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 ۱۳۹۶)، تابستان ۱۱۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 . دستاوردهای نماز ۴
  برای سالمت معنوی و توسعۀ اجتماعی

 ١جزی مریم سعیدیان                 
 چکیده
نگری و جامعیت دین اسالم و مطابقـت آن بـا نظـام تکـوین و فطـرت، مصلحت

گرایی برخوردار باشد. کنکاش و نواهی الهی از پایداری و واقعسبب شده تا اوامر 
های اجتماعی فریضـۀ نمـاز و پیامـدهای آن از مسـائل جـدی ایـن دربارۀ کارکرد

تحقیق است. سؤال این است که نماز به عنوان یک فریضۀ الهی، چه آثار وضعی 
یـان ارکـان و توان گفت نماز با ایجاد رابطۀ حقیقی مدر حوزۀ اجتماعی دارد؟ می

اجزاء عالم، به مثابۀ یک اهرم هدایتی، نظارتی، حمایتی عمل نموده و از یک سو 
با تربیت انسان اجتماعی، مانع انحراف جامعه شـده و از سـوی دیگـر، بـا ترسـیم 
اهداف کلی و جایگاه انسان در نظام خلقت، زمینۀ پیوستگی و همراهـی او را بـا 

 -بنـای تحقیـق آن اسـت تـا بـا روشـی توصـیفی آورد.خالق و ارادۀ او فراهم مـی
های دینی برگرفته از نصوص دینی، ایـن موضـوع را دنبـال تحلیلی، براساس آموزه

کند و مدعی است، این تحقیق از جهت زاویۀ نگرش به موضوعات دینی و تقریر 
نظران و مدیران و آحـاد جامعـه، توفیـق  مطالب با ایجاد فرصت تأمل برای صاحب

 ز و پاسداشت آن را بیش از پیش فراهم خواهد آورد. اقامۀ نما
 نماز، اجتماع، مسجد، اعتماد، امنیت، اتحاد :واژگان کلیدی

                                                   
 .۱۰/۳/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۳۱/۶/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 .)msaeedyan@ltr.ui.ac.ir(نویسندۀ مسئول) ( . عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان١
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 مقدمه
خداوند متعال نظام عالم را به عنوان نظام احسن با حکمـت و علـم و قـدرت خـود 
خلق کرد. تمام مصالح و مفاسد شیء را در نظر داشته و در قالـب شـریعت، احکـام و 

است. نماز، یکـی از اوامـر الهـی اسـت کـه خداونـد ین آن را برای بشر فرو فرستادهقوان
جامعۀ ایمانی و انسان دینـدار را مکلـف بـه انجـام آن نمـوده و دلیـل زنـدگی ایمـانی و 
رهنمون کردن بشر به سوی رستگاری قرار داده، چنانکه در شرایع الهی پیشین هم آمده 

 است. 
م چیستی فریضۀ نماز و احکام و آداب آن نیست؛ اما جهت این مقال، البته مجال فه

درک بیشتر مسائلی که در متن به آن پرداخته شده، طرح مباحثی چون چهارچوب کلی 
 تحقیق ضرورت دارد که در ادامه به تفصیل خواهد آمد.

 بیان مسألهالف. 
هـای بسـیاری روبـرو بـوده انسان و جهـان پیرامـون آن در عصـر حاضـر بـا چـالش

های اجتماعی و نزاع بر سر هویت، جامعۀ انسانی را دستخوش تغییرات بسیاری  آسیبو
های فرهنگـی و دینـی بـا تهدیـد جـدی کرده، کرامت و خودشکوفایی انسانی و ارزش

است. ازسویی، شرایع الهی برای ایجاد تعادل و توازن در ابعاد مختلف حیات روبرو شده
است. بدیهی است، ساحت گی او نازل شدهبشری و تضمین سالمت و سعادت جاودان

رود تا بـا دهد و از دین انتظار میاجتماعی بخشی از حقیقت وجودی بشر را تشکیل می
تدوین و ارائۀ چارچوب نظری و عملی در این زمینه، دست یافتن به حیات طیبۀ مطلوب 

تمـاعی و را ممکن و ملموس سازد. این مقال با مروری بر اصطالحات و دقایق علوم اج
منـد، منطقـی و ای بـرای کاربسـت نظـامدین درصدد است تا رهیافتی نظـری و توسـعه

که بخواهد ایـن مقـال را بـه ادعا و بدون آنرو، بی  حّقانِی مقوالت دینی ارائه دهد. ازاین
اهمیت و جایگاه نماز حصر نماید؛، به دنبال آن است تا با استفاده از مفاهیم اجتماعی، 

 اجتماعی مورد کاوش و جستجو قرار دهد.  -ا در حوزۀ ارتباطات انسانیآثار نماز ر 
نماز به عنوان یک مسألۀ عقلی و واجب دینی است کـه آحـاد افـراد جامعـۀ ایمـانی 

تـرین فـرایض و عبـادات شـرایع الهـی بـه شـمار  نسبت به آن مکلف هسـتند و از عظیم
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د و این گرایش در ادیـان و رود. فطرت انسان به سوی پرستش و عبودیت گرایش دار  می
های مختلف بروز کرده است. اسـالم از یـک سـو، مـا را بـه پرسـش و  مکاتب به گونه

کید دارد. در نتیجه، تحقیق  تحقیق رهنمون می شود و از سوی دیگر، بر توحید و تعبد تأ
و پرسشگری دربارۀ فلسفه احکام ما را با ابعاد مختلف حقیقـت شـریعت الهـی اسـالم 

های توحید و عبودیت و توجه به خدا و انجام فرایض را تقویت  نا نموده و جنبهبیشتر آش
بخشد. در اسالم این خداوند اسـت کـه چگـونگی عبودیـت و پرسـتش را تعریـف  می
کند و نماز از وجوه بارز این پرستش است که در آن تمـام اعضـا و جـوارح و ابعـاد  می

ا در برابر خداوند اظهار بندگی کند؛ چون شود ت کار گرفته می روحی و ملکوتی انسان به
هـا و  ای اسـت کـه توانایی شارع مقدس حکیم و عادل اسـت و کیفیـت نمـاز بـه گونـه

نیازهای انسان در کنار هدف خلقت و هدایت تشـریعی او را بـه سـوی کمـال رهنمـون 
مـؤمن، «... فرمـود:  یابـد. علـی شده و عبودیت به معنای واقعی در نماز تحقـق می

گذارد؛ بلکه بر اساس آنچه از پروردگـارش  ی دین خود را بر رأی و نظر شخصی نمیبنا
توانـد اشـارۀ مهمـی بـرای  ایـن نکتـه می ١.)۶۵/۳۰۹تا، (مجلسی، بی» نهد رسیده، بنیان می

پاسخ به سؤاالتی چون علت عربی خواندن نماز و تعداد رکعات و ماننـد آن باشـد. هـر 
قضایا هست کـه از حوصـلۀ ایـن مقالـه خـارج اسـت. ها و دالیلی در این  چند حکمت

همچنین، نماز نمودی از پایبندی به شریعت و سنت است. شیخ صدوق در علل شرایع 
نویسد: یکی از یاران امام صادق از ایشان سؤال کرد: چرا نماز واجب شد، در حالی  می

پیامبرانی آمدند «اندازد؟ امام فرمود:  گیرد و هم انسان را به زحمت می که هم وقت می
ای هم دین آنان را پذیرفتند؛ اما بـا مـرگ آن  و مردم را به آیین خود دعوت کردند، عده

پیامبران، نام و دین و یاد آنها از میان رفت. خداوند اراده فرمود که اسـالم و نـام پیـامبر 
 .)۲/۳۱۷تا، (شیخ صدوق، بی» زنده بماند و این، از طریق نماز امکان پذیر است اسالم

بر این اساس، نماز اگر چه جنبۀ تعبدی دارد؛ اما دارای مبنا و هدفی است که انجام 
آن از سوی بنده، تکلیف و توفیق به شمار آمده و در راستای هدایت تشـریعی خداونـد 

                                                   
ْصِدیُق ُهـَو اْلیَ «. متن کامل روایت بدین شرح است:١ ْصِدیُق َو التَّ ْسِلیُم ُهَو التَّ ْسِلیُم َو التَّ ْسَالُم ُهَو التَّ ِقـیُن َو اْإلِ

َخَذ ِدیَنهُ 
َ
َداُء ُهَو اْلَعَمُل ِإنَّ اْلُمْؤِمَن أ

َ
َداُء َو اْأل

َ
ِیـه  َعْن   اْلَیِقیُن ُهَو اْأل

ْ
ُخْذُه َعْن َرأ

ْ
ِه َو َلْم َیأ  ،۱۴۰۳ ،مجلسـی(» َربِّ

۶۵/۳۰۹(. 
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قرار دارد و لذا اگر چه تخلف از آن با عقوبت الهی همراه است و عمل به ایـن فریضـه 
ت، اما خداوند بنا به قاعدۀ لطف به کسی که این فریضـه را در راستای تکالیف عبد اس
دهد. بخشی از توجه این جستار به آثـار و دسـتاوردهای نمـاز از  انجام دهد، جزا هم می

جهت پاسخ به فلسفۀ فریضۀ نماز است که با رویکـرد بـه آیـات قرآنـی و روایـات اهـل 
تواضع و خشـوع عملـی بـه به آن پرداخته شده است. امید که، آثار عبودیت و  بیت

 وسیلۀ نماز در ابعاد مختلف زندگی در ما پدیدار گردد. 
کنکاش دربارۀ آثار و پیامدهای نماز در حـوزۀ اجتمـاعی و چرایـی توفیـق یـا عـدم 

روایی از مسائل جدی ایـن تحقیـق  –برداری از برکات آن با رویکرد قرآنی  توفیق در بهره
ه است. سـؤال ایـن اسـت کـه نسـبت میـان است که کمتر به صورت مستقل بحث شد

هـای آن در ایـن حـوزه کـدام اسـت؟ فریضۀ نماز با اجتماع انسانی چیست؟ و دستاورد
کید بیشتری دارد؟ چه تأثیری بر مناسبات انسانی  نماز بر کدامیک از مسائل اجتماعی تأ

رای دارد؟ دستاوردهای نماز درحوزۀ امنیت اخالقی در اجتماع چیست؟ راهبرد نمـاز بـ
هـای معـارض بـا سالمت و توسعۀ اجتماعی چیست؟ آیا نماز، قادر به مقابلـه بـا پدیـده

هـای اجتمـاعی و تقویـت مناسـبات اجتمـاعی و هـدایت ساحت دین یا کاهش آسـیب
جامعه است؟ فرض بر این است که نماز باعث تحکیم و پایداری مناسبات انسانی شده 

اجتماعی، سالمت معنـوی و توسـعۀ اجتمـاعی را و با ایجاد زمینۀ نظم، امنیت و اعتماد 
 آورد.به ارمغان می

مطابق با این امر، بحث اصلی تحقیق یعنی دستاوردهای نماز از دو حیـث نظـری  
(کالن) و عملی (کارکردی) طرح و از حیث عملی، این دسـتاوردها در شـش حـوزۀ 

زی و امنیـت سـا تربیتـی، عـدالت اجتمـاعی، تمدن -عمومی، نهاد خانواده، اخالقی
که فریضـۀ ، اسـاس آید آناقتصادی تفکیک و بررسی شده است. آنچه به دست می

ثبات و تداوم حیات ایمانی، ضامن سالمت معنـوی و عامـل مقـوم توسـعۀ اجتمـاعی 
است و لذا پاسداشت و احیای این فریضـۀ الهـی در سـطح اجتمـاعی، باعـث تعـالی 

های دینی و احکام الهی است. نماز وزهجامعه و ضامن امنیت و حرکت آن بر مدار آم
بینشی دینی با ارائۀ یک الگوی جـامع توحیـدی از  –ترین نماد رفتاری  به عنوان اصلی

های ایمانی، در فراهم آمدن کمـال اجتمـاعی و دسـت یـافتن بـه زندگی مبتنی بر پایه
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ریـف تـوان بـه تعسزایی دارد که از آن جمله می جامعۀ توحیدی مطلوب دین، سهم به
های محوری در حوزۀ تربیتی و تحکیم مناسبات اجتماعی، حضور فعـال در کارویژه

هـای تعـالی انسـانی و حفاظـت از حوزۀ سیاسی (حکومتی) و عمومی، تقویت ایـده
 کرد. انسانی اشاره –حریم الهی

 پیشینه تحقیقب. 
ضرورت و اهمیت نماز در اسالم بر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت. بـه همـین جهـت 

گرفتـه کـه بـا رویکردهـا و قات فراوانی پیرامون ایـن فریضـۀ عظـیم الهـی صـورتتحقی
ها و مطالب بسـیار ارزنـده های مختلف آن ر ا مورد بررسی قرار داده و دارای یافته روش

، آداب ای) (آیـت اللـه خامنـه، از ژرفای نماز (قرائتی)است. آثاری چون پرتوی از اسرار نماز 
، پناه) (وحـدتشناسـی ، نمـاز و جامعـه(ملکـی تبریـزی)رار الصـلوة ، اسـ(امام خمینـی) الصلوة

