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بررسی چگونگی نماز در ادیان الهی
لعيا باقريان
دانشجوی دكتری مطالعات تطبيقی اديان ،گرايش الهيات مسيحی ،گروه اديان ،دانشگاه اديان و مذاهب اسالمی ،قم ،ايران.

چکيده:
نماز به عنوان يك نيايش منسجم و هدفدار ،سابقهای بس طوالنی در اديان مختلف دارد و
میتوان آن را به عنوان قديمیترين عبادتی ذكر كرد كه در تمام دوران گذشته حضور داشته
است .با اينكه نماز يك جنبه فراگير در اديان دارد ،صورت و كيفيت آن در همه موارد يكسان
نمیباشد ،با اين اوصاف يكچيز در همه آنها مشترک است و آن اعتقاد به مخاطبی مافوق
بشريت است كه با او سخن میگويد و از او در امور مادی و معنوی استمداد میجويد.
بنابراين می توان گفت :پيامبران پرستش را به مردم نياموختند بلكه نوع پرستش و آداب آنرا
برای مردم بيان نمودند .هدف از اين پژوهش بيان جايگاه نماز ،كيفيت و چگونگی آن در
اديان الهی و مطرح جهان میباشد تا مخاطب بتواند كاملترين عبادت الهی را بشناسد و با
معرفتی ژرف به عبادت معبود خود بپردازد .اكنون اين پرسش مطرح میگردد كه نماز در اديان
الهی دارای چه جايگاه ،كيفيت و مقرراتی است؟ فرضيه پژوهش آن است كه نماز در اديان
مختلف الهی و غير الهی وجود داشته است و در اصل يكی از مهمترين عبادت ها و آيينهايی
بوده كه با آن خداوند را عبادت و پرستش می كردند .به گونهای كه در شريعت حضرت
موسی و عيسی(ع) برپايی نماز از واجبات مهمی است كه خداوند ،درآغازرسالت به حضرت
موسی(ع) و در آغاز تولد به حضرت عيسی(ع) توصيه نمود .در عهد عتيق در مورد اصل
وجوب ،اهميت نماز و دعا ،چگونگی برپايی نماز ،و مكان و زمان نماز مطالبی بيان شده
است .برای بررسی فرضيه از روش اسنادی با مراجعه به منابع كتابخانهای بهره میبريم.
واژگان كليدی  :نماز،عبادت ،اسالم ،يهوديت ،مسيحيت
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پيشينه پژوهش:
سخن پيرامون نماز  ،نقش آن در زندگی اجتماعی و فردی انسان و اهميت آن در كتب و
مقاالت بسيار زيادی ذكر گرديده است ،اما منبعی كه پرسش اين پژوهش را مبنای خود قرار
داده باشد در جست و جوها يافت نشد و تالش جهت شناخت منبعی در اين باب  ،متاسفانه
جز چند كتاب كم حجم و تعدادمعدودی مقاله به زبان فارسی  ،حاصل نگرديد .نگاشته¬های
مرتبط در اين زمينه عبارتند از:
كتاب نماز در اديان نوشته ابوالقاسم جعفری( )1392كه به بررسی عبادت و نيايش در اديان
پرداخته ،ايشان ابتدا اديان را به دو بخش الهی وغيرالهی تقسيم نمودند و سپس بيان نمودن كه
اديان الهی دارای عبادات و نمازهای روزانه مشابه هستند و اين نمازها به توصه بنيانگذاران آن
اديان بوده است ،وهمانطور كه مولف در ابتدای كتاب بيان می¬نمايد هدف ايشان اين است
كه با مقايسه ،معرفتی بيشتر به نماز اسالمی كامل¬ترين عبادت است حاصل گردد اما از
آنجايی كه مولف در نگاه اول ،طالب و حوزويان را مخاطب خود قرار داده كه به دنبال
پژوهش يا دريافت اطالعات عمومی در مورد كليت عبادات خاصه نماز در ديگر اديان هستند
اين كتاب به عنوان يك منبع پژوهشی قابل استفاده می¬باشد .
كتاب جايگاه نماز در اديان الهی نوشته سيد محمدجواد غمخوار يزدی( ،)1379كه به بررسی
جايگاه نماز در اديان پرداخته و هدف اصلی خود را اهتمام و توجه هرچه بيشتر به مسأله اقامه
نماز و گسترش فرهنگ نماز در جامعه اسالمی بيان می-نما¬يد .
در تمام آثار فوق نوع نماز و چگونگی عبادت بيان شده اما تاثير آن در روابط اجتماعی و
فردی بيان نگرديده در اين پژوهش نه تنها به نوع نگرش نماز و عبادت ،بلكه سعی گرديده كه
تاثير نماز و عبادت در فرد و اجتماع از ديدگاه اديان ابراهيمی مورد بررسی قرار گيرد.
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مفهوم لغوی نماز
نـمـاز در لـغت يعنی پرستش ,نياز ,اطاعت وفرمان¬بردارى( دهخدا  ،لغت نامه)
،سجود,خدمت و بندگى  ,سر فرود آوردن و تعظيم كردن(معين  ،فرهنگ فارسی) به نشانه
احترام و اظـهـار بـندگى و اطاعت( عميد  ،فرهنگ فارسی) و يكى از فرايض دين و
گونه¬ای از عبادت مـخصوص است  .به عبارت ديگر می¬توان گفت هر نوع رويكرد و
ارتباط برقرار كردن با خداوند نوعی نماز است.
نماز وسيله ذكر خداوند است .نـمـاز ,رابـطه معنوى مخلوق با خالق است .نماز يعنى دل

كندن از مـاديـات و پـرواز دادن روح; يـعـنى پا را فراتر نهادن از هرآنچه كه ديدنى و
شنيدنى است .
