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موقعیتی – از شادی و اندوه سختی و آسایش و ناآرامی و آرامش -شرح حال را به او باز گویند یرا
راه چاره را از او بوویند.
نماز گفتگوی راز است و برآوردن نیاز؛ راز بزرگ بندگی و نیاز به سخ گفت برا همصرحبتی
که در صحبتش مال یی نیست و آنچه از همدمی اش بار می آید شیرینی و راحتی و آرامش است.
نماز هم تسلیم است هم پرخاش؛ تسلیم در برابر شگفتی عظمت و شکوه زیبایی خدا و پرخاش
علیه هر قدرتی که از سرِ پستی و زبونی آهنگ توانایی را در موازات قدرت حق مغرورانه مینوازد
«ایاک نعبد و ایاک نستعی »
نماز نردبانی برافراشته در تمام طول عمر است تا بتروان شربانه روزی چنردی برار و نره تنهرا در
ساعتی مشخص -برفرازش رفت بی واسطه با معبود سخ گفت و بی پرده با حبیب درد دل کرد.
اهمیت اقامه نماز در دانشگاهها و ضرورت انسوام بخشی بره فعاییرتهرای فرهنگری در حروزه
نماز و نیایش مسوالن ای واحد را بر آن داشت تا با استفاده از توربیرات و ظرفیرت فکرری موجرود
همایش رسایت دانشگاهیان درترویج وتوسعه فرهنگ نماز برگزار نمایند.
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ابعاد معنوی نماز و آثار آن در زندگی انسان
محمدحسن نسیمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر ینگه گروه مدیریت ()nassimi2007@yahoo.com
عبداهلل دن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر ینگه گروه ادبیات ( ( sh.dan1736@yahoo.com

چکیده
نماز عاییتری و اساسی تری رشته ایفت و عامل محبرت بری بنردگان و حضررت حرق اسرت.
نماز نور دل وصفای قلب و روح جان وسالمت روان و فروغ ذات عبراد صرایح خداسرت .فرهنرگ
نماز موموعه حقایق و معارفی است که بشر در گذرگاه حیات میآموزد تا به نیروی ایمان و جهراد
از پایگاه با توجه به ای که نماز ستون دی میباشد و اویی فریضهای است که بعرد از بعترت رسرول
اکرم به ایشان آموزش داده شده و بارها و در روایات و احادیث و آیات بر اهمیرت آن تاکیرد شرده
است .اما همیشه در عمل مظلوم و کم اهمیت به شمار آمرده اسرت .در ایر تحقیرق ترالش شرده بره
بعضی از زوایای معنوی نماز و آثاردر زندگی دنیوی و اخروی آن اشاراتی هر چند کوچک شود تا
هر آنچه که تا امروز در مورد نماز فراگرفته ایم موددا یادآوری شود.
واژگان کلیدی :ابعاد معنوی نماز نشانه نماز گزار واقعی سبک شمردن نماز آثار نماز
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 - 1مقدمه

در میان عباداتى که به وسیله آنها به خداوند سبحان تقرّب مىجوییم عبادتى مهرمترر و
ارجمندتر از (نماز) نیست .نماز (ستون دی ) و(معراج مؤم ) است .نماز تنها عبادتى است که
ما به طور مستمرّ و دراوقات مختلف شب و روز و در هر موقعیّتى آن را بوا مىآوریرم و در
هیچشرایطى حتّى در موقعیّتهاى بسیار دشوار مانند :حایت غرق شدن یرا در هنگرام جنرگ
ترک نمىشود و در هر حال واجب است .مگر نه ای است کرهانسران در هنگرام مشرکالت و
گرفتاریها توجّهى بیشتر و افزونتر به خداپیدا مىکند؟ پس باید نماز بگزارد تا پروردگار در
سختىها او را یارىکند)1( .
براستی چرا نماز از میان اعمال و عبادات دی به عنوان یاد خداوند و عمود دیر معرفری
و توصیه شده است و اندازه ثواب ای فریضه بره هنگرام برپرایی برا جماعرت خرارج از تصرور
انسان است .حضرت پیامبر

فرمودند« :اگر تعداد نمازگزاران صفود جماعرت از  10نفرر

فراتر رود پاداش هر رکعت آن آنقدر زیاد میگردد که حتی اگر تمام آسمانها کاغذ شرود
و تمام دریاها مرکّب و همه درختان قلم گردند و همه فرشتگان مأمور نوشت آن نمیتروان
پاداش آن را ثبت نمود و پاداش آن فقط در خور محاسبه ذات بیکران ایهی است».
در حدیتی دیگر حضرت فرمودند« :هر کرس مقیّرد بره حضرور در نمراز جماعرت تحرت هرر
شرایطی باشد از پل صراط همچرون بررق عبرور مریکنرد و بره بهشرت نائرل مریگرردد ».واژه
«صالة» در یغت به معنای دعاست از آنوا که نماز شامل دعا نیز مریباشرد ایر واژه از معنری
یغوی خود به اعمایی که نماز خوانده میشود نامگذاری شد .بنابرای انسان نمازگزار روزانره
 7نوبت به درگاه خایق خود دعا میکند .به ای معنا که خدا را به یاری خود میطلبد و از او
انتظار امید به زندگی شایسته را دارد.
ای نوع ارتباط معنوی به اعتقاد روانشناسان به (درونی شدن) منور میشرود کره در ایر
صورت انسان موحّد کسی را جز خدای سبحان امید و پشتوانه خود نمیدانرد و ایر احسرا
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مایه انگیزش او در تمام عرصهها خواهد بود .برا توجره بره اینکره خرایق هسرتی(رب ایعرایمی )
است و تمامی فرهنگ از جانب او به بشر رسریده اسرت شریوه دعرا کرردن را بره بنرده خرود
آموزش داده که چگونه با خدای خود سخ بگویرد و چره چیرزی را از او مسرولت نمایرد .برا
مرور آیات و روایات در مورد نماز به ای نکته مهم پیمیبریم که نماز سررشته ارتبراط بنرده
با خایق بوده و جذابیت ای رشته بسان آه ربا نمازگزاران متعهرد را در اوقرات معری روزانره
سه بار به سوی مکانهرای برگرزاری نمراز جماعرت بره قصرد احیراا سرتونهای جدیرد و بسریار
میکشاند)2( .
 - 3معناى واژگانى نماز

نرماز که در عربى یفظ (صالة) بر آن اطالق مى شود ،به گفته بسیارى از یرغرت شرناسان
به معناى دعا تبریک و تموید است و چون اصل و ریرشره ای عبادت مخصوص دعرا بروده
آن را از باب نام گذارى چیزىبره اسرم جزاش صاله گذاشته اند .و بعضى گفتهانرد( :صالة)
مرشرترق از کلمه (صالا) است که به معناى آتش برافروخته اسرت و ازایرر جرهررت برره ایر
عبادت خاص (صالة) گفته شد زیرا کسى که نماز برخرواند خود را به وسیله ایر عبرادت و
بندگى از آتش برافروخته ایهى دور مى سازد)7( .
 - 1 -3معناى عرفانى نماز

نرمراز ابراز پرستش و عبادت مخصوصى است که بنده در پیشگاه خدا انرورام مىدهرد.
نماز جزا جدایى ناپذیر همه شرایع ایهى بوده ودر هرر دیرنرى به صورتى خاص وجود داشرته
است؛ چنان که خداوند درقرآن فرموده( :ان الصلوة كانت على المومنین كتابا موقوتا).
بعضى از بزرگان نیز صاله را از (تصلیه) مشتق دانسته اند؛ به ای مرعرنا که عرب هنگامى
که مىخواست چوب کج را راست کند آن را به آترش نرزدیک کرده در معرر

حررارت

قرار مى داد و به آن تصلیه میگرفرترنرد .با توجه به ای معنرا گرویى نمرازگزار وقترى بره نمراز
میایرسرتد و توجه به مبدا اعال پیدا مىکند به واسطه حرارتى کره دراثرر حرکرت صرعودى و
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نزدیک شدن به کانون حقیقت معنوى در نفسش حاصل مرى شرود قرردرت پریرردا مرى کنرد
کج رفتارىهاى نفس را که بر اثرتروجره بره غریرر خردا و مریرل به باطل پیردا شرده راسرت و
تعدیل نماید)4( .
 - 2جایگاه نماز در اسالم

نماز در فروع دی جایگاه ویژه و بلندى دارد و پس از مسوله والیرت از هرمرره مهرم ترر
است .نماز بهتری وسیله براى قرب به پروردگارمتعال مى باشرد؛ چنران کره بعضرى روایرات
گویاى ای حقیقت است *.معاویه ب وهرب گویرد :از امرام صرادق

پرسریدم براالتری و

محبوبترریر چریرزى کرره سربب مرى شرود بنردگان بره وسریله آن بره خردا نرزدیکش شونررد
چریرست؟ حضرت فرمود( :ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل منهـذه الـصـالة؛ بعرد از شرناخت
خدا چیزى را از ای نماز برتر نمی دانم)2( ).
امرام صرادق

فرمود( :احب االعمال الى اهلل عزوجـل الصـالة و هـی آخــر وصـا ا

االنبیاء؛ محبوبتری اعمال در پیشرگاه ایهرى نمراز اسرت کرره آخرریرر سرفررارش پیرامبران
است) .در اهمیت نماز همی بس که پیامبر اکرم

از آن به عنوان ستون دی تعبیر فرمروده

است)7( .
 - 4ابعاد معنوی و محتوایی نماز
 - 1نماز و صداقت

کسی که دیگری را دوست دارد سخ گفت با او را هم دوست دارد .آنها که برا زبران
مدعی خداخواهی و خدا دوستی اند ویی عالقهای به نمراز ندارنرد در ادعرای خرود صرداقت
ندارند .نماز مالک و میزان مقدار تعهدی است که انسران در اظهرارات خرود دارد .بره همری
دییل نماز منافق همچون سایر اعمایش همراه با صداقت نیست.

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا
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 - 3نماز و یاد خدا

خداوند به حضرت موسی

می فرماید« :اَقِمِ الصَّلوة لذكری – برای یاد م نماز بره پرا

دار»(.طه .)24/ذکری قلبی با روشی مخصوص یاد خداوند و با شیوه ای ابتکاری که اعضرای
بدن انسان از موی سر تا نوک پا در آن نقش دارند .هنگام وضو کره مقدمره ای بررای شرروع
نماز است هم روی سر را مسح می کنیم هم روی پا را؛ هنگام سروده هرم پیشرانی برر زمری
نهاده می شود هم انگشت پا؛ هم زبان حرکت می کند و هم دل به یاد اوست .در نمراز چشرم
ها باید به محل سوده به حال نیمه باز دوخته شود .اگر خودتان بیشتر فکر کنیرد در مرییابیرد
که در نماز همه اعضا به نحوی در خدمت یاد خدا هستند.
 - 2نماز و تجمالت

عالوه بر حضور قلب و خشوع معنوی و توجه کامل که سفارش اسالم و از عالئم موم
است و اهمیت آن تا آن جاست که اگر نمازی با توجه خوانده نشود قبول نمی شود و از نماز
همان مقداری مورد قبول است که با حضور قلب باشد؛ ویی با ای همه اسالم سفارش کررده
است که نماز با بهتری یبا

از نظر پاکی و نو بودن همراه با عطر و گالب و وقرار و آرامرش

انوام گیرد .تا جایی که بعضی به امام سواد

که به سوی مسرود مری رفرت گفتنرد :گویرا

منزل عروسی می روی ! امام فرمود :مالقات با خایق زیبایی ها دارم.
 - 4نماز یک معامله پر سود

خداوند می فرماید« :اذكرنی اذكركم» .یعنی :شما مرا یاد کنید م هم شما را یاد میکنم.
یاد ما برای خداوند سودی ندارد ویی یادی که خداوند از مرا مری کنرد یطفرش را نصریب مرا
می گرداند یغزش ما را می بخشد دعای ما را مری پرذیرد مشرکل مرا را حرل مری کنرد و ...
یطف او برای ما بی نهایت ارزش دارد .پس در نماز که ما یاد خدا می کنیم متاع کم ارزشری
را داده و در عو

متاع بسیار با ارزشی را گرفته ایم .ما از کسی یاد کرده ایم که او به یاد مرا

نیاز ندارد« :ان اهلل لغنی عن العالمین» .یعنی :خداوند از تمام جهانیان بی نیاز است .ویری بردی
وسیله یاد خداوندی را به سوی خود جلب کرده ایم که در حقیقت تمام کماالت را دریافرت
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کرده ایم .و ای معامله پر سودی است(ایبته برای بعضی ها!) که خداوند مرا را بره آن دعروت
کرده است ادامه دارد ...
 - 5نماز و تشکر

یکرری از اسرررار نمرراز تشررکر از ویرری نعمررت اسررت .قرررآن مرری فرمایررد« :عبررادت کنیررد
پروردگاری را که شما و نیاکان شما را آفرید .هستس شما و همه از اوست» .در سروره کروثر
می خوانیم« :ما به تو کوثر دادیم و خیر زیاد عطا کردیم پس نماز بخروان» .یعنری بره شرکرانه
عطایای ما نماز به پا دار .شرکر از ویری نعمرت یرک ارزش اسرت و نمراز تشرکری اسرت هرم
عملی هم زبانی و هم دائمی.
 - 3نماز و قیامت

مردم نسبت به رستاخیز و معاد چند دسته هستند:
ایف  -به قیامت شک دارند« :ان كنتم فی ر ب من البعث»
ب  -به قیامت گمان دارند  « :ظَّنون انَّهم مالقوا اهلل»
ج  -به قیامت یقی دارند « :و باالخرة هم وقنون»
د  -منکر قیامت هستند « :و كنا نکذب بیوم الدّ ن»
و  -به آن ایمان دارند ویی فراموش می کنند« :نسوا وم الحساب».
قرآن کریم برای رفع شک استدالل کرده و از مومنی و گمان دارندگان با (تفاوت ها)
ستایش کرده و از منکرران خواسرته اسرت کره دییرل و برهران بیاورنرد .و بررای گرروه پرنوم
تذکراتی داده که انسان فراموش نکند .نماز هم شک زدایی می کند و هم غفلت ها را به یراد
تبدیل می کند .در نماز با گفت جمله مایک یوم ایدی
قیامت را به خود تذکر می دهیم و تلقی می کنیم.

در هر شبانه روز حداقل ده بار مسرأیه
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 - 7نماز و دوری از گناه

نمازگزار ناچار است که برای صحت و قبویی نماز خرود از بسریاری از گناهران اجتنراب
ورزد؛ متال یکی از شرایط نماز مشروع بودن و مباح بودن تمرام وسرایلی اسرت کره درآن بره
کار میرود مانند آب وضو و غسل جامهای که با آن نماز میگزارد و مکان نمازگزار ایر
موضوع سبب میشود که گرد حرام نرود و در کار و کسب خود از هرر نروع حررام اجتنراب
نماید؛ زیرا بسیار مشکل است که یک فرد تنها در امور مربوط به نمراز بره حرالل برودن آنهرا
مقید شود و در موارد دیگر بری پرروا باشرد.گویا آیره زیرر بره همری نکتره اشراره مریکنرد و
میفرماید« :ان الصلوة تنهی عن الفحشأ و المنکر؛ که نماز (انسران را) از زشرتیهرا و گنراه براز
میدارد( ».سوره عنکبوت)براالخص اگرر نمرازگزار متوجره باشرد کره شررط قبرویی نمراز در
پیشگاه خداوند ای است که نمازگزار زکات و حقوق مستمندان را بپردازد؛ غیبرت نکنرد؛ از
تکبر و حسد بپرهیزد؛ از مشروبات ایکلی اجتناب نماید و با حضور قلب و توجه و نیت پراک
به درگاه خدا رو آورد و به ای ترتیب نمازگزار حقیقی ناگزیر است تمام ای امور را رعایت
کند .روی همی جهات پیامبر گرامی ما(صلیاهللعلیهوآیه) مریفرمایرد :نمراز چرون نهرر آب
صرافی اسررت کرره انسرران خررود را در آن شسررت و شرو دهررد هرگررز برردن او آیرروده و کتیررف
نمیشود.
 - 1نظافت و بهداشت

از آنوا که نمازگزار در برخری از مواقرع همره بردن را بایرد بره عنروان «غسرل» بشروید و
معموالً در شبانه روز چند بار وضو بگیرد و پیش از غسل و وضو تمام بدن خود را از هر نروع
کتافت و آیودگی پاک سازد؛ ناچار یک فرد تمیز و نظیف خواهد برود .نمراز بره بهداشرت و
نظافت که یک امر حیاتی است کمک میکند.
 - 9انضباط و وقتشناسی

نمازهای اسالمی هر کدام برای خود وقت مخصوص و معینی دارد و فرد نمازگزار بایرد
نمازهای خود را در آن اوقات بخواند یرذا ایر عبرادت اسرالمی بره انضرباط و وقرتشناسری
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کمک مؤثری میکند .باالخص که نمرازگزار بایرد بررای ادای فریضره صربح پریش از طلروع
آفتاب از خواب برخیزد طبعا یک چنری فرردی گذشرته از ایر کره از هروای پراک و نسریم
صبحگاهان استفاده مینماید به موقع فعاییتهای متبت زندگی را آغاز میکند.آثار فرردی و
تربیتی نماز به آنچه که گفته شد منحصر نیست؛ ویی ای نمونه میتوانرد نشرانه اسررار برزرگ
ای عبادت بزرگ اسالمی باشد)3( .
 -13نماز و انفاق

در سوره بقره از جملره صرفات پرهیزکراران را اقامره نمراز و انفراق برر مری شرمارد ...و
قیمون الصلوة و مما رزقناهم نفقون ...و نماز به پای دارند و از هر چه روزی شان کردیم (به
فقیران) انفاق کنند.
 -11نماز و زکات

در آیات زیادی از قرآن نماز همراه با زکات مطررح شرده اسرت .زیررا نمراز رابطره برا
خایق را محکم می کند و زکات به استحکام رابطه های بی خلق کمک می کنرد" :و اقیمـوا
الصلوة و اتوا الزكوة "...و نماز به پا دارید و زکات بدهید. ...
 -13نماز و روزه

" واستعینوا بالصبر و الصلوة "...و از صبر و نماز یاری جویید.
در تفاسیر و روایات مختلف مراد از صبر را در ای آیه روزه دانسته اند.
 -12نماز و حج

واذ جعلناالبیت مثابة للناس و امناً واتخـذوا مـن مقـام ابـراهیم مصـلی ( ...و بره خراطر
بیاورید) هنگامی را که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز ام و امان برای مردم قرار دادیرم
( و برای تودید همی خاطره) از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود انتخاب کنید.
 -14نماز و عدالت

" قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند كل مسجد "...بگو پروردگرارم بره عردایت
فرمان داده است و توجه خویش را در هر مسود به سوی او کنید "...خداوند به پیامبر فرمان
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داده است که هر چیز را در مورد صحیح خود به کار برده و بره جرای خرود بنهیرد و فقرط بره
سوی او و برای او و خایصانه عبادت کنید.
 -15نماز و جهاد

در آیه 40سوره حج یکی از فلسفه های جهاد را جلروگیری از تخریرب نمازخانره هرا و
عبادتگاهها بیان می کنرد" .الذ ن اخرجوا من د ارهم بغیر حق اال ان قولوا ربنااهلل و لوال دفع
اهلل بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد ذكر فیها اسم اهلل كثیـراً "...همانرا
که به ناحق از خانه خود بدون هیچ دییلی اخراج شدند جز ای که میگفتند پروردگار مرا اهلل
است و اگر خداوند بعضی از آنها را به وسیله بعضی دیگرر دفرع نکنرد دیرهرا صرومعه هرا و
معابد یهود و نصارا و مساجدی را که نام خدا در آن بسیار برده میشود ویران میگرردد"....
به ای ترتیب حتی به قیمت خون دادن باید از مکان نماز و عبادات حفاظت و حراست کرد.
 -13نماز و امر به معروف و نهی از منکر

یقمان ضم بیان سفارشاتی به پسرش به او توصیه می کند که  " :ا بنی اقـم الصـلوة و
امر بالمعروف و انه عن المنکر "...ای فرزند عزیزم نماز را به پا دار و امر به معرود و نهی از
منکر ک "...
با برپایی نماز که انسان را از زشتی ها و منکرات براز مری دارد روح و جران خرود را از
همه آیودگی ها پاک و به صفات پسندیده آراسته کنید و آنگاه مردم را به خوبی ها امرر و از
بدی ها و منکرات نهی نمایید.
 -17نماز و تالوت قرآن

" ان الذ ن تلون كتاب اهلل و اقاموا الصلوة؛ آنها که کتاب خدا را تالوت کرده و نمراز بره پرا
می دارند...
 -11نماز و مشورت

"والذ ن استجابوا لربهم و اقامواالصلوة و امرهم شوری بینهم "...و آنان کره امرر خردا را
اجابت کردند و نماز را به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انوام دهنرد . ...مؤمنران
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به وسیله نماز ارتبراط خرود را برا خردا محرکم تر کرده و برا مشرورت برا یرکدیگر موجبرات
دیگرمی دیگران را فراهم آورده و وحدت بیشتری را در جامعه اسالم سبب میشوند.
 - 5نمازگزاران چه کسانی هستند؟

در قرآن کریم خدای متعال نمازگزاران واقعی را معرفی می نماید و اینکه اقامه نماز چه
تأثیری در زندگی مادی و معنوی انسان دارد را ذکر می کند کره بردی وسریله اهمیرت اقامره
نماز را بیان می دارد.
 - 1نماز؛ نشانه مومن

" قل لعبادی الذ ن امنوا قیمواالصلوة و نفقوا مما رزقناهم سـراً و عالنیـة مـن قبـل ان
اتی وم ال بیع فیه وال خالل( ".ابراهیم  )71 /بگو به بندگان م که ایمان آورده انرد نمراز
را بر پا دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهران و آشرکار انفراق کننرد پریش از آن کره
روزی فرا رسد که نه چیزی توان خرید و نه دوستی کسی جز خدا به کار آید.
در ای آیه خداوند به وسیله پیرامبراکرم

بره بنردگانی کره ایمران آورده انرد دسرتور

میدهد که تا روز قیامت او را رها نکنند کره در آن روز هریچ مورایی بررای جبرران از دسرت
داده ها نیست و از میان تمام راههایی که به خدا می رسد اقامه نماز و انفاق – قیموا الصـلوة
و نفقوا – را بیان می کند .چرا که تمام دستورات دیگر (که اصرالح بری خردا و بنردگان و
بنده با بندگان دیگر است) از ای دو رک منشعب می شود و ای تاکیردی دیگرر برر اهمیرت
نماز است .خدای متعال در آیه دیگر می فرماید:
"والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض ـامرون بـالمعروف و نهـون عـن المنکـر و
قیمون الصلوة …" (توبه  )31 /و مردان و زنان با ایمان یار و یاور یکدیگرند امر به معرود
و نهی از منکر می کنند و نماز برپا می دارند… مؤمنی عالوه بر ای که بره خراطر دوسرتی و
محبتی که نسبت به یکدیگر دارند همدیگر را به نیکی ها دعروت و از بردیها و منکررات براز
می دارند و بر خالد منافقان که دیهایشان را گرد سیاه نسیان یاد حق فرا گرفته دیهایشران از
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یاد حق سرشار بوده و به نور ذکر خدا جال یافته است و برای محکم شدن رشته یاد خدا نمراز
را بر پا می دارند و قرآن را وسیله هدایت و بشرارت بررای مومنرانی مری داننرد کره (هـدی و
بشری للمومنین .الذ ن قیمون الصلوة و وتون الزكاة و هم باالخرة هـم وقنـون – .قررآن –
وسیله هدایت و بشارت برای مومنان است .کسانی که نماز را بر پرا مریدارنرد و زکرات را ادا
می کنند و به آخرت یقی دارند).
 - 3نماز؛ از ویژگیهای متقین

" ذلک الکتاب الر ب فیه هدی للمتقین .الذ ن ومنون بالغیب و قیمـون الصـلوة و ممـا
رزقناهم نفقون( ".بقره  2 /و  )7ای کتاب – قرآن – بری هریچ شرک راهنمرای پرهیزکراران
است .کسانی که به جهان غیب ایمان آورند و نماز به پای دارند و از هر چه روزیشان کرردیم
به فقیران انفاق کنند .از نشانه های پرهیزکراران ایمران بره غیرب اسرت و ایر نخسرتی نقطره
جدایی مومنان از غیر آنهاست ویژگی دیگر آنها برپا داشت نماز است .نماز که رمز ارتبراط
با خدا است مومنانی را که بره جهران مراوراا طبیعرت راه یافتره انرد در یرک رابطره دائمری و
همیشگی با آن مبدا بزرگ آفرینش نگه مری دارد آنهرا تنهرا در برابرر خردا سرر تعظریم خرم
میکنند و تنها تسلیم آفریننده بزرگ جهان هستی هستند و به همی دییل دیگرر خضروع در
برابر بتها و یا تسیلم شدن در برابر جباران و ستمگران در برنامه آنها وجود نخواهرد داشرت.
چنی انسانی احسا

می کند از تمام مخلوقات دیگر فراتر رفته و ارزش آن را پیدا کرده کره

با خدا سخ بگوید و ای بزرگترن عامل تربیت او است.
 - 2نماز از عالمتهای اولوااللباب

"… انما تذكر اولوااللباب .الذ ن وفون بعهداهلل وال نقضون المیثاق .والذ ن صلون ما
امراهلل به ان وصل و خشون ربهم و خافون سوء الحساب .والذ ن صبروا ابتغاء وجه ربهم و
اقاموا الصلوة … (رعد  13 /تا  )22به درستی که صاحبان خرد متذکر مری شروند – کسرانی
که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان نمی شکنند – و کسانی که آنچه را خدا به پیوند آن امرر
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کرده اطاعت می کنند و از خدا می ترسند و به سختی هنگام حسراب مری اندیشرند و کسرانی
که در طلب رضای خدا راه صبر پیش می گیرند و نماز به پا می دارند… در ای آیات بررای
اویواالیباب (صاحبان مغز و اندیشه) صفاتی را بر می شمارد .از جمله صفات آنان  -که پایران
نیک و باغهای جاویدان بهشت به آنان وعده داده شده است – برپا داشت نماز است و با ایر
که در ای آیات وفای به عهد ایهی پیوندهای ایهی و صبر را ذکر کرده و نماز را میتوان از
مصادیق آنها برشمرد ویی به طور جداگانه به آن اشاره شده و ای به علت نقش فوق ایعادهای
است که نماز در طهارت روح و روان انسانها دارد.
 - 4نماز از نشانههای محسنین

"… هدی و رحمة للمحسنین .الذ ن قیمون الصلوة و وتون الزكوة و هم بـاالخرة هـم
وقنون( ".یقمان  7 /و(… )4قرآن) مایه هدایت و رحمت برای نیکوکراران اسرت .کسرانی
که نماز بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند و به آخرت یقری دارنرد .در ایر آیره خردای
متعرال قررآن کره هریچ سررخ براطلی در آن راه نداشرته و محتروای مسرتحکمی دارد را مایرره
هدایت و رحمت نیکوکاران می داند و سپس نشانه های آنها را بیان می کند کره اویری آنهرا
برقراری پیوند محکم با خدا (اقامه نماز) است.
 - 5نماز ،ویژگی مصلحان

"والذ ن مسکون بالکتاب و اقامواالصلوة انا ال نضیع اجرالمصلحین( ".اعراد )130 /
و کسانی که به کتاب (خدا) تمسک جویند و نماز را برر پرا دارنرد پراداش بزرگری خواهنرد
داشت زیرا ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد .اجر و پراداش بررای کسرانی اسرت کره
کمتری مخایفتی با کتاب خدا انوام نداده بلکه دستورات آن را مو به مرو انورام داده و بررای
تحقق مفاهیم آن از جان و دل می کوشند؛ که از جمله آنها امر به نماز است .آنها با نماز یراد
خدا و خضوع در برابر او – که جان همه دستورات دینی است – را حفظ کرده و با استحکام
پیوند با خدا در هر کار و برنامه ای او را حاضر و ناظر بر اعمال خود مری بیننرد و بنرابرای برا
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دستورات حق تعایی مخایفت نمی کنند .اینکه می بینم از میان فرمانهرای خردا خصوصراً روی
ن ماز تکیه شده است به خاطر آن است که نماز واقعری پیونرد انسران را برا خردا چنران محکرم
می کند که در برابر هر کار و هر برنامه او را حاضر و ناظر می بینرد و مراقرب اعمرال خرویش
می باشد)8( .
 - 3سن آشنایی بچهها با نماز

سرمایه نماز که همان تشکر از نعمتهای خداوند و ستایش زیباییها و کماالت آفریردگار
هستی و پناه بردن به دام کبریایی حضرت حق و راز و نیاز با اوست در فطررت همره هسرت.
نقش وایدی و مربیان پرورش دادن ای فطرت نرورانی اسرت یرذا پیرامبر اکررم

فرمرود:

فرزندان خود را از هفت سایگی به نماز سفارش کنید .و امیر ایمومنی فرمود :از هفت سایگی
نماز را به بچه ها آموزش دهید ویی از وقتی که به تکلیف رسریدند بسریار جردی بگیریرد .در
حدیتی امام صادق

فرمود :ما فرزندان خود را از پنج سایگی با نماز آشنا می کنیم شما از

هفت سایگی آغاز کنید) 4 (.
 - 1 -3هشدار پیامبر نسبت به خانواده ها

پیامبر اکرم

از کنار کودکانی عبور می کرد فرمود :وای بر فرزندان آخرایزمان بره

خاطر پدرانشان .گفته شد یا رسول اهلل منظورتان پردران مشررک اسرت؟ حضررت فرمودنرد:
خیر پدران موم

پدرانی که هیچ یک از احکام و واجبات و فرایض دینی را بره فرزندانشران

نمی آموزند و اگر خود فرزندان در پی آموزش آن باشند ممانعت مری کننرد و بره انردکی از
منافع دنیا که به فرزندشان برسد راضی هستند .م از آنان بیزارم و آنان از م بیزار)3( .
 - 7سبک شمردن نماز و آثار آن

شکی نیست که بی اعتنایی به نماز گناهی است بزرگ .بنابرای شناسرایی مصرادیق ایر
تحقیر ناپسند مقدمه پرهیز از ای عصیان نابخشرودنی اسرت .عنراوی زیرر از مصرادیق سربک
شمردن نماز است.
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الف) تأخیر نماز

امام صادق

در تفسیر آیهی شریفهی قرآن که در ارتباط با مرذمت بری اعتنرایی بره

نماز نازل گردیده است(  ) 10میفرماید« :تاخیر الصّالة عن اوّل وقتها لغیر عذرٍ» ()11
از بی اعتنایی به نماز تأخیر آن از اول وقت بدون عذر است .ایبته روش است که مراد
از عذر ضرورتی است که بصورت اورژانسی پیش آید و قابل تأخیر نباشد و االّ باید به کرار
گفت نماز دارم نه به نماز بگوییم کار دارم.
ب) عدم رعایت آداب آن در خلوت

پیامبر اکرم

در روایتی چنی میفرماید« :من احسـن صـلَوتَهح حـین ـراهح النَّـاسح و

أَساءها حینَ خلُوا فتلک استهانة»()12
یعنی« :آن کس که در مقابل مردم با دقت نماز بخوانرد و در خلروت بردون دقرت نمراز
گزارد به نماز بی اعتنایی کرده است.
ج) فراهم نکردن مقدمات نماز قبل از اذان

در روایت دیگری میفرماید :کسی که وضوی نماز را تا وقت اذان بره ترأخیر انردازد او
به نماز بی اعتنایی کرده است .آری کسی که به کار اهمیت مریدهرد قبرل از رسریدن وقرت
آن مقدمات انوام آن را فراهم می کنرد .کردام مالقرات و میهمرانی اسرت کره وقرت آن فررا
رسیده باشد و ما هنوز در فکر پوشیدن یبا

و یا آماده کردن شرایط آن باشیم؟

د) عدم یادگیری معانی

آیا ندانست معانی ایفاظی که روزانه ده بار در نماز تکرار میشود به معنی بی اعتنایی بره
نماز نیست؟! آیا اگر ما برای طرد گفتگوی خویش در نماز اهمیتی قائل باشیم در فکرر ایر
نخواهیم بود که محتوا و مضمون مذاکره و نوروای خرود را بفهمریم و برا ادراک صرحیح بره
سخ در برابر او بایستیم؟! چگونه ممک است با اقامت کوتاه در یک کشور تا حردودی بره
زبان مردم آنوا آشنا میشویم و با یکی دو بار عبور از مسیری نام و نشان آن را فرا گیریم و
در برخورد برا هرر بنرایی از اسرم و برانی و مشخصرات آن جویرا شرویم امرا هیچکردام از ایر
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توجهات و حساسیتها در مورد نماز اعمال نشود؟! آیرا اینهرا بره معنری بری اعتنرایی بره نمراز
نیست؟! چگونه میتوانیم پاسخگوی ای عباداتی باشیم که محتروای آن جرز تحقیرر خداونرد
رب ایعایمی نیست؟! اینواست که امام حسی

به خداوند تبارک و تعایی عر

میکند:

«الهی من كانَت محاسِنُه مساوِی فکیف ال کونُ مساوِ ه مساوِی»
یعنی« :خدایا آن کس که اعمال به ظاهر نیک او گناه است پس چگونه گناهان او گنراه
نباشد؟!»
فرق نمازگزارانی که در نماز هیچ دردی را احسا

نمیکنند .جز درد فراق دوست از

هیچ حادثهای مطلع نمیشوند)11( .
ه) عجله و شتاب در نماز

سریع خواندن نماز و تبدیل ای عبادت به عادتی که همچون عمل ماشی نویسی بردون
توجه به معانی و بدون رعایت خشوع و طمأنینه انوام گیرد از نشانههای دیگر بریتروجهی بره
نماز است .استاد شهید آیت ایلّه مطهری ر رحمه اهلل علیه ر در ای باره میفرماید:
«علمای روانشناسی میگویند« :یک کار همی قدر که برای انسان عادت شرد دو خاصریّت
متضاد در آن به وجود میآید .هر چره کره برر عرادت برودنش افرزوده شرود و تمرری انسران
زیادتر گردد کار سهلتر و سادهتر انوام میشود» .یک ماشی نویس که بره ماشری نویسری
عادت میکند هر چه بیشتر عادت میکند از توجهش کاسرته مریشرود .یعنری از اینکره ایر
عمل او یک عمل ارادی و از روی توجّه باشد کاسرته مریشرود و بره یرک عمرل غیرر ارادی
نزدیکتر میگردد .خاصیّت عادت ای است .اینکه در اسالم بره مسرأیهی نیّرت ترا ایر انردازه
توجّه شده برای جلوگیری از ای است که عبادتها آنچنران عرادت نشرود کره بره واسرطهی
عادت به یک کار طبیعی و غیر ارادی و غیرر فکرری و غیرر هردفی و کرار بردون توّجره کره
هدد درک نشود و فقط به پیکر عمل توجه گردد تبدیل شود)17 ( .
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 - 1برخی از پیامدهای استخفاف و بیتوجهی به نماز
 -1قهر و قطع رابطه با عترت:

امیر ایمؤمنی

در یک بیان قهرآمیز با صراحت چنی خطاب فرمودند:

«لیس مِنَّی من ضَیَّع الصّالة» عنی« :آن کس که نماز را تضییع نماید از م نیست» ( ) 12
صادق

در بیان معیاری برای شناسایی افرادی که با آن حضرت پیوند مکتبی دارند

چنی میفرمایند :اِمتَحِنُوا شِیعتَنا عِند مواقیت الصلوة كیف محافظتهم علیها یعنی شیعیان مرا را
از دقت آنان در انوام به موقع نمازها شناسایی کنید» ( ) 4
 -3غضب خداوند:

قرآن کریم با نکوهش افرادی که نماز را ضایع میکنند نسبت به آن بیاعتنا هستند مسرلمانان
را از ای عمل بر حذر میدارد) 14 ( .
پیامبر اکرم

خطاب به حضرت علی

میفرماینرد« :فی تأخیرِهـا مِـن یَیـرِ عِلَّـهٍ

یَضَبح اللَّه عزوجل»یعنی« :تأخیر نماز از اول وقت بدون دییل موجب غضب خداونرد متعرال
میگردد».
 -2عدم اجابت دعا و محرومیت از دعای صالحان:

کسانی که به نماز به عنوان تکلیف و خواست ایهی بیتروجهی کننرد و آن را کوچرک
بشمارند خداوند نیز به خواستهها و اعمال آنان توجهی نخواهد داشرت .پیرامبر اکررم

در

روایتی چنی میفرماید :من تهاون بصالته من الرجال و النساء ابتاله اهلل بخمس عشره خصله
… و كل عمل عمله ال ؤجر علیه و ال رتفع دعاؤه إلى السماء» یعنی« :هرکس بره نمرازش
بیتوجه باشد و در برابر اعمایش مأجور نمیگردد دعایش به آسمان راه نمییابد»و در ادامه
میفرمایند :مشمول دعای خیر صایحی نخواهد بود.
 -4مضیقه و نارسایی دنیوی:

قهر و غضب خدا و پیامبر نسبت به کسانی که نمراز را کوچرک مریشرمارند زیرانهرا و
خساراتی بر جای خواهد نهاد .گر چه ممک است تارک و یا استخفاد کننرده بره نمراز ایر
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تأثیر را درک نکند و متوجه علت مضیقههرا و گرفتراریهرای خرود نباشرد .امرام صرادق
فرمود :خداوند برکت را از عمر و روزی کسانی که نماز را کوچک میشمردند بر مریدارد.
پیامبر اکرم

نیز برای ای گروه از افراد تهیدستی و نیاز را پیش بینی نموده و میفرماید:

«قال رسول اهلل ص عشرون خصله تورث الفقر  ...و االستخفاف بالصـالة»یعنری :اسرتخفاد و
سبک شمردن نماز موجب فقر و تهیدستی میشود.
 -5سختی احوال قبر و قیامت:

امام صادق

فرمود :نماز گزاری که نمازش را سبک بشمارد وقتی از قبرش خرارج شرود

خداوند ملکی را بر وی موّکل میگرداند که او را بر عرصهی قیامت وارونه بر زمی میکشد
و مردم به او نگاه میکنند و با شدت و سختگیری مورد محاسبه قرار میگیرد) 4 ( .
 -9نماز در ادیان دیگر

نماز در تمامی ادیان ستون دی ونخستی فرضیه وبزرگتری وظیفه به شمار میآید .فقط
از نظر اسم با هم متفاوت هستند .اما یک فرضریه روزانره و در همره ادیران در سراعات معینری
انوام میگرفته است .در قامو

کتراب مقرد  -تراییف مسرترهاکس -در معنرای واژه نمراز

نوشته :نماز معرود است یکی از واجبرات دینیره هرر روزه تمرام ملرل و مرذاهب اسرت چره
منفردا و چه جماعتا…
سپس به شرح معنای نماز و بیان خصوصیات آن بر مبنرای ترورات و انویرل پرداختره ترا
آنکه مینویسد :احدی جز منکری خدا منکر نماز و دعرا نیسرت .امرا مراعرات اوقرات معینره
برای نماز خایی از اهمیت نخواهد بود چنانچره یهرود در سراعات سروم وششرم و نهرم روز و
ساعات اول شب وآخر شب و وقت تناول طعام نماز می گزاردند .ایر

فررراز از سررخ ایر

نویسنده «احدی جز منکری خدا منکر نماز نیست» خیلی عویب و جایب است .یعنی وجوب
و یزوم نماز در همه ادیان ودر تمام مذاهب به طور ضروری و مسلم است و به حردی بردیهی
است و اصایت دارد که انکار آن مساوی با انکار خدا است و منکر آن قهراکافر است .اینک
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پاره ای از آیات و روایات مربوطه را که شاهد وگواه مدعا است می نگاریم :خرردای متعررال
آنوا که سخنان عیسی را برای ما حکایت می کند می فرماید :خداوند مرا بره نمراز و زکرات
سفارش فرمود تا زنده هستم.
معلوم می شود نماز و زکات در آیی عیسی دو فرضیه مهم و ودو واجب بزرگ بوده کره در
مورد آن دو بخصوص از جانب خدا به وی سفارش شده .و به موسری هرم خطراب شرده کره
اقامه نماز ک  .نماز را بپا دار برای یاد م (سوره طه-آیه )14یعنی که مرا یاد کنی به یاد مر
باشی از م غفلت نَورزی در ای خطاب یکی از فلسفه های بزرگ وعمیرق نمراز بیران شرده
که عبارت است از یاد خدا که اصل هر خیر وسعادت است.
 -13نماز و شخصیتهای علمی

به جاست برای درک افزون تر قدر نماز ترأملی در عبرارات اندیشرمندان جهران داشرته
باشیم.
 –1مهاتماگاندی

گاندی که هند را با روش مسایمت آمیزی از یوغ امپریراییزم ودشرمنان خرارجی رهرایی
بخشید رنج بسیاری در راه آرمان خود تحمل کرد .ای رنج ها بره قردری سرنگی و جانکراه
بود که تحمل ای بار سنگی ناممک مینمود اما او همواره با کمرک نمراز بره خرود نیرروی
تازهای می بخشید .وی در ای براره مری گویرد :اگرر کمرک نمراز نبرود خیلری پریش از ایر
میبایست دیوانه می شدم.
 – 3کارنگی

بنیان گذار مرکز مطایعات و پژوهش های نیویورک که از دانشرمندان طرراز اول جهران
معاصر است می گوید :هر وقت همه نیروهای خودمان را در برابر نامالیمات به کار میبردیم
و تمام راه حل ها را می آزمودیم ونتیوه دیخواه به دسرتمان نمریآمرد در حرایی کره امرواج
سهمگی یأ

و نومیدی قلب و روحمان را می آزرد دسرت نیراز و نمراز بره سروی خداونرد
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دراز می کردیم و از او یاری می طلبیم راستی چرا مرا قبرل از اینکره دچرار نومیردی شرویم
چنی کاری نمیکنیم و چرا هر روز با خواندن نماز و نیرایش بره درگراه خداونرد از او یراری
نمی خواهیم؟ ()12
 -11چه کنیم تا آثار نماز را در زندگی خود حس کنیم؟

از موموع آیات و روایات بر می آید که نمازها از نظر اثرگذاری بر سه قسم است:
 -1نماز بیاثر :نمازهایی کره مهرر باطرل» برر روی آنهرا نقرش مری بنردد .نمرازی کره خرود
نمازگزار هم به آن اعتقاد ندارد و آن را به عنوان وظیفه انوام نمی دهد .مانند نمرازی کره بره
جهت دیدن دیگران ریا خوانده می شود و به محض دگرگون شدن شرایط و بر هم خوردن
اوضاع دیگر نه از نماز خبری است و نه از نمازگزار.
 - 3نماز با اثر کم یا متوسط  :عمرده نمازهرا اینگونره اسرت .نمازهرایی کره بردون خشروع و
خضوع بدون مراعات شرایط بدون رعایت آداب باطنی و عرفانی و  ...خوانده میشود.
 -2نماز پراثر :نمازهای نابی که به وسیله انسان های خایص اقامه می شرود .ایر نمراز بهترری
وسیله برای قرب به خردا جرامعترری مظهرر عبودیرت و بنردگی و کراملتری نمونره شرکر و
سپاسگزاری است .ای نماز عامرل نیرومنرد و مرؤثری اسرت در صرالح حرال فررد و جامعره و
عبادتی است که از جهت تربیت و سازندگی به راستی بی نظیر است .ایر نمراز آدمری را از
وقفه رکود و جمود به حرکت جنبش و پیشروی وا می دارد و از جهرل و نرادانی بره سروی
علم و از غفلت و ناآگاهی به سوی بیداری و آگاهی سوق می دهد)17( .
 -13آثار نماز

تردیدی نیست که ایمان داشت و انوام دستورات ایهی دشواریهایی را در پری دارد کره
مؤم باید آنها را تحمّل کند و پشت سر بگذارد تا به آرمان مقدّ

خویش که همانا سعادت

جاوید در مقام قرب ایهی است دست یابد .از سوی دیگر حرکت در صراط مسرتقیم ایهری و
اطاعت از اوامر او زندگی دنیوی مؤم را نیز تنظیم می کنرد و او از دنیرای مرنظّم بره آخررت

31

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

خرّم و شاد قدم می گذارد .از ای رو دستورات شریعت مقدّ

اسرالم همرواره برا مصرلحتی

مادی یا معنوی یا هر دو همراه است گر چه فکر ما از درک آن عاجز باشد .در ایر قسرمت
به برخی از آثار پر بار نماز که در دنیا و آخرت تحقق می یابرد و در آیرات و روایرات بره آن
تصریح شده می پردازیم.
الف -آثار دنیوی
 -1جلوگیری از گناه و فحشا

جنبه باز دارندگی نماز از فحشا و منکر یکی از آثار ارزشرمند ایر فریضره ایهری اسرت؛
نماز از آن جهت که موجب توجه انسان به خدا مری شرود و در شربانه روز حرداقل پرنج برار
تکرار میشود انسان را از فحشا و منکر باز می دارد؛ زیرا نمازگزار بررای نزدیکترر شردن بره
خداوند تالش خود را در جهت انوام کارهای نیک و کسب اخرالق حسرنه بیشرتر مری کنرد.
قرآن با توّجه به ای اصل مسلّم می فرماید« :أَقِـمِ الصـلوة إِنَّ الصـلوة تَنْهـی عـنِ الْفَحاشـاءِ و
الْمحنْکَرِ» (  ) 13نماز را بر پا ک که آدمی را از گناهان و کردار زشت باز می دارد.
چند ت از یراران رسرول خردا

بره حضرور آن حضررت رسریدند و دربراره یکری از

مسلمانان که همیشه پشت سر پیامبر نماز جماعت می خواند ویی مرتکب گناهان نیز میشرد
گفتگو کردند .حضرت به آنها فرمرود( :نگرران نباشرید) نمرازش او را از گنراه براز مری دارد.
طویی نکشید که آن شخص گناه را ترک کرد و توبه نمود) 11 (.آن حضرت فرمود« :کسری
که از نماز اطاعت نکند نماز واقعی را به جا نیاورده است .اطاعرت از نمراز ایر اسرت کره از
منکرات و زشتیها دوری کند) 18 (».
 -3بهداشت تن و روان

نمازگزاران همواره از صفای ظاهری و باطنی خاصّی برخوردارند کره بری نمرازان فاقرد
آنند .بهداشت ت  :برخی از شرایط نماز موجب بهداشرت تر

یبرا

و بره تبرع آن بهداشرت

محیط زندگی می شود .در برخی از سخنان معصومی برای برخی نمازها اثر مستقیم بهداشتی
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می فرماید« :قیام اللَّیل مصحّه للبدن»()11

برخاست شب (برای نماز) سبب سالمتی جسم است.
بهداشت روان :یکی از فلسفه های تشریع نماز «یاد خدا» است چنانکره در قررآن آمرده
است؛ «أَقِمِ الصلوة لِذِكْرِی» ( )13برای یاد م نماز بگزار .و یاد خدا منشأ آرامش دل و امنیت
روانی است همانطور که در قرآن می خوانیم« :أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُوبح» ( )20هان! به یراد
خدا دل ها آرام گیرد.
تأثیر نماز در بهداشرت روانری مرردم نمرازگزار قطعری اسرت و آرامرش و امنیّرت نسربی
بیشتری که در جوامع اسالمی حکمفرماسرت .شراهد ایر تراثیر اسرت .بره تعبیرر امرام خمینری
رضوان اهلل علیه« :شما پرونده هایی که در دادگستریها در جاهای دیگر دادگاههاست برویرد
ببینید از نمراز خوانها ببینید پرونده هرست آنوا؟ از بی نمازها پرونده هست هر چره پرونده
پیدا کنید پرونده بی نمازها هست)21( ».
 - 2استقامت در برابر مشکالت

بیشتری آثار عبادات به ویژه نماز در آخرت تولّی پیدا می کند و نتایج آن در آخررت
نسبت به دنیا بسیار بیشتر است .رسول خدا

فرمود:

« از آن هنگام که مؤمنی به نماز می ایسرتد ترا آنگراه کره نمرازش را بره پایران مری بررد
رحمت از باالی سرش تا افق آسمان بر اواز دیگر آثاری که در سایه نمراز نصریب نمرازگزار
می شود قدرت و نیروی مقاومت در برابر مشکالت و سختیهاست .به عبارت دیگر نماز کره
رابطه معنوی بی شخص و عایم باالست قدرتی در انسان ایواد می کند که برا وجرود آن در
مقابل سختیها و مشکالت شکست ناپذیر خواهد بود .قرآن می فرماید:
«إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هلُوعاً إِذا مسَّهح الشَّـرُّ جزُوعـاً و إِذا مسَّـهح الْخَیاـرُ منُوعـاً إِالَّ الْمحصـلینَ
الَّذِ ن

َ هحما علی صلوتِهِما دائِمحونَ» (  ) 22آدمی حریص خلق شده وقتی که شر و بردی بره

او می رسد جزع و بی تابی میکند و زمانی که نعمت و خیر به او می رسد حق مسرتمندان و
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فقرا را نمیدهد مگر نمازگزاران؛ کسانی که در نمازشان مداومت دارند .از ای رو قرآن بره
مؤمنی سفارش می کند « :ا أَ ُّها الَّذِ نَ امنُوا اساتَعِینُوا بِالصَّـبارِ و الصَّـلوة» ( )27ای مومنران از
شکیبایی و نماز کمک جویید.
 - 4نورانی شدن چهره

حضرت صادق

می فرماید« :صلوة اللَّیل تبیّض الوجوه» ( )24نماز شب چهرههرا را

نورانی می کند .نیز از پیامبر گرامی اسالم

نقل شده است که فرمرود«:صلوة اللَّیل تحسـن

الوجه و »...نماز شت چهره را زیبا می سازد)4( .
 - 5استجابت دعا

از دیگر آثار نماز قبول شدن دعاها و رفع نیازهاست .نماز چون بی عبد و معبرود پیونرد
برقرار می کند و نشانگر تالش نمازگزار برای رسیدن به ملکوت اعال و پیوست به حق اسرت
چنی تالشی از نظر کردگار عایم مخفری نمانرده در مقابرل دعاهرای او را قبرول مری کنرد و
خواسته هایش را برآورده می سازد .رسول خدا

فرمرود« :من أدّی فر ضـه فلـه عنـد اهلل

دعوه مستجابه» ()11
هر کس واجبی را انوام دهد در نزد خدا یک دعای مسرتواب دارد .امرام صرادق
فرمود« :إذا أردت حاجه ،فصل ركعتین وصل علی محمّدٍ و آلِ مححمَّدٍ و سل تعطه» ()22
هرگاه حاجتی داشتی دو رکعت نماز بخوان و بر محمد و آل او درود فرسرت و سرپس
از خداوند (خواسته خود را) بخواه که به تو داده می شود.
 - 3تأخیر عذاب دنیوی

از آنوا که نماز یکری از بهترری عبرادات و افضرل آنهرا بره شرمار مری رود و نمرازگزار
محبوب خداوند است و از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد؛ سرزاوار اسرت کره خداونرد بره
احترام نماز و نمازگزار خشم خود را از دیگران بردارد و از خطای آنهرا درگرذرد .حضررت
علی

فرمود« :گاهی خدا اراده میکند که مردمی را به خراطر گناهانشران طروری عرذاب
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کند که احدی باقی نماند ویی در آن میان نمازگزار پیری را که با قدم های یرزان بره جایگراه
نماز می رود و کودکانی را که در حال تعلریم قررآن هسرتند مری بینرد از عرذاب آنهرا چشرم
پوشی کرده آن را به تأخیر می اندازد)27( ».
ب ط آثار اخروی
 1ط رحمت و مغفرت الهی

بیشتری آثار عبادات بویژه نماز در آخرت تولّی پیدا می کنرد و نترایج آن در آخررت
نسبت به دنیا بسیار بیشتر اسرت .رسرول خردا

فرمرود« :از آن هنگرام کره مرؤمنی بره نمراز

میایستد تا آنگاه که نمازش را به پایان می برد رحمت از باالی سرش تا افرق آسرمان برر او
بیشتری آثار عبادات بویژه نماز در آخرت تولّی پیدا میکند و نترایج آن در آخررت نسربت
به دنیا بسیار بیشتر است .رسول خدا

فرمود« :از آن هنگام که مؤمنی به نماز می ایستد تا

آنگاه که نمازش را به پایان می برد رحمت از باالی سرش تا افق آسمان بر او سایه میافکند
و فرشتگان اطراد او را تا افق آسمان در بر می گیرند )23( ».همچنی فرمرود« :لن لج النَّار
أحد صلَّی قبل طلوع الشَّمس و قبل یروبها» کسی که پیش از طلروع و غرروب آفتراب نمراز
گزارد داخل آتش نمی شود.
 3ط راهیابی به عالم ملکوت

نماز برگ عبروری اسر ت در دسرت نمرازگزار کره او را ترا اوج کمرال و عرایم ملکروت
میرساند .رسول خدا

فرمود« :وقتی بنده مؤم برای نماز به پا می خیزد درهرای بهشرت

برایش گشوده می شود و پرده های میان او و خدای متعال برداشته می شود و همسران بهشتی
به استقبال او میآیند )28( ».نماز موجب تقرّب انسان های با تقروا بره خداونرد برزرگ اسرت
چنان که علی
است .امام صادق

فرمود« :الصلوة قربان كلَّ تقیّ» ( )23نماز نزدیک کننده متقی بره خداونرد
در ای باره فرمود« :ماتقرَّب العبد إلی اهلل تعالی بعد المعرفه شیء أفضل

من الصلوة» ( )70پس از خداشناسری و معرفرت هریچ عراملی بهترر از نمراز انسران را بره خردا
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نزدیک نمی کند .رهبر معظّم انقالب حضرت آیه ا ...خامنهای «دام ظله ایعرایی» در بخشری از
پیام خود به سمینار نماز با عنایت به ای حدیث شریف فرمودنرد« :هریچ وسریلهای محکمترر و
دائمی تر از نماز برای ارتباط میان انسان با خدا نیست) 71 ( ».
 2ط ورود به بهشت

نمازگزاری که با انوام فرمان ایهی به درجه باالیی از معرفرت رسریده و بره درگراه ایهری
تقرّب جسته؛ تنها بهشت سزاوار اوست .رسول خدا

فرمود« :مـن علـم أنَّ الصّـلوة حـقَّ

واجب دخل الجنَّه» (  ) 72کسی که بداند نماز حقی اسرت کره خردا واجرب کررده داخرل
بهشت می شود.

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

منابع
.1

آثار ترک نماز و بی نمازی بر زندگی انسان ها آذر ماه سال . 1783

http://wikipedia-org.blogsky.com

.2

آثار فرهنگی اجتماعی و تربیتی نماز جماعت سایت راسخون .

.7

معناى نماز http://ansarossalat.mihanblog.com

.4

وسائل ایشیعه ج 7ج 4ص .231 114 .27 12

.2

شهید مطهرى .کتاب طهارت روح (نماز و عبادت در آثار شهید مطهرى) .

.7

پررواز روح سریرد احمد فهرى (شرح و تفسیر آداب ایصلوه امام خمینى) .

.3

پیر قلی زهرا ابعاد معنوی و محتوایی نماز http://pirgoly.blogsky.com - 1788

.8

نماز و اسرار تربیتی آن http://www.iran-forum.ir

.3

ایحدیث جلد اول ص . 234

 .10ماعون2/ر .4فویلٌ یلمصلّی

ایذی هم ع صالتهم ساهون .

 .11بحار االنوار 37 -87-81صص242 222 7

.208 127 138

 .12مستدرک ایوسائل جلد 38- 27 7
 .17تعلیم و تربیت در اسالم ص.133
 .14فخلف م بعدهم خلف اضاعوا ایصاله (مریم. ) 27/
 .12نماز زیباتری جلوه نیایش با پروردگار http://www.iran-forum.ir
 .17چرا نمازها اثر الزم را در ما ندارند www.rayatolhoda.parsiblog.com
 .13عنکبوت ( )23آیه .42
 .18سیری در فلسفه احکام صفحه  47به نقل از مومع ایبیان ج  8صفحه .282
 .13طه ( )20آیه .14
 .20رعد ( )17آیه .28
 .21صحیفه نور ج  12صفحه .148
 .22معارج ( )30آیات 20ر.27
 .27بقره (  )2آیه .127
 .24ثواب االعمال و عقاب االعمال شیخ صدوق صفحه  77مکتبه ایصدوق.

35

36

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

 .22فروع کافی ج  7صفحه  433بیروت.
 .27ثواب االعمال صفحه .31
 .23فالح ایسائل سید ب طاوو

صفحه  170دفتر تبلیغات اسالمی .

 .28کنزایعمال ج  3صفحه . 212 203
 .23مستدرک ایوسائل ج  1صفحه .132
 .70موموعه ورام ج  2صفحه .87
 .71روزنامه اطالعات 30/3/17
 .72کنز ایعمال ج  3صفحه .201

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

37

از جایگیری تا پایگیری بُعد روانی نماز در نهادِ آدمی
مهدی رضا کمالی بانیانی
دانشووی دکتری( )Phdدانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
لیال کمالی بانیانی
کارشنا

و دبیر آموزش و پرورش کامفیروز
مجید رضا کمالی بانیانی
مُدر

دانشگاه پیام نور

چکیده
مردم همواره چنی حکم مری کننرد کره هنگرامی کره پدیرده ای پرس از پدیرده ای دیگرر ر
میدهد پدیرده ی مقردم علرت و پدیرده ی مروخر معلرول اسرت .حرال آنکره علرت حقیقری را کره
خداست فراموش کرده اند .انسان موجود تشنه ای است که عطرش او را هریچ چیرز جرز ایمران فررو
نمینشاند و رجوع او به شوره زار علم گرایی و دی گریزی ای تشنه را تشنه تر به احتضار می کشد.
گرچه بسیاری از نیازها و خواسته های فطری یا غیرفطری او توسط گزینرههرای دیگرری پاسرخ داده
می شود اما بسیاری از آنها که شکلی نامعی پیدا کرده اند در آمروزه هرای دینری شرکوفا و شرناخته
میشوند .امروزه بشر در بعد معرفتی دچار تحیر علمی و نسربیت گرایری و عردم ثبرات آراا و عقایرد
است و در بعد روانی دچار تردید علمی افسردگی و اضطراب فقردان آرامرش و اطمینران خراطر از
خود بیگانگی و به تعبیری بی خویشتنی است .از یحاظ باطنی و معنوی بشر پیوسته متمایل به کسی یا
چیزی بوده است .از ای نظر هیچ کسی را نمیتوان سراغ گرفت که اذعران کنرد بره چیرزی متمایرل
نیست و یا به عبارت دیگر چیزی را نمیپرستد .نمراز موموعرهای از اعتقادهرا کریشهرا آیری هرا
ورعها طاعتها حسابها پاداشها جزاها و مکافاتهاست .بنرابرای تشرخیص نیازهرای آدمری و
روی آوردن وی به دی و خدا خود بر مقدماتی استوار است که موجب ارتبراط فهرم دینری برا سرایر
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معاریف بشری خواهد شد .ای مسایه که سر جستووی انسان نسبت به نماز چیسرت و چره انگیرزهای
باعث می شود و که انسان به دنبال نماز به کاوش بپردازد صرفاً یک پاسخ ندارد و ای طور نیست که
انگیزه جستووی علت خوانش نماز در انسان صرفاً به خاطر رفع نیازهایی باشد که از طریق غیر نماز
و عبادت تشخیص داده است .سر جستووی نماز و ادامهی آن همیشه یک پاسرخ نردارد و مریتوانرد
علل مختلفی داشته باشد .بررسی علل نیاز انسان به خداوند (تمایالت درونی حوادث روحری عبرور
از ذهنیات به عینیات و  )...و چ گونگی رابطه خداوند با انسان از اهم مسرایل مرورد بحرث ایر مقایره
است.

کلید واژه :جایگیری پایگیری نماز نهاد آدمی ()ID

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

39

درآمد

مررا چررو چنگرریم و تررو زخمررره مری زنرری

زاری از مرررا نرررری ترررو زاری مرری کنررری

مرررا چرررو نرررائیم و نرررروا در مررررا زتوسررت

مرررا چرررو کرروهیم و صرردا در مرررا زتوسررت

مرررا چرررو شررطرنویم انرررردر بررررد و مررات

برد و مرات مرا زتسرت ای خروش صرفات

مرررا عدمهرراییرررم و هسررتی هررررای مرررا

ترررررو وجرررررود مطلرررررق و فررررررانی نمرررررا

مررررا همرره شیررررران ویرررری شیررررر علرررم

حملرررره مررران از برررراد بررراشد دم برره دم

حملرررره مررررران پیرررردا و ناپیداسررت برراد

1

جررران فرررردای آنررررکه نرررراپیداست برراد

شکی نیست پرستش و عبادت یکری از قردیمی ترری و در عری حرال پربرارتری امرری
است که در زندگی بشری وجرود داشرته اسرت و دارد و خواهرد داشرت کره ایر پرسرتش و
عبادت در قایب و یا نهاد دی مطرح می گردد .دیر یکری از محورهرای پرژوهش در جامعره
شناسی است .از دی و مذهب به همراه زبران و خرط بره عنروان یکری از عوامرل مهرم ارتبراط
بشری یاد می شود .دی همواره پاسخ دهنده ی بسیاری از نیازهای بشری است و طبیعی است
تا ای نیاز به خوبی شناخته نشود درمان میسر نخواهد شد .بنابرای تشخیص نیازهای آدمری و
روی آوردن وی به دی و خدا خود بر مقدماتی استوار است که موجب ارتباط فهم دینری برا
سایر معاریف بشری خواهد شد به نحوی که در واقع آن معارد غیر دینی هستند که کیفیرت
فهم دینی را هدایت می کنند .ای مسایه که سرّ جستووی انسان نسبت به نمراز چیسرت و چره
انگیزهای باعث می شود که انسان به دنبال نماز به کاوش بپردازد صررفاً یرک پاسرخ نردارد و
ای طور نیست که انگیزه ی جستووی خوانش نماز در انسان صرفاً بره خراطر رفرع نیازهرایی
باشد که از طریق غیر نماز و عبادت تشخیص داده است .سِرر جسرتووی قررآن و ادامرهی آن
همیشه یک پاسخ ندارد و می تواند علل مختلفی داشته باشد.

 - 1متنوی معنوی مویوی تصحیح نیکلسون دفتر سوم انتشارات زوار .1732

41

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

 -1رموز سپندی و ارجمندی نماز

قران خواندن میتواند انگیزه های گوناگونی داشته باشد .از آن جمله میتوان بره مروارد
زیر اشاره کرد:
 -1-1تمایالت و انگیزش های اَنفسی

روی آوری انسان به نماز ممک است ناشی از تمایالت درونی باشد؛ همان چیزی که به
آن فطرت و سرشت انسانی می گویند .در واقع ندای درونی انسران اسرت کره او را بره سروی
نماز و خداخواهی میکشاند و برخاسته است از شنراخت نیازهایی که نماز را برای رفررررع آن
مناسب می بیند .بنابرای در ای حال انسان به صورت غریرزی و تکروینی بره سروی معبرودش
میشتابد.
 -1-3ترس از عقوبتهای فراسویی

از طرفی دیگر هم ممک اسرت ترر

از جهران آخررت و عقوبرت آن دنیروی انسران را

محتاج به عبادت کند .چون روح انسانی دارای ابعاد بسیار متعدد و متنوع است و همران طرور
اسماا و صفات جمال و جالل خداوندی نامحدود است .پس انسان می تواند برا هرر بعردی از
ابعاد روحی خود به اسم و صفتی از خداوند ارتباط برقرار نماید و هر ارتباط هم پدیده روانی
مختص به خود را به وجود می آورد .به عنوان متال آدمری برا احسرا
مطلقه خداوندی در جهان هستی عظمت خداوندی را احسا
و احاط ی آن ذات اقد

خایقیرت و حاکمیرت

نماید و با توجه به علم مطلرق

بر جزئیات و کلیات جهان هستی همواره احسا

کند که نراظر و

شاهد و بصیر مطلق همه موجودیت و حرکات و سَکنات او را می بیند و میدانرد .خرود ایر
احسا

یک پدیده خاص روحی است و با دریافت اینکه او عادل مطلرق اسرت و بررای همره

جزئیات و کلیات هستی و اعمال و گفتارها و فعاییت های مغزی و روانری انسران هرا محاسربه
دقیق دارد احسا

عدل و حسب خداوندی در درون او به وجود مری آیرد .و برا درک ایر

حقیقت که خداوند انسان ها را برای مرورد عنایرت قرراردادن خرود آفریرده اسرت و بره آنران
رحمت و محبت دارد و همچنی با درک جمرال و فرروغ ایهری کره در ملکروت هسرتی قابرل
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شهود است حایت وجد و انبساط و بهوت و یذت علیرا و سرروری واال در درون انسران سرر
می زند.

1

 -1-2حوادث روحی _روانی

از جهت دیگر ممک است سِر نماز برخاسته از حوادث روحری و شخصری باشرد .گراه
یک حادثه روحی شخص را متوجره امرور معنروی و مراوراا طبیعری مری سرازد .روی آوردن
بسیاری از اهل دل به عرفان نیز در اثر حوادث تلخ و تند زندگانی بروده اسرت و حتری گراهی
هم شکست در عشق موازی و . . .
به هر حال:
وقتی تو نیستی
نه هست های ما
چونانکه بایدند
نه بایدها . . .
هر روز بی تو
روز مباداست.

2

او به واسطه ی کنتُ کنزاً مخفیاً می خواست شناخته شود.
مگر نه ای بود که بنده و رسویش کلمینری یرا حمیررا مری زدی .اشرارت کر فیکرونش
خالصهی فخلقتُ ایخلقی است که تولی ذات صفات و افعال ایهی را برر دل بنردگان باعرث
می شود و ناگهان وقت سحر از غصه نواتش خواهند داد .قرآن خوانردن نراز و نیراز عاشرق و
معشوق است و پاسخی است به نیاز دل انسان .دیی که از صدد کرون و مکران بیررون اسرت.
آری:
 -1دکتر عبداهلل نصری تکاپوگر اندیشه ها پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی  1738صص .270-71
 -2قیصر امی پور گزینه اشعار انتشارات مروارید چاپ پنوم .1781
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زندگانی خایی نیست
مهربانی هست سیب هست ایمان هست
 -3فرهمندی نماز

نماز قطع دستی نامرئی است که در صدد ایواد جدایی بی همگان است و تخرم یرا

و

بدبینی می پراکند .ستایش کسی است که همچون تندیس صدای شرقی گمشدگان یب دریرا
را پاسخ می گوید:
آیا چه کس تو را
از مهربان شدن با م
مایو

می کند.

1

 -3-1توجه به حق

اگر قرآن نیاز را پاسخ نگوید و یا به عبارت دیگر شخص پاسخ نیاز خرود را در غیرر از
نماز (به معنای راز و نیاز عاشقانه) جستوو کنرد هماننرد کسری اسرت کره مشرعلی را در روز
روش به ای سو و آن سو می برد و گویی در رهگذر براد شرمعی را روشر کررده اسرت .در
واقع نماز توجه و نظارت ایهی خاص بر بنده است .توجهی که عاشق همیشره خواسرتار آن و
برای آن یحظه شماری می کند.
عالمه محمدتقی جعفری ای توجه را عامل ایواد حاالت زیر در بنده می داند:
 -1انسان یحظات حیات خود را در حایت رویت خداوندی سپری خواهد کرد.
 -2انسان از روی اخالق عمل خواهد کرد زیرا به یقی دریافرت کره در ایر عرایم هریچ
موجودی جز خدا شایستگی هدد بودن برای عمل او ندارد.
 -7در ای جهان انسان برای ابدیت خود ذخایری را خواهد اندوخت.
 -1دکتر احمد ایو محبوب زندگی و شعر حمید مصدق انتشارات ثایث  1780ص.87
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 -4حیات خود را بیهوده تلف نخواهد کرد.
 -2آدمی تنها با درک نظارت ایهی است که هوا و هو

های خود را کنترل می کند.

 -7نظارت ایهی موجب می شود تا انسان خود را در برابر حوادث با صبر بیمه کند.
1

 -3توشه عبور از پل مرگ تقوا تلقی خواهد شد.
 -3-3سیر از تجلیه به تخلیه

از بی رفت اندیشه ی تک بعدی و یک سو شدن و یگانه شدن بررای او در نمراز خالصره
می شود .عبادت همانند جادهای است که انسان مسافر آن است و ای مسافر برا نمراز عروایمی
را پشت سر می گذارد و عروایمی را پریش رو دارد .هرم هردد دارد و هرم راه تررک نمراز و
عبادت مالزم با سقوط است .او ت پوشی مری خواهرد کره برا آن فکرر بره راه ترازه ای بررد و
شکلی تازه به خود گیرد .در پرتگاه زیست

ماندن شردن و ریخرت

آشرنایی برا واقعیرت هرا

کاری بس شگرد است .واقعیت ای است که انسان باید با دردهای بزرگش شاهد آن باشرد
که از خورشید طاعون ببرارد و برزگرر ایر طراعون کسری جرز شریطان نیسرت .در غیرر ایر
صورت جز خواب و بیهُشی و خاموش ما را پناهی نیست .در ای صورت مسمومیت گلهرای
افیون و آن زمردی زنویر آغشته به زهر هر کدامشان به نروعی انسران هررای پرر از اندیشره و
احسررا

ما را مسموم می کنند و ذره ذره جرانشان تبرراه ایر بیهوشری زودگرذر مریشرود و

هیچ کدام را خالصی از آنها نیست و حرفهای ما هنوز ناتمام که نگاه میکنی:
وقت رفت است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن که باخبر شوی
یحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
آی . . .
 -1دکتر عبداهلل نصری صص .228 -23
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ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان
چقدر زود
دیر می شود!

1

پس پای خود را به گونه ی سقراط برر خراکی کره خرود پرای برر آن سرفت کررده انرد.
میآزمایند تا شاید راهی به جاودانگی داشته باشند و رسیدن بره آن ابردیت آبری .ابردیتی کره
میتوان با او سفر کرد و تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفت.
نماز شبیخونی است بر سوار تاریکی و خلوت که خیمه های برافراشته اش را هر یحظره
بر سرمان خراب می کند و برای ربودنمان از هیچ چیرزی دریرغ نمری کنرد .هشردار و اخطرار
کردنش در زندگی متناوباً بایست تکرار شود .همانند طبل نوبتی کره مریکوبنرد کره مواظرب
خودتان باشید و سعی کنید دزد عشق خود را بشناسید که هر یحظه ممکر اسرت بربایردتان و
از تمام تاریکی ها بگذرد .برای اینکه نورات یافتره از دسرت چنری سرواری ناشرناخته باشریم
همان سواری که دست غیرب برر سرینه ی نرامحرمش زد مری بایسرت شرعله وجودمران را در
فانو

کنیم و خود را زره پوش نور می کنیم که اول ما خلق اهلل بود .نمراز اعرالن کننرده ی

شخصیت ذاتی اوست و شکننده ی شاخه های نازک خیال باطل و نفس اماره.
 -3-2مرتفع شدن پرسش های انفسی و آفاقی

قرآن یعنی پاسخی به ذهنیرات و عبرور دهنیرات بره عینیرات و کشرف افرق هرای جدیرد
خویشت شناسی و خداشناسی .کاشف یحظه های پنهانی انسان است و زیبرایی هرای نامتنراهی
را برره متنرراهی مرری آورد .نمرراز تبرردیل صررورت ذهنی(انفسرری) subjectخررود برره عرری
خارجی(آفاقی)  objectاست .کشف نیازهای باطنی انسان انسان را به زیبراتری دنیرای قابرل

 -1قیصر امی پور ص.30
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وجود وصل میکند .یافت خویش در دنیای گمنامی خود حدیث مفصلی است کره بایرد برا
انسان زندگی جداگانهای داشت تا بتوان به تکهای از شعور دنیای ازییش دست یابد .او منتظرر
است و انتظار او را به سوی او می کشاند .او در نماز چشم به راه دیدار کسی اسرت کره عطرر
تررنش را هدیررهای بخشررد و برراد مسررت ایر عطررر را از البرره الی کلمررات ذکرررش بگذرانررد و
چشمهای یعقوبان عاشق را شفایی بخشد .آری:
افضل العباده انتظار الفرج

رنگ و صبغهی ایهی است که بر ارزش کار انسان می افزاید و عبرادت انسران را گراهی
برتر از عبادت می کند چرا که کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن .ای سازش سبب
رنگ گرفت همه وجود سهراب سپهری می گرردد بره طروری کره جرا نمرازش چشرمه مری
گردد و طبیعت برای اوهمگی نشان و نمادی از حق تعایی می گردد:
قبلهام یک گل سر
جا نمازم چشمه
دشت سواده م
م نمازم را
وقتی می خوانم که
اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو
پی قدقامت موج
م نمازم را
پی تکبیرة االحرام علف می خوانم
 -3-4امید لحظات تنهایی و فرافکنی های خاموشی

با قرآن آوازهای گم شده بر روی برگ های گل زنبق دوبراره جران مری گیرنرد و برر
میخیزند و انسان دیگیر و تاریک شده از یغزش و انحرافرات تاریرک روزگرار را بره رنگری
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کمان عشق ایهی پیوند می زند که او را آرزوی رسیدن به آن است و بره جانرب خریردن ترب
عشق حتی اگر با مرگ همراه باشد.نماز پیوند انسان با ابدیت است .ابدیتی که هستی انسان با
آن شکل می گیرد .پناه به خدا در عمیرق ترری یحظرات تنهرایی انسران را همیشره امیردوار
میکند .آن وقت است که تمام نیازهای بشری در پرتو قرآن پاسخ گفته می شود و آن وقرت
است که انسان زندگی را از دریچه ی دیگری می بیند .حتی امیرد دیردن نروری از روزنرهای
خون او را چون بیرقی می افزاید.
 -3-5شناخت خودی خود

درک صحیح نماز نیاز به شناخت خویشت دارد چرا که مَ ْ عَرَدَ نَفْسَه فَقَدْ عَررَدَ رَبهره
و ای امر می تواند در راز و نیاز عاشقانه انسران صرورت پرذیرد .از آنورا کره مرا وجودمران و
فعاییتمان و همچنی معرفتمان متعلق به خداست پس در واقع مرا برا او متحردیم و ایر همران
مفهوم عارفانهی اتحاد با خدا است .چره اتحراد و یگرانگی عاشرق و معشروق از روی حقیقرت
است نه از راه صورت .اما اتحاد که حایت استغراق عاشق است با نماز و نیراز ر خواهرد داد
و قصه گویی انسان و خدایش را می طلبد:
انررررا مررر اهررروی و مررر اهررروی انررررا

نحرررررر روحرررررران حللنرررررا بدنرررررراً

مررر کرریم ییرررلی و ییرررلی کیسررت مرر

مررررا یررررکی روحرریم انرررردر دو برررردن
***

ای ایررراز از عشررق تررو گشررتم چررو مرروی

مررراندم از قصررره تررررو قصرره م ر بگرروی

خررود تررو مرری خرروانی نرره مر ای مقترردا

1

م کره طرورم ترو موسری ویرر صرردا

یهذا هر جا عشق و شیفتررگی و عشق و پرررستش و ایوهیتی یافرت شرود جلروه ی همران
حب است .و یذا فرق موم و غیرموم در عبادت و عدم عبادت خدا بلکره در خطرا و عردم

 -1متنوی معنوی ص.101
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خطای در نسبت است .هر کس خدا را به اسمی می شناسد ییک اشکال او در ای است کره
او را در همان اسم و همان صورت محدود می کند .ما باید در همه صورت هرا او را بشناسریم
و به او اذعان کنیم و نماز ما پاسخ چنی امری است:
عقرررد ایخالئرررق فرررری االیررره عقررررایدا

و انرررا اعتقررردت جمیرررع مرررا اعتقررردوا

مرحوم آیت اهلل نوابت میگوید:
هر که هر کوا که عبادت می کند عبادت تو را می کند چرا؟ چرون
می فهمد خودش محتاج است می خواهد دست دراز کند بره طررد
کسی به طرد خدای نادیده ییک اشتباه کرده و او را بت میشمارد
 ...پس خیایش اشتباه است و اال می خواهد خدا را بپرستد.

1

استاد محمدتقی جعفری در مورد فواید ذکر میگوید:
 -1ایمان به خدا موجب می شود تا آدمی به یاد خدا باشد .کسی که اعتقاد واقعری بره
خدا دارد هیچ چیز را در عایم جز خدا قابل ذکر نمیداند .هنگامی که خدا برر دل انسران
تولی می کند در دل جایی برای هیچ موجودی باقی نمی ماند.
 -2ذکر ایهی موجب پیدایش حایت روحانی خاصی در انسان می شود کره آدمری را
از فروغلطیدن در مادیات رها مری سرازد .ایر حایرت روحرانی حیرات آدمری را معنرادار
میسازد و موجب می شود تا حیات طبیعی محض به حیات معقول مبدل شود.
 -7ذکر ایهی موجب می شود تا وسوسه ها و تخریالت و توهمرات مغرزی و روانری از
میان بروند و نیروی ثمربخش مغز و روان آدمی بیهوده مستهلک نشوند.
 -4ذکر ایهی درون آدمی را با نشاط می سازد و نمی گرذارد ترا انردوه هرای ناشری از
اختالالت حیات طبیعی محض به شخصیت انسان آسیب وارد سازد.

 -1تکاپوگر اندیشه ها عبداهلل نصری صص.272 -77
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 -2ذکر ایهی شخصیت انسان را از توزیه شدن در میان اجزاا گسیخته جهان طبیعرت
بازمی دارد و با دریافت اصول ثابت حاکم بر جهان و اشراد بر هستی آرامشی خراص بره
حیات انسان می بخشد.
 -7ذکر ایهی موجب می شود تا مشیتِ ایهری برر تصرفیه و منرور سراخت درون آدمری
تعلق گیرد.
 -3ذکر ایهی موجب می شود تا انسان از خیال پرردازی رهرا شرود و از چیرزی سرخ
گوید که به آنها عمل می کند و یاد ایهی انسران را بره واقرع بینری و واقرع گرایری و واقرع
گویی وادار می سازد.
 -8شناخت عظمت نعمت های خداوندی یکی دیگر از نتایج ذکر ایهی است .دقت و
1

تفکر در نعمت های خداوندی نیز آدمی را به سوی ذکر ایهی سوق می دهد.
نتیجه

به هر تقدیر انسان به تنگ آمده روزگار که سینه اش دریده شده ی گنراه و جفاسرت و
قلبش محراب درد مست سر نشناسی که می خواهد پا به جایگاه عشق بنهد بررای شکسرت
نیاز به وسیله ای دارد .او در شب همه بیدار پیایه به خاک می کوبرد و شکسرت را هرزار تکره
می کند .و ای سکوت است که برا تررک برداشرت در چنری طغیرانی بره ناگهران بره انفورار
میرسد .پا می کوبد بر منی که یعنت اهلل نیست به ای خاطر که حالج های دروغی روزگار
او را جان به یب کرده انرد و غررق در دریرای معرفرت .از دیوارهرای خرواهش مری گرذرد و
تمناگونه آشنای عشق سر خویش را صدا می زند و آمدنش را می طلبد .او مری سررایدش
از درد بی کسی چرا که آیینه اش بدون او گریان است .به هر در مری زنرد .بره اشرک متصرل
میشود تا راه به جویبار نامتناهی عشق ببرد .اما می داند که هوایش باید دریایی باشد .بنابرای

 -1شرح دعای رجبیه حوزه علمیه شهید نوابت شیراز  1772ص.32
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ماندن را سزاوار خود نمی داند .یحظه های سماع جنون تهنیرت و میمنرت را از آیینره ی دل
باید جست.
باید نلرزد و شکی در دل نریزد که متالً نیازش پوچ است و به جز سراب به چیز دیگری
دست نمی یابد و تشنگی باران نیز او را آرام بر جای نمری نشراند .برا نمراز از راه و از چشرمه
آشنایان -اگر حتی اژدهرای چنرد سرر برر آن راه نشسرته باشرد ر مری گرذرد ترا بررای خرود و
یارانش کوزه ی آبی خنرک از کروثر هدیره آورد .انسران خراک اسرت و آب و براران هرای
زمزمه گر در شب های ابر گرفته بازکننده ی پنوره ها برای عبور هوای تازه کره تراریکی و
ارواح را بگریزاند و موسیقی براران را تکررار کنرد .انسرانی کره در اربعری صرباحاً بره دسرت
پروردگارش و در عی حایی که در کبد سختی ها خلق شده است شور شیری درونی خرود
را با راز و نیاز با یار می آویزد و ترنم صراط ایذی انعمت خود را در گرواهی اشرهد ان الایره
االاهلل می یابد.
ایحمدهلل ستایشی است که بر یقه ی بهتری هایی که خود او دوست دارد می آویرزد و در
ب
کنج الایه االاهلل و دیش که جز ایف قامرت یرار برر آن نیسرت خانقراهی بررای َانَرا فری قلرو ِ
ایمنکسره می سازد .یارب یارب شب های او جلوی هر وایضایینی را می گیرد تا ندای محک
قل هواهلل احد حریق آتش های عذاب اینار را در خود فروکشد .او می داند که:
پررررای اگررررر مانررررده برررره راهسررررت
بال رفت نشکسته است و هدد گم نشده است.

سررنگ انداخترره در راه اگررر مرررگ
1

برای رسیدن و یکی شدن باید پر سوزاند و زیر شمشیر غمرش رقرص کنران رفرت .چررا
که جر

فریاد می دارد که برر بندیرد محمرل هرا .آری تنهرا راه نورات انسران از دیهرره هرا

 -1نصرت رحمانی موموعه اشعار (آواز بی فرجام) انتشارات طو
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اضطراب ها شیون های درون داالن هرای پریچ در پریچ گنراه برهروت خشرم و گرسرنگی و
رسیدن به تراوش سپیده و سحر و آبی و ارغوانی قبله قمِ ایلَیلَ اِالّ قَلیالً است.
ایررر قرررردر گفتررریم بررراقی فرررررکر کرررر

فکررر گرررر راکررد بررود رو ذکررررر کررر

ذکرررررررررر آرد فررررررررکر را در اهتررررررررزاز

ذکرررر را خورشرررید ایررر افسررررده سررراز

با توجه به مطایب ذکر شده در مقایه می توان به ایر نتیوره رسرید کره فلسرفه نمراز در
واقع به وجود انسانی برمی گردد .آری رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و یرا بره قرول
باباطاهر به صحرا بنگرم صحرا ته بینم .نماز در واقع بار انرا عرضرنا االمانرات علری ایسرموات
بود که انسان حمل آن را بر عهده گرفت .تمایالت درونی ترر

واالر

از عقوبرت جهران

آخرت حوادث روحی و شخصی انسان فقط و فقط توسط نماز پاسرخ داده خواهرد شرد .در
یک عبارت نماز محو وجود پاک شده و فیلترر شرده ی انسران در ذات مقرد

براری تعرایی

است.
اگر نفس را از خدا جدا کنیم هیچ چیز پریشان تر از او نخواهرد برود زیررا نفرس بردون
آگاهی و عقل بدون حرکت و عشق چه می تواند باشد .ویی ای کلمره و حکمرت خداسرت
که عقل عمومی همه نفو

است و ای عشقی کره خردا از طریرق آن خرود را دوسرت دارد

است که تمام حرکات را به سوی خیر و کمال مطلق افاضه می کند .بردون خردا مرا هیچریم
بدون او هیچ چیز نمی دانیم هیچ چیز انوام نمی دهیم هیچ چیز اراده نمی کنیم و هیچ چیز
حس نمی نماییم .او همه ماست .او آن چنان مرموز و نامحسو
می کند که ما ازو آگاهی نداریم.

در ما حضرور داشرته و تراثیر

1

1 - Maccracken، C.J،Malebrenche nad britih philosophy oxford، claredon، press، 1983. p: 19g
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بررسی رابطه بین التزام عملی به نماز با سالمت روانی وهویتیابی
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل
شهرام صبری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد بیله سوار

1

سیاوش پورطهماسبی
مدر

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد بیله سوار
آذر تاجور

مدر

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد بیله سوار

چکیده
بیماری های روانی همواره به عنوان خطری انسان و جامعه را تهدید می کنند .ورود به دانشگاه
و شروع زندگی دانشوویی خود به نوعی سرآغاز رویارویی با موموعره ای موهروالت تحروالت و
تغییرات می باشد که بی شک پیامدهایی از قبیل احسا

تر

ناامنی به آینده اخرتالالت انطبراقی

رفتاری و اخالقی در پی خواهد داشت .از آنوا که نماز دعا نیایش در فرهنگ اسالم ذکر محسوب
می شوند و برابر آیات و روایات اذکار به عنوان یک سپر حمایتی انسران را در برابرر مسرایل و بالیرا
حفظ می نماید .یذا پژوهش حاضر با هدد بررسرى رابطره بری تقیّرد بره نمراز و سرالمت روانری در
دانشوویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل انوام شده است.
براى انوام ای پژوهش  220نفرر از دانشروویان واحرد دانشرگاهی اردبیرل در سرال تحصریلی
 83-88به طور تصادفى انتخاب شدند .جهرت جمرع آوری اطالعرات از پرسشرنامه ایترزام عملری بره
اعتقادات مذهبی محقق ساخته پرسشنامه سالمت روانی  ascl-25و پرسشنامه حاالت هویت بنیون و
آدامز( )1387استفاده شده است یافته های ای پژوهش با توجه به محاسربات آمراری و نمودارهرای

 -1نشانی :استان اردبیل شهرستان بیله سوار

کمربندی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیله سروار.تلفکس 04228223814:

تلف 03147243178:؛ email:tahmasbesiavash@yahoo.com
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بدست آمده مبی آن است که تمامی نمونه ها با توجه به سواالت پرسشنامه نسبت به آرامش روانی
نماز نظرمتبت اعالم داشته اند و  -1بی ایتزام عملی به نماز وسالمت روانری دانشروویان پسرر رابطره
معنی داری وجود دارد  -2بی ایتزام عملی به نماز وسالمت روانی دانشوویان دختر رابطه معنیداری
وجود دارد -7.بی ایتزام عملی به نمراز و هویرت یرابی دانشروویان پسرر و دانشروویان دخترر رابطره
معنیداری وجرود دارد -4 .بری دانشروویان دخترر و پسرر از یحراظ ایترزام عملری بره نمراز اخرتالد
معنیداری مشاهده شد -2 .بی دانشوویان دختر و پسر از یحاظ میزان سالمت روانی و هویرت یرابی
اختالد معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی :نماز سالمت روانی هویت یابی دانشوو.
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مقدمه

انگیزه دینداری یک انگیزه روانی است که ریشره فطرری در سرشرت انسران دارد زیررا
انسان در اعماق وجود خود انگیزه ای را احسا

می کند که او را بره تحقیرق وتفکرر دربراره

آفریدگار خویش جهان هستی وعبادت و چاره جویی از او و پناه برردن بره او وا مری دارد و
ال انسران امنیرت و
هنگام مشکالت و گرفتا ریهرای زنردگی از او کمرک نمری خواهرد .اصرو ً
آرامش خود را در حمایت و سرپرستی خداوند از خود می یابد و اگر به رفتار انسان در همره
ادوار تاریخ و در جوامع گوناگون بشری توجه شود ای موضوع آشکارا درک خواهرد شرد.
مذهب به معنی رسم عادت و طریقه زنردگی اسرت و باتوجره بره نیازهرای اساسری انسران بره
داشت و درونی کردن یک فلسفه وجودی بزرگترری عامرل در آرامرش و بهداشرت روانری
است .رابطه ایمان و احسا

امنیت وبهداشت روانی را اکترر دانشرمندان ومعتقردی بره سرایر

مذاهب ایهی صراحتاً و یابه صورت ضمنی پذیرفته اند .بررسریها نشران داده انرد کره براالتری
درجه یکپارچگی و انسوام شخصیت در داشت یک نظام ارزشری قروی ومنسروم اسرت کره
موجب معنی بخشیدن به زندگی می شود هرچه شخص به ثبرات هویرت نزدیکترر مری شرود
اهداد او در جریان زندگی دگرگرون ومتعرایی ترر مری شروند .شرواهد نشران مری دهرد کره
اعتقدات مذهبی روی سالمتی روح و جسم اثر متبت داشته ودور بودن از ایمان و بیاعتقرادی
اثری منفی روی سالمت جسم وروان بر جای می گذارد(ویلیام وست)(.)1
پژوهشگران مختلفى در سراسر جهان درباره تأثیر مذهب محیطهاى مرذهبى و آداب و
رسوم دینى در سالمت روانى افراد بهداشت روانى جامعه و بهبودى بیمراران روانرى و مقراوم
کررردن افررراد در برابررر رخرردادهاى دردنرراک و ایورراد آرامررش پررژوهش کررردهانررد و برره
دستآوردهاى مهمى رسیدهاند .با وجود اختالد روشها محریطهرا و موضروعهراى مرورد
بررسى تقریباً همه ای پژوهشها تأیید مىکنند که در محیطهاى مذهبى و جامعرههرایى کره
ایمان مذهبى در آنها بیشرتر اسرت میرزان اخرتاللهراى روانرى و برهویرژه افسرردگى بره طرور
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محسوسى کمتر از میزان آنها در محیطها و جوامع غیر مذهبى است و افرراد مرذهبى بره طرور
کلى در مقایسه با دیگران سالمت روانى بیشترى دارند .در ادامه به برخى از ایر پرژوهشهرا
اشاره مىکنیم:
بناکار و همکاران( )1780در پژوهشی نشان دادند که نمونه های مورد پرژوهش نگررش
خود را نسبت به اثر بخشی نماز در حیطه های اعتقادی مذهبی و بهداشت روانی در حد باال
در حیطه های اجتماعی فرهنگی اخالقی در حد متوسط و حیطه های تحصیلی اقتصرادی و
جسمانی در حد پایی نسبت به سه حیطه اوییه اعالم داشته اند.
روحى عزیزى ( )1780در پژوهشى با عنوان تأثیر نماز بر سالمت جسمى ر روانى که بر
روى  42دانشووى دختر و پسر انوام داد دریافت که بیش از  %30نمازگزاران پس از انورام
ای فریضه ایهى به حایت آرامش مىرسند.
سیف ( )1780در پژوهشى که روى  180نفر انوام داد بره ایر نتیوره رسرید کره افرراد
پاىبند به عبادت همواره نصف افراد غیر پاىبند به عبادت به افسردگى دچار شدهاند.
ایبرزى و سامانى ( )1780در پرژوهش خرود نتیوره گرفتنرد کره بری نگررش مرذهبى و
افسردگى رابطه معنادارى وجود دارد و با افزایش میزان نگرش مرذهبى و انورام فریضرههراى
دینى میزان افسردگى در نوجوانان کاهش مىیابد.
صایحى ( ) 1733در یک بررسى توصیفى ر تحلیلرى کره برا هردد تعیری نقرش نمراز در
کاهش اختالل هاى روانى بر روى دانشوویان علوم پزشکى هرمزگان انوام داد به ای نتیوره
رسید که میزان افسردگى و نگرانى در افرادى که همواره نماز مرىخواننرد کمترر از افررادى
است که هرگز نماز را به جا نمىآورند.
موسروى و همکررارانش ( )1737در درمررانگراههرراى بیمارسررتان خورشرید انوررام دادنررد
دریافتند که شمار افراد بىنماز در میان مبتالیان به افسردگى بیشتر اسرت و درصرد بیشرترى از
مبتالیان هرگز نماز نمىخواندند.
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ابراهیمى و نصیرى ( )1732در پژوهشى با عنوان بررسرى رابطره میران عملکررد دیر و
افسردگى نشان دادند که نگرشهاى مذهبى و برپادارى نماز هر کدام بره گونرهاى در حفرظ
تعادل روانى و استمرار امیدوارى انسانها تأثیرگذارند.
نتایج پژوهش دیگرى بر روى  220بیمار در یکى از بیمارستانهراى ینردن نشران داد کره
 %33از آنان از باورهاى مذهبىشان به عنوان روش مقابله استفاده مىکنند (کینگ1333 1؛ بره
نقل از :هاریسون.)2001 2
کونیک ( )1338در یک پژوهش میدانى نقش مقابلههراى مرذهبى و میرزان اثرگرذارى
مسائل عبادى را در یک گروه  422نفرى از بیماران طبى بررسى کرد .در ای پرژوهش %42
افراد تصریح کردند که یک یا چند عامل مذهبى آنان را در مقابله با بیمارى یا بره طرور کلرى
در زندگى یارى رسانده است .همچنی  %37گفتند از مذهب و اعمال مذهبى به عنروان یرک
برنامه مقابلهاى بهره مىگیرند؛ زیرا نقش بسزایى در آرامش روانى آنان دارد.
ویلتز و کریدر ()1338که بر روى یک نمونه  1720نفرى پرژوهش انورام دادنرد ایر
نتیوه بهدست آمد که نگرشهاى مذهبى با سالمت روانرى رابطره مسرتقیم دارد؛ یعنرى هرچره
افراد مذهبىتر باشند و به ارزشهاى دینى تقیّد بیشترى داشته باشند سالمت روانرى بیشرترى
دارند و از نظر روانى نگرانى کمترى احسا

مىکنند.

سانتیا )1333( 7نشان داد که عبادت و نیایش به عنوان راههرای برقرراری ارتبراط برا خردا
توسط آزمودنیها دانسته شده و ای اعتقاد در بهداشت روانی آنان اثرات متبتی دارد.
مک کالد( )1332در مطایعه خود نشان داد کره پررداخت بره عبرادت از جملره عوامرل
تامی کننده سالمت روانی افراد می باشد.

1-King
2-Harrison
3-Suneetha
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کونیگ )1334( 1با پژوهش درباره نسبت مذهب با سالمت روانرى افرراد ثابرت کردکره
مذهب براى افراد در برابر عوامل زیانآور و تنشزاى محیطى یک سپر دفاعى ایواد مىکند.
وى با بررسى مت هاى مذهبى مسیحى و یهودى اظهرار مرىدارد حردیثهرا باورهرا و مراسرم
مذهبى سلسله گسرترده اى از پرى آمردهاى متبرت و اسرتحکامبخرش روانشرناختى در افرراد
بزرگسال ایواد مىکند.
کیت )1332( 2تأکید دارد که مرذهب مرىتوانرد جراىگزینرى برراى همره مؤیفرههراى
تأثیرگذار همچون عوامل اجتماعى سیاسى اقتصادى و خانوادگى شود .نیز مذهب مىتوانرد
در رضایت و تعادل و سالمت روانرى فررد نقرش اساسرى داشرته باشرد (بره نقرل از :بیرانزاده
.)1733
پویوما و پندیتون ) 1331( 7در مطایعه خود نشران دادنرد کره بهترری عامرل ترامی کننرده
سالمت روانی افراد پرداخت به عبادت می باشد .
گارتز و همکارانش ( )1331در زمینه سالمت روانى و باورهاى مرذهبى شرش مقایره را
بررسى کردند و دریافتند که در تمام ای بررسىها میان باورهراى مرذهبى و سرالمت روانرى
رابطه متبتى وجود دارد.
فرای )1330( 4نشان داد که پررداخت بره عبرادت موجرب تسرکی دردهرای جسرمانی و
تامی امنیت شخص و کاهش تر

از مرگ می گردد.

همچنی پژوهشهاى توربى و میدانى ثابت مىکند که هرچه ارزشهاى دینى و عبرادى
عمیقتر باشد و هرچه افراد بیشتر به انوام فریضرههراى دینرى بپردازنرد از سرالمت و آرامرش
روانى بیشترى برخوردارند .در ای زمینه دوناهو )1382( 2در پژوهشهاى خود به ایر نتیوره

1-Koeing
2-Keith
3-Poloma & Pendleton
4-Fry
5-Donahue

58

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

رسید که مذهب یکى از بهتری روش هاى درمانى است و با سالمت روانى افراد رابطه متبرت
دارد .ایشان دریافت افرادى که داراى مرذهب درونسرو هسرتند یعنرى مرذهب در ذات آنهرا
ریشه دارد و در رفتارهایشان نیز مذهبىتر هستند در مقایسه با افررادى کره مرذهب بررونسرو
دارند یعنى مذهب را وسیلهاى براى چیز دیگر مىدانند و یا از نظر مرذهبى سرطحى هسرتند
سالمت روانى بهترى دارند .همچنی زاکرم  1و همکرارانش ( )1384در پژوهشرى گرزارش
کردند در افراد سال مندى که نمره کمترى در شاخص مذهبى بودن داشرتند میرزان مررگ و
میر  %42بود؛ در حایى که ای میزان براى سالمندانى که نمره شاخص مذهبى باالیى داشرتند
 %13بود (به نقل از کونیگ .)1334
دیسمپالیر و همکاران 2طی پژوهشی عمرق باروهرای مرذهبی برجسرته را مرورد بررسری
قرار دادند .افراد پژوهش فقردان عویبری را در اثرر نراتوانی در داشرت یرک زنردگی مرذهبی
احسا

می کردند( 87/2درصد) به دنبال موقعیتهایی بودنرد ترا بتواننرد خودشران را مرذهبی

جلوه میدهند( 31/2درصد) زمانی که به فعاییتهای مذهبی اشتغال داشرتند معمروالً احسرا
متفاوت و متبتی از خود داشتند( 72/3درصد).
نقش اعمرال مرذهبی در فراینردبهبود وبازسرازی خرود توسرط بیمراران زیرادی توربره و
گزارش شده است در یک مطایعه جامعه شناختی در سوئیس دیده شد کره اعمرال مرذهبی و
معنوی در زندگی افرادی که از اختالالت غیر عاطفی سایکوتیک رنج مری برنرد برجسرته ترر
می باشند برای متال در مطایعه ای که در دپارتمران روانپزشرکی ژنرو صرورت گرفرت یرک
سوم بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در سایهای اول بیماری خود در یک جامعه مرذهبی فعاییرت
داشتند و  10درصد از کل نمونه در جنبشهای مذهبی کوچرک درگیرر بودنرد .در مطایعره برر
روی بیمران اسکیزوفرن همچنی دیده شد که یک سوم آنان درگیری نسبتاً براالیی در یرک

1-Zuckerman
2- Desimpelera et al
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جامعه مذهبی داشتند و بقیه آنان نقش مهمی برای معنویت در زندگی خود قایرل بودنرد هرر
روز اعمال معنوی را انوام می دادند(سیلویا ماهرو هاگلت.)1
کونینگ و همکاران 2مشغوییات ذهنی افراد را بررسی نمودنرد و نشران دادنرد کره افرراد
مذهبی از یحاظ جسمی وروانی سایم ترند وبه سبک های زندگی سایم تری هدایت میشوند
و نیاز کمی به خدمات سالمت جسمی وروانی دارند.
نتایج تحقیق سرگلزایی بهدانی وقربانی پیرامون رابطه بی فعاییتهرای مرذهبی و سرالمت
روانی در دانشوویان سبزوار نشان داد که دانشوویانی که وقت بیشرتری را صررد فعاییتهرای
معنوی و روحانی می کنند سطح اضطراب کمتر و همینطور افکار خودکشری کمترری نسربت
به دیگران دارند.
نتایج تحقیق نواراصل نشان دادکه نگرش مذهبی با اخرتالل در سرالمت عمرومی رابطره
منفی و با مفهوم از خویشت رابطه متبرت دارد؛ همینطرور بری آزمودنیهرای مرذکر ومؤنرث از
یحاظ نگرش مذهبی اختالد معنی داری وجود دارد وییک تفراوت نمرره هرای آزمودنیهرای
مذکر و مؤنث درمتغیرهای سالمت عمومی و مفهوم از خویش معنی دار نبود.
قمرانی و دیگران رابطه هویت وبهداشت روانی را در دانشوویان دانشرگاه شریراز مرورد
بررسی قرار دارند .نتایج تحقیق رابطه معنی داری را بی مؤیفه های هویرت و سرالمت روانری
نشان داد به ای صورت که خصوصیات روانی ر اجتماعی متفراوت افرراد ناشری از ایر اسرت
که افرراد کردام یرک از وضرعیت هرای هویرت (دیررر

زودر

سرردرگم و پیشررفته) را

توربه می کنند.
سانشز و کارتر 7رابطه بی هویت نژادی وجهت گیرری مرذهبی دانشروویان آفریقرایی ر
آمریکایی را بررسی کردند تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که نگرشهای هویرت نرژادی

1- Sylvia mohor & Hugulete
2- Koening
3- Sanchez & Carter
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پیش بینی های خوبی برای جهت گیری مذهبی مری باشرند .از یحراظ جنسریت نیرز رابطره بری
متغیرها معنی دار بود.
ریم مروان و میل  1هویت مذهبی و رفتار سیگار کشیدن را در میان دانشوویان دانشگاه
بیروت بررسی کردند.نتایج نشان داد که هویرت مرذهبی بره طرور معکرو

باسریگار کشریدن

دایمی درمیان نوجوانان پسر و دختر ارتباط دارد .ایگوی روابط بری هویرت مرذهبی ضرعیف
عوامل خطر زای دیگر و سیگار کشیدن نشان داد که مکانیسرمهای خطرر زا ممکر اسرت در
دو جنس متفاوت باشد .یافته ها نشان داد که عمل بره مرذهب در نوجوانران ممکر اسرت بره
بهبود سالمتی و کاهش بیماری در زنان ومردان کمک کند.
غباری بناب ودیگران رابطه بی جهت گیری مذهبی و سالمت روانری مرادران کودکران
استتنایی شهر بیرجند را بررسی کردند نتایج نشان داد کره بری مؤیفره هرای نشرانگان مرضری
واعتقادات مذهبی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
نو فی رابطه کارایی خانواده و دینداری برا بحرران هویرت دانرش آمروزان دخترر و پسرر
متوسطه شهر تهران را مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق وی بر نقرش خرانواده و مرذهب بره
عنوان عوامل مهم در شکل گیری شخصریت و هویرت نوجوانران تأکیرد مری کنرد .همینطرور
نتایج نشان داد که بی دینداری و بحران هویت رابطه معنی داری وجوددارد .به عبارتی هرچه
باورهای دینی و مذهبی فرد باالتر باشد بحرران هویرت فررد کمترر اسرت .نترایج تحقیرق وی
تفاوت معنی داری رابی دینداری دختران و پسران نشان داده است.
نتایج تحقیق میشابی 2نقل از نعمتی گوری فرانک پیرچ و رایت 7و (روزبهرانی نقرل از
کریموند) رابطه معنی داری رابی ارزشهای دینی و مذهبی با هویت یابی نشان داده اند.

1- Rema، Marwan & Mylene
2- Michabi
3- Frank، Pirch & Werite
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7

مورفی وهمکاران 4نشان داد که بی عمل به اعتقادات مذهبی و سالمت روانی افرادهمبستگی
مت بررت معنرری داری وجررود دارد .همینطررور نتررایج تحقیقررات (امیرردیان نقررل از ناصررری
کریموند)حوازی رابطه معنی داری را بی مذهب سالمت روانی و هویت یرابی برا عملکررد
تحصیلی نشان داده است.
سواالت پژوهش

 آیا بی ایتزام عملی به اعتقادات مذهبی و سرالمت روانری دانشروویان دخترر و پسرر
رابطه معنی داری وجود دارد؟
 آیا بی ایتزام عملی به اعتقادات مذهبی وهویت یابی دانشوویان دختر وپسرر رابطره
معنی داری وجود دارد؟
 آیا بی دانشوویان دختر وپسر از یحاظ متغیرهای ایتزام عملی به اعتقرادات مرذهبی
سالمت روانی وهویت یابی اختالد معنی داری وجود دارد؟
روش پژوهش

رشته های تحصیلی بره صرورت تصرادفی از میران رشرته هرای موجرود انتخراب شردند .و
اجرای پرسشنامه ها به صورت به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند؛ جهت جمرع آوری
اطالعات از پرسشنامه های ایف) ایتزام عملی به اعتقادات مذهبی محقق سراخته و مشرتمل برر
 42سوال ب) پرسشنامه سالمت روانری ( )ASCL/22و ج) پرسشرنامه حراالت هویرت بنیرون
وآدامز( )1387مشتمل بر  74سوال که  4مؤیفه هویت از قبیل هویت پیشرفته هویرت آشرفته
هویت زودهنگام و هویت به تعویق افتراده را مری سرنود .جامعره آمراری مرورد نظرر در ایر
1- Nealman & Persaud
2- Gartner
3- Bergin
4- Murphy et al
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پژوهش کلیه دانشروویان دخترر وپسرر دانشرگاه آزادواحرد اردبیرل مری باشرند .حورم نمونره
پژوهش  220دانشووی دختر وپسرر مری باشرد کره برا روش نمونره گیرری تصرادفی طبقرهای
انتخاب شدند.
یافتهها

ابتدا به درج یافته های توصیفی در قایب جردول و سرپس یافتره هرای مربروط بره فرضریه
پرداخته می شود.
یافتههای توصیفی

در جدول شماره  1میانگی و انحراد معیار متغیرهای دو گروه دانشوویان دخترر وپسرر
ارائه شده است.
گروهها

مؤنث

مذکر

شاخص ها
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

حجم
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

حجم
نمونه

اعتقادات عملی به نماز

171/17

33/61

111

191/13

31/04

101

سالمت روانی

36/16

17/74

111

36/33

16/01

101

هویت یابی

017/09

31/46

111

017/13

36/01

101

هویت پیشرفته

60/99

11/01

111

63/43

11/31

101

هویت آشفته

11/17

11/13

111

10/11

11/11

101

هویت زودهنگام

16/39

11/91

111

16/34

11/34

101

هویت به تعویق افتاده

17/09

13/13

111

11/71

13/14

101

یافته های مربوط به فرضیهها

فرضیه اول :بی ایتزام عملی به نماز وسالمت روانی دانشوویان دختر و پسر رابطه وجود
دارد.
به منظور بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .همانگونره
که در جدول  2مالحظه می شود ضریب همبستگی بی ایتزام عملی به نمراز وسرالمت روانری
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دانشروویان پسرر ( )p<0/01 0/72و دانشروویان دختررر ( )p <0/01 0/28مری باشرد کرره از
یحاظ آماری معنی دار می باشند .بنابرای فرضیه تحقیق تأیید می گردد .نتیوره بدسرت آمرده
حاکی از آن است که با افزایش و تقویت نماز ابتال به اختالالت و نابسامانیهای روانی از قبیرل
افسردگی اضطراب تر

فرار از مسووییت های فردی واجتماعی به طور محسوسی کاهش

می یابد .چنانکه نتایج نشان دادند افزایش نمره های افراد در مقیا
با کاهش نمره های آنها در مقیا
پایی در مقیا

اعتقرادات مرذهبی(نماز)

سالمت روانی همراه بوده است .توضیح اینکره نمرره هرای

 SCL-25بیانگر باال بودن سالمت روانی فرد می باشدو بایعکس.
جدول  :3نتایج ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه

متغیرهای مالک
گروهها
متغیر پیش بین
اعتقاد به
نماز

سالمت
روانی

هویت یابی

هویت
پیشرفته

هویت
آشفته

هویت
زودهنگام

هویت به
تعویق
افتاده

مذکر

1/61
p<1/11

1/31
p<1/11

1/60
p<1/11

-1/01
p<1/11

1/09
p<1/11

-1/17
p<1/11

مؤنث

1/19
p<1/11

1/30
p<1/11

1/61
p<1/11

-1/06
p<1/11

1/01
p<1/11

-1/13
N.S

فرضیه دوم :بی ایتزام عملی به نماز و هویت یابی دانشوویان دختر وپسرر رابطره وجرود
دارد.
همانگونه که در جدول  2مالحظه می شود ضریب همبستگی بی ایتزام عملری بره نمراز
وهویت یابی دانشوویان دختر ( )0/72و دانشوویان پسر( )0/74می باشد که از یحاظ آمراری
در سطح  p< %1رابطه معنی داری را نشان می دهد .معنی ای یافته ای است که هر چه دامنره
عمل به نماز و یا اعمال مذهبی افزیش یابرد فراینرد شرکل گیرری هویرت در جهرت متبرت و
سازنده بیشتر نمایان می گردد.
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همینطور یافتههای جدول  2نشان می دهد که همبستگی بی ایتزام عملی به نماز و خرده
مقیاسهای هویت یابی در دانشروویان دخترر از قبیرل مرذهب و هویرت پیشررفته (0/01 0/71
< )pمررذهب و هویررت آشررفته ()p< 0/02 -0/27؛ مررذهب و هویررت زودهنگررام (0/21
 )p<0/02از یحاظ آماری معنی دار می باشد.
همری طررور همبسررتگی برری ایتررزام عملرری بره نمرراز و خرررده مقیاسررهای هویررت یررابی در
دانشوویان پسرر عبارتنرد از :مرذهب و هویرت پیشررفته ()p< 0/01 0/72؛ مرذهب وهویرت
آشفته ()p< 0/02 -0/20؛ مذهب وهویت زودهنگام ( )p< 0/02 0/28که از یحاظ آماری
رابطه معنی داری رانشان می دهند امّا در مورد رابطۀ بی ایترزام عملری بره نمراز و هویرت بره
تعویق افتاده در هیچ یک از گروهها رابطه معنی داری مالحظه نشد.
فرضیه سوم :بی دانشوویان دختر وپسر از یحاظ متغیرهای ایتزام عملی به نماز سرالمت
روانی وهویت یابی اختالد معنی داری وجود دارد.
به منظور آزمون فرضیه فوق ازآزمون  tگروههای مستقل استفاده شده اسرت .همانگونره
که در جدول  4مشراهده مری شرود محاسربه آزمرون tجهرت مقایسره ایترزام عملری بره نمراز
دانشوویان دختر وپسر نشان داد که چون مقدار  tمحاسبه شده ( )2/21از مقدار بحرانی آن با
درجره آزادی ( )238بزرگترر اسررت فرر
بنابرای

صررفر رد شرده و فرضریه پژوهشرری تأییرد گررردد.

مالحظه شد که بی ایتزام عملی به نماز دانشوویان دختر و پسر اختالد معنری داری

وجود دارد.
از ط رد دیگر مقایسه میانگی هرای نمرره هرای دانشروویان دخترر و پسرر درمقیاسرهای
سالمت روانی و هویت یابی نشان داد کره تفراوت درگرروه از یحرظ متغیرهرای فروق از نظرر
آماری معنی دار نیست .بنابرای

نتیوه گرفته می شود که بری سرالمت روانری و همری طرور

هویت یابی دانشوویان دختر وپسر اختالد معنی داری وجود ندارد(جدول.)7
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جدول  :2نتایج  tتست گروههای مستقل برای مقایسه متغیرهای مورد نظر در گروهها.



بین التزام عملی به نماز ،هویت یابی وسالمت روانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختطر
و پسر رابطه وجود دارد.

همانگونه که در جدول  4-3مالحظه می شود ضرایب همبستگی بری ایترزام عملری بره
نماز وعملکرد تحصیلی دانشوویان پسر ()p<0/01 0/73؛ سالمت روانی و عملکردتحصیلی
()p<0/01 0/41؛ هویت یابی و عملکرد تحصیلی ( )p<0/01 0/73می باشد کره از یحراظ
آماری رابطه متبت و معنی داری را نشان می دهند .همی طور ضرایب همبسرتگی بری ایترزام
عملرری برره نمرراز وعملکردتحصرریلی دانشرروویان دختررر ()p<0/01 0/32؛ سررالمت روانرری
وعملکرد تحصیلی ()p<0/01 0/47؛ و هویت یابی و عملکررد تحصریلی ()p< 0/02 0/22
می باشد که از نظر آماری رابطه متبت ومعنی داری رانشان مری دهنرد .بنرابرای فرضریه کلری
تحقیق تأیید می گردد .مضمون ای یافته ای است که اعتقادات مذهبی وعمل بره آنهرا سربب
احسا

آرامش روحی در فرد شده و با تتبیت تمرکز در فرد درک بهتر و بیشتری از مطایرب

فراهم می کند و پیشرفت باالتری را برای فرد رقم می زند.
جدول  :4ضرایب همبستگی متغیرهای سه گانه با عملکردتحصیلی گروهها
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به منظور بررسی رابطه چندگانه متغیرها از رگرسیون چند متغیرری اسرتفاده شرده اسرت.
بدی منظور متغیرهای اعتقاد به نماز سالمت روانی وهویت یابی به عنوان متغیرهای پیش بی
وعملکرد تحصیلی به عنوان متغیر مرالک وارد معادیره رگرسریون شردند .ضرریب همبسرتگی
چندمتغیره نشان داد که متغیرهای پریش بری  78درصرد متغیرر مرالک را تبیری کررده اسرت.
مودور ضرریب همبسرتگی یرا ضرریب تبیری بیرانگر ایر اسرت کره واریرانس مشرترک بری
متغیرهای پیش بی ومتغیر مالک ( )0/43می باشد ( )R2=0/43و با توجه به اطالعات مربروط
برره تحلیررل رگرسرریون محاسرربه شررده بررا درجررات آزادی(177و )df=7ومقرردار ()F=43/07
مشخص شد که رگرسیون محاسبه شده معنرادار بروده و بری متغیرهرای پریش بری وعملکررد
تحصیلی دانشوویان پسر همبستگی چندگانۀ معنی داری وجود دارد.
جدول  :5خالصه تحلیل واریانس رگرسیون متغیرهای پیش بین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

اثر رگرسیون

247/21

7

82/03

باقیمانده

223/74

177

1/73

کل

437/82

173

-

نسبتF

43/07
p<0/01

از طرد دیگر در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام مالحظه شد که فقط متغیر ایترزام
عملی به نماز توانست در واریانس متغیر وابسته یعنی عملکررد تحصریلی تغییرر معنری داری را
ایواد نماید( .)p<0/01( )t=7/33بنابرای ایتزام عملی به نماز بهترری متغیرر پریش بری بررای
عملکرد تحصیلی از بی متغیرهای ذکر شده می باشد.
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جدول شماره ()3
ضرایب
متغیرها

تعدیل شده

تعدیل نشده

P

B

SE

بتا

t

همزمان

7/92

1/12

-

3/99

3/31

مذهب

2/94

3/334

3/71

1/99

3/31

سالمت روانی

3/41

3/331

3/33

3/393

N.S

هویت یابی

3/34

3/332

3/35

3/719

N.S

همینطور ضریب همبستگی چند متغیره در دانشوویان دختر نشان دهنرده ایر اسرت کره
متغیرهای پیش بی  32درصد متغیر مالک را تبیی کرده است و مورذور ضرریب همبسرتگی
یا ضریب تبیی بیانگر ای می باشد که واریرانس مشرترک بری متغیرهرای پریش بری و متغیرر
مالک  %22می باشد .اطالعات مربوط به تحلیل رگرسیون محاسربه شرده نشران مری دهرد برا
توجه به درجات آزادی(177و )df=7و مقردار ( )F=40/23و ( )p<0/01مقردار رگرسریون
محاسبه شده معنی دار بوده و بی متغیرهای ایتزام عملی به نماز سالمت روانی هویت یابی و
عملکرد تحصیلی دانشوویان دختر همبستگی چندگانه معنی داری وجود دارد.
جدول :7نتایج تحلیل واریانس رگرسیون متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

اثر رگرسیون

224/443

7

34/81

باقی مانده

220/38

177

1/84

کل

432/22

173

-

نسبت F

40/23
p<0/01

از طرد دیگر با استفاده از رگرسیون گام بره گرام شرخص شرد کره از میران متغیرهرای
موجود فقط متغیر مذهب توانست درواریانس عملکرد تحصریلی تغییرر معنری داری را ایوراد
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کند( .)p<0/01 t=8/71بنابرای

ایتزام عملی به نماز بهتری متغیر پریش بری بررای عملکررد

تحصیلی دانشوویان دختر درنظر گرفته شده است(جدول.)7
جدول شماره ()1
ضرایب

تعدیل شده

تعدیل نشده

P

متغیرها

B

SE

بتا

t

همزمان

8/27

1/14

-

3/22

0/01

اعتقادات عملی به نماز

7/83

0/002

0/77

8/71

0/01

سالمت روانی

7/03

0/003

0/023

0/72

0/322

هویت یابی

1/78

0/007

0/077

0/43

0/718

نتیجهگیری

پژوهش نشان مىدهد که وقتى دانشوویان با خداوند متعال ارتباط معنوى دارد و برا یراد
او در عبادت مأنو

است آرامش باالیى دارد و نگرانىها و تشویشهرا را بره وسریله ارتبراط

با خدا تعدیل مىکند و به سبب پیوند با آن اقیانو

بىکرانه رحمت و عظمت بره اطمینران و

آسایش مىرسد .پیوند با جران جانران و خرایق زمری و آسرمان و انریس وحشرتزدگران کره
سرچشمه هرگونه کمال اسرت زمینره سراز هرر خیرر و رحمرت و علرت تمرام شرادکامىهرا و
سعادتمندىها است .ای نتیوه بدان سبب است که انسان بهطور فطرى خواهان سعادت است
و اساساً وجود همی انگیزه فطرى در درون انسان است که سبب مىشرود او درصردد تکامرل
برآید .باید گفت دانشوویانی که گرایش به نماز دارند از اعتمراد بره نفرس و کنتررل درونری
باالیی و از هیوان خواهی کم تری برخوردارند.
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بی ایتزام عملی به نماز با سالمت روانی و هویت یرابی
دانشوویان دختر و پسر دانشرگاه آزاد واحرد اردبیرل پرداختره شرده اسرت .همانگونره کره در
بخش یافته ها مالحظه شد نتایج تحقیق رابطره معنری داری را میران ایترزام عملری بره نمراز برا
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سالمت روانی وهویت یابی هر دوگروه از دانشوویان نشران داده اسرت نترایج تحقیرق حاضرر
بایافتههای تحقیقات قبلی (بررای مترال سررگلزایی و دیگرران( )1782غبراری بنراب()1787؛
نواراصل()1784؛ برگی وهمکاران()1338؛ مورفی و همکاران ()2000؛ کونینرگ ()2000؛
سیلویاماهروهاگلت( )2004در زمینه ارتباط اعتقادات مذهبی وسالمت روانری وهمینطرور برا
یافتههای (ریم مروان ومیل ()2004؛ سانشز و کرارتر( )2002نوفری 1782؛ میشرابی 1381؛
نواراصل  )1784پیرامون رابطه اعتقادات مذهبی و هویت یابی همسو وهماهنگ می باشد.
مطایعات تاریخی گواه آن است که نماز نیرایش دعرا واعمرال مرذهبی بره عنروان یرک
واقعیت موجود در جهان هستی از بدوخلقت انسان مطررح بروده اسرت و مرردم بررای نیرل بره
کمال از آن استفاده می کردند .امروزه روانشناسان بره تحقیرق و توربره دریافتره انرد کره دعرا
ونماز وداشت ایمان محکم تشویش نگرانی ویأ

و تر

را برطرد می سازد .قرآن مویرد

در سورۀ رعد آیه  28می فرماید« :اال بذکرهللا تطمئن القلوب» ای آحاد بشر آگاه باشرید کره
با ذکر ویاد خدا دیهای شما آرامش می یابد واحسا

امنیت می کنید.

یونگ معتقد است انسان فطرتاً جویای سعادت خویش است واز فکر یرک آینرده شروم
یرزه بر اندامش می افتد وسخت دچار دیهره واضطراب مری گرردد .ایمران مرذهبی بره حکرم
اینکه به انسان اعتماد واطمینان می بخشد دیهره و نگرانی نسربت بره رفترار جهران را در برابرر
انسان زایل می سازد و به اوآرامش می دهد .در باورها واعتقادات خلل ناپذیر دینی انسان بره
گونه ای راهنمایی شده است که :شخص با ایمران هرگرز دسرتخوش عرواملی از قبیرل ترر
نگرانی اضطراب و افسردگی که بر اثر عوامل مختلف ایواد مری شروند نمری شرود و زمینره
بروز ای گونه پیامدها را از بی می برد.
از نتایج دیگر پژوهش حاضر تفاوت معنی دار ایتزام عملی به نماز در دانشروویان دخترر
و پسر بوده است کره بایافتره هرای تحقیرق (نواراصرل 1784؛نوفری  1782ابراهیمری 1737
سانشز و کارتر  )2002هماهنگ می باشد و گویای نمرات باالتر دانشوویان دختر نسربت بره

71

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

دانشوویان پسر در مقیا

ایتزام عملی به اعتقادات مذهبی می باشد .کشور ما دارای سرابقهی

که اعتقادی می باشد وانقالب عظیم مذهبی واعتقادی درآن ایتزام عملی بره اعتقراد مرذهبی
را رایج کرد .عالوه بر آن می توان علل مختلفی را در رابطه با افزایش ایترزام عملری در زنران
نسبت به مردان ذکر کرد .در پژوهشی که مصطفی اوزترک استاد دانشکده ایهیاات دانشرگاه
چوکورا وادر ترکیه باعنوان پرژوهش زنردگی دینری در ترکیره انورام داد نیرز بره ایر نتیوره
رسیدکه ایتزام عملی و پرای بنردی بره اعتقرادات دینری زنران بیشرتر از مرردان اسرت .اوانورام
نمازهای واجب و مستحب نافله وروزه داشت درمراه رمضران و روزهرای خراص را در زنران
بیشتر از مردان می داند .وی علت ای تفاوت راتما

بیشتر مردان با مسایل دنیوی و در نتیوه

ضعف حساسیتهای دینی مردان می داند .همچنی علّت دیگرر را ناشری از نروع زنردگی زنران
میداند به ای معنی که زنان وقت بیشتری در منزل سپری مری کننرد وبرا دنیرا تمرا

چنردانی

ندارند و وقت بیشتری را برای عبادت دارند .بعالوه زنان با توجه به نقشی که به عنروان مربری
در تربیت فرزند به عهده دارند جهت آمروزش اعتقرادی فرزنردان بایرد ایگروی عملری یرک
انسان مؤم باشند تا بتوانند فرزندانی با ایمان وشایسرته تربیرت کننرد عرالوه برر ایر

روحیره

یطیف و رقت قلب آنان از مواردی است که آنان را بیشتر به نزدیک شدن بره مبرده هسرتی از
طریق ادا ی فرایض دینی ترغیب مری کنرد در صرورتی کره مرردان نقشرهای دیگرری را ایفرا
میکنند و ارتباطشان بیشتر با دنیای مادی اسرت و دغدغره هرای آنران بیشرتر بررای اداره امرور
زندگی و مشکالت آن می باشد.
بی ایتزام عملی به نماز سالمت روانی و هویت یابی با عملکرد تحصیلی دانشوویان نیرز
رابطره متبررت معنرری داری درهرر دو گررروه مشرراهده شرد کرره بررا یافتره هررای امیرردیان 1784
حوازی  1787هی و موریسی  1338هماهنگ و همسو می باشد.
یک تبیی برای ای یافته می تواند ای باشد که باتوجه به نقش آرام بخشی مذهب و نیرز
نقررش تعیرری کننررده خررانواده درتکرروی شخصرریت و همرری طرور عملکرررد و کررارایی افررراد
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نوجوانانی و جوانان که به خانواده های معتقد دینی تعلق دارند به دییل جو حراکم برر فضرای
خانه ارتباط صمیمانه با وایدی

از آرامش نسربی الزم بررای مطایعره و فعاییتهرای مربروط بره

تحصیل برخوردار بوده و قدرت تمرکز بیشتری هم برای مطایعه در منرزل وهرم فراگیرری در
کال

در

دارند .از طرد دیگر اشتغال بره باورهرا واعمرال دینری در افرراد دارای هویرت

مذهبی احسا

تعلق کمتری نسبت به مسایل مادی در آنها ایواد می کند تر

و اضرطراب

کمتری را برای دستیبای به آنها توربه می کنند و بنابرای برا ایوراد جروی مسراعد ومطلروب
سرشار از احسا

آرامش و پیوستگی برای خود درانوام فعاییتها و وظایف آگاهی و تسرلط

بیشتری کسب کرده و قادر خواهند بود تا عملکرد شغلی و تحصیلی خود را به سرطح بهینره و
مطلوب برسانند.
پیشنهادات

 اطالع رسانی در جهت منطبق شدن تربیت دینی خانواده و جامعه.
 برگزاری جلسات آم وزش برای خرانواده هرا مبنری برر اینکره از دوران کرودکی بره
کودک طوری آموزش مذهبی بدهند کره کرودک تصرورات دقیرق و صرحیحی از
خداوند داشته باشد؛
 در تربیت دینی جوانان سعی گردد جاذبه های دینی را تقویت کررده ودیر
اوهام خرافه وتر

بردون

به آنها معرفی گردد که رسیدن به ای مهم از طریرق برگرزاری

دوره های آموزشی امکان پذیر است.
 برگزاری جلسرات آموزشری متروایی خرداباوری دیر براوری و بهزیسرتی روانری
اجتماعی و فیزیکی از طریق دعوت از صاحبنظرانی کره بتواننرد برا بیرانی رسرا واثرر
بخش تحویی عمیق و عظیم در نگرش نوجوان و جوان ایواد نمایند.
 تبیی فلسفه نماز به دانشوویان در جهت درونی کردن آن.
 تغییر در ساختار و روشها و استفاده از روشهای جدید آموزش نماز به دانشوویان
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 تقویت و بهسازی زیر ساختهای ارتباطی برای تبلیغ و آمروزش تعراییم و باورهرای
دینی به ویژه نماز در سطح دانشگاهها.
 آموزش اصول و ارزشهای مشترک بی انسانیت و ادیان مختلف به منظور پررورش
دانشووی جهانی نمازگزار.
 ارزیابی ساالنه میزان نمرازگزاری در دانشرگاهها و برگرزاری همرایش کنفررانس و
سمینارهای نماز.
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بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی با سالمت روانی دانشجویان
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
یاسر عبازاده
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد گرمی
بهرام فاتح
مدر

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد گرمی

1

سیاوش پورطهماسبی
مدر

دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد گرمی

چکیده
ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشوویی خود به نوعی سرآغاز رویرارویی برا موموعره ای
موهوالت تحوالت و تغییرات می باشد که بیشرک پیامردهایی از قبیرل احسرا

ترر

نراامنی بره

آینده اختالالت انطباقی رفتاری و اخالقی در پی خواهد داشت .از آنوا که نمراز دعرا نیرایش در
فرهنگ اسالم ذکر محسوب می شوند و برابر آیات و روایات اذکرار بره عنروان یرک سرپر حمرایتی
انسان را در برابر مسایل و بالیا حفظ می نماید .یذا پژوهش حاضر با هدد بررسى رابطه بی عمل به
باورهای دینی با سالمت روانی در دانشوویان دانشگاه پیام نور بیله سوار می باشد .نمونه آماری ایر
تحقیق شامل  100نفر از دانشوویان دانشگاه پیام نور اردبیل در سال تحصیلی  1788-83می باشد.
روش تحقیق :ای پژوهش توصیفی همبستگی بوده است .در ای تحقیق عمل به باورهای دینی
به عنوان متغیر مستقل (متغیر پیش بینی) و سالمت روانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .بررای
جمع آوری داده از پرسشنامه سالمت عمرومی و پرسشرنامه معبرد اسرتفاده شرده اسرت .بررای تحلیرل
دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  Tمستقل به کار رفت  .نتایج مویفه نشران داد و مقردار
 - 1تلف  03124714823 :؛ ایمیلeducation2009sa@yahoo.com :
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همبستگی  0/2و ارزش  Pبرابر  0/000می باشد از ای رو فرضیه صفر ردمی شرود و فرضریه تحقیرق
مورد تایید قرار می گیرد و بنابرای متغیر عمل به باورهای دینری برا سرالمت روان دانشروویان رابطره
متبت و معناداری وجود دارد و همی  Tمربوط به محل باورهای دینی و سرالمت روان برا توجره بره
درجره آزادی  38و کروچکتر از تعررداد  Tدر سرطح  0/02مری باشررد .بنرابرای میرانگی دو گررروه از
دانشوویان دختر و پسر از نظر عمل به باورهای دینی و سالمت روان در دانشوویان دانشگاه پیام نور
اردبیل تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژهگان کلیدی :باورهای دینی سالمت روان دانشوویان دانشگاه پیام نور.
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مقدمه

دانشوویان به آرامش و سالمت روانی نیاز دارند زیرا در سایه آرامرش و سرالمت روان
می توانند به رشد و پیشرفت تحصریلی اهرداد عرایی و سروایای اخالقری برسرند .از سرویی
دیگر سالمت روانی در گرو جلوگیری از علل و عوامل شرایط تنش زا در بری دانشروویان
نهفته است .به یقی می توان گفت سالمت روانی و عراطفی مهرم ترری نیراز روزافرزون همره
دانشرروویان اسررت .زیرررا غایررب دانشرروویان در دنیررای امررروز از نرراامنی روانرری اضررطراب و
افسردگی رنج می برند و اگر آنها در پی درمان واقعی خویش است باید خودفریبی نکررده و
در پی راه حلهرای بیهروده نباشرد .چررا کره احتمرال مری رود دیمشرغویی بره مطایعره درو
دانشگاهی دانشوو را از پرداخت به درون و باط و خدای خود دور ساخته و بره مررور زمران
دچار خستگی و افسردگی گردد که یکی از آنها انوام ندادن فرایض معنروی و اقامره نکرردن
نماز می باشد.
در میان آموزههاى دینى عبادت و ذکر خدا از جایگراه ویرژهاى برخروردار اسرت و در
ایواد بهداشت روانى و سالمت روانى افراد نقرش اساسرى دارد؛ چنرانکره بعضرى از بزرگران
فرمودهاند :تا زمانى که سالمت و بهنوارى اعتقادى حاصل نشود سالمت روانى هرم حاصرل
نمىگردد(مطهری  .)1782از نظر روانشناسران بیشرتر بیمرارىهراى روانرى کره از فشرارهاى
روانى و ناکامىهاى زنردگى برمرىخیرزد در میران افرراد غیرمرذهبى دیرده مرىشرود .کرارل
یونگ1مىگوید :در طول سالها درمان بیمارىهراى روانرى حترى یرک بیمرار را ندیردم کره
مشکل اساسىاش نیاز به گرایش دینى در زندگى نباشد .به جرئت مىتوان گفت همه بیماران
روانى به ای دییل بیمار شدهاند که از درونمایههاى دینى در زنردگى برىبهرره بودنرد و تنهرا
وقتى به طور کامل درمان شدند که بره دیر و دیردگاههراى دینرى بازگشرتند (پنراهی 1784
ص .)123افراد مذهبى به هر نسبت که ایمان محکمى داشته باشرند از بیمرارى روانرى دورترر

1-Carl Jung
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هستند .از ای رو یکى از پىآمدهاى زندگى در عصرر حاضرر کره برآمرده از ضرعف ایمران
مذهبى است افزایش بیمارىهاى روانى و عصبى است.
شاید کسی دقیقاً از چگونگی ارتباط معنویت با سالمت روانی آگاه نباشد اما عقیده برر
ای است که بردن و ذهر برا یکردیگر ارتبراط دارنرد .برخری تحقیقرات نشران مری دهرد کره
فاکتورهایی مانند باورهای متبت آرامش و توانمندی کره از اعتقرادات مرذهبی دعرا بدسرت
می آیند اثر شفابخش دارند و باعث بهبود میشوند (مطهری .)1732
ارتقاا سالمت روان ممک است بیماری را درمران نکنرد امرا حرس بهترری را در بیمرار
ایواد کرده در رویارویی یا بیماری و حتی مرگ به او کمک کند .معنویرت ایمران حضرور
در مکان های مذهبی عملکرد سیستم ایمنی را به طریقی که قابل سنوش باشد ماننرد افرزایش
گلبویهای سفید خون بهبود مری بخشرد .در مرورد سرالمت زمرانی کره بردن احسرا

امنیرت

میکند و در آرامش قرار دارد سیستم عصبی قادر است آرامش خود را حفظ نموده و طبیعی
باشد .معنویت مرحله ای است که در آن معنا امید آسایش و آرامش درون را در مرییرابیم.
بسیاری از افراد از طریق اعتقادات مذهبی به آن دست می یابند .معنویت فعاییتهای مرذهبی و
عمل به دستورات اسالم می تواند سرالمتی روحری و جسرمی را بررای مرا بره ارمغران بیراورد
(جوادی آملی .)1783
اعتقادات مذهبی در پیشگیری اخرتالالت روحری و روانری نقرش مهمری دارد .بنیرامی
راش روانشناسی مشهور می نویسد« :مذهب آنقدر برای پرورش سرالمت روح اهمیرت دارد
که هوای برای تنفس» .مذهب به انسان کمک می کند تا معنای حوادث زنردگی مخصوصراً
حوادث دردناک و اضطراب انگیز را بفهمد (خسروی .)1783
دی به مومنان و معتقدان خود می آموزد که چگونه با موموعه ی عظیم جهان که پیش
از فرد شکل گرفته و قوانی خود را بر او تحمیل کند سازگاری می یابد (احمدی .)1734
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از نظر روانشناسان آرامش روانی و احسا

رضایت از زندگی از ویژگری هرای اساسری

در افراد سایم و بهنوار است .بررسی حاالت و روحیات فرد برا ایمران نیرز حراکی از آرامرش
خاطر و صفای درونی شان است (جیمز ترجمه ی قاثنی  .)1732و درون فرد موم روش از
نور حقیقت و سرشار از یذت معنوی است (مطهری  .)1732آیات قررآن کرریم نیرز برر ایر
نکته تاکید می گذارد .بعنوان متال در سوره رعد آیه  78قرآن کریم آمده اسرت کره «الـذ ن
آمنو تطمئن القلوبهم بذكر اهلل اال بذكر اهلل تطمئن القلوب» آنها به خدا ایمان آورده و دیهایشران
به یاد خدا آرام می گیرد آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامش بخش دیهاست.
اهداف پژوهش

اهداف کلی :در ای پژوهش رابطه بی عمل به باورهای دینی برا سرالمت روانری دانشروویان
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل مورد بررسری قررار گرفتره اسرت و همچنری شناسرایی تفراوت
دانشوویان دختر و پسر در میزان عمل به باورهای مذهبی و سالمت روان مد نظر بوده است.
اهداف جزئی پژوهش

 -1شناسایی تفاوت دانشوویان دختر و پسر در میزان عمل به باورهای مذهبی.
 -2شناسایی تفاوت دانشوویان دختر و پسر در میزان سالمت روان.
روش تحقیق

طرح تحقیق پژوهش حاضر همبستگی می باشد و همچنری از روش علری – مقایسره ای
برای مقایسه میانگی نمرات گروهها در متغیرهای مورد پژوهش نیز استفاده شده است.
جامعه آماری

در پژوهش حاضر جامعه آمراری مرورد مطایعره را کلیره دانشروویان دانشرگاه پیرام نرور
اردبیل در نیمسال اول سایتحصیلی  88-83تشکیل داده بودند که در محدوده سنی  18ایی 70
قرار داشتند.
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نمونه و روش نمونه گیری

نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  100نفر از دانشوویان دختر و پسر دانشگاه پیرام نرور
اردبیل می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزارهای جمع آوری اطالعات
 -1مقیاس عمل به باورهای دینی

ای مقیا

توسط نیلسون ( )1332برای روش تحلیل عوامل سراخته شرده اسرت .کره 22

سوال دارد .مواد آزمون در چهار حوزه رفتار مرذهبی شخصری رفترار مرذهبی جمعری رفترار
عمل و دینی می سنود .ضریب آیفای کرونبا مقیرا

رفترار مرذهبی و ایمران %30گرزارش

شده است .ضریب آیفای رفتار مذهبی شخصی  %88رفتار مراسرم دینری  %88رفترار عملری
 %83و ایمان  %32گزارش شده برای محاسبه ضرایب اعتبار مقیا
ای مقیا

با مقیا

عمرل بره باورهرای دینری

های دیسوزی (ترحم) و دیبستگی همبستگی دارد .ای مقیا

دیسوزی همبستگی متبت و با مقیا

برا مقیرا

دیبستگی رابطه منفی دارد.

