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 20/2/97: پذیرش                    9/11/96: دریافت

 چکیده
گردد موانعی است  اند. آنچه موجب این امر می بهره بهره یا کم قرآن کریم براي نماز، آثار فراوانی بیان کرده که بیشتر نمازگزاران از آن بی

هاي درونی هستند که در بهره بردن  ها و حالت موانع، گرایش شود. بخشی از این که نمازگزار براي دستیابی به آثار نماز با آن مواجه می
کند. نوشتار حاضر به دنبال شناسایی عوامل این آسیب از دیدگاه قرآن است. این پژوهش با بررسی آیات  نمازگزار از آثار نماز خلل ایجاد می

کند که به واسطه این  آثاري را شناسایی و تحلیل میپردازد و سپس چگونگی مانعیت براي  قرآن، به شناسایی و استخراج این موانع می
است. موانـع انگیزشـی    پرداخته موضوع این به تحلیلى، و توصیفى روش با حاضر شود. پژوهش موانع انگیزشی، معدوم یا مخدوش می

و » آرامش«همچون است که برخی از آثار نماز » سستی و کسالت«و » نترسیدن از عذاب الهی«، »تکبر«، »ریا«حاصل این پژوهش 
 کند. را مخدوش یا معدوم می» زندگی سعادتمندانۀ دنیوي«

  نماز، موانع اثربخشی نماز، انگیزه، آثار نماز. :ها دواژهیکل
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 مقدمه 
ویژه قرآن کریم، آثار فراوانی بـراي نمـاز بیـان     در متون دینی، به

شده، ولی با وجود این، بیشتر نمازگزاران، کـه مسـلمانان عـادي    
یکـی از عـواملی کـه    انـد.   بهره بهره یا کم هستند، از آثار نماز بی

تواند در دستیابی نمازگزار به آثار فراوان و واالي نماز مانع ایجاد  می
ها و حاالت و ملکات درونی نمازگزار است که از آن به  کند، انگیزه

 شود. تعبیر می» موانع انگیزشی اثربخشی نماز«
ابتدا براي ایجاد تصویرصـحیح از مسـئله، بـه بیـان مفـاهیم      

 پردازیم: عنوان این تحقیق میکاررفته در  به
در لغت، به معناي سبب، باعث، موجب و علت آمده » انگیزه. «1

ــدا،  ــزه). در اصــطالح  3، ج1377اســت (دهخ ــدخل انگی ، م
) به حالت برانگیختگـی گفتـه   Motiveشناسی، انگیزه ( روان
کند (پورافکاري،  شود که موجود زنده را وادار به عمل می می

مثال، وقتی بوي خوش غذا بـه   براي ). 957ص ،2 ، ج1380
رسد، رایحۀ غذا انگیزه براي حرکت به سمت بـو و   شامه می

) بـه معنـاي   Motivation» (انگیزش«شود.  خوردن غذا می
حالتی است که تمایل به انجام عمل خاص را در شخص بـه  

آورد. در مثالی که بیان شد، رایحۀ غذا باعث ایجـاد   وجود می
ود و پذیرش این تحریـک توسـط عامـل    ش انگیزه در فرد می

دیگـر،   عبـارت  گوینـد. بـه   می» انگیزش«خارجی، یعنی بو، را 
پذیري  انگیزه در فرد باعث تحریک، و انگیزش باعث تحریک

 شود. می
چیز آمده است   ماندة یک در لغت عربی، به معناي باقی» أثر. «2

اثـر). ایــن واژه در   مــدخل ،763ص ،6 ، ج2003سـیده،   (ابـن 
 شیء، از مانده باقی پا، عالمت، جاي «به   هاي فارسی نامه واژه

، مدخل اثـر)، نشـان،   1، ج1377کاري (دهخدا،  ماندة برجاي
 ، مدخل اثر) معنا شده است.1، ج1387(معین، » نشانه و تأثیر

در این مقاله، اموري است که نماز براي نمازگزار » اثر«مراد از 
 حسوس و معنوي و غیرمحسوس.به دنبال دارد؛ اعم از امور م

)، 278، ص5ج ق،1404فـارس،   ابن(در لغت، به بازدارنده » مانع. «3
، )20022ص ،13ج ،1377 دهخدا،(جلوگیرنده و دافع آمده است 

است از: چیزي که مـانع اصـل وجـود     و معناي عرفی آن عبارت
شود؛ همانند سفیدي که  شیء است و با اصل وجود آن جمع نمی

، 2، ج1389جمـع نیسـت (صـالحی مازنـدرانی،      بـل با سیاهی قا

) و در اصطالح فلسفی، به معناي چیزي است که وجـود  368ص
 ).524، ص1376چیز دیگر بر عدم آن متوقف است (سبزواري، 

به معناي چیزي اسـت کـه در مقابـل    » مانع«در اصول فقه، 
که  اي گونه گیرد، به مقتضی قرارگرفته است و جلوي تأثیر آن را می

گذاشت؛ مانند: رطوبت  گر این مانع نبود، مقتضی تأثیر خود را میا
گرفت  که مانع آتش گرفتن چوب است و اگر نبود چوب آتش می

 ).367، ص2، ج1389(صالحی مازندرانی، 
در این پژوهش، هـر امـر وجـودي یـا عـدمی      » مانع«مقصود از 

 وانـع م«است که در برابر تأثیر نماز ایجـاد مزاحمـت کنـد. بنـابراین،     
نفسـانی اسـت کـه وجـود یـا عدمشـان        ملکات و حاالت »انگیزشی

تواند در اثربخشی نماز اختالل ایجاد کند و نمازگزار را از دستیابی  می
 به آثار نماز محروم سازد.

 اسـالمی  فرهنـگ  در اش ویژه جایگاه و خاطر اهمیت به نماز
 موانـع  بـه  ولـی  واقع شده؛ اسالمی علماي و مفسران نظر مطمح

 نشـده  پرداختـه  مفصـل  و مستقل طور به نماز اثربخشی انگیزشی
 و نمازهـا  بـر  محافظت به تشویق« باب در مجلسیعالمه . است
 شـمردن  سـبک  و نماز ساختن ضایع مذمت و آنها وقت به انجام
 و آیـات  و  پرداختـه  نمـاز  اثربخشی انگیزشی موانع برخی به »آن

 ،)25-1ص ،80ج ق،1403 مجلسی،(ذکر کرده  را مرتبط روایات
 .را تبیین ننموده است آنها بودن مانع نحوة ولی

 اجمال به ،»ماعون« سورة 7 تا 4 آیات ذیل طباطبائی عالمه
 کنند، می بیان کالمی است، انگیزشی موانع از یکی که ریا، دربارة
کنـد   ذکر نمی سخنی نماز، اثربخشی در ریا بودن مانع درباره ولی

 ).368ص ،20ج ق،1390 طباطبائی،(
 ،»بقره« سوره 46و 45 آیات تفسیر ذیل آملی اهللا جوادي آیت

 که پردازد می »معارج« سورة 34 تا 19 آیات تفسیر به گذرا طور به
 آملی، جوادي(است  نماز اثربخشی انگیزشی موانع از یکی به ناظر

 تحـت  عبـادات حکمت کتاب در نیز). 189-186ص ،4ج ،1389
  آیات به استناد با را نماز آثار از اثر هفت »آن حکمت و نماز« عنوان
 بحثی نماز اثربخشی انگیزشی موانع دربارة ولی کرده، تبیین قرآن

 ).116-95ص ،1391آملی، جوادي(نیاورده است 
 طبرسی،( االخالق مکارم مانند روایی و اخالقی هاي کتاب در
) 522-521ص ،1ج ،1362 صدوق،( الخصال و )300ص ،1370
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 بیشتر آمده که نمازها دیگر و یومیه نمازهاي برکات و ها فضیلت
اشاره  نماز اثربخشی انگیزشی موانع به ولی است، نماز آثار به ناظر
 .است نشده

  به ،الصالة آداب نخست مقالۀ هاي فصل برخی در خمینی امام
 و کسـالت  کبـر،  همچـون  نمـاز  اثربخشـی  انگیزشی موانع برخی
 موانـع  این از مناسبی تبیین گرچه که  پرداخته قلبی توجه نداشتن
 نشـده  تبیین نیز موانع تمام و نیست قرآن دیدگاه نوعاً ولی است،
 ).45-7ص ،1380خمینی، موسوي( است

ــدي هاشــمی ســیدمجتبی ــۀ نخســت بخــش در رکاون  مقال
  روحی ـ روانی آثار ،»آن کارکردي تأثیر موانع و نماز شناسی آسیب«

