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را در صدر  نماز  به حكومت رسيد خداوند  و آن گاه كه 
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 مقدمه 
در دهة شصت مجالت رشد به همت ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشــي یكي پس از دیگري منتشر و با عناوین مختلف راهي مدارس 
مي شد تا معلمان گرامي با توشه اي افزون بر كتاب هاي درسي دانش آموزان 
عزیز را آموزش داده و تربيت كنند، در دهه اي كه از فضاي مجازي خبري 
نبود و اینترنت به شكل فعلي وجود خارجي نداشت و برنامه هاي تلویزیون 

عمومًا در یك قاب و آن هم به صورت سياه و سفيد پخش مي شد.
مجالت رشد بار گراني را بر دوش گرفته و به سر منزل مقصود رساندند و 
استقبال مدیران، دبيران و دانش آموزان از این مجالت نشان موفقيت این 

مجالت بوده است.
از ميان مجالت منتشر شده، یكي مجله »رشد معارف اسالمي« بود كه 
به همت سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در اختيار دبيران قرآن، 

معارف اسالمي، فلسفه، منطق و عربي قرار مي گرفت.
البته بعدها براي چندسالي مجله رشد قرآن از معارف اسالمي مستقل 
و به صورت جداگانه چاپ شد و بعد از مدتي مجدداً مجله رشد قرآن نيز با 
عنوان رشد قرآن و معارف اسالمي با هم و در یك مجلد منتشر شدند و 
در سال 1400 نيز مجدداً به دليل تفكيك حوزه هاي یادگيري درس قرآن و 



عربي از دروس معارف اسالمي و حكمت مجله رشد قرآن و عربي از مجله 
معارف اسالمي مستقل شده است. 

در مجالت قرآن و معارف اســالمي مطالب متنوعي چاپ و در اختيار 
دبيران گرامي قرار گرفته است و استمرار چاپ این مجله نشان از موفقيت 

آن بوده است.
پس از گذشته چندین دهه از انتشار مجله رشد قرآن و معارف اسالمي 
دفتر انتشارات و فناوري آموزشــي اقدام به نشر گلچيني از مقاالت و 

گفت وگوهاي منتخب كرده است.
كتاب پيش روي شما با عنوان »نماز« محصول بيش از چهار دهه زحمات 
دســت اندركاران و معلمان عزیز در انتشار این مجله است كه به صورت 

یكجا در اختيار شما عزیزان قرار مي گيرد.
اميد است در ســال هاي آتي مجموعه هاي دیگر نيز تكميل شده و در 

اختيار عالقه مندان قرار بگيرد.
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 خورشيد، سرچشمه روزهاست 
 نماز در قرآن و نهج البالغه 

حجت السالم سيدجواد بهشتي 
پژوهشگر و نويسنده 

 مقدمه 
با بررسي موضوع نماز در قرآن و نهج البالغه، به اهمیت و جايگاه آن در جغرافیاي 
دين پي مي بريم. واژة »صلوئ« و مشــتقات آن بیــش از 90بار و واژه هاي مرتبط به 
نماز مثل عبادت، ركوع، سجده، وضو، غسل، تیمم، مسجد، قبله، قیام، قعود، قنوت، 
تسبیح، تكبیر، اذان، وقت، ذكر، حمد و شكر بیش از 900بار در قرآن آمده است و اين 
هزار مورد نشانگر نقش بي نظیر اين فريضه است كه رسول خدا آن را ستون خیمة 

دين، كلید بهشت، سیماي دين و مرز كفر و اسالم دانست
مقالة حاضر ضمن بررســي برخي از آيات نمــاز، به جايگاه آن در نهج البالغه نیز 

نگاهی اجمالي دارد.

کليدواژه ها: نماز مطلوب، قرآن، نهج البالغه، آثار نماز، انبیاء )ع(
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نـمـاز

 نماز در قرآن 
تاريخ نماز به آفرينش انســان برمي گردد. قرآن كريم فلسفة خلقت جن و انس را 

عبادت مي داند: 
َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْلِْنَس ِإالَّ لَِیْعُبُدوِن )ذاريات، 56(: جن و انس را جز براي پرستش 

خود نیافريده ام.
و فلســفة بعثت پیامبران را نیز عبادت و مبارزه با طاغوت مي شمارد: َو َلَقْد َبعَثْنا 
اُغوت )نحل، 36(: ما در هر امتي رسولي  في ّكلِّ ُأمٍَّئ َرُسواًل أِن اْعُبُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبوا الطَّ

برانگیختیم كه خداي يكتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب كنید.
قرآن نماز را از مشتركات اديان دانسته و براي آن در نهضت هاي انبیا)ع( جايگاهي 

واال قائل است. به نمونه هايي از آن توجه كنید: 

 حضرت ابراهيم )ع( 
1. هدف از مأموريت حساس و دشوار خود از سرزمین خوش آب وهواي فلسطین به 

سرزمین سوزان حجاز را اقامه نماز اعالم مي كند: 
الئ  ِم َربَّنا لُِیقیُموا الصَّ َربَّنا إِنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّتي بِواٍد َغْیِر ذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَّ
)ابراهیم 37(: پروردگارا! من بعضي از فرزندانم را در سرزمین بي آب و علفي، در كنار 

خانه اي كه حرم توست، ساكن ساختم تا نماز را برپا دارند.
2. با پسرش اسماعیل به بازسازي كعبه برمي خیزد و در پايان براي قبولي كار خود 

دعا مي كند:
میُع  َو إِْذ َيْرَفُع إِْبراهیُم اْلَقواِعد ِمَن اْلَبْیِت َو ِإْســماعیُل َربَّنا َتَقبَّل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ
اْلَعلیُم )127 بقره(: و )به ياد آوريد( هنگامي را كه ابراهیم و اســماعیل، پايه هاي خانه 

)كعبه( را باال مي بردند )و مي گفتند:( پروردگارا! از ما بپذير، كه تو شنوا و دانايي.
3. از جانب خداوند مأمور مي شــود تا به اتفاق پسرش اسماعیل مسجد را براي 
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طواف كنندگان، اعتكاف كنندگان و ركوع كنندگان و سجده كنندگان پاكیزه كنند: 
ُجوِد  ِع السُّ ائِفیَن َو اْلعاِكفیَن َو الرُّكَّ را َبْیِتَي لِلطَّ َو َعِهْدنا إِلي إِْبراهیَم َو ِإْسماعیَل َأْن َطهِّ
)125 بقره(: و ما به ابراهیم و اسماعیل امر كرديم كه خانة مرا براي طواف كنندگان و 

مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكیزه كنید.
4. آرزو و آرمان بزرگ ابراهیم)ع( براي نسل آينده و فرزندانش اين است كه خدايا مرا 

و ذريه ام را از اقامه كنندگان نماز قرار ده: 
الِئ َو ِمْن ُذرِّيَّتي َربَّنا َو َتَقبَّْل ُدعا ِء )40 ابراهیم(: پروردگار، مرا  َربِّ اْجَعْلني ُمقیَم الصَّ

برپا دارندة نماز قرار ده و از فرزندان من نیز. پروردگارا و دعاي مرا بپذير.

 حضرت موسي )ع( 
1. در صدر مأموريتش عبادت و اقامه نماز مي درخشد: 

الَئ ِلِذْكري )طه، 14(: منم، خدايي كه جز  إِنَّني أَنَا اهلَلُ ال إِلَه ِإالَّ أَنَا َفاْعُبْدني َو َأِقِم الصَّ
من خدايي نیست، پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار.

2. هدف خود را از مبارزه با فرعون و تشــكیل حكومت ديني جامعه اي سرشــار از 
تسبیح خدا و لبريز از ذكر خدا اعالم مي كند: َكْي ُنَسبَِّحَك َكثیراً َو َنْذُكَرَك َكثیراً 

)طه 33 و 34(: تا تو را فراوان تسبیح گويیم و بسیار به ياد تو باشیم.

3. پس از پیروزي انقالب از جانب خداوند مأمور مي شــود شهري جديد با معماري 
جديد بسازد كه اقامة نماز اصلي ترين برنامه شهروندان باشد: َو َأْوَحْینا إِلي ُموسي 
ــرِ  الَئ َو َبشِّ َو َأخیِه َأْن َتَبوَّءا لَِقْوِمُكما ِبِمْصَر ُبُیوتًا َو اْجَعُلوا ُبُیوَتُكْم ِقْبَلًئ َو َأقیُموا الصَّ
اْلُمْؤِمنیَن )يونس، 87(: و به موسي و برادرش وحي كرديم كه براي قوم خود در مصر 
خانه هايي آماده سازيد و خانه هاي خود را پرستشگاهـ  يا روبه روي همـ  قرار دهید 

و نماز را برپا داريد و مؤمنان را مژده ده.
4. و زماني كه براي دريافت الواح تورات به كوه طور مي رود يكي از فرمان هاي خدا 
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نـمـاز

را نماز مي يابد: 
َو إِْذ َأَخْذنا میثاَق َبني ِإْســرائیَل ال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اهلَل َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانًا َو ذيِ  اْلُقْربي 
الَئ َو آُتوا الزَّكاَئ ُثمَّ َتَولَّْیُتْم ِإالَّ  َو اْلَیتامي َو اْلَمساكیِن َو ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َو َأقیُموا الصَّ
َقلیاًل ِمْنُكْم َو أَْنُتْم ُمْعِرُضوَن )بقره، 83(: و )به ياد آوريد( زماني را كه از بني اســرائیل 
پیمان گرفتیم كه جز خداوند يگانه را پرســتش نكنیــد و به پدر و مادر و نزديكان  
يتیمان و بینوايان نیكي كنید و به مردم نیك بگويید. نماز را برپا داريد و زكات بدهید. 
سپس )با اين كه پیمان بسته بوديد( همة شماـ  جز عدة كميـ  سرپیچي كرديد )و 

از وفاي به پیمان خود( روي گردان شديد.
الَئ َو آُتوا  5. و در فرماني ديگر به برگزاري نماز جماعت مأمور مي شويد: َو َأقیُموا الصَّ
اِكعیَن )بقــره، 43(: و نماز را بپا داريد و زكات را بپردازيد و  الــزَّكاَئ َو اْرَكُعوا َمَع الرَّ

همراه ركوع كنندگان ركوع كنید )و نماز را با جماعت بگزاريد(.

 حضرت مريم)س( 
1. مادرش نذر مي كند طفلي را كه در شكم دارد به خدمت مسجد بگمارد: 

راً َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَْنِت  إِْذ قاَلِت اْمَرَأُت ِعْمراَن َربِّ إِنِّي َنَذْرُت َلَك ما في َبْطني ُمَحرَّ
ــمیُع اْلَعلیُم )آل عمران، 35(: )به ياد آوريد( هنگامي را كه همسِر »عمران« گفت:  السَّ
خداونــدا، آنچه را در رحم دارم براي تو نذر كردم، كه »محرَّر« )و آزاد، براي خدمت 

خانة تو( باشد. از من بپذير، كه تو شنوا و دانايي.
2. مادر نام دختر را مريم يعني عبادت كننده مي گذارد؛

َكُر َكاأُلنَثى  ا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُنَثى َواهلّلُ َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْیَس الذَّ َفَلمَّ
ْیَطاِن الرَِّجیِم )آل عمران، 36(: ولي  ْیُتَها َمْرَيَم ِوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّ َوإِنِّي َسمَّ
هنگامــي كه او را به دنیــا آورد، )و او را دختر يافت،( گفت خداوندا، من او را دختر 
آوردمـ  ولي خدا از آنچه او به دنیا آورده بود، آگاه تر بودـ  و پسر، همانند دختر نیست 
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)دختر نمي تواند وظیفة خدمت گزاري معبد را همانند پسر انجام دهد(. من او را مريم 
نام گذاردم و او و فرزندانش را از )وسوســه هاي( شــیطان رانده شده، در پناه تو قرار 

مي دهم.
2. سرپرستي اش را پیامبري بزرگ به عهده مي گیرد: 

َلَها َزَكِريَّا )آل عمران 37(: خداوند، او  َفَتَقبََّلَها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن َو أَنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا َوَكفَّ
] مريم[ را به طرز نیكويي پذيرفت و به طرز شايسته اي، )نهال وجود( او را رويانید )و 

پرورش داد( و كفالت او را به »زكريا« سپرد.
3. مريم نوجوان در پرتو عبادت طعام آســماني دريافــت مي كند و پیامبر خود را 

شگفت زده مي كند: 
ُكلََّما َدَخَل َعَلْیَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقاً َقاَل يا َمْرَيُم أَنَّي َلِك هذا قاَلْت ُهَو ِمْن 
ِعْنِد اهلّلِ إنَّ اهلَل َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْیِر ِحساٍب )آل عمران، 37(: هر زمان زكريا وارد محراب او 
مي شد، غذاي مخصوصي در آن جا مي ديد. از او پرسید اي مريم، اين را از كجا آورده اي؟! 

گفت: اين از سوي خداست. خداوند به هر كس بخواهد، بي حساب روزي مي دهد.
4. از طريق فرشتگان مطلع مي شود كه برگزيده شده است: 

َرِك َواْصَطَفاِك َعَلي ِنساِ ء اْلَعاَلِمیَن  َو إِْذ َقاَلِت اْلَماَلئَِكُئ َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل اْصَطفاِك َو َطهَّ
)آل عمران، 42(: و )به ياد آوريد( هنگامي را كه فرشــتگان گفتند اي مريم، خدا تو را 

برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان، برتري داده است.
5. پس از گزينش مسیر كمال او در بندگي تعريف مي شود: َيا َمْرَيُم اْقُنِتي لَِربِِّك َو 
اِكِعیَن )آل عمران، 43(: اي مريم، )به شكرانة اين نعمت( براي  اْسُجدي َو اْرَكِعي َمَع الرَّ

پروردگار خود، خضوع كن و سجده به جا آر و با ركوع كنندگان، ركوع كن.

 حضرت عيسي)ع( 
به فرمان خدا در آغاز تولد به زبان مي آيد و اعالم مي كند كه من بندة خدا هستم، 
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به من كتاب داده شده و من فرستادة خدايم و خداوند تا زنده ام مرا به نماز و زكات 
سفارش فرموده است: 

الِئ َو الزَّكاِئ َما ُدْمُت َحیًّا )مريم، 31(: و مرا  َوَجَعَلِني ُمَباَركًا أَْيَن َما ُكنُت َو َأْوصاني بِالصَّ
ـ هرجا كه باشمـ  وجودي پر بركت قرار داده است و تا زماني كه زنده ام، مرا به نماز 

و زكات توصیه كرده است.

 حضرت زكريا)ع( 
1. با ديدن طعام آسماني در كنار مريم عذرا دست به دعا برداشت و از خداوند فرزند 

طلب كرد: 
َعاِ ء )آل  ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّئ َطیَِّبًئ إِنََّك َسِمیُع الدُّ
عمران، 38(: در آنجا بود كه زكريا، )با مشاهدة آن همه شايستگي در مريم،( پروردگار 

خويش را خواند و عرض كرد خداوندا، از طرف خود، فرزند پاكیزه اي )نیز( به من عطا 
فرما، كه تو دعا را مي شنوي.

2. در حال نماز بود كه مژده فرزنددار شدن را شنید: َفَناَدْتُه اْلَمالئَِكُئ َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي 
ًقا بَِكِلَمٍئ ِمَن اهللِ َو َسیًِّدا َو َحُصوًرا َو َنِبیًّا  ُرَك بَِیْحَیي ُمَصدِّ ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اهلَل ُيَبشِّ
اِلحیَن )آل عمران، 39(: و هنگامي كه او در محراب ايستاده، مشغول نیايش  ِمَن الصَّ
بود، فرشــتگان او را صدا زدند كه خدا تو را به يحیي بشارت مي دهد )كسي( كه 
كلمة خدا ]مســیح[ را تصديق مي كند و رهبر خواهد بود و از هوس هاي سركش 

بركنار، و پیامبري از صالحان است.
3. متحیر بود كه چگونه در سن پیري صاحب فرزند شده است كه پیام آمد تا سه روز 
جز ذكر خدا مگو و پیوسته به تسبیح بپرداز: قاَل َربِّ اْجَعْل لي آَيًئ قاَل آَيُتَك َأالَّ 
ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثَئ أَيَّاٍم ِإالَّ َرْمزاً َو اْذُكْر َربََّك َكثیراً َو َسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َو اْلِْبكاِر )آل عمران، 
41(: )زكريا( عرض كرد پروردگارا، نشانه اي براي من قرار ده. گفت نشانة تو آن است 
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كه سه روز، جز به اشاره و رمز، با مردم سخن نخواهي گفت )و زبان تو، بدون هیچ 
علت ظاهري، براي گفت وگو با مردم از كار مي افتد(. پروردگار خود را )به شكرانة 

اين نعمت بزرگ،( بسیار ياد كن و به هنگام صبح و شام، او را تسبیح بگو.

 حضرت شعيب)ع( 
آن قدر نماز در عملكرد اين پیامبر مي درخشید كه مردم به او مي گفتند: آيا نماز 
تو ما را از پرســتش بت ها و اين كه هرگونه كه دوست داريم در دارايي خود تصرف 

كنیم باز مي دارد: 
َقاُلواْ َيا ُشــَعْیُب أَ َصاَلُتَك َتْأُمُرَك َأن َنْتُرَك ما َيْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي َأْموالِنا ما 
َنَشــؤا إِنََّك أَلَنَت اْلَحِلیُم الرَِّشیُد )هود، 87(: گفتند اي شعیب، آيا نمازت به تو دستور 
مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي پرســتیدند، تــرك كنیم يا آنچه را مي خواهیم در 

اموالمان انجام ندهیم؟! تو كه مرد بردبار و فهمیده اي هستي!

 حضرت لقمان)ع( 
حكمت هاي اين شخصیت بزرگ و مربي حقیقي زبانزد است. جالب اينجاست كه 

در صدر سخنان خود به فرزندش نماز را قرار مي دهد: 
الَئ َو َأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمنَكِر َو اْصِبْر َعلي ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك  يا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر )لقمان، 17(: پسرم،  نماز را برپا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و 

در برابر مصايبي كه به تو مي رسد شكیبا باش كه اين از كارهاي مهم است!

 حضرت محمد)ص( 
1. رســول خدا فرمــود: اولین چیزي كه خداوند بر امتم واجــب فرمود نماز بود، از 
اين روســت كه مي بینیم از روز اول بعثت نماز را به جماعت برگزار مي كرد. ديري 
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نپائید كه ابوجهل كمربست تا اين نماز را تعطیل كند كه آياتي از سورة علق به آن 
اشاره دارد: َأَرأَْيَت الَّذي َيْنهي؛  َعْبداً إِذا َصلَّي )علق، 9 و 10(: آيا ديدي آن كس را كه 

باز مي داشت بنده اي را آن گاه كه نماز مي گزارد؟
2. چون از مكه به ســوي مدينه حركت كرد نزديك مدينه به روستاي قبا رسید و 
منتظر ماند تا امیرالمؤمنین برسد. در همین چند روز مسجد قبا را ساخت و قرآن 

آن را اين گونه توصیف مي كند: 
َس َعَلي التَّْقوي ِمْن َأوَِّل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم فیِه فیِه ِرجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن  َلَمْســِجٌد ُأسِّ
ريَن )توبه، 108(: مسجدي كه از روز نخست بر پرهیزگاري  هِّ ُروا َو اهلُل ُيِحبُّ اْلُمطَّ َيَتَطهَّ
بنیان شده شايسته تر است كه در آنجا نماز كني. در آنجا مرداني هستند كه دوست 

دارند پاكیزه باشند، زيرا خدا پاكیزگان را دوست دارد.
3. به محض ورود به مدينه به رغم كارهاي فراواني كه داشت اولويت خود را ساختن 

مسجد قرار داد و مسجدالنبي را ساخت.
4. بــا پیش آمدن جنگ ها، نماز و جنگ را درهم آمیخت و جنگي متفاوت از همة 
جنگ هاي دنیا را كه آمیزه اي از حماسه و عرفان بود، به نمايش گذاشت، به طوري 
كه خداوند او را موظف كرد در میدان جنگ در برابر ديدگان دشــمن نماز را به  

جماعت برگزار كند: 
اَلَئ َفْلَتُقْم َطائَِفٌئ ِمْنُهم َمَعَك َو ْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم  َو إِذا ُكنَت فیِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ
َفِإذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنواْ ِمن َورائُِكْم َو ْلَتْأِت طائَِفٌئ ُأْخري َلْم ُيَصلُّوا َفْلُیَصلُّواْ َمَعَك َو ْلَیْأُخُذوا 
ِحْذَرُهْم َو َأْســِلَحَتُهم )نســاء، 102(: و هنگامي كه در میان آن ها باشي و )در میدان 
جنــگ( براي آن ها نماز را برپا كني، بايد دســته اي از آن ها با تو )به نماز( برخیزند 
و سالح هايشــان را با خود برگیرند و هنگامي كه ســجده كردند )و نماز را به پايان 
رســاندند(، بايد به پشِت سِر شــما )به میدان نبرد( بروند و آن دسته ديگر كه نماز 
نخوانده اند )و مشــغول پیكار بوده اند( بیايند و با تو نماز بخوانند. آن ها بايد وسايل 
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دفاعي و سالح هايشان )را در حال نماز( با خود حمل كنند.
5. به دلیل اهمیت نقش خانواده در تربیت  ديني فرزندان، خداوند او را موظف كرد 
كه خانواده اش را به نماز ســفارش كند و بر اين امر پايــداري ورزد: َو ْأُمْر َأْهَلَك 
ِئ َو اْصَطِبْر َعَلْیَها )طه، 132(: خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن  ــالَ بِالصَّ

شكیبا باش.
امام رضا)ع( فرمود: پس از نزول اين آيه پیامبر تا ُنه ماه هنگام هر نماز كه مي شــد 
دِر خانــه علي)ع( و دخترش حضرت فاطمه را مي زد و نماز را يادآوري مي فرمود 

)تفسیر صافي(.

6. و آن گاه كه به حكومت رسید خداوند نماز را در صدر برنامه هاي حكومت صالحان 
قرار داد: 

َكاَئ َو َأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن  الَئ َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض أَقاُموا الصَّ الَِّذيَن ِإن َمكَّ
اْلُمْنَكِر َو هلِلِ َعاِقَبُئ اأْلُُموِر )حج، 41(: همان كســاني كه هرگاه در زمین به  آن ها قدرت 
بخشــیديم، نماز را برپا مي دارنــد، و زكات مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر 

مي كنند و پايان همة كارها از آن خداست.

 اسرار و آثار نماز 
احكام دين و دســتورات شــريعت چون از جانب خداي حكیم صادر شده داراي 
حكمت و دلیل و فلسفه است و در قرآن و در رهنمودهاي پیامبر و امامان به بسیاري 
از آن ها اشــاره شده است و در طول زمان عالمان بزرگي مجموعه هايي تحت عنوان 
علل الشــرائع تدوين نموده اند. بديهي است كه پرسشگري در نهاد هر انساني است 
و دين پاسخ گوي پرسش هاي مردم است. البته نبايد فراموش كرد كه گاهي انگیزة 
پرسشگر دانســتن و فهمیدن نیست بلكه قصد او انكار يك موضوع يا استهزاء و به 
سخريه گرفتن آن يا ايجاد شبهه و آلوده كردن افكار است، كه نمونه هاي بسیاري از 
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اين نوع پرسش ها در قرآن و احاديث به چشم مي خورد.
نكتة ديگر اين است كه ما براساس عقل سلیم اصول اعتقادي خود را پذيرفته ايم 
و تسلیم دستورات الهي هستیم و به آن تعبد داريم و با اين احساس به سراغ فلسفة 
احكام مي رويم نه اين كه دربند فلســفة حكمي باشیم و تا آن  را ندانیم عمل نكنیم، 
بلكه بیان اسرار و آثار احكام بصیرتي به ما مي دهد تا با انگیزه اي بیشتر به احكام خدا 

پايبند باشیم.
اينك به برخي از آيات قرآن پیرامون حكمت ها و آثار نماز مي پردازيم: 

1. نماز تشكر از خداست
قرآن كريم همة انسان ها را مخاطب قرار داده است و مي فرمايد به شكرانة اين كه 
خدا شــما را آفريد، زمین را برايتان گسترد و آسمان را برافراشت و از آسمان برايتان 

باران فرستاد و گیاهان را برايتان روياند تا رزق شما باشد، خدا را عبادت كنید: 
يا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن الَّذي َجَعَل 
ما ء مًاء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقًا  َما ء بَِناً ء َو أْنَزَل ِمَن السَّ َلُكُم اأْلَْرَض ِفراشــًا َو السَّ
َلُكــْم َفاَل َتْجَعُلواْ هلِلِ أَْنداداً َوأَنُتْم َتْعَلُموَن )بقره، 21 و 22(: اي مردم، پروردگار خويش را 
كه شما و پیشینیان شما را آفريده بپرستید، باشد كه پرهیزگار شويد. آن كه زمین 
را براي شــما بستري ]گسترده[ و آسمان را بناييـ  سقفي برافراشتهـ  ساخت و از 
آســمان آبي فرو آورد پس به آن ]آب[ از میوه ها روزي براي شما بیرون آورد، پس 

براي خدا همتايان قرار مدهید و خود مي دانید ]كه خدا بي همتاست[.

2. نماز راه درست زندگي است
َو َأْن اْعُبُدوني هذا ِصراٌط ُمْســَتقیٌم )يس، 61(: و اين كه مرا بپرستید، كه اين است 

راه راست.
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3. نماز نجات بخش در بحران ها و مشكالت است 
ابِريَن )بقره، 153(: اي  الِئ ِإنَّ اهلّلَ َمَع الصَّ ْبِر َو الصَّ عیُنوا بِالصَّ َيا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْســتَ
كســاني كه ايمان آورده ايد از صبر و نماز كمك بجويید، كه همانا خداوند با صابران 

است.

4. نماز نهيب زننده و بازدارنده انسان از زشتي ها و بدي هاست
اَلَئ َتْنَهي َعِن اْلَفْحَشا ِء َو اْلُمنَكِر َو َلِذْكُر اهللِ َأْكَبُر َو اهلُل َيْعَلُم َما  اَلَئ ِإنَّ الصَّ َو َأِقِم الصَّ
َتْصَنُعوَن )عنكبوت، 45(: و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد و 

قطعًا ياد خدا باالتر است و خدا مي داند چه مي كنید.

5. نماز عامل قرب به خداست 
َو اْسُجْد َو اْقَتِرْب )علق، 19(: سجده نما و )به خدا( تقّرب جوي.

 نماز عامل اعتدال و بهداشت روان است 
قرآن مي فرمايد: انســان به گونه اي است كه وقتي سختي و مصیبت به او مي رسد 
بي قراري و جزع و فزع مي كند و چون به رفاه مي رسد از ديگران دريغ مي دارد، مگر 

نمازگزاران: 
ُه اْلَخْیُر َمُنوعا ِإالَّ اْلُمَصلِّیَن  رُّ َجُزوعًا َو إِذا َمسَّ ُه الشَّ ِإنَّ اْلِنَســاَن ُخِلَق َهُلوًعا إِذا َمسَّ
الَِّذيَن ُهْم َعَلي َصاَلتِهْم َدائُمون )معارج، 19 تا 23(: به يقین انسان، حريص و كم طاقت 
آفريده شده است؛ هنگامي كه بدي به او رسد بي تابي مي كند و هنگامي كه خوبي 
به او رسد مانع ديگران مي شود )و بخل مي ورزد(، مگر نمازگزاران آن ها كه نمازها را 

پیوسته به جا مي آورند.
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 ويژگي هاي نماز مطلوب 
راز اين كه بسیاري از ناكارآمدي نماز شكايت دارند اين است كه نمازي را كه قرآن 
از ما خواسته انجام نمي دهیم، نمازي كه قرآن از ما مي خواهد داراي اين خصوصیات 

است: 
1. با آگاهي و شناخت 

از آغاز اذان تا پايان نماز اذكاري كه به زبان جاري مي كنیم حدود 35 جمله است؛ 
جمالتي كوتاه با مضامیني بلند. نمازگزار بايد پیوسته شناخت خود را نسبت به اين 
اذكار افزايــش دهد و نماز را با آگاهي و نه غفلت به جا آورد: َيــا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل 
اَلَئ َو أَنُتْم ُسكاري َحتََّي َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن ... )نساء، 43(: اي كساني كه ايمان  َتْقَرُبوا الصَّ

آورده ايد، در حال مستي به نماز نزديك نشويد، تا بدانید چه مي گويید.

2. با اخالص و به دور از ريا 
نیت ركن نماز است و نمازگزار از آغاز تا پايان بايد توجه داشته باشد كه قصدش از 
اين كار جلب رضا و خشنودي خداست: ُقْل ِإنَّ َصالتي َو ُنُسكي َو َمْحَیاَي َو َمماتي هلِلِ 
َربِّ اْلعاَلمیَن )انعام، 162(: بگو نماز و تمام عبادات من و زندگي و مرگ من همه براي 

خداوند پروردگار جهانیان است.
قرآن كريم در سورة ماعون نمازگزار رياكار را بي دين معرفي مي كند:  الَِّذيَن ُهْم ُيَرا 

ُء ون: همان كساني كه ريا مي كنند. 

3. با خشوع و احساس كوچكي
ون )مؤمنون، 1 و 2(: به راستي كه  َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشــعُ

مؤمنان رستگار شدند، )1( همانان كه در نمازشان فروتن اند.
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4. با حضور قلب
قرآن كريم نسبت به نمازگزاراني كه سهل انگارند و در نماز حضور قلب ندارند به 

شدت هشدار مي دهد: 
َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّیَن الَّذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم ساُهون )ماعون، 4 و 5(: پس واي بر نمازگزاراني 

كه از نمازشان غافل اند.

5. به جماعت
قرآن به زنان و مردان خداپرســت فرمان مي دهد كــه اين فريضه را به جماعت 
بخوانید و پیامبر عزيز اســالم از روز اول با دو نفر )امیرالمؤمنین و حضرت خديجه( 

نماز را به جماعت خواند: 
اِكعیَن )بقره، 43(: و نماز را بپا داريد و  َكاَئ َو اْرَكُعواْ َمَع الرَّ اَلَئ َو آُتوا الــزَّ َو َأقیُمــوا الصَّ

زكات را بپردازيد و همراه ركوع كنندگان ركوع كنید )و نماز را با جماعت بگزاريد(.
اِكعیَن )آل عمران، 43(: اي مريم،  َيا َمْرَيُم اْقُنتي لَِربِِّك َو اْســُجدي َو اْرَكعي َمــَع الرَّ

خداي خود را با فروتني فرمانبردار باش و با نمازگزاران سجود و ركوع كن.

6. در وقت معين شده 
اَلَئ  قرآن مي فرمايد نماز واجبي است وقت دار و وقت جزء جوهرة نماز است:  ِإنَّ الصَّ
َكاَنْت َعَلي اْلُمْؤِمنیَن ِكتابًا َمْوُقوًتا )نساء، 103(: نماز بر مؤمنان فريضه اي زماندار است تا 
نمازگزار بیاموزد كه از وقتش بهترين استفاده را بكند و براي وقتش برنامه ريزي كند. 
آيات متعددي در قرآن مــي فرمايد نماز را در اين وقت ها بپاداريد و فقیهان بزرگ 
ما مي فرمايند نماز قبل از وقت باطل و نماز در اول وقت بهترين است. نماِز با تأخیر 

ثواب كمتر دارد: 
یِّاِت َذاِلَك ِذْكَري  الَئ َطَرَفِي النَّهاِر َو ُزَلًفا ِمَن اللَّْیل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهبْن السَّ َو َأِقِم الصَّ
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اِكِرين )هود، 114(: و نماز را در دو طرف روز و اوايل شب كه نزديك روز است برپا  لِلذَّ
دار )نماز صبح را در نیمة اول روز و ظهر و عصر را در نیمة دوم آن و مغرب و عشا را 
در اوايل شب بخوان(، كه به يقین نیكي ها )كه نماز در رأس آن هاست( گناهان را از 
بین مي برد )پلیدي گناه را از نفس، مفاسد آن را از آفاق، سیاهي آن را از نامة عمل و 

استحقاق عذاب را از عامل مي زدايد(، اين تذكري است براي يادكنندگان.
ِس إِلي َغَســِق اللَّْیِل َو ُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن  ــمْ الَئ ِلُدُلوِك الشَّ َأِقِم الصَّ
َمْشــُهوًدا )اسراء،  78(: از اول زوال خورشــید )از دائرة نصف النهار، دربارة هر شخصي 
نسبت به محیط خود( تا نهايت تاريكي شب )تا نیمة آن( نماز را برپا دار )چهار نماز 
فريضة يومیه: ظهر و عصر و مغرب و عشــاء و بیست و يك ركعت نافله هاي آن ها را 
اقامه كن( و نیز قرآن صبح را )نماز صبح و نافلة صبح را(، همانا قرآن صبح مشهود 

)فرشتگان شب و روز براي نوشتن آن( است.
 

 همراهان نماز 
غالبًا نسخة طبیب حاوي چند قلم داروست كه اگر همه داروها با هم استفاده شود 
بهبودي حاصل مي شود. خداي حكیم در كتاب خود نسخه هاي شفابخشي به انسان 
راهنمايي كرده كه در صورت عمل به همة آن ها درمان مي يابد. نتیجه اين كه چینش 

موضوعات در قرآن حكیمانه و معنادار است.
با بررسي هايي كه به عمل آمده نماز در قرآن در كنار 50 موضوع قرار گرفته است 

كه به چند نمونه توجه مي كنیم: 
1. ســورة بقره، آيات 3 تا 5، اوصــاف متقین را بیان مي كند در اين تصوير ايمان به 
غیب، نماز، انفاق، ايمان به قرآن، ايمان به كتاب هاي آسماني و يقین به آخرت در 

كنار هم قرار گرفته اند: 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن والَّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما  الَئ َو ِممَّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْیِب َو ُيقیُموَن الصَّ
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أُنِزَل إَِلْیَك َو َما أُنِزَل ِمن َقْبِلَك َو بِاآلِخَرِئ ُهْم ُيوِقُنون: آنان كه به غیب ايمان مي آورند 
و نماز را برپا مي دارند و از آنچه به ايشان روزي داده ايم انفاق مي كنند و آنان كه به 
آنچه بر تو نازل شــده و آنچه پیش از تو )بر پیامبران پیشین( نازل گرديده، ايمان 
مي آورند و به رســتاخیز يقین دارند. آنان بر طريق هدايت پروردگارشــان اند و آنان 

رستگار ان اند.
2. ســورة مؤمنون، آيات 1 تا 9، اوصاف مؤمنین را به نمايش گذاشــته و خشوع در 
نماز، دوري از بیهوده گويي، پرداخت زكات، پاكدامني، امانتداري، وفاي به عهد و 
در پايان پاسداري از نماز كنار هم چیده شده است. جالب اين كه در اين مجموعه 
دوبار نماز را مطرح مي كند. آري اين نســخة شفابخش الهي است كه نمازگزار نه 
تنها در انديشة برگزاري نمازي خوب بلكه براي تمام رفتار، منش و اخالق خود بايد 
برنامه داشته باشد. چنین نمازگزاري چون آهن ربا مردم را به نماز مشتاق مي كند: 
»َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلتِهْم َخاِشُعوَن َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن 
َكوِئ َفاِعُلوَن َو الَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ِإالَّ َعَلي َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت  َو الَِّذيَن ُهْم لِلزَّ
أَْيَماُنُهــْم َفإِنَُّهْم َغیُر َمُلوِمیَن َفَمِن اْبَتَغي َوَرا َء َذاِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن َو الَِّذيَن ُهْم 
أِلََمانَاِتِهْم َو َعْهِدِهْم َراُعوَن َو الَِّذيَن ُهْم َعَلي َصَلَواتِهْم ُيَحاِفُظوَن: مؤمنان رستگار شدند 
آن ها كه در نمازشان خشوع دارند و آن كه از لغو و بیهودگي روي گردان اند و آن ها كه 
زكات را انجام مي دهند و آن ها كه دامان خود را )از آلوده شــدن به بي عفتي( حفظ 
مي كنند، تنها آمیزش جنسي با همسران و كنیزانشان دارند، كه در بهره گیري از آنان 
مالمت نمي شوند و كساني كه غیر از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند و آن ها كه 
امانت ها و عهد خود را رعايت مي كنند و آن ها كه بر نمازهايشان مواظبت مي نمايند.

 نماز در نهج البالغه 
امیرالمؤمنین)ع( اولین نمازگزار و تجســم واقعي بندگــي بود و با جملة ُفزت و 
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ربّ الكعبه در محراب عبادت جان نوراني اش به ملكوت پر كشید. رهنمودهاي موال 
دربارة نماز در نهج البالغه فراوان است، كه به چند فقرة آن مي پردازيم:

ُبوا بَِها َفإِنََّها كاَنْت َعَلي  ْكِثُروا ِمْنَها َو َتَقرَّ اَلِئ َو َحاِفُظوا َعَلْیَها َو اْســتَ 1. َتَعاَهُدوا َأْمَر الصَّ
اْلُمْؤِمِنیَن ِكتابًا َمْوُقوتًا َأال َتْسَمُعوَن إَِلي َجَواب َأْهِل النَّاِر ِحیَن ُسِئُلوا ما َسَلَكُكْم ِفي 
َبِق  نُّوَب َحتَّ اْلَوَرِق َو ُتْطِلْقَها ِإْطاَلَق الرِّ َسَقَر قاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن َو إِنََّها َلَتُحتُّ الذُّ
ِئ َتُكوُن َعَلي بَاِب الرَُّجِل َفُهَو َيْغَتِسُل ِمْنَها ِفي اْلَیْوِم  َو َشبََّهَها َرُسوُل اهلل )ص( بِاْلَحمَّ
َها ِرَجاٌل ِمَن  َرِن َو َقْد َعَرَف َحقَّ اٍت َفَما َعَسي َأْن َيْبَقي َعَلْیِه ِمَن الدَّ َو اللَّْیَلِئ َخْمَس َمرَّ
ُئ َعْیٍن َمْن َوَلٍد َو اَلَماٍل َيُقوُل اهلُل  اْلُمْؤِمِنین الَّذِين اَلَتْشَغُلُهْم َعْنَها ِزيَنُئ َمَتاٍع َو اَل ُقرَّ
الَئ َو إِيتاِ ء الزَّكاِئ َو  ُســْبَحاَنُه ِرَجاٌل اَل ُتْلِهیِهْم ِتجاَرٌئ َو الَبْیٌع َعْن ِذْكِر اهلِل َو إِقاِم الصَّ
َكاَن َرُسوُل اهلِل )صلي اهلل علیه و آله( َنصبًا بالصالَئ َبعد التَّبْشیر َله بالَجنَّئ لَِقوِل اهلل 
الِئ َو اْصَطِبْر َعَلیَها َفَكاَن َيأُمُر بَِها َأهلُه َو َيْصِبُر َعلیها َنْفَسُه  ُسبحاَنه و َأُمِر َأْهَلَك بِالصَّ

)خطبة 190(.
نماز را به پا داريد، محافظت آن را برعهده گیريد، زياد به آن توجه كنید و فراوان 
نماز بخوانید و به وسیلة آن به خدا تقرب جوئید، زيرا نماز »به عنوان فريضة واجب 
در اوقات مختلف شــبانه روز بر مؤمنان مقرر شده است،« مگر به پاسخ دوزخیان در 
برابر اين پرسش كه »چه چیز شما را به دوزخ كشانیده است« گوش فرانداده ايد كه 

مي گويند »ما از نمازگزاران نبوديم...« 
نماز گناهان را هم چون برگ هاي پائیزي مي ريزد و غل و زنجیرهاي معاصي را از 

گردن ها مي گشايد.
پیامبر)ص( »نماز را به چشمة آب گرمي كه بر دِر خانة كسي باشد و شبانه روزي 
پنج بار خود را در آن شست وشــو دهد تشبیه كرده است« كه بدون ترديد چرك و 

آلودگي در بدن چنین كسي باقي نخواهد ماند. 
گروهي از مؤمنان كه زينت و متاع اين جهان و چشم روشني آن؛ يعني فرزندان 
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و اموال، آنان را به خود مشــغول نداشــته اند، حق نماز را خوب شناخته اند. خداوند 
ســبحان مي گويد: »مرداني هستند كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا 

داشتن نماز و پرداخت زكات باز نمي دارد«.
رسول خدا)ص( بعد از بشارت به بهشت، خويش را در مورد نماز به تعب و مشقت 
انداخته بود، زيرا خداوند به او فرموده بود: »خانواده خويش را به نماز فرمان ده و در 
برابر آن شكیبا باش« لذا آن حضرت اهل بیت خود را به نماز امر مي كرد و خود نیز 

در انجام آن شكیبايي داشت.
2. در وصیت نامه اي كه علي)ع( براي فرزندان و همة دوستانش در طول تاريخ نوشته 
اَلِئ َفإِنََّها َعُموُد ِدِينُكم: خدا را خدا را در  است به نماز توصیه مي كند: اهلَل اهلَل ِفي الصَّ

مورد »نماز« چرا كه ستون دين شماست )نامة 48(.
اَلَئ  3. به كارگزارانش نماز را به عنوان محور و مالك كارها معرفي مي كند: َصلِّ الصَّ
ْرَها َعْن َوْقِتَها اِلْشِتَغاٍل َو اْعَلْم َأنَّ  ْل َوْقَتَها لَِفَراٍغ َو اَلُتَؤخِّ لَِوْقِتَها اْلُمَؤقَِّت َلَها َو اَل ُتَعجِّ

ُكلَّ َشْي ٍء ِمْن َعَمِلَك َتَبٌع ِلَصاَلِتك )نامة 27(: 
نماز را در اوقات خودش به جاي آر نه آن كه به هنگام بیكاري در انجامش تعجیل 
كني ... و به هنگام اشتغال به كار آن را تأخیر اندازي و بدان كه تمام اعمالت تابع نمازت 

خواهند بود.

پي نوشت
1. عزيزي، عباس، نماز در آيینة حديث، نشر فجر قرآن، قم، 1385

منابع
1. قرآن كريم

2. نهج البالغه، ترجمة ناصر مكارم شیرازي



  ذكـر خــدا 

حجت االسالم و المسلمين محمد رضا دهدست
مدرس دانشگاه فرهنگیان

 مقدمه 
موضوع ذكر خدا، به ياد او بودن، او را حاضر و ناظر دانستن و اهمیت آن در زندگي 
عملي انســان ها، از موضوع هايي است بنیاني كه نوع عملكرد همة ما به آن بستگي 
دارد. جالب آن اســت كه اين موضوع تقريبــًا در همة پايه هاي درس دين و زندگي 
آمده؛ چه مســتقیم و چه غیرمستقیم. شايسته است همكاران دبیر ما براي تبیین 
موضوع در كالس درس، پشــتوانه و منبعي فراتر از كتاب درسي داشته باشند تا با 

دست پر در كالس حاضر شوند. اين مقاله شايد بتواند از عهدة اين كار برآيد. 

كليد واژه ها: ياد خدا، ذكر زباني، ذكر قلبي، ذكر موجودات عالم

 معناي لغوي و اصطالحي 
ذَكرـُ  ِذكراً و َذكراً، يعني: به ياد آورد، يادآور شد ، و دانست. ذكر به معاني متفاوتي 

24
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آمده است؛ مثل شهرت، آوازه، نام نیك، حمد و ثنا، شرافت، نماز و دعا كردن، صرف 
محكم و با ارزش و ... ]بندرريگي- 172[.

در اصطالح، وقتي كسي به ياد چیزي است، آن را مي داند و مي شناسد، از آن ياد 
مي كند و مي فهمد كه آن هست يا من نزد اويم، گوينده نسبت به آن »ذكر« دارد: ... 
و الذكر يقال اعتباراً باستحضاره و لحضور الشيء القلب اؤ القول... فمن الذكر، باللسان 

و ... من الذكر بالقلب و اللسان معًا ]راغب اصفهاني، 181[. 
از آن رو ذكر به معني درك حضور آمده، براي حضور چیزي نزد قلب )باور( يا نزد 
زبان )در حد سخن فقط(. گاهي ذكر چیزي فقط با زبان است و گاهي با دل و باور 

انسان نیز پیوند دارد. 
با اين تعريف، وقتي مي گويیم ذكر خدا، يعني گاهي خدا را به زبان ياد مي كنیم 
و گاهي با توجهي عمیق و قلبي او را به ياد مي آوريم و احساس مي كنیم در حضور 
اويیم. پس ذكر خدا يعني به كار بردن كلماتي كه به ما ياد آور مي شوند كه او هست، 
او را ستايش مي كنیم، و ما نزد اويیم. اين احساس و باور در مسیر زندگي ما مي تواند 

بسیار نقش آفرين باشد. 
نقطة مقابل ذكر، »غفلت« اســت. يعني از ياد بردن چیزي كه هست و ما نزد او 
بوده ايم. زيرا خداوند در كريمة 24 سورة كهف مي فرمايد: »و اذكر ربک اذا نسیت و 
قل عسي ان يهدين ربي القرب من هذا رشدا«: پروردگارت را ياد كن و بگو باشد كه 

پروردگارم مرا به راهي نزديك تر از اين به صواب هدايت كند. 

 اهميت ذكر خدا 
ذكــر خدا چه در مراحل مقدماتي مثــل ذكر زباني، و چه گامي فراتر، يعني ذكر 
قلبي، و چه در درجه اي واال، يعني ذكر عملي، انسان را از مرحلة حیواني جدا مي كند 

و او را به مقام انساني مي رساند. ذكر تأثیر خارق العاده اي بر جان انسان مي گذارد. 
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در آيات 41 تا 43 سورة »احزاب« مي خوانیم: »يا ايها  الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكراً 
كثیراً و سبحوه بكرًئ و اصیاًل هو الذي يصلي علیكم و مالئكُتُه لیخرجكم من الظلمات 
الي النور و كان بالمؤمنین رحیمًا«: اي مؤمنین! خدا را بسیار ياد كنید و صبحگاه و 
شامگاه او را منزه دانید. هموست و فرشتگانش كه به شما درود مي فرستند تا شما را 

از تاريكي ها به سوي نور بیرون آورند و خدا با باور داران مهربان است. 
امام صادق )ع( در تفسیر آية »ذكراً كثیراً« مي فرمايد: »اذا ذكر العبد ربه في الیوم 
مائئ مرئ كان ذلك كثیراً«: هرگاه بنده، پروردگار خويش را روزي صد بار ياد كند، اين 

معناي ذكر بسیار است ]محدث قمي، 200-3[. 
بديهي است كه معني صد بار ياد كردن از خدا فقط به معني صد بار تكبیر گفتن 
نیســت، بلكه حداقل صد بار بداند و يادآور شود كه خدا مرا مي بیند، من در حضور 

اويم و ادب حضور را بايد رعايت كنم. 

 ذكر زباني 
ذكري اســت كه در حد زبان بماند و به دل راه پیدا نكند. انسان به مصداق آن و 
مفهومش نینديشد و فقط بر زبان براند. سؤال مهم اين است كه: »آيا ذكر زباني به 

تنهايي و بدون اتصال و فهم دروني و قلبي، ارزش  دارد يا نه؟«
محدث خبیر و كارشناس بزرگ احاديث، مرحوم عباس قمي، در كتاب پر قیمت 
»سفینه« نكتة قابل مالحظه اي در جواب اين سؤال دارد: »اگر چه اصل ذكر، همان 
ارتباط قلبي است كه به وسیلة زبان ادا مي شود و زبان وسیله اي براي بیان مي گردد تا 
جايي كه هر وقت مي گويیم ذكر چیزي، بالفاصله ذهن ما به سوي ذكر زباني مي رود، 
با اين حال ذكر زباني به تنهايي فايده اي دارد و بدون امتیاز نیست. حداقل آن است 
كه زبان از لغوگويي و بیهوده سرايي باز مي ماند و به ذكر خدا مشغول مي شود؛ و البته 
اين فايده كمي نیســت. با اين وضع، زبان آدمي كم كم با ياد خدا مأنوس می شود يا 
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الفت پیدا می کند. به ياد خدا مي شود )حتي بدون ارتباط و باور قلبي( و اين به خودي 
خود يك ارزش اســت. ولي اينجا شــیطان براي ضايع كردن اين ارزش وارد عمل 

مي شود و به او القا مي كند كه ذكر زباني به تنهايي ارزش ندارد و آن را ترك كن! 
در اينجا ذاكر بايد بفهمد كه همین ذكرهاي زباني خودش امتیاز خوبي محسوب 
مي شــود و بكوشد كه به آن ها معرفت يابد و مفاهیم وااليش را درك كند و به قلب 
اتصال دهد. اگر سعي كرد و نتوانست ارتباط قلبي به آن دهد، حداقل اين است كه 

همان ذكر ظاهري زباني را ترك نكند« ]محدث قمي، 209-3[.
مرحوم مولي احمد نراقي در »معراج السعاده« بعضي شرايط را ذكر مي كند كه اگر 

ذكر ها با آن ها همراه باشند، بهتر و پرارزش تر مي شوند؛ مثاًل: 
1. ذكر در شب هاي قدر، سحرگاهان و شب و روز جمعه باشد. 

2. ذكر با طهارت ظاهري همراه باشد. 
3. ذكر رو به قبله ارزش بیشتري دارد. 

4. ذكر را بلند نگويد، مگر آن را كه شــرع مقدس دســتور به بلند گويي داده است 
)خیرالذكر الخفي(. 

5. كمي فكر كند كه چه مي گويد و معني ذكر را بفهمد. 
6. خوراك حالل خورده باشد و ذكر بگويد. 

7. با دهان خوش بو ذكر بگويد. 

 ذكر قلبي 
آن اســت كه انســان بداند و توجه كند، با زبان خود چه مي گويد و دل، زبان را 
همراهي كند و انســان به آنچه بر زبان مي  راند، باورداشــته باشــد. مثاًل اگر تكبیر 
مي گويد، واقعًا خدا را از همه چیز و همه  كس بزرگ تر و با عظمت تر بداند و اين باور 

در قلب وجودي او رسوخ كرده باشد. 
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رسول خدا )ص( فرمود: »اگر ذاكر اين گونه باشد، بین اهل غفلت مانند درخت سبز 
در میان گیاهان خشك است و او كه مي فهمد چه مي گويد و به آن باور دارد،  مانند 

زنده اي میان مردگان است.« 
و فرمود: »خدايم مي فرمايد: من همراه بنده ام هستم، زماني كه به ياد من است و 

دو لبش براي من حركت مي كند و دلش او را همراهي مي نمايد.«
 و فرمود: »خدا به عیسي پسر مريم وحي فرمود: اي عیسي! در ذات و درونت مرا 
ياد كن تا در ذاتم تو را ياد كنم. دلت را براي من نرم كن تا رضايت مرا به كف آري. 
رضايت من به آن است كه تملق كنان به سويم آيي. اين گونه زنده باش و از مردگي 

بپرهیز.« 
در نتیجه ذكر قلبي آن است كه با پوست و گوشت و خون آدمي آمیخته شده باشد 
و دل آن را همراهي كند. پس اگر انسان در اين حال ذكر خدا بگويد، همة  سلول هاي 
بدنش ذاكر است و همة عالم او را همراهي و مشايعت مي كنند. زيرا داشتن معرفت 

نسبت به چیزي، ارزش آن را چند برابر مي كند. 

