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فرهنگ رض��وي مجموعه ای از باوره��ا و ارزش ها و بايدها و نبايدهايي اس��ت که از 
سيره علمي و عملي امام رضا)ع( و آموزه های ديني سرچشمه می گيرد. از منظر فرهنگ 
رضوي نماز يکی از فرمان هايی اس��ت که به زندگی معنای اسالمی بودن را می دهد؛ از 
يک نظر می توان نماز را يک مؤلفه عملی در س��بک زندگی محسوب کرد و از طرف 
ديگر خود نماز شاخصه ای است که به تمامی جوانب زندگی جهت می دهد و در تمامی 
حيطه های زندگی معنای اسالمی بودن را متجلی می کند. از يک سو اعتقادات نمازگزار 
را نهادينه می کند و در هر ش��بانه روز نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهم خود می کند؛ 
از س��ويی ديگر با نقش ارتباطی بين خالق و مخلوق با ارائه رويکردهای رفتاری سبک 
زندگی نمازگزار را در مقابل مشکالت مقاوم و در سخت ترين شرايط زندگی به فرياد 
می رسد. عالوه بر اين نماز نقش بی بديلی در ارائه رويکردهای عملی و اجتماعی در زندگی 
دارد که درمجموع می توان گفت کليت و فرع زندگی اس��المی در پرتو نماز به معنای 
واقعی شکل می گيرد. جستار پيش رو مباني نماز مطلوب و تأثيرگذار در زندگي از منظر 
فرهنگ رضوي را در سه محور: اهتمام به نماز اول وقت، حضور قلب و نماز جماعت 
مورد بررسي قرار داده است همچنان که شاخص های نماز در سبک زندگي اسالمي را 
در ابعاد فردي و اجتماعي بيان داشته است؛ نتيجه آن که در فرهنگ رضوي نماز با داشتن 
مؤلفه های خاص، به عنوان رکن دين به تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي سمت وسو 
می دهد و با ارائه ش��اخص های فردي و اجتماعي کمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم 

می کند.

امام رضا)ع(، نماز، سبک زندگي، زندگي فردي، زندگي اجتماعي.
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مقدمه
نماز یکي از ارکان اسالم است که بر هر فرد مسلمان واجب شده است. در آیات مختلف 
امامان  روایات  تأکيد شده است.1 در  اهميت آن  و  این رکن عبادي  به وجوب  قرآن کریم 
امام  بينش  در  است؛ همچنان که  قائل شده  عمل  این  براي  واالیي  اهميت  نيز  معصوم)ع( 
زندگی  ارائه سبک  در  نماز  واالی  نقش  است.2  نماز  اعمال،  قبولي سایر  نيز شرط  رضا)ع( 
اسالمی زمانی روشن می شود که نماز، زندگی نمازگزار را از دنيای کفر و ضاللت به نور و 
هدایت مبدل می کند، پيامبر اکرم)ص( در این باره می فرماید: مرز ميان کفر و ایمان ترک 
نماز است)مّتقي هندي، 1409ق: 279/7(؛ بنابراین اولين و مهم ترین نقش نماز در زندگی 
اسالمی، اسالمی کردن زندگی است. از مقدمات نماز تا بطن نماز نمودی از زندگی اسالمی 
است که به دیگر جوانب زندگی نيز جهت می دهد. اعتقادات که اصول دین هستند در پرتو 
اقامه نماز شکل  با  نماز نمود عملی پيدا می کنند. رویکردهای رفتاري و عملی در زندگی 
و  پيدا می کند  نماز جماعت ظهور  اقامه  پرتو  در  اسالمی  امت  انسجام  و  می گيرد؛ وحدت 
از  نماز جمعه متجلی می شود.  اقامه  پرتو  تقارن سياست و دیانت دین اسالم در  درنهایت 
کوچک ترین جزء زندگی تا بزرگ ترین آن، نماز نقش شکل دهی به آن را دارد. رزق و روزی 
حالل، لباس نمازگزار و انفاق در پرتو زکات ازجمله نکاتی است که نشان  دهنده نقش نماز در 
ارائه سبک زندگی است. ناگفته نماند تنها نمازی می تواند نقش واقعی در ارائه سبک زندگی 
اسالمی داشته باشد که با تمامی شرایط و جوانب آن اقامه شود. پژوهش حاضر ضمن تبيين 
مفهوم فرهنگ و فرهنگ رضوي، با رویکردی تحليلی و به روش کتابخانه ای این موضوع را با 
تکيه بر آموزه های رضوي در دو قسمت بررسي کرده است. در قسمت اول این جستار مباني 
نماز مطلوب و تأثيرگذار از منظر فرهنگ رضوي بيان شده و در قسمت دوم به شاخص های 

فردي و اجتماعي نماز در سبک زندگي اسالمي اشاره شده است.

1  - )بقره/3( )بقره/45()بقره/  238()اسراء/78()عنکبوت/45( )لقمان/17( )مریم/31( )ابراهيم /37(.
الُه فاِن ُقبَِلْت ُقبَِل ماِسواها»)نوری طبرسی،1407ق: 3: 54( اولين چيزي که بنده را با آن مورد محاسبه قرار  ُل َمایُحاَسُب بِه الَعبُد الصَّ 2  - :»اوَّ

می دهند،نمازاست؛اگر نمازش قبول شود اعمال دیگرش را بپذیرند.
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مفاهيم کلي. 1
مفهوم شناسي فرهنگ. 1-1

براي واژه »فرهنگ« معاني مختلفي در فرهنگ لغت ذکر شده است. این واژه مرکب از 
»فر« و »هنگ« است. »فر« به معناي بينش، شأن، شکوه و زیبایي است)دهخدا، 1373: 10/ 
14993؛ معين، 1371: 2/ 1715( »هنگ« به معناي کشيدن، سنگيني، وقار، قدرت، هوش، 
لشکر و غم خواری است)عميد، 1388: 907(. واژه فرهنگ درمجموع به معناي جلوکشيدن، 
علم و دانش، ادب، معرفت، تعليم و تربيت به کار رفته است)دهخدا، 1373: 10/ 15109؛ 
می شود؛  بيان  »الثقافه«  کلمه  با  فرهنگ  واژه  عربي  زبان  در   .)1745  /2  :1371 معين، 
این واژه مصدري از باب »ثَُقَف- یثُقُف« به معناي متبحر و حاذق شدن است)ابن منظور، 
1411ق: 9/ 20؛ زبيدي، 1406: 60(. معادل انگليسي فرهنگ کلمه  Culture است که به 
معناي پروراندن و تقویت خاک، عمل بار آوردن کاري در جهت توليد و حاصل خيز کردن 

است)وثوقي، 1386: 116(.
تعاریف  باره  این   در  و  دارد  وجود  زیادي  اختالفات  فرهنگ  اصطالحي  مفهوم  درباره 
ارائه شده است؛ برخي از 300 تا 500 تعریف براي این اصطالح ذکر  مختلف و متعددي 
کرده اند)نک: روح االمينی، 1374: 147(. برخي در تعریف فرهنگ به شيوه زندگي و عادات 
 .)36  :1383 کرده اند)گيدنز،  اشاره  می کنند  توليد  که  مادي  کاالهاي  با  همراه  رسوم  و 
برخي دیگر در تعریف فرهنگ، شيوه های زندگي افراد را که از نسلي به نسل دیگر انتقال 
می یابد لحاظ می کنند)کوئن، 1375: 72( دائره المعارف الروس مفهوم اصطالحي فرهنگ 
را این گونه بيان می کند: فرهنگ عبارت است از مجموعه اموري که به تمدن خاص یک گروه 
که شامل  اطالق می شود  به مجموعه ای  فرهنگ  دیگر،  بيان  به  مربوط می شود.  اجتماعي 
معارف، اعتقادات، هنر، اخالق، قوانين، آداب و رسوم و هر نوع مقررات و عادات دیگري باشد 
که انسان به عنوان عضوي از جامعه آن را کسب کرده است)رفيع، 1373: 266(. درمجموع 
می توان فرهنگ را مجموعه ای از باورها، ارزش ها، رفتارها و قوانيني دانست که از مشترکات 

یک ملت محسوب می شود.  

بررسي نقش نماز 
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فرهنگ رضوي. 1-1
با توجه به تعاریفي که از فرهنگ ارائه شده، از نگاهي می توان فرهنگ ها را به دو دسته 
و  می دانند  مشهود  واقعيت  فقط  را  واقعيت  ادراکاتشان  در  که  فرهنگ هایی  کرد:  تقسيم 
اجتماعاتي که عالوه بر واقعيت مشهود، به واقعيت غيب نيز باور دارند. در دسته اول وسایل 
شناخت در خدمت دریافت، فقط واقعيت قابل مشاهده است و در دسته دوم این ابزار براي 
دریافت واقعيت قابل مشاهده و نيز واقعيت غيب به کار می رود. کساني که به هر دو نوع 
واقعيت قائل هستند از ادیان تبعيت می کنند. ازنظر پيروان دین اسالم که هر دو نوع واقعيت 
را قبول دارند، تعليمات ارائه شده توسط رسول اکرم)ص( کامل ترین نوع دستورات الهي است؛ 
اما در مقابل دسته دیگر فقط به واقعيت مشهود باور دارند، دنياگرا هستند و در اصطالح به 
آنان سکوالر می گویند)زاهد، 1390: 82-83( در جامعه ای که واقعيت غيب و مشهود هر دو 
مورد نظر است، انسان اشرف مخلوقات است. وقتي انسان اشرف مخلوقات تلقي شود، همه 
موجودات براي او در نظر گرفته می شود و حاکميت بالمنازع انسان بر دیگر موجودات توجيه 
می شود)زاهد، 1387: 213(. در بينش اسالمي، فرهنگ عالوه بر اتکا به غيب و شهود به 
مجموعه ای از ارزش ها، الگوهاي رفتاري و رفتارهاي انساني گفته می شود که ریشه در مبدأ 
و معاد دارند و براي به فعليت رساندن قابليت های فطري انسان ها، شرایط مساعد به وجود 
می آورند. عقل و خرد به عنوان مهم ترین ویژگي انساني در ارزیابي و پيشرفت دایمي ارزش ها 

و بلوغ فرهنگ نقش مؤثر دارد)عليزاده، 1384: 46(.
از منظر نگارندگان فرهنگ رضوي مجموعه ای از باورها، رفتارها، ارزش ها، بایدها و نبایدها 
و قوانيني است که از سيره علمي و عملي امام رضا)ع( و قرآن و عترت سرچشمه می گيرد؛ 
به گونه ای که محوریت سبک زندگي اسالمي در همه ابعاد عبادي، فردي، اخالقي، اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي بر پایه این فرهنگ شکل می گيرد.

