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  *راستین در برابر خداوندخشوع و سرسپردگی مؤمنان 
  اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

  چکیده
م. کنی ده نشانه شیعیان واقعی و پرهیزگاران را از نظر گذراندیم و اکنون یازدهمین نشانۀ آنها، خشوع در عبادت را بررسی میگذشته، در جلسات 

هایی که حضرت در خطبـۀ خـود    ها و ویژگی از آن یاد شده است. نشانه »ادةٍعب وخشُوعاً فی«با جملۀ ، مؤمنانراي که در بیان نورانی امی نشانه
تواند انگیزة تعالی و تکامل را در مؤمنـان فـراهم آورد تـا آنـان بـا        اند، مربوط به شیعیان واقعی و مؤمنان راستین است و بیان آنها می بیان کرده

    هاي ارزشمند برآیند. قاي خویش و اتصاف به آن خصلتدرپی ارت ،هاي ایمان واقعی دریافت الگوهاي عملی و شاخصه
شود. خضـوع نیـز فروتنـی و     دهد و لوازم و آثار آن در رفتار انسان ظاهر می خشوع حالتی خودشکستگی، ذلت و تسلیم است که در قلب رخ می

  زد.پردا آید. این مقاله به تفصیل به این موضوع می شمار می سرافکندگی است که از آثار خشوع به

  خشوع، خضوع، خوف از خدا، عوامل خوف. ها: کلیدواژه
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  مفهوم خشوع و نقش آن در عبادت
شک الزمۀ ایمان به خدا، التزام به قوانین و احکام الهی و عبـادت   بی

و پرستش خداوند است و سرلوحۀ دعوت همۀ انبیـاي الهـی، دعـوت    
ۀٍ ولَقَد بعثْنَا فی کُـلِّ  «باشد:  مردم به عبادت و پرستش خداوند می أُمـ 

نْهم    مـو ى اللّـهدنْ هم منْهفَم واْ الطَّاغُوتبتَناجو واْ اللّهدبوالً أَنِ اعسر
 هلَیع قَّتنْ حکَـانَ   الضَّاللَۀُم فضِ فَانظُرُواْ کَیی األَریرُواْ فۀُ فَس بـاقع 

ختیم تـا  و هرآینه در هر امتی پیامبري برانگی)؛ 36(نحل: » الْمکَذِّبِینَ
خدا را بپرستید و از طاغوت [و هر معبـودي جـز خـدا] دوري جوییـد؛     
پس خدا برخی از آنان را راه نمود و برخی از آنان را، گمراهی سـزاوار  
گشــت. بنــابراین در زمــین بگردیــد و بنگریــد کــه ســرانجام       

  کنندگان چگونه بوده است. تکذیب
 ف و انجـام عبادت افراد عادي و نوع مردم، در حـد اسـقاط تکلیـ   

دادن عبادات واجب اسـت و تـأثیر چنـین عبـادتی در تکامـل روح و       
دستیابی به سعادت اخروي در گرو تحصیل شرایط خاصی اسـت کـه   

باشد کـه در قـرآن و روایـات،     ترین آنها، خشوع در عبادت می از مهم
فراوان به آن اشاره شده است. خشوع، در فرهنگ اسالم و تشیع یک 

باشد و هر مؤمنی که درپی ترقی و تعـالی معنـوي    یکلیدواژه و کد م
در عبادت شـیعیان واقعـی و     است، باید آن را فراهم آورد. این ویژگی

عبادت آنان بر عبـادت افـراد    ،رو ازاین. هاي پرهیزگار وجود دارد انسان
ــادت را عامــل فــالح و   ــد خشــوع در عب عــادي برتــري دارد. خداون

ی      «فرماید:  میدانسته و رستگاري  فـ م ینَ هـذ قَد أَفْلَـح الْمؤْمنُـونَ الـَّ
راستی مؤمنان رسـتگار شـدند،    به)؛ 2و1(مؤمنون: » صلَاتهِم خَاشعونَ

که در نمازشان فروتن و خاشـع هسـتند. خداونـد در آیـۀ دیگـر،       آنان
ستاید و داشـتن ایـن ویژگـی را     خشوع و فروتنی توأم با یادش را می

دهد و  مرد و آنان را از قساوت قلب پرهیز میش براي مؤمنان الزم می
أَلَم یأْنِ للَّذینَ آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذکْرِ اللَّه وما نَـزَلَ  «فرماید:  می

   د الْأَمـ هِملَـیلُ فَطَالَ عن قَبم تَابینَ أُوتُوا الْککُونُوا کَالَّذلَا یقِّ وَن الْحم
آیـا بـراي کسـانی    )؛ 16(حدید: » وبهم وکَثیرٌ منْهم فَاسقُونَفَقَست قُلُ

هایشان از یاد خـدا   اند، هنگام آن نرسیده است که دل که ایمان آورده
و سخن حقی [وحی الهی] که فروآمده است نـرم و ترسـان شـود؟ و    

این به آنها کتاب [تـورات] داده شـد،    از  مانند کسانی نباشند که پیش
هایشـان   گـاه دل  ن بر آنان دراز گشـت [مـدتی گذشـت] آن   پس زما

  سخت شد، و بسیاري از آنها بدکار و نافرمان شدند.
پندارند خشوع در حـاالت و رفتـار ظـاهري انسـان رخ      برخی می

