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چکیده
نماز در زمره برترین عبادات است که قباولی ساایر عباادات ،باه قباولی آن مناو اسات و حضاور قلاب کاه روی هماه
عبادات است از شرایط کماال عباادات محساوب مایشاود .تحقیاق پایشرو باا ها

شناساایی فراینا های دینای و

روانشناختی حضور قلب در نماز بر اساه منااب اساالمی باه روش توصایفی تحلیلای انجاام شا  .دادههاا باه روش
کتابخانهای گردآوری و سپ

طبقهبن ی ،مقایسه و تحلی ش  .در ابت ا  21راهکار برای کساب حضاور قلاب در نمااز

بر اساه مناب اسالمی و روانشناسی به دست آم که با طبقهبن ی مج د آنهاا ،نهایتاا  7راهکاار انتخااب و تبیاین
ش  .یافتههای پهوهش نشان داد بر اساه مناب اسالمی ،یاد دائمی خ اون  ،تقویت ایمان ،دوری از فحشا و منکار و
رعایت آداب نماز از فراین های دینای حضاور قلاب در نمااز اسات .همچناین بار اسااه منااب روانشناسای ،تقویات
شااناخت و ذهاان آگاااهی نساابت بااه خا ا و حقیقاات ،ت ییاار ساابک زنا گی و درک بعا روانشااناختی نماااز ،در زمااره
فراین های روانشناختی حضور قلب در نماز است.
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مقدمه

از میان عبادات نماز فریضهای اس که مسلمانان همه وزه و د پنج نوب به ادای آن مییپردازنید.
نماز ،ستون دین اس که بدون آن ،ا زشها و آ مانهای دینی ،فیرو خواهید یخی  .ازایین و ،د
اسالم ،پا از اعترا به مبانی عقیدتی ،هیچ عملی باالتر و واالتر از نماز نیس (قیصیری،1۳96 ،
ص .)4نماز حقیقی دوبعدی اس ؛ بعد راهری که بهمنزله پیکره نماز اس و بعد باطنی که بهمثابه
و و حقیق نماز اس  .همانگونه که نماز بدون عای شرایط راهری ،ناتمیام اسی  ،مراعیات
نکردن آداب باطنی نیز موجب عدم پذیرش نماز و سلب اثرات حقیقی آن میشود (بیدیعی،1۳89 ،
ص .)11د بسیا ی از آموزههای وایی شرط قبولی نماز ،توجه و حضو قلب دانسته شیده اسی .
امام باقر ۷میفرماید :از نماز بنده همان مقدا ی پذیرفته میشود که با ّ
1
توجیه قلبیی همیراه باشید
(نو ی طبرسی ،1408 ،ج ،۳ص.)58
برای د ک بهتر مفهوم حضو قلب ابتدا واژه «حضو » و «قلیب» واکیاوی مییشیود تیا معنیای
حضو قلب د نماز مشخص شود .د کتب لغ  ،معانی متعددی برای واژه حضو مانند پیشیگاه،
۱۰۴

وجود (انو ی ،1۳87 ،ص ،)2541نزد (معین ،1۳89 ،ص )1۳61و شهر (سییا  ،1۳78 ،ص)۳72
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یکر شده اس  .برخی از لغ شناسان با تعریف بیه ضید ،حضیو ا نقیی

غیبی (ابین منظیو ،

 ،1408ج ،4ص )214دانستهاند .همچنین لغ شناسان دو معنای کلی برای واژه قلب بیان کردهاند؛
یکی به بهترین و شریفترین اشیاء دالل دا د (مصیطفوی ،1۳60 ،ج ،9ص )۳0۳کیه نزدیی بیه
ا
همین معنا د معجم الوسیط با عبا ت «قلیب کیل الشییء ،وسیطه و محضیه و ّلبیه» آمیده اسی
(مدکو  ،1425 ،ص )78۳و دیگری به معنای تحول مطلق د امیو میادی ییا معنیوی و زمیانی ییا
مکانی بهکا فته که متأثر از آیات قرآن کریم اس  .برای نمونه د کتاب مفردات ،اغب اصیفهانی
قلب ا به معنای گرداندن و تحول از وجهی به وجه دیگر مانند گرداندن لباس و گردانیدن انسیان از
طریقش میداند ( اغب اصفهانی ،1412 ،ج ،1ص .)411بعد غیرمادی واژه قلب برای حقیقتی کیه
منشأ صفاتی مانند علم و شجاع اس استفاده میشود و ازاینجه به «قلب وحانی» نیز تعبیر
میشود که من حقیقی انسان ا تشکیل میدهد (مصبا یزدی ،1۳87 ،ص .)202با توجه به معانی
که برای دو واژه «حضو » و «قلب» بیان شد اینگونه مییتیوان نتیجیه گرفی کیه حضیو و قلیب
َ
َ َ
ّ
َّ َ َ
َ
صالت ِه إال ما َأقبل عل ِیه ِمنها بق ِلب ِه
 .1إن العبد ال یقبل ِمن ِ

