
 نماز در خشوع ایجاد ارهایراهک :مفته مجلس

 *یاسینی سادات زهره

 اشاره

 دسـتور ایمـان اهـ  بـه خداوند رو این از است؛ ویژه اهمیت دارای و دین ارکان از یکی ،«نماز»
َتعیُنوا َوْ» بگیرند: کمک نماز از زندگی، مسائ  در که دهدمی رِْ اس  ب  ـلةِْ َوْ ِبالص   همچنـین 1«.الص 
ـذیَنْ» تقواسـت: و ایمـان اهـ  هـمم خصوصیات از نماز، ۀاقام ِمُنـوَنْ ال  ـِ ْ ُیؤ  َغی   قیُمـوَنْیُْ َوْ ِبال 

لةَْ  مطلـق ،گنـاه از نمـاز بازدارندگی .داردبازمی منکر و فیشا از را انسان نماز، همچنین 2«.الص 
 آن در خشـوع ،نمـاز اثربخشـی شـرای  تـرینمهم ۀجمل از ؛دارد بستگی چند شرایطی به و نبوده

 ایم.پرداخته نماز در خشوع جادیا یبرا ییراهکارها به نوشتار، این در است.

  خشوع مفهوم

 در ییطباطبـا عالمـه «.آوردنپایین» معنایبه است؛ «خش » ریشۀ از عربی مصدری ،«خشوع»
 کـه دهدیم دست مقهور افراد به و ستیخاّص  تأثر یمعنابه خشوع» د:یفرمایم لمهک این ریتفس
 یجـا هـر از و گشـته او معطـو  شـانتوجه همۀ هک یطور اند؛گرفته قرار رقاه یسلطان برابر در
   3«شود.یم قط  گرید

  نماز در خشوع جایگاه

 کـه دارد روحـی و بـاطن ظـاهر، ایـن بـدانیم، آن ظاهر و جسم منزلۀبه را نماز اعمال و اذکار اگر
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۷0    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 نمـاز در خشـوع یـژۀو جایگاه خشوع. و قلب حضور دارد؛ نماز گذاریارزش در بسزایی اهمیت
َلَحْ َقد ْ» دید: آیه این در توانمی را، ِمُنوَنْ َأف  ُمؤ  ذیَنْ ال  م ْ في ُهم ْ ال  ُِ  ایـن با خداوند 1.«خاِشُعوَنْ َصلِت

 اخـروی و دنیایی سعادت عوام  از بنابراین داند؛می نماز در خشوع به منوط را رستگاری استناد،
   است. نماز در خشوع آمده، مطلق که آن نبجوا تمام با معنوی، و مادی عبارتیبه و
واُضاُعِّ» فرمودنـد: حضـرت پرسـیدند؛ نمـاز در خشـوع معنای دربارۀ ،اکرم پیامبر از  ِفا  التَّ

الةِِّ ِّ الصَّ ِّ و  ن 
 
ِّ أ ِبل  ُدِّ ُیق  ب  ع  ِبِهِّ ال  ل  ِهِّ ِبق  ل ی ُكل  ه ع  ب   بـه قلـب، تمـام بـا بنده کهاین و است نماز در فروتنی 2؛ر 

 «آورد. روی پروردگارش
ِعِّ ...» فرمودند: علی امام ش  خ  ُجُلِّ ِلي  الِتِهِّ ف  الرَّ هُِّ ص  إنَّ ِّ ف  ن  ِّ م  اع  ش  ُباهُِّ َّ  ل  اِهِّ ق  ِّ ِلل  ایَّ ِّ ع  ِّ و  الَّ ِّ ج  اع    ش   َّ 

واِرُحهُِّ  بـا باشد، رام( )و خاش  خدا برای که قلبی راستیبه باشد. خاش  نمازش در باید انسان 3؛ج 
 «(گرفت. واهدخ خضوع حالت جوارحش )و کندنمی بازی چیزی

 کسـب ضـرورت آنچـه دانسـت بایـد امـا باشـند؛ کرده بسنده نماز ظاهر به ایعده است ممکن
 فرمودنـد: که است کمی  به خطاب امیرالمؤمنین فرمایش سازد،می روشن انسان بر را خشوع

 اسـت ایـن مهـم بدهی! صدقه و بگیری روزه بخوانی، نماز )زیاد( که نیست این مهم کمی ، ای»
   4.«گیرد صورت راستین خشوع و خداپسندانه و پاک عم  با نماز که

