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نماز و تقویت و تحکيم بنيان خانواده
حامد جمالی
دانش پژوه سطح  4رشته شيعه شناسی مركز تخصصی حوزه علميه قم.
چکيده
نهاد خانواده به عنوان اولين كانونی كه كودک در آن رشد می كند نقش اساسی در
تربيت دينی دارد .از آن جا كه كانون خانواده بهترين مدرسه برای رشد يافتن نسل های جوامع
بشری است مسلما خانواده ی با محيط سالم رشد اجتماع را هم به همراه خواهد داشت .هر
چه در اين نهاد حس مذهبی رشد كند امنيت درونی و درک لذت واقعی از زندگی و استحكام
خانواده بيشتر می شود .چرا كه دين ،زندگی ما و سعادت دنيا و آخرت را تأمين می كند.و
خط سير فكری و عملی روشنی به فرد می دهد به طوری كه نا كامی ها و مشكالت او را از
پای در نمی آورد و گرفتار يأس و نااميدی نمی شود .
در بين همه ی عبادات ،نماز كه در قرآن به عنوان باز دارنده از منكرات معرفی شده
است با توجه دادن انسان به خدا و ارتباط قلبی او با خدا ،رضايت و خشنودی خانواده ها را
فراهم كرده و از اضطراب های ناشی از آسيب ها رهايی می بخشد .نگارنده در اين مقاله به
جهت تأثير نماز در همه ی ابعاد زندگی انسان به بررسی نقش نماز در استحكام خانواده كه
نقش مهمی در سالمت جامعه دارد پرداخته است و آثار اجتماعی نماز،عوامل بی نمازی
،تشويق جوانان به نماز ،پيامدهای آن در خانواده و تأثير بر بهداشت روانی خانواده و تقويت
كانون خانواده و جلوگيری از انحرافات و نهايتا تأثير بر سعادت بشر را مورد مطالعه قرار
میدهد.
كليد واژه ها :نماز ،تحكيم ،تقويت ،خانواده
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مقدمه
بدون ترديد نماز از مهم ترين عوامل اطمينان بخش و آرامش زاست.
آرامش نيز خود عامل بسيار مؤثری در تحكيم روابط انسان ها و تربيت نفوس آن
هاست .تحكيم روابط خود،مستقيماًبا عدم بزه های اجتماعی و عدم مفاسد بنيان كن خانوادگی
محسوب می شود .نقش نماز در تربيت تمامی سنين و عامل باز دارندگی آن در جلوگيری از
اضطراب خانوادگی ،هم چنين بزهكاری نوجوانان از موضوعاتی است كه در قرآن و روايات
به تفصيل به آن پرداخته شده است .ما نيز به اجمال از پاره ای از آن ها سخن خواهيم گفت.
چشم اندازی برآثار اقامه نماز درآيات
با نگاهی هر چند گذری ارتباط عميقی بين تحكيم و تقويت بنيان خانواده با همه ی
شئون آن و آيات مربوط به نماز در قران به دست می آيد.
در ادامه به پاره ای از آن آيات اشاره می كنيم .قبل از آن خوب است دانسته شود كه در

قرآن كريم واژه ی "الصاله"و كاركردهای آن در  55آيه ،واژه ی "صاله"تنها در آيه ی 58
سوره ی نور ذكر شده است.
.«1الذين يومنون بالغيب و يقيمون الصلوه و مما رزقناهم ينفقون»(سوره بقره ،آيه ی )3
پيوستگی ارتباط ايمان به غيب و اقامه ی صاله (نه فقط خواندن نماز بلكه اقامه ی آن )و
انفاق در راه خدا در اين آيه مشهود است .كسی نمی تواند رابطه ايمان به غيب و عدم
بزهكاری ،اختالفات خانوادگی و...را انكار كند .چرا كه از عوامل ايمان به غيب رعايت
دستورات مصاديق غيب به خصوص خداوند است و يقينا از نتايج آن استحكام خانوادگی و
كاركردهای آن رعايت مؤمنانه است.