هنگامیکه د کنا هم قرا میگیرند به معنای بودن و توجیه و انسیان بیا تمیام ابعیاد اد اکیی آن
اس  .ازاین و میتوان گف حضو قلب د نماز ،تالش برای بیازدا ی فکیر ،فتیا و احسیاس از
امو ی اس که هنگام سخن گفتن با خداوند د نماز منافات دا د و تالش برای وادا ی یهن ،فتا
و احساس به امو ی اس که هنگام صحب و مالقات با خداوند د نماز مناسیب دا د ( حیمیی،
 ،1۳94ص .)29بهعبا تدیگر حضو قلب د نماز یعنی د هنگامه نماز ،قلب فقیط متوجیه نمیاز
باشد و نه مشغول به امر دیگری که او ا از نماز غافل کند.
حضو قلب ،ازجمله دغدغههای نمازگزا ان و یکی از شرطهای اساسی پذیرفته شیدن نمیاز د
پیشگاه خداوند متعال اس  .به دلیل اهمی این موضوع کتابهای زییادی د بیا ه اههیای کسیب
حضو قلب و افزایش توجه د نماز نوشته شده اسی  .جهیانگیری ( )1۳85د مقالیهای بیا عنیوان
«حضو قلب د نماز و اههای تحصیل آن» به تبیین ماهی حضو قلب د نماز و اههای کسیب
آن پرداخته اس  .باقری ( )1۳94د مقالهای با عنوان «آثا و برکیات حضیو قلیب د نمیاز» آثیا
فردی و اجتماعی حضو قلب د نماز ا بیان کرده اس امیا بیه اهکا هیای کسیب حضیو قلیب
اشا های نشده اس  .تموچی ( )1۳96د کتابی با عنوان «تجلی حضو » به اصول و مبانی حضیو
قلب ا بیان کرده اس  .کالنتری ( )1۳96د کتابی با عنوان «حدیث دلدادگی :زمینیههیا و اسیباب
حضو قلب د نماز» به فریضه نماز پرداخته اس  .فاضیلی ( )1۳99د کتیابی بیا عنیوان «عرفیان
نماز» د با ه اسرا نماز سخن گفته اس و برخی از موا د حضو قلب و عرفان نمیاز ا بییان کیرده
اس  .با وجود پژوهشهای مختلف صو ت گرفته د قالب کتابها ،مقاالت و پایاننامههیا د بیا ه
ماهی  ،فوایید و اهکا هیای کسیب حضیو قلیب امیا بییان ایین اهکا هیا بیا توجیه بیه ماهیی
وانشناختی نماز نبوده اس  .پژوهش حاضر به دنبال تبییین اهکا هیای کسیب حضیو قلیب د
نماز از چشماندازی وانشناختی اس  .ازاین و د پی پاسخ به این سؤال اس که فرایندهای دینی
و وانشناختی حضو قلب د نماز بر اساس منابع اسالمی چیس ؟
روش

وش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی اس  .بهمنظو جمعآو ی آموزههای دین د با ه حضو قلب
به منابع اسالمی مراجعه و دادهها بیه وش کتابخانیهای گیردآو ی ،سیپا طبقیهبنیدی و د نهایی
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قلب د نماز پرداخته اس و برخی از این موانع ا نیز یکر کرده اس و بعضی از اهکا های حضو
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تحلیل شد .د این استا ابتدا  21اهکا برای کسب حضو قلب د نماز بر اساس منیابع اسیالمی
و وانشناسی به دس آمد که با مقایسه و تطبیق آنهیا بیر ماهیی
که بیشترین همپوشانی بیا ماهیی
ماهی

وانشیناختی نمیاز 7 ،اهکیا

وانشیناختی نمیاز ا داشیتند بیهعنیوان فراینیدهای منطبیق بیر

وانشناختی نماز انتخیاب و تبییین شیدند .از بیین ایین  7میو د 4 ،اهکیا تحی عنیوان

فرایندهای دینی حضو قلب د نماز و  ۳اهکا تح عنوان فرایندهای وانشناختی حضو قلیب
د نماز قرا گرفتند.
یافتهها

یافتههای پژوهش د قالب دو دسته فرایندهای دینی و وانشناختی حضو قلب د نماز طبقهبندی
شد که د ادامه بدان پرداخته میشود.
الف) فرایندهای دینی حضور قلب در نماز

غنیترین منابع اسالمی ،قرآن کریم و وایات اس  .د آیات قرآن کریم با ها به ادای نماز امر شیده
اس و حتی برای سعادت ابدی انسان ،خواندن نماز ا به ما گوشزد کرده اس ( 1مؤمنیون 1 :و .)2
۱۰6

با بر سی آیات و وایات ،اهکا های مختلفی د با ه ادای بهتر نماز و حضو قلب د آن به دسی
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آمد .د ادامه از بین اهکا های بهدس آمده موا دی که منطبق بر ماهی

وانشناختی نماز اسی ،

تبیین شده اس .
 .1یاد دایمی خداوند

یکی از اهکا هایی که سبب تقو ی حضو قلب د نماز میشود یاد و یکر خداوند اس  .یکیر بیه
معنای یادآو ی (حضو معنی د نفا) ،د مقابل نسیان و غفل اس (ابین منظیو  ،1408 ،ج،4
ص .)214کسی که خدا ا د همهجا حاضر و نارر بداند د هنگام اقامه نماز نیز که مشیغول تکلیم
و از و نیاز با خداس  ،از او غفل نخواهد کرد .خداوند د قرآن کریم میفرماید :منم من خیدایی
که جز من خدایی نیس پا مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دا ( 2طه .)14 :این آییه یکیی از
دستو ات کا بردی اس و تأکید دا د نماز برای یکر خدا محفوظ داشیته شیود .ایین نکتیه از منظیر
ماهی

وانشناختی نماز هم مو د تائ ید اس  .نماز شیامل ایکیا و اوضیاع بیدنی خاصیی اسی

َ َ َ
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ِ
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کری
ِ .2إن ِنی أنا اهلل ال ِإله ِإال أنا فاعبد ِنی وأ ِق ِم الصال ة ِل ِذ ِ