 -3پرسشنامه سالمت روانی

ای پرسشنامه  28ماده دارد کره توسرط گلروبرم و میلرر ( )1333برا روش تحلیرل عراملی
ساخته شده است و دارای چهار مقیا

می باشرد .کره اخرتالل افسرردگی اضرطراب عالئرم

جسمانی و اختالل در کنترل اجتمراعی را مری سرنود .نترایج فراتحصریل  47پرژوهش توسرط
ویلیا مزماری و گلوبرک  1388انوام شد .میانگی حساسریت  0/84و متوسرط ویژگری 0/82
بدست آمده همچنی نتایج بررسی مقدماتی در گیالن توسط یعقروبی نصرر و شراه محمردی
( )1734نشان می دهد که حساسریت ایر آزمرون در بهترری نمرره بررش  27برابرر  % 87/2و
ویژگی های آن برابر  %82می باشد .ضرریب پایرایی و براز آزمرایی آیفرای کرونبرا در ایر
مطایعه  %88بدست آمد.
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شیوههای جمعآوری اطالعات

شیوه جمع آوری اطالعات به صورت گروهی و در محل تحصریل دانشروویان صرورت
گرفته و بعد از مشخص شدن نمونه مورد نیاز به کالسهای در

مراجعه کرردیم و ابزارهرای

جمررع آوری اطالعررات را در اختیررار دانشرروویان قرررار دادیررم .بعررد از تکمیررل پرسشررنامه هررا
دادههای خام وارد کامپیوتر شرده و برا نررم افرزار آمراری  spssمرورد توزیره و تحلیرل قررار
گرفتند.
تجزیه و تحلیل اطالعات

ای فصل شامل دو قسمت است:
 ویژگی فردی دانشوویان
 تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه های تحقیق با اسرتفاده از روشهرای مناسرب آمرار
استنباطی
توصیف ویژگیهای فردی دانشجویان

متغیرهای مربوط به مشخصات فردی عبارتند از :جنسیت و توصیف متغییرها .با توجه بره
یافتههای تحقیق توصیف هر یک از متغیرهای مربوط به مشخصرات فرردی بره شررح جردول
( )1-4میباشد.
جنسیت

جنسیت آزمودنیهای دانشوو در جدول و شکل  1-4نشران داده کره برا توجره بره آن
میررانگی جنسرریت اعضررای دانشرروویان مرررد  43نفررر ( 43درصررد) و زن  27نفررر ( 27درصررد)
میباشند .که جمعاً  100نفر می باشند.
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جدول ( : ) 1-4توصیف جنسیت دانشجویان

جنسیت

تعداد

درصد

مرد

43

%43

زن

27

%27

کل

100

%100

توصیف متغییرهای تحقیق

شاخص های آمار توصیفی گویای آن است کره میرانگی و انحرراد معیرار «عمرل بره
باورهای دینی» به ترتیب  31/77و  17/71به دست آمده و میانگی و انحراد معیرار «سرالمت
روان» به ترتیب  87/80و  17/72محاسبه شده است.
جدول(  : )3-4شاخص های آمار توصیفی متغییر های تحقیق

متغییرهای تحقیق

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

عمل به باورهای دینی

31/77

17/71

22

124

سالمت روان

87/80

17/72

28

122

آزمون فرضیهها

فرضیههای ای تحقیق شامل 2فرضیه میباشد که بررای ایر دو فرضریه از آزمرون هرای
آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  tمستقل استفاده شده است .فرضیههای مربوط بره
ای مبحث و آزمون آنها به شرح زیر میباشند.
فرضرریه  : 1رابطرره متبررت و معنرراداری برری عمررل برره باورهررای دینرری و سررالمت روان در
دانشوویان وجود دارد.
دادههای آماری حاصل از آزمون همبستگی فرضیه آماری در جدول شرماره  7-4نشران
داده شده است.
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جدول(  : )2-4ماتریس همبستگی میان مولفه های تحقیق

مؤلفه ها

اضطراب

عالئم

اختالل در

سالمت

اختالل

جسمانی

کنترل

روان

افسردگی

* 0/428

* 0/434

عمل به باورهای دینی

*0/202

*0/428

* 0/428

* 0/217

رفتار مذهبی شخصی

* 0/212

* 0/323

* 0/423

* 0/441

رفتار مذهبی جمعی

* 0/414

* 0/334

* 0/738

* 0/777

* 0/477

رفتار عملی

* 0/478

* 0/377

* 0/782

* 0/477

* 0/781

رفتار دینی

* 0/473

* 0/787

* 0/424

* 0/728

* 0/432

(* ) p< 3/35
همانگونه که در جدول  7-4مشاهده میشود در بررسی رابطره بری عمرل بره باورهرای
دینی(رفتار مذهبی شخصی رفتار مذهبی جمعی رفتار عملی و رفتار دینری) و سرالمت روان
(اختالل افسردگی اضطراب عالئم جسمانی اختالل در کنترل) در دانشوویان دانشگاه پیرام
نور بیله سوار مقدار همبستگی کل  0/202و ارزش  Pبرابر  0/000میباشد .از ای رو فرضیه
صفر رد میشود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد.
بنابرای بی عمل به باورهای دینی و سالمت روان دانشوویان دانشگاه پیرام نرور اردبیرل
رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه  : 2بی دو گروه از دانشوویان دخترر و پسرر از نظرر عمرل بره باورهرای دینری و
سالمت روان تفاوت وجود دارد.
دادههای آماری حاصل از آزمون  Tمسرتقل فرضریه آمراری در جرداول شرماره  7 -4و
 3-4نشان داده شده است.
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جدول ( :)5-4آزمون تفاوت معناداری متغیرهای تحقیق بین دانشجویان پسر و دختر

متغیرهای
تحقیق
عمل به

دانشجویان پسر

میانگین

باورهای

انحراف
معیار

دانشجویان دختر

میانگین

مقدار

سطح

آماره t

معناداری
آمارهt

انحراف
معیار

دینی

32/23

13/72

30/21

17/42

0/32

0/437

سالمت روان

83/13

17/88

84/78

17/22

1/77

0/133

با توجه به جدول ( ) 3-4یافته ی تحقیق بازگوکننده آن است که تفراوت معنراداری در
دو متغییر «عمل به باور های دینی» و «سالمت روان» میان گروههای اجتمراعی جنسری وجرود
ندارد .آماره آزمون  Tدرخصوص دو متغییر فوق به ترتیب  0/32و  1/77محاسبه شده که بره
ترتیب از سطح معناداری  0/437و  0/133برخوردار میباشند و از آنوا کره سرطح معنراداری
دو متغییر در میان دانشوویان پسر و دختر بیشتر از  0/0 2محاسربه شرده فرر

صرفر مرورد

تائید قرار میگیرد .بنابرای آزمودنیهای پسر و دختر امتیاز یکسران در «عمرل بره براور هرای
دینی» و «سالمت روان» به دست آوردهانرد و از نظرر آمراری تفراوت معنراداری در دو متغییرر
مذکور بی پسران و دختران مشاهده نمیشود.
بنابرای

بی میانگی دو گروه از دانشوویان دختر و پسر از نظر عمل به باورهای دینری

و سالمت روان در دانشگاه پیام نور شهرستان اردبیل تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

در بینش ایهى و از منظر قرآن یراد خداونرد از آن رو کره ترأمی کننرده سرعادت انسران
است به اطمینان و آرامش دل مىانوامد .عکس ای معنا نیز درباره ترک ذکرر ایهرى صرادق
است .از آن رو که ترک یراد خداونرد زمینره سراز شرقاوت و بریرده شردن از اصرل خرویش
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مىشود و به از دست دادن سعادت مىانوامد تشویش خاطر ناراحتى و اضطراب فررد را در
پى مىآورد(مصباح یزدی  .)1782قرآن کریم در بیش از  120آیره در سروره هرای مختلرف
درباره نماز آداب فضایل و اثرات آن نکات گوناگونی را متذکر شده کره منورر بره اثررات
متبت و فراوانی در نمازگزار می شود.
به طور کلی تحقیقات متعدد روان شناسان نشان مری دهرد کره حایرت روانری انسران برا
آشکار کردن مشکالت در حضور یک دوست صمیمی یا درمان گرر رو بره بهبرود مری رود.
پزشک فرانسوی ایکسیس کارل ثابت کرد نمراز موجرب سرالمت و نشراط روانری و معنروی
مشخصی در خانواده ها می شود و همی حایت است که احتماالً منور به شفای سرریع برخری
از بیماران در زیارتگاه ها و معابد می شود .سیرل بوت نظریه ویلیام جیمز را درباره تأثیر نمراز
مورد تأکید قرار داده و گفته است( :ما به واسطه نمراز وارد انبرار بزرگری از نشراط عقالنری و
سالمت روانی می شویم که در شرایط عادی یارای وصول به آن نیست)(افروز .)1784
و منْ أَعارَض عنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَـهح معِیشَـةً ضَـنْکاً(طره« )124 :و هرر کرس از یراد مر دل
بگرداند در حقیقت زندگى دشروارى خواهرد داشرت».کسرى کره اهمیرت ذکرر خداونرد را
بشناسد به خوبى درمىیابد که روىگردانى از یاد خداوند خسارت بزرگى اسرت .اگرر ایر
حقیقت را درک کنیم که حیات دل انسان به ذکر خدا اسرت درمرىیرابیم کسرى کره از یراد
خداوند روى گرداند از حیات قلب محروم مىماند .افسردگى دل و آتش حرمران از حیرات
معنوى دل هر یحظه او را مىآزارد و حسرتى جانکاه بر دیش مىنشاند.
امام سواد

در دعاى ابروحمزه ثمرایى مرىفرمایرد:مـوالى بِـذكرِ عـاَ قَلْبـى و

بِمحناجاتِک برَّداتح أَلَم الخَواف عنى«اى موالى م
درد تر

با یاد تو دیم زنرده اسرت و برا مناجرات ترو

(فراق) را از خود فرو مىنشانم».

رسول خدا

نیز فرموده است :قول اللَّه عزوجل اِذَا كَانَ الغَالبح علَى العبـدِ اَالشـتغالَ

بِى جعلْتح بحغْیتَهح و لَذَّتهح فى ذِكْرى فَاِذَا جعلْتح و لَذَّتَهح فِى ذِكْرِى عشَقَنى و عشَقتُه فَاذا عشَقَنى و

/

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

87

عشَقتُهح رفَعاتح الْحِجاب فِیما بیانِى و بیانَهح «خداوند فرمود :زمانى که دلمشغویى و توجه بنرده بره
م باشد یذتش را در یاد و ذکرم قررار مرىدهرم (و محبرتم را در دل او مرىافکرنم) و وقترى
یذتش در یاد م شد عاشقم مىشود و م نیز عاشق او مىگرردم و در آن هنگرام کره عشرق
دوسویه حاصل شد حواب میان خود و او را برمىدارم»(محمدی ری شهری .)1772
غزایی یکى از دانشمندان اسالمى مىگوید« :با ذکر همه تر ها از میران برمرىخیرزد و
همه ناراحتىها از آدمى سترده مىشود .آنگاه که فرد به یاد خدا مىافتد قلربش برا طمأنینره
آباد مىشود و از خشنودى ایهى سرشار مىگردد؛ قلبى کره پریشترر از ترر

و یرأ

آکنرده

بود .یطف و توجه پروردگار قلب ذاکر را زیر سایه خود قرار مىدهد و انسان بره ایر یقری
مىرسد که رهیدن از ناراحتىهراى درونرى آسران و همروار اسرت و مرىتروان وسوسرههراى
شیطانى را در هم کوبید و گمانهاى باطل را از خرود دور سراخت .چنری فرردى همرواره برا
خداست و از هیچ امرى بیم ندارد و به هیچ عارضهاى روانى دچار نمىگردد .ای حایرت بره
خاطر ثباتى که خداوند در دل او ایواد مىکند به هم مىرسد»(غزایی .)1730
پیامبر گرامى اسالم

در روایتى مىفرماید« :ذكر اللَّه شفاء القلـوب؛ یراد خردا شرفاى

دلهاست»(محمدی ری شهری .)1772
پژوهش نشان مىدهد که وقتى دانشوویان با خداوند متعال ارتباط معنوى دارد و برا یراد
او در عبادت مأنو

است آرامش باالیى دارد و نگرانىها و تشویشهرا را بره وسریله ارتبراط

با خدا تعدیل مىکند و به سبب پیوند با آن اقیانو

بىکرانه رحمت و عظمت بره اطمینران و

آسایش مىرسد .پیوند با جران جانران و خرایق زمری و آسرمان و انریس وحشرتزدگران کره
سرچشمه هرگونه کمال اسرت زمینره سراز هرر خیرر و رحمرت و علرت تمرام شرادکامىهرا و
سعادتمندىها است .ای نتیوه بدان سبب است که انسان بهطور فطرى خواهان سعادت است
و اساساً وجود همی انگیزه فطرى در درون انسان است که سبب مىشرود او درصردد تکامرل
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برآید .باید گفت دانشوویانی که گرایش به نماز دارند از اعتمراد بره نفرس و کنتررل درونری
باالیی و از هیوان خواهی کم تری برخوردارند.
فرضیه اول مطایه پیش بینی می کرد که بی عمل بره باورهرای دینری برا سرالمت روانری
دانشوویان رابطه متبت وجود دارد .نتایج بدست آمده نشان می دهد کره بری متغیرر عمرل بره
باورهای دینی با سالمت روانی رابطه متبت و معنی دار وجود دارد .نتایج بدست آمرده نترایج
مطایعررات حسرری اکبررر ( )1733خرراتونی ( )1737رمضررانی ( )1780موسرروی و همکرراران
( )1780جیمز و مانویل می ( )1337ییدنتال و همکاران ( )1730اشتارث ( )1731جلیلونرد
( )1738مررایتی ( )1332فرانسرریس و پیرسررون ( )1337خررداپناهی و خرروانی زاده یررزدی
( )1733راسررمو

و چررارم ( )1332کونیررک و همکرراران ( )1338یرروی و وانرردریول

( )1383دونرراهی و بنسررون ( )1332کلرردبورت ( )1337کونیررک ( )2001مایررت برری ودای
( )2004یوی و آندره پول ( )1331فرانسیس و همکاران ( )1332مروش و هنرداول ()1333
سرگلزاری بهردانی بیکرر و گورسراچ ( )1382کونیرک صروربرگ و کررال ( )1388یرو و
هاندال ( )1332رابینز و فرانسیس( )1337و فرانسیس و استابز ( )1383و یراسرینگ و تپرمران
( )1334آیوارادو تمبلر برسل و تومان ( )1332بهرامری ( )1733پرارک کروه و هررب
( )1330اسالمی ( )1737بیت آرگیل ( )1333گورسپاح ( )1388ویرف ( )1333براکر و
گورساچ ( )1382و باستون و همکاران ( )1337هم خوانی دارد .در تبیی ای یافته ها میتوان
گفت که افراد دارای مذهب درونی سعی دارند رویدادها را بره شرکل متبرت ترر و بره شرکل
آزمایشهای ایهی در نظر گیرند و در نتیوره آنهرا را فرصرتی بررای رشرد و پیشررفت بره شرمار
آورید .ای افراد به دییل قابلیتهایی که دارند سعی می کننرد ترا از ایگوهرای شخصریتی مشرابه
چون سرسختی روان شناختی برای مبارزه با بحران هرای زنردگی اسرتفاده کننرد .برا توجره بره
صفات مطرح شده در خصوص افراد دارای مذهب درونی ایر افرراد توانرایی بهترری بررای
مقابله با فشار روانی و رویدادهای زندگی دارند .به عالوه پژوهش ها نشان داده اند که افراد
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دارای مذهب درون زاد موقعیت آزمایش را به صورت مذهبی توصیف مری کننرد .در حرایی
که افراد غیر مذهبی چنی موقعیتی را به شکل غیر مرذهبی توصریف مری نماینرد .در مکرانیزم
موجود در رفتارهای مذهبی آرام سازی و تخلیه ی هیوانی نیز از عوامرل اصرلی تراثیر گرذار
بر بهداشت روانی می باشد ( دوناهی و بنسون  .)1332در موموع احتماالً تاثیر متبت مذهب
بر سالمت روانی به دالیل زیر است:
مذهب به مرگ و زندگی انسان معنا میشود -2 .مذهب موجب امیردواری مری شرود و
خوشبینی افراد را افرزایش مری دهرد -7 .مرذهب بره افرراد مرذهبی نروعی احسرا

کنتررل و

کارآمدی می بخشد که ریشه خردایی دارد و مری توانرد کراهش یرافتگی کنتررل شخصری را
جبران کند -4 .مذهب نوعی سبک زندگی سایم تر برای افراد توویز می کند که بر سرالمتی
و بهداشت روانی تاثیر متبت دارد .مذهب موموعه ای از هنوارهای اجتماعی متبت است کره
اط اعت از آن موجب تایید پشرتیبانی و پرذیرش از سروی دیگرران مری شرود .مرذهب نروعی
احسا

فراطبیعی به شخص می دهد که بدون تردید تاثیر روان شناختی دارد .همچنی نترایج

ضررریب همبسررتگی چنررد متغیررری برره روش ورود نشرران داد کرره عمررل برره باورهررای دینرری در
دانشوویان قوی تری متغیرها برای پیش بینی اختالل روانی بوده است.
بی عمل به باورهای دینی با سالمت روانی رابطه متبت وجود دارد.
یکی از فرضیهها عبارت بود از اینکه بری دو گرروه از دانشروویان دخترر و پسرر از نظرر
عمل به باورهای دینی و سالمت روانی تفاوت وجود دارد.
نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معنی داری بی میانگی نمرات گروهها در متغیرر
ذ کر شده وجود ندارد .در تبیی نتیوه بدست آمرده مری تروان گفرت کره آزمودنیهرای مرورد
مطایعه در ای تحقیق عموماً در محدوده ی سنی  20ایی  28سایه قرار داشتند و همی با توجره
به پراکندگی پایی جامعه آمراری مرورد مطایعره بره علرت محردود برودن مطایعره حاضرر بره
دانشگاه پیام نور بیله سوار باعث افزایش تشابه عدم معنی داری تفراوت میرانگی نمررات پرس
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دو گروه از دانشوویان پسر و دختر را در متغیر سالمت روانی و عمل به باورهای دینی در پی
داشت.
پیشنهادات

 -1تبیی فلسفه باورهای دینی به دانشوویان در جهت درونی کردن آن
 -2تغییر در ساختار و روشها و استفاده از روشرهای جدیرد آمروزش باورهرا و اعتقرادات
دینی به دانشوویان
 -7تقویت و بهسازی زیر ساختهای ارتباطی برای تبلیغ و آموزش تعاییم و باورهای دینی
بویژه نماز در سطح دانشگاهها.
 -4آموزش اصول و ارزشهای مشترک بی انسانیت و ادیان مختلف بره منظرور پررورش
دانشووی جهانی متعهد و معتقد.
 -2ارزیررابی سرراالنه میررزان اعتقررادات و باورهررای دینرری در دانشررگاهها و برگررزاری
همایش کنفرانس و سمینار های مناسب.
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بررسی عوامل جذب دانشجویان به نماز و ارائه مدلی کاربردی در دانشگاهها
رضا عباسی بختیاری
reza.abbasi.bakhtiari@gmail.com
حجت االسالم و المسلمین امیر کاظمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیران اصفهان ایران
دکتر سیامک باقریان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیران اصفهان ایران

چکیده
انسان تا آخری یحظات زندگی به فیض بخشی از سوی مبده پیدایش خویش نیازمنرد اسرت و
ای مقصود جز از راه ارتباط با آفریدگار متعال حاصل نخواهد شرد و بهترری راه ارتبراط برا او نمراز
است .به نظر میرسد که اقامه نماز واقعی در جامعه و دانشگاه از یک سو سبب ساز معنویت رشد و
پیشرفت انسانها و از دیگر سو عامل ارتقاا سالمت و حیات متعال جامعه انسانی و دانشگاهی کشرور
و باز دارنده از تباهیها و زشتیها است و می تواند زمینه تحقق اهداد واالی حاکمیرت اسرالمی در
دانشگاهها را فراهم سازد .راههای جرذب جوانران بره نمراز و آگراه کرردن آنهرا از فلسرفه ارزش و
اهمیت آن بسیار متنوع و متناسب با شرایط فردی و اجتماعی جوانان است .در ای مسیر آگاه نمودن
جوانانی که در محیطهای دانشگاهی مشغول هستند بسیار حسا تر و ظریفتر به نظر میرسد .آنچه
پژوهش حاضر دنبال میکند ای است که در موموع پژوهشهای گوناگون چه عواملی را به طور
معنادار در جذب هر چه بیشتر دانشوویان بره فریضره نمراز در دانشرگاههرا مرؤثر مریدانرد .در ایر
پژوهش محقق تالش نموده با مطایعه و بررسی پژوهشهای توصیفی و منابع دست اول عوامل جذب
دانشوویان به نماز را مورد مطایعه قرار دهد .هدد از ای پژوهش بررسی عوامل جذب و مشارکت
دانشوویان در نماز و ارائه پیشنهاداتی در راستای تقویت حضور دانشوویان بره نمراز و مراسرمهرای
فرهنگی دانشرگاه اسرت .در ایر تحقیرق بررای بررسری عوامرل ترأثیر گرذار برر جرذب و مشرارکت

94

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

دانشوویان به نماز عالوه بر استفاده از روش فرا تحلیلی توصیفی از روش اسنادی و توزیره و تحلیرل
منابع کتابخانه ای داخلی و خارجی و همچنی از منابع موجود در فضای موازی بهره برده شده است.
در پایان مدیی کاربردی برای جرذب بهترر دانشروویان بره فریضره نمراز در محریطهرای آموزشری و
فرهنگی پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :نماز دانشوو دانشگاه نمازخانه
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مقدمه و مبانی نظری

نماز نیاز آدمی است .ما گرفتاران زندگی مادی به دریچهای که هوای پراک آزادی را
از عایم معنا به ما برساند و دل را از آیودگی و بریخبرری برهانرد نیازمنردیم .اگرر نمراز را آن
گونه که هست بشناسیم خدا را بر ای هدیه بزرگ که پیامبرانش به ما عطا کردهاند هرزاران
بار سپا

خواهیم گفت .انسان در زندگی ای جهان برا توجره بره عوامرل متعردد غفلرتزا بره

یادآوری و تذکر نیاز دارد باید وسیلهای او را در فاصلههای مختلرف زمرانی بره مبرده هسرتی
توجه دهد هدد آفرینش را به یادش آورد و از غرق شردن در گررداب غفلرت و فراموشری
بازش دارد( .ای وظیفه مهم به عهده نماز است) (مکارم شیرازی ج  17ص.)133 :
انسان تا آخری یحظات زندگی به فیض بخشی از سوی مبرده پیردایش خرویش نیازمنرد
است تا قلبش نمیرد و به زندگی روحانیاش ادامره دهرد و ایر مقصرود جرز از راه ارتبراط برا
آفریدگار متعال حاصل نخواهد شد و چنان که خداوند متعال فرموده و در آیرات بسریاری از
قرآن بر آن تاکید ورزیده بهتری راه ارتباط با او نماز است از ای رو در نخستی دسرتورات
به حضرت موسی

آمده است (نماز را به پا دار ترا بره یراد مر باشری) (طره )14:یکری از

مفسران میگوید :ای که در ای آیه ذکر و یاد خدا را مخصوص نماز بیان نموده بدان سربب
است که نماز برتری عملی است که فروتنی و بندگی در آن نمایان میشود :و به عبرارتی در
نماز یاد خداوند توسم پیدا میکند (طباطبایی  1413ق ج.)140:14:
در چندی آیه قرآن مهمتری مسأیه پس از شرناخت خداونرد و ایمران بره او برپاداشرت
نماز شمرده شده است (بقره  7:نساا  172توبه  .)18امام صادق علیرهایسرالم نیرز مریفرمایرد:
پس از شناخت خداوند هیچ عملی نیست که با نماز برابری کنرد (حسر دیلمری ج)142:1:
برخی از احادیث نیز ای موضوع را تاکید کردهاند که نماز اسا

و پایه اصلی دیر و ایمران

است پایهای مرکزی که در وسط خیمه قرار میگیرد و اگر برداشته شود خیمه فرو میریرزد.
(شیخ کلینى  1772ج .) 277 : 7
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واژه نماز در یغت به معنی نیایش و دعاست .وجه اشتقاق ای واژه را از کلمه (نمیدن) به
معنی تعظیم و کرنش و خم شدن در مقابل کسی دانستهاند .ای واژه در متون ادبری و عرفرانی
فارسی به معنای انقیاد تکریم و بزرگداشت ذکر و رحمت و زیارت نیز بره کرار رفتره اسرت
(گوهری .)74:1780
از وظایف قطعی حاکمیت در نظام اسالم آن چنان که از قرآن کرریم و آیره (الَّـذ نَ إِنْ
مکَّنَّاهحما فِی الْأَراضِ أَقامحوا الصَّالة) (ایحرج )41:و فرمران پیرامبر اکررم
فرمان امیرایمومنی

بره معراذب جبرل و

به محمد ب ابی بکر (و اعالَما أَنَّ كُلَّ شَیاءٍ مِنْ عملِک تَبـع لِصـلَاتِک)

(نهج ایبالغه ص 782:نامه )23:بر میآید اقامه نماز است.
نماز ذکر خداست و آنکه با ذکر خدا همراه شد .منش و روشش خدا گونه خواهد شرد
و آن که از یاد خدا روی برتابید زندگی سختی را برجان خرید و آخرتش را برر براد داد؛ (و
منْ أَعارَض عنْ ذِكْری فَإِنَّ لَهح معیشَةً ضَنْکاً و نَحاشُرُهح وام الْقِیامةِ أَعامى)(.طه.)124:
پرستش حقیقتی است که در همه موجودات عایم وجرود دارد و موجرودی در عرایم
نیست که پرستنده حق نباشد .ای حقیقت که گوشههرایی از رمروز آن در عرایم کشرف و
شهود برای عایمان راستی پدیدار گشته در آیه شریفه  44سوره اسرراا ایر گونره آورده
شده است« :و إِنْ مِنْ شَیاءٍ إِالَّ حسبِّحح بِحمادِهِ و لکِنْ ال تَفْقَهحونَ تَساـبیحهحما» «موجرودی نیسرت
که تسبیح گوی خداوند سبحان نباشد یک تسبیح آنها را متوجه نمیشوید» .برا دقرت در
آیات قرآن درمییابیم که نه تنها هستی تسبیح گوی خداست بلکه هیچ کسی نیسرت کره
از پرتو نور خدا استفاده نکررده باشرد .خداونرد فلسرفه خلقرت انسران را عبرادت قررار داده
چنانچه فرموده است« :و ما خَلَقْتح الْجِنَّ و االِنْس اِالَّ لِیعابحدون» (ذاریرات)27/؛ «خلرق نکرردم
ج و انس را مگر برای آنکه مرا بندگی کنند» .و جامعتری نروع عبرادت کره در تمرامی
ادیان آسمانی وجود داشته همانا نماز است.
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کرده که در زندگی او خدایی نیست متل مگسهای بی حال پاییزی

میشود که به محض ای که به شیشه میخورند بی صردا مریمیرنرد .روح عبرادت در فطررت
انسان نهفته است عبادت پرورش یک حس اصیل است و روح واصرل و حقیقرت آن همران
دعا و ذکر و نیایش و پرستش است (مطهری .)1773.ایکسریس کرارل 1دربراره دعرا و نیرایش
می گوید :هیچ ملتی در تاریخ به سقوط و زوال قطعی نیفتاده است مگر آنکه از پیش خود را
برای مرگ آماده کرده اسرت .نیرایش در همری حرال کره آرامرش را پدیرد آورده اسرت در
فعاییت های مغزی انسان یک نوع شگفتی و انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دالوری را
تحریک میکند .رومانوسکی 2طی پژوهشی دفاع از اجرای عبرادت روزانره در مردار

را

نیازی مبرم و ضروری دانسته است و عقیده دارد که در ای زمینره درک نظررات کلیسرا

7

دویت و فهم فرهنگی حایز اهمیت است .یی )2002( 4اظهار داشرته اسرت گروهری کره بره
صورت تیمی با هم عبادت کنند بهتر در کنار یکدیگر باقی میمانند .منظور ای است که
مسائل معنوی پیوند عمیقتر میان افرراد ایوراد مریکنرد؛ بره گونرهای کره در تسرهیل سرایر
فعّاییتها و موفقیتهای بعدی تأثیرگذار است.
قرآن در سوره طه آیه  124ایمان و توجه به خدا و ارتباط معنوی با مبده وجود را عامرل
رفع نگرانی و اندوه و تر

و آرامش روان میداند .قطع ارتباط معنوی با خدا و کناره گیرری

از ذکر و پرستش او را باعث گرفتگی روح و سختی زندگی و معیشت دانسرته اسرت .دربراره
تأثیر دعا آیفرد تنی س  2شاعر معرود انگلیسی میگوید :چه بسیار چیزهایی کره برا دعرا بره
دست آمده که دنیا خواب ان را هم ندیده است( .عبدی .)1738

1. A.CarL
2. Romanowski
3. Church
4. Lee
5. Alfered.T.S
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در عصر جدید انسان ها و بره خصروص جوانران گرفترار یرک بحرران روانری شردهانرد
تعبیرات مختلف در قرائتهای گوناگون همه بیانگر ای سرردرگمی و واقعیرات تلرخ اسرت.
هایدرگر 1میگوید :انسان به سینه ای صرحرای طبیعرت پرتراب شرده اسرت و بره هریچ جرای
دستاویزی ندارد (همان منبع).
به نظر میرسد که اقامه نماز واقعی در جامعه و دانشگاه از یک سو سبب سراز معنویرت
رشد و پیشرفت انسانها و از دیگر سو عامل ارتقاا سرالمت و حیرات متعرال جامعره انسرانی و
دانشگاهی کشور و باز دارنده از تباهیها و زشتیهرا اسرت و مریتوانرد زمینره تحقرق اهرداد
واالی حاکمیت اسالمی در دانشگاهها را فراهم سازد.
نماز محبوبتری اعمال در پیشگاه ربوبی و آخری وصیت رسول هردایت اسرت نمراز
ستون خیمه دی و قوام شریعت است .به هنگام نماز دربهای آسمان و بهشت بازشده و دعرا
مستواب میشود .نماز نردبان آسمان است و کلید فردو

بری

نماز میزان سنوش اعمال و

معیار پذیرش افعال است؛ اگر قبول افتد کارهای دیگر نیز پذیرفتره مریشرود و گرر نره امرور
دیگر نیز مقبول نخواهد افتاد.
هم زمان با ورود دانشوویان به محیط دانشگاه عالئم جستووی معنوی و کنکراش دینری
در وی ظاهر میگردد جسم و اندام جوان رشد بیشرتری مریکنرد عقلرش کامرلترر شرده و
قدرت فهم و درکش افزایش می یابرد در همری دوران اسرت کره در باورهرای دینری خرود
میکاود تا آنان را به مدد عقل و اندیشه استوار سازد .کار اساسری در دانشرگاههرا ایر اسرت
که روحیه جوان را به خوبی شناخته و با اندازهگیری ظرد اندیشه او تغذیه معنروی متناسرب
با آن را به وی ارائه نماینرد .نمراز واقعری هرگرز صررف ًا برا انباشرت اطالعرات مرذهبی محقرق
نخواهد شد حفظ و انباشت دانستههای مذهبی انسان را پرورش مذهبی نمریدهرد و او را بره
عبادتی که به مبده اعلی مرتبط میگرداند رهنمون نمیسازد .راههای جذب جوانان بره نمراز

1. Hiderger
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و آگاه کردن آنها از فلسفه ارزش و اهمیت آن بسیار متنوع و متناسب برا شررایط فرردی و
اجتماعی جوانان است  .در ایر مسریر آگراه نمرودن جوانرانی کره در محریطهرای دانشرگاهی
مشغول هستند بسیار حسا تر و ظریفتر به نظر میرسد.
به دییل اهمیت نماز الزم است که با استفاده از پژوهشهایی که در زمینه عوامل مؤثر
در اقامه نماز انوام گرفته است بررسی و توزیه و تحلیل دقیقی صورت پذیرد .پژوهشها
در ای زمینه عوامل متفاوتی را در گرایش و شرکت دانشوویان به نماز جماعت؛ ازجملره
متغیرهای فردی خانوادگی دانشگاهی گروه همساالن و دوستان جو و محریط اجتمراعی
معرفی نمودهاند.
روش تحقیق

پژوهشهای ذکر شده در مقدمه و مبانی نظری نشان داده که تربیت مذهبی و اخالقی
دانشوویان و دانش آموزان یکی از نگرانریهرای جوامرع بشرری اسرت کره روز بره روز برر
اهمیت آن افزوده میشود .عبادت بره طرور عرام و برگرزاری نمراز جماعرت در مردار

و

دانشگاهها بره طرور خراص یکری از مصرداقهرای توجره بره تربیرت مرذهبی 1اسرت کره در
محیطهای آموزشی جوامع اسالمی برگزار میشود .راههرای جرذب هرر چره بیشرتر دانرش
آموزان و دانشوویان به ای عبادت موضوع پژوهشهای زیادی بوده است که نتایج برخی
از آنها در قسمتهای قبل ارائه شد .آنچه پژوهش حاضر دنبال میکند ای اسرت کره در
موموع پژوهشهای گوناگون چه عواملی را بره طرور معنرادار در جرذب هرر چره بیشرتر
دانشوویان به فریضه نماز در دانشگاهها مؤثر میداند؛ روش شدن پاسخ ای سؤال کمرک
شایان توجهی به همه دست اندرکاران به ویژه مسرووالن امرور تربیتری و دینری دانشرگاهی
میکند تا با توجه بره آنهرا زمینره رونرق بخشریدن برگرزاری نمراز جماعرت و مراسرمهرای
فرهنگی را در دانشگاهها فرراهم سرازند .در ایر پرژوهش محقرق ترالش نمروده برا مطایعره و
1. Religious Education
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بررسی پژوهشهای توصیفی و منابع دست اول عوامرل جرذب دانشروویان بره نمراز را مرورد
مطایعه قرار دهد .هدد از ای پژوهش بررسی عوامل جذب و مشارکت دانشوویان در نماز
و ارائه پیشرنهاداتی در راسرتای تقویرت حضرور دانشروویان در نمراز جماعرت و مراسرمهرای
فرهنگی دانشگاه است .در ای تحقیق برای بررسی عوامل تأثیر گرذار برر جرذب و مشرارکت
دانشوویان به فریضه مقد

نماز عرالوه برر اسرتفاده از روش فررا تحلیلری 1توصریفی از روش

اسنادی و توزیه و تحلیل منابع کتابخانهای داخلی و خرارجی و همچنری از منرابع موجرود در
فضای موازی بهره برده خواهرد شرد .دالور ( 1784ص )283 :اظهرار مریدارد« :فررا تحلیرل
مهارتی است که در آن از روشهرای آمراری کمری و ریاضری اسرتفاده مریشرود اصرل
اساسی ای روش عبارت است از ترکیب نتایج متعدد و استخراج نتایج جدید و منسروم و
حذد آنچه موجب سوگیری در نتایج نهایی میشود» .روش فرا تحلیل به پژوهشگر امکان
میدهد که در مقایسه با انوام پژوهش با یک روش به شناختی بیشتر از پدیدههرا برسرد
زیرا با ترکیب مطایعات انوام شده نتیوه گیری کلری حاصرل مریشرود (شرکرک ()1733
گال ( .))1337در پایران مردیی کراربر دی بررای جرذب بهترر دانشروویان بره فریضره نمراز در
محیطهای آموزشی و فرهنگی پیشنهاد میشود.
بحث و نتیجهگیری

توسعه علمی و پیشررفت تکنویروژی در دنیرای امرروز موجرب شرده اسرت کره مرردم از
زنرردگرری متنرروع و آسررایش بیشررتری برخرروردار شرروند ویرری بسرریاری از آنرران نتوانسررتهان رد از
نابسررامانیهررای رفترراری جلرروگیری کننررد و برره آرامررش دسررت یابن رد .برره عقیررده بسرریاری از
صاحبنظران جهان نیازمند ترسیم برنامه جردیردی اسرت و آن گررایش و تقویرت معنویرت
اصیل در انسانهاست .نوجوانان و جوانان در کسب هویت خود به دنبال ایدهآلهرای فلسرفی
و مذهبی میگردند تا به آرامش دست یابند.
1. Meta-analysis
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محیطهای دانشگاهی همراه با خانوادهها در کنار تأمی آموزش و آسایش دانشوویان و
فرزندان با جذب آنان به سوی نماز و وصل به معبود و سرخ گفرت قلبری برا خردای قرادر و
توانا میتواند روح خسته و آشرفته آنران را بره سراحل امر و آرامرش برسراند .نمراز برترری
عبادت است که اگر در محیطهای دانشگاهی و خانوادهها اصل قرار گیرد اعضرای خرانواده
از بسیاری آسیبهای احتمایی مصون خواهند ماند.
جوان با گذر از دوران کودکی و نوجوانی به دوره بلوغ جسمانی و عقالنی میرسد در
ای دوره وی با کاویدن و اندیشیدن در باورهرای خرویش سرعی دارد ترا آنهرا را برا اندیشره
محک بزند و به ای وسیله تعمق بخشد جوان در ای بازنگری سرعی دارد ترا برار خرویش را
برای یک سفر طوالنی پر پیچ و خم و در عی حرال یرذت بخرش ببنردد .مکران آموزشری و
دانشگاه از دیدگاه اسالم مقد

و ارزشمند است ترویج و توسعه نمراز در بری دانشروویان

کارکنان و اساتید را می بایست رسایتی بزرگ برر دوش همگران دانسرت .برا توجره بره هومره
فرهنگی دشمنان که در ای زمان هدد خود را بر تفکررات دانشرگاهیان متمرکرز نمرودهانرد
شناخت بررسی و آسیب شناسی نقاط قوت و ضرعف علرل تمایرل دانشروویان بره حضرور در
نماز و مراسمهای فرهنگی در دانشگاهها میتوانرد محریط دانشرگاه را از بسرط تفکررات غیرر
دینی و اندیشههای غربی دور سراخته و بره قرول حضررت امرام خمینری (ره) بره کارخانره آدم
سازی واقعی تبدیل نماید.
شعبانی ( 1732ص  )7معتقد است اگر در ای دوران شور مرذهبی نوجوانران بره طررز
منطقی و صحیحی هدایت شود میتوان زیربنرای دیانرت را در آنران مسرتحکم سراخت و
آنان را از بسیاری از سردرگمیها حیرتها و انحرادها نوات داد و به آرامرش رسراند.
علی رغم فردی بودن ای موضوع نباید نقش سایر عوامل مانند خانواده و اجتماع فراموش
شود چرا که نوع گرایشها و میزان آگاهیهای فرد نسبت به مسائل بره سرایر عوامرل نیرز
بستگی دارد .دکتر احمد رضا نصر در مقایرهای کره برر اسرا

نترایج پرژوهشهرای صرورت
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گرفترره در طرری سررالهررای  1730-1780در خصرروص عوامررل مرروثر بررر جررذب و شرررکت
دانشآموزان در نماز و با روش فرا تحلیلی نگاشته است بیران مریدارد کره از میران عوامرل
فردی میزان آشنایی با احکام نماز و همچنی گرایشهای مذهبی دانش آمروزان میرانگی
وزنی باالتر داشته است .بنابرای

میتوان نتیوه گرفرت کره درونری شردن مسرائل مرذهبی

اعتقادی و ارزشهای دینی سبب گرایش آنان به نماز جماعرت مریشرود و اگرر بتروان برا
روشهای مناسب ارزشها را درونی ساخت مسرلماً آنهرا بره طرور طبیعری و برا احسرا
رضایت قلبی آن رفتارهای منطبق با ارزشها را خواهند آموخت.
مسلماً در خانوادههرایی کره از شرعور مرذهبی براالیی برخوردارنرد درصرد فرزنردان
نمازخوان و شرکت کننده در نماز جماعت بیشتر است (سبیالن اردستانی )1733؛ در ای
خانوادهها وایدی با برخوردهای منطقی و جذاب خود و تکریم نماز جماعت و پریشقردم
شدن در آن فرزندان را به نماز جماعت ترغیب مینمایند .خانوادهای که فرزندان خود را
به خوبی تربیت میکند آنها را در برابر آنچه فطررت را تحرت ترأثیر عوامرل منفری قررار
میدهد واکسینه میکند و از طریق یادگیری مشراهدهای ایگرویی تأثیرگرذار اسرت .اگرر
نخستی

نمونه بارز انسانهای متدی باشند اثرگذارتر خواهنرد برود .در هرر حرال پردر و

مادر نخستی ایگوهای فرزندان خود هستند و بسیاری از افراد ممک اسرت ترا پایران عمرر
نسبت به آنچه در خانواده آموختهاند وفادار بمانند .بنابرای

خانواده نقش اساسی در زمینه

تربیت فرزندان ایفا مینماید زیرا نخستی توربه زندگی فررد در خرانواده و در روابرط برا
وایدی و سایر فرزندان شکل میگیررد .فرراهم آوردن فضرایی آرام در خانره سربب ایوراد
تعادل روحی و عاطفی در فرزندان میشود و سایر فعاییتها را به نحو متبت و مؤثر تحت
تأثیر قرار میدهد .حس بیگلو ( )1731تأکید کرده است که همکاری خانره و مدرسره در
هدایت مذهبی دانش آموزان مؤثر است .در همی راستا زنگی آبرادی ( )1732نیرز نقرش
وایدی را در جذب فرزندان به نماز حایز اهمیت دانسته است.
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از میان عوامل آموزشگاهی و دانشگاهی (انسانی درون مدرسهای) نقش حضور مربی
تربیتی در مدار

و مسول امور فرهنگی در دانشگاه پررنگتر از سرایر عوامرل بروده اسرت.

ای امر میتواند نشان دهنده ای موضوع باشد کره مربیران تربیتری و مسروویی فرهنگری در
حکم چهرره شراخص مرذهبی در مدرسره و دانشرگاه زیرر ذره بری نگراه دانرش آمروزان و
دانشوویان قرار دارند.
وجود ایگوهای شایسته در زندگی وسیله بسیار مفیدی بررای هردایت و ارشراد بروده و
هست و خواهد بود .به همی دییل پیامبر صلی اهلل علیره و آیره و پیشروایان معصروم مهرمترری
شاخه هدایت را با عمل خود نشان میدادند و یذا هنگامی که سخ از سنت به میان مریآیرد
گفته میشود سنت عبارت است از «قول» و «فعل» و «تقریر» معصوم یعنری پیشروایان معصروم
سخ و عمل و سکوتشان همه حوت و راهنماست و نیز به همی دییل است کره عصرمت در
تمام پیامبران و امامان شرط است تا ایگوهایی در همه زمینهها باشند (تفسیر نمونه ج  24ص
 .)24شایان ذکر است که وجود امام جماعت شاداب و عایم و پرهیزکار و خوش برخرورد و
مأنو

با دانشوویان و جوانان و آشنا به مسائل آنان عامل بسیار مؤثری برای جذب آنها بره

سمت نماز و فرهنگ نمرازخوانی و جماعرت مریباشرد؛ همچنری حضرور افرراد اثرگرذار برر
دانشوویان و جوانان متل اساتید مسروویی

دوسرتان خروب و الیرق و شررکت آنران در نمراز

جماعت میتواند عاملی برای جذب دانشوویان به سمت فریضه مقد

نماز باشد.

برقرراری ارتبراط مناسرب و صرمیمی مسروویی دانشرگاه برا دانشروویان و تکرریم و
شخصیت دادن به آنها میتواند بر جذب آنان به اقامره نمراز جماعرت مرؤثر باشرد .نقرش
رئیس دانشگاه در ارزش قائل شدن برای اقامه نماز برنامه ریزی مناسرب و ارائره خردمات
الزم هرگز از چشمان تیزبی دانشوویان پنهان نمیماند و میتواند تأثیر بسرزایی در ایوراد
جاذبه یا دافعه در آنها داشته باشد .اهتمام و جدیت مسروویی دانشرگاه از طریرق مسرووییت
دادن به دانشروویان در فعاییرتهرای مختلرف آموزشری و فرهنگری گرروههرای گونراگون
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دانشوویی نیز میتواند به عنوان بهتری تشویق در جذب آنها به نماز جماعرت تأثیرگرذار
باشد.
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که نقش عوامل فیزیکری مربروط بره نمازخانره دارای
میانگی وزنی باالیی بوده و ای حاکی از ای است که امکانات و محیط فیزیکی نمازخانره
دانشگاه در میزان شرکت دانشوویان در نماز جماعت بسیار مؤثر است.
در شرع مقد

اسالم بسیار سفارش شده که نماز را در مسود 1بخواننرد و بهترر از همره

مسودها مسودایحرام است و بعد از آن مسود پیغمبر
مسود بیت ایمقد

و بعد مسرود کوفره و بعرد از آن

و بعد از آن مسود جامع شهر و بعد از آن مسود محله و بعد از مسرود

محله مسود بازار است (امرام خمینری توضریح ایمسرائل) (رسرایۀ احکرام) مسرأیه  837ص
 .)142عواملی که در کیفیت محیط فیزیکی دخیل است عبارتند از :پراکیزگی آراسرتگی
و جذابیت مکان اقامه نماز وسعت و بزرگی مکان اقامه نماز کمیت و کیفیت فرشهرا و
موکتها کیفیت صدا در محل برگزاری نماز وضعیت تبلیغات اعرم از پوسرتر تراکرت
پالکارد و غیره وضعیت نور و رنگ نمازخانه وجود مهر و جانماز کافی معطر و خوشبو
بودن محل اقامه نماز وضعیت جاکفشی نمازخانره بره انردازه کرافی برودن سررویسهرای
بهداشتی و دستشویی وجود وسایل سرمازا و گرمازا در نمازخانه.
وضعیت اعتقادی دوستان نیز از جمله عرواملی اسرت کره تحرت عنروان نقرش گرروه
همساالن همواره در مباحث روان شناختی مطرح بوده است .بهره مندی دانرش آمروزان از
دوستان نمازخوان و معتقد به مسائل مذهبی و عدم همنشینی برا دوسرتان نابراب از اهمیرت
خاصی برخوردار است .در ای زمینه زنگی آبادی ( )1732و مسعودی فرر ( )1732بره ایر
نتیوه رسیدهاند که پایبند بودن دوستان بره اعتقرادات مرذهبی مشروق بسریار خروبی بررای
دعوت دانش آموزان به نماز جماعت و اعتقادات مذهبی است.

1. Mosque
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میان عوامرل اجتمراعی تبلیغرات رسرانههرای گروهری ترأثیر قابرل تروجهی دارد کره
ضرورت دارد ای امر مورد توجه مسووالن جامعه قرار گیرد .نتایج پژوهشهای انوام شرده
توسط سبیالن اردستانی ( )1733شعبانی ( )1732و فرشی ( )1733نیز مؤید نقش تبلیغات و
برنامههای رسانههای گروهی در زمینه اقامه نماز جماعت است.
رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سایر رسانههای مختلف نقش مهمری در پیرام رسرانی و
انتقال دادههای معنوی و جرذب گرروههرای مختلرف و بره ویرژه دانشروویان بره سرمت نمراز
میتوانند داشته باشند و فرهنگ نماز و فلسفه آن و آثرار و روح نمراز را در ضرمیر وجرودی
جوانان به نحو زیبا ترسیم نموده و عالقهمندی به آن را مضاعف نمایند.
نتایج ای پژوهش میتواند مورد بهرهگیری برنامهریزان مذهبی فرهنگری و اجتمراعی
کشور و به ویژه مسووالن دانشگاه آموزش و پرورش مدیران مربیان و اساتید قرار گیرد.
همچنی

تحلیل نتایج میتوانرد زمینره الزم را بررای رونرق بخشریدن هرچره بیشرتر بره نمراز

جماعت در مدار

و دانشگاهها فراهم نماید.

مدلی پیشنهادی برخاسته از تحقیق برای جذب بیشتر و بهتر دانشجویان به نماز در دانشگاهها:

ایف) تشرکیل سرتاد اقامره نمراز مرکرب از نماینردگان دانشروویان اوییرا اسراتید و مسرول
فرهنگی دانشگاه تحت نظارت رئیس دانشگاه برای تدوی برنامرههرای مناسرب اقامره نمراز
جماعت و نظارت بر اجرای آن.
ب) فراهم ساخت فضای فیزیکی مناسب برای اقامه نماز جماعت و پریش بینری ایر گونره
فضاها در طراحی ساختمانهای جدید و در حال احداث که وجود مسودی مناسرب و زیبرا
از ایزامات است.
ج) افزایش امکانات مسود دانشگاه و نمازخانههای موجود شامل فررش و موکرت مهرر و
جانماز وسایل سرمازا و گرمازا و وضوخانه کافی و بهداشتی.
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د) ارائه پیامهای تربیتی مرتبط با نماز در کتابهای درسی به ویژه کترابهرای مربروط بره
گروه معارد اسالمی.
ه) مشارکت بیشتر دانشوویان در برپایی نماز جماعرت از طریرق تشرکیل گرروههرای فعرال
دانشوویی و پذیرش و تکریم آنها از سوی مسووالن دانشگاه.
و) تهیه بروشورها و تراکتهای جذاب و مناسب تبلیغاتی در زمینره نمراز و نمراز جماعرت
برای بهره گیری دانشوویان و اساتید از آنها.
ز) تأکید بر افرزایش میرزان حضرور اسراتید و مردیران گرروه و مسرووالن دانشرگاه در نمراز
جماعت.
ح) انتخاب امام جماعتی که عالوه بر حفظ شان و جایگاه روحانیرت بره سرهویت بتوانرد برا
دانشوویان ارتباط برقرار نماید.
ط) توجه کردن مراکز فرهنگی و رسانههای گروهی به ویژه صدا و سیما به اهمیت نماز و
نماز جماعت از طریق انوام تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم و ایگوسرازی جرذاب و مناسرب
در ای زمینه.
ی) تهیه و ارائه احکام و مسائل مربوط به نماز با کمک نرم افزارهرای چنرد رسرانهای و ابرزار
کمک آموزشی در محیطهای آموزشی و به خصوص در دانشگاهها.
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قرآن کریم.

 .2بنائیان سفید محمد .)1732( .نگرش دانرش آمروزان نسربت بره اقامره نمراز در مردار

اسرتان

سمنان .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان سمنان.

 .7دکتر نصر احمد رضا و همکاران .)1783( .بررسی فرا تحلیلی عوامل مؤثر بر جذب و شرکت
دانش آموزان در نماز جماعت مدار  .فصل نامه نوآوریهای آموزشی شماره  27چاپ هفتم.

 .4زنگی آبادی مهدی .)1732( .بررسی شیوه و روشهای جذب دانش آموزان کال های دوم
و سوم متوسطه به نماز و نماز جماعت در دبستانهای کرمان .شرورای تحقیقرات آمروزش و
پرورش استان کرمان.
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دالور علی .)1734( .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و علروم اجتمراعی .تهرران:
انتشارات رشد.

.7

سادئی علی .)1734( .بررسی عوامل مؤثر در ترغیب دانش آموزان به نماز با تأکید بر عوامل
درون مدرسهای .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان مرکزی.

.3

سبیالن اردستانی شمسی .)1733( .راههای گسترش فرهنگ نماز در بی دانش آموزان مقطع
متوسطه شهرستان اردستان .دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان (پایان نامه).

 .8شعبانی زهرا ( .)1732عوامل مؤثر در جذب بیشتر دانش آموزان دبیرستان بره نمراز جماعرت
مدار

اصفهان .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان.

 .3طایبان محمدرضا .)1733( .میزان همبستگی عوامل مدرسهای با گررایش نسربت بره نمراز در
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ترجمه نصر و همکاران ( .)1782تهران :انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

 .11مسعودی فر احمدرضا .)1732( .بررسی عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان دبیرستانهای شهر
مشهد به نماز جماعت .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خراسان.

 .12فرشی نادر ( .)1732عوامل درون مدرسهای مؤثر در ترغیب نوجوانان و جوانان به اقامه نماز
در استان آذربایوان شرقی .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایوان شرقی.
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چکیده
پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل مؤثر در جذب دانشوویان دختر و پسر دانشگاه عالمره
طباطبایی به نماز است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشوویان روزانه و شبانه تمامی رشته ها و
کلیه مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری;که در سال تحصریلی 38-33بره تحصریل اشرتغال
داشتهاند .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  1072دانشوو دختر و پسر است که با روش نمونهگیری
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .ابزار پژوهش مشتمل بر :ایف ) تهیه مقدماتی پرسشنامه عوامرل مرؤثر
در جذب دانشوویان به نماز( 30ماده ای)؛ ب) تهیه پرسشنامه اصلی برا روش تحلیرل عوامرل از کرل
نمونه پژوهش(  71ماده ای)؛ ج) تهیه پرسشنامه جذب به نماز ویژه دخترران (  22مراده ای)؛ د) تهیره
پرسشنامه جذب به نماز ویژه پسران ( 78ماده ای) .نتایج حاصرل از تحلیرل عوامرل بررای کرل نمونره
پژوهش منور به استخراج دو عامل قوی با محتروای تبلیغری ررر تشرویقی ( 18مراده) و حسر روابرط
انسانی رر آموزشی با فراگیر ( 17ماده) گردید؛ تحلیل عامل تفکیکی در مرورد دانشروویان پسرر سره
عامررل تشررویقی  -ترغیبرری( 18مرراده)؛ تبلیغرری رررر آموزشرری( 10مرراده) و حس ر روابررط انسررانی رررر
آموزشی(10ماده) را نشان می دهد و برای دانشوویان دختر تحلیل عامرل تفکیکری مبری سره عامرل
قابل حصول با ماهیت تبلیغی رر مشارکتی یادگیری مشاهده ای و حس روابط آموزشی رر انسرانی برا
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دانشوویان اسرت .ضرریب همسرانی درونری برا روش آیفرای کرونبرا بررای پرسشرنامه کلری یعنری
پرسشنامه ویرژه پسرران و پرسشرنامه دخترران بره ترتیرب برابرر برا 0 /30 0/30و  0/83مری باشرد .بره
طورکلی آزمون  tبرای گروههای مستقل تحلیل واریانس یرک راهره و آزمرون شرفه ( ) scheffe
تفاوتهای معنیداری را میران آزمودنیهرای پرژوهش بره شررح ذیرل نشران مریدهنرد :میران ارزشریابی
دانشوویان دختر و پسر در پرسشنامه کلی عوامل مؤثر در جذب دانشوویان به نماز تفاوت معنری دار
 p> 0/0 28وجود دارد میانگی نمرات آزمودنیهای دختر بیشتر است؛ مقایسره دیردگاه دانشروویان
دختر و پسر با وضعیت اقتصادی رر اجتماعی در هر سه پرسشنامه سه گانه باال متوسط و پرایی نشران
می دهد که میانگی آزمودنیهای با وضعیت اقتصادی رر اجتماعی متوسط از دانشروویان طبقره براال و
پایی بیشتر است که ای تفاوت در سطح  p>0/00 1معنی دار است .اما در خصوص مقایسه دیدگاه
دانشوویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری یحاظ عوامل مؤثر در جذب آنها به نمراز
(پرسشنامه کلی) تفاوت معنیداری وجود ندارد.

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

111

مقدمه

براسا

آیه شریفۀ ((فِطرَةَ اهلل التی فطر الناس علیها التبد ل لخلق اهلل))* سرشت انسران

گرایش به خداشناسی و خداگرایی دارد .بنابرای برای حصول به ای هدد پرستش خداونرد
متعال امری ضروری است به طوری که درطول تاریخ حیات انسان آیینهرای عبرادی بره صرور
مختلف خود را نشان داده اند .با استناد به آیه شریفۀ ((ماخلقت الجن واالنـس االلیعبـدون))*
انسان سعادتمند شخصی است که خداوند متعال را عبادت کند و در گرو قرب ایهی به کمال
خویش خواهد رسید؛ همسو با ای دیدگاه اریک فروم روانشنا

انسان گرا معتقد است کره

متعهد شدن به یک عقیده ایدئویوژی و ...از جمله منابع نیرومنرد سرالمت روانری و خرود ررر
شکوفایی انسان محسوب میشود؛ و براز در ایر راسرتا ابراهرام مزیرو از دیگرر روانشناسران
انسان گرا روان نژندی را محصول انحراد از ارزشهای ذاتی انسان می داند و روان درمانی را
هدایت انسان به سوی ای ارزشرها برمری شرمارد .بنرابرای

در زنردگی عقالیری عبودیرت و

بندگی خداوند رک اساسی دستیابی به قرب ایهی است .منظور از عبادت ایواد نروعی رابطرۀ
خاضعانه و ستایشگرانه انسان با خایق هستی است .روح عبادت با تکرار ایفاظ و انورام اعمرال
ویژهای در انسان به وجود میآید؛ اما برگزاری صرد ای امور برای حصول حقیقت عبرادت
و پرورش روحیه (روح) عبادی کافی نیست؛ و اگر عبرادت خرایی از توجره و اخرالص باشرد
تأثیر چندانی در پرورش روحیه عبودیرت انسران نخواهرد داشرت .برا توجره بره مفهروم یفظری
عبادت برگزاری نماز راهکاری برای تحقق آن است بهطوری که هیچ شرریعتی بردون نمراز
وجود نداشته است گرچه در کیفیت برگزاری نماز با یکدیگر اخرتالد داشرته انرد .روی هرم
رفته خداوند در قرآن کریم اقامه نماز را وظیفۀ ثابت و الیتغیر هر انسانی می داند و می فرماید:
((ان الصلوه كانت علی المومنین كتاباً موقوتا)) (به درستی که نماز بر مؤمنران ثابرت و واجرب
گردیده است) و همچنی بیش از  122آیه در قرآن موید پیرامون نماز نرازل شرده اسرت کره
ای امر نشان دهنده اهمیت و منزیت نماز نزد خداونرد عظریم شران اسرت (دیلمری  .)1733بره
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رغم اهمیت عبادت برای همه انسرانها و بره خصروص نوجوانران رفتارهرای مرذهبی کمترر از
سوی متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی مورد عالقه قرارگرفته است .براسرا

پرژوهش

الرسون و همکاران (  )1338کمتر از  0/0 1مقراالت چراپ شرده در مورالت روانشناسری و
روان پزشکی پیرامون (در زمینه) پژوهشهای مذهبی اسرت؛ ایر در حرایی اسرت کره بنیرامی
راش پدر روانپزشکی اظهار میدارد مذهب در سرالمت روانری انسران ماننرد اکسریژن بررای
تنفس اهمیت دارد .همچنی روانشناسان دیگر هماننرد جمیرز یونرگ فرروم و فرانکرل برر
نقش اعتقادات و رفتارهای مذهبی اشاره کرده و اهمیت آنها را بررای بهداشرت روانری مرورد
تأکید قرار داده اند( غباری بناب .)1733
زمینه پژوهش

براسا

آیات و روایات متعدد هدد از خلقت انسان عبرادت و بنردگی خداونرد متعرال

است که برای نیل به ای امر می بایست رفتارهای عبرادی گونراگونی از انسران سرر بزنرد .یرذا
توجه اندیشرمندان بره ایر مهرم جرزا نیازهرای اساسری هرر جامعره ای اسرت و در ایر راسرتا
بررسیهای داخلی و خارجی متنوعی صورت پذیرفته است که بره ذکرر پراره ای از آنهرا اکتفرا
می کنیم .در تحقیقی تحرت عنروان نمراز در آیینره پرژوهش ( امرام جمعره و جعفرری )1738
پژوهشگران به توزیه و تحلیل 22پژوهش داخلی صورت گرفته درباره نمراز پرداختره انرد .برا
توجه به ای پژوهش از موموع  22تحقیق  28مورد از آنها درصردد تعیری عوامرل مرؤثر در
جذب جوانان به اقامۀ نماز؛  21مورد به بررسری وضرع موجرود اقامره نمراز از نظرر چگرونگی
برگزاری امکانات نظرات و گرایشات دانش آموز به نماز؛ 2پرژوهش در خصروص راههرای
جذب دانش آموزان به نماز؛  4تحقیق در رابطه برا ترأثیر برپرایی نمراز در مدرسره برر اعمرال و
رفتار دانشآمروزان و در نهایرت  1مرورد نیرز بره بررسری علرل عردم حضرور دبیرران در نمراز
جماعت مدار

است .یافتههای ای فرا تحلیل به چهار حیطه قابرل طبقره بنردی اسرت .حیطره

اول پژوهشها مبتنی بر شناخت وضرع موجرود اقامره نمراز در مردار

اسرت :در حیطره دوم
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بررسیها درصدد کندوکاو در عوامل مؤثر در جذب یا عدم جذب به نماز تحت عنروانهرای
درون مدرسهای خانوادگی فردی و اجتماعی را در برمیگیرنرد .حیطرۀ سروم نقرش تقویرت
کننده های اجتماعی به ویژه احتررام بره شخصریت دانرش آمروزان و دیگرر تقویتهرا در جرذب
دانشآموزان به نماز را مورد بررسی قرار دادهاند .در حیطه چهارم ای پژوهشها تأثیر نمراز را
بر ابعاد روانی عاطفی و اجتماعی دانش آموزان مورد توجره قررار دادهانرد .حسرینی و دالویرز
( )1731پژوهشی درباره علل عدم گرایش به نماز بر روی  1000دانش آموز مقطرع راهنمرایی
و متوسطه استان مازندران انوام داده و مهمتری علل عدم گرایش دانشآموزان به نمراز را بره
شرح ذیل عنوان می کنند :تنبلی و سسرتی عردم آگراهی و شرناختی پیرامرون فوایرد و اثررات
نماز؛ نماز خوانردن را یراد ندارنرد عردم ترأثیر نمراز در اخرالق و رفترار برخری نمرازگزاران؛
احسا

گناه و شرمساری از اعمال خویش؛ و در نهایت بی اهمیتی پدر مادر و دوستان آنهرا

به نماز .گیلک و ظروفی( )1730در تحقیقی با عنوان تمایل ((به اقامره نمراز)) برر روی 7700
زن و مررد در گروههرای سرنی دریافتنرد جنسریت میرزان تحصریالت وضرعیت اقتصرادی ررر
اجتماعی و کنترل از سوی وایدی متغیرهای پیش بینی معنی داری بررای تمایرل بره اقامره نمراز
هستند .مطایعه شورای عایی جوانان در سال  1737بر روی یک نمونره آمراری 1200نفرری از
جوانان سنی بی  11تا  23سایه تهرانی نشان می دهد که  0/0 22از آزمودنیهای هرر دو جرنس
اظهار نموده اند که نماز میخوانند .باالتری درصد دختران جوان نمازخروان متعلرق بره گرروه
سنی  13رر  12سایه(  )0/0 73/7و پسران جوان مربوط به گروه سنی  24رر 20سرایه ( )0/0 23
می باشد .از کل آزمودنیها متأهالن بیش از موردها ی

دختران بیش از پسران شراغالن مررد

بیش از غیر شاغالن مرد زنان خانه دار بیش از زنان شاغل با سوادان بیش از کرم سروادان بره
اقامه نماز می پردازند .پژوهش جهانیان(  )1737در رابطره برا عوامرل جرذب بره نمراز برر روی
جوانان نشان میدهد که  0/0 32از کسانی که بره سروی نمراز گررایش دارنرد نمراز را عامرل
آسایش روحی می دانند و از برقراری رابطه با خدا در نماز خشرنود هسرتند؛ در رابطره برا ایر
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موضرروع کرره آرامررش و خشررنودی از عبررادت انسرران را بیشررتر برره سرروی آن سرروق مرریدهررد
بررسیهای گوناگونی صورتگرفته است .دربررسریکروزم (  )1337درخصروص تراثیر آئری
عبادی در درمان افسردگی ای نتیوه به دست آمد که حاالت افسردگی بیمار مبتال به سررطان
پروستات بعد از حضور در کلیسرا و اجررای آیینهرای عبرادی بهبرود یافتره اسرت .گوهرنیرک
( )1332در تحقیقرری بررا عنرروان ((مناجررات واقعیررت دیررده و ناش رنیده)) اظهررار مرریدارد کرره
((مناجات نوعی روش ایده آل برای تداوم زندگی محسوب می شود و گفتگو برا خداونرد در
نهایت به یذت رضایت پذیرش و تولی نفس منور خواهد شد)) .پویوما و پندیتون ()1331
پژوهشی تحت عنروان ((اثررات عبرادت و تورارب آن برر بهزیسرتی عمرومی)) برر روی 270
خانوار انوام دادند یافته های ای پژوهش نشان می دهد که بهتری پیش بینی کننرده بهزیسرتی
افراد فراوانی عبادت و توربیات ناشری از آنهرا اسرت .آشربی وینهرارت ( )1334تحقیقری برا
عنوان ((عبادت به منزیه راهکاری برای سرازگاری)) برر روی  102بیمرار مبرتال بره درد مرزم
انوام دادند آنها به ای نتیوه رسیدند که بیمراران بررای سرازگاری برا دردشران بره عبرادت و
نیایش متوسل می گردنرد؛ ایر یافتره نترایج تحقیقرات گذشرته را تأییرد مری کنرد .یافتره هرای
پژوهشی با عنوان تفاوتهای سنی در ایگوها و همبستگی آن برا فراوانری عبرادت و نیرایش برر
روی  1481زن و مرد سنی مختلف نشان می دهد که عبادت و نیایش غایباً در تمام گروههای
سنی مورد پژوهش صورت می گیرد اما در مردان بزرگسال آمریکایی آفریقایی تبرار نسربت
به مردان آمریکائی سفیدپوست بیشتر دیده می شود .همچنری تحلیرل آمراری بری عبرادت و
نیایش با رفتار احسان اعتقاد و توارب مرذهبی گروههرای سرنی ارتبراط معنری داری را نشران
میدهد( یوی و تایلور  .)1333بررسی باتلر و همکاران ( )1338نشان می دهد کره زوجهرای
متدی

عبادت را به عنوان یک رویداد آرام بخش مهم قلمداد میکنند که در سرازش و حرل

مشکالت خویش از آن استفاده میکنند؛ همچنی از جمله اثرات عبرادت کراهشاحساسرات
متضاد واکنشهای هیوانی و افزایش رفتارهای ارتباطی مشارکتی و همدالنی با دیگران تروهم
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با نگاه دور از تعصب می باشد؛ نتایج مبی ای امرر اسرت کره عبرادت باعرث تمرکرز در فررد
می گردد که ایر مهرم منورر بره تغییررات در وی خواهرد شرد و در نهایرت ایر کره عبرادت
مسؤوییت زوجهای برای سازگاری و حل مشکالت زنردگی را متولری مری سرازد .یافترههرای
پژوهشی با عنوان رابطۀ نحوۀ برپایی نماز و اختالالت افسردگی بر روی  200نفر افراد بیمار و
همراهان سایم آن( به طور مساوی) نشان می دهد که چگونگی برپایی نمراز تبیری و شرناخت
نماز اقامه نماز در اول وقت توجه به ایفراظ و معرانی هنگرام برپرایی آن و خوانردن نمازهرای
مستحبی با ابتال به اختالل افسردگی اساسی رابطه معکرو

دارد( موسروی  .)1738مرات در

پژوهشی بر روی دانش آموزان سال اول دبیرستان به ای نتیوره رسرید کره افررادی کره تحرت
شرایط استر

باالیی قرار داشتهاند بیش از دیگران که در معر

فشارهای کمتری بوده اند

حمایت روحی و مذهبی را گزارش دادهاند( نوم عراقی  1733به نقل از سواری .)1780
اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهداد گوناگونی است که به اختصار مشتمل است:
ایف) تبیی عوامل مؤثر در جذب دانشوویان به سوی اقامه نماز؛
ب) مقایسۀ دیدگاههای دانشوویان دختر و پسر طبقات مختلف اقتصادی ررر اجتمراعی و سره
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری از یحاظ علل گرایش آنها به سوی نماز.
فرضیههای پژوهش

 .1بی ارزشیابی دانشوویان دختر و پسر از یحاظ عوامل مؤثر در جذب آنها بره نمراز تفراوت
معنی دار وجود دارد؛
 .2بی ارزشیابی دانشوویان دختر و پسر با وضعیت اقتصادی رر اجتماعی باال پایی و متوسرط
از یحاظ عوامل مؤثر در جذب آنها به نماز تفاوت معنیدار وجود دارد؛
 .7بی ارزشیابی دانشوویان دختر و پسر مقطرع کارشناسری و کارشناسری ارشرد و دکترری از
یحاظ عوامل مؤثر در جذب آنها به نماز تفاوت معنیدار وجود دارد؛
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روش نمونهگیری

به منظور دستیابی به نمونه آماری از روش تصادفی سراده اسرتفاده گردیرد و از ایر بری
تمامی دانشوویان  1072آزمودنی دانشوو دختر و پسر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشرد
و دکتری انتخاب شدند.
جدول شماره :1توصیف آزمودنیها بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی

آزمودنيها

دختر

پسر

مجموع

مقطع تحصيلي

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
مجموع

99
170
163
103

43
140
019
143

191
361
371
416

همان گونه که در جدول شماره  1مشاهده می شود جمع کرل آزمودنیهرا( )317کمترر از
حوم واقعی نمونه یعنی 1072است .ای نتیوه ناظر بر ای است که برخی از آزمودنیها مقطرع
تحصیلی تحصیلی و جنسیت خود را مشخص نکردند.
شیوه تجزیه و تحلیل دادهها

به منظور توزیه و تحلیل داده ها از روشرهای آمرار توصریفی از قبیرل فراوانری میرانگی
انحراد معیار و روشهای آمار استنباطی از قبیل تحلیرل عوامرل  tبررای گرروه هرای مسرتقل و
تحلیل واریانس یک راه استفاده شد.
ابزار پژوهش

در پژوهش حاضر از چهار پرسشنامه استفاده شد؛ که به چگونگی تدوی آنهرا پرداختره
می شود .به منظور ساخت ابزاری (پرسشنامه ای) جهت ارزیابی نگررش دانشروویان نسربت بره
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عوامل مؤثر در جذب به نماز در دانشگاه مراحل گونراگونی طری گردیرد کره بره شررح آنهرا
پرداخته میشود.
در مرحله اول بررای ایر کره پژوهشرگران درصردد اکتشراد عوامرل مرؤثر در جرذب
دانشوویان به نماز بودند به تدوی سرؤایهای براز پاسرخ (انشرایی) اقردام نمودنرد؛ در دومری
مرحله ای گونه سؤایها در اختیار  200آزمودنی دختر و پسر دانشوویان دانشگاه در سراسرر
دانشکدههای دانشگاه عالمه طباطبایی قرار داده شد و از آنها خواسته شرد کره بره تفصریل بره
سؤایها به صورت انشایی و باز پاسخ دهند در مرحله سوم با بررسی به عمل آمده که برر روی
پاسخ های آزمودنیها به پرسشنامه ای مقدماتی مشتمل برر  33مراده تهیره گردیرد؛ در چهرارمی
مرحله ای فرایند پرسشنامه مقدماتی توسط  20آزمودنی سه مقطع و برخی از اسراتید گرروه
مددکاری مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و آنگاه تعداد  3ماده به عنوان ماده های مبهم یرا
مشابه از پرسشنامه مقدماتی حذد گردید؛ و در آخری مرحله پرسشنامهای با  30مراده بررای
مقاصد پژوهش تهیه و تنظیم گردید .نحوۀ نمرره گرذاری سرؤایهای پرسشرنامه براسرا

یرک

طیف  2درجه ای از نمره  ( 1برای گزینه هیچ) تا نمره  ( 2برای گزینه خیلی زیاد) بود .بعرد از
جمع آوری اطالعات از نمونه پژوهش کدگذاری و ورود دادهها به رایانه صورت پرذیرفت؛
سپس با استفاده نرم افزار آماری  3 SPSS/PCدادهها مورد توزیه و تحلیل قرار گرفتند .در
آغاز برای تعیی تعداد عاملهای مناسب جهت پژوهش از آزمرون اسرکری اسرتفاده گردیرد
آزمون اسکری بر سه عامل ( با توجه به ارزش ویژه عوامل) تأکید نمود ویی از آنورائی کره
عامل سوم آمیختگی زیادی درآن مشهود بود و از سوی دیگر همسانی درونی آن نیز در حرد
قابل نبود یذا مبنای نقطه برش برای تعیی عوامل  0/22مدنظر قرار گرفت کره برر اسرا

آن

دو عامل قوی به دست آمد .شایان ذکر است ضریب آزمون  KMOبرابر با  0/34اسرت یرذا
داده پژوهش برای تحلیل عوامرل از بسرندگی الزم برر خروردار مری باشرند .بررسری کرویرت
داده ها نشان می دهد که مقدار آن برابر است با  2341 /22که در سطح P>0/ 000 1معنی دار
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می باشد .روی هم رفته تحلیل عوامل داده ها برا روش تحلیرل عناصرر اصرلی و روش چررخش
متعامد محورها از نروع واریمراکس منورر بره اسرتخراج دو عامرل اساسری گردیرد .برا روش
واریماکس پس از سه چرخش آزمایشی 18ماده روی عامل اول و  17مراده روی عامرل دوم
قرار گرفت .بررسی ماده های عامل اول نشان می دهد که عامل تشویقی رر تبلیغی در ای عامل
نهفته است؛ برای متال اردو بردن دانشوویان نماز خوان و وجود ستاد نماز دردانشگاه ها بره
ترتیب بیشتری بار عاملی یعنی 0/74و  0/77می باشند .اما در ماده های عامرل دوم یرک عامرل
حس روابط انسانی رر آموزشی با فراگیر وجود دارد یذا رسیدگی به اعتراضرات دانشروویان
جهررت تصررحیح مورردد اوراق امتحرران رسرریدگی برره شررکایات یررا نظرررات آنهررا در صررندوق
پیشنهادات برخورد مناسب و به دور از اضطراب با دانشروویان در جلسره امتحران بره ترتیرب
دارای بیشتری بار عاملی 0/37 0/33و  0/32می باشد .از سوی دیگر میرزان واریرانس تبیری
شده توسط ای عامل بره ترتیرب برابرر برا 18/27و  11/24اسرت .همرانطور کره در جردول 2
مالحظه میشود به منظور سنوش همسانی درونری کرل پرسشرنامه و عاملهرای آن از ضررایب
آیفای کرونبا و دو نیمه کردن استفاده شد.
جدول شماره : 3ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف آزمودنیهای دختر ،پسر و کل در پرسشنامه  21مادهای.

دختر

آزمودنيها
ضرايب آماري

آلفاي

عوامل

کرونباخ

پسر
تنصيف

آلفاي

کل
تنصيف

کرونباخ

آلفاي

تنصيف

کرونباخ

اول

1/94

1/99

1/94

1/99

1/94

1/99

دوم

1/94

1/94

1/99

1/99

1/94

1/97

کل پرسشنامه

1/94

1/40

1/41

1/40

1/41

1/40

با توجه به تفاوتهای عمده احساسی عاطفی و شناخت بی دانشوویان دختر و پسر و نیرز
اهمیت جنسیت به عنوان یک متغیر تعدیل کننده یرذا داده هرای مربروط بره هرر دو جرنس بره
تفکیک بررسی میشود.
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ویژگیهای روان سنوی پرسشرنامه عوامرل مرؤثر در جرذب دانرش آمروزان پسرر بره نمراز
بررهمنظررور ترردوی پرسشررنامهای برررای آزمودنیهررای پسررر در پررژوهش پررس از طرری مراحررل
جمع آوری کدگذاری و ورود داده ها به رایانه آنگاه داده هرا برا اسرتفاده آزمونهرای آمراری
اسکری کایزومایر رر ایکم و کرویت مورد بررسی قرار گرفتند؛ نتایج نشان دهنده آزمرون
اسکری با 7عامل  KMOبرابرر  0/30و کرویرت برابرر برا  10822/77اسرت کره در سرطح 1
 P>0/000معنی دار میباشند .تحلیل عوامل دادهها با روش واریمراکس پرس از  8چررخش
آزمایشی منور به قرار گرفت  1018و  10ماده به ترتیب بر روی عامل اول دوم و سروم شرد.
بنابرای پرسشنامه ای  7عاملی با ماده ساخته شد و از سروی دیگرر  72مراده بره دییرل غیرقابرل
قبول بودن بار عاملی آنها (کمتر از  )0/47از پرسشنامه حذد گردید؛ میرزان واریرانس تبیری
شده ای سه عامل برابر  0/27 /70است .محتوی عامل اول بیشتر اشباع از یک عامل تشرویقی
رر ترغیبی از قبیل افزایش نمره انضباط به علت شررکت در نمراز تشرویق کالمری اسرتادان از
نمازگزاران تمیز بودن محل نمازخانه اردو بردن دانشوویان نمازگزار و امر و نهی کردن بره
دانشوویان به ترتیب واحد بیشتری بار عاملی  0/22 0/27 32/0 22/0و بوده اند .امرا عامرل
دوم در برگیرنده گرایشهای آموزشی رر تبلیغی از قبیل آموزش قرائت و اقامره نمراز پیگیرری
جدی مناسک نماز نمایش فیلمهای مذهبی و وجود پیش نماز روحانی اسرت کره بره ترتیرب
دارای باری عاملی 0/22 0/22 0/27و 0/22می باشند .عامل سوم پرسشنامه بر حس روابرط
انسانی رر آموزشی استادان و کادر مدرسه با دانرش آمروزان پسرر تاکیرد مریکنرد؛ مرادههرایی
همچررون رسرریدگی برره اعتراضررات دانشرروویان برررای تصررحیح مورردد اوراق امتحرران(برگرره
امتحانی) رسیدگی به شکایات یا پیشرنهادات و نظررات دانشروویان در صرندوق پیشرنهادات
مدرسرره چشررم پوشرری از خطاهررای دانشرروویان از سرروی کررادر آموزشرری و اداری دانشررگاه
عدایت استاد در نمره دادن به فراگیرران عردم ایوراد اضرطراب بررای دانشروویان در هنگرام
برگزاری جلسه امتحان و پرهیز از تهدید دانشوویان را شامل می شود گفتنری اسرت کره ایر
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عامل از همسرانی درونری براالیی برر خروردار اسرت .در جردول  7ضررایب همسرانی درونری
پرسشنامه عوامل مؤثر در جذب دانشوویان پسر به نماز ارائه شده است.
جدول شماره  :2ضرایب همسانی درونی کل پرسشنامه و عوامل مؤثر آن در جذب دانشجویان پسر به نماز

ضرايب آزمونهاي اعتبار
عوامل پرسشنامه

آلفاي کرونباخ

تنصيف

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کل

1/99
1/91
1/97
1/41

1/91
1/74
1/91
1/71

جدول شماره  :4ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای پرسشنامه عوامل مؤثر در جذب دانشجویان دختر به
نماز

ضرايب آزمونهاي اعتبار

آلفاي کرونباخ

تنصيف

عوامل پرسشنامه

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کل

1/94
1/91
1/94
1/40

1/41
1/91
1/91
1/77

یافتههای تحقیق

یافته های تحقیق در دو بخش ایف) توصیفی و ب) درارتباط با فرضیات پرژوهش مرورد
بررسی قرار میگیرند.
الف .یافتههای توصیفی تحقیق

در ای بخش به توصیف آزمودنیها بره صرورت کلری و تفکیرک جنسریت برا توجره بره
وضعیت اقتصادی رر اجتماعی پایههای تحصیلی و آمارههای گوناگون پرداخته میشود.
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جدول شماره  :5توصیف آزمودنیها به صورت کلی و تفکیک جنسیت با توجه به وضعیت اقتصادی طط اجتماعی
مختلف در پرسشنامه کلی عوامل مؤثر در جذب به نماز

آزمودنيها آماره

دختر
تعداد

وضعيت

پسر
انحراف

ميانگين

اقتصادي اجتماعي

باال
متوسط
پایین
کل

تعداد

ميانگين

معيار

117
171
111
179

01/13
16/60
19/10
19/61

113/44
111/11
116/71
117/09

انحراف
معيار

111
193
000
111

44/61
117/16
111/11
111/16

01/61
17/93
19/70
14/16

همان طور که در جدول  2مشاهده می شود نمره کرل آزمودنیهرای دخترر در پرسشرنامه
کلی عوامل مؤثر در جذب به نماز دردانشگاه ها  7/7واحد بیشتر از آزمودنیهای پسر است.
جدول شماره  :3تعداد نمونه ،میانگین و انحراف معیار آزمودنیها دختر و پسر با توجه به مقاطع تحصیلی در
پرسشنامه کلی عوامل مؤثر در جذب به نماز.

آزمودنيها
آماره

دختر
نمونه

ميانگين

انحراف

نمونه

ميانگين

معيار

پايه تحصيلي

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کل

پسر

99
170
163
103

116/61
114/14
117/44
119/11

14/ 11
17/11
19/76
19/11

انحراف
معيار

43
140
019
143

113/77
113/17
116/37
111/63

14/31
17/97
01/19
14/17

همان طور که در جردول  7مالحظره مری شرود کمترری میرانگی برابرر برا  107/13متعلرق بره
آزمودنیهای پسر کارشناسی ارشد و بیشتری میانگی برابر با  103/03از آن آزمودنیهرا دخترر
کارشناسی ارشد میباشد.
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جدول شماره  :7تعداد نمونه میانگین ،انحراف معیار آزمودنیهای پسر با توجه به وضعیت اقتصادی طط اجتماعی
در پرسشنامه عوامل مؤثر در جذب آزمودنیها پسر به نماز

آزمودنيها
وضعيت آماره
اقتصاد  -اجتماعي
باال
متوسط
پایین
کل

پسر
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

111
193
000
111

103/33
130/17
109/34
109/11

01/31
01/71
03/30
03/111

با توجه به جدول  3بیشتری و کمترری میرانگی آزمودنیهرای پسرر برابرر برا  172/23و
 127/77به ترتیب متعلق به وضعیت اقتصادی رر اجتماعی متوسط و باال است.
نتایج جدول  8نشان مری دهرد بیشرتری و کمترری میرانگی آزمودنیهرای پسرر برابرر برا
 170/3و  123/44به ترتیب مربوط به مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی اسرت .در جردول
شماره  3و 10به توصیف وضعیت نمرات آزمودنیهای دختر با توجه به وضرعیت اقتصرادی ررر
اجتماعی و پایه های تحصیلی براسا

پرسشنامه عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان دختر بره

نماز پرداخته شده است.
جدول شماره  :1تعداد نمونه ،میانگین و انحراف معیار آزمودنیهای پسر با توجه به مقاطع تحصیلی در پرسشنامه
عوامل مؤثر در جذب آزمودنیهای پسر به نماز

پسر

آزمودنيها
آماره
مقطع تحصيلي

تعداد نمونه

ميانگين

انحراف معيار

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کل

43
140
019
143

107/11
109/17
131/4
104/9

00/3
01/4
01/00
00/49

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

123

/

جدول شماره  :9تعداد ،میانگین و انحراف معیار آزمودنیهای دختر با توجه به وضعیت اقتصادی طط اجتماعی در
پرسشنامه عوامل مؤثر در جذب دانشجویان دختر به نماز.

آزمودنیها
وضعیت

دختر
آماره

تعداد نمونه

انحراف معیار

میانگین

اقتصادی طط اجتماعی

باال

123

138/21

71/24

متوسط

131

130/87

27/23

پایی

120

182/27

23/70

کل

438

182 /04

23 /27

با توجه به جردول  3بیشرتری و کمترری میرانگی آزمودنیهرای دخترر برابرر  130/87و
 182/27به ترتیب متعلق به وضعیت اقتصادی رر اجتماعی متوسط و پایی است.
ب .یافته مربوط به فرضیههای تحقیق

در ای بخش نخست فرضیه های پژوهش به ترتیب بیان می گردد آنگاه جردول مربروط
به آن ترسیم میشود و در نهایت بر اسا

نتایج مندرج در هر جدول فرضیه مورد نظر مرورد

بررسی قرار میگیرد:
1رر ارزشیابی دانشآموز دختر و پسر از یحاظ عوامل مؤثر در جذب آنها به نماز.
جدول شماره :13خالصه نتایج آزمون گروههای مستقل برای مقایسه نمرههای آزمودنیهای دختر و پسر در
پرسشنامه کلی عوامل مؤثر در جذب دانشجویان به نماز.

شاخص تغيير

جنس

پرسشنامه کلی
عوامل مؤثر در
جذب آزمودنیهای
دختر و پسر به
نماز

تعدادN

ميانگين
M

انحراف

F

T

P

معيار S

دختر

199

116/74

14/14

پسر

161

111/17

14/13

0/01

%09
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همان طور کره در جردول  10مالحظره مری شرود نترایج آزمرون  tتفراوت بری میرانگی
نمره های آزمودنیهای دختر و پسر در پرسشنامه کلی برابر با  2/20است که با توجه به آزمرون
دو دامنه ( )P> %28از یحاظ آماری تفاوت معنی داری بی آزمودنیها وجود دارد؛ و میانگی
نمرات دختران بیشتر از میانگی نمرات پسران است.
2رر ارزشیابی دانشوویان با وضعیت اقتصادی رر اجتماعی باال متوسط و پایی از یحاظ عوامل
مؤثر در جذب آنها به نماز.
جدول شماره  :11تحلیل واریانس بین ارزشیابی آزمودنیها با توجه به وضعیت اقتصادی طط اجتماعی سه گانه
نسبت به عوامل مؤثر در جذب آنها به نماز ( پرسشنامه کلی)

مجموع

درجات

ميانگين

منابع تغييراتي

مجذورات ss

آزادي d.f

مجذورات
)MS(S

بین گروههاssb

9611/11

0

1307/1

درون گروهها
SSW
کل sst

360441/6

1131

310/1

371614/7

1130

F

10/09

P

1/1111

همررانطررور کرره در جرردول  11مشرراهده مرریشررود نتررایج آزمررون  Fبرری دانشرروویان بررا
وضعیتهای اقتصادی ر اجتماعی گوناگون در پرسشنامه کلی برابر با  12/28است که در سرطح
 P>0/0001تفاوت معنی داری وجود دارد .آزمون شفه (  )scheffeنشان می دهرد تنهرا بری
دانشوویان طبقات باال و پایی تفاوت معنری داری وجرود دارد حرال آن کره بری گروههرای
دیگر ای گونه نیست؛ با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه دوم پرژوهش مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
7رر ارزشیابی دانشوویان مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکنری از یحاظ عوامرل مرؤثر
در جذب آنها به نماز با توجه به نتایج به دست آمده نتایج آزمرون  Fبری نگررش دانشروویان
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مقاطع مختلف از یحاظ پرسشنامه کلی برابر برا  P >0/37تفراوت معنری داری وجرود نردارد.
بنابرای فرضیه سوم پژوهش رد میشود.
بحث و نتیجهگیری

هدد از پرژوهش حاضرر دسرته بنردی عوامرل مرؤثر در جرذب دانشروویان بره نمراز در
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران است .وجه تمایز عمده ای پژوهش با مطایعات دیگری که در
ای زمینه در ایران صورت گرفته توجه به بررسی تحلیل عاملی علل جذب دانشوویان به نماز
است .به عبارت دیگر تحقیقاتی که تاکنون پیرامون نماز انوام شده است به بیران توصریفی و
ارائه درصد پاسخگویی آزمودنیها به سؤایهای پرسشنامه های محقق ساخته پرداختره انرد حرال
آن که در ای پژوهش مؤیفه های بدیعی با روش تحلیل عوامرل بره دسرت آمرده کره بره ذکرر
خالصهای از آنها میپردازیم.
تحلیل پرسشنامه  30ماده ای برای آزمودنیهای پسر سه عامل نسبتاً منسوم را در  78مراده
بهدست مریدهرد .بررسری عامرل اول نشران از آن دارد کره گرایشرهای تشرویقی ررر ترغیبری
محتوای عمده ماده های ای عامل را تشکیل می دهد .عامل دوم عمدتاً به فعاییتهای تبلیغری ررر
آموزشی به عنوان علل جذب بره نمراز اشراره دارد و در نهایرت مروادی کره حراکی از حسر
روابررط انسررانی رررر آموزشرری میرران دانشرروویان و کررادر دانشررگاه( اسررتادن معاونرران و ریرروس
دانشگاه) است در عامل سوم جمع شرده انرد؛ ایر عامرل انسروام خرود را در مقابرل تحلیرل
عوامل به تفکیک جنس و به صورت کلی حفظ می کرد .یقیناً ایواد یرک جرو دوسرتانه میران
کادر دانشگاه و دانشوویان گام مهمی در جهت هدایت جوانران بره سروی ارزشرهای معنروی
خواهد بود .از سوی دیگر عوامل موجود در پرسشنامه ویژه دختران حاکی از ای اسرت کره
فعاییتهای تبلیغی رر مشارکتی به عنوان عامل اول و ترأثیر یرادگیری مشراهده ای در عامرل دوم
وجه تمایز میان دیدگاه دانشوویان دختر و پسر می باشد .از یحاظ روان شناسی عامل تشویقی
رر مشاهده ای در شکل گیری رفتار حائز اهمیت فزایندهای مریباشرد .برخری از روان شناسران
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یادگیری ایگوی شرطی شردن عامرل و مشراهده ای را مهمترری شریوۀ تربیرت انسران قلمرداد
میکنند به عبارت دیگر تقویت رفتار متبت بریتواهرل نسربت بره رفترار نرامناسرب و فرراهم
نمودن ایگوی مناسب برای جوانان و بهطور کلی انسان زمینه شکلگیری رفتارهای متبرت را
فراهم می سازد .بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از ای است که میران دیردگاه دانشروویان
دختر و پسر از یحاظ عوامل جذب بره نمراز تفراوت معنراداری وجرود دارد بره گونره ای کره
میانگی نمرات دانشوویان دخترر از میرانگی نمررات پسرر بیشرتر شرده اسرت همگرام برا ایر
پژوهش در تحقیقی که توسط گیلگ و ظروفی (  )1730کمایی ( )1731و عسگری ()1731
انوام گرفته است ارتباط معنی دار میان جنسیت و گرایش به سوی نماز گزارش شده است.
بررسی امام جمعه و جعفری (  )1738بر بیش از پنواه و دو پژوهش در خصوص نماز به ایر
نتیوه رسیده اند که نتایج تحقیقات دربارۀ رابطه بی وضعیت اقتصادی رر اجتمراعی و گررایش
به سوی نماز متناقض به نظر می رسد؛ ویی پرژوهش حاضرر نشران مری دهرد کره میران نمررات
دانشوویان با وضعیت اقتصادی رر اجتماعی متفاوت در جذب بره نمراز در سرطح p>0/0001
تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ارزشیابی دانشوویان برا وضرعیت اقتصرادی ررر
اجتماعی متوسط در هر دو جنس از علل گررایش بره نمراز بره طرور قابرل مالحظره ای برترر از
دانشوویان طبقات باال و پایی است .به طور کلی می توان ای استنباط ضمنی را مطررح کررد
که کوششهای تبلیغاتی و یا تشویقی برای جذب ای دانشوویان به نماز در مدار

در مقایسه

با طبقه متوسط از تأثر کمتری بر خورداراست .از سوی دیگر پژوهش حاضرر حراکی از ایر
است است که بی ارزشیابی دانشوویان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به علل جذب به نمراز
در دانشگاه ها تفاوت معناداری وجود ندارد .با ایر وجرود برپرایی نمراز در دانشرگاه وظیفره
خطیر و بسیار حسا

است؛ زیرا که مدار

جدای از ویژگیهای منحصر به فرد خرود محرل

تشویش اضطراب از امتحان رقابتهای نگران کننده توهم با شکست و پدیده هرای ناخوشرایند
دیگری است که هر کدام از آنها به تنهایی قرادر بره تبردیل محرکهرای خنتری بره محرکهرای
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شرطی نیرومنرد فراخروان اضرطراب و حراالت ناخوشرایند روانری مری باشرند .بنرابرای ایوراد
اصالحات بنیادی به منظور تغییر در نگرش دانشوویان نسبت بره محریط دانشرگاه و مناسرک
جاری در آن و همچنی اصالح ایگوهای تعاملی رر رفتاری آسیب زا میران دانشروویان و کرل
کادر مدرسه می تواند زمینه سراز تحروالت اساسری در شخصریت دانشروویان شرود و نره تنهرا
نگرررش آنهررا را نسرربت برره صررورت ظرراهری عبررادات در دانشررگاه هررا بهبررود بخشررد بلکرره در
جهتگیری اصویی به سوی ارزشهای انسانی آنها را هدایت نماید.
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بررسی قضاوت دانشجویان در مورد آثار و برکات نماز و ارتباط آن با میزان
مقید بودن دانشجو به انجام این فریضه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرند mar.mohebi@gmail.com

مرضیه محبیزاده
دانشووی پزشکی (دکتری حرفهای) دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد maz_mohebi@yahoo.com

چکیده
هدد پژوهش حاضر بررسی قضاوت دانشوویان در مورد آثار و برکات نماز و ارتباط آن با
میزان مقید بودن دانشوو به انوام ای فریضه می باشد .جهت نیل به ای هدد پس از پر کردن
پرسشنامه محقق ساخته توسط  200نفر از دانشوویان پسر فنی -مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی هرند
که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند دانشوویان به دو گروه نمازگزار وتارک نماز
تقسیم شدند و سپس به بررسی مقایسه ای میانگی نمره قضاوت آنها درباره آثار و برکات نماز در
چهار بعد (اخالقی تربیتی بهداشتی واجتماعی) پرداخته شد .نتایج حاصله در نرم افزار آماری
 spssو با آزمون  compare meansتوزیه و تحلیل و با سطح معنی داری ()pvalue>0/002
بررسی و تفسیر شدند .ای پژوهش نشان داد که هرچه سطح شناخت و قضاوت دانشوویان نسبت به
آثار اخالقی تربیتی بهداشتی و اجتماعی نماز باالتر باشد انگیزه باالتری برای اقامه نماز پیدا کرده
و برعکس .پس در صورتیکه شناخت و معرفت نسبت به آثار و برکات نماز برای دانشوویان حاصل
شود قطعا خود را از فیض ای فریضه محروم نخواهند ساخت .یذا به نظر می رسد اگر برنامه های
فرهنگی –آموزشی پر محتوی تری در خالل برنامه های دانشگاه گنوانده شود و ای فیض معی با
استدالل و استنباط و کمک گیری از آیات و روایات گویا و شیوا با تمام ابعاد آثار و برکات آن به
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دانشوو ارائه شود دانشوویان که آینده سازان اجتماع می باشند به سمت اصالح پیش رفته و از ای
تربیت غنی برخوردار می گردند.
واژه های کلیدی :آثار اخالقی و تربیتی و بهداشتی و اجتماعی نماز قضاوت دانشوویان پایبندی
به نماز

132

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

نماز در همهی ادیان بوده است .قبل از حضرت محمّرد (ص) در آئری حضررت عیسری
(ع) هم نماز بوده است قرآن کریم از زبان او نقل می کند که خداوند مرا بره نمراز سرفارش
کرده است« :واواصانی بالصّلوة» و قبل از او موسای کلیم (ع) بوده کره خداونرد بره او خطراب
می کند« :اَقِمِ الصّلوة لِذِكری»[ ]1و قبل از موسی پردر زن او حضررت شرعیب بروده اسرت کره
نماز بر پا دا شته است« :یا شعَیبُ اَصَالتک تَأمُرکَ» و قبرل از همره آن هرا ابرراهیم خلیرل (ع)
بوده که از خداوند برای خود و ذریه اش توفیق اقامه نماز را خواسته است« :ربُّ اجاعلْنی محقیم
الصّلوة و مِن ذُرّ ّتی».
و ای یقمان حکیم است که به فرزندش می گوید « :ا بحنَیَّ اَقِمِ الصّلوة و أمحرْ بِالمعروف و
انْه عنِ المحنکر» پسر م نماز را به پا دار و امر به معرود و نهی از منکر بک [.]2
نماز از جمله عباداتی است که اثرات مرادی و معنروی بسریار زیرادی در زنردگی بشرر
دارد .مقدمات نماز از هنگام وضو تا پایان نماز هر کدام جزا بره جرزا فوایرد و آثراری دارد
چنانکه علی (ع) فرمود« :اگر نمازگزار از رحمتی که سراپای او را فراگرفته خبر داشته باشرد
دل از نماز نکند و دوست ندارد که سر از سوده برردارد»[ .]7برترری فایرده و فضریلت نمراز
ذکراهلل می باشد که روح و اسا

و هدد و پایه و مقدمره و نتیوره و فلسرفه نمراز همران یراد

خداست[« .]4اقم الصلوة تنهی عن الفحشإ و المنکر و لـذكر اهلل اكبـر اهلل علـم مـا تصـنعون»
"عنکبوت 42
ذکر اهمیت نماز و آثار فردی و اجتماعی آن راهی است برای مهیا سراخت دانشروویان
در خصوص اعتالی شناخت و معرفت نسبت به دی و دستورات ایهری بخصروص نمراز چررا
که انسان هرگاه از فواید آثار و فلسفه یک دستور ایهی آگاه شود و بعبارت دیگر نسربت بره
آن معرفت پیدا کند بواسطه عقلش کره رسرول براطنی اسرت بره اطاعرت از آن پرداختره و از
فضائل دنیوی و اخروی آن برخوردار می گردد .از جمله ابعاد مهمّ معرفت دینی که در قرآن
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به آن توجه شده «عقل» است .امام صادق (ع) فرمود « :پیغمبر حوت خدا است برر بنردگان و
حوت میان بندگان و خدا عقل است» و باز فرمود« :عقل راهنمای مؤم است»[.]2
با توجه به مطایب باال به ضرورت شناخت و معرفت کره مقدمره رسریدن بره قررب ایهری
است بخصوص شناخت و بصیرت نسبت به نماز (که فریضۀ واجب ایهی است) موجبرات برا
نشاط انوام دادن نماز را از یک سو و حضور قلب و اخالص بیشتر را از دیگرر سرو مهیرا مری
کند .همان گونه که عارد بزرگ میرزا جواد آقاملکی تبریزی مری نویسرد« :امّرا عمرده خیرر
نماز و فایده اش در فهم نماز است چون فهم نزدیک تری سبب به معرفت اسرت و معرفرت
تمامش خیر است بلکه همه خیر در معرفت است.]7[»....
یذا ضرورت انوام ای پژوهش نیرل بره ایر چرارچوب ذهنری اسرت کره در صرورتیکه
شناخت و معرفت نسبت به آثار و برکات نماز برای دانشوویان حاصل شود قطعرا خرود را از
فیض ای فریضه محروم نخواهند ساخت .بعبارت دیگر هردد از انورام ایر پرژوهش اثبرات
ای فرضیه است که اغلب دانشوویانی کره از فریض نمراز محرومنرد علرت آن عردم شرناخت
نسبت به فلسفه و آثار نماز است.
ایبته نباید اعمال عبادی را به خاطر ای فواید اجرا کرد که موجب بطالن آن خواهد شد زیرا
اگر کسی غسل و وضو کند تا ضم آن خنک شود یا از فواید بهداشتی آن بهره مند شرود و
یا قیام و رکوع و سوود کند تا ضم آن حرکات ورزش و نررمش اجررا کنرد نمراز شررک
آیود خوانده است.
اهداف پژوهشی

هدد کلی :بررسی ارتباط قضاوت دانشوویان نسبت به آثار نماز با میزان تقیرد آنهرا در بورا
آوردن ای فریضه
اهداد جزئی:
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 .1بررسی ارتباط قضاوت دانشوویان نسبت به آثار اخالقی نماز با میزان تقیرد آنهرا بره
نماز
 .2بررسی ارتباط قضاوت دانشوویان نسبت به آثار تربیتی نماز با میرزان تقیرد آنهرا بره
نماز
 .7بررسی ارتباط قضاوت دانشوویان نسبت به آثار بهداشتی نماز با میزان تقید آنهرا بره
نماز
 .4بررسی ارتباط قضاوت دانشوویان نسبت به آثار اجتماعی نماز با میزان تقید آنها بره
نماز
فرضیات پژوهشی

 .1میزان شناخت دانشوویان از آثار و فوائد نماز ارتباط مستقیمی با میرزان مقیرد برودن
آنان بر انوام ای فریضه دارد.
 .2با افزایش شناخت دانشوویان از آثار نماز میزان تقید آنان به نماز افزایش می یابد.
بررسی منابع
 .1نماز ،مظهر پرستش؛ پرستش میوه فطرت

-1الف) پرستش و تاریخ :یکی از صفات ذاتی انسان ها میل به پرستش اسرت کره همرواره در
طول تاریخ به صور مختلف وجود داشته است .پرسرتش امرر فطرری در انسران هرا و پاسرخی
است درمان بخش به نیاز و خواست بشر و ای عشق و نیاز ازیی و ابدی است .نماز شراخه پرر
بار عشق به خدا و پرستش اوست اصل ای درخت سبز یعنی نیایش با قلب بشر و سرنوشرت
آدمی پیوند دارد و گستره آن از فراخنای جهان هسرتی پردامنره ترر و از تراریخ باسرتانی ترر
است.
امروزه فطری برودن پرسرتش و خرداجویی بره تأییرد جامعره شناسران فیلسروفان و روان
شناسان رسیده است برای نمونه دکتر ایکسیس کارل می گوید« :احسا

عرفانی(خداگرایی
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و پرستش) جنبشی است که از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته اسرت و یرک غریرزه اصرلی
است ».و یونگ پروفسور روان شنا

می گوید :طبیعت آدمی به گونه ای خلقت یافته است

که نسبت به (پرستش) خدا به طور ناخودآگاه در خود احسا

عطرش و عشرق مریکنرد از

ای رو اگر به صراط مستقیم توحید هدایت نشود در برابر معبودهای کاذب سر تعظریم فررود
می آورد تا آن عطش درونی خود را پاسخگو باشد .نماز کره مظهرر پرسرتش اسرت بره ایر
آهنگ درونی پاسخ می دهد و عطش را فرو می نشاند[.]3
-1ب) نماز و تاریخ :انبیاا ابراهیمی ر علیر ه ایسّرالم ر برا نمراز مرأنو

بودنرد چره اینکره قبرل از

ابراهیم خلیل (ع ) هم با نماز محشور بودند حضرت ابراهیم (ع) هنگامی کره فرزنرد خرود را
در کنار کعبه به ودیعت ایهی سپرد عر

کرد پروردگارا مر اینهرا را در ایر وادی غیرر ذی

زرع نهادم«.ربَّنا لِیحقیمحوا الصَّلوةَ فَاجاعلْ اَفئدةً مِنَ النَّاسِ تَهاوی اِلَیاهِم» بررای اینکره از کنرار خانره
وحی اقامه نماز آغاز شود و ای اقامه نماز با ذریه م انوام گیرد و هدد اینها که اقامه نمراز
است محقق شود .همی دعا و دعوت خلیل حق در ذریهاش جلوه کرد.
یکی از ذراری برجسته حضرت ابراهیم موسای کلیم است که آغاز وحری او برا دسرتور
نماز شروع میشود وقتی خدا به موسای کلیم وحی فرستاد و فرمود آنچه را که بر تو ترالوت
میشود استماع ک و بدان «اِنَّی اَنَا اهلل ال اِله اِالَّ اَنَا» آنگاه فرمود «اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكری» نمراز را
برای احیای یاد م اقامه ک .
وقتی نوبت به عیسای مسیح ر علیه ایسّالم ر میرسد معرفی قررآن دربراره عیسرای مسریح
ای است که عیسی فرمود« :و اَواصانِی بِالصَّلوةِ و الزَّكوةِ ما دحماتح حیّاً» یعنی مر ترا زنردهام برا
نمازم وقتی هم که رحلت کردم باز با نماز در آن عایم هستم.
یکی از انبیاا ابراهیمی اسماعیل صادق ایوعد است که یک سریره خراص و مخصروص
به خود دارد .قرآن کریم در تبیی سیره آن حضرت میفرماید« :و كانَ ـأمحرُ اَهالَـهح بِالصَّـلوةِ»
یعنی نه تنها خود نماز را اقامه میکرد بلکه اهلش را به اقامه نماز امر میکرد.
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خدا به پیامبر اسالم (ص) فرمود«:و أمحرْ اَهلَک بِالصَّلوةِ و اصاـطَبِر علَیاهـا» و آیره «اَقِـمِ
الصَّلوة لِدلُو ِ الشَّمس اِلی یَسقِ اللیال» .که ای پیام خطاب مسرتقیم بره پیرامبر اسرت و شرامل
امت اسالمی هم میشود.
قرآن نماز را بر همه واجب کرده است مسوله اقامه نماز برر هرر مکلفری واجرب اسرت و
درباره مؤمنی فرمود« :اِنَّ الصَّلوة كانَتا علَی المؤمِنینَ كِتاباً مواقُوتاً» نماز بررای مرردم برا ایمران
یک امر تتبیت شده است[.]8
 .2فلسفه نماز در اسالم

از دیدگاه قرآن فلسفه اقامه نماز یاد خداست «أَقِمِ الصَّـالةَ لِـذِكْری» یراد خردا آرامرش
دهنده قلب هاست (أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُوبح) و آرامش نعمتی است کره همره در جسرت و
جوی آن هستند.
بشر به طور طبیعی در طول زندگی اش در ای جهران برا نگرانری هرا و اضرطراب هرای
بسیاری روبه رو بوده و همواره برای برطرد کرردن آنهرا کوشریده اسرت .تشرکیل خرانواده
قبیله دویت و دیگر سازمان های اجتماعی همچنی ظهور دی

مذهب هنرر آداب و رسروم

و حتی گاه جنگ ها در حقیقت برای دست یرابی بشرر بره آرامرش در زنردگی بروده اسرت.
اندیشه های بشری و مکتب هرا و آیری هرای گونراگون برا هردد رسریدن بره آرامرش پدیرد
آمدهاند که در ای میان ادیان ابراهیمی و آیی های بومی نیز وصول به آرامرش روح و روان
را یکی از مهم تری اهرداد پیردایش خرویش مری داننرد .از دیردگاه اسرالم آنچره موجرب
آرامش است یاد خداسرت و خواسرته خداونرد از بشرر مبنری برر اقامره نمراز یراد او را زنرده
میدارد[.]3
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 .7فلسفه نماز ،از دیدگاه ائمه معصوم علیهم السالم

امامان معصوم (ع) برای هر یک از احکام فلسفه ای هماهنرگ برا فهرم و ادراک مرردم
عصر خود بیان کرده اند که برای نمونه به بعضی از آنها اشاره شده است:
پیامبر اکرم (ص) فرمود :نخستی چیزی که (در قیامت)به حسابش می رسند نماز است.
امام علی (ع) می فرماید :خداوند نماز را برای پاک ساخت (روح) از تکبر قرار داد ...با
نماز به خدا نزدیک می شوید نماز گناهان را مانند ریخت برگ درختان می ریزد و انسان را
آزاد می سازد.
فاطمه زهرا (ع) در خطبه معرود خود می فرماید« :خدای تعایی نماز را واجب فرمود تا
انسان از کبر و خودبینی پاکیزه شود».
در حدیتی از امام صادق (ع) می آید« :نخستی چیزی که در قیامرت از بنردگان حسراب
میشود نماز است اگر مقبول افتاد سایر اعمایشان قبول می شود و اگر مردود شد سایر اعمرال
نیز مردود می شود».
امام رضا (ع) هم می فرماید :نماز سبب می شود بنرده پیوسرته بره یراد خردا باشرد و او را
فراموش نکند طاغی و یاغی نباشد و با خشوع و تذیل و رغبت خواستار فزونی بهر خرود در
دی و دنیا باشد و همی نماز گزاردن بازدارنرده انسران از گناهران اسرت و او را از فسرادهای
گوناگون دور می کند .سوده بر خاک غرور و طغیان و خودخواهی را دور می سازد[.]3
 .4نماز و آثار و فوائد آن

قرآن فوائد فراوانی برای نماز ذکر میکند .میفرماید« :اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهی عـنِ الفَحاشـاءِ و
المحنکَر» نماز جلوی زشتی را میگیرد زیرا طهارت هست ای اویی فایردهای اسرت کره قررآن
کریم برای نماز ذکر میکند و فایده اخالقی اجتماعی سیاسی اقتصادی هم دارد کره همره
ای منافع را در سوره مبارکه معارج میتوان یافت .خداوند در سروره مبارکره معرارج فرمرود:
«اِنَّ االنسانَ خُلِقَ هلُوعاً اِذا مسَّهح الشَّرُ جزُوعاً و اِذا مسَّهح الخَیارُ منُوعاً اِالَّ المحصـلَّین» ایر هلروع
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بودن جزوع بودن بی قرار بودن منّاع خیر بودن خیر و برکات را برای خود خواست
را توسعه ندادن شرح صدر نداشت

خیرر

جرزع را تحمرل نکرردن و خیرر را بررای دیگرران طلرب

نکردن اینها جزا رذایل اخالقی است که هر بخشی برای خود آثرار سروا آن بخرش را دارد.
اینها صفات اِالّ ایمُصَلّی است یعنی بغیر از نمرازگزاران .یرذا ایر نمراز اسرت کره انسران را از
طبیعتش که مبتال به رذائل اخالقی است «اِنَّی خالِقٌ بشَراً مِنْ طینٍ» دور سراخته و بره فطررت
موحد حق خواه حق طلبش نزدیک می سازد .چراکه قرآن می فرمایرد :انسران فطرترا موحرد
است و فطرت او از فطرت خداست «فِطْرَةَ اهللِ الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیاها ال تَبد لَ لِخَلْقِ اهللِ».
نماز به انسان میگوید حقوق دیگران را نگیر بلکه با خردا رابطره پیردا کر

و وقتری برا

خدا رابطه پیدا کردی رزق را از او میطلبی و ای «نعبرد» گفرت و مرتکلم مرع ایغیرر آوردن و
دعاها را به صورت متکلم مع ایغیر ذکر کردن و خیر دیگران را خواست و دیگران را در خیر
خود سهیم دانست ایواب مری کنرد کره انسران در مسرائل اقتصرادی هرم دیگرران را فرامروش
نکند[.]8
سوره معارج بسیاری از فضایل اخالقی را بره برکرت نمراز تبیری مریکنرد و بسریاری از
رذایل اخالقی را به برکت نماز میزداید و می فرماید :اینها کسرانی هسرتندکه تر بره تبراهی
نمیدهند و از زهد معنوی برخوردارند.
فایده دیگری که ذات اقد

اهلل برای نماز ذکر میکند در سوره مبارکه حمد بیان شرده

است :ای که بگویید «ِا ّا نَعابحدح و اِ ّا نَساتَعین» راه اسرتعانت را هرم مشرخص کررده اسرت.
فرمود« :و اساتَعینُوا بِالصَّبارِ و الصَّالةِ و اِنَّها لَکَبیرَةٌ اِالَّ علَی الخاشِعینَ» یعنی اگر بخواهید از مدد
غیبی برخوردار باشید به وسیله نماز از خدا استعانت کنید .خدایی که خیر معری اسرت و خیرر
معاون به اعانت شما توجه میکند پس نماز بهتری رابط اسرت بری خلرق و خرایق و عبرد و
مویی که از ای راه فیض مویی به خلق و عبد برسد.
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نماز عالوه بر شرائط صحت شرائط قبرول یرا بره تعبیرر دیگرر شررایط کمرال دارد کره
رعایت آنها نیز عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان است .در کترب فقهری و منرابع
حدیث امور زیادی به عنوان موانع قبول نماز ذکر شده است .امام علی (ع) فرمرود« :هرر کره
نوشابه مست کننده (شراب) نوشد نمازش تا چهل شب به درگاه خدا قبول نمی شود»[.]8
اگر به فوائد ذکر شده ویژگی ها و اهمیت نماز جماعت را نیرز اضرافه نمراییم برکرات
آن مضاعف خواهد شد.
در نهایررت مرری ترروان گفررت نمرراز درسررت ماننررد سرررودی کرره سررربازان صرربح و شررام
میخوانند تا روح سلحشوری در آنان زنده بماند یا سررودی کره پیشراهنگان مری خواننرد ترا
روح نیکوکاری در آنان تقویت شود[.]2
آثار نماز را مری تروان در قایرب هرای مختلرف مر ایوملره دنیروی و اخرروی مرادی و
معنوی فردی و اجتماعی روحی و جسمی بیان کررد .در ایر پرژوهش آثرار نمراز در قایرب
چهار بعدی اخالقی تربیتی بهداشتی و اجتماعی بیان شده اسرت کره هرر کردام از ایر ابعراد
خود شامل طیف گسترده ای می باشد و در هر قسمت از ای بحث بصورت اجمایی به تفسریر
هر یک پرداخته شده است.
آثار اخالقی نماز

انسان در نظام تربیتی اسالم بر اسا

پرورش صحیح می تواند از مرز غرایز عبور کند و

خود را به مقام واال و پرارج انسانیت برساند و تاج پرافتخرار «یقرد کرمنرا بنری آدم» را برر سرر
بگذارد ویی عروج بدان مقام پرارج نهفته در کمایی است که برا زدودن غبرار از یروح دل و
تولی انوار در کانون پرفروغ سرّ حاصل می آید و ای در حقیقرت جرز تخلرق بره اخرالق اهلل
چیز دیگری نیست[ .]3بر همی اسا

اخالق منزیتی بزرگ و جایگاهی بلند است و در تمام

شرایع و ادیان ایهی نیز سریوحه دعوت همه انبیاا ایهی بوده و همواره پیرروان خرود را پرس از
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دعوت به یکتاپرستی به پاکیزگی نفس اصرالح درون عالقره منردی بره نیکری و فضریلت و
دیگر امور نیک و سودمند سوق می داده اند.
برای رسیدن به فضایل اخالقی و دوری از رذایل نفسرانی راههرایی در قررآن و احادیرث
ائمه علیهم ایسالم بیان شده است که یکی از آن هرا «نمراز» اسرت .نمراز در تربیرت اخالقری و
شکوفایی و ایواد فضایل اخالقی در انسان تأثیر به سزایی دارد که در ذیل به برخی از آن هرا
اشاره شده است.
 تکامل و خودسازی :انسان ها برای ارضای امیال نامحدود خود به تعایی روح خرود نیراز
دارند و در ای راه نماز بزرگ تری عامل تزکیه و خودسازی است که انسان را به کمال
حقیقی می رساند؛ زیرا انسان را از بدی ها باز مری دارد «الصـالة تنهـی عـن الفحشـاء و
المنکر» که قلعره ای محکرم در مقابرل تهاجمرات ویرانگرر شریطان اسرت(قال علری علیره
ایسالم« :الصلوة حصن من سـطوات الشـیطان»)[ ]10و سربب محرو گناهران مری شرود«ان
ایحسنات یذهب ایسیوات ».از ایر گذشرته نمراز برخری فضرایل ماننرد اخرالص صربر و
تواضع را پدید می آورد که تقوا را در انسان به دنبال دارد که سرمنشأ فضایل و کماالت
است.
 اخالص :اخالص اسا

عبادت (قال علی( ع) :اعلی العبادة اخـالص العمـل) و حقیقرت

بندگی است و ارزش عبادت به اخالص است (قال علی (ع)« :االخالص مال العبـاده».
حضرت زهرا علیها ایسالم می فرماید :هر کس که عبادت برا اخرالص را بره سروی خردا
تقدیم کند خدا هرم برترری مصرلحت هرا را بررای او منظرور مری دارد[ .]11روح نمراز
اخالص است(قال ایصادق علیه ایسالم« :لیست الصـلوة قیامـک و قعـود انمـا الصـاله
اخالصک و ان تر د بها اهلل وحده») و نمازگزار از نماز ریاکارانره و بردون اخرالص نهری
شده است .چون ریا با حقیقت و واقعیت نماز سازگار نیست .نماز برای نیایش و مناجات
با قدرت برتر هستی است و چون بدون اخالص برپا شرود گفرت و گروی نمرازگزار برا
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خدا بی معنا جلوه می کند .به ای ترتیب نمازگزار باید هر روز با برپایی نمراز اخرالص
را تمررری کنررد .امررام برراقر مرری فرمایررد« :الصــالة بیــت االخــالص؛ نمرراز خانرره اخررالص
است»[.]12
 تواضع :تواضع یکی از فضایل اخالقی است که در پرتو نماز در انسان ایوراد مری شرود.
یکی از اسرار نماز ای است که خودبینی و تکبر را درهم می شرکند و در

فروتنری در

برابر خداوند را به انسان می آموزد زیرا نمازگزار در هر شربانه روز طری هفرده رکعرت
نماز  74بار پیشانی تواضع بر خاک می سراید .حضررت زهررا مری فرمایرد« :فجعـل اهلل
اال مان تطهیراً لکم من الشر و الصلوة تنز هاً لکم عن الکبـر» خداونرد ایمران را وسریله
پاکسازی شما از آیودگی شرک و نماز را برای دوری و پاک نمودن شما از تکبرر قررار
داد[.]17
اعمال و ذکرهای نماز بیانگر تواضع است و توجه عمیرق بره آن هرا تواضرع را در انسران
ایورراد مرری کنررد .تکبیررره االحرررام دعررا و خررواهش از خداونررد و سرروره حمررد از جملرره
ذکرهای نمازهستند که کبرر و خرود برزرگ بینری را از انسران دور مری کننرد .سروده و
رکوع و ایستادن با رعایت ادب و وقار در مقابرل خداونرد مررور هرر روزه در

تواضرع

است.
 صبر :انسان در مسیر زندگی دچار برخی مشکالت و سختی ها می شود که تحمل برخری
از آن ها به قدرت و ایمان زیادی احتیاج دارد .تحمل سختی ها و صبر بر آن ها یکری از
فضایل اخالقی است که در اسالم ارج فراوانی به آن نهاده شده است .بره طروری کره در
روایات صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن توصیف شده است[ .]14یراد خردا
نیایش و نماز نیروی معنوی تودید شونده ای در انسان ایواد خواهرد کررد کره او را در
رویارویی با مشکالت نیرو می بخشد .امام علی می فرماید« :الذكر شرح الصدر؛ یاد خدا
سبب شرح صدر می شود»[ .]12نماز بهتری وسیله استعانت و کمک خرواهی از پیشرگاه
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ایهی است .پیامبر اکرم هرگاه با دشواری رو به رو می شد از نماز اسرتعانت مریجسرت:
«اذا حزبه امر فزع الی الصلوة»[ .]17امام صادق می فرماید :هنگرامی کره برا غمری از غرم
های دنیا رو به رو شدید وضو بگیرید و به مسود رفته نماز بخوانید و در حال نمراز دعرا
کنید .امام صادق در حدیث دیگری می فرماید« :هر گاه برای امیرایمؤمنی پریش آمردی
می شد به نماز پناه مری بررد و نراراحتی خرود را بره آن جبرران مری کررد»[ .]13نمراز برا
افزایش ایمان سبب می شود نمازگزار خود را به گونه ای ابردی بره جهران مرادی متعلرق
نداند و با دید دیگری وقایع را بنگرد و با تغییر بینش مشکالت را تحمرل مریکنرد و بره
آرامش روانی دست می یابد .اندیشمندان غربی نیز به نقش دعا در مبارزه با دشواری هرا
اعتراد کرده اند .نورم وینسنت گریسی می گوید :دعرا و نمراز برزرگترری نیرویری
است که برای مبارزه با دشواری های زندگی روزانه و به دست آوردن آرامرش روحری
شناخته شده است[ .]18گاندی رهبر بزرگ مردم هند میگوید :اگر نماز نبود و برا خردا
ارتباط پیدا نمی کردم به طور حتم سال ها بود که دیوانه شده بودم[.]13
 آرامش روحی :گاهی آدمی برای مدتی رازی را در دل خرود نگراه مری دارد ترا زمرانی
که محرم رازی بیابد و حرد دل خود را با او بازگوید که اگر ای فرصت دست ندهد
گاه آثار ناخوشایندی را بر روح و روان فرد بر جای می گذارد .دیل کارنگی می گوید:
گاهی از مواقع درد ما بی درمان است .حتی نمی توانیم آن را با نزدیک تری دوستانمان
در میان بگذاریم .در ای اوقرات اسرت کره روی بره سروی خردا مری آوریرم و احسرا
میکنیم که در زندگی شریک غمی داریم یک غمخروار واقعری داریرم .روان شناسران
شفای دردها و درمان بیماری های بیماران خود را راز و نیاز با خدا و پرستش او میدانند
از جمله پروفسور ویلیام جیمز می گویرد :روان پزشرکان معتقدنرد انسران نراگزیر اسرت
برای تسکی دردهای خود آنها را نزد دیگرران برازگو کنرد و چره کسری شایسرته ترر از
خایق انسان.
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آرامش روانی ناشی از نماز انسان را از اضطرابی که بیماران روانری همرواره از آن رنرج
ال ترا مردتی پرس از نمراز در انسران براقی
می برند می رهاند؛ چون ای حایت هرا معمرو ً
میماند و ادامه می یابد .اکنون به خوبی درک می شود که پیامبر اسالم (ص) چگونره برا
جملهای کوتاه از رمزی بزرگ در علم روان شناسی پرده برمی دارد آنوا که به هنگرام
نماز می فرمود« :ای بالل! ما را با نماز به آرامش وادار»[.]3
 صداقت :نمازگزار چون خود را همواره در محضر خداوند دیده و او را حاضر و ناظر بر
اعمال خویش می داند در رفترار وگفترارش هرم از آنچره کره باعرث خشرم و نارضرایتی
خداوند گردد می پرهیزد و تمامی اعمایش را صادقانه و خایصانه انوام می دهد.
 نشاط و امید در زندگی :انسان نمازگزار همواره خرود را از امرداد غیبری و نیرروی مراورا
بشری برخوردار دانسته و با نماز از او استعانت می جوید .چنی شخصی در سرختی هرای
زندگی ناامید نگشته و همرواره بره خیرر معری خردا امیردوار اسرت .ابر سرینا فیلسرود
معرود شرق گفته است« :م هر وقت مشکلی علمی داشتم که قابل حل نبود به مسود
جامع شهر می رفتم وضو می گرفتم و نمراز مری خوانردم و از خردا مردد مری خواسرتم
مشکلم حل می شد»[.]3
آثار تربیتی نماز

فراهم آوردن شرایط برای شکوفایی همه استعدادهای درونی در جهت رسیدن به هدد
مطلوب و برنامه ریزی شده تربیت نامیده می شود .همه انسان ها بره دنبرال سرعادت هسرتند و
دارای دو بعد وجرودی انرد .نمراز در ایر راسرتا سربب شرکوفایی اسرتعدادهای برایقوه انسران
میشود و شخصیت برجسته ای از انسان به تصویر می کشد زیرا نماز سبب خودشرکوفایی و
خودآگاهی می شود[.]20
 ثبات شخصیت :از بعد روانشناسی شخصریت دربرگیرنرده موموعره ای از صرفات
رفتارها افکار و تمایالت عاطفی و هیوانی می باشد .که فررد را از دیگرران متمرایز
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میکند و صرد نظر از عوامرل درونری و جسرمی تأثیرگرذار برر روی شخصریت و
عوامررل بیرونرری و محیطرری نقررش عمررده ای را در شررکل دادن برره شخصرریت ایفررا
میکند .برخرورداری از پایرداری شخصریتی یکری از مطلروب ترری خواسرته هرای
بشررری اسررت .نمرراز مرری توانررد ایفرراگر نقررش بسرریار مهمرری در پیشررگیری و درمرران
اختاللهای شخصیتی ایفا کند .نمازگزار ضم تکررار یرک موموعره از ذکرهرا و
واژه های مشخص در نمازهای خود پیوسته یرک عقیرده واحرد و یرک خرط مشری
مشخص را در زندگی خود دنبال می کند .بره ایر ترتیرب گرویی یرک شخصریت
ثابت و یک روش و منش معی و همیشگی را برای خرود برمری گزینرد و در رونرد
تکرار نمراز اصرول اساسری خرود را یرادآوری کررده و بره تتبیرت شخصریت خرود
میپردازد.
روانکاو معررود هرانری ینرگ مری گویرد :در نتیوره تحقیقرات طروالنی خرود در
اجرای آزمایش های روانی بر روی افراد به ای موضوع پری بررده ام کسری کره برا
دی سرو کار داشته باشد و بره عبرادت بپرردازد آن چنران شخصریتی نیرومنرد پیردا
می کند کره هریچ گراه یرک نفرر بری دیر

نمری توانرد چنری شخصریتی بره دسرت

آورد[.]21


نظم و انضباط :در بط نماز مفاهیم و آموزه هایی وجرود دارد کره فررد را مرنظم و
منضبط می کند؛ زیرا نمازگزار برای برپرایی نمراز مری بایسرت در زمرانی خراص و
مکانی مشخص رو به قبله بایستد و مشغول نماز شود .تکرار ای اعمال در هرر روز
سبب می گردد نمازگزار فردی منظم و منضبط شود؛ زیرا نظم نهفته در ایر عمرل
عبادی به انسان یاد می دهد که چگونه در دیگر امور زندگی منظم و مرتب باشد.

 احساس قدرت و عزت :نماز با آن که احسا

تواضع و فروتنی را در انسران نسربت

به خداوند برمی انگیزد ویی به هیچ وجره بره نمرازگزار اجرازه نمری دهرد در خرود
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ذیت یا فرومایگی داشته باشد؛ زیرا نماز انسان را به قدرت فناناپرذیر ایهری

متصل می گرداند و از ای جهت در انسان احسا

قدرت و عزت را برمی انگیزد.

امیرایمؤمنی علی علیه ایسالم در مناجات خرود برا خردای متعرال چنری مری گویرد:
«الهی كفی بی فخراً ان اكون لک عبداً و كفی بی عزاً ان تکون لـی ربـاً؛ خردایا ایر
افتخار مرا بس که بنده تو باشم و ای عزت مرا کافی است کره ترو پروردگرار مر
باشی»[.]22
 ادب برخاسته از نماز :زندگی اجتماعی بشر مستلزم رعایرت برخری اصرول و آداب
است که بدون آن ها انسان ها نمی توانند به طور مسایمت آمیز و در زمانی طروالنی
در کنار یکدیگر زندگی کنند .از ایر رو ادب در تعرامالت روزمرره انسرانی بسریار
مؤثر است .برای بررسی اثر نماز در رشد و تعایی ادب انسانی می تروان جلروه هرای
آن را چنی برشمرد:
 oتواضع :انسان های مؤدب انسان هایی فروت هسرتند و از خرود برزرگ بینری بره
دورند و از ای رو محبت دیگران را جلب می کنند و همان طرور کره گفتره شرد
نماز مسیر تواضع را هموار می کند.
 oخوش زبانی :انسانهای مؤدب بسیار خروش زبران هسرتند و گفترار آن هرا سربب
آزار و اذیت دیگران نمی شرود .نمرازگزار در نمراز یراد مری گیررد کره چگونره
بهتری کلمات را بر زبان جاری کند و چگونه ایفاظ زیبایی را برگزیند.
 oرعایت آداب خاص :نماز به انسان یاد می دهد کره چگونره آداب خاصری را در
زمان معی به جا آورد .است .سالم کردن یکی از متداول ترری آداب اجتمراعی
است که در نماز وجود دارد.
 oمتانت و وقار :انسان های مؤدب متی و باوقارند .دست یابی بره وقرار را از آثرار
تربیتی نیز می توان به حساب آورد.
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 پرهیز از منکرات :طبیعرت نمراز از آنورا کره انسران را بره یراد خردا نیرومنردتری عامرل
بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدا و معاد می اندازد دارای اثر بازدارندگی از فحشا ومنکرات
است .انسان در نماز به سوی حق وپراکی روی کررده و جهرتش بره سروی تقروای درون
ایواد می شود.
آثار بهداشتی نماز

وضو یکی از مقدمات نماز است که آثار بهداشتی آن بر کسی پوشیده نیسرت .بره ویرژه
اگر به ای امر توجه کنیم که تکرار وضو در اسالم توصیه شده است .از جمله وصریت پیرامبر
اکرم (ص) به حضرت علی (ع) که می فرماید« :هر نماز با مسواک با نماز چهرل روز بردون
مسواک برابر است»[ ]27یا کالم موالی متقیان که می فرماید« :برتو براد مسرواک زدن پریش
از وضوی هر نماز» .ای توصیه ها یک عامل تشرویقی مرؤثر بررای رعایرت بهداشرت دهران و
دندان نمازگزار است؛ زیرا نمازگزاری که می دانرد هرر رکعرت نمراز برا مسرواک برا هفتراد
رکعت بدون مسواک برابر است مسواک زدن را رها نمی کند[ .]2نمازگزاری که مری دانرد
باید به هنگام نماز پاک باشد رعایت بهداشت فردی به طور طبیعی برای او در اویویرت قررار
می گیرد به تبع آن در اندیشه فراهم کردن امکانات بهداشتی می افتد.
نمازگزاری که می داند که هنگرام نمراز بایرد خداونردی را عبرادت کنرد کره زیبرایی را
دوست دارد بهداشت فردی خود را جدی می گیرد .هم چنری در بعرد اجتمراعی پراکیزگی
مسود برای او حکم یک فریضه را پیدا می کند.
تأکید بر مسرایل بهداشرتی آن چنران کره در اسرالم مرورد توجره قررار گرفتره کره حتری
«استنشاق» یکی از مستحبات وضو قلمداد شده است .پوشیدن یبرا

تمیرز نیرز یکری دیگرر از

مستحبات نماز است که در بهداشت و نظافت مؤثر است.
آثار دیگر نماز عبارت اند از :بهداشت خوب شادابی جسم آرامرش عضرالت درمران
بیماری فشار خون بیماری های دهان و دندان بیماری های پوست و بیماری های واگیرردار

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

افزایش طول عمر درمران وسروا

/

147

هرای فکرری و عملری جلروگیری از شریوع خودکشری

جلوگیری از سکته های قلبی و مغزی .نماز بر بهداشت و آرامش روان نیز مؤثر است که ایر
موضوع در ابتدای بحث ضرورت نمازگزاری مورد بحث قرار گرفت.
آثار اجتماعی نماز

نماز تنها یک عبادت در میان فرایض و تکاییف عبادی نیسرت بلکره اصرلی ترری نمراد
دی داری است که عالوه بر آثار فردی در عرصه اجتماعی نیز آثرار آن انردک نیسرت و در
پاره ای موارد اثرات اجتماعی آن بسیار فراوان تر است .شناخت کارکردهرای نمراز در ابعراد
اجتماعی آن در شکل گیری رفتارها اتخاذ روش ها تعیی استراتژی هرا و اهرداد عمرومی
اجتماعی تاثیر بسزایی دارد .برخی نماز را بره عنروان یرک رفترار دینری بیشرتر در حروزه روان
شناسی و تأثیر روانی آن بر فرد مورد بررسی قرار داده انرد و بررای نمراز کرارکرد اجتمراعی
قایل نیستند؛ در حاییکه بررسی پی آمدهای اجتماعی نماز نشان می دهد که آثار ای عبرادت
از فرد فراتر رفته و در ساختار جامعه اثرگذار می شود چرا که از نظر جامعه شناسری یکری از
عناصر اساسی سازنده جامعه در سطح خرد موجودیت فرد است که در کنار تعامل اجتماعی
نقش مهمی را ایفا می کند[ .]24از جمله آثار اجتماعی نماز عبارتند از:
 تعادل و میانه روی :تأثیر معانی و نمادها و دیگر اجزای فرهنگی نمراز برر نمرازگزار کره
باعث منظم شدن و تعادل در نیازهرا و آرزوهرای نمرازگزار مری شرود کره تحرت عنروان
اعتدال ومیانه روی یا خردورزی از آن یاد می شود[.]24
 فعال گرایی :تأثیر نمازگزار بر دیگر اجزای فرهنگی برای غلبه بر محریط جهرت ترأمی
منافع آنی بدون اینکه نیازها تعدیل و تغییر مهمی را توربه کننرد کره تحرت عنروان فعرال
گرایی از آن یاد می شود[.]24
 هم گرایی و وحدت :یکی از آثار نماز ایواد تفاهم نمادی است .ایر تفراهم عبارتسرت
از :تفاهم در شرناخت وحردت در روش تفراهم ارزشری و اخالقری و تفراهم اجتمراعی.
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بعبارت دیگر نمراز از اخرتالالت اجتمراعی جلروگیری کررده و موجرب تعمیرق وحردت
اجتماعی می گردد[.]24
 همکاری و تعاون :همکاری و تعراون کره از عوامرل وحردت آفرری و اسرتحکام بخرش
جامعه هستند غایبا در نماز جماعت بیش از سایر اجتماعات به چشم می خرورد .مراعرات
حقوق دیگران و یاری آنها رسیدگی به مشکالت برادران دینی در نماز جماعت مطررح
شده و به همت مردم کارهای مهم و مفیدی صورت می گیرد[.]24
 سپاس گذاری و حق شناسی :انسان نمازگزار بواسطه تکرار ستایش و سپا

گرذاری از

خدا (که در هر نمراز  2برار بره جرا مری آورد «الحمـد الهلل رب العـالمین») روح سرپا
گذاری و حق شناسی را در خود تقویت می کند.
 تعهد و مسئولیت پذیری :نماز حس مسووییت را در انسان پررورش مری دهرد و احسرا
مسووییت قطعا انسان را به تعهد وا می دارد که ای تعهد سبب حل بسریاری از مشرکالت
اجتماعی می گردد.
 دفاع از حق و مبارزه با باطل :انسانی که فقط خداوند را عبادت نماید و در مقابل او سر
تس لیم فرود آورد هرچه غیر خداوند است برای او حقیر و کوچک مری شرود و کسری
نمی تواند با ظلم و ستم بر او چیره شرود .خداونرد ایر مسروله را یکرى از اهرداد بعترت
پیامبر(ص) دانسته است (در میران هرر امترى پیرامبرى را مبعروث کرردیم ترا خداونرد را
عبادت نمایید و از طاغوت و هر چه در مقابل خدا است پرهیز کنید)[.]1
 خروج جامعه از حالت انزوا و انفرادی و پا نهادن به عرصه قانونمند اجتماعی :دو عنصر
اساسی یعنی فرد نمازگزار و تعامل بی نمازگزاران منور به پدید آمدن عنصر سرومی بره
عنوان «ما» و گروه نمازگزاران می شوند .در نتیوره بعرد کرالن جامعره را از خرود مترأثر
میکنند که ای تعمیم ساختاری به معنای خروج جامعه از حایت انزواجویانه و پرا نهرادن
به عرصه اجتماعی است[.]24
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نمرازگزار و آبری

که برای وضو و غسل استفاده مری کنرد بایرد از هرر گونره غصرب و توراوز بره حقروق
دیگران پاک باشد بنابرای نماز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران .میان ادیان
و مکاتب ایهی اسالم بیشتری توجه را برای مراعات حقوق انسان ها قائل شده و بعنروان
حق اینا

در جایگاه عدایت اجتماعی آن را مطرح کرده است.

 ایجططاد اسططتقالل :نمرراز انسرران را از مرعرروب شرردن در برابررر قرردرت هررای خودکامرره و
ازخودباختگی در برابر زیبایی ها و قدرت ها مصون می سرازد .همچنری نمراز برا ایوراد
احسا

قدرت و عزت در نمازگزار به وی اجازه نمی دهد که ذییرل و فرومایره شرود و

نماز حافظ استقالل بشریت است.
پیشینه پژوهش

از آنوایی که چنری تحقیقری برا ایر هرد د بررای اویری برار اسرت کره مطررح شرده و
تحقیقات مشابهی تاکنون در ای زمینه صورت نگرفته اسرت یرذا آمراری از ارتبراط قضراوت
دانشوویان درباره آثار نماز ومیزان تقید آنها به ای امر در دستر

نیسرت .امرا الزم بره ذکرر

است که تحقیقات متعددی در ارتباط با عوامل مطرح شده در بخش اطالعات زمینره ای ایر
پرسشنامه انوام شده و موجود است که از جمله ای تحقیقات به مواردی چند اشاره میشود:
خشنود مقدم وجعفری( )1780درخصوص عوامل باز دارنده از نماز به عادت نداشت بره
نماز از دوران نوجوانی ندانست فلسفه نماز حرل نشردن مسرائل اعتقرادی تضراد فرهنگری و
کاهلی اشاره کرده است[.]22
نفیسی و دیانت ( )1780آشنا نبودن به آثار و برکات نماز مسائل سیاسی و اجتمراعی را
علت عدم گرایش افراد به نماز عنوان می کنند[.]27
نصیر زاده و عرفان منش ( )1783در پژوهشی تحت عنوان تفاوت های جنسریتی و تاهرل
بر نگرش و پایبندی نسبت به نماز در دانشوویان به ای نتایج رسرید کره .1 :دخترران بیشرتر از
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پسران گرایش به اقامه نماز به صورت فرادی داشتند درحاییکه پسران دانشوو به خواندن نماز
بصورت جماعت مایل ترند .2 .نگرش دختران نسبت به نماز متبت تر است .7 .تفاوت معنری
داری از نظر نگرش و پایبندی به نماز بی دانشوویان متاهل و مورد وجود نداشت[.]23
عسگری ( )1733و طایبان ( )1738در بررسی نگرش نسربت بره نمراز نتیوره گرفرت کره
اقلیت بسیار ناچیزی از دانش آموزان گرایش منفی نسبت بره نمراز داشرته انرد و نگررش اکترر
آنان نسبت به نماز متبت است وی همچنی بر تاثیر عواملی نظیر میزان تقید وایدی به نماز بر
نگرش نسبت به نماز اشاره کرده است[28و.]23
ابراهیم زاده ( )1780نشان داد که نگرش دانشروویان در سرنی مختلرف نسربت بره نمراز
متبت است ورابطه معنی داری بی وضعیت تاهل تقید وایدی به نمراز سر و تررم تحصریلی
دانشوو با گرایش وی نسبت به نماز وجود دارد[.]70
مرکز افکار سنوی دانشوویان ایران ( )1780نشان داد که نگرش دانشروویان نسربت بره
نماز هم به یحاظ اعتقادی و هم رفتاری باالست.
گیلک و ظروفی( )1730از عوامل موثر نسبت به نماز به جنسیت(به نفع دختران) میرزان
تحصیالت (به نفع تحصیالت باالتر) و کنترل وگرایش وایدی و س وترم تحصریلی دانشروو
اشاره می کند[.]71
نگرش افراد نسبت به مذهب در کشورهای غربی نیز مرورد بررسری قررار گرفتره اسرت.
گایوپ و ییندسی ( )1333گزارش کرده اند که  %33ساکنان ایاالت متحده به خدا معتقدند و
حدود %30نماز می خوانند %37 .نیز نماز را بسیار مهم می دانستند[.]23
روش تحقیق

ای پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی است به هدد اثبات ای فرضیه که نمازگزاران
قضاوت بهتری نسبت به آثار و برکات نماز دارند در بی  200نفر از دانشروویان پسرر فنری-
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مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی هرنرد (مقطرع کارشناسری) کره بره روش نمونره گیرری آسران
انتخاب شده بودند انوام شد.
جهت نیل به ای هدد پس از تکمیرل پرسشرنامه توسرط دانشروویان ابتردا آنران بره دو
گروه نمازگزاران (دانشوویانی که همیشه یا اکتر اوقات نمراز را بورا مری آورنرد) و ترارکی
(دانشوویانی که هرگز یا فقط بعضی اوقات نماز می خوانند) تقسیم شدند سرپس بره بررسری
نگرش دانشوویان نسبت به آثار و برکات نماز (در چهرار بعرد اخالقری تربیتری بهداشرتی و
اجتماعی) در هر یک از دو گروه (نمازگزاران و تارکی ) پرداخته شد.
نهایتا داده های حاصرله برا نررم افرزار آمراری  spssو برا آزمرون compare means
مورد توزیه و تحلیل قرار داده شدند و با قرار دادن سطح معنی دار بودن (  ) pvalueکروچکتر
از  0/002به بررسی نتایج پرداخته شد .الزم به ذکرر اسرت کره ایر پرسشرنامه از نروع محقرق
ساخته و مشتمل بر دو قسمت سواالت عمومی و اختصاصی بود .سواالت عمومی خود شرامل
دو قسمت بودند :مشخصات فردی (وضعیت نمازگزاری فرد) و مشخصات زمینره ای (شرامل
س و وضعیت تاهل و مقید بودن وایدی به امر نماز).
سواالت اختصاصی در بر گیرنده قضاوت دانشوویان نسبت به آثار نماز بودند (شرامل 8
اثر اخالقی  7اثر تربیتی  2اثر بهداشتی و  12اثر اجتماعی).
به منظور رعایت مسائل اخالقی و فراهم آمدن فضای امر بررای دانشروویان در ابتردای
پرسش نامه قید شده بود که چنانچه مایل به تکمیل پرسش نامه نیسرتند مری تواننرد آزادانره از
شرکت در پژوهش امتناع ورزند و عالوه بر ای پاسخ هرای آنران بصرورت گروهری بررسری
میشود نیاز به ذکر نام نمی باشد و نظر آن ها هرچه باشد محترم است.
بحث و نتیجه گیری

به منظور رد و یا اثبات ای فرضیه که قضاوت دانشوویان در مورد آثار نمراز (اخالقری
تربیتی بهداشتی و اجتماعی) ارتباط مسرتقیمی برا تقیرد آنران در ارتبراط برا ایر امرر دارد بره
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هریک از دانشوویان نمره ای از یحاظ اعتقاد به هریک از ای آثار داده شد و نهایترا میرانگی
ای ن مرات در بی دو گروه نمازگزاران وتارکی نماز مقایسه شد که نتایج حاصرل از آن بره
شرح زیر می باشد:
میانگی نمره دانشوویان در
.1
.2
.7
.4

اعتقاد به آثار اخالقی (از  8نمره)
اعتقاد به آثار تربیتی (از  7نمره)
اعتقاد به آثار بهداشتی (از 2نمره)
اعتقاد به آثار اجتماعی(از  12نمره)

گروه
نمازگزاران
7/2
2/4
2/7
4/2

گروه
تارکی
1/4
1/04
1/7
1/3

سطح معنی
داری()pvalue
<0/001
<0/001
0/007
0/001

همانطور که جدول فوق نشان می دهد ارتباط معنی داری بی نمره قضاوت دانشروویان
در مورد آثار نماز با میزان تقید آنها به ای امر وجود دارد .در نتیوه میتوان گفت:
 .1هرچه سطح شناخت و قضاوت دانشوویان نسبت به آثار اخالقی نمراز براالتر باشرد
انگیزه باالتری برای اقامه نماز پیدا کرده و برعکس (.)0/001 < pvalue
 .2هرچه سطح شناخت و قضاوت دانشوویان نسبت به آثار تربیتری نمراز براالتر باشرد
انگیزه باالتری برای اقامه نماز پیدا کرده و برعکس (.)0/001 < pvalue
 .7هرچه سطح شناخت و قضاوت دانشوویان نسبت به آثار بهداشتی نماز باالتر باشرد
انگیزه باالتری برای اقامه نماز پیدا کرده و برعکس (.)0/007 = pvalue
 .4هرچه سطح شناخت و قضاوت دانشوویان نسبت به آثار اجتماعی نماز باالتر باشرد
انگیزه باالتری برای اقامه نماز پیدا کرده و برعکس (.)0/001 = pvalue
از آنواکه به نظر می رسد عوامل زمینره ای شرامل سر

وضرعیت تاهرل و میرزان مقیرد

بودن وایدی به نماز با وضعیت تقید دانشوویان نسبت به نماز ارتباط دارد در قسمتی از ایر
پژوهش به بررسی ای ارتباط پرداخته و نتایج زیر حاصل شد:
 .1از نظر آماری ارتباط معنی داری بی میزان تقید وایردی برا مقیرد برودن دانشروو بررای
اقامه نماز وجود دارد( )0/001 = pvalueبدی معنی که هرچه وایردی نسربت بره نمراز
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خود مقیدتر باشند فرزندانشان هم اهتمام بیشتری جهت انوام ای فریضره دارنرد .ایر
امر نشان گر نقش مهم وایدی در ایگو دادن به دانشروو مری باشرد کره شراید هرم ایر
نتیوه پیامد آگاه شدن بیشتر دانشوویان نسبت به برکرات و آثرار نمراز توسرط وایردی
آنها باشد.
جدول ذیل بیانگر ای مطایب است:
دانشووی نمازگزار

دانشووی تارک

وایدی مقید به نماز

%33

%27

وایدی غیر مقید به نماز

%12/2

%83/2

 .2همانطور که دیده میشود با آنکه بطور قابل توجهی با افزایش س دانشوو میزان تقیرد
وی برره نمرراز افررزایش مرری یابررد ویرری ای ر اخررتالد از نظررر آمرراری معنرری دار نیسررت
(.)0/23 = pvalue
س (به سال)

دانشووی نمازگزار

دانشووی تارک

 13تا20

%70

%40

 20تا22

%73/2

%72/8

 22تا70

%30

%10

باالتر از70

%100

0

 .7همانطور که دیده میشود با آنکه بطرور قابرل تروجهی درصرد بیشرتری از دانشروویان
متاهل (نسبت به موردی ) به نماز مقید هستند ویی ای اخرتالد از نظرر آمراری معنری
دار نیست(.)0/073 = pvalue
وضعیت تاهل

دانشووی نمازگزار

دانشووی تارک

متاهل

%32/3

%3/1

مورد

%77/2

%77/8
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پیشنهادات :همانطور که دیده میشود در صورتیکه شناخت و معرفت نسبت به آثار و برکات
نماز برای دانشوویان حاصل شود قطعا خود را از فیض ای فریضه محروم نخواهند سراخت.
یذا به نظر می رسد اگر برنامه های فرهنگی –آموزشی پر محتوی تری در خالل برنامه هرای
دانشگاه گنوانده شود و ای فیض معری برا اسرتدالل و اسرتنباط و کمرک گیرری از آیرات و
روایات گویا و شیوا با تمام ابعاد آثار و برکات آن بره دانشروو ارائره شرود دانشروویان کره
آینده سازان اجتماع می باشند به سمت اصرالح پریش رفتره و از ایر تربیرت غنری برخروردار
میگردند.
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بررسی معنا مفهوم نماز و اهمیت وجوه آن از منظرآیات و روایات
دکتر رضا اسماعیلی
عضوهیوت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان
محمد حسین پسندیده
کارشنا

ارشد رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
حسین کاظمی

مدیر دفتر مطایعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

چکیده
ای پژوهش به بحث و بررسی پیرامون معنا و مفهوم نماز می پردازد .آنان کره غرواص دریرای
معرفت و پیرو معصومی است اگرچه زاویههایی از نماز را مشاهده کردهانرد یریک چرون شهودشران
شخصی است نتوانستند آن را برای تشنگان بر سراحل نشسرته بیران کننرد زیررا کره معرفرت بره نمراز
چشیدنی است نه گفتنی گرچه گفت و بیان نیز ممک است راز و رمزهرای آن را بره مرا نمایانرده و
جانهای خشکیده ما را به زالل آن آب زندگانی و طراوت بخش روش کنرد یرذا در ایر مقایره بره
دنبال آنیم که در ابتدا مفهوم نماز را در یغت و اصطالح که به معنی مختلفی چون اطاعرت پرسرش
تعظیم و بزرگداشت وسپس حقیقت آن یعنی بپاداشرت و اقامره ایر فریضره شرریف را بیران نمراییم.
روش کار به صورت کتابخانه ای بوده که بر ای مبنا از اسناد ومدارک دینی بهرره بررده و بره نقرل و
توصیف موارد مذکور پرداخته ایم و سعی نموده ایم درحد توان ازمنابع دست اول روایی بهره گیری
نماییم و در پایان میتوان گفت نمازی کره از مرا مکلفری خواسرته شرده اقامره تمرامی جوانرب آن
میباشد.