 ذكر عملي 
آن اســت كه در صحنه هاي زندگي آدمي در مقام عمــل به ظهور آيد و خود را 
بنمايانــد. مثاًل اگر به زبان »اهلل اكبر« مي گويد، در قلب مقام تكبیر را بفهمد و باور 
داشــته باشد و در صحنة عملي زندگي خدا را بزرگ شمارد و غیر از او هیچ كس را 

بزرگ نداند. 
پس مقام ذكر عملي، لباس زيبا و سندســي شايسته براي ذكرهاي زباني و قلبي 
است كه به آن ها پوشانده مي شود. نشانة مهم ذكر عملي آن است كه انسان را از حرام 
خدا دور و بتواند دست انسان را از نافرماني حق كوتاه كند در صحنه هاي مقدماتي 
گناه و ســرازيري سقوط، معصیت انسان را يادآور شــود و چون ترمزي انسان را از 
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سراشیبي سقوط از انسانیت نگه دارد. 
رســول خدا )ص( فرمود: »يا علي! سه چیز است كه عمل به آن بر مردم سنگین 
و سخت است... و ياد خدا در هر حال است. ولي ياد خدا تنها به گفتن »سبحان اهلل 
و الحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر« نیست، بلكه به آن است كه اگر در برابر گناهي 
قــرار گرفت، ذكر خدا وي را از ارتكاب به حرام باز دارد و آن نافرماني از خدا را ترك 

گويد ]محدث قمي، 200/3[. 
اصبغ  بن نباته، از اصحاب بزرگ امیرالمؤمنین علي )ع( اســت. وي گويد: »روزي 
امام به من توجه فرمود و گفت: اي اصبغ! مي خواهي مقامي را به تو معرفي كنم كه 

از ذكر خدا هنگام مصیبت هم باالتر باشد؟ 
عرض كردم: بله يا امیرالمؤمنین! 

فرمود: ياد خدا آن هنگام كه انسان مقابل حرام قرار مي گیرد، پس آن ذكر به قدري 
قدرت داشته باشد كه بین انسان و صحنة گناه پرده و حايل شود و انسان را از زشتي 

در امان نگه دارد« ]پیشین[. 
از رسول خدا )ص( شنیدم كه مي فرمود: 

»من اطاع اهلل فقد ذكر  اهلل و ان قلت صالتئ و صیامه و تالوته للقرآن و من عصي 
اهلل فقد نسي  اهلل و ان كثرت صالتئ و صیامه و تالوته للقرآن« ]المیزان عربي،342/1[ هر 
كه از خدا پیروي كند، خدا را ياد كرده است؛ حتي اگر نماز و روزه و قرآن خواندنش 
كم باشد )فقط به نماز واجب خود اكتفا كند(. و هر كه خدا را معصیت كند، او را از 

ياد برده است؛ حتي اگر نماز و روزه و قرآن خواندنش بسیار باشد. 

 فوايد ذكر 
1. آمرزش گناه 

والذين اذا فعلوا فاحشئ او ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل )آل عمران/135(.
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آنان كه هر گاه کار يا عمل بد كردند يا بر خويشــتن ستم روا نمودند، خدا را ياد 
می كنند )و آمرزش می خواهند(. 

2. نوراني شدن دل ها 
انما المؤمنون الذين اذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم )انفال/2( 

همانا مؤمنان آنان اند كه هر گاه خدا ياد شود، دل هايشان جال گیرد و نوراني شود. 

3. آرامش دل و رفع اضطراب 
اال بذكر اهلل تطمئن  القلوب )رعد/28(
همانا با ياد  خدا دل ها آرام گیرند. 

4. براي سالم سازي قلب و دفع شيطان 
امام علي )ع( فرمود: »ذكر اهلل مطردئ للشیطان«: ياد خدا موجب طرد شیطان است 

]محمدي ري شهري، 284-5[.

 شرايط تأثير ذكر 
1. استمداد از خداوند و دعا كردن. 

شرط اساسي و بنیاني تأثیر همة اذكار ظاهري و باطني و قلبي آن است كه انسان 
رو به جانب حق تعالي كند و از او بخواهد كه ذكرها را به جان وي راه دهد و جانش 
را ظرف پاك و طاهري براي فرود آمدن معاني واقعي اذكار كند، آن گاه است كه روح 

انسان مظهر اذكار مي شود. 
خداوند نیز وعده داده كه اگر ذكرت براي من باشد آن را ماية هدايت و سعادتت 

قرار مي دهم. 
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- والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین )عنكبوت/69( 
و كســاني كه براي به دست آوردن خشنودي ما كوشیدند بي ترديد آنان را به راه 

رشد و مقام قرب راهنمايي مي كنیم و يقینًا خدا با نیكوكاران است. 

2. طهارت باطني، فكري و عقلي 
2/1. نيت خالص 

تا نیت انسان از ذكر براي خدا خالص و پاكیزه نباشد، اذكار تأثیر چنداني در انسان 
ندارد. قرآن مجید كیفیت عمل را بر كمیت آن مقدم مي كند و دربارة حضرات اهل 

بیت )ع( كه با نیتي خالص در راه خدا عمل كردند، مي فرمايد:
»انما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء و ال شكوراً«  )دهر/9(: ما شما را فقط براي 

خشنودي خدا غذا مي دهیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسي را از شما نداريم. 
نقطة مقابل آن رياكاري و درخواست اجر از مردم است كه بسیار خطرناك محسوب 

مي شود و ارزش عمل را نابود و بي تأثیر مي كند. 

2/2. تقویت قواي عقالني 
بیان كردن يك سلســله اذكار و وردها و به زبان راندن آن ها، اگر بدون پشــتوانة 
عقلي باشــد، انسان را در مسیر حق قرار نمي دهد. مثاًل مداوم استغفار مي كند، ولي 
بــا بي عقلي در راه گناهان قدم مي گذارد و به ديگران اجازة سوء اســتفاده از خود را 

مي دهد. نشانه هاي حق را مي بیند، اما در آن ها تفكر نمي كند. 
قرآن مجید انواع نعمت ها را مي شمارد و در آخر آيه مي فرمايد: »افال تعقلون؟«: آيا 
در اين نعمت ها نمي انديشید؟ معلوم مي شود كه در نعمت هاي خدا بايد قواي عقلي 

را به كار انداخت و منشأ وجود آن ها را شناخت. 
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 موانع ذكر 
1. موانع داخلي )كه از درون انسان نشئت مي گیرد(

مثل دلبســتگي هاي دنیايي  و مادي و عالقــة مفرط به مال و صورت هاي زيبا و 
خانه هاي مجلل و مقام هاي اعتباري و دروغین دنیا: 

é رجال ال تلهیهم تجارئ و البیع عن ذكر  اهلل و اقام الصالئ و ايتاء الزكائ يخافون يومًا 
تتقلب فیه القلوب و االبصار )نور/27(: مرداني كه هیچ داد و ستد و خريد و فروشي 
ايشان را از ياد خداوند و بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات باز نمي دارد، و از روزي 

كه در آن دل ها و ديدگان دگرگون شوند، بیمناكند. 
é يــا ايها  الذين آمنوا ال تلهكم اموالكم و ال اوالدكــم عن ذكر اهلل و من يفعل ذلك 

فاولئك هم  الخاسرون )منافقون/9(:
ای کسانی که ايمان آورديد اموال و اوالدتان شما را از ياد خداوند باز ندارد و كساني 

كه چنین كنند، آنان خود زيانكارند. 
2. موانع خارجي )كه از بیرون انسان به سوي او هجوم مي آورند و او را از ياد خدا 

باز مي دارند(
مثل ابلیس و شیاطین: 

é انما يريد الشیطان ان يوقع بینكم العداوئ و البغضاء في الخمر و المیسر و يصدكم عن 
ذكر اهلل و عن الصالئ... )مائده/91(: همانا شیطان مي خواهد در پرداختن به شراب  و قمار، 

بین شما دشمني و كینه بیندازد و شما را از ياد خداوند و از نماز باز دارد. 
é ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا... : )اعراف / 201( پرهیزگاران هر 

گاه خیال شیطاني عارضشان شود، ياد خدا كنند...

 ذكر موجودات عالم 
در فرهنگ قرآني، همة موجودات عالم ذكر خدا مي گويند، اما هر كدامشان به زبان 
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خود. اين يعني اي انسان! گمان مبر كه فقط تو با خدا رابطه داري،  بلكه همة  عالم 
مطیع و فرمان بر اويند. مبادا تو از مسیر بندگي عقب بماني!

 قرآن و تسبيح موجودات 
الف( بعضي آيات قرآن به طور كلي موجودات عالم را تسبیح گوي خدا مي   دانند؛ 

مثل: 
é تسبح  له السماوات السبع و االرض و من فیهن ]اسراء/44[

é يسبح هلل ما في  السموات و ما في االرض ]جمعه/1[
ب( بعضي آيات قرآن صنف و گروه معیني را در مقام ذكر بر مي شــمارند؛ از آن 

جمله است:
 

1. ذكر مالئكه 
é قالوا اتجعل فیها عن يفسد فیها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك ]بقره/30[.

é و يسبح الرعد بحمده و المالئكئ من خیفته ]رعد/13[. 
é... و من عنده ال يستكبرون عن عبادته و ال يستحسرون، يسبحون اللیل و النهار ال 

يفترون ]انبیاء/19 و 20[.
é و تري المالئكئ حافین من حول العرش يسبحون بحمد  ربهم ]زمر/75[.

2. ذكر كوه ها 
- و سخر نا مع داود الجبال يسبحن ]انبیاء/79[.

3. ذكر پرندگان 
- الم تر ان اهلل يسبح له من في  السماوات و االرض و الطیر صافات. ]نور/41[
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4. ذكر رعد 
- و يسبح الرعد بحمده ]رعد/13[

اما با توجه به همة آيات، اين سؤال مطرح مي شود كه ذكر موجودات چگونه است 
و به چه معناست؟ 

قبل از اينكه به طور مختصر به اين مطلب بپردازيم، بايد به اين تذكر توجه كنیم 
كه قرآن مجید قبل از هر چیز به طور صريح ما را متوجه مي كند كه شما نمي توانید 

معنا و مفهوم اصلي اين ذكرها و زبان موجودات عالم را بفهمید: 
- ما سمیعیم و بصیريم و هشیم/ با شما نامحرمان ما خاُمشیم. 

و ان من شيء اال يسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم ]اسراء/44[: همة موجودات 
عالم ذكر خدا مي گويند و او را ستايش مي كنند، ولي شما ذكر آن ها را نمي فهمید. 

 ذكر خدا، كي و كجا؟ 
آيا براي ذكر خدا زمان و مكان معیني قرار داده شده است؟ آداب آن چیست؟ 

پیش از اين در معناي اصطالحي ذكر گفتیم كه ذكر در معناي عام آن به معني 
يادآوري و علم به بودن در محضر خداست. با اين تعريف، انسان همواره بايد در محضر 
حق باشد و نمي توان براي آن زمان مخصوصي در نظر گرفت. مگر مي توان گفت كه 

صبحگاه در ياد خدا باش ولي ظهرگاه به خود بپرداز؟ 
اما با نگاهي ديگر مي توان گفت: اين »به ياد بودن« نمادهايي دارد كه در قالب هاي 
متفــاوت به ما آموزش داده شــده اند. مثاًل ما همواره با خــدا ارتباط داريم، ولي در 
شبانه روز پنج بار اين ارتباط را در قالب نماز كه دستور مستقیم خدا در قرآن است، 
برقرار می كنیم. پس خواندن نماز )ارتباط مستقیم و بي واسطه با خدا( با ارتباط مداوم 
قلبي انسان با خدا منافات ندارد. همچنین انسان همواره بايد ياد خدا باشد، ولي اين 
ياد در قالب ذكرها يا كارهاي مشــخصی به ما آموزش داده شــده اند. مثاًل به ما ياد 
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داده اند كه روز را به تالش و گذران زندگي بپرداز و مقداري از شب را استراحت كن 
و پاسي ديگر را نیز به تسبیح و ياد خدا بگذران. 

بديهي اســت كه اين تسبیح شبانه با يادكرد خدا در روز منافاتي ندارد و تسبیح 
شبانه، قالبي از همان ياد روزانه است. با اين حال، قرآن مجید به ما مي فرمايد: گرچه 

گاه ذكر خدا مهم تر است، ولي سراسر زندگي انسان بايد به ياد او همراه باشد. 

1. زمان ذكر
گفتیم كه ذكر، ساعت و روز معیني ندارد. قرآن براي اينكه به ما بفهماند همیشه 

بايد به ياد خدا باشید،
فرموده: »و سبح بالعشي و االبكار« ]آل عمران/41[:

و شامگاهان و بامدادان، او را يادآور باش. 
اين صبح و شــام كنايه از مداومت و همیشگي بودن تسبیح خداست. زيرا صبح 
و شــام مرزهاي ابتدا و انتهاي يك روزند و گويي پروردگار به صراحت، انسان را به 

مداومت ذكر مي خواند.
با اين حال، بعضي اوقات در شــبانه روز باب رحمت حق بازتر و عنايتش وسیع تر 

است. در ادامه به بعضي از اين اوقات اشاره مي كنیم: 
الف( صبحگاه قبل از طلوع خورشيد 

é و سبح بحمد  ربك قبل طلوع الشمس ]طه/120[
و قبل از ظهور آفتاب صبحگاه، پروردگارت را بستاي. 

ب( قبل از غروب خورشيد 
é و قبل غروبها ]طه/120[

و قبل از غروب خورشید )نیز پروردگارت را بستاي(.
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ج( نيمه هاي شب
é يا ايها المزمل. قم اللیل اال قلیال. نصفه اوانقص منه قلیاًل. او زد علیه و رتل القرآن 

ترتیاًل ]مزمل/1 تا 4[
اي مرد جامه به خود پیچیده! شــب را زنده بدار، مگر اندكي از آن را، نیمه اش يا 

اندكي از نیمه كم نما، يا اندكي بر آن بیفزاي و قرآن را شمرده و شیوا بخوان. 
و يا كريمة: 

و من آناء اللیل فسبح ]طه/130[.
و در پاس هايي از شب ياد خدا كن. 

د( پس از هر نماز
فاذا قضیتم الصالئ فاذكروا اهلل ]نساء/103[. 

چون نماز را به پايان برديد، ياد خدا كنید )و ذكر او بگويید(.

2. مكان ذكر 
آدمي در همه جا بايد ياد خدا كند، ولي خدا اراده كرده است بعضي  جاها مقدس 

باشند و ذكر خود را در آنجا ها باارزش دانسته است. اين مکان ها عبارت اند از:

الف( مساجد
é و َمن اظلم ممن منع مساجد اهلل ان يذكر فیها اسمه ]بقره/114[.

و كیست ستمكارتر از كسي كه نگذارد نام خداوند در مساجد ياد شود؟ 

ب( جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
بديهي است رزمندگان اسالم و ياوران حق تعالي در اوج بحران ها و درگیري با كفر 
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و شرك، از همه بیشتر به ياد خدا نیازمندند. 
é اذا لقیتم فئئ فاثبتوا و اذكروا اهلل كثیرا ]انفال/45[.

چون با گروهي از دشــمن رو در رو شديد، ثابت قدم باشید و خداوند را بسیار ياد 
كنید. 

ج( مرقد انبيا، اوليا و امامان)ع( 
خداوند اراده كرده است كه مردم در خانة انبیا، اولیا و امامان او تجمع كنند و ذكر 
حق بگويند. اين ذكر خدا در اين خانه ها ارزش مضاعفي دارد. شايد معناي اين توصیه 
آن باشــد كه توحید واقعي در مسیر توجه و محبت اولیاي خدا معناي صحیح پیدا 
مي كند و توسل به اين مردان و زنان  الهي، راه دل را براي نوراني شدن و توحیدي 

ماندن هموار مي سازد. 
é في بیوت اذن اهلل ان ترفع و يذكر فیها اســمه يســبح له فیها بالغدو و اآلصال 

]نور/36[.

)چــراغ پر فروغ نور الهي( در خانه هايي قرار دارد كه خداوند اذن فرموده اســت، 
ديوارهاي آن را باال ببرند )تا از دســتبرد شــیاطین و هوس بازان در امان باشــد(؛ 

خانه هايي كه نام خدا در آن ها برده شود و صبح و شام در آن تسبیح گويند. 

د( مناسك حج بيت اهلل 
é فاذا افضتم من عرفات فاذكروا اهلل عند المشعر الحرام ]بقره/198[.

و چون از عرفات کوچ نموديد )بهتر است( در مشعر الحرام خداوند را ياد كنید. 
شايد اين دستور كنايه از آن باشد كه محرم با بستن احرام دست از ماديات و دنیا 
شسته و به سوي معنويت و خداخواهي روي آورده است. پس شايسته است كه در اين 
مسیر، به فكر خودخواهي، ماد ه پرستي و منفعت طلبي نباشد و ياد خدا بزرگ ترين 
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انرژي معنوي براي ادامة حیات روحاني اوست. 

 كيفيت ذكر 
در سفارش هاي اسالمي و آيات قرآن، و آنچه از دستورات رهبران عارف و آسماني 
به ما رسیده، فهمیده مي شود كه ذكر زباني بايد )تا جايي كه مقدور است( بي صدا و 
مخفیانه باشد و ذكر قلبي بايد با حضور تام و دور از غوغاي مادي و عادي انجام گیرد. 

1. حالت ذكر زباني آرام و بي صدا 
é واذكر ربك في نفسك تضرعًا و خیفئ و دون الجهر من القول ]اعراف/205[.

و پروردگارت را در دلت به زاري و ترس و بدون بانگ برداشتن ياد كن. 
از اين كريمه فهمیده مي شــود، ذكر بايد با زاري و خضوع و دل شكستگي و تمنا 
همراه باشــد و بدون سر و صدا و ظاهرســازي انجام گیرد. شايد براي همین است 
كــه وقتي مؤمن، بهترين ذكر، يعني »ال الــه اال اهلل« را مي گويد، اصاًل لبانش تكان 

نمي خورد و كسي ذكر گفتن او را نمي فهمد )اگرچه اگر بفهمد هم اشكالي ندارد(.

2. ذكر مأثور
واژة »مأثور« از ريشة» اَثر«، در اينجا به معني ذكري است كه از ناحیة شرع مقدس 
آمده باشــد و ساخته و پرداختة خود ما نباشــد. برخي از اين اذكار در قرآن مجید 
آمده اند و برخي از دستورات روايي و از متن سنت حضرات معصومین )ع( استخراج 
شده اند كه البته نیاز به كارشناسي و تشخیص تخصصي دارند. با اين تعريف، صادر 
كردن نسخه هاي خودساخته براي اذكار مختلف و تحويل به مردم، بدعت و خطرناك 
اســت و گام نهادن در مسیر سیر و سلوك بايد مطابق دستور شرع مقدس و دقیقًا 

براساس مسیر قرآن و اهل بیت )ع( باشد.
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  چرا بايد نماز را به عربي بخوانيم؟ 

حسن حسين زاده طاهر
کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث، ناحیة دو همدان

يکی از پرسش هايی که برخی دربارة نماز مطرح می کنند، اين است که چرا نماز 
بايد به زبان عربی خوانده شود. در ادامه هم انتقاد می کنند که خواندن نماز به زبان 
عربی، در کســانی که زبان مادری آنان عربی نیست و معنای اذکار آن را نمی دانند، 

روحیة مناجات، نیايش و معنويت را به وجود نمی آورد. 
حال که اين طور است، بهتر نیست همان گونه که عرب ها نماز را به عربی می خوانند، 
ديگران هم به زبان خودشان بخوانند؟ مثاًل فارس زبان ها به زبان فارسی، ترک زبان ها 

به زبان ترکی، انگلیسی زبان ها به زبان انگلیسی و...؟ 

 پاسخ نخست 
همان گونه که می دانید، اســالم خواسته است مسلمانان سراسر جهان به ويژه در 
زمینه های اقتصادی و سیاســی به صورت يک ملت و امت واحد باشــند تا بتوانند 
استقالل، عزت و اصالت خود را حفظ کنند. با توجه به اينکه »وحدت« از ارکان امت 
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اسالمی است، بايد عواملی برای تقويت پیوند میان مسلمانان پیش بینی شود. يکی از 
اين عوامل، يک رنگ بودن و يک جور بودن در برخی عبادات، از جمله »نماز« است 

که اصلی ترين عبادت مسلمانان محسوب می شود. 
اگر قرار شود که مسلمانان هر کشــور و شهری به زبان خود )انگلیسی، فارسی، 
ترکی،  عربی و...( نماز بخوانند، مسلمان اهل انگلیس يا ايران، هنگامی که به حجاز 
مســافرت کند و به يکی از مساجد وارد شود، خود را کاماًل غريبه احساس می کند. 
اين مشــکل حتی در کشــورهايی که مردمان آن دارای گويش های متفاوت اند و با 
لهجه های متفاوت يک زبان حرف می زنند نیز وجود خواهد داشت. لذا هنگامی که 
مسلمانی عرب زبان، مثاًل به ايران يا ترکیه برود، در مساجد آن ها با قرائت نمازشان 

آشنايی نخواهد داشت و نمی تواند در نماز جماعت آنان شرکت کند. 
همچنین اســت اذان که هدف از آن اعالم وقت نماز است. اگر اذان مثاًل به زبان 
فارســی باشد، چنانچه مسلمانی عرب زبان يا انگلیسی زبان به ايران مسافرت کند و 
بخواهد بداند آيا وقت نماز شــده است يا نه، تشخیص نخواهد داد که آنچه خوانده 
می شــود، اذان اســت يا آواز. در حالی که همین آشنايی لفظی با اذان و نماز باعث 
می شود که هر مسلمانی به هر يک از ممالک اسالمی که برود، بتواند در مسجد حاضر 
شود و نمازش را بخواند؛ يعنی اذان و نماز برای او همان مفهومی را خواهد داشت که 

در کشور خود دارد. 
از طرف ديگر، نماز يکسان و با يک زبان مشترک سبب می شود هر مسلمانی در 
هر کشوری که باشد احساس غربت نکند، بلکه با ساير مسلمانان احساس اشتراک، 

برادری و وحدت داشته باشد. 

 پاسخ دوم 
عالوه بر پاســخ باال، مسئلة ديگر مســئلة نماز جماعت و نماز جمعه است. امام 
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جماعت و جمعه نماز را به چه زبانی بخواند که برای مأمومین قابل فهم باشــد؟ به 
عربی، ترکی، انگلیســی يا ... همچنین در مراسم بزرگ حج چه بايد کرد؟ هر سال 
صدها هزار مســلمان از سراســر جهان در ايام حج واجب در مکه و مدينه گرد هم 

می آيند. آنجا نمازها به چه زبانی بايد خوانده شود؟ 
بنابراين بهتر است نماز، اذان و اقامه - که اعالم عمومی برای نماز است - به يک 
زبان عمومی اسالمی باشد که همه آن را بفهمند و اين زبان همان زبان قرآن، يعنی 

زبان عربی، است. 

 پاسخ سوم 
نماز، که بخشی از آن را سوره ها و آيات قرآن تشکیل داده است، به زبان عربی است 
و همان طور که می دانید، ترجمة آيه يا يک عبارت در بسیاری از موارد، انتقال دهندة 
معنای دقیق کلمه يا عبارت مورد نظر نیســت. برای مثال، اگر »بســم اهلل الرحمن 
الرحیم« را »به نام خداوند بخشندة مهربان« ترجمه کنیم، ترجمة قابل قبولی ارائه 

نداده ايم؛ زيرا: 
( خداوند است که مسلمانان به ذات خداوند متعال اطالق  الف( »اهلل« اسم َعَلِم )خاصِّ
می کنند و اسم خاص را نمی توان ترجمه کرد. مثاًل اگر اسم کسی »حسن« باشد، 
نمی توان به او گفت »نیک«؛ هرچند ترجمة حسن »نیک« است. اگر هم به آقای 

حسن بگويیم آقای نیک خوشش نمی آيد. 
ب( »َرْحمن«  يکی از صفات خداوند اســت که رحمت و بخشــندگی خداوند را در 
اين دنیا، هم بر مؤمن و هم بر کافر شــامل می شود . در حالی که ترجمة آن به 

»بخشنده«، اين شامل بودن را نمی رساند. 
ج( »َرحیم« نیز يکی از صفات خداوند است که براساس آن در آخرت فقط بر مؤمنان 

رحم می کند و ترجمة آن به »مهربان«، ترجمة کاملی نیست. 



بنابراين، اگر تنها در ترجمة آية »بســم اهلل الرحمــن الرحیم« اين همه ظرافت 
وجود داشته باشد،  مطمئنًا در صورت پرداختن به ترجمة آيات و عبارات ديگر نماز، 

پیچیدگی ها و ظرافت های بیشتری را مشاهده خواهیم کرد. 

اشتباهصحیح

َهْمد: ُمردن، خاموش شدنَحْمد: ستايش 

َنْسَتئین: طلب وقت می کنیمَنْسَتعین: ياری می جويیم

زاّلین: ريخته شدگان، به لرزه افتادگان، لغزندگانضاّلین: گمراهان

َعزيم: دشمن سرسخت، اراده کنندهَعظیم: بزرگ

: درود فرست : تسلیت بگو، شمشیر بکشَصلِّ َسلِّ

َسَمد: ايستادة متحیر َصَمد: بی نیاز 

 چرا بايد نماز را صحيح بخوانيم؟ 
1. هر کدام از ما در گفت و شنودهای روزانه سعی می کنیم با مخاطبان خود به طور 
صحیح و شايسته سخن بگويیم. هر اندازه مخاطب نزد ما محترم تر و عزيزتر باشد، 
تالش می کنیم کلمات را صحیح تر بر زبان جاری و جمالت را به شکل زيباتری 
بیان کنیم. حال اگر مخاطب ما خداوند متعال و آن هم در حال نماز باشد ـ به 
دلیل مهربان بودن او و عشق و عالقه ای که بندة نیازمند به او داردـ  طبیعتًا بايد 
سعی کنیم با او به صحیح ترين شکل ممکن صحبت کنیم و کلمات و جمالت 

نماز را درست بخوانیم تا رضايت خاطرش را فراهم آوريم. 
2. الزم است بدانید که جابه جا کردن تلفظ حروف در کلمات عربی و يا تغییر حرکت 
آن  ها باعث تغییر معنای کلمات می شود و يا کلمه را بی معنا می کند. حال اگر در 
گفتن اذکار نماز به اين موضوع توجه نکنیم، چه بسا معنای جمله ها، عبارت ها 



و ذکرهای نماز تغییر کند و اين سهل انگاری و بی توجهی با روح نمازـ  که اعالم 
بندگی به درگاه خداوند استـ  سازگاری ندارد. 

برای آگاهــی از اهمیت اين موضوع، چند کلمه از کلمات نماز ارائه می شــود تا 
مالحظه کنید که تلفظ اشتباه آن ها تا چه میزان موجب تغییر معنا می شود. 

 صحيح خواندن نماز از نظر مراجع 
هر کدام از ما مســلمانان در انجام امور عبادی و فروع دين، و از جمله در احکام 
مربوط به نماز، مقلد يکی از مراجع بزرگوار تقلید هستیم. جا دارد در زمینة  ضرورت 
صحیح خواندن نماز چند مســئله از »توضیح المسائل« مراجع معاصر تقديم شما 

نمازگزاران گرامی شود. 

1. مسئلة  997 1 
انســان بايد نماز را ياد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ ِقسم نمی تواند 
صحیح آن را ياد بگیرد، بايد هر طور که می تواند بخواند2 و احتیاط مستحب آن است 

که نماز را به جماعت به جا آورد. 

2. مسئلة  998 3 
کســی که حمد و سوره و چیزهای ديگر نماز را به خوبی نمی داند و می تواند ياد 
بگیرد، چنانچه وقت نماز وســعت دارد، بايد ياد بگیرد و اگر وقت تنگ است4، بنابر 

احتیاط واجب5 در صورتی که ممکن باشد، بايد نمازش را به جماعت بخواند. 

3. مسئلة 1000 6 
اگر يکی از کلمات حمد يا ســوره را نداند7 يا عمداً آن را نگويد، يا به جای حرفی 
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حرف ديگری را بگويد، مثاًل به جای »ض«، »ظ« بگويد8 - يا جايی که بايد بدون زير 
و زبر خوانده شود، زير و زبر بدهد يا تشديد را نگويد، نمازش باطل است9. 

4. مسئلة 1459 
امام جماعت بايد... نماز را به طور صحیح بخواند... 

5. مسئلة 1002 10 
اگر زير و زبر کلمه ای را نداند11 بايد ياد بگیرد ولی اگر کلمه ای را که وقف کردن 
آخر آن جايز است همیشه وقف کند، ياد گرفتن زير و زبر آن الزم نیست و نیز اگر 
نداند مثاًل کلمه ای به »س« است يا به »ص«، بايد ياد بگیرد و چنانچه دو جور يا 
راَط اْلُمسَتقیَم«، »ُمستقیم« را يک مرتبه با  بیشتر بخواند، مثل آنکه در »اِهِدنَاالصِّ
»ســین« و يک مرتبه با »صاد« بخواند، نمازش باطل است؛ مگر آنکه هر دو جور 

قرائت شده باشد و به امید رسیدن به واقع بخواند. 

 فتوای مقام معظم رهبری 
واجب است همة ذکرهای واجب نماز از قبیل قرائت حمد، سوره و غیر آن به طور 
صحیح قرائت شود و اگر نمازگزار کیفیت تلفظ کلمات عربی را نمی داند، واجب است 

ياد بگیرد و اگر قادر به يادگیری نیست، معذور است )اجوبئ االستفتائات: 102( 

 رسالة اجوبئ االستفتائات 
کسی که قرائت خود را صحیح نمی داند، بايد در صورت تمکن )توانا شدن(، برای 

يادگیری قرائت صحیح اقدام کند. )ترجمة فارسی، ص 101( 
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پی نوشت ها 
1. اين مسئله در رسالة مظاهری ذکر نشده و در رسالة حضرات سیستانی و مکارم شیرازی به صورت زير آمده است: 

سیستانی: انسان بايد قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که به هیچ قسم نمی تواند همة سورة حمد را صحیح بخواند، بايد به 
همان نحو که می تواند بخواند. اگر مقداری را که صحیح می خواند معتنابه )قابل توجه( باشد، ولی آن مقدار ناچیز باشد، بايد 
بنابر احتیاط واجب مقداری از بقیة قرآن را که می تواند صحیح بخواند، به آن ضمیمه کند و اگر نمی تواند، بايد تسبیح را به آن 
ضمیمه کند اما کسی که نمی تواند به کلی سوره را صحیح بخواند، الزم نیست چیزی عوض آن بخواند و در هر صورت احتیاط 

مستحب آن است که نماز را به جماعت به جا آورد. 
مکارم شــیرازی: بايد قرائت و ذکر نماز را صحیح بخواند و اگر نمی داند، )بايد( ياد بگیرد اما کســانی که نمی توانند تلفظ صحیح 
را ياد بگیرند، بايد همان طور که می توانند بخوانند و برای چنین اشخاصی بهتر است که تا می توانند نماز خود ار به جماعت 

به جا آورند. 
2. صافی گلپايگانی: ... بخواند و احتیاط الزم آن است که نماز را به جماعت به جا آورد، مگر آنکه بر او َحرج باشد. 

3. اين مسئله در رسالة مظاهری ذکر نشده و در رسالة حضرات سیستانی و مکارم شیرازی به صورت زير آمده است: 
سیســتانی: کســی که حمد را به خوبی نمی داند، بايد سعی کند وظیفة خود را انجام دهد؛ چه با ياد گرفتن يا تلقین باشد و چه 
با اقتدا در جماعت يا تکرار ننماز در مورد شک باشد. و اگر وقت تنگ شده است. چنانچه نماز را به طوری که در مسئلة 997 
گفته شــد، بخواند،  نمازش صحیح اســت. ولی در صورتی که در ياد گرفتن کوتاهی کرده باشد، اگر ممکن باشد برای فرار از 

عقوبت،  نمازش را به جماعت بخواند. 
مکارم شیرازی: کسی که در يادگرفتن قرائت و ذکر نماز کوتاهی کرده، نمازش باطل است و اگر وقت تنگ شده، احتیاط واجب 

آن است که با جماعت نماز بخواند و اگر دسترسی به جماعت ندارد، نمازش در تنگی وقت صحیح است. 
4. عبارت »بنابر احتیاط واجب« در رسالة تبريزی ذکر نشده است. 

بهجت: ... وقت تنگ است دو صورت دارد: الف( اگر در ياد گرفتن کوتاهی کرده، در صورتی که ُعسر و َحرج )سختی و مشقت( 
نباشد، بنابر اظهر بايد نمازش را به جماعت بخواند، يا کسی بخواند و او هم همراه او بخواند. يا اگر ممکن است از روی نوشته ای 
بخواند. ب( اگر کوتاهی نکرده است، بنابر احتیاط مستحب اين کارها را انجام دهد: اگر کسی از قرآن هیچ نمی داند- به مقداری 

که واجب است در نماز قرآن بخواند - تسبیح و تهلیل )ال اله اال اهلل گفتن( و تکبیر می گويد. 
5. نوری همدانی: ... بايد نمازش را به جماعت بخواند، مگر اينکه به او َحرج و مشقت باشد. 

6. اين مسئله در رسالة مظاهری ذکر نشده است. 
7. مکارم شیرازی؛ ... سوره يا ذکرهای ديگر نماز را نداند، يا زير و زبر آن را غلط بخواند، يا حرفی را به حرف ديگر تبديل کند، 

مثاًل به جای »ض«، »ز« بگويد، به طوری که از نظر لغت عرب غلط باشد، نماز او باطل است. 
سیستانی: ... سوره را عمداً يا از روی جهل تقصیری نگويد يا به جای حرفی حرف ديگر بگويد، مثاًل به جای »ض«، »ذ« يا »ز« 

بگويد، يا زير و زبر حروف را رعايت نکند، به گونه ای که غلط شمرده شود، يا تشديد را نگويد، نماز او باطل است.
8. بهجت: ... بگويد به طوری که در زبان عربی بگويند، آن حرف را تلفظ نکرده و موافق هیچ يک از قرائت های هفت گانه نباشد، 

يا جايی که بايد ... 
9. بهجت: ... باطل است بنا بر احتیاط. 

10. اين مسئله در رسالة حضرت مکارم شیرازی و مظاهری ذکر نشده است. 
11. سیستانی: ... کلمه ای را نداند يا نداند مثاًل کلمه ای به »ه« است يا به »ح«، بايد وظیفة خود را به نحوی انجام دهد. مثاًل ياد 
بگیرد، يا به جماعت بخواند يا آن را دو جور يا بیشتر بخواند که يقین کند صحیح آن را خوانده است. ولی در اين صورت نماز 

او بر فرضی صحیح است که آن جملة غلط باز هم قرآن يا ذکر به حساب بیايد. 
تبريزی: ... کلمه ای را نداند يا نداند مثاًل کلمه ای به »س« اســت يا به »ص«، بايد ياد بگیرد و چنانچه دو جور يا بیشتر بخواند، 
مثل آنکه در »اهدنا الصراط المستقیم«،  »مستقیم« را يک مرتبه با صاد« و يک مرتبه با »سین« بخواند، نمازش باطل است 

ولی اگر آن کلمه را که دو جور خوانده، از اذکار نماز باشد و غلط خواندنش از ذکر بودن خارجش نکند، نماز صحیح است. 
صافی گلپايگانی: ... کلمه ای را نداند يا نداند مثاًل کلمه ای به »س« است يا به »ص«، بايد ياد بگیرد و چنانچه دو جور يا بیشتر 
بخواند، مثل آنکه در اهداناالصراط المستقیم، »مستقیم« را يک مرتبه با »صاد« و يک مرتبه با »سین« بخواند، نمازش باطل 

است. 
 ***

مکارم شــیرازی - مسئله:  الزم نیست آنچه علمای تجويد برای بهترخوانی قرآن ذکر کرده اند رعات کند بلکه الزم است طوری 
بخواند که بگويند عربی صحیح است؛ هرچند رعايت دستورات تجويد بهتر است. 
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  چگونه دانش آموزان را به نماز عالقه مند كنيم؟ 

مجيدرضا  نوروزی 
معلم پژوهنده دبیرستان های شهرستان بروجرد

 اشاره
وقتی که در »دبیرســتان پسرانه شهید مطهری« )دورة اول( ابالغ تدريس درس 
پیام های آســمان به من داده شد، تصمیم گرفتم که دربارة ستون دين، يعنی نماز، 
اقدامات مفید، مؤثر و عملی انجام دهم. چون در آيات قرآن و احاديث دربارة اهمیت 
نماز تأکیدات زيادی شــده اســت. حتی قبولی اعمال خوب و نیک ما در قیامت به 
قبولی نماز منوط شده است. همچنین، دربارة اهمیت نماز اول وقت و در مسجد و 
آن هم به جماعت بسیار روايت و حديث داريم. با توجه به اين همه تأکیدات دربارة 
نماز خواندن و به خصوص نماز خواندن در مسجد که در مساجد نماز ها در اول وقت 
و به جماعت خوانده می شوند، تصمیم گرفتم که امسال موضوع اقدام پژوهی خودم را 

به اين موضوع حساس و مهم و سرنوشت ساز اختصاص بدهم.
دبیرستان شهید مطهری دو کالس نهم به تعداد 73 نفر دانش آموز دارد. مدرسه در 
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نزديکی حرم مطهر امامزاده جعفر )علیه السالم( قرار گرفته است. مديريت مدرسه 
به عهدة آقای محمدرضا باجالن اســت و ايشان سه معاون دارد: معاون پرورشی 
مدرسه، آقای محمود بهاری؛ معاون آموزشی مدرسه، آقای سعيد فراشی؛ و معاون 

اجرايی آقای پيام گودرزی منش.
ابتدا بايد وضعیت نماز و نمازخوان ها را در مدرسه بررسی می کردم. پرسش نامه ای را 
با هماهنگی مدير مدرسه، معاون پرورشی، شورای معلمان و کارشناسان تعلیم وتربیت 
شهرستان بروجرد آماده کردم، تا وضعیت موجود در خصوص نماز و نماز خوان ها را 
در مدرسه بدانم و سپس بتوانم با توجه به آن، اقدامات مؤثری را در مورد بهبود و يا 

احیانًا تغییر وضعیت موجود انجام دهم.
از آنجا که دانش آموزان پاية نهم در مرز بلوغ شرعی و انجام واجبات، از جمله نماز 
خواندن قرار دارند، تصمیم گرفتم بین دو کالس سال نهم دبیرستان شهید مطهری، 
اين پرسش نامه ها را توزيع کنم. پرسش نامه ها را توزيع و پس از تکمیل آن ها توسط 

دانش آموزان، جمع آوری کردم.

 گردآوری اطالعات )شواهد 1(
پس از جمع آوری پرسش نامه ها، نتايج زير از بین 73 نفر دانش آموز پسر پاية نهم 
به دســت آمد که پاسخ های داده شده به هر سؤال را به صورت دسته بندی شده، در 

جدول های زير می بینید.
سؤال 1: چند سال داريد؟

ê خیر ê سؤال 2: من نماز می خوانم: بله
سؤال 3: در صورتی که نماز می خوانید، داليل آن  را بنويسید.

از آنجا که جواب اين ســؤال به صورت تشريحی در پرسش نامه نوشته شده بود، 
بنابراين من داليلی را که برای نماز خواندن نوشــته بودند، از تک تک پرسش نامه ها 
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استخراج و دسته بندی کردم.
البته الزم به ذکر است تعدادی از دانش آموزان نیز که نماز می خوانند، دلیلی برای 

نماز خواندن خود ذکر نکرده بودند.
مهم ترين داليلی که برای نماز خواندن خودشان نوشته بودند به  صورت زير است:

1. برای جلب رضای خدا نماز می خوانم.
2. برای رسیدن به بهشت نماز می خوانم.
3. چون دوست دارم با خدا حرف بزنم.

4. چون درهای بهشت را باز می کند.
5. چون نماز ستون دين است.

6. چون واجب دينی است.
7. چون نماز تشکر از خداست، به خاطر نعمت هايی که به ما داده است.

8. برای بهره مند شدن از رحمت خدا نماز می خوانم.
9. به خاطر نزديک شدن به خدا و دور شدن از گناه و شیطان.

10. چون پدر و مادرم و کل فامیل ما نماز می خوانند، من هم نماز می خوانم.
11. به خاطر اينکه به راه کج نروم و به راه راست هدايت بشوم.

12. تکلیف الهی است.
13. باعث موفقیت انسان می شود.
14. چون نماز کلید بهشت است.

15. دوست دارم.
16. ثواب دارد.

17. چون آرامش پیدا می کنم.
18. چون از بچگی نماز خوانده ام و عادت کرده ام.

19. چون می خواهم در آن دنیا دستم خالی نباشد و به جهنم نروم.
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20. به خاطر برکت و روزی.
21. پدرم می گويد اگر نماز نخوانی از خانه بیرونت می کنم.

 
سؤال 4. در صورتی که نماز نمی خوانید داليل آن را بنويسید.

داليلی که برای نماز نخواندن در پرسش نامه نوشته شده بود، به قرار زير است:
1. به خاطر استفاده از گوشی تلفن همراه فرصت نمی کنم.

2. حال نماز خواندن ندارم.
3. وقتی نماز می خوانم، سرم گیج می رود.

4. چون وقت ندارم نماز بخوانم.
5. بلد نیستم نماز بخوانم و خجالت می کشم بپرسم.

6. چون از کودکی ياد نگرفته ام و االن برايم سخت است که بخوانم.
7. حوصله ندارم.

8. تنبل هستم و تنبلی می کنم.
9. چون بعد از مدرسه به مغازة پدرم می روم و به او کمک می کنم، وقت نمی کنم نماز بخوانم.

10. به خاطر بازی های رايانه ای و استفاده از رايانه، وقت ندارم نماز بخوانم.
11. انگیزه ای برای نماز خواندن ندارم.

12. دلیل خاصی ندارد.
13. خدا به نماز ما نیازی ندارد و چون مهربان است ما را می بخشد.
14. چون باشگاه ورزشی می روم و بعدش که می آيم خسته هستم.

15. عالقه ای به خواندن نماز ندارم.
برخی از دانش آموزان نیز دلیلی برای نماز نخواندن خود ننوشته بودند.

ê خیر ê سؤال 5. آيا پدرتان نماز می خواند؟ بله
ê خیر ê سؤال 6. آيا مادرتان نماز می خواند؟ بله
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سؤال 7. در صورتی که پدر يا مادرتان نماز می خواند، دلیل آن  را بنويسید.
مهم ترين داليلی که برای نماز خواندن پدر يا مادر خودشــان ذکر کرده بودند، به 

شرح زير است:
1. برای رضای خدا.

2. به دلیل ثواب.
3. برای افزايش روزی و برکت خانواده. 

4. پدرم می گويد برای آرامش خودش نماز می خواند.
5. چون نماز واجب است.

6. به خاطر اينکه خدا از تقصیراتمان بگذرد.
7. چون خانواده شان مذهبی و نمازخوان بودند.

8. چون به خدا اعتقاد دارند.
9. برای ثواب آخرت آن.

10. چون کلید بهشت است.
11. چون خداوند و پیامبرش گفته اند.

12. برای رسیدن به بهشت.
13. رهايی از عذاب الهی.

سؤال 8. در صورتی که پدر يا مادرتان نماز نمی خوانند داليل آن را بنويسید.
برخی از دانش آموزان در پرسش نامه ها، به اين قسمت پاسخ نداده اند. اما داليلی که 

برای نماز نخواندن اولیای خودشان ذکر کرده بودند، به شرح زير است:
1. چون وقت ندارند و سرکار هستند.

2. زيرا برايش سخت است و تنبلی می کند.
3. دوست ندارند.
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4. چون سرشان شلوغ است و وقت نمی کنند.
5. پدرم می گويد بايد دل آدم پاک باشد.

ê خیر ê سؤال 9. آيا دوستان شما نمازخوان هستند؟ بله
ê خیر ê سؤال 10. آيا برای خودتان مرجع تقلید انتخاب کرده ايد؟  بله

ê خیر ê سؤال 11. آيا می دانید سن تکلیف برای پسران و دختران چند سال است؟ بله
ê هرگز ê گاهی ê سؤال 12. آيا به مسجد محله تان می رويد؟ همیشه

 تجزيه و تحليل داده ها و تفسير آن ها 
باتوجه به پاسخ های داده شده، تجزيه و تحلیل سؤاالت پرسش نامة اقدام پژوهی به 

شرح زير است:

تجزیه و تحليل سؤال 1. چند سال دارید؟
بررســی پاسخ نامه ها نشان می دهد که اکثر دانش آموزان به انجام تکالیف شرعی 

مکلف اند و تعداد بسیار کمی نیز در مرز سن تکلیف هستند.

  ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال2. من نماز می خوانم: بله
با توجه به اينکه اکثر دانش آموزان در ســن تکلیف قرار دارند، و البته مسئولیت 
مرا سنگین تر می کرد. چون صرف نظر از داليلی که ذکر کرده بودند، اصل مطلب در 

همان پاسخ منفی به اين سؤال بود که بیش از 70 درصد پاسخ منفی داده بودند.

تجزیه و تحليل ســؤال 3. در صورتی که نماز می خوانيد، دالیل آن  را 
بنویسيد.
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از پاسخ ها مشخص اســت، نماز خواندن اکثر دانش آموزان نمازخواندن ريشه دار 
است و تعداد کمی از روی اجبار و بدون دلیل نماز می خوانند.

تجزیه و تحليل ســؤال 4. در صورتی که نماز نمی خوانيد، دالیل آن   را 
بنویسيد.

از بررسی پاسخ های داده شده به اين سؤال درمی يابیم، بیشتر داليل نماز نخواندن 
دانش آموزان بهانه اســت و همان طور که در سؤال باال ديديم، داليل نماز خواندن، 
محکم تر و قوی تر و بیشتر از داليل نماز نخواندن هستند. داليل ذکر شده برای نماز 

نخواندن، بیشتر شبیه بهانه هايی برای توجیه کردن نماز نخواندن هستند.

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال 5. آیا پدرتان نماز می خواند؟ بله
بیش از 60 درصد گفته اند که پدرشان نماز می خواند. البته اين نشانة خوبی است. 

هرچند نماز نخواندن حدود40 درصد باقی مانده نیز قابل تأمل و بررسی است.

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال6. آیا مادرتان نماز می خواند؟ بله
بررسی پاسخ های داده شده نشان می دهد، مادران بیش از پدران به نماز اهمیت 
می دهند و نماز می خوانند. اين نتیجه گیری به اهمیت نقش مهم مادران در خانواده 

دربارة نماز اشاره می کند.

تجزیه و تحليل سؤال 7. در صورتی که پدر یا مادرتان نماز می خواند، 
دليل آن  را بنویسيد.

داليل ذکر شــده بسیار جالب و قابل توجه هستند و میزان اعتقاد باالی پدران و 
مادران نمازخوان را به عملی که انجام می دهند، نشان می دهد.
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تجزیه و تحليل سؤال 8. در صورتی که پدر یا مادرتان نماز نمی خوانند، 
دالیل آن را بنویسيد.

با بررسی پاسخ ها متوجه شــدم، اواًل داليل نماز نخواندن نسبت به نماز خواندن 
کمترند. همچنین اين داليل بیشتر شبیه بهانه و توجیه هستند تا دلیل.

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال 9. آیا دوستان شما نمازخوان هستند؟ بله
متأسفانه بیش از 70 درصد از دانش آموزان، دارای دوستان »نماز نخوان« هستند. 
تأثیر گروه هم ســاالن و دوستان در اين گروه سنی بسیار باالست و در سؤال 2 نیز 
اين موضوع تأيید می شود که متأسفانه تأثیر خودش را در نماز نخواندن دانش آموزان 

گذاشته است.

تجزیه و تحليل سؤال 10. آیا برای خودتان مرجع تقليد انتخاب کرده اید؟  
ê خير ê بله

نزديــک به 80 درصد از دانش آموزان هنوز برای خودشــان مرجع تقلید انتخاب 
نکرده اند. شــايد اين موضوع نشــان می دهد که آنان به اهمیت انتخاب مرجعیت 
برای انجام تکالیف شــرعی واقف نیستند و يا برای آن ها اهمیت اين موضوع، يعنی 

»مرجع شناسی« کاماًل روشن نشده است.

تجزیه و تحليل سؤال 11. آیا می دانيد سن تکليف برای پسران و دختران 
ê خير ê چند سال است؟ بله

69 نفر از سن تکلیف پسران و دختران مطلع بودند. هرچند به علل مختلف زير 
می توان گفت، اکثر دانش آموزان توسط کتاب های درسی، تلويزيون، انواع رسانه ها، 



55

اينترنت، خانواده، دوستان و.... از اين موضوع آگاه می شوند. با اين حال، 4 نفر از میزان 
سن تکلیف پسران و دختران، اظهار بی اطالعی کردند.

  ê تجزیه و تحليل ســؤال 12. آیا به مسجد محله تان ميروید؟ هميشه
ê هرگز ê گهگاهی

براساس پاسخ ها می توان احتمال داد نداشتن ارتباط با مساجد محله يکی از داليل 
مهم نماز نخواندن دانش آموزان اســت. چون جواب های داده شده نیز اين موضوع را 

تأيید می کنند و حدود70 درصد از دانش آموزان به مساجد نمی روند.

 خالصة يافته های اوليه 
پس از مشورت با روحانی محله و مدرسه، کارشناسان تعلیم وتربیت، مدير و معاونان 
مدرسه و برخی از دبیران همکار و عالقه مند در دبیرستان شهید مطهری، دربارة اين 
موضوع و صرف ساعت ها بحث و تبادل نظر دربارة پاسخ های داده شده، به نتايج زير 

به صورت دسته بندی شده رسیدم: 
1. نماز خواندن اکثر دانش آموزان نمازخوان، ريشه دار است و تعداد کمی از روی اجبار 

و بدون دلیل نماز می خوانند.
2. بیشــتر داليل نماز نخواندن دانش آموزان، بهانه اســت و داليل »نماز خواندن« 
محکم تر، قوی تر و بیشتر از »نماز نخواندن« هستند. حتی بهتر است بگويیم که 

اصاًل دلیل موجهی حساب نمی شوند.
3. بیش از 60 درصد از دانش آموزان گفته اند که پدرشان نماز می خواند. اين نشانة خوبی 

است. هرچند نماز نخواندن حدود40 درصد پدران نیز قابل بررسی و تأمل است.
4. مــادران بیش از پدران به نماز اهمیت می دهند و نماز می خوانند. اين نتیجه به 

اهمیت نقش مهم مادران در خانواده دربارة نماز اشاره می کند.
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5. داليل ذکر شده برای نماز خواندن والدين بسیار جالب و قابل توجه است و میزان 
اعتقــاد باالی پدران و مادران نمازخوان را به عملی که انجام می دهند، نشــان 

می دهد.
6. متأسفانه بیش از 70 درصد از دانش آموزان، دارای دوستان »نماز نخوان« هستند 

و دوستان ناباب متأسفانه تأثیر خودشان را گذاشته اند.
7. همة 73 نفر دانش آموز دبیرستان شهید مطهری از سن تکلیف پسران و دختران 

مطلع هستند.
8. شايد ارتباط نداشتن با مساجد محله، يکی از داليل مهم نماز نخواندن دانش آموزان 

باشد. 

