریزی،1390: 120(.
رابطه نماز با حضور قلب

کــه در اخبــار و احادیث آمــده، نمازگزار در حال نماز، با خــدا راز و نیاز می کند و  همان گونــه 
راَط  گفتن »اْهِدَنا الِصّ گر از  گفته شــود بی تردید راز و نیاز نیســت. مثاًل ا که با غفلت  ســخنی 
اْلُمْســَتِقیَم« غافل باشــد چگونه می توان آن را توجه به هدایت الهی دانســت و چنانچه قصد 
که  تضرع و دعا نداشته باشد حرکت دادن زبان در حال غفلت برای او چه زحمتی دارد بویژه 

کرده باشد.  به آن عادت 
که  بی شــک هدف از قرائت و ذکر حمد و ثنای خداوند و دعا و تضرع به درگاه خداســت 
که قلب او در حجاب غفلت است نه او را به  در این هنگام مخاطب وی می باشد و در حالی 
چشم می بیند و نه به دل مشاهده می کند بلکه او بکلی از مخاطب خود غافل می باشد و این 
حالت از مقصود شــارع به دور اســت چون خداوند نماز را برای زدودن زنگار دل ها و تجدید 
ذکر پروردگار و تحکیم ریشــه های ایمان درقلوب قرار داده اســت. اما هدف از رکوع و ســجود 
که از خدا  که انسان در حالی  گر روا باشد  بی تردید تعظیم حق تعالی و بزرگداشت اوست و ا
که پیش روی او نهاده شده  کند رواست بتی ر ا غافل است با انجام دادن عملی او را تعظیم 
که رکوع و ســجود در چنین حالی تعظیم حق  و ازآن غافل اســت مورد تعظیم قراردهد و حال 
کار مشقتی و جود  گزیر نماز چیزی جز حرکت های بی معنا هم نیست و دراین  تعالی نیست نا
کفر و اسالم  گیرد و ســتون دین شــمرده شــود و حد فاصل میان  ندارد تا انســان مورد آزمون قرار 
که بر دل چیره شده تا او را بر امتثال اوامر الهی  باشد و بر دیگر عبادات تقدم یابد. یعنی صفتی 
گر نماز با شرایط مقدمات خضوع و خشوع و دیگر دستورات در  کند مطلوب خداست. ا وادار 
که نماز اقامه شده دارای آثار و برکات فردی  کاماًل رعایت شود اینجاست  رابطه با ذکرهای آن 

و اجتماعی می باشد.
اهمیت حضور قلب در نماز از منظرآیات و روایات

که ادله شرط بودن خشوع و حضور قلب درآیات و احادیث بسیاراست از جمله آن ها  بدان 
الَة ِلِذْکری« )طه:14(؛ نمــاز را برای یاد من بپادار.   ِقِم الَصّ

َ
که: »أ فرمــوده خداوند متعال اســت 

که درهمه  کســی  فعل امر أقم ظاهرًا برای وجوب اســت و غفلت ضد ذکر و یاد می باشــد. لذا 
نمازش غافل و بی توجه اســت چگونه ممکن اســت نماز را برای ذکر و یاد خداوند بپا داشــته 
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َن اْلَغاِفِلیَن« )اعراف:205(؛ .... و از غافالن  که می فرماید: »َواَل َتُکن ِمّ باشد و نیز قول خداوند 
َی َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن«  مبــاش، مبنــی بر نهی بوده و ظاهر آن داللت بر تحریم دارد. و نیز آیــه: »َحَتّ
که ]درنماز[ چــه می گویید. بیانگر علت نهی از ورود به نماز اســت، و  )نســاء:42(؛ تــا بدانیــد 
که غرق درمقاصد وسوسه های خود و افکار دنیوی می باشد نیز  همین علت در انسان غافلی 
که فرمودند: »انما الصاله تمســکن و   a شــایع و ثابت اســت. دلیل دیگر ســخن پیامبر خدا
که نماز اظهار ذلت و فروتنی است  تواضع« )مسنداحمد، 1313 ق: 167/4(؛ جز این نیست 

)بدیعی، 1389: 100(.
خدای تبارک تعالی درباره مؤمنان می فرماید:

که در نمازهایشــان  کســانی هســتند  تهْم َخاِشــُعون« )مومنون:2(؛ آنان  ِذیــَن ُهْم فی َصاَل
َ
»اّل

ِتِهْم ساُهون« )ماعون:  ِذیَن ُهْم َعْن َصال
َ
یَن اّل کنندگانند.« و نیز می فرماید: »َفَویٌل ِلْلُمَصّلِ خشوع 

که از نماز خود غافلند. گزاران، آنان  4و5(؛ وای بر نماز 
که در نمازهــای خود حضور قلــب ندارند و دچار  خــدای متعــال در این آیــه نمازگزارانــی را 

که بکلی نماز راترک می کنند. کسانی را غفلت می شوند، نکوهش می کند، نه 
ی اْســَتْوَفی« )بابویــه،1376 ق: 33/1(؛ 

ّ
ــاَلُه ِمیَزاٌن َمْن َوَف کــرم a می فرماید: »الَصّ رســول ا

کامل  کند پاداش  کس شــرایط و آداب آنرا به طور شایســته رعایت  نماز میزان و الگو اســت هر 
کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه  دریافــت می کنــد. و نیز در همین رابطه می فرماید: »أعبــد اهلل 
گر تو او  گویی او را می بینی ا که  کن آنسان  ک« )دیلمی، 1409 ق: 128(؛ خدای را پرستش  یرا