و مقاالتی چون"ارتباط التزام و اولویت به فریضۀ نماز  (حسن زاده)گفتگو با دکتر انتظاری 
ــناختی"  ــت ش ــای جمعی ــی پارامتره ــا.. برخ ــاری، ب ــوم رفت ــه عل ــر موســی رضــایی و.. مجل (امی

(سـیامك محبـی و... نظـام سـالمت، نمـاز " های سـالمت اجتمـاعی و،"مروری بر سازه)۱۳۹۱
،"بررسی )۱۳۹۲(نصیرزاده، فرهنگ، های نماز و تأثیر آن بر ادراک اجتماعی" ، "انگیزه)۱۳۹۲

، "اعتماد اجتمـاعی و )۱۳۹۰(احمری، مطالعات جامعه شناختی، تأثیر نماز بر شخصیت جوانان"
 نمونه است. از این  )۱۳۷۸و رفیع پور،  ۱۳۸۵(پهلوان، اعتقادات دینی" 

 ضرورت و اهمیت تحقیقج. 
پردازد و نه بر آن است این مقاله نه به ماهیت و فلسفۀ احکام و قواعد و آداب آن می

تا به روش معمول پیمایشی و میدانی که منظور تحقیقات علوم اجتمـاعی بـا اسـتفاده از 
آن اسـت تـا بـا  ای، به کارکردها و جایگاه نماز پی ببرد؛ بلکه بر روش تجربی و مشاهده

استفاده از مفاهیم و اصطالحات مرتبط بـا علـوم اجتمـاعی و بـا اسـتفاده از نصـوص و 
مبانی اندیشۀ دینی، رابطۀ میان نماز و سالمت اجتماعی و توسعۀ معنوی را مورد بررسـی 

هـای دینـی ایـن قرار دهد. بنای تحقیق آن است تا بـا روشـی توصـیفی، براسـاس آمـوزه
 ند.موضوع را دنبال ک
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 بحث
گرایی ماّدی و رها شـده در طبیعـت محـض، کـه از معرفـت اندیشۀ مبتنی بر انسان 

کنـد احکـام و اوامـر بهره است، به غلط تصور می نسبت به حقیقت هستی و خلقت بی
در تـزاحم بـا منـافع و آمـال انسـانی  -رودکه نماز یکی از ارکان آن به شمار مـی -الهی

 شود. برداری از لذایذ دنیوی می در بهره است و سبب محدودیت و محرومیت
گـرا اسـت. در های مـادیمحدودیت نگرش و دنیاگرایی، دو مبنای محوری اندیشه

ــر فطــرت پرستشــگر و  ــه ب ــد و خــدامحوری و تکی ــه توحی ــاور ب ــا ب حــالی کــه نمــاز ب
یابی بـه  جوی بشری، این نگرش را به چالش کشیده و آن را مانع اصـلی دسـت حقیقت

داند. بررسی و تفصـیل ایـن ادعـا در ایـن مقالـه از حیـث نظـری و یقت میکمال و حق
کارکردی، در حوزۀ اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و دستاوردهای آن در ادامه فهرست 

 شده است.

دسـتاوردهای نمـاز بـرای سـالمت معنـوی و توسـعۀ اجتمـاعی، از الف. 
 حیث نظری

اش  کمال و سعادت است و کمال فردیالطبع بودن انسان برای دست یافتن به  مدنی
در گرو کمال اجتماعی است. اما این انسان امروزی که حیرت و پوچی وجود او را فـرا 

رسد ریشـۀ ایـن تواند عامل تغییر و تحول و خالقیت باشد؟ به نظر میگرفته، چطور می
ت حیرت و تزلزل انسان در عدم هماهنگی و پیوستگی فکـر و روح و روان او بـا حقیقـ

عالم است. انسان امروزی با تغافل و نادیده گـرفتن نیازهـای معنـوی و روحـی و انکـار 
هـای بسـیاری رو بـا چـالش جنبۀ روحانیت عالم و غیب، مانع پرواز روح شـده و ازایـن

مواجه است. در توضیح این مطلب باید گفت، گاه ما فکر دینی داریم، اما رفتـار دینـی 
های ما دینی است، بدون آنکه اندیشه و تعّقل ما دینـی نداریم؛ برعکس گاهی هم رفتار 

باشد و توحیدمداری که اساس وجود و مطابق با فطرت خداجوی بشری است، نادیـده 
شود و طبیعی است که اضطراب و عـدم تعـادل، اسـباب حیـرت و پـوچی را گرفته می

 مدار، جایگزین اندیشۀ دینی و وحیانی خواهد شد. ایجاد و نگرش انسان
هـای وحیـانی نیـز امـری ناپـذیر اسـت و آمـوزه ز سویی، فطرت انسان ثابت و تبّدلا
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الهی برخوردارند؛ جاودانه بوده  -روند و چون از پشتوانۀ تکوینیناپذیر به شمار می ثابت
و بقا و دوام آن تضمین شده است. فریضۀ نماز، یکی از وظایف عبادی مسلمانان است 

های ایمان دانسته است یح فرموده وآن را از لوازم و نشانهکه خداوند در قرآن به آن تصر 
نماز اظهار بندگی انسان به خدا، راه وصول  ).۶۹/۳۵۲، ۱۴۰۳و نیز ر. ک: مجلسی،  ۳۸(شوری، 

، سـتون دیـن )۱/۱۳۱، ۱۴۰۵(ابـن سـالمه، به کمال و تقرب به حق است. نماز نشانۀ ایمـان 
ترین اعمال  ، محبوب)۱/۱۳۳، ۱۳۸۳نعمـان،  (قاضی، صورت اسالم )۵۴/۲۳۷، ۱۴۰۳(مجلسی، 

، نخسـتین چیـزی اسـت کـه از بنـده سـؤال )۵۲۸، ۱۴۱۴(طوسـی،  در نظر رسـول اللـه
، بهتـرین عمــل انســان و عامـل فضــیلت، ســبب اصــالح )۱۰۰تــا،  (ابــن بابویـه، بیشـود  می
. رسول )۱۵۸ تا،، بیپاینده(و کلید بهشت است  )۲۶۵۱تا، ح، بیپاینده(البین و حسن خلق  ذات
هـای دیـن اسـت و رضـای خـدا در آن اسـت و آن راه نمـاز از آیـین«فرمـود:  اکرم

پیامبران است و برای نمازگزار حجت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور، معرفت و برکت در 
 .  )۵۲۲، ۱۳۶۲(صدوق، » روزی است

 کنند که بایـد و نبایـدهای الهـی از لـوازم عقلـی و منطقـیبرخی چنین تصور می
برخوردار نیست یا نفس این احکام و قواعد برای آخرت انسان بوده یا انسان در انجام 
یا عدم انجام آن مختار است. این فهم و برداشت نادرست، چنان در حوزۀ فهم دینـی 
وارد شده که بسیاری از مبانی دینی را مورد طعن قرار داده و با تلّقی نادرست از دین، 

نماید و چنـان القـا زمانی و مقتضیات اجتماعی محصور میآن را در فضای مکانی و 
کند که جامعۀ امروزی، دارای مسائلی است که دین، توان ورود و پاسخ به آنهـا را می

ها و تصورات نادرست، دین را امری شخصـی تلقـی چنین با ارائۀ پیشفرضندارد. هم
بـا آن تصـمیم  کنند که هر کس باید، خـود دربـارۀ چرایـی و چگـونگی مواجهـهمی

 بگیرد. 
داننـد نـه دارای الـزام و ای مـیگروهی دیگر اوامر و نواهی شریعت را امری توصـیه

گرایی در مواجهه با دین چنان در نگرش و رفتـار اجتمـاعی برخـی از التزام. این نسبیت
های اجتماعی را مخالف توسعه و رشد افراد جامعه نفوذ کرده که حضور دین در عرصه

هـای وحیـانی و اصـول و مبـانی شـرایع . این در حالی است که مطابق با آموزهدانندمی
کید بر محور اسالم و معارف اسالمی باید گفت نگاه دین یک نگاه جمعی و  الهی با تأ
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ناپذیر  نگر است و اوامر و نواهی الهی که دارای ثبات است، برای فطرت تبّدل مصلحت
ان و جامعۀ متـوازن و متعـادل همسـو بـا نظـام و بشر فرود آمده و رسالت آن، تربیت انس

فسلفۀ خلقت است تا به مسیر کمال دست یابد. مقولـۀ نمـاز هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا 
نیست؛ چراکـه ماننـد یـک سـتون، مـانع انحـراف انسـان شـده و جامعـه را از افـراط و 

کنـد و همـواره جایگـاه او در نظـام خلقـت و لـزوم خودمحوری و خمودی خارج مـی
(عـرب نمایـد پیوستگی و همراهی با حقیقت خلقـت و عبودیـت را، بـه او یـادآوری مـی

 .  )۳۵۲، ۱۳۹۱صالحی، 
گردد که دستاوردهای نماز در حوزه  های دینی اسالم دریافت میبا استنباط از آموزه

 اجتماعی عبارتنداز:
 . ایجاد بینش صحیح نسبت به حقیقت عالم۱
 های بشری از طریق ایجاد ارتباط با عوالم وجود. امکان فعلیت یافتن استعداد۲
 . اثبات تالزم میان نظام تکوین و تشریع و تصریح بر قانونمندی نظام عالم۳
 . ارائه الگوی جامع والیت مدار با اتصال و تبعیت از سیره و سلوک انبیاء و اولیاء الهی۴
 . احیای شریعت و گسترش دین۵
 و جامعه و ایجاد زمینه خود نظارتی در او . اصالح بینش انسان نسبت به خود۶
 . ایجاد اطمینان برای برخورداری از حیات طیبه در دنیا و آخرت۷

و توسعه اجتمـاعی از حیـث  دستاوردهای نماز برای سالمت معنویب. 
 کارکردی

در این مقوله، دستاوردهای نماز در حوزه اجتماعی از حیث کارکردی مـورد توجـه  
 شش محور بررسی شده است: قرار گرفته، که در

 در حوزۀ عمومی. ۱
منظور از این حوزۀ تأثیرات عمومی و کالن نماز در جامعۀ انسانی و ایجاد تعـدیل و 

هـای حقـوق تعادل در روابط بین فردی، روابـط سـازمانی و حقـوقی و توجـه بـه حـوزه
ه در شهروندی است. در این حوزه، نماز مدعی است که بـا تـأمین مقـوالتی کـه امـروز 

شناختی مورد توجه است، انتظارات بشری از زندگی اجتماعی را  دانش کالسیک جامعه
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 رساند که این انتظارات عبارتند از: دهی و به کمال می تأمین، تضمین، جهت

 وحدت و هماهنگی .۱-۱
نماز یک عمل صرفًا فردی نیست و مراتب و اقسام نماز بیانگر آن اسـت کـه شـارع 

را با این فریضه همسـو کـرده اسـت و اصـًال شـرط برپـایی و مقدس، مصلحت جمعی 
صّحت نمازهای جماعت، جمعه، عید و امثالهم آن است که نمازگزاران بـه فـردی کـه 
صالحیت دارد اقتدا کنند و به تبعیت از وی، این فریضه را به جـا آورنـد. همـاهنگی و 

گـذاری مسـجد،  و ارزشپیوستگی صفوف نماز، التزام نمازگزاران به انجام آداب نمـاز 
 های وحیانی است.گرایی اسالم بر اساس اصالت و حقانیت آموزهبیانگر دیدگاه وحدت

اقامۀ نماز به صورت جماعت، یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است؛ 
که شود؛ به ویژه آنچنانچه واژۀ اقامه ما را به آثار اجتماعی این فریضۀ الهی رهنمون می

و  )۵(نک: توبـه، در موارد متعددی با فرایض دیگری مانند زکات همراه و قرین شده نماز 
سزایی در تقویت مناسبات اجتماعی و یکپارچگی دینـی دارد. خداونـد  این مهم سهم به

پس اگـر توبـه «فرماید: متعال در موارد مختلف دیگر به مصادیق این آثار پرداخته و می
باشـند و مـا  ات دهند، در این صورت برادران دینی شما مـیکنند و نماز برپا دارند و زک

چنین از . هم)۱۱(توبه، » کنیم دانند به تفصیل بیان می را برای گروهی که می ]خود[آیات 
خداوند دوسـت دارد آنچـه را در جنـگ «مروی است:  وجود حضرت رسول اکرم

کـأّنهم بنیـاٌن ﴿ریفۀ و در این زمینه بـه آیـۀ شـ» دوست دارد، در نماز هم دوست بدارد
و نیـز  )۶/۲۱۳، ۱۳۶۵؛ سـیوطی، ۱۵/۸۴۲تـا،  (متقـی، بیاسـتناد کردنـد  )۴(صـف، ﴾ َمرصوص

هایتان متعادل شود و  های نماز جماعت را هماهنگ و تنظیم نمائید تا دل صف«فرمود:
و  )۲۰۵۷۵، ح۱۵/۸۴۲تـا، (متقـی، بـی »ها در تماس با هم باشد، تا مهربانی افـزوده شـود شانه

کند، بـرادر دینـی اسـت کـه از ها را قبول نمی یکی از کسانی که خدا نماز آن«فرمود: 
دربـارۀ  . یکی از یـاران امـام صـادق)۴۳۷۹۸، ح۱۶/۳۰تا، (متقی، بی». اندیکدیگر بریده