مباني نماز مطلوب و تأثيرگذار از منظر فرهنگ رضوي. 1
بدون شک نمازي می تواند در زندگي فردي و اجتماعي مؤثر باشد که با آداب و شرایط 
اقامه شود، همچنين از منظر فرهنگ رضوي عناصری در نماز مطلوب تأثير به سزایی دارد و 

می تواند در تعالي فردي و اجتماعي مؤثر باشد. ازجمله:
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1-1. اهتمام به نماز اول وقت
  اهل بيت)ع( به نماز اول وقت اهتمام ویژه ای داشته و بر آن بسيار تأکيد کرده اند. در سيره 
علمي و عملي امام رضا)ع( به نماز اول وقت و آثار آن تأکيد شده است به طوری که در اهميت 
نماز اول وقت می فرماید: همانا به جا آوردن نماز در اول وقت باعث خشنودی خدا و در آخر 
وقت موجب عفو خدا خواهد بود)اسالمی جهرمی،1383: 2/ 762( امام رضا)ع( در اهميت 
و نقش نماز اول وقت در محافظت معنوي از انسان می فرماید: شيطان همواره از مؤمنی که 
مواظب انجام نمازهای پنج گانه است بيمناک است. وقتی انسان به نماز بی اعتنا شود  در گناه 
می افتد)صدوق،1404ق: 2/ باب31( شيطان دشمن انسانيت انسان است؛ نمی خواهد انسان 
به کمال برسد و به خدا تقّرب یابد؛ به همين دليل سعی دارد که به بهانه های مختلف انسان 
را از عبادت خدا دور کند و لو این که بتواند او را به وقت نماز بی اعتنا کند. بی اعتنایی به 
حضور به موقع در پيشگاه خداوند، این اميد را در دل شيطان تقویت می کند که او بتواند بنده 
خدا را نسبت به اصل حضور و عنایت به غایت و کمال مطلق هستی بی اعتنا سازد)اصفهانی، 
1388ش: 84(. به همين دليل است که امام رضا)ع( اهتمام  به نمازهای پنج گانه، آن هم در 
اول وقت را عامل خوف شيطان و مانع از تسلّط او بر انسان می داند. علت این امر را می توان 
در دو بعد اعتقادي و عملي دانست. به لحاظ اعتقادي اقامه نماز اول وقت به این نکتۀ مهم 
تاکيد می کند که در سبک زندگي اسالمي اولين و مهم ترین کار و فلسفه آفرینش عبودیت 
است؛ به این معنا که در هر لحظه و در هر مکان مهم ترین امور بندگي خداوند است. نمونه 
بارز این مطلب اقامه نماز امام حسين)ع( در روز عاشورا با آن همه سختي است که نشانگر 
اهميت عبودیت در هر شرایطی است. به لحاظ بعد عملي، نماز معرف جامعه اسالمي است به 
این معنا که اقامه نماز در اول وقت نمودي عملي از دعوت به نماز یا امر به معروف است که 
با عمل نمازگزارن دیگران نيز به این فریضه دعوت می شوند و این کار مهم بيانگر این مطلب 
است که در زندگي اسالمي هيچ چيز مهم تر از خداوند نيست. این نکته در سيره عملي امام 
رضا)ع( متجلي است. در سيره عملی امام رضا)ع( نيز اهتمام کامل به نماز اول وقت حتی 
در حساس ترین شرایط وجود داشته است؛ ابراهيم بن موسای قزارگوید: روزی در خراسان 
در مسجد در خدمت امام رضا)ع( بودم. بر چيزی که از آن حضرت می خواستم اصرار کردم. 

بررسي نقش نماز 
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در این هنگام امام برای پيشواز یکی از جماعت طالبيين3 بيرون رفت. در راه وقت نماز شد 
و امام به جنب ساختمانی که در آن جا بود روی آورد و در زیر صخره ای که در نزدیکی آن 
ساختمان بود فرود آمد و تنها من در خدمت ایشان بودم. ایشان فرمودند: اذان بگو. عرض 
َرنَّ َصلوًة َعن  کردم: منتظر باشيد تا اصحاب به ما بپيوندند؛ امام فرمود:»َغَفَراللُّ لََك! َلتَُؤخِّ
ِل الَوقِت«: خداوند تو را بيامرزد! هرگز نماز  ِل َوقتِها اِلى آِخِرَوقتِها ِمن َغيِرِعلٍَّة َعليَك اَبًَدابَِاوَّ اَوَّ
را از اول وقت آن به آخر وقت آن بدون علت به تأخير ميفکن، هيچ گاه اول وقت را از دست 

مده. پس اذان گفتم و نماز خواندیم)سپهرلسان الملک،1398 ق: 14/ 68(.
 در یکی از جلسات مناظره ای بين امام رضا)ع( و عمران صابی بود، امام)ع( استداللی کرد 
که او تسليم شد و گفت: اکنون روح من نرم شده حاضرم مکتب تو را بپذیرم، ناگهان صدای 
اذان بلند شد،امام رضا)ع( جلسه را ترک کرد، مردم گفتند: فرصت حساسی است، چنين 
فرصتی پيش نمی آید، امام فرمود: اول نماز. او که این تعهد را از امام دید، عالقه اش بيشتر 
شد، بعد از نماز گفتگویش را تکميل کرد و ایمان آورد.)مجلسی،1366، 49/ 175(. تمام 
این موارد حاکي از کليدي بودن نماز آن هم در اول وقت آن در سبک زندگي اسالمي است. 

1-1. اهتمام به نماز با حضور قلب
 نماز به عنوان ستون دین و در رأس همه عبادت ها آدابی دارد که مهم ترین آن حضور 
آیات  در  کریم  قرآن  در  خداوند  است.  سبحان  خداوند  پيشگاه  در  کامل  توجه  و  قلب 
متعدد به این نکته اشاره فرموده است. ازجمله: »َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن الهَّذیَن ُهْم في  َصالتِِهْم 
خاِشُعون« )مؤمنون:2-1( آیات آغازین سوره مؤمنون به صفات مؤمنان واقعي اشاره می کند 
که یکي از این صفات نماز است و در دنباله آن نمازي که با خشوع و خضوع تمام باشد. 
امام صادق)ع( در این باره می فرماید: »اذا کنت في صالتک فعليک بالخشوع و االقبال علي 
صالتک فاّن اهلل یقول*الهَّذیَن ُهْم في  َصالتِِهْم خاِشُعون« )حرعاملي، 1403ق: 4/ 684(چون 
به نماز پرداختي بر تو باد به خشوع و حضور قلب که خداي تعالي می فرماید: همانان که در 
نمازشان فروتن اند. در مقابل، خداوند نمازگزاراني را که در نمازهای خود حضور قلب ندارند و 
دچار غفلت می شوند مورد نکوهش قرار می دهد آن جا که مي فرماید: »َفَویٌْل لِلُْمَصلِّيَن الهَّذیَن 

3  - ساداتی از نسل امام علی)ع( یا برادران آن حضرت.
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ُهْم َعْن َصالتِِهْم ساُهوَن«)ماعون:5-4(
در این باره پيامبررحمت)ص( می فرماید: »الّصالُه ميزاٌن، َمن وّفی اِسَتوفی«)صدوق،1376: 
33/1( نماز ميزان و الگو است، هرکس آداب آن را به طورشایسته و کامل رعایت کند، پاداش 
کامل دریافت می کند.  امام رضا ع( نيز به خلوص نيت و حضور قلب در عبادات و نماز اهميت 
خاصی قائل هستند. ایشان حدیثی از امير مؤمنان)ع( نقل می کنند که فرموده اند: »طوبى 
عاَء َو لَم يَشَغل قَلبُُه بِماتَراُه َعيناُه َو لَم يَنَس ِذكِراللِ بِماتَسَمُع اُُذناُه َو لَم  لَِمن اَخَلَص لِلِّ العباَدَة َوالدُّ
يَحَزن َصدُرُه بِمااُعِطَى َغيُرُه«)كلينى،1362: 2/ 16( : خوشا به حال کسی که پرستش و نيایش 
خود را برای خدا خالص گرداند و قلبش را به وسيلۀ آنچه دیدگانش می بيند مشغول نکند و 
یاد خدا را به وسيله آنچه گوش هایش می شنود از یاد نبرد و دلش به خاطر آنچه به دیگران 
اعطا شده، اندوهگين نشود. همه این احادیث بيانگر این نکته است که قبولی نماز، مشروط 
به توجه قلبی به سوی خداوند و روی گرداندن از غير اوست همچنان که قبولی نماز سبب 

قبولی سایر اعمال است.
نماز  بر  اگر  می کند:  بيان  این گونه  را  قلب  حضور  با  نماز  شرایط  و  آداب  رضا)ع(  امام 
ایستادی تالش کن با حالت کسالت و خواب آلودگی  و سستی و تنبلی نباشد؛ بلکه با آرامش 
و وقار نماز را به جای آور و بر تو باد که در نماز خاشع و خاضع باشی و برای خدا تواضع کن 
و خشوع و خوف را بر خود هموار سازی. در آن حال که بين بيم و اميد ایستاده ای و پيوسته 
با طمأنينه و نگران باشی، همانند بنده گریخته وگنهکارکه در محضر موالیش ایستاده در 
پيشگاه خدای عالميان بایست. پاهای خود را کنار هم بگذار و قامتت را راست نگهدار و به 
راست و چپ توجه نکن و آن گونه باش که گویی خدا را می بينی که اگر تو او را نمی بينی، او 
تو را می بيند)امام رضا)ع(،1406: 101(. به دليل آثار مهم حضور قلب و اخالص در نماز است 
که در فرهنگ رضوي بر آن تأکيد شده است؛ چراکه اخالص نفي هرگونه شرک و رسيدن 
به توحيد خالص در تمام مراتب آن است و حضور قلب نزدیک شدن به خداوند و آراستگي 
به صفات الهي است. این دو نکته زندگي اسالمي را از زندگي غير اسالمي جدا می کند. در 
زندگي کساني که نماز و آثار آن دیده نمی شود، محوریت و رکن مهم الهي بودن و در راه 
خدا بودن نيز نيست و این آفت بزرگی است که به جاي خدابيني، خودبيني را محور زندگی 

افراد قرار می دهد.