خالِدُونَ ( )82وَإِذْ أَخَذْنَا
-2وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا َ
سانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا
ل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِا ْلوَالِدَيْنِ إِحْ َ
مِيثَاقَ َبنِی ِإسْرَائِي َ
سنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (سوره بقره)83،
لِلنَّاسِ حُ ْ
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دستور به التعبدون اال اهلل همراه احسان به والدين و ذوی القربی و ايتام و مساكين ،هم چنين
به نيكی سخن گفتن را .اقامه ی نماز و ايتاءزكات هم بستگی اين موارد در ظهور و ابراز
عبادات عملی در رفتار انسان هاست .به نوعی محصول،عدم عبادت جز برای خدا ،اقامه ی
نماز در كنار بقيه ی خوبی های مذكور در آيه است .اقامه ی نماز بدون شك احسان به
والدين و نزديكان و ...را در پی خواهد داشت .اين خود از عوامل استحكام خانواده خواهد
بود.
.«2انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء فی الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر
اهلل و عن الصاله فهم انتم»...
آيه ی شريفه نيت و اراده ی شيطان برای ايجاد دشمنی بين مردم است .دشمنی و كينه
توزی اين دو را از طريق شراب خواری و باده گساری دنبال می كند.نتيجه ی اين ها
جلوگيری از پيمودن راه خدا و ياد خدا كه مصداق اتمّ آن صاله است ،خواهد بود .استحكام
در خانواده و عدم بزه های موجود در بين آن ها نمونه ای از همان ايجاد دشمنی بين خانواده
ها و تمكين نكردن اوامر الهی و فراموشی ياد خداست .بزه هايی چون شراب خواری و آسيب
های حاصل از ان مورد اشاره مستقيم قرار گرفته كه جای تأمل بسياری دارد ضمن اين كه پس
از ان نماز را مطرح می كند.
چنان چه بخواهيم هر آيه ی از آيات مربوط به نماز را بررسی كنيم سخن به درازا
خواهد كشيد لذا به همين اندازه بسنده می كنيم و در ادامه به طور فشرده از فوائد نماز كه
يقيناً از مصاديق آن استحكام و تحكيم خانواده ها است مطالبی را ذكر می كنيم.
گذشت كه در  55آيه ی از كتاب خدا لفظ صاله آمده كه فهرستی از فوائد آن می آيد.
اگر مروری بر عوامل تحكيم خانواده در كتب تربيتی ،روان شناسی و جامعه شناسی
داشته باشيم و بخواهيم تمامی آن ها را در كتابی عاری از خطا كه تمامی آن ها را مورد
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بررسی عالمانه و حكيمانه قرار داده باشد بيابيم حتما بايد درمحضر قرآن زانو بزنيم .قرآن
عوامل مطرح شده در منابع ديگر را اوالً تصحيح می كند ،ثاني ًا به آن موارد اساسی را اضافه
نموده و هدايت گری خود را كامال موفق انجام می دهد.در ذيل سعی در ارائه ی ليستی نسبتاً
كامل از آيات مرتبط با نماز كه مستقيم و غير مستقيم از عوامل تحكيم خانواده محسوب می
گردند ذكر می گردد :
سوره ی بقره ،آيه ی :3رابطه ی ايمان (وفوائد آن )با اقامه ی نماز
سوره ی بقره ،آيه ی :43رابطه ی اقامه ی نماز و همراهی با رعايت موازين اقتصادی و
همراهی با اهل ايمان
سوره ی بقره ،آيه ی :83رابطه ی اقامه ی نماز و نيكی به والدين و اقوام و فقرا و مساكين
سوره ی بقره ،آيه ی :110رابطه ی اقامه ی نماز با حفظ اقتصادی ديگران و انجام امور خير
(دقيقاًضد بزهكاری )و اين كه انسان در محضر خداست.
سوره ی بقره ،آيه ی :177رابطه ی اقامه ی نماز با تعامل با ديگران و از طرفی وفای به عهد و
صابر بودن
سوره ی بقره،آيه ی :277رابطه ی ايمان،عمل صالح و اقامه ی نماز و ايتاء زكات .نهايتاً آرامش
دنيوی و اخروی كه محصول اين  4مورد است .پاداش اخروی آن نيز محفوظ است.حفظ
ايمان و انجام عمل صالح در برگيرنده ی تمامی عوامل ارزش منتج به حفظ فرد و جامعه و
خانواده در تمامی عرصه ها می باشد.