رانمی بینی بی تردید او تو را می بیند.
کامل نماز می فرمایــد: »إن الرجلین مــن أمتی یقومان فی  و همچنیــن دربــاره فضیلت تــام و 
الصالة و رکوعها و ســجودهما واحد و إن مابین صلواتهما ما بین الســماء و الرض« )مجلسی، 
1490 ق: 341/1(؛ مــا دو تــن از امــت من به نماز برخیزند و رکوع و ســجود را یکنواخت انجام 
می دهند ولی بیان این دو نماز از آســمان تا زمین فاصله اســت. درهمین رابطه می فرماید: »اما 
یخاف الذی یعول و جهه فی الصاله أن یحول اهلل وجهه وجه حمار« )بابویه، 1298 ق:332 
که  که در نماز صورتش را به این طرف و آن طرف می چرخاند، آیا نمی ترسد  کسی  همان:44( 
خداوند صورتش را به شکل االغ بگرداند. و نیز می فرماید: »من صلی رکعتین لم یحدث فیهما 
کس در رکعت نماز بگذاردکه درآن  نفســه بشــیء من الدنیا غفراهلل له ذنوبه« )همان: 44(؛ هر 

چیزی ازامور دنیا از قلب خود خطور ندهد خداوند او رامی آمرزد.
امام باقر A می فرماید: »إن اول ما یحاســب به العبد الصاله فإن قبلت قبل ما ســواها ان 
الصــاله اذا ارتفعــت فــی وقت ها رجعــت الی صاحبهــا و هی بیضاء مشــرقه، تقول: حفظتنی 
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حفظــک اهلل و اذا اذتفعــت فــی غیر وقتها بغیــر حدودها رجعت إلی صاحبها و هی و ســوداء 
کــه  مظلمــه تقــول ضیعتنــی ضیعــک اهلل« )طوســی، 1406 ش: 239/2(؛ نخســتین چیــزی 
گر نماز پذیرفته شود دیگر عبادت ها نیز پذیرفته  درقیامت از بنده محاسبه می شود نماز است ا
که  گرنماز در وقت خود به آســمان باال رود به ســوی صاحبش بر می گردد در حالی  می شــود. ا
گر در غیر  کند و ا کردی خداوند تو را مراعات  سفید و نورانی و می گوید: تو )آداب( مرا رعایت 
که تیره و تار  وقت خود و بدون آداب و شرایط باال رود به سوی صاحبش بر می گردد درحالی 

است و می گوید: تو مرا تباه ساختی خداوند تو را تباه سازد.
کــه امیــر مومنــان A  فرمودند: »طوبی لمــن أخلص هلل  از امــام رضــا A روایــت شــده 
العبــاده و الدعــاء ولــم یشــغل قلبه بما تراه عیناه و لم ینس ذکر اهلل بما تســمع أذنــاه و لم یحزن 
که پرستش و نیایش خود  کسی  صدره بم اعطی غیره« )کلینی، 1407: 16/2(؛ خوشا به حال 
گرداند و قلبش را به وسیله آنچه دیدگانش می بیند مشغول نکند، و یاد  را برای خدا خالص 
گوش هایش می شــنود از یاد نبرد و دلش به خاطر آنچه به دیگران عطا  خدارا به وســیله آنچه 
شده اندوهگین نشود. درباره اثبات لزوم حضور قلب اخبار و احادیث بسیار فراوان است و ما 

به همین مقدار بسنده می کنیم.
که قبول نماز مشــروط به توجه قلبی به ســوی  کردیم اســتفاده می شــود  که نقل  از احادیثی 
گرداندن از غیر اوست و نیز قبولی نماز موجب قبولی دیگر اعمال است از این  خداوند و روی 
که  رو اهمیت حضور قلب و توجه درونی در نماز به خوبی روشن می شود و نیز واضح می گردد 
بی توجهی و غفلت از آن موجب خساراتی بزرگ و زیانی جبران ناپذیر است. این چه غفلت 
که موجب می شــود انســان شــب و روز خود را با عبادت و اطاعت به زحمت  مرگباری اســت 
بیندازد، شــب ها بی خوابی بکشــد روزها به مشــقت بیفتد ولی ســرانجام هیچ ســودی نبرد و 
ُئکم  که می فرماید: »ُقْل َهْل ُنَنّبِ هیچ نفعی نصیب وی نشود و مصداق این آیه شریفه واقع شود 
ْم یْحِسُنوَن ُصْنًعا«  نّهُ

َ
ْنیا َو ُهْم یْحَســُبوَن أ

ُ
 َســْعیُهْم فی الَحیوِة الّد

َ
ِذیَن َضّل

َ
ْعَماال اّل

َ
ْخَســِریَن أ

َ
ِباْل

که تالششــان در حیات  )کهف:104(؛ بگو آیا از زیانکارترین مردمان، به شــما خبر دهم ؟ آنان 
کار نیکو انجام می دهند. که  دنیا تباه شود و آن ها خیال می کنند 

اهمیت حضور قلب در نماز از دیدگاه علماء
شــهید ثانــی w دربــاره توجه و مراقبــت و فروتنی و حضور قلب درنمــاز می گوید: »درتمام 
که مرد  کن  حاالت قیام ]درنماز[ به یاد آورکه زیرنظر و مراقبت حضرت احدیت هستی، تصور 
که او تو را به نیکی بشناســد پس  شایســته ای از خویشــاوندانت تو را زیر نظر دارد و می خواهی 
همه اعضا و جوارحت را به خضوع و خشوع وا می داری و مراقب رفتار خود می شوی زیرا بنده 
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گر به خاطر مراقبت و  که می خواهی او تو را به نیکی و صالح بشناسد. ا ضعیفی تو را می بیند 
که همواره تحت مراقبت  مواظبت بنده ای ناتوان رفتارخود را تغییر می دهی پس چگونه است 
کن و  و مواظبت خدای قاهر و قادر هستی و مواظب خویش نمی باشی!؟ پس خود را سرزنش 
که برای نگاه بنده ای مسکین و  بگو:ای نفس! چگونه ادعای خداشناســی می کنی درحالی 
ناتوان حیا می کنی و از نگاه خدای متعال حیا نمی کنی؟ آن بنده مسکین هیچ قدرتی بر جلب 
منفعت یا دفع ضرر از تو ندارد ولی این خدای قادر و قاهر خالق و موالی توست. همه خیرها به 