 صـدر،  شـرح  غرایـز،  کنتـرل  سـکون،  مانند عناوینی ذیل را نماز
 تأثیر موانع به دوم، بخش در و کرده، تبیین امیدواري و بینی خوش

 نماز قالب به اعتیاد تن و کسالت همچون عناوینی با نماز کارکردي
 ).355-348، ص1380 رکاوندي، هاشمی(است  پرداخته

 اثربخشی انگیزشی موانع نماز، دربارة موجود آثار در بنابراین،
 بررسی منسجم و کامل صورت کم ـ به  قرآن ـ دست  منظر از نماز
 بررسی و آنها مانعیت کیفیت تبیین و شناسایی رو، ازاین است. نشده
 تفسیر روش با و منسجم صورت به شود، می مختل که آثاري یا اثر

 .است ضروري موضوعی،

 موانع اثربخشی نماز
انگیزشی اثربخشی نماز، شناخت موانع نماز از جمله شناخت موانع 

هم راهگشاي نمازگزاران است تا با زدودن آنها نمازشان را پربـار  
 دفـع  و رفع در اندیشی سازند و هم به مربیان در شناسایی و چاره

 .رساند خواهد یاري ها آسیب این
کنندة آثار نماز است، بهتـرین منبـع    قرآن کریم، که خود بیان

هاي درونی  صلی است که انگیزهبراي یافتن پاسخ به این پرسش ا
شود،  نصیب شدن نمازگزار از آثار نماز می نصیب یا کم که موجب بی

کدام است؟ و به دنبال آن، پاسـخ بـه دو پرسـش دیگـر در ایـن      
یک از آثار قرآنی نماز بـا   گیرد که کدام پژوهش موردنظر قرار می

ع شود؟ نحوة مان وجود هریک از این موانع انگیزشی، مخدوش می
بودن هریک از موانع انگیزشی در آثار نماز چگونه است؟ در ایـن  
پژوهش، بعد از بیان مانع و بررسی مانعیت آن، اثر یا آثاري که آن 

 کند تا حد امکان تحلیل گردد: مانع آنها را معدوم یا مخدوش می

 . ریا1
به معناي انجام دادن کاري براي دیـدن مـردم   » رأي«از ماده » ریا«

ــارس، ابــن(اســت  ــارف )472ص ،2ج ق،1404ف ، و در اصــطالح مع
اسالمی، یعنی: کاري را در حضور دیگران به این نیت انجام دهد کـه  

دهـد، ولـی    به آنها نشان دهد که آن را براي رضاي خـدا انجـام مـی   
). بنـابراین،  519، ص10، ج1389درواقع، چنین نباشد (جوادي آملی، 

ران نیسـت، بلکـه بـه همـراه     ریا تنها انجام دادن عمل در حضور دیگ
تظاهر به اخالص و براي به دست آوردن شـهرت یـا محبوبیـت یـا     

 ).368، ص12، ج1388جلب نظر دیگران است (جوادي آملی، 
آمد، هر عملـی  » ریا«با توجه به آنچه در بیان معناي اصطالحی 

که به نیت تظاهر به رضاي الهی در منظر و مرئاي دیگران انجام شود، 
 ).519، ص10، ج1389ریایی و حرام است (جوادي آملی، عملی 

) یـا شـرك   293، ص2ق، ج1407ریا در روایات، شرك (کلینی، 
شده است، زیرا فرد  ) شمرده 266، ص69ق، ج1403اصغر (مجلسی، 

دهد، ولی آن را براي خوشایند دیگران، نه براي  کار درستی انجام می
برسد، چنین فـردي   رضاي خدا، و دوست دارد کارش به گوش مردم

، 12ق، ج1406در عبادت خداونـد شـرك ورزیـده اسـت (مجلسـی،      
) و این شرك خفی است، و کسی کـه غیـر خـدا را در نیـت     141ص

عبادتش شریک کند به منزلـه آن اسـت کـه معبـودي غیـر خداونـد       
 ).104، ص10ق، ج1404سبحان مانند بت را تأیید کند (مجلسی، 

 بیماريِ همچون که است این خفی شرك بودن راز خطرناك
رو،  اسـت. ازایـن   آن درمان فکر  به کسی کمتر ناشناخته است که

بودنـد   هراسـناك  مسـلمانان  در بـین  آن شـیوع  از اکرم  رسول
 ).592، ص2، ج1389(جوادي آملی، 

 الف) آیۀ مورد استناد
فرمایـد:   مـی » مـاعون «سـورة   6تـا   4خداوند متعال در آیات شریفۀ 

»لْملٌ لیراؤُونَ فَو یـ مینَ هونَ الَّذساه هِمالتنْ صع مینَ هلِّینَ الَّذ؛ »ص
 آن بــه و غافــل از نمازشــان آنــان نمــازگزاران! حــال بــه واى پــس
 ).602، ص1381کنند (مشکینی،  ریاکارى مى که اعتنایند؛ آنان بى

اسـت و مصـدر آن   » رأي«مضارع باب مفاعله از » یراؤُونَ«
یعنی: خالف آنچه را که بر » و ریاء مرآةرأیت الرجلَ » ِمرآة و ریاء«

ق، مادة رأي). کلمه 1414منظور،  آن هستم به او نشان دادم (ابن
؛ 38؛ نسـاء:  264سه جا در قرآن به کار رفته است (بقره: » رئاء«
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جا دربارة کاري است که براي نشان دادن  ) و در هر سه47انفال: 
 به مردم و نه به قصد خداي متعال باشد.

رود، و وعدة هالکت و عـذاب   براي تهدید به کار می» ویل«
ــم ). «215، ص1ق، ج1390شــدید اســت (طباطبــائی،  ینَ هــذ الَّ

از نظر ترکیبی، یا محل مجرور و صفت مصلین است، و » یراؤُونَ
» هـم «حالً منصوب است و یا آنکه خبر براي یا به أعنی مقدر م

) در هر 833ص ،10 ، ج1372مقدر و محال مرفوع است، (طبرسی، 
کنند و نمازشان را براي  حال، در این آیات به نمازگزارانی که ریا می

دهند وعدة عذاب شدید داده شده است. سیاق آیه  غیرخدا انجام می
مزبور، ریا در نماز است.  قرینه بر این است مراد از ریاي در عبارت

این است که » الَّذینَ هم یراؤُونَ«نویسد: معناي  می شیخ طوسی
دهند، بدون آنکه بدان به خداوند  آنها نمازشان را ریایی انجام می

 ).833، ص 10 تا، ج تقرب جویند (طوسی، بی
اند  برخی ریاي در عبادات را به نحو مطلق مقصود آیه دانسته

)، و برخی ریا را مطلـق معنـا   368، ص20ق، ج1390(طباطبائی، 
اند: اینان نماز و هر کار خیر دیگر را به قصـد دیـدن    کرده و گفته

؛ 442، ص24ق، ج1419اهللا،  دهند.( فضل مردم و ریایی انجام می
 ).22، ص2ق، ج1421دروزه، 

نماز از جمله اعمالی است که بدون قصد قربت و داشتن نیت 
تنهـا    ) و نه13، ص1383یابد (مصباح،  نمیالهی، ماهیتش تحقق 

نیت در نماز تأثیر دارد و جان و روح نماز به نیت الهی آن اسـت،  
بلکه باالتر اینکه قوام و هویت آن به نیت الهی است و بدون آن 

 اصالً نماز، نماز نخواهد بود.
 گیرد. انجام متعال خداي به خاطر که است نماز واقعاً نمازي پس

بودن و اخالص، مراتبـی دارد:   خدا براي نیت الهی داشتن واین  البته
مرتبۀ اول. تصفیه عمل از رضاي مخلـوق و جلـب قلـوب آنهاسـت.     
مرتبۀ دوم. تصفیۀ عمل از حصول مقاصد دنیوي است. مرتبـۀ سـوم.   
تصفیه آن از رسیدن بـه جنـات جسـمانی و حـور و قصـور و چنـین       

عمل از خوف عقـاب و  هاي جسمانی است. مرتبۀ چهارم. تصفیۀ  لذت
هاي جسمانی موعود است. مرتبۀ پنجم. تصفیۀ عمل از رسیدن  عذاب

به سعادات عقلی و لذات روحانی دایم ازلی أبدي و منسلک شـدن در  
سلک کروبیان و منخرط شـدن در جرگـۀ عقـول قادسـه و مالئکـۀ      

 ).165و164، ص1380مقربین است (موسوي خمینی، 
مردم و نه به قصد تقـرب بـه    به دادن نشان براي نماز وقتی

توان  خداي متعال باشد اساساً نمازي محقق نشده است. پس نمی
اي مانع تحقق اصل نماز  انتظار آثار از آن داشت. ریا در چنین مرتبه