دهــد و عبــارت اســت از: کـرنش، ســرافکندگی و اظهــار ذلــت؛   مـی 
دهـد.   که خشوع، حالتی ادراکی است کـه در قلـب رخ مـی    درصورتی

شکستگی، ذلـت و تسـلیم کـه در     شوع، عبارت است از: حالت خودخ
دهـد و سـپس لـوازم و آثـار آن در رفتـار انسـان ظـاهر         قلب رخ می

حساب  شود. بنابراین کرنش و سرافکندگی از آثار و لوازم خشوع به می
آیند. در مقابل، خضوع، مربوط به رفتار انسان، و عبـارت اسـت از:    می

حساب آید. تقریبـاً   تواند از آثار خشوع به ه میفروتنی و سرافکندگی ک
  باشد. توان گفت فروشکستن، برگردان خشوع می می

شکستگی، کـه حالـت انفعـالی و     براي تبیین حالت خشوع و خود
کنـیم. هرگـاه بـر ظـرف      درونی است، مفهوم شکستن را بررسی می

شود، اگر آن ضربه شـدید نباشـد، آن ظـرف     اي وارد  شکستنی ضربه
اي از  دارد؛ اما اگر ضربه اندکی سخت و شدید باشـد، تکـه   برمی ترك

تـر باشـد، آن ظـرف     تر و شدید شود و اگر سخت دهانۀ ظرف جدا می
گردد و اگر آن ضربه بسـیار شـدید باشـد، آن ظـرف خُـرد       نیم می دو
گردد. هنگام توجه به خداوند، براثر ادراك عظمت او حالت انفعالی  می

آید. گاهی این حالت انفعالی زودگذر و خفیـف   خشوع در فرد پدید می
بـازد و   است؛ اما گاهی چنان شدید است کـه انسـان خـودش را مـی    

گـردد؛ ایـن    اختیـار اشـکش جـاري مـی     افتد و بـی  لرزه می بدنش به
تر خشوع، که متناسـب   باالترین مرتبه خشوع است، البته مراتب پایین

  یز ارزشمند است.آید، ن هاي افراد در آنها پدید می با ظرفیت

  نقش خوف از خدا در خشوع انسان
، بایـد عامـل پدیدآورنـدة خشـوع را     »خشـوع «پس از تبیین مفهـوم  

باشـد؛   بشناسیم. از دیدگاه قرآن، خشیت و ترس عامـل خشـوع مـی   
لٍ لَّرَأَیتَـه    «فرماید:  باره می این خداوند در بـلَـى جذَا الْقُرْآنَ عأَنزَلْنَا ه لَو

م      خَشْیۀِمنْ  تَصدعاًم خَاشعاً لَّهـاسِ لَع اللَّه وتلْک الْأَمثَـالُ نَضْـرِبها للنـَّ
فرسـتادیم،   اگر این قرآن را بر کوهی فرو مـی  ؛)21(حشر: » یتَفَکَّرُونَ

هـا را   دیدي، و این مثَـل  خدا ترسان و شکافته می هرآینه آن را از بیم 
  شند.آوریم شاید بیندی براي مردم می

کوه نماد صالبت، سرسختی و مقاومت اسـت، امـا قـرآن چنـان     
گشت، آن کـوه براثـر خشـوع و     عظمتی دارد که اگر بر کوه نازل می

پاشید؛ پس شایسته است  می ترس از خدا و درك عظمت او ازهم فرو
ما نیز با دقت و تدبر در این آیه بنگریم، تا اندکی عظمت کالم الهـی  



   ۷خشوع و سرسپردگي مؤمنان راستين در برابر خداوند 
 

سپس با خضوع و خشوع آیات الهی را تـالوت   براي ما آشکار شود و
  هاي قرآن عمل کنیم. کنیم و بکوشیم به آموزه

معموالً خوف و خشیت از خدا، ناشـی از تـرس از عـذاب جهـنم     
یـاد   هاي قیامت و شهیق و زفیر جهنم را به است و وقتی انسان عذاب

که مکرر گفتیم خـوف و   گردد؛ اما چنان آورد، نگران و بیمناك می می
خشیت منحصر به خوف از عذاب نیست و عواملی، ماننـد حرمـان از   

باشـد. خـوف، بـر     انس با خداوند نیز برانگیزاننده خوف در انسان مـی 
گردد، اما خشیت، به معنـاي بـیم ناشـی از     ترس از عذاب اطالق می

ماننـد  . باشد درك عظمت موجودي، و احساس حقارت در برابر او می
گیرد، براثر هیبت  شخصیت بزرگی قرار می آنکه وقتی فردي در برابر

شود.  گفتن براي او دشوار می یابد و سخن و عظمت او لکنت زبان می
این حالت فروشکسـتگی، زبـونی و خودبـاختگی ناشـی از احسـاس      
حقارت خویش و درك عظمت کسی است که فرد با او مواجـه شـده   

ت است. این همان حالت خشیت کوه در مقام درك عظمت قرآن اسـ 
شود کوه ازهم فروپاشد؛ وگرنه تفسیر خشیت دربارة کوه  که باعث می

به ترس از عذاب الهی معنا ندارد؛ زیرا کوه گناهی نکرده است که بـه  
جهت ترس از عذاب و کیفر آن گناه بترسـد. بنـابراین خشـیت کـوه،     