دست اوست و دفع همه شرها به وسیله اوست.
کرد؟ حضرت فرمودند:  کرم a پرســیدند: چگونه باید از خداوند حیا  از محضر رســول ا
که از مرد شایســته ای از قوم خــود حیا می کنی )شــهید ثانی، 1365:  از او حیــا می کنــی چنــان 

.)125-124
عالمه مهدی نراقی درباره اینکه حضور قلب، مقصود اصلی نماز اســت، می گوید: »غرض 
کردن جان است، پس هر عملی  اصلی از عبادات و طاعات، پاالیش نفس و روشن و صاف 
که آنچه  که تأثیر آن در صفا دادن و شفاف ساختن دل بیشتر باشد، برتر است. وشکی نیست 
کدورت ها می شــود جز بــا حضور قلب  موجــب صفــا و جالی نفــس و تجــّرد و زدودگی آن از 
نیست، وخود حرکات ظاهری چندان مدخلیتی در صفای دل ندارند، و چگونه حضور قلب 
گزار در نماز ودعای  کمال نماز به آن بسته نباشد و حال آنکه نماز  وخشوع، روح نماز نباشد و 
کــه از روی غفلت ســر زند،  خــود در مقــام مناجــات بــا پروردگار اســت؟ بدون تردید ســخنی 
که در ضمیر آدمی است، و  کالم، آشکار ساختن آن چیزی است  مناجات نیست. و همچنین 
که با دل غافل می گوید: »إهدنا الّصراط  کســی  این جز با حاظر بودن دل ممکن نیســت. پس 
که مقصود از قرائت و اذکار، همانا ثنا و حمد  الُمستقیم« خواستار چیست؟ و نیز شک نیست 
وتضّرع و دعاست، و مخاطب خدای تعالی است، پس هرگاه دل بنده با پرده غفلت پوشیده 
باشد و او را نبیند و مشاهده نکند، بلکه از مخاطب خود غافل باشد، و زبان خویش به حکم 
ک و روشــن ســاختن دل و  که برای پا عــادت بجنبانــد، چقــدر از مقصود دور اســت؟ نمازی 
تجدیــد یاد خدا و رســوخ ایمان تشــریع شــده اســت!  این حکــِم قرائت و ذکر اســت )بدیعی، 

.)164 :1389
راه های کسب حضور قلب در نماز

1- انصراف لحظه ای از خطرات ذهنی؛
2- رعایت آداب ظاهری؛ )انجام مستحبات و پرهیز از مکروهات(.

مستحبات مانند:
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 الف- لباس زیبا پوشیدن
قــرآن مجیــد در این بــاره می فرماید: ای فرزندان آدم! زیورها )و لباس هــای( خود را در موقع 
گیرید و بپوشــید، بخورید و بیاشــامید اما اسراف نکنید؛ زیرا خداوند اسراف  عبادت به خود 

کنندگان را دوست ندارد )اعراف:30(.
که: حضرت امام زین العابدین A به هنگام نماز بهترین لباس های  در روایتی آمده است 

خود را می پوشید و می فرمود: این از دستورات قرآن است )حرعاملی، 1383 ق: 3/ 331(.
ک زدن ب - مسوا

ک« دو رکعت  ْفَضُل ِمْن َسْبِعیَن َرکَعًة ِبَغیِر ِسَوا
َ
ک أ رسول خدا a می فرمایند: »َرکَعَتاِن ِبِسَوا

ک است )مجلســی، 1403 ق: 73  ک زده، بهتر از هفتاد رکعت بدون مســوا که( مســوا )کســی 
.)133/

ت - خواندن نماز در مساجد
امیرالمؤمنین A در این باره فرمود: برای همسایه مسجد، نمازی نیست مگر در مسجد 
که عذری داشته یا مریض  )همسایه مسجد حتمًا باید نماز خود را در مسجد بخواند( مگر این 

باشد )و نتواند نماز خود را در مسجد بخواند( )ابن حیون، 1385: 1/ 148(.
ث - پناه بردن به خدا از شر شیطان

گرامی اســالم a بعد از تکبیرة االحرام و قبل از قرائت  ابو ســعید خدری می گوید پیامبر 
حمد می فرمود: اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، و بعد حمد را شروع می کرد )حرعاملی، 1383 

ق: 6/ 135(.
گفتن بسم اهلل ج - بلند 

که بسم اهلل  امام حسن عسکریA در این باره می فرماید: از نشانه های مؤ من این است 
را در نماز بلند بخواند. 

ح - دانستن معنای نماز
که انسان از حمد و ذکر رکوع و سجود در نماز می خواند باید توجه به معنا و مفهوم  آن چه را 

آن داشته باشد.
خ - به یاد خدا بودن

که انســان هنگام نماز به یاد عظمت و بزرگی خداوند متعال باشــد و بداند در برابر چه  این 
بزرگواری ایستاده است و با او چه می گوید.

کردن د - انگشتر عقیق به دست 
که  کند و موهای خود را شانه نماید  نمازگزار بهتر است هنگام نماز، انگشتر عقیق به دست 
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در این صورت ثواب نماز چندین برابر می شود.
ذ - خشوع داشتن در نماز

که  نمازگــزار بایــد هنگام نماز، حضور قلب و خضوع و خشــوع داشــته باشــد؛ زیرا هر عملی 
کالبد )بدن( مرده و بدون روح اســت در این  انســان بدون توجه قلبی انجام دهد مانند یک 

کنیم. جا درباره حضور قلب بیشتر توجه 
ر - استفاده از بوی خوش

ْفَضــُل ِمْن َســْبِعیَن َصاَلًة ِبَغیــِر ِطیب«؛ نماز 
َ
کــرم a می فرماینــد: »َصــاَلُة ُمَتَطیٍب أ پیامبــر ا