سوره ی نساء،آيه ی :43عدم رابطه نماز و نمازگزار با بزهكاری هايی چون :شرب خمر و از
طرفی عدم ارتباط نمازگزار با جهل و عدم معرفت های الزم .از عوامل بسيار مهم در پاشيدن
خانواده ها و بزهكاری های مختلف نوجوانان و جوانان و حتی بزرگ تر ها خارج شدن از
محدوده ی عقل توسط مواد مخدر و مسكرات است.
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سوره ی نساء،آيه ی :77رابطه ی اقامه ی نماز با عزت نفس و رعايت دستورات نبوی (ع)
سوره ی نساء،آيه ی :101رابطه ی نماز و كيفيت آن در شرايط مختلف و درس رعايت و
حفظ شرايط در عبادت و الگو گيری از اين قانون در مسائل فردی و اجتماعی ديگر.
سوره ی نساء،آيات :102،103،142،162رابطه ی اقامه ی نماز با مسائلی از جمله فريب
دشمن را نخوردن ،ايمان به آخرت و خداوند و....
سوره ی مائده ،آيه ی :6رابطه ی اقامه ی نماز با پاكی ظاهری و نظم و و رعايت آداب و
مقدمات آن .بنا بر روايات و آيات قران ،نماز بهترين امور برای پاكی رفتاری و عقيدتی
محسوب می گردد.
سوره ی مائده،آيات :12،55،58،91،106رابطه ی اقامه ی نماز با طهارت،پذيرش واليت الهی
و نبوی و اهل بيت ،پرهيز از لغويات ،دوری از دشمنی و كينه و ميگساری و بزهكاری ها.
سوره ی انعام،آيه ی :72رابطه ی اقامه ی نماز و تقوی كه يقيناً مهم ترين عامل تحكيم
خانواده و تربيت فرزندان و به تبع دوری از زشتی ها و بدی هاست.
سوره ی اعراف،آيه ی :170رابطه ی اقامه ی نماز با تمسك و عمل به دستورات شرعی [من
جمله رعايت حقوق خانواده] و نتيجه ای كه خدا بر آن بار می كند.
سوره ی انفال ،آيه ی :3رابطه ی نماز و رعايت حقوق اجتماعی و شرعی و اقتصادی ديگران
به نوعی سراغ ظلم اقتصادی نكردن نسبت به ديگران.
سوره ی توبه ،آيات:6،11،18،54،71رابطه ی اقامه ی نماز با مسائلی چون دوری از اهل
خالف عملی و اعتقادی تا وقتی اهل دين و اقامه ی نماز و ايتاء زكات گردند ،عمران مساجد
و ايمان،خدا باوری حقيقی ،نا باوری رسالت محمدی،امر به معروف و نهی از منكر ،اطاعت
الهی و نبوی مشمول رحمت الهی شدن و....
سوره ی يونس ،آيه ی :87رابطه ی عملی ،معنوی و عقيدتی انسان با سيره ی انبياء در اقامه ی
نماز
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در سوره هايی چون هود ،114رعد
،22ابراهيم،31،37،40اسرا،78مريم،59طه،14انبياء،73حج،35،41،78نور،37،56نمل،3عنكبوت
،45رم،31لقمان،4،17احزاب،33فاطر،18،29شوری ،38مجادله،13جمعه،10مزمّل،20بيّنه.5
در اين آيات رابطه ی نماز با تمامی عوامل استحكام جامعه و خانواده و اصول مهم
تربيتی انسان ها ذكر گرديده است.در ذيل آيه ی  35حج نيز نماز يكی از صفات تواضع
كنندگان به شمار آمده است .تواضع ،اصالحگر روابط بين مردم است .تواضعی عميق ،دوستانه
و پابرجا .تحكيم خانواده غرضی است كه همه ی خانواده ها در پی آن هستند .تواضع حاصل
از اقامه ی نماز بنابر آيه ی مذكور بشر را به مقاصد عالی مربوط به تحكيم خواهد رساند.
شايد از متناسب ترين آيات كه با عنوان مقاله ی حاضر بسيار سازگار است آيه ی 17
ی اقم الصاله و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و أصبر
سوره ی لقمان است.می فرمايد«:يا بن ّ
علی ما اصابك انّذلك من عزم األمور"
همان گونه كه مشاهده می شود خداوند در سوره ی لقمان كه مشهور به سوره ی تربيت است
و حقيقتاً واجد تمامی اصول تربيتی است ،به نقل از حضرت لقمان خطاب به فرزندنوجوانش
می فرمايد:ای پسركم اقامه ی نماز كن و امر به معروف و نهی از منكر كن .در مقابل آن چه به
تو می رسد صبور باش كه صبر از باالترين امور است.
