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بررسی جایگاه نماز در سبک زندگی ایرانی،اسالمی
علی غالميان فرد
دانشجوی دكترای علوم تربيتی ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقيقات تهران
چکيده:
«سبك زندگی» ،تحت تأثيرعوامل متعددی نظيرفرهنگ ،نوع جهان بينی و ايدئولوژی،
شرائط و مقتضيات محيطی ،وراثت و يا حتی متأثر از الگوهای ديگران ،شكل می گيرد و
معموالً ،بين سبك زندگی مردم جهان ،تفاوت هايی وجود دارد و از جامعه ای به جامعة ديگر،
اين اختالف ها عميق تر است .در دنيای معاصر ،سطح تعامالت و شيوه های زندگی به
سرعت  ،درمعرض تغييرات گسترده ای قرار دارد و غالباً سبك هايی با رويكرد بی هويتی،
متزلزل و مغاير با معنويت و فرهنگ بومی كشورها شكل می گيرد و اگر رويكرد انفعالی در
قبال آن ها اتخاذگردد ،هويت و فرهنگ جوامع ،با خطرات و آسيب های جدی مواجه خواهد
شد .در جامعه ما برای اتخاذ رويه ای فعّال در عرصة فرهنگ ،طراحی«سبك زندگی
ايرانی،اسالمی» ،با هدف صيانت از فرهنگ ،باورها و ارزشهای اصيل جامعه شكل گرفته است.
با عنايت به اينكه در نظام مبتنی بر اسالم ،دين بايد محور همة اركان و فعاليتهای اعتقادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سياسی باشد ،لذا نقش دين ،كليدی است و«نماز» ،به عنوان
ركن اساسی دين ،بايد جلوة غالب سبك زندگی ايرانی،اسالمی باشد .جايگاه نماز ،به عنوان
مظهر پرسش خدا و نماد دين داری،جايگاهی ممتاز است،زيرا اگر نماز با حصول شرائط
وآداب ،اقامه گردد،روح عبوديت را در تمام ابعاد فردی و اجتماعی حاكم میگرداند و دين را
از شكل«معارف دينی»به صورت«سبك زندگی» در میآورد.
واژگان كليدی :نماز  ،سبك ،سبك زندگی ،سبك زندگی ايرانی –اسالمی
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مقدمه :
بر اساس آموزه های قرآنی«،دين» امری فطری(روم ،)30/درون زا و مبتنی بر مقتضيات
ذوقی و انگيزشی انسان است .انسان در فرآيند دينی شدن و دين ورزی به شكوه و شكوفايی
شخصيت الهی خود مدد می رساند  .در مدار دين ورزی است كه انسان خود را نيك تر ،آرام
تر و خوشبخت تر حس می كند؛ در دين داری و دين مداری است كه احساس ارزنده بودن
و مفيد بودن در انسان به اوج خود می رسد(.كريمی )18،1384،
عامل مهمی كه از طرف خداوند متعال به عنوان فريضه بر مسلمانان واجب شده و مايه
حفظ دين داری و دين مداری است« ،نماز»است كه از آن به عنوان ستون دين اسالم نام برده
می شود.حضرت علی(عليه السالم)درموردجايگاه نمازدر دين می فرمايد«:اهلل اهلل فی الصاله
فانها عمود دينكم(.نهج البالغه ،فيض االسالم  -)978،واز خدا بترسيد ،از خدا بترسيد درباره
نماز كه ستون دين شماست ».
نماز  ،عبادتی دائمی و تكليفی معين در طول تمام شبانه روز است و بر خالف عبادات و
تكاليف الهی ديگر ،نظير حج ،زكات ،خمس و ...كه در متن زندگی شبانه روزی ،به صورت
ثابت به جای آورده نمی شوند ،به عنوان تكليفی ثابت در اوقات و با آداب معينی واجب شده
است.
بنابراين  ،نماز به عنوان «فريضه ثابت»« ،ستون دين» و «مرز ايمان وكفر» ؛ جايگاه وااليی
در زندگی انسان مؤمن دارد .در اين پژوهش ،به منظور آشنايی بيشتر با ثمرات نماز در ابعاد
مختلف زندگی  ،با بررسی تعاليم اسالمی و آثار و منابع معتبر ،ميزان ايفای نقش نماز در سبك
زندگی ايرانی و اسالمی مورد بررسی قرار می گيرد.
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مفهوم سبک زندگی :
سبك زندگی ،شيوه هايی است كه ما برای حل نيازمندی های خود در حوزه های
مختلف زندگی انتخاب می كنيم .اين شيوه ها مبتنی بر ارزش ها ،هنجارها و جهان بينی ها
شكل می گيرد و سامان پيدا می كند( .ميرباقری )10،1396،
سبك زندگی،تركيبی از صورت و معنا ،و رفتاری برآمده از باورها و پسندها ،و مبتنی بر
ديدگاه فرد در فلسفه حيات است  .مجموعه عناصر زندگی وقتی به سبك زندگی تبديل می
شود كه به حد نصاب انسجام و هم بستگی رسيده و همخوانی و تناسب داشته باشند .برای
مثال  ،نظام ارتباطی بايد با نظام معيشتی  ،نظام اعتقادی  ،نظام فرهنگی و نظام مصرف تناسب
داش ته باشد كسی كه هنوز هويت فكری  ،فرهنگی و اجتماعی كاملی ندارد ،دارای سبك
زندگی نيست .در پديد آمدن سبك زندگی  ،اكثر عناصر اختياری است .سبك زندگی قابل
ايجاد و تغيير است؛ گرچه شرائط اجتماعی ممكن است تغيير و تحول در سبك زندگی را
بسيار دشوار سازد(.حسين زاده )22،1393،
سبك زندگی ،مجموعه ای از نگرش ها و رفتارهای افراد است كه به ابعاد هنجاری و
ارزشی نظر دارد .بدون شك ،سبك زندگی هر ملتی بر اساس فرهنگ و آئين آن ملت است .
در اين ميان ،سبك زندگی اسالمی نمودی از تأثيرات دين اسالم در زندگی مسلمانان است .
(طهماسبی بلداجی و قنبری )27،1393،
اهميت سبک زندگی و نقش تعيين كننده نماز در آن :
سبك های زندگی جديد  ،ارزش ها و فرهنگ های جديدی را به جوامع تزريق می كنند
كه گاه نيز در تعارض با ارزش ها و فرهنگ های حاكم بر آنها قرار می گيرد .از ميان سبك
های گوناگون زندگی ،دو سبك به نحو عميقی در تقابل يكديگر قرار دارند؛ كه هركدام نيز
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طرفداران و عالقه مندان زيادی را به خود جلب كرده اند؛ يكی سبك زندگی اسالمی و
ديگری سبك زندگی سرمايه داری است (.اژدری )215،1394،اگر زمانی زندگی به شيوه
اشرافيت گرايی انگليسی ،نماد تمدن غرب بود؛ امروزه زندگی به سبك آمريكايی نماد غرب
است...آمريكائی ها در حال ارائه سبك زندگی خود به جهانيان هستند.درگام اول  ،ارائه می
كنند سپس القاء و در آخر ،تحميل خواهند كرد .هدفشان از اين كار ،غربی سازی جهان است.