بنابر اين تعاريف واژه های« نماز بردن »  «،در نماز آمدن» «،به نماز آمدن» و«نماز آوردن» به
معنای پرستش كردن  ،عاجزی نمودن ،خم شدن به عالمت تعظيم وبندگی وبه خاک افتادن به
قصد تعظيم در برابر پادشاهی يا بزرگی ديگر به كار رفته است( دهخدا  ،همان)
مفهوم اصطالحی نماز
واژه نماز درفارسی از لفظ پهلوی« نماک» گرفته شده وآن هم به نوبه خود از ريشه
باستانی«نِم» ؛ به معنی« خم شدن وتعظيم كردن» مأخوذ است كه به تدريج بر معنی« صالة»
يعنی عبادت ويژه مسلمانان اطالق گرديده است(خزائلی  ،1384 ،ص  .).338بر اساس بعضی
از كتب تاريخی ،برخی از ايرانيان تازه مسلمان در سالهای حكومت اعراب بر ايرانيان به جای
كلمه« صالة» از كلمه« نماک» استفاده میكرده¬اند .و هنگام فراخواندن مردم به سوی نماز به
حیَّ َعلَی الصَّلوةِ» جمله «بشتابيد به سوی نماک» را
جای « الصلوة» كلمه« اَلنِّماک» و به جای « َ
به كار می برده اند(.راشدی  ،1380 ،ص).22
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در اصل كلمه صلوة بين علمای لغت وتفسير اختالف است بعضی گفته اند :صلوة از ريشه
عبری است ودر زبان عبرانيان «صلوتا» كنيه يهوديان است .برخی  ،صلوة را از لفظ عبری
«صلوة» مشتق می گيرند ودرمنابع سريانی الفاظی مشابه ومعادل با «اقامه صلوة» به چشم می
خورد( خزائلی ، 1384 ،ص  )338چنان¬چه در قرآن كريم«صلوات» به صيغه جمع ؛ به
معنی« معابد» به كار رفته است « :وَلَوال دَفعُ اهللِ النّاسَ بَعضَهُم بِ َبعض لَهُدِّمَتْ صوامِعُ وَبِيَ ٌع
وَصَلَوَاتٌ وَمساجِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمُ اهللِ كَثيراً» « اگر خداوند ،برخی ازمردم را بوسيله برخی ديگر
 ،دفع نمی كرد  ،صومعه های راهبان  ،كليساهای نصارا وكنيسه های يهودومساجدی كه در
آنها نام خدا بسيار زياد می شود  ،ويران می شد(حج ».)40 /برخی از متاخرين  ،ريشه آن را
آرامی پنداشته¬اند وبا تحقيقاتی كه اخيراً به عمل آمده  ،اين احتمال قوت گرفته است كه
اصل«صَلوة» سريانی باشد و از آن زبان  ،نخست در زبان جنوب عربستان  ،معمول گرديده
است وشعرا  ،آنرا در اشعار به كار برده اند وپس از آن اعراب شمالی ،لفظ « صلوة » را از
عربهای جنوبی گرفته¬اند .در هر حال ،پيش از اسالم اين لفظ ،به معانی « پرستش¬گاه» و
« نيايش » به كار رفته است(.خزائلی  ، 1384،ص ). 339
«صالة» كه در لسان شرع برای فعل عبادی خاصی يعنی همان «نماز» به كار برده شده است،
در لغت به معنای دعا ،استغفار ،رحمت و مغفرت ،ثنای نيكو ،درود و تعظيم است واگر به
خداوند نسبت داده شود ،به معنای رحمت و ثنای بر بندگان میباشد و در اصطالح نيز به
عملی عبادی اطالق ميشود كه متّشكل از اجزاء و شرايط خاصّی است و بايد با قصد قربت به
پروردگار هر روز در چند نوبت به جا آورده شود .
«صالة» يا نماز به عنوان فعلی عبادی كه به منظور دعا و نيز تعظيم الهی انجام ميشود ،يكی از
مشتركات اديان الهی است ،هرچند شكل و نحوه انجام آن در اديان مختلف متفاوت ميباشد .از
همين روست كه در قاموس كتاب مقدس در معنای واژه نماز آمده است« :نماز معروف است
و يكی از واجبات دينيه هر روز تمام ملل و مذاهب است ،چه منفرداً و چه جماعتاً »...و پس
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از آن به شرح معنای نماز بر مبنای تورات و انجيل پرداخته تا آنكه مینويسد« :احدی جز
منكرين خدا محمد مسعود نوروزی معتقد است كلمه نماز از ريشه نماچ كه در پارسی ميانه
(پهلوی زمان ساسانيان) است گرفته شده و فعل نماچ پورتن به معنای نماز بردن و تعظيم
كردن به كار رفتهاست؛ و قبل از آن در ايران باستان از ريشه نم به معنای خم شدن و سر فرو
آوردن مشتق شدهاست .در اوستا نماز به صورت نمنگه يا نمه به معنای دعا و درود
آمدهاست.منكر نماز و دعا نيست (.»...نوروزی ،1390،ص). 46
تاریخچه نماز
درباره تاريخچه نماز می¬توان گفت :نماز  ،قدمتی بس طوالنی دارد و عبادتی است كه در
تمام دوران گذشته مرسوم بوده است .سابقه نماز قبل از خلقت آدم بوده ِ ،گلِ آدم هنوز
سرشته نشده بود كه فرشتگان در بهشت نماز می خواندند.
حضرت علی ( عليه السالم ) درباره عبادت فرشتگان چنين می فرمايد:
. 1عدّه ای از فرشتگان در حال سجده هستند و هيچ گاه سر از سجده بر نمی دارند.
. 2عدّه ای از فرشتگان در حال ركوع اند و هيچ گاه از ركوع برنمی خيزند.
. 3عدّه ای در حال قيام خدا را عبادت می كنند و كار ديگری انجام نمی دهند .
. 4عدّه ای در حال ذك ِر ( ركوع و سجده اند ) و هرگز از آن خسته نمی شوند (نهج البالغه
،خطبه . ).1
همچنين آن حضرت درباره سابقه نماز شيطان در ميان فرشتگان می فرمايد  « :شيطان در
بهشت و ميان فرشتگان شش هزار سال خدا را عبادت كرد كه چهار هزار سال آن را دو ركعت
نماز خواند »(نهج البالغه  ،خطبه ( 192قاصعه)  .از زمانی كه حضرت آدم ابوالبشر ( ع ) پا
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به روی كره خاكی گذاشت و در زمين ساكن شد  ،هيچ دين و شريعتی در ميان دين های الهی
بدون نماز نبوده است  ،تا جايی كه پيامبر اسالم ( ع ) آن را به عنوان شيوه ی تمامی پيامبران
ياد كرده است (بحاراالنوار  ،ج  ، 82ص  . ). 231به طوری¬كه می¬توان نمونه¬هايی از
نماز پيامبران را همانند حضرت آدم ،حضرت شيث،حضرت نوح ،حضرت اسماعيل و ديگر
پيامبران ذكر نمود.
خداوند در قرآن كريم اسماعيل را از دو جهت تعريف و تمجيد می كند  ،زيرا در آن حضرت
دو صفت زيبا وجود داشت و آن¬ها عبارتند از :
. 1عهد و پيمانی كه با مردم بر قرار می كرد به آن پای بند بود و هيچ وقت خلف وعده نمی
كرد .
. 2خانواده خود را دائم به اقامه نماز و پرداختن زكات فرا می خواند.