بهگونهای که انگا گفتگویی به دو زبان کالم و بدن د حال انجام اس (حسنزاده تیوکلی،1۳92 ،
ص .)209کل نماز یاد کردن خود و خدا ،د ا تباط باهم اس و الگوی کلی نمیاز ،تعامیل خیود و
خدا د نماز اس  .د ابتدای نماز (قیام) ،شخص د برابر پرو دگا میایستد که بهصو ت نمیادین
نشان آمادگی برای فرمانبردا ی از خ دا و خدم بیه اوسی و د اینجیا خداونید ،معبیود معرفیی
میشود .د مرحله بعد ،شخص خم میشود ( کوع و سجده) و از حالی پاییدا خیود بیه حیالتی
ناپایدا می سد و د این بیتعادلی ،تعلق خود به خدا ا به زبان میآو د .د مرحلیه آخیر شیخص
مینشیند (تشهد و سالم) و بابیانی متفیاوت و از زبیان خیود د بیا ه خیدا (میتکلم وحیده) سیخن
میگوید و با همین بیان از نماز خا ج میشود (قیصیری ،1۳96 ،ص .)128د تمیام ایین حیاالت
نمازگزا د حال ا تباط با خدا اس و د واقع د طول نماز ،ییاد خداونید دائمیی اسی حیال اگیر
نمازگزا این یاد دائمی خدا ا د طول وز حفظ کند تأثیر زیادی د کسیب حضیو قلیب خواهید
ً
داش  .اگر انسان دائما حضو خدا ا حا کند ،د نماز این احساس حضو به اوج خود می سید
و هاو د آن نمازی با حضو قلب برای نمازگزا اس .
 .2تاو یت ایمان

ج ،15ص .)4اسمی  1979( 1به نقل از وولف ،1۳86 ،2ص )۳7ایمیان ا جهی گییری ییا پاسیخ
تمامعیا انسان به خویش ،دیگران و هستی میداند .وی معتقد اس ایمان بازتاب اسیتعداد آدمیی
اس د دیدن و احساس کردن بعدی متعالی و فتیا بیر اسیاس آن و بازتیاب ررفیی اوسی د
اد اک معنایی که فراتر از ّ
مادی صر اس  .وولف ( ،1۳86ص )869نیز ایمان ا چنیین تعرییف
کرده اس « :جه گیری بنیادین شخص یا پاسخ کلی او د قبال امو مو د تجربیه ،ازجملیه خیود
شخص ،اشخاص دیگر و جهان ّ
مادی» .بر اساس پژوهش تیوکلی ( )1۳92کیه د صیدد اسیتخراج
مدل نظری ماهی و پیامدهای وانشناختی نماز بود ،شبکه ایمان که د واقیع و یژگییهیای همیراه
نماز د قرآن کریم اس استخراج شده اس  .ایمان د این آییات د واقیع ایمیان بیه خیدا ،غییب،
آخرت ،تصدیق ،پیامبران ،قرآن ،کتابهای آسمانی و فرشیتگان اسی (حسینزاده تیوکلی،1۳92 ،
1. Smith W. C
2. Wulff, D. M
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ایمان ،به معنای ایعان و تصدیق به چیزی همراه بیا التیزام بیه لیوازم آن اسی (طباطبیایی،1۳74 ،

۱۰7

ص .)90 - 86با توجه به این مدل نظری میتوان گفی د صیو تیکیه نمیازگزا بیه تقویی میوا د
یکرشده بپردازد د واقع به تقوی ایمانی پرداخته که نماز د صدد تحقیق آن اسی و مییتیوان ایین
فرضیه ا مطر کرد که با تحقق بهتر بعد ایمانی مو دنظر د نماز ،حضو قلب د نماز نیز افیزایش
پیدا کند .از سویی ،ازآنجاکه نماز ،ی عمل اس  ،میتواند ایمان به خداونید ا از حالی نظیری
خا ج کند و به آن موجودی عملی ببخشد .بهاینترتیب با هر با نمازخواندن ،امکان فعالتر شیدن
طرحوا ه ایمان به خداوند د جهات عملی آن فراهم میآید .نتیجه این فرایند ،احتمیال د ونسیازی
موقعی های بیشتری از زندگی د طرحوا ه ایمان اس و اینی سوی د ونسازی دوجانبیه اسی .
بهاین ترتیب نماز از مصادیق مهم فرایند د ونسازی دوجانبه د غنیسازی و استحکام خیود ایمیانی
به شما می ود (همان ،ص.)216
 .3دوری از فحشا و منکر

تقوا ،پرهیزکا ی و دو ی از گناه موجب میشود انسان قلبی سرشا از محب خیدا و توجیه بیه او ا
داشته باشد .تقوا و نماز ابطهای تنگاتنگ دا ند و بر یکدیگر تیأثیر متقابیل مییگذا نید؛ هرچقید
۱۰8

خویشتندا ی و مراقب و پاییدن نفا بیشتر شود ،نمیاز از کیفیی بیشیتری برخیو دا مییشیود.
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برخی مدلهای نظری ا ائهشده د با ه ماهی

وانشناختی نماز (توکلی 1۳92 ،و قیصیری)1۳96 ،

نتیجه و پیامد وانی نماز ا تشکیل «خودی» 1برای نمازگزا میدانند که از گناه دو ی میکند یعنی
ماهی نماز ،انسان ا به سم تقوا و دو ی از گناه سوق میدهد .د قرآن کیریم بیا اشیا ه بیه ایین
مطلب آمده اس « :نما ز ا برپا دا که نماز از کا زش و ناپسند بازمیدا د»( 2عنکبوت .)45 :د
آیهای دیگر ،نماز و تقوا کنا هم آمده و به آن دستو داده شده اس « :و اینکه نماز برپا دا ید و از او
بترسید و هم اوس که نزد وی محشو خواهید گردیید»( 3انعیام .)72 :گناهیان د زنیدگی انسیان
میتواند تأثیرات زیادی ا ایجاد کند .یکی از تأثیرات گناه ،زنگا قلیب و تا یی کیردن دل انسیان
اس که این خود موجب میشود حضو قلب د نماز ا کم کنید؛ بنیابراین دو ی از گنیاه موجیب
حضو قلب د نماز خواهد شد .قلب برخی انسانها به سبب اعمالشیان زنگیا مییگییرد و نیو و
َ َ َ
الة َت ْنهی َعن ْال َف ْح ِ َ ْ ُ ْ
کر
ِ .2إن الص
شاء و المن ِ
ِ
َ َ
َ
َ
الص َال َة َو َات ُق ُوه َو ُه َو الذی إ َلیه ُت ْح َش ُرونَ
َ .3وأ ْن أ ِق ُ
یموا
ِ ِ ِ