شخص خوشبو، برتر از هفتاد نماز بدون بوی خوش است )کلینی، 1407 ق: 511/6(.
کردن با انگشتان دست، ... کشیدن، بازی  مکروهات مانند خمیازه 

کان یکره التثاؤب فی الصالة« پیامبر خدا،  ابوأمامه: »بأّن رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( 
خمیازه را در نماز ناپسند می دانست. )ابوالقاسم سلیمان بن احمد، 1404 ه.ق: 131/8(

ز - اهمیت دادن به مقدمات نماز؛
س - مکان مناسب؛

ش - محیط بی آالیش؛
ص - خواندن نافله؛
ض - نماز جماعت؛

گرامی اسالم a فرمود: بهترین اعمال انسان ها در نزد خداوند  ط - نماز اول وقت؛ پیامبر 
متعال نماز اول وقت است )حرعاملی، 1383 ق: 316/10(.

ظ - توسل به امام عصر A؛
ک؛ ع -  برنامه ریزی برای نماز، خواب و خورا

غ -  ایجاد زمینه های تمرکز؛
ف -  دقت در اجزاء نماز؛

ق -  توجه به معانی الفاظ؛
ك -  تنوع اذکار؛

ل -  یاد مرگ؛
م - ...... )قطبی،1390: 113(.

موانع حضور قلب در نماز و روش درمان آن ها
1- هرزگی و فّرار بودن خیال

ذهن انســان بدون هیچ مقدمه و نظمی درموضوعات جزئی از شــاخه ای به شــاخه ای پرواز 
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که بی  که هیچ رابطه منطقی بین آن ها وجود ندارد. به این قوه و حالت خیال می گویند  می کند 
کنترل و ضبط خیال به میزان  که  نظمی و فرار بودن از جمله ویژگی های آن است.  این تصور 
که فرار بودن خیال مصیبتی  دل بســتگی و عالقه به دنیا مربوط می شــود اشــتباه اســت، چرا 

که تارک دنیا نیز به آن مبتالست )آداب الصاله به نقل از حضور قلب در نماز، 28(. است 
گردیده اســت.  کنترل قوه خیال راه کارهای مختلفی ارائه  درمــان دراز مدت: برای درمان و 

که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره می شود. بهترین آن ها توسط اساتید فن بیان شده، 
که از این سه راه عموم افکار  گوش، زبان تقســیم شده اند  »راه های ورودی ذهن، به چشــم، 
گرکانال های  و ذهنیات هر فردی شکل می گیرد و بر اساس آن ها برنامه ریزی و زندگی می کند. ا
کنترل شوند و ذهن به صورت صحیح تغذیه شود خروجی آن نیز مفید و به راه هدایت  ورودی 
که در  گر راه هــای ورودی آب از آلودگی مبــّری بودند، آبی  که ا خواهــد بــود، مانند اســتخر آبی 
گر آب های وارد شــده آلودگی داشــت طبیعی است  کیزه خواهد بود. اما ا اســتخر می ریزد نیز پا
که آب موجود دراســتخر نیز آلوده باشــد و خروجی آن نیز آب آلوده ای باشــد. چنان چه چشم، 
که نباید بشنود شنید و زبان از نبایدها پرهیز نداشت  گوش آنچه را  که نباید ببیند دید و  آن چه را
کرم a نیز به همین نکته تصریح فرموده اند:  انتظاری جز غفلت از خدا نباید داشت. پیامبر ا
گاه شــیطان نشده بود و زیاد سخن نمی گفتید همانا هر چه می شنوم شما  گر این دل شــما چرا ا
نیز می شنیدید )طبری، 1405 ق: 29(. تغذیه قوه خیال می تواند توجه و تمرکز را به روی مسائل 
پســندیده و ممدوح باشــد ماننــد یاد خدا )ذکر و اخــالص درکارها( تفکر در مســائل اعتقادی 
کسب اخالق و رفتار انسانی( و دقت در عجائب خلقت و آثار نظم  )تفکر درباره مبدأ و معاد، 

پروردگار همگی در سمت و سو دادن خیال بسیار مؤثرند.
کوتــاه مدت: از جمله روش هــای مقطعی و زود بازده تصمیم بــر مخالفت در حال  درمــان 
نماز اســت، یعنی همان لحظه تصمیم بگیرد خیال خود را به نماز و معانی آن متمرکز نماید و 
که خروج از این حالت به دســت انســان نیست اما  چنان چه خارج شــد دوباره بازگردد، چرا 
که در ابتدای  بازگرداندن آن اختیاری است )ساعی، 1389: 62(. البته این توقع بی جاست 
که باید این امر به آرامی و به تدریج و به  کرد، چرا  کنترل  امــر بتــوان در تمــام نماز طایر خیال را 
کانال های ورودی  که بر اثر  واســطه تمرین حاصل شــود. به فرموده اســاتید برخی از خیاالت 
گاه تا پانزده سال ضبط می شود و باید بر اثر تمرین  گوش و زبان( حاصل شده  ذهن )چشم و 

از ذهن زدوده شود.«)آداب و لغات تربیت/111(
2- محیط نامناسب

یکی از عوامل حواس پرتی در نماز، توجه به امور خارجی و محیط اطراف است. تلویزیون 
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که پشــت پنجره  که رو به روی انســان اســت و یا طبیعتی  که روشــن اســت، مجله ای  و رادیو 
نمایان است و ... .