بعد از خلقت انسان ،آدمی برای نيايش با خالق هستی از شيوه¬ای به نام دعا و نماز استفاده
می¬نمايد .نماز به عنوان يك نيايش منسجم و هدف¬دار ،سابقه¬ای بس طوالنی در اديان
مختلف دارد و می¬توان آن را به عنوان قديمی¬ترين عبادتی ذكر كرد كه در تمام دوران
گذشته حضور داشته است .با اين¬كه نماز يك جنبه فراگير در اديان دارد ،صورت و كيفيت
آن در همه¬ موارد يكسان نمی¬باشد ،با اين اوصاف يك¬چيز در همه آنها مشترک است و
آن اعتقاد به مخاطبی مافوق بشريت است كه با او سخن می¬گويد و از او در امور مادی و
معنوی استمداد می¬جويد.
بنابراين می¬توان گفت :پيامبران پرستش را به مردم نياموختند بلكه نوع پرستش و آداب
آن¬را برای مردم بيان نمودند .
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به طور مثال در تاريخ اديان جان ناس می خوانيم كه تبّتيان در مواقعی كه در دير يا صومعه ای
جشن معيّن بر پا می شد زوّار از هر طرف به آنجا روی می آوردند و هدايايی از جنش قماش
و كره و غيره برای راهبان می آوردند و در آنجا چند روز اقامت كرده ،به طواف و نماز و دعا
و رقص مشغول می شدند و پس از يك سلسله عمليات سحرآميز به اوطان خود مراجعت می
كردند (جان ناس ،ص .)246
از اديان ديگر در زمان پارت ها و ساسانيان «صابئين و مندائيان» هستند .اين قوم خود را صابی
می ناميدند .صابی دين كسانی است كه در زبان عربی «مغتسلة» خوانده می شدند يعنی كسانی
كه در امر پاكيزگی تن و جامه و شستشوی در آب رودخانه دلبستگی كامل داشتند( .عبدالعظيم
رضايی،1393،ص )451نماز در آئين مندايی شبيه نماز مسلمانان بود و حتّی قبل از نماز ،وضو
گرفتن را هم الزم می دانستند و يكی از اساسی ترين آداب و واجبات در دين مندايی ـ قبل از
اين كه به نماز بايستند ـ انجام رشامه (وضو) است زيرا هر فرد مندايی بايد سه بار در روز،
صبح ،ظهر و عصر عمل رشامه (وضو) را انجام دهد و اين كار در بسياری از مراسم ديگر
مانند تعميد و غيره هم به جا آورده می شود و هر فرد برای اين كار در بسياری از مراسم
ديگر مانند تعميد و غيره هم به جا آورده می شود و هر فرد برای اين كه بخواهد وضو بگيرد
بايد اوّل نيّت كند و نيز فكر خويش را پاک و از هر گونه آلودگی افكار مادّی آزاد كند ،آنگاه
خالصانه به كنار رودخانه بيابد و با تواضح به طرف مجرای آب بايستد و دعاهايی را بخواند و
به طريق خالص وضو بگيرد( .همان)
همچنين قرآن در آيه  77سوره بقره ضمن اشاره به پيمانی كه از بنی اسرائيل گرفته شده نماز
را به عنوان يكی از اركان و موادّ اين پيمان شمرده است»« .و اذ اخذنا ميثاق بنی اسرائيل
التعبدون االّ اللّه و بالوالدين احساناً ...و اقيموا الصلوة» و هنگامی كه از بنی اسرائيل ما پيمانی
گرفتيم كه جز او را نمی پرستيد و به پدر و مادر نيكی كنيد ..و نماز را به پا داريد .این آیه به
طور آشکار از نماز به عنوان ميثاق و پيمانی یاد كرده كه از بنی اسرائيل ،دوشادوش مسأله
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عبادت خداوند يكتا و نيكی به پدر و مادر و غيره گرفته شده است ،كه اين خود بيانگر اهميت
مسأله نماز و شدّت اهتمام به آن در شريعت آسمانی حضرت موسی ـ عليه السالم ـ است.
طبری در تفسير خود در ذيل اين آيه حديثی را نقل می كند از قول امام باقر ـ عليه السالم ـ
كه فرمودند« :احبار يهود و منافقين ،مردم را به اقامه نماز و دادن زكات فرمان می دادند ولی
خود انجام نمی دادند پس خداوند فرمان داد به آن ها كه با مسلمانان تصديق كننده پيامبر
باشند و اقامه نماز كنند و( »...تفسيرطبری،ج  ،1ص)203
در اين آيه كه امام باقر(عليه السالم) فرمودند :خداوند به اقامه نماز و دادن زكات فرمان دادند ،
اشاره به منزه نمودن و اصالح روحی فردی است و اينكه زكات را پرداخت نمايند و دغدغه
جامعه را داشتن و به فكر ديگران بودن نشان از هم زيستی مسالمت آميز با جامعه است و
اين امر حاكی از اين است كه جامعه اصالح نخواهد شد مگر با اصالح روحی و فردی انسان.
يكی از نويسندگان زرتشتی می گويد« :شبانه روزی چند بار بايد نماز كرد و نامه خدا را
خواند تا آنچه اهورا مزدا فرموده به ياد و به جای آوريم و منش (انديشه) و گوشن (گفتار) و
كنش (كردار) خويش را برابر فرموده اهورا مزدا پاک و راست داشته گمراه نگرديم(».كيخسرو
شاهرخ،1290،ص )45اين سخن مشابه آنچه در قرآن در مورد نماز گفته شده ،می باشد .يعنی
آيه «اقم الصّلوة لذكری»(سوره طه،آيه )14نماز را به خاطر ياد من بپادار «انّ تنهی عن الفحشاء
و المنكر»(سوره عنكبوت ،آيه « )45بدرستی كه نماز انسان را از كارهای زشت و ناروا باز می
دارد».
نه تنها در اديان ديگر نماز و عبادت از اهميت بسزايی برخوردار است بلكه تاثيرات آن را در
اخالق و نيات فردی مالحظه می كنيم و به تبع اصالح شدن انديشه ،گفتار و كردار فرد،
جامعه هم اصالح خواهد شد.
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نماز در دین مسيحيت
در اناجيل گوناگون از زبان عيسی (عليه السالم) آداب نماز و دعا به صور مختلف نقل شده
است كه نشان از اهميت آن حضرت و شاگردانش به دعا و نماز است مانند انجيل لوقا
باب ،11آيه  1؛ مرقس باب11آيه25
در منابع مسيحی واژه  prayerبه دعا ،نماز و ذكر معنا می¬شود و بايد از روی قرائن موجود
حدس بزنيم كه منظور نماز است يا دعا .البته در اكثر موارد واژه  supplicationرا صرفاً
برای دعا استفاده ميگردد.