1. Self

فطری نخستین ا ازدس داده میدهد .خداوند متعال د با ه این افیراد مییفرمایید« :چنیین
صفای
ِ
1
نیس که آنها میپندا ند؛ بلکه اعمالشان چون زنگا ی بر دلهایشان نشسیته اسی » (مطففیین:
 .)14با توجه به این مطالب میتوان گف ازآنجاکه ماهی نماز ازنظر وانی د صدد ایجاد وحییه
تقوا و دو ی از منکر اس اگر نمازگزا از فحشا و منکر دو ی کند ،نماز حقیقی و مقبیول ا بیهجیا
آو ده اس  .از سویی ،اگر نمازگزا از فحشا و منکر دو ی کند د واقع «خود» ا منطبق بیا ماهیی
وانی نماز شکل میدهد و این امر باعث میشود نمازی که مییخوانید از کیفیی بهتیر و حضیو
قلب بیشتری برخو دا باشد.
 .۴رعایت آداب نماز

آمادگی برای نماز ،پیدایش تمام شرایطی اس که شخص ا قاد میسازد تا با اطمینیان بیه تجربیه
خاصی بپردازد (مرتضویزاده ،1۳90 ،ص .)72عای آداب نماز د تحصیل حضو قلب و کنترل
قوه خیال د نماز ،نقش بسزایی دا د (عز یزی تهرانی ،1۳92 ،ص .)114آداب نماز به دو دسته آداب
قبل از نماز و آداب حین نماز تقسیم میشوند؛ ازجمله موا دی که قبل از نماز باید بیه آن پرداخی
عبا تاند از :مسواک زدن ،استعمال عطر ،پوشیدن لباس سفید و پاکیزه ،عایی نظافی بیدن ،از

۱۰9

بین بردن موهای زائد ،گرفتن ناخنها ،شانه کردن مو و یش ،انتخاب مکانی مناسب و مخصیوص
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نماز ،خواندن نماز بر وی سجاده ،عبا به دوش انداختن ،زین کردن ،انگشیتر بیه دسی داشیتن،
عای اول وق  ،خواندن نماز واجب د مسجد ،دعا کردن د آغاز نماز ،وضو گرفتن با توجه قلب
و خواندن دعاهایی که د حیال وضیو سیفا ش شیده اسی ( حیمیی ،1۳94 ،ص 86و حیید ی،
 ،1۳75ص .)17آدابی که د حین نماز باید عای شوند عبا تاند از :نگاه کردن به محیل سیجده
د حال قیام ،نگاه کردن بین دو پا د هنگام کوع ،نگاه کردن به نیوک بینیی د حیین سیجده ،نگیاه
کردن به دامن د حال تشهد و سالم ،قرا دادن انگشتان پا وبهقبله د حال قیام ،باال بردن دس هیا
تا مقابل گوشها موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز ،گفتن شش تکبییر قبیل از تکبییره
االحرام نماز ،اس نگهداشتن بدن د حال ایستاده و پایین انداختن شانهها ،گذاشتن دسی هیا بیر
وی انها د حین قیام ،قرا دادن سنگینی بدن بهطو مساوی وی دو پا ( حیمیی ،1۳94 ،ص86

و عز یزی تهرانی ،1۳92 ،ص .)117د بین وایات مرتبط با آداب نماز ،به موضع نگاه د حین نماز
َ .1ک َال َب ْل َر َان َع َلی ُق ُلوبهم َما َک ُان ْوا َی ْکس ُب َ
ون
ِ
ِِ

اهمی و یژهای شده اس  .د مدل نظری ماهی

وانشناختی نماز (قیصری )1۳92 ،به آداب نگاه

کردن د حین نماز پرداختهشده و آن ا اینگونه تحلیل کرده اسی  :نگیاه کیردن بیه سیجدهگیاه د
حال قیام ،نگریستن به میان پاها د کوع و پاها د حال قعود ،میتواند زمینه د خود فرو فتن و
نوعی د ونگرایی ّ
متأمالنه ا فراهم سازد که با حالی تواضیع و خشیوع توصییهشیده د نمیاز نییز
متناسب اس  .د همه این حاالت ،زاو یه دید نسب به افق دا ای شیب قابلتوجهی اسی و فیرد ا
ً
از حال عادی زندگی وزمره که عمدتا با نگاههای مسیتقیم ،ود و و افقیی مشیخص مییشیود
خا ج میکند و د حال متمایزی قرا میدهد .تمایزی که میتواند زمینهساز یا همسیاز تغییراتیی
د بینش ،احساس و سازماندهی شناخ ها و عواطف باشد .نگیاه بیه کیف دسی هیا د حالی
قنوت ،میتواند زمینهساز هشیا ی بیشتر فرد نسب بهقرا داشتن د موقعیی دعیا و خودآگیاهی بیشیتر،
هم نسب به نیازمندی و هم نسب به د خواس کننده بودن خویش باشد .توصیه به باز بودن چشمهیا د
حال سجده ،فرضیه قابلتوجهی ا د با ه نقش نگاه د کل نماز پیش میکشد .نگاه ،دادههایی ا د بیا ه
وضعی جسمانی فرد فراهم میکند که مکمیل خیوبی بیرای تجسیم طیر بیدنی بیه شیما مییآیید و
بهوشیا ی فرد ا نسب به وضعی بدنیای که د آن اس افزایش میدهد .برخال عبادت بیا چشیمان
۱۱۰