(كوشكی 1395،30،و)29
يكی از موضوعات مهم كه مقام معظم رهبری بر آن تأكيد كرده اند،آسيب شناسی سبك
زندگی موجود و طراحی سبك زندگی اسالمی بوده است.از نگاه معظم له ،پيشرفت همه
جانبه و تمدن سازی نوين اسالمی ،ازدو بخش«ابزاری»(صنعت ،سياست ،اقتصاد ،اقتدار
سياسی و نظامی ،اعتبار بين المللی و )...و «حقيقی» (موضوعات سبك زندگی از قبيل سبك
ازدواج ،نوع مسكن ،الگوی مصرف  ،نوع خوراک  ،نوع تفريحات و )...تشكيل می شود ،
انقالب اسالمی در بخش ابزاری پيشرفت های زيادی داشته است  ،ولی در بخش اصلی تمدن
سازی يعنی سبك زندگی ،موفقيت چشمگيری نداشته و اگر انقالب اسالمی در اين بخش،
پيشرفت جدی نكند ،نمی تواند رستگاری به ارمغان بياورد و امنيت و آرامش روانی به ملت
های مسلمان ببخشد ،همچنان كه در دنيای غرب  ،با وجود پيشرفت های ظاهری ،چنين
اتفاقی نيفتاده و رستگاری و امنيت روانی ايجاد نشده است؛ بنابراين ايشان توصيه می كنند
كه گفتمانی در علت يابی و آسيب شناسی سبك زندگی كنونی و راه عالج آن به وجود آيد و
آرام آرام به سمت تحقق سبك زندگی اسالمی گام برداشته شود ( .ميرباقری 1396،8،و)7
بی توجهی به سبك زندگی ممكن است به باورها و ارزش های دينی آسيب بزند.وقتی مردم
نتوانندميان شيوه زندگی خود و باورها و ارزش هايشان ارتباط برقراركنند،پس ازمدتی ممكن
است از باورها و ارزش های خود دست بردارند و آن ها را ناكارآمد تلقی كنند و حتی باورها
و ارزش های اسالمی را زير سئوال ببرند و به پندارخود ،آن ها را متعلق به گذشته و جوامع
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غيرپيشرفته بدانند(.حسين زاده )28،1393،نمی توان گفت كه  :ما به شيوه غربی تغذيه می
كنيم ،اما فرهنگ تغذيه غرب را نمی پذيريم؛ يا به شيوه غرب زندگی می كنيم ،ولی فرهنگ
خانوادگی غرب را قبول نداريم! چون در زندگی به سبك مدرن ،آرام آرام فرهنگ خاصی هم
به انسان تحميل می شود .در سده های اخير هيچ موج اجتماعی جدی،جز انقالب اسالمی در
جهان به وجود نيامد كه بتواند با تمدن مدرن مقابله كند .انقالب رنسانس ،انقالبی فرهنگی بود
كه می خواست فرهنگ مادی را بر جهان سيطره دهد؛ انقالب اسالمی هم انقالب فرهنگی
ديگری است كه می خواهد فرهنگ الهی را مبنای تمدن سازی قرار دهد(.ميرباقری
 ) 31،1396،بنابراين  ،در جامعه اسالمی برای تحقق عينی تعاليم دينی در سطح جامعه  ،بايد
سبك زندگی براساس دين اسالم باشد تا در آن صورت ،ايمان و عمل بتوانند سعادت وكمال
حقيقی را برای انسان به ارمغان بياورند.
كشور ما با برخورداری از پيشينه ای كهن ،با ظهور دين اسالم ،دچار تغييرات و تحولّات
گسترده ای شد و به زينت دين اسالم،آراسته گرديد كه در همين ارتباط ،با وجود عدم تشكيل
جامعه اسالمی برخی آداب و سنن مناسب آن كه با دين اسالم منافاتی نداشت،ماندگار گرديد
و برخی خرافات ورسوم مغاير با اسالم كنار گذاشته شد و به تدريج،ارزش های اسالمی در
آداب و رسوم ايرانی نشر وگسترش يافت،اما به دليل حاكميت مستبدانه شاهان ايران ،دين
اسالم به جايگاه واقعی خود نرسيد و امری شخصی و يا در خدمت منافع حاكمان ظالم تلقی
می گرديد و در بعضی موارد  ،استفاده ابزاری از دين به عمل می آمد .با پيروزی انقالب
اسالمی در بهمن  1357هجری شمسی ،نقطه عطفی در جهت حاكميت ارزش های اصيل
اسالمی در سطح كشور به وجود آمد و تأسی به قرآن و سنت نبوی و اهل بيت(عليهم السالم
)  ،محور همه فعاليتها قرار گرفت .در جامعه اسالمی با نماد دينی اقامه نماز  ،سبك زندگی
اسالمی بر اساس ايمان و عمل صالح  ،محور فعاليتهای زندگی شد .زيرا هرگز نمی توان

81

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

ضمن ادعای دين داری  ،بر اساس سبك زندگی غير دينی زندگی نمود و روش های غير
دينی را در زندگی به كار گرفت.
بررسی جایگاه نماز در سبک زندگی ایرانی  ،اسالمی :
اسالم يعنی سبك زندگی كه خدا می پسندد و بستر اين زندگی يك بستر طبيعی
است(.كوشكی )40،1395،در بين فرامين دينی ،نماز يكی از محورهايی است كه به زندگی
معنای اسالمی بودن را می دهد و از يك نظر می توان نماز را يك مؤلفه عملی در سبك
زندگی محسوب كرد و از طرف ديگر خود نماز  ،شاخصه ای است كه به تمامی جوانب
زندگی جهت می دهد و در تمامی حيطه های زندگی معنای اسالمی بودن را متجلی می
سازد(.طهماسبی بلداجی و قنبری )27،1393،
نماز  ،نقش بسيار مهم و كليدی در سبك زندگی اسالمی و ايرانی دارد .برای بررسی
موضوع ،برخی از اهم موارد تأثيرنماز در اين عرصه ذكر می گردد:
 -1تأكيد بر اولويت ياد خدا در پرتو نماز :
در مقام اولويت داشتن كارها ،هيچ مانعی نبايد سدّ راه ياد خدا و مظهر عملی آن
گردد،چراكه خداوند در قرآن كريم می فرمايد  «:وَ لِذكر اهلل اكبر(عنكبوت -)45/قطعاً ياد خدا

باالتر از همه چيز است» و همچنين در جای ديگری می فرمايد  :اَقِمِ الصَّلواةَ لِذِكْرِی–
(طه -)14/نماز را برای ياد من برپادار»
اگر در زندگی  ،عظمت خدا و ياد او در قالب نماز  ،بر كليه امور دنيايی ترجيح داده شود،
مسير زندگی ،جلب رضايت و خشنودی الهی خواهد شد و در پرتو چنين نگرشی  ،آرامشی
پايدا ر در زندگی به وجود می آيد كه اثرات معنوی آن در اعمال و رفتار انسان نمايان می
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گردد و غم و شادی ،پيروزی و شكست و حاالت مختلف زندگی  ،نمی تواند انسان را از
مسيرخدايی منحرف نمايد .
نماز ،به عنوان مظهر ايمان و تجلی ياد خدا در زندگی ،نسبت به ساير عبادات و اعمال ،
برتری قابل مالحظه ای دارد .در قرآن كريم  ،احاديث و روايات دينی  ،برتری و اولويت نماز
 ،مورد تأكيد قرار گرفته است .پيامبر اعظم (صلی اهلل عليه و آله) در مورد اهميت نماز
وجايگاه آن در دين می فرمايد :
«مثل الصاله مثل عمود الفسطاط فاذا ثبت العمود ،ثبتت االطناب و االوتاد و الغشااء و اذا
انكسر العمود لم ينفع وتد و ال طنب والغشاء(كافی ،ج،3ص-)266نماز مانند ستون خيمه
است  .هرگاه ستون ثابت باشد  ،طناب ها و ميخ ها و پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و
هرگاه ستون بشكند و در هم فرو ريزد  ،نه ميخ نافع است و نه ريسمان سودی دارد و نه
پرده اثری خواهد داشت ».