 انتخاب راه جديد و موقتی 
بــا توکل بر خداوند متعال و اســتعانت از ائمه اطهار)ع(، اقــدام و عمل را در راه 

عالقه مند کردن دانش آموزان به نماز اول وقت و در مسجد، شروع کردم.
پس از بررســی سن دانش آموزان متوجه شدم، اکثر دانش آموزان مکلف به انجام 
تکالیف شرعی هســتند و تعداد بسیار کمی نیز در مرز سن تکلیف هستند. قاعدة 
تعیین سن تکلیف شرعی )15سال قمری( را برايشان توضیح دادم و خودشان متوجه 
شدند، بايد تکالیف شرعی از جمله نماز را با جديت و اهتمام بیشتری انجام دهند تا 
وقتی که شرعًا وارد سن 15 سال قمری شدند، با انجام فرايض دينی مشکلی نداشته 

باشند.
نزديک دبیرســتان شــهید مطهری، امام زادة واجب التعظیمی به نــام امام زاده 
جعفر)علیه الســالم( وجــود دارد. تصمیم گرفتم در اوقات متفــاوت و به بهانه های 
گوناگــون دانش آموزان را به داخل صحن حرم مطهــر اين امام زاده برده و از فضای 

معنوی آن حداکثر بهره را ببرم.
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 اجرای طرح جديد و نظارت بر آن 
در ابتدای پژوهش، با هماهنگی مديريت و معاونان دبیرســتان، برنامه ای مدون 
برای کالس ها، آماده کرديم تا همة دانش آموزان از فضای معنوی و روحانی امام زاده 
جعفر)علیه الســالم( بهره مند شــوند. از آنجا که با اين دانش آموزان درس »آموزش 
قــرآن« هم داشــتم، کالس های آموزش قــرآن را نیز داخل حــرم مطهر امام زاده 

جعفر)علیه السالم( برگزار می کردم.
به دلیل نزديکی حرم مطهر امام زاده جعفر )علیه الســالم( با مدرسه )حدود پنج 
دقیقه به صورت پیاده( هنگام نماز ظهر )در نوبت عصر( با همة دانش آموزان کالسم 
برای ادای نماز جماعت به حرم امام زاده جعفر )علیه السالم( می رفتیم. در تمام مدتی 
کــه با دانش آموزان بودم، دربارة گرفتن وضو و مقدمات نماز، نماز خواندن به صورت 
عملی، علت نماز خواندن، فلسفة نماز، بیان آيات و روايات و احاديث دربارة اهمیت 
نمــاز و به خصوص نماز جماعت، بیان اهمیت نمــاز اول وقت، بیان اهمیت نماز در 
مسجد، فلسفة زيارت حرم امامان و امام زادگان )علیهم السالم(، اهمیت داشتن دوست 
خوب، مؤمن و نمازخــوان، نقش و تأثیر نماز در آرامش روح و روان و موفقیت، و.... 
نــکات الزم را به آن ها آموزش می دادم و نماز را در حرم مطهر امام زاده جعفر)ع( در 

اول وقت و به صورت جماعت می خوانديم.
حتی به صورت حلقه وار می نشستیم و کالس قرآن را به صورت سنتی و در فضای 
معنوی حرم مطهر برگزار و قرآن کريم را تالوت می کرديم. الحمدهلل اجرای اين طرح 

از همان ابتدای اجرا با موفقیت روبه رو شد.

 گردآوری اطالعات )شواهد2(
شروع اين پژوهش با توزيع پرسش نامه های اولیه، در مهر 1395 آغاز شد و سرانجام 
در ارديبهشــت 1396 پايان يافت. حاال وقت آن رســیده بود که با بررسی وضعیت 
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دانش آموزان، میزان تأثیر اقدامات انجام شــده در حدود هفت ماه را بسنجیم. چون 
پرســش نامه ای که ابتدای اين پژوهش توزيع کرده بودم، حساب شده بود، بنابراين 

همان پرسش نامه را دوباره بین دانش آموزان توزيع و جمع آوری کردم.
با اين کار می خواستم بدانم، با اقداماتی که طی سال انجام داده ام تا دانش آموزان به 
نماز و به خصوص نماز جماعت اول وقت و در مسجد عالقه مند شوند، وضعیت کنونی 
تفاوت معنی داری با ابتدای داده های پژوهش داشــته است يا خیر. به عبارت ديگر، 
می خواستم میزان تأثیرگذاری اقدامات انجام شده را در نمازخوان کردن دانش آموزان 

بدانم.
 نتايج به دست آمده به شرح زير بود:

سؤال 1. چند سال داريد؟
ê خیر ê سؤال2. من نماز می خوانم: بله

سؤال 3. در صورتی که نماز می خوانید داليل آن  را بنويسید.
جواب اين سؤال به صورت تشريحی در پرسش نامه نوشته شده بود، و من داليلی 
را که برای نماز خواندن نوشته بودند، از پرسش نامه ها استخراج و دسته بندی کردم. 

مهم ترين داليلی که برای نماز خواندن نوشته بودند، به صورت زير است:
1. برای رضای خدا نماز می خوانم.

2. چون دوست دارم با خدا حرف بزنم.
3. چون نماز ستون دين است.

4. چون درهای بهشت را باز می کند.
5. چون واجب دينی است.

6. چون آرامش پیدا می کنم.
7. چون نماز تشکر از خداست به خاطر نعمت هايی که به ما داده است.

8. برای بهره مند شدن از رحمت خدا نماز می خوانم.
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9. چون نماز کلید بهشت است.
البته تعــدادی از دانش آموزان که نماز می خوانند، دلیلی برای نماز خواندن خود 

ذکر نکرده بودند.
 

سؤال4. در صورتی که نماز نمی خوانید داليل آن  را بنويسید.
فقط چهار نفر به اين سؤال پاسخ دادند. داليلی که برای نماز نخواندن در پرسش نامه 

نوشته شده بود به قرار زير است:
ê خیر ê سؤال5. آيا پدرتان نماز می خواند؟  بله
ê خیر ê سؤال6: آيا مادرتان نماز می خواند؟ بله

سؤال7: در صورتی که پدر يا مادرتان نماز می خواند دلیل آن  را بنويسید.
مهم ترين داليلی که برای نماز خواندن پدر يا مادر ذکر کردند، به شرح زير است:

1. برای رضای خدا.
2. برای افزايش روزی و برکت خانواده. 

3. چون نماز واجب است.
4. چون به خدا اعتقاد دارند.

5. برای ثواب آخرت آن.
6. چون نماز کلید بهشت است.

7. چون خداوند و پیامبرش گفته اند.

سؤال 8. در صورتی که پدر يا مادرتان نماز نمی خوانند، داليل آن را بنويسید.
برخی دانش آموزان در پرسش نامه ها، به اين قسمت پاسخ نداده اند.
اما داليلی که برای نماز نخواندن اولیا ذکر شده اند، به شرح زيرند:

1. چون وقت ندارد و سرکار است.
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2. زيرا برايش سخت است و تنبلی می کند.
3. چون سرش شلوغ است و وقت نمی کند.

4. پدرم می گويد بايد دل آدم پاک باشد.

ê خیر ê سؤال 9. آيا دوستان شما نمازخوان هستند؟ بله
ê خیر ê سؤال 10. آيا برای خودتان مرجع تقلید انتخاب کرده ايد؟ بله

ê خیر ê سؤال 11. آيا می دانید سن تکلیف برای پسران و دختران چند سال است؟ بله
ê هرگز ê گاهی ê سؤال 12. آيا به مسجد محله تان میرويد؟ همیشه

 ارزشيابی اقدام جديد و تعيين اعتبار آن 
تجزيه و تحلیل سؤاالت پرسش نامه  پس از انجام اقدام پژوهی به شرح زير است:

تجزیه و تحليل سؤال 1. چند سال دارید؟
چون اين پرســش نامه پس از حدود هفت ماه پس از انجام اقدام پژوهی به همان 
دانش آموزان ابتدای اقدام پژوهی داده شــده اســت، سن برخی از آن ها بیشتر شده 
بود و يا در مرز تکلیف بوده اند و بزرگ تر شــده اند. بر اساس پاسخ های داده شده در 

پرسش نامه ها:
é 4 نفر از 14سالگی به 15سالگی رسیدند.
é 7 نفر از 15 سالگی به 16سالگی رسیدند.
é 3 نفر از 16 سالگی به 17 سالگی رسیدند.

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال 2. من نماز می خوانم: بله
  بر اساس پاسخ های داده شده، تعداد نمازخوان ها از 21 نفر در ابتدای اين پژوهش 
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به 69 نفر رسید و فقط 4 نفر هنوز نماز نمی خوانند. چون اين پرسش نامه ها بدون نام 
هستند، نمی توان مشخص کرد که دقیقًا آن چهار نفر چه کسانی هستند، اما مسلم 
اســت که در حال حاضر و در پايان اين اقدام پژوهی، از کل 73 نفر دانش آموز سال 

نهم، 69 نفر نماز می خوانند.

تجزیه و تحليل سؤال 3. در صورتی که نماز می خوانيد دالیل آن را بنویسيد.
داليلی که در پايان اين پژوهش برای نماز خواندن ذکر شــده اند، با داليل ابتدای 
پژوهش کاماًل متفاوت اند. بیشتر داليل ذکر شده معنوی و روحانی هستند و شايد 

به خاطر تأثیرات احاديث و روايات ذکر شده در طول اين مدت بوده است. 

تجزیه و تحليل سؤال4. در صورتی که نماز نمی خوانيد دالیل آن را بنویسيد.
چون فقط 4 نفر نماز نمی خوانند )براساس سؤال 2(، بنابراين فقط4 نفر برای نماز 
نخواندن خودشــان، داليلی نوشته بودند. البته داليل نوشته شده توسط اين چهار 
نفر بیشتر توجیه اند و دلیل محســوب نمی شوند. امیدوارم اين 4 نفر نیز با عنايات 
خداوند متعال و ائمة اطهار)ع( نمازخوان شوند. در ضمن در اين سؤال، آمار 69 نفر 

دانش آموزان نمازخوان دبیرستان مجدداً تأيید شد. 

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال5. آیا پدرتان نماز می خواند؟  بله
تعداد پدرانی که در ابتدای پژوهش نماز می خواندند 45 نفر بود. در پايان پژوهش 
براساس پاسخ های دانش آموزان، اين تعداد به 63 نفر رسید. به نظر می رسد که نماز 

خواندن دانش آموزان در منزل روی والدين آنان نیز تأثیرات خوبی داشته است.

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال 6. آیا مادرتان نماز می خواند؟ بله
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62 نفر از مادران در ابتدای پژوهش نماز می خواندند و در پايان پژوهش اين تعداد به 
69 نفر رسید. اين افزايش هم از تأثیرات نماز خواندن دانش آموزان در منزل بوده است. در 

مجموع می توان گفت که اهتمام مادران به نماز خواندن در مقايسه با پدران بیشتر است.

تجزیه و تحليل ســؤال7. در صورتی که پدر یا مادرتان نماز می خواند، 
دليل آن را بنویسيد.

پاســخ های داده شده در انتهای پژوهش، بیشتر از پاسخ های داده شده در ابتدای 
پژوهش جنبة اعتقادی و روحانی پیدا کرده اند.

تجزیه و تحليل سؤال 8. در صورتی که پدر یا مادرتان نماز نمی خواند، 
دالیل آن را بنویسيد.

با بررسی پاسخ های داده شده متوجه شدم، اين داليل بیشتر شبیه بهانه هستند تا 
دلیل، و می توان گفت علت بی توجهی والدين به نماز به خاطر تنبلی است.

ê خير ê تجزیه و تحليل سؤال 9. آیا دوستان شما نمازخوان هستند؟ بله
در ابتدای پژوهش فقط 17 نفر از دوســتان دانش آمــوزان نماز می خواندند. در 
انتهای پژوهش اين تعداد به 65 نفر رسید و فقط 8 نفر از دوستان دانش آموزان نماز 
نمی خوانند. البته اگر آن چهار نفر دانش آموز هم کالسی شان  را که نماز نمی خوانند، 
از آن کم کنیم، فقط 4 نفر از دوستان خارج از مدرسة دانش آموزان نمازخوان نیستند.
تجزیه و تحليل سؤال 10. آیا برای خودتان مرجع تقليد انتخاب کرده اید؟ 

ê خير ê بله
در ابتدای پژوهش فقط 15 نفر از دانش آموزان برای انجام تکالیف شــرعی خود 
مرجع تقلید انتخاب کرده بودند. با مباحثی که در خصوص مرجع شناسی و اهمیت 
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مرجعیت در انجام تکالیف شــرعی برای دانش آموزان مطرح شد، در پايان پژوهش 
69 نفر برای خودشان مرجع تقلید انتخاب کرده بودند. يعنی فقط 4 نفری که نماز 

نمی خوانند، برای خودشان مرجع تقلید انتخاب نکرده بودند.

تجزیه و تحليل سؤال 11. آیا می دانيد سن تکليف برای پسران و دختران 
ê خير ê چند سال است؟ بله

در ابتدای پژوهش 69 نفر از ســن تکلیف اطالع داشتند و در پايان پژوهش اين 
تعداد به 73 نفر، يعنی 100 درصد رسید.  

 ê تجزیه و تحليل ســؤال 12. آیا به مسجد محله تان می روید؟ هميشه
ê هرگز ê گاهی

دربارة اهمیت نماز اول وقت و در مسجد احاديث و روايات و داستان های آموزندة 
فراوانــی برای دانش آموزان بیان شــد و با عنايات خداوند متعــال و ائمة اطهار)ع( 
نتیجه بخش بود. از پاسخ ها مشخص می شود که در ابتدای پژوهش فقط 7 نفر مرتب 
به مسجد می رفتند و االن 56 نفر به طور مرتب و 12 نفر گاهی به مسجد می روند. 
5 نفر نیز هرگز به مسجد نمی روند. از آنجا که تعداد دانش آموزان مشخص و محدود 
بود و به همة آن  ها پرسش نامه داده شد و نظر همه در پژوهش دخیل بود، بنابر نظر 
کارشناسان تعلیم وتربیت که همواره از مشــورت آنان استفاده می کردم، نتايج اين 

پژوهش از اعتبار و صحت بااليی برخوردار است.

 نتايج 
é تعداد نمازخوان ها از 21 نفر در ابتدای اين پژوهش به 69 نفر رسید و فقط 4 نفر 

هنوز نماز نمی خوانند. 
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نـمـاز

é تعداد پدرانی که نماز می خواندند از 45 نفر به 63 نفر رسید.
é  تعداد مادرانی که نماز می خواندند در پايان پژوهش به 69 نفر رسید.

é در ابتدای پژوهش فقط 17 نفر از دوستان دانش آموزان نماز می خواندند. در انتهای 
پژوهش اين تعداد به 65 نفر رسید.

é در ابتــدای پژوهش فقط 15نفر از دانش آموزان برای انجام تکالیف شــرعی خود 
مرجع تقلید انتخاب کرده بودند که در پايان پژوهش اين رقم به 69 نفر رسید.

é در ابتدای پژوهش 69 نفر از ســن تکلیف اطالع داشتند و در پايان پژوهش اين 
تعداد به 73 نفر، يعنی 100درصد رسیده است.  

é در ابتدای پژوهش فقط 7 نفر مرتب به مسجد می رفتند، و در پايان پژوهش؛ 56 
نفر مرتب به مسجد می روند. البته 12 نفر گاهی به مسجد می روند و 5 نفر نیز 

هرگز به مسجد نمی روند. 

 نتيجه گيری نهايی 
با عنايات خداوند متعال و توجهات ائمة اطهار)ع(، به آنچه که ابتدای پژوهش مورد 

نظرم بود، رسیدم:
é با آموزش نظری و عملی مســتمر، دانش آموزان را با نماز اول وقت و به جماعت 
و در مســجد آشنا کردم، به طوری که درحال حاضر، با ارائه بازخورد خانواده ها، 
دانش آموزان اهتمام ويژه ای به اقامه نماز در مسجد و آن  هم در اول وقت دارند.

é دانش آموزان تأثیرات بسیارخوبی روی اطرافیان خود، از جمله والدين و دوستانشان 
داشته اند. بازخورد پايانی دانش آموزان در پرسش نامه و مشاهدات عینی والدين 
و مسئولین مدرسه، اين موضوع را تأيید می کند. همچنین اهمیت دادن به نماز 
روی اخالق و رفتارشــان در مدرسه تأثیرات مثبتی داشته است و اين مطلب را 

مديريت و مسئولین مدرسه و معلمان به بنده گفتند. 
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é برخی از اولیای دانش آموزان با مراجعه به مدرسه از تأثیرات مثبت نماز خواندن در 
همة کارهای دانش آموزان در خانه، سخن می گفتند.

é امیدوارم اين اقدام پژوهی مورد استفادة همة پژوهندگان و به خصوص معلمان عزيز 
پژوهنده قرار بگیرد.

منابع
1. آموزش قرآن مجید، کتاب درسی سال نهم، سال تحصیلی 1395.

2. پیام های آسمان، کتاب درسی سال نهم، سال تحصیلی 1395.
3. رسالة آموزشی مراجع معظم تقلید.

4. نوروزی، مجیدرضا )1381(. داستان های شیرين نماز. انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمی. تهران.
www.Khamenei.ir :5. سايت مقام معظم رهبری به نشانی اينترنتی
www.gharaati.ir :6. سايت حجت االسالم قرائتی به نشانی اينترنتی



  چرا انسان به نماز خواندن محتاج است؟ 

رضا حيدري فرد، دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه تربیت معلم تهران
وجيهه بدري، كارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمي و دبیر آموزش وپرورش كنگاور

 اشاره 
يکی از پرسش های اساسی نوجوانان و دانش آموزان از پدران و مادران، معلمان و 
مربیان اين است که: چرا انسان به نماز خواندن محتاج است؟ در اين راستا و در جهت 
پاسخگويی به سؤال مذکور با طرح عناوينی چون فلسفة اقامة نماز، ويژگی های نماز 
مطلوب و مقبول به استناد آيات، روايات و کالم معصومین)ع( و نیز سخنان بزرگان 
تعلیم وتربیت اســالمی در حد درک و فهم نوجوانان، به آن پرداخته شده است. در 
خاتمه نیز به منظور ترغیب بیشــتر نوجوانان به اقامة نماز پیشنهادهايی به اولیای 

مدرسه و معلمان ارائه شده است.

 سرآغاز 
چرا انسان به نماز خواندن محتاج است و چرا ما بايد نماز بخوانیم؟ اين ها از جمله 
پرسش هايی هستند که بیشتر نوجوانان و جوانان با خود و ديگران مطرح می کنند. 
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نوجوانان در دوران کودکی با میل و رغبت به انجام امور اخالقی و دينی و دستورات 
پدر و مادر می پردازند اما در دورة نوجوانی به راحتی حرف والدين، معلمان و مربیان 

را نمی پذيرند. به راستی چرا چنین است؟
در دورة نوجوانی، در واقع نوجوان می خواهد آنچه را که والدين و ديگران در دوران 
کودکی به او آموخته اند و انجام می داده است مجدداً مورد ارزيابی قرار دهد و با يافتن 
داليل انجام امور، آگاهانه به انجام آن ها مبادرت کند نه اينکه صرفًا تقلید کننده باشد. 
»خوشبختانه بسیاری از نوجوانان نسبت به مذهب گرايش های بسیار مثبتی دارند و 
ارزش های مطلوب معنوی آن را تشخیص می دهند. نوجوانی که به خداوند و اصول 
مذهبی معتقد است، نه فقط هنگام مواجهه با مشکالت بلکه در سراسر زندگی روزانه، 
بر اعتقادات مذهبی خويش به عنوان بهترين راهنما در فرايند رشــد، تکیه دارد و از 
قدرت و جرئتی که ايمان و مذهب در او پديد می آورد بهره مند می گردد« )نوابی نژاد، 

 .)26 :1379

بــا اينکه نیاز به مذهب و خداجويی و میل به پرســتش خداوند و راز و نیاز با او 
فطری اســت و در وجود هر کسی بالقوه وجود دارد الزم است بررسی کنیم که اين 
نیاز طبیعی و بالقوه را چگونه پاســخ بگويیم تا نوجوان به آرامش درونی و سعادت 
دنیوی و اخروی برسد و جامعه از اين همه نابسامانی و ... مصون بماند. در اين راستا 
و به استناد آيات، روايات و نظر عالمان دينی و مربیان تعلیم وتربیت، در اين گفتار در 

حد درک و فهم نوجوان به پاسخ اين سؤال پرداخته شده است.

كليدواژه ها: نماز، انسان، احتیاج به نماز

 چرا انسان به نماز خواندن محتاج است؟ 
برخی از داليل نیاز انسان به نماز خواندن به شرح زير است:
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نـمـاز

1. چون همة موجودات آســمان و زمین خداوند را تسبیح می گويند، بنابراين الزم 
اســت انسان نیز، که اشرف مخلوقات اســت، با نماز خواندن به ربوبیت خداوند 

اعتراف کند و بندگی خود را اظهار نمايد.
2. چون انسان مرکب از عقل و شهوت است و بی ترديد مصون از گناه نیست، با نماز 
خواندن و ايستادن در مقابل خداوند به گناه خود اعتراف می کند و عماًل خواستار 

آمرزش گناهان و طلب مغفرت می شود.
3. انسان براساس هوای نفس میل به افزون طلبی و غرور و خودخواهی دارد؛ بنابراين 
با نماز خواندن می تواند جلوی اين تمايالت را بگیرد و به ســوی عزت و عظمت 

حرکت کند.
4. نماز موجب ياد خدا و دوری از غفلت و سرکشی و باعث خشوع و فروتنی و طلب 

افزايش مادی و معنوی می شود )خلیلی، 1385: 113(.
5. نماز دارای آثار و برکات فردی و جمعی اســت و به تعبیر امام خمینی)ره( نماز 
معجون الهی اســت که برای درمان تمام دردها و نقص های نفوس فراهم آمده 

است )امام خمینی، 1385: 13(.
6. خدا نماز را برای پاک بودن انسان از کبر و خودپسندی واجب کرده است )دشتی، 

1382، حکمت 252(.

7. نماز باعث دور شدن شیطان از انسان می شود )سوره ص، آيات 83- 82(.
8. بايد توجه داشــت که ايمان به خداوند، نبوت و معاد کافی نیست بلکه اطاعت و 
تسلیم در برابر او نیز الزم است. بنابراين، خواندن نماز و سجده کردن برای دوری 
گزيدن از کبر و غرور است. چراکه ابلیس اعتقاد به خدا، نبوت و معاد داشت اما 
کبر و غرور سبب رانده شدن او از درگاه خداوند شد )قرائتی، 1383، سورة ص: 129(.

9. نماز خواندن دســتور خداوند است. خداوند راه يافتن در مسیر کمال و سعادت و 
وسیلة تقرب خويش را نماز معرفی کرده است.
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10. نماز ذکر و ياد خداســت. با نماز خواندن انسان در هر نوبت از شبانه روز معنای 
آفرينش و مسیر تعالی را هر بار برای خود بازگو می کند تا دچار نسیان و فراموشی 

نشود و مسیر را گم نکند.
11. همة مشکالت انسان بر اثر نادانی نیست بلکه پاره ای از مشکالت وی بر اثر نسیان 
و فراموشی است. چنانچه آدم همة علم را داشت و آنچه که باعث وسوسه پذيری 

و شکست ارادة وی شد نداشتن ذکر بود )سورة بقره، آية 31(.
بنابراين نماز خواندن باعث توجه انسان به خداوند و موجب قرب و نزديکی به او و در 

نتیجه فالح و رستگاری وی خواهد شد )باقری، 1376: 136(.
12. حضرت علی)ع(: نماز موجب نزديکی هر پارســايی به خداســت )دشتی، 1382، 

حکمت 136(.

13. نماز خالصه و عصارة قرآن و باب ورود به گلگشت در گلستان آن و کوچ کردن 
از هیچ به سوی همه چیز است.

14. نماز مهم ترين اعمال دينی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت های 
او هم قبول می شود و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمی شود )آيت اهلل 

بهجت، 1380: 120(.

15. نماز از جمیع عبادات جامع تر و کامل تر است )امام خمینی، 1385: 111(. 
16. نماز کلید حل مشکالت زندگی و رمز پاسخ يافتن به مسائل علمی است.

17. نماز وسیلة راز و نیاز با خداوند و آرامش دهندة قلب هاست؛ اال بذکراهلل تطمئن 
القلوب.

18. فلسفة اقامة نماز احساس حضور عبد در پیشگاه معبود است و اين احساس باعث 
می شــود عبد دائمًا مراقب گفتار و کردار خود باشــد. و در صدد اصالح خويش 

برآيد.
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 ويژگی های نماز مطلوب و مقبول كدام اند؟ 
نماز جسمی دارد و روحی، کالبدی دارد و جانی. بسیاری از ما تنها با جسم و کالبد 
نماز آشنايیم و از روح و جان آن بیگانه و محروم. آنان که نمازشان روح دارد و زنده 
است، از حیات طیبه و پاک بهره مندند، نمازشان به آنان صبر و پايداری می بخشد، 
از ارتکاب گناه بازشــان می دارد، نورشان می بخشد و وجودشان را تابناک می سازد 

)شیروانی، 1385: 12(. 

ويژگی های نماز مطلوب و مقبول به شرح زير است:
1. انســان بايد در حال نماز خواندن حضور قلب داشــته باشد. چراکه پیامبر)ص( 
می فرمايد: به درستی که از نماز سودی به تو نمی رسد جز به مقداری که توجه 

قلبی و اقبال درونی داشته باشد )همان منبع(.
2. قبولی نماز به اقبال قلب است و اگر اقبال قلب نباشد نماز از درجة اعتبار ساقط 
و اليق محضر حق نیست. قبولی نماز شرط قبولی ساير اعمال است و اگر نماز 

قبول نشود، به اعمال ديگر اصاًل نظر نکنند )امام خمینی، 1385، ص 42(.
3. راه تحصیل حضور قلب در نماز مبارزة جدی با هجوم افکار پراکنده و آشفته و در 

واقع رفع انگیزه های هجوم اين افکار به ذهن انسان است.
4. برای حضور قلب در نماز بايد علل و اســباب افکار پراکنده را، که در هنگام نماز 

خواندن به ذهن انسان خطور می کند، شناخته و آن ها را از بین ببرد.
5. نماز خواندن با اخالص، شرط مصونیت از دام های ابلیس است.

 پيشنهادهايی به مربيان و اوليای مدرسه 
مدارس بايد برای تربیت  دينی دانش آموزان برنامه ای منطبق بر نیازها و رشد عقلی 

آن ها داشته باشند. لذا در اين راستا پیشنهادهای زير ارائه می شود: 
1. مدير مدرســه با هماهنگی و همکاری شــورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و 
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شورای دانش آموزی در تنظیم برنامة عملیاتی يکسالة مدرسه جهت رسیدن به 
اهداف آموزشی و پرورشی، نقش و جايگاه نماز جماعت و جمعه را مشخص نمايد 

و آن را يکی از اولويت های کاری خود قرار دهد. 
2. مدير مدرســه کتابخانة آموزشــگاه را به کتب، مجالت و نرم افزارهای رايانه ای 
در راستای پاسخ گويی به ســؤاالت دانش آموزان پیرامون فلسفة نماز و مسائل 

اعتقادی و دينی مجهز نمايد. 
3. مدير، معلمان و مربیان، به عنوان الگــو، دانش آموزان را با گفتار و کردار خود به 

سوی انجام اعمال عبادی، از جمله نماز خواندن، تشويق نمايند. 
4. مدير و اولیای مدرسه با عنايت به شناخت دورة نوجوانی زمینة رشد معرفت دينی 
دانش آموزان را فراهم آورند و برای پاســخ به سؤاالت نوجوانان، عالوه بر معرفی 
منابع معتبر و ارائة شــواهد مستدل، برای تبیین مسائل، با برپايی همايش ها و 

دعوت از متخصصان دينی بر رشد و معرفت دينی آنان بیفزايند. 
5. برای افزايش غیرمستقیم معرفت دينی و تقويت پیوند نوجوانان با معارف دينی، 

فعالیت های تحقیقی و هنری، شعر و... را گسترش دهند. 
6. مدير مدرســه بهترين مکان مدرسه را به عنوان نمازخانه انتخاب نمايد و به کار 

تزيین و نظافت آن اهتمام ويژه داشته باشد. 
7. اولیای مدرســه تالش کنند اصول دينی را مطابق با قوانین طبیعی و علمی و با 

پرهیز از خرافات در اختیار نوجوانان قرار دهند. 
8. مدارس شــناخت مراجع تقلید دينی و معرفی آن ها را به دانش آموزان در رئوس 

برنامه های تربیتی و دينی خود قرار دهند. 
9. دانش آموزان را با بخش احکام نماز از طريق برگزاری کالس های آموزشــی و يا 

برگزاری مسابقات متعدد آشنا نمايند. 
10. مدير و معلمان مدرسه در برنامه های تشويقی خود، عالوه بر شاخص فعال بودن 
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نـمـاز

در زمینه های درسی و علمی، شاخص مهم عمل به فرائض و توجه به نماز را نیز 
جهت تقدير از دانش آموزان لحاظ کنند. 

11. نظر به اينکه رشد دينی نوجوان پس از خانه در مدرسه تحقق می يابد، معلمان 
بايد با فراهم آوردن زمینه های عمل به احکام دين، نوجوانان را ترغیب و تشويق 

کنند و رشد دينی آنان را تسهیل بخشند )حیدری فرد، 1385: 52( .
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  تصوير نماز 
 جايگاه نماز در قرآن كريم، سنت و سيره معصومين )عليهم السالم( 

دكتر فضل اهلل خالقيان
عضو هیئت علمي دانشگاه علوم و حديث

موضوع سخن نماز و جايگاه آن در اسالم است. براي مشخص شدن اين جايگاه ابتدا بايد 
به قرآن كريم مراجعه كرد و پس از آن به سراغ سنت و سیرة معصومین)ع( رفت.

كليدواژه ها: نماز، خشوع، اقامه، ذكر

 نماز در قرآن كريم 
واژة صالئ و مشــتقات آن 99 بار در قرآن كريم به كار رفته اســت. كلمة صالئ در 
اصل به معناي دعاكردن و درود فرستادن )تبريك و تمجید( است )الراغب االصفهاني، 
1404: 285(. چنان كه در قرآن مي خوانیم: ِإنَّ اهلل َو َمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلي النَِّبيِّ يا أَيَُّها 

الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َو َسلُِّموا َتْسلیمًا )احزاب، 56(؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود 
مي فرستند. اي كساني كه ايمان آورده ايد، بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبي 
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گردن نهید.
صالئ در موارد ديگرـ  خصوصًا چنانچه با واژة »اقامه« توأم شده باشدـ  به معناي 
فعــل عبادي مخصوصي كه متضّمن اقوال و افعال بــوده و از جانب خداوند متعال 
الِئ َفاْغِسُلوا  تشــريع شده اســت، به كار مي رود: يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِذا ُقْمُتْم إَِلي الصَّ
ُوُجوَهُكم ... )مائده/ 6(؛ اي كســاني كه ايمان آورده ايــد؛ چون به )عزم( نماز برخیزيد 

صورت خود را بشويید... .
با مرور آيات الهي در مورد نماز به موضوعاتي از قبیل آنچه در زير مي آيد، برخورد 

مي كنیم: 
1. نماز، وسيله اي براي استعانت از خداوند متعال است: 

الِئ َو إِنَّها َلَكبیَرٌئ ِإالَّ َعَلي اْلخاِشعین  )بقره/ 45( ْبِر َو الصَّ َو اْسَتعیُنوا بِالصَّ
از شــكیبايي و نماز ياري جويید و به راســتي اين كار )نماز( گران است، مگر بر 

فروتنان.

2. تأكيد بر اقامة نماز به همراه پرداخت زكات 
ْرُتُموُهْم َو َأْقَرْضُتُم اهلل َقْرضًا  الَئ َو آَتْیُتُم الزَّكاَئ َو آَمْنُتْم بُِرُسلي  َو َعزَّ َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ

َحَسنًا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسیِّئاِتُكْم َو أُلْدِخَلنَُّكْم َجّناٍت... )مائده/ 12(
اگر نماز برپا داريد و زكات بدهید و به فرستادگانم ايمان بیاوريد... قطعًا گناهانتان 

را از شما مي زدايیم و شما را به بوستان هايي داخل مي كنیم كه... .

3. محافظت و مواظبت بر نماز
َو الَّذيَن ُهْم َعلي  َصَلواِتِهْم ُيحاِفُظون  )مؤمنون/ 9(

و آنان كه بر نمازهايشان مواظبت مي نمايند.
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4. نماز، تكليفي مقّيد به اوقات مشخص
الَئ كاَنْت َعَلي اْلُمْؤِمنیَن ِكتابًا َمْوُقوتًا )نساء/ 103( ِإنَّ الصَّ

نماز بر مؤمنان، در اوقات معّین مقرر شده است.

5. نماز، بيانگر خشوع مؤمنان
َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن ٭ الَّذيَن ُهْم في  َصالِتِهْم خاِشُعون  )مؤمنون 1 و 2(

به راستي كه مؤمنان رستگار شدند، همانان كه در نمازشان فروتن هستند.

6. نماز، عبادتي كه منافقان از آن لذت نمي برند و آن را با كســالت انجام 
مي دهند: 

الَئ ِإالَّ َو ُهْم ُكسالي  )توبه/ 54( َو ال َيْأُتوَن الصَّ
و )منافقان( جز با حال كسالت نماز به جا نمي آورند.

7. نماز، دعا و خواستة پيامبران است: 
الِئ َو ِمْن ُذرِّيَّتي  )ابراهیم/ 40( َربِّ اْجَعْلني  ُمقیَم الصَّ

پروردگارا، مرا برپا دارندة نماز قرار ده و از فرزندان من نیز.

8. نماز، بهترين وسيله براي ياد خدا است: 
َلوَئ ِلِذْكِري )طه/ 14( َو َأِقِم الصَّ

و به ياد من نماز برپا دار.

9. نماز انسان را از كارهاي زشت و ناپسند باز مي دارد: 
الَئ َتْنهي  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر )عنكبوت/ 45( ِإنَّ الصَّ
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قطعًا نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد.

10. نماز نخواندن باعث دخول در آتش جهنم است: 
ما َسَلَكُكْم في  َسَقَر٭ قاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّین َ )مّدّثر/ 42 و 43(

)بهشتیان از مجرمان مي پرسند:( چه چیز شما را در آتش )سقر( درآورد؟ گويند: 
ما از نمازگزاران نبوديم.

 نماز سّدي در مقابل بدي ها 
با تأمل در آية مباركة 45 سورة عنكبوت درمي يابیم كه نماز بسته به میزان حضور 
قلب در آنـ  داراي دو اثر مهم است: اثر نخست بازداشتن از كارهاي زشت و ناپسند 
و دومین اثر ترسیخ ذكر و ياد خدا در قلب انسان است كه مفتاح همة خیرات به شمار 

مي رود.

 نماز در آينة سخنان اميرالمؤمنين )عليه السالم( 
يكي از جامع ترين بیانات حضرت علی)ع(، مربوط به يكي از خطبه هاي ايشان است 

كه با اين عبارت آغاز مي شود: 
ُبوا بَِها )نهج البالغه، 1387:  ْكِثُروا ِمْنَها َو َتَقرَّ اَلِئ َو َحاِفُظوا َعَلْیَها َو اْســتَ َتَعاَهُدوا َأْمَر الصَّ

خطبة 299(

اين بیانات چنان زيبا و اثرگذار است كه بدون هیچ توضیحي ترجمة آن را از نظر 
شما مي گذرانیم: 

»مــردم! )خواندن و اقامة( نماز را برعهده گیريــد و آن را حفظ كنید، زياد نماز 
بخوانیــد و با نماز خود را به خدا نزديك كنید. چرا كه نماز »دســتوري اســت كه 
در وقت هاي خاص بر مؤمنان واجب گرديده اســت.2« آيا به پاسخ دوزخیان گوش 
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فرانمي دهید، آن هنگام كه از آن ها پرســیدند: »چه چیزي شما را به دوزخ كشانده 
است؟ گفتند: ما از نمازگزاران نبوديم.« همانا نماز گناهان را چون برگ هاي پايیزي 
فرو مي ريزد و ُغل و زنجیر گناهان را از گردن ها مي گشــايد. پیامبر اسالم)ص( نماز 
را به چشمة آب گرمي كه بر دِر سراي مردي جريان داشته باشد، تشبیه كرده است 
كه اگر هر شبانه روز پنج بار خود را در آن شست وشو دهد، هرگز چرك و آلودگي در 

بدن او باقي نمي ماند.
همانا كســاني از مؤمنان حق نماز را شناختند كه زيور دنیا از نماز بازشان ندارد 
و روشنايي چشمشــان، يعني اموال و فرزندان، مانع نمازشان نشود. خداي سبحان 
مي فرمايد: »مرداني هستند كه تجارت و خريد و فروش آنان را از ياد خدا و برپاداشتن 

نماز و پرداخت زكات بازنمي دارد.3«
 

 يكي از آثار نماز، تجديد حيات معنوي 
ِني ]َأْمٌر[ َذْنٌب ُأْمِهْلُت َبْعَدُه َحتَّي  امیرالمؤمنین)ع( در اين مورد مي فرمايد: َما َأَهمَّ
ُأَصلَِّي َرْكَعَتْیِن َو َأْســَأَل اهلَل اْلَعاِفَیئ؛ آنچه بین من و خدا نارواست، اگر انجام دهم و 
مهلت دو ركعت نماز داشــته باشــم كه از خدا عافیت طلبم، مرا اندوهگین نخواهد 

ساخت )همان: حكمت 299، صفحة 201(

 حق نماز بر انسان 
حسن ختام اين نوشتار را بیان گرامي امام سجاد)ع( در رسالة حقوق قرار مي دهیم: 
»و اما حق نماز اين اســت كه بداني نماز، ورود به درگاه خداست و تو در نماز در 
برابر خدا مي ايســتي و چون به اين عقیده مند باشي شايسته است كه در نماز چون 
بندة ذلیلي كه راغب و راهب و خائف و امیدوار و گدا و زاري كن است، بايستي و كسي 
را كه در برابرش به نماز ايستاده اي، به آرامي و سربه زيري و خشوع اعضا و فروتني، 
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تعظیم كني و از دل خود به خوبي با او راز گويي و از وي بخواهي كه گردنت را از زير 
بار خطاهايي كه تو را فراگرفته و گناهاني كه به پرتگاه نابودي ات كشانده است، آزاد 

كند؛ و ال قوئ إاّل باهلل.« )تحف العقول، ج پنجم، 1373: 264(

پی نوشت
1. مّدّثر: 42 و 43 

2. نساء: 103
3. نور: 37

منابع
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79

  در خانه ما رونق اگر نيست صفا هست 
 نماز آرامش رواني خانواده 

دكتر محسن ایماني
عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس

 مقدمه 
آية شريفة »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب« )رعد، 28/13( حكايت از آن دارد كه با ياد 
خدا دل ها آرامش مي گیرد. دل پايگاه نفس آدمي اســت و آن گاه كه دل آرام گیرد، 
نفس انسان نیز اطمینان مي يابد. پس براي داشتن دلي آرام و قلبي مطمئن بايد به 
ذكر باري تعالي پرداخت. ذكر اكبر خدا نیز نماز اســت و قرآن مي فرمايد: »و لذكر 
اهلل اكبر« )عنكبوت، 45/29(، نتیجه آن كه چون گويندگان ذكر الهي، كه دل هايي آرام 
و نفوسي مطمئن دارند، در كنار هم قرار مي گیرند و خانواده اي را شكل بخشند، آن 
خانواده از آرامش برخوردار است و در آن خانه آرامش، صفا و صمیمیت موج مي زند 

و ماالمال از نور خداست.
در خانه ما رونق اگر نيست صفا هست

هر جا كه صفا هست در آن نور خدا هست
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نماز خواندن و انجام عبادت، براي نمازگزار آرامش رواني پديد مي آورد و دل مؤمن 
را امنیت مي بخشد. آن هايي كه در برگزاري نماز توفیق بیشتري داشته اند، به آرامش 
بیشــتري نیز دســت يافته اند. از جمله آن ها كه عالوه بر انجام فرايض، مبادرت به 
خواندن نوافل نیز نموده اند، در بررسي هاي موردي از آن ها آرامش بیشتري را گزارش 
كرده اند و همین باعث شده است تا ديگران را نیز به انجام نوافل توصیه كنند. سخن 

چنین كساني اين است: 
برخيز كه عاشقان به شب راز كنند

گرد در و بام دوست پرواز كنند

هر در كه بود فراز بر خود بندند

ااّل در دوست را كه شب باز كنند

آنان حالوت عبادت خالص در شب و رازگويي با خداوند عالمیان را دريافته اند، چرا 
كه شب فرصتي مناسب تر براي عبادتي بي رياست. قرآن مي فرمايد: »اّن ناشئئ الّلیل 
هي اشّد وطًا و اقوم قلیال« )مزمل، 6/73( پس فقط صاحبان خلوص و عاشقان عبادت 

خدا، شیريني راز و نیاز با او را درمي يابند و مي توان گفت: 
شرح این واقعه را مرغ سحر داند و بس

تو چه داني كه شب سوختگان چون گذرد

پس برگزاري نماز به طور مداوم و محافظت بر آن، رمز دست يافتن به آرامش رواني 
است. اينك به اختصار برخي از نقش هاي نماز را در ايجاد آرامش رواني مرور مي كنیم: 

کليدواژه ها: نماز، آرامش رواني، انسجام خانوادگي، عّزت نفس

 ترك گناه 
آدمي آن گاه كه به ســجاده مي نشیند تا با خدا راز گويد، بايد هوشیار باشد. چرا 
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كــه قرآن مي فرمايد: »ال تقربوا الّصالئ و انتم ســكاري« )نســاء، 43/4(، هنگامي كه 
مست هستید، نزديك نماز نشويد. پس الزمة مقبولیت و پذيرش نماز، دور بودن از 

ناهشیاري و مستي است.
نماز آدمي را از فحشا و منكرات باز مي دارد. »اّن الّصالئ تنهي عن الفحشا ء و المنكر« 
)عنكبوت، 45/29( شرب خمر، مستي، غفلت و ديگر گناهان و آلودگي ها در پرتو نماز محو 

و نابود مي شوند. با حذف گناهان فضاي روح و روان انسان پاك و مصّفا مي شود و در 
نتیجه آرامش و اعتمادبه نفس به دست مي آيد. نماز شست وشوگر روان از گناه است و 
قلبي كه در آن تاريكي گناه نباشد از آرامش و اطمینان و صفا لبريز مي شود. چنان كه 
پیامبر)ص( فرموده انساني كه نمازهاي پنج گانه را به جاي مي آورد، مانند آن است كه 
هر روز در رودي پنج بار شنا كرده و از آلودگي ها به  در آمده است. پس نماز مانع ابتال 
به آلودگي و گناهان است و نیز به سبكي بار گناه آدمي مي انجامد. زيرا قرآن مي فرمايد: 
»اّن الحسنات يذهبن الّسیئات« )هود، 14/11(: به درستي نیكي ها، بدي ها و گناهان را 

مي زدايند و از بین مي برند و نماز يكي از برترين حسنات است.
پس احساس گناه را مي توان عامل ايجاد اضطراب و ناامني و گناه نكردن يا انجام 
عملي كه گناه و احساس گناه را تخفیف بدهد وسیلة ايجاد آرامش دانست. در اين 
صورت، اگر فردي گناهي مرتكب شــد انجام نماز، كه يكي از حسنات ممتاز است، 
گناه او را تخفیف مي دهد و آدمي در اثر گناه نكردن يا داشتن احساس تخفیف گناه، 
آرامش پیدا مي كند. بنابراين، نماز عامل مهمي در جهت دست يافتن به آرامش رواني 
است و چون اين امر در خانه رخ دهد و يكايك اعضاي خانواده نمازگزار باشند، همگي 
در خانه از آرامش رواني برخوردار مي شوند و در پناه آن با موفقیت زندگي مي كنند، 

زيرا احساس گناه در همه آنان كاهش مي يابد.
امروزه مسئلة بزهكاري، به ويژه بزهكاري هاي نوجوانان در سراسر جهان، با ترويج 
فرهنگ خواندن نماز و گسترش آن عالج پذير است و الاقل مي توان آن را به میزان 
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قابل توجهي كاهش داد. تجارب نگارنده در كانون اصالح و تربیت تهران نیز حاكي 
از آن است كه در میان بزهكاراني كه در كانون نگه داري مي شدند، نوجوانان نمازگزار 
كمتر بودند. پس بیايید با توجــه دادن به نوجوانان و ديگر اعضاي خانواده به نماز، 
تحقق بخشیدن به خانواده اي بسامان را زمینه سازي نمايیم. چرا كه با مرتكب نشدن 
جرم توســط اعضاي خانواده، آرامش بر آن حكم فرما مي شــود و ديگر كسي نگران 
ارتكاب جرم توسط ديگري نیست و از عاقبت بد ديگري نمي هراسد، زيرا كه نماز آنان 

را از فرجام بد مصون داشته است.

 وحدت شخصيت و انسجام خانوادگي
خواندن نماز موجب دست يافتن به وحدت شخصیت مي شود. شخصیِت برخوردار 
از توحید به گونه اي است كه جنبه هاي گوناگون آن با يكديگر در تضاد نیستند. يعني 
فرد آنچه كه در اعتقاد به آن باور دارد، در عمل نیز براساس همان باورها عمل مي كند 
و چــون اين گونه رفتار مي كند در خود تضــاد نمي يابد و در نهايت به يك پارچگي 
)خويشتن( مي رسد به نحوي كه جنبه اي از شخصیت فرد، جنبة ديگر شخصیت او 
را تأيید مي كند و انسان به هنگام برخورد با او احساس مي كند كه با فردي هماهنگ 
و بسامان مواجه شده است. حال بايد پرسید نماز چگونه موجبات تحقق وحدت را 
در شخصیت آدمي فراهم مي آورد؟ انسان مؤمن به هنگام نماز سخن از خداي واحد 
و يگانه به میان مي آورد، او را اهلل خطاب مي كند و رب عالمیان مي نامد )آية قل هو 
اهلل احد به نحو بارزي حكايت از وحدت باري تعالي دارد.( )اخالص، 1/112( و همین باور 
داشتن به خداي يگانه، پیام آور وحدتي دروني براي آدمي است. آنچه كه باعث تشتت 

و تفرقه مي شود،  ايمان داشتن به خدايان و ارباب گوناگون است. قرآن مي فرمايد: 
أارباب متفرّقون خیر ام اهلل الواحد القّهار؟ )يوسف، 39/12( آيا داشتن رب هاي متفرق 
خوب است يا ايمان داشتن به خداوند واحدي كه قهار است؟ قرآن وجود خدايي جز 
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خداي يگانه را نفي مي كند و مي فرمايد: »لو كان فیهما آلهه ااّل اهلل لفســدتا« )انبیاء، 
22/21(. بر فرض محال، اگر چنین مي شد درون آدمي نیز به علت تعدد آلهه به فساد 

دچار مي شد و آنان كه اكنون، به وجود ارباب متفرق قائل اند، از وحدت دروني بي بهره 
و در شخصیت خود داراي تضادند.

اعضاي خانواده نیز اگر همه با يكديگر به اقامة نماز بپردازند و همه به وحدت دروني 
دســت يابند، در بیرون نیز با يكديگر همگوني و هماهنگي خواهند داشت و همین 
آرامش رواني را براي آنان در پي خواهد داشت، زيرا نه با يكديگر تضادي دارند و نه 

والدين با فرزندان خويش اختالفي جّدي خواهند داشت.
سؤال اين است كه چه كساني بیشتر فرزندان را در اضطراب مضاعف قرار مي دهند؟ 
آن ها كه در درون خويش تضادي دارند يا آن ها كه با ديگري داراي تضاد هســتند. 
نمــاز، تضادهاي دروني فرد را كاهش مي دهد. زيرا كه به شــخصیت فرد وحدت و 
يك پارچگي مي بخشــد و ديگر آن كه افراد وحدت يافته در ساية نماز را با يكديگر 
منسجم و متحد مي سازد. لذا بین آن ها تفرقه و تضادي جدي و عمیق وجود ندارد 
و تعارض مهم هم در خانواده ديده نمي شود. بنابراين، در اثر نبود تعارض، در محیط  
خانه كمتر شاهد بروز اضطراب خواهیم بود. به اين ترتیب امنیت بیروني در محیط 
خانواده حاصل امنیت دروني اعضاي آن است كه در پرتو انوار الهي ظهور و بروز پیدا 
مي كنــد. پس نماز مي تواند وحدت و امنیت دروني و بیروني را فراهم آورد و محیط 
خانواده را متحد و يك پارچه سازد تا همگي به راحتي بتوانند به ريسمان الهي چنگ 
زنند و متفرق نگردند »و اعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و ال تفرقوا« )آل عمران، 103/3(. در 
اين صورت، مالحظه مي شود افرادي كه به وحدت دروني دست يافته اند در وحدت 
بخشیدن به محیط بیروني )كه يكي از مصداق هاي آن خانواده است( توفیق بیشتري 

دارند و وحدت در خانواده يكي از رموز آرامش آن است.



