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ابعاد فردی اجتماعی نماز در سبک زندگی اسالمی
راضيه علی اكبری
دكتری تخصصی و مدرس دانشگاهAliakbari.qom@gmail.com.

چکيده
مدرنيسم ،جريان اصلی تحوالت دنيای امروز ،كهبه جوامع اسالمی نيز راه يافته ،به دنبال اينست كه
تحت عنوان دلفريب تجدد،مبانی سبك زندگی غربی را جايگزين اعتقادات بنيادی مسلمانانكرده و
سبب فراموشی سرچشمه های باوری كه اساس حيات متعالی مسلمانان بر آنها نهاده شده،گردد.برای
مقابله با اين جريان ،رهبر فرزانه انقالب حضرت آيت اهلل خامنه ای مدظله العالیبا مطرح نمودن بحث
تئوريك ،انتقادی و دقيق«سبك زندگی اسالمی»به تقويت اين سبك در جامعه اسالمی ،از راه تحكيم
«ايمان» تأكيد ويژه دارند.ايمان در آموزه های اسالمی با«عمل صالح» پيوندی ناگسستنی دارند و
بارزترين مصداق آن «برپايی نماز» می باشد .اين اظهار بندگی و عبوديت نسبت به خداوند ،شاخص و
معيارسبك زندگی اسالمی استكه تنها يك تكليف عبادی محضنبوده ،وآن گاه كه با سامان زندگی
اجتماعی در هم بياميزد ،معجزه اسالم را در آرايش منظومه احكام عبادی آشكار می سازد .معجزه ای
كه پژوهش حاضر -بنا به رسالت خود در تبيين سخنان رهبر معظم انقالب و تبديل آن به گفتمان
عمومی جامعه -سعی دارد به روش توصيفی  -تحليلی ،به بررسی برجسته ترين ابعاد فردی اجتماعی
آن در سبك زندگی اسالميبپردازد .مطالعات و تحقيقات به عمل آمده گويای اين مطلب است كه نماز
با سه مبنای«خدامحوری ،جهانبينی الهی و جمعگرايی» متمايز كننده سبك زندگی اسالمی از سبك
غربی استوبازتاب فردی اجتماعی وسيعی در سبك زندگی نمازگزار دارد ،از جمله مهمترين اين ابعاد
عبارتند از« :اخالق محوری ،ايمن سازی ،حرمت گذاری ،بخشندگی و وحدت بخشی» كه پژوهش
پيش رو ،هر يك را مورد تحليل و واكاوی قرار داده است.
واژگان كليدی :نماز ،سبك زندگی اسالمی ،اخالق محوری ،ايمن سازی ،بخشندگی ،وحدت بخشی.
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مقدمه
يكی از مهمترين چالشهايی كه اديان در جهان معاصر با آن دست و پنجه نرم میكنند تعامل
با تحوالت سريع فرهنگی -اجتماعی ،بخصوص نوگرايی و تمدن است .اديان مختلف همواره
با اين پرسش مواجه اند كه در دنيای به شدت متحول امروز ،آيا همچنان می توانند انتظارات
پيروان خود را برآورده سازند؟ اولين قدم در پاسخگويی به اين پرسش ،بررسی نقش و ميزان
كاربرد دين در فرآيند زندگی بشر است .در اين ميان ،برخی حساب دين را از زندگی جدا
كرده و در پی يك زندگی سكوالر ليبراليستيو التقاطی رفتند .اما غافل از اينكه زندگی بدون
اعتقاد ،همان زندگی حيوانی است و هر چقدر افراد قدرتمند شوندسبعيت و درندگی بيشتری
می يابن د .نمونه عملی آن عملكرد نظام سلطه و استكبار در سطحجهان است .آنها با قدرت
پوشالی خود بدنبال چپاول بيشتر ملتها و كشتار وحشيانهانسانها به اسم آزادی و حقوق بشر
هستند .اين تناقض در رفتار و گفتار غرب ،ناشی ازبی اعتقادی به منبع عظيم وحی الهی و
رسالت پيامبران است.
در نقطه مقابل اين نوع زندگی ،سبك زندگی اسالمی قرار دارد .دين اسالم تنها دينی است كه
مدعی پاسخگويی تمام نيازهای انسان در همه اعصار است .خاستگاه اصلی فرهنگ زندگی
اسالمی ،اعتقاد و ايمان است ودر سير تحوالت جهان معاصر ،بُعد نخستِ رسيدن به تمدن
نوين از ديدگاه اسالم ،تحكيم مبانياعتقاديو معرفت دينی است كه اخالق و رفتار فردی و
اجتماعی افراد از آن سرچشمهمی گيرد .گرچهسبك زندگی اسالمی بيشتر به جنبه عينی و
رفتاری می پردازد،اما نقش اصلی را مبانی اعتقادی و باورهای دينی ايفا می كند ،چرا كه نمی
توان هيچ رفتاری را با قطع نظر از انگيزه ها ،نيت ها و مبانيمعرفت شناختی فرد به اسالمی يا
غير اسالمی بودن متصف ساخت .بنابراين می توانگفت موضوع اصلی سبك زندگی اسالمی،
ايمانو مبانی معرفتی دين مبين اسالم است كه گرايشها،باورها و رفتارهای فردی اجتماعی
انسان از آن نشأتمی گيرد.
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از اينجا تفاوت مبناييسبك اسالميو غيراسالمی به دست می آيد؛سبك زندگی در فرهنگ
اسالمی برگرفته از انديشه توحيدی است و نظام عملی زندگی نيز مبتنی بر شريعت ،سيره و
سنت ائمه اطهار-ع -می باشد ،اما در سبك غيراسالمی ،فرهنگ زندگی برگرفته از نظريه های
اجتماعی و نظام عملی فرد در جامعه است.اصوال سبك زندگی قرآنی،انضباط رفتاریای است
كه تحت آرمان عالی «عبوديت» قرار دارد .كسی كه عبوديت و بندگی را مقصد حيات خود
میبيند نمیتواند نسبت به طريقه ی زندگی خود بیتفاوت باشد .بلكه همه شئون زندگی خود
را از مسائل فردی گرفته تا مسائل سياسی اجتماعی اقتصادی در مسير بندگی قرار میدهد ،به
گونه ايكه همه زندگی را صبغه الهی میبخشد .بهترين طريقه بندگی ،انجام عملی است كه
خدا آن را بهترين مصداق بندگی می داند و آن عمل منحصر به فرد «نماز» است .در حقيقت
سبك زندگی ،نماد و شاخصه ای برای شناسايی دارد .معيار سبك زندگی اسالمی ،نماز است،
در قرآن كريم ،آيات بسياری امر به نماز دارد و در آيات ديگری نيز بيان میدارد كه نمازگزار
بودن ،تنها لحظهای ارتباط با خداوند نيست و اين ارتباط بايد در ديگر شئون زندگی انسان
جريان داشته باشد.
ارشاد هوشمندانه رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنه ایمدظله العالی به موضوع «سبك
زندگی» ،برای تطبيق نمادها با مبانی سبك زندگی صورت گرفته است؛ و تنها در اين صورت
است كه زندگی افراد با اعتقاداتشان همسو می شود .معظم له معتقدند سبك زندگی به همه
مسائلی بر میگردد كه متن زندگی انسان را شكل میدهد ومتن زندگی متأثر از تفسير افراد از
زندگی است و هر هدفی برای زندگی تعيين شود ،سبك خاصی را به همراه میآورد .از اينرو
شاه بيت «سبك زندگی اسالمی» معارف و آموزه های دين اسالم استكه دارای منظومهای به
هم پيوسته بوده و مسلمان حقيقی آن است كه به مجموعه اين منظومه عمل كند؛ نه اينكه به
بعضی اعتقاد داشته و آن را انجام دهد و ديگر مسائل را رها كند.
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در ميان تعاليم اسالمی« ،نماز» جهت دهنده ی سبك زندگی بوده وابعاد فردی و اجتماعی بی
ن سبك زندگی اسالمی است و در فرهنگ اسالم از
شماری به همراه دارد و ازينرومعيارِ روش ِ
جايگاهی واال برخوردار می باشد؛ به گونه ای كه قبولی همه اعمال در درگاه حضرت الوهيّت
وابسته و مشروط به قبولی نماز گرديده است« :اِنْ قُ ِبلَتْ ُقبِلَ ماسَواها»(كلينی ،1406 ،ج  ،3ص
 )268در قرآن كريم نيزاشارات بسياری به نماز و سبك زندگی نمازگزار شده است؛ سوره
«معارج» در قالب بيان صفات مصلين ،سبك خاص زندگی نمازگزار را بيان میدارد كه
مداومت بر نماز،ياد خداوند در زندگی ،مراقبت از آن ،توجه به فقرای جامعه ،توجه به روز
قيامت و عذاب خداوند ،پاكدامنی در زندگی ،پايداری بر امانتها و تعهدهايی كه به ديگران
داده از جمله مهمترين آنهاست.بر اين اساس ،سبك زندگی نمازگزار تنها خواندن نماز در
اوقات آن نيست؛ بلكه بايد آثار و ابعاد نماز را در سرتاسر زندگی جريان دهد.
)1تبيين موضوع:مسئله ای كه مقاله حاضر در پی تبيين آن می باشد «ابعاد فردی اجتماعی نماز
در سبك زندگی اسالمی»است .بی ترديد به شمار آدميان ،سبك های متنوعی برای زندگی
وجود دارد .زيرا هر انسانی به اقتضای فرهنگ ،باور ،بينشو برداشتهای خود از هستی ،سبك و
روش خاصی در زندگی دارد .اما سبك زندگی يك انسان اهل نماز با انسان هايی كه هيچ
تقيدی به دين و مناسك آن ندارند ،كامال متفاوت است .چرا كه مبنای سبك زندگی نمازگزار
بر اساس خدامحوری بوده و او با يك جهان بينی الهی زندگی می كند .سبك زندگی اهالی
نماز ،از فردگرايی غربی دور بوده و حول محور جمع گرايی است .از همين روست كه اسالم
در انجام فرايض دينی ،بر عبادات جمعی توصيه دارد .برگزاری نماز بصورت اجتماعی ،عالوه
بر آثار فردی ،ابعاد اجتماعی بابركتی بر فرد و اجتماع می گذارد ،از جمله :حرمت گذاری،
بخشندگی و وحدت بخشی.
)2ضرورت تحقيق:امروزه تنوعات فرهنگی و باالرفتن ميزان تسامح و تساهل در جامعه ،كه
می توان از آن به كثرتگرايی تعبير كرد ،و همچنين تبليغات سبك های مختلف زندگی از
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سوی رسانه های جمعی ،پرداختن به سبك زندگی را به يك ضرورت تبديل كرده است .از
اينرو جوامع انسانی همواره دغدغه انتخاب بهترين سبك زندگی را دارند ،و هر فردی به
حسب مقاصد دنيوی يا معنوی خود ،به انتخاب سبك زندگی اقدام می نمايد و از سوی ديگر
به جهت آثار شگرف نوع سبك زندگی در تعالی و سقوط انسان ها و ملت ها ،فرق انحرافی و
در بُعد كالن :استكبار جهانی با هدف استعمار و استثمار ملت ها به ويژه ملت های مسلمان
باالخص ايرانيان ،سعی در تحميل و ترويج الگوی سبك زندگی سكوالر و ملحدانه و مبتذل
در جامعه اسالمی دارند؛ به اين جهت اخيرا اين موضوع ،دغدغه مقام معظم

