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بررسی نقش نماز در پيشگيری از وقوع جرم و جنایت
محمود شير افکن
دانشجوی دكتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد
نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
چکيده:
يكی از مهمترين نيازهای درونی انسان ،نيايش دربرابر معبود يگانه است كه با توجه به شاكله
وجودی انسان میتوان گفت ،نماز بهترين پاسخ به اين نياز میباشد .نماز ريشه در آيات و
روايات فراوان دارد به عنوان نمونه ،امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود از اهميت آن سخن
میگويد .آن امام بزرگوار از نمازگزاران می خواهد كه آن را بطور حقيقی ادا كنند ،با آرامش و
وقار و با دلی خاشع و زبانی نيكو آنرا برپا دارند و جان و دل خود را متوجه خدا سازند.
انسانها در جامعه عمدتا جنبه عدالت خواهی ،حقيقت طلبی ،كمال گرايی ،زيبايی دوستی
ومحبت طلبی را در اذهان خود می پرورانند از اين روی جرم و جنايت را منفی می پندارند و
در پی آنند كه با ابزارهايی از وقوع جرم و جنايت جلوگيری نمايند .اكنون اين پرسش مطرح
می گردد كه نماز چگونه و با چه مكانيزمی از وقوع جرم و جنايت پيشگيری می نمايد؟
فرضيه پژوهش آن است كه نماز ،شخصيت انسان را تعالی می بخشد و او را به ابزار كنترل
درونی مجهز كرده و جهت گيری مناسبی در رفتار آنها ايجاد مینمايد ،در نتيجه وقوع جرم و
جنايت در جامعه نيز كاهش می يابد .برای بررسی فرضيه از روش اسنادی با مراجعه به منابع
كتابخانهای بهره میبريم.
واژگان كليدی :نماز ،تعالی ،جرم و جنايت
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 .1مقدمه و بيان مساله
يكی از مناسك مورد سفارش اديان الهی ،نماز است .آثار و فوايد فراوانی برای اين منسك
مهم عبادی مطرح شده است .يك بخش از آثار اين عبادت آثار فردی است .به نظر می رسد
پيشگيری و عدم وقوع جرم يكی از آثار مهم نماز است .اكنون اين پرسش مطرح است كه
نماز چگونه و با چه مكانيزمی در پيشگيری از عدم وقوع جرم انسان را ياری می نمايد؟ برای
پاسخ به اين پرسش به بررسی آيات ،روايات و ديدگاه های دانشمندان می پردازيم .از رهگذر
اين بررسی ها ،چگونگی تاثيرنماز در اصالح شخصيت فرد كه منجر به پيشگيری از عدم
وقوع جرم و جنايت می گردد را تبيين می نماييم.
 .2پيشينه پژوهش
بيشتر پژوهشهای مرتبط با رابطه ی دين و جرم بر اساس روش توصيفی -تحليلی و با استفاده
از ابزار كتابخانه ای تدوين يافته و عمدتا در آنها به روابط علّی اشاره نشده ،دين و جرم در
تمامی جرايم و سطوح مختلف مرتبط فرض شدهاند .از اين رو با صرف نظر از اين
پژوهشها در مقالهی حاضر به تعدادی از بررسیهای متاخر انجام شده با روش ميدانی كه
از حيث روششناسی با گروه قبلی پژوهشها ،تفاوت ماهوی دارند ،اشاره میشود.
جان بزرگی( )1392با عنوان «اثربخشی ارتقاء نگرش دينی بر رفتار مجرمانه جوانان» اشاره
كرد .در اين پژوهش كه از پرسشنامهی پايبندی مذهبی برای سنجش ميران نگرش دينی
جوانان زندانی و فهرست رفتار مجرمانه(شريفی نيا) برای ثبت رفتار مجرمانه (شبه آزمايش -با
دو گروه آزما يش و كنترل) همراه با پيش آزمون و پس آزمون در زندان استفاده شد ،از طريق
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مدل «اريكسون و جانسون» ،كاهش رفتار مجرمانه تحت تاثير آموزههای دينی و همچنين
وجود رابطهی مثبت معنادار بين ناپايبندی مذهبی و رفتار مجرمانه ثابت شد .همچنين
سلطانینژاد و همكاران( )1392با بررسی  1659نفر از سربازان مشغول به خدمت با استفاده
مقياس افكار خودكشیِ«بك» و مقياس جهت گيری مذهبی «اسالمی» نتيجه گرفتند كه بين
رفتارهای خودكشی گرايانه و جهتگيری مذهبی همبستگی منفی وجود دارد .در پژوهش
ديگری تحت عنوان« دينداری و رابطه آن با پرخاشگری در معتادين به مواد مخدر ،معتادين
در حال ترک و افراد غيرمعتاد» كه در شهر گناوه انجام شد پورمودت( )1391نتيجه گرفت كه
افرادی كه مبتال به سوء مصرف مواد مخدر هستند نسبت به افراد سالم و معتادانی كه اعتياد را
ترک نمودهاند باورهای مذهبی ضعيفتری دارند .همچنين با افزايش ميزان دينداری از شدت
پرخاشگری كاسته میشود .در پژوهش ديگری( محمدی )1391،كه به روش توصيفی-
پيمايشی( 150نفر دانشجويان) با استفاده از تبيينهای نظری كوالسانتو و شريور ،پرسشنامه
 65سوالی عمل به باورهای مذهبی گلزاری و پرسشنامهی  89سوالی گرايش به مواد مخدر
انجام شد .پژوهشگر نتيجه گرفت بين ميزان عمل به باورهای مذهبی و ميزان گرايش به اعتياد
رابطهی معكوس وجود دارد .نازكتبار و همكاران( )1385در پژوهشی با عنوان نقش دينداری
در ممانعت از بزهكاری جوانان شهر تهران با استفاده از روش آزمايشی با آزمودنی و شاهد
كه (گروه آزمودنی) جوانان ساكن تهران كه به صورت قانونی بزهكار(سارق) شناخته شده
بودند( ،نمونه گيری120نفر) و جامعهی آماری دوم (گروه شاهد) كليهی جوانان عادی ساكن
شهر تهران در تابستان ( 84نمونه گيری 120نفر) ،پژوهشگران نتيجه گرفتند تنها ،بُعد پيامدی
دينداری تاثير مستقيم بر بزهكاری داشته و بيشترين سهم را در تبيين ممانعت از بزهكاری
جوانان به خود اختصاص داده است.
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خسروشاهی و جوادی حسينی آّبادی( )1395در پژوهش خود به بررسی تاثير دينداری در
كاهش جرم پرداخته و چنين نتيجه گرفته اند« :بين هويت دينی و ارتكاب جرايم ( )-0/402
رابطهی معنیدار منفی وجود دارد .به اين معنا كه با افزايش ميزان دينداری ،نرخ ارتكاب
جرم كاهش پيدا كرده است .همچنين بين ابعاد هويت دينی يعنی بُعد اعتقادی ،تجربی،
مناسكی و پيامدی با ارتكاب جرايم به ترتيب با ضـريب ()-0/403 ( ،)-0/284 ( ،)-0/318
و (  )-0/375رابطهی معنیدار وجود داشت .نتايج حاصل از ضريب رگرسيون گام به گام
نيز نشان داد در گام اول بُعد مناسكی و در گام دوم بُعد اعتقادی پيشبينیكنندهی ميزان
جرايم است .يافتهها همچنين نشان دادهاند كه زنان ميانگين بيشتری در ابعاد هويت دينی
بهدست آورده و به نسبت كمتری از مردان مرتكب جرم شدهاند.
 .3آثار فردی نماز در قرآن و روایات
 .1-3آيات قرآن كريم
الف) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُ ْم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَالئِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالمَساكينَ وَابْنَ السَّبيلِ
وَالسّائِلينَ وَفِى الرِّقابِ وَ اَقامَ الصَّلوةَ وَ آتَى الزَّكوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذا عاهَدُوا وَالصّابرينَ فِى
الْبَأساءِ وَالضَّرّاءِ وَ حينَ الْبأْس اُول ِئكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ اُولئِكَ هُمُ الْمُ َّتقُونَ(.بقره)177:
نيكوكاری آن نيست كه روی به جانب مشرق يا مغرب كنيد (چه اين چيز بیاثری است) ليكن
نيكوكاری آن است كه كسی به خدای عالم و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسمانی و
پيغمبران ايمان آرد و دارايی خود را در راه دوستی خدا به خويشان و يتيمان و فقيران و در راه
ماندگان و گدايان بدهد و در آزاد كردن بندگان صرف كند ،و نماز به پا دارد و زكات مال (به
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مستحق) بدهد ،و نيز نيكوكار آنانند كه با هر كه عهد بستهاند به موقع خود وفا كنند و در حال
تنگدستی و سختی و هنگام كارزار صبور و شكيبا باشند( .كسانی كه بدين اوصاف آراستهاند)
آنها به حقيقت راستگويان و آنها به حقيقت پرهيزكارانند.
در اين آيه شريفه در مقام بيان ويژگی های نيكوكاران واقعی است .يكی از صفات بارز اين
نيكوكاران برپايی «نماز» است .برپايی نماز به همراه ديگر مناسك و اعمال حسنه به اين نتيجه
ختم می شود كه خداوند مدال افتحار «صادقان؛ راستگويان» و «متقين؛ با تقوايان» را به اين
افراد عنايت می فرمايد .بر اين اساس صادقان واقعی و تقوا مداران حقيقی از پرباكنندگان نماز
هستند و می توان يكی از عوامل رسيدن به «راستگويی حقيقی» و «تقوای واقعی» را اقامه نماز
دانست .پس از آنكه انسان به اين دو صفت مهم يعنی راستگويی و تقوا مزين شود بسياری از
گناهان فردی ،خانوادگی و اجتماعی از وی سر نخواهد زد و با اين ملكه الهی می تواند هم
خود و هم جامعه را اصالح نمايد.
ب) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا ِلحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَا َة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ َعلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(بقره)277:مسلم ًا كسانی كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام
دادند ،و نماز را به پا داشتند ،و زكات پرداختند ،برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی [شايسته
و مناسب] است ،و نه بيمی بر آنان است و نه اندوهگين می شوند ».در اين آيه شريفه سخن
درباره آثار عمل صالح ،اقامه نماز و پرداخت زكات است .خداوند متعال دو اثر مهم را برای
اعمال صالح ،اقامه نماز و پرداخت زكات بيان می نمايد.1 .اجر نزد پروردگار .2عدم ترس،
حزن و اندوه برای اين افراد .در اثر اول به اين نكته توجه شود كه حذف متعلق اجر ،دليل بر
عموم است به عبارت ديگر خداوند تعيين اجر نكرده است و لذا هم شامل اجر دنيوی و هم
شامل اجر اخروی می گردد .اما در خصوص اثر دوم ،شايان ذكر است كه اين اثر يك اثر
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روحی و روانی است .به عبارت ديگر خداوند بين اقامه نماز و آرامش روحی و دوری از
اندوه و افسردگی و غم و غصه يك رابطه علی و معلولی ايجاد كرده است .يعنی نماز سبب
آرامش روحی و روانی انسان و كاهش استرس ،اضطراب ،غم و اندوه و ترس و دلهره می
گردد.
ج) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ(اعراف )170:و آنان كه
به كتاب [آسمانی] چنگ می زنند [و عمالً به آياتش پای بندند] و نماز را بر پا داشته اند
[دارای پاداشند] يقيناً ما پاداش اصالح گران را ضايع نمی كنيم .در اين آيه شريفه سخن از
اجر الهی برای كسانی كه به كتاب مقدس قرآن تمسك می كنند و نماز را بر پا می دارند ،می
باشد .نكته شايان توجه آن است كه خداوند برپاكنندگان نماز را با عنوان «مصلح» معرفی می
نمايد .از اين تعبير خداوند می توان استفاده كرد كه برپاكنندگان نماز «مصلح» هستند و اين
عنوان به سبب عمل آن يعنی برپايی نماز است .بر اين اساس برپاكنندگان نماز از گناهان
دوری می كنند و در پی اصالح خود و جامعه نيز هستند.
د)«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَ ْوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا(مريم )59:بعد
از پيامبران الهی مردمی آمدند كه نماز را ضايع كردند و از شهوات پيروی نمودند .اين گروه
عذاب می شوند و كسانی كه توبه كنند و ايمان و عمل صالح داشته باشند ،به بهشت می
روند».