از نظر قرآن اقامه ی نماز از عوامل جدی و كار آمد تربيت و به تبع آن تحكيم روابط
انسان در محيط های مختلف است .نمازی كه همراه با دلسوزی اجتماعی و خانوادگی تا حد
ورود به امر و نهی جهت اصالح آن است .نمازی كه باعث صبرو استقامت است وخود از
شاخصه ها ی اصلی آرامش و تحكيم خانواده است شمرده شده است.نمازی كه انسان را آماده
ی پذيرش شرايط و مسائل مختلف می كند .اقامه ی نماز ی كه صدها فايده برای آن در طی
 55آيه ی ذكر شده در باال دارد.در قران لفظ صاله [بدون ال]يك بار در سوره ی نور آيه ی
 58آمده كه اشاره به مباح فقهی دارد.
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نويسنده معتقد است هيچ عامل استحكامی برای هيچ خانواده ای برای هيچ خانواده ای
در روی كره ی زمين نيست اال اين كه در آيلت مرتبط با نماز به مناسبات و بيان های مختلف
ذكر شده است.با بررسی ناچيز بنده و تعمق در آيات به اين نتيجه رسيدم كه تقوی مهم ترين
دستاورد نماز و مهم ترين عامل تربيت انسان ها و تحكيم بنيان خانواده است.
از در كنار هم نشستن واژگان اقامهی نماز و پرداخت زكات در قران به راحتی می توان
تناسب و ارتباط اين دورا در جهات مختلف از جمله مسائل خانوادگی و تربيتی برداشت
نمود..
گذری برپاره ای از روايات مربوط به نماز و آثار خانوادگی و تربيتی آن
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
مثل الصالة مثل عمود الفسطاط ،اذاثبت العمود ثبتت االطناب و االوتاد و الغشاء ،و اذا انكسر
العمود لم ينفع وتد و الطنب و الغشاء ؛
مثل نماز مانند مثل ستون خيمه است  ،هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و ميخها و پرده ها ثابت
و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بشكند و در هم فرو ريزد ،نه ميخ نافع است و نه
ريسمان سودى دارد و نه پرده اى اثرى خواهد داشت.
(من اليحضره الفقيه  ،ج  ،1شماره )639
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله «:الصلوة منهاج االنبياء»
نماز راه و روش انبياء است.
(حاراالنوار ،ج  ،82ص )231
قال على عليه السالم«:احب االعمال الى اهلل الصالة»
محبوبترين اعمال نزد خداوند ،نماز است.
(بحاراالنوار ،ج  ،82ص )233
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«اوحى اهلل الى نبيه  ،موسى عليه السالم عليك بالصلوة فانها بمكان و لها عندى عهد وثيق»
خداوند به حضرت موسى (ع ) وحى نمود :بر تو باد نماز ،پس همانا نماز داراى مكان رفيعى
و پيمان محكمى پيش من است.
(كلمة اهلل  ،ص )257
«قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله «اصلوة لمن لم يطع الصلوة  ،و طاعة الصلوة ان تنهى عن
الفحشاء و المنكر»
كسى كه مطيع نماز نباشد ،نمازش كامل نيست و اطاعت از نماز همان دورى از فحشاء و
منكر است (.نمازى نيست براى كسى كه اطاعت و پيروى از نماز نكند.سپس پيامبر (ص ) مى
افزايد :طاعت و پيروى از نماز به اين است كه نماز او را از فحشاء و منكرات و زشتيها باز
دارد).
قال على عليه السالم:
»و اعلم ان كل شى ء من عملك تبع لصالتك«
بدان كه تمام اعمالت تابع نمازت خواهند بود.