رهبریمدظله العالی

شده و ايشان در سخنان خود(مورخ )92/7/23تأكيد بسياری بر ترويج سبك زندگی اسالمی بر
مبنای آموزه های اسالمينموده اند .مهمترين آموزه اسالم در زندگی مسلمانان برپايی «نماز»
است كه در جهت دهی سبك زندگی نقش عمده ای دارد؛ با بيان اين ضرورت ،مجموعه
حاضر در پی بررسی ابعاد فردی و اجتماعی نماز در سبك زندگی اسالمی است.
)3پيشينه پژوهش:در طول تاريخ فرهنگ انسانی ،در حوزه های مختلف دين ،فلسفه ،اخالق و
علوم جديدی چون روانشناسی و علوم اجتماعی و ،...همواره چيستی سعادت ،زندگی برتر و
شيوه های رسيدن بدان ،مورد توجه و بحث بوده است .در مسير دستيابی به اين هدف ،ابتدا
مفهومی به نام «آداب و روش زندگی» و اخيرا اصطالح خاص «سبك زندگی» به وجود آمد
كه از جمله مفاهيم مدرن برآمده از انديشه ورزی چند دهه اخير است .البته بيشتر منابع مستقل
پيرامون اين اصطالح مدرن ،نوشته روشنفكران غربی است .اما پيش از اين علمای شيعه ،به
مباحث آداب زندگی پرداخته اند؛ از جمله عالمه مجلسی با نگارش «حليه المتقين» ،مرحوم
شيخ حر عاملی صاحب «وسائل الشيعه» با تأليف «احكام الشريعه» ،آيت اهلل جوادی آملی با اثر
جديد و كاربردی«مفتاح الحياه» به اين امر مهم همت گماردند .اما كتاب ،مقاله يا اثری كه به
صورت مستقل و كاربردی به بررسی «ابعاد فردی اجتماعی نماز در سبك زندگی اسالمی»
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بپردازد يافت نشد ،بنابراين به جهت اهميت موضوع و عدم وجود منبعی مستقل و مستدل،
نگارنده به اين امر اهتمام ورزيده است.
)4سؤاالت تحقيق :سؤال اصلی« :ابعاد فردی و اجتماعی نماز در سبك زندگی اسالمی كدام
است»؟ سؤاالت فرعی :سبك زندگی اسالمی به چه معناست؟ نماز چه جايگاهی در سبك
زندگی اسالمی دارد؟ محور و اساس سبك زندگی نمازگزار چيست؟ كدام مبانی در نماز،
وجه تمايز سبك زندگی اسالمی از غربی است؟ مهمترين ابعاد فردی نماز در سبك زندگی
چيست؟ بارزترين ابعاد اجتماعی نماز در سبك زندگی كدام است؟
)5اهداف تحقيق«.1 :بررسی ابعاد فردی و اجتماعی نماز در سبك زندگی اسالمی؛.2ترويج و
گسترش برجسته ترين شاخصه يسبك زندگی اسالمی با بهره گيری ازآيات و روايات؛
.3تقويت آموزه ی اسالمی «نماز» در سطح زندگی جامعه اسالمی؛ .4شناسايی جايگاه نماز در
سبك زندگی اسالمی.
)6روش تحقيق:روش گردآوری اطالعات در اين تحقيق كتابخانهای و اسنادی است و كتب و
مقاالت چاپ شده به زبانهای فارسی و عربی مورد استفاده قرار گرفته و سپس با توجه به
تأثير آن در شئون مختلف سبك زندگی ،به تجزيه و تحليل آثار و كاركردهای فردی و
اجتماعی آن پرداخته شده و به نتيجه مورد نظر پژوهشرسيده است.
)7تعریف مهمترین واژگان كليدی:
الف.نماز :در عربی لفظ «صاله» بر آن اطالق می شود ،به گفته بسياری از لغت شناسان به
معنای تبريك و تمجيد است و چون اصل و ريشه اين عبادتِ مخصوص ،دعا بوده آن را از
باب نام گذاری چيزی بـه اسم جزءش ،صاله[ نماز] گذاشته اند و بعضی گفته اند«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 و بندگی از
آتش
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مصطفوی،1360،ص.)319در لغت فارسی ،نماز به معنای تعظيم،نيايش،سر فرود آوردن و
سجده كردن(تويسركانی ،1362،ص )344آمدهكه به تدريج به معنای عبادت و پرستش
خداوند متعال ياهمان«صاله» عبادت ويژه مسلمين اطالق شده است.نماز در فروع دين اسالم
جايگاه ويژه ای دارد و پس از مسئله واليت از همه مهم تر است .چرا كه بهترين وسيله برای
قرب به پروردگار متعال می باشد؛ چنان كه امام صادق(ع) در مورد محبوب ترين چيزی كه
سبب می شود بندگان به وسيله آن به خدا نزديك شوند ،فرمود« :ما اعلم شيئا بعد المعرفه
افضل من هذه الصاله :بعد از شناخت خدا ،چيزی را از اين نماز برتر نمی
دانم»(حرعاملی ،1403،ج ،3ص.)26
ب.سبک زندگی:27اين واژه برای توصيف شرايط زندگی انسان استفاده میشود ،كه تركيبی
است از دو واژه سبك و زندگی است« .سبك» درلغت به معنی هماهنگی كامل ميان الفاظ و
انديشه ،و «زندگی» به معنای حيات(محجوب،1376 ،ص ،)13و نيز به معنای سيمای فكر
انسان و راهی مطمئن برای شناخت خلق و خوی انسان(زرين كوب، 1354 ،ج، 2ص  )678و
همچنين به معنی روش نوعی زندگی فرد و يا شيوه زندگی ،كه منعكس كننده ی گرايشها و
ارزشهای يك فرد يا گروه است ،می باشد(مهدوی كنی ،1387،ص  .)51سبك زندگی در