و آثار مترتب بر آن است. مراتب دیگر ریا هرچند که موجب نشود 
دهد و  یماهیت نماز محقق گردد، ولی قطعاً مرتبۀ نماز را تنزل م

 رنگ خواهد بود. آثار مترتب بر آن نیز کم

 ب) آثار مخدوش یا معدوم در اثر ریاکاري 
پردازیم که در اثر ریا  در این بخش، به شناسایی و تحلیل آثاري می

 شود: مخدوش می

 . آرامش و اطمینان قلبی1
لَ  إِنَّ «...فرماید:  می» عنکبوت«سورة  45آیۀ  ى  ةَاالصـ نِ   تَنهـ عـ 

 آنچه و بزرگ گناهان از ؛ نماز...»أَکْبر اللَّه لَذکْرُ الْمنکَرِ و و فَحشَاءالْ
 بودن خدا یاد در البته و دارد، بازمى است، ناپسند) عقل و شرع در(

 . است تر بزرگ را) (انسان خدا یادکردن و انسان،
ق، 1390مصدر مضاف به مفعول است (طباطبائی، » ذکر اهللا«

و نماز به دلیل اشتمال بر اذکار زبانی، مصداقی از ) 137ص ،16 ج
 ).136 ص ذکر الهی است (همان،

 أَلَـا » «رعد«سوره  28از سوي دیگر، با توجه به آیۀ شریفۀ 

، تنها ذکر و یاد الهی است که اطمینـان  »الْقُلُوب تَطْمئنُ اللَّه بِذکْرِ
انی که ) و اطمین542 ص ،7 ج ،1388آملی،  آورد (جوادي قلبی می
محفـوظ از   و بخـش  آرامـش  است آمده باوري» تطمئن«در واژة 

کنـد   خلجات، خطورات، خیاالت و وساوسى که در قلب خطور می
). پس نماز نیز، که مصداقی از ذکـر  335 ، ص7 ، ج1369(طیب، 

 بخشی است. الهی است، واجد چنین باور آرامش
عد کاذبانه و توان دو بعد براي آن یافت: یکی ب با تحلیل ریا، می

خواهد دیگران را متقاعد کند کـه   انداز که ریاکار به دروغ می غلط
کند، و دیگري بعد صادقانه که ریاکار به  براي رضاي خدا کار می

دنبال جلب توجه و محبت دیگران است و به هیچ آرامشی دست 
خاطري که از طریق جلب توجه و محبت  نخواهد یافت؛ زیرا آرامش

دوام و سطحی است. از سوي دیگر،  د، موقت و بیجوی دیگران می
بخش باشد، آرامشی عمیق  اگر جلب توجه و محبت دیگران آرامش

و با ثباتی نیست که تنها از طریق ذکر الهی و نماز به عنوان یکی 
 شود. از مصادیق آن حاصل می
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نمازگزار ریاکار نیز چنین است؛ زیرا نه ذکر الهی را، کـه روح  
بخش دهد و نـه   آورده تا نمازش به او باوري آرام نماز است، بجا

دیگرانی که برایشان نماز خوانده است و درصدد جلـب محبـت و   
 آرامش آنها بوده، قادر به دادن چنین آرامشی هستند که بیان شد.

 . رفع حزن و خوف2
إِنَّ «فرمایـد:   ، خداوند متعال می»بقره«سورة  277در آیۀ شریفۀ 

لَهم أَجرُهم  الزَّکَاةَوآتَواْ  الصالَةَالَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات وأَقَامواْ 
 کـه  کسـانى  ؛ قطعـاً »عند ربهِم والَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ

 و داشـته  بپا را نماز انجام داده و شایسته هاى عمل و وردهآ ایمان
 شـأن  درخور پاداشى پروردگارشان، نزد برایشان اند پرداخته زکات

 .شوند اندوهگین می نه و آنهاست بر بیمى نه) آخرت در( و ،آنهاست
در این آیۀ شریفه، یکی از آثار نماز برطرف کردن خوف و حزن 

وقوع امري ناخوشایند است کـه از  توقع » خوف«بیان شده است. 
اصفهانی،  باشد (راغب شده ادراكي مظنون یا معلوم ا نشانهطریق 
 مدخل خوف). ، 303 ص ق،1412
اي گویند که در سیماي انسـان بـروز و    به غم آکنده» حزن«

)؛ و نمـازگزار بـا اداي   262ق، ص1400ظهوري ندارد (عسکري،
متنعم شود و از آن لذت نمازش، از همۀ آنچه ممکن است به آن 

یک از آنها در معـرض زوال نیسـت    گردد و هیچ مند می ببرد بهره
 ).62و61ص ،4 ق، ج1390(طباطبائی، 

نمازگزاري که ریاکار است، یا اصالً از ترس و خوف ایمن نیست 
مند اسـت؛ زیـرا    اي نازل، از رهایی از خوف و حزن بهره و یا در درجه

ها به دسـت   ها و رهایی از هم و غم تمالک عالم خداست و همۀ نعم
اي شرك بـه خداونـد دارد،    اوست، و نمازگزار ریاکار، که در هر درجه

 بهره است. زدایی نماز بی به همان اندازه از اثر هم و غم

 ها . یاري شدن در سختی3
یا أَیها «فرماید:  می» بقره«سوره  153خداوند متعال در آیۀ شریفۀ 

 ».إِنَّ اللّه مع الصابِرِینَ والصالَةِاستَعینُواْ بِالصبرِ  الَّذینَ آمنُواْ
یعنی: یاري طلب کردن و در جایی است که انسان » استعانت«

هـا و حـوادث را نداشـته باشـد      يدشواریی توان مواجهه با تنها به
) و الزمۀ امر به استعانت از نماز، 152، ص1ق، ج1390(طباطبائی،

 ها مؤثر باشد. رسانی در سختی ز در یارياین است نما

إیاك «نمازگزار در نمازهاي واجب روزانۀ خود، ده مرتبه آیۀ شریفه 
کند و ضـمن اعتـراف بـه     را به زبان جاري می» نعبد و إیاك نستعین

 کند. بندگی خدا، به زبان، یاري جستن را منحصر در او بیان می
کند،  ند تظاهر مینمازگزار ریاکار به اخالص و تقرب به خداو

اما در واقع، به دنبال جلب توجه و محبت دیگـران اسـت. چنـین    
ها، که  فردي به سبب اخالص نداشتن، یا از یاري شدن در سختی

بهره است، و یا بهرة وافی نـدارد؛ زیـرا    از آثار نماز است بکلی بی
کند و  یاري خواستن از خدا به وسیلۀ نماز را تنها به زبان جاري می

 شرك به خدا دارد، پس چگونه با تمام وجود و در نماز، از او اصالً
یاري بطلبد؟ و یا در مرتبۀ پایینی از اخالص قرار دارد و به همین 

 بهره خواهد بود. ها بی نسبت، از اثر کامل یاري شدن در سختی

 . برخورداري از حسن عاقبت و ورود به بهشت4
اخروي نیز هست. براي نمونه، نماز عالوه بر آثار دنیوي، داراي آثار 

والَّذینَ صبرُواْ ابتغَاء «فرماید:  می» رعد«سورة  23و22آیۀ شریفۀ 
عالَنیۀً ویدرؤُونَ وأَنفَقُواْ مما رزقْنَاهم سرًّا و الصالَةَوجه ربهِم وأَقَامواْ 
بى الدارِ جنَّات عدنٍ یدخُلُونَها و منْ أُولَئک لَهم عقْ بِالْحسنَۀِ السیئَۀَ

 هِماتیذُر و واجِهِمأَز و هِمنْ آبائم لَحکَۀُصالئالْمنْ  وم هِملَیخُلُونَ عدی
؛ و کسانى که به طلب رضـاى پروردگارشـان صـبورى    »کُلِّ بابٍ

پنهان و آشکار  ایم شان داده کرده، نماز بپا داشته، و از آنچه روزي
کنند، ثواب آن سرا خاص  اند، و بدى را با نیکى رفع مى انفاق کرده

هاى جاودانى که خودشان و پدران و همسران  ایشان است؛ بهشت
اند داخل آن شوند، و فرشتگان از هر  و فرزندانشان که شایسته بوده

 شوند. درى بر آنها وارد مى
أُولَئک «در » ولئکأُ«، ضمیر »رعد«سوره  22در آیۀ شریفۀ 

خورد که تفصیل آن بـا عبـارت    می» الَّذین«به » لَهم عقْبى الدارِ
رًّا   الصالَةَصبرُواْ ابتغَاء وجه ربهِم وأَقَامواْ « سـ مقْنَاهزا رمأَنفَقُواْ مو

، نماز نیز در بیان شده است. بنابراین» وعالَنیۀً ویدرؤُونَ بِالْحسنَۀ
، که مقصود از آن بهشت بـرین اسـت،   »عقْبى الدار«دستیابی به 

 ، نقش دارد.23ویژه با توجه به آیۀ  به
» مـاعون «سورة  6تا4از سوي دیگر، خداوند در آیات شریفۀ 

فَویلٌ للْمصلِّینَ الَّذینَ هم عنْ صالتهِم ساهونَ الَّذینَ «فرماید:  می
لٌ «، و نمازگزارانی را که ریاکار هستند با تعبیر »اؤُونَهم یر یـو «

دهد، و کسـی کـه در آخـرت     به عذاب شدید و هالکت وعده می
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دچار عذاب الهی شود از بهشت ـ هرچند به طور موقت ـ محروم   
 خواهد شد.