در اين آيه شريفه سخن پيرامون كسانی است كه نماز را ضايع كردهاند و از شهوات پيروی
میكنند .خداوند به صراحت از عذاب اين افراد سخن میگويد البته راه بازگشت و توبه را
برای چنين افرادی باز میگذارد .دقت در اين آيه محقق را به اين نكته رهنمون می دارد كه
ضايع ساختن نماز به پيروی از شهوات منجر می شود .يعنی اين گروه كسانی بودند كه نماز را
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ضايع كردند و در نتيجه ضايع كردن نماز ،به پيروی از شهوات روی آوردند .نكته ديگری كه
قابل استفاده است اين است كه همانطور كه بين ضايع كردن نماز و پيروی از شهوات رابطه
هست ،بين حفظ حق نماز و عدم پيروی از شهوات نيز رابطه است .يعنی اگر كسی به دنبال
حفظ و حراست از نماز باشد به پيروی از شهوات روی نخواهد آورد و اين يكی از مهمترين
آثار نماز به شمار می آيد .گفتنی است بر پايه روايات اسالمی منظور از ضايع كردن نماز ،ترک
آن نيست بلكه بی اعتنايی ،سستی و عدم رعايت شرايط و ويژگی های آن است(.ر.ک:
طباطبائی ،1374 ،ذيل آيه  59مريم)
� عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ
ی إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ
� إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى ٰ
�
ه) اتْلُ مَا أُوحِ َ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَ ُر ۗ
� وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا َتصْنَعُونَ(عنكبوت)45:آنچه را از اين كتاب به تو وحی شده
است ،بخوان و نماز را برپا دار ،يقيناً نماز از كارهای زشت ،و كارهای ناپسند باز می دارد؛ و
همانا ذكر خدا بزرگ تر است ،و خدا آنچه را انجام می دهيد ،می داند ».اين آيه شريفه به
وضوح سخن از تاثير نماز در دوری از فحشا و منكر می كند .مفسرين در اين باره گفتگوهای
فراوانی انجام داده اند كه به نظر می رسد عالمه طباطبائی بهترين بيانات را در توضيح اين آيه
شريفه دارند .ما در اين جا به نقل بيانات می پردازيم.
چگونه نماز ایستادن را از فحشا و منکر باز مى دارد؟
سياق آيات شاهد بر اين است كه  :مراد از اين بازدارى ،بازدارى طبيعت نماز از فحشاء و
منكر است ،البته بازدارى آن به نحو اقتضاء است نه عليت تامه ،كه هر كس نماز خواند ،ديگر
نتواند گناه كند.
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خواهى گفت چطور نماز از فحشاء و منكرات نهى مى كند؟ در جواب مى گوييم اين عمل
مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا بياورد ،و همه عمر ادامه دهد ،و
مخصوصا اگر آن را همه روزه در جامعه اى صالح به جا بياورد ،و افراد آن جامعه نيز مانند او
همه روزه به جا بياورند ،و مثل او نسبت به آن اهتمام بورزند ،طبعا با گناهان كبيره سازش
ندارد.
آرى توجه به خدا از در بندگى ،آنهم در چنين محيط و از چنين افراد ،طبيعتا بايد انسان را از
هر معصيتى كبيره و هر عملى كه ذوق دينى آن را شنيع مى داند ،از قبيل قتل نفس ،تجاوز به
جانها و به مال ايتام ،زنا ،و لواط ،باز بدارد ،بلكه نه تنها از ارتكاب آنها ،بلكه حتى از تلقين آن
نيز جلوگيرى كند.
براى اينكه نماز مشتمل است بر ذكر خدا ،و اين ذكر ،اوال ايمان به وحدانيت خداى تعالى ،و
رسالت و جزاى روز قيامت را به نمازگزار تلقين مى كند ،و به او مى گويد كه خداى خود را
با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت بنما ،و درخواست كن كه تو را به
سوى صراط مستقيم هدايت نموده ،و از ضاللت و غضبش به او پناه ببر.
و ثانيا او را وادار مى كند بر اينكه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و كبريايى خدا
شده ،پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسبيح و تكبير ياد آورد ،و در آخر بر خود و هم
مسلكان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد.
عالوه بر اين او را وادار مى كند به اينكه از حدث (كه نوعى آلودگى روحى است ) ،و از
خبث يعنى آلودگى بدن و جامه ،خود را پاک كند ،و نيز از اينكه لباس و مكان نمازش غصبى
باشد ،بپرهيزد ،و رو به سوى خانه پروردگارش بايستد.
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پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پايدارى كند ،و در انجام آن تا حدى نيت صادق
داشته باشد ،اين ادامه در مدت كوتاه به طور مسلم باعث مى شود كه ملكه پرهيز از فحشاء و
منكر در او پيدا شود ،به طورى كه اگر فرضا آدمى شخصى را موكل بر خود كند ،كه دائما
ناظر بر احوالش باشد ،و او را آنچنان تربيت كند كه اين ملكه در او پيدا شود و به زيور ادب
عبوديت آراسته گردد ،قطعا تربيت او موثرتر از تربيت نماز نيست ،و به بيش از آنچه كه نماز
او را دستور مى دهد دستور نخواهد داد ،و به بيش از آن مقدار كه نماز به رياضت وادارش
مى كند وادار نخواهد كرد.
چرا بسيارى از نمازگزاران مرتکب كبائر و منکرات مى شوند؟
در اينجا الزم است اشكالى كه به آيه شريفه شده ،و جوابش را خاطرنشان سازيم ،بعضى بر
اين آيه اشكال كرده اند كه ( :اين آيه مى فرمايد نماز از فحشاء و منكرات نهى مى كند ،و
حال آنكه ما بسيارى از نمازگزاران را مى بينيم كه از ارتكاب گناهان بزرگ پروايى ندارند ،چرا
نماز آنان از فحشاء و منكرات بازشان نمى دارد؟).
در جواب از اين اشكال بعضى از علماء گفته اند( :اصال كلمه (صلوه ) در آيه شريفه به معناى
نماز نيست ،بلكه به معناى دعا است ،و مراد از دعا هم دعوت به سوى امر خدا است ،و
معناى آيه اين است كه  :اى پيغمبر من ،بر دعوت به سوى امر خدا پايدارى كن ،كه اگر چنين
كنى اين دعوت مردم را از فحشاء و منكرات باز مى دارد) .ليكن اين جواب اشكال دارد ،براى
اينكه در حقيقت براى رفع اشكال و فرار از آن ،آيه را از ظاهرش برگردانيده.
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بعضى ديگر گفته اند( :كلمه (صلوه ) در آيه شريفه در معناى نكره است ،و معناى آيه اين
است كه يك قسم از نمازها باعث مى شود كه نمازگزار از فحشاء و منكرات اجتناب بورزد ،و
درست هم هست ،پس مراد همه نمازها نيست ،تا آن اشكال وارد شود).
بعضى ديگر گفته اند( :نماز مادام كه نمازگزار مشغول آن است اين اثر را دارد ،يعنى شخص
نمازگزار مادام كه مشغول نماز است كارهاى زشت نمى كند ،چون همين اشتغال به نماز او را
از كارهاى ديگر باز مى دارد).
بعضى ديگر گفته اند( :آيه به همان ظاهرى كه دارد معنايى دارد كه آن اشكال متوجهش نمى
شود ،و آن اين است كه  :نماز مانند يك انسانى كه ديگرى را از فحشاء و منكرات نهى مى
كند ،به شخص نمازگزار مى گويد :زنا مكن ،ربا مخور ،دروغ مگو ،و ...و ليكن همان طور كه
در آن انسان الزمه نهى اين نيست كه شنونده گوش هم بدهد،و از گفته او منتهى هم بشود ،در
نماز نيز چنين است ،يعنى نماز مرتب به نمازگزار مى گويد كه چنين و چنان مكن ،و ليكن
الزمه اين نهى اين نيست كه نمازگزار منتهى هم بشود ،و از آن كارها دست بردارد .مگر نهى
نماز از نهى خدا مهم تر و موثرتر است ،خداى تعالى در آيه شريفه (ان اهلل يامر بالعدل و
االحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر) ،به عدل و احسان و صله رحم امر
مى كند ،و از فحشاء و منكر نهى مى فرمايد ،و مع ذلك مردم همچنان نافرمانى اش مى كنند،
و نهى او باعث انتهاى مردم نمى شود ،نهى نماز هم مثل آن ،پس اشكالى كه بر آيه شده ناشى
از اين توهم است كه نهى همواره مستلزم انتهاء است ،و اين توهمى است باطل ).
از بعضى از مفسرين نقل شده كه در پاسخ از اين اشكال گفته اند( :نماز را براى اين مى
خوانند كه به ياد خدا بيفتند ،همچنان كه خود خداى تعالى هم فرموده ( :اقم الصلوه لذكرى -
نماز را براى ياد من به پا دار) ،و كسى كه به ياد خدا باشد ،مسلما از اعمالى كه خوشايند خدا
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نيست پرهيز مى كند ،و آن اشخاصى كه در اشكال مورد نظرند ،اشخاصى هستند كه اگر نماز
نخوانند گناه بيشتر مى كنند ،و نماز در آنها اين مقدار اثر گذاشته كه منكرات را كمتر مرتكب
شوند).
پاسخ
ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه هيچ يك از اين جوابها با سياق حكم ،و تعليلى كه در آيه
شريفه آمده نمى سازد ،براى اينكه آنچه از سياق برمى آيد اين است كه  :اگر دستور داده اند
به اينكه مردم نماز بخوانند ،براى اين است كه نماز آنان را از فسق و فجور باز مى دارد ،و اين
تعليل مى فهماند كه نماز عملى است عبودى ،كه به جا آوردنش صفتى در روح آدمى پديد
مى آورد كه آن صفت به اصطالح معروف ،پليسى است غيبى ،و صاحبش را از فحشاء و
منكرات باز مى دارد ،و در نتيجه جان و دلش را از قذارت گناهان و آلودگى هايى كه از اعمال
زشت پيدا مى شود ،پاک مى نمايد.
پس معلوم مى شود مقصود از نماز رسيدن به آن صفت است ،يعنى صفت بازدارى از گناه،
چيزى كه هست در جواب از آن اشكال مى گوييم  :پيدايش اين صفت اثر طبيعى نماز هست،
و ليكن به نحو اقتضاء ،نه به نحو عليت ،پس اينكه در جواب دومى گفتند در بعضى افراد اثر
دارد صحيح نيست ،بلكه در همه اثر دارد ،و ليكن به نحو اقتضاء و نيز اينكه در جواب سوم
گفتند اثرش تا وقتى است كه انسان مشغول نماز است ،صحيح نيست ،بلكه اثرش در همه
احوال است اما به نحو اقتضاء و اينكه در جواب چهارم گفتند :نهى مستلزم انتهاء نيست و
گويا در آيه شريفه فرموده نماز بخوان تا نهى نماز را بشنوى صحيح نيست ،بلكه نهى مستلزم
انتهاء هست چيزى كه هست گفتيم به نحو اقتضاء و اينكه در جواب پنجم گفتند نماز ياد خدا
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است و ياد خدا انسان را از فحشاء باز مى دارد باز درست نيست ،براى اينكه اشكال بر
گناهكارى نمازگزار است ،چه ياد خدا باشد و چه نباشد.
پس حق در جواب همان است كه گفتيم بازدارى از گناه اثر طبيعى نماز است ،چون نماز
توجه خاصى است از بنده به سوى خداى سبحان ،ليكن اين اثر تنها به مقدار اقتضاء است ،نه
عليت تامه ،تا تخلف نپذيرد ،و نمازگزار ديگر نتواند گناه كند ،نه ،بلكه اثرش به مقدار اقتضاء
است ،يعنى اگر مانع و يا مزاحمى در بين نباشد اثر خود را مى بخشد ،و نمازگزار را از فحشاء
باز مى دارد ،ولى اگر مانعى و يا مزاحمى جلو اثر آن را گرفت ،ديگر اثر نمى كند ،و در نتيجه
نمازگزار آن كارى كه انتظارش را از او ندارند مى كند ،خالصه ياد خدا ،و موانعى كه از اثر او
جلو مى گيرند ،مانند دو كفه ترازو هستند ،هر وقت كفه ياد خدا چربيد ،نمازگزار گناه نمى
كند ،و هر جا كفه آن موانع چربيد كفه ياد خدا ضعيف مى شود ،و نمازگزار از حقيقت ياد
خدا منصرف مى گردد ،و گناه را مرتكب مى شود .و اگر خواننده عزيز بخواهد اين معنا را
لمس كند ،بايد حال بعضى از افراد كه نام مسلمان دارند ،و در عين حال نماز نمى خوانند ،در
نظر بگيرد ،كه اگر رفتار آنها را زير نظر قرار دهد ،مى بيند كه به خاطر نخواندن نماز ،روزه را
هم مى خورد ،و حج هم نمى رود و زكات هم نمى دهد ،و باالخره ساير واجبات را هم ترک
مى كند ،و هيچ فرقى بين پاک و نجس ،و حالل و حرام نمى گذارد ،و خالصه در راه زندگى
همچنان پيش مى رود ،هر چه پيش آيد خوش آيد ،و هيچ چيزى را در راه خود مانع پيشرفت
خود نمى بيند ،نه ظلم ،نه زنا ،نه ربا ،نه دروغ ،و نه هيچ چيز ديگر.