اصطالح عبارتند از« :ارزشها و رسمهای مشتركی كه به گروه احساس هويتجمعی می-

بخشد» (توسلی،1373،ص .)62برخی قائلند كه سبك زندگی استقرار معيارهای هويتی را در
چارچوب زمان و مكان ممكن می سازد(.فاضلی ،1382،ص  )63و در بيشتر مواقع افراد يك
جامعه سبك زندگی مشتركيدارند و سبك زندگی بر ماهيت و محتوای خاص تعامالت و
كنش های اشخاص در هر جامعه داللت دارد و مبين اغراض ،نيات ،معانی و تفاسير فرد در
جريان عمل روزمره و زندگی روزانه است(.رضوی زاده،1386،ص.)16
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همچنين سبك زندگی را می توان به نگرش های هنجاری مرتبط با مصرف تعريف نمود .به
عبارتی ،فرهنگ مصرف جامعه نشأت گرفته از ارزش ،سليقه و باورهای افراد
است(.خادميان،1387،ص.)13به همين علت محققان برای بررسی سبك های مختلف زندگی
به شاخصسازی در زمينه مصرف مادی ،فرهنگی و نحوه گذران اوقات فراغت مبادرت می
ورزند(چاووشيان،1381 ،ص .)45طبق اين تقسيم بندی می توان به دو نوع سبك زندگی
اسالمی و غير اسالمی (غربی) اشاره نمود .بر اساس اين تقسيم بندی ،سبك زندگی ارتباط
وثيقی با مفهوم هويت می يابد و باعث می شود دو هويت جداگانه بر اساس غالب بودن هر
كدام از مؤلفههای هويت ساز شكل بگيرد .هويتی كه بر خواسته از ارزش ها و باورهای
مذهبی و دينی می باشد و يا هويتی كه در سبك زندگی غربی متجلی می شود و منتج از قبول
الگوها و ارزشهای غربی درباره نحوه پوشش ،خوراک ،كار و فراغت می باشد.
سبك زندگی اسالمی دو اصل دارد« :بينش اسالمی و منش اسالمی» .بينش ،همان مبانی
اعتقادی و باورهای اسالمی سبك زندگی را تشكيل میدهد و منش دو بعد مبانی اخالقی و
ارزشهای اسالمی و حقوقی را شامل میشوند كه اين دو با هم به اعمال و رفتار مسلمانان
معنا میبخشد .در اين صورت هسته مركزی سبك اسالمی را توحيد و خداباوری تشكيل
میدهد كه شالوده دين اسالم است و با ساير اعتقادات اسالمی زنجيرهای از آداب را پديد
میآورد كه خود بُعدی از هستی اجتماعی میشود.مفهوم اسالمی بودن ،انعكاس «مجموعه
عقايد ،اخالق ،قوانين و مقرراتی است كه برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها
الزم است»(جوادی آملی ،1372،ص .)93
ل
قرآن كريم سبك زندگی ايده آل اسالمی را با عنوان «حيات طيبه» مطرح میكند« :مَنْ عَمِ َ
صَالِحاً مَن ذَكَر أَوْ أُنثَی َو هُوَ ُمؤْمِنٌ فَ َلنُحْيينَّهُ حَياةً طَيبَ ًة وَلَنَجْزِي َّنهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا َكانُو ْا
يعْمَلُونَ؛ هر كس ،از مرد يا زن ،كار شاي سته كند و مؤمن باشد ،قطع ًا او را با زندگی پاكيزه ای،
حيات می بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند ،پاداش خواهيم
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داد»(نحل.)97/حيات طيبه ،پيراسته از هر ناپسندی و بدياست؛ چرا كه در محضر او و در مقام
قرب خداوندی ،كه هدف عالی زندگی است جايی برای اين امور نيست(.طبرسی ،1333 ،ج
 ،7ص 734ـ .)735حيات طيبه را عبادت همراه با روزی حالل و توفيق بر اطاعت فرمان خدا
تفسير كرده اند(.مكارم شيرازی ،1369،ج  ،11ص  .)394از ديدگاه عالمه طباطبايی ،آيه شريفه
داللت دارد كه خداوند سبحان ،انسان با ايمانی را كه عمل شايسته انجام می دهد با زندگی
جديدی كه غير از زندگی معمول مردم است ،اكرام می كند و آثار زندگی حقيقی كه همان
علم و قدرت است با اين زندگی برايش همراه است و اين قدرت باعث می گردد چنين فرد
مؤمنی ،امور را چنان كه هستند ببينيد؛سپس با قلبش از امور باطل كه در معرض فنا و همان
زندگی دنيوی است روی گردان شود و چون از بند اين تعلقات دنيوی رها شد ،شيطان نمی
تواند او را ذليل خود سازد و در بند خود گرفتار آرد(.طباطبايی ،1372،ج  ،12ذيل آيه 97
نحل).
بخش اول:نماز ،شاخص و معيار سبک زندگي اسالمي
توحيد و خدامحوری مبنا و اساس سبك زندگی اسالمی است .سبك زندگی بسترساز
«عبوديت الهی» در حيات انسانی است و اعمال و رفتار انسان بر هيأت توحيد قرار گيرد .با
اين بيان ،توحيد صرف يك اعتقاد نيست؛ بلكه يك سبك برای زندگی انسانهاست و خدا را
در زندگی خود حاكم دانستن و دست قدرتهای گوناگون را كوتاه كردن
است(.طباطبايی ،1372،ج  ،6ص  .)258چنانچه اگر اعتقاد به توحيد وجود داشته باشد اما در
عمل،التزام به آن نباشد ،رسم بندگی ادا نشده است و به تعبير شهيد مطهری انسان گرفتار
نوعی ماترياليسم اخالقی و شرک عملی است .يعنی عمل موحدانه نيست و فاصله بين اعتقاد
و عمل زياد است(مطهری ،1375،ج،15ص .)353عملياز اعتقاد توحيدی سرچشمه گرفته و
بهترين نمود التزام به دين اسالم برای رسيدن به عالی ترين هدف هستی می باشد «نماز»
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است .هدفی كه عامل و جهت دهنده حركت افراد در زندگی است(جعفری ،1408 ،ج،1
ص.)80هدف نهايی خلقت انسان از ديدگاه قرآن «تقرب به خداوند» است(مصباح يزدی،
 ،1376ج ،1ص)33و اينكه قرآن ،عبادت را به عنوان هدف خلقت بيان میكند(ذاريات ،)56/از
آن جهت است كه عبادت رابطه انسان را با خدا محكم ساخته ،زندگی او را خدامحور
میسازد و چنين زندگی موجب تقرب انسان به خدا میشود.بنابراين انسان برای دستيابی به
هدف متعالی زندگی و تقرب الهی ،بايد به نماز پايبند باشد.
از آنجا كه «نماز» شاخص و معيار سبك زندگی اسالمی است ،وجهتمايز آن از سبك زندگی
غربی نيز می باشد؛ چرا كه بر اصولی استوار است كه زندگی يك مسلمان را از بنيادهای
زندگی غربی متفاوت می سازد .مهمترين آن مبانی عبارتند از:
.1خدامحوری در مقابل انسان محوری :28توحيدگرايی و اومانيسم دو نقطه مقابل هم می باشند
كه اختالف آن ها از تعيين هدف آغاز می شود .چنانكه گذشت ،هدف نهايی زندگی
اسالمی«قرب الهی» است كه بنابر آموزه های اسالمی با اقامه نماز حاصل می شود.اما هدف
زندگی غير الهی منحصر است به انسان و حصول رفاه حال او(آربالستر،1367 ،ص
.)206مهمترين ويژگی اومانيسم ،انسانمحوری است كه در مقابل محوريت خداوند و
فرمانهای او قرار دارد و انسان را محور و ميزان همه چيز و مركز عالم میداند و لذتهای
جسمانی و هواهای نفسانی را اصل میشمارد(بيات ،1382 ،ص .)137در حالی كه از ديدگاه
قرآن كريم محوريت هستی با خداوند است« :هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ و َالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ
شَیْء عَلِيمٌ :اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيز داناست»(حديد .)3 /بر اين
اساس انسان بايد بداند وجودش با خدا در ارتباط است و هستیاش در يد قدرت الهی
است(.مصباح يزدی،1368 ،ص .)44البته خدامحوری از نظر قرآن كريم به معنی عدم توجه
اسالم به انسان نيست؛ بلكه از ديدگاه قرآن همه چيز برای انسان آفريده شده( بقره29 /و نحل/
٢٨