همانا نمـاز جماعـت و اجتمـاع بـرای « علت نماز جماعت پرسید، آن حضرت فرمود:
نماز، و نیز کسی که نماز خویش را در اوقـاتش بـه  بی مسلمین مقرر شده تا نمازگزار از

گرداند شناخته  کند، از کسی که نمازش را ضایع می آورد و نمازش را مراقبت می جا می
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داد و به  شود و اگر چنین نبود، کسی به صالحیت، طهارت و پاکی کسی شهادت نمی
نمـاز  انان بیهمین علت است کسی که نمازش را بـه جماعـت نخوانـد، در بـین مسـلم

فرمود: کسی که بدون علت و عذر، نمازش را با مسـلمین در  است، زیر رسول خدا
 .)۸/۲۹۳، ۱۴۱۶(حرعاملی، » کند، بی نماز است مسجد برگزار نمی

معلوم گردید آداب نماز و چگونگی قرار گرفتن مؤمنـان در کنـار یکـدیگر، سـبب 
کـه شـود، بـه طـوریؤمنان میدلی مها و یک تقویت احساسات عاطفی و رفع کدورت

کنند و با تحکیم دردی و اعتماد میآحاد جامعۀ اسالمی نسبت به یکدیگر احساس هم
روابط و مناسبات اجتماعی، اسباب کمال فردی و اجتماعی و تأمین ضروریات زنـدگی 

مند دین، جایگاه رفیعـی دارد، که در مجموعۀ نظامآورند. نماز به واسطۀ آنرا فراهم می
یک انسجام و پیوستگی حقیقـی میـان همـۀ ارکـان عبودیـت ایجـاد کـرده و حضـور و 

بخشـد. ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت، مشارکت فرد را در جامعه هدایت و تقویـت مـی
برپاکردن نماز، پرداخت زکات وخشـوع در مقابـل خـدا، از جملـه صـفاتی اسـت کـه 

 .)۱۸، (توبهاست خداوند برای آبادکنندگان مساجد برشمرده 
ها و محـل کمـاالت فـردی و  گاه عبودیت حق، مأمن ارزشچنین مسجد، تجلیهم

کــه قابلیــت تقویــت ارتباطــات انســانی و ایجــاد وحــدت و اجتمـاعی اســت؛ ضــمن آن
پیوستگی میان اجزا و مراتـب حیـات انسـانی را دارد. مسـجد محـل تمـرین وحـدت و 

ت، تـوازن و تعـادل در انسـانیت و نهایـ ها و اتصـال بـا بی کندن از خودیت دلی، دل یک
ساز کمال اجتماعی است و محور این شوق و جذبه، فریضۀ نماز اسـت. خداونـد  زمینه

های حرام، حـج و کریم، امنیت و اعتبار و ارزش مسجد را با دیگر شعایر دینی مانند ماه
حرمت  و هیچ عذری را برای هتک )۲(مائده، عمره، مناسک، انبیاء و اوصیاء پیوند داده 

البته «... فرماید: به مسجد و آسیب رساندن به وحدت امت نپذیرفته است. چنانچه می
توزی کــرد؛ هــر کــه شــما را از مســجدالحرام بازداشــت، شــما را بــه تعــدی  نبایــد کینــه

ها محل عرضۀ تقوا، احسـان و همگرایـی مسـلمانان در . این مکان)۲(مائده، ». دارد وامی
کنند، مورد عتـاب و ی بوده و کسانی که از حدود آن تجاوز میراهیابی به کمال و تعال

 گیرند.عذاب قرار می
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 نظم اجتماعی .۱-۲
دغدغۀ انسان ، حرکت برای پیشرفت است. نماز امکانات، موانع و اهداف را همسو 

 ســازد. حضــرت رســول اکــرمیابی بــه کمــال حقیقــی را ممکــن مــی نمـوده، دســت
، ۱۴۰۳(ابـن ابـی جمهـور، ». صـدقه یـا کـار نیـک بکنیـد پیش از دعـا، نمـاز و«فرمودند: 

سزایی در تنظـیم امـور فـردی  . طبیعی است پایبندی به این فریضۀ الهی، نقش به)۱/۱۱۰
دارد. این نوشتار با صرف نظر از این مقوله، به رابطۀ میان نماز با نظم اجتماعی به عنوان 

 د.پرداز های سالمت و توسعۀ اجتماعی مییکی از مؤلفه
میتار، بر این باور است که نظم اجتماعی در تقابل بـا آنارشـی قـرار دارد و آنارشـی، 

نظمی و هرج و مرج در روابط و الگوهای رفتاری است که به دلیل بیانگر سطحی از بی
پذیری قرار  کند و محور مرکزی قدرت، دانش و مسئولیتفقدان قدرت مرکزی بروز می

 .)۱۳۸۲یدنیا، ؛ نو۲، ۱۳۷۵(دویچ، گیرد می
هـای های وحیانی، حاکمیـت مطلقـۀ الهـی از مؤلفـهدر اندیشۀ دینی مبتنی بر آموزه

اندیشۀ توحیدی است و انسان، عقًال و شرعًا موظف به اطاعـت از قـوانین الهـی اسـت. 
این حاکمیت به مصلحت و ارادۀ الهی به شایستگان و پیشوایان معصـوم تعلـق گرفتـه و 

ه اثبات و ضرورت این مصلحت و معیار فضیلت و برتـری آنهـا نصوص دینی به کرات ب
اند. رابطۀ میان نماز و والیت، یـک رابطـۀ حقیقـی اسـت چنانکـه پیـامبر تصریح کرده

هر کس نماز بخوانـد و در آن بـر مـن و خانـدان مـن درود نفرسـتد، «فرمود:  اکرم
ــه نیســت ــرزا نــوری، ». نمــازش پذیرفت ــد در قــرآن کــریم . خداو )۵۲۵۶، ح۵/۱۵، ۱۴۰۸(می ن

و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا «فرماید: می
داشـتند و از آنچــه روزیشـان دادیــم نهـان و آشــکارا انفـاق کردنــد و بـدی را بــا نیکــی 

و در سـورۀ شـوری،  )۲۲(رعـد، » سرای باقی هستند زدایند، ایشان راست فرجام خوش می
و آنچه به شما داده شده، «ات این گروه را این گونه بیان کرده است:برخی دیگر از صف

زنــدگی دنیاســت و آنچــه پــیش خداســت، بــرای کســانی کــه  ]و کــاالی[برخــورداری 
و کسـانی کـه از  ٭اند و به پروردگارشان اعتمـاد دارنـد بهتـر و پایـدارتر اسـت  گرویده

آینـد  چـون بـه خشـم درمـیدارنـد و  ها، خـود را بـه دور مـی گناهان بزرگ و زشتکاری
داده و نمـاز برپـا  ]مثبـت[پروردگارشـان را پاسـخ  ]ندای[و کسانی که  ٭گذرند  درمی
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کنند  ایم انفاق می اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده کرده
و جـزای بـدی، ماننـد آن  ٭جوینـد  و کسانی که چون ستم بر ایشان رسد یاری مـی ٭

خداسـت، بـه  ]عهـدۀ[پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بـر بدی است؛ 
 .)۴۰-۳۶(شوری، » دارد راستی او ستمگران را دوست نمی

 )Societal Securityامنیت اجتماعی ( .۱-۳
امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. موالر معتقد 

ه افراد و دولت به همراه یکـدیگر در آن سـهیم ای است ک است امنیت اجتماعی، مقوله
هستند و آن عبارت است از، قابلیت حفظ شـرایط قابـل پـذیرش داخلـی بـرای تکامـل 

هـای هـای اجتمـاعی توجـه دارد. گـروهالگوهای سنتی. امنیت اجتماعی به بقای گروه
 ای اجتماعی به خاطر اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و عمل، کلیت یکپارچـه

. )۱۳۸۲(نویـدنیا، شـود ) یـاد مـیIdentityدهند که از آن به عنـوان هویـت (را تشکیل می
ترین کارکرد هویت، ایجاد پیوسـتگی و هماننـدی بـا خـودی و احسـاس غیـرت و مهم

دهد تـا نسـبت چنین، به فرد این امکان را میهویت هم ١تفاوت نسبت به دیگران است.
ع واحدی را بـه معیارهـای واحـد در پـیش بگیـرد به وقایع و حوادث اطراف خود، موض

، بـه ۱۳۸۰(شـیخاوندی، و از نظر روانی و رفتاری در زمان و مکان قرار بگیرد  )۱۳۸۲(نویدنیا، 
شود که یک . از دیدگاه بوزان، امنیت اجتماعی زمانی مطرح می)۱۲، ۱۳۸۲نقل از: نویـدنیا، 

تهدیـد کنـد. در نتیجـه، افـراد یـک نیرویی (بالقوه یـا بالفعـل) هویـت افـراد جامعـه را 
آیـد، یـک کلیـت مجموعه با احساس وابستگی و تعلقی که میان اعضاء بـه وجـود مـی

کنند. گیدنز، و سالمت جامعه را ضمانت می )۱۳۸۲(نویـدنیا، دهند یکپارچه را تشکل می
امنیت اجتماعی را ایجاد بستر و شرایط برای حفـظ زنـدگی افـراد جامعـه و حفـظ راه و 

 .)۶۲۷، ۱۳۸۳(گیدنز، داند ش زندگی آنان میرو 
بندی امنیت براساس شـاخص مرجـع امنیـت باشـد، نمـاز در سـطوح  چنانچه تقسیم

گیرد؛ چراکه نماز سـطوح مختلف به عنوان یک معیار امنیتی برای فرد و جامعه قرار می
ی (اعم ها در هر سطح گیرد و چنانچه هر کدام از این ارزشها را در نظر می کلی ارزش

                                                   
١  
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از فردی، اجتماعی، اقتصادی و غیر آن) در معرض تهدید قرار بگیرند، قابلیـت دفـاع و 
بخش اجتمـاعی و  تواند با ایجاد منـابع امنیـت. نماز می)۱۳۸۹(اکبر آقـایی، مواجهه را دارد 
برداری از آنها، کمال فردی و اجتماعی را تضمین کند. نماز، یک معیار  حراست و بهره

جتماعی است و همسو با اصالح فـردی و اجتمـاعی، معیارهـای زنـدگی بخش ا هویت
کنـد. الزمـۀ دهد و طرفداران خود را از دیگران متمایز و حراست میصحیح را ارائه می

طور که موالر تصـریح کـرده، حضـور فعـال تحقق این نگرش در سطح اجتماعی همان
هـای دینـی، ن موضوع بـا آمـوزهها برای تربیت اجتماعی است. با تطابق ای افراد و دولت

گردد که آموزش و تعلیم و تعّلم، بخش مهمی از وظایف ایمانی و نشانۀ کمال معلوم می
دینداری است. رابطۀ میان دینداری به معنای بالفعل کردن حقیقت خداجوی و پرستش 

ء و در انسان و تعلیم و تعّلم، یک رابطۀ مستقیم است. چنانکه یکی از ارکان بعثت انبیـا
توان گفت دینداری مهـارتی وحی و شرایع، آموختن راه و روش دینداری است. پس می

است که درگرو اراده و تالش بشر برای حرکت در مسیر حق و استمداد از عنایت الهـی 
آید. در نتیجه، تعلیم و تهذیب از ارکان مهم راهبردی اسالم برای تربیت انسان فراهم می

 رود. ماعی او به شمار میو ضامن سالمت فردی واجت

 )Social Trustاعتماد اجتماعی ( .۱-۴
در دانش علوم اجتماعی، عنصر اعتماد به عنوان یکی از ارکان سـرمایۀ اجتمـاعی و 

. زیمـل، ، به نقـل وثـوقی، همـان)۱۳۸۳(گالبی، شود معیار تحقق توسعۀ اجتماعی شناخته می
، به ۱۳، ۱۳۸۲(کمالی، یک نفر یا یک اصل اعتماد را شکلی از ایمان و وابستگی مطمئن به 

و گیدنز آن را اطمینان و یا اتکاء به ماهیت و یا خاصیت شخص یا چیـزی یـا  نقل وثوقی)
هـا و  مـا معتقـد اسـت اعتمـاد، مشـارکت در ارزشادانـد. فوکویصحت یک گفتـه مـی

 .، به نقل وثوقی)۱۳۸۷(کمالی، هنجارها است 
انـد کـه اعتمـاد، مؤلفـۀ اصـلی تمـام روابـط  دهنظران این حوزه بـر ایـن عقی صاحب

. توضیح آنکه تقویـت ارتباطـات انسـانی، عامـل ایجـاد )۳، ۱۳۸۶(زتومکا، اجتماعی است 
اعتماد اجتماعی است و اعتماد اجتماعی به عنوان مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی، سبب توسعۀ 

ۀ مشـارکت و شود؛ چراکه اعتماد (در هر دو حوزۀ فردی و نهـادی)، زمینـاجتماعی می
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بخشـد و تمایـل افـراد را همکاری میان اعضای جامعه را فراهم آورده، آن را سرعت می
 . )۴۰تا،آبادی، بی(حیدردهد های مختلف جامعه افزایش میبرای همکاری با گروه

ای میان این مقولـه بـا اعتقـادات دینـی وجـود دارد؟ بـه  سؤال این است که آیا رابطه
شـود؟ نتـایج تحقیقـات نماز سبب فراهم آمدن اعتماد اجتماعی مـیتر، آیا  عبارت دقیق

اند کـه ارتباطـات انسـانی،  انجام شده در حوزۀ علوم اجتماعی بومی شده، براین عقیده
پذیری خانوادگی و اعتقادات دینی با اعتماد اجتماعی، رابطـۀ مثبـت و مسـتقیمی  جامعه
میـزان اعتمـاد اجتمـاعی در جامعـه بایـد و لـذا بـرای تقویـت  )۳۹تـا، (حیدرآبادی، بیدارد 
های دینی، فرهنگی و اخالقی تقویت شوند. مطابق با این امر با تضـعیف اعتمـاد  ارزش

کنـد و هنگـامی کـه های اخالقی و دینی به طور همزمان تنزل پیدا میاجتماعی، ارزش
 .)۶۲تا، آبادی، بی(حیدرکند های اساسی کاهش یافت، سایر ارزشها هم سقوط میارزش

یکی از ابعاد مهم اعتماد اجتمـاعی، اعتمـاد بـه نهادهـا و قـوانین آن اسـت. قـوانین 
نهادی این امکان و قابلیت را دارند تا از لحاظ درونی، خـود بـه تولیـد و تقویـت اقـدام 
کنند و جاودانی شوند. همچنین ضمانت اجرایی نحوۀ عملکرد هم، خودشـان هسـتند. 