84

نـمـاز

 افزايش اعتماد به نفس 
نماز خواندن موجبات افزايش اعتماد به نفس را فراهم مي آورد، زيرا وقتي آدمي با 
خدا سخن مي گويد از او استعانت مي جويد )اّياك نعبد و اّياك نستعین( )فاتحه، 5/1( 
و توان بیشتري را در خود احساس مي كند كه ناشي از اتكاي به خداي تعالي است و 
داشتن چنین نقطة اتكايي اعتماد به نفس را در فرد افزايش مي دهد. او در اين حال 

خود را به سان قطره اي مي داند كه با دريا پیوند خورده است.
قطره دریاست اگر با دریاست

ور نه او قطره و دریا دریاست

به اين ترتیب درمي يابیم كه آدمي از خويشتن مفهوم بهتري خواهد داشت و تصور وي 
از خــود در مرتبة باالتري قرار مي گیرد و مفهوم خود در نزد او تعالي مي يابد و اين همه 
موجب افزايش اعتماد به نفس در فرد مي گردد. از سوي ديگر خواندن نماز باعث افزايش 
موفقیت هاي او در زندگي مي شود. زيرا نماز، نقش مددرساني دارد، چنان كه قرآن مي فرمايد 
و اســتعینوا بالّصبر و الّصالئ )بقره، 2/ 45(: از نماز و روزه كمك بجويید. انسان برخوردار از 
امدادهاي ناشي از اقامة نماز، فردي موفق تر است و موفقیت هاي روزافزون،  اعتماد به نفس و 

افزايش آن را در پي دارد و نمازگزاران پیوسته امیدوار به امدادهاي الهي هستند.
اولیاي الهي كه خوب نماز مي خوانند، نه مي ترسند و نه محزون مي شوند »اال اّن 
اولیا ء اهلل الخوف علیهم و ال هم يحزنون« )يونس، 10/ 62(: و آدمي كه نه مي ترسد و 

نه محزون است، از آرامش رواني برخوردار است.
در محیط  خانواده اي كه اعضاي آن نماز را برپا مي دارند و همگي داراي اعتماد به 
نفس اند فضاي آرامي حاكم است و اعتماد به نفس يكديگر را تقويت مي نمايند. آنان 
همچون ظروف مرتبطي هســتند كه به هنگام برداشتن آب از يكي از آن  ظرف ها، 
ظرف هــاي ديگر جاي خالي آن را پر مي كنند، با اين تفاوت كه در اينجا، اعتماد به 
نفس خود آنان كاهــش نمي يابد. در حالي كه وقتي ظرف هاي مرتبط، جاي خالي 
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شدة آن ظرف را پر مي كنند، از میزان موجود آبشان كاسته مي شود.
آن ها شــكرانة بازوي توانا را گرفتن دســت ناتوان مي دانند و دســت  افتادگان را 
به هنگام ايســتادن مي گیرند و به اين ترتیب آن ها كه از اعتمادبه نفس بیشــتري 
برخوردارنــد، در محیط خانواده، زمینه افزايش اعتمادبــه نفس را در ديگر اعضاي 
خانواده فراهم مي كنند تا آن ها هرچه بیشتر استعدادهاي خويش را به كار گیرند و به 
درجة باالتري از شناخت معبود و عبادت دست يابند و به خودشكوفايي برسند، به 
نحوي كه همه استعدادها و توانايي هاي خويش را براي عبادت خدا به فعلیت برسانند. 
نماز در اين راه نقش مددرساني را برعهده دارد. انساني كه به خودشكوفايي رسیده از 
آرامش بیشتري برخوردار است. اولیاي الهي مصداق بارز چنین حالتي هستند، زيرا 

توانسته اند همة توان خويش را در راه عبادت معبود به كار گیرند.

 باالرفتن عزت نفس 
پیامبرـ  صلي اهلل علیه و  آله و سلمـ  نماز را معراج مؤمن می داند و مي فرمايد: الّصالئ 
معراج المؤمن )بحاراالنوار، 303/79(. انســاني كه عروج يافته و اوج گرفته از عزت نفس 
برخوردار است. عزت نیز با رفتن به پیشگاه معبود حاصل مي شود و به تعبیر سعدي 

انسان جز با رفتن به درگاه الهي عزت نمي يابد.
عزیزي كه از درگهش سر بتافت

به هر در كه شد هيچ عزت نيافت

و اگر مي گويند »عزت  طلب و بزرگي آموز« همه حكايت از آن دارد كه آدمي براي 
عزتمندي خويش ارزش فراواني قائل اســت و آن ها كه نفس خويش را داراي عزت 
مي دانند به خطاها و امور ناپسند كمتر تن مي دهند. علي )علیه السالم( مي فرمايد: 
»من كرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته« )بحاراالنوار، 78/67(: هركس كه نفسش در 

پیشگاه او ارزشمند باشد شهوات در نزد او خوار و بي مقدار است.
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كارل راجــرز كه بنیان گذار روش مشــاورة غیرمســتقیم اســت، اظهار مي دارد 
دانش آمــوزي كه از عزت نفس باالتري برخوردار اســت كمتر تن به تقلب مي دهد، 
برعكس اگر شخص احساس بي آبرويي كند، راحت تر تن به ارتكاب جرم مي سپارد. 
نماز، كه آدمي به هنگام اداي آن سر بر آستان معبود مي سايد و پیشاني خويش را به 
رسم تواضع و بندگي به خاك مي گذارد، باعث مي شود تا موجبات رستگاري انسان 
فراهم شــود. اين سجده كه خضوع )تواضع بدني( است و خشوع )تواضع قلبي(، به 
اعتالي آدمي مي انجامد. »قد افلح المؤمنون اّلذين هم في صالتهم خاشعون« )مؤمنون، 

1/23(. در اثر بندگي آدمي به مقامي باال و واال مي رسد و به قول صائب تبريزي:

ذّره به آفتاب رسيد از فتادگي 

بنگر كه از كجا به كجا مي توان شدن

و سعدي رمز برخورداري از فیض را افتادگي مي داند و مي گويد: 
افتادگي آموز اگر طالب فيضي

هرگز نخورد آب زميني كه بلند است

پس تواضع در مقابل خالق رمز كمال آدمي اســت و انسان برخوردار از كمال در 
همه جا و از جمله در محیط خانواده احترام ديگران را پاس مي دارد و نیاز به داشتن 
عزت نفس و برخورداري از احترام، به نظر »مازلو« يكي از نیازهاي اساسي رواني آدمي 
است كه با تأمین آن سالمت رواني انسان تأمین مي گردد، به نحوي كه او را از تعادل 

رواني برخوردار مي سازد.
در خانه اي كه پیر و جوان و كودك و خردســال همه از احترام و عزت نفس بهره 
گرفته اند همه مي توانند از آرامش رواني برخوردار باشند. درخصوص احترام به پیران 
و كودكان پیامبرـ  صلي اهلل علیه و آله و ســلمـ  مي فرمايد: »لیس مّنا من لم يرحم 
صغیرنا و لم يوّقر كبیرنا« )مستدرك الوسائل، 398/8(: از ما نیست كسي كه به كودكان ما 
ترحم و لطف نكند و بزرگ ترهاي ما را محترم نشمارد. پس در خانه اي كه همه در 
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برابر معبود متواضع اند و حرمت يكديگر را نمي شكنند، همه از عزت نفس برخوردارند 
و ضمن برخورداري از آرامش رواني تن به جرائم نیز نمي دهند. اما دورشدن از وادي 
بندگي و انجام ندادن فرايض ديني، آدمي را به بندگي اين و آن مي كشاند و اين در 

اثر نداشتن آگاهي و بصیرت است و اقبال الهوري در وصف آنان مي گويد: 
آدم از بي بصري بندگي آدم كرد

گوهري داشت ولي صرف قباد و جم كرد

گویي از خوي غالمي ز سگان پست تر است

من ندیدم كه سگي پيش سگي سر خم كرد

انســان هاي ره يافته جز بر درگاه معبود ازلي سر نســايند و پیوسته به عبادت او 
مي شتابند. عليـ  علیه السالمـ  فرمود؛ ال تكن عبد غیرك لقد جعلك اهلل حّرا: بندة 
ديگري مباش به درستي كه خدا تو را آزاده آفريده است. هم چنین خداوند عزت را از 
آن خود، رسول خود و بندگان مؤمن خويش مي داند و مي فرمايد: و هلل العّزئ و لرسوله 

و للمؤمنین )منافقون، 8/63(. 

 معنا دادن به زندگاني 
ويكتور فرانكل كه خود بنیان گذار مكتب معنا درماني است، در كتاب خود كه آن 
را »انســان در جست وجوي معنا« نامیده است، بر اين باور است كه انسان آن گاه از 
سالمت رواني برخوردار مي شود و آن گاه آرامش را لمس مي كند كه در زندگاني خود 
احساس معنا كند. او در وهلة نخست عشق را عامل ايجاد چنین معنايي مي داند و 
عشق به يك آرمان و عشق به ديگري موردنظر اوست. او خود مي نويسد يك بار يك 
عالم يهودي، كه معناي زندگاني را از دست داده بود، نزدم آمد و من با ايماني كه در 
وجودش بود زندگي او را معني دار ساختم. او به درمانگرها توصیه مي كند كه در موقع 
درمان بیماران رواني تالش كنید كه زندگي آن ها را معني دار نمايید. زيرا بیمار رواني 
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كسي است كه معناي زندگي را از دست داده است.
عبادت و نماز نیز مي تواند زندگي آدمي را معنا بخشد و براي آدمي حیاتي طیب را 
فراهم آورد كه ماالمال از معناست. قرآن در اين خصوص مي فرمايد: »من عمل صالحًا 
من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحیینه حیائ طّیبئ« )نحل، 97/16(: هركسي، اعم از زن و 

مرد، عمل صالح انجام دهد او را به حیاتي پاك و طیب زنده مي گردانیم.
فرانكل مي گويد: آنان كه داراي زندگي معني دار بودند، افراد مقاومي بودند كه خود 
را تسلیم مرگ و خودكشي نمي كردند. يعني عشق به زندگي آنان معنا داده بود و او 

رمز پايداري آنان را در عاشق بودن آن ها مي داند. چه نیكو گفته است حافظ: 
هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریدة عالم دوام ما 

برترين عشــق نیز عشــق به خالق اســت و نزديك ترين حالت آدمي به خداوند 
هنگامي است كه سر به سجده مي نهد. در اينجاست كه مي توان به يكي از رازهاي 
طوالني بودن سجده هاي امام زين العابدينـ  علیه السالمـ  پي برد و سخنان پر حالوت 

عشق را خوش و زيبا تفسیر نمود و به قول حافظ گفت: 
از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر

یادگاري كه در این گنبد دوار بماند

پس نماز، كه برترين جلوه هاي عشق را به نمايش مي گذارد، مي تواند در خانواده، 
زوجین را به يكديگر عالقه مند و عطوف نمايد و آنان كه عشــاق خدايند، جلوه هاي 
ديگر خالق را نیز دوست مي دارند و به همسر و فرزندان خويش به مثابة نشانه هاي 
خالق مي نگرند و در میان آن ها عشق و عالقه فراوان است و به تعبیر قرآن »رحما ء 
بینهم« )فتح، 29/48( را مدنظر قرار مي دهند و چون به شكرگزاري معبود مي پردازند، 
نمي توانند نسبت به مخلوق خدا شاكر نباشند. چرا كه »من لم يشكر المخلوق، لم 
يشــكر الخالق«. در خانه اي كه تشكر و سپاس گزاري از يكديگر وجود داشته باشد 
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دل ســردي ها و ناپايداري ها ره نمي يابد و اين ابزار عشــق و عالقه و سپاس و تشكر 
احســاس تعلق به جمع خانواده را پديد مي آورد، كه يكي ديگر از نیازهاي اساسي 

رواني است كه با تأمین آن تعادل و بهداشت رواني فرد تحقق مي يابد.
نماز، اگرچه به معناي بندگي در برابر خالق است، اما دل آدمي را رّقت مي بخشد 
و او را به سوي محبت به مخلوق سمت  و سو مي دهد و جمعي صمیمي را در محیط 
خانه پديد مي آورد، چرا كه اگر مسلمان از پیامبرـ  صلي اهلل علیه و آله و سلمـ  الهام 
نگیرد و رقیق القلب نباشد، اعضاي خانواده و ديگران از گرد او پراكنده مي شوند و قرآن 
خطاب به پیامبر)ص( مي فرمايد: »لو كنت فّظا غلیظ القلب ال نفّضوا من حولك« )آل 
عمران، 159/3(: اي پیامبر هر آينه اگر تو سخت دل بودي مردم از گرد تو مي پراكندند.

وجــود دل هاي پر محبت و با صفا كانون خانواده را گرم و روابط عاطفي را در آن 
مســتحكم مي ســازد و آدمي در برخورد با افراد صمیمي و مهربان كمتر احساس 
آزردگي و ســرخوردگي مي كند و خود را در محیطي آرام و سرشــار از روابط گرم 

مي يابد، زيرا عبادت و نماز به زندگي او معنا داده و آرامش بخشیده است.

 كاهش فشارهاي )استرس هاي( رواني 
نماز موجب كاهش استرس ها مي گردد و فشارهاي روحي را كم مي كند. زيرا آن گاه 
كه آدمي در برابر خالق متعال مي ايستد و لب به نماز و دعا مي گشايد و او را رحمن و 
رحیم خطاب مي كند، امید به رأفت و رحمت در دلش موج مي زند و آن گاه كه اشك 
ندامت از چشمانش جاري مي شود و دردهاي خويش را با خدا باز مي گويد، پااليش 
رواني انجام مي شــود و انســان خود را سبك تر از قبل مي يابد، چون به بندگي خدا 
تن مي دهد و با تأكید مي گويد: »اّياك نعبد و اّياك نستعین« )فاتحه، 5/1(: فقط تو را 
عبادت مي كنیم و فقط از تو ياري مي جويیم. در اين صورت، وي شانه را از فشار بار 
بندگي غیر، خالي مي كند. زيرا اين استرس و فشار ناشي از بندگي غیر خداست كه 



90

نـمـاز

آدمي را مي آزارد. لذا آن گاه كه شهادت مي دهد كه خدايي غیر از خداي يكتا نیست 
»اشهد ان ال اله ااّل اهلل« احساس آرامش مي كند.

در نماز اذكاري وجود دارد كه آدمي با بیان و تكرار آن كلمات ارزشــمند و تلقین 
آن ها بر نفس خود، به آرامش مي رسد و بهداشت رواني او تأمین مي گردد. افراد فاقد 
استرس هاي رواني، در خانواده و در برخورد با ديگران فشار و دشواري كمتر متوجه 

آنان مي شود و خانواده نیز از فضايي آرام و كم استرس برخوردار مي گردد.

 درمان يا كاهش افسردگي 
آن كس كه خوب و نیكو نماز مي گزارد، كمتر دچار افسردگي مي شود. فردي كه 
به افسردگي مبتال شده است نیز مي تواند با استعانت از نماز،  میزان افسردگي خود را 
كاهش دهد. بیان چنین اثري براي نماز به معناي آن نیست كه افراد افسرده جهت 
درمان نیازي به روان شناســي يا روان  پزشــك ندارند، بلكه در حین بهره گرفتن از 
روش هاي روان درماني از نماز و عبادت نیز مي توانند براي كاهش يا درمان افسردگي 

خود بهره بگیرند.
پژوهش هاي انجام شــده نیز حكايت از صحت اين ادعا دارد. اريك فروم در كتاب 
روان كاوي و دين مي نويسد: نیاز ديني نیاز به يك الگوي جهت گیري و مرجعي براي 
اعتقاد و ايمان است و هیچ كس را نمي توان يافت كه فاقد اين نیاز باشد. تجلي اين نیاز 
را در حین انجام نماز به خوبي مي توان ديد. تأمین چنین نیاز راه يافتن به سالمت را 

زمینه سازي مي كند و يافته هاي محققین نیز مؤيد اين مدعاست.
چنان كه پژوهشــگراني در سال هاي اخیر در جوامع اسالمي مثل ايران و مالزي 
جهت اتخاذ شــیوة روان درماني براي بیماران مســلمان مبتال به مشــكالتي نظیر 
اضطراب، افســردگي و داغديدگي دســت به تجربه تازه اي زده اند. مطالعات تجربي 
آنان نشان مي دهد كه با به كارگیري روان درماني مثل استفاده از آموزش هاي قرآني 
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و احاديــث و ترغیب به نماز و دعا و ذكر، كه يك نوع مراقبه اســت و بحث درباره 
موضوعات مذهبي بیماران، نســبت به گروه مشابهشان كه درمان هاي غیرمذهبي 
دريافت داشته اند، به بهبود بیشتر و درمان سريع تري دست مي يابند )اظهر 1995 و ارمه 

و ذاراپ 1994 و ابهري 1375(.

آدمــي به هنگام اقامة نماز، در برابر خالق مي ايســتد و بــا خداي خويش غم دل 
بــاز مي گويد. مثاًل در حین قنوت مي گويد الّلهم اغفر لي الّذنوب التي تحبس الّدعاء 
)مصباح الكفعمي، 555(: خداوندا، آن گناهانم را كه باعث حبس دعا شــده اند ببخش يا 

مي گويد: الّلهّم اغفر لي الّذنوب اّلتي تنزل البالء )همان(: خداوندا، آن گناهاني از مرا 
ببخش كه موجب نزول بال شــده اند. بیان اين خواســته ها و نیازها و باز گفتن رازها 
و طلــب مغفرت همگي موجبات كاهش غم مي شــود و آدمي به هنگام بیان غم ها 
احســاس مي كند كه سبك مي شــود و امري تحقق مي يابد كه روان شناسان به آن 
پااليش رواني مي گويند و اين حالت موجب كاهش افسردگي فرد مي شود و اگر آدمي 
پیوســته با خداي خويش راز و نیاز كند و غم دل باز گويد، هرگز مبتال به افسردگي 
نمي شود، چنان كه اولیاي الهي نه مي ترسند و نه محزون مي شوند. يعني در آنان حزن 
و افسردگي راه ندارد و اگر كساني افسرده و حزين هستند، راز آن را بايد در فاصله اي 
بیابند كه از اولیاي الهي دارند و به تعبیر ديگر فاصلة بیشتري از خدا دارند و گفته اند:

دوست نزدیك تر از من به من است

وین عجب تر كه من از وي دورم

پس در خانه اي كه همه نمازگزارند و همه غم هاي خويش را با خدا باز مي گويند، 
همه از افسردگي به دورند و از سالمت رواني برخوردارند.

منبع
مجموعه مقاالت نماز و خانواده )شانزدهمین اجالس سراسري نماز(، انتشارات انجمن اولیا ء و مربیان، تهران، 1387



  احكام نماز 

حجت االسالم محمود متوسل آراني
كارشناس مسئول گروه تعلیم وتربیت ديني دفتر تألیف كتب درسي

 مقدمه 
انجام هر يک از دستورات دينی، به شکل درست و کامل، نیازمند شناخت احکام 
و آداب آن است. احکام، واجبات يک عمل، مانند نماز يا روزه را بیان می کند و آداب، 
مستحبات آن را. در قرآن کريم و روايات اسالمی، بیشترين احکام و آداب، مربوط به 

اقامة نماز است که رکن دين شمرده شده است.
فقهای اسالم، اين دستورات را استخراج نموده و در قالب رساله های توضیح المسائل 
در اختیار عموم نمازگزاران قرار داده  اند. طبیعی اســت هر مسلمانی وظیفه دارد با 
انتخاب يکی از فقهای واجد شرايط و تهیة رساله او، با وظايف دينی به درستی آشنا 
شــود و براســاس آن عمل کند و نمی تواند به شنیده ها و ديده های خود از ديگران 
استناد کند و آن را مالک عمل خود قرار دهد. در اين مختصر، تالش شده است تا 
مسائل مورد نیاز و مبتال به عموم مردم در امر نماز و مقدماتی همچون وضو و غسل 

استخراج گردد و براساس شمارة مسئله يا سؤال مرتب شود...
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 مسائل وضو و غسل 
 مسئلة 248، در وضــو، شستن صورت و دست ها مرتبة اول واجب و مرتبة دوم 
جايز و مرتبه سوم و بیشتر از آن، حرام است و اگر با يک مشت آب، تمام 
عضو شسته شود يک مرتبه حساب می شود، چه قصد بکند يک مرتبه 

را يا قصد نکند.
 مسئلة 250، يک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است، جای مسح 
است و هر جای اين قســمت را به اندازه مسح کند کافی است. اگرچه 
احتیاط مســتحب آن است که از درازا به اندازة درازای يک انگشت و از 

پهنا به اندازة پهنای سه انگشِت بسته، مسح نمايد.
 مسئلة 319، کسی که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی 
نوشته شده باشد مس نمايد. هم چنین است بنابر احتیاط واجب، مس 
اسم مبارک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و امامان علیهم السالم و 

حضرت زهرا علیها السالم. 
 مسئلة 329، اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن 
گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت 
و مشقت هم ندارد، بايد آب را به روی زخم برساند و اگر زخم يا چیزی 
که روی آن گذاشته نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب 
به روی زخم ممکن باشد بدون زحمت و مشقت، بايد آن را آب بکشد و 
موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد 
يا آن که رســاندن آب به روی زخم ممکن نیست يا زخم نجس است و 
نمی شــود آن را آب کشید، بايد اطراف زخم را بشويد واگر جبیره پاک 
است روی آن را مسح کند و اگر جبیره نجس است يا نمی شود روی آن 
را دست تر کشید، مثاًل دوايی است که به دست می چسبد، پارچة پاکی 
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را، به طوری که جزء جبیره محســوب شود، روی آن بگذارد و دست تر 
روی آن بکشد و اگر هم ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضو 

بگیرد و تیمم هم بنمايد.
توضيح: چیزی که با آن زخم و جای شکسته را می بندند و دوايی که روی زخم 

و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود.
 مسئلة 361، در غســل ترتیبی بايد به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف 
راست و سپس طرف چپ بدن را بشويد و اگر عمداً يا از روی فراموشی يا 
به واسطة ندانستن مسئله به اين ترتیب عمل نکند، غسل او باطل است. 
برای آن  که يقین کند هر سه قسمت، يعنی سر و گردن و طرف راست 
و طرف چپ را کاماًل غســل داده است، بايد هر قسمتی را که می شويد 

مقداری از قسمت های ديگر را هم با آن قسمت بشويد.

 مسائل نماز 
 مسئلة 751، مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن 
خیلی سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزديک تر باشد بهتر است، 
مگر آن که تأخیر آن از جهتی بهتر باشــد، مثاًل صبر کند که نماز را به 

جماعت بخواند.
 مسئلة 752، هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، 
ناچار است با تیمم نماز بخواند، چنانچه بداند يا احتمال دهد که عذر او 

تا آخر وقت باقی است، می تواند در اول وقت نماز بخواند.
 مسئلة 756، اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز يادش بیايد 
کــه نماز ظهر را خوانده اســت، نمی تواند نیت را به نماز عصر برگرداند 
بلکه بايد نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند و همین طور است در نماز 
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مغرب و عشا.
 مسئلة 781، نمــاز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری )درماشین، 
قطار، هواپیما و کشتی( خواند و اگر انسان در اين دو حال، نماز مستحبی 

بخواند الزم نیست رو به قبله باشد.
 مسئلة 789، زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند 
ولی پوشاندن صورت )به مقداری که در وضو شسته می شود( و دست ها 
تا مچ و پاها الزم نیســت. اما برای آن که يقین کند که مقدار واجب را 
پوشانده است، بايد مقداری از اطراف صورت و قدری پايین تر از مچ را هم 

بپوشاند و در حضور نامحرم پاها را نیز بايد بپوشاند.
 مسئلة 861، اگر لباس های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی شود 
با آنها عورت را پوشــاند نجس باشــد، چنانچه از مردار و حیوان حرام 
گوشت درست نشده باشد نماز با آنها صحیح است و نیز اگر با انگشتری 

نجس نماز بخواند اشکال ندارد.
 مسئلة 432، زنی در اثنای نماز متوجه می شود که مقداری از موهايش پیداست 

و فوراً آن را می پوشاند، آيا نماز خود را بايد دوباره بخواند يا خیر؟
ج: تا زمانی که ظاهر شدن مو عمدی نباشد، اعاده واجب نیست.

س442: به دست کردن انگشتر طال توسط مردان، به خصوص در نماز، چه حکمی 

دارد؟

ج: دست کردن انگشتر طال برای مردان در هیچ حالی جايز نیست و نماز با آن هم 
بنابر احتیاط واجب، باطل است.

 مسئلة 889، بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت جايز نیست و احتیاط در 
نماز نخواندن در آنجاست لیکن اگر خواند نمازش باطل نیست.

 مسئلة 913، وقتی انسان وارد مسجد می شود، مستحب است دو رکعت نماز به 
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قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگری 
هم بخواند کافی است.

 مسئلة 995، اگر در جايی که بايد نماز را بلند خواند عمداً آهسته بخواند، يا در 
جايی که بايد آهسته بخواند عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است ولی 

اگر از روی فراموشی يا ندانستن مسئله باشد صحیح است.
 مســئلة 1005، در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط يک حمد بخواند يا 
سه مرتبه تســبیحات اربعه بگويد، يعنی سه مرتبه بگويد: سبحان اهلل 
و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر« )و اگر يک مرتبه هم تســبیحات 
اربعه بگويد کافی است( و می تواند در يک رکعت حمد و در رکعت ديگر 
تسبیحات بگويد و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند. در تنگی 

وقت بايد تسبیحات اربعه را يک مرتبه بگويد.
 مسئلة 1086، اگــر در ســجدة اول، مهر به پیشانی بچسبد و بدون اين که مهر 
را بردارد دوباره به ســجده رود اشکال دارد، بلکه نماز باطل است و بايد 

اعاده کند.
س 488: آیا طلب حاجات به زبان فارسی اشکال دارد؟

ج: دعا در قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد، بلکه هر دعايی را در قنوت می توان 
به هر زبانی خواند.

س 489: سجده و تيمم بر سيمان و موزائيک چه حکمی دارد؟

ج: ســجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگر چه احوط ترک تیمم بر سیمان و 
موزائیک است.

 مسئلة 1138، انسان بايد جواب سالم را چه در نماز يا در غیر نماز فوراً بگويد و 
اگر عمداً يا از روی فراموشی جواب سالم را به قدری طول دهد، که اگر 
جواب بگويد جواب آن سالم حساب نشود، چنانچه در نماز باشد نبايد 
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جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نیست. 
 مســئلة 1164، اگر پیش از آن که به اندازة رکوع خم شود يادش بیايد که اذان 
يا اقامه را فراموش کرده است، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب 

است برای گفتن آنها نماز را بشکند.
س 504، گاهی هنگام خواندن نماز واجب متوجه کودکی می شــویم که در حال 
انجام کار خطرناکی است، آیا جایز است بعضی از کلمات سورة حمد یا سورة دیگر یا 

بعضی از ذکرها را بلند بخوانيم تا کودک یا کسانی که در خانه هستند، متوجه شوند 

و خطر رفع گردد؟ اگر هنگام قيام نماز دست یا ابرو را برای فهماندن چيزی به کسی 

یا در جواب سؤال او تکان دهيم، آن نماز چه حکمی دارد؟

ج: اگر بلند کردن صدا هنگام قرائت آيات يا ذکرهای نماز برای آگاه کردن ديگران، 
موجب خروج از هیئت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به اين که قرائت و ذکر به 
نیت قرائت و ذکر باشد، و حرکت دادن دست يا چشم و ابرو اگر مختصر و به نحوی 
باشد که با استقرار و آرامش يا هیئت نماز منافات نداشته باشد، موجب بطالن نماز 

نمی گردد.
 مسئلة 1179، اگر بعد از سالم نماز شک کند که نمازش صحیح بوده يا نه، مثاًل 
شک کند رکوع کرده يا نه، يا بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که 

چهار رکعت خوانده يا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند.
 مســئلة 1180، اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده يا نه، يا 
گمان کند که نخوانده، خواندن آن الزم نیست، ولی اگر پیش از گذشتن 
وقت، شک کند که نماز خوانده يا نه، يا گمان کند که نخوانده، بايد آن 

نماز را بخواند بلکه اگر گمان کند که خوانده، بايد آن را به جا آورد.
 مسئلة 1192، اگر امام جماعت در شمارة رکعت های نماز شک کند، مثاًل شک 
کند که سه رکعت خوانده يا چهار رکعت، چنانچه مأموم يقین يا گمان 
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داشــته باشــد که چهار رکعت خوانده است و به امام بفهماند که چهار 
رکعت خوانده اســت، امام بايد نماز را تمام کند و خواندن نماز احتیاط 
الزم نیســت و نیز اگر امام يقین يا گمان داشــته باشد که چند رکعت 
خوانده است و مأموم در شمارة رکعت های نماز شک کند، بايد به شک 

خود اعتنا ننمايد.
 مسائل 1165 ، 1199، شک در شمارة رکعــت نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی 
نماز را باطل می کند و در نمازهای چهار رکعتی ابتدا بايد فکر کند، پس 
اگر يقین يا گمان به يک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز 
را تمام کند. در شک میان سه و چهار بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز 
را تمام کند و بعد از نماز، يک رکعت نماز احتیاط ايستاده يا دو رکعت 

نشسته به جا آورد.
 مسئلة 1215، کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز بايد فوراً 
نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگويد و فقط ســوره حمد را بخواند و به 

رکوع رود و دو سجده نمايد و بعد از تشهد سالم دهد.
 مسئلة 1238، برای حرفی که از آه کشیدن و سرفه پیدا می شود، سجدة سهو 
واجب نیست، ولی اگر مثاًل سهواً آخ يا آه بگويد، بايد سجدة سهو نمايد.

 مسئلة 1244، اگــر يک سجده يا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت 
بعد يادش بیايد، بايد برگردد و به جا آورد.

 مسئلة 1250، دستور سجدة سهو اين است که بعد از سالم نماز فوراً نیت سجدة 
سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و 
بهتر است بگويد: »بسم اهلل و باهلل السالم علیک ايها النبی و رحمه اهلل و 
برکاته« بعد بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکری را که گفته شد بگويد 

و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد.
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 مسئلة 1343، مســافری که قصد کرده است ده روز در محلی بماند، اگر روزه 
بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شــود، چنانچه يک نماز 
چهار رکعتی خوانده باشد، روزه اش صحیح است و تا وقتی در آنجا هست 
بايــد نمازهای خود را تمام بخواند و اگر يک نماز چهار رکعتی نخوانده 
باشــد روزة آن روزش صحیح اســت، اما نمازهای خود را بايد شکسته 

بخواند و روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد.
  مسئلة 1354، مسافری که می خواهد نه روز يا کمتر در محلی بماند، اگر بعد 
از آن که نه روز يا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز ديگر يا کمتر 

بماند همین طور تا سی روز، روز سی ويکم بايد نماز را تمام بخواند.
  مسئلة 1362، اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه 
در وقت يادش بیايد، بايد شکســته به جا آورد و اگر بعد از وقت يادش 

بیايد، قضای آن نماز بر او واجب نیست.
 مسئلة 1384، کسی کــه نماز قضا از همین روز يا روزهای پیش دارد می تواند 
قبل از خواندن نمازی که قضا شــده نماز ادايی را بخواند و الزم نیست 

نماز قضا را جلو بیندازد.
 مسئلة 1388، نمــاز قضا را با جماعت می شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا 
باشد يا قضا و الزم نیست هر دو يک نماز را بخوانند مثاًل اگر نماز قضای 

صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشکال ندارد.
 مسئلة 1403، وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش 
را فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز اولش 

باطل بوده، نماز دوم او کافی است.
 مسئلة 1421، اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده يا کافر بوده، يا به 
جهتی نمازش باطل بوده مثاًل بی وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است.
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 مسئلة 1427، اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، 
اگر چه ذکر امام تمام شده باشد، نمازش به طور جماعت صحیح است و 
يک رکعت حســاب می شود. اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع 

امام نرسد نمازش به طور فرادی صحیح است و بايد آن را تمام نمايد.
 مســئلة 1460، موقعی که مأموم نیت می کند، بايد امــام را معین نمايد. ولی 
دانستن اسم او الزم نیست، مثاًل اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاضر، 

نمازش صحیح است.
 مسئلة 1489، مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگويد که امام بشنود.

 مسئلة 1533، بعد از مرگ انسان، می شود برای نماز و عبادت های ديگر او که 
در زندگی به جا نیاورده است، ديگری را اجیر کنند يعنی به او مزد دهند 

که آنها را به جا آورد.

پی نوشت
٭ يادآوری می شــود که نظر ساير مراجع نیز در اين مسائل ديده شده و عمومًا با نظر حضرت امام )ره( تفاوتی نداشته يا جزئی 

و اندک بوده است.

منبع
امام خمینی، توضیح المسائل دو جلدی )محّشی(، انتشارات جامعة مدرسین قم  
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  رازهاي نماز 

دكتر محمدمهدي اعتصامي
پژوهشگر و نويسنده

 مقدمه 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: نماز ستون دين است که اگر قبول شود، عبادت های ديگر 

هم قبول می شود و اگر قبول نگردد، عبادت های ديگر هم قبول نمی گردد.1
اين بیان پیامبر گرامی نشــان دهندة جايگاه نماز در ديــن و نقش ممتاز آن در 
دينداری يک مسلمان است. از اين رو الزم و ضروری است که با حکمت نماز و چرايی 
آن هرچه بیشتر آشنا شويم تا اين عمل گران قدر و پر ارزش را با معرفت کامل تر اقامه 
کنیم و آثار و ثمرات آن را روزبه روز زندگی خود بیشتر مشاهده کنیم. در اين مقاله 

به دو حکمت از حکمت های نماز پرداخته شده است.

کليدواژه ها: نماز، حکمت، ياد خدا، امر به معروف و نهی از منکر، تسبیح، حمد، 
دعا
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 مراد از حكمت يا فلسفة اعمال چيست؟ 
وقتی که از »حکمت«، »فلســفه« و »راز« يک عمل سخن می گويیم، منظورمان 
هدف و مقصودی است که برای آن عمل پیش بینی شده است. اگر از کسی بپرسیم 
که »چرا اين کار را می کنی؟« يا »حکمت و فلسفة اين کار چیست؟«، در حقیقت از 

او خواسته ايم که هدف و مقصودش از آن کار را برای ما بازگو نمايد.
روشن و واضح است که اعمال و رفتارهايی که خداوند از بندگانش خواسته  است و 
امر فرموده که آن ها را انجام دهند، به اين سبب بوده که بندگان، با انجام آن اعمال 
به اهدافی برسند. البته مجموعة دستورات و فرامین الهی که »دين« نامیده می شود 
برای سعادت جاويدان انسان و رساندن او به قله های کمال و خوبی ها و زيبايی است 
و هر يک از اين فرمان ها، در داخل اين مجموعه نقش خاصی را برعهده دارد و هدف 

ويژه ای را دنبال می کند.
نقش نماز در اين مجموعه به گونه ای اســت که ستون خیمة دين شمرده شده؛ 
يعنی اگر نماز نباشــد، دين فرو می ريزد و وجود خارجی خود را از دســت می دهد. 
به عبارت ديگر، هدف و مقصودی که برای نماز تعیین شــده است و انسان با انجام 
درست نماز به آن دست می يابد آن چنان بزرگ و ارزشمند است که اگر نماز اقامه 
نشــود و  آن هدف به دست نیايد، اصل و اساس دين فرد فرو می ريزد و فقط اسمی 

از آن باقی می ماند. 
با توجه به اهمیت نماز، دو حکمت از حکمت های نماز  را به اختصار بازگو می کنیم:

 ياد خدا 
قرآن کريم مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد و می فرمايد:

يا اَيَُّها الَّذيَن اَمنوا اْذُکُر واهلَل ِذْکراً َکثیًرا َو َسبِّحوُه ُبْکَرًئ َو اصیال )احزاب، 41 و 42(: ای 
مؤمنان خدا را بسیار ياد کنید و او را از بامدادان تا شامگاهان تسبیح گويید.
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پیام اصلی اين آيه بیان يکی از ويژگی های انســان مؤمن، يعنی به ياد خدا بودن 
اوســت. هر قدر که ايمان فرد عمیق تر و قوی تر باشد به ياد خدا بودن او نیز بیشتر 
اســت. اگر کســی بخواهد درجة ايمان خود را ارزيابی کند بايد ببیند در طول روز 

چه قدر به ياد خداست و به او توجه دارد.

 ممكن است بپرسند كه چرا ياد خدا اين قدر اهميت دارد؟ 
در پاســخ می گويیم: برای اين که میزان ياد و توجه به هر چیزی يا هر کســی 
نشان دهندة میزان اهمیت آن چیز و آن کس، نزد يادکننده  است. هر يک از ما، در 
طول روز، هفته، سال و حتی زندگی، به اموری اهمیت می دهیم و همان امور دغدغة 
خاطرمان می شود و به اصطالح، به آن ها دل مشغولیم، يعنی به »ياد« آن ها هستیم. 
يــاد آن ها خاطرمان را پر می کند و در همان حال که به کارهای روزانه می پردازيم، 
توجه به آن ها از خاطرمان محو نمی شود. صبحانه می خوريم، به تماشای تلويزيون 
می نشینیم، رانندگی می کنیم، به محل کار می رويم، مشغول کار و شغل خود هستیم 

و خالصه به هر کاری که می پردازيم، ياد آن امر مهم از ذهنمان خارج نمی شود.
انســان مؤمن، که به درجه ای از معرفت به خداوند دســت يافته و شأن و منزلت 
خداوند را درک کرده است، به تدريج به جايی می رسد که هیچ گاه انديشه و قلبش 

خالی از حضور خدا نیست. امیر مؤمنان فرمود:
»ما رأيُت شیًئا ااِّل و رأيُت اهلَل َقْبَلُه َو َبعَدُه َو َمَعُه«2

به چیزی ننگريستم، مگر اين که خداوند را قبل از آن و بعد آن و همراه آن ديدم.
اين حديث، عالوه بر اين که درخصوص رابطة اشیا با خداوند معنايی بسیار دقیق 

دارد، حاکی از حضور دائمی خداوند در انديشة امام علی)ع( نیز هست.
ثمره و میوة حضور خداوند در ذهن و ياد هر مؤمن، تعالی روحی و اخالقی اوست. 
به طور مثال، در لحظه ای که انسان به ياد خداست و خدا در انديشه اش حضور دارد، 
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گناه نمی کند؛ زيرا احســاس می کند که خداوند در حال مشاهدة اوست. در نتیجه، 
حیا می کند که در پیشگاه خداوند مرتکب گناه شود.

پس، توجه می کنید که مقصود از ياد خدا، صرفًا گفتن کلمات ذکر نیست، گرچه 
آن کلمات هم جايگاه خود را دارند و به آن ها هم خواهیم پرداخت؛ بلکه مقصود اصلی 

حضور خداوند در خاطر و انديشه و قلب فرد است.

 نتيجة روی گردانی از ياد خدا 
اگر کسی از خدا غافل شود از او دوری نمايد و پشت کند، شیطان که وسوسه کنندة 

به بدی هاست، همراه و هم نشین او می گردد. قرآن کريم در اين باره می فرمايد:
»َو َمْن َيْعُش َعْن ِذْکِر الرَّحمِن ُنَقِیْض َلُه َشْیطانًا َفُهَو َلُه َقريٌن« )زخرف، 36(:

و هر کس از ياد خدای رحمان روی برتابد، شیطانی برای او می گماريم که هم نشین 
او باشد.

يعنی، وقتی انسان از حق دوری کرد، به مقابل حق که همان باطل باشد روی آورده 
است و کسی که ياد خدا را که ياد همة خوبی ها و زيبايی هاست، از دل بیرون نمود، 
کار برای شیطان آسان می شود و او بدی ها و زشتی ها را در قلبش زمزمه خواهد کرد.

 معرفت به خدا و ياد او 
در اين جا الزم اســت توضیح دهیم که ياد هر کسی با معرفت به آن چیز رابطه و 
تناســب دارد. اگر شناخت و معرفتی از کسی نداشته باشیم، ياد و خاطرش برای ما 
مطرح نمی شود و موضوعیت پیدا نمی کند. اگر شناخت ما از آن کس اين گونه باشد 
که وی دارای صفات زشت و ناپسند است، هر وقت بخواهیم از يک انسان بد، نام ببرم 
او را به ياد می آوريم. يعنی ياد او مساوی با بدی ها و زشتی هاست. و همین ياد، سبب 
دوری ما از او می گردد. به طور مثال، ياد شــیطان، فرعون، نمرود، چنگیز، ابوسفیان، 
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يزيد و مانند اين ها همراه با تنفر و دور شدن است. اگر شناخت ما از يک فرد اين گونه 
باشــد که وی دارای صفات پســنديده و فضائل اخالقی است، ياد او همراه با حّب و 
دوستی به وی است. زيرا ياد وی، ياد زيبايی ها و کماالتی است که هر انسانی در نهاد 
و سرشــت خود، آن ها را می پسندد و دوست دارد. ياد پیامبر اکرم)ص(، امیرمؤمنان 
و ســاير ائمه اطهار)ع( و همة کسانی که در مســیر اين بزرگواران گام  نهادند، ياد 
کرامت های اخالقی و زيبايی های معنوی اســت. لذا اين ياد سبب جذب و کشیده 

شدن ما به سمت آنان می شود و عشق و محبت به آنان را در ما تقويت می کند.
از اين رو، ياد خدا وقتی با معرفت و شــناخت بیشــتر صورت می گیرد مؤثرتر و 
کارســازتر اســت. يعنی از يک طرف ما را به خوبی ها و زيبايی های  او بیشتر جذب 
می کند و عشق به محبت او را در دل، افزايش می دهد و از طرف ديگر ما را از بدی و 

زشتی ها بیشتر متنفر می کند و از شیطان دور می نمايد.
پس بايد روز به روز شــناخت خود را بــه خداوند افزايش دهیم و معرفت خود را 
کامل تر کنیم. البته شــناخت ذات خداوند برای بشر امکان  پذير نیست زيرا او وجود 
مطلق و بی نهايتی است که در دايرة ذهن محدود ما نمی گنجد. اّما می توانیم صفات 
خدا، رابطة جهان با خــدا، خالقیت خداوند، هدايتگری خداوند و موضوعاتی از اين 
قبیل را در حد توان خود بشناسیم و با اين شناخت، ياد او و عشق و محبت به او را 

در خود تقويت کنیم.
می دانیم که خداوند همة صفات کمالی و زيبا را دارد و ااّل توانايی عطا کردن آن ها 
را به مخلوقات نداشــت و هیچ نقص و زشــتی  ای را نمی توان به او نسبت داد. زيرا 
خدای ناقص، ديگر خدا نیست و خودش نیازمند به خالق است. افزايش معرفت ما به 
خداوند به درک عمیق تر همین حقیقت بستگی دارد که تا چه میزان صفات کمالی 
و زيبايی او را می شناســیم و تا چه میزان او را از بدی ها و زشتی دور می داريم. مثاًل 
وقتی می گويیم خدايا تو رحمانی، تو قادری و تو بخشــنده ای، چه قدر به عمق اين 
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اوصاف پی برده ايم و آن گاه که می گويیم خدايا تو نیازمند نیستی، تو از چیزی متولد 
نشده ای و تو مانند نداری، تا چه میزان اين مفاهیم را درک کرده ايم. میزان درک ما 

در عمق بخشی به ياد خدا و عشق و محبت ما به خدا ارتباط دارد.

 ابعاد ياد خدا 
وقتی که درجاتی از معرفت و شناخت خداوند برای ما به دست آمد، ياد خداوند نیز 

متناسب با آن معرفت شکل می گیرد و در ابعاد زير ظهور می کند:

الف( تسبيح
تســبیح، يعنی منزه داشــتن از نقص و بدی.3 وقتی می گويیم »ســبحان اهلل« 
مقصودمان اين اســت که خدا از هر نقص و بدی به دور است و عقاًل نمی توان برای 

وجودی که آفرينندة جهان است و مخلوق نیست، نقص و عیبی فرض کرد.
همة مخلوقات جهان، با هستی و عمل خود منزه بودن خداوند از هر عیب و نقص 

را حکايت می کنند و نشان می دهند. قرآن کريم می فرمايد:
ماواِت َو ااَلرِض َو ُهَو اْلَعزيُز اْلَحکیُم« )حشر، 24(: »ُيَسبُِّح َلُه ما ِفی السَّ

آنچه در آسمان ها و زمین است خداوند را تنزيه می کنند و او عزيز و حکیم است.
مشرکان، کسانی بودند و هستند که برای خداوند شريک قائل می شدند و موجودات 

ديگری را در خالقیت در کنار خداوند قرار می دادند. قرآن دربارة آنان می فرمايد: 
»سُبحاَن اهللِ َعّما ُيْشِرکوَن« )حشر، 22(:

صفاتی مانند زمان داشتن، مکان داشتن، جهل، مرگ، عجز، نیاز به پدر و مادر، نیاز 
به فرزند، ظلم، بخل، ترس و حســادت که نشانه های نقص يک موجودند برای خدا 
مطرح نیســت و او از اين قبیل اوصاف به دور است و همة مخلوقات به اين حقیقت 

اعتراف می کنند، گرچه ما انسان ها متوجه نشويم.
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»َو اِْن مْن َشْی ء ااّل ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َو لِکْن ال َتْفَقهوَن َتْسبیَحُهْم« )اسراء، 44(
تسبيح گوی تو نه بنی آدم اند و بس

هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

حکیم سنايی در يکی از اشعار زيبای خود که خداوند را وصف می کند، در برخی 
از ابیات، نقص و عیب را از خدا سلب می کند و می گويد:

بری از رنج و گدازی بری از درد و نيازی

بری از بيم و اميدی بری از عيب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نيایی

تسبیح دارای سه مرحله است:
1. تسبيح قلبی: يعنی منّزه دانستن خداوند از هر عیب و نقص در قلب و دل.

2. تســبيح زبانی: يعنی مّنزه داشتن خداوند از هر عیب و نقص در زبان و گفتار. 
مانند گفتن »سبحان اهلل« )منّزه اســت خدا( يا گفتن عبارت هايی که يکی از 
نقص ها را از خدا دور می کند، مانند اين عبارت سنايی که می گويد »بری از رنج 

و گدازی بری از درد و نیازی«.
3. تسبيح عملی و رفتاری: يعنی انسان با کردار و رفتار خود نشان دهد که خداوند 
منزه از عیب و نقص است. به طور مثال، کسی که در مشکالت و سختی ها بر خدا 
توّکل می کند و برای رفع حاجت خود در مقابل ديگران ذلیل نمی شود و گدايی 
نمی کند، در عمل نشان می دهد که خداوند عاجز و ناتوان نیست و توانايی حل 

مشکالت او را دارد. 
تسبیح قلبی، اساس و پاية دو تسبیح ديگر است. اگر انسانی در قلب خود خداوند 

را از نقص ها منّزه بدارد، در گفتار و عمل هم چنین خواهد کرد.
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 نماز، جلوه گاه تسبيح خداوند 
نماز، تمرين شــبانه روزی تسبیح خداوند است. وقتی که انسان در طول زندگی، 
روزانه، حداقل پنج نوبت خداوند را تســبیح کند، به تدريج اين حقیقت در قلب او 

بیشتر جای گزين می شود. نمونه هايی از تسبیح در نماز عبارت اند از:
یکم- در سورة توحید می گويیم: »َلْم َيلْد َو َلْم يوَلْد َو َلْم َيُکْن َلُه ُکُفًوا َاَحٌد«:
خداوند فرزند ندارد و فرزند کسی هم نیست و هیچ کس نیز مانند او نیست.

دوم- به رکوع می رويم و می گويیم: »ُسْبحاَن َرّبَی اْلَعظیم َو ِبَحْمِدِه«:
پروردگار بزرگ خود را منزه می دانم و او را می ستايم.

سوم- در سجده می گويیم: »ُسْبحاَن َرّبی ااْلَْعلی َو ِبَحْمِدِه«:
پروردگار واال مرتبة خود را منزه می دانم و او را می ستايم.

چهارم- در تشهد می گويیم »ال َشريَک َلُه«:
برای او شريکی نیست.

ب( حمد
حمد،به معنای ستايش کردن است.4 وقتی که ما در کسی خوبی و زيبايی می يابیم 
او را ستايش می کنیم و به آن خوبی می ستايیم و از الفاظی مانند »آفرين«، »َبه، َبه«، 
»احسنت« و »بارک اهلل« استفاده می کنیم. بنابراين، وقتی می توان کسی را ستود که 

در او خوبی و زيبايی باشد و ااّل يک ستودن رياکارانه می شود.
اگر نقاشــی زيبايی می بینیم و به نقاش آن آفرين می گويیم، اگر شعر زيبايی را 
می خوانیم و به ســرايندة آن درود می فرستیم، اگر يک محصول صنعتی را مشاهده 
می کنیم و سازندة آن را تقدير می کنیم و اگر انسان های عاِلم، عدالت گستر و شجاع 

را احترام می کنیم، همة اين کارها نمودی از ستايش است.
البته ســتايش برتر و حقیقی از آِن خداســت. زيرا او سرچشمة همة کماالت و 
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زيبايی ها و نیکی های جهان خلقت است. آن نقاش، صنعتگر و شاعر توان خود را از 
خداوند گرفته اند و از خود چیزی ندارند. از اين رو قرآن کريم می فرمايد:

»اَْلَحْمُد هلِلِ«: هر ستايشی برای خداست.
حمد نیز مانند تسبیح سه مرحله دارد:

1. حمد قلبی: يعنی ستايش خداوند در قلب و دل، به دلیل خوبی ها و زيبايی های او.
2. حمــد زبانی: يعنی ســتايش خداوند در زبان و گفتار، بــه دلیل خوبی ها و 

زيبايی های او.
3. حمد عملی و رفتاری: يعنی انسان با کردار و رفتار خود نشان دهندة زيبايی ها 
و خوبی های خداوند باشــد. به عبارت ديگر، انسان در عمل خداگونه شود و تجلی 
بخش صفات کمالی و زيبايی خدا شود. انسان می تواند در حد توان خود تجلی بخش 
صفاتی مانند حیات، علم، خالقیت، عدالت، حکمت، رحمت، مهربانی، پاکی، صداقت، 

عزت و تدبیر گردد و در زندگی  عملی خود اين اوصاف را نشان دهد.
حمد قلبی مبنای دو حمد ديگر است. هر قدر انسان در قلب و باطن خود ستايشگر 

خداوند باشد، در زبان و رفتار خود نیز بهتر خداوند را خواهد ستود.

 نماز، جلوه گاه حمد خداوند 
همان طــور که در نماز خداوند را تســبیح می  کنیم، به حمد و ســتايش او هم 
می پردازيم و تکرار اين کار در طول شــبانه روز و در سال های عمر، سبب نفوذ اين 
حقیقت در قلب می شود و وقتی که قلب جايگاه حمد خداوند گرديد، در عمل و رفتار 

نیز تجلی می کند.
نمونه هايی از حمد در نماز عبارت اند از:

یکم- در ســورة حمد می خوانیم: »اَْلَحْمُدهلِلِ َربَّ اْلعاَلْمیَن«: هر ستايشــی برای 
خداست که پروردگار جهانیان است. »اَلرَّْحمِن الرَّحیِم«: خدايی که مهربان و بخشنده 



110

نـمـاز

است. »ماِلِک َيوِم الّديِن«: خدايی که مالک روز جزاست.
دوم- در رکوع می گويیم: »ُسْبحاَن َرّبَی اْلَعظیِم َو ِبَحْمِدِه«: پروردگار بزرگ خود 

را منزه می دانم و او را می ستايم.
سوم- در سجده می گويیم: »ُسْبحاَن َرّبَی ااْلَْعلی َو ِبَحْمِدِه«: پروردگار واال مرتبة 

خود را منزه می دانم و او را می ستايم.
پس ما در عمِل رکوع، هم خدا را تسبیح می کنیم و هم حمد او را به جا می آوريم. او 
را از عیب و نقص منزه می دانیم و به خاطر زيبايی  و کمال و خوبی اش، او را ستايش 

می کنیم.