در مسيحيت می¬گويند انسان سه دشمن اصلی دارد  :شيطان ،جسم و دنيا .سه سالح نيز برای
اين سه دشمن وجود دارد :نماز عليه شيطان ،روزه عليه جسم و راستی عليه دنيا  .همچنين به
دليل اينكه مسيحيان محتوای تورات را در مورد نيايش می¬پذيرند ،بسياری از نيايش¬های
آنان برگرفته از مزامير داود عليه السالم و برخی دعاهای عهد عتيق است .برای مثال ،دليل
وجوب دعا يا نماز در مسيحيت ،هم از دستورات تورات گرفته شده است و هم از دستورات
انجيل؛برای مثال در عهد قديم آمده است ":از خدايت بترس و او را عبادت كن( " .تثنيه،

باب ،6آيه)11
مسيحيان حضرت مريم را از نسل داود عليه السالم می¬دانند .پس اگر در مزامير داود آمده
است ":تسبيح بخوانيد خدا را ،نام خدا را به تسبيح بخوانيد "( مزامير ،مزمور ،47آيه ،).6اين
سخن برای مسيحيان نيز الزام آور می¬شود .در عهد جديد نيز از زبان حضرت عيسی عليه

السالم آمده  ":بيدار باشيد و دعا كنيد تا در معرض آزمايشات نيفتيد (".متی،باب ،26آيه ) .41

و در جای ديگری سفارش معروف عيسی عليه السالم را آورده كه می¬فرمايد":درمصيبت
صابر باشيد و در دعا [= نماز] مواظبت كنيد  (".روميان،باب،12آیه ).12از این قرینه¬ها
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می¬توان به اين نتيجه دست يافت كه منظور از "دعا" در اين عبارات ،نماز است كه با آداب
خاصی همراه است (.جعفری ،1392 ،ص).164
با توجه به عبارات كتاب مقدس می¬توان اين را دريافت كه دعا و نماز عامل اصلی ايجاد
فضايل اخالقی ،از قبيل صبر و بصيرت ،در انسان است كه باعث تزكيه روحی و اخالقی و
ايجاد تقوی در انسان می¬گردد.
در انجيل متی آمده :و چون عبادت كنی ،مانند رياكاران مباش زيرا خوش دارند كه در كنايس
و گوشه¬های كوچه¬ها ايستاده ،نماز گذارند تا مردم ايشان را ببينند .هرآيينه به شما
می¬گويم اجر خود را تحصيل نموده¬اند .ليكن تو چون عبادت كنی به حجره خود داخل
شو و در بسته ،پدرخود را كه در نهان است عبادت نماغ و پدر نهان بين تو ،تو را آشكارا جزا
خواهد داد .و چون عبادت كنيد ،مانند امت¬ها تكرار باطل مكنيد زيرا ايشان گمان می¬برند
كه به سبب زياد گفتن مستجاب می¬شوند .پس مثل ايشان مباشيد زيرا كه پدر شما حاجات
شما را می¬داند پيش از آنكه از او سؤال كنيد .پس شما به اينطور دعا كنيد" :ای پدر ما كه در
اسمانيف نام تو مقدس باد  .ملكوت تو بيايد .اراده تو چنانكه در آسمان است ،بر زمين نيز
كرده شود .نان كفاف مارا امروز به ما بده .و قرض¬های ما را ببخش چنانكه ما نيز قرضداران
خود را می¬بخشيم .و مارا در آزمايش مياور ،بلكه ما را از شرير رهايی ده .زيرا ملكوت و
قوت و جالل تا ابداآلباد از آن توست ،آمين(".انجيل متی،باب،1آيات)5-13

در اين آيات نيز حضرت عيسی¬(عليه السالم) نمازگزاران را به صفات اخالقی نيكو دعوت
می¬نمايد و متذكر می¬شود كه از خدای خود در رسيدن به تواضع ،بخشندگی وقناعت و ...
استمداد بجويند.
محقق ،مؤلف و عالم ربانی محمدمهدی تاج لنگرودی در كتابش بيان می¬كند كه حضرت
مسيح (عليه السالم) میفرمايند :درست به شما میگويم :چيزی به شرف آخرت رسانندهتر و
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در برابر حوادث دنيا كمك كننده¬تر از نماز پيوسته نيست و چيزی به خداوند رحمان
نزديكتر از آن نيست .پس آنرا بپا داريد و بر آن بيفزائيد ،نسبت به هر كار خوبی كه به خدا
نزديك می¬كند ،باز نماز بدو نزديكتر و برگزيدهتر است( .تاج لنگرودی،1370,ص)337
نماز متفّق عليه نمازی است كه مسيح (عليه السالم) آن را تعليم داده است و در انجيل متی
آمده است« .پس اينطور دعا كنيد .ای پدر ما كه در آسمانی ،نام تو مقدّس باد! ملكوت تو
بيايد ،ارادهی تو چنانكه در آسمان است بر زمين نيز كرده شود ،نان كفاف ما را امروز به ما بده
و قرضهای ما را ببخش چنانكه ما نيز قرضداران خود را میبخشيم و ما را در آزمايش نياور
بلكه از شرير ما را رهايی ده زيرا ملكوت و قوّت و جالل تا ابد اآلباد از آن تو است.
آمين(».انجيل متّی )9 :6
در تمام اديان الهی نماز وجود داشته و در آموزه های مسيح نيز بوده ،اما در طول تاريخ و در
اثر تحريف هايی كه در اين دين الهی صورت گرفت ،عمالً از عرصه دينی مسيحيان حذف
شده است و در دين فعلی مسيحيت ،عملی شبيه نماز مسلمانان وجود ندارد؛ ولی اگر نماز را
به معنای عام آن كه هر گونه نيايش و دعا و سخن گفتن با خدا را شامل می شود ،در نظر
بگيريم ،در دين فعلی مسيحيت نيز چنين اعمال و رفتاری وجود دارد .از اين رو ،در قاموس
كتاب مقدس در بخشی تحت عنوان «نماز و نيايش» آمده است :نماز از جمله واجبات دينی
همه روزه تمام ملل و مذاهب است ،چه به صورت منفرد و چه به صورت جماعت .مقصود از
نماز ،صحبت داشتن و گفتگو كردن با خدا و خواستن احتياجات و اظهار تشكر و امتنان برای
الطاف و مراحم حق تعالى میباشد( .هاكس ،1383،ص ).887
همچنين در ترجمه¬ای از كتاب مقدس میخوانيم :روح القدس وضع و طور و طرز نماز را به
شما میآموزد و جميع انبيا و مؤمنان و مقدسان سلف برای نماز و دعا مشهور بودهاند( . ...
