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تحليل كاركردهای اجتماعی و فرهنگی نماز در جامعه
عباس محمدی
دكتری حرفه ای مديريت استراتژيك و دانشجوی دكتری تخصصی مديريت برنامه ريزی و امور فرهنگی واحد
علوم تحقيقات تهران ،مدرس دانشگاه(Email : abaasm41@gmail.com).

چکيده:
در اسالم نماز يكی از شاخصترين آيينهاست .اولين جزء نماز اراده و قصد است .در جامعه
شناسی كاركردی نيز به قصد و هدفی كه از اعمال كنشها در نظر گرفته میشود ،قصد يا نيت
گفته میشود و به چنين كنشی ،كنش هدفمند اطالق میگردد كه كاركردهای خاصی را به
دنبال دارد .آثاری كه در نيت نمازگذار مطرح بودهاند ،كاركرد آشكار و آنچه از ابتدا در نيت او
مطرح نبوده است ،كاركرد پنهان نام دارند .از كاركردهای آشكار نماز میتوان به ابراز بندگی و
انجام امر الهی ،افزايش درجه خلوص ،دور شدن از بدیها و… اشاره كرد .در اين پژوهش

سعی شده است تا برخی كاركردهای پنهان نماز با هدف شناسايی كاركردهای اجتماعی و
فرهنگی نماز به عنوان بزرگ ترين عبادت و مهم ترين سفارش انبياء و شناخت اهميت نماز
به عنوان كنش فردی و جمعی كه روح انضباط را در انسان تقويت میكند ،معرفی شوند .اين

پژوهش بر اساس مطالعات كتابخانه ای و با روش توصيفی – تحليلی صورت گرفته است .و
اطالعات مورد نياز از كتاب ها و مقاالت صاحب نظران گردآوری ،استخراج و سپس در
چارچوب نظريه كاركردگرايی تحليل شده است .و در نتيجه مالحظه شد كه اعتقادات دينی
باعث انسجام و همبستگی گروهی ،احساس مسئوليت ،اعتماد و هويت اجتماعی و همچنين
بازدارندگی از اعمال خالف،آرامش و پيشرفت اجتماعی می شود .بنابراين اعتقادات دينی
دسترسی به اهداف مشترک را تسهيل می كند كه می توان از آن به عنوان يك سرماية اجتماعی
معنوی نام برد.
واژگان كليدی :نماز ،كاركرد اجتماعی ،مناسك دينی ،كنش فردی و جمعی.
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. 1مقدمه و بيان مسئله
هزاران سال است كه دين تأثير نيرومندی بر زندگی ابنای بشر داشته است .دين ،به اين يا آن
شكل ،در همه جوامع شناخته شده بشری وجود دارد .قديمیترين جوامعی كه میشناسيم ،و
از آنها فقط يافتههای باستانشناسی در دست داريم ،نشانههای واضحی از نمادها و مناسك
دينی از خود به جا گذاشتهاند (گيدنز .)1388: 766 ،دين به عنوان يك نهاد اجتماعی با
خصيصه فردی و اجتماعی ،از ارزشها و قواعد اجتماعی پشتيبانی میكند و جهت دهنده و
مظهر قدرت جامعه و انسان ،بسترساز ارتباطات انسانی و موجب ثبات ،استمرار و همبستگی
جامعه است .از سوی ديگر دين ارزشها را میآفريند و هنجارها را شكل میدهد به
ارزشهای ثابت اخالقی قداست میبخشد ،زندگی انسان از آن معنی میگيرد و راهنمای
مؤثری برای هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت است .دين كاركردهای مختلفی را برای
جامعه و فرد به انجام میرساند .دين برای جامعه معنايی از اجتماع و اجماع را به وجود
میآورد و آن را تحكيم میبخشد .رفتارهای ضد اجتماعی را منع نموده و راه هايی را برای
انسجام دوباره متخلفين پيشنهاد میكند (تنهايی ،1390 ،ص .)59 .مناسك و آيينها را میتوان
از اركان بنيادين هر دين به شمار آورد كه شخص به واسطه مشاركت در آنها قصد ارتباط با
امر مقدس را دارد .فهم مناسك و نقش و كاركرد آنها ،به ويژه در عرصه جمعی ازجمله
موضوعاتی است كه توجه جامعه شناسان و انسانشناسان دين را به خود معطوف ساخته
است« .مَنسك» بر وزن مفعَل مصدر ميمی از ماده «نُسُك» به معنای عبادت است و «مناسك»
جمع آن به معنای فرائض و عبادات است .چنانچه آيه شريفه« لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ
ك فِی الْأَمْرِ وَا ْدعُ إِلَى رَ ِّبكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم» (حج ،آيه  ،)67مُشعر به
نَاسِكُو ُه فَلَا يُنَازِعُنَّ َ
آن است .تمامی امتهای گذشته دارای عباداتی خاص بودند و به انجام آن اهتمام داشتهاند .در
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فرهنگ دينی برخی از مناسك و عبادات افزون بر طريقيت آنها جهت تقرب الی اهلل ،دارای
آثار و پيامدهای اجتماعی ،سياسی نيز هست .