 دعا 
دومین حکمت و فلســفه ای که برای نماز تعیین شــده، اظهار نیاز و حاجت و به 
درگاه خداوند و درخواســِت برآوردن حاجات از اوست. در حديث  نبوی)ص( آمده 
اســت: »الّدعا ء مّخ العباده«؛ دعا مغز عبادت اســت. )بحاراالنوار، ج93، ص300( دعا و 
درخواست از خداوند، ريشه در نگرش توحیدی انسان مسلمان دارد. انسان مسلمان 
می داند که خالق و آفرينندة جهان خداســت و اوست که هم اکنون و هر لحظه در 
حال اداره و تدبیر عالم هستی است و نظام جهان با علم و تدبیر او سامان يافته و با 
قدرت و ارادة او ايجاد می شود. در اين صورت، قدرتی در عالم نیست که بتواند مانع 
ارادة الهی شود يا با خداوند مشارکت نمايد. بنابراين، اوست که حاجات ما را می تواند 

برآورده سازد و به نیازهای ما پاسخ دهد. خداوند می فرمايد:
البته، چون همواره علم ما ناقص و کوتاه است و از عواملی که سبب منفعت يا زيان 

حقیقی ما می شوند به طور کامل اطالع نداريم،
اُْدعونی َاْسَتِجْب َلُکْم )غافر، 60(: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.

همچنیــن چگونگی درخواســت از خداوند را آموزش می دهــد؛ از جمله اين که 
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می فرمايد:
َوهللِ ااْلَْسماء اْلُحْسنی َفاْدعوُه بِها )اعراف، 180(:

نیکوترين نام ها از آن خداست، پس او را با آن نام ها بخوانید.
در هنــگام دعا و نیايش، می توانیم خداونــد را با نام های نیکويش صدا بزنیم و از 
او درخواســت خود را طلب کنیم، به خصوص اگر بتوانیم اسمی را به کار ببريم که با 

درخواست ما تناسب داشته باشد. مثاًل بگويیم:
ای غّفار، از گناهان من درگذر.
ای سّتار، خطاهای مرا بپوشان.

ای منتقم، انتقام ستمديدگان را از ظالمان بگیر.
ای علیم، ما را به زيور علم آراسته گردان.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دينک.
همچنین می فرمايد:

ًعا َو ُخْفَیًئ )اعراف، 55(: پروردگار خود را با حالت تضرع و زاری و در  اُْدعوا َربَُّکْم َتَضرُّ
نهان بخوانید.

حالت زاری و تضرع، نشان دهندة عمق نیاز است. کسی واقعًا نیازمند چیزی است، 
هرچه اين نیاز برای او مهم تر باشد، حالت تضرع او افزايش می يابد؛ يعنی وقتی که 
تشــنگی و طلب فزونی گرفت، تضرع و زاری به دنبــال آن می آيد و آن گاه که اين 
تشــنگی و طلب حاصل شد، رسیدن به آب، ارزشــمندی خاص پیدا می کند و اثر 
حیات بخش آن بر جان انسان تشنه می نشیند. بنابراين، تضرع، عالمت آن تشنگی 

حقیقی است.
آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از باال و پست

دعای نهانی، دعای با حضور قلب و بدون ريا و دورويی است.
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البته خواندن برخی دعاها به صورت جمعی، منافاتی با نهانی بودن آن ندارد. مثاًل 
هنگامی که انسان در مجلس دعای کمیل شرکت می کند و با ديگران دعا را زمزمه 
می نمايد، هماهنگ با ديگران خدا را می خواند و در همان حال، نیازهای شــخصی 
خود را در درون خود با خدا در میان می  گذارد. شرکت در مجالس دعا، حال تضرع 
دعا را افزايش می دهد، همان طور که شرکت در نماز جماعت، حال و هوای معنوی 

خاصی ايجاد می کند.
در موضوع دعا، مباحث زيادی مانند شرايط پذيرش دعا، بهترين زمان ها برای دعا 
و آداب دعا وجود دارد که چون اصل اين مقاله مربوط به دعا نیســت، نمی توانیم به 
آن ها بپردازيم. همین قدر می گويیم که معصومین بزرگوار ما فرموده اند يکی از بهترين 

اوقات دعا، پايان نماز است.
امام باقر)ع( فرمود: »چون نمازت به پايان رسید، به نیايش و دعا بکوش«5

امام صادق )ع( فرمود: »سه وقت است که نیايش و دعا به درگاه خداوند حاجب و 
مانع ندارد: بعد از نمازهای واجب، هنگام نزول باران و آن گاه که نشانة اعجازآمیزی از 

خداوند در زمین ظاهر شود.«6

 نماز، جلوه گاه دعا 
گرچه اجزای اصلی نماز را »ياد خدا«؛ يعنی »تسبیح« و »حمد« تشکیل می دهد، 
اّما خداوند نماز را به گونه ای تشريع فرموده است که انسان در میان تسبیح و حمد، 

به دعا نیز بپردازد. نمونه هايی از دعا در نماز عبارت اند از:
1. وقتی که سورة حمد را در نماز می  خوانیم، به اين جمالت می رسیم: 

راَط اْلُمْســَتقیَم، ِصراَط الَّذيَن اَْنَعْمَت َعَلْیِهــْم َغْیِراْلَمْغضوِب َعلیِهْم َو اَل  اِْهِدنَا الصِّ
الّضاّلیَن. )سورة حمد، 6 و 7(: خدايا ما را به راه راست و استوار راهنمايی فرما، راه کسانی 

که به آنان نعمت بخشیدی، نه راه آنان که بر آن ها خشم گرفتی و نه راه گمراهان.
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2. قنوت،  يکی از اعمال مســتحبی نماز است که بر آن تأکید فراوان شده است. در 
هنگام قنوت، دست ها را در مقابل صورت باال می بريم و دعا می خوانیم.

امام صادق)ع( فرمود: »هیچ بنده ای دست به جانب خدای عزيز باال نمی برد، جز 
اين که خداوند حیا می کند آن دست را خالی و پوچ برگرداند. از اين رو آنچه می خواهد 
از فضل خويش در آن دست قرار می دهد. بنابراين هرگاه يکی از شما دست به دعا 

برداشت، به پايین نیاورد، جز اين که به صورت خود بکشد.7
3. در تشهد، پس از حمد الهی و شهادت به يگانگی خداوند و بندگی و رسالت پیامبر 

اکرم)ص(، برای آن حضرت و اهل بیت گرامی ايشان دعا می کنیم و می گويیم:
ٍد: خدايا بر محّمد و آل محمد درود فرست. ٍد وَ آِل ُمَحمَّ اَلّلهم َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

همچنین مستحب است که پس از ذکر رکوع و سجده، صلوات بفرستیم.

 دوری از فحشا ء و منَكر 
از مّهم ترين آثار و ثمرات نماز، دور شدن انسان نمازگزار از فحشا ء و منکر است. 
البته اين تأثیر بســتگی دارد به چگونگی برگــزاری نماز. به همان میزان که نماز با 
کیفیت بهتر و با حضور قلب بیشتر و با رعايت آداب و شرايط برگزار شود، تأثیر آن 
در دور شدن انسان از گناهان نیز بیشتر است. به همین جهت، چه بسا افرادی نماز 
می  خوانند، اّما تأثیر چندانی بر رفتار آنان ندارد. کم بودن تأثیر، به سبب آن است که 

نماز آن ها فقط در حّد رفع تکلیف است و از کیفیت مطلوب برخوردار نیست.
قرآن کريم می فرمايد:

الَئ َتْنهی َعِن اْلَفحشا ِء َو اْلُمْنَکِر )عنکبوت، 45(: الَئ، اِنَّ الصََّ َو اِقِم الصَّ
نماز به پا دار، همانا که نماز دورکنندة انسان از فحشاء و منکر است.

فســاد و فحشا ء با وسوسة شــیطان و نفس اّمارة به بدی، به تدريج وارد خانة دل 
می شــود و اگر انســان با او مبارزه نکند و او را بیرون نرانــد، در دل النه می کند و 
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بیرون کردن آن بسیار مشکل می شود. خداوند به انسان ها هشدار می دهد که مواظب 
شیطان باشید که شما را نفريبد و به فساد و گناه گرفتار نسازد.

شــیطان، اّولین بار که تصمیم به فريب حضرت آدم و حّوا گرفت، می خواست از 
همین راه فساد وارد شود8. قرآن کريم توضیح می دهد که شیطان می خواست کاری 
کند که آن ها برهنه شوند و عورت هايشان آشکار شود تا زمینة فساد و تباهی پديد 
آيد. اّما آدم و ّحوا که ابتدا فريب شیطان را خوردند و از میوة ممنوعه تناول کردند، فوراً 
خود را با برگ های درختان پوشاندند و مانع بی عفتی شدند. در حقیقت، بی حیايی و 
بی عّفتی اولین راه فريب شیطان و آلوده کردن آدمیان به فساد است. البته شیطان 
راه های فراوان ديگری هم دارد. شــیطان، بعد از آن که از درگاه خداوند رانده شــد، 
سوگند ياد کرد که از راست و چپ و جلو و عقب در کمین انسان می نشیند و او را 
به گناه وسوسه می کند. خداوند به انسان ها هشدار می دهد که: ای فرزندان آدم مبادا 
شیطان فريبتان دهد و شما را از راه راست بیرون برد. او و گروه او از جايی که آن ها 
را نمی بینید وارد می شوند. آنان که کارهای زشت می کنند و می گويند چون ديگران 

انجام می دهند، ما هم انجام می دهیم، اينان در دام شیطان افتاده اند.
هر عملی که خداوند آن را منع کرده و حرام دانسته است، »منکر« نامیده می شود. 
بنابراين منکر با حرام مساوی است. برخی از منکرها زشتی بزرگ و آشکار دارند که 

از اين جنبه »فحشاء« نامیده می شوند.

 چگونه نماز انسان را از گناه باز می دارد؟ 
برای رســیدن به پاسخ بايد به حقیقت نماز و شرايط آن از قبیل شرايط لباس و 
بدن و مکان نمازگزار توجه کنیم. اگر مسلمانی شرايط نماز را به درستی رعايت کند 
و بکوشد که نماز را به صورت صحیح و با حضور قلب اقامه کند، در آن صورت است 
که آثار نماز در رفتار و کردارش ظاهر می شود و تأثیر گذار خواهد شد. مرحوم عالمه 
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طباطبايی در تفسیر المیزان می گويد:
»اگر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پايداری کند و در انجام آن تا حّدی نّیت صادق 
داشته باشد، اين ادامه در کوتاه مدت به طور مسلم باعث می شود که ملکة پرهیز از 
فحشــاء و منکر در او پیدا شود؛ به طوری که فرضّا اگر يک فرد، ديگری را موّکل بر 
خود کند که دائمًا ناظر احوالش باشد، و او را چنان تربیت کند که اين ملکه در او پیدا 
شود و به زيور ادب عبوديت آراسته گردد، قطعًا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست 

و به بیش از آنچه نماز دستور می دهد، دستور نخواهد داد.«9
اگر نماز را کوچک نشماريم و نسبت به آنچه در نماز انجام می دهیم، درک صحیح 
داشته باشیم و با توجه و حضور قلب نماز بخوانیم، نه تنها از گناهان، که حتی از برخی 
مکروهات هم به تدريج دور خواهیم شد. اگر در انجام به موقع نماز در طول شبانه روز 

بکوشیم، بی نظمی را از خود دور خواهیم کرد. 
اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بايســتیم، از آلودگی های ظاهری 
حفظ خواهیم شد. اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را به دقت رعايت 
کنیم، به کســب درآمد از راه حرام متمايل نخواهیم شــد. حتی از مالی که آغشته 
به مال حرام اســت، دوری خواهیم کرد. اگر در تکبیرهای خود در نماز به بزرگی و 
عظمت خداوند بر همه  چیز توجه داشته باشیم، ديگران در نظر ما کوچک خواهند 

شد و جای خدا را در دل  نخواهند گرفت.
امام علی)ع( دربارة مؤمنان حقیقی می فرمايد:

»َعُظَم اْلخالُق فی اَْنُفِسِهْم َفَصُغَر ما دوَنُه فی اَْعُینِهْم«10
»خدا در نفس آنان بزرگ است، پس غیر خدا در چشم آنان کوچک.

اگر در رکوع و سجود، قلب خود را هم در مقابل خداوند خاضع کنیم و بدانیم که 
فقط اوست که اليق سجده کردن است، در مقابل مستکبران و ستمگران خضوع و 

خشوع نخواهیم کرد.
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اگر عبارت »اهدنا الصراط المســتقیم« را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه های 
انحرافی ديگران دل نخواهیم بست.

اگر عبارت »غیرالمغضوب علیهم و الالّضالین« را با توجه بگويیم، خود را در زمرة 
کسانی که خداوند بر آن ها خشم گرفته است يا راه حق را گم کرده اند، قرار نخواهیم 

داد.
مرحوم عالمه طباطبايی می گويد: »اين عمل، مخصوصًا که مؤمن آن را در هر روز 
پنج بار به جا بیاورد و در طول زندگی ادامه دهد و البته اگر آن را همه روزه در يک 
جامعة صالح دينی انجام دهد و ســاير افراد جامعه نیز مانند او همه روزه اين کار را 
بکنند و مثل او نسبت به نماز اهتمام بورزند، طبعًا جامعه ای به دور از گناهان کبیره 

شکل خواهد گرفت.
آری توجه به خدا در چنین  محیطی و از چنین افرادی، طبیعتًا بايد انســان را از 
هر گناه کبیره و هر عملی که دين آن را زشت می داند، از قبیل قتل نفس، تجاوز به 
جان هــا و به مال يتیمان، زنا و لواط  باز دارد، و نه تنها از ارتکاب آن ها، بلکه حتی از 

تلقین آن نیز جلوگیری کند.«11
از اين بیان عالمه چند نکته به دست می آيد:

1. چون انسان زندگی اجتماعی دارد، هر قدر تعداد بیشتری از افراد جامعه به اقامة 
نماز بپردازند، تأثیر نماز افزايش می يابد.

2. هر مؤمنی، عالوه بر تربیت خود و برپايی نماز، بايد بکوشد که جامعة خود را يک 
جامعة دينی ســازد. تا نماز در جامعه اقامه شود و جامعه به يک جامعة مؤمن 

ارتقا يابد.
3. بنابراين امر به معروف و نهی از منکر يکی از وظايف انســان نماز گزار است. زيرا 
نمازگــزار واقعی، نه تنها فحشــاء و منکر را از وجود خــود بیرون می کند، بلکه 
می کوشــد که آن را از جامعة پیرامونی خود نیز بیرون نمايد و خود و خانواده و 
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جامعة خود را موّحد و يکتاپرست سازد.
همان طور که مقاله را با ســخنی از رسول خدا )ص( آغاز کرديم، با اين سخن از 

ايشان نیز آن را به پايان می بريم که فرمود:
»نمازهای روزانه مانند چشمه ســاری است که مردم روزی پنج بار خود را در آن 

شست وشو می دهند.«12
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  چراهايي دربارة نماز 

محمدرضا دهدست
مدرس مركز تربیت معلم شهید مفتح شهرري

 چكيده 
بحث نماز و اهمیت آن و جايگاهش در دين اسالم  از مهم ترين موضوعات معارف 
اســالمی است و معلمان معارف دينی در اين مجموعه، همواره در برابر پرسش های 

فراوانی قرار دارند، به خصوص از طرف نوجوانان و جوانان،
 از جمله:

 چرا بايد نماز بخوانیم؟
 چرا بايد نماز را به عربی بخوانیم؟ 

 فرق اقامة نماز با خواندن نماز چیست؟
 چرا قرآن، موضوع نماز را همراه واژة : »أمر« آورده و به نماز دعوت نکرده است؟ 

 اديان ديگر هم نماز داشته اند يا نه؟ 
 جزئیات نماز در قرآن نیامده است؛ بنابراين، به چه استنادی اينگونه نماز می خوانیم؟

 حضور قلب در نماز يعنی چه؟ 
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اينها مطالبی هستند که نگارنده در اين مقاله، بسیار مختصر به آن ها پرداخته است. 
امید است همکاران ارجمند در سیر مطالعاتی خود، اين مباحث را تکمیل نمايند و 
در کالس درس ارائه دهند. به خصوص که در کتاب دين و زندگی متوسطه )مثاًل در 

سال اّول، درس 13و سال دّوم درس 16( به اين مهم توجه کافی شده است. 

کليدواژه ها : نماز، معارف دينی، حضور قلب، عبادت، اقامة نماز، رابطة با خدا

 1. نماز چيست؟
به اين عبارت در فارسی نماز و در عربی صالت )صلوئ( گويند. صالت يعنی توجه 
به خدا برای شکرگزاری و طلب رحمت، دعا، تسبیح، اگر از طرف خدا باشد به معنی 

رحمت و درود به بندگانش )ترجمة المنجد رحیمی، 603(، مثل 1.
الئ َتْنهى  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكر )عنکبوت،45( همانا نماز، از بدی و زشتی باز  ِإنَّ الصَّ
می دارد. صالئ در اين کريمه، به معنی نماز معروف بین ما مسلمانان است اّما صالئ 
از طرف خدا به معنی سالم، درود و رحمت هم هست. مثل ِإنَّ اهلَل َو َمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن 
َعَلى النَِّبي  )األحزاب، 56( همانا خدا و فرشتگانش به پیامبر درود و رحمت می فرستند.

اصل کلمة نماز در فارسی، ناماز بوده است. ماز به معنی چین، شکن و پیچ و پیچ 
اســت. مثل مازندران، يعنی خطه ای که راه های کوهستانی و پیچ و پیچ دارد. ناماز 
يعنی مســیر و صراط مستقیم، راهی که انحراف ندارد و انسان را به هدف مستقیم 
می رساند. مازو، برجستگی های کروی شکل و ناراست را گويند )معین، فرهنگ فارسی 

4810/4 و 3695/3(

نماز در اصطالح به معنی همان عبادت واجب الهی اســت که ما مسلمانان انجام 
می دهیم و در پنج وعدة شــبانه روز به جا می آوريــم و دارای اعمال، اذکار و برنامة 

مشخصی است و همه با آن آشنايند. 
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 2. چرا بايد نماز بخوانيم؟
از نگاه اسالم که دينی منطقی و بر پاية عشق و خردورزی است، بین خدا و انسان 
يک رابطة زيبا، عاشــقانه و شخصی وجود دارد که هیچ کس در اين رابطة خصوصی 
واســطه نیست. برخالف بعضی اعتقادات خرافی )از جمله مسیحیت تحريف شده( 
بعضی انسان ها خود را واسطة ارتباط بین خدا و انسان می دانند و حتی با اين جايگاه 
به خود اجازه می دهند گناهان مردم را ببخشند و زشتی های ديگران را از  طرف خدا  

ناديده  بگیرند. 
اگر چه در اسالم، انسان ها مجازند ديگران را به راهنمايی و شفاعت بگیرند )توّسل( 
و آن ها را واســطة بین خود و خدا بخوانند ولی اولیای دين، گناهان را نمی بخشند 
ُنوَب ِإالَّ اهلل )آل  واصواًل اجازة چنیــن کاری را ندارند و به صريح قرآن: َو َمْن َيْغِفُر الذُّ

عمران، 135(

]آل عمران، 135[ چه کسی جز خدا، گناهان را می بخشد؟
پس رابطة بین خدا و انسان يک رابطة کاماًلخصوصی و شخصی است و کسی از 
عمق و چگونگی آن اطالعی ندارد. انسان ذاتًا خدا را می شناسد، او را دوست دارد و 
اگر خطايی کرد سر در گريبان خويش می کند و از خدا پوزش می طلبد و با او سخن 

می گويد. 

با اين تعريف بايد به چند مقدمة کوتاه توجه کنیم: 
الف( خداوند اصل وجود و خالق موجودات است و بر مخلوقاتش حّق واليت کامل 
دارد و دســتورات او را با توّجه به اين که به صالح ماســت و حکیمانه صادر 
می شــود بايد اجرا کنیم. اين »بايد« به معنی زور و اجبار و ســر نیزه نیست، 
بلکه وقتی کسی خدا را شناخت و حکمت و دل سوزی او را نسبت به بندگانش 
دانست، می فهمد که اطاعت از او امر الهی برای خود انسان مفید است وچیزی 
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نصیب پروردگار نمی کند. 
ب( نماز از دســتورات واجب الهی اســت و در قرآن و روايات ما به واجب و حتمی 
بودنش تصريح شده و برای ساختن جان آدمی و تثبیت انسان در مسیر خدا 

به آن نیازمنديم. 
ج( نماز را همان طور که خدا دستور داده بايد اجرا کرد، نه هرطور ما دوست داريم. او 
صاحب اختیار ماست و نوع رابطة با خود را خودش معلوم کرده و هنگامی که 
معبود دستوری داده ما به عنوان عابد، عاشق و دوستدار او دستوراتش را گردن 

می نهیم و نماز می خوانیم. 
در تاريخ می خوانیم جوانی از انصار، نماز را با پیامبر )ص( ادا می کرد اّما در عین حال 

به گناهان زشت و خطرناکی آلوده بود. ماجرا را به رسول اسالم خبر دادند. فرمودند:
اّن صالَته تنهاُه يومًا و ســرانجام نمازش او را از اين اعمال زشــت، پاک و برکنار 

می کند. )حّر عاملی، وسايل،7/3(. 

 3. فرق خواندن نماز با اقامة نماز چيست؟
بايد بدانیم خداوند در قرآن مجید به اقامة نماز دستور داده است، نه خواندن نماز. 

الئ )طه،14(  مثاًل بارها فرموده: َو َأِقِم الصَّ
الئ )األنعام،72( و اين برای آن است  ] طه14و عنکبوت 45 و لقمان 17[ و َأقیُموا الصَّ
که اقامة نماز دامنة وسیع تری نسبت به خواندن نماز دارد. اگر دستور خواندن نماز 
)إقرؤا الصلوئ( داده می شد، نماز را می خواندند ولی لوازم مهم آن را رعايت نمی کردند 
اّما وقتی دستور اقامة نماز داده می شود، هم خواندن و هم  رعايت همة لوازم و جوانب 
آن مثل اقامة به جماعت و حضور قلب و تبلیغ و ترويج نماز در مجموعة اقامة نماز 

می گنجد. ضمن اينکه اقامة نماز شامل خواندن نماز نیز می شود. 
کسی که نماز را اقامه می کند بايد: 
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1. مقدمات کامل آن را- مثل وضوی صحیح، رعايت و آماده سازی لباس پاک و مکان 
مباح و ...- مهّیا کند. 

2. در نماز حضور قلب داشته باشد. 
3. نماز را در جامعه تبلیغ و ترويج کند و ديگران را هم به سوی نماز بخواند. 

4. حرمت و حدود نماز را نگه دارد. در آية 238 سورة بقره می خوانیم: 
ِ قانِتین  )البقرئ، 238(. بر نمازهای  الئ اْلُوْسطی  َو ُقوُموا هلِلَّ َلواِت َو الصَّ حاِفُظوا َعَلى الصَّ
پنج گانه مواظبت کنید به ويژه نماز میانه )نماز ظهر( و فروتنانه در مقابل خدا بايستید 
. معنی رعايت حرمت نماز اين اســت که به موقع بخواند و آن را به تأخیر نیندازد و 

آن را سبک نشمارد. 
5. نماز را به جماعت برگزار کند. 

اِكعیَن  الَئ َو آُتوا الزَّكائ َو اْرَكُعوا َمَع الرَّ خداوند در قرآن فرموده اســت: َو َأقیُموا الصَّ
)البقرئ،43( نماز را به پا داريد و زکات را بپردازيد و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید 

)نماز را به جماعت برگزار کنید(. 
ولی در خواندن نماز )به معنی قرائت آن( اين مزايا نیست و خواندن نماز، ناظر به 
برگزاری ظاهری آن است. خداوند می خواهد که نماز اقامه شود يعنی در متن جامعه 
باشــد و همه به آن توجه کنند و در بین آنان ترويج شود، همان گونه که درآية 41 

سورة حج فرموده است؟ 
الئ )الحج،41(. آنان که اگر در زمین قدرت شان  نَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض أَقاُموا الصَّ الَّذيَن ِإْن َمكَّ

دهیم نماز را برپا می دارند. برای همین به اقامة نماز دستور داده است. 

 4. چرا در قرآن برای اقامة نماز از واژة »امر« استفاده شده است؟ 
می دانیم که قرآن مجید برای انتخاب دين و مکتب از واژة »دعوت« استفاده کرده 
است. مثاًل می فرمايد: اْدُع إِلی  َسبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِئ َو اْلَمْوِعَظِئ اْلَحَسَنئ )النحل،125( 
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به راه پروردگارت، با حکمت و پندهای پسنديده، مردم را فرا خوان. چنانکه مالحظه 
می کنیم برای دعوت به »سبیل پروردگار« از واژة »دعوت« استفاده شده ولی برای 
الئ، حاِفُظوا َعَلی  الئ، َأقیُموا الصَّ نماز از امر اســتفاده شده مثاًل فرموده است: َأِقِم الصَّ
الئ ِإالَّ َو ُهْم ُكســالی  َلواِت و يا از فعل مضارع، مثل يقیمون الصلوئ، ال َيْأُتوَن الصَّ الصَّ

)توبه،54(.

بديهی است که انتخاب دين تحمیلی و به اجبار نیست وانسان ها در انتخاب يک 
ْشُد ِمَن اْلَغي   يِن َقْد َتَبیََّن الرُّ مکتب فکری آزادند. در قرآن می خوانیم: ال إِْكراَه ِفي الدِّ
)البقره، 256(. در انتخاب دين اجباری نیست زيرا راه هدايت از گمراهی آشکار و جدا 

شده است اما بايد دانست که به همان اندازه که در ورود به محدودة يک دين آزاديم، 
با ورود در آن بايد به اجرای قوانین و احکام آن مقّید و مکّلف باشــیم. يعنی  وقتی 
وارد محدودة يک دين شديم بايد به قوانین آن احترام بگذاريم و آن ها را اجرا نمايیم. 
قرآن به اين موضوع بسیار لطیف و حّساس، اشاره کرده و آن را مّدنظر داشته است 
و می خواهد به ما بگويد شما که مسلمان شده ايد بايد احکام آن را محترم بشماريد و 
جّدی بگیريد . وقتی کسی وارد دژ اسالم و تسلیم در برابر حق شد نمی تواند بگويد 
که من مســلمانم، ولی نماز نمی خوانــم، روزه نمی گیرم ، خمس نمی دهم ولی يک 

مسلمان واقعی هستم!
در واقع بدون اجرای احکام دين، اّدعای تسلیم شدن به آن دين، کاری بیهوده و 

مضحک است. 
در اينجا در می يابیم که چرا قرآن برای نماز از تعبیر »امر« و »بايد« استفاده کرده 
است. نماز ستون خیمة دين و از اصول و ارکان مهّم آن شمرده می شود و بدون آن 

ادعای اسالم داشتن پذيرفته نیست. 
برای مثال، اگر کسی در يک کارخانة صنعتی استخدام شود بايد همة قوانین آن را 
گردن نهد و احترام نمايد، رأس ساعت در محل کار حاضر شود و به مسئولیت های 
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خود دقیقًا عمــل کند و بايدها و نبايدهای آن مجموعــه را حرمت نهد. نمی توان 
پذيرفت که چنین کارگری در اين مجموعه، نقش داشــته باشــد ولی از قوانین آن 
تبعیت نکند، و بگويد من عضو اين مجموعة صنعتی هستم ولی هیچ يک از قوانین 
و برنامه های آن را قبول ندارم! چنین کســی، در واقع به هیچ وجه عضو اين کارخانه 
محسوب نمی شود. بر همین اساس عقاليی، کسی که اسالم را می پذيرد بايد نماز و 
روزه و ســاير برنامه های آن را محترم شمارد و بر آن ها  عمل نمايد تا رستگار شود. 
اين »بايد«، همان طور که گفته شد، تحمیلی نیست، بلکه الزمه و شرط هدايت شدن 
و رســیدن به مقصد تبعیت جّدی از آن است. بر اساس آيات قطعًا بدون نماز نمی 
توانیم يک مسلمان کامل باشیم. در روايات اسالمی آمده است که گروهی نزد پیامبر 
اسالم )ص( آمدند و عرض کردند ما قوانین اسالم را شنیده ايم و مايلیم به آن بگرويم 
ولی خواندن نماز برای ما سنگین  و وقت گیر است. ما مسلمان می شويم ولی ما را از 

نماز معاف داريد!
رسول گرامی اسالم بالفاصله فرمودند: خداوند به اسالم آوردن شما نیازمند نیست، 

اسالم بدوِن نماز مثل خیمة بدون عمود است و بر پا نمی شود )صدوق، 1368(.

 5. آيا در اديان قبلی هم نماز بوده است؟
اقامة نماز )صالئ( از سوی انبیای  الهی »علیهم الّسالم« در قرآن ياد آور شده است. 
اين نشــان می دهد که همة انبیا مأمور به عبادتی به نام نماز بوده اند ولی ظاهراً نوع 
نماز آن ها با هم متفاوت بوده است، اّما قطعًا نماز به معنی ارتباط داشتن با خدا، عمل 
مشترک همة انبیا و اولیای خداست. نیکان عالم معتقدند که نماز همة انبیا، اگر چه 
از نظر ظاهری با هم متفاوت بوده اســت ولی در دو عمل عرفانی ، يعنی »رکوع« و 
»ســجود« مشترک بوده اند و در اين میان، سجده به عنوان عالی ترين مقام بندگی، 

افتخار و امتیاز همة پیامبران و اولیای خدا بوده است. 
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الــف( حضرت آدم )ع(: نماز در عصر حضرت آدم به عنوان عبادتی بزرگ مطرح 
بوده اســت. علی بن ابراهیم قمی )ره( در تفســیرش نقل می کند که چون 
آدم و حّوا از بهشت )موقت( بیرون آمدند، روز اول ذی قعده به زمین هبوط 
کردند. آدم بســیار گريست و توبه کرد و به فرمان پروردگار در زمین غسل 
کرد و احرام بست. در روز هشتم ذی حجه به منی رفت، صبح نهم به عرفات 
آمد و از طرف خدا مأمور اقامة نماز شــد و پس از نماز ظهر و عصر، کلمات 
توبة واقعی به او تعلیم شد و آنگاه عظمت از دست رفته را باز يافت )علی بن 
ابراهیم،1360(. از اين دست روايات چنین بر می آيد که حضرت آدم)ع( دارای 

عبادتی گران بها به نام نماز بوده است، اگر چه چگونگی، تعداد رکعات و زمان 
هر نماز آن حضرت بر ما معلوم نیست، ولی مهم آن است که برای به جای 

آوردن نماز دارای مسئولیت بوده است. 
ب( حضرت ادریس )ع(: امام صادق )ع( می فرمايد: چون به کوفه رفتی از مسجد 
ســهله ديدن کن و در آنجا نماز بگزار و از خدا چیزی بخواه که اين مسجد 
خانة ادريس بوده و خیاطی و نماز را در همانجا انجام می داده است. مرحوم 

طبرسی، وی را جّد پدری نوح)ع( می داند )طبرسی، 1355(.
ج( حضرت نوح)ع(: قطعًا يکی از اقامه کنندگان نماز، نوح پیامبر بوده است. امام 
باقر)ع( می فرمايد: ارتباط با خدا که فطرت همة آدمیان برآن سرشته شده، از 
اصول آيین نوح بود. خدا او را به نماز و عمل به نیکی ها و پرهیز از بدی ها امر 
کرده بود و او مأمور بود تا حالل و حرام را به مردم بگويد )مجلسی، 1422ق(. 

د( حضرت ابراهيم )ع(: ابراهیم بت شکن، خلیل و دوست خدا و شیخ االنبیا، هم 
دارای مقام نبوت بود و هم مقام امامت داشت. آزمايش های بزرگ و سنگینی 
را به پايان رســاند و در همة آن ها پیروز و سربلند شد و به مقامی بس واال 
رسید. خدا در قرآن، در آية 37 سورة ابراهیم، هدف همة تالش های او را در 
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مسیر خدا، اقامة نماز می داند، آنجا که می فرمايد: َربَّنا إِنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّتي  
الَئ )ابراهیم،37(.  ِم َربَّنا لُِیقیُموا الصَّ بِواٍد َغْیِر ذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَّ

پروردگارا، من زن و فرزندم را در بیابانی خشک و سوزان در کنار جايگاه خانة تو 
قرار دادم و به اين ســبب اينان را در اين منطقه می گذارم که نماز را به پای دارند 
وهم در آيه کريمة 40 همان ســوره می فرمايد: پروردگارا! من و فرزندانم را از برپای 

دارندگان نماز قرار ده و درخواست مرا به پیشگاهت بپذير. 
ه( حضرت اسماعيل )ع(: در آيه کريمة 54 و 55 سورة مريم می خوانیم: به ياد آر 
زندگی اسماعیل را که دارای اوصافی پسنديده بود، وفادار به پیمان، فرستادة 
حق، امر کنندة زن و فرزند به نماز و زکات و بنده ای که خداوند بزرگ از او 

در تمام شئون زندگی و برنامه های حیات راضی بود. 
و( اسحاق و یعقوب عليهم السالم: 

... َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو َيْعُقوَب ناِفَلًئ َو ُكالًّ َجَعْلنا صاِلحیَن 
الئِ  )أنبیا،73-72( ًئ َيْهُدوَن بَِأْمِرنا َو َأْوَحْینا إَِلْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیراِت َو إِقاَم الصَّ َو َجَعْلناُهْم أَِئمَّ

 ما به او )ابراهیم ( اسحاق و يعقوب را عطا کرديم و همه را شايسته و اليق نبّوت 
قرار داديم و ايشان را به پیشوای خلق برگزيديم تا مردم را هدايت کنند و پرکار نیکو 

و نیز بر پايی نماز را بر آن ها وحی کرديم...
ز( شعيب )ع(: ما برای هدايت مردم مدين، برادرشان شعیب را فرستاديم، )األعراف، 
85( او گفت: ای مردم خدا را بپرستید .... در جواب او گفتند: آيا نماز تو به تو 

دســتور داده است تا ما را  از آنچه پدرانمان  می پرستیدند، نهی کنی؟ نماز 
تو موجب شده است تا مسیر و شکل زندگی ما را عوض کنی؟ به راستی تو 
بردبار و راه يافته ای! )هود، 87( )پس چرا می خواهی در برابر آزادی ما نسبت 
به بت پرستی و هزينه کردن اموال مان به هر کیفیتی که بخواهیم بايستی؟(

ح( موسی)ع(: ... چــون موسی به آن آتش نزديک شد، ندايی شنید: من پروردگار 
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تو هســتم ... تو را به مقام شامخ رسالت برگزيده ام ... و نماز را در جهت ياد 
کردن از  من برپای دار ]طه 11-14[. امام باقر )ع( فرمود: خداوند موســی 
را برگزيد زيرا در وقت نماز صورت خويش را طوالنی برخاک می گذاشــت 

)مجلسی، بحار8/13(.

ط( لقمان )ع(: و ياد کن از لقمان هنگامی که فرزندش را پند  می  داد.... ای فرزند، 
نماز را برپای دار و به نیکی ها دستور ده و از زشتی ها بازدار و بر حوادثی که 

به تو روی آورده است بردبار باش. )لقمان 17-13(.
ی ( داود )ع(: مرحوم مجلسی، محّدت کم نظیر شیعه در کتاب ِبحار االنوار رواياتی 
دربارة عالقة حضرت داود )ع( به نماز و ســجده های طوالنی او آورده است، 
که می توان هشت روايت آن را در جلد 14اين مجموعة پربرکت معنوی ديد. 
ک(: سليمان )ع( : امــام صادق)ع( درباره اش فرمود: نماز در رأس عبادات سلیمان 
بود و او در میان مردم به کثرت نماز و داشتن حساسّیت به آن مشهور بود 

)مجلسی، بحار 98/14(. 
ل( زکریا)ع(: در آيه کريمة 38سورة آل عمران می خوانیم: 

.... آن هنگام که زکريا، عنايات حق را نسبت به مريم مشاهده کرد، عرضه داشت: 
پروردگارا، مرا از لطف خويش فرزندانی پاک سرشــت عطا فرما... و در حالی که در 
محراب عبادت به نماز ايســتاده بود، فرشــتگان به او مژده دادند همانا خدا تو را به 

والدت يحیی مژده داده است. 
م( عيسی )ع(: عیسی گفــت: همانا من بندة خدايم، به من کتاب آسمانی عنايت 
شده است و به شرف نبوت آراسته شده ام و هرکجا باشم برای جهانیان برکتم 
و تا زنده ام دستور دارم نمازم را به پای دارم و زکات را بپردازم ]مريم،24[. 

ن( یونس)ع(: اگر يونس اهل تســبیح نبود هر آينه تا قیامت در شکم ماهی مانده 
بود ]صافات،143[. ائمة ما فرموده اند: منظور از تسبیح و ستايش يونس نماز 
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او بوده اســت و اين عبادت با عظمت او را از شکم ماهی نجات داد )طبرسی، 
مجمع 459/8(.

س( خاتم انبيا )ص(: در سورة هود آية 114می خوانیم: 
یِّئات  )هود،114(.  الَئ َطَرَفيِ  النَّهاِر َو ُزَلفًا ِمَن اللَّْیِل ِإنَّ اْلَحَسناِت ُيْذِهْبَن السَّ َو َأِقِم الصَّ
... و نماز را دو طرف روز و ســاعات نخســتین شب بر پا دار که به يقین نیکی ها،  

بدی ها را از میان می برند. 
از امامان ما نقل شــده است که فرموده اند : منظور از دو طرف روز، صبح و مغرب 
است و اين اشاره به سه نماز صبح، مغرب و عشاست. بعضی ها معتقدند منظور از دو 
طرف روز، در برگرفتن همة وسعت روز است وشامل همة نمازهای پنج گانه می شود 
)مکارم، نمونه 266/9 (. از مجموعة اين آيات و روايات معلوم می شود اين گوهر گران بها، 

از شــعارهای  اساسی دعوتگران به سوی خدا و بلکه هدف اساسی آنان در دعوت و 
گسترش آن است. 

 7. شــيوة كامل خواندن نماز در قرآن نيامده است، ما چگونه و از كجا 
اين گونه نماز می خوانيم؟ 

قرآن مجید برای هدايت بشريت، خود را دارای سرمايه ای بزرگ تا قیامت دانسته 
است و فرمود »آنچه را که انسان ها به آن نیازمندند برای ايشان آورده ام«، به طوری 
کــه در هر دوره و زمانی می توان قواعد و قوانین مورد نیاز همان زمان را از قرآن به 

دست آورد و در سورة نحل، آية 89 می خوانیم: 
ْلنــا َعَلْیَك اْلِكتاَب ِتْبیانًا لُِكلِّ َشــيْ ٍء . ای پیامبر، ما بر تو اين قرآن عظیم را  َو َنزَّ
فرستاديم تا حقیقت هر چیزی را روشن کند و در جای ديگر فرمودند: وکوچک تر از 
ذّره و بزرگ تر از آن، هرچه هست همه در کتاب مبین حق )لوح علم الهی( مسطور 

است ]يونس،61[ و در کريمة 38 سورة انعام می خوانیم: 
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ما َفرَّْطنا ِفي اْلِكتاِب ِمْن َشيْ ء. ما در کتاب خود، هیچ چیز را فرو گزار نکرديم. 
امــام صادق )ع( می فرمايد: خداوند در قرآن، حقیقت هرچیزی را روشــن نموده 
است، حتی به خدا قسم هر چیزی را که بندگان خدا به آن احتیاج دارند برای مردم 

بیان کرده است )مجلسی، بحار81/92(. 
معلوم اســت که بیان حقايق دين در کتاب مبین، گاهی به تفصیل آمده و گاهی 
به بعضی راه های استفاده از اين اصول، اکتفا شده است. با اين تعريف، همه چیز در 
قرآن است يعنی اصول و قواعد کّلی مسیر هدايت درقرآن آمده ولی همة جزئیات در 
آن نیست زيرا قرآن اختصاص به يک فصل معین يا دورة زمانی مشخص ندارد. قرآن 
کتاب همة فصول و همة دوران هاست و ما اگر چیزی نیاز داشتیم و در قرآن نیافتیم 
بايد به سراغ سیرة رسول گرامی اسالم و امامان معصوم برويم و بخواهیم که آن ها به 

استناد قواعد قرآنی، جواب ما را بدهند. 
از طرف ديگر، خداوند سخن رسول)ص( را عین وحی دانسته و فرموده: او از روی 

هوا و هوس خويش سخن نمی گويد، هرچه می گويد وحی الهی است. )نجم،4،3(. 
از اين آية قرآن معلوم می شود، در مقام تبیان و بیان و توضیح آيات قرآن، هرچه 

پیامبر گرامی بگويد، عین وحی است و بايد  از  آن تبعیت کرد. 
اگر قرآن دستور اقامة نماز داده است، پیامبر شیوة کامل آن را برای ما بیان می کند 
و می فرمايد: صّلوا کما رأيتمونی ُاصّلی. آنگونه که من نماز می خوانم، بخوانید . )همان( 
نتیجه آن در قرآن دستور اقامه و خواندن نماز داده شده و جزئیات اين اقامه را، پیامبر 
گرامی اســالم )ص( معلوم نموده و خودش نماز خوانده و به مردم آموخته است، و 

ما امروز به استناد نماز رسول خدا)ص( خود را مکّلف به اقامة همان نماز می دانیم.
امامان  معصوم نیز که جانشینان حقیقی رسول گرامی اسالم اند، اين مسئولیت را 

دقیقًا انجام دادند و مردم را با شیوة صحیح نماز آشنا نمودند.
حّماد بن عیسی گويد: امام صادق روزی به من فرمود: ای حّماد، آيا می توانی نیکو 
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نماز بگزاری ؟ گفتم: بله، فرمود: برخیز و نماز کن.
من در مقابل ايشان و رو به قبله ايستادم و نماز خواندم. فرمود: نیکو نماز نمی گزاری! 

چقدر بد است کسی سال ها نماز بخواند اّما نتواند يک نماز درست بجای آورد !
گفتم: پس نماز را به من بیاموزيد.

امام )ع( راســت و رو به قبله ايســتاد. دستانش را به ســوی ران هايش رها کرد، 
انگشتانش را به هم چسبانید، قدم هايش را به هم نزديک ساخت تا آنجا که بین دو 
قدم ايشــان، سه انگشت باز فاصله بود. همة انگشتان پاهايش رو به قبله قرار داشت 
و پاهای خود را از قبله منحرف نمی ســاخت. با خشــوع و تذّلل و زاری، نماز را آغاز 
کرد. » اهلل اکبر « گفت و سپس سورة حمد و توحید را با ترتیل قرائت کرد و بعد برای 
لحظه ای به اندازه ای که تنّفس کند در حال ايســتاده درنگ کرد و در حال ايستاده 
» اهلل اکبر« گفت و به رکوع رفت و دو کف دســتش را به صورت باز و گشــوده روی 
زانوانش قرار داد و زانوها را به ســمت عقب برگرداند، به گونه ای که پشتش راست و 
هموار شد، چنانکه اگر قطره ای آب بر پشت آن حضرت ريخته  می شد، ثابت بر جای 
خود باقی می ماند. حضرت در حال رکوع، گردنش را کشید و چشمانش را فرو بست 
و سه بار به ترتیل »سبحان رّبی العظیم و بحمده« گفت، بعد راست ايستاد و چون 
کاماًل قرار يافت »ســمع اهلل لمن حمده« گفت و تکبیر را تکرار کرد و دستان را تا  
موازی صورتش باال آورد. سپس به سجده رفت و کف های دست خود را با انگشتان 
به هم چســبیده بین هر دو زانو و برابر صورت به زمین گذاشت و سه بار »سبحان 
رّبی األعلی و بحمده« گفت و هیچ عضوی از بدنش را  روی عضو ديگر نگذاشت و بر 
هشت استخوان بدن سجده کرد: پیشانی، دو کف دست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا. 
اين هفت مورد واجب است و بینی را از روی استحباب بر خاک گذاشت که »ارغام« 
نامیده می شود. سر از سجده برداشت و چون به طور کامل نشست »اهلل اکبر« گفت و 
بعد بر روی ران چپ نشست و روی پای راست را بر کف پای چپ گذاشت و »استغفر 
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اهلل و  اتوب الیه« گفت و پس از تکبیر به سجدة دوم رفت و ذکر سجدة اّول را تکرار 
کرد... دو رکعت را به جای آورد و به تشــهد نشســت، سالم داد و فرمود: ای حّماد! 
چنین نماز بگزار. در نماز به جای ديگر التفات نکن و با دست و انگشتانت بازی نکن 
)عبادات، مدرســی، 216(. به راســتی اگر تشريح و بیان پیامبر و امامان ما نبود؛ امروز ما 

در مســیر هدايت گام نمی گذاشتیم و در گمراهی به سر می برديم و از حقايق الهی 
بی خبر بوديم.

8. حضور قلب در نماز چگونه به دست می آيد؟
َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ  الَّذيَن ُهْم في  َصالِتِهْم خاِشُعوَن )المؤمنون،2-1(

بی ترديد مؤمنان رستگار شدند آنان که در نمازشان )به ظاهر( فروتن )و به باطن با 
حضور قلب(اند. در اينجا قرآن کريم، اقامة نماز را نشانة ايمان داشتن نمی شمارد بلکه 
خشوع را از ويژگی های آنان می داند. اشاره به اينکه نماز آن ها الفاظ و حرکاتی بی روح 
و فاقد معنی نیست بلکه به هنگام نماز، آنچنان حالت توجه به پروردگار در آن ها پیدا 

می شود که از غیر خدا جدا می شوند و به او می پیوندند.
در آيــة 14 ســورة طه می خوانیم: ونماز را به ياد من و بــرای من به پا دار. يعنی 
نمازی بخوان که در آن ياد من باشد و مقابل»ياد خدا« غفلت است و خدا از غفلت و 
بی خبری نهی فرموده است. در سورة اعراف آية 205 نیز فرمود: َو ال َتُكْن ِمَن اْلغاِفلیَن 

)أعراف205(. 

حضــور قلب به معنی توجه باطنی به آن اســت که انســان بداند اآلن در مقابل 
پروردگار ايستاده و با او سخن می گويد. با اين تعريف، حضور قلب مراتب و درجاتی 

دارد و هر کس می تواند درجه و مرتبه ای از حضور قلب را پیدا کند. 
بعضی درجه های حضور قلب عبارت اند از:

الف( اينکه انسان توجه داشته باشد در نماز است و از اين معنا غافل نباشد و افعال 
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آن را درست انجام دهد.
ب( بداند در نماز است و به کلمات و صحت قرائت آن ها هم توجه کند.

ج( به نماز خواندن، صحت قرائت متون و اذکار و به معانی آن توجه کند.
مثاًل بداند »َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم )الفاتحئ،7(« يعنی خدايا ما را از کســانی که مورد 

غضب تو واقع شده اند قرار مده.
د( اينکه نماز گزار متوجه باشد که در حضور پروردگار است و همین معنا که خداوند 
اآلن مرا می بیند و صدای مرا می شنود و من در مقابلش ايستاده ام، حضور قلب 
است و به دست  آوردن اين مقام، کاری دشوار است و خود اين مقام از نظر شدت 
و ضعف مراتبی دارد. »بهترين و کامل ترين نوع حضور قلب اين است که قلب 
نماز گزار در مقابل هر فعلی از افعال و هر قولی از اقوال نماز متوجه همان فعل و 
قول باشد و حضور پروردگارش را مراعات کند و متوجه باشد که اين اعمال را در 
حضور او ادا می کند.... و فهم اقوال و افعال، در واقع حضور قلب نزد همان افعال 
و اقوال است... و برای فهم اقوال و اذکار و توّجه به حضور پروردگار، مقام ديگری 
است )ملکی، اسرار 188(. اين مقام موجب می شود نماز گزار با تمام هستی و وجود 
خود و با هیبت و رجا و حیای کامل و با درک جالل پروردگاری، در پیشگاه خدا 
حاضر شــود... و از اخبار فهمیده می شود اگر الاقل يک دهم نماز به اين صورت 

انجام شود، آن نماز برگردانده نمی شود )همان، 308(.
در احوال رســول گرامی اسالم)ص( آمده است که وقتی به نماز می ايستاد صورت 
ْهُت َوْجِهَي لِلَّذي  مبارکش از خوف پروردگار متعال تغییر می کرد و می فرمود: » َوجَّ
ــماواِت َو اأْلَْرض  )األنعام،79(« و همة امامان ما و اولیای خدا اينگونه بودند و  َفَطَر السَّ
حالت خشوع و فروتنی در نماز و توجه کامل به باطن نماز در ايشان پديدار بود و با 
اين حالت، ارتباطشان با جهان مادی قطع می شد و از اطراف خود منقطع می شدند.

امام صادق)ع( فرمود: علی بن الحسین؛ زين العابدين را می ديدم که در حال نماز 
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رنگ به رنگ می شد، معبودی را که در برابرش قیام کرده بود می شناخت و چون در 
نماز عبا از شانة مبارکش می افتاد، توّجهی نمی کرد، عرض می شد عبايتان از شانه تان 
افتاد. می فرمود: وای بر تو! می دانی در مقابل چه کسی ايستاده بودم؟ چنین حضوری 
مرا از توجه به فکر عبا منصرف ساخته بود. به تحقیق همان مقدار از نماز که با حضور 

قلب باشد پذيرفته است.
سائل پرسید: پس با اين حساب ما به هالکت می رسیم!

حضرت فرمود: نه، خداوند به وسیلة نمازهای مستحّبی شما، کمبودهای نمازهای 
واجب را کامل می کند )مجلسی، بحار 265/81(.
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  نمازخواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 

عليرضا محمدنژاد، دبیر آموزش وپرورش شهرستان اشنويه و مدرس دانشگاه
حسن امين پور، گروه علمي دانشگاه پیام نور تهران
زینب سيدالهيجاني، معلم پژوهنده، آموزش وپرورش اشنويه

 چكيده 
يكي از فرايض ديني، كه براي انســان آثار مثبت و فراواني دارد، نماز اســت. نماز 

مهم ترين گام براي تربیت ديني و ايجاد رفتارهاي صحیح است.
در اين تحقیق، رابطة بین نمازخواني و پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان بررسي 
شــده و روش تحقیق آن از نوع توصیفي و از نوع هم بســتگي است. جامعة آماري 
آن شــامل كلیة دانش آموزان پسر و دختر دورة متوسطة شهرستان اشنويه در سال 

تحصیلي 89-88 است.
تعداد افــراد نمونه به روش نمونه گیــري تصادفي 120 نفــر انتخاب گرديدند. 
جمع آوري اطالعات با اســتفاده از پرسش نامه محقق ساخته براي تشخیص میزان 
پايبندي به نماز بوده و از معدل دروس نوبت اول دانش آموزان به نشــانة پیشــرفت 
تحصیلي استفاده شده است. براي تجزيه و تحلیل يافته ها از روش هاي آمار توصیفي، 
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انواع جداول فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار و... روش هاي آمار اســتنباطي، 
تحلیل واريانس، ضريب هم بستگي پیرسون و آزمون تي استفاده شده است. نتیجة 
تحقیق نشان مي دهد كه بین پیشرفت تحصیلي و نمازخواني دختران و پسران رابطة 

معني دار وجود دارد.