با توجه به جايگاه واال و نقش سازنده نماز در دين  ،اقامه نماز در اول وقت ،سفارش مهّم
در تعاليم دينی است  .پيامبر اكرم(صلی اهلل عليه وآله )می فرمايد«:احب االعمال الی اهلل الصاله

لوقتها(نهج الفصاحه ،باب الصاله –ص -)459بهترين كارها در نزد خدا ،نماز به وقت است » .

حضرت علی (عليه السالم)،ضمن توصيه به نماز اول وقت  ،تمامی اعمال انسان را به عنوان
تابع و پيروی از نماز عنوان می فرمايد :
«صَلِّ الصَّلَاهَ لِ َوقْتِهَا الْمُ َؤقَّتِ َلهَا َو لَا تُعَجِّلْ وَقْ َتهَا لِفَرَاغ وَ لَا ُتؤَخِّرْهَا َعنْ وَقْتِهَا لِا ْشتِغَال وَ ا ْعلَمْ أَنَّ
كُلَّ شَیْء مِنْ عَمَ ِلكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِك(نهج البالغه ،فيض االسالم،ص-)888نماز را در وقتی كه
برای آن تعيين گشته بجا آور و از جهت بيكاری آن را پيش از وقت بجا نياور  ،و به جهت
كارداشتن  ،آن را از وقتش مگذران  ،و بدان هر چيز از عملت ،پيرو نماز تو است»
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نمازجماعت و جمعه  ،مصداق اعالی نماز اول وقت ،اجابت فوری ندای ملكوتی اذان،
قرارگرفتن در جمع مسلمين و اهتمام به پرستش جمعی خداست كه اجر و پاداش زيادی
برای آن در نظر گرفته شده است .در دين اسالم  ،بی اعتنايی به نماز جماعت و جمعه به منزله
پذيرفته نشدن نماز عنوان شده است .
حضرت محمد (صلی اهلل عليه و آله )فرمودند:
«الصاله لمن اليصلی فی المسجد مع المسلمين اال من عله (وسائل الشيعه،ج،5ص-)394كسی
كه بدون عذر موجهّی در مسجد و با مسلمانان نماز نخواند  ،نماز وی كامل نيست».
اهميت دادن به نماز اول وقت  ،حضور در نماز جماعت و جمعه و سعی در اخالص و
حضور قلب در نماز  ،در حقيقت  ،اولويت دادن به يادخدا در زندگی است ،چرا كه نماز در
پنج نوبت اقامه می شود و چنانچه عمالً امورات دنيايی به منظور پرداختن به نماز ،ترک
گردد ،نوعی انقالب درونی برای اولويت بخشی ياد خدا و اطاعت از امر او در سطح زندگی
به وجود می آيد و اين حركت ارزشمند ،به تدريج به تمام كارهای انسان ،جنبه معنويت و
خداگرايی می دهد.
نماز  ،تكليفی واجب و بسيار مهم است كه برابر تعاليم اسالمی هيچ عمل و عبادتی و يا
قرار گرفتن در مقام و موقعيتی ،نمی تواند اين تكليف واجب الهی را از زندگی انسان حذف
نمايد و ترک آن در حكم ،كفر و بی ايمانی است.رسول اكرم (صلی اهلل عليه وآله )در اين
ارتباط می فرمايد:
«بين العبد و بين الكفر ترک الصاله(نهج الفصاحه،جمله -)1098فاصله بين بنده و كفر،ترک
نماز است».
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عالوه بر ترک نماز كه به منزله خروج از دايره مسلمانی است  ،سبك شمردن نماز نيز پذيرفته
نيست .حضرت امام صادق (عليه السالم )در آخرين وصيت خود می فرمايد :
«ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصلوه(وسائل ،ج،3ص ،17ح -)11هرگز شفاعت ما به كسی كه
نماز را سبك بشمارد نخواهد رسيد».
بنابراين ،نماز به عنوان مظهر يادخدا  ،اولويت نخست انجام كارهای روزمرّه زندگی است
و انسان را در مسير عبوديت الهی قرار می دهد و عامل عدم فراموشی دين در ميان مسائل و
مشغله های گوناگون زندگی است و به اين ترتيب،برای بهره مندی از نتايج نماز در زندگی ،
هيچ جاذبه و مشغوليتی ،نبايد جايگاه و نقش ممتاز نماز را به حاشيه ببرد.در پرتو اهميت دادن
به نماز اول وقت و تعطيل كردن امور دنيايی به نفع ياد خدا ،سبك زندگی با اطاعت و
پرستش خدا و اهتمام برای جلب رضايت الهی عجين می گردد و اين مهم  ،همان گام
برداشتن در مسير سبك زندگی اسالمی است .
-2اقامه نماز،مصداق عملی و عينی سبك زندگی اسالمی :
نماز ،مهمترين عبادت الهی است كه روحيه بندگی خدا را در زندگی انسان حفظ می كند و
به همين جهت ،در آيات قرآن كريم و احاديث در مورد جايگاه آن تأكيد زيادی شده است.
حضرت امام رضا(عليه السالم )می فرمايد«:ان الصاله افضل العباده هلل(جامع احاديث الشيعه،ج
،4ص-)50همانا نماز ،بهترين وسيله برای بندگی خداست».
اهميت نماز تا جايی است كه بهترين وسيله برای بندگی خداست و اين مهم  ،نشان از
كليدی بودن جايگاه آن در ميان اعمال و عبادات دينی دارد .اما بايد دانست كه قبولی اعمال و
عبادات ،تابع شرائطی است كه در منابع دينی ذكر شده است :
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عبادات  ،غير از شرائط صحّت ،شرائط «قبول»و«كمال» هم دارد .يعنی آنچه كه
مراعاتش،انسان را به قرب خدا و رشد معنوی می رساند و در فرد و جمع تأثير می
گذارد.گاهی عبادت ،صحيح است ،امّا رشد آور نيست ،مثل دارويی كه شفابخش نيست.گاهی
عبادت ،از كيفر می رهاند ،ولی ما را محبوب خدا نمی سازد .در آيات و روايات  ،شرائطی
برای قبولی اعمال و عبادات بيان شده است كه نمونه هايی از آنها به قرار زير است :
-1شرط اعتقادی  :ايمان به خدا؛-2شرط سياسی  :واليت؛ -3شرط اخالقی  :تقوا؛-4شرط
اقتصادی :ادای حق مردم؛ -5شرط اجتماعی  :خيرخواهی نسبت به ديگران؛ -6شرط بهداشتی
 :رعايت طهارت،وضو،غسل ؛-7شرط خانوادگی  :خوشرفتاری ؛و( ...قرائتی )53-1387،60،
بنابراين ،نماز به عنوان مظهر عملی عبادات و تجلی بندگی خدا ،برای آنكه از شرائط
صحت ،كمال و قبولی برخوردار شود ،نيازمند رعايت آداب و شرائطی خاص است كه تالش
در راه تحقق آن ها  ،در تمامی ابعاد انسانی موجب رشد و تعالی دين  ،اخالق و رفتار فردی
و اجتماعی می گردد و به اين ترتيب ،عمالً سبك زندگی اسالمی پياده خواهد شد  .چراكه
سبك زندگی اسالمی  ،مطابق دستورات دين زندگی كردن است و به بركت اقامه نماز ،بهترين
حاالت رفتاری در جنبه های اعتقادی  ،سياسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و...در زندگی انسان
تجلی می يابد.
