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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 چشم در نماز   وضعيت

  
می ايستد ، و اظهار بندگى خويش را  اعالم  نماز يعنى اينکه بنی ادم در برابر خالق

ايستد بايد محضر  ميدارد ، و دست نياز رابه سوى او دراز مينمايد .شخصيکه به نماز مى
هللا  را درك كند و بداند در برابر چه مقامى ايستاده است و در نتيجه، وظيفه بندگى را با 

 .نهايت خضوع و خشوع به جاى آورد
ت ،وقتى ما به نماز ايستاده ميشويم، كمتر به نماز ومفهوم وحکمت ولی به تاسف بايد گف

واقعی آن  توجه داريم ، حتی در نماز  توجه وفکر مان به ساير مسائل دنيوی معطوف 
گردد، در بسياری از اوقات ديده شده که در وقت نماز داستان ها ی ده سال قبل  مى

ات طوری هم واقع گرديده است ، که زندگی مان  در ذهن ما خطور ميکند ، زاياتر اوق
  نماز ما به پايان هم رسيده ، نو متوجه ميشويم که ما مصروف خواندان نماز هستيم .

تاسف بايد گرد ما در برابر خالق خويش بنام نماز  ايستاده ميشويم ولی فکروهوش ما 
  ميباشد . وتجاری سياسی ،دنيوی ، زن وفرزند ومسايل فاميلی در امور مصروف 

در حاليکه در قرآن عظيم الشان  واحاديث نبوی در تعريف نماز کامل وحقيقی ارشاد 
است که : نماز حقيقی وواقعی عبارت ازنمازی است که :با حضور کامل  قلب و خلوص 

  نيت و همراه با يقين  انجام گيرد .
سجده از  اکثريت علماء  اتفاق نظر دارند كه نماز خواندن با چشم باز ونگاه کردن به محل

وسلم است. از جانب ديگر تعدادی از علماء  بدين  جمله سنت عملی پيامبر صلی هللا عليه 
بهتر است ، زيرا از   مكروه، که البته ترک آن  نماز به چشم بسته  عقيده اند که خواندن

يک طرف مخالف سنت پيامبررسول هللا است ،  واز جانب ديگر خواندن نماز به چشم 
اتر از اوقات سبب آن ميگردد که نماز گزار را در بين نمازخواب هم ببرد بسته ، درزي

اش در نماز قطع گردد. برنماز گزار است ، که حد  واحتمال آن ميرود که حضور قلبی 
اعظمی کوشش بعمل ارد تا در نماز چشمانش نه تنها باز باشد ، بلکه توجه ونگاهش را 

  . باشد  به موضع  (بکسرضاد)سجده هم قايم
آنعده از نمازگزاران که عادت دارند که با بستن چشمان خود در نماز،   ناگفته نماند 

نماز   تمركز بيشتری پيدا می نمايند و حضور قلبشان در نماز، افزايش می يابد، ميتوانند
خويش را با چشم بسته بخوانند وانشا هللا در شرع اسالمی کدام ممانعتی در آن ديده 

  نميشود .
  حال قيام : چشم در

به محل  نموديم وضعيت چشم نماز گزار در حال قيام بايد   همانطوريکه قبآل بدان اشاره
سجده باشد ، ولی اين وضع برای نمازگزاران که در بيت هللا شريف اند ميتوانند توجه 

  خويش به سجد گاه ويا به خانه کعبه هم قايم نمايند .
  وضعيت چشم در حال رکوع:

نگاه خويش بين  وضعيت چشم نزد اکثر علماء همين است که نمازگزار  در هنگام رکوع
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  به اندازد. دو پايش 
  وضعيت چشم در حال سجده:

 .  نوک بينی متمرکز يابد وضعيت چشم همين است که نگاه نماز گزار به  در حال سجده 
  وضعيت چشم در حال تشهد:

 شاره دست راستش مياندازد .نمازگزار درحاال تشهد نگاهش را به انگشت سبابه ويا ا
وبرخی علماء ميگويند که در جنب آن نمازگزار ميتواند به سر بينی خويش هم نظر به 

  اندازد.
  يادداشت: 

ولى تعدادی از علماء  ميگويند كه اگر احيانآ فتنه اى هنگام نماز جلو چشم نمازگزارباشد  
است كه چشمان خوش را مختل ميسازد ،بهتر  که حضور قلبی نماز گزاروخشوع آنرا 

اگر چشم بستنش سببب خشوع بيشتر در نماز   وطوريکه قبال متذکر شديم که  ببندد،
  ببندد.  ميشود ،نمازگزار ميتواند چشمانی خويش را

  ميفرمايد : شيخ عالمه ابن قيم جوزی
اگر با چشم باز خشوعش بيشتر ميشود پس بهتر است، و اگر با چشم بستن خشوعش «

بعلت وجود اشيائى كه خشوع نمازگزار را از بين ميبرد، در اينحالت اصال بيشتر شود 
مكروه نيست بلكه مستحب بودن چشم بستن به مقاصد و اصول شريعت نزديكتر است تا 

 ).١/٢٨٣مكروه بودن آن ( برای معلومات بيشتر مراجعه شود: زاد المعاد (
تن در نماز) اگر ضررى نباشد و قول بهتر آنست كه (چشم بس« امام نووى ميفرمايد : 

مكروه نيست، زيرا سبب خشوع و حضور قلب ميشود و مانع چشم اندوختن به اين طرف 
 .»و آن طرف ميشود