آن وقت اگر حال چنين شخصى را با حال كسى مقايسه كنى كه نماز مى خواند ،و در نمازش
به حداقل آن يعنى آن مقدارى كه تكليف از گردنش ساقط شود اكتفاء مى كند ،خواهى ديد كه
او از بسيارى از كارها كه بى نماز از آن پروا نداشت پروا دارد ،و اگر حال اين نمازگزار را با
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حال كسى مقايسه كنى كه در نمازش اهتمام بيشترى دارد ،خواهى ديد كه دومى از گناهان
بيشترى پروا دارد ،و به همين قياس هر چه نماز كاملتر باشد ،خوددارى از فحشاء و منكرات
بيشتر خواهد بود.
معناى (ذكر) و مقصود از اینکه درباره نماز فرمود( :و لذكر اهلل اكبر)
(و لذكر اهلل اكبر)  -راغب در مفردات مى گويد :كلمه (ذكر) گاهى در معناى ياد ،خاطر به كار
برده مى شود ،مثال مى گويند (افى ذكرک  -آيا به ياد دارى و آيا به خاطر دارى ) .و اين ياد و
خاطر هيئتى است در نفس ،كه با داشتن آن انسان مى تواند آنچه از معلومات كسب كرده
حفظ كند ،و از دست ندهد ،مانند حافظه ،با اين تفاوت كه حفظ را در جايى به كار مى برند
كه مطلبى را در حافظه خود داشته باشد ،هر چند كه االن حاضر و پيش رويش نباشد ،به
خالف ذكر كه در جايى به كار مى رود كه عالوه بر اينكه مطلب در صندوق حافظه اش
هست ،در نظرش حاضر هم باشد.
و گاهى كلمه ذكر را در حضور قلب و يا حضور در زبان استعمال مى كنند ،مثال مى گويند:
ذكر خدا دو نوع است ،يكى ذكر به زبان ،و يكى هم ذكر به قلب ،يعنى حضور در قلب ،و به
همين جهت است كه گفته اند :ذكر دو نوع است ،ذكر از نسيان - ،يعنى ذكر به معناى اول ،-
و ذكر بدون نسيان - ،يعنى ذكر به معناى دوم  -كه به معناى ادامه حفظ است ،معناى سوم
ذكر هم عبارت است از سخن ،چون هر سخنى را ذكر هم مى گويند.
و ظاهرا اصل در معناى اين كلمه همان معناى اول است ،و اگر معناى دوم را (نام خدا را بردن
) هم ذكر ناميده از اين بابت است كه ذكر لفظى مشتمل بر معناى قلبى نيز هست ،و ذكر قلبى

169

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

نسبت به ذكر لفظى اثرى را مى ماند كه بر سبب مترتب مى شود ،يا نتيجه اى است كه از عمل
عايد مى گردد.
و اگر نماز را ذكر ناميده اند ،براى اين است كه  :نماز هم مشتمل است بر ذكر زبانى از تهليل،
و حمد ،و تسبيح ،و هم به اعتبارى ديگر مصداقى است از مصاديق ذكر ،چون مجموعه آن
عبوديت بنده خدا را مجسم مى سازد ،و لذا خداى تعالى نماز را ذكر اهلل ناميده و فرموده ( :اذا
نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر اهلل ) و هم به اعتبارى ديگر امرى است كه ذكر
بر آن مترتب مى شود ،ترتب غايت بر صاحب غايت ،يعنى نتيجه نماز ياد خدا است ،همچنان
كه آيه (و اقم الصلوه لذكرى ) به آن اشاره مى كند .و ذكرى كه گفتيم ،غايت و نتيجه نماز
است ،ذكر قلبى است ،البته آن ذكرى كه گفتيم به معناى استحضار است ،يعنى استحضار ياد
خدا در ظرف ادراک ،بعد از آنكه به خاطر فراموشى از ذهن غايب شده بود ،و يا به معناى
ادامه استحضار است ،و اين دو قسم از ذكر بهترين عملى است كه صدورش از انسان تصور
مى شود ،و از همه اعمال خير قدر و قيمت بيشترى دارد ،و نيز از همه انحاى عبادتها اثر
بيشترى در سرنوشت انسان دارد ،چون ياد خدا به اين دو نوع كه گفته شد ،آخرين مرحله
سعادتى است كه براى انسانها در نظر گرفته شده ،و نيز كليد همه خيرات است.
و به هر حال از ظاهر سياق آيه (و اقم الصلوه ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر) بر مى
آيد كه جمله (و لذكر اهلل اكبر) متصل به آن است ،و اثر ديگرى از نماز را بيان مى كند ،و
اينكه آن اثر ،بزرگتر از اثر قبلى است ،در نتيجه جمله (و لذكر اهلل اكبر) به منزله ترقى دادن
مطلب است ،و البته منظور از ذكر در آن جمله نيز همان ذكر قلبى است ،كه گفتيم از نماز
حاصل مى شود.
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پس گويا فرموده  :نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منكر باز بدارد ،بلكه آنچه عايد تو مى كند
بيش از اين حرفها است ،چون مهم تر از نهى از فحشاء و منكر اين است كه  :تو را به ياد خدا
مى اندازد ،و اين مهم تر است ،براى اينكه ذكر خدا بزرگترين خيرى است كه ممكن است به
يك انسان برسد ،چون ذكر خدا كليد همه خيرات است ،و نهى از فحشاء و منكرات نسبت به
آن فايده اى جزئى است.
البته اين احتمال هم هست كه مراد از (ذكر) همان اذكار زبانى نماز باشد ،ولى در اين صورت
باز هم جمله مذكور در معناى ترقى است ،چون معناى آيه اين مى شود :نماز بخوان ،تا تو را
از فحشاء و منكر باز دارد ،بلكه همان اذكارى كه در نماز است ،و يا خود نماز ،مهمتر از آن
بازدارى است ،چون بازدارى مذكور يكى از آثار نيك ذكر است ،و به هر تقدير كلمه (ذكر اهلل
) بنابر هر دو احتمال ،مصدرى است كه اضافه به مفعول خود شده ،و آن چيزى كه ذكر اهلل از
آن بزرگتر است عبارت است از نهى از فحشاء و منكر(.طباطبائی ،همان ،ذيل آيه  45سوره
عنكبوت)
ن تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ(احزاب )33 :و در خانه
ی)«وَقَرْنَ فِی بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَ َّرجْ َ
هايتان قرار و آرام گيريد ،و [در ميان نامحرمان و كوچه و بازار] مانند زنان دوران جاهليت
پيشين [كه برای خودنمايی با زينت و آرايش و بدون پوشش در همه جا ظاهر می شدند]
ظاهر نشويد ،و نماز را برپا داريد و زكات بدهيد ،و خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد ،جز اين
نيست كه همواره خدا می خواهد هرگونه پليدی را از شما اهل بيت [كه به روايت شيعه و
سنی محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسين عليهم السالم اند] برطرف نمايد ،و شما را چنان كه
شايسته است [از همه گناهان و معاصی] پاک و پاكيزه گرداند ».در اين آيه شريفه نيز سخن از
روی گردانی از سنتهای جاهلی و روی آوردن به ارزشهای متعالی همچون نماز است .در
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اين آيه شريفه خدای متعال خطاب به زنان مومن آنان را از حضور با تجمل و آرايش و...در
مجامع عمومی باز می دارد و به جای اين سنت های غلط كه مايه بروز گناهان و انحرافات
جنسی می گردد ،ارزش های متعالی و معنوی همچون نماز را پيشنهاد ميدهد .به عبارت ديگر
خداوند در صدد اصالح اين انديشه است كه زنان مسلمان به جای ارزش انگاری خود آرايی
و حضور اغواگرانه در جامعه ،ارزشهای متعالی همچون نماز را ارزش بپندارند و خود را در
اين ارزش ها هضم نمايند و اين امور معنوی را ارزش بدانند نه خودآرايی و جلوه گری نزد
نامحرمان.
و) «و َأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى َفإِ َّنمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ(فاطر)18:و نماز را برپا می
دارند؛ و هر كس [از آلودگی ها] پاک شود به سود خود پاک می شود ،و بازگشت فقط به
سوی خداست».
-2.3روایات:
الف)قال رسول اهلل (ص) :مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب علی باب احدكم يغتسل
فيه كل يوم خمس مرات فما يبقی ذلك من الدنس(.كنز العمال ،ج  ،7حديث )18931
نمازهای پنجگانه همانند نهر آب گوارائی جلوی درب خانه شماست چنانكه كسی هر روز
خود را پنج بار در آن بشويد هيچگونه چركی باقی نماند( .يعنی كسی هم كه شبانه روز
نمازهای پنجگانه را بخواند از آلودگيهای روحی پاک می شود) .
اين روايت به صراحت از تاثير نماز بر پاكی انسان از آلودگی های گناه و معصيت سخن می
گويد .پيامبر اكرم(ص) با تشبيه بسيار زيبا ،نماز را به نهر آبی تشبيه می كند كه اگر انسان پنج
بار در روز در آب برود ديگر هيچ كثيفی و پلشتی بر وی باقی نمی ماند؛ دقيقا نماز های
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پنجگانه نيز سبب طهارت انسان از زشتی ها ،بدی ها و پلشتی ها و پليدی میشود .با توجه به
اينكه واژه «دنس» به طور مطلق ذكر شده است و هيچ قيدی برای آن بيان نشده است ،اين
حذف متعلق دليل بر عموميت می گردد و انواع زشتی ها و پليدی ها را شامل می شود .بر اين
اساس نماز سبب پاكی انسان از همه پلشتی ها و گناهان اعم از گناهان فردی و اجتماعی می
گردد.
ب) قال رسول اهلل (ص):صالة الرجل نور فی قلبه فمن شاء منكم فلينور قلبه(همان) نماز هر
كس ،نوری در دل اوست ،پس هر كس خواست ،قلبش را نورانی كند .».در اين روايت نماز
به «نور قلبی» تشبيه شده است .شايد اگر دقيقتر بنگريم در می يابيم «نور قلبی» اثر نماز
محسوب می شود .بنابراين اثر نماز ايجاد «نور» در قلب انسان است .اكنون اين پرسش مطرح
می گردد كه آيا انسان منور القلوب به سمت گناه می رود؟ كسی كه دلش به نور ايمان منور
گشته است دست به گناه اعم از فردی و اجتماعی می زند؟ البته بايد توجه داشت اين يك
«اقتضاء» است .يعنی اقتضاء نورانيت قلبی ،دوری از گناه است ،لكن نبايد هوای نفس و
وسوسه های شيطان را دست كم و ناديده گرفت بلكه اگر عنايت الهی نباشد چه بسا انسان
منور القلب نيز دچار خطا و گناه گردد .هر چند انسان منور القلب تحت عنايت و فيض ويژه
ی الهی قرار می گيرد و مدد و ياری خداوند برای وی بيشتر از سايرين است.
ج) عن ابی عبد اهلل(ع) قال :من احب ان يعلم اقبلت صالته ام لم تقبل ،فلينظر هل منعته
صالته عن الفحشاء و المنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه(.بحار ،ج  ،82ص )198كسی كه
دوست دارد بداند نمازش پذيرفته شده است يا نه؟ بايد ببيند آيا نمازش او را از زشتيها و
ناپاكی ها دور كرده است؟ پس به اندازه ای كه دور كرده باشد همانقدر از نمازش پذيرفته
شده است .».در اين روايت شريف امام صادق(ع) ميزان قبولی نماز را بسته به ميزان دوری
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انسان از منكرات و گناهان مطرح می كند و می فرمايد به عنوان يك شاخص هر چقدر از گناه
دوری می كنيد همان مقدار نماز شما مقبول درگاه احديت واقع شده است .اين روايت به
صراحت از تاثير نماز مقبول در دوری از گناه سخن می گويد و نماز بدون دوری از گناه و
منكرات را نماز مقبول نمی پندارد .بر اساس اين روايت مهمترين و اصلی ترين معيار نماز
مقبول ،دوری از فحشا و منكرات و گناهان است بنابراين مهمترين اثر نماز نيز اصالح فرد و
دوری او از ارتكاب گناه فردی و اجتماعی است.