که فقها فرموده اند، هرچه محیط اطراف ســاده تر و بی آالیش تر باشــد،  درمان: همان طوری 
بــرای حفــظ حضــور قلب در نماز و تمرکــز در آن، بهتر اســت. یکی از بــزرگان می فرماید: برای 
که می بیند و می شنود، از نماز منحرف می شود،  گوشش با اندک چیزی  که چشمش یا  کسی 
که چشم های خود را ببندد یا در مکان تاریک نماز بخواند یا در مقابل خود  عالج، آن است 
که چشم انداز نداشته باشد  کند، یا نزدیک دیواری بایستد  که نظرش را جلب  چیزی نگذارد 
و از نمــاز خوانــدن در خیابان ها و مکان های نقاشــی شــده و فرش های زیبــا بپرهیزد. بنابراین 
بستن چشم و انتخاب مکان ساده و تاریک برای این عمل عبادی، بهترین درمان است. فقها 
کسی  گر  کنترل چشم درنماز، چشم دوختن به محل سجود را مستحب دانسته اند و ا نیز درباره 
گذارده و  کنترل چشم نباشد، می تواند چشم ها را به حالت نیمه، باز  در این حال نیز قادر به 
گر برای تمرکز درنماز باشــد مانعی ندارد  یا آن را ببندد، هر چند بســتن چشــم مکروه اســت اما ا

)قطبی،1390ش : 42(.
3- تندخوانی و شتاب در قرائت

کنــد. چون آن چه  نمــاز بــا عجلــه، نمی توانــد ارتباط ما را با محبوب بــه طور صحیح برقرار 
موجب عجله درنماز است، همان موجب حواس پرتی است. برای این افراد زودتر رسیدن به 
کار اداری و ... مزاحم نماز است و در واقع نماز، مزاحم  کالس درس، انجام  کار، رفتن به  محل 
کنند. این  برنامه آن ها شده است، و می خواهند خود را از نماز برهانند و به امورشان رسیدگی 
کار خاصی داشته  که  گاه عجله در نماز، از روی عادت و بدون این  امر البته عمومیت ندارد و 
که فرصتی برای حضور در نماز، به قلب نمی دهیم و  باشیم صورت می پذیرد و طبیعی است 

که ادامه نماز را اشتباه نخوانیم! تنها به ذهنمان فشار می آوریم 
کاری مهم تر  کافی است. چه  درمان: اندک توجهی در آغاز و بین نماز برای درمان این مورد 
کند؟ چه چیزی محبوب تر  گر انسان از حضور خدا و درک او راضی باشد چرا عجله  از نماز؟ ا
که هر چه داریم از اوست آیا باز هم باشتاب از خدا  گر اندکی بیندیشیم  از خداوند و ذکر او؟ ا
که نماز خود را سریع می خواند  رو بر می گردانیم؟ حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به مردی 
کالغی است  و رکوع و سجود را باشتاب به جا می آورد فرمود: نماز این شخص نزد خدا مانند 
گــر دراین حال بمیرد بر غیر دین محمد a مرده اســت. و ســپس  کــه بــر زمیــن نوک می زند. ا
که از نماز بدزدد )حر  کسی است  ته« دزدترین انسان ها  فرمود: »إن اسرق الناس من سرق صال

عاملی، 1383 ق: 4 /36(.
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کند خداوند به  کوتاه برگزار  امام صادق A فرمودند: هرگاه بنده به نماز بایستد و نمازش را 
کسی  که به آسمان نگاه می کند نیازهایش را  فرشتگان می فرماید: آیا به این بنده ام نمی نگرید 
که برآوردن حاجت هایش تنها بدســتان من اســت؟  جز من بر آورده می ســازد؟  آیا او نمی داند 

)کلینی،1407: 269/3(.
گناه 4- ارتکاب 

گناه موجب  گناه می شود و  گناه است. غفلت، باعث  از مهم ترین عوامل عدم تمرکز در نماز، 
گناه می کند ولو در چند لحظه  ایمان ندارد.   که  محرومیت از حقیقت نماز می شــود. انســانی 
ایمان چنین شخصی، عاریه ای است. صبح با ایمان است و شب بی ایمان. از جمله راه های 
الَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشــآِء َواْلُمنَکِر« )عنکبوت: 45(؛   الَصّ

ّ
گناه را نماز دانســته اند: »ِإَن مقابلــه بــا 

کار آمد  گناه زیاد نا کار زشت و ناپسند بازمی دارد. چه خواهد شد وقتی نماز به خاطر  نماز از 
کیِن  ْسَرُع ِفی َصاِحِبِه ِمَن الِسّ

َ
یَئ أ  اْلَعَمَل الَسّ

ّ
شود؟ از امام صادق علیه السالم روایت شده: »ِإَن

کارد درگوشــت عمل می کنــد )کلینی،1407:  ْحم«؛ عمل بدرد صاحب خود ســریع تر از 
ّ
ِفــی الَل

272/2(. حضرت آیــت اهلل جــوادی آملــی می فرماینــد: جهــان، جهــان تأثیــر و تأثــر اســت. 
الَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَکِر« است، »إن الفحشا« هم، »تنهی عن   الَصّ

ّ
که »ِإَن همان طوری 

که اهل فحشــا و منکر اســت، توفیــق خواندن نماز نــدارد. این ها  کســی  الصــاله« اســت یعنی 
که نماز جلوی فحشــا را بگیرد ولی فحشــا اثر منفی  یک تضاد متقابل دارند. ممکن نیســت 
گر نمازی جلوی معصیت را می گیرد، معصیت هم توفیق نمازگزاردن را  در نمــاز نگــذارد و ... ا
گر هم نماز خواند، فقط برای ادای تکلیف  سلب می کند. یا نمی گذارد انسان نماز بخواند یا ا
گزاردن به نقل از بوی باران  که از نماز لذت نبرد اهل نماز نیســت )نماز و نماز  کســی  اســت. 