كليدواژه ها: نماز، نمازخواني، پیشرفت تحصیلي

 مقدمه 
نماز در ابعاد مختلف وجودي انســان، آثار متعالي تربیتي دارد، به طوري كه هیچ 
عملي را از نظر تأثیرگذاري مثبت، نمي توان با آن مقايســه كرد. اين آية شريفه كه 
مي فرمايد: »ان الصلوئ تنهي عن الفحشاء و المنكر« )عنكبوت، 35( اثر خارق العادة نماز 
را متذكر مي شود. انسان از طريق پايبندي به نماز به تدريج، فحشا و منكر، يعني همة 
اعمال ناپسند، از درشت ترين تا ريزترين آن ها را كنار مي گذارد و با توجه به مضمون 
اين آية شريفه »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب« )طه، 14( از آثار رواني و روحي و حتي 
جسمي نماز به حدي برخوردار مي شود كه با آن به نهايت آرامش دست مي يابد تا 
جايي كه هیچ غم و اندوه و نگراني و ترس، در زندگي او تجسم پیدا نمي كند »الخوف 
علیهم و ال هم يحزنون« )بقره، 277(، نه آنان ترســي دارند و نه اندوهي و نگراني اي. 
نماز، مؤثرترين نسخة انسان سازي است. انسان هاي خود ساخته و تربیت شدة نماز، 

جامعه اي متعال، با نشاط و پیشرفته تشكیل خواهند داد.
وقتي از اســرار و فلسفة نماز از رســول اكرم)ص( پرسیده شد، پاسخي دادند كه 
بخشــي از آن چنین اســت: »نماز موجب رضاي خدا و آن راه انبیا)ع( است. نماز 
براي نمازگزار، موجب دوستي فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت، بركت در روزي، 
راحتي بدن، دوري و كراهت شیطان، سالحي علیه كافر، اجابت دعا، قبولي اعمال، 
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توشــة آخرت، شفیع در مقابل ملك الموت، مونس در قبر، فراش زيرين او در قبر و 
پاسخ نكیر و منكر و... خواهد بود« )نماز از ديدگاه قرآن و احاديث: 20(.

طبق فرمايش قرآن،  اهل نماز در برخورد با شــر، دچار جزع و فرياد نمي شوند و 
در برخورد با خیر حســد نمي ورزند، حقوق مردم را در اموال خود دقیقًا محاسبه و 
رعايت مي كنند، به قیامت ايمان دارند، از عذاب پروردگار مي ترسند، بر شهوات خود 
مسلط اند، حافظ فروج خود هستند، رعايت كننده امكانات و حافظ پیمان خويش اند 

و... )معارج، 19 تا 23(.
با توجه به نــكات فوق كه گزيده اي ناچیز از آثار فردي و اجتماعي نماز اســت، 
مي توان دريافت كه بي توجهي به ترويج نماز، صدمات جبران ناپذيري به دانش آموزان 
وارد مي ســازد. به عبــارت ديگر، اگر مربیان و معلمان امر نمــاز را در دانش آموزان 
نهادينه نكنند، آنان در زندگي دچار خسران خواهند شد. از طرف ديگر، دانش آموز 
درس خوان با پايبندي به نماز به عهد و پیمان فردي و اجتماعي نیز پايبند مي شود 
و نیازي به كنترل بیروني ندارد اما افرادي كه پايبند به نماز نیســتند جز با كنترل 

بیروني، آن هم با اكراه چنان ويژگي را به دست نمي آورند.
لذا با توجه به تأثیر نماز ايجاد در آرامش رواني افراد به بررسي رابطة نمازخواني و 

پیشرفت تحصیلي در دختران و پسران پرداخته مي شود.

 روش 
پژوهش حاضر يك مطالعة توصیفي و از طرف ديگر، از نوع همبستگي است. جامعة 
آماري اين پژوهش شامل كلیة دانش آموزان دختر و پسر دورة متوسطة شهرستان 
اشنويه است، كه در سال تحصیلي 89-88 تحصیل مي كردند. تعداد حجم نمونه به 
دلیل محدوديت زماني و هزينه ها به شرح جدول زير به صورت تصادفي طبقه نسبتي 

به تفكیك جنسیت انتخاب گرديدند.
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جدولشمارة1ـجدولنمونهگیري

پسردخترپايه

اول

دوم

سوم

20

20

20

20

20

20

6060جمع

1. پرسش نامة پایبندي به نماز: پرسش نامه به صورت، خود گزارش دهي است كه 
داراي 20 سؤال بوده و داراي دو مقیاس بي نماز و نمازخوان است. دامنه نمره ها 
بین صفر تا 20 است. براساس نتايج اين پرسش نامه افرادي كه نمرة پايین تر از 9 
مي آورند، بي نماز و آن ها كه نمرة باالتر از 12 مي آورند نمازخوان نامیده مي شوند. 

حالت بین اين دو، متوسط نام مي گیرد.
ضريب پايايي پرسش نامه، به روش آلفاي گرانباخ 87% به دست آمد. به اين صورت 
كه ابتدا ابزارها بین 15 نفر از دانش آموزان هم سطح نمونه اجرا شد و ضريب پايايي 
آن با اســتفاده از فرمول آلفاي گرانباخ محاسبه گرديد. براي به دست آوردن روايي 
محتوايي، ابزارها، به چهار نفر از افراد صاحب نظر نشان داده شد و ديدگاه هاي آن ها 

براي اصالح ابزارها لحاظ گرديد.
2. ميانگين نمرات درســي: براي سنجش پیشرفت تحصیلي از معدل و نمرات 
نوبت اول افراد استفاده شد. همچنین میانگین دروس مرتبط با نماز مانند دين و 

زندگي و دروس پرورشي نیز محاسبه گرديد.

 فرضيه هاي پرورشي 
1. بین دانش آموزان دختر و پسر، از نظر نمازخواني تفاوت معني دار وجود دارد.
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2. بین دانش آموزان پايه هاي تحصیلي، از نظر نمازخواني تفاوت معني دار وجود دارد.
3. بین پیشــرفت تحصیلي و نمازخواني دانش آموزان دختر و پسر رابطة معني دار 

وجود دارد.
4. بین جنسیت، پاية تحصیلي، پیشرفت تحصیلي و نمازخواني دانش آموزان رابطة 

معني دار وجود دارد.

 يافته ها 
پس از محاسبة فراواني نمرات نماز آزمودني ها، كه از  يك تا 20 در نظر گرفته شده 

بود، اطالعاتي به  شرح جدول شمارة 2 به دست آمد: 

جدولشمارة2ـجدولفراوانيودرصدفراوانيآزمودنيهابهتفكیكنمراتنماز

012345678910نمره

40445323211فراواني

3/330/833/333/334/162/51/662/51/660/830/83درصد

جمع11121314151617181920نمره

956141010910125120فراواني

7/54/16511/668/338/337/58/33104/16100درصد

جدول شــمارة 2 نشــان مي دهد كه بیشــترين نمره متعلق به عدد 14 است با 
11/66% و كمترين آن متعلق به 9، 1 و 10، كه با 0/83% ديده مي شود.

با استفاده از نمرات نماز، دانش آموزان نمازخوان و غیرنمازخوان از هم تفكیك داده 
شدند، به اين صورت كه عدد 20 به 5 طیف خیلي خوب )17 تا 20(، خوب )14 تا 
16(، متوســط )10 تا 13(، بد )6 تا 9( و خیلي بد )كمتر از 6( تقسیم شد. با ادغام 
خیلي خوب و خوب، نمرات 14 تا 20 نمازخوان، نمرات 10 تا 13 متوسط و كمتر از 
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9، بي نماز نامیده شده است. به اين ترتیب جدول شمارة 3 به دست آمد: 

جدولشمارة3ـفراوانيودرصدفراوانينمازخوانيآزمودنيها

درصدفراوانينمازخوان

7058/33بانماز

2117/5متوسط

2924/17بينماز

120100جمع

جدول شــمارة 3 نشــان مي دهد كه 58/33% دانش آموزان، نمازخوان و %17/5 
متوسط و 24/17% بي نماز بوده اند. در مجموع 91 نفر نمازخوان شناخته مي شوند.

فرضية اول: بین دانش آموزان دختر و پسر، از نظر نمازخواني تفاوت معني دار وجود دارد.

جدولشمارة4ـمقايسةمیانگینهابرايسنجشتفاوتنمازخوانيپسرهاودخترها

انحرافمعیارمیانگینفراوانيگروهها

3110/23402/29پسر
4012/14622/16دختر

جدولشمارة5ـآزمونtباگروههايمستقل
برايسنجشتفاوتنمازخوانيپسرهاودخترها

Dftفراوانيگروهها

31پسر
692/285

40دختر
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با توجه به داده هاي جدول 5، چون t محاســبه شده، از اندازة t جدول در سطح 
معناداري 0/05 و درجة آزادي 69، بزرگ تر است. بنابراين بین دانش آموزان پسر و 
دختر از نظر نمازخواني، تفاوت معنادار وجود دارد، به طوري كه دانش آموزان دختر با 

توجه به میانگین باالتر، نمازخوان تر از پسرها هستند.

فرضية دوم: بین دانش آموزان پايه هاي مختلف تحصیلي، از نظر نمازخواني تفاوت 
معني دار وجود دارد.

جدولشمارة6ـسنجشنمازخوانيدانشآموزانپايههايتحصیلي

انحرافمعیارمیانگینتعدادفراوانيگروهها

2311/031/017اول

3012/20/93دوم

1811/90/95سوم

71جمع

جدولشمارة7ـخالصةتجزيهوتحلیلواريانسدانشآموزانپايههايتحصیلي

ssd.fmsFتغییرات

28/60214/302/66بينگروهها
365/5685/375درونگروهها

194/180جمع

 F كه از F با توجه به تجزيه و تحلیل واريانس و ســطح معناداري 0/05 و میزان
بحراني جدول با درجة آزادي 2 و 68، كوچك تر است، مي توان نتیجه گرفت كه در 

مجموع تفاوت پايه هاي مختلف از نظر نمازخواني با يكديگر معنادار نیست.
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فرضية سوم: بین پیشرفت تحصیلي و نمازخواني دانش آموزان دختر و پسر رابطة 
معني دار وجود دارد.

جدولفراوانيودرصدفراوانيآزمودنيها جدولشمارة8ـ
بهتفكیكجنسیتوسطوحمختلفمعدل

درصدجمعدرصددختردرصدپسرمعدل

013/2312/4422/82تا10

10722/58614/631318/31تا14

141445/162253/663549/30تا17

17929/031229/272129/57به20

311004010071100جمع

در مقايسة دخترها و پسرها از نظر معدل، باالترين فراواني در هر دو گروه، مربوط 
به سطح 14 تا 17، به ترتیب دختر و پسر، 53/66، 45/16 درصد بوده است. 

در ســطح چهارم يعني از 17 تا 20، دخترها، 29/27 درصد و پسرها 29/03 
درصد را به خود اختصاص دادند. دخترها در گروه اول 8/5 درصد بیشتر از پسرها 
قرار دارند. در مجموع معدل دخترهاي نمازخوان بیشــتر از پســران نمازخوان 

است.
در نمازخواني دانش آموزان دختر، به میزان معني دار، نمازخوان تر از دانش آموزان 

پسر هستند.
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فرضية چهارم: بین جنســیت، پاية تحصیلي، پیشرفت تحصیلي با نمازخواني 
دانش آموزان رابطه معني دار وجود دارد.

جدولشمارة9ـجدولهمبستگيپیشرفتتحصیليبانمازخوانيدانشآموزاندختر

پايةتحصیليجنسیت
پیشرفت
تحصیلي

نمازخواني

0/2180/1790/324ضريبهمبستگي

0/050/050/05سطحمعناداري

999999فراواني

با توجه به داده هاي جدول 9، بیشــترين هم بســتگي ما بین متغیرها مربوط به 
پیشرفت تحصیلي با نمازخواني 0/324 و هم بستگي بین جنسیت و نمازخواني هم 
0/218 و در نهايت ضريب هم بستگي بین نمازخواني و پاية تحصیلي 0/179 و سطح 
معناداري 0/05، فرضیة محقق را تأيید مي كند. به بیان ديگر مي توان گفت كه نوع 

جنسیت و پاية تحصیلي با نمازخواني دانش آموزان ارتباط معنادار دارد.

 بحث و نتيجه گيري 
طبق يافته هاي پژوهش حاضر، بین نمازخواني و پیشرفت تحصیلي، هم بستگي باال و 
معني داري وجود دارد. يعني هرچه دانش آموزان از نظر درسي میانگین باالتري داشته 
باشند، بیشتر نماز مي خوانند. اين هم بستگي در سطح p 0/05«، معادل 0/324 است. در 
بین تحقیقات انجام گرفته، يك مورد يافت شد كه در آن رابطة نمازخواني دانش آموزان 
و پیشرفت تحصیلي آن ها با هم سنجیده شده است. نتايج تحقیق سیف اللهي )1387( 

رابطة بین نمازخواني و پیشرفت تحصیلي را مورد تأيید قرار مي دهد.
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همچنین نتايج يافته هاي پژوهش حاضر بیانگر اين نكته است كه بین نمازخواني 
و میانگین پیشرفت تحصیلي در دروسي مانند دين و زندگي و دروس پرورشي رابطة 
بــاال و معني داري وجود دارد. در اين خصوص تحقیقاتي كه چنین يافته اي را رد يا 

تأيید كنند، يافت نشد.
همچنین برابر با يافته هاي تحقیق، بین دانش آموزان دختر و پسر، از نظر نمازخواني، 
تفاوت معناداري وجود دارد، به طوري كه دخترها از پسرها نمازخوان تر هستند. نتیجة 
اين تحقیق در مورد تفاوت معني دار نمازخواني پسران و دختران و برتري نمازخواني 
دختران، با نتايج حاصل از پژوهش سیف اللهي )1387(، سبیالن )1380(، بهرامي 
)1379( هم سوست. همچنین تبريزي )1378( رشد اجتماعي دختران شركت كننده 
در نماز جماعت را بیشتر از پسران اعالم كرده است. مسعودي فر )1375( نیز گرايش 
نوجوانان دختر به نمازجماعت را بیش از پسران دانسته و شوراي عالي جوانان )1373( 
تهران؛ طي تحقیقي از كلیة نوجوانان و جوانان 11 تا 29 سال ساكن محدودة تهران 
درمي يابــد كه درصد افراد نمازخوان در بین جوانان دختر )62%( و در میان جوانان 
پســر )46/4%( است. ظروفي )1370( و كمالي )1371( هم ارتباط بین جنسیت و 

گرايش به نماز را گزارش كرده اند. )به نقل از سیف اللهي، 1387(
مطابق با يافته هــاي تحقیق حاضر، بین پايه هاي تحصیلي دانش آموزان و میزان 
نمازخواني آن ها، رابطة معنــي داري وجود ندارد، حمیده معیني پور )1382( هم با 
بررســي 15 تحقیق انجام گرفته در مورد نماز، طي يك فراتحلیل، به همان نتیجه 
رســیده اســت. »فضائلي و همكاران )1374( دريافته اند كه 67/82% دانش آموزان 
اول دبیرســتان، 66/12% دانش آموزان دوم دبیرستان، 74/47% دانش آموزان سوم 
دبیرســتان و 76/54% دانش آموزان چهارم دبیرســتان، نماز مي خوانند.« )به نقل از 

سیف اللهي، 1387(

حسیني )1374( در پژوهشي با نام »بررسي راه هاي جذب دانش آموزان به نماز« 
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نتیجه مي گیرد كه بین آموزش در مدرسه و خواندن نماز دانش آموزان رابطة معني دار 
وجود دارد. بنائیان سفید )1372( هم به همین نتیجه رسیده است.

در مجموع نتايج اين پژوهش نقش پايه هاي مختلف را در نمازخواني دانش آموزان 
به طور دقیق مشخص نكرده است.

منابع
1. قرآن مجید

2. بنائیان ســفید، محمد )1372(، نگرش دانش آموزان نســبت به اقامة نماز در مدارس اســتان ســمنان، شــوراي تحقیقات 
آموزش وپرورش استان سمنان

3. حسیني، روح اهلل )1374(، بررسي راه هاي جذب دانش آموزان به نماز طرح پژوهشي شوراي تحقیقات آموزش وپرورش، استان 
كرمانشاه

4. سبیالن اردستاني، شمس )1379(، راه هاي گسترش فرهنگ نماز در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اردستان، 
دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان

5. ســیف اللهي، وجه اهلل )1387(، بررســي چگونگي افزايش عاليق جوانان )دانش آموزان متوسطه و پیش دانشگاهي(، نسبت به 
فريضة نماز، تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان گیالن

6. بهرامي،  اشــراف )1380(، بررســي راهكارهاي ايجاد گرايش به نماز در بین دانش آموزان مدارس راهنمايي شــهرت نهايي 
خرم آباد و درود

7. فضائلي، علي اصغر و همكاران )1371(، بررســي عوامل مؤثر در میزان گرايش هاي اســالمي و عمل به فرايض ديني در بین 
دانش آموزان مدارس راهنمايي و متوسطة استان هرمزگان

8. معین پور، حمیده )1382(، فراتحلیل عوامل مؤثر بر جذب و شركت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس
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  مسجد و جنگ نرم 

محمدرضا قاسمي گل افشاني، دبیر آموزش وپرورش و كارشناس ارشد روابط بین الملل
طوبي زارع، دبیر آموزش وپرورش و كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي

 اشاره 
اين پژوهش برای بررســی اين سؤال اصلی صورت گرفته است که ظرفیت های 
موجود در مسجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی )جنگ نرم( چقدر و چگونه است. 
لــذا ابتدا چارچوب نظری جنگ نرم را بــا رويکرد »جوزف نای« مطرح می کنیم. 
ســپس در ادامه تعاريف و تکنیک ها و ابزار مورد اســتفاده در جنگ نرم بررسی 

می شوند. 
اين پژوهش در راســتای شناسايی ظرفیت های مســجد انجام پذيرفته و تمام 
ظرفیت های موجود، که اجرای آن ها در مسجد امکان پذير است، رصد شده  و مورد 
بررســی قرار گرفته است. موانع موجود در کار فرهنگی مسجد نیز بیان شده و در 

خاتمه نتیجه گیری صورت گرفته است.

کليد واژه ها: مسجد، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، روحانیت
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 مقدمه 
در استعمار کهن، استعمارگر با به کارگیری نیروی نظامی و عمدتًا نیروی دريايی 
و گسترش فرهنگ استعماری از طريق گروه های تبشیری مسیحی و اعزام دانشجو 
به کشــورهای استعمارگر و تربیت روشــنفکران برای ايفای نقش ها اقدام می کرد. 
در اســتعمار نو به دلیل رشد فکری جوامع و گســترش مبارزات ضد استعماری و 
استقالل طلبانه از راه ادارة غیرمستقیم امور سیاسی کشورها، يعنی منصوب کردن 
عوامل سرسپرده و دست نشاندگان خود در رأس اين کشورها اقدام می شد تا از نسخة 

غربی ادارة حکومت پیروی کنند. 
اما در دوران اســتعمار فرانو و با گسترش وســايل ارتباطی و فناوری اطالعات و 
ارتباطــات و اهمیت پديده ای به نام افکار عمومی، دولت هــا برخالف ديروز، که در 
برنامه ريزی های خود وقعی به اين پديده نمی گذاشتند، مجبور شدند نیروی سیاسی 
جديدی به نام افکار عمومی و ظرفیت های آن  را مدنظر قرار دهند و برای اقناع اذهان 
عمومی و تحت  تأثیر قرار دادن آن ها از طريق ظرفیت های رسانه ای و فرهنگ،  جهت 
تحقق اهداف اســتعماری تالش کنند. با پیروزی انقالب اسالمی در منطقه ای مهم  
وژئواســتراتژيك و ژئو اکونومیک، ايران در نقش بازيگر معارض با ارزش های غربی و 
مخالف با نوع نگاه چندين سالة غرب به کشورهای جهان سوم، به ويژه کشورهای با 
ارزش های دينی، هويت يافت و آمريکا را از يک متحد مهم در جزيرة ثبات و به تعبیر 

مکیندر »در قلب جهان« محروم کرد. 
به نظر می رسد هدف آمريکا از به راه انداختن جنگ نرم علیه ايران کم اثر کردن 
قدرت نفوذ ايران در سطح جهان و منطقه است. يکی از مکان هايی که ظرفیت های 
مقابله در برابر نقشه و استراتژی دشمنان را در خود دارد و همچنان در محافل علمی 
و تئوريک و حوزه های جامعه شناسی مورد بحث قرار می گیرد مسجد است. مسجد 
در دکترين امام خمینی)ره( به مثابه ســنگر مطرح شده است. مسجد می تواند، با 
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بهره گیری از گذشتة سرخ و با راهبرد آيندة سبز، حفظ ايمان مردان و زنان مسلمان 
و نجات آن ها را از دام های شیاطین داخلی و خارجی تضمین کند. 

اين نکته را نبايد از ياد ببريم که مسجد تمام افراد متعهد وزارت خانه ها و نهادهای 
گوناگون ارشادی و امنیتی را ابتدا از دامان خانواده تحويل می گیرد و بعد از پرورش 
آنان در محیط دينی و ايمانی، به صورت افراد آگاه، شــجاع، مسئولیت پذير و بصیر، 
آن ها را به بدنة اجرايی و تقنینی و قضايی کشــور و به نهادهای مســئول تحويل 
می دهد. چنین ورودی ها و خروجی های مسجد را در طول دوران پیروزی انقالب و 

دفاع مقدس بارها شاهد بوده ايم.

 مسجد و ظرفيت های مقابله با جنگ نرم 
  نمايش و نقد فيلم

ســاختن فیلم های محتوايی و استراتژيک، يکی از ابزارهای دشمن در جنگ نرم 
است، به طوری که می تواند تصويری خوب از عقايد و موجوديت کشورشان و تصويری 

خشن و عقب مانده از کشورهای اسالمی ارائه  دهد. 
با توجه به رويکرد محافل تئوريک غربی در جهت گســترش مراکز تهیة فیلم و 
ساختن فیلم هايی با محوريت مفاهیم دينی و به خصوص مفهوم آخر الزمان، الزم است 
که مسئولین فرهنگی مسجد با همکاری مراکز فرهنگی سپاه و نهادهای نمايندگی، 
فیلم هايی را که دارای عقبة تئوريک و برای مقاصدی خاص برای گروه سنی جوانان 
ساخته شده اند و متأسفانه به وفور در مراکز شبکة ويدئويی کشور در حال توزيع اند 
رصد کنند و جلساتی را با استفاده از استادان متخصص و ناقد فیلم در مسجد ترتیب 

دهند. 
با توجه به اينکه فیلم از جذابیت های رســانه ای برخوردار اســت، مورد استقبال 
جوانان قرار می گیرد و شــايد آن ها بارها اين فیلم ها را بدون توجه به موارد فنی و 
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تصوير سازی های آن مشاهده کرده اند. جلسات نقد فیلم در مساجد می تواند جوانان 
را با نیت و مقاصد شوم محافل فیلم سازی دنیا آشنا کند. 

  حضور فعال امام جماعت محل 
 يک روحانی که دارای ويژگی های فردی و اخالقی اســت )خوش اخالق، صبور، 
عالــم، اهل مطالعــه، آگاه به فناوری اطالعات و ارتباطــات، آگاه به علوم رفتاری و 
روان شناســی، زبده و نخبه در رصد مســائل و معضالت فرهنگی، دشمن شناس، با 
بصیرت و تحلیلگر، اهل همان محل يا ساکن محل( انتخاب می شود و به طور مستمر 

و ثابت در محل حضور دارد.
اين روحانی می تواند ارتباط با مردم محل اعم ازجوانان، دانشجويان و کسبة محل 
و نشست و برخاست با آن ها و سر زدن به آن ها به طور فردی يا دسته جمعی داشته 
باشد و همچنین نشست هايی با موضوع مســائل و معضالت فرهنگی با خانواده ها 
و برای با خبر شــدن از مشــکالت آن ها برگزار کند يا در دستور کار خود قرار دهد. 
گاهی تماس تلفنی روحانی محل خود يک کار فرهنگی درکنار موارد ياد شده است 
و می تواند نگرش را نسبت به مسجد تغییر دهد و مسئلة حضور در مسجد را از سیر 

نزولی به سیر صعودی بکشاند. 

  نشريات مسجد
 داشتن يک نشرية هفتگی يا ماهانه، که با همکاری دبیران، استادان و دانشجويان 
آگاه، به مسائل مهم و تأثیرگذار اختصاص يافته و به صورت جمالت کوتاه، داستان ها، 
روايت ها، احاديث و تبیین برخی مسائل سیاسی فرهنگی و خصوصًا اقتصادی تهیه 
شده است، بی شک بصیرت و دشمن شناسی جوانان و اهل محل را گسترش خواهد 

داد. 
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   برگزاری كارگاه ها و جلسات هفتگی )حلقة صالحين(
ايجاد کارگاه هايی با موضوع اصول ديــن، احکام، مهدويت، حجاب، جنگ   نرم و 
معرفت شناسی، تحلیل مسائل سیاسی برای افکار عمومی، ، و دعوت از کارشناسان 
متخصص در امور دينی، مشاوره، پزشکی، علمی و درسی سبب تبیین و ازدياد آگاهی 
و بصیرت در افکار عمومی محل می شــود حتی می توان از پزشکان يا روان پزشکان 

متعهد و متخصص، به عنوان پزشک مسجد،  بهره جست.

  نصب پوستر و تراكت
نصب پوستر، اعم از نقاشی، کاريکاتور، عکس، با موضوعات مختلف تهاجم فرهنگی 
و جنگ نرم، مصرف گرايی، دوستان بد، موادمخدر و.... بسیار تأثیرگذار است. برپايی 
نمايشگاهی از اين موارد، نیز توجه مخاطب را به تصاوير و محتوای آن ها جلب می کند 
و پیام آن ها را به ذهن مخاطب منتقل می سازد. برای ايجاد رقابت در میان مخاطبان، 
می توان با طرح ســؤال هايی دربارة محتوای اين تصاوير مسابقاتی را طراحی کرد و 
به اجرا درآورد. جوانی که به يک اردوی ســیاحتی و تفريحی می رود و برای مدتی 
از خانواده خويش دور می شود، به يک سری پختگی های جسمی و روحی )همچون 
فداکاری، نوع دوســتی، گذشــت، ايثار، مقدم شــمردن ديگری بر خود، همکاری ، 
مسئولیت پذيری، تن دادن به سختی ها، انجام امور خود، کمک به ديگری، باال بردن 
ظرفیت نسبت به سختی ها، شکوفا سازی قوة ابتکار و خالقیت( دست می يابد. گذشته 
از اهداف روان شناســانة فوق، به دلیل احساسات پاک و معصومی که جوانان دارند، 
می توان به موقع مطالب و اهداف اسالمی را، البته با تیز بینی و ظرافت، به آن ها انتقال 
داد. اردوهای راهیان نور، ديدار با علما، فرماندهان جنگ و سرداران و بیان خاطرات 
آن ها نیز می توانند در جوانان نوعی نگرش مثبت نسبت به کشور و اعتقادات اسالمی 

ايجاد کنند. اردوهای مساجد نیز چنین قابلیتی را دارند. 
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  ايجاد صندوق قرض الحسنة جوانان با محوريت روحانی مسجد
ايجاد صندوق های قرض الحســنه و برنامه ريــزی در موقعیت مکانی و زمانی آن، 
به طوری که با نماز جماعت مسجد يا با يکی از برنامه های فرهنگی مسجد همراه باشد 
و مراجعه کننده از آن برنامه ها استفاده کند، اقدام ارزشمندی  است. برگزاری جلسات 
برای اعضای صندوق و اجرای مراسم فرهنگی با محوريت روحانی مسجد نیز اعضای 
صندوق را به طرف مسجد جذب می کند و در خالل اين رفت و آمد ها و گفت و شنودها 

اثر معنوی مسجد در جان و قلب مخاطب می نشیند. 

 الگو قرار گرفتن مراسم مسجد
 مجالس مسجد الگوی مجالس در منازل باشدکسانی به عنوان مداح دعوت شوند 
که موجه و انقالبی و دارای بصیرت الزم باشــند. زيرا يکی از راه ها و ابزارهای جنگ 
نرم  وارد کردن خرافات، شايعات و خصوصًا در اين چند سال اخیر، ادعاهای افراد سوء 
استفاده گر در مورد مهدويت است که موجب گمراه شدن برخی از مردم شده است. 
انجام برخی کارهای ناشايست در مجالس روضه، که به پايین آوردن شأن و منزلت 

ائمه منجر می شود، همگی در راستای جنگ نرم دشمنان می باشد. 

 همكاری با دبيران آموزش و پرورش در محل
با يک برنامه ريزی خوب و دعوت از معلمان عالقه مند به کارهای فرهنگی می توان 
جوانان را جذب کرد و بر آنان تأثیر گذاشت. والدين جوانان هم از اينکه آنان مسئول 
کارهای فرهنگی مســجد يک فرهنگی يا يک چهره تربیتی باشــند، خوشحال و 
خاطرجمع می شــوند. اين اعتماد را می توان سرمايه ای اجتماعی برای مسجد تلقی 

کرد. 
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 قرار دادن اتاق كودک برای والدين نمازگزار
از روش های ايجاد جذابیت در مســجد، قرار دادن يــک اتاق کودک در کنار آن 
اســت. اين اتاق کمک می کند تا مادر با خیال راحت نماز خود را بخواند و از برنامة 
فرهنگی مسجد استفاده کند. ضمن اينکه مسجد به منزلة جايی لذت بخش در ذهن 
کودک نهادينه شود. خانم های عالقه  مند مي توانند به عنوان مربي يا همیار با اين اتاق 

همكاري كنند. 

  جذبة مكانی، موقعيتی و معماری مسجد
بايد کاری کرد که نگرانی های طبیعی در طول مســیر رسیدن به مسجد و زمان 
حضور در مسجد برای والدين به  وجود نیايد. برای مثال، اگر مکان مسجد در جايی 
باشــد که خطرات فرهنگی و امنیتی و جانی )عبور و مرور وســائل نقلیه سنگین و 
سبک( در کمین بچه ها باشد حضور جوانان در مسجد کمرنگ می شود و در نتیجه 

اهداف مقابلة نسل جوان با جنگ نرم محقق نمی گردد. 
مسجد به مثابه برجسته ترين نمود و نماد معماری اسالمی، بايد دارای جلوه هايی 
از زيبايی های ديداری باشــد. امروزه افکار عمومی به دين و دينداری رويکرد نوينی 
دارند که از عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برگرفته شده است. زيبايی ظاهری 

در گرايش افراد به مسجد مؤثر است.

 ايجاد وبگاه مسجد
ايجاد وبگاه با مطالبی كه شامل مسائل و معضالت روز باشد و طوری خبررسانی 
شود که همگان به آن رجوع نمايند و مطالب و اخبار متنوع را، اعم از فقهی، حقوقی، 

داستان، مذهبی، سیاسی و حتی اخبار محل، دريافت کنند. 
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 كتابخانةغنی با موقعيت مكانی  جذاب، همراه با جلسات قصه گويی و نقد كتاب
برنامه ريزی برای حضور جوانان محل در کتابخانة مسجد و استفاده از ظرفیت های 
کتاب های موجود، بصیرت در جوانان را برای مقابله با جنگ نرم افزايش می دهد. البته 
بايد راه هايی را هم برای استفاده از کتاب های کتابخانه در نظر گرفت. انجام مسابقات 
هفتگی و ماهانه، برگزاری جلســات قصه گويی، ايجاد ســیر مطالعاتی، همکاری با 
مدرسة محل و صحبت با معلمان و استادان جهت هدايت دانش آموزان و دانشجويان 
به کتابخانه مسجد و پرداختن به تحقیقات درسی حضور جوانان را در مسجد تقويت 
می کند و همین حضور فرصت های مناسبی را به وجود می آورد که برای مقابلة آنان 

با جنگ نرم مغتنم خواهد بود. 

 موانع شكوفايی فرهنگی مسجد 
 همزمانی برنامه های رسانه و مسجد

يكي از فعالیت هاي مســجد برگزاري مراسم در مناسبت هاي مذهبي است كه از 
نقاط قوت مسجد به شمار مي رود. 

رســانه ها نیز برنامه هاي مناسبي متنوعي پخش مي كنند كه از سطح كمي و 
كیفي خوبي برخوردار است و افراد با وجود اين برنامه ها در مساجد كمتر حاضر 

مي شوند.

  اختالف ها
اختالف های سياسی

اختالفات سیاسی، حزب گرايی و تعصب جناحی، فضای مسجد را آشفته می کند. 
در اين میان امام جماعت و پايگاه بسیج در حفظ وحدت و رفع اختالفات مردم محل 

نقش تعیین کننده ای دارند.
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اختالف های مدیریتی
اختالف میان اعضای هیئت امنا در مسائل جاری مسجد، سبب ايجاد دو دستگی 
میان نمازگزاران می شود و فضای مسالمت آمیز مسجد را با نقدهای مخرب آشفته 
می کند. در اينجا هم، نقش امام جماعت و افراد آگاه دلســوز در برطرف کردن اين 

اختالفات، بسیار مؤثر است.
 پايين بودن سطح كّمی و كيفی فعاليت های مسجد

  برخورد نامناسب افراد اهل مسجد
عالوه بر نمازگزاران ثابت، افرادی نیز در مسجد حاضر می شوند که گرايش دينی 
کمتری دارند. برخورد مناسب مسجدی ها با اين افراد، در تداوم حضور آنان در مسجد 
تأثیرگذار است. اگر برخورد،  نامناسب باشد، به خصوص در مورد جوانان و نوجوانان که 

نسل آيندة مسجد را تشکیل می دهند، اثرات منفی حاصل می شود.
 تضعيف باورهای دينی

جريان هايی که به تضعیف باورهای دينی منجر می شوند و  مانع رونق و شکوفايی 
مسجد می شوند. اين جريان ها، معمواًل پايه و اساس عقالنی ندارند و از بنیان  فکری 

بی بهره اند. 
 ثمرات و نتايج تأثيرگذاری مسجد

 مستحكم نمودن ارتباط با خداوند متعال
 به وجود آوردن افراد آموزش ديده و تأثيرگذار

 تجربه آموزی در عرصة فعاليت های فرهنگی، اجتماعی در فضای معنوی
  پرورش افراد مستعد، متخصص و متعهد در فضای معنوی مسجد

  مستحكم نمودن اعتقادات و مبارزه با فرقه سازی دشمنان
تولید و انتشار شبهات دينی، به ويژه در بین جوانان، فرقه سازی و ايجاد ترديد در 
باورها از طرق مختلف، به ويژه از طريق سايت ها و...، از جمله شیوه های مرسوم فعلی 
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دشمن در میدان تهاجم فرهنگی است.
اين گونه هجمه ها از يک طرف تهديد و از طرف ديگر فرصت هســتند. مساجد با 
برگزاری جلسات، گفتمان ها و استفاده از علما بهترين پايگاه برای تبديل اين تهديدها 

به فرصت هستند.
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  نماز از منظر امام رضا )ع( 
 تأثيرات مهم تكويني، تشريعي و تبليغي نماز

فرشته رضيان
معلم، شهر همدان

 اشاره 
در ايــن مقاله تأثیرات تكويني، تشــريعي و تبلیغي نماز از ديدگاه امام هشــتم 

علیه السالم مورد بررسي قرار مي گیرد.

 مقدمه 
در ايــن مقاله آثار نماز را در زيبايی چهره، امور دنیوی، افزايش هوش و حافظه و 
بهداشت جسمی و روانی مورد پژوهش قرار داده ايم. سپس تأثیرات نماز را در نظام و 
مقررات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و اخالقی را بیان کرده ايم. همچنین به تأثیرات 

تبلیغی نماز در فرد و جامعه و کاهش جرايم و افزايش نشاط اجتماعی پرداخته ايم.
امــام رضا)ع( در اهمیت نماز می فرمايد: نماز چهارهزار باب دارد )گنجینة معارف، 5: 

2157( كه حاکی از اسرار گران سنگی است که در اين واجب الهی نهفته است.

يادآوری می شــود تشريع نماز در اديان قبل از اسالم نیز بوده اما بديهی است که 
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کیفیت نماز در آن ها تفاوت داشته است.
نکتة زيباتر اين است که در سورة مبارکة اسرا به تسبیح و پاک دانستن خدا از هر 
ْبُع َو اأْلَْرُض َو َمْن  ماواُت السَّ عیب و نقص در عالم تکوين اشاره می شود.ُتَسبُِّح َلُه السَّ
فیِهنَّ َو ِإْن ِمْن َشــيْ ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َو لِكْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبیَحُهْم إِنَُّه كاَن َحلیمًا 
َغُفوراً )الســراء/44( آسمان های هفت گانه و زمین و کسانی که در آن ها هستند همه 
تسبیح او می گويند و هر موجودی تسبیح و حمد او می گويد؛ ولی شما تسبیح آن ها 

را نمی فهمید؛ او بردبار و آمرزنده است.
گروهی از مفسران معتقدند که اين تسبیح و حمد، همان چیزی است که ما آن 
را »زبان حال« می  نامیم، حقیقی اســت و نه مجازی؛ مانند تابلوی بسیار زيبايی که 
با زبان حال  بر ذوق و مهارت نقاش خود گواهی می دهد و او را مدح و ثنا می گويد. 

)ناصر مکارم شیرازی: 286(

از اين مطالب درمی يابیم که نمازگزاردن انسان  که با حمد و تسبیح در عالم تکوين 
هماهنگ است، گويی برای عالم تکوين نیز آرامش بخش است.

 تأثيرات تكوينی نماز بر نمازگزاران از منظر امام رضا)ع( 
تأثير نماز در زيبايی چهره

حضــرت امام رضــا)ع( به نقل از پــدر و جّد خويش می فرمايــد که از حضرت 
علی بن الحســین)ع( سؤال شــد، چرا اهل تهّجد و عبادت در شب، نیکو منظرترين 
مردم اند؟ فرمود: زيرا ايشان با خدای خويش خلوت می کنند و حق تعالی نیز با نور 

خودش ايشان را می پوشاند. )علل   الشرايع، 2: 186 و 188(

بركت دنيوی و ماّدی نماز
حضرت دربارة فايدة دنیوی نماز در ذيل بیان فلسفة وجودی آن می فرمايد: نماز 
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موجب مي شود تا نمازگزار فزونی )نعمات( دنیوی خويش را طلب نمايد. )همان(
برای حوادث زمینی، مانند بادهای ترس آور و زلزله و نیز برای حوادث آســمانی 
مانند خسوف، کسوف، نماز آيات واجب گشته و حتی برای طلب باران به اقامة نماز 

باران تأکید شده است. )گنجینه معارف: 743( 
آن حضرت)ع( خود نماز باران را اقامه کرد، که در تاريخ نقل شده و شگفتی همگان 

را در پی داشته است. 

نماز باعث تمركز و آرامش  دل ها
حضرت علی بن موسی الّرضا در ادامة بیان فلسفة وجوب نماز می فرمايد: َأنَّ ِعلََّئ 
اَلئ.... َو َأْن َيُكوَن َذاِكراً َغْیَر نَاس  : نماز باعث می شود که فقط متذّکر خداوند باشیم  الصَّ

و او را فراموش نکنیم. 

نماز و بهداشت جسمی و روانی
در اقامة نماز رعايت بهداشــت جسمی توفیقی اجباری  است که به طور تکوينی 

بهداشت روانی را هم به دنبال دارد.
حضرت در بیان فلســفة غســل و وضو، پاک بودن در برابر پروردگار را گوشــزد 
می فرمايند و نیز اينکه آثار خواب و کسالت را از انسان برطرف می کند و دل و جان او 

برای قیام در پیشگاه خدا پاکیزه می گردد. )عیون اخبار الرضا)ع(، 2: 172 و 173(
اين بهداشــت جسمی که با استفاده از نعمت حیات بخش آب همراه است، نشاط 

روحی نیز به وجود می آورد.
در پايان اين بحث، در مورد فايدة ورزشی نماز نیز نکتة زير را خاطرنشان می سازيم.

حرکات اجباری ای که در نمازهای شــبانه روز صورت می گیرد 119 مورد است. 
اين حرکات که موجب حرکت سريع تر خون و تقويت ديواره های ضعیف ساق های 
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پا می شود از بیماری هايی نظیر »دوالی الّساقین« جلوگیری می کند. )پژوهشی در اعجاز 
علمی قرآن: 426(

برخی نويســندگان، مثل محمد ســامی محمد علی نیز، در مورد آثار تمرينی و 
ورزشی نماز سخن گفته اند و تحريک عضالت بدن، نشاط قلب و گردش خون، تقويت 

عضالت رگ ها و تقويت مغز را از آثار آن شمرده اند. )همان(
دکتر دياب و دکتر قرقوز با ذکر آية 2، ســورة مؤمنــون )الَّذيَن ُهْم في  َصالِتِهْم 
خاِشُعوَن(  خشــوع را وسیله ای برای رشــد قدرت تمرکز حواس در انسان معرفی 

می کند که می توان از آن در تمام مراحل زندگی بهره برد. )همان(

 تأثيرات مهم تشريعی نماز از منظر رضوی 
ë تأثير نماز در نظام و مقررات اجتماعی

نماز روح جامعه را توحیدی می کند. حضرت امام رضا)ع( در بیان علت تشريع نماز 
ُبوبِیَّئ هلِلِ َعزَّ َو َجلَّ َو َخْلُع اأْلَْنَداِد: نماز اقرار به ربوبّیت حق و  می فرمايد: أَنََّها إِْقَراٌر بِالرُّ

خلع  انداد و اضداد از اوست. )علل الّشرايع، 2: 48- 51 و 1: 322(
مادامی که آحاد جامعه خدای متعال را در روابط و مناســبات اجتماعی خويش 
حاضر و ناظر در اعمالشان بدانند اين نگرش، در تعامالت اجتماعی آنان تأثیر به سزايی 
می گذارد و موجب می شود تا مقررات و قوانین اجتماعی را براساس نگرش توحیدی 

وضع نمايد و در اين صورت اضطراب، التهاب و استرس جامعه به حداقل می رسد.

ë تشريع نماز و رابطة آن با نظام اقتصادی
حضرت رضا)ع( شرط نزديک شدن به خدا در نماز را، پرهیزگاری و تقوا می دانند 
: نماز وسیلة قرب هر پرهیزگار است. )من اليحضره  اَلُئ ُقْربَانُ  ُكلِّ َتِقيٍّ و می فرمايند: الصَّ
الفقیه، 1: 314( تقوا جنبه های مختلفی را شامل می شود كه يكي از آن ها تقوا در اقتصاد 
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اســت. در قرآن کريم در بسیاری از آيات نماز، در کنار اقامة نماز از ايتای زکات نیز 
ســخن به میان آمده است. زيرا مگر می شود کسی رابطة خويش را با معبود بهبود 

بخشد اما از امر خلق خدا غافل باشد!

ë رابطة نماز با حقوق انسان ها
شرط اصلی پذيرش نماز در انديشــه و سیرة رضوی، رعايت تقواست. اين شرط 
 ) در هدايت بخشــی قرآن نیز مذکور است )ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب فیِه ُهدًی لِْلُمتَّقینََ

)البقره:2(

يکی از ابعاد تقوا رعايت حقوق انسان هاست. لباس نمازگزار و مکان ادای نماز نبايد 
غصبی باشــد. اگر در حال نماز بدهکار به سوی نمازگزار بیايد، او بايد بدهی خود را 

در حال نماز بپردازد.

ë رابطة نماز با نظام و مقررات اخالقی
در سخنان گهربار حضرت علی بن موسی الرضا)ع( دربارة فلسفة نماز آمده است: 
وقتی بنده به ياد پروردگار خويش باشد اين فايده بر آن مترتب است که از معصیت  ها 
منزجر گرديده و باعث می شود از انواع فساد کناره گیری کند. )علل الشرايع، 2: 48- 51، 

من اليحضره الفقیه: 1/ 322(

نماز، انسان را از صفت حرص و عالقة به دنیا نجات می دهد؛ ِإنَّ اْلِْنساَن ُخِلَق َهُلوعًا 
ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا ٭ ِإالَّ اْلُمَصلِّینََ )المعارج: 19- 22( رُّ َجُزوعًا ٭ َو إِذا َمسَّ ُه الشَّ ٭ إِذا َمسَّ

تأثيرات مهم تبليغی نماز از منظر رضوی عليه السالم
الف( تأثير تبليغی نماز در فرد و جامعه

اوقات نماز باعث می شود افراد جامعه زندگی خويش را با زمان برگزاری آن تنظیم 



160

نـمـاز

نماينــد. در اين اوقات گناه کمتر رخ می دهد. صــدای اذان که ندای توحید و نماد 
رسمی مسلمانان است، جامعه را تلطیف می نمايد. نمازگزاران از حال يکديگر آگاه 

می شوند و به رفع مشکالت يکديگر می پردازند. 

ب( نماز و كاهش جرائم
امــام رضا)ع( يکی از حکمت های نماز را فرامــوش نکردن خدا می داند. فراموش 
نکردن خدا باعث می شــود فرد از گناهان منزجر گردد و از انواع فساد کناره گیری 

کند. )گنجینه معارف، 2: 830(

ج( نماز و افزايش نشاط اجتماعی
اساســًا طبیعت نماز، نشاط بخشی به جامعه است. نماز، به ويژه جماعت،  کینه ها، 
کدورت ها و ســوءظن ها را از میان می برد. حضرت امام رضا)ع( دربارة فلســفة نماز 
جماعت می فرمايد: »نماز جماعت باعث می شــود مؤمنان يکديگر را به نیکی و تقوا 

ياری نمايند و از معصیت های الهی بازدارند.« )گلبرگ های تربیت: 28(

 نتيجه گيری 
با بهره گرفتن از کالم امام هشتم)ع( از اين مقاله می توان نتیجه گرفت:

1. نماز در ســالمت جسم و روح و روان انسان تأثیر به سزايی دارد )مثل بهداشت و 
سالمت جسم و آرامش روح و دور شدن از اضطراب(؛

2. نماز قدرت تمرکز انســان را باال می بــرد و اين خود باعث تعادل روحی و قدرت 
می شود؛

3. نماز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی جامعه تأثیر مثبت 
و سازنده  دارد؛
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4. نمــاز جماعت، دل های مردم را به هم گره می زنــد و بهره وری را در جامعه باال 
می برد؛

5. نماز باعث کاهش جرائم اجتماعی می گردد؛ زيرا طبیعت آن، چنان است که حیا 
را در وجود انسان ها بارور می سازد؛

6. نماز جماعت، کدورت ها و کینه ها را می زدايد و نشاط اجتماعی را بیشتر می کند؛
7. نماز باعث می شود تا مؤمنان يکديگر را به نیکی و تقوا ياری نمايند؛

 پيشنهادها 
هشت پیشنهاد به محضر مبارک ارادتمنداِن امام هشتم تقديم می  گردد.

1. الزم اســت مرکز معتبری برای تحقیقات علمی جهت نمازشناســی در حوزة 
طبیعی تأسیس گردد تا کارکرد نماز را در جهان پیشرفتة علمی دنیا مورد بررسی و 

تحقیق قرار دهد.
2. الزم اســت در يک مرکز معتبر تحقیقاتی کارکرد نماز در حوزه های حقوقی، 
مديريت، اقتصاد و فرهنگ با دقت مورد ارزيابی قرار گیرد تا همگان اسرار نماز و تأثیر 

آن را در زندگی خويش دريابند.
3. رابطة نماز و روان شناســی رابطه ای انکارناپذير اســت. لذا ضرورت دارد برای 
کارشناسان مشاوره و روان شناسی دوره های تخصصی تفسیر نماز گذاشته شود تا با 

اسرار نماز آشنا شوند و خود اصول علمی روان شناسی را با نماز همراه سازند.
4. برای تبلیغ نماز بايد زبان جوانان را شناخت و با زبان آنان نماز را تبلیغ نمود.

5. آموزش نماز بايد از کودکی و با روش هايی زيبا صورت گیرد تا ماندنی و مؤثر 
باشد.

6. برای تبلیغ نماز شايسته است هنر در خدمت نماز قرار گیرد و هنرمندان نیز با 
تفسیر نماز آشنا شوند تا بتوانند اسرار نماز را در هنر خود پیاده نمايند.
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7. متوســط ســن نمازگزاران در مســاجد معمواًل باالی چهل ســال است که 
نگران کننده است بايد تدبیری انديشید که زمینة حضور يافتن جوانان در مسجد و 

حتی ادارة مسجد توسط آنان فراهم گردد.
8. الزم است دستورالعملی مؤثر برای تشويق نمازگزاران تدوين گردد.
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  لحظه اي كه سراب دريا غرق مي شود 
 نقش نهادهاي تربيتي در فرهنگ سازي اقامة نماز 

دكتر فریال آمار
دكتراي ادبیات فارسي

 مقدمه  
اقم الصلوئ لذکری: نماز بخوانید تا ياد مرا زنده کنید.1

دين پديده ای آسمانی است که روی آوردِن به آن ريشه در فطرت دارد و با سرشت 
انسانی درهم آمیخته اســت. لذا دين خواهی و دينداری يکی از شاخصه های رفتار 

انسانی در هر زمان و مکان قلمداد شده است.

اال بذکر اهلل تطمئن القلوب؛ ياد خدا دل ها را مطمئن می کند.2
انسان عصارة هســتی و دارای قوا و استعدادهای مختلف است. مهم ترين ويژگی 
انسان، جنبة الهی و ملکوتی اوست که او را در کل نظام هستی ممتاز نموده و محور 
نظام خلقت قرار داده است. از آنجا که انسان موضوع تربیت است و موجودی اثرگذار 
و اثرپذير و دارای قدرت اختیار، انتخاب و ارادة آزاد است، برای شکوفايی و به فعلیت 
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رسیدن قوا و استعدادهای فطری اش، نیاز به تربیت دارد و تنها تربیت دينی است که 
می تواند نیازهای مختلف او را تأمین کند و زمینة تکامل همه جانبه او را به خصوص 
در بعد معنوی و الهی فراهم نمايد. نماز، از میان مؤلفه های گوناگون تربیت دينی، از 
اولويت و اهمیت خاصی برخوردار است زيرا بهترين ابزار رام کنندة طبیعت و احیای 

فطرت است.

کليدواژه ها: تربیت دينی، اقامة نماز، خانه، مدرسه، دوره های تحصیلی

 جامعه و فرآيند اقامة نماز 
الذيــن ان مکناهم فی االرض اقاموا الصلوئ و آتوا الزکــوئ وامروا بالمعروف و نهوا 

عن المنکر3
عوامل تربیتی به صورت يک چرخه در تربیت تأثیر می گذارند و همة آنها می توانند 
در ســاية تربیت دينی در کنار يکديگر تأثیر و تأثر متقابل داشــته باشــند. از آنجا 
که تکامل معنوی مردم جزء حقوق اجتماعی شــهروندان محسوب می شود، اولین 
مسئولیت در جامعه، ايجاد ارتباط يا تنظیم ارتباط افراد با خداوند است. قرآن کريم 
در اين خصوص می فرمايد اگر ما شما را در روی زمین متمکن کرديم بايد اقامة نماز 
و ايتای زکات و امر به معروف و نهی از منکر را ترويج نمايید. فرمان به انجام اين امور 
ضمن بیان وظیفة جامعه، شکر نعمت تشکیل حکومت صالحان نیز به شمار می آيد. 
بر اين اســاس، تالش مجريان نظام جامعة اسالمی برای ادای اين حق و انجام اين 

وظیفه، می تواند از دو راه در جهت احیای فطرت ثمربخش باشد:
1. ایجاد مقتضيات یا تقویت عوامل تســهيل کننده: جامعه می تواند با ارائة 
زيبايی ها؛ يعنی طرح ارزش ها از طريق به کارگیری عاطفه، احساس و محبت، 
که همان تولی است )زيرا شــروع تربیت با محبت شکل می گیرد(، زمینة 
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تکامل معنوی افراد را به بهترين وجه فراهم سازد.
2. رفع موانع یا کنترل عوامل بازدارنده: جامعــه می تواند از طريق نفی ضد 
ارزش ها، که همان تبری و برائت از هر آلودگی است، مسیر عبوديت را برای 

افراد جامعه هموار نمايد.