قال الصادق عليه السالم:
آگاه باشيد ،همانا نماز حاجز و حائلى است از طرف خداوند در روى زمين  ،پس آن
كسى كه دوست دارد بداند كه چه قدر از منافع نمازش را درک كرده  ،پس دقت كند و بنگرد
كه اگر نمازش حاجز و حائل بين او فواحش و منكرات است  ،پس از منافع نماز به قدرى كه
از گناه و فواحش دورى كرده  ،درک نموده و بهره برده است .اگر كسى مى خواهد بداند چه
قدر مقام نزد خداوند دارد.نگاه كند ببيند خداوند متعال نزد او چه قدر مقام دارد؟ وكسى كه
عملى را انجام داده پس به دقت در عملش  ،بنگرد اگر آن عمل شايسته و نيكو و خالص بود،
پس او را ادامه دهد واگر عمل بد و زشتى بود ديگر تكرار نكند و از آن رقم اعمال به شدت
اجتناب كند ،كه اگر چنين كند به راستى كه خداوند  -عز و جل  -به وفا و زياد كردن
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روزيش و برآوردن حاجاتش سزاوارتر است .كسى كه در خلوت مرتكب گناهى مى شود،
پس بايد در خلوت  ،حسنه و كار شايسته اى نيز انجام دهد.و چنانچه كسى در جلوت و
انظارمردم گناهى كرد ،پس بايد آشكارا كار نيكى را نيز انجام دهد.
(بحاراالنوار ،ج  ،78ص )199
قال على عليه السالم:
«و عن ذلك ما حرس اهلل عبده المؤ منين بالصلوات و الزكوات  ،و مجاهدة الصيام فى االيام
المفروضات  ...لما فى ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا»
خداوند بندگان با ايمانش را از تبهكارى و ستمگرى و گردنكشى به وسيله نمازها و زكات ها
و سعى در گرفتن روزه ها در روزه هايى كه واجب نموده است  ،حفظ مى كند....؛ زيرا در
نماز انسان صورتهاى آزاده و نيكو را از روى فروتنى در پيشگاه الهى بر خاک مى مالد.
(نهج البالغه  ،فيض االسالم  ،ص )798
قال الصادق عليه السالم:
مايمنع احدكم اذا دخل عليه غم من غموم الدنيا ان يتوضا ثم يدخل المسجد فيركع ركعتين
يدعواهلل فيهما ،اما سمعت اهلل تعالى يقول ( :واستعينوا بالصبر و الصالة ):
چه مانعى دارد كه چون يكى از شما غم و اندوهى از غمهاى دنيا بر او درآمد ،وضو بگيرد و
به مسجد برود و دو ركعت نماز بخواند و براى رفع اندوه خود خدا را بخواند مگر نشنيده اى
كه خدا مى فرمايد( :واستعينوا بالصبر و الصالة ).
(مجمع البيان  ،ج  ،1ص .100وسائل الشيعه  ،ج  ،5ص )263
بسيار ديده شده كه وقتی خانواده ای با نماز آشنا شده و اقامه كرده ،مزايای خوب و بی نظير
ان را حس كرده و به زبان می آورد .اين مسآله در تربيت فرزندان نمود بسياری دارد.تحقيق
ميدانی اين مهم شايد همين مطلب است.مروری بر روايات ذكر شده در باال مطالب ارزنده ای
درباره ی نماز از جمله آثار رفتاری و اخالقی نماز در جامعه به دست می دهد.
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وقتی سخن از افراد در جامعه می شود مقصود عنصر تشكيل هنده ی ان يعنی خانواده
و افراد آن نيز خواهد بود .ذكر پيام ها و نكات استخراج شده در روايات بسيار است ولی به
ذكر چند روايت و ذكر مطالب محدودی در اين زمينه بسنده شده است.
نماز ستون خيمه ی اسالم شمرده شده كه اخالقيات و اعتقادات و عواطف نيز بايد بر
اساس اين ستون و متناسب با ان باشد .ستونی كه حافظ انسان در همه ی اين ابعاد است .نماز
راه و روش صالحان،اوليا و انبياست.محبوب ترسين اعمال نزد خداوند است .وقتی چيزی
محبوب خدا شد فاعل آن نيز محبوب می شود و وقتی نمازگزار محبوب می شود خداوند
زندگی او را سرشار از آرامش و محبت و استحكام خواهد نمود.