در اسالم نماز يكی از شاخصترين آيينهاست .اولين جزء نماز اراده و قصد است .در جامعه
شناسی كاركردی نيز به قصد و هدفی كه از اعمال كنشها در نظر گرفته میشود ،قصد يا نيت
گفته میشود و به چنين كنشی ،كنش هدفمند اطالق میگردد كه كاركردهای خاصی را به
دنبال دارد .آثاری كه در نيت نمازگذار مطرح بودهاند ،كاركرد آشكار و آنچه از ابتدا در نيت او
مطرح نبوده است ،كاركرد پنهان نام دارند .از كاركردهای آشكار نماز میتوان به ابراز بندگی و
انجام امر الهی ،افزايش درجه خلوص ،دور شدن از بدیها و… اشاره كرد .در اين پژوهش

سعی شده است تا برخی كاركردهای پنهان نماز معرفی شوند.
. 2اهميت و اهداف
جامعهشناسان دين كه در پی بررسی مناسبات دين و جامعه ،شناخت انديشهها ،سازمان¬ها،
نهادها ،مناسك و شعاير دينی هستند ضمن توجه به تأثيرگذاری دين در نظام اجتماعی و
كنشهای فردی و اجتماعی ،به نقش و كاركردهای اجتماعی باورداشتها و عملكردهای دينی
میپردازند .دين از دو ركن مشترک و اساسی باورها و اعمال تشكيل شده است .باورها
وضعيتی از عقايد و اعمال شيوهای از كنش اجتماعی است .بخشی از كنش¬های دينی كه
مراسم و مناسك هستند ،جزء الينفك و مهم دين محسوب می¬شوند كه میتواند منشأ
تحوالت فراوانی در عرصه حيات اجتماعی باشند .به عقيدة برخی ازجامعهشناسان برای فهم
جامعهشناسی دين ،شعاير و آداب از اهميت بيشتری برخوردارند .
نظر به چنين اهميتی ،اين مقاله با توجه به برخی از ويژگیهای منحصر به فرد نماز و
تأثيرگذاری آن به عنوان يك كنش اجتماعی ،در پی بررسی آثار ،مناسبات اجتماعی و
كاركردهای آن است .در اين راستا دو هدف اساسی را پيگيری می¬كنيم :
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-

شناسايی كاركردهای اجتماعی و فرهنگی نماز به عنوان بزرگ ترين عبادت و مهم

ترين سفارش انبياء.
-

شناخت اهميت نماز به عنوان كنش فردی و جمعی كه روح انضباط را در انسان

تقويت میكند .
. 3روش و چارچوب نظری

اين پژوهش بر اساس مطالعات كتابخانه ای و با روش توصيفی – تحليلی صورت گرفته
است .در اين پژوهش اطالعات مورد نياز از كتاب ها و مقاالت صاحب نظران گردآوری،
استخراج و سپس در چارچوب نظريه كاركردگرايی تحليل شده است.
برای تحليل هر موضوع ،گاهی موضوع را تجزيه و اجزای تشكيلدهنده آن را مطالعه میكنند
و گاهی با حفظ پيوستگی اجزا و عناصر آن را مورد بررسی قرار میدهند .در مطالعه
جامعهشناختی با رويكرد كاركردگرايی با تكيه بر طريقه دوم سعی می¬شود ماهيت درهم
تنيده يك نظام اجتماعی را در كليتش درک نمايند .از اين رو با حفظ پيوستگی كليت اجزا و
عناصر به دنبال بررسی يك فعاليت اجتماعی هستند كه موجبات تطابق و سازگاری اجزای
مختلف ساختار را فراهم میسازد .كاركردگرايان ،جامعه را شبكه سازمان يافتهای از
گروه¬های در حال تعاون و همكاری تصور میكنند كه اعضای آن از قوانين و ارزش¬های
مشتركی تبعيت میكنند
كاركردگرايی از جمله مكاتب جامعهشناسی است كه به ذكر نظرياتی پرداخته است كه حوزه
فعاليتشان در پارادايم اثباتی قرار دارد .آنچه در اين نظريات ،مهم و كليدی است توجه به
نظم و ثبات در جامعه است كه اكثر نظريهپردازان كاركردگرايی بدان توجه داشتهاند ،مانند
دوركيم كه دين را در مطالعاتش بهعنوان يكی از نهادهای اجتماعی میداند كه كاركرد آن
همبستگی ،انسجام و نظم است (اسكيد مور ،ويليام  ،1385 ،ص. )166 .