كه   لذا اگر چشم بستن براى شما سبب خشوع بيشتر ميشود پس ممانعتی در آن نيست
 .چشمانتان را در نماز ببنديد

  يادداشت:
برای حضور بيشتر قلب نماز خويش به چشم بسته به تصور شخصی ام اگر مسلمان 

 با هللا تعالی مينمايد واز ادای نماز لذت بيشتر می برد .  بخواند احساس نزديكی بيشتری
 دستورات درچيست؟   فلسفه اين همه

علماء  ءبدين باوراند که ازجمله اعضای بدن حس بصری ( چشم ) از جمله اعضای 
غز وارد می کند . بيشترين فعاليت های روزانه مغز است ، که بيشترين فشار را به م

مربوط به دستگاه بينايی است که دائما در حال گزارش کردن ديدنی ها وحجم و رنگ و 
ديگر جزئيات آن به مغز است. از همين روست که می بينيم افراد نابينا مغز و حافظه 

 .بهتر و قوی تری نسبت به بينايان دارند
مور گرديده است که ،در قيام به سجدگاه خويش نظر داشته باشد ، اين که نمازگزار ما

ولی اگر در نماز حس بينايی در يک نقطه تمرکز نيابد از تمرکز فکری ما وحتی توجه 
  وخشوع بهتر وبيشتری ما در نماز گاسته ميشود . 
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بنابر همين است که علماء ميگويند : نماز گزار بايد توجه اساسی خويش را به سجده 
 ايجادگردد.  نمازاش  متمرکز ساخته تا بدين طريقه نوعی تواضع و فروتنی در

گذاشت همان طوريکه قبآل بدان اشاره نموديم : در اماکن مزدحم ويا  نبايدولی ناگفته 
وخضوع رادر نمازاز بين ميبرد ويا مانع آن ميگردد، خشوع محالتيکه بازبودن چشم 

  شود .بهتر است نماز به چشم بسته خوانده 
همچنين برای نماز گزار حالتی هم پيش آمده که بطرف سجدگاه نظر نداشته بلکه بطرف 

  امام نظر خويش را قايم نموده است .
( رضی الـله عـنه ) پرسيد : آيا پـيغـمبـر   شخصی از خـَباب « در حديثی آمده است 
بلی! پرسيد : درنماز پيشين وعصر قرائت می خواندند ؟ گفت:  صلی هللا عليه وسلم 

 »قرائت خواندن ايشان راچگونه می دانستيد ؟ گفت : ازتکان خوردن لحـيۀ شان. 
) اين بدين معنی است که صحابی نه به سجدگاه بلکه توجه خويش  746  (رواءالبخاری

 به ريش مبارک پيامبر صلی هللا عليه وسلم دوخته بود.
  منع نگاه کردن در نماز به آسمان:

اساس حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، نمازگزار را ازنگاه کردن به شرع اسالمی به 
آسمان دروقت نماز منع فرموده ، طوريکه درحديثی ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه ) 

فرمودند:( چرا بعضی از مردم در   وسلم روايت است که ميگفت پيامبر صلی هللا عليه 
لهجۀ شان درين موردتا جائی شديد شد که    ند﴾بطرف آسمان نگاه ميکن وقت نماز خواندن

» يا ازين کار، خودداری نمايند ، ويا آنکه بينائی شان ربوده خواهد شد:« فرمودند 
   .) ٧۵٠(رواءالبخاری 

بنآ نماز گزار حد اعظمی کوشش بعمل ارد که در وقت  نماز با چشم باز در حاليکه نماز 
  ز وخشوع وخضوع کامل بپردازد.گزار متوجه سجده گاه باشد به ادای نما

  :خواندن نماز به چشم بسته 
که معتقدند که نماز خواندن تنها غذای روح انسان نيست،  وفقها بدين امراز علماء   برخی

بلکه خواندن نماز جسم انسان را   هم تقويت مينمايد تا روح انسان را تقويت نمايد ، 
  وياری ميرساند . وانسان را  در مبارزه با مشکالت روزمره کمک

وقتی چشم ها در حالت نماز ثابت می ماند، جريان فکر هم خودبه خود آرام شده و 
درنتيجه تمرکز فکر افزايش می يابد. ثابت ماندن چشم، باعث بهبود ضعف و نواقصی 

مانندنزديک بينی می شود و به لحاظ روانی اين حالت باعث افزايش مقاومت عصبی در 
زياتر اين حالت در انسان حالت بی خوابی و افکار ناآرام را از انسان انسان ميگردد، که 

  دور می سازد.
مگر نبايد فراموش کرد که در زياتر از اوقات خواندن نماز با چشم بسته حضور قلب را 
در انسان  بيشتر ساخته ونمازگزار احساس نزديکی بيشتر  با هللا تعالی مينمايد وحتی از 

ولی اکثريت علماء بدين باور اند که خواندن نماز با چشم رهم ميبرد.ادای نماز لذت بيشت
  باز که توجه نمازگزار با سجدگاه متمرکز ميسازد بهتر خواهد است .

برخی ديگری  از علماء بدين باور اند که نبايد  چشم در حال نماز  کامآل باز ويا هم 
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در حاالت نماز ، نيمه باز باشد . کامآل  بسته باشد بلکه بهتر است ، چشم انسان نمازگزار 
در .به همه حال  مستحب است ، که توجه انسانر در حال قيام ،به محل سجده گاه اش باشد
حال رکوع نگاهش به مابين پاها،در حال سجده نگاهش به نوک بينی،و در حال تشهد 

  پايان           .نگاهش به انگشت شهادت  باشد
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