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نقش نماز جماعت مساجد در ارتقای فرهنگ جامعه
عباسعلی اخوان
دكتری ادبيات و مدرس دانشگاه كاشان
Email:akhavan1330@ yahoo.com
چکيده:
از آنجا كه اراده خداوندی به هدايت بشر تعلق گرفته است ،بايد از هر ابزاری برای تحقق اين
امر الهی استفاده كرد .يكی از اين ابزارها ،تظاهر به عبادت هايی است كه در شرع مقدس
اسالم به صورت ظاهری برگزار می شود ،كه نماز جماعت يكی ازاين شعائر است .در اين
مقاله بعد از مقدمه ای كوتاه ،واژه نماز تعريف خواهد شد .آنگاه به سفارش نماز خواندن در
اديان مخلتف كه برگرفته از آيات قرآن است ،اشاره خواهد گرديد و بعد از معرفی اولين نماز
جماعت ،اين فريضه در قرآن و احاديث و روايات بررسی خواهد شد .در بخش اصلی مقاله
نقش نمازجماعت مساجد در ارتقای فرهنگ جامعه به طور مشروح بررسی خواهی خواهد
گرديد .يافته های اين تحقيق نشان می دهد كه نماز جماعت مساجد ،اعالم اخبار عمومی و
دعوتی آشكارا به سوی خدا و گسترش معنويت در جامعه است كه برای تحقق اوامر الهی
انجام می گيرد .همچنين ،نماز جماعت مساجد ،احياءكننده روح اخوت و دوستی برای
همرنگی و همراهی مسلمانان و جلو گيری از معصيت الهی است .روش اين تحقيق پژوهش
كيفی مبتنی بر رويكرد توصيفی و تحليلی می باشد.
واژگان كليدی :نماز جماعت مساجد ،ارتقای فرهنگ جامعه.
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مقدمه
نماز جماعت عبادتی است كه شكوه و عظمت اسالم را آشكار می سازد .قرآن حتی به
برگزاری نماز جماعت درجبهه جنگ و در مقابل دشمن هم سفارش كرده است .لذا ،اهميّت
آن در شرايط عادی مشخص می شود؛ «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم
معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم
فيميلون عليكم ميلة واحدة وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اهلل أعد للكافرين عذابا مهينا» (قرآن ،نساء )102 ،و آنگاه
كه در جبهه جنگ نماز جماعت بر پا كردی گروهی به تو اقتدا می كنند و اسلحه خود را نيز
همراه دارند ،پس وقتی آن گروه سجده كرده نماز را شكسته به پايان بردند ،و به محافظت از
شما پرداختند ،گروه ديگری از رزمندگان می آيند و به نماز جماعت می پيوندند در حالی كه
مراقب هستند و اسلحه به همراه دارند .كافران می خواهند شما از اسلحه و مهمات خود غافل
شويد تا شما را غافلگير كرده بر شما بتازند .بر شما باكی نيست كه هنگام باريدن باران يا
بيماری يا از روی ناچاری اسلحه خود را بر زمين نهيد ،ولی در حال آماده باش بسر بريد.
براستی خدا عذاب خوار كننده ای برای كافران فراهم كرده است.
نماز جماعت زيور اسالم و روشنكننده قلب مؤمن ،محبوب فرشتگان است ،كه باعث پذيرش
اعمال انسان نزد خداوند میگردد( .بعضی از مخلصان )74 :1407 ،نمازجماعت ،بيرق اسالم و
نشانه مسلمانی است (،مجلسی :1400 ،ج  )23 ، 83كه قرآن بر اقامه و برافراشتن پيوسته اين
پرچم دائماً سفارش كرده ،تا همه مسلمانان را زير يك پرچم واحد مجتمع سازد.
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پيشينه تحقيق
در سال  ،1389مصطفی بلغمان آبادی و همكاران پژوهشی با عنوان «تاثير نماز جماعت بر معنا
دار كردن زندگی دانشجويان» را انجام داده اند .در اين تحقيق پژوهشگران به اين نتيجه رسيده
اند كه معنويت نقش مهمی در مواجهه افراد با مشكالت روانشناختی دارد ،و از نماز به
خصوص نمازجماعت كه فرد با انجام آن با مسائل معنوی پيوند می خورده به سالمت دست
می يابد.
اهميت موضوع
از همان روزهای اول بعثت پيامبر بزرگوار اسالم (ص) كه اولين نماز جماعت در اسالم با
حضور پيامبر (ص) ،حضرت علی (ع) و حضرت خديجه (س) تشكيل گرديد ،مخالفت با
نمازجماعت شروع شد و قرآن هم به اين مخالفت و سرنوشت مخالفان اشاره كرده است.