وليم گلن1856 ،ميالدی ،ص ).384
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همانطور كه بيان شد مسيحيان در كتابهاشان كتاب مخصوصی برای نماز و نيايش دارند ،اما
برای اقامه نماز و نيايش شروطی را قائل نيستند ،صبحگاه به اقامه نماز و نيايش میپردازند،
(عهد جديد ،انجيل مرقس )35 /1 ،شامگاه نيز قبل از آن كه به رختخواب بروند ،به اقامه نماز
میپردازند و در نماز به سپاس گزاری و شكر الهی راجع به نعمتهای آن روز میپردازند و
نيز به استغفار از گناهان آن روز میپردازند.
اگر به اوقات خاص نماز و نيايش در مسيحيت توجه شود اين نكته را می¬فهميم كه ارتباط با
خدا در اين زمان¬ها باعث می-شود كه انسان خود را در محضر خداوند ببيند و در اعمال
خود مراقبت نمايد
مسيحيان در روزه های يكشنبه و برخى ،روز شنبه در كليسا جمع می شوند و دعاهايی از
كتاب زبور ،مزامير و پولس رامی خوانند.
مردمان معمولی بر خالف راهبان مسيحی ،فقط به دو نماز صبحگاه و شامگاه میپردازند و بقيه
ساعات روز را به كار و تالش مشغول هستند؛ اما راهبان مسيحی كه در دير و كليسا زندگی
میكنند ،به نمازهای هفتگانه و گاه بيش تر میپردازند (.حسينی دشتی، 1376 ،ص ).229
به طور كلی می¬توان گفت مسيحيان نمازهای روزانه دارند اما در هر فرقه¬ای مضمون،
تعداد ،نحوه خواندن واحكام آن متفاوت است ولی در اكثر آنها قرائت بخش¬هايی از كتاب
مقدس و همچنين موعظه و سخنرانی ديده می¬شود اما اعمال خاصی برای اجرای آن ندارند.
و مهمترين آيين آنها كه با اعمال خاصی همراه است و می¬توان تا حدودی آن را مانند نماز
جماعت يا به عبارتی نماز جمعه مسلمانان دانست مراسم عشای ربانی آنها می¬باشد  .و به
طور كلی می¬توان گفت كه شيوه¬های مشخص و نگرش¬های خاص از مسائل حاشيه¬ای
است و اين دعاها و نمازها نقش انگيزشی داشته و اساسا نقش فعاالنه¬ای در جهت بخشی
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به مسيحيان را دارند تا خود را هرچه بيشتر به فضايل اخالقی آراسته نمايند و جامعه¬ای پر
از محبت و عاری از خشونت داشته باشند.
نماز در یهودیت
طبق گفته تلمود نماز از دستورات تورات است  ":يهوه خدای خود را دوست بداريد و او را

به تمامی دل و به تمامی جان خود خدمت نماييد (".تثنيه ،باب،13آيه )11در تفسير اين آيه از
تورات گفته¬اند :چه خدمتی است كه با قلب انجام می¬شود؟ مصداق خدمت با قلب،

عبادت و نماز است بنابراين به نمازها"ادوناه شبا-لو" می¬گويند؛ يعنی خدمتی كه با قلب
انجام می-شود.
در آموزههای االهياتی يهود« ،هدف خلقت همانا پرستش خداوند از طريق اطاعت و انجام
دادن شريعت و رعايت تقوا و پاكی است تا بشر كاملتر شود و بيشتر شبيه خدا شود»  .در
يهوديت ،گرچه «عبادت ،محدود به نماز نيست و طيف وسيعی از تجربههای دينی مانند
قرائت تورات ،رعايت احكام و فرايض و همچنين رفتار اخالقی انسان و شكلگيری شخصيت
او را دربرمیگيرد ،اما با اين حال ،نماز قطعاً مهمترين جنبه عبادت االهی به شمار میرود»
علمای يهود ،عبادت ،پرستش و بندگی از طريق قلب را همان دعا و نماز ) (Tefillahبه
درگاه خالق تعبير كردهاند (حمامی اللهزار،1382 ،ص )56؛ همچنانكه در تورات نيز تأكيد
شده كه« :خدای خالقتان را دوست بداريد و او را با تمام قلبتان پرستش و بندگی نماييد»
(تثنيه.)13 :11 ،
تا حدود  2000سال پيش ،اساس عبادت يهود را مراسم تقديم قربانیها تشكيل میداد و دعای
لفظی در كنار آن قرار میگرفت .پژوهشگران معتقدند همزمان با خرابی معبد سليمان و پس
از تشكيل كنيسه ،اجتماعات مذهبی و بدون سازمان وجود داشته است .دليل آن وجود برخی
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دعاهايی است كه همراه با مراسم قربانی يا بدون آن خوانده میشده است .برخی ديگر
معتقدند پيش از خرابی معبد در زمان يوشع و به دنبال خواندن كتاب مقدس در حضور مردم،
رسم خواندن تورات بدون مراسم قربانی ،اندکاندک در روستاهای دوردست شكل گرفت و
اين تحول سرآغاز جانشين شدنِ نيايش بيانی به جای نيايش قربانی است (دقيقيان،1379 ،ص
.)104
نماز در آيين يهود ،بنا بر الگوی آيين قربانی معبد ،تشريع شده است (هينلز،1386 ،ص .)640
بيتالمقدس) ،ضرورت وجود يك
در دوره معبد دوم و به سبب دوری يهوديان از معبد ( ُ
نسخه رسمی از دعاها بيش از پيش آشكارتر شد .بيشتر كسانی كه از اسارت بابلی بازگشته
بودند ،در خصوص زبان عبری و مفاهيم بنيادين يهوديت كماطالع بودند و هر گاه عزم دعا
میكردند ،نه زبان دعا را میشناختند و نه از محتوای آن چيزی سر درمیآوردند .بر اين
اساس ،مجمع كبير ) (Kenesset Gedolahتصميم گرفت دعای مشخصی را كه بازتاب
آمال و آرزوهای قوم يهود باشد ،تأليف كند .اين ادعيه به شِمونه عِسرِه به معنای بركات
هجدهگانه و يا فقط به تفيال (دعا) معروف است و از زمانی كه نگارش شد ،بخش اصلی تمام
كتابهای دعای يهود را تشكيل داد .اين دعا اوقات معينی داشت كه براساس زمانهای
برگزاری عمومی قربانی در معبد تعيين شده بود (اشتاين سالتز،1384 ،ص .)157-156بنابراين،
شمونه عسره به عنوان پايه اصلی نماز يهودی تا زمان حاضر ،مانند دعاها و آداب مختلف
ديگر ،در اصل ،ساخته مجمع كبير است (همان،ص .)39
مبنای تدوين آداب نماز ،تلمود است كه شرح دامنهدار ميشنا است .ميشنا به شش بخش
(سِداريم ) Sedarimتقسيم شده است:
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زراعيم  (Zeraiim:بذرها) ،مَوعِد  (Moed:عيدها) ،ناشيم  (Nashim:زنان) ،نزاقين
(Nezighin:خسارات) ،قُداشيم  (Ghocdashim:مقدسات )و هاروث (Teharoth:
پاكیها).