نظام هدایت و اصـالح، خـود را تصـحیح نمـوده و قادرنـد تـا  این گونه نهادها از طریق
. مصـداق عینـی ایـن )۱۳۹، ۱۳۸۸(تاجبخش، به نقل وثـوقی، انحرافات عمده را منتفی سازند 

های دینی و اخالقی، احکام انواع نماز و قوانین نهادی وابسته به آن، مثل  قضیه در ارزش
 نهاد مسجد است.

، ۱۳۸۸(وثـوقی، د اجتماعی، یک واسطۀ اثرگذار اسـت مسجد در مقولۀ مرتبط با اعتما
، کـارکردی های دینی و سیرۀ رسول اللهو به عنوان نهادی اصیل مبتنی بر آموزه )۱۳۹

های دینی، فرهنگی و اجتماعی و نهادینه کردن آن در  ویژه در حفظ و پاسداشت ارزش
دهد و وعۀ خود ارائه میها را به زیر مجمای از ارزشجامعه دارد. مسجد، مجموعۀ ویژه

گــویی، وفــای بــه عهــد، انصــاف و هــای اعتمــادآفرین ماننــد حقیقــتبــا ایجــاد ارزش
همبستگی، زمینۀ انسجام و پیوستگی همگانی را فراهم آورده و اعتماد را در میان پیروان 

سازد و نقـض گویی پایبند می خود تعمیم داده است؛ چراکه اعضای خود را به فضیلت
دهـد. مسـجد بـه صـورت فعـال و روشـن، احکـام و ا به خوبی تشخیص میهنجارها ر 

های دینی را بازگو و با ارائۀ فرضیات مبتنی بر اقدامات آتـی، شخصـیت و هویـت گزاره
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کند و با بیان این موارد در قالب حقوق نهادهـا و کـارگزاران و انسان دیندار را اثبات می
کید بر حقـوق اجتمـاعی کـه بند میآحاد جامعه، آنها را به وفای به عهد پای سازد و با تأ

های  مبتنی بر قواعد حقوقی و اخالقی شریعت است، امکان دسترسی همگان به فرصت
هـای اعتمـاد آفرینـی را در جامعـه تقویـت زندگی را فراهم و با ایجاد همبستگی، زمینـه

 .)۱۴۰، ۱۳۸۸به نقل وثوقی،  ۵۷، ۱۳۸۵(رجبلو، کند  می
ایجاد زمینۀ نظم اجتماعی، توان جمعی را باال برده و با ممانعـت  مسجد هم چنین با

های اصلی تضعیف اعتماد اجتماعی و عامالن آن مانند از ایجاد یا ظهور عوامل و زمینه
های اجتماعی  تفرقه و اختالف و نفاق (مانند مسجد ضرار) و ایجاد امکان ترویج ارزش

قـوق دیگـران و... سـبب تقویـت اعتمـاد مانند صداقت، همکاری، ایثار، احترام بـه ح
منقول است کـه فرمـود:  . از وجود رسول اکرم)۴۱تا،(حیدرآبادی، بیشود اجتماعی می

گـذارد، در هـر کـار خیـری بـه او هرگاه دیدید کسی در مسجد نماز به جماعت مـی«
 گـردد کـه. از این حدیث دریافت می)۱/۳۴۱، ۱۴۰۳جمهور، ابی(ابن». خوش گمان باشید

گردانـد و از نماز حقیقی، باعث الهام خیرات به انسان شـده، او را صـدیق و امـین مـی
 .)۱۲۸۰تا: ح، بیپاینده؛ ۳/۳۷۱، ۱۳۸۹(کلینی، کند بسیاری از رذایل دور می

سـازد. هم چنین نماز از طریق نظام هدایت و اصالح، انحرافات عمده را منتفی می
گزاری، چنان باش که گـویی هرگاه نماز می«منقول است که فرمود:  از امام سجاد

. یکی دیگر از )۸۷/۱۶۰:،  ۱۴۰۳(مجلسی، ». آورینماز آخرین تو باشد که آن را به جا می
دربـارۀ آثـار  مصادیق این مدعا دربارۀ آثار نماز اسـت. وقتـی از و جـود رسـول اللـه

هگین کند، کـه باشد که این کار تو را اندو «حضور در نماز میت سؤال شد، فرمودند: 
، ۴/۳۶۶، ۱۴۰۶(حـاکم نیشـابوری، شخص انـدوهناک در روز قیامـت در سـایۀ خـدا اسـت."

 .  )۷۹۴۱ح

 در نهاد خانواده .۲
هـای اخـالق دینـی در تحکـیم و حراسـت از کیـان خـانواده، نقـش  اصول و ارزش

دینی به سزایی دارند و خانواده نیز بالتبع، حافظ باورهای دینی و عامل انتقال رفتارهای  به
های آینــده اســت. مطــابق بــا آنچــه پــیش از ایــن در خصــوص قــوانین نهــادی و  نســل



 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
تاب / 

ان 
ست

۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

3

۹۶ 

کید بر اندیشه دینی بیان شد، اعتماد و ارزش قابلیت گذاری اسـالم بـه نهـاد  های آن با تأ
خانواده، ریشه در ارزش و ماهیت و جایگاه ایـن نهـاد در توسـعۀ اجتمـاعی و سـالمت 

کید بر آموزش نماز و تشـویق  داری به فرزند بهمعنوی دارد. اهمیت آموزش دین ویژه با تأ
آنان در سنین کودکی در احادیث و سیرۀ پیشوایان معصوم به دفعات بیان شده است. در 

کودکان خود را وقتی به «فرماید:است که می حدیثی منقول از حضرت رسول اکرم
و در  )۱۴/۲۲۸، ۱۴۰۸ری، (میرزانـو». سن هفت سالگی رسیدند، به خواندن نماز امـر کنیـد

تـا، (متقـی، بـی». اگر اضافه بر ده ساله شدند، بـر تـرک تنبیـه کنیـد«جایی دیگر فرمود: 
کید بر این مقوله، مـی . امام علی)۴۵۳۳۰ح و در سـن بلـوغ «... فرمایـد: نیز ضمن تأ

 .)۶۳۰۵، ح۱۳۶۶(آمدی، ». بازخواست کنید
های مختلف جسـمی، دک (در حیطههای تربیت کو با توجه به آنکه فنون و مهارت

های علوم روحی، معنوی و عاطفی) امروزه، مورد توجه متخصصان و پژوهشگران حوزه
توان این نکته را هم مورد تأمل قرار داد کـه تربیتی، روانشناسی و مشاوره قرار گرفته، می

بایـد  شـود؛ بلکـهتعلیم دینداری در کودکان، صرفًا با ایجاد احسـاس دینـی تـأمین نمـی
آموزش پایدار وپویا باشد و مطابق نظر گیدنز، بستر و شرایط حفط افراد جامعـه و روش 

چنین، با قرار گرفتن در محور مجموعه نهادهایی که ایـن  زندگی را به او منتقل کند. هم
رسالت را برعهده دارند مثل مسجد و مراکز دینی، ضمن ایجاد زمینۀ انسجام و نزدیکـی 

ورداری از امنیت فردی و امنیت اجتماعی برای همگان وجود خواهـد اعضا، امکان برخ
 .  )۷۰۷، ۱۴۱۷(صدوق، داشت 

بخش مهمی از سـالمت زنـدگی دیندارانـه، در رعایـت اصـول و قواعـد اخالقـی و 
گیری از آن در تربیت و سالمت اجتمـاعی اسـت.  حقوقی مرتبط با نهاد خانواده و بهره

دچـار آسـیب و انحـراف شـود، در سـایر ابعـاد حیـات  از این رو، چنانچه نهاد خانواده
اگـر زنـی شـوهرش را «مروی است:  گذارد. از حضرت رسولاجتماعی هم اثر می

ها را آزاد نمایـد،  آزار دهد، اگر تمام عمرش را روزه بگیرد و شب عبـادت کنـد و بنـده
کنـد و  پذیرد تا آن که بـه شـوهرش کمـکخداوند هیچ نماز و کار نیکی را از او نمی

چنین اگر مـردی همسـر خـود را اذیـت هم«سپس فرمود: ». رضایت او را کسب نماید
 .)۳۳۵، ۱۳۶۸(صدوق، » کند، یا به اوظلم کند، چنین گناه و عذابی خواهد داشت
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 معنوی -در حوزه اخالقی. ۳
انسـانی، تـأمین  -هـای الهـیهـای دینـی، تحقـق ارزشیکی از اهداف مهـم آمـوزه

ار گرفتن انسان در مسیر کمالی است که شریعت و دین برای او در سالمت معنوی و قر 
نظر گرفته است. از منظر دینی، مناسبات اجتماعی و حضور فعال انسـان در جامعـه نـه 

های مهم تحّقق این هدف متعـالی اسـت. تنها به عنوان یک تکلیف دینی، که از عرصه
هـای  و چـه اصـول و ارزشسؤال این است که رابطۀ نماز با سـالمت معنـوی چیسـت؟ 

یابی است؟پاسخ به این دو سؤال در  اجتماعی در پرتو فریضۀ نماز قابل دست -اخالقی 
 گیرد.ادامه مورد بررسی قرار می

 تأمین سالمت معنوی .۳-۱
مجموعه صفات و اعمالی است که شور و جاذبۀ قوی و شدید و در عین «معنویت 

آورد تا او را در سـیر بـه سـوی خـدای د میحال منطقی و صحیحی را در انسان به وجو 
. دربارۀ سالمت )۷، ۱۳۷۳(خمینی، » آوری پیش ببرد یگانه و محبوب عالم به طور اعجاب

توان گفت: به برخـورداری از حـس معنوی، اگرچه تعاریف متعددی ارائه شده، اما می
و  پذیرش، احساسات مثبت اخالقی و حس ارتباط متقابل مثبت با یـک قـدرت حـاکم

شودکه طی یک فرایند پویا و هماهنگ، شناختی برتر قدسی و دیگران و خود اطالق می
شود. شناخت معنوی عواطـف معنـوی، عاطفی و کنشی و پیامدی شخصی حاصل می

(هانگلمـان، هـای اصـلی سـالمت معنـوی هسـتند کنش معنوی و ثمرات معنوی از مؤلفه
نوی زمینۀ ایجاد امنیت و اطمینـان فـردی را . سالمت مع)۱۱، ۱۳۹۱، به نقل از عباسی، ۱۹۸۵

نویسد، مرجع امنیت انسانی فرد آن است که از حیث کند و چنانکه موالر میفراهم می
تعلق به جامعۀ انسانی مـورد توجـه بـوده و حفـظ و اسـتمرار بقـای آن بـا از میـان بـردن 

پذیر گردد ، امکاناندازدیاکنترل مخاطرات و تهدیداتی که بقای انسان را به مخاطره می
 .)۱۳۸۲(نویدنیا، 

نماز فرصتی استثنایی است که خالق هستی در اختیار انسان قرار داده تا با او سـخن 
نهایت قرار دهد و جال یابد.  بگوید و وجود خود را در پرتو حقیقت محض و حضور بی

کـه قـدرت این آرامش است  دهد ونهایت به انسان امنیت و آرامش می این ارتباط با بی
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و  )۳۵۵، ۱۳۹۱(عـرب صـالحی، کند پرواز روح و همراه کردن جسم را برای انسان فراهم می
کند. چنین فردی پذیر تربیت می او را در اجتماع به عنوان یک عنصر متعهد و مسئولیت

داند و از دین و شریعت با تمام خود را ضامن حفظ امنیت اخالقی و کرامت انسانی می
ای را کـه دلـش بـا  خداوند، نماز بنـده«فرمود:  کند. رسول خداوجود حراست می

 . در روایتـی دیگـر از آن حضـرت)۱/۴۰۶تا،(برقی، بی» پذیردبدنش همراه نیست نمی
کند، ای مردم، نمازگزار هنگام نماز با خدای تبارک و تعالی مناجات می«مروی است: 