اي دیگر، خداونـد   باشد. در آیه ناشی از درك عظمت کالم خداوند می
افتادنشـان از کـوه، براثـر درك     ها از خداوند و پـایین  از خشیت سنگ

 خَشْیۀِوإِنَّ منْها لَما یهبِطُ منْ «فرماید:  میداده و عظمت خداوند خبر 
هـا از   و برخی از آن سنگ)؛ 74(بقره: » اللّه وما اللّه بِغَافلٍ عما تَعملُونَ

  کنید غافل نیست. ه میریزد، و خدا از آنچ بیم خدا [از کوه] فرو می

  تعظیم و خشوع همۀ موجودات در برابر خداوند
اي کـه پـس از    دانیم، اما دو آیه ما حیوانات و اجسام را فاقد شعور می

آیند و آیات دیگر و روایات فراوان از وجود سـطحی از شـعور    این می
گفتن آنـان و پـرداختن بـه      دهند. تسبیح در اجسام و حیوانات خبر می

خداوند و خوف و خشیت از عظمت خداوند، بـه دلیـل داشـتن    عبادت 
در برخی آیات همۀ موجودات، ستایشگر رو،  ت. ازایندرك و شعور اس

ی الْـأَرضِ    «اند:  خداوند معرفی شده ا فـ مـو اتاومی السا فم لَّهل حبسی
یمِ  کـزِیزِ الْحوسِ الْعالْقُد کلهـا و   آسـمان  هرچـه در )؛ 1(جمعـه:  » الْم

همتا و داناي باحکمـت را   زمین است، خدا، آن پادشاه پاك، تواناي بی
کـنم حقیقـت تسـبیح موجـودات و      سـتاید. اعتـراف مـی    به پاکی می

دانم و فقط راسخان در علم و اولیاي خـدا   خشیتشان از خداوند را نمی

شدن کوه براثـر خشـیت    اند. ایشان معناي متالشی از این حقیقت آگاه
دانند. این همـان حقیقتـی اسـت کـه      خدا و درك عظمت او را میاز 

هنگام تجلـی خداونـد بـر کـوه طـور آشـکار        براي حضرت موسی
و پاسـخ خداونـد    گشت. قرآن دربـارة درخواسـت حضـرت موسـی    

ی أَنظُـرْ    «فرماید:  می أَرِنـ بقَـالَ ر هبر هکَلَّمنَا ویقَاتمى لوساء ما جلَمو
إِلَی   فو فَسـ کَانَـهتَقَرَّ ملِ فَإِنِ اسبنِ انظُرْ إِلَى الْجلَـکی وقَالَ لَن تَرَان ک

فَلَما أَفَاقَ قَالَ  وخَرَّ موسى صعقاً تَرَانی فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکّاً
ؤْمنی    لُ الْمـأَنَـاْ أَوو ک إِلَیـ تتُب انَکحبو چـون  )؛ 143(اعـراف:  » نَس

واسطه] با او سخن گفت،  گاه ما آمد و پروردگارش [بی موسی به وعده
موسی گفت: پروردگارا، [خود را] به من بنماي تا به تو بنگرم. گفـت:  
هرگز مرا نخواهی دید ولی به این کوه بنگر، پس اگر در جـاي خـود   

ـ     ر آن کـوه  قرار و آرام داشت، مرا خواهی دیـد. چـون پروردگـارش ب
مـدهوش بیفتـاد و    سـی تجلی کرد، آن را خرد و پراکنده ساخت و مو

چون به خود آمد گفت: [بار خدایا،] تـو پـاك و منزهـی [از اینکـه بـا      
  ام. چشم دیده شوي] به تو بازگشتم و من نخستین باوردارنده

کننـد   این موضوع که همۀ موجودات، عظمت خداوند را درك می
نـد، و تسبیحشـان بـراي اوسـت، واقعیـت و      و خشوع آنها براي خداو

ناپذیر است. البته آگاهی ما به این حقیقت بزرگ، بسـیار   حقیقتی انکار
اندك و در حد دیگر مفاهیم ذهنی است که دربارة خداوند و آخـرت و  

وجه شـهود و درك   هیچ امور معنوي در ذهن ما نقش بسته است و به
سـتی آن حقیقـت را درك   در کاملی از این حقیقت نداریم. کسانی بـه 

اند. گرچه مـا   اي از درك عظمت خداوند نایل شده اند که به شمه کرده
فقط تصور مبهمی از تسبیح موجودات و خشوعشان در برابـر خداونـد   

کنـیم؛   ایم، اما بدان اقرار مـی  داریم و به درك حقیقت آن نایل نگشته
بیان شـده   هاي گوناگون در قرآن و روایات صورت زیرا این حقیقت به

چه ازسوي خداوند نازل شده، و آنچه در قرآن و سنت  است و ما بدان
  آمده، اعتقاد و ایمان داریم.

قرآن به تسبیح موجودات در برابر خداوند و خوف و خشیت آنهـا  
که گفتیم متعلق این خـوف عـذاب الهـی     از خداوند اشاره دارد و چنان

آنـان  رو،  . ازایـن نیسـت نیست؛ زیرا تکلیفی متوجه اجسام و موجودات 
بلکه خوف و خشیت آنها  ،کنند تا عذابی متوجه آنها گردد عصیان نمی

مثابـه فروشکسـتن آنهـا در برابـر      ناشی از درك عظمت خداوند، و به
خداوند است. مـؤمنی کـه ادراك او فراتـر از ادراك عـادي و حسـی      

اي عظمت خداوند را درك کرده اسـت، وقتـی بـر     گونه است، یعنی به
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اش را معطوف آن سـازد، آن   عظمت خداوند تمرکز یابد و کامالً توجه
  حالت خشیت براي وي نیز رخ خواهد داد.