واژه های کلیدی :نماز مفهوم نماز اقامه و بپاداشت

اهمیت نماز
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تعاریف و مفاهیم بحث

نماز در قرآن بیش از هر عبادتی تکررار شرده وهریچ عبرادتی در قررآن بره انردازه نمراز
ذکرآن به میان نیامده به طوریکه بیش از  102مرتبه نماز واحکام وآثرار گونراگون آن مطررح
شده یذا برای آشنایی با مفهوم آن به معرفی ای فریضه پرداخته ایم.
 -ریشه واژه نماز

ریشه واژه نماز درفارسی از یفظ پهلوی «نماک» گرفتره شرده وآن هرم بره نوبره خرود از
ریشه باسرتانی «نِرم»؛ بره معنری«خرم شردن و تعظریم کرردن» مرأخوذ اسرت کره بره تردریج برر
معنی«صالة» یعنی عبادت ویژه مامسلمانان اطالق گردیده است)1(.بر اسرا

بعضری از کترب

ترراریخی برخرری از ایرانیرران تررازه مسررلمان در سررایهای حکومررت اعررراب برایرانیرران برره جررای
کلمه«صالة» از کلمه«نماک» استفاده میکرده اند .و هنگام فراخواندن مردم به سروی نمراز بره
جای «الصلوة» کلمه «اَلنَِّما » وبه جای«حیَّ علَی الصَّلوةِ» جمله «بشتابید به سوی نماک» را بره
کار می برده اند.)2(.
 -معانی نماز

معنی اول :خدمت و خدمتکاری اطاعت و فرمانبرداری( )7سرفرودآوری و تعظیم()4
سر به زمی نهادن کرنش و تکریم( )2اظهار طاعت و بندگی( )7یذا واژه های «نماز بردن»
«در نماز آمدن» «به نماز آمدن» و «نماز آوردن» به معنای پرسرتش کرردن عراجزی نمرودن
خم شدن به عالمت تعظیم و بندگی و به خاک افتادن بره قصرد تعظریم در برابرر پادشراهی یرا
بزرگی دیگر به کار رفته است( )3معنی دوم :کلمه "نماز" ؛ به معنی «پرستش و ادای طاعت
ایزد تعایی( »)8و «عر

نیاز به سوی خدای عایمیان است به طریقی که در شریعت پیغمبرران

وارد شده است( »)3که در ای معنی معادل کلمه «صلوة» می باشد()10به همی منظرور در
ادبیات پارسی «نماز نیمروز» «نمازپیشی » «نمازمیانی » به معنای«نمراز ظهرر» «نمراز دگرر»
«نمرراز دیگررر» «نمازپسرری » برره معنررای «نمازعصررر» و «نمررازخفت » برره معنررای «نمرراز عشرراا» و
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«نمازبام» «نماز بامداد» «دوگانه» به جای «نماز صبح» به کار رفته است .الزم به ذکر است که
مردم فارسی زبان واژه «نماز بست » را به جای «تکبیرة االحرام گفت » به کار مریبردنرد)11(.
معنی سوم :ازآنوا که شرط نماز طهارت است و کلمه نمراز مفهروم طهرارت و پراکیزگی را
تداعی می کند کلمه «نمازی» که منسوب به نماز و به معنای «دوستدار نماز» است بره معنری
«پاک و طاهر» نیز به کار رفته است و «نمازی شدن» که مصدر مرکب است به معنای «پراک
و طاهر شدن و شسته شدن و غسل داده و پاکیزه شدن» به کار رفتره اسرت .همچنری «نمرازی
کردن» به معنی «پراک کرردن شسرت

آب کشریدن و غسرل دادن» و «نمراز کر » بره معنرای

«شستشوکننده» استعمال می شده است(.)12
 -ریشه کلمه«صلوة»

در اصل کلمه صلوة بی علمای یغت و تفسیر اختالد است بعضری گفتره انرد :صـلوة از
ریشه عبری است ودر زبان عبرانیان« صرلوتا» کنیره یهودیران اسرت .برخری صـلوة را از یفرظ
عبری« صلوة» مشتق می گیرند و در منابع سریانی ایفاظی مشابه و معرادل برا« اقامره صـلوة» بره
چشم می خورد()17چنانچه در قرآن کریم «صلوات» به صیغه جمع؛ به معنی« معابرد» بره کرار
رفته است« :ولَوال دفعح اهللِ النَّاس بعضَهحم بِبعضٍ لَهحدَِّمتا صوامِعح وبِیع وصـلَوات ومسـاجِدح حـذْكَرُ
فیها اسامح اهللِ كَثیراً» «اگرر خداونرد برخری از مرردم را بوسریله برخری دیگرر دفرع نمری کررد
صومعههای راهبان کلیساهای نصارا و کنیسه های یهود و مساجدی که در آنها نام خدا بسیار
زیاد میشود ویران می شد(.)14
برخی از متاخری

ریشه آن را آرا می پنداشته اند و با تحقیقاتی که اخیراً به عمل آمده

ای احتمال قوت گرفته است که اصل«ص
َلوة» سریانی باشد و از آن زبان نخسرت در زبران
جنوب عربستان معمول گردیده است و شعرا آنرا در اشرعار بره کرار بررده انرد وپرس از آن
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اعراب شمایی یفظ «صلوة» را از عربهای جنوبی گرفته اند .در هر حرال پریش از اسرالم ایر
یفظ به معانی «پرستشگاه» و «نیایش» به کار رفته است(.)12
معانی صلوة
در اشتقاق معنوی نام«صلوة» در میان اهل یغرت اخرتالد نظرر وجرود دارد :معنرای اول :گفتره
شده صلوة از دعا مشتق شده است( )17و به معنای تبریک و تموید می باشد و گفته شرده
نماز را به خاطر دعاهایی که در آن وجوددارد« صـلوة» نامیرده انرد«)13(.والصـالةُ الَتـی هـی
ض مـا
العباد ِة المخصوص حه اَصلُها الدُّعاء و حسمِّیت هذه العبـاد ُة بهـا َك َتساـمِی ِة الشـی ِء بِاساـ ِم بعاـ ِ
تَضَّمنُهح»(.)18
معنای دوم :گفته شده که ای کلمه از«صلی» کره از «صلَّیت العود علی النَّـار» بره معنرای
«چوب یا عصا را به کمک آتش نرم و راست کرد( »)13گرفته شده( )20و چون مشرتمل برر
«کمک خواهی» از خداست به ای نام نامیده اند چرا که انسان برا اسرتعانت از خداونرد ونمراز
نرم و انعطاد پذیر می گردد )21(.معنای سوم :امکان دارد که صلوة از «مصلی» «وصـلة» کره
به معنای پیوست است گرفتره شرده اسرت )22(.زیررا در نمراز انسران چره از یحراظ روحری و
جسمی به خدا می پیوندد و پل ارتباطی بی خردا و بنرده اسرت .معنرای چهرارم :در برخری از
کتب یغت «صلوة» به معنی بزرگداشت و تعظیم نیز آمرده اسرت چنانچره یفرظ «نرم» در کلمره
نماز به همی معنی است(.)27
معنای پنوم :در جایی نیز صللوة بره معنرای« زیرارت» آمرده اسرت .چنانچره از امیرر
ایمومنی (ع) در تفسیر «قد قامت الصلوة» آمده است که حضرت فرمود« :یعنی وقت زیارت و
دیدار رسید»( )24معانی ششم :صلوة به معنای رحمت می باشد( )22چنانچه خداوند در سوره
احزاب می فرماید« :اِنَّ اهللَ ومالئِکَتَهح صلُّونَ علَی النَّبی ا آ ها الَّذ نَ امنُو صَّلوحا علَیاهِ و سـلمحوا
تَسلیما»« همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود میفرستند ای اهرل ایمران شرما نیرز برر او
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درود فرستید )27(».معنای هفتم :ودر جایی صلوة را اوج گرفت عقل به سوی خردا بره حردی
که برای او سوده کرده و شکرگزار او باشیم( )23معنی شده است.
 -مفهوم اقامه به عنوان حقیقت نماز

آنچه به دنبال یک بررسی حقیقت جویانه در همه آیاتی که به موضروع نمراز اختصراص
دارد بیش از همه نظر خواننده کنوکاو را به خود معطود داشته و او را به اندیشه وا مری دارد
ای است که در اکتر مواضع هر جرا سرخنی از نمراز رفتره امرر بره اقامره وگرزاردن آن شرده
جزیکی دومورد که موضوع شخصی بروده و مسرتقیم ًا بره پیرامبر اکررم صرلی اهلل علیره و آیره
مربوط می شده( )28و نه تنها صالة به تنهرایی در قررآن مرورد سرتایش نیسرت بلکره حتری از
«مصلی » در برابر «اقامه کنندگان نماز» نکروهش شرده اسرت .آنورا کره مری فرمایرد« :فَو ـلٌ
لِلْمحصَّلین اَلَّذ نَ هحم عن صالتِهِم ساهحون» «پس وای بر آن نمازگزاران که دل از یاد خدا غافرل
دارند» )23( .و در جای دیگر در مورد اعراب جاهلی فرموده است« :و ما كان صـالتُهحم عنـد
البیاتِ الَّا مکاء وتَصادِ ةً فذوقوا العذاب بما كُنتُم تَکفُرون» «ونماز آنها در خانه کعبره جرز صرفیر
وکف زدنی (که خلق خدا را از خانه او منرع کننرد) چیرز دیگرری نیسرت پرس بچشرید طعرم
عذاب(خدا)را به کیفر آنکه کافر شدید »)70(.در حقیقت هرکوا یفظ« صلوة» هست به دنبال
آن کلماتی از جنس اقامه همچنون «أقِم و أقیموا» و دیگر مشتقات آن همرراه نمراز مری باشرد
واگر نبود به دنبال آن دوام و محافظت( )71بر نماز مورد تاکید قرار گرفتره اسرت)72(.حرال
برای آنکه معنا و مفهروم «اقامره» را بررسری نمراییم ابتردا آنررا بره صرورت یغروی و سرپس در
اصطالح فقها محدثی

مفسری و بزرگان بررسی کرده تا معلوم شود چرا همه ما مکلرف بره

«اقامه نماز» هستیم نه به «قرائت آن».
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 -معنای «اقامه» در لغت و اصطالح

اقامه از ماده قیام به معنا ومفهوم دوام بخشیدن و ادای حق هر چیز به تمام و کمال اسرت
و مقصود از اقامه برای نماز فراخواندن بهآن می باشد و گفته شده اقامه نمراز یعنری تسرویه و
برابری صف های جماعت و تتمیم و تکمیل آنها )77(.و اقامه را بره معنرای برر پرا داشرت هرر
برنامهای و تعطیل نکردن آن دانسته اند به عنوان متال هنگامی که گفته می شرود «اقـام القـوم
سواقَهم» یعنی «مردم بازار خود را بر پا کردند و به خرید و فرروش پرداختره و آنررا موقرود و
تعطیل نکردند ».و مرراد از آنررا«حرق نمراز را ادا کرردن» یعنری اقامره نمازهرا و ادای فررایض
دانسته اند به عنوان نمونه درباره کسی که جیره غذایی سربازان را که گفتره مری شرود «فـالنٌ
قیم ارزاقُ الجحند» یعنی او جیرۀ سپاهیان(حق آنها) را می دهد ».و در نظر دیگرر منظرور از آن
را قیام نماز می دانند و چون قیام در نماز نخستی رک از ارکان نماز وکاری مرداوم و ادامره
داراست در میان سایر اعمال نماز توجه بیشتری بهآن شده است )74(.در جای دیگر «اقامره
نماز» راست گردانیدن محکم و استوار کردن و مراقبت بر آن معنا شده اسرت )72(.و دیگرر
آنکه «اقامه نماز» از ماده قیمومیت دادن گرفته شده و معنی آن قیمومیت دادن محتروای نمراز
بر همه زندگی کارها اندیشه عمل وحرکت مسلمانان می باشد قیمومیت بخشیدن بره نمراز
بر همه زندگی حفاظت حقیقت ومحتوای آن در همه حاالت و دوام بخشیدن به آن در همه
کارها و برنامه هاست )77(.درکتب دیگر« قیمون الصلوة» را «برا تمرام رکوعهرا و سروودها و
حفظ مواقیتها و حدودها و صیانتها «مما فسدها أو نقصها ( )73تعبیر کرده اند ترا ایر نکتره را
برساند که «أنَّ المقصودمن فِعالِها توفیهح حقوقِها وشرائطِها ال االتیانُ بهیئتها ( )78می باشد .مقام
معظم رهبری فرمودهاند :به نظر می رسد که اقامه نماز چیرزی فراترر از گرزاردن نمراز اسرت
یعنی فقط همی نیست که کسی خود به عمل نماز قیام کند بلکه ای نیز هست کره در جهرت
وسمت نماز [باید] به جهت وسمتی که نماز به آن فرا میخواند به راه افتد و دیگران را نیز بره
راه اندازد.
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گویا بر پا داشت نماز آن است که انسان با کوششی بایسته جو و فضای زندگی خود و
دیگران را جوی نماز گزارانه یعنی خدا جویانه و خدا پرستانه سازد و همه را در خط و جهت
نماز به راه افکند( )73استاد شهید مرتضی مطهری نیز در ای باره سخ رانرده و فرمروده انرد:
«به پا داشت نماز آن است که حق نماز ادا شود یعنی نماز به صورت یک پیکر بی روح انوام
نگررردد بلکرره نمررازی باشررد کرره واقعراً بنررده را متوجرره خررایق و آفریننررده خررویشسررازد(»)40
«نمازگزارند گویی که در «اللَّه» می نگرند وباوی راز و نیاز می کننرد تصردیقاً یقویره –علیره
ایسالم « -اُعبد اهلل كانک تراه فان لم تکن تراه فانَّه را ( .... »)41و یفظ اقامه را از آن جهرت
باز گرفت تا تنبیهی باشد مؤمنان را که ثواب در معنی اقامت است نه در مورد صرورت نمراز
بزرگان دی از آنوا گفته اند که نمازگزار فراوانند اما مقیمان نماز اندک  ...و معنری اقامره در
نماز روی دل خویش فراحق کردن و همگی خویش در نماز دادن و شرط راز داری به جای
آوردن و از اندیشه ها و فکرتها برآسودن است()42در واقرع مری تروان در یرک جمرع بنردی
کلی گفت :اقامه نماز به معنای حقیقی کلمه تحقق بخشیدن به موارد زیر است:
 -1رعایت آنچه در جسم وباط نماز معتبر است (مانند دقت در تحصیل طهرارت شرادابی و
صحت وضو پاکی بدن و یبا

و مکان نماز و پاکی از آیودگی های زشت اخالقری بوسریله

توبه و پشیمانی چرا که وضو و نظافت ظاهری باید همرراه برا صرفا و ظهرارت قلبری و براطنی
باشد).
 -2رعایت آداب نماز (مانند دقت درانوام واجبات و مستحبات نماز و ارائه صحیح اذکار آن
به عنوان ساختار وارکان نماز).
 -7اهتمام به نمازخواندن در مساجد و مشاهد شریفه و اماک مقد .
 -4اهتمام به نماز جماعت.
 -2دعوت اعضای خانواده به نماز.
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 -7دعوت دیگران به برپایی نماز( .)47اقامه نماز اشراره بره ایر اسرت کره نره تنهرا خودشران
(مقیمی ) نماز میخوانند بلکه کاری می کنند که رابطره محکرم برا پروردگرار همچنران و در
همه جا بر پا باشد(.)44
 -3اهتمام به بقیه شرایط کمال نماز و مواظبت بر روح و حقیقرت نمراز( .)42در واقرع جران و
روح نماز همانا روی کردن و توجه کامل به سوی خدا با اخالص کامرل روی دل را واقعراً
به سوی او داشت و خود را در پیشگاه با عظمت او دیدن و با او سخ گفت و از او خواسرت
و اظهررار فقررر و نیرراز در برابررر ذات اقررد
کبریائیش در درون خویش احسا

غنرری و برری نیرراز او نمررودن و در مقابررل جررالل و

خود و خشیت کردن و در نتیوه برا خضروع و خشروع

بودن و خود را از هرچه جز اوست فارغ داشت و از هر چه کره جرز اوسرت روی گردانردن و
به ایتفات ننمودن و امید به او داشت و از هر چه جرز او امیرد را بریردن و ترر

از مقرام او از

چیزها و مقامهای دیگر هر چه و هر مقامی باشد نهراسیدن و در تمام ای احروال اورا شراهد
وحاضر و ناظر دانست می باشد( )47و معنای باطنی نماز هفت چیز است که عبارتند از:
 -1خالص به معنی قصد قربت و خایی بودن از ریا  -2حضور قلب یعنی فرارغ برودن دل از
غیررر آنچرره برره آن مشررغول اسررت کرره خشرروع دل را برره همررراه دارد  -7تفهررم و ایر غیررر از
حضورقلب است زیرا ممک است کسی حضور قلب داشته باشرد ویری ندانرد ایفراظی کره بره
زبان می راند به چه معناست  -4تعظیم خدای تعایی  -2هیبت و آن ترسری اسرت کره برر اثرر
اندیشه بر عظمت خداوند پدید آید  -7رجا امید داشت به احسان و یطف خداوندی کره از
هیبت او تر

به دل دارد  -3حیا وآن آگاهی بنده از تقصیر و یادآوری گناهان و شرم وحیا

داشت از خداوند می باشد(.)43
آنچه گفته شد به نیکی ای مطلب را می رساند که نه تنها هدد غرایی در تشرریع نمراز
هرگز زمزمه کردن اذکار و اورادی خاص  -بی توجه به معنای -آنهرا زیرر یرب و یرا انورام
حرکات و تشریفاتی چند نبوده بلکه دریافت محتوای بس عمیرق ایر اذکرار و اوراد از یرک
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سو و گسترش مفاهیم آن در سطوح زندگی ازسوی دیگر بیش از همه تشرریع ایر حکرم را
ایواب می نموده است( )48و اقامه نماز سوای از پذیرش و انوام آن به عنوان فرمان ایهری
در حقیقت کوششی است در راه احیاا و ابقاا فریضه نماز در میان مردم و تالشی جاودانره در
جهت شکل دادن روح و فلسفه نماز در زندگی فردی و اجتماعی و زنده نگهداشت فرهنرگ
مترقی آن در همه شوون زندگی است )43(.یذا نماز با ای وصف اسرت کره مری توانرد بررای
نمازگزار مفید و دارای آثاری بزرگ و نتایوی پی در پی باشد و انسانی بره تمرام معنرا انسران
بسازد.
وجوه اهمیت نماز

 -1جنگ و جهاد برای احیای نماز
امیر ایمومنی

درباره نماز واهمیت آن فرمایشی دارنرد کره فلسرفه وجروب وارزش

واهمیت آنرا به خوبی روش می سازد در ای فرموده حضرت نماز را در ره

همه مسرایل

قرار داده و حتی جنگ و جهاد در میادی نبرد با دشم را برای احیای ایر فریضرۀ ارزشرمند
معرفی می نماید .ای روایت شگفت انگیز ای است که« :لمّا كانَ علی علیه السالم ومـاً فـی
ب الشـمس(»..)20
ن راقـ ح
حرْبِ صِفَّین مشْتَغِالً بالحرْبِ والق تال وهحـو مـع ذلـک بـین الصـ َّف ای ِ
هنگامیکه علی(ع) در جنگ صفی سرگرم نبرد بود.
در میان هر دوصف کارزار مواظب وضع آفتاب بود .ابر عبرا
عر

کره شراهد قضریه برود

کرد« :یا امیر ایمومنی ! ای چه کاری است که می کنی؟ چرا به آفتراب مری نگرری؟»

حضرت فرمودند :منتظر زوال آفتاب هستم و می خواهم ببینم که اگر وقت نمراز فررا رسریده
نماز بخوانیم !» اب عبا

عر

کرد« :آقا آیا االن وقت نماز است با اینکه ما سرگرم جنگیم!

( )21حضرت فرمود« :علی مانُقاتِلُهحم ،انَّما نُقاتِلُهحم علی الصّلوة( )22چرا ما با اینها میجنگریم؟
آنگاه امام

فرمود« :ما تنها به خاطر نماز با آنها میجنگیم و نبرد می نماییم» ()27
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بنابرای نماز اسا

اسالم بوده و حتی جهاد نیز برای اقامه آن صورت می گیررد و نبایرد

هیچ چیز مانع آن گردد حتی جنگ و مبارزه در راه خدا چنانچه اب عبا
علی

در مورد حضررت

می فرماید« :لَما تْرُ ِ صالة َاللَّیلِ قَط حتی فی لیلـة ِ الهر ـر(« )24هرگرز حضررت

نماز شب خود را حتی در ییله ایهریر()27ترک ننمود ».و همانطور کره مری دانریم نمراز شرب
نماز مستحبی است و هنگامیکه حضرت در چنی شررایطی مسرتحبات را فروگرذار نمریکنرد
اهمیت انوام فرایض درآن هنگام چندی برابر می شود.
 -2اقامه نماز در سفرهای مهاجرتی و پیکارگری
یکی دیگر از موضوعات شگفت انگیرز در خصروص نمراز در قررآن کره سرخت جلرب
توجه میکند وخواننده را بره مطایعره بیشرتر وا مری دارد اقامره نمراز در سرفرهای مهراجرتی و
پیکارگری است که بیم همه نوع خطر در آن می رود و ای موضوع اهمیت ویژه ای به نمراز
می بخشد و انسان را به طرح ای پرسش وامی دارد که :مگرچه حکمتی در تشریع نماز اسرت
که حتی در چنی هنگامه ای خطرناک نیز نباید آنررا تررک نمرود .در صرورتیکه همره گونره
احتمال خطر و آسیب در آنها می رود؟ برای مهاجری

یعنی هر آنکس که از قلمرو شررارت

شرک گرایان خارج گردد و از وط خویش به خاطر عقیده و ایمانش بگذرد و بره سررزمی
اسالم هورت کند( ) 23خطرر بیردار وآگراه شردن دشرم

شرروع بره تعقیرب آنهرا نمرودن و

غافلگیر کردن آنان وجود دارد و برای آنهایی کره بره جهراد مریرونرد خطرر حملره ناگهرانی
دشم یا شبیخون زدن به آنها با ای همه با دقت در آیات زیر مشاهده می کنیم که در چنی
شرایط خطرناک وخاصی هم باز ترک نماز جرایز نیسرت بلکره آنچره در ایر سرفرها موراز
شمرده میشود «گزاردن اقتصاری» آن است(.)28
«و منْ حهاجِرْ فی سبیل اهللِ جِدا فی األرضِ مرایماً كثیراً وسـعةً ومـنْ خـرم مـن بیتـه
مهاجراً اِلی اهلل وسولِهِ ثم حدارِكْهح المواتح فقـدوقَع أَجاـرُهح علَـی اهللِ وكـان اهللُ یفـوراً رحیمـاً .و
اِذاضَرَبتُم فی األرضِ فَلَیاس علیکما جناح أن تقصرُوا مِن الصـلوة اِن خفْـتُما أن فْتِـنَکُمح الـذ ن
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كفروا اِنَّ الکافر ن كانوالک م عدواً مبیناً و اذا كُنْت مِنهم فأقمت لهحمح الصلوة فَلْتَقُم طائفـة ٌ مـنهم
معک ولْیأخذوا أسالِحتَهحما فاذا سجِدوحا فلیکونوا مِنْ ورائکم ولَْتَأتِ طائفـة ٌ أخـری لـم حصَّـلُْوا
فَلْیصِلُّوا معک و ....اِنَّ اهللَ أعدَّ للکافر ن عذاباً مهیناً« )23(».و هرر کرس در راه خردا (از وطر
خویش) هورت کند در زمی (پهناور خدا) برای آسرایش وگشرایش امرورش جایگراه بسریار
خواهد یافت وهر گاه کسی از خانه خویش برای هورت بره سروی خردا و رسرویش (وحفرظ
ایمان) بیرون آید و در سفر مرگ وی را فرا رسد اجر و ثرواب چنری کسری برر خداسرت و
خدا پیوسته آمرزنده و مهربان است .و هنگامیکه در سفر باشید باکی برای شما نیست که نماز
را کوتاه به جای آرید هر گاه بریم آن داشرته باشرید کره کرافران شرما را بره رنرج و هالکرت
اندازند که دشمنی کفار نسبت به شما(مسلمی ) کامالً آشکار است .و هرر گراه (در سرفرهای
جهادی) شخص تو (یا فرمانداران از طرد تو) در میان سپاه اسالمی باشی و نماز برر آنران بره
پای داری باید سپاهی با تو مسلح به نماز بایستد چون سوده نمراز بره جرای آورنرد ایر سرپاه
برای حفاظت رفته وگروهی که نماز نخوانده اند به نماز بایستند.
ایبته با یبا

جنگ و با اسرلحه زیررا کرافران آرزو و انتظرار دارنرد کره شرما از اسرلحه

واسباب خودغفلت کنید که ناگهان یکباره به شما حمله آورنرد و چنانچره برارانی یرا مرضری
شما را از بر گرفت سالح به رنج اندازد باکی نیست اسلحه را فرو گذارید ویی ایبته از دشرم
در حذر باشید (ییک به وعده خدا مطمو باشید) که خدا بر کافران عرذاب خوارکننرده مهیرا
ساخته است ».در شأن نزول ای آیات گفته شده هنگامیکه پیرامبر برا عرده ای از مسرلمانان بره
عزم مکه به سرزمی حدیبیه وارد شدند وجریان بره گروش قرریش رسرید خایرد بر وییرد بره
سرپرستی یک گرروه  200نفرری بررای جلروگیری از پیشرروی مسرلمانان بره سروی مکره در
کوههای نزدیک مکه مستقر شدند .هنگام ظهر بالل اذان گفرت و پیرامبر

برا مسرلمانان

نماز ظهر را به جماعت ادا کردند خاید از مشاهده ای صحنه در فکر فرو رفرت و بره نفررات
خودگفت :در موقع نماز عصر که در نظر آنها بسیار پر ارزش است بایرد از فرصرت اسرتفاده
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کرد و با یک حمله برق آسا و غافلگیرانه در حال نماز کارشان را ساخت .در ای هنگرام آیره
فوق نازل شد و برای پیشگیری از حمله دشم دستور نماز خود را به مسلمانان داد و ایر از
موارد اعواز قرآن است که پیش از اقدام دشم

نقشههای آنان را نقش بر آب کررد و خایرد

ب ویید با مشاهده ای صحنه ایمان آورد و مسلمان شد(.)70
ای آیات شریف به خوبی تکلیف و وظیفه مسلمانان را در سفرهای مهاجرتی و جهادی
مشخص ساخته است ویی به آنان دستور ترک نماز به خاطر حفرظ جران نرداده بلکره دسرتور
داده که در ای گونه سفرها نماز را قصرر و شکسرته و در سرفرهای جهرادی نمراز خرود بره
جای آورند و در ادامه آیات می فرمایرد «:فإذا قضیتم الصلوة فاذكروا اهللَ قیاماً و قعوداً و علی
جحنُوبِکُم فاذا اطْمأنَنْتُم فأقیموا الصّلوةِ انَّ الصّلوة َ كانَتا علـی المحـؤمنین كتابـاً موقوتـاً« ».پرس
آنگاه که از نماز فراغت یافتید (خصوص در حال جنگ که از نماز کامرل بازماندیرد) براز در
همه احوال ایستاده و نشسته و بر پهلو و هر حرال کره توانیرد خردا را یراد کنیرد سرپس کره از
آسیب دشم ایم شدید در ای حال نماز (کامل) بره جرا آریرد کره نمراز بررای اهرل ایمران
حکمی واجب و الزم است(»)71
برخی در تفسیر ای آیه نظر دارند که منظور آیه ایر اسرت کره :هنگرامی کره بخواهیرد
نماز بخوانید اگر از صحت و سالمت بهرهمند هستید نماز را ایستاده و اگر نمی توانرد نشسرته
و اگر نمی توانرد برر پهلرو آرمیرده بخوانیرد چررا کره از دیردگاه قررآن هریچ انسران عاقرل و
خردمندی نمی تواند نماز را ترک کند.و در مورد (فإذا اطْماْنَنْتُم) دو نظر آمده است:
 - 1به باور گروهی منظور ای است که :هنگامی کره برا از میران رفرت خطرر آرامرش خراطر
یافتید نماز را به صورت تمام بخوانید.
 - 2به باور گروهی دیگر :هنگامی که به وط خویش رسیدید نماز را تمام بخوانیرد( )72ایر
برنامه انسان ساز عبادی و روحی از آنچنان جایگاه بلندی برخوردار اسرت کره خردای جهران
آفری به هیچ عنوان اجازه ترک آن را نمی دهد و روش میسرازد کره انسران توحیردگرا در
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هر حال و در هر شرایط مطلوب یا نامطلوب در اوج پیروزی و یرا در خطرر یرورش دشرم
در اوج سالمت یا بیماری و رنج و ناتوانی هنگام شادی یا اندوه باید نماز را به پرا دارد و بره
هر صورت ممک با سرچشرمه هسرتی بره راز و نیراز بپرردازد چررا کره نمراز یراد خداسرت و
آرامش دهنده دیها و بنابرای
دارد و بر همی اسا

انسان همواره به ای نیروی معنوی و ای برنامه سرازنده احتیراج

خدای فرزانه هم نماز خود را مقرر داشته و هم خاطرنشران مریسرازد

که در هر حال خدای را یاد کنند(.)77
 -7پیگیری جنگ تا اقامۀ نماز
پاره ای از مکاتب و یا جهان گشایان و زورمنردان در مسریر پیرروزی هردد خرویش را
قبضه قدرت و امکانرات ملرتهرا و حکومرت و فرمرانروایی برر جامعرههرا و گررفت هسرتی و
سرزمی دیگران قرار داده و به هر کوا پایشان رسید همه چیز را به نام خود تغییر میدهنرد و
به دست عوامل خویش سپرده( )74و در ای راه از شکنوه و آزار و قتل عرام مرردم کوتراهی
نمیکنند .اما هدد خداوند آنگونه که در قرآن موید آمده گسترش توحید تقروا عردایت
آزادی و کرامررت و تضررمی حقرروق انسانهاسررت و نرره اسررارت دیگررران و انحصررار قرردرت و
امکانات آنان چنانچه در سوره توبه آمرده اسرت کره« :فـاذا انْسـلَ َ األشْـهحرُ الححـرُمح فـاقْتُلُوا
المحشركین حیثُ وجدتُّموهم و خُذُوهم و احاصحرُوهم و اقْعحدحوا لَهحم كُلَ مرْصدٍ فإن تابحوا و اقـامحوا
الصلوة و ءآتوا الزكوة َ فَخَلُّوا سبیلَهم إنَّ اهللَ یفور رحیمح(«)72پس از آنکه ماههرای حررام()77
که (مدت امان است) درگذشرت آنگراه مشررکان را هرجرا بیابیرد بره قترل برسرانید و آنهرا را
دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمی آنها باشید چنانچه (از شرک) توبره کررده و نمراز
اسالم را به پا داشته و زکات دادند پس از آنهرا دسرت برداریرد کره خردا آمرزنرده و مهربران
است».
در ابترردای آیرره خداونررد بررا شرردت ویررژهای فرمرران برره «یررافت » و «کشررت » و «دسررتگیر
کردن» «محاصره نمودن» «در کمی نشست » دشم برای نابودی او می دهد امرا ترا کری؟ ترا
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چه هنگام ادامه آیه پاسخگوی سؤال می باشد یعنی اگر آنها قوانی اسرالم کره در ره

آن

نماز می باشد را پذیرفتند راهشان را باز گذاشته و دست از آنها بردارید( )73عالمه طباطبرایی
(ره) در ای باره می فرماید :مراد از توبه [در آیه فوق] رجوع از شررک بره توحیرد اسرت بره
ایمان آوردن به خدا و رسول صلی اهلل علیه و آیه و دییل و حوت چنان رجوع و ایمانی اقامره
نماز و ایتزام عملی به احکامِ در ارتباط با خایق و مخلوق مری باشرد ( )78بنرابرای ذکرر توبره
کفایت نمی کند بلکه اقامه نماز (آشکارتری مظهر عبودیت) و ایتای زکات را بره آن عطرف
می کند( )73تا مالکی برای صدق گفتارشان باشد.
 -4اقامۀ نماز در ره

برنامۀ مؤمنان پس از پیروزی

برنامه ای را که مؤمنان پس از پیروزی بر کافران و تمکی ( )30در زمری بره یراری خردا
پیدا کرده و جامعه آرمانی خود را بر اسا

آن بنا نهاده و پی ریزی کردهاند باید در راسرتای

قوانی و فرمانهای اسالم باشد در آیه زیر به ای برنامه اشاره شرده و سرریوحه آن اقامره نمراز
می باشد که ارزش و اهمیت واالی نماز را در میان سایر قوانی روشر مریسرازد «:اَلَّـذ نَ إنْ
مکَّناهحما فِی األرضِ اقامحوا الصلوة و آتُوا الزكوةَ و أُمِرُوا بِالمعاروفِ و نُهحوا عن المحنکر ولِلهِ عاقِبةُ
االُمحور(«».آنانکه خدا را یاری میکنند) آنهایی هستند که اگر در روی زمی به آنران اقتردار و
تمکی دهیم نماز به پا میدارند و زکات به مستحق میدهند و امر به معرود و نهری از منکرر
میکنند و (میدانند) که عاقبت کارها به دست خداست ».در آیات قبل از ای آیره سرخ از
کسانی رفته است که به خاطر یکتاپرستی و توحید گرایی ناگزیر به هورت شردند و خردا بره
آنان وعده فرموده که اگر آنان و هر کس دیگر در قرون و اعصار دیر خردا و راه و رسرم
عادالنه و انسانی او را یاری کنرد خردا آنران را یراری خواهرد کررد.و اینورا در وصرف ایر
مهاجری حق طلب و یاری کنندگان دی خدا فرموده است :آنان کسانی هسرتند کره اگرر در
زمی به آنان توانایی و امکانات ارزانی دادیم(.)31
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آنها هرگز پس از پیروزی همچون خودکامگان و جباران به عیش و نوش و یهو و یعب
نمی پردازند و در غرور و مسرتی فررو نمریرونرد بلکره پیروزیهرا و موفقیتهرا را نردبرانی بررای
ساخت خویش و جامعه قرار میدهند آنها پس از قدرت یافت تبدیل به یک طاغوت جدیرد
نمیشوند ارتباطشان با خدا محکم و با خلق خدا نیز مستحکم است زیرا نماز سمبل پیوند برا
خایق و زکات رمزی برای پیوند با خلق است( )32آنها به معرود که برای فطررت شرناخته و
مورد پسند و هماهنگ آن است امر کرده و از منکر کره برا فطررت بشرری غریبره اسرت نهری
میکنند تا پایههای اساسی یک جامعه سایم و آرمانی شکل پذیرد.
نکتههایی جالب در خصوص نماز

نماز تسبیح خداوند است کره موجرب نزدیکری روحری و معنروی بنرده برا پررورد گرار
میشود اما آیا می دانید حاالت مختلرف در نمراز خوانرد ن مری توانرد انررژی هرای منفری و
معیوب را به انرژی های روحانی و متبت تبدیل کند؛ با خواندن مطلرب زیرر از راز ایر شرکر
خداوندی آگاه می شوید .ایستادن :ای حایت موجب تبادل انرژی با زمی از طریق چراکرای
کف پاها و گرفت انرژی معنوی از چاکرای سر می شود.
رکوع :در ای حایت تبادل انرژی باال تنه با پایی تنه از طریق چاکرای کف دست هرا و
چاکرای روی زانوها انوام می گیرد.سوده :تبادل انرژی های منفی با زمی از هفت منطقه ی
چاکرای پیشانی زانوها کف دست ها و روی پاها و گرفت انرژی متبت زمی از طریرق ایر
چاکراها صورت می پذیرد .در حایت سوده انرژی زمی

احسا

شادی رضرایت امیرد و

میل به ادامهی حیات را ایواد میکند و چاکرای پیشانی کره مرکرز اسرتدالل و منطرق اسرت
متعادل می شود.
همچنی با تحقیق بر روی یکی از ورزش های «یوگا» که بسریار شربیه بره حایرت سروده
است نشان داده که سوده میتواند :موجب باال رفت سطح منطرق و اسرتدالل مری شرود (.بره
علت فعال شدن چاکرای چشم سوم) چاکرای آجنا (وسرط پیشرانی) و روشر بینری و اشرراق
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فعال می شود .سطح آگاهی و کنترل انرژی های روانی (به دییل فعال کرردن چراکرای چشرم
سوم و آجنا) را افزایش میدهد .باعث کشیدگی ماهیچه های پشت و آسودگی ماهیچرههرای
کمر و اتصال بی مهره ها می شود.
به رها شد ن دیسک های ستون فقررات و بره حایرت طبیعری درآمردن مهرره هرا کمرک
میکند .باعث آرامش اعصاب سمپاتیک تنظیم غده ی آدرنال و تسکی و کاهش دهنرده ی
خشم می شود .به علت فشار به معده و فعال کرد ن چاکرای خورشیدی دافع یبوست است.
معایج بیماری «سیاتیک» است.موجب تعادل بیش تر انرژی های منفی بد ن با انرژیهای
متبت زمی از طریق چاکراهای کف دست ها و روی پاهرا مری شرود .نشسرته :در ایر حایرت
تبادل انرژی با زمی از طریق چاکرای پاها و زانوها و انرژی روحانی از چاکرای تاجی یا سرر
گرفته می شود .در حایت نشسته دست ها روی پاهاست تا انرژی باالتنره و پرایی تنره برا هرم
تبادل شده و گرردش انررژی متعرادل باشرد .قنروت :در قنروت تبرادل انررژی از طریرق کرف
دستها اتفاق میافتد و با گرفت دست ها در مقابل صورت برگشرت انررژی درمران گرر بره
کمک صورت ایواد می شود.از نظر علمی نیز ثابت شده که میزان انرژی حیاتی قبرل و بعرد
از طلوع و غروب خورشید بیشتر است برای همی سفارش به نماز اول وقت می شرود .نمراز
دعا و عبادت جمعی قدرت بسیاری دارد زیرا انرژی جمعی ایواد میکند .به همی دییرل در
اسالم نماز جمعی سفارش شده است.در اسالم نماز وحشت سفارش شده است .امرروزه نیرز
از نظررر علمرری ثابررت شررده کرره در زمرران خورشررید گرفتگرری و طوفرران هررای خورشرریدی
بیماریهای روانی شدت می گیرند و میزان انرژی های منفی آزاد شده طری زیزیره طوفران و
سیل افزایش می یابد .بنابرای با خواند ن نماز وحشت در زمران مراه گرفتگری و یرا خورشرید
گرفتگی بروز سیل زیزیه طوفان و دیگر بالیا با انرژی نماز و عبادت که نوعی انرژی ایهری
است میتوان بر انرژی های منفی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی غلبه کرد.
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نتیجه گیری

نماز در قرآن بیش از هر عبرادتی تکرارشرده بره طوریکره بریش از  102مرتبره در مرورد
وجوب احکام و آثار آن سخ به میان آمده و ای نشانگر درجه اهمیت نماز می باشد .ریشه
واژه فارسی نماز از یفظ پهلوی «نماک» گرفته شده و «نِم» به معنی «خم شدن و تعظیم کردن»
اسررت و نیررز دارای معررانی مختلفرری چررون خرردمتکاری پرسررتش وادای اطاعررت ایزدتعررایی و
طهارت می باشد و ریشه واژه عربی آن یعنی«صلوة» عبرری اسرت و ترا پریش از اسرالم بره
معانی نیایش و دعا به کاررفته است و در اشرتقاق معنروی آن اخرتالد نظرر وجرود دارد و بره
معررانی تبریررک و تمویررد دعررا انعطرراد پررذیری پیوسررت

بزرگداشررت زیررارت و رحمررت

استعمال شده است .در اکتر مواضع سخ از نماز یفظ اقامه به کاررفتره بره جرز مرواردی کره
موضوع مربوط به شخصیت پیامبر

بوده و دو مورد دیگر نیز بر دوام و محافظرت برر نمراز

تأکید شده است و اقامه را می توان به معنای دوام بخشیدن تتمیم و تکمیرل نمراز جماعرت
حق نماز را اداکردن و...دانست و درای باره جان و روح نماز را همانا توجه ترام بره خرداو برا
اخالص کامل خود را در پیشگاه باعظمت او دیدن و با خضوع و خشوع بودن و معانی باطنی
نمراز یعنرری حضرورقلب و تفهرریم و تعظرریم و هیبرت و رجررا و حیرراا را رعایرت نمررودن اسررت.
بنابرآنچه گفته شد چنی نمازی اثرگذار و منتج خواهد بود.
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چکیده
نوشتار حاضر حاصل یک کار پژوهشی در حوزه جامعه شناسی است .علرم جامعره شناسری بره
دی به عنوان پدیده ای اجتماعی(که سروکارش با آدمیان و اجتماع است) مری نگررد .در ایر مقایره
ابتدا برخی اصطالحات خاص تعریف شده و سپس چارچوب نظرری کرار را کره مبتنری برر یکری از
جدید تری نظریات حوزه جامعه شناسی است یعنی توروری سررمایه اجتمراعی مطررح شرده اسرت.
سرمایه اجتماعی موموعه ای از هنوارها یا ارزش های غیررسرمی و متبرت اسرت کره اعضرای یرک
اجتماع در آن سهیم باشند .اساساً ای هنوارها باید دربرگیرنده عناصری ازقبیرل صرداقت وفرای بره
عهد اعتماد متقابل و ...باشد .ما در ای

نوشتار به دنبال آن هستیم که آیا بین شرکت دانشطجویان در

مساجد و نماز جماعت با میزان سرمایه اجتماعی آن ها ،رابطه وجود دارد؟ وآیا شطرکت دانشطجویان
در نماز جماعت موجب افزایش سرمایه اجتماعی آن ها می شود؟

ما بر ای باوریم از آنوایی که دی اسالم از جلسرات و گردهمراییهرا و از مراسرم و مناسرک
جمعی برخوردار است و از آن ها حمایت می کند موجرب گسرترش شریوه همکراری و همیراری و
آگاهی از مسائل اجتماعی می گردد و توسعه بیشتر ای مناسک عمومی و اجتمراعی موجرب ارتقراا
سرمایه اجتماعی میشود.

کلید واژه :دی

نماز جماعت مناسک مراسم سرمایه اجتماعی همبستگی دانشوویان.
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Collaboration of relationship between university student's
participation in collective praying and their social capital
Abstract
This article written is a research work in sociology domain .This
science- sociology –conceder the religion as social phenomena
concerned with the human and society. First this article provides the
meaning of some certain expressions and then recognizes the
theoretical framework based on one of the most modern theories in
sociology domain That is the theory of Social Capital.
Social capital includes a set of norms or informal and positive values
deals with members of a society. These norms basically must have
factors including honesty loyalty and bilateral trust and so on. In this
article we are looking for one thing.
Is university student's participation in collective praying caused their
social capita? And also does collective praying participation lead to
increase social capital?

We believe that since Islam holds group meetings ceremonies and
rituals it develops the way of cooperation and contribution and also
understanding at social problems. However the more development in
public and social rituals The more improvement in social capital.
Key Words: Religion Collective praying Rituals Ceremonies Social

Capital Solidarity students.
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مقدمه

انسان موجودیست اجتماعی؛ یعنی در جامعه می زید و موجودیت او و هویرت او بردون
دیگران تعیّ پیدا نمی کند .در سیر تاریخ بشری تا به امروز ایر موجرود اجتمراعی در میران
ساختارها و نهادهای عمده و متعددی زندگی کرده است .جامعه شناسران پرنج نهراد اصرلی را
در زندگی انسان ها شناسایی کرده اند که هر کدام نقش و کارکرد خاصی دارند که بعضاً از
عهده دیگر نهادها خارج است .ای پنج نهاد اصلی عبارتنرد از -1:نهراد خانواده(توییرد مترل و
بقای نسل)  -2نهاد سیاست(اداره کردن جامعه)  -7نهاد اقتصاد(رفع نیازهای مرادی)  -4نهراد
آموزش(آموخت معرفت) -2نهاد دی (معنادار کردن هستی برای آدمیان).یکی از مهم ترری
ابعاد هرر دیر

بعرد مناسرکی و مراسرم آن اسرت و ایبتره مناسرک جمعری مرذهبی از اهمیرت

بیشتری برخوردارند.
بیان مسئله

مفهوم دی و مناسک جمعی مذهبی از ابعاد و زوایرای مختلرف قابرل بررسری و تأمرل و
تعمق بوده و هست .فلسفه از چیستی و ماهیت دی سخ می گوید فقه از چگرونگی اجررای
احکام شریعت و روانشناسی از مفهروم آرامرش و تمرکرز روحری در دیر سرخ مری گویرد

عالوه بر ای « دی از جمله موضوعاتی است که همواره در مرکز توجره متفکرران اجتمراعی
جای داشته است و ای عالوه بر دل مشغویی و تعلق خراطر شخصری آنران ناشری از اهمیتری
است که دی در حیات اجتماعی مردمان اعصار گذشته داشته است(.شواعی زنرد )14:1788
سخ اصلی ما در ای نوشتار پژوهشی بر پیوند میان دو نهاد دی و آموزش اسرت کره از هرر
کدام یک عنصر(یعنی عنصر نماز جماعت از نهاد دی و عنصر دانشروو از نهراد آمروزش) را
مورد کاوش و بررسی قرار داده ایم .عالوه بر ای در جامعره مرا دیر بره عنروان کهر ترری

میراث سنتی شناخته می شود و دانشگاه نیز «پدیده ای مدرن اسرت کره گراه از آن بره عنروان
هسته اصلی تداوم بخش مدرنیته یاد می شود به همب جهت در فرهنگ وساختار آن میتروان
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ارزش های مرتبط برا مدرنیتره را یافرت(».رجرب زاده  )8:1782یرذا موضروع نوشرتار حاضرر
پیوندی میان مفاهیم سنتی و مدرن و با تأکید بر مفهوم"سرمایه اجتماعی"1می باشرد .یکری از

جدیدتری نظریات مطرح شده در حوزه علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی است؛ «یعنی نوعی
دارایی می باشد چون سرمایه است و نیز به حوزه روابط اجتماعی مربوط مری شرود و منظرور
ای که جنبه انتفاعی و منفعت مادی مد نظر نیست بلکه برر کمیرت و کیفیرت روابرط اعضرای
جامعه اشاره دارد(».میرزایی  )1783با تفاسیر مسوله مورد پژوهش ما ایر اسرت کره آیرا میران
شرکت دانشوویان در نماز جماعت با سرمایه اجتمراعی آن هرا رابطره ای وجرود دارد؟ وآیرا
شرکت دانشوویان در نماز جماعت موجب افزایش سرمایه اجتماعی آن ها می شود؟
اهمیت و ضرورت پژوهش

جامعه شناسی دی  - 2به عنوان یکی از مهم تری رهیافت های دیر پژوهری -مطایعره و
بررسی دی از منظر جامعره شرناختی را تعهرد کررده اسرت 7برر ایر براور اسرت کره یکری از
مهم تری جنبه های یک دی

مشرارکت پیرروان آن دیر در نیراش هرای جمعری و گروهری

میباشد « .مشارکت دینی با فراوانری شررکت در مراسرم عبرادی انردازه گیرری مری شرود برا
وابستگی به سازمان های دینی مرتبط نظیر سازمان های خیریه مذهبی گرروه هرای جوانران و
باشررررگاههررررای اجتمرررراعی و ...رابطرررره متبررررت دارد تأکیررررد مرررری کننررررد(».نرررروریس و
اینگلهارت  )727:1783در ای میان نماز جماعت به عنوان یکری از مناسرک جمعری مرذهبی

نقش مهمی در فرهنگ اسالمی ما دارد .بره طروری کره «فرهنرگ اسرالمی براسرا

زدودن

منیّت ها و رهایی انسان از تنهایی و حصرار خرود نمراز جماعرت را حرایز اهمیرت فرراوان
1-Social Capital
2-Sociology of Religion
 - 7در اهمیت جامعه شناسی دی همی بس که دو ت از بنیانگذاران و کالسیک های جامعه شناسی توجره خاصری را بره
ای حوزه مبذول داشته و چند اثر بزرگ را در ای

مورد به جا گذاشته اند؛ یعنی ماکس وبر آیمانی با آثاری نظیر"اخالق

پروتستان و روح سرمایه داری" "جامعه شناسی دین"و امیل دور کیم فرانسوی با کتاب مشهور خود یعنی"صور بنیطانی

حیات دینی".
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دانسته است نماز جماعت سرند انسروام مسرلمانان و تبلرور انضرباط آنهاسرت و نمونره ای
ارزنده از هماهنگی مسلمانان است»(.نصر وهمکاران  )72:1783با ای توضریحات وضرعیت
تقید دانشوو یان به مناسک جمعی مذهبی نظیر نمراز جماعرت و نمراز جمعره چگونره اسرت؟
نتایج یافته های پژوهشی بیانگر چه چیزی است؟ در ای مورد باید دو نکته را از هم تفکیرک
کرد :ایف :میزان اعتقادات ب:ایزام به اجرای جمعی مناسک دینی .نتایج یافته های پژوهشری
نشان می دهد که میزان اعتقادات دینی دانشوویان باالسرت( 1آزادارمکری و ملکری  )1787و
(آزادارمکری و نرائبی  ) 1782امرا در حروزه تقیرد برره مناسرک جمعری نظیرر شررکت در نمرراز
جماعت وجمعه و ...یافته های پژوهشی نشان میدهد که میزان تقید دانشوویان به شرکت در
مناسک جمعی دینی نظیر نماز جماعت و نماز جمعره کرم اسرت (علروی ( )1782معیردفر و
نصررررتی نرررژاد ( )1784علررروی( )1787آزاد ارمکررری و غیاثونرررد ( )1787آزادارمکررری و
زارع  2.)1783از سوی دیگر مطایعات بسیاری بر نقرش مرؤثر مرذهب و نهادهرای مرذهبی در

« - 1شاخص دینداری مردم ایران در مقیاسی بی 0تا 10نمره ایران 3/44بوده است و نمره شاخص های دینداری افرراد برا
تحصیالت پایی  3/7افراد با تحصیالت متوسط 3/4افراد با تحصیالت باال 3/2بوده اسرت .نمرره شراخص هرای دینرداری
افراد با تحصیالت پایی  3/7افراد با تحصریالت متوسرط 3/4افرراد برا تحصریالت براال 3/2بروده اسرت .برا فرزایش سرطح
تحصیالت از اهمیت ارزش های دینی کاسته می شود .با ای حال در حوزه ارزش های سنتی در حوزه دیر

مانردگاری

و پایداری ارزش ها در کشور ما بیش از حد انتظار بوده است .رتبه ایران در میران  37کشرور جهران رتبره  7بروده اسرت.
بیشتری شاخص ها به ترتیب عبارتند از :مصر 3/87اندونزی 3/32اردن 3/72و. ...کمتری آن نیز به ترتیب عبارت بودند
از جمهوری چک 2/22ویتنام 2/27استونی 2/87ژاپ  7/77سوئد 7/41دانمارک7/2و(. ...ر.ک :آزادارمکی و ملکری)
پررژوهش دیگررری نشرران مرری دهررد کرره« :میررانگی نمررره اعتقررادات دانشرروویان 4/28برروده کرره کمتررر از نمررره غیررر
دانشوویان()4/20بوده و نمره میانگی کل نیز 4/73بوده است( ».آزادارمکی و نائبی )1782
 - 2طبق یافته های پژوهشی علوی 3/4درصد دانشوویان همیشه و یا بیشتر اوقات نمازهای واجب را بره جماعرت برگرزار
میکنند(.علوی  )1782مقایسه نتایج دو گروه دانشوو وغیر دانشوویان در زمینه رفتارهای جمعری رسرمی تفراوت بری
ای دو گروه را نشان می دهد که مبی ای است که میزان مشارکت دانشوویان کمتر از غیر دانشوویان اسرت و همچنری
مقایسه میانگی ها (1/74در مقایسه با )2/37هم بیان کننده ایر موضروع اسرت .نترایج ایر پرژوهش نشران مری دهرد کره
74درصد دانشوویان در نماز جماعت شرکت نمی کنند 13/8درصد در حد متوسط و  12/7درصد در حد زیراد شررکت
می کنند ای ارقام اینگونه به دست آمده اند :شرکت در نماز جماعت :اصالً+خیلی کم+کم=74درصرد متوسرط =13/8
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تکوی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرده اند .تمامی ای مطایعات نشان داده اند که اوالً
افراد مذهبی حساسیت بیشتری نسبت به سایری داشته و آمرادگی بیشرتری جهرت کمرک بره
دیگران دارند و ثانیاً نهادهای مذهبی با فراهم آوردن امکانراتی بررای گردهمرایی افرراد و نیرز
سازماندهی فعاییت های خیریره بره رشرد سررمایه اجتمراعی کمرک قابرل تروجهی مریکننرد.
(وورمز  2002به نقل از کاظمی پور  )12:1787یذا ضرورت دارد که به تبیی رابطه و نسربت
میان شرکت دانشوویان در نمازجماعت و سرمایه اجتماعی آن ها پرداخت.
اهداف پژوهش

هدد اصلی ای پژوهش تبیی رابطه موجود میران شررکت کرردن دانشروویان در نمراز
جماعت و سرمایه اجتماعی آن هاست و هدد فرعی نیز ای است که می خواهرد بدانرد کره
آیا میزان مشارکت دانشوویان در مناسرک جمعری مرذهبی نظیرر نمراز جماعرت و ...سررمایه
اجتماعی آنان را افزایش می دهد یا خیر.
فرضیه های پژوهش

فر

ما ای است که :الف :به نظر می رسد که بی میزان شرکت دانشوویان در مساجد

و نمازجماعت و سرمایه اجتماعی آنها رابطه متبت و معنادار وجود دارد؛ ب :به نظر می رسرد

زیاد +خیلی زیاد= 12/7بی جواب7/7:درصرد(.آزاد ارمکری و زارع  )1783مطرابق نترایج پژوهشری دیگرری 27درصرد
دانشوویان در نماز جماعت شرکت نمی کنند 72/7درصد در حد متوسط و 3/2درصد در حرد زیراد شررکت مری کننرد.
ای ارقام اینگونه به دست آمده اند :در نماز جماعت شرکت می کنم :اصالً+خیلی مخایف+مخایف=27درصد متوسرط+
متوسط به باال و پایی = 72/7موافق+خیلی موافق=(.3/2آزادارمکری و غیاثونرد  )1781نترایج پژوهشری معیردفر و نصررتی
نژاد( )1784می د هد که «در کل روند جامعه به سوی کم رنگ شدن ابعاد مناسکی دینری اسرت و افرراد کرم ترر در ایر
مناسرک شرررکت مری کننررد ».مطرابق یافترره هرای علرروی(14 )1782درصرد دانشرروویان اصرالً در نمرراز جماعرت شرررکت
نمیکنند 28درصد به ندرت شرکت می کنند 4/7درصد در ایرام تعطیرل شررکت مری کننرد 43/2درصرد بعضری اوقرات
شرکت می کنند 7/1درصد هرروز شرکت می کنند.
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که شرکت دانشوویان در مراسم نماز جماعت مری توانرد ترأثیری متبتری در افرزایش سررمایه
اجتماعی آن ها داشته باشد.
روش پژوهش

ای نوشتار پژوهشی بر مبنای روش پژوهشی کتابخانه ای-اسرنادی و برا رویکررد جامعره
شناسی دی به نگارش درآمده است و پژوهشگر تالش کرده است که در حد بضاعت علمی
اندک خود و آموخته های دبستان جامعه شناسی به بررسی اسرناد و مردارک و تحلیرل هرای
مختلف بپردازد و نیز کوشریده اسرت کره در تشرریح و توضریح نظررات خرود از یافتره هرای
پژوهشی سایر پژوهشگران نیز استفاده کند.
تعریف مفاهیم و اصطالحات

جامعه شناسی :1مطایعه علمی جامعه انسانی و رفتار اجتماعی آن ها(.رابرتسون )24:1782
جامعه شناسی دین :مطایعه صور مختلف حیات دینی و کارکردهای نهاد دی در جامعه(.دور
کیم نقل به مضمون)
دین :2از آنوا که دی مفهوم سیایی است و نمی توان به سهویت آن را در یک قایب جامع و
مانع تعریف کررد .برا ایر حرال جهرت روشر شردن موضروع یرک تعریرف را از آن ارائره

مرریکنرریم :مرراخر مرریگویررد« :دی ر احسررا

تنرراهی در برابررر نامتنرراهی اسررت(».برره نقررل از

باربور )172:1734
مناسک :2عبارت است مراسم و شعائر عملی و آیینی یک دی که به آموزه های آن توسرم و
توسد و عینیّت می بخشد.

1- Sociology
2- Religion
3-Ritual
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غایباً هر دی و مذهبی دارای یک بعد عملی و اجرایی برای مومنان آن دی می باشرد کره در
واقع توسم وتوسد بخشیدن به آن باورهرا و اعتقرادات اسرت .در واقرع مری تروان آن را بیران
عملی جنبه آئینی مراسم تشریفات شعائر و...نامید.
ارزش :1عبارتند از اموری که برای فرد یا گروه مهم مطلوب خوب و با ارزش هستند .ماننرد
صداقت نوع دوستی.
هنجار :2مقررات استاندارد شده رفتار که که رفتار خوب و درست را معرفی می کند و شرامل
عرد آداب و رسوم و قوانی می باشد.
سرمایه اجتمطاعی :منظرور سررمایه و منرابعی اسرت کره افرراد وگرروه هرا از طریرق پیونرد و
ارتباطات با یکدیگر می توانند بدست آورند(.نادمی )1784
عناصر اصلی تعریف دین ،اجزای اصلی و ابعاد دین

در تعریف دی چندی عنصر را مطمح نظر قرار می دهند:
الف) نظام باورداشرتهرا و عقایرد؛ ب) نظرام مناسرکی و عملکردهرا؛ ج) قلمررو روحرانی یرا
فراطبیعی؛ د) ماهیت موجودیت ها یرا نیروهرای مرذهبی .اجرزای اصرلی دیر نیرز عبارتنرد از:
 )1جهانشناسی یرا کیهرانشناسری؛  )2نظرام فلسرفی؛  )7نظرام اخالقری؛  )4صرور نمایشری یرا
مناسکی؛  )2متون مقد

و سه بعد اصلی هر دی عبارتند از ایمان (شناختی) اخرالق (تنظریم

رفتار) آئینی (مناسکی).
چارچوب نظری مقاله
اندیشمندان علوم اجتماعی در رشته های مختلف در توسرعه مفهروم سطرمایه اجتمطاعی

نقش داشته اند .برای توضیح بیشتر ای مفهوم چند تعریف از آن ارائه می شود:

1- Value
2- Norm
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از نظر بانک جهانی سرمایه اجتمراعی یعنری «شربکه هرا انومر هرا و مؤسسراتی کره برا
هنوارهای مشترک و روابط متکی بر اعتماد شکل می گیرند و همکاری را تسهیل می کنند».
(به نقل از شریفیان ثانی )1780
«سرمایه اجتماعی پدیده ای رابطه ایست که در پیوندهای میران همسرایگان همکراران و
دوستان یافت می شود( »...نوریس و اینگلهارت )277:1783
مفهوم سرمایه اجتماعی را می توان از ابعاد و زوایای مختلفری نگریسرت و مرورد مداقره
قرار داد .در یک تقسیم بندی قرراردادی مری تروان دو بعرد مهرم سررمایه اجتمراعی را از هرم
تفکیک کرد :یعنی بعد کمی و بعد کیفی .به یحاظ بعدکمی یعنی ای که سررمایه اجتمراعی
یک کمیت است و مفهوم مشارکت اعم از رسمی و غیررسمی را در برر مری گیررد .هرچره و
هرجا که مشارکت مردم در امور اجتماعی بیشتر باشد سرمایه اجتماعی آن نیز بیشتر میشرود.
گاه ای مشارکت مدنی می تواند رسمی باشد مانند شرکت در انوم های محله تشکل های
داوطلبانه و ...؛ و گاه می تواند غیررسمی باشد مانند شبکه های دوستی خویشراوندی شرکت

در فعالیت های مذهبی و عزاداری مساجد وحسینیه ها ،دفعطات حضطور در مسطجد و...کره
همگی بر بعد کمیت روابط و سرمایه اجتماعی انگشت تأکید می گذارد .یعنری هرچره رابطره
فرد با دیگران(خویشاوندان هم محلی ها همکالسی ها همکاران اجتماع بزرگترو )...بیشرتر

باشد سرمایه اجتماعی آن بیشتر و متراکم تر می شرود؛ «سررمایه اجتمراعی بره سریمانی تشربیه
شررده اسررت کرره بلرروک هررای تشررکیل دهنررده سرراختمان جامعرره را در کنررار هررم نگرره
میدارد(».کاظمی پور )37:1787
جنبه کیفی سرمایه اجتماعی عمدتاً به میزان اعتماد اجتماعی مربوط می شود .ای اعتماد
می تواند عمومی باشد مانند میزان اعتماد افرراد جامعره بره یکردیگر؛ و نیرز مری توانرد اعتمراد
نهادی باشد یعنی میزان اعتماد افراد جامعه به مؤسسرات نهادهرا و سرازمان هرای مختلرف در
جامعره .بعررد کیفری سرررمایه اجتمرراعی در برگیرنرده میررزان همبسرتگی میررزان انسرروام درون
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گروهی و برون گروهی احساسات متبت در جامعه متبت نگری و خوشباوری و در واقع برر
یک نوع چسب اجتماعی تأکید می کند که ایر اجرزا را بره هرم متصرل کررده و یرک کرل
منسوم را پدیدار می سازد و استمرار می بخشد و از ذره ای شدن جامعه جلوگیری می کند.
از میان کسانی که به مفهوم سرمایه اجتمراعی پرداختره انرد مری تروان بره جیمرز کلمر
فرانسیس فوکویاما پیر بوردیو رابرت پوتنام و ...اشاره کرد.
دیدگاه جیمز کلمن :از دیدگاه کلم سرمایه اجتمراعی نشران دهنرده آن اسرت کره چگونره
ساختار اجتماعی یک گروه می تواند به عنوان منبعری بررای افرراد گرروه عمرل نماید(.شرارع
پور  )107 :1780در دیدگاه کلم

سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شرود .سررمایه

اجتماعی یک شی واحد نیست؛ بلکه انواع چیزهای گوناگون است کره دو ویژگری مشرترک
دارند)1:همه آن ها شرامل جنبره ای از یرک سراختار اجتمراعی هسرتند؛ )2کرنش هرای معریّ
افرادی را که درون ساختارهستندتسهیل می کنند(.کلم )472 :1733از نظرر کلمر

سررمایه

اجتماعی نمایانگر منبعی اسرت از انتظرارات دو طرفره و بنرابرای برا شربکه هرای گسرترده ترر
ارتباطات اعتماد و ارزش های مشترک باالتر از افراد قرار می گیرد(.فیلد )72 :1784
دیدگاه فرانسیس فوکویاما :فرانسیس فوکویاما می گویرد«:سررمایه اجتمراعی موموعره ای از
هنوارها یا ارزش های غیررسمی و متبت است که اعضای یرک اجتمراع درآن سرهیم باشرند.
اساس ًا ای هنوارها باید شرامل عناصرر ازقبیرل صرداقت وفرای بره عهرد اعتمراد متقابرل و ...
باشد(».فوکویاما  )10-12 :1733از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی موموعه معینی از هنوارها
یا ارزش های غیررسمی است که اعضای گروهی که تعاون و همکاری میانشران موراز اسرت
در آن سهیم و ذینفع هستند(.فوکویاما )77 :1784
دیدگاه پیر بوردیو :از نظر بوردیو سرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصره اجتمراعی
است که در توانایی فرد برای بهره مندی از منافع خاصی که در ای صحنه حاصل مری گرردد
موثر واقع می شود( .استونز  )772:1782وی چهار نوع سررمایه را از هرم تفکیرک مری کنرد:
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فیزیکی انسانی فرهنگی و اجتماعی .سرمایه اجتماعی به منابعی اطالق می شود که افرراد بره
خاطر عضویت و حضورشان در یک گروه یا اجتماع یا جامعه به آن دست می یابند.در واقرع
برای بوردیو پیوندهای بادوام و متراکم از اهمیت خاصی برخوردار است.
دیدگاه رابرت پوتنام :پوتنام دانشور ایتاییایی نیز دارای دیدگاه های معتبری در حوزه سرمایه
اجتماعی(پوتنام  )1780می باشد .میتوان گفت که از نظر او سرمایه اجتماعی در گروه های
مدنی دینی مذهبی پیوندهای خانوادگی هنوارهرای عمرل متقابرل شربکه هرای اجتمراعی
غیررسمی دوستان وخویشراوندان داوطلرب شردن ازخرود گذشرتگی رونردهای تشرریک
مساعی و ...نهفته است.
دیدگاه های کالوس اوفه :اوفه نیز برا توجره بره ابعراد سررمایه اجتمراعی آن را در برگیرنرده
روابط انومنی اطمینان به نهادها و اعتماد بی اشخاص و اقوام و خیرخواهی میدانرد .عوامرل
تاریخی فرهنگی – سیاسی و اقتصادی را در کرم و کیرف سررمایه اجتمراعی مرؤثر دانسرته و
خود سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از عوامرل کرارایی و توسرعه اقتصرادی نظرم و صرلح
جهانی احسا

امنیت و توسعه معرفی کرده است (.به نقل ازتاجبخش )17 :1784

با توجه به نظریاتی که به عنوان چارچوب1و دیدگاه نظری مطرح شد ما در ای نوشرتار
به دنبال آن هستیم که آیا بی میزان و شرکت دانشوویان در مساجد و نمازجماعت با سررمایه
اجتماعی آنها رابطه وجود دارد؟ و آیا شرکت دانشوویان در نماز جماعرت موجرب افرزایش
سرمایه اجتماعی آن ها می شود؟
کارکردهای نهاد دین در جامعه

همانطور که گفته شد هر نهادی دارای کارکردهای خاص و کارویژه های مخصوص به

خود است که بعضاً از عهده دیگر نهادها خارج است« .تحلیل کارکرد یک پدیرده اجتمراعی
به معنی نشان دادن نقشی است که آن پدیده درادامه بقای جامعه ایفا می کند(».گیدنز :1784
1- Farm work
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 .)327به نظر می رسد یکی از مهم تری کارکردهای دی معنرادار کرردن هسرتی اسرت .پیترر

برگر()1337معتقد است« :دی کوشش جسورانه ای است که برای آنکه سراسرر گیتری بررای
انسان معنادارشود( ».به نقل از همیلتون )281 :1781
جامعه شناسان چندی کارکرد و نقش اصلی را برای نهاد دی تعریف کررده انرد .ادی

1

شش کارکرد متبت دی را برای فرد وجامعه چنی بر می شمارد:

 )1دی برای انسان حمایت وتسلّی به بار مری آورد و از ایر طریرق ارزش هرا و هردد هرای
تتبیت شده را پشتیبانی می کند.
 )2دی از طریق آیی ها و مراسم امنیرت عراطفی و هویرت و نقطره اتکراا ثرابتی در بحبوحره
ناسازگاری های آراا و عقاید برای انسان به برار مری آورد .ایر همران کرارکردی اسرت کره
آموزش آموزه های مذهبی واجرای مراسم مذهبی را در بر می گیرد .ایر کرارکرد دیر بره
نظم اجتماعی استواری می بخشد و غایباً به حفظ وضع موجود کمک می کند.
 )7دی به هنوارها تقد می بخشد و هدد های گروهی را بر فراز هدد هرای فرردی قررار
می دهد .دی نظم اجتماعی را مشروع می سازد.
 )4دی معیارهایی را به عنوان مبنای انتقاد از ایگوهای اجتماعی موجود فراهم می سرازد .ایر
همان کارکرد پیامبرانه دی است و می تواند مبنایی را برای اعترا

اجتماعی فراهم سازد.

 )2دی به انسان در شناخت خودش کمک می کند و باعث می شود کره او احسرا هویرت
کند.
 )7دی در فراگرد رشد انسان بسریار اهمیرت دارد؛ زیررا بره افرراد در بحرران هرای زنردگی و
مقاطع گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر کمک می کند و در نتیوره بخشری از فراگررد
اجتماعی شدن به شمار می آید(.همان 210و)211

1- O'Dea
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جنبه مناسکی و مراسمی دین

ادیان فقط دارای جنبه اعتقادی و شناختی نیستند یعنی عالوه بر ایمان بایرد آن اعتقراد و
شناخت و ایمان را توسم و توسد بخشیده و به فعلیت درآورد .مناسک برر مفهروم روحرانی-
جسمانی یا روانی -تنانی دی صحه می گذارند .دی نه فقط شناخت و ایمران محرض و نرافی
عمل و نه عمل و فعلیت محض بدون شناخت و اعتقاد است بلکه ای دو توهمران مری باشرند.

شیلر دی پژوه بزرگ می گوید« :معرفت دینی درکی است که که به طور کامل قبرل از بیران
نیایشی وجود ندارد .اما از پرستش بره متابره یرک وسریله ضرروری بررای رشرد خرود اسرتفاده
میکند .بنابری عمل دینی ممک است در اصل یک عمل ذهنی باشرد .امرا هریچ وقرت یرک
طرفه و فقط ماهیت روانی ندارد بلکه همیشه روانی -تنانی است( ».وا )21 :1780
انسان در اعمال دینی خود جنبه های مختلفی را یحاظ می کند.او حرمت خرودرا نسربت
به امر مقد

در قایب پرستش یا کرنش وعبادت نشان می دهد .وا به نقل از اولطین آنطدر

هیل اعمال پرستشی را در چهرار دسرته تقسریم کررده اسرت )1« .مراسم(مراسرم نمازگرذاری
جمعی)  )2نمادها(صورذهنی)  )7شعائرمقد (اشیائ و اعمال مشهود)  )4قربانی .ای طبقه
بنررردی بررررای تحقیرررق سیسرررتماتیک در ماهیرررت مناسررربات و معرررانی مناسرررک دینررری الزم
است(».همان )27
ای در واقع همان رابطه و نسبت وثیق میان ارزش(ایمان) و هنوار(مناسک) اسرت .مرتالً
در جامعه ما دینداری یک ارزش اسرت و نمراز خوانردن روزه گررفت

صردقه دادن قررآن

خواندن و ...بعد هنواری ومناسکی آن ارزش می باشد .ایر مناسرک و مراسرم نقرش مهرم و
محوری را در طول تاریخ ادیان و جوامع مختلف بشری ایفاکرده اند .گیدنز( )1784به نقل از

دور کیم می گویرد کره« همره ادیران متضرم اجتماعرات مرنظم مومنرانی انرد کره در آن هرا
دستورات مربوط به شعائر رعایت می گردد».
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یکی از بزرگ تری کوشش های علمی برای نشان دادن جنبه واهمیرت بعرد مناسرکی و

مراسمی ادیان تالش های امیل دور کیم از بنیانگذاران جامعه شناسی است «.او تنهرادر صردد
آن نیست که اثبات کند که دی حقایق بنیادی را به صورت نمادی توسم مری بخشرد بلکره
مرری خواهررد نقشرری را کرره دی ر در یررک پارچرره سررازی جامعرره ایفررا مرری کنررد نیررز بیرران
نماید(».همیلترون )184 :1781بره گفتره پیترر برگرر( « )1337دیر در سراسرر تراریخ یکری از
مؤثرتری دژهای بشری در برابر بی هنواری بوده است(».همان  )282که در واقع بر کرارکرد
اجتمرراعی دی ر برررای اسررتقرار نظ رم و مقابلرره بررا برری هنورراری و برری نظمرری انگشررت تأکیررد

مینهد «.دی زنده با ماهیتی که دارد باید روابرط اجتمراعی را خلرق کررده و از آن نگهرداری
کند(».وا )23 :1780
اهمیت و ضرورت مراسم و مناسک دینی
حال این سوال پیش می آید چرا این مناسطک و شطعائر و اجطرا و انجطام آن ،اینقطدر

اهمیت دارد؟ نظر ما بر ای است که ای شعائر مراسم و مناسک (نمازخواندن روزه گررفت
شرکت در مراسم عزاداری و )...دو نقش و کارکرد اصلی ایفا می کنند :ازیک سرو بره متابره
قشر و پوسته دی عمل می کنند یعنی به متابه یک محافظ هسرتند؛ و از سروی دیگرری نقشری
که برای اجتماع مومنان دارند و موجب قوام جامعره و تقویرت چسرب اجتمراعی مری شرود و
همبستگی و انسوام اجتماعی مودداً در جامعه برقرار و مورد تأکید قرار می گیررد و اسرتمرار
می یابد .در واقع جامعه با ایر مکانیسرم و سرازوکار برار دیگرر برر محرور و مردار نظرم قررار

میگیرد .انسان شناسان «معموالً ای مناسک را چونان وسیله ای تعبیر می کنند کره جامعره یرا
اجتماع یا گرروه بره ایر وسریله از ارزش هرا و اصرول اساسریش حمایرت مری کنرد و سرامان
اخالقیش را حفظ می کند( ».همیلتون )227 :1781
از نظر دور کیم( )1312همه ادیان متضم اعمال وتشریفات و شعائر منظمی هستند کره
در آن گروه ی از مومنان گرد هم مری آینرد.در مراسرم تشرریفات جمعری حرس همبسرتگی
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گروهی تأیید و تقویت می شود؛ تشرریفات و شرعائری کره بررای پیونرد دادن اعضرای گرروه
ضروری است .در واقع مذهب تقیّد مردم را به ارزش های اجتماعی اساسی مورد تأکید قررار
می دهد و به ای طریق به حفظ انسوام و همبستگی اجتماعی کمک می کند.

دور کیم در مورد مناسک می گوید «:آن ها برای کارکرد درست زنردگی اخالقری مرا
به همان اندازه ضروری اند که خوراک برای نگهداشت زنردگی جهرانی مرا ضررورت دارد؛
زیرا از طریق همی مناسک است که گروه خود را حفظ و تأیید می کند( ».همان )133
نماز جماعت به عنوان یکی از مناسک مذهبی جمعی

علی رغم ای که دی امری فردی وشخصری(به یحراظ مسرووییت فررد در قبرال فررایض
دینیش) است و فرد می تواند مناسک و واجبات دینی خود را به صورت فرردی انورام دهرد
(مانند نمازهای یومیّه و )...اما اسرالم تأکیرد خاصری برر نمراز جماعرت نمازجمعره و دیگرر
مناسکی دارد که اجتماع مومنان گردهم می آیند.در ثواب واهمیت و منزیت نماز جماعت(به
عنوان یکی از مناسک اجتماعی دی ) همی بس که «اگر همه مالئک کاتب بشطوند ،و اگطر
همه آب دریا ها مرکب بشوند ،و اگر درختان همه قلم بشوند ،باز هم نمی توانند ثطواب و

ارزش نماز جماعت را بنویسند و بیان کنند».
به راستی چه رازی در ای کار نهفته اسرت؟ چره فرقری میران دو نمراز جماعرت و فررادا
وجود دارد؟ با آنکه ای دو در کمیت و کیفیرت انورام تفراوت چنردانی ندارنرد چررا شررع
مقد

اسالم تأکید وافری بر نماز جماعت و انوام ای مناسک بره صرورت جمعری دارد؟ (و

نیز بنگرید به نمازهای عید فطر دعای عرفه عزاداری عاشورا و). ...
مایینوفسکی مردم شنا

شهیر یهستانی می گوید«:مقد ترری اعمرال در یرک مومرع

دینی صورت پذیر است...واقع ًا رفترار و مرنش معقرول پیرروان صردیق یرک دیر را هنگرامی
میتوان در آنان مشاهده کرد که مستمراً در مراسم دینی شرکت کرده به درگاه معبود خود
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نمرراز مرری گذارنررد قربررانی مرری کننررد مناجررات مرری کننررد یررا سررتایش وی را برره جررای
میآورند»(.وا )40 :1780
چیستی رابطه بین شرکت در مراسم نمازجماعت و سرمایه اجتماعی

حررال برری مفهرروم شرررکت در مراسررم نمرراز جماعررت و بحررث چررارچوب نظررری

نوشتارمان(تووری سرمایه اجتماعی) پلی بزنیم «.ای نظریه ناظر بر ایر اسرت کره مردمری کره
غایباً با یکدیگر به عبادت می پردازند احسا تعلق بیش تری به تشکیالت دینری مری کننرد
پیوستگی بیش تری به طیف وسیعی از گروه های اجتماعی در جامعه مدنی دارند در مسرائل
محلی هم در کنار یکدیگر مری ایسرتند و یرذا اجتماعرات را تقویرت مری کننرد( ».نروریس و
اینگلهارت 44:1783و)233
مطایعات بسیاری بر نقش مؤثر مذهب و نهادهرای مرذهبی در تکروی و تقویرت سررمایه
اجتماعی تأکید کرده اند .تمامی ای مطایعات نشان داده اند که اوالً افراد مرذهبی حساسریت
بیشتری نسبت به سایری داشته و آمرادگی بیشرتری جهرت کمرک بره دیگرران دارنرد و ثانیر ًا
نهادهای مذهبی با فراهم آوردن امکاناتی برای گردهمایی افراد و نیز سازماندهی فعاییت های
خیریه به رشد سرمایه اجتماعی کمک قابل توجهی می کنند(.وورمز  2002به نقل از کاظمی
پور )12:1787
حال یک بار دیگر دو پرسش اصلی و محوری پژوهش خود را مطرح می کنیم :آیا بین
میزان شرکت دانشجویان در مساجد و نمازجماعت سرمایه اجتماعی آنها رابطه وجود دارد؟
و آیا شرکت دانشجویان در نماز جماعت موجب افزایش سرمایه اجتماعی آن ها می شود؟

فر

ما ای است که :الف :بره نظرر مری رسرد کره بری میرزان شررکت دانشروویان در

مساجد و نمازجماعت و سرمایه اجتماعی آنها رابطه متبت و معنادار وجرود دارد؛ ب :بره نظرر
می رسد که شرکت دانشوویان در مراسم نماز جماعت می توانرد ترأثیری متبتری در افرزایش
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وتحقیق عملی را ذکر می کنیم:
نتایج پژوهش هرای غربری هرا در مرورد کراهش سررمایه اجتمراعی کشورهایشران نشران
میدهد که «کاهش میزان مذهبی بودن و نیز کاهش مشارکت افراد در فعاییت هرا و مناسرک
جمعی مذهبی از عوامرل اصرلی کراهش فعاییرت هرای خیریره یراد مریکننرد(».کراظمی پرور
)82:1787
رابرت ووتنو پژوهشی در سال1333انوام داده و اظهار داشته است که در ایاالت متحده
کلیسرراروی(در آئرری پروتسررتان)موجب ایورراد انررواعی از شرربکه هررای اجتمرراعی هنوارهررا و
روابطی می شود که به افراد و اجتماعات کمک می کنرد کره بره اهرداد مهرم دسرت بیابنرد
و(»...ووتنو )2002
تحقیقی در سال  2002توسط کالوس اوفه و سوزان فطوش برا عنروان «کراهش سررمایه
اجتماعی ؟»صورت گرفت .ایر تحقیرق نشران داد کره «دیطن بطاوری و تعهطد دینطی» رابطره
مستقیمی با سرمایه اجتماعی دارد؛ زیرا تشکّل هرای دینری نقرش میرانوی را در فعاییرت هرای
دینرری ایفررا مرری کننررد .از آنوررا کرره ادیرران از نشسررت هررای عمررومی و از مراسررم و مناسررک
برخوردارند باعث توسعه شیوه همکاری و تعاون و آگاهی از مسائل اجتماعی مری گردنرد و
ادیانی که بیشتر از مناسک عمومی برخوردارند در افزایش سرمایه اجتماعی نقش بیشتری ایفا
می کنند.
پیپطانوریس و رونالطداینگلهارت در کتراب خرود کرره بره نروعی تحلیرل ثانویره «پیمررایش
ارزشهای جهانی »1WVSاست به ای نتایج رسیده اند که« حضور منظم در کلیسرا مسرود
معبد و کنیسه تأثیر معناداری بر عضویت در سازمان های دینی نشان می دهد؛ نظیرر داوطلرب
شرردن برررای کمررک برره مؤسسررات خیریرره مررذهبی در انوررام فعاییررت هایشرران نوانخانرره هررا و

1-World value survey.
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باشگاه های اجتماعی...به نظر می رسرد سرازمان هرای مرذهبی در بسریاری از مذاهب(نره همره
آنهررا) بررا ترردارک محررل گردهمررایی هررا ایورراد ارتبرراط میرران همسررایگان و ترررویج از خررود
گذشتگی پیوندهای وابستگی به زندگی مدنی را تقویت می کنند...آن ها ارتبراط رویراروی
مردم با یکدیگر روابط اجتماع ی و شربکه هرای سرازمانی کره بره ترتیرب موجرب اعتمراد بره
یکرردیگر و همکرراری در امررور اجتمرراعی مرری شرروند را ترررویج مرری کننررد»( .نرروریس و
اینگلهارت )1783
تحلیل ثانویه یافته های پژوهشری دومری پیمرایش ارزش هراو نگررش هرا ( )1782نشران
میدهد که مشارکت اجتمراعی در انومر هرا و مورامع سرنتی همبسرتگی شردید و متبرت برا
شاخص های مذهبی دارد ....شرکت در انوم ها و موامع سنتی بیش از هر چیرز برا شراخص
تقید مذهبی باال( )0/273ارتباط دارد و 20/04درصد واریانس آن از جانب متغیرهای مرذهبی
تفسیر می شود کره نشران دهنرده ترأثیر شردید متغیرهرای مرذهبی برر ایر حروزه اسرت(.دفتر
طرحهای ملی )110: 1784
نتایج پژوهشهای علروی()1782نشران مریدهرد کره 47/42درصرد پاسرخگویان کرامالً
موافقند که اقامه نماز جمعه باعث آگاهی فرد از مسرائل و مشرکالت روز جامعره مریگرردد.
میتوان آن را اینگونه تفسیر کرد که آگاهیهای اجتماعی از سرازندههرای سررمایه اجتمراعی
می باشد.
پژوهش دیگری توسط سیداحمد فیروزآبادی با عنوان«سرمایه اجتماعی و عوامل مرؤثر
بر شکل گیری آن در شهر تهران» در سال 1784صورت گرفته است .در ایر پرژوهش دیر
باوری و تعهد دینی ( خواندن نماز و استمرار آن وحضور در جماعت) برا سررمایه اجتمراعی
همبستگی مستقیم معناد دار داشتند .طبق یافته های ای پژوهش  3عامل به عنوان عمده ترری
متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی شناخته شدند که مهم تری آن ها در ترتیب اویویت
شاخص تعهد دینی بوده است و دین باوری با سایر عناصر مفهرومی سررمایه اجتمراعی یعنری
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اعتماد نهادی مشارکت های غیررسمی خیریره ای مرذهبی و همیارانره رابطره معنرادار متبرت
دارد».
بهره سخن(جمع بندی نهایی)

مساجد و موامع مذهبی محل هایی را برای تومع افراد فراهم می کنند افرراد را نسربت
به امرور اجتمراعی و عمرومی آگراه مری کننرد شربکه هرای اجتمراعی غیرر رسرمی دوسرتان
همسایگان همکالسی ها و همکاران و ...را ترویج می کنند و موجب ترغیب افراد به حضور
در گروه های مشارکت طلب و خدمات انسان دوستانه(نظیر مؤسسات خیریه) می شوند.
مساجد و موامع مذهبی در گرد هم آوردن گرروه هرای مختلرف درون اجتماعرات در
ایواد ارتباط و مواجهه مردم با یکدیگر گسترش روابط چهرره بره چهرره و شخصری ایوراد
روابط اجتماعی و شبکه هرای ارتبراطی افرزایش اعتمراد بره یکردیگر و اعتمراد بری فرردی و
همکراری در مسررائل اجتمراعی در کرراهش تفرقره هررای گرروه هررای مختلرف در اجتماعررات
کوچک در تقویت روابط اجتماعی و شبکه های گروهی و همکراری در خصروص مسرائلی
که موجب نگرانی خاطر عمومی هستند نقش مهمی را ایفا می کنند.
از آنوا که دانشوویان (در گروه های مختلف سنی گرایش تحصیلی طبقره اجتمراعی
قومی و )...با چنردی برار حضرور در طرول روز و هفتره در مسراجد و نمازخانره هرا و ...بررای
فریضه نماز جماعت گرد هرم مری آینرد بره تردریج یرک شربکه اجتمراعی غیررسرمی شرکل
میگیرد .آن ها ضم به جا آوردن تکاییف فردی دینی خود بره شرکل جمعری از مشرکالت
هم با خبر می شوند اعتماد اجتماعی میان آنران تقویرت مری شرود روابرط اجتمراعی توسرعه
می یابد در می یابند بسریاری از مشرکالت فرردی و جمعیشران برا توانمنردی برخری دیگرر از
نمازگزاران قابل حل است از توانمندی ها و استعداد های هم براخبر مری شروند مری تواننرد
گروه هرای خودیراری محلری برا محوریرت مسرود تشرکیل دهنرد و ...کره ایر هرا همره بره
شکلگیری و توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی می انوامد که نیراز امرروز جامعره دانشرگاهی
ماست.
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32. Berger،p(1973).The Social Reality of Religion ،Harmonds worth:
Penguin.
33. Durkheim،E(1915).The Elementary Forms of the Religion life
.London، Allen and Unwin.
34. Putnam،Robert.D(2000).Bowling Alone :The Collapse and Revival of
American Community، New York، Simon & Schuster.
35. Wuthnow، Robert(2002). Religious involvement and status-bridging
Social capital” Journal for the Scientific Study of Religion.41 (4)،pp:
669-675.

سوابق پژوهشی و علمی پژوهشگر
عالیق پژوهشی :جامعه شناسی دین ،سرمایه اجتماعی ،جنبش های اجتماعی
 -1مقاله«هویت نوجوان از منظر جامعره شناسری» ،مقالطه برتطر در همطایش اسطتانی«هویطت
نوجوان از منظر علوم انسانی» ،دی ماه،1213
 -3مقاله«هویت و جهانی شدن» ،مقاله برتر در همایش استانی«آموزش وپرورش ،هویطت
و چالش های فرا رو» ،اردیبهشت ماه،1215
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 -2مقاله«واکنش انسان ایرانی به جهان جدیرد» ،مقاله برتر در همایش سراسری«مقاله نویسی
به مناسبت انتشار کتاب جدیدالتألیف جامعه شناسی( ،»)3اردیبهشت ماه،1213
 -4مقاله«حقوق وتکاییف شهروندی با تأکیرد برر مفراهیم شهرشرهروندمدار وشرهروند مشرارکتوو»،
مقاله تحسین شده در همایش منطقطه ای«تعامطل دینطداری و مطدیریت شطهری»،
آذرماه ماه،1219
 -5مقاله«توسعه اجتماعی منطقره 13برا تأکیرد برر مفراهیم سره گانره سررمایه اجتمراعی توانمندسرازی
ودموکراسی مشارکتی» همایش منطقه ای« موقعیطت اقتصطادی منطقطه 17و راهکارهطای
توسططعه آن» تهررران اسررفند(.1730ای ر مقایرره در اکتبررر  2011در همررایش برری ایمللرری علرروم
اجتماعی ICSSترکیه-ازمیر ارائه شد)
 -3مقایه«تبیی جامعه شناختی پیوند دی و سیاست در قیام12خرداد» مقایه برتر در سومی «همطایش
ملی قیام پانزده خرداد-ستارگان درخشان» خردادماه1730
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راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مراکز علمی -دانشگاهی
علی سلیمانی

دانشیارگروه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان
لیال نارنجانی
مربی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویت آباد اصفهان و عضو هسته پژوهشی زنان واحد
دویت آباد
زهرا حیدران
مربی گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویتآباد اصفهان و عضو هسته پژوهشی زنان واحد دویتآباد

چکیده
از نظر فقهی نماز عملی است که دارای ارکان و شررایط خراص اسرت کره روزی پرنج برار برر
شخص مکلف واجب است اما حقیقت نماز آن رابطۀ قلبی و عملی با خدا است .نماز موجب تقررب
هر پارسایی به خداست در ای مقایه پس از تعریف نماز به اهمیت و ارزش فریضره نمراز از دیردگاه
حضرت امیرایمومنی حضرت علی (ع) و نهج ابالغه تاکیرد شرده اسرت .هردد از ایر مقایره ارائره
راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مراکرز علمری -دانشرگاهی و نقرش فرهنگری ایر
فریضه عزیز می باشد.
کلمات کلیدی :نماز نماز از دیدگاه نهج ایبالغه ارزش نماز
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مقدمه

ایمان به خدا و راز و نیاز با او به انسان امید و توان مىدهد و انسان احسرا

مرىکنرد بره

پناهگاه مطمو و با قدرتى متّکى است و از ای رو احسا

نشاط و توانمندى مىکنرد و اگرر

ای ارتباط با آن منبع عظمت و رحمت قطع باشرد احسرا

دلتنگرى و نگرانرى در او ایوراد

مىشود و به بیمارىهاى روانى گرفتار مىآیرد .بره ایر حقیقرت روانشناسران و روان کراوان
بزرگى همچون یونگ اریک فروم ویلیام جیمز و دیگران اشاره کردهاند و ایمان به خردا را
اسا

آرامش و سالمت روان مىدانند]7[ .
توجه به امر نمراز از اهمییرت براالیی برخروردار اسرت و بنرابرای راهکارهرای توسرعه و

ترویج فرهنگ نماز در بی دانشوویان و دانشگاهیان امری است که نمری تروان آن را نادیرده
گرفت و از کنار آن به سادگی گذشت.
تعریف نماز

یک تعریف برای نماز تعریف فقهی آن است که نماز عملی است کره دارای ارکران و
شرایط خاص است که روزی پنج بار بر شخص مکلف واجب است ]1[ .
اما حقیقت نماز آن رابطۀ قلبی و عملی با خدا است و معورونی اسرت از تمرام حرکراتی
که برای انسان وجود دارد از ایستادن نشست

خم شدن و دست ها و پاها را به صورت هرای

مختلف حرکت دادن و زبان را با ایفاظ گوناگون به سخ در آوردن و مانند آن یعنری انسران
در تمام حاالت در یاد او فرو میرود تمام اعضای او رنگ ایمان پیدا کند و ایر خرود یرک
نوع یطافتی است که در فریضۀ نماز که در تعدیل حرکات مؤثر خواهد بود.
نماز از دیدگاه نهج البالغه

حضرت علی (ع) در خطبه  133نهج ایبالغه راجع به اهمیت نماز ای گونه می فرمایند:
نماز را بر عهده گیرید و آن را حفظ کنیرد نمراز زیراد بخوانیرد و برا نمراز خرود را بره خردا
نزدیک کنید.
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آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی دهید آن هنگام که از آنها پرسیدند:
چه چیز شما را به دوز کشانده است؟ گفتند "ما از نمرازگزاران نبرودیم" .همانرا نمراز
گناهان را چونان بررگ هرای پراییزی فررو مری ریرزد غرل و زنویرر گناهران را از گرردن هرا
میگشاید .پیامبر اسالم (ع) نماز را به چشمه آب گرمی که بر در سرای مردی جریران داشرته
باشد تشبیه کرد اگر هر شبانه روز پرنج برار خرود را در آن شستشرو دهرد هرگرز چررک و
آیودگی در بدن او نماند.
همانا کسانی از مومنران حرق نمراز را شرناختند کره زیرور دنیرا از نمراز بازشران نردارد و
روشنایی چشمشان یعنی اموال و فرزندان مانع نمازشان نشرود .خردای سربحان مری فرمایرد:
"مردانی هستند که توارت و خرید و فرروش آنران را از یراد خردا و برر پرا داشرت نمراز و
پرداخت زکات باز نمی دارد".
رسررول خرردا (ع) پررس از بشررارت برره بهشررت خررود را در نمرراز خوانرردن برره زحمررت
میانداخت زیرا خداوند به او فرمود " :خانواده خویش را بره نمراز فرمران ده و برر انورام آن
شکیبا باش" .پس پیامبر (ع) پی در پی خانوده خود را به نماز فرمران مری داد و خرود نیرز در
انوام نماز شکیبا بود.
ارزش نماز  :حکمت 123

نماز موجب نزدیکی هر پارسایی به خداست و حج جهاد هر ناتوان اسرت .هرر چیرزی
زکاتی دارد و زکات ت

روزه و جهاد زن نیکو شوهرداری است.

اهمیت دادن به نماز ،نامه  133 ، 52حضرت امیر المومنین (ع) به مالک اشتر:

نیکوتری وقت ها و بهتری ساعات شب و روزت را برای خود و خردای خرود انتخراب
ک

اگر چه همه وقت ها را برای خداست اگر نیت درست و رعیت در آسایش قرار داشرته

باشد.
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از کارهایی که به خدا اختصاص دارد و باید با اخالص انوام دهی انوام واجباتی است
که ویژه پروردگار اسرت پرس در بخشری از شرب و روز وجرود خرود را بره پرسرتش خردا
اختصاص ده و آنچه تو را به خدا نزدیک می کنرد بری عیرب و نقصرانی انورام ده اگرر چره
دچار خستگی جسم شود.
هنگامی که نماز جماعت می خوانی نه با طوالنی کردن نماز مردم را پراکنده ساز و نه
آن که آن را تباه سازی زیرا در میان مردم بیمار یا صاحب حراجتی وجرود دارد .آنگراه کره
پیامبر (ع) مرا به یم می فرستاد از او پرسیدم با مردم چگونه نماز بخروانم؟ فرمرود( :در حرد
توان ناتوانان نماز بگذار و بر مومنان مهربان براش) هریچ گراه خرود را فرراوان از مرردم پنهران
مدار که پنهان بودن رهبران نمونه ای از تنگ نظری و ک اطالعی در امور جامعه می باشد.
نهان شدن از رعیت زمامداران را از دانست آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد پس کار
بزرگ اندک و کار اندک بزرگ جلوه می کند زیبا زشرت و زشرت زیبرا مری نمایرد و
باطل به یبا

حق در آید.

حضرت على(ع) مىفرماید« :پروردگارا! تو از هر مونسى براى دوسرتانت مرونستررى و
از همه آنها براى کسانى که به تو اعتماد کننرد برراى کرارگزارى آمرادهتررى .پروردگرارا!
آنان را در باط دیشان مشاهده مىکنى و در اعماق ضمیرشان بر حال آنران آگراهى و میرزان
معرفت و بصیرتشان را مىدانى رازهاى آنان نزد تو آشکار است و دلهاى آنان در فرراق ترو
بىتاب .اگر تنهایى سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونس آنهاست و اگر سختىها بر آنان
فرو ریزد به تو پناه مىبرند[2] ».
نماز و احساس مسولیت

با اقامره نمراز احسرا

مسروییت در انسران بیردار مری شرود چرون آن چره آدمری را بره

بیتفاوتی میکشاند غفلت است و نماز ضد غفلت است.
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انسان در زندگی ای جهان با توجه به "عوامل غافل کننرده" بره ترذکر و یرادآوری نیراز
دارد .باید وسیلهای او را در فاصرلههرای مختلرف زمرانی بره مبرده هسرتی توجره دهرد هردد
آفرینش را به یادش آورد و از غرق شردن در گررداب غفلرت و بریخبرری برازش دارد .ایر
وظیفه مهم به عهده نماز است[4] .
به عبارت دیگر انسان موجودی دو بعدی است و خداوند هسرتیبخرش او را مرکرب از
جسم و روح آفریده است .همانگونه که وی از ابتدای خلقت جسم و ماده خرویش ترا پایران
زندگانی در ای دنیا به افاضه از ناحیه خرایق خرویش نیراز دارد و بردون آن یحظرهای درنرگ
نخواهد کرد در زندگانی روحانی نیز از هنگامی کره درک و شرعورش کامرل شرد ترا پایران
زندگانی به فیضبخشی از سوی مبرده پیردایش خرویش نیازمنرد اسرت ترا قلربش نمیررد و بره
زندگانی روحانیاش ادامه دهد؛ و ای مقصود جز از راه ارتبراط برا آفریردگار متعرال حاصرل
نخواهد شد؛ و چنان که خود فرموده و در آیات بسیاری از قرآن بر آن تأکید ورزید :بهترری
راه ارتباط با او نماز است .از ای رو در نخستی دستورها به موسری(ع) آمرده اسرت"نمراز را
برپادار تا به یاد م باشی" []2
عالمه طباطبایی(ره) میگوید :ای که در ای آیه "ذکر" و یاد خردا را مخصروص نمراز
کرده بدان سبب اسرت کره نمراز برترری عملری اسرت کره فروتنری و بنردگی در آن نمرودار
میشود؛ و به عبارتی در نماز "یاد خداوند" توسم پیدا میکند]7[ .
قرآن کریم در دو سوره مؤمنون(آیات  1تا  )11و معرارج(آیرات  22ترا  )74بره ترتیرب
شش و هشت ویژگی انسانهای شایسته را برشمرده و در آغاز و انورام آنهرا نمراز را مطررح
فرموده است .از نماز شروع و به نماز ختم میگردد .خداوند در ای خصوص میفرماید:
"الذ ن هم علی صلوتهم دائمون؛ آنان همواره نمازشان را مریخواننرد" و هرگرز نمراز را
ترک نمیکنند.
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"والذ ن هم فی أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم" نمازگزار کسری اسرت کره همره
آنچه را در اختیار او است به خود اختصاص نمیدهد بلکه سهمی را هرم بررای فقررا منظرور
میکند.
"والذ ن هم من عذاب ربهم مشفقون" آنان از عذاب خدای سبحان هراسناکند.
"والذ ن هم ألماناتهم و عهدهم راعون" آنان که امانتها را (چه مایی و چره غیرر مرایی)
رعایت میکنند و به تعهداتی که بی خود و خدا و بی خود و دیگران دارند پایبند هستند.
از ای که صفاتی مانند امانتداری و وفاا به عهد و کمک به نیازمندان و شهادت بره حرق
دادن که از انواع مسوییت های اجتماعی است درزمره آیات نماز ذکر شرده اسرت مریتروان
گفت :نماز واقعی انسان را به انوام ای گونه مسوییت ها وا می دارد.
از سوی دیگر نماز ستون دی است واگر نیرک بنگرریم در مرییرابیم همره فعاییرتهرای
اجتماعی بسان طنابها یا چوبکهای اطراد خیمهاند .ایبته برای برپا ماندن خیمه به همه ایر
طنابها و چوبکها نیاز است اما آنچه انگیزه کارهای نیک را تقویرت مریکنرد و کارهرای
امر به معرود و جهاد و ...جهت میدهد یاد خدا است که بهتری قایب آن نماز است.
نکته مهم دیگر تاثیر نماز در تقویت همیاری مردم و احسا

مسوییت آنران اسرت .همره

می دانیم مستحب است نماز های روزانه بویژه نماز صربح و مغررب و عشرا بره جماعرت اقامره
شود .در اسالم به ای امر مستحب سفارش اکید شده از موموع روایات استفاده می شود کره
اصل اوّیی در نمراز بره جماعرت خوانردن اسرت مگرر ایر کره انسران عرذری داشرته باشرد.
استحباب و ثواب آن به اندازه ای است که رسول خدا(ص) در جنرگ هرم بره جماعرت نمراز
گذارد و به فرادا توصریه نکررد .در حردیث دیگرر آمرده :حاضرر نشردن بره جماعرت از روی
بیاعتنایی جایز نیست]3[ .
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همه ای ها گویای اهمیت نماز جماعت است .روش است آن همره سرفارش و تأکیرد و
ثواب بر پایه مصایح و فوایدی است که بر جماعت مترتب است .از امرام رضرا(ع) نقرل شرده
که" :کمک به نیکی و تقوا است و مانع از خالدها و نافرمانیهای خداوند است".
از دیگر آثار نماز جماعت بر طرد شدن کدورتها و کینهها واختالفرات ونیرز تقویرت
روح وحدت و برادری بی مسلمانان و نزدیکی دل ها است .همچنری موجرب مسراوی برودن
فقیر و ثروتمند رئیس و مرئو

سیاه و سفید کوچک و بزرگ است..

امام صادق(ع) فرمود" :خداوند به وسیله صف های جماعرت دل هرای نمرازگزاران را برا
هم هماهنگ میکند" .
قرار گرفت در صفود به هم پیوستۀ جماعت امتیازها و برتریها و غرورهرای کراذب را
دور می کند و انسان را به ماهیت خود آشنا می سازد .با شرکت در نماز جماعرت مسرلمانان از
حال یکدیگر و حوادث و مشکالت که احیاناً بررای جامعره اسرالمی پریش مری آیرد برا خبرر
می شوند .ای عبادت با اجتماعی کره همره در حرال رکروع و سروودند باعرث رحمرت خردا
میگردد.
خداوند در سوره انفال پس از آن که از ایمان در قلب سخ گفته می فرمایرد" :الـذ ن
قیمون الصلوة و ممّا رزقناهم نفقون اولئک هم المؤمنون حقاً آنان که نمراز را اقامره کررده و
از آن چه به آنان روزی دادیم در راه خدا انفاق می کنند مؤم واقعی هستند" .یعنری ایمران
واقعی و حقیقی عمل را به همراه دارد .عمل فردی و عبادی و ارتباط با خردا و راز و نیراز برا
او نیز عمل اجتماعی و نیکی به دیگری و دستگیری از مستمندان و خدمت به خَلرق ..در غیرر
ای صورت ایمان واقعی و حقیقی نخواهد بود .فریضه نماز امری نیسرت کره فقرط بنرده را بره
خایق و پروردگارش نزدیک سازد و حلقه اتصال بی عبد و معبود را شدّت بخشد و عشق بره
خدا در قلب و باط او زنده سازد بلکه در عی قرب ایهی او را با جامعه انسانی پیونرده داده
و نسبت به سایر انسانها بلکه تمام همنوعانش ویو غیرمسلمان یک فررد مسروول برار مری آورد.
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بیجهت نیست که در قرآن موید نماز در کنار زکات آمرده اسرت .ایر آیرات بره مسرلمانان
میآموزد که ارتباط با خایق از ارتباط با مخلروق جردا نیسرت .نمرازی کره برا حرس مسروییت
همراه نباشد نماز واقعی نیست .اهل نماز به فکر اجتماع خرویش بروده و ترالش دارنرد کره برا
دادن زکات و اعطای صدقات جامعه را از فقر بیرون آورند« .و اقیموا الصالة و آتوا الزكـاة و
ما تقدّموا النفسکم من خیر تجدوه عنداهلل؛ و نماز را به پا دارید و زکرات را ادا کنیرد .هرکرار
خیری برای خود از پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت[8] ».
" - 7والذ ن صدّقون بیوم الد ن" نمازگزاران کسانی هستند که بره قیامرت براور دارنرد
چون یاد معاد انسان را طاهر میکند و همه مشکالت در اثر فراموشری قیامرت اسرت( .همران
آیره " - 7 )27والــذ نهم بشـهاداتهم قــائمون؛ کسرانی کرره در شرهادتهررای خرود ایسررتادگی
میکنند"( .همان آیه  )77امام صادق (ع) فرمودند« :چه مانعى دارد کره چرون یکرى از شرما
غم و اندوهى از غمهاى دنیا بر او در آید وضرو بگیررد و بره مسرود رود و دو رکعرت نمراز
بخواند و براى رفع اندوه خود خدا را بخواند؟ مگر نشنیدهاید که خداوند مىفرماید :از صربر
و نماز یارى بوویید».
یکى از دانشمندان اسالمى مىگوید :از طریق ذکر خدا همه مخاود و تر ها و بیمهرا
از میان برمىخیزند و همه ناراحتىها از آدمى سترده مىشروند .آنگراه کره فررد بره یراد خردا
مىافتد قلبش با طمأنینه معمور و آباد گشته ماالمالِ از رضا مىشود؛ قلبى که قبالً آکنرده از
تر

و یأ

بوده است .یطف و توجه پروردگار قلب ذاکر را زیر سایه خود قرار مىدهرد و

انسان به ای یقی و قاطعیت مىرسد که رهیدن از ناراحتىهاى درونى سهل و هموار است و
مىتوان وسوسهها را درهم کوبید و تخیّالت باطل را از خود دور ساخت ..چنی فرردِ ذاکررى
با خداست و از هیچ امرى بیمناک نبوده از هیچ چیزى نمىترسرد و بره هریچ عارضره روانرى
دچار نمىگردد .ای حایت به خاطر ثباتى که خداوند متعال در دل او ایواد مرىکنرد بره هرم
مىرسد.
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گاندى مىگوید« :دعا و نماز زندگىام را نوات داده است .بدون آن بایرد از مردتهرا
پیش دیوانه مىشدم .م در توارب زندگى عمومى و خصوصى خود تلخ کامىهراى بسریار
سخت داشتهام که مرا دستخوش ناامیدى مىساخت .اگر توانستهام بر ای ناامیردىهرا چیرره
شوم به خاطر نمازها و نیایشهایم بوده است.دعا و نماز را ماننرد حقیقرت بخشرى از زنردگى
خود نمىشمارم فقط به خاطر نیاز و احتیاج شدید روحى آنهرا را بره کرار مرىبسرتهام؛ زیررا
اغلب خود را در وضع و حایى مىیافتم که احتماالً بردون دعرا و نمراز نمرىتوانسرتم شرادمان
باشم .هر چه زمان گذشت اعتقاد م به خداوند افزایش یافت و نیاز م به دعا و نمراز بیشرتر
مىشد و بدون آن زندگى برایم سرد و تهى بود[3] ».
استاد جوادی آملی می گوید :خداوند متعال حکیم است و حکریم کارهراى خرود را از
روى حکمت و تدبیر انوام مىدهد و در تشریع نماز هرم رازهرایى اسرت کره بره تمرام آنهرا
نمىتوان پى برد ویى با توجه به روایات و قرآن کریم مرىتروان بره بعضرى از آنهرا رسرید.
مهمتری رازهراى عبرادى همران طهرارت ضرمیر اسرت کره انسران جرانش را از هرر چره غیرر
خداست پاک مىکند]10[ .
انسان هر یحظه به خداى متعال و عنایت او احتیاج دارد و اگر عنایرت ایهرى یحظرهاى از
انسان قطع شود نابود و هالک مىگردد .دل انسان تنها با یاد و ذکر خدا مأنو

و آرام است

و قلب انسانى با ذکر و نام او نورانى و باصفا مىشود.
وقتى قرآن کریم سخ از نماز به میان مىآورد در سوره طه مىفرمایرد« :نمراز بخوانیرد
تا یاد مرا زنده کنید» اگر یاد خدا به وسیله نماز ظهور کرد قلب مطمو و آرام مىشود.
کسى که دیش با یاد خدا مطمو و محکم است آرامرش روحرى و روانرى دارد و هریچ
هراسى از غیر خدا ندارد و امیدوار و آرام است؛ چون متّکى به قدرت و عظمت ایهى است و
انوار ایهى در درونش رسو کرده و یاد خدا عامل طمأنینه او شده است.
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قرآن موید درباره یکی از اسرار نماز در سوره معراج مىفرماید "همانرا انسران حرریص
آفریده شده است ؛ وقتی شری به او برسرد فریراد مری کشرد و جرزع مری کنرد و هرگراه خیرر
ونعمتی به اوبرسد .بخل می ورزد مگرر نمرازگزاران کره اینران افررادی هسرتند کره برر نمراز
خویش مداومت میکنند و به آن اهمیت میدهند".
استاد جوادی آملی می گوید :ای ها طبیعت را کوبیدهانرد و فطررت را احیرا کرردهانرد و
خاصیت نماز احیاى فطرت است».
پیامبر گرامى (ص) فرمودند« :مَتَل خانهاى که در آن از خدا یاد مىشرود و خانرهاى کره
در آن ذکرى از خدا به میان نمىآید مانند متل موجود زنده و مررده اسرت ».یعنرى دیرى کره
مرکز یاد خداست آباد و آرام است و دیى که از یاد خدا تهى است ویران و تاریرک اسرت
و اندوه و اضطراب آن را فرا گرفته .تنها یاد خدا و ذکر او دلهاى پریشان را دوا مىکند.
یک پزشک معرود هلندی در ای باره می گوید« :مهم تری جواب آرام بخش که مر
در طول سال های متمادی توربه و مهارتم در مسائل روانی به آن پی بردم همی نماز اسرت.
م به عنوان یک پزشک می گویم مهمتری وسیله در آرامش روان که ضرام از بری برردن
تنش ها و اضطراب ها و افسردگیهای روزمره است و م تا کنون شناخته ام نماز است».
در بحث برنامه ریزی ساعات آموزش برای نماز مشکل اساسی نگرش افراد نسربت بره
ای مسوله است .متال بسیار زیبا برای آن بزرگانی همچون شهید رجایی و شهید باهنر و شهید
صیاد شیرازی است که اهمیت نمراز را درک کررده بودنرد و آن را بره هرر کراری ارجحیرت
میدادند .اما مشکل بعدی در بحث نگرش ها نوع نگرش مرا نسربت بره کرار اسرت اینکره مرا
نگرش سیستمی و نظام مند نداریم و عموماً جزیره ای عمل می کنیم.
راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مراکز علمی -دانشگاهی

برای توسعه و گسترش فرهنگ اقامره نمراز در دانشرگاهها و بری دانشروویان اسراتید و
کارکنان باید به صورت هرمی عمل نمود یعنی اینکه ای روند باید ابتدا در روسرا و معراونی

211

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

آغاز شود و عملکرد آنها در حوزه آموزش و فرهنرگ سرازی و تبلیغرات و برنامره ریرزی و
ایواد تسهیالت الزم شرط الزم آن می باشد .راهکارهای زیر را بررای توسرعه ایر امرر ارائره
میکنیم.
 -1تبیی ارزش و اهمیت نماز چره یرادآوری و چره آمروزش و آسریب شناسری و رفرع
آسیب ها
 -2در مراکز علمی -آموزشی باید به ای نکته توجه شود که ساعت کال

ها با زمران

نماز تالقی نداشته باشد .در برخی مراکز مرسوم شده که دوبار اذان گفته می شود و
آن هم به علت عدم جابه جایی کال

ها یذا باید معیار برنامه ریزی ها را وقت نماز

قرار داد.
 -7عملکرد مسووالن وظیفهای به عنوان آموزش چهره به چهره کره برعهرده مرا اسرت.
هر مسوویی چند نفری دور خود دارد که آموزش به ایشان باعث گسرترش فرهنرگ
نماز می گردد.
 -4برخی جلسات و برنامره هرا در زمران اذان هرم ادامره پیردا مری کنرد کره بایرد از آن
جلوگیری شود .مشخص است اگر جلسه در زمان اذان ادامه پیدا کند تا افراد آماده
شوند و به نماز برسند یا وسط نماز می رسند یا وقتی که نماز تمام شده.
 -2تبلیغررات از فرصررتهای مناسررب بایررد برررای تبلیررغ و ترررویج دیر اسررالم و گسررترش
فرهنگ نماز و نمازخوانی استفاده نمود.
 -7ایواد احسرا

مسرووییت دراسراتید و کارمنردان کره حتمراً بایرد در نمراز جماعرت

حضور پیدا کنند و تأکید بر آن ایبته با توجه به صرحبت هرای حضررت امرام (ره) و
مقام معظم رهبری در کنار تبلیغات باید توجه شود.
 -3شوق آفرینی و ایواد راههای دوستانه و محبت بردانشوویان و تشویق دانشوویان به
امر نماز.
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 -8رفع موانع فیزیکی در بحث نماز از مواردی است که باید به آنها اهتمام شرود .و در
نمازخانه در طول روز باشد.
 -3در حوزه فرهنگ سازی هم ترویج اذان شناسرایی و ارزش نهرادن بره مروذن اذان
زنده در محل کار راهروها و اتاق ها و سای های محل کار کمک شایانی بره امرر
ترویج نماز جماعت می نماید که با اجرای مسابقات اذان و نماز و سایر راهکارهای
الزم می توان در ارتقای مقام و منزیت نماز قدم برداشت.
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مقدمه

جوانان به عنوان آینده سازان جامعه اسالمی از بزرگ ترری سررمایه هرای ایر کشرور بره
شمار میروند و تالش در جهت توسعه آگاهیهای دینی آنران از اهمیرت بسرزایی برخروردار
است.
اگر میزان معرفت جوانان به آموزه های دینی و زالل معارد دی از رشد و نمو مطلروبی
بهره مند باشد شخصیت دینی آنان به گونه ای شایسته شکل خواهد گرفت و هنگرام ورود بره
جامعه اسالمی تاثیر به سزایی در آن جامعره پدیرد خواهنرد آورد امرا اگرر خردای نراکرده از
تربیت الزم برخوردار نباشند زمینه اصرالح جامعره فرراهم نخواهرد شرد .سررزندگی و نشراط
برکت حضور جوانان بوده و هر جایی که ای قشر از جامعره در آن جرا دیرده شروند محیطری
فرح بخش و جذاب است .تدی قشرر جروان ایرانری بردون شرک خرود عراملی بررای حضرور
جوانان در مرکز دینی است ویی با توجه به تأکیدات بزرگان دی برای تبلیغ اسرالم و جرذب
اقشار مختلف از جمله قشر جروان بایرد برا در نظرر گررفت تمرامی جوانرب اوضراع داخلری و
خارجی کشور و جذابیت های کاذب هومه فرهنگی غرب برای جلب نظر ای طیف اکتریت
فعال طرحی نو در انداخت .شرعار جروان گرایری در سرالهرای اخیرر دربراره مسرائل مختلرف
بسیاری گفته شده و به خاطر عمل نشدن به آن دیزدگی جوانان را در پری داشرته یرذا در ایر
مورد باید تالش برای باشد که همان مباحث با همان رویکرد شکل نگیرد و جذب جوانان به
نماز و فرهنگ نماز با تمامی ابزارهای مادی و معنوی دنبال شود تا مبادا دست دشم مترصرد
کوتاهی متوییان امر از آستی درآمده و جوانانمان را در چنگال خود گیرد.
هم اکنون با گسترش وسایل ارتباط جمعی و تنوع اهرمهای مورد استفاده ی غررب ایر
تهدید وجود دارد که جوانان ساده دل را به راحتی جذب امیال دنیوی کرده و در خود منرازل
و در اطاق شخصی افراد به آنان اطاعات غلط ایقا کنند .برای ترویج نماز و و جرذب جوانران
به نماز زیاد میشود یحث کرد و به نتایج بسیار واالیی هم دست یافت.تکته قابرل ذکرر اینکره
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مورد مطلوب ما از جوان بیشتر دانشوویان میباشد .معموال جوانی که وارد دانشگاه مریشرود
شخصیت فرهنگی و اجتماعیش شکل گرفته است و تغییر دادن آن خیلی کار سادهای نیسرت.
به همی خاطر باید عوامل خیلی مهمی که در قبل از آن تقش خیلی مهرم و تعیری گننردهای
دارند مورد تاکید و بررسی قرار گیرد .پردر و مرادر خیلری در جرذب کرردن فرزنرد خرود بره
سمت دی و امور دینی نقرش دارنرد .شراکلههرای ذهنری و فکرری فرزنرد در آغروش پردر و
مادرش شکل میگیرد .برای اینکه یک جوان و یا نوجوان را به نماز و یا به طور کلی به دی
عالقه مند کرد با ید از کودکی با وی کار کرد .بعرد از پردر مرادر کرودک بیشرتر از وایردی
ومحیط مدرسه تاثیر زیادی میگیرد .به همی دییرل معلمران هرم خیلری مریتواننرد در جرذب
نوجوان به نماز موثر واقع شوند .ایبته ما نمیتوانیم نقش جامعه و گرروههرای اجتمراعی دیگرر
متل دانشگاه را بیتأثیر بدانیم .ویی برای اینکه فرد را به هر سمتی که میخواهی هدایت کنری
بهتری موقع وقت کودکی فرد میباشد.
با توجه به اینکه دانشگاه نقش و رسایت بزرگی در ترویج و توسعه فرهنرگ نمراز دارد
در ای مقایه به بررسی راهکارهای موثر در جذب دانشوویان به اقامه نمراز جماعرت پرداختره
می شود .ایبته مسائل دینی و عبادی گرایش فطری دانشوویان اسرت امرا بررسری راهکارهرای
جذب خایی از یطف نیست.
وجود عقل در اشرد مخلوقات دییل عبادت خداوند باال مرتبه اسرت .دانسرت ایر کره
عقل دارای کمتری خطاست بر کسی پوشیده نیست و هرگاه حداقل خطا باشد عقرل حکرم
به تبعیت می کند عبادت جایگاهی است که خطا صفر اسرت پرس عقرل آدمری بره او حکرم
میکند که از آن پیروی کند.
سواالت و تحلیل آن

ای پژوهش دارای سواالت پنج گزینه ای است که هریک از موارد به اختصار بررسری
می شود:
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 -1با اصل نماز

تمام انسانها به طور فطری به اصل وجود خدا اعتقاد دارند در ضمیرشران نسربت بره ایر
امر واقفند به نوعی همه دانشوویان اصل نماز را قبول داشتند زیرا از  114دانشوو  37نفرر برا
اصل نماز کامالً موافق و  14نفر هم موافق بودند یعنی حدود  37/48درصد اصل نماز را قبول
دارند و زیبا تری مورد اینکه هیچ کس کامالً مخایف یا مخایف با اصل نماز نبود .ایر نکتره
بسیار حایز اهمیت است و پتانسیل باالی اعتقاد به نماز را نشان مری دهرد و مسرووییت شرورای
فرهنگی و مسوویی فرهنگی دانشگاه را می طلبد تا اینگونره اعتقرادات کره ریشره در اسرالمی
شدن دانشگاههاست را با ارائره برنامره هرای مناسرب و جرامعی اقامره نمراز در دانشرگاه را بره
جایگاه واال برسانند.
درصد متناظر
37/48
7/22
0
100

درصد

تعداد

نظر دانشوو

84/2

37

کامالً موافقم

12/28

14

موافقم

7/22

4

نظری ندارم

0

0

مخایفم

0

0

کامالً مخایفم

100

114

جمع

سوال

با اصل نماز

 -3نماز میخوانید

اصل نماز عرفان و انس و عشق و ادب است .اما در ای انس و ادب و عشرق ذکرهرایی
همچون تکبیر رکوع سوده و تشهد است پرس نیراز بره معرفرت و آگراهی اسرت .در نمراز
میگوییم «حیَّ علَى خَیارِ الْعملِ» به سوی بهتری عمل بشتابید .از ای پیداست نماز یرک کرار
است .وقتی نماز بهتری کار است پس باید اصرویی کره در کرار هسرت در نمراز هرم باشرد.
نماز باید ایگو باشد .چرا نماز خیر ایعمل است؟ چون مفید سازنده مقد

و جامع است.
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درصد متناظر
83/31
10/27
1/37
100

درصد

تعداد

نظر دانشوو

30/13

80

همیشه

13/24

20

اکتر اوقات

10/27

12

گاهگاهی

0

0

بی نظر

1/37

2

هرگز

100

114

جمع

/
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سوال

نماز می خوانید

اعتقاد باالی دانشوویان به اصل نماز در مقام عمرل نیرز مشرخص اسرت همرانطور کره از
نظرسنوی بدست آمده  83/31درصرد دانشروویان نمراز مری خواننرد و تنهرا  10/27درصرد
دانشوویان در خواندن نماز ممک است کوتاهی کننرد کره شراید خسرتگی دیزدگری غررق
شدن در دنیا و یا دالیلی دیگر آنها را از ای فریضه ایهری دور سراخته اسرت .نکتره مهرم ایر
بخش اینست که همه نظر دادند و دانشووی بی نظر وجود نداشت و عده ای حتی اعتراد بره
گناه کردند یعنی  1/37درصد دانشوویان نماز نمی خوانند و باید در باط آنها ای آگاهی را
ایواد کرد تا بتوان آنها را به ای فریضه ایهی پایبند کرد زیرا هیچ دانشروویی برا اصرل نمراز
مخایف نبود.
 -2با چه کسانی برای نماز به نمازخانه دانشگاه می روید؟
درصد متناظر

47/43
40/72
7/14
3/02
100

درصد

تعداد

نظر دانشجو

سوال

77/84
3/72
40/72
7/14
3/02
100

42
11
47
3
8
114

دوستانم
استادم
به تنهایی
اصالً به نماز خانه نمی روم
برای کار شخصی به نمازخانه می روم
جمع

با چه کسی به
نمازخانه میروید
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همیشه در دی اسالم دستور بر جماعت بنا شده (اقیموا الصلوة) و همیشره نمراز جماعرت
فضیلتش بیشتر است .ضمیر جمع داشت آیه های سوره حمد« :ا ا نعبـد و ا ـا نسـتعین»
«اهدنا الصراط المستقیم» نشان دهنده تأکیرد برر جماعرت اسرت .ایبتره آمرار  47/43درصردی
دانشوویان تا حدودی اجتماعی بودن آنان را نشان می دهد امرا تعرداد زیرادی از آنهرا 40/72
درصد نیز به تنهایی به نماز خانه می روند که دوسرتان واسرتادان مری تواننرد نقرش مهمری در
همراهی کردن دانشوویان در اقامه نماز جماعت داشته باشند.
ای امر برا تشرکیل نهادهرا و کرانون هرای فرهنگری کره توسرط خرود دانشروویان اداره
میشوند می تواند برای تبلیغ و تشرویق بره اقامره نمراز جماعرت مناسرب باشرد .ایبتره  3/02از
دانشوویان از نماز خانه برای کتاب خواندن مشورت با دوستان و یا اسرتراحت از ایر مکران
مقد

استفاده می کنند .با برنامه ریزی فرهنگی مناسب می توان ای افراد را نیز به اقامه نمراز

جماعت دعوت کرد .در بعضی از دانشگاه ها در نمازخانه اعتکاد علمری برگرزار مری شرود
یعنی با جذب دانشوویان ممتاز در قسمت فرهنگی نمازخانه باعث جرذب دیگرر دانشرووبان
شده و آنها را نیز از نظر علمی تقویت می کنند.
تشکلهای موجود در دانشگاهها به دییل اینکه تقریباً همره آنهرا دانشروویی هسرتند و از
دل دانشوویان بیرون میآیند و با دانشوویان روابطی دانشوویی و دوستانه دارد خیلری نقرش
مهمی در ترویج نماز و جذب جوانان به نماز و فرهنگ نماز دارد .چون دانشوویان بیشتر ای
تشکلها را از خود میدانند و مسوویی آن از دوستان خودشان هستند و به طرور معمرول جروان
از جوان و از همسر و سرال خرود خرود بیشرتر حررد شرنوی دارد و احسرا

راحتری دارد؛

تشکلهای دانشوویی میتوانند با استفاده از ای فرصرت در دل دانشروویان نفروذ کررده و برا
آنها رابطه صمیمانه و دوستانه و پایدار برقرار کند و فرهنگ نماز را بی آنها ترویج کند .ایبته
جدیداً رویکردی که بیشتر در اکتر دانشگاهها دنبال میشود ای است که بیشتر کارها به خود
دانشوویان واگذار میشود .با توجه به ای رویکرد میتوان برنامرهریرزیهرای فرهنگری را در
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ابعادی به خود دانشوویان و یا تشکلهای دانشوویی که نماینده دانشوویان میباشد واگرذار
کرد تا با توجه به روحیات جوانی و شرایط محیطی دانشرگاه در مرورد امرور دینری براالخص
ترویج نماز و شعائر دینی در بی دانشوویان تصمیم بگیرند.
 -4استادان دانشگاه در نماز جماعت شرکت می کنند.

آنچه که بیشتر مورد مطلوب ما در ای مقایه میباشد همری بحرث اسرت .یعنری نقرش و
تاثیری که اساتید در ترویج فرهنگ اصیل نماز و جذب دانشوویان بره نمراز و بره ویرژه نمراز
جماعت دارند چه میباشد؟
اساتید دانشگاه میتوانند به عنوان یرک ایگرویی کره چهررهای مقبرول بری دانشروویان
دارند معرفی شوند .معموال دانشوویان در محیط دانشگاه بیشتر از دو قشرر تراثیر مریپذیرنرد:
یکی دوستان و یکی دیگر اساتید .ای تاثیر پرذیری نره فقرط در امرور مرذهبی بلکره در امرور
سیاسی و یا اجتماعی هم چنی میباشد.
دانشوویان اساتید خود را به عنوان فردی که گرم و سرد روزگار را چشیده است و
مطایعات زیادی داشته و توربیات زیادی در عمر خود کسب کرده میشناسند و در پیش
خود اعمال و رفتارشان را تقریباً منطقی و علمی میدانند که احتمال اشتباه در آن خیلی کم
وجود دارد .بنابرای رفتار خیلی از اساتید که بیشتر هم در بی دانشوویان سرشنا تر هستند
خیلی میتواند در ترویج ای امر کمک کند.
درصد

تعداد

نظر دانشجو

درصد متناظر

14/07

17

همیشه

77/84

42

اکتر اوقات

77/74

77/74

78

گاهگاهی

12/33

12/33

18

بی نظر

0

0

0

هرگز

100

100

114

جمع

20/83

سوال

شرکت استادان
در
نماز جماعت
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ای آمار که توسط دانشوویان در نظرر سرنوی آمرده  20/83درصرد اسرتادان

دانشگاه در اقامه نماز دانشگاه حضور دارند و ای آمار خروبی اسرت و مری توانرد در جایگراه
ممتاز قرار گیرد زیرا دانشگاه اسالمی رسایت بزرگ تربیتی بر عهده دارد و بایرد سرعی شرود
تا با تشویق ای آمار افزایش یابد .در نتیوه می باید زمینه های الزم برای شرکت اسرتادان در
اقامه نماز همه جانبه فراهم شود ایبته در آیی نامه جدید ارتقاا هیوت علمری مروارد فرهنگری
بطور چشمگیری مالحظه شده است اما باز می توان با برگرزاری جلسراتی هماننرد برگرزاری
جش ها عیدها روز معلم و ایواد کانون های مذهبی دانشگاهیان ومرواردی از ایر قبیرل در
دانشگاه حضور استادان را در اقامه نماز پر رنگ تر کرد .از نکات جایب در نظر سنوی ایر
است که استادان به هر نوعی در نماز جماعت دانشگاه حضرور داشرته انرد و هریچ دانشروویی
شرکت استادان را کامالً نفی نکرده است و گزینه هرگرز در ایر نظرر سرنوی اسرتفاده نشرده
است ..ایبته از نظر اینوانرب برگرزاری جلسرات ضریافت کره بررای اویری برار در اصرفهان بره
نمایندگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان با موضروع تعلریم وتربیرت اسرالمی و علرم
ودی برای استادان تشکیل شد بسیار موثر و مفید بود.
 -5استادان گروه معارف در نماز جماعت حضور دارند.
درصد

تعداد

نظر دانشجو

درصد متناظر

78/42

38

همیشه

18/42

21

اکتر اوقات

3/02

3/02

8

گاهگاهی

7/14

7/14

3

بی نظر

0

0

0

هرگز

100

100

114

جمع

87/84

سوال

شرکت استادان
گروه معارد در
نماز جماعت

/
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دانشوویان حضور استادان گروه معارد را در اقامه نماز مطلوب دانسرته انرد .پرس ایر
گروه نقش بسزایی در جذب دانشوویان به اقامه نماز می تواننرد داشرته باشرند .درو
معارد دانشگاه به خصوص در

آیی زندگی از بهترری در

گرروه

هرای دانشرگاهی اسرت کره

استادان گروه معارد می توانند تأثیر زیادی بر جذب دانشوویان به اقامره نمراز داشرته باشرند.
ایبته حضور امام جماعت دانشگاه در تدریس نقش پر رنگی در ایر آمرار داشرته اسرت و از
آنوا که استادان گروه معارد ترأثیر بری نظیرری در جرذب دانشروویان بره اقامره نمراز دارنرد
می توان از استادان تحصیل کررده حروزه علمیره کره دارای اخرالق پسرندیده و جروان پسرند
هستند استفاده کرد.
 -3پدر و مادرم در منزل نماز می خوانند
درصد متناظر

درصد

تعداد

نظر دانشجو

81/28

37

همیشه

11/4

17

اکتر اوقات

2/27

2/27

7

گاهگاهی

نماز خواندن

0

0

0

بی نظر

وایدی

1/37

1/37

2

هرگز

100

100

114

جمع

32/38

سوال

خانواده ها از نظر اعتقاد به اقامه نماز در حد عرایی هسرتند و حردود  37درصرد وایردی
نمازخوان هستند و ای نکته بسیار قابل تأمل است و باید قشرر جروان و دانشروو مرورد غفلرت
قرار نگیرد و دانشوویان می توانند از وایدی خود ایگو برداری کنند و آنها مشاهده می کننرد
که وایدی خود با چه شوق و اشتیاقی ای تکلیف ایهی را بدون سستی انوام مری دهنرد .ایبتره
چندی پیش دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان با همت واحردهای هرنرد دویرت آبراد و
شاهی شهر همایشی با نام تعامل خانواده دانشوو و دانشگاه برگزار کرد و اگر تداوم داشرته
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باشد می توان با تأثیر نقش خانواده و دانشرگاه حضرور دانشروویان را در نمراز جماعرت پرر
رنگ تر کرد.
 -7مسائل نماز را می دانید
درصد متناظر

درصد

تعداد

نظر دانشجو

14/04

17

همه مسائل

23/82

74

اکتر مسائل

22/44

23

بعضی مسائل

دانست مسائل

28/03

28/03

72

مسائل مورد نیازم

نماز

2/77

2/77

7

هیچ نمی دانم

100

100

114

جمع

73/7

سوال

خوشبختانه اکتر دانشوویان مسائل مربوط به نماز را می دانند که ایر امرر نشران دهنرده
پایبندی دانشوویان به نماز و اعتقادات مرذهبی اسرت .مسرائل نمراز هرر کردام دارای حکمری
است که دانست آن بر فرد مسلمان واجب است تا نماز از نظری شرعی مورد قبول حق تعرایی
واقع شود .ای فقط نظر سنوی است و باید به صورت عملری از دانشروویان پرسریده شرود ترا
بتوان آنها را از ای نظر مقایسه کررد .حضرور امرام جماعرت دانشرگاه قبرل و بعرد از نمراز در
نمازخانه دانشگاه برای پاسخ دادن به مسائل نماز بسیار مورد استقبال واقع می شرود همچنری
می توان مسائل عمومی نماز را در تابلو هرای مناسربی در معرر

دیرد دانشروویان قررار داد.