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 )12تا خدا را عبادت كند(ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون :ذاريات .)56/بنابراين ارزش
انسان به عبادت خدای تعالی است ،نه بردگی شهوت و هوس و لذت از زندگی كه غرب
برای انسان تعيين كرده است .در جامعه اسالمی ما در بسياری موارد مالک ارزشگذاری و
اعتماد به افراد ،ميزان پايبندی ايشان به نماز است و همين كه دانسته شود فالن شخص،
نمازخوان است ،آدم باخدايی محسوب شده و مورد اعتماد واقع می شود.
.2جهانبينی الهی در مقابل جهانبينی مادی :29جهانبينی الهيمبتنی بر سه اصل «مبدأ ،فرجام و
راهنما شناسی»است.اين اصول سهگانه در واقع پاسخی است به اساسیترين پرسش های هر
انسان از مبدأ و مقصد و بهترين برنامهی زندگی(مصباح يزدی ،1370،ج  ، 1صص  30و .)31
از اينرو نماز مورد سفارش اسالم قرار دارد؛ چرا كه با نماز است كه نگاه انسان نمازگزار
نسبت به زندگی و دين و جايگاه دنيا ،واقع بينانه می گردد و زندگی دنيا برای نمازگزاران،
يك پل و گذرگاهی بيش نخواهد بود برای رسيدن به حيات جاودان (و هی دار
القرار:غافر.)39/اما در سبك زندگی غربی كه بر اساس نگرش نفی خدا و قيامت از جهان
هستی شكل گرفته ،تمام زندگی در جهان مادی خالصه می شود .جهانيكه هيچ آفرينندهی
دارای شعوری خارج از عالم ماده در آن وجود ندارد و زندگی انسان با مرگ پايان می
يابد(صانعی ،1376 ،ص 59و نصری ،1371 ،ص  52و بيات ،1381 ،ص.)43
.3جمع گراييدر مقابل فرد گرايی :30از نظر اسالم كمال انسانبا حضور در جامعه
قابلتحققاست و حاشيهنشينى بهشدتنفى شده است( كلينى ،1373 ،ج  ،5ص .)494سبك
زندگی اسالمی ،بر پايه جمع گرايی استوار است ،چرا كه اسالم ،دينی جهانی است و بيش از
امور فردی بر مسائل اجتماعی تأكيد دارد و بيشتر آيات قرآن نيز مربوط به نحوه تعامل و
ارتباط انسان با ديگران می باشد و تأكيد بسياری نيز به انجام اجتماعی مناسك دينی وجود
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دارد؛ بر خالف سبك زندگی غربی كهبا وجود انديشه های مادی سكوالريسم و اومانيسم،
فردگرايی رواج شديدی داشته ،يك ارزش تلقی می شود و محوريت سبك زندگی افراد،
غريزه و اميال انسانی در برگزيدن ارزش ،خلقيات و رفتارها است و انسان ،جامعه را تنها در
مسير اميال خود میخواهد(تشكری،1381،ص )84و در اولويت بخشی نيازهای فردی بر
نيازهای گروهی ،روابط اجتماعی گرايش به خودمختاری دارد(فرانزوی،1381،ص22و
احمدی ،1373 ،ص42و گروه مؤلفان؛ ،1385ص194ويانديس ،1378،ص.)258
نماز يك معيار قوی برای سنجش سبك زندگی است و سبك زندگی اسالمی را با سه محور:
«خدامحوری ،جهان بينی الهی و جمع گرايی» از ديگر سبك های زندگی متمايز می گرداند و
ابعاد فردی اجتماعی گسترده ای را در زندگی انسان نمازگزار به همراه دارد كه مهمترين آنها
عبارتند از:
بخش دوم :ابعاد فردي نماز در سبک زندگي اسالمي
.1اخالق محوري
سبك زندگی اسالمی ،به عنوان مجموعه منش هايی كه بر پايه بينشی ثابت استوار است ،بن
مايه هايی دارد كه اخالق -به معنی سجايا و صفات درونى ای كه با چشم دل ديده مى
شود(راغب اصفهانى  ،1412،ص -)509از مهمترين آن ها محسوب می شود .قرآن كريم
زندگى انسان در سايه ى اخالق را سعادتمندمى داند.معلم اخالق نيز ذات اقدس خداوند
است(جوادى آملى ،1381،ج،10ص )139كه رفتار اخالقى را زاييده ى ايمان به توحيد و معاد
مى شمارد.
مباحث اخالقی قرآن را مى توان به چند قسم تقسيم كرد .1 :مسائل اخالقى مرتبط با خالق :از
قبيل شكر منعم ،خضوع در مقابل خداوند ،رضا و تسليم در برابر فرمان او و ...؛ .2مسائل
اخالقى مرتبط با خلق :مانند :تواضع و فروتنى ،ايثار ،فداكارى ،محبت ،حسن خلق ،همدردى
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و ...؛ .3مسائل اخالقى مرتبط با خويشتن :از جمله :پاكسازى قلب از هرگونه ناپاكى و آلودگى،
مدارا با خويشتن در برابر تحميل فشار ،تهذيب روح و ...؛(مكارم شيرازى،1377،ص .)104
تمامی اين اقسام اخالق در نماز جمع شده است؛ بدين ترتيب كه نمازگزار با آداب پيش از
نماز از قبيل وضو و غسل به پاكسازی برون و درون می پردازد و در نماز با كمال ادب در
محضر خالق خويش حاضر می گردد و وقتی در ارتباط و تعامل با مخلوقات قرار می گيرد،
ملزم به رعايت اخالق اسالمی است .بنابراين می توان گفتاخالق نيكوی نمازگزار حاصل
آداب و اركان نماز می باشد .طهارت جسمی در آداب نماز ،طهارت روح و در نتيجه ايجاد
روحيه اخالق محوری نمازگزار را به همراه دارد .مرتبهی ظاهری وضو،شستن و مسح با آب
پاک است كه پليدیهای ظاهری انسان را مرتفع میسازد و باطن آن،تطهير قلب و جان
است.بنابراين وضو برای اين است كه اعضا و قلب آدمی در تصرف شيطان يا نفس نباشد؛نه
ظاهر آدمی گرفتار پليدی باشد و نه باطن او(.خمينی،1377،ص .)53
حاج ميرزا جواد تبريزی ،پس از ياد كرد مفتاح بودن طهارت برای نماز می نويسد«:انسان عاقل
بايد در حقيقت و ثمره طهارت بينديشد،اينكه سعادت ظاهری و باطنی او در نظافت است،
چنانچه خداوند می فرمايد« :ما يريداهلل ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم؛خداوند
(با قانون گذاری وضو ،غسل و تيمم) نمی خواهد مشكلی برای شما ايجاد كند ،بلكه می
خواهد شما را پاک سازد»(توبه ( )108 /ملكی تبريزی ،1372،ص .)10بنابراين در وضو (يا
غسل) كه در اسالم به عنوان طهور و كليد و مقدمه نماز مطرح است ،بايد عالوه بر نظافت
ظاهری بدن ،به طهارت باطن نيز توجه داشت و با چنين زمينه سازی برای نماز آماده شد ،كه
قطعا رعايت اين آداب با چنين كيفيتی ،نقش مژثری در پاكسازی و بهسازی روح و روان و
ظاهر و باطن از آلودگی ها خواهد داشت.
مهمترين نكته كليدیِ اخالق محوری در اركان نماز ،اينست كه :از آنجا كهريشه همه رذايل
اخالقی و علت سرپيچی از فرامين الهی«تكبر و منيت انسان» است وخداوند در قرآن علت
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سرپيچی شيطان را خودبرترپنداری و خودبزرگبينی بيان میكند(ابی و استكبر)؛ نماز ،عبادتی
است كه اين معضل اخالقی را از وجود نمازگزار پاک می گرداند.چرا كه نمازگزار در هر
شبانه روز درهفده ركعت ،دو بار در برابر خداوند پيشانی بر خاک می گذارد ،خود را ذره ی
كوچكی در برابر عظمت او می بيند و غرور و خود خواهی را كنار زده ،تكبر و برتری جويی
را در هم می كوبد؛ به همين دليل امام علی ـ عليه السّالم-فلسفه نماز را با همين هدف تبيين
كرده می فرمايد« :فرض اهلل الصلوه تنزيهاً عن الكبر :خداوند نماز را برای پاكسازی از كبر
واجب كرده است»(نهج البالغه ،كلمات قصار  .)252البته ركوع و سجوددر ظاهر«:تواضع تن»
است ،اما مقصود اصلی«تواضع دل»می باشد.صورت بر زمين نهادن ،تواضع عزيزترين اعضا بر
خاكاست كه خوارترين چيزها است؛ تا انسان بداند كه اصل و مرجع وی از خاک