احكام نماز در سِدِر زراعيم بيان شده كه شامل  74فصل است و به  11رساله تقسيم میشود.
يكی از اين رسالهها ،رساله بِراخوت ) (Berakhotاست كه حاوی ادعيه و نمازهای يوميه
يهود است (همان،ص 142-139؛ هينلز،1386 ،ص .)199
اساساً «تمركز براخوت بر سه مقوله است .1 :دعای شِمَع ييسرائيل (تثنيه)9-4 :6 ،؛  .2مراسم
نماز؛  .3سپاسِ نعمتهای گوناگون در حوادث و اتفاقات ،به ويژه در بهرهبردن از لذتهای
معنوی و ساير لذات مادی .ساختار و متن نماز ،از همان آغاز مسلّم فرض شده است و حكما
سازمان نماز را به شيوه كتاب مقدس در زمانهای يادشده ثابت در برنامه روزانه قربانی مرتبط
میكنند» .
نماز در يهوديت به زبان عبری تفيال (תפלות) و در جمع تفيليم يا تفيلوت گفته میشود.
معموال در هر روز سه نماز میخوانند و در روز شبات شنبه و ساير روزهای مقدس فرقههای
ارتدكس و محافظه كار يك نماز اضافی هم به نام موسف خوانده میشود .زمانيكه موسی در
جهت انجام رسالت الهی خويش به همراه همسرش از وطن هجرت كردند و دچار سختیها
شدند ،خداوند برای آرامش او به وی وحی نمود كه « :واَقم الصلوة لذكری» يعنی نماز را برای
ياد من بپادار».
در روايت آمدهاست كه خدا به موسی میفرمايد :بر تو باد نماز! زيرا آن جايگاهی خاص نزد
من دارد و نزد من پيمانی محكم دارد .همين طور در خطابی ديگر به موسی دستور داده
میشود در ميان مردم خود امامت نمازشان را به عهده بگيرد« :ای موسی در نمازشان و آنچه
اختالف دارند امام باش» از اینرو ميتوان نتيجه گرفت كه نماز در شریعت موسی نيز وجود
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داشتهاست و دعا و نيايش اوقات معينی داشته كه براساس زمانهای برگزاری مراسم عمومی
قربانی در معبد تعيين می شدهاست(.غمخوار يزدی ،بیتا ،ص).64
اركان و اقسام نماز
ركن اساسی نماز در يهوديت سه جزء است  -1 :براخا  :دعای بركتی است كه معموال در
زمانی خاص و در طی مراسم يا فعاليت ويژه¬ای خوانده می¬شود  -2گفتن آمين :طبق
هالخا بعد از شنيدن براخا بايد آمين گفت  -3 .عميدا يا شمونه عسره ،ذكر دعای بركات
هجدهگانه )) Shemoneh Esrehاست كه خود دربردارنده سه بخش زير است:
ستايش يهوه خداوند يهود؛ شامل ستايش ايمان اجداد مانند ابراهيم ،اسحاق و يعقوب( پدران:
آووت) Avot؛ قدرت خدا در امر رستاخيز مردگان( گِووروت :قدرت) Gevurot؛ و در
تسبيح و حمد و قداست او( قِدوشا) Kedushah؛ (سه براخا يا بركت آغازين)؛ سيزده براخا
به دعا برای علم،توبه ،مغفرت ،نجات ،شفا ... ،؛ و سه براخا نيز درباره دعا برای بازگشت به
صهيون و دوباره برقراركردن عبادات معبد و طلب صلح و رحمت و حيات برای اسرائيل
است.
در يهوديت نماز به دو قسم نمازهای عادی و روزانه و نمازهای ويژه ايام خاص تقسيم
می¬شود:
نمازهای عادی
اين نمازها در ايام عادی هفته (شنبهشب تا بعدازظهر جمعه) خوانده میشود كه به ترتيب
عبارتاند از:
. 1صبح( شَحَريت ) shacharitشامل بخشهايی اصلی مانند قرائت شِمع ،با دعاهای بركت
همراه آن ،و سپس عميدا با نوزده دعای بركت؛
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. 2عصر( مينحا  minchahقربانی عصر)[ لفظاً به معنای پيشكشیِ آرد گندم و جو است]
شامل يك مزمور ،عميدا و يك دعای كوتاه پايانی؛
. 3شامگاه( مَعَريْو  /Maarivعَرْويت ) Arvitشامل شِمع و عميدا و چند فقرة اضافی (هينلز،
،1386ص .)640
بنابراين ،محور اصلی نماز همان شمونه عسره است؛ اما مقدمات و مؤخرات اين سه تفيال با
هم متفاوت است .در متن شمونه عسره گاه به مناسبتهای مختلف (اول ماه و اعياد خاص يا
روزهايی كه در آن روزه گرفته میشود) ادعيهای ديگر اضافه میشود .مقدمات و مؤخرات
نماز صبح ،طوالنیتر از ديگر نوبتهای نماز است؛ اما هر سه ،از گزيدة تورات ،تلمود ،مزامير
داوود و متون مربوط به نماز تشكيل شدهاند.
خواندن نماز در هر سه نوبت بر مردان بالغ واجب است و خانمها دستكم موظف به خواندن
يك نوبت نماز هستند .در صورت نخواندن يك نوبت نماز ،میتوان آن را از طريق دو بار
خواندن در نوبت بعدی جبران كرد .در روزهای دوشنبه و پنجشنبه پس از قرائت شمونه
عسره ،طومار دستنوشته تورات از جايگاه مخصوص خود در كنيسا خارج شده و بخش
كوتاهی از فصل مربوط به آن هفته از روی آن قرائت میشود.