تـوان گفـت، ؛ براین اسـاس مـی)۲/۱۲۹، تا(ابن حنبل، بی» کنیدپس باید بدانید که چه می
رود. نماز بیانگر حرکت انسان در مسیر درست و نشانۀ سالمت معنوی او بـه شـمار مـی

ها و ایجاد اطمینان در حضـور  کارکرد اجتماعی این اندیشه، پایبندی به حقیقت و ارزش
 شود.اجتماعی و مانع آشوب و اضطراب و انحراف انسان و آشفتگی اجتماعی می

شود یا به عبارت دیگر، چگونه سؤال این است که نماز چگونه سبب تزکیۀ نفس می
کند؟ نماز، کبـر را از شود و انسان را برای اجتماع آمده مینمازی سبب تزکیۀ نفس می

شود. در حدیث وارد شـده: گرداند و مانع دخالت اغیار در بندگی او میانسان دور می
کند تا اعضاء و جوارح یلۀ نماز، زکات و روزه حفظ میخداوند بندگان مؤمن را به وس«

، ۱۳۸۱(سیدرضـی، ». هایشـان خاشـع گـرددهایشـان ودلرا آرام، دیدگانشان خاشـع، جـان
و لذا هر چه این خشوع و تواضع بیشتر باشد، انسان را بیشتر در مدار بنـدگی،  )۱۹۲خطبـه

 دهـد. رسـول اکـرمیکه همان معیار سالمت معنوی در اندیشۀ دینی اسـت، قـرار مـ
دو رکعت نماز در دل شب، از دنیا و آخرت و آنچه در بین آن است، برتـر «فرماید:  می

. از آیات قرآنی، برخی دیگر از آثار تهذیب نفـس )۲۳، ح۸۷/۱۴۸، ۱۴۰۳(مجلسی، ». است
دارد  دیگری را برنمی ]گناه[ای بار  هیچ باربردارنده«که از نماز ناشی شده، آمده است:

به سـوی بـارش فـرا خوانـد، چیـزی از آن برداشـته  ]دیگری را به یاری[گر گرانباری و ا
تنهـا کسـانی را کـه از پروردگارشـان در نهـان  ]تـو[شود، هر چند خویشاوند باشد.  نمی
دهی و هر کس پاکیزگی جویـد، تنهـا بـرای  دارند، هشدار می ترسند و نماز برپا می می

. از ایـن آیـۀ )۱۸(فـاطر، » بـه سـوی خداسـت ]رهـاکا[جوید و فرجام  خود پاکیزگی می
آید که براساس آن شاید بتـوان گفـت بخشـی از ابعـاد و شریفه، چند نکته به دست می
 است.لوازم سالمت معنوی تأمین شده
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 ابعاد و لوازم سالمت معنوی .۳-۲

 عمل با شریعت الهیتطابق 
ه همـۀ حقـایق عـالم، الزمۀ حصول سالمت معنوی در انجام فریضۀ نماز، ایمـان بـ 

های وحیانی و اطاعت از اوامر و نواهی خدا و رسول او است. خداوند همسویی با آموزه
اند و نمـاز بپـا دارنـد، مـا اجـر  آنانکـه متوسـل بـه کتـاب آسـمانی«فرمایـد: متعال مـی

 .)۱۷۰(اعراف، » درستکاران را ضایع نخواهیم گذاشت

 سالمت وجودی
انسان دارای سه عالم وجـودی اسـت (جسـم، خیـال و اند که گروهی بر این عقیده

. نماز با ایجاد ارتباط با مرحلۀ روحـانی ، پاورقی مطهـری)۱/۱۹۰، ۱۳۶۴(طباطبایی، عقالنیت) 
آورد. بـه ها فـراهم مـی و عقالنی بشر، امکان رشد و تکامل فردی او را در دیگـر زمینـه

گاهی و شناخت بیش کید شده، هرچه نماز با آ تری اقامه شود، بر درجات همین جهت تأ
توان . براین اساس می، دعای مکارم االخالق)۱۴۱۱(ابطحی، گردد ایمان و عبودیت افزوده می

بـه  گفت نماز، یک عمل منطبق بر ایمـان و مطـابق بـا فطـرت اسـت. پیـامبر اکـرم
بـود و هـر روز،  اگر به در خانۀ یکی از شـما، جـوی روان می«اصحاب خویش فرمود: 

ماند؟ اصحاب شست؛ آیا در بدن او آلودگی و ناپاکی باقی میدر آن خود را می پنج بار
جا  راستی نماز مانند همان جـوی روان اسـت کـه هرگـاه بـه  گفتند: نه، سپس فرمود: به

 .)۹۳۸، ح۳/۲۳۷، ۱۳۶۵(طوسی، ». کندآورده شود، گناهان میان دو نماز را پاک می

 ثبات شخصیت
های اصلی ی، کنش معنوی و ثمرات معنوی از مؤلفهشناخت معنوی، عواطف معنو 

شناسی دینی در قالب عبودیت و تقوا  سالمت معنوی است. این صفات در اندیشۀ انسان
هـای ارشـادی و مولـوی شـریعت الهـی اسـت کـه یابد. تقوا، پایبندی به گزارهتبلور می

خشـیت،  آورد.مصداق بارز این صفت نمازگزاران هستند. نمـاز خشـیت و خـوف مـی
ترس قلبی در برابر خداست و خوف، ترس عملی است که در قالب تقوا و پرهیزکـاری 

کنـد اش است، نه تنها استنکاف نمـیکند و فرد در انجام آنچه بر عهدهعینیت پیدا می
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سـو بـا دسـتورات شـریعت و در راسـتای تکـالیف دینـی قـرار که کنش معنوی او، هـم
ان نسبت به خداونـد و نشـانۀ محبـت و اطاعـت از او گیرد. نماز، معرفت عملی انس می

ترسـند، آری  از بندگان خدا تنهـا دانایاننـد کـه از او مـی«... فرماید: است. چنانکه می
خواننـد و نمـاز  در حقیقت، کسانی که کتاب خدا را می ٭خدا ارجمند آمرزنده است 

کننـد، امیـد بـه  انفـاق مـی ایم نهان و آشکارا دارند و از آنچه بدیشان روزی داده برپا می
خشیت در  . حضرت رسول)۲۹-۲۸(فاطر، » پذیرد اند که هرگز زوال نمی تجارتی بسته
فروتنـی در نمـاز، ایـن کـه بنـده بـا تمـام دلـش بـه «کند: گونه توصیف مینماز را این

. ایشان در روایتی دیگر، تفاوت نمـاز )۱/۱۵۸، ۱۳۶۳(قاضی نعمان، » پروردگار خود رو کند
دو رکعـت نمـاز انسـان «راد را در خشیت و معرفت نسبت به خـدا دانسـته و فرمـود: اف

. نیـز امـام )۱۶۷۲تـا: حـدیث، بـیپاینده(» رکعت نماز انسان الابالی است ۱۰۰۰باتقوا، بهتر از 
هرکس که زکات ندهد، نمازش باطل است و کسی که ورع ندارد، «فرمود:  صادق

. براین اساس، یکـی از آثـار نمـاز چنانکـه )۲۱۲، ۱۳۸۵(طبرسـی، ». زکاتش پذیرفته نیست
(سیدرضـی، » ریز و درشـت کارهایـت تـابع نمـازت اسـت«فرمود آن است که:  علی
 .)۲۷، نامه۱۳۸۱

 خود شکوفایی
های وحیانی، ضمن ارائۀ چهارچوب و اصول اساسی حیات دینی، فرد را برای آموزه

کند. بدین ترتیـب، خودشـکوفایی کـه رو آماده می مواجهه با مسائل و پیشامدهای پیش
رود، در پرتو اندیشۀ دینی فرصـت های اصلی توسعۀ اجتماعی به شمار مییکی از مؤلفه

 یابد.ظهور و بروز می
کند. های دینی، نماز امکان شکوفایی و عزت شایستگان را فراهم میمطابق با آموزه

هـای گـروه را در حـوزه های فکری، رفتاری، کنشی و اثـرات ایـننصوص دینی، مؤلفه
نمازگزاران اهل نیکی و خیرخواهی بوده، نسـبت بـه «کند: اجتماعی این چنین بیان می

، ضـعیفان را یـاری )۶۴۷، ۱۴۱۴(طوسـی، « ورزنـد (تحـابوا)دیگران محبـت و دوسـتی مـی
ــز مــی)۱۳۶۵:۲/۱۳۵(ســیوطی، رســانند    می کننــد، حســنات را در جامعــه ، از نــواهی پرهی

و مردان و زنان با ایمـان، «فرماید:و منشاء خیرات هستند. قرآن کریم میگسترش داده 
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دارند و  دارند و از کارهای ناپسند بازمی دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی
برنـد، آناننـد کـه  دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مـی کنند و زکات می نماز را بر پا می

 )۷۱(توبـه، » رار خواهد داد که خدا توانا و حکیم استخدا به زودی مشمول رحمتشان ق
آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان «کند: و در خصوص نماز تصریح می

دارد و قطعا یاد خدا باالتر است  و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند باز می
 تـی منقـول از حضـرت رسـول. یـا در روای)۴۵(عنکبوت/» کنید داند چه می و خدا می
کننـدۀ مسـلمان را  روز، نمـاز و روزۀ غیبت خداونـد متعـال تـا چهـل شـبانه«است که: 

و نیز فرمود:  )۵۳/۲۵۸، ۱۴۰۳(مجلسی، ». پذیرد، مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد نمی
تـا، برانـی، بـی(ط» َمن لم تنُهه صالُته عِن الفحشاء و الُمنکر، َلـم َتـِزدُه ِمـَن اللـه اال ُبعـدا«
۱۱/۴۶(  . 

هـای یکی از اسباب ظهور و رواج منکرات، تابعیت انسان از هوای نفـس و وسوسـه
-، بی پاینده(». کندنماز، چهرۀ شیطان را سیاه می«شیطانی است. حضرت رسول فرمود: 

(متقی، ». گریزد شنود، میشیطان، وقتی صدای اذان و دعوت به نماز را می. «)۱۸۷۷تا، ح
، ۵/۵۰تا، (ابن حنبل، بی» شودشیطان با عبادت نمازگزاران، از او ناامید می. «)۲۰۹۵۱ح تا،بی
. شاید از این رو است که توصیه شده، در گوش راست فرزند نورسـیده اذان و )۱۴۳۷۳ح

شـود. از اقامه را در گوش چپ او بگویند؛ چرا که با این کـار، شـیطان از او رانـده مـی
شـدن و  نماز از حکم خدا اسـت و باعـث رانده«است که  روایت حضرت امام علی

 . )۲۲۱۳، حدیث۱۳۶۶(آمدی، ». شودروسیاهی شیطان می
هـا، بـه مقابلـه بـا نمازگزاران با به جای آوردن اوامر الهـی، ضـمن حراسـت از ارزش

نماینـد. پردازند و بدین طریق، اسباب سالمت و تعالی جامعه را فـراهم مـی منکرات می
رود، از اعتــدال برخوردارنــد و دچــار افــراط و تفــریط چنــان کــه انتظــار مــی ایــن افــراد

به فرمانـداران نمایـان  جویی در نامۀ امام علی شوند. نشانۀ این اعتدال و سالمت نمی
در نماز جماعت، در حد ناتوان آنان نماز بگذارید و «... فرماید: شود؛ آنجا که میمی
 ).۵۲نامه ،۱۳۸۱(سید رضی، » گر نباشیدفتنه

فرمایــد: هــم چنــین خداونــد ایــن گــروه را در صــف نیکوکــاران قــرار داده و مــی
مغـرب بگردانیـد؛ بلکـه  ]یـا[نیکوکاری، آن نیست که روی خود را به سوی مشـرق و «
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و پیامبران  ]آسمانی[نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب 
ود دوست داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایـان را با وج ]خود[ایمان آورد و مال 

بنـدگان بدهـد و نمـاز را برپـای دارد و  ]راه آزاد کردن[ماندگان و گدایان و در  و در راه
زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و 

انـد و آنـان همـان  راسـت گفتـه به هنگام جنگ شکیبا هستند؛ آنان هستند کسانی کـه
دربـارۀ حـاالت  . خوارزمی به نقل از اسناد خود از امام باقر، بقره)۱۷۷(» پرهیزگارانند
به هنگام نماز، پوست  پدرم علی بن حسین«نویسد:  در نماز چنین می امام سجاد

افتـاد و مـوی بـر تـنش  شد و گوشت تنش به لرزه می بدنش برافروخته و رنگش زرد می
دانسـت  فرمـود: اگـر بنـده می شد و در حالی که اشک بر گونه روان بود می است میر 

 . )۲/۱۳۲، ۱۴۲۳(خوارزمی، کشید  کند، از نماز دست نمی که با که مناجات می

 ضایتمندی از زندگیر . ۳-۳
و نماز را برپا کنید «فرماید: نماز مایۀ نزول برکات و رحمت الهی است. خداوند می

. در )۵۶(نور، » را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید ]خدا[ید و پیامبر و زکات را بده
احادیث وارده شده، کسی که نماز جمعه را عمدًا ترک کند، سبب ایجاد تفرقه و از بین 