است(غزالی ،1383 ،ج  ،1صص  .)142-145اينگونه است كهنماز ريشه رذايل اخالقی را می
سوزاند.
.2ايمن سازي
الف.ايمن سازي دروني« :بازداري از خطا»
جايگاه نماز در سبك زندگی اسالمی ،زمانی آشكار می شود كه زندگی انسان نمازگزار با
اعمال و رفتارش ساخته شده ،پاكی و تقوا در روحش پديدار آيد؛ زيرا آداب نماز ،انسان را به
اموری چونخويشتن داری و تسلط بر نفس ،و زدودن گناهان و پااليش روح از آلودگی های
اخالقی و امور ديگری كه الزمه كمال انسانی است ،سوق می دهد(مطهری ،1374 ،ص .)39
چنانچه خداوند فرموده است«:إِنَّ الصَّالةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ :به راستی كه نماز انسان
را از كارهای زشت و ناپسند باز می دارد»(عنكبوت .)45 /طبيعت نماز از آنجا كه انسان را به
ياد نيرومندترين عامل بازدارنده يعنی اعتقاد به مبدأ و معاد میاندازد ،دارای اثر ايمن سازی و
بازدارندگی از خطا است؛اما هرنمازی به همان اندازه كه از شرايط كمال و روح عبادت
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برخوردار است ،انسان را در مقابل خطا (فحشاء و منكر)ايمن می سازد(مكارم شيرازی،
،1369ذيل آيه).
ايمن سازی درونينماز از خطا در زندگی ،بدان روست كه نماز عملی عبادی است و صفتی در
روح آدمی پديد میآورد و انسان را از فحشاء و منكرات باز میدارد ،و در نتيجه جان و دلش
را از قذارت گناهان و آلودگیهای برآمده از اعمال زشت ،پاک مینمايد .اين بُعد از نماز ،مغز
و محتوای اصلی نماز و نشان قبولی اعمال و عبادات است .همانگونه كه هسته بی مغز ،رشد
نمی كند و ثمر نمی دهد ،نماز بدون ايمن سازی از خطا ،همانا عبادتی بی محتواست .امام
صادق (ع) در بيان اين نشانه می فرمايد«:مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَقُبِلَتْ صَلَاتُهُ أَمْ لَمْ تُقْبَلْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ
مَنَعَتْهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ مِنْه :هر كس دوست دارد بداند نمازش
قبول شده يا نه ،ببيند كه آيا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته يا نه ؟ پس به هر قدر كه
نمازش او را از گناه باز داشته ،به همان اندازه نمازش قبول شده است(».ر.ک :مجلسی1403 ،
،ج، 79ص  198و طبرسی ،1333،ج  ،8ص  )285بنابراين نماز به كمال نمیرسد،جز برای
نمازگزاری كه دارای طهارتی همهجانبه و تماميتی رسا باشد؛نه ديگران را اغوا كند و نه خود
از حق منحرف گردد.پس چون چنين نمازی به جای آورد،اين همان نمازی است كه از فحشا
و منكر باز میدارد(عزيزی ،1375،ج ،1ص .)162
در مجمع البيان انس بن مالك از رسول خدا(ص)روايت كرده كه فرمود«:كسی كه نمازش او
را از فحشاء و منكر باز ندارد ،جز دورتر شدن از خدا ،برايش اثری ندارد»(.طبرسی ،1333،ج
 ،8ص  .)285همچنين فرموده« :ال صلوة لمن لم يطع الصلوة و طاعة الصلوة ان تنتهی عن
الفحشاء و المنكر :نمازنيست نماز كسی كه نماز خود را اطاعت نمی كند و اطاعت نماز اين
است كه از فحشاء و منكردست بردارد»(.طبرسی ،1333،ج  ،8ص  .)289امام خمينی(ره)
پيرامون نماز و تأثير آن در اصالح جامعه و جلوگيری از تخلفات و بزهكاری و مفاسد
اجتماعی فرمود« :در اسالم ،هيچ فريضهای باالتر از نماز نيسـت.نماز پشتوانه ملت و كارخانه
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انسان سازی است ،نماز خوب ،فحشا و منكر را از يك امتی بيرون میكند .اينهايی كـه در اين
مراكز فساد كشيده شدند ،اينها هم بینمازها هستند ،نمازخوانها تو مساجدند و مهيايند برای
خدمت ،مسجدها را خالی نكنيد» (.خمينی ،1378 ،ج ،7ص )289نتيجه اينكه اگر نماز
نمازگزار حقيقی باشد ،بايد در بُعد فردی سبك زندگی او مؤثر بوده و او را در مقابل خطاها
ايمن سازد.
ب.ايمن سازي بروني« :عزت نفس»
بُعد فردی ديگر نماز در سبك زندگی نمازگزار اينست كه نماز برای او تأثير ايمن سازی
برونی هم دارد؛ بدين معنا كه او را در مقابل درخواست از ديگران و ذلت و بندگی غير خدا
ايمن می سازد؛ چرا كه وقتی آدمی با خدا سخن میگويد و از او استعانت میجويد (ايّاک
نعبد و ايّاک نستعين) توان بيشتری را در خود احساس میكند كه ناشی از اتكای به خدای
تعالی است و داشتن چنين نقطه اتكايی باعث افزايش اعتماد به نفس در فرد میگردد وروح
سازش ناپذيری با طاغوتها و گمراهان زمان در او تقويت شده و میآموزد :سری كه در مقابل
چنين عظمتی به سجده درآمد در مقابل كسان و چيزهای ديگر كه كوچكتر از آنند هرگز خم
نمیگردد و اين معنای عزت و كرامت نفس است.در حقيقت انسان نمازگزار تسليم قضای
پروردگار است و تنها به او اميد دارد و از او كمك می طلبد ،از اين رو ،در زندگی صبور و
قانع است و احساس خشنودی می كند.چرا كه با گفتن «اياک نعبد و اياک نستعين» هرگونه
حاكميت غير خدا را محكوم كرده ،هرگونه حقارت پذيری و استمداد از قدرت های پوشالی
را نفی می نمايد و به نمازگزاران ،درس عزت در سايه بندگی خدا می دهد ،تا بنده و برده غير
خدا نشوند و از تهديدها و تطميع های ديگران ،نلغزند و راه خدا را كنار نگذارند»(قرائتی،
 ،1378ص .)160
در واقع يكی از مهمترين عواملی كه تحت تأثير معنويات و باورهای مذهبی از جمله نماز
قرار میگيرد،عزت نفساست(جوانبخت ،1388 ،ص.)268عزت نفس ارزشی است كه
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خصوصيات و صفات روانی خودپنداره برای فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد تمام
چيزهايی كه در او وجود دارد ،ناشی میشود(باقرزاده،1384 ،ص  )42و به معنای پذيرش و
ارزشمندی ای است كه شخص در مورد خويشتن احساس میكند .شخصی كه عزت نفس
دارد خود را به گونه مثبتی ارزيابی نموده و برخورد مناسبی با خود و ديگران دارد(انصاری
جابری،بی تا ،ص  63و .)64چرا كه عزت نفس ،اعتماد فرد به توانايیهای خود در انديشيدن
و توانايی كنار آمدن با چالشهای زندگی است(گيج ،1374 ،ص  .)245عزت نفس از دو
س
بخش تشكيل میشود :يكی ،داشتن احساس اطمينان و باور خودتوانمندی ،و ديگری احسا ِ
داشتن صالحيت برای خوشبخت شدن ،احترام به خود يا حرمت نفس(براندن ،1385 ،ص
.)51
با اين اوصاف،عزّت نفس،خود عزير داشتن در برابر مردماست ،به سبب طمع و حرص
نورزيدن به اموال و دارايیهای آنها.مثال كسی كه برای هركار ريز و درشتی به مردم مراجعه
نمیكند و دست به دامن آنها نشده،به آن چه كه خود دارد قانع است ،مردم او را فردی غنی
و بینياز از خود میپندارند و او را عزيز میدارند ،چرا كه او خود را نزد مردم عزيز داشته
است .بنابراين عزّت نفس روحيه بینيازی و يأس نسبت به مردم است .از آنچه گفته شد
بدست آمد كه ارزشمندترين گوهر وجود آدمی ،احساس كرامت و عزّت نفس است و اصل و
اساس خلقت آدمی ،بر مبنای فرموده الهی «و لَقَدْ كَرَّمنا بَنی آدَم»(اسراء  ،)70 /اين چنين تدبير