(قرآن ،علق ،آيه  9و ) 10
امروز بار ديگر دشمنان اسالم و جريانات تباهكننده خطوط اسالم ،تمام تالششان بر اين است
كه از تعداد نمازگزاران جماعت در مساجد بكاهند .لذا ،با تبليغات گمراه كننده و به بيراه
كشاندن جوانان مسائل ديگری را مطرح می كنند و به جوانان القاء میكنند و می گويند« :مگر
بندگی خدا به اين است كه انسان به مسجد برود .مگر بندگی خدا به اين است كه تو خودت
را در مسجد مطرح كنی ،كه من نمازگزار هستم .اگر میخواهی با اخالص نماز بخوانی و
رياكاری نمیكنی و مؤمن واقعی هستی ،در خانهات پنهانی نماز بخوان و با خدا راز و نياز
كن».
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اين افراد با به راه انداختن جنگ نرم ،حضور در مسجد و اقامه نماز جماعت را بهانهای دانسته
اند كه اين كار رياكاران است و عدهای را دچار شك و ترديد كردهاند .لذا؛ بررسی نقش نماز
جماعت مساجد بر ارتقای فرهنگ جامعه از اهميّت ويژه ای بر خوردار است.
سوال های تحقيق
-1اسالم در باره نماز جماعت مساجد چه ديدگاهی دارد؟
-2آيا اسالم به برگزاری نماز جماعت در مساجد سفارش كردهاست؟
 -3آيا نماز جماعت مساجد تاثيری در ارتقای فرهنگ جامعه دارد؟
در اين مقاله كه به روش مطالعه كتابخانه ای انجام خواهدگرفت ،سعی خواهد شد ،با مراجعه
به قرآن و متون اسالمی به اين سؤالها پاسخ داده شود.
هدف ازاين تحقيق شناساندن چهره واقعی نماز جماعت مساجد و ارزش و ثمرات آن
فرهنگ جامعه برای هدايت جوانان است.
تعريف فرهنگ
فرهنگ از ريشه تنگ اوستايی به معنی كشيدن و فرهيختن ،و فرهنگ مطابق است با ريشه
ادوكات وادور در التين به معنی كشيدن و نيز به معنی تعليم و تربيت آمده
است(.معين:1386،ج)146 ،5
در باره واژه فرهنگ تعاريف بسيار زيادی ارائه شده است .فرهنگ در مردم شناسی راه و رسم
زندگی است .تايلور در سال ( )1871فرهنگ را اينگونه تعريف كرده است« :مجموعه ای
پيچيده از علوم ،دانش ها ،هنرها و افكار و عقايد ،قوانين و مقررات آداب و رسوم و سنت ها
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و به طور خالصه كليه آموخته ها و عاداتی كه يك انسان به عنوان عنصر جامعه كسب می كند
،فرهنگ ناميده می شود( ».وثوقی ،منصور)79 :1376 ،
معموالً دانشمندان ،فرهنگ را از دو بعد متمايز مورد توجه قرار میدهند :الف -به عنوان
واقعيتی عينی ،نظير آثاری كه تحقق پذيرفتهاند يا هر آنچه به عنوان حاصل يا نتيجهای ارائه و
كسب میشود .ب -به عنوان واقعيتی كه انسانها با آن زندگی میكنند ،مشاركت در سلسله
امور مستمر و باتحرک ،هيأتی پرتحرک متشكل از ارزشهاست( .آلن بيرو)77 :1370 ،
اين مطلب كه فرهنگ مجموعه رفتارهای اكتسابی است ،بسيار نارساست؛ زيرا فرهنگ به منزلة
رفتار يا مطالعة رفتار نيست .فرهنگ از طرفی شامل ايدئولوژی نيز میباشد كه توجيهكنندة
شيوة خاصی از زندگی اجتماعی است و از طرف ديگر شامل يك سلسله اصول كلی است كه
توسط آنها هم میتوان الگوهای رفتاری افراد را با مشاهده اعضای گروه استنباط نمود و هم
الگوهايی را كه اعضای گروه ،آنها را رفتاری مناسب و مطلوب میشمارند ،تشخيص داد و به
شكل تعميمهايی خالصهشده ارائه كرد( .محمدی)170 :1370،
فرهنگ ،بهترين موازين اخالقی ،معتقدات مذهبی ،تفكر ،آداب و سنن را اخذ میكند و خود
را با آن ها میپروراند .فرهنگ ،روش زندگی يك قوم را مشخص میكند .چند قوم با مذهب
مشترک يا اصول اخالقی كمابيش مشترک ،شيوة زندگی كردن و انديشيدن مشابه ندارند ،زيرا
فرهنگ آنها با هم متفاوت است.
فرهنگ ،به معنای خاص ،به سرماية معنوی يك قوم گفته میشود ،و همة آثار ادبی ،هنری و
فكری را در بر میگيرد؛ همه آنچه از درون او سرچشمه گرفته ،و در برون تجلی خود را در
«سازندگی» يافته است .با توجه به تعاريف فرهنگ و وسعت قلمرو و تنوع كيفی و كمّی
پديدهها ،نمیتوان همة آنها را در يك رديف قرار داد .بدينلحاظ فرهنگ را به فرهنگ مادی
و فرهنگ معنوی تقسيم كردهاند.
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تعريف جامعه
جامعه عبارت از افرادی است ،كه گرد هم جمع می شوند و مناسبات و روابطی ميان آن ها
وجود دارد كه اين روابط بوسيله مقررات ،موسسات و نهاد های اجتماعی مستحكم می شود.