وجود دفتر فرهنگ اسالمی نیز در ای امر می تواند بسیار مفید باشرد .امرام جماعرات مسراجد
دانشگاه نقش موثری در رونق بخشی به نماز دارند و مسووالن دانشگاهها نیز باید برا همکراری
ائمه جماعات در ارتقاا معنوی و فرهنگی دانشوویان کوشش نمایند .مساجد در دانشرگاه هرا
باید جایی باشد که همه گرایشات فکری در آن به راحتی حضور داشته باشند.
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نماز تنها مقویهای است که میتواند تمام ابعراد سیاسری اجتمراعی و فرهنگری مررتبط برا
دانشوویان را در دانشگاه ها در بر بگیرد و در واقع نمراز همره نیازمنردی هرای یرک انسران را
برطرد می کند.
در یک نظرسنوی که از دانشوویان پیرامون اقامه نماز در سال گذشرته صرورت گرفرت
بیش از  80درصد از دانشوویان بر اقامه نماز اول وقت تاکید داشتند و ای نشران دهنرده ایر
است که اکتر دانشوویان برای نمراز و خصوصرا نمراز اول وقرت اهمیرت قائرل هسرتند و ایر
مسررووالن فرهنگرری دانشررگاه هسررتند کرره بایررد بررا کمررک مسررووالن دانشررگاه امکرران اسررتفاده
دانشوویان را از ای نعمت ایهی فراهم کنند.
مسوویی امور فرهنگی ب ایرد بررای اقامره نمراز جماعرت در دانشرگاه و تررویج نمراز بری
دانشوویان یک محیط مناسب و تمیز که در شأن نماز است را در نظر بگیرند.
 -1مسابقات نماز ،قرآن و عترت در عالقهمندی دانشجویان به نماز جماعت نقش مهمی دارد

بهتری شیوه جهت دعوت به اقامه نماز در دانشگاهها شیوه عملری همرراه برا رویکرردی
پویا و خالقانه است که در اسالم تبلیغ گروهی با برگرزاری نمراز جماعرت را بره تبلیرغ فرردی
ترجیح داده شده که در ای امر حضور اساتید و متوییان فرهنگی دانشگاهها جهت اقامره نمراز
نقش بسیار مهمی ایفا میکند .در دانشگاههرا هنروز در زمینره اقامره نمراز در دانشرگاههرا خر
وجود دارد .در زمینه ترویج و نهادینهشدن ای فریضه ایهری بایرد ابتکرار و خالقیرت درمرورد
ارتباط و تعامل با جوانان مورد توجه متوییان و مبلغران قررار گیررد کره در ایر رابطره نیراز بره
حضور افراد پویا جهت برنامهریزی منسوم درباره تررویج فرهنرگ نمراز در دانشرگاههاسرت.
تبلیغ و تشویق دانشوویان به اقامه نماز بسیار مهم است که خوشربختانه دانشرگاه آزاد در ایر
امر همیشه پیش قدم است .در ای نظر سنوی ای سوال از داشوویان پرسیده شد که نتایج در
جدول زیر آمده است:
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درصد متناظر
38/32
17/73
4/78
100
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درصد

تعداد

نظر دانشوو

77/73

37

کامالً موافقم

12/28

14

موافقم

17/73

13

نظری ندارم

2/77

7

مخایفم

1/32

2

کامالً مخایفم

100

114

جمع

سوال

رابطه مسابقات و
اقامه نماز

دانشگاه آزاد اسالمی توانسته با ایواد مسابقات قرآنی و نمراز در جرذب دانشروویان بره
مسائل اعتقادی و دینی گامی بسیار بزرگی بردارد پس الزم است ای سرمایه گذاری معنوی
و گرراهی اوقررات تشررویقات مررادی و تبلیغررات مناسررب در زمینرره اقامرره نمرراز صررورت گیرررد.
دانشوویان ای نیروهای جوان همیشه عالقه مند به دیدن بازخوردهرا و رفترار گرروه فرهنگری
دانشگاه در امور نماز هستند یذا الزم است هزینه های مناسبی برای ای مروارد در نظرر گرفتره
شود تا دانشوویان در شرکت در نماز جماعت رغبت پیردا کننرد .برپرایی مسرابقات قررآن و
عترت جشنواره های فرهنگی مسابقات اذان و اقامه شعر و داستان می تواند در جش هرا و
اعیاد بهتر است در دستور کار قرار گیرد.
نتیجه گیری

محیط دانشگاه اگر محیط نماز باشد دانش جویان نمازخوان میشوند .ویری اگرر محریط
دستور به نماز باشد ویی نماز نباشد آنها هم خیلی عنایت نخواهند داشت .گفتنری اسرت بررای
اینکه بتوانیم دید جامعی نسبت به نماز در بینش دانش جویان ایواد نماییم باید تمامی عوامل
دانشگاه در ترویج ای فریضه ایهی همکاری داشته و با حضرور اکتریّرت اسراتید در نمازهرای
جماعت دانشگاه ایگوسازی کاملی را برای دانش جویان ایواد نمایند و با مطایعه کتب دینی
و اخالقی در جهت پرورش روحیّه مذهبی و اخالقی آنها نقرش مروثّری داشرته باشرند .بررای
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ترویج فرهمگ نماز در محیط دانشگاه فاکتورهای زیاد و مهمی وجود دارد .به عبارت دیگرر
عوامل مختلف و متفاوتی با هم باید همگاری تنگاتنگی داشته باشند تا بتوانند نمراز را در بری
دانشوویان و دانشگاه ترویج دهند.
ای پژوهش نشان می دهرد کره اعتقرادات دانشروویان برا اصرل نمراز بسریار زیراد اسرت
( )%37/2و باید آگاهی دانشوویان را بیشتر کرد تا همه دانشروویان نمراز خروان شروند پرس
نیازمند برنامه های جرامع و مناسرب اسرت ترا دانشرگاه جایگراه نمراز را ممتراز کنرد .اسرتادان
تخصصی و گروه معارد نیز می توانند نقش مهمی در جذب دانشوویان به اقامه نمراز داشرته
باشند استفاده از استادان تحصیل کرده حوزه علمیه با اخالق پسندیده در ایر مرورد مناسرب
به نظر می رسد .ایواد کانونهای تعامل دانشگاه و خانواده در سراسرر کشرور نیراز اسرت ترا برا
توجه به نقش تربیتی خانواده ایگوی مناسبی برای جذب دانشوویان به اقامه نماز شرود .بررای
غنی ساخت مسائل نماز الزم است امام جماعت قبل و بعرد یرا بری دو نمراز بره طرور مختصرر
ومفید مسائل عمومی و الزم را بازگو کند .ایبتره مری تروان احکرام مرورد نیراز را بره صرورت
کتابچه ای در اختیار دانشوویان قرار داد .برپایی مسرابقات قررآن و نمراز و تشرویق نیرز نقرش
مهمی در جذب دانشوویان به اقامه نماز دارد.
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شیوههای جذب دانشجویان به نماز
زهره زیودار

1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویت آباد گروه حسابداری اصفهان ایران Zivdar@iauda.ac.ir
هوتن ایروانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان گروه معماری اصفهان ایران
h_iravani@iauard.ac.ir
رحمان ساعدی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویت آباد گروه حسابداری اصفهان ایران
saedi@hesabdari.iauda.ac.ir

چکیده
انسان ها با تمام ویژگی های مختلفی که دارند نقاط مشترکی نیز در وجودشان یافت می شود.
حس پرستش و اظهار نیاز به یک مبده متعایی در درون هر انسانی شعله ور است .هر انسانی از صمیم
وجود خویش می داند که باید خدایی را پرستید و در مقابل او کرنش نمود .توسعه علمی و پیشرفت
ف آوری در دنیای امروز موجب گردیده که با اخترراع و توییرد ابرزار و وسرایل بری شرمار مرردم از
زندگی متنوع و آسایش بیشتری برخوردار شروند ویری نتوانسرته انرد از اختالفرات و نابسرامانی هرای
رفتاری جلوگیری نموده و به آرامش درونی بیشتری دست یابند.به عقیده بسیاری از صراحب نظرران
و اندیشررمندان جهرران نیازمنررد ترسرریم برنامرره جدیرردی اسررت و آن گرررایش و تقویررت معنویررت در
انسانهاست .نوجوان در کسب هویت خود بره دنبرال ایرده آل هرای فلسرفی و مرذهبی مری گرردد ترا
آرامش پذیرد .دانشوویان در جامعه ما قشر عظیمی از جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهنرد .بررای
جذب هر چه بیشتر ای قشر به انوام ای فریضه ایهی راه کارهای مناسبی وجود دارد .ای مقایه سعی
 . 1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویت آباد  -تلف تما

0312-274-2778 :

آدر  :دویت آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویت آباد -گروه حسابداری
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دارد تا با بیان ای روش ها قشر دانشوو را به بهره مندی هر چره بیشرتر از ایر برکرت ایهری تشرویق
نماید.
واژه های کلیدی :نماز دانشوو دانشگاه
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مقدمه

قرآن در اویی سوره اش یعنی سورۀ حمد بر ای نکته تاکید مری کنرد کره انسران بردون
هیچ واسررطه ای می تواند با خدای خود تما

بگیرد با او سرخ بگویرد راز و نیراز کنرد و

حاجت بطلبد .نه تنها در سوره حمد در جاهای دیگری از قرآن نیز به ساده بودن ای ارتبراط
اشاره شده است در سوره بقره آیه  187خداوند می فرماید:
و إِذا سأَلَک عِبادی عنی فَإِنی قَر ب أُجیبح دعاوةَ الدَّاعِ إِذا دعانِ فَلْیساتَجیبحوا لی
و هنگامی که بندگان م

از تو دربارۀ م سؤال کنند (بگو ):م نرزدیکم؛ دعرای دعرا

کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم پس بایرد دعروت مررا بپذیرنرد و ....
راه آسان ارتباط با خدا بیشتر از هر دی و آیی دیگری در دیر مبری اسرالم ظهرور و برروز
یافته است .خداوند متعال با تشریح یکری از زیبراتری راه هرای ارتبراط بنردگانش را گرامری
داشته و یطف و مرحمتش را نصیبشران سراخته اسرت .نمراز همران پرل ارتبراطی بری انسران و
خداست .همان که به راحتی برای هر انسان در هر جا و مکانی میسور است و با آن می توانرد
به ملکوت آسمان ها پروازنماید(.ساجدی )1783
دستورات ایهی برای به سعادت و کمال رسانیدن انسان ها و در نهایت رسریدن بره قررب
خداست .برای نیل به ای مقصود خداوند متعال پیامبرانی و به ویرژه آخرری سرفیرش پیرامبر
اعظم حضرت محمّد مصطفی (ص) را فرستاد تا انسان ها را در یک برنامۀ تردریوی از انرواع
آیودگی ها خرافات کوروی ها و زنگارهای شرک که همچون غل و زنویر برر پیکرشران
سنگینی می کرد رهایی بخشند .از جملۀ ای دستورات فریضه مقد

«نماز» است که سرتون

دی است و با پذیرفته شدن آن سایر اعمال نیز پذیرفته می شرود .و اگرر مرورد پرذیرش قررار
نگیرد سایر اعمال نیز بی نتیوه و مردود است .نماز در حقیقت به منزیۀ آرم اسالم اسرت و بره
سایر کارهای ما در زندگی ارزش و اعتبار می بخشرد .یقینراً یکری از دغدغره هرای اسرتادان
دعوت و جذب دانشوویانی است که احیاناً اهمیت کمتری به نماز می دهند( .حر )1788
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الزم به ذکر است برای جذب دانشجویان به نماز ،الزم است ابتدا علل به توجهی و یطا
کم توجهی به نماز که مربوط به خانواده ،محطی

گطروه همسطاالن و خطود دانشطجو اسطت

شناسایی شود و با آن ها مقابله گردد .در ادامه مقایه نیز به راههای جذب دانشوویان بره نمراز
اشاره می گردد.
دالیل بیتوجهی و یا کم توجهی به نماز( نصر )1272 ،

موضوع مزبور به عنوان یک سرووال و موضروع تحقیرق در میران عرده کتیرری از دانرش
آموزان دبیرستانی دانش پژوهان مراکز پیش دانشگاهی و دانشوویان مطرح گردیده است تا
درای صورت قضیه از ظ و گمان خارج و به واقعیت عینی نزدیک تر گرردد .آنران در ایر
نظر سنوی ها علل و عواملی را برشمرده اند که بسیار جایب توجه است .الزم به ذکرر اسرت
که برخی از ای علل از درصد باالیی برخوردار بروده کره اکتریرت آن را بیران داشرته انرد و
بعضی دیگر در حدّ متوسط و ضعیف مطرح شده اند .مهمتری ای عوامل عبارتند از:
 1ر محیط خانواده و بى توجهى وایدی
 2ر عدم آگاهى و بینش کافى از فریضه نماز
 7ر سستى و تنبلى
 4ر موایست با دوستان ناباب
 2ر فساد اخالقى
 7ر تزاحم نماز با کارهاى شخصى
 3ر غرور و تکبّر
 8ر تسویف (واگذار کردن کار به آینده)
 3ر ضعف اعتقادى
 -10رفتار نامناسب مبلغان دینى
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خانواده و بیتوجهی والدین

بی توجه بودن یا کم توجهی پدر و مادر یا مربى خانواده نسبت به دانشوویان در محیط
خانه و سطحى نگرى آنان در ابتداى نوجروانى دانشروویان و یرا احیانراً برى مبراالتى اعضراى
خانواده نسبت به مسائل دینى خصوصاً فریضه نماز تأثیر بسزائى در تربیت دانشروویان بوراى
مى گذارد .بعنوان متال فرزند اگر در خانه هایی رشد نمایرد کره در آن خانره کسرى بره نمراز
اهمیت ندهد و یا در قبال مسائل دینى خود را مسوول ندانند و یا خرود اهرل نمراز باشرند ویرى
فرزند خانواده را تحریض و تشویق به نماز ننمایند قطعاً فرزند آن خانواده اهل نماز و عبرادت
نخواهد شد ایبته شاید در آینده بر اثرر عوامرل دیگرر بره نمراز نخواهرد داد .کرانون خرانواده
مهمتری عامل درای زمینه محسوب مىشود چون کانونى که جوان در آن رشد یافته کرانون
بىتفاوتى بوده است و هرگز کسى از طریق محبت و تشویق و یا از راه قهر و تهدیرد او را بره
امور عبادى و ادار نکرده و یا از او نخواسته است .چره بسرا ایر جروان نسربت بره سرایر امرور
زندگى فردى سر به زیر و تسلیم پذیر و با شخصیتى از دیدگاه خانواده باشد وییک اهل نمراز
و دیانت نیست .ای بدان جهت است که وایدی در آن امور تأکید داشرته امّرا در امرور دینرى
اصرارى بره خررج ندادهانرد .و اگرر در بُعرد دینرى توجره داشرتند قطعراً خللرى در او مشراهده
نمىکردند.
عدم آگاهى و بینش کافى از فریضه نماز

عایم نبودن به محتواى نماز درک پایی و بسیار اندک نسبت بره ترأثیر آن عردم توجره
به جایگاه نماز در اسالم نداشت انگیزه و هدد در اقامه و برپایى آن آشنا نبودن به اسررار و
فلسفه نماز و درخواست امور مادى از خدا و عدم دست یابى به آن یکى از عواملى است کره
جوانان را از ای فریضه ایهى دور نگه داشته است .در گفتههرا و نوشرتههراى بسریارى از آنران
ای نکته جلب توجه مى کرد که ما نمى دانیم براى چه باید نماز خواند .اگر نماز نخوانیم چه
مى شود .با ترک نماز چه چیزى را از دست خواهیم داد و ظاهراً مشاهده مرىشرود آنران کره
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نماز را برپا مى دارند با کسانى که تارک نمازند فرقى نمى کنند .اگرر نمراز بایرد در زنردگى
افراد مؤثر واقع شود پس چرا ای اثر ملمو

نیست و چرا ای مرزبندى را عمالً ما نمىبینیم؟

مگر خدا به دو رکعت نماز ما محتاج است؟ جروان بایرد قلربش پراک باشرد انسران بایرد برا
دوستان و همسایگان و نزدیکان و همنوعان خود رفتار شایسته اى داشته باشد .خدا اینهرا را از
ما خواسته است .نه اینکره نمراز بخروانیم و در عری حرال صردها عمرل ناشایسرت را مرتکرب
شویم .اصل ای است که ما انسان خوبى باشیم حال چه قائم به نماز باشیم یا ترارک آن .پرس
مالک انسان خوب بودن نماز خواندن نیست بلکه دل و قلبى پاک داشرت اسرت .همره ایر
گفته ها حاکى از آن است که شناخت الزم و آگاهى کافى از فضائل نمراز و جایگراه آن در
اسالم براى کتیرى از نوجوانان و جوانان حاصل نشده است.
سستى و تنبلى

بعد از دو عامل مذکور علت دیگرى که در ترک یا بى توجهى به نماز بیان شده اسرت
عنصر و عامل تنبلى است .غایباً نوجوانان و جوانان به آسانى ت به فعاییت نمى دهند مگرر در
امورى که بیشتر جنبه احساسى و هیوانى داشته و یا در امورى که برا انگیرزه و شرناخت قبلرى
همراه باشد  .براى فردى که چند سال است بره سر تکلیرف رسریده قردرى مشرکل اسرت در
هواى سرد زمستان آستی خود را باال زند و با آب سرد وضو بگیرد و یا کفش و پروتی را از
پایش در آورد و مسح نماید به همی خاطر گاهى از نماز خواندن طفره مى رود و یا براى او
دشوار است که از خواب نوشی صبح گاهى بزند و نمازش را بخواند .هر چنرد کره برخرى از
نوجوانان و جوانان ای عامرل را در موضروع مرورد بحرث مهرم شرمرده انرد و یریک بره نظرر
مىرسد که ای علت نمى تواند بعنوان یک عامل مستقل و بلکه یرک علرت بره حسراب آیرد
چون بعداً خواهیم گفت که تنبلى خود معلول علل دیگرى مى باشد.
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مجالست و همنشینى با دوستان ناباب

بدیهى است که نقش بسیار مهم دوستان در شکل دهرى شخصریت انسرانى خصوصراً در
سنی نوجوانى و جوانى را نباید نادیده انگاشت .دوستان شایسته و خوب در سوق دادن انسان
به سوى سعادت و کمال مؤثرند و دوستان ناشایست در انحراد آدمى به سمت ناهنواریهراى
اخالقى .چه بسا جوانانى که در مسائل دینى عالقمند و به دینردارى خرود راغبنرد و یریک در
محیطهاى مختلف از قبیل محلهایی که در آن زندگى مىکنند یا محیط کرار و تحصریل کره
در آن ساعاتى از عمر را سپرى مى سازند با افرادى آشنایى شوند کره بره تردریج او را در دام
بدینى و ال ابایى گرى گرفتار مى کنند.
فساد اخالقى

برخى از جوانان در علت دورى از نماز و تعاییم دینى و مذهبى مفاسد اخالقى را بسیار
مؤثر مى دانند .ایبته ای عامل در خانواده هرا و محریط هراى مختلرف داراى شردت و ضرعف
مىباشد و در بروز و ظهور آن مى توان عللى را بر شمرد که هر کدام از آن عوامل به تنهایى
مى تواند در ایواد آن و انحراد شخص کافى باشد.
عرواملى چرون خوانردن و مطایعره نوشرته هراى تحریرک آمیرز در مکتوبرات و مقراالت
خصوصاً اگر با نتر روان یا بصورت نظم بوده باشد تصراویر و عکسرهاى مبترذل در بیررون از
خانواده و نیز بد حوابى یا بى حوابى برخرى از اعضراى فرامیلى در مراسرم جشر و سررور و
عدم رعایت موازی شرعى و سنّتهاى غلط حاکم بر برخرى از خرانواده هرا در درون خرانواده
مى توانند در بروز مفاسد اخالقى اشخاص خصوصاً جوانان تأثیر زیادى داشته باشند.
مزاحم دانستن نماز براى کارهاى شخصى

برخى چون در وقت نماز مشغول کارها و اعمال شخصى خود هستند فرصت اینکه نماز
را در اوّل وقت آن اقامه کنند ندارند و وقتى که فرصتهاى اوّییه براى اقامره و برپرایى نمراز از
دست برود تدریواً بعد از استراحت چون دوباره مشغول فعاییت می شوند اقامه نماز را مرانعى
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براى انوام کارهاى خود مى دانند .ایبته خواهیم گفت که ای عامل به بهانه شربیهترر اسرت ترا
یک علت براى ترک یا بى توجهى به نماز.
تکبر و غرور
عامل دیگرى که در ترک نماز و سایر فرایض عبادى مى تواند مؤثر باشد غرور جوانى
و تکبر و بزرگ منشى برخى از افراد است .صفت غرور از پست تری اوصاد انسرانى اسرت
که شاید بتوان گفت منشأ تمام گناهان و معاصى مى گردد .هرگاه ایر خصرلت در کسرى پرا
بگیرد و استقرار یابد فرد را به مهلکه هاى بزرگى مى کشاند با متصف شدن به ای صفت فرد
چنی مى پندارد که اگر در مقابل خداى خود سوده کند کوچک مى گردد بنرابر ایر برراى
اینکه بزرگى و غرورش محفوظ بماند در مقابل هیچ کس نباید سر تعظیم فرود آورد ویو در
مقابل خداوند متعرال .فلرذا ایر خیایبرافى شراعرانه و تصرورات جاهالنره او را از همره او امرر
متعبدانه دور ساخته و مانعش مى شود که او در مسیر سعادت خویش گام برردارد .ایر همران
وصفى است که وقتى در ابلیس ظاهر و آشکار شد در مقابل دستور صریح خداوند سرباز زد
و حاضر نشد امر ایهى را در سوده بر آدم امتتال نماید.
تسویف (واگذارى امور به آینده)

برخى از جوانان با توجه به اینکه چند سایى است که وارد س تکلیف شده و در مقابرل
تعاییم و دستورات دی

مکلف مى باشند و بر آنها واجب اسرت کره بره احکرام دینرى گرردن

نهند ویى با ای توجیهات که ما هنوز جوانیم و تازه اوایرل عمرر ماسرت و بهانره هرایى از ایر
قبیل اعمال دینى را ترک مىکنند .جوان در بسیارى از مواقع نماز نخواندن خود را ای چنری
توجیه مى کند که م بعداً مى خوانم و یا قضاى آن را بوا مى آورم .عمرر طروالنى در پریش
است پس مى توان اعمایى که امروز از م ترک مرى شرود در سرنی پیررى و زمران بیکرارى
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انوام داد و یا توبه کرد .بنابر ای عملى که در آینده قابل جبرران باشرد و از طرفرى مغفررت و
بخشش ایهى آن را شامل گردد جاى نگرانى نیست.
ضعف اعتقادى

عامل دیگرى که در روحیه جوانان مى تواند ترأثیر زیرادى را بگرذارد باورهراى دینرى و
تقویت روحیات مذهبى است که بخش عمده ای مسووییت بر عهده مبلغان دینرى مرى باشرد.
امروزه بخش عظیمى از جوانان که بهتری و مهمترری

قشرر جامعره محسروب مرى شروند از

ضعف اعتقادى رنج مى برند .در کتب درسى خوانده اند که خردا و قیرامتى هسرت و مسرائل
دینى تا حدودى به آنان گفته شده و ییک به براور و یقری نرسریده اسرت .اصرول اعتقرادى را
بصورت مستدل و متق فرا نگرفته بلکه اصول را چون فروع مقلدانه باور دارد .تعاییم دیر را
با انگیزه و اعتقاد انوام نمى دهد و بیش از آنکه با درایت و بینش همرراه باشرد برا احسرا

و

عاطفه با امور دینرى برخرورددارد .ایر ضرعف در عقیرده و عردم اسرتوارى آن برپایره منطرق
موجب مى گردد که جوان به مسائل دینى آن اهمیت خراص را قائرل نباشرد و یرا پراى بنردى
کامل به تعاییم دینى را نداشته باشد .به همی جهت بسیار دیده مریشرود کره بعضرى از افرراد
نماز خواندشان موسمى و فصلى است .متالً در فصل خاصى متل ماه مبرارک رمضران یرا ایرام
ماه محرم و صفر نمازشان را مىخوانند و بقیه ماههاى سال را با نماز وداع مى گویند .بعضرى
فقط به چند تا از نمازهاى واجب عمل مى کنند و نماز صبح را متالً نمریخواننرد .ایر نیسرت
مگر از ضعف اعتقادى فرد .و تا ای ضعف جبران نگردد مشکل فوق قابل حل نخواهد بود.
رفتار نامناسب مبلغان دینى

منظور از عنروان مزبرور انکرار یرا زیرر سرووال برردن مبلغران متعهرد و متردّی خصوصراً
روحانیون وارسته اى که حیات خویش را صرد تبلیغ دی نموده اند نیست بلکره توجره دادن
به ای نکته است که باید برخورد با جوانان بسیار با ظرافت و دقّت انوام گیرد .چون چره بسرا
جوانانى که مقید به موازی دینى باشند ویى با یک عکس ایعمل فردى که یبا

دیر برر تر
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کرده است از دی بى زار گردند .تحقیقات و نظر سنوى هرا گویراى ایر حقیقرت اسرت کره
برخى از جوانان به خاطر دوستى و صرمیمیت و ارتبراط نزدیکرى کره برا طرالّب و روحرانیون
خصوصاً طلبه جوان پیدا کرده که باید از آن بعنوان یک پدیرده میمرون و مبرارک نگریسرت
رفتارى را مشاهده مى کنند و یا سخنانى را مى شنوند که موجب سستى و وهر آنهرا از دیر
مى گردد.
شیوه های جذب دانشجویان به نماز (امانی )1219
 .1ایجاد احساس خوشایند نسبت به نماز

اویی گام ای است که تالش کنیم تا احسا
شوق درونی را در او ایواد کنیم زیرا اگر احسا

خوشرایندی نسربت بره نمراز پیردا کنرد و
خوبی به نماز داشرته باشرد خرود بره دنبرال

کسب اطالعات و شناخت بیشتر نسبت به آن بر میآید و به ایواد گررایش متبرت و بره جرای
آوردن نماز در او منور می شود.
 .2بکارگیری شیوه های غیر مستقیم

از بکررارگیری جبررر و فشررار در دانشرروویان برررای انوررام فریضرره نمرراز پرهیررز شررود و از
روشهای استفاده نماییم که مطابق رغبت ها و انگیزه های خود آگاهانه و درونی دانشوویان
باشد.
.7

استفاده از الگوهای رفتاری

همانند سازی با ایگوی محبوب امری طبیعی و فطری است مشراهده وایردی

دوسرتان

نزدیکان خویشان اساتیدو دیگر ایگوها در حی اقامه نماز با معنا اثرر خویشراندی در جرذب
او به ای فریفته مهم خواهد داشت.
فلذا ضم تعظیم و تکریم نماز از جانب خودمران خصوصراً در سرفر میهمرانی مورایس
عروسی اردو و ...زمینه دیدار فرزندمان را با ایگوهای محبوب فراهم آوریم .مشاهده تصاویر
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ورزشررکاران و هنرمنرردان محبرروب نوجوانرران در هنگررام اقامرره نمرراز تررأثیر متبترری روی آن هررا
میگذارد.
.4

بیان خاطره های زیبا در اهمیت و عظمت نماز

در مناسبتهای مختلف از خاطرات زیبا و اثربخش نماز که خود توربه کررده ایرم و یرا
از دیگران شنیده ایم و خوانده ایم برای دانشوویانمان نقل نماییم .متالً :تصویر و فیلم مربروط
به حضرت امام خمینی در بیمارستان که با وجود بیماری سرخت نمراز را تررک نمری کررد و
اقامه می نمود .برخورد شهید رجای ی که وقرت اذان غرذا آوردنرد گفرت عهرد کررده ام هریچ
وقت قبل از نماز ناهار نخورم.نماز ظهر عاشورای امام حسی (ع) در برابر سپاه دشرم و بیران
اینکه جنگ ها بخاطر نماز است.
 .2توام کردن نماز دانشجویان با تجارب خوشایند

با پاداش و هدیه دادن بدون اطالع قبلی و احترام بیشتر به آنان بعرد از اول نمراز خراطره
خوش آن یحظات را برای آنان تتبیت کنیم.
 .7افزایش تجربه دانشجویان در خواندن نماز

در ابتدا هیچگاه غلط خوانردن نمراز دانشروویان را بره آنهرا گوشرزد نکنریم اصرالح آن
برآییم چرا که توجه به متبت ها اعتماد به نفرس و ارزشرمندی را در پری خواهرد داشرت و برا
تشویق قدرت عقل انسان افزایش می یابد.
 .3توجه به عوامل افزایش گیرایی و جاذبه های معنوی نماز

در عی رعایت سادگی و زیبایی از عوامل محیطی برای افزایش جاذبههای نماز اسرتفاده
کنیم متالً:
 حضور با تبسم و شاداب خود در هنگام اقامه نماز
 تهیه چادر رنگی و زیبا برای دانشوویان دختر هنگام اقامه نماز
 استفاده از سواده و جانماز برای اقامه نماز
 استفاده از رنگ های آرامش بخش در تهیه سواده و چادری
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 .8کوتاه خواندن نماز جماعت

هنگام اقامه نماز در صورت همراه شدن دانشوویان با ما در کوتاهتری وقرت ممکر ادا
کنیم.
 .3بهره گیری از جغرافیای زمان و مکان

در ترغیب دانشوویان خود به انوام فریضه نماز از فرصت های زمانی مانند مراه مبرارک
رمضان به اعیاد اسالمی و موقعیت های مکانی مانند محل های زیارتی مسراجد هیرات هرا و
موایس مذهبی حداکتر استفاده را ببریم.
 .10ساده و آسان جلوه دادن نماز

از کودکی یادگیری و انوام فریضه نماز را برای دانشوویان خرود سراده و آسران جلروه
دهیم و از بیان کلماتی که سختی و اجبار را به ذه تداعی می کند پرهیز نماییم.
 .11استفاده از رسانه ها

استفاده از روش های تصویری عرضره و نمرایش و رسرانه هرای جمعری و اینترنرت کره
نوجوانان امروز عالقه مند به آنها هستند می توانرد در ایوراد رغبرت و جلرب نوجوانران مروثر
باشد.
 .12استفاده از جاذبه های صوتی و کالمی برای جذب

متالً قرائت نماز با صدای خوب با یح خوب و جذب کننده و دینشی .
نتیجه گیری

ترویج نماز در دانشگاهها نیازمند فعاییتهای زیربنایی و بنیرادی فرهنگری و دینری اسرت
که باید در ای فعاییتهای تبلیغی شیوههای موثر با مورد توجره قررار دادن مبرانی روانشناسری
تبلیغ و تعامل مبلغان با دانشوویان به کار گرفته شود .تعایی و پیشرفت در محیطهای علمری و
دانشرگاهی منرروط بره حاکمیررت دیر در کنرار توییررد علرم اسررت و تزکیرره مقردم بررر تعلرریم و
علمآموزی است و توجه توامان به علم و دی باید بیش از پریش در دانشرگاههرا مرورد توجره
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قرار گیرد .ترویج فرهنگ نماز و اهمیت دادن به اقامه آن معیراری بررای سرنوش موفقیرت و
صالحیت مدیر هر موموعه ای اسرت و چنران کره حضررت علری (ع) خطراب بره محمرد بر
ابیبکر فرمودند :همه اعمال تو تابع نماز تو است.به همی منظور باید از شریوهای گونراگونی
برای جذب دانشوویان به نماز بهرر ه گرفرت .شریوه هرایی از قبیرل ایوراد احسرا

خوشرایند

نسبت به نماز ساده و آسان جلوه دادن نماز توام کردن نماز دانشوویان با توارب خوشایند
و . ...حضور اساتید و مسووالن دانشگاهی در صفود نماز بهتری شیوه برای تشویق و ترغیب
دانشوویان به اقامه نماز است .ایواد فضای معنروی در نمازخانرههرای دانشرگاههرا در نهادینره
کردن فرهنگ اقامه نماز در محیطهای علمی مؤثر است.
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چکیده
نماز بهتری و مؤثری سلوک روحانی و یاد آرامبخش خداوند جان و جهاناسرت .اگرر انسران
موجودی ترکیبی است نیازهای او نیز قطعاً نیازهای مرکب و جسمانی و روحانیاست و نماز یکی از
ای نیازها و دارو و درمان روحی و معنوی است که اگر به درستی اقامه گردد جان آدمیان را فراخی
و فرخی خواهد بخشید .اما پرسش اصلی آن است که چگونه ای مهم را بگزاریم و در زمان و زمینی
که نسل جوان از فرهنگ اصیل معنوی دور نگه داشته میشود و جریانهای کاذب معنوی به مدد زر
و تزویر تبلیغ میشوند چگونه می توان جوان را با نماز مأنو
ساخت؟ ای مقایه در پی پاسخ به ای سووال کلیدی است.

و ایر عبرادت شریری را محبروب او
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مقدمه

دستورات ایهی برای به سعادت و کمال رسانیدن انسانها و در نهایرت رسریدن بره قررب
خداست .برای نیل به ای مقصود خداوند متعال پیامبرانی و به ویرژه آخرری سرفیرش پیرامبر
اعظم حضرت محمّد مصطفی (ص) را فرستاد تا انسانها را در یک برنامره تردریوی از انرواع
آیودگیها خرافات کورویها و زنگارهای شرک که همچون غرل و زنویرر برر پیکرشران
سنگینی می کرد رهایی بخشند .از جمله ای دستورات فریضه مقد

«نماز» است کره سرتون

دی است و با پذیرفته شدن آن سایر اعمال نیز پذیرفتره مریشرود و اگرر مرورد پرذیرش قررار
نگیرد سایر اعمال نیز بینتیوه و مردود است .نماز در حقیقت به منزیه آرم اسالم اسرت و بره
سایر کارهای ما در زندگی ارزش و اعتبرار مریبخشرد .یقینراً یکری از دغدغرههرای اسرتادان
معارد اسالمى دعوت و جذب دانشوویانی است که احیاناً اهمیت کمتری به نماز میدهند.

آنچه در ای مقایه مورد بحرث قررار مریگیررد عبرارت اسرت از عرواملی کره در جرذب
دانشوویان و جوانان به ای فریضه ایهی مؤثرند.
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( )1ترسیم جذابیتهای نماز

هنگامی که انسان از زیبائیها و جذابیتهای عبادات به ویژه نماز که ستون دیر اسرت
آگاه شود پایبندی و توجه به آن فزونی مییابد و میکوشد به نحو احس آن را به جرا آورد.
برای روش تر شدن ای موضوع ذکر برخی از بیانات نورانی حضرات معصومی علیهمایسالم
ضرورت دارد .پیامبر اسالم (ص) در ای خصوص میفرماید« :نماز به نهرری تشربیه شرده کره
انسان روزی پنج بار در آن شستشو میکند و دیگر چرکی باقی نمیماند»[ ]1و یا فرمرود :نرور
و روشنی چشم م در نماز است ]2[.و نیز فرمود :نماز به منزیه پررچم و آرم و نشرانه مکترب
اسالم است ]7[.امام علی (ع) در ای باره فرمود« :مردم نماز را بر عهده گیریرد و آن را حفرظ
کنید زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید ...همانا نماز گناهان را چونران
برگهای پائیزی فرو میریزد و غل و زنویرگناهان را از گرردنهرا مریگشراید ]4[»...از امرام
حس موتبی(ع) سؤال شد :چرا بهتری یبا ها را به هنگام نمراز مریپوشرید؟ فرمرود :خردای
بزرگ زیباست و زیبایی را دوست دارد .پس م برای پروردگارم خود را آراسرته مریکرنم؛
زیرا خداوندمیفرماید :نزد هر مسودی خرود را آراسرته کنیرد .بره همری دییرل دوسرت دارم
بهتری یبا هایم را بپوشم ]2[.امام سواد(علیهایسالم) فرمود« :و به هنگام نماز مقام واصرالن
برره منررازل واالی آن و حافظرران ارکررانش را بررر مررا ارزانرریدار آنرران کرره نمرراز را در اوقررات
مخصوصش بنا بر سنّت بنده و پیامبرت که درود تو بر او و آیرش براد در رکروع و سروود و
همه فضیلتهایش با کاملتری و تمامتری طهرارت و روشر ترری و رسراتری خشروع بره
جای میآورند»[ ]7امام صادق(علیهایسالم) فرمود« :هر که ای نمازهای پنوگانه واجب را برر
پا دارد و بر وقتهایش مواظبت نماید خداوند را در روز رستاخیز در حایی دیردار کنرد کره
او را از جانب خداوند پیمانی باشد و خدا او را به سبب آن پیمان به بهشت در آورد و هر کره
در وقتهایش نماز را بر پا ندارد پس او را چنان باشد که اگر خردا خواهرد او را ببخشراید و
چون خواهد او را عذاب کند»[ ]3با توجه بره ایر بیانرات و سرایر احرادیتی کره در خصروص
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جاذبههای نماز از سوی حضرات معصرومی علریهم ایسرالم ایرراد شرد نسریم فررحبخشری در
وجود ما وزیدن گرفته و شروق و رغبتمران را نسربت بره اقامره نمراز کره فریضره ایهری اسرت
مضاعف مینماید.
( .)3پاداش رفت و آمد به مسجد و بیان فضیلت نماز جماعت

هنگامی که پیامبر عظیم ایشرأن اسرالم بره مدینره هوررت کردنرد نخسرتی اقردام ایشران
تأسیس مسود بود تا گذشته از اینکه در خدمت عبودیت و بندگی خردا قررار مریگیررد بره
عنوان یک محل تعلیم و تربیت از یک سو و همچنی کانون سیاسی و قضایی از سوی دیگرر
در آید .ساخت مسود باعث ایوراد وحردت و یکپرارچگی و انسروام بیشرتر در میران جامعره
اسالمی گردید به طوری که مسلمی برای اقامره نمازهرای پنوگانره در مسرود حضرور پیردا
می کردند و باعث اخوت و برادری و نزدیرک شردن قلروب آنهرا بره یکردیگر مریگردیرد و
می توانستند ضم بره جرا آوردن فریضره مقرد

نمراز معرارد و احکرام اسرالمی را از زبران

پیامبرگرامی اسالمی بشنوند و عمل نمایند[]8
مساجد به عنوان یک مکان مقد

از صدر اسالم تا کنون برای مسلمی نقش مهمّی چه

در حوزه عبودیت و چه در حوزههای مختلف دیگر ایفرا نمروده پیشروایان مرا اجرر و پراداش
زیادی برای کسانی که قردم بره آن مرینهادنرد بیران فرمودنرد کره بره پرارهای از آنهرا اشراره
مینماییم:
امام علی (ع) بارها میفرمود :هر که به مسود رفت و آمد کند یکی از ای هشرت چیرز
را به دست آورد :برادری کره در راه خردا از او بهررهمنرد گرردد دانشری برگزیرده نشرانهای
استوار رحمتی مورد انتظار سخنی که او را از تباهی باز دارد سخنی که بشنود و او را بر راه
هدایت رهنمون شود و یا گناهی را به سبب بیم یا آزرم ترک کند ]3[.امام صادق از پردرانش
علیهم ایسالم روایت نمروده کره پیرامبر خردا (ص) فرمرود :هرر کره قررآن گفترارش و مسرود
خانهاش باشد خداوند خانهای برای او در بهشت بنا نهد ]10[.و نیز فرمود :هر که پیاده سروی
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مسودها رود پای خویش را بر هیچ خشک و تری ننهد جز آنکه ای زمری ترا زمری هفرتم
برای او خدا را تسبیح گویند و به پاکی یاد کنند]11[.
به نظر می رسد یکی از اهداد نبی مکرم اسالم (ص) در توجه دادن به مساجد ایر برود
که به مردم تفهیم نمایند که علم و ایمان با یکدیگر توهم است یعنی هر کوا مسودی بنا شرد
آنوا کانون تعلیم و تربیت و علم و دانش نیز میباشد ]12[.در خصوص پاداش نماز جماعرت
امام صادق علیه ایسالم فرمود :به راستی نماز جماعرت بیسرت و سره درجره برر نمراز فررادی
برتری دارد و بیست و پنج نماز به شمار آید ]17[.از رسول خدا (ص) نقرل شرده کره فرمرود:
نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بریدییرل در نمراز جماعرت مسرلمانان شررکت نکنرد
ارزشی ندارد ]14[.اگر نفرات شرکت کننده در نماز جماعت از ده نفر گذشرت حسراب آن
را جز خدا کسی نمیداند]12[.
نخستی نماز جماعتی که در صدر اسالم برگزار شد به امامت پیامبر عظریم ایشرأن برود.
یعقوبی در ای خصوص مینویسد« :نخستی نمازی که بر او واجب گشرت نمراز ظهرر برود
جبرئیل آمد و وضو گرفت را به او نشان داد و چنانکه جبرئیل وضو گرفت رسرول خردا هرم
وضو گرفت سپس نماز خواند تا به او نشان دهد که چگونه نماز بخواند سرپس رسرول خردا
(ص) نماز خواند .بر روایت بعضی نخستی نمازی که رسولاهلل(ص) خوانرد «صلوة وسـطی»
یعنی نماز ظهر بود .سپس خدیوه دختر خویلد رسید و رسول خدا (ص) او را خبرر داد پرس
وضو گرفت و نماز خواند سپس علی ب ابیطایب رسول خدا (ص) را دید و هرر چره را دیرد
انوام میدهد انوام داد]17[».
اگر شریعت مبی اسالم امروز به دست ما رسیده مرهون زحمات پیرامبر اسرالم (ص) و
ائمه اطهار علیهم ایسالم و بسیاری از کسانی است که در ای راه شکنوه و یا حتی جران خرود
را در راه اعتالی آن دادند .چنانکه در تراریخ آمرده روزی پیرامبر (ص) بره همرراه مسرلمانان
مشغول نماز جماعت بودند که یکی از مشرکان غالم خود را امر کررد ترا شرکنبه و سررگی
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شتر را بردارد و بر میان دو شانه رسول خردا (ص) کره در سروده برود افکنرد ]13[.و بره ایر
صورت موجبات آزار رسول اهلل (ص) را فراهم نمودند .هرر چنرد ایر حادثره برا جروانمردی
عموی پیامبر (ص) ابوطایب پاسخ دندانشکنی به مشرکان داده شد امّرا دالیرت برر اسرتقامت
پیامبر (ص) از یک سو و ایستادگی و حمایت مسلمانان از ایشان از دومسو دارد .شرایان ذکرر
است هنگامی که دانشوویان و جوانران برومنرد مرا از ایر مصرادیق تراریخی مطلرع باشرند برا
عالقمندی بیشتر به سمت نماز جماعت سوق پیدا میکنند.
( .)2ارائه و ترسیم ارزش عبادت در جوانى از جمله عوامل سوق دهنده دانشجویان
و جوانان به نماز جماعت

بیان ارزش عبادات آنران در دوره جروانى کره در حقیقرت هماننرد یرک دُر گرانبهرا در
اختیار آنان نهاده شده میباشد .پر واضح است هنگامی که انسران از جایگراه و منزیرت خرود
در نزد حضرت حقّ مطلع باشد عمر گرانمایهاش را در همان راهی که محبوبش مریپسرندد
صرد می نماید و به هیچ وجه حاضر نیست ارزش وجود خود را با گناه تیره و ترار سرازد .در
اینوا بیان احادیتی از سوی نبی مکرم اسالم (ص) ضرورت مییابد .رسول خدا (ص) فرمرود:
«خداوند جوانی را که در اطاعت خدا جوانی خرود را سرپری کنرد دوسرت دارد»[ ]18و نیرز
فرمود« :خدای تعایی در برابر فرشتگان به جوانی کره عبرادت مریکنرد مباهرات مرینمایرد و
می فرماید :به بنده م بنگرید که به خاطر م تمایالت شهوانیاش را رها سراخته اسرت]13[».
و باز فرمود« :برتر ی جوان عابردی کره در کمری سرنش بنردگی ورزد برر پیرری کره پرس از
سایمندی رو به بندگی آرد همچون برتری پیامبران بر دیگر مردم است]20[».
( .)4ارائه الگوهای موفق نمازگزار به دانشجویان و جوانان

یکرری از ویژگرریهررای عمررده در انسرران برره ویررژه در دوران نوجرروانی و جرروانى حس ر
ایگوپذیری است .انسانها در صددند شخصیتهایی که از نظرر مرادی و بره ویرژه معنروی بره
کمال رسیدهاند را اسوه خود قررار دهنرد .ایگوهرا و نمونرههرای اخالقری و چهررههرای موفرق
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نمازگزار همیشه نیروی محرکه جامعه بودهاند و آنها را به سرمت اهرداد متعرایی کره همران
قرب به خداوند است سوق دادهاند.
در ای مورد ذکر برخی از نمونهها ضروری است .در جنگ صفی تیری به پای مبارک
امیرمؤمنان اصابت کرد و نوک تیر در پای حضرت باقی ماند .جرّاحان آن روز نتوانسرتند آن
را خارج سازند و وقتی حضرت به سوده رفتند آن را بیررون آوردنرد بعرد از نمراز حضررت
قسم یاد نمود که چیزی حس نکرد ]21[.حال ممک است که ای سؤال در ذه متبادر شرود
که چگونه ممک است کسی چنری دردی را حرس نکنرد؟ آرى! مراحرل کمرال انسران اوالً:
تسلط بر اعضا و جوارح است یعنی اینکه انسان بر چشم گوش زبان و ...مسرلّط باشرد .ثانیراً:
تسلط برخواستههای درون است از شهوت غضب حبّ مال ریاستطلبی و ...ثایتاً :تسلط برر
هوهام و خیاالت و افکار است که در نماز اسیر آنها نباشد .رابعاً :فرامروش کرردن خویشرت و
جذب جلوات حضرت حق شدن است]22[.
جهادهای پیامبر (ص) و نبردهای علی علیهایسرالم و نهضرت حسرینى همره بررای «اقامره
نماز» و ایواد و تقو یت رابطه بندگی میران خرایق و مخلروق اسرت .در نهضرت عاشرورا نمراز
جایگاه مهمی دارد .پیش از شب عاشورا که سپاه عمر سعد به طرد خیمهگاه امام مریتازنرد
حضرت برادرش عبا

را میفرستد تا با آنان گفتگو کند و شب را مهلت بخواهد تا بره نمراز

و عبادت بگذرانند .در همان وقت نیز حبیب ب مظاهر به سپاه دشم خطاب کرد که چررا برا
گروهی میجنگید که سحر خیزان و شب زنده داران و اهل عبادتند؟[]27
به گفته مورخان همه یاران امام شب را به نماز مشغول بودند .ظهر عاشورا نیرز ابوثمامره
صائدى وقت نماز را به یاد حضرت آورد .حضرت نیز او را دعا کررد کره :خداونرد ترو را از
نمازگزاران ذاکر قرار دهد آنگاه به اتفاق جماعتی به نماز ایستادند و نماز خود خواندند.
سعید ب عبداهلل نیز از یاران او بود که هنگام نماز جلوی امرام ایسرتاد و بردن خرویش را
سپر تیرهای بال ساخت و با پایان یافت نماز امام او بر زمری افتراد و شرهید نمراز گشرت]24[.
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امام زی ایعابدی را کره اهرل سروده برود و آثرار آن برر پیشرانیش ظراهر برود «ذی ایتفنرات»
میگفتند ]22[.افراد زیادی در طول تاریخ به پیشوایان معصوم علیهم ایسالم کره سیاسرتمدار و
رهبر بندگان و ارکان و استوانه های بالدند و اگرر نبودنرد زمری اهلرش را بره کرام خرود فررو
میبرد»[ ]27اقتدا کرده و سودههای طوالنی داشتند از جمله :فضل ب شراذان گویرد :داخرل
عراق شدم شخصی را دیدم که دوستش را مورد سررزنش قررار داده و بره او مریگویرد :ترو
مردی عائله مندی و ناچار می بایست برای آنها کسبی داشته باشى م مریترسرم کره سروده
طوالنی تو به چشمانت آسیب برساند .چون سخ بر ای منوال بسیار راند دوستش در پاسخ
گفت :سخ بسیار گفتى وای بر تو اگر چشم کسی به جهت سوده از دست میرفت بایرد
چشم اب ابی عمیر از دست برود چه میگویی درباره مردی که بعد از نماز صربح بره سروده
شکر رفت و تا هنگام ظهر سر برنداشت؟ ایبته هرگز نباید از آنچره در ایر براره ذکرر شرد یرا
میشود شگفت زده شد زیرا عاشق از مناجات با معشوق یذّت میبرد و نزدیرکترری حرال
وصل همان سوده است سوده ای که تولی گاه فروتنی و مستلزم ترقی و رسیدن به محبوب
واقعی است ]23[.نسل حاضر ما از امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایرران نیرز در
خصوص پایبندی به نماز تا پایان عمر شرریفش در

مریآمروزد و آن را ایگروی خرود قررار

می دهد .یکری از نزدیکران امرام گویرد :امرام خمینری در یکری از روزهرای آخرر عمرر خرود
می خواست بخوابد به م گفت :اگر خوابیدم اول وقت نماز بیدارم ک  .گفرتم :چشرم .اول
وقت نماز شد و امام خوابیده بود و حیفم آمد که او را صدا بزنم زیرا عمل جراحری کررده و
سرم به دست او بود گفتم ایشان را صدا نمریزنرم چنرد دقیقرهای از اذان گذشرت کره امرام
چشمهای خود را باز کرد و گفت :وقت نماز شده اسرت؟ گفرتم :بلره ...فرمرود :چررا صردایم
نزدى؟ گفتم :ده دقیقه بیشتر نگذشته است .فرمود :مگر به شما نگفتم (مرا صدا بزنید؟) سرپس
فرزندش را صدا زد که :احمد بیا! و فرمود :نراراحتم از اول عمررم ترا بره حرال نمرازم را اول
وقت خوانده ام چرا اآلن که پرایم یرب گرور اسرت ده دقیقره بره ترأخیر افتراد؟[ ]28جوانران و
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دانشوویان ما کره خراطره جانفشرانیهرا و عبرادات و نمازهرا و توسرالت رزمنردگان اسرالم و
شهیدان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را یا شنیده یا دیرده و یرا مطایعره نمروده و یرا مطایعره
خواهند نمود میتوانند آن نمونهها را به عنوان ایگوهای موفق نمازگزار برای خود قررار داده
و اسباب سعادتمندی خود را مهیا نمایند.
( .)5در قرآن و تبیین و تفهیم آن به دانشجویان [آثار نماز]

هنگامی که انسان از دستورات ایهی مطلع باشد و بداند که فرامی حضرت حرق چیسرت
و یا به عبارتی مالک های سعادتمندی و رستگاری و شایستگی یرافت در محضرر حرق تعرایی
کدام است و در صدد تفهیم دستورات خداوند باشرد مطمونراً پرایبنرد بره آن دسرتورات نیرز
میشود .یکی از فرامی مهمّ پروردگار متعال امر به نماز است .اگرر بتروانیم آیرات نروربخش
ایهی را برای جوانان و دانشوویان به زبان ساده و رسا تفسیر نمائیم قطعاً موجبات عالقمنردی
به آن دستورات و فرامی را در ضمیر وجودی آنها فراهم نمودهایم .زیرا دسرتورات حضررت
حق بر اسا

فطرت خداجویی در نهاد انسانها قرار داده شد و فقط باید آن را شکوفا نمراییم.

در ای صورت است که موفقیت ما نسبت به جذب دانشوویان به نماز بیشرتر مریشرود و ایر
یکی از راهکارهای اساسی است .در ای باب توجه به برخی از آیات قرآن ضروری است .از
جملره« :و ما خَلَقْتح الْجِنَّ و اإلِنس الَّا لِیعابحدحونِ؛[ ]23خداونرد مریفرمایرد :مر جر ّ و انرس را
نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند( ».و از ای راه تکامل یابند و به م نزدیک شوند).
هدد از آفرینش ج و انس آن است که آنان را در معر

پاداش نیرک قررار دهریم و

ای به دست نمیآید مگر به وسیله انوام عبادت ]70[.پاداش کمایی است برای فعل خردا نره
برای فاعل فعل که خود خداست .پس عبادت غر
نصیب انسان میشود .پس هم عبادت غر
غیره باشد]71[.

از خلقت انسان است و کمایی است که

است و هم توابع عبادت که رحمت و مغفررت و
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خداوند در خصوص نماز میفرماید« :و اساتَعِینوا بِالصَّبارِ و الصَّلوة[...]72؛ از صبر و نمراز
یاری جویید»
کلمه استعانت به معنای طلب کمک است و ای در وقتی صورت میگیررد کره نیرروی
انسان به تنهائی نتواند مسأیهای مهمّ و یا حادثهای را که پیش آمده بر وفق مصرلحت خرود برر
طرد سازد و اینکه فرموده :از صبر و نماز بررای مهمرات و حروادث خرود کمرک بگیریرد
برای ای است که در حقیقت یاوری بره جرز خردای سربحان نیسرت در مهمرات یراور انسران
مقاومت و خویشت داری آدمی است به اینکه استقامت به خرج داده ارتباط خود را با خردا
وصل نموده از صمیم دل متوجه او شود و به سوی او روی آورد و ایر همران صربر و نمراز
است و ای دو بهتری وسیله برای پیروزی اسرت .چرون صربر هرر برال و یرا حادثره عظیمری را
کوچک و ناچیز می کند و نماز که اقبرال بره خردا و ایتورا بره او اسرت روح ایمران را زنرده
میسازد .و به آدمی میفه ماند که به جرایی تکیره دارد کره انهردام پرذیر نیسرت و بره سرببی
دست زده که که پاره شدنی نیست]77[.
و باز حضرت حق فرمود « :ا اَ ُّها الَْـذ نَ ءامنُـوا اسـتعینُواْ بالصَّـبرِ و الصَّـلَوة اِنَّ اهللَ مـع
الصَّابِر نَ[]74؛ ای افرادی کره ایمران آوردهایرد! از صربر (اسرتقامت) و نمراز کمرک بگیریرد!
(زیرا) خداوند با صابران است».
ای آیه از یک سو ارجمندی و ارزش ایمان و مؤم را نرزد خداونرد بیران مریدارد و از
سوی دیگر بیانگر یزوم استعانت مؤمنان از صبر و نماز است و از سوی سوم میگویرد نمراز و
صبر یاور مومنان است و از سوی چهارم بیان میدارد که خداوند برا صبرپیشرگان اسرت و از
سوی دیگر ارزش و اهمیت صبر و نماز و جایگاه بلند صبرپیشگان را در بر دارد ]72[.ای آیه
دارای ای پیام و نکات است .1 :اگرچه خداوند با هر کس و در هرجرائی حضرور دارد یکر
همراهی خدا با صابران معنای خاصی دارد و آن یطف به محبرت و یراری رسرانی خداونرد بره
صابران است .2 .نماز اهرم است بار نیست]77[.
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و نیز فرمود ....« :فَاعبحداهح و اصطَبِرْ لِعِبادتِه[]73؛ خدا را بپرست و درباره عبادت او صربور
و شکیبا باش»
ایبته عبادت زحمت و مرارت دارد و بر خالد هوای نفس است باید انسان دشم هرای
خود که دنیا و هوای نفس و شیطان هستند را دور کند و کنار بگذارد و خود را برای بنردگی
و اطاعت و فرمانبرداری پروردگار خود مهیا نماید]78[.
سپس خداوند متعال به فلسفه برزرگ نمراز پرداختره مریگویرد( :ان الصـلوة تنهـی عـن
الفحشاء و المنکر)[ ]73نماز انسان را از زشتیها و منکرات باز میدارد» طبیعرت نمراز از آنورا
که انسان را به یاد نیرومندتری عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبده و معاد میاندازد.
دارای اثر بازدارندگی از فحشاا و منکر است .منتهرا هرر نمرازی بره همران انردازه کره از
شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است نهی از فحشا و منکر میکند گراه نهری کلّری و
جامع و گاه نهی جزئی و محدود .ممک نیست کسی نماز بخواند و هریچگونره اثرری نداشرته
باشد .هر چند نمازش صوری باشد و هر چند آیوده گناه باشد ایبته ایر گونره نمراز ترأثیرش
کم است ای گونه افراد! اگر همان نماز را نمیخواندند از ای هم آیودهتر بودند.
نهی از فحشا و منکر سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسربت رعایرت
شرایط دارای بعضی از ای درجات است]40[.
نماز مهمتری توصیه انبیای ایهی و بزرگان حکمت بوده به نحوی کره حضررت یقمران
به فرزندش فرمود :ا بحنَیَّ اَقِمِ الصَّلوة« ]41[.پسرم ! نماز را برر پرادار» در جرای دیگرر خداونرد
میفرماید ...« :فَاعابحدانی و أَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرى[]42؛ مرا بپرست و نماز را برای یاد م بپادار»
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( .)3ارائه و ترسیم آثار شگفت نماز در پیشگیری و درمان بیماریها

نماز و نیایش از عواملی هستند کره روح بیمرار را قروت مریبخشرند و او را در مقابلره برا
بیماری نیرومند ساخته و به سالمتی و بهبودی امیردوار مری سرازند .برگرزاری مراسرم مرذهبی
مانند نماز و دعا به همان اندازه که دارو برای بهبود وضع جسمانی تأثیر میگرذارد در بهبرود
روانی بیمار مؤثر است .از ای رو کمک به بیمار در انوام فرایض دینی و امور معنوی موجب
آسایش خاطر و آرامش روحی و روانی او میباشد]47[.
به عنوان نمونه یکی از شایعتری بیماریهای طب داخلی «آسم» میباشد .ای بیماری برا
حمالت تنگی نفس سرفه و خِس خِس سینه خود را نشان میدهد .عواملی که در بروز ایر
بیماری نقش دارند عبارتند از:
.1آیرررژنهررا  .2محرررک دارویرری (فارماکویوژیررک)  .7عوامررل محیطرری و آیررودگی هرروا
 .4فاکتورهای شغلی  .2عفونت  .7ورزش  .3استر هرای عصربى .حرال ببینریم از نظرر علمری
نمرراز چرره نقشرری در تسررکی شرردت حمررالت ای ر بیمرراری مرریتوانررد داشررته باشررد؟ از نظررر
روانپزشکان خس خس بیمار آسمی در واقع شرکل سررکوب شردهای از فریراد اسرت بررای
تمنّای محبت و حمایت و وابستگی شدید و اضطراب نقرش مهمّری در ایر میران دارنرد و بره
همان دییل روان درمانی حمایتی در ای بیماران بسیار ارزشمند است و بایرد بررای بیمرار ایر
امکان فراهم گردد که بیشتری تر هایی را که از بیماری دارد و به خصوص تخیالتی را کره
درباره مرگ دارد بیرون بریزد و اضطراب مربوط بره فشرارهای زنردگی شناسرایی شرده و بره
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تأمی دفاع هایی پرداخته شود .شایان ذکر است برا توجره بره نقرش بسریار مرؤثری کره نمراز و
اعتقادات مذهبی میتواند در رفع اضطراب و احسا

امنیرت روانری ایفرا کنرد ایر مهرم بره

اثبات میرسد .امروزه بر استفاده از روشهای آرامسازی برای کاهش تنش تأکیرد و حتری از
آن برای درمان امرا

جسمی مانند فشار خون آسم و ...استفاده میشود و توصیه شرده ایر

تمرینات حداقل  2بار در روز و در محیطی آرام و راحت صورت گیرد و اقامره نمراز آن هرم
پنج بار در روز خود بهتری تمری آرامسازی است]44[.
مطلب فوق تنها یک نمونه از آثار شگفت نماز در پیشگیری و درمان بیماری آسم برود.
امّا با توجه به تحقیقات پزشکان و روانشناسان تأثیرات نماز در آرامش روانی (روانی درمانی)
و همچنی در ایواد بهداشت روانی و پیشگیری از انحراد جنسی و جلوگیری از بیماریهای
آمیزشی و پیشگیری از خودکشی و سکتههای قلبی و مغزی و ...قابل توجه و به اثبات رسریده
است]42[.
ایکسیس کارل (پزشک معرود فرانسوی) مینویسرد« :دعرا و نمراز قرویترری نیرویری
است که همچون قوّه جاذبه وجود حقیقری دارد .مر در حرفره پزشرکی خرود انسرانهرایی را
دیدهام که پس از آن که تمام معایوات دیگر برای آنها مؤثر نبروده اسرت برا نیرروی دعرا و
نماز و نیایش از بیماری جسمی یا روحی رهایی یافتهاند»[]47
( .)7جلب توجه دانشجویان و جوانان به آثار فردی و اجتماعی نماز

ترسیم آثار فردی و اجتماعی نماز کشش و جذابیت انسان را نسبت به ای فریضه ایهری
و مقد

بیشتر نموده و تالش مینماید با حضور قلب و روحانیت بیشتری و به نحرو مطلروب

آن را به جا آورد که در ذیل به برخی از آن آثار اشاره مینمائیم.
 .1روح و اسا

و هدد و پایه و مقدمه و نتیوه و فلسفه نماز همان یاد خداست (ذکر اهلل)

 .2نماز وسیله شستشوی گناهان و مغفرت و آمرزش ایهی است؛ زیرا خواه ناخواه نمراز انسران
را دعوت به توبه و اصالح گذشته میکند.
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 .7نماز سدّی در برابر گناهان آینده است زیررا روح ایمران را در انسران تقویرت مریکنرد و
نهال تقوا را در دل پرورش میدهد[ ]43[.ایمان و تقوا نیرومندتری سدّ در برابر گناه است].
 .4نماز غفلتزدا است و ای نعمت بزرگی است که انسان وسیلهای در اختیرار داشرته باشرد
که در هر شبانهروز چند مرتبه قویّاً به او بیدار باش گوید.
 .2نماز خودبینی و کبر را در هم میشکند زیرا انسان در هر شبانهروز هفده رکعرت و در هرر
رکعت دو بار در برابر خردا پیشرانی برر خراک مریگرذارد و خرود را ذره کروچکی در برابرر
عظمت او میبیند بلکه صفری در برابر بینهایت.
 .7نماز وسیله پرورش فضائل اخالق و تکامل معنروی انسران اسرت؛ چرون انسران را از جهران
محدود ماده و چهار دیوار عایم طبیعت بیرون میبرد به ملکوت آسمانها دعوت میکند و برا
فرشتگان همصدا و همراز می سازد خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا مریبینرد و
با او به گفتگو بر میخیزد]48[.
علی (ع) فرمود« :اگر نمازگزار از رحمتی که سراپای او را فراگرفتره خبرر داشرته باشرد دل از
نماز نکند و دوست ندارد که سر از سوده بردارد]43[.
 .3نماز به سایر اعمال انسان ارزش و روح میدهرد .بررای اینکره نمراز روح اخرالص را زنرده
میکند و موموعه ای اسرت از نیرت خرایص و گفترار پراک و اعمرال خایصرانه و تکررار ایر
موموع در شبانه روز بذر سرایر اعمرال نیرک را در جران انسران مریپاشرد و روح اخرالص را
تقویت میکند .چنان که امام علی (ع) در آستانه شهادت در وصیتنامه بسیار زیبای خرود بره
اهمیت نماز پرداخته و فرمود« :خدا را خدا را ! درباره نماز زیرا ستون دی شماسرت]20[»...
پیامبر اکرم (ص) فرمود :نخستی چیزی که (در قیامت)به حسابش میرسند نماز است]21[.
در حدیتی از امرام صرادق (ع) مریخروانیم« :نخسرتی چیرزی کره در قیامرت از بنردگان
حساب میشود نماز است اگر مقبول افتاد سایر اعمایشان قبول میشود و اگر مردود شد سایر
اعمال نیز مردود میشود»
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 .8نماز قطع نظر از محتوای بلندش با توجه به شرائط صرحت دعروت بره پاکسرازی زنردگی
میکند زیرا می دانیم مکان نمازگزار یبا

نمازگزار فرشی که بر آن نماز میخوانرد آبری

که با آن وضو میگیرد و غسل میکند محلی که در آن غسل و وضو انوام میشرود بایرد از
هرگونه غصب و تواوز به حقروق دیگرران پراک باشرد .بنرابرای تکررار نمراز در پرنج نوبرت
شبانهروز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران]22[.
 .3نماز عالوه بر شرائط صحت شرائط قبول یا به تعبیر دیگر شرایط کمال دارد کره رعایرت
آنها نیز عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان است .در کتب فقهی و منرابع حردیث
امور زیادی به عنوان موانع قبول نماز ذکر شده است .امام علری (ع) فرمرود« :هرر کره نوشرابه
مست کننده (شراب) نوشد نمازش تا چهل شب به درگاه خردا قبرول نمریشرود»[ ]27رسرول
اکرم (ص) فرمود« :نماز سه کس از گوشهایشان باالتر نمیرود :غالم فرراری ترا زمرانی کره
بازگردد زنی که شب را بخوابد در حایی که شوهرش از او ناراضی باشرد و پیشروای قرومی
که آنان از او متنفر باشند»[]24
 .10نماز روح انضباط را در انسان تقویت میکند زیرا دقیقاً باید در اوقات معینی انوام گیرد
که تأخیر و تقدیم آن هر دو موجرب بطرالن نمراز اسرت همچنری آداب و احکرام دیگرر در
مورد نیت و قیام و قعود و رکوع و سوود و مانند آن که رعایت آنها پرذیرش انضرباط را در
برنامههای زندگی کامالً آسان میسازد ]22[.اگر به فوائد ذکر شده ویژگیها و اهمیت نمراز
جماعت را نیز اضافه نماییم برکات آن مضاعف خواهد شد.
( .)1مهیا ساختن دانشجویان در خصوص اعتالی شناخت و معرفت نسبت بطه دیطن و
دستورات الهى

برای رسیدن به تکامل نخستی گام کسب «معرفت و بصیرت» یعنی نورانیت دل و دیده
است .شناخت و معرفتی که از یک سو به فهم و مقام واالی پروردگار و از دوم سرو شرناخت
دی برگزیده آن یعنی اسالم و از سوم سو شناخت نسبت به دستورات ارزنده آن بینوامد .سر
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منشاا ای معرفت رسیدن به کمال یعنی قرب ایی اهلل اسرت .در ارتبراط برا اهمیرت بصریرت و
معرفت در قرآن آمده است« :آیات ایهی و کتاب آسمانی که سبب بصیرت شماست ایبتره از
طرد خدا آمد پس هر که بصیرت یافت خود به سعادت رسید و هر کرس کرور بمانرد خرود
در زیان افتاد و م نگهبان شما از عذاب نیستم ]27[.از جمله ابعاد مهرمّ معرفرت دینری کره در
قرآن به آن توجه شده «عقل» است.
در ارتباط با اهمیت عقل و ضررورت اسرتفاده و بره کرارگیری آن در امرورات مختلرف
زندگی در قرآن چنی آمرده اسرت « :آنچره نرزد خداسرت بهترر و براقی ترر اسرت اگرر تعقرل
کنید ]23[».رسول خدا (ص) در خصوص اهمیت عقل فرمود« :خداوند عقل را آفرید و بره او
گفت :عقب برو عقب رفت .سپس فرمود :پیش بیرا پریش آمرد آن گراه فرمرود :مخلروقی را
نیافریدم که نزد م محبوبتر از تو باشد ]28[»....و نیز فرمود« :کرور آن نیسرت کره چشرمش
نابینا باشد بلکه کور (واقعی) آن کسی است که دیده بصیرتش کور باشد]23[».
امام صادق علیهایسالم فرمود« :پیغمبر حوت خدا است بر بندگان و حوت میان بنردگان
و خدا عقل است»[ ]70و باز فرمود« :عقل راهنمای مؤم است»[ ]71با توجه به مطایب باال بره
ضرورت شناخت و معرفت کره مقدمره رسریدن بره قررب ایهری اسرت پری برردیم .شرناخت و
بصیرت بیشتر به نماز که فریضه واجب ایهی است موجبات حضور قلب بیشتر را از یکسرو و
اخالص در عبادت را از دومسو و با نشاط انوام دادن نماز از سومسو را مهیا میکند.
عارد بزرگ میرزا جواد آقاملکی تبریزی مینویسد« :امّا عمده خیر نماز و فایدهاش در
فهم نماز است چون فهم نزدیکتری سبب به معرفت اسرت و معرفرت تمرامش خیرر اسرت
بلکه همه خیر در معرفت است]72[»....
( .)9فضای فیزیکی مناسب جهت اقامه نماز

در شرع مقد

اسالم بسیار سفارش شده که نماز را در مسرود بخواننرد و بهترر از همره

مسودها مسودایحرام است و بعد از آن مسود پیغمبر (ص) و بعد مسود کوفره و بعرد از آن
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و بعد از آن مسود جامع شهر و بعد از آن مسود محله و بعرد از مسرود

محله مسود بازار است]77[.
نماز در حرم امامان علیهایسالم مستحب بلکه بهتر از مسود است و نمراز در حررم مطهرر
حضرت امیرایمؤمنی علیه ایسالم برابر دویست هزار نماز اسرت ]74[.زیراد رفرت بره مسرود و
رفت در مسود که نمازگزار ندارد مستحب است و همسایه مسود اگر عذری نداشرته باشرد
مکروه است در غیر مسود نماز بخواند]72[.
نظافت و تمیزی که از نشانه های ایمان است در فضای فیزیکی جهت اقامه نمراز همرراه
با یبا

مناسب توصیه شده است.
امام کاظم (ع) روایت نمود که رسول خدا (ص) فرمود« :هر که در روز پنجشنبه یا شب

جمعه مسود را جارو کند و از آن مسرود بره انردازه سررمهای کره در چشرم نشرانند خراک
بیرون برد خداوند او را میآمرزد»[]77
چند چیز در یبا

نمازگزار مستحب است متل پوشیدن عبا و یبا

سفید و پراکیزهترری

یبا ها و استعمال بوی خوش و دست کردن چند انگشتری عقیق[]73
امام صادق علیهایسالم فرمود« :دو رکعت نمازی را کره شرخص عِطرر زده بره جرا آورد
برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص عِطر نزده به جا میآورد]78[».
( .)13اصالح و بهینه سازی عملکرد صدا و سیما و رسطانههطا در جطذب دانشطجویان و
جوانان به نماز

رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سایر رسانههای مختلف نقرش مهمّری در پیرامرسرانی و
انتقال دادههای معنوی و جذب گروههای مختلف به سرمت نمراز مریتواننرد داشرته باشرند و
فرهنگ نماز و فلسفه آن و آثار و روح نماز را در ضمیر وجودی مرردم بره نحرو زیبرا ترسریم
نموده و عالقمندی به آن را مضاعف نمایند .در یک نظرسنوی از مردم تهرران دربراره نحروه
تبلیغ نماز در صدا و سیما نتایج ذیل به دست آمرد :از پاسرخگویان پرسریده شرد :شرما بیران
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تررأثیرات نمرراز در زنرردگی فررردی و اجتمرراعی در تبلیررغ نمرراز و فرهنررگ نمررازخوانی را در
برنامههای صدا و سیما تا چه حد مؤثر میدانید؟ نتایج نشان میدهرد کره  33%از پاسرخگویان
در حد «خیلی زیاد و زیاد» و  18%در حد «کم و خیلری کرم» بیران ترأثیرات نمراز در زنردگی
فردی و اجتماعی را در تبلیغ نمراز و فرهنرگ نمرازخوانی در برنامرههرای صردا و سریما مرؤثر
میدانند« 4% .اصالً» بیان ای موضوع را مؤثر نمیدانند .ضم آنکه  1%نیز درا ی براره اظهرار
نظری نکردهاند.
ای آمار نشان دهنده آن است که بی متغیرهای تحصیالت و فعاییت با نظر پاسرخگویان
در خصوص بیان نماز در زندگی فردی و اجتمراعی در تبلیرغ نمراز و فرهنرگ نمرازخوانی در
برنامههای صدا و سیما رابطه معناداری مشاهده میشود .بر اسا

تحصیالت با افزایش سطح

تحصیالت پاسخگویان بیشتری بیان تأثیرات نماز را در حد «خیلی زیاد و زیاد» مؤثر میدانند.
از پاسخگویان پرسیده شد :به نظر شما پخش نماز علما و بزرگان دینری در تبلیرغ نمراز و
فرهنگ نمازخوانی در برنامههای صدا و سیما تا چه حد مؤثر است؟
پاسخها نشان میدهد که  77%پاسخگویان در حد «خیلی زیاد و زیراد» و  27در صرد در
حد «کم و خیلی کم» پخش نماز علما و بزرگران دینری را در تبلیرغ نمراز و فرهنرگ نمراز در
برنامههای صدا و سیما متبت ارزیابی میکنند« % 10 .اصالً» ای شیوه را مؤثر نمیدانند ضرم
آنکه  1%در ای باره اظهار نظری نکردهاند.
از پاسخگویان پرسیده شد :به نظر شما بیان توصیهها و تأکیدات چهارده معصروم (ع) در
خصوص نماز در تبلیغ نماز و فرهنگ نمازخوانی در برنامههای صدا و سیما تا چره حرد مرؤثر
است؟
نتایج نشان میدهد که  87%از پاسخگویان در حرد «خیلری زیراد و زیراد» و  11%در حرد
«کم و خیلی کم» بیان توصیهها و تأکیدات چهارده معصوم علیهمایسالم در خصوص نمراز را
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در تبلیغ نماز و فرهنگ نمازخوانی در برنامههای صدا و سیما مؤثر مریداننرد 7% .نیرز «اصرالً»
ای عامل را مؤثر ارزیابی نمیکنند]73[.
اینها نشان میدهد اگر مسؤوالن فرهنگی جامعه و صدا و سیما سرمشقهرایی توحیردی
و معنوی را به جوانان معرفی نکنند جوامع غربی ای کار را به عهده خواهند گرفرت .رسرانه
باید توجه داشته باشد که در فیلمها و دیگرر برنامرههرا افرراد هواپرسرت حسرود متکبرر و...
همواره نقش های منفی و شکست خورده داشته باشرند .بره عکرس افرراد برا ایمران مخلرص
نمررازگزار ایتررارگر مقترردر و ...دارای نقررشهررای متبررت و پیررروز باشررند .از سرراخت و تهیرره
فیلمهایی که زندگی نامه انسانهای موحد و مؤم است نباید غفلت کرد.
باید اعتقادات تقویت شود و جوانان راه ایمان را پیدا کنند .ای توطوه غرب اسرت کره
گمان میکنیم برخی انسانها دی دارند و برخی دیگر اخالق و در برخری جاهرا هرم نره بره
دی باید اعتماد کرد و نه به اخالق بلکه باید به فکر نوآوری و سنتشکنی بود .ایر توطوره
نخست در دانشگاه مطررح شرد و سرپس مروج آن اقشرار دیگرر را نیرز فررا گرفرت .بنرابرای
مسوووالن فرهنگى خصوصاً صدا و سیما باید تالش کنند که باورهای دینی جوانان تقویرت
شود و تردید به دلهای آنان راه پیدا نکند .باید به هشدارهای مدام مؤکد مقام معظرم رهبرری
حضرت آیتاهلل خامنهای درباره خطر تهاجم فرهنگی بیش از پریش توجره کررده و از تقلیرد
کورکورانه جوانان از افکار غیردینی که ارمغان تهاجم فرهنگی است جلروگیری نمرود]30[.
مسوووالن رسانه های ما به ویژه صدا و سیما همواره بایرد ایر سرخ امرام علری (ع) را آویرزه
گوش خود کرده و در عمل به آن پایبند باشند و آن را در خصوص توییدات رسانهای به کار
گیرند و آن سخ حکیمانه و ارزشمند چنی است.
« پسرم! هنگامی که دیدم سراییانی از مر گذشرت و توانرایى رو بره کاسرتی رفرت بره
نوشت وصیّت برای تو شتاب کردم و ارزشهای اخالقی را بررای ترو برشرمردم .پریش از آن
که هجل فرا رسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم و در نظرم کاهشی پدید آیرد
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چنان که در جسمم پدید آمد و پیش از آن که خواهشها و دگرگونیهای دنیا به تو هوروم
آورند و پذیرش و اطاعت مشکل گردد زیرا قلب نوجوان چونان زمی کاشته نشرده آمراده
پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود .پس در تربیت تو شتاب کردم پیش از آن که
دل تو سخت شود و عقل تو به چیز دیگری مشغول گردد تا به استقبال کارهایی برروی کره
صاحبان توربه به زحمت آزمون آن را کشیدهاند ]31[»...
( .)11توجه دادن به نورانیت ناشی از وضو

حضرت عبدایعظیم حسنی از امام حس عسگری علیهایسالم نقل مریکنرد کره حضررت
فرمود :روزی هنگام سخ گفت کلیم خداوند با پروردگار موسی علیهایسرالم عرر

کررد:

« خدایا پاداش کسری کره وضرویی تمرام و کامرل از خرود و خشریت ترو بگیررد چیسرت؟»
پروردگار فرمود« :روز قیامت او را مبعوث میکنم در حایی که نور بی دو چشمان او ت یو و
نورافشانی میکند ».در حدیتی دیگر خبر بسیار خوبی بره آنران کره «وضرو» را همیشره همرراه
خود میکنند که:
« وضو نور است و وضوی بر وضو نور بر نور کسی کره تودیرد وضرو کنرد بری آنکره
وضوی او باطل شده باشد خداوند نیز توبه او را تودید میکند بردون آنکره اسرتغفار کررده
باشد».
ارزش و اهمیت وضو به گونهای واال و باالست که پیامبر اکررم (ص) فرمرود« :نمراز برر
چهارم سهم قرار دارد سهمی از آن «وضوی کامل و شراداب» اسرت سرهمی دیگرر رکروع
سهم سوم سوود و چهارمی سهم خشوع ]32[».و نیز فرمود« :دعا کلید رحمت وضرو کلیرد
نماز و نماز کلید بهشت است]37[».
( .)13امام جماعت عامل و شایسته

وجود ایگوهای شایسته در زندگى وسیله بسیار مفیدى بررای هردایت و ارشراد بروده و
هست و خواهد بود .به همی دییل پیامبر (ص) و پیشوایان معصوم مهمتری شراخه هردایت را
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با عمل خود نشان میدادند و یذا هنگامی که سخ از سنت به میران مریآیرد گفتره مریشرود
سنت عبارت است از «قول» و «فعل» و «تقریر» معصوم یعنی پیشوایان معصوم سخ و عمل و
سکوتشان همه حوت و راهنماست و نیز به همی دییل است که عصرمت در تمرام پیرامبران و
امامان شرط است تا ایگوهایی در همه زمینهها باشند]34[.
شایان ذکر است که وجود امام جماعت شاداب و عایم و پرهیزکار و خروش برخرورد و
مأنو

با دانشوویان و جوانان و آشنا به مسائل آنان عامل بسیار مؤثری برای جذب آنهرا بره

سمت نماز و فرهنگ نمرازخوانی و جماعرت مریباشرد .همچنری حضرور افرراد اثرگرذار برر
دانشوویان و جوانان متل اساتید معلمی

مسؤوالن دوستان خوب و الیق و شرکت آنران در

نماز جماعت میتواند عاملی برای جذب دانشوویان به سمت نماز و جماعت باشد.
نتیجه گیری

آنچه در ای مقایه مورد بحث قررار گرفرت عبرارت اسرت از اینکره چگونره در زمران و
زمینی که نسل جوان از فرهنگ اصیل معنوی دور نگه داشته مریشرود و جریرانهرای کراذب
معنوی به مدد زر و تزویر تبلیغ میشروند چگونره مریتروان جروان را برا نمراز مرأنو

و ایر

عبادت شیری را محبوب او ساخت و چگونه ای مهم را بگزاریم و نیز عواملی که در جرذب
دانشوویان و جوانان به ای فریضه ایهی مؤثرند بیان گردید.
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چکیده
گفتگو و راز و نیاز با خایق و آفریننده ی جهان از زمان های دور همراه و همدم انسان ها بروده
است .در همی راستا انبیا عظام ایهی در تعلیم و تربیت نسل انسانی به سوی معنویرت و تعرایی از ایر
مهم به عنوان اویی قدم بهره گرفته اند و دقیقا به همی خاطر است که درتمامی ادیان ایهی فریضه ی
نماز وجود داشته و حتی مورد تأکید قررار گرفتره اسرت .در ایر مقایره کره در راسرتای رسرایت مرا
دانشگاهیان را برای انوام وظیفه مقد

ترویج و توسرعه ی نمراز تنظریم شرده اسرت ترالش شرده برا

استفاده از آیات روشنگر کالم اهلل موید و تفاسیر علمای بزرگ نمراز را در نرزد انبیرا و ادیران ایهری
بررسی کنیم و با اثبات آن به اهمیت و منزیت نماز نزد نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی(ص)
که در قرآن کریم به عنوان ایگوی نیک و حسنه انسان ها معرفی شرده انرد بپرردازیم و اشراره ای بره
احادیث آن حضرت و برخی ائمه ی بزرگوار – علیهم ایسالم – بکنیم  .سپس آثار و پیامدهای نمراز
در آیات قرآن با استفاده احایث امامان بزرگوار و کتب تفسیری و کالم بزرگان مرورد بررسری قررار
گرفته است .پس از آن به آثار فردی و اجتماعی نماز از جمله شستشوی گناهان و شکسرت غررور و
خودپسندی پرورش فضائل اخالقی و  ...پرداخته ایم و در پایان راهکارهایی را برای جذب جوانران
که در ای مقایه بیشتر بحث بر روی قشر دانشوویی کشور به عنوان آینده سازان و امید های آینده ی
کشور بوده است ارائه شده است که می توان به مواردی چون درک جوان و همدیی برا او انعطراد
پذیر بودن در مقابل او و همچنی تغییر در نگرش به مسراجد و وظرایف ایر مکران هرای مقرد

در

جهت جذب جوانان اشاره کررد .قابرل ذکرر اسرت ایر تحقیقری کتابخانره ای اسرت و نگارنرده کره
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سال های متمادی در آموزش و پرورش و سپس دانشگاه از نزدیرک برا خواسرته هرا و نیازهرای نسرل
جوان درگیر بوده و مدتی نیز روش تدریس تعلیمات دینی(هدیه های آسمان) در دوره ی ابتدایی را
برای معلمان در حال تحصیل آن مقطع بر عهده داشته و از نزدیک سخنان آنان را شنیده اسرت ایر
مقایه را تدوی و تنظیم نموده است .هرر چنرد قردمی کوچرک اسرت امرا انشرا ااهلل تالشری باشرد در
راستای رسیدن به اهداد عاییه و مقد

جمهری اسالمی ایران در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز و

نماز خوانی.
واژگان کلیدی :نماز نماز خوانی فرهنگ توسعه رسایت دانشگاه جوان دانشوو
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 ) 1مقدمه

بی شک نماز پایه و اسا

تمتمی ادیان ایهی بوده و هست .نماز در اصرل گفتگرویی رو

در رو و بی واسطه بی مخلوق و خایق متعال است که به تنهایی موجب قبرویی و یرا رد شردن
دیگر عبادات می شرود .واضرح و مبرره اسرت کره چنری جایگراهی بایسرته و شایسرته نمراز
میباشد چرا که در روایات هست و در رسایه ی عملی فقهای عاییقدر مری بینریم کره اگرر در
تار و پودی از یبا

نمازگزار شک و شبهه ای باشد نمراز گرزاردن اشرکال دارد پرس وقتری

انسان باید در نماز آنچنان مواظرب و مراقرب باشرد کره حتری وجرود یرک نرخ مشرکوک در
یباسش در انوام عبادت خلل ایواد می کند پس مشروط شدن قبویی دیگر عبادات بره قبرویی
نماز زیاد موجب تعوب نخواهد بود.حال وظیفه چیست ؟ مسرووییت مرا کره در مرکرز اشراعه
دی مبی اسالم هستیم که پیامبر اعظم (ص) و آورنده ی ای دی برپایی و اشراعه ی نمراز را
در اویویت کارهای خود قرار می داد چگونه اسرت؟ مرا اگرر بتروانیم فرهنرگ نمراز و نمراز
خوانی را به نسل جوان و بخصوص قشر دانشوو به صورتی صحیح آموزش و انتقال دهریم ترا
آن ها نسبت به ای فریضه ی مهم باور قلبی پیدا کنند آن وقت توانسته ایم خدمت بزرگی به
نسل آینده بکنیم .هرچند در ای راستا در نظام مقد

اسرالمی کشرورمان تالشرهای وسریع و

درخور توجهی انوام گرفته است ما نیز برآن شردیم برر حسرب وظیفره و چرون قطرره ای در
دریای مواج آموزش های معارد اصیل اسالمی سهمی داشته باشیم شاید مقبول درگاه حرق
قرار گیرد .فرضیه اصلی مقایه ای است کره :تبیری اهمیرت نمراز در آیرات کرالم اهلل مویرد و
احادیث و ارائه ی ایگوهای دینری و نقرش آن در جرذب جوانران بره نمراز چگونره اسرت؟ و
سؤاالت فرعی عبارتند از -1 :آیا نماز برای تمام انبیای ایهی (حداق انبیای اویوایعزم)سرفارش
شده است؟  -2آثار و پیامدهای نماز در آیات ایی قررآن کرریم چگونره تبیری شرده اسرت؟
 -7اهمیررت و منزیررت نمرراز در احرردیث نبرری مکرررم اسررالم(ص) چگونرره بیرران شررده اسررت؟
 -4راهکارهای جذب دانشوویان به نمراز را چگونره تبیری کنریم؟ ایر مقایره کره برر اسرا
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توربیات نگارنده در اثر سال ها رویاروی با نسرل نوجروان و جروان در آمروزش و پررورش و
سپس دانشگاه تهیه شده بر اسا

روش کتابخانه ای انورام گرفتره و در پرنج مبحرث و یرک

مقدمه و یک نتیوه گیری تنظیم شده است کره هرر مبحتری بره یکری از فرضریه هرای تحقیرق
اختصاص یافته است .با امید به اینکه در جذب قشر جوان و به خصوص قشر فهیم دانشروویی
به نماز مؤثر و مفید واقع شود.
 ) 3فضیلت نماز نزد انبیا و ادیان الهی

رسول مکرم اسالم (ص ) می فرمایند :موضرع ایصرلوۀ فری ایردی کموضرع ایرره
ایوسد /.جایگاه نماز در دی

فری

مانند جایگاه سرر در بردن اسرت(.متقی هنردی  1424حردیث

 .)18332با ژرد اندیشی در ای حدیث کامال مشهود ایت که نماز مهمترری قسرمت دیر و
بهتری سلوک روحانی انسان و و مؤثری آرامبخش جان و جهان از تالطمرات اسرت .انسران
موجودی است مرکب از دو بعد جسم و روح یذا نیازهای او نیز قطعاً نیازهایی از احتیاجرات
مرکب و جسمانی و روحانیاست و نماز یکی از ای نیازها اسرت و دارو و درمرانی روحری و
معنوی است که اگر به درستی اقامه گردد جان آدمیان را راحتی و سرالمتی خواهرد بخشرید.
اما پرسش اصلی آن است که چگونه ای مهم را انوام دهیم و مهرم ترر ایر کره جگونره ایر
مهم را آموزش دهیم و در جهانی که به هر نحو و وسیله ای تالش می شود نسل جوان از ایر
فرهنگ اصیل معنوی دور نگه داشته شود و در دنیایی که جریانهای کاذب معنروی بره مردد
زر و تزویر تبلیغ میشوند و زراندوزان و زورمداران با کمرک گررفت از هرر گزینرهای حتری
اختراعات و ابداعا ت جدید ایکترونیکری و  ...بری دینری و الابرایی گرری را تبلیرغ مری کننرد
چگونه میتوان جوان را با نماز مأنو

کرد و ای عبادت شیری را برای اومحبروب سراخت؟

آیا اثبات اینکه نماز در دوران تمامی انبیا ایهی وجود داشته و از دستورات عملی تمامی ادیان
آسمانی است جوان را به اهمیت ای عبادت پروردگار بری همترا نزدیکترر مری کنرد؟ نظرری
کوتاه ویی ژرد به آیات ایهی (که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد) نشان از ایر
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دارد که تمامی انبیاا اایهی حتی قبل از ابراهیم خلیل (ع) هرم برا نمراز محشرور بودنرد چنانکره
ذات اقد

اهلل دربارهی خلیل خود ابراهیم میفرماید :مهمتری خواسته خلیل از حق ای برود

که «ربِّ اجاعلْنی محقیم الصَّلوةِ و مِنْ ذُرِّ َّتی ربنا و تقبل الصلوة (ابراهیم)40/
خدایا مرا اقامه کننده نماز قرار بده و همچنی ذریه مرا برپا دارنده نماز بساز
و یذا مشخص می شود که قبل از آن حضرت نمراز وجرود داشرته اسرت کره ایشران نیرز
تقاضای اقامهی نماز را داشته اند  .حتی وقتی که فرزند خود را وقتی در کنار کعبه به ودیعرت
ایهی سپرد عر

کرد :پروردگارا م اینها را در ای وادی غیر ذیزرع نهادم تا نمراز بره پرای

دارند:
«ربَّنا لِیحقیمحوا الصَّلوةَ فَاجاعلْ اَفئدةً مِنَ النَّاسِ تَهاوی اِلَیاهِم(ابراهیم )73 /
برای اینکه نماز به پای دارند پس دل های مردم را به سوی آنان متمایل گردان».
پس برای اینکه از کنار خانه وحی اقامه نماز آغاز بشود و ایر اقامره نمراز برا ذریره آن
حضرت انوام بگیرد اینها را به ودیعت در کنار خانه خداوند به صاحبخانره سرپرده اسرت ترا
هدد اینها که اقامه نماز است محقق بشود .وقتی هرم خردا بره موسرای کلریم ر علیره ایسّرالم ر
وحی فرستاد و فرمود آنچه را که بر تو تالوت میشود استماع ک و بدان:
«اِنَّی اَنَا اهلل ال اِله اِالَّ اَنَا اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكری (طه )14 /
همانا م خدایی هستم که جز م معبودی نیست نماز را برای احیای یاد م اقامه ک ».
و وقتی نوبت به عیسای مسیح ر علیه ایسّالم ر میرسد ایشان در همان گهواره چنی آغاز
به سخ می کنند:
«و اَواصانِی بِالصَّلوةِ و الزَّكوةِ مادحماتح حیّاً(مریم )71 /
یعنی م تا زندهام به نماز و زکات سفارش شده ام».
یعنی م همیشه با نماز هستم و تا هر زمانی که زند باشم نمراز از مر جردا نمری شرود .قررآن
کریم در تبیی سیره حضرت اسماعیل ر علیه ایسّالم ر میفرماید:
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«و كانَ أمحرُ اَهالَهح بِالصَّلوةِ (مریم )22 /
یعنی نه تنها خود نماز را اقامه میکرد بلکه اهلش را به اقامه نماز امر میکرد .نوبت بره وجرود
مبارک پیامبرگرامی اسالم ر صلی اهلل علیه و آیه ر که رسید خداوند به ایشان فرمود:
«و أمحرْ اَهلَک بِالصَّلوةِ و اصاطَبِر علَیاها (طه )172 /
تو اهل بیت خود را به نماز و طاعت خدا امر ک و خود نیز بر آن (نماز) صبور باش»
و «اَقِمِ الصَّلوة لِدلُو ِ الشَّمس اِلی یَسقِ اللیال اِنَّ قُرآنَ الْفَجر كانَ مشْهوداً» (اسرا )38 /
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دار نماز صبح را نیز به جای آر کره آن بره
حقیقت مشهود است.
که خطاب مستقیم به پیامبر ر صلی اهلل علیه و آیه ر است و شامل امت اسرالمی مریشرود
برای اقامه ی نمازهای پنوگانهی یومیه از دیوک شمس ایی غسق ایلیل که چهار نماز اسرت و
پنومی نماز که نماز صبح است .دستورات ایهی برای به سعادت و کمال رسانیدن انسانها و
در نهایت رسیدن به قرب خداست .برای نیل به ای مقصود خداوند متعال پیامبرانی و به ویرژه
آخری سفیرش پیامبر اعظم حضرت محمّد مصطفی (ص) را فرستاد تا انسرانهرا را در یرک
برنامه تدریوی از انواع آیودگیها خرافات کورویها و زنگارهای شرک که همچون غل
و زنویر بر پیکرشان سنگینی میکرد رهایی بخشند .از جمله ایر دسرتورات فریضره مقرد
«نماز» است که ستون دی است و با پذیرفته شدن آن سایر اعمال نیز پذیرفته میشرود .و اگرر
مورد پذیرش قرار نگیرد سایر اعمال نیز بینتیوه و مردود اسرت .نمراز در حقیقرت بره منزیره
آرم اسالم است و به سایر کارهای ما در زندگی ارزش و اعتبار میبخشد.
 ) 2ارائه الگوهای موفق نمازگزار به دانشجویان و جوانان

یکی از ویژگیهای عمده دوران نوجروانی و جروانى انسران حسر ایگوپرذیری اسرت.
انسانها در صددند شخصیتهایی که از نظر مادی و به ویرژه معنروی بره کمرال رسریدهانرد را

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

271

اسوه خود قرار دهند همانگونه که می دانیم طبق نص صریح قرآن کرریم پیرامیر اکررم (ص)
به عنوان ایگوی کامل و نیکو برای انسان ها معرفی شده اند.
«و لقد فی رسول اهلل لکم اسوة حسنه (احزاب .»)21 /
وقتی آورندهی پیام ایهری و اسروه ی نیکروی انسران هرا نمراز را موجرب روشرنی چشرم خرود
میداند:
« قرة عینی فی الصالة  /روشنی چشم م در نماز اسرت(.پاینده 287 :1773 :ح »)1747
یعنی نماز را پایه و نگه دارنرده ی اجرزای دیگرر دیر معرفری مری کننرد .ایگوهرا و نمونره ی
اخالقی دیگر ما برای معرفی که تا امروز هم برای ما مسلمانان و هم ادیان اندیشرمندان ادیران
دیگر که در مورد ایشان دست به قلم شده اند ایگوی کامی انسان موفق مانده اند امرام علری
(ع) است که تالششان ای بوده ما را به سمت اهداد متعایی که همان قرب به خداونرد اسرت
سوق دهند .در مورد ای امام بزرگروار ذکرر شرده :در جنرگ صرفی تیرری بره پرای مبرارک
امیرمؤمنان اصابت کرد و نوک تیر در پای حضرت باقی ماند .جرّاحان آن روز نتوانسرتند آن
را خارج سازند و وقتی حضرت به نمراز ایسرتادند (بره قرویی بره سروده رفتنرد) آن را بیررون
آوردند بعد از نماز حضرت قسم یاد نمود دردم سبک شده است  .یعنی متوجه خارج کردن
پیکان نشده اند(.وحیدى  .)187 : 1783 :حال ممک است که ای سؤال در ذه متبادر شرود
که چگونه ممک است کسی چنی دردی را حس نکند؟ آرى! ای ها از مراحل کمال انسران
است :اوالً تسلط بر اعضا و جوارح است یعنی اینکه انسران برر بردن خرود مسرلّط باشرد .ثانیراً:
تسلط برخواستههای درون است از شهوت غضب حبّ مال ریاستطلبی و ...ثایتاً :تسلط برر
هوهام و خیاالت و افکار است که در نماز اسیر آنها نباشد .رابعاً :فرامروش کرردن خویشرت و
جذب جلوه های حضرت حق شدن است (.همان  .)187 :و نیز از امام علی (ع ) روایت شده
است که« :فیما اوصی به امیرالمؤمنین  -علیه السالم  -عند وفاته :الصلوة ،الصلوة ،الصـلوة/ .
آن چیزی که امیرایمومنی (ع) هنگام وفات وصیت کرد ای بود :نماز نمراز نمراز( .نروری:
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 .)137/1 : 1738همچنی از حضرت امام جعفر صادق -علیه ایسالم -بنیان گرذار فقره متعرایی
شیعه روایاتی در دست است که نشان از ارج و اهمیت نماز نز خداوند متعال دارد .از جمله از
آن حضرت روایت شرده« :اذا قام المصلی الی الصالة ،نزلت علیه الرحمة من اعنان السماء الی
اعنان االرض و حفت به المالئکة و ناداه ملک لو علم هذاالمصلی مـا فـی الصـالة ماانفتـل /
هنگامی که انسان به نماز ایستاد رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می شود و مالئکه اطررافش
را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید :اگرای نمازگزار ارزش نماز را می دانست هیچ گاه
از نماز منصرد نمی شد»( .کلینی) 272/7 :1732 :
 ) 4آثار نماز در قرآن و تبیین و تفهیم آن به دانشجویان

هنگامی که انسان از دستورات ایهی مطلع باشد و بداند که فرامی حضرت حرق چیسرت
و یا به عبارتی مالکهای سعادتمندی و رستگاری و شایستگی یرافت در محضرر حرق تعرایی
کدام است و در صدد تفهیم دستورات خداوند باشرد مطمونراً پرایبنرد بره آن دسرتورات نیرز
میشود .یکی از فرامی مهمّ پروردگار متعال امر به نماز است .اگرر بتروانیم آیرات نروربخش
ایهی را برای جوانان و دانشوویان به زبان ساده و رسا تفسیر نمائیم قطعاً موجبات عالقمنردی
به آن دستورات را در ضمیر وجودی آنها فراهم نمودهایم .زیررا دسرتورات حضررت حرق برر
اسا

فطرت خداجویی در نهاد انسانها قرار داده شد و فقط باید آن را شکوفا نماییم .در ایر

صورت است که موفقیت ما نسبت به جذب دانشوویان به نماز بیشتر میشرود و ایر یکری از
راهکارهای اساسی است .در ای باب توجه به برخی از آیات قرآن ضروری است:
«و ما خَلَقْتح الْجِنَّ و اإلِنس الَّا لِیعابحدحونِ؛( ذاریات )27 /م ج ّ و انس را نیافریردم جرز بررای
اینکه عبادتم کنند».
یعنی از ای راه تکامل یابند و به م نزدیک شوند .هردد از آفررینش جر و انرس آن
است که آنان را در معر

پاداش نیک قرار دهیم و ای بره دسرت نمریآیرد مگرر بره وسریله

انوام عبادت (طبرسى :بری ترا .)771/ 27 :پرس غرر

از خلقرت انسران عبرادت خداسرت و
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اسرت و هرم توابرع عبرادت کره

رحمررت و مغفرررت و غیررره باشررد (.طباطبررایى :برری تررا )233 / 8 :خداونررد در خصرروص نمرراز
میفرماید:
«و اساتَعِینوا بِالصَّبارِ و الصَّلوة(بقره  )42 /از صبر و نماز یاری جویید»
کلمه استعانت به معنای طلب کمک است و ای مهم وقتی صورت میگیرد که نیرروی
انسان به تنهائی نتواند مسأیهای و حادثهای را که پیش آمده بر وفق مصرلحت خرود برر طررد
سازد و اینکه فرموده :از صبر و نماز برای مهمات و حروادث خرود کمرک بگیریرد بره ایر
معنی است که در حقیقت یاوری به جرز خردای سربحان نیسرت و مقاومرت و خویشرت داری
انسان با مدد اوست پس استقامت بره خررج داده ارتبراط خرود را برا خردا برقررار نمروده از
صمیم دل متوجه او شود و به سوی او روی آورد و ایر دو همران صربر و نمازنرد و بهترری
وسیله برای پیروزی می باشند  .چون صبر هر بال و حادثه عظیمی را کوچک و ناچیز میکند
و نماز که اقبال به خدا و ایتوا به او است روح ایمان را زنده میسازد و به آدمری مریفهمانرد
که به جایی تکیه دارد کره انهردام پرذیر نیسرت و بره سرببی دسرت زده کره کره پراره شردنی
نیست(طباطبایی :بی تا . )228 /1 :ای آیه در جای دیگری نیز آمده است:
« ا اَ ُّها الَْذ نَ ءامنُوا استعینُواْ بالصَّبرِ و الصَّلَوةِ اِنَّ اهللَ مع الصَّابِر نَ(بقره  )127 /ای افرادی کره
ایمان آوردهاید! از صبر (استقامت) و نماز کمک بگیرید! (زیرا) خداوند با صابران است».
ای آیه پنج پیام مهم دارد :اول ارجمندی و ارزش ایمان و مرؤم را نرزد خداونرد بیران
میدارد .دوم بیانگر یزوم استعانت مؤمنان از صبر و نماز است .سروم مریگویرد نمراز و صربر
یاور مومنان است .چهارم بیران مریدارد کره خداونرد برا صبرپیشرگان اسرت و پرنوم ارزش و
اهمیت صبر و نماز و جایگاه بلند صبرپیشگان را در بر دارد( .هاشمی رفسرنوانى بری ترا /1 :
 . )732ای آیه دارای نکات دیگری نیز هست .1 :اگرچه خداوند با همه کرس و در همره جرا
حضور دارد یک همراهی خدا با صابران معنای خاصری دارد و آن یطرف بره محبرت و یراری
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رسانی خداوند به صابران است .2 .نماز اهرم است بار نیست (.قرائتى )707 / 1 : 1732 :و باز
خداوند در قرآن فرموده :
« ....فَاعبحداهح و اصطَبِرْ لِعِبادتِه ( ...مرریم  )72 /خردا را بپرسرت و دربراره عبرادت او صربور و
شکیبا باش»
ایبته عبادت زحمت و مرارت دارد و بر خالد هوای نفس است باید انسان دشم های
خود که دنیا و هوای نفس و شیطان هستند را دور کند و کنار بگذارد و خود را برای بنردگی
و اطاعت و فرمانبرداری پروردگار خود مهیا نماید.
( آیررتا ...طیررب .)472 / 8 : 1723 :سررپس خداونررد متعررال برره فلسررفه بررزرگ نمرراز پرداخترره
میگوید:
«ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر» «نماز انسان را از زشرتیهرا و منکررات براز مریدارد»
(عنکبوت )42/
طبیعت نماز از آنوا که انسان را به یاد نیرومندتری عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبده و
معاد میاندازد .دارای اثر بازدارندگی از فحشاا و منکر است .منتها هر نمازی به همران انردازه
که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است نهی از فحشا و منکر مریکنرد گراه نهری
کلّی و جامع و گاه نهی جزئی و محدود .ممک نیست کسی نماز بخوانرد و هریچگونره اثرری
نداشته باشد .حتی گفته شده اگر فردی آیوده گناه باشد و نماز بخواند بری اثرر نخواهرد برود
هرچند ای گونه نماز تأثیرش کم است ویی ای گونه افراد! اگر همان نماز را نمیخواندند از
ای هم آیودهتر می شدند .نهی از فحشا و منکر سلسرله مراترب و درجرات زیرادی دارد و هرر
نمازی به نسبت رعایت شرایط دارای بعضی از ای درجات است (مکارم شیرازی :بی ترا17 :
 ).282 284 /نماز مهمترری توصریه انبیرای ایهری و بزرگران حکمرت بروده بره نحروی کره
حضرت یقمان به فرزندش فرمود:
ا بحنَیَّ اَقِمِ الصَّلوة (یقمان « )13 /پسرم ! نماز را بر پادار»
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در جای دیگر خداوند میفرماید:
« ...فَاعابحدانی و أَقِمِ الصَّلوة لِذِكْرى(طه  )14 /مرا بپرست و نماز را برای یاد م بپادار» .
نماز به انسان میگوید حقوق دیگران را تضییع نک

بلکره برا خردا رابطره پیردا کر

و

وقتی با خدا رابطه پیدا کردی رزق هم بررای خرود و هرم بررای دیگرران از او بطلرب .معنرای
«نعبد» گفت و متکلم مع ایغیر آوردن و دعاها را به صورت متکلم مع ایغیر ذکر کردن و خیرر
دیگران را خواست و دیگران را در خیر خرود سرهیم دانسرت ایوراب مریکنرد کره انسران در
مسائل اقتصادی هم دیگران را فراموش نکند  .ای دینی که دستور میدهد در سرحرها برخیرز
و چهل مؤم را الاقل دعا ک
بک

دستور روز هم ای است که حداقل چهل مؤم را دسرتگیری

مشکالت چهل مؤم را هم برطرد بک

برای تهذیب روزانه است .خداوند در سوره

معارج بسیاری از فضایل اخالقی را به برکت نماز تبیی میکند و بسیاری از رذایل اخالقری را
به برکت نماز میزداید فرمود اینها کسانی هستندکه ت به تباهی نمیدهند و از زهرد معنروی
برخوردارند .فایده دیگری که ذات اقد

اهلل برای نماز ذکر میکند در سروره مبارکره حمرد

بیان شده است :ای که بگویید:
«ا ّا نَعابحدح و اِ ّا نَساتَعین» (حمد )2
اما راه استعانت را همانگونه که قبال نیز ذکر شد مشخص کرده است .فرمود:
«و اساتَعینُوا بِالصَّبارِ و الصَّالة  ( »...بقره )127
شما اگر بخواهید از مدد غیبی برخوردار باشید به وسیله نماز از خدا اسرتعانت کنیرد .خردایی
که خیر معی است و خیر معاون به اعانت شما توجه میکند پرس نمراز بهترری رابرط اسرت
بی خلق و خایق و عبد و مویی که از ای راه فیض مویی به خلرق و عبرد برسرد از ایر جهرت
فرمود:
«و اساتَعینُوا بِالصَّبارِ و الصَّالةِ و اِنَّها لَکَبیرَةٌ اِالَّ علَی الخاشِعینَ»(بقره ) 42
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 ) 5جلب توجه دانشجویان و جوانان به آثار فردی و اجتماعی نماز

ترسیم آثار فردی و اجتماعی نماز کشش و جذابیت انسان را نسربت بره ایر فریضره ایهری و
مقد

بیشتر نموده و تالش مینماید با حضور قلب و روحانیت بیشرتری و بره نحرو مطلروب

آن را به جا آورد که در ذیل به برخی از آن آثار اشاره مینمائیم.
 : 5 - 1هدد اصلی و اساسی روح و نتیوه و فلسفه نماز همان یاد خداست (ذکر اهلل)
 : 5 - 3نماز وسیله شستشوی گناهان و مغفرت و آمرزش ایهی است؛ زیرا خواه نراخواه نمراز
انسان را دعوت به توبه و اصالح گذشته میکند.
 : 5 – 2نماز سدّی در برابر گناهان آینده است زیرا روح ایمان را در انسان تقویت میکنرد
و نهررال تقرروا را در دل پرررورش مرریدهررد  .ایمرران و تقرروا نیرومنرردتری س ردّ در برابررر گنرراه
است(.مکارم :بی تا )230 / 17
 : 5 - 4نماز غفلتزدا است و ای نعمت بزرگی است که انسان وسیلهای در اختیرار داشرته
باشد که در هر شبانهروز چند مرتبه قویّاً به او بیدار باش گوید.
 : 5 – 5نماز خودبینی و کبر را در هم میشکند زیرا انسان در هر شبانهروز هفرده رکعرت و
در هر رکعت دو بار در برابر خدا پیشرانی برر خراک مریگرذارد و خرود را ذره کروچکی در
برابر عظمت او میبیند بلکه صفری در برابر بینهایت.
 : 5 - 3نماز وسیله پرورش فضائل اخالق و تکامرل معنروی انسران اسرت؛ چرون انسران را از
جهان محدود ماده و چهار دیوار عایم طبیعت بیررون مریبررد بره ملکروت آسرمانهرا دعروت
میکند و با فرشتگان همصدا و همراز میسازد خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا
می بیند و با او به گفتگرو برر مریخیرزد( .مکرارم :بری ترا  )231 / 17علری (ع) فرمرود« :اگرر
نمازگزار از رحمتی که سراپای او را فراگرفته خبر داشته باشرد دل از نمراز نکنرد و دوسرت
ندارد که سر از سوده بردارد(.اب شعبه ایحرّانى )123 : 1707 :
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 : 5 - 7نماز به سایر اعمال انسران ارزش و روح مریدهرد .زیررا نمراز روح اخرالص را زنرده
میکند و موموعه ای اسرت از نیرت خرایص و گفترار پراک و اعمرال خایصرانه و تکررار ایر
موموع در شبانه روز بذر سرایر اعمرال نیرک را در جران انسران مریپاشرد و روح اخرالص را
تقویت میکند .چنان که امام علی (ع) در آستانه شهادت در وصیتنامه بسیار زیبای خرود بره
اهمیت نماز پرداخته و فرمود« :خدا را خدا را ! درباره نماز زیرا ستون دی شماست (...نهرج
ایبالغرره نامرره  . )43پیررامبر اکرررم (ص) فرمررود :نخسررتی چیررزی کرره (در قیامت)برره حسررابش
می رسند نماز اسرت(.نهرج ایفصراحه حردیث شرماره  )2137در حردیتی از امرام صرادق (ع)
میخوانیم« :نخستی چیزی که در قیامت از بندگان حساب مریشرود نمراز اسرت اگرر مقبرول
افتاد سایر اعمایشان قبول میشود و اگر مردود شد سایر اعمال نیز مردود میشود»  (.اب شعبه
ایحرّانى)728 : 1707 :
 : 5 - 1نماز قطع نظر از محتوای بلندش برا توجره بره شررائط صرحت دعروت بره پاکسرازی
زندگی میکند زیررا مریدانریم مکران نمرازگزار یبرا

نمرازگزار فرشری کره برر آن نمراز

میخواند آبی که با آن وضو میگیرد و غسل میکند محلی که در آن غسل و وضرو انورام
میشود باید از هرگونه غصب و تواوز به حقوق دیگران پاک باشد .بنرابرای تکررار نمراز در
پنج نوبت شبانهروز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران( .مکارم :بی تا )237 / 17
 : 5 - 9نماز عالوه بر شرائط صحت شرائط قبول یا به تعبیر دیگرر شررایط کمرال دارد کره
رعایت آنها نیز عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان است .در کترب فقهری و منرابع
حدیث امور زیادی به عنوان موانع قبول نماز ذکر شده است .امام علی (ع) فرمرود« :هرر کره
نوشابه مست کننده (شراب) نوشد نمازش تا چهل شب به درگاه خدا قبول نمیشود(اب شعبه
ایحرّانى )127 : 1707 :رسرول اکررم (ص) فرمرود« :نمراز سره کرس از گروشهایشران براالتر
نمی رود :غالم فراری تا زمانی که بازگردد زنی که شب را بخوابد در حایی کره شروهرش از
او ناراضی باشد و پیشوای قومی که آنان از او متنفر باشند( .نهج ایفصاحه حدیث )2210
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 : 5 - 13نماز روح انضباط را در انسان تقویت مریکنرد زیررا دقیقراً بایرد در اوقرات معینری
انوام گیرد که تأخیر و تقدیم آن هر دو موجب بطالن نمراز اسرت همچنری آداب و احکرام
دیگر در مورد نیت و ق یام و قعرود و رکروع و سروود و ماننرد آن کره رعایرت آنهرا پرذیرش
انضباط را در برنامههای زندگی کامالً آسان میسازد( .مکارم :بی تا  )234 / 17اگر به فوائرد
ذکر شده ویژگیها و اهمیت نماز جماعت را نیز اضافه نماییم برکات آن مضراعف خواهرد
شد.
 ) 3ارائهی چند راهکار و پیشنهاد

یکی از مهم تری و نخستی گام هرا کسرب «معرفرت و بصریرت» یعنری نورانیرت دل و
دیده است .شناخت و معرفتی که از یک سو به فهم و مقرام واالی پروردگرار و از دیگرر سرو
شناخت دی برگزیده آن یعنی اسالم و از سوی سوم شناخت نسبت به دسرتورات ارزنرده آن
بینوامد .سر منشاا ای معرفت رسیدن به کمال یعنی قرب ایی اهلل است .در ارتبراط برا اهمیرت
بصیرت و معرفت در قرآن آمده است:
قد جاء كم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ
« بی تردید آیات ایهی از طرد خدا آمد پس هر که بصیرت یافت خود بره سرعادت رسرید و
هر کس کور بماند خود در زیان افتاد و م نگهبان شما از عذاب نیستم(انعام)104 /
از جمله ابعاد مهمّ معرفت دینی که در قرآن به آن توجه شده «عقل» است .در ارتباط برا
اهمیت عقل و ضرورت اسرتفاده و بره کرارگیری آن در امرورات مختلرف زنردگی در قررآن
چنی آمده است:
 ...وما عنداهلل خیر و ابقی افال تعقلون « آنچه نزد خداسرت بهترر و براقی ترر اسرت اگرر تعقرل
کنید(.قصص )70 /
رسول خدا (ص) در خصروص اهمیرت عقرل فرمرود« :خداونرد عقرل را آفریرد و بره او
گفت :عقب برو عقب رفت .سپس فرمود :پیش بیرا پریش آمرد آن گراه فرمرود :مخلروقی را
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نیافریدم که نزد م محبوبتر از تو باشد( ....طباطبرایی )27 : 1724 :و نیرز فرمرود« :کرور آن
نیست که چشمش نابینا باشد بلکه کور (واقعری) آن کسری اسرت کره دیرده بصریرتش کرور
باشد(».ری شهرى :بی تا )207 / 2 :امام صادق علیهایسالم فرمود« :پیغمبر حوت خدا است بر
بندگان و حوت میان بندگان و خدا عقل است(کلینرى )23 / 1 : 1732 :و براز فرمرود« :عقرل
راهنمای مؤم است»(همان )23 / 1 :ویذا شناخت عقلی و بصیرت بیشتر بره نمراز کره فریضره
واجب ایهی است موجبات حضور قلب بیشتر و اخرالص در عبرادت و برا نشراط انورام دادن
نماز را مهیا میکند .عارد بزرگ میرزا جواد آقاملکی تبریزی مینویسد« :امّا عمده خیر نماز
و فایده اش در فهم نماز است چرون فهرم نزدیرکترری سربب بره معرفرت اسرت و معرفرت
تمامش خیر است بلکه همه خیر در معرفت است(»....ملکی تبریزى .)278 : 1788 :در ای راه
(همدیى) نیازمند چند مسأیه است:
 - 7 – 1درک جروان :واقعیررت آن اسرت کرره دوره جروانى اقتضررائات خراص خررود را دارد.
جوانان به دییل ناپختگى کم توربگى احساسات شردید و مشرکالت بلروغ بره طرور طبیعرى
خطاپذیرند و از طرفى روحیه استقاللطلبى و ستیزه جرویى زمینره چرایشهرا و تضرادها را در
میان ای قشر و بزرگترها به وجود مىآورد  .نحوه برخود با مسائل جوانران بسریار ظریرف و
حسا

مىباشد بسیارى از دست اندرکاران کانونهاى دینى و مسراجد بردون توجره کرافى

به واقعیات دوران نوجوانى و جروانى و مشرکالت ویرژه آنران اقردام بره واکرنشهراى تنرد و
افراطى مىکنند و چه بسا یک یا دو برخورد ناسنویده و ناصواب برراى همیشره جوانران را از
مساجد و عرصه تربیت دینى دورگرداند .استاد مطهرى داستانى را نقل مىکند کره گویرا ایر
حقیقت است و مىگوید :شخصى که به مسرود مرىآمرد و نمراز جمراعتش تررک نمرىشرد
توسط یکى از مقدسی مورد عتاب قرار مىگیرد که اگرر مسرمانى چررا ریشرت را ایر طرور
کردهاى؟ او از همان جا سواده را بر مىدارد و مىگوید ایر مسرود و ایر نمراز جماعرت و
ای دی و مذهب مال خودتان رفت که رفت( .مطهرى ).101 / 2 :1773 :پس ما که منادیران
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و ناشران فرهنگ نمرازیم بایرد راههراى ارتبراط برا جوانران را شناسرایى کنریم و از روشهراى
کارآمد استفاده نماییم و خودرا جاى جوان بگذاریم وتوقع بیش از حرد از او نداشرته باشریم .
خوشبختانه دی م بی اسالم به نکرات دقیقرى پرداختره کره بسریار کارگشرا اسرت .وقترى امرام
على(ع) با خدمت کارش قنبر براى خرید یبا

به بازار رفتند و دو پیرراه دو درهمرى و سره

درهمى خریدارى نمودند امام(ع) پیراه سه درهمى را به قنبر دادند .قنبر گفرت :شرما بره آن
سزاوارترى چون شما باالى منبر مىروى و خطبه مىخوانى امام(ع) در پاسرخ فرمرود« :انـت
شاب و لک شره الشباب؛ تو جوان هستى و میل جروانى دارى»(.مولسری) 37 / 100 : 1772 :
در حدیث فوق امام(ع) ای در

را به همگان داده است که جروان را درک کننرد و روحیره

او را در نظر گیرند.
 - 7 - 2انعطادپذیرى :همدیى بدون انعطادپذیرى ممکر نیسرت .جروان بره حکرم جروان
بودن در معر

خطا و یغزش است .از ای رو امام على(ع) مىفرماید :جهل ایشباب معذور و

علمه محقور؛ نادانى جوان غیر قابل مالمت و علم او محدود وانردک اسرت(آمدی7 : 1783 :
 .)773 /خداوند به پیامبر رحمتش مىفرماید:
«و لو كنت فظاً یلیظ القلب النفضوا من حولک؛ اگر سخت دل و ترش روى بودى همه از ترو
دور تو پراکنده مىشوند( ».آل عمران آیه .)123
مسؤالن مساجد باید با تحمل و بردبارى و انعطادپذیرى با جوانان بزرگوارانه برخرورد
کنند و چون پدرى دیسوز دست نوازش بر سر فرزندان خود بکشند و «ارتباط عراطفى» را برر
ارتباط دسرتورى و خشرک مقردم دارنرد .روان شناسران معتقدنرد نخسرتی امررى کره برر اثرر
پیوندهاى معنوى یا معنایى و دوستى مىشکفد محبت است و محبت در ابتداى امرر مسرتقل و
فراگیراست( .دکتر محسنى و همکاران)127 :1734 :
 -7 - 7جوان گرایى :معموالً جوان از جوان بهتر و زودتر مرىپرذیرد .در دو جروان بره دییرل
نزدیک بودن جهان احساسى وعاطفى و روحى تفهیم و تفراهم سرریعترر اتفراق مرىافترد .در
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حال حاظر ائمه جماعت بسیارى از مساجد کهنسالاند و با دنیاى جوان بیگانهاند هرر چنرد در
ای میان پیران خوش اندیش و جوان دل وجود دارند کره توانرایى فروق ایعرادهاى در جرذب
جوانان دارنداما باید به یک جوان گرایى در مساجد برسریم .بعضرى از جوانران عردم امکران
ارتباط با امام جماعت سایمند را دییرل اجتنراب از نمراز جماعرت و عردم حضرور در مسراجد
مىدانند و به توربه دیده شده مساجدى که امرام جماعرت جروان و پرشرورى دارد در جرذب
جوانان موفقتر بودهاند .در ای رابطه الزم است تحویى در سیستم مدیریتى مسراجد بره وقروع
پیوندد و فرهنگ جوان گرایى در اداره مساجد نهادینه گردد و جوانان در کنرار سرایمندان در
هیوت امناى مساجد راه یابند.
 - 7 – 4زیبا سازى و فعال کردن مساجد دانشگاه :یکى از راههاى استحکام پیوند جوانران برا
مساجد زیبا ساخت مساجد و کانونهاى دینى است .مساجد از همان سرردر ترا درون مسرود
(صررح

محررراب فضررا دیوارهررا و غیررره) بایررد آراسررته و پیراسررته و جرروان پسررند باشررد واز

جاذبههاى هنرى و علمى در پیشانى مسود استفاده شود .پاکیزگى طراوت و زیبایى مسرود
در جذب جوانان بسیار مؤثر است .بعضى از دانشوویان مواردی چون بوى برد فضراى تنرگ
نمازخانه فرشها و موکتهاى آیوده را باعث برى رغبترى بره نمراز مرىداننرد .برراى حضرور
جوانان در مساجد الزم است مساجد را از انحصار به نماز خارج کرد .جوان عنصررى فعرال
و پرشور است و به دنبال کرانونى فراگیرر و خودجروش مرىباشرد .مطایعره عصرر نبروى نشران
مىدهد که مسود پایگاه تصمیمگیرى اجتماعى نظرامى سیاسرى عبرادى و فرهنگرى بروده
است .در ای صورت مسود یک موتمع مىباشد که جوانران را برا سرالیق مختلرف در خرود
جمع کرده است .اگر در دوران دفاع مقد

ما شراهد حضرور چشرمگیر جوانران در مسراجد

بودیم یکى از دالئلش فعال بودن در زمینههراى عبرادى نظرامى و فرهنگرى بروده اسرت .اگرر
امکانات هنرى ورزشى نمایشى کتابخانه رایانه و اینترر نرت و ...در کنرار مسرود بره عنروان
جزئى از پیکره مسود محسوب شود مساجد در تمام اوقات شبانه روز باز بوده و فعال باشرند
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جوانان به مسود راغبتر خواهند شد .با کمال تأسف دنیاى ایحاد در مسیر خود برا ظرواهرى
زیبا از روشهاى نو و از تمامى امکانات استفاده مىکنند ویى ما تنها به روشهاى سنتى اکتفرا
کردهایم و از همه ظرفیتها استفاده نمىکنیم .قرآن کریم به کاربرد هنر در ایقا و تغییر افکرار
اشاره کرده و مىفرماید:
فأخرم لهم عجال جسد اله خوار فقالوا هذا الهکم و اله موسی فنسی
{سامرى دشم موسى(ع)} گوسایهاى ساخت که صردایى شرگفت داشرت و آن را خرداى
موسى معرفى کرد(طه آیه )88
و به ای صورت پیروان موسى(ع) را به انحراد کشاند وقتی دشرم خداونرد بررای انحرراد
مردم از شگردهای به اصطالح هنری استفاده می کنرد و موفرق هرم مری شرود چررا مرا برراى
جذب جوانان از شیوههاى هنرى سایم متل فیلم نقاشى مسابقه و غیره استفاده نکنیم؟
 - 7 - 2بهبود شیوههاى پیام رسانى دینرى :متأسرفانه در روشهراى تبلیغرى و جرذب جوانران
بیشتر از روشهاى کلیشه اى و تکرارى و به صورت مستقیم استفاده مرىکنریم و همری امرر
در بى عالقگى و گریز جوانان از نماز جواعت مؤثر بوده است .در برخى تحقیقرات بره ویرژه
تحقیقاتى که در آموزش و پرورش انوام پذیرفته است یکى از دالیل گریز دانرشآمروزان از
نماز جماعت سخنرانىهاى طوالنى و تکرارى مطرح شرده اسرت(موله پیونرد ش  247ص
 .)72ما هندسه گفت با جوانان را به خوبى نمىدانیم و یا رعایت نمىکنیم .پرر گرویى مکررر
گویى و ارتباط مستقیم آمرانه و دسرتورى باعرث دیزدگرى و نفررت و دیر گریرزى جوانران
مىشود و ای موضوع نگرش منفى جوانان نسبت به روش متعارد تبلیغ دینى را مىرسراند و
ثابت مىکند که نوجوانان و جوانان به طرور کلرى حوصرله و عالقره کرمتررى برراى شرنیدن
سخنان یا خواندن مطایب دارند .ما در عصر ابتکارات و خالقیتهرا بره سرر مرىبرریم هرر روز
شیوههاى جدید اطالع رسانى و تبلیغاتى ابداع مرىشرود ویرى آیرا شریوههراى پیرام رسرانى در
عرصه دی و معارد دینى شیوههاى کارآمد و به روز است؟ بى شک منبر و وعرظ و خطابره
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یکى از شیوههاى اصیل و مؤثر تبلیغ دینى است ویى آیا فقط صرد اسرتفاده از ایر روش در
همه جا و براى همه اقشار جامعه مفید است؟ آیا ائمه جماعات مسراجد بره غیرر از سرخنرانى
روش دیگرى را آزموده انرد؟ باتوجره بره تورارب سرودمند مبلغران در سرالهراى اخیرر در بره
کارگیرى از گفتگوى مستقیم دو نفرى و به اصطالح تبلیرغ چهرره بره چهرره و رفیرق شردن و
اظهار همدردى کردن بانسل جوان وقت آن رسیده که در سطح وسیع از ای توربه ارزشرمند
استفاده گردد و ائمه جماعات مساجد برا اتخراذ روشرهایی ابتکرارى مورایس را بره صرورت
پرسش و پاسخ و هدایت غیر مستقیم و  ...برگزار نمایند.
 - 7 -7عمل گرایى :روابط جوان با مسود تا حد زیادى بستگى به نوع برخورد و رفتار امام
جماعت و ایگوهاى جامعهدارد .جوانان حسا

و زود شک هستند .رؤیت فاصله میان گفرت

و بودن در جامعه زمینه گریز جوانان را فراهم مىکند .آنها کمتر مىتوانند به تحلیرل عمیرق
بپردازند از ای رو زود قضاوت و حکم صادر مىکنند .توصیههراى کالمرى در صرورتى کره
با رعایت نکات روان شناختى انوام گیرد تأثیرى بسزا خواهد داشت ویى عدم هماهنگى میان
قول و فعل پند و اندرز مربیان را بى اعتبار مىکند .امام صادق (ع) مىفرماید :هرگاه شرخص
عایم به مقتضاى علم خویش عمل نکند اثر موعظرهاش هرم چرون آب براران برر روى سرنگ
صاد از قلبهاى مردم محو خواهد شد(کلینی .).44 / 1 : 1732 :امام على(ع) نیز مىفرماید.
کسى که خود را پیشواى مردم قرار مىدهد پیش از آن که به آموزش دیگرران بپرردازد بایرد
خود را آموزش دهد و نیز باید تربیت کردار او برر تربیرت گفترارش پیشرى داشرته باشرد(نهج
ایبالغه کلمات قصار .)30استاد مطهرى .مىگویرد :ایر خرود یرک غفلرت و اشرتباه بزرگرى
است امروز در اجتماع ما که براى گفت و نوشت و خطابه و مقایه بیش از اندازه ارزش قرائلیم
و بیش از اندازه انتظار داریم .در حقیقت از زبران اعورازمىخرواهیم( .اسرتاد مطهررى:1783 :
).73
سعدیا گر چه سخندان و مصایح گویى

به عمل کار بر آید به سخندانى نیست
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فرزندان ما بیش از آن که به گفتار ما نظر افکننرد اعمرال مرا را زیرر نظرر مرىگیرنرد کره
گفتهاند :بچههاى ما آن گونه مىشوند که ما هستیم نه آن گونه که مىخواهیم باشرند( .مولره
پیوند ش  244ص ).20یکى از پیامدهاى تضاد در گفترار و رفترار مبلغران و متصردیان امرور
مساجد ایواد تنفر در بی جوانان است در روانشناسى ثابت شده است کره بخرش زیرادى از
یادگیرى انسان از راه چشم صورت مىگیرد .استاد مطهرى مىگوید :هیچ چیز بشر را بیشترر
از عمل تحت تأثیر قرار نمىدهد شما مىبینید مردم از انبیاا و اوییا زیاد پیروى مرىکننرد ویرى
از حکما و فالسفه آن قدر پیروى نمىکنند چرا؟ براى ای که فالسفه فقرط مرىگوینرد فقرط
مکتب دارند فقط توورى مىدهند ...ویى انبیا و اوییا تنهرا تورورى و فرضریه ندارنرد عمرل هرم
دارند آن چه مىگویند اول عمل مىکنند حتى ای طور نیست که اول بگویند بعد عمل کنند
اول عمل مىکنند بعد مىگویند وقتى انسان بعد ا زآن که خودش عمل کرد گفت آن گفتره
اثرش چندی برابرر اسرت (.مطهررى  )107 / 2 : 1773 :بسریار اتفراق افتراده وقترى از جوانران
مىپرسیم چرا به مسود نمىروى؟ مىگویند فالن مسودى نمراز جمراعتش تررک نمرىشرود
ویى در عمل فالن کار را مىکند .او انتظار چنی رفتارى را از ایگوهاى جامعره نردارد .از ایر
رو نسبت به همه چیز بدبی و بى اعتمراد مرىشرود .در شررایط کره جروان بره ایگرو گرایرى و
همانندسازى توجه خاص دارد باید روى کرد تازهاى به ای مقویه ارزشمند صورت گیررد و
ایگوهایى متناسب با فرهنگ دینى به شکل جوان معرفى گردد و در دو بخش سختافرزارى
و نرمافزارى شکل و محتواى مساجد تغییر اساسى به وجود آید تا در تعامل جوان و مساجد
شاهد خیزشى همه جانبه باشیم.
 - 7 - 3پاسخ گویى به پرسشهاى دینى جوانان :یکى از راههاى استحکام پیوند میان مسود
و جوان رفع نیاز فکرى و معنوى جوانان مىباشد .جوانان ذه خالق و جستوو گررى دارنرد
و همواره به دنبال کشف حقیقت و حل مسائل و پاسرخ گرویى بره شربهاتانرد .عرالوه برر آن
امروز شبهه افکنى در حوزه فرهنگ دینى یکى از پر خطرتری جلوههاى تهاجم فرهنگرى در
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عرصه تربیت دینى است ای شبهات به قول استاد مطهررى گرذرگاه خروبى هسرتند امرا عردم
پاسخ گویى به آنها موجب تزیزل در عقاید واندیشههاى دینرى آنران مرىگرردد و پایرههراى
تربیت دینى را سست مىگرداند .جوان اگر احسا

کند که مسود محلى براى پاسخ گرویى

برره سررؤاالت اوسررت و در آن شخصرریت ارزشمنررد و فرهیختررهاى اسرت کرره درد او را درک
مىکند خواه ناخواه به سمت و سوى او متمایل مرىگرردد و دیگرران را نیرز برا خرود همرراه
مىسازد .استاد مطهرى مىگوید :ما امروز از ای نسل گله داریم که چرا برا قررآن آشنانیسرت
چرا در مدرسهها قرآن یاد نمىگیرند حترى بره دانشرگاه هرم کره مرىرونرد از خوانردن قررآن
عاجزند ایبته جاى تأسف است که ای طور است اما باید از خودمران بپرسریم مرا تراکنون چره
اقدامى در ای راه کردهایم؟ آیا با همی فقه و شرعیات و قررآن کره در مردار

اسرت توقرع

داریم نسل جوان با قرآن آشنایى کامل داشته باشد؟( مطهرى ده گفترار ص  .)183قررآن از
مؤمنان مىخواهد که:
«قولوا قوالًسد داً» (احزاب آیه )30در سخنانشان محکم و استوار باشد.
ای نکته در تربیت دینى و جذب جوانان بسیار مهرم و حیراتى اسرت کره سرخنان مربرى بایرد.
همچون سدى محکم جلوى امواج مختلف مقاوم باشد.
 - 7 - 3پیوند مسود با زندگى جوان :اگر مساجد از خاصیت تک بعردى (معنروى گرایرى)
به سوى چند بعدى شدن سوق داده شود و اقدام عملى در جهت نیازهراى فرردى و اجتمراعى
نسل جوان بردارد قطعاً در جذب جوانان موفق خواهد بود .وجود برخى مشکالت زمینره سراز
انحراد و بى رغبتى به دی یا کانونهاى دینرى اسرت .بیکرارى عردم ازدواج و عردم ترأمی
معیشت زمینه دی گریزى و سستى نسل جروان را فرراهم مرىسرازد .از جروانى کره در آترش
غریزه جنسى مى سوزد و بر اثر برى کرارى و عردم امیرد بره آینرده سرر از یرأ

و ناامیردى در

مىآورد و مأمنى براى حل مشکالت خودنمى یابد چگونه انتظار رغبت به نماز و دی مدارى
از او مىتوان داشت .دی خردگرا و حکمت مدار اسرالم در کنرار مسرایل معنروى برر مسرایل
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مادى و اقتصادى نیز تأکید مىکند و فقر را مایه کفر معرفى مىکنرد چنران کره از پیرامبراکرم
(ص) نقل است که فرمود :كاد الفقر ان کون كفراً ( کلینی .)710 / 2 :1732 :رهبرران دینرى و
ایگوهاى جامعه باید خود را با مشرکالت جوانران درگیرر کننرد و در حرد امکران در حرل آن
بکوشند تا از ای طریق پیوند عاطفى برقرار گردد .مردم دل به کسى مرىدهنرد و خانره دل را
حریم کسانى مىسازند که با درد و رنج آنان آشنا و با غم هایشان محرم و در راه خردمت بره
آنان کوشا باشند.
 ) 7نتیجه گیری

هرچند نتیوه و برداشتی که باید از ای تحقیق انوام گیررد در قسرمت قبلری و ارائره ی
پیشنهادات ذکر شد اما بر حسرب وظیفره و تکلیرف بصرورتی کوتراه و بره منظرور رسریدن بره
نتیوهای مطلوب و قابل اجرا نکاتی هرچند تکرار ی ویری خالصره وار را مترذکر مری شرویم.
روایات زیادی است که نشان می ده نرد اویری سرؤال در پرس از مررگ انسران نمراز اسرت و
همچنی شرط پذیرفته شدن دیگر عبادات نیز نماز است  .آیرات فراوانری در قررآن کرریم بره
صورت مکرر پیرامون نماز و دستور و دعوت به برپایی نماز می دهند .احادیث نبوی و سپس
ائمهی هدی – علیهم ایسالم و ایصلوات -و حتی وصیت آن بزرگواران در یحظات پایان عمر
جسمانی شان نیز به ارج و قرب نماز مری افزایرد .حرال مرا وطیفره داریرم اوال خرود بره عنروان
ایگویی صحیح و قابل اعتماد برای جوانان ای فریضه ی مهم و ملکوتی را با رعایت جوانرب
شرعی و پرهیز از افتادن به دام ریا انوام دهیم و سپس در راستای انتقال ای فرهنرگ اصریل
به نسل بعدی تالش کنیم .توجه به ایر نکتره الزم اسرت کره امرروز دوران طالیری حکومرت
اسالمی است و ما در دوران نظام مقدسی به سر می بریم که بعد از سرال هرا پررچم حکومرت
اسالمی رسول اهلل(ص) را به اهتزاز درآورده و وظیفهی اشاعه ی اسالم ناب محمردی(ص) را
سریوحه ی فعاییت های خود قرار داده وظیفه ی ما دو چندان می شود  .بایسرتی راهکارهرای
جدید و بهتری را پیدا کنیم عوامل مؤثر را مشخص نماییم علل دی گریزی را مرورد نقرد و
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بررسی قرار دهیم و در نهایت راهی برای هدایت نسل جوان کشور پیدا کنیم .مخصوصرا کره
اختراعات و ابداعات جدید بشری در خدمت زور مداران و زرداران استکباری ضد دی قرار
گرفته و از هر گزینه ای برای دور کردن نسل جوان کشور از مفهوم دی و دینرداری اسرتفاده
میکنند .به عنوان متال پیشنهاد مىشود مساجد به عنوان تکیه گاه و مرکز اصلی برپرایی نمراز
فعالتر شوند به مراکز رایانهای و کتابخانه ای و ورزشی و سای های مطایعه موهز شروند در
مساجد ستاد رفع مشکالت جوانان تأسیس گردد و معتمدی محرل از اهرل مسرود در سرامان
دهى معیشت جوانان کاریابى آسان سازى ازدواج و غیره مشرارکت نماینرد .پرس بیرائیم در
نگرش و روش خود به مقویه های ارزشمند نماز مسود و جوان تودیرد نظرر نمراییم و بری
ای ها پیوندى ناگسستنى برقرار سازیم تا با جرذب جوانران بره مسرود در نهایرت بره توسرعه و
ترویج نماز برسیم.
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کارکردهای اجتماعی  -فرهنگی نماز
و ارائه راهکاری مناسب جهت گسترش آن
دکتر اسماعیل ابراهیمی
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بهرام فاتح
مدر
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2

شهروز دانا
مدر

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد گرمی

چکیده
نماز ستون دی ما مسلمانان است .نماز سفینه نوات و مهم تری عامرل و اصرویی ترری روش
تربیت در جلوگیری از انحرافات اخالقی و موثرتری روش درمانی در اصالح انحرافات و اختالالت
رفتاری انسانها است  .نماز از نظر قلمرو اجتماعی دارای نقش ها و آثار و توانمندی های زیادی
است .مت و محتوای نمراز خرود مشرتمل برر مفراهیم و ارزشرهای اجتمراعی از جملره پیرروی از
ایگوهای کمال-هدایت خواهی و انسان دوستی مردم داری و همراهی با خوبان مری باشرد .در
شرایط و احکام اجرایی نماز نیرز رازهرا اشراره هرا و پیرام هرایی نهفتره اسرت کره بره تربیرت و
سازندگی فرد و اجتماع کمک فراوان می نماید.هماهنگی وحدت و همکاری و تعاون اعتماد به
نفس مسووییت پذیری رعایت حقوق دیگران دوسرت یرابی و دشرم شناسری نمونره هرایی از
ارزشها و هنوارهای اجتماعی هستند که نماز عاملی بسیار مهم در جهت زمینه سازی و رشرد و
تقویت آن ها می باشد.

 - 1نشانی  :استان اردبیل شهرستان گرمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرمی-تلف  03124714823 :ایمیل:
education2009sa@yahoo.com
 - 2تلف  03144218174 :؛ ایمیلbahram-8134@yahoo.com :
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مقدمه

نماز آیی نامه جامع و دستورایعمل اثر بخش برای ایواد حیات طیبره اسرت .فریضره
ای مهم برای عبادت و بندگی خداوند که عزیز شدن انسان در پرتو آن محقرق مری شرود.
بندگی ک تا که سلطانت کنند« .وهلل العزه و للرسول و للمؤمنین» (منرافقون . )8هریچ شرکى
نیست که دی مبی اسالم دینى اسرت کره مرردم را بره تضرام

و پیوسرتگى و محبرت و

ترابط و اخوت و برادرى با هم دعوت مى کند .در نماز جماعت نمرازگزاران در برابرر
خدا با خشوع و خضوع کامل ایستاده و با او مناجات مى کنند و هریچ فرقرى بری فقیرر و
ثروتمند و امیر و مأمور و جاهل و نادان و دانشمند نخواهد بود بلکره همگرى در یرک
صف ایستاده اند.ای باعث مى شود که برادران مسلمان با هم هیفت و مرودت بگیرنرد و از
حال مادى و معنوى همدیگر با خبر شوند و باعث رفع بسریارى از مشرکالت نیرز خواهرد
شد و ای اجتماع است که باعث سربلندى و عزت اسالم در جامعه بشررى خواهرد برود.
در بینش ایهى و از منظر قرآن یاد خداوند از آن رو که تأمی کننده سعادت انسان اسرت بره
اطمینان و آرامش دل مى انوامد .عکس ای معنا نیز درباره ترک ذکر ایهرى صرادق اسرت .از
آن رو که ترک یاد خداوند زمینهساز شقاوت و بریده شدن از اصل خویش مىشرود و بره از
دسررت دادن سررعادت مررىانوامررد تشررویش خرراطر نرراراحتى و اضررطراب فرررد را در پررى
مىآورد(مصباح یزدی  .)1782قرآن کریم در بیش از  120آیه در سوره های مختلف درباره
نماز آداب فضایل و اثرات آن نکات گوناگونی را متذکر شده که منور بره اثررات متبرت و
فراوانی در نمازگزار می شود.
خداوند در قرآن کریم مىفرماید:
الَّذِ نَ آمنُوا و تَطْمئِنُّ قُلُوبحهحما بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُوبح(.رعد )28 :آنها کره بره
خدا ایمان آوردهاند دلهاشان بره یراد خردا آرام مرى گیررد .آگراه باشرید کره تنهرا یراد خردا
آرامبخش دلهاست.
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از جمله آثار یاد خدا آرامش خاطر است و ای اثر در اقامره نمراز آشرکار اسرت؛ زیررا
اقامه نماز سبب آرامش خاطر و رفع نگرانىها مىشود« :أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِی(طه)14 :؛ نمراز را
به خاطر یاد م به پا دارید».
پیامبر گرامى اسالم صلىاهللعلیهوآیه مىفرمایرد :مثل البیت الَّذى ذكر اللَّه تعـالى فیـه و
البیت الَّذى ال ذكر اللَّه فیه كمثل الحى و المیّت؛ (طبرسری  .)1731مَتَرل خانرهاى کره در آن از
خدا یاد مىشرود و خانرهاى کره در آن یرادى از خردا بره میران نمرىآیرد مَتَرل زنرده و مررده
است.یعنى خانه و دیى که خدا در آن یاد مىشود آباد و آرام است و خانه و دیى کره از یراد
خدا تهى است ویران و تاریک است و اندوه و آشفتگى آن را فرا گرفته است.
در میان آموزههاى دینى عبادت و ذکر خدا از جایگراه ویرژهاى برخروردار اسرت و در
ایواد بهداشت روانى و آرامش روانى افراد نقرش اساسرى دارد؛ چنرانکره بعضرى از بزرگران
فرموده اند :تا زمانى که سالمت و بهنوارى اعتقادى حاصل نشود سالمت روانى هرم حاصرل
نمىگردد(مطهری  .)1782از نظر روانشناسران بیشرتر بیمرارىهراى روانرى کره از فشرارهاى
روانى و ناکامىهاى زنردگى برمرىخیرزد در میران افرراد غیرمرذهبى دیرده مرىشرود .کرارل
یونگ1مىگوید :در طول سالها درمان بیمارى هراى روانرى حترى یرک بیمرار را ندیردم کره
مشکل اساسىاش نیاز به گرایش دینى در زندگى نباشد .به جرئت مىتوان گفت همه بیماران
روانى به ای دییل بیمار شدهاند که از درونمایههاى دینى در زنردگى برىبهرره بودنرد و تنهرا
وقتى به طور کامل درمان شدند که به دیر و دیردگاههراى دینرى بازگشرتند (پنراهی 1784
ص .)123افراد مذهبى به هر نسبت که ایمان محکمى داشته باشرند از بیمرارى روانرى دورترر
هستند .از ای رو یکى از پىآمدهاى زندگى در عصرر حاضرر کره برآمرده از ضرعف ایمران
مذهبى است افزایش بیمارىهاى روانى و عصبى است.