.4آثار خانوادگی و اجتماعی نماز در آیات و روایات
نقش نماز در استحکام خانواده
خانواده يكی از نهادهای بسيار مهم و تأثيرگذار در اجتماع است .سالمت جامعه و استحكام
آن ،به استحكام و سالمت خانوادههايی وابسته است كه آن اجتماع را تشكيل میدهند .خانواده
مستحكم ،باعث رشد استعدادهای فراوان انسان و از طرف ديگر ،قوام و پايداری ارزشهای
اصيل انسانی در جامعه میشود.
چنين جامعهای در برابر مشكالت اخالقی ،مصونيت پيدا خواهد كرد .بنابراين ،اگر بخواهيم
جامعه سالمی داشته باشيم ،بايد خانواده پايداری داشته باشيم.
در اسالم« ،خانواده» يكی از آيات بزرگ خداست:
ل بَينَكُمْ مَوَدَّةً وَ َرحْمَةً إِنَّ فِی
وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَ َلقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُ ُنوا إِلَيهَا وَجَعَ َ
ذَلِكَ لَآيات لِقَوْم يتَفَكَّرُونَ( .روم)21 :
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و از نشانههای او اينكه از [نوع] خودتان ،همسرانی برای شما آفريد تا بدانها آرام گيريدو
ميانتان دوستی و رحمت نهاد .در اين [نعمت] برای مردمی كه میانديشند ،قطعاً نشانههايی
است.
از آنجا كه خانواده از آيات خداوند است ،هيچگاه از بين نمیرود ،ولی تضعيف و سست
میشود« .مهمترين عواملی كه باعث اختالفات خانوادگی [میشوند] و بنيان خانواده را سست
میكنند ،عبارتند از :انتخابهای نادرست با مالکهای دنيوی و حاكميت ندادن به ارزشهای
الهی و بیمهری ،نداشتن و ابراز نكردن عاطفه ،خودخواهی و تكبر ،رعايت نكردن حقوق
طرف مقابل ،نداشتن احساس مسئوليت ،ناسازگاری و بیصبری در ناماليمات ،گناه و
بیتقوايی و(.» ...محمود گلزاری« ،نقش نماز در استحكام خانواده» در :مجموعه مقاالت نماز
راهی به سوی كاميابی ،صص  109ـ ).113
با توجه به موارد ذكرشده ،تأثير نماز را در استحكام خانواده و از بين بردن مشكالت آن
بررسی میكنيم .خداوند در قرآن میفرمايد :وقتی از جهنمیها میپرسيم چرا جهنمی شديد،
میگويند« :قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ...؛ میگويند ما از نمازگزاران نبوديم( .»...مدثر)42 :
ل ثَناء قُرَّةَ عَينی فِی الصَّالةِ؛ خداوند ،نور چشم مرا نماز قرار داده
پيامبر میفرمايد« :جَعَلَ اهللُ جَ َّ
است» (.ميزان الحكمة ،ج ،6ص).273
پس نماز باعث رشد شخصيت انسان میشود چون باعث دوری از انحرافات ،بزهكاری و...
میشود)؛ چنانكه در قرآن آمده است« :إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».
همچنين درباره بیصبری انسان در ناماليمات و سختیها در قرآن آمده است:
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إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا َوإِذَا مَسَّهُ الْخَيرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ( .معارج 19 :ـ
)23
به راستی كه انسان سخت آزمند [و بیتاب] خلق شده است .چون صدمهای به او رسد ،عجز
و البه كند و چون خيری به او رسد ،بخل ورزد؛ غير از نمازگزاران؛ همان كسانی كه بر
نمازشان پايداری میكنند.
بنابر آيات فوق میتوان گفت نماز ،انسان را در مقابل ناماليمات ،مقاوم بار میآورد.
بنابراين ،انسان ،به وسيله نماز میتواند از جنبههای مختلف ،بنيان خانواده را تقويت ،و از
مشكالت زندگی جلوگيری كند .در ادامه به بررسی نقش نماز در تقويت بنيان خانواده
میپردازيم.

انسجام و همدلی در خانواده
يكی از عواملی كه خانواده را پايدار میسازد و حيات آن را استمرار میبخشد ،وجود انسجام
در خانواده است .هر اندازه همسويی در آن بيشتر باشد و همدلی در آن قوّت گيرد ،خانواده
منسجمتر خواهد بود .برای تحقق انسجام ،خوب است نماز به جماعت برگزار شود .نماز
جماعت ،فاصلهها را در خانواده از بين میبرد و همه افراد را در كنار يكديگر قرار میدهد.
پدر و مادر و فرزندان همه با هم رو به قبله نماز میخوانند .بعد از نماز نيز دستان يكديگر را
میفشارند و همه برای قبولی نماز يكديگر دعا میكنند .اين اعمال باعث انسجام معنوی در
خانواده و انسجام معنوی ،باعث دوام و بقای آن میشود .در نتيجه ،زوجين طالق را
مبغوضترين حاللها میدانند و برای اندک اختالفی از هم جدا نمیشوند(.محسن ايمانی،
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«آثار و پیآمدهای ارزشمند نماز در خانواده» ،در :مجموعه مقاالت نماز و خانواده ،شانزدهمين
اجالس سراسری نماز ،صص  123ـ ( 125خالصه شده)).
حتی اگر نماز به جماعت هم برپا نشود ،پايبندی اعضای خانواده به نماز و لوازم آن ،موجب
انسجام و همدلی بين اعضا خواهد شد.
كم شدن گناه و بسته شدن راههای حرام
اگر نماز در خانواده ،هميشگی و نهادينه باشد ،فحشا و منكر امكان رشد نمیيابد؛ چه اينكه
قرآن میفرمايد« :إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( ».عنكبوت )45 :اگر فردی از اعضای
خانواده گناهی مرتكب شود ،هم از طريق قدرت بازدارنده نماز و هم از طريق قدرت اتحاد و
همدلی در خانواده ،آن گناه از بين میرود.
 .1از سوی ديگر ،خانوادههای مقيد به نماز به دليل پايبندی به اقامه نماز ،همواره سعی
میكنند از ارتباطات ناسالم و گفتوگوهای نابهجا خودداری كنند .برای نمونه ،چون
میدانند نماز كسی كه غيبت مسلمانی را كرده است يا با مسلمانان بدرفتاری كند(،
ميزان الحكمة ،ج ،6ص ).298قبول نمیشود .میكوشند از غيبت ،قهر و دشمنی...
بپرهيزند.
تأمين بهداشت روانی خانواده
امروزه بسياری از روانشناسان دريافتهاند كه دعا و نماز و ايمان استوار ،اضطراب و افسردگی
و نگرانی را كه زمينهساز بسياری از بيماریهاست ،برطرف میسازد .خداوند میفرمايد ...« :أَلَا
ن
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ...؛ آگاه باش كه دلها با ياد خدا آرامش میگيرد( ».رعد )28 :و «وَ مَ ْ
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أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی َفإِنَّ لَهُ مَعِيشَةًَ ضَنكًا؛ و هر كسی از ياد من روی بگرداند ،پس او زندگی
سختی خواهد داشت»( .طه)124 :
در قرآن ،بارها بين ايمان به خداوند و آرامش روح و روان پيوند برقرار شده و مسلّم است
كسی كه از آرامش روحی بهرهمند باشد ،از بزرگترين نعمتهای الهی برخوردار است .نماز
از جمله اموری است كه موجب آرامش روحی میشود؛ «چراكه توجه و خشوع كه از شرايط
مهم نماز است ،وسيلهای برای پژوهش و تمرين حضور ذهن میباشد و آرامش باعث رهايی
از اضطرابها و موجب سالمت روان است» (.نسرين خياطی« ،بررسی اثربخشی نماز در
ارتقای بهداشت خانواده» ،در :مجموعه مقاالت نماز در سيمای خانواده ،ص).95
همچنين تحقيقات متعدد روانشناسان(همان ،ص ).97نشان میدهد كه حالت روانی انسان ،با
بازگو كردن مشكالت در حضور يك دوست صميمی يا روانشناس ،رو به بهبود میرود.
بنابراين ،اگر انسان مشكالت خود را با خدا بازگو كند و پس از نماز به مناجات با پروردگار
بپردازد و از درگاه او طلب ياری كند ،حالت روانی او بسيار بهبود میيابد.
پس يكی از راههايی كه بشر میتواند به كمك آن ،از ابتال به بيماریهای روانی جلوگيری كند،
نماز و نيايش است و از آنجا كه سالمت روانی بر جسم انسان تأثير مثبت میگذارد ،نماز
باعث سالمت جسمانی نيز میشود .وقتی اعضای خانواده در هر دو بُعد جسم و روان از
سالمت برخوردار باشند ،فضای خانواده نيز سالم خواهد بود؛ زيرا نيازهای اساسی روانی
همچون نياز به امنيت و محبت و نياز تعلق به جمع تأمين میگردد و در پرتو آنها فضای
خانواده از سالمت و امنيت عاطفی برخوردار میشود .برآورده شدن اين نيازها موجب سالمتی
جسم انسانها میگردد و نماز و عبادت ،مهمترين منشأ تأمين اين نيازها خواهد بود(.آثار و
پیآمدهای ارزشمند نماز در خانواده» ،ص).127
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تضمين سالمت اقتصادی خانواده
كسی كه نماز میخواند ،مراقب است مال حرام به خانه نياورد .در نتيجه ،اعضای چنين
خانوادهای در سايه يك اقتصاد حالل و سالم و پاكيزه ،از عوارض و مشكالت مال حرام در
زندگی خويش مصون میمانند و با رضايت و قناعت ،زندگی را سپری میكنند و راه
زيادهخواهی و طمع را به روی خود میبندند.
رسيدن به تعالی و سعادت
از نظر اسالم تنها عامل تعالی و سعادت انسان ،توجه قلبی و درونی به خداست .همه رذايل
اخالقی و مشكالت خانوادگی ،ناشی از غفلت از ياد خدا و پرداختن به مسائل دنيوی است.
يكی از راههای ذكر و ياد خداوند ،خواندن نماز است .نماز باعث سعادت و تعالی انسان
میشود و زمينه را برای رستگاری و دور شدن از مشكالت و كشمكشهای زندگی فراهم
صلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.»...
میسازد .خداوند در قرآن در اين زمينه میفرمايد« :الَّذِينَ هُمْ فِی َ
(مؤمنون 1 :و )2
«فارابی ،هدف مطلوب از زندگی انسان را دست يافتن به سعادت دانسته و معتقد است اين امر
در مدينه فاضله و در اثر زندگی در آن محقق میگردد .او سعادت را در گرو بندگی خدا ...و
رهبر مدينه فاضله را نبی يا فيلسوف میداند كه هر دو با عقل فعال (جبرئيل) در تماس
هستند .نبی با قوه متخيله خود و فيلسوف با عقل خويش با وی در تماس میباشند؛ اما آنچه
آدمی را به سرمنزل مقصود سعادت میرساند ،اطاعت از رهبر مدينه ،عبادت و اطاعت از
خداوند است و اگر انسانها چنين كردند ،به تعالی میرسند و مدينه آنان نيز مدينه فاضله
خواهد بود و در غير اين صورت ،آنان به سعادت و تعالی دست نخواهند يافت» (.همان).