همچنين ،برای اجزاءاين مناسبات و حفظ روابط مكافات يا ضمانت اجرايی وجود دارد.
«رابرت مك يور» جامعه را دسته ای از مردم می داند كه با هم زندگی می كنند و به هم تعلق
دارند ،به طوری كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص بلكه در مجموعه ای از مفاهيم بسيار
وسيع مشترک می باشند ،كه زندگی آنان را در بر می گيرد(.نقوی)253 :1361 ،
تعريف نماز
واژه نماز ،از لفظ پهلوی «نماک» گرفته شده است كه آن هم از ريشه باستانی « نِم» به معنی
تعظيم كردن و خم شدن است .اين كلمه به تدريج به معنی؛ «صالت» و عبادت خاص
مسلمانان اطالق گرديده است ( .خزائلی) 338 :1358 ،
در سال های اوليه اسالم ،ايرانيان تازه مسلمان به جای كلمه صالت از كلمه نماک استفاده
میكردند.كم كم اين واژه به نماز تبديل شد و تركيب های گوناگونی از آن ساخته شد .در
متون ادبی قرون سوم و چهارم «نماز بردن» « ،در نماز آمدن» « ،نماز آوردن» وجود دارد كه
همه جا به معنی ،تعظيم و به خاک افتادن است .فردوسی گويد:
همیبود پيشش زمانی دراز

فراوانش بستود و بردش نماز

(فردسی) 824 :1363 ،
اسدی طوسی گويد:
نشاند از بر تخت و بردش نماز

چو فغور را ديد شه پيشباز
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(اسدی)139 :1354 ،
نماز در قرآن با نامهای «صالت» ( قرآن ،انفال ،آيه  3و « ،)4ايمان» (قرآن ،بقره ،آيه،)143
«تسبيح» ( قرآن ،روم ،آيه  17و « ،)18قرآن» ( قرآن ،بنیاسرائيل ،آيه  )79و «ركوع» ( قرآن،
بقره ،آيه  ) 43آمده است.
از آنجا كه معرفت ما به نماز به صورت كامل امكانپذير نيست ،تعريف كاملی هم از نماز
نمیتوان ارائه داد .لذا؛ به دو تعريف اكتفا میكنيم« .ويكتور هوگو» نماز را به عنوان عالیترين
نوع پرستش دانسته و درباره نماز میگويد:
«نماز میگزارند .برای خدا.
نماز گزاردن برای خدا،
معنای اين كلمه چيست؟
 ...يك «من» اليتناهای باال هست ،همچنان كه يك « من » در اليتناهای پايين وجود دارد« .من
پايينی» جان است و «من بااليی» خداست.
اليتناهای پايين رابا نيروی تفكر ،با اليتناهای باال در تماس نهادن ،نماز ناميده میشود».
(هوگو :1354 ،ج )672 ،1
«آگوست ساباتيه» استاد فلسفه دانشگاه پاريس نماز را اين گونه تعريف میكند« :دين روح
انسان را با نيرويی نامرئی كه مقدراتش را در اختيار دارد ،ارتباط میدهد و نماز است كه اين
ارتباط را برقرار میسازد( ».ويليام جيمز)169 :1356 ،
به طور كلی نماز مجموعه ای از دعاها و اذكاری است كه در قالب اعمالی جلوه گرشده است.
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اولين نماز جماعت دراسالم
اولين نماز جماعت در اسالم با حضور پيامبر (ص) ،حضرت علی (ع) و حضرت خديجه (ع)
تشكيل گرديد« .عفيف» نقل كرده است :با عباس عموی پيامبر در اطراف كعبه نشسته بودم،
ناگهان ديدم مردی آمد و در كنار كعبه ايستاد .سپس پسری وارد شد و در طرف راست او
ايستاد و به دنبال آن زنی را ديدم كه آمد و پشت سر آنها قرار گرفت .آنگاه مشاهده كردم كه
اين دو به پيروی از آن مرد حركاتی را انجام میدهند .از عباس پرسيدم جريان چيست؟ اين
مسأله عجيبی است .او گفت :آن مرد محمد فرزند برادرم و آن پسر ،علی فرزند برادر ديگر من
است .آن زن هم خديجه همسر محمد است .محمد میگويد :پروردگار من ،پروردگار آسمان
ها و زمين است و خدا به او امر كرده است كه اين دين را برگزيند و وظايفشان را اينطور
انجام دهند.
آنگاه عباس گفت :به خدا سوگند كه بر روی زمين كسی به جز همين سه نفر پيرو اين دين
نيست (.طبری)113 :1403 ،
اهميت نماز جماعت از ديدگاه قرآن
فضيلت نماز جماعت بسيار زياد است ،به طوری كه در چند جای قرآن به طور صريح به آن
اشاره شده است .قرآن در سوره اعراف میفرمايد« :قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْ ِقسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ
كُلِّ َمسْجِد» ( قرآن ،اعراف ) 28 ،بگو هر آيينه پروردگارم به رعايت انصاف و عدل فرمان داد
و فرموده رويهايتان را نزد هر مسجدی راست داريد.