بنابراین، نمازي که در دسـتیابی نمـازگزار بـه بهشـت الهـی      
ریا از دست رفته، بلکه به عذاب الهی  تنها در اثر تأثیرگذار است نه
 تبدیل شده است.

 . تکبر (استکبار)2
در لغت، به معناي تظـاهر بـه بزرگـی اسـت (جـوهري،      » تکبر«

» کبر«و » استکبار«و » تکبر«) و واژه هاي 810، ص2ق، ج1399
 ).697ق، ص1412معناي نزدیک به هم دارند (راغب اصفهانی، 

که کسی با وجود نداشتن  هاي تکبر این است یکی از صورت
کند. این وجه در  بزرگی و عظمت، به داشتن این صفت تظاهر می

فبئس مثوي «فرماید:  به کار رفته است که می» زمر«سورة  72آیۀ 
). تکبر در انسان به این معناست که او 698(همان، ص» المتکبرین

خودش را در جایگاهی قرار دهد که الیق آن نیست (طباطبـائی،  
)؛ زیرا کبریایی و بزرگی تنها الیق خداوند 266، ص12ق، ج1390

) و ریشۀ تکبر را باید در 349، ص2ق، ج1407متعال است (کلینی، 
غرور و خودبینی انسان یافت؛ زیرا انسانی که خودش را خـوب و  

کند و به دنبال آن متکبر  داند، به خود اعتماد می برانگیز می تحسین
 ).372، ص4جق، 1390شود (طباطبائی،  می

استکبار دو مرتبـه دارد: اسـتکبار در ذات و اسـتکبار در فعـل     
). استکبار در ذات آن است که 267، ص12ق، ج1390(طباطبائی، 

انسان خودش را بزرگ بشمارد و خود را در مقام بزرگی قرار دهد و 
استکبار در فعل، تابعی از استکبار در ذات است که انسان از امتثال 

شـود (طباطبـائی،    زند و نواهی را مرتکب می ربازمیاوامر الهی س
 ).266، ص12ق، ج1390

زا باشد؛ زیرا  تواند آسیب تکبر نمازگزار در غیر از حالت نماز نیز می
آورد و عمل از عامل جدا نیست،  این نمازگزار است که نماز را بجا می

رة و نمازگزار به هر میزان تکبر داشته باشد، بـه همـان انـدازه از دایـ    
عبودیت فاصله گرفته است و عبادتش عبادت حقیقـی نیسـت و ایـن    

 آورد خدشه وارد سازد. تواند در آثار مترتب بر نمازي که بجا می می

 الف) آیات مورد استناد
ذینَ  إِنَّ«»: اعـراف «سـوره   206. آیۀ شریفۀ 1 ک  عنْـد  الـَّ بـال ر 

جدونَ  لَـه  و یسبحونَه و عبادته عنْ یستَکْبِرُونَ سـیقـین،  ؛ بـه » ی 
 همچون اویند؛ معنوى قرب در( هستند پروردگارت نزد که کسانى

 او و ورزند نمى سرکشى و تکبر او عبادت از) اهللا اولیاء و فرشتگان
کنند  مى خضوع و آورند مى سجده او براى و کنند مى یاد پاکى به را

 .)176، ص1381(مشکینی، 
گرفته شده و به این معناست که عبد » عبد«از » عبادت«واژة 

رو،  وجودش را در مقام مملوکیت رب متعـال قـرار دهـد و ازایـن    
بینـی منافـات دارد (طباطبـائی،     عبادت بـا اسـتکبار و خـودبزرگ   

)، و نماز نیز، که نوعی عبادت است، نباید 25و24، ص1ق، ج1390
 با استکبار جمع شود.
مقام بیان تعلیل براي امر به ذکر الهـی در   این آیۀ شریفه در

ک  فىِ ربک واذْکُر«آیۀ سابق است  ا  نَفْسـتَضَـرُّع یفَـۀً  وخ ونَ ود 

الِ اآل و بِالْغُـدو  الْقَـولِ  منَ الْجهرِ صـ نَ  لَـاتَکُن  و ین  مـلتـا  » الْغَـاف
نیـز از   بگوید: مقربان درگاه الهی، که مقام و منزلتـی واال دارنـد،  

ورزند و او را تسبیح و تنزیـه   عبادت و بندگی خداوند استکبار نمی
کننـد. تـو نیـز چنـین کـن (طباطبـائی،        و در برابرش خضوع می

 ).383، ص8ق، ج1390
بنابراین، عبادت و از جمله نمـاز، بـا اسـتکبار منافـات دارد و     

 شود. بهره شدن نمازگزار از آثار نماز می موجب بی
؛ » خَاشعون صلَاتهِم فىِ هم الَّذینَ»: «مؤمنون« سورة 2. آیۀ 2

انـد (مشـکینی،    ها) فـروتن  آنان که در نمازشان (به دل و به اندام
 .)342، ص1381

از » خشوع«در این آیۀ شریفه و با توجه به سیاق آیات پیشین، 
هاي مؤمنان نمازگزار برشمرده شده است. مـؤمن حقیقـی    ویژگی

کند و  وجهش را به سوي خداوند متعال جلب میتمام هم و غم و ت
)؛ ولـی  348، ص7تـا، ج  نماید (طوسـی، بـی   از غیر او اعراض می

نمازگزاري که به سبب غرور و خودبینی دچار تکبر شده باشد، فاقد 
آیـد و   شمار می هاي مؤمنان به اي است که از ویژگی نماز خاشعانه

مازي کـه بـه تعبیـر    دهد؛ ن آثار ممتاز چنین نمازي را از دست می
ــی ــان عل ــت    امیرمؤمن ــده اس ــریع ش ــر تش ــراي زدودن تکب ب

 ).512ق، ص1414البالغه،  (نهج
بنابراین، نمازگزاري که با استکبار ذاتی به نماز بایستد، نمازش 
فاقد آثار واالي نماز است؛ زیرا نماز، که نوعی عبـادت اسـت، بـا    

 ناشدنی است. استکبار جمع
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 تکبر و استکبارب) آثار مخدوش در اثر 
 شود؛ از جمله: اثر شدن برخی آثار نماز می اثر شدن یا کم تکبر موجب بی

 ها . بازداشتن از زشتی1
فرمایـد:   خداونـد متعـال مـی   » عنکبوت«سورة  45در آیۀ شریفۀ 

نِ   الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَاتْلُ ما أُوحی إِلَیک منَ الْکتَابِ وأَقمِ « ى عـتَنْه
را  ؛ آنچـه »الْفَحشَاء والْمنکَرِ ولَذکْرُ اللَّه أَکْبرُ واللَّه یعلَم ما تَصنَعونَ

 و فحشـا  از نماز که بپادار نماز و بخوان شده وحى تو به کتاب از
 داند مى خدا و است تر بزرگ خدا ذکر و کند مى جلوگیرى منکرات

 سازید. مى چه که
شان بسـیار   یزشتکارها یا گفتارهایی را گویند که » فَحشاء«

، مدخل فحش) و از حد 626ق، ص1412باشد (راغب اصفهانی، 
، 1369گویند (طیب،  یم» فحشاء«بگذرد و به همین سبب، به زنا 

ي سـالم آن را  هـا  عقلکاري است که » منکَر«) و 290 ، ص2 ج
کند و دیـن   یمدر قبال زشتی آن سکوت  ها عقلداند یا  یمزشت 

 ، مدخل نکر).823شمارد (همان، ص آن را زشت می
» عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ  تَنْهى الصالةَإِنَّ «الزمۀ عقلی عبارت 

و منکرات را  ها یزشتاین است که هر نمازي که اثر بازدارندگی از 
ی است؛ زیرا اثر متوقَـع از  قیرحقیغنداشته باشد عبادتی صوري و 

 ).592، ص 7، ج 1388ا نداشته است (جوادي آملی، نماز ر
بنابراین، با توجه به این آیـۀ شـریفه، نمـاز خاصـیت منـع و      
بازدارندگی از فحشا و منکر دارد. باید افزود که طبیعت نماز به نحو 
اقتضا، نه به نحو علیت تامه، مانع و ناهی از فحشا و منکر است. 