جايگاه شناسی نماز اهميت دين و ائمه به اين مسأله را به خوبی نشان می دهد .نماز را
عامل دوری از فحشا و منكر دانسته اند و نتيجه ی اين اجتناب دستاوردهای فردی ،خانوادگی
و اجتماعی مورد بحث ما و بيش از ان خواهد بود .بسياری اوقات اعمال و رفتار های بشری
تابع نماز است .لذا فرمودند «واعلم ان كل ُ شیء من عملك تبع لصالتك»
رعايت ديگر شرايط كنار اقامه ی نماز ه مراتب آثار آن را بيشتر خواهد نمود .سوره ی
مباركه طه آيه ی شريفهی  132و سوره ی مباركه ی مريم ايه شريفه ی  55از جمله وظايف
پدران را اهميت و امر به نماز اهل خانواده بر شمرده است.
نكته بايانی
قال الرضا عليه السالم - 1 :هنگامى كه اراده نمودى براى انجام نماز ،پس با بى رغبتى ،
كسالت  ،خواب آلودگى  ،عجله و ...مشغول به چيزى نماز ،به جا نياور
 - 2با حالت حضور قلب و سكون و آرامش و تاءنى  ،مشغول نماز شو.
 - 3بر شما باد در نماز به صورت خشوع و خضوع
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 - 4در پيشگاه الهى چنان خاضع و خاضع باش كه خشيت و خوف از سيماى تو ظاهر گردد،
و به وسيله طمانينه خوف و رجاء در تو ظهور پيدا كند.
 - 5از كثرت ترس و ورعى كه بر قلبت عارض گرديده است  ،پس در اين حالت مقابل
پروردگارت چون بنده فرارى گناهكار كه در مقابل مواليش قرار گرفته بايست.
 - 6قدمهايت را منظم كن و خود را براى اطاعت از مواليت مستعد و مهيا ساز.
 - 7و به چپ و راست توجه مكن.
 - 8و خدا را مثل اين كه تو را مى بيند به حساب آور ،زيرا اگر تو خدا را نمى بينى همانا خدا
تو را مى بيند.
- 9با ريش و ساير اعضا و جوارحت و با جامه ات بازى مكن.
 - 10در حال گرفتگى بينى نماز نخوان.
 - 11و براى زنان نيزدرست نيست كه با نقاب و دو بند نماز بخوانند.
 - 12چشمت را در هنگامى كه ايستاده اى به موضع سجده بينداز.
 - 13و در هنگام نماز از خودت جزع و هول و ترس از خدا ظاهر كن و با اين حاالت
مخصوص  ،نشان بده كه تو راغب الى اهلل هستى و به خدا عشق مى ورزى.
 - 14در حال قيام گامى به اين پا و گاهى به آن پا تكيه مكن.
 - 15نمازى به جا آورد مثل اينكه نماز وداع است كه ديگر موفق به اداى آن نمى شوى.
 - 16بدان كه همانا تو در برابر خداوند جبار هستى  ،بنابراين با چيزى از اشياء به بازى
مشغول مشو و حديث نفس مكن و قلبت را از همه چيز غير از ياد خدا و عبادت او فارغ كن
 ،و فقط بايد به كارنماز بپردازى.
حضور قلب شرط بی بديلی در نمازمحسوب می شود.در ادامه جمالت ارزشمندی را
از يكی ازعارفان حقيقی و واصالن الی اهلل و مصلين واقعی يعنی مرحوم ميرزا جواد آقاملكی
تبريزی نقل می كنيم«.برخى از حاالت  ،سبب كمال نماز مى شود ،از قبيل  :حضور قلب ،
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تفهم  ،تعظيم  ،هيبت  ،اميد و شرم  .حضور قلب يعنى اين كه در نماز ،دلت حاضر باشد ،به
گونه اى چيزى تو را از نماز غافل نكند .كامل ترين شكل حضور قلب آن است كه در همه
اعمال و ذكرهاى نماز ،دل ناز گذار به ياد خدا و حضور در محضر او باشد و احساس كند
نماز را در پيشگاه او به جا مى آورد .داشتن حضور قلب كامل  ،مرحله تفهم را ،در بر دارد كه
عبارت است از :فهميدن معناى حركات و سخنان نماز ،شخص مبتدى بايد به معناى هر فعل
و قول در نماز توجه داشته باشد و با اين آشنايى وارد نماز شود .اين درجه  ،مرحله تعظم خدا
را همراه دارد ،كه منشا آن شناخت عظمت و قدرت خداست  .وقتى اين احساس را داشت كه
خداوند ،او را قبول كرده كه اكرام مى كند ،يا به اقتضاى عدالتش عذاب مى كند ،حالت رهبت
و خشيت پديد مى آيد .مرحله اميد نيز از همين احساس پديد مى آيد و چون كارهاى زشت
و كوتاهى هاى خود را به ياد آورد ،حالت شرم و حيا به دست مى دهد .گوهر محبت و ياد
محبوب  ،دلها را جذب مى كند .كسى كه عشق به چيزى داشته باشد ،آن را بسيار ياد مى كند.