 ؟مینـکمـی سـجده دوبـار نمـاز، عـتکر هـر در مـا چـرا» :ردکـ سؤال علی امام از شخصی
   «؟است کخا در تییخصوص چه .مینمای سجده هم باریک م،ینکمی وعکر باریک هک طورنیهم

ُا» :خواند را آيه اين اميرالمؤمنين ْ ِمن  ُـا َوْ ُنعیـُدُكم ْ فیُـا َوْ نـاُكم َْخَلق  ـِرُجُكم ْ ِمن   تـاَرةْا ُنخ 

ری  5«.ُاخ 

 عنیی داریم،برمی و گذاریممی سجده بر سر وقتی هک کرد مضامین این متوجه را او حضرت یعنی
 نهـیم،مـی خاک بر سر که دیگر باری .است کخا از رمانیکپ تمام و میاشده دهیآفر کخا از همه

 داریـم،برمی را سرمان که دوباره .گشت برخواهیم کخا به باز و مرد خواهیم هک دیایب یادمان دیبا
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   ۷3  نماز در خشوع ايجاد راهکارهای هفتم: مجلس

 1.شد خواهیم مبعوث و میشور کخا نیهم از گرید باریک هک معناست بدین
 را تـو چرا دانیمی آیا موسی، ای که کرد وحی موسی حضرت به خداوند» فرمود: صادق امام
 مطلب این راز نه؛» کرد: عر  موسی شدی؟ ملقب هالل کلیم به و برگزیدم خود کالمیهم برای

 را کسهیچ آنان، میان در و کردم کام  بررسی را بندگانم که کرد وحی او به خداوند «دانم.نمی را
 را اتگونـه گـزاری،مـی نماز هرگاه تو موسی، ای نیافتم. فروتن و متواض  خود برابر در تو اندازۀبه

 2.«گذاریمی زمین بر را اتچهره و نهیمی خاک روی

 خشوع ایجاد ظاهری راهکارهای
 ظـاهری اسـباب با خشوع بودندرونی اما کند؛می سرایت بیرون به درون از و ستدرونی خشوع
 گونـههمان یعنی است؛ انکار غیرقاب  دیگریک بر باطن و ظاهر تأثیر و ندارد مغایرتی هیچ داشتن

 باشند. داشته نماز روح بر منفی یا مثبت آثار توانندیم هم ظواهر کند،می اثر ظاهر بر باطن که
  مناسب مکان .1

 مسـتقیم تأثیر نمازگزار روحی حالت در ها،آن رعایت و ارزنمازگ مکان مستیبات که دانست باید
 بـدون و بوده خالی برق و زرق از مسلمانان، مساجد و نماز هایمکان که است شده توصیه دارد.

 جـا چنـد در نمـاز خوانـدن کـه اندآورده شانالمسائ توضی  در خمینی ماما باشند. تشریفات
 کوچـه و خیابان و جاده در است، باز که دری مقاب  انسان، مقاب  »... :جمله آن از است؛ مکروه

 باطـ  ولی است؛ حرام باشد، زحمت چنانچه و نباشد زحمت کنندمی عبور که کسانی برای اگر
 کـه ایچالـه و چـاه مقابـ  باشد، آتش کورۀ که هرجا و آشپزخانه در چراغ، و آتش مقاب  نیست،

 نهـی نمازخوانـدن نتیجه در 3.«دارد روح که چیزی مجسمۀ و عکس رویروبه و باشد بول می 
 باعـث مـوارد، این رعایت کنند.می مشغول خود به را انسان ذهن که چیزهایی برابر در است شده
 نماز بیشتری خشوع با بتواند و شده برخوردار بهتری فکری و حیرو تمرکز از نمازگزار که شودمی

 کند. اقامه را
  نشاط .2 

 آن در خشـوع هـایزمینه از یکی نتیجه، در و نماز به شوق و شور ایجاد عوام  از جسمی، نشاط
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۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 کـافی توجـه از خوانـد،مـی نمـاز مفرط گرسنگی یا خستگی حالت در که کسی گمانبی .است
ا یا» آیۀ تفسیر در .نیست برخوردار َُ ذیَنْ َأی  َرُبوا آَمُنوا ال  لةَْ الَتق  ُتم ْ َوْ الص  ی ُسكاری َأن  َلُمـوا َحت   مـا َتع 
 چـه بدانیـد تـا نشـوید نزدیـک نمـاز بـه مستی حال در اید،آورده ایمان که کسانی ای 1؛َتُقولوَنْ