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گيدنز در تعريف كاركردگرايی مینويسد« :ديدگاهی نظری بر پايه اين انديشه كه رويدادهای
اجتماعی را میتوان به بهترين وجه برحسب كاركردهايی كه انجام میدهند -يعنی كمكی كه
به دوام و بقای جامعه میكنند -تبيين كرد»(گيدنز ،1387 ،ص. )800 .
به طور كلی تأثيرات و الزامهای مراسم و مناسك را میتوان در دو سطح كنش فردی و كنش
جمعی بررسی كرد :
الف) سطح كنش فردی :در اين سطح تأثيراتی هست كه مناسك و مراسم دينی برای افراد
كنشگر در همة ادوار ايجاد می¬كند ،چنان كه قرآن¬كريم و احاديث به آنها اشاره دارد؛ مانند
تأثيری كه نماز به عنوان يك منسك الهی بر هر كنشگری (نمازخوان) در جلوگيری و
پيشگيری از جرم دارد « .إِنَّ الصَّالةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر؛ همانا نماز انسان را از زشتی و
پليدی باز¬می-دارد»(عنكبوت ،آيه  .)45به طور كلی برخی از تأثيرات وكاركردهای مراسم و
مناسك در سطح كنش فردی عبارتند از :دوری از كجروی اجتماعی ،الگوپذيری ،كسب
آرامش درونی ،افزايش مسئوليت فردی ،نظمپذيری ،آمادگی برای فداكاری ،درونی¬شدن
هنجارها و ارزش¬های دينی و ....كاركردهای فوق برای هر كنشگری در هر زمانی حاصل
خواهد آمد .اين آثار فردی محدود به انسانهای خاصی در زمان خاصی نخواهد بود .
ب) سطح كنش جمعی :در سطح كنش جمعی نيز به تأثيراتی اشاره دارد كه حاصل از انجام
كنشهای جمعی در سطح اجتماعی است .اين كنش ها به صورت پويا و زنده برای همه
نسلها در همه زمان و مكان تأثيرگذار خواهد بود؛ مانند آثاری كه گردهمايی مسلمانان در
اجتماع حج به جا میگذارد .برخی از تأثيرات و كاركردهای كنشهای جمعی عبارتند از
همبستگی اجتماعی ،وفاق اجتماعی ،بازيابی هويت جمعی ،ايجاد پيوندهای فرا نسلی و  ....به
نظر می¬رسد همين ويژگی سبب میشود كه در دين اسالم اصول ثابتی وجود داشته باشد كه
به مقتضای فطرت انسانی برای همه انسان¬ها در همه زمانها و مكانها تأثيرگذار باشد.
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به همين منظور در اين پژوهش با بررسی كاركردهای اجتماعی و فرهنگی نماز به عنوان يك
فريضه واجب بر هر مسلمان كه غايت و نهايت خلقت او تكامل و خليفه اهلل می باشد .و با
توجه به زندگی اجتماعی انسان كه بعد اجتماعی ،يكی از ابعاد مهم وجود انسان است.
نيازهای جسمی؛ نياز به روابط اجتماعی و نياز به ارزش ،احترام ،و عزت نفس و ...از
مهمترين نيازهای انسان می باشد كه انگيزه های او در بروز رفتارهای اجتماعی و چگونگی
حضورش در جامعه را شكل می دهد .از اين رو فريضه نماز بر اساس آنچه گفته شد می
تواند نقش اساسی در ايجاد انگيزه مثبت در مسير پاسخگويی به نيازهای فوق باشد.