 خانواده و فرآيند اقامة نماز 
وأمر اهلک بالصلوئ و اصطبر علیها4

از نظر بینش اسالمی خانواده يکی از آيات بزرگ خداست که از بین نمی رود ولی 
تضعیف می شود. اهمیت نقش خانواده از آنجا ناشی می شود که تربیت يک امر درونی 
است نه بیرونی، يک امر اکتشافی است نه اکتسابی. لذا خانواده بايد زمینه ای را فراهم 
کند که از میل فطری کودک پرده برداری نمايد و حقايق فطری دينی او را به ثمر 
رساند. خانواده برای ادای حق خطیری که به عهدة او گذاشته شده است از راه های 

زير می تواند در جهت انجام وظیفة خود گام بردارد: 
 انتخاب راه و زمینه سازی برای رشد؛

 آماده کردن و ارائة ابزار، در حدی که افراد بتوانند با تالش و اســتعداد کافی در 
جهت رشد و شکوفايی خود گام بردارند؛

 دادن امکانات و امتیازات و ره گشــايی برای مرحلة باالتر، به نحوی که افراد قادر 
باشند به رشد مطلوب خود دست يابند.

با عنايت به جمع بندی نتايج تحقیقات انجام گرفته، برای حصول مقصود و نیل به 
اهداف از طرف خانواده توجه به نکات ذيل حائز اهمیت است.

 خانــواده وقتی يارای ايجاد انگیزة مثبت به نمــاز را در فرزند دارد که متزلزل و 
ناپايدار نباشد.

 خانواده متشکل و مستحکم بايد از تعادل و تکامل و پويايی برخوردار باشد، زيرا 
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يک محیط راکد و فاقد طرح و برنامه و روش نمی تواند موفق باشد.
 فرزند را بشناسد و برای شکوفايی فطرت او متناسب با توانايی های او برنامه ريزی 

کند.
  تالش والدين جهت تأمین نیازهای مادی فرزندان موجب افزايش رضايت آن ها 
از اوضاع فردی و خصوصی می شــود و در تقويت نگــرش مثبت به نماز تأثیر 

می گذارد.
 کودکان را قبل از بلوغ به نماز تشويق کنند.

 اهتمــام والدين در جلوگیری يا کاهش منازعات و ايجاد روابط دوســتانه توأم با 
احترام متقابل، موجب تثبیت نگرش های مطلوب دينی از جمله نماز می گردد.

 والدين به دلیل داشــتن نقش الگويی، خود از شناخت و معرفت دينی برخوردار 
باشــند و به شناخت خود عمل کنند تا بتوانند با ايجاد تصوير درست از دين و 

دينداری در ذهن کودک در دو حوزة عاطفی و شناختی فرزند تأثیر بگذارند.

 مدرسه و فرآيند اقامة نماز 
مدرســه از يک طرف ارزش ها، هنجارها، نگرش هــای اجتماعی، مذهبی و... را از 
طريق کتاب های درســی و فعالیت های فوق برنامه به صورت رســمی و آگاهانه به 
دانش آموزان انتقال می دهد و از طرف ديگر، معلمان با ورود دانش آموزان به مدرسه و 
در تعامل با آنان الگو قرار می گیرند و رفتارها، ارزش ها، هنجارها و نگرش های معلمان 
را نسبت به مسائل مختلف از جمله نماز از طريق مشاهده و تقلید فرا می گیرند. در 
نتیجه رفتار و نگرش آن ها نسبت به مسائل مختلف دستخوش تغییر می شود. حال 
اين تغییر می تواند در جهت تقويت ارزش هــا، هنجارها و نگرش های دانش آموزان 
نسبت به مسائل مختلف از جمله نماز صورت گیرد و يا برعکس در جهت تضعیف 

آن ها حرکت کند.
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در جمع بندی نتايج تحقیقات در بخش عوامل مؤثر درون نظام آموزش و پرورش 
در زمینة شــرکت دانش آموزان در مراسم نماز جماعت مدارس از نظر دانش آموزان 

موارد زير احصا شده است:
 داشتن ارتباط انسانی مسئوالن مدرسه با دانش آموزان؛

 بودن امکانات مطلوب رفاهی، شــامل نمازخانة تمیز و شیک، وجود آب گرم در 
زمستان، بودن وسايل گرمايشی و سرمايشی در نمازخانه؛
 شرکت کردن مسئوالن و معلمان مدرسه در نماز جماعت؛

 دادن آموزش عملی نماز در کتب درسی دينی؛
برخوردار بودن دبیران دينی از شخصیت و توانايی علمی و تطبیق داشتن گفتار آن ها 

با عملشان؛
 پرداختن فعالیت های فوق برنامه و تفريحات و بازديدها و مورد تشويق قرار گرفتن، 

به ويژه تشويق های معنوی )احترام(؛
 حل شدن تعارضات روحی و روانی دانش آموزان توسط مشاوران و مربیان مدارس.

همچنین با توجه به يافتة پژوهش ها ثابت گرديد که رابطة مستقیم و معناداری 
بین نگرش مثبت و مطلوب دانش آموزان نســبت به نماز با میزان تشــويق مدارس 
در ايــن امر5، میزان فعالیت مرتبط با نماز درمدارس6، جّو مذهبی مدارس7، حضور 

کارکنان مدارس در نماز جماعت8 و امکانات مرتبط با نماز9 وجود دارد.

 تعامل خانه و مدرسه در فرآيند اقامه نماز 
پرستش نه تنها در نهاد هر انسان وجود دارد بلکه هدف آفرينش انسان به شمار 
می رود10. بر اين اساس اگرچه همة نهادها در قبال شکوفايی اين امر فطری و ترويج 
فرهنگ نماز، که يکی از برترين جلوه های پرستش است، مسئولیت دارند اما خانواده 
و مدرســه؛ يعنی مهم ترين متولیان تعلیم و تربیت فرزندان کشور اسالمی، رسالت 
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بیشتری را برعهده دارند و تعامل بین اين دو نهاد مهم نتايج مؤثری را در پی خواهد 
داشت. برای تبیین کیفیت تعامل خانه و مدرسه می توان گفت که در تربیت دينی 
پنج مرحله به طور طبیعی و به صورت مستمر و منظم سپری می شود که می توان اين 
مراحل را با مراحل رشد به قرار ذيل تطبیق داد و با پشتیبانی دو نهاد فوق الذکر به 

اهداف مورد نظر دست يافت.

 مرحلة انس دينی، دورة پيش از دبستان 
اولین مرحلة تربیت دينی انس دينی اســت. کودکان در ســال های اولیة زندگی 
با مشــاهدة اقامة نماز و تالوت قرآن و انجام فرايض دينی اطرافیان به تقلید از آنها 
می پردازند. اين تقلیدهای کودکانه به تدريج کودک را به سوی تعلقات دينی سوق 
می دهد و زيربنای الفت دينی را فراهم می ســازد. نقش خانــواده در اين مرحله از 
اهمیت خاصی برخوردار است. تشويق کودک در زمان تقلید حرکات نماز، شرکت در 
نماز جماعت، حضور در اجتماعات دينی و... در تقويت انس دينی تأثیر به سزايی دارد. 
در اين مرحله شايسته است وزارت آموزش و پرورش با اختصاص بخشی از مطالب 
جزوه های آموزشی مراکز پیش دبســتانی به نماز، رسالت خطیر خود را در پرورش 
تربیت دينی کودکان ايفا نمايد و خردساالن را به صورت تشريحی و تصويری با نماز 

آشنا سازد.

 مرحلة عادت دينی، دورة دبستان 
در اين مرحله الزم اســت بر اســتمرار عمل کودکان نظارت شود. تکرار اعمال از 
جانب کودکان در اين دوره، عالوه بر نفوذ درشخصیت آنها، زمینة استواری و پايداری 
آن عمــل را در روح و جان آنان فراهم می نمايد. از آنجا که يکی از خصوصیات مهم 
دورة دبســتان، عادت پذيری است مدرســه بايد همت خود را در اين دوره در ايجاد 
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عادت های ارزشمند مصروف نمايد.
اگرچه در سال های اولیة اين دوره، وجوب اقامة نماز بر دختران و تا پايان اين دوره 
بر پسران مطرح نیست ولیکن از طريق حضور دانش آموزان در نمازخانه و اقامة نماز 
نوعی عادت و استمرار بر عمل در آنها به وجود می آيد و اين عمل به صورت طبیعت 

ثانويه در سرشت کودکان جای می گیرد.
يکی از داليل تأکید انجام اعمال دينی بر مبنای اعدادی از قبیل چهل، هفتاد، صد 
و... همین تقويت عادت دينی اســت. ضمنًا نبايد از اين امر غفلت نمود که آموزش 

مسائل شرعی در خصوص نماز نیز بايد به تدريج از همین دوره آغاز شود.
نقش خانواده در اين مرحله نیز بسیار حائز اهمیت است. زمینه سازی برای زودتر 
بیدار شدن در صبحگاهان و تأکید بر اقامة نماز در اول وقت از مهم ترين اموری است 
که خانواده با عنايت به آن می تواند نقش خود را در اين دوره به طور مؤثر ايفا نمايد.

 معرفت دينی، دورة راهنمايی 
 سیزده سالگی دورة رشد انتزاعی يا رشد تجريدی فکر محسوب می شود. کودکی 
که در دورة پیش دبستانی و دبستان با آداب دينی انس پیدا کرده و عادت دينی در 
او به وجود آمده اســت در اين مرحله بايد معرفت دينی پیدا کند. برای نیل به اين 
مقصود الزم است از طريق دلیل و استدالل و با تجزيه و تحلیل مسائل دينی، زمینة 
تفکر دينی فراهم گردد. در اين دوره نوجوانان غالبًا از علت مسائل سؤال می کنند و 

می خواهند حکمت مسائل را بدانند.
کودکی که تا به حال نماز خوانده اســت و اکنون نیز به اقامة نماز ادامه می دهد 
در اين مرحله می خواهد بداند که نماز چه اثری بر شخصیت او دارد؟ در نزد خداوند 
چه آثاری بر آن مترتب است؟ و اصواًل چرا بايد نماز بخواند؟ برای پاسخ به سؤاالت 
نوجوانان، خانواده و مدرســه، عالوه بر معرفی منابع معتبر و ارائة شواهد مستدل و 
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نمونه های مستند )از طريق معرفی متخصصین متعهد جهت پاسخ گويی به سؤاالت 
و تجزيه و تحلیل مســائل دينی(، الزم است با استفاده از سخنان بزرگان انديشه و 
فرهنگ اسالمی که در ادبیات غنی فارسی موجود است و داستان هايی که در فرهنگ 
ما وجود دارد و اشعار ارزشمند سعدی، مولوی، حافظ و... ضرب المثل ها، خاطرات و 
موضوعات تاريخی زمینة ايجاد جذابیت، آشنايی با رازها و اسرار نماز و تفکر جهت 

نیل به معرفت دينی را فراهم نمايند.

 شاكلة دينی، دورة متوسطه 
پس از کســب معرفت دينی، بايد معارف کسب شده در تمام زوايای وجود جوان 
نفوذ کند و دين در وجود او کاماًل متجلی و متبلور شــود تا شــخصیت بارز دينی 
پیدا کند. مدرســه به مثابة يکی از مهم ترين متولیان تعلیم و تربیت، شايسته است 
در ايــن دوره آموزش نماز را با تأکید بــر روح، حقیقت و حکمت نماز و اجزای آن، 
بر عهده گیرد و دانش آموزان را به اســتفاده از منابع اصلی مانند قرآن کريم، سنت 
معصومین)ع(، اولیا و بزرگان دين در جهت دست يابی به حکمت نماز تشويق نمايد.

همچنین الزم اســت در اين دوره زمینة عمل همه جانبه به اعتقادات دينی برای 
جوانان فراهم شود. به همین دلیل محدوديت دانش آموز و فعالیت های او بايد مورد 
توجه قرار گیرد. به معلمان گرامی پیشنهاد می شود برای افزايش غیر مستقیم معرفت 
دينی و تقويت پیوند جوانان با معارف دينی، فعالیت های تحقیقی و کارهای هنری 
دانش آموزان را گسترش دهند. هنگام آموزش با طرح پرسش هايی در ضمن تدريس 
و درخواست اظهار نظر از افراد يا گروه ها و مشارکت و فعالیت در کار گروهی، فرصت 

تقويت تفکر و پرورش دينداری را برای دانش آموزان فراهم نمايند.
نقش خانواده و اطرافیان نیز در اين دوره بسیار حساس است، زيرا با هدايت جوان 
به ســوی انتخاب دوستانی شايسته و معاشرت با افراد با تقوا، او را در دست يابی به 
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شاکله دينی مدد می رسانند. در حديث است که يکی از برکات مسجد و نماز، پیدا 
کردن چنین دوستانی است.

 خودجوشی دينی، دورة پيش دانشگاهی و پس از آن 
در اين مرحله، در صورتی که شخصیت فرد از نظر دينی کاماًل شکل گرفته باشد 
و ايمان در قلب او نفوذ پیدا کرده باشد آثار آن به صورت نیروی خودجوش دينی در 
عمل هويدا می شــود. به عبارت ديگر مرتبة اصلی هدايت، که ايمان است، به وسیلة 
افعال در قلب مستقر می شود، زيرا ايمان به خدا، قطعًا در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان آثار عملی خواهد داشت. راز تقارن عبارت »الذين آمنوا« با »عملوا الصالحات« 
در قرآن کريم نیز همین مطلب اســت. زيرا عمل صالح به منزلة میوة درخت ايمان 
شمرده می شود و حوزة تسلط ايمان نه تنها بخشی از وجود آدمی بلکه همة هستی 
اوســت و هیچ بعدی از ابعاد وجود انسان يافت نمی شود که از حوزة نفوذ آن به دور 

باشد.
البته تذکر اين نکته ضروری اســت که نه تنها ايمان منشــأ عمل صالح قلمداد 
می شود بلکه ايمان و عمل بر يکديگر تأثیر متقابل دارند؛ يعنی همان طور که ايمان 
سرچشمة عمل صالح اســت عمل صالح نیز در تقويت ايمان مؤثر است. به همین 
دلیــل قرآن کريم يکی از مهم ترين آثار نمــاز را دوری از گناه معرفی می نمايد11 و 
ضايع شدن نماز را زمینة شیوع هر گونه فساد و پیروی از انواع شهوات می شمارد.12 
تقويت رفتارهای دينی از طريق اهدای جوايز و تکريم فرزندان در حضور هم ساالن از 
مهم ترين اقدامات خانواده و مدرسه در اين مرحله به شمار می رود. در همین مرحله 
است که انســان نه تنها خود را هر لحظه در پیشگاه الهی خواهد ديد بلکه حرکت 
هستی و شــتاب آفرينش را نیز به سوی او روان می بیند و همة هستی را به منزلة 
مأذنه ای خواهد ديد که دمادم ندای توحید و دعوت به عبوديت حق و سرود بندگی 
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از آن به گوش می رســد و در اين حالت است که او نیز هماهنگ با همة هستی به 
دنبال گم گشتة خود می گردد و سعی می کند با محبوب ترين اعمال در نزد خداوند، 
يعنی نماز، رضای خالق را کسب کند و با نماز، که بهترين وسیلة تقرب است، خود 

را به او نزديک سازد.

 نتيجه گيری 
امام صادق علیه السالم در پاسخ به معاويه بن وهب که دربارة بهترين وسیله تقرب 
و محبوبیت بندگان به پروردگار پرســیده بود، فرمودند: »ما اعلم شیئًا بعد المعرفه 
افضل من هذه الصلوه: بهترين وسیلة تقرب و محبوبیت بندگان به پروردگار پس از 

معرفت خدا، نماز است13«.
تعلیم و تربیت دو مقولة تفکیک ناپذيرند و تنها در پرتو اين تفکیک ناپذيری است 
که نقش معنايی و رســالت مفهومی خويش را به درستی ايفا می نمايند. جوانی که 
در جريان مراحل فوق به طور صحیــح تحت تربیت قرار گیرد، ديگر طعمة تهاجم 
فرهنگی بیگانگان قرار نمی گیرد و دچار از خود بیگانگی و مسخ فرهنگی نمی شود. 
اگر جوانان تنها دارای علم دينی باشند ممکن است دچار لغزش شوند ولی اگر شاکلة 
دينی داشته باشند مقاومت خواهند کرد و اگر خودجوشی دينی پیدا کنند تسخیر 

ناپذير خواهند شد.
بديهی است تعلیم و تربیت، که اساسی ترين عامل حیات هر جامعه است، وقتی 
مؤثر واقع خواهد شد که عموم عوامل مؤثر در آن به معاضدت و معاونت يکديگر اقدام 
کنند؛ يعنی خانواده، مدرسه، مساجد و مجامع مذهبی، مطبوعات، راديو وتلويزيون 
وسینما )که از عوامل عمدة تعلیم و تربیت شمرده می شوند( و نخبگان فکری در هر 
يک از اين مؤسسات و مراکز، استراتژی تعلیم را با برنامه يا بدون برنامه، خودآگاه يا 
ناخودآگاه، القاء کنند و با هم مشارکت داشته باشند. هم چنین کلیة مواد آموزشی بايد 
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به تحقق اهداف تربیت دينی ياری رسانند و به تقويت و تثبیت آنـ  البته به صورت 
کارکرد ثانويهـ  همت گمارند.   
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  هرگز حديث حاضر و غايب شنيده اي 
 نقش نماز در روابط اجتماعي

احمد محفوظي
پژوهشگر و نويسنده

 مقدمه 
انســان موجودی اســت مدنی الطبع و چند بعدی. فطرتش او را به طیف گرايی 
می کشاند و او را از درون گرايی به برون گرايی گسیل می دارد. هجرت آدم از جنت و 
ســکونت در ارض و سیر مراحل کوچ به روستا، شهرک، شهر و دست يابی به تمدن 
و تشکیل انجمن، شورا  و مجمع، نظرية جمع گرايی را تأيید می کند. گرچه »نماز« 
ارتباط انسان با خداوند منان است، عامل پیوند و هم بستگی انسان ها با يکديگر نیز 
هســت. در طول تاريخ يک قانون و يک ســنت حاکم بوده است و آن اين که روابط 
اجتماعی افراد يک مجموعه که بر اســاس ماديات و جذب منافع، استوار بوده است 
دوامی نیافته و چند صباح بعد، شــیرازة آن ها از هم گسیخته است. لیکن ارتباطات 

جمعی که بر پاية خدا و خدا محوری استوار بوده و مفاهیم:
1. واعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و ال تفرقوا )آية 103، سورة آل عمران(
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2. يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اهلل لعلکم تفلحون )آيه 200، سوره 
آل عمران(

را جزو دســتور کار جمع خود قرار داده اســت، عالوه بر ايجاد حس اعتماد بین 
مجموعه، پايداری را در پی داشــته اســت. مظهر اعالی ايــن ارتباط جمعی را در 
مسجد الحرام و مسجدالنبی )ص(، که از اقوام و ملل با زبان های متفاوت گرد می آيند، 

مشاهده می کنیم.

کليدواژه ها: نماز جماعت، ارتباط جمعی، انضباط اجتماعی

 راهكارهای اجرايی ارتباط جمعی در پرتو نماز 
عوامــل ذيل و راز و رمزهای نماز به منزلــة راهکارهای اجرايی در تحقق ارتباط 

جمعی مرتبط با نماز قلمداد شده است:
1. نقل است پیامبر اکرمـ  صلی اهلل علیه و آله و سلمـ  بعد از اتمام نماز، روبه مأمومین 
می نشست تا بعد از ارتباط با خدا، ارتباط عاطفی با مخلوق هم پیدا شود و اگر 
مأمومی ديده نمی شد، سراغ او را می گرفتند، در صورتی که بیمار يا گرفتار بود، 

مشکل او را مرتفع می ساختند.
2. سفارش شــده است دست خالی به مسجد نرويد، زيرا نیازمندانی که به مسجد 
مراجعه می کنند نومید از خانه خدا بیرون نروند. پرداخت زکات مال به فقرا، به 
همراه اقامة نماز، جمع بین حسن هاست. عملکرد حضرت علی ـ علیه السالم ـ 
که در حال رکوع، انگشترش را به سائل داد، تأيیدی بر ايجاد عاطفی بین مصلی 

و مستمند است )قرائتی: 83(
3. در سورة شــوری، آية 38 در بیان صفات مؤمنین آمده است: »والذين استجابوا 
لربهم و اقاموا الصلوئ و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ينفقون« به مشورت، 



176

نـمـاز

پس از امر برپايی نماز اشاره شده و قطعًا مشورت و شورا وابسته به يک مجموعه 
اســت و تسهیل روابط جمعی را در پی خواهد داشت. در دوران قیام ملت علیه 

طاغوت، در سال های1357 و1356 مشورت، در مسجد صورت می گرفت.
4. انســان به غیر از برادر تنی، به برادر دينی هم نیاز دارد و بر اساس آية 11، سورة 
توبه، مشــرکین، اگر توبه کنند و نماز برپای دارند و زکات را پرداخت کنند در 
جايــگاه برادر دينی قرار خواهند گرفت. يکی از پل های ارتباطی برای وصول به 

سیستم برادر دينی، نماز است.
5. ارزش انســان اين گونه توصیف شده: انسان مخلوقی است که به همراه خلق به 
سوی خالق، هم ســو با طبیعت و خلقت، حرکت می کند و نماز اين توصیف را 

معنی می بخشد.
6. مصلی اگر نماز فرادی بخواند با زبان خود می گويد: »اياک نعبد و اياک نستعین« 
فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو کمک می جوئیم. بیان اين گونه، از اتصال 
انســان با ديگران حکايت می کند )تفســیر نمونــه، ج 1: 44(. اگر اين گونه نمی بود 
بايد می گفت: »اياک اعبد و اياک اســتعین«. همین نمازگزار که به تنهايی نماز 
می خواند، به لحاظ ارتباط با هم نوعان و خیرخواهی برای همگان، می گويد »اهدنا 
الصراط المســتقیم« ما را به راه راست هدايت کن. همین بیان بندگان خواهی 
در ســالم آخر نماز نیز مشهود است: »السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین« 
سالم بر نمازگزاران و بر بندگان نیکوکار خداوند. شهید مطهری می فرمايد: »در 
ســورة حمد که جزء قطعی نماز است می گوئیم: »اياک نعبد و اياک نستعین« 
خدايا ما تنها تو را می پرســتیم، خدايا ما تنها از تو کمک و استعانت می جوئیم. 
يعنی می گوئیم: خدايا من تنها نیســتم، من با همة مسلمان های ديگر هستم. 
ضمنًا انسان، وابستگی و پیوستگی خودش به جامعة اسالمی را در حال عبادت 
و بندگی اعالم می کند. خدايا، من فرد نیستم، تک نیستم، من عضوم، جزئی از 
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کل و عضوی از پیکر هستم. »ما هستیم، نه من«. در دنیای اسالم »من« وجود 
ندارد »ما« وجود دارد. )گفتارهای معنوی: 5 ـ94(

7. اقامه گر نماز با همة بندگان صالح خدا اعالم صلح و صفا می کند. اعالم همزيستی 
مسالمت آمیز با همة افراد شايسته می  کند. در حال نماز می گويد: من با هیچ بندة 
شايسته ای سر جنگ ندارم، چون اگر با بندة شايسته ای سر جنگ داشته باشم 

خود ناشايسته ام.
8. در مســئلة 1402 رسالة توضیح المسائل امام )ره( آمده است: مستحب است که 
انسان صبر کند نماز را به جماعت بخواند. نماز جماعت، از نماز اول وقت فرادی 
که آن را طول بدهند، بهتر است. اين سه معیار، حاکی از عنايت ويژه به ارتباط 

جمعی و ارتباط انسان هاست و جماعت بر تکروی رجحان دارد.
9. برای اتصال قطره به دريا، شــارع مقدس توصیه می کند زمانی که جماعت برپا 
می شود ونمازگزار نمازش را فرادا خوانده است، آن را با جماعت اعاده کند )مسئلة 

1403، توضیح المسائل امام رحمه اهلل علیه(.

10. نمازگزارانی که به بیماری وسواس مبتال هستند مرض آنها با دوای نماز جماعت 
حل می شود، به اين طريق می فرمايد: کسی که در نماز وسواس دارد و فقط در 
صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وســواس راحت می شــود، بايد نماز را با 

جماعت بخواند )همان، مسئلة 1405(.
11. در عید فطر که شادمانی روزه داران بعد از يک ماه روزه داری فراهم می شود، شارع 
مبین توصیه می کند نماز عید را در زمان غیبت امامـ  علیه السالمـ  به جماعت 
و به قصد رجاء بخوانند )همان، مسئلة 1407(، همین سفارش در عید قربان نیز به 

چشم می خورد تا پیوند نمازگزاران عید قربان استحکام بیشتری يابد.
12. »يداهلل مع الجماعه«، در بینش فقهی برای رفع خشک سالی و نزول باران و فرود 
آمدن رحمت الهی از آسمان، به نماز استسقاء  فرمان می دهد تا دل های شکستة 
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مردمان، دفع صد بال بکند. گرچه نمازهای مستحبی از جماعت استثناست، ولی 
جماعت مردم در نماز استسقاء توصیه شده اند تا با نماز جماعت دل ها را بیشتر 

به هم پیوند دهند )همان، مسئلة 1407(.
13. در بخش نامة فقهی، اصل جماعت است و فرادی گويی فرع. هرگاه نمازگزار به 
نماز مستحبی اشتغال دارد و از سوی ديگر نماز جماعت برپا شد در صورتی که 
اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رســد، به وی اجازه داده 
است نماز مستحبی را رها کند و به دريا بپیوندد يعنی مشغول نماز جماعت شود. 
14. فرامین مســتحبی، پیرامون اقامة نمازهای واجب به صورت جماعت حاکی از 
داشــتن ثواب مضاعف، به طوری که اگر يــک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر 
رکعت از نمازش ثواب 150 نماز را دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند، هر رکعت آنها 
ثواب 600 نماز دارد، يا حاضر نشدن به جماعت، از روی بی اعتنايی جايز نیست 
و شايسته نیست که نمازگزار بدون عذر، نماز جماعت را ترک کند. اين ها همه از 

نقش کاربردی نماز  بر محور ارتباط جمعی حکايت می کند.

 راهكارهای اجرايی انضباط اجتماعی در پرتو نماز 
قبل از ارائة راهکارهای اجرايی انضباط اجتماعی، ضروری است واژة »انضباط« را 

بررسی کنیم. انضباط از باب انفعال در فرهنگ های لغات به معانی ذيل آمده است:
1. سامان گرفتن، خوب نگاه داشته شدن، نظم داشتن؛

2. سامان پذيری، آراستگی، نظم و ترتیب؛
 »DISICPLINE 3. پیروی کامل از دستورهای نظامی، »ديسیپلین در زبان فرانسوی

مقابل بی انضباطی )فرهنگ معین(؛
4. پیوستگی )غیاث اللغات(؛

5. نظم و انتظام و ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج )فرهنگ ناظم االطباء(.
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در اســرار الصلوئ، تألیف حاج میرزا جواد ملکی تبريزی )ترجمة رضا رجب زاده(، ص 
491 آمده است:

حکمت اصلی در تشريع نماز جماعت، اتحاد قلوب مؤمنین در امر خداست و برای اين 
اتحاد، فوايد بسیاری از قوت اسالم و مسلمین و غیر آن، است. گذشته از اين، نماز جماعت 

در تکمیل نفوس و قوت آنها در سیر الی اهلل و جلب فیوضات الهی، بسیار مؤثر است.
مثل اجتماع قلوب، مثل اتصال آب های قلیل به يکديگر است که چون به يکديگر 
متصل شوند از صورت آب قلیل در می آيند و کر می شوند، که ديگر به اندک نجاستی، 

طهارتش را از دست نمی دهد.
مســئلة نظم، در زندگی يک اصل است و نظم، عامل پیشرفت و بی نظمی، عامل 

شکست انسان ها در طول حیات بوده است.
شــخص بی نظمی که خود را به موقع به ايستگاه راه آهن نرساند لکوموتیو و قطار 
از دسترسی او خارج می شود. داوطلب بی نظمی که خود را به موقع به جلسة آزمون 

ورودی دانشگاه نرساند، از ورود به دانشگاه محروم می گردد.
در سورة ماعون می خوانیم »فويل للمصلین، الذين هم عن صالتهم ساهون« وای 
برنمازگزارانی که در عمل به نمازشــان بی نظم اند، نه ارزش برای آن قائل اند، نه به 
اوقاتش اهمیت می دهند، نه ارکان و شــرائط و آدابش را رعايت می کنند و نماز را از 

وقت فضیلتش به تأخیر می اندازند. )تفسیر نمونه، ج 27: 365(
اما راهکارهای اجرايی ذيل، تقويت و انسجام انضباط اجتماعی را موجب می شود:

1( وقت شناســی برای برپائی نمازهای يومیه در موعد مقرر و آن هم تأکید بر احراز 
دخول وقت، در انسان ايجاد نظم می کند.

2( اگر نمازگزار پیش از وقت، نماز بخواند و در بین نماز بفهمد که به موقع شــروع 
نکرده اســت چون بی نظمی کرده تنبیه می شود و نمازش باطل اعالم می گردد 

)توضیح المسائل امام، مسئلة 745(.
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3( اگر مصلی نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب عمدا 
بخواند چون ترتیب را به هم زده است نمازش باطل است )همان، مسئلة 755(.

4( چنانچــه نمازگــزار، ترتیب نماز را، که خود يک اصل اســت، عمداً به هم بزند، 
فی المثل سوره را پیش از حمد بخواند يا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، چون 
مرتکب بی نظمی شــده، نمازش از درجه اعتبار، ساقط می گردد. رعايت مواالت 
هم در نماز، از اين قاعده مستثنا نیست. نمازگزار نبايد بین اجزای نماز همانند 
رکوع، سجود و تشهد به اندازه ای فاصله بیندازد که بگويند نماز نمی خواند )همان، 

مسئلة 114(.

5( اطاعــت مأموم از امام، انضباط اجتماعی را در افراد پرورش می دهد. مأموم نبايد 
تکبیره االحــرام را پیش از امام بگويد. )مســئلة 1467(. نبايد عمداً پیش از امام به 
رکوع و ســجود برود. در اين صورت مرتکب معصیت شــده است ولو نمازش را 
صحیح منظور نمايند )مسئلة 1470(. چنانچه پیش از امام، سهواً سر از رکوع بردارد 
و امام هم در حال رکوع باشد، به منظور ايجاد نظم و وحدت در بین نمازگزاران، 
بايد به رکوع برگردد. هر چند رکوع، رکن است و افزايش رکن، باعث ساقط شدن 
نماز از درجة اعتبار می شود. در اينجا ارفاق شده است و نماز مأموم را باطل اعالم 

نمی کنند )مسئلة 1471(. 
6( اگر در صف های جماعت جا باشد، کراهت دارد انسان تنها بايستد )مسئلة 1488( 
در دريا، گروهی که با هم شنا کنند صحیح نخواهد بود شناگری در گوشه ای تنها 

شنا کند. قطعًا به هنگام خطر جان سالم به در نخواهد برد.
7( نماز، انســان را از کار زشت و فحشا باز می دارد. اگر انسان نماز خواند و مرتکب 
فحشا و منکر شــد از نداشــتن نظم و هماهنگی بین دل و زبان او سرچشمه 

می گیرد، به قول سعدی:
هرگز حدیث حاضر و غایب شنيده ای؟
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من در ميان جمع و دلم جای دیگرست.

8( در آية 31، سورة اعراف می خوانیم: »خذوا زينتکم عند کل مسجد«، زيرا زينت 
مساجد جلوه ای از آراستگی و انضباط اجتماعی است )قرائتی، ص 102(.

9( پاکی از مصاديق آراستگی و اصول انضباطی است. لباس نمازگزار بايد پاک باشد، 
اگر کسی عمداً با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش مردود و مطرود است 

)توضیح المسائل امام، مسئلة 799(.

10( پرهیــز نمازگزار از لباس غصبی، زمنیة رعايت حقوق و نظم اجتماعی را فراهم 
می کند. در صــورت بی توجهی به غصب و عمد در کار، نمازش محلی از اعراب 

نخواهد داشت )همان، مسئلة 815(.
11( به هنگام پرداختن به غســل جنابت به منظور آماده شدن برای نماز، چنانچه 
نمازگزار از سیســتم غسل ترتیبی استفاده بکند و عمداً به ترتیب سر و گردن، 
طرف راست و طرف چپ بدن را نشويد غسل او پذيرفته نخواهد بود )همان، مسئلة 

.)361

12( حضور يافتن مردم در نماز جمعه و رعايت آداب آن عالوه بر ايجاد ارتباط جمعی 
بین نمازگزاران، با برپائی همايش عبادیـ  سیاســی مردم و گردهمايی معنوی 

آنان، به ما درس انضباط اجتماعی و وحدت و استواری می آموزد.
13( ويل دورانت مورخ و دانشمند آمريکائی، دربارة زيبايی نماز، در جوامع اسالمی 
که نشئت گرفته از انضباط اجتماعی است، در کتاب »تاريخ تمدن، عصر ايمان« 

می گويد:
در جامعه های اسالمی، مؤذن از گلدسته باال می رود و به وسیلة اذان مسلمانان را 
به نماز دعوت می کند. به راستی چه نیرومند و شريف است که مردم را پیش از طلوع 
آفتاب به بیداری دعوت می کند. چه خوب اســت انسان به هنگام نیم روز از کار باز 
ايستد و چه بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب خداوند 
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توجه کند. چه خوش آهنگ اســت صدای مؤذن کــه جان های محبوس در پیکر 
خاکی را به سوی خالق بخشنده و مهربان دعوت می کند. هنگام نماز، هر مسلمانی 
بايد از کار خود دست بردارد، خود را تطهیر کند، رو به جانب کعبه بايستد و رسوم 
و تشــريفات نماز را به همان صورت که مسلمانان ديگر، در اوقات مختلف روز عمل 

می کنند به انجام برساند )نماز از ديدگاه دانشمندان...، ص 30(.
14( در راه تحقق بخشــیدن به انضباط اجتماعی، عوامل بازدارنده ای همانند اعتقاد 
بــه امتیازات نژادی و طبقاتی و ملی گرايی وجود دارد. نماز، اين عوامل بازدارنده 
را از میان برمی دارد زيرا در صفوف نماز، نمازگزاران از هر نژاد، رنگ و ملیت که 
باشند برابرند. در کنار هم بر خاک می افتند و با هم برمی خیزند )نماز، مؤسسه در 

راه حق، بخش اول(.

15( به تعبیر مقام معظم رهبری، نماز يک زنگ بیداری و يک هشــدار در ساعات 
مختلف شبانه روز است، به انسان برنامه می دهد و از او تعهد می خواهد، به روز و 

شبش معنا می دهد و از گذشت لحظه ها حساب می کشد.
جمع بندی راهکارهای اجرايی در تسهیل روابط جمعی و تقويت انضباط اجتماعی، 
می تواند فرهنگ بی تفاوتی را، که يکی از ابزارهای موفقیت دشمن در زمینة تهاجم 
فرهنگی اوســت، حذف نمايد و به عبارت ديگر، حذف فرهنگ بی تفاوتی از طريق 
راهکارهای اجرايی نماز، موجب استمرار و بیمة انقالب اسالمی و حاکمیت صالحان و 
خنثی شدن ترفند دشمنان اسالم و نظام جمهوری اسالمی خواهد شد. حسن ختام 
اين نوشتار را با حسن مطلع اين عبارت به پايان می بريم که زندگی بدون نماز، يعنی 
حیات بدون تحرک، سرباز بدون اسلحه، آبشار بدون آب، کوه بدون قله، هوای بدون 

اکسیژن، آتش بدون حرارت وباد بدون برودت.
در زندگی بدون نماز، انسان به صورت میت متحرک، ماشین کوکی و همانند عشق 
دروغین درمی آيد. آخرين نظرية فالسفه شرق و غرب اين عبارت است که انسان در 
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زندگی مادی، زمانی از پوچی و ســرگردانی نجات می يابد که به دامان »نماز« پناه 
ببرد.

پی نوشت
مجموعه مقاالت نماز و زندگی )هشتمین اجالس سراسری نماز(، انتشارات ستاد اقامه نماز، تهران، 1377

منابع
1. امام خمینی )ره(، توضیح المسائل

2. قرائتی، محسن، 114 نکته دربارة نماز، انتشارات ستاد اقامة نماز، تهران، 1372
3. کارگر ، رحیم، نماز از ديدگاه دانشمندان و متفکران، انتشارات ستاد اقامة نماز، تهران، 1375

4. شهید مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی
5. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه

6. مؤسسه در راه حق، نماز، قم، 1361



  نماز و جنگ نرم 

 چكيده 
نظر به اينكه دشــمنان اسالم هیچ گاه از مبارزه با ارزش ها و اصول اين دين مبین 
دســت برنمي دارند الزم است مسلمانان با تاكتیك جديد حملة دشمنـ  كه از آن 
به جنگ نرم تعبیر مي شودـ  آشنا شوند و با تكیه بر تعالیم اسالمي، آمادگي الزم را 

جهت مقابله با اين گونه حمالت به دست آورند.
از آنجا كه مهم ترين حوزه هاي فعالیت جنگ نرم، فرهنگ، اجتماع و سیاست است، 
مقالة حاضر با روش توصیفيـ  تحلیلي به بررسي آثار و بركات نماز جهت مقابله در 

سه حوزة ذكر شده مي پردازد.

كليدواژه ها: نماز، جنگ نرم، فرهنگ، اجتماع، سیاست

جنگ نرم و تاكتيك هاي آن
وُكْم َعن ِديِنُكْم  خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: »َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتََّي َيُردُّ
ِإِن اْســَتَطاُعواْ؛ و پیوسته با شــما در جنگ اند تا اينكه اگر بتوانند شما را از دينتان 
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برگردانند« )ســورة بقره، آية 217(. به اين معني كه »دشــمنان شما همواره با شما در 
جنگ هســتند«. واژة »اليزالون«، داللت بر اســتمرار دارد و گوياي اين اســت كه 
دشمنان همیشه با شما در جنگ هستند؛ گاهي جنگ، جنگ نظامي است، گاهي 

اقتصادي و گاهي نیز فرهنگي.
در دهه هاي اخیر و با توجه به اينكه دشــمن پي برده اســت كه جنگ نظامي با 
مســلمانان ـ كه بر قدرتي مطلق و عظیم تكیه دارند ـ به نتیجه اي نخواهد رسید، 
روشي ديگر در جنگ با آنان در پیش گرفته اند كه از آن به جنگ نرم تعبیر مي شود.

اصواًل جنگ هايي كه از نوع نظامي اســت و در آن ها از وســايل و ادوات نظامي 
استفاده مي شود، به جنگ سخت )Hard War( مشهورند ولي اگر در اين جنگ ها از 
وسايل و ادوات و كاالهاي فكري و فرهنگي استفاده شود، در اصطالح به آن ها جنگ 
نرم )Soft War( اطالق مي كنند. بنابراين شــاخصة جنگ نرم، استفاده از ابزارهاي 

فكري و فرهنگي است.
در واقع، تعريف علمي جنگ نرم عبارت است از »استفادة دقیق و طراحي شده از 
تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن به منظور تأثیرگذاري بر عقايد، فرهنگ، سیاست، 
احساسات، تمايالت، رفتار و مختصات فكري دشمن با توسل به شیوه هايي كه موجب 

پیشرفت مقاصد امنیت ملي مي شود« )شريفي، 1389: 189(.
بنابراين، جنگ نرم را مي توان هرگونه اقدام نرم، رواني و تبلیغات رسانه اي دانست 
كه جامعه را نشــانه مي گیرد و بدون درگیري و اســتفاده از زور و اجبار به انفعال 
و شكســت وامي دارد. جنگ رواني، جنگ ســفید، جنگ رسانه اي، عملیات رواني، 
براندازي نرم، انقالب نرم، انقالب مخملي، انقالب رنگي و... از َاشكال جنگ نرم است 

)رنجبران، 1388: 67(.

مهم تريــن تاكتیك هاي جنگ نرم در رســانه هاي غربي عبارت اند از: برچســب 
زدن، شــايعه پراكني، كلي گويي، دروغ بزرگ، پارة حقیقت گويي، انســانیت زدايي و 
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اهريمن سازي، حذف )سانسور(، ماســاژ پیام، ايجاد تفرقه و تضاد، ترور شخصیت، 
تكرار، توسل به ترس و ايجاد رعب، مبالغه و مغالطه )ضیايي پرور، 1383: 123(.

مهم ترين حوز ه هاي فعالیت جنگ نرم عبارت انــد از: 1. حوزة فرهنگ، 2. حوزة 
اجتماعي، 3. حوزة سیاسي )رنجبران، 1388: 123(.

 نقش نماز در برابر جنگ نرم دشمن 
با توجه به اين مســئلة مهم كه فعالیت هاي جنگ نرم در ســه حوزة فرهنگي، 
اجتماعي و سیاسي نمود بیشتري دارد، به بیان راهبردها و كاركردهاي نماز در مقابله 

با دشمن در هر يك از سه حوزه به صورت جداگانه مي پردازيم.

 الف. حوزة فرهنگ 
از زمینه هاي مهمي كه دشــمن از آن غافل نیست و با سرمايه گذاري هاي كالن 
در آن، در جهت نابودي ارزش هاي اسالمي گام برمي دارد، فرهنگ است. در مقابل، 
مســلمانان بايد با توجه به نماز و تأمل در آن، قدرت مقابله را در خود ايجاد نمايند. 

مهم ترين درس هاي برگرفته از نماز در حوزة فرهنگ عبارت اند از: 

تقويت اراده و انديشه
قرآن دربارة كساني كه در راه خدا پايداري مي كنند، چنین مي فرمايد: »ِإنَّ الَِّذيَن 
ُل َعَلْیِهُم اْلَماَلئَِكُئ َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّئ  َقاُلوا َربَُّنا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
الَِّتى ُكنُتْم ُتوَعُدوَن؛ همانا كساني كه گفتند پروردگار ما معبود يگانه است و سپس 
در راه اين هدف ايســتادگي كردند، فرشتگان بر ايشان فرود آيند و مژده دهند كه 
مترسید و غم مخوريد و به بهشتي كه شما را وعده مي دهند، شادمان باشید« )سورة 

فصلت، آية 30(.
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نماز در ايجاد روح اســتقامت مؤثر اســت و روح پیگیري از هدف را در انســان 
زنده مي كند؛ زيرا شــارع اسالم با تشــريع نمازهاي پنج گانه، استقامت در نماز را با 

واجب كردن نیت و قصد قربت هدف داري در نماز اراده فرموده است.

حفظ دين
نماز مانند ســتوني بناي دين را استوار مي دارد؛ از اين رو امام علي)ع( بر اقامة آن 
تأكید ورزيده و فرموده اند: »... اهلل اهلل في الصالئ فإنها عمود دينكم؛ از خدا بترسید! از 
خدا بترسید! در امر اقامة نماز كه آن ستون دين شماست« )نهج البالغه، نامة 14(. از 
آن حضرت روايت شده كه فرمودند: »الصالئ علم السالم و قوام الدين؛ نماز، درفش 

اسالم و پايداري دين است« )مجلسي، 1403 هـ .ق، ج 28: 146(.

تقويت ايمان
نماز از آن جهت موجب تقويت ايمان مي شود كه سبب تلقین حقايق و معتقدات 
ديني به ويژه يكتايي و بزرگي پروردگار اســت؛ ايمان را تثبیت و آن را در دل راسخ 
مي كند و روز جزا و حسابرسي اعمال براساس عدل الهي را به ياد مي آورد. نماز اهمیت 
رهبري و هدايت را تذكر مي دهد و نیز نمازگزار را به عملي نمودن ساير احكام پايبند 

مي كند )راشدي، 1380، ج 2: 195(.

ازدياد معرفت
نماز گنجینة عرفان است. نماز هر اندازه خالص تر و عارفانه تر باشد، روح نمازگزار را 
در مرتبه و مرحلة باالتري از تكامل قرار مي دهد. رسول اكرم)ص( فرمودند: »الصالئ 
معراج المؤمن؛ نماز وسیلة باال رفتن ايمان مؤمن است« )مجلسي، 1403 هـ .ق، ج 24، ص 
291( و نظر به اينكه نماز ارتباط و همدمي با حضرت دوست است، زمینة معرفت به 
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او را فراهم مي كند. نمازگزار با كسب اين معرفت مي تواند بینش و درك درستي از 
مسائل پیرامون خود بیابد و در مقابل برخي تاكتیك هاي دشمن در جنگ نرم چون 
شايعه پراكني، كلي گويي، پارة حقیقت گويي، مبالغه و مغالطه كه نیاز شديد به بصیرت 

و آگاهي را مي طلبد، به هوش باشد و فريب دشمن را نخورد.

 ب. حوزة اجتماعي 
دشمن در جنگ نرم خود در حوزة اجتماعي، خانواده و بنیاد آن را مورد هجوم قرار 
مي دهد و فروپاشي آن را قصد مي كند و با ايجاد بدبیني و سوءظن در میان مردم و 
جامعه اسالمي، روح برادري و مهرباني را كه دين اسالم دائم بر آن تأكید دارد، از بین 

مي برد. آثار مهم نماز در مقابله با جنگ نرم در حوزة اجتماعي عبارت اند از: 

استحكام خانواده
ارضاي صحیح غرايز، رســیدن به آرامش و راحتي، تكمیل شدن زن و مرد، حّس 
همدردي، انس و الفت، عواطف مثبت، حس تعاون و مشــاركت، حس مسئولیت، 
تعلیم و تثبیت ارزش ها، روابط اجتماعي، وضعیت اقتصادي، رشــد و تربیت صحیح 
فرزندان و در نتیجه ادامة تمدن انساني و برآورده شدن نیاز انسان به اين گونه مسائل 
و... از كمترين فوايد ازدواج و تشكیل خانواده است )راشدي، 1380، ج 2: 207(. از جمله 
آثار مهم نماز در استحكام خانواده ها مي توان به موارد زير اشاره نمود )راشدي، 1380، 

ج 2: 211-216(: 

الف( نظم و انضباط در نماز يك اصل مهم است و نمازگزاري كه نمازش روح انضباط 
و قانون گرايي را در او بیدار و تقويت كرده است، پا از حصار قانون خانواده فراتر 
نمي نهد و در حفظ شهوت خود مي كوشد و به سوي بدي ها و منكرات نخواهد 
اَلَئ َتْنَهي َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر؛ همانا نماز )اهل نماز را( از  رفت؛ چرا كه »ِإنَّ الصَّ
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زشتي ها و منكر باز مي دارد« )سورة عنكبوت، آية 45(.
ب( پیمان شكني و خیانت در امانت اعتماد همسران را از يكديگر سلب مي كند. نماز 
همان وسیلة مؤثر در ايجاد روحیة پايبندي به عهد و پیمان را در نمازگزار به وجود 
مي آورد؛ چرا كه نماز خود عهد و پیماني بس مهم است كه نمازگزار بايد بتواند 

به شايستگي از اداي آن برآيد.

پايبندي به رعايت حقوق ديگران
با دقت در تعالیم دين اســالم نسبت به نماز و دستورات جامع آن در مورد اينكه 
حتي آب وضو و لباس نمازگزار بايد پاك و حالل باشــد، انسان را به برنامة تربیتي 
نماز در رابطه با حقوق اجتماعي ديگران متوجه مي كند؛ زيرا اگر اين شرط هم مقرر 
نمي شد، هیچ ضربه اي بر نماز از آن جهت كه عبادت است وارد نمي شد )مطهري، بي تا، 

ج 2: 134(.

سالمت اقتصاد
بدون شــك پايبندي به رعايت حقوق ديگران، خودداري از حرام، قناعت به حق 
خويش و كســب حالل، موجب سالمت اقتصاد جامعه است. پرداخت زكات و ديگر 
حقوق واجب اسالمي عوامل تأمین عدالت اجتماعي و ايجاد يك نظام اقتصادي سالم 
است و نماز يادآور زكات و مالزم آن است و از اين رو قرآن دو كلمة »صالئ« و »زكائ« 
را مكرراً در كنار هم ذكر كرده است. )براي نمونه به آيات 41 و 78 سوره حج، 3 سورة نمل، 4 

سورة لقمان، 33 سورة احزاب، 13 سورة مجادله، 31 سورة مريم، و... مراجعه شود.(

پيدايش روح رحمت و رأفت در جامعه
نماز باعث مي شود كه نمازگزار روابط خود با ديگران را براساس رحمت قرار دهد. 
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خداوند متعال رحمان و رحیم اســت و ما اين تعلیم اجتماعي را از نماز مي گیريم 
كه نسبت به همة انسان ها رحمت عامه و نسبت به مسلمانان رحمت خاصه داشته 

باشیم.
خداوند متعال نیز در سورة فتح برخي از اوصاف برجسته پیامبر اكرم)ص( و مؤمنان 
ِ َوالَِّذيَن  ٌد رَُّسوُل اهللَّ تربیت شــده در مكتب ايشان را اين گونه بیان مي فرمايد: »مَُّحمَّ
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضال مَِّن اهللِ َوِرْضَوانًا  ًعا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلي اْلُكفَّ َمَعُه َأِشدَّ
ُجوِد؛ فرستاده خدا محمد)ص( و كساني كه همراه  ِسیَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مِّْن أََثِر السُّ
او هستند، بر كافران سخت گیر و خشن و در میان خود مهربان و نرم رفتارند. آنان را 
مي بیني كه با هم ركوع و ســجود مي كنند و در پرستش خدا هماهنگ اند. روزي از 
معبود يگانه مي جويند، خواستار خشنودي اش هستند و نشانه هاي صالحشان از اثر 

سجده در چهره هايشان پديدار است« )سورة فتح، آية 29(.

 پ. حوزة سياسی 
در جنگ نرم دشمنان مي توان به اهداف شوم آنان در حوزة سیاست پي برد. آنان 
قصد ايجاد تفرقه در صفوف مســلمانان را دارند و مي خواهند میان مردم و رهبري 
صالح جامعة اسالمي فاصله ها به وجود آورند تا مبادا بصیرت الزم جهت مقابله با آنان 
را به دست آورند. به دنبال آن نیز بي هدفي و پوچ گرايي را در جامعه رواج مي دهند. 