گرديده كه انسانها ،جايگاه واقعی خويش را بيابند و آن را به رايگان از كف ندهند(شرفی،
 ،1380ص .)3نماز با آنكه احساس تواضع و فروتنی را در انسان برمیانگيزد اما به هيچ وجه
به نمازگزار اجازه نمیدهد در خود احساس ذلت يا فرومايگی داشته باشد ،چرا كه انسان را به
قدرت اليزال الهی متصل میگرداند و از اين جهت در انسان احساس قدرت و عزت را
برمیانگيزد.
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از سوی ديگر،نمازگزار خود را بسان قطرهای میداند كه با دريا پيوند خورده است و اين
باعث افزايش موفقيتهای او در زندگی میشود .زيرا نماز ،نقش مددرسانی دارد چنان كه
قرآن میفرمايد« :و استعينوا بالصّبر و الصّاله :از نماز و روزه كمك بجوييد»(بقره .)45/انسان
برخوردار از امدادهای ناشی از اقامه نماز ،فردی موفق است و موفقيتهای روز افزون ،اعتماد
به نفس و افزايش عزتاو را در پی دارد و نماز گزاران پيوسته اميدوار به امدادهای الهی
هستند.حصر استعانت در خداوند ايجاب مى كند كه انسان نه از غير خدا مدد بجويد و نه
خود را معين و مددكار كسى بپندارد؛ زيرا تنها خدا مستعان است« :و اهلل مستعان (يوسف/
.»)18
بخش سوم :ابعاد اجتماعي نماز در سبک زندگي اسالمي
انسان يك موجود اجتماعی است و اسالم اهميت ويژه ای به روابط فرد با اجتماع داده است.
از اين ديدگاه انسان موجودی مسئول است كه بايد در همه ابعاد زندگی ،مسائل انسانی را در
جهت تثبيت جايگاه خليفه اللهی خود ،رعايت كند .شخصيت انسان در جامعه شكل میگيرد
و هويت واقعیاش در اجتماع ظهور و بروز میيابد .اسالم ،دينی است كه نه تنها به اجتماع
انسانی اهتمام دارد ،بلكه بهترين شكل جامعه و متمدنترين صورت آن را معرفی
میكند(مصباح يزدی،1379 ،ص .)25-18همچنانكه به پايبندی بر جماعت با ذكر فوايد آن
پرداخته تا راهی برای سهلانگاری و تأويل باقی نماند« :وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ ال
تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ :و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد ،و در گناه
و تعدى دستيار هم نشويد»(مائده)2 /؛ و آيات ديگری نيز به اين مهم اشاره دارند (آلعمران/
 103و105؛ انفال.)46 /
اسالم راه بردهای الزم را به منظور رشد و شكوفايی جمعگرايی ارائه داده ،كه مهمترين آن
انجام مناسك دينی به صورت جمعی است ،كه بارزترين نمونه آن برگزاری نماز جمعه و
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جماعت است .برگزاری اجتماعی اين مناسك آثار بسياری به دنبال دارد كه احترام به حقوق
افراد ،بخشندگی و وحدت بخشی مهمترين ابعاد اجتماعی آن می باشد.
.1حرمت گذاري
نوع سبك زندگی افراد ،تعامل ايشان با ديگران و به خصوص خانواده را تعيين می كند .در
سبك زندگی غربی،خانواده هيچ جايگاهی ندارد و تنها موضوع با اهميت ،لذت گرايی افراد
است كه الزمه رسيدن به اين هدف نيز آزادی از هر قيد و بندی است؛ در مقابل ،در سبك
زندگی اسالمی ،حقوق افراد جايگاه وااليی دارد كه حرمت گذاری به اين حقوق ،از خانواده
شروع می شود و به اجتماع ختم می شود.در اسالم در مورد حرمت گذاری به مقام واالى پدر
و مادر تأكيدات بسياری شده است .در آياتى از قرآن كريم تصريح و تأكيد شده كه به پدر و
مادر احسان و نيكى نموده و آنها را از خود نرنجانيد .در پنج آيه از آيات قرآن كريم به اين
نكته اشاره شده است كه در چهار آيه احسان به والدين را در كنار شرک نورزيدن به خداوند
آورده است .شايد جهت آن اين باشد كه اهانت و بىاحترامى فرزند نسبت به پدر و مادر
نوعى شرک به خدا محسوب گردد .در يكى از اين آيات ،توحيد به ذات ربوبى (عدم شرک به
خداوند) احسان و نيكى به والدين و اقامه نماز جزء پيمانها و عهدهايى است كه خداوند از
بندگانش گرفته است .در اين آيه خداوند خطاب به مسلمانان مىفرمايد ما اين ميثاق را از بنى
اسرائيل گرفتيم ولى آنان عهد شكنى نمودند و نتيجه پيمان شكنى خود را ديدند پس شما
سعى كنيد كه مثل آنان نباشيد« :وَاِذْا اَخَذْنا ميثاق بنى اسرائيل التعبدون االّ اهلل وبالوالدين
احسان ًا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسْن ًا واقيموا الصالة وآتوا الزكاةَ ثمّ
توليتم االّ قليالً منكم وانتم معرضون:و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم
كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان
نيكى كنيد و با مردم به خوبى سخن بگوئيد ،نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد سپس (با اينكه
پيمان و عهد بسته بوديد) همه شما جز عده كمى سر پيچى كرديد ،و از پيمان خود روى
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برگردانديد»( بقره .)83 /اهميت احترام به پدر و مادر تا بدان حد است كه خداوند سپاس و
شكرگزارى به آنها را در مرتبه سپاس به نعمتهاى الهى دانسته است با توجه به اينكه نعمتهاى
الهى قابل شمارش نيست .در سوره لقمان فرموده است« :أنِ اشكر لى و لوالديك :اينكه مرا و
پدر و مادرت را شكر نمائى»( لقمان .)14 /از آيات و روايات چنين استفاده مىشود كه
كمترين بىاحترامى در مقابل پدر و مادر معصيت و گناه به حساب مىآيد و اهانت و تحقير
فرزند در مقابل آنان موجب انحراف فرزند از تعاليم دين خواهد شد .امّا در خصوص پيوند و
رابطه نماز با اين مسألهبايد گفت كه نماز شخصى كه بغض پدر و مادر را در دل داشته باشد
اثر بخش نبوده و شرط كمال را ندارد .از پيامبر اسالم(صلى اهلل عليه وآله) منقول است كه
فرمودند« :اليقبل اهللُ صالةَ العاقّ :نماز كسى كه مورد عاق (نفرين) والدين واقع شده باشد
قبول نيست»(نوری ،1407 ،ج 13ص .)332امام صادق(عليه السالم) نيز فرمودند« :مَنْ نظر الى
ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل اهلل له صالةً:هركس با چشم بغض و كينه به پدر و
مادر خود كه به وى ستم كردهاند نگاه كند نمازش در پيشگاه الهى قبول نيست»(.نوری،
،1407ج 13ص.)332
در سبك زندگی اسالمی بعد از والدين« ،همسر» از حقوق وااليی برخوردار است.در
توصيههاى بزرگان دينى سفارش زيادى شده كه كمترين ستم نسبت به اومانع بزرگى براى
كمال نماز است .پيامبر(صلى اهلل عليه وآله) فرمودند« :كسى كه همسر خود را آزار دهد نماز و
اعمال نيك او پذيرفته نيست نزد خداوند مگر اينكه او را كمك نمايد يا او را راضى نمايد هر
چند در تمام ايام عمر ،روزه داشته باشد و نيز شوهر هم داراى همين نوع از عذاب و عقاب
است در صورتى كه به همسرش ظلم روا بدارد»(حر عاملی ،1403،ج 14ص .)116از اصحاب
و ياران پيامبر اسالم(صلى اهلل عليه وآله) نقل شده است كه حضرت به سه چيز بسيار تأكيد
داشته و نزديكان خود را بدان توصيه مىفرمودند« :الصالة الصالة وما ملكت ايمانكم ال
تكلِّفُوهم ما اليطيقون واتقوا اهلل فى النساء فانَّهُنَّ عوانٌ فى ايديكم:نماز ،نماز بگزاريد و به زير
589