-3نماز و پيوندهای آن ،مانع انحراف در سبك زندگی اسالمی :
اهميّت نماز در دين اسالم و «كافر» ،محسوب شدن ترک كننده نماز و مشمول شفاعت
نشدن كسی كه نماز را سبك بشمارد ،نشان دهنده آن است كه نماز  ،مصداق عينی پرستش
خداست و تمام اعمال نيك انسان را در اين مسير قرار می دهد و اگر نماز ،بتواند اين مهم را
تحقق ببخشد،مسير بندگی خدا در زندگی عينيت می يابد  .امّا نماز هم با همه اهميتی كه دارد
 ،الزامات و پيوندهايی با ساير اعمال و عبادات دارد و صرفاً از طريق هماهنگی با آن هاست
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كه انسان را در وادی بندگی و اطاعت بی قيد و شرط الهی وارد می كند .مهمترين پيوندهای
نماز  ،پيوند با قرآن و واليت است  .تمسّك به قرآن و عترت ،در احادث و روايات متعددی
 ،به عنوان رمز سعادت و نيكبختی انسان ذكر شده است :
حضرت محمد مصطفی (صلی اهلل عليه آله )در حديث متواتر ثقلين می فرمايد:
«انی تارک فيكم الثقلين كتاب اهلل و عترتی اهل بيتی ان تمسكتم بها لن تضلوا ابداً(مستدرک
الوسائل ،ج،11ص-)372من در ميان شما دو امانت نفيس وگرانبها می گذارم .يكی كتاب خدا
(قرآن) و ديگری عترتم اهل بيت را  .تا وقتی كه اين دو ،تمسّك جوئيد  ،هرگز گمراه
نخواهيد شد» .
نمازگزار ،از طريق اقامه نماز،عمالً وارد حريم بندگی خدا می شود ،اما برای رسيدن به
كمال و رستگاری ،الزم است شرائط و آداب بندگی خدا از طريق قرآن كريم و س ّنت و سيره
معصومين (عليهم السالم) مورد اطاعت و تبعيت قرار گيرد ،چرا كه اين پيروی ،او را در مسير
صراط مستقيم الهی قرار می دهد .كليات دين اسالم در «قرآن» آمده است  ،امّا جزئيات و
احكام دين ،توسط«اولی االمر» تبيين و تشريح می شود كه در قرآن كريم ،اطاعت از آنها بر
اهل ايمان تكليف شده است :
«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول و اولی االمر منكم (نساء-)59/ای كسانی كه
ايمان آورده ايد  ،خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اوليای امر خود را (نيز )اطاعت كنيد».
اطاعت از امر خدا در قالب تكاليفی مانند نماز ،روزه ،خمس ،زكات ،حج ،جهاد  ،امر به
معروف  ،نهی از منكر  ،تولی و تبری در قرآن كريم آمده است و عالوه بر آن ها ،اعمال نيك
ديگری بر انسان تكليف شده است و اهل ايمان ،از ارتكاب برخی اعمال زشت  ،منع
گرديده اند .نمازگزار به بركت نماز و پيوندهای آن به اين مجموعه به هم پيوسته از خير و
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خوبی ،می پيوندد و از راههای انحراف و خطا در امان می ماند .در كنار منبع نورانی قرآن
كريم ،منبع ارزشمند سنت و سيره معصومين (عليهم السالم)،بهترين مصداق عملی اجرای
احكام الهی در زندگی است كه می تواند الگوی حسنه ای برای مسلمانان باشد و دين را
درزندگی انسان عملياتی نمايد .
خداوند در قرآن كريم ،وجود مبارک حضرت محمد(صلی اهلل عليه وآله )را به
عنوان«مظهر رحمت برای عالميان»(انبياء )107/و«اسوة حسنه»(احزاب)21/معرفی كرده است و
جلوه های نيكويی از سبك زندگی آن حضرت و امامان معصوم(عليهم السالم)در احاديث و
روايات نقل شده است كه می تواند بهترين سبك الگويی برای ما باشد.
يكی از راويان ،به نام «زريق» گفته است  :به امام صادق (عليه السالم ) عرض كردم :كدام
كارها پس از شناخت خدا ،با فضيلت تر و از ساير اعمال كاملتر است ؟فرمود:
« ما من شیء بعد المعرفه بعدل هذه الصلوه و البعد المعرفه و الصلوه يعدل الزكوه و ال بعد
ذلك شیء يعدل الصوم و البعد ذلك شیء يعدل الحج و فاتحه كل ذلك معرفتنا و خاتمه
معرفتنا(بحار،ج ،96ص،14س -)11پس از شناخت خدا  ،هيچ چيزی با نماز برابر نيست  .و
پس از خداشناسی و نماز  ،هيچ عبادتی همتای زكات نيست .و پس از اينها هيچ پرستشی  ،با
روزه هم ارزش نيست  .و بعد از آنها هيچ عبادتی معادل حج كردن نيست  .و فتح باب همه
اينها ،شناخت ما خاندان پيامبر است و پايان بخش تمامی اينها نيز آشنا شدن با ماست».
بنابراين ،اركان اساسی دين اسالم،شامل«نماز»«،زكات»«،روزه»« ،حج»و«واليت»است و از
بين اين اركان« ،نماز»،به عنوان ستون نگهدارنده دين اسالم ،نقش بسيار مهمی دارد .اما نماز و
ساير اركان دين به ركن اساسی«واليت» نيازمند هستند تا در پرتو واليت ،مسير بندگی الهی و
صراط مستقيم تحقق يابد و در گذرگاههای دشوار زندگی  ،حق و باطل و راه و بيراهه از هم
تشخيص داده شود ،لذا بدون عامل واليت ،هيچ عملی از انسان پذيرفته نمی شود و اركان
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ديگر دي ن ،نمی توانند جايگزينی برای آن باشند و اين پيوند عميق بين نماز و واليت و ساير
اركان دين ،باعث مصونيت دين در برابر انواع انحرافات در مسير صراط مستقيم الهی است .
اگر انسان در كنار پرداختن به نماز و ساير اعمال دينی ،از قرآن و سنت پيروی نمايد و به
منظور اطاعت عملی از پروردگار در زندگی تالش كند  ،هرگز سبك های زندگی انحرافی و
غيرخدايی كه انسان را در مسير كفر و ظلمت قرار می دهند ،جايگزين سبك زندگی اسالمی
نخواهند شد.
-4ارتباطات با جهان و بهره مندی از حيات طيبه در پرتو نماز :
خداوند در قرآن كريم می فرمايد :
«من عمل صالحاً من الذكر او انثی و هو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه و لنجزينهم اجرهم
باحسن ما كانوا يعلمون (نحل -)97/هركس از مرد يا زن كار شايسته ای كند و مؤمن باشد،
قطعاً او را با زندگی پاكيزه ای حيات (حقيقی ) بخشيم و مسلم ًا بهتر از آنچه انجام می دادند
 ،پاداش خواهيم داد».
اگر فردی ،مؤمن باشد و عمل صالح انجام دهد؛ يعنی عمل صالح  ،ريشه در اعتقادات و
ايمان به خدا داشته باشد ،مشمول بهره مندی از حيات طيبه خواهد بود .ايمان به خدا هم ،
نشانه و عالمت خاصی دارد و آن «نماز » است  .چنانكه پيامبر اعظم الهی (صلی اهلل عليه و
آله) می فرمايد:
«علم االيمان الصاله (شهاب االخبار ،ص-)59عالمت و نشانه ايمان نماز است ».