ص 11-10(.
کن  گناه و عوامل غفلت، موجب ریشه  گناه و پرهیز از موقعیت های  درمان: مبارزه با علت 
که همان علم آموزی و دانســتن مسائل مربوط به  گناه از زندگی ها شــود. مبارزه با جهل،  شــدن 
گناه  کند و یا در غیر مورد نماز زشتی  که اهمیت نماز را برای ما بازگو  نماز و خواندن احادیثی 
گناهان اعضای بــدن و روش درمان آن  کنــد. به عنوان مثال بــه برخی از  و عاقبــت آن را بازگــو 

کنیم: می پردازیم تا از مرتکب شدن آنان اجتناب 
گناه چشم: 1. نگاه به نامحرم؛ 2. نگاه شهوت آلود به جوان زیبا؛ 3. نگاه به خانه مردم؛ 4. 
ک به پدر و مادر؛  که صاحبش راضی به دیدنش نیست؛ 5. نگاه غضب نا نگاه به نوشته ای 

ک به ارحام. 6. نگاه غضبنا
درمان: درمان این بیماری تنها به فرد و اراده اش بستگی دارد. قطع زمینه های چشم چرانی، 



29

ی
قر

د با
حی

/ و
از 

 نم
در

ب 
 قل

ور
ض

 ح
ت

رکا
و ب

ار 
 آث

تصمیم بر ترک چشــم چرانی اســت، می تــوان روز به روز این تمرین را ادامــه داد تا حداقل به 
صورت عادت درآید. داســتان چشــم ترس شــدن مرحــوم میرزا علی آقای قاضــی در بین اهل 
کرد تا نگاهش به نامحرمی  نیفتد. چشم  کنترل  معرفت مشهور است. بیست سال چشمش را 
که قبل از ورود نامحرم خود به خود چشــم هایش بســته می شد و دیگر ندیدن  ترس شــده بود 
که چیزی را نمی بینیم و به سویمان  نامحرم سختش نبود. البته هیچ بعید هم نیست، مثل وقتی 

گاه دستمان را سپر می کنیم. )قطبی، 1390: 55(. پرت می شود و ما ناخودآ
که  کلید پر خیر و شــر معرفی می کنند و برخی روایات  گناه زبان: حضرت امیر A زبان را 
گناه غیبت و دروغ آمده نشانگر نقش مهم زبان در سرنوشت افراد می دانند. امام باقر  در مورد 
کلید آن شــراب است و  علیه الســالم فرمودند: خداوند برای شــر، قفل هایی قرار داده اســت و 
گناهان زیادی شمرده اندکه  دروغ بدتر از شراب است )کلینی، 1407 ق: 2 /338(. برای زبان 
کبیره و برخی صغیره اند: 1. سخن بی معنی؛ 2. دروغ؛ 3. غیبت؛ 4. تهمت؛ 5. افترا؛ 6.  برخی 
کتمان حق؛ 9. طعنه؛ 10. تمسخر؛ 11. زخم زبان؛ 12.  ناسزا و دشنام؛ 7. شهادت به ناحق؛ 8. 

سخن چینی؛ 13. عیب جویی؛ 14. دل شکستن؛ 15. به نام بد صدا زدن و ...
که چه می خواهد  کند  گفتن اندیشه  که قبل از سخن  گناهان زبان این است  درمان: درمان 

کند. این امر با تمرین محال نیست )قطبی،1390: 56(. کنترل  بگوید و زبان را 
 آثار و برکات حضور قلب در نماز

کاماًل  گر نماز با شرایط مقدمات خضوع و خشوع و دیگر دستورات در رابطه با ذکرهای آن  ا
که نماز اقامه شده دارای اثرات و برکات فردی و اجتماعی می باشد.  رعایت شود اینجاست 

در روایات بسیاری آثار نماز با حضور قلب شمرده شده است. مانند:
رسول خدا a فرمودند: »الصالة عمود الدین، و فیها عشر خصال: زین الوجه، و نور القلب 
و راحــة البــدن و انــس القبور و منــزل الرحمة و مصباح الســماء و ثقل المیــزان و مرضاة الرب و 
حجــاب مــن النــار و من أقامها فقــد أقام الدین و مــن ترکها فقد هدم الدین«؛ نماز ســتون دین 
اســت. و در آن ده ویژگی اســت: زیبایی صورت، روشــنایی دل، آســایش بدن، انیس در قبر، 
محل نزول رحمت، چراغ آسمان، باعث سنگینی ترازوی اعمال، موجب خشنودی پرورردگار 
کامل( به پــا دارد، دین را به  که نمــاز را )به طور  کســی  و محافظــی در مقابــل آتش )جهنم(. و 
کرده اســت )حســینی عاملی، بی تا:  کند، دین را نابود  که آن را ترک  کســی  پا داشــته اســت و 

327(. ما در این بخش به برخی از آنان اشاره می کنیم:
آثار فردی نماز

که در شــبانه روز پنج مرتبه خــود را در محضر  که انســانی  1- از آثــار فــردی نمــاز این اســت 
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خداوند می بیند، قوای روحیش بیدار می شود، عزم و تصمیم او محکم شده و در نتیجه، در 
کوه استوار و پابرجاست. مقابل مشکالت هم چون 

که چون خود را از مادیات جدا نموده و به عالم ربوبی  2- اثر دیگر نماز در فرد این اســت 
کیزه می گردد و به مرحله سکون و آرامش دست  کدورات عالم ماده پا سفر می نماید قلب او از 
که پیامبرصلی اهلل علیه وآله وقتی بر اثر امور و پیشامدها محزون می شد، به  می یابد نقل شده 
پناه نماز می رفت و زیاد نماز می خواند. چون حالت نماز حالت مالقات با خداوند اســت و 
چون به مالقات حق شتافته حزن و اندوه از او جدا می شود و می فرمود: »إذ اقام احدکم یصلی 
که فرد از شما به نمازایستاده در حالت  گاه  فأنه یناجی ربه« )قپانچی، 1382 ش: 1/ 292(. آن 
که فاصله و دوری با او  گرفته و تمام توجهش به خداوند است. می داند  مناجات با خدا قرار 

ندارد دعایش را می شنود و به ندایش جواب می دهد و دعایش را به اجابت می رساند.
که در رهگذر زندگی  که انســان را از خودخواهی و غرور  3- اثر دیگر فردی نماز این اســت 
کمال  برای انسان از پندارهای مجازی، از مال و مقام پیدا می شود، جدا می سازد و این نقطه 