  عوامل برانگیزانندة خوف از خدا
  عذاب خداالف. 

اگر بخواهیم در ما حالت خشوع در برابر خداوند پدید آیـد و از شـمار   
ر پیشـگاه  حساب آییم، که با همۀ وجـود د  شیعیان واقعی و متقیان به

خداوند خاشع و خاضـع هسـتند، بایـد عوامـل برانگیزاننـدة خـوف و       
تا با تمرکز بر آنها و توجه کامل به آنها   خشیت از خداوند را باور کنیم

گـاه درپـی آن خـوف و خشـیت،      خوف و خشیت در ما پدید آید و آن
حالت خشوع که همان حالت فروکاستن، شکستن، خودباختگی است، 

واهد آمد. نخستین عامل فراگیر و بیشترین برانگیزاننـدة  در ما پدید خ
بیشتر آیـات انذاردهنـدة   رو،  . ازاینها عذاب الهی است خوف در انسان

تـر خداونـد بـر     باشد. تأکید فزون قرآن دربارة انذار از عذاب جهنم می
هاي الهی در  آیات انذاردهنده در قرآن و ذکر مصادیق و صفات عذاب

سبب آن است که در افراد عادي، یادآوري و انذار از آیات گوناگون به 
هاي آن تأثیر دارد. البته  عذاب الهی بیش از بشارت به بهشت و نعمت

دهنده بر کسانی که بـه مراحـل بـاالتر معرفـت دسـت       آیات بشارت
بسا تأثیر این آیات بیش از آیـات انذاردهنـده    اند، تأثیر دارند و چه یافته
و تربیت نوع مردم، زبان انذار و هشدار بیش از  اما براي هدایت، باشد

  زبان تبشیر و ذکر مقامات معنوي بهشتیان اثرگذار است.
البته براي اینکه آیات عذاب در ما اثر الزم و کـافی بگـذارد، مـا    

هـاي   ها، در اوصافی که خداوند بـراي عـذاب   باید فراتر از مرور عذاب
ها را بـراي خودمـان    ذابکند تدبر کنیم و بکوشیم آن ع خود ذکر می

گاه بنگریم که اگر ما گرفتـار جهنمـی بـا اوصـاف      مجسم سازیم. آن
یادشده در آیات قرآن و روایات شویم، چه حـالی خـواهیم داشـت؟ و    
اگر عذاب الهی ما را فراگیرد، چـه کسـی مـا را از آن عـذاب نجـات      

توانـد مـا    دهد؟ پس به این حقیقت توجه کنیم که فقط خداوند می می
را از عذاب جهنم حفظ کند و نجات بخشد؛ زیرا خداوند مالـک دوزخ  

دست اوست و فرشتگان موکـل جهـنم بـا اذن و     است و اختیار آن به
کننـد و بـدون اذن او کـاري از آنهـا سـاخته       دستور خداوند عمل می

وجـوي رهـایی از عـذاب     اهل جهـنم کـه در جسـت    ،رو ازاین. نیست
ارِ  «گویند:  می خردکننده و سهمگین جهنم هستند وقَالَ الَّذینَ فی النـَّ

ذَابِ  جهنَّم ادعوا ربکُم یخَفِّف عنَّا یوماً لخَزَنَۀِ نَ الْعـو )؛ 49(غـافر:  » م

اند به نگهبانان دوزخ گویند: پروردگارتان را بخوانید تا  که در آتش آنان
  یک روز از عذاب ما را سبک گرداند.

شوند، چـون امیـدي    نی دراز پیوسته عذاب میجهنمیان که سالیا
کنند  به رهایی از آتش و عذاب جهنم ندارند، با التماس درخواست می

کم خداوند اندکی از شدت عـذابش را بکاهـد یـا از خداونـد      که دست
لحظۀ آن رنج و عذاب  خواهند آنها را بمیراند تا از حیاتی که لحظه می

دوا یا مالک لیقْضِ علَینَا ربک قَـالَ  ونَا«فرساست، رهایی یابند:  طاقت
و [چون امید رهـایی ندارنـد] آواز دهنـد    )؛ 77(زخرف: » إِنَّکُم ماکثُونَ

که اي مالک [و نگهبان آتش دوزخ] باید که پروردگارت ما را بمیراند، 
  گوید: همانا شما [در جهنم] ماندگارید.