بنابراين«،نماز »،عالمت و نشانه ايمان به خداست،اما بايستی با اعمال صالح همراه باشد
و از نافرمانی خدا دور باشد ،تا بتواند انسان را به سعادت  ،نيكبختی وحيات طيبه برساند و
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عاملی كه نوع ارتباطات مؤمنانه فرد با جهان را تنظيم می كند  ،بهره مندی از سبك زندگی
اسالمی است .
در همين ارتباط  ،انسان بايد برای سبك زندگی خود ،برنامه مدوّن داشته باشد ،تا هيچ
بخشی از زندگی به نفع بخش ديگری مصادره نشود و برای همين،پيامبر اكرم (صلی اهلل عليه
و آله) و امامان معصوم (عليهم السالم)،به تناسب نوع فعاليتهای زمان خود ،ساعات زندگی را
به سه يا چهار بخش تقسيم می كرده اند و معموالًبخشی از زندگی را به عبادت و مناجات،
بخشی را به امرار معاش و بخشی را به معاشرت ها و لذّات حالل اختصاص می داده اند .يك
نمونه از اين تقسيم بندی اوقات،مؤيد دقت خاص در صرف زمان های زندگی است :
حضرت علی (عليه السالم) در نهج البالغه می فرمايد :
«للمؤمن ثالث ساعات:فساعه يناجی فيها ربه  ،وساعه يرم معاشه  ،وساعه يخلی بين نفسه و
بين لذتها فيما يحل و يجمل(نهج البالغه ،فيض االسالم ،ص-)1271برای مؤمن سه ساعت
است (شبانه روز خود را بايد سه قسمت كند):ساعتی كه در آن با پروردگارش راز و نياز
نمايد(هشت ساعت آنرا دركار خداصرف نمايد ) و ساعتی كه در آن معاش خود(نيازمندی
های زندگی) را اصالح می كند(هشت ساعت آنرا به داد و ستد و صنعت و يا ساير امور به
كار برد) و ساعتی كه بين خويش و بين لذّت و خوشی و آنچه حالل و نيكوست آزاد
گذارد(هشت ساعت آنرا در خواب و خوراک و تن پروری به سربرد ،و ناگفته نماند كه منظور
از اختصاص هر قسمت به چيزی آن نيست كه پی در پی آنرا به جای آورد؛ بلكه مراد آن
است كه هر شبانه روز ثلث آنرا اختصاص به كاری دهد)»
سبك زندگی اسالمی و عقل معاش  ،توجه به اجرای اسالم با همه ابعاد آن در عرصه
های زندگی آدمی است و می توان در دسته بندی مشخص و با مالحظه ارتباطات سه گانه با
«خدا» «،خود» و«خلق»  ،زندگی مؤمنانه ای ساخت و با تكيه بر سخن و سيره معصومان(عليهم
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السالم )شيوه زيستن را مشق كرد(.پور امينی  )18،1392،البته در برخی موارد  ،تقسيمات
ديگری از انواع ارتباطات با اندكی تغيير ديده می شود  ،اما كليات آن تفاوت چندانی ندارد .
در همين راستا ،برخی از ابعاد جايگاه نماز در سبك زندگی اسالمی  ،با توجه ارتباطات انسان
با «خود»« ،خدا » و «ديگران» به صورت مختصر ،تبيين و تشريح می گردد:
الف) نماز و ارتباط انسان با خود:
«هويت» ،احساس خود بودن را برای انسان و به خصوص برای جوانان تقويت می كند.
هويت احساسی نسبتاً پايدار و متكی بر يگانگی خود اوست همراه با اين پرسشها كه«من كه
هستم؟»و«چرا به دنيا آمده ام؟» و«كه بايد باشم؟».به عبارتی «هويت»همان تنظيم ارتباطات فرد
با خود،خدا،طبيعت و جامعه است (.منبع پيشين)55،
انسان ،برای درک بهتری از مفهوم خود و يافتن پاسخ سئوال های اساسی زندگی ،پيوسته
در تعاليم اسالمی ،به تفكر و تدبر  ،علم آموزی ،صبر و ،...دعوت شده است .اين دعوت ها ،
به منظور كسب فضائل اخالقی است و مؤمن بايد در كسب فضائل و دوری از زذائل
اخالقی مورد اشاره در تعاليم اسالمی بكوشد .نمونه هايی از دعوت به تفكر و تدبر وكسب
فضائل به شرح زير است:
« والتقف ما ليس لك به علم (اسراء– )36/از چيزی كه دانشی درباره آن نداری پيروینكن»
«يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوه ان اهلل مع الصابرين(بقره-)153/ای كسانی كهايمان آورده ايد از صبر و نماز كمك بجوئيد».
«اهلل الاله اال هو و علی اهلل فليتوكل المؤمنون(تغابن-)13/خداوند است كه معبودی جز اونيست ،پس مؤمنان بايد تنها برخدا توكل نمايند ».
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امام رضا(عليه السالم)فرموده اند«:ليس العباده كثره الصاله والصوم ف انما العباده التفكر فیامر اهلل عزوجل (كافی،ج،2ص-)52عبادت به كثرت نماز وروزه نيست؛ بلكه عبادت و پرستش
فكر و انديشيدن در كار پروردگار است ».
نمازگزار در نماز ،با گفتن«اياک نعبد و اياک نستعين»،عمالً توكّل بر خدای سبحان را در
مقام پرستش خالصانه و در استعانت از او نشان می دهد و با گفتن«اهدنا الصراط
المستقيم»،قرار گرفتن در مسير هدايت الهی را مطالبه می كند  .ساير بخش های نماز نيز ،
مرور دين داری و عبوديت الهی است و از طريق اين راه ارتباطی قوّی  ،ثابت قدم ماندن در
مسير خداپرستی محقق می گردد،
نمازگزار،با تفكّر وتدبّر در زندگی وكسب معرفت الهی و پی بردن به عظمت او ،از طريق
«عقل» و «وحی» و تأييد فطرت درونی خود به جهان آخرت و معاد و مسأله پاداش و عذاب
الهی ايمان می آورد و در می يابد كه صراط مستقيم الهی  ،در پرتو ايمان و عمل صالح
حاصل می گردد و از اين رو ،ضمن تقيّد به نماز به عنوان عالمت و نشانه ايمان ،خود را با
افتخار بنده خدا می داند  .چراكه بندگی خدا را عين عزّت و كرامت می داند و حاضر نمی
شود خود را با نافرمانی خدا ،از اين حالت دور سازد ،اهل صبر و بردباری است و در مصائب
و سختی ها از صبر و نماز ياری می جويد ،اهل نماز اول وقت و حضور در نماز جمعه و
جماعت است و از طريق قرار گرفتن در بين اجتماع معنوی مؤمنين ،احساس هويت فردی و
اجتماعی می كند  .بنابراين نمازگزار  ،از طريق جهان بينی توحيدی و ايدئولوژی اسالمی به
نهايت آرامش جسمی و روحی دست می يابد .اين حالت ،مقدمه ای برای حركت در مسير
بندگی و طاعت خداست و شور و نشاط خاصی كه سرشار از نور اميد به الطاف الهی است،
در وجود انسان حاكم می گرداند و در سبك زندگی اسالمی ،اين دستاورد بسيار مهم  ،پايه ای
اساسی برای تحقق مراحل بعدی رشد وكمال انسانی به شمار می رود.