نمازهای ویژه
الف .شَبات
شبات( شنبه) ، Sabbathيكی از روزهای مقدس بنیاسراييل است و مراعات آن در مقررات
تورات كه در طور سينا به موسی داده شد ،به عنوان ده فرمان درج شد (پيترز،1384 ،ج
،2ص .)344مفهوم شبات ،بخشی بنيادين از يهوديت است و اهميت آن ،از ماجرای خلقت در
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سفر پيدايش گرفته شده كه كاركردن در آن ،ممنوع است.اين قطعه چندين بار در تورات آمده
است و انبيا بارها به حفظ و ادای آن فرمان تذكر دادهاند (همان،ج،2ص.)165
در شب و روز شنبه ،متن شمونه عسره و مقدمات و مؤخرات نمازها تغيير میكند و عمدتاً به
موضوع قداست روز شنبه اختصاص میيابد .همچنين صبح روز شنبه ،عالوه بر نماز صبح
) ،(Shacharitيك نوبت نماز اضافی تحت عنوان موساف( اضافی ) Musafنيز خوانده
میشود كه يادآور قربانی اضافی است كه در اين مواقع (اعياد ،ايام تعطيلی و شنبه) در معبد
پيشكش میشد (هينلز،1386 ،ص  .)640موساف با آرام خواندنِ عميدا شروع شده ،سپس
مجدداً جمعی خوانده میشود و بخشهايی از سفر اعداد در خصوص قربانیهايی كه در
هيكل بت هميدراش (محل تفسير) صورت میگرفت ،قرائت میشود .صبح روز شنبه پس از
نماز صبح ،از تومار تورات ،كه « ِسفِر تورا» نام دارد،
يك بخش كامل قرائت میشود .اسفار پنجگانه تورات ،به پنجاه و چهار فصل تقسيم شده كه
هر فصل هفتگی آن به نام پاراشَت هَشاووع ) (Parashet ha-shavuaدر هر هفته قرائت
میشود؛ به طوری كه در پايان يك سال ،يك دوره قرائت آن كامل میگردد.
همچنين در نماز عصرِ روز شنبه نيز بخش كوتاهی از سفر تورا قرائت میشود .با غروب
آفتاب روز شنبه ،متن نماز شامگاه به شكل عادی و تنها با تغييراتی جزئی خوانده میشود.
ب .رُوش حُودِش  (Rosh chodeshعيد اولِ ماه عبری)
يهوديان در روزهای اول ماه عبری ،عالوه بر روزه ،نمازهای توبه میگذارند .در نماز اين عيد،
عالوه بر اضافه شدنِ بخش مخصوص در لحش ،يك متن ويژه به نام هَلِل( تهليل و سپاس
مختصر از خداوند ) Half-Hallelو قرائت بخش خاصی از سِفر تورا و نماز موساف اضافه
میشود.
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ی عبری
ج .اعياد سهگانه و اول سال نو ِ
در سه موقع از سال به مناسبت اعياد ويژه مذهبی ،شكل مراسم مانند روز شنبه تغيير میكند و
عالوه بر آنكه هلل نيز خوانده میشود ،متن نمازها و قرائت تورات ،تفاوتهايی متناسب با آن
عيد مذهبی پيدا میكند .اين اعياد عبارتاند از :پسح )( (Passover or pesahTخروج:12 ،
 )16و شاووعوت )( (Shavuotالويان )23 ،در بهار؛ سوكوت )( (Seukkotالويان)24 :23 ،
در ابتدای پاييز ،رُوش هَشانا ) (Rosh ha-shanahدر دو روز اول سال نوی عبری.
د .یوم كيپور
در دهمين روز از سال نوی عبری ،روزه بزرگ يهوديان برای طلب بخشايش ساليانه واقع شده
است كه كيپور ) (Kippurيا روزة كفاره ) (Day of Atonementنام دارد .يوم كيپور،
جدیترين روز سال يهودی است و كنيسهها پُر از نيايشكنندگانی است كه در روزهای ديگر
سال ديده نمیشوند (هينلز ،1385 ،ص .)93در شب و روز اين مناسبت نيز كليه نمازها و
دعاها و مراسم ،همانند مناسبتهای شبات ،تغييرات ويژه و متناسب با اهداف اين روزه بزرگ
پيدا میكنند .در اين روز ،چهار بار تفيال خوانده میشود كه شامل شحريت ،موساف ،مينحا و
نِعيال )  (Nylaاست .نِعيال پس از نماز مينحا و قبل از غروب آفتاب به مراسم اين روز اضافه
میشود .پس از هر نوبت از اين تفيالها يك بار سليحوت  (Selichotدعای بخشايش)خوانده
شده و دوباره (در شحريت و مينحا) سفر تورا قرائت میشود .تفيالی نعيال در آستانه غروب
روز كيپور با شوق و تمركز خاص خوانده میشود .پس از پايان مراسم ،شوفار ))Shofar
نواخته شده ،و تفيالی عرويتِ خروج از كيپور برگزار میگردد.
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نماز در اسالم
خداوند در قرآن كريم میفرمايد كه لقمان اينگونه به فرزند خويش دربارهی نماز نصيحت
كرد  :يَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ (اى پسرک من ،نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار ،و
بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش .اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور
است ().لقمان)17 /
از اين آيه ضمن اينكه می توان اهميّت نماز را برداشت كرد ،برخی از ثمرات و فوايد عملی
نيز قابل استفاده است .از همين روست كه در تفسير اين آيه آمده است كه لقمان به فرزند
خويش خطاب كرد« :ای پسرک من :نماز را برپادار چرا كه نماز مهمترين پيوند تو با خالق
است ،نماز قلب تو را بيدار و روح تو را مصفّا ،و زندگی تو را روشن میسازد .و آثار گناه را
از جانت میشويد ،پرتو نور ايمان را در سرای قلبت می¬افكند و تو را از فحشاء و منكرات
باز میدارد (».مكارم شيرازی،1380 ،ج ،17ص).52
فرزند عزيزم! مبادا خروس از تو هشيارتر به اوقات نماز و مراقبتر باشد! آيا نمیبينی كه به
هنگام هر نماز ،رسيدن وقت آن را اعالم میكند و سحرگاهان به آوای بلند ندا سر میدهد در
حالی كه تو در خوابی؟(علی رستمی چافی ، 1378،ص).256
و خداوند در آيه ديگری میفرمايند« :حافِظُوا عَلی الصّلوات و الصلوةِ الوُسطی»(بقره)238/؛ (
محافظت كنيد در برپايی نمازها بخصوص نماز ميانی).