د داشـته باشـد و یـأس و    همواره انسان باید به رحمت الهی امیـ 
ناامیدي از رحمت خداوند گناهی بزرگ و نابخشودنی اسـت؛ امـا آیـا    

تواند خود را از عذاب جهنم مصون بداند و مطمئن باشد که  کسی می
کـه حسـاب آنهـا از دیگـر مـردم       ز معصومانجشود؟ ب عذاب نمی

کس از عذاب الهی در امان نیست و همـۀ مـا احتمـال     جداست، هیچ
مـا از  رو،  . ازایـن که پس از مرگ گرفتار عذاب جهنم شویم دهیم می

عذاب جهنم بترسیم و نگران روزي باشیم که به جهت کـردار زشـت   
گردیم. خوف و ترس، با توجه بـه وجـود    خود به عذاب الهی دچار می

خطـر گرفتـار    آید؛ اما وقتی انسان، بـه  احتمال خطر در انسان پدید می
مشـاهده کـرد، حـزن و انـدوه در او بـه       شد و با قطع و یقین خطر را

آید. احتمال گرفتارشدن به عذاب جهنم بـراي همـه وجـود     وجود می
هـاي   تواند به این باور دست یابد کـه نعمـت   کس نمی دارد؛ زیرا هیچ

کـس مطمـئن    الهی را پاس داشته، و شکرگزار آنها بوده اسـت. هـیچ  
نـاهی مرتکـب   درسـتی انجـام داده، و گ   نیست که تکالیف الهی را به

توانـد مطمـئن    نگشته است یا اگر گناه، و پس از آن توبه کرده، نمـی 
ـال    باشد که توبۀ او پذیرفته شده است. پس با توجه به آنکه همـواره احتم

ایـم،   دهیم در اجراي دستورات و تکالیف خداوند تقصیر و کوتاهی کرده می
ـیچ     ـیم و ه ه خـود را از  گـا  باید همواره از عذاب الهی خـائف و ترسـان باش

ـتن خـود از     عذاب و مکر خداوند ایمن و مصون ندانیم؛ زیـرا مصـون   دانس
مکر و عذاب الهی، همچون یأس از رحمـت الهـی، گنـاه کبیـره اسـت و      

  تواند خود را مصون از آتش جهنم بداند. کس نمی هیچ

  حرمان از محبت و انس با خداب. 
هاي ایجاد حالت خشوع در برابر خداونـد،   روشن شد که یکی از روش
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هاي آنهاست که در روایات و آیـات قـرآن    ها و ویژگی توجه به عذاب
دادن   صوص پیش از انجـام بخها را  اند. اگر انسان آن عذاب بیان شده

عبادت براي خـود مجسـم سـازد، حالـت خـوف و درپـی آن حالـت        
حالـت خشـوع در   ه عبارت دیگر، و ب شکستگی و احساس حقارت فرو

آید. البته براي مؤمنان راستین و کسـانی کـه بـه مراتـب      او پدید می
اند، ترس حرمان از مهر خدا و انـس   واالتر معرفت خداوند دست یافته

تر از ترس از عذاب جهنم است. البتـه در دنیـا فقـط     با او بسیار شدید
ند، اما در آخرت این عذاب توانند این عذاب را درك کن اولیاي خدا می

هاي جهـنم اسـت.    تر از عذاب تر و عظیم براي اهل جهنم بسیار شدید
شدنی  براي ترسیم این عذاب روحی که در قیامت براي همگان درك

توان رنج کودك از محروم شدن از انس و محبـت مـادر را    است، می
از مثال زد؛ کودك باشعور، بیش از هر چیز به انس و محبت مـادر نیـ  

قهـر  رو،  . ازایندارد و نیاز او به نوازش مادر بیش از نیازش به غذاست
اي بـراي او   مادر و حرمـان کـودك از نـوازش مـادر از هـر شـکنجه      

انـد،   تر است. براي کسانی که طعم انس بـا خـدا را چشـیده    آزاردهنده
خوف حرمان از انس با خدا از خوف عذاب، شدیدتر است و بـاالترین  

گشتن از رحمت خداوند اسـت.   ذاب براي آنها محرومترین ع و سخت
حمت خداوند بسـیار شـدید و سـخت اسـت.     گشتن از ر عذاب محروم

اعتنـایی   خداوند دربارة کسانی که در دنیا به کتاب خداوند بیرو،  ازاین
إِنَّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنـزَلَ  «فرماید:  کردند و آن را ناچیز شمردند، می

قَلیالً أُولَـئک ما یأْکُلُونَ فی بطُونهِم  الْکتَابِ ویشْتَرُونَ بِه ثَمناً اللّه منَ
 موی اللّه مهکَلِّمالَ یو ۀِإِالَّ النَّارامیالْق    یم أَلـ ذَاب عـ م لَهـو زَکِّیهِمالَ یو «

ده است، فرستا همانا کسانی که آنچه را خدا از کتاب فرو)؛ 174(بقره: 
فروشــند، اینــان در  کننــد و آن را بــه بهـایی انــدك مــی  پنهـان مــی 

خورند و خداوند روز رستاخیز با آنـان   هاي خویش جز آتش نمی شکم
  سازد و آنان را عذابی است دردناك. گوید و پاکشان نمی سخن نمی

گـان،   پیشـه  در آیۀ شریفه، قهر خداونـد بـا گناهکـاران و جنایـت    
هی معرفی شده است و براي اهل معرفت آشکار هاي ال ازجمله عذاب

تـر   وگو و توجه خداوند، از هر عـذابی سـخت   است که حرمان از گفت
گـردد. خداونـد    است و در قیامت این حقیقت براي همگان آشکار می

چیز مشـهود خداونـد اسـت؛ امـا ایـن       به همۀ عالم احاطه دارد و همه
ز خداوند متفاوت است. آمی احاطه و مشاهده و نگریستن با نگاه محبت