لهی است، و حضور و خشوع و بنابراین، هرقدر روح نماز، که ذکر ا
اخالص نماز بیشتر گردد، اثر ردع و منع نماز از فحشا و منکر بیشتر 

 ).135و134، ص16 ق، ج1390(طباطبائی،  گردد یم
گونه که بیان شد، تکبر ریشه در غرور و خودبینی دارد.  همان

کـه   أنانیت و خودبینی ریشۀ همۀ گناهان و مظـالم اسـت؛ چنـان   
 رأْس فَانّـه  الْکبرَ احذَرِ« فرمایند: در روایتی می امیرمؤمنان علی

یۀِ  و الطُّغْیانِ صـعن  مم8، ج1379شـهري،   (محمـدي ري »  الـرَّح ،
)؛ از کبر بپرهیز کـه آغـاز نافرمـانی و معصـیت خداونـد      315ص

 رحمان است.
، »عنکبـوت «سورة  45از سوي دیگر، با توجه به آیۀ شریفۀ 

هاسـت؛ ولـی اگـر نمـازگزار ـ       رندگی از زشـتی اقتضاي نماز بازدا

کم ـ در حال نماز، خضوع و خشوع در برابر پرودگار نداشته   دست
گردد و ریشـۀ   باشد، منیت و تکبرش به لینت و خشوع مبدل نمی

شود و به همـان   دار می گناه و ظلم در وجودش باقی مانده، ریشه
نماز، که به نحو  ها در او باقی مانده، میزان، ریشۀ گناهان و زشتی

اثر یـا   ها تأثیر دارد، در اثر تکبر بی اقتضایی در بازداشتن از زشتی
 شود. اثر می کم

 . آرامش2
 بِـذکْرِ  أَلَـا «فرماید:  می» رعد«سورة  28خداوند متعال در آیۀ شریفۀ 

ئنُ اللَّهیابد. مى آرام خدا یاد به تنها ها دل که باشید ؛ آگاه»الْقُلُوب تَطْم 
نماز به این عنوان که مصداق ذکر الهـی اسـت نیـز موجـب     

توان به این اثـر نمـاز    شود و به وضوح، می اطمینان و آرامش می
اذعان نمود. سؤال اینجاست که تکبر چرا و چگونه این آرامش را 

 کند؟ مخدوش می
هر چیزي تا به غایت واقعیش نرسد، محال است آرامش پیدا 

شناسی  ) و با توجه به انسان492، ص11، ج1389کند (مطهري، 
نهایت و قرب  اسالمی، مطلوب بالذات انسان رسیدن به کمال بی

حضرت حق تعالی است و به همین سبب، قرآن کـریم اطمینـان   
 بِذکْرِ أَلَا«داند:  قلبی و آرامش جان را منحصر در یاد و ذکر الهی می

ئنُ اللَّهست، راهی براي رسیدن ، و نماز، که ذکر الهی ا»الْقُلُوب تَطْم
 آید. شمار می به کمال نهایی انسان به

انسانی که خود را بزرگ ببیند و از روي غرور و خودبینی، در 
هـاي   مقام اعتقاد یا عمل استکبار بورزد، به خطا خـود و خواسـته  

کند. او دچار خود فراموشـی گشـته    اش را کمال تلقی می نفسانی
پیماید، بلکه از  ال مطلق نمیتنها راهی به سوي کم است. پس نه

آرامش حاصل از ذکر الهی، که ـ در واقع ـ انس با خداوند متعال   
 آورد. شود، هرچند در ظاهر، نماز را بجا می است، نیز محروم می

 . تعدیل طبیعت حریص آدمی3
 شـده  دهیآفر» هلوع«قرآن  حیتصر بهانسان در اصل خلقت خود، 

 إِنَّ: «دیـ فرما یم» معارج«سورة  19است؛ آنجا که در آیۀ شریفۀ 
؛ به درستى که انسان بسیار حریص آفریـده  »هلُوعاً خُلقَ الْانسانَ

اسـت   پرطمـع  صـبرِ  کمدر لغت، به معناي » هلُوع«شده است، و 
 ، مدخل هلع).107، ص 1 ق، ج1409(فراهیدي، 



 1397، خرداد 246معرفت، سال بیست و هفتم، شماره سوم، پیاپی   70

 
 

ذاتـه مـذموم نیسـت.    حـد   هلوع بودن از فروع حب ذات، فـی 
مذمومیت این صفت در صورتی است که انسان این ویژگی را در 

، 20ق، ج1390امور ناشایست و ناحق به کـار گیـرد (طباطبـائی،    
) و صفتی غریزي را، که خداوند براي رسیدن بـه سـعادت   14ص

اي براي شقاوت  دنیا و آخرت در نهاد انسان قرار داده است، وسیله
) در ادامـۀ آیـات سـورة    15و14(همـان، ص و هالکت خود سازد 

، نمازگزاران از هلوع بودن »الْمصلِّین إِلَّا«با 22و در آیۀ » معارج«
اند، این استثنا به معناي نداشتن این صفت نیست، بلکه  استثنا شده

به معناي حفظ این صفت در راه کمال و سعادتش است (همـان،  
دیل و استفادة راهبردي از ). بنابر استثناي یادشده، نماز در تع15ص

 هلوع بودن انسان در راه سعادت او تأثیر دارد.
شود ریشه  از سوي دیگر، همۀ گناهانی که انسان مرتکب می

در أنانیت و خودخواهی انسان و منازعۀ او با خداونـد در کبریـایی   
)، و 24، ص8ق، ج1390دارد که تنها برازنده اوست (طباطبـائی،  

مربوط به طبیعت آفـرینش اوسـت، نیـز ـ      هلوع بودن انسان، که
گونه که بیان شد ـ ریشه در حب ذات او دارد. پس تکبـر و    همان

 هلوع بودن هر دو ریشه در حب ذات و خودخواهی انسان دارند.
نمازگزاري که در برابر خداوند متعال متکبر است، به نمازي که 

زند و  در تعدیل طبیعت حریص و خودخواه او مؤثر است، آسیب می
تواند  آورد که نمی شود. او نمازي را بجا می موجب نقض غرض می

ریشۀ هلوع بـودن او (یعنـی خودخـواهی) را اصـالح کنـد؛ زیـرا       
خودخواهی و انانیت او آبشخوري دیگر به نام تکبر دارد که آن را 

 کند. تقویت می
بنابراین، نمازگزار به هر میزانی که متکبر باشـد، بـه همـان    

شود و نمازي  ع بودنش به نحوي نادرست، تقویت میمیزان، هلو
تواند تأثیري مناسب در تعدیل هلوع بودن او  آورد، نمی که بجا می
 داشته باشد.

 ها . یاري شدن در سختی4
یا أَیها «فرماید:  می» بقره«سورة  153خداوند متعال در آیۀ شریفۀ 
 ».إِنَّ اللّه مع الصابِرِینَ صالَةِوالالَّذینَ آمنُواْ استَعینُواْ بِالصبرِ 

یعنی: یاري طلب کـردن، و در جـایی اسـت کـه     » استعانت«
ها و حوادث را نداشته باشد  يدشواریی توان مواجهه با تنها بهانسان 

) و الزمۀ امر به استعانت از نماز، 152، ص1ق، ج1390(طباطبائی، 

روي،  ر باشد. بدینها مؤث رسانی در سختی این است نماز در یاري
دهد، نماز است،  هایی که خداوند انسان را با آن یاري می یکی از راه

 مندي از یاري الهی تأثیر دارد. یا به عبارت دیگر، نماز در بهره
نمازگزاري که در برابر خداوند احساس بزرگـی و رفعـت دارد   

 بیند که بخواهد از خدا کمک بخواهد؛ چه خود را باالتر از این می
در نماز یا غیر آن. چنین فـردي بـه سـبب غـروري کـه دارد، در      

شود. معمـوالً خـود را از    مصایب و مشکالتی که با آن مواجه می
داند، چه رسد که بخواهد با تکبري کـه   نیاز می کمک دیگران بی

دارد، از امري معنوي استمداد بطلبد. تجربۀ حل مشکالت در موارد 
ثبیت این توهم براي او شده اسـت  گذشته و عبور از آنها موجب ت