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بااين وصف  ،نمازگزار در پرتو نماز  ،احساس هويت مثبت و كرامت اخالقی می كند و
در ميدان وسيعی از عمل و طاعت الهی به منظور كسب فضائل و دوری از رذائل اخالقی
قرار می گيرد  .به تأسی از قرآن كريم و سيره معصومين (عليهم السالم) ساده زيستی را در
زندگی به كار می بندد .در مصرف ميانه روی پيشه می كند و از اسراف و تبذير دوری می
جويد .الگوی خواب،خوراک  ،مسكن  ،پوشاک و تفريح خود را بر مبنای رعايت حقوق
ديگران ،حالل بودن ،به اندازه بودن و در شأن يك مسلمان بودن قرار می دهد مقيد به رعايت
اصول بهداشتی فردی و اجتماعی است  .اهل نظم و انضباط وكار و تالش برای امرار معاش
از راه حالل است و دشمن بيكاری ،سربارشدن و بی هدفی در زندگی است .
ب) نماز و ارتباط انسان با خدا:
نماز ،بهترين وسيله ارتباط دائمی با خداست و هيچ تكليف  ،عمل و فريضه ديگری نمی
تواند جايگزين و مشابه آن در زندگی باشد .نماز  ،با اين نقش مهمی كه ايفا می كند  ،عامل
تقرّب و نزديك شدن انسان به خداست و از اين رو در سبك زندگی مورد نظر اسالم ،نماز با
اين كاركرد مهم ،هم بايد وجود داشته باشد و هم سعی شود با رعايت آداب و شرائط آن
برپاداشته شود ،تا اين ارتباط به تقرّب الهی منتهی شود  .حضرت علی (عليه السالم) در اين
مورد می فرمايد :
« الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِی (نهج البالغه ،فيض االسالم،ص–)1152نماز وسيله تقرّب هر
پرهيزگاری به خداست ».
البته «نماز»  ،به عنوان وسيله تقرّب پرهيزگاران به خدا ،بايد برپا دارنده روح بندگی و عبوديت
باشد .از جمله اينكه خالصانه و جهت رضای خدا باشد  ،با خضوع و خشوع انجام گردد و
بتو اند ساير اعمال و تكاليف دينی و فضائل اخالقی مورد تأكيد اسالم و قرآن را با نماز
همراه سازد و در زندگی انسان عملی نمايد:
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«-فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون الذين هم يرائون

و يمنعون

الماعون(ماعون-)5-7/پس وای بر آن نمازگزارانی كه در نماز خود سهل انگارند ،آنانكه ريا
می كنند و از دادن زكات دريغ می ورزند»
«قدافلح المؤمنون الذين هم فی صالتهم خاشعون(مؤمنون-)2-1/به تحقيق رستگار شدندمؤمنان .آنانكه در نمازشان خشوع می ورزند».
در تعاليم دينی اسالم  ،اقامه نماز در كنار اعمال و تكاليف دينی ديگر مورد توجه قرار گرفته
است و برای اهل ايمان و نماز گزاران ،تكاليفی ذكر شده است كه نمازگزار بايد برای تقرّب
الهی به آنها پايبند باشد و از انجام اعمال زشت و قبيح دوری نمايد و اگر ،سهواً يا عمداً
مرتكب نافرمانی خدا گردد  ،بايد از گناه توبه نمايد .و به اين ترتيب ،بهترين رابطه بين عابد
و معبود با اطاعت عملی در پرتو نماز برقرار می گردد.
بنابراين،در سبك زندگی اسالمی  ،نماز به عنوان مهمترين عبادت و برپادارنده ساير اعمال
نيك و عبادات ،بايد نقش محوری خود را به صورت مستمر در زندگی حفظ نمايد و كليه
اعمال و افعال را بايد در مسير بندگی وعبوديت الهی قرار دهد  .در اين مسير ،انسان مؤمن
بايد اعمال خود را به نيّت تقرّب الهی انجام دهد،بين خوف و رجاء زندگی كند ،در نماز،
خشوع  ،خضوع وحضورقلب داشته باشد  ،اهل تقوا و اخالص در عمل باشد .از كبر،حرص،
ولع و سايرگناهان دوری نمايد،اهل معصيت و نافرمانی خدا نباشد  ،اما در صورت آلوده شدن
به معصيت و نافرمانی خدا ،اميدوارانه به درگاه حق تعالی توبه و استغفار نمايد ،هوای نفس و
شيطان را از موانع راه حق بشناسد و راه غلبه بر آنها را نيز بداند و در مجموع  ،به كسب
فضائل اخالقی اهتمام داشته باشد و در ترک رذائل اخالقی بكوشد و در راه عبوديت الهی و
حاكميت روحيه «تعبّد» در زندگی تالش نمايد .
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تعبّد،يعنی بندگی خالصانه و اطاعت بی شائبه و بی چون و چرای انسان از خداوند .
اصول دين و عقيده هر شخصی بايد بر اساس دليل باشد ؛ اما در فروع دين همين قدر ثابت
شود كه آ ن حكم از جانب خداست كفايت می كند و به تحقيق و استدالل و دانستن علت
وفلسفه آن نيازی نيست ؛ زيرا چه بسا بر اثر ضعف علمی بشر  ،فلسفه و حكمت آن روشن
نشده باشد .نماز هم به همين گونه است  .خداوند ،ضرورت اقامه نماز را در قرآن ذكر فرموده
و به مسلمانان دستور داده است از سخن و روش پيامبر(صلی اهلل عليه و آله) پيروی كنند« :ما
اتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فا نتهوا(-حشر)7/آنچه پيامبر برايتان آورده است برگيريد
و از آنچه نهی كرده است  ،باز ايستيد ».پيامبر (صلی اهلل عليه و آله) به ما تعليم داده است ،اين
گونه نماز بخوانيم  .ما هم به حكم مسلمانی و با اعتمادی كه به سخن آن حضرت داريم ،از
فرمان الهی اطاعت می كنيم(.اخوی)165-1395،166 ،
ج) نماز و ارتباط انسان با ديگران(همنوعان و ديگر موجودات) :
نماز  ،عالی ترين رابطه با خالق هستی بخش است ،امّا برای بهره مندی از نماز و رسيدن
به كمال بايد رابطه با همنوعان در كنار اين رابطه معنوی مورد توجه جدی قرار گيرد .در قرآن
كريم در آيات متعددی  ،پس از اقامه نماز  ،بحث رعايت حقوق ديگران را مورد توجه قرار
داده است كه به جهت اهميت موضوع به بخی از اين مالزمت ها اشاره می شود :
«الذين ان مكناهم فی االرض اقاموا الصاله و آتوا الزكاه و امروا با لمعروف و نهوا عن
المنكر و هلل عاقبه االمور (حج-)41/همان كسانی كه هرگاه در زمين به آن ها قدرت
بخشيديم ،نماز را برپا می دارند ،و زكات می دهند  ،و امر به معروف و نهی از منكر می كنند
و پايان همه كارها از آن ها خداست ».
در آيه شريفه فوق  ،پايبندی به «زكات»« ،امر به معروف»و«نهی از منكر» ،به عنوان سه
جزء از فروع ده گانه دين اسالم به همراه نماز مورد توجه قرار گرفته است  .با پرداخت زكات
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 ،بهبود وضعيت معيشتی همنوعان مورد توجه ويژه قرار می گيرد و فقر از جامعه برطرف
می شود .با امر به معروف و نهی از منكر ،كليه احكام دينی وشرعی در سطح جامعه احياء می
شوند و جامعه دينی از جامعه غير دينی متمايز می شود .چراكه در جوامع غربی و غير دينی،
اگر افراد نسبت به هم بی تفاوت باشند،يك هنجار تلقی می شود ،اما در جوامع دينی،
نمازگزار ،در قبال ديگران مسئوليت دارد و اين مسئوليت هم در قبال رعايت حقوق و خوش
رفتاری با آنان و هم در خصوص سرنوشت آنان است .