179

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

حال سؤال اين است كه چگونه نماز باعث سعادت انسان میشود؟ اگر انسان به فضيلت و
ثواب نماز و عبادت خدا آگاهی داشته باشد و بر شهوات و خواهشهای نفسانی خويش غلبه
كند ،به سعادت دست خواهد يافت« .همچنين وقتی انسان در طول نماز همواره با خداوند راز
و نياز میكند و سخن میگويد ،در واقع ،بخش بيشتر عمر خود را با خداوند سپری كرده و به
ذكر او مشغول بوده است .پس اگر همه اعضای خانواده اين مراحل را طی كرده باشند،
میتوان گفت آن خانواده اعتال يافته [است] و متعالی شده است»(.همان ،ص).128
مروج دین و اخالق فرزندان
والدين در انجام عبادت ،نقش الگو را برای فرزندان خود دارند .وقتی پدر و مادر ،خدا را
عبادت كنند ،فرزندان نيز از آنها الهام میگيرند و اغلب در همان راه قدم میگذارند .تحقيقات
نشان داده است در خانوادههايی كه والدين نماز میگزارند ،فرزندان آنها بيشتر به عبادت و
نماز روی میآورند و در خانوادههايی كه كمتر نماز میخوانند ،فرزندان نيز نسبت به نماز
كاهلند.
فرزندان همواره در حال همانندسازی از رفتار والدين خود هستند .بنابراين ،والدين برای اينكه
الگوی شايسته باشند ،بايد:
 .1خود عامل به نماز باشند .عامل بودن والدين به نماز ،روش غيرمستقيم آموزش نماز به
فرزندان است .وقتی پدر و مادر ،خود ،نماز نمیخوانند يا امور مادی را بر نماز ترجيح
میدهند و نماز را در اول وقت نمیخوانند ،نمیتوانند الگوی مناسب برای فرزندان باشند.
 .2معارف و احكام نماز را با برنامهريزی درست و بدون سختگيری به فرزندان آموزش
دهند.
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 .3فطرت دينی را در فرزندان بيدار سازند و آنان را متوجه خدا كنند( .با زبان ساده و درخور
فهم كودک)
 .4به روحيات و احساسات فرزندان توجه كنند؛ زيرا احساسات و روحيات فرزندان ،متفاوت
است .والدين در آموزش نماز بايد به اين امر توجه كنند تا نظر مثبتی نسبت به نماز در آنان
ايجاد شود.
 .5نماز را در زمان و مكان مناسب آموزش دهند و مانع بازی و تفريح فرزندان نشوند.
 .6سعه صدر داشته باشند و با صبر و حوصله ،فرزند خود را در نماز خواندن ياری كنند(.
حسين بافكار« ،شيوههای آموزش و جذب فرزندان به نماز با تأكيد بر نقش الگويی» ،در:
مجموعه مقاالت نماز و سيمای خانواده ،صص  136ـ ( ،152خالصه شده)).
میتوان گفت نماز از مهمترين و مؤثرترين ابزارهای بازدارنده انسان از مشكالت دنيوی و
اخروی است .بنابراين ،الزم است والدين كه اصلیترين الگوهای عملی فرزندان هستند ،از
نماز برای مقابله با سردرگمیها و انحرافات خود و فرزندان بهره گيرند؛ زيرا فرزندان،
مهمترين امانتهای الهی هستند كه به پدر و مادر سپرده شدهاند .اگر به راه راست بروند ،به
سعادت و نيكبختی میرسند و اگر به شر روی آورند ،هالک میشوند و پدر و مادر نيز در
سرنوشت آنان سهيم خواهند بود .بنابراين ،پدر و مادر برای اينكه بتوانند نقش الگويی خود را
در آموزش نماز به صورت شايسته انجام دهند ،الزم است هم عامل به نماز باشند و هم دانش
و منش تربيتی الزم برای آموزش و استفاده از آن را در عمل داشته باشند تا زمينه شكوفايی
فطرت دينی فرزندان فراهم شود و به نماز روی آورند.
نماز و برپا داشتن آن در فضای خانه ،خانواده را در بسط و توسعه فرهنگ دينی كمك میكند.
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نمازگزار بايد با احكام نماز آشنايی كامل داشته باشد تا بتواند اين فريضه را به درستی انجام
دهد .فرزندان برای افزايش اطالعات خود در مورد نماز ،از والدين سؤال میپرسند و والدين
هم بايد بر رفتار عبادی فرزندان نظارت كنند تا آنان را در اقامه بهتر نماز ياری كنند .والدين
ضمن تشويق فرزندان ،گاه خطاهای آنان را نيز تذكر میدهند و به فرزند برای شناخت بيشتر
نماز كمك میكنند .به اين ترتيب ،فضای بحث و گفتوگو درباره نماز و نيز ديگر مسائل
دينی فراهم میشود .اگر والدين پاسخهای مناسبی به فرزندان خود بدهند ،فرهنگ نماز
خواندن گسترش میيابد و بر ميزان دانش و درک دينی فرزندان افزوده میشود .در برخی
موارد ،والدين اطالعات كافی برای پاسخ به سؤاالت فرزندان ندارند كه در اين صورت ،بايد با
افزايش ميزان مطالعه ،فرهنگ دينی را در خانواده گسترش دهند(.آثار و پیآمدهای ارزشمند
نماز ،صص  128و ).129
نقش نماز در حل مشکالت اجتماعی
نماز عالوه بر آثار فردی ،دارای آثار اجتماعی است كه گاهی بيش از ابعاد فردی آن است.
برای نمونه ،اجتماعی كه در آن افراد نماز میخوانند ،كمتر در معرض انحراف قرار میگيرد؛
چراكه نماز باعث كنترل درونی نمازگزار میشود و در نتيجه ،افراد به حقوق هم احترام
میگذارند .به اين ترتيب ،امنيت و نظم اجتماعی در جامعه برقرار میشود كه خود باعث
كاهش ناهنجاریهای اجتماعی میگردد .همچنين احساس مسئوليت افراد در مقابل يكديگر و
پاسخ به موقع به ارباب رجوع ،ارتباط عاطفی و صميمی را به دنبال خواهد داشت و با تحقق
اين نوع برخورد در محيطهای كاری و زندگی ،جامعه از امنيت نسبی برخوردار میگردد .در
نتيجه ،اعتماد همگان به يكديگر جلب میشود كه اين امر موجب افزايش مشاركت و همكاری
خواهد شد .با ذكر اين مقدمه ،تأثير نماز را در حل مشكالت اجتماعی بررسی میكنيم.
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.1كم شدن آثار جرم و جنایت (مفاسد اجتماعی)
وقتی انسان در نماز قصد قربت میكند و تكبيرة االحرام میگويد ،به خداوند نزديك میشود
و اين نزديكی به خدا مانع نزديكی انسان به شيطان میشود .علی(ع) میفرمايد« :الصالة حصن
من سطوات الشيطان؛ نماز پناهگاهی در برابر وسوسههای شيطان است» (الصالة فی الكتاب و
السنة ،ص)112
نماز ،ذكر خداوند است و در واقع ،زنگ خطری است كه انسان را از غفلت بيرون میآورد.
«الّذينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُونَ؛ آنان كسانی هستند كه از نمازشان غافلند»( .ماعون 4 :و )5
به همين دليل ،مانع ارتكاب گناه و افتادن در منجالب فساد میشود.
كسی كه تنها از خداوند كمك میخواهد و در نماز خود میگويد «اياک نستعين» ،بندگان خدا
را با غيبت و تهمت و بدزبانی آزار نمیدهد و برای رسيدن به مقام ،به ارزشها پشت پا
نمیزند ،بلكه سعادت و خوشبختی را در تقرب به خدا و خدمت به خلق خدا میداند.
چنين فردی با گفتن «حی علی الخير العمل» ضمن اينكه نماز را باالترين عمل میداند ،عبادت
را فقط در ركوع و سجود نمیبيند ،بلكه عبادت را كار خير ،عمل صالح و كمك به همنوعان
هم میشمارد .خداوند در قرآن میفرمايد« :يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَ ُعوا وَاسْجُدُوا وَا ْعبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای كسانی كه ايمان آورهايد ،ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان
را بپرستيد و كار خوب انجام دهيد تا رستگار شويد»( .حج)77 :
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نمازگزار واقعی تمام شدن نماز را وداع با خداوند نمیداند ،بلكه هميشه او را ناظر و حاضر بر
اعمال خود میبيند .پس سعی میكند برای خشنودی خداوند ،در اجتماع و در برخورد با
ديگران ،بهترين اعمال را انجام دهد .با توجه به اينكه طبق آمار بيشتر مجرمها بینمازند.
امامخمينی رحمه اهلل درباره اثر بازدارندگی و اصالحی نماز میفرمايد:
شما پروندههايی كه در دادگستریها و دادگاههاست برويد و ببينيد آيا از نمازخوانها پرونده
هست؟ هرچه پرونده پيدا كنيد ،پرونده بینمازهاست .كسانی كه به مراكز فساد كشيده شدهاند،
بینمازها هستند .نمازخوانها در مساجدند و میآيند برای خدمت و...؛ يعنی نماز به خودی
خود ،مانع اخالقی و وجدانی برای فرد به وجود میآورد و مانع میشود كه انسان سراغ فساد
برود.
همچنين امام رحمه اهلل در جای ديگر میفرمايد« :نماز يك كارخانه انسانسازی است» .اين
جمله نشاندهنده كاركردهای اصالحی و هدايتی نماز در اصالح جامعه است.
 .2نماز مانع سردرگمیهای اجتماعی
جامعه از مجموعه نهادها يا نظامهای مختلف مثل ورزش ،خانواده ،اقتصاد و سياست تشكيل
میشود .در جامعه مذهبی ،نهاد دين در رأس نهادها قرار دارد و جهتدهنده ديگر نهادهاست.
يعنی وقتی جامعه دينی شد ،اقتصاد ،سياست ،ورزش و خانواده ،دينی خواهد شد.
فرد نمازگزاری هم كه در آن جامعه زندگی میكند ،دارای اخالق و تربيت دينی خواهد شد.
در واقع ،دين باعث میشود همه با گفتن ال اله الّااهلل زير پرچم «توحيد» جمع شوند و اهداف
يكسانی را دنبال كنند كه اين ،مانع سردرگمی اجتم .نماز باعث كنترل درونی افراد
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وقتی افراد جامعه به صورت غيررسمی ،هنجار (قواعد اجتماعی) را رعايت كنند ،نياز كمتری
به كنترل رسمی (پليسی) خواهد بود .اين امر باعث پايين آمدن هزينههای اقتصادی میشود در
نهايت ،به رشد اقتصادی میانجامد.
بنابراين ،يكی ديگر از آثار اجتماعی نماز ،كنترل درونی نمازگزار است« .اسالم میگويد جايی
كه در آن نماز میخوانی ،آبی كه با آن وضو میگيری ،لباسی كه نماز میخوانی و ...بايد مباح
باشد؛ يعنی حرام نباشد .اگر يك نخ غصبی هم در لباس تو باشد ،اين عبادت پذيرفته نيست.
اينجاست كه عبادت با حقوق توأم میشود؛ يعنی خداوند میگويد :من پرستشی را كه در آن
حقوق اجتماعی ،محترم نباشد ،قبول ندارم .لذا يك نمازگزار وقتی میخواهد نماز بخواند ،اول
فكر میكند اين خانهای كه من در آن هستم ،فرش زير پا ،لباس و ...را چگونه تهيه كردهام(.»...
طهارت روح (نماز و عبادت در آثار شهيد مطهری ،صص ) 83
بنابراين ،نمازگزار همواره حقوق ديگران را محترم میشمارد و به قوانين احترام میگذارد .در
نتيجه ،در پرتو نماز ،امنيت و نظم اجتماعی در جامعه برقرار میشود ،ناهنجاریها و جرايم
بسيار كاهش میيابد و نياز به كنترل پليس نيز كمتر خواهد بود.
 .3نماز موجب حمایتهای اجتماعی نمازگزاران از یکدیگر
نماز باعث گسترش حمايتهای اجتماعی نمازگزاران از يكديگر میشود .اين حمايتها فقط
به بعد مادی مانند كمك به نيازمندان و فقرا خالصه نمیشود ،بلكه ابعاد مختلف عاطفی،
معرفتی و منزلتی دارد .هرچه اين ابعاد گسترش يابد ،ميزان استثمار و بهرهكشی و نااميدی و
خودكشی ،يعنی محروميتهای اجتماعی در جامعه كمتر میشود .اين نوع حمايتهای
اجتماعی ،باعث میشود افراد نيازمند فرصتی دوباره بوده و از استعدادهای خاص و منحصر به
185

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

فرد خود استفاده كنند و چه بسا در آينده بتوانند خود با عمل خير ،از ديگران حمايت
كنند(.همان ،صص  164و ( .165خالصه شده)) در واقع ،دين اسالم با اهميت دادن به
حمايتهای اجتماعی سعی دارد آن را به صورت يك وظيفه و عادت اجتماعی درآورد.