 توان بدون یاري الهی بر مشکالت غلبه کرد. که می
آورد و نه براي استمداد  او نماز را تنها براي رفع تکلیف بجا می

از خداوند در حل مشکالتش؛ گرچه خداوند از فضل و کـرمش و  
رساند، ولی صرف نمازي که بجا  بنابر مصلحت، به او نیز مدد می

به سبب تکبـر و اسـتنکافی کـه از عبودیـت الهـی دارد،      آورد  می
 ها به او نقش داشته باشد. تواند در یاري شدن در سختی نمی

 . نترسیدن از عذاب الهی3
از ترس، در فرهنگ عربی با تعابیر متفاوتی بیان شـده اسـت؛ از   

که از نظر مفهوم لغوي، تفاوت قطعی » خشیت«و » خوف«جمله 
) و بـه معنـاي انتظـار    392، ص1، ج1380 با هم ندارند (مصباح،

داشتن امري ناپسند است که دلیل قطعی یا ظنی بر آن وجود دارد 
). همچنین واژة اشفاق که در 303ق، ص1412(راغب اصفهانی، 

فارس،  ابن(است » رقت و لطافت حاصل در شیء«اصل، به معناي 
 .)197ص ،3ج ق،1404

 خوف سو، ازیک نایمان این است که مؤم کارکردهاياز یکی 
بـه  را امیدش  در هیچ شرایطی و در مقابل ،خدا دارداز  گیهمیش

، 27، ج1389(مطهــري،  دهــد از دســت نمــی رحمــت پروردگــار
). بنابراین، مؤمنی که از عذاب الهی ترسی نداشته باشـد  763ص

فاقد ویژگی ایمان است. همچنین فقدان چنین ترسی در نمازگزار 
 کامل او از آثار نماز خواهد شد. مندي مؤمن نیز مانع بهره

 الف) آیۀ مورد استناد
فرمایـد:   می» معارج«سورة  28و27خداوند متعال در آیات شریفۀ 
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»ینَ وم الَّذنْ هذَابِ مم  ع بهـقُون  رشْـفإِنَّ  م  ذَاب عـ  م بهـغَیـرُ  ر 

؛ و آنان از عـذاب پروردگارشـان بیمناکنـد؛ زیـرا عـذاب      »مأْمون
 پروردگارشان ایمنى نیست.

از آن گرفته شده، در کاربرد » مشْفقُون«که واژة » شفق«مادة 
قرآنی، به معناي توجه و عنایت و انتباهی است آمیخته با خـوف  

) یا رقت قلبـی کـه از امـري    458ق، ص1412(راغب اصفهانی، 
 ).124، ص10تا، ج شود (طوسی، بی مخوف براي انسان ایجاد می

شود که گاهی از عذاب  نبال خوف در انسان ایجاد میاشفاق به د
). 396، ص1، ج1380الهی و گـاهی از روز قیامـت اسـت (مصـباح،     
 28گونـه کـه در آیـۀ     اشفاق صفتی برجسته و پسندیده است؛ همـان 

 (همان).» مشْفقُون خَشْیته منْ هم و«آمده است: » انبیاء«سورة 
یات قبلی و درصدد بیان اوصاف در ادامۀ آ» معارج«سورة  27آیۀ 
هاي نمازگزاران واقعـی اسـت کـه از عـذاب پروردگارشـان       و ویژگی

ترسانند و ترس آنها معلول معرفت به قیامت و تصدیق روز جزاسـت  
توانـد بـه طـور     کس نمی )، وگرنه هیچ397، ص1، ج1380(مصباح، 

را بـه  داند آیا تکلیف واجـب   یقینی از عذاب الهی ایمن باشد؛ زیرا نمی
گونـه   اي که به آن امر شده بوده بجا آورده اسـت، و حـرام را آن   گونه

، 1372که از آن نهی شده بوده، ترك کرده است یـا خیـر (طبرسـی،    
روي، مؤمن واقعی خوف و رجا را با هم دارد، و  ). بدین535، ص10ج

نگـرد   با یک چشم به بهشت الهی و با چشـمی دیگـر بـه دوزخ مـی    
هـم کـه   » معـارج «سورة  28). در آیۀ 418، ص7ق، ج1424(مغنیه، 

ذَاب  إنَّ«فرمایـد:   می عـ  م بهـون  غَیـرُ  رأْم بیـانگر علـت اشـفاق    »مـ ،
 ).16، ص20ق، ج1390نمازگزاران است (طباطبائی، 

نمازگزاري که این ویژگی را نداشته باشـد، نمـازگزار واقعـی    
قهراً از  مدنظر قرآن نیست، و نمازگزاري که فاقد این ویژگی باشد

 آثار کامل نماز محروم است.

 در اثر نبود اشفاق  معدوم یا مخدوش ب) اثر
در بررسی آثاري که تحت تأثیر نبود ترس از عذاب الهی مخدوش 

شود، تنها به یک اثر دست یافتیم که به تبیین و تحلیل نحوة  می
 مانع بودن آن در این اثر خواهیم پرداخت:

 ها بازدارندگی از زشتی
اتْلُ ما «فرماید:  که می» عنکبوت«سورة  45با توجه به آیۀ شریفۀ 

إِنَّ الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَـاء   الصلَاةَأُوحی إِلَیک منَ الْکتَابِ وأَقمِ 
نَعونَ   ا تَصـ مـ لَمعی اللَّهرُ وأَکْب کْرُ اللَّهلَذنکَرِ والْمبیـان شـد کـه    »و ،

ز در بازدارندگی از فحشا و منکرات به نحـو اقتضـایی   طبیعت نما
مندي از  هاي اوست که میزان بهره تأثیر دارد و نمازگزار و ویژگی

 کند. این اثر را تعیین می
کـه  » معارج«سورة  27از سوي دیگر، با توجه به آیۀ شریفۀ 

نمازگزار واقعی ، »مشْفقُون ربهم عذَابِ منْ هم الَّذینَ و«فرماید:  می
از عذاب الهی ترسان است. پس نمـازگزاري کـه چنـین وصـفی     
نداشته باشد، نمازگزار واقعی نیست و آثار کامل نماز بـر نمـاز او   

داند آیـا بـه    شود. نمازگزار فردي مکلف است که نمی مترتب نمی
همۀ واجبات به شکل صحیح، عمل کرده و همۀ نواهی را تـرك  

رو، میان  ). ازاین535، ص10، ج1372سی، کرده است، یا نه؟ (طبر
امید به رحمت و رضوان الهی و خوف از عذاب الهی است، و این 

 ).763، ص27، ج1389ویژگی انسان مؤمن است (مطهري، 
الزمۀ ترس از عذاب الهی، التزام به اعمال صالح و مجاهدت 

دهـد، و   در راه خدا؛ اعتماد نداشتن به اعمال نیکی که انجام مـی 
، 20، ج1389ن ندانستن خود از عذاب الهی اسـت (مطهـري،   ایم
ها حذر  )، و مشفقون کسانی هستند که خائفند و از لغزشگاه16ص
کنند؛  کنند و عمل صالحشان را مطابق رضایت الهی تنظیم می می

زیرا رضاي الهی اصل و اساس امان از عذاب خداوند متعال است 
 ).105، ص23ق، ج1419اهللا،  (فضل

ها  تنها در لغزشگاه اري که از عذاب الهی ترسان نباشد نهنمازگز
کند، بلکه نسبت به انجام محرمات و گناهان  محتاطانه عمل نمی

روي، نمازي  مباالت است و از انجام آنها ابایی ندارد. بدین نیز بی
ها  بديکه اینچنین انجام گیرد یا هیچ اثري در بازداشتن شخص از 

 و یا اثرش حداقلی است. و منکرات و گناه ندارد،

 . سستی و کسالت در اداي نماز4
کـاهلی، سسـتی و آهسـتگی و    «در لغت، بـه معنـاي   » کسالت«

). از 18333، ص12، ج1377است (دهخدا، » سنگینی در حرکت
تنها دو واژه در قرآن کریم به کار رفته است (نساء: » کسل«مادة 
 است.» کُسالی«) و آن هم 54؛ توبه: 142

مشبهه اسـت، و   صفت و »کَسالن و کَسل« جمع» یکُسال«
به معناي کندي و سستی در چیزي است کـه شایسـتۀ   » کَسل«
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) یا ناتوانی نسبت 587، ص11ق، ج1414منظور،  سستی نیست (ابن
. )187، ص5ج ق،1404فارس،  ابن(به انجام یا اتمام کاري است 

م کاري ویژگی کسانی است که نسبت به انجا» کسالت«بنابراین، 
که شایستۀ تنبلی نیست، سستی و سنگینی دارنـد و یـا در اتمـام    

 کاري مهم سستی و تنبلی دارند.
اي کـه در منـابع اسـالمی آمـده، کسـالت در       در روایات و ادعیه

عبادت امري ناپسند شمرده شده است: ماننـد آنچـه در دعـاي امـام     
ی «... آمـده اسـت:    سـجاد  ـ   و لَــا تَبتَلینـِّ نْ   لِبِالْکَس ــک  عـتادبع  «...