. هم چنین رسول )۲/۵۴، ۱۴۰۳(ابن ابی جمهور، رفتن برکت و گرفتاری در بالها خواهد شد 
مان، برای رسیدن به ثواب به نماز جمعه برود، اعمـال هرکس از سر ای«فرمود:  اکرم

فقیری را که از  . در جایی دیگر، حضرت)۱/۴۲۷، ۱۴۰۴(صدوق، » خود را از سر گیرد
کرد، به حضور در نماز جمعـه دعـوت کـرد و فرمـود: ناداری و نیازهایش شکایت می

. ادای نماز، آن هـم )۱۰۷۸۲تـا، ح؛ محمدی، بی۳۷، ۱۴۰۷(راوندی، » الجمعة حجة المساکین«
در کنار جمع مؤمنان و نمازگزاران، عـالوه بـر آنکـه یـک تکلیـف دینـی اسـت، نشـانۀ 
سالمت روانی و معنوی انسان است؛ چراکه ارتباط با دیگران و همنـوایی ارادۀ جمعـی، 
برای انجام عملی که همگان در آن سهیم بوده و متحد و یکپارچه بـرای تحقـق هـدفی 

گرایی انسان از یک سو و تالش او  ند، بیانگر روحیۀ جمعی و برونکن مقدس تالش می
برای ایجاد ارتباط سالم و پر از نشاط معنوی و روحی در مناسـبات اجتمـاعی، از سـوی 

های سـالمت اجتمـاعی، سـالمت روانـی و سـالمت  ترین، مؤلفه دیگر است که از مهم
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 رود.  معنوی به شمار می
تنهـا نشـانۀ سـالمت و رضـایتمندی از زنـدگی  حضور در فریضـۀ نمـاز جمعـه، نـه

برداری هرچه بیشتر از برکات آن و اهتمام  دینداری است، بلکه تداوم و تالش برای بهره
مندی هرچه بیشتر و حضور در اجتمـاع انسـان،  در انجام مقدمات نماز جمعه برای بهره

ینی شده، بـا از رخوت و سستی دور و سبب افزایش منزلت اجتماعی و تقویت اخّوت د 
ها به یکدیگر، زمینـۀ حضـور مـؤثر دیـن در تمـام  ایجاد احساس مسئولیت و تعهد انسان

آوری بـرای  کند. به عالوه، نماز جمعه دارای خصوصیت الزام ابعاد زندگی را فراهم می
مؤمن بوده و به جهت وجهۀ جامعیت و یکپارچگی که در فلسفۀ نماز جمعه و آداب آن 

ساحتی، فردگرایی و هنجارشکنی دور نموده و سبب  را از حالت تکوجود دارد، انسان 
کمال فردی و اجتماعی انسان مؤمن و تحقـق جامعـۀ مطلـوب دینـی بـا الگـوی قرآنـی 

گاهی در زمینه می های مختلف که توسط خطیب نمـاز جمعـه و سـایر  شود و با ایجاد آ
خود مطلع و امکان مواجهـۀ  شود، انسان را از اخبار پیرامون های عمومی ایجاد می رسانه

دهد. در این میان، حضور در جمع و  درست با مسائل و پیشامدهای مختلف را به او می
گاهی دیگران از مسائل مختلـف، ضـمن دلجـویی و بهره منـدی از تجـارب دیگـران،  آ

امکان برخورداری از مشاورت جمعـی و انسـجام در حفـظ امنیـت فـردی و محیطـی و 
تواند در خصوص نماز جماعت و سایر  کند. این امر می نان فراهم میایمانی را برای مؤم

 عبادات جمعی که در اسالم توصیه شده، قابل استفاده باشد.
دهد و مهارت مواجهه با مشکالت و دوری از شتابزدگی و نماز به انسان آرامش می
انسان، سخت  به راستی که«فرماید: آموزاند. قرآن کریم میگرفتاری در شر را به او می

و ٭ ای به او رسـد عجـز و البـه کنـد  چون صدمه٭ خلق شده است  ]تاب و بی[آزمند 
همان کسانی که بر نمازشان ٭ غیر از نمازگزاران ٭ چون خیری به او رسد، بخل ورزد  

. یعنـی )۲۴-۱۹(معارج، » و همانان که در اموالشان حّقی معلوم است٭ کنند  پایداری می
د که با پناه بردن به خدا و صبر و تحمل و چنگ زدن به ریسمان محکم تنها نمازگزارانن

رسند. حضرت کنند و به آرامش روانی میالهی، از فرو رفتن در اضطراب خودداری می
سوی خدا باشـد، از ایستد و گرایش و دلش بهفرمود:" هرگاه بنده به نماز می محمد

و  )۳/۲۷۵تـا، (نراقـی، بـی» اسـتولـد شـدهشود همانند روزی که از مـادر متنماز فارق می
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 ». نور چشم من در نماز نهاده شده است«فرمود: 
نمـاز، «در جایی دیگر، در حالی کـه از بـالل خواسـت تـا اذان را بگویـد فرمونـد: 

جای آوردن  . بنابراین، انسـان نمـازگزار بـا بـه)۴/۲۰۹۵تا، (متقی، بی». آسایش بخش است
یابـد و هـیچ کـس را جـز او، قـادر و هستی، عزت نفـس مـیعبادات و ارتباط با خالق 

بیند. به همین جهت، با ایجاد آرامش درونی و در پیش گـرفتن مسـیر تقـوا، حکیم نمی
گـردد. امکان درک بهتر از واقعیات و حقیقت هستی و مواجهه با آن برایش فـراهم مـی

ده و نماز برپا داشته و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کر «فرماید: خداوند می
اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بـود و نـه بیمـی بـر آنـان  زکات داده

. از جهتـی دیگـر، اهتمـام در بنـدگی حـق )۲۷۷(بقـره، » شـوند است و نه اندوهگین مـی
تعالی، نشانۀ سالمت فرد و دوری از گناه است که در روایات از آن با عبارت عفاف نام 

آنچه «کند که فرمود:  نقل می رده شده است. مرحوم ابن شعبۀ حرانی از رسول اللهب
مندی و آسایش و دلجـویی  شود، خوشنودی است و خضوع و بهره از عفت منشعب می

و فروتنی و تذکر و بخشندگی و سخاوت. اینها خصالی اسـت کـه بـه سـبب پارسـایی، 
(ابـن شـعبه حرانـی، » شـود ، حاصـل میبرای انسانی که از خدا و قسمت او خوشنود است

توان گفت از آنجا که نماز جمعه، از بهترین راهبردهای دین اسالم بـرای  . می)۱۷، ۱۳۸۲
دوری از رخوت و ارتباط میان دین و جامعه و ایجاد انسجام و وحدت در امـت اسـت، 
اثربخشی آن چنان است که اگر فردی در این محفل حضـور یابـد، بـه خـاطر احسـاس 

کند، نسبت به زندگی خود و دیگران متعهد شده و در  ئولیتی که دین در او ایجاد میمس
نتیجه، تالش برای ایجاد زندگی مطلوب و جامعۀ مطلوب، او را در مسـیر خوشـنودی و 

 دهد.  رضایتمندی قرار می
اندیشد، آرامش بر جان او حـاکم  دار ،چون می آدم دین«فرماید:  می امام صادق
نیـاز اسـت و بـه  کند، بی کند، متواضع است. چون قناعت می خضوع میاست و چون 

بندد، پس به رستگاری و کمـال  آنچه داده شده، خوشنود است... به هیچ چیز دل نمی
نگـرد، پـس کـارش بـه پشـیمانی  یابد، عاقبت را به دیدۀ بصـیرت می فضیلت دست می

ز کـه توجـه بـه خـدا و تفکـر . بنابراین، مهمترین وجـه نمـا)۵۲، ۱۴۱۴(مفیـد، » کشد نمی
دربارۀ اوست، اعتراف به توحید افعالی و تسلیم شدن در برابر امر الهـی و رضـایت او از 
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رسـد،  ما است. نتیجه آن که، فعلیت یافتن توحید در انسان که در نماز به اوج خـود می
زمینۀ خوشنودی و رضایت را فراهم و انسان از غیر خدا به سـوی حـق تعـالی، رهنمـون 

 شود. می

 جلوگیری از انحرافات اجتماعی. ۳-۴
هنجاریهـا  نماز، هم چنین با ایجاد شرایط بهینۀ اجتماعی، مانع انجام انحرافات و بی

دهـد. بـه رسـول در سطح عمومی شده و به افراد جامعه، اجازۀ طرد و تکـروی را نمـی
است و  چران شود، چشمفالن جوان که در نماز جماعت حاضر می«شد: گفته  خدا

فرمود: او را به حال خـود واگذاریـد کـه ایـن نمـاز جماعـت،  .کندبه نامحرم نگاه می
خبـر  طور که پیامبر اکرمبعد از مدتی همان .»شودسبب ترک این عادت زشتش می

، ۱۳۸۴؛ عبداللهی، ۴۳، ۱۳۸۴(ستوده، داده بود، آن جوان موفق به توبه از آن عادت زشت شد 
 .)۱۳۸۹قایی، ، به نقل از اکبرآ۵۱

 در حوزۀ عدالت اجتماعی .۴
ها و فضایل اخالقی و  نماز، اثبات بندگی انسان به خداوند و پایبندی به انجام ارزش

نفی تمام رذایل و منکرات، در قالب ارائۀ یک فرهنگ عمومی به تمام جامعـه اسـالمی 
دارد و  سند باز مینماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپ«فرماید: است. خداوند می

چنـین نمـاز،  . هم)۴۵(عنکبـوت، « کنیـد داند چه مـی قطعًا یاد خدا باالتر است و خدا می
اعالم نیاز و اعتراف به بندگی انسان، برای هدایت و قـرار گـرفتن در صـراط مسـتقیم و 

. خداونـد )۶(حمـد، تبعیت از سیرۀ صالحان و دوری از عاقبت منکران و گمراهان اسـت 
های الهی، با وحدت و پیوستگی با مؤمنـان و  رده تا طی این مسیر و احیاء ارزشاراده ک

هـای بندگان صالح خـدا انجـام شـود. در پرتـو ایـن اتصـال و اتحـاد، بسـیاری از ارزش
تـوان بـه مـوارد زیـر شود که از آن جمله مـیاخالقی، احیاء و مکارم اخالق تقویت می

 اشاره کرد:

 عزت نفس. ۴-۱
هـای الهـی در حـوزۀ اجتمـاعی، تقویـت یق عینی و بارز احیـاء ارزشیکی از مصاد 
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ها است. عالوه بر این، نمـاز  مناسبات اجتماعی، ایجاد موّدت و دوستی و رفع کدورت
با مقولۀ امر به معروف و نهی از منکر که نماد بیرونی و عینـی زنـدگی دیندارانـه اسـت؛ 

کننـد، آنهـایی ان که خدا را یاری میآن«فرماید: همبستگی مستقیمی دارد. خداوند می
دهنـد و پا دارند و زکـات مـی ها اقتدار دهیم، نماز به هستند که اگر در روی زمین به آن
. مصـداق اتـّم و اکمـل ایـن امـر، )۴۱(حـج، » کننـد...امر به معروف و نهی ازمنکر می

الهـی  تبعیت و اطاعت از سیرۀ پیشوایان معصوم است که عامل هدایت و واسـطۀ فـیض
در هـر نسـلی از امـت مـن، دادگـری «منقول است:  روند. از رسول خداشمار می به

 .)۲۲۱، ۱۴۰۵(صدوق، » است

 مقاومت در برابر استکبار .۴-۲
شود که تعلق خـاطر مسـلمانان بـه انجـام تکـالیف های وحیانی استنباط میاز آموزه

مـی در شـکوفایی فکـری و گذاری به مراکز دینی، نقـش مهویژه نماز و ارزش دینی، به
برد کارکردی اهل ایمان دارد و استقامت و پایداری آنان را در مواجهه با مشرکان باال می

. براین اساس، یکی از آثار اجتماعی نمـاز، طـرد اسـتعمار و مقابلـه بـا اسـتکبار )۷(توبه، 
و خودی ها از یک سو، و تکیه بر توان داخلی  ها و حوزه درونی و بیرونی در همۀ عرصه

های ایمانی و الهی استوار از سوی دیگر است. طبیعی است که این مهم، چنانچه بر پایه
 باشد، سبب تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حقوق همه جانبۀ انسانی خواهد شد. 