1-Carl Jung
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کارکردهای اجتماعی

نماز عبادتی جامع است .دامنۀ نفوذ و محتوای نمراز در اندیشره و رفترار و اخرالق و
حوزههای فردی -اجتماعی-تعلیم و تربیت دنیا و آخرت از جملره نشرانهای ایر جامعیرت
است .پیوند عمیق نماز با معرفت های اصیل“ توحید و نبوت و معاد و عردایت امامرت و
رهبری و نیز مدیریت و سیاست فرهنگ غنی را تشکیل می دهد کره مؤیفره هرای بسریار
مؤثر در تربیت دینی اجتماعی و فرهنگی را در خود داردکه از آن به فرهنگ نماز تعبیرر
میشود .نماز مخصوصراً نمازهرای جماعرت کره در سرطح جامعره شرامل امراک مرذهبی
سرازمانها و ادارات کارخانره هرا مراکرز آموزشری (مردار

دانشرگاهها) روسرتاها و

شهرهاو ...برگزار می گردد دارای کارکردهای متعدد اجتماعی می باشد به شرح ذیرل بره
آنها اشاره می شود.
ایف  -کارکرد انسوام اجتماعی:
به عقیده بسیاری از اندیشمندان اسالمی و حتی غربی از قبیل  :دورکیم و اگوسرت
کنت و  ...دی و فرایض و مناسک مذهبی نقش مؤثری در افرزایش روحیره همکراری و
همبستگی اجتماعی بی اعضای جامعه دارد  .زیرا وقتی افراد یک جامعه یک عمل دینی
مشترکی ن ظیر نماز را انوام می دهند سعی می کنند که به قوانی و مقررات و مروازی
مشترکی به صورت همزمان و در مکان خاص و زمان معی عمل نمایند و حتی در کنرار
همدیگر و در صف واحد و در عری احتررام بره عقایرد و مبرانی فکرری متفراوت اعمرال
مذهبی مشخص شده را انوام دهند .حتی همگی هنوارهای اجتماعی مشرترک را تبعیرت
نمایند بعنوان متال تعطیل شدن بازار و مغازه ها و یرا کرار در هنگرام برگرزاری نمازهرای
یومیه و جماعت و تعطیل شدن کالسهای دانشگاهها در هنگام نماز و( ...محمدی .)1783
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ب  -تقسیم کار اجتماعی:
در نماز مخصوصاً نمازهای جماعت و جمعره نمازهرای اعیراد اسرالمی و  ...نروعی
تقسیم کار اجتماعی بی امام جماعت نمازگزاران مؤذن مکبر متوییان اماک مذهبی و
سایر مسؤوالن و دست اندرکاران وجود دارد فقدان ترداخل وظرایف هرر کردام از افرراد
مزبور سبب ایواد تقسیم کار سایم و مناسرب شرده و باعرث مری شرود کره ایر عمرل و
دستور ایهی به نحوه مطلوب برگزار گردد  .الزم به ذکر است که ای تقسیم کار ممکر
است در سطح خرد نظیر تعداد اندکی نمازگزار در یک اداره یا دانشگاه و یا یک مکان
مذهبی کوچک صورت گیرد و هم ای مسأیه در سطح کالن و در مصلی های بزرگ و
اماک مذهبی مهم نظیر نماز جمعه تهران و یا مرقد امام رضا (ع) و یرا در زمران مراسرم
حج صورت گیرد.
ج  -نظم و انضباط اجتماعی:
بره عقیرده بسریاری از جامعره شناسران کرارکردگرا یکری از عوامرل مرؤثر در ترداوم
پدیدهها و وقایع اجتماعی و فرهنگی وجود نظم و تعادل بری اجرزاا و عناصرر پدیرده هرا
میباشد .هرگونه اختالل و بی نظمی می تواند انسوام و بقاا پدیده یا واقعه را بر هم بزند
و حتی زمینه تغییر و یا نابودی پدیده را به همراه داشته باشد  .همرانطوری کره گفتره شرد
نماز یک مسأیه روحی و فردی است امرا وقتری بره صرورت اجتمراعی و گروهری برگرزار
میگردد نظم و انضباط از محورهای اساسی برگزاری آن محسوب می شرود .نمونرههرایی
از نظم و انضباط اجتماعی که در نمازهای جماعت حائز اهمیرت اسرت عبارتنرد از :قررار
گرفت امام جماعت در جلوی نمازگزاران قرار گررفت نمرازگزاران در صرفود مرنظم و
پشت سر امام جماعت استقرار امام جماعت و نمازگزاران به سمت قبله(خانه خدا کعبه)
رعایت فاصله معی بی فرد نمازگزار با فرد سمت راست و چپ و حتی نمازگزار جلروی
خویش قراردادن سوده (مهر سوده) در خطی منظم قرار گرفت مکبر در نزدیکری امرام
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جماعت انوام اعمال نماز با ندای مکبر توسط امام جماعت و نمازگزاران رعایت اعمال
نماز بعد از امام جماعت توسط نمازگزاران شروع و انوا م و پایان نماز برا نظرم خراص
سفارش برای رعایت حوا

پنوگانره در نمراز از سروی امرام جماعرت و نمرازگزاران و...

است.
د -تفکیک اجتماعی:
طبق بسیاری از آیات و روایات اسالمی تفاوت چندانی بی زن و مرد وجرود دارد و
هر دو یک جنس و مکمل یکدیگر در زنردگی خرانوادگی و اجتمراعی هسرتند .دیر در
حی توجه به کرامت و شرافت زن و مرد و برای حفظ شخصیت و حریم و محدوده هرر
کدام در مسایل عبادی از جمله نماز قلمروهایی را مشخص کرده است بعنروان مترال دیر
اسالم در حی توجه به انسوام و وحدت اجتماعی برای رعایت بیشتر موازی و دسرتورات
ایهی و کاهش آسیبهای ناشی از اختالل دو جنس تأکید کررده کره هنگرام انورام فررایض
ایهی زن و مرد در صفود واحد اما موزا قرار گیرند ایبتره ایر مسرأیه منورر بره تفرقره و
پراکندگی اجتماعی نمریگرردد بلکره انسروام و وحردت را تقویرت و اسرتمرار مریبخشرد
(محمدی .)1783
ه  -تعهد اجتماعی:
در نماز جماعت جنبه ای از ابعاد اجتما عی وجود دارد کره منشرأ ایر تعهرد نروعی
عالقه و دیبستگی عاطفی است که به شرح ذیل توضیح داده میشود .ایف :تعهد نسبت به
روابط اجتماعی :نماز گزار احسا
نمازگزار احسا

تعلق و وظیفه نسبت به نمازگزاران و جامعه می نماید

تعلق متقابل نسبت به ارزشها هنوارها و اهداد نماز می کند.

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

297

و  -تعهد نسبت به جماعت نمازگزار:
ای بعد مربوط به تطبیق اعمال نمازگزار برا سرایری دارد .بعنروان مترال در صرفود
منظم نشست و انوام اعمال عبادی به صورت هماهنگ خواندن نمراز و انورام حرکرات
یکنواخت و....
ز  -تعهد نسبت به مسائل فرهنگی:
تعهد نمازگزار به مسائل فر هنگی و پای بندی به عناصر اخالقی و مذهبی در نماز و
 ...و اشراعه آن در سرطح جامعره و حتری انورام آن در امرور مرادی قابرل تأمرل اسرت
(حوازی .)1782
کارکردهای فرهنگی و علمی

ایف  -کارکرد رشد و ارتقاا فرهنگ اسالمی:
در دی اسالم سفارش زیادی شده که انورام اعمرال مرذهبی برویژه نمراز کره جرزا
ستون دی محسوب می شود به صورت گروهی و حتی االمکران در مکانره ای مقرد

و

خاص اقامه شود  .حضور جمعی و گروهی نمرازگزاران بره تردریج زمینره رشرد علمری و
دینی افراد بویژه نمازگزاران مبتدی و مخصوصاً نوجوانران و جوانران را فرراهم مری کنرد
افراد با شرکت در نمازهای جماعرت کرم کرم اشرتباهات و اعمرال خطرایی کره بعضراً بره
صورت سهواً و غیر عمدی و ا ز روی ناآگاهی را که انوام می دهند پی برده و در صدد
رفع و اصالح آنها بر می آیند.
به تدریج با شرکت فرد در نماز جماعت از مطایب و مباحث مطرح شده توسط امام
جماعت بهره می برد و نسبت به مسائل دینی و علمی آگاهی نسبی کسب می نماید.
ب  -استمرار ارزشها:
ارزش در مفهوم جامعه شناختی عبارتست از :کلیه مفاهیم انتزاعی که مورد مقبوییت
اکتریت افراد جامعه باشد ارزشرها امرری نسربی هسرتند در عری حرال برخری از ارزشرهای
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اجتماعی در طول زمان و مکان تغییرر پیردا نمری کنرد و در طرول تراریخ مرورد مقبوییرت
جوامع و انسانها بوده است نظیرر  :عردایت آزادگری ا نفراق و  ....یکری از طررق حفرظ
ارزشها انورام فررائض دینری مخصوصراً نمازهرای جماعرت اسرت شررکت افرراد در نمراز
جماعت به تدریج ارزشهایی نظیر :ایتار از خودگذشتگی حواب غیرت انسان دوسرتی
کمک به مسلمانان نیازمند مودت مبارزه با ظلم تبعیت از رهبرری و والیرت آزادگری
ایمان د ر نهایت اخالص و ...احیاا و تودید حیات می شود .ایبتره ایر گونره ارزشرها در
جامعه معموالً وجود دارد اما وقتی با مسایل عبادی تلفیق و ترکیب می شود بیشتر هویرت
و استمرار پیدا می کند.
ج  -نماز و مبارزه با تهاجم فرهنگی:
از کارکردهای دیگر فرهنگی نماز مقابله با تهاجم فرهنگری اسرت .از طریرق نمراز و
گسترش آن در سرطح مراکرز علمری آموزشری سرازمانی و  ...مریتروان ترا حردودی برا
تعارضات فرهنگی خارجی که بر علیه فرهنگ اسالمی و ملی شکل گرفته مقابله و مبارزه
کرد .هنگامی که یک جوان در هر شبانه روز پنج نوبت با بدن پاک و تمیز و با وضو در
برابر پروردگار یگانه می ایستد و با زبان ظاهری و باطنی با معبود خویش سخ میگویرد
ای امر نقش مؤثری بر فقداه گرایش وی به انحرافات دارد .حال اگر خواندن نمراز بره
صورت گروهی و با جماعت و با خلوص نیت و با آرامش دل به همراه باشد مانند سدی
در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان ش کست ناپذیر می شود و حتری چنری فررد یرا افررادی
میتوانند با انوام امر به معرود و نهی از منکر مبلغی برای دی اسرالم و راهنمرایی بررای
هدایت جوانانی باشرند کره بعضراً ناخواسرته و ناخودآگراه آیروده بره گناهران و انحرافراتی
شدهاند.
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کارکرد کاهش آسیبهای اجتماعی

بر اسا

آیات و روایات اسالمی انوام باورهای مذهبی نظیر نماز به صورت فرادا و

اجتماعی نقش مؤثری در کنترل آسیبهای اجتماعی دارد .حرق تعرایی در سروره عنکبروت
آیه  42می فرماید“ :همانا نماز از فحشاا و منکر تو را باز مری دارد و همانرا یراد و ذکرر
خدا بزرگتر است و خدا به هر چه می کنید آگاه است“.
دکتر کارل می نویسد “:آمار جنایت ها نشان داده است که بطور متوسط کسانی که
به عنوان مورم و جنایتکار در جامعه شناخته شده اند کسانی هستند که یا هیچ و یرا بسریار
اندک و جاهالنه نیایش می کنند و بر عکس در همان سطح و در همان مسیر و در همان
تیپ اجتماعی و طبقه اقتصادی غایباً آنها کره هنروز سرنت نیرایش را حفرظ کررده انرد از
ارتکاب به جنایت مصونند و گاه اگر دست میآالینرد بره صرورت حرفرهای و سررگرمی
دایمی و صفت مشخصشان نیست بلکه به گونره یغرزش و یرا حادثرهای در زنردگی آنهرا
است (نوفی .)1784
با توجه بره مطایرب مزبرور خروا نردن نمراز ترأثیر زیرادی برمهرار وکراهش آسریبهای
اجتماعی دارد که به برخی از آنها اشاره می گردد.
ایف -کاهش انحرافات جنسی:
بررسی ها نشان می دهد در جوامعی که نماز بر پا می گردد انحرافرات جنسری کرم
میشود“ .چون به پاداشت نماز برای شخص نماز گزار باعث ایواد آرامش معنروی شرده
و انسان را به یاد مبده معاد انداخته و ای خود عامل بازدارنده فحشاا و منکر است و نماز
توانایی کنترل غرایز را در انسان فزونی می بخشد (کریمی یزدی .)1784
ب -بیماریهای آمیزشی:
طبق بررسیهای سمیناری در سال  1374در  31کشور از خطرناکتری امراضی که در
بی کشورهای اروپایی و آمریکایی شایع شده بیماری ایدز بوده است یکری از راههرای
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عمده انتقال آن روابط جنسی است که با توجه به مسائل جنسی مشروع در بی مسرلمانان
کمتر رایج است .نماز تأثیر زیادی در جلوگیری از فحشاا و منکر دارد به گونه ای که با
خواندن نمازهای پنج گانه در طول روز تغییراتی در محرکهای جنسری بوجرود آمرده کره
منور به مهار شهوت می شود.
ج -کاهش میزان خودکشی:
پدیده مزبور دارای سابقه طروالنی در تراریخ بشرر دارد .طبرق تحقیقرات انورام شرده
توسط برخی از جامعه شناسان نظیر دورکیم و  ...میزان خودکشی در بی مردان نسبت بره
زنان نقاط شهری نسبت به روستایی جوانان نسبت به سایمندان افراد دیر دار نسربت بره
بیدی و  ...بیشتر است .حال کسانی که نماز را اقامه می نمایند و به خدا توکل میکننرد
کمتر در سختی ها و بیماریهای العالج ایمان خود را از دست داده و همواره به نیرایش و
عبادت در مقابل پروردگار خود میپردازند و کمتر مأیو

و ناامید میگردنرد حرقتعرایی

در سوره طه آیه  124می فرماید“ و هر کس که از یاد م اعرا

کنرد همانرا معیشرتش

تنگ شود و روز قیامت نابینا محشور کنیم“.
در روایت است“ جوانی از انصرار در نمراز جماعرت برا پیرامبر اسرالم (ص) شررکت
میکرد اما کارهای زشت نیرز مرتکرب مری شرد بره پیرامبر خبرر دادنرد حضررت فرمرود:
“باالخره نمازش روزی او را نوات خواهد داد و از کارهای زشت بازش می دارد مردتی
نگذشت که جوان توبه کرد (عزیزی .)1733
از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران و روانشناسان“ برای هدایت افراد ناصرایح بهترری
راه استفاده از قوه روحانی خود آنها اسرت .بردی صرورت کره هرگراه فرردی منحررد
ساعاتی در شبانه روز را بره“ درون گرایری (نمراز و نیرایش) اختصراص دهرد و برا توسرم
اعمال زشت خود در دنیای اندیشه به خود بگوید مر انسرانم و بایرد از اوصراد انسرانی
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بهرهای داشته باشم مر شایسرتگی راهیرابی بره دنیرای صرف و پراکیهرا و ایمران را دارم
(نوفی .)1784
امام خمینی (ره) در مورد آثار و کارکردهرای نمراز برر کراهش انحرافرات اجتمراعی
میگوید “:به نماز و مساجد اهمیت دهید که پرونده های دادگستری مال بری نمازهاسرت
و نمازخوانهای (واقعی) در دادگستری پرونده ندارند .نماز پشتوانه ملت اسرت .نمراز یرک
کارخانه انسان سازی است نماز خوب فحشاا و منکر را از یرک ملرت بیررون مری کنرد
اینهایی که به مراکز فساد کشیده شدند بینمازها هستند ما با ذکر خدا پیش برویم و نمراز
باالتری ذکر خداست شیطانها از مساجد و ن ماز مری ترسرند آنهرا مری خواهنرد از نمراز
جلوگیری کنند و بعد از خایی کردن سنگرها حمله کنند(موگهی .)1730
نتیجه گیری

بیشک نماز اثری متبت و سازنده هم در زندگی و پیشررفت هرای اجتمراعی دارد و
هم نقش جهت بخشی در نیل به شدن های انسانی و فرازهای روحرانی و معنروی .از ایر
رو نماز را برتری اعمال و باعث قبول و پذیرش اعمال عبادی دانسرته انرد نمراز جماعرت
دارای اثری به مراتب بیشرتر و سرازنده ترر مری باشرد .بره گونرهای کره برا افرزایش تعرداد
نمازگزاران در نماز جماعت قلم و مرکب از احصاا اجر و ثواب آن عاجز مری گردنرد.
زیرا در جماعت است که انسانها از یکدیگر برا خبرر شرده و در جهرت رفرع مشرکالت و
مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان تالش می کنند .توجه به فرد و جمرع از دیردگاه دیر
اسالم زیاد سفارش شده است و به جا آوردن واجبات و اعمال نیک را به صرورت دسرته
جمعی و گروهی توصیه مینماید علم جامعه شناسی مطایعه رفتار انسان در ای گرروه هرا
و اجتماعات را با توجه به نیروهای نظارت کننرده برر آنهرا بره عهرده دارد .پرس مطایعره
اجتماعات انسانی و تأثیرات آن بر انسان ها در حیطره علرم جامعره شناسری قررار داشرته و
دارد .همچنی یکی از شاخههای علم جامعه شناسی جامعه شناسری دینری اسرت .بزرگران
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علم جامعه شناسی نظیر کنت دورکیم اسپنسرر مرترون و متفکرران مسرلمان هماننرد ابر
خلدون فارابی و استاد مطهری بره نقرش و کرارکرد دیر و عقایرد و باورهرای دینری در
ایوراد انسروام اتحراد و یکپرارچگی جامعره انسرانی و عراملی در جهرت جلروگیری از
ناهنواریهای اجتماعی یاد می کنند .انوام مناسک مراسمها آداب و آیری هرای دینری
خصوصراً شررکت در جماعرات هماننرد نمازهرای جماعرت جمعره قربران فطرر و ...
کارکردهای اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی خاصری دارد کره مشرمول همره افرراد
شرکت کننده و جامعه خواهد شد(توسلی .)1733
از برکات اوییه مشارکت در اجتماعات دینری پیردایش روحیره رحمرت و رهفرت در
جامعه است که خمیر مایه اصلی فعاییت های گروهی و اجتماعی در عرصه های مختلرف
اقتصادی اجتماعی و سیاسی اسرت در کنرار آن نمرازگزاران احسرا

شرادی شرادابی و

نشاط اجتماعی میکنند که آ نها را در انوام امور اجتماعی یاری می کند .نماز جماعرت
اتحاد و انسوام و یگرانگی اجتمراعی اسرت

موجب حفظ نظم و انضباط اجتماعی کال

که محصول آن اقتدار ملی و دینی می باشد (تقوی .)1784
پیدایش اعتماد عمومی(سرمایه اجتماعی) احسا

مسووییت اجتماعی ایتیام دردهای

اجتماعی برنامه ریزی ارتقای پایگاه و منزیت اجتماعی افراد کمرنگ شدن تفاوت های
طبقاتی از آثار و برکات نماز جماعت است.
نماز جماعت موجب شناخت افراد از یکدیگر و مشکالت اجتماعی می شود عامل
نظم و انسوام و وحدت است بازدارنده از مناهی و آسریبهای اجتمراعی و فرردی اسرت
عامل آبادانی جامعه اسالمی و آخرت ملت مسلمان است موجب دوری از خود خواهی
و فردگرایی و مشوق دگر خواهی است عامل ضمانت اجرایی قوانی و حفظ و تقویرت
امیت اجتماعی زایل شدن خود و ترر

از جامعره اسرت حکومرت را وسریلهای بررای

عبادت خدا کرده عامل رحمت و برکات ایهی اسرت مشروق کودکران بره برپرایی نمراز
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است و دهها اثر سازنده دیگر در جامعه دارد که به دییل اقتصاد مکانی و کوتراهی کرالم
به آنچه برشمرده شد اکتفا می گردد .یذا حکمت نمراز جماعرت وسرعت تراییف قلروب
مومنی و اجابت دعا و حرل مشرکالت مری باشرد .در حکومرت صرایحان نمراز جماعرت
دارای ارزش دوچنردان شرده در جامعره اقامره مری گرردد .مهمترری پشرتوانه اتحراد و
همبستگی مسلمانان است .عدایت پیشنماز نفوذ او برای تسرخیر قلبهرا و برپرایی نمراز بره
جماعت را می افزاید.
جامعه ای که مبتنی بر وحدت و انسوام است و به دنبال مستحکم کرردن پیونردهای
اخوت و برادری و رعایت حقوق متقابل اعضای خانواده با یکدیگر و افراد جامعه نسربت
به یکدیگر می باشد افراد اسا

روابط اجتماعی خود را بر خوشرفتاری قرار مری دهنرد

نمازشان مورد پذیرش حضرت حق تعایی قرار گرفته و استمرار مری یابرد .بنرابرای اسرا
پذیرش نماز و وظایف شرعی انسان خوشرفتاری و رعایت حقوق یکدیگر می باشد.
ادب چگونه گفت

ادب نشست و برخاست ادب در رعایت حقوق دیگران ادب و

آداب شور خواهی و مشورت دهی ادب و آداب عفت ورزی حواب و حیا مهرورزی
و عدایت گستری خردمداری و رعایت مندها و خطوط قرمرز نمونره هرایی از درسرها و
اشاره های اجتماعی فرهنگی و تربیتی نماز است.
پیشنهادها

 -1نظر به اهمیت آگراهی و شرناخت فلسرفه و رمرز و رازهرای نمراز در تررویج و
گرایش آحاد جامعه به ای فریضه مهم موضوع نماز شناسی در ابعاد مختلرف بره عنروان
یک فعاییت مهم فرهنگی توسرط نهادهرای آموزشری و تربیتری و دسرتگاههای تبلیغراتی
همواره مورد توجه قرار گیرد.
 -2تغییر در ساختار و روشها و استفاده از روشهای جدید آموزش نماز به دانشوویان
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 -7تقویت و بهسازی زیر ساختهای ارتبراطی بررای تبلیرغ و آمروزش تعراییم و باورهرای
دینی بویژه نماز.
 -4آموزش اصول و ارزشهای مشترک بی انسانیت و ادیان مختلف به منظرور پررورش
انسان جهانی نمازگزار.
 -2مسابقات کتابخوانی ویژه نماز شناسی در بی نوجوانران و جوانران بخصروص در
سطح مدار

و دانشگاهها برگزار گردد.

 -7همایش های منطقه ای و استانی در خصوص نماز شناسی و ابعاد آن ترتیب داده
شود.
 -3در مدار

و مرکز آموزشی برای نوجوانان و جوانان فعال در امر نماز اردوهای

زیارتی و سیاحتی به عنوان تشویقی در نظر گرفته شود.
 -8ارزیابی ساالنه میزان نمازگزاری در شهرهای مختلف.
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نقش رسانه در ترویج فرهنگ نماز در بین دانشجویان
دکترفائزه تقی پور
عضوهیات علمی گروه مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی -دانشگاه ازاداسالمی خوراسگان(اصفهان)
Faezeh.Taghipour@gmail.com
عفت طالبی
کارشنا

ارشد مدیریت فرهنگی

چکیده
مقایه حاضر با هدد بررسی نقش رسانه در ترویج فرهنگ نماز در بی دانشوویان انوام شد و
مفاهیمی چون رابطه فرهنگ و دی

فرهنگ نماز و آثار آن بیان می شود .در راستای فرهنگ سازی

پیرامون نماز رسانه ها با حضور همه جایی و فراگیر خرود قادرنرد آثرار نمراز را در زنردگی فرردی و
اجتماعی انسان نشان دهند.
آموزش از طریق رسانه ها فرایند درک حضور واسطه گر رسانه ها تقویرت هویرت دینری برا
تویید پیامهای متنوع رسانه ای و بهرره منردی از ایگروی اشراعه و نروآوری ترأثیر بسرزایی در تقویرت
فرهنگ نماز دارد.
واژگان کلیدی :فرهنگ نماز رسانه دی
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مقدمه

امروزه با توجه به روند پیشرفتهای تکنویوژی در جوامع بشری خ معنوی بیش از پریش
احسا

می گردد در ای راستا تقویت فرهنگ نماز ضرورتی غیر قابل انکار است چرا کره

داشت یک پیوند عمیق با خایق هسرتی نگرانری و تشرویش و ترر

را برر طررد مری سرازد.

عبادت و پرستش معبود ریشه در اعماق فطرت بشری دارد و در طول تاریخ بشریت همرواره
نیایش و نماز از اسا

آیینهای عمیق و تأثیر گذار زندگی انسانها بوده هر چند روش و شیوه

انوام آن در جوامع و شرایط مختلف یکسان نبوده است .نماز به عنوان میرراث انبیرا هسرته و
مهم تری شکل عملی دی

قدیمیتری عمل شفا بخش شیوه مقابله ی هیوان مردار ترأمی

و تقویت کننده بهداشت روانی و سالمت جسمی افراد عامل شادی و برطرد کننده غرم هرا
(نصیرزاده عرفان منش  1783ص )20در مکتب اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار اسرت.
نقل است از حضرت رسول (ص) که "نماز ترازوی اعمال است هر کس بیشرتر بره جرا آورد
بیشتر بهره می برد" (خرمی  1784ص .)233هم چنی در آیرات مختلفری بره نقرش نمراز در
آرام سازی درون و شفابخشی قلب و شادابی روح اشاره شده است؛ از جملره سروره طره آیره
 ( 14اَقِم الصلوة لِذِكری) و سوره رعد آیه  ( 28اَال بِذِكرِاهلل تَطمئِنَ القُلوب).
در جامعه ما تقویت و پرورش ارزشهای ایهی و اسالمی از اهمیت خاصری برخروردار
است یذا دانشگاهها به عنوان یک نهاد فرهنگی نمی توانند نسبت به ترویج ارزشهای اسالمی
و باالخص نماز بی تفاوت باشند .از دیگر سو با توجه بره نقرش رسرانه هرا بره عنروان یکری از
عوامل جامعه پذیری و تحول بخش درجنبه های گوناگون زندگی و نیز پیشررفتهای شرگرد
در حوزه رسانه ها و تأثیرات رسانه ای توجره بره تررویج و تقویرت فرهنرگ نمراز در محریط
دانشگاهها امری ضروری به نظر می رسد(.قلی زاده )1783
کازنو میگوید :ای اندیشه در نظر مردم چه عادی و چه تحصریلکرده رواج یافتره کره
وسرایل ارتبرراط جمعرری قرردرتی فروق تصررور دارنررد و مرری تواننرد افکررار فلسررفی و سیاسرری را

318

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

دگرگون کنند شکل تازه ای بره آن ببخشرند و برا اختیرار تمرامی رفتارهرا را هردایت کننرد.
(ساروخانی  1788ص  )32یذا ترویج فرهنگ نماز در بری دانشروویان از طریرق رسرانه از
جمله راهکاریی است که ای مقایه به آنها اشاره دارد .اما رسانه چگونه می تواند تولی بخش
فرهنگ نماز باشد؟
همگونی فرهنگ و دین

بندیکت فرهنگ را ایگوی تفکر و روش انوام دادن امور فردی و شخصی میدانرد کره
او را از دیگررران متمررایز مرریکنررد(.فردرو و همکرراران  1780ص )731و تررایلور فرهنررگ را
موموعه پیچیدهای میداند که در بر گیرنده دانستنیها اعتقادات هنرها اخالقیات قروانی و
عادات و هر گونه توانرایی دیگرری اسرت کره انسران بره عنروان عضروی از جامعره بره دسرت
میآورد(.روح االمینی  1781ص)13
فرهنگ دارای یک ویژگی معرفتی – معنوی و هویت بخش اسرت .مؤیفره هرای اصرلی
فرهنگ در چهار گروه اصلی ارزشها عقاید هنوارها و نمادها قررار مری گیرنرد .تبلرور ایر
چهررار جررزا در هررر فرررد شررکل دهنررده ذهنیررت او از یررک سررو و رفتررارش از سرروی دیگررر
است(.سوادیه  1783ص )70عقاید صورتهای ذهنی در مورد وجود و موجرودات -ارزشرها
مقاصد و اهداد مطلوبی که افراد جامعه برای دستیابی بره آنهرا فعاییرت مری کننرد ترا بردی
وسیله نیازها و خواسته های خود را برآورده کننرد هنوارهرا قواعرد و رهنمودهرای مشرترکی
که رفترار مناسرب را در یرک وضرعیت معری مقررر مری دارنرد و نهادهرا ایگوهرای معینری از
مؤسسات سازمانها و مقررات اجتمراعی بررای ارضرای نیازمنردیها و تمرایالت افرراد جامعره
میباشند (.قلی زاده  1783صص)173-110
یکی از کارکردهای فرهنگ معنا آفرینی است یعنی از طریق فرهنگ انسان تبدیل بره
موجود فرهنگی شده و هویت فرهنگی می یابد .دی نیز به عنروان بخشری از هویرت فرهنگری
موجررب بقررای جامعرره و احسررا

همبسررتگی و وحرردت افررراد اسررت .در واقررع برری ارزشررها و
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باورهایی که در شکل دادن به روش زندگی افراد نقش مهمی ایفا می کنند تعهدات دینری از
زمره مهم تری آنها هستند از دیگرر سرو دیر و اعتقرادات دینری گسرترهای بره پهنرای همره
فرهنگها و سرزمینها دارند(.نصیر زاده و عرفان منش  1783ص)77
بدون شک نمی توان فرهنرگ و شخصریت را جردا از یکردیگر در نظرر گرفرت ترأثیر
محیط زیست فرهنگی منور به شکل گیری شخصیت فرد می شود .یا به صرورت دیگرر هرر
نمونه فرهنگی نموداری از شخصیت مردمی است که وابسته به آن فرهنگ هسرتند .فرهنرگ
هر سرزمی

ضم آنکه شیوه ای خاص را بررای زنردگی افرراد جامعره فرراهم مری کنرد بره

تناسب توارب مردم و تغییرات جمعیت و تکنویوژی نیازمنرد برازبینی اسرت .هرر چنرد نسرل
جوان جامعه باید راه و روش زنردگی را از طریرق براز توییرد فرهنگری فررا گیررد امرا انتظرار
پذیرش محض توربه گذشتگان توسط نسل جدید امری قابل تعمق است زیرا هر امرری هرر
چند مقد

و عایی باشد تا زمانی که مورد قبول اعضای یک جامعه قررار نگرفتره باشرد امرر

فرهنگی محسوب نمی شود .به همی سبب ممک است بسیاری از احکام دیر در عمرق روح
و جوهره انسان مادی یک اجتماع رسو نیافته و نهادینه نشده باشد(.صرایحی امیرری 1787
صص )78-42در ای میان رسانه ها می توانند نقش فعایی را به ویژه در مورد نهادینه کرردن و
روش سازی مفاهیم دینی ایفا کنند زیررا همره افرراد جامعره در دو نهراد دینری و خرانوادگی
مشارکت دارند اما نیاز دینی در انسان یک نیراز فطرری اسرت .همچنری برار آمردن در یرک
فضای فرهنگی هنوارهای رفتاری را به گونهای در ژرفای وجود انسان مری نشراند کره کرل
نظام رفتاری فرد را کنترل می کند(.قلی زاده  1788ص)18
شایان ذکر است دی و فرهنگ در حیات مردم جوامرع دارای جلروه هرای گونراگونی
است؛ جلوه های تبلور فرهنگ و دی در ایران را در آثار شاعران و هنرمنردان ایرانری ازآثرار
مویوی؛ حافظ سعدی و خواجه عبدایه انصاری و  ...گرفته تا هنرمندان معاصری چرون اسرتاد
فرشچیان وسایری به طور گسترده میتوان یافت.
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فرهنگ نماز

همزمان با آفررینش و پیردایش انسران نمراز و نیرایش نیرز تویرد یافتره اسرت .اسرالد و
گذشتگان ما از آن زمان به درگاه خداوند سر فرود آورده بودند که حتی برای خدا نامی هرم
نتوانسته بودند بگذارند .به بیان دیگر انسان در برخورد برا حروادث نراگوار نیرایش و نمراز را
شناخت .نماز نه تنها در ادیان ایهی که در میان ملل مختلف جهان نیز بره نروعی وجرود داشرته
است .از روزی که اسالم ظاهر شد نماز بره صرورت یرک ضررورت در آمرد و اهمیتری فروق
ایعاده در بی مسلمانان یافت( .کارگر محمد یاری  1732صص.)77-3
از آنوایی که اسالم برنامه سایم سرازی اسرت و ایر سرالمت در سرایه تسرلیم در برابرر
مشیت ایهی و اجرای دستورات حاصل می شود بدیهی اسرت کره همره قروانی اسرالم راه را
برای آرامرش خیرال و سرالمت روان انسران آمراده مری سرازد از ایر دیردگاه در بری تمرام
برنامههای اسالم نماز از جایگاه ویژه ای برخوردار اسرت(.آقایانی چاوشری  1783ص)120
نماز نشان دهنده رابطه بی انسان و خداوند که در متون دینری مرا بعنروان "صراله" از آن یراد
شده دارای معانی بسیاری است .نماز امری است ایهی که تحقق آن همانند سرایر امرور دارای
ظاهر و باط است .تصویر ظاهری نماز همان است که با اعمال مخصوص انورام مریگیررد و
حفظ آن نیز واجب است اما روح و باط نماز عبارت است از :اخرالص حضرور قلرب ذکرر
خداوند و تعظریم در برابرر او امیرد و دیبسرتگی بره ذات ربروبی اعتمراد و رکروع بره وجرود
سرمدی و محو شدن در برابر ذات باریتعایی(.خلیلی  1788صص)18-17
نماز دارای سه بخش است :بخش اول ستایش پروردگار یکتاست .بخرش دوم اعترراد
و اقرار به اعمال روز گذشته اسرت و بخرش سروم قدرشناسری و شرکرگذاری اسرت(.کارگر
محمد یاری  1732صص )71-70عوامل مؤثر در فرهنگ سازی نماز در دو حوزه فرردی و
اجتماعی قا بل طرح است .در حوزه فردی توجه بره محردوده اختیرار فررد و توجره بره عوامرل
درونی مانند ایمان (توجه به ای امر که با افزایش ایمان سپا

از خداوند یعنی توجه بره نمراز
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نیز بیشتر میشود) و عوامل بیرونی مانند اصرار فرد به انوام گناه؛ و در حوزه اجتمراعی نقرش
خانوادهها از طریق توجه به ظرفیتهای ذهنی و روانی فرزندان ایزام وایدی به اقامه نماز نقش
نهادها و سازمانهای فرهنگی م جمله آموزش و پرورش و خصوصراً رسرانه هرا و ترأثیر آنهرا
قابل بحث است(.زند اقطاعی  1783صص)22-13
علل بی توجهی جوانان به نماز

نصیرزاده و عرفان منش ( )1783عرادت نداشرت بره نمراز در دوران نوجروانی ندانسرت
فلسفه نماز و تبلیغات ناکافی را از عوامل بازدارنده برپایی نماز توسط جوانان می دانند.
محیط خانواده و بی توجهی وایدی نسبت به مسائل دینی عدم آگاهی و بینش نسبت به
محتوای نمراز و درک پرایی از ترأثیرات آن وآشرنا نبرودن بره فلسرفه نمراز سسرتی و تنبلری
موایست و همنشینی با دوستان ناباب که در شکل دهی شخصیت انسانها نقش اساسی دارنرد
فساد اخالقی از طریق مشاهده تصاویر از طریق رسانه ها و موالت و یرا خوانردن نوشرتههرای
تحریک آمیز مزاحم دانست نماز برای کارهای شخصی رفتار نامناسب مبلغان دینی ضعف
اعتقادی غرور و تکبر و تسویف (واگذاری امور به آینده) از دیگر علل بی تروجهی بره نمراز
بوده است(.خلیلی  1788صص)72-22
آثار نماز

توسعه فرهنگ نماز برر شخصریت و شریوه هرای رفتراری مناسربات زنردگی و فرهنرگ
عمرومی جامعره ترأثیرات بسریاری برر جرای مرری گرذارد .روانشناسران امرروزه بره ایر نتیورره
رسیدهاند که توجه به خدا و نماز و دعا موجب رفع بسیاری از گرفتاریهرا و درمران امررا
می گردد .نماز انسان را از زشتی باز داشته و عامل دوری انسران از فحشرا و منکررات باعرث
ایواد ارتباط خایق و مخلوق شده و راهی جهرت بخشرش گناهران و عامرل نورات از عرذاب
ایهی است(.خلیلی  1788صص )172-170همچنی نماز باعث تمرکرز کره خرود منورر بره
تغییرات اساسی در فرد شده و در نهایت باعث ایواد مسرؤوییت و افرزایش سرعی و ترالش در
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جهت حل مشکالت زندگی و نیرز باعرث کراهش افسرردگی مری شود(.بشرلیده و همکراران
 1782ص)43
کارل 1در کتاب راه و رسم زندگی می گوید " :نیایش به آدمی نیرروی تحمرل غمهرا و
مصائب را می بخشد و هنگامی که کلمات منطقی برای امیدواری نمی توان یافرت انسران را
امیدوار میکند و قدرت ایستادگی در برابر حوادث بزرگ به او می دهرد" .از آثرار نمراز در
بعد فردی به :تقاضای رسیدن به کمال و هدد نهایی انسان نیرو گرفت از مراورای طبیعرت و
جهان متافیزیک تما

و ارتبراط پیردا کرردن بری نهایرت کوچرک برا بری نهایرت برزرگ و

هماهنگ شدن دنیای مادی و معنوی فرد مقاومت در برابر مشکالت رفع بیماریها و امرا
ایواد آرامش و امنیت روانی و قلبی( تنها با یاد خدا دیها آرام می گیرد) و در بعرد اجتمراعی:
تأثیر وافر در بیدار کردن روح نظم و حفظ نظام ماننرد یرک آمروزش نظرامی ایوراد روحیره
وحدت – یگرانگی -بررادری  -مسراوات و برابرری و راهری بررای تومرع مسرلمانان و عالقره
عمومی اجتماعی می توان اشاره داشت( .کارگر محمد یاری  1732صص)28-3
امروزه با تحقیقاتی که درباره ابعاد درمانی نماز انورام گرفتره مشرخص شرده کره ترأثیر
فیزیویوژیکی فعاییت فیزیکی در طرول نمراز مکانیسرم هرای اسرکلتی عضرالنی و عصربی و
سیستم های قلبی و عروقی تنفسی و روانی فرد را تنظیم می کند .برپایی نماز به صورت دسرته
جمعی به جز پاداشهای ایهی و اخروی در زندگی فردی و اجتماعی آثار معنوی – اجتماعی
– سیاسی – اخالقری و تربیتری بسریاری دارد .نمراز جماعرت نظرم و انصرباط صرف بنردی –
وقتشناسی را آموزش داده و روحیه فردگرایی انزوا و گوشه نشینی را از بری مریبررد و برا
غرور و خودخرواهی مبرارزه کررده و باعرث مری شرود انسران راه برقرراری ارتبراط را توربره
کند(.کریمی گلچی

 1787صص)43-48
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نقش رسانه در ترویج فرهنگ نماز

رسانهها یحظات بسیاری از زندگی انسان را پر کرده و در ایواد انگیرزه و پرذیرش یرک
عمل و شکل دادن به عادات خوب و بد مؤثر هستند اگر برنامه و پیامهای رسانه ای برا تفکرر
و ارزشهای معنوی و مذهبی جامعه انطبراق نداشرته باشرد ایقرای پیرام معنروی اثرری نخواهرد
داشت( .فرهادیان  1733ص)128
السول 1384 1تحت عنوان (ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه) برای پیام سره نقرش
مشخص کرد .اول نظرارت برر محریط و نقرش خبرری کره در آن ضررورت آگراهی افرراد از
دگرگونیهای جامعه و یزوم انتشار اخبار را توجیه می نماید ای همران نقرش اصرلی وسرایل
ارتباط جمعی در جوامع سرمایه داری است .دوم ایوراد و توسرعه همبسرتگی هرای اجتمراعی
افراد و نقش راهنمایی که به تکمیل اطالعات با استفاده از توزیه و تحلیل و تفسیر موضروعی
اشاره دارد و در راهنمایی و هدایت افکار عمومی نقش مؤثری دارد .سوم نقش انتقال میرراث
فرهنگی و آموزشی است(.معتمد نژاد  1784ص )42
بر اسا

نقشها و رسایتهای وسایل ارتباط جمعی می تروان برا کمرک ایر وسرایل بهرره

برداری مناسبی از رسانهها داشت و آنها را به عنوان وسایل مناسبی بررای آمروزش و فرهنرگ
سازی پیرامون موضوعات گونراگون در نظرر گرفرت .امرا برا در نظرر گررفت نمراز و اهمیرت
زوایای آن در جامعه رسانه قادر است از راهکارهای مناسب تری در جهرت فرهنرگ سرازی
نماز استفاده کند .چراکه نظریه هایی مانند برجسته سازی یا گلویه جرادویی (پیامهرای ارتبراط
جمعی بر همه مخاطبانی که در معر

آنها قرار میگیرند اثرهای قوی و کم و بریش یکسران

دارنرد( ).دهقران  1787ص )783؛ پیرامرون تررویج فرهنرگ نمراز کراربری الزم را ندارنررد.
ترویج فرهنگ نماز نیاز به فاصله و فرصت زمانی دارد و غایباً به صورت مسرتقیم از رسرانه بره
مخاطب انتقال نمی یابد .در ای شرایط نظریه" شناخت مخاطبان وسایل ارتبراط جمعری" کره
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توسط الزار 2مطرح شد شاید راهکار مناسب تری باشرد .تحقیقرات الزار بره همرراه کراتز 7و
بریسون 4به طرح ایگوی دو مرحله ای ارتباطات انوامید(.ساروخانی  1788ص)43
اجرای ای ایگو نشان داد که پیامها به صورت یکنواخت و یکپارچه اثر نمری کنرد .ایر
پیامها بر مخاطبان متفاوت اثرات گوناگونی دارد .چرا که بر اسا

نظریره هرای درک توربره

های پیشی مخاطب فرهنگ و انگیزه از عرواملی هسرتند کره باعرث شرده پیامهرا بره صرورت
متفاوت بر مخاطبانشان تأثیر گذارند.
درک "فرآیند پیچیده ای است که طی آن افراد محرکهای حسی را گزینش می کننرد
سازمان می دهند و به تصویری معنی دار و منسوم از جهان تفسریر مری کننرد" .ایر تعریرف
نقش فعایی را که شخص در فرایند درک بازی می کند را آشکار می سرازد (.دهقران 1787
ص )32
همچنی پیامها از طریق واسطه ها و کانایهایی به مخاطبان می رسند .عالوه بر رسرانه هرا
رهبران فکری و گروههای مرجع که اعتبار و اعتماد الزم را دارند قادر هستند در کنار انتقال
پیامها متقاعد سازی کنند .در ای شررایط چرون رهبرران فکرری دریافتهرای بیشرتری از منرابع
رسانه ای دارند در نتیوه رسانهای موفقتر است که بتواند رهبران افکرار را تحرت ترأثیر قررار
دهد(.دادگران  1787ص)122
تأثیرحضور فراگیر رسانه ها

به اعتقاد گربنر افرادی که در مواجه بسیار با وسایل ارتباط جمعی و براالخص تلویزیرون
قرار دارند به مرور جهان را به گونه ای درک می کنند که به جای انطباق با واقعیرت بیرونری
بیشتر با آنچه رسانه ها درباره واقعیت بیان می کنند همخوان است .بدی معنی کره تلویزیرون
منبع اطالعات افکار و آگاهی های فررد را بره انحصرار در مری آورد کره اثرر ایر مواجره برا
پیامها آموزش جهان بینی رایج نقشها و ارزشهای رایج است به نحوی که در دراز مردت
ادراکهای افراد را از طریق فرایند فرهنگ سازی تحت ترأثیر قررار مری دهنرد .اکنرون پرس از
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سایها نقد و اصطالحات برر نظریره کاشرت گربنرر عقیرده صراحب نظرران برر ایر اسرت کره
تلویزیون با متغیرهای بسیاری در تعامل است به طوری که تماشای برنامره هرای تلویزیرون برر
بعضی از مخاطبران اثرر قروی ترری دارد یعنری مخاطرب تلویزیرون موجرود فعرایی اسرت کره
محتوای برنامه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد(.دهقان  1787صص )737-730یذا توجه به
شناخت مخاطب و ویژگیهای او در راستای فرهنگ سازی فریضه نماز در بری دانشروویان از
اهمیت اساسی برخوردار است.
تقویت هویت دینی توس

آموزش رسانه ای

آموزه ها و اطالعات متنوعی از طریق رسانه ها به مردم ایقاا می شرود یرذا بیشرتر نظریره
پردازانی که به ترأثیر رسرانه هرا معتقدنرد هویرت را از اصرلیترری حروزههرای تأثیرگرذاری
رسانهها می دانند.
اگر هدد آموزش آگاهی سازی باشد آموزش مرؤثرتری وسریله تغییرر دیردگاه افرراد
است.
عبادت را نباید بر روح و روان تحمیل کرد هدد باید پرورش انسانی باشد که برا تکیره
بر عقل و اراده و از سر تکلیف عمل کند نه بر حسب عادت و یا اجبار(.رحیمی و نصریرزاده
 1784ص )123
اشاعه نوآوری

ایگوی اشاعه نوآوریها به ترویج و گسترش فرهنگهای جدید اشاره دارد .بر اسا

ای

ایگو پیام مورد نظر به شکل یک نوآوری از مواری معینی و طی زمان طوالنی عبور کرده و
در میان مردم ابالغ می شود .با استفاده از ایگوی مطرح مری تروان مفهروم نمراز را در قایبهرای
جدیدی وارد کرد و با کنرار هرم قررار دادن اطالعرات مخاطرب را بره اقنراع و متقاعدسرازی
نزدیک ساخت .برخی صاحب نظران رسانه در ای فرایند به تصمیم پیرامون نوآوریها اشاره
کرده و فرایند تصمیم را طرحی ذهنی می دانند .ای فرایند شامل مواجه با نوآوری و شناخت
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کارکرد آن (آگاهی) شکل گیری نگرش نسبت به نوآوری (اقناع) فعاییتی کره بره قبرول یرا
رد نوآوری منتهی می شود (تصرمیم) اسرتفاده از نروآوری (اجررا) و تقویرت یرا برگشرت بره
تصمیم آغاز شده درباره نوآوری (تتبیت) می شود(.دهقان  1787ص.)714
راجرز 1و شومیکر 2برای ترأثیر گرذاری چنری فراینردی بره ترکیبری از رسرانه هرای جمعری و
ارتباطات میان فردی اشاره کرده و مؤثرتری راه رسریدن بررای ایقراا افکرار جدیرد و متقاعرد
ساخت افراد را استفاده نوآوریها می دانند .کارشناسان رسانه به بحتهای آزاد رسانهای کره برا
گروههای کوچک سازمان یافته و به طور منظم برای دریافت برنامه رسرانه هرای جمعری چره
سمعی و چه نوشتاری مطرح می شود اشاره کرده و همسطح سازی یا هماننرد سرازی هنگرام
انتقال اطالعات را شیوه ای مناسب می دانند.
بحث ،نتیجه گیری و ارائه راهکار

با توجه به تأثیر نمراز برر سرالمت انسران و تأکیرد اسرالم بره برپرایی نمراز و برا توجره بره
اثرگذاری رسانه ها در زندگی مردم ایواد برنامه هایی که منور به خودباوری جوانان شده و
آنان را به فکر و تأمل و انوام فریضه نماز وادارد اهمیت وافری دارد.
در راستای فرهنگ سازی نماز در دانشگاهها از طریق رسانه اهرم فعاییتهرا مریتوانرد برر
ایواد گرایشهای تشویقی – ترغیبی دانشوویان ،فعاییتهرای تبلیغری – آموزشری  -مشرارکتی
بی دانشوویان و نهادها و تشکلهای دانشگاهی متمرکز گردد.
بهره مندی از عامل تکرار در رسانه هرا تقویرت قروه درک مخاطرب پیرامرون فرهنرگ
نماز حضور فراگیر رسانهها استفاده از ایگوی اشاعه و نوآوری در رسرانه هرا تقویرت هویرت
دینی از طریق آموزش در رسانهها و نمایش آثار نماز در فرد و جامعه تأثیر بسرزایی در شرکل
دهی به فرهنگ نماز ایفا می کند.
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نقش نماز در سالم سازی فضای دانشگاهی
لیال نارنجانی
مربی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دویت آباد اصفهان
و عضو هسته پژوهشی زنان واحد دویت آباد
علی سلیمانی
دانشیارگروه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده
با توجه به ضرورت برپایی واجبات دینی و نیاز مبرم جامعه به اثرات ای واجبات در ای مقایه
ابتدا به تعریف محیط سایم پرداخته و سپس روح و حقیقت نماز را بیان می کنیم و نماز را از دیدگاه
قرآن تشریح کرده و توضیح می دهیم که که نماز و تعاییم دینی چه نقشی در شکل گیری شخصیت
دانشوویان دارد و چگ ونه با انوام فریضه ایهی نماز مری تروان در دانشروو رفرع اضرطراب و نگرانری
نمود.
کلمات کلیدی :نماز شخصیت دانشوو تسلط بر خود رفع اضطراب
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مقدمه

امروزه بر همگان روش است کره ترأمی نیازهرای روحری جسرمی و عراطفی در گررو
معنویت و دی نهفته است .وقود خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداونرد متعرال
به او نیرویى معنوى مى بخشد که حس صفاى روحى و آرامش قلبى امنیت روانى و سالمت
جسمی و روانى را در او پدید مى آورد .نتایج تحقیقات فراوان نشان می دهد که انوام اعمال
و فرایض دینی از جمله نماز با تحریک احساسات معنروی در کراهش ترنش هرا در تعرامالت
روزمره و تأمی سالمت و بهداشت روانی افراد مؤثر است .نتایج یک مطایعه تحقیقری کره بره
بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای مذهبی اعتقاد دینی و توکل با تنیردگی در خرانواده هرای
کارمندان دانشگاه تهران انوام شد نشان دادکه خانواده ها تمایل به توکل به خدا برای مقابلره
با تنیدگی به عنوان راهبرد مقابله ای دارند .نتایج مطایعه پارگامنرت نشران داد کره دیر نقرش
مهمی در رویارویی با تنشهای روزمره دارد و می تواند اثرات بحرران هرای شردید زنردگی را
تعدیل کند .از نظر وی افراد متدی بررای مقابلره برا ترنش بره خروبی از دیر و فررایض دینری
استفاده می کنند .امروزه بسیاری از روان شناسان نیز دریافته اند که دعا نمراز و داشرت یرک
ایمان محکم به دی

اضطراب افسردگی نگرانی تشویش و تر

را که زمینه سراز بسریاری

از بیماری هاست برطرد می کند« :االبذكر هللا تطمئن القللو » .آرامرش
روان و سالمت روانی در نتیوه روی گردانی کامل از مشکالت زنردگی و نیندیشریدن بره آن
در میان نماز میباشد و همان نتیوه ای که به دنبال یک روان درمانی مؤثر و موفرق بره دسرت
می آید از نماز نیز حاصل می شود .نماز تنها غذای روح انسان نبوده بلکه جسم انسانها را نیز
تقویت می کند .به عقیده کارشناسان تاثیر حرکات موزون و قیرام و قعرود و رکروع و سروود
منظم نماز بر تقویت و بهبود عملکرد اعضاا و جوارح مختلرف غیرر قابرل انکرار اسرت و هرم
چنی موجب کاهش شدت فشارهای عصبی روزانه و تنش هایی کره بسریاری از مرردم دچرار
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آن هستند میشرود .و از طریرق دعرا و نیرایش نیرروی محردود خرویش را برا توسرل بره منبرع
نامحدودی چون قدرت احدیت افزایش میدهد[1].
رسم عاشق نیست برا یرک دل دو دیبرر داشرت
محی

یا زجانران یرا زجران بایسرت دل برر داشرت

سالم چیست؟

در تعریف یک محیط سایم مانند فضای دانشگاه مری تروان گفرت محیطری کره در آن
افراد به هم احترام می گذارند وظایف خود را به طور صحیح و کامل و در چارچوب قوانی
انوام می دهند به حقوق هم تواوز نمی کنند تا جایی که بتوانند به هرم کمرک مری کننرد
پشت سر دوستان و همکاران خود سخنانی نمی گویند که باعرث بره خطرر انرداخت موقعیرت
آنها شود حال سوایی که مطرح می شود ای است که چگونه می توان محیطی سایم داشت؟
آیا به جز داشت یک دی آسمانی و کامل و یک راهنما مری تروان بره چنری محیطری دسرت
یافت؟ مسلما چنی نیست بنابرای ضررورت وجرود دیر و رعایرت قلبری قروانی آن باعرث
میشود که جامعه ای سایم داشته باشیم .یکی از واجبات دی مبی اسالم نماز است که رمروز
بسیاری را در دل خود نهان ساخته است و اگر به درستی وحیقت و با خلوص نیرت ادا گرردد
زمینه سایم سازی هر جامعه ای را ایواد می کند.
روح و حقیقت نماز

نماز یفظ و واژه ای است که در متون دینی مرا بعنروان «صرالۀ» از آن یراد شرده و دارای
معانی متعدّدی بوده که یکی از آن معانی همی عمل مخصوصی است کره بره نرام «نمراز» در
دی اسالم تشریع شده است .ای یفظ در برخی از آیات به معنای سالم و تحیت آمرده اسرت
آنوا که خداوند در قرآن می فرمایند:
إنَّ اهلل ومالئکته صلَّون علی النَّبی ا ا ها الذ ن آمنوا صلَّوا علیه وسلَّموا تسلیماً.
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«همانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر(صلی اهلل علیه وآیه وسرلم) درود میفرسرتند شرما هرم
ای اهل ایمان بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم بر او سالم گوئیرد» و در آیره دیگرر برا
اشاره به همی معنی میفرمایند :هو الذی صلی علیکم و مالئکته «اوست خدایی کره هرم او و
هم فرشتگانش بر شما تحیت و رحمت میفرسرتند» و بره معنرای دعرا هرم در برخری از آیرات
آمده است .آنوا که به پیامبر(صلی اهلل علیه وآیه وسلم) دستور گررفت زکرات داده مریشرود
خداوند میفرماید بعد از گرفت زکات برای آنها و در حقشان دعا کر  .خذ من اموالهم صدقة
تطهّرهم وتزكیهم بها وصلَّ علیهم إنَّ صلواتک سکن لهم
«ای رسول ما تو از مؤمنان صدقات را بگیر تا بدان واسطه نفو

آنان را پراکیزه سرازی

و آنها را به دعای خیر یاد ک همانا دعای ترو در حرق آنران موجرب تسرلی خراطر آنهاسرت
«صالة» به هر دو معنای مزبور که در حقیقت به معنای واحد بر میگردند که همران دعرا باشرد
مورد بحث ما نیست بلکه مراد از «صالۀ» همان معنایی است که با طریق مشرخص و برا ارکران
مخصرروص و جزئیررات معرری از طرررد شررارع مقررد

حقیقررت پیرردا کرررده اسررت و پیررامبر

خاتم(صلی اهلل علیه وآیه وسرلم) آن حقیقرت نازیره را در عمرل تشرریع و خرود آن را تحقرق
عملی بخشید .نه تنها شخص پیامبر(صلی اهلل علیه وآیه وسلم) در طول عمرش بره عمرل بردان
پای بند بود بلکه همه مسلمی موظف بودند که آن را شبانه روز پرنج برار بورای آورنرد .اَقـم
الصالة لدلو الشمس الی یسق اللیل« ،نماز را از زوال خورشید تا نهایت تراریکی شرب برپرا
دار»
که ای آیه اشاره اجمایی به نمازهای پنج گانه دارد .نماز با ای شیوه مرسوم که مصداق
آن برای همه مسلمی روش و آشکار است چیزی نیست که مورد فهم و درک نباشرد چرون
آنچه که از سنّت رسول اکرم(صلی اهلل علیه وآیه وسلم)و اهل بیتش استفاده میشود پر واضرح
است که ای تلقی از نماز یعنی اعمال مخصوصه ای که با تکبیرة االحـرام شرروع و بره سرالم
ختم میگردد .و ای است معنای دیگری که از آیات استفاده میشود .آنچره کره مسرلّم اسرت

322

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

ای است که ای عمل ظاهری که اصطالحاً بدان نماز گفته میشود تمرام حقیقرت نمراز نیسرت
بلکه ای صورت و چهره ظاهری آن است .نماز امری است ایهی که تحقرق آن هماننرد سرایر
امور دارای ظاهر و باط است کره در مترون دینری بره هرر دو جهرت آن اشرارت رفتره اسرت.
و

تصویر ظاهری نماز همان است که با اعمال مخصوصه انورام گیررد و حفرظ آن نیرز فرر

واجب است امّا روح و باط نماز عبارتست از :اخالص حضور قلب ذکر خداونرد و تعظریم
در مقابل او امید و دیبستگی به ذات ربوبی اعتماد و رکون به وجود سررمدی و محرو شردن
در مقابل ذات یکتایی که در مقابل عظمت و جالیت او قیام نموده است .حقیقت نماز اعرم از
معنای ظاهر و باط است و محردود و محصرور نمرودن آن بره ظراهر چرون محردود نمرودن
حقیقت انسان و انسانیت او به جسم مادی اسرت .همرانطور کره حقیقرت انسران در ایر جسرم
خاکی و هیکل مادی قایب گیری شده و به اطوار مختلف و گوناگون درآمده و به ای شرکل
ظاهری وجود یافته است چنانچه خداوند فرماید :وقد خلقتکم اطواراً «و به تحقیرق شرما را بره
صورت گوناگون آفرید».
حقیقت نماز هم چون سایر امور در باط و روح او نهفته شده که ای قایب و صورت را
پذیرا شده است هرگاه آن حقیقت بخواهد در عایم خارج تحقق یابد قطعاً باید در همی طور
و قایب خاص باشد و در غیر ای صورت نماز نبوده بلکه پدیرده دیگرری اسرت .هرگراه ایر
قایب خاص و صورت ظاهری نماز با روح و براط آن آمیختره و قرری گرردد نمراز حقیقرت
خود را یافته و تأثیر خود را میگذارد .در چنی صورتی است که ای امر ایهری سرتون دیر
معرراج مررؤمنی
خصائص ملحدی

روشررنگر چهررره مسررلمی
مسوِّد چهره شیاطی

مقرررب متقرری

مکمّررل اخررالص مخلصرری

وممیز مؤمنی از کافری

مبعِّررد

قرار میگیررد .پرس نمرازی

که فقط ظاهر داشته باشد و فاقد روح باشد مُعطی شی نخواهد بود .بنابر ای قیام به ظراهر آن
تحرکی در نماز گزار ایواد نخواهد کرد و از سوی ذات باری بره ایر نمراز اقبرال و تروجهی
نیست چنانچه از رسول گرامی اسالم(صلی اهلل علیه وآیه وسرلم) روایرت شرده کره فرمودنرد:
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«خداوند متعال نظر نمی افکند به نمازی که آدمی دل خرود را برا بردن خرود بره نمراز حاضرر
نکند» .پس حقیقت نماز اعم از صورت ظاهری و معنای باطنی است و تمسک به هرر یرک از
ای دو بدون دیگری نماز نیست در نتیوه هم کسانی که به ظراهر آن تشربث جسرته و از روح
آن بیخبرند از حقیقت نماز غافلند و هم آنانکه نماز نمی خوانند و ادعا دارند که ما بره معنرا و
حقیقت آن رسیده ایم معرفتی از نماز ندارند چون نماز در هر دو صورت فاقد حقیقت است.
نماز از دیدگاه قرآن

ای آیات نقش نماز در زندگی اجتماعی و فرردی انسران را مترذکر مری شرود .ابتردا بره
اختصار به توضیح آیات در زمینه یاد شده می پردازیم; سپس به نتیوهای که از کنار هم قررار
دادن آیات به دست میآید اشاره میکنیم.
"إِنَّنِیَّ أَنَا اللَّهُ الَ َّ إِلَـَهَ إِآل َّ أَنَا فَاعابحدانِی و أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِیَّ ; م ایلّه هستم معبودی جز
م نیست; مرا پرستش ک و نماز را برای یاد م به پا دار[2]".
در ای آیه به یکی از فلسفه ها و نقش های مهم نماز اشاره شده است .انسان در زنردگی
ای جهان با توجه به عوامل غافل کننده نیاز به تذکر و یادآوری دارد .نماز ای وظیفه مهرم را
به خوبی انوام میدهد و در فاصلههای مختلف زمانی ما را بره یراد خردا انداختره و از غفلرت
بیرون میآورد.
همۀ ای عوامل در برابر ایمان به خدا ذوب و بی رنگ شده و انسان برا ایمران بره خردا و
یاد او آرامش خاصی پیدا میکند.
"...أَقِمِ الصَّلَو َة إِنَّ الصَّلَو َة تَنْهیَ عنِ الْفَحاشَآءِ و الْمحنکَر"][7
انسان در طول شبانهروز خواهناخواه با انواع گناهان و منکرات مواجه مریشرود .در ایر
صورت به عامل بازدارندهای نیاز دارد تا در گرداب گناهان فرو نرود .مهمتری عامل اعتقراد
به خداوند و روز قیامت است .اقامه نماز در طول شبانه روز ای عامل را در ما تقویت کرده و
همیشه ما را به یاد مبده و معاد میاندازد و ای یادآوری ما را از ارتکاب گناه باز میدارد.
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افزون بر آن خود نماز شرایطی از جمله طهارت غصب نکردن و ...دارد مراعرات همرۀ
ای امور در آیوده نشدن به گناهان اثر مهمی دارد.
نقش نماز و تعالیم دینی در شخصیت دانشجویان

اینکه در دانشوو تمایالت و گرایشاتی وجوددارد که او را متوجه به اهدافی می سرازد و
می خواهد با دست یابی به آن اهداد خود را تسکی و اطمینران ببخشرد نشرانه آن اسرت کره
باید چنی ملوائی وجود داشته باشد .چون اقتضای حکمرت بایغره ایهری ایر اسرت کره هریچ
نیازی را بدون پاسخ نگذارد .آری اگر دانشوو احسا

عطش و گرسنگی می کند بایرد آب

و طعامی باشد تا رفع تشنگی و گرسنگی نماید .حال باید دید که چه عرواملی اضرطراب او را
رفع می کنند و چه دارویی برای او شفا بخش است و کدام طبیب به درد او عرایم مری باشرد؟
تردیدی نیست که روح و حقیقت تعاییم دی به نیازهای روحی و گرایشات غریزی و فطرری
او برگشت می کند و با جزم و یقی می توان گفت که هیچ یک از دستورات دی بی ارتباط
با تکامل انسانی او نیست« .جان و جوهر پاسخ اسرالمی بره دنیرای متوردد در جهرات دینری و
معنوی و فکری زندگی بشر نهفته است همی جهات است که کردار بشر و نحوه تلقری او را
از جهان پیرامون رقم می زند .مهمتری پاسخ یک جوان مسلمان و مهمتری گامی که باید او
پیش از هر چیز بردارد ای است که قوت ایمان خود را حفظ کند و اعتمادش را بره صردق و
اعتبار وحی اسالمی از دست ندهد .دنیای متودد به تدریج تباه شرده اسرت و در صردد اسرت
همه آنچه را که مقد

و طبعاً دینی است از بی ببرد و بخصوص با اسالم به عنوان دینری کره

از نگرش قدسی نسبت به زندگی و قانون ایهی در برگیرنده همه افعرال و اعمرال بشرر عردول
نکرده است مخایفت دارد .اکتر مشترقان غربی حدود دو قرن به اسالم می تاختره انرد و سرعی
داشته اند به مسلمی یاد دهند که دی خود را چگونه بفهمند».همره ایر تالشرها بردان جهرت
صورت می گیرد که اسالم چون مسیحیت و یهودیرت تحریرف نشرده و مترون واقعری آن در
دست است و پاسخ همه معضالت را میتوان در او جست .در مت و منبع همی دیر (قررآن)
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قلبری انسانهاسرت قـد جـاءتکم

موعظةٌ من ربکم وشفاء لما فی الصدور« .انردرزی از سروی پروردگارتران بررای شرما آمرد و
درمان آنچه که در سینه هاست»
و خداوند عایِم به سرّ و عل همه موجودات بوده پس تنها طبیب حاذق اوسرت و قررآن
تنها نسخه کاملی است که برا عمرل بردان مری تروان سرالمت کامرل را بدسرت آورد چنانچره
علی(علیه ایسالم) فرمودهاند« :از قرآن برای بیماری های خود شرفا طلرب کنیرد و بررای حرل
مشکالت خویش به آن استعانت بووئید چه اینکه؛ قرآن شفای بزرگتری دردهاسرت کره آن
درد کفر و نفاق و گمراهی است».
و نیز در همی دی تأکید بسیار رفته است به اینکه اطمینان قلبی شما انسانها در گررو یراد
ایهی است .اال بذكر اهلل تطمئنَّ القلوب «آگاه باشید که با ذکر و یاد خدا دیها آرامش مییابد»
پس تنها ملوأ و پناهگاه واقعی اتصال قلروب بره عرایم الهروت و سرپردن دل بره دسرت
صاحبدل و توجه کامل به خایق قادر است تا اینکه خرود را بردان وابسرته بینرد و از غیرر او دل
برکند و پاسخ اصلی و برآوردن همه نیاز و فقر خود را در بی نیازی و غنای او یابد و هردایت
خویش را در عمل به دستورات و تعاییم او بداند و تعدیل شخصیت و تکمیرل انسرانیت خرود
را در انس و آشنایی با تعاییم قرآن و دستورات اسالم جستوو نماید.
نماز و تسل

بر خود (آرام بخشی)

نماز عملی است که نشان دهنده رابطهای میان انسان و پروردگار اسرت .قیرام خاشرعانه و
خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال به او نیرویی معنوی می بخشد که حس صرفای
روحی و آرامش قلبی امنیت روانی وسالمت روانی را در او پدید میآورد.
انسان در نماز با همه اعضای بدن و حوا

خود متوجه خدا می شود و از همه اشتغاالت

و مشررکالت زنرردگی روی برمرری گردانررد وهمرری حایررت روی گردانرری کامررل از مشررکالت
زندگی و نیندیشیدن به آن در میان نماز موجب آرامش روان و سالمت روانی می شود .ایر
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حایت آرامش روانی در ایواد وضعیت سالمت روانری ترأثیر براالیی دارد و موجرب کراهش
شدت فشارهای عصبی روزانه و تنیدگی ها و تنش هایی که بسیاری از مردم دچار آن هسرتند
می شود .قرآن موید میفرماید" :در زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید"[2].
امام صادق(ع) می فرماید" :هنگامی که مشکل مهمی برای علی(ع) پریش مری آمرد بره
نماز بر میخاست" سپس آیه فوق را تالوت فرمود[7].
یکی از بزرگ تری بالهای زندگی انسان نگرانری و اضرطراب در زنردگی اجتمراعی و
فردی است .عوامل ای نگرانی ها آینده تاریرک و مربهم گذشرته تاریرک احسرا
زندگی سواظ ها و توهمات دنیاپرستی و تر

پروچی

از مرگ میتواند باشرد .خداونرد متعرال در

قرآن کرریم درمران تمرام نگرانرىهرا و اضرطرابهرا را یراد و ذکرر خردا معرفرى مرىکنرد و
آرامشدهنده قلبها را «توجه به خدا» و یاد او معرفى مىنماید آنوا که مىفرماید« :اَالَ بِذكرِ
اللَّهِ تَطمئِنُّ القُلوبِ»] [4بدانید و آگاه باشید که یاد خدا و ذکر او باعث آرامرش دلهاسرت .و
ایبته یکى از مصادیق کامل ذکر خدا «نماز» است.
و اساسا خداوند متعال فلسفه نماز را ظهرور یراد خردا در دلهرا بیران کررده اسرت« :اَقـمِ
الصلوةَ لِذكرى» ] [2نماز را به خاطر ذکر م و یاد م بپا دار.
تبیین رابطه نماز و رفع نگرانی و اضطراب

از نظر روان پزشرکان اضرطراب برا یرک احسرا

منتشرر و مربهم دیواپسری کره اغلرب

ناخوشایند و بدون دییل است مشخص می شود که معمروال برا یرک یرا چنرد مشرکل جسرمی
همراه می گردد .از جمله شخص ممک است عالمت های جسمی چون احسرا

ترپش قلرب

تنگی نفس و درد قفسه سینه خایی شدن سردل تعریق سردرد تکرر ادرار اسرهال گزگرز
دست و پاها یرزش و ...را نیز به همراه داشته باشد.
اضطراب گاهی به شکل طبیعی در اشخاص سایم برروز مری کنرد و گراهی بره صرورت
بیمارگونه و دائمی در می آید که نیاز به درمان و مراقبت پزشکی دارد .با اینکه دالیرل علمری
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گوناگونی از دیدگاه های مختلف به عنوان دالیل بروز اضطراب و تشدید آن ارائه شده است
اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی بره عنروان یرک عامرل مهرم در برروز اضرطراب نقرش
غیرقابل انکاری دارد[3].
و به ای ترتیب نقش پیشگیری کننده و حتی درمانگر مرذهب در مرورد اضرطراب قابرل
بررسی است.
نماز عامل سازنده ای اسرت کره مقاومرت و ایسرتادگی آدمری را در نشریب و فرازهرای
زندگی حفظ می کند و نماز گرزار در مقابرل هرر خیرر و شرر و هرر اقبرال و ادبراری تحمرل
خویش را حفظ نموده و به هر بادی نمی یغزد.شخص نمازگزار برا ایمران بره قردرت الیتنراهی
پروردگاری که در مقابلش کرنش می کند خود را در مقابل هرر عراملی کره قصرد بره خطرر
انداخت و ترساندن (و در نتیوه مضطرب سراخت ) او را داشرته باشرد ایمر مرییابرد و ضرم
تکرار باور اعتقادی خود طی نمازهای پنوگانه یومیه ای ایمنی همره جانبره را بره روان خرود
تلقی میکند و سرانوام آرامش عمیق را در وجود خود ملکه می سازد.
مؤم با نماز خود با برون ریزی هیوانی خود و با تخلیه ناپاکی ها و افکار منفری گرامی
به سوی پراالیش روانری خرود برمری داردو پراالیش روانری یرک نتیوره مشرخص دارد و آن
سالمت روحی و روانی فرد است.
از آن جا که انسان در نماز با همه اعضای بدن و حوا

خود متوجه خردا مری شرود و از

همه اشتغاالت و مشکالت زندگی روی برمیگرداند به هیچ چیز جز خدا و آیات قررآن کره
در نماز به زبان میآورد فکر نمی کند .همی حایت روی گردانی کامل از مشکالت زنردگی
و نیندیشیدن به آن در میان نماز موجب آرامش روان و سالمت روانی می شود.
با رویکرد روان شناختی ای حایت آرامش روانری در ایوراد وضرعیت سرالمت روانری
تأثیر باالیی دارد و موجب کاهش شدت فشارهای عصبی روزانه و تنیدگیها و تنشهایی که
بسیاری از مردم دچار آن هستند میشود .انسان بالفاصله پس از نماز بره ذکرر دعرا و تسربیح
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می پردازد که ای تداوم همان حایت آرامش و سرالمت روانری را موجرب مری شرود .اصروالً
انسان در دعا با خدای خود به مناجات می پردازد و از مشکالتی که او را در زندگی مضطرب
و افسرده می کند به او پناه می برد و با بازگو کردن مشکالت اضطراب انگیز در چنی حرایتی
از سالمت روانی برخوردار میشود.
عالوه بر مسائلی که ذکر شد بیان مشکالت و مسائل پس از نماز موجب آرامش روانی
می شود .ای زمان یک زمران طالیری اسرت کره فقرط دراختیرار افررادی کره بره اقامره نمراز
میپردازند قرار میگیرد.
به طور کلی تحقیقات متعدد روان شناسران نشران مری دهرد کره حایرت روانری انسران برا
آشکار کردن مشکالت در حضور یک دوست صمیمی یا درمان گر رو به بهبود میرود.
حال تصور کنید که همی انسان اگر مشکالت خود را با خدا بازگو کند و پرس از نمراز
به مناجات با پروردگار و دعا به درگاه او طلب یاری بخواهد حایت روانری او ترا چره انردازه
بهبود پیدا می کند .مالحظه می شود کره همران نتیوره ای کره در یرک روان درمرانی مرؤثر و
موفق حاصل می شود از نماز نیز بره دسرت مری آیرد زیررا آن احسرا

امنیرت و رهرایی از

اضطراب را که نماز در انسان ایواد می کند موجب آزاد شدن نیروی روانی او می شود کره
ای آزادی ضام ایواد سالمت روان است .نیرویی که قبالً در زنویرهای اضرطراب نگرانری
و افسردگی مقید و زندانی بود.
در نتیوه انسان حایت نشاط و طراوت را در همه وجودش احسا

می کند .همی رابطه

معنوی انسان با پروردگار در طول نماز و دریافت نوعی فیض ایهی یا بارقه روانری از خداونرد
متعال موجب رهایی نیروهای معنوی مستقر در انسان می شود و عزمش را جزم اراده اش را
قوی و همتش را بلند می کند.در نتیوه برای پذیرش علم و معرفرت آمراده ترر و بررای انورام
کارهای بزرگ تواناتر می شود.
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نتایج و بحث

با توجه به نکاتی که ذکر شد نتیوه میگیریم نماز به عنوان یرک فریضره دینری و امرری
که باعث میشود انسان را از ناپاکی ها و وسوسه شیطان دور نگه دارد نقشی اساسی در سرایم
سازی فضای جامعه و دانشگاه ایواد می کند .وقتی که انسان سر بنردگی بره درگراه احردیت
فرود می آورد و خود را از یاد برده و فقط می خواهد به فرمان خداوند باشد ای امرر تزکیره
روح را به دنبال خواهد داشت و انسان در زندگی به آرامشی غیر قابل وصرف مری رسرد کره
عاشق کمک به مردم و دوستی همنوعان و انوام وظایف کاری به نحو احسنت می گردد کره
ای خود شرط الزم یک فضای سایم و زندگی سایم میباشد.
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نماز ،پلی به سوی تندرستی
دکتر فرزانه تقیان
استادیار فیزیویوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
اصفهان
تلف 03177080241 :
Email : f_taghian@yahoo.com

چکیده
در موموعه عبادات اسالمی نماز برتری عبادت است که با عنوان عمود و ستون خیمه دی از
آن یاد شده است .زیباتری موموعه ای که خداوند برای ذکر و یاد خود در اختیار بندگان قرار داده
است  .امام صادق(ع) در آخری وصیت خویش می فرماید :به شفاعت ما خاندان نمی رسرد کسری
که نماز را سبک بشمارد و نماز را اول وقت نخواند .برخی از کارشناسان معتقدند نماز خواندن تنهرا
غذای روح انسان نیست بلکه جسم انسانها را نیز تقویت می کند و آنها را در مبرارزه برا مشرکالت
روزمره یاری می دهرد .طبرق تعریرف سرازمان بهداشرت جهرانی سرالمت حایرت تندرسرتی کامرل
جسمانی روانی و اجتم اعی است و نه صرفاً فقدان ضعف یا بیماری .از دیدگاه ایگوی زیستی روانی
و اجتماعی سالمت چیزی است که فرد از طریق توجه به نیازهای زیست شناختی روحری روانری و
اجتماعی آن را به دست می آورد .امروزه بر همگان روش است که تأمی نیازهای روانی و عراطفی
در گرو معنویت و دی نهفته است .دیده شده بسیاری از مسلمانان بزرگسال که از زمان کرودکی بره
اقامهی نماز مشهور بوده اند در س پیری و با داشت عمرهای باال تا حد زیادی از سالمت جسمانی
و عقلی قابل قبویی برخوردارند .نماز به عنوان یک واکس قدرتمند در ایم بخشی انسان در مقابل
استر

ها و نامالیمات زندگی و ایواد احسا

امنیت روانی در اشخاص و مهم ترر اینکره برا ایوراد

ثبات شخصیت و برقرارکردن تعادل روانری مری توانرد اثرر شرگرفی برر همره ی مشرکالت جسرمی
بگذارد .روش است که نماز فلسفی خاص خود را دارد که معراج موم و مایه ی قرب به حق است
و آن را باید فق ط برای خداوند تعایی خواند و نه به انگزه فواید و آثاری از ای دست ویری آگراهی
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از ای دست نظرات علمی نیز می تواند برای برخی مفیرد باشرد .اکنرون دیردگاه «زیسرتی روانری و
اجتماعی» دیدگاه نظری برجسته ای است که فر

اساسی آن تأثیر متقابل عوامل زیسرت شرناختی

روان شناختی معنوی و اجتماعی در تعیی سالمت و بیماری است .ای ایگو محور زمینه روبه رشرد
روان شناسی سالمت و دی است که بر مراقبت از سالمت با تأکید بر انوام فرایض دینی نظیر نماز و
ارتقای آن تمرکز کرده است.
هدد ای تحقیق توجه دادن به حقیقتی مهم است :عبادتهای اسالمی فواید جسمی روشرنی
برای بدن انسان دارد .ای پژوهش با بررسی متون علمی به دنبال بیان تاثیرات متبت حرکات نماز بر
سالمت و بهبود عملکرد دستگاه های مختلف در بدن است .امید اینکه با مطایعه ایر تحقیرق بتروانیم
انگیزه نماز خواندن را به خصوص در دانشوویان طایب علم افزایش دهیم.
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مقدمه

عبادت و پرستش ریشه در اعماق جان و فطررت انسران دارد و فطررى برودن پرسرتش
پاسخى است درمان بخش به نیاز و خواست بشر.آنچه در شررع آمرده و شرارع مقرد

آن را

بیان نموده حتما ریشه در فطرت انسانها دارد .یذا مرى بینریم بنرا بره فرمروده قررآن و احادیرث
متعدد در زمینه فطرى بودن دی و پرستش و مطابق تحقیق و بررسى دانشمندان روان شنا
در نهاد آدمى نیروى بسیار مرموزى وجود دارد که ناخود آگاه او را به سوى خردا جرویى و
پرستش سوق مى دهد .مکانیسم سرشت آدمى به مصداق آیه (نفخت فیه مر روحرى) چنران
ساخته و پرداخته شده است که اگر انسانى داراى فطرتى پاک و سایم و دست نخورده باشرد
ناخود آگاه به سوى خدا حرکت مى کند و در برابرر عظمرت کبریرایىاش سرر تعظریم فررود
مىآورد.
ریشه واژه نماز درفارسی از یفظ پهلوی «نماک» گرفتره شرده وآن هرم بره نوبره خرود از
ریشه باستانی«نِرم» ؛ بره معنری «خرم شردن و تعظریم کرردن» مرأخوذ اسرت کره بره تردریج برر
معنی«صالة» یعنی عبادت ویژه ما مسلمانان اطالق گردیرده اسرت .برر اسرا

بعضری از کترب

تاریخی برخی از ایرانیان تازه مسلمان در سایهای حکومت اعراب بر ایرانیان بره جرای کلمره
«صالة» از کلمه «نماک» استفاده میکردهاند .و هنگام فراخواندن مردم به سوی نماز بره جرای
«الصلوة» کلمه «اَلنَِّما » و به جای« حیَّ علَی الصَّلوةِ» جمله «بشتابید به سوی نماک» را به کرار
می بردهاند .معنی اول :خدمت و خدمتکاری اطاعت و فرمانبرداری سرفرودآوری و تعظیم
سر به زمی نهادن کرنش و تکریم اظهار طاعت و بندگی یذا واژههای «نماز بردن» «در نماز
آمدن» «به نماز آمدن» و «نماز آوردن» به معنای پرستش کردن عاجزی نمودن خم شدن به
عالمت تعظیم و بندگی و به خاک افتادن به قصد تعظیم در برابر پادشاهی یا بزرگی دیگر بره
کار رفته است معنی دوم :کلمه "نماز"؛ به معنی «پرستش وادای طاعت ایرزد تعرایی و عرر
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نیاز به سوی خدای عایمیان است به طریقی که در شریعت پیغمبرران وارد شرده اسرت کره در
ای معنی معادل کلمه« صلوة» می باشد (.)1
یاد خدا و کرنش بیتکلف در مقابل خایق هسرتی از مهمترری دسرتاوردها و نشرانههرای
ترنم روح بخش نماز است .آرامش روحی اعتمراد بره نفرس و امیرد بره حرال و آینرده نیرز از
برکات ذکر و یاد خدا هستند ضم اینکه براسا

تحقیقات جهانی نمراز تراثیر مسرتقیمی برر

سالمتی قلب دارد .به گزارش خبرنگار مهر از دیگر محسنات یاد همیشگی خدا توجره ویرژه
به اعمال و رفتار اصالح آنها و تالش برای انوام بهترینها است .انسانی که همواره به یاد خردا
باشد آن خایق هستی بخش را ناظر برهمه اعمال خود دانسته و با دقت نظر بیشتر رفتار کررده
و حتی صحبت میکند .پرذیرش نمراز و مرورد قبرول واقرع شردن ایر عمرل عبرادی نیازمنرد
شرایطی است بنابرای به طور طبیعی انسان نمازگرار نهایت تالش خود را به کار می گیرد ترا
به گونه ای رفتار و زندگی کند که نمازش مورد قبول واقع شده از خیرات و برکات دنیروی
و اخروی آن بهره مند شود .یکی از ضرورتهای پذیرش دعا دوری و پرهیز از گناه است .بره
همی دییل نمازگزار مراقب است هرگونه معصیت دوری کند نظیرغیبرت دروغ خیانرت در
امانت و دزدی .همچنی از آنوا که یبا

و محل اقامه نماز باید پاکیزه و حالل باشرند توجره

به بهداشت فردی و خانوادگی و نیز کسب حالل نیز مورد توجه ویژه قرار میگیرد(.)2
خداوند در سوره هود آیه  114می فرماید :وأَقِمِ الصَّالَةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وزحلَفًا مِّنَ اللَّیالِ إِنَّ
الْحسنَاتِ حذْهِبانَ السَّیِّئَاتِ ذَلِـک ذِكْـرَى لِلـذَّاكِرِ نَ؛ و در دو طررد روز [=اول و آخرر آن] و
نخسررتی سرراعات شررب نمرراز را برپررا دار زیرررا خوبیهررا برردیها را از میرران مررىبرررد ای ر بررراى
پندگیرندگان پندى است (.)7
تاثیر نماز بر آرامش عضالت

اندورفی ها ان واع مختلفی دارند کره معروفترری آنهرا بترا انردورفی اسرت کره در انتقرال
عصبی و سرکوب درد دخایت دارد .ای ماده بطور طبیعی وقتی کسی از نظر جسرمی آسریب
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می بیند آزاد شده و تا حدودی مسوول فقدان درد در ضایعات حاد می باشد .اثرات اپیوییردها
بر سیستم ایمنی اویی بارتوسط ویبران در سال  1333مورد مطایعه قرار گرفرت .وی دریافرت
که مورفی توانایی سرلویهای  Tرا در تشرکیل گلبویهرای قرمرز گوسرفند کراهش مریدهرد و
نایوکسان ای اثر را خنتی می کند.در ای مطایعه عالوه بر تراثیر اپیوییردها برر سیسرتم ایمنری
وجود پذیرنده های اپیویدی بر سطح سلویهای ایمنی نیز مرورد تاییرد قرارگرفرت .اپییویرد بره
واسطه نقش تعدیلی که بر اعمال مختلف سلول های ایمنی اعمال می کننرد در بیمراری هرای
مختلف از جمله سرطان ها که در آنها سیستم ایمنی نقش مراقبرت را ایفرا مری کنرد اهمیرت
ویژهای دارند .برخی از اپیوییدها خواص ضد سرطانی دارند (.)4
دانش پزشکی امروزه به اثبات رسانده است که اگرر شخصری حردود سراعت  10شرب
بخوابد و ساعت  2صبح از خواب بیدار شود( یعنی  3ساعت خواب) در ساعت  1بامرداد در
بدن او اندورفی ها و آنکفایی ها ترشح میشوند که ای مواد اثر مستقیم بر روی قسمت های
مختلف بدن از جمله عضالت اسکلتی دارند و منور به ریالکسیشر عضرالنی در طرول روز
بعدی برای فرد می شوند .اما چنانچه شرخص در سراعت  12شرب بخوابرد و صربح روز بعرد
سرراعت  10صرربح از خررواب بلنررد شررود ( یعنرری حرردود  10سرراعت خررواب) انرردروفی هررا و
آنکفایی ها بر خالد حایت قبلی افزایش ترشرح کرافی نخواهنرد داشرت و در نتیوره سربب
میشود با ای که شخص حدود  7ساعت بیشتر از حایرت قبلری خوابیرده اسرت از آرامرش و
استراحت عضالنی به اندازه کافی بهره مند نشود و درست به همی علرت اسرت کره هرر چره
خواب انسان بیشتر ادامه پیدا کند و متالً تا ساعت  10صبح به درازا بکشد احسا

خسرتگی

و کوفتگی عضالنی پس از آن بیشتر خواهد بود  .فریضه "نماز" با اثر درخشان و بی نظیرری
که در ایواد سالمت خواب دارد در ای مورد نیز نقش بسیار مؤثری ایفرا مریکنرد چررا کره
"نماز صبح" ضم ایواد ایزام و وجوب برای سحر خیزی انسان را خرود بره خرود بره سروی
یک آرامش عضالنی ناشی از مواد شیمیایی درون زا سوق می دهرد .بزرگران عرصره علرم و
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اندیشه مانند استاد شهید مرتضی مطهری (ره) نیز برنامه زندگی خود را بر مبنرای خوابیردن در
ساعت حدود  10شب و برخاست از خواب حدود نیم ساعت قبل از اذان تنظیم کرده بود ترا
از مواهب خدادادی و بی حد و حصر نماز حداکتر فیض و بهره را ببرد (.)2
نماز صبح و کاهش بیماریهای قلبی

امروزه بیماری قلبی عروقی را به عنوان یکی از اصلی تری عوامل مررگ و میرر در دنیرا
میشناسند .تقریبا نیمی از همه مرگ ها در کشورهای صنعتی و  22درصد در کشرورهای در
حال توسعه مربوط به بیماری کرونری قلب می باشرد( .)7اخیررا اطالعراتی بررآورد شرده کره
نشان می دهد عدم فعاییت بدنی منظم و رژیم غذایی نامناسب باعث  400000مرگ و میر در
سال  2000در ایاالت متحده شرده کره پرس از مصررد تنبراکو رتبره دوم را دارا مری باشرد و
احتماال همراه با صنعتی شدن بیشتر جوامع عدم فعاییت بدنی منظم و رژیرم نامناسرب بره رتبره
اول ایر رتبرره بنرردی صررعود کنررد( .)3نکترره جایررب توجرره ایر کرره هزینرره اقتصررادی درمرران
بیماریهای قلبری عروقری در ایراالت متحرده سراالنه برابرر 721/8میلیرون دالر بررآورد شرده
است( .)8براسا

آمار وزارت بهداشت ایران  78/2درصد مرگ ومیرهرا در ایرران بره سربب

بیماری کرونرری مری باشرد( )3نترایج ترازهترری تحقیقرات علمری نشران مریدهرد خوانردن
نمازصبح بهتری شریوه بررای پریشگیرری از بیمراریهرای قلبری ر عروقری اسرت .برر اسرا
تحقیقات انوام شده ازسوی مؤسسهی قلرب و عرروق اردن خرواب طروالنی مردت در طرول
شبانهروز مهمتری عامل ابتال به بیماریهای قلبی اسرت .ایر تحقیقرات نشران مریدهرد اگرر
فردی به مدت طوالنی بخوابد ضربان قلب او به پنواه بار در دقیقه کاهش مرییابرد کره ایر
امر منور به کندی گردش خون در سرخرگها و سرانوام انسرداد رگهرا شرده و حمرالت
قلبی عروقی را بهدنبال خواهد داشت .ای تحقیق همچنی بر ضررورت حرداقل پرانزده دقیقره
تحرک بدنی پس از چند ساعت خواب تأکیدمیکند .در نتایج ای تحقیق با بیران اینکره ادای
نماز صبح برای ای امر کافی است به سالمت قلبری مسرلمانانی کره صربح زود بیردار شرده و
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برای انوام فریضهی نماز به مسود می رونرد اشراره شرده و آمرده اسرت :اگرر ایر عمرل در
مسود و یا به صورت گروهی انوام شود نتیوهی بهتری خواهد داشت(.)10
تأثیر نماز بر بیماری فشار خون

افزایش فشار خون می تواند اعضای مختلفی از جمله قلب عروق خونی کلیه ها و مغز
را تحت تاثیر قرار دهد.
میزانی از فشار خون که باال در نظر گرفته می شود در منابع مختلف متفاوت اسرت ویری
معموالً به فشار خون بیشتر از140/30میلیمتر جیوه افزایش فشار خون اطالق می شود( .)10به
فشار خون افزایش یافته گاهی قاتل خاموش گفته می شود چون اگرچره معمروالً بریعالمرت
است ویی می تواند منور به حمله قلبی و سکته مغزی شود.فشار خون باال خصوصراً در افرراد
مس بسیار شایع است .تقریباً در حدود یک نفرر از هرر چهرار نفرر از فشرار خرون براال رنرج
میبرند .در بیماران جوانتر در مردان شایعتر است ویی در سنی باالتر در زنان بیشتر از مرردان
دیده می شود .به طور کلی با افزایش س خطر ابتال افزایش می یابرد.علل برروز ایر بیمراری
هنوز به طور کامل شناخته نشده است( .)11در بیشتر موارد افرزایش مقاومرت محیطری عرروق
مسوول افزایش فشار خون است کره خرود علرل متفراوتی دارد .افرزایش فشرار خرون یکری از
شایعترری دالیرل مراجعره بره پزشرک در سرتاسرر دنیاسرت .بره علرت عروار

خطرنراک و

متعددی که ای بیماری برای بسیاری از اعضای بدن از جملره قلرب مغرز کلیره و چشرم و ..
دارد سعی و اهتمام فراوانی در دانش پزشکی بررای پیشرگیری و کنتررل ایر بیمراری وجرود
دارد .در تمامی منابع معتبر علمی برای پیشگیری از ابرتال بره افرزایش فشرار خرون و همچنری
کنترل تعداد زی ادی از بیماران کره افرزایش فشرار خرونی در حرد خفیرف یرا متوسرط دارنرد
رعایت برخی اصول و استفاده از درمانهای غیر دارویی توصیه مری شرود .درمران هرای غیرر
دارویی ضم آن که هزینه چندانی را بر بیمار تحمیل نمی کنند در پایی آوردن فشار خرون
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و ممانعت از بروز و پیشرفت آن مؤثرند( .)10چهار درمان اوییه و بسیار مهم غیر دارویری کره
در منابع جدید علمی برای کنترل فشار خون مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از:


کاهش اضطراب و استرس



کاهش یا عدم مصرف الکل



کم کردن وزن



انجام ورزش های سبک به طور منظم در شبانه روز

اما با توجه به نقش بسیار مهمی کره نمازهرای واجرب یومیره در ایمر کرردن انسران در
مقابل استر

ها و مشکالت گوناگون زندگی ایفا می کنند و نیز با توجه به ایزامری کره نمراز

به شخص نمازگزار مبنی بر عدم مصرد مشروبات ایکلی می دهد می توان ایر امرر را قردم
مؤثری در پیشگیری و کنترل فشار خون تلقی کرد .از طرفی نماز با حرکات موزون و قیرام و
قعود و رکوع و سوود منظمی توهم است که قابل مقایسه با یک نرمش سربک روزانره مشرابه
آنچه که در درمان های غیرر دارویری فشرار خرون توصریه مری شرود مری باشرد ( .)12ملرک
محمدی
تأثیر نماز بر سالمت کلیه ها

سالمت دستگاه ادراری انسان به خصروص کلیره هرا ترأثیر برینهایرت مهمری در ادامره
حیات انسان دارند و بیماری کلیروی از دردنراک ترری و پرر مخراطره ترری

گرفتراریهرای

جسمی است ( .)17در ای میان عفونت دستگاه ادراری که یکی از شایع ترری علرل مراجعره
بیماران به مطب پزشکان می باشد عرالوه برر آن کره خرود بخرود و بره تنهرایی بیمراری آزار
دهندهای است گاهی سبب بروز بیماری های دیگر نیز در بدن انسان می شود .به عنوان مترال
برخی عفونت های دستگاه ادراری می توانند گاهی باعث نارسا شدن و از کارافتادگی کلیره
شوند یا عفونت کلیوی در خون و در نتیوه در تمام بردن پخرش شرود یرا برخری عفونرت هرا
ممک است به ایواد سنگ کلیه در بیماران منتهی شوند که همه اینها نشانه اهمیرت موضروع
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است .ادرار پس از آنکه توسط دو کلیه انسان تویید شد توسط دو یویه موسروم بره "حایرب"
که کلیه ها را به متانه وصل می کنند به متانه تخلیه می شود تا بدان وسیله از بدن دفع گرردد.
حال چنانچه متانه به موقع از ادرار خایی نشود ادرار از متانره بره حایرب هرا و حتری کلیره براز
میگردد و همی "برگشت ادرار از متانه به حایبها سبب ایواد استعداد در فرد برای ابتال به
عفونت کلیه می شود" و به ای ترتیب کسانی که در شربانه روز بنرا بره هرر علتری بره نردرت
ادرار می کنند به طور جدی در معر

خطر هستند (.)14 12

اما در رسایل فقهری توضریح ایمسرائل یکری از مربطالت وضرو و نمراز خرروج برول و
غائط و نفخ کلیه از بدن انسان درج شده است و ای موضروع سربب مری شرود کره شرخص
نمازگزار و احیاناً "دائم ایوضو" برای پرهیز از ابطال عبادتش بره طرور معمرول و برر حسرب
عادت قبل از وضو به تخلیه ادرار بپردازد(.تعبیه توایت در مواورت وضو خانه مسراجد در
واقع به منظور پاسخ به ای عادت پسندیده و سالمتی بخش صورت می گیرد) .به ای ترتیرب
حداقل سه بار دفع ادرار از بدن در زمان هایی بره فواصرل مناسرب نسربت بره یکردیگر و در
حدی که برای یک انسان طبیعی الزم است فررد را در مقابرل ابرتال بره عفونرت هرای کلیره و
دستگاه ادراری مصون می سازد و می تواند به عنوان نکته ای مهم پیرامون نمراز مرورد توجره
قرار گیرد (.)17
تأثیر نماز و معنویت بر عملکرد سیستم ایمنی

معنویت راهی است که با آن می توان در زنردگی بره امیرد آسرایش و آرامرش درونری
دست یافت .به عبارت دیگر سالمت معنوی انسان از طریق اعتقاد به یک نیروی برترر کره در
زندگی از اوحمایت میکند تامی میشرود .برقرراری ارتبراط برا منبرع و سرچشرمه هسرتی و
استمداد از او به تقویت قوای روحی و جسمی انسان کمک میکند .دیردگاههای معنروی نره
تنها روی نگرشها و باورها و رفتارهای انسران تراثیر عمیرق دارد بلکره برر روی فیزیویروژی و
سالمت ت نیز تاثیرگذار می باشد .ای تراثیر معنویرت برر روی فکرر و بردن بره نرام تندرسرتی
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معنوی نامیده می شود .بطور کلی دستیابی به سالمت جسمی روانی اجتماعی و معنروی نیراز
اصلی هر انسان است .نماز از جمله راههای ذکر و یاد خدا و توجره بره معنویرات بهترری راه
حضور در محضر او و ارتباط با منشا هستی است .امرروزه بررای کراهش ترنش و اضرطراب و
حتی درمان بیماریها از روش های مختلف متل آرام سازی و مدیتیش استفاده می شرود کره
همگی آنها در نماز وجود داشته و به بهتری وجه از طریق آن قابل وصول است .در سالهای
اخیر توجه زیادی به تاثیر معنویت بر سالمتی انسان شده و شواهد بسیاری در مورد اسرتفاده از
نماز ونیایش برای سالمتی در مکاتب مختلف متل اسالم مسیحی ویهرودی ارائره شرده اسرت
مطابق بررسی مطایعات انوام شرده دیردگاه معنروی از چهرار طریرق روی سرالمت جسرمی
روانی و اجتماعی فرد تاثیر میگذارد:
-1

رفتارهای بهداشتی :تعهدات دینی و انوام فرایض مذهبی سربب مری شرود کره
فرد با انوام برخی دستورات و ترک بعضی اعمال دیگر اثرات مفیرد جسرمانی
و روانی برخود بگذارد .متل عردم مصررد ایکرل و مرواد مخردر و دسرتورات
تغذیهای.

-2

حمایت اجتماعی :انوام اعمال دینی سبب افرزایش تعرامالت اجتمراعی شرده و
ای امر حمایت اجتماعی بعنوان منبع ارتقاا سالمت را فراهم مریسرازد (ماننرد
حضور در مساجد و سایر مراکز تومع دینی)

-7

سایکونوروایمونواندوکرینویوژی :احسا

رضایت از دیدگاه معنوی از طریرق

نوروپپتیدهای مترشحه بردن انسران برر کرل سیسرتم فیزیویروژی بردن در ابعراد
مختلف تاثیر گذاشته و خاصریت تقویرت کننرده ارگران هرای بردن را موجرب
میشود.
-4

اثرات مافوق طبیعی(متاف یزیرک) کره اغلرب ناشرناخته بروده و یرا قابرل ارائره برا
معیارهای مادی نیستند.
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نتیوه کلی ای تاثیرات پیشگیری از بیماریها افزایش تحمل و بهبرود سرریعترر بیمراری
است .ایبته درباره مطایبی که در فواید جسمی نماز و معنویات گفته میشود باید توجه داشرت
گذشته از ای که در گروسالمت ت است که بعد معنوی انسان امکان رشد بیشتری مرییابرد
ویی پرداخت به فواید دنیوی نماز و نیایش نباید انسران را از توجره بره دریرای نرور و معرفرت
همراه با نماز غافل کند .ایر قبیرل مقروالت تنهرا بره عنروان تاییردی علمری و دنیرایی برر ایر
عبودیت محض است و خدای ناکرده نباید حدود و مزایای ای فرایض نورانی در حد خاک
و دنیا بماند .اعمال مذهبی با فعال کردن یوب فرونتال مغز (بخصوص کورتکس پره فرونتال)
و همراهی عملکرد شناختی کمال گرایی را در انسران سربب مری شروند .بعرالوه فعرال شردن
کررورتکس فرونتررال مغررز سرربب افررزایش توجرره مررورد نیرراز برررای نمرراز نیررایش تفکررر و ...
می گردد.مطایعات نشان داده اند تفکر عمیق و سایر اعمال مذهبی سربب افرزایش آزادسرازی
برخی واسطه های شیمیایی عصبی در مغز نظیر  GABAمالتونی

سروتونی و موارد دیگرر

شده بر آگاهی معنوی و توارب عرفانی تاثیرگذار می باشند .همچنی مشرخص شرده اسرت
که در طری تفکرر عمیرق در حری عبرادت فعاییتهرای نیمکرره چرپ مغرز افرزایش یافتره و برر
پاسخهای ایمنی از نظر تیتر آنتی بادیها و فعاییتهای سلول های  NKتاثیرگرذار مریباشرند.
اعمال مذهبی عالوه برر فعرال کرردن قشرر فرونترال مغرز از طریرق افرزایش ارتبراط بری یروب
فرونتال ییمبیک هیپوتاالمو

و هسته های آمیگدال فرد را تحت تاثیر بیشتر قرار می دهنرد.

در واقع تاثیرات دو طرفه بی سیستم اعصاب مرکزی و سیستم ایمنی که در اعمرال مرذهبی و
سایر اعمال مشابه ر می دهد نه تنها سبب تغییراتری در عملکررد مغرزی مری شرود بلکره برر
سیستم ایمنی مؤثر بوده ونیز با تاثیر بر سیستم اتونوم سبب کاهش فشار خون ضرربان قلرب و
تنفس و سطوح کورتیزول بدن می گرردد و در نتیوره کراهش اسرتر

اضرطراب و ترر

را

موجب میشوند .همانطور که اشاره شد در سرایهای اخیرر ارتبراط بری اعتقراد بره مرذهب و
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معنویت با وضعیت ایمنی و سالمت موضوعی است که توجه بسیاری از دانشرمندان جهران را
به خود جلب کرده است (.)13
پیشگیرى از افسردگى با نماز صبح

افسردگى احساسى است که مشخصهاش اندوه بىاحساسى بدبینى و احسا

تنهرایى

است .ای بیمارى کره امرروزه از شریوع براالیى در میران مراجعره کننردگان بره کلینیرکهراى
روانپزشکى برخروردار اسرت داراى تظراهرات متنروع و زیرادى بروده کره از مهمترری آنهرا
مىتوان به اختالالت خواب اشاره نمود .تحقیقات نشان مىدهد  32درصد از بیماران افسرده
مشکلى در خواب (چه به صورت بى خروابى و چره پرخروابى) دارنرد و همچنری عالیرم ایر
بیماران در هنگام صبح تشدید مىشود( .)18نکته جایب و قابل توجره و مرورد بحرث مرا ایر
است که در ای بیماران چگایى ( remحرکت سریع چشم) در نیمره اول خرواب و همچنری
کررل زمرران  remافررزایش یافترره و فاصررله میرران برره خررواب رفررت تررا شررروع اویرری دوره
) (latency - remکم شده و مرحله  4خواب نیز کاهش مىیابد .پس بره عبرارت سرادهترر
مىتوان گفت افراد افسرده زمان بیشترى را در مرحله خواب  remبه سر مىبرنرد .یعنرى بره
میزان بیشترى نسبت به سایری خواب مىبینند)13(.
یک روش درمانى جدید براى بیماران افسرده بیردار نگره داشرت آنهرا برراى کراهش
میزان  remاست که بهتری شکل آن نماز صبح است .زمران نمراز صربح کره مرورد تاکیرد
قرآن و همچنی بسیارى از روایات بوده سربب کراهش قابرل توجره میرزان خرواب  remدر
اشخاص مىشود .زیرا شخص نمازگزار که خود را ملزم به اقامه نمراز صربح مرىدانرد و بایرد
صربحگاه بیردار شرود پرس در حقیقرت جلروى ورود بره مرحلره قابرل تروجهى از  remرا
مىگیرد .از ای جهت بیدارى صبحگاهى براى نماز خود به تنهایى مىتواند یرک عامرل مهرم
بدون عارضه در پیشگیرى از افسردگى مطرح باشد که بر تمام روشهراى درمرانى دارویرى و
غیر دارویى ارجح است چرا که پیشگیرى بر درمان مقردم اسرت .بره طرور متوسرط 12 - 20
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 42دقیقره وارد مراحرل

 7و  4خواب شده که ای مراحل عمیقتری مراحل خواباند .یعنرى بیشرتری تحریرک برراى
بیدار کردن فرد در ای مراحل الزم است .حدود  42دقیقه پس از مرحله  4است که نخسرتی
دوره حرکات سریع چشم ) (remفرا مىرسد .هر چه از شب مرىگرذرد دورههراى rem

طوالنىتر و مراحل  7و  4کوتاهتر مىشود .بنابرای در اواخر شب خواب شرخص سربکترر
شده و رؤیاى بیشترى مىبیند (یعنى خرواب  remاش بیشرتر مرىشرود) .پرس قسرمت اعظرم
خواب  remدر ساعات نزدیک صبح به وقوع مرىپیونردد .و از طرفرى دیردیم کره یکرى از
مشکالت مهم بیماران افسرده افزایش یافت طول خواب  remو خواب دیدن زیاد است .از
ای جهت یک مبناى مهرم در توییرد داروهراى ضرد افسرردگى ایوراد داروهرایى اسرت کره
کاهش دهنده مرحله  remخواب باشند .الزم به ذکر اسرت آثرار روحرى و روانرى ایمران بره
خدا و اقامه نماز بسیار زیاد است و نکات علمى بسیار شگرفى در اسرار سحر که مورد تاکید
فراوان اسالم نیز بوده نهفته است که انسان برا دانسرت آنهرا از تمرام وجرود زمزمره مرىکنرد.
عالوه بر ای یک روش درمانى جدید براى بیماران افسررده بیردار نگره داشرت آنهرا برراى
کاهش میزان  remاست که بهتری شکل آن نماز صبح است .زمان نمراز صربح کره مرورد
تاکید قرآن و همچنی بسیارى از روایات بوده سبب کاهش قابل توجه میزان خرواب rem

در اشخاص مىشود .زیرا شخص نمازگزار که خود را ملزم به اقامه نماز صبح مىداند و بایرد
صربحگاه بیردار شرود پرس در حقیقرت جلروى ورود بره مرحلره قابرل تروجهى از  remرا
مىگیرد .از ای جهت بیدارى صبحگاهى براى نماز خود به تنهایى مىتواند یک عامرل مهرم
بدون عارضه در پیشگیرى از افسردگى مطرح باشد که بر تمام روشهاى درمرانى دارویرى و
غیر دارویى ارجح است چرا که پیشگیرى بر درمان مقدم است(.)21 20
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تاثیر نماز برکارآمدی چرخش خون درمغز

با توجه به ای که مغز یکی از مهمتری اعضای بدن به شمار مری رود وظیفره ی آن بره
میزان زیادی به جریان چرخش خون بستگی دارد .جریان چرخه ی خون تغذیه کنندهی مغز
می باشد .به نظر می رسد حرکات نماز برجریان خون در مغز تاثیرات متبت فراوانری داشرته
باشد .در هنگام سوده با متمایل شدن سربه سمت پایی

جریان خون بره سرمت مغرز افرزایش

می یابد همچنی خم شدن بدن بر روی خود هنگام سوده به جهت گیرری خرون از اطرراد
بدن به سمت اعضای درونی و مغز کمک می مند اضافه برای
سمت پایی

هنگام سوده و تمایل سرر بره

معدل دی اکسید کرب در خون باعث اضافه شدن جریان به سمت مغرز خواهرد

شد.همچنی خم شدن مکرر سر به پایی درهنگام رکوع و سوود سپس باال آمدن سر هنگام
ایستادن و نشست

کمک میکند از نظام خودکار توازن جریان خون به مغز مراقبت بیشرتری

شود .مشهور ای است که ای نظام خودکار اعتدایی با افزایش س

فرسوده مری شرود .نظرام

خودکار توازن جریان خون در مغز در هنگام سوده عکس ایعمل دوگانرهای ازخرود نشران
می دهد :در ابتدای سوده مانع جریان خون اضافه به مغز می شود .ای حایت باعث آمادگی
مغز برای دریافت جریان بیشتر خون می شود .جلوگیری ابتردایی از جریران خرون بره مغرز بره
جریان چرخش احتیاطی خون به مغز ای فرصت را میدهد تا برای فعاییت و عملکررد خرود
آماده شود.درمرحلهی بعد به خون اضافه اجازه داده میشود به سمت مغز جریان پیدا کنرد و
سرانوام در جایگاههای ذخیرره خرون توزیرع شرود .بره ایر صرورت ازایر کرار کررد مهرم
احتیاطی مراقبت می شود .کرارکردی کره بنرا برر مشرهور برا افرزایش سر و پیرری تضرعیف
میشود و چه بسا بی توجهی و عدم به کارگیری هم در ای ضعیف شدن موثر باشد .براسا
توضیحات باال روش میشود که نماز در اسالم تراثیرات روشرنی برر جریران خرون در مغرز
دارد از انوررام وظیفررهی جایگرراههررای ذخیرررهی خررون در مغررز و همچنرری از نظررام خودکررار
چرخش خون در مغز محافظت می نماید(.)22
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خالصه و نتیجهگیری

مطایعات انوام شده توربی تاثیرات متبت اعمال مذهبی و نماز که شراخص ایر اعمرال
است را بر سالمتی انسان نشان داده اند .با وجود ای کمتر از  %7مطایعرات علروم پزشرکی بره
ارتباط ای بعد وجودی انسان (معنویت) با سایر ابعراد و بخصروص سرالمتی تر و جسرم وی
اختصاص یافته است .نیراز بره مطایعرات گسرترده ترری بررای بررسری ابعراد و مکانیسرم هرای
مختلف تاثیر معنویت بر سالمت وجود دارد .بطور کلی در مورد مطایعات مربوط به تراثیرات
نماز و سایر اعمال معنوی باید تودید ساختاری صورت گیرد .با ای افق که دیردگاهی کلری
نگر به سالمت انسان بعنوان یک موجود چند بعدی داشته باشد .در ای شررایط درک بهترری
از نماز و سایر اعمال مذهبی شرده و تراثیرات آن برر سرالمت جسرم بهترر پذیرفتره مری شرود.
در یک بررسی همه جانبه می توان به ای نتیوه رسید که درمان اختالالت سرالمتی در ترامی
اهداد معنوی می تواند نقش بسیار وسیع و پایه ای بر عهرده بگیررد بره طروری کره محردوده
زمانی تامی سالمتی جسمی روانی اجتماعی تا پایران عمرر انسران اسرت ویری نترایج سرالمت
معنوی تا ابدیت ادامه دارد .در پایان توصریه مریگرردد کره دانشروویان را برا مفراهیم نمراز و
سالمتی آشنا کرده تا بتوانیم بیش از پیش بر آگاهی و شناخت دانشوویان بر دی مبی اسرالم
بیفزاییم.
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بست اول  -منزل اول
تلف 03172717847-07712770231:
نشانی ایکترونیکhomayoni1354@yahoo.com:

چکیده
هدد از نوشت ای مقایه بررسی تاثیر نماز بر اخالق دانشوویی می باشد .هر نمازى به همران انردازه
که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است نهى از فحشاا و منکر مى کند؛ گراه نهرى کلرى و
جامع و گاه نهى جزئى و محدود.ممک نیست کسى نمراز بخوانرد و هیچگونره اثررى در او نبخشرد؛
ویی شرطش ای است که صوری صرد و برای رفع تکلیف و با کسایت نبوده و روحی از نمراز در
آن باشد.
در ای نوشتار تاثیر نمازبرصفای درون انسان ها و دوری آنها از غفلت و رذائل اخالقی بررسی شرده
است و تاثیر نماز بر روشنی دل امید ونشاط در زندگی و جلرب رحمرت پروردگرار نیرز بیران شرده
است.
کلید واژهها :نماز صفای درون فضیلت امید تکبر غفلت
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مقدّمه

یکی از پایدارتری تولّیرات روح آدمری و اصریلترری ابعراد وجرود او حرسّ نیرایش و
پرستش است .مطایعه تاریخ زندگی بشر نشان میدهد هر زمان و هرر جرا بشرر وجرود داشرته
نیایش و پرستش هم وجود داشته اما شکل عبرادت و معبرود او متفراوت بروده اسرت؛ از نظرر
شکل از حرکات دستهجمعی موزون همراه با یک سلسله اذکار و اوراد گرفته تا عراییترری
خضوعها و خشوعها و راقیتری اذکار و ستایشها و از نظر معبود از سنگ و چوب گرفته
تا ذات قیّوم ازیی و ابدی منرزّه از زمران و مکران همره در پاسرخ بره حرسّ نیرایش و پرسرتش
بودهاند.
انسان در حال پرستش از وجود محدود خویش پرواز میکند و برا حقیقتری مریپیونردد
که در آن نقص و کاستی و فنا و محدودیتی وجود ندارد و به قول انیشرتی

دانشرمند برزرگ

معاصر «در ای حال فرد به کوچکی آمال و اهداد بشری پی میبرد و عظمت و جالیری را
که در ماورای امور و پدیدهها در طبیعت و افکار تظاهر مینمایرد حرس مریکنرد( ».واعظری
نژاد )1781
اقبال میگوید« :نیایش عمل حیاتی و متعارفی است که بره وسریله آن جزیرره کوچرک
شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاد میکند(».واعظی نژد )1781
یکی از خلقهای ثابت همگانی تغییرناپذیر و نسخناپذیر که زمان هیچگراه نمریتوانرد
در آن تأثیر داشته باشد عبادتوپرستش است .پرستش از نیازهای اساسی انسان است.
پرستش یعنی چه؟ پرستش یعنی حایتی که انسان از ناحیه باطنی خود بره حقیقتری کره او
را آفریده است و خود را در قبضه قدرت او میبیند توجه داشته باشد و خودش را نیازمنرد و
محتاج او ببیند .عبادت اساسا قطع نظرر از هرر فایرده و اثرری کره داشرته باشرد خرود یکری از
نیازهای روحی بشر است و انوام ندادن آن موجد عدم تعادل و اضرطراب در روح مریباشرد.
در میان عبادات نماز از جایگاه ویژهای برخوردار است به گونهای که ایر عمرل بره عنروان
رک و اسا

دی معرفی شده (حرعاملی  )1780و ای جایگاه رفیع به خاطر نقش و جایگراه

و تأثیرگذاری شگرد آن در آرامش روح و روان دور نگه داشت انسان از پلیدیهرا و آثرار
ویژه تربیتیآناست.
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وقتی قرآن کریم سخ از نماز به میان میآورد میفرماید« :أَقِمِ الصَّـالةَ لِـذِكری» (طره:
)14؛ نماز را به خاطر یاد م بر پای دار .در آیه دیگر میفرماید« :أَال بِذِكرِ اللَّهِ تَطمئِنُّ القُلُوب»
(رعد)28 :؛ آگاه باشید که یاد خدا آرامشبخش دلهاست .یعنی اگر در دل کسی یاد خدا با
نماز ظهور کنرد آن دل مطمرو و آرام اسرت و اضرطراب و نگرانری نردارد و آن دل آبراد و
مهذّب است.
پس معلوم میشود که نیاز انسان به عبادت و پرستش یک نیاز اساسی و سِترگ است و
نماز در میان عبادات از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و قطعنظر از هر چیزی طبیب در خانه
است؛ یعنی اگر ورزش برای شادابی مفید است آب تصرفیه شرده بررای سرالمت جسرم الزم
است هوای پاک برای هرکس ضروری است غذای سایم برای انسان الزم اسرت نمراز هرم
برای سالمتی روح و روان انسان الزم و حیاتی است .و آنگاه که انسان در شربانهروز سراعتی
از وقت خود را به راز و نیراز برا پروردگرار اختصراص مریدهرد روحرش را برا صرفا و پراک
میکند و عناصر موذی و مراللآور را بره وسریله نمراز از روح خرود بیررون مریریرزد و عطرر
روحبخش معنویت و طهارت را جایگزی آن میکند.
با توجه به جایگاه رفیع و بلند نمراز در آرامرش دل و صرفای براط و برا عنایرت بره ایر
مطلب که ای فریضه آثار و برکات معنوی و مرادی و اخرروی زیرادی دارد در ایر نوشرتار
سعی شده است تا به گوشهای از رابطه بی نماز و اخالق دانشوویی پرداخته شود.
نماز و پرورش تمرکز ذهن و صفای درون

اضطراب فکری و تنشهای روانی از بیماریهای مهلکی هستند که بشریت قررن حاضرر
را تهدید میکنند .روانکاوان و دانشمندان میکوشند تا راههای کاهش بار فکری انسانهرا را
پیشبینی کنند و برای مقطعری بره فکرر و روان او اسرتراحت دهنرد و او را از دگرگرونیهرای
روحی نوات بخشند .مهار ایر پراکنردگیهرای فکرری و ترنشهرای درونری شررط نخسرت
دستیابی به نبوغ درایت و فهم مسائل است .به همی دییل کوشش میشود مکانهایی کره
برای مطایعه و تحقیق در نظرر گرفتره مریشروند از آرامترری و مطبروعترری و دلانگیزترری
مکانها باشند تا امکان تمرکز ذه و رفع نگرانی را فراهم آورند.
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در مولره گزیردهای از ریردرز وایوسرت
در ارتباط با مسائلی کره تصرمیمگیرری

در ارتباط با آن به عهده آنان نهاده شده عاجزند و همی تشتّت و پراکندگی موجرب خطرا و
سرگردانی آنان میشود در حایی که عقل انسانی اگر تمرکز قوی و شردید نسربت بره امرری
پیدا کند به صورت یک ابزار جبرانکننده ایفای نقش خواهد نمود».
سپس با استناد به سخ یکی دیگر از روانشناسان کره بره «پردر روانشناسری» معررود
است میافزاید« :فرق نوابغ و افراد عادی در امکان تمرکز ذه و قوای عقالنی است نره در
توانمندی و سایر صفات فکری(».طیار )1737
نماز ای عمود دی و معراج مؤم اگر با شرایط باطنی و ظاهری انوام شود نه تنها ذهر
را در مدار تمرکز مینهد بلکه درون را نورانی و با صفا میکند و اگر انسران حضرور قلرب و
توجه در نماز را به خوبی درک کرده باشد توان آن را پیدا میکند کره در یرک یحظره تمرام
قوای ذهنی را متوجه یک چیز بکند و در نماز ای تمری را به دفعات انوام داده است.
نماز؛ واقعیترین لذّت

اگر میخواهیم در امتداد زنردگانی خرویش یحظراتی از جردّیترری هیوانرات روانری
بهرهمند شویم و اگر میخواهیم روح خود را به وَجرد و سررور برسرانیم دقرایقی چنرد روح
خود را به نیایش و عبادت پروردگار واداریم .و اگر میخواهیم زندگی ما اصایت داشته باشد
و قابل تفسیر عُقالیی باشد باید خایق متعال را عبادت کنیم.
دیر یا زود همه ما از ای کره خاکی و از ای ستارگان و آفتاب فرروزان کره میلیاردهرا
سال از زندگی آنها میگذرد و هنوز درخشندهاند چشم فروبسته و با خاک تیرره همراغوش
خواهیم شد.
امام باقر

میفرماید « :ا بایَیِ العِلم ،صل قبلَ أَنْ التَقْدِر علی لیـلٍ و ال نَهـارٍ تُصـلی

فیهِ»؛(مولسی  )1781ای طایب علم و انشوو! نمراز بخروان پریش از آنکره برر شرب و روزی
قادر نباشی تا در آن نماز بگزاری .آری دیر یا زود نسیم بادهای خزانی آخری نفسهای مرا
را در البررهالی خررود در خواهررد پیچیررد .آیررا ایر سررتارگان زرّیر خیمرره الجرروردی

برره مررا
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خاکنشینان محقّر چشمک نمیزنند و ما را به اشارت نمریخواننرد؟ آیرا ایر اشراره در عری
مرموز بودن ای نکته را برای ما فاش نمیسازد که:
خرامیررررررردن الجررررررروردی سررررررررپهر

همرران گرررد گردیرردن مرراه و مهررر

مپنرررردار کررررز بهررررر بررررازیگری اسررررت

سرا پردهای ای چنری سرسریسرت؟!
(فردوسی)

خالصه اینکه همه زمی و زمان با زبان خود بره مرا هشردار مریدهرد و نردا مریکنرد کره
متوجه باش و در غفلت نمان .زندگی در بستر خود به پیش میرود و در ای بستر با حروادثی
درگیر است؛ گاهی یأ

و ناامیدی و اندوههای ما به آخری درجه شردّت خرود مریرسرند و

گاهی پس از یحظاتی اندوه و غم بارقه امیدی در دل انسان زده میشود و یأ هرا بره امیرد و
شادی مبدّل میگردند و در طوفان سهمناک یرأ

و انردوه جانکراه بارقره خیررهکننردهای از

گوشه مبهم جان سر میکشد و سراسر وجود ما را پر از فروغ مریسرازد و همیشره در گروش
دل ما میگوید:
هان مشو نومید چون واقف نیری زاسررار غیرب

باشد اندر پرده بازیهرای پنهران غرم مخرور
(حافظ)

در آن هنگام که شادیها و اطمینان و کرنشهای ما به غیر خدا از حدّ میگذرند؛ یعنری
کشتیبان وجود ما که شخصیت ماست به جای هددگیرری سراحل از روی عمرد یرا خطرا
خود را در گردابهای نابودکننده ساقط میکند و خود را بره انردوه و غرم و تیرگری گرفترار
میسازد .تنها یاد خدا و ذکر اوست که ای تیرگی را به نور و صفا مبدّل میکنرد و عبرادت و
نیایش اوست که چراغ راه انسان شده و ای سرگشته را نوات میدهد.
در ای موقع است که احسا

میکنیم در دریایی از نور غوطهور گشتهایم و سربکبرال

شدهایم .مرغ سبکبال روح ما در حال عبادت و نماز از تنگنای قفرس تر رهرا گشرته پرر و
بایی در بینهایت میگشاید .اگر ای پرواز به درستی صورت گیرد دیگرر بررای روح آدمری
برگشت و دوباره در زندان تاریک بدن محبو

شدن امکان نخواهد داشت؛ زیرا روح آدمی
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در آن حال که میخواهد از خانه محقّر بدن به پرواز درآید ای کایبد خراکی را بره صرورت
رصدگاهی درمیآورد که به سوی بینهایت هددگیری شده اسرت و هرگرز دیرده از نظراره
بینهایت نخواهد پوشید.
خداوندا! ای مرغ ناچیز و محبو

در قفرس بره ترو چشرم دوختره اسرت و برا یرزانردن

بالهای ظریف خود آماده حرکت به سوی توست نه برای آنکه از قفس تر پررواز کنرد و
در فضای بیکران پر و بایی بگشراید نره؛ زیررا زمری و آسرمان برا آنهمره پهنراوریجرزقفس
بزرگتری برایای پرنده شیدا چیزی نیست!
تنررررگتررررر آمررررد خیرررراالت از عرررردم

زان سررربب شرررد خیرررال اسرررباب غرررم

برررراز هسررررتی تنررررگتررررر بررررود از خیررررال

زان شررود در وی قمررر همچررون هررالل

برررراز هسررررتی جهرررران حررررسّ و رنررررگ

تنررگتررر آمررد کرره زنرردانی اسررت تنررگ

علّررررت تنگرررری اسررررت ترکیررررب و عرررردد

جانرررب ترکیرررب حرررسهرررا مررریکشرررد

زان سررررویِ حِررررس عررررایم توحیررررد دان

گررر یکرری خررواهی برردان جانررب بررر آن
(مویوی)

او میخواهد آغوش بارگاه بینهایتت را به رویش باز کنی و به دیدار خرویش بخروانی
که دیدار تو و حضور در محضر تو بررایش آرامبخرشترری حراالت و یذیرذتری مشرتهیات
است.
تنها چیزی که غربت مرگبار آدمی و تحیّر اضطرابانگیز او را به روشرنی و صرفا مبردّل
کرده خلوت با پروردگار و عبادت اوست یاد اوست که به نهانخانه درون انسان نفوذ کررده
و مأنو تر از آغوش مادر برای کودک شیرخوار به انسان آرامش و راحتی میبخشد و نرور
ایهی است که متل چراغی فروزان از آغاز حیات انسان ترا آخرر عمرر بره او گرمری و نشراط
میبخشد و اگر کسی با ای منبع نور و روشرنایی ارتبراط داشرته باشرد شراهراه حیرات را گرم
نخواهد کرد .تنها دوایی که بیماران ناامید از طبابت طبیب را به آرامرش و امیرد وا مریدارد و
در بدتری حاالت و پُرتشویشتری زمانها ر وقتی که از همه چیز ناامید شدهانرد رر نیرایش و
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یاد خداست که با نوازشی نامحسو

دست خداوندی را به سر و صورت بیمار مریکشرد او

را به هیوان درمیآورد و به زندگی امیدوار میکند.
در روایتی نقل شده است که حضرت علی علیهایسالم به عبادت عالقره شردید داشرت و
مناجات با خداوند را باالتری یذت میدانست و بر هر یذت دیگری ترجیح میداد .عبادت را
برره خرراطر شرروق بهشررت و تررر

از جه رنّم انوررام نمرریداد بلکرره خرردا را سررزاوار پرسررتش

میدانست(.عزیزی  )1733خالصه اینکه برای عاشق مال حق و جویای سعادت هیچ یحظه و
زمانی شیری تر و یذیذتر از خلوت برا معشروق و جران جانران نیسرت و وقتری برا اوسرت و در
محضر اوست به عاییتری وجد و سرور نایل میشود و نماز عاییترری و نزدیرکترری راه
برای رسیدن به ای مقام است.
نماز؛ برطرفکننده تکبّر

انسان طایب کمال و سعادت خرویش اسرت مریخواهرد هرم در دنیرا و هرم در آخررت
سعادتمند گردد و سعادت و کمال انسان در پرستش خداوند و اطاعت او نهفتره اسرت؛ چررا
که ممک ایوجود زمانی به کمال میرسد که بره واجربایوجرود بپیونردد و نمراز ایر اکسریر
عظیم عبارت است از :تالش و جلوه معنوی اشرد مخلوقات در پیشگاه خایق اکبر .در نماز
گفتارها و کردارها همه برای تواضع و خشوع در مقابل حضرت حرقّ تعرایی هسرتند و توجره
به قدرت الیزال حضرت حق و تمسّک و توکّل انسان نمازگزار بر آن منبع عظریم اسرت و برا
یاد او آرام و استوار است.
امام سواد علیهایسرالم مریفرمایرد« :خردایا! دلهرای مرا را بره یراد خرود از هرر یرادی و
زبانهایمان را به سپا

خود از هر سپاسری و انردامهایمران را بره طاعرت خروداز هرر طراعتی

مشغول گردان(».فیض االسالم 1734ق)
با راز و نیاز و نماز است که انسان متوجّه فیض ایهی میگردد و شیرینی عبادت و سوده
را درک مینماید.
نماز اگر با شرایط خاص و مطلوب اقامه شود انسان را تربیرت مریکنرد و تکبّرر را کره
یکی از بیماریهای روحی و اخالقی است درمان میکند.
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تکبّر ای است که انسان خود را برتر از دیگران میداند (خرود برتربینری) و توقّرع

دارد دیگررران برره او احترررام کننررد و صدرنشرری مولررس باشررد و همرره در مقررابلش تعظرریم
کنند(.مکارم شیرازی  )1738علمای اخالق تکبّر را به سه بخش تقسیم کردهانرد کره یکری از
آنها «تکبّر در برابر خداوند» است و منظور از آن که بردتری نروع تکبّرر اسرت و از نهایرت
جهل و نادانی سرچشمه میگیرد ای است که انسان ضعیف خود را بنرده خردا ندانرد بلکره
مردم را به بندگی و اطاعت خود دعوت کند(.مکارم شیرازی )1738
کسی که هر روز پنج بار با حال خضروع و خشروع یعنری در نهایرت تواضرع ظراهری و
باطنی در برابر پروردگار خود میایستد و در هر نماز چندی بار به رکوع و سوود میرود و
اظهار بندگی و تواضع میکند نه تنها در مقابل خدا بلکه در مقابرل بنردگان خردا هرم تکبّرر
نمیورزد و خود را کمتر از آن میداند که در مقابرل خرایق و آفریردگار خرود تکبّرر و خرود
برتربینی داشته باشد.
امام علی

میفرماید« :فَرض اللَّهح اال مانُ تطهیرا مِن الشـر ِ و الصـلوة تنز هـا عـن

الکِبـرِ»؛(شررهیدی  )1732خداونررد ایمرران را برررای پرراکی از نواسررت شرررک و نمرراز را برررای
پاکیزگی از پلیدی کبر واجب گردانیده است.
امام خمینی قد سره میفرماید« :چون نماز معراج کمایی مؤم و مقرب اهل تقواست
متقدّم به دو امر است که یکی مقدّمه دیگری است:
اول .ترک خودبینی و خودخواهی؛ که آن حقیقت و باط تقواست.
دوم .خررداخواهی و حررقطلبرری؛ کرره آن حقیقررت معررراج و قرررب اسررت(».موسرروی
خمینی )1730
نماز؛ رافع غفلت

«غفلت» دارای مفهوم گستردهای است که هرگونه بیخبری از شرایط زمران و مکران را
(که انسان در آن زندگی میکند) شامل میشود اعم از واقعیتهای حال و آینرده و گذشرته
خویش و صفات و اعمال خود و پیامها و آیات حق و همچنی هشدارهایی که حروادث تلرخ
و شیری زندگی به انسانها میدهند .اما در اینوا مراد «غفلت از یاد خدا» است.
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خطری که به وسیله «غفلت» و بیخبری از «یاد خدا» متوجه سعادت انسان میشود بیش
از آن است که غایبا تصور میکنیم غفلت ارکان سعادت ما را ویران میسازد و ماننرد آترش
سوزان خرم زندگی را میسوزاند و تمام امکانات و استعدادهای خداداد را بر باد میدهد.
هنگامی که پیامبراکرم صلیاهللعلیهوآیه به معراج رفت خطابهایی از سوی خداوند بره
او شرد؛ از جملرره اینکرره « ــا احمـدح انــت ال تغفــل ابــدا .مــن یَفـلَ عنَّــی ال اُبــالی بِــأیِ وادٍ
هلَک»؛(دیلمی  )1732ای احمد! هرگز افل مشو .هرکه از م غافل شود م اعتنایی نمیکنم
که او در کدام راه نابود میشود.
ای بیان به خوبی نشان میدهد که عاقبت غفلت از خداونرد هالکرت و نرابودی اسرت؛
زیرا غفلت سرچشمه بسیاری از گناهان است و حتی باعرث مریشرود انسران از حیوانرات هرم
پستتر گردد و در عذاب ایهی گرفتار آید.
قرآن کریم در ای باره میفرماید« :به یقی

گروه زیادی از جر و انرس را بررای دوز

آماده کردیم؛ آنها عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمیکنند و چشمهایی دارنرد کره برا آن
حقایق را نمیبیننرد و گروشهرایی کره برا آن نمریشروند؛ آنهرا همچرون چهارپایاننرد بلکره
گمراهتر!؛ اینان همان غافالنند( ».زیرا با داشت همهگونرهامکانراتهردایت باز هرمگمراهنرد!)
(اعراد)133:
طبیعت زندگی دنیا غفلتزاست؛ گاهی انسان را چنان به خود مشغول میسازد که همره
چیز را فراموش میکند حتی خویشرت را .نمراز فرصرت خروبی بررای برازنگری در اعمرال و
بازیافت خویش ونوات ازچنگال اهریم غفلت فراهم میسازد .نماز ای ذکر عظریم ایهری
انسان را هر روز متوجه معاد و روز جزا میکند و باعث خروج انسان از غفلرت و بریتروجهی
میشود.
وقتی انسان در هر روز چندی بار میگوید« :مالکِ ومِ الد ن» به یاد قیامرت و عظمرت
آن و خایق آن میافتد و سعی می کند با اعمال و کردار خود بره مقرام قررب ایهری برسرد ترا
سعادت آخرت نصیبش شود و به همی دییل متوجه و هوشیار اسرت و بره بیراهره نمریرود و
اعمال خود را در مسیر سعادت و فالح ابدی قرار میدهد.
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امام باقر علیهایسالم در ای باره میفرماید« :ا حمّا مؤمنٍ حافَظَ علـی الصَّـلواتِ المفروضـةِ
فصلَّاها لِوقتِها فلیس هذا من الغافلین»؛(مولسی  )1781هر فرد برا ایمرانی نمازهرای واجرب را
به موقع و به طور صحیح انوام دهد از غافالن نخواهد بود.
میرزا جواد ملکی تبریزی میفرماید« :اذان دعوت برای مالقات است و همرانگونره کره
روز قیامت برای عرضه بر خداوند فراخوانده میشروند در ایر دنیرا هرم برا اذان مؤمنران بره
مولس حضور و معراج و زیارت حضرت پروردگار خوانده میشوند(».تبریزی  )1780و ای
احسا

حضور در محضرر حرق انسران را از غفلرت و بریخبرری خرارج مریسرازد و متوجره

میکند که باید هوشیار باشد و وظرایف بنردگی را بره خروبی انورام دهرد ترا در محضرر حرق
شرمنده و نادم نباشد.
نماز؛ احیاگر فضیلتها

اگر انسان نماز را با شرایطی که شرع مقدّ

بیران فرمروده و توصریه کررده اسرت انورام

دهد خصلتها و فضیلتهای انسانی در وجودش زنده میشوند و انسان را بره سروی تربیرت
عایی بشری رهنمون میگردند .مسوله نیّت پاک و اخالص در آن انسان را به گونهای تربیرت
میکند که در هر کاری هدفی عایی و خدایی داشته باشرد و کارهرا را برا توجره بره هردد و
مقصدی پاک انوام دهد و در کارش جز راستی و صرداقت و امانرت چیرزی نباشرد .چگونره
ممک است بندهای که به مبده و معاد (مالکِ ومِ الدّ ن) معرفت دارد روزی پنج بار راسرتی
و صداقتورزی با خدا را با نیت خایص تمری کند و ای خصیصه در دیگرر کارهرا و شروون
زندگیاش اثر نگذارد؟! آنکه با خردای خرویش صرداقت دارد مطمونرا برا بنردگان خردا نیرز
صادق است و نمیتواند اهل ریا و شرک و نفاق و فریب باشد.
انسان در نماز روح تشکّر و سپاسی را که از خصال عایی انسانی است در خرود تقویرت
میکند .اینکره در ضرم نمراز بره پیرامبراکرم صرلیاهللعلیرهوآیره سرالم مریدهریم و از خردا
میخواهیم که بر او و خانردانش درود بفرسرتد در واقرع نروعی تشرکر و قردردانی از مرروّج
نعمتهای بزرگ نماز و اسالم است .انسان نمازگزار تسلیم قضای پروردگار است و تنهرا بره
او امید دارد و از او کمک میطلبد« :ا ّا نعبدح و ا ّا نستعین» و از ای رو در زندگی صبور
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و قانع است و احسا

خشنودی میکند؛ چون راضی به رضایت حق تعرایی اسرت« .نمراگزار

با گفت «ا ّا نعبدح و ا ّا نستعین» هرگونه حاکمیت غیر خدا را محکوم مریکنرد هرگونره
حقارتپذیری و استمداد از قدرتهای پوشایی را نفی مینماید و به نمازگزاران در

عزّت

در سایه بندگی خدا میدهرد ترا بنرده و بررده غیرر خردا نشروند و از تهدیردها و تطمیرعهرای
دیگران نلغزند و راه خدا را کنار نگذارند(».قرائتی )1730
نماز؛ باعث روشنی دل

نماز معراج مؤم است و ای معراج و عروج نه در فضای براز آسرمان بلکره در فضرای
معنویت و بندگی است و برای رسیدن به قرب پروردگار و رسیدن بره آرامرش کامرل .وقتری
چنی شد باعث شکفتگی و طراوت وجود و روشنی دل انسان میشود و نرور ایهری در درون
انسان و جوهره وجودی انسران حلرول مریکنرد و از ایر رو پیرامبر خراتم صرلیاهللعلیرهوآیره
فرمودند« :جعلَ اللَّـهح قُـرةَ عینـی فـی الصـالةِ»؛(مولسری  )1781خداونرد روشرنایی چشرم و
خوشحاییام را در نماز قرار داده است.
مراد از «روشنی چشم» در ای روایت روشنی دل و درون است و اگر هر انسانی نماز را
با شرایطش انوام دهد همی روشنی و صفای دل در او ایواد میشود و به انبساط خاطر نایل
میگردد.
ایکسیس کارل میگوید« :نیایش در روح و جسم تأثیر میگرذارد و احسرا
احسا

عرفرانی و

اخالقی را توهما تقویت میکند .در چهره کسانی کره بره نیرایش مریپردازنرد حرسّ

وظیفهشناسی قلّت حسد و شررارت و حرسّ نیکری و خیرخرواهی نسربت بره دیگرران نمایران
میشود .نیایش خصایص خود را با عالمات بسیار مشخص و منحصر به فردی نشان مریدهرد:
صفای دل متانت رفتار انبساط خاطر شادی بی دغدغه چهره پُر از یقی

اسرتعداد هردایت

آمادگی برای پذیرش حق و راضی بودن به رضای پروردگار(».شریعتی  )1733و عراییترری
نوع عبادت و نیایش نماز است که به عنوان رک دی و «مُخّ عبادت» معرفی شده است.
امام سواد علیهایسالم در مناجات «خمرس عشرره» عرر
حاجت و نیاز م

و نعمت همجواری با تو مطلوب م

مریکنرد :و مشراهده ترو تنهرا

و مقرام قررب ترو فراخنرای خواهشرم
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است .شادی و آرامش م در مناجات تو نهفته و دوای بیماری و شفای قلب سروزانم و فررو
نشاندن حرارت دل و برطرد شدن اندوهم نزدتوست .پرس ترو در هنگرام وحشرت و ترر
انیس و مونس م باش و عذر یغزشهایم را بپذیر و از زشتیهایم درگذر(.قمی )1737
نماز؛ باعث امید و نشاط

در برنامه شبانهروزی هر انسانی اگر بخواهد با روانی شاداب و روحیهای باال و خوب برا
مشکالت زندگی مواجه شود و با امید و اطمینان آن را ادامه دهد باید به نماز و دعا پناه ببررد
و از آثار روانی و معنوی آن برخوردار باشد و از ای رو پیروان تمام ادیان ایهی تا زمرانی کره
زندهاند باید نماز را برپا دارند و آن را ادامه دهند؛ زیرا نماز در سعادت و سالمت روان آنها
نقش عمدهای ایفا میکند(.پروا  )1780ایمان به خدا و راز و نیاز با او بره انسران امیرد و تروان
میدهد؛ احسا

میکند به پناهگاه مطمو و باقردرتی متّکری اسرت و بردی دییرل احسرا

نشاط و توانمندی میکند و اگر ای ارتباط برا آنمنبرع عظمرتورحمرتقطرعباشرد احسرا
دلتنگی و نگرانی در او ایواد میشود و به بیماریهای روانی گرفتار میآید.
به ای حقیقت روانشناسان و روانکاوان بزرگی همچون یونرگ اریرک فرروم ویلیرام
جیمز و دیگران اشاره کردهاند و ایمان به خدا را اسا

و پایه پریشگیرری و معایوره بیمراری

روانی میدانند(.پروا )1780
یل کارنگی 1مینویسد« :هنگرامی کره کارهرای سرنگی

قروای مرا را از بری مریبررد و

اندوهها هر نوع ارادهای را از ما سلب میکند و بیشتر اوقات که درهای امید به روی مرا بسرته
میشود به سوی خدا روی میآوریم .ویی اصالً چررا بگرذاریم روح یرأ

و ناامیردی برر مرا

چیره شود؟ چرا همه روزه به وسیله خواندن نماز و دعا و بوای آوردن حمد و ثنای خداونرد
قوای خود را تودید نکنیم؟»(سیف )1780
حضرت علی

میفرماید« :پروردگارا! تو از هر مونسی برای دوستانت مونسترری و

از همه آنها برای کسانی که به تو اعتماد کنند برای کارگزاری آمادهتری .پروردگارا! آنران
را در باط دیشان مشاهده مریکنری و در اعمراق ضمیرشران برر حرال آنران آگراهی و میرزان
1-Dale Carnegie
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معرفت و بصیرتشان را میدانی رازهای آنان نزد تو آشکار است و دلهای آنان در فرراق ترو
بیتاب .اگر تنهایی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونس آنهاست و اگر سختیها برر آنران
فرو ریزند به تو پناه میبرند(».شهیدی )1732
نماز و جلب رحمت پروردگار