شيخ طبرسی در مجمعالبيان مینويسد :معنای آن اين است كه به هنگام هر نماز ،آهنگ رفتن
به مسجد كنيد و اين نزد بيشتر علما ،امر استحبابی به شركت در نماز جماعت است و در نزد
كمتر آنان امر و جوبی است (.طبرسی :1403 ،ج ) 411 ،2
304

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

در سوره بقره آمده است ...« :وَ ا ْركَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» (قرآن ،بقره ...)43 ،با ركوعكنندگان ركوع
كنيد.
خداوند در اين آيه يهود را به قبول قرآن و اجرای برنامههای آن فرا میخواند و اشاره دارد كه
از مهمترين برنامههای اسالم ،خواندن نماز به صورت گروهی و دستهجمعی است و نماز
جماعت جزء متن دين مبين اسالم میباشد .ضمنا بكار بردن واژه«ركوع» و «راكعين» به جای
«صلوه» و «مصلين» آمده است .زيرا ركوع در دين يهود نبوده و اين از ويژگی های نماز
مسلمانان است.
درباره فضيلت نماز جماعت خداوند در سوره آل عمران خطاب به مريم میفرمايد« :ارْكَعِی
مَعَ الرَّاكِعِينَ» (قرآن ،آلعمران )44 ،علمای شيعه فرمانی را كه در اين آيه آمده است ،نسبت به
نمازهای جمعه و عيدين با وجود شرايط ،امر وجوبی دانستهاند و در ساير موارد حمل بر
استحباب مؤكد كردهاند .ضمن ًا در اين آيه كه خطاب به حضرت مريم است ،داللت بر
استحباب شركت زنان در نماز جماعت است.
اهميت نماز جماعت در احاديث و روايات
پيامبر بزرگوار اسالم (ص) فرمودند« :و اما نماز جماعت ،براستی صف های امت من در
زمين ،مانند صف های فرشتگان آسمان است و يك ركعت نماز كه در جماعت خوانده شود،
با بيست و چهار ركعت نماز همارزش است و هر ركعت آن نزد خدای عزو جل ،محبوبتر
از چهل سال پرستش است .در روز قيامت خداوند اولين و آخرين را برای حسابرسی اعمال
گرد میآورد ،پس هيچ مؤمنی نيست كه به سوی جماعت گام بردارد ،مگر آنكه خدای عزو
جل ،از هراسناكی روز قيامت بر او می كاهد و آنگاه فرمان میدهد كه او را به بهشت راوانه
سازند( ».شيخ صدوق)117 :1400 ،
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حضرت اميرالمؤمنين علی (ع) درباره نماز جماعت فرمودند« :آنكه بامدادان به جماعت نماز
بگزارد ،نمازش با نماز ابرار باال رود و نامش آن روز در گروه متقين نوشته شود» ( .مجلسی،
 :1400ج  ) 14 ، 85امام صادق (ع) هم به نماز جماعت بسيار سفارش كردهاند و فرمودهاند:
«برتری نماز مرد در جماعت بر نمازی كه تنها بخواند ،بيستوپنج درجه در بهشت است».
(مجلسی :1400 ،ج ) 16 ، 85
همچنين ،آن بزرگوار بر اين عقيده بودند كه هر كس نماز بامداد و خفتن را به جماعت
بخواند ،در پناه خداوند خواهد بود و كسی كه به آن ستم روا دارد ،به خدا ستم كرده و آنكه
كوچكش بشمارد خدا را كوچك شمرده است (.مجلسی :1400 ،ج )12 ،85
نقش نماز جماعت مساجد در ارتقای فرهنگ جامعه
حضرت امام رضا (ع) درباره فضيلت نماز جماعت مساجد فرمودند« :هر ركعت نماز جماعت
بر دو هزار ركعت نماز فرادا برتری دارد .اما پشت سر هيچ تبهكاری نماز مگزار و جز به اهل
واليت اقتدا مكن»( .مجلسی :1400 ،ج  ) 4 ،85اكنون اين سؤال مطرح میشود ،دليل آنكه
امام (ع) فرمودند :هر ركعت نماز جماعت از دو هزار ركعت نماز فرادا برتر
است،چيست؟درپاسخ بايد گفت :نماز جماعت مساجد از عبادتهای شعاری است ،شعار از
ريشه شعير و به معنی معلم و نشانه است.يعنی؛ عبادتی كه به وسيله آن ،راه به ديگری نشان
داده میشود( .راغب ) 269 :1403 ،معلم كه جمعش معالم است ،نشانههايی بود كه در قديم
در راهها ايجاد می كردند ،تا رهروان وقافلهها به وسيلهی اين نشانه راه را گم نكنند و شعار از
ريشه شعيره نيز همين مفهوم را دارد.