که برای او تالش می کنند. انسانی است 
که فرد نمازگزار در صدد اصالح خویشتن برآمده  4- یکی دیگر از آثار فردی نماز این است 
و فضائــل اخالقــی را در حــد اعال تحصیل می کند و ســرزمین دل را از خارهای رذایل اخالقی 
که از رهگذر  کریم مؤمنان راستین را با صفاتی  که قرآن  اصالح می نماید. ازاین جهت می بینیم 
ِذیَن ُهْم 

ّ
ْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * اَل

َ
نماز تحصیل نموده اند می ستاید و در سوره مؤمنون می فرماید: » َقْد أ

ِتِهْم َخاِشُعوَن« )مؤمنون: 1و2(. ِفی َصاَل
که همه مشــکالت برای او ســهل وآســان  5- نماز انســان را به قدرت الیزالی پیوند می دهد 
که انســان در برابر حوادث، نیرومند و خونسرد باشد  اســت وهمین احســاس، ســبب می شــود 

)نراقی،1389: 73(.
6- روح، اســاس، هــدف، پایــه، مقدمه، نتیجه و باالخره فلســفه نماز همان یاد خداســت. 
ِقِم 

َ
کــه درآیه 45 از ســوره عنکبــوت به عنوان برترین نتیجه بیان شــده اســت: »أ همــان ذکــر اهلل 

ْکَبُر ...«؛ نماز انسان را از زشتی ها و 
َ
الَة َتْنهی َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَکِر َو َلِذْکُر اهلَلِّ أ  الَصّ

ّ
الَة ِإَن الَصّ

که مقدمه فکر و فکری  منکرات باز می دارد و ذکر خدا را از آن هم برتر و باالتر است. البته ذکری 
که فرمودند:  که در حدیثی از امام صادق A می خوانیم  که انگیزه عمل بوده باشد. چنان 

»ذکر اهلل عندنا احل و حرم« )حر عاملی،1383 ق: 3 /7(.
که روح ایمان را در انسان، تقویت می کند  گناهان آینده است. چرا  7- نماز، سدی در برابر 
که ایمان و تقوا، نیرومندترین ســد در برابر  کمــال تقــوا را در دل، پــرورش می دهــد و می دانیم  و 
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که درآیه فوق به عنوان نهی از فحشا و منکر بیان شده  گناهان اســت. این همان چیزی اســت 
که شرح حال  گناهکاری بودند  که در احادیث متعددی می خوانیم، افراد  است و همان است 
کرد«  کرده اند: »غم مخورید! نماز آنان را اصالح می کند و  آنان را برای پیشــوایان اســالم بیان 

)نراقی، 1389: 18(.
که هدف  8- نمــاز، غفلــت زدا اســت. بزرگ ترین مصیبــت برای رهروان راه حق آن اســت 
کنند و غرق در زندگی مادی و لذایذ آن باشند. اما نماز، به حکم این  آفرینش خود را فراموش 
که در فواصل مختلف و در هر شــبانه روز پنج بار انجام می شــود مرتبًا به انسان اخطارمی کند، 
گوشــزد  هشــدار می دهد و هدف آفرینش او را خاطر نشــان می ســازد. موقعیت او را در جهان، 
که هر شبانه روز  که انســان وســیله ای در اختیار داشــته باشد  می کند واین نعمت بزرگی اســت 

چند مرتبه قویًا به او بیدار باش بگوید )نراقی، 1389: 18(.
که انســان در هر شــبانه روز هفده رکعت و  کبر را در هم می شــکند. چرا  9- نماز خودبینی و 
کوچک، در برابر  ک دربرابر خــدا می گذارد. خــود را ذره ای  در هــر رکعت دوبار پیشــانی برخا
کنار  عظمــت او می بینــد. بلکــه صفــری دربرابر بی نهایــت. پرده های غــرور و خود خواهــی را 
می زنــد تکبــر و برتــری جوئی را درهــم می کوبد به همین دلیل علی علیه الســالم در آن حدیث 
کــه فلســفه های عبادت اســالمی در آن منعکس شــده اســت بعد از ایمان نخســتین  معــروف 
یَماَن َتْطِهیرًا  که نماز است با همین هدف تبیین می کند و می فرماید: » َفَرَض اهلَلُّ اْلِ عبادت را 
ک ســازی انســان ها از شــرک  اَلَة َتْنِزیهًا َعِن اْلِکْبِر«؛ خداوند ایمان را برای پا ــْرِك َو الَصّ ِمَن الِشّ

کبر )شریف الرضی، 1414 ق: 512(. ک سازی از  کرده است و نماز را برای پا واجب 
که انســان را از  10- نماز وســیله پرورش فضایل اخالق و تکامل معنوی انســان اســت. چرا 
جهــان محــدود ماده و چهــار دیوار عالم طبیعت، بیــرون می برد به ملکوت آســمان ها دعوت 
می کند و با فرشتگان هم صدا و هم راز می سازد .خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا 
گفتگو بر می خیزد. تکرار این عمل در شبانه روز آن هم با تکیه روی صفات  می بیند و با به او 
گرفتن از سوره های مختلف قرآن  کمک  خدا، رحمانیت، رحیمیت و عظمت او مخصوصًا با 
کی ها است. اثر قابل مالحظه ای در  کننده به سوی نیکی ها و پا که بهترین دعوت  بعد از حمد 
پرورش فضایل اخالقی در وجود انسان دارد لذا در حدیثی از امیرالمؤمنین A  می خوانیم 
کل تقی« )کلینی، 1407: 3 /256(؛ نماز وسیله تقرب  که در فلسفه نماز فرمود: »الصاله قربان 