 نباشـد، برخـوردار کامـ  هوشـیاری از انسان که حاالتی در نمازخواندن، یابیمدرمی «گوییدمی
 شـرای  کـه گفـت باید بنابراین .خواب حالت ماندۀباقی یا باشد مستی حالت خواه است؛ ممنوع
 دارد. نمازش چگونگی و او روح بر مستقیم تأثیر انسان، بدنی

  خشوع ایجاد باطنی راهکارهای

 راهکارهـای گیـرد،مـی سرچشـمه مـؤمن انسـان درون از و سـتباطنی امری خشوع که جاآن از
 پردازیم.می هاآن به بخش این در که دارد ایویژه جایگاه باطنی

 خدا حضور درک .1

 هـیچ را خـدا از غیـر که باشد توجه و عبادت در غرق چنان نمازش، در نمازگزار که است شایسته
 اطبمخ و یافته متعال خداوند میضر در را خود باید حداق  نیابد، دست مقام این به اگر و بداند

 بیابد. احدیت حضرت جودذی وجود را خویش
ِّ» فرمودند: ابوذر به اکرم رسول ك  نَّ

 
أ راهُِّ ك  ِّ ت  إن  ِّ ف  م  ِّ ل  ُكن  راهُِّ ت  هُِّ ت  إنَّ ِّ ف  راك   کـن عبادت گونهآن را خدا 2؛ی 

 «بیند.می را تو او بینی،نمی را او تو اگر پس بینی.می را او گویا که

  الهی عظمت به توجه .2

 را نمـازگزار تـا شودمی تکرار شریف ذکر این جایش،جای در و شودمی شروع «اکبر للها» با نماز
 را متعـال خـدای عظمـت کـه کند سعی باید نمازگزار نماید. آن به معتر  و الهی عظمت متوجه

 حالـت او در تواندمی درک، این بسنجد؛ الهی درگاه در را خویش ناچیزی و کوچکی و کرده درک
 نماید. خاشعش و کرده ایجاد نیفروت و انکسار

 چنـین عملـی راه و یافـت دسـت درک این به توانمی چگونه که است این اصلی سؤال جااین در
 اولـین آن، آفریننـدۀ بزرگی دریافت برای هستی، مخلوقات و عظمت در تفکر چیست؟ خشوعی
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   ۷1  نماز در خشوع ايجاد راهکارهای هفتم: مجلس

 مخلـوق قـدرچ متعـال خداونـد کـرد.بررسـی خداوند خلقت در را خود جایگاه باید است. گام
 تـربزرگ اندازه چه انسان با مقایسه در زمین کنند؟می زندگی خاکی کرۀ در انسان تعداد چه دارد؟

 زمـین، با مقایسه در دیگر ستارگان دارد؟ وجود شمسی منظومۀ در سیاره و ستاره تعداد چه است؟
 و... دارد؟ وجود سیاره یا ستاره مقدار چه کهکشان، از خارج هستند؟ تربزرگ چقدر
 انسان )غیردقیق(، علمی تاحدودی هایجواب حتی یا سؤاالت این برای علمی هایجواب یافتن

 عظمـت از و کـرد خواهـد یـاری است، خداوند خلقت از ایگوشه که هستی عظمت درک در را
 رسـول از «)عطرفروش( عطاره زینب» وقتی برد. خواهد پی خالق قدرت و عظمت به مخلوقات،

 عظمـت کشـیدن تصـویر به برای حضرت آن کرد، سؤال خداوند بزرگی دربارۀ اسالم گرامی
ِّ» فرمودند: زمین و هاآسمان خلقت از متعال، پروردگار ِّ هِذهِِّ إنَّ ِّ األر    ن  ها ِبم  ي  ل  ِّ ع  د  هاا الَّت  ِعن  ت  ح   ت 
ة ِّ ق  ل  ح  قاة ِّ ك  الة ِّ ف  ُمل  ِّقِِّ ف  ِّ ی  ِّ هاتاِنِّ و  ن  ِّ فيِهما ِبم  ِّ و  ن  ِهما م  ي  ل  ِّ ع  د  ها الَّت  ِعن  ت  ح  ة ِّ ت  ق  ل  ح  قاة ِّ ك  االة ِّ فا  ُمل  ِِّقا ف   ی 