در دين مقدس اسالم به جنبههای شعاری بعضی از اعمال بسيار سفارش شده است ،مانند:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ» ( قرآن ،مائده )3 ،ای كسانی كه ايمان آوردهايد ،شعائر
و حدود الهی را -مراسم حج را محترم شمرده و مخالفت با آنها را -حالل ندانيد و يا « إِ َّن
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الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ» ( قرآن ،بقره )158 ،صفا و مروه از شعائر و نشانههای الهی
است.
در سوره حج خداوند میفرمايد« :وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ» ( قرآن ،حج آيه  ) 36و
شترهای چاق و فربه را در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار داديم .در همين سوره
مناسك حج را به عنوان عبادتهای شعاری تلقی فرموده است و بزرگ شمردن اين شعائر را
نشانه تقوای دلها میداند« .ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» ( قرآن ،حج،
آيه  )32با بيان اين مطالب ،ضرورت تعظيم شعائر معلوم میگردد.
به طور طبيعی هر چيزی كه شعائر شد ،اگر از امور ديدنی باشد بايد در معرض ديد عموم
قرار گيرد و اگر از امور شنيدنی باشد ،بايد در معرض استماع ديگران واقع شود ،تا اين كه
جنبه شعار بودنش تحقق يابد .به عبارت ديگر اگر كسی بگويد من میخواهم پنهانی آن را
انجام دهم و تظاهر نكنم اين عمل ديگر عبادت نخواهد بود .چون عبادت بودن اين عمل
وابسته به تظاهر و اعالن آن است .اصالً برخی از عبادت ها تا به صورت علنی و آشكارا
انجام نشود امتثال امر نشده است .يكی از آن امور نماز جماعت مساجد است ،كه بايد علنی
باشد .نماز جماعت مستحب است ،اما علنی بودن آن واجب است .حال اگر كسی بگويد می
خواهم نماز جماعت را پنهانی بخوانم معنا نخواهد داشت .اصل اين عمل بايد در حضور
ديگران انجام گيرد ،تا جنبه شعاری و نشانه بودن آن تحقق پيدا كند .برای روشن شدن مطلب،
از امام صادق (ع) در مورد اذان سؤال كردند؛ آن حضرت فرمودند« :اجهرو ارفع به صوتك
فاذا اقمت فدون ذلك و ال تنتظر باذانك و اقامتك اال دخول وقت الصاله و احدر اقامتك
حدرا» ( شيخ صدوق :1390 ،ج  ) 185 ،1با صدای بلند بخوان ،پس هر گاه اقامه نماز را
میخوانی آهستهتر از اذان بگو ،وقتی داخل وقت نماز شدی ،اذان و اقامه را بخوان و اقامه را
سريعتر بخوان.
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سنت رسول خدا (ص) هم همينگونه بود كه به بالل فرمودند :از ديوار مسجدی كه در آن
زمان به اندازه قامت يك انسان بود ،باال برود و با صدای بلند اذان بگويد (.حر عاملی:1409 ،
ج ) 411 ، 5
يكی از نكات مهم ديگری كه در شعائر ،بايد مورد توجه واقع شود ،اين است كه شعار بايد
مورد اهتمام شعار دهنده باشد.
از آنجا كه اراده الهی در تعميم ،گسترش و توسعه دين و عبادت است ،اختفا در دينداری و
انجام بعضی از فرايض به صورت پنهانی را عبادت ندانسته و به آشكارا انجام دادن اين
عبادات -كه يكی از آنها نماز جماعت مساجد است -توصيه فرمودهاند .اسالم در اين تظاهر و
آشكار شدن نماز جماعت مساجد فوايد و ثمرات زير را برای ارتقای فرهنگ جامعه بيان كرده
است:
 -1نماز جماعت مساجد وگسترش معنويت درجامعه
قرآن هدف از نماز را ياد خدا میداند؛ « َقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی» ( قرآن سوره طه ،آيه  )14و اثرش
را آرامش جان؛ «أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ( قرآن ،رعد ،آيه  )28و نتيجه آرامش دل ،سفر
به عالم ملكوت است كه «يا أَيَّ ُتهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی إِلى رَ ِّبكِ راضِيَ ًة مَرْضِيَّةً» ( .قرآن
الفجر ) 28 ،پس نماز حقيقی خالی شدن از خود و خروج از خانه وجود خويش و مهاجرت
بسوی خداست ،كه خداوند متعال فرموده ا ند« :وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً الىَ اللَّه وَ رَسُولِهِ
ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللَّه» ( قرآن ،نساء )100 ،كسی كه به قصد هجرت به
سوی خدا از خانه بيرون رود و مرگ او را فرا گيرد ،پاداشش بر عهده خداوند است.
برخی از مفسران اين هجرت را كوچ كردن از خانه دل به سوی خدا دانستهاند ،زيرا هجرت از
هوا و هوسها و خودخواهیها به سوی معنويات بزرگترين و عالیترين هجرتهاست.