خدای متعال یطف ویژه و اقبال خاصّی به نمرازگزاران دارد و روی آوردن پروردگرار
به بنده سبب کاملی برای سعادت و رستگاری اوسرت .روی آوردن خردا بره بنرده بره معنرای
آمرزیدن گناهان و برآوردن حاجات و آباد کردن دنیا و عقبای او و نزدیکی به بارگاه یرزدان
و برخورداری از یطف و رحمت ایزدی و سعادت ابدی است.
میفرماید« :لُو علم المصلَّی ما غشاهح من جالل اللَّـه مـا سـرَّهح أَن حرفَـع

امام صادق

رأسحهح مِن سحجودِهِ»؛(صدوق  )1732اگر نمازگزار میدانست که چگونه رحمت خدا او را فررا
گرفته است سر از سوده برنمیداشت.
میرزا جواد ملکی تبریزی میفرماید« :بدان که سوود از افضل اعمرال بردنی اسرت و از
امام صادق

روایت شده که فرمود :نور را در دو چیز یرافتم :در گریره و سروده و بررای

سوده فضیلتهای زیادی است؛ از جمله آمده است که جمعی از رسول خردا

خواسرتند

که از طرد خدا بهشت را برای آنان تضمی کند حضرت فرمود :برا ایر شررط کره مررا بره
طررول سرروده یرراری کنیررد .آنرران پذیرفتنررد .حضرررت هررم بهشررت را برررای آنرران ضررمانت
فرمود(».تبریزی )1780
و ای سوده و نماز باعث میشود که انسان مقرّب درگاه ایهی شود و از اوییای ایهری بره
حساب آید و فاصله او با منبع فیض و رحمت کم گشته به اقیانو

رحمرت و برکرات ایهری

متصل شود.
علی

میفرماید« :الصالةُ قُربانُ كل تقی»؛(مولسری  )1781نمراز موجرب تقررّب هرر

پرهیزگاری است.
نماز و یاد خدا باعث میشود که غبار گناه از دل انسان زایل شود و نور و رحمرت ایهری
در آن جای گیرد و هرقدر انسان با اقامه نماز روح خرود را منروّر کنرد بره خردا نزدیرکترر
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میشود و از دریای رحمت ایهی بیشتر فیض میبرد و به جایی میرسد که جزو اوییرای ایهری
میگردد و کسی که جزو اوییای ایهی قرار گیرد هیچ حزن و نگرانی نردارد و برکرات ایهری
او را احاطه میکنند .قرآنکرریم مریفرمایرد« :أَال إِنَّ أَولیـاء اللَّـهِ ال خـوف علَـیهِم و ال هحـم
حزَنونَ» (یونس)72 :؛ اوییای خدا خود و حزنی ندارند و غم و اندوهی بر آنان نیست.
«اوییای خدا کسانی هستند که میان آنان و خدا حایل و فاصرلهای نیسرت حورابهرا از
قلبشان کنار رفته و در پرتو نرور معرفرت و ایمران و عمرل پراک خردا را برا چشرم دل چنران
میبینند که هیچگونه شکّ و تردیدی به دلهایشان راه نمییابد و به خاطر همری آشرنایی برا
خدا که وجود بیانتها و قدرت بیپایران و کمرال مطلرق اسرت مرا سروای خردا در نظرشران
کوچک و کم ارزش و ناپایدار و بیمقدار است .کسری کره برا اقیرانو

آشناسرت قطرره در

نظرش ارزشی ندارد و کسی که خورشرید را مریبینرد نسربت بره یرک شرمع بریفرروغ اعتنرا
نمیکند(».مکارم شیرازی )1782
از ای مطایب روش میشود که نماز باعث رحمت و برکرات ایهری برر انسران اسرت و
موجب تقرّب انسان به خداست نمازگزار از اوییای ایهی محسوب مریشرود و اوییرای ایهری
تر

و حزن و اضطرابی ندارند؛ زیرا خود و اضطراب به خراطر احسرا

ملوأ و پناهگاه و به خاطر تر

تنهرایی و نداشرت

از آینده است .اما کسانی که به دریای رحمت ایهری راه پیردا

کردهاند و هر روز پنج بار خود را با آب زالل معرفت شستوشو میدهند دلهایشان نورانی
و پاکیزه است و نگرانی و هراسی ندارند و غم و اضرطرابی کره دیگرران نسربت بره گذشرته و
آینده دارند به وجود آنها راه ندارد و امنیت و آرامش واقعی بر وجود آنها حکمفرماسرت
و به فرموده قرآن کریم« :اولئِک لَهحم األَمن» (انعام)82 :؛ آنها در امنیت و آرامشند و بره تعبیرر
دیگر دلهایشان به یاد خدا آرام و مطمو است.
نماز؛ مانع زشتی و منکر

آنگاه که انسان دست از مادیرات مریشروید و برا یباسری پراکیزه از نواسرت ظراهری و
غصب و درآمد حرام به پیشگاه خردا روی مریآورد و در نمراز خرود از خداونرد رحمران و
رحیم یاد میکند و از او یاری میخواهد کره بره راه راسرت هردایتش کنرد و او را همرراه برا
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ستمگران و گمراهان مغضوب درگاهش قررار ندهرد (سروره حمرد) و ایر برنامره را در پرنج
وقت شبانه روز و در هر نماز تکرار میکند و در جوّی معنوی مملروّ از یراد خردا و توجره بره
دستورات او و دوری از گناه و نافرمانی خدا قرار میگیرد ای حایت معنوی و توجه غفلرت
را از او دور ساخته از گناه و معصیت پروردگار بازش میدارد.
خداوند متعال در قرآن موید میفرماید« :اَقـمِ الصـلوةِ اِنَّ الصّـلوةَ تنهـی عـن الفحشـاءِ
والمنکرِ»(عنکبوت)42 :؛ نماز را بپا دار که همانا نماز انسان را از پستی و پلیدی باز میدارد.
محمّد ب سنان از حضرت رضا

روایت میکند که حضرت در پاسرخ پرسرشهرای

او درباره فلسفه نماز نوشتند« :علت نماز آن است که نماز اقرار بره ربوبیرت خداونرد برزرگ
نفی شریک برای او قیام در پیشرگاه او برا حایرت فروتنری و خضروع و درخواسرت آمررزش
گناهان و نهادن پیشانی به خاک به منظور تعظیم خداوند بزرگ و نیز بدان منظور است کره
انسان همواره به یاد خدا باشد و او را فراموش نکند و با حایت فروتنی و کرنش پیشرفت امرر
دی و دنیای خود را بخواهد .عالوه بر ای

نماز در پنج وقت موجب مداومت یاد خدا و یراد

قیامت میشود و ای ذکر مرداوم و قیرام در پیشرگاه حضررت حرق انسران را از آیرودگی بره
گناهان حفظ میکند و از فساد باز میدارد(».عاملی )1780
ایبته وقتی نماز ای خاصیت را خواهد داشت که انسان آن را برا آداب و شررایط خراص
خودش بوای آورد و نماز را کامل و درست انوام دهد و گوش به فرمان نماز باشد و با حال
معنوی و معرفت ویژه ای عبادت سِترگ را انوام دهد.
پیامبراکرم

میفرماید« :کسی که به فرمران نمراز توجره نکنرد نمرازش نمراز کامرل

نیسررت و اطاعررت از فرمرران نمرراز آن اسررت کرره خررویش را از گنرراه و معصرریت حفررظ
کند(».حویزی )1771
ایبته ممک است گاهی خاصیت بازدارندگی نماز سریع و فوری نباشد و پس از مردتی
نمازگزار را از گناه بازدارد« .روایت شده اسرت کره جروانی از انصرار پشرت سرر پیرامبر نمراز
میخواند ویی مرتکب فحشا میشد ای خبر را به پیرامبر اسرالم رسراندند حضررت فرمرود:
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نمررازش سرررانوام روزی او را از گنرراه برراز مرریدارد .چیررزی نگذشررت کرره توبرره کرررد(».ری
شهری )1732
بنابرای

خاصیت بازدارنردگی نمراز بره دییرل همران توجره قلبری بره خردا و فرمران او و

خاصیت معنوی نماز است و هر قدر انسان نماز را بیشتر با حضور قلب و توجه به معنا و فلسفه
نماز و محتوای آن بخواند به همان اندازه برای او سازنده بوده به حایش مؤثر و مفید خواهد
بود و اگر انسان بخواهد بداند که از نماز چقدر بهره میبرد باید ببیند نماز ترا چره انردازه در
عمل و رفتار او اثر گذاشته است.
حضرت علی

مریفرمایرد« :و انهـا لَـتُحطُّ الـذُّنُوب حـطَّ الـورقِ و تُطَلقُهـا اطـالقَ

الربقِ» (مولسی  )1781نماز گناهان را میریزد؛ مترل یخرت بررگ درختران و آزاد مریکنرد
گناهکار را؛ چنان که کسی را از بند بگشایند.
در روایتی هم حضرت رسول

فرمودنرد« :لو كان علی باب دارِ احدكم نهرٌ و ایتسل

فی كل ومٍ منه خمس مرَّات أكانَ بقی فی جسدهِ مِن الدّرنِ شیء؟ قلتح :ال .قال :مثَلَ الصلوةِ
كمثَل النهرِ الجاری كُلَّما صلَّی صالةً كفرت ما بینهما من الذنوبِ»؛(عراملی  )1780اگرر جلروی
در خانه شما نهر آبی باشد و هر یک از شما هر روز پنج نوبت در آن آب خود را شستوشو
دهد آیا از چرک و پلیدی چیزی در بدنش باقی میماند؟ راوی میگوید :عر

کردم :نره

یا رسول اهلل .فرمود :نماز در پنج وقت شبانه روز همانند آن نهر جاری اسرت .هرر وقرت بنرده
نماز میخواند گناهان او پوشیده میشوند.
انسان وقتی متوجه باشد که یاد خدا و ذکر خدا باعث آمرزش گناهران مریشرود و نمراز
انسان را شستوشو میدهد نگرانی و اضطرابش کاهش یافتره بره رحمرت خداونرد امیردوار
میشود؛ چون گناه و معصیت باعرث نگرانری و تشرویش اسرت و نمراز انسرانرا از نگرانری و
دیهره خارج میکند و نورانیت و صفای درونی در او ایواد میکندو دل به رحمانیرت و کررَم
خداوندمتعال میسپارد.
شیطان یکی از دشمنان قسمخورده انسان است که به هر طریق ممکر

سرعی در گرمراه

کردن انسان دارد و یکی از شیوههای شیطان برای گمراه کردن انسرانهرا ترسراندن و ناامیرد
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کردن آنهاست؛ به ای معنا که انسانها را نسربت بره آینرده ناامیرد مریکنرد و برذر هررا

و

نگرانی در دل انسانها میپاشد و روح امید و نشاط را از انسان میگیرد.
استاد محمدتقی مصباح میفرماید« :ترسراندن انسران و ناامیرد کرردن او یکری دیگرر از
کارهای شیطان است که انسان را نسبت به آینده خویش بیمناک میسرازد و از ایر رهگرذر
مانع وی میشود از انوام کارهای خیر(».مصباح )1737
خداوند در قرآن میفرماید« :الشیطانُ عدحكُمح الفقر» (بقره)278 :؛ شیطان به فقرر و نرداری
وعده میدهد و بدی وسیله شما را از کارهای مفید اجتماعی و اخالقی باز میدارد.
یکی از چیزهرایی کره انسران را از گزنرد و انحرراد شریطان نگره مریدارد نمراز و یراد
خداست.
حضرت علی

میفرمایرد« :الصَّلوةُ حِصنٌ من سطواتِ الشیطان»؛(ری شرهری )1732

نماز قلعهای است که انسان را از حمالت شیطان نگاه میدارد.
شیطان مردم را از اطاعت پروردگار به اطاعت خود میخواند اما نماز آنان را به فطرت
اصلیشان سوق میدهرد و در قلعره امر ایهری قررار مریدهرد و از تیرهرای زهرآیرود شریطان
محافظت میکند .از ای رو نماز موجب افسررده گشرت شریطانهاسرت .دور کرردن شریطان
یعنی قرار گرفت در حریم امنیت ایهی و آرام گرفت به یاد و ذکر خدای سبحان.
انسانها از طریق نماز به جایی میرسند که قرآن کریم درباره آنان میفرماید« :رِجالٌ ال
تُلْهِیهِما تِجارةٌ و الَ بیع عنْ ذِكرِاللَّهِ و إِقامِ الصَّالةِ» (نور)73 :؛ مردانی که ایشان را هیچ تورارت
و معاملهای از یاد خدا و اقامه نماز باز نمیدارد.
حضرت علی

هنگام تالوت ای آیه شریفه تصرویری ذهنری و چهررهای معنروی از

ذاکرران خرردا بره دسررت دادنرد و در بخشرری از آن فرمودنرد« :فرشررتگان گرداگردشران حلقرره
میزنند؛ رحمت و آرامش جسم و جان بر آنان فرود میآید و درهای آسمان به رویشران براز
مریگررردد .در ایر سررفر روحرانی در جایگرراهی کره در آن خرردا از احوایشران آگرراه اسررت
کرسیهای کرامت برایشان نهاده است سعیشان مرضریّ خداونرد و مقامشران نرزد او محمرود
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اسررت برروی خرروش نیررایش برره درگرراه خرردا را استشررمام مرریکننررد و آمرررزش او را امیررد
میدارند(».صبحی صایح )1770
رسول اکرم

فرمودند« :تا زمانی کره فرزنردان آدم برر نمازهرای پرنجگانره مواظبرت

دارند شیطان پیوسته از آنان دور میشود .پس آنگاه که آنها نماز را تباه گردانند و حق آن
را ادا نکنند جرئت و جسارت شیطان بر آنران زیراد مریگرردد و آنران را بره گناهران برزرگ
میاندازد(».دینوری )1737
و آیا به راستی چنی نیست؟ آیا امروز شریطانهرا و صراحبان فرهنرگهرای شریطانی از
نماز ای سالح مؤثری که در دست مسلمانهاست نمیترسند؟! آیا درصردد آن نیسرتند کره
نماز ای حربه فرهنگری مرؤثر و ایر دژ محکرم ایهری را در هرم بشرکنند و امّرت اسرالمی را
گرفتار فحشا و منکر و بیهویّتی و تشویش و نگرانی کنند؟
امام خمینی قد سره درباره «سفر عشق» فرمودند:
بررا دل تنررگ برره سرروی تررو سررفر بایررد کرررد

از سرر خرویش برره برتخانره گررذر بایرد کرررد

پیررر مررا گفررت :زمیخانرره شررفا بایررد جسررت

از شررفا جسررت هررر خانرره حررذر بایررد کرررد

آنکه از جلروه رخسرار چرو ماهرت پریش اسرت

بررریگمررران معورررزه شر رقّ قمرررر بایرررد کررررد

گررر دل از نشرروه مرری دعرروی سرررداری داشررت

بره خررود آییرد کرره احسرا

خطررر بایرد کرررد

مژده ای دوست که رِندی سرر خرم را بگشرود

باده نوشران! یرب از ایر مائرده ترر بایرد کررد

در ره جُسرررت آتشرررکده سرررر بایرررد باخرررت

بررره جفاکررراری او سرررینه سرررپر بایرررد کررررد

سررر خررم برراد سررالمت کرره برره دیرردار رُخررش

مسرررت سررراغر زده را نیرررز خبرررر بایرررد کررررد

طرّه گیسوی دیدار بره هرر کروی و دری اسرت

پس به هر کوی و در از شوق سفر بایرد کررد
()42

خالصه آنکه ای نماز و ای عبادت با عظمت انسان را در ابعراد گونراگون وجرودیاش
تربیت میکند و از او انسانی کامل و بلندمرتبه مریسرازد و او را بره سروی سرعادت دنیروی و
اخروی رهنمون میگرداند.
بیاییم حق ای معوون انسانساز را به خوبی به جای آوریم و به وسیله آن در آسرمانهرا
به پرواز درآمده به قلّههای بلند معنویت و کمال نایل آییم .انشااایلّه.
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نتیجهگیری

برای خوب شدن نماز الزم است ویی کافی نیسرت .نمراز انسران را بره عرایم قرد

ایره

وصل می کند و نقطه آغرازی بررای رشرد و سرلوک انسران اسرت ویری تمرامی راه کمرال و
سلوک منحصر به نماز نیست .نماز ستون دی است ویی خیمه اسرالم عرالوه برر سرتون وسرط
ارکان دیگری دارد که روی هم انسان ساز هستند .برای ورود به یک مسود مرتال بازگشرایی
درب مسود خیلی مهم است ویی کرافی نیسرت نمراز ماننرد بازگشرایی راه معنروی بره روی
انسان است .باید وارد شد و از تمامی فضاهای معنوی دی بهره برد و به کمرال و قررب ایهری
رسید.
یکی از ارکان دی اخالق است برای اینکه نماز تاثیر نهایی داشته باشد رعایت اخرالق
و تهذیب نفس هم خیلی مهم است .کسانی که از نظر اخالقری خودسراخته نیسرتند نیرز بهرره
کمی از نماز و سایر عبادات خود می برند .ایبته نماز هم بر روی اخرالق مروثر اسرت و کسری
که نماز می خواند می تواند آرامش بیشتری داشته باشد و اخالقش بهتر باشد ویی ایر تراثیر
متقابل برای اخالق هم هست و اخالق خوب تاثیر معنوی نماز را بیشرتر مری کنرد .برداخالقی
زمینه گناه می شود و گناه هم مانع ای تاثیر است به همی خاطر بسیار تاکیرد شرده اسرت کره
تقوا را رعایت کنید زیرا شرط قبویی اعمال است.
همچنی خیلی متفاوت خواهد برود اگرر کسری برا آگراهی و از روی شرناخت و اختیرار
عبادت کند یا از روی عادت و تقلید .مسلما یک انسان عایم و بیدار و آگاه از نماز و عبادت
خود بهره ای بیشتر می برد تا یک فرد عامی و نااگاه.
اینکه در قرآن کریم آمده است :نماز جلوی فحشرا و منکرر را مری گیررد ایر بره نحرو
اقتضا است نه علیت .یعنی اینطور نیست که به صورت جبری نگذارد انسان گناه کنرد .در هرر
صورت انسان اختیار دارد و نماز مانع اختیار انسان نیسرت .بلره نمراز و انورام کارهرای خروب
اقتضای مانعیت برای گناه و انوام کارهای خوب را دارد و کسی که نماز مری خوانرد قردرت
ترک گناه اش بیشتر از کسی است کره نمراز خروان نیسرت بنرابرای در معنرای آیره مشرکلی
وجود ندارد و کسی که نماز می خواند می تواند امید وار باشد که توانایی اش بررای اصرالح
خود بیشتر است.
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تأثیر اعمال و عبادات و به ویژه نماز بسرتگی کامرل و مسرتقیم بره زمینره هرای روحری و
معنوی و و جود بستر مناسب در خود نماز خوان و رفع موانعی که اثر نماز را خنتی می سرازد
و یررا آن اثررر را کررم رنررگ مرری کننررد دارد .پیررامبر
معصومش

و امیررر مؤمنرران

و اوالد پرراک و

نماز می خواندند و ما هم نماز می خوانیم و به هر دو نیز نماز گفته مری شرود

ویی چقدر فاصله و تفاوت بی ای دو نماز وجود دارد و دییل ای تفاوت چیسرت؟ آیرا نمراز
امامی که همه عایم را محضر خداوند می بیند و در حال نماز یکسره خرود را در محضرر حرق
می یابد و خود و اسم و رسم و افکار و تعلقات خود را در برابر هسرتی مطلرق نیسرت و نرابود
می بیند با نماز ما که همراه با افکار مختلف و خیاالت پراکنده و باطرل اسرت یکسران اسرت؟
پس نماز به تنهائی معوزه نمی کند و ای معوزه و دگرگونی و تأثیر عمیق و شگرد را بایرد
فرد نمازگزار خود رقم زند .اوسرت کره بایرد اعتقرادات و باورهرایش را درسرت و مسرتقیم و
استوار سازد و اصول عقایدش را با مطایعه و تفکر از آبشخور صافی و زالل منرابع دیر یعنری
قرآن و سنت پیامبر

و ائمه اهل بیت

بگیرد و آنگاه در انوام اعمال صرایح بکوشرد و

همزمان جویبار وجودش را از ناپاکی و آیودگی و رذایل نفسرانی پیراسرته سرازد و بره انردازه
ظرفیت وجودی اش مؤم و معتقد گردد تا نمازش معراج مرؤم و نزدیرک کننرده انسران برا
تقوا به خدا گردد .فردی که نماز مری خوانرد ویری نیرت صراد نردارد و دچرار گنراه و خطرا
میگردد عیب و اشکایش ربطی بره نمرازش نردارد بلکره بره آیرودگی درونری و عردم زمینره
مناسب در درون او بر می گردد از شما می پرسم همی فرد گناهکاری که به قرول شرما نیرت
صافی ندارد اگر نماز را ترک کند و نماز نخواند آیا وضع و حال بهتری پیردا مری کنرد؟ آیرا
دیش صاد و روش می گردد؟ بدون شک نماز در همری فررد آیروده و خطاکرار بره انردازه
خودش دارای اثر است به گونه ای که اگر ای نماز تررک شرود آیرودگی و گنراه ایر فررد
بیشتر و فراوانتر می شود .یعنی اثر نماز که همان نهی از فحشا و زشتی منکرات اسرت ویرو در
حد کم و ناچیز در ای فرد ظاهر می گردد و به اندازه خرود او را از آیرودگی و زشرتی بیشرتر
باز می دارد.
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نماز وجه برتری انتولوجی توحیدی پانتئیستی جهان اسالم
در برابر انتولوجی اکازیونالیستی دنیای غرب
لیال کمالی بانیانی
کارشنا

و دبیر آموزش و پرورش کامفیروز.
مهدی رضا کمالی بانیانی

دانشووی دکتری( )Phdدانشگاه آزاد اسالمی واحداراک
مجید رضا کمالی بانیانی
مُدر

دانشگاه پیام نور

چکیده
فراموش کردن هدد و جهت در زیر فشار گرفتاری های مادی امری طبیعی و واضع اسرت .از
طرفی امکان مرور کردن همه ی تعهدهایی که در راه رسیدن به هدد بر عهده ی آدمی هسرت در
هر روز تقریباً ناممک و محال است و شنیدن از کسی که حرفه اش اینست محال تر .نماز چکیده و
خلصه ی اصول ای مکتب را در خود دارد و با گفتنی ها و حرکت های حساب شده و منظمری کره
در آن هست نمودار انتویوجی توحیدی است.
اگر هر سیستمی متکی به یک فلسفه ای که جزا پدیده هرای انسران و جرزا ذات انسران اسرت
نباشد به طور وضوح محکوم به فناست .چون دیگر نه تنها آن یک تفکر انسرانی نیسرت بلکره یرک
نوع احساسات صرد می باشد که بنیاد عق النی ندارد و بسیار ضروری است که اگر بخواهیم از نماز
به عنوان یک اندیشه ی عرفانی در انقالبمان دفاع کنیم ریشره ی فلسرفی آن را بررسری کنریم .زیررا
برررسی فلسفه ی نماز ضام تداوم ای امر ایهی است وگرنه ای احساسات مطبروع و ایر قردرت و
اتحاد عظیم ایهی تا یک فلسفه ثاب ت و قابل دوامی در بنیاد نداشته باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و متل
سایر جریاناتی که زود به وجود می آیند و زود هم از بی می روند خواهند بود و یا بره قرول حرافظ
خوش می درخشند ویی دویتی مستعمل اند.
کلمات کلیدی :نماز انتویوجی توحیدی اکازیوناییسم پانتویسم
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مقدمه

فلسفه از جمله واژگانی است که در بحث هرای محراوره ای روزمرره و چره در مباحرث
تخصصرری بیشررتری کرراربرد و اسررتعمال را دارد .ویرری بایررد اذعرران کرررد کرره درعرری حررال
پیچیدهتری و یا به تعبیری بحث برانگیزترری مفراهیم را خصوصراً در مغررب زمری داراسرت
گرچه در شرق خصوصاً شرق اسالمی نیز تعاریف و تفاسیر گوناگونی از فلسفه وجرود دارد
ویی ای تعاریف با تمام تفاوت هایشان در تضاد مفهومی با یکدیگر قرار ندارنرد بره طروری
که بسا بتوان جامع میان آنها را یافت .بر خالد غرب که تفاوت تعاریف فلسفه گاه آن چنران
است که هر کدام دیگر را تا بدانوا نفی می کند که اساساً آن را فلسفه نمی داند .بدون آنکره
بخواهیم به نقد و مناقشه در گونه های مختلرف تعراریفی کره فیلسروفان مسرلمان بررای فلسرفه
کرده اند وارد شویم در یک نظرر کلری مری تروان رسرایت فلسرفه را ارائره بینشری فراگیرر و
تصویری جامع از انسان و جهان دانست و ای آن قدر جامع است که از میان تعارد مختلرف
فیلسوفان اسالمی استنباط می شود.
موضوع فلسفه

چیستی انسان و جهان چرایی کوایی و غایت آن بحرث از حقیقرت و رهیافرت بردان
مبدا و معاد هستی بررسی مفهوم زندگی و راه های تامی سعادت و  ...از زمره ای اسرت کره
فلسفه در ضم ارائه تصویر کلی از هستی بدانها می پردازد و ایر همره از رهگرذر اهتمرامی
است که فلسفه به «وجود» دارد .بنابرای فلسفه تاملی ژرد نگرانه در هستی است بره منظرور
دستیابی به شناختی فراگیر و موموعی از جهان و در واقع ای یکی از مهمتری ویژگی هرایی
است که تفکر فلسفی را بر سایر مطایعات یک سو نگرانه ای که در فلسفه هرای علمری مرورد
اهتمام است برتری می بخشد .اینکه مررز هسرتی ترا بره کواسرت؟ و آیرا در حصرار مادیرت و
طبیعت محصور می شود یا مرزهرای فرامرادی را نیرز درمری نروردد و مراوراا طبیعرت نیرز در
گسترهی هستی داخل می شود و نیز اینکه ژرد نگری و مطایعات متامالنره در هسرتی برا چره
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ابزاری تحقق پذیر است؟ و آیا در ایر مسریر شریوه و روش علمری کارآمرد اسرت یرا روش
خاصی باید؟ بنابرای هر پژوهنده ای که دیبسته ی مطایعات علمی است را نمیتروان صراحب
تفکر فلسفی و طرفدار فلسفه ی علمی دانست .بلکه تنها آن زمان تفکری فلسرفی دارد کره از
مطایعا ت تک ساختی و جزا نگرانه ی علمی نقبری برر کرل هسرتی بزنرد و نتیوره ای فراگیرر
بگیرد.
نقش و رسالت فلسفه

کل نگری و جست و جو از بینش عام از ویژگی ها و خاصه های ذاتی آدمی بوده و از
زمره ای است که او را از سایر موجودات متمایز می کند و ای نگرش کلی و بینش عرام از
رهگ ذر تامل فلسفی تامی شدنی است .فلسفه به زندگی آدمی سرازمان مری دهرد موموعره
فعاییتهای ذهنی و عینی او را در رشته ای ساز واره نظام منردی مری کنرد و ایگروی حیرات
معنادار را برای او ترسیم می نماید .گرچه آن ایگو حیات را بری معنرا بدانرد زیررا در همران
حال زندگی را به بی معنایی معنی کرده است و ایر قاعرده ی عرام فلسرفه اسرت .بره همری
جهت همه انسان ها در زندگی خود نیازمند نوعی فلسفیدن هستند 1.اگرر دیر را موموعرهی
معرفتی نظام مند بدانیم نخستی رسایت آن ارائهی تصرویری فراگیرر از هسرتی اسرت کره در
راستای آن جهان بینی دینی شکل می گیرد و از ای جهت حروزه ی عملری مشرابه برا فلسرفه
پیدا می کند ویی نه اینکه رقیب آن به شمار آید .بینشی که دیر از هسرت هرای جهران ارائره
می دهد برخوردار از توجیه عقالنی است و به جهت بهره مندی از مقدمات عقلی و منطقری
انتظار واکنش استدالیی از سوی مخاطبان خود را دارد .چه واکنش منفی و متبت! هر چنرد برا
اطمینانی که از وجه هست و توجیه پذیری عقلی مبانی خرویش دارد هسرتی شناسری خرود را
برتری

گوهری

کاملتری و ابطال ناپذیرتری تصویر ممک میداند و همی اطمینان که بره

آن جسارت احتواج و ورود در میدان رقابت با مدعیان را بخشیده است.
 -1حسینی قائم مقامی سیدعبا

رنج بی پایان موسسه انتشارات امیرکبیر  1733ص .120
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فرق تعبد و تعقل

تعبد نقدناپذیری و نیز تسلیم پذیری مرید مآبانه را به دنبرال دارد از ایر رو برر خرالد
تلقی دی گریزان رک پایه ای که بنای دی بر مبنای آن اسرتوار مری شرود «تعقرل» از نروع
تامالت فلسفی است و تعبد ماهیتی درون دینی دارد که پس از گرذر از گرذرگاه شرناخت و
پذیرش بینش و تصویب تصویری که دی از هستی ارائه داده است به سراغ آدمی میآید که
ای نیرز خرود تروجیهی عقالنری دارد .بنرابرای پیردایش و رشرد تعبرد در بسرتری از تعقرل و
تفلسف بوده و حقانیت مبانی دینی وامدار عقالنیت توجیه پذیری عقلی آن است نه تکلیرف
و ایزام آفرین ی شررعی آن و برر همری اسرا

فلسرفه ی دینری بره معنرای فلسرفه ورزی و بره

کارگیری تفکر عقلی در بررسری مردعیات دینری تویرد مری یابرد و بره دنبرال آن فلسرفه ی
نظامات سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد .رسایت فلسفه شرناخت حقیقرت اسرت کره جاذبره
برانگیز و دافعه زاست و هموست که منشاا اثر می باشد و امکان ندارد کره مفهرومی عراری و
خررایی از حقیقررت منشرراا جررذب و دفررع شررود و اینکرره شرربحی در ترراریکی شررب آدمرری را
میترساند و منشاا آثاری خاص می شود به آن دییرل اسرت کره بیننرده آن شربح را حقیقرت
پنداشته است.
فلسفهی اسالمی و فلسفهی غرب

در جهان غرب به موازات رشرد تفکرر حسری و رواج پدیدارشناسری فلسرفه بره عنروان
دانش وجودشناسی و پردازندهی هستی شناسی مورد بیمهرری قررار گرفرت و آنچره بره نرام
فلسفه رواج یافت از ای مفهوم تهی شد و مقابل آن نشست .پرس از کانرت برا تفکیکری کره
میان ظواهر و حقایق ایواد کرده بود .حقایق از حوزه ی معرفت خارج شد و ظواهر به عنروان
تنها موضوع و متعلق شناخت باقی ماند و ای یعنی تعطیلی وجود شناسی .در تفکرر فیلسروفان
جدید فلسفه به معنایی که ذکر شد به شدت مورد دشمنی قررار گرفرت آن گونره کره آن را
فاقد ارزش معرفتی مریدانسرتند .اوج ایر دشرمنی را در فلسرفهی زبرانی و یرا فلسرفه تحلیلری
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( )analytic philosophyکه پایره گرذار آن ویتگنشرتای (1343-1883م ).برود مری یرابیم.
گفته های وی با تمام خاصره هرایش تفراوت مراهوی برا گفتره هرای پیشرینیان خرود همچرون
بارکلی الک هیوم و کانت ندارد .چه جملگی با تاکید بر یرک اصرل و برا یرک انگیرزه بره
بحث نشسته اند؛ یعنی اصل اصایت بخشی به توربه در معرفت و به انگیزه ی جدایی میان مرز
فیزیک (علم) از متافیزیک به منظور ارزش گذاری شناختی اویی و ارزش زدایی از دومی!
شاید یکی از امتیازات فلسفه اسالمی عدم دوگرانگی در تراریخ فلسرفه اسرت برر خرالد
فلسفه ی غرب که ای دوگانگی به صورت دو رشته و حتری دو روش از تفکرر بشرری بسریار
ملمو

و محسو

است .در حقیقت فلسفه اسرالمی «سرنتز تضراد دیایکتیرک بری اشراعره و

ال معنرای کرالم هرم همری اسرت معنرای کرالم را هرم بره معنرای دیایکتیرک
معتزیه بود .اصر ً
میتوانید تفسیر کنید .چون آنها از طریق تکلم و مکایمه به خصوص مکایمه ای که بره روش
جدال باشد می خواستند که کشف حقایق قرآن را بکنند .اما تضاد دیرایکتیکی کره اصرطالح
هگل است خیلی بیشتر از مناظرات کالمی است .در هر حال فلسفه ی اسالمی مویود تراریخی
ای تضاد دیایکتیک بی اشراعره و معزیره اسرت منتهری خوشربختانه در اثرر روشر و روشر
گرایی نخستی فالسفه اسالم متل فارابی و اب سینا بوده است که سعی کردنرد کرامالً عناصرر
انسانی و عقالنی اسالم و قرآن را با سیستم فلسفه تطبیرق بکننرد 1.فلسرفهی اسرالمی بره بحرث
مابی اشاعره و معتزیه به طور سیستماتیک پایان داد .زیرا آنها فلسفه را بره درسرتی فهمیدنرد و
تا اندازهای که قدرت عقلی و بشری داشتند .اصول و معارد اسالمی و قرآنری را هرم درک
می کردند و ای در میرزان عقرل و دیر را بره یکردیگر دمسراز نمودنرد و مشرکالت جوامرع
اسالمی را پاسخ منطقی دادند.

 -1حائری مهدی متافیزیک به کوشش عبدا ...نصری نهضت زنان مسلمان  1770ص .27

374

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

اکازیونالیسم 1و پانتئیسم

حقیقت ای است که بینش فلسفی یک بینش انسرانی اسرت و از نظرر بیرنش انسرانی هریچ
تفاوتی بی انسان ها وجود ندارد .آنچه که در غرب اهمیت دارد مسایه ی خردامحوری اسرت
که اوج آن را میتوان در فلسفه ی مایبرانش مشاهده کرد .هر چند زیربنای بحرث مرا هرم در
تفکر اسالمی و هم در فلسفهی امتال مایبرانش همان مسایه ی وحدت و کترت است ییک برا
غور و بررسی در آثار فالسفه قرن هفدهم و نگاهی به آثار متفکران اسالمی درمری یرابیم کره
دستهی اول یعنی متفکران غربی بیشتر در جنبهی عام بحث یعنی رابطهی خدا و جهان به طرور
کلی سخ گفته اند اما دستهی دوم یعنی متفکران مسرلمان همتشران بیشرتر بره سروی جنبرهی
خاص بحث یعنی «رابطه ی خدا و انسان» معطود بوده است.
اکازیوناییسم برداشتی وحدت انگارانره از علیرت اسرت .مسرایه ی علیرت یکری از مسرایل
اندیشه سوز تاریخ فلسفه و پس از مسایهی وحود اصیلتری

مرموزتری و مهمترری مسرایه

فلسفه است .چه در بعد وجرود شرناختی و چره در بعرد معرفرت شرناختی کمترر مسرایه ای را
میتوان یافت که به نحوی از انواا با مسایه ی علیت در ارتباط نباشد .ماجد فخری رسرایه ای
برای معرفی نظریات اشاعره و به خصوص غزایی در مورد «الموثر فـی الوجـود االاهلل» بررای
غربری هرا منتشرر سراخته و از نظریره آنهرا بره  Islamic occasionalismیراد کررده اسرت.
اکازیوناییسم برداشتی دینی و تفسیری کالمی از مسایه ی علیت در حوزه ی طبیعیرات اسرت.
اگر علیت را مسایه ی فلسفی خایصی بدانیم که جایگاه بحث آن امور عامره ی فلسرفه اسرت
در ای صورت «اکازیوناییسم در پذیرش «اصل علیت» با فلسفه متعارد همراه و همگام است
هر چند در اصل ضرورت و اصل سنخیت با ای فلسفه تفاوت هایی دارد».

2

1 -Occasionalism
2 - Themes، centavo، lock، Berkeley، Hume، Oxford، 1992. p.142
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و تفاوت برداشت تفاوتی است که به زغم طرفداران ایر نظریره بری

خدای فلسفه ی یونانی و خدای ادیان توحیدی وجود دارد .در فلسفه خدا چیرزی اسرت کره
بر اسا

اصل سنخیت و قاعده ی ایواحد تنها یک چیزاز او صادر میشود و از آن یک چیز

چیز دیگر و همی طور  ...و به ای ترتیب نظام هستی وجود پیدا میکند .امرا در دیر خردا از
کسی است که همه چیز و همه کس را با اختیار خویش خلق می کند .فعال مطلق است .هریچ
چیز از دایرهی قدرتش بیرون نیست .و هیچ چیز بر مشیت و قدرتش حکومت نمی کند .پرس
در دی

خدا کسی است و در فلسفه خردا چیرزی اسرت 1.آنورا سرخ از آفررینش و خلقرت

است و اینوا سخ از صدور .آنوا سخ از آفرینش و خلقت اسرت و اینورا سرخ از قاعرده
ایواحد .آنوا بحث از آزادی و اختیار مطلق خدا و اینوا بحرث از قطعیرت و ضررورت اسرت.
آنوا سخ ا موثریت مطلق خداست و اینکه در همه چیز و همه جا تنها مروثر اوسرت و اینورا
سخ از نظام طویی علت اویی و علل ثانیه امکان اشرد و  ...است .در نتیوه می توان گفت
اکازیوناییسم عکس ایعملی است کالمی در برابر خدای فلسرفه یونران بره نفرع خردای دیر و
کوششی است برای پی ریز نظامی کالمی که در آن بحث علیت به طروری اصرالح و تعردیل
شده است که بتواند مفسر و مبی فعل خدای دی باشرد .پانتویسرم گرایران معتقدنرد کره تمرام
موجودات تولی خداوند هستند و اصل همه ی چیزها همان وجود حقیقی است که خداسرت
پس هر چه هست تولی اوست« .ییس فی ایدار غیر دیرار» کره در واقرع یعنری بازگشرت تمرام
چیزها در عی کترت به وحدت .با ای تفسیر اشیاا و موجودات اعالم نما هسرتند کره همگری
در صدد علم حق تحت عنوان اعیان ثابته موجودند و خدا به سان موجودی است کره همرواره
در آیینهی ذات خود در حال تولی و تحقق بخشیدن به چهره های گوناگون ذات نامتنراهی و
بیکران خدا می باشد .از دیرد ایر عرده نره تنهرا مری تروان گفرت کره نفسری کره حقیقرت را
میشناسد تا حدی خدایی را که حقیقت دربردارد شناخته است بلکه می توان گقرت کره ترا
 -1ژیلسون انی

خدا در فلسفه ی مسیحی ترجمه ی شهرام پازوکی موله فرهنگ  1772ص .42
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حدی چیزها را همان طور که خداشناخته است میشناسد« .ای نفرس در حقیقرت بره روابرط
حقیقی اشیاا که خردا علرم دارد معررد پیردا مریکنرد .ایر نفرس آنهرا را از طریرق ادراک
کماالت خداوند که آن اشیاا را می نمایاند و خدا نیز به همی نحو آنها را میشناسد».

1

انتولوجی توحیدی

انتویوجی توحیدی یکری از بزرگترری مباحرث و بلکره یکری از شراهکارهای فلسرفه ی
اسالمی است .انتویوجی یعنی حقیقت شناسی حقیقت یابی بحث در طبیعت وجود از یحراظ
وجود و از آن جهت که وجود است .به عبارت دیگر «یعنی ما جهان را با خردای جهران و برا
آنچه که در جهان هستی هست با پدیده ها و ناپدیده ها و هر چه کره هسرت همره اینهرا را بره
نوعی از انواع واحد در وجود شناسایی کنیم و باینتیوره تمرام عرایم هسرتی را در یرک واحرد
هستی بشناسیم .یعنی تمام پدیده های هستی را با خدای هستی که مبردا هسرتی اسرت همره را
یک واحد حقیقی وجود بدانیم» 2.مقصود از توحید نیز حقیقت و یکترایی اسرت .در حقیقرت
هیچ وجه افتراقی در وجود نیست کترتی در عایم وجود ندارد؛ کترت یک امر عرضی اسرت
است .معنی پایه های جوامع انسانی روی وحدت هستی اسرت کره مرا برا خردای خرود یگانره
هستیم و جدا نیستیم .بنابرای پایههای اجتماع و جامعه شناسی ما بر همی انتویروجی توحیردی
استوار است اما انتویوجی که در جامعهی غرب وجرود دارد برا انتویروجی توحیردی متفراوت
است .افالطون معتقد بود که عایمی به نام عایم مُتل وجود دارد که در آن انسران دارای مترایی
عقالنی و نوری است .عایم متل عایم ماورای طبیعت است اما محیط به ای عایم است و امرور
ای عایم را اداره می کند .بنابرای برا ایر دیرد انتویروجی انسران و جوامرع انسرانی و کتررات
جوامع انسان در ماوراا طبیعت است.

1 - Schwarz، M، “Acquisition” (kasb) in Early، in Islamic a philosophy and the
classical tradition (oxford، cassiverltd، 1922). P.346
 -2حائری مهدی متافیزیک نهضت زنان مسلمان  1770ص .73
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آنچه که از دید سیوسیاییست ها اهمیت دارد اصایت جامعه اسرت « .ایر ایرراد کلری برر
سیوسیاییزم وارد است که انتویوجی خود را از کوا می آورد .فالسفه ی سیوسریاییزم از جملره
مارکس و انگلس از ای مسایه چشم پوشی کردند .و انتویروجی جامعره را اثبرات نمری کننرد
بلکه باصطالح «اصل موضوعی» فر
فر

می کنند .متالً فر

می کنند یک حرکتی هست و یا

میکنند یک تضادی هست حاال هستی اینها از کوا و چره طرور آمرده اسرت جروابی

ندارند و نمی توانند جوابی بگویند چون انتویوجی ندارند» 1.یک سوسیاییسرت نمری توانرد از
اینکه حرکت چیست و آیاد وجود دارد یا نه بحث کند چون بحث انتویوجی به میان میآید
و آنهررا اص رالً انتویرروجی ندارنررد بنررابرای سیسررتم سوسرریاییزم نرراقص اسررت و همرری یکرری از
نابسامانی های سیوسیاییزم اسرت .در سیوسریاییزم اقتصرادی مخصوصر ًا کمرونیزم آحراد مرردم
حکم آیت را دارند .به ای معنا که انسان یک واحد جامعه نیست نره تنهرا واحردی از جامعره
نیست بلکه جزا اتمیک آن هم نمی باشد .افراد در جامعه ی سوسیاییستی چنی حکمی دارند
و از یحاظ انتویوجی هیچ عضویتی در تشکیل جامعه ندارند و ای در حایی است که افرراد برا
جوامع در انتویوجی توحیدی نه تنها فرقی ندارند بلکه یک وحدت وجودی دارنرد بره خراطر
اینکه همه افراد انسان و همهی جوامع بشری به طور کلی همه ی موجودات جهان هستی یک
واحد از مخروط هستی را تشکیل می دهند که را

آن مخرروط خردا اسرت و یرک ارتبراط

اتحادی با تمام مخروط دارد که قابل جداسازی و جدازائی نیست.
نماز انتولوجی توحیدی پانتئیسمی

مسایه ی اصلی مابی خدا و انسان چگونگی رابطه بی ای دو است .آیا ما هسرتی هرای
مستقلی هستیم که از سوی خدا هستیم و به سوی ابدیت هم مری رویرم .بره عبرارت دیگرر ایرا
رابطهی ما با خداوند رابطهای تاریخی است یا نه؟ خدا چه نقشی در وجود فرد فرد ما انسانها

 -1حائری مهدی متافیزیک نهضت زنان مسلمان  1770ص .41
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دارد؟ اگر به چنی سوواالتی پاسخ داده نشود مطموناً سردرگمی های زیادی به وجود خواهد
آمد و راه حقیقت برای عده ی بسیار زیادی نامشخص می گردد :
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عرذر بنره

چرون ندیدنرد حقیقرت ره افسررانه زدنرد

و همی گونه پیش خواهد رفت تا جرایی کره هماننرد فریردریش نیچره گفتره مری شرود:
خداوند مرده است.
جواب تمام ای مباحث را فقط می توان با توحید دارد .به عبارت دیگر زیرسرازی تمرام
ای مشکالت و تمام ای سوواالت مسایه ی توحید است .توحید به ایر معنرا کره تمرام جهران
هستی یکی است و هیچ دوئیتی وجود ندارد :
که یکی هسرت و هریچ نیسرت جرز او

وحررررررررررررده ال ایررررررره اال هررررررررررو

بهتری تولی چنی امری در نماز اسرت .رجروع بشرر بره شروره زار علرم گرایری و دیر
گریزی جهت یافت پاسخی برای نیازهای فطری یا غیرفطری است .بسیاری از آنها که شکل
نامعی پیدا کرده اند در آموزه های دینی شکوفا می شوند .امروزه بشر در بعد معرفتری دچرار
تحیر علمی و نسبت گرایی و عدم اثبرات آراا و عقایرد اسرت و در بعرد روانری دچرار تردیرد
علمی افسردگی و اضطراب فقدان آرامش و اطمینران خراطر از خودبیگرانگی و بره تعبیرری
بیخویشتنی است .ای موموعه از گرایشات انسانی در یک کلیت بزرگتر بره نرام نمراز قررار
میگیرند .ا ی مسایه که سر جستووی انسان نسربت بره خردا چیسرت و چره انگیرزه ای باعرث
میشود که انسان در مورد نماز به کاوش بپردازد صرفاً یک پاسخ ندارد و ای گونره نخواهرد
بود که انگیزه ی جستووی خوانش نماز به خاطر رفع نیازهایی باشد کره از طریرق غیرنمراز و
عبادت مشخص شده است.
مهمتری اهمیت نماز (سمبل انتویوجی توحیدی) از بی برردن اندیشره ی ترک بعردی و
یک سو شدن و یگانه شدن با حق است .نماز در واقع عرفران عملری اسرت کره بره آن سریر و
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آن

دسررتورایعملهررایی اسررت کرره از بایرردها و بنیادهررا از غیرایمغضرروبی هررا و ایضررایی هررا و از
اهدناایصراط ایمسقیم سخ می گوید .نماز نوعی اخالق مذهبی است که بخش اصرلی آن را
تنظیم ارتباط انسان با خدا تشکیل می دهد و میتروان از آن بره اخرالق سریر و سرلوکی تعبیرر
کرد .و در واقع ارتباط با مبدا هستی را در باالتری سطح مورد تاکید قرار می دهرد .مرحلرهی
یقظه یا بیداری که در عرفان مطرح است سرچشمه اش در نماز است و ادامه خوانش سرایک
را به واصل بدل می کند.
انتویوجی توحیدی با نماز پایه و اسا

می یابد زیرا که نماز (عرفان علمی) باعث ایوراد

جهان بینی خاص عارفانه ای می شود که باعث تغییر بسیاری از اندیشه ها و جهران بینری هرای
دیگر می شود .همان گونه که از زاویه نگرش و بیش یک ماتریاییست به هستی تفکر عادی
است یک انسان برا عبرادت از زاویره ای عرفرانی بره جهران مری نگررد و تفسریری برر اسرا
اعتقادش از هستی ارائه میکند.
نماز به عنوان ترجمان عرفانی عملی تبدیل حویات شخصی به حویرات ایزامری اسرت.
به عبارت دیگر محتوای عبادات اگر در قایب نماز جریان نیابد جنبه جنبه خاص پیدا میکنرد
و نمیتواند به صورت فراگیر و عام مطرح شود .اما از آنوا که نماز بر اسا

جهان بینی ایهی

امری همگانی است در نتیوه خروانش آن هرر چره بیشرتر بره اسرتحکام انتویروجی توحیردی
پانتویستی کمک خواهد کرد .در واقع تبلور حضور و تولی همره جانبره ی خداونرد در نفرس
نماز است .اگر چنی اندیشیده شود فلسفه عبرادات و اطاعرت از خداونرد نیرز بسریار آشرکار
خواهد شد.
در نظام تکوینی هر معلویی عبد علت خود بوده در حدوث و بقا او را پیروی کرده و در
ذات و صفت و فعل فرمان او را می برد و هیچگونه گسستگی در رشته ی علیت راه ندارد .نره
علت از اشراد و افاضه باز می ماند و نه معلول از انقیاد و خضوع سرباز می زنرد و برینیرازی
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معلول که صرد نیاز به علت است از علت خود که الزمه ی ضرروری وی عری افاضره برر
معلول می باشد با اسا

علیت و معلوییت سازگار نیست؛ یذا سراسر جهان امکان که معلرول

خدای سبحان اند بندهی محض حق بوده و آنی از امتتال تکوینی آن حضرت تمررد نردارد و
عناوی اسالم نماز تسبیح سوده عبودیت و اطاعت ناظر به همری مطلرب اسرت .در واقرع
یقی شهودی به معارد هدد نهایی آفرینش است که همواره به عبادت متکی اسرت گرچره
نحوهی اعتماد آن بر عبادت در هر نشأئی مناسب با همان نشأه می باشد و اگرر یحظرهای نمراز
نباشد آنچه مشهود است مستور می گردد و آنکه شاهد است محوروب مری شرود .زیررا تنهرا
وسیله شهود سایک و ظهور غیب همان عبادت است .واعبردربک حتری یاتیرک اییقری  1.نره
آنکه بعد از تعیی پرستش بر طرد شود زیرا زوال عبادت همان و زوال یقی همان .آنچره از
آیه ی سوره ی طالق (اهلل الذی خلق سبع السموات و من االرض مثلهن تنـزل االمـر بیـنهن
اتعملوا ان اهلل علی كل شیء قد ر و ان اهلل قد احاط بکل شیء علماً) 2بر مریآیرد ایر اسرت
که هدد پیدایش جهان یعنی ظهور حق در آیینه خلق همانا آگاه شدن انسان سایک بره علرم
و قدرت حق است و ای علم شهودی عارد و اصل را مظهر علم و قردیر مرینمایرد .از ایر
رهگذر معلوم می شود که حقیقت انسان کامل سرّ هر گونره عبرادت اسرت و هرر سرایکی بره
مقدار نیل خود از کمال انسانی بره راز عبرادت مری رسرد و کامرل ترری آنهرا کره معصرومی
(ع)اند به سرّ نهایی عبادت واصل آمدند یذا صرراط ایمسرتقیم و میرزان اعمرال و  ...خواهنرد
بود.
بنابرای او همه جا و در همه ی مراتب خداوند ظهرور دارد .پرس او ظراهر اسرت و همره
چیز مظهر ای است که می فرماید « :هو محکـم ا نمـا كنـتم» 7.ایراک نسرتعی یرک توحیرد

 -1سوره حور آیه .33
 -2سوره طالق آیه .12
 -7سوره حدید آیه .2
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متوسط خواهد بود هر چند فقط از او استعانت می کنیم ویی سخ از مرا هسرت امرا در نمراز
که رفتاری عاشقانه است و اهلل ایمستعان.

1

نرردیم و مطررررب و سررراقی همررره اوسرررت

خیرررررررال آب و گررررررل در ره بهررررررانه

نتیجه

آنچه که می توان از ای مباحث نتیوه گرفت ای اسرت کره انتویروجی توحیردی جهران
اسالم بر انتویوجی غیرتوحیدی و اکازیوناییستی غرب برتری دارد وجه برترری و عظمرت آن
در نماز است .اندیشهی یگانه محوری غربیان از جرنس همران اندیشره هرای فلسرفی و نراقص
است که در شناخت خداوند متعال ره به جایی نخواهد برد .چنی اندیشه هایی الیق ای بیرت
موالنا هستند که می گوید :
پرررررای اسرررتدالییان چرررررروبی بررررود

پررای چررروبی سررخت بررری تمکرری برررود

در حایی کره اندیشره ی توحیردی جهران اسرالم کره مبنری برر وجرود خداونرد در تمرام
جلوههای طبیعت است و یا به عبارت کامل تر تمام زمی و زمان و مکی و مکان تولری ذات
اقد

باری تعایی هستند .فلسفه توحیدی اسالم بره خراطر وجرود نمراز باعرث عاشرقانه شردن

رابطه ی بی بنده و خدا شده است.
در چنی حرایتی انسران عرایم را مظهرر خردا مری دانرد و برر خرالد سیوسیاییسرت هرا و
خدامحورها همه چیز برایش با اهمیت و معنا است .هر کوا هسرت باشرد .زیررا کره آسرمان
مال اوست .فکر زمی

باغ و هوا در اختیار اوست .بندهی خستهی در راه مانده فقرط بره امیرد

اوست که هنوز گام بر می دارد .آری:
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

 -1تفسیر ایمیزان سوره یوسف ج 11انتشارات جامعه مدرسی

برراقی همرره برری حاصلی و برروایهوی بود

ص 107
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نماز ،مسجد ،جهان غرب و رشد اسالم گرایی:
بررسی تطبیقی آثار منتخب ادبیات انگلیسی و فارسی
دکتر محمدهادی جهاندیده
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز گروه زبان انگلیسی شیراز ایران
E-Mail: goleroz1797@yahoo.com
Mobile Number: 09176959533

ویلیام بلیک

محمد رضا آغاسی

جورج اورول

سعدی شیرازی
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چکیده
همزمان با قیام ملل مسلمان که در پیشانی حرکت خود نشانی از بیداری اسالمی و رشرد اسرالم
گرایی دارد

نقش مساجد در خنتی سازی توطوه های جهان غرب به وضوح نمایان اسرت .هطدف از

این پژوهش آنست که با بررسی تطبیقری آثرار منتخرب بلیرک اورول سرعدی و آغاسری جایگراه و
منزیت پرستشگاه در پیکره عظیم ادبیات انگلیسی و فارسی مشخص گرردد.اهمیت ایطن پطژوهش در
آگاه ساخت نسل جوان ایران از نقش اثرگذار و جایگاه ویژه مساجد در دنیای چند فرهنگی کنرونی
و آماده ساخت آنان بررای مقابلره برا امرواج سرهمگی

تهراجم فرهنگری قررار دارد .روش تحقیطق در

پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی می باشد.به بیان دیگر پژوهشرگر
با استفاده از منابع کتابخانه ای به توزیه و تحلیل مفهوم پرستشگاه و تفاوتهای آنها در مترون منتخرب
ادبی می پردازد .نتایج بدست آمده حاکی از آن هستند که پرستشرگاه هرا در نظرر تمرامی شراعران و
نویسندگان منتخب بیش از آنکه به پیروان دی خاصی تعلرق داشرته باشرند پناهگراه هرای مقدسری
هستند که باید با منش پاک و خلوص نیت در آنها پای گذاشت .مساجد نیز بره عنروان یکری از ایر
پایگاه های فرهنگی از نقش بسزایی در ترویج عدایت تسخیر دیها تنویر افکار نسل جوان و گسترش
ارزشهای اسالمی برخوردار هستند.
واژه های کلیدی :مسود ادبیات فرهنگ جوانان

/

384

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

مقدمه

با وجود گذشت دو سده از پیدایش "بیداری" یا "خیزش" اسالمی در اقصا نقاط جهان
همچنان نقش مساجد و رهبران آگاه در شکل گیری ای حرکتها پررنرگ و ملمرو

اسرت.

ایبته ای نکته شرایان ذکرر اسرت کره در مسریر ایر حرکتهرا همرواره جریران هرای سیاسری و
فرهنگی متعددی شکل گرفته اند که در جای خرود شربیه بره هرم متفراوت از یکردیگر و در
برخی از موارد از هدد اصلی فاصله گرفته اند.
با ای حال آنچه در گرداب حوادث و فراز و نشیب های روزگرار مرانع از تبردیل شردن
اختالد سلیقه ها به انحراد شده است عنصر حیات بخش مساجد و راهنمایی های مقتدرانره
رهبران آزادی خواهی همچون حضرت امام خمینی و حضرت آیرت اهلل ایعظمری خامنرهای
(دامت برکاته) بوده است.
همواره میان پرستشگاه هایی همچون کلیساها معابد و مساجد از یکسو و پهنره گسرترده
ادبیات جهان تفاهم و تعاملی دوسویه برقرار بوده است.ای اماک به زیبایی در تار و پود آثرار
تنیده شرده انرد و از نقشری محروری در شرکل گیرری پیرنرگ داسرتانها و طررح هرای اشرعار
برخوردار هستند.
در باط ای پرستشگاه ها ارزشها و ایدئویوژیهایی نهفته اند که بره نوبره خرود عامرل
فرهنگی-عقیدتی شکل دهنده و جلو برنده متون ادبی محسوب می گردند.از طرفی شراعران
و نویسندگان نیز به فراخرور اصرول جهران بینری و طررز فکرر خرود بره مخایفرت یرا مالزمرت
ارزشهای موجود می پردازند و آنهرا را نیرز در آثرار خرود مرنعکس مری سرازند .در پرژوهش
حاضر قصد آن داریم تا با بررسی شباهتها و تفاوتهای موجود در دیدگاه های ادیبران منتخرب
به نقش و جایگاه پرستشگاه ها و بویژه مساجد در زندگی بشریت پی ببریم .نگاهی بره پیشرینه
پژوهشهای صورت گرفته در ای زمینه ما را از اهمیت ای موضوع آگاه خواهد ساخت.
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پیشینه تحقیق

با آنکه تا کنون مقاالت بسیاری حرول محورهرا و موضروعات مررتبط برا مسطجد و نمراز
نوشته شده است اما کمتر به رابطه ای مفاهیم با ادبیات پرداخته شده است.از طرفری هیچیرک
از نویسندگان منتخب نیز به طور همزمان و یکوا برا یکردیگر مقایسره نشرده انرد .از ایر رو
پژوهش حاضر گام موثری جهت بررسی هماهنگ جایگراه و منزیرت پرستشرگاه و براالخص
مسجد در آثار ای نویسندگان خواهد بود .از جمله پژوهش های انوام شده می توان به مقایره
حمید قنبری( )1784با عنوان"مروری بر نقطش مسطجد در ادبیطات" اشراره کررد کره وی بره
بررسی مفهوم مسجد در اشعار چند ت از شاعران بنام ایرانی پرداخته اسرت .پرژوهش دیگرر
مقایه غالمرضا گلی زواره ( « )1782مسجد کانون قیطام هطای اسطالمی از آغطاز تطا انقطالب

اسالمی» است که او در آن نقش مهم مسجد در نهضت اسالمی و ابعراد مختلرف ایر پایگراه
عبادی و سیاسی را مورد مداقه قرار داده است .پژوهش دیگر پایان نامه کارشناسی ارشد ثریرا
امیری( )1780تحت عنوان «مسجد در جامعه اسالمی از دیدگاه آیات و روایطات» مری باشرد
که به زعم پژوهشگر امروزه نیز باید کارکردهای مختلفی را که مسجد در صردر اسرالم در
جامعه اسالمی داشته است دوباره احیا کنیم و نقش همه جانبه مسطجد را در جامعره اسرالمی
بیش از پیش پرفروغ گردانیم.در بخش بعدی به محدوده پژوهش و دامنه بحث می پردازیم.
محدودیت های تحقیق

در ای تحقیق پژوهشگر بر آن است تا تنها برخی از آثار شاعران و نویسندگان منتخرب
را از حیث مویفههای مرتبط با پرستشگاه مورد بررسی قرار دهد.ای بدان دییل است که انوام
چنی کاری مستلزم صرد زمان کافی و تحلیل محتوای تمامی آثار با رویکرد بره زندگینامره
نویسندگان می باشد .یذا به دییل محدودیت زمران و بره فراخرور مورال ایر مقایره فقرط برا
نگاهی گذرا و از چشم انداز فرهنگی به تحلیل محتوای ای آثرار مریپرردازیم .نخسرت آثار
ادیبان انگلیسی و سپس شاعران ایرانی را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
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بررسی تطبیقی مفهوم "پرستشگاه" در آثار منتخب:
الف)ویلیام بلیک:ترانه های بیگناهی و ترانه های تجربه

ویلیام بلیک()1323-1823در زمره مشهورتری شاعران جنبش رومنتیرک اسرت.از مهمترری
ویژگیهای ای دوره می توان به توجه بسیار زیاد شاعران به احساسات نمادگرایی طبیعت و
عناصر فرا طبیعی اشاره نمود.از آنوا که پیروان ای مکترب بره خودجروش تخیلری نروآور و
آزاد بودن ادبیات اعتقاد داشتند.بلیک ترانه های بی گناهی و توربه را بره ترتیرب در سرایهای
 1383و  1334منتشر کرد.امرراهلل ابوردیان واژه هرای بری گنراهی و توربره را بردی صرورت
تشریح نموده است:
بیگناهی را به معنای بی آزاری و نداشت گناه به کار می بریم اما هدد بلیرک
برری گنرراهی نیسررت بلکرره نرراآزمودگی اسررت .برریگنرراهی سررازمان نیافترره و یررا
ناآزمودگی دوگانه با بیگناهی سرازمان یافتره و یرا آزمرودگی در برابرر توربره
ناتوان است .از آنوا که بی گناهی و توربه دو حایت از چهار حایت هستی روان
انسرران هسررتند گررذر از هررر دو حایررت بایسررته اسررت اگررر چرره برریگنرراهی و یررا
ناآزمودگی ویژه تنها کودکی و توربه ویژگی تنهرا بزرگسرایی نیسرتند .بلیرک
ای سروده ها را نمایانگر دو حایت متضاد از روان انسران مری دانرد .بریگنراهی
سرررزمی بویرره اسررت و توربرره دنیررای خشرر امررا زنررده ی زایررش و پویررایی
است(.ابودیان )100 1783

سروده "تمثال خداوند" در ترانههای بی گناهی سراسر توسم خایق عرایم در وجرود
انسانها است .به زعم بلیک هر جا که سخ از دیسوزی عشرق و صرفا باشرد در آنورا محرل
حضور پروردگار عایم است .به بیان دیگر پرستشگاه ها تنها بهانره و مستمسرکی بررای یرافت
خدا و محل تومع ساده دالن و گمگشتگانی هستند کره آفریننرده خرویش را در یرک مکران
خاص جستوو می کنند:

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

به درگاه گذشت دیسوزی صفا و عشق
همگان در پریشانی دعا میکنند
و به درگاه ای پارسایی های شادی بخش
همگان شکر گزاری میکنند
زیرا گذشت دیسوزی صفا و عشق
خداست پدر گرامی ما
و گذشت دیسوزی صفا و عشق
انسان است فرزند و مورد توجه آن پدر
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To Mercy Pity Peace and Love
All pray in their distress
And to these virtues of delight
Return their thankfulness
For Mercy Pity Peace and Love
Is God our father dear
And Mercy Pity Peace and Love
Is Man his child and care

زیرا گذشت قلبی انسانی دارد

For Mercy has a human heart

دیسوزی چهرهای انسانی دارد

Pity a human face

و عشق کایبد خدایی انسان است
و صلح و صفا ت پوش انسان است
بنابرای

هر انسانی ار هر آب و خاکی

که در پریشانی دعا می کند

And Love the human form divine
And Peace the human dress
Then every man of every clime
That prays in his distress

به درگاه قایب خدایی انسان دعا می کند

Prays to the human form divine

به درگاه عشق گذشت دیسوزی و صفا

Love Mercy Pity Peace

و همگان باید شمایل انسانی را دوست بدارند
چه کافر چه ترک و چه یهودی
هر کوا گذشت عشق و دیسوزی مسک گزینند
در آنوا نیز خدا بسر می برد

And all must love the human form
In heathen turk or jew
Where Mercy Love & Pity dwell
There God is dwelling too
(همان )103

"روز نیکوکاری" ،در ترانههای تجربه بیانگر بغض و کینره ریشرهدار بلیرک نسربت بره
زمامداران فاسد کلیساها می باشد .وی در ای سروده خود را مدافع حقوق از دست رفته ایترام

388

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

معرفی می کند و در پی زنگارزدایی از چهره عامالن دی مسیحیت گسترش عدایت و تنرویر
افکار نسرلهرای پرس از خرود اسرت .در دنیرای توربره ارزشرها وارونره هسرتند و شررارت و
بدکاری به متابه نیکوکاری هسرتند .وظیفره آدمری نیرز آنسرت کره برا گرذر از پرل توربره بره
بیگناهی سازمان یافته نایل گردد .در ای ترانه شاعر با هنرمندی هر چه تمامتر نشان میدهد
که چگونه کلیساها و کشیشران وابسرته بره دویرت را نمراد دنیرای توربره و دغلکراری معرفری
میکند .ای کشیشان سودجو از تعاییم دینی کره خرود در کلیسطاها بره دیگرران مری آموزنرد
بهرهای نبردهاند و زیر نقاب سرپرستی از ایترام و کودکران بریسرپرسرت آنهرا را بره اسرتتمار
میکشانند .بلیک در "روز نیکوکاری" ،برا قلبری سرشرار از حرزن و انردوه چنری گالیره سرر
میدهد:
آیا ای چیزی مقد

است که ببینیم

Is this a holy thing to see

در سرررزمینی ثروتمنررد و پربررار

In a rich and fruitful land

بچرههرا بره بردبختی افتراده انرد

Babes reduced to misery

و با دست بیعاطفه و رباخوار تغذیه میشوند؟

?Fed with cold and usurous hand

آیا آن یرزش صدای ترانره اسرت؟

?Is that trembling cry a song

آ یا می تواند ترانره شرادمان باشرد؟

?Can it be a song of joy

و بسیاری از کودکان تهی دست باشند؟
اینوا سرزمی تهی دستی است.
و خورشید آنها هرگز نمیدرخشد
و دشت های آنها سرد و بی آب و علف هستند

?And so many children poor
!It is a land of poverty
And their sun does never shine
And their fields are bleak and bare

و راهشان را خارها پوشاندهاند

And their ways are filled with thorns

در آنوا زمستان جاودانه است

It is eternal winter there.

زیرا هر کوا خورشید بدرخشد

For where'er the sun does shine
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And where'er the rain does fall

و هر کوا باران ببرارد
بچه هرگز گرسنه نمی ماند
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Babes should never hunger there
Nor poverty the mind appall

و تهی دستی خیال انسان را هراسان نمیکند.

(همان )123

ب)جورج اورول :به یاد کاتالونیا و روزهای برمه
نفرررت از کلیسططا تررا چنررد سررده هررا بعررد از بلیررک ادامرره پیرردا مرری کنررد و در بططه یططاد

کاتالونیا()1921اثر جطورج اورول( )1932-1953هویردا مری گرردد.ای سرفرنامه بره جنرگ
داخلرری اسررپانیا میرران جمهرروری خواهرران و ملرری گرایرران در خررالل سررایهای  1377تررا 1373
میپردازد .اورول تا حدودی نفرت از کلیساها را عامرل نهضرتهای انقالبیرون جمهروری خرواه
اسپانیا می داند:
برای اویی بار در شهری بودم که طبفه کارگران بر مرکرب نشسرته بود.آنران عمرال
همرره بناهررای بررزرگ را در اختیررار خررویش آورده و از آنهررا پرررچمهررای سررر

یررا

پرچمهای سر و سریاه آنارشیسرتهرا را آویختره بودنرد .روی هرر دیرواری دا

و

چکش یا حرد اول احزاب انقالب را کج و کویه رسرم کررده بودنرد .تقریبراً تمرام
کلیساها تخلیه و تصاویرش سوزانده شده بود.گروههای کار اینوا و آنوا کلیساها را
منظما خراب میکردند(.اورول )7 1771

زمانی که اورول هنوز درگیر جنگ با نیروهرای فاشیسرت ملری گررا بره رهبرری فرانکرو
است از جابوایی ارزشهای کلیسایی با آنارشیستی در حیرت فرو می رود:
در شرق هواسکا تا اواخر مار

اتفاقی نیفتاد-تقریبرا بره معنرای واقعری کلمره هریچ

اتفاقی ...کامال غیر ممک اسرت کره جنرگ اسرپانیا را صررفا از دیردگاه نظرامی آن
نوشت ...طبقه کارگر اسپانیا بخاطر دموکراسری و حفرظ موقعیرت – بعکرس آنچره
احتماال انتظار میرفت -در مقابل فرانکو ایستاده بود .مقراومتش همرراه برا اعتراضری
سازش ناپذیر و انقالبی بود یا در حقیقت میتوان گفت از آن سرچشمه می گرفت.
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دهقانان زمینها را گرفته بودند بسیاری از کارخانه ها و بخش اعظم سیسرتم حمرل و
نقل در اختیار اتحادیهها در آمده بود .کلیساها تخریب و کشیشهرا ترار و مرار شرده
بودند یا بقتل می رسیدند .روزنامه دیلری میرل توانسرت بره تشرویق مراجرع روحرانی
فرانکو را به عنوان وطنپرستی که کشورش را از چنرگ یرک ایرل اهریمنری «سرر »
نوات می داد معرفیکند(.همان )48

اورول در سفرنامه به یطاد کاتالونیطا اسرا

و عصراره تفکرر آنارشیسرتی را در سره چیرز

خالصه می کند که یکی از آنها نفرت از کلیساها و کشیشان خائن می باشد:
تعریف بینش آنارشیستی به ای سادگی نیست .واژه نا روش «آنارشیستهرا» در هرر
حال به منظور مشخص کردن تعداد کتیری از مردمی با نقطه نظرهای متفراوت بکرار
می رود.بلوک عظیم اتحادیه های ث.ان.ت(کنفدراسیون ملری کارگران)حردوداً دو
میلیون عضو داشرت و ارگران سیاسری اش اد.آ.ئی(فدراسریون آنارشیسرتی ئیبریرا)
سازمانی خلص آنارشیستی بود .اهداد ث.ان.ت و اد.آ.ئی به طور کلی ای بود:
 .1اعمال کنترل مستقیم کارگران بر هر یک از شعبات صنعت یعنی در بخش حمرل
و نقل کارخانه های نساجی و غیره.
 .2حاکمیررت شرروراهای محلرری و مقاومررت در مقابررل هررر گونرره قهررر متمرکررز و
اقتدارگرایانه دویتی.
 .7خصومت بی چون و چرا علیه بورژوازی و دستگاه کلیسا.
(همان )23

در روزهای برمه( ،)1924معابد را هم به تیر نقد می سپارد و با نگاهی از سر تمسخر آنها
را پناهگاههای امنی برای آندسته از مورمانی معرفی میکند که به خیرال خرام خرود قرادر بره
فریب پروردگار هستند .ای رمان ماجرای اهداد شیطانی اصلی تری شخصیت داستان یعنری
یوپوکی رئیس دادگاه فرعی بخش کیائوکتادا در ناحیۀ علیای برمه است.
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تنها آرزوی ای شخصیت پلید که تا حد زیرادی از عقرده خرودکم بینری وی سرچشرمه
می گیرد نشست و برخاست با انگلیسری هرا بره عنروان صراحبان نرژاد و فرهنرگ برترر اسرت.
یوپوکی که دست خود را به جررایم مختلفری از قبیرل رشروه خرواری دزدی فحشرا و بررده
داری آیوده کرده است گمان می کند که ثواب ها وکمک های وی به صطومعههطا و معابطد

وی را عاقبت بخیر خواهند نمود.اورول می نویسد:
او ]یوپوکی [ عمال آسیب ناپذیر بود ...انسان می توانست به جررات ادعرا کنرد کره
وی هیچگاه مشتش باز نخواهد شد و همیشه با موفقیت قری خواهد بود و سررانوام
دار فانی را با چنان افتخار کاملی وداع خواهد گفت که چندی یک(چند صد هزار)
روپیه ارزش خواهد داشت .حتری پرس از مررگ نیرز موفقیرتهرایش ادامره خواهرد
داشت ...یوپوکی  ...در نظر داشت در سایهای آخر حیات خود آنقردر کرار ثرواب
ذخیره نماید که کفه ترازو را به نفع خود سرنگی کند.شراید کارهرای نیرک وی بره
صورت ساخت پاگوداها درآید .چهار معبد پنج تا شش تا هفت تا -کاهنران بره وی
خواهند گفت چند تا -با کندهکراریهرای سرنگی چترهرای زرانردود و تعردادی از
زنگویره هررای کوچرک کرره برا وزش برراد برره صردا درآینررد و هرر جرنررگ و جرنررگ
زنگویهای دع ایی به حساب وی منظور شود.سپس با قایب انسانی به زمی باز خواهرد
گشت( .اورول )4 1777

پوپوکی از اینکه عضویت وی ذر باشگاه اروپائیان تنها با حذد دکتر وراسوامی تحقرق
می یابد آگراه اسرت و بررای رسریدن بره ایر هردد از کوباسری

متصردی دفترر قرائم مقرام

کمیسیونر کمک می گیرد .گفتگوی ذیل میان پوپوکی و کوباسی حاکی از ترالش وی در
توطوه سازی علیه رقیب خود است:
]یوپوکی [ میخواهیم به یک حمله هماهنگ شده علیه دکتر وراسروامی کره یرک
جراح عمومی و رئیس زندان اسرت دسرت برزنیم .مریخرواهیم بره او تهمرت برزنیم.
شهرتش را یکه دار کنیم و سرانوام او را از بی ببریم .عمل حساسی خواهد بود بره

392

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

طور وضوح مورد اتهام باید خیانت ملیگرایی تبلیغ به آشوبگری و عصریان باشرد.
باید اروپائیان را متقاعد کنیم کره دکترر دارای عقیراد خیانرت آمیرز و ضرد انگلیسری
است .آنها از کارمند بومی انتظار دارند که رشوه بگیررد .ویری بگرذاریم حتری یرک
یحظه هم در وفاداری او شک کنند کارش ساخته است.
]کوباسی [  :اثبات ای کار بسیار مشکل است .دکتر به اروپائیان بسیار وفادار است و
وقتی که حرفی علیه آنان زده می شود عصبانی می شود آنها ای را میدانند عقیرده
شما چیست؟ ]پوپوکی [ :مزخرد است مزخرد است .هیچ اروپایی به فکرر دییرل
در ای مورد نیست .اگر مردی چهرهای سیاه داشته باشرد شرک خرود دییرل اسرت.
(همان)3:

رمان روزهای برمه سرانوام با سرکته مغرزی یوپروکی و راهری شردن وی از زنردگی نکبرت
بارش به سوی دوز خاتمه می یابرد .گرویی خداونرد مکافرات افرراد کرج اندیشری همچرون
یوپوکی را در همی دنیا قرار داده اسرت .بره عقیرده اورول هرگرز برا عروام فریبری و توسرل
دروغی به معابد و سایر پرستشگاه ها نمی توان راه رستگاری را پیمود.
ج) سعدی شیرازی :بوستان و غزلیات

جایگاه سعدی شیرازی( 333-391هجری قمری) سخ سرای نامدار ایرانری در ادبیرات
فارسی رفیع تر از آن است که نیازمند تذکر و تاییرد باشرد.در ایر پژوهش تنهرا دو نمونره از
شاهکارهای ادبی سعدی یعنی بوستان(-355هجری قمری) و غزلیات وی را از حیث مفراهیم
پرستش و پرستشگاه بررسی می نماییم.ای مفاهیم در کنار سایر مقویههرای بنیرادی مررتبط برا
رفتار بشر و با اهتمام به آموزش تربیتی و پرورش اخالقی افراد جامعه به شیوایی هر چره تمرام
جلوه گر شده اند .سعدی در غزلیات خود چندی بار بر اهمیت خلوص یکردیی در پیمرودن
طریقت حق پای می فشارد:
روی در مسود و دل سراک خمرار چره سرود؟

خرقه بر دوش و میان بسته به زنار چره سرود؟
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هررر کرره او سرروده کنررد پرریش بترران در خلرروت

الد ایمرران زدنررش بررر سررر بررازار چرره سررود؟

دل اگررر پرراک بررود خانررهی ناپرراک چرره برراک

سر چو بیمغرز برود نغرری دسرتار چره سرود؟

چرررون طبیعرررت نبرررود قابرررل تررردبیر حکررریم

قررروت ادویررره و نایررره بیمرررار چررره سرررود؟

قررروت حافظررره گرررر راسرررت نیایرررد در فکرررر

عمر اگر صرد شود در سر تکرار چه سرود؟

عاشرررقی راسرررت نیایرررد بررره تکبرررر سرررعدی

چون سعادت نبود کوشرش بسریار چره سرود؟

به عقیده شیخ اجل شرط مسلمانی و نشانه ایمان بیش از آنکه رفرت بره مسرود و انورام
واجبات شرعی باشد رعایت رفتار انسانی و احتررام متقابرل نسربت بره دیگرران اسرت.حکایت
رویارویی عایمی متکبر با جوانی غیر مسلمان در کتاب بوستان شاهدی بر همی نکته است:
فقیهرررری بررررر افترررراده مسررررتی گذشررررت

بررره مسرررتوری خرررویش مغررررور گشرررت

ز نخرررررروت بررررررر او ایتفرررررراتی نکرررررررد

جرررروان سررررر برررررآورد کررررای پیرمرررررد

تکبررررر مکرر ر چررررون برررره نعمررررت دری

کررررره محرومررررری آیرررررد ز مسرررررتکبری

یکرررری را کرررره در بنررررد بینرررری مخنررررد

بررررادا کرررره ناگرررره درافترررری برررره بنررررد

نرررره آخررررر در امکرررران تقرررردیر هسررررت

کرره فررردا چررو مرر باشرری افترراده مسررت؟

ترررو را آسرررمان خرررط بررره مسرررود نبشرررت

مرررزن طعنررره برررر دیگرررری در کنشرررت

ببنرررد ای مسرررلمان بررره شرررکرانه دسرررت

کرررره زنررررار مررررغ بررررر میانررررت نبسررررت

نرره خررود مرریرود هررر کرره جویرران اوسررت

برره عررنفش کشرران مرریبرررد یطررف دوسررت

از نظر استاد سخ سعدی علیه ایرحمه انسران بره شررط برخرورداری از صرفای براط و
نیت پاک می تواند جلوه حضور پروردگار را در تمامی پرستشگاه ها اعم از مسود کنیسره و
کلیسا مشاهده نماید.ای جهانبینی و طرز تفکر در اشعار شاعران معاصر همچون محمرد رضرا
آغاسی نیز ادامه یافته است.

394

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

د) محمد رضا آغاسی :ساقی سرمست ما ،نماز ،روح نماز

مرحوم حراج محمد رضطا آغاسطی) ،)1221-1212مرداح و شراعر مرذهبی شریعه کلمره
مسجد را در اشعار دینشی خود با تالش نستوه خود بررای بیرداری اسرالمی و هردایت مرردم
بویژه نسل جوان بکار می برد.وی همچرون بیشرتر شراعران متعهرد پریش از خرود اخالص در
عمل تواضع و بندگی به درگاه ایزد منان را از شرایط قبویی اعمال عنوان می کند.از نظر ای
شاعر خودساخته تمامی ادیان مظهر نور حق و تمامی پرستشگاه ها جایگاه تبلور عظمت ایهی
هستند .وی در شعر "ساقی سرمست ما" اینگونه اندرز می دهد:
سررراقی سرمسرررت مرررا دیوانررره نیسرررت

سرگذشرررررت انبیرررررا افسرررررانه نیسرررررت

آنچررررره در دسرررررتور کرررررار انبیاسرررررت

جنرررگ برررا مکرررر و فریرررب اغنیاسرررت

چیسرررت در انویرررل و ترررورات و زبرررور

آیررره هررررای نررررور و تسررررلیم و حضررررور

جملرره ادیرران ز یررک دیرر برریش نیسررت

جرررز ایوهیرررت رهررری در پررریش نیسرررت

خانقرررراه و مسررررود و دیررررر و کنشررررت

هرکرره را دیرردم برره دل بررت مرریسرشررت

ییررررک در بتخانرررره دیرررردم برررری عرررردد

هرررر صرررنم سررررگرم ذکرررر یرررا صرررمد

یرررا صرررمد یعنررری کررره مرررا را بشرررکنید

پیکررررررر مررررررا را در آتررررررش افکنیررررررد

گررر سرربک گررردیم در آتررش چررو دود

مررریتررروان ترررا مبررردا خرررود پرگشرررود
(منابع اینترنتی )1

مرحوم آغاسی با شور حایی کم نظیر در شعر "نماز" مساجد را یکی از روحبخشتری
اماک مذهبی و خانه سرور و شادی معرفی می کند:
برررررره آوای خروسرررررران سررررررحر خیررررررز

سررررحر سررررر میزنررررد از خررررواب برخیررررز

بررررره آب دیرررررده دل را شستشرررررو کررررر

پررررس آنگرررره جانررررب معشرررروق رو کرررر

مسررررررراجد خانررررررره نرررررررور سررررررررورند

تولررررررری گررررررراه آیرررررررات حضرررررررورند

زجررررا برخیررررز هنگررررام حضررررور اسررررت

اگرررر موسررری شررروی هرررر گوشررره توراسرررت

مسرررررلمان بررررری نمرررررازی ناسپاسیسرررررت

نمررررراز اول قررررردم در خرررررود شناسیسرررررت
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تررررررو بنگررررررر گرررررراه قرررررررآن مبرررررری را

مررررررروری کرررر ر صررررررفات مررررررومنی را

نمرررررراز آرام جرررررران مررررررومنی اسررررررت

سررررتون آسررررمان پیمررررای دیرررر اسررررت

خوشررررا آنرررران کرررره دائررررم در نمازنررررد

تمررررررررام عمررررررررر قررررررررائم برنمازنررررررررد
(همان)

اکنون به عنوان حس ختام ای بحث روح خود را با شعر "روح نماز" ای شراعر تسرلی
می بخشیم:
مرررررا را نظرررررری بررررره غیرررررر اهلل مبررررراد

برررر درگررره عشرررق غیرررر از ایر ر راه مبررراد

هررر چنررد کرره دسررت مررا برره جررز آه مبرراد

از دامرررررر اهلبیررررررت کوترررررراه مبرررررراد

امررررررروز بشررررررارتی عظرررررریمم دادنررررررد

راهرررری برررره صررررراط مسررررتقیمم دادنررررد

وقترری کرره مرروذن برره نمررازم مرری خوانررد

سرررروادهای از جررررنس نسرررریمم دادنررررد

زان روز کررره ترررو اهرررل نمرررازم کرررردی

در وادی سررررروده سررررررفرازم کرررررردی

ترررررا برررررر قررررردمت روی نیررررراز آوردم

از منررررت خلررررق برررری نیررررازم کررررردی

یک قروم پرر از سروز و گردازت خواندنرد

قررررومی ز نیرررراز برررری نیررررازت خواندنررررد

قررررروم دگرررررری بریرررررده از راه حوررررراز

ای روح نمررررراز بی نمرررررازت خواندنرررررد
(همان)

ه) نتیجه گیری

آنچه مایه پیوند آثار ای شاعران و نویسرندگان منتخرب بره یکردیگر مری گرردد حرس
عدایت خواهی آنها نسبت به مفاهیم پرستش و پرستشگاه اسرت .بره نظرر تمرامی ایر ادیبران
پرستشگاه ها بیش از آنکه به پیروان دی یا مذهب خاصی تعلق داشته باشند پناهگاههای امر
و مقدسی هستند که باید با منش پاک و خلوص نیت در آنها پای نهاد .مساجد نیرز بره عنروان
یکی از ای پرستشگاه ها و پایگاههای فرهنگی صراحب قردرتی فرراوان در تررویج عردایت و
تسخیر دیها می باشند .از اینرو باید از ای حریم هرای امر ایهری در جهرت تنرویر افکرار نسرل
جوان و گسترش ارزشهای اسالمی استفاده بهینه کرد.
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منابع
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ابودیان امراهلل( )1783تاریخ ادبیات انگلیس جلد نهم شیراز مرکزنشر دانشگاه شیراز.

.2

امیری ثریا(«)1780مسجد در جامعه اسالمی از دیدگاه آیات و روایات» .پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشکده اصول ایدی قم.

.7

اورول جورج( )1777روزهای برمه اول تهران آوا.

.4

.)1771(.----- ------به یاد کاتالونیا.تورج آرامش.تهران.نشر آگاه

.2

سعدی مصلح ایدی عبداهلل .)1771(.غزلیات سعدی .به تصرحیح حبیرب یغمرایی .تهرران .موسسره
مطایعات و تحقیقات فرهنگی.

.7

قنبررری حمیررد(")1784مططروری بططر نقططش مسططجد در ادبیططات" موجررود در پایگرراه اینترنترری:

.3

http://www.ido.ir/a.aspx?a=1384053101
گلی زواره غالمرضا ( «)1782مسجد کانون قیام های اسالمی از آغطاز تطا انقطالب اسطالمی»
موجود در پایگاه اینترنتیwww.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineID:

منابع اینترنتی
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http:// fa.wikisource.org/wiki/.../،See .2
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«پروین اعتصامی» و حقوق نسوان
نامههای پروین اعتصامی و چند نکته در بارهی دیوان شعر و زندگانی وی
سال  1213فصلنامهی ایرانشناسی
دکتر جالل متینی
2011، August 28،Sunday
www.govara.com

خرداد 1787

بررا آن کرره نوشررتهانررد «پررروی » دختررری کمرررو و
خوررایتی بررودهاسررت او برره «آزادی نسرروان» از دل و جرران
اعتقررراد داشرررته و سرررایها پررریش از آن کررره بررره فرمررران
«رضاشاه» در  13دیمراه  1714کشرف حوراب در ایرران
عملررری گرررردد او در خردادمررراه  1707خورشررریدی در
خطابررررهای بررررا عنرررروان «زن و ترررراریخ» در روز جشرر ر
فررارغایتحصرریلی خررود در مدرسررهی «اناثیررهی آمریکررایی
تهران» از ستمی که در طری قررون و اعصرار در شررق و
غرب به زنان روا داشتهاند سخ گفت و در ضم تصرریح نمرود کره« :سررانوام زن پرس از
قرنها درماندگی حق فکری و ادبی خود را به دست آورد و به مرکز حقیقری خرود نزدیرک
شد ...در ای عصر مفهوم عایی «زن» و «مادر» معلوم شد و معنی روحبخش ای دو کلمه کره
موسس بقا و ارتقاا انسان است پدیدار گشت .ای که بیان کردیم راجع بره اروپرا برود .آنورا
که مدنیت و صنعت رایت فیروزی افراشته و اصرالح حقیقری برر اسرا

فهرم و درک تکیره

کرده ...آنجا که دختران و پسران بری تفراوت جنسریت از تربیتهرای بردنی و عقلری و ادبری
بهرهمند میشوند ...آری آنچه گفتریم در ایر مملکرتهرای خوشربخت وقروع یافرت .عرایم
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نسوان نیز در اثر همت و اقدام به مدارج ترقی صعود نمود .اما در مشرق کره مطلرع شررایع و
مصدر مدنیت عالم بود ...کار بر ای نهج نمیگذشت.
اخیرا" کاروان نیکبختی از ای منزل کوچ کرد و معمار تمدن از عمرارت ایر مررز و
بوم روی برتافت ....درطی ای ایام روزگار زنان مشرق زمی

همهجا تاریرک و انردوهخیرز

همهجا آکنده به رنج و مشقت همهجا پر از اسارت و مذیت بود ...مدتهاسرت کره آسرایی از
خواب گران یأ

و حرمان برخاسته میخواهد آب رفته را بره جروی برازآرد .اگرچره بررای

معایوهی ای مر

اجتماعی بسیار سخ ها گفته و کتابها نوشتهاند اما داروی بیمراری مرزم

شرق منحصر به تربیت و تعلیم است .تربیت و تعلیم حقیقی که شامل زن و مرد باشرد و تمرام
طبقات را از خوان گستردهی معرفت مستفید نماید.
ایران وط عزیز ما که مفاخر و مآثر عظیمهی آن زینتافزای تاریخ جهان است ایرران
که تمدن قدیمیش اروپای امروز را رهی منت و مدیون نعمت خویش دارد ایران با عظمرت
و قوتی که قرنها بر اقطار و ابحار عایم حکمروا برود از مصرائب و شرداید شررق سرهم وافرر
برده اکنون به دنبال گمشدهی خود میدود و به دیدار شاهد نیکبختی میشرتابد ...امیردواریم
به همت دانشمندان و متفکری

روح فضیلت در ملت ایواد شود و با تربیت نسوان اصالحات

مهمه ی اجتماعی در ایران فراهم گردد .در ای صورت بنای تربیرت حقیقری اسرتوار خواهرد
شد و فرشتهی اقبال در فضای مملکت سیرو

و داریوش بالگشایی خواهد کررد« ».پرروی

اعتصامی» در همی جلسه شعر «نهال آرزو» را که برای جشر فرارغایتحصریلی کرال

خرود

سروده بود خواند .شعری که همان دخترر شررمگی و آرام و کمررو در آن فریراد بررآورده
که«از چه نسوان از حقوق خویشت بیبهرهاند»:
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نهططططططططططال آرزو

ای نهرررررررررال آرزو خررررروش زی کررررره بار آوردهای
غنچرررررره بیباد صبا گررررررل بی بهررررررررار آوردهای
باغبررررررانان تررررررو را امسررال سرال خرررررررمررری سرت
زیر همررررایرون میروه کز هررررررررر شاخسرار آوردهای
شرررا و برگت نیکنرررامری بیرخ و برارت سعری و علرم
ای هنررررررررها جملررررررره از آمرررررررررروزگار آوردهای
خرررررم آن کررررراو وقت حاصل ارمغانی از ترررررو برررد
بررگ دویت زاد هستی ترررررررروش کررررررررار آوردهای
***
غنچهای زی شاخه ما را زیب دسرت و دامرر اسررت
همتی ای خواهرررران تا فرررررصت کوشریردن است
پستی نسوان ایررررران جمرررررله از برریدانررشرریسرررت
مرررررررد یا زن برررترررررررری و رتبت از دانست است
زی چرراغ معرفت کامررررروز اندر دست مررررررراست
شاهرررررراه سعری اقلیرررررم سعررادت روشرر اسررت
بررررره کره هرررررررر دختررررررررر بداند قدر علم آموخت
ترا نگوید کس پسررر هوشیار و دخترررررر کودن است
***
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زن ز تحصریل هنرررررررررر شررد شهررره در هررر کشروری
برررررنکرد از ما کسی زی خوابِ بیرررررررداری سری
از چرررره نسررروان از حقروق خرویشتر بری بهررررررررهانرد
نرام ایر قررروم از چررره دور افتاده از هررررر دفترررری
دامررر مررررررادر نخست آموزگرررررار کررررودک است
طفرررررل دانشور کوررررررا پررررورده نادان مررررررادری
با چنی درمرررررراندگی از مررررراه و پررویر بگرررذریرم
گررررر کره مررررا را باشد از فضرل و ادب برال و پررررری
ناگفته نماند که سرودن شعر «نهرال آرزو» در آن سرالهرا آنچنران برا جروّ حراکم برر
جامعهی ایران ناسازگار بودهاست که «اعتصامایملک» پدر «پروی » در سال  1714و پیش از
کشف حواب از آوردن ای شعر در چراپ اول دیروان «پرروی » خرودداری کرردهاسرت ترا
غوغای آخوند ها و عوام را علیه خود و دختررش برر نیرانگیزد .بردیهی اسرت دخترری کره در
مدرسه ی آمریکایی تهران تحصیل کررده و برا فرهنرگ و اوضراع اجتمراعی اروپرا و آمریکرا
آشناست وقتی در  13دی  1714خبر کشف حواب و آزادی زنان را میشنود آن را از سرر
اعتقاد تأیید میکند و بدی مناسبت قصیدهای در  27بیت با عنوان «گنج عفرت» مریسرراید و
اقدام «رضاشاه» را در سره بیرت پایران آن  -بره صرورت بسریار معقرویی -مرورد سرتایش قررار
میدهد.
«خسروا دست تررروانای تو آسان کرررد کررررررررار
ور نره در ای کرررررار سخت امیررررررد آسانی نبود
شه نمیشد گرر در ایر گمگشرته کشتری نراخردای
سررررراحلی پیررردا از ای دریای طوفانی نبررررررود»...

/
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ای قصیده را از آغاز تا پایان به دقت بخوانیم تا سرپس دییرل اهمیرت ایر موضروع کره
نویسنده از کار دیوان «پروی » از سال  1778تا به امروز غافل نبوده روش گردد.
زن در ایران پیش از ای گویرری که ایررررانرری نبررود

پیشررهاش جررز تیرررهروزی و پریشررررررانی نبود
زندگی و مرررگش اندر کنج عزیت میگذشت
زن چه بود آن روزها گرررر زان که زندانی نبود
کس چو زن انررردر سیاهی قرنها منرررزل نکررد
کرس چرو زن در معبرررد سرایو

قررربانی نبود

در عدایتخانرررهی انصاد زن شاهرررد نداشرت
در دبسرترران فضیررررلت زن دبسترررررررانی نبود
دادخواهیهررررای زن میمانررد عمرری بریجواب
آشکارا بررررود ای بیرررررداد پنهرررررررانی نبود
بس کسان را جامه و چروب شبانی بررود ییرک
در نهرررادِ جمله گررررگی برود چرروپانی نبود
از برررررررای زن به میرررردان فرررررا ِ زنررردگی
سررنوشرت و قسمرتی جرز تنرگ میررردانی نبود
نرررررور دانش را زچشم زن نهررران میداشررتند
ای نررردانست ز پستری و گررانورررررررانی نبود
زن کوررا بافنررده میشررد بینخ و دوک هنررر
خررررم و حاصل نبرررود آنوا که دهقانی نبود
میررروههای دکّررهی دانش فراوان برررود ییک
بهرررر زن هررررگز نصیبی زی فرررررراوانی نبود
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در قفس میآرمید و در قفس میداد جان
در گلستان نام از ای مررررررغ گلستانی نبود
بهرررررر زن تقلیرررد تیه فتنه و چرررراه بالست
زیرک آن زن کاو رهش ای راه ظلمانی نبود
آب و رنرررگ از علم میبایست شرررررط برتری
برررررررررا زمررررررّد یاره و یعل بررررررردخشانی نبود
جلوهیصد پرنیان چونیک قبای ساده نیست
عزت از شایستگی بود از هوسرررررررانی نبود
ارزش پوشنده کفش و جامررررره را ارزنده کرد
قرررردر و پستی با گررررانی و بررررره ارزانی نبود
سررررادگی و پاکی و پرهیز یک یک گرررروهرند
گرررروهر تابنرررررده تنهرررررا گوهرررررر کانی نبود
از زر و زیرررور چرره سررود آنوا که نررادان اسررت زن
زیرررررور و زر پررررردهپررررروشِ عیب نادانی نبود
عیربها را جامرررهی پررهریز پروشرانرردهسررت و برس
جامرررررهی عورب و هررروا بهترر ز عرریانری نبود
زن سبکسراری نبینرد ترا گرررانسنررگ اسررت و پرراک
پررررررراک را آسیبی از آیرررررروده دامرررررررانی نبود
زن چو گنوور است و عفت گنج و حرص و آز دزد
وای اگرررررر آگررررره از آیی نگهبرررررررررررانی نبود
اهررررمر برر سرفرررررررهی تقروی نمیشررد میرهمررررران
زان کره مریدانسرت کران جررا جرای مرهمرانی نبرود
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پا برررره راه راست بایررد داشت کاندر راه کرج
تررررروشهای و رهنمرودی جررررز پشیمانی نبود
چشم و دل ر ا پررررده میبایست امرا از عفراد
چررررررادر پررررررروسیررررررده بنیاد مسلمانی نبود
خسروا دست ترررروانای ترررو آسان کرررد کار
ورنرررررره در ای کرررار سخت امیررد آسانی نبود
شه نمیشد گرر در ای گمگرشته کشتی ناخدای
سرررراحلی پیررررردا از ای دریررای طوفانی نبود
بایرررد ای انررروار را پروی برررره چشم عقل دید
مهررررررر رخشان را نشایررررد گفت نررورانی نبود
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تحلیل اثربخشی نماز بر ابعاد گوناگون سالمت روانی دانشجویان
مهندس اسداله خاکی
عضو هیوت علمی و معاون دانشوویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد.
پروین جمشیدیان
کارشنا

ارشد روانشناسی و مشاور دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد.

آدرس :دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد ر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی.
E.mail:jamshidianp@yahoo.com

شماره تماس :داخلی 07712231111-2772
آدرس پست الکترونیکیmoshaver@iaun.ac.ir :
اصل مقایه به همراه فایل در محیط Microsoft Office Word 2007

در  CDبه پیوست ای فرم ارسال گردیده است.

چکیده
در دی ما اسالم نماز دارای اهمّیت فوق ایعاده ای است ؛ به طوری که از نماز به عنوان سرتون
دی

برتری چهرهی ایمان و برجسته تری نمود مذهب یاد می شود .در ورای تأکید اسرالم بره نمراز

به عنوان یکی از فریضه های مهم ایهی رمزهای زیادی نهفته است کره بره نظرر مری رسرد بره میرزان
زیادی با سالمت روانی ارتباط داشته باشرد .و برا ایوراد ارتبراط بری منرابع اسرالمی و پرژوهش هرای
روانشناختی ای موضوع ثابت می شود که نماز عالوه بر یک عبادت یک راهِ سایم زیست است.
بنابرای ؛ هدد ای مقایه تحلیل اثربخشی نماز بر ابعاد گوناگون سالمت روانی دانشوویان بود.
چه بسا پرده گشایی از ای رازها و ناشناخته ها سبب جذب و ترغیب دانشوویان به نماز نیز شود.
در ای مقایه با استفاده از پژوهشهای علمی روانشناختی قرآن کرریم بیانرات معصرومی (ع) و
حکمای ایهی به بررسی تأثیر نماز برابعادی از سالمت روانی که در دنیای مدرن امّا پیچیده ی امروز
دارای اهمیّت بیشتری است پرداخته شد .از مرور منابع متعدد و ارتباط دهری آنهرا بره یکردیگر ایر
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نتیوه حاصل شد که نماز از راه های مختلرف موجرب کراهش اضرطراب افسرردگی خودکشری و
وسوا

می شود و همچنی در تقویت اراده دارای نقش قابلِ مالحظه ای است.
جمع بندی نتایج ای مقایه به طور کلی حاکی از ایر برود کره نمراز در مقابرل آشرفتگی هرا و

اختال الت روانی هم یک راهکار پیشگیری است و هم یک روش درمانی .به عبارتی اقامه کنندهی
نماز دارای سبک زندگی سایم و سازگار با دنیای امروزی است .و نماز عالوه بر سرعادت اخرروی
آرامش دنیوی را نیز تأمی می کند.
واژگان کلیدی :اثربخشی نماز سالمت روانی دانشوویان .

/
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مقدمه

هر یک از دستورات اسالمی ممک است به دییلی تعطیل شود .متالً جهاد بررای بیمرار و
نابینا واجب نیست روزه بر مریض واجب نیست خمس و زکات و حج برر طبقره ی محرروم
واجب نیست امّا تنها عبادتی که بر همهی افراد و اقشار جامعه از مرد و زن (ایبتره نمراز بررای
زن در دورههای معینی فر

نیست) فقیر و غنی سایم و بیمار واجب است نماز اسرت کره

تا یحظهی مرگ حتّی یک روز قابل تعطیل شدن نیست (سورهی مریم آیهی  1 .)71در واقع
نماز اوّیی واجب بعد از ایمان به خداست؛ بره طروری کره در ابتردای قررآن و آغراز سرورهی
بقره بعد از ایمان به غیب که شامل ایمان به خداوند و معراد و فرشرتگان اسرت اویری اصرل
عملی که مورد توجه قرار گرفته مسولهی اقامهی نمراز اسرت (سرورهی بقرره آیرهی  2 .)2در
اهمیّت نماز همی بس که در روایات میخوانیم :اگر نماز قبرول شرود عبرادات دیگرر هرم
قبول می شود ویی اگر نماز مردود شود کارهای دیگر هرم رد خواهردشرد(بحار االنروار ج
 82ص  .)277پیوند پذیرش عبادات دیگر به قبویی نماز نقش کلیدی آن را نشان می دهرد.
در بعضی روایات میخوانیم که نماز هم اوّیی سفارش انبیاا بوده (وسائل جلرد  7ص )27
و هم آخری وصیت اوییاا(مستدرک ج  1ص  137به نقرل از قرائتری  .)1783در حردیث
می خوانیم اوّیی چیزی که در قیامت مورد سؤال و حساب قرار میگیرد نماز اسرت ( بحرار
ج  2ص  .)273و صدها حدیث و روایت دیگر که حاکی از اهمیّت نماز است.
به راستی دییل تأکیرد اسرالم بره نمراز بره عنروان سرتون دیر و برترری چهررهی ایمران
چیست؟ در سایهای اخیر روانشناسان توجه بیشتری بره دیر بررای سرالمت روانری 7و درمران
بیماریهای روانی معطود داشته اند .آنها معتقدنرد در ایمران بره خردا نیرروی خرارق ایعرادهای
وجود دارد که نوعی قدرت معنوی بره انسران مری بخشرد و در تحمرل سرختی هرای زنردگی
« - 1و اوصانی بایصلوه و ایزکاه ما دمت حیّا».
« - 2ایّذی یؤمنون بایغیب و یقیمون ایصلوه »
3- mental health
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روزمره او را کمک می کند .و در دنیای پیچیده ی امروز نقش دی و اعتقادات مرذهبی برر
سالمت روانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .بره طروری کره بنیرامی راش پردر
روانپزشکی آمریکا میگوید« :دی آنقدر برای پرورش و سرالمت روح آدمری اهمیرت دارد
که هوا برای ترنفس» .یونرگ روانکراو (ترجمره ی روحرانی  )1783مری نویسرد« :در مرورد
بیماران روانی که از  72سال به باال داشتند حتی یک نفر یافت نمیشود که مشکل روانری او
در آخری مرحله ی تحلیل به ایمان مذهبی مربوط نگردد و بهتر است بگوییم که هر فررد از
آنان به علت فقدان آنچه که دی به اشخاص میدهد بیمار شدهاند و هیچ کس از آنهرا کره
نظر دینی و مذهبی خویش را باز نیافتند واقعاً درمان نشدهانرد» .در واقرع مرذهب یرک عامرل
حفاظتی در مقابل آشفتگیهای روانی است و اعتقادات مذهبی در پریشگیرری از اخرتالالت
روانی نقش بسیار مهمّی دارند.
نتایج مطایعات پزشکی به کرّات ثابت کرده که فررامی ایهری پایرهی پزشرکی محکمری
دارند .به ای معنا که هرگاه فرمانی از طرد دی صادر شود و یرو اینکره فرمران در نگراه اوّل
یک عبودیت محض و یک اطاعت صرد به نظر برسد امّا چنانچه بشر با ابزار نیرومند علرم
در آن فرمان تفکر و تأمّل نماید قطعاً به تأییدات علمی و عقلری متعرددی در ارتبراط برا آن
خواهد رسید و با بررسی عمیق آیات قررآن سرخنان معصرومی (ع) و آرای حکمرای ایهری
متوجه عظمت شگرد و الیتناهی دستورات اسالمی در پرداخت به مسائل جسمی و پزشرکی
انسان خواهیم شد (ملک محمدی .)1737
اعتقاد و عمل به فرامی ایهری نره تنهرا در سرالمتی جسرم مرؤثر اسرت بلکره در ارتقرای
سالمت روانی نیز نقش قابل توجهی دارد .به طوری که تاثیر متبت ارزش ها و عقایرد مرذهبی
در سالمت روانی افراد در پژوهشهای گوناگون مورد مطایعه قرار گرفته و بره اثبرات رسریده
است .برای متال کویینگ )1338( 1در پرژوهشهرای خرود بره ایر نتیوره رسرید کره عقایرد

1- Koeing
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مذهبی قوی تر باعث ایواد اثرات متبت روانری مری شرود کره در ارتقراا بهداشرت روانری و
پایداری عاطفی افراد مؤثر است .بهرامری مشرعود ( )1737در پرژوهش خرود بره ایر نتیوره
رسررید کرره برری میررزان عبررادت و سررالمت روان دانشرروویان ارتبرراط معنرراداری وجررود دارد.
جمایی( )1733در پژوهش خود بی نگرش مرذهبی و احسرا

معنرا بخرش برودن زنردگی و

سرررالمت روان دانشررروویان ارتبررراط معنرررا داری پیررردا کررررد .از سررروی دیگرررر میررران
سالمت روانی و سیستم ایمنی بدن با نگرش مذهبی پایی و باال ارتباط معنراداری دیرده شرده
است (حمید  .)1788همچنی رئریس پرور ( )1787در پرژوهش خرود نشران داد کره آمروزش
نگرش مذهبی می تواند به عنوان یک روش مداخلهای مفید بررای افرزایش سرالمت روان بره
کار رود .جیمز (ترجمهی قائنی  )1783معتقد است که دی وحیانى بدان سبب که با فطرت
انسان هماهنگ است افزون برر سرعادت اخرروى آرامرش دنیروى را نیرز ترأمی مرىکنرد .و
نیازهاى اصیل روانى را به نیکوتری صورت بررآورده مرىسرازد .یونگ(ترجمرهی روحرانی
 )1783نیز معتقد است که «اعتقادات و مناسک دینی الاقل از یحراظ روش بهداشرت روانری
اهمیت خارق ایعاده ای دارند و مذهب نه تنها بر ضد بیمارى است بلکه عمالً سیستمى برراى
بهبود و رشد روانى است».
با توجه به پیشینه ی تحقیقات انورام شرده مری بینریم کره بره راسرتی مرذهب اعتقرادات
مذهبی و عمل به فرامی ایهی تأثیر بسزایی در بهداشت و سالمت روانری دارد .و در دیر مرا
اسالم نماز شکوهمندتری جلوهی مذهب است و با اندکی تأمل و همچنی جستوو در منرابع
اسالمی و پژوهشهای روانشناختی ای موضروع ثابرت مری شرود کره نمراز عرالوه برر یرک
عبادت یک راه سایم زیست است.
بی شک بهره وری از فوایرد نمراز مخرتص گرروه سرنی خاصری نیسرت ویری یکری از
موضوعاتی که همواره موجب دغدغره ی مسروویی بروده و هسرت مسرولهی سرالمت روانری
دانشوویان است؛ چرا که دانشروویان بره عنروان آینرده ر سرازان کشرور مرا نقرش مهمری در
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سازندگی کشور دارند .میالنی فر ( )1782سالمت روانی را اینگونه تعریف میکند :دانش یرا
هنری که به افراد کمک می کند با ایواد روشهای صحیح روانی و عاطفی بتوانند برا محریط
خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکالت راه حل های مطلوب را برگزینند .مفهوم
سالمت روانی نیز به کلیهی روشها و تدابیری اطالق می شود که برای جلروگیری از ابرتالا
به بیماری های روانی به کار می رود (میالنی فر .)1782
بدون شک نماز زمینه ساز و مهیا کنندهی صفای روحی و سرالمت روانری دانشروویان
است و در ورای تأکید اسالم به نماز به عنوان یکی از فریضه های مهم ایهی رمزهای زیادی
نهفته است که به نظر میرسد به میزان زیادی با سالمت روانری ارتبراط داشرته باشرد .چره بسرا
پرده گشایی از ای رازها و ناشناختهها سبب جذب و ترغیب دانشوویان بره نمراز نیرز شرود.
با توجه به نق ش متبت مذهب در سالمت روان و برا توجره بره ایر کره آینرده ی هرر

بنابرای

جامعهای وابسته به نگرشها عقاید و رفتارهای قشر جوان آن جامعره مری باشرد؛ هردد ایر
مقایه تحلیل اثربخشی نماز بر ابعاد گوناگون سالمت روانی دانشوویان است.
در ای مقایه با استفاده از پژوهشهای علمی روانشناختی قرآن کریم بیانرات معصرومی
(ع) و حکمای ایهی به بررسی ابعاد گوناگون سالمت روانری و ترأثیر نمراز برر آنهرا پرداختره
میشود.
بدیهی است که سالمت روانی حیطه ی وسیعی را در بر می گیرد و نماز عالوه بر ترأثیر
متبتی که بر سالمت روانی میگذارد بر سالمت جسمی نیز تأثیر گذار است و فوایرد دنیروی
و اخروی نماز بسی زیادتر از آن است که بتروان همرهی آنهرا را در یرک مقایره گنوانرد؛ بره
همی دییل در ای مقایه به ذکر اثرر بخشری نمراز برر برخری ابعراد سرالمت روانی(اضرطراب
افسردگی خودکشری وسروا
پرداخته می شود.

اراده) کره در دنیرای امرروز دارای اهمیّرت بیشرتری اسرت
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اثربخشی نماز بر کاهش اضطراب

اضطراب 1بیماری شایع دنیای مدرن است و پیشرفت سریع و پیچیدهی تمدن و در عری
حال بیتوجهی به ارزشهای مذهبی و خانوادگی هر روز بیش از پیش برای افراد و اجتماع
اضطراب های جدید به وجود می آورد (کراپالن و سرادوک  1377ترجمرهی پورافکراری
 .) 1737با اینکه دالیل علمی مختلفی از دیدگاه های مختلف به عنوان دالیل برروز اضرطراب
و تشدید آن ارائه شده است اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی به عنوان یک عامل عمیق
در بروز اضطراب نقش غیرقابل انکاری دارد (همان منبع).
اعتقاد مذهبی و نگرش مذهبی نیاز انسان در جهان هستی اسرت و نیراز مرذهبی در تمرام
دوران ها و در تمام جوامع مطرح بوده است (آیپورت  .)1320 2پژوهش های بسریاری نقرش
متبت مذهب در بیمارهای اضطرابی را ثابت کرده اند؛ متالً وحیردی مطلرق ( )1784نشران داد
که آموزش های شناختی ر رفتاری و شرناختی ر رفتراری مرذهبی موجرب کراهش اضرطراب
میشود .رضوانی ( )1788نیز در پژوهش خود نشان داد کره معنویرت درمرانی و فررا شرناخت
درمررانی در کرراهش اضررطراب دانشرروویان مررؤثر واقررع مرری شررود .بنررابرای نقررش مررذهب در
پیشگیری و حتّی درمان اضطراب غیرقابل انکار است .و در ای ارتباط شخص نمرازگزاز برا
ایمان به قردرت الیتنراهی پروردگراری کره در مقرابلش کررنش مریکنرد خرود را در مقابرل
اضطراب ایم میکند .و از تر ها و دیهره های روزمره به پروردگار خود پنراه مری بررد .و
ایمان قلبی میآورد به ای گفتهی قرآن کریم کره «اال برذکر اهلل تطمرو ایقلروب» .تحقیقرات
علمی در ب رخی از کشرورهای مسرلمان نشران مری دهرد کره بیمراران اضرطرابی کره در کنرار
درمانهای رایجِ ض ّد اضرطراب بره خوانردن نمراز و قررآن و حتّری احادیرث نبروی تحریرک
شدهاند از درجهی درمان باالتری نسبت به سایری برخوردار بروده انرد (گلرزاری بره نقرل از
ملک محمدی .)1737
1 - anxiety
2 - Alport
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اثر بخشی نماز بر کاهش افسردگی

افسردگی 1رایج تری اختالل روانی است و اخیراً به شدّت رو بره افرزایش نهراده اسرت.
افسردگی سرماخوردگی بیماری روانی است .تقریباً همه حداقل به صورت خفیرف احسرا
افسردگی کرده اند .احسا

دمغی بی حوصلگی غمگینی ناامیدی دیسردی و ناخشنودی

همگی توربیات افسردگی رایج هستند (سلیگم و روزنهان ترجمهی سید محمدی .)1787
ایبته بری افسرردگی بهنورار و افسرردگی برایینی تفراوت وجرود دارد :ضرایعه 2و رنرج عناصرر
اجتناب ناپذیر بزرگ شدن و مس تر شدن هستند .گاهی افرادی کره دوستشران داریرم مرا را
طرد می کنند مقایههای بد می نویس یم سهاممان تنرزّل مری کنرد نمری تروانیم شرغلی را کره
دوست داریم به دست آوریم افرادی که دوست داریم می میرنرد .زمرانی کره ایر ضرایعات
ر می دهند ماتم می گیریم و بعد زندگیمان بری روح مری شرود ویری بره آینرده امیردواریم.
تقریباً هرکسی با چند نشانهی افسردگی به ضایعه واکنش نشان می دهد .ما غمگی و مأیو
بیعالقه و منفعل میشویم آینده تیره و تار به نظر می رسد و شور و اشتیاق ما تا اندازه ای از
دست می رود .ای واکنش طبیعی است و ما بارها دیده ایم که در هرر یحظرهی معری  22ترا
 70درصد از دانشوویان حداقل تا اندازهای دارای ای نشانه ها هستند (همران منبرع) .شرواهد
روز افررزون حرراکی از ایر اسررت کرره عصررر نرروگرایی افسررردگی را برره همررراه آورده اسررت
(سلیگم و روزنهان ترجمهی سید محمدی  .)1787و بدیهی است که در دنیای مردرن امّرا
افسرده کننده ی امروز مذهب معنا بخش زندگی انسانهاست.
جیمز (ترجمهی قائنی  )1783معتقد است هنگامی که در نبرد زندگی همره ی امیردها
بر باد می رود وقتی که دنیا به آدمی پشت می کند احساسات مذهبی دست انردرکار شرده
در اندرون ما چنان شورو هیوانی برپا می سازد که ما را جوان کرده و زنردگی درونری مرا را
که تیره و تار بوده است دگرگون می سرازد .آیپرورت ( )1320بیران مریکنرد کره؛ اعتقراد و
1 - depression
2 - loss
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نگرش مذهبی نیاز به فهمیدن مبداا وجود نیاز به فهمیدن هردد زنردگی و نقرش انسران در
زنردگی را آشرکار مرری سرازد .برره طروری کره نقررش متبرت مررذهب در درمران افسررردگی در
پژوهشهای علمی مختلف به اثبات رسیده است .متالً بهرامی( )1784در پژوهش خود به ای
نتیوه رسید که آموزش گروهی تقویت نگرش های دینری موجرب کراهش سرطح افسرردگی
می شود.
نماز که ستون دی اسالم است از راه های مختلف سبب شادکامی و درمان افسرردگی
می شود .به منظور توضیح ارتباط بری شرادکامی و خوانردن نمراز توضریحاتی در ارتبراط برا
خواب و مراحل آن الزم به نظر می رسد.
چرخررهی خررواب شررامل دو مرحلررهی ( 1 REMمرحلررهی رویررا دیرردن) و NREM

2

میباشد .وقتی افراد را در مرحلهی خواب  REMبیدار میکنیم تقریباً همیشه میگوینرد کره
در حال خواب دیدن بودهاند امّا کسانی که در مرحلهی خواب  NREMبیدار می شوند تنها
در  % 22موارد چنی چیزی را گزارش میدهند .رویاهایی که اشخاص هنگام بیدار شردن از
ال از یحراظ بصرری روشر و دارای ویژگری هرای
خواب  REMگرزارش مری دهنرد معمرو ً
هیوانی و غیرمنطقی هسرتند (اتکینسرون و همکراران  2000ترجمرهی براهنری و همکراران
 .)1782خواب  REMدر حد تعادل برای سالمت و رفع خستگی الزم اسرت امرا زیرادی آن
سبب مشکالت مختلف میشود .متالً در بیمراری افسرردگی طرول خرواب  REMنسربت بره
میزان طبیعی آن افزایش مییابد؛ به طوری که شخص افسرده نسبت بره افرراد عرادی رویرای
بیشتری می بیند .یکری از عملکردهرای داروهرای ضرد افسرردگی کراهش مرحلرهی REM

میباشد (کاپالن و سادوک  1377ترجمهی پورافکاری .)1737

)1 - REM(rapid eye movement
)2 - NREM (non-rapid eye movement
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قسمت بیشتر خواب  REMدر حوایی صبح اتفاق می افترد و چناچره شرخص خرود را
ملزم به بیداری صبحگاهی کند؛ جلوی ورود خود به مرحلهی قابل توجهی از خواب REM

را گرفته است .عالوه بر ای ؛ در ساعات سحرگاهی پیک عصبی " کورتیزول" (که بره طرور
غیر ارادی سبب شادی و شعف انسان می شود) به شدّت افزایش می یابد .از ای رو؛ بیرداری
صبحگاهی برای نماز میتواند به عنوان واکسرنی در پیشرگیری از افسرردگی و حتری دارویری
برای درمان آن مطرح باشد (ملک محمدی  .)1737عالوه بر ای

امروزه نخستی اصلی کره

در ایواد بهداشت خواب توسط جدیدتری منابع علمی دنیا توصیه می شود؛ بیدار شردن هرر
صرربح سررر یررک موقررع مشررخص از خررواب اسررت کرراپالن و سررادوک  1377ترجمررهی
پورافکاری  .)1737با توجه به ایر یافترهی علمری اقامره کننردهی نمراز صربح برا برخاسرت
سحرگاهی در واقع اساسیتری گام را در جهت رعایت بهداشت خواب و در نتیوره ی آن
سالمت جسمی و روانی برداشته است .بنابرای نماز عالوه بر اینکه بر شادکامی فرد میافزایرد
بر بهداشت خواب نیز تأثیر گذار است.
اثر بخشی نماز بر کاهش خودکشی
1

تقریباً هیچ جامعهای را نمیتوان یافت کره خودکشری در آن بره وقروع نپیونردد .توجره
کنید که "اقدام به خودکشی" با "خودکشی موفق" تا حدودی متفاوت است به عنروان مترال
ثابررت شررده اسررت کرره خودکشرریهررای جرردی و مصررمم کرره معمرروالً از روشهررای جرردی و
خشونتآمیز (متل پرت کردن خود از ساختمانهای مرتفع حلق آویرز کرردن یرا اسرتفاده از
گلویه و )...صورت می گیرد عمدتاً در مردها و در سنی باال و با موفقیت به وقوع میپیوندد.
در عو

" اقدام به خودکشی" به شیوه ی تهدیدآمیز یا نمایشری و برا اسرتفاده از روشهرای

کم خطرتر متل مصرد دارو بیشتر در خرانم هرا و در سرنی جروانی شرایع اسرت و کمترر بره
موفقیت می انوامد .هر چند که در موارد تهدید و اقدام نمایشی به خودکشی نیز باید مسروله
1 - suicide
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را کرررامالً جررردی گرفرررت .چررررا کررره  30ترررا  80درصرررد کسرررانی کررره خودکشررری موفرررق
می کنند قبالً نیت خود را با کسی در میان گذاشته اند که ایبته مورد توجه قرار نگرفته اسرت
(روانپزشکی یینفورد ر ریس ص 223به نقل از ملک محمدی .)1737
در کترراب آسرریب شناسرری روانرری آزاد ( )1784اصررطالح پیرررا خودکشرری 1برررای تمررام
اقدامات ناکشنده که در آن شخص ماهرانه به خود آسیب می رساند یا دارویی بیش از اندازه
می خورد مورد استفاده واقع شده است .آنران در واقرع خواهران مررگ نیسرتند بلکره بردی
وسیله میخواهند احساسات خود را بیان داشته رفتار دیگران را نسربت بره خرود تغییرر دهنرد
(ساراسون  1384به نقل از آزاد .)1784
مطابق با تحقیقی که آزاد ( )1732در ایران انوام داده است .گرچه مردان کمتر از زنران
اقدام به خودکشی می کنند (در حدود یک سوم) امّا خودکشی واقعی در بی آنران  7برابرر
زنان بوده است .ای موضوع بیانگر آن است که گر چه مردان کمترر از زنران اقردام بره خرود
کشی کرده اند ویی آن عده که به ای عمل مبادرت می ورزند واقعاً خواهان مررگ هسرتند
(آزاد .)1732
جیمرررز (ترجمرررهی قرررائنی  )1783معتقرررد اسرررت کررره مرررذهب فرررداکاری هرررا و از
خودگذشتگیها و خویشرت داری هرایی کره در زنردگی ضرروری و ناچاریسرت را آسران و
دینشی می سازد و حتی پذیرفت آنها را سعادت می شمارد .و مذهب چر اصلی زندگی مرا
به شمار می آید .جیمز مطرح می کند که مذهب چیرزی نیسرت کره باقیمانرده از زمران هرای
قدیم باشد .مذهب عامل همیشگی ابدی و ازیی روح بشر است و مصریبت و گرفتراری بررای
فرد مذهبی معنی ندارد.
نماز به عنوان ستون دی اسالم با تک تک واژه های خود به انسران صربر و بردبراری را
هدیه می دهد .و در سورهی بقره (آیات 127و  )442آمده است« :و استعینو بایصبر و ایصلوه».
1 - parasuicide
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تمامی جمرالت

نماز را از عمق و ژرفای آنها مورد بحث قرار داده است و بدیهی است کسری کره بره عمرق و
معنای نهفته در ای جمالت پی ببرد؛ در ای دنیا احسا

بی پنراهی و تنهرایی نمری کنرد و در

مقابل سختی ها صبر و شکیبایی از خود نشان می دهد.
«بسم اهلل الرحمن الرحیم» به نماز گزار میگوید :شروع همه ی کارها فقط نام خداست
همه چیز انسان آغاز زندگیاش و تمامی جلوه های زنده بودنش به نام خداسرت« .الحمـداهلل
رب العالمین» میگوید :همهی ستایشها و سپا ها مخصوص اوست چون همهی عظمتهرا
از آن او و همه ی رحمت هرا از سروی اوسرت .هرر کرس در خرود چیرزی از رفتارهرای قابرل
ستایش می بیند باید آن را از فیض رحمت و یطف خدا بداند زیررا خداسرت کره در انسران
مایههای نیکی را به کار برده و ذات و سرشت او را آماده و جویا و پرذیرای نیکری و فضریلت
ساخته است .ای بینش راه خود بینی را بر انسان می بندد همچنان که از بیمصرد گرذاردن
یا بیهوده مصرد کردن خصلتهای نیک در وجود آدمری جلروگیری مریکنرد  .در عبرارت
«رب ایعایمی » :هم وجود عوایم و جهان های دیگر و هم خویشاوندی و پیوستگی ای همه برا
هم احسا

می شود .نمازگزار در می یابد که به جزا ای عایم و در ماورای نظرگراه تنرگ و

محدود او و پشت ای حصاری که او برای زندگی خود فر

کرده گیتیها و گرردونهرا و

جهان های دیگر هست و خدای او خداوندگار سراسر ای پهنهی عظیم اسرت .ایر احسرا
تنگ نظری ها و کوته بینیها را در او از بی می برد به او جرئت و حس تکاپو می بخشد از
عبودیت خدا احسرا

غرروری در او پدیرد مری آیرد .از سروی دیگرر مری بینرد کره همره ی

موجودات انسان ها و حیوانات و گیاهان و آسمان و عوایمِ بیشمار هستی بنردگان خداینرد و
رب و مدبر و پروردگار ای همه اوست .با درک ایر حقیقرت احسرا

مری کنرد کره تنهرا

نیست میفهمد که با تمام ذرات عایم و با تمام موجودات ریز و درشت خویشاوند است برا
همه ی انسانها پیوسته و مرتبط است .همگان برادران و همسفران اویند و ای کراروان عظریم
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راهی یک هدد و یک جهت است .ای رابطه و پیوستگی او را نسبت به همره ی موجرودات
مکلف و متعهد می سازد (آیت اهلل خامنهای .) 1783
بنابرای ؛ نماز از آغاز تا پایان خود سرشار از آموزه های مختلف اسرت .فررد نمرازگزار
با گفت «الحمداهلل رب العالمین» خدواند را به خطر نعمت هرایی کره بره او عطراا کررده شرکر
میگوید .بیشک هر فردی اگر شکر گزار خداوند باشد و نسبت به داشته هرای خروب خرود
هرچند اندک باشد احسا

رضایت بکند؛ اسیر ناامیدی و تسلیم خودکشی نمری شرود .فررد

نمازگزار با گفت «مالک وم الد ن» به جای شکایت از ای دنیا به ای مری اندیشرد کره ایر
دنیا موقتی و محل گذر است و سرانوام بندهی خایص خدا در روز قیامت با نشاط و شادی به
پروردگار خود می پیوندد .نمازگزار با گفت «ا ّا نعبد و ا ّا نستعین» می فهمد کره بایرد
به هنگام سختیها از خدا یاری جوید و به او توکل کند تا خدواند مایهی آرامرش او باشرد و
گره از کار او باز کند .به قول رهبر عظیم ایشأن انقالب« :انسان در هر شرایطی به نماز محتراج
است و در عرصههای خطر محتاجتر».
اثر بخشی نماز بر کاهش نشانههای اختالل وسواس فکری ط عملی

اختالل وسوا

فکری ر عملی 1از دو جزا تشرکیل مری شرود :وسروا

وسوا های عملی .وسوا

ها

هرا

فکرری و

فکری افکار تصورات یا تکانرههرای تکرراری هسرتند کره

هشیاری را اشغال میکنند اغلب نفرت انگیزند و کنار گذاشت یا کنتررل کرردن آنهرا بسریار
دشوار است .ای افکار صرفاً نگرانیهای شدید درباره ی مشکالت زندگی واقعی نیستند .فررد
مبتالا به وسوا

فکری می دانرد کره ایر افکرار زاییرده ی ذهر او هسرتند و از خرارج بره او

تحمیل نشده اند .او همچنی می داند که وسوا های فکرری او افراطری و نرامعقول هسرتند و
می کوشد برا فکرر یرا عملری دیگرر آنهرا را سررکوب یرا خنتری کنرد .وسروا

هرای عملری

)1 - obsessive – compulsive disorder (OCD
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پاسخهایی هستند کره بره افکرار وسواسری داده مریشروند .ایر وسروا هرا شرامل تشرریفات
مقرراتی (متل شست دست یا وارسی) یرا اعمرال ذهنری (نظیرر شرمردن یرا تکررار بریصردای
کلمات) هستند که شخص احسا
است .هدد وسوا

میکند موبور به انوام آنها در پاسخ بره وسروا

فکرری

های عملی پیشگیری یا کاهش پریشانی و یرا جلروگیری از رویردادهای

هویناک است؛ با ای حال ای اعمرال هریچ گونره ارتبراط منطقری برا آنچره قررار اسرت از آن
پیشرگیری شرود نداشررته و بره وضروح افراطرری هسرتند (سرلیگم و روزنهرران ترجمرهی سررید
محمدی .)1787
وسوا

های فکری و عملی موجب ناراحتی زیراد شرده وقرت گیرنرد و فعاییرتهرای

روزمره کار یا روابط اجتماعی فرد را مختل می کنند .عموماً افرراد مبرتالا بره وسروا

هرای

فکری به وسوا های عملی نیز مبتالا هستند .و ای دو در کنار هرم یافرت مری شروند؛ زیررا
وسوا های عملی اعمال جسمانی یرا ذهنری کلیشرهای هسرتند کره بررای رهرایی شرخص از
اضطراب تویید شده توسط وسوا

فکری انوام می گیرند (همان منبع).

به نظر می رسد مذهب در زدودن وسوا

نقش بسیار مهمی ایفا مری کنرد .گرواه ایر

موضوع نیز یادآوری ای مسوله است که در منابع اسرالمی وسروا

پدیرده ی شرناخته شرده

ال امرام صرادق (ع)
ایست و به آن به عنوان وسوسره ای از سروی شریطان اشراره مری شرود .مرت ً
میفرمایند« :شیطان به وسیلهی وسوا
بنده از یاد خدا اعرا

نمیتواند بر ضرر بندهی خدا کاری بکند مگر آنکه

کرده باشد» (بحار االنوار جلد  73صفحه  124حدیث  2به نقل از

ملک محمدی  .)1737در ای مورد حتّری منرابع اسرالمی از قرول معصرومی (ع) روشهرای
متعددی را برای پیشگیری و درمان وسوا

پیشنهاد کردهاند که از آن جمله بهره از ادعیره و

اذکار خاصی از جمله (الاله االاهلل) و (الحـول و القـوة اال بـااهلل) مری باشرد کره در حقیقرت
ماحصل همهی آن روشها را میتوان در ذکر خدا خالصه کرد.

418

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

در منابع علمی جدید برای متوقف کردن افکار وسواسی عالوه بر درمان های دارویری
و حتّی قبل از آن درمان ها از روشهای خاصی استفاده مری شرود کره مهمترری آنهرا روش
«توقیف فکر» نام دارد و بدی ترتیب است که از بیمار خواسته میشود بره طرور عمرد افکرار
وسواسی خود را آزاد بگذارد و در ای بی ناگهان درمرانگر برا صردای بلنرد و بیرزار کننرده
فریاد می زند :ایست !؟!؟ به نظر می رسد ای عمل جریان فکر وسواسی را متوقف می سرازد
(روانپزشکی یینفورد ر ریس به نقل از ملک محمدی .)1737
با ای وصف برخی از اذکار و توجهات حی نمراز نره تنهرا برا ایر قبیرل روش هرا قابرل
مقایسه است بلکه بسریار مرؤثرتر بره نظرر مری رسرد .اسرتفاده ی زبران و ذهر از ذکرر «ییـر
المغضوب علیهم و الظالین» که جدایی راه مؤم را از ابلیس و شیطان نشان می دهرد حرداقل
ده بار طی نمازهای یومیه گفته می شود .همچنی فیض بردن از سوره ی مبارکهی نرا

بعرد

از حمد به خصوص آیات شریفهی «من شر وسواس الخنَّاس الَّـذی وسـوس فـی الصـدور
الناس» در توقف افکار وسواسری مرؤثر هسرتند .بنرابرای ائمرهی معصروم (ع) بررای دوری از
وسوا

ذکر خدا را پیشنهاد کردهاند؛ و ای فرمان ایهی است که برای ذکر م نماز را بره پرا

دارید« :اقم الصلوة لذكری».
علی رغم اینکه اسالم آیی نظم و ترتیب و مسلک پاکیزگی و طهارت است امّرا آنورا
که کار به افراط و مبایغه می کشد و پدیدهای از عردل دور مری گرردد اسرالم (بره خصروص
تشیّع) آن پدیده را مذموم تلقی میکند و برای نزدیک نمودن آن بره تعرادل راه حرل عملری
پیشنهاد میکند .از جمله ی ای افراط ها وسوا

اسرت .کره بره عنروان وسوسرهای از سروی

شیطان در تعاییم اسالمی نام برده می شود و بخش قابل توجهی از تعاییم اسالمی و بخصروص
نمود برجستهی آن یعنی نماز به زدودن وسوا

از زندگی انسان ها اختصاص دارد.

چنانچه مروری بر آداب طهارت در رسایههای فقهی علمراا شریعه داشرته باشریم متوجره
می شویم که بسیاری از دستورات توجه به شک های وسوا آمیز در مورد طهارت جسم یا

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

یبا

/

419

را باطل اعالم کردهاند متالً اگر شخصی شک کند که وضرویش باطرل شرده یرا نشرده

است باید بنا بر باطل نشدن آن بگذارد یا آنکه اگر شک کند یباسش نوس یا پراک اسرت
بنا را بر پاک بودن یبا

بگذارد.

ای دستورات در آداب نماز نیز به همی گونه است به عنوان متال از جمله شکیاتی کره
هرگز نباید به آن اع تناا کرد شک کتیر ایشک (کسی کره زیراد شرک مری کنرد) اسرت .یرا
اینکه در بسیاری از شکیات نماز (متالً شک بی 7و  4رکعت) باید برای پرهیز از وسروا

بنرا

را به یک طرد شک گذاشت و بدان عمل نمود.
اثر بخشی نماز بر تقویت اراده

اراده 1قصد و عزم قوی است که با تصمیم برای رسیدن به یک نتیوهی مشخص همرراه
می باشد .اراده از ازل با بشر بوده و ای تمایل و خواست باطنی کیفیت زندگی انسان را رقرم
می زند .همه ی مرا آرزوهرا و خواسرت هرایی داریرم کره دوسرت داریرم بره آنهرا برسریم .در
کشاکش و پیکار دایمی دنیای امروز پیروزی نصریب کسری مریگرردد کره در برابرر هوروم
نامالیمات و طغیان های سرکش درون پایداری نماید و با بهره گیری از موهبتی به نرام اراده
به چاره جویی برخیزد و بکوشد تا گریبان از چنگ عقده ها و تردید ها برهاند و مسریر خرود
را به درستی پیدا کرده و آن را ادامه دهد .شرخص برا اراده کسری اسرت کره وقتری دربرارهی
کاری به خوبی تأمل کرد و آن را نافع دانست تصمیم به انوام آن مریگیررد و برا فعاییرت و
ثبات قدم آن را به اجرا در میآورد .شخص با اراده کسی اسرت کره دارای هردفی معقرول
است و تا موقعی که به آن نرسیده از تعقیب آن باز نمیایستد و مشکالت و موانرع روانری یرا
مادی به اراده و عزم او یطمه نمیزند و از پیشرفتش جلروگیری نمریکنرد و در مقابرل فررد
سست اراده با کمتری مشکلی از انوام دادن کار دیسرد شرده دسرت از ترالش برمریدارد

1 -volition
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بنابرای اراده نیز بیمار می شود و ارادهی پوالدی و محکم در مقابل اراده ی سست و آبکری
قرار دارد.
دایر ( 1340ترجمهی علی پنراهی  ) 1788مری نویسرد :اگرر بره جهران هسرتی بره دقرت
بنگریم متوجه می شویم که :جایی وجود ندارد که قدرت اراده وجود نداشته باشرد؛ زیررا در
درون هر چیزی که خداوند خلق کرده است؛ قدرت اراده را نیز قرار داده اسرت .ایر امرر در
مورد تمام موجودات زنده صادق است چه یک گوزن وحشی باشد چه یک بوته گل رز یرا
یک کوه .یک شکوفه ی سیب در فصل بهار به صورت گل کوچک و زیبا به نظر می رسرد
اما در درون آن قدرت اراده قرار داده شده است تا در تابستان بره شرکل سریب ظراهر شرود.
طبیعت در هماهنگی کامل با حوزه ی اراده پیش می رود .ما نیز تحت تأثیر ای کانون قدرت
(خداوند متعال) قرار داریم .زیرا ما نیز جزئی از طبیعت و آفریرده ی خداونردیم .بررای فعرال
کردن قدرت اراده باید به منشاا ایهی خود بپیوندیم و یک معورزهگررِ امرروزی شرویم .دایرر
( )1340معتقد است برای تقویت اراده باید تا جایی کره ممکر اسرت خرود را بره منبراا اراده
نزدیک کنیم .او  3ویژگی کانون اراده را اینگونه بیران مری کنرد :خالقیرت مهربرانی عشرق
زیبایی رشد و توسعه فراوانی و نعمت بی پایان و پذیرش یا جذب .و معتقرد اسرت خداونرد
که جهان هستی را آفریده ای ویژگی ها را در روح حراکم برر جهران هسرتی نیرز قررار داده
است و با اتصال به منباا اراده کره پروردگرار جهانیران اسرت مری تروان بره ارادهای قدرتمنرد
دست یافت .او معتقد است اتصال سایر موجودات با خایق خود قطرع نمری شرود و حیوانرات
گیاهان و عایم جمادات همواره با خایق خود در ارتباط هستند .امّا ما انسان هرا برا قرابلیتی کره
مغزمان برای کارهای برتر دارد ویژگیای داریم کره بره آن «خرود خرواهی» مری گروییم .و
همی خود خواهی مانع اتصال ما بره قردرت اراده مری شرود .دایرر ( )1340بررای رسریدن بره
قدرت اراده توصیه می کند که  3ویژگی قدرت اراده را در خود پررورش دهیرد .در واقرع او
معتقد است باید به صفا و پاکی روحی برسیم تا آماده ی دریافت قدرت اراده باشیم .دایرر در
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کتاب «درمان با عرفران» (ترجمرهی هاشرمی  )1783توربره ی خرود را در ارتبراط برا نمراز و
عبادت اینگونه بیان می کند« :م در حی نماز به شیوهاى باور نکردنى از نور ایهى برخروردار
مىشوم و احسا

مىکنم که همه ی وجود م روح است هر چند که هنوز از داشرت جسرم

خود آگاه هستم؛ و هنگامى که از ایر احسرا
جسم خود بازمىگردم احسا

روحرانى و سریر و سریاحت درعرایم روح بره

قدرت مىکنم؛ گویى که جسم م آکنده از مقردار زیرادى

انرژى شده است».
یکى از عوامل مهم تقویت اراده انوام وظایف ایهى است .نمراز را اوّل وقرت خوانردن
مقررّات ایهى را رعایت نمودن اجتناب از گناه هر کدام مهمترری عوامرل تقویرت اراده بره
شمار مىآید .کسى که روزه مىگیرد؛ در واقرع برا تمرام هرو هرا و رذایرل اخالقرى مبرارزه
مىکند .کسى که به عبادت خداوند مىپردازد آرامش روانى پیدا مرىکنرد .آرامرش روانرى
مؤثرتری عامل تقویت اراده است (نورم

ترجمهی آزرمی .)1783

جمع بندی

ای مقایه با هدد تحلیل اثربخشی نماز بر ابعراد گونراگون سرالمت روانری دانشروویان
نوشته شد .مرور و ارتباط دهی بی منابع مختلف شامل پژوهشهای علمی روانشرناختی قررآن
کریم بیانات معصومی (ع) و حکمای ایهی نشان داد که نمراز از راه هرای مختلرف موجرب
کاهش اضطراب افسردگی خودکشی و وسوا

می شود و همچنی در تقویت اراده دارای

نقش قابلِ مالحظه ای است .جمع بندی نتایج ای مقایه به طور کلی حراکی از ایر اسرت کره
نماز در مقابل آشفتگیها و اختالالت روانی هم یرک راهکرار پیشرگیری اسرت و هرم یرک
روش درمانی .به عبارتی اقامه کنندهی نماز دارای سبک زندگی سرایم و سرازگار برا دنیرای
امروزی است .نتیوه گیری کلی از ای مقایه حاکی از ایر اسرت کره نمراز زمینره سراز و مهیرا
کنندهی صفای روحی و سالمت روانی دانشوویان است و اقامه کننردهی نمراز دارای سربک
زندگی سایمی است که او را در مقابل خطرات دنیای امروز ایم می کند .بنرابرای در ورای
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تأکید اسالم به نماز به عنوان یکی از فریضه های مهم ایهی رمزهای زیادی نهفته است که بره
میزان زیادی با سالمت روانی ارتباط دارد .و بی شک روح و روان سایم به داشت جسم سایم
و با نشاط نیز منور می شود.
بنابرای نگاهی عمیق و دقیق به نماز نشران مری دهرد کره ایر فرمران ایهری هرم دارای
جنبهی عبادی و هم دارای جنبهی بهداشتی است .و نماز عالوه بر سرعادت اخرروی آرامرش
دنیوی را نیز تأمی میکند .برا اطمینران مریتروان گفرت :زنردگی بردون اعتقراد بره مرذهب و
باورهای قلبی و ایمانی در بُعد مادی خالصه شده و در هر فراز و نشیبی به شدّت تحرت ترأثیر
قرار میگیرد و بر روح و روان انسان فشار و درد سنگینی وارد میکند .انسان عصرر ماشری و
صنعت بیش از انسان قرون گذشته به مذهب نیازمند است زیرا صنعت و تکنویوژی اگرر چره
در رفع نیاز مادی او مؤثر باشد اما جنبههای روحی و روانی او را تأمی نمیکند.
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مقدمه

یکی از نیازهای حقیقی و ضروری انسان نماز است و به میزان ضرورتی که برای فرد و
اجتماع دارد دارای فایده و آثار نیکوی فردی و جمعی است و به همان نسبت که وجود آن
منشأ برکات و خیرات است فقدان آن زیانبار است.
نماز بازدارنده از بدیها معراج هر مؤم پاکیزه مایه نزدیکی هرر پرهیزگرار بره خردا
پاک کنندۀ گناهان شستشو دهندۀ جسم و جان خاموش کنندۀ آتش دوز
به اوج کمال و انسانیت مهمتری نهاد دی

نردبان رسریدن

بهتری کارها و معیار سنوش اعمرال اسرت .اگرر

نماز قبول شود کارهای دیگر هم پذیرفته می شرود و اگرر نمراز رد شرود کارهرای دیگرر نیرز
مردود است .بوسیله نماز دعاها مستواب و نیازها برآورده می شرود کسری کره خردا را یراد
کند خدا نیز او را یاد میکند خدای تعایی فرمود:
اَقِمِ الصلوةَ لِذِكِری (طه )14/نماز را برای یاد م برپادار.
و فرمود:
فَاذكُرُونِی َاذكُركُم (ایبقره )127 /مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
اقسام نماز بر حسب آثار

از بررسی آیات و روایات مربوط به صالت به دست مریآیرد کره نمازهرا از حیرث اثرر
گذاری بر پنج گونهاند .ایبته ای تقسیم براسا

کیفیت نماز و اقسام نماز گزاران است.