نگرد و هیچ چیز در دنیا  در قیامت، خداوند به بهشتیان و جهنمیان می
و آخرت از مشاهده و نگاه خداوند پنهان نیست. آنچه جهنمیان از آن 

آمیز و آکنده از مهـر و عاطفـه خداونـد اسـت.      اند، نگاه محبت محروم
آمیـز خـدا و    ازآنجاکه در قیامت، انسان بسـیار نیازمنـد نگـاه رحمـت    

اعتنایی خداونـد و قهـر او و حرمـان از     وگوي با معبود است، بی گفت
تر خواهد بود.  تر و سهمگین انس با خداوند از هر عذابی برایش سخت

کنیم و  اکنون ما در حجابیم و نیاز به لطف و نگاه خداوند را درك نمی
از  شـناختی  ،رو ازاینس متعالی برایمان حاصل نگشته است. آن احسا

هـاي اخـروي نیـز شـناخت      آن عذاب نـداریم. البتـه از دیگـر عـذاب    
ها کنـار   ها و پرده شهودي و عینی نداریم؛ اما پس از مرگ که حجاب

شـوند، نیـاز فطـري انـس بـا خـدا و        روند و حقـایق آشـکار مـی    می
یابیم نیـاز مـا بـه     گاه درمی نمایاند. آن وگوي با معبود خود را می گفت

تر از نیاز کـودك بـه نـوازش     ا هزاران برابر شدیدمحبت و انس با خد
مادر است. حال با وجود این نیاز شدید به انس با خدا و نگاه رحیمانـۀ  

کـران   تواند مطمئن باشد که از این عنایت و لطف بـی  او آیا کسی می
گردد؟ با توجه بـه آنکـه چنـین اطمینـانی بـراي       خداوند برخوردار می

آمیز خـدا   گشتن از نگاه محبت راي محرومکس وجود ندارد، باید ب هیچ
  وگوي با او ترسان باشیم. و گفت

انسان مـؤمن، صـالح و رهیـده از دام شـیطان و سـالک طریـق       
یابد  نهد، خود را مخاطب خداوند می بندگی خدا وقتی به بهشت پا می

کند و  بخشش به بندة خویش سالم می  بخش و لذت که با نواي فرح
[براي آنان] سالم )؛ 58(یس: » قَوالً من رب رحیمٍ سلَام«فرماید:  می

وگوي خداوند بـراي   است، گفتاري از پروردگار مهربان. سالم و گفت
بخش است که شـنیدنش همـۀ    بخش و آرامش قدر لذت بهشتیان آن

زدایـد.   هایشان مـی  شده در دنیا را از دل هاي متحمل ها و رنج ناراحتی
جـاي نگـاه    شـود، اگـر بـه    د آخـرت مـی  برعکس، وقتـی انسـان وار  

گسـتر،   بخش و لطف جاي شنیدن سخنان آرامش آمیز خدا و به محبت
اعتنایی کند، چه حـالی خواهـد داشـت؟ آیـا بـراي او       خداوند به او بی

عذابی شدیدتر از آن خواهد بود که درپی درخواست رهایی از جهـنم،  
)؛ 108(مؤمنـون:  » ا تُکَلِّمونِقَالَ اخْسؤُوا فیها ولَ« خداوند به او بگوید:

  [خداي] گوید: در آن [دوزخ] گم شوید و با من سخن مگویید؟

  ناسپاسی در برابر خداوندج. 
انگیزاند،  سومین عاملی که در ما حالت خشوع در برابر خداوند را برمی

ترس از ظلم و جنایت در حق خداوند است. کسـانی کـه بـه مراتـب     
د، از زشتی مخالفت با خداوند و عصـیان در  ان عالی معرفت دست یافته
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ها را فراگرفته اسـت،   کرانش همۀ انسان برابر او که لطف و رحمت بی
در برابر نافرمانی خداوند بسـیار احسـاس شـرمندگی    رو،  د. ازاینان آگاه
اند که در برابر معبود خود ناسپاس نباشند  کنند. آنان پیوسته نگران می

شان کوتـاهی نکننـد. وقتـی     و وظایف دینی دادن تکالیف  و در انجام
یکی از همنوعان ما، مانند دوست، معلم، پدر یا مادر به مـا خـدمت و   

شـود کـه نبایـد در مقابـل آن محبـت و       کند و یادآور می محبتی می
خدمت ناسپاسی کنیم و خیانت ورزیم، اگر ما به سبب غفلت در برابـر  

حق کسـی   صوص درخبخدمت و محبتش به او خیانت و ظلم کنیم، 
رو  روبـه که عمري به ما محبت و خدمت کـرده اسـت، هرگـاه بـا او     

تـوانیم   یم چگونه خواهیم بـود، آیـا از خجالـت و شـرمندگی مـی     شو
رو گشتن با او  و حیا قدرت روبه سرمان را بلند کنیم؟ آیا از شدت شرم 

را داریم؟ این وصف حال ما هنگام رویـارویی بـا یکـی از آفریـدگان     
ایـم.   د است که به ما خدمت کرده، و ما درحق او خیانت و جفا کـرده خداون

هـایی کـه    هـا و نعمـت   اي است تا بخشی از دارایی با اینکه او فقط واسطه
خداوند به او داده، در اختیار ما بنهـد. درواقـع محبـت و خـدمتش بـه مـا       