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حضرت علی (ع) هنگام تالوت آيه شريفه؛ «رجال التلهيهم تجارة و البيع عن ذكر اللّه و اقام
الصّالة؛( »...قرآن ،ه نور )38 ،تصويری ذهنی و چهرهای معنوی را از ذاكران خدا بدست داده و
در بخشی از آن فرموده اند :فرشتگان گرداگردشان حلقه میزنند ،رحمت آرامش برجسم و
جانشان فرود میآيد و درهای آسمان به رويشان باز میگردد .در اين سفر روحانی ،در
جايگاهی كه در آن خدا از احوالشان آگاه است ،كرسی های كرامت برای ايشان نهاده است،
سعی ايشان مرضی خداوند و مقامشان نزد او محمود است .بوی خوش نيايش به درگاه خدا
را استسمام می كنند و آمرزش او را اميد دارند( .نهجالبالغه :1369 ،خطبه )222
نكته روشن و مسلم آن است كه نماز را فقط به خاطر خدا بايد اقامه نمود و در آن ريا و
خودنمايی نبايد باشد ،كه در آن صورت نماز باطل است .نكته بسيار مهمی كه در نماز و ساير
عبادات بايد به آن توجه كرد ،تشخيص ريا از غير رياست.مرز ريا و غير ريا ،قصد اظهار عمل
و اظهار خود است .قطعاً انجام علنی فرضيهای از فرائض الهی ،بدون انگيزه خودنمايی ،دعوت
به آن است ،لذا؛ حضور در نماز جماعت شكوه اسالم است .پيامبر بزرگوار اسالم فرمودند:
«هنگامی كه يكی از شما در حال نماز است و شيطان در آن حال به سراغ او آمد و به او گفت:
كه تو رياكار هستی ،او بايد نمازش را طوالنی كند»( .حر عاملی :1409 ،ج ) 479 ، 5
تعميم و گسترش معنويت ،يعنی؛ نوعی دعوت و تشويق ديگران به دين و احكام آن است.
بنابراين ،نماز جماعتی كه در مساجد خوانده می شود ،در حقيقت تبلور عينی اين ارزش ها و
نمايش اين زيبايیهاست.
تشكيل نماز جماعت كه در حقيقت اظهار اسالم و عبادت و بندگی خدا و نشان دادن
توانايیها و زيبايیهای اسالم است ،گواهی آشكار و حجتی محكم بر اهل شرق و غرب
است.
-2نمار جماعت اعالم اخبار عمومی دعوت به سوی دين خدا
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اقامه نماز جماعت در مساجد ،راه بسيار مؤثری برای تثبيت و تقويت حاكميت نماز در
جامعه است .بديهی است زيباترين و عارفانهترين نمازها در داخل منزل ،تنها يك حركت
فردی است و هيچ جلوهای از شكوه اسالم ندارد .آن نمازی كه مايه عظمت اسالم است ،نماز
جماعت است .امام صادق (ع) در پاسخ شخصی كه از ايشان سؤال كردند كه نماز فرادای در
مسجد كه ثواب هر ركعت آن معادل هزار ركعت نماز است ،معتبر است يا نماز جماعت در
مسجد محل كه از امتياز كمتری برخوردار است؟ امام فرمودند :نمازت را با جماعت بخوان(.
شيخ صدوق :1409 ،ج )683، 8
تظاهر به نماز جماعت نوعی دعوت از كسانی است كه از وجود دين و مقررات و آثار مثبت
آن و دعوتهای دينی بیاطالع هستند .لذا؛ هنگامی كه جبرئيل بر پيامبر بزرگوار اسالم (ص)
ظاهر شدند ،به او فرمودند « :ای محمد! هر تكبيری كه مؤمن همراه با امام باشد ،برای او بهتر
از شصتهزار بار حج و عمره است و هفتاد هزار بار از دنيا و آنچه در آن است برای او بهتر
است و هر ركعتی كه مامون همراه با امام به جا آورد ،از آزاد كردن صد بنده ارزشمندتر
است ( ».محدث نوری :1407 ،ج ) 443 ، 6
 -3نماز جماعت ابزاری برای تحقق اوامر الهی
چون اراده خداوند به هدايت بشر تعلق گرفته است ،بايد از هر ابزاری برای تحقق اين اراده
الهی استفاده شود .يكی از اين ابزار تظاهر به عبادتهايی است كه در شرع مقدس اسالم به
صورت جماعت توصيه شده است.