بعضی مفسران در معنای «صلوة وسطی» گفته¬اند مراد نماز جمعه است و عدهای هم به شب
قدر عقيده دارند ولی به نظر می¬رسد مقصود از آن نماز ظهر است چراكه شأن نزولی كه
برای آيه نقل شده ،صلوة وسطی را به نماز ظهر تفسير نموده است و عدهای از محدثين و
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مفسرين نيز اين اعتقاد را دارند؛ مرحوم شيخ حر عاملی رواياتی را نقل میكند مبنی بر اينكه
صلوة وسطی همان نماز ظهر است و در پايان میفرمايد« :اگر چه در بعضی از روايات صلوة
وسطی تفسير به نماز عصر شده است اما آنها حمل بر تقيّه میشوند(».محسن كازرونی،1372 ،
ص).51
يكی از مهمترين حكمت¬های تشريع نماز ذكر و ياد الهی است« .ذكر» يعنی به خاطر آوردن
چيزی كه در مقام بررسی و تحقيق مورد قبول است ولی در حالت عادی و در مقام عمل از آن
غفلت شده است .ممكن است انسان در مقام نظر و بررسی به خداوند ايمان داشته باشد و با
تمام وجود به آن معتقد باشد ،امّا اگر در صحنهی زندگی بر اساس اين عقيده عمل نكند دچار
غفلت از ياد خدا شده است و در اين حالت است كه احتياج به تذكّر و يادآوری دارد ،تا
پيوسته ايمان او تعيين كنندهی مسير زندگی او گردد و در اين راستا نماز بهترين وسيله برای
تحقّق اين هدف است و از همين روست كه خداوند می¬فرمايد نماز با به خاطر ياد من به جا
آورديد«(.واَقم الصلوة لذكری» طه)14 /
به عبارت ديگر «ذكر يك تأثير كلی در اعمال انسان دارد و آن اين است كه اعمالش با جهت
اعتقادیاش منطبق می¬شود و در اين صورت است كه اگر نماز تأمين كنندهی ذكر الهی باشد،
يك نوع رابطهی داد و ستدی بين متن نماز و تأثير پذيری او در خارج ايجاد می شود(».
حائری شيرازی ،1362 ،ص).15
نماز عالوه بر اينكه از بعد دينی بازدارنده از گناهان و عاملی در جهت محو معاصی و مغفرت
و آمرزش الهی است ،از بعد اخالقی نيز وسيله¬ای در جهت پرورش فضايل اخالقی و تكامل
معنوی انسان است .نماز خودبينی و كبر كه منشأ بسياری از رذايل اخالقی است ،را از بين
میبرد و به ساير رفتارهای آدمی در زندگی ارزش و روح میدهد .نماز انسان را به حياتی
پاک دعوت كرده و روح انضباط را در انسان تقويّت میكند(.عباس عزيزی ،1375 ،ص).100
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نتيجه
يكی از داليل حجيت عقل از نظر قرآن اين است كه برای احكام و دستورها فلسفه ذكر می
كند معنای اين امر اين است كه دستور داده شده معلول اين مصلحت می باشد .علمای اصول
می گويند مصالح و مفاسد در سلسله ی علل احكام قرار می گيرند .مثال قرآن در يكجا می
گويد نماز بپای داريد و در جای ديگر فلسفهاش را هم يادآوری می كند:
«اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ ا ْلمُنْكر»( عنكبوت.)45/
اثر روحی نماز را متذكر می گردد كه چگونه بانسان تعالی می دهد و بسبب اين تعالی انسان
از فحشاء و بديها انزجار و انصراف پيدا می كند و يا از روزه ياد می كند و بدنبال دستور به
اجرای آن می گويد:
«كُتِبَ عَليكُمُ الصّيامَ كَما كُتِبَ عَلَی الذينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُون» (.بقره.)183/
و چنين است در مورد ساير احكام نظير زكوة و جهاد و ...كه درباره ی همه ی آنها از لحاظ
فردی و اجتماعی توضيح می دهد .به اين ترتيب قرآن به احكام آسمانی در عين ماورائی بودن
جنبه اين دنيايی و زمينی می دهد و از انسان می خواهد درباره ی آنها انديشه كند تا كنه
مطلب برای او روشن گردد و تصور نكند كه اينها صرفا يك سلسله رمزهای مافوق فكر بشر
است(.مطهری ،آشنايی با قرآن ،ص .)52
دكتر الكسيس كارل در مطالعات و نوشته های خود برای معالجه يأسهای ناشی از تمدن
جديد ،میگويد« :نيايش ،به آدمی نيروی تحمل غمها و مصائب را میبخشد و هنگامی كه
كلمات منطقی برای اميدواری ،نمیتوان يافت ،انسان را اميدوار میكند و قدرت ايستادگی در
برابر حوادث بزرگ به او میدهد(.راه و رسم زندگی ،كارل ،ص .)137
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نيايش عالوه بر اين كه آرامش به وجود میآورد ،بطور كامل و صحيحی در فعاليتهای مغزی
انسان يك نوع شگفتی و انبساط باطنی و گاه قهرمانی و دالوری را تحريك میكند(.الكسيس
كارل ،ص .)12،11
بنابراين می¬توان گفت افراد يك جامعه كه از آرامش روحی و روانی برخوردارند می¬توانند
با رعايت صحيح قوانين اعتباری ،اجتماعی عاری از ظلم و بزهكاری داشته باشند.
دنيای علم از دنيای نيايش متفاوت است ،اما متباين نيست ،لكن نتايج دعا و نيايش را میتوان
از روی علم دريافت ،زيرا نيايش نه تنها بر روی حاالت عاطفی بلكه بر روی كيفيات بدنی نيز
اثر میكند  .پزشك فرانسوی «الكسيس كارل» ثابت كرد كه نماز سبب ايجاد نشاط معنوی
مشخصی در انسان میگردد و همين حالت است كه احتماالً منجر به شفای سريع برخی از
بيماران در زيارتگاهها و معابد میشود».
انسان پس از نماز ،به ذكر و دعا می پردازد و اين خود به تداوم آرامش روانی كمك می كند.
اصوال انسان در دعا ،با خدای خود به مناجات می پردازد و از مشكالتی كه او را در زندگی
ناراحت و مضطرب ساخته است ،به درگاهش پناه می برد و با بازگو كردن رنج و اندوه خود
از خدا می خواهد كه در حل مشكالت و برآوردن نيازها به او كمك كند.
رابطه ی معنوی ميان انسان و خداوند در اثنای نماز ،به او آن چنان نيروی معنوی می بخشد
كه مايه ی تجديد اميد ،تقويت اراده و آزاد شدن تواناييهای عظيم وی می شود ،تواناييهايی كه
او را بر تحمل سختيها و انجام كارهای بسيار بزرگ قادر می سازد (.نجاتی ،قرآن و روان
شناسی ،ص ). 359
با توجه به مفاهيم موجود در آيين¬های نماز و نيايش اديان مختلف و با عنايت به اينكه
هرجامعه تشكيل می¬شود از افراد و روابط متقابل ميان آنها واز سوی ديگر محيط هرجامعه از
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كنش¬های اجتماعی افراد متأثر است ،بنابراين می¬توان نتيجه گرفت؛ نماز و عبادات با
بازسازی روحی هر فرد ،در شكل گيری يك جامعه سالم نيز تأثير بسزايی خواهد داشت.
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