 ..5ایجاد روحيه اميد و نشاط در افراد جامعه
الف) میتوان گفت يكی از عوامل مهم نااميدی و بینشاطی حرص و بیصبری است كه بر
اساس آيات قرآن راه درمان آن نماز است.
«إِنّ اْإلِنْسانَ خُ ِلقَ هَلُوعًا ،إِذا مَسّهُ الشّرّ جَزُوعًا ،وَ إِذا مَسّ ُه الْخَيْرُ مَنُوعًا ،إِالّ الْمُصَلِّينَ( ».معارج:
 19ـ )22
انسان وقتی در مقابل خداوند به نماز میايستد از تمامی اشتغاالت و مشكالت دنيا روی
میگرداند و تمام حواس خود را متوجه خداوند میكند در نتيجه حالتی از آرامسازی كامل و
آرامش و نشاط در انسان ايجاد میگردد .آقای قرائتی در اين باره میگويد« :آنچه موجب
نشاط روح در عبادت میشود و عابد از پرستش خود لذت میبرد ،عشق به اهلل و شوق
گفتوگوی با اوست» (.راز نماز ،ص ).18
عبادتهای بیحال و از روی كسالت و سستی نشانه نداشتن شور و شوق نيايش با پروردگار
است .چنان كه در دعا میخوانيم« :و اجعل نشاطی فی عبادتك؛ خداوندا نشاط مرا در عبادت
خود قرار بده» (.دعای هفتم از مناجات خمسه عشره).
آنان كه از عبادت لذت نمیبرند مانند بيماری هستند كه از غذای لذيذ لذت نمیبرد .اگر نماز
همراه با شوق و نشاط باشد ديگر نيازی به تبليغ و تشويق نيست ،بلكه انگيزه درونی انسان را
به عبادت وامیدارد و از عبادت و خواندن نماز به وجد و نشاط آمده و به آرامش میرسد؛ به
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طوری كه قرآن میفرمايد« :أَال بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ؛ همانا با ياد و ذكر خداوند دلها آرام
میگيرد»(.رعد .)28 :بنابراين ذكر و ياد خدا باعث آرامش و در نتيجه اميد و نشاط در انسان
میشود.
ب) يكی ديگر از عوامل نااميدی و بینشاطی ،وجود گناهان است .گاهی انسان به دليل
ارتكاب به خطا و گناه همواره خودش را سرزنش كرده و دچار عذاب وجدان میشود ،در
واقع احساس يأس و نااميدی میكند ،كه در اين گونه موارد نماز بهترين درمان است ،زيرا
نمازها خصلتی هستند كه بدیها را میشويند و گناهان را میزدايند به طوری كه قرآن
میفرمايد« :وَ أَقِمِ الصّالةَ ...إِنّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السّيِّئاتِ...؛ در حقيقت به وسيله نماز شخص
از خدا به خدا پناه میبرد و به لطف و رحمت او اميد میبندد»( .هود.)114 :
همچنين مفسران ذيل اين آيه گفتهاند ،چون اين آيه از بين رفتن سيئات را به وسيله حسنات
مژده داده ،پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله آن را اميد بخشترين آيه قرآن معرفی كردهاند،
بنابراين میتوان گفت در نماز چون انسان به يك قدرت مافوق نزديك شده و تحت حمايت
او قرار گرفته ،همين باعث كاهش يأس و نااميدی و تقويت اعتماد به نفس و اميدواری در
زندگی میگردد( .تفسير نمونه ،ج  ،9ص ).270
 .6نماز باعث از بين رفتن امتيازات كاذب بين افراد
«نماز همه فاصلهها و امتيازات كاذب بين افراد را از بين برده و همگان را در رديف موجود
مكلف در مقابل همنوعان و جهان هستی قرار میدهد (».اصالنی ،پيامدهای فردی و اجتماعی
نماز (مجموعه مقاالت) ،ص  ).164يعنی در نماز ثروت و دارايی و قدرت ،عامل جلب و
جذب افراد نيست و همه دارای شأن و مقامی يكسان هستند و به عبارت ديگر امتيازات پوچ
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و اعتباری در ميان نمازگزاران جايی ندارد (.إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّهِ أَتْقاكُمْ ).اين امر باعث میشود
«افراد در روابط اجتماعی به هم بيشتر اعتماد كنند و دوستی بين آنان گسترش يافته و
دشمنیها كاهش يابد ،در نتيجه زمينه برای پيدايش و گسترش ،احزاب و گروههای ضد دينی
از بين رفته و همين امر باعث توسعه اجتماعی میشود( ».نماز و جامعهشناسی ،ص ).155
 .7عامل وحدت و یکپارچگی
«نماز بهترين راه برای ايجاد وحدت و اتحاد بين مسلمانان به شمار میآيد ،در نماز ذكرها،
آداب و قبله مشترک خود باعث بسياری از نزديكیها و اتحاد مسلمين میشود . (».پيامدهای
فردی و اجتماعی نماز (مجموعه مقاالت) ،ص  ).163حركت جمعی افراد به سوی مساجد و
شركت در نمازهای جمعه و جماعت و كنارگزاردن هر گونه امتيازات ،قرار گرفتن سياه،
سفيد ،فقير ،غنی و ...در يك صف و دل به خدا سپردن و رو به يك قبله مشترک نمازخواندن
مؤثرترين راه وفاق و اتحاد بين افراد جامعه اسالمی است .قرآن در اين باره میفرمايد« :يا أَيّهَا
الّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَافّ ًة وَ ال تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشّيْطانِ...؛ ای كسانی كه ايمان آوردهايد
به اطاعت [خدا] در آييد (»...بقره«).208 :خداوند در اين آيه همه افراد با ايمان را به صلح و
سالم و تسليم بودن در برابر خدا دعوت میكند ،چرا كه ايمان به خدا و تسليم در برابر او،
نقطه وحدت جامعه انسانيت و رمز ارتباط اقوام و ملتهاست و نمونه عينی آن را میتوان در
مراسم حج و نمازهای جمعه و جماعت مشاهده كرد» (.تفسير نمونه ،ج  ،2ص ).82
ج) نماز و آرامش بيشتر در عرصه اجتماع :يكی از مواردی كه موجب بروز ناهنجاریهايی در
عرصه حيات اجتماعی و اقتصادی میشود عدم وجود آرامش و رفتارهای مبتنی بر عصبانيت
و استرسهای محيطی است .بسياری از كسانی كه در زندانها به دليل وارد آوردن ضرب و
جرح به سايرين به سر میبرند؛ اغلب اظهار میدارند كه يك لحظه عصبانی شدند و اختيار
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خود را از دست دادند .مؤمن با نماز خود با برونريزی هيجانی خود و با تخليه ناپاكیها و
افكار منفی ،گامی به سوی پااليش روانی خود برمیدارد و پااليش روانی يك نتيجه مشخص
دارد و آن سالمت روحی و روانی فرد است .خداوند متعال حكيم است و حكيم كارهای خود
را از روی حكمت و تدبير انجام میدهد و در تشريع نماز هم رازهايی است كه به تمام آنها
نمیتوان پی برد ،ولی با توجه به روايات و قرآن كريم میتوان به بعضی از آنها رسيد.
مهمترين رازهای عبادی همان طهارت ضمير است كه انسان جانش را از هر چه غير خداست،
پاک میكند (.جوادی آملی ،1381 ،ص ).31كسی كه دلش با ياد خدا مطمئن و محكم است،
آرامش روحی و روانی دارد و هيچ هراسی از غيرخدا ندراد و اميدوار و آرام است؛ چون
متكی به قدرت و عظمت الهی است و انوار الهی در درونش رسوخ كرده و ياد خدا عامل
آرامش او شده است .بنابراين ديگر مفاسدی همانند گرانفروشی ،كمفروشی ،رشوه ،ظلم و
ستم و ...در درونش جايی ندارد .قرآن كريم درباره يكی از اسرار نماز میفرمايد« :همانا انسان
حريص آفريده شده است؛ وقتی شری به او برسد ،فرياد میكشد و جزع میكند و هر گاه خير
و نعمتی به او برسد؛ بخل میورزد ،مگر نمازگزاران كه اينان ،افرادی هستند كه بر نماز خويش
مداومت میكنند و به آن اهميت میدهند» (.معارج ).22 :جوادی آملی میفرمايد« :اينها
طبيعت را كوبيدهاند و فطرت را احياء كردهاند و خاصيت نماز احيای فطرت است» (.جوادی
آملی ،1381 ،ص ).41
نقش نماز در حل مشکالت فرهنگی و اقتصادی
نقش نماز در حل مشکالت فرهنگی
پيش از پرداختن به آثار فرهنگی نماز ،برای روشن شدن مطلب بايد ابتدا «فرهنگ» را تعريف
كنيم« .فرهنگ» در لغت به معنای ادب ،تربيت ،پرورش ،عقل و خرد ،فضل ،بزرگی ،علم،
189

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

دانش و هنر است(.علیاكبر دهخدا ،لغتنامه ،ذيل كلمه فرهنگ«).فرهنگ» در اصطالح« ،شامل
دانش ،دين ،هنر ،قانون ،اخالقيات ،آداب و رسوم و هرگونه توانايی و عادتی میشود كه آدمی
همچون عضوی از جامعه به دست میآورد و در قبال آن تعهداتی را بر عهده دارد (».مژگان
حقپناه« ،توسعه فرهنگی در جامعه ايرانی» ،ص ).1با توجه به تعاريف يادشده میتوان گفت
يكی از راهها و شايد بهترين راه تمايز دو جامعه ،فرهنگ آن جوامع است كه از مجموعه
فرهنگی مانند عبادت ،ازدواج و خانواده تشكيل شده است .عاملی كه تفاوت فرهنگی را ايجاد
میكند ،همين اجزاست .اگر اين هنجارها از جانب قدرتی برتر يعنی خداوند وضع شود ،ثبات
و دوام بيشتری دارد و دايمی خواهد بود .از جمله اين هنجارها ،عبادت و نماز است كه دوام
و ثبات اين هنجارها قدرت بيشتری به فرهنگ جامعه میبخشد؛ يعنی در سابقه فرهنگی بين
جوامع ،جوامع دارنده فرهنگ مذهبی ،قدرت بيشتری دارند ،مانند جوامع اسالمی صدر اسالم
يا جامعه ايران امروزی.
با اين مقدمه ،میخواهيم بدانيم نماز چه تأثيری بر فرهنگ دارد و در حل مشكالت فرهنگی
چه كمكی میتواند به ما كند .از آثار فرهنگی نماز ،میتوان به جلوگيری از فقر فرهنگی و
تهاجم فرهنگی اشاره كرد كه در ادامه ،هر كدام را توضيح میدهيم.

الف) نماز ،مانع فقر فرهنگی
يكی از مشكالت فرهنگی جوامع« ،فقر فرهنگی» است .منظور از فقر فرهنگی ،تهیدستی مردم
در مسائل فرهنگی است؛ مانند ناآشنايی با مسائل دينی كه عنصر مهم فرهنگ است .از نظر
امير مؤمنان ،علی عليه السالم « ،فقر فرهنگی» ،سختترين و بدترين نوع فقر است؛( اكبر
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غاربی كلخوران ،درآمدی بر توسعه فرهنگی از ديدگاه قرآن و سنت ،ص ).138چنان كه
فرمود« :هيچ فقری مانند نادانی نيست» (.غرر الحكم ،ج ،1ص ، 82ح).308
فقر فرهنگی و ناآشنايی با مسائل دينی باعث آسيبپذيری فرهنگی و دينی میشود .عواملی كه
باعث ايجاد فقر فرهنگی و در نتيجه ،آسيبپذيری فرهنگی میشوند ،عبارتند از :ضعف
اقتصادی (،نك :روم ).10 :فراموشی خدا (،نك :روم ).33 :ظاهرسازی و ريا (،نك :ماعون 4 :ـ
 ).6دينگريزی (،نك :فاطر ).5 :خودبزرگبينی(نك :نساء ).97 :و بیتوجهی به آيات
قرآن(نك :نحل).95 :حال ببينيم نماز جماعت چگونه مانع فقر فرهنگی میشود.