  کند. محبتی ازسوي خداست و او فقط نقش واسطه را ایفا می
بخشی از پـول و ثـروت خـود را بـه مـا هدیـه        در حقیقت آنکه

بخشد که خداوند در  اي را به ما می دهد، بخشی از نعمت و دارایی می
واسطۀ او در اختیار ما قـرار    آنچه به ،اختیار او قرار داده است، بنابراین

گیرد، از آن خداست. با این وصف در برابر این خدمت و لطفش ما  می
دانیم و سپاسگزاري از او را بر خود الزم  و میخود را مدیون و وامدار ا

شـویم کـه    گردانیم و اگر درحقش جفا کنیم، چنـان شـرمنده مـی    می
خـواهیم در زمـین    از شدت خجالت مـی شویم،  رو می وقتی با او روبه

فرورویم. اگر انسان شعور و معرفت داشته باشد، شایسته است وقتـی  
مـا عمـر و حیـات بخشـید و     کند ـ خدایی که به   خدا را نافرمانی می

هایش را به ما ارزانی داشت و هر خیر و برکتی کـه بـه    پیوسته نعمت
رسد از اوست ـ از شـدت شـرم و حیـا جـان دهـد. در قیامـت         ما می

کار با خداوند را تصور کنید؛ رویارویی بـا   روشدن افراد گنه صحنۀ روبه
انی و آنکه به ایشان هسـتی و نعمـت داد و آنـان در مقـابلش نافرمـ     

شک احساس شرم و عـذاب ناشـی از نافرمـانی و     عصیان کردند. بی
جهـت   تر است؛ ازایـن  ظلم درحق خداوند از هر عذابی برایشان سخت

ــوم  ــوایان معص ــۀ     پیش ــت و لحظ ــحنۀ قیام ــران ص ــته نگ پیوس
کردند که قیامت  روگشتن با خداوند بودند و به ما نیز یادآوري می روبه
از قیامـت و آنچـه در آن سـرا بـراي مـا رخ       یاد آوریم و همواره را به

خواهد داد، بیمناك باشیم و با اطاعت از خداوند و انجام دسـتورهایش  
توشۀ کافی را براي آخرت برگیریم و خود را بـراي مـرگ همـراه بـا     

 فرماینـد:   مـی  سعادت ابـدي آخـرت مهیـا سـازیم. حضـرت علـی      
»و تووا الْمرادب  و هرَاتغَمو و هلُوللَ حقَب وا لَهدهام    ،ه لَ نُزُولـ قَبـ وا لَهدأَع

نْ جهِـلَ،     کَفَى بِذَلک واعظاً لمنْ عقَلَ و و الْغَایۀَ الْقیامۀُفَإِنَّ  مـراً ل تَبـعم
لُوغِ  ولَ بۀِقَبونَ الْغَایلَما تَعاسِ  ممیقِ الْأَرنْ ضمةِ ودش  لَـاسِ ولِ   الْإِبو هـ

طَّلَعِ والْفَزَعِ الْم اتعوبه اسـتقبال  )؛ 190، خطبه 1379البالغه،  (نهج» ر
هاي آن بشتابید و پیش از ورود آن آماده شوید و قبـل   مرگ و سختی

ه از فرودآمدنش سازوبرگ آن را فراهم سازید کـه رسـتاخیز پایـان را   
بیندیشد و بیداري  نکهاست و این خود واعظ و پند و اندرز است براي آ

و عبرت است براي آنکه غفلت بورزد. شما پیش از فرارسیدن مرگ و 
رسیدن به آخر خط از تنگی گورها و شدت غم و اندوه و وحشت عالم 

  دانید. برزخ و قیامت و پیاپی رسیدن خوف و بیم چیزي نمی
روگشـتن بـا    بریم و از هنگامۀ روبه سر می ما اکنون در حجاب به

بستن از دنیـا   بر  خداوند در سراي قیامت خبر نداریم؛ اما پس از رخت
ایـم،   و در لحظۀ رویارویی با خداوند، که او را عصیان و نافرمانی کرده

قدر شدید است که بـیش از هـر عـذاب دیگـر مـا را       شرم ما از او آن
چیزي از آن شرم و خجالت در دنیـا نیـز   آزارد. اگر بخواهیم پرتو نا می

براي ما نمایان گـردد، بنگـریم جفـاي مـا درحـق دوسـتمان چقـدر        
کننده است؛ بنگریم در قبـال خیانـت و ظلـم بـه دوسـتانمان،       ناراحت

توانیم بـه صـورت    گردیم که نمی زده می اي شرمنده و خجالت گونه به
در قیامـت بـا   خـواهیم   گـاه دریـابیم چگونـه مـی     آنها نگاه کنـیم. آن 

منـد سـاخته    هاي فـراوانش بهـره   خداوندي که پیوسته ما را از نعمت
رو گـردیم؟ آیـا بـا خیـانتی کـه درحـق معبـود         سازد روبه است و می

ایم و بـا نافرمـانی از احکـام الهـی، از شـرم و خجالـت، جرئـت         کرده
م در دعاي وارد بعد از زیارت اما، رو این رویارویی با خداوند را داریم؟ از

اء   أََستَغْفرُك  إِنِّی  ربِ« خوانیم: می رضا یـح غْفَارت1370(قمـی،  » اس ،
روي حیــا و  پروردگـارا، مـن از  )؛ دعـاي بعـد از زیـارت امــام رضـا    