گرایش به طاغوت نتیجۀ دنیادوستی، تـرس انـدک از خـدا، آرزوی دراز، غفلـت و 
آن، اطاعت از گناهکاران و قرار گـرفتن در مسـیر  فرورفتن در لهو و لعب است و نشانۀ

(داستان مواجهۀ عیسی بـا قـومی کـه دچـار ) ۷۱/۲۴۹، ۱۴۰۳(مجلسی، عقوبت الهی است 
عقوبت الهی شده بودند). به همین جهت، ظالم خارج از اسالم خواهد بـود تـا آن کـه 

ند و نماز برپا دارنـد پس اگر توبه کن«فرماید: . قرآن کریم می)۹/۲۸تا، (متقی، بیبازگردد 
را بـرای  ]خـود[باشـند و مـا آیـات  و زکات دهند، در این صورت برادران دینی شما مـی

 ).۱۱(توبه، » کنیم دانند به تفصیل بیان می گروهی که می
های گرایش به طاغوت، مراجعه به آنان برای حل مشکالت و اجـرای  از دیگر نشانه

ای، کسـانی را کـه  آیـا ندیـده«عـال فرمـود: احکام الهی است در حالی که خداوند مت
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آنچه پـیش از تـو نـازل گردیـده، ایمـان  ]به[پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و  می
خواهند داوری میان خود را به سوی طـاغوت ببرنـد، بـا آنکـه  می ]با این همه[اند  آورده

د آنـان را بـه گمراهـی خواهـ شیطان مـی ]لی[اند که بدان کفر ورزند، و قطعًا فرمان یافته
هم تصریح کردند: مؤمن نسـبت بـه  و وجود امام صادق )۶۰(نساء، » دوری دراندازد

(کلینـی، حکم طاغوت، کافر است و اگر چه حکم او حق مسلم باشد، امـا حـرام اسـت 
 .)۵/۱۲و  ۲/۷، ۱۳۸۹

نیـازی نسـبت بـه  انجام فریضۀ نماز، خضوع در برابر خالق هستی قـادر متعـال و بی
خلوقات است. در نتیجه، انسان نمازگزار با سجده و رکوع و تسلیم در برابر خداوند از م

خضوع و کرنش در برابر هر ستمگری، اعم از آنکه حاکم جائر باشد یا انسـان جـائر و 
دستگاه جائر و حتی تبعیت از هواهای نفسانی و استکبار نفسـانی و فـردی، خـودداری 

ز، خضوع در برابر خداونـد پـاک اسـت. نمـازگزار بـه های نما کند. یکی از ویژگی می
شود که نه ستم کند و نه ستمی را بر خود بپذیرد و نیز، به  خاطر این خضوع، متعهد می

شود که به مسئولیتی که بر گردن او است، عمل کنـد و تـا بـه آن  واسطۀ نماز متعهد می
دیگـران، دچـار غـرور و  نشیند. در نتیجه، نسبت به مـدح و ثنـای عمل نکند، از پا نمی

کند. پذیرای تّملـق و خودسـتایی نیسـت و در شـنیدن  شود و ظاهرسازی نمی تکبر نمی
فرمایـد:  می . علـی)۲۱۶، خطبـه ۱۳۸۱(رضـی، کنـد  کاری نمی حق و بیان آن، محافظـه

کنـد؛ زیـرا  ها و... نگهبـانی می خداوند بندگان مؤمن خود را به وسیلۀ نمازها و زکات«
هـا و  ر، باعث آرام شـدن اعضـا و جـوارح و خشـوع دیـدگان و فروتنـی جانکه این امو 

شـود. بنگریـد کـه ایـن اعمـال، چگونـه  خضوع دلها و بیرون راندن کبـر و نخـوت می
(رضـی، » زدایـد های تکبـر را می شکند و آثار و نشـانه نمودهای فخرفروشی را در هم می

» بسـم اللـه الـرحمن الـرحیم« همچنین در تفسـیر آیـۀ . امام مجتبی)۱۹۲، خطبـه۱۳۸۱
ها  خداوند متعال، وجودی است که همۀ موجودات در نیازمنـدی و سـختی«فرماید: می

ویژه، هنگامی که امید از غیر او قطع گردد و همۀ وسائط و اسباب  برند و به به او پناه می
ۀ خـواهم در همـ گویی بسم الله.. یعنی یاری و کمـک می بیند. این که می را ناچیز می

کارهایم از خداوندی که عبادت، برای غیرش سزاوار نیست. او فریادرسی است که بـه 
» گویــد نمایــد و اگــر کســی بخواَنــدش، پاســخ می هنگــام دادخــواهی، دســتگیری می
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 .  )۱۶، ح۳/۲۱، ۱۴۰۳(مجلسی، 
کند، بلکه یاور مظلوم اسـت  اهل نماز، نه تنها اهل ظلم نیست و از ظالم پیروی نمی

و با بازداشتن ظالم از ظلم، مانع بیشتر شدن گناه او شده و تا از بین  )۴۷، نامه۱۳۸۱(رضی، 
(احمدبن حنبل. » انصر اخاک ظالمًا اومظلوماً «فرمود: نشیند. رسول الله بردن ظلم نمی

رسد منظـور  . حال سؤال این است که چگونه ظالم را یاری کند. به نظر می)۳/۲۰۱تا، بی
ش برحذر بداریم و مانع ادامۀ عصیان و سرکشـی او شـویم. از آن است که ظالم را ظلم

مـردم آنگـاه کـه ظـالم را ببیننـد و او را بازندارنـد، «نقل شده که فرمود:  رسول الله
 . )۸۲۳تا، ح، بیپاینده(رود که خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد  انتظار می

گفت مواجهـه بـا ظلـم و برخـورد بـا شمار بیاوریم، باید  چنانچه ظلم را نوعی بال به
است که فرمود: بـال  تعالی و عبودیت او است. از علی ظالم، نمودی از توجه به حق

(مجلسـی، برای ظالم، تنبیه و برای مؤمن، آزمایش و برای پیامبران، مقـام و درجـه اسـت 
تن عدالت، عمل کننده بـه آن را از گـردن گـرف«فرماید:  . هم ایشان می)۶۷/۲۳۵، ۱۴۰۳

. نتیجه آن که، نماز انسان را )۱۳۳۷، ح۱۳۶۶(آمـدی، » کند حقوق مردم و مظالم آسوده می
از اطاعت طـاغوت آزاد و جامعـۀ انسـانی را بـه سـمت کمـال مطلـوب کـه عـدالت از 

شود. نماز نه تنها انسان را از ورود به منکرات و فحشـاء  نمودهای آن است، رهنمون می
دارد، بلکه دیگر خصال زندگی مؤمنانـه کـه  است باز می ترین مظهر آن که ظلم برجسته

پذیری حق و امر به معروف و نهی از منکر، از مصادیق  تبعّیت از شریعت الهی و والیت
آنچه از کتاب، به سوی «فرماید:  دهد. خداوند می برجستۀ آن است را در او پرورش می

دارد  کار زشت و ناپسند باز می تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار، که نماز از
های  . نیز در آموزه)۴۵(عنکبوت، » کنید داند چه می و قطعا یاد خدا باالتر است و خدا می

، خدا بـه دادگـری و نیکوکـاری و بخشـش بـه  در حقیقت«فرماید:  قرآنی است که می
انـدرز دارد، بـه شـما  دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می خویشاوندان فرمان می

 .)۹۰(نحل، » دهد، باشد که پند گیرید می
دربارۀ جایگاه امر به معروف و نهی از منکـر بـه ایـن دو آیـۀ شـریفه  امام حسین

و  )۳(مائـده، » پس از ایشان مترسید و از مـن بترسـید«کند که خداوند فرمود:  استناد می
رهـای پسـندیده و مـردان و زنـان بـا ایمـان، دوسـتان یکدیگرنـد کـه بـه کا«نیز فرمود:
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دهنـد و  کنند و زکات می دارند و نماز را بر پا می دارند و از کارهای ناپسند باز می وامی
برند، آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد  از خدا و پیامبرش فرمان می

. آن حضرت، ضمن برشمردن صفات مالیان )۷۱(توبه/» داد که خدا توانا و حکیم است
ای از  خداوند از امر به معـروف و نهـی از منکـر بـه عنـوان فریضـه«فرماید:  ییهودی م

دانسته که هرگاه این فریضـه ادا گـردد و برپـای  جانب خود آغاز کرده است، چون می
داشته شود، تمام فرایض دیگر از آسان و دشوار، برپای داشته خواهند شد؛ چراکه امر به 

م است همراه با رد مظالم، مخالفت با سـتمکار، معروف و نهی از منکر، دعوت به اسال
(ابـن » تقسیم بیت المال و غنایم و گرفتن به جای صدقات و هزینـه کـردن بـه جـای آن

 .)۲۳۷، ۱۳۸۲شعبه حرانی، 

 گذاری به شایستگانارزش .۴-۳
های اخالقی، بزرگداشت و احترام به نیکوکـاران و مصـلحان یکی از مصادیق ارزش

گـذاری و اعتبـار  مندی و تعیین منزلت اجتماعی و معیار ارزش عزتاست. نماز، عامل 
رود؛ چراکه نمازگزار با اثبات بندگی خـود در درگـاه خداونـد، انسان دیندار به شمار می

فرمایـد: و خداونـد مـی )۱/۶۷، ۱۴۰۴؛ صدوق، ۱/۱۳۳، ۱۳۸۳(قاضی نعمان، نزد او تقرب یافته 
ة...﴿ خلیل «است که به  ن امر، وجود حضرت ابراهیم. یکی از مصادیق ای﴾إّن الِعزَّ
را  خداوند متعال، حضرت ابراهیم«فرماید: می شهرت دارد. حضرت رسول» الله

جز به خاطر غذا دادن و نماز شب خواندن، هنگامی که مردم در خواب بودند، خلیل و 
در : «فرمایـدمـی . پیـامبراکرم)۴، ح۱/۳۵تـا، (صـدوق، بـی »دوست خود انتخاب نکـرد

. یـا )۲/۱۲۲تـا، (ورام، بـی »دینداری فرد همین بس که برگزاردن نمازها بسیار مواظبت کند
فاصله میان مسلمان و کافر جز این نیست که نماز واجب را «در حدیث دیگری فرمود: 

. در حـدیث )۱/۲۷۵، ۱۳۶۸(صـدوق،  »عمدًا ترک کند یـا آن را سـبک بشـمارد و نخوانـد
بهترین شما کسی است که خوش زبان باشد و به دیگران طعام «دیگر است که فرمود: 

 . )۱/۷۱، ۱۴۰۴(صدوق،  »دهد و هنگامی که مردم در خوابند نماز بخواند
های دینی، اقبال یا عدم رغبت مردم بـه نمـاز جماعـت و امامـت، آن را در در آموزه

عتی ناراضـی اگرمـردم از امـام جمـا«فرمایـد: گرو محبوبیت او نزد مردم دانسته و مـی
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باشند و او محبوب مردم نباشد و وجود او را با اکراه پذیرفته باشند، نمـازش قابـل قبـول 
 .)۱/۱۲تا،(برقی، بی» نیست

 سازی در حوزه تمدن. ۵

 گرایی معنوی و اجتماعیکانون هممسجد به مثابه 
 سازی مبتنـی بـر تفکـر یکی دیگر از پیامدهای اقامۀ نماز در عرصۀ اجتماعی، تمدن

هـا و  جامع توحیدمدار است که یکی از مصادیق بارز آن، ساختن مسجد، آباد کردن آن
. مسجد اگر چه به عنوان محل عبـادت حـق، )۱۸-۱۷(توبه، رسیدگی به زائران خدا است 

های فردی و انجام دارای اصالت و اعتبار است؛ اما عدم اختصاص این مکان به عبادت
کید آموزه بـر کارکردهـای مسـجد در حـوزۀ اجتمـاعی، بیـانگر  های دینـیتعبدات و تأ

 قرآنی است. -سازی مطلوب الهی نسبت مستقیم میان این مکان با ظهور تمدن
های تمدنی اسالم، یعنی مسجدالنبی طوری که در تاریخ آمده، نخستین حوزه همان

بـه وجـود آمـد. بـر ایـن  دهی وحی و رسول اللـه و مسجدالحرام، با نظارت و جهت
، میان سالمت معنوی و سـالمت اجتمـاعی، ارتبـاط مسـتقیم، عینـی و ملموسـی اساس

برقرار است. ایجاد و پاسداشت حرمت و عظمت مسجد، سبب عزت اسالم و مسلمانان 
و دفاع از حـدود و ثغـور فکـری و ارضـی اسـت و بـه مثابـۀ جهـاد در راه خـدا اسـت. 