بررسي نقش نماز 
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1-3. اهتمام به نماز جماعت
اقامه  اقامه نماز به جماعت است.  یکي دیگر از مباني نماز مطلوب در فرهنگ رضوي، 
نماز جماعت در مسجد، عالوه بر ثواب غيرقابل وصف و آثار ارزنده ای که دارد، دارای کارکرد 
تربيتی بسيار مهمی نيز است و آن این که انسان از طریق نماز جماعت، ضمن بهره مندی 
از صفا و طراوت و قداست مکان باشکوهی مانند مسجد، با قشرهای مختلف مردم ارتباط 
و  تنهایی  از  را  انسان ها  جماعت،  نماز  طریق  از  سبحان  خداوند  می کند.  برقرار  صميمی 
بی خبری از یکدیگر می رهاند و بين قلوب آنان پيوند ایجاد می کند که این خود نقش تربيتی 
و اجتماعی  قابل توجهی دارد)نبی نژاد،1389ش: 109-110( در بينش معصومين)ع( نماز 
جماعت اهميت ویژه ای دارد و به آثار مهم معنوی، اجتماعی و تربيتی آن اشاره فراوان شده 
الَفرِد  است. امام رضا)ع( دربارۀ ارزش معنوی نماز جماعت می فرماید: »فَضُل الَجماَعِة َعَلى 
بُِكلِّ َركَعٍة اَلُف َركَعة«)نوری طبرسى،1407: 1/ 487( برتری نماز جماعت بر نماز فرادا، هر 

رکعت به هزار رکعت است.
قرار  را  نماز جماعت  متعال  نماز جماعت می فرماید: خداوند  آثار  ایشان دربارۀ دیگر    
داده است که شعائر اسالمی و معارف اسالمي همچون اخالص و توحيد، ارزش های اسالمي، 
عبادت و نيایش خدا آشکار و ظاهر و مشهود شود؛ زیرا در اظهار این اعمال و علنی بودن آن، 
حجت خداوند بر مردم شرق و غرب عالم تمام شود. همچنين دوچهره و منافق و کسانی که 
نماز را سبک می شمارند مشخص می شوند و وادار به انجام دستورات الهی باشند. همچنين 
گواهی افراد دربارۀ عدالت و صالح همدیگر جائز باشد. افزون بر این نماز جماعت نيکوکاری 
و ترویج فضيلت ها را به همراه دارد و خيلی ها را از گناه و فساد باز می دارد)حرعاملی،1403: 

.)372 /5
و  اجتماعی  درحيطه  معنوی،  بعد  داشتن  بر  عالوه  جماعت  نماز  رضوي  فرهنگ  در    
شود،  همگانی  و  کاربردی  جامعه  در  جماعت  نماز  اگر  دارد.  فراوانی  کاربرد  نيز  فرهنگی 
بسياری از فسادها ریشه کن می شود و جای خود را به فضيلت ها و خوبی ها می دهد. نماز 
اتحاد و همدلي و هم زبانی  تأکيد شده است محور  بر آن  جماعتي که در فرهنگ رضوي 
افراد جامعه است که در آن اختالف ها از بين می رود و برادري و برابري در جامعه نهادینه 
می شود. نماز جماعت این نتيجۀ مهم را براي جامعه اسالمي به ارمغان می آورد که همه در 
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یک صف در برابر خداوند می ایستند و تفاوتي بين انسان ها وجود ندارد. این مطلب باعث 
برابري و زدودن حقارت افراد ناتوان جامعه در مقابل توانگران می شود که این آثار در جامعه 

غير اسالمي یافت نمی شود.

شاخص های فردي نماز در سبك زندگي. 3
برخي از تأثيرات نماز در زندگي جنبه فردي دارد؛ البته این به معناي بی ارتباط بودن آن 
با اجتماع نيست بلکه با تهذیب و تزکيه فردي موجبات پویایي و کمال جامعه فراهم می شود، 
منظور از شاخص های فردي، اعمال و رفتاري است که به لحاظ اجرایي جنبه فردي دارد 
اما غایت آن تکامل فردي و اجتماعي است. در فرهنگ رضوي، نماز با متأثر کردن زندگي 
نيز سمت وسو می دهد.  به زندگي اجتماعي  تأمين کمال و سعادت فردي  بر  فردي، عالوه 

برخي شاخص های فردي نماز در زندگي اسالمي عبارت اند از:

3-1. ایجاد آرامش در انسان
اقامه نماز از شاخص های مهم سبک زندگي اسالمي است. اقامه نماز حد و مرز جامعه 
نماز مهم ترین رکن  را مشخص می کند. در فرهنگ رضوي،  با جوامع غيراسالمي  اسالمي 
دین بيان شده و اهميت آن تا جایي است که قبولي آن شرط قبولي سایر اعمال است)نوری 
طبرسی،1407: 3: 54(  از منظر امام رضا)ع( هيچ عملی برتر و ارزشمندتر از نماز نيست، 
قربان کل  الةُ  زیرا بهترین راه برای رسيدن به قرب الهی است، آن جا که می فرمایند: »الصهَّ
« )حرعاملی،1403: 4/ 43(  نماز هر انسان باتقوایی را به خداوند نزدیک می کند. دليل  تقیٍّ
این موضوع سعادت و کمال بخشی نماز است. قرآن کریم یکی از ویژگی های سبک زندگی  
ِمنُوَن  َّذيَن يُؤإْ ُمتَّقيَن *ال متقين را اقامه نماز معرفی می کند: »ذلَِك الإِْكتاُب ل َريإَْب فيِه ُهدًی لِلإْ
ا َرَزقإْناُهمإْ يُنإِْفُقوَن)بقره:2-3( کسی که شبانه روز حداقل پنج بار در  لَة َو ِممَّ إَْغيإِْب َو يُقيُموَن الصَّ بِال
برابر خداوند قرار می گيرد و با او به راز و نياز می پردازد، فکر او، عمل او، گفتار او، همه خدایی 
می شود و چنين انسانی چگونه ممکن است برخالف خواست او گام بردارد)مکارم شيرازی، 
1372: 1/ 73(. عالوه بر این، نماز روح انسان را در برابر سختی ها مقاوم می کند. چنان که 
َمنُوعًا  إَْخيإُْر  ال ُه  َمسَّ إِذا  رُّ َجُزوعًا *َو  الشَّ ُه  َمسَّ َهُلوعًا *إِذا  ُخلَِق  ِنإْساَن  الإْ قرآن می فرماید: »إِنَّ 

بررسي نقش نماز 
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نماز  موارد  از  بسياري  دائُِمون «)معارج:19-23( در  َعلى  َصلتِِهمإْ  ُهمإْ  َّذيَن  إُْمَصلِّيَن *ال ال *إِلَّ 
باعث حل بحران انسان مي شود همچنان که این راهکار در قرآن کریم نيز بيان شده است: 
ََّها لََكبِيَرٌة إِلَّ َعَلى الإَْخاِشِعيَن«)بقره:45( امام علی)ع( در این باره  َلِة َوإِن بإِْر َوالصَّ تَِعينُواإْ بِالصَّ »َواسإْ
می فرماید: نماز به همه وجود انسان آرامش می بخشد، چشم ها را خاشع و خاضع می گرداند، 
نفس سرکش را آرام و دل  را نرم و تکبر و خودبزرگ بينی را محو می کند)نهج البالغه، خطبه 
196( پروفسور توماس هایس در این باره می گوید: نماز بهترین وسيله ای است که تاکنون 
برای توسعه اطمينان و تسکين اعصاب و آسایش و نشاط شناخته شده که زمينه بی خوابی 
نماز  اعصاب  و  آرامش در روان  به عبارت دقيق تر مهم ترین وسيله  و  برطرف می گرداند  را 
زندگي  در سبک  نماز  آثار  از  موارد حاکي  این  تمام  اردستانی، 1347: 23(  است)صادقی 
با همان مباني نماز مطلوب در فرهنگ رضوي  اسالمي است و نکته مهم این که این نماز 
اقامه شود. در زندگي عصر حاضر با وجود دغدغه های زیاد نياز به آرامش مهم ترین عامل 
در سالمت جسماني و روحاني انسان است. نماز روح و جسم انسان را آرام و قلب وي را به 
خداوند مطمئن می کند. به دليل نقش ارزنده نماز است که در فرهنگ رضوي بر آن تأکيد 

شده است.