هر پرهیزگاری به خداست.
که نماز روح اخــالص را زنده  11- نمــاز بــه ســایر اعمال انســان، ارزش و روح می دهــد. چرا 
ک و اعمال خالصانه است. تکرار این مجموعه  گفتار پا می کند و مجموعه ای از نیت خالص، 
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در شــبانه روز، بــذر ســایر اعمــال نیــک را در جان انســان می پاشــد و روح اخــالص را تقویت 
کــه امیرالمؤمنین علیــه الســالم در وصایای خود  می کنــد. لــذا در حدیــث معروفی می خوانیم 
فرمود: »اهلل اهلل! فی الصاله فأنها عمود دینکم« )شــریف الرضی، 1414ق: 422(؛ خدا را خدا 
کند  که ستون دین شماست. هنگامی که عمود خیمه درهم بشکند یا سقوط  را! درباره نماز چرا 
هر قدر طناب و میخ های اطراف محکم باشد اثری ندارد. هم چنین هنگامی که ارتباط با خدا 

از طریق نماز از میان برود، اعمال دیگر اثر خود را از دست خواهد داد.
آثار اجتماعی نماز

کثر این دستورات،  دســتورات و قوانین اســالم، تنها در جنبه فردی خالصه نمی شود. بلکه ا
گرو جمع، قابل تحقق می باشــد. آثار  جنبــه اجتماعــی دارد. حتی بعضی از عبادات فقط در 
و فواید بســیار دیگری از عبادات نیز متوجه اجتماع اســت، عباداتی چون: حج، جهاد، نماز 
گوشه مسجد و  کنج خانه یا  که در  جماعت و ... . در دســتورات دین مبین اســالم این نیست 
که  بــه دور از اجتمــاع به عبادت خدا بپردازند، بلکه با ارزش ترین عبادت را عبادتی می داند 
همراه با جماعت بوده و امیر المؤمنین A در خطبه 127 نهج البالغه، در این مورد می فرماید: 
که خداوند متعــال در این زمینه  یــداهلل مــع الجماعه. به قدری به اجتماع اهمیت داده شــده 
کاغذ و دریاها  گر تمام آسمان ها  می فرماید: چنان چه تعداد نمازگزاران بیشتر از ده نفر باشد، ا
ئکه و انس و جن نویســنده شــوند، نمی توانند ثواب یک رکعت  مرکب و درخت ها قلم و مال

آن را بنویسند. 
گفتار به برخی از آثار اجتماعی نماز، خواهیم پرداخت: دراین 

کس  که امروز بر هیچ  1- نظــم و انضبــاط اجتماعی و مبارزه با اســراف و تبذیــر: تنها چیزی 
اهمیــت آن قابــل انکار نیســت نظم اجتماعی اســت به طوریکه بخش وســیعی از فعالیت ها 
کســی پوشــیده  و برنامــه ریزی هــا و بودجــه دولت هــا صــرف تأمین نظم اجتماعی می شــود بر 
گر شیرازه نظم در اجتماع از هم بپاشد چگونه زندگی اجتماعی و فردی انسان ها  که ا نیست 
مختل می شــود. زیرا انســان ها ذاتًا منفعت طلب و خود خواه هستند. نماز عالوه برایجاد نظم 
گزار اسراف و تبذیر  اجتماعی مانع تبذیر و اسراف های اجتماعی می شود. زیرا اشخاص نماز 

گناه بزرگ می دانند )موسی زاده، 1379: 152(. را
2- اتحاد همبستگی و هماهنگی و پیوند اجتماعی، هنگامی که در نماز می گوییم: الحمد 
که پروردگار جهانیان است یک نوع همبستگی میان  اهلل رب العالمین یعنی حمد خدایی را 
خــود و ســایر جهانیان احســاس می کنیــم یعنی همه ما بایــد خود را بنده و مخلــوق یک خدا 
با یک هدف و عضوی از امت اســالمی بدانیم نماز موجب همبســتگی مســلمانان و تعاون و 
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تفاهم جامعه اســالمی و نزدیک شــدن قلب ها و محبت و دوســتی بین افراد می شــود )موســی 
زاده، 1379: 152(.

که عبارت اند از: 3-نمازجماعت از بعد اجتماعی فواید و برکاتی دارد 
الف( ایجاد وحدت بین مسلمین؛

ب ( معرفــی اســالم در معرض عمــوم؛ حضرت امام رضاA می فرماید: علت تشــریع نماز 
که اســالم و توحید و بندگی و اخالص به خداوند متعال، در معرض دید  جماعت، آن اســت 

عموم و ظاهر و مشهور در میان مردم باشد )حرعاملی، 1383: 3275(.
کسب شخصیت و هویت؛ ج ( 

د( آشنایی مؤمنین با همدیگر؛
ه( درس نظم و انضباط.

نتیجه
که قبولی نماز، مشــروط به توجه  که در متون فوق آمد، اســتفاده می شــود  از آیات و روایاتی 
قلبی به سوی خداوند و روی گرداندن از غیر اوست. همچنین قبولی نماز، موجب قبولی دیگر 
اعمال می شود. از این رو اهمیت حضور قلب و توجه دورنی در نماز به خوبی روشن می شود. 
که او را از  که هنگام نماز، دل با نماز باشــد، نه چیــز دیگر  منظــور از »حضــور قلب« این اســت 
که دل نمازگزار با ظاهر احوال و اقوال نماز باشــد، برای تحقق  نماز غافل ســازد. همین اندازه 
که عوامل ایجاد حضور قلب  کافیست  کافی است. و برای تحقق »حضور قلب«  حضور قلب 
گرنماز با شــرایط، مقدمات، خضوع  و همچنیــن عوامــل عدم حضور قلب و درمان دانســت. ا
که »حضور  کاماًل رعایت شــود، به طوری  و خشــوع و دیگر دســتورات در رابطه با ذکرهای آن 
که نماِز اقامه شده، دارای آثار و برکات فردی و اجتماعی  قلب« در آن تحقق یابد، اینجاست 

می باشد.
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