در تعاليم دينی  ،همراهی با نماز،منحصر به موارد ذكر شده نمی باشد و پايبندی به هريك
از فروع دين و يا ساير اعمال نيك با نماز مورد تأكيد است  .عناوين«تولّی» «،تبرّی» «،جهاد»
و«خمس»«،روزه» و«حج»از اجزاء مهم ديگر فروع دين اسالم هستند و با هدف بهبود و ارتقاء
سطح ارتباط با همنوعان،تعميق ايمان و افزايش اقتدار حاكميت و كارهای عام المنفعه به
منظور بهره مندی از منافع عمومی جامعه به كار گرفته می شوند«.تولّی» و«تبرّی»  ،حد و مرز
دوستی و دشمنی با افراد را برای مؤمنان ترسيم می كنند«.جهاد» ،پشتوانه عزّت و اقتدار جامعه
اسالمی است «،خمس»،در جهت تأمين و ارتقاء سطح منافع عمومی جامعه مسلمين
است«،روزه»،عالوه بر خاصيت های عميقی كه دارد،احساس همدردی با انسان های فقير
جامعه وتمرينی برای درک وضعيت آنان است و با پرداخت زكات فطره در پايان روزه،
مساعدت در حقّ فقرا و نيازمندان مورد توجه قرار می گيرد«،حج»،همايش بزرگ جهانی
پيرامون قبله مسلمين است و دركنار اعمال و مناسك آن ،با توزيع گوشت قربانی،كمك به
اقشار ضعيف جامعه صورت می گيرد .بنابراين  ،همراهی نماز با 9جزء ديگر از فروع دين و
همچنين با ساير اعمال نيك و عبادات ديگر ،در خدمت ارتقاء سطح ارتباطات فردی و
اجتماعی است .
توصيه به خوشرفتاری با ديگران در كنار نماز،از ديگر مظاهر رعايت حقوق ديگران است كه
در قرآن كريم مورد تأكيد قرار گرفته است:
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« التعبدون اال اهلل و بالوالدين احسانا و ذی القربی و اليتامی و المساكين و قولوا للناس حسنا
و اقيموالصاله وآتو الزكاه(بقره-)83/جز خدای را نپرستيد و نيكی كنيد درباره پدر و مادر و
خويشان و يتيمان و فقيران و به زبان خوش با مردم سخن گوئيد و نماز به پای داريد و
زكات را بپردازيد».
در اين آيه از قرآن ،نيز نيكی به پدر و مادر و صله ارحام ،رسيدگی به يتيمان و فقيران و
به نيكويی معاشرت كردن و پرداختن زكات  ،از جمله مواردی است كه در ارتباط با حقوق
ديگران  ،با اقامه نماز مورد توجه قرار گرفته اند .
از ديگر مورادی كه در سطح جامعه و تعامالت بين افراد  ،به منظور مصونيت بخشی به
زنان مورد تأكيد قرار گرفته است رعايت حجاب می باشد كه در قرآن كريم برآن تأكيد شده
است :
«يا ايها النبی قل االزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيهن ذلك ادنی
ان يعرفن فال يؤذين و كان اهلل غفوراً رحيماً (احزاب -)59/ای پيامبر به زنان و دختران خود و
زنان مؤمنان بگو كه خويشتن را به چادر فروپوشند،كه اين كار برای اينكه (به عفّت و
حرّيت)شناخته شوند،تا از تعرّض و جسارت (هوس رانان )آزار نكشند ،بسيار نزديكتر است
و خداوند (در حق خلق)بسيار آمرزنده ومهربان است » .
خداوند در قرآن كريم ،در مسائل دينی نظير امر به معروف و نهی از منكر ،مسئوليت های
بيشتری را متوجه پدر و مادر نسبت به فرزندان و اهل خانواده گذاشته است و بی تفاوتی
نسبت به انجام نماز اهل خانواده را نيز روا نمی داند:
« وامر اهلك بالصلوه وا صطبر عليها التسئلك رزقاً نحن نرزقك و العاقبه للتقوی
(طه-)132/خانواده ات را به نماز فرمان ده و خود در آن پافشاری كن.».
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بنابراين،اسالم برای خانواده حريم قائل است و بی تفاوتی نسبت به اهل خانواده در امر
برپاداشتن نماز واطاعت امر الهی جايگاهی ندارد و افرادی كه به بهانه روشنفكری  ،نسبت
به رعايت حدود الهی در خانواده و سطح جامعه بی اعتنا هستند  ،بر خالف سبك زندگی
مبتنی بر دين عمل می كنند .در دين مبين اسالم،مسائلی نظيرمعاشرت نيكو با ديگران،اهتمام
ويژه در امور مسلمين ،انفاق ،ايثار،گذشت ،رعايت امانت ،صداقت،دفاع از مظلوم ،مبارزه با
ظالم،رعايت عفت و حجاب و مسائل محرم و نامحرم در ارتباطات ،سنت ازدواج براساس
معيارهای اسالمی و تقدّس نهاد خانواده و نيكی به صله ارحام از آداب مسلمانی است.
مفاسدی نظير دزدی  ،قتل  ،غيبت  ،تهمت و يا تضييع حقوق و خسارت زدن به اموال ديگران
از جمله گناهان بزرگ و غير قابل عفو و گذشت ذكرشده اند و در قالب «حق الناس» ،
بخشش آنها از طرف خدا به جبران خسارت و جلب رضايت صاحبان حقوق مشروط شده
است .همچنين با وضع شرائطی نظير غصبی نبودن لباس و مكان نمازگزار،لزوم رعايت
حقوق ديگران را مورد تأكيد قرار می دهد.
ارتباط با ديگران  ،فقط منحصر به ارتباط با انسان های همنوع نيست و موجودات ديگر
جهان هستی ،اعم از طبيعی و غير طبيعی را نيز شامل می شود و به همين لحاظ ،جايگاه نماز
در ارتباطات با غير همنوعان نيز بررسی می گردد .در اين بخش  ،عمدتاً ارتباط با طبيعت ،
ساير مخلوقات و اشياء مورد نظر است .
در اسالم ،رابطه ی انسان با طبيعت رابطه ی كشاورز است با مزرعه ،رابطه ی بازرگان
است با بازار تجارت ،رابطه ی عابد است با معبد .برای كشاورز ،مزرعه هدف نيست ولی
وسيله هست؛ يعنی محل زندگی و كانون زندگی كشاورز ،شهر است اما از اين مزرعه است
كه وسايل خوشی و سعادتش را به دست می آورد .يك كشاورز بايد به مزرعه برود و زمين را
شخم بزند ،بذر بپاشد و زمين را آباد كند .بعد كه محصول روييد ،اگر علف هرزه ای پيدا شد
وجين كند و بعد درو و سپس خرمن كند .كالم پيامبر است« :اَلدُّنْيا مَزْرَعَةُ الْاخِرَةِ (كنوز
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الحقايق  ،مناوی ،باب دال) -دنيا كشتزار عالم آخرت است ».بله ،اگر كشاورز مزرعه را با خانه
و مقرّ خود اشتباه كند ،خطا كرده است .مزرعه را به عنوان مزرعه بودن ،نبايد با چيز ديگری
اشتباه كند .بازار برای يك بازرگان جای كار است كه سرمايه و عمل و تالشی را برای سود و
درآمد بيشتری به كار اندازد و برآنچه دارد (.مجموعه آثار شهيد مطهری  .ج ،23ص)221
انسان ،با اشياء ،حيوانات ،درختان  ،آب ها  ،زمين ،كوه ها ،جنگل ها و منابع با ارزش
طبيعی و مانند اين ها و همچنين با ابزارها و تكنولوژی های اوليه و نوين كه حاصل تمدن
بشری هستند،ارتباطاتی برقرار می كند  .ارتباط انسان در اين عرصه از نوع تسخيری
است؛يعنی  ،خداوند آن ها را به تسخير انسان در آورده است« :و سخّرلكم ما فى السموات و
ما فى األرض (جاثيه - )13/و آنچه در آسمانها و زمين است ،خداوند مُسخّر و رام شما
قرارداد».