3-1. تقویت اميد و نشاط در زندگی و منع نااميدی
از آثار نماز در زندگی تقویت اميد و نشاط و منع نااميدی است. در فرهنگ رضوي به 
تقویت اميد و نشاط در زندگي و نااميد نبودن از رحمت خداوند تأکيد شده است)حميري، 
بی انتهای خداوند  رحمت  در  غرق  را  نماز خود  اقامه  سایه  در  نمازگزار  انسان  بی تا:380(. 
و  یاس  می کند  نماز  اقامه  که  کسی  شود.  او  نااميدی  باعث  نمی تواند  هيچ چيز  و  می بيند 
نااميدی برای او مفهومی ندارد؛ زیرا نااميدی از نشانه های کافران است همچنان که قرآن آن 
ِح  َُّه ل يَيإَْأُس ِمنإْ َروإْ ِ إِن ِح اللَّ را از ویژگی های بارز کافران معرفی می کند: » َو ل تَيإَْأُسوا ِمنإْ َروإْ

ُم الإْكافُِرون «)يوسف:87(.  إَْقوإْ ِ إِلَّ ال اللَّ
سبک زندگی اسالمی به گونه ای است که روح اميد و نشاط در هر زمان و در هر شرایط 
انسان  زیرا  ندارد؛  راه  آن  در  نااميدی  و  یاس  شرایطی  هيچ  تحت  و  حکم فرماست  آن  در 
مؤمن در دشوارترین حاالت بر خدا تکيه می کند و به رحمت او اميدوار است. این مهم در 
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تحقيقات پزشکی مشخص شده است به گونه ای که بيمارانی که به خداوند به عنوان منشأ 
مطلق قدرت ایمان دارند و با انجام فرایض دینی آرامش پيدا می کنند در هنگام ترخيص از 
بيمارستان به صورت معناداری دارای درجه پایين تری از افسردگی هستند)سادوک، 1376: 
41( انسان مؤمن در هر شرایطی هدف الهی او مهم تر از هر چيز دیگر است و در سخت ترین 
شرایط نيز خداوند را از یاد نمی برد و به رحمت او اميدوار است. امام صادق)ع( می فرماید: 
مؤمن از کوه پایدارتر و استوارتر است زیرا کوه به وسيله کلنگ کاستی می پذیرد ولی دین 
با هيچ کلنگ کاستی و سستی نمی پذیرد)حرعاملی، 1383: 11/ 424( بسياري از  مؤمن 
خودکشی هایی که در ميان انسان ها اتفاق می افتد بر اثر نااميدي و یاس از زندگي است. نماز 
از چند جهت اميد و نشاط را در شرایط مختلف در وجود انسان ایجاد می کند. اول آن که 
انسان در سخت ترین شرایط زندگي هم به فضل و رحمت خداوند اميدوار می شود با زمزمه 
تَعيُن« حلقه اتصال بنده و خدا قطع نمی شود و این در دفع نااميدي  بُُد َو إِيَّاَك نَسإْ »إِيَّاَك نَعإْ
مؤثر است. دوم این که در شرایط سخت زندگي انسان با اقامه نماز و ذکر»مالک یوم الدین« 
از  دور  و  ابدي  زندگي  و  است  موقت  و  کوتاه  دنيوي  زندگي  پي می برد که  این مطلب  به 
نامالیمات در جهاني دیگر است که خداوند به آن وعده داده است این مطلب باعث می شود 
انسان سختی های دنيوي را موقت بداند. جهت دیگر این که نماز روح اميد را در انسان زنده 
نگه می دارد و این باعث می شود در نامالیمات زندگي به آینده اميدوار باشد چراکه بعد از 

هر سختي آساني است.

3-3. نماز و ارتباط بين خدا و انسان
از تأثيرات مهم نماز در سبک زندگی ارتباط دعایی انسان با خداوند متعال است. قنوت 
نماز خاستگاه اتصال به قاضی الحاجات است که انسان در پرتو این اتصال از فيض مطلق بهره 
می گيرد. نماز با دعا عجين شده است. قنوت و تعقيبات نماز نشانه تجلی دعا در نماز است. 
از مواقع استجابت دعا زمان قنوت نماز و پس از اقامه نماز است. زندگی اسالمی بدون دعا 
معنا ندارد. دعا نوعی رابطه عاطفی ميان خدا و انسان است که خود را در همه شرایط محتاج 
َعنِّي  ِعبادي  َسَألََك  إِذا  »َو  بندگانش می فرماید:  به  متعال خطاب  خداوند می بيند. خداوند 
ُشُدون «)بقره: 186(.  ِمنُوا بي  لََعلَُّهمإْ يَرإْ إْيُؤإْ تَجيبُوا لي  َو ل اِع إِذا َدعاِن فَلإْيَسإْ َوَة الدَّ فَِإنِّي قَريٌب أُجيُب َدعإْ
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با  آیه ای  و  شده  تکرار  متکلم)من(  ضمير  مرتبه  هفت  اختصارش  همه  با  آیه  این  در 
از این راه  چنين اسلوب در قرآن منحصر به همين آیه است)طباطبایی،1367 :2/ 32( و 
نهایت پيوستگی و قرب و ارتباط و محبت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته است )مکارم 
شيرازی، 1372: 1/ 638( امام رضا)ع( در اهميت دعا و درخواست از فضل و رحمت خداوند 
می فرماید: آن که از خدا فضل و احسان نخواهد فقير می گردد)طبرسي، 1365: 2/2(. امام 
صادق)ع( می فرماید: زیاد دعا کنيد زیرا دعا کليد بخشش خداوند و وسيله رسيدن به هر 
حاجت است، نعمت ها و رحمت هایی نزد پروردگار است که جز با دعا نمی توان به آن رسيد 
و بدان هر در را که بکوبی عاقبت گشوده خواهد شد)کلينی،1388: 468/2( پروفسور ژول 
البوم در این باره می نویسد: اسالم واسطه ميان انسان و خدا را از ميان برد و برای نخستين 
بار ایجاد ارتباط مستقيم ميان دو قطب را اعالم کرد. در پذیرش عبادت و نماز الزم نيست 
شخصی از یک گروه مشخص مقام وساطت ميان مردم و خدا را داشته باشد بلکه هر انسانی 
می تواند خودش اعمال عبادی را انجام دهد)پورترکمانی: 19( برخی پژوهش ها نشان می دهد 
که یکی از رفتارهای مذهبی که با سالمت و تندرستی ارتباط دارد دعاست)مالونی، 2000م: 
258(. بنابراین از مهم ترین موارد زندگی اسالمی که در سخت ترین شرایط به مؤمنان کمک 
شایانی می کند دعا یا همان استمداد از قدرت بی کران الهی است که در نماز این رابطه تجلي 
و نمود کامل تری پيدا می کند. در یک نظر می توان خود نماز را استمداد از خداوند دانست 
چراکه در ذکرهای نماز، عبودیت و فقر و نياز متجلي است. انسان با اقامه نماز نه تنها در مسير 
کمال و سعادت گام برمی دارد بلکه بسياري از خواسته های دنيوي و اخروي وي در پرتو نماز 
برآورده می شود. زمزمه »اهدنا الصراط المستقيم« نمونه تام از دعاست که در نماز نمود عملي 
پيدا می کند. انسان نمازگزار با این ذکر راه کمال و سعادت را از خداوند می خواهد و از زندگي 

ضاللت و گمراهي نجات پيدا می کند.

3-4. نماز و اعتماد به خداوند
به معنای  توکل  نماز  است. در  به خداوند  اعتماد  و  توکل  نمازگزار  نشانه های مؤمن  از 
تَعيُن« نمونه تام توکل است. استعانت فقط  نَسإْ إِيَّاَك  َو  بُُد  نَعإْ واقعی هویدا است. ذکر »إِيَّاَك 
از خداوند متعال نشانه رها کردن تمامی تقيدات و غيرخدایی هاست که با این ذکر تنها و 
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تنها خداوند متعال الیق استعانت در همه حال تلقی می شود. اهميت توکل و اعتماد به خدا 
در فرهنگ رضوي تا آن جاست که یکي از ارکان ایمان را به خود اختصاص داده است؛ امام 
رضا)ع( در این باره می فرماید: ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خداي عزوجل، راضي بودن 
به قضای الهي، تسليم در برابر دستورات خداوند و واگذاري کارها به خداوند)حميري: 354(.

 در بينش امام رضا)ع( مرز توکل این گونه است که انسان مؤمن به جز خداوند از هيچ کس 
را  انسان ها  آیات متعددی  باشد)صدوق، 1404: 50/2(. قرآن در  نباید هراس داشته  دیگر 
به توکل به خداوند فرا خوانده است و این نکته را بيان فرموده که هر کس به معنای واقعی  
بُه «)طلق:3(؛  ِ فَُهَو َحسإْ توکل کند خداوند برای او کافی است. ازجمله: »َو َمنإْ يَتََوكَّلإْ َعَلى اللَّ
ِ َوكيًل«)نساء:83( و آيات ديگر)نك: آل عمران: 160؛ مائده: 11؛  ِ َو َكفى  بِاللَّ »َو تََوكَّلإْ َعَلى اللَّ

هود: 88؛ الممتحنه: 4( 
توکل صحيح و واقعی عبارت است از کوشش و تالش بی دریغ در راه هدف و در عين 
حال داشتن اعتماد کامل و خالص به خدا و اميد قطعی و استوار به او و سپردن نتيجه امور 
به دست توانای او)هاشم زاده هریسی,1386: 1/ 124( بی شک ماحصل نماز همان توکل به 
معنای واقعی است که انسان نمازگزار را از همه نوع قيد و تقيدی می رهاند و تنها نقطه اتصال 

و اتکا را قادر متعال معرفی می کند.