دهـد کـه    ). این معارف نشـان مـی  96، ص1376(صحیفه سجادیه، 
کسالت داشتن در عبادت، که نماز نیز نوعی عبـادت اسـت، مطلـوب    

 اسالم نیست.
 تنبلی، یعنی هستند؛ معنا یک به ظاهراً »تکاسل« و »کسل«
 بـا  )؛ البته544، ص1979امري (زمخشري،  در کوتاهی و سستی
 کاهلی بودن قصدي و عمدي ،»تکاسل« در ظریف که تفاوت این
 ).788، ص2ق، ج1392دارد (انیس و دیگران،  وجود سستی و

 الف) آیات مورد استناد
گونه که اشاره شد، تنها در دو آیه از آیات شریفۀ قرآن تعبیر  همان

فرماید:  که می» نساء«سورة  142آمده است: یکی آیۀ » کسالی«
لَ  إِلى قَامواْ إِذَا و خَادعهم هو و اللَّه یخُادعونَ افقینَالْمنَ إِنَّ« ةِاالصـ 

ه  لَایذْکُرُونَ و النَّاس نَویرَاءو  کُسالى قَامواْ ا  اللـَّ یال  إِلـَّ ؛ مسـلماً  »قَلـ
دهنـدة   کنند، و حال آنکه خدا فریب کارى مى منافقان با خدا فریب

گرداند)؛ و چون به نماز  را به خودشان بازمىآنهاست (کیفر فریبشان 
کنند و خدا را  خیزند. با مردم ریاکارى مى برخیزند با کسالت برمى
هاي منافقان را  آورند. این آیه یکی از ویژگی جز اندکى به یاد نمى

خیزند با کسالت نماز را  فرماید: وقتی براي نماز برمی برشمرده، می
فرماید:  است که می» توبه«سورة  54آورند. دیگري آیۀ  به جا می

»ا وم مهنَعلَ أَن متُقْب نهمم مإِلَّا نَفَقَاتُه مکَفَرُواْ أَنَّه بِاللَّه و هولبِرَس و 
؛ مانع »رِهوناکَ هم و إِلَّا لَاینفقُونَ و  کُسالى هم و إِلَّا ةَاالصلَ لَایأْتُونَ

جز این نبود که ایشان خدا و پیغمبر او را منکر  قبول شدن انفاقشان
آیند و جـز بـه    بودند، و جز به حال مالمت به نماز (جماعت) نمى

 کنند. کراهت انفاق نمى
 به چند دسته اطالق شده است:» منافقین«در قرآن 

گفتنـد: بـا شـما     سو به مسـلمانان مـی   . یهودیانی که ازیک1

کردنـد   کان همکـاري مـی  هستیم، و در غیاب مسلمانان، با مشـر 
 ).204، ص2، ج1376(مصباح، 

. گروهی که در ظاهر اسالم آورده بودند، ولی در باطن ایمان 2
 نداشتند (همان).

. مؤمنانی که ایمان ضعیفی داشتند و به طور کامل تسلیم امر 3
ویژه آنها که سخت بود ـ نبودند. اینان  پیامبر و دستورات دینی ـ به

اي از نفاق داشتند و در جهاد با مال و جان  مرتبه ایمان را به همراه
هایی که لذت مـادي   کردند، و گاهی در انجام عبادت کوتاهی می

 ).205و204ورزیدند (همان، ص ندارد، مانند نماز نیز سستی می
آنچه مطابق سیاق دو آیه، محل بحث و مقصود این نوشـتار  

اند، ولی  ناست، دستۀ سوم است؛ یعنی کسانی که مسلمان و مؤم
شان، در عباداتی همچـون نمـاز، سسـتی و     سبب ضعف ایمانی به

 کنند. تنبلی می
أْتُونَ  لَـا  و«فرماید:  که می» توبه«سورة  54آیۀ شریفۀ  در یـ 

 منافقـان  و دنیا اهل هاي ویژگی از یکی ،»کُسالى هم و إِلَّا ةَاالصلَ
 اول نماز اداي براي و هستند کسل عبادت، هنگام در که شده بیان
اندازد (مصباح،  می تأخیر به تواند می تا را آن و کند می سستی وقت،
 ).80، ص1384

با استناد به همین آیات، مؤمنان را نسبت به این  ائمۀ اطهار
ویژگی منافقان آگاه و از آن نهی کرده اند تا هم هشـداري باشـد   
براي مؤمنان واقعی و هم نهی مؤمنانی که ایمانشان ضعیف است 

در روایتـی   بـاقر  رو، امـام  از نفاق به معنایی کـه گفتـیم. ازایـن   
 نمـاز  بـه  بـودن،  نگینس و چرت حالت و کسالت با«فرمایند:  می

 و ـ تبارك حق و است. نفاق هاى نشانه از حالت این زیرا نایست؛
 آلـوده  خـواب  و کسالت حالت با نماز خواندن از ـ مؤمنان را تعالى
 قاموا إِذا و«داده است:  هشدار نیز منافقان به و فرموده نهى بودن
» قَلیالً إِلَّا اللَّه الیذْکُرُونَ و النَّاس یراؤُونَ  کُسالى قاموا الصالةِ إِلَى

دیگر، که از ایشان نقل  روایتی ). در299، ص3ق، ج1407(کلینی، 
 اقبـال  و دهند دستور می نماز در قلب اقبال به شده است، حضرت

شـمارند (مجلسـی،    برمـی  نمـاز  بـودن  نماز براي معیاري را قلب
بـا   نماز به ایستادن از روایتی دیگر، ). در201، ص81ق، ج1403
 از حـاالت  ایـن  و شده نهی سنگینی و زدن چرت و سستی حالت
 .)202است (همان، ص  شده برشمرده نفاق هاي نشانه

 خدا یاد آن در که عبادتی است برترین بنابراین، نماز به عنوان
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 حضـرت  بـه  فکر بودن مشغول و قلب تعلق با خدا یاد و شود، می
 بـه  قلبی تعلق میزان به عبادت این و شود می محقق تعالی باري

، 5ج ق،1390 طباطبـائی، (دارد  بستگی او یاد و توجه و پروردگار
). نماز معراج روح است که نمازگزار با روحش به سوي خدا 117ص

) و نمازگزاري که 138، ص11ق، ج1419اهللا،  کند (فضل عروج می
در اداي نماز سستی داشته باشد و آن را در اول وقت بجا نیاورد و 

اي به خدا ندارد و یاد  در نماز کسل و خموده باشد، توجه شایسته یا
رنگ است و به همین  آورد، کم و ذکر الهی در نمازي که او بجا می
 گردد. بهره می میزان، او از آثار واالي نماز نیز بی

 ب) آثار متأثر از کسالت در نماز
دن کسالت از نماز نیز از موانع انگیزشی است که باعث مخدوش ش

شود. این آثار و نحوة مانعیت کسالت  برخی آثار مترتب بر نماز می
 کنیم: در آنها را چنین تبیین می

 . زندگی سعادتمندانۀ دنیوي1
 منْ و«فرماید:  ، خداوند متعال می»طه«سورة  124در آیۀ شریفۀ 

رَضنْ أَعکْري عفَإِنَّ ذ عیشَۀً لَهضَـنْکاً  م و  شُـرُهنَح  مو ۀِ  یـ یامـالْق 
 تنگى زندگى او براى حتماً گرداند روى من که از یاد هر ؛ و» أَعمى
 از انقطاع لحاظ به باشد، وافر منال و مال داراى هرچند( بود خواهد
 هـاي  محـل  تزلزل و زیادى طلب و نفس نداشتن قناعت و غیب،
 .کنیم مى محشور نابینا را او قیامت روز و ،)حوادث از خوف و اتکا

 آنهـا به معناي اموري است که حیـات انسـان بـه    » معيشة«
، 194ص ،4 ج ق،1404فـارس،   وابسته است؛ مانند غذا و آب (ابن

است  شدید از هر جهت تنگی معناي به »ضنک«مادة عیش)، و 
 مادة ضنک). ،169 ق، ص1413عباس،  (ابن

نِ  « فـراز  قبال در »ذکْرِى عن أَعرَض منْ و« فراز فَمـ  ع اتَّبـ 

 گونـه بیـان شـود:    این که بود این مقابله مقتضاي و است »هداى
 تنگی علت بیان سبب اینکه هدف، به ، ولی»هداي یتَّبع لَم ومن«

است (طباطبـائی،   آمده گونه این قیامت بوده، در کوري و معیشت
 .)224، ص14ق، ج1390

 سـان ان دنیوي سعادت روکه مصداق ذکر الهی است، در نماز ازآن
)، و بــه عبــارت 124ص ،6 ق، ج1390یرگــذار اســت (طباطبــائی، تأث

 دیگر، نماز در بهره مندي از زندگی سعادتمندانۀ دنیوي اثر دارد.