اسالم ،دين مردم و دين جمع و جماعت است .مبنای پيروزی نيز در جمع و همراهی با
جماعت است« :يداهلل مع الجماعة (».كنز العمّال ،ج ،7ص ).558با هم بودن مسلمانان و به فكر
هم بودن ،آنان را به يكديگر پيوند میدهد تا با مسائل همديگر آشنا شوند ،به طوری كه هر
يك از آنان ،مسائل و مشكالت ديگران را مشكل خود بداند و درصدد حل آن برآيد .همچنين
در نماز جماعت ،چون امام جماعت بايد از نظر علم و آگاهی و عمل و تقوا و عدالت ،برتر از
ديگران باشد ،نماز گزاران عالوه بر برخورداری از آثار معنوی نماز جماعت ،از علم و آگاهی
امام جماعت نيز میتوانند بهره ببرند (.محمد اسماعيل نوری ،نماز جماعت و بركات آن،
ص).11
پرسش و پاسخ در ميان دو نماز ،مشورت افراد با امام جماعت و سخنرانی امام جماعت به
مناسبتهای مختلف (به ويژه اگر علمش به روز باشد) باعث میشود اطالعات دينی افراد
افزايش يابد .عالوه بر اين ،افراد با حضور در مساجد و ديدار با يكديگر ،از طريق تبادل
اطالعات بر علم و آگاهی خود میافزايند .بنابراين ،نماز جماعت میتواند عامل مهمی برای از
بين بردن فقر فرهنگی باشد.
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ب) نماز ،مانع تهاجم فرهنگی
جامعه اسالمی مبتنی بر آموزههای تربيت دينی ـ مذهبی است و افراد تربيتيافته در اين
جامعه ،با دستورهای الهی پرورش میيابند .ازاينرو ،تحت تأثير فرهنگ غيرمذهبی قرار
نمیگيرند يا كمتر آسيب میبينند .به عبارت ديگر ،اعتقادات ،باورها و ارزشهای آنان همچون
سدی در برابر فرهنگ بيگانه و تهاجم فرهنگی قرار میگيرد .البته اگر فرهنگ ثابت و پايدار
نداشته باشند ،هر لحظه در معرض لغزش و تهاجم فرهنگی خواهند بود .حال میخواهيم
بدانيم چگونه نماز مانع تهاجم فرهنگی میشود .در جواب میتوان گفت:
 .1نمازگزار با گفتن «اهلل اكبر» ،خداوند را باالترين قدرتها میداند و هر قدرت غيرخدايی را
طرد میكند .بنابراين ،ديگر قدرتهای فرهنگی و نظامی و امواج ماهواره و اينترنت ،نمیتوانند
به مذهب او ضربه بزنند.
 .2با گفتن «اشهد ان ال اله اال اهلل» در اذان و اقامه ،تمام «الههای» دروغين همچون شيطان و نيز
مظاهر شيطانی محل فرهنگ و عقايد بيگانگان ،نفی میشوند.
 .3با گفتن «غير المغضوب» از خداوند میخواهيم ما را به راه راست هدايت كند ،نه راه
گمراهان كه اين به معنای رد فرهنگهای بيگانه است.
 .4خواندن نماز و توكل به خداوند ،به عمل انسان نمازگزار ،جهت میدهد .در آن صورت
میتوانيم به تعبير قرآن ،بين اعمال صالح مردم و حوادث روزگار ،از جمله بارش باران بر اثر
نماز فرد نمازگزار (نماز استسقاء) رابطه مستقيمی بيابيم .به بيان ديگر ،انسان با خواندن نماز
واقعی و انجام اعمال صالح ،آنقدر به خداوند نزديك میشود كه خداوند به دليل عمل صالح
فرد ،حاجتهای بزرگ مانند بارش باران را مستجاب میكند.
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نماز ،تقويت باورهای دينی و مذهبی ،ناهنجاریها و فرهنگ بيگانه را رد میكند.
 .5نماز نشاندهنده فرهنگ و سبك زندگی خواهد بود و باعث میشود زير بار زور نرويم،
چاپلوسی نكنيم ،خيرخواه ديگران باشيم ،خدا را ستايش ،و با قدرتهای غيرخدايی مبارزه
كنيم و تحت تأثير فرهنگ بيگانه قرار نگيريم.
 .6نمازگزار با گفتن «اهدنا الصراط المستقيم» برای خود همنوعانش هدايت را طلب میكند.
در واقع با دعای خود به ديگران احسان میكند كه اين نشاندهنده حس نوعدوستی و
دگرخواهی و دعا برای ديگران است .لذا با تكرار اين دعا در نماز روزانه فرهنگ «ايثار و
انفاق» در انسان تثبيت و پرورش میيابد.
 .2نقش نماز در حل مشکالت اقتصادی
نماز مهمترين عبادتی است كه مستلزم پاكيزگی و اجتناب از بسياری محرمات میباشد و
چنانچه نمازگزار حق نماز را ادا كند و شرايط و لوازم آن را رعايت كند،از او انسانی پاكيزه،
منظم ،پايبند به اصول اخالقی ،گريزان از مفاسد اجتماعی و اقتصادی آماده برای همكاری و
همراهی با ديگر افراد جامعه ساخته خواهد شد و وجود اينگونه انسانها الزمه وجود جامعه
سالم و سالمت اقتصادی است.
الف) اقامه نماز و پيشگيری از مفاسد اقتصادی (از جهت محتوای نماز)
نماز به عنوان مهمترين عبادتی كه با انجام مناسك همراه است در مجموع و تماميت خود
دارای مفهوم و معنايی است و هر يك از اجزاء ،اعمال و اذكار تشكيلدهنده آن نيز معنايی
دارد معنی كلی نماز را بايد در آيات قرآن كريم و كلمات منقول از رسول اكرم صلی اهلل عليه
و آله و ائمه معصومين عليهم السالم جستجو كرد .درک معنی هر يك از اجزاء نماز نيز نيازمند
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توجه عميق به محتوای اذكار و حاالت نمازگزار از قيام و قعود و ركوع و سجود و تشهد و
سالم است.
معنی و محتوای كلی نماز راز گفتن انسان با پروردگار و حضور در محضر او ،راز شنيدن از او
و مشاهده جمال حق تعالی است .در اين باره از رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله نقل شده
است كه فرمود« :اعبداهلل كانك قراه فإن لم تكن تراه فإنه يراک».
انسانی كه خود را پنج بار در طول شبانه روز در محضر خدا ببيند و با او راز و نياز كند،
مرتكب عمل ناپسند نخواهد شد .حق تعالی در آيه  45سوره عنكبوت نماز را اين چنين
معرفی میكند« :اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَ ْيكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أَقِمِ الصّالةَ إِنّ الصّالةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ
الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّهِ أَ ْكبَرُ وَ اللّهُ يَ ْعلَمُ ما تَصْنَعُونَ» .در مورد اين آيه نقل شده است كه رسول
اكرم صلی اهلل عليه و آله فرمود« :أرأيتم لو أنَ نهرأ بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس
مرات هل يبقی من در شی» قالوا :اليبقی من در...شی قال« :فذلك مثل الصلوات الخمس
يمحواهلل بهن الخطايا».
آيه مذكور داللت بر آن دارد كه حقيقت نماز با رعايت حدود و لوازم آن و ادای حق آن باز
دارند و لذا ارتكاب گناه و اعمال ناپسند است و نمازی كه چنين نباشد فاقد حقيقت نماز
است .عبداهلل بن مسعود از رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله نقل كرده است كه فرمود« :الصالة
لمن لم يطع الصالة و طاعة الصالة أن تنهی عن الفحشاء و المنكر» .احاديث مذكور مؤيد اين
مطلبند كه بازدارندگی از فحشاء و منكر صفت اساسی نماز است كه بدون آن مفهوم حقيقی
نماز محقق نخواهد شد.

194

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

در سوره حمد از گمراهان (ضالين) ياد میشود كه نمازگزاران مؤمن در تمامی نمازهای
پنجگانه خود از خداوند میخواهند كه در راه آنها قرار نگيرند (والالضالين) .يكی از جنبههای
قرار گرفتن در مسير گمراهی و گمراهان،تالش و تكاپوی اقتصادی نامشروع است .در نماز
(سوره حمد) از صراط مستقيم نيز ياد میشود كه يكی از وجوه اين صراط مستقيم ،تالش و
پشتكار مشروع است .بنابراين مالحظه میشود كه در سوره حمد ،انسان از خداوند میخواهد
اوالً هدايت شود به راه مستقيم (مثال تالش اقتصادی مشروع) و ثانياً از گمراهی و گمراهان
دور باشد (مثالً بيكاری و يا تالشهای اقتصادی نامشروع همانند گرانفروشی ،احتكار،
رباخواری و)...
مؤمنی كه نمازگزار است؛ به گونهای تالش میكند كه هم بهرهوری او باال باشد و هم
مشروعيت كار وی تضمين گرديده باشد .به همين خاطر است كه میتوان اذعان داشت كه
نماز به هدايت صحيح تالشهای اقتصادی و دوری از مفاسد اقتصادی (ربا ،احتكار،
گرانفروشی و )...مؤمنان كمك خواهد كرد .شايد بتوان گفت كه يكی از داليل پيشتازی
اقتصاد مسلمانان در قرنهای اول تا چهارم هجری ،تالشهای اقتصادی مشروع و بهينهای بوده
است كه در سرزمينهای پهناور اسالمی (از اندلس تا سمرقند و بخارا) به عمل آمده است.
ب) اقامه نماز و پيشگيری از مفاسد اقتصادی (از نظر شرایط صحت نماز)
نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شرايط صحت نماز ،دعوت به پاكسازی زندگی
میكند .محلی كه در آن غسل و وضو انجام میشود ،بايد از هر گونه غصب و تجاوز به
حقوق ديگران پاک باشد .كسی كه آلوده به تجاوز و ظلم ،ربا ،غصب ،كمفروشی و
رشوهخواری كسب اموال حرام باشد ،چگونه میتواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنابراين
تكرار نماز در پنج نوبت در شبانهروز خود دعوتی است به رعايت حقوق ديگران.
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با توجه به بازدارندگی نماز از گناه و آلودگی میتوان اميد داشت كه جامعهای كه اقامه كننده
«نماز» است؛ بتواند در مسير تعالی و رشد گام بردارد .از جمله مواردی كه میتوان بوسيله
گسترش «فرهنگ نماز» در جامعه نهادينه نماييم دور شدن از مفاسد و آسيبهای پيرامون
مسائل اقتصادی است .از ديدگاه ائمه معصومين عليهم السالم نيز داشتن كسب و رزق حالل
كه عاری از حق و حقوق ديگران باشد ،سفارش اكيد شده است .پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و
آله فرمود :كسب درآمد حالل بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است(.محجة البيضاء ،ج ،4
ص ).203
بنابراين وقتی بندهای رزق حالل را از فرامين الهی تشخيص میدهد؛ تمام تالش خود را
جهت كسب درآمد حالل بكار میگيرد و اين باعث میشود خيلی از آسيبهای متوجه حوزه
اقتصاد در جامعه مرتفع شود .آسيبهای متوجه حوزه اقتصاد متعدد است از جمله؛ احتكار،
ربا ،رشوهخواری ،گرانفروشی ،كمفروشی ،كالهبرداری و اقسام مختلفی كه میتواند به آن
اشاره نمود .تنها در پرتو ايمان و اعتقاد به حضرت حق است كه میتوان از اين معضالت و
مشكالت فاصله گرفت« .نماز» بدون شك يكی از فرامين و دستوری است كه میتواند همواره
حركت انسان را به سوی حضرت حق ،مستقيم و از كجرویها جلوگيری نمايد.
اولين درخواست ما از خداوند در نماز ،پس از حمد،ثنا ،اظهار بندگی ،استمداد و درخواست،
هدايت به راه راست است« :اهدنا الصراط المستقيم» در مسائل فكری و عملی زندگی ،عقايد
و رفتار و موضعگيریها ،شناخت راه صحيح ،بسيار مهم و در عين حال ،دشوار است .از اين
رو از خداوند میخواهيم كه ما را به «صراط مستقيم» هدايت كند (.قائمپور« ،نماز و
بايستههای توسعه اقتصادی» ،ص ).8
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نتيجه گيری
نتيجه اينكه نماز ،شخصيت انسان را تعالی می بخشد و او را به ابزار كنترل درونی مجهز كرده
و جهت گيری مناسبی در رفتار آنها ايجاد مینمايد ،در نتيجه وقوع جرم و جنايت در جامعه
نيز كاهش می يابد.
منابع
قرآن كريم ،ترجمه :محمد محمدی فوالدوند.
نهجالبالغه ،ترجمه :سيدجعفر شهيدی.