ِّ ةُِّ و  اِلث  ی الث  تَّ ی ح  ه  ت  ای ان  ة إل  ااِبع   دارد قـرار آن زیـر در هرچـه و زمـین ایـن کـه راسـتیبـه 1؛....الس 
 باهم دوآن و باشد افتاده پهناوری بیابان در که است )کوچک( ایحلقه مانند کواکب( و )ستارگان

 تهـی بیابان در که است ایحلقه چون گرفته، قرار دوآن زیر در آنچه برابر در هاست،آن با هرچه و
 «زمین. هفتمین به برسد تا است(، چنین )این نیز سومی و افتاده پهناور و

اذ  اللهُِّ» فرمودند: و آورده شاهد را ایآيه حديث، ادامۀ در پيامبر حضرت ِّ الَّ اق  ل   َّ ِّ ع  اب   س 
ِّ ماوات  ِّ س  ِّ و  ِّ ِمن  ِّ ِ ِّاألر  ُهنَّ ل  ُ ِّ ِمث  یَّ ن  ت  ُرِّ ی  ِّ األم  ُهنَّ ن  ي  ُموا ب  ل  ع  ِّ ِلت  ای الله ِّ أنَّ ل  ِّ ع  ا ُكال  ِّش  ِّی  ادیٌرِّ ء  ِّ ق  ِّ و  ِّ اللاه ِّ أنَّ اد   ق 
ِّ ِّ أحاط  ِّ ِبُكل  ِّش  ِّی  ما ِّ ء   2.«ِعل 

 خـودش، از بعد آسمان برابر در آسمان هر که پرداختند هاآسمان وصف به باز حضرت آن سپس
 خـالق درک و هستی عظمت درک در روش، این و است پهناور بانبیا برابر در کوچکی حلقۀ مث 

 هاست.روش بهترین از یکی هستی،

 ایجـاد مـؤمن انسان در تفکر این اثر در دیگری شناخت متعال، خداوند عظمت به معرفت از بعد
 خداونـد بنـدگی امر در او کوتاهی و موال برابر در بنده ناچیزی و کوچکی بر آگاهی آن، و شودمی

 نماید.می خاش  را او شده، دل شکستگی و انکسار موجب شناخت، این که است تعالم
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۷6    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 خداوند مقام از ترس .3

 خداونـد، از افراد خو  البته خداست؛ از خو  حالت به رسیدن نماز، در خشوع هایراه از یکی
 است. متفاوت بسیار هاآن معرفت و ایمان مراتب برحسب
 چشـیده را الهـی میبـت از ایمرتبـه کـه کسـانی ست.الهی فراق از خو  خو ، مرتبۀ باالترین

 مقابـ  در و برسـند میبوب وصال به خواهندمی ندارد، ارزش هاآن برای دیگری چیزهیچ باشند،
 خـود دیرینـۀ آرزوی به کهاین از خو  شوند. مبتال فراقش به که است این نیز، شانتر، باالترین

 شـود.مـی حاصـ  آخرت در کاملش مرتبۀ اما اند؛کرده تیصی  نیاد در را آن از مراتبی که نرسند
ُتِّ» فرمایند:می کمی  دعای در ،امیرالمؤمنین موال همین برای ر  ب  ل ی ص  ِّ ع  ذاِبك  ِّ ع  ف  ي  ك  اِبُرِّ ف  ص 

 
 أ

ل ی ِّ ع   «نمایم؟ صبر فراقت بر چگونه کنم، صبر تو عذاب بر که گیرم ؛ِفراِقك 

 میـروم مـؤمنین موعـود آخرت و الهی هاینعمت از ترسدیم فرد، که است این خو  دیگر نوع
  شود.
 دل، در و بترسـد گناهـانش و خـود کارهای عواقب از فرد که است آن نیز، خو  مرتبۀ ترینپایین

 خواهـد بسـزایی تـأثیر اول، مرحلـۀ در روایات و آیات به توجه باشد. داشته الهی عذاب از خو 
 صادق را هاآن و نماید تدبر عقاب و ثواب و جهنم و بهشت تروایا و آیات در باید سالک داشت.
 نداند. بعید خود بر را هاآن خطاب و دانسته

 روز و یابـدمی دست نیز باالتر مراح  به انسان دیگر، مقدمات حصول و بیشتر توجهات با کمکم
 شود.می اضافه نمازگزار خشوع بر روز به
  محبت افزایش .4

 الهـی میبـت بـه انـدمایـ  و هسـتند خشوع تیصی  راه ابتدای که مؤمنان معمو برای راه بهترین
 قدسـی، حـدیث در اسـت. داده آمـوزش متعـال خداونـد کـه ستراهی همان کنند، پیدا دست