با بررسی آیات و روایات، به تحلیـل خاصـی دسـت نیـافتیم.     
مندي از زندگی  روي، براي نحوة مانع شدن کسالت در بهره بدین

 دهیم: ارائه میسعادتمندانۀ دنیوي، دو تحلیل 
اول. رب و مدبر همۀ کائنات و اسـباب زنـدگی سـعادتمندانۀ    
دنیوي خداوند متعال است، و اسـباب عـالم هسـتی در تبعیـت از     

کنـد، و طبـق دسـتورات الهـی، موجـب       فرامین الهی تخطی نمی
شـوند، و خداونـد    بهروزي و فراهم شدن زندگی سعادتمندانه مـی 

ینی را، که کائنات در چهـارچوب  متعال در قرآن کریم قانونی تکو
 فَإِنَّ ذکْري عنْ أَعرَض منْ و«فرماید:  کنند، بیان می آن حرکت می

عیشَۀً لَهاش به  ؛ هرکس از ذکر الهی اعراض کند زندگی»ضَنْکاً م
 شود. شدت تنگ می

توجه بـه نمـاز    دوم. نمازگزاري که با کسالت و در نتیجه، بی
ز را، که مصـداق ذکـر الهـی اسـت، بجـا      ایستد و در حالی نما می
آورد که به لحاظ روحی و انگیزه، کسالت و سستی دارد، به هر  می

میزان که این کسالت و سستی او موجب غفلت و اعراض از ذکـر  
الهی شود، از زندگی سعادتمندانه و رفـاه دنیـوي دور یـا محـروم     

وند متعال گردد؛ زیرا با وجود اینکه در حال نماز است، ذاکر خدا می
نیست، بلکه روح و روانش آشفته و خسته و یا مشـغول بـه امـور    
پراکندة دیگري است، و بنابر قاعدة تکوینی کـه از آیـه اسـتظهار    

شود، چنین نمازگزاري از یاد خدا اعراض کرده است و اعراض  می
شود که در زنـدگی   موجب محروم شدن او از اسباب و لوازمی می

 رد.اش نقش دا سعادتمندانه

 . آرامش و اطمینان قلبی2
ه  بِـذکْرِ  أَلَـا »: «رعد«سورة  28با توجه به آیۀ شریفۀ  ئنُ  اللـَّ تَطْمـ 

آورد  ، تنها ذکر و یاد الهی است کـه اطمینـان قلبـی مـی    »الْقُلُوب
) و اطمینــانی کــه در واژه 542 ص ،7 ج ،1388آملــی،  (جــوادي

ها،  لجاتمحفوظ از خ و بخش آرامش است آمده باوري» تطمئن«
کنـد (طیـب،    خطورات، خیاالت و وساوسى که در قلب خطور می

). پس نماز نیز، که مصـداقی از ذکـر الهـی    335 ، ص7 ، ج1369
 بخشی است. است، واجد چنین باور آرامش

اگر عبادت با کسالت همراه باشد و براي نمازگزار انس به حق 
و ماننـد  و ذکر الهی حاصل نشود، اثري بر قلب و جـان او نـدارد   

میلی خورده شود، ولی اگر از روي نشاط  غذایی است که از روي بی
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و با حال محبت و عشق به حق و ذکر الهی باشد، آثارش زودتر در 
)؛ 24و23، ص1380شود (موسـوي خمینـی،    قلب انسان واقع می

 حال در شما از یک هیچ«فرمایند:  می که امیرمؤمنان علی چنان
خود  نفس پیش در به نماز نایستید و زدن چرت حال در و کسالت

 نیست این جز و. است پروردگار محضر در او که زیرا اندیشه نکند؛
 با قلبش توجه که است چیزى فقط همان نمازش از بنده که براى

 ).477. ص5ق، ج1409(حرعاملی،  »است کرده
میلی  نماز هم، که عبادت و ذکر الهی است، اگر با کسالت و بی

س با حق تعالی و ذکر الهی و آثار آن محقـق نخواهـد   ادا شود، ان
شد، و یکی از آثاري که در این حالت از دست خواهد رفت اطمینان 
و آرامش قلبی حاصل از ذکر خداوند است؛ زیرا چنین نمازگزاري 

که  تنها صورتی از نماز را براي رفع تکلیف بجا آورده است، درحالی
اش بوده است، یا به  ت ذهنیتوجهش یا به خود و تصورات و تخیال

دیگران. به عبارت دیگر، توجه او ماسوي اهللا بوده است، و از غیر 
خواهد آرامش و اطمینان قلبی طلب کند. گرچه نماز ذکـر   خدا می

الهی و موجب اطمینان قلب است، ولی براي نمازگزاري که حداقلِ 
ار کسل حضور قلب و توجه نسبت به خدا را داشته باشد؛ اما نمازگز

رو، از اطمینان قلبی حاصل از نماز  فاقد چنین توجهی است و ازاین
 گردد. محروم و یا کم بهره می

 گیري نتیجه
 گونه معلوم شد: با بررسی آیات قرآنی، موانع انگیزشی اثربخشی نماز این

 فَویلٌ«فرماید:  ، که می»ماعون«سورة  6تا4الف) با استناد به آیات شریفۀ 

، ریا یکـی  »یرَاءون هم ساهون الَّذینَ صلَاتهِم عن هم لِّلْمصلِّین الَّذینَ
از موانع انگیزشی اثربخشی نمـاز اسـت. مـانع مـذکور در آرامـش و      

ـاري شـدن در سـختی         ـان قلبـی، رفـع حـزن و خـوف، ی ـا،   اطمین ه
 برخورداري از حسن عاقبت و ورود در بهشت تأثیر دارد.

إِنَّ «فرمایـد:   که مـی » اعراف«سورة  206د به آیۀ شریفۀ ب) با استنا
       لَـه و ونَهحب سـی و ه تـبادنْ ع تَکْبِرُونَ عـ سـال ی ک بـر نْدینَ عالَّذ

م   «فرماید:  که می» مؤمنون«سورة  2و آیۀ»  یسجدونَ ذینَ هـ الـَّ
اثربخشـی  تکبر یکی از موانع انگیزشـی  »  خاشعون  صالتهِم  فی

ها، آرامـش، تعـدیل    نماز است. مانع مذکور در بازداشتن از زشتی
ها، که از آثار نمـاز   طبیعت حریص آدمی و یاري شدن در سختی

 هستند، تأثیر دارد.

فرماید:  که می» معارج«سورة  28و27ج) با توجه به آیات شریفۀ 
»ینَ وم الَّذنْ هذَابِ مم عبهقُون رشْفإِنَّ م ذَابع  هـمبغَیـرُ  ر 

، نترسیدن از عذاب الهـی یکـی از موانـع انگیزشـی     »مأْمون
ها، که  اثربخشی نماز است. مانع مذکور در بازدارندگی از زشتی

 از آثار نماز است، تأثیر منفی دارد.
 إِنَّ«فرمایـد:   کـه مـی  » نسـاء «سـوره   142د) با تمسک به آیۀ 

لَاةِ  إِلى قَامواْ إِذَا و خَادعهم هو و هاللَّ یخادعونَ الْمنَافقینَ الصـ 

یال  إِلَّا اللَّه یذْکُرُونَ لَا و النَّاس یرَاءونَ  کُسالى قَامواْ و آیـۀ  » قَلـ
 منهم تُقْبلَ أَن منَعهم ما و«فرماید:  که می» توبه«سورة  54

مکَفَرُواْ أنّهم إِلَّا نَفَقَاتُه بِاللَّه و هولبِرَس أْتُونَ ولَوةَ لَایإِلَّا الص و مه 

الىکُس  قُونَ ونفإِلَّا لَای و مون  هسسـتی و کسـالت در   »کَـارِه ،
اداي نماز، یکی از موانع انگیزشی اثربخشی نماز است. مـانع  
مذکور در زندگی سعادتمندانۀ دنیـوي و آرامـش و اطمینـان    

 رد.قلبی تأثیر دا
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