با برگزاری نماز جماعت در مساجد انسانهايی كه از پذيرش دين و مقررات آن سرپيچی
میكنند ،در قيامت نمیتوانند بگويند كه خدايا ما مطلع نبوديم و خبر نداشتيم .خداوند به
وسيله تظاهر بندگان به عباداتی چون نماز جماعت آنها را مطلع كرده است .لذا؛ امام رضا (ع)
در مورد حكمت و فلسفه اذان فرمودند :مردم به علل و جهات مختلف مأمور شدند اذان
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بگويند؛ برای اشخاصی كه فرا رسيدن نماز را فراموش كرده اند و هشداری به انسان های
غافل و اعالنی برای كسی كه وقت نماز را نمیداند و از آن بیخبر مانده است( .محدث
نوری :1407 ،ج )975 ، 5
امير مؤمنان حضرت علی (ع) فرمودند« :هر كس ندای اذان را بشنود ،اما بدون عذر در نماز
حاضر نگردد ،نمازش ،نماز نيست»( .محدث نوری ،1407 ،ج  ،8روايت )10694
هشامبن حكم از امام صادق (ع) پرسيدند :چرا نماز واجب شد ،در حالی كه هم وقت میگيرد
و هم انسان را به زحمت میاندازد؟ امام پاسخ دادند :پيامبرانی آمدند و مردم را به آيين خود
دعوت نمودند .عدهای هم دين آنها را پذيرفتند .ليكن با مرگ آن پيامبران ،نام و دين و ياد آنها
از ميان رفت .خداوند اراده فرمود كه دين اسالم و نام پيامبر اسالم (ص) زنده بماند و اين از
طريق نماز امكانپذير است (.شيخ صدوق :1385 ،ج )10 ، 2
 -4نماز جماعت اعالم همراهی و همرنگی با عموم مسلمانان
حضور در جماعت مساجد ،يعنی؛ اعالم همراهی و همرنگی با عموم مسلمانان است .مثالً؛
اگر افرادی به اعتقاد دينی شخصی ترديد دارند ،ساير مؤمنان كه معموالً حضور او را در
جماعت شاهد بودهاند ،اين ترديد و شبهه را برطرف میسازند .اين فايده در جامعه اسالمی
بسيار ارزنده است و در همه ابواب عملی فقه كه انسان در زندگی روزمره با آن سر و كار
دارد ،مثمر ثمر خواهد بود .حضرت امام صادق (ع) در اين باره فرمودهاند :خدواند جماعت و
اجتماع را در نماز قرار داد تا كسی كه نماز میخواند ،از آن كسی كه نماز نمیخواند شناخته
شود .كسانی كه به اوقات خاص نماز توجه دارند ،از كسانی كه به آن اهتمام نمیورزند،
شناخته شوند .اگر توصيه به جماعت در نمازهای فريضه نبود ،هيچ كسی نمیتوانست به
صالح و فساد حال ديگری شهادت بدهد؛ زيرا كسی كه در جماعت حاضر نشود ،نمازش
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كامل نيست .پيامبر (ص) فرمودند :كسی كه بدون علت در مسجد با مسلمانان نماز نمیخواند،
نمازش ناتمام است و كمال ندارد( .محدث نوری :1407 ،ج )293 ، 8
روژهگارودی دانشمند فرانسوی درباره همراهی مسلمانان در صف های جماعت مساجد
مینويسد« :در نماز همه مسلمانان جهان در برابر محرابهای تمام مساجد كه زاويه آنها را به
سوی كعبه ساختهاند ،در صف های فشرده با همدلی و حضور خود به طور گسترده و عميقی
مجذوب مركز و بنياد خويش میگردند( ».روژهگارودی)259 :1383 ،
رسول اكرم (ص) درباره همراهی مسلمانان در نماز جماعت مساجد فرمودند« :شيطان گرگ
انسان است .همانند گرگ گوسفندان كه هميشه ميش های دورافتاده و كنارهگير را میگيرد،
پس از دستهبندیها و گروهگرايیها بپرهيزيد و بر شما باد كه در نماز جماعت و جماعت
های عمومی اسالمی و مساجد حاضر شويد ( ».علیالمتقی:1413 ،ج ) 581 ، 7
هر كس نمازهای يوميهاش را با جماعت اقامه نمايد نسبت به او بايدخوشگمان باشيم .در
زمان حضرت امام جعفر صادق (ع)« ،عبداهللبن يعفور» از امام (ع) سؤال كردند ،در جامعه
اسالمی و در ميان مسلمانان چگونه میتوان به عدالت افراد پی برد تا شهادت به نفع يا ضرر
ديگران پذيرفته گردد؟ امام (ع) در پاسخ آن مرد ضمن بر شمردن برخی ويژگیها و صفاتی
كه شاهد بايد داشته باشد از قبيل عفاف ،كنترل اعضا و جوارح ،اجتناب از گناهان كبيره و
عدم تظاهر به گناه ،سپس امام (ع) فرمودند« :نماز جماعت تشريع گرديد ،برای اينكه كسی كه
نماز خود را با جماعت میخواند از كسی كه در نماز جماعت حاضر نمیشود ،مشخص گردد
و اگر حضور در نماز جماعت نبود ،كسی نمیتوانست شهادت بدهد كه فالنی اهل نماز است.
امام (ع) در دنباله اين حديث تصميم عجيبی از پيامبر (ص) را كه در كتب شيعه و اهل سنت
وجود دارد نقل میكند كه آن حضرت تصميم گرفت گروهی را كه در نماز جماعت حضور
پيدا نمیكردند ،در داخل خانههايشان بسوزاند»( .محدتنوری:1407 ،ج ) 403 ، 27
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 -5نماز جماعت در مساجد احياءكننده روح دوستی و برادری در جامعه
با تأملی در نماز جماعتها در طول تاريخ ،آنها را پر از امور خير و نيكی مشاهده میكنيم.