3-5. نماز و کمال و سعادت انسان
  نماز از چنان ارزشی برخوردار است که هيچ عبادتی مانند آن نيست. اگر نماز با تمام 
شرایط و جزئيات خود به صورت کامل و خالص اقامه شود ارزش واالیی پيدا می کند. ارزش 
نماز نمازگزار تا آن جاست که وی را به مقام قرب الهی می رساند و رحمت خداوند متعال را 
نازل می کند. در فرهنگ رضوي نماز صله و موهبتی از طرف خداوند متعال و راه رحمت و 
عنایت برای بنده بيان شده است تا جایي که نماز مطالبه وصال و تقرب بنده به سوی خداوند 

است)مجلسی،1366ش: 84/ 246(.
برای  می فرماید:  انسان  سعادت  و  کمال  در  آن  تأثير  و  نماز  اهميت  در  رضا)ع(  امام   
نمازگزار سه ویژگی است: 1- خير و خوبی بر او از آسمان تا فرق سرش پاشيده گردد.2- 
اگر  او را احاطه کنند.3- منادی فریاد برآورد:  تا کرانه آسمان  از جایگاه قدمش  فرشتگان 
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نمازگزار بداند چه فضيلت و کرامتی برای اوست هرگز از نماز دست برندارد. هنگامی که بنده 
در نمازش تکبيرة االحرام گفت، خداوند به لطف خویش بر او روی می آورد و فرشته ای را بر او 
می گمارد تا قرآن را از دهان او بازگيرد، پس اگر این شخص روی گردانيد، خداوند از او روی 
می گرداند و او را به فرشته واگذار می کند؛ اگر با تمام وجود به نمازش توجه داشته و حضور 
قلب او کامل باشد، نمازش به طور کامل باال برده می شود، ولی اگر به خود مشغول شود و در 
آن غفلت ورزد، از نماز او به همان اندازه که بی توّجهی کرده و غفلت ورزیده است کاسته 
می شود و آن مقداری که حضور قلب داشته باال برده می شود و خدا به قلب غافل چيزی عطا 

نمی کند و همانا نافله قرار داده شد تا به وسيله آن فریضه کامل شود)همان: 243(. 
اقامه نماز یکي از مهم ترین عوامل سعادت انسان است. همان طور که در کالم عالم آل 
محمد)ع( بيان شد نماز رحمتي از جانب خداوند است. این رحمت شامل کساني می شود که 
به دعوت خداوند لبيک بگویند و نماز را خالصانه براي وي اقامه کنند. اقامه نماز جنبۀ عملي 
ایمان است اگر ایمان را اعتقاد قلبی و اقرار زباني و تایيد عملی بدانيم نماز به لحاظ عملي 
ایمان را کامل می کند. از سویي دیگر کسي که اقامه نماز می کند به بياني، به آنچه باید ایمان 
بياورد ایمان آورده است؛ یعنی به خداوند ایمان آورده که با اقامه نماز ایمان خود را نشان 
می دهد. سعادت انسان در هر دو جهان با اقامه نماز است. در دنيا آرامش و الهي بودن را به 

ارمغان می آورد و در آخرت رضایت الهي نصيب نمازگزار می شود.

3-6. نماز و تقویت صبر و استقامت در برابر مشکالت
زندگی هر انساني سرشار از فراز و نشيب هایی است که تنها ایمان واقعی می تواند وی را 
در مقابل مشکالت و سختی ها مقاوم کند. نماز از مهم ترین عوامل تقویت صبر و استقامت 
انسان نمازگزار است و این مهم در سيره معصومان)ع( نمایان است. امام رضا)ع( در تبيين 
این موضوع می فرماید: حقيقت ایمان در انساني کامل نمی شود مگر آن که سه خصلت در 
او باشد: شناخت عميق دین، تدبير و اندازه گيری درست  کار و زندگي، صبر و بردباري در 
مصيبت ها)حّرانی،1402: 446( امام رضا)ع( صبر و بردباري را مقدمه گشایش و فرج بيان 
نموده اند)حميري: 380( صبر به معنای استقامت و مقاومت ورزیدن و پایداری در راه هدف 
است. خداوند در آیات مختلف انسان ها را به صبر و استقامت دعوت می کند. ازجمله: »يا 
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ابِريَن«)بقره:153( در آیه دیگر فالح  َمَع الصَّ  َ لِة إِنَّ اللَّ بإِْر َو الصَّ بِالصَّ تَعينُوا  َّذيَن آَمنُوا اسإْ ال أَيَُّها 
بُِرواإْ  اصإْ آَمنُواإْ  َِّذيَن  ال أَيَُّها  »يَا  به صبر متعلق می گرداند آن گاه که می فرماید:  را  و رستگاری 
لُِحوَن«)آل عمران:200( و در آیات دیگر به اهميت و تأثير  َوَصابُِرواإْ َوَرابُِطواإْ َواتَُّقواإْ اللَّ لََعلَُّكمإْ تُفإْ
این  بقره: 143؛ آل عمران: 186؛ رعد: 24؛ نحل: 96(.  اشاره می کند)نک:  زندگی  صبر در 
سفارش ها و نویدهای قرآنی موجب می شود که انسان در حوادث زندگی خود را تنها احساس 
پيچيده تر  مشکالتش  نباشد  مقاوم  زندگی  فشارهای  و  مشکالت  برابر  در  انسان  اگر  نکند. 
می شود و چه بسا یک مشکل کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود)نورمحمدی و دیگران، 
1390: 59( بدون شک رعایت این موارد تأثيرات مفيد و متقنی در زندگی به جا می گذارد 
که تمام جوانب زندگی انسان را دربرمی گيرد و آثار مثبتی بر آن می گذارد؛ چراکه بسياري 
از مشکالت و اتفاقات ناگوار براي انسان به دليل کم طاقتی و نبود صبر است. نماز در زندگي 
اسالمي تقویت صبر و پایداري در برابر مشکالت را فراهم می کند. غایت نماز در این باره در 
جنبۀ فردي، پایداري در برابر مشکالت و حل بحران است و در جنبۀ اجتماعي، پایداري در 

برابر دشمنان و رسيدن به پيروزي است.

4.  نماز و جهت دهی به سبك و سياق زندگی اسالمی در بعد اجتماعی
نيازهای اساسی وی است.  از  انسان موجودی اجتماعی بوده و حضور در اجتماع یکی 
و  اجتماع گذاشته  بر  را  بناي دعوت خود  پایه  با صراحت  تنها دیني است که  اسالم  دین 
نکرده است. اسالم همه احکام خود  فراموش  را  اجتماع  از شئون خود، مقولۀ  در هيچ یک 
را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همه این احکام تا آخرین حد ممکن دميده 
است)طباطبایي: 7-8( نماز به زندگی اجتماعی جهت می دهد و از اصلی ترین عوامل اتحاد 
و انسجام امت اسالمی این رکن دین است. در ادامه به برخی از این مصادیق نقش نماز در 

زندگی اجتماعی از منظر فرهنگ رضوی اشاره می شود.

4-1. امر به معروف و نهی از منکر
اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر از نشانه های حکومت صالحان 
لَة َو آتَُوا  ِض أَقاُموا الصَّ َرإْ نَّاُهمإْ فِي الإْ َّذيَن إِنإْ َمكَّ است. قرآن کریم در این باره می فرماید: »ال
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ُُموِر«)حج:41( امر به معروف و نهي  ِ عاقِبَُة الإْ إُْمنإَْكِر َو لِلَّ ا َعِن ال ُروِف َو نََهوإْ إَْمعإْ كاَة َو أََمُروا بِال الزَّ
از منکر نيز از اعمال عبادی یک شخص است که آثار آن به خوبی در فرد و جامعه نمایان 
َن  ُروِف َويَنإَْهوإْ إَْمعإْ ُمُروَن بِال إَْخيإِْر َويَأإْ ُعوَن إِلَى ال است. قرآن کریم می فرماید: »َولإْتَُكنإْ ِمنإُْكمإْ أُمٌَّة يَدإْ
لُِحوَن« )آل عمران:104( در آيه ديگر خداوند مي فرمايد: »ُكنإْتُمإْ َخيإَْر  إُْمفإْ إُْمنإَْكِر َوأُولَئَِك ُهُم ال َعِن ال
إُْمنإَْكِر...«)آل عمران: 110( در این آیه امر به  َن َعِن ال ُروِف َوتَنإَْهوإْ إَْمعإْ ُمُروَن بِال ِرَجتإْ لِلنَّاِس تَأإْ أُمٍَّة أُخإْ
معروف و نهي از منکر از مسائل زیربنایي اسالم مطرح شده است. بهتر بودن امت اسالم که 
براي خلق نمونه کامل است بر سه پایه استوار است. ایمان به خداوند، امر به معروف و نهي از 
منکر. دو اصل مهم توبيخ و تشویق، نگهبان جامعه است و باید جامعه داراي حافظه باشد و 
سوابق افراد خود را حفظ کند و هميشه نيکوکاران را پاداش و بدکاران را کيفر دهد تا فساد 
و تباهي در آن ریشه نزند)کمالی دزفولي،1370: 368( در سيره علمي و عملي امام رضا)ع( 

به این نکتۀ مهم توجه زیادي شده است. 
برخورد امام رضا)ع( با مأمون درباره نحوه وضوگرفتن)مفيد،1413: 315( تذکر به یکي 
اجرایي  از  عيني  نمونه های   )103-102 اسراف)مجلسي،1362:  درباره  خدمت گزاران  از 
کردن این فریضه الهي توسط امام رضا)ع( است. در اهميت امر به معروف و نهي از منکر 
شما  بر  بدکاران  نکنيد(  چنين  )اگر  یا  کنيد  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  یا  می فرماید: 
نخواهد  پذیرفته  کنند  دعا  اگر  هم  شما  خوبان  شد(  این گونه  اگر  )که  شد  خواهند  حاکم 