بسته که به نوعی تعلیق د مکان کم میکند و تمایز بین وضعی های بدنی مختلف ا کمرنگ میکنید
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(همان ،ص .)62با این تحلیل میتوان عل اهمی دادن وایات به موضوع نگاه د نمیاز پییبیرد و ایین
احتمال ا مطر کرد که هر چه نمازگزا به این آداب بیشیتر عمیل کنید بیه ماهیی و و حقیقیی نمیاز
نزدی تر میشود این همان شاهراه کسب حضو قلب د نماز اس .
ب) فرایندهای روانشناختی حضور قلب در نماز

حضو قلب د عبادات ازجمله نماز ،موضیوع علیم وانشناسیی اسی زییرا هید اصیلی علیم
وانشناسی ،شناخ  ،توضیح و تبیین فتا انسان اس  .بدین ترتیب ،هر متغیری کیه بیه دسیتیابی
این هد کم کند الزم اس د حد تیأثیر خیود ،مو دتوجیه و مطالعیه وانشناسیی قیرا گییرد
(مظاهری ،پسندیده و صادقی ،1۳90 ،ص .)24از سیو یی یکیی وشهیای مطلیوب و میؤثر بیرای
دانشافزایی مخاطب و ایجاد انگیزه و شوق د وی ،استفاده از علوم وز اس  .برخی از افراد بیرای
اثبات ادعاهای خود تنها به علوم وز بسنده میکنند و برخی نیز بهصو ت کامیل آن ا د مییکننید
اما اه میانه و منصفانه که د کتابهای اصول و قواعد تفسیری نیز بدان اشا هشیده اسی ؛ مراجعیه
به علوم جدید بشری د تفسیر کالم الهی و وایات معصومان :اس ( .ک :بابیایی .)1۳98 ،بیر

اساس این استدالل به بر سی منابع وانشناسی د با ه حضو قلیب د نمیاز پرداختیه مییشیود و
ازآنجاکه نماز و حضو قلب د آن از اصطالحات دینی اس  ،ناگزیر باید دیدگاههای وانشناسیان
دین و وانشناسان دینی ا جویا شد .د این هگذ از بین اهکا هیای اشیا هشیده د ایین منیابع،
موا دی که منطبق با ماهی

وانشناختی نماز اس تبیین شده اس .

 .1شناخت نسبت به خدا و حایات

شناخ به معنای آگاهی به واقعی و یا اه پیدا کیردن بیه واقعیی اسی (جیوادی آملیی،1۳9۳ ،
ص . )8دیدن حقایق به چشم ،دل و قلب پا از گذ اندن مقامات و د ک کیفیی احیوال ،از دیگیر
معییانی شییناخ اس ی کییه د عرفییان و تصییو آمییده اس ی (ابراهیمیییان ،1۳78 ،ص .)2ازنظییر
وانشناسان ،شناخ به فرایند کسب ،سازماندهی و استفاده از معلومات یهنی اطیالق مییشیود
(پو افکا ی ،1۳80 ،ص .)268شناخ د وانشناسی اشا ه به فرایندهای وانی دا د کیه حاصیل
یهن آدمی بوده و منجر به «دانستن» میشود .این فرایندها شیامل ییادآو ی ،ا تبیاط ،طبقیهبنیدی،
نمادسازیّ ،
تصو  ،حل مسئله و ّ
تجسم یا ّ
تخیل و ؤیاپردازی میشیود (محسینی ،1۳82 ،ص.)17
وانشناسان ،شناخ

ا عالیترین سطح پردازش اطالعات میدانند .پا از شیناخ  ،احسیاس و

با بینش انسان با هد آموزش یا تقوی آنهاس که شامل دانستهها ،یافتهها و د یاف های انسان
از خود و دیگران (مصبا یزدی ،1۳85 ،ص )۳۳0و همچنین د سطح نهاد شامل باو ها ،ا زشهیا
و اطالعات د با ه هد شناختهشده اس ( ضاییان ،1۳94 ،ص .)202مراحلی نیز برای شیناخ
از قبیل دانش ،د ک ،کا برد ،تجز یهوتحلیل ،ترکیب و ا زشیابی بیانشیده اسی ( .ک :گرونلن د،
 ،1۳7۳ص.)55 - 5۳

آیات و وایات فراوانی د با ه نقش شناخ د اصیال اخیالق نیی و دو ی از خیوی ناپسیند

وجود دا د و نشان میدهد که یکی از اههای مؤثر تهذیب نفا ،باال بردن سطح دانش و معرفی و
افزایش آگاهی و تنظیم فکر بر اساس این آگاهیهاس  .احساس ،اخیالق و فتیا انسیان متیأثر از
فکر و اندیشههایی که د سر میپرو اند و نیز شناختی اس که از موضیوعات گونیاگون بیه دسی
می آو د .د حقیق  ،آنچه از اه تفکر و شناخ برای فرد حاصل میشود ،د اخیالق و فتیا فیرد
تأثیر میگذا ند و د عمل فرد مجسم میشوند (مطلقمجد ،پسندیده و نفیسی ،1۳94 ،ص  .)95با
توجه به ا کان سهگانه عبادت شامل عابد ،معبود و شیوه عبادت (محمدی ،1۳8۳ ،ص ،)1۳1هرچه
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اد اک قرا دا ند (برونو ،1۳70 ،ص .)190مقصود از شناخ د مباحث تربیتی ،حوزههایی مرتبط