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

دستان به نيكى رفتار كنيد و از خدا بترسيد در كار زنان كه آنان اسيران دست شمايند»( احياء
العلوم ،ج 2ص .) 90به نظر مىرسد كه ارتباط اين سه امر در اين باشد كه نماز واقعى موجب
مىشود نمازگزار از ظلم و تعدى به حقوق ديگران دورى نموده و درجات ايمان و ترس از
خدا در قلب او بيشتر گردد و متقابال كسى كه به خانواده و ديگران ظلم و ستم نمايد و در
عين حال نماز هم بخواند؛ نمازش هر چند شرط صحت را دارا است ولى قطعافاقد شرط
كمال است.
همچنيندر روايات تأكيدات بسياری شده كه زن هم بايد در رضايت شوهر بكوشد.از خاتم
پيامبران(صلى اهلل عليه وآله) روايت است كه« :خداوند نماز پنج گروه را نمىپذيرد :بندهاى كه
از موالى خود فرار كرده ،شراب خوار ،ربا خوار ،كسى كه عاق والدين قرار گيرد و زنى كه
شوهرش از او راضى نباشد»(نوری،1407 ،ج 13ص .)332پس نماز در رعايت موازين شرع و
در زندگى خانوادگى و عفو و گذشت در روابط زناشويى نقش مهمى را ايفا مىكند يعنى آنان
كه مواظبت بر عبادات و نماز خويش دارند و بدان اهميت مىدهند به حفظ موازين شرع
مقيدتر و به مقام قرب الهى نزديكترند .چون از آثار نماز همين است كه در مياناهل خانواده و
اجتماع ظاهر گردد و از آنجا به جامعه تسرّى يابد و آنكه به حفظ نماز توجه و اهميتى قائل
نيست از معاصى و گناهان نسبت به خانواده و جامعه اِبايى ندارد.
در كنار حرمت گذاری به حقوق خانواده ،احترام به حقوق افراد جامعه نيز برای نمازگزار،
حائز اهميت است؛ چنانكه لباس ،مكان و آبی كه نمازگزار با آن وضو می گيريد ،نبايد غصبی
باشد و مباح بودن آنها نشانه ی رعايت حقوق ديگران است ،و در صورت ظلم و تجاوز به
حقوق ديگران ،نماز صحيح نخواهد بود.
اين مسايل نشانگر ابعاد اجتماعی نماز در سبك زندگی انسان نمازگزار است ،كه سبك زندگی
او را از زندگی انسان تارک الصاله متمايز می گرداند .وقتی روح تعبد و خدامحوری در سبك
زندگی نمازگزار سايه گسترد ،در تمامی افعال و رفتارش چه در بعد فردی و چه اجتماعی،
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خدا را در نظر می گيرد و از ظلم و تعدّی به احدی پرهيز دارد .اين بر خالف سبك زندگی
انسانی است كه هيچ تقيدی به نماز و دين ندارد و تنها چيزی كه در زندگی او مالک و محور
است لذت گرايی و منفعت طلبی فردی است.
 .2بخشندگي
در سبكاسالمی ،زندگی فردی و اجتماعی و امور مادی و معنوی از يكديگر جدا
نيستند؛نمازگزار راستين كسی است كه هم زمان با تالش برای بهره مندی كامل از آثار ياد خدا
در زندگی و تالش برای دستيابی به فضائل اخالقی و ارزشهای ايمانی و اهتمام برای اقامه
نماز و تقويت ياد خدا در دل ،از مسائل جامعه غافل نيست و در روابط اجتماعی ،حقوق
انسانی و اخالقی افراد را ناديده نمی گيرد؛ بر اين اساس انفاق و گذشت از مال از شرطهای
دستيابی به حقيقت ايمان می باشد .پيامبر اكرم(صلى اهلل عليه وآله)فرمودند« :التتمّ صالةٌ إالّ
بزكاة :نماز كامل نمىشود مگر با پرداخت زكات»( مجلسی ،1403،ج 96ص.)29
روشن است كه نگاه نمازگزار به مسئله انفاق ،نگاه يك انسان پايبند و توحيدباور است كه
همه چيز را از خدا می داند و امكاناتی كه در اختيار دارد روزی الهی دانسته و خود را تنها
ابزاری برای رساندن آنها به نيازمندان می داند .خداوند در سوره انفال آيات 2تا 4می فرمايد:
«مؤمنان تنها كسانی هستند كه هرگاه نام خدا برده شود ،دلهايشان ترسان می گردد و هنگامی
كه آيات او بر آنها خوانده می شود ،ايمانشان افزونتر می گردد و تنها بر پروردگارشان توكل
دارند .آنها كه نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ايم انفاق می كنند .آری
مؤمنان حقيقی آنها هستند ،برای آنان درجاتی  -مهم  -نزد پروردگارشان است و برای آنها
آمرزش و روزی بی نقص و عيب است» .بر اين اساس ،نمازگزار حقيقی كسی است كه
زندگی اش را به گونه ای تنظيم می كند كه پرداختن به يك بخش ،او را از بخش های ديگر
غافل نكند و اقامه نماز ،او را از دستگيری محرومان باز ندارد؛چرا كه فريضه نماز امرى نيست
كه فقط بنده را به خالق و پروردگارش نزديك سازد و حلقه اتصال بين عبد و معبود را شدّت
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بخشد و عشق به خدا را در قلب و باطن او زنده سازد ،بلكه بُعد ديگرنماز در حيات
مسلمين،اين است كه در عين قرب الهى ،او را با جامعه انسانى پيوند داده و نسبت به ساير
انسانها بلكه تمام همنوعانش ،يك فرد مسئول بار مىآورد؛ و اين است روح نماز و تعبد به
خدا كه هرگز نمىگذارد فرد در مقابل خلق خدا بىتفاوت باشد .از اينرويكی از مسائل مورد
تأكيد قرآن كريم اين است كه پرداختن زكات را تنها نمازگزاران از ياد نمی برند .اين نكته در
 27آيه از آيات قرآن ذكر شده كه در اكثر موارد امر به نماز و زكات در كنارهم اين مفهوم را
می رساند«:و اقيموا الصاله و اتو الزكاه :و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد»(بقره .)43 /
تاكيد خداوند در اين موضوع ،نشان دهنده اين نكته است كه تمام اجزای دين باهمند و
دينداری تبعيض و انتخاب جزئی از آن و ترک مابقی بر نمی تابد ،اين مجموعه با هماهنگی
كه در بينشان نهفته است ،دين است و معنا ندارد افرادی در قسمتی از دين كه هيچ گونه ضرر
مادی و جسمی نداشته باشد ،ديندار و متدين شوند ولی در بقيه موارد ،كوچكترين اقدامی
نكنند« :أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض :پس آيا به بعضی از قسمت های كتاب
ايمان می آوريد و به قسمت ديگر كفر می ورزيد؟»(بقره.)85/نمازگزار واقعی كسی است كه
به همه آن ايمان دارد و در انجام اوامر الهی كوتاهی نمی كند.
با اين اوصاف می توان گفت رابطه با خداوند و رابطه با بندگان او ،دو بال پرواز نمازگزار در
زندگياست .كسی كه از رابطه با خداوند ،منهای رابطه با مردم بهره گيرد ،مرغ يك بال است و
نمی تواند حركت كند .چنانكه اگر با مردم رابطه داشته باشد و در برقراری رابطه با خداوند
كوتاهی كند ،قادر به پرواز و حركت نخواهد بود؛ كسانی كه به دنبال سعادت و رستگاری اند،
بايد خدمتگزار خلق خدا باشند« :واقيموا الصاله وآتوا الزّكاه وماتقدّموا النفسكم من خير
تجدوه عند اهلل :و نماز را به پا داريد و زكات را ادا كنيد .هر كار خيرى براى خود از پيش
فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت»( بقره.)110 /در جای ديگرمیفرمايد« :انسان حريص و
كم طاقت آفريده شده و هنگامی كه بدی به او رسد بیتابی میكند و هنگامی كه خوبی به او
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رسد مانع از ديگران میشود ،مگر نماز گزاران (.»...معارج 19 /تا  .)24اين آيات به دنبال اثبات
اين مطلب است كه «انسان دارای غرايز منفی اياست و اگر با تعليمات الهی كنترل نشود ،به
گم راهی كشيده خواهد شد كه يكی از آن ها روحيه حرص و آز است.انسان برای تعديل اين
خصلت و جلوگيری از طغيان آن ،نياز به تربيت الهی و ارتباط با خدا دارد ،در پرتو اين
ارتباط ،به اطمينانی نسبت به آن يگانه میرسد و نسبت به رزق ،فقط خدا را میبيند و مال و
دارايی خود را از او میداند و با روحيه توكل و تسليم ،از آز و حرص دور میشود و در
مقابل ،آن چه از خدا به او میرسد ،از كمك به ديگران دريغ نخواهد كرد و آنچه در اختيار
اوست به خود اختصاص نمیدهد .نمازگزار با اين روحيه بخشندگی،قلب و جان خويش را از
حرص و بخل و دنيا پرستی میشويد و با محروميت و فقر جامعه نيز مبارزه میكند»(.مكارم
شيرازی ،1369،ج  ،25ص .)32
 .3وحدت بخشي
سازگارى ،الفت ،همگامى و همدلى با همكيشان در شئون زندگى ،از اصول اجتماعى سبك
زندگی اسالمی است كه اسالم بدان عنايت ويژه دارد و هرگز رضا نمى دهد يكپارچگى و
وحدت جامعه اسالمى دچار تزلزل و تفرقه گردد .اتّحاد ،الزمه حيات است و عقل و شرع بر
اين مالزمه ،اتفاق دارند؛ تفرقه راهى به سوى نابودى است و انسانِ تك رو ،تيشه به ريشه
خويش مى زند و چنين كارى از ديدگاه خدا و خرد محكوم است و مؤمنان و خردمندان،
موظف به ايجاد و حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه اند«:وَاعْتصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقُوا
وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُ ْم اَعْداءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قلُوبكمْ فَاَصْبحْ ُتمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْواناً وَ كُ ْنتُمْ عَلى
شَفا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْها :همگى به ريسمان الهى چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت
خدا را بر خود ،به ياد آوريد كه شما با هم دشمن بوديد و او ميان دل هاى شما الفت ايجاد
كرد و به بركت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفره اى از آتش بوديد و خدا شما را از
آن نجات داد( »...آل عمران.)103/فرهنگ نماز بين گروه هايی كه دارای هويت ها و مرزهای
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فرهنگی متفاوتی اند ،بستری مناسب برای تعامل قرار می دهدو بروز تفاهم بين گروهی را
موجب شود و با تكرار منظم مبادالت بين گروهی ،تقويت انسجام در كليت جامعه در برابر
انسجام محلی را محقق سازد.بدين گونه نماز از اختالالت اجتماعی جلوگيری كرده و موجب
تعميق وحدت اجتماعی می گردد.هنگامی كه مسلمانان روبه سوی يك قبله وبا يك نيت ويك
زبان ويك هدف ،اعمال نماز را به جای می آورند ،وحدت كلمه نمازگزاران به گوش جهانيان
ميرسد و باعث شگفتی وحيرت دشمنان اسالم ميشود واين جاست كه نماز خار چشم دشمنان
می شود.
نتيجه گيري
سبك زندگی انسان نمازگزار ،آداب اسالمی و انضباط رفتاری است كه تحت آرمان عالی
عبوديت قرار دارد و همه شئون زندگی از نماز و عبادت تا كسب و كار ،تحصيل ،تفريح،
معاشرت ،بهداشت ،خوراک ،معماری و هنر ،سخن گفتن ،توليد و مصرف،آراستگی ظاهری
و ...را در مسير بندگی قرار داده و صبغه الهی میبخشد .بدين گونه نماز ،به عنوان خالصه
اصول مكتب اسالم و روشنگر راه مسلمانی ،كه نشان دهنده مسئوليتها ،تكليفها ،راهها و نتيجه
هاست ،يك زنگ بيداری و يك هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است و به زندگی
انسان ،سبك و برنامه می دهد و از او تعهد همه جانبه در همه ابعاد فردی و اجتماعی می
خواهد.ابعاديكه هر كدام نمونهای از شاخصه های سبك زندگی اسالمی محسوب میشود و
متمايز كننده ی زندگی انسان پايبند به نماز از زندگی فرد بی قيد است.
منابع
*قرآن مجيد.
*نهج البالغه.
.1احمدی ،بابك(،)1373مدرنيته و انديشههای انتقادی ،تهران :نشر مركز.
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.2انصاری جابری ،علی و همكاران(بی تا)«،تأثير روزه رمضان بر عزتنفس دانشجويان
دانشكده پرستاری و مامايی و پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان» ،انديشه و رفتار،
ش  25و .26
.3آربالستر ،آنتونی( ،)1367ليبراليسم غرب ،ظهور و سقوط(،عباس مخبر) ،تهران :نشر مركز،
چاپ سوم.