. 4مباحث نظری
نماز در لغت به معنی دعا ،تبريك و تمجيد است .بعضی گفتهاند( :صاله) مشتق از كلمه
(صالء) است كه به معنای آتش برافروخته است و از اين جهت به اين عبادت خاص (صاله)
گفته شد ،زيرا كسی كه نماز بخواند ،خود را به وسيله اين عبادت از آتش برافروخته الهی دور
میسازد( .ر.ک المفردات فی غريب القرآن ،ص )285بعضی از بزرگان نيز صاله را از (تصليه)
مشتق دانستهاند؛ به اين معنا كه عرب هنگامی كه میخواست چوب كج را راست كند آن را به
آتش نزديك كرده ،در معرض حرارت قرار میداد و به آن تصليه میگفتند.
با توجه به اين معنا گويی نمازگزار وقتی به نماز میايستد و توجه به مبدأ اعال پيدا میكند به
واسطه حرارتی كه در اثر حركت صعودی و نزديك شدن به كانون حقيقت معنوی در نفسش
حاصل میشود ،قدرت پيدا میكند ،كج رفتاریهای نفس را كه بر اثر توجه به غير خدا و ميل
به باطل پيدا شده ،راست و تعديل نمايد( .ر.ک :پرواز در ملكوت ،ص.)22
اجتماع در لغت به معنای گردآمدن ،فراهم آمدن و سازگاری داشتن(دهخدا ،جلد ،1ص.
 )1049میباشد .برای شناخت انسان و پديدههای مرتبط با او در عرصه اجتماع ،دانش
جامعهشناسی به وجود آمد .كاركردگرايان در جامعهشناسی ،نظام اجتماعی را دارای اجزای به
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هم پيوسته میدانند ،كه برای حفظ ثبات نظام ،كاركرد يا تاثير مثبت دارند(رابرتسون ،يان،
 ،1372صص.)37-35 .
يكی از مهمترين اين اجزاء ،دين است .اسالم برای اجتماع اهميت زيادی قائل است .عالمه
طباطبايی در اينباره میگويد « :اسالم تنها دينی است كه اساس خود را بر پايه اجتماع قرار
داده است بهگونهای كه در هيچ شانی از شئون خود به اجتماع بی اعتنا نبوده است .تمام احكام
و مقررات را نيز در قالبی اجتماعی بيان داشته است و تا آنجا كه ممكن بوده ،روح اجتماعی
بودن را در تمام احكام و مقررات خود وارد نموده است ».
اميل دوركيم كه از نخستين جامعه شناسان دين به شمار میرود ،بر آن است كه يك اجتماع
مذهبی همواره از طريق آيين كه اقدامی رسمی و دارای سبك خاص است مانند نماز ،ورد يا
ذكر يا تزكيه تشريفاتی ،به سوی امر مقدس هدايت میشود .آيين جزء ضروری مذهب است
(رابرتسون ،ص .)332
. 1-4نماز و انسجام اجتماعی
استحكام و دوام اجتماعی به وسيله مراسم و مناسك گوناگون دينی و با خلق ارزشها و
باورهای مشترک ايجاد میشوند .در جامعه اسالمی ،مفهوم نماز يك ارزش و نمود و ظاهر آن
هنجار و از رسوم اخالقی است .هنجارها قواعد و رهنمودهای مشتركی هستند كه رفتار
مناسب را در وضعيتی معين قرار میدهند .هنجارها تعيين میكنند كه افراد جامعه در شرايط
معين ،چگونه رفتار كنند(رابرتسون ،ص .)61 .رسوم اخالقی نيز هنجارهای نيرومندی هستند
كه از نظر اخالقی مهم محسوب میشوند(همان ،ص )62 .اما اين ارزشها هستند كه محتوای
هنجاری يك جامعه را تحت تاثير قرار میدهند .وقتی فردی به نماز میايستد ،افراد جامعه نه
تنها احساس دوری از او را ندارند ،بلكه به دليل مشاهده يك هنجار اجتماعیِ مقبول ،نوعی
همبستگی اجتماعی بين آنها تقويت میشود .اين همبستگی و انسجام زمانی بيشتر احساس
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میشود كه نماز به صورت جماعت برگذار شود .مانند نماز جماعت در مسجد ،ادارات،
سازمانها ،نماز جمعه ،نماز استسقاء و… .