ن » فرماید:می موسی به خطاب خداوند ب  ب  ق  إل ی ح  ل   َّ ِّ ِّ و  ب  ب  ق  ح  ل  ا َّ  ِّإل   مـرا موسـی، ای 1؛یَّ
 فرمـود: خداونـد «چگونـه؟» گفـت: «نمـا. میبوب من نزد را قمخل و ساز میبوب خلقم پیش

«ِّ ُهم  ر  ك  ِّ آالئ  ذ  مائ  و  ع   «بیاور. یادشان به مرا هاینعمت و مواهب ؛ن 
 باعـث سـت،بنـدگی سبی  به انسان هدایت همان که هاآن ترینبزرگ و الهی هاینعمت به توجه
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   ۷۷  نماز در خشوع ايجاد راهکارهای هفتم: مجلس

 او بـه و داده راه خـود درگاه در را او تا رددگ متعال خداوند شاکر الهی عبادت در انسان که شودمی
 و شـوق بـا شکرگزاری این و است کرده عنایت را خویش کبریایی مقام برابر در گفتنسخن اجازۀ
 گرداند.می خاش  را نمازگزار شده، آمیخته عشق

 لغو امور و گناه از پرهیز .5

 بـه نزدیـک چیـزی کنـد،نمـی توبه که کاریگناه انسان برای خشوع و قلب حضور به یافتندست
 هرچـه نـدارد. نسـبتی و همـاهنگی انکسار، و نورانیت با وجود، آلودۀ ظر  چراکه است؛ میال
 و تـرصـا  قلـبش بیشـتر، دلش در پروردگار رحمت جلوۀ گردد، ترموفق معاصی ترک در انسان

 شد. خواهد بیشتر خشوعش
 و اسـت لغو از اجتناب خشوع، تیصی  در مؤثر امور از یکی بودند معتقد ،«بهجت اللهآیت»

 نمـاز در خشـوع صـفت بیـان از بعـد کـه کردنـدمی اسـتناد مؤمنـون سـورۀ آیات به باره، این در
ذیَنْ َوْ» فرماید:می ـِوْ َعـِنْ ُهم ْ ال  غ  ِرُضـوَنْ الل   بیهـوده سـخن( و )کـار از کـه کسـانی همـان 1؛ُمع 

 کنـار در «نمـاز در خشـوع» آمـدن راز اسـت ممکن که بودند معتقد ایشان «هستند. گردانروی
 انسان تا که معنا بدین باشد؛ خشوع تیصی  در لغو از اجتناب نقش آیه، این در «لغو از اجتناب»
 2.باشد خاش  نمازش در تواندنمی نکند، اجتناب کاری( بیهوده و گویی)بیهوده لغو از

 کـردنکـم نمـاز، الفـا  نیمعـا بـه توجـه نماز، از پیش دعاهای خواندن همچون دیگری عوام 
 ازدیـاد در و...، معصـومین حضـرات به توس  وسوا،، از پرهیز ها،مشغولیدل و هامشغله
 از را مـا متعال خداوند شاءاللهان ایم؛نپرداخته آن به اختصار رعایت برای ما که دارند نقش خشوع

 دهد! قرار خاشعان
  نماز آخرین .6

 دارد. بسـزایی نقـش نماز در خشوع ایجاد برای باشد، ما نماز آخرین این شاید که نکته این به توجه
ِّ إذا» :فرمایدمی صادق امام باره این در ي    لَّ الة ِّ ص  ة ِّ ص  ریض  ها ف  ل  ص  ِتها ف  ق  االة ِّ ِلو  ِّ ص    

د  خااُفِّ ُماو   ی 
ِّ ن 
 
ُعود ِّ أ ها الی  ي  دا ِّ إل  ب 

 
 گویـا کـه بخـوان گونـهآن و بخوان وقتش در را آن خواندی، واجبی نماز اگر 3؛أ
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 .81، ص عرفان زمزمی، شهرمیمدی ری میمد .2
 .648، ص أمالی. شیخ صدوق، 3



۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 میـرد.مـی نمـاز، این از بعد که باش کسی مانند یعنی گردی.برنمی آن به هرگز و توست آخر نماز
 آخـرین ایـن، کـه بنماید متعال خداوند به تقرب برای را خود تالش نهایت تا است الزم گویا پس

 «بود. خواهد دنیا این از او توشۀ