شد)کليني،1388:ج56/5(. 
بدون شک یکي از تأثيرات نماز در بعد اجتماعي توجه به امر به معروف و نهي از منکر 
است که اهتمام به این فریضه الهي عامل مهمي در سعادت فردي و اجتماعي جامعه است. 
ارتباط ميان آن دو را می توان بدین گونه تقریر کرد: طبق صریح آیۀ قرآن، نماز از فحشا و 
لَة تَنإْهى  َعِن  لَة إِنَّ الصَّ منکر بازمی دارد. خداوند در آیۀ 45 سورۀ عنکبوت می فرماید: اَقِِم الصَّ
إُْمنإَْكِر)عنكبوت:45(. نماز دربردارندۀ ذکر خداست؛ این ذکر، از یک سو توحيد،  ال َو  شاِء  الإَْفحإْ
نبوت و معاد و استعانت از پروردگار در راهيابی به هدایت و دوری از ضاللت را به او تلقين 
می کند و از سوی دیگر او را وادار می کند تا با روح و جسم خود متوجه خدا شود، پروردگار 
خود را با حمد و ثنا و تسبيح و تکبير یاد آورد و در آخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه 
بندگان صالح سالم بفرستد و نيز او را وادار می کند تا از آلودگی جسمی و روحی خود را پاک 
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سازد و رو به سوی پروردگارش کند. پس اگر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و 
در انجام آن تا حدی نيت صادق داشته باشد، باعث می شود تا ملکه پرهيز از فحشا و منکر 

در او پيدا شود)طباطبایی، 1374، ج16: 197(.
برای بازداشتن مردم از منکرات و امر کردن آنان به امور پسندیده، از روش های مختلفی 
می توان بهره گرفت. به طورکلی می توان آن را به دو دسته تقسيم بندی کرد که عبارت اند از: 
روش های قولی و روش های فعلی. شخصی که با ادای نماز، پرهيز از فحشا و منکر برای او 
ملکه شده باشد، وقتی با زبان خود امر به معروف و نهی از منکر می کند، مسلما این سخن 
او تأثيری چند برابر دارد، زیرا مردم همخوانی ميان فعل و قول او را با چشم خود می بينند و 
همين امر اثربخشی این فریضه را چند برابر می کند و در ترویج آن در جامعه موثر است. از 
سوی دیگر، امر و نهی فعلی، تأثيری به مراتب بيشتر از امر و نهی زبانی دارد. نمازگزاری که 
با تکرار نماز به ملکه عبودیت دست یافته، حضور شخص او در جامعه، عمال باعث ترویج این 
امر می شود که در حدیث شریف »كونوا دعاة الناس بغير السنتكم«)مصطفوی، 1360: 370( 

نيز به این مطلب اشاره شده است.

4-1. نماز مانع فساد و تباهي جامعه
  عبادت حقيقی، عبادتی است که انسان را در ظاهر و باطن در مقام بندگی حق راه 
می برد و بستر همه کماالت انسانی است. عبادت در قالب های خاص آن بهترین هيئت و 
صورت و محتوا را برای تحول آدمی از خودخواهی و خودبينی به خداخواهی و حق بينی 
نمازهای  آوردن  به جا  زندگی  در  انسان  پيشرفت  و  عوامل رشد  از  یکی  رو  از همين  دارد؛ 

پنج گانه است)ماجراجو، 1388: 112(.
  از منظر فرهنگ رضوي اقامه نماز عامل مهمي در جلوگيري از فساد و تباهي در جامعه 
است. امام رضا)ع( با تبيين این مسئله، علت وجوب و تشریع نمازهای واجب را این گونه بيان 
می کند: علت تشریع نماز و وجوب آن، اقرار به ربوبيت خداوند تبارک وتعالی و رها کردن 
همتایان و حضور در پيشگاه خداوند مقتدر با اظهار ذلّت و بيچارگی و درخواست گذشت از 
گناهان گذشته و نهادن چهره بر خاک هر روز به عنوان بزرگداشت خداوند عزیز و واالمقام 
است و این که همواره به یاد او باشد، نسبت به او فراموشی و سرکشی نداشته باشد، فروتن 
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و مشتاق و خواهان زیادتی در دین و دنيا باشد یا آن چه در آن مقّرر نمودن و مداومت بر 
یاد خدا در شب و روز است تا آن که بنده، سرور و مدبّر و آفریننده خویش را فراموش نکند 
که درنتيجه دچار سرکشی و طغيان گردد و یاد پروردگار و حضور در پيشگاه او بازدارنده 
او از نافرمانی ها و مانع او از فسادها و تباهی هاست)حرعاملی،1403: 3/ 4( با همين محتوا 
و مضمون از ایشان نقل شده که فرمودند: نماز در هر شبانه روز واجب شد تا این که انسان 
مدیر و خالقش را فراموش نکند، تا بر اثر فراموشی سرگردان شود و طغيان و ظلم کند. نماز 
واجب شد تا بشر مطيع خداوند باشد و ایستادن در برابر حق تعالی باعث جلوگيری از گناهان 
می شود و سپر و مانع انواع فساد می گردد.)صدوق،1380: 2/ 11( در کالم امام رضا)ع( نماز، 
خشوع و خضوع در برابر پروردگار جهانيان است که این خضوع و خشوع و اطاعت انسان 
را در راه حق هدایت می کند و باعث جلوگيری از طغيان و سرکشی او می شود. نماز در هر 
شبانه روز باعث مداومت یاد انسان بر معبود خود می شود و این ذکر مانعي محکم در مقابل 
طغيان و فساد و تباهي انسان است.  چرایی نماز در عدم طغيان انسان و مانع بودن آن در 
فساد و تباهی جامعه را باید در عبودیت نمازگزار جست وجو کرد. این که امام رضا)ع( چرایی 
وجوب نماز را مانع فساد و تباهی جامعه می داند این است که جامعه از افراد تشکيل شده 
است زمانی که عبودیت در وجود انسان نهادینه شود همه کارهای او سمت وسوی خدایی 
می گيرد؛ جهت گيری های اقتصادی، اجتماعی و سياسی وی صبغه الهی می گيرد. وقتی همه 
کارها در جامعه رنگ خدایی گرفت، ظلم و ضایع کردن حق دیگر افراد جامعه نيز از بين 

می رود و همين عامل مهمی در کمال و سعادت جامعه می شود.

4-3. همکاري در امور اجتماعي 
انسان باالضطرار یا بالطبع موجودی اجتماعی است و روابط او با سایر انسان ها می تواند 
نمودهای مختلفی داشته باشد؛ گاهی این رابطه در راستای امور خير است و گاهی بر محور 
ِثإِْم  الإْ َعَلى  تََعاَونُوا  َوَل  َوالتَّقإَْوی  إْبِرِّ  ال َعَلى  »َوتََعاَونُوا  مي فرماید:  خداوند  می چرخد.  شر  امور 
إِْعَقاِب« )مائده:2( آن چه در این آیه مبارک در زمينه تعاون  َ َشِديُد ال َ إِنَّ اللَّ َواِن َواتَُّقوا اللَّ إُْعدإْ َوال
آمده یک اصل کلي اسالمي است که سراسر مسائل اجتماعي و حقوقي و اخالقي و سياسي 
را در برمی گيرد. طبق این اصل مسلمانان موظف اند در کارهاي نيک تعاون و همکاري کنند 
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اما همکاري در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً ممنوع است، هرچند 
مرتکب شوندۀ آن، دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. در سيره علمی و عملی معصومان)ع(، 
همکاری و تعاون در کارهای خير و نيک نمایان است. براء پسر عازب گوید: در جنگ خندق، 
رسول خدا)ع( را مشاهده کردم که مانند دیگران، خاک حمل می کرد و گرد و غبار، سر و 

رویش را پوشانده بود)حسيني فيروزآبادی،1402: 1/ 171(.
از آن ها جزو فرایض و برخی  نمازهای مختلفی تشریع شده است که برخی  در اسالم 
اقامه می کند که به  دیگر جزو نوافل است. جای هيچ تردیدی وجود ندارد که کسی نماز 
بارزترین شکل خود در نماز نمود پيدا  ایمان به خداوند که به  ایمان آورده باشد.  خداوند 
ََّما  می کند، عامل اخوت و برادری ميان مؤمنان است، چنان که در قرآن کریم می فرماید: »إِن
َوة«)حجرات: 10(. برادری ميان مؤمنان نيز در قالب همکاری اجتماعی خود را  ِمنُوَن إِخإْ إُْمؤإْ ال
نشان می دهد. عالوه بر این نکته، نماز واجب یوميه که از مهم ترین اقسام نماز است در متون 
اسالمی، بر اقامۀ آن به صورت جماعت بسيار تأکيد شده است. معنای حقيقی نماز جماعت، 
پيوند داشتن دل های نمازگزاران با یکدیگر است. وقتی این پيونِد ميان دل ها در نماز شکل 
می گيرد و با تکرار این فریضه در شبانه روز استمرار می یابد، سبب می شود تا عالوه بر وقت 
نماز، این پيوند به بستر اجتماع نيز کشيده شود و به صورت تعاون اجتماعی در ميان مردم 
خود را نشان دهد. عالوه بر این، بسياری از گردهمایی ها و تجمعات در مساجد بعد از اقامه 
نماز جماعت یا جمعه بوده است. همچنان که در امور اجتماعی و فرهنگی نماز به عنوان حلقه 

اتصال نمازگزاران بوده که بسياری از مشکالت در پرتو این اجتماع حل شده است.  