صريح ترين آيه ای كه به موضوع همبستگی اجتماعی اشاره دارد ،آيه  103سوره آل عمران
است .در اين آيه ،هيچ يك از ويژگیهای انسانی از جمله مشتركات قومی ،خونی ،نژادی،
زبانی و … به عنوان عامل همبستگی شناخته نشده است ،زيرا هيچ يك از اين ويژگیها

برخاسته از فطرت مشترک همه انسان ها نيست .در نتيجه ،هرچند در مواردی موجب هم
گرايی و جمع كردن عده ای می شود ،اما عدة بيشتری را خارج می كند .اين امر خود ،عامل
گسست و جدايی می شود .عاملی كه در اين آيه ،مورد تأكيد قرار گرفته است ،پيروی عقيدتی
و التزام عملی به دين اسالم است و از همگی خواسته است كه به ريسمان الهی چنگ زده و از
هرگونه تفرقه پرهيز كنند.
نكته مهم در اين آيه ،اين است كه از مسلمانان خواسته شده ،همگی به صورت همبسته و در
قالب امت اسالمی بر محور دين اسالم و آموزه های آن ،به صورت يك اجتماع واحد جمع
شوند و به ريسمان الهی چنگ بزنند ،نه آنكه هر يك از آنها به صورت جداگانه و فردی مؤمن
شوند و ايمان بياورند(طباطبايی ،ج  ،3ص.)369 .
. 2-4نماز و هويت اجتماعی
يكی ديگر از كاركردهای نماز ،ايجاد هويت اجتماعی است كه آثاری از جمله احساس تعلق
اجتماعی را در پی دارد .انسان از راه انجام مناسك دينی ،با خداوند متعال ارتباط برقرار
میكند .از اينرو ،پاک سيرتی در او تقويت شده و احساس تعلق و خيرخواهی بيشتر نسبت
به جامعهای كه در آن زندگی میكند را بهدست میآورد .اين احساس تعلق ،وجودی سالمتر و
روحيهای باالتر و در نتيجه جامعهای بانشاطتر را به وجود میآورد.

325

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

در بررسی ارتباط نماز و تقويت هويت اجتماعی نمیتوان نقش شرايط ،زمينهها ،آثار و
نمادهای مربوط به اين عمل عبادی را ناديده گرفت .برای مثال يكی از زمينههای اجرای نماز،
مسجد است كه تاثير زيادی در هويت اجتماعی ـ دينی دارد.
تقدس يك مكان ،پركششترين شاخصه برای جذب مردم است .حضور تدريجی جمعيت در
يك محل با هدف نيايش ،هويت جديدی را برای آن مكان به وجود میآورد.
ذكر و نماز و نيايش آنگاه كه با سامان زندگی اجتماعی به هم میآميزد ،معجزه اسالم را در
آرايش منظومه احكام عبادی آن آشكار میسازد .مسجد ،مظهری از اين هم آميختگی است،
نماز در مسجد و با جماعت مؤمنان ،همگانی نشستن بر گرد سفره ميهمانی خداوند است و
اين خود بارش رحمت الهی را انبوهتر و دلنشينتر میسازد( امام خامنه ای).
اذان به عنوان يكی از مقدمات نماز كه مستحب است با صدای بلند و در حالت ايستاده گفته
شود نيز در تقويت هويت اجتماعی موثر است« .هر ملتی در هر عصر و زمان ،برای برانگيختن
عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آنها به وظايف فردی و اجتماعیشان شعاری داشته
است .اين موضوع در دنيای امروز به صورت گستردهتری مورد توجه است .مسيحيان در
گذشته و امروز با نواختن صدای ناقوس كليسا اين كار را انجام میدهند و مسلمانان از شعار
اذان استفاده میكنند كه با معناتر و مؤثرتر است(مكارم شيرازی ،ج ،4ص. )437 .
يكی از داليل تأثير نماز در تقويت هويت اجتماعی ،تجلی آن در ادبيات است .برای مثال اين
مسأله در اشعار عطار ،مولوی ،حافظ شيرازی و حكايات سعدی و مناجات نامه خواجه عبداهلل
انصاری مطرح شده است.
. 3-4نماز و اعتماد اجتماعی
اعتماد ،كاركردی است كه از اخالص در نماز نشأت میگيرد .برخی فرازهای نماز مانند اياک
نعبد و اياک نستعين انسان را به سوی اعتماد به خداوند و اصل قرار دادن حضرتش گرايش
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میدهد .اگر اين اعتماد درونی گسترش كمی و كيفی پيدا كند ،پديدهای به نام اعتماد اجتماعی
در سطح جامعه شكل میگيرد.