۱۱۱

نمازگزا شناخ خود ا نسب به خود ،نماز و خداوند بیشتر کند ،کیفی حضو قلیب او د نمیاز
باالتر می ود .بسیا ی از نمازگزا ان از ماهی عبادتی که انجام مییدهنید آگیاه نیسیتند ییا نگیرش
صحیحی د اینبا ه ندا ند .اگر نمازگزا آگاهی نسب به اهمی و ماهی نماز ،هد نماز ،معانی
عبا تها و یکرهای نماز ،فلسفه و حکم نماز ،معنای اعمال نماز ،مقدمات (وضو ،تیمم ،غسل)
و تعقیبات نماز ،داشته باشد اثر قابلتوجهی د افزایش پیوند د ونی نمازگزا با امیر نمیاز و افیزایش
حضو قلب او میگذا د ( حیمیی ،1۳94 ،ص .)95د همیین زمینیه امیام علیی ۷مییفرمایید:
عبادتی که همراه آگاهی نباشد ،ا زشی ندا د( 1محمدی یشهری ،1۳86 ،ج ،7ص.)14
مدل نظری پیامدهای وانشناختی نماز (توکلی )1۳92 ،با استفاده از آیات قرآن کیریم بیر ایین
باو اس که ایمان د زندگی فرد مؤمن د سه محو ابطه با خداوند ،ابطه با حقیق و ابطیه بیا
واقعی جلوهگر میشود .محو اول ،ابطه با خدا اس که پوششدهنده خشیی و بنیدگی اسی .
محو دوم ،ابطه با حقیق اس که د ساخ بیرونی شامل صداق و خردو زی اس و نشانگر
تسلیم مح

د برابر حقیق اس  .محو سیوم ،ابطیه بیا واقعیی اسی کیه خیود ا د قالیب

مباد ت به اعمیال مثبی و اجتنیاب از اعمیال منفیی نشیان مییدهید (حسینزاده تیوکلی،1۳92 ،
۱۱2

ص . )206از این سه محو  ،دو محو ابطه با خدا و ابطه با حقیق د حیطه تقوی شناخ قرا
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میگیرد .بر این اساس اگر نمازگزا د این دو محو شناخ پیدا کند د استای تحقق نماز حقیقی
ً
گام برداشته اس  .نماز حقیقی نمازی اس که همراه با شناخ و آگاهی باشد و مسلما اینچنیین
نمازی به خاطر شناخ و آگاهی نمازگزا  ،از کیفی باالیی برخو دا اس و نمازگزا از ابطیه بیا
خدا و حقیق د طول نماز غافل نمیشود که این امر زمینهساز حضو قلب د نماز اس .
 .2تغییر سبک زندگی

سب زندگی ،2د اصل الگو یی برای زیستن اس و د لغ به معنای چگیونگی جرییان حییات و
شیوه زندگی انسانها تعریفشده اس (بیرو ،1۳75 ،ص ،)206آداب غذایی ،نحوه ا تبیاط انسیان
با دیگران ،نوع راهر و لباس ،الگوهای مصر انسان ،آداب مذهبی ،نحوه سخن گفیتن و میوا دی
ازایندس  ،همه جنبههای مختلف زندگی اجتماعیاند که مییتیوان از آنهیا تحی عنیوان سیب
 .1ال َخ َیر فی ع َ
باد ٍة ال ِع َ
لم فیها
ِ ِ

2. Life Style

زندگی نام برد .آلفرد آدلر از این اصطال برای اشا ه به حال و هوای زندگی فرد استفاده کرد .سیب
زندگی هد فرد ،خودپندا ه ،احساسهای فرد نسب به دیگران و نگرش فرد نسب به دنیا ا شامل
میشود (فیس و فیس  ،1۳90 ،ص .)97آدلر سب زندگی ا « ّ
کلیتی بیهمتیا و فیردی کیه همیه
فرآیندهای عمومی زندگی ییل آن قرا دا ند» میداند (چهرقانی ،1۳94 ،ص.)14
با توجه به ویژگی انتخابگری که د سب زندگی وجود دا د ،میتوان هر مجموعه منسجمی از
الگوهای فتا ی برآمده از آموزههای دینی ا که د چا چوب معینشیده دینیی قیرا داشیته باشید،
سب زندگی دینی به شما آو د (قربانی ،1۳92 ،ص .)4این نوع سب زندگی از باو ها و آموزههای
دینی مشخص نشئ میگیرد .سب زندگی نمازگزا برای اینکه بتوانید منطبیق بیا نمیاز و متیأثر از
نماز باشد ،باید بر اساس آموزههای دین اسالم که د آیات و وایات مربوط به نماز بیانشیده اسی
شکل گیرد .د چا چوب پژوهشهای انجامشده بیرای بیه تصیو یر کشییدن سیاخ بییرون نمیاز،
و یژگیهای زندگی نمازگزا حول هف مفهوم قابلجمعانید .ایین هفی مفهیوم نییز بیهنوبیه خیود
منظومهای ا با مرکزی ایمان تشکیل میدهند .با توجه به اینکه و یژگیهای استخراجشده از آییات
ّ
مصلین ،زیرمجموعهای ّ
معر از مفاهیم مند ج د ساخ زندگی نمازگزا ا تشکیل
معرفی کننده
اس و با تکرا نماز میتواند تقو ی شیود و بیا پیونید ییافتن نمیاز بیا زنیدگی ،بیه سیایر اعمیال و
موقعی ها گسترش یابد .بهاینترتیب یکی از کنشهای نماز ،فراهم آو دن موقعیتی برای پیوند ایین
و یژگیها د منظومهای واحد و بیا محو یی ایمیان اسی (حسینزاده تیوکلی ،1۳92 ،ص- 100
 .)10۳بر اساس این ساخ میتوان محو های اصلی که باید مو دتوجه باشند تا سب زنیدگی بیر
محو نماز شکل بگیرد تبیین گردد .ایین شیش محیو شیامل بنیدگی ،خیردو زی ،عمیل صیالح،
خشی  ،صداق و اجتناب از معاصی اس  .همه این شش محو با مرکزیی ایمیان اسی  .آنچیه
این سب زندگی ا متمایز میسازد ،بهطو خاص د عبادت متبلو میشود و تحقیق میییابید .د
محو بندگی تجربه تحقق بندگی د نماز «خدابینی» نامیده شده اس (همیان ،ص )104و مبنیای
سازماندهی خاصی د شخصی اس که از آن بهعنوان «خود خدابین» یاد میشود .خود خدابین
مفهومی اس که از آن بهعنوان تکیهگاه مفهومی برای توصیف فراینید وانشیناختی نمیاز اسیتفاده
میشود .این مفهوم ساختی ا توصیف میکند که انسجامبخش عناصر فکیری ،هیجیانی و فتیا ی
اس که زندگی بندگانه ا تشکیل میدهد (قیصری ،1۳96 ،ص .)1۳2زندگی بندگانه ،بیا مرکز یی
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میدهند ،میتوان این فرض ا پیش کشید که ساخ مزبو به نحو اجمیال د خیود نمیاز موجیود