 -1نماز ناب :نمازی است که با باالتری درجه از عشق و معرفت بیشتری خشوع وحضرور
خوانده شود نمازی که در آن خاطر نماز گزار آنی غافل از خردا و معطرود بره دنیرا نشرود و
نمازگزار به گونهای در آن غرق شود که اگر تیر از پایش در آورند متوجه نشود .نماز نراب
مخصوص انبیاا اوصیاست ومقام واالیشان مرهون همی نماز آنان است.
 -2نماز پر آثار :نمازی است که آگاهانه و عاشقانه بگزارند .نمرازی نراب و پرر از حضرور
توسط انسانهای خایص و ناب ای نماز مخصوص عارفان و بندگان صایح خدا است.
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 -7نماز مؤثر :چنانچه آفات نماز یعنی جهل و ضرعف سرهو و ریرا را بره آگراهی ایمران
توجه و اخالص بدل سازیم نمازمان نماز مؤثرتری خواهد بود .ای نماز نماز مومنانی است
که اهل علم ومعرفتاند.
 -4نماز کم اثر  :نمازی است غایباً از اول وقت خود به تآخیر مریافترد .و چنانچره در آغراز
وقت خوانده شود باز هم با توجه کامل و حضور دل خوانده نمیشود .ای نماز همران نمراز
ساهی وغافل است.
 -2نماز بیاثر :نمازی اسرت کره نمراز گزارنرده آن را نره از روی اعتقراد وبره عنروان یرک
تکلیف بلکه برای چشم وگوش دیگران و به عنوان یرک فریرب مریخوانرد و چرون نمرازش
خا یی از انگیزه خدایی و به دور از آگراهی و احسرا

تعهرد و مسرووییت اسرت گراهی نمراز

میخواند و گاهی نمیخواند .چنی نمازی نه تنها بی ثمر و فاقرد آثرار نیرک مریباشرد بلکره
زیانبار است (راشدی .)1780
آثار اخالقی

انسان در نظام تربیتی اسالم بر اسا

پرورش صحیح می تواند از مرز غرایز عبور کند و

خود را به مقام واال و پرارج انسانیت برساند و تاج پرافتخرار «یقرد کرمنرا بنری آدم» را برر سرر
بگذارد ویی عروج بدان مقام پرارج نهفته در کمایی است که برا زدودن غبرار از یروح دل و
تولی انوار در کانون پرفروغ سرّ حاصل میآید و ای در حقیقت جز تخلق به اخالقاهلل چیرز
دیگری نیست .بر همی اسا

اخالق منزیتی بزرگ و جایگاهی بلند است و در تمرام شررایع

و ادیان ایهی نیز سریوحه دعوت همه انبیاا ایهی بوده و همواره پیروان خود را پرس از دعروت
به یکتاپرستی به پاکیزگی نفس اصالح درون عالقهمندی به نیکی و فضریلت و دیگرر امرور
نیک و سودمند سوق می دادهاند .برای رسیدن به فضرایل اخالقری و دوری از رذایرل نفسرانی
راههایی در قرآن و احادیث ائمه علیهم ایسالم بیان شده است که یکی از آن ها «نماز» اسرت.
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نماز در تربیت اخالقی و شکوفایی و ایواد فضایل اخالقی در انسان تأثیر بره سرزایی دارد کره
در ذیل به برخی از آن ها اشاره میکنیم.
 .1تکامل و خودسازی

همه انسان ها به گونه ای زمانمند در حال حرکت هستند و به همی دییل مریبایسرت برا
مدیرت زمان حرکتی هدفدار و رو به پیشرفت را در نظر بگیرد تا سرمایه عمرشان را در ایر
سفر سرنوشت ساز به بهرایی ارزان از دسرت ندهرد .از ایر رو انسرانهرا بررای ارضرای امیرال
نامحدود خود به تعایی روح خود نیاز دارند و در ای راه نمراز برزرگ ترری عامرل تزکیره و
خودسازی است که انسان را به کمال حقیقی میرساند؛ زیرا انسان را از بدی هرا براز مریدارد
(عنکبوت  )42و قلعه ای محکم در مقابل تهاجمات ویرانگر شریطان اسرت (میرزان ایحکمره؛
ری شهری ج 2ص )773و سبب محو گناهان می شرود (هرود  .)114از ایر گذشرته نمراز
برخی فضایل مانند اخالص صبر و تواضع را پدید میآورد که تقوا را در انسان به دنبال دارد
که سرمنشأ فضایل و کماالت است.
 .3اخالص

اخالص اسا

عبادت (غررر ایحکرم؛ آمردی ج 1ص )38و حقیقرت بنردگی اسرت و

ارزش عبادت به اخالص است (غررایحکم؛ آمدی ج 1ص .)7قصرد قربرت انگیرزه اصرلی
عبادت است و عبادت خایصانه یکی از صفات ویژه بندگان خاص خداسرت .حضررت زهررا
علیها ایسالم می فرماید :هر کس که عبادت با اخالص را به سوی خدا تقدیم کنرد خردا هرم
برتری مصلحتها را برای او منظور میدارد ( بحراراالنوار؛ عالمره مولسری ج 30ص.)220
روح نماز اخالص است (شرح نهج ایبالغه اب ابی ایحدیرد) و نمرازگزار از نمراز ریاکارانره و
بدون اخالص نهی شده است .نماز مطلوب نمازی است که برای رضای خدا برپا شود و اگر
در نماز درجه ای از آیودگی شرک و ریا باشد به همان نسبت از مقام قرب دور خواهد شرد.
چون ریا با حقیقت و واقعیت نماز سازگار نیست .نماز برای نیایش و مناجات برا قردرت برترر
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هستی است و چون بدون اخالص برپا شود گفت و گروی نمرازگزار برا خردا بریمعنرا جلروه
میکند .به ای ترتیب نمازگزار باید هر روز با برپایی نماز اخالص را تمری کند .امرام براقر
علیه ایسالم می فرماید« :الصالة بیت االخالص؛ نماز خانه اخالص است (».بحاراالنوار؛ عالمره
مولسی ج 38ص.)187
 .2تواضع

تواضع یکی از فضایل اخالقی است که در پرتو نماز در انسان ایوراد مریشرود .یکری از
اسرار نماز ای است که خودبینی و تکبر را درهم می شکند و در

فروتنی در برابر خداونرد

را به انسان می آموزد زیرا نمازگزار در هر شبانه روز طی هفده رکعت نماز  74برار پیشرانی
تواضع بر خاک می ساید .نمازگزار در سروده خرود را هرم چرون پرکراهی در میران فضرای
الیتناهی میبیند و بدی سان خود را بنده کوچک و ناچیز خدا دانسته و هرگونه خودخرواهی
و غرور را از خود دور میکند.
حضرت زهرا علیها ایسالم میفرمایرد :فجعل اهلل اال مان تطهیراً لکم من الشر و الصلوة
تنز ه ـاً لکــم عــن الکبــر ( اعیرران ایشرریعه؛ جبررل عرراملی ج 1ص717؛ االحتورراج طبرسرری
ج 1ص.)174
خداوند ایمان را وسیله پاکسازی شما از آیودگی شرک و نمراز را بررای دوری و پراک
نمودن شما از تکبر قرار داد .اعمال و ذکرهای نماز بیانگر تواضع است و توجره عمیرق بره آن
ها تواضع را در انسان ایواد میکند .تکبیرة االحرام دعا و خواهش از خداوند و سوره حمرد
از جمله ذکرهای نماز هستند که کبر و خود بزرگ بینی را از انسان دور مریکننرد .سروده و
رکوع و ایستادن با رعایت ادب و وقار در مقابل خداوند مرور هرر روزه در

تواضرع اسرت.

مستحبات نماز متل تحت ایحنک به گردن آویخت ب گذاشت بینی بر روی خاک خشروع
و دعاهایی که در نماز و تعقیبات آمده از اشکال دیگر تواضع است (عزیزی .)1732
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نماز برطرف کننده کبر

برای درمان بیماری خود بزرگ بینی دو راه وجود دارد یکی علمی و دیگرری عملری.
درمان علمی کبر آن است که شخص نسبت به خود و خدای خود علرم پیردا کنرد .هرگراه
خودش را چنان که هست بشناسد خواهد یافرت کره خروارتری و نراچیزتری موجرود اسرت
برای آن که خود را بشناسد درک معنای ای سخ حق تعایی بسنده است که فرمود:
قُتِلَ الِانسانُ ما َاكفَرَهح ،مِن َای شَیء خَلَقهح ،مِن نُطفَةٍ و قَدَّرهح .ثُم الَّسبِِیلَ سَّرَهح .ثُمَّ اَماتَهح َو اَقبـرهح.
ثُمَّ ِاذا شَاء اَنشَرَهح .كَلَّاَ لَمَّا قضِ ماَ اَمرهح( .عبس13 /تا.)20
کشته باد انسان چه چیزی او را کافر کیش و ناسپا

کرد .مگر خدا او را از چه آفریرد؟ او را

از یک نطفه آفرید و اندازه بندی کرد .آنگراه راه تکراملش را آسران نمرود .پرس از آن او را
میراند و به گور درآوردش .بعد از آن هرگاه که بخواهد او را بررآورد و بازگردانرد .هرگرز
هنوز آنچه را که خدا به او فرمان داده اجرا نکرده است.
خدای تعایی در ای آیات به آغاز آفرینش انسان و پایان کار او اشراره فرمروده اسرت.
موجودی است که آغرازش نطفره ای گندیرده برود و مراحلری را طری کررده اسرت .بنرابرای
سرمستی بزرگنمایی خودپسندی و فخر فروشیش از چیست؟ او نراتوان خلرق شرده اسرت و
گاهی نمی تواند خود را از زحمت یرک مگرس رهرا سرازد .پایران کرارش مررگ اسرت و بره
مرداری بویناک و پلید بدل میگردد .آنگاه پارههایش از هم مریپاشرد کرمهرا اجرزایش را
میخورند و استخوانهای او میپوسد و بهتری حاالت او آن است که به آنچه در اصرل بروده
بازگردد .به گلی که از آن کوزه ها کنند و خاکی که از آن خانهها سازند.
امام علی (ع) فرمودند :من عرَف َنفسهح َفقَد َعرف ربَّـهح (بحراراالنوار؛ عالمره مولسری ج
 71ص  )33هر کس خود را به خواری و پسرتی بشناسرد خردایش را بره عظمرت و بلنردی
خواهد شناخت و هر که او را به قدرت بشناسد به عوز و ضعف خود پی خواهد بررد و کبرر
نخواهد ورزید.
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کبر بیماری صعب ایعالجی است کره درمران قطعری آن نمراز خوانردن از روی

خضوع و اخالص است و درخت تناوری است کره فقرط نمراز مریتوانرد آن را از بریخ و بر
براندازد.
 .4صبر

انسان در مسیر زندگی خود دچار برخی مشکالت و سختیها میشود که تحمرل برخری
از آن ها به قدرت و ایمان زیرادی احتیراج دارد .تحمرل سرختیهرا و صربر برر آنهرا یکری از
فضایل اخالقی است که در اسرالم ارج فراوانری بره آن نهراده شرده اسرت .بره طروری کره در
روایات صبرنسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن توصیف شده است ( اصول کرافی؛ شریخ
کلینی ج 7ص140و.)142
یاد خدا نیایش و نماز نیروی معنوی تودید شونده ای در انسان ایواد خواهد کرد کره
او را در رویارویی با مشکالت نیرو میبخشد .امام علی علیه ایسالم می فرماید« :الذكر شـرح
الصدر؛ یاد خدا سبب شرح صدر می شود»( منتخب ایغرر؛ کمپانی ص .)72نماز بهتری وسیله
استعانت و کمک خواهی از پیشگاه ایهی است .پیامبر اکرم

هرگاه برا دشرواری روبره رو

میشد از نماز استعانت مریجسرت« :اذا حزبـه امـر فـزع الـی الصـلوة» (تفسریر در ایمنترور؛
سبوطی) .امام صادق

می فرماید :هنگامی که برا غمری از غرمهرای دنیرا رو بره رو شردید

وضو بگیرید و به مسود رفته نمراز بخوانیرد و در حرال نمراز دعرا کنیرد امرام صرادق
حدیث دیگری میفرماید« :هر گاه برای امیرایمؤمنی

در

پیشآمردی مریشرد و حضررت را

ناراحت می کرد به نماز پناه میبرد و ناراحتی خود را به آن جبران مریکررد (تفسریر نمونره؛
مکارم شیرازی ج 1ص.)122
نماز موجب وسعت رزق برطرد شدن حروایج دفرع برال و رفرع مشرکالت و نراراحتی
میگرردد (تفسریر در ایمنترور؛ سربوطی ج 1ص  )73و بره ایر ترتیرب انسران را در تحمرل
مشکالت یاری میدهد .از طرد دیگر نماز با افزایش ایمان سبب میشود نمازگزار خرود را
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به گونهای ابدی به جهان مادی متعلق نداند و با دید دیگری وقایع را بنگرد .در نتیوه با تغییرر
بینش مشکالت را تحمل میکند و به آرامش روانی دست مییابد .اندیشمندان غربی نیرز بره
نقش دعا در مبارزه با دشواریها اعتراد کردهاند .نورم وینسنت گریسی می گویرد :دعرا و
نماز بزرگ تری نیرویی است که برای مبارزه برا دشرواریهرای زنردگی روزانره و بره دسرت
آوردن آرامش روحی شناخته شده است (آرام .)1782
گاندی رهبر بزرگ مردم هند می گوید :اگر نماز نبود و با خدا ارتباط پیدا نمی کرردم
به طور حتم سرال هرا برود کره دیوانره شرده برودم (گانردی بره نقرل از تفضرلی  1783ج 2
ص.)103
تأثیر نماز در تهذیب اخالق

بر اسا

تعاییم عایی اسالم انسان از یک سو سازنده و خایق کردار خرویش اسرت و از

دیگر سو ساخته و پرداخته اعمال خود است .عامل در ایر جهران و جهران دیگرر از عملرش
جدا نمیگردد .در ای دنیا به گونهای ساخته میشود که عمل کرده است و در آن جهان نیرز
به صورتی متناسب با کردار خود سزا و جزا خواهد دید.
بنابرای

عالوه بر تعلیمات عملی که پدر و مادر و اطرافیان و معلمان به او میدهند و هر

ال طبرق فرمران و رهنمرود
کدام در سعادت و شقاوت ای جهران و آن جهران او اثرر دارد .مرت ً
قرآن مؤمنان موظفند که با کمک گرفت از روزه و نماز خود را بسازند و برای تکامل نفرس
و روح خود از آن بهره بردارند .از آثار محافظت بر نماز ای است کره نقرصهرا رذیلرههرایی
همچون شتابزدگی حرص به دنیا مال پرستی ناشکیبایی و بی ترابی تنرگ نظرری و منرع از
بخشش مرال و ثرروت را کره جرزا طبیعرت انسران اسرت از وجرود او مریزدایرد و صربوری
خویشتنداری سعۀ صدر میل به خیرات بلند نظری و روح جود و بخشش را که جزا فطرت
اوست به جای آن مینشاند .نماز در تهذیب اخالق انسان اثری همه جانبره دارد نمراز نره تنهرا
زدایندۀ رذیلتهاست بلکه زاینده و فزایندۀ فضیلت هاست (راشدی .)1780
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ب) آثار تربیتی

فرا هم آوردن زمینه بررای پررورش اسرتعدادهای درونری و بره ظهرور و فعلیرت رسراندن
امکانات بایقوه را تربیت میگویند .در مورد انسان نیز فراهم آوردن شررایط بررای شرکوفایی
همه استعدادهای درونی در جهت رسیدن به هدد مطلوب و برنامهریزی شده تربیت نامیرده
میشود .همه انسانها به دنبال سعادت هستند و دارای دو بعد وجودیاند .نمراز در ایر راسرتا
سبب شکوفایی استعدادهای بایقوه انسان میشود و شخصیت برجسرتهای از انسران بره تصرویر
میکشد زیرا نماز سربب خودشرکوفایی خودآگراهی و نشراط عقالنری مری شرود (مغیشری
.)1783
 .1ثبات شخصیت

از بعررد روانشناسرری و روان پزشررکی شخصرریت دربرگیرنررده موموعررهای از صررفات
رفتارها افکار و تمایالت عاطفی و هیوانی می باشد .که فرد را از دیگران متمرایز مریکنرد و
صرد نظر از عوامل درونی و جسرمی تأثیرگرذار برر روی شخصریت (مترل مسرایل ژنتیکری
هورمونی و شیمیایی وضعیت ظاهری و فیزیکی بدن و )...و عوامل بیرونری و محیطری نقرش
عمده ای را در شکل دادن به شخصیت ایفا میکند .با توجه به نقش ایر عوامرل برر تشرکیل
شخصیت میتوان رسیدن به اثبات شخصیت و برخورداری از آرامش و پایداری شخصیتی را
یکی از مطلوب تری خواستههای بشری دانست؛ زیرا وجود ناهنواری در هر کدام از عوامرل
شکل دهنده شخصیت میتوانرد سربب اختالیری یرا بریثبراتی شخصریت گرردد و برا ایر کره
روشهای درمانی متعددی برای درمان ای بیماران به کار گرفته میشود ویی نماز مریتوانرد
ایفاگر نقش بسیار مهمی در پیشگیری و درمان ای گونره اخرتاللهرای عمیرق شخصریتی ایفرا
کند .تسلیم در مقابل آموزههای یک دی و پیروی از یک مذهب و پیمودن راهی که صرراط
مستقیم باشد ویژگی مهم و برجسته نمازگزاران است .نمازگزار ضم تکرار یرک موموعره
از ذکرها و واژههای مشخص در نمازهای خود پیوسته یک عقیده واحرد و یرک خرط مشری
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مشخص را در زندگی خود دنبال میکند .به ای ترتیب گویی یک شخصریت ثابرت و یرک
روش و منش معی و همیشگی را برای خود برمیگزیند و در روند تکرار نماز اصول اساسی
خود را یادآوری کرده و پیوسته به تتبیت شخصیت خود می پردازد.
در اسالم نماز عاییتری جلروۀ نیرایش اسرت و آثرار روحری و تربیتری شرگرفی دارد .در
چهرۀ کسانی که به نیایش میپردازند حس وظیفه شناسری قلرت حسرد و شررارت و حرس
نیکی و خیرخواهی نسبت به دیگران دیده میشود .در صورت تساوی قدرت مغزی و علمری
دو نفر سوایا و خصلتهای آن که حتی به صورت بسیار معمویی و متوسطی نیرایش مریکنرد
تکامرل یافترهترر از آن دیگرری اسرت .نیرایش هنگرامی کره مرداوم و پرشرور اسرت تررأثیرش
محسو تر است .نیایش خصائل خود را با عالمات بسیار مشخص و منحصر به فرردی نشران
می دهد .صفای نگاه متانرت وقرار انبسراط خراطر آمرادگی بررای پرذیرش حرق اسرتقبال از
حوادث؛ یعنی تسلیم بودن در برابر تقدیر پروردگار و راضری برودن بره قضرای او .ایر قبیرل
ویژگیهای انسان نیایشگر حاکی از وجود یک گنوینۀ پنهان در اعماق جسرم و روح انسران
است (راشدی .)1780
روانکاو معرود هانری ینرگ چنری مریگویرد :در نتیوره تحقیقرات طروالنی خرود در
اجرای آزمایشهای روانی بر روی افراد به ای موضوع پی بردهام کسی که با دی سرو کرار
داشته باشد و به عبادت بپردازد آن چنان شخصیتی نیرومند پیدا میکند که هیچ گاه یک نفر
بی دی

نمیتواند چنی شخصیتی به دست آورد.

 .3نماز و نظم انضباط

نماز تنها عبادتی است که ارتباط بنده را با خدا به طور پیوسته برقرار میکند .و او را در
ای پیوند مستمر به رعایت نظم وا میدارد .بندهای که نظم را در پیوند با خدا یاد میگیررد و
بر آن ممارست دارد بخوبی می داند کره در پیونرد برا خرود و مرردم چگونره جانرب نظرم و
انضباط را نگه دارد.
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پیامبر (ص) برای نماز نظم ویژهای مقرر کردند تا هر که نمراز حقیقری بورای آورد از
روح نظم و انضباط برخوردار و در زندگی کامروا باشد .وقتی که انسان عمل منظمری را بره
طور منظم و با رعایت نظرم زمرانی آن و در طرول عمرر در هرر شربانه روز پرنج نوبرت اجررا
میکند عالوه بر آن که ملکه نظم همان عمل در او رسو میکند رعایرت نظرم بره عنروان
یک عادت و یک روش همیشگی به سایر اعمال او نیز سرایت می کند.
نماز روح نظرم را در انسران ایوراد مری کنرد و اسرتمرار نمراز ایر روح را زنرده نگره
می دارد .پس با توجه بره آن کره رعایرت نظرم و انضرباط در زنردگی شررط اصرلی توفیرق و
پیروزی است باید قبول کرد که نمازهرای یومیره برنامرهای اسرت کره از ایر جهرت نیرز در
ساخت و پروراندن افراد موفق نظیر ندارد.
کسی که با نماز تربیت شود مرگ را برای خود جش میداند .وقتی انسان مریبینرد دنیرا
فانی است احسا

سقوط میکند و خود را به یک دستگیرنده و پناه دهنده محتاج میبیند و

چون پناه دهندهای جز خدا نمییابد بسوی نماز حرکت میکند تا خود را به قرب او برساند.
کسی که با نماز انس دارد با مرگ نیز انس دارد و از آن نمیترسد چون هر دو را مالقرات برا
خدا میداند یاد مرگ نماز خوان را همچون خود نماز به دنیایی وسریع منتقرل مریسرازد و
زمینه رشد و تربیتش را فراهم میکند .مرگ تلخ تری چیز برای انسان است اما نمراز تلخری
آن را به حالوت بدل میسازد .نماز میتواند کاری کند که مرگ بررای انسران جشر شرود
(راشدی .)1780
 .2احساس قدرت و عزت

نماز با آن که احسا

تواضع و فروتنی را در انسان نسبت به خداوند برمیانگیرزد ویری

به هیچ وجه به نمازگزار اجازه نمیدهد در خود احسا

ذیت یا فرومایگی داشته باشرد؛ زیررا

نماز انسان را به قدرت فناناپذیر ایهی متصل میگردانرد و از ایر جهرت در انسران احسرا
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قدرت و عزت را برمیانگیزد .از ای رو مؤم هر کوا احسا

تنگنا کنرد بره نمراز متوسرل

میشود و در پرتو آن گرههای کار خود را میگشاید.
امیرایمؤمنی علی

در مناجات خود با خدای متعال چنی میگوید« :الهـی كفـی بـی

فخراً ان اكون لک عبداً و كفی بی عزاً ان تکون لی رباً؛ خدایا ای افتخار مرا بس که بنرده ترو
باشم و ای عزت مرا کافی است که تو پروردگار م باشی» .نماز سندی است بر بندگی بنرده
و ربوبیت خداوند و شاهد صدقی بر ای پیوند برا برکرت و افتخرارآفری اسرت (بحراراالنوار؛
عالمه مولسی ج 33ص.)400
 .4ادب برخاسته از نماز

موقعیررت ویررژه انسررانهررای مررؤدب در جامعرره نشررانگر تررأثیر ادب در تعریررف جایگرراه
اجتماعی انسان است؛ زیرا زندگی اجتماعی بشر مستلزم رعایت برخری اصرول و آداب اسرت
که بدون آنها انسانها نمیتوانند به طور مسایمت آمیز و در زمانی طوالنی در کنار یکردیگر
زندگی کنند .از ای رو ادب در تعامالت روزمره انسانی بسیار مؤثر اسرت .بررای بررسری اثرر
نماز در رشد و تعایی ادب انسانی می توان جلوه های آن را چنی برشمرد:
خوش زبانی

انسان های مؤدب بسیار خوش زبان هستند و گفترار آنهرا سربب آزار و اذیرت دیگرران
نمیشود .نمازگزار در نماز یاد میگیرد که چگونه بهتری کلمات را برر زبران جراری کنرد و
چگونه ایفاظ زیبایی را برگزیند .نماز مناجات با خدایی است که جرز برا بهترری و زیبراتری
کلمات سخ گفت با او نشاید.
نظافت

انسانهای مؤدب پاکیزه و مرتب نیز هستند؛ زیرا ادب اجتمراعی چنری حکرم مریکنرد.
نمازگزار نیز به سبب وجوب پاکیرزگی نمازگزار مروظف به شست و شوی اعضرای بردن و
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تمیز است و حتی به امر مسرتحبی چرون اسرتعمال بروی خروش سرفارش شرده

است.
رعایت آداب خاص

انسان های مؤدب در تعامالت اجتمراعی خرود آداب خاصری را رعایرت مری کننرد کره
ممک است ای آداب در فرهنگ های مختلف تعریرف متفراوتی داشرته باشرند .نمراز نیرز بره
انسان یاد میدهد که چگونه آداب خاصی را در زمان معی به جا آورد .داشت سواده مهرر
تسبیح رو به قبله بودن ایستاده نماز خواندن در صورت داشت سالمتی کامل وضو گررفت
خواندن نوافل و اختصاص یبا

خاص ب ه نمراز از جملره ایر آداب اسرت .هرم چنری سرالم

کردن یکی از متداول تری آداب اجتماعی است که در نماز وجود دارد.
 .5تمرکز حواس

هر عمل عبادی عالوه برر آن کره مقرام و ارزش ویرژۀ مرذهبی و معنروی دارد موجرب
تمرکز فکری و ذهنی ملمو

و قابل توجهی میشود که هررکس مریتوانرد آن را بره توربره

بگذارد و ادراک کند.
مخصوصاً نمازها هنگامی که با حضور قلب و آگاهی کامل برگزار شود تمرکز ذهنری
و فکررری نیرومنرردی برره دنبررال خواهررد داشررت .دییررل آن؛ ای ر اسررت کرره نمرراز بررا حضررور
آشفتگیهای روحی و تشتت فکری را بکلری مریزدایرد و آرامرش روح و اندیشره جمعّیرت
خاطر و تمرکز را به دنبال میآورد و نمازگزار را به قابلیت و نتیوه تکامل روانی میرسراند.
نماز حقیقی بهتری وسیلهای است برای پرورش توجه و تمرکز در انسران .زیررا نمرازگزاری
که پیوسته و با تمام قدرت میکوشد تا ذه خود را از تمامی آنچه غیر خداست منصررد و
فقط به خدا متوجه کند تمام نیروی فکری خود را در یک جا جمع کند تا نمازش با خشروع
و حضور قلب خوانده شود ای برای او عادت مریشرود و در هرر مروردی مریتوانرد قروای
ذهنی خود را متمرکز سازد .و با توجه به آن که تمام پیشرفتهای بشر در علروم عقلری و نقلری
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نظری و عملی و اکتشافات و اختراعات محیر ایعقول نتیوه همی تمرکز قروای ذهنری بررای
تحقیق و کشف حقیقت است نمراز مریتوانرد عامرل مرؤثری در پیشررفت علرم و معرفرت و
صنعت و هنر باشد.
ویلیام مویتون می گوید :بهتری راهی که توجه و ایتفات را در انسان زیاد می کنرد ایر
است که فکر و جسم هر دو با هم کار کنند.
در نتیوه هفده رکعت نمازی که در هر روز متناوبراً خوانرده مریشرود براالتری حایرت
توجه و ایتفات را برای نمازگزار ایواد می کند حایتی که در همۀ عمر و زنردگیش وجرود و
حضور خواهد داشت .پیامبر اسالم (ص) در مورد کسانی که بی توجه نمراز مریگزارنرد و از
نماز خود نتیوهای نمیگیرند چنی میفرماید:
ال صلوةَ ِالَّا ِبححضُورِ القَلبِ تا حضور قلب نباشد نمازی نیست.
 -3اهتمام به حقوق اجتماعی

یکی از آثار دیگر نماز ای است که انسان را به رعایت حقروق دیگرران وادار مریکنرد.
مکتب اسالم برای ایواد چنی فرهنگی (حساسیت در برابر حقوق اجتماعی دیگرران) در بری
مسلمانان به نمازگزار هشدار میدهد که مبادا ذرهای از چیزهایی کره بره دیگرران تعلرق دارد
بدون رضایت صاحبانش در مرحلهای از مراحل مختلف انوام نماز به کار گرفته شود .اسرتاد
شهید مرتضی مطهری در ای زمینه میفرماید(( :اسرالم مریگویرد :جرایی کره در آن نمراز
میخوانی آبی که با آن وضو میگیری حتی آن محلری کره در آن آب وضروی ترو ریختره
میشود یباسی که با آن نماز میخوانی تمام آن چه که برا ایر عمرل ترو ارتبراط دارد بایرد
مباح باشد؛ یعنی نباید حرام باشد .اگر یک نرخ غصربی هرم در یبرا

ترو باشرد ایر عبرادت

پذیرفته نیست .ای نیز پیاده کردن یک برنامهی تربیتی مربوط به حقوق اجتماعی در پیکررهی
عبادت است)) (مطهری .)1787
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 -7کنترل تمایالت و احساسات

انسان در شرایط عادی در هر یحظه که بخواهد میتواند بخورد بیاشامد بخنردد گریره
کند به ای طرد و آن طرد نگاه کنرد راه بررود و برا ایر و آن حررد بزنرد در زمینرهی
رسیدن به تمایالت و ابراز احساسات خود در تنگنا قرار نردارد؛ امرا همری کره اهلل اکبرر نمراز
گفته شد و شروع به نماز خواندن کرد بسیاری از امور کره قربالً بررای او جرایز برود ممنروع
میگردد.
استاد شهید مرتضی مطهری

در ای باره میگوید(( :در تمام مدت نماز خوردن ویرو

یک ذره قند ...ممنوع است خندیدن آنرا خراب میکند گریست بررای غیرر خردا خررابش
میکند زیرا در حال نماز انسان باید برتمایالت خود از قبیل خوردن و خوابیدن غلبره کنرد و
بر احساسات خود از قبیل خندیدن و گریست مسرلط باشرد و خرود را نگره دارد ...بره چرپ و
راست متمایل شدن و نگاه کردن نماز را باطل میکند .ایر یرک حایرت انضرباط جسرمی و
روحی است)) که در سرنوشت انسان بسیار تأثیر دارد (مطهری .)1787
وقتی انسان بر تمرایالت و خواسرتههرای دل و احساسرات خرود کنتررل داشرته باشرد از
ارادهای قوی بهرهمند میشود و مری توانرد در مراحرل مختلرف زنردگی بررای ایر کره اسریر
تمایالت و احساسات خود نشود تصمیم گیری کند.
نماز و وقت شناسی

وقت شناسی و زمان سنوی از مهم تری عوامل پیشرفت جوامع بشری است .هر کاری در
یک پاره از زمان صورت میگیرد .اگر ای زمان زمان مناسب آن است آن کار با موفّقیّت
روبرو خواهد شد و اگر زودتر یا دیرتر از زمان خاص آن باشد دیگر آن اثر و نتیوه واقعی
را نخواهد داشت.
عبادت کار وکسب استراحت خواب صررد غرذا تفرریح مرزاح فکرر کرردن دم
فروبست

کارهای شخصی کارهرای اجتمراعی و ...هرر کردام زمران مخصروص بره خرود را
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میطلبد .در هر شبانه روز باید هشت ساعت را به کار و کسب هشرت سراعت را بره عبرادت
خوردن نوشیدن و کوشیدن و هشت ساعت را به خواب و اسرتراحت اختصراص دهریم .اگرر
در هر کردام از ایر هشرت سراعت برنامره مخصروص آن عملری شرود عرالوه برر سرالمت
تندرستی و نیرومندی اهداد و مقاصد دیگر نیز برآورده میشود (راشدی .)1780
یکی از عادت های زشت و ناروایی که چون سدی در برابر پیشرفت انسان است ترأخیر
در کار است .تأخیر در عمل انسان را از رسیدن به مقصد باز میدارد و اکتراً موجرب عردم
اجرای آن کار است.
امام علی (ع) فرمودند :کار هر روز را در همران روز برران کره هرر روز را کراری اسرت
مخصوص به آن (نهج ایبالغه؛ ترجمه دشتی .)1787
اسالم برای رسیدن انسانها به رشد تعایی و برخوردار شدن آنران از پیشررفت همیشرگی
مادی و معنوی اهمیّت زیادی برای مسأیه وقت در عبادات قائل شده است تا با رعایرت آن
تمری وقت شناسی کنند .قرآن در مورد نماز می گوید:
اِنَّ الصَّلوةَ كانَت علَی المحومِنینَ كِتَاباً َموقُوتاً ( اینساا )104/همانا نماز بر مؤمنان فرضی اسرت
محدود به وقت.
امام صادق (ع) فرمودند :الصّلوةُ تَستحبُّ فِی اَوََّلِ الَاوقَاتِ (بحاراالنوار؛ عالمره مولسری
ج  80ص )17
خواندن نماز در اول وقت و در اویی فرصت کاری مسرتحب و پراداش افزاسرت .نمراز
اول وقت شخص در سعادت شخصی و توفیقات و پاداش او تأثیر بیشتری از دارایی و اهرل او
دارد وانگهی هر اندازه مهربان و گرامی باشند خدا از همه مهربانتر است و باید از هر کرس و
هر چیزی عزیزتر باشد.
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در نتیوه کسی که روزی سه یا پنج نویت وقت را شناسایی میکند تا نمراز را در وقرت
خاص آن که همان وقت فضیلت است بگزارد مطموناً در اجرای همۀ کارهای خود بهتری و
مناسب تری وقت را انتخاب خواهد کرد.
نماز سبب نشاط عقالنی

پروفسور وایتر رکوفمان استاد دانشگاه بریستول انگلیس مری گویرد :هنگرام سرتایش و
نیایش چنان صمیمیت و اخالقی در ما ایواد مریشرود کره در هریچ یرک از حایتهرای عرادی
میسر نیست .احساسات و عواطفی که در گفتگوهای معمویی با مردم دچار شررم در اینورا بره
شکل سپاسگزاریهای صمیمانه گالیه گزاری_های خودمرانی و خرواهشهرای دوسرتانه در
میآید .آنچه در عقده دل بشرکل غنچره هرای ناشرکفته و پژمررده برود اکنرون همچرون گرل
خندانی باز و شرکفته مری شرود .روح آدمری پروبرال گرفتره بره آسرمانها پررواز کررده و اوج
میگیرد و سیریل برت روان شنا

انگلیسی می گوید :ما بوسیله نماز میتوانیم وارد آنچنان

محیط گستردهای از نشاط عقالنی مری شرویم کره در شررایط عرادی یرارای وصرول بره آن را
نداریم( .نواتی محمد عتمان؛ به نقل از عرب .)1788
وجوب پوشاندن عورتها در نماز یادآور ضرورت پوشاندن زشتیهای باطنی

برای ایستادن به نماز و حضور در محضر کردگار و بار یافت به درگراه ذوایورالل بایرد
عورتهای ظاهر و باط خرود را بپوشرانیم  .مررد بایرد عرورتی خرود را بپوشراند امرا زن تمرام
وجودش عورت است و به هنگام نماز باید سراپای وجود خود را بپوشاند به استتنای دسرت و
پا تا مچ و به استتنای چهره به اندازهای که به هنگام وضو شسته میشود .حتی زن باید صردای
خود را پوشیده دارد و نمازش را بلند نخواند (بحاراالنوار؛ عالمه مولسی ج  47ص .)32
عورتهای باطنی همان خلق و خوهای ناپسند و زشتیهای عادات مذموم اسرت کره ییاقرت
حضررور در محضررر رب االربرراب را از آدمرری مرریگیرررد .کشررف عورتهررای برراطنی زشررتی و
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رسواییاش بیشرتر از کشرف عورتهرای ظراهری اسرت کره فرمرودهانرد :انَّ اهلل لَـا َ نظُـرُ اِلـی
صحورِكُم َو َاقوالِکُم َولکِن نظُرُ اِلَی ُقلُوبِکُم و َاعمـاِلکُم( .بحراراالنوار؛ عالمره مولسری ج 33
ص )88
خدا به صرورت ظراهر ننگررد یریک بره دیهایتران (کره صرورت براط اسرت) نظرر دارد.
پس الزم است که مسلمان ویژگیهای پلید و خصلتهرای زشرت خرود را تبردیل بره صرفات
کمال انسانی کند تا در دریای صفات کمال حق فنا گردد.
تأثیر نماز در بازداری از فحشا و منکرات

وقتی بنده در هر شبانه روز پنج بار نماز می خواند و به فرمان :
واعبحد ربَّک حتَّی اتِیک الَیقِینُ ( .ایحور)100 /
و سفارش و َاوصانِی بِالصَّلوةِ ما دحمتح حیاً (مریم)72/
تا یحظه فرا رسیدن مرگ به ای برنامه روزانه طبعاً بایرد شرخص را از معاصری برزرگ
همچون تواوز به جران مرال و نرامو

مرردم و کلیرۀ اعمرایی کره ذوق دینری آن را زشرت

میداند دور نگه دارد و نه تنها از ارتکاب گناه بلکه حتی از تصور آن نیز مانع شود زیررا کره
ذکر خداست ذکری که ایمان به یگانگی خدا و نبوت و روز جرزا و یراری طلبری و هردایت
خواهی و پرهیز از گام نهادن در صراط مغضوبان و گمراهران را بره او تلقری مریکنرد و او را
وادار میکند که با جسم و روح پاک متوجه ذات پاک کبریایی حرق گرردد و او را برا زبران
تسبیح تحمید و تکبیر یاد کند و در پایان بر خود و همه بندگان صایح خدا درود فرستد.
نماز صفتی در روح انسان ایواد میکند که به متابه یک پلیس درونی است و صراحبش
را از منکرات منع میکند و در نتیوه روحش را از ناپاکی گناهان و آیودگیهای ناشی از آنهرا
دور نگه میدارد.
اگر انسان مدتی با خلوص نیت نماز بگذارد و بر آن پایداری کند ملکۀ تقوی و پرهیز
از منکرات در او پدید میآید .چنی نمازی به صرورت یرک آموزگرار یرا پلریس درونری در
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میآید که مرتباً ناظر بر اعمال و احوال اوست و او را کنترل مریکنرد و چنران مریسرازد کره
نتواند از راه راست خارج شود.
تأثیر نماز به گونهای است که اگر شخص به جای نماز آموزگار یا پلیسری همیشرگی را
برای تربیت و کنترل خود بگمرارد آن معلرم و محرافظ نخواهرد توانسرت بره انردازۀ نمراز در
تربیت هدایت و اصالح او اثر بخشد.
نماز و یاد خدا و موانعی که اثر آن را خنتی می کند؛ مانند دو کفه یک ترازوست .اگرر
کفۀ نماز سنگی تر شود نمازگزار از گناه باز مریمانرد و اگرر کفره موانرع سرنگی ترر شرود
نمازگزار از یاد خدا و حقیقت نماز منصرد و متوجه امور دیگری می گرردد و چره بسرا کره
مرتکب گناهان گردد.
در نتیوه هر چه نماز شخص کاملتر باشد پرروای بیشرتری از گنراه خواهرد داشرت ترا
جایی که حتی فکر گناه هم به مخیله اش راه نیابد.
نتیجهگیری

برای رسیدن به فضایل اخالقی و دوری از رذایرل راههرایی را قررآن کرریم و احادیرث
ائمه -علیهم ایسّالم -بیان نموده اند که یکی از آنها نماز خواندن اسرت .ویری نمراز کامرل در
سایه فضایل اخالقی تحقق مییابد پس فضایل اخالقی در تحقرق کامرل نمراز از یرک سرو و
تأثیر نماز در تربیت اخالقی و شکوفایی و ایوراد فضرایل اخالقری در انسران از سروی دیگرر
نقش بسزایی دارد.
نمازگزار باید فقط به نقش نماز در اخالق نگاه نکند بلکه به نقش اخرالق در نمراز هرم
توجه کند .نمازگزار وقتی در حال نماز است باید از همه رذایل مبرّا باشرد پراک وارد نمراز
شود و چیزی از پلیدی همراه او نباشد چون که زشتیها و بدیهرا مرانع انورام درسرت نمراز
میشود زیرا نماز با گناه و رزایل سازگار نیست و میان آنها تزاحم و درگیرری خواهرد برود.
نمازگزار میتواند فضایل اخالقی و نکات تربیتی را از نماز یراد بگیررد .افعرال و اذکرار نمراز
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اخالقی و تربیتی و آداب فردی و اجتماعی از قبیل :تواضرع خشروع نظرم و انضرباط

اخالق ادب و  ...را به انسان میآموزد و رزایل اخالقی از قبیل :خرودبینی تکبّرر و  ....را در
هم میشکند .بنابرای نماز وسیله پرورش ای اوصاد و خوهای پسندیده انسانی و اسرالمی و
بهتری راه برای سرکوب و از بی بردن هواها و هو های نفسانی میباشد.
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چکیده
مقدمه :در تاریخ بشر هیچ قبیله ای را نمی توان یافت که بره گونره ای دیر نداشرته باشرد .پرس بره
جاست اگر دی را یکی از وجوه اصلی امتیاز بشرنسبت به دیگر انواع شناخته شده حیرات بردانیم .برا
توجه به تاثیرات شگرفی که نماز در روح و روان انسان می گذارد ضرورت داشت که جایگاه نمراز
را دانشگاه اسالمی از نظر دانشوویان بدانیم.
روش :در یک مطایعه مقطعری در بهمر و اسرفند مراه  1783تعرداد  200پرسشرنامه بری دانشروویان
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران توزیع گردید .پرسشنامه ها توسط نمایندگان
دانشوویان درکالسها توزیع شد .در ای پرسشنامه  12سرؤال در مرورد وضرعیت دموگرافیرک افرراد
مورد پژوهش همچون جنس مقطع تحصیلی و ضعیت تاهرل و محرل سرکونت و سرؤاالتی دربراره
نقش نماز در زندگی و عوامل ترغیب به شرکت در نماز جماعت طراحی گردیده برود .بررای اینکره
دانشوویان پرسشرنامه هرا را صرحیح تکمیرل نماینرد سرواالتی کره در آن هویرت دانشروو مشرخص
می گردید متل نام و نام خانوداگی و شماره دانشوویی یحراظ نگردیرد .همچنری بررای جمرع آوری
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صرندوقی در معاونرت فرهنگری تعبیره گردیرد کرره دانشروویان پاسرخ هرای خرود را در آن صررندوق
میانداختند .تعداد  142نفر پرسشنامهها را تکمیل نمودند.
نتایج  :درپاسخ به میزان استمرار در ادای نماز همیشه یا عمدتاً نماز می خوانم  82/3درصد به دست
آمد ای امر بیانگر آن است که برخالد پیش فر

غایب جامعه جوانان به نمراز اهمیرت مریدهنرد.

درضم بیشتر پاسخ دهندگان اعالم داشته اند که در دبیرستان ودانشگاه میرزان عالقره آنهرا بره نمراز
بیشتر بوده ودوره ای که فرد خود تصمیم می گیرد برخالد دوره راهنمایی و ابتردایی کره براسرا
تشویق معلمی وخانواده نماز می خوانند .همچنی بیشرتر پاسرخ دهنردگان نمرازرا پایره آرامرش روح
دانسته و ضعف پایه های اعتقادی راعدم توجه به نماز می دانند .
نتیوه گیری :در دنیای امروزی که بیشتر محققان بر ای باورند که باید به معنویت بیشتر از پیش توجه
گردد تهیه یک برنامه دقیق و جامع اعتقادی برای نسل جوان ونوجروان مرا امرری ضرروری بره نظرر
می رسد .برنامه ریزی باید طوری باشد که به طور تدریوی بر روی اعتقادات جوانان کار شرود و برا
استدالل و شیوه های آموزشی جذاب ونو تفکرات واعتقادات اصیل اسالمی را به جوان آموخت که
ای امر باعث خواهد شد که تفکرات غیر مذهبی و برداشت های غیر صحیح از اسالم از بی رود.
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مقدمه

تاکنون هیچ حیوانی نشانهای از وجود حیات دینی بروز نداده اسرت کره بتروان آن را بره
عنوان تمهیدی برای زندگی پس از مرگ او به حساب آورد .بررعکس در تراریخ بشرر هریچ
قبیلهای را نمی توان یافت که به گونهای دی نداشرته باشرد )1(.پرس بره جاسرت اگرر دیر را
یکی از وجوه اصلی امتیاز بشرنسبت به دیگر انواع شناخته شده حیات بدانیم.
اما نکتهای که شاید وجه اشتراک همه ادیان حتی شبه ادیان خود خوانده ای کره سراخته
دست بشرند نیز باشد آن است که نیاز فطری بشر به نیایش با منبرع جرالل جمرال قردرت و
دیگر صفات خداوندی را به گونه ای مرتفرع کننرد .در ادیران فراگیرر متراخری چرون یهرود
مسیحیت و اسالم ای نیاز با آیینی خاص تشریع شده و رسیدن بره کمرال انسرانی نیرز از مسریر
ای اتصال با معبود مفرو

گردیده است .نماز مهمتری رک نیایشی است که در همه ادیران

وبه ویژه ادیان متاخرتشریع و توصیه کردیده است.
دکتر ایکسیس کارل نویسنده مشهور کتاب انسان موجود ناشرناخته در مرورد اتصرال بره
قوه محرکه پایان ناپذیر خداونردی و تراثیر نمراز در سرالمت انسران مری نویسرد :دعرا و نمراز
قویتری نیرویی است که انسان می تواند تویید کند نیرویی اسرت کره چرون قروه جاذبره در
زمی وجود حقیقی و خارجی دارد)2(.
با توجه به تاثیرات شرگرفی کره نمراز در جران انسران مری گرذارد و برا توجره بره اینکره
دانشوویان دانشکده ما نیز اهل نماز هستند بنابرای ضرورت داشت که بررسی جرامعی بررای
علت یابی موانع عدم حضور در نماز جماعت و اول وقت صورت پذیرد.
پژوهش استوارد و جو( )7در مورد  121دانشوو نشان داد که روحیه مذهبی بره صرورت
چمشگیری با سالمت روان و سازگاری در ارتباط است و افررادی کره خرود را بریش از همره
مذهبی می دانند از دیگران سازگارترند و باالتری عملکرد تحصیلی را دارند.
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نتیوه پژوهشهایی که در مورد اثر مذهب بر سالمت روان انوام شده اسرت حراکی از
وجود اثر متبت بر سازگاری ارتقای سالمت روانی کاهش عالئم بیماری و کاهش نراراحتی
و آشفتگی می باشرد و از وجرود یرک رابطره متبرت بری مرذهب و سرالمت روانری حمایرت
میکند)3 7 2 4(.
پژوهشگری همچون پروفسور ژول البوم کره بریش از  70سرال از عمرر خرود را صررد
بررسی درباره قرآن و اسالم کرد می نویسد :اسالم واسطه میان انسان و خدا را از میران بررد و
برای اویی بار ایواد ارتباط مستقیم را میان دو قطب اعرالم کررد .در پرذیرش عبرادت و نمراز
الزم نیست که شخصی از یک گروه مشخص مقام وساطت را میان مردم و خدا داشرته باشرد
بلکه هر انسانی می تواند خودش اعمال عبادی را انوام دهد)12( .
سوای ای رصدی گذرا در متون اسالمی و اندیشمندان دینی نیز اهتمام خاص اسرالم را
به موضوع نماز و آثار آن بیان میکند.
خداوند تبارک و تعایی در قرآن موید چنی می فرماید:
واَقِمح الصلوة اِنَّ الصلوة تَنهی عن الفَحشاءِ و المحنکَر .نماز را به پادار که همانا نماز اهرل نمراز را
از هر کار زشت و ناپسند باز می دارد)8( .
حضرت رسول اکرم (ص) نیز فرموده اند :ان عمود الد ن الصالة .همانا ستون دیر نمراز
است ()3
امام خمینی

می فرماید« :در اسالم از نماز هیچ فریضرهای براالتر نیسرت ...نمراز یرک

کارخانه انسان سازی است .نماز خوب فحشاا و منکر را از یک امتی بیرون می کند.)10(».
مقام معظم رهبری در باره نماز چنی می فرمایند:
نماز و نیایش ارتباط صمیمانهای است میان انسان و خردا آفریرده و آفریردگار تسرلی
بخش و آرامش گر دل های مضطرب و خسته و به ستوه آمده و مایه صفای باط و روشرنی
بخش روان است پیمان و انگیزه تحرک و بسیج و آمادگی است .برنامه ای اسرت بررای براز
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یافت و آن گاه ساخت خویش و کوتاه سخ رابطه و استفاضهای مداوم است برا سرچشرمه و
پدید اورنده همه نیکی ها یعنی خدا)11( .
گر چه نماز به تعبیری یک امر شخصی مابی فرد و خردای خرود تعریرف مری شرود امرا
تاکیدات قرآن کریم پیامبر

و ائمه طاهری علیهم ایسالم در پر برا داشرت نمراز جماعرت

مبی وجود نقش اجتماعی نماز جماعت می باشد.
از دیگر سو از آنوا که شکل اصلی نماز به استناد جمع بودن افعال سروره مبارکره حمرد
که قرائت آن برای هر نماز الزم است بره صرورت جماعرت اسرت تأکیرد فرراوان اهرل بیرت
علیهم ایسالم اهمیت آن را بیش از پیش آشکار می نماید.
امام رضا

فرمود:

انما جعلت الجماعة لئال کون االخالص و التوحید و االسالم و العبادة هلل اال ظاهرا مشـکوفا
مشهورا .علت تشرریع نمراز جماعرت آن اسرت کره اسرالم و توحیرد و بنردگى و اخرالص بره
خداوند متعال در معر
پیامبراسالم

دید عموم و ظاهر و مشهور در میان مردم باشد)12(.
فرمود:

صالة الجماعة افضل من صالة الفرد بخمس و عشر ن درجة .فضیلت نمراز جماعرت بیسرت و
پنجبرابر نماز فرادا مىباشد)17(.
در حدیث معروفی که پیامبر اکرم

از جبرئیل نقل کرده اند مری فرماینرد :خداونرد

متعال وعده داده است که اگر عدد حاضران در نماز جماعت بیش از ده نفر باشد اگرر تمرام
دریاها مرکب و درخت ها قلم و ج و انرس و مالئکره نویسرنده شروند نتواننرد ثرواب یرک
رکعت آن را بنویسند)14( .
ایشان به تشویق در باب نماز جماعت بسنده نکرده اند و در براره بری اعتنرایی بره آن نیرز
چنی فرموده اند:
امام باقر

از امیرایمؤمنی عل

نقل مىفرماید که حضرتش فرمود:
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من سمع الندآء فلم جبه من ییر علة فال صالة له.
هر که صداى اذان جماعرت را بشرنود و بردون هریچ عرذرى اجابرت نکنرد نمراز نردارد
(ارزش معتوی ندارد اگرچه به آن موظف است))17(.
بر پا داشت نماز و شرکت در نماز جماعت از مورادی است که پژوهش های مررتبط برا
آن و مشخص کردن عالقه یا دوری دانشوویان از ای امر ارزشرمند راهشرگای برنامره ریرزان
فرهنگی دانشگاه های کشور خواهد بود تا با درک عمیق تری در ای مقویه اهتمام وسیاسرت
گذاری نمایند.
روش تحقیق

در یک مطایعه مقطعی در بهم و اسفند ماه  1783تعداد  200پرسشنامه بی دانشروویان
دانشررکده علرروم اجتمرراعی دانشررگاه عالمرره طباطبررایی توزیررع گردیررد .پرسشررنامه هررا توسررط
نمایندگان دانشوویان درکالسها توزیع شرد .در ایر پرسشرنامه  12سرؤال در مرورد وضرعیت
دموگرافیک افراد مورد پژوهش همچرون جرنس مقطرع تحصریلی و ضرعیت تاهرل و محرل
سکونت و سؤاالتی درباره نقش نماز در زندگی و عوامل ترغیب به شرکت در نماز جماعرت
طراحی شده بود .برای اینکه دانشوویان پرسشنامه ها را صحیح تکمیل کنند سرواالتی کره در
آن هویت دانشوو مشخص می شود متل نام و نام خانوداگی و شماره دانشوویی یحاظ نشرد.
همچنرری برررای جمررع آوری صررندوقی در معاونررت فرهنگرری تعبیرره گردیررد کرره دانشرروویان
پاسخهای خود را در آن صندوق می انداختند .تعداد  142نفر پرسشنامه ها را تکمیل نمودند
یافته های پژوهش

از بی  142شرکت کننده درای مطایعه  77نفر دانشووی دختر و 27نفر دانشرووی پسرر
و  27نفر جنسیت خود را اعالم نکرده بودند  102 .نفر دانشرووی دوره کارشناسری و  40نفرر
دانشووی تحصیالت تکمیلی بودند .همچنی  3نفر از ای دانشوویان متاهل بوده اند.
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پاسخ دهندگان در برخی موارد می توانستند یک یا یا چند گزینه را انتخاب کنند.بیشرتر
دانشوویان ( 83/2درصد) آرامش روحی  -روانی را از برکات نماز می دانستند درحرایی کره
ضعف پایه های اعتقادی ( 77/4درصد) را علت عردم توجره بره نمراز مری دانسرتند .همچنری
بیشتری میزان عالقه دانشوویان به نماز در دوران جوانی بوده است به طوریکره  77/4درصرد
دانشوویان اظهار داشته اند که میزان عالقه آنها به نماز در دبیرستان و دانشگاه بیشتر از مقراطع
راهنمایی و ابتدایی بوده است.
درضم  80/3درصد از دانشوویان اعالم داشرتند کره میرزان عالقره آنهرا بره نمراز زیراد
است(جدول یک ).
بیشتر دانشوویان با احکام نماز ( 30/4درصد) قرائت وتووید ( 73/7درصد) مضرمون
و ترجمه نماز( )80/7آشنایی مطلوب داشتند اما بیشتری ضعف آنها درباره فلسفه نمراز اسرت
به طوری که 42/1درصد از دانشوویان با فلسفه نمازاصالً آشرنایی ندارنرد یرا اطالعرات آنهرا
درای باره کم است (جدول شماره .)7
 82/3درصد دانشوویان اعالم داشته اند که همیشه یا عمدتاً نماز می خوانند و هریچکس
اظهار نداشته است که اصالً نماز نمی خواند(نمودار یک).
همچنی  77/8درصد از دانشوویان عالقه زیادی به شرکت درنماز جماعت را داشته اند
و 41/3درصد هر روز یا هرچند روز یکبار درنماز جماعت شرکت می کنند و بیشرتری نمراز
را که به جماعت می خوانند نماز ظهر وعصر ومغرب وعشاا است.
عواملی که از نظر پاسخ دهندگان بر میزان حضرور دانشروویان در نمراز جماعرت مروثر
است عبارتند از :دوستان (84/4درصرد) فضرا و کیفیرت نمازخانررره (77درصرد) وضروخانه
( 72/4درصد) و حضور اساتید دانشکده درنماز جماعرت (27/8درصرد) (نمرودار یرک) .امرا
عواملی که باعث عدم حضور دانشوویان در نمراز جماعرت مری شرود عبرارت انرد از :انورام
کارهای شخصی (43/2درصد)؛ کال

در ( 44/4درصد)؛ توزیع غذا ( 73/4درصرد)؛ بری
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حوصلگی (78/3درصد) و طوالنی شدن نماز جماعت (21درصد) (نمرودار  2و .) 7همچنری
42/3درصد از دانشوویان موافق سخنرانی درنمراز جماعرت بروده انرد و  31/8درصرد ازآنهرا
موافق سخنرانی بعد از نماز جماعت بوده اند.
جدول یک :تاثیرات نماز در زندگی افراد

نقرررررش نمررررراز را در
زنررردگی شخصررری و

بلی
جامعه و مردم را از انحرافات باز میدارد

اجتماعی افراد چگونره
میدانید؟

باعث تعالی و تکامل انسان می شود

آرامش روحی و روانی بدنبال دارد

تاثیر چندانی ندارد

علت عدم توجه برخی
افراد به نماز چیست

ضعف پایههای اعتقادی

فرهنگ خانواده

فرهنگ جامعه

رفتار نامناسب اهل نماز

تعداد

درصد

32

43/2

خیر

73

22/8

بلی

83

72/3

خیر

27

73/7

بلی

111

38/2

خیر

71

21/8

بلی

0

0

خیر

142

100

بلی

30

77/4

خیر

22

77/7

بلی

27

73/7

خیر

83

72/3

بلی

27

18/7

خیر

117

81/3

بلی

77

22/4

خیر

107

/7

454

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

/

جدول  :3میزان عالقه دانشجویان به نماز

تعداد

درصد

میزان عالقه شما به نماز در کدامیک از

ابتدایی

13

17/2

مقاطع تحصیلی بیش از مقاطع دیگر بوده

راهنمایی

12

11/3

است

دبیرستان

43

73/7

دانشگاه

43

73/7

ضعیف

7

4/2

نسبتا ضعیف

21

14/8

نسبتا زیاد

27

73/4

زیاد

23

41/2

به چه میزان به نماز عشق می ورزید

جدول  : 2میزان آشنایی دانشجویان در رابطه با نماز

فلسفه نماز

احکام نماز

قرائت و تجوید نماز

تعداد

درصد

آشنایی ندارم

10

3/0

کم

11

3/3

نسبتا کم

47

70/7

نسبتا زیاد

27

73/7

زیاد

22

13/7

آشنایی ندارم

2

7/2

کم

3

7/7

نسبتا کم

28

13/3

نسبتا زیاد

21

72/3

زیاد

43

74/2

آشنایی ندارم

2

7/2

کم

17

3/2

نسبتا کم

28

13/3

نسبتا زیاد

48

77/8

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

نسبت به مضمون و ترجمه نماز

/

زیاد

48

77/8

آشنایی ندارم

2

1/4

کم

8

2/8

نسبتا کم

13

12/2

نسبتا زیاد

43

77/8

زیاد

72

47/8
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بحث و نتیجهگیری

آگاهی از نتایج بره دسرت آمرده در ر ابطره برا اهمیرت بره خوانردن نمراز در دانشروویان
دانشگاه بیانگر وضعیت جامعه از نظر توجه واهمیت بره یکری از ارکران دیر و مهمترری آن
یعنی نماز است.
در پاسخ به میزان استمرار در ادای نماز همیشه یا عمدتاً نماز می خوانم  82/3درصد به
دست آمد ای امر بیانگر آن است کره بررخالد پریش فرر

غایرب جامعره جوانان بره نمراز

اهمیت می دهند .در ضم بیشتر پاسخ دهندگان اعالم داشته انرد کره در دبیرسرتان ودانشرگاه
میزان عالقه آنها به نماز بیشتر بوده (یعنی دوره ای که فرد خرود تصرمیم مریگیررد بررخالد
دوره راهنمایی وابتدایی که براسا

تشویق معلمی وخانواده نماز می خوانند) .همچنی بیشتر

پاسخ دهندگان نمازرا پایه آرامش روح دانسته و ضعف پایه هرای اعتقرادی راعردم توجره بره
نماز می دانند.
در رابطه با عوامل موثر در جذب دانشوویان به نماز جماعرت از نظرر پاسرخ دهنردگان
دوستان بیشتری نقش را داشته و پس از آن فضا و کیفیرت نمراز خانره وضروخانه و بره میرزان
کمتری اساتید در جذب دانشوویان به نماز جماعت نقش داشتهاند.
باال بودن نقش دوستان در ترغیب فرد به شرکت در نمراز جماعرت همسرو برا ایر نکتره
است که در ای شرایط روانی -اجتماعی جوانان بیشرتری تراثیر پرذیری را از همسراالن خرود
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دارند یذا به نظر می رسد تشرویق در جهرت دعروت چهرره بره چهرره بررای شررکت در نمراز
جماعت تاثیر باالیی برای حضور در نماز جماعت خواهد داشت.
هم چنی متوییان فرهنگی اجتماعی ضرورت داردتا محریط هرای مناسربی جهرت آمراده
شدن برای نماز فراهم نموده و بعالوه محل مسود یا نمازخانه را به بهترری نحرو آمراده کننرد
تا جماعت بیشتری در نماز جماعت شرکت کنند.
کم رنگ بودن نسبی نقش اساتید از نظر دانشوویان پاسخ دهنده در پژوهش حاضرر در
جذب به نماز جماعت نیازمند به کنکاش جدی تری می باشد .علی رغم اینکه دانشوویان در
رفتار حرفه ای معموال نقش اساتید خود را مهمتری عامل ذکر مری نماینرد امرا در ترغیرب بره
شرکت در نماز جماعت ای عامل در اویویت های پایی تری قرار گرفته است .ایر موضروع
می تواند ناشی از عدم ارتباط موثر فرهنگی -مذهبی بی اساتید و دانشوویان و یا عدم توفیرق
اساتید در شرکت در نماز جماعت به علل گوناگون بوده و ای مسوله خود می تواند موضروع
یک تحقیق مستقل باشد.
در رابطه با عدم آشنایی نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان با فلسفه نماز باید متذکر شرد
که اصوال قشر جوان و دانشوو به خاطر وضعیت سنی و فکری خاص خود عالقه مند بره فهرم
عمیق موضوعات مرتبط با خود است .ای که چرا علی رغم وجود درو
نماز در مدار

آموزشی مرتبط برا

ودانشگاه و هم چنی طرح ای موضوعات در رسانه ها و کتب مختلف ایر

عده از دانشوویان آشنایی کافی با فلسفه نماز ندارند می تواند ناشی از عوامل گوناگون مانند
عدم شناخت ازمسائل واقعی وشبهات موجود جوانان طرح نامناسب مسروله یرا عردم تردریس
مناسب ای درو

یا فقدان انگیزه کافی برای یادگیری و علل دیگر بوده که نیاز بره بررسری

بیشتر و راه حل های مناسب دارد.
در مورد عواملی که مانع حضور دانشوویان در نماز جماعت می شود یرک نکتره قابرل
تامل است .و آن حضور در کال های در

به هنگرام نمراز جماعرت بروده کره ایر مسروله
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علیرغم برنامهریزی های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمره طباطبرایی تهرران مبنری برر
شررروع کررال

هررا در خررارج از سرراعات اقامرره نمرراز جماعررت ظهررر و عصررر هنرروز از سرروی

دانشوویان عنوان شده است .برای برطرد کردن ای مانع باید قبرل از شرروع تررم تحصریلی
براسا

فصل وساعت اذان؛ پیش بینی های الزم انوام پرذیرد و برا تعامرل و توجیره اسراتید و

مدیران گروهای آموزشی توسط معاونی آموزشی دانشکده ها و دانشگاهها مسوله برا ظرافرت
و تدبیر به نحوی طرح شود که همگان خود تبلیغ کننده اهمیت و اویویت نماز باشند.
دردنیای امروزی که بیشتر محققان بر ای باورند که باید به معنویت بیشتر از پیش توجره
شود تهیه یک برنامه دقیق و جامع اعتقادی برای نسل جوان ونوجوان مرا امرری ضرروری بره
نظر می رسد .برنامه ریزی باید طوری باشد که به طور تدریوی از سوی چهره هرای شراخص
علمی بر روی اعتقادات جوانان کار شود و دوستانه؛ مستدل و با شیوه های آموزشری جرذاب
و نو؛ تفکرات و اعتقادات اصیل اسالمی را به جوانان آموخت که ای امر باعرث خواهرد شرد
که تفکرات غیر مذهبی و برداشت های غیر صحیح از اسالم از بی رود.
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بریدن از نماز انقطاع از معب ود ازیی و ابدی است .در ای مقایه نگارنده بر آن است با بیران مقردماتی
کوتاه در خصوص خانواده دانشگاه نماز و جوان زمینه ای را برای بحث اصرلی کره همانرا شریوهی
هدایت جوان به نماز است بپردازیم .برای رسیدن به ای هدد مقایه را در سره بخرش گنوانرده ایرم:
 -1وظایف دست اندرکاران (خانه دانشگاه)  -2نحوه برخورد با جوان  -7فضا و محیط که در پایان
مقایه فشرده مطایب را ذکر خواهیم نمود.
واژههای کلیدی :نماز دانشگاه خانواده جوان
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مقدمه
نماز عایی تری نروع ارتبراط عبرد و معبرود و خلرق اسرت و خرایق .نمراز ریسرمان پیونرد
آفریدگان است ب ا آفریردگار آب زالیری اسرت کره سرر چشرمه آن دل بنرده ای کره طایرب
مطلوب گردیده است .مهمتری شعار هر کیشی نماز است.
ایررر ر نمررررراز و روزه و حرررررج و جهررررراد

هرررررم گرررررواهی دادنسرررررت از اعتقررررراد
(متنوی ج  2ص )303

پایه اقتدار و اسا

سلطنت در بر پا گذاشت نماز نهفته است.

ایررررر پرررررنج اصرررررل توبررررره اسرررررت

در نررررروبتی ترررررو پرررررنج نوبررررره اسرررررت
(ییلی و مونون ج  7ص )74

پررنج نوبرره زدن کنایرره اسررت از حاکمیررت سررلطان وقررت و آرامررش و سررکون طاقیرران و
مخایفان .چون از آوازه حاکمیت سلطان ابدی و ازیی است یاغی همچون شیطان در سکون و
انزوا است.
اصالٌ طراوت جهان هستی منوط به عبادت و نماز است.
بر پنج فر

عمر بر افشان ودان که هست

شرررش روز آفررررینش از ایررر پرررنج برررانوا
(خاقانی دیوان ص )173

جهاد موم با غیر موم از طریق نماز مقدور است.
از نمررررراز و روزه و حررررج و زکرررررات

بررررا منررررافق مومنرررران در بررررردو مررررات
(متنوی ج  1ص )174

تا جائی که حتی استغاثه و استمداد طلبیدن بی نماز هم مقبول نمی افتد.
وامررش مررده آن کرره برری نمرراز اسررت

گررررر چرررره دهررررنش ز فاقرررره برررراز اسررررت

خرررردا نمرررری گررررذارد

تررررررو نیررررررز غررررررم نرررررردارد

کررررو فررررر

از قررررررر

(گلستان ص )181
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و پرواز موم و گسست از ای دنیای مادی بواسطه نماز امکان پذیر است.
به سوی عرش ایهی گشوده ام پرو بال

برررزن کررره قصررره راز و نیررراز مررری گرررویی
(دیوان شهریار ج  1ص )271

از طرد دیگر اویی آموزشگاه فرزند و بلکه بهتری آنها برای هدایت نسل آتی جامعه
به سوی نماز کانون گرم خانواده است .خانواده عام تری و اصیل تری و بنیرادی ترری نهراد
اجتماعی است که از بدو خلقت قدم به عرصه گیتی می نهد و سبب دوام و بقای نروع آدمری
گردیده ا ست .خانواده سنگ بنای اوییه شخصیت آدمری اسرت .اگرر ایر بنرا درسرت شرکل
نگیرد.
سرررنگ اول چرررون نهرررد معمرررار کرررج

ترررررا ثریرررررا مررررری رود دیررررروار کرررررج

از سوی دیگر فضای آموزشی پس از خانواده دومی محیطی است که شخص برا علرم
و آگاهی می تواند سراغ آداب و مناسرک حرج بررود .بنرابرای الزم اسرت از همران ابتردا در
پرورش فرزندان وجوانران و هردایت آنهرا بره سروی مراکرز دینری مرذهبی وانرس گررفت برا
اطالعات و عبادات ایهی تالش کنیم چرا که شکل گرفت شخصریت جوانران از همران ابتردا
مقدور است.
چررروب ترررر را چنانچررره خرررواهی پررریچ

نشرررود خشرررک جرررز بررره هیرررزم اسرررت

سرررر چشرررمه شررراید گررررفت بررره بیرررل

چرررو پرررر شرررد نشررراید گررررفت بررره پیرررل

از ای رو عنایت خانواده به جوانان خانه و انرس و ایفرت دادن آنهرا بره ذکرر حرق یرک
وظیفه است برای تک ترک اعضرای خرانواده علری ایخصروص وایردی  .در ابتردای مقایره بره
بررسی واژههای کلیدی ای مقایه به صورت مومل می پردازیم.
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خانواده

اهمیت خانواده در کلیهی فرهنگ ها آنقدر زیاد است که سابقه و بنیاد آن را به خداوند
نسبت دادهاند« .خدا در ابتدا تنها می زیسرت .امرا از آنورایی کره مصرریان مریتوانسرتند هریچ
باشنده ای را بدون خانواده تصور کنند ایزدی سه گانه تتلیتری بره وجرود آمرد کره بری آنهرا
همیشه پدر ریاست نمی کرد و گاه ایزد با نو خدای اصلی ناحیه بود( ».ژیو ص )13
در کلیه ملل به خانواده پرداخته شده است کنفوسیون  :تکامل جامعه را به رفتار صرحیح
خررانوادگی منرروط مرری دانررد .در نوشررته هررای عبری(سررفر خررروج  exoduسررفر تتنیرره
 deuteronemyکترراب مزامیررر  )pslamsدر مررورد اهمیررت تمکرری از وظررایف خررانواده
صحبت گردیده اسرت .در ابیرات کهر هنرد چرون ریرگ ودا  rig – vedaیرا قرانون انسران
 fmans awoتوجه خاص به خانواده گردیرده اسرت .نظریره پردازنری از افالطرون گرفتره ترا
اونیرد  onidaشیکرز  shakersمورمون ها  momonsدر عصرر فعلری بره ایر مسروله توجره
داشته اند (جی ص )18
خانواده مام امنی است که عالوه بر مرد وزن که حکم زن و شوهر را دارنرد فرزنردان
در آن پرورش می یابند .در واقع خانواده مهمتری واحردی اسرت کره مری توانرد شخصریت
کودکرا مطابق معیارهای مورد پسند جامعه شکل دهد .وجود خرانواده ای معتقرد و پایبنرد بره
موازی اسالم فرزندانی متعهد و موم بار می آورد .یذا در اسالم نیز بارها به اهمیرت خرانواده
و تشکیل خانواده اشاره گردیده است« .و من آ اته ان خلق لکم من انفسکم ازواجـاٌ لتسـکنو
الیها و جمعا بینکم مودة و رحمة( ».روم  )21در احادیث نیز بارهرا بره ایر اصرل اشراره شرده
است« .من تزوم احرز نصف د نه فلیتق ا ...فی النصف الباقی( ».مولسی – روضه ایمتقری

ج

 8ص « )2ما بنی بناء فی االسالم احب الی ا ...تعالی من التزو ج( ».همران همران ص) .امرام
صادق می فرمایرد« :ركعتان صلها المتزوم افضل من سبعین ركعتة صلها االعـزب( ».عراملی
باب  20ص  )7تاکیدات فراوان اسالم مبنی بر تشکیل خانواده صرفاً از جهرت اهمیتری اسرت
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که ای نهاد در تکامل فردو اجتماع برخوردار است و در آرامرش و هردایت افرراد جامعره بره
سوی خیر و نیکی تأثیر دارد.
دانشگاه

جوان در بحرانیتری س وارد دانشگاه می شرود .در دوره ای کره احسرا

اسرتقالل و

کمال میکند دوره ای که در پی ایردویوژی و جهرانبینی فلسرفی اسرت .در ایر سر جروان
میتواند عرشی شود یا فرشی  .به هدایت سوق داده شود یا بره ضرالیت .دانشرگاه انسران سراز
است .در همی دوره است که جوان فلسفه اعمال و مناسک مذهبی را درک می کنرد بردور
از عادت و تعبد .اگر جوان با تعمیق د ینی به سرراغ آداب مرذهبی بررود مری توانرد بره عنروان
بهتری مدافع دی در برابر اندیشه های انحرافی قد علم کند .دانشگاه جایی است کره دیر را
از حایت تقلیدی به صورت تحقیقی در میآورد .در دانشگاه شخص از عبادت بدون آگراهی
دور میشود:
دیرررد موسررری یرررک شررربانی رابررره راه

کرررو همررری گفرررت ای خررردا و ای ایررره

ترررو کورررایی ترررا شررروم مررر چررراکرت

چارقرررررت دوزم کرررررنم شرررررانه سررررررت

نماز یک دانشوو نمازی است از سر آگاهی و علم به آنچه میدهد و برای حرکاتی که
انوام می دهد معرفتی عمیق حاصل میکند که غفلت و خستگی و بیحرایی نمریتوانرد مرانع
انوام تکاییف مذهبی گردد چرا که در پشت هر یک از ای آداب فلسرفهای کامرل مریبینرد
که مسووییت او را برای انوام ای اعمال چند برابر می نماید.
در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد نور
سنگ از پشت نمازم پیداست
همه ذرات وجودم متبور شده است.
(سپهری)
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دانشگاهها بهتری مکانی است که می تواند دی را از شرر اوهرام و خرافرات برهانرد  .از
آنوایی که نا آگاهی در امر دی بهتری دستآویز برای مخایفان و دی و دشرمنان نظامهرای
دینی فراهم می نماید یذا دانشگاههایی که علم و دیر را در جروار دیر پررورش مری دهنرد
همچون سدی مستحکم در برابر چنی دسیسه هایی مقاومت نمروده برا منطرق و عقرل و خررد
پاسخگوی شبهات احتمایی خواهند برود .برا بررسری وضرعیت سرایر کشرورها در امرر دیر و
مذهب متوجه صرد هزینه های هنگفت و استمداد طلبیدن از علمای مختلرف بررای نیرل بره
اهداد مذهبی خود هستند « .امروزه کلیسا با ترجمه انویل به  1200زبان و تررویج مسریحیت
از رادیوهای دنیا صدای خود را در سراسر جهان پخش می کند .و اتیکان حدود  2000نروع
موله و روزنامه در بیش از دو میلیون تیتراژ منتشر می کند که بعضی از نشریات آنها به هشتاد
زبان ترجمه می شود و  120000روحانی بره کشرورهای دنیرا مری فرسرتند( ».قرائتری صرص
« )11-12جهان مسیحیت با بهره گیری از صنعت رسرانه برا بره خردمت گررفت آن در جهرت
تبلیغ دی مسیح بهتری استفاده ها را از ای ابزار بررده اسرت  .پراپ در واتیکران برا در اختیرار
داشت یک ماهواره مستقل روزانه مبلغان خرود را سرخنان و نصرایح او بهرره بگیرنرد(.فتوحی
اردکانی ص )232
نماز

واژه نماز از اصطالحات اصیل فارسی با ریشره  nimacبره معنری سرر فرروآوردن و خرم
شدن است .خرود واژه  namacاز اصرل  namیعنری خرم شردن اخرذ شرده اسرت .سرپس در
واژههایی از قبیل ( nemahهندی) ( namazhپازند)  ... nawahگسترده شد( .برهان قاطع
آنندراج د جهانگیری) ای واژه در عربی برا یفرظ صراله و ایفراظ دیگرری از قبیرل :فریضره
واجب پنج نوبه پنج رک  ...برابر است .اما در تعریف نماز « :خم شدن و به خاک افتادن به
نشان کمال فروتنی و از جمله عبادات و ارکان اسالم است( » .اهورا ج  4ص  )2714امرا در
تعریف باط نماز گفتهاند« :نماز عبارت از حضور حق و مواجهه و مکایمه حق و عدم غیبت
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و مقام وصول یا اتصال و طاعت مقصود و محبوب یا یافت مطلوب ».و باز گفتره شرده اسرت:
«نماز برهنه گشت است از همه عالقت ها و یگانه گشت است به حقیقتهرا( »...نروربخش ج
 2ص )73
اما واقعیت ا« است که نماز در فرهنگ اسالمی و ایرانی به معنی مطلق پاکی و نظافت بره
کار می رود «.سه چیز از ما باید یاداشت یکی آنکه چون موی کسری بررداری دسرت و سرتره
نماز کنی (».اسرار ایتوحید ص )144
گهی گهتر نوازست او گهی دشم گدازست او
به دادی چون سحابست او به پاکی چون نمازست او

نمازگزار پاک است .در اسالم هم نماز ستون دی

معراج موم

اویری سروال از مروم

در روز حشر و سبب کمال وترقی آدمی است در پلکان معنویرات و وسریله جهراد برا شریطان
است.
نیست خایص طاعت حق تا نگردد گکشته نفس می کنرد ایر خرون نمرازی دامر سرواده را
(صائب ج  1ص  )107و سبب مصونیت آدمی از ارتکاب به گناه می گردد.
جوشش و افزونی زر در زکات عصمت

از فحشررررررررا و منکررررررررر در صررررررررالت
(متنوی ج  7ص)318

بررراد خشرررم و بررراد شرررهوت بررراد آز

بررررررد او را کررررره نبرررررود اهرررررل نمررررراز

در نتیوه هدایت انسانها به سوی نماز در واقع مصون نگه داشت آنها از وساو

شریطانی

و هدایت آنها به سوی مواهب رحمان است .برخی از فواید برپا داشت نماز عبارتنداز:
 .1می تواند عامل مهار اضطراب احسا
باشد.

ناامنی ها و وسریله ای بررای ایوراد آرامرش

466

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

 .2عامل تعدیل غریزه جنسی که در نوجوان بیدار شده و ممک است گاهی اشوبی بره
پا کند.
 .7در زمینه فلسفه حیات و چرایی و چگونگی زندگی به آدمی آگاهی قرانع کننردهای
می دهد(».قائمی صص)13-18
جوان از دیدگاه اسالم

جوانی گوهری است بی همتا که تقدیم نوع بشر گردیرده اسرت ومروهبتی اسرت کره برا
استفاده بهینه و در خور از ای س می توان به کماالت دی

علمی و اجتماعی نایل شد .بنرابر

همی است که حضرت علی (ع) ای س را بی نظیر میداند« .شئیان ال عـرف فظلهـا اال مـن
فقدهام :الشباب و العافیه( ».نگارش به نقل از غررر ج  1ص  )433سرالمتی و جروانی را دو
گوهر بینظیر می داند .ایبته ای را باید در نظر داشت که سالمتی هم نعمتی است کره حاصرل
جوانی است .بنابراهیمت همی س است که پیمبر اسالم تأکیرد مری نمایرد فرشرتگان آسرمان
برای وادار کردن جوانان به تالش هر شب از اسمان فرود می آینرد« .ملکا نزل فی كل لیله،
فینا د ا ابناء العشر ن ،جدوا و اجتهدوا( ».مستدارک ایوسرایل ج  2ص  )727جروانی سرنی
است که انسان مستعد فراگیری همه قابلیت ها است .حضرت علی ( ع) می فرمایرد« :انما قلب
الحد ث كاالرض الخالیه ،مهما القی فیها من كل شی ء قبلته (».نهرج ایبالغره نامره  )71و امرام
صادق نیز در همی رابطه می گوید« :قلبالشباب ارق من قلب الشی ( ».مولسی بحاراالنوار
ج  12ص )280
در عصر فعلی هم ای شور و حرارت جوانان بود کره انقرالب را بره موفقیرت و پیرروزی
رساند« .شما جوان ها قدرتمند شما جوانهای با ایمان شما جوان ها با قدم ثابت ای پیرروزی
را تحصیل کردهاید .قیام شما جوانهای ایران قرآن را زنده کرد حیات تازه به اسالم بخشرید».
(امام خمینی صحیفه نور ج  2ص )140
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برای نیل به موفقیت در برخورد با جوان باید او را خوب شناخت با شناخت اسرتعدادها
توانمندیها و قابلیت جوان استراتژی فرد در معاشرت برا جروان مشرخص مری گرردد .جروان
خصوصیاتی دارد از قبیل -1«:ایگو گزینی و تأثیرپذیری  -2آرمانخواهی  -7افراط و تفرریط
در موضع گیری اجتماعی  -4حساسیت در برابرر نابرابرهرای اجتمراعی  -2تضراد تعرار

برا

اقترردار بزرگسرراالن  -7نشرراط تررالش تکرراپو و سررازندگی ( .نگررارش صررص  )722-721بررا
شناخت هر یک از ای پارامترها امکران اسرتفاده از قروای برایقوه جروان راحترر امکران پرذیر
میگردد.
دانشجو و دین

حال ببینیم جوان در قبال دی چه موضع گیری دارد اصالً جوان تمایلی به انوام اعمرال
و مناسک دی از جمله نماز دارد یا خیر؟
از انوائیکه دانشمندان علروم اجتمراعی هماننرد دو کریم و انسران شناسران در تحقیقرات
دینی خود شاخص های دینداری یا تعلق جامعه را شامل دو بعد اساسی «اعتقادات» و «اعمرال
و مناسک می دانند» ای دو بعد هسته ی مشترک همه ادیان محسروب مری شرود (براقی نصرر
آبادی ص  ) 77یذا میزان گرایش جوانان به اعمال دیر و نمراز را برا عنایرت بره ایر دو بعرد
مورد توجه قرار می دهیم.
وقتی به بررسی آمار می پردازیم متوجه می شویم کره موضرع گیرری متفراوتی در ایر
خصوص دیده می شود.
 .1نظریه بی دینی جوانان :برخی بخش زیادی ازدانشوویان را بی نماز قلمرداد نمروده
و برخی دیگر پا را از ای فراتر گذاشته و آشکارا اظهار نموده اند که  %37از مرردم
ایران نماز نمی خوانند (باقی نصرآبادی ص  )702در تحقیقی دیگر نشان داده شده
است که «:میزان مشارکت جوانان در فرایض دینری بره ترتیرب :نمراز جماعرت%12
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نمررراز جمعررره %10همکررراری برررا مسرررود %18شررررکت درمورررایس دینررری%12
است(».عطوفی ص )732
 .2نظریه دینداری جوانان :ا موموع  17پژوهش در خصوص میزان پایبندی جوانان بره
نماز و احکام دینی موارد زیر بدست آمده %37-80 :نماز می خوانند .دامنه کسرانی
که نماز نمی خوانند از  %20-1/2در نوسان است :نکته قابل توجه در ای تحقیقرات
آنست که بیشتری نسبت نماز خوانران از ان دانشروویان کشرور کره همران جوانران
است می باشد .با  %32 37سال »%37 33
 .7برای اینکه بتوان بهتر قضاوت نمود منطقی تر آنست که آموزه های دینی را مرروز
نمائیم در قرآن اشاراتی می توان یافت دال بر ای پذیرش دی و حفظ و تکامل آن
به واسطه جوانان است«.انهم فتیه آمنوا بربهم وزدنهم هدی :آنها جوانانی بودند که به
پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم( » .کهف )17
در پیشرفت دی موسی هم ای جوانان بودند که مؤثر بودند«.فماا ام یموسری االذریره
م قومهی(» .یونس  )87در بقیه ادیان از جمله دی اسالم هم نقش جوانران غیرر قابرل انکرار
است .اویی موم به پیامبر جوان تری آنهاست یعنی حضرت علری (ع) و بقیره ی جوانران از
قبیل یاسر و بالل  ...اصوالً مخایفان ادیان ایهی پیران و مشایخی هسرتندکه بره پرسرتش اصرنام
خو گرفته موقعیت خود را با اندیشه های ایهی در خطر می بیند .بنا برر همری از امرام صرادق
(ع) وارد است :امام از احوال مردم در خصوص میزان گرایش آنها به دی و نماز سوال کرد
گفت :به خدا کم میآیند گرایش دارند اما بسیار کم امام فرمرود :برر ترو براد کره بره سرراغ
جوانان بروی چرا که آنان شتابنده تری افراد به سوی خیر هستند( ».حیدری ص )123
ایبته اگر چه قلب جوان همچون زمینی خایی و مستعد است« .حضرت علری(ع) :انماقلب
الحدث كاالرض الخالیه ما القی فیها قبلته» (نهج ایبالغه نامه  )71اما مسلم گرایش جوانان بره
سوی خیر افزونتر است .حتی اگر جذابیت گناه او را متوجه خرود نمایرد برا انردک هشرداری
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متوجه عمل زشت خویش می شود علی ایخصوص جوانی که اهل نماز باشد پرذیرش خیرر
از سوی او راحتتر امکان پذیر است« .در میان نمازگزاران مسود پیامبر جوانی از انصار بود
که به نماز جماعت حاضر می شد برخری از اهرل مسرود گفتنرد :ایر جروان اهرل کارهرای
ناشایسته است .حضرت رسول به سادگی پاسرخ دادنرد :همری نمراز او را از کارهرای برد براز
خواهد داشت .چیزی نگذشت کره جروان توبره نمرود و پراک شرد( ».حیردری ص  )142در
اسالم عبادت جوان جایگاه ویژه دارد« .ان ا ...حب الشباب الذ ن فنی فی طاعه ا( »...میرزان
ایحکمه ح  )3033ان ا ...باهی بالشباب العابـد المالئکـه (همران ح  )3032فضـل الشـباب
العابد الذ ن تعبد ضباة علی الشی الذی تعبد ما كبر سنه كفضل المرسلین علی السـا ر النـاس
(همان ح  )3037هر کس از اوان نوجوانی ترا هنگرام مررگ عبرادت کنرد خردا پراداش 33
صدیق به او عطا می کند( .کنز ایعمال ج  12ص  )382از آنچه گذشرت نتیوره مری گیرریم
که گرایش جوانان به نماز و احکام دینی یک امر طبیعی بلکره قابرل انتظرار اسرت و دوری از
دی عویب است.
علی ایخصوص در عصر حاضر گرایشات ضد دینی کامالٌ خالد طبیعرت انسران اسرت.
«انسان هدد آفرینش خود فاصله گرفته و در همی راستا قوانینی را هرم وضرع نمروده کره برا
فطرت او سازگار نیست( ».امیری ص  )23اما وقتی به وضعیت جهان فعلی نگاهی می افکنیم
متوجه میشویم که گرایش مردم خصوصاٌ جوانان به دی بیشتر شده اسرت« .دکترر گلرزاری
از روان شناسان بزرگ حاضر :گرایش دنیای معاصر بهدی در آستانه ی ورود به قرن بیسرتم
خیلی زیاد شده است .کشش ها و عالقه های دینی نسل جروان مرا زیراد شرده اسرت .پرسرش
نسبت به دی و عرفان و معنویت زیاد است( .باقی نصر آبادی « )737تحلیل گران غربری :در
شرایط فعلی قدرت اجتماعی قوی تر از دیر در جهران وجرود نردارد( ».روزنامره جمهروری
 ) 1734/7/24مردم دنیا به طور روز افزون چره در شررق و چره در غررب بره طررد خداونرد
مذهب و معنویرت سروق پیردا مری کننرد( ».ابررار  )1732/7/7همری مطلرب در ابررار شرماره

471

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

 37/2/12تأکید شده است« .رابرت ماکوانر نویسنده آمریکایی :سده جدیرد دوره هیوانرات
مذهبی خواهد بود و انتظارات مردم در ای زمینه به شدت افرزایش خواهرد یافرت( .حراجتی
 ) 1781در جوامع غربی بازگشرت بره دیر در عصرر پسرامدرنی آن هرم بعرد از اندیشره هرای
سکوالر ( )secularیک واقعیت است.
ضرورت انجام تحقیق

ابتدا باید در نظر داشت که انوام فرایض و اعمال دینی بر کلیه اقشار اجتمراع ضرروری
است و هدد خلقت خداوند چیزی غیر از ای نیست« .ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»
و ترک ای فرایض یک گناه محسوب می گردد .حضرت علی (ع)« :ما اوهن الـد ن كتـر
اقامه د ن ا ...و تضیع الفرائض( ».سلطانی ص  213بره نقرل از غرررایحکم و دررایکرم ج 7
ص  )112یذا هدایت انسان ها علی ایخصوص جوانان هدایت به خیر و صالح و مصرون نگره
داشت از وساو

شیطانی است .جهان امروز ای ضررورت را افرزون ترر کررده اسرت .بررای

اینکه بهتر متوجه ای ضرورت گردیم نقل قرول پروفسرور یروجی سروزوکی اسرتاد دانشرگاه
هوسایی توکیو خود بهتری دییل است« :با اجرای برنامه های نوسانی در کشور خوب شررقی
آسیا ساختار اقتصادی و اجتماعی ای کشرورها دگرگرونی اساسری یافتره اسرت .رونرد شرهر
نشینی و کمتر شدن اهمیت مناطق روستایی تغییر ساختار معیشرتی تحرول خرانواده و ابعراد و
نقرشهررای آن بررادگرگونی سرربک و سرریاق زنردگی گررروه هررای سررنتی و تغییررر در باورهررا و
گرایشهای سنتی از جمله اعتقادات دینی از جمله دگرگونی هایی هستند که در عرصرههرای
فرهنگی و اجتماعی جوامع مزبور ایواد شده اند .به اعتقاد سوزوکی تا زمانی که ارزش های
جدید درجامعه وارد نشده بود آنچ ه هویرت مرردم ایر منطقره را تشرکیل مری داد سرنت یرا
ارزشها و نیز قوم طایفه و خویشاوندان بودند که ارزشهای سنتی خود را در قایب ارزشهرا
طایفهای و دینی شکل می دادند .از زمانی که در ای منطقه ایگوهای نوسانی به سربک غربری
به اجرا در آمد دو تحول اساسی ایواد شد .نخست بره تردریج محردوده زنردگی مرردم ایر
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منطقه گسترش یافت و آنها با هیأت های جدید و وسیعتری به نام کشور و ملت روبرو شردند
و در نتیوه ارزش های قومی و طایفه ای تبدیل به ارزش های ملی شد .دوم ارزشهای جدید
به سبک غربی در ای جامعه مطرح شدند که برا تغییرر سراختارهای اقتصرادی و اجتمراعی بره
شدت مردم را در زندگی روزمره به خود می خواند .اما تحول اساسی در ای زمینه خصوصراٌ
از بعد هویتی زمانی بود که ای ارزش ها در رویارویی با سنت قرار گرفتنرد و آن چیرزی کره
به نام تعار

سنت و مدرنینه نام دارد در ای جوامع ایواد شد  .در ای راستا نیرز تعرار

ابتدا به شکل تعار

سنت یا مدرنیزم ر نمود اما به تدریج تعار

که در یک گوشهی آن ارزش های جدید غربی و در دورا

در

به صورت متلتی در آمد

دیگر آن یکی ارزشهای ملی

و دیگر ارزشهای دینی قرار دارد.
ارزش های جدید غربی
ارزش دینی

ارزش های ملی

در واقع با ورود ارزش های جدید غربی توافق ارزش های قومی و ملی با دی در سنت
نیز دچار اختالل شده و میان آنها نیز جدال ایواد شد .ارزش های غربری در ابتردا سرنت را بره
چایش میکشاندند و در ادامه از یک سو ملیت و ارزش هرای ملری و از سروی دیگرر دیر و
ارزش های آن را برا چرایش روبررو مری سراختند .امرا چرایش دیگرری نیرز در ایر میران بری
ارزشهای ملی و ارزش های دینی ایواد می گردید و توافق قبلی آنها را زیر سوال می برد .با
ورود ارزشهای جدید موافقت قبلی قومیت و دی منازعه میان آنها تبردیل شرد( ».عطروفی
ص  727به نقل از سعید فر جامعه شناسی مسائل اجتماعی معاصر ص  )148ای خود بهتری
دییل است برای ضروریت توجه به گرایش مردم خصوصاٌ نسل جوان و آسریب پرذیر بره امرر
دی و نماز.
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خانواده ،دانشگاه و نماز

یکی از کانون اصلی برای هدایت و انس جوانان به نماز در وهله اول خرانواده و سرپس
محیط تحصیل است .ای بنیاد اوییه و اساسری در صرورتی بره امرر نمراز جوانران عنایرت ویرژه
داشته باشند هدایت و جهت گیری او در سرنی براالتر بره راحتری امکران پرذیر اسرت .قررآن
وایدی را به حفرظ خرانواده دعروت مری کنرد « .ـا ا هاالـذ ن آمنـو قـو انفسـکم و اهلـیکم
نارا(تحریم  )7الرجل راع فی بیت اهله و مسئول عن رعیته( .پرکی ص »)33
فرزندان معموالٌ مطیع و پیرو اندیشه وایدی هستند .و اذا قیل لهم ما انـزل ا ...قـالوا بـل
نتبع ما الفینا علیه اباء نا او لو كان اباءهم ال عقلون شیئا و ال هتدون(بقرره  )130همچنری در
سوره یقمان آیه  71ای مورد تأکید گردیده است .باز در قررآن بره تبعیرت از مرذهب پردران
آمده اسرت« :انا وجدنا اباءنا علی امه و انا علی اسـرهم مهتـدون( ».زخررد  )21در آیره 27
همی سوره دوباره به اینامر اشاره شده است.
پیامبر اسال م هم به اصل اطاعت فرزندان از اوییاا اشاره کرده و مری فرمایرد :اعمایتران را
براسا

اطاعت از خداوند باشد .از معاصی بپرهیزید و فرزندانتان را امر کنیرد کره دسرتورات

شما را اطاعت نماینرد و از آنچره کره برحرذر مری داریرد دوری کننرد( .امیرری ص  )72در
تحقیقات اخیر نیز ای مورد بارها تأکید شده است که عناصر مهم و تأثیر گذار برای جروان« :
خانه مدرسه و جامعه است( ».فرهادیان ص  )124مروری بر تحقیقات انوام شرده تأکیرد برر
ای ادعاست «.صفایی فیروز آبادی در تحقیقی تحت عنوان :بررسری عوامرل مروثر برر جرذب
نوجوانان و جوانان به نماز شهرستان یزد به ای نتیوه رسید کره مقیرد برودن وایردی بره نمراز
باعث شرکت جوانان به نماز می گردد .زهرا شعبانی در تحقیق دیگر برا عنروان :عوامرل مروثر
در جذب دانش آموزان به نماز جماعت در شهر اصفهان اثبات کرد به بری تروجهی خرانواده
تأکید نکردن اوییای مدرسه به نماز جماعت در عدم گرایش جوانان به نماز مروثر اسرت .در
همی تحقیق نشان داده شد که از پدرانی که مقید به نماز بوده انرد  % 18/4دخترران و % 14/4
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پسران آنها نماز نمی خوانند .اما مادرانی که مقید به نمراز بروده انرد  %20/4دخترران و %18/4
پسران آنها اهل نماز نمی شوند .علی سادیی پژوهشی با عنوان :بررسی عوامل موثر در ترغیب
دانش آموزان به نماز در استان مرکزی انوام داد که مشخص شد یکی از عوامل عدم رغبرت
به نماز :عادت نداشت به نماز از دوران کودکی و خانواده است .محمدرضا میری برا تحقیرق:
بررسی عوامل موثر در عدم گررایش بره فریضره نمراز در اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان معلروم
گردیررد %73 :عوامررل خررانوادگی و انررس و عررادت داشررت برره نمرراز از دوران نوجرروانی را در
خواندن نماز موثر دانسته اند ».اینها نمونه هایی است که بیانگر تأثیر فراوان خرانواده در شرکل
گرفت شخصیت فرزندان از جمله گرایش آنها است .اکنون به بررسی عواملی که در هدایت
جوان به نماز موثر است می پردازیم.
تأثیر استاد

در تحقیقات مختلف به نقش مربیان و اساتید در گرایش جوانران اشراره شرده اسرت .در
واقع ایگوی رفتاری جوانان مربیان آنها هستند .صفایی فیروز آبادی در پژوهشری تحرت ترأثیر
"عوامل موثر در جذب جوانان به نماز " اثبات کرد :اخالق و رفتار و شخصریت مربری باعرث
جذب آنها به نماز می شود .رمضان جهانیان در تحقیق"جاذبهها و دافعه های نماز" پنج عامرل
اصلی را در گرایش جوانان موثر دانست از جمله مشارکت مربیان و اسراتید در نمراز  ...سرتاد
اقامه نماز نیز با جمع بندی نتایج تحقیقات مختلف نقش مربیان را بسیار مهم میداند.
بخش اول  :وظایف والدین و دست اندرکاران دانشگاه

 -1شناخت جوان:
همچنان که قبالٌ متذکر گردیدیم برای در پیش گرفت استراتژی مناسب شرناخت اسرتعدادها
و ویژگیهای جوان ضرورت دارد « .بررای رهبرری انسران از جملره جروان ابتردا بایرد او را
شناخت .زیرا یک سلسله اصویی بر رفتار انسان حکومت می کند که اگر کسری بخواهرد وی
را رهبری کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روان زنردگی بشرر حراکم اسرت
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مسیر نیست( ».باقی نصر آبادی ص  231به نقل از امدادهای غیبی در زنردگی بشرر :مرتضری
مطهری ص  )177باز می گوید« :نسل جوان را بشناسیم جوان مزایا و عیبهایی دارد .یرک
نوع ادراکات و احساساتی دارد که در گذشته نبوده و از ایر جهرت بایرد بره او حرق داد .در
عی حال یک انحراد فکری و اخالقی وجود دارد .باید آنها را شناخت و چاره کرد .چراره
کردن ای انحرافات بدون در نظر گرفت مزایا و بدون احترام گذاشت بره آنهرا میسرر نیسرت.
اگر بخواهیم به ای امور بی اعتنا باشیم محال استکه بتوانیم جلوی انحرافات فکری و اخالقری
نسل آینده را بگیریم منطق نسل جوان رو به رو شدن با منطق و زبان خودش است .هر کرس
احسا

می کند ای نسل بر خالد آنچه در ابتدا به نظر مری رسرد یوروج نیسرت .آمرادگی

زیاد برای درک حقایق دارد( ».باقی نصر آبادی ص  232به نقل از مطهرری ده گفترار ص
 ) 182با عنایت به آنچه مرقوم شد بر خورد با جوان در نظر گرفت ویژگی ها و خصوصریات
آن که قبالٌ معرفی شده ضرورت دارد.
 -2عدم تعار

در رفتار و گفتار:

یکی از عللی که در عالقمند شدن جوان به انوام فرایض دینی اهمیت دارد .آنست کره خرود
عامل به احکام و آداب دینی و توصیههای قرآن باشیم و از طرد دیگرر درسرت بورا آوردن
نماز و به موقع ادا کردنش آن هم برا معیارهرای صرحیح در هردایت جوانران مروثر اسرت .در
قرآن به ای اصل اشاره شده است« .اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم(».بقره )42
« اگر بیان پیام و روح نماز با عمل توهم نباشد در ذه جوان تناقض بوجود می آورنرد و پیرام
نماز منور به ایواد انگیزه شوق اراده و عمل نمی شود( .فرهادیان ص .)124
-7آگاهیهای دینی:
برای اینکه جوانان صرفاٌ به صورت تعبدی به آموزش نماز اقدام ننمایند و آن را موموعهای
از حرکات جسمی و قیام و قعودها ندانند الزم است ابتدا خودشان به فلسرفه احکرام دینری از
جمله نماز واقف بوده تا جوان را به شیوه ی کامالٌ منطقی و استدالل دعوت به عبادت نمایند.
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جوان کنوکاو و پرسش گر است اگر بزرگترها توان پاسرخگویی بره سرواالت او را نداشرته
باشند ای بسا به دام شیادانی بیفتد که آنها را نسبت بهانورام اعمرال دینری بری انگیرزه نماینرد.
پیامبر اسالم؛ « انسان ها از بدو توید خردا پرسرتند ایر وایردی هسرتند کره آنهرا را یهرودی یرا
مسیحی می کننرد( ».طبرری ج  2ص  )137دانشرگاه محیطری اسرت کره مری توانرد بره ایر
سواالت پاسخ دهد.
 -1مادر:
فرزندان با مادر در بسیاری از خانواده ها بیشتر از پدر است و تأثیر است و تأثیر پرذیری

تما

فرزندان از مادران نیز بیشتر از پدران است .چرا که زبان مادری اسرت .هنگرامی کره اسرکندر
ایران را تصرد نمود برای اینکه مرذهب فرهنرگ و زبران آریرایی را از بری ببررد دخترران
ایرانی را به ازدواج سربازان رومی درآورد تا فرزندان آنها کامالٌ رو می شروند .امرا در عمرل
نتیوهای خالد ای بدست آمد که فرزندان بره کریش و زبران مرادری گرویدنرد و مرذهب و
فرهنگ ایرانی را در بی رومیان اشاعه دادند .در حدیث آمرده اسرت« :االم راعیـه فـی بیـت
زوجهاد و مسو وله عن رعیتها( ».بلوچ زهی ص )223
االم مدرسه اذا اعددتها

اعدت شعبا طیب االعراق

ما در مانند مدرسهای است که اگر آن را آماده کنی ملتی پاک سرشت را آماده کردهای
ییس اییتیم م انتهی ابواه

م هم ایحیاه و خلقاا ذییال

یتیم کسی نیست که پدر را از دست داده و او را پس از خود هوار گذاشته است
اذا اییتیم هو ایذی تلقی یه

اما تخلف اوابا مشغول

بلکه یتیم کسی است که پدر و مادر مشغول کار خود باشند و او را به حرال خرود رهرا کررده
باشند.
در ادبیات فارسی هم به ای مطلب اشاره گردیده اسرت« .مرا منردیم در برابرر هریچ خرم
شدیم در برابر هیچ پسر نماز مادر را نشکستیم( ».سپهری ص )137
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در اشعار فروغ فرخزاد هرم بره نمراز مرادر اشراره رفتره اسرت( .فرروغ ص  )232و ایبتره
بسیاری از شاعران دیگر.
 -2ایواد فضای دینی
اوییای خانه و دانشگاه باید به گونهای رفتار نمایند که فرهنگ نمراز خروانی و انورام فررایض
دینی در محیط ساطعه افکند و طنی صاله شمیم خوش نیایش را در فضرای پراکنرده نماییرد.
فرزندانی که در خانه نماز خوان پرورش می یابد گرایش او بره نمراز بیشرتر از دیگرر جوانران
است « .شیخ ابو سعید گفت :قد

اهلل روحه ایعزیرز کره در کرودکی در آن وقرت کره قررآن

میآموختم پدرم مرا به نماز آدینه می برد( ».اسرار ایتوحید ص  )70رفت و آمرد در محافرل
مذهبی و مسود جوان را با چنی فضایی دمخور می کند.
 -7آموزش نتایج نماز برای دانشوویان
اگر دانشوویان به تأثیر اقامه نماز در طول تحصیل پی می بردنرد رغبرت آنهرا در انورام ایر
فریضه بسیار بیشتر می شد .متل تأثیری که در آرامش بخشیدن به افراد حل کردن مشرکالت
و گره های علمی دور شدن از گناه و سررگرمی هرای بیهروده  "...هرگراه در مسرائل علمری
برای ابوعلی سینا گر ه ای پیش مری آمرد برر مری خواسرت و وضرو مری سراخت و بره مسرود
میرفت و نماز می خواند آن مشکل بر او آسان می شد .در روایات آمده است مردی به زنی
نظر داشت زن موضوع را به شوهر خود گفت شوهر زن گفت با آن مرد شرط ک که چهرل
روز در نماز جماعت شرکت کند .زن چنی کرد مرد بعد از مردتی شررکت در نمراز پیغرام
فرستاد که توبه کرده ام(.گیتی ص )104
بخش دوم :نحوه برخورد با جوان

ایف -برخورد توام با محبت:
امام خمینی در همی راستا مری فرمایرد :برا روی گشراده و آغروش براز حررد هرای آنران را
بشنوید .اگر بیراهه می رونرد برا بیران آکنرده از محبرت و دوسرتی راه راسرت را نشران دهیرد
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عواطف و احساسات معنوی و عرفانی آنران را نادیرده نگیرریم ( »...صرحیفه نرور ج  20ص
)247
مسلم است که جوان باید محبت ببیند تا جذب سخنان اعمال نصایح و خواسته هرا گرردد و
در غیر ای صورت حایت انفعایی و انکار به خود می گیررد و گراه بره یواجرت و یکدنردگی
خواهد کشید.
ب -پرهیز از تحکم در نماز:
نماز خواندن فضیلت است همچنان که خداوند در قرآن می فرماید :ما راه رشرد و هردایت را
به شما نمودیم می خواهید راه هدایت در پیش بگیرید یا کافر گردید وظیفه ما هدایت است
نه تحکم« .روشی که ما در مقابل ای نسل پیش گرفتره روش دهران کوری و انتقراد صررد و
مذمت است و ای درست نیست » (باقی نصرر آبرادی ص  231بهنقرل از مطهرری ده گفترار
ص )187
«به جای پرخاش و کنار زدن آنها با محبت پدرانه و ایفت با آنها بر خوردار کنیم».
(امام خمینی ج  20ص  )247باید شرایطی را فراهم آورد که جوان با عشق و تمایل قلبی بره
سراغ برود.
ج -ارتباط کالمی مستمر :
الزم است به سراغ جوان برویم و منتظر نباشیم به نزدمان بیایید چرا که جوان برا روحیراتی از
قبیل شرم و حیا بدبینی حس استقالل طلبی در برابر بزرگساالن  ...کمترر ممکر اسرت نرزد
بزرگساالن بیایید« .در قرآن هم که مباحث تبلیغری را در پریش گرفتره کلمره « قرل» را حردود
 720مرتبه بکار برده است( ».حیدری ص )123
 پرهیز از نصایح شفاهی:به جای نصایح گفتاری بهتر است جوانان را در عمل متوجه عمل خیر بنماییم .ایبته ایر مرورد
تناقضی با مورد قبل ندارد چرا که سخنان مهر آمیز و ارتباط عاطفی سوای نصایح خشرک و
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سرد است اگر هم نصیحتی در کار باشد به شیوه مناسب و با کالمی در خرور بایرد صرورت
بگیرد« .كونوا دعات الناس به ییر السنتکم».
ح -تحقیقی بودن نه تقلیدی:
صرفاٌ اگر پیرو آیی پدران باشیم در تضادها و تعار

ها و تردیدها نمری توانرد پاسرخگویی

سواالت ما و دیگران باشد .همچنان که در قرن اکتراٌ گمراهی و ضالیت به واسرطه تبعیرت از
دی پدران بدون تحقیق و آگاهی می داند« .و كذلک ما ارسانا من قبلک فی قر ه مـن نـذ ر
اال قال متر فوها انا وجدنا اباءنا علی امه و انا علی اثر هم مقـدون( » .زخررد  )27انتخراب
دی و انوام مناسک و فرایض آن با آگاهی و علم همراه باشد  .ایبته محیطری اسرت کره ایر
امکان را برای جوان محقق می کند.
د -استدالل در کالم و بیان فلسفه نماز:
جوان پرسشگر است کنوکاو است اهل جستوو است .بزرگترها وظیفره دارنرد بره سرواالت
آنان پاسخ گویند آن هم به شیوهی منطقی به گونه ای که طبع جستوو گر آنها ارضرا گرردد.
اگر در خصوص نحوه ی قرائت و ادای فریضه نماز و زمان آن و حرکات آن به جوان پاسرخ
راضی کننده نگویید ای بسا در انوام آن سست و بری انگیرزه گرردد .جروان انتظرار دارد کره
دانشگاه به او ای پاسخ را بدهد تا بداند آن نمازی سبب نوات او از آتش دوز می گرردد
که از آتش عشق درونی او شعله کشد و گر نه «گفت :گر پنداری که ای نمراز سربب رسرید
است به خدای تعایی غلط می کنی که همه پنداشته است( ».تذکرة اوییاا ص )127
همرره پارسررایی نرره روزه اسررت و زهررد

نرررره انرررردر فزونرررری نمرررراز و دعاسررررت
(ناصر خسرو ص .)84

ر -تشویق:
هنگام بر پا داشت نماز با تشویق جوان و بعضا خرید هدایای در خور با ارزش معنوی او را در
ادای فریضه نماز مشتاق به گونه ای که از بر داشت واجب احسا

خرسندی نماید.
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ز -انس و عادت دادن به نماز و عشق ورزی با آن:
اگر جوان را ب ه گونه ای بار آوریم که بر پا داشرت نمراز جرزو عرادات یومیره گرردد و انریس
یحظات تنهایی آنها گردد به صورت خود جوش به سراغ ای عمرل مری رود .آنچره در ایر
زمینه ی مهم است ای که صرفاٌ عادت خایی بدون احسا

و انس نباشد بلکه در نمراز عشرق

موج بزند .اصوال جوان نیاز بره عشرق دارد .پیرامبر مری فرمایرد« :ایشرباب شرعبه مر ایونرون».
(مولسی ج  33ص  )134یعنی دوره است که عشق بر عقل غلبره دارد نمرازی کره برا عشرق
قرائت گردد نیاز جوان را به معشوق بر می آورد آنهم معشوقی ازیی و ابدی.
دائررررم انررررردر نمرررراز و روزه عشرررررق

در

عشرررررراق را زبررررررر گرررررررده

آنگاه چنی فردی که معشوقش خداوند است به تمام مظاهر آفرینش عشق میورزد.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عایم که همه عایم از اوست
(سعدی)

هر یحظه از ذکر معشوق بهره مند است.
مسررتی کرره خررراب ره عشقسررت دریر ره

خواب خوش مستیش همه عی نماز اسرت
(عراقی ص )22

فی ایومله چو در می نگرم قبله ام اوسرت

بایرررد بررره همررره سررروی نمرررازم باشرررد
(نیما یوشیج ص )278

 ارائه ایگوی مناسب:برای جوان باید ایگوهای معرفی نمود که نمونه ای برارز شرخص نمرازگزار عامرل بره احکرام
باشد .نمونه ای همچون پیامبر اسالم« :مصطفی (ص) را در حرب احد در پای جراحتی رسید
چنانکه بر سر پای نتوانست استادن بر انگشتان پای نماز بوا آورد».
(اسرار ایتوحید ص )48
یا حضرت علی که درد عمل جراح را در هنگام نماز حس نمی کرد.
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مرررررراه محررررررراب عبودیررررررت حررررررق

سرررررر بررررره محرررررراب عبرررررادت منشرررررق
(شهریار ج ص )382

یا نماز شهیدان کربال در ظهر عاشورا که با چه عشق و حرارتی در اوج فشرار و تاخرت و تراز
ستم پیشگان اموی بر گزار گردید.
اگررر نمرراز شررهیدان ظهررر عاشررورا اسررت

نمرراز م ر بخرردا نیسررت جررز قیررام و قعررود
(شهریار ج  2ص )382

ایگوی رفتاری عالوه بر پدر و مادر کسانی هستند که به شعار نماز آراستهاند و به براط نمراز
نیز باید متحلی باشد .دانشوو به استاد به عنوان ایگروی کامرل در دیر و علرم مری نگررد و از
اعمال و رفتار او بسیار تأثیر می پذیرد حرکات و سکنات اسرتاد را زیرر نظرر مری گیررد یرذا
انتخاب اساتیدی با ویژگی های بر جسته مذهبی در گرایش جوانان به دی بسیار مروثر اسرت.
بنابر همی است که در قرآن و روایات از علمای ضالل دینی بسیار خرده گرفته شده است.
ش -پرهیز از خرافه:
خرافات ( )superstitionیا مرهوم پرستی که بیشتر ریشه در جهرل یرا ترر

دارد (جراهودا

ص  )4خاص دوره ای نیست« .هیچ خرافه ای از خرافات عصر قدیم نیسرت کره رنگری از آن
در زندگی امروزه کره زمی وجود نداشته باشد( » .دورانت ص  )37در بریتانیا حردود 2000
فایگیر با درآمد باال و یک میلیون مشتری دایمی موود دارد و در خود کشور انگلریس از هرر
 7نفر یک نفر به اشباح معتقد است از هر  14نفر یکی مدعی دیدن شبح شرده و از هرر  7نفرر
یک نفر به فایگیر مراجعه نموده است .در آیمان نصف مردم به بحث و شرانس اعتقراد دارنرد.
در آمریکا  22000جادوگر وجود دارد (جاهودا ص )113
اعتقادات خرافی دام دی را هم می گیرد .به گونه ای که انتظارات نا معقول و خالد منطق
از دی می خواهند گاه انتظار می کشند برر خرالد جریران قضرا و قردر ایهری و سریر منطقری
حوادث خواسته های آنها بر آورده گردد .خصوصراٌ آنگراه کره ادای فررایض را دسرتاویزی
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برای جبران کمک کاری ها قرار دهند .باید به جوان آموخت که فلسفه ی برپایی نماز صرفاٌ
انتظار بر آوردن امیال شخصی و گاه نامعقول نیست .ای انتظاری از فضای دانشگاهی مریرود
که عقل و منطق را جانشی هر گونه موهومی بنماید.
ص -انتظار معقول از دی داشت :
یکی از نکات اساسی که باید به جوانان آموزش داد اینسرت کره از دیر انتظرار معقرول و در
خوری داشته باشیم .علی رغم اینکه نماز می تواند سربب نورات آدمری از عرذاب و وسروا
شیطانی گردد ییک انتظار بیهوده از نماز داشت و تصرور انورام کارهرای خرارج از عررد و
قضا و قدر ایهی پسندیده نیست کما اینکه بعضی از مطایعات و خواسته های کفار از خداوند
خارج از عقل و منطق بروده «و اذا جاءتهم الرسل من بین ا د هم و من خلفهم اال تعبدوا اال ا...
قالوالوشاء ربنا ال نزل مالئکه فانابما ارسلتم به كافرون» هنگامی کره رسروالن مرا از رو بره رو
پشت سرشان آمدند و گفتند که تنها خدا را بپرستید آنها گفتند اگر قررار برود خردا رسرول را
بفرستد هر آینه از فرشتگان خویش می فرستاد پس مرا بره رسرایت شرما کرافریم ( ...فصرلت
 .)14همچنی در فرقان آیه  21و زخرد  24نیز نمونه ی چنی انتظاری نقل گردیده است .یرا
«و اذ قلتم ا موسی لن نومن لک حتی نری اهلل جهره» (بقره )127
ط -ادای نماز توام با خرسندی و نیاز:
باید به جوان آموخت که نماز ما نیاز ماست .بشر آنگاه که از آالم و دردهای زندگی به ستوه
می آید و ما م و پناهگاهی می طلبد راز و نیراز برا خردا و درد دل برا او تسرکی و آرامرش
اوست  .اگر جمال حقایق و معارد دی بر جان پاک و خرد سایم بشرر (برویژه نسرل جروان)
عرضه شود و احسا

نیاز انسان ها به دی زنده شود خود به دی روی خواهنرد آورد و هرم

پاسدار آن خواهند شد و هم پیاده کننده آن  .یذا وظیفه ما ای است که ای احسرا

احتیراج

به دی را در بشر بیدار کنریم( ».مطهرری مولره ی حروزه ص « )17آداب و عبادتهرا مرذهبی
چون پاسخی به عاییتری نیازهای معنروی انسران اسرت اگرر بره طرور طبیعری و برا احسرا

و
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رضایت قلبی جوانان ارائه شود موجرب احسرا

خوشرایندی در آنران مری شرود و آن را بره

راحتی جذب می کنند .با ایواد احساسات خوشایند در انوام فررایض مرذهبی در کودکران و
نوجوانان زمینه یادگیری رفتارها و احساسات مطلوب فراهم می گردد و آن نیز به نوبره خرود
موجب پیدایش انگیزه و گرایش به نیایش و ارتباط با پروردگار متعال می شرود .خرانواده هرا
باید بتوانند بسیاری از رفتارهای مطلوب و احساسات خوشایند و دوسرت داشرتنی خرود را در
قایب ارزشها و احکام دینی به طور غیر مستقیم از طریرق بهرره گیرری از ایگروی رفتراری در
وجود کودکان و نوجوانان جایگزی نمایند( .میری ص )17
ک -توجه به تفاوتهای فردی:
هر انسان ویژگی های خاص خود را دارد .هیچ انسانی شبیه شخص دیگر نیست بسیار ظریرف
و شکننده است .کافی است کمی بی مالحظی و برخورد نامناسب صورت گیررد ای بسرا بره
انحراد و کوروی کشانده شود .در بعد نماز هم باید خصوصیات هر فرد را در نظر بگیریم.
تفاوت های فرهنگی ادراکی اجتماعی جنسی سنی روحی همه یحاظ گردد و خرانواده برا
جوانشان با ویژگی های خاص خودش برخورد نماید.
گ -تعلیم اطاعت پذیری:
ضرورت دارد که با آموزش نیکو و تربیتی مناسب ادب اطاعت و تبعیرت از کرالم وایردی و
استاد را فراگیرند از جمله هدایت جوان به سوی مراکز دینی و انورام مناسرک مرذهبی را بره
گوش دل شنوا باشند( .پیامبر اسالم می فرماید« :اعمایتان بر اسا

اطاعت از خداوند باشد .از

معاصی بپرهیزید و فرزندانتان را امر کنید که دستورات شرما را اطاعرت نماینرد و از آنچره برر
حذر می دارید دوری کنند( ».امیری ص .)72
ل – قدرت هوای نفس:
از نکاتی که همواره به جوان مری بایسرت گوشرزد نماییرد قردرت شریطان و نفروذ پرذیری و
وسوسه انگیزیاش است که جاذبه گناه و شهوات را در چشم آدمی میآراید به گونهای که
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از انوام اعمال مذهبی روی گردان می شود و گاه آن را کاری عبرث مری پنردارد .در اسرالم
روایات زیادی بر قدرت هوی و شهوت وارد گردیده اسرت .ترا جرایی کره هرو

را خردای

خود قرار می دهد« .افرا ت من اتخذ الهه هواه (جائیه  .)27از امام صادق در خصوص تررک
فرائض دینی ذکر گردیده است« :قوة الهوی من الشهوه و اصل عالملت الشهوة :اكل الحرام و
الغفله عن الفرائض و االستهانه بالسنن و الخوض فی المالهی (مولسری ج  1ص  )170امرام
موسی جعفر (ع) می فرماید« :من اطفا نور عبرته بشهوات نفسه فکانما اعان هواه علـی هـدم
عقله و من هدم عقله افسر د نه و دنیاه( ».کسری کره پرترو انردرز را برا خرواهش هرا و امیرال
نفسانی خاموش کند گویا هو

خود را بر نابودی عقلش یاری داده و کسی که عقلش نرابود

کند دی و دنیایش را تباه ساخته است().کلینی ج  1ص )13
بخش سوم شرای

محی

محیط تحصیل و زندگی از مهمتری عوامل گرایش جوان به فریضه نمراز اسرت .فرراهم
کردن شرایط مطلوب زمینه جذب آنها را به سوی ای واجب بیشتر فراهم می نماید.
ایف -پرهیز از رفاه زدگی و تومل گرایی:
ال غفلت اسرت .غررق شردن در کسرب مرال و غوطره ور شردن در
نتیوه ثروت و نعمت معمو ٌ
مادیات فاصله گرفت از معنویات را به همراه دارد .حفظ تعادل در کسب ثرروت میران روی
در ای باب پسندیده است« .بر اسا

داده ها واکاویهای روانشناسری اجتمراعی :رفراه زدگری

گسترده و نامحدود برر خر ورداری از امکانرات ناسراز برا ارزش هرای اعتقرادی بهرره گیرری
نادرست و نابخردانه و نامشرروع از درآمردهای نیمره کرالن و کرالن اقتصرادی روشر فکرر
زدگی بی محتوا از شرایط و وضعیت های پیرامونی علم زدگری موجرود در محریط خرانواده
بویژه از سوی پدر و مادر موجب ایقرای کرنش هرای انفعرایی یرا ناسراز در اندیشره روحیره و
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تصمیم جوان می شود( ».فرهادیان ص « )128بر طبق تحقیقات گرایش به تومرل گرایری در
عدم شرکت جوانان به نماز تأثیر دارد( ».جهانیان ص )207
ب -آموزش تحت تعاییم اسالمی:
کسب علم و دانش پسندیده است اما نه به هر قیمتی .قیمت کسب علم و دانش از دست دادن
فرهنگ مذهب هویت اعتقاد و  ...نیست .اکنون  7340دانشرووی یبنرانی  7300عربسرتانی
 7380کویتی  2740ترکیه ای  ...در آمریکا تحصیل مینماینرد کره اگرر آنهرا برا اندیشره هرای
روشنفکران و معار

با دی پرورش پیدا کنند خطری بزرگ برای اسالم است( .اسکندری

ص )731
پ – ایواد فضای پر جاذبه برای نماز:
گاه فقدان جاذبه و شرایط نامناسب محیطی که در آن نماز ادا می گردد سبب روی گردانری
جوان از انوام فریضه می گردد .در واقع در جنب بر پایی نماز یکسر

آمروزشهرای دیگرر

هم نهفته است که در شکل دادن روحیه ی جوان نقش اساسی ایفرا مریکنرد .آموزشرهایی از
قبیل طهارت نظافت آراستگی نظم ادب وقار « ...خذوا ز تنکم عند كل مسجد» (اعرراد
 ) 7بنا بر همی الزم است اطاقی که فرایض در آن انوام می گیررد معطرر آراسرته مفرروش
همراه با ادعیه ی مناسب به گونهای که جاذبه ای برای نماز گزار ایوراد نمایرد .در تحقیقرات
مختلف به ای نکته اشاره گردیده است " :تمیرز نبرودن نمازخانره بروی برد آن و  ...بره عردم
گرایش دانش آموزان به نماز دام می زند(".شعبانی  )31وجود امکانات اعرم از نمازخانره
فرش تمیز معطر کردن فضای نماز خانه و نصب پوسترهای تبلیغراتی مناسرب باعرث افرزایش
عالقه به نماز می گردد( .صفایی فیروز آبادی )31
ج – راهنمایی در انتخاب دوست:
روحیات دوست در دوست دیگر تأثیر فراوان دارد .بر دست اندرکاران است که رفت و آمد
جوان را کنتررل و از سرالمت اخالقری و تهرذیب نفرس دوسرتان فرزندشران اطمینران حاصرل
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نمایند در دانشگاه نیز با مشوره ی مناسب دینی آنها را در انتخراب دوسرت مسراعدت نمروده
با در پیش گرفت تدبیری پسندیده آنها را از همنشینی با دوسرتان نابراب دور نمراییم؛ مرتالٌ در
گروه بندی علمی دانشوویان یا در اردوهای آموزشی به ای اصرل توجره شرود .چررا کره در
قرآن نایهی دوزخیان از انتخاب دوستان بد است « .ا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیال ا و لتی
لم اتخذ فال نا خلیال .لقد اضلتی عن الذكر بعد اذجائنی و كـان الشـیطان لالنسـان خـذولت».
(فرقان  ) 23-23پیامبر اسالم می فرمایرد :انسران هرم کریش دوسرت و رفیرق اسرت( .اصرول
کافی ج  4ص  )427و باز می فرماید« :همنشی خوب مانند کسی است که برا خرود مشرک
دارد یا به تو مقداری از آن را می دهد یا مقداری از او می خری و یا حداقل بروی خوشری از
آن به تو میرسد اما رفیق بد مانند کسی است که در دم آهنگری میدمرد کره یرا یباسرت را
آتش میزند و یا بوی بسیار بدی از آن به تو می رسد( ».پرکری ص  )32جهانیران در تحقیرق
خود اثبات می نماید که پنج عامل در عدم گرایش جوانان به نماز موثر است و یکری از آنهرا
دوستان بیتوجه به نماز است امام صادق می فرماید :که با بدعت گذران همنشی نشروید« :ال
تصحبوا اهل البدع و ال تجالسوهم فتصیروا عندالناس كو احد منهم قال رسول ا( ...ص) امـرء
علی د ن خلیله و قر نه (اصول کافی ج  4ص  )427و احادیث متعدد دیگرر کره دییرل برر
تأثیر فراوان دوستان بر یکدیگر است .از نظر رهبر انقالب فضای کلی و محیط عمومی فعلری
مناسبتر از گذشته است« .کسانی ای طور وانمود میکنند که نسلی دارد روی کار مریآیرد
که اصطالحاٌ به آن نسرل سروم انقرالب مریگوینرد پشرت کررده بره انقرالب و رویگرردان از
ارزشهای دینی یا اگر ای طور هم نیست به طور اجتناب ناپذیری ای طور خواهد شد .بنده
صد در صد حرد آنها را رد میکنم .ای نسل در محیطی بار آمده که از محیط سری سرال و
سی و پنج سال قبل به مراتب پاکیزهتر و بهتر است کسانی که در ای محیط متوید شدهاند به
برکت ای هدایت دینی توانستند آن کار عظیم را انوام می دهند و آن ایمان های پروالدی و
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استوار را عرصه کنند .م معتقدم ای نسل نسبت به آن نسل در محیط بهتری پررورش یافتره».
(برخوردهای شایسته ص .)702
د -حفظ اصایت خانواده:
یکی از راههای حفظ سالمت خانواده و سوق دادن فرزندان به سروی ادب و فررایض حفرظ
اصایت و ساختار محکم آن است .حضرت علی (ع) می فرماید« :اذا كرم اصـل الرجـل كـرم
مغیبه و محضره» (غررایحکم ج  7ص )188
نتیجه

در کل میتوان موارد زیر را به عنوان راهکارهای هدایت جوانان به نماز را در نظر گرفت.
 -1هرگز اندیشه جوانان را تکفیر و طرد ننماییم بلکره همرواره آنهرا را بره منراظر و مباحتره
دعوت کنیم.
 -2عرضه کردن صحیح مکتب اسالم در همهی زمینهها آن هم به زبان روز.
 -7رهبران نسل جوان قبل از اینکه ایگروی فکرر دینری بایرد ایگروی عمرل دینری بشروند ترا
جوانان به راحتی بتوانند فکر آنها را نیز بپذیرند.
 -4برای انتقال فرهنگ نماز خوانی به جوانان روش های پر جاذبه را انتخاب کنیم.
 -2متوجه تفراوت هرای فرهنگری ادرکری اجتمراعی نسرل جدیرد باشرند و برا فهرم زمانره
روشهای تعلیمی و تربیتی را اتخاذ کنند.
 -7برخورد توام با احترام داشته باشیم.
 -3احترام باجوانان باید موضع مساوی و برادر وار باشد نه موضع تحکمی و تحمیلی.
 -8با دفاع عقالنی و برخوردهای عاطفی بهتر می توان به جوانان فرهنگ را انتقال داد.
 -3آسیب شناسی و شناسایی مشکالت نسل جوان در گرایش آنها به نماز موثر است.
 -10پرهیز از بر خورد خش و پاسخ منطقی و استدالل به سواالت جوان
 -11ارائه ایگوی عملی در امر دینداری
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 -12بیان معقوالنه مفاهیم نماز
 -17بازیچه قرار ندادن دی
 -14برخورد مناسب نیروها و افراد مذهبی
 -12توجه به س و جنسیت روحیات و تمایالت
 -17معرفی فلسفه و اسرار اعمال مذهبی
 -13محدود نکردن مساجد را برای عبادت بحث و مناظره و مشورت در نظر بگیریم
 -18عدم تضاد ارزشی در رفتار وایدی
 -13تحقیقی بودن دی
 -20تشویق
 -21پرهیز از نصایحشفاهی مستمر
 -22ارتباط کالمی و عاطفی
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چکیده
هنگامی که انسان از زیبائیها و جذابیتهای عبادات به ویژه نماز که ستون دیر اسرت آگراه
شود پایبندی و توجه به آن فزونی مییابد و میکوشد به نحو احس آن را به جا آورد.
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 .1مقدمه

اشاره دستورات ایهی برای به سعادت و کمال رسانیدن انسانها و در نهایرت رسریدن بره
قرب خداست .برای نیل به ای مقصود خداوند متعال پیرامبرانی و بره ویرژه آخرری سرفیرش
پیامبر اعظم حضرت محمّد مصطفی(ص) را فرستاد تا انسانها را در یرک برنامرۀ تردریوی از
انواع آیودگیها خرافات کورویهرا و زنگارهرای شررک کره همچرون غرل و زنویرر برر
پیکرشان سنگینی می کرد رهایی بخشند .از جملۀ ای دستورات فریضه مقد

"نماز" اسرت

که ستون دی است و با پذیرفتره شردن آن سرایر اعمرال نیرز پذیرفتره مریشرود .و اگرر مرورد
پذیرش قرار نگیرد سایر اعمال نیز بی نتیوره و مرردود اسرت .نمراز در حقیقرت بره منزیرۀ آرم
اسررالم اسررت و برره سررایر کارهررای مررا در زنرردگی ارزش و اعتبررار مرریبخشررد .یقینراً یکرری از
دغدغههای استادان م عارد اسالمی دعروت و جرذب دانشروویانی اسرت کره احیانر ًا اهمیرت
کمتری به نماز می دهند .آنچه در ای مقایه مورد بحث قرار میگیرد عبارت است از عرواملی
که در جذب دانشوویان و جوانان به ای فریضه ایهی مؤثرند.
ایف :ترسیم جذابیتهای نماز
برای روش ترر شردن ایر مقدمره ذکرر برخری از بیانرات نرورانی حضررات معصرومی ر
علیهمایسالم ر ضرورت دارد .پیامبر اسالم (ص) در ای خصوص میفرماید" :نمراز بره نهرری
تشبیه شده که انسان روزی پنج بار در آن شستشو میکند و دیگر چرکی باقی نمیمانرد .و یرا
فرمود :نور و روشنی چشم م در نماز است .و نیز فرمود :نماز به منزیۀ پررچم و آرم و نشرانۀ
مکتب اسالم است .امام علی (ع) در ای باره فرمود" :مردم نمراز را برر عهرده گیریرد و آن را
حفظ کنید زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید ...همانا نمراز گناهران را
چونان برگهای پائیزی فرو میریزد و غل و زنویرگناهران را از گرردنهرا مریگشراید "...از
امام حس موتبی(ع) سؤال شد :چرا بهتری یبرا هرا را بره هنگرام نمراز مریپوشرید؟ فرمرود:
خدای بزرگ زیباست و زیبایی را دوست دارد .پس مر بررای پروردگرارم خرود را آراسرته
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میکنم؛ زیرا خداوند میفرماید :نزد هر مسودی خود را آراسته کنید .به همی دییرل دوسرت
دارم بهتری یبا هایم را بپوشرم .امرام سرواد(علیهایسرالم) فرمرود" :و بره هنگرام نمراز مقرام
واصالن به منازل واالی آن و حافظان ارکانش را بر ما ارزانیدار آنان که نمراز را در اوقرات
مخصوصش بنا بر سنّت بنده و پیامبرت ر که درود تو بر او و آیش باد ر در رکروع و سروود و
همۀ فضیلتهایش با کاملتری و تمامتری طهرارت و روشر ترری و رسراتری خشروع بره
جای میآورند .امام صادق(علیهایسالم) فرمود" :هر که ای نمازهای پنوگانۀ واجب را برر پرا
دارد و بر وقتهایش مواظبت نماید خداوند را در روز رستاخیز در حایی دیردار کنرد کره او
ر ا از جانب خداوند پیمانی باشد و خدا او را به سبب آن پیمان به بهشت در آورد و هر که در
وقت هایش نماز را بر پا ندارد پس او را چنان باشد که اگر خدا خواهد او را ببخشاید و چون
خواهد او را عذاب کند".
با توجه به ای بیانات و سایر احادیتی که در خصوص جاذبههای نماز از سوی حضررات
معصومی علیهم ایسالم ایراد شرد .نسریم فررحبخشری در وجرود مرا وزیردن گرفتره و شروق و
رغبتمان را نسبت به اقامه نماز که فریضۀ ایهی است مضاعف مینماید.
ب :پاداش رفت و آمد به مسود و بیان فضیلت نماز جماعت
هنگامی که پیامبر عظیم ایشرأن اسرالم بره مدینره هوررت کردنرد نخسرتی اقردام ایشران
تأسیس مسود بود تا گذشته از اینکه در خدمت عبودیت و بندگی خردا قررار مریگیررد بره
عنوان یک محل تعلیم و تربیت از یک سو و همچنی کانون سیاسی و قضایی از سوی دیگرر
در آید .ساختن مسجد باعث ایوراد وحردت و یکپرارچگی و انسروام بیشرتر در میران جامعره
اسالمی گردید به طوری که مسلمی برای اقامره نمازهرای پنوگانره در مسرود حضرور پیردا
می کردند و باعث اخوت و برادری و نزدیرک شردن قلروب آنهرا بره یکردیگر مریگردیرد و
می توانستند ضم بره جرا آوردن فریضره مقرد
پیامبرگرامی اسالمی بشنوند و عمل نمایند.