گذشته از مفاهيم عميق نهفته در فرازهای نماز ،به جماعت خواندن نماز باعث گسترش اعتماد
اجتماعی میشود .در احكام نماز جماعت نوعی همدلی و همراهی موج میزند؛ برای مثال،
تبعيت كردن ماموم از امام در افعال و اذكار ،مردود بودن هرگونه شك امام يا ماموم و تكيه
كردن به صحت عمل طرفين و… .
نماز با اذكار و آدابی كه دارد ،بهترين مجال تمرين ايمان و اعتماد به خداوند است كه خود
ی برخواسته از
عامل گسترش ارزشها و اعتماد اجتماعی میباشد .از جمله آثار اعتماد اجتماع ِ
عمل عبادی نماز ،عمومی شدن صفت امانت داری(وطن دوست ،رضا ،1382 ،ص )153 .و
گسترش عفت عمومی در سطح جامعه است؛ موضوعی كه رابطه تنگاتنگی با ايمان به غيب و
اعتقاد راسخ دارد.
خداوند در توصيف نمازگزاران میفرمايد «:وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ؛ نمازگزاران
كسانی هستند كه امانتها و پيمانهای خود را رعايت میكنند» (معارج ،آيه . )32
. 4-4نماز و آرامش اجتماعی
از ديگر كاركردهای نماز ،رسيدن به آرامش اجتماعی است .دين افراد را در نا امنیها مورد
حمايت عاطفی قرار میدهد و آنها را در حوادث مهم زندگی ياری میرساند .در سراسر دنيا
هنوز كارهايی مانند تولد ،مرگ و ازدواج همچنان با مراسم مذهبی خاص خود همراه است.
خداوند نماز را مايه آرامش قلبها معرفی كرده است « :أَالَ بِذِكْ ِر ال ّلهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » و از آن
به عنوان عامل يادآوری خود ياد میكند « :وَأَقِمِ الصَّلَاه لِذِكْرِی».
. 5-4نماز و كنترل اجتماعی
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ارزشها و هنجارهای مهم اجتماعی ،در قلمرو مذهب نيز قرار میگيرند و نماز ،از طريق
تقويت همين ارزشها و هنجارها به كنترل اجتماعی كمك موثری كرده است(رابرتسون ،ص.
 )336و آمار جرم يا بزه را كاهش داده است(همان ،ص. )180 .
با توجه به عوامل انحطاط جامعه از ديدگاه قرآن بايد گفت كه نماز صحيح به نوعی بازدارنده
از انحطاط جامعه است .غصبی نبودن آب و ظرف وضو و غصبی نبودن مكان و لباس
نمازگذار از جمله شرايط صحت نماز است .نمازگزار نبايد به حقوق ديگران تعدی كند و يا
دائم در حال گناه باشد؛ زيرا ادای اين فريضه با شرايط ويژهاش در اوقات خاص و آن هم در
چندين مرتبه در طول روز ،نوعی بازدارندگی را در پی دارد.
اين كاركرد نماز در قرآن كريم نيز مورد توجه قرار گرفته است « :إِنَّ الصَّلَاه تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء
وَالْمُنكَرِ ؛ نماز باز دارنده از فحشا و بدی است»(عنكبوت ،آيه . )45
. 6-4نماز و پيشرفت اجتماعی
از اين اصطالح ،تفسيرهای مختلفی ارائه شده است .در نگرش مادی و الحادی كه هستی در
ماده منحصر میشود ،پيشرفت جامعه نيز محدود به اين حيطه میگردد .اما در ديدگاه الهی كه
جهان و انسان فراتر از ماده هستند ،پيشرفت جامعه نيز فراتر از ماده و دنيای مادی تبيين
میشود .رستگاری در قاموس اسالم و تفكر دينی ،معنای واقعی خود را پيدا میكند .پيشرفت
و رستگاری در اسالم با كماالتی همچون صداقت ،پاكيزگی و خلوص نيت ،پيوند خورده
است « .قَد أفلَح من تَزَكی »(اعلی ،آيه . )12
هدف اصلی از نظريه پردازی در جامعه شناسی ،تبيين نظم اجتماعی بوده است .در جامعه
شناسی ،به هر عمل الگويی و قانونمندی كه در رفتار مردم بروز كند ،نظم اطالق میگردد(
اسكيدمور ،ص .)22 .يكی از مصاديق پيشرفت اجتماعی ،مساله نظم است .ماكس وبر داليل
پيروی از نظم را وجود نوعی اقتدار حاكم در اجتماع مانند اقتدار عقالنی يا اقتدار سنتی
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میداند .در اقتدار عقالنی دليل پذيرش اقتدار ديگران منفعتی عقالنی است(همان ،ص.)25 .