۱۱3

ایمان و د قالب سه محو ابطه با خداوند (بنیدگی و خشیی ) ،ابطیه بیا حقیقی (خردمنیدی و
صداق ) و ابطه با واقعی (نیکوکا ی و اجتنیاب از بیدکا ی) ،قابیل توصییف اسی (حسینزاده
توکلی ،1۳92 ،ص .)104این زندگی بندگانه همان سب زندگی اسی کیه نمیازگزا بایید د صیدد
تحقق آن باشد .با تحقق تجربه زندگی بندگانه د خا ج از نماز و زندگی وزانه ،تحقق نماز واقعیی
و با حضو قلب دو از یهن نیس .
 .3درک ُبعد روانشناختی نماز

آشنایی و د ک بعد وانشناسی نماز ،باعث افزایش حضیو قلیب د نمیاز مییشیود .د پیژوهش
محمدی دهنوی ( ،1۳99ص )85نمازگزا انی که با فرایند وانشناختی موجود د نماز آشینا شیدند
تجربه خواندن نماز با حضو قلب بیشتری ا گزا ش کردند .جنبیه وانشیناختی نمیاز بیر اسیاس
ً
تحقیقات انجامشده و تحلیل محتوای آیات قرآن د با ه نماز و تحلیل محتوای عبا ات نمیاز عمیدتا
د قالب ساخ توحیدی قابل توصیف اس  .سازه وانشناختی مربوط بیه نمیاز کیه «خیدابینی»
نامیده میشود عبا ت اس از هشیا ی شناختی و عاطفی نسب به اینکه سر شیته همیه امیو بیه
۱۱۴

خداوند بازمیگردد (حسنزاده توکلی ،1۳92 ،ص .)200د بر سی جنبههای وانشناختی اجیزای
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نماز و شناخ پیامدهای وانشناختی آن ،اجزای نمیاز از منظیر تفیاوت د الفیاظ ،بیه سیه دسیته
تقسیم شدند .1 :قیام .2 ،کوع و سجود و  .۳قعود .بیین اجیزاء نمیاز ،ازنظیر وانشیناختی و تیأثیر
وانشناختی بر «خود» تمایز وجود دا د و با د نظر گرفتن این دستهبندی د هیر یی از ایین سیه
دسته« ،خود» د مرحله خاصی قرا میگیرد این سه مرحله عبا تاند از« :خدابینی بدون خیود»،
«خدابینی حامی خود» و «خدابینی یکپا چه با خیود» .بیا تحقیق فراینید خیدابینی ،سیازماندهیی
خیود خیدابین» ییاد مییشیود (قیصیری،1۳96 ،
خاصی د شخصی ایجاد میشود که آن ا بیه « ِ

ص .)1۳2کل نماز یاد کردن خود شخص و خدا د ا تباط باهم اس و این یاد کردن خدا د طیول
نماز موجب تحقق «خودی» بازسازیشده بر اساس خدابینی د فرد میشود.
د ک ابعاد وانی نماز و حرک د جه سازماندهی خود بر اساس ماهی

وانشناختی نمیاز

یکی از مهمترین عوامل کسب حضو قلب د نماز اس  .این فرایند د مداخله محمیدی دهنیوی
( )1۳99به کا گرفته شد و بهبود کیفی نماز مبتنی بر مدل خیدابینی د مییان نمیازگزا ان بر سیی
شد .نمازگزا ان شرک کننده د مداخله بیان کردند بعد از شیرک د جلسیات مداخلیه ،ییادآو ی

صفات خدا د نماز برایشان لذتبخش شده ،نماز از حال تکرا ی خیا جشیده اسی  ،احسیاس
میکنند برای خواندن نماز سختی و سنگینی قبل ا ندا ند و حا تازه نسیب بیه ایین عبیادت پییدا
کردند .نمازگزا ان این حا تازه ا اینگونه توصیف کردند« :اآلن میفهمم د نماز دنبال چه چیزی
هستم و چهکا ی میکنم» (محمدی دهنوی ،1۳99 ،ص .)7۳بر اساس یافتههای این پژوهش بایید
گف د ک بعد وانی نماز میتواند گام مؤثری برای کسب حضو قلب د نماز باشد.
بر اساس یافتههای بهدس آمده ،همانطو که د نمودا  1نشان داده شیده اسی ماهیی

وانشیناختی

نماز بهعنوان و کلی و نقطه مشترک همیه فرآینیدهای میؤثر د کسیب حضیو قلیب د نمیاز ،قیرا دا د
بهگونهای که هرکدام از این اهکا های هف گانه بخشی از ماهی

وانشناسی نماز ا محقق میکند.