انۀ دریا، بهتـر از هـزار سـال یک شب نگهبانی در راه خدا بر کر «فرمود:  پیامبراکرم
. اقامۀ نماز، آن هم در مسجد یا اماکن عمـومی، )۱۰۵۷تا، ح(متقی، بی» نماز و روزه است

منـدی بیشـتر از آثـار و برکـات معنـوی آن، تـأثیرات مثبتـی بـر مناسـبات عالوه بر بهره
مـروی  اجتماعی و تقویت همگرایی جمعی به جا خواهد گذاشت. از وجـود پیـامبر

» نشستن در مسجد و بـه انتظـار مانـدن بـرای نمـاز در مسـجد، عبـادت اسـت: «است
انسـان منتظـر، تـا وقتـی کـه «و در روایت دیگر است که فرمود:  )۸۳۰۴تـا، ح(محمدی، بی

منقـول  . از رسـول اکـرم)۲۵۳۸تـا، ح، بـیپاینـده(» منتظر نماز است، در حال نماز است
گر نشسـتن سـه گـروه: نمـازگزاری کـه هر نشستنی در مسجد بیهوده است، م«است: 

» قرائت قرآن کند، کسی که ذکر خدا بگوید و کسـی کـه بـه جسـتجوی دانـش باشـد
گفتگـوی علمـی درس اسـت و «فرمـود:  چنین امام باقر. هم)۷۷/۸۸، ۱۴۰۳(مجلسی، 
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. بر این اسـاس، مسـجد بـا ایجـاد امکـان )۹۰۴۹تا، ح(محمدی، بی» درس، نماز نیکو است
 کند.عارف الهی، یکی از آثار اجتماعی مورد انتظار از نماز را تأمین میتفکر و نشرم

اجتماع مسلمانان در مساجد و مراکز دینی، ضـمن ایجـاد روحیـۀ نشـاط و سـالمت 
مندی از مشاورت و همیاری آحاد جامعه برای حل  معنوی، سبب تحرک و پویایی، بهره

سـاز تـاریخی در ادوار  سرنوشتهای فرهنگی و تحـوالت و فصل امور و منبع دگرگونی
مختلف بوده است. مصداق عینی این مدعا، انقالب اسالمی ایران و قرار گرفتن مسجد 

 ترین پایگاه انقالب است. به عنوان اصلی

 امنیت اقتصادی. ۶
ــی ــمار م ــه ش ــاعی ب ــت اجتم ــام امنی ــت اقتصــادی یکــی از اقس رود. یکــی از امنی

، تـأمین امنیـت اقتصـادی اسـت. در توضـیح دستاوردهای مهم نماز در حوزۀ اجتماعی
توان گفت، از سویی انسان دارای نیازهای حیـاتی رابطه میان نماز و امنیت اقتصادی می

بوده و از سویی دیگر، تأمین ضروریات زندگی، تالش برای روزی حالل و رفع مسـائل 
یـث وارد که در احاد رود. چناندیگران از جمله وظایف شرعی یک مسلمان به شمار می

تـر اسـت شده، کسی که یک لقمۀ حرام فروگذارد، از دو هزار نماز مسـتحبی محبـوب
کسی که فکـر «روایت است که فرمود:  . هم چنین از امام صادق)۲/۱۲۰تـا، (ورام، بی

ماند، بداند که فکرش خطا است؛ خواند و با این حال گرسنه میکند و نماز شب میمی
 .)۱/۱۲۵تا:(برقی، بی» و روزی روز او استچون که خدا خود ضامن رزق 

بدیهی است، الزمۀ دستیابی به این سطح از امنیـت اقتصـادی، پایبنـدی بـه قـوانینی 
آید. از این رو  های دینی به دست میاست که در پرتو اعتماد اجتماعی حاصل از ارزش

ننشیند و در عین حال  گرداند تا برای انجام امر الهی از پانماز، انسان دیندار را متعهد می
کنـد کـه فـرد در به حقوق دیگران احترام بگذارد. در عین حال، اندیشـه ضـمانت مـی

تـا پاداششـان را، تمـام بدیشـان عطـا کنـد و از «فرماید: مضیقه قرار نگیرد. خداوند می
و  )۲۹-۳۰(فـاطر، » شناس اسـت بخشی خود در حق آنان بیفزاید، که او آمرزندۀ حق فزون

مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی، آنان را از یاد خدا و برپا «یگر فرمود:در جای د 
ها در آن  ها و دیده دارد و از روزی که دل داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی
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هم چنین در احادیث آمده است که، نماز باعث دفـع  ١».هراسند شود، می زیر و رو می
 .)۱۳۴۰، ح۶۴۷، ۱۴۱۴(طوسی، شود میقحطی و خسکسالی و نزول برکات 

 گیرینتیجه
شارع مقدس با جعل فریضۀ نماز به عنوان یکی از فرایض مهم دینـی و قـراردادن ٭ 

جانبه و خیرات وسیعی را برای انسان نازل فرمود.  آن در قالب واسطۀ فیض، مصالح همه
بـوده و منطبـق بـا  الهـی –های وحیانی اسالم دارای پشتوانۀ تکوینی براین اساس، آموزه

 باشد.فطرت و عقل و شرع می
الطبع است، پس یکی از ابعـاد اوامـر و نـواهی الهـی، در  جا که انسان مدنیاز آن٭ 

نظر گرفتن مصلحت عمومی است و مطابق با آنچه گفته شـد، کمـال فـردی بـا کمـال 
 اجتماعی در تالزم یکدیگر قرار دارد و شـرط صـحت و قبـولی عمـل دینـی، تقویـت و

 اصالح مناسبات اجتماعی همسو با تعالیم وحیانی است. 
شناسـی در  آثار و ابعاد فریضۀ نماز در حوزۀ اجتماعی، مطابق بـا نظریـات جامعه٭ 
های مختلف عمومی، تربیتی، اخالقی، معنوی، تمـدنی و اقتصـادی عبارتنـد از: حوزه

امنیــت ســالمت معنــوی، وحــدت و همــاهنگی، نظــم اجتمــاعی، اعتمــاد اجتمــاعی، 
های الهی و مکـارم اخالقـی و رضـایتمندی از اجتماعی، امنیت اقتصادی، احیاء ارزش

 زندگی. 
دست آمد، رابطۀ مستقیم، عینی و ملموسی میان نماز با سالمت  براساس آن چه به٭ 

شناسـی دینـی، نمـاز بـا ارائـۀ یـک  معنوی و توسعۀ اجتماعی وجود دارد. از نظـر جامعه
انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگران، سالمت و کمال اجتماعی  الگوی جامع از روابط

شـمار آورده و از ایـن رو، مـدعی  را نه فقط حق انسان، که در زمرۀ تکالیف الهـی او به
تواند هم در کمال فردی و هم در کمال اجتماعی مؤثر باشد... نماز بـه مثابـۀ است می

وه بر ایجاد نگرش درست اجتماعی یک سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ دینی قادر است عال
ها و راهبردهـای برای اندیشیدن در اهداف و آرمانها، با تدارک امکانات و ارائۀ سیاست

                                                   
ِه َوِإَقاِم ال﴿. ١ ـُب ِفیـِه اْلُقُلـوُب ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْیٌع َعن ِذْکِر اللَّ َکاِة َیَخاُفوَن َیْوًما َتَتَقلَّ َالِة َوِإیَتاء الزَّ صَّ

ْبَصاُر 
َ
 ).۳۷/( نور ﴾َواْأل
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 الزم، زمینۀ تحقق آن را فراهم و از آن حمایت کند.

 شناسی کتاب
یمآقر  .۱  ای. ، ترجمه مهدی الهی قمشهن کر
 ، قم، نمونه.صحیفۀ سجادیه)، ۱۴۱۱ابطحی، محمد علی، ( .۲
 ، تحقیق مرعشی، قم، سیدالشهداء.عوالی اللئالی ق)،۱۴۰۳بن ابی جمهور، (ا .۳
 تا)، قم، موسسۀ آل البیت.، (بیفقه الرضا ابن بابویه، .۴
 ، بیروت، دارصادر.مسند احمدابن حنبل، احمد، (بی تا)،  .۵
 ، حمدی سلفی، بیروت، موسسة الرسالة.مسند الشهاب ق)،۱۴۰۵ابن سالمه، ( .۶
 ، قم، آل علی.تحف العقول عن آل الرسول)، ۱۳۸۲ابن شعبه حرانی، ( .۷
اجتمــاعی و امنیــت  بررســی رابطــه و فراینــد آســیب)، ۱۳۸۹آقـایی، علــی اکبــر و تیمورتــاش، حسـن، ( .۸

 .جا ، بیاجتماعی
 ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.غرر الحکمش)، ۱۳۶۶آمدی، عبدالواحد، ( .۹
جـا، دارالکتـب  الـدین الحسـینی، بی، تحقیـق سـیدجالل المحاسـنتـا)، برقی، احمد بن محمد، (بـی .۱۰

 االسالمیة.
 تا)، تهران، امیرکبیر.، (بینهج الفصاحه ،پاینده، ابوالقاسم .۱۱
 ، تحقیق یوسف مرعشی، بیروت، دارالمعرفة.مستدرک علی الصحیحین ق)،۱۴۰۶حاکم نیشابوری، ( .۱۲
ینی ، تحقیـق محمدرضـا حسـوسـائل الشـیعه )،۱۴۱۶حرعاملی، محمد بن حسن (شـیخ حرعـاملی)، ( .۱۳

 .جاللی، قم، آل البیت
، (مطالعـه فرهنگـی مـؤثر بـر آن -اعتماد اجتمـاعی وعوامـل اجتمـاعیتا)، حیدرآبادی، ابوالقاسم، (بی .۱۴

 شناسی، سال اول، پیش شمارۀ اول. ساله استان مازندران)، جامعه۲۹-۲۰موردی جوانان
 نوار الهدی.، قم، ا(مقتل خوارزمی) مقتل الحسین)، ۱۴۲۳خوارزمی، موفق بن احمد، ( .۱۵
 جا، مدرسة االمام المهدی.، بیالدعواتق)، ۱۴۰۷راوندی، قطب الدین، ( .۱۶
 ، ترجمۀ محمد دشتی، قم، انصاریان.نهج البالغهش)، ۱۳۸۱سید رضی، ( .۱۷
 ، جده، دارالمعرفة.الدر المنثور ق)،۱۳۶۵سیوطی، جالل الدین، ( .۱۸
 اری، قم، جامعه المدرسین.، تحقیق علی اکبر غفمن الیحضره الفقیهق)، ۱۴۰۴صدوق، محمد،  ( .۱۹
 ، قم، جامعه مدرسین. الخصال ق)،۱۳۶۲، (ـــــــــ  .۲۰
 ، قم، منشورات الرضی.ثواب االعمال ش)،۱۳۶۸(، ـــــــــ  .۲۱
 ، تحقیق حسن االعلمی، بیروت، موسسة األعلمی.عیون اخبار الرضاق)، ۱۴۰۴(، ـــــــــ  .۲۲
جـا، مؤسسـة قیق و تصحیح علی اکبر غفـاری، بـی، تحکمال الدین و تمام النعمهق)، ۱۴۰۵(، ـــــــــ  .۲۳

 النشر االسالمی.
 ، قم، مؤسسة البعثة.األمالی ق)،۱۴۱۷(، ـــــــــ  .۲۴
 ، قم، داوری.علل الشرایعتا)، (بی، ـــــــــ  .۲۵
، حاشـیه نویسـی مرتضـی مطهـری، اصول فلسـفه و روش رئالیسـم)، ۱۳۶۴طباطبایی، محمدحسـین، ( .۲۶

 تهران، صدرا.
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 ، تحقیق حمدی عبدالمجیدسلفی، قاهره، مکتبة ابن تیمیه.المعجم الکبیر تا)،، (بیطبرانی، سلیمان .۲۷
 ، نجف، مکتبة الحیدریه.مشکاة االنوارق)، ۱۳۸۵طبرسی، علی، ( .۲۸
جـا، دارالکتـب  ، تحقیق شـیخ علـی خرسـان، الرابعـه، بیتهذیب االحکام ش)،۱۳۶۵طوسی، محمد، ( .۲۹

 اإلسالمیه.
 تحقیق مؤسسة البعثه، قم، دارالثقافة.، األمالی ق)،۱۴۱۴طوسی، محمد، ( .۳۰
سازی سالمت معنوی یک مطالعـۀ  تعریف مفهومی و عملیاتیش)، ۱۳۹۱عباسی، محمود وهمکاران، ( .۳۱

 .۲۰، ش۶، فصلنامه اخالق پزشکی، سال شناختیروش
 ، قم، پژوهشکدۀ فرهنگ و علوم اسالمی.نگری و دینتاریخی ش)،۱۳۹۱عرب صالحی، ( .۳۲
 جا، دارالمعارف.، تحقیق آصف فیضی، بیدعائم االسالم ق)،۱۳۸۳قاضی نعمان، ( .۳۳
 جا، دارالکتب االسالمیة.  ، علی اکبر غفاری، الثانیة، بیالکافیق)، ۱۳۸۹کلینی، محمد، ( .۳۴
 ، تحقیق بکری حیانی، بیروت، موسسة الرساله.کنز العمال تا)،متقی هندی، (بی .۳۵
 روت، الوفاء.، الثانیة، بیبحاراالنوار ق)،۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر، ( .۳۶
 جا، دارالحدیث. ، بیمیزان الحکمه محمدی ری شهری، محمد، (بی تا)، .۳۷
، تهران، پژوهشگاه )۲شناسی اسالمی ( درآمدی به جامعه)، ۱۳۸۸محمدی عراقی، محمود و دیگران، ( .۳۸

 حوزه و دانشگاه و سمت، چاپ سوم.
 البعثه. ، قم،االمالی )،۱۴۱۴مفید، محمد بن محمد، ( .۳۹
 ، چاپ سیزدهم، قم، مؤسسه امام خمینی.چهل حدیثش)، ۱۳۷۳وح الله، (موسوی خمینی، ر  .۴۰
 ، تصحیح محمد کالنتر، بیروت، مؤسسه األعلمی.جامع السعادات تا)،نراقی، مهدی، (بی .۴۱
 جا، مؤسسة آل البیت. ، بیمستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ق)،۱۴۰۸نوری، میرزا حسین، ( .۴۲
-۵۶، صص۱۹، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، شر امنیت اجتماعیدرآمدی ب ش)،۱۳۸۲نویدنیا، منیژه، ( .۴۳

۷۰. 
، بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شـهر خلخـال ش)،۱۳۸۸وثوقی، منصور، هاشـم آرام ( .۴۴

 .۳، ش۳نامه علوم اجتماعی، سال پژوهش
واِظر تا)،ورام بن ابی الفراس، (بی .۴۵  قیه.، قم، مکتبة الفتنبیه الخواطرو ُنزَهُة الَنّ