نمراز معرارد و احکرام اسرالمی را از زبران
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مساجد به عنوان یک مکان مقد

از صدر اسالم تا کنون برای مسلمی نقش مهمّی چه

در حوزۀ عبودیت و چه در حوزههای مختلف دیگر ایفرا نمروده پیشروایان مرا اجرر و پراداش
زیادی برای کسانی که قردم بره آن مرینهادنرد بیران فرمودنرد کره بره پرارهای از آنهرا اشراره
مینماییم.
امام علی (ع) بارها میفرمود :هر که به مسود رفت و آمد کند یکی از ای هشرت چیرز
را به دست آورد :برادری کره در راه خردا از او بهررهمنرد گرردد دانشری برگزیرده نشرانهای
استوار رحمتی مورد انتظار سخنی که او را از تباهی باز دارد سخنی که بشنود و او را بر راه
هدایت رهنم ون شود و یا گناهی را به سبب بیم یا آزرم ترک کنرد .امرام صرادق از پردرانش
علیهم ایسالم روایت نمروده کره پیرامبر خردا (ص) فرمرود :هرر کره قررآن گفترارش و مسرود
خانهاش باشد خداوند خانه ای برای او در بهشت بنا نهرد .و نیرز فرمرود :هرر کره پیراده سروی
مسودها رود پای خویش را بر هیچ خشک و تری ننهد جز آنکه ای زمری ترا زمری هفرتم
برای او خدا را تسبیح گویند و به پاکی یاد کنند.
به نظر می رسد یکی از اهداد نبی مکرم اسالم (ص) در توجه دادن به مساجد ایر برود
که به مردم تفهیم نمایند که علم و ایمان با یکدیگر توهم است یعنی هر کوا مسودی بنا شرد
آنوا کانون تعلیم و تربیت و علم و دانش نیز میباشد .در خصوص پاداش نماز جماعرت امرام
صادق علیه ایسالم فرمود :به راستی نماز جماعت بیست و سه درجره برر نمراز فررادی برترری
دارد و بیست و پنج نماز به شمار آید .از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمود :نماز کسی کره
صدای اذان را بشنود و بی دییل در نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند ارزشی نردارد .اگرر
نفرات شررکت کننرده در نمراز جماعرت از ده نفرر گذشرت حسراب آن را جرز خردا کسری
نمیداند.
نخستی نماز جماعتی که در صدر اسالم برگزار شد به امامت پیامبر عظریم ایشرأن برود.
یعقوبی در ای خصوص مینویسد" :نخستی نمازی که بر او واجب گشرت نمراز ظهرر برود
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جبرئیل آمد و وضو گرفت را به او نشان داد و چنانکه جبرئیل وضو گرفت رسرول خردا هرم
وضو گرفت سپس نماز خواند تا به او نشان دهد که چگونه نماز بخواند سرپس رسرول خردا
(ص) نماز خواند .بر روایت بعضی نخستی نمازی که رسولاهلل(ص) خوانرد "صللوة وسلي "

یعنی نماز ظهر بود .سپس خدیوه دختر خویلد رسید و رسول خدا (ص) او را خبرر داد پرس
وضو گرفت و نماز خواند سپس علی ب ابیطایب رسول خدا (ص) را دید و هرر چره را دیرد
انوام میدهد انوام داد".
اگر شریعت مبی اسالم امروز به دست ما رسیده مرهون زحمات پیرامبر اسرالم (ص) و
ائمه اطهار علیهم ایسالم و بسیاری از کسانی است که در ای راه شکنوه و یا حتی جران خرود
را در راه اعتالی آن دادند .چنانکه در تراریخ آمرده روزی پیرامبر (ص) بره همرراه مسرلمانان
مشغول نماز جماعت بودند که یکی از مشرکان غالم خود را امر کررد ترا شرکنبه و سررگی
شتر را بردارد و بر میان دو شانۀ رسول خدا (ص) که در سوده بود افکند .و به ایر صرورت
موجبات آزار رسول اهلل (ص) را فراهم نمودنرد .هرر چنرد ایر حادثره برا جروانمردی عمروی
پیررامبر(ص) ابوطایررب پاسررخ دنرردانشررکنی برره مشرررکان داده شررد امّررا دالیررت بررر اسررتقامت
پیامبر(ص) از یک سو و ایستادگی و حمایت مسلمانان از ایشان از دومسرو دارد .شرایان ذکرر
است هنگامی که دانشوویان و جوانران برومنرد مرا از ایر مصرادیق تراریخی مطلرع باشرند برا
عالقمندی بیشتر به سمت نماز جماعت سوق پیدا میکنند.
ج :ارائه و ترسیم ارزش عبادت در جوانی
از جمله عوامل سوق دهندة دانشوویان و جوانان به نماز جماعت بیران ارزش عبرادات
آنان در دورۀ جوانی کره در حقیقرت هماننرد یرک دُر گرانبهرا در اختیرار آنران نهراده شرده
می باشد .پر واضح است هنگامی که انسان از جایگاه و منزیت خود در نزد حضرت حقّ مطلع
باشد عمر گرانمایهاش را در همان راهی که محبوبش میپسندد صرد مینمایرد و بره هریچ
وجه حاضر نیست ارزش وجود خود را با گنراه تیرره و ترار سرازد .در اینورا بیران احرادیتی از

496

/

همایش اسالت دانشگاهیا دا ترایج ا توسعه فرهنگ نماز

سوی نبی مکرم اسالم(ص) ضرورت می یابد .رسول خدا(ص) فرمود" :خداوند جوانی را که
در اطاعت خدا جوانی خود را سپری کند دوست دارد"و نیز فرمود" :خدای تعرایی در برابرر
فرشتگان به جوانی که عبادت میکند مباهات مینماید و میفرماید :به بندۀ م بنگرید که به
خاطر م تمایالت شهوانیاش را رها ساخته است ".و باز فرمود" :برتری جوان عابدی که در
کمی سنش بندگی ورزد بر پیری که پس از سرایمندی رو بره بنردگی آرد همچرون برترری
پیامبران بر دیگر مردم است".
د .ارائه ایگوهای موفق نمازگزار به جوانان و نوجوانان
یکرری از ویژگرریهررای عمررده در انسرران برره ویررژه در دوران نوجرروانی و جرروانی حس ر
ایگوپذیری است .انسانها در صددند شخصیتهایی که از نظرر مرادی و بره ویرژه معنروی بره
کمال رسیدهاند را اسوۀ خود قررار دهنرد .ایگوهرا و نمونرههرای اخالقری و چهررههرای موفرق
نمازگزار همیشه نیروی محرکۀ جامعه بودهاند و آنها را به سرمت اهرداد متعرایی کره همران
قرب به خداوند است سوق دادهاند.
در ای مورد ذکر برخی از نمونهها ضروری است .در جنگ صفی تیری به پای مبارک
امیرمؤمن ان اصابت کرد و نوک تیر در پای حضرت باقی ماند .جرّاحان آن روز نتوانسرتند آن
را خارج سازند و وقتی حضرت به سوده رفتند آن را بیررون آوردنرد بعرد از نمراز حضررت
قسم یاد نمود که چیزی حس نکرد .حال ممک است که ای سؤال در ذه متبرادر شرود کره
چگونه ممک است کسی چنی دردی را حس نکند؟ آری! مراحل کمال انسان اوالً تسلط بر
اعضا و جوارح است یعنی اینکه انسان برر چشرم گروش زبران و ...مسرلّط باشرد.ثانیاً :تسرلط
برخواستههای درون است از شهوت غضب حبّ مال ریاستطلبی و ...ثایتاً :تسلط بر هوهرام
و خیاالت و افکار است که در نماز اسیر آنها نباشد .رابعاً :فراموش کرردن خویشرت و جرذب
جلوات حضرت حق شدن است.
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جهادهای پیامبر (ص) و نبردهای علی علیهایسالم و نهضرت حسرینی همره بررای "اقامرۀ
نماز" و ایواد و تقویت رابطۀ بندگی میان خرایق و مخلروق اسرت .در نهضرت عاشرورا نمراز
جایگاه مهمی دارد .پیش از شب عاشورا که سپاه عمر سعد به طرد خیمهگاه امام مریتازنرد
حضرت برادرش عبا

را میفرستد تا با آنان گفتگو کند و شب را مهلت بخواهد تا بره نمراز

و عبادت بگذرانند .در همان وقت نیز حبیب ب مظاهر به سپاه دشم خطاب کرد که چررا برا
گروهی میجنگید که سحر خیزان و شب زنده داران و اهل عبادتند؟
به گفته مورخان همۀ یاران امام شب را به نماز مشغول بودند .ظهر عاشورا نیرز ابوثمامره
صائدی وقت نماز را به یاد حضرت آورد .حضرت نیز او را دعا کررد کره :خداونرد ترو را از
نمازگزاران ذاکر قرار دهد .آنگاه به اتفاق جماعتی به نماز ایستادند و نماز خود خواندند.
سعید ب عبداهلل نیز از یاران او بود که هنگام نماز جلوی امرام ایسرتاد و بردن خرویش را
سپر تیرهای بال ساخت و با پایان یافت نماز امام او بر زمی افتراد و شرهید نمراز گشرت .امرام
زی ایعابدی را که اهل سوده بود و آثار آن بر پیشانیش ظاهر بود "ذی ایتفنات" میگفتنرد.
افراد زیادی در طول تاریخ به پیشوایان معصوم علیهم ایسالم که سیاستمدار و رهبر بنردگان و
ارکان و استوانههای بالدند و اگر نبودند زمی اهلش را به کام خود فرو میبرد"اقتدا کررده و
سوده های طوالنی داشتند از جمله :فضل ب شاذان گویرد :داخرل عرراق شردم شخصری را
دیدم که دوستش را مورد سرزنش قرار داده و به او میگوید :تو مردی عائلره منردی و ناچرار
می بایست برای آنها کسبی داشته باشی م می ترسرم کره سرودۀ طروالنی ترو بره چشرمانت
آسیب برساند .چون سخ بر ای منوال بسریار رانرد دوسرتش در پاسرخ گفرت :سرخ بسریار
گفتی وای بر تو اگر چشم کسی به جهت سوده از دسرت مریرفرت بایرد چشرم ابر ابری
عمیر از دست برود چه می گویی دربارۀ مردی که بعد از نماز صبح به سوده شکر رفت و تا
هنگام ظهر سر برنداشت؟ ایبته هرگز نباید از آنچه در ای باره ذکر شد یرا مریشرود شرگفت
زده شد زیرا عاشق از مناجات با معشوق یذّت میبرد و نزدیکتری حال وصل همان سوده
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است سودهای که تولی گاه فروتنی و مستلزم ترقی و رسیدن به محبوب واقعی اسرت .نسرل
حاضر ما از امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایرران نیرز در خصروص پایبنردی بره
نماز تا پایران عمرر شرریفش در

مریآمروزد و آن را ایگروی خرود قررار مریدهرد .یکری از

نزدیکان امام گوید :امام خمینی در یکی از روزهای آخر عمر خود مریخواسرت بخوابرد بره
م گفت :اگر خوابیدم اول وقت نماز بیدارم ک  .گفتم :چشرم .اول وقرت نمراز شرد و امرام
خوابیده بود و حیفم آمد که او را صدا بزنم زیرا عمل جراحی کرده و سرم به دست او برود
گفتم ایشان را صدا نمیزنم چند دقیقهای از اذان گذشت که امام چشمهای خود را باز کررد
و گفت :وقت نماز شده است؟ گفتم :بله ...فرمود :چرا صدایم نزدی؟ گفرتم :ده دقیقره بیشرتر
نگذشته است .فرمود :مگر به شما نگفتم(مرا صردا بزنیرد؟) سرپس فرزنردش را صردا زد کره:
احمد بیا! و فرمود :ناراحتم از اول عمرم تا به حال نمازم را اول وقت خواندهام چرا اآلن کره
پایم یب گور است ده دقیقه به تأخیر افتاد؟جوانان و دانشوویان ما که خراطرۀ جانفشرانیهرا و
عبادات و نمازها و توسالت رزمندگان اسالم و شهیدان جنگ تحمیلی عراق علیه ایرران را یرا
شنیده یا دیده و یا مطایعه نموده و یا مطایعه خواهند نمود میتوانند آن نمونهها را بره عنروان
ایگوهای موفق نمازگزار برای خود قرار داده و اسباب سعادتمندی خود را مهیا نمایند.
ه .ارائه و ترسیم جایگاه مهمّ نماز در قرآن و تبیی و تفهیم آن به جوانان [آثار نماز]
هنگامی که انسان از دستورات ایهی مطلع باشد و بداند که فرامی حضرت حرق چیسرت
و یا به عبارتی مالک های سعادتمندی و رستگاری و شایستگی یرافت در محضرر حرق تعرایی
کدام است و در صدد تفهیم دستورات خداوند باشرد مطمونراً پرایبنرد بره آن دسرتورات نیرز
میشود .یکی از فرامی مهمّ پروردگار متعال امر به نماز است .اگرر بتروانیم آیرات نروربخش
ایهی را برای جوانان و دانشوویان به زبان ساده و رسا تفسیر نمائیم قطعاً موجبات عالقمنردی
به آن دستورات و فرامی را در ضمیر وجودی آنها فراهم نمودهایم .زیرا دسرتورات حضررت
حق بر اسا

فطرت خداجویی در نهاد انسانها قرار داده شد و فقط باید آن را شکوفا نمراییم.
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در ای صورت است که موفقیت ما نسبت به جذب دانشوویان به نماز بیشرتر مریشرود و ایر
یکی از راهکارهای اساسی است .در ای باب توجه به برخی از آیات قرآن ضروری است .از
جمله" :و ما خَلَقْتح الْجِنَّ و اإلِنس الَّا لِیعابحدحونِ؛ خداوند میفرماید :م ج ّ و انس را نیافریردم
جز برای اینکه عبادتم کنند( ".و از ای راه تکامل یابند و به م نزدیک شوند).
هدد از آفرینش ج و انس آن است که آنان را در معر

پاداش نیرک قررار دهریم و

ای به دست نمی آید مگر به وسیله انوام عبادت .پاداش کمایی است برای فعل خدا نه بررای
فاعل فعل که خود خداست .پس عبادت غرر
نصیب انسان میشود .پس هم عبادت غر

از خلقرت انسران اسرت و کمرایی اسرت کره

است و هم توابع عبادت که رحمت و مغفررت و

غیره باشد.
خداوند در خصوص نماز میفرماید" :و اساـتَعِینوا بِالصَّـبارِ و الصَّـلوة...؛ از صربر و نمراز
یاری جویید"
کلمه استعانت به معنای طلب کمک است و ای در وقتی صورت میگیررد کره نیرروی
انسان به تنهائی نتواند مسأیهای مهمّ و یا حادثهای را که پیش آمده بر وفق مصرلحت خرود برر
طرد سازد و اینکه فرموده :از صبر و نماز بررای مهمرات و حروادث خرود کمرک بگیریرد
برای ای است که در حقیق ت یاوری بره جرز خردای سربحان نیسرت در مهمرات یراور انسران
مقاومت و خویشت داری آدمی است به اینکه استقامت به خرج داده ارتباط خود را با خردا
وصل نموده از صمیم دل متوجه او شود و به سوی او روی آورد و ایر همران صربر و نمراز
است و ای دو بهتری وسیله برای پیروزی اسرت .چرون صربر هرر برال و یرا حادثرۀ عظیمری را
کوچک و ناچیز می کند و نماز که اقبرال بره خردا و ایتورا بره او اسرت روح ایمران را زنرده
میسازد؛ و به آدمی می فهماند که به جرایی تکیره دارد کره انهردام پرذیر نیسرت و بره طنراب
نواتی دست زده که پاره شدنی نیست.
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و به حضرت حق فرمرود " :ا اَ ُّها الَْـذ نَ ءامنُـوا اسـتعینُواْ بالصَّـبرِ و الصَّـلَوةِ اِنَّ اهللَ مـع
الصَّابِر نَ؛ ای افرادی که ایمان آورده اید! از صبر (اسرتقامت) و نمراز کمرک بگیریرد! (زیررا)
خداوند با صابران است".
ای آیه از یک سو ارجمندی و ارزش ایمان و مؤم را نرزد خداونرد بیران مریدارد و از
سوی دیگر بیانگر یزوم استعانت مؤمنان از صبر و نماز است و از سوی سوم میگویرد نمراز و
صبر یاور مومنان است و از سوی چهارم بیان میدارد که خداوند برا صبرپیشرگان اسرت و از
سوی دیگر ارزش و اهمیت صبر و نماز و جایگراه بلنرد صبرپیشرگان را در برر دارد .ایر آیره
دارای ای پیام و نکات است:
 .1اگرچه خداوند با هر کس و در هرجائی حضور دارد یک همراهی خدا برا صرابران معنرای
خاصی دارد و آن یطف به محبت و یاری رسانی خداوند به صابران است.
 .2نماز اهرم است بار نیست.
و نیز فرمود ...." :فَاعبحداهح و اصطَبِرْ لِعِبادتِه؛ خدا را بپرست و درباره عبادت او صربور و
شکیبا باش"
ایبته عبادت زحمت و مرارت دارد و بر خالد هوای نفس است باید انسان دشمنهای

خود که دنیا و هوای نفس و شیطان هستند را دور کند و کنار بگذارد و خود را برای بنردگی
و اطاعت و فرمانبرداری پروردگار خود مهیا نماید.
سپس خداوند متعال به فلسفۀ برزرگ نمراز پرداختره مریگویرد( :ان الصـلوة تنهـی عـن
الفحشاء و المنکر) نماز انسان را از زشتیها و منکرات باز میدارد" طبیعت نمراز از آنورا کره
انسان را به یاد نیرومندتری عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبده و معاد میاندازد.
دارای اثر بازدارندگی از فحش اا و منکر است .منتهرا هرر نمرازی بره همران انردازه کره از
شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است نهی از فحشا و منکر میکند گراه نهری کلّری و
جامع و گاه نهی جزئی و محدود .ممک نیست کسی نماز بخواند و هریچگونره اثرری نداشرته
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باشد .هر چند نمازش صوری باشد و هر چند آیوده گناه باشد ایبته ایر گونره نمراز ترأثیرش
کم است ای گونه افراد اگر همان نماز را نمیخواندند از ای هم آیرودهترر بودنرد .نهری از
فحشا و منکر سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسبت رعایت شرایط دارای
بعضی از ای درجات است.
نماز مهمتری توصیه انبیای ایهی و بزرگان حکمت بوده به نحوی که حضرت یقمان بره
فرزندش فرمود :ا بحنَیَّ اَقِمِ الصَّلوة" .پسررم ! نمراز را برر پرادار" در جرای دیگرر خداونرد
میفرماید ..." :فَاعابحدانی و أَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْری؛ مرا بپرست و نماز را برای یاد م بپادار"
 .2نتیجه و راه کارها

هستی زیباست همراه با تقارن ها تناسب ها و هندسه شگفت و چشم نروازی کره تامرل
و تفکر در آن روح و جان را به شکوفایی و بایندگی می بررد .جروان نیرز زیباسرت عواطرف
جوشان آرمان جویی شور نشاط و زیباخواهی فضای زندگی جوان را پر کرده است .نمراز
هم زیباست فرصت زیبا شدن روح پیوند با همه زیبایی همه خروبی بررای رسریدن بره کرانره
های کمال و جمال .سخ برای است که چگونه می توان میان جوان و نماز جمعه و به دیگر
زبان میان دو زیبایی پیوند و یگانگی آفرید.
امروز اکتریت جامعه ما را جوان تشکیل می دهد  .جوانانی کره سرعادت و شرقاوت ایر
جامعه به آنها سپرده شده است که اگر به خروبی هردایت و رهبرری شروند و مسرلح بره علروم
مختلف گردند می توانند در آینده بزرگی و بزرگواری نمایند .از سروی دیگرر اگرر علروم و
اندیشه فرا گرفته شده توهم با عمل و رفتار گردد تا به گونه ای جز صفات نفسانی آنها گردد
جامعه زندگی ما گلستان می شود.
نماز جمعه تولی حضور جوانان موم و خداجوی در عرصره علرم و رفترار خداپسرندانه
است که می توان با آن محک به برخی از اهداد شناخت جوانان و ایمان آنان دست یافت.
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همانگونه که بزرگان دی ما گفته اند :قلب جروان زمری آمراده پرذیرش برذر اسرت هرر
بذری در آن کاشته شود خواهد رویید .پس بهتری برذرها بایرد در آن قلرب ریختره شرود ترا
ثمره آن عالوه بر هدایت او جامعه را به سوی خدا هدایت کند.
اما اینکه چه راهکارهایی برای هدایت او به سوی نماز جمعه وجود دارد بره چنرد عامرل
بستگی دارد:
-

به محیط زندگی (خانواده دوستان جامعه)

-

به شخص امام جمعه (محتوای علمی یح سخ و داشت جاذبه و دافعه)

 نحوه برگزاری نماز جمعه و چگونگی آن که به برخی از راهکارها اشاره می شود. مقید و عالقه مندی پدر و مادر جوان به شرکت در نماز جمعه به صورت مستمر. استفاده از ایگوهای موجود در جامعه برای جوانان.هر قدر شخصیت ایگوهای تربیتی و پرورشی بررای دانرش آمروزان محبروب و دوسرت
داشتنی باشد تاثیر پذیری آنها افزایش مری یابرد .روشر اسرت کره هرگرز نبایرد بره اجبرار و
تحمیل و فشار جوانان و نوجوانان را به انوام فرضیه نماز جمعه وادار کنیم در عو

شایسرته

است بیش از هر چیز جاذبه های رفتار خود را در میان ارزش هرا برا فرراهم کرردن مقردمات
نماز افزایش دهیم .محیط مدرسه و اوییا مدرسه ضم اینکه خودشان اهل نمراز جمعره باشرند
اهمیت نماز جمعه را با تکیه بر آیات و روایات اسالمی برای دانش آموزان تشریح نمایند.
پیرامون تفسیر و حفظ سوره جمعه خصوصاً آیه نماز جمعه مسابقه برگزار شود.
ا ا ها الذ ن امنوا اذا نودی للصلوة من وم الجمعه فاسعوا الی ذكر اهلل و ذرو البیع ذللکم
خیر لکم ان كنتم تعلمون.
هان ای کسانی که ایمان آوردند هنگامی که در روز جمعه بررای نمراز جمعره اذان داده
می شود به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید اگر بفهمید برای شما بهتر اسرت.
« سوره جمعه آیه »3
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تشویق جوانان و دانش آموزانی که بطرور مسرتمر در نمراز جمعره شررکت مری کننرد از
طریق مدیران مدار

پدر و مادر آمروزش و پررورش سرتاد نمراز جمعره کره تشرویق هرا

میتواند معنوی متل زیارت ائمه باشد.
همراه کردن نماز با محرک های خوشایندی که کودک و نوجوان بره آنهرا عالقره منرد
هستند و از مواجهه با آنها یذت می برند .ایبته نوع تحرک ها را بایستی متناسب با روحیه س
و وضعیت شخصیتی فرد انتخاب نمود تا موثر واقع شود.
درخواس ت مساعدت و همکاری از جوانرانی کره در نمراز جمعره شررکت مری کننرد .از
جمله دوست شدن با جوانان و هدایت آنان به شیوه معقول و حساب شده به نماز جمعه.
برگزاری همایش های متعدد در مراکز شهرستان ها و بخشها و حتی دهستان ها پیرامون
فواید و اهداد نماز جمعه و مضرات و خطرات ناشی از برگزار نشدن و یرا عردم شررکت در
آن.
برخورداری از امام جمعه محقق و دانشمند و اهل علم و عمل تا برا آگراهی بره شرناخت
جوانان و ارائه مطایب نو و جدید و محققانه آنان را موذوب خود کنرد .ائمره جمعره بایرد بره
مسائل تربیتی و روانی نسل جوان آشنا باشند تغذیه مداوم آنها در ایر زمینره از بایسرته ترری
کارهایی است که پرداخت به آن ضروری احسا

می شود.

چون نماز جمعه معموالً در ظهر توهم با صرد ناهار برگزار می شرود کره در ایر زمران
جش عروسیها مهمانیها صورت میگیرد یذا نمراز جمعره طروالنی نشرود .یکری از دالیرل
بیعالقگی و گریز دانش آموزان از نماز جمعه سخنرانیهای طوالنی و تکراری مطررح شرده
است .باید خطبا و گویندگان بررای ایرراد سرخنرانیهرای پرنج ترا ده دقیقره ای کوتراه مفیرد
جذاب و متناسب تمری و ورزیدگی داشته باشند .به دیگر زبان روح زیبا طلب جوان کالم
جوان زیبا رسا و کوتاه می طلبد.
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برداشت سدهای میان مسود و مدرسه .اعضای مساجد می توانند در انوام امور مردار
شرکت کنند متالً در تعمیر میز و صندیی گروه نوار مسود همکاری کنند یا پزشک مسرود
اگر ممک است با مدرسه مرتبط باشد .بهره گیری از زمان خاص برای ارتبراط عراطفی میران
مسود و مدرسه از یک سو و خانه و مسود از سوی دیگر در جذب و جلرب خرانواده هرا بره
ویژه جوانان موثر است.
در فرصت های عاطفی مانند عروسی سفر حج رفع یک خطر و والدت فرزند میتوان
به سراغ افرادی رفت که احیاناً با مسود ارتباطی ندارند .هدیه بردن بره نرام مسرود بررای ایر
افراد عایق های میان خانه و مسود را از میان بر می دارد.
اگر در جش مدرسه شیرینی به شکل بسته بندی شده و نرام مسرود بره دانرش آمروزان
داده شود چه تاثیری خواهد داشت ؟
کانون مهم نماز جمعه برای بدست گرفت ساختار فرهنگی نماز جمعه تشکیل شود تا بره
امور جوانان و مشکالت آنان رسیدگی شود.
اقامه نماز جمعه در بوستان ها میدان هرای ورزشری و مورامع عمرومی مری توانرد بررای
نوجوانان دل انگیز و به یادماندنی باشد.
بهتر است در مدرسه قبل از شروع نمراز یرا حتری قبرل از رفرت بره نمراز هفتگری جمعره
برنامههایی تدارک دیده شود که زمینه ساز احسا

خوشایند برای دانش آمروزان باشرد ترا

عزم و اراده رغبت و انگیزه الزم برای انوام ای فریضه با طیب خاطر در آنان پدید آید.
استشمام بوی عطر و گالب و نورپردازی برا رنرگ هرای سربز و پخرش نروایی مالیرم و
گوش نواز تواشیح مربوط به اسماا اهلل قبل از شروع نماز محیط را سرشرار از حرال و هروایی
معنوی و روحانی می کند .قدرت تحمل و صبر و حوصله مدیر مدرسه ناظم مربی پرورشی
برای برپایی نماز جمعه باید باال باشد.
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رسانه هرای جمعری صردا و سریما برا پخرش برنامره هرایی در مرورد نمراز جمعره کره برا
محرکهای خویشاوند همراه باشد (موسیقی مطلوب سرود زیبا مت شیوا صردای خروب و
دینشی

تصویرهای دیپذیر )...نیز میتواند در فضاسازی معنوی بررای ادراک مطلروب نمراز

تاثیر زیادی داشته باشد.
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تشریح نماز در شکفتگی معنوی و پاالیش روحی دانشجویان
دکتر افسانه جوادزاده
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
سیما نصیری
کارشنا

ارشد روانشناسی عمومی و مشاور دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد مدر

موسسه آموزش

عایی غیردویتی ایمهدی
سحر میرقباد خدارحمی
مسوول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد
آدر  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد حوزه معاونت دانشوویی – مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی
شماره تلف 03770330247 -03177722721 :
Email: amiss_nassiri@yahoo.com

چکیده
هدد مقایه حاضر آن است که به برررسی آثرار روانی نمازبرفرد نمازگزار بره خصروص قشررر
دانشرروو می پررردازد.
نماز از دیدگاه بسیاری از عاملی آن تصویری جز یک عمل تعبدی و وظیفه عمومی مسلمانان
که تنرها برای نشران دادن خضوع و تشکر آنها در برابر خایق یکتای بینیاز نیست برا کمری توجره و
دقت نظر به اهمیت و آداب و شرایررط آن ضم تأیید نماز به صورت یک امر تعبدی آن را عاملی
بسیار مهم در جهت اصالح نفس و شکوفایی استعداد و عامل سروق انسران بره صرراط مسرتقیم و در
نهایت قرب ایهی معرفی نموده و در کنار آثار فردی فراوانش موجب اصالح جامعه و کنررترل نررظم
و اندیشره جوامرع میشود همررچنی  :تاثیر برر روان فررد ایوراد تمرکرز آرامرش اعتمراد بره نفرس
پشتوانه قوی درمان بیماریهایی همچون افسردگی استر

و اضررطراب و وسروا

و ..می باشد .از
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سوی دیگر مهیا ساخت دانشوویان در خصوص اعتالی شناخت و معرفرت نسربت بره نمراز و جلرب
توجرره دانشرروویان و جوانررران برره آثررار روحرری و روانرری نمرراز مرری باشررد .روش جمررع آوری
مطایب کتابخانهای بوده که بر ای مبنا از اسناد و مدارک دینی بهره برده وبه نقرل وتوصریف مروارد
مذکور پرداختهایم و سعی نموده ایم درحد توان ازمنابع دست اول روایرری بهرررهگیری نماییم.
کلید واژه :نماز آثار روانی نماز شکفتگی معنوی دانشوویان
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مقدمه

نماز فراگیر تری عبادت وزیبا تری نیایش و روح بخش تری پرستش و معراج مرومنی
است .و پیامبر(ص) آن را ستون دی خوانده که ارزش و قبرویی سرایر عبرادت بره آن وابسرته
است و از جهات مختلف فردی اجتمراعی سیاسری اقتصرادی عبرادی انضرباطی اخالقری
روحی و روانی قابل مطایعه و بررسی است .نماز کامل و سازنده نمازی است کره در درجره
اول روان انسانها را تحت تاثیر خود قرار داده و یذا بر نمراز گرزار اسرت کره روح و حقیقرت
نماز را بیابد که ای عصاره عبادتی است کره منورر بره پررورش انسران کامرل مری شرود و در
نهایت قلب که به متابه عرش ایهی است به واسطه آن با خداوند پیوند خواهد خرورد و تحقرق
ای امر در یافت اصرار نماز است که آن روح و باط نماز است .همان چیزی که انسان با آن
محشور خواهد شرد .صراحبان عقرول و عایمران فر در خصروص نمراز دو گونره اظهرار نظرر
کردهاند :گاه به آداب ایصلوه پرداخته اند و زمانی از اسرار ایصلوه سخ گفتره انرد کره ایر
مربوط به سرّ و باط درونی نماز است که منشای اثرات و ثمرات فراوانری اسرت و الزمره آن
در مرحله اول آشنایی با حقیقت و کنه عبادت و سپس اثرات نماز از جمله بره نقرش نمراز در
سالمت روان و بهداشت روانی نمازگزار و نیز آشرنایی برا قلرب و تراثیر شرگفت آن در اقامره
نماز و نیز نحوه آمادگی قلب و حاضر بودن آن در هنگامه نماز است .چنانچه ای سیر محقرق
شود روح نیز تغذیه معنوی شده و جوارح را به تسلیم در برابر نفس قدسی و تکامرل یافتره وا
مرری دارد .در ایرر گزیررده سررعی شررد تررا حترری االمکرران برره ایرر مهررم پرداخترره شررود.
آثار روانی نماز:
سالمت روانی :عبارت است از؛ وضع روانی فردی که احسا

راحتی و آسایش نمروده و در

آن حایت می تواند در اجتماع خود به راحتی و بدون اشکال فعاییرت داشرته باشرد و ویژگری
شخصی او در اجتماع باعث خشنودی و رضایت خاطر او گردد.
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و بهداشت روانی :به آن دسته از مقررات و اقداماتی که در جهرت اسرتقرار و حفرظ سرالمت
روانی باشد گفته میشود.
دیر مبرری اسررالم دسررتورهای مررنظم و دقیقرری برررای سررعادت دنیررا و آخرررت دارد و از
عمدهتری وظایفی که برای پیروان خود معی کرده چنانچه ذکر شد مداومت بر یاد خردای
سبحان است که همه دغدغهها و خاطر پریشانیها را به طمأنینه مبدل میسازد و نمراز کره در
ای میان دارای رفیعتری جایگاه است و سررود آزادی و آزادگری او را از اسرارت دشرمنان
درونی و بیرونی آزاد کررده و چرون ارتبراط صرمیمانهای میران آفریرده ضرعیف و آفریردگار
تواناست آثار روحی و روانی فراوانی برای قلوب خسته و دیها و روحهای نراتوان و مضرطرب
در بردارد که به ذکر چند مورد از آن میپردازیم.
 - 1تمرکز فکر و اندیشه:
تمرکز حوا

و حضور ذه یکی از عوامل بسیار مهم برای کسب موفقیت در زنردگی

انسان است عرصهکاربرد تمرکز نه فقط در فعاییتهای مادی و محسو

انسان بلکه گاهی ترا

حد مسائل ماورایی و مرموز هستی گسترده است بدی معنا که حتری عملیرات محیرر ایعقرول
مرتاضان هندی طریقه های پیشرفت و سیر و سلوک در مکاتب عرفانی و مرذهبی شررق دور
از راههای دیدن حقیقت اشیاا د ر مقابل نگراه معمرویی بره آنهرا روشرهای کشرف و شرهود و
مراقبه در سلسلههای عرفان اسالمی و ایرانی و بسیاری دیگر از مسرایل معنروی از ایر قبیرل
تنهرررا از طریرررق دسرررت یرررافت بررره درجررراتی از تمرکرررز قابرررل وصرررول مررریباشرررند.
ذهنی که متمرکرز باشرد قروی و نیرومنرد و ذهر پراکنرده مشروش ونراتوان اسرت در واقرع
اضطرابات فکری و تنش های روانری از بیماریهرای مهلکری اسرت کره بشرریت قررن بیسرتم را
تهدید مینماید .روانکاوان و دانشمندان میکوشند تا راههای کاهش بار فکر انسرانها را پریش
بینی کرده و برای مقطعی بره فکرر و روان او اسرتراحت داده و او را از دگرگونیهرای روحری
نوات بخشند(.نوفی )1780
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مهار ای پراکندگی های فکری شرط نخست دستیابی بره نبروغ درایرت و فهرم مسرایل
است به همی جهت کوشش می شود مکانهرایی کره بررای مطایعره و تحقیرق در نظرر گرفتره
میشود از آرامتری

مطبوعتری و دل انگیزتری مکانها باشد تا امکان تمرکز ذهر و رفرع

نگرانی را فراهم آورد.
ویلیام مویتون موست

روان شنا

میگوید« :افراد موفق کسانی هسرتند کره مریتواننرد

در امری تمام افکار خود را متمرکز کنند و تمام دانستنیهای خرود را دربراره آن بیاورنرد و بره
کار بندند»به راستی اگر روح و فکر ما به طور کامل در نقطهای متمرکز شود یا برای امری بره
کار افتد نیروی شگفت انگیز و فوق ایعاده ای میآفریند؟ ویلیام جیمز فیلسود و روانشرنا
آمریکایی ( )1842 - 1310که پدر روان شناسی جدید محسوب میشرود مریگویرد« :فررق
بی افراد نابغه با دیگران یک موهبت فطری نیست بلکه مربوط به توجه کاملی است کره بره
موضوعات و نتیوههای آن مبذول میدارند و میزان نبروغ بسرتگی بره میرزان و درجره تمرکرز
افکار خاصی دارد.
ویلیام مویتون در پاسخ به ای پرسش که چگونه میتوان حضور ذه و تمرکز حروا
را در خود به وجود آورد مینویسد:
ای نیرو تمرکز فکر و اندیشه به وسیله تمری به دست میآید و ایبته تمری

احتیراج بره

شکیبایی و پایداری دارد .وقتی قادر باشی افکارت را پنوراه یرا صرد برار بره طرور پریدرپری
درباره موضوعی متمرکز کنی ناگزیر سایر اندیشهها و خراطرههرا جرای خرود را بره موضروع
مورد نظر خواهد داد و سرانوام عادت خواهی کرد کره در هرر امرری ذهر خرود را برا اراده
خود متمرکز کنی.
از ای سخنان میتوان به ای نتیوه رسید که نماز حقیقی بهترری وسریله بررای پررورش
توجه و تمرکز در انسان است زیرا نمازگزاری که پیوسته و با تمام قدرت میکوشد تا ذهر
خود را از تمامی آنچه غیر خداست منصرد و فقط به خدا متوجه کند و تمام نیرروی فکرری
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خود را در یک نقطه جمع کند تا نمازش با خضوع و خشوع و حضور قلب خوانرده شرود برا
گذشت زمان بدون تردید ای عمل در او ملکه شده و در هر موردی میتواند افکار و قروای
ذهنی خود را متمرکز سازد و با بهرهگیری از آن در همه عرصههرای زنردگی بره ترقیرات و
اکتشافات مه می در علرم و معرفرت صرنعت و هنرر نایرل گرردد و موفقیرت را در همره ابعراد
ممک

نصیب خویشت سازد .در تأیید بیشتر ای موضوع ویلیام مویترون مریگویرد« :بهترری

راهی که توجه و استقامت را در انسان زیاد میکند ای است که فکرر و جسرم هرر دو برا هرم
کار کنند».و میدانیم که نماز در آئی اسالم ترکیبی از کار فکر و جسم و عمل قلب و قایب
است .یعنی آنچه جسم نمازگزار در حایتهای قیام و قعود و رکوع و سوود به جرا مریآورد و
آنچه از ذکر خدا در هر مقام بر زبان دارد با آنچه دیش در بزرگداشت و یراد خردا مریکنرد
هماهنگ است و قلب و قایب هر دو باهم کار میکنند .نماز روزانه پرنج نوبرت فکرر را در
مدار تمرکز قرار داده و پرورش تمرکز ذه را آسران مریکنرد بره همری منظرور در راسرتای
رسیدن به تمامیت ای تمرکز در اسالم دستور داده شده از هر کاری که موجب پراکنردگی
ذه و عدم حضور قلب در نماز میشود همانند ایستادن در مقابل آینه تصرویر ترابلو درب
گشوده پرهیرز شود(.رضروانطلب  )1781و دکترر ایکسریس کرارل  -فیزیویوژیسرت برزرگ
فرانسوی در قرن بیستم  -در ای باره میگوید« :به نظر میرسد که نیایش وضع فکری آدمی
را از سطحی که به اقتضای توارث و تعلیم و تربیت به دسرت آورده براالتر مریکشرد .یعنری
نماز و نیایش استعدادها و نبوغ انسان را شکوفا میکند و ای در سایه تمرکرز فکرر و حضرور
قلب در نماز است.
 - 2نماز پشتوانهای قوی در پیشبرد امور زندگی
دنیایی که ما را احاطه نموده از روند پیچیرده و زحمرت آفرینری تشرکیل شرده کره بره
مرور زمان مشکالتی خاص را بررای انسران بره همرراه آورده و روز بره روز ایر مشرکالت
مضاعف میشود به طوری که آدمی در مواجهه خرویش برا چنری دنیرایی خرود را بریش از
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پیش ناتوان و ضعیف و آسریب پرذیر مریبینرد همچرون کشرتیای کره در دریرای مرتالطم و
خروشان در حال متالشی شدن است و نیاز به تکیه گاهی محکم و تزیزل ناپذیر دارد ترا او را
از غرق شدن و نابودی و ناامیدی نوات دهد .اگر روح انسان با یاد خدا آشنا شود و ایمان بره
قدرت الیزال ایهی پیدا کند مشکالت نزد او آسان میگردد بره ایر صرورت کره دیگرر در
برخورد با مشکالت منتظر معوزه و امر خارق ایعاده نیست بلکره مریدانرد شررط رسریدن بره
هدد تحمل و مقاومت و یاد خداست که مورد تأکید و سفارش قران کرریم مریباشرد « :ـا
اَ ها الَّذ ن آمنوا اِساتَعینوا بالصَّبارِ و الصالةِ ،إنَّ اهللَ مع الصّابِر ن".
ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنیرد و بره ذکرر خردا و نمراز
توسل جوئید که خدا یاور صابران است).سوره بقره آیه )127
یذا با توجه به مطایب فوق درمری یرابیم کره نمراز پشرتیبانی قروی و نیرومنردی اسرت کره
نمازگزار را در پناه خود میگیرد و او را از مخاطرات و تهدیدها محافظت میکنرد چررا کره
هم از حیث ارتباط کالمی تولی یاری خواست از خداوند اسرت و آنورا کره برا ادای آیرات
سوره حمد بر پرستش و بر یاری خواست از او اصرار میورزد و هم از جهت ارتباط روحری
و روانی با خداوند از آن جهت که خود را در پیشگاه با عظمتش دیده و به او اتصال یافتره و
در نهایرت اطمینرران از حمایررت و پشرتیبانی آن ذات مقررد
روایتی از پیامبر

برخرروردار مریشررود .چنانچرره در

آمده است که« :منْ صلَّی ركْعتَینِ ،لَما ساأَلِ اهلل تعالی شیئاً اال أعطاهح ا ـاهح

عاجالً أوا آجِالً« ».هر کس دو رکعت نماز بگزارد از خداونرد مسرولتی نخواهرد داشرت مگرر
آنکه خدا خواستهاش را سریعاً برآورده سازد ».یذا برای رفع مشکالت زنردگی و دسرتیابی بره
خواستهها و پیشبرد زندگی استعانت از نماز در هر وقتی به خصوص هنگام عر
بروز مصیبت و مددجویی از آن مورد سفارش خداوند و پیامبر اکرم
اوست و حتی سیره پیرامبر
الصالة"(مولسی بحاراالنوار)

ایر برود کره«:كـانَ رسـولُ اهللِ

حاجرت و

جانشرینان و پیرروان

اذا حزَنَـهح أماـرٌ فَـزَع إلـی
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یعنی پیامبر اکرم

هر گاه از امری نگران میگردید به نماز پناه میبرد" .

 - 7آرامش و ثبات روح و دل در پرتو نماز:
انسان موجودی است که خواستههایش نامحدود است و هیچ یک از امرور ایر عرایم او
را اشباع نمیکند یذا با مشکالت زیاد درونی و بیرونی دست و پنوه نرم مریکنرد درسرت
است که در عصر حاضر هزاران مشکل علمی و صنعتی حل شده اما دنیای امروز نه تنهرا در
ایواد آرامش رشد نکرده بلکره روز بره روز آمرار فسراد و دیهرره و اضرطراب و ناراحتیهرای
روانی و در نتیوه اسرتفاده از داروهرای اعصراب و  ...براالتر مریرود( .بقرانری ج  )7از نظرر
روانپزشکان اضطراب یا عدم ثبات روحی با یک احسا

منتشر و مبهم دیواپسری کره اغلرب

ال برا یرک یرا چنرد مشرکل جسرمی
ناخوشایند و بدون دییل است مشخص می شود کره معمرو ً
همراه می گردد از آن جمله شخص ممکر اسرت عالمتهرای جسرمی چرون احسرا

طرپش

قلب تنگی نفس و درد قفسه سینه خایی شدن سر دل سردرد و یررزش و ...را نیرز بره همرراه
داشته باشد که گاهی به شکل طبیعی در اشخاص سایم بروز میکند و گاهی به صورت بیمرار
گونه و دائمی درمیآید که نیاز به درمان مراقبت پزشکی دارد .ارتباطی که انسان بوسریله یراد
خدا و در ره

آن نماز و دعا و  ...با غنّی و قادر مطلق برقرار میسازد (زاهردی ج  .)7اگرر

به واقع خایق خود را بشناسد و بفهمد که هرچه هست نزد اوست در ای صرورت اسرت کره
صفات رذیله همچون حرص و طمع و قوه شهوت در او فروکش کرده و مهار نفس امرارهاش
را بدست میگیرد یذا در مقابل مشکالت دچار دیهره و اضطراب نشده و با توجره بره قردرت
بیکرانش خود را در مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداخت و مضطرب نمودن او را داشرته
باشد ایم یافته و دیگر احسا

تنهایی نمیکند و میداند کسی هست که او را یراری رسراند

و تحمل او چندی برابرر گشرته در نتیوره بره بیماریهرای روحری و عصربی دچرار نشرده و بره
آرامش روحی و ثبات روانی دست مییابد)شهرضایی )1780
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 - 4افزایش اعتماد به نفس و رسیدن به اعتماد به خدا:
رسیدن به اعتماد به نفس باعث بسیاری از موفقیتها در زندگی فرردی و اجتمراعی یرک
انسان میباشد و نماز خواندن موجبات افرزایش اعتمراد بره نفرس را فرراهم مریآورد زیررا بره
نمازگزار اجازه داده میشود به طور خصوصی با حضرت حق تعایی راز و نیراز کنرد و بردون
هیچ تشریفات و آداب سختی با موال و صاحب اختیارش سخ بگوید نیازها و ناتواناییهایش
را بر شمارد و او را به یاری بطلبد.
در نماز به نمازگزار آن قدر شخصیت داده شده که با خرایق برا عظمرت عرایم هرر روز
اذن مالقات می یابد و تعیی مدت آن را هم به عهرده نمرازگزار اسرت کره هرر قردر خواسرت
بتواند صحبت کرده و اشک شوق بریزد و از او استعانت جوید یذا در ای زمان توان بیشتری
را در خود احسا

میکند که ناشی از اتکرای بره خردای تعرایی اسرت و داشرت چنری نقطره

اتکایی باعث افزایش اعتماد بره نفرس در فررد مریگرردد و او در ایر حرال خرود را بره سران
قطرهای می داند که با دریا پیوند خورده است.به ای ترتیب آدمی از خویشت مفهروم بهترری
خواهد داشت و تصور وی از خود در مرتبه براالتری قررار گرفتره و مفهروم «خرود» را نرزد او
متعایی مییابد و اینها اعتماد به نفس را در او اشباع نموده و افزایش میدهد.در اینوا بره یرک
نکته باید دقت زیادی نمود و آن اینکه اگر ما از اعتماد به نفس و آرامش روانی سرخ گفتره
و از یافتههای روانشناسی سخ به میان میآوریم به ای معنا نیست کره اینهرا براالتری مرحلره
تکامل انسان است آنچه که اسالم ارائه داده مرحلهای براالتر از اعتمراد بره نفرس مریباشرد
همانطور که میدانیم تعلق داشت یک نیاز روانی است و نماز به انسان ای تعلق پاینده را نوید
میدهد و حتی قدمی فراتر نهاده و بره مرؤم مریآمروزد کره از خردا چیرزی جرز خرود خردا
نخواهد.
انسان در نماز از اعتماد به نفس میگذرد و بره اعتمراد بره خردا روی مریآورد چررا کره
قدرت را در او می بیند مهربانی را در او سراغ دارد و عقلش از منطق او سیراب میشود یعنی
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اعتماد میکند به آن که به او تعلق دارد و میگوید خدایا درست است که مر ترو را عبرادت
میکنم «ا ا نعبد» یک اعتماد چندانی به خود ندارم! از ان رو از تو یاری مریجرویم «ا ـا
نستعین"(.بهرامپور .)1787
 - 2خاصیت خود تأثیری نماز:
تلقی به معنای افکندن فهماندن مطلبی را بره کسری گفرت و کسری را وادار بره گفرت
کالمی یا انوام کاری نمودن است و اگر آدمی مطلبی را بره نفرس خرود ایقراا نمایرد بره آن
«خود تأثیری» گویند.حال اگر بخواهیم که تلقی به خود مؤثر باشد بایرد آنچره را کره تلقری
میکنیم خود به آن معتقد باشیم و دقت کنریم کره تلقری را نادرسرت شرکل نردهیم و آن را
نادرست بیان نکنیم اگرچه خرود ترأثیری و دیگرر ترأثیری مریتوانرد بررای اهرداد خروب و
مقد

به کار رود ییک همیشه باید به ای حقیقت توجه داشت که هر انردازه شرخص ترأثیر

پذیر باشد بیشتر در معرر

خطرر فریرب کسرانی کره مریخواهنرد تأثیرهرای نادرسرتی برر او

بگذارند قرار می گیرد کسانی که برای مقاصد عایی خرود از عامرل نیرومنرد تلقری

اسرتفاده

درست مینمایند روشنفکر و واقعبی اند .اسالم که واقع بینی خاص خود را دارد با وضع نماز
و تنظیم برنامه آن بهتری دستور علمی و عملی را برای تلقی حقرایق و خوبیهرا بره نمرازگزار
تدارک دیده و با مقرر کردن آن مسلمانان را موظف کرده است که در هرر شربانه روز پرنج
بار به خود تأثیری بپردازند و تلقی کننده حقایق و خوبیها و وظیفهها به نفس خود باشرند و برا
هر نماز ای مروارد را در قسرمت ذخیررهذهر خرود ثبرت کنرد بریآنکره متوجره ایر ثبرت و
جنبههای تلقینی کار خود باشد باید توجه داشرت مطرابق آنچره گذشرت حقیقرت نمراز نره
تلقی است نه «ایقاا» و نه «تقلید» بلکه «ذکر» است و ذکر بره معنرای ایتفرات و توجره بره یرک
واقعیررت عینرری یعنرری خرردا کرره تحررت تررأثیر عوامررل مختلررف مررورد غفلررت قرررار مرریگیرررد.
(راشدی )1784

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

517

در واقع حقیقت نماز ای است که انسان را به یاد خدا و حقرایق مریانردازد و اثررش آن
است که حقیقت بودن حقایق و عمل به آنها را به انسان تلقی میکند.
 -7شخصیت از خود فرا رونده قوی و سایم در پرتو نماز:
تراژدی عصر ما گرفتار شدن شخصیت انسانها به انواع و اقسام بیماریها میباشد.توضیح
آنکرره« :شخصرریت» در تعریررف روانشناسرری و روانپزشررکی معرررد موموعررهای از صررفات
رفتارها افکار و تمایالت عراطفی و هیورانی هرر فررد مریباشرد کره او را از دیگرران متمرایز
می کنرد و عوامرل تأثیرگرذار و شرکل دهنرده آن بره دو گرروه درونری و بیرونری طبقرهبنردی
میشوند .منظور از عوامل درونی مسایل ژنتیکی وضرعیت فیزیکری و ظراهری بردن مسرایل
هورمونی و شیمیایی و  ...و منظور از عوامل بیرونی تأثیر وایدی و خانواده عوامل فرهنگری
اجتماعی و توارب زندگی می باشد و تأثیر هر یک از ای عوامل بر شخصریت انسران توسرط
مطایعات زیاد پژوهشی به اثبات رسیده است  .بیثباتی شخصیت که به آن «پسیکوپاتی» گفتره
میشود و گاهی در ممایک غربی برای برچسب زدن به مخایفان سیاسی و مذهبی نیز اسرتفاده
می شود دالیت بر یک نوع شایع از اخرتالل شخصریت دارد کره مبتالیران بره آن از تغییررات
دائمی حاالت و رفتارها و افکار رنج میبرند به نحوی که هر یحظره بره رنگری درمریآینرد و
نغمه جدیدی ساز میکنند به عنوان متال به تغییر مکرر شغل مریپرردازد اخرتالل شخصریت
دیگری به نام شخصیت «اسکیزوئید» و به تعبیر روانپزشکان ایرانی شخصریت منرزوی کسرانی
هستند که عمری را در کناره گیری از اجتماع گذرانده و مردم گریز و تنها و منرزوی بروده و
که غیر از بستگان درجه یک دوستان نزدیک و محرم خاصی نداشته باشند  .شخصیت بیمرار
دیگری به نام شخصیت «نارسیتیک» یا شخصیت خود شریفته کسرانی هسرتند کره برا احسرا
عمیق اهمیت شخصی احسا

خود بزرگ بینی و به نوعی اعتقاد به بی نظیر بودن خودشران

دارند و انتظار دارند بدون هیچ دییلی با آنها به صورت فردی بینظیر مخصروص و اسرتتنایی
رفتار شود نمونه مبتالیان به ای اختالل کسانی هستند که تصور میکنند ضرورتی ندارد آنها
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هم در صفی که دیگران منتظر ایستادهاند انتظار بکشند .و بسیاری دیگر از اختالالت شرناخته
و ناشناخته شخصیتی که بشر امروز به آنها مبتالسرت و او را در قیرد و بنرد و اسرارت خرویش
درآورده و فرا روندگی را از او گرفته است و روانشناسان و روانپزشکان را به فکر درمان ای
اختالالت انداخته است .نماز ای پیوند انسان زمینی و معبود آسمانی همچون برکه با برکتی
است کره امررا

او را شستشرو داده و انسران را از «خرود» فراترر بررده و بره رشرد و عظمرت

میرساند و علت تأثیر نماز در شخصیت انسان ایر اسرت کره نمرازگزار برا اطمینرانی کره بره
بزرگتر بودن خداوند از همه تعلقات و جاذبهها از همه افراد و شخصیتها از همه قردرتها و
امکانات دارد منبع پرقدرتی است که نمازگزار خود را وابسرته بره او دانسرته و تمرام توجره و
دقت خود را به او معطود کرده و راز سخ با کسی میکند که جهانیان در قبضره قردرت او
و پرورش یافته اویند که در عی قدرت رحمان و رحیم است و حکومتش به چند روزه دنیرا
محدود نمیگردد و با ای اطمینان و حضور قلب انسان به رشرد و باینردی و وقرار شخصریتی
دست یافته و از حصار تنگ و بسته خودخرواهی خودپرسرتی و خودشریفتگی آسروده و رهرا
می گردد.دیگر آنکه :از یک طرد توصیه موکد اسالم مبنی بر اقامه نمازهای واجب یومیه به
جماعت و بانگ روح افزای نماز جمعه به عنوان یک اجتماع شرکوهمند و پرشرور هفتگری
او را از رهبانیت و گوشه گیری رهانده و به بط اجتمراع مریکشرد و از طررد دیگرر وجرود
ضمایر جمع به جای ضمایر مفرد در سوره حمد و سالم به تمام نمازگزاران و عباد ایصایحی
مبتالیان به انزوا را از کنج عزیت به قلب جامعه میکشاند .و به کسانی کره مبرتال بره بریثبراتی
هستند می آموزد که پذیرفت مطلق و تسلیم در مقابل یرک دیر و پیرروی از یرک مرذهب و
پیمودن یک راه که همانا صراط مستقیم است و تکرار مکرر یک موموعه از ایفراظ و اذکرار
در طی نمازهای روزانه به ای معناست که باید در زندگی خویش یک عقیده واحرد و یرک
خط مشی مشخص را دنبال کرده و در نتیوه به یک شخصیت ثابرت و روش و مرنش معری و
انتخاب ایردئویوژی همیشرگی و ثابرت برسرد در مرورد شخصریت آدمری «هرانری یینرک» -
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انگلیسری معاصرر  -مریگویرد« :در نتیوره تحقیقرات طروالنی و اجررای

آزمایشهای روانی بر روی افراد مختلف به ای موضوع پی بردهام که کسی که برا دیر سرر و
کار داشته باشد و به عبادت بپردازد آنچنان شخصیت قوی و نیرومندی پیدا میکند که هریچ
وقت یک نفر بیدی نمیتواند چنی شخصیتی پیدا کند» در ایر زمینره بره سرخ ارزشرمند
انسان شنا

کامل امیر ایمؤمنی حضرت علی -علیره ایسرالم  -اشراره مریکنریم کره پرس از

پرداخت به پارهای از اخالق رذیله از قبیل سرکشی ظلم و خودبینی مریفرمایرد  :*...و عـن
ذلک ،ما حرس اهللُ عبادهح المؤمنین بالصلواتِ و الزَكَواتِ مجاهدةِ الصیامِ فی األ امِ المفروضاتِ
چون بشر در معر

ای آفات اخالقری و بیماریهرای روانری اسرت خداونرد بره وسریلهنمراز و

زکاتها و روزه ها بندگان مؤم خود را از ای آفات حراسرت و نگهبرانی کررد زیررا کره ایر
عبادات دستها و پاها و جوارح آنها را آرام و از گناه باز میدارد«.تسکیناً لِأطرافِهِم» و چشرمها
را از خیرگی بازداشته «تَخْشیعاً لِأباصارهم» و نفو

را رام میگردانرد «تذلیالً لنفوسهم» و دیهرا

را متواضع مینماید «تخضیعاً لِقُلُوبِهم» و باد دماغ را از آنها زایل میسازد).دشتی ترجمه نهج
ایبالغه .) 1724
 - 3تنزیه وجدان اخالقی:
وجدان از ریشه یغوی «وجد» به معنای «یافت » آمده است به ای معنا که آدمری پرارهای
از امور را در باطنش به خودی خود مییابد و نیاز به اکتساب آن از منبع دیگری نردارد نظیرر
«احسا

عدایت خواهی» و «ظلم ستیزی» و گرایش به «خیر اخالقی» و امتال اینها که در همره

انسرانها عمومیررت دارد .از جملرره مظراهر وجرردان اخالقرری احسرا

گنرراه ناشرری از ارتکرراب

خطاست که بالفاصله پس از عمل وجدان را فراراه هردد قررار مریدهرد ترا او را بره توبره و
جبران خطا وا دارد .امروزه غایب مکاتب روانشناسی با احسا

گناه به مبارزه برمیخیزنرد و

آن را منافی رشرد و تعرایی شخصریت مری داننرد .از سروی دیگرر تقویرت چنری احساسری بره
مصلحت فرد نمیباشد زیرا امکان بازگشت به شخصیت سایم و رشرید را از آدمری مریگیررد
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وییک حد متعادل میان ای دو پسندیده و مطلروب اسرت و در خطاکرار ایوراد شرده ترا او را
برای ترک گناه و جبران مافات برانگیزد .یکی از عواملی که موجرب آمررزش گناهران و در
نتیوه رفع احسا

گناه در فرد میشود چنانچه گذشت نماز است و ای امرر زمینرهای بررای

پاکسازی وجدان اخالقی محسوب میشرود .در کالمری گهربرار از امیرایمرؤمنی  -حضررت
آمده است کره« :تَعاهدحوا أمارَ الصالة و حافِظُوا علَیها و اساتَکْثِروا مِنْها و تَقَرَّبوا بِها ...

علی

و إنَّها لَتَححتُّ الذُّنُوب حتَّ الْورقِ و تُطْلِقَها إطْالقَ الربقِ «»...مردم)! خواندن و اقامه نماز را برر
عهده گیرید و آن را حفظ کنید و زیاد بخوانید و بوسیله نماز خود را به خدا نزدیک کنیرد ...
همانا نماز گناهان را چونان برگهای پاییزی فرو میریزد و غل و زنویر گناهان را از گردنها
میگشاید(مطهری )1724
 - 8تتبیت احسا

قدرت و عزت نفس:

ارزشمندتری گوهر وجود آدمی احسا
اسا

کرامت و عرزّت نفرس اسرت .زیررا اصرل و

خلقت آدمی بر مبنای فرموده ایهی «و یَقَدْ کَرَّمنا بَنی آدَم ایر چنری تردبیر گردیرده

که انسانها جایگاه واقعی خویش را بیابند و آن را به رایگران از کرف ندهنرد .نمراز برا آنکره
احسا

تواضع و فروتنی را در انسان برمیانگیزد اما به هیچ وجه به نمازگزار اجازه نمیدهرد

در خود احسا

ذیت یا فرومایگی داشته باشد نماز انسان را بره قردرت الیرزال ایهری متصرل

می گرداند و از ای جهت در انسان احسا
احسا

قدرت و عزت را برمیانگیزد زیرا مؤم هر کوا

تنگنا کند به نماز متوسل شده و در پرتو آن گررههرای کرار خرود را مریگشراید و از

اینکه عبد و بنده چنی موالی با عظمتی است به خود میباید (بهرامپور  )1733امیر ایمؤمنی
در مناجات با خدای متعال چنی عر

میکند«:إلهی كفی بی عِـزَّاً أن أكـونَ لَـک عباـداً

وكفی بی فخراً أنْ تکونَ لی ربّاً (.قمی " )1782خدایا ای عزت مرا بس که بنرده ترو باشرم و
ای عزت مرا کافی است که تو پرودگار م باشی» .نماز روح سازش ناپرذیری برا طاغوتهرا و
گمراهان زمان را درانسان تقویت کرده و به او میآموزد که سری که در مقابل چنی عظمتی
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به سوده درآمد در مقابل کسان و چیزهای دیگر که کوچکتر از آنند هرگز خم نمیگردد و
ای معنای عزت و کرامت نفس است.
 - 3تبیی راه صحیح زندگی:
بدون تردید به شمار آدمیان راههای متنوع زندگی نیز وجود دارد زیرا هر کرس بره
اقتضای فرهنگ باورها بیشنها و برداشتهایش از هستی راه و رسم خاصری در زنردگی دارد
ویی آنچه که میتوان با قاطعیت اظهار نمود میزان و درجه یقی افراد به درستی راهری اسرت
که در زندگی برگزیدهاند چون اگر همه انسانها رضایت از زندگی خرویش داشرتند شراهد
ظهررور پدیرردههررای روبرره رشررد افسررردگی پریشررانی تردیرردها خودکشرریهررا و نظررایر آنهررا
نمی بودیم .چنانچه علیرغم تنوع بری نظیرر راههرای زنردگی انسران مطمرو و معتمرد بره ایر
واقعیت باشد که در راه خدا گام برمیدارد و خدا از عمل او راضی است تمرامی تردیردها و
نگرانیها برطرد شده و نوعی آرامش حاصل میشود.از سوی دیگر نمراز راهری روشر در
جهانی تاریک است و نمازگزار علیرغم تعدد و تنوع راههای زندگی به درستی مریدانرد کره
در چه مسیری گام برمیدارد و نوعی قاطعیت و یقی در انتخراب راه پیردا مریکنرد کره قرادر
است بر سختیهای ناشی از طوالنی بودن راه حق غلبه نماید(.نعیم آبادی )1733
 - 10تعادل پایدار:
آدمی در مصاد با زندگی واکنشهای متفراوتی از خرود نشران مریدهرد کره در بعضری
اوقات با حفظ تسلط و کنترل موقعیت آنها را به گونهای حل میکند و در مواردی دیگر از
موقعیت مذکور متأثر شده و تحت ایشعاع آن قرار میگیرد و به اصطالح تعرادل خرود را از
دست میدهد و برای دستیابی به تعادل مودد نیاز به زمان کافی و ابتکرار مناسرب دارد حتری
در احادیث پیامبر اکرم

از دل تعبیرهای گوناگونی شده چنانچره فرمرودهانرد« :دل فرزنرد

آدم از دیگی که سخت جوشان باشد تغییر پذیرتراست با ای معنا که تعادل در دل او وجرود
ندارد پس به عاملی برای تقویت و پایدار نمرودن نیراز دارد.نمراز همچرون ریشره اسرت وقتری
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تارها و ریشهها درون انسان جای بگیررد او را در مقابرل بادهرا و یرزشرهای سرخت و طوفرانی
زندگی حفظ مینماید و وقتی که ریشههای نرورانی نمراز در عمرق وجرود انسران فررو رود از
هیچ بادی نخواهد یرزید نماز چون موجب تقویرت روح نمرازگزار اسرت تعرادل درون او را
حفظ نموده و آن را پایدار می سازد)شرفی )1780
 -11معنا بخشیدن به زندگی:
نماز پیوند انسان را با آن ذات فنا ناپذیر برقرار نموده و به او جاودانگی را نوید میدهرد
در واقع نماز دستی است از سوی انسان بره سروی آنکره متناسرب برا نیراز و خواسرت اوسرت
رشتههای چنی ارتباطی از زمی تا آسمان برقرار میشود و عرالوه برر اتصرال روح بره مطلرق
وجود او را از محتوا و معنا سرشار و اقناع میکند زیرا هر نوع ارتباطی بر روح انسان تأثیر
معینی بر جای میگذارد و به همی میزان و متناسب با آن «تصویر فرد از خویشرت » نیرز تغییرر
مییابد .نماز بر مایههای درون نمازگزار میافزاید و آن را سرشار از غنا و سرمایههای معنروی
میسازد و هر اندازه کیفیت نماز متعایی باشد سرمایههرایی کره عایرد جران آدمری مریشرود
ارزشمندتر و بیشتر خواهد بود تا جایی که اوییرای خردا برا نمراز خرود را نیازمنرد بره چیرز
دیگری نمییافتند.
با ای وصف از جمله عواملی که زندگی را از حایت روزمرگی و پوچی خارج نموده
و به آن شادابی تنوع و تحول خاصی میبخشد مالقات مرنظم و برا برنامره محرب و محبروب
می باشد.فاصله هر نماز تا نماز بعد و انتظار رسیدن وقت مالقات با محبوب به انسران بهانرهای
برای زیست و دییلی برای بودن میبخشد و گفتگوهای رازگونه عاشرق و معشروق در آدمری
ای احسا

را زنده میکند که تا زمانی که کسی را برای گفتگو و ارتبراط حاضرر مریبینرد

زندگی قابل زیست است به ویژه آنکه طرد گفتگرو هسرتی آفرری و خرایق مهربران باشرد.
چنی نمازی به او تفهیم میکند کره« :الـذ نَ ـذْكُرُونَ اهللَ قیامـاً و قُعحـوداً و علـی جحنُـوبِهِما و
تَفَکَّرُونَ فی خَلْقِ السَّمواتِ و األرضِ ربّنا ما خَلَقْت هذا باطِالًسـبحانک فقنـا عـذاب النَّـارِ»
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خردا را یراد مریکننرد و دائرم فکرر در خلقرت

آسمان و زمی کرده و گویند پروردگارا ای دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریردهای پراک و
منزهی ما را به یطف خود از آتش دوز نگاه دار »(سوره آل عمران آیره .)131عرایم هسرتی
بیهوده و بی معنا خلق نشده و چون آن هم مخلوق خداست دوست داشتنی مریباشرد و انسران
نیز به عنوان زیر موموعه عایم هستی بیهروده خلرق شرده و در خلقرت او منظروری اساسری و
مهم که همانا قرب و نزدیکی به او با عبادت و راز و نیاز است نهفته میباشد.
 - 12سپر دفاعی در مقابل مصایب و مشکالت:
گاهی اتفاق میافتد که آدمی برای مدتی راز و مطلبی را در دل خود نگراه مریدارد ترا
زمانی که محرم رازی بیابد و درد دل خود را با او بازگوید و یا بره عبرارت بهترر عقرده دل را
خایی کرده و به اصطالح خود را سبک کند و اگر شخص ای طریق را در پیش نگیررد گراه
پنهان نگاه داشت درد دیهایش اثرات بسیار نامطلوبی را بر روح و روان فرد بر جای میگذارد
که برخی مواقع ممک است حتی عواقب سوا و وحشتناکی را به دنبال داشرته باشرد وای بسرا
انس انی که با ای طرز فکر یعنری عردم اعتقراد بره خردا ممکر اسرت در جهران تنهرا باشرد و
پناهگاه و مأوایی ام نداشته باشد تا به آن ایتوا جوید و در نهایت به ب بست رسریده و خرود
را اشتباه طبیعت بپندارد یذا نماز یکی از مؤثرتری و بهتری راههای درمران اینگونره امررا
روحی است زیرا که راز و نیازی با مبده هستی و خایق انسان میباشد و او با معبود خود عقده
گشایی میکند و آنچه را در درون و قلبش پنهان داشته بیرون میریرزد و برا قرادر مطلرق بره
امید گشایش راز دل خود را در میان میگذارد و همی امرر یعنری امیرد بره اسرتوابت دعرا و
قبویی نمازش است که به او نیرو و حیاتی ترازه بخشریده و او را از چنگرال مخرود برخری از
بیصبریها و امرا

روحی ناشی از آن رهایی میبخشد زیرا در قرآن کریم آمده است که:

«و قالَ ربُّکُم اُداعحونِی أستَجِبا لَکُما « » ...و خدای شما فرمود که مرا با خلروص دل بخوانیرد ترا
دعا شما را مستواب کنم ( » ...سوره غافر) دکتر ایکسیس کرارل نیرز در اسررار و فوایرد نمراز
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میگوید« :نیایش به آدمی نیرویی بررای تحمرل غمهرا و مصرایب مریبخشرد و او را امیردوار
ساخته و قدرت ایستادگی و مقاومت را در برابر حوادث بزرگ بره او مریدهرد» ).بره راسرتی
وقتی پس از خاتمه نماز نمازگزار بره سرواده مرینشریندوبه تعقیرب ودعرامیپرردازد در آن
وقت به قدرت کامله حضرت حق پی میبرد و جز او را حالل مشکالت خویش نمریشناسرد
و به غیر او ایتوا اعتماد نمی کنرد و خداونرد اسرت کره او را کفایرت نمروده و او را در مقابرل
نامالیمات صبور و شکیبا مینماید یذا نماز مکترب مقاومرت و ایسرتادگی در مقابرل حروادث
بررزرگ اسررت زیرررا اتکررا و اتکررال نمررازگزار همیشرره برره ذات اقررد

حضرررت برراری تعررایی

میباشد).موسوی راد الهیوی )1734
 - 17محکم شدن عزم و اراده:
صبح زود به خصوص در فصل بهار که دیدگران ترازه از خرواب گشروده مریگرردد و
کسایت شب درست از بدن رفع نشده چقدر برای انسان ادامه به خواب شیری یذت بخش و
برخاست از رختخواب سخت است در واقع هیچ نیرویی هرچنرد قروی باشرد در ایر حرال
نمی تواند انسان را به میل و رغبت بیدار کند مگر نیروی ایمان.در حقیقت شیرینی ایمان است
که بر تمام یذتها فائق میشرود و هرر یرذتی را هرچنرد قروی باشرد مریزدایرد در ایر حرال
نمازگزار موبور است با نفس خود بونگد و با شیطان درونی به مبرارزه برخیرزد زیررا شریطان
وقتی بهتر از ای برای فریب دادن و گول زدن شخص ندارد و میخواهد با هزار نیرنگ او را
دوباره به خواب اندازد تا از فیض حضور در درگاه باریتعایی محروم گردانرد در ایر حایرت
او از نیرروی اراده خررود اسرتفاده کرررده و یررک مرتبره بررر نفرس غایررب شررده و برر مرریخیررزد.
روانشناسان نیز عقیرده دارنرد کره بررای تقویرت اراده چیرزی بهترر از ایر نیسرت کره انسران
کارهایی خالد میل خویش انوام دهد و برای ای منظور تمری های عملی مقررر کرردهانرد
آنان پس از مشاهدات و توربههای فراوان ثابت کردهاند که انسران برا انورام هرر عملری کره
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برررخالد هرروای نفررس خررویش باشررد برره عررزم و اراده خررود ثبررات و ترروان مرریبخشررد.
(رضوانطلب )1781
 - 14احسا

رضایت از ایفای مسووییت ایهی:

از وظایفی که بر عهده انسان از طرد خداوند گذاشته شرده انورام فررایض ایهری برویژه
نماز است زیرا که در میان اعمال عبادی جایگاه ویژه و خاصی دارد .شرناخت دقیرق وظیفره و
چگونگی انوام آن زمینه موفقیت آدمی را فراهم میکند و در برخی عبادات و اعمال مهم و
ویژه انوام آن طبق شرایط صحت و کمال از موفقیتهای شخص مؤم و موحرد بره شرمار
میرود .رابطه ایفای مسووییت ایهی و روان آدمی اینگونه قابل تبیی است که هر نوع عمل یا
رفتاری که بیرانگر موفقیرت در انورام وظیفره باشرد ترأثیری متبرت در روح و روان او دارد و
موموعه ای تأثیرات به مرور زمان موجب رضایت خاطر وی در قبال انوام وظیفره بره ویرژه
در مقابل ذات اقد

ایهی میگردد که ای رضایت خاطر غیرر از آن عورب و خودپسرندی

مذموم است در حقیقت شاید بتوان آن را یذت مناجات نامید که رضایت ایهی را نیز به دنبرال
دارد چنانچه در قرآن کریم آمده است ...« :و سبِّحا بِحمادِ ربِّک قبـل طُلُـوعِ الشـمس و قبـل
یروبها و مِنْ آناء اللیلِ فَسبِّحا و أطراف النهار لَعلََّک ترضی» (سوره طه) ...و خدای را پیش از
طلوع خورشید و بعد از غروب آن و ساعاتی از شب تار و اطراد روز کره روشر سرتایش و
تسبیح گوی باشد که به مقام رفیع شفاعت خوشنود شوی"
 - 12نماز درمانی برای برطرد نمودن وسوا :
وسوا

از قدیمیتری اختالالت شناخته شده روانی است که بی مردم از شریوع نسربتاً

باالیی حدود دو درصد جامعه برخوردار است و آن را امروزه در دو عنوان کلری «وسروا
فکری» مانند احتیاط یا تنفر مربوط به ترشحات و مرواد دفعری بردن ترر

از وقروع اتفاقرات

وحشتناک مانند آتش سوزی و مرگ افکار آیوده جنسی و ترسهای فرضی و  ...و «وسروا
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عملی» مانند شستشوی دست استحمام آرایش مفرط امتحان درها و قفلهرا مرترب و مرنظم
کردن احتکار و جمع آوری و  ...طبقهبندی میکنند.
پدیرده

گواهی ای موضوع نیز یادآوری ای مسأیه است که در منرابع اسرالمی وسروا

شناخته شده ایست و از آن به عنوان «وسوسهای از سوی شریطان» اشراره مریشرود .بره عنروان
نمونه روایتی از امام صادق  -علیه ایسالم  -که یکی از یاران ایشان در نزد ایشران شخصری را
به عقل و درایت یادآور شد ویی شخص نسبت به وضرو و نمراز خرود گرفترار وسروا

برود.

حضرت فرمود:
"و أی عقلٍ لَه و هحو طیعح الشَیطان »کدام عقل را دارد که فرمانبر شیطان اسرت ».در ایر
مورد حتی منابع اسالمی از قول معصومی
وسوا

روشهای متعددی را برای پیشرگیری و درمران

پیشنهاد کرده اند که از آن جمله بهره از ادعیه و اذکار خاصی از جمله «الحـول و ال

قوة اال باهلل میباشد (.قمی  )1782و ما حصل همه آن روشها در «ذکر خدا» خالصه مریشرود
و در روایاتی نیز برای درمان و دفع وسوسره کمرک گررفت از نمراز را بره شرخص وسواسری
پشنهاد نموده اند .نمونه آن شخص کتیر ایشک است کره در اجرزای نمراز زیراد دچرار شرک
میشود و به فتوای مراجع نباید به شک خود اعتنا نماید و نمونه دیگر مسائل شکیات در نمراز
که به برخی نباید اعتنا کنرد و برخری را بره یرک طررد شرک عمرل مریکنرد بردی ترتیرب
آموزشهای نماز بسی قدرتمندتر از روشرهای معمرول در علرم غررب ماننرد روش حساسریت
زدایی تدریوی در زدودن وسوا
بارها به تعاییم ضد وسوا

مطرحند چررا کره انسران نمرازگزاری کره در شربانه روز

همراه نماز گردن مینهد به نحرو مرؤثری دور از وسروا

خواهرد

زیست( .سایت درمانگران ایران)
 نماز و درمان بیماریهای روحی وروانی: نماز و رفع نگرانی و اضطراب:اضطراب و نگرانی یکی از بزرگ تری بالهای زندگی انسانها بوده و عوار

ناشی از

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

آن در زندگی فردی و اجتماعی کامال محسو

/

527

است .از سوی دیگر آرامرش یکری از گرم

شدههای مهم بشر بوده و به هر دری می زند تا آن را پیدا کند .اگر گزارش تالش و کوشرش
انسانها را در طول تاریخ برای پیدا کردن آرامرش از راههرای صرحیح و کراذب جمرع آوری
کنیم خود کتاب بسیار قطوری خواهد شد
خداوند متعال در قرآن کریم درمران تمرام نگرانری هرا و اضرطرابها را یراد و ذکرر خردا
معرفی می کند .نماز یکی از مصادیق کامرل ذکرر خداسرت و خداونرد متعرال فلسرفه نمراز را
ظهور یاد خدا در دیها بیران کررده اسرت « .نمراز را بره خراطر یراد مر بره پرا دار(.طه آیره)14
در تشریع نماز رازهایی وجود دارند که به تمام آنها نمی توان پی برد ویی با توجه به روایات
و قرآن کریم می توان به بعضی از آنها دست یافت .مهمتری راز اقامه نماز «طهارت ضمیر»
است تا انسان جانش را از هرچه غیر خداست پاک کند .انسان در هر یحظه به خدای متعرال و
عنایررت او احتیرراج دارد و اگررر عنایررت ایهرری یحظررهای از انسرران قطررع شررود نررابود و هررالک
می گردد .دل انسان تنها با یاد و ذکر خدا آرام می گیرد و قلب انسان با ذکر و نام او نورانی و
با صفا می شود.
در قرآن درباره اسرار نماز می خوانیم« :طبع انسان در برابر شداید جزع می کند و اگرر
خیری به او برسد سعی می کند انحصارطلب باشد و به دیگران ندهد اگر رنج و شرری بره او
برسد جزع و بی تابی می کند صبر را از دست می دهد و اگر خیری به او برسرد از دیگرران
منع می کند مگر نمازگزاران(.معارج آیه)20
 بررسی علل نگرانی و اضطراب درون:ایف .احسا

پوچی و بی هدفی در زندگی

گاهی ریشه نگرانی های آزاردهنده انسان احسا

پوچی زندگی و بی هدد برودن آن

است ویی کسی که به خدا ایمان دارد و مسیر تکاملی زندگی را به عنوان یک هدد بزرگ
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پذیرفته است و می داند که خدای بزرگ مایک و صاحب اختیار عایم و جزا دهنده است از
سرگردانی و اضطراب نوات پیدا می کند.
ب .آینده تاریک و مبهم
گاهی اضطراب و نگرانی به خاطر آینده تاریک و مبهمی است که در برابر فکرر انسران
خودنمایی مری کنرد .احتمرال زوال نعمتهرا گرفتراری در چنگرال دشرم

ضرعف بیمراری

درماندگی و احتیاج همگی آدمی را رنج می دهند اما ایمان به خداوند و اعتقاد به او و منشأ
کمک و یاری دانست او انسان را آرام و مطمو می کند.
ج  .نگرانی به خاطر دریافت نکردن پاداش
گاهی انسان برای رسیدن به یک هدد زحمات زیادی متحمل مری شرود امرا کسری را
نمی بیند که بره زحمرت او ارج نهرد و از او قردردانی کنرد .ایر ناسپاسری او را بشردت رنرج
می دهد و در حایت اضطراب و نگرانی فرو می برد .اما هنگرامی کره احسرا

کنرد کسری از

تمام تالشها و کوششهای او آگراه اسرت و بره آن ارج مری نهرد جرای نگرانری بررایش براقی
نمیماند(.مکارم شیرازی).
از طریق ذکر است که روحانیت و بُعدِ معنوی فرد بر بُعد خاکی و زمینی و مادی او غلبه
می کند و درمی یابد که شرک و دودیری خراطره ای شریطانی اسرت و اضرطراب و پریشرانی
درون از وسوسههای شیطان ریشه می گیررد .آن گراه کره انسران در عبودیرت خرویش دارای
اخالص باشد و در جهت اطاعت از پروردگار خود بکوشرد خداونرد متعرال او را سرپرسرتی
کرده هم و غم او را زایل می سازد .در چنی وضعی کسی که به یاد خداست در همراهری
خدا به سر می برد و آن گاه که ابتالئرات و گرفتاریهرا برر انسران ذاکرر یرورش مری آورنرد و
زندگانی با رنج ها و آالمش بر او سنگینی می کند از رهگذر ذکر و یراد خردا بره اطمینران
دست می یابد و از قناعت و رضایت خاطر برخوردار می شود .کسی که با یراد و ذکرر خردا
خود را در حضور حق می بیند هیچ گونه نایه و شکوه ای ندارد زیرا جایی برای نراراحتی و
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و بیم در وجود او نیسرت و دیرش برا یراد خردا آرام و مطمرو گشرته اسرت.

اما کسی که از خدا غافل و گرفتار تکبر و خودخواهی باشد به خویشت ستم می کند چرون
می پندارد که عاقل و خردمند است و دیگران جاهل و نابخردند .ویری بایرد گفرت :در واقرع
خود او نادانتری افرراد و نرابخردتری مردمران اسرت« .آنکره از یراد مر روی گرردان اسرت
زنررررردگانی اش سررررررخت و غیرقابررررررل تحمرررررل خواهررررررد بررررررود( ».طه آیرررررره )124
«ذاکر» کسی است که خدا نیز بره یراد او اسرت « :و از مر یراد کنیرد ترا بره یراد شرما باشرم».
(بقره آیه.)122
دیی که مرکز یاد و ذکر خداست آباد و آرام است و دیی کره از یراد خردا تهری اسرت
ویران و تاریک و اندوه و اضطراب آن را فرا گرفتره اسرت .تنهرا یراد خردا و ذکرر او دیهرا و
روحهررررای پریشرررران را دوا مرررری کنررررد و آرامررررش واقعرررری را برررره ارمغرررران مرررری آورد.
گاندی رهبر مقاومت هندوستان می گوید« :دعا و نماز زندگی ام را نوات داده است .بردون
آنها باید از مدتها پیش دیوانه می شدم .م در تورارب زنردگی عمرومی و خصوصری خرود
تلخ کامی های بسیار سختی داشته ام که مرا دستخوش ناامیدی می ساختند اگر توانسته ام بر
ای ناامیدیها چیره شوم به خاطر نمازها و نیایش هایم بوده است .دعا و نماز را مانند حقیقرت
بخشی از زندگی خود نمی شمارم .فقط به خاطر نیاز و احتیاج شدید روحری آنهرا را بره کرار
می بسته ام زیرا اغلب خرود را در وضرع و حرایی مری یرافتم کره احتمراال بردون دعرا و نمراز
نمیتوانستم شادمان باشم .هرچه زمان گذشت اعتقاد م به خداوند افزایش یافت و نیراز مر
به دعا و نماز بیشتر شد و بدون آنها زندگی برایم سرد و تهی بود(.گاندی).
 نماز و پرورش تمرکز ذه و صفای دروناضطراب فکری و تنش های روانی از بیماریهای مهلکی هستند که بشرریت قررن حاضرر
را تهدید می کنند .روانکاوان و دانشمندان می کوشند تا راههای کاهش بار فکری انسرانها را
پیش بینی کنند و برای مقطعی به فکرر و روان او اسرتراحت دهنرد و او را از دگرگرونی هرای
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روحی نوات بخشند .مهار ای پراکندگیهای فکری و تنشهای درونی شررط نخسرت دسرت
یابی به نبوغ درایت و فهم مسائل است .به همی دییل کوشش می شود مکانهایی کره بررای
مطایعه و تحقیق در نظر گرفته می شوند از آرام تری و مطبوع تری و دل انگیزترری مکانهرا
باشند تا امکان تمرکز ذه و رفع نگرانری را فرراهم آورنرد در روایتری نقرل شرده اسرت کره
حضرت علری(ع) بره عبرادت عالقره شردید داشرت و مناجرات برا خداونرد را براالتری یرذت
میدانست و بر هر یذت دیگری ترجیح می داد.
عبادت را به خاطر شوق بهشت و تر

از جهرنم انورام نمری داد بلکره خردا را سرزاوار

پرستش می دانست .برای عاشق جمال حق و جویای سعادت هیچ یحظه و زمانی شیری تر و
یذیذتر از خلوت با معشوق و جان جانان نیست و وقتی با اوست و در محضر اوست به عرایی
تری وجد و سرور نایل می شود و نماز عایی تری و نزدیکتری راه برای رسیدن به ای مقرام
است -.نماز برطرد کننده تکبر انسان طایب کمال و سعادت خویش است می خواهد هرم
در دن یا و هم در آخرت سرعادتمند گرردد و سرعادت و کمرال انسران در پرسرتش خداونرد و
اطاعت او نهفته است زیرا ممک ایوجود زمانی بره کمرال مری رسرد کره بره واجرب ایوجرود
بپیوندد و نماز ای اکسیر عظیم عبارت است از :تالش و جلوه معنوی اشررد مخلوقرات در
پیشگاه خایق اکبر .در نماز گفتارها و کردارها همه برای تواضع و خشوع در مقابل حضرت
حق تعایی هستند و توجه به قدرت الیزال حضرت حق و تمسک و توکل انسان نمرازگزار برر
آن منبع عظیم است و با یاد او آرام و استوار است.
امام سواد(ع) می فرماید« :خدایا! دیهای ما را به یاد خود از هر یادی و زبانهایمان را بره
سپا

خود از هر سپاسی و انردامهایمان را بره طاعرت خرود از هرر طراعتی مشرغول گرردان».

(صحیفه سوادیه) .با راز و نیاز و نماز است که انسان متوجه فیض ایهی مری گرردد و شریرینی
عبادت و سوده را درک می نماید .نماز اگر با شرایط خاص و مطلوب اقامه شرود انسران را
تربیت می ک ند و تکبر را که یکی از بیماریهرای روحری و اخالقری اسرت درمران مری کنرد.

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

اسا

/

531

تکبر ای است که انسان خود را برتر از دیگران می داند (خود برتربینری) و توقرع دارد

دیگران به او احترام کنند و صدرنشی مولس باشد و همره در مقرابلش تعظریم کننرد .علمرای
اخالق تکبر را به سه بخش تقسیم کرده اند که یکی از آنها تکبرر در برابرر خداونرد» اسرت و
منظور از آن که بدتری نوع تکبر است و از نهایت جهل و نادانی سرچشمه مری گیررد ایر
است که انسان ضعیف خود را بنده خدا نداند بلکه مردم را به بندگی و اطاعت خود دعروت
کند.
امام علی(ع) می فرماید« :خداوند ایمان را برای پاکی از نواست شرک و نمراز را بررای
پاکیزگی از پلیدی کبر واجب گردانیده است( .نهج ایبالغه).
امام خمینی(ره) می فرماید :چون نماز معراج کمایی مؤم و مقرب اهل تقواسرت متقردم بره
دو امر است که یکی مقدمه دیگری است.
اول .ترک خودبینی و خودخواهی که آن حقیقت معراج و باط تقواست.
دوم .خداخواهی و حق طلبی که آن حقیقت معراج و قرب است( ».امام خمینی ره)
 نماز رافع غفلت غفلت دارای مفهوم گسترده ای است کره هرگونره بری خبرری از شررایطزمان و مکان راکه انسان در آن زندگی می کند شرامل مری شرود اعرم از واقعیتهرای حرال و
آینده و گذشته خویش و صفات و اعمال خود و پیامها و آیات حرق و همچنری هشردارهایی
که حوادث تلخ و شیری زندگی به انسانها می دهند .اما در اینورا مرراد غفلرت از یراد خردا
است.
خطری که به وسیله غفلت و بیخبری از یاد خدا متوجه سعادت انسان می شود بیش از
آن است که تصور می کنریم غفلرت ارکران سرعادت مرا را ویرران مری سرازد و ماننرد آترش
سوزان خرم زنردگی را مری سروزاند و تمرام امکانرات و اسرتعدادهای خردادادی را برر براد
میدهد .قرآن کریم در ای باره می فرماید« :گروه زیادی از ج و انس را برای دوز آماده
کردیم آنها عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمیکنند و چشمهایی دارند که برا آن حقرایق را
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نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند آنها همچون چهارپایانند بلکه گمرراه ترر! اینران
همان غافالنند(».اعراد آیه )12طبیعت زندگی دنیا غفلت زاست گراهی انسران را چنران بره
خود مشغول می سازد که همه چیز و حتی خویشت را فراموش می کند .نماز فرصرت خروبی
برای بازنگری در اعمال و بازیافت خویش ونوات ازچنگال اهریم غفلت فراهم مری سرازد.
نماز ای ذکر عظیم ایهی انسان را هر روز متوجه معاد و روز جزا مری کنرد و باعرث خرروج
انسان از غفلت و بی توجهی می شود .وقتی انسان در هر روز چندی برار مری گویرد :مایرکِ
یومِ ایدی » به یاد قیامت و عظمت آن و خایق آن می افتد و سعی می کند با اعمرال و کرردار
خود به مقام قرب ایهی برسد تا سرعادت آخررت نصریبش شرود و بره همری دییرل متوجره و
هوشیار است و بره بیراهره نمری رود و اعمرال خرود را در مسریر سرعادت و فرالح ابردی قررار
میدهد.
امام باقر(ع) در ای باره می فرماید« :هر فرد با ایمانی نمازهرای واجرب را بره موقرع و بره
طور صحیح انوام دهرد از غرافالن نخواهرد برود( ».مولسری بحراراالنوار) - .نمراز احیراگر
فضیلتها انسان در نمراز روح تشرکر و سرپا

را کره از خصرال عرایی انسرانی اسرت در خرود

تقویت می کند .اینکه در ضم نماز به پیامبراکرم(ص) سالم می دهیم و از خدا می خواهیم
که بر او و خاندانش درود بفرستد در واقع نوعی تشکر و قدردانی از مروج نعمتهرای برزرگ
نماز و اسالم است .انسان نمازگزار تسلیم قضای پروردگار است و تنها به او امید دارد و از او
کمک می طلبد از ای رو در زندگی صبور و قانع اسرت و احسرا
نمازگزار با گفت ایاک نعبد و ایاک نستعی

خشرنودی مری کنرد «

هرگونه حاکمیت غیر خدا را محکوم می کنرد

هرگونه حقارت پذیری و استمداد از قدرت های پوشایی را نفی می نماید و بره نمرازگزاران
در

عزت در سایه بندگی خدا می دهرد ترا بنرده و بررده غیرر خردا نشروند و از تهدیردها و

تطمیع های دیگران نلغزند و راه خدا را کنار نگذارند( ».سوری) -.نمراز باعرث روشرنی دل
ایکسیس کارل می گویرد « :نیرایش در روح و جسرم ترأثیر مری گرذارد و احسرا

عرفرانی و
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اخالقی را توهماً تقویت می کند .در چهره کسانی کره بره نیرایش مری پردازنرد حرس وظیفره
شناسی قلت حسد و شرارت و حس نیکی و خیرخواهی نسبت به دیگرران نمایران مری شرود.
نیایش خصایص خود را با عالمتهای بسیار مشخص و منحصر به فردی نشان می دهرد :صرفای
دل متانت رفترار انبسراط خراطر شرادی بری دغدغره چهرره پرر از یقری

اسرتعداد هردایت

آمادگی برای پذیرش حق و راضی بودن بره رضرای پروردگرار .امرام سرواد(ع) در مناجرات
خمس عشره» می فرماید :و مشاهده ترو تنهرا حاجرت و نیراز مر
مطلوب م

و نعمرت همورواری برا ترو

و مقام قرب تو فراخنای خواهشرم اسرت .شرادی و آرامرش مر در مناجرات ترو

نهفته و دوای بیماری و شفای قلب سوزانم و فرو نشاندن حرارت دل و برطرد شدن اندوهم
نزدتوست .پس تو در هنگام وحشت و تر

انیس و مونس م براش و عرذر یغرزش هرایم را

بپذیر و از زشتی هایم درگذر ).قمی  -)1782نماز باعث امید و نشاط ایمان به خردا و راز و
نیاز با او به انسان امید و توان می دهد احسا

می کند به پناهگاه مطمرو و باقردرتی متکری

است و بدی دییل احسا

نشاط و توانمندی می کند و اگر ای ارتباط با آن منبع عظمرت و

رحمت قطع باشد احسا

دل تنگی و نگرانی در او ایواد مری شرود و بره بیماریهرای روانری

گرفتار می آید.
روانشناسان و روانکاوان بزرگی همچون یونگ اریک فروم ویلیام جیمز و دیگران بره
ای حقیقت اشاره کرده اند و ایمان به خدا را اسا

و پایه پیشگیری و معایوه بیمراری روانری

می دانند .حضرت علی(ع) می فرماید« :پروردگارا تو از هر مونسری بررای دوسرتانت مرونس
تری و از همه آن ها برای کسانی که به تو اعتماد کنند برای کارگزاری آمراده ترری ...اگرر
تنهایی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونس آنهاست و اگر سختیها بر آنان فرو ریزند به ترو
پناه می برند( .نهج ایبالغه) -نماز و جلب رحمت پروردگار خدای متعال یطف ویژه و اقبرال
خاصی به نمازگزاران دارد و روی آوردن پروردگار به بنده سربب کراملی بررای سرعادت و
رستگاری اوست .روی آوردن خدا به بنده به معنای آمرزیدن گناهران و بررآوردن حاجتهرا و
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آباد کردن دنیا و عقبای او و نزدیکی به بارگاه یزدان و برخورداری از یطف و رحمت ایزدی
و سعادت ابدی است .امام صادق(ع) مری فرمایرد« :اگرر نمرازگزار مری دانسرت کره چگونره
رحمت خدا او را فرا گرفته است سر از سوده برنمی داشت».
امیرایمومنی (ع) می فرماید :نماز موجب تقرب هر پرهیزگاری است:
کسی که به خدا نزدیکتر می شود رحمت ایهی بیشتر فیض می برد و به جایی مری رسرد
که جزو اوییای ایهی می گردد و کسی که جزو اوییای ایهی قرار گیرد هیچ حرزن و نگرانری
ندارد و برکات ایهی او را احاطه می کنند .قررآن کرریم مری فرمایرد« :اوییرای خردا خرود و
حزنی ندارند و غم و اندوهی بر آنران نیسرت( ».یونس آیره - )74نمراز مرانع زشرتی و منکرر
آن گاه که انسان دست از مادیات می شوید و با یباسی پراکیزه از نواسرت ظراهری و درآمرد
حرام به پیشگاه خدا روی می آورد و در نماز خود از خداوند رحمان و رحیم یاد می کنرد و
از او یاری می خواهد که به راه راست هدایتش کند و او را همرراه برا سرتمگران و گمراهران
مغضوب درگاهش قرار ندهد و در جوی معنوی مملو از یاد خردا و توجره بره دسرتورات او و
دوری از گناه و نافرمانی خدا قرار می گیرد ای حایت معنروی و توجره غفلرت را از او دور
ساخته از گناه و معصیت پروردگار بازش می دارد.
خداوند متعال در قرآن موید می فرماید « :نماز را بپا دار کره همانرا نمراز انسران را از
پستی و پلیدی باز می دارد( ».عنکبوت آیه )21
حضرت رضا(ع) درباره فلسفه نماز می فرمایند« :علت نماز آن است که نمراز اقررار بره
ربوبیت خداوند بزرگ نفی شریک برای او قیام در پیشگاه او با حایت فروتنری و خضروع و
درخواست آمرزش گناهان و نهادن پیشانی به خاک به منظور تعظیم خداونرد برزرگ و نیرز
بدان منظور است که انسان همواره به یاد خدا باشد و او را فراموش نکند و با حایت فروتنی و
کرنش پیشرفت امر دی و دنیای خود را بخواهد .عالوه بر ای

نمراز در پرنج وقرت موجرب

مداومت یاد خدا و یاد قیامت می شود و ای ذکر مداوم و قیام در پیشگاه حضرت حق انسان

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا

/

535

را از آیودگی به گناهان حفظ مری کنرد و از فسراد براز مری دارد(».عراملی وسرایل ایشریعه).
بنابرای

خاصیت بازدارندگی نماز به دییل همان توجه قلبری بره خردا و فرمران او و خاصریت

معنوی نماز است و هر قدر انسان نماز را بیشتر با حضور قلب و توجه به معنرا و فلسرفه نمراز و
محتوای آن بخواند به همان اندازه برای او سازنده بوده به حایش مؤثر و مفید خواهد بود و
اگر انسان بخواهد بداند که از نماز چقدر بهره می برد باید ببیند نماز تا چه اندازه در عمرل و
رفتار او اثر گذاشته است.
در روایتی هم حضرت رسول(ص) فرمودند« :اگر جلوی در خانه شما نهرر آبری باشرد و
هر یک از شما هر روز پنج نوبت در آن آب خود را شست وشو دهد آیا از چرک و پلیدی
چیزی در بدنش باقی می ماند؟ راوی می گوید :عر

کردم :نه یا رسول ا ...فرمود :نماز در

پنج وقت شبانه روز همانند آن نهر جاری اسرت .هرر وقرت بنرده نمراز مری خوانرد گناهران او
پوشیده می شوند(.حرعاملی ج .)40
انسان وقتی متوجه باشد که یاد و ذکر خدا باعث آمرزش گناهان می شود و نماز انسران
را از گناهان شست وشو می دهرد نگرانری و اضرطرابش کراهش یافتره بره رحمرت خداونرد
امیدوار می شود زیررا گنراه و معصریت باعرث نگرانری و تشرویش اسرت و نمراز انسران را از
نگرانی و دیهره خارج می کنرد و نورانیرت و صرفای درونری در او ایوراد مری کنرد و دل بره
رحمانیت و کرم خدا وند متعال می سرپارد .نمراز از بهترری ابرزار بررای محافظرت از گزنرد و
انحرافات شیطان است.
حضرت علی(ع) می فرماید :نماز قلعه ای اسرت کره انسران را از حمرالت شریطان نگراه
میدارد .شیطان مردم را از اطاعت پروردگار به اطاعت خود می خواند اما نمراز آنران را بره
فطرت اصلی شان سو ق می دهد و در قلعره امر ایهری قررار مری دهرد و از تیرهرای زهرآیرود
شیطان محافظت می کند.
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انسانها از طریق نماز به جایی می رسند که قرآن کریم درباره آنان می فرماید :؛ مردانی
که ایشان را هیچ توارت و معامله ای از یاد خدا و اقامره نمراز براز نمری دارد( ».نور آیره .)73
حضرت علری(ع) هنگرام ترالوت ایر آیره شرریفه در بیران و توصریف چهرره معنروی آنران
فرمودند« :فرشتگان گرداگردشان حلقه می زنند رحمت و آرامش جسم و جان بر آنان فرود
می آید و درهای آسمان به رویشان باز می گردد .در ای سفر روحانی در جایگراهی کره در
آن خدا از احوایشان آگاه اسرت کر سریهای کرامرت برایشران نهراده اسرت سعیشران مرضری
خداوند و مقامشان نزد او محمود است بوی خوش نیایش به درگاه خدا را استشمام می کنند
و آمرزش او را امید می دارند(».نهج ایبالغه).
نتیجه گیری

انسان ها به آرامش و سالمت روانی نیاز دارند زیرا در سایه آرامش می توانند بره رشرد
و کمال اهداد عایی و سوایای اخالقری برسرند .از سرویی دیگرر سرالمت روانری در گررو
جلوگیری از علل و عوامل شرایط تنش زا نهفته است .به یقی می توان گفت آرامرش روانری
و عاطفی مهم تری نیاز روزافزون همه انسان ها در گستره جهان اسرت .زیررا غایرب افرراد در
دنیای امروز به ویژه در غرب از ناامنی روانی اضطراب و افسردگی رنج می برند و اگر انسان
در پی درمان واقعی خویش است باید خودفریبی نکرده و در پی راه حل های بیهروده نباشرد.
اگر به ریشه های بیماری های روانی جامعه دقت کنیم به یکی از علل آن یعنی ضعیف بودن
ارتباط انسان ها با خدا می رسیم .عالوه برر آن نرمرراز تراثیر بسرزایی در شرکفتگی معنروی و
پاالیش روحی روانی فرد دارد .نمازگزار در مقایسه با کسی کره نمراز نمری خوانرد احسرا
آرامش بیش تری دارد .هرنرگرامی که از طریق نماز روح خود را به معرراج مری فرسرتد و برا
خردا و نام او پیوند می دهد احسا

عزت و قدرت می کند و از هریچ کرس و هریچ قردرتی

نمی ترسد .نرمازگزار هیچ گاه چشمش را به چیزهای حرام آیوده نمی کنرد و نمری گررذارد
هرررو

هرررای زودگرررذر و وسوسررره هرررای شررریطانی روح و ذهرررنش را مشرررغول کرنررررد.
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در جهان امروز که یوام گسریختگی فرهنگری بره طرور فزاینرده ای سرالمت و امررنیت جرانی
بسیاری از جوامع را به مخاطره انداخته است و همه روزه شاهد طغیران و عصریان گرروه هرای
مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جروانان هستیم کیست که فریادر

ای مرردم باشرد؟! آیرا

چیزی جز نرماز و توکل و امدادهای غیبی خداوندی می تواند ناجی ای افرراد از مرنروررالب
ایر گرنراهان عظیم شود و آن ها را از سقوط به دره نیستی و فالکت باز دارد؟
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مقایسه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز در استفاده از مقابله مذهبی (نماز و
دعا) در کسب آرامش در موقعیتهای استرس آمیز
طاهره قربانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بایینی
دکتر حمید کاظمی
دکترای روانشناسی بایینی
هیات علمی دانشگاه اصفهان
نشانی :مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوف آباد
شماره تلفن همراه03174080374 :
پست الکترونیکیghorbani_190@yahoo.com :

چکیده
هدد :هدد پژوهش حاضر مقایسه دانشوویان دخترر و پسرر دانشرگاه شریراز در اسرتفاده از مقابلره
مذهبی (نماز و دعا) در کسب آرامش در موقعیت های استر

آمیز است.

روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع مطایعات توصیفی -مقایسه ای است .جامعهی پژوهش حاضرر
شامل تمام دانشوویان دختر و پسر دانشرگاه شریراز اسرت کره در سرال تحصریلی 88-83بره تحصریل
مشغول بوده اند .از میان ای دانشوویان تعداد  120دانشوو ( 78پسر و  82دختر) به شیوه نمونه گیری
در دستر

انتخاب شدند .از دانشروویان خواسرته شرد ترا پرسشرنامه راهبردهرای مقابلرهای و سریاهه

رویدادهای اضطزاب آمیز را تکمیل کنند .بررای تحلیرل نترایج از روش  tبررای گرروه هرای مسرتقل
استفاده شد.
یافته ها :یافت ه های پژوهش حاضر نشان می دهد کره تفراوت معنراداری بری دو گرروه دخترر و پسرر
دانشووی دانشگاه شیراز در میزان اضطراب توربه شده توسط فرد وجود ندارد .همچنی همرانطرور
که مشاهده شد تفاوت معناداری بی ای دو گروه از یحاظ استفاده از متغیر مقابله مرذهبی (t=7/27
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 )p = 0/001وجود دارد .از آنوا کره  tمشراهده شرده از  tجردول ( )t=2/77بزرگترر اسرت فرضریه
پژوهش حاضر تایید می شود.
نتیوه گیری :اگر چه رابطه بی مقابله مذهبی و سالمت روان پیچیده است اما آشکار است که باورها
و شعائر مرذهبی نقرش مهمری در پیشرگیری از اخرتالالت روانری دارد .در نتیوره آمروزش باورهرا و
رفتارهای مذهبی در آموزش به افراد مبتال به اختالالت می تواند مفید باشد.
کلید واژهها :مقابله مذهبی دانشوویان اضطراب
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مقدمه

مقابله روشی است که فکر کردن و رفتار کردن با آن شیوه به مردم کمک مری کنرد ترا
استر

را کاهش داده و نیز از هیوانات ناشی از آن بکاهند .مقابله و سازگاری فرایندی پویا

مداوم و حفظ کننده زندگی می باشد که توسط آن موجود زنده خرود را برا محریط سرازگار
می سازد (کارسون و آرنوید  .)1337باید به ای نکته توجه داشت که راهبردهرای مقابلره ای
مختلفی وجود دارد .یکی از انواع ای مقابله ها مقابلرهی مرذهبی شریوه ای اسرت کره در آن
انسان ها از شعائر و عقایرد مرذهبی جهرت مقابلره برا مشرکالت و فشرارهای زنردگی اسرتفاده
میکنند (کوئنینگ و همکاران .)1333
بایغ بر دو دهه است که عالقه به پژوهش دربارهی ارتباط "مذهب" و مقابلره مخصوصرا
در میان محققان علوم اجتماعی و سالمت افزایش یافته اسرت (پارگامنرت و اویسرون .)1332
در سال  1330پارگامنت و همکارانش اثرات متبت انواع مختلفی از مقابلره مرذهبی را یافتنرد.
پارگامنت به بعد مذهبی مقابله اشاره کرده و یادآوری نمود که مرذهب مری توانرد بخشری از
ساخت مرکزی هر فرایند مقابله است .مذهب منابعی را برای فرد فراهم می کند که به کمک
آن بتواند موقعیت های استر

آمیز را ارزیابی کرده و توانرایی آنهرا را در مقابلره برا اسرتر

افزایش می دهد .پارگامنت ( )1330عقیده دارد که افراد نمی توانند بدون هیچ تکیه گاهی برا
حوادث استر

زا رو به رو شروند .آنهرا نظرامی از باورهرا رفترار و آرمران هرایی دارنرد کره

مشخص می کند در یحظه های دشوار چگونه رفتار کنند و مرذهب یکری از ایر نظرام هرای
جهت گیری است (به نقل از گراهام پور فلوور برورک و مراری  .)2001مری تروان مقابلره
مذهبی به افراد کمک می کند که به نتایج مطلوبی در موقعیت های استر

آمیز دست یابند.

تاراکشوار و پارگامنت ( )2001معتقدند هر فردی به گونه خاصی به مذهب می نگرد .بعضری
آن را جست و جوی معنا برخی آن را وسیله رسیدن به آرامش و گروهی آن را عامل ایوراد
صمیمیت برا دیگرران مری داننرد .افررادی در جسرت و جروی خویشرت و کسرانی از آن رفراه
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جسمانی روانی و هیوانی را می طلبنرد .نکتره مهرم آنکره افرراد بررای کراربرد و اسرتفاده از
مذهب در فرایند مقابله سبک ویژه ای دارند .از جمله ارزیابی های مهربانانه کسرب حمایرت
معنوی نذر و قسم کاربرد شعائر مذهبی متل نماز و زیارت یا بر عکرس احسرا
معنوی و اعترا

نارضرایتی

منفی و . ...در موموع سبک مقابله ای فرد با موقعیت های اسرتر آمیرز برا

در نظر گرفت عامل مذهب و خداوند میتواند به دو صورت منفی و متبت باشد .گروهی کره
هنگام مواجهه با حوادث ناگوار آن را آزمایش ایهی می داننرد و بره خداونرد و مرذهب خرود
خوش بینند از مقابله مذهبی متبت و گروهی که ای حوادث را عقوبت ایهی و مداخله شیطان
می دانند از مقابله مذهبی منفی استفاده نموده اند.
در دی مبی اسالم مهم تری عامل آرامش یاد خداوند متعال است (اال بذكر اهلل تطمـئن
القلوب ) .و مهم تری راه رسیدن به آرامرش ذکرر خداونرد متعرال اسرت .بهترری روش بررای
ک سب ای آرامش هم از دیدگاه خداوند متعال نماز اسرت و از آن بره عنروان ذکرر اکبرر یراد
شده است.
برخی از مطایعات ارتباط متبت و معناداری را بی به کارگیری شیوه های مقابلره مرذهبی
و کاهش میزان افسردگی اضطراب طالق خودکشری و سروا مصررد مرواد نشران دادهانرد
(عظیمی و ضرغامی .)1781
عالوه برر ارتبراط برایقوه مرذهب بررای سرازگاری برا حروادث نراگوار تحقیقرات نشران
میدهد مذهب در مقابله با حوادث جزئی تر زندگی نیز نقش دارد (جلیلوند .)1738
در همی راستا هدد پژوهش حاضر مقایسه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز در
استفاده از مقابله مذهبی (نماز و دعا) در کسب آرامش در موقعیتهای استرس آمیز اسطت.

فرضیهی پژوهش حاضر عبارت است از "دختران دانشروو بیشرتر از پسرران از مقابلره مرذهبی
(نماز و دعا) برای کسب آزامش در موقعیت های استر

آمیز استفاده می کنند".
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تا کنون پژوهشهرای مختلفری در سراسرر جهران در زمینره سرالمت و بیمراری روانری و
عوامل مرتبط با آن در سراسر جهان انوام شده است .از آن جمله می توان به تحقیقات نیرک
بخت نصرایادی جعفری و ناجی همایون ( )1733باقری یزدی و بوایهری ( )1733عظیمری و
ضرغامی ( )1781آرگیل ( )2000در زمینه رابطه مذهب سالمت روان و کاهش اضطراب و
افسردگی اشاره کرد.
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع مطایعات توصریفی-مقایسره ای اسرت .جامعرهی پرژوهش حاضرر
شامل تمام دانشوویان دختر و پسرر دانشرگاه شریراز اسرت کره در سرال تحصریلی  83-88بره
تحصیل مشغول بوده اند .از میان ای دانشوویان تعداد  120دانشوو ( 78پسر و  82دخترر) بره
شرریوه نمونرره گیررری در دسررتر

انتخرراب شرردند .از دانشرروویان خواسررته شررد تررا پرسشررنامه

راهبردهای مقابله ای و سیاهه رویدادهای اضطزاب آمیز را تکمیل کنند .برای تحلیل نترایج از
روش  tبرای گروه های مستقل استفاده شد.
ابزار پژوهش

 -1پرسشنامه مقابله مذهبی :ای پرسشنامه در سال  2000توسط پارگامنت ساخته شد و
شامل  72آیتم می باشد .ای پرسشنامه توسط قربانی ( )1787بره فارسری برگردانرده
شد و پرس از مطابقرت آن برا فرهنرگ اسرالمی-ایرانری روایری صروری آن توسرط
متخصصان علوم دینی و روانشناسی دانشگاه شیراز تأیید شد .اعتبار ای پرسشنامه برا
استفاده از آیفای کرونبا  0/87بود.
 -2سیاهه رویدادهای اضطراب آمیز :ایر مقیرا
اضطراب آمیز است که از شدیدتری استر
ضعیف تری آنها دسته بندی می شود.

شرامل چرک ییسرتی از رویردادهای
های متبت و منفی (مررگ همسرر) ترا
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یافته ها

اطالعات به دست آمده نشان می دهد که محدوده سنی آزمودنی هرا بری  27-18سرال
(میانگی  20/3سال و انحراد استاندارد  )2/27است که دو گروه تفاوت معناداری در متغیرر
س نشان ندادند 74/2 .درصد از دانشکده علوم تربیتی 23/3درصد از دانشکده علروم پایره و
 27/3درصد از دانشکده فنی-مهندسی انتخاب شدند.
در جدول شماره  1نشان داد که از میان  %74افرادی که از مقابلره مرذهبی قروی اسرتفاده
کردنررد 12نفررر ( )%10اضررطراب شرردید  17نفررر ( )%8/77اضررطراب متوسررط و  7نفررر ()%4
اضطراب خفیف داشتند .در حرایی کره از بری  103نفرری کره بره صرورت متوسرط از مقابلره
مذهبی استفاده می کردند  22نفرر ( )%74/77اضرطراب شردید  41نفرر ( )%23/77اضرطراب
متوسط و  14نفر ( )%3/77اضطراب خفیف داشتند .در آخر از بی افرادی که در حد ضرعیف
از مقابله مذهبی استفاده مری کننرد  1نفرر ( )%0/77اضرطراب خفیرف  7نفرر ( )%2اضرطراب
متوسط و  2نفر ( )%7/77اضطراب شدید را گزارش دادند.
در ادامه برای مقایسه دو گرروه دخترر و پسرر دانشروو در اسرتفاده از مقابلره مرذهبی در
موقعیتهای اضطراب انگیز از روش  tبرای دو گروه مستقل استفاده شد.
همانطور که در جدول شماره  2نشان داده شد تفاوت معناداری بی دو گرروه دخترر و
پسر دانشووی دانشگاه شیراز در میزان اضطراب توربه شده توسط فرد وجود ندارد .همچنی
همانطور که مشاهده شد تفاوت معناداری بی ای دو گروه از یحاظ استفاده از متغیرر مقابلره
مذهبی ( )p = 0/001 t=7/27وجود دارد .از آنوا که  tمشاهده شرده از  tجردول ()t=2/77
بزرگتر است فرضیه پژوهش حاضر تایید می شود.
بحث و نتیجهگیری

 22/77درصد و  37/72درصد به ترت یرب از مقابلره مرذهبی بره ترتیرب از مقابلره قروی و
متوسط را به کار می برند.
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یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دختران و پسرران از یحراظ سرطح اضرطراب
تفاوت معناداری با هم ندارد .ای یافته ها با پژوهش عظیمی و ضرغامی ( )1781و فرهرادی و
امینی ( )1738هماهنگ است .همچنی

نتایج نشان داد که دختران بیش از پسران از مقابلرهی

مذهبی استفاده می کنند .ایر یافتره برا نترایج بره دسرت آمرده در تحقیرق زب و مرور ()1333
هماهنگ است.
پژوهشهای مختلف در ایران نشان می دهد که تفاوت معناداری بری مرردان و زنران در
میزان مذهبی بودن وجود دارد .ای حقیقت که زنان بیشتر از مردان از مقابلره مرذهبی اسرتفاده
می کنند مدت هاست که به اثبات رسیده است .توجبره مطررح در ایر رابطره آن اسرت کره
مذهب حاوی دستوراتی است که جنبه های اخالقی و تربیتی دارد و ای موارد برا نقرش زنران
به عنوان مادر و مربی همخروانی بیشرتری دارد (عظیمری و ضررغامی  .)1781نترایج پرژوهش
میرهاشمیان ( ) 1738در پژوهشی نشران داد کره زنران نسربت بره مرردان از گرایشرات مرذهبی
بیشتری برخوردارند .آرگیل ( ) 2000بیران کررد کره زنران و مرردان از یحراظ مرذهبی برا هرم
ال مشرهود اسرت .او معتقرد اسرت
متفاوتند و ای تفاوت در تمام مراحرل رشرد و تکامرل کرام ً
تف اوت بی دختران و پسران به دییل راههای متفاوت اجتماعی شدن آنها اسرت .عرواملی مترل
استقالل خودمختاری و پرخاشگری در تربیت پسران بیشتر یحاظ می شرود در حرایی کره در
تربیت دختران بیشتر بر مسول بودن پرورش دهنده بودن و مطیع بودن تأکید می شود.
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چکیده
با توجه به جایگاه ویژه نماز در فرهنگ مسلمانان شاعران مسلمان با زبان رسا نغز و نکته سرنج
شعر به بیان حقیقت نماز پرداخته اند .ای مسأیم در سروده های موالنا سعدی و حافظ از برجسرتگی
خاصی برخوردار است .با توجه به بحران معنویت در جوامع امروزی و تأثیر گذاری زبان هنر و شعر
در بیان جایگاه نماز در ای مقایه برآنیم که ابتدا درباره نماز سخنانی به اختصار بیان کرده سپس بره
بررسی حقیقت نماز در کتاب های متنوی مویروی غزییرات شرمس اشرعار سرعدی و دیروان حرافظ
بپردازیم.
واژههای کلیدی :نماز مویوی حافظ سعدی متنوی معنوی
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مقدمه

انسان در خالل زندگی روزمره یحظه به یحظه با اسرتر

و فشرارهای گونراگون مواجره

مری شرود کره تردریو ٌا قروای روحرری و جسرمی وی را کاسرته و و زمینره را بررای بیماریهررای
خطرن اک روانی و جسمی فرراهم مری سرازد .برقرراری ارتبراط برا منبرع و سرچشرمه هسرتی و
استمداد از ذات الیتناهی به ترمیم قوای روحی انسان کمک نموده و باعث تسکی بسیاری از
گرفتاریها و رنووریهای روحی روانی می گردد از ای رو برقراری ارتباط با خدا برای انسان
همانند آب و اکسیژن ضروری بوده که نماز از جمله راه های ذکرر و یراد خردا و بهترری راه
حضور در محضر او و ارتباط با منشاا هستی است.
نماز که سرود یکتا پرستی و زمزمه ی دینشی فضیلت و پاکی و تممری وظیفره شناسری
در درگاه خداوند است صرد نظر از جنبه ی عبادی دارای آثار بسیار روحی است که اقامره
صررحیح آن اگررر همررراه بررا حغضررور قلررب و تفهرریم باشررد تررأثیر بسررزایی در کاسررت و زدودن
اضطراب و استر

روانی هماهنگ کردن قوای روحی استنباط خاطر از میان برردن کبرر و

غرور ایواد انضباط تمرکز حوا

و حضور ذهر و ایوراد آرامرش براط و اطمینران قلرب

دارد.
دی وجه اصلی امتیاز بشر است .تاکنون در هیچ حیوانی نشانه ای از وجود حیات دینری
بروز نداده است و یا هیچ کاری نکرده است که بتوان آن را به عنوان تمهیدی بررای زنردگی
پس از مرگ او به حساب آورد برعکس در تاریخ بشر هیچ قبیله ای را نمی توان یافت که بره
گونه ای دی نداشته باشد( .هیوم )72 :1773
اسالم برنامه سایم سازی است ای سالمت در سایه تسلیم در برابر مشیت ایهی و اجررای
دستورات و قوانی حیات بخش او به دست می آید .بنابرای بردیهی اسرت کره همره قروانی
مقررررات و برنامرره هررای اسررالم راه را برررای آرامررش خیررال و سررالمت روان انسرران و تحقررق
خلیفهاهلل بودن او همواره و آماده می سازد.
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از سوی دیگر در بی تمام برنامه ها و قوانی اسرالم نمراز از جایگراه واالیری برخروردار
اسررت و در آیررات مختلررف مسررتقیماٌ برره نقررش آن در آرام سررازی درون شفابخشرری قلررب و
شادابی روح و روان اشاره شده است .از جمله در سوره طه آیره ( 14اقـم الصـلوة لـذكری) و
سوره رعد آیه ( 28اال بذكر اهلل تطمئن القلوب)
نماز در آیینه ادب پارسی

نماز راز با بی نیاز راز میان عاشرق و معشروق و پیونرد خلرق و خرایق سرر تعظریم فررود
آوردن بنده در برابر صاحب امر خود و اظهار عبودیت از جانب عبد اسرت .نمراز پاالینردهی
آیودگی ها تیرگی ها ظلمت ها تاریکی های ر.ح و روان آدمی و شسرت و شرو دهنرده ی
دل و جان اوست نماز توجه باط و مالزمت در حضور و اقبرال بره سروی حرق و اعررا

از

ماسوی ا ...است .نیایش یکی از روحانی تری یحظات زندگی هر موم است  .در همه ادیران
آسمانی متناسب با تلقی و درک مومنان از دیر شریوه هرا و شرکل هرایی بررای راز و نیراز برا
معبود فراهم شده است  .شاعران هم به عنوان دارندگان روح های یطیف و حسا

در البالی

اشعار خود مناجات هایی نغز و دینشی گنوانرده انرد کره از یطیرف ترری فرازهرای آثارشران
است .
نماز و اسرار تربیتی آن

 -1نماز موجب یاد خداست :یاد خدا بهتری وسیله برای خویشرت داری و کنتررل غرایرز
سرکش و جلوگیری از روح طغیان است« .نماز گذار» همواره به یراد خردا مری باشرد
خدایی که از تمام کارهای کوچک و بزرگ ما آگاه اسرت خردایی کره از آنچره در
زوایای روان ما وجود دارد و یا تمام کارهای کوچک و بزرگ ما آگاه است خدایی
که از آنچه در زوایای روان ما وجود دارد و یا از اندیشه ما می گذارد مطلرع و براخبر
است و کمتری اثر یاد خدا ای است که به خود کامگی انسان و هوسهای وی اعتدال
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می بخشد چنان که غفلت از یاد خدا و بی خبری از پاداشرها و کیفرهرای او موجرب
تیرگی عقل و خرد و کم فروغی آن می شود.
انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و کردار خود نمی اندیشد و برای ارضای تمرایالت
و غرایز سرکش خود حد و مرزی را نمی شناسد و ای نماز است که او را در شربانه روز پرنج
بار به یاد خدا می اندازد و تیرگی غفلت را از روح و روانش پاک می سازد.
به راستی انسان که پایه حکومت غرایز در کانون وجود او مستحکم است بهترری راه بررای
کنترل غرایز و خواستهای مرزنشنا

او همان یاد خدا یاد کیفرهرای خطاکراران و حسرابهای

دقیق و اشتباه ناپذیر آن می باشد .از ای نظرر قررآن یکری از اسررار نمراز را یراد خردا معرفری
میکند« :اقم ایصلوه اذکری :نماز را برای یاد م بپا دار» (سور طه آیه )14
 -2دوری از گناه :نماز گزار ناچار است که برای صحت و قبویی نماز خود از بسریاری
از گناهان اجتناب ورزد :متالٌ :یکی از شرایط نماز مشروع بودن و مبراح برودن تمرام
وسایلی است که در آن به کار میرود :مانند آب وضو و غسل جامره ای کره برا آن
نماز می گزارد و مکان نمازگزار ای موضوع سبب می شود که گرد حرام نررود و
در کار و کسب خود از هر نوع حرام اجتناب نماید :زیررا بسریار مشرکل اسرت کره
یک فرد تنها در امور مربوط به نماز به حالل بودن آنها مقید شود و در موارد دیگرر
بی پروا باشد.
گویا آیه زیر به همی نکته اشاره می کند و می فرماید« :ان الصلوة تنهی عن الفحشـاء
و المنکر :که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز می دارد( ».سوره عنکبوت آیه )42
باالخص اگر نمازگزار متوجه باشد که شرط قبویی نماز در پیشرگاه خداونرد ایر اسرت
که نمازگزار زکات و حقوق مستمندان را بپردازد :غیبت نکنرد :از تکبرر و حسرد بپرهیرزد :از
مشروبات ایکلی اجتناب نماید و با حضور قلب و توجه و نیت پاک به درگاه خردا رو آورد و
به ای ترتیب نمازگزار حقیقی ناگزیر است تمام ای امور را رعایت کند .روی همی جهات
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پیامبر گرامی ما (ص) می فرماید :نماز چون نهر آب صرافی اسرت کره انسران خرود را در آن
شست و شو دهد هرگز بدن او آیوده و کتیف نمی شرود .همچنری کسری کره در شربانه روز
پنج مرتبه نماز بخواند و قلب خود را در ای چشمه صاد معنوی شسرت و شرو دهرد هرگرز
آیودگی گناه بر دل و جان او نمی نشیند.
 -7نظافت و بهداشت :از آنوا کره نمرازگزار در برخری از مواقرع همره بردن را بایرد بره
عنوان «غسل» بشوید و معموالٌ در شبانه روز چند بار وضو بگیرد و پریش از غسرل و
وضو تمام بدن خود را از هر نوع کتافت و آیرودگی پراک سرازد :ناچرار یرک فررد
تمیز و نظیف خواهد بود .از ای نظر نماز به بهداشت و موضوع نظافت که یک امرر
حیاتی است کمک می کند.
 -4انضباط و وقت شناسی :نمازهای اسالمی هر کردام بررای خرود وقرت مخصروص و
معینی دارد و فرد نمازگزار باید نمازهای خود را در آن اوقات بخواند یذا اینعبادت
اسالمی به انضباط و وقت شناسی کمک موثری می کنرد .براالخص کره نمرازگزار
باید برای ادای فریضه صبح پیش از طلوع آفتاب از خواب برخیزد طبعاٌ یک چنری
فردی گذشته از ای که از هوای پاک و نسیم طلوع آفتاب از خواب برخیرزد طبعراٌ
یک چنی فرردی گذشرته از ایر کره از هروای پراک و نسریم صربحگاهان اسرتفاده
مینماید به موقع فعاییتهای متبت زندگی را آغاز می کند.
نماز در آیینه ادب پارسی
نماز در اشعار حاف

خواجه شمس ایدی محمد حافظ شیرازی ملقب به یسان ایغیب یکی از پرر فرروغ ترری
ستارگان آسمان شعر و ادب پارسی است که همواره در طول تراریخ و در تمرامی عرایم پرترو
افشانی می کند.
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حافظ در اشعارش نمازی را درست و کامل می داند که عاشق نمازگزار با معشوق خود
که باری تعایی است از روی حضور قلب سخ گوید و اگر حضور قلب نداشته باشرد اگرر
چه با مرارت بسیار اشک خونی

مقدمات راز گویی نماز مترل وضرو و طهرارت را درسرت

انوام دهد باز نماز شایسته و بایسته ی بارگاه باری تعایی نیست.
حضور که در مقابل غیبت به کار میرود در اصطالح عرفانی عبارت از آن است که فررد
از خلق غیبت کند و حضور عندایحق یابد .به بیان عرفا هرگاه سایک از خلرق غایرب شرود بره
حضرت حق حاضر شود .به مقام حضور رسیده است و بدان معناست که فرد در قلب خرود
حاضر نزد خدای خود است و غافل از او نیست و او را فراموش نکررده اسرت و دائرم ایرذکر
اسررت .یسرران ایغیررب عرردم حضررور قلبرری در نمرراز را از برری برنررده ی دیر و ایمرران دانسررته و
میسراید:
میترسم از خرابری ایمران کره مری بررد

محرررراب ابرررروی ترررو حضرررور نمررراز مر ر
(حافظ  :34ص )722

از دیدگاه شرع مبی اسالم سزاوار اسرت کره نمراز گرزار در تمرام اقروال و افعرال نمراز
حضور قلب داشته باشد چرا که فقط به میزان آن چره کره توجره کررده اسرت ثمرره و نتیوره
دریافت خواهد کرد  .بنابرای باید تمام توجه او به نماز و اذکار آن باشد و با توجه کامرل بره
حضرت معبود جل جالیه و عظمت و جالل و هیبت او در نماز ایستد و دل و جان خرود را از
غیر او فارغ کرده و خود را در برابر پروردگار متعال قرار دهد و او را مخاطب گیرد و با او به
راز و نیاز بپردازد :اگر شخص به ای مقام رسید و دریافت کرد که در برابر مقام بزرگی چون
یگانه خایق هستی قرار دارد قلبش را هیبت ایهی فررا مری گیررد و خرود را در ادای فررایض و
وضایف مقصر دیده و از خداوند می هراسد و آن گاه وسعت رحمرت ایهری را مری نگررد و
امید به رحمت ایهی دست یافته برایش حایتی میان خود و رجا بیم و امید فراهم مری آیرد
که ای صرفت نمرازگزاران کامرل اسرت و دارای درجرات و مراترب بری شرماری بره حسرب
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درجات عبادت کنندگان است .نمازگزار واقعی در حال نماز خضوع و خشوع سکینه و وقار
دارد و هم چم عبدی ذییل در برابر معبود خود می ایسرتد و در گفرت ایراک نعبرد و ایراک
نستعی صادق است و تنها خداوند را عبادت می کند و می ایسرتد و در گفرت ایراک نعبرد و
ایاک نستعی صادق است و تنها خداوند را عبادت میکند و فقط از او یاری مریجویرد و نره
بنده ی هوای نفس است و نه دست نیاز به پیش ای و آن دراز می کند .و تالش میکنرد هرر
آنچه را که مانع حضور قلب و سکینهی او می شود از خود دور کرده و عوامل براز دارنردهی
نمازگزار از حضور قلب ب سیار است که برخری از آن هرا را مری تروان رذایرل اخالقری چرون
غرور عوب یا خود برتر بینی حسد غیبت حبس زکات و سایر حقوق واجب و ...دانست.
شاعر شیراز از نظر متبت به زاهدان و صوفیان ندارد و نماز زاهدان را نمازی ریایی خرود
بینانه و زاهد را دل بسته و وابسته ی نماز خود می بیند در مقابرل نمراز ریرایی زاهرد نمرییابرد
خود را نمازی از سر درد و نیاز می داند و می سراید:
زاهد و عوب و نماز و م و مستی و نیراز

تا تو را خرود ز میران برا کره عنایرت باشرد
(همان )214

در ای جا مستی ناشی از شراب انگوری نیست بلکه مستی عرفانی است کره عبرارت از
حال بی خودی که به سایک دست می دهد .وصال به معشوق تنها در ای حال میسرر اسرت و
در پی آن نور عقل در نور تولی محو شده و سبب پیدایش حایت سکر برای عارد میشود.
در جایی دیگر حافظ در مورد نماز خود می سراید:
چررون نیسررت نمرراز مرر آیرروده نمررازی

در میکررده زان کررم نشررود سرروز و گرردازم
(همان )424
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در ای جا نمازی به معنی کنایی پاکیزه است .حرافظ مری گویرد چرون نمراز مر آیروده
دام پاک و پاکیزه نیست در میخانه ی محبت پیوسته در سوخت و گداختم تا آترش عشرق
آالیش مرا بزداید و پاکم سازد.
یسان ایغیب نمازی را صحیح می دانرد کره در آن نمرازگزار از روی درد سرر تعظریم در
برابر خایق خود فرود آرد .درد در اصرطالح عرفرانی برال و مصریبتی اسرت کره از دوری حرق
ناشی می شود و خذالن محض است .حافظ چنی نمازگزاری را تحسی کرده و می سراید:
خوشا نماز و نیاز کسی که از سردرد به آب دیده و خرون جگرر طهرارت کررد (همران
.)133
به عبارت دیگر شاعر نماز کسی را پذیرفته و قبول درگاه بی نیاز حرق مری دانرد کره برا
خاطری دردمند و دیی سوخته اقامه شود و قبل از آن وضو برا اشرک چشرم و خونراب جگرر
گرفته شده باشد .هم چنی بر ای عقیده است که اگر عاشرق واقعری برا خرون جگرر طهرارت
نکند به قول مفتی عشق نمازش صحیح نیست:
طهارت ارنره بره خرون جگرر کنرد عاشرق

به قرول مفتری عشرقش درسرت نیسرت نمراز
(همان )731

نمرررراز در خررررم آن ابررررروان محرابرررری

کسی کند که به خرون جگرر طهرارت کررد
(همان )138

یسان ایغیب از میان نمازهای یومیه فقط صریحاٌ به نماز مغرب در اشعار خود اشاره کرده
و گفت:
نمرراز شررام غریبررران چررو گریرره آغرررازم

بررره مویررره هرررای غریبانررره قصررره پرررردازم
(همان )422
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پیر فرزانه عالوه بر نمازهای واجب یومیه به نماز میت به طور کنایی نیرز در اشرعار خرود
می پردازد و می گوید :کسی که در دایره ی هستی به عشق زنده ی جاوید نیسرت اگرر چره
هنوز به مرگ ت جان نسپرده باشد به رهی شرعی م بر وی نماز میت بخوانید زیرا تر مررده
و جان بی عشق یکی باشد:
بررررو نمررررده بررره فتررروای مر ر نمررراز کنیرررد

هر آن کسی که دری حلقه نیست زنده به عشق

(همان )770

حافظ قرائت نماز میت را با توجه به تعاییم مذهبی اسالم ثروابمی دانرد و مری گویرد :دل
مهربان تو سزای آفری و شایستهی تحسی است چه برای یافت پاداش از خداوند بر جنرازهی
م که کشته ی تیغ ناز توهم به نماز ایستاده ای.
آفرری بررر دل نرررم ترو کرره از بهررر ثررواب

کشته ی غمزه ی غمزه ی خود را به نمراز آمرده ای
(همان )234

پیر فرزانه نماز ریایی را که از سر کبر و غرور خوانده شده باشد را الیرق بارگراه براری
تعایی نمی داند و او نمازی را الیق می داند که از سر تعظیم و نیاز به حضرت حق اقامره شرده
باشد.
خوشا نماز و نیاز کسری کره از سرر درد

برره آب دیررده و خررون جگررر طهررارت کرررد
(همان )133

غزیی از حافظ که در مورد نماز به طور ضمنی اشاره ای دارد:
صبح است ساقیا قدحی پر شرراب کر

دور فلرررک درنرررگ نررردارد شرررتاب کر ر

زان پیشرتر کره عرایم فرانی شرود خررراب

مررارا ز جررام برراده گلگررون خررراب کرر

خورشید می ز شرق سراغر طلروع کررد

گر برگ عیش می طلبی ترک خواب ک

روزی که چر از گل ما کوزه ها کنرد

زنهرررار کاسررره سرررر مرررا پرررر شرررراب کر ر

کررار صررواب برراده پرستیسررت حافظررا

برخیررز و عررزم جررزم برره کررار صررواب ک ر
(همان ) 412
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نماز از دیدگاه مولوی

مویوی بخش قابل توجهی از آثار خود را به توضیح و تبیی نماز اختصراص داده اسرت.
وی نماز را همانند سایر اعمال دینی دارای کایبد (صورت) و جان (معنا) می داند :کایبد نمراز
که همان آداب و حرکات و سکنات و اذکار و جان نماز همان حضور قلب و خلروص نیرت
و صفای دل است .از ای رو مویوی نماز را اسرتغراق بری هروش عرارد دانسرته کره از همره
صورت ها فراتر رفته در آنها نمی گنود( .مویوی  ) 11: 1780از همی منظر وی میان نمراز
عوام و خواص فرق می گذارد و می گوید« :نماز عوام قایبی باشرد بری جران چره جران نمراز
حضور دل است که گفته اند :الصلوة اال بحضور القلب( .همران  )147در نظرر مویروی نمراز
ایستادن آمی در روز رستاخیز در حضور حق است( .کاشفی  )18 :1732همان گونره کره در
روز رستاخیز پرده ها کنار رفته و غیب ها آشکار می شود نماز راستی هم همی توربه را بره
نماز گزار می دهد .مویوی همچنی نماز را سفری روحانی معنوی می دانرد کره نمرازگزار در
طی آن می تواند نقبی به عایم غیب بزند:
ای بررالل خرروش نرروای خرروش صرررهیل

موذنررره برررر رو طبرررل برررزن طبرررل رحیرررل

جررران سرررفر رفرررت و بررردن انررردر قیرررام

وقررت رجعررت زیرر سرربب گویررد سررالم
(مویوی  1777دفتر سوم)2733 2732 :

حاصل سخ آنکه مویوی نماز عرفانی را روزنی به سوی مخزن انوار ایهی مری دانرد .از
نظر او نماز خلوتگاه راز است که نمازگزار دم به دم با دانای راز یعنری خداونرد گفرت و گرو
دارد:
ترررا روم مر ر سررروی خلررروت در نمررراز

پرسرررررم ایررررر احررررروال از دانرررررای راز

روزی جرررانم گشررررا دسررررت از صررررفا

مرررری رسررررد برررری واسررررطه نامرررره خرررردا

نامررررره و بررررراران و نرررررور از روزنرررررم

مرررررری افتررررررد در خانرررررره ام از معرررررردنم
(مویوی  1777دفتر سوم)2407 2400:
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در عرفان مویوی نمازگزار باید از طهارت ظاهری (وضرو و غسرل) بره طهرارت براطنی
برسد:
چررون شرردی آمرراده ی غسررل و وضررو

از معاصررری دسرررت و دل هرررم رو بشرررو
(مویوی  1777دفتر ششم)1837 :

به نظر مویوی نمازگزار اول باید خود را از بدی ها تخلیه کرده سرپس خرود را برا تکبیرر
نماز تخلیه نماید:
خرررویش را خرررایی از تزویرررر کررر

پررررس بلنررررد آوازه ی تکبیررررر کرررر
(مویوی  1777دفتر ششم ) 1377

پر ریش در شرررد آن دقررروقی در نمررراز

قررروم همچرررون اطلرررس آمرررد او طرررراز

اقترررردا کردنررررد آن شرررراهان قطررررار

در پررررررری آن مقتررررررردای نامررررررردار

چونرررک برررا تکبیرهرررا مقررررون شررردند

همچررون قربرران از جهرران بیرررون شرردند
(مویوی  1777دفتر سوم ) 2142 _2140 :

از نظر مویوی محل نماز قربانگاهی است که در آن نمازگزار نفس خود را به پای خردا
قربانی می کند پاداش ای قربانی وصال با خدا یا یا وحدت برا اوسرت و معنرای تکبیرر هرم
اعالم آمادگی نمازگزار یرای ورود به چنی معرکه ای است.
معنرررری تکبیررررر ایرر ر اسررررت ای امررررام

کررای خرردای مررا پرریش تررو قربرران شرردیم

وقررررت ذبررررح اهلل اکبررررر مرررری کنرررری

همچنررررری در ذبرررررح نفرررررس کشرررررتنی
(همان) 2144 _2147 :

تکبیرۀ احرام نشان دهنده ی اهمیت مبارزه با نفس و قوت قلب نمازگزار است تا بتوانرد
در ای نبرد بر نفس و شیطان فائق آید.
بت نفس دشم تری دشمنان آدمیان است که کشت آن به مبارزه ی دائمری نیراز دارد.
و محراب نماز بهتری جایگاهی است که در آن می توان با نفس مبارزه کرد.
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ت ر چررو اسررماعیل و جرران همچررون خلیررل

کررررده جررران تکبیرررر برررر جسرررم نبیرررل
(همان )2142 :

از نظر مویوی سوره فاتحه در حقفیقت ملکروت معنرا را برر نمرازگزار مری گشراید زیررا
وقتی آدمی عبارت"اهدنا صراط المستقیم" را می خواند خداوند دسرت او را مری گیررد و ترا
بهشت می برد(شیمل )437 :1782رکوع نشانه شرمساری نماز گرزار از کررده هرا و از وجرود
خود است :زیرا در عرفان بهتری حایت عارد آن است که به مقام فقر فنا برسد .اگرر کسری
هنوز به ای مقام نرسیده باشرد بایرد از شررمندگی در برابرر خردا رکروع کنرد  .افرزون برر آن
گذراندن یحظهای بدون یاد خدا عی خسران است .بنابر ای از نظر مویوی تمام حوا

آدمی

باید مصرود دیدار حق شود نه چیز دیگر:
در قیرررام ایر ر گفتررره هرررا دارد رجررروع

و ز خوایررررت شررررد دو تررررا او در رکرررروع
(همان :بیت ) 2122

سایک رکع می کند تا بتواند با شکست خودش به وصال حق نایرل آیرد .سروده نیرز هماننرد
رکوع نشانه خود شکستگی عارد است .وقتی نمازگزار به یاد کررده هرای نرا شایسرت خرود
میافتد از فرط خوایت توان رکوع را نیز از دست می دهد و به سوده می افتد:
قررررروت اسرررررتادن از خولرررررت نمانرررررد

در رکررروع از شررررم تسررریبحی بخوانرررد
(همان  :بیت ) 2127

ای ابیات مویوی یاد آور غزیی از بیدل می باشد:
هررر جررا کررردم برره یرراد سرروده ات سرراز رکرروع

چررون مرره نررو تررا فلررک رفررتم برره پرررواز رکرروع

پرریش از آن کررز خرراک مرر بایررد نهررال زنرردگی

مررری رسرررد از برررار دل در گوشرررم آواز رکررروع

پیچ تراب موجهرا یکسرر گهرر گردیدنردی اسرت

سرروده انوررام اسررت هررر جررا دیرردی آغرراز رکرروع

شرررخص تسرررلیمی ز پررررواز هوسرررها شررررم دار

بررا هرروا کرراری نرردارد سررر نگررون تررا ز رکرروع

مررا ضررعیفان را برره سررامان سررلیمانی بررس اسررت

سررروده ایوررراد نگررری و خررراتم انرررداز رکررروع

گررر منررافق از تواضررع صرراحب دیرر مرری شررود

تیررغ هررم خواهررد نمررازی شررد برره پرررواز رکرروع
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راست می تازم چو اشک از دیده تا دامران خراک

برررر نمررری دارد دمررراغ سررروده ام نررراز رکررروع

سرکشرری هررا زی ر ادا آغرروش رحمررت مرری شررود

دیگر ای غافل ! چه مری خرواهی ز اعوراز رکروع

پیکرررت خررم کررررد پیررری؛ از فنرررا غافررل مشرررو

سخت نزدیک است «بیردل» سروده باسراز رکمرع
()www.adaber.blogfa.com

مویوی در غزل معرود نماز نکات بدیعی درباره ی وضعیت نفس و قوای آن در حری
گزاردن نماز آورده است:
چررو نمرراز هررر کررس بنهررد چررراغ و خرروانی

مرررنم و خیرررال یررراری غرررم و نوحررره فغرررانی

چررو وضررو زاشررک سررازم بررود آتشرری نمررازم

در مسررودم بسرروزد چرررو برردو رسررد اذانررری

ر قبله ام کوا شرد؟ کره نمراز مر قضرا شرد

زقضررا رسررد همرراره برره مرر و تررو امتحررانی

عوبا نماز مستان ترو بگرو درسرت هسرت آن؟

کررره ندانرررد او زمرررانی نشناسرررد او مکرررانی

عوبا دور کعب است؟ عوبرا کره هشرتمی

عوبا چه سوره خواندم؟ چرو نداشرتم زبرانی

در حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل

دل و دست چون تو برردی برده ای خردا امرانی

برره خرردا خبررر نرردارم چررو نمرراز مرریگررزارم

که تمام شرد رکروعی کره امرام شرد فالنری

به رکوع سرایه منگرر بره قیرام سرایه منگرر

مطلب ز سایه قصدی مطلرب ز سرایه جرانی

ز حساب رست سایه که به جان غیرر جنبرد

که همی زند دودستک کره کواسرت سرایه

چررو مرررا نمانررد مایرره مررنم و حرردیث سررایه

چرره کنررد دهرران سررایه برره تبعیررت دهررانی
(مویوی  : 1738غزل )2871

ابیاتی چند از مولوی درباره نماز

بشررررنو از اخبررررار آن صرررردر صرررردور

ال صـــــــــالة اال بالحضـــــــــور
(مویوی  1777دفتر اول  :ب )781

گفررررت پیغمبررررر برررره اعرابرررری مررررا

صررررل انررررک یررررم تصررررل یررررا فنرررری

از برررای چرراره ی ای ر خررود هررا آمررد

انررررررردر هرررررررر نمرررررررازی اهررررررردنا
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برررررا نمررررراز ضرررررایی و اهرررررل ریرررررا

کررررری نمرررررازم را نیرررررامیز ای خررررردا

(همان دفتر اول )7730 - 7732

به پیش قبله ی حق همچو بت میا منشی

نماز خرود را از خرویش بری نمراز مکر
(مویوی  1738غ  301ب )2033

کیفیت نماز عاشقان از دیدگاه موالنا

پررررنج وقررررت آمررررد نمرررراز و رهنمررررون

عاشررررررقان را فرررررری صرررررراله دائمررررررون

نرررره برررره پررررنج آرام گیرررررد آن خمررررار

کررره در آن سرهاسرررت نررری پانصرررد هرررزار
(مویوی  1777دفتر ششم:ب )2773-2731

فررر

الزم شررد عبررادت عشررق را آخررر بگررو

فر

و ندب و واجرب و تعلریم و اسرتلزام کرو

عشق بازی های جان و آنگهری اکرراه و زور

عشررق بررر بسررته کورراو ای ویرری اکرررام کررو

رنج بر رخسار عاشق راحت انردر جران او

رنج خرود آوازه ای آنورا بره جرز انعرام کرو

خدمتی از خود خود انعرام را باشرد و ییرک

خررردمتی از عشرررق را امترررال کاالنعرررام کرررو
(مویوی  :1738غ  7207ب)2203

نماز از دیدگاه سعدی

در نظر سعدی نمازی می تواند باعث سعادت جاوید گردد که از سر صدق اقامه گردد:
کرره حاصررل کنرری دویررت پایرردار

نمررراز از سرررر صررردق برررر پرررای دار

(سعدی )102 :1731

او شخص بی نماز را شایسته ی کمک کردن نمی داند:
وامرررش مرررده آنکررره بررری نمررراز اسرررت

ور خرررود دهرررنش ز فاقررره بررراز اسرررت

خرررردا نمرررری گررررذارد

تررررو نیررررز غررررم نرررردارد

کررررو قررررر

از قررررر

(سعدی )282 :1731

مجموعه مقاالت همایش نماز دانشگاه آزاد اسالم ااد ووااسگا اافهاا
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غزیی از سعدی در مورد هنگام نماز صبح:
مررری برزنرررد ز شررررق شرررمع فلرررک زبانررره

ای سررراقی صررربوحی درده مررری شررربانه

عقلررم برردزد یخترری چنررد اختیررار دانررش

هوشررم ببررر زمررانی تررا کرری غررم زمانرره؟

گر سنگ فتنره برارد فررق مرنش سرپر کر

ور تیررر طعنرره آیررد جرران مررنش نشررانه

صوفی و کنج خلوت سعدی طرد صرحرا

صرراحب هنررر نگیرررد بررر برری هنررر بهانرره
()www.saadi.blogfa.com

از دیدگاه سعدی حقیقت نماز بره روح و براط آن اسرت کره در سرایه طهرارت درون
حضور قلب اخالص عشق و  ...حاصل می شود و در صورت نبودن ای ویژگری هرا چره بسرا
نماز سبب ریا عوب و دوری از خدا گردد.
نتیجهگیری

خواجه حافظ و سعدی به عنوان یک شاعر عاشق نمازی را شایسرته و بایسرته ی درگراه
باری تعایی می داند که تمام شرایط آن به صورت کامل به جا آورده شرود .از نظرر وی نمراز
حتماٌ با حضور قلب و از روی خشوع و خضوع باید قرائت شود و فررد در قلرب خرود حاضرر
نزد پروردگار متعال باشد پیر فرزانه نماز ریایی را که از سر کبر و غرور خوانده شده باشرد
را الیق بارگاه باری تعایی نمی داند و او نمازی را الیق می دانرد کره از سرر تعظریم و نیراز بره
حضرت حق اقامه شده باشد.
نماز از نظر مویوی مهم تری راهی است بررای دسرتیابی بره وصرال وحردت پروردگرار.
سایک از طریق اقامه نماز می تو اند بره حایتهرایی دسرت یابرد کره هریچ بره وجره پریش از آن
نمیتوانست به آنها دست یابد.
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