آمدی ،تميمی ،عبدالواحد ،معجم االلفاظ غررالحكم و دررالكلم ،سوم ،قم :دفتر تبليغات
اسالمی ،چاپ اول.1366 ،
ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت ،داراالحياء التراث العربی ،چاپ اول 1408 ،ه .ق ـ  1988م.
اصفهانی ،راغب ،المفردات الفاظ القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان داوودی ،بيروت ،چاپ اول،
1412ه .ق1992 .م.
انصاريان ،حسين ،عرفان اسالمی ،قم ،عرفان ،چاپ پنجم.1368 ،
بديعی ،محمد ،حضور قلب در نماز از ديدگاه عارفان و عالمان ،قم ،تشيع ،چاپ اول.1377 ،
بندر ريگی ،محمد ،المنجد الطالب ،تهران ،آرمان ،چاپ اول.1374 ،
پارسا ،محمد ،زمينه روانشناسی ،تهران ،بعثت ،بیتا.
تبريزی ،محمدحسين بن خلف ،برهان قاطع ،به اهتمام :محمد معين ،تهران ،امير كبير.1361 ،
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توانايان فرد ،حسن ،تأثير نماز در افزايش بهرهوری ،اصفهان ،بنیهاشم ،چاپ اول.1388 ،
تويسركانی ،محمد بنی ،لئالی األخبار ،تهران ،تهران ،جهان ،بیتا.
جمعی از نويسندگان ،كليدهای خوشبختی ،مترجم :احمد آرام ،تهران ،چاپخانه مروی ،چاپ
دوم .1347
جيمز ،ويليام ،دين و روان ،ترجمه :مهدی قائنی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1372 ،
حرّ عاملی ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،تهران ،اسالميه ،چاپ هفتم.1379 ،
حسينی دشتی ،سيد مصطفی ،معارف و معاريف ،تهران ،مؤسسه فرهنگی آرا ،چاپ اول،
.1369
حيدری نراقی ،علیمحمد ،نماز ،راه پيروزی بر مشكالت ،قم ،مهدی نراقی ،چاپ اول.1388 ،
دهخدا ،علیاكبر ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.1377 ،
ديلمی ،حسين ،هزار و يك نكته درباره نماز ،تهران ،ستاد اقامه نماز.1378 ،
راشدی ،حسن ،نمازشناسی ،تهران ،ستاد اقامه نماز ،چاپ سوم.1380 ،
رفيعپور ،فرامرز ،آناتومی جامعه ،تهران ،سهامی انتشارات ،چاپ اول( .1378 ،پاورقی)
زينالدين بن علی ،اسرار الصلوة التنبيهات علی وظايف الصلوة القلبيه ،بیجا ،چاپ سنگی،
بیتا.
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ژالهفر ،تقی ،آموزش عرفانی نماز (بر اساس روانشناسی اسالمی) ،زنجان ،نيكان كتاب ،چاپ
اول.1387 ،
شالچيان ،طاهره ،آشنايی با اصول روانشناسی ،بیجا ،انتشارات بدر ،چاپ دوم.1373 ،
شجاعی ،علی ،سالمت روان در پرتو نماز ،قم ،سابقون ،چاپ اول.1382 ،
شعارینژاد ،علیاكبر ،روانشناسی عمومی ،بیجا ،توس.1363 ،
شيخ صدوق ،علل الشرايع ،ترجمه :سيد محمدجواد ذهنی ،قم ،مؤمنين ،چاپ اول.1380 ،
صدوق ،محمد بن علی ،من اليحضره الفقيه ،بيروت ،دارالمعارف1411 ،ه  .ق.
طباطبايی ،سيد محمدحسين ،الميزان فی تفسير القرآن( ،ده جلدی) ،قم ،مؤسسه النشر
االسالمی ،چاپ هشتم1425 ،ه .ق.
طبرسی ،شيخ ابیعلی الفضل بن الحسن ،تفسير مجمع البيان ( 5جلدی) ،ترجمه :سيد هاشم
رسولی محالتی و سيد فضلاهلل طباطبايی ،بيروت ،دار المعرفه ،چاپ دوم1408 ،ه .ق ـ
1988م.
طبرسی ،شيخ ابیعلی الفضل بن الحسن ،مكارم االخالق ،بيروت ،مؤسسه االعلمی1392 ،ه
.ق.
عدنان سالم ،محمد وهبی سليمان ،محمد ،معجم الكلمات القرآن العظيم ،بيروت ،دار الفكر،
چاپ اول 1418 ،ه .ق ـ 1997م.
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عزيزی اراكی ،عباس ،آثار و بركات نماز در دنيا ،برزخ ،قيامت ،قم ،انتشارات نبوغ ،چاپ دوم،
.1376
عزيزی تهرانی ،علیاصغر ،حضور قلب در نماز ،قم ،بوستان كتاب ،چاپ هشتم.1387 ،
عزيزیاراكی ،عباس ،پرورش روح (نماز و عبادت در تفسير الميزان) ،قم ،نبوغ ،چاپ سوم،
.1376
عزيزیاراكی ،عباس ،جامع آيات و احاديث نماز ،قم ،نبوغ ،چاپ اول.1375 ،
عميد ،حسن ،فرهنگ عميد ،تهران ،اميركبير.1369 ،
غاربی كلخوران ،اكبر ،درآمدی بر توسعه فرهنگی از ديدگاه قرآن و سنت ،محقق اردبيلی،
اردبيل ،چاپ اول.1388 ،
فقيهی ،علینقی ،بهداشت و سالمت روان در آينه علم و دين ،بیجا ،قدس ،چاپ اول.1384 ،
فيض كاشانی ،مال محمدمحسن ،محجة البيضاء ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ سوم1415 ،ه
.ق.
قرائتی ،محسن ،پرتوی از اسرار نماز ،تدوين :جواد محدثی ،قم ،مهر ،چاپ شانزدهم.1377 ،
قرائتی ،محسن ،راز نماز ،تهران ،مركز فرهنگی درسهايی از قرآن ،چاپ پنجم.1383 ،
قربانيان ،احسان اهلل و بهاره ،نماز اكسير سالمتی ،مشهد ،ضريح آفتاب ،چاپ اول.1389 ،
قريشی ،علیاكبر ،قاموس قرآن ،ترجمه :مرتضی آخوندی ،تهران ،دارالكتب االسالميه ،بیتا.
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قمی ،شيخ عباس ،سفينة البحار و مدينه الحكم فی االثار ،قم ،اُسوه ،چاپ اول1414 ،ه .ق.
كاپالن ،سادوک ـ گرب ،خالصه روانپزشكی علوم رفتاری ـ روانپزشكی بالينی ،ترجمه:
نصرتاهلل پورافكاری ،تهران ،شهر آفتاب ،چاپ اول.1375 ،
كارنگی ،ديل ،آيين زندگی ،ترجمه :سميرا شاهمرادی ،تهران ،نهال جوان.1381 ،
كاشانی ،فتح اهلل ،تفسير منهج الصادقين ،تصحيح :علیاكبر غفاری ،تهران ،علميه االسالميه،
بیتا.
كلينی ،محمد بن يعقوب ،اصول كافی ،ترجمه :حاج سيد جواد مصطفوی ،تهران ،علميه
االسالمية ،بیتا.
گاندی ،موضداس كارمچاند ،همه مردم برادرند ،ترجمه :محمود تفضلی ،تهران ،اميركبير،
.1366
گنجی ،حمزه ،روانشناسی عمومی ،تهران ،دانا ،چاپ سوم.1376 ،
گيالنی ،عبدالرزاق ،شرح مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه ،تصحيح :سيد جاللالدين محدث
ارموی ،تهران ،دانشگاه تهران.1343 ،
متقی هندی ،عالءالدين ،كنزالعمال ،بيروت ،مؤسسه الرساله1412 ،ه .ق.
مجاورهای ،محسن ،نماز و آثار فرهنگی ،سياسی و اجتماعی ،تهران ،انديشه اسالمی ،چاپ
اول.1382 ،
مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بيروت ،داراالحياء التراث العربی1391 ،ه .ق.
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محمد بن علی بن بابويه قمی ،شيخ صدوق ،ثواب االعمال عقاب االعمال ،ترجمه :علیاكبر
غفاری ،قم ،صدوق ،چاپ دوم .1373
محمدی ریشهری ،محمد ،الصاله فی الكتاب و السنه ،ترجمه :عبدالهادی مسعودی ،قم،
دارالحديث.1376 ،
محمدی ریشهری ،محمد ،ميزان الحكمة ،ترجمه :حميدرضا شيخی ،قم ،دارالحديث ،چاپ
نهم.1387 ،
مركز تحقيقات اسالمی سپاه ،نماز گنجينه رمز و راز ،ستاد اقامه نماز و نمايندگی ولی فقيه در
سپاه ،چاپ اول.1378 ،
مشايخیراد ،شهابالدين ،انديشههای تربيتی استاد مطهری ،قم ،دفتر عقل ،چاپ اول.183 ،
مطهری ،مرتضی ،سيری در نهج البالغه ،تهران ،صدرا ،چاپ يازدهم.1378 ،
مكارم شيرازی ،ناصر و جمعی از نويسندگان ،تفسير نمونه ،قم ،دارالكتب االسالميه ،چاپ
چهاردهم.1372 ،
موسوی خمينی رحمه اهلل  ،سيد روحاهلل ،آداب الصلوه (آداب نماز) ،قم ،مؤسسه تنظيم و نشر
آثار امام خمينی ،چاپ هفتم.1378 ،
موسوی خمينی رحمه اهلل  ،سيد روحاهلل ،رساله توضيح المسائل (نُه مرجع) تدوين لطييف و
سعيد ارشادی ،تهران ،پيام عدالت ،چاپ سوم.1386 ،
موسوی خمينی رحمه اهلل  ،سيد روحاهلل ،صحيفه نور ،تهران ،سازمان مدارک انقالب اسالمی،
.1369
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نجاتی ،محمدعثمان ،قرآن و روانشناسی ،ترجمه :عباس عرب ،مشهد ،آستان قدس ،چاپ
اول.1372 ،
نمازی شاهرودی ،علی ،مستدرک سفينه البحار ،تهران ،مؤسسه البعثه.1363 ،
نوری ،حسين بن محمد ،مستدرک الوسائل ،نجف ،الحكمية االسالمية1384 ،ه  .ق.
نوری ،محمداسماعيل ،نماز جماعت و بركات نماز ،قم ،بوستان كتاب ،چاپ اول.1390 ،
واعظینژاد ،حسين ،طهارت روح ،نماز و عبادت در آثار شهيد مطهری ،قم ،ستاد اقامه نماز،
چاپ چهارم.1374 ،
وحدت پناه ،عليرضا ،نماز و جامعهشناسی ،تهران ،ستاد اقامه نماز ،بیتا.
يزدی ،سيد محمدكاظم ،العروه الوثقی ،تهران ،اسماعيليان ،چاپ چهارم.1378 ،
اصالنی« ،نقش نماز در سالمسازی فضای سياسی» ،در :مجموعه مقاالت نماز ،حكومت،
تربيت ،قم ،اجالس سراسری نماز.1380 ،
ايمانی ،محسن« ،آثار و پیآمدهای ارزشمند نماز در خانواده ،آثار و فوايد نماز» ،تهران،
انتشارات انجمن اوليا و مربيان.1386 ،
جمعی از نويسندگان« ،آثار و فوايد نماز» ،در :مجموعه مقاالت نماز در سيمای خانواده ،تهران،
انجمن اوليا و مربيان ،چاپ سوم.1381 ،
حقپناه ،مژگان« ،توسعه فرهنگی در جامعه ايرانی».2006/3/9 ،www.bashgah.net ،
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خياطی ،نسرين« ،اثربخشی نماز در ارتقای بهداشت خانواده» ،در :مجموعه مقاالت نماز در
سيمای خانواده ،تهران ،انجمن اوليا و مربيان ،چاپ سوم.1381 ،
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات« ،نقش دين در بهداشت روانی» ،در :مجموعه مقاالت اسالم
و بهداشت روانی (جلد ،)2قم ،دفتر نشر معارف.1382 ،
فصلنامه نقد و نظر ،در مجموعه مقاالت «دين و بهداشت روانی» ،شماره  33و  ،34سال نهم،
.1383
گلزاری ،محمود« ،نقش نماز در استحكام خانواده» در :مجموعه مقاالت نماز راهی به سوی
كاميابی ،قم ،ستاد اقامه نماز ،چاپ اول.1376 ،
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