نمازهای جماعت يكی از فعالترين و زيباترين صحنههای دوستی و اخوت ميان مسلمانان
بوده است .آمار كارهای خيری كه به بركت نمازهای جماعت در هر مسجدی انجام گرفته
است ،قابل توصيف نيست .نماز جماعت باعث میشود ،بين مسلمانان روح مساوات و برابری
برقرار شود .در مسائل و محافل عبادی كه متعلق به مسلمانان است ،هيچ ممنوعيتی برای
طبقهای از طبقات اجتماعی وجود ندارد ،در صف جماعت ثروتمندترين وقدرتمندرترين افراد
با فقيرترين و ناتوانترين مردم در كنار هم در يك صف میايستند و چه بسا مشكالتی الينحل
در اين جماعتها گشوده میشود.
لذا؛ حضرت علی (ع) در نامه خود به «مالك اشتر» توصيه كرده است« :در ميان مأمومين
كسانی هستند كه مشكل و گرفتاری دارند ،با مؤمنان مهربان باش»( .ابنابیالحديد :1385 ،ج
) 89 ،17
در اينجاست كه پيامبر بزرگوار اسالم (ص) نماز جمعه را به خاطر جماعت آن زيبايی و زينت
میدانستند .زيرا روحيه دوستی و اخوت در چهرههای مؤمنان خداجوی آشكار است .آمدن به
نماز جمعه هم ديدار و هم زينت و زيبايی است .در واقع نوعی توصيه به مؤمنان و حاضران
در صفوف جماعت است ،كه نماز جماعت صرف حضور در مسجد ،بدون شناسايی و
معرفت يكديگر نيست .مؤمنان بايد از حال و احوال يكديگر مطلع و از مشكالت هم با خبر
شوند و برای رسيدگی به مشكالت همديگر اقدام كنند.
-6نماز جماعت مساجد تمرينی برای جلو گيری از معصيت در جامعه
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نماز جماعت بهترين موضوع و بهترين عملی است كه مقرر شده است .طبيعت نماز ،جلو
گيری از گناه و عامل رستگاری است ،كه« قَدْ أَفْلَحَ الْمُ ْؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»
(قرآن ،مومنون ،آيه 1و )2اما اين اثر در نماز جماعت شدت بيشتری دارد .انسان با حضور در
جمع اهل ايمان از لحاظ باطنی و ظا هری تربيت می شود .از لحاظ درونی كه روشن است،
اما در ظاهر نيز به خاطر حرمت اجتماعی خود از ارتكاب بسياری از معاصی خوداری می كند
و بتدريج باعث ايجاد ملكه ورع و پرهيزگاری در وجود او می شود .اگر چه اين پرهيزگاری
به خاطر ترس از هتك حيثيت و حرمت اجتماعی يا طرد از سوی مؤمنان حاصل می شود ،اما
اين مراقبه به حساب می آيد .زيرا در روايات آمده است :هر كس كرامت را دوست دارد ،از
گناه دوری می كند( .مجلسی :1400،ج) 419 ،74
پيامبر بزرگوار اسالم (ص) فرمودند :كسی كه بر نماز جماعت مداومت ورزد ،غيبتش بر
مسلمانان حرام است و عدالتش تثبيت شده است( .حر عاملی :1409،ج )387 ،5حضرت علی
(ع) هم راه رسيدن به قرب خداوندی را شركت در نماز جماعت می دانستند و می فرمودند:
«سه چيز موجب درجه و تقرب به خداست ،يكی از آن سه چيز قدم بر داشتن روز و شب به
سوی نمازهای جماعت است»( .همان ،ص)372
اين صف های نماز جماعت در مساجد دارای ثمرات بسياری است كه پيامبر اسالم (ص)
فرمودند« :نماز جماعت پيروان من تبلور و نمايشی از صفوف فرشتگان است»( .شيخ
صدوق :1409،ج)684 ،8
يافته های تحقيق
اسالم به نمازجماعت مساجد كه يكی از شعائر الهی است ،بسيار اهميت می دهد و هر ركعت
نماز جماعت را از هزار ركعت نماز فرادا برتر و با فضيلت تر می دانند .از آنجا كه اراده
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خداوندی به هدايت بشر تعلق گرفته است ،بايد از هر ابزاری برای تحقق اين امر الهی استفاده
كرد .
نماز جماعت مساجد ياعث تعميم وگسترش معنويات در جامعه می شود و انسان هايی كه از
پذيرش دين و مقررات اسالمی سر پيچی می كنند ،بوسيله تظاهر شدن عبادت نماز جماعت
به سوی اين صفوف روی می آورند و بهانه ها از بسياری از فرصت طلبانی كه به ظاهر اسالم
را پذيرفته اند ،گرفته می شود.
همچنين ،نماز جماعت در مساجد ،عامل بسيار مؤثری در تقويت حاكميت نماز درجامعه و
احياءكننده روح برادری و دوستی است ،كه مسلمانان با اعالم همرنگی و همراهی و همدلی
در كنار يكديگر در كمال صفا با اتحاد خود ،ورع و پرهيزگاری را تمرين و به ديگران آموزش
می دهد.
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