دل هاى گرفتار محبت دنيا ،نمى تواند حضور قلب پيدا كند ،اما قلوب سالم از اين آفت  ،در
همه حاالت در نماز و ذكر است  .مهم آن است كه بتوانى دوستى و حب دنيا را به حب
آخرت و محبت خدا تبديل كنى تا در نماز ،همه دل به ياد خدا باشد .گاهى تشنه  ،آب نى
نوشد تا در نماز ،ياد آب و عطش  ،دل او را مشغول نكند،
نمازگزار بايد پيش از تكبيره االحرام همه توجه خود را به نماز و معناى آن معطوف
كند ،سپس شروع كند ،تا چيزى مانع حضور قلب او نشود .مثال  :اگر كسى زير درختى
نشسته باشد و همه فكر خود را در باره چيزى به كار بسته باشد ،ولى صداى گنجشكها هواس
او را پرت مى كند ،پيوسته بر مى خيزد و با چوبى گنجشكها را مى پراند .و دوباره به فكر مى
پردازد ،ولى گنجشكها باز برگشته و روى درختان مى نشينند ،اين كار او را از پرداختن به
هدفش باز مى دارد .راه نجات آن است كه درخت را قطع كند .در مسائل قلبى و شهوات و
تمايالت  ،قوت پيدا كند و شاخ برگ بگيرد از هر طرف افكار گوناگون به سراغش مى آيد،
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مثل گنجشكها و درخت  .ريشه اين درخت  ،دنيا دوستى است و تا ريشه به جاست  ،درد،
درمان نمى شود .آن كه دلبسته دنيا است  ،از مناجات با خدا لذت نمى برد ،اگر ريشه كن
كردن حب دنيا ممكن نباشد ،به هر مقدار كه مى توان  ،بايد آن را كاست و از عوامل مشغول
كننده دل پرهيز كرد .هر كس عظمت خدا را و حقارت دنيا را بشناسد ،همتش واال مى شود و
خدا را بزرگ مى دارد .نتيجه معرفت  ،حالتى چون خشيت  ،حضور قلب و شرم از خدا است
 .خصلتهاى شش گانه ياد شده  ،در اصل نماز الزم است  ،گرچه برخى از آن ها با بعضى
بخشهاى نماز تناسب بيشترى دارد .در حال تشهد و سالم  ،حالت حيا و اميد مناسبتر است و
حال قيام و ركوع و سجود ،با تعظم و خشيت بيشتر تناسب دارد و براى كسى كه مى گويد
اياک نعبد اخالص مناسبتر است  .دل بايد با زبان هماهنگ باشد وقتى كسى مى گويد
الحمدهلل بايد همه نعمتها را از خدا بداند و براى جلب نعمت  ،تملق مخلوق هاى خدا را
نگويد»(تبريزی،ص )3
نتيجه گيری
توجه به عبارت پر مغز امام ششم «من اصلح بينه و بين اهلل اصلح اهلل بينه و بين الناس»
اصالح رابطه مخلوقات با خالق بی همتا می تواند مصاديق متعددی داشته باشد كه قطعا اقامه
ی نماز با كيفيت مورد نظر قران و روايات معصومين عليهم السالم يكی از آن مصاديق است.
توجه به ايات و روايات به خوبی ارتباط هر چه بهتر برگزار شدن نماز را با آثار صادره
از آن می فهماندبه همين منظوردر اتمام نوشتار حاضر روايتی از امام هشتم كه در آن برخی
شرايط نماز مطرح شده است را آورديم .رعايت هر چه بيشتر شرايط كمی و كيفی نماز تأثير
گذاری بيشتريدر آثار و فوائد ان خواهد داشت.تحكيم خانواده و مباحث تربيتی انسان نيز خود
از آثار رعايت اقامه ی صحيح نماز است.
منابع و مأخذ
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