۱۱5

نتیجهگیری

بر اساس منابع اسالمی ،فرایندهای دینی حضو قلب د نماز شامل ییاد دائمیی خداونید ،تقو یی
ایمان ،دو ی از فحشا و منکر و عای آداب نماز اس و فرایندهای وانشناختی شیامل شیناخ
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نمودا  :۱فرایندهای دینی و وانشناختی حضو قلب د نماز

نسب به خدا و حقیق  ،تغییر سب زندگی و د ک بعد وانشیناختی نمیاز اسی  .ازآنجاکیه ایین
پژوهش د صدد انتخاب و تبیین اهکا هایی بر اساس ماهی
اهکا جمعآو یشده ،تنها  7اهکا متناسب و منطبق با ماهی

وانشیناختی نمیاز بیود ،از بیین 21

وانشناسی نماز بیود .برخیی از

این عوامل الزم اس د زندگی وزانه نمازگزا به کا بسته شوند ،برخی از آن د حین نماز عای
شوند و برخی نیز با افزایش شناخ اثر پایدا تری بر جای میگذا ند .یاد دائمی خدا ،تغییر سیب
زندگی و دو ی از فحشا و منکر از عوامل مربوط به زندگی وزانه نمازگزا اس که باید نمازگزا د
طول شبانه وز بدان پایبند باشد .تقو ی ایمان ،تقو ی شناخ نسب به خدا و حقیق و د ک بعد
وانشناختی نماز ازجمله اهکا های شناختی اس که نمازگزا باید تالش کند بهمرو  ،شناخ و
آگاهی خود ا د این موا د افزایش دهد .عای آداب نماز از بین همیه اهکا هیای یکرشیده تنهیا
مو دی اس که مربوط به حین نماز اس و نمازگزا باید آداب یکرشیده ا د هنگیام نمازخوانیدن
عای کند.
برای تأثیر بیشتر اهکا های یکرشده مییتیوان آنهیا ا طبیق ترتیبیی منطقیی کیه برگرفتیه از ماهیی
وانشناختی نماز اس  ،سامان داد .توضیح اینکه برای دس یابی به نماز با حضو قلیب الزم اسی دو
۱۱6

گام کلی برداشته شود؛ د گام اول ،ابتدا الزم اس با تقو ی ایمان و تقو ی شیناخ نسیب بیه خیدا و
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حقیق  ،نگاه نمازگزا نسب به خدا و عبادت تغییر کند .سیپا نگیاه نمیازگزا نسیب بیه نمیاز و نحیوه
خواندن آن از طریق آشنایی با ماهی

وانشناختی نماز تغییر کند و د نهای الزم اس آداب مربیوط بیه

نماز ا د هنگام خواندن نماز عای کند .د گام دوم ،الزم اس سب زندگی خیود ا بیر اسیاس نمیاز
تغییر دهد و از فحشا و منکر د طول شبانه وز دو ی کند .این دو گام بهموازات هم برداشیته مییشیوند و
عمل کردن به آنها موجب کسب حضو قلب د نماز خواهد شد.
بر اساس پژوهشهایی که بهمنظو د ک ماهی

وانشناختی نماز صو ت گرفته اس پیژوهش

توکلی ( )1۳92و قیصری ( )1۳96اهکا هایی که د این مقاله به آنها اشا هشده اس
ماهی

ا بخشی از

وانشناختی نماز میدانند .برای نمونه ،شناخ نسب بیه خیدا و د ک بعید وانشیناختی

نماز به نمازگزا این بینش ا میدهد که با ایکا و حاالت بدنی خود د هنگام نماز مشخص سیازد
د صدد بیان کدامی از صفات الهی اس  .همینطو عای آداب نماز و یاد دائمی خدا د طیول
نماز موجب خدابینی د نماز میشود .خیدابینی تجربیه تحقیق بنیدگی د نمیاز اسی کیه مبنیای
سازماندهی خاصی د شخصی اس و د واقع به سبب صبغه خیدایی ،انگییزه تیرک معصیی و

ادای واجب ا د فرد به وجود میآو د .خدابینی د اصل باعث میشود به نحو وشینتیری وجیود
خداوند ا نارری د تمام احواالت خود د ک کنیم .این اد اک باعث ایجاد تغییر د سیب زنیدگی
میشود که خود از فرایندهای تحقق ماهی

وانشناختی نماز اس .

تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای انجامشده که به بیان اهکا هیا و فراینیدهای کسیب
حضو قلب پرداختهاند د اهمی دادن به بعد وانشناختی نماز بیهعنیوان عامیل تعییینکننیده د
انتخاب اههای مؤثر د کسب حضو قلب اس و دلیل انتخاب این عامل ،احتمال تیأثیر اههیای
منطبق با ماهی

وانشناختی نماز ،بیشتر از سایر اهها بود.

ازجمله محدودی های پژوهش ،کم بودن تحقیقات د زمینه د ک پیامدها و آثا وانی نماز بیر
نمازگزا و زندگی او اس  .بیر ایین اسیاس پیشینهاد مییشیود تحقیقیاتی بیرای تبییین بیشیتر بعید
وانشناختی نماز صو ت گیرد و همچنین مداخلهای بر اساس اهکا هیای یکرشیده بیرای کسیب
حضو قلب د نماز ساخته شود.
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