اقتدار دين نيز به نوعی عقالنی است .زيرا در دين داری منافع عقالنی دنيوی و اخروی وجود
دارد ،به همين دليل مراسم و مناسك دينی ،از روی اختيار انجام میگيرند.
نماز به عنوان يكی از اين مناسك روح انضباط را در انسان تقويت میكند ،زيرا بايد در اوقات
معينی برگذار شود و تأخير و تقدم در آن باعث بطالن نماز است .آداب و احكام ديگر نماز
نيز پذيرش نظم را در برنامههای زندگی آسان میسازد .
. 5تحليل يافته های پژوهش
دين بخش مهمی از فرهنگ وتركيبی از باورها وكنشها است .اگر چه مطالعه جنبههای
اعتقادی دين تا اندازهای موجه است ولی چنانچه كه برخی از جامعهشناسان نيز به آن اشاره
نمودهاند برای فهم جامعهشناسی دين مطالعه شعائر ومناسك دينی از اهميت ويژهای برخوردار
است .رابرتسون اسميت از مردمشناسانی است كه قبل از دوركيم به نقش مراسم دينی بيش از
باورهای دينی تأكيد داشت .او معتقد بود عملكردهای مذهبی از باورداشت¬های مذهبی بيشتر
اهميت دارند .رادكليف براون از ديگر مردم شناسانی است كه اعتقاد دارد برای شناخت دين
بايد به مناسك دينی توجه كرد(هميلتون  ،1377 ،ص .)199 .عالوه بر مردمشناسان،
جامعهشناسان نيز به اين موضوع توجهی خاص داشتند .مطالعات يواخيم واخ  ،اميل دوركيم
و ...به عنوان بانيان جامعهشناسی خود گواه خوبی در اين زمينه میباشد .در ميان جامعهشناسان
اسالمی ابنخلدون كه برخی از محققين او را پدر جامعهشناسی میدانند ،به نقش آيينها و
آداب دينی توجهی خاص داشت .اودی از جامعه شناسان كاركردگرا اعتقاد دارد نظم
اجتماعی از طريق آيينهای دينی استوار میشود .يواخيم واخ میگويد مطالعه مراسم ومناسك
به هيچ وجه از زمينههای اعتقادی دين كمارزشتر نيستند .دوركيم ،مناسك را برای زندگی
اخالقی همان¬قدر ضروری میبيندكه خوراک برای رشد و نگه داشت جسم ضرورت
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دارد(هميلتون ،ص .)179 .از سوی ديگر شركت در مراسم و مناسك در دنيای جديد را
بايستی با تأمالتی خاص نظر كرد.
هميلتون می¬گويد « :اين را ديگر نمیشود در جامعه جديد پذيرفت كه شركتكنندگان در
مناسك بدون كمترين اطالع از نسبت عملكردشان و با انگيزههای يكسره متفاوت اين مراسم
را برگزار كنند .الاقل در دين اسالم و با مشاهداتی كه انجام گرفته اين فرض منتفی است»(
همان ،ص .)201 .لذا چنين به نظر می¬رسد در جامعه جديد مراسم و مناسك بدون
برخورداری از درجه مطمئنی از نظام اعتقادات قادر به ادامه حيات نيستند و بايد اعتقادات و
انجام فرايض دينی را به مثابه يك كل واحد به حساب آورد .اكثر تفسيرهای قابل قبول
تفسيرهايی هستند كه مسائل نظری و عملی در دين را به مثابه مقوله واحدی میبينند كه به
طور جدايیناپذير به هم مرتبط هستند .بنابراين يك بخش بسيار مهم از دين همان مراسم و
مناسك دينی است .ولی آنچه كه مراسم و مناسك را در حيات اجتماعی جامعه ما از ديگر
جوامع متمايز میسازد ،نه وجود مراسم و مناسك ،بلكه ويژگی¬هايی از جمله گستردگی،
تنوع ،قدمت ،تداول ،تأثيرگذاری ،هنجارآفرينی و نقشآفرينی آنها در كنش¬های فردی و
اجتماعی و  ...است.