آثار و بركات نماز در حوزة سیاست در مقابله با جنگ نرم دشمن عبارت اند از: 

پيروي از رهبر صالح و قوانين و مقررات صالحة جامعه اسالمي
بي شك مردماني كه با ناخداي راه شناس سفر مي كنند، به خواست خدا به مقصد 
مي رســند. نمازگزار مؤمن در نماز خود وقتي مي گويد: »... و أشهد أّن محمداً عبده 
و رســوله« و بر پیامبر اكرم)ص( و خاندان ايشان درود مي فرستد، در واقع اهمیت و 
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ضرورت رهبري سیاســي و معنوي و لزوم تبعیت از رهبري صالح را مي پذيرد. امام 
اِلُح َيْرَفُعُه؛ سخنان نیك  یُِّب َواْلَعَمُل الصَّ صادق)ع( در تفسیر آية »إَِلْیِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
و پاكیزه به ســوي او باال مي رود، و عمل نیك آن را باال مي برد« )ســورة فاطر، آية 10( 
فرمودند: »فمن لم يتوّلنا لم يرفع اهلل له عماًل؛ هر كه واليت ما را نداشته باشد و به 
رهبــري ما گردن ننهد، خداوند عملي را براي وي باال نمي برد؛ يعني عبادتي را از او 

نمي پذيرد« )مجلسي، 1403 هـ .ق، ج 24: 182(.

 ايجاد و تقويت روحية هدف داري و وحدت هدف در ميان امت مسلمان
از تاكتیك هاي مورد استفاده در جنگ نرم توسط دشمن، تاكتیك ايجاد تفرقه و 
تضاد است. نمازگزاران مؤمن در جامعه اسالمي با تكیه بر نماز مي توانند اين تاكتیك 
دشــمن را بي اثر بگذارند، چرا كه مسئلة نّیت در نماز هدف داري و وحدت هدف در 

جامعه را به آنان آموزش مي دهد.

رهايي امت مسلمان از چنگ عصبيت ها و عوامل اختالف
قرآن پیروان ديگر اديان را نیز به وحدت فرا مي خواند و براي ايجاد چنین وحدتي 
به پیامبر)ص( دستور مي دهد تا آنان را به سوي عقیده به ذات پروردگارـ  كه اعتقاد 
مشترك میان آنان و مسلمانان استـ  فرا خواند تا همه زير پرچم توحید جمع شوند: 
»ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْواْ إَِلي َكَلَمٍئ َسَواِء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اهلَل َواَل ُنْشِرَك بِِه 
َشْیًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْربَابًا مِّن ُدوِن اهلّلِ؛ بگو اي اهل كتاب بیايید از آن كلمة حق 
كه میان ما و شــما يكسان است، پیروي كنید و )آن كلمه اين است كه( جز خداي 
يكتا )هیچ كسي را( نپرستیم و چیزي را با او شريك قرار ندهیم و برخي از ما برخي 

را به جاي خدا به خدايي نگیريم« )سورة آل عمران، آية 64(.
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آزادي مسلمانان از بند استكبار و سلطة استعمار
نماز حقیقي به جامعة اسالمي درس آزادي عزت و سرافرازي مي دهد و آنان را از 
قید و بندهاي هوا و هوس و بند اسارت بیگانگان نجات مي بخشد و حتي اگر طعم 
همة سختي ها و مشكالت تحريم ها و قطعنامه هاي ضد خود را بچشند، به مستكبران 
و زورگويان اجازة تســلط بر كشور و جان و ناموسشان را نمي دهند؛ زيرا مي دانند با 
ســلطة آنان بر جامعة اسالمي، ديگر نامي از اسالم باقي نمي ماند و تمام ارزش ها و 

اصول از دست خواهند رفت.
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  حضور زنان در مسجد 

محمود شهنازي
آموزگار مدرسه بصیرتـ  زرين شهر

 چكيده 
اسالم نه تنها عبادت و بندگي بلكه مكان عبادت را نیز به جنس مرد اختصاص نداده 
و مردانه اعالم نكرده اســت. پس زنان نیز همچون مردان مي توانند در مساجد حضور 

يابند و به عبادت و بندگي بپردازند و يا در مسائل سیاسي، فرهنگي و... شركت كنند.
از اين رو مقالة حاضر، با روش توصیفيـ  تحلیلي، به بررسي حضور زنان در مسجد 

مي پردازد و براساس آموزه ها و تعالیم ديني اين مسئله را بررسي مي کند.

كليدواژه ها: زنان، حضور، مسجد، آموزه هاي ديني

 مسجد؛ تاريخچه و اهميت 
ســخن نغز و حکیمانه اي كه متضمن زيباترين تشــبیه و رساترين عبارت است 
و رابطة مسلمان مؤمن را با مســجد به تصوير مي کشد اين است كه: »المؤمن في 
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المســجد كالسمك في الماء: مؤمن در مسجد چون ماهي در آب است« )غزالي، ج1: 
213(، كه در عین بالغت، از نهايت وابســتگي و تعلق خاطر رهپويان وادي ايمان به 

كانون مسجد خبر مي دهد.
به نظر مي رسد در چشم انداز اسالمي، مؤثرترين ابزار انتقال و اشاعة انديشه واالي 
قرآني، مسجد اســت؛ و در راستاي همین نقش كلیدي است كه پاسداشت واقعي 
اسالم به پاسداشت و احیاي مساجد گره مي خورد و در منظر قرآني، بازدارندگان از 
ْن َمَنَع َمساِجَد  احیاي مساجد ستمكارترين مردم معرفي مي شوند. »َو َمْن َأْظَلُم ِممَّ
اهلل َأْن ُيْذَكَر فیَها اْسُمُه َو َسعی  في  َخرابِها ُأولِئَك ما كاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ خائِفیَن 

َلُهْم ِفي الّدْنیا ِخْزٌي َو َلُهْم ِفي اآْلِخَرِئ َعذاٌب َعظیٌم« )البقره/114(
جاذبه هاي فطري نهفته در نهاد آدمي، همواره او را در طول تاريخ به سوي تسلیم 
و پرستش فراخوانده و به سوي كمال مطلوب سوق داده است. در راستاي جهان بیني 
و چگونگي معرفت بشــري در تصور و تجسم كمال مطلوب است كه عبادتگاه ها و 

كرنشگاه های مختلف شكل گرفته است.
گفتنی اســت، برخالف فرزانگاني كه مبدأ تاريخ بشريت را بت پرستي دانسته اند 
)بازرگان،1340: 182(، تاريخ نگاري قرآني، آدم ابوالبشــر را نخستین وجود توحید مدار 

معرفي مي نمايد. بنابراين بت پرستي پديده اي است كه در اثر تقديس جسد آدم ابوالبشر 
به وسیله فرزندانش به وجود آمده )قضايي، 1364: 196( و به دنبال چنین اعتقادي معابد 
مختلفي شكل گرفته است. در عربستان در دوره جاهلیت هم »كعبه« مقدس ترين 
و بااهمیت ترين معابد محسوب مي شد. مقارن با ظهور اسالم، شاخص ترين مناصب 
اجتماعي و سیاســي- مانند سقايت، حجابت، سدانت، و ...  مرتبط با اين مكان گره 

مي خورد )آيتي، بي تا: 26 (.
هر چند بنیان گذاري مسجد در تاريخ اسالم، با تشكیل حكومت اسالمي در مدينة 
منوره، توسط پیامبر اكرم )ص( همزاد بوده است اما از قرآن و مصادر اسالمي اين گونه 
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بر مي آيد كه در ديگر اديان توحیدي نیز چنین پايگاه عبادي وجود داشته و مسلمانان 
با اين مفهوم آشنا بوده اند. مسجدالحرام و مسجداالقصي را قرآن در سوره هاي مكي، 
يعني زماني كه هنوز از تأسیس مسجد توسط رسول اكرم )ص( خبري نبوده است، به 
همان نام »مسجد« مي آورد. »ُسْبحاَن الَّذي َأْسری  بَِعْبِدِه َلْیاًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إَِلی 
میُع اْلَبصیُر« )السراء/1( اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصی الَّذي باَرْكنا َحْوَلُه لُِنِرَيُه ِمْن آياِتنا إِنَُّه ُهَو السَّ

مسجدسازي در هر كجا كه مسلمانان راه مي يافتند، قطعي بود و اساسًا پیامبر )ص( 
در قراردادي كه با گرويدگان به اســالم مطرح مي کرد، اقامة نماز جماعت را شرط 
مي نمود كه الزمة آن تأســیس مســاجد بود؛ لذا پس از رحلت آن حضرت همراه با 
گسترش اسالم و گرايش روزافزون مردمان ساير ممالك به اسالم، مسجد سازي نیز 
توسعه يافت. گاهي اين مساجد بر ويرانه هاي معابد در كشورهاي فتح شده ساخته 

مي شد )قابل، 1375(.
به طور كلي فرايند ظهور و روند تحول و تطور مســاجد در قرون و اعصار مختلف 
اسالمي، همان گونه كه تا به حال پیش رفته  و تبلوری از هنر معماري جهان اسالم 

است، همچنان ادامه خواهد يافت.

 حضور زن در مسجد 
تاريخ جوامع گذشــته نشان مي دهد كه دين همواره محور قوانین مدني و منشأ 
اجتماعات و تشکل هاي گروهي به شمار مي رفته است و اساسًا مذهب فصل الخطاب 
كلیة منازعات و اختالفات قومي و قبیله اي بوده و هنجارهاي اجتماعي را رقم مي زده 
است. خداوند متعال، همان طور كه در مسئله عبادت و بندگي به طرح عام و خاص 
نپرداخته در بیان مكان عبادت نیز دستور اختصاصي بودن و زنانه و مردانه بودن آن 
را صادر نكرده، بلكه در بیان آهنگین قرآني فرموده است. »ِإنَّ َأوََّل َبْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس 

َئ ُمباَركًا َو ُهدًی لِْلعاَلمیَن« )آل عمران/96( لَلَّذي بَِبكَّ



196

نـمـاز

در اين آيه كلمة »ناس« را مطرح فرموده كه بديهي است زن نیز صاحب مقامي 
است كه با مرد به واژة »ناس« مفهوم عیني مي بخشد و استثنابردار نیست. پس مسجد 
خانة زنان و مردان است، همان طوري كه ام المساجد چنین است و هر دستوري كه 
اسالم در خصوص مساجد، به مسلمانان تكلیف نموده خاص مردان نیست و دلیلي نیز 

به اين ويژگي ساختگي مشهود نیست. 
راهبرد های ديني در مرزبندي هاي اخالقي و مناسبات صحیح اجتماعي، هیچ گاه 
خواستار انزواي اجتماعي و سیاسي و فرهنگي زن نبوده است، بلكه نحوة انجام بعضي 
از تكالیف را بنا بر اقتضاي شرايط جسمي و اجتماعي وي برعهده خود زن نهاده و با 

اعطاي رخصت ها، الزام را از زن برداشته است، مانند دو حديث زير:
 پیامبر اكرم )ص( ضمن سفارشــي به امام علي )ع( مي فرمايد: »يا علي، لیس علي 
النســاء جمعة و ال جماعة و ال أذان و ال إقامــة: يا علي براي زنان الزامي جهت 
شركت در نماز های جمعه و جماعت و گفتن اذان و اقامه نیست« )مجلسي،1983م،  

ج81: 115(.

 امام صادق )ع( مي فرمايد: »خیر مســاجد نسائكم البیوت؛ خانه ها بهترين مسجد 
براي زنانتان است« )من ال يحضر، ج1: 253(.

همچنین حديثي از رســول خدا )ص( وارد شــده است كه فرمود: »إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلي المســجد فال يمنعها؛ هنگامي كه زنانتان اجازة رفتن به مسجد 
خواســتند، مانع نشويد« )نوري طبرســي،1382هـ .ق، ج1: 242(. در روايتي ديگر نیز آن 
حضرت حضور زنان در مسجد را اجازه داده اند: »ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل: كنیزان 

خدا را از مساجد خدا باز نداريد« )فیض كاشاني، 1403هـ.ق، ج3: 104(.
عده اي چنین پنداشــته بودند كه زنان فقط هنگام روز مجاز به رفتن به مساجد 
هستند، و در نمازهاي مغرب و عشا، كه مصادف با تاريكي شب است، زنان نبايد براي 
نماز به ســوي مسجد خارج شوند؛ لذا پیامبر اكرم  )ص( جهت مبارزه با اين پنداشت 
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غلط فرمودند: »إذا اســتأذن نساؤكم باللیل إلي المسجد فأذنوا لهّن؛ چون زنان شما 
شب هنگام براي رفتن به مســجد از شما اذن بخواهند، اجازه دهید« )احسان بخش، 
1371هـ .ش، ص 271(. در بیاني ديگر نیز فرمود: »ال تمنعوا نســاءكم المساجد باللیل؛ 

زنان خود را شب هنگام از رفتن به مسجد منع نكنید )همان: 280(. مهم تر از مطالب 
بیان شده، سخن خداوند متعال در قرآن است كه به آن مي پردازيم. آورده اند كه در 
زمان رســول خدا)ص(، زنان همیشــه براي اداي فريضه نماز پشت سر ايشان خانه 
را به قصد مســجد ترك مي کردند. در هنگام نمازهاي مغرب و عشا و صبح كه هوا 
تاريك بود، تعدادي از جوانان بر سر راه آن ها می نشستند و برايشان ايجاد مزاحمت 
مي کردند. لذا خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: )بحراني، 1992م، ج3: 339(. »يا أَيَُّها 
النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزواِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمنیَن ُيْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجالبیِبِهنَّ ذِلَك َأْدنی  
َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َو كاَن اهلُل َغُفوراً َرحیمًا )األحزاب/59(؛ اي پیامبر به همسرانت 
و دخترانت و زنان مؤمنان بگو كه پوشش هايشان را بر خويشتن بپیچند. اين موجب 
مي شود كه )به پاكي و عفت( شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، كه خدا آمرزنده 

و مهربان است«.
آية مباركه و شــأن نــزول آن بیانگر نکته اي باريك و ماندگار اســت و آن اينكه 
اســالم دربارة حضور زنان در مجامع فرهنگي، علمي، اقتصادي و سیاسي و پذيرش 
مســئولیت هاي اجتماعي از طرف آنان، حتي زماني كه مورد مزاحمت ديگران قرار 
مي گیرند، به خانه نشــیني و ايجاد محدوديت حکم نمي کند بلكه با ارائة طرح هاي 

مصونیت آفرين، راه را براي حضور هر چه بیشتر آنان مي گستراند. 
تاريخ صدر اسالم و عصر رسالت حضرت رسول اكرم)ص( گوياي فعالیت زنان در 
عرصه هاي مختلف اجتماعي، مسئولیت ها و مأموريت هاي گوناگون آن روز است. در 

اينجا به برخي نمونه ها اشاره مي شود.
 مجاهد مي گويد: »روزي نزد عبد اهلل بن عمر بوديم، از قول پیامبر )ص( نقل مي کرد 
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كه فرمود: آيا اينان در شب به زنانشان اجازه مي دهند كه به مسجد بروند؟ پسرزاده 
عمــر يعني بالل بن عبداهلل عمر گفت: نه، به خدا ســوگند، ما به زنان خود چنین 
اجازه اي نمي دهیم تا بروند و آن را دغل و خدعه قرار دهند. پدرش گفت: خدا تو را 
به سزاي خود رساند، پیغمبر )ص( فرموده است: به آنان اجازه بدهید؛ و تو مي گويي 

ما به آنان اجازه نمي دهیم« )فهیم كرماني، بي تا: 51(. 
مالحظه مي شود كه چگونه افراط و تفريط هاي ناصواب و تقدس مآبي ها در مقابل 
جهت دهي قرآن و ســنت رسول اكرم)ص( باب كج روي ها و کج انديشی ها را تا آنجا 
گشوده اســت كه در ســالیان دراز، زنان را از نعمت حضور در صحنه هاي عبادي، 
سیاسي محروم نموده اند و چه بسا كه به صدور احاديث جعلي نیز دست يازيده اند. به 
روايت ديگري از ام عطیه بنگريد؛ »پیغمبر خدا )ص( در روزهاي عید كه مي خواست 
نماز عید بخواند، دستور مي داد دختران و دوشیزگان و همچنین زنان و آنان كه در 
حال عادت زنانه اند، از شهر بیرون آيند و در نماز عید شركت كنند. با اين توضیح که 
زنان صاحب عادت در گوشــه اي مي نشستند و به خطبة عید گوش مي دادند. يكي 
از زنان از پیامبر )ص( پرسید: »اگر كسي پوششي نداشته باشد كه خود را بپوشاند 
بايد چه كند؟ آيا از آمدن به جماعت و شــركت در اجتماع مسلمانان معاف است يا 
نه؟ فرمود: خیر، بايد از يكي از خواهران ديني خود لباسي عاريه كند و در نماز و در 

اجتماع مسلمانان شركت كند« )همان: 13(.
يكي از نكات جالب توجه در صدر اســالم اين است كه حضرت رسول )ص( پس 
از بعثــت به نبوت و دريافت نماز از جانب خداي ســبحان، زن را در كنار مرد عماًل 
بــه صحنه اجتماعات عبادي فراخواند و در حالي كه از مردان فقط علي )ع( و از زنان 
همسرش خديجه كبرا )س( به آن حضرت ايمان آورده بودند، در كنار مسجدالحرام 
و در پیــش ديدگان صدها پیروان جاهلیت و معتقــدان به عدم جواز حضور زن در 

اجتماعات، نماز جماعت برگزار مي کردند )ابن عبد البر، 1328هـ.ق: 67(.
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اوراق تاريخ شاهد است كه زنان نه تنها نمازهاي جماعت را به دعوت پیامبر )ص( 
پاس مي داشــتند که در بناي مساجد نیز مردان را ياری مي کردند. مروري در تاريخ 
صدر اسالم و وضعیت مساجد آن روز نشان مي دهد كه زنان همواره پشت سر مردان 
صف هاي نماز جماعت را ترتیب مي دادند و طبق توصیة اسالم فريضه هاي خود را با 

جماعت برگزار مي کردند.
يكي از زنان مســجدي عصر پیامبر خدا )ص(، »نوله بنت اسلم« است كه در روز 
تغییر قبله در جماعت مسجد بني حارثه، شركت داشته و ماجراي آن روز را چنین 
توصیف مي کند: »دو ركعت از نماز ظهر يا عصر را در مسجد بني حارثه رو به قبله 
بیت المقدس خوانده بوديم كه شخصي خبر آورد رسول اهلل)ص( به طرف بیت الحرام 
روي كــرد. بالفاصله مردان به مكان زنان و زنان به مكان مردان تغییر محل دادند و 
چرخیدنــد و دو ركعت ديگر را هم رو به بیت الحرام گزارديم«. راوي آن حديث، كه 
نوادة آن بانوست، مي گويد: بعضي از مردان بني حارثه به من گفتند كه رسول اهلل )ص( 
زماني كه اين داستان به او رسید فرمود: »آنان كساني هستند كه به غیب يقین پیدا 

كردند« )ابن عبد البر، 1328هـ.ق، ذيل نوله(. 



  پرسش هايي دربارة نماز 

فاطمه سادات لنكراني

 چه كنيم خاشع باشيم تا نماز بر ما سنگين نباشد؟ 
قرآن می فرمايد: »نماز جز بر خاشعان سنگین است«. 

پاسخ اول
الِئ َو  ْبِر َو الصَّ آيت اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم در ذيل آيات »َو اْسَتعیُنوا بالصَّ
إنَّها َلَكبیَرٌئ ِإالَّ َعَلی اْلخاِشعیَن٭ الَّذيَن َيُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َو أَنَُّهْم إَِلْیِه راِجُعوَن« 

45 و 46 از سورة بقره می نويسد:
»قرآن کريم در آية 46 به منشــأ خشوع خاشعان اشاره کرده است و می فرمايد: 
ياد مرگ و قیامت، همة توان انســان را می گیرد، قلب او را می لرزاند و وی را خاشع 
می سازد؛ زيرا همة غرورها و »من وما« گفتن ها از اين روست که مرگ و عذاب قیامت 
از يادها رفته اســت وگرنه آنان که به حساب و میزان و بهشت و جهنم يقین دارند، 
يا دست کم گمانش را می برند و از حال احتضار و احوال قبر غافل نیستند، خاکسار 
و خاشع و دل شکسته می شوند و به نماز و استعانت از دعا و ُبکا رومی آورند« )تفسیر 

تسنیم، ج 173: 4(.
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پاسخ دوم
َس ِسرُّه( در تفسیر آية 45 و 46 سورة بقره می نويسد: عالمه طباطبايی )ُقدِّ

»تعبیر به ظن در آية 46 به جای يقین، اشاره به اين است که برای حصول خشوع 
در انسان کافی است که متوجه شود خدايی دارد که ممکن است به سوی او باز گردد 

و او را مالقات کند«.

پاسخ سوم
در اســتفتائات عرفانی از حضرت آيت اهلل العظمی بهجت )َرِحَمهُ اهلل( سؤال شده: 
»برای اينکه در انجام دادن فرمان الهی، خصوصًا نماز، با خشوع باشیم چه کنیم؟« 
ايشان پاسخ فرموده اند: »در اول نماز، توسل حقیقی به امام زمان )عج( پیدا کردن که 

عمل را با تمامیت مطلقه انجام بدهید« )فريادگر توحید، 233(.

پاسخ چهارم
در قرآن کريم راه حصول خشوع در اعراض و ترک اعمال لغو و بیهوده معرفی شده 
است، آنجا که می فرمايد: »َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن٭ الَّذيَن ُهْم في  َصالِتِهْم خاِشُعوَن٭ َو 

الَّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن« )المؤمنون 3-1(
چنان که برخی از بزرگان عرفا از جمله حضرت آيت اهلل بهجت )َرِحَمهُ اهلل( نیز در 
برخی از نصايحشان به اين مطلب تصريح کرده اند که راه به دست آوردن خشوع، کنار 
گذاشتن کارهای لغو بی فايده است؛  يعنی ترک آن  کارهايی که نه فايدة دنیوی دارد 

و نه فايدة اخروی.

پاسخ پنجم
در روايتی به ويژگی های انســان خاشع و راه های به دست آوردن خشوع به خوبی 
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اشاره شده است. رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله وسلم( در روايتی فرموده اند:
»نشانة خاشع در چهار چیز است: 1. مراقبت از نفس و حساب بردن از خدا در نهان 
و آشکار؛ 2. انجام دادن کارهای نیک؛ 3. انديشیدن به روز قیامت؛ 4. مناجات و راز و 

نیاز با خداوند«. )میزان الحکمئ، ج 3: 1407(
٭٭٭

با اينكه خداوند مكان و جهت خاصی ندارد، چرا بايد به سمت قبله نماز خواند؟
پاسخ اول: »به سبب آنکه رو به سمت خانة خدا کردن ظواهر بدن انسان، مقدمه و 
وسیله و محرکی است برای روی کردن بواطن انسان به سوی جهت واحدی که همان 
خانة خدا باشــد. همین امر باعث می شود که قلب انسان از حالت التفات به جهات 
مختلف خارج شــود و تنها به يک سمت که خانة خداست ملتفت شود و اين خود 

مقدمه ای است برای توجه به صاحب خانه، که خداوند متعال است.«
پاسخ دوم: حکمــت امر به روی نمودن به سمت خاصی )سمت کعبه(، امتحان 
کردن بندگان بوده است با اينکه آيا به  هر سمتی که خدا بگويد و به هر نحوی که او 
بگويد عبادت می کنند يا نه؟ از اين رو خداوند بندگانش را تشويق و ترغیب کرد تا 
کعبه را زيارت کنند و آن را بزرگ بشمرند و به وسیلة آن خدا را عبادت کنند تا روشن 

گردد که چه کسی مطیع و چه کسی نافرمان است.
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  اقامة نماز يا اقامة نماز جماعت؟
 پاي صحبت محمدرضا عاقل زاده، معاون ستاد اقامة نماز آموزش وپرورش  

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي 
یونس باقري

با محمدرضا عاقل زاده، معاون ســتاد اقامة نمــاز وزارت آموزش و پرورش دربارة 
برنامه ها، هدف ها و دستاوردهای اقامه نماز در مدراس به گفت وگو نشستیم. ضمن 

اينکه برخی از نارسايی ها نیز مطرح شد. حاصل اين گفت وگو را پیش رو داريد. 

é ستاد اقامة نماز با اداره های کل استان و مدارس چه رابطه ای دارد و این 
رابطه بر چه اساسی برقرار می شود؟ 

è اين ســتاد، متناظر تشکیالت خود، در استان ها همکارانی را به عنوان کارشناس 
مسئول و کارشــناس اقامة نماز دارد. در تمام استان ها هم در گروه قرآن، نماز و 
عترت همکارانی داريم. مسئولیت نماز، قرآن و عترت با رئیس گروه است. ارتباط 
ما در ستاد اقامة نماز وزارتخانه با مناطق از طريق کارشناس مسئول و کارشناس 

اقامة نماز برقرار می شود. 
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ما با ستاد مرکزی اقامة نماز هم ارتباطی داريم. طبق مصوبة هیئت دولت، باالترين 
مقام هر دستگاه، مسئول اقامة نماز در آن دستگاه است. بدين ترتیب، مسئول اقامة 
نمــاز در وزارت آموزش وپرورش هم وزير اســت. اين مصوبه طبق تبصره ای به وزير 
اجازه می دهد يکی از معاونان خود را به عنوان جانشــین خود و مسئول ستاد اقامة 
نماز معرفی کند. در آموزش وپرورش معمواًل معاون پرورشی به اين سمت منصوب 
می شود. اکنون با ابالغ وزير، معاون پرورشی، مسئول ستاد مرکزی، اقامة نماز است. 

é شــما چگونه به ترویج و توسعة فرهنگ نماز می پردازید؟ آیا مبحث و 
موضوع مشخصی دارید؟ آیا این کار در اوقات خاصی صورت می گيرد؟ 
è فعالیت های معاونت پرورشی فوق برنامه است. برای مثال، در حوزة قرآن – که حوزة 
تخصصی مجلة رشد آموزش قرآن اســت – در آموزش وپرورش دو بخش داريم؛ 
بخشــی جزو متن برنامه است که در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، در 
فضای آموزش رسمی دنبال می شود و بخش ديگر، در حوزة فعالیت های پرورشی 
قرار می گیرد که در فوق برنامه های مربوط به حوزة قرآن پیگیری می شــود. من 
اصرار دارم که فعالیت های پرورشی، فوق برنامه بماند؛ زيرا ايجاد جذابیت می کند. 
تا گفته می شــود: »بايد بخوانی«، »بايد امتحان بدهی«، دافعه به وجود می آورد. 
اگر داوطلبانه باشد، عالقه مندان با میل و رغبت می آيند. اکنون فعالیت ستاد اقامة 
نماز در وزارت آموزش وپرورش، حداقل در حوزة فعالیت معاونت پرورشی، فعالیتی 

فوق برنامه است. 
بدين ترتیب تمام مسابقات، برنامه های آموزشی و طرح های ملی اقامه نماز با عنوان 

»فعالیت فوق برنامه« اجرا می شوند. 

é لطفًا دربارة »برنامة ملی« اقامه نماز هم توضيح دهيد. 
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è ما شــش برنامة ملی تعريف کرده ايم که همکاران ما در ســطوح متفاوت اجرای 
آن را به صورت وظیفه به عهده دارند. در کنار اين شــش برنامة ملی، امکان دارد 

برنامه های ابتکاری و پراکندة زيادی نیز اجرا شود. 
شش برنامة ملی عبارت اند از: 

 آموزش عملی نماز در دورة ابتدايی؛ در اين طرح ستاد اقامة نماز در میان آموزگاران 
پايه های ابتدايی فراخوان داده است که نماز را به صورت عملی به دانش آموزان ياد 
بدهند. معلمان داوطلبانه برای اجرای اين برنامه ثبت نام می کنند و در پايان سال، 
پس از ارزيابی، به آنانی که عملکرد بهتری داشته اند، هدايايی به همراه لوح تقدير 

تقديم می شود. 
البته ادعا نمی کنیم که در تمام مدارس آموزش عملی نماز رواج دارد. در اين برنامه، 
معلمان آنچه را دربارة نماز در کتاب درسی دارند، به صورت کامل اجرا می کنند. مثاًل 
بچه ها را کنار شــیر آب مدرســه می برند و وضو گرفتن را با رعايت ترتیب کار ياد 

می دهند. 
چگونگی خواندن نماز در کتاب های درسی اول ابتدايی تا کالس های باالتر آمده 
است که همان آموزش نظري است. اما در کار عملی، معلم دانش آموزان را به نمازخانة 
مدرسه – در صورت وجود- و در غیر اين صورت به مكان مناسبي می برد و اگر هیچ 
کدام از اين فضاها را ندارد، در همان کالس درس و با پهن کردن سجاده، نماز را به 
طور عملی آموزش می دهد. ابتدا خودش نماز را با ترتیب کامل انجام می دهد و بعد، 

از دانش آموزان می خواهد نماز را برگزار کنند. 
در برنامة ستاد اقامة نماز مقرر است که ان شاءاهلل دانش آموزان در دورة ابتدايی نماز 

را به صورت کامل ياد بگیرند و قدم به پايه هاي باالتر بگذارند. 
 آشــنا کردن دانش آموزان با مرجعیت و تقلید؛ بــه اعتقاد ما اگر دانش آموزان با 
موضوع مرجعیت آشــنا شــوند و با مرجعیت پیوند بخورند، به فرايض و مسائل 
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دينی شان توجه می کنند. به نظر می رسد، در حال حاضر در مسائل تربیتی کشور، 
حلقة مفقودة بزرگی داريم. موضوع مرجعیت دينی در کتاب درسی دانش آموزان 
آمده اســت. برای آشــنايی با اين موضوع، طرحی را آماده کرده ايم با عنوان »در 
مسیر شکوفايی«، برای دانش آموزانی که در آستانة سن تکلیف قرار دارند. کتابی 
هم با همین عنوان چاپ می شود که در آن فلسفة تقلید و مرجعیت، علت وجود 
مرجعیت، و اهمیــت و ضرورت تقلید از مرجع دينی آمده اســت. همچنین به 
سؤال های مربوط در اين حوزه پاسخ الزم و در سطح درک دانش آموزان داده شده 
است. اين کتاب هر سال با شمارگان يک میلیون و 200 هزار نسخه چاپ و رايگان 

به دانش آموزان در سن تکلیف اهدا می شود. 
 برگزاری »جشن شکوفايی« يا »جشــن عبادت«؛ اين جشن برای دانش آموزان 
دختر سوم ابتدايی و دانش آموزان پسر سوم راهنمايی برگزار می شود؛ گرچه زياد 
گسترده نیست. سعی ما اين است که آن را از حالت تشريفاتی کنونی درآوريم و 

متوجه هدف هايی کنیم که از روز اول برای جشن عبادت تعريف شده است. 
 اجرای ســه مســابقه در میان دانش آموزان؛ الف( مسابقة اذان؛ ويژة پسران؛ ب( 

مسابقة احکام؛ ج( مسابقة انشای نماز. 
اين ســه مسابقه در طول ســال برای دانش آموزان دو دورة راهنمايی و متوسطه 
برگزار می شود. آخرين آمارها نشان می دهند که بین 2 تا 2/5 میلیون دانش آموز در 

مرحلة آموزشگاهی در اين مسابقه ها شرکت می کنند. 
هر مســابقه هم در چهار مرحله برگزار می شود؛ آموزشگاهی، منطقه ای، استانی 
و کشــوری. مسابقه در دو رشتة احکام و انشای نماز را در مرحلة کشوری، در قالب 
جشنواره برگزار می کنیم و رقابتی نیست، اما مسابقة اذان رقابتی است و دانش آموزان 

مؤذن از رتبة اول تا پنجم انتخاب و معرفی می شوند. 
 طرح پیوند مدارس با مساجد و نمازهای جمعه؛ اين طرح از گذشته در خیلی از 
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مدارس اجرا شد. جاهايی که مدارس در جوار مسجد قرار دارند، مديران عالقه مند، 
بچه ها را به مســجد می بردند، اما براساس پیام سال گذشتة مقام معظم رهبری 
به اجالس نوزدهم اقامة نماز که فرمودند پیوند بین مدرســه و مسجد دقیق تر و 
عمیق تر شود، دستورالعملی تهیه کرده و به مدارس فرستاده ايم که در آن چگونگی 

پیوند مدرسه و مسجد و نماز جمعه مشخص تر تعريف شده است. 
 برگزاری جلســات گفت وگوي دينی؛ اين جلســات به صورت پرســش و پاسخ 
برگزار می شــود و موضوع آن ها نیز دينی و با شــبهه ها و پاســخ به آن ها همراه 
اســت. حوزه های علمیة سراسر کشور در برگزاری اين جلسات همکاری خوبی با 
آموزش وپرورش دارند. اين برنامه ها رسمی و ملی اند. برای اجرای برنامة گفت وگوي 

دينی، اعتبار تعريف شده است و ابالغ اعتبار می شود. 
اين برنامه مراحل مختلف دارد؛ مرحلة کشــوری آن را ستاد مستقر در وزارتخانه 
برگزار می کند. از استان ها هم گزارش کار می خواهیم. در استان ها، مناطق و مدارس، 
اين برنامه را در حوزة اقامة نماز اجرا می کنند و جلسة پرسش و پاسخ در کنار اقامة 

نماز مدارس برگزار می شود. 

é در چند مدرسه نماز جماعت به صورت مرتب برگزار می شود؟ چه تعداد 
از نماز جماعت ها را روحانيون اقامه می کنند؟ 

 èدر حال حاضر در طول سال تحصیلی، بیش از 18 هزار نفر امام جماعت با آموزش وپرورش 
همکاری دارند. عــالوه بر اين عده، 35 هزار نفر معلم نیز در مدارس امامت جماعت 
دانش آموزان را به عهده دارند. اين عده از همکاران فرهنگی در مدارســی نماز را اقامه 
می کننــد که امام جماعت روحانی نداريم.   بیش از 35 هزار باب از مدارس نمازخانه 
دارند. در ســال 1388 بیش از 10 هزار باب از نمازخانه ها بهسازی و تجهیز شده اند. 
برای امامان جماعت و معلمان مجری طرح آموزش عملی نماز، دوره های آموزشی در 
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مجموعة آموزش های ضمن خدمت برگزار کرده ايم. تاكنون پنج دورة آموزش ضمن 
خدمت با موضوع نماز تعريف و تشکیل شد. اين ها راه هايی هستند که برای ترويج و 

توسعة فرهنگ نماز در سطح آموزش وپرورش کشور دنبال می شوند. 

é شما شرکت در نماز جماعت را تشویق و ترویج می کنيد یا اقامة نماز را؟ 
 è در درجة اول شرکت در نماز جماعت را ترويج می کنیم. 

é به نظر شما این روش، رویکرد مناسبي است؟ 
 è اساس کار، نهادينه کردن اقامة نماز است، ولی بايد از جايی شروع کرد که پیامبر 
اکرم)ص( آغاز کرد. پیامبر خدا)ص( تبلیغ علني خود را ابتدا از نماز جماعت شروع 
کرد. برای اينکه بچه ها با نماز مأنوس شوند و انس با نماز در آن ها نهادينه شود، بايد 
بچه ها را در فعالیت های عمومی اقامة نماز ببینید. با حضور در مسجد و شرکت در 

نماز جماعت است که انس با نماز نهادينه می شود. 

é در حقيقت، شــما جمع گرایی را در ترویج و تثبيت اقامة نماز در بين 
دانش آموزان )نسل جوان به طور کلی( مؤثر می دانيد. 

 è قطعاً! در بچه ها جمع گرايی و شــرکت در جماعت ايجاد انگیزه می کند. خداوند 
سبحان هم مشــوق اقامة نماز جماعت اســت و اصِل اقامة نماز هم برگزاری به 
جماعت است. رويکرد آموزش وپرورش همین است؛ توجه به اقامة نماز به جماعت 
و ايجاد انس با آن در درجة اول. اگر کسی با نماز جماعت خو گرفت، آيا در جايی 
که نماز به جماعت ممکن نشد، نمازش را فرادا نمی خواند؟ حتمًا می خواند. »چون 
که صد آيد نود هم پیش ماست.« اما معلوم نیست فردی که فرادا نماز می خواند، 

در نماز جماعت شرکت کند. 
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é آمارهایی که برخي از مدیران مدارس می دهند، خيلی مطمئن نيست. آیا 
ستاد اقامة نماز پژوهش آكادميك، مدون و مستقلی در رابطه با تعداد 

دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت مدارس انجام داده است؟ 
è عاقل زاده: بفرمايید پژوهش مدون چیست؟ 

é یعنی ستاد اقامة نماز، پس از پژوهش ميدانی، نتيجه بگيرد این تعداد 
از دانش آموزان در نماز شرکت می کنند. چقدر از دورة راهنمایی و چند 
نفر از متوسطه. نسبت ميان پسران و دختران نمازگزار چنين است و 

آمار دقيق بدهد. 

شما را به بانک تحقيقات ستاد مرکزی اقامة نماز ارجاع می دهم. 
é آیا آمار مربوط به مدارس را هم دارند؟ 

è اکثر آمارها به آموزش وپرورش مربوط اســت. ســتاد مرکزی اقامة نماز، بانکی به 
نام »بانک پژوهش هاي نماز« دارد. حجم بسیار وسیعی آمار از دوره های ابتدايی، 
راهنمايی و متوســطه، از پســران و دختران دانش آموز، در مناطق گوناگون، به 

تفکیک ذخیره شده است. 
بايد در نظر داشــت که امام جماعت ها هم در جذب نمازگزاران تأثیر دارند. اين 
موضوع به مدرسه و بیرون از آن ربطی ندارد. بلکه بايد ويژگی هر امام جماعتی باشد 
که در هر مکانی اقامة نماز می کند؛ اگر امام جماعت قادر به برقراری رابطة حســنه 
با نمازگزاران و به طور کلی افراد اجتماع باشــد و بتواند به پرســش ها و شبهه های 
احتمالی آن ها به صورت منطقی، مستدل و همراه با صبر و حوصله و براساس فهم هر 
کس پاسخ بگويد، به طور قطع در جذب نمازگزاران برای اقامة نماز جماعت و رجوع 

افراد بیشتر به مسجد موفق تر خواهد بود. 
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é ستاد اقامة نماز در آموزش وپرورش چه ویژگی هایی را برای انتخاب امام 
جماعت ها در نظر می گيرد؟ و با چه شرط هایی آنان را برای اقامة نماز 

وارد مدارس می کند؟ 
è طرحی را با عنوان »طرح ســاماندهی ائمة جماعت مدارس« نوشــته ايم. در اين 
طرح مشــخص است که امام جماعت دوره های ابتدايی، راهنمايی و متوسطه در 
مدارس دخترانه و پسرانه بايد چه کسی و با چه سابقه و توانايی ها باشد. بعد هم از 
همة همکاران در تمام سطوح خواسته ايم ضوابط را رعايت کنند. البته درصدی از 

مدارس اين ضوابط را رعايت نمی کنند و ناديده می گیرند. 

é مفادی از ضوابط را بيان فرمایيد. 
 èبرای نمونه، روحانی جوانی که قدرت قصه گويی دارد و برای دورة ابتدايی مناسب 
اســت، نبايد برای رفتن به متوســطه انتخاب شــود. نیز آن روحانی که توانايی 
پاسخگويی به شــبهات را دارد، بايد در متوسطة پسرانه اقامة نماز کند. روحانی 
صاحب اثر يا محقق در زمینه ای خاص مناســب متوســطه اســت. ما طلبه ها و 
روحانیون آشــنا با زبان خارجی و رايانه داريم. اينان نبايد به دورة ابتدايی بروند. 
بلکه بايد در دورة متوسطه اقامة نماز کنند؛ زيرا داشتن اين ويژگی ها خود ايجاد 

جاذبه می کند. 
ما ســن و سال امام جماعت را هم در طرح ساماندهی تعريف کرده ايم تا روحانی 

مسن را به پاية ابتدايی نفرستیم. 
يادآور شوم برای امام جماعت های مدارس، سه دورة آموزشی )مقدماتی، تکمیلی 
و پیشــرفته( تعريف کرده ايم. تا به حال 2000 نفر از امام جماعت های مدارس در 

دوره های آموزشی که در مشهد برگزار شده است، شرکت کرده اند. 
از 18000 نفری که در سلک روحانی، نماز جماعت را در مدارس برگزار می کنند، 
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4000 هزار نفرشان رسمی آموزش وپرورش اند، يعنی مثاًل هم معلم عربی و هم امام 
جماعت هســتند. فقط برای روحانیانی كه آموزش وپرورشي نیستند و اقامة نماز را 
به عهده دارند، اين ســه ســطح آموزش را تعريف کرده ايم. تا به حال 2000 نفر از 
اين گروه، آموزش دورة مقدماتی را ديده اند. 800 نفر هم در دورة تکمیلی شــرکت 
کرده اند، اما تا به حال دورة پیشرفته برگزار نشده است. در اين دوره ها قصد اين است 
که توان طالب و روحانیان را به سطح نیازهای آموزش وپرورش نزديک کنیم. اينان 
متخصص در علم دين اند. پس بهتر اســت با فضا و نیازهای محیط آموزش وپرورش 

هم آشنا شوند تا عملکردشان موفق تر باشد. 

é آیا فکر کرده اید که چگونه می توانيد عده ای از مسئوالن مدارس را که 
دانش آموزان را به اجبار به نماز می برند از این کار بازدارید؟ 

è ما در تمام دستورالعمل ها، گردهمايی ها و همايش ها تأکید می کنیم که دانش آموزان 
را اجباری به نماز نبرند. بر آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و تشويق و ترغیب تأکید 
داريم. همکاران ما در استان ها و مناطق موظف اند اگر تشخیص دادند که اين اتفاق 

در جايی می افتد با خاطی برخورد کنند. 
در شــیوه نامه ای که امسال به اســتان ها ابالغ شــد، کاماًل بر اين نکته که نماز 
دانش آموزان بايد بدون اجبار و اکراه اقامه شود، تأکید شده است؛ اما اگر در مدرسه ای 
اين اتفاق )بردن اجباری به نماز( ســه بار تکرار شود، مسئوالن اداره بايد با مدير آن 

مدرسه برخورد کنند. ستاد اقامة نماز منتقد جدی چنین روش هايی است. 

é از امامان جماعت زن هم در مدارس استفاده می کنيد؟ 
è بلــه! حدود 2000 نفر از امامان جماعت مدارس، طلبه های خواهرند. در مناطقی 
که طلبه روحانی مرد نیســت، از طلبه های حوزه های علمیة خواهران برای اقامة 
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نماز مدارس دخترانه دعوت می کنیم. برای اين کار، ستاد اقامة نماز از مراجع عظام 
تقلید، استفتا کرده است. خیلی از مراجع با شرايطی اقامة نماز از سوی خواهران را 

پذيرفتند و چند نفر هم گفتند اگر روحانی مرد نیست، اشکالی ندارد. 

é می توانيد داشتن امام جماعت خانم را به دورة متوسطة دخترانه تعميم 
بدهيد. 

è در بعضی از مدارس دخترانه امام جماعت خانم را نمی پذيرند. برای اين که اقتدا 
به امام جماعت خانم فرهنگ نشده و به آن عادت نکرده اند. البته بیشتر به مشی 

امام جماعت بستگی دارد. 

é در مسابقة اذان چند نفر شرکت می کنند؟ 
è در مرحلة آموزشگاهی بین 7000 تا 8000 نفر. 

é یعنی از هر مدرسه یک نفر به منطقه معرفی می شود؟
è اين کار می شود، اما اجباری در آن نیست؛ زيرا فعالیت فوق برنامه به حساب می آيد. 

 éاحساس می کنم در سطح مدرسه مسابقه برگزار نمی شود. مربی تربيتی 
یکی دو نفر را که صدای خوب دارند، معرفی می کند. 

è بنده به اين کار نقد دارم، ولی اين کار هم بشود عجیب نیست. 

é خب! هر سال این کار تکرار می شود. 
è اين اتفاق نمی افتد. امسال بیستمین دورة مسابقة اذان را در مشهد با عنوان يادوارة 
مرحوم آقاسی برگزار کرديم. خیلی از متخصصان، اذان آقاسی را نمی شناسند. يک 
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کلیپ هم دربارة ايشان ساخته نشده است. می توان گفت بعد از مرحوم مؤذن زاده، 
ايشــان دومین مؤذن ايران اســت. اذان وی در حرم حضرت امام رضا)ع( پخش 

می شود. 

é مناطق به اصطالح توسعه یافته، مدارس با امکانات بيشتر دارند، اما در 
مناطق دور و محروم، محروميت ها به مدارس هم  تسری می یابد. آیا برای 

این مناطق برنامة ویژه ای دارید؟ 
èکاماًل! عرض کردم که برنامة ملی اعتبار دارد. اگر برخی اعتبارها را به شهر تهران 
اختصاص بدهیم، دردی از آن دوا نمی کند. با دو میلیون تومان هر برنامة ملی، در 
تهران چه می توان کرد؟ اما اگر همین اعتبار را به ايالم، ياسوج، خراسان شمالی، 

خراسان جنوبی بدهید، خوب است. 
ما در بخش تخصیص اعتبار، برخی از پول ها را به برخی از مناطق برخوردار اصاًل 
نمی دهیم. در موضوع فرش در سال 88 که مطرح کردم، به برخی از استان ها و مناطق 
يارانه ای اختصاص نداديم. اما در برخی از اســتان ها، ُکِل هزينة فرش نمازخانه های 
مدارس را آموزش وپرورش تأمین کرد. يعنی بخشــی را ستاد اقامة نماز و بخشی را 
ادارة کل استان تأمین کرد. ما بايد جدول پلکانی داشته باشیم و با توجه به طیفی از 
محرومیت ها که با آن ها مواجهیم و اساس اين جدول، به مناطق محروم برسیم. ما 
برنامه ای را مهیا کرده ايم – گرچه اعتراف می کنم تا به حال فعال برخورد نکرده ايم – 

اما اجرای اين برنامه را به ويژه در استان هرمزگان شروع کرده ايم. 

é آیا از تعداد نمازخانه هایی که در مناطق دورافتاده و محروم شــهری و 
روستایی دایر کرده اید، آماری دارید؟ 

è در تأسیس نمازخانه، اولويت اول ما ساختن نمازخانه در دوره های متوسطة پسرانة 
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نـمـاز

با جمعیت باالست. تا وقتی چنین مدارسی وجود دارند، کمتر نوبت به غیر آن ها 
می رســد؛ به ويژه که روســتاها کمتر دورة متوسطه را دارند. بیشتر مجتمع های 
آموزشی و پرورشی در روستاها، ابتدايی اند و جمعیت دانش آموزی آن ها هم زياد 

نیست. در اين وضعیت، نوبت به روستاها نمی رسد. 

é منظور من فقط روستاها نيست، بلکه هدف مناطق محروم؛ اعم از شهری 
و روستایی؛ شهرهای کوچک یا بزرگ مورد نظر هستند. 

è برای اطالع می گويم که با آمارگیری، رتبة اســتان ها را در نیاز آن ها به نمازخانه 
مشــخص کرده ايم. اولین استانی که برای ساختن نمازخانه اعالم بی نیازی کرده 
است، استان يزد است. اين استان باالترين سرانة نمازخانه را در کشور دارد و استان 

تهران پايین ترين را. لذا ما به اين نیازها توجه می کنیم. 

é همه از معلمان دینی و قرآن انتظار دارند که در زمينة اقامة نماز و ترویج 
فرهنگ نماز پيشتاز باشند. آیا در کارهایتان از جمله نماز، با این گروه 

از معلمان ارتباط دارید؟ 
è اين موارد در حوزة استان ها تعريف می شود. 

é برنامه ریزی متمرکز ندارید؟ 
è نداريم! برنامه های ملی برنامة متمرکز ماســت. از موضع ســتاد وارد جزئیات کار 

استان ها نمی شويم. 
é به نظر شما چه ضعف هایی در آموزش وپرورش وجود دارد که ستاد اقامه 

نماز را در رسيدن به اهدافش با مشکل مواجه می کند؟ 
è ترويج و گسترش فرهنگ نماز دغدغة همه نیست و اين مهم ترين مشکل است. 
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é جناب عالی به حضور داوطلبانة 15 درصد از دانش آموزان در نماز اشاره 
کردید. این آمار به چند سال پيش مربوط است؟ 

è دو سال پیش؛ سال 1388. 

é بــرای تعيين تغييرات حضــور دانش آموزان در نماز، هرچند ســال 
می خواهيد آمار بگيرید؟ 

è ما بايد برای تعیین اثربخشی فعالیت ها برنامه ای را تعريف کنیم. 

é ستاد اقامة نماز نشریه هم دارد؟ 
è فقط پايگاه اطالع رسانی داريم که زيرمجموعة ُپرتال وزارتخانه است. سايت فعال 
و به روزی اســت. همکاران ما در استان ها در رساندن اخبار به ما کمک می کنند. 

نشانی پايگاه اطالع رسانی ستاد اقامة نماز چنین است: 
 WWW.NAMAZ.MEDU.IR

من از مخاطبان عزيز مجلة وزين رشد آموزش قرآن استدعا دارم بیش از گذشته 
به حوزة اقامة نماز آموزش وپرورش عنايت داشته باشند. بهترين ذخیره ای که برای ما 
می ماند، همین است که دانش آموزان عزيز را هر چه بیشتر و بهتر با خدا و نماز آشنا 

کنیم. اين کار هم فقط از راه رفتار احسن عملی می شود.
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 به دليل اهميت نقش خانواده در تربيت  دينی فرزندان، 
خداوند پيامبر اسالم(ص) را موظف كرد كه خانواده اش 
وَ  ورزد:  پايداری  امر  اين  بر  و  كند  سفارش  نماز  به  را 
َالهِ وَ اصطَبِر عَلَيهَا (طه، ١٣٢): خانواده  أمُر أَهلََك بِالص�
باش. آن شكيبا  انجام  بر  و  ده  فرمان  نماز  به  را  خود 

امام رضا(ع) فرمود: پس از نزول اين آيه پيامبر(ص) تا نُه 
ماه هنگام هر نماز كه می شد درِ خانه علی(ع) و دخترش 
حضرت فاطمه(س) را می زد و نماز را يادآوری می فرمود.

را در صدر  نماز  به حكومت رسيد خداوند  و آن گاه كه 
�اُهم  �ن �ذِيَن إِن مَك برنامه های حكومت صالحان قرار داد: ال
�كَاةَ وَ أَمَرُوا بِالمَعرُوِف  الةَ وَآتَوُا الز فِی األَرِض أَقامُوا الص�
وَ نَهَوا عَِن المُنكَرِ وَ لِلّهِ عَاقِبَةُ األُمُورِ (حج، ٤١):  كسانی 
نماز  بخشيديم،  قدرت  آن ها  به   زمين  در  هرگاه  كه 
و  به معروف  امر  و  زكات می دهند  و  برپا می دارند،  را 
نهی از منكر می كنند و پايان همه كارها از آن خداست.
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