براساس آيات قرآن ،آنچه در آسمان ها و زمين است ،عالوه برآنكه مسخّر انسان هستند
،حتی برای منافع انسان آفريده شده اند«:هو الذى خلق لكم ما فى األرض جميعاً( بقره-)29 /
اوست كه همه آنچه در زمين است ،براى شما و در جهت منافع شما آفريد».
تسبيح مجموعه نظام هستی برای خداوند از ديگر مسائلی است كه در قرآن كريم به آن
اشاره شده است :
ح لِلّهِ مـا فى الْسَّمواتِ َو مـا فِى االََْرْضِ(جمعه-)1/آنچه درآسمانها و زمين است،خدا را
«يُسَبِّ ُتسبيح مى گويند».
«وَإنْ مِنْ شَىء إالّ يُسَ ِّبحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ التَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ(اسراء -)44/هيچ موجودى نيستجز اين كه به تسبيح و ستايش خدا مشغول است ،ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد».
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نمازگزار  ،بااين ديدگاه متعالی از مجموعه هستی ،با قرار گرفتن در پيشگاه خداوند در
حالت نماز ،خود را همسو با مجموعه خلقت می بيند .مجموعه منابع طبيعی را نعمت الهی
می داند كه در اختيار او قرار گرفته اند  ،لذا بايد در حد نياز و به دور از اسراف و زياده روی
مورد استفاده قرار گيرند:
«كلوا و اشربوا و ال تسرفوا (اعراف -)31/بخوريد و بياشاميد ،ولی اسراف نكنيد ».
منع حيوان آزاری  ،مجاز بودن تغذيه باگوشت حيوانات حالل گوشت ،ضرورت ذبح
شرعی حيوانات ،توصيه به كاشت و نگهداری درختان،پرهيز از قطع درختان،منع آلوده كردن
آب ها ،حرام بودن مصرف مسكرات و مخدّرها و بهره برداری صحيح از ابزارها و تكنولوژی
های نوين ،از جمله احكام شرعی ارتباط با موجودات و اشياء پيرامون است  .در دين اسالم ،
نمازگرار ،برای قبولی نماز  ،به رعايت يا پرهيز از برخی امور ،امر می گردد .رعايت صرفه
جويی در مصرف آب برای وضو و غسل های واجب و مستحب،عدم نصب تصاوير و
مجسمه ها در مقابل نمازگزار ،ممنوعيت استفاده مردان از زيورآالت در نماز ،ممنوعيت
استفاده از ظروف دارای زيور آالت و تجمالت برای وضو ،باطل بودن نماز شراب خوار،
باطل بودن نماز در مكان غصبی ويا نماز با لباس غصبی ازجمله مسائلی است كه به
نمازگزار ،آداب سادگی و نحوه تعامل مطلوب انسان با پديده های طبيعی و غير طبيعی اطراف
ما را آموزش می دهد.
نتيجه گيری :
نماز  ،واالترين جايگاه در نظام توحيدی را داراست و در تعاليم اسالمی به عنوان ستون
دين و عالمت و نشانه ايمان شناخته شده است ،امّا جايگاه رفيع نماز  ،هنگامی محقق می
گردد كه پرستش الهی ،ريشه در اعتقادات مستحكم دينی داشته باشد و با ساير فرائض دينی
و اعمال نيك انسان ،پيوندی همه جانبه داشته باشد و بتواند به عنوان مظهر خداپرستی«،ايمان
100

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

» و«عمل صالح» را تحقق ببخشد،يعنی ثمره پرستش خدا ،در انجام عمل صالح در زندگی
متجلی گردد.اگر «نماز » به عنوان مظهر اعالی ايمان  ،رابطه حسنه ای بين «خود»«،خدا»
و«ديگران»برقرار نمايد و انسان در همه ابعاد ،نتيجه عبادت و پرستش خدا را در زندگی
مشاهده نمايد و به عبارت بهتر،اگر نماز بتواند احياء گر روحيه تعبّد در زندگی باشد تا در
پرتو اطاعت همه جانبه و بی قيد وشرط از خدا  ،انسان به سعادت وكمال مطلوب و بهره
مندی از حيات طيبه نائل آيد ،نماز در جايگاه واقعی خود قرار می گيرد و كليه رفتارهای
انسان در جهت رضای خداوند سبحان و منطبق بر دو ركن اساسی قرآن و واليت شكل می
گيرد و حركت در مسير صراط مستقيم الهی محقق می گردد.
اگر دين  ،به سبك زندگی تبديل شود و الگوهای خوراک،پوشاک،مسكن ،معاشرت،
ارتباطات،معامالت ،سير وسلوک ،ازدواج و تشكيل خانواده وساير عرصه ها از دين استخراج
گردد و بر اساس آن فعاليت های جامعه شكل بگيرد ،هماهنگی كامل بين معارف دينی و
شيوه زندگی به وجود خواهد آمد و انسان ،دين را زندگی می كند و خداپرستی به متن زندگی
پيوند می خورد و از اين طريق ،می توان از حركت در مسير صراط مستقيم الهی كه به سعادت
وكمال انسان می انجامد ،اطمينان حاصل نمود  .سبك زندگی اسالمی بر اساس رابطه «انسان با
خدا»«،انسان با خويشتن»«،انسان با ديگران»شكل می گيرد و نماز در هر مورد از اين ارتباطات
 ،نقش اساسی و بی بديلی دارد و می تواند هم دين را در زندگی عملياتی كند و در مسير
رضايت خدا و سعادت و كمال انسانی قرار دهد و هم  ،مانع شكل گيری سبك های غير
خدايی و شيطانی در زندگی گردد.
بنابراين  ،نماز يك ظرفيت عظيم در دين است كه می تواند دين را به سبك زندگی تبديل
كند و پرستش خدا را از حالت معارفی و انجام تكاليف دينی صرف ،خارج نمايد و به صورت
خداپرستی عملی در قالب كليات و جزئيات زندگی فردی و اجتماعی در بياورد  .اگر اين
دستاورد ارزشمند در پرتو پيوند نماز با ساير اركان دين محقق گردد ،همه اعمال و رفتار
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انسانی  ،مظهر پرستش خدا می گردد و انسان هرچه از طريق منابع معتبر دينی می آموزد  ،آن
را در زندگی به كار می بندد .در چنين حالتی است كه جامعه اسالمی در معنای حقيقی آن
شكل می گيرد و با از بين رفتن فاصله بين نظريه و عمل دينی  ،سعادت دنيا و آخرت
انسان تأمين می گردد .
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كوشكی ،محمدصادق(،)1395سبک زندگی به روایت انقالب اسالمی  ،قم،دفتر نشر معارفمختاری،محمدرضا،بهشتی ،سيدجواد( )مطهری،مرتضی( ، )1389احيای تفکر اسالمی،تهران ،انتشارات صدرامطهری،مرتضی( ، )1392مجموعه آثار ،ج ، ،23تهران ،انتشارات صدرا103
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