  طلبم. شرمساري از تو آمرزش می
هـا و دسـتورهاي چـه کسـی      باید با خود بیندیشیم که با فرمـان 

پـردازیم؛   عصـیان خداونـد مـی    کنیم و با چه ابـزاري بـه   مخالفت می
هایی که خداوند در اختیـار   چگونه با زبان، گوش و دیگر اندام و نعمت

ما نهاده است تا با آنها مسیر تعالی و تکامل خود را هموار کنیم، گنـاه  
جاي سپاسگزاري،   کنیم و بیندیشیم چقدر زشت و ناپسند است به می
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تردیـد اندیشـیدن    کنـیم. بـی  با آنچه خدا به مـا داده، او را نافرمـانی   
انگیزد و  باره، حالت خجالت و شرم در برابر خداوند را در ما برمی دراین

  شود ما در مقابل خداوند خاشع شویم. سبب می

  نقش درك عظمت خدا در خشوع انسان
که گفتیم، توجه به عظمت خداوند و تفکر دربارة آن و نیز توجـه   چنان

مل ایجاد خشیت و خشـوع در انسـان   به فقر و حقارتمان، ازجمله عوا
توانیم از عظمت خداوند درك کاملی داشته باشـیم   است. البته ما نمی

آوردن درك ناقص از عظمت خداوند نیز ناچاریم  دست و حتی براي به
دربارة عظمت مخلوقـات خداونـد بیندیشـیم. مفـاهیم حسـی، ماننـد       

راه  مفهوم حسی عظمت، نخستین مفاهیمی هستند که به ذهـن مـا  
یابنــد و مــا بــا تجزیــه و تحلیــل آن مفــاهیم و تجریــد آنهــا از   مــی

توانیم مصادیق معنـوي آن مفـاهیم را    هاي مادي و حسی می حیثیت
تـرین مفهـوم بزرگـی و عظمـت،      دست آوریم. در ذهن ما نزدیـک  به

عظمت و بزرگی حسی و مفهومی است که از جسم حجیم در ذهـن  
ا دربارة عظمت و وسعت این عـالم  بندد. با این حساب اگر م نقش می

بیندیشیم و عظمت آن را با خود بسنجیم، خود را نسبت به آن بسـیار  
یابیم. اگر فرض کنیم ذهن ما قـدرت تصـور کـوه     حقیر و کوچک می

گـاه آن کـوه را بـا خـود مقایسـه کنـیم،        دماونـد را داشـته باشـد، آن   
یا اگر خود را بـا  یابیم ما در برابر آن کوه بسیار حقیر و کوچکیم  درمی

اي  یک اقیانوس مقایسه کنیم، در مقایسۀ با آن خود را کمتر از قطـره 
یابیم. اکنون خود را با کرة زمین و منظومۀ شمسی مقایسه کنـیم،   می

که منظومـۀ   آییم؟ درحالی حساب می آیا در مقایسۀ با آنها ما چیزي به
آیـد.   مـی اي نیز به حساب ن ها قطره شمسی در مقابل دیگر کهکشان

هـا و موجـودات عظیمـی کـه      گاه بیندیشیم همـۀ ایـن کهکشـان    آن
تصورش براي ما بسیار دشوار است، با یـک ارادة خداونـد بـه وجـود     

گردنـد. حـال    اند و با یک ارادة خداوند، همه نیست و نـابود مـی   آمده
نهایت است گسـتاخی، و   چگونه ما در برابر خداوندي که عظمتش بی

  نیم؟ک با او مخالفت می
هرچه بیشتر بیندیشیم که عظمت و بزرگی از آن خداسـت و مـا   
در برابر خداوند حقیر و ناچیزیم، خشوع ما در برابـر خداونـد بیشـتر، و    

شـدت از   شـود و بـه   حالت فروکاستن و فروشکستن ما شـدیدتر مـی  
گردیم. اگـر کسـی    شدن از لطف و عنایت خداوند بیمناك می محروم

د یا مانند حضـرت سـلیمان ثـروت و سـلطنت     ها ثروت دار که میلیارد
هایش را ازدسـت بدهـد و    باره همۀ آن دارایی نظیري دارد، به یک بی

چیزي جز خیال از دارایی و قدرتش در گذشته بـرایش بـاقی نمانـد،    
تابانـه   یابـد و بـی   شکند و خود را حقیر و خـوار مـی    چگونه درهم می

نـد فزونـی گیـرد، ایـن     نالد؟ هرقدر معرفت بندگان مؤمن به خداو می
هـاي شـب فریـاد و     در نیمـه رو،  . ازایـن شود حالت در آنان تشدید می

زنند و از نداشـتن توشـۀ آخـرت و تـرس از عـذاب الهـی        صیحه می
برد. البته براي ما که عظمت خداوند  پایان خوابشان نمی دردناك و بی
اهللا  آیـت ایم، فهمیدن حاالت اولیاي خدا، مانند حـاالت   را درك نکرده

اهللا  آیت  هنگام مناجات با خداوند یا حالت معنوي میرزاجوادآقاي تبریزي
هنگام نماز، دشوار است؛ اما آن حاالت اثر طبیعـی معرفـت و    بهجت

درك عظمت خداوند است و هرقدر فـرد، در حـد ظرفیـت خـود، بـه      
  گردد. خداوند معرفت یابد، خشوعش در برابر خداوند بیشتر می
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