توكويل معتقد است كه اعتقادات مذهبی نوعی انضباط اخالقی در افراد پديد می آورد و در
جامعه ای كه انسجام آن مورد تهديد فردگرايی قرار گرفته ،می تواند باعث همبستگی شود؛
زيرا اين اعتقادات روح همگانی را در آنها ايجاد می كند و مسئوليت اجتماعی افراد را يادآور
می شود (ويلم .) 1377 ،كنت معتقد است اگر اعتقادات دينی نبود ،جامعه از هم می گسيخت،
وی از اعتقادات دينی به عنوان يكی از مؤلفّه های اجماع اجتماعی ياد می كند و آن را سنگ
بنای سامان اجتماعی می داند كه همان شيرازة نيرومندی است كه افرد جامعه را به همديگر
پيوند می دهد (كوزر 1382 ،و آرون .) 1381 ،دوركيم معتقد است كه اعتقادات مذهبی باعث
ميشود ،افراد وابسته و مطيع يك قدرت خارجی شوند (هميلتون .) 1377 ،به طوری كه افراد
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منافع شخصی خود را از ياد می برند  .در واقع اعتقادات دينی نوعی اقتدار اخالقی به همراه
دارد كه احساس ملكوتی را در افراد بيدار می كند (آرون .)1381 ،او معتقد است اعتقادات
دينی يك ديد مشتركی از جهان به افراد جامعه اعطا می كند كه سازماندهی افراد را تسهيل می
كند(ترنر و بيگلی .) 1384 ،به زعم يينگر اعتقادات دينی يك سری ارزشهای مطلقی كه افراد
برای زندگی به آنها نياز دارند فراهم می كنند  .اين ارزشهای مطلق پاسخی برای مسأله مرگ و
زندگی كه انسان نياز به آن دارد فراهم می كند (توسلی .) 1380 ،ديويس معتقد است از آنجا
كه هدف های گروهی فطری نيستند بايد با وسايلی حفظ شوند بنابراين برای دستيابی به اين
هدف ،هدفهای گروهی بايد با كنش های فردی پيوند خورده و كاركرد اعتقادات دينی انجام
اين كار است (هميلتون. )1377 ،
. 6نتيجه
نماز عملی با شرايط خاص خود است كه آثار فردی زيادی نيز دربر دارد .با نگاهی
كاركردگرايانه به اين فريضه در عرصه اجتماع میتوان دريافت كه تاثيرات اجتماعی زيادی نيز
دارد مانند ايجاد آرامش اجتماعی ،كنترل و اصالح اجتماعی و تقويت اعتماد و هويت
اجتماعی دارد .نكته قابل توجه آن است كه اين تأثيرها آنگاه بيشتر میشود كه اين آيين دينی
با جزئيات و شرايط صحت آن بجا آورده شود و همچنين به صورت دسته جمعی (جماعت)
برپا گردد .با تحليل كاركردی نماز تاحدی میتوان دليل سفارشهای زياد بر به جماعت
خواندن آن در دين را فهم نمود.
با تلفيق ديدگاه های مطرح شده از سوی انديشمندان دربارة اعتقادات دينی می توان گفت:
افراد جامعه برای رسيدن به اهداف گروهی بايد كنش های فرديشان را با يكديگر پيوند دهند
و اعتقادات دينی مشترک همان شيرازة نيرومندی است كه به و اسطة ديد مشتركی كه از جهان
به افراد اعطا می كند ،آنها را يكپارچه تر و هماهنگ تر می كند و باعث همبستگی گروهی بين
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آنان می شود كه بنابراين رسيدن به اهداف مشترک را برای آنها تسهيل می كند .اعتقادات
دينی ضمناً نوعی اقتدار به همراه دارد كه به واسطة آن يك سيستم كنترل درونی در افراد ايجاد
می كند و نوعی روح همگانی را در كالبد جامعه می دمد كه باعث می شود ،افراد جامعه
احساس مسئوليت بيشتری نسبت به اعضای ديگر داشته باشند همچنين اين كنترل درونی يك
نيروی باز دارندگی نسبت به برخی اعمال (نظير جرم و انحرافات اجتماعی) در افراد ايجاد می
كند و آنها را وادار به احترام به حقوق ديگران طی روابط و مناسبات اجتماعی شان خواهد
كرد .به طوری كه مالحظه می شود ،اعتقادات دينی باعث انسجام و همبستگی گروهی،
احساس مسئوليت ،اعتماد و هويت اجتماعی و همچنين بازدارندگی از اعمال خالف ،آرامش
و پيشرفت اجتماعی می شود .بنابراين اعتقادات دينی دسترسی به اهداف مشترک را تسهيل
می كند كه می توان از آن به عنوان يك سرماية اجتماعی معنوی نام برد .
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