.4باقرزاده ،فضلا ...و همكاران(« ،)1384بررسی اثر برد و باخت و جهتگيری هدفی بر ميزان
عزت نفس در فوتباليستهای ليگ كشور» ،حركت ،ش .23
.5براندن ،ناتانيل( ،)1385روانشناسی عزت نفس ،ترجمه :مهدی قراچهداغی ،تهران:
نخستين،چاپ پنجم.
.6بيات ،عبدالرسول و ديگران( ،)1381فرهنگ واژهها،قم :موسسة انديشه و فرهنگ دينی.
 ،)1382(_______________ .7واژه شناسی اومانيسم ،رواق انديشه ،ش .26
.8تشكری ،زهرا(،)1381زن در نگاه روشنفكران ،قم :طه.
.9توسلی ،غالمعباس( ،)1373نظريه های جامعه شناسی ،تهران :سمت ،چاپ چهارم.
.10تويسركانی،محمد تقی ( ،)1362فرهنگ جعفری ،تهران :مركز نشر جهاد دانشگاهی.
.11جعفری ،محمدتقی،)1408(،ترجمهوتفسيرنهجالبالغه ،قم :موسسه تحقيقات و نشر معارف
اهل البيت

،)1359( __________ .12فلسفهوهدفزندگی ،تهران :انشارات صدر.
.13جوادی آملی ،عبداهلل( ،)1381اخالق در قرآن ،قم :اسراء ،چاپ سوم.

 ،)1372( ___________ .14شريعت در آينه معرفت ،قم :موسسه فرهنگی رجاء.

.15جوانبخت ،مريم و همكاران(« ،)1388بررسی تأثير روزهداری در ماه رمضان بر عزت نفس
و سالمت روانی دانشجويان» ،اصول بهداشت روانی ،ش .44
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.16چاوشيان ،حسن(«.)1382سبك زندگی و هويت اجتماعی ،مصرف و انتخاب های ذوقی به
عنوان شالوده تمايز و تشابه اجتماعی در دوره اخير مدرنيته» ،پايان نامه دكترای جامعه شناسی،
دانشگاه تهران :دانشكده علوم اجتماعی.
.17حر عاملی ،محمدبن حسن( ،)1403وسائل الشيعه ،بيروت :داراالحياء تراث العربی.

.18خادميان ،طليعه(«،)1387سبك زندگی و مصرف فرهنگی؛ مطالعه ای در حوزه جامعه
شناسی فرهنگی و ديباچه ای بر سبك زندگی فرهنگی ايرانيان» ،تهران :نشر جهان كتاب.
.19خمينی ،روح اللّه ( ،)1377آداب الصالة ،قم :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره).
 ،)1378(__________.20صحيفه نور ،قم :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره).

.21راغب اصفهانى(،)1412مفردات الفاظ القرآن ،تحقيق صفوان عدفان داودى ،دمشق:
دارالقلم.

.22رضوی زاده ،نورالدين(،)1386بررسی تاثير مصرف رسانه ها بر سبك زندگی ساكنان
تهران ،تهران :نشر پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسالمی.
.23زرين كوب ،عبدالحسين( ،)1354نقد ادبی ،تهران :اميركبير.
.24شرفی ،محمد رضا( ،)1380مبانی و آثار روانشناختی نماز ،نشريه تربيت ،شماره .2
.25صانعی ،منوچهر( ،)1376فلسفه دكارت ،تهران :انتشارات الهدی.
.26طباطبائی ،محمد حسين (،)1372الميزان ،تهران :دارالكتب اإلسالميه ،چاپ پنجم.
.27طبرسى ،ابوعلى فضل بن حسن( ،)1333مجمعالبيان فى تفسير القرآن ،لبنان :صيدا مطبعة
العرفان.
.28عزيزی،عباس(،)1375جامع آيات و احاديث موضوعی نماز،تهران :انتشارات نبوغ.
.29غزالی ،محمد ( ،)1383كيميای سعادت ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
.30فاضلی ،محمد( ،)1382مصرف و سبك زندگی ،قم :انتشارات صبح صادق.
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.31فرانزوی ،استفن ال(،)1381روانشناسی اجتماعی ،ترجمه مهرداد فيروزبخت ،منصور
قنادان ،تهران :رسا.
.32قرائتی ،محسن( ،)1378پرتويی از اسرار نماز،تهران :ستاد اقامه نماز.
.33كلينی ،محمدبن يعقوب( ،)1373اصول كافی( ،محمد باقر كوهكمرهای) ،تهران :اسوه ،چاپ
دوم.

 ،)1406( _____________.34فروع كافی ،بيروت :دار صعب.
.35گروه مؤلفان( ،)1385فرهنگ و تاريخ انديشه ،گروه مترجمان ،تهران :سعادت.
.36گيج ،نيت ال ،برالينر ،ديويد سی( ،)1374روانشناسی تربيتی ،ترجمه :غالمرضا خوینژاد،
چ دوم ،تهران :انتشارات حكيم فردوسی.
.37مجلسی ،محمدباقر( ،)1403بحاراالنوار ،بيروت :داراحياء التراث العربی ،چاپ سوم.
.38محجوب ،محمدجعفر( ،)1376سبك خراسانی در شعر فارسی ،تهران :دانشسرای عالی.
.39مصباح يزدی ،محمّد تقی(،)1370آموزش عقايد ،تهران :سازمان تبليغات اسالمی ،چاپ
هفتم.

 ،)1376(______________.40اخالق در قرآن ،قم :انتشارات اسالمی.

 ،)1379( ______________.41جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ،تهران :سازمان تبليغات
اسالمی.

 ،)1368( ______________.42معارف قرآن خدا شناسی ـ كيهان شناسی ـ انسانشناسی،
قم :مؤسسة در راه حق.
.43مصطفوی،حسن ( ،)1360التحقيق فی الكلمات القرآن الكريم،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
كتاب.
.44مطهری ،مرتضی (،)1374طهارت روح ،تهران :ستاد مركزی اقامه نماز.
 ،)1375( __________.45مجموعه آثار (فلسفه تاريخ) ،تهران :صدرا.
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.46مكارم شيرازى ،ناصر( ،)1377اخالق در قرآن ،قم :مدرسه امام على بن ابيطالب(عليه
السالم).

 ،)1369(____________ .47تفسير نمونه ،تهران :دارالكتب االسالميه ،چاپ هشتم.
.48ملكی تبريزی ،جواد(،)1372اسرار الصلوه،تهران :آزادی .

.49مهدوی كنی ،محمد سعيد( ،)1387دين و سبك زندگی ،تهران :دانشگاه امام صادق –ع.-
.50نصری ،عبداهلل( ،)1371سيمای انسان كامل از ديدگاه مكاتب ،تهران :دانشگاه علّامه
طباطبائی ،چاپ سوم.
.51نوری ،ميرزاحسين( ،)1407مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسه آل البيت.
.52يانديس ،هری س تری(،)1378فرهنگ و رفتار اجتماعی ،ترجمه نصرت فتی ،تهران:
رسانش.
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