4-4. مسجد و وحدت اجتماعي
و  سعادت،  اتحاد  و  کمال  راه  در  جامعه  یک  حفظ  محورهاي  اساسي ترین  از  یکي 
باشد  خداوند  باید  جامعه  یک  در  اتحاد  محور  است.  نفاق  و  تفرقه  از  پرهيز  و  یکپارچگي 
قُوا«)آل عمران:103( امام علی)ع(  ِ َجِميًعا َوَل تََفرَّ تَِصُموا بَِحبإِْل اللَّ همچنان که مي فرماید: »َواعإْ
است)نهج البالغه، وصيت 47(  برتر  روزه ها  و  تمامی نمازها  از  اختالف ها  اصالح  می فرماید: 
امام محمدباقر)ع( در این باره می فرماید: هان ای گروه مؤمنان، مأنوس و متحد باشيد و به 
هم مهربانی کنيد)کليني، 1388: 345/2( مناظرات امام رضا)ع( با دیگر مذاهب به گونه ای 
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بود که منجر به تحریک احساسات مذهبي نشود؛ ایشان همواره جانب اتحاد و یکپارچگي 
مسلمانان را در نظر داشتند)مجلسي،1362: 195/81( وحدت و دوري از تفرقه یک وظيفه 
و نعمت بزرگ الهي است. جامعه ای که دچار تفرقه و پراکندگي شود، بخش مهمي از نيرو 
و توان خود را در کشمکش ها و درگيری های داخلي از دست خواهد داد. بر همين اساس بر 
عنصر وحدت در جامعه اسالمي فراوان تأکيد شده است. مسجد در این زمينه از نقش اساسي 
برخوردار است. مسجد کانوني است که همه روزه مؤمنان از قشرهای مختلف جامعه در آن 
حضور می یابند. همه مسلمان با هر منصبی در مسجد در صفي واحد و یکسان اند. مسلمانان 
در مسجد فرامی گيرند که همه با هم و هم دوش اند)نوبهار،1373: 2/ 246-247( بنابراین 
یکي از نقش های اساسي نماز و مسجد در حوزه اجتماعي حفظ وحدت و تشویق به وحدت 
است؛ وحدتي که نفاق را تضعيف و جبهه حق را قوی تر می کند؛ آن چنان که امام صادق)ع( 
می فرماید: رسول خدا)ص( پس از آن که نماز را با اصحاب خویش به جاي آورد، رو به آنان 
کرد و با ذکر نام درباره افرادي سؤال کرد که آیا به نماز جماعت حاضر شده اند یا نه؟ گفتند: 
نه اي رسول خدا. پيامبر اکرم)ص( فرمود: هيچ نمازي براي منافقان شکننده تر از نماز صبح 
و عشا نيست، اگر مؤمنان می دانستند که این دو نماز چه فضيلتي دارد با حالت سينه خيز 

هم که بود خود را می رساندند و در آن شرکت می کردند)مسلم،1401: 5/ 154(. 

4-5. نماز و رفع فقر از جامعه
اسالم  آن هاست.  از  یکی  محروم  و  فقير  قشر  که  است  طبقاتی  و  الیه ها  دارای  جامعه 
برای رفع مشکل این طبقه راهکارهایی دارد که مهم ترین آن ها صدقه، انفاق، اطعام، زکات 
از  فقر  زدودن  خمس،  و  زکات  پرداخت   .)219  /17  :1388 است)جوادی آملی،  خمس  و 
اقتصادي  توسعه  دارد.  همراه  به  را  آن  از  ناشي  اقتصادي  و  اجتماعي  آسيب های  و  جامعه 
اولين  از  از ثمرات پرداخت زکات و خمس است. بر همين اساس  و رفع محروميت و فقر 
وظایف حکومت صالحان رسيدگی به فقرا در سایه پرداخت زکات است: »الذين ان مّكناهم 
فى الرض أقاموا الّصلة و آتوا الّزكاة«)حج: 41( سيره عملي امام رضا)ع( نمودي عيني از 
انفاق در راه خدا  و کمک به نيازمندان است. ایشان در خراسان تمام دارایی های خود را ميان 
مستمندان تقسيم نمودند)مجلسي،1362: 97/49(. امام رضا)ع( در تمامي شرایط زندگي 
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کمک به نيازمندان و زدودن فقر را  سرلوحه زندگي خویش قرار داده بودند)همان:97(. ذکر 
نماز و زکات در کنار هم در آیات قرآن کریم از نشانه های اتفاق و عدم افتراق این دو فریضه 
الهی است. از لوازم الینفک نماز ادای زکات است. هر جا سخن از نماز است در ادامه آن 
پرداخت زکات از نشانه های اقامه نماز معرفی شده است. امام رضا)ع( در این باره می فرماید: 
 /96  :1372 مجلسی،  نمی شود)  قبول  نمازش  نپردازد  را  زکات  ولی  بخواند  نماز  هرکس 
سوگند یاد کرد که جز مشرک کسی دربارۀ پرداخت زکات خيانت  12( پيامبر اکرم)ص( 
نمی کند )مجلسی، 1366: 96/ 29( در جای دیگر خطاب به امير المومنين)ع( می فرماید: 
زکات  از گروه ها کسانی هستند که  یکی  کافر می شوند که  اّمت من  از  گروه  علی، 10  یا 
نمی پردازند)مجلسی، 1366: 96/ 30( علت مالزمت اقامه نماز و پرداخت زکات در فرهنگ 
رضوی نتایج غایی این مهم است، اگر نمازگزاران به بحث انفاق و زکات توجه کامل داشته 
باشند و اقشار کم درآمد و آسيب پذیر را یاری نمایند چه به لحاظ اشتغال زایی چه به لحاظ 
امدادرسانی بسياری از معضالت جامعه حل می شود. به عنوان نمونه بسياری از بزهکاری ها و 
اعمال ناشایست نظير دزدی از جامعه تا حد زیادی رخت برمی بندد؛ به لحاظ معنوی هم در 
تحکيم بنيان خانواده و آرامش روانی خانواده در سمت وسو پيدا کردن به سوی کمال است. 
از طرف دیگر عامل مهمی در امنيت اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود که نتيجه این امر 
به خود انفاق کنندگان بازمی گردد. بنابراین پرداخت زکات و انفاق به فقرا یکي دیگر از آثار 
نماز در زندگي اجتماعي است که می تواند از بسياري از آسيب های اجتماعي و اقتصادي در 

جامعه جلوگيري کند و عامل مهمي در تعالي جامعه باشد.

4-6.  نماز و تقویت روحيه مساوات و برابری در جامعه
از مهم ترین تأثيرات نماز در زندگی اجتماعی ایجاد روحيه مساوات و برابری است که این 
مهم در زندگی اجتماعی مسلمانان نمود پيدا می کند. مساوات در اصل انسانيت و مساوات 

در حقوق و اجراي قوانين، از مواردي است که قرآن کریم به آن اشاره می کند: 
َرَمُكمإْ ِعنإَْد  نَاُكمإْ ِمنإْ َذَكٍر َوأُنإْثَى َوَجَعلإْنَاُكمإْ ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَكإْ َّا َخَلقإْ »يَا أَيَُّها النَّاُس إِن

َ َعلِيٌم َخبِيٌر« )حجرات:13( ِ أَتإَْقاُكمإْ إِنَّ اللَّ اللَّ
ِل إِنَّ  إَْعدإْ ُكُموا بِال تُمإْ بَيإَْن النَّاِس أَنإْ تَحإْ لَِها َوإَِذا َحَكمإْ ََمانَاِت إِلَى أَهإْ وا الإْ ُمُرُكمإْ أَنإْ تَُؤدُّ َ يَأإْ »إِنَّ اللَّ
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َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا« )نساء:58( ا يَِعُظُكمإْ بِِه إِنَّ اللَّ َ نِِعمَّ اللَّ
پيامبر اکرم)ص( می فرماید: مسلمانان با هم برادرند و هيچ کس بر دیگری برتری ندارد، 
جز به تقوی)متقی هندی، 1409، ج 1: 149( امام رضا)ع( در این باره می فرماید: حق برادران 
واجب و فرض است که از خود و اموالتان براي آنان سرمایه گذاری کنيد و در هر چيز مساوات 
و برابري با آنان رواست، به برابري و مساوات رفتار کنيد)مجلسي،226/74:1362-227( نبود 
مساوات در حقوق انسان ها ،  یعني قرار دادن گروهي از مردم مافوق گروهی دیگر، چيزي است 
که براي قانون وضع آشفته اي به وجود می آورد و از هيبت و عظمت آن مي کاهد و هدف از 
قانون که تنظيم روابط افراد و صالح امور جامعه است به کلی منتفي می شود. این اجتماعی 
که در اسالم مقرر شده بهترین وسيله برای رفع اختالفات طبقاتی است. زیرا مؤثرترین راه 
برای این که این اختالفات طبقاتی ریشه کن شود از بين بردن بداندیشی ها و بدبينی ها به 
یکدیگر است و این خاصيت در پرستش دست جمعی به نحو احسن موجود است. زیرا کسی 
که عبادات خداوند را با اخالص انجام می دهد جز با خدا با کس دیگری سروکار ندارد. درهای 
رحمت پروردگار به روی همه باز است و خزانه بی پایان نعمت او تمام شدنی نيست و ساحت 
قرب او بدون مانع و مزاحم همه را به خود می پذیرد و درنتيجه انس و الفت و مهر و محبتی 
که واسطه اجتماع به هنگام عبادت در مردم پدید می آید برای رفع کدورت و اختالف بهترین 

وسيله است)قرضاوی، 1379: 110(.
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نتيجه گيری
نماز یکي از ارکان دین است که در بينش امام رضا)ع( قبولي آن برابر با قبولي سایر 
اعمال است؛ این تأکيد به خاطر اهميت نماز در زندگي دنيوي و اخروي است. در فرهنگ 
و  را در مسير کمال  و آن  انسان سمت وسو می دهد  زندگي  تمامی جوانب  به   نماز  رضوي 
که  باشد  مؤثر  و  مطلوب  می تواند  نمازي  رضا)ع(  امام  منظر  از  رهنمون می سازد؛  سعادت 
داراي مؤلفه هایی مانند اول وقت بودن، حضور قلب داشتن و با جماعت اقامه کردن باشد. 
این مؤلفه های کلي که از آن ها با عنوان مباني نماز مطلوب یاد می شود، تأثيرات عميقی در 

سبک زندگي اسالمي دارند.
زندگي  در  که  است  راهکارهایي  و  نبایدها  و  بایدها  بر  مشتمل  اسالمي  زندگي  سبک 
نمود پيدا می کنند. از منظر فرهنگ رضوي نماز با داشتن شرایط و آداب، زندگي فردي و 
اجتماعي را تحت الشعاع خود قرار می دهد که غایت آن تعالي فردي و اجتماعي است. نماز 
اميد و نشاط در  تقویت  انسان،  آرامش در  ایجاد  مانند  ارائه شاخص هایی  با  بعد فردي  در 
زندگی و منع نااميدی، تقویت ارتباط بين خدا و انسان، توکل و اعتماد به خدا و تقویت صبر 
و استقامت در برابر مشکالت ضمن تأثيرات واال در زندگي فردي، زندگي اجتماعي را نيز 

تحت تأثير قرار می دهد.
را  جامعه  تعالي  خاص،  رویکردهاي  ارائه  با  مسجد  و  جماعت  نماز  رضوي  فرهنگ  در 
مانند  رویکردهایي  ارائه  با  یک سو  از  اجتماعي  بعد  در  نماز  شاخص  های  دارد،  همراه  به 
نهادینه سازی امر به معروف و نهي از منکر، مانع از فساد و تباهي جامعه می شود، همچنان که 
تقارن نماز با زکات در بينش رضوي این مهم را به ارمغان می آورد که نمازگزاران با پرداخت 
زکات و کمک به اقشار کم درآمد جامعه مانع محکمي در پيشگيري از آسيب های اجتماعي و 
اقتصادي در جامعه شوند. از سویي دیگر نماز در بعد اجتماعي با شاخص هایی مانند تقویت 
تعالي  بين مسلمانان  ایجاد وحدت در  و  قانون  برابر  برابري همگاني در  برابري،  و  مساوات 

جامعه را به همراه دارد.
بازخواني و بازکاوي شاخص های نماز در زندگي اسالمي و تبيين و اجرایي کردن آن با 
تکيه  بر فرهنگ رضوي، می تواند نقش مؤثری در تکامل فرد و خانواده و اجتماع داشته باشد. 
تبيين شاخص های نماز و سبک زندگي اسالمي از یک سو و اجرایي کردن آن در سطح فردي 
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و اجتماعي با استفاده از روش های صحيح و کاربردي از سویي دیگر دو عامل مهم و کليدي 
در نهادینه سازی زندگي اسالمي بایسته و شایسته در جامعه است. نهادینه سازی مؤلفه های 
سعادت  و  کمال  و  تعالي  مانند  نتایجي  اجتماعي  و  فردي  ابعاد  در  اسالمي  زندگي  سبک 
خانواده و اجتماع را به همراه دارد که می تواند از بسياري از آسيب های اجتماعي و اقتصادي 

بکاهد و جامعه را در مسير کمال و سعادت رهنمون سازد.
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منابع  و مآخذ 
قرآن کریم.

نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات الهادی.
ابن منظور، محمد بن مکرم)1970م( لسان العرب، بيروت: دارلسان العرب.

اسالمی جهرمی، شيخ محمود)1383( مصابيح الّدجی، قم: دارالتفسير، چاپ دوم.
اصفهانی، محمد نصر)1388(، هدیه معنوی از گنجينه رضوی، قم: انتشارات مبارک. 

البيت)عليه  آل  مؤسسه  تحقيق  رضا)ع((،  امام  به  الرضا)ع()منسوب  یافقه  الفقه  رضا)ع()1406ق(،  امام 
السالم(االحياءالتراث، مشهد، انتشارات المؤتمرالعالمی لالمام الرضا )ع(چاپ اول.

پورترکمانی، احمد)بی تا(، نماز خوبان، موسسه فرهنگی انتشاراتی مشهور.
جوادي آملي، عبداهلل )1387الف( انتظار بشر از دین، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم.

..................................) 1388( تفسير موضوعی قرآن کریم، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم.
...................................)1387ب( تفسير موضوعی قرآن کریم، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم.

حّرانی، محمد بن شعبه )1402ق ( تحف العقول، تهران: انتشارات اسالميه.
حّرعاملي، شيخ محّمدحسن)1383ق( وسائل الشيعه، تهران: مکتبه االسالميه.

حسينی فيروزآبادی، سيد مرتضی)1402ق( فضائل الخمسه من الصحاح السّته، بيروت: موسسه االعلمی 
للمطبوعات.

حميري، عبداهلل بن جعفر)بی تا( قرب االسناد، قم: موسسه آل البيت)ع(.
دهخدا، علی اکبر)1373( لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

رفيع، جالل )1373( فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد، تهران: انتشارات اطالعات.
روح االميني، محمود )1374( مباني انسان شناسی، تهران: انتشارات عطار.

ری شهری، محمد )1375( ميزان الحکمه، قم: انتشارات دارالحدیث، چاپ اول.
زاهد، سيد سعيد )1387( امر به معروف و نهي از منکر با تأکيد بر حقوق شهروندي، مجموعه مقاالت، 

ستاد امر به معروف و نهي از منکر شيراز.
زاهد، سيد سعيد )1390( مقایسه پرستش فردي و اجتماعي، دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تطبيقي 

فرهنگ اسالم و ایران، سال1، شماره1.
زبيدي، سيد محمد مرتضي)1406( تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: داراحياء التراث العربي.

سپهرلسان الملک، ميرزامحمدتقی)1398ق( ناسخ التواریخ، تهران: کتابفروشی اسالميه.
شمس، مرادعلي)1384( با عالمه درالميزان، قم: انتشارات اسوه.

صادقی اردستانی، احمد )1374( جلوه های نماز در قرآن و حدیث، تهران: نشر مطهر.
صدوق، محمد بن علی )1380( علل الشرایع، ترجمه و تحقيق سيدمحمدجواد ذهنی تهرانی، قم: انتشارات 

مؤمنين.
...................................... )1376ق( من الیحضره الفقيه، تهران: مطبعه اآلفتاب.

.......................................)1389ق( ثواب االعمال و عقاب االعمال، تهران: مکتبه الصدوق.
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.............................................)1404ق( عيون اخبار الرضا، بيروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.
تهران:  موسوی،  سيدمحمدباقر  ترجمه  القرآن،  تفسير  في  الميزان   )1367( حسين  محمد  طباطبایي، 

انتشارات بنياد علمي و فکری عالمه طباطبایي، چاپ چهارم.
........................................ )بی تا( روابط اجتماعي در اسالم، تهران: انتشارات آزادي.

طبرسي، فضل اهلل )1377( جوامع الجامع، ترجمه جمعی از مترجمان، مشهد: انتشارات بنياد پژوهش هاي 
اسالمي آستان قدس رضوي، چاپ دوم.

طيب، عبدالحسين )1378( اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران: انتشارات اسالم، چاپ دوم. 
عليزاده، حسين و همکاران )1384( دولت و فرهنگ دیني بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبري، تهران: 

انتشارات عرش پژوه.
قرائتي، محسن )1384( تفسير نور، تهران: مرکز فرهنگي درس هایی از قرآن، چاپ یازدهم.

قرضاوی، یوسف )1379( عبادت در اسالم، ترجمه محمد ستاری خرقانی، تهران: نشر احسان.
قمی، شيخ عباس)1355( سفينه البحار، بيروت: دار المرتضی.

کليني، محمد بن یعقوب)1388ق( اصول کافي، تهران: دارالکتب االسالميه. 
کمالی دزفولي، علي)1370( قرآن و جامعه سازي، قم: انتشارات اسوه.

انتشارات  تهران:  فاضل،  رضا  و  توسلي  عباس  غالم  ترجمه  مباني جامعه شناسی،   )1375( بروس  کوئن، 
سمت، چاپ ششم.

گيدنز، آنتوني)1383( جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: انتشارات نشر ني، چاپ سيزدهم.
ماجراجو، محسن )1388( امام مهربان علی بن موسی الرضا)ع( قم: مؤسسه فرهنگی صلوات.

متقي هندي، عالءالدین )1409ق( کنز العمال، بيروت: مؤسسه الرساله.
مجلسي،  محمدباقر)1362( بحاراالنوار، تهران: انتشارات دارالکتب االسالميه.

امام  آموزشي و پژوهشي  انتشارات موسسه  قم:  انسان سازی در قرآن،  مصباح یزدي، محمدتقی)1388( 
خميني)ره(.

مصطفوی، حسن)1360( ترجمه مصباح الشریعه، تهران: انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
مطهری، مرتضی)1383( احيای تفکر اسالمی، تهران: انتشارات صدرا، چاپ بيست و یکم. 

..........................)1378( سيری در نهج البالغه، تهران: انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم.
معين، محمد )1371( فرهنگ فارسي، تهران: انتشارت اميرکبير، چاپ هشتم.

مفيد، محمد بن نعمان )1413ق( االرشاد، قم: موسسه اهل بيت.
مکارم شيرازي، ناصر)1372( تفسير نمونه، تهران: انتشارات درالکتب االسالميه، چاپ سی ام.

نبی نژاد، محمدباقر)1389( آثار عجيب نماز، قم: انتشارات زائر، چاپ دهم.
نوری طبرسی، ميرزا حسين )1407ق( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البيت)عليه 

السالم(الحياءالتراث.
وثوقي، منصور، نيک خلق، علی اکبر )1386( مباني جامعه شناسی، تهران: انتشارات خردمند